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รายชือ่สมาชกิสามญัมสีทิธเิลอืกสรรหากรรมการด าเนนิการ

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
1 32212 นาย ธวชัชัย  หนูจรเพชรแ กระบี่
2 42998 นาง มณเฑียร  สอพอง กระบี่
3 14755 นาง จิรา  ไกรนรา กระบี่
4 15174 นาย สุเทพ  บวัแกว กระบี่
5 38602 นางสาว เกษร  หอกุล กระบี่
6 32821 นาย จีระพล  ล่ือเทง กระบี่
7 32825 นาง ศรีสุดา  เสือคํา กระบี่
8 32826 นาย อิศราวธุ  หมาดหลี กระบี่
9 41781 นาย ฐปกร  เองหิ้น กระบี่

10 15172 นาง รัชนพ  ศิริเพชร กระบี่
11 20295 นาง บญุศรี  สังคํา กระบี่
12 20299 นาย ศราวธุ  เชื้อหอม กระบี่
13 37593 นางสาว วภิารัตนแ  ชัยชนะ กระบี่
14 45103 นาย ชนมแวทิยแ  จินาวงศแ กระบี่
15 57355 นาย ศานิตยแ  คลองร้ัว กระบี่
16 67382 นาง รุงฤดี  สมศรี กระบี่
17 67817 นางสาว รณิดา  กุลวณิชวรภทัร กระบี่
18 9015 นาย สุทธญิา  สุราวรรณแ กระบี่
19 9229 นาย วฒิุชัย  ชางนิล กระบี่
20 17351 นาย จิตติชัย  ศรีแกว กระบี่
21 17356 นาง จรีพร  ศรนุวตัรแ กระบี่
22 17357 นาย อาวธุ  ไขแสง กระบี่
23 22764 นาง เพญ็ศรี  จันทรแสงแสง กระบี่
24 66387 นาง เจนจิรา  ชุมศรี กระบี่
25 31546 นางสาว หทยัทพิยแ  วไิลรัตนแ กระบี่
26 31551 นางสาว นฤมล  สมศรี กระบี่
27 41778 นางสาว วไิลวรรณ  อภโิมทยแ กระบี่
28 44733 นาย ปยิวชัร  ชูเทพ กระบี่
29 44734 นาง สุพรรณี  คงราช กระบี่
30 58610 นางสาว สุชาดา  พฒันาภมร กระบี่
31 32828 นาย จิรศักด์ิ  วหิก กระบี่
32 32829 นางสาว วภิา  คลองมดคัน กระบี่
33 46750 นาย สุรชัย  สายทองแท กระบี่
34 14756 นาย สุวนนทแ  สุทธเิกิด กระบี่
35 22292 ส.อ. กฤตฐภมูินตแ  ผิวดี กระบี่
36 32214 นาง สายสุนี  ชูดํา กระบี่
37 12150 นาย คีรินทรแ  ไกรนรา กระบี่
38 15558 นาย เฉลิมศักด์ิ  สังขแศิลปชัย กระบี่
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
39 37600 นาง หยาดฝน  หนูเงิน กระบี่
40 44737 นาง พทัธนันทแ  แสงแกว กระบี่
41 14752 นาย นพพร  ชนะกุล กระบี่
42 14753 นาง อมลวรรณ  เชาวลิต กระบี่
43 14754 นางสาว จรรยา  ชนะกุล กระบี่
44 67880 นางสาว สุพรรษา  บญุนิติภพ กระบี่
45 14747 นาง นิรมล  ฟุูงเฟื่อง กระบี่
46 14748 นาง ดาวใจ  สุขกาย กระบี่
47 26098 นาง สุชัญญา  จันดี กระบี่
48 30142 นาย วฒิุชัย  เพชรอาวธุ กระบี่
49 33626 นางสาว ชุติมณฑนแ  รามฤทธิ์ กระบี่
50 45105 นาง ศุภลักษณแ  อัคคีสุวรรณแ กระบี่
51 14746 นางสาว อัจฉรา  อินทระ กระบี่
52 45099 นางสาว ธญัณภสัรแ  เนาวกูล กระบี่
53 59712 นางสาว มนตแธริา  รองปาน กระบี่
54 59713 นางสาว ดรุณี  มุดา กระบี่
55 4827 นาย ศุภชัย  ไชยวรรณ กระบี่
56 59714 นาย กัณฑพล  อองสัน กระบี่
57 11795 นาย สมนึก  พราหมณแนาค กระบี่
58 16115 นาย จรัญ  ดาราศรี กระบี่
59 37589 นาย วรศักด์ิ  สุภาพ กระบี่
60 43479 นาย วรีธรรม  เชื้อศิวะ กระบี่
61 46405 นาย สมโภชรแ  สุภาพ กระบี่
62 49006 นาง กุสุมา  ยอดวาฤทธิ์ กระบี่
63 9056 นางสาว วนิดา  ชุมทอง กระบี่
64 51550 นางสาว นิภา  หวยลึก กระบี่
65 61704 นาง สงบ  เพชรประสิทธิ์ กระบี่
66 5186 นาง อาภาลักษณา  บญุชวย กระบี่
67 48715 นาง กรรณิการแ  ไชยโสม กระบี่
68 9012 นาย สุทศันแ  มามาตยแ กระบี่
69 9036 นาย เกรียงศักด์ิ  อินทนุพฒันแ กระบี่
70 9048 นางสาว รัตนา  ผลเงาะ กระบี่
71 28727 นางสาว สุพตัรา  เทยีนงาม กระบี่
72 28728 นางสาว ทรรศนียแ  เสือมาก กระบี่
73 49261 นาง จงวฒันา  คงนิล กระบี่
74 38596 นางสาว นงคแลักษณแ  แสงขาว กระบี่
75 45695 นาง จรรยา  จิณรัฐ กระบี่
76 16268 นางสาว จิราพร  เดชมาก กระบี่
77 44739 นาย วฒันา  สินธเุจริญ กระบี่
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
78 9018 นาย จารึก  เจียรบตุร กระบี่
79 9019 นางสาว ชะอุม  สุขโหตุ กระบี่
80 9020 นาย ปรีชา  วเิศษราษฎรแ กระบี่
81 9021 นาง สมาภรณแ  ต้ันพนัธุแ กระบี่
82 9022 นาง ดรุณี  ยะลา กระบี่
83 22870 นาง นัญวกิา  ขวญัทอง กระบี่
84 37610 นาย คัมภรีแ  ปิ่นสุวรรณ กระบี่
85 44730 นาย สมพล  นะวะกะ กระบี่
86 67023 นาย ปอูมเพชร  กําปใ่นทอง กระบี่
87 42731 นาย สุมิต  มณีใหม กระบี่
88 45696 นาง จันทรแทพิยแ  กังแฮ กระบี่
89 49263 นาย วรเทพ  ผาสุข กระบี่
90 16251 นาย จเรศักด์ิ  รัตนพนัธุแ กระบี่
91 40285 นางสาว นงเยาวแ  สินภาษา กระบี่
92 9386 นาย ประทปี  นวลวจิิตร กระบี่
93 16449 นาย อนันตแ  อีดเกิด กระบี่
94 28729 นาง บญุญิสา  ปานขวญั กระบี่
95 11790 นาย ประดับ  แกวเกล้ียง กระบี่
96 45348 นางสาว พชัรี  อาวลึกเหนือ กระบี่
97 67870 นางสาว น้ําออย  มีชวย กระบี่
98 9027 นาง สําอางคแ  ผลแกว กระบี่
99 22284 นางสาว วรรลภา  ทองคํา กระบี่

100 58083 นาง ขนิษฐา  วเิศษสาธร กระบี่
101 68277 นางสาว จุไรรัตนแ  จันทรแทองออน กระบี่
102 45697 นาย สุทธศัิกด์ิ  ประพรหม กระบี่
103 10663 นางสาว ศุภาพร  ขวญักลับ กระบี่
104 15587 นาย สาคร  คงปาน กระบี่
105 15616 นางสาว จารุวรรณ  ทองบอแสน กระบี่
106 15625 นาง โสพศิ  คงแกว กระบี่
107 9051 นาย คนึง  แกวเจือ กระบี่
108 54588 นางสาว รัชนี  ศรีเกิด กระบี่
109 55891 นางสาว อรวรรณ  ทบัไทร กระบี่
110 16381 นาง ปรียา  ศรีชาย กระบี่
111 16399 นางสาว วรรณี  ตะเหยง กระบี่
112 17359 นาย พฒิุพงษแ  บญุทอง กระบี่
113 50261 นาย พรชัย  บํารุงภกัด์ิ กระบี่
114 15570 นางสาว กัญทมิา  สุทธเิกิด กระบี่
115 38603 นาง ศศิธร  สิงหแชู กระบี่
116 43490 นางสาว จําลักษณแ  ยิ่งดํานุน กระบี่
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
117 57599 นางสาว ปยิมาศ  ขุนวชิวย กระบี่
118 11395 นางสาว กิตติมา  ฮอบตุร กระบี่
119 32836 นาง ราตรี  ประคีตะวาทนิ กระบี่
120 15165 นาย พรจรัส  กงสะเด็น กระบี่
121 59187 นาง จินตนา  เกกินะ กระบี่
122 62174 นางสาว ศิวพร  ฮอบตุร กระบี่
123 16301 นาย สิทธพิงศแ  หยกแดง กระบี่
124 11802 นาย สิรวชิญแ  ไชยบญุ กระบี่
125 16389 นางสาว ลดารัตนแ  รักขาว กระบี่
126 24352 นาย สุเมศ  แซอุย กระบี่
127 37622 นาย ศราวธุ  ไชยบญุ กระบี่
128 54438 นาย สัญชัย  สงชวย กระบี่
129 11788 นาง สุดารัตนแ  กุลดี กระบี่
130 40291 นาง พศิณีวรรณ  มาศโอสถ กระบี่
131 22863 นาย ณรงคแ  เล้ียงเครือ กระบี่
132 22865 นางสาว เยาวรัตนแ  จิรสูตรสกุล กระบี่
133 37627 นางสาว น้ําฝน  สนธรัตนแ กระบี่
134 40282 นาย อรุณรัตนแ  สุวรรณวหิค กระบี่
135 11789 วาที่ร.ต. นฤนาท  ชัยสวสัด์ิ กระบี่
136 11805 นาง ประไพ  แกวคลํ้า กระบี่
137 18526 นาง จรรญศิริ  นวลศรี กระบี่
138 30150 นาย สาโรจนแ  ออนจันทรแอบ กระบี่
139 65854 นางสาว สุภาพร  หวงักล่ิน กระบี่
140 43916 นาง กันยา  โวหาญ กระบี่
141 52224 นาง นิตยา  จันทรากุล กระบี่
142 15167 นาง พชิญแสินี  ทองทพิยแ กระบี่
143 54755 นางสาว เจนจิรา  มีฮ่ิน กระบี่
144 68477 นาย บญุรวย  ศรีโรโรจนแ กระบี่
145 9055 นาย สรรเพชญ  เจยจู กระบี่
146 68162 นาย ชัยณรงคแ  ลักษณะแมน กระบี่
147 55417 นาง ศิริมา  รักษาพล กระบี่
148 9651 นาง วนัเพญ็  ลองจิตตแธรรม กรุงเทพมหานคร
149 12626 นาง ศรัณยแพร  ณ ศรีโต กรุงเทพมหานคร
150 15582 นาง อุทยัวรรณ  รักษาพนัธุแ กรุงเทพมหานคร
151 27886 นาง กาญจนาภรณแ  มุละสีวะ กรุงเทพมหานคร
152 33203 นาง กรณิศ  มีสุข กรุงเทพมหานคร
153 34605 นาง ชวนจิตตแ  มธรุส กรุงเทพมหานคร
154 45376 นาง นันทนา  บวัลําพอง กรุงเทพมหานคร
155 19320 นางสาว รัชปภา  ยิ้มละมัย กรุงเทพมหานคร



5

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
156 29364 นาง ศุจินธร  เทพไกรษร กรุงเทพมหานคร
157 32264 นางสาว ฐิตาภรณแ  สุขแจง กรุงเทพมหานคร
158 37879 นางสาว เตือนจิตตแ  ศรีแสนตอ กรุงเทพมหานคร
159 37883 นางสาว ประชุมพร  คลายทอง กรุงเทพมหานคร
160 37884 นาย ภาคภมูิ  แกวกันทา กรุงเทพมหานคร
161 40371 นางสาว ชลลดา  จันทนะ กรุงเทพมหานคร
162 45141 นาง พชัรมณฑแ  ศิวะพรุิฬหแเทพ กรุงเทพมหานคร
163 45142 นาย หสันัย  มีเงิน กรุงเทพมหานคร
164 47902 นางสาว สุปราณี  อินภวูา กรุงเทพมหานคร
165 50096 นางสาว โสภาพรรณ  เชยกล่ินเทศ กรุงเทพมหานคร
166 51912 นางสาว วริาภรณแ  ทองปาน กรุงเทพมหานคร
167 52444 นางสาว อรวรรณ  วรรณศิริ กรุงเทพมหานคร
168 53124 นางสาว ศิรินทรา  อินสวาง กรุงเทพมหานคร
169 55320 นางสาว จันทรแเพญ็  เถียรทองศรี กรุงเทพมหานคร
170 57518 นางสาว ชนิกานตแ  บรรเจิดกาญจนแ กรุงเทพมหานคร
171 59490 นางสาว นฤมล  ศรีธวชั ณ อยุธยา กรุงเทพมหานคร
172 62415 นางสาว ศิริพร  ฤทธริงคแ กรุงเทพมหานคร
173 62416 นางสาว สาคร  ศรีประเสริฐ กรุงเทพมหานคร
174 64223 นางสาว วรวรรณพร  ศรีเมือง กรุงเทพมหานคร
175 65258 นาย กิตติศักด์ิ  ถาวร กรุงเทพมหานคร
176 66892 นาย กวนิวฒิุ  ศรีรัตนพทิกัษแ กรุงเทพมหานคร
177 66919 นาย วชัรวทิยแ  ชุนถนอม กรุงเทพมหานคร
178 67377 นางสาว สุธมิา  เกื้อรัตนแ กรุงเทพมหานคร
179 67616 นาย ประกาศิต  เกตากุล กรุงเทพมหานคร
180 67637 นางสาว มิรันตี  ศรีเษม กรุงเทพมหานคร
181 67656 นาง พมิพแพศิา  ประกอบความดี สะตํา กรุงเทพมหานคร
182 67703 นาย ไตรลัคนแ  รุงมณี กรุงเทพมหานคร
183 67770 นางสาว สาลินี  สิงหฬ กรุงเทพมหานคร
184 67771 นาย ภรีนันคแ  ศรีเมือง กรุงเทพมหานคร
185 67988 นาย รังสรรคแ  อภชินเสวยิกุล กรุงเทพมหานคร
186 68225 นาย บญุชอบ  เลิศปติิวฒันา กรุงเทพมหานคร
187 1 นาย สาโรช  คัชมาตยแ กรุงเทพมหานคร
188 11128 นาง แฉลม  สินเจริญ กรุงเทพมหานคร
189 48997 นางสาว ณัฐชา  ปลิงกระโทก กรุงเทพมหานคร
190 49684 นาง วราภรณแ  จินดา กรุงเทพมหานคร
191 49693 นาย วนิัย  คลายทอง กรุงเทพมหานคร
192 51241 นางสาว อังคณา  โรจนกุศล กรุงเทพมหานคร
193 52115 นาย โชยดิษฐแ  งามกร กรุงเทพมหานคร
194 53122 นาง พชัราภรณแ  หนิเมืองเกา กรุงเทพมหานคร
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
195 55773 นางสาว มาริสา  เอี่ยมคํา กรุงเทพมหานคร
196 63145 นาย ขจรศักด์ิ  สายทองคํา กรุงเทพมหานคร
197 65917 นาย วจิารณแ  กุลชนะรัตนแ กรุงเทพมหานคร
198 66893 นางสาว ณัฏฐณิชา  สายคําภา กรุงเทพมหานคร
199 67550 นางสาว มุจลินทแ  นาโสก กรุงเทพมหานคร
200 7 นาย ธรีพฒันแ  คัชมาตยแ กรุงเทพมหานคร
201 9 นาย พรีวทิยแ  พงคแสุรชีวนิ กรุงเทพมหานคร
202 19 นาย ชัยสิทธิ ์ พานิชพงศแ กรุงเทพมหานคร
203 203 นาย ยุทธนา  สายสิงหแทอง กรุงเทพมหานคร
204 213 นาง สุริยา  สัจจาพนัธุแ กรุงเทพมหานคร
205 233 นางสาว วภิาลักษณแ  สกุลหลง กรุงเทพมหานคร
206 252 นาง ธญัฑแกมลภคัฬแ  สุวรรณโณ กรุงเทพมหานคร
207 285 นาย ฑูณเทพ  ใหมสาลี กรุงเทพมหานคร
208 402 นางสาว วาสนา  เกสโรทยาน กรุงเทพมหานคร
209 555 นาย ชัยวฒันแ  ชื่นโกสุม กรุงเทพมหานคร
210 588 นาย ปฐว ี บบุผาพวง กรุงเทพมหานคร
211 976 นาย ศิริรัตนแ  บํารุงเสนา กรุงเทพมหานคร
212 1167 นาย สุทธพิงษแ  แดงกีฬา กรุงเทพมหานคร
213 2261 นาย สุเวช  ชนะสุข กรุงเทพมหานคร
214 2262 นาย ทกัษแ  บวัใหญ กรุงเทพมหานคร
215 2772 นาง วาสนา  ทองชาติ กรุงเทพมหานคร
216 3017 นาง อําพรรณ  มาปใน กรุงเทพมหานคร
217 3084 นาย ธรินทรแ  นวลฉวี กรุงเทพมหานคร
218 3593 นาย เศกรินทรแ  แข็งฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร
219 3716 นาย ชินกร  ดีสุยา กรุงเทพมหานคร
220 4052 นางสาว ลักษกิา  วบิลูยแพานิช กรุงเทพมหานคร
221 4083 พนัจาเอก สาคร  สิทธศัิกด์ิ กรุงเทพมหานคร
222 4085 นาย วฒิุศักด์ิ  มิตรเอียด กรุงเทพมหานคร
223 4086 นางสาว อันธกิา  แกวยะรัตนแ กรุงเทพมหานคร
224 4088 นาย คณิต  สมัน กรุงเทพมหานคร
225 4293 นางสาว พจนารถ  ทรัพยแมี กรุงเทพมหานคร
226 4788 นางสาว ยาวาเฮยแ  อาดํา กรุงเทพมหานคร
227 4834 นาย พชิา  วรรณลักษณแ กรุงเทพมหานคร
228 4880 นางสาว น้ําออย  สัตยแธรรม กรุงเทพมหานคร
229 4884 นาย เชิดพงษแ  คุมเขต กรุงเทพมหานคร
230 4923 นาย สุธรีะ  ฤกษแวลัยแ กรุงเทพมหานคร
231 5011 นางสาว นรีรัตนแ  พรมอุ กรุงเทพมหานคร
232 5299 นาง กนกวรรณ  เจริญพงษแ กรุงเทพมหานคร
233 6347 นาย บญุชวน  ดานไทยวฒันา กรุงเทพมหานคร
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234 8415 นาย วรวฒิุ  เหมทานนทแ กรุงเทพมหานคร
235 8538 นาย ณัฏฐรัชตแ  อนประวติั กรุงเทพมหานคร
236 8545 นาง ถวลิ  คัชมาตยแ กรุงเทพมหานคร
237 8557 นาง ลัษมณ  สรรพศีลบตุร กรุงเทพมหานคร
238 9277 นาย บรรประชา  ชัยนาท กรุงเทพมหานคร
239 9278 นางสาว สิริวรรณแ  นิยมโภค กรุงเทพมหานคร
240 9426 นาย ชูทวปี  สติภา กรุงเทพมหานคร
241 9959 นาย ทรงวฒิุ  ไวยธรรม กรุงเทพมหานคร
242 10132 นาย สุรเดช  เปรมปรี กรุงเทพมหานคร
243 10288 นาย ปณชัย  ตาวะธนานนทแ กรุงเทพมหานคร
244 10289 นาง สุวลี  รัตนกัลยาณชัย กรุงเทพมหานคร
245 10338 นาย วรีศักด์ิ  ลายดุล กรุงเทพมหานคร
246 10339 นาย โสภณ  อินทรอุปถัมภแ กรุงเทพมหานคร
247 10354 นางสาว หฤทยั  พลเดช กรุงเทพมหานคร
248 11032 ส.ต.อ. เกษม  กล่ินชิด กรุงเทพมหานคร
249 11644 นาง สิรินดา  ศรีทานี กรุงเทพมหานคร
250 11669 นางสาว วนัวสิา  วงศแชัย กรุงเทพมหานคร
251 11687 นาย ธรีพฒันแ  ธรีะประภาส กรุงเทพมหานคร
252 11688 นาย ภทัรชน  ล้ิมสุวฒันกุล กรุงเทพมหานคร
253 11693 นาง ณัฐชยา  บรมสุขสิริวฒันา กรุงเทพมหานคร
254 11694 นาย สุระวชิญแ  สุขบญุเปี่ยม กรุงเทพมหานคร
255 11696 นาย ศิวพล  บวัสงคแ กรุงเทพมหานคร
256 12094 นางสาว กัญญาภคั  คํ้ามณีกุล กรุงเทพมหานคร
257 12171 จ.อ. วราพงษแ  รอดเที่ยง กรุงเทพมหานคร
258 12348 นางสาว กุลภรณแ  แกวกลา กรุงเทพมหานคร
259 12704 นาย สุวฒันแ  ครองเมือง กรุงเทพมหานคร
260 12933 นาย อันวารแ  มูซอ กรุงเทพมหานคร
261 12941 นาย วญิญแ  สิทธเิชนทรแ กรุงเทพมหานคร
262 12974 นาย จําลักษแ  กันเพช็รแ กรุงเทพมหานคร
263 14024 นาย นพดล  เพิ่มพนูทวชีัย กรุงเทพมหานคร
264 14196 นาย พสิษฐแ  เกิดขวญั กรุงเทพมหานคร
265 14493 นาย จิรายุ  ยองเพชร กรุงเทพมหานคร
266 14504 นาง เบญจมาภรณแ  วงศแกาฬสินธุแ กรุงเทพมหานคร
267 14505 นางสาว ฉววีรรณ  ขําคํา กรุงเทพมหานคร
268 14506 นาย ชานนทแ  วงษแพจนี กรุงเทพมหานคร
269 14507 นางสาว มลฤดี  คําคาวี กรุงเทพมหานคร
270 14521 นางสาว สุภดิา  ทองแยม กรุงเทพมหานคร
271 14601 นาง เตือนใจ  ทองคํา กรุงเทพมหานคร
272 14604 นาง นภาพร  ปะรุมรัมยแ กรุงเทพมหานคร
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273 14618 นางสาว อัจฉรา  ประทมุชาติ กรุงเทพมหานคร
274 14885 นาย วลัลภ  พร้ิงพงษแ กรุงเทพมหานคร
275 14887 นาย เขต  สวสัดิภาพ กรุงเทพมหานคร
276 14888 นาย สกล  ลีโนทยั กรุงเทพมหานคร
277 14927 นางสาว ฐิติมา  ชางไม กรุงเทพมหานคร
278 14928 นางสาว รพนิพร  รุงเกต กรุงเทพมหานคร
279 15043 นาย นพดล  เพยีเอีย กรุงเทพมหานคร
280 15044 นางสาว ศิรินทรแทพิยแ  สุทธนินทแ กรุงเทพมหานคร
281 15145 นาง มัณฑกา  ใจกลา กรุงเทพมหานคร
282 15281 นาย ภคภมูิ  บตุรโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
283 15345 นางสาว ลัดดาวรรณ  เดชประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
284 15664 นาย ปราการ  แกวอวน กรุงเทพมหานคร
285 15913 นาง วนิดา  สังขรัตนแ กรุงเทพมหานคร
286 16258 นาย ชูโกร  ยาชะรัด กรุงเทพมหานคร
287 16405 นาย ชัยชนะ  โขงจําปา กรุงเทพมหานคร
288 17187 นาย พษิณุ  พรหมจารียแ กรุงเทพมหานคร
289 17588 นาย โกสินทรแ  แสงสอาด กรุงเทพมหานคร
290 17644 นาย สมนึก  ปิ่นถาวรรักษแ กรุงเทพมหานคร
291 17667 นางสาว กรรณิกา  เทศารินทรแ กรุงเทพมหานคร
292 17668 นาย มนสวรรคแ  สืบศรี กรุงเทพมหานคร
293 17902 นาย อํานวย  ทองนุน กรุงเทพมหานคร
294 17983 นาย มโนชาญ  ชวยหวงั กรุงเทพมหานคร
295 18267 นาย เสฐียรพงษแ  แกวเพชร กรุงเทพมหานคร
296 18454 นาย ครรชิต  นากิจ กรุงเทพมหานคร
297 18514 นางสาว ปาริดา  เอียดตรง กรุงเทพมหานคร
298 18546 นาย บญุชนะ  เรืองชู กรุงเทพมหานคร
299 18547 จ.อ. เชาวนิทรแ  กองผา กรุงเทพมหานคร
300 19090 นาง รุงรัตนแ  โตทองสุข กรุงเทพมหานคร
301 19100 นาย กันตแพจนแ  ทราบกิ่ง กรุงเทพมหานคร
302 19710 นาย จีรศักด์ิ  อธยิะ กรุงเทพมหานคร
303 19712 นาย นัฐพงษแ  กันทะมา กรุงเทพมหานคร
304 19716 นาย ธนากร  จันทรแโอภาส กรุงเทพมหานคร
305 19718 นาย ประพณิ  โตริ กรุงเทพมหานคร
306 19732 นาย ธงฉาน  สุวรรณรักษา กรุงเทพมหานคร
307 19782 นาง ฐิติรัตนแ  ตุนา กรุงเทพมหานคร
308 20498 นางสาว อารีรัตนแ  ฟองศักด์ิ กรุงเทพมหานคร
309 20500 นาย สันติชัย  ทะริน กรุงเทพมหานคร
310 20685 นาย สิธชิัย  จินดาหลวง กรุงเทพมหานคร
311 21002 นางสาว ตรีรัตนแ  ประพรม กรุงเทพมหานคร
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312 21669 นางสาว อรรจยา  ไชยนิจ กรุงเทพมหานคร
313 21841 นาย วนัชัย  จันทรแพร กรุงเทพมหานคร
314 21887 นาย สุริยะ  หนิเมืองเกา กรุงเทพมหานคร
315 21928 นางสาว ธดิา  คําเรือง กรุงเทพมหานคร
316 22581 นาย พรีภทัร  ปวงอูป กรุงเทพมหานคร
317 23578 นาย สิทธวิรีแ  วรรณพฤกษแ กรุงเทพมหานคร
318 23579 นาย ศศิน  พฒันภริมยแ กรุงเทพมหานคร
319 24782 นางสาว ศิริลักษณแ  ชนะตรีรัตนพนัธุแ กรุงเทพมหานคร
320 25082 นาง อุบลรัตนแ  บรูณะพานิช กรุงเทพมหานคร
321 25083 นางสาว ดวงรัตนแ  ยอดหอม กรุงเทพมหานคร
322 26101 นางสาว ดวงพร  ทองรักษแ กรุงเทพมหานคร
323 26235 นาย ลูไอ  อาดํา กรุงเทพมหานคร
324 26345 ส.ต.ต. ธานินทรแ  เหลือสืบชาติ กรุงเทพมหานคร
325 29360 นาง สุภคั  ดอเลาะ กรุงเทพมหานคร
326 29362 นางสาว จิราวรรณ  ทองประจวบโชค กรุงเทพมหานคร
327 30487 นางสาว กุสุมาศ  หมีทอง กรุงเทพมหานคร
328 30488 นางสาว จันทนแทมิา  อุตสาหแการ กรุงเทพมหานคร
329 30646 นาง สรินนา  กฤษณะคุปตแ กรุงเทพมหานคร
330 31561 นาง หฤทยั  แกวพลงาม กรุงเทพมหานคร
331 32255 นางสาว ศศิธร  ใหมนวล กรุงเทพมหานคร
332 32871 นาย บณัฑิต  รอดมาก กรุงเทพมหานคร
333 32877 นาย วสันตแ  ยอดศรี กรุงเทพมหานคร
334 32930 นาย ไพบลูยแ  ธดากุล กรุงเทพมหานคร
335 33361 นาย ชินพฒันแ  บญุสาร กรุงเทพมหานคร
336 33645 นาย สิริชัย  ฉลองนันทชัย กรุงเทพมหานคร
337 34456 นาย จิรภทัร  ชุมปวิ กรุงเทพมหานคร
338 34990 นาย สมบติั  ไชยเจริญ กรุงเทพมหานคร
339 35320 นาง บงัอร  เจือจันทรแ กรุงเทพมหานคร
340 35419 นาง วไิล  สมัญญา กรุงเทพมหานคร
341 35572 นาย เอนก  ศรีสองเมือง กรุงเทพมหานคร
342 37515 นาง มลฤดี  คําปอู กรุงเทพมหานคร
343 37517 นาย ชัยยุทธแ  แกลวทนงคแ กรุงเทพมหานคร
344 37885 นางสาว ณิศาชล  สันทาลุนัย กรุงเทพมหานคร
345 37886 นาย ประธาน  จันทรแโพธิ์ กรุงเทพมหานคร
346 37910 นางสาว ฤทยัรัตนแ  เคลือนุตยางกูร กรุงเทพมหานคร
347 38690 จ.อ. มานพ  ทพิยแรักษแ กรุงเทพมหานคร
348 39272 นางสาว ชนมแณกรณแ  พงศแพจธนกฤต กรุงเทพมหานคร
349 39370 นาย สําเริง  ปรากฎรัตนแ กรุงเทพมหานคร
350 40124 นาง หวานใจ  ศรีตาแสน กรุงเทพมหานคร
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351 40373 นางสาว จันทรแเพญ็  พึ่งเฮง กรุงเทพมหานคร
352 40437 นางสาว พนัทพิา  เลาหสุรโยธนิ กรุงเทพมหานคร
353 41461 นางสาว วณิชชากร  ภูกลัด กรุงเทพมหานคร
354 42391 นาย สุรพล  วาณิชเสนี กรุงเทพมหานคร
355 42939 นาย ภทัรแชนนทแ  จิตตา กรุงเทพมหานคร
356 43967 นาง พสิดา  ขันชุมพล กรุงเทพมหานคร
357 43968 นาง ทดัดาว  ศิริเวช กรุงเทพมหานคร
358 44272 นาย ชรินทรแ  สองสพ กรุงเทพมหานคร
359 44775 นาย อุทยั  บญุแกวสุข กรุงเทพมหานคร
360 44778 นาย อับดลกอนี  เพง็โอ กรุงเทพมหานคร
361 44779 นาย วรีะยุทธ  ปานพนัธแ กรุงเทพมหานคร
362 44780 นาง วนัวสิา  ทองศรีรักษแ กรุงเทพมหานคร
363 44845 นาง อรัญรัตนแ  อาจวชิัย กรุงเทพมหานคร
364 44896 นางสาว นิศากร  อาจวชิัย กรุงเทพมหานคร
365 45363 นาย สาจิต  จันทรศิริ กรุงเทพมหานคร
366 45364 นาย คงศักด์ิ  สังขมุรินทรแ กรุงเทพมหานคร
367 46041 นางสาว สไบพรรณแ  เทพวรรณแ กรุงเทพมหานคร
368 46043 นาง หนึ่งฤทยั  ชุมคง กรุงเทพมหานคร
369 46415 นาง ธนพร  วงศแภรัีกษแ กรุงเทพมหานคร
370 46416 นางสาว แกวกิริยา  อุดมทรัพยแ กรุงเทพมหานคร
371 46417 นาย วชิระ  กล่ินมาลี กรุงเทพมหานคร
372 46418 นาง สุปรียา  ตันติเพชราภรณแ กรุงเทพมหานคร
373 46419 นาย คัมภรีแ  ประเสริฐวาที กรุงเทพมหานคร
374 46420 นาง โสภา  พนัธแยิ่งยก กรุงเทพมหานคร
375 46421 นางสาว วลิาวลัยแ  พนูวฒิุพงศแ กรุงเทพมหานคร
376 46778 นาย จงเจริญ  ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร
377 46779 นาง คณิตา  สีไหม กรุงเทพมหานคร
378 46790 นาย จักรพงษแ  ไชยโยธา กรุงเทพมหานคร
379 47100 นาย มานิต  วฒันเสน กรุงเทพมหานคร
380 47102 นาง รุจิรัฎฐแ  นูเร กรุงเทพมหานคร
381 47487 นาย รังสรรคแ  วรรณเสน กรุงเทพมหานคร
382 47488 นาย ปริทศันแ  วรรณสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
383 47566 นาย นริวทัธิ ์ ขันธแทอง กรุงเทพมหานคร
384 47825 นางสาว อังคณา  สุภาพ กรุงเทพมหานคร
385 47844 นาง วรินทร  จิตดี กรุงเทพมหานคร
386 47889 นางสาว เมธนิี  นิชรัตนแ กรุงเทพมหานคร
387 47892 นาง อุมาพรรณ  อินทรแศรี กรุงเทพมหานคร
388 47900 นางสาว พชัรินทรณแ  หนิเมืองเกา กรุงเทพมหานคร
389 47906 นางสาว มนัสนันทแ  ขําใบ กรุงเทพมหานคร
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390 47907 นางสาว ปภชัญา  อินทรแเมือง กรุงเทพมหานคร
391 47908 นาย ธปิใตยแ  ชูพนัธแ กรุงเทพมหานคร
392 48785 นาง เพญ็  คงพนู กรุงเทพมหานคร
393 49037 นาง กรองแกว  ชูตระกูล กรุงเทพมหานคร
394 49304 นางสาว ทพิวรรณ  ขุนบญุจันทรแ กรุงเทพมหานคร
395 49691 นาย วทิติ  จันทนินทร กรุงเทพมหานคร
396 49711 นาย สุรศักด์ิ  แปนูงาม กรุงเทพมหานคร
397 49713 นาย สมยศ  สรรพชัญา กรุงเทพมหานคร
398 49721 นางสาว เบญญพร  สุกใส กรุงเทพมหานคร
399 49728 นางสาว อัจฉรียแ  แซล่ิม กรุงเทพมหานคร
400 49729 นาง ยุพา  วเิศษโกสิน กรุงเทพมหานคร
401 49730 นางสาว ภรณแนรา  คงประเทศ กรุงเทพมหานคร
402 49732 นาย รติภทัร  สาดะระ กรุงเทพมหานคร
403 49737 นาง เบญจลักษณแ  จันทรแกระจาง กรุงเทพมหานคร
404 49814 นาย วนัชัย  ชมฉ่ํา กรุงเทพมหานคร
405 49904 นางสาว ภทัริยา  ตรีเทพ กรุงเทพมหานคร
406 49942 นาย นิเวศนแ  บตุรทอง กรุงเทพมหานคร
407 50089 นาย วสันตแ  คเชนวฒันะ กรุงเทพมหานคร
408 50265 นางสาว จุฑาภทัร  คชสาร กรุงเทพมหานคร
409 50472 นาย ยุธยา  ศรีเทพบตุร กรุงเทพมหานคร
410 50562 นาย สุรินทรแ  วงคแคม กรุงเทพมหานคร
411 51259 นางสาว สยาพร  ทองกลับ กรุงเทพมหานคร
412 51448 นางสาว อารมยแ  อยูยืน กรุงเทพมหานคร
413 51516 นาง สิริประไพ  ปรีชาชาญ กรุงเทพมหานคร
414 51627 ส.อ. กิตติชัย  บญุวงษแ กรุงเทพมหานคร
415 51728 นาย ณัฐพงศแ  งามคง กรุงเทพมหานคร
416 51729 นางสาว นันธดิา  สวางรัตนแ กรุงเทพมหานคร
417 52203 นาย ธรรมนูญ  นาคสีดี กรุงเทพมหานคร
418 52302 นาย สมบติั  ไตรศักด์ิ กรุงเทพมหานคร
419 52355 นาย ขวญัชัย  วงศแนิติกร กรุงเทพมหานคร
420 52359 นาย ธนนิติ  บญุปก กรุงเทพมหานคร
421 52374 นาย ชลอ  อินนอย กรุงเทพมหานคร
422 52403 นางสาว ภญิญาพชัญแ  เพช็รพนัธแ กรุงเทพมหานคร
423 52466 วาที่พ.ต. วรวทิยแ  พนัธรัุตนแ กรุงเทพมหานคร
424 52667 นาย วรรณวชิ  ดานสมัคร กรุงเทพมหานคร
425 53154 นาง เบญจวรรณ  ภทัรวาณี กรุงเทพมหานคร
426 53190 นาย มีชัย  นวลเพชร กรุงเทพมหานคร
427 53227 นางสาว วมิลพร  เพง็โสภา กรุงเทพมหานคร
428 53335 พนัจาเอก ประติ  พนัธะไชย กรุงเทพมหานคร
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429 53653 นาย สัญญา  ถิรเขมกุล กรุงเทพมหานคร
430 53685 นางสาว วราพร  อุปสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
431 53720 นาง สมฤดี  อินภวูา กรุงเทพมหานคร
432 53754 นาย ประสูตร  เหลืองสมานกุล กรุงเทพมหานคร
433 53782 นาย มนตรี  ตเองเรียน กรุงเทพมหานคร
434 53909 นาย ณัชชนนทแ  สุรัตนชัยการ กรุงเทพมหานคร
435 54153 นางสาว วริิยาภรณแ  อยูนาน กรุงเทพมหานคร
436 54241 นาง สุชีรา  เล็กวชิัย กรุงเทพมหานคร
437 54242 นาย ชาญนะ  เอี่ยมแสง กรุงเทพมหานคร
438 54244 นาย อาคม  บํารุงศรี กรุงเทพมหานคร
439 54358 นาง ยุวะลี  ปากดีสี กรุงเทพมหานคร
440 54359 นางสาว วไิลวรรณ  บญุราช กรุงเทพมหานคร
441 54360 นาง มนัสนันทแ  ชาเรืองฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร
442 54412 นาย ทวชีัย  สมพนัธแ กรุงเทพมหานคร
443 54492 นาย วรวทิยแ  วฒักวกิรานตแ กรุงเทพมหานคร
444 54512 นาง รัตนาภรณแ  คชมะเริง กรุงเทพมหานคร
445 54527 นาย ธรีพนูชัย  มุงคุล กรุงเทพมหานคร
446 54825 นาง มยุรี  ภาตะนันทแ กรุงเทพมหานคร
447 54844 นาย พฒิุพงศแ  ภคเลิศพบิลูยแ กรุงเทพมหานคร
448 54868 นางสาว สุภทัรา  ภูระหงษแ กรุงเทพมหานคร
449 54909 พ.อ.อ. อุดร  อินทรแนอย กรุงเทพมหานคร
450 55179 นาย สงกรานตแ  ไมยวงษแ กรุงเทพมหานคร
451 55201 นาย รณรงคแ  ศิริพนัธุแ กรุงเทพมหานคร
452 55602 นาย วทิวสั  จูหอง กรุงเทพมหานคร
453 55774 นางสาว ลัดดาวลัยแ  สุระมุล กรุงเทพมหานคร
454 55775 นางสาว นันทพิฒันแ  หมื่นกัน กรุงเทพมหานคร
455 55864 นางสาว วภิาพร  อินแกววงคแ กรุงเทพมหานคร
456 56014 นาย เทวญั  จันหอม กรุงเทพมหานคร
457 56015 นาย วโิรจนแ  ตระการฤทธา กรุงเทพมหานคร
458 56201 นาย อิศเรศ  ฐิติมานะกุล กรุงเทพมหานคร
459 56278 นาย อารแม  จินตนาดิลก กรุงเทพมหานคร
460 56282 นาง ปรีดารัชตแ  ต้ังมั่น กรุงเทพมหานคร
461 56351 พ.จ.ต. จักษแกรี  ขจรจิตรแ กรุงเทพมหานคร
462 56362 นาง นารถฤดี  วฒันสุข กรุงเทพมหานคร
463 56733 นาง อริญชยา  ลิสวสัด์ิ กรุงเทพมหานคร
464 56957 นาง ลักษณแคนึง  ทองลํ้า กรุงเทพมหานคร
465 56958 นางสาว ปติิณัช  โพธิก์ลาง กรุงเทพมหานคร
466 56960 นางสาว กนกวรรณ  ใสสะอาด กรุงเทพมหานคร
467 57210 นาง เพญ็ศรี  รามสินธุแ กรุงเทพมหานคร
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468 57764 นาย ศุภกฤต  ทองสงโสม กรุงเทพมหานคร
469 57852 นาง ภคมน  บงึไสยแ กรุงเทพมหานคร
470 58020 นางสาว มิ่งขวญั  รักษแมณี กรุงเทพมหานคร
471 58023 นางสาว นรินทรแ  มุกขรักษแ กรุงเทพมหานคร
472 58056 นาย ทรรศนแธรรม  ภวูรัตนโชติ กรุงเทพมหานคร
473 58387 นาย ทนง  พงษแธรีวฒันแ กรุงเทพมหานคร
474 58465 นางสาว กนกวรรณ  จันทรแเฟอืง กรุงเทพมหานคร
475 59054 นาง ศุภลักษณแ  ทองวจิิตตแ กรุงเทพมหานคร
476 59070 นาง สุพตัรา  จันปุุม กรุงเทพมหานคร
477 59151 นางสาว กาญจนา  กีกาศ กรุงเทพมหานคร
478 59173 นาย จิรกูล  กองฉลาด กรุงเทพมหานคร
479 59201 นางสาว สิริจันทรแ  กงหวัน่ กรุงเทพมหานคร
480 59315 นางสาว รัตนกร  ศรพรม กรุงเทพมหานคร
481 59885 นาย จีรศักด์ิ  ศรีสุมล กรุงเทพมหานคร
482 59946 นาง วนัวสิา  ปรีชานันทแ กรุงเทพมหานคร
483 60393 นาย พรีพงศแ  ชัยวรานุรักษแ กรุงเทพมหานคร
484 60399 วาที่ร.ท. กองพนั  ผิวผอง กรุงเทพมหานคร
485 60541 นางสาว ยุพาพรรณ  สุวรรณวชิิต กรุงเทพมหานคร
486 60542 นางสาว บษุยานุช  ผอมกลัด กรุงเทพมหานคร
487 60580 นาย สมพร  ชวยแทน กรุงเทพมหานคร
488 60650 นาง รัฐสิริ  สิริวฒิุโชค กรุงเทพมหานคร
489 61088 นางสาว กัญญาพชัร  จันทร กรุงเทพมหานคร
490 61119 นางสาว ชนิดา  พรีะยุทธ กรุงเทพมหานคร
491 61280 นางสาว สุธรา  บญุธรรม กรุงเทพมหานคร
492 61490 นาย สุธรีแ  สุภาพ กรุงเทพมหานคร
493 61621 นางสาว แตเว  รุงเรือง กรุงเทพมหานคร
494 61951 นาง จิราวรรณ  ขวญัแกว กรุงเทพมหานคร
495 61953 นางสาว ชลลดา  เอี่ยมวศิิษฏแ กรุงเทพมหานคร
496 62002 วาที่ร.ต. บริุนทรแ  อินทรเสนียแ กรุงเทพมหานคร
497 62004 นาย โกมินทรแ  อินรัสพงศแ กรุงเทพมหานคร
498 62289 นางสาว ปาณิสรา  สุภากันทา กรุงเทพมหานคร
499 62687 นางสาว พลอยกมลวนั  ธญัญสัญชัย กรุงเทพมหานคร
500 62709 นางสาว ศรีสุดา  นาคราช กรุงเทพมหานคร
501 63005 นางสาว พชัระ  ปใดถาวโร กรุงเทพมหานคร
502 63007 นาย พรีวสั  คิดเลิศ กรุงเทพมหานคร
503 63051 นาย สราวธุ  สารสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
504 63056 วาที่ร.ท. กมลกาจ  รุงปิ่น กรุงเทพมหานคร
505 63201 นาย มกร  แสงสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
506 63295 นาย นฤดม  ต้ังแตง กรุงเทพมหานคร
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507 63366 นาย ทศพล  ชายเกตุ กรุงเทพมหานคร
508 63470 นาง รววิรรณ  หนูทอง กรุงเทพมหานคร
509 63899 นาง ศาตพร  ศรีกันชัย กรุงเทพมหานคร
510 63901 นางสาว ณัฏฐนันทแ  บญุทล กรุงเทพมหานคร
511 63907 นางสาว พรพมิล  เส็งเจริญสุข กรุงเทพมหานคร
512 63910 นาย นรภทัร  ปลอดทอง กรุงเทพมหานคร
513 63973 นาย องอาจ  นันทกิจ กรุงเทพมหานคร
514 64112 นางสาว อรจิรา  ยงดี กรุงเทพมหานคร
515 64159 นาย รัชศักด์ิ  วจิิตรวงศแวาน กรุงเทพมหานคร
516 64247 นางสาว ลดารัตนแ  ชวยชูวงศแ กรุงเทพมหานคร
517 64305 นาย อาณัติ  จีนะ กรุงเทพมหานคร
518 64509 นาย ธรีเณศ  แสงแปนู กรุงเทพมหานคร
519 64772 นางสาว อังคณา  ฤทธิว์เิศษ กรุงเทพมหานคร
520 64914 นาง รุงรัตนแ  วรีะพนัธแ กรุงเทพมหานคร
521 64950 นางสาว จุรีพร  นารี กรุงเทพมหานคร
522 64952 นางสาว ยุพาพนิ  เศษจันทรแ กรุงเทพมหานคร
523 64960 นาย สมดี  คชายั่งยืน กรุงเทพมหานคร
524 65010 นาย คนอง  นกแกว กรุงเทพมหานคร
525 65011 นางสาว อัญชลี  นวนชุม กรุงเทพมหานคร
526 65012 นางสาว รัตนแชนก  สุขมาก กรุงเทพมหานคร
527 65208 นาง ทพิยแพรัตนแ  แสงพนัธแ กรุงเทพมหานคร
528 65326 นาย บริุนทรแ  ลอมสุขา กรุงเทพมหานคร
529 65397 นาย ธนชล  สุทธสุวรรณ กรุงเทพมหานคร
530 65442 นางสาว นิภาพร  ชวยวงศแ กรุงเทพมหานคร
531 65533 นาย ธรรมรัตนแ  เมงบตุร กรุงเทพมหานคร
532 65535 นาย เอกชัย  สรรพอาสา กรุงเทพมหานคร
533 65543 นางสาว ภทัรแธนีันทแ  ศิริวรรณแ กรุงเทพมหานคร
534 65572 นาย สุรชาติ  อินทรประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
535 65599 นาง อนัญญา  มุกดามวง กรุงเทพมหานคร
536 65682 นาย ปฎวิติั  พลายนอย กรุงเทพมหานคร
537 65827 นางสาว พรนภา  นครภกัดี กรุงเทพมหานคร
538 65921 นาง สารี  มาลา กรุงเทพมหานคร
539 65933 นาย วชิียร  ทองเอียด กรุงเทพมหานคร
540 65934 นางสาว ดรุณี  จันทาคีรี กรุงเทพมหานคร
541 65958 นาย กมลกฤษฏแ  ธวิงคแ กรุงเทพมหานคร
542 65965 นางสาว ชุดาภรณแ  จิรอดิศัยถาวร กรุงเทพมหานคร
543 66078 นาย เจนณรงคแ  บญุรักษา กรุงเทพมหานคร
544 66106 นางสาว ชนัญชิดา  พมิสุคะ กรุงเทพมหานคร
545 66221 นาย วฒันศิลป  สุยะพนัธแ กรุงเทพมหานคร
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546 66227 นาย จุฬาชัย  วรรณศิริ กรุงเทพมหานคร
547 66238 นาย วชิากร  จําปาดวง กรุงเทพมหานคร
548 66240 นาย ปกรณแ  พทุธพรหม กรุงเทพมหานคร
549 66266 นาย อนุพงษแ  เอกพนัธแ กรุงเทพมหานคร
550 66396 นางสาว อารียแ  สบายยิ่ง กรุงเทพมหานคร
551 66530 นางสาว จารีย฿ะ  หลงโซะ กรุงเทพมหานคร
552 66630 นาย อิสระพงศแ  มิ่งเมืองมูล กรุงเทพมหานคร
553 66631 นาย สิริชนมแ  มุงทอง กรุงเทพมหานคร
554 66651 นาย ฐนกริศนแ  รัตนพงศแกวี กรุงเทพมหานคร
555 66767 นางสาว มุทติา  ฤทธทิศิ กรุงเทพมหานคร
556 66768 นาย ธรรมรัตนแ  จุยคลัง กรุงเทพมหานคร
557 66770 จ.อ. ทนิกร  ราษี กรุงเทพมหานคร
558 66773 นางสาว เพญ็นภา  สนธคุิณ กรุงเทพมหานคร
559 66815 นางสาว จีรพร  เสนแกว กรุงเทพมหานคร
560 66816 นาง ชลนิดา  ศรีแกว กรุงเทพมหานคร
561 66978 นางสาว ชุติมา  เฮงกิตติคุณ กรุงเทพมหานคร
562 66979 นางสาว มารียา  เยาวประภา กรุงเทพมหานคร
563 66980 นางสาว วภิาวดี  คงวุน กรุงเทพมหานคร
564 67035 นาย จักรพนัธแ  แวววรีคุปตแ กรุงเทพมหานคร
565 67036 นางสาว เสาวนียแ  นวนแดง กรุงเทพมหานคร
566 67037 นางสาว สุพรรณา  ชาติผา กรุงเทพมหานคร
567 67038 นางสาว สุดใจ  พรมสิน กรุงเทพมหานคร
568 67083 นาย ธรีะพงษแ  ผิวเงิน กรุงเทพมหานคร
569 67167 นางสาว อิสรียา  เชิดฉาย กรุงเทพมหานคร
570 67243 นางสาว นิชานันทแ  วรรณกุล กรุงเทพมหานคร
571 67280 นาย สิริพรีพทัธิ ์ หลําไปล กรุงเทพมหานคร
572 67326 นาย ธเนศ  แสนสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร
573 67327 นาง เกษฎาภรณแ  ขุมคํา กรุงเทพมหานคร
574 67329 นางสาว นิตยา  มาแทน กรุงเทพมหานคร
575 67333 นางสาว มยุรี  สนิทบรุุษ กรุงเทพมหานคร
576 67393 นางสาว พทัธนันทแ  ใสบาล กรุงเทพมหานคร
577 67434 นางสาว ศุภานัน  ชินวงคแ กรุงเทพมหานคร
578 67439 จาเอก วสัินตแ  จุปะมัดตัง กรุงเทพมหานคร
579 67442 นาย ธนาวฒิุ  ไตรโสภณ กรุงเทพมหานคร
580 67469 นาง รัชนี  ชัยเลิศวณิชกุล กรุงเทพมหานคร
581 67470 นางสาว โศรญา  ยอดนาเด่ือ กรุงเทพมหานคร
582 67618 นางสาว ปาณิสรา  นิมมา กรุงเทพมหานคร
583 67683 นางสาว กุณณดา  จิ๋วปใญญา กรุงเทพมหานคร
584 67684 นางสาว ชนัญชิดา  ตุนสิงหแคํา กรุงเทพมหานคร
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585 67698 นาง ชินรัตนแ  เกตุสิน กรุงเทพมหานคร
586 67782 นาย รว ี สะตํา กรุงเทพมหานคร
587 67900 มล. ปริญญา  จรูญโรจนแ กรุงเทพมหานคร
588 67904 นางสาว จิราภรณแ  ปญุญารัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
589 67906 นาย เอกพนัธแ  พนมเขต กรุงเทพมหานคร
590 67930 นางสาว ณัฐสุดา  มีนอย กรุงเทพมหานคร
591 68023 นาย นเรนทรแ  โคตะเพชร กรุงเทพมหานคร
592 68354 นาย พาริ  มะยูนุหแ กรุงเทพมหานคร
593 68496 นาย ภาณุกฤษ  ธานีรัตนแ กรุงเทพมหานคร
594 68577 นางสาว ปพชิญา  ทมุวนั กรุงเทพมหานคร
595 68666 นาย ศักดา  ชูวงศแสุนทร กรุงเทพมหานคร
596 30 นาย กุมพล  ศรีเมธากุล กรุงเทพมหานคร
597 51108 นาย ภทัรพล  โพธภิทัร กรุงเทพมหานคร
598 2425 นาย สุรเชษฐ  มโนมัยกิจ กรุงเทพมหานคร
599 29365 นางสาว ชญานี  สินสอน กรุงเทพมหานคร
600 29366 นางสาว มนัสวนิ  ศรีทองดี กรุงเทพมหานคร
601 40368 นางสาว เบญญทพิยแ  สีนวล กรุงเทพมหานคร
602 52129 นางสาว ปยิาภา  ภคเจริญพงศแ กรุงเทพมหานคร
603 2763 นางสาว ณิชากร  เสริมสุขตอ กรุงเทพมหานคร
604 9239 นาย วรีะพงคแ  วงศแแสนศรี กรุงเทพมหานคร
605 14067 นางสาว วภิาดา  วสุิทธสิระ กรุงเทพมหานคร
606 44781 นางสาว นฤมล  แกนอินทรแ กรุงเทพมหานคร
607 44844 นางสาว อารยา  ลาวงคแ กรุงเทพมหานคร
608 49278 นาย ปกรณแ  กีลีมอ กรุงเทพมหานคร
609 49302 นาย อรรถกร  แปะทลุง กรุงเทพมหานคร
610 51982 นางสาว จิรชยา  อัลภาชนแ กรุงเทพมหานคร
611 52404 นาง จรรยาพร  เจียวก฿ก กรุงเทพมหานคร
612 52668 นาย เสนหแ  ศรีคุณ กรุงเทพมหานคร
613 53715 นาย บญุทว ี ฉิมพลียแ กรุงเทพมหานคร
614 53899 นาง สุมณฑา  กฤตยานาถ กรุงเทพมหานคร
615 53945 นาง นารีมาน  สวามิภกัด์ิ กรุงเทพมหานคร
616 57466 นางสาว ธนัยพร  สาธภุาค กรุงเทพมหานคร
617 59458 นางสาว จิตติมา  ศิริชัย กรุงเทพมหานคร
618 59925 นางสาว ชื่นใจ  ทองดวง กรุงเทพมหานคร
619 60581 นาง จุฑาทพิยแ  โพธจิันทรแ กรุงเทพมหานคร
620 63001 นาย ธรีวธุ  พงษแรัตนแ กรุงเทพมหานคร
621 64296 นางสาว อัมพกิา  ชื่นธรีะวงศแ กรุงเทพมหานคร
622 64297 นางสาว พมิพแพร  หงษแทอง กรุงเทพมหานคร
623 29363 นางสาว สิริกร  อุดมปติิโชค กรุงเทพมหานคร
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624 37880 นางสาว อิษยา  พวงจันทรแ กรุงเทพมหานคร
625 47905 นางสาว ชญาพฒันแ  ชาญกัณฑแ กรุงเทพมหานคร
626 63033 นางสาว สุพชิญา  วงละคร กรุงเทพมหานคร
627 65026 นางสาว พรชนก  ดรณีรัตนแ กรุงเทพมหานคร
628 66285 นาย วรีะพงษแ  โสสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร
629 67780 นางสาว วรัญญา  อินหนู กรุงเทพมหานคร
630 67781 นางสาว สีลวตี  นิศามณีวงศแ กรุงเทพมหานคร
631 13451 นาง วนาลัย  ไชยแสง กรุงเทพมหานคร
632 18440 นาย กิตต์ิพภิทัรแ  กาญจนแธนชาติ กรุงเทพมหานคร
633 20037 นางสาว อัจจิมา  บญุสุด กรุงเทพมหานคร
634 23930 นาย ธนิต  จีนกูล กรุงเทพมหานคร
635 24254 นางสาว ปริญญา  วงษแพานิช กรุงเทพมหานคร
636 27471 นางสาว สุดารัตนแ  สีมา กรุงเทพมหานคร
637 30333 นางสาว วราภรณแ  ใจอิ่มสิน กรุงเทพมหานคร
638 31084 นาง สุรัญยา  สุขสังขแ กรุงเทพมหานคร
639 48425 นาย สุวชิา  สุวรรณโคตร กรุงเทพมหานคร
640 50386 นาย เสกสรรคแ  ทลัวลัล์ิ กรุงเทพมหานคร
641 51988 นางสาว ขนิษฐา  อัศวพรไพบลูยแ กรุงเทพมหานคร
642 53938 นาย ชาคริส  จันทรแหวย กรุงเทพมหานคร
643 58828 นางสาว รุงนภา  ปิ่นสอน กรุงเทพมหานคร
644 40229 นาย วชัระ  พุมไสว กาญจนบรีุ
645 34528 นางสาว จิราพร  วงษแปใญญา กาญจนบรีุ
646 34580 นาย พษิณุ  เทวา กาญจนบรีุ
647 50753 นางสาว หทยัทพิยแ  ตันธนะชัย กาญจนบรีุ
648 52467 นาง ศุลีพร  ดวงชัย กาญจนบรีุ
649 53263 นาย ณัษฐพงษแ  ใบบวั กาญจนบรีุ
650 54132 นาย พมิล  สุจริตธรรม กาญจนบรีุ
651 54406 นาย นิมิตร  แกวนิล กาญจนบรีุ
652 54774 นางสาว สุภคัว ี หวงัจิตตแ กาญจนบรีุ
653 21888 นาย พชิญะกฤษฎิ์  บอกลาง กาญจนบรีุ
654 22727 นาง สาริศา  ยาทพิยแ กาญจนบรีุ
655 49243 นางสาว พณิฎา  ตันเจริญ กาญจนบรีุ
656 25025 นาย สรศักด์ิ  แตแดงเพชร กาญจนบรีุ
657 57773 ส.อ. ชนกานตแ  ศิลธรรม กาญจนบรีุ
658 67809 นาย นิติธร  วงศแเนติธรรม กาญจนบรีุ
659 8936 นาง ธญัญลักษณแ  นาคะ กาญจนบรีุ
660 44249 นาง จีรวรรณ  กองแกว กาญจนบรีุ
661 53718 นางสาว จุฑามาศ  พุมพนัธุแวงศแ กาญจนบรีุ
662 64022 นางสาว ดวงแข  เทอดศักด์ิศรี กาญจนบรีุ
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663 67294 นางสาว อัญชลี  จิตต้ังสกุล กาญจนบรีุ
664 2634 นางสาว พชัรี  แกวกอง กาญจนบรีุ
665 14736 นางสาว ดณยา  ขาวจุย กาญจนบรีุ
666 37385 นาย สรศิน  สําเนียงงาม กาญจนบรีุ
667 2628 ส.ต.ท. เสนหแ  ดําดี กาญจนบรีุ
668 2630 นาง อารยา  พงษแโชติ กาญจนบรีุ
669 2635 นาง ศศิธร  ใจโปรง กาญจนบรีุ
670 26041 นาง อัมพร  อนันตริยกุล กาญจนบรีุ
671 32753 นางสาว น้ําเพญ็  แรงครุฑ กาญจนบรีุ
672 55625 นางสาว ชิดขวญั  ศรีอุบล กาญจนบรีุ
673 65564 นาย พงศแพฒันแ  วยัวฒันะ กาญจนบรีุ
674 2651 นาง กัญญา  ไทยเจริญ กาญจนบรีุ
675 37343 นางสาว ขนิษฐา  รัตนมโนรมยแ กาญจนบรีุ
676 64021 นางสาว อัจฉรา  เหลืองสอาด กาญจนบรีุ
677 8947 นางสาว กรรนิกา  กอวจิิตร กาญจนบรีุ
678 29289 นาย วสุิทธิ ์ พสูิตร กาญจนบรีุ
679 37349 นาง ไค  ศรีเจียม กาญจนบรีุ
680 48998 นางสาว นวดิา  พงศแวฒันะเควนิ กาญจนบรีุ
681 57706 นางสาว สุรีรัตนแ  ภพูานใบ กาญจนบรีุ
682 65927 นางสาว ลําพอง  สายคงดี กาญจนบรีุ
683 11982 นาย เกษม  นามวงศแ กาญจนบรีุ
684 11984 นาย สังขชล  วงษแสุวรรณ กาญจนบรีุ
685 11986 นางสาว จินตนา  ชอยเครือ กาญจนบรีุ
686 11987 นาง สุดา  วฒิุพงษแ กาญจนบรีุ
687 22730 นางสาว ณัฐชา  อินหนู กาญจนบรีุ
688 68342 นางสาว ภคมน  แกวสาคู กาญจนบรีุ
689 12776 นาง พจมาน  สระลอย กาญจนบรีุ
690 12777 นางสาว ปญุญาภา  ศุภมาศ กาญจนบรีุ
691 16778 นางสาว พนัทพิยแ  ตนไกร กาญจนบรีุ
692 18624 นางสาว จีรวรรณ  วรพสุิทธวิงศแ กาญจนบรีุ
693 52291 นาย บญัชา  รักชาติ กาญจนบรีุ
694 17881 นางสาว วณีา  อรภกัดี กาญจนบรีุ
695 17883 นาง สุภาวดี  จันดาเปรม กาญจนบรีุ
696 17885 นาง จินตนา  พลูทรัพยแ กาญจนบรีุ
697 26780 นาย สมร  เนืองวงษแ กาญจนบรีุ
698 26786 นาย สมบติั  จันทรแสวาง กาญจนบรีุ
699 26796 นางสาว กาญจนวรรณแ  ประยูรไทย กาญจนบรีุ
700 34669 นาย เสริมพนัธุแ  นวมอารียแ กาญจนบรีุ
701 45063 นาย สุระศักด์ิ  สืบหยิ่ว กาญจนบรีุ
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702 45064 นาย บญัญัติ  ดาบแกว กาญจนบรีุ
703 53221 นางสาว นิภา  เอี่ยมสําอางคแ กาญจนบรีุ
704 54136 นางสาว กานตแฐิตา  จุนทการ กาญจนบรีุ
705 57224 นางสาว สุมาลี  ศะศิธร กาญจนบรีุ
706 65440 นางสาว สากล  เทยีนเครือ กาญจนบรีุ
707 68444 ส.อ. พจนารถ  แกวพรรณา กาญจนบรีุ
708 7723 นาย พทุธชาติ  ทองดี กาญจนบรีุ
709 16782 นาง นภทัร  สองสวาง กาญจนบรีุ
710 2675 นาย เลิศไพบลูยแ  โชติกะพกุกณะ กาญจนบรีุ
711 18208 นาย ดํารงคแเกียรติ  มังกรทอง กาญจนบรีุ
712 25020 นางสาว หนึ่งฤทยั  มัจฉา กาญจนบรีุ
713 2699 นาง ขวญัใจ  บวัหลวง กาญจนบรีุ
714 20651 นาย สุพนธแ  ทองใบ กาญจนบรีุ
715 22733 นาย ปรีชา  รูปสังขแ กาญจนบรีุ
716 26029 นางสาว ศิริรัตนแ  สภาชัย กาญจนบรีุ
717 61423 นาง เบญจมาศ  ลครชัยมงคล กาญจนบรีุ
718 66056 นาง ชีวารัตนแ  สมสมัย กาญจนบรีุ
719 66057 นาย ปรัชญา  เอกปใชชา กาญจนบรีุ
720 66913 นาง เกศกร  พรมมา กาญจนบรีุ
721 68325 นาง ฉันทนา  ผาสุข กาญจนบรีุ
722 68326 นาย พลวฒันแ  ศาระสาลิน กาญจนบรีุ
723 17882 นาง อุทมุพร  นนทสุต กาญจนบรีุ
724 45679 นาย ดนัย  ถิรเดชฐิตพฒันแ กาญจนบรีุ
725 54464 นางสาว ฐานิตา  จุนทการ กาญจนบรีุ
726 54466 นางสาว อนุกูล  สุริยะวงษแ กาญจนบรีุ
727 56431 นาย สุรสิทธิ ์ นนทสุต กาญจนบรีุ
728 64355 นาง ภทัรพร  ทวรีะวงษแ กาญจนบรีุ
729 68680 นาง พฐัปมณฑแ  ชัยพบิลูพงษแ กาญจนบรีุ
730 8940 นาย สุริยา  บนุนาค กาญจนบรีุ
731 54465 นาง สุรีพร  วงคแศรียา กาญจนบรีุ
732 67642 นางสาว กรรญแธวรรณ  วสูิตรแศิริฤกษแ กาญจนบรีุ
733 15874 นาย บญุเลิศ  ธรรมสาลี กาญจนบรีุ
734 58726 นางสาว เกศสรินทรแ  เนียมประยูร กาญจนบรีุ
735 63199 นาง รัตนา  ทพิรักษแ กาญจนบรีุ
736 21154 วาที่ร.ท. นครินทรแ  ปรกแกว กาญจนบรีุ
737 40227 นาย เกรียงไกร  อุตสาหะ กาญจนบรีุ
738 37371 นาย อนวชั  เพชรวโิรจนแ กาญจนบรีุ
739 44701 นาง ศศิธร  ระวงัสําโรง กาญจนบรีุ
740 54129 นาย วรัิฐ  เนียมเกิด กาญจนบรีุ
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741 54130 นางสาว จรรยารัตนแ  ไหลทรงวฒิุ กาญจนบรีุ
742 54134 นาย สุขสวสัด์ิ  นิยมทรัพยแ กาญจนบรีุ
743 59393 นาง เสาวนียแ  สระทองแร กาญจนบรีุ
744 17925 นาย ภคัพงศแพนัธแ  จามพฤกษแ กาญจนบรีุ
745 19816 นาง นวรัตนแ  รังสีชุติพฒันแ กาญจนบรีุ
746 26054 นาย บญัชา  ดะวบิลูยแ กาญจนบรีุ
747 2706 นางสาว นิตยา  มัณฑจิตรแ กาญจนบรีุ
748 11997 นางสาว กาญจนา  นอบนบ กาญจนบรีุ
749 17930 นาย เขมชาติ  เอี่ยมทรัพยแ กาญจนบรีุ
750 17931 นาย กุมภา  สีเสียด กาญจนบรีุ
751 32761 นาง สํารวณ  ฉ่ําแกว กาญจนบรีุ
752 65852 นาง ทศันี  มวงแกว กาญจนบรีุ
753 65853 นางสาว พนิดา  ปยิะจันทรแ กาญจนบรีุ
754 26042 นางสาว ณฐมณฑแ  วรรธนแชญานนทแ กาญจนบรีุ
755 15788 นาง วริสรา  แยมศิริ กาญจนบรีุ
756 31438 นาย อิทธพิงศแ  สําเภานอย กาญจนบรีุ
757 58461 นาย ชาตรี  พริิยะเมธี กาญจนบรีุ
758 18629 นาง สุมณฑา  สิงหแโตงาม กาญจนบรีุ
759 18632 นาง กาญจนา  มัธยัสถแถาวร กาญจนบรีุ
760 58409 นาง สรัลนุช  ฟใกขํา กาญจนบรีุ
761 58410 นาย สรายุทธ  พลศรีราช กาญจนบรีุ
762 58415 นาง ดารารัตนแ  ขจรไพศาล กาญจนบรีุ
763 65328 นาง ดวงนภา  แสนกุล กาญจนบรีุ
764 67343 นางสาว จีรวรรณ  คําปาน กาญจนบรีุ
765 14732 นางสาว ณภทัร  จันทรแเรือง กาญจนบรีุ
766 16775 นางสาว อิสรา  สนสารี กาญจนบรีุ
767 19817 นาย ตนุภทัร  เกาสุวรรณ กาญจนบรีุ
768 19821 นางสาว พรทพิยแ  เลาสกุล กาญจนบรีุ
769 63488 นาย อนุสรณแ  วนิชกุลพทิกัษแ กาญจนบรีุ
770 63566 นางสาว ชนิสรา  ธรถาวรไพศาล กาญจนบรีุ
771 31 พนัจาเอก สันติ  ซิบเข กาญจนบรีุ
772 54062 นาง นุชนาถ  วงศแโชติวนิช กาญจนบรีุ
773 44684 นางสาว อภทัตรี  หอยสังขแ กาญจนบรีุ
774 60241 นาย นิมิตร  เดชปราบ กาญจนบรีุ
775 33651 นางสาว จิดาภา  คลายอินทรแ กาญจนบรีุ
776 37357 นาง สุพรรณนียแ  เจียรนัย กาญจนบรีุ
777 37358 นาย วชิาญ  สุวรรณรัตนแ กาญจนบรีุ
778 54738 นาย รุงศักด์ิ  ดุสดี กาญจนบรีุ
779 67635 นาง ขอบฟาู  ดอกยอ กาญจนบรีุ
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780 67636 นาย ไตรรัตนแ  ทองรัตนภาค กาญจนบรีุ
781 68585 นางสาว สมยา  จันทรแฟใก กาญจนบรีุ
782 12000 นาย คมสัน  พทิกัษแพลางกูร กาญจนบรีุ
783 12003 นาย อดุลยแ  ปรีดา กาญจนบรีุ
784 32779 นาง เสาวนียแ  ดอกลําเจียก กาญจนบรีุ
785 47034 นาย อะตะพล  รักษากุล กาญจนบรีุ
786 55600 นางสาว หฤทยั  สายสุวรรณ กาญจนบรีุ
787 55637 ส.ท. สุวชั  ปรีสุวรรณ กาญจนบรีุ
788 55638 นางสาว สุภลักษณแ  ชัยมงคล กาญจนบรีุ
789 16771 นาย ณรงคแพร  วดัพวง กาญจนบรีุ
790 16787 นาง กตัญชลี  ใจดี กาญจนบรีุ
791 20609 นางสาว ธญัญชล  สวสัด์ิพานิชยแ กาญจนบรีุ
792 6550 นางสาว ทดัดาว  เชาวแศิริ กาญจนบรีุ
793 15809 นาง อักษร  ดาบทอง กาญจนบรีุ
794 15818 นาง ประนอม  กําเนิดสิงหแ กาญจนบรีุ
795 29316 นาย สําเภา  คงธาร กาญจนบรีุ
796 42301 นางสาว นริษสา  รูปงาม กาญจนบรีุ
797 63957 นางสาว กนกนพรรศ  แพงไตร กาญจนบรีุ
798 34823 นางสาว นิธติา  ไชยลา กาญจนบรีุ
799 46336 นาง พทัธแธรีา  แตงดี กาญจนบรีุ
800 2662 นาง วนัเพญ็  ใจงาม กาญจนบรีุ
801 52432 นาง นุจรียแ  ต้ังกอบลาภ กาญจนบรีุ
802 19820 นาง สุดา  เสนกรรหา กาญจนบรีุ
803 53251 นางสาว ปราณี  จงเจริญ กาญจนบรีุ
804 56437 นางสาว พชรมน  พรานเจริญ กาญจนบรีุ
805 67544 นาย ธศิีษฏแ  กิรติพงษแวฒิุ กาญจนบรีุ
806 17933 นางสาว โสภา  สอนศรง กาญจนบรีุ
807 55924 นางสาว มยุรา  มะโนรมณแ กาญจนบรีุ
808 59587 นางสาว ระววีรรณ  นันทพรหมมา กาญจนบรีุ
809 52428 นางสาว นันทพทัธแ  อินเกตุ กาญจนบรีุ
810 52801 นางสาว ฉัตรปวณีแ  ปรีชาไกรพฒันแ กาญจนบรีุ
811 29320 นางสาว วนัวพิา  เกิดเครือ กาญจนบรีุ
812 23855 วาที่ร.ต. จตุพร  ศรีสมบรูณแ กาญจนบรีุ
813 23857 นางสาว นงนุช  มณีกาญจนแ กาญจนบรีุ
814 23864 นาย ปณช  จันทรวฒันแ กาญจนบรีุ
815 23866 นางสาว ปวณีา  ตันปติิ กาญจนบรีุ
816 23869 นางสาว วรวรรณ  ซุนใช กาญจนบรีุ
817 23873 นาย วนัชัย  บญุงาม กาญจนบรีุ
818 23877 นาย ศักดา  หอมหวล กาญจนบรีุ
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819 32765 นาย เฉลิมวฒิุ  ซุนใช กาญจนบรีุ
820 32766 นาง วรัทยา  กลํ่ากลาง กาญจนบรีุ
821 34877 นาง วลิาวลัยแ  ศิลปี กาญจนบรีุ
822 56976 นาย จินดา  เจเถื่อน กาญจนบรีุ
823 32768 นาง สาวติรี  วไิล กาญจนบรีุ
824 64294 นาย รณภพ  โพธพิพิธิ กาญจนบรีุ
825 68313 นางสาว ปณุสณัฏฐแ  คําแต กาญจนบรีุ
826 68314 นางสาว จิรัศกมน  จิตรแเพง กาญจนบรีุ
827 20615 นาย บรรเจิด  ต้ังใจ กาญจนบรีุ
828 26284 นางสาว ปภสัรินทรแ  เศรษฐภทัรวฒันแ กาญจนบรีุ
829 37360 นางสาว วาสนา  นิลรอด กาญจนบรีุ
830 60468 นางสาว จุฑาทพิยแ  หอมเจริญ กาญจนบรีุ
831 17880 นางสาว จินตนา  อินทรแสวาท กาญจนบรีุ
832 45331 นาง จุรีรัตนแ  สุทธาชีพ กาญจนบรีุ
833 65925 นางสาว วจิิตรา  อูเจริญ กาญจนบรีุ
834 20971 นาย อํานาจ  ภทัรฤทยั กาญจนบรีุ
835 37361 นาง วภิาวรรณ  จงพพิฒันแวณิชยแ กาญจนบรีุ
836 57992 นาง สุพรรณี  โสมสุพรรณ กาญจนบรีุ
837 57993 นาง ไพรินทรแ  ภาคภมูิ กาญจนบรีุ
838 57994 นาง ภาวณีิ  เล็กอาราม กาญจนบรีุ
839 57996 นาง รุงนภา  ตรงประสิทธิ์ กาญจนบรีุ
840 58468 นางสาว วมิลวรรณ  หงษแวชิุลดา กาญจนบรีุ
841 64377 นางสาว นงนุช  เหรียญงาม กาญจนบรีุ
842 7740 นางสาว ชุติมา  ทานกัณฑแ กาญจนบรีุ
843 50625 นาง เสาวรส  พทิกัษแธานิน กาญจนบรีุ
844 64371 นางสาว วาสนา  รอดแกว กาญจนบรีุ
845 64375 วาที่ร.ต.หญิง กาญจนา  ลอเจริญสิริโชติ กาญจนบรีุ
846 64398 นางสาว นันทแนภสั  ต้ังจิตรมณีศักดา กาญจนบรีุ
847 66890 นาง ปริยากร  วรีะกุล กาญจนบรีุ
848 66891 นาง เรณู  กิจทวี กาญจนบรีุ
849 24634 นาย ธรีสัณหแ  จตุรพรเพิ่ม กาญจนบรีุ
850 38702 นาง สํารวย  ทองโปยู กาญจนบรีุ
851 55143 นางสาว อริสา  มินจันทกึ กาญจนบรีุ
852 14723 นาย เจษฎา  โพธสัิตยา กาญจนบรีุ
853 16773 นาย ประวทิยแ  คุณวชัระกิจ กาญจนบรีุ
854 28495 นางสาว ภทัรินทรแ  กรรณแกว กาญจนบรีุ
855 32770 นาย นิธนิาท  ธราธารกุลวฒันา กาญจนบรีุ
856 46337 นาง กาญจนา  ภคัพาณิชยแ กาญจนบรีุ
857 48895 นาย ธรรมศักด์ิ  ธรรมนารถสกุล กาญจนบรีุ
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858 23269 นางสาว พชัรินทรแ  อยูบํารุง กาญจนบรีุ
859 15743 นางสาว นุชจลิน  วงษแวลัิย กาญจนบรีุ
860 15755 นาย สุพชิล  ศรนารายนแ กาญจนบรีุ
861 15777 นางสาว อัจฉรียแ  กรธนาเสถียร กาญจนบรีุ
862 15781 นางสาว วณิชชา  เนียมสวน กาญจนบรีุ
863 15787 นาย พสิษฐแ  มะนาวหวาน กาญจนบรีุ
864 15794 นาง เนตรนภา  ตูนิ่ม กาญจนบรีุ
865 32775 นางสาว สุภาพ  ศรนารายนแ กาญจนบรีุ
866 32776 นางสาว ชนาทพิยแ  เพิ่มพลู กาญจนบรีุ
867 33155 นาย โกษม  ไพศาลโอฬาร กาญจนบรีุ
868 42302 นาย สุวาณิช  ทดั กาญจนบรีุ
869 45993 นาย อัศพนธแ  อยูสถิตยแ กาญจนบรีุ
870 48671 นาง บญุสง  วเิศษสิงหแ กาญจนบรีุ
871 7713 นาย ทฆิัมพร  คุมวงศแ กาญจนบรีุ
872 21173 นางสาว ภสัฒแ  สุขพลู กาญจนบรีุ
873 47035 นางสาว รุงอรุณ  วรรณะไชย กาญจนบรีุ
874 7727 นาย ภญิโญ  จันทรแสาคร กาญจนบรีุ
875 7728 นางสาว จารียแ  เทยีมสุน กาญจนบรีุ
876 7730 นาง พชัรี  จันทรไพจิตร กาญจนบรีุ
877 7731 นาง นิจวดี  แจมจันทรแ กาญจนบรีุ
878 8953 นางสาว จิรัฐยา  เกิดสนอง กาญจนบรีุ
879 28498 นาย ชาญณรงคแ  คนสงา กาญจนบรีุ
880 32782 จ.อ. อนุศาสนแ  ทองเหมือน กาญจนบรีุ
881 37367 นาย อิทธชิัย  เกียรติโอภาส กาญจนบรีุ
882 37369 นางสาว พฒัตรา  ทองแท กาญจนบรีุ
883 65087 นาย นพล  ผดุงผล กาญจนบรีุ
884 65088 นาย ชัชวาลยแ  นิยมชื่น กาญจนบรีุ
885 65089 นางสาว อัญชลี  หวานพชื กาญจนบรีุ
886 2681 นางสาว ปาลิตา  ปใญจวฒันคุณ กาญจนบรีุ
887 2683 นาย ขวญัสุระ  อินธบิาล กาญจนบรีุ
888 2684 นาง สุวรรณี  แสงนาคประเสริฐ กาญจนบรีุ
889 2686 นาง ธญัญแวรียแ  วอนเพยีร กาญจนบรีุ
890 14720 นาย อภชินศักด์ิ  สมงาม กาญจนบรีุ
891 32777 นางสาว อนงคแนาฏ  เสริมศรี กาญจนบรีุ
892 40833 นาย สรรักษแ  สุวรรณ กาญจนบรีุ
893 40834 นางสาว นิสากร  สายแกว กาญจนบรีุ
894 21170 นาย ประพนัธแ  เล็บครุฑ กาญจนบรีุ
895 28505 นางสาว ศศมน  สัมพดา กาญจนบรีุ
896 2708 นางสาว นภชา  กาญจนปรมาภา กาญจนบรีุ
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897 11995 นางสาว กาญจนา  บญุประสิทธิ์ กาญจนบรีุ
898 48661 นาง สิริพรรณ  เอกสุภาพนัธุแ กาญจนบรีุ
899 63267 นางสาว จันทรแเพญ็  ชลภาพ กาญจนบรีุ
900 2631 นาย ยุทธนา  วฒันสุทธิ์ กาญจนบรีุ
901 17937 นาง ชิดชนก  เนตตะสูต กาญจนบรีุ
902 34677 นางสาว มนทกาญจนแ  ภมิาลยแ กาญจนบรีุ
903 34678 นาง นุชจรินทรแ  หรัิญกุล กาญจนบรีุ
904 34683 นางสาว โนรี  หนูอินทรแ กาญจนบรีุ
905 56926 นางสาว ปนัดดา  เสริมสุข กาญจนบรีุ
906 17035 นาง รัชยา  เครือบตุร กาญจนบรีุ
907 37370 นางสาว นุดจรา  สังขดุษฎี กาญจนบรีุ
908 67445 นางสาว นภชล  แจงศรีพงศแ กาญจนบรีุ
909 42305 นาย โยธนิ  สุตภวา กาญจนบรีุ
910 42308 นางสาว สุภาภรณแ  ศรีเจริญ กาญจนบรีุ
911 42311 นางสาว จารุวรรณ  เลิศไกร กาญจนบรีุ
912 37348 นางสาว หนึ่งฤทยั  คลายคลัง กาญจนบรีุ
913 54772 จ.ส.อ. ประเทอืง  โสภี กาญจนบรีุ
914 54776 นาง ราศรี  รังษี กาญจนบรีุ
915 57804 นางสาว ยุวดี  คลองธรรม กาญจนบรีุ
916 37375 นาย ชัยชนะ  เชิดฉาย กาญจนบรีุ
917 44688 นาย อนุชัย  สําริทธิ์ กาญจนบรีุ
918 12005 นาย บญุสม  ผิวงาม กาญจนบรีุ
919 12006 นางสาว นาตยา  กุลสุวรรณ กาญจนบรีุ
920 12009 นาย วนัชัย  โชติภาสินทรัพยแ กาญจนบรีุ
921 12010 นาง มะลิวรรณ  สืบดวง กาญจนบรีุ
922 37376 นาย วศิรุต  เหมือนสันเทยีะ กาญจนบรีุ
923 37377 นางสาว วลิาวรรณ  บวัหลวง กาญจนบรีุ
924 51580 นาย นฤชัย  รุนดา กาญจนบรีุ
925 45332 นาง อารียแ  จุลวนั กาญจนบรีุ
926 45333 นางสาว วราพร  บรูณสมบติั กาญจนบรีุ
927 45334 นาย สิปปวชิญแ  สังขจรัส กาญจนบรีุ
928 45335 นาง ศุกรแเดือนเพญ็  สบายเหลือ กาญจนบรีุ
929 2659 นาง พตัราภรณแ  พกุประเสริฐ กาญจนบรีุ
930 64373 นาย ประเวช  สาดคลา กาญจนบรีุ
931 48896 นาง อาภรณแ  กล่ันบศุยแ กาญจนบรีุ
932 54253 นาง ธนวนั  กรัณยไพบลูยแ กาญจนบรีุ
933 37 นางสาว น้ําทพิยแ  โพธิส์องตน กาญจนบรีุ
934 39 นางสาว พรพมิล  สืบนาค กาญจนบรีุ
935 41 นาย สมุทร  ทองนุม กาญจนบรีุ
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936 23834 นาง วนัดี  วงักุม กาญจนบรีุ
937 37351 นางสาว นิภาภรณแ  ทองยอย กาญจนบรีุ
938 47515 นาง จิติมา  เทยีนประเสริฐ กาญจนบรีุ
939 55598 นาย สันติ  มงคลวบิลูผล กาญจนบรีุ
940 43 นาย ศุกรี  สุกุลธนาศร กาญจนบรีุ
941 29322 นาง พกิุลแกว  คงกระพนัธแ กาญจนบรีุ
942 32783 นาง บณุฑริก  แชมชอย กาญจนบรีุ
943 32787 นาง อังศุแชญาณแ  เปรมปรีด์ิ กาญจนบรีุ
944 32788 นาย วนัลภ  ทองกะไลย กาญจนบรีุ
945 46339 นาง จุฑาทพิยแ  ศรีมงคลชัย กาญจนบรีุ
946 46341 นางสาว ฐิติรัตนแ  พฒิุเอกเจริญ กาญจนบรีุ
947 46342 นาง ธญัรดี  พฒุเอก กาญจนบรีุ
948 56320 นาย เมธ ี เนียมขํา กาญจนบรีุ
949 64575 นางสาว วไิลลักษณแ  เข็มทอง กาญจนบรีุ
950 21158 นางสาว จินตนา  เพิ่มพงศาเจริญ กาญจนบรีุ
951 21160 นาย สายชล  นอยยิ้ม กาญจนบรีุ
952 21161 นางสาว ปณิตา  ประโยชนแยิ่ง กาญจนบรีุ
953 23814 นางสาว เพญ็ศรัณยแ  รอดหงษแทอง กาญจนบรีุ
954 52198 นาย วมิากรณแ  แกวทอง กาญจนบรีุ
955 66341 นาย อรรถพล  สันติสุข กาญจนบรีุ
956 53695 นาย นิวฒันแ  ธนานนทแนิวาส กาญจนบรีุ
957 58225 นางสาว ภาวณีิ  คําภมิาบตุร กาญจนบรีุ
958 67949 นาง พชัรรัตนแลักษณแ  สมบติัอํานวยโชค กาญจนบรีุ
959 67950 นาย ศิวชั  สมบติัอํานวยโชค กาญจนบรีุ
960 18228 นาย นําชัย  บญุจีน กาญจนบรีุ
961 18630 นาย ศตพล  ชูพงศแ กาญจนบรีุ
962 51473 นาย ชาตรี  คําหอม กาญจนบรีุ
963 53477 นาง ชัญญานุช  ดอนเทยีนพวง กาญจนบรีุ
964 65180 นาย พงษแศักด์ิ  ยอดยา กาญจนบรีุ
965 66356 นาง ศศิธร  ตันติดนัย กาญจนบรีุ
966 16792 นาง ศศิธร  ศิวะบณุยแ กาญจนบรีุ
967 28501 นาย ธนะพงศแ  กิจประสงคแ กาญจนบรีุ
968 32784 นาง สุวรรณา  ใจเปน็สุข กาญจนบรีุ
969 18635 นาย สาโรจนแ  นาคสุขปาน กาญจนบรีุ
970 47041 นางสาว พรเพญ็  ธนวรรณ กาญจนบรีุ
971 2641 นาย สิทธพิร  สินสอาด กาญจนบรีุ
972 19641 นางสาว ณัฐรดา  เชื้อโพลง กาญจนบรีุ
973 41259 นาง บญุฐิสา  ชูชีพววิฒันแชัย กาญจนบรีุ
974 45994 นาย อิศรา  ปญุสิริ กาญจนบรีุ
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975 52797 นางสาว ทศันียแ  จิตนวล กาญจนบรีุ
976 59485 นางสาว จุ฿กแจง  ทองมณโฑ กาญจนบรีุ
977 59486 นาง อุไร  เกิดดี กาญจนบรีุ
978 63152 นาย สันติ  อินทวงคแ กาญจนบรีุ
979 33076 จาสิบโท วชิล  อยูวงษแอั๋น กาญจนบรีุ
980 34685 นาง บญุรัตนแ  สืบสอน กาญจนบรีุ
981 8956 นาง อุบลวรรณ  ขันทองดี กาญจนบรีุ
982 8957 นางสาว สมใจ  โพธิพ์นัธุแ กาญจนบรีุ
983 23820 นางสาว สุวมิล  ตันสุวรรณ กาญจนบรีุ
984 26034 นาย กัญญา  ขันทองดี กาญจนบรีุ
985 30038 นางสาว จุฑารัตนแ  ค้ิววลัิย กาญจนบรีุ
986 29291 นาย ไพรัช  โพธิท์อง กาญจนบรีุ
987 18619 นางสาว อัจฉราวรรณ  ศวลัยแณอร กาญจนบรีุ
988 55874 นางสาว กมลทพิยแ  จันทรแสุวรรณ กาญจนบรีุ
989 18611 นาย ธนวนิทแ  สมานทรัพยแ กาญจนบรีุ
990 18612 นาย พนม  วงัทอง กาญจนบรีุ
991 18613 นาย อลงกรณแ  ประกอบทรัพยแ กาญจนบรีุ
992 18614 นางสาว นันทนา  วงัสวาง กาญจนบรีุ
993 53235 นาง ยุพา  ดาษดา กาญจนบรีุ
994 6954 นาย ธรีสุทธิ ์ เหมเวช กาญจนบรีุ
995 17934 นาย ดิเรก  สุขเกษม กาญจนบรีุ
996 19818 นาย ประคูณ  สาระศาลิน กาญจนบรีุ
997 19824 นางสาว ขวญัใจ  เปาูเพชร กาญจนบรีุ
998 19826 นางสาว ประไพ  แกวพกิุล กาญจนบรีุ
999 42200 นางสาว ณิชาบลู  จันทรแนาลาว กาญจนบรีุ

1000 54394 นาง นันทนา  ประกอบทรัพยแ กาญจนบรีุ
1001 54396 นางสาว อัญชลี  ศรีสนิท กาญจนบรีุ
1002 55591 นาง ดาวรุง  นกดํา กาญจนบรีุ
1003 64308 นาง สุพรรณี  เชื้อวงษแ กาญจนบรีุ
1004 64309 นาง อารียแ  สืบศักด์ิ กาญจนบรีุ
1005 65104 นาย สิริเวช  พกิุลแกว กาญจนบรีุ
1006 65527 นางสาว กรรณิกา  สุธรรมซาว กาญจนบรีุ
1007 45338 นาง มาลี  จิตตแภาณุโสภณ กาญจนบรีุ
1008 28503 นางสาว รัชนีวรรณ  ขําคง กาญจนบรีุ
1009 56551 จ.ส.อ. ทศพร  บญุญานิติพงษแ กาญจนบรีุ
1010 2644 นางสาว ยุวนัดี  ศรีทบัทมิ กาญจนบรีุ
1011 12001 นาย ณรงคแศักด์ิ  ศรีคําอาย กาญจนบรีุ
1012 37382 นางสาว พรพรรณ  ตันมันทอง กาญจนบรีุ
1013 37383 นางสาว สุวรรณี  สุขผล กาญจนบรีุ
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1014 51215 นาง นันทกิาญจนแ  เขมแข็ง กาญจนบรีุ
1015 51218 นางสาว ปนัดดา  รัศมี กาญจนบรีุ
1016 52199 นาง เบญจมาศ  แจมใส กาญจนบรีุ
1017 32755 นาย ธนวรกฤต  ทาฉลาด กาญจนบรีุ
1018 11985 นางสาว เยาวลักษณแ  อินหนู กาญจนบรีุ
1019 11998 นาย อภวิฒันแ  สุขเกษม กาญจนบรีุ
1020 18641 นาง นารีรัตนแ  จิ๋วหนองโพธิ์ กาญจนบรีุ
1021 52346 นาง ณัฐนันทแ  ทพิยแพนิิจ กาญจนบรีุ
1022 67671 นางสาว พชัราภรณแ  ต้ังมานะกิจ กาญจนบรีุ
1023 36 นาง จันดี  ทองเอี่ยม กาญจนบรีุ
1024 47559 นาย เฉลิมพล  แจงตระกูล กาญจนบรีุ
1025 18621 นางสาว ณัฏฐาลัลลิน  จันทรแหอม กาญจนบรีุ
1026 47045 นางสาว วาทนิี  ฟใกเจริญ กาญจนบรีุ
1027 26039 นางสาว ชยุฎา  คนใจดี กาญจนบรีุ
1028 29321 นาย ชัยวฒันแ  รักษากุล กาญจนบรีุ
1029 50656 นาง กาญจนา  จันทรแยอแสง กาญจนบรีุ
1030 26843 นางสาว น้ําฝน  วทิยาอุนวบิลูยแ กาญจนบรีุ
1031 15831 นาย เมษา  ทองแยม กาญจนบรีุ
1032 17928 นาย สิริวฒันแ  บตุรดี กาญจนบรีุ
1033 53374 นางสาว วชัรี  พุมไสว กาญจนบรีุ
1034 2646 นาย เอนก  สืบสอน กาญจนบรีุ
1035 18179 นางสาว ศิริพร  ปลีบตุร กาญจนบรีุ
1036 26290 นางสาว ประกาย  โตแกว กาญจนบรีุ
1037 28499 นาง ณัฏยา  สอนใจ กาญจนบรีุ
1038 37394 นาย ปติิวฒัณแ  ดอกละมุด กาญจนบรีุ
1039 47336 นางสาว เพญ็นภา  รูววิฒันพงษแ กาญจนบรีุ
1040 62363 นาย กฤษณะนันทแ  เชื้ออยู กาญจนบรีุ
1041 54128 นาย พศิิษฐแ  สายมี กาญจนบรีุ
1042 2645 นาย ยุทธนา  ระพทิยแพนัธแ กาญจนบรีุ
1043 29303 นาย สุทศันแ  นอยนิด กาญจนบรีุ
1044 29312 นาง ศศิกานตแ  โสตทสิง กาญจนบรีุ
1045 2695 นางสาว จริยา  ชื่นชมนอย กาญจนบรีุ
1046 37938 นาง นรภทัร  ศุกรแเจริญทรัพยแ กาญจนบรีุ
1047 67951 นาง กณิษฐา  จินดาแจง กาญจนบรีุ
1048 54398 นางสาว จีราพร  เซ่ียงเหน็ กาญจนบรีุ
1049 2624 นางสาว บงัเอิญ  ชูศรีจันทรแ กาญจนบรีุ
1050 64044 นาย วรีะพงษแ  พจนแสุวรรณแ กาญจนบรีุ
1051 15892 นางสาว กิติยา  กาญจนกังวาฬกุล กาญจนบรีุ
1052 26316 นาง แกวตา  สอนใจ กาญจนบรีุ
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1053 32785 นาง จมรพรรณ  สํารองทรัพยแ กาญจนบรีุ
1054 57516 นางสาว อรณิชา  ไสยดี กาญจนบรีุ
1055 66070 นางสาว ชญาพณั  ศรีสุขใส กาญจนบรีุ
1056 2629 นางสาว วาสนา  แกวบวัดี กาญจนบรีุ
1057 1792 นาย อํานาจ  สุวรรณบบุผา กาญจนบรีุ
1058 45747 นางสาว วนารี  บญุวฒันเมธา กาญจนบรีุ
1059 67818 นางสาว พฒันี  คุณสมบติั กาญจนบรีุ
1060 31437 นาง พรเพญ็  สุวรรณบปุผา กาญจนบรีุ
1061 29310 นางสาว ฐิตาภา  ไชยา กาญจนบรีุ
1062 26030 นางสาว ปยิวรรณ  มณีกาญจนแ กาญจนบรีุ
1063 26031 นาย อาทติยแ  ปานมา กาญจนบรีุ
1064 28494 นาย ไพโรจนแ  แสงรอด กาญจนบรีุ
1065 46721 นางสาว ปใทมา  ชิตสวสัด์ิ กาญจนบรีุ
1066 8944 นางสาว สุรียแพร  เสนาวงศแ กาญจนบรีุ
1067 55592 นาย กิตติศักด์ิ  เชื้อวงษแ กาญจนบรีุ
1068 2702 นางสาว เบญญภา  บญุประกอบ กาญจนบรีุ
1069 29293 นาง วภิานี  แสงทอง กาญจนบรีุ
1070 29319 นางสาว อรัญญา  จดจํา กาญจนบรีุ
1071 48664 นางสาว สุรีพร  ปลาบูทอง กาญจนบรีุ
1072 66359 นาง ชุลีพร  พรุิณ กาญจนบรีุ
1073 15848 จ.อ. อัมพร  ทองเหลือ กาญจนบรีุ
1074 15868 นางสาว ณาตยา  บญุเปรม กาญจนบรีุ
1075 2677 นาง ณภาภชั  เพง็เกร็ด กาญจนบรีุ
1076 17884 นาง กัลยแฐิตา  พงษแสมบรูณแ กาญจนบรีุ
1077 54591 นางสาว เยาวลักษณแ  รักคง กาญจนบรีุ
1078 43901 นางสาว อาภศัรา  พวงมาลี กาญจนบรีุ
1079 20667 นาย วสุิทธิ ์ ฉิมพวนั กาญจนบรีุ
1080 2642 นางสาว ธญัลักษณแ  เติมปฐมกุล กาญจนบรีุ
1081 45951 นางสาว สุกัญญา  ผารุธรรม กาฬสินธุแ
1082 46992 นาย ชูชัย  ฆารอําไพ กาฬสินธุแ
1083 33951 นางสาว พชัรี  ภคูรองนาค กาฬสินธุแ
1084 49537 นางสาว อภญิญา  ฆารชัย กาฬสินธุแ
1085 58722 นาง เตียงคํา  ภวูงัแพน กาฬสินธุแ
1086 3484 นางสาว ชนัญชิดา  ฉายพทุธ กาฬสินธุแ
1087 13067 นาย บริพนัธแ  ขันทอง กาฬสินธุแ
1088 25029 นาง ดวงใจ  กลางยศ กาฬสินธุแ
1089 27921 นาง อุมาภรณแ  โพธริาช กาฬสินธุแ
1090 27933 นาง พมิลพนัธุแ  เวนิสุวรรณแ กาฬสินธุแ
1091 27994 นาง ทพิวรรณ  พนัธะไชย กาฬสินธุแ
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1092 36394 นาง เอมอร  ยศศรี กาฬสินธุแ
1093 63338 นาง เข็มขัด  กฤษณพนัธแ กาฬสินธุแ
1094 63339 นาย จิรยุทธ  ปณุะตุง กาฬสินธุแ
1095 65647 นาง พรทพิยแ  ประสารพนัธแ กาฬสินธุแ
1096 65912 นางสาว กนกวรรณ  วเิชียรซอย กาฬสินธุแ
1097 66136 นาย ปยิะพงษแ  หงษแไทย กาฬสินธุแ
1098 66137 นางสาว รุงทพิ  สุนทรวฒันแ กาฬสินธุแ
1099 23282 ส.ต.ท. ชัยพร  ภถูี่ถวน กาฬสินธุแ
1100 36389 นางสาว ไพจิตรแ  ศรีขันธแ กาฬสินธุแ
1101 36392 นางสาว รัตนา  บทมาตร กาฬสินธุแ
1102 58721 นาง สุภาพร  ศรีจันทรแ กาฬสินธุแ
1103 66139 นาง นิชาดา  ศิริธรรม กาฬสินธุแ
1104 8169 นาย คมจิตร  อรัญถิตยแ กาฬสินธุแ
1105 26317 นางสาว สุรัตติญา  สลุงใจดี กาฬสินธุแ
1106 27922 นางสาว มัลลิกา  ถิ่นแสนดี กาฬสินธุแ
1107 36395 นางสาว สุวรี  ภบูตุตะ กาฬสินธุแ
1108 36396 นาย ปใญญาพล  ชื่นอภยั กาฬสินธุแ
1109 56168 นาง นวลจันทรแ  พนัธุแประดับ กาฬสินธุแ
1110 61789 จาเอก เสง่ียม  ไชยเชษฐแ กาฬสินธุแ
1111 39599 จาเอกหญิง พรเพญ็  เอี่ยมสุวรรณ กาฬสินธุแ
1112 53849 นาง สุภาพร  ภสีูน้ํา กาฬสินธุแ
1113 57318 นาง สริญญา  สุภะนามัย กาฬสินธุแ
1114 9282 นางสาว ฉว ี ฉายประดับ กาฬสินธุแ
1115 58708 นางสาว ขวญัชนาถ  ถิตยแพพิธิ กาฬสินธุแ
1116 65310 นางสาว วยิดา  เนื่องมัจฉา กาฬสินธุแ
1117 65512 นางสาว อรพรรณ  ภารดิลก กาฬสินธุแ
1118 67055 นาง วยิาณีรแ  มงคลวรีกุล กาฬสินธุแ
1119 8148 นางสาว จัญญแสุฎา  พมิพะนิตยแ กาฬสินธุแ
1120 8150 นางสาว กุสุมาลยแ  มหาแสน กาฬสินธุแ
1121 36400 นางสาว ทพิวรรณ  ทรัพยแสิงหแ กาฬสินธุแ
1122 36401 นาง อุทมุพร  วงคแไชยา กาฬสินธุแ
1123 29211 นาย อภรัิกษแ  วรรณอําไพ กาฬสินธุแ
1124 8155 นางสาว เอื้อมพร  ตันศิริ กาฬสินธุแ
1125 22777 นางสาว ภทัรจาริน  คงสมของ กาฬสินธุแ
1126 32646 นาย อัศวเวคิน  ภไูทกัมปนาทภญิญา กาฬสินธุแ
1127 23286 นางสาว สุภาพร  ขามเชิด กาฬสินธุแ
1128 23287 นางสาว กฤตยา  สารรัตนแ กาฬสินธุแ
1129 27935 นางสาว สุพรรษา  เถื่อนศร กาฬสินธุแ
1130 49804 นางสาว วมิลวรรณ  ศรีหาผล กาฬสินธุแ
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1131 62743 นางสาว รพพีร  บตุรศาสตรแ กาฬสินธุแ
1132 67366 นาย สุริยา  แสนหมู กาฬสินธุแ
1133 54740 นาย โยธา  สุทาศิริ กาฬสินธุแ
1134 51583 นางสาว ดวงจิต  ยลถนอม กาฬสินธุแ
1135 19267 นาย ปยิะพงษแ  ถิ่นมีผล กาฬสินธุแ
1136 25758 นางสาว กมลรัตนแ  แสงสาย กาฬสินธุแ
1137 47742 นางสาว จิตราพร  ดลวชิัย กาฬสินธุแ
1138 47751 นางสาว นุชนาฎ  นัดทะยาย กาฬสินธุแ
1139 67274 นางสาว กนกวรรณ  พนัธุแจรุง กาฬสินธุแ
1140 3499 นาง บญุเยี่ยม  นาทองไชย กาฬสินธุแ
1141 3505 นาย ประพนัธุแ  พนัทะชุม กาฬสินธุแ
1142 23259 นางสาว คําจันทรแ  อินทรแโสภา กาฬสินธุแ
1143 49806 นางสาว จารุวรรณ  ไชยโคตร กาฬสินธุแ
1144 38751 นาง ละอองดาว  วงศแกาไสย กาฬสินธุแ
1145 3564 นาง ศิริพร  นนทภา กาฬสินธุแ
1146 8170 นางสาว สุภาพร  ผลรักษา กาฬสินธุแ
1147 42529 นาง จันทรแทพิยแ  สิงหราช กาฬสินธุแ
1148 41525 นาง ไพรจิตร  ทองศิริ กาฬสินธุแ
1149 57649 นาย บดินทรแเดช  ปรีดี กาฬสินธุแ
1150 57651 นาง พทัยา  สีหไตร กาฬสินธุแ
1151 3467 นางสาว สุภาพร  ชัยชาญวฒันา กาฬสินธุแ
1152 3468 นาง สุพรรัตนแ  ชํานาญมาก กาฬสินธุแ
1153 3472 นางสาว สุจิตราพร  สรอยเสนา กาฬสินธุแ
1154 51986 นางสาว อารียแ  หลาบศิริ กาฬสินธุแ
1155 55064 นาง รตนพร  ปิ่นเย็น กาฬสินธุแ
1156 56368 นาย กิตติคุณ  สุวรรณชาติ กาฬสินธุแ
1157 67719 นาย จิรศักด์ิ  ยนยุบล กาฬสินธุแ
1158 67726 นาง จิฬาภรณแ  ยุบลเขต กาฬสินธุแ
1159 39074 นางสาว จุฬาลักษณแ  โทบรุาณ กาฬสินธุแ
1160 39608 นางสาว ประกรจิตตแ  ศรีริเล้ียง กาฬสินธุแ
1161 26611 นาง สวรรณญา  นันทะเพชร กาฬสินธุแ
1162 41215 นาย มานพ  บรรพชาติ กาฬสินธุแ
1163 63336 นางสาว สมัชญา  ศิริรักษแ กาฬสินธุแ
1164 23994 นางสาว พรีดา  บรรพจันทรแ กาฬสินธุแ
1165 54474 นาง อรทยั  สาระเสริฐ กาฬสินธุแ
1166 62045 นางสาว สุดารัตนแ  อนันทวรรณ กาฬสินธุแ
1167 66150 นางสาว ณิชกานตแ  อรุณรัตนแ กาฬสินธุแ
1168 56232 นาง ฉัตรไพพรรณ  พฒุทอง กาฬสินธุแ
1169 41228 นาง ชุลีพร  วรรณขาว กาฬสินธุแ
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1170 8143 นาย บญุตา  นามมนตรี กาฬสินธุแ
1171 8144 นาง วราพร  สิทธริมยแ กาฬสินธุแ
1172 27965 นาง อุมารุจี  ลุนจักร กาฬสินธุแ
1173 27969 นาง ธนัญญา  ทองหลอ กาฬสินธุแ
1174 42145 นาง ยุพา  แสนสอาด กาฬสินธุแ
1175 50158 นาง เย็นใจ  วงัคีรี กาฬสินธุแ
1176 62149 นาย สิทธพิงษแ  อุทรักษแ กาฬสินธุแ
1177 42143 นาย จิระนันทแ  คะสีทอง กาฬสินธุแ
1178 3494 นาย นัฐกิจ  จิตจักรแ กาฬสินธุแ
1179 3497 นาง พจนาตถแ  แกวบดุดา กาฬสินธุแ
1180 3548 นาง สุวรรณศรี  เหลาแหลม กาฬสินธุแ
1181 24506 นางสาว เดือนเพญ็  เขจรรักษแ กาฬสินธุแ
1182 28255 นาย นิรุท  ฤทธคุิณ กาฬสินธุแ
1183 54750 นางสาว นริศรา  เวนิชุม กาฬสินธุแ
1184 59419 นางสาว ปยิดา  ปากแข็ง กาฬสินธุแ
1185 32412 นางสาว พนิตดา  สิมพนั กาฬสินธุแ
1186 36011 นาย สดใส  มะโนขันธแ กาฬสินธุแ
1187 65606 นาย คําใบ  ตาลสันตแ กาฬสินธุแ
1188 3632 นางสาว รวพีรรณ  ไชยขันธุแ กาฬสินธุแ
1189 45955 นางสาว กาลวตัร  ไชยฤทธิ์ กาฬสินธุแ
1190 48234 นางสาว บตุรชะมรี  สุพร กาฬสินธุแ
1191 8197 นาย นิราช  สมสวย กาฬสินธุแ
1192 8198 นาง รัชนี  จุทาศักด์ิ กาฬสินธุแ
1193 8207 นางสาว พชัรี  สุพร กาฬสินธุแ
1194 27973 นางสาว ถนอมศรี  ชิณเทศนแ กาฬสินธุแ
1195 39601 นาง สุรินทร  อัฐนาค กาฬสินธุแ
1196 3493 นางสาว สุนันจา  เฉยไสย กาฬสินธุแ
1197 16712 นาย อลงกต  กุไรรัตนแ กาฬสินธุแ
1198 36425 นางสาว อรอนงคแ  ไขประภาย กาฬสินธุแ
1199 36426 นางสาว มลิ  ผลบภุพ กาฬสินธุแ
1200 47744 นางสาว ญาณภทัร  จุลหงษแ กาฬสินธุแ
1201 57667 นางสาว กชกมล  แวงวรรณแ กาฬสินธุแ
1202 58719 นางสาว สุปใญญา  ปิ่นขจร กาฬสินธุแ
1203 68374 นางสาว อัจฉรา  พมิพแสิน กาฬสินธุแ
1204 30697 นาย ธงชัย  ทานคํา กาฬสินธุแ
1205 36427 นาง พนารัตนแ  ภมูิสิทธิ์ กาฬสินธุแ
1206 48114 นางสาว อรดี  วะสัตยแ กาฬสินธุแ
1207 3634 นาย กาญจนะ  สุดดี กาฬสินธุแ
1208 17800 นางสาว ไพวจิิต  ผิวออน กาฬสินธุแ
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1209 24703 นางสาว กนกกาญจนแ  ไชยขันธแ กาฬสินธุแ
1210 24707 นางสาว จิราวรรณ  ไชยทองศรี กาฬสินธุแ
1211 32063 นาย จเรยแ  จิตจักร กาฬสินธุแ
1212 32067 นางสาว แจมนภา  สุริยะเย็น กาฬสินธุแ
1213 33497 นาง มณีวรรณ  บอคํา กาฬสินธุแ
1214 45628 นาง พานทอง  วชิัยโย กาฬสินธุแ
1215 50507 นางสาว จุฑาทพิยแ  จิตจักร กาฬสินธุแ
1216 50508 นาง จุฬาวรรณ  สองศรี กาฬสินธุแ
1217 55488 นางสาว รุงนภา  ปใตลา กาฬสินธุแ
1218 27966 ส.ต.ท. วบิลูยแ  รัตนวรรณี กาฬสินธุแ
1219 42144 นาย จารึก  ใจหมั่น กาฬสินธุแ
1220 36515 นางสาว เหรียญทอง  ดลเอี่ยม กาฬสินธุแ
1221 46238 นาย ธรียุทธ  อรุณไพร กาฬสินธุแ
1222 48461 นางสาว พทิกัษแ  อวยไชย กาฬสินธุแ
1223 3526 นาง นิดาวรรณ  เผือดผุด กาฬสินธุแ
1224 25760 นาง พชิชาภทัรแ  อารมณแสวะ กาฬสินธุแ
1225 36428 นาง พมิพร  สีลาแยง กาฬสินธุแ
1226 3602 นาง ทศันะ  เหลือผล กาฬสินธุแ
1227 3604 นาย นิรันชัย  เศษฤทธิ์ กาฬสินธุแ
1228 3637 นาง พรพมิล  พานสุวรรณ กาฬสินธุแ
1229 35099 นาง ทพิาพร  เหลือศิริ กาฬสินธุแ
1230 52060 นาย วชัระ  เชิดชน กาฬสินธุแ
1231 65407 จ.อ. ปรีชา  ศรีหาตา กาฬสินธุแ
1232 3626 นาย ทวศัีกด์ิ  จันทวติั กาฬสินธุแ
1233 3627 นาง โพนศรี  ขยอมดอก กาฬสินธุแ
1234 3629 นาย กิตติศักด์ิ  นิรโคตร กาฬสินธุแ
1235 3672 นาง นวพร  ภจูํานงคแ กาฬสินธุแ
1236 3577 นาย ธนูศิลป  ศรีขันซาย กาฬสินธุแ
1237 24996 นางสาว เครือมาส  ศรีประไหม กาฬสินธุแ
1238 28008 นาง วนัชัย  บตุรศรีรักษแ กาฬสินธุแ
1239 34941 นาย ชุมพล  อักษรศักด์ิ กาฬสินธุแ
1240 42908 นาง ปนัดดา  พฒุทอง กาฬสินธุแ
1241 54469 นาง จุฑารัตนแ  พกิุลทอง กาฬสินธุแ
1242 56128 นางสาว นุชนาถ  ยันตะบษุยแ กาฬสินธุแ
1243 32644 นางสาว จิฬารัตนแ  ดวงรุง กาฬสินธุแ
1244 3508 นาย วานิช  ตาบดุดา กาฬสินธุแ
1245 19639 นาย เจตดนัย  แกวไวยุฒ กาฬสินธุแ
1246 8111 นาง ฉววีรรณ  สีพนันา กาฬสินธุแ
1247 56231 นาง ปยิรัตนแ  ราชา กาฬสินธุแ
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1248 28024 นาย พศิิษฐแ  ชื่นบญุเพิ่ม กาฬสินธุแ
1249 46651 นาย กฤติพงษแ  อาจดวงดี กาฬสินธุแ
1250 66755 นางสาว ณัฏฐณิชา  ภแูถวนา กาฬสินธุแ
1251 36466 นาย มี่  เหมกุล กาฬสินธุแ
1252 63577 นาย สิทธผิล  ผานสําแดง กาฬสินธุแ
1253 38221 นางสาว สุภาพ  พมิพแพา กาฬสินธุแ
1254 3677 นางสาว สุรีพร  ภหูองเพชร กาฬสินธุแ
1255 8482 นาง ยุภาวดี  ภผูาหลวง กาฬสินธุแ
1256 24027 นางสาว รัชนียแ  ภขูะมา กาฬสินธุแ
1257 34220 นางสาว กษมา  ปะนะมัง กาฬสินธุแ
1258 42607 นาง สายทอง  หารฟาูเล่ือน กาฬสินธุแ
1259 42608 นาย นิกรณแ  ภกูาบนิ กาฬสินธุแ
1260 54983 ส.อ. เฉลิมพล  คุณาเมือง กาฬสินธุแ
1261 3517 นาย ยุทธนา  ไชยปใญญา กาฬสินธุแ
1262 3518 นาง ศศิธร  จี๋คํา กาฬสินธุแ
1263 8101 นาง วลัยลักษณแ  สาริกะภติู กาฬสินธุแ
1264 8107 นาย ประภาส  พนัธขุันธแ กาฬสินธุแ
1265 34204 นาง เบญจมาศ  โพนชัย กาฬสินธุแ
1266 57658 ส.อ. ยันตแ  ยศพล กาฬสินธุแ
1267 3647 นาย นิพนธแ  กองคํา กาฬสินธุแ
1268 28014 นาง เพลินพศิ  ภกูิ่งเงิน กาฬสินธุแ
1269 68211 นาย เชิดชัย  ทวสิีนธุแ กาฬสินธุแ
1270 68214 จ.อ. เทพพทิกัษแ  สุนทรรส กาฬสินธุแ
1271 68215 นาย เจษฎาภรณแ  ภสูมนึก กาฬสินธุแ
1272 26615 นาง เกษรา  อารินทรแ กาฬสินธุแ
1273 50743 วาที่ร.ต. ปรัชญา  สุทธบิตุร กาฬสินธุแ
1274 22649 นาง สุมิตา  กุลาสา กาฬสินธุแ
1275 32073 นางสาว ธมลวรรณ  ภเูกิดพมิพแ กาฬสินธุแ
1276 8654 นางสาว ภคัวลัญชญแ(แพรวพนัธแ)  อาษาราช กาฬสินธุแ
1277 19261 นาง จิณณแนิภา  มาตรา กาฬสินธุแ
1278 19264 นาง นันทภิา  ภสีูนาค กาฬสินธุแ
1279 19265 นาง ดิศราภรณแ  ศรีสุทศันแ กาฬสินธุแ
1280 28962 นางสาว ศิรินันทแ  ภถููกใจ กาฬสินธุแ
1281 3538 นางสาว เกษรา  พชิัยชวง กาฬสินธุแ
1282 32079 นาย เชิญชัย  แสงทอง กาฬสินธุแ
1283 67843 นาย ฐนกร  ฆารพนัธแ กาฬสินธุแ
1284 21812 นางสาว รัชฎาวรรณ  คํากอน กาฬสินธุแ
1285 21814 นางสาว วนีัส  สุราฤทธิ์ กาฬสินธุแ
1286 21816 นาย อิทธพิล  สิทธจิินดา กาฬสินธุแ
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1287 51818 นางสาว รัตติยา  ฝูงหอม กาฬสินธุแ
1288 65702 นางสาว บญุสิตา  คําแดงใส กาฬสินธุแ
1289 3662 นาง เยาวลักษณแ  ศรีณะพรม กาฬสินธุแ
1290 36468 นาย สมหมาย  สวนชัยภมูิ กาฬสินธุแ
1291 39605 นาง จริยา  พรมีฤทธิ์ กาฬสินธุแ
1292 304 นาย ขรรคแชัย  หนัจรัส กาฬสินธุแ
1293 45047 นางสาว ประวณีา  ปึ้งตาเณร กาฬสินธุแ
1294 50714 นาย บวัวร  บตุรคํา กาฬสินธุแ
1295 19241 นาย อานุภาพ  จุตาทศิ กาฬสินธุแ
1296 27989 นาง กมลมาศ  จันทศิลป กาฬสินธุแ
1297 30241 นางสาว ปณีญา  ทองสาร กาฬสินธุแ
1298 55813 นาง อรุณี  พลูพทุธา กาฬสินธุแ
1299 27987 นาย วรกิจ  อุปจันทรแ กาฬสินธุแ
1300 44606 นางสาว จรัสศรี  วงศแสะอาด กาฬสินธุแ
1301 44608 นาง ศิริทรัพยแ  ทฤษฎี กาฬสินธุแ
1302 44609 นาง ลัดดาวลัยแ  ขันวเิชียญ กาฬสินธุแ
1303 54198 นางสาว ปภาวรินทรแ  ภคูงกิ่ง กาฬสินธุแ
1304 36405 นาง ศศิพร  เหม็วพิฒันแ กาฬสินธุแ
1305 39075 นาย สุรการตแ  ภารสําราญ กาฬสินธุแ
1306 47453 นาง สถาพร  เขตประทมุ กาฬสินธุแ
1307 54684 นาย นพดล  ภแูดนไกล กาฬสินธุแ
1308 38955 นาย สุริโย  โสภาคํา กาฬสินธุแ
1309 59175 นางสาว หยาดฝน  นามปใญญา กาฬสินธุแ
1310 68539 นางสาว นารีรัตนแ  อินทะพล กาฬสินธุแ
1311 36461 นาง ประภาพรรณ  คําเล็ก กาฬสินธุแ
1312 58692 นาง อุบล  ไชยหงษา กาฬสินธุแ
1313 63625 นาง ปาริชาติ  เรืองแสน กาฬสินธุแ
1314 64883 นางสาว อนงคแพร  แสงภกัดี กาฬสินธุแ
1315 64886 นาง พรพมิล  ศรีคิรินทรแ กาฬสินธุแ
1316 57661 นางสาว สมิตา  ออมใหล กาฬสินธุแ
1317 3644 นาง ยุพนิ  โปสาวาท กาฬสินธุแ
1318 3648 นางสาว เนาวรัตนแ  จิตรเหมิ กาฬสินธุแ
1319 25519 นางสาว สมถวลิ  เทศารินทรแ กาฬสินธุแ
1320 35937 นาง ปยิะนุช  สันวลิาศ กาฬสินธุแ
1321 36462 นางสาว นาดฤดี  ขินานา กาฬสินธุแ
1322 36465 นาย ณัฎฐวทิยแ  คําชาย กาฬสินธุแ
1323 53376 นางสาว โยธนิา  เทศารินทรแ กาฬสินธุแ
1324 54105 นาย ชัยวฒันแ  ชรากาหมุด กาฬสินธุแ
1325 57172 นาง สํารวย  โชติพงษแ กาฬสินธุแ
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1326 65000 นางสาว ณัฎฐกรณแกุล  ออนเขียวกนก กาฬสินธุแ
1327 44468 นาง ทองศรี  นังตะลา กาฬสินธุแ
1328 3464 นาย มานพ  สารขันธแ กาฬสินธุแ
1329 27999 นาย ประยูร  จําเริญเจือ กาฬสินธุแ
1330 3671 นาง ลําปาง  ภมูิแดนดิน กาฬสินธุแ
1331 3673 นาง จันทรแเพง็  ยนตแชัย กาฬสินธุแ
1332 5924 นาย สุระชัย  ผลิใบ กาฬสินธุแ
1333 23253 นาย พษิณุวฒันแ  ไชยฉัตร กาฬสินธุแ
1334 36431 นางสาว สุรินพร  ภนูาสอน กาฬสินธุแ
1335 32414 นาย จักรพนัธแ  ฉายสถิตยแ กาฬสินธุแ
1336 12361 นางสาว บษุกร  ภสูระไสย กาฬสินธุแ
1337 20826 นาง วชัรินทรแ  ทศิเนตร กาฬสินธุแ
1338 28017 นางสาว บญุญา  ฆารพวง กาฬสินธุแ
1339 55791 นางสาว สุภาวดี  ศรีโม กาฬสินธุแ
1340 55792 นาง เพญ็นภา  กุลไทย กาฬสินธุแ
1341 64657 นาย ชัยณรงคแ  สมานชาติ กาฬสินธุแ
1342 59163 นาง ณัฐศิกาณ  วงศแแข กาฬสินธุแ
1343 3609 นาย จํารอง  ลาโภ กาฬสินธุแ
1344 3610 นาย เสถียร  ลุนพลิา กาฬสินธุแ
1345 3613 นาง ปราณี  ภสีูนอย กาฬสินธุแ
1346 27705 นาง มริวรรณ  วฒัโน กาฬสินธุแ
1347 39076 นาย ทว ี กุลชโมรินทรแ กาฬสินธุแ
1348 39077 นาย ยุค  ขันซาย กาฬสินธุแ
1349 39078 นางสาว ยุพาภรณแ  เนื่องไชยยศ กาฬสินธุแ
1350 39080 นาย สุดท ี ดอนปใญญา กาฬสินธุแ
1351 39083 นาย เจนณรงคแ  อุนทลัุย กาฬสินธุแ
1352 21803 นาง ณัฐกานตแ  วงัเสนา กาฬสินธุแ
1353 41660 นางสาว นงลักษณแ  อัศวภมูิ กาฬสินธุแ
1354 21024 นาง ณัฐริดา  ภสูงา กาฬสินธุแ
1355 25765 นาย สนอง  หมื่นภู กาฬสินธุแ
1356 3674 นาง สุจิตรา  วรรณนิตยแ กาฬสินธุแ
1357 8124 นาง นวลจันทรแ  ลาโภ กาฬสินธุแ
1358 8128 นาง ไปรยา  คงสมจิตตแ กาฬสินธุแ
1359 27998 นางสาว กัลยา  จันทะนงคแ กาฬสินธุแ
1360 44617 นาย ปรีชา  คําปวิ กาฬสินธุแ
1361 47754 นาง มณีรัตนแ  เถาหมอ กาฬสินธุแ
1362 58981 นาง อุมาพร  รัตนพลที กาฬสินธุแ
1363 58983 นางสาว วริศรา  ปะวโิน กาฬสินธุแ
1364 8132 นาง อภญิญา  สุทธา กาฬสินธุแ
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1365 45952 นาย ณธชัพงศแ  ยะเชษฐา กาฬสินธุแ
1366 45953 นางสาว รุงฤดี  ภผูานิล กาฬสินธุแ
1367 45954 นางสาว ศรินประภา  อุนทะยา กาฬสินธุแ
1368 66159 นาง จุฑารัตนแ  วฒัโน กาฬสินธุแ
1369 66160 นาง วมิล  สุทธปิระภา กาฬสินธุแ
1370 66206 นาง อุมาพร  พรหมดี กาฬสินธุแ
1371 3675 นาง ฐิติรัตนแ  วธุพนัธแ กาฬสินธุแ
1372 23243 นางสาว วาสนา  เนื่องไชยยศ กาฬสินธุแ
1373 61066 นาง วรัญญา  บตุรชานนทแ กาฬสินธุแ
1374 64278 นางสาว รัศมี  โยชาลี กาฬสินธุแ
1375 66007 นางสาว ขวญัเรือน  สาศรีเมือง กาฬสินธุแ
1376 66012 นางสาว เยาวนิต  แพงดี กาฬสินธุแ
1377 66130 นางสาว วริะยา  มิยะกร กาฬสินธุแ
1378 3460 นาง อภญิญา  ศรีโคตร กาฬสินธุแ
1379 3461 นาย ประยูร  ไชยสีหา กาฬสินธุแ
1380 23242 นาย กมนตแชนมแ  พมิพะสาลี กาฬสินธุแ
1381 39606 นางสาว เพชรรังษ ี ศรเพชร กาฬสินธุแ
1382 46655 นาง สิริภทัร  ภหูนิกอง กาฬสินธุแ
1383 48471 นางสาว สุพตัรา  ดาวเรือง กาฬสินธุแ
1384 48472 นางสาว สํารวย  แพงคํา กาฬสินธุแ
1385 36484 นาย นิรัน  บญุพศิาล กาฬสินธุแ
1386 63696 นางสาว นิภาภรณแ  บตุรศรีรักษแ กาฬสินธุแ
1387 19242 นาย อิสระ  ขันธแปรึกษา กาฬสินธุแ
1388 42153 นาง สุภาพร  จงกล กาฬสินธุแ
1389 42154 นาย วนิัย  จงกล กาฬสินธุแ
1390 54904 นาง สายสุณี  ภไูชยแสง กาฬสินธุแ
1391 3474 นาย อภวิฒันแ  พรหมคําบตุร กาฬสินธุแ
1392 62744 นางสาว ลัดดาวรรณ  จันทรแดา กาฬสินธุแ
1393 28002 นาย สิทธพิร  วรรณทอง กาฬสินธุแ
1394 45629 นาย จิตติพร  โนนสินชัย กาฬสินธุแ
1395 19238 นาง ลัดดาวลัยแ  บตุรวงั กาฬสินธุแ
1396 55794 นาย พรหมมินทรแ  ฉิรินัง กาฬสินธุแ
1397 3475 นาง พลิาลักษณแ  ไชยพล กาฬสินธุแ
1398 41229 นาง อรทยั  ไชยเทพ กาฬสินธุแ
1399 41231 นางสาว อรอุรา  ถวลิ กาฬสินธุแ
1400 49526 นาย อนิรุทธแ  แกวหานาม กาฬสินธุแ
1401 3586 นางสาว จุฑารัตนแ  สะตะ กาฬสินธุแ
1402 3588 นาย เดนชัย  ยวงวภิกัด์ิ กาฬสินธุแ
1403 8164 นาง บวัจันทรแ  แซต้ัง กาฬสินธุแ
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1404 26613 นางสาว นงเยาวแ  ทวาศรี กาฬสินธุแ
1405 27986 นาง วรรณภา  นาชัยเลิศ กาฬสินธุแ
1406 31705 นาย ขันตรี  อิ่มประเสริฐ กาฬสินธุแ
1407 47273 นาง เพญ็จันทรแ  พสิมัย กาฬสินธุแ
1408 57781 นางสาว ธนิดา  มุธติา กาฬสินธุแ
1409 58703 นางสาว ปวริศา  ผาลาโห กาฬสินธุแ
1410 58705 นาง วรียา  โพธิแ์ทน กาฬสินธุแ
1411 58707 จ.ส.อ. ภาคิน  กมลเลิศ กาฬสินธุแ
1412 59499 นางสาว จันเพญ็  การประเสริฐ กาฬสินธุแ
1413 67628 นางสาว ปาริชาติ  โสภาศรี กาฬสินธุแ
1414 52156 นางสาว ขนิษฐา  ไชยวงษา กาฬสินธุแ
1415 33049 นาย วชัเรนทรแ  บญุทนั กาฬสินธุแ
1416 39082 นาง กนดา  สันวริาช กาฬสินธุแ
1417 42141 นาย อดิเทพ  วรพนัธุแ กาฬสินธุแ
1418 42146 นางสาว มยุรี  ชูเชิด กาฬสินธุแ
1419 59248 นาง ขนิษฐา  วทิาโน กาฬสินธุแ
1420 40128 นางสาว อภญิญา  สารขันธแ กาฬสินธุแ
1421 40131 นางสาว รักติยา  ชนะบญุ กาฬสินธุแ
1422 40767 นางสาว นงคแนุช  นพทาว กาฬสินธุแ
1423 61691 จาเอก จักรวาล  สีทอง กาฬสินธุแ
1424 68387 นางสาว นิภาพร  อัยวรรณแ กาฬสินธุแ
1425 68388 นาย ทศพล  ศรีชมภู กาฬสินธุแ
1426 13076 นาย สนั่น  ศรีกงพาน กาฬสินธุแ
1427 36472 นางสาว ธนภรณแ  ภสีูเขียว กาฬสินธุแ
1428 36473 นาง สุภาพร  มนตรี กาฬสินธุแ
1429 41661 นาง พชัรินทรแ  ทองจันดี กาฬสินธุแ
1430 47514 นาง สุชานันทแ  ดีรักษา กาฬสินธุแ
1431 47752 นาง ประกาย  มาตรา กาฬสินธุแ
1432 47753 นางสาว กนกทพิยแ  วรวเิศษ กาฬสินธุแ
1433 53768 นาง จิรัชญา  ปใญญา กาฬสินธุแ
1434 61161 นางสาว พชีญา  ระดาดาษ กาฬสินธุแ
1435 61874 ร.ต. สุวฒันแ  ระดาดาษ กาฬสินธุแ
1436 66636 นาง อังคนา  โพธจิันทรแ กาฬสินธุแ
1437 66639 นาง สวย  ศรีคงเพชร กาฬสินธุแ
1438 66777 นาย มานพ  ศรีลาพฒันแ กาฬสินธุแ
1439 3482 นาย สมดี  สุมนทา กาฬสินธุแ
1440 8139 นาย สะไกร  พนัธแกุล กาฬสินธุแ
1441 8141 นาย สนิท  พนัสุวรรณ กาฬสินธุแ
1442 21811 นาง สุภกัเกศ  การวบิลูยแ กาฬสินธุแ
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1443 44618 นาง ฉัตรภญิญา  อามาตยแมนตรี กาฬสินธุแ
1444 49527 นาย ธวชัชัย  มณีกรรณแ กาฬสินธุแ
1445 62512 นาย ณัฐวฒิุ  อุนคําศรี กาฬสินธุแ
1446 63567 นาย สุริยา  ติชาวนั กาฬสินธุแ
1447 67606 นางสาว พรพมิล  ชรากาหมุด กาฬสินธุแ
1448 67777 นาง รัตนาภรณแ  ภจูันหา กาฬสินธุแ
1449 67778 นางสาว อาทติยาพร  วรพนัธแ กาฬสินธุแ
1450 67779 นางสาว วนัเพญ็  ศรีเคนา กาฬสินธุแ
1451 3485 นาย ธรรมนูญ  กิ่งแกว กาฬสินธุแ
1452 8136 นาย ชาติ  พรชะตา กาฬสินธุแ
1453 46242 นางสาว ดุษยา  ขจรโมทยแ กาฬสินธุแ
1454 60366 นางสาว สุวรรณี  เชี่ยวงาน กาฬสินธุแ
1455 39090 นาง เพลินพศิ  ปใญจิตร กาฬสินธุแ
1456 8134 นาง บรรจง  แกวไตรรัตนแ กาฬสินธุแ
1457 8138 นางสาว อรอุมา  ยนยุบล กาฬสินธุแ
1458 21295 นาย จักรี  เชี่ยวงาน กาฬสินธุแ
1459 35619 นางสาว มัญจะนา  อุตลุม กาฬสินธุแ
1460 40125 นาง ชลิตา  ขินานา กาฬสินธุแ
1461 42915 นางสาว นุจจิรา  สารจิตร กาฬสินธุแ
1462 42916 นาย ฤทธานุพงษแ  ชาภมูี กาฬสินธุแ
1463 42920 นาง วรุณี  ศรีอินทรแนอย กาฬสินธุแ
1464 3513 นาง นิตยา  สุกใส กาฬสินธุแ
1465 3514 นาง สิริกาญจนแ  พงษแเจริญ กาฬสินธุแ
1466 3515 นาย สนั่น  สุระพนัธแ กาฬสินธุแ
1467 28013 นาง ฤติมา  แสนพวง กาฬสินธุแ
1468 36480 นาง เกวลี  มูลมี กาฬสินธุแ
1469 54908 นาง กนิษฐา  คํามุลคร กาฬสินธุแ
1470 66643 นาง กัลยา  ชินคํา กาฬสินธุแ
1471 66653 นาง พมิพแพร  กลางประพนัธแ กาฬสินธุแ
1472 19216 นาย อังคราสิทธิ ์ สุกใส กาฬสินธุแ
1473 28010 นาง หอมหวนั  ยันตบตุร กาฬสินธุแ
1474 39088 นาง กัญรญา  ประเสริฐหลา กาฬสินธุแ
1475 42618 นาย จตุรพฒันแ  หนาดคํา กาฬสินธุแ
1476 51844 นางสาว พรีแ  เพง็เรือง กาฬสินธุแ
1477 55151 นาง กัญจนพร  ภเูลิศ กาฬสินธุแ
1478 55234 จาสิบเอก โยธนิ  สิงหาสาร กาฬสินธุแ
1479 64550 นาง จินตนา  มาตรเล่ียม กาฬสินธุแ
1480 64551 นางสาว ดนตรี  จันทรแสมบติั กาฬสินธุแ
1481 64553 นางสาว รัตนแติการ  วฒิุสาร กาฬสินธุแ
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1482 64554 นาง สมัก  ทศันามล กาฬสินธุแ
1483 5791 นางสาว กาญจนา  สารีบญุ กาฬสินธุแ
1484 3551 นาง กฤติยา  นันผอง กาฬสินธุแ
1485 7592 นาง เพญ็พกัตรแ  ทพิยแโยธา กาฬสินธุแ
1486 67056 นาง อรนิดา  วรสาร กาฬสินธุแ
1487 42624 นางสาว สุวรรณ  รังระร่ืน กาฬสินธุแ
1488 46986 นาย นรากร  แคลวคลอง กาฬสินธุแ
1489 67030 นางสาว วนัวสิาขแ  สังฆะธาตุ กาฬสินธุแ
1490 50353 นางสาว ออริษา  พรมคําบตุร กาฬสินธุแ
1491 24993 นาง พสินภางคแ  เกษทองมา กาฬสินธุแ
1492 24994 นางสาว ณปภชั  สุลํานาจ กาฬสินธุแ
1493 27970 นาย เทอดศักด์ิ  สําราษพงษแ กาฬสินธุแ
1494 48482 นาง ณภชัญา  วทิเวทยแ กาฬสินธุแ
1495 57309 นาง กนกพร  พมิพชิัย กาฬสินธุแ
1496 57311 นางสาว ณฐมน  ศิริกุล กาฬสินธุแ
1497 28023 นางสาว เพญ็ประภา  ถุงอินทรแลา กาฬสินธุแ
1498 21805 นาย ณรงฤทธแ  อุปจันโท กาฬสินธุแ
1499 36456 นาง พานิชยแ  แสงโนราช กาฬสินธุแ
1500 28018 วาที่ร.ต. วชัระพงษแ  ศรีสวางวงศแ กาฬสินธุแ
1501 28026 นาย อุเทน  แทบทาว กาฬสินธุแ
1502 66507 นางสาว ดวงกมล  เกษสัญชัย กาฬสินธุแ
1503 3530 นาย อาคม  ศรีจันทรแ กาฬสินธุแ
1504 62745 นางสาว ประภสัสร  มวงนาสอน กาฬสินธุแ
1505 13074 นาง วรัิชณี  มะณีแสน กาฬสินธุแ
1506 21084 นาง สุวรรณี  ประมาณ กาฬสินธุแ
1507 36391 นางสาว อรพณิ  โสวรรณี กาฬสินธุแ
1508 42603 นาย สายัญ  พมิพะสอน กาฬสินธุแ
1509 64040 นาง ฤดีวรรณ  วเิชียรซอย กาฬสินธุแ
1510 25033 นางสาว กรุงใจ  เจนวริิยะกุล กาฬสินธุแ
1511 25036 นาง เพญ็พรรษา  จักษธุรรม กาฬสินธุแ
1512 25037 นาย บญุรินทรแ  นนทะพทิา กาฬสินธุแ
1513 46839 นาย ยงยุทธ  บญุสพ กาฬสินธุแ
1514 3498 นาย จรัส  สงวนรัตนแ กาฬสินธุแ
1515 19246 นาง ณปภชั  สุวรรณชาติ กาฬสินธุแ
1516 51460 นาง ระเบยีบ  สิมคร กาฬสินธุแ
1517 67956 นางสาว ณิชาภทัร  จันประทดั กาฬสินธุแ
1518 67958 นางสาว ฐานิตา  นาธงไชย กาฬสินธุแ
1519 36349 นางสาว กุสุมา  ทพิอาสนแ กาฬสินธุแ
1520 28033 นาย กฤษฎา  มาศงามเมือง กาฬสินธุแ
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1521 36487 นางสาว ปทมุพร  จังโกฎิ กาฬสินธุแ
1522 36488 นาง สมาพร  ภวูจิิตร กาฬสินธุแ
1523 36490 นาย สุรศักด์ิ  หนัชัยศรี กาฬสินธุแ
1524 42619 นาย สมพร  ศรีชะตา กาฬสินธุแ
1525 44605 นาย เฉลิมพล  วงศแกาไสย กาฬสินธุแ
1526 65747 นาย สํารวย  นาทนัรีบ กาฬสินธุแ
1527 65748 นาย เฉิดฉัน  พลขันธแ กาฬสินธุแ
1528 67100 นาง พชัรารัตนแ  แกวมวง กาฬสินธุแ
1529 67101 นาง ชุติมา  ศรีชะตา กาฬสินธุแ
1530 27988 นาง สุนันทนา  สารขันธแ กาฬสินธุแ
1531 49200 นาง วเิวกตแ  ธญัญขันธแ กาฬสินธุแ
1532 62184 นาย พสิิษฐแ  ศรีแสนยงคแ กาฬสินธุแ
1533 36495 นาย ชัยอนุชิต  วงคแไชยา กาฬสินธุแ
1534 41494 นาย สากล  เกตุสิทธิ์ กาฬสินธุแ
1535 63585 นาย ชัชวาลยแ  เงินมี กาฬสินธุแ
1536 30932 นางสาว ปร่ิมประภา  พรมชวย กาฬสินธุแ
1537 32069 นาง พสิมัย  ทองทบั กาฬสินธุแ
1538 48473 นางสาว พชัรียา  มาตรา กาฬสินธุแ
1539 28022 นาย อภชิัย  พมิพชิัย กาฬสินธุแ
1540 23263 นาย ฤทธศัิกด์ิ  มณีวงศแ กาฬสินธุแ
1541 23266 นาง สุวดี  ชาริดา กาฬสินธุแ
1542 36493 นาง อุไรวรรณ  มณีวงศแ กาฬสินธุแ
1543 42602 นางสาว เยาวลักษณแ  นาชัยเงิน กาฬสินธุแ
1544 24995 นาง กนกธร  ละราคี กาฬสินธุแ
1545 8140 นาย รัศมี  บญุทพิยแ กาฬสินธุแ
1546 59997 นางสาว อิสราพร  สหสัสา กาฬสินธุแ
1547 38331 นาย ชํานาญ  แพงคํา กาฬสินธุแ
1548 61067 นาง สายสวาท  ภกูระมน กาฬสินธุแ
1549 18411 นางสาว ประกาย  สุกสีกรี กาฬสินธุแ
1550 23455 นาย เพช็ร  ศรีขวาง กาฬสินธุแ
1551 36455 นาง ละออง  คํารัศมี กาฬสินธุแ
1552 68212 นาง รุงฤดี  ศิลาสิทธิ์ กาฬสินธุแ
1553 68213 นางสาว ชลธริา  วรวะลัย กาฬสินธุแ
1554 3573 นาย ทรงพล  โชติจําลอง กาฬสินธุแ
1555 47743 นางสาว ดวงดาว  โชติพงษแ กาฬสินธุแ
1556 58693 นางสาว สายลม  เกตุใส กาฬสินธุแ
1557 64085 นางสาว ภาวณีิ  สกุลเดช กาฬสินธุแ
1558 3561 นาย สุจิต  โคตรธนู กาฬสินธุแ
1559 27950 นาย ธติิพงศแ  นาสมโภชนแ กาฬสินธุแ
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1560 1249 นางสาว สําลี  สรรพเลิศ กาฬสินธุแ
1561 19253 นางสาว สมพศิ  พานิชยแดี กาฬสินธุแ
1562 27920 นาง กัลยารัตนแ  บวัพทุธา กาฬสินธุแ
1563 28097 นาย ณรงคแศักด์ิ  ศรีประมาณ กาฬสินธุแ
1564 6192 นาย สัญญา  มวงราช กําแพงเพชร
1565 50689 นาย สมจิตร  เอกสมบรูณแ กําแพงเพชร
1566 60475 นางสาว รจนา  แตงทอง กําแพงเพชร
1567 67226 นางสาว คุณัญญา  ศรีหะนาท กําแพงเพชร
1568 45045 นาย อําพล  คงสุวรรณแ กําแพงเพชร
1569 37012 นาง สุชาดา  ธนพนัธแสมบรูณแ กําแพงเพชร
1570 67103 นาง สุวจัฉว ี มูลรัสศรี กําแพงเพชร
1571 36977 นางสาว ศิริวรรณ  เกิดลาภ กําแพงเพชร
1572 57474 นาง วรรณวสิา  อวมทพิยแ กําแพงเพชร
1573 67235 นางสาว ปณิตา  ใจแสน กําแพงเพชร
1574 67236 นางสาว นิตยา  สารีกิจ กําแพงเพชร
1575 67237 นางสาว พรสวรรคแ  ศรีวโิรจนแ กําแพงเพชร
1576 67385 นาง ณัฐฐิรา  เกิดสวาง กําแพงเพชร
1577 67501 นาง พชัรา  อินทเสน กําแพงเพชร
1578 67502 นาง ทพิยแวรรณ  พุมดียิ่ง กําแพงเพชร
1579 67503 นางสาว กรกนก  ธาํรงคแศักด์ิคุณ กําแพงเพชร
1580 15531 นางสาว รุจิรา  ชัยถิรธนากุล กําแพงเพชร
1581 23945 นาย นเรศฤทธิ ์ เครือธนาวทิยแ กําแพงเพชร
1582 29930 นาย อนุสรณแ  สมบติั กําแพงเพชร
1583 6082 นางสาว จันทรแจิรา  เพิ่มสาริกิจ กําแพงเพชร
1584 12434 นาย จิรศักด์ิ  อํานาจ กําแพงเพชร
1585 16871 นางสาว ปร่ิมรัก  ศุภดิษฐแ กําแพงเพชร
1586 41713 นาย ไพรัช  พลขันธแ กําแพงเพชร
1587 52328 นาย อนรรค  บอนอย กําแพงเพชร
1588 58925 นางสาว นริศรา  ระวงัภยั กําแพงเพชร
1589 60476 นาย รัฐกุล  ยางสวย กําแพงเพชร
1590 64533 นาย ธณัฐ  เมธาวกีุลชัย กําแพงเพชร
1591 67530 นาย พงศกร  กันนิกา กําแพงเพชร
1592 67832 นางสาว นารีรัตนแ  สีมวง กําแพงเพชร
1593 5609 นาย ชัยวทิยแ  กุหลาบ กําแพงเพชร
1594 5619 นาย มนัส  จิตตรง กําแพงเพชร
1595 6218 นาย วชิาญ  คุทธะสาน กําแพงเพชร
1596 9586 นางสาว สุภาพร  ชัยฤกษแ กําแพงเพชร
1597 14973 นาย รุง  พนมวาสนแ กําแพงเพชร
1598 16851 นาง ธรีาภรณแ  เสรีรัตนเสถียร กําแพงเพชร
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1599 16852 นาย วเิชียร  มลเล่ือน กําแพงเพชร
1600 58772 นางสาว ภทัรีดา  ทาวเมือง กําแพงเพชร
1601 62353 นาง เนตรนภา  มลเล่ือน กําแพงเพชร
1602 16854 นาง อัญชลี  เสียงเพราะดี กําแพงเพชร
1603 26431 นาง เดือนแรม  มังกร กําแพงเพชร
1604 29927 นาง สกณกาญจนแ  เกษมญาติ กําแพงเพชร
1605 36979 นางสาว รจนา  แหนน้ํา กําแพงเพชร
1606 37028 นาง แสงเดือน  สงวนศักด์ิ กําแพงเพชร
1607 5608 นาง นันทา  ทองมาก กําแพงเพชร
1608 6087 นาง ชอทพิยแ  ทองปรน กําแพงเพชร
1609 29855 นาย สังวล  ใจแสน กําแพงเพชร
1610 39638 นางสาว วนัวษิา  พนัสถิตยแ กําแพงเพชร
1611 40186 นาย กิจชัช  อวมสถิตยแ กําแพงเพชร
1612 62620 นางสาว สุพชัรี  ชาญเชี่ยว กําแพงเพชร
1613 36983 นางสาว ปวณีนุช  นันทแตา กําแพงเพชร
1614 47975 นางสาว บญุเรือน  ทาไร กําแพงเพชร
1615 5615 นางสาว สุรัตนา  แสงดาว กําแพงเพชร
1616 62621 นาย ธนาอนันตแ  คําชู กําแพงเพชร
1617 6220 นาย นรากร  บญุอินทรแ กําแพงเพชร
1618 6221 นาง อุทศิพร  ออนคํา กําแพงเพชร
1619 49677 นางสาว อังคณา  พนัจู กําแพงเพชร
1620 61462 นางสาว น้ําเพชร  บญุเกิด กําแพงเพชร
1621 65635 นาง น้ําเชื่อม  สิงหแแกว กําแพงเพชร
1622 6214 นาย วฒิุชัย  แกวนิมิตร กําแพงเพชร
1623 36989 นาง มิรันตรี  แกวบวัดี กําแพงเพชร
1624 48586 นาง อภสันันทแ  ฉัตรพธิานรัตนแ กําแพงเพชร
1625 67603 นาย นาท ี อินทรสูต กําแพงเพชร
1626 67604 นางสาว อารยา  สระทองออน กําแพงเพชร
1627 68492 นาง ชฎาภรณแ  กันปี กําแพงเพชร
1628 9577 นาย พงษแเทพ  เหลาอินทรแ กําแพงเพชร
1629 42761 นางสาว กัลญา  แซอุย กําแพงเพชร
1630 49571 นาง สุพลักษแ  กองทอง กําแพงเพชร
1631 59608 นางสาว กิ่งดาว  สอรักษา กําแพงเพชร
1632 67532 นาง วมิลมาลยแ  ศักด์ิบรูณาเพชร กําแพงเพชร
1633 6096 นาย เทวา  วงษแสงวน กําแพงเพชร
1634 39649 นาง กําไลทพิยแ  มรวฒันะ กําแพงเพชร
1635 45655 นาง อนุสรา  มาดวง กําแพงเพชร
1636 9583 นาง ณิชานันทแ  อินบวั กําแพงเพชร
1637 36970 นางสาว จันทรแเพญ็  วงเวยีน กําแพงเพชร
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1638 65484 นางสาว พมิพรรณ  พานิช กําแพงเพชร
1639 23928 นาย สมศักด์ิ  จันทรแพยา กําแพงเพชร
1640 700009 นาย ภาคภมูิ  จําปทีอง กําแพงเพชร
1641 5593 นาย สาวติร  ยิ้มโรจนแ กําแพงเพชร
1642 16860 นาย คําสรวง  ฆองชัย กําแพงเพชร
1643 16862 นาย กมล  บญุประถัมภแ กําแพงเพชร
1644 50510 นาย ชัยณรงคแ  โยชนะ กําแพงเพชร
1645 59055 นางสาว นีรชา  เอี่ยมแพร กําแพงเพชร
1646 65423 นาง เรวดี  ชูยศ กําแพงเพชร
1647 65619 นางสาว ดวงพร  สุภาวงษแ กําแพงเพชร
1648 29885 นาง นพรัตนแ  สุรเดช กําแพงเพชร
1649 29887 นาง ชนาภา  กันติสราภากุล กําแพงเพชร
1650 29888 นาง ธญัญแกมน  เพง็ภู กําแพงเพชร
1651 9580 นางสาว พณิรัตนแ  สังคะพฒันแ กําแพงเพชร
1652 9584 นาง แสงเดือน  เกษนาค กําแพงเพชร
1653 42655 นาย สุทธ ิ ชูเชิด กําแพงเพชร
1654 68612 นางสาว สลักจิตรแ  มวงพลู กําแพงเพชร
1655 29883 นาย ไพรวลัยแ  ธนูพล กําแพงเพชร
1656 40195 นาง เนาวรัตนแ  อาจศัตรู กําแพงเพชร
1657 46070 นาย ทวชิ  ทวีงษแ กําแพงเพชร
1658 56045 นางสาว วนัดี  หนังไธสง กําแพงเพชร
1659 66064 นาย ภวูนารถ  กวยเหม กําแพงเพชร
1660 66162 นางสาว นารี  เสมพงษแ กําแพงเพชร
1661 68201 นางสาว ปริตตา  สระแพงนอย กําแพงเพชร
1662 68202 นางสาว ธรรมิกา  เมืองทอง กําแพงเพชร
1663 68203 นาง จิราพร  บญุทองเถิง กําแพงเพชร
1664 68339 นาย จิรายุ  ทะวะลัย กําแพงเพชร
1665 6188 นางสาว พลิาวลัยแ  ราชจันทรแ กําแพงเพชร
1666 6189 นาย เอกชัย  เมืองโคตร กําแพงเพชร
1667 6194 นาง ไมปาุ  ธริานันทแ กําแพงเพชร
1668 6198 นาย กสิวฒันแ  ไลทองคํา กําแพงเพชร
1669 7109 นาย ชัชวาลยแ  เมาตากนอย กําแพงเพชร
1670 12188 นางสาว กนกลักษณแ  ภคัชัยเจริญสิน กําแพงเพชร
1671 36994 นาย วลัลภ  กล่ินสังขแ กําแพงเพชร
1672 36998 นาง เรณู  กันธยิาวงคแ กําแพงเพชร
1673 37037 นาย ประมาณ  นาคบาตร กําแพงเพชร
1674 60340 นาย ชยกร  แสงกลา กําแพงเพชร
1675 62461 นางสาว สุวรรยา  สุใจยา กําแพงเพชร
1676 63323 นาง เสาวลักษณแ  สิงหแมณี กําแพงเพชร
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1677 22204 นางสาว อาจินตแ  จันทสงเคราะหแ กําแพงเพชร
1678 29891 นาย วชิัย  จิตมั่น กําแพงเพชร
1679 6197 นางสาว จิตตานันทแ  สัปทน กําแพงเพชร
1680 23933 นาย ประหยัด  พกิุลทอง กําแพงเพชร
1681 9590 นางสาว นุสรา  นอยนา กําแพงเพชร
1682 14400 นางสาว อศัลยา  งามสม กําแพงเพชร
1683 14401 นางสาว สุชิรา  บญุเจริญ กําแพงเพชร
1684 15310 นางสาว ธารกมล  เทพบรรจง กําแพงเพชร
1685 50596 นาย พงศแกรณแ  เรืองพฒันศิริ กําแพงเพชร
1686 63463 นาย อชิตะ  แกวเนิน กําแพงเพชร
1687 63464 นางสาว วนิดา  นันทา กําแพงเพชร
1688 63917 นาย บญุเติม  มาเขียว กําแพงเพชร
1689 64119 นาง ละเอียด  นิทาน กําแพงเพชร
1690 64793 นางสาว วรรณา  กาเรียน กําแพงเพชร
1691 66153 นางสาว ญาณภา  ประชุม กําแพงเพชร
1692 66163 นาง ยุภาพร  สรางนานอก กําแพงเพชร
1693 66164 ส.อ. ศราวฒิุ  จันทรแเมือง กําแพงเพชร
1694 23311 นางสาว อรณี  ยิ้มศรี กําแพงเพชร
1695 43374 นาง ดาวรุง  งามโสภา กําแพงเพชร
1696 46395 นางสาว เจนจิรา  ดวงตาเสือ กําแพงเพชร
1697 60141 นาง ยุวดี  จันทรแศิริ กําแพงเพชร
1698 62091 นาย พงศธร  แปลกศักด์ิ กําแพงเพชร
1699 6104 นาย สุชาติ  บรูณะพนัธแ กําแพงเพชร
1700 6106 นาง รัชฎา  โสรัตนแ กําแพงเพชร
1701 1193 นางสาว ละมัย  อิ่มแสน กําแพงเพชร
1702 15393 นางสาว เสาวนียแ  อัปมะนัง กําแพงเพชร
1703 15417 นาย นุกูล  จาติเทศะ กําแพงเพชร
1704 54194 นาง บงัอร  กุลสวสัด์ิ กําแพงเพชร
1705 65229 นาง ทณัทฌิาชแ  พึ่งนิล กําแพงเพชร
1706 6213 นางสาว ลัดดาวลัยแ  สุวรรณวงษแ กําแพงเพชร
1707 48588 นางสาว อัจฉรา  เกงการเรือ กําแพงเพชร
1708 63221 นางสาว ธนพร  อึงเนีย กําแพงเพชร
1709 65149 ส.ต.ท. สมบติั  อนะวชักุล กําแพงเพชร
1710 65150 นางสาว ภทัรชนก  ไพจิตรศรี กําแพงเพชร
1711 12421 นางสาว อัญชนา  โสระฐี กําแพงเพชร
1712 37008 นาง ณัฐภสัสร  บวรวชิัยดิษฐแ กําแพงเพชร
1713 37011 นาง ชอทพิยแ  เกษรทอง กําแพงเพชร
1714 6206 นาง ภณัฑลา  ผาแสนเถิน กําแพงเพชร
1715 66290 นาง พวงเพญ็  ทายอง กําแพงเพชร
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1716 66292 นาง นภสัวรรณ  โคยามา กําแพงเพชร
1717 12416 นาง สายชล  รุงแตงออน กําแพงเพชร
1718 12420 นางสาว อราม  แสนเพชร กําแพงเพชร
1719 29921 นาย ภวูดล  เขตกัน กําแพงเพชร
1720 63992 นางสาว จันทรา  ชุมเขียว กําแพงเพชร
1721 65300 นาง นกแกว  ทพิโอสถ กําแพงเพชร
1722 66180 นาง กัญญารัตนแ  หมูพยัคฆแ กําแพงเพชร
1723 11289 นาย ทองพนู  หวานอารมณแ กําแพงเพชร
1724 29926 นาง สวญิญา  บญุทะจิต กําแพงเพชร
1725 62352 นางสาว อาทติยา  ปใฐมาศ กําแพงเพชร
1726 6191 นาย กฤษฎา  ธรีะวชัโรทยั กําแพงเพชร
1727 6195 นาย ประสิทธิ ์ ทาวสาร กําแพงเพชร
1728 29924 นาย มารุต  ธรีะวชัโรทยั กําแพงเพชร
1729 29925 นาง สุดารัตนแ  ธรีะวชัโรทยั กําแพงเพชร
1730 29928 นางสาว น้ําทพิยแ  แพงศรี กําแพงเพชร
1731 29987 นาง อมรพรรณ  ออนตานา กําแพงเพชร
1732 53793 นาง ภรภทัร  บตุรสําราญ กําแพงเพชร
1733 67613 นางสาว ยลดา  หมื่นเทพ กําแพงเพชร
1734 29940 นาง สมจิตร  กลางนภา กําแพงเพชร
1735 68611 นาย ณัฐพล  ออนกลา กําแพงเพชร
1736 59904 นางสาว ชนมแปกรณแ  เพง็ศิริ กําแพงเพชร
1737 54619 นาง ยุพาวรรณ  ชาญเชาวแ กําแพงเพชร
1738 6135 นางสาว สําราญ  อยูปาน กําแพงเพชร
1739 6147 นางสาว ธมนวรรณ  คงตัน กําแพงเพชร
1740 6150 นาง มยุรี  อํานาจ กําแพงเพชร
1741 29931 นางสาว วริาภร  สุทธิด์วง กําแพงเพชร
1742 29932 นาย รัฐกาล  กล่ินหอม กําแพงเพชร
1743 57714 นาง รุงลาวรรณ  คลังภกัดี กําแพงเพชร
1744 6119 นาย วชิัย  ยอดหลา กําแพงเพชร
1745 39645 นาง วรรณภา  วรรณพนัธแ กําแพงเพชร
1746 68432 นางสาว กัญชพร  กล่ินหอม กําแพงเพชร
1747 68433 นางสาว สุพรรษา  หอมร่ืน กําแพงเพชร
1748 68434 นางสาว สุมาลี  กสินรัมยแ กําแพงเพชร
1749 68554 นาย นพพร  โฉมนาค กําแพงเพชร
1750 29923 นางสาว นิภาพร  อยูสุม กําแพงเพชร
1751 39650 นาย นท ี สืบวงษแรอด กําแพงเพชร
1752 62458 นางสาว สงกรานตแ  บญุขนาน กําแพงเพชร
1753 29938 นาง พลูศิริ  ผิวเผือก กําแพงเพชร
1754 6161 นางสาว อุบล  ชูศิลป กําแพงเพชร
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1755 40198 นางสาว นิศารัตนแ  มามี กําแพงเพชร
1756 700001 นางสาว ศศินา  ปานขลิบ กําแพงเพชร
1757 29951 นาง นพมาศ  กนกสิงหแ กําแพงเพชร
1758 29953 นางสาว สมคิด  สงสนั่น กําแพงเพชร
1759 39165 นางสาว เกษา  นาคสวสัด์ิ กําแพงเพชร
1760 41717 นางสาว ฐาปนี  บดีรัฐ กําแพงเพชร
1761 45657 นางสาว สิริลักษณแ  กนกสิงหแ กําแพงเพชร
1762 6168 นาย เอกชัย  ศิริทบั กําแพงเพชร
1763 29961 นางสาว แรมจันทรแ  วเิศษวงษา กําแพงเพชร
1764 68504 นางสาว สาธติา  สมนาเมือง กําแพงเพชร
1765 68505 นาย ธนดล  พุมเรียบ กําแพงเพชร
1766 68506 นาย สมโภชนแ  ถมทอง กําแพงเพชร
1767 6157 นาย ดําเนิน  เงินทอง กําแพงเพชร
1768 41720 นางสาว วรีวรรณ  ชอบธรรม กําแพงเพชร
1769 29969 นาง ปรวรรณ  ไตรวาท กําแพงเพชร
1770 61106 นาง พนารัตนแ  เดชะผล กําแพงเพชร
1771 68540 นางสาว ชัญกัญณภสั  หอมร่ืน กําแพงเพชร
1772 5584 นาย ประเสริฐ  เจนจบ กําแพงเพชร
1773 52518 นางสาว วารุณี  บํารุงเชื้อ กําแพงเพชร
1774 55226 นาย ภมูิ  แพงมี กําแพงเพชร
1775 55227 นาง นัชฐานิตตา  วฒันคณิต กําแพงเพชร
1776 60977 นางสาว พชิญแสุกานตแ  ศิริชัยบริบรูณแ กําแพงเพชร
1777 60978 นางสาว ธนัชสรณแ  แซโงว กําแพงเพชร
1778 15342 นาย ประพจนแ  สุรฤทธิ์ กําแพงเพชร
1779 5598 นางสาว ณัฐปภสัรแ  ปรัชธนัยพร กําแพงเพชร
1780 6139 นาย จักรเทพ  ดวงตะวงษแ กําแพงเพชร
1781 37027 นาง กรณิการแ  กลอมเสียง กําแพงเพชร
1782 41318 นางสาว จารุวรรณ  สาบตุร กําแพงเพชร
1783 67752 นางสาว กนกพร  โฉมนาค กําแพงเพชร
1784 709 นางสาว วรรณธณา  หมอกมืด กําแพงเพชร
1785 5578 นาง รุงรัตนแ  จันทรแกลํ่า กําแพงเพชร
1786 5582 นาย ธนิตยแ  เขมนกิจ กําแพงเพชร
1787 12427 นาง กิตติลักษณแ  เรืองวงษแ กําแพงเพชร
1788 41321 นาง ภทัรานิษฐแ  จันทะลี กําแพงเพชร
1789 61707 นาง มาลัย  เกิดสุข กําแพงเพชร
1790 66138 นางสาว วรรณนิสา  โพธิน์ิ่ม กําแพงเพชร
1791 12430 นาย จตุพล  รอดพรอม กําแพงเพชร
1792 20072 นาย สมพร  โนนจุย กําแพงเพชร
1793 29970 นางสาว ปาริชาติ  อินทเสน กําแพงเพชร
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1794 45985 นางสาว ธญัลักษณแ  จันนาค กําแพงเพชร
1795 16843 นาย จตุพล  เจริญธญัญากร กําแพงเพชร
1796 29975 นาง นวลจันทรแ  ปูุหลังกลํ่า กําแพงเพชร
1797 52003 นาง พชัรินทรแ  นุชพวง กําแพงเพชร
1798 54281 นางสาว สุภาณี  สิงหแวี กําแพงเพชร
1799 39653 นาย เทยีน  สมโภชนแ กําแพงเพชร
1800 41323 นางสาว วสิสุตา  ทองโตนด กําแพงเพชร
1801 6801 นางสาว นงเยาวแ  ชินบตุร กําแพงเพชร
1802 23923 นาย ววิฒันแ  ติดยงคแ กําแพงเพชร
1803 6158 นาย ไพโรจนแ  นุชพวง กําแพงเพชร
1804 29979 นางสาว ศิริขวญั  โพธิท์อง กําแพงเพชร
1805 39657 นาง ธนพร  แกวหลา กําแพงเพชร
1806 61061 นาง ชัณญานุช  พรานสอน กําแพงเพชร
1807 64986 นาง เขมขวญั  คําจันทรแ กําแพงเพชร
1808 68110 นางสาว นภสันันทแ  ขวญัไชย กําแพงเพชร
1809 9588 นาย วสันตแ  บดีรัฐ กําแพงเพชร
1810 29947 นาง อุบลรัตนแ  อันยงคแ กําแพงเพชร
1811 29948 นางสาว อารียแ  พนัทบั กําแพงเพชร
1812 29957 นางสาว อัมพร  แผทอง กําแพงเพชร
1813 29958 นาง จีราวรรณแ  ตนสําโรง กําแพงเพชร
1814 29978 นาย ชัยชนะ  ไพโรจนแ กําแพงเพชร
1815 41719 นาง สุนียแ  จั่นสมพงษแ กําแพงเพชร
1816 44232 นางสาว กมลทพิยแ  ศิริทบั กําแพงเพชร
1817 64407 นาง ณัฐวดี  พรหมเจียม กําแพงเพชร
1818 12190 นาย สมบติั  พาสี กําแพงเพชร
1819 16865 นาง แสงเดือน  คําภริานนทแ กําแพงเพชร
1820 29878 นางสาว รุงกานตแ  ฉัตรสุดารัตนแ กําแพงเพชร
1821 29983 นางสาว ภทัรีญา  เจรสาริกิจ กําแพงเพชร
1822 37034 นางสาว นาถสุดา  ผลวรัิตนแ กําแพงเพชร
1823 50726 ส.อ. สมนึก  การะภกัดี กําแพงเพชร
1824 67310 นางสาว ลูกกุง  จาดเมือง กําแพงเพชร
1825 67318 นางสาว น้ําทพิยแ  แตงทอง กําแพงเพชร
1826 67319 นางสาว ขวญักมล  คําแหง กําแพงเพชร
1827 67321 นาง ภทัรกันยแ  บญุคง กําแพงเพชร
1828 67731 นางสาว ธนัยแปพชัญแ  มงคลพรีะเดช กําแพงเพชร
1829 29982 นาง อมราภรณแ  เขมนเขตการ กําแพงเพชร
1830 41327 นาง เกษศิรินทรแ  อมรประเสริฐสุข กําแพงเพชร
1831 60315 นางสาว พชิญาภคั  ลําเพง็ กําแพงเพชร
1832 21113 นาย เฉลิมพล  ราชจันทรแ กําแพงเพชร
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1833 29875 วาที่ร.ต. รุงโรจนแ  มาดวง กําแพงเพชร
1834 41328 นางสาว อมรรัตนแ  สีทํามา กําแพงเพชร
1835 67312 นางสาว แพรวนภา  เจอะแกนหอม กําแพงเพชร
1836 67313 นาย ศิลปศรุต  ปใญจะการ กําแพงเพชร
1837 67314 นางสาว ณัฐณิชา  หมื่นเทพ กําแพงเพชร
1838 67315 นางสาว ลักขณา  ยอดคีรี กําแพงเพชร
1839 67316 นางสาว นิชานันทแ  แตงนวน กําแพงเพชร
1840 67704 นางสาว จิรานุช  ขาวสอาด กําแพงเพชร
1841 62296 นาย พรสวรรคแ  วรสิงหแ กําแพงเพชร
1842 14393 นาย ชาตรี  วริิยจารี กําแพงเพชร
1843 23942 นาย สมศักด์ิ  สาดพร กําแพงเพชร
1844 23950 นาย อารียแ  สีพา กําแพงเพชร
1845 41322 นางสาว วจิิตรา  อึ๊งเจริญ กําแพงเพชร
1846 41330 นาย อรรณพ  จินตกสิกิจ กําแพงเพชร
1847 63708 นาง อรกช  ขําอินทรแ กําแพงเพชร
1848 12183 นาย อิทธศัิกด์ิ  ตุลาบดี กําแพงเพชร
1849 25989 นาย ธนานพ  ตุยโชติ กําแพงเพชร
1850 31201 นาย ศุภสวสัด์ิ  ตรีเศียร กําแพงเพชร
1851 14972 นาย เนรมิตร  เผือกเจียม กําแพงเพชร
1852 68015 นางสาว สุภาวดี  ลาภเดโช กําแพงเพชร
1853 29993 นางสาว สมพติรแ  วงัคีรี กําแพงเพชร
1854 41716 นางสาว อุมาภรณแ  ถาวร กําแพงเพชร
1855 12429 นางสาว มันทนา  สินสถาน กําแพงเพชร
1856 62092 นางสาว วรัทยา  ไขกร กําแพงเพชร
1857 40185 นาง ดารารัตนแ  เผือกเจียม กําแพงเพชร
1858 48592 นาย ธนัวา  บตุรสําราญ กําแพงเพชร
1859 43375 นางสาว ธนภรณแ  โพธิท์อง กําแพงเพชร
1860 6126 นางสาว จงรักษแ  พรหมทอง กําแพงเพชร
1861 45043 นาย นิเวศนแ  ขําเขียว กําแพงเพชร
1862 50513 นางสาว สุมิตรา  ติระสา กําแพงเพชร
1863 6091 นางสาว จินตนา  คุณสุทธิ กําแพงเพชร
1864 29892 นาง นันทพิฒันแ  ดาษดา กําแพงเพชร
1865 65424 นาย ชินกร  เกตุทมิ กําแพงเพชร
1866 5573 นาง ศิรินทพิยแ  รุงแจงรังษี กําแพงเพชร
1867 64595 นาย ดนัย  บวับตุร กําแพงเพชร
1868 12185 นาย ราเชนทรแ  สมศักด์ิ กําแพงเพชร
1869 68336 นาย กันตวชิญแ  สมโภชนแ กําแพงเพชร
1870 6121 นาง ชอแกว  รมสุข กําแพงเพชร
1871 30000 นาง บงัอร  ถอมกาย กําแพงเพชร
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1872 58895 นาย ธรรศกร  เพชรลอม กําแพงเพชร
1873 16859 นาย วชิาญ  มาตอุดม กําแพงเพชร
1874 68226 นางสาว ศศิโสภติ  ผองจิต กําแพงเพชร
1875 68260 นางสาว กาญจนาณัฏฐแ  แสงดาว กําแพงเพชร
1876 55166 นาย ไชยา  วงษาธรรม ขอนแกน
1877 12731 นาง ดวงรัตนแ  ไทยประเสริฐ ขอนแกน
1878 32409 นาย นันทวฒันแ  อาสนะ ขอนแกน
1879 38208 นางสาว รัชนี  รัตพลที ขอนแกน
1880 5079 นาย มาโนชช  ธาดาจิตติกร ขอนแกน
1881 42100 นาง นันทพร  แสงสุวรรณ ขอนแกน
1882 44551 นาง อัจฉราวรรณ  กองพล ขอนแกน
1883 56117 นาย ชัยสิทธิ ์ เลิศลํ้า ขอนแกน
1884 56186 นาย โกวทิ  หรีกประโคน ขอนแกน
1885 24101 นาย กฤษณบดินทแ  คิดเขม ขอนแกน
1886 31911 นาง วณีา  มะปะเต ขอนแกน
1887 35866 นางสาว สุวรรณี  ศรีดาธรรม ขอนแกน
1888 61316 นางสาว สใบแพร  สารฤทธิ์ ขอนแกน
1889 66972 นางสาว นงนารถ  ผิวทอง ขอนแกน
1890 10203 นาง เรืองศรี  โคตรแกว ขอนแกน
1891 29144 นาง เพลินพศิ  นามบานคอ ขอนแกน
1892 16468 นางสาว วภิาวดี  แสนสอง ขอนแกน
1893 16507 นาย วฒิุสาร  กลางการกุลพนัธแ ขอนแกน
1894 16521 นาย สกรรจแ  เดชขันธแ ขอนแกน
1895 68634 นางสาว พราวภสัสร  รัตนพรอาภาพทัธแ ขอนแกน
1896 16630 นางสาว อรวรรณ  นาคทน ขอนแกน
1897 17595 นางสาว สาคร  นอยหวา ขอนแกน
1898 23178 นางสาว ศิรินธรา  คะสุวรรณแ ขอนแกน
1899 23179 นางสาว กุหลาบ  ถาชินเลิศ ขอนแกน
1900 44373 นางสาว กรรณิกา  พลซ่ือ ขอนแกน
1901 47426 นาย ภทัรชนน  ติวเรือง ขอนแกน
1902 12614 นางสาว รุงตะวนั  ลุนจันทา ขอนแกน
1903 38465 นาง มุกดา  วงษแทหาร ขอนแกน
1904 55966 นางสาว วรรณา  จําปาพรม ขอนแกน
1905 9856 นาย จีระศักด์ิ  แหมงปใง ขอนแกน
1906 23166 นาย วริิยะ  คําแพง ขอนแกน
1907 55071 นางสาว ณัจชดาภรณแ  กล่ินหอม ขอนแกน
1908 23177 นาง อรไพลิน  ทกัษณิ ขอนแกน
1909 25496 นาง ชลลดา  จันทรแสุข ขอนแกน
1910 38266 นางสาว โฉมยงคแ  ธรรมโคตร ขอนแกน
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1911 47430 นาย สุรชิน  เสือสาวะถี ขอนแกน
1912 61196 นาย ธรีพงษแ  ลุนคุณ ขอนแกน
1913 63636 นาง ธนพร  จันที ขอนแกน
1914 65835 นาง ปานรดา  แสนสมบติั ขอนแกน
1915 23168 นางสาว พนิพร  วงศแษา ขอนแกน
1916 30907 นาง ประทมุพร  พลเรือง ขอนแกน
1917 34179 นาง วลัลียแ  ศิริมงคล ขอนแกน
1918 35851 นาง จรัสศรี  โชติกวี ขอนแกน
1919 39991 นางสาว กรรณิการแ  ทํามา ขอนแกน
1920 56952 นางสาว ลภสัธร  อ่ําแยม ขอนแกน
1921 68221 นาง ศิริลักษณแ  วชัโรดม ขอนแกน
1922 68222 นางสาว วาสนา  คําสุข ขอนแกน
1923 68223 นางสาว รจรินทรแ  วงชัยเพง็ ขอนแกน
1924 7217 นาย นัฐพงษแ  ลุนพฒุ ขอนแกน
1925 17072 นาย โสภณ  ทาวสูงเนิน ขอนแกน
1926 44306 นาง สุพตัรา  ติวเฮือง ขอนแกน
1927 44487 นาง พชิญแธนิันทแ  บญุจันทรแ ขอนแกน
1928 48860 นาง ละเอียด  พนัธแเหลา ขอนแกน
1929 48925 นางสาว จิรวรรณ  แสงเสวก ขอนแกน
1930 55154 นาย ทองมวน  นามบานคอ ขอนแกน
1931 55155 นางสาว อนงคแ  สีพลไกร ขอนแกน
1932 55157 นางสาว บงัอร  โพธิต์าทอง ขอนแกน
1933 16525 นาย ธเนศ  เทพแดง ขอนแกน
1934 19404 วาที่ร.ต. ปรีชา  มูลมาตยแ ขอนแกน
1935 30945 นางสาว สุเพยีร  แกวตีนแทน ขอนแกน
1936 39435 นาง นภาภรณแ  แกวโนนตุน ขอนแกน
1937 49461 นางสาว อุไร  พนิกรณแ ขอนแกน
1938 44463 นางสาว พชิรญา  เพยีเพช็ร ขอนแกน
1939 44469 นาง พรพรรณ  ประทมุพล ขอนแกน
1940 44533 นางสาว วราพร  อาจวาที ขอนแกน
1941 55631 นาย วชิัย  แกวไทย ขอนแกน
1942 59992 นาง รุงทวิา  หสัดาลอย ขอนแกน
1943 9166 นางสาว อนงคแจิตร  แกวตีนแทน ขอนแกน
1944 16333 นาง ณิชกมนภา  ขวาลา ขอนแกน
1945 40677 นาง ชัญญภทัร  รมจันทรแ ขอนแกน
1946 52042 นาง นุชนาถ  ซาซุม ขอนแกน
1947 7263 นาง พทุธรักษา  บญุประสิทธิ์ ขอนแกน
1948 7264 นางสาว พชัรินทรแ  ยิ้มจู ขอนแกน
1949 7265 นาง วงเดือน  พวงทวี ขอนแกน
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1950 7269 นาง สังวาล  แกวสาธร ขอนแกน
1951 7270 นาง น้ําฝน  จึงตระกูล ขอนแกน
1952 7273 นาย สุริยนตแ  ติวเฮือง ขอนแกน
1953 10197 นาง เสาวนิตยแ  ดาบดามแกว ขอนแกน
1954 10198 นาย วสิิตธแ  แกวอุดม ขอนแกน
1955 21749 นางสาว สุภาวดี  พดุสุด ขอนแกน
1956 23180 นาย มงคล  เมืองทา ขอนแกน
1957 27671 นางสาว วรัญญา  ไชยหงษา ขอนแกน
1958 40680 วาที่ร.อ. พงเจตนแ  พรกุณา ขอนแกน
1959 52106 นางสาว ณัฐกานตแ  แกวพทิกัษแ ขอนแกน
1960 52405 นาง วรพรรณ  ชาสมบติั ขอนแกน
1961 54411 นาย ภคพล  สงเสริม ขอนแกน
1962 67283 นาย ววิฒันแ  เบญจประยูรศักด์ิ ขอนแกน
1963 29152 นางสาว สิริรัตนแ  ภาโนมัย ขอนแกน
1964 29154 นาง ปะโมทยแ  พบวงษา ขอนแกน
1965 39434 นาง สุภาวดี  วอศิริ ขอนแกน
1966 52048 นาง อารยา  โคสาดี ขอนแกน
1967 59773 นาง พกิุล  ศรีหนองหวา ขอนแกน
1968 21441 นาย พงศักด์ิ  กูดทา ขอนแกน
1969 23191 นางสาว ศรีสุดา  วุนสีแซง ขอนแกน
1970 25466 นางสาว เยาวลักษณแ  นาใจคง ขอนแกน
1971 42568 นาง ปยิะฉัตร  รัตนชัย ขอนแกน
1972 55019 นาง รุงอรุณ  สีละพนัธแ ขอนแกน
1973 49468 นาย ธรีะวฒิุ  สูงเนิน ขอนแกน
1974 27646 นางสาว พจิิตรแ  ไพสารธรรม ขอนแกน
1975 6598 นาย สุชาติ  ชารินทรแ ขอนแกน
1976 16398 นาง กนกวรรณ  ถวลิวงษแ ขอนแกน
1977 42096 นาย เอกอนันตแ  ทองโคตร ขอนแกน
1978 59102 นาย ศักด์ิชาย  มรรครัตนแโส ขอนแกน
1979 9178 นาง สุภาพร  นาทา ขอนแกน
1980 9184 นางสาว ทศันา  ลาดโลศรี ขอนแกน
1981 29172 นางสาว กัญญาณี  บตุรธาจร ขอนแกน
1982 42080 นาย ปยิภทัร  ดงนอก ขอนแกน
1983 42037 นาง งามพศิ  จันทรแรัตนแ ขอนแกน
1984 20751 นางสาว นุสรา  ชาชมราษฎรแ ขอนแกน
1985 35855 นางสาว น้ําผ้ึง  นามสา ขอนแกน
1986 42046 นางสาว ทองมี  นามนิตยแ ขอนแกน
1987 49480 นาย นิธ ิ กุดตุม ขอนแกน
1988 34055 นาย สิทธชิัย  แสนวนัดี ขอนแกน
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1989 29197 นาง ศุภคัชญา  ขาวกุญชร ขอนแกน
1990 33314 นาย ธรรมกร  สมรัตนแ ขอนแกน
1991 42041 นาย อรรณพ  เถื่อนโทสาร ขอนแกน
1992 46933 นาย ประสาทศิลป  รัตนวงศแ ขอนแกน
1993 68161 นางสาว อนุสรา  เชื้อสาวถี ขอนแกน
1994 16626 นางสาว รัฐติกาญจนแ  บษุบา ขอนแกน
1995 38473 นาย ธนายุทธ  รูปหลอ ขอนแกน
1996 7236 นาง สุธาสินี  วระดี ขอนแกน
1997 38455 นางสาว ภชัฎาภรณแ  พลสงคราม ขอนแกน
1998 63935 นางสาว สุดารัตนแ  บญุมาธรรม ขอนแกน
1999 34063 นางสาว สมจิต  ภพูลอย ขอนแกน
2000 34064 นาง สาริศา  แผลงศาสตรา ขอนแกน
2001 41556 นาย รุงอรุณ  รักเชื้อ ขอนแกน
2002 7020 นาย อํานาจ  ทวชีีพ ขอนแกน
2003 61174 นาย นพดล  แสนบญุยัง ขอนแกน
2004 7252 นาง มัลลิกา  โสภากุล ขอนแกน
2005 42879 นาง วรัตชนันตแ  ทําวสิา ขอนแกน
2006 65683 นาง พรีญา  โสภากุล ขอนแกน
2007 9876 นาย วชิิต  ตรีสุวรรณวฒันแ ขอนแกน
2008 25752 นาง ผอนจิตตแ  บตุรวงั ขอนแกน
2009 38243 นาย เริงศักด์ิ  ละนอย ขอนแกน
2010 7237 นาย เกรียงไกร  เกตุแกว ขอนแกน
2011 10221 นางสาว กัลยาณี  สมทาว ขอนแกน
2012 37184 นาย ทกัขิน  กองกะมุด ขอนแกน
2013 47432 นาย สถิต  ไทยศิลา ขอนแกน
2014 47435 นาง อุมาพร  แสงศรีเรือง ขอนแกน
2015 62721 นาง อังคณา  จงภกักลาง ขอนแกน
2016 66735 นางสาว คําหลา  แกวเพิ่ม ขอนแกน
2017 2104 นาย ชาญยุทธ  พรมโม ขอนแกน
2018 12605 นาง จรัสรว ี พระคุณ ขอนแกน
2019 17549 นางสาว ณภทัรสร  เศิกกันยา ขอนแกน
2020 38386 นาย ชัยชนะ  ทองศรี ขอนแกน
2021 57672 นางสาว นารถสุดา  บตุรศรี ขอนแกน
2022 46934 นาย ภธูน  ยืนมะเริง ขอนแกน
2023 7201 วาที่ร.อ. ณรงคแศักด์ิ  คําหาญสุนทร ขอนแกน
2024 24223 นาย อาคม  จันทเขต ขอนแกน
2025 59641 นางสาว ศุภธดิา  พลูผล ขอนแกน
2026 23169 นางสาว รุงตะวนั  สานิพนัธแ ขอนแกน
2027 34067 นาง กชพร  พมิพแเสน ขอนแกน
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2028 42853 นาง เตือนใจ  ชัยอุดม ขอนแกน
2029 42855 นาง ทศันี  เจริญไชย ขอนแกน
2030 50322 นาง ศิริลักษณแ  ออนทา ขอนแกน
2031 67204 นาย อุทศิ  ไชยเพง็ ขอนแกน
2032 67227 นางสาว ปวณีา  นิลบรรพต ขอนแกน
2033 67918 นาย เนติ  อัมะลา ขอนแกน
2034 49151 นาง ใจเพชร  วเิศษ ขอนแกน
2035 50941 นางสาว เรณู  วงษแษาหาญ ขอนแกน
2036 54415 พ.อ.อ. จักรวาล  ถุงวชิา ขอนแกน
2037 54871 นางสาว กาญจนา  ลาดี ขอนแกน
2038 38426 นาย สุพจนแ  แกวมาตยแ ขอนแกน
2039 53670 นาย ทวชิ  รุงเรือง ขอนแกน
2040 60394 นางสาว ศิริวรรณ  กลาหาญ ขอนแกน
2041 64347 นาง เสาวคนธแ  รุงเรือง ขอนแกน
2042 64348 นางสาว หนึ่งฤทยั  โอนกลาง ขอนแกน
2043 7278 นางสาว วานิพร  สอนเสน ขอนแกน
2044 44538 วาที่ร.ท. สุรเดช  ลักษณะ ขอนแกน
2045 50320 นางสาว สุภาวดี  ศรีปดิตา ขอนแกน
2046 47433 นางสาว บงัอร  หมื่นพหล ขอนแกน
2047 7228 นางสาว วชิญาภรณแ  บวัผัน ขอนแกน
2048 21745 นาย มานพ  คําโลหแ ขอนแกน
2049 62111 นางสาว ชลิดา  เพลินลาภ ขอนแกน
2050 10209 นาย สุเทพ  มีศรีแกว ขอนแกน
2051 16769 นาง รุงนภา  เจริญทรัพยแ ขอนแกน
2052 40683 นาง อุสราภรณแ  จิตรมาดี ขอนแกน
2053 49471 นาย โกสินทรแ  พรมนิล ขอนแกน
2054 59069 นางสาว นันทวลัยแ  ปิ่นพงศแพนัธแ ขอนแกน
2055 44338 นางสาว กนกพร  เรืองเจริญ ขอนแกน
2056 56206 นาย อรรถพงษแ  ภริมยแกิจ ขอนแกน
2057 30862 นาง วลิา  ปาูนภมูิ ขอนแกน
2058 50648 นางสาว จารุวรรณ  ทองมี ขอนแกน
2059 50651 นาย ชาคระ  สุยังกุล ขอนแกน
2060 59567 นาย สุชาติ  ผอนดี ขอนแกน
2061 38269 นาย จเด็จ  ดวงพมิพแ ขอนแกน
2062 42054 นาง ละมูล  ศรีธรรม ขอนแกน
2063 38286 นาง ดวงเดือน  ชาลีเอน ขอนแกน
2064 42056 นาย ชัยอนันตแ  กัสปะ ขอนแกน
2065 9153 นาย มนตรี  วงษแดนตรี ขอนแกน
2066 9155 นาย บณัฑิต  หงษแสระแกว ขอนแกน
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2067 9156 นาย กาญจนศักด์ิ  กัณหาเรียง ขอนแกน
2068 34074 นาย กลา  มานาดี ขอนแกน
2069 44946 นางสาว พชัราภรณแ  แสนศรี ขอนแกน
2070 44950 นาย สุเมธ  พลังภเูขียว ขอนแกน
2071 67849 นางสาว สุทธาทพิยแ  ทองสน ขอนแกน
2072 57842 นาย สุวนิ  ทะกอง ขอนแกน
2073 64754 นางสาว ฐานันพชัร  ยศตีนเทยีน ขอนแกน
2074 34075 นาง อุไรพร  ประสงคแศิลป ขอนแกน
2075 34076 นางสาว พมิพแลภสั  รัตนคํามูล ขอนแกน
2076 34079 นาง รุจิดา  สงคแดี ขอนแกน
2077 34080 นางสาว ศุภามาศ  แกวดวงดี ขอนแกน
2078 34154 นาง นันทกิา  ชนะภกัดี ขอนแกน
2079 58054 ส.อ. สมหมาย  ทาโบราณ ขอนแกน
2080 1114 นาง ภาวณีิ  พทุธศรี ขอนแกน
2081 24268 นาย ฉลาด  บญุสะอาด ขอนแกน
2082 38848 นางสาว วรพรรณ  ธนูรัตนแ ขอนแกน
2083 59068 นาง ผุสดี  ชัยจีน ขอนแกน
2084 59106 นาง วลัยรัตนแ  สีหะวงษแ ขอนแกน
2085 59516 นาง พรทพิยแ  ไพเขต ขอนแกน
2086 14577 นาย นพพร  ลามสมบติั ขอนแกน
2087 35869 นางสาว ธญัญลักษณแ  ศรีสองเมือง ขอนแกน
2088 35870 นาย อราม  ผาไหม ขอนแกน
2089 35871 นาย ธวชัชัย  ชายโนนทนั ขอนแกน
2090 59423 นางสาว ธรีานุช  บตุรโพธิ์ ขอนแกน
2091 33683 นาย พงษแวนัย  ชัยศรี ขอนแกน
2092 38249 นาง เกษร  นอยแสง ขอนแกน
2093 66061 นาง นภสักร  ฤทธิจ์ันดี ขอนแกน
2094 38303 นาง คําปใ่น  ปลูกสกุล ขอนแกน
2095 45584 นาย อนุชิด  หงษแสุวรรณแ ขอนแกน
2096 50321 นางสาว วรัทยา  พนิิจลึก ขอนแกน
2097 61386 นางสาว ปริยากร  วงคแตาทํา ขอนแกน
2098 66738 นาง จันทรแเพญ็  แสงตันชัย ขอนแกน
2099 68009 นาย อนุรักษแ  ลาภขุนทด ขอนแกน
2100 30924 นาง ศุภาวรรณ  สมสะอาด ขอนแกน
2101 21757 นาย สังคม  สาชํานาญ ขอนแกน
2102 29173 นาง วารุณี  ตระหงาน ขอนแกน
2103 38304 นาง รัชนี  ดีสม ขอนแกน
2104 39452 นาง ดวงกมล  นามแดง ขอนแกน
2105 62528 นาง สนอง  พรอมสุข ขอนแกน
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2106 35860 นาย สุภนิันทแ  ชูแสง ขอนแกน
2107 38308 นาย เดน  ทําสุนา ขอนแกน
2108 46938 นางสาว ปยิวรรณ  ศรีธร ขอนแกน
2109 3623 นาง ธญัญาภรณแ  โน฿ตศิริ ขอนแกน
2110 67087 นาย สุริยันตแ  ภตูาบนาค ขอนแกน
2111 21415 นางสาว พชัรี  พงษแภกัดี ขอนแกน
2112 10615 นางสาว อําพร  มีทอง ขอนแกน
2113 44497 นางสาว โชติกา  เพง็วชิัย ขอนแกน
2114 44499 นาย วชิิต  ศรีเชียง ขอนแกน
2115 68157 นาย สุรศักด์ิ  ละมั่งทอง ขอนแกน
2116 68158 นาย ธาตรี  แสงจันทรแ ขอนแกน
2117 68159 นาย ศักด์ิชัย  จอยสูงเนิน ขอนแกน
2118 68160 นางสาว วราภร  กาฬพนัธแ ขอนแกน
2119 68164 นางสาว วนัดี  ยุระไพ ขอนแกน
2120 68633 นาง พชัรินทรแ  เพชรร่ัว ขอนแกน
2121 31928 นางสาว ฉันทนา  เรือนทอง ขอนแกน
2122 34084 นาย เอนก  โคตรชุม ขอนแกน
2123 34085 นาง จริญญา  โคตรชุม ขอนแกน
2124 42862 นาง อุษาวดี  แซงบญุเรือง ขอนแกน
2125 34089 นางสาว ไขมุก  พรจําศิล ขอนแกน
2126 34094 นาย สุวชัชัย  สิมลี ขอนแกน
2127 34095 นาย อนุกูล  สิมลี ขอนแกน
2128 55785 นางสาว รวภิา  ลีโคตร ขอนแกน
2129 61516 นางสาว อัญชลีพร  ชมระกา ขอนแกน
2130 64075 นางสาว ดวงรัตนแ  มุงคุณคําชาว ขอนแกน
2131 67686 นางสาว กันตพร  สิมลี ขอนแกน
2132 68090 นาย ปยิะพงษแ  แยงคํา ขอนแกน
2133 31924 นาง ลาวลัยแฉว ี เมตตาเหลา ขอนแกน
2134 38312 นาย สาโรจนแ  พนัธุแเสือทอง ขอนแกน
2135 38318 นาง เอมอร  เหมกุล ขอนแกน
2136 38319 นาย สมศักด์ิ  อุทยัทอง ขอนแกน
2137 59888 นางสาว สมจิตร  ประยูรชาญ ขอนแกน
2138 9152 นางสาว เสาวภา  ชุมนาเสียว ขอนแกน
2139 10202 นางสาว กุลปรีญา  ปาลสาร ขอนแกน
2140 30598 นางสาว ดนุลดา  ภผิูวผา ขอนแกน
2141 44501 นาย พงษแพทิกัษแ  กรองไตร ขอนแกน
2142 55784 ส.อ. ชุมพร  พลชัยมาตยแ ขอนแกน
2143 56121 นางสาว จุฑามาศ  อวนเพง็ ขอนแกน
2144 7234 นางสาว นฤภรณแ  กันสีชา ขอนแกน
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2145 7235 นาง ไวลิน  มชะศรี ขอนแกน
2146 12216 นาย จักรี  เหลาหอม ขอนแกน
2147 25492 นาง สุทศันียแ  เพช็รแนนทแ ขอนแกน
2148 51334 นางสาว ยุพาวดี  โพธิม์า ขอนแกน
2149 54461 นาย พรมมา  โพธิศ์รี ขอนแกน
2150 31929 นาย สงา  กาจุ฿ด ขอนแกน
2151 34105 นางสาว ชไมพร  ขันอาษา ขอนแกน
2152 68400 นาย อุเทน  เทพาจันทรักษแ ขอนแกน
2153 42066 นาง พรพมิล  ศรแกว ขอนแกน
2154 42072 นาย สมพงศแ  โยธะคง ขอนแกน
2155 42074 นาย พรชัย  ชาวระ ขอนแกน
2156 67483 นาย เอนก  บญุโส ขอนแกน
2157 42863 นาย ธรีเมธ  ศรีคํามี ขอนแกน
2158 42866 นาย ธเนศ  ปราบพยัคฆา ขอนแกน
2159 48424 นางสาว ระพภีรณแ  แกนจันทรแ ขอนแกน
2160 49922 นาย เด่ียว  อางสุพรรณ ขอนแกน
2161 51335 นาง ดวงใจ  ศรีคํามี ขอนแกน
2162 47434 นาย วรวธุ  รอดสงคแ ขอนแกน
2163 12611 นาง กนกวรรณ  จุลโสม ขอนแกน
2164 21460 นางสาว พมิรพทั  เหลาภา ขอนแกน
2165 29184 นาย ศิริศักด์ิ  อินสา ขอนแกน
2166 29189 นาง สุชาดา  ปอูงจันทรแ ขอนแกน
2167 57979 นาย อดิศักด์ิ  แวนใหญ ขอนแกน
2168 65218 นาย กรวรีแ  นามวงคแ ขอนแกน
2169 10226 นาย ประธาน  ทดัมาลา ขอนแกน
2170 54900 นางสาว อาระกาล  ตระการวงศา ขอนแกน
2171 62723 นาย เชิดชัย  ชินจักรแ ขอนแกน
2172 7238 นาย เศกสรรคแ  เบาวรรณ ขอนแกน
2173 10230 นาย ธนธชั  แกวดวง ขอนแกน
2174 16623 นาง ร่ืนรมยแ  เลิงภบูงั ขอนแกน
2175 39996 นางสาว อํานวย  สายาพฒันแ ขอนแกน
2176 7323 นางสาว สุวรรณทพิยแ  บญุปก ขอนแกน
2177 30934 นางสาว รัชนี  ลาดโลศรี ขอนแกน
2178 31949 นางสาว ศรีอัมพร  ดีรักษา ขอนแกน
2179 52443 นางสาว วชัราภรณแ  โสภณ ขอนแกน
2180 5962 นาง อุไรวรรณ  อุทยัสา ขอนแกน
2181 27669 นางสาว สุทธลัิกษณแ  สังสุทธิ ขอนแกน
2182 38330 นาย นิติธร  ชาญวรัิตนแ ขอนแกน
2183 38348 นาง เพญ็ประภา  ปอูงนาทราย ขอนแกน
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2184 38351 นาง เอมอร  มาตชะลา ขอนแกน
2185 42069 นาย ตุลกิตยแ  ชีกวาง ขอนแกน
2186 68276 นางสาว จนิตา  มุสิกเจริญ ขอนแกน
2187 10225 นางสาว สุพฒันแ  บรรณกิจ ขอนแกน
2188 10228 นางสาว คัมภรีดา  ศรีสมครุฑ ขอนแกน
2189 31952 นาย ศิรินคร  มาตรา ขอนแกน
2190 34111 นางสาว สุชัญญา  พมิทอง ขอนแกน
2191 38887 นางสาว จิตอัมพรตะวนั  จันทรแศรี ขอนแกน
2192 44963 นางสาว จันทรแรัตนแ  ลาบวัใหญ ขอนแกน
2193 30940 พนัจาโท ศักด์ิดา  โคตรลามแขก ขอนแกน
2194 56122 นาง นิภา  ไชยพมิูล ขอนแกน
2195 31950 นางสาว นิภาพร  บศุราคัม ขอนแกน
2196 15945 นาง มยุรียแ  มะนิยม ขอนแกน
2197 30955 นาง เบญจมาศ  นาคศรี ขอนแกน
2198 31938 นาง สุปราณี  ไชยเกตุ ขอนแกน
2199 56851 นาย วรีะชัย  พละสรรคแ ขอนแกน
2200 12218 นาย วรียุทธ  เอกะ ขอนแกน
2201 16597 ส.ต.ท. สุพจนแ  ดวงมาลี ขอนแกน
2202 25512 นางสาว ราตรี  อินทรแพล ขอนแกน
2203 34114 นาง อัญชรี  แกวหยอง ขอนแกน
2204 34117 นาย จักรี  ชุมพล ขอนแกน
2205 35856 นางสาว อัมพร  แกนโพธิ์ ขอนแกน
2206 44508 จ.อ. มานะ  กุด่ัน ขอนแกน
2207 52407 นางสาว จิรนันทแ  นาฤทธิ์ ขอนแกน
2208 67590 นาง อุรพ ี ชะนะชัย ขอนแกน
2209 43203 นาง จุรีรัตนแ  เหลาแสง ขอนแกน
2210 47969 นางสาว พกิุล  เพยียุระ ขอนแกน
2211 25173 นางสาว วจิัย  เพยีรแกว ขอนแกน
2212 27618 นาย กิตติพงษแ  เหลาคํา ขอนแกน
2213 38361 นาง ศิริพร  จิตบรรจง ขอนแกน
2214 14391 นางสาว จิราพร  วนัจันทรแ ขอนแกน
2215 16364 นาย พงณพชั  ชาวเหนือ ขอนแกน
2216 46192 นาย ประจวบ  ขุมดวง ขอนแกน
2217 34046 นาง กรรณิกา  สุวรรณหาร ขอนแกน
2218 9934 นาย สายันตแ  นันต้ือ ขอนแกน
2219 34123 นาย บณัฑิต  บริุมาตร ขอนแกน
2220 41155 นาง สุพฒัตา  ลอมไธสง ขอนแกน
2221 49161 นาย ประสิทธิ ์ แหลปอูง ขอนแกน
2222 64534 นางสาว กัลยากร  แกวพมิพแ ขอนแกน
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2223 31953 นาง ศศิธร  สมกุล ขอนแกน
2224 12404 นาง เยาวลักษณแ  สละ ขอนแกน
2225 16298 พ.จ.ต. จํารัส  นาคา ขอนแกน
2226 27204 นางสาว พศิมัย  บตุรตะกะ ขอนแกน
2227 29640 นางสาว เกศราพร  พมิทอง ขอนแกน
2228 39473 นาง โสมแสงเพญ็  โคตรบดุดี ขอนแกน
2229 49467 นางสาว พชิญาภา  มีดี ขอนแกน
2230 68328 นาย สุวรรณ  โพธิข์ี ขอนแกน
2231 25482 นาย มานพ  แสงแพง ขอนแกน
2232 27661 นาง เอมอร  ศิริงาม ขอนแกน
2233 27678 นาง คนึงรักษแ  สุขสนิท ขอนแกน
2234 49162 นาง สุคนธแ  ศรีนาง ขอนแกน
2235 54657 นางสาว สุภา  แสนโคตร ขอนแกน
2236 56711 นางสาว พสิมัย  ศรีนาง ขอนแกน
2237 61899 นางสาว นันทวรรณ  ขันทะ ขอนแกน
2238 38372 นางสาว น้ําฝน  จันทนป ขอนแกน
2239 41562 นางสาว กานดา  เพยีวงษแ ขอนแกน
2240 41565 นาง จารุวรรณ  อึ้งชัยภมูิ ขอนแกน
2241 49502 นาย สัญญา  เทยีงคํา ขอนแกน
2242 61950 นาง ธนพร  พลูทวี ขอนแกน
2243 12221 นาง พฒุตาล  ดอนวจิารณแ ขอนแกน
2244 25105 นาย สิทธโิชค  สุโพธฤิทธิ ขอนแกน
2245 25106 นาย ภานุพงษแ  เผาบานฝาง ขอนแกน
2246 25108 นาง นงนุช  ทะกอง ขอนแกน
2247 40710 พนัจาเอก ทองใหม  จันทรแคุม ขอนแกน
2248 21452 นางสาว อุมาวดี  คุณลาน ขอนแกน
2249 41152 นาย ชิณรภธั  ศรีเนตร ขอนแกน
2250 51503 นาย ธญัญา  เตชะแกว ขอนแกน
2251 30981 นางสาว กาญจนพรรณ  ไสยกิจ ขอนแกน
2252 41148 นาย ประจักษแ  พนัธแพทิกัษแ ขอนแกน
2253 23167 นาง ณัฐฐิณี  พมิพาศรี ขอนแกน
2254 64993 นาง ชรินทร  ไชยปาุยาง ขอนแกน
2255 3582 นางสาว อรอนงคแ  ศิริโชติ ขอนแกน
2256 46193 พ.จ.ต. ยงกิจ  พทุธศานต์ิบณัฑิต ขอนแกน
2257 48110 นาย กรธรี  คุณลาน ขอนแกน
2258 52229 นางสาว จุฑารัตนแ  ชัยดี ขอนแกน
2259 52232 นาย นักลพ  สงกล่ิน ขอนแกน
2260 57843 นางสาว เยาวมาลยแ  นาดา ขอนแกน
2261 57844 นางสาว เพลิน  ศรีษะนาราช ขอนแกน
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2262 57845 นาง พรพมิล  สุขเพยี ขอนแกน
2263 60799 นาย กิตติพล  สีมาพล ขอนแกน
2264 64027 นาย ชัยทศันแ  พลนวน ขอนแกน
2265 64764 นาย ไพฑูรยแ  ศรีลาดหา ขอนแกน
2266 68321 นาย เกษม  ศรีลําดวน ขอนแกน
2267 43204 พ.จ.ต. อนันทแ  ประวนัจะ ขอนแกน
2268 43205 นาย พรณรงคแ  มิเถาวลัยแ ขอนแกน
2269 43207 นาย บรรจง  พลรักษา ขอนแกน
2270 43210 นาย ชมภ ู กอนสีลา ขอนแกน
2271 46194 นาง สุภาวดี  กุลสุวรรณแ ขอนแกน
2272 65342 นางสาว วราพร  เตชะแกว ขอนแกน
2273 65392 นาง ศิริพร  ปใญญาบญุ ขอนแกน
2274 65393 นางสาว วนัเพญ็  คําแกนแกว ขอนแกน
2275 65408 นาย ภาณุวฒันแ  ปใญญาบญุ ขอนแกน
2276 65641 นาง จิระวดี  ทพัเจริญ ขอนแกน
2277 49482 นางสาว เยาวลักษณแ  วงศแสุวรรณ ขอนแกน
2278 38391 นาง สุวดี  วนัสา ขอนแกน
2279 66555 นาย อัครเดช  วรุณศิริ ขอนแกน
2280 67942 นาง อโณทยั  ประวนัจะ ขอนแกน
2281 30499 นางสาว อภญิญา  นอยจันทรแ ขอนแกน
2282 38387 นาง แพทอง  มิเถาวลัยแ ขอนแกน
2283 46195 นาง พรพมิล  เคาทอง ขอนแกน
2284 46196 นาย อัศวนิ  แปนนอก ขอนแกน
2285 46197 นาง เบญจมาศ  วสุวภิา ขอนแกน
2286 67203 นาง นุชนภา  เลพมิาย ขอนแกน
2287 67282 นาย สันติชัย  หนองแบก ขอนแกน
2288 12033 นาย บรรเจิด  หงษแทอง ขอนแกน
2289 40696 นาย สุริยันตแ  สุระมาตยแ ขอนแกน
2290 39444 นางสาว สุธาสินี  มะธปิะ ขอนแกน
2291 39445 นาย ธรีะวฒันแ  มะธปิะ ขอนแกน
2292 67974 นาย นาวนิ  กองจันทรแ ขอนแกน
2293 67976 นาง พชัรีพร  นาโสม ขอนแกน
2294 38395 นาง ฐาปนี  นาคบาตร ขอนแกน
2295 38402 นางสาว สุพรรณิการแ  ทองนา ขอนแกน
2296 50375 นาย เดชา  ปล่ังกลาง ขอนแกน
2297 52673 นาย ภริูวตั  ชุมพล ขอนแกน
2298 34143 นาง จิราวรรณ  ขอสืบอํานวย ขอนแกน
2299 43211 นาง พรพณา  งวงชาง ขอนแกน
2300 43212 นาง ฉันทนา  กองสุข ขอนแกน
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2301 43765 นางสาว สุภนิดา  ซ่ือสัตยแ ขอนแกน
2302 43766 นาง ปะจินดา  อุยกระโทก ขอนแกน
2303 44514 นาย ธรีพงษแ  มูลหลา ขอนแกน
2304 31750 นาง สุภาพร  ภเูวยีงแกว ขอนแกน
2305 43767 นางสาว นวพร  ศรีกุดเรือ ขอนแกน
2306 50548 นางสาว ภญิญาพชัญแ  ทศไกร ขอนแกน
2307 5627 นาย สุขสันตแ  ลุนอุบล ขอนแกน
2308 29171 นางสาว นัสรา  ประจันตะเสน ขอนแกน
2309 38396 นาง อัญชสา  คําแกว ขอนแกน
2310 49150 นาง หนูเพยีร  หนันทมุ ขอนแกน
2311 59807 นางสาว ธญัญามาศ  ชุมชัย ขอนแกน
2312 59809 นาง สมควร  ออนศรี ขอนแกน
2313 61664 นาง พชัรแนันทแ  พนัอนุ ขอนแกน
2314 22495 นาย วรเดช  วรดิษฐวงษแ ขอนแกน
2315 51979 นาย ณัฐพล  โสดาจันทรแ ขอนแกน
2316 65676 จ.ส.อ. รชต  แสงแกว ขอนแกน
2317 51974 นางสาว พมิพแใจ  หลามี ขอนแกน
2318 67570 นางสาว วรัญญา  หามา ขอนแกน
2319 7198 นางสาว สุกัญญา  อุทธา ขอนแกน
2320 35887 นางสาว สมประสงคแ  อนุอัน ขอนแกน
2321 700135 นาย สุทธนิันทแ  ทองนา ขอนแกน
2322 51577 นาย สงัด  หรพรอม ขอนแกน
2323 57981 นาง สมพศิ  นาอุดม ขอนแกน
2324 27683 นาย ศรเพช็ร  สมอคํา ขอนแกน
2325 35900 นาย เชาวลิต  ประชันกาญจนา ขอนแกน
2326 66394 พ.จ.อ. สุรวชิ  จะเรียมพนัธแ ขอนแกน
2327 68327 นางสาว ดารุณี  เลิกนอก ขอนแกน
2328 68405 นางสาว ฐิตินา  อามาตยแ ขอนแกน
2329 68406 นาย สุประวติั  ไมตรีแพน ขอนแกน
2330 31966 นางสาว ธงชัย  หนายโสก ขอนแกน
2331 44944 นาย กฤษณพงศแ  เชื้อกุดรู ขอนแกน
2332 58735 นาง ออนศรี  หงษแเหล่ียม ขอนแกน
2333 8421 นาย วชีรศักด์ิ  นวลศรี ขอนแกน
2334 27475 นางสาว สสิธร  รินทะ ขอนแกน
2335 56950 จ.อ. สฤษด์ิ  แกวนอก ขอนแกน
2336 56951 นาง สุพฒัตา  เพช็รวเิศษ ขอนแกน
2337 60820 นาง จิระภา  โชคชัย ขอนแกน
2338 62769 นาง พรปวณีแ  กลอมฤทธิ์ ขอนแกน
2339 64880 นาง เพญ็นภา  ยันตแชมภู ขอนแกน
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2340 65637 นาย ชาญศักด์ิ  หาดวรรณ ขอนแกน
2341 65638 นาย อนวชั  เพช็รวเิศษ ขอนแกน
2342 66513 นางสาว รัตนาภรณแ  คําดี ขอนแกน
2343 66808 นาย ศิลา  นาคคํา ขอนแกน
2344 38277 นาง เบญจมาศ  ทบัสีแกว ขอนแกน
2345 38410 นางสาว ธนานัติ  พลรักษา ขอนแกน
2346 43675 นาง รัชนี  สีหา ขอนแกน
2347 50778 นางสาว ณวชิชญา  กูลศรี ขอนแกน
2348 65531 นาง แสงอรุณ  กาสี ขอนแกน
2349 27480 นางสาว ณัฐกานตแ  ชํานิไกร ขอนแกน
2350 31977 นางสาว สิริกร  ผดุงพงษแ ขอนแกน
2351 31978 นางสาว รุงฤดี  มอไธสง ขอนแกน
2352 38417 นางสาว นุจรี  สุวรรณโสภา ขอนแกน
2353 35905 นาง วนิดา  เทยีบแกว ขอนแกน
2354 42088 นางสาว จริยา  กองเกิด ขอนแกน
2355 38276 นางสาว รัชนีกร  พลรักษา ขอนแกน
2356 56587 นางสาว สุกัญญา  ยอดเพชร ขอนแกน
2357 38288 นาย วนัชนะ  ทวนวเิศษกุล ขอนแกน
2358 49472 นางสาว สุราวลัยแ  มีพรหม ขอนแกน
2359 36585 นาย มงคล  สีเบาะ ขอนแกน
2360 1139 นาย ยงยุทธ  ประจง ขอนแกน
2361 25489 นาง โสรยา  เสนาเหลา ขอนแกน
2362 56116 นาง ศิริพร  ประเสริฐสุข ขอนแกน
2363 57679 นาง สุพรรณวษา  สินตะนิตยแ ขอนแกน
2364 57680 นาย วทิยา  อินาลา ขอนแกน
2365 65740 นางสาว ยุวดี  คําอน ขอนแกน
2366 66140 นาย สุทศั  สอนโส ขอนแกน
2367 4342 นางสาว จิราภรณแ  ผองศรีงาม ขอนแกน
2368 39548 นางสาว ทพิยแ  สุวรรณโรจนแ ขอนแกน
2369 44491 นาง อรุณี  ภชูมศรี ขอนแกน
2370 50257 นาง รุงทวิา  พขิุนทด ขอนแกน
2371 58055 นาง สุภารัตนแ  ไสลวงษแ ขอนแกน
2372 59071 นาง คําสี  เทาดี ขอนแกน
2373 59517 นาง สุปใญญา  กาญจนบตัร ขอนแกน
2374 59752 นาง กัลยาณี  ปาขันตรี ขอนแกน
2375 59753 นาง บรรจง  สินรัมยแ ขอนแกน
2376 59754 นาง เพชรีวรรณ  กรมราช ขอนแกน
2377 15258 นางสาว รินดา  ผุยเบา ขอนแกน
2378 43105 นางสาว มยุรียแ  พธุละ ขอนแกน
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2379 43219 นางสาว ปยิะวรรณ  นาจันทศั ขอนแกน
2380 50501 นาย สุชาติ  นากอก ขอนแกน
2381 55167 นาย สุพฒันแ  พรมสอน ขอนแกน
2382 27697 นาง สุดสงวน  พรมเวยีง ขอนแกน
2383 30965 นางสาว พนัศรี  ดวงบรรเทา ขอนแกน
2384 38429 นาย สุรชัย  เสนาเหลา ขอนแกน
2385 40008 นาย ไกรษร  หาสูงเนิน ขอนแกน
2386 42094 นาง จิราธร  บวัทมุ ขอนแกน
2387 47219 นาย ไกรวทิยแ  แสงพนัธแ ขอนแกน
2388 61949 นาง สรญา  พลพทิกัษแ ขอนแกน
2389 62622 นางสาว คมคาย  ดีแปนู ขอนแกน
2390 68460 นาย วญิโู  พมิพแพงษแ ขอนแกน
2391 34081 นาง จิราภรณแ  พรหมบบุผา ขอนแกน
2392 38423 นาย จงรักษแ  พลูรอด ขอนแกน
2393 40690 นางสาว อุไร  สิมลา ขอนแกน
2394 61666 นาย ชูศักด์ิ  แกวนิวงศแ ขอนแกน
2395 27693 นาย พเิชษฐแ  นรมาตยแ ขอนแกน
2396 66327 นาง โรมมนัส  ราชเหนือ ขอนแกน
2397 3827 นาย อนุวตัร  ชางทา ขอนแกน
2398 66558 นาง พรรณทพิยแ  วงษแทรงยศ ขอนแกน
2399 7206 นาง วงษแพระจันทรแ  แหลมคม ขอนแกน
2400 27698 นาย ประภาส  ปรีชาเลิศ ขอนแกน
2401 27700 นาย สุวทิยแ  นามพลิา ขอนแกน
2402 27703 นาย สุราช  อุปศรี ขอนแกน
2403 38433 นาย วฒิุพงษแ  โลหะกุล ขอนแกน
2404 50450 นางสาว จุรีรัตนแ  รุงวงษแ ขอนแกน
2405 55203 นาย ณัฐพร  ทะวะระ ขอนแกน
2406 57540 นาย ธรีะพงษแ  รอบคอบ ขอนแกน
2407 64616 นาย ไวยวทิยแ  เมืองคํา ขอนแกน
2408 25491 นาย เฉลิม  โคตรทา ขอนแกน
2409 25493 นาย ทรงเดช  เชาชื่น ขอนแกน
2410 25495 นาง รัตน  พมิาลัย ขอนแกน
2411 38438 นาย ยุพราช  พระนาศรี ขอนแกน
2412 38440 นาย พเิชษฐแ  มูลสอน ขอนแกน
2413 47216 นาง พมิลรัตนแ  ยศราวาส ขอนแกน
2414 68096 นาย สุทธพิงษแ  ฤทธิรั์กษา ขอนแกน
2415 23197 นางสาว เบญจรัส  ศรีประดู ขอนแกน
2416 23198 นาย กิตติวฒันแ  ไทยโส ขอนแกน
2417 23201 นาย พฒิุพงศแ  รุงสวาง ขอนแกน
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2418 27684 นางสาว สมพศิ  พทิกัษแ ขอนแกน
2419 38450 นางสาว เรือนรุง  วรบตุร ขอนแกน
2420 58738 นางสาว วราพร  เคนานัน ขอนแกน
2421 65341 นาย ณัฐวฒิุ  มีชํานาญ ขอนแกน
2422 65343 นางสาว นันธดิา  ผิวแดง ขอนแกน
2423 23188 นาง จิตรลดา  นารถสมบรูณแ ขอนแกน
2424 38442 นาง จิราพร  โลหติยา ขอนแกน
2425 46201 นาย พรมมา  มีคํา ขอนแกน
2426 46202 นาย ธนกร  ศรีสุวรรณ ขอนแกน
2427 68087 นางสาว วชัรีพร  เรืองแสง ขอนแกน
2428 68407 นางสาว อุลัยวรรณ  มูลกัน ขอนแกน
2429 54031 นาง กัญญาภทัร  ผิวขม ขอนแกน
2430 54032 นาง พรภมิณฑแ  นามแดง ขอนแกน
2431 55633 นางสาว ปใทมาวดี  พมิพแศรี ขอนแกน
2432 56648 นาย วรีพงษแ  โยธาขันธแ ขอนแกน
2433 56650 นาง จําเนียร  เหลาเป ขอนแกน
2434 56676 นาย ณรงคแเดช  ไชยศรี ขอนแกน
2435 56677 นาย สุรพล  บรุาณรัตนแ ขอนแกน
2436 56678 นาย อิศรา  พลตรี ขอนแกน
2437 56955 นาย สุรชัย  จันปใตถา ขอนแกน
2438 61658 จ.ส.อ. ยุทธนา  ปใญญาศิริ ขอนแกน
2439 61661 นาง อุทติยแ  ศรีษา ขอนแกน
2440 25497 นางสาว พชัญแสิตา  วฒันสิริพรชัย ขอนแกน
2441 25498 นาง ศิริเนตร  แวนฮีส ขอนแกน
2442 38447 นางสาว นุช  วเิศษสา ขอนแกน
2443 58737 นาง ศุภาณียแ  กานอินทรแ ขอนแกน
2444 3793 ส.ต.ต.หญิง รัชนี  พั้วลี ขอนแกน
2445 25490 นาง วรางคแสิริ  ศศิวรินทรแกุล ขอนแกน
2446 25501 นาย ทศพล  เทพา ขอนแกน
2447 41163 นางสาว ภณัฑิรา  แกวดวงศรี ขอนแกน
2448 42105 นาง เมษา  เชียงทกึ ขอนแกน
2449 44539 นางสาว ทกั  ดีดวงพนัธแ ขอนแกน
2450 64363 นาง กัญญารัตนแ  แกวกลม ขอนแกน
2451 66452 นาง สุรียแพร  อุดมลาภ ขอนแกน
2452 18284 นางสาว นุตประวณีแ  สงวนพมิพแ ขอนแกน
2453 30910 นาง สุพชิชา  ศรีหนองหวา ขอนแกน
2454 35886 นาย วทิลู  สุขเพยี ขอนแกน
2455 38456 นางสาว สุธญัญา  สวาง ขอนแกน
2456 38457 นาง ระเบยีบ  สงจันทรแ ขอนแกน
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2457 42881 นาย ธนิกร  ลุมรอย ขอนแกน
2458 61625 นาย วฒิุชัย  สาคุณ ขอนแกน
2459 62770 นาย อนุศักด์ิ  แสนจู ขอนแกน
2460 66235 นาย สัญชาย  ดีมาก ขอนแกน
2461 34234 นาง ศรีสุดา  เสตะ ขอนแกน
2462 39486 นางสาว นิภาพร  สุพรมพนัธุแ ขอนแกน
2463 7253 นาง ลาวรรณแ  รุงเรือง ขอนแกน
2464 25092 นาง สมคิด  บตุรจันทรแ ขอนแกน
2465 31709 นางสาว รัชดาพร  ลอยมา ขอนแกน
2466 44540 จ.อ. จิระชัย  แวมประชา ขอนแกน
2467 59100 นาย สุจิตร  รุงเรือง ขอนแกน
2468 29208 นาง ฉววีรรณ  ศรีโนเรศ ขอนแกน
2469 31990 นาง ณิชนันทนแ  เวยีงแกว ขอนแกน
2470 40697 นาย พเิชษฐศักด์ิ  สุระประจิต ขอนแกน
2471 58742 นาง กนกพร  ลารังสิทธิ์ ขอนแกน
2472 35897 นาย ปใณณวชิญแ  วรดิษฐวงษแ ขอนแกน
2473 38393 นาง สุภตัตรา  แสนหลา ขอนแกน
2474 27708 นาง สัญวลัิกษณแ  ทองภู ขอนแกน
2475 38461 นางสาว กนกภรณแ  เมืองวงษแ ขอนแกน
2476 67487 นาง เรวดี  ลาดซาย ขอนแกน
2477 38460 นางสาว สุกัญญา  ประภาตะนันทแ ขอนแกน
2478 25113 นาง ราตรี  บบุผาชื่น ขอนแกน
2479 65601 นาง นิตยา  ศรีสุลัย ขอนแกน
2480 65620 นางสาว อาทติยาพร  พฒันาศูนยแ ขอนแกน
2481 67660 นางสาว กาญจนา  แสวงวงคแ ขอนแกน
2482 35950 นางสาว เตือนใจ  แบบอยาง ขอนแกน
2483 30921 นาย สมพล  สนธสิวน ขอนแกน
2484 63444 นางสาว พรริน  ศรีอิสาณ ขอนแกน
2485 35783 นาง สุวรรณแ  สีหาวงคแ ขอนแกน
2486 7241 นางสาว สถาพร  วจิิตรจันทรแ ขอนแกน
2487 42113 นาง ชใบแพร  ภมูิคอนสาร ขอนแกน
2488 67145 นาง ภณัฑิรา  โสดาศรี ขอนแกน
2489 67913 นาง ศศิประภา  ประเสริฐสาร ขอนแกน
2490 10210 นางสาว อนัญญา  อานแดง ขอนแกน
2491 34077 นาง รจนา  ชาติทหาร ขอนแกน
2492 49179 นางสาว พรนิภา  สวสัด์ิศรี ขอนแกน
2493 49180 นาง กัลยารัตนแ  วนัเมืองเกา ขอนแกน
2494 67029 นางสาว นิชญา  โคตา ขอนแกน
2495 67041 นาง รุงอรุณ  โกเม็ด ขอนแกน
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2496 67078 นาง นุจรี  กานจักร ขอนแกน
2497 67079 นางสาว วชิชุดา  เพง็มาตร ขอนแกน
2498 67146 นาง สมาน  แกนคูณขํา ขอนแกน
2499 5954 นาง ธนียา  สะหาย ขอนแกน
2500 7250 นางสาว บวัสด  โพธิศ์รี ขอนแกน
2501 12609 นาง กนกพร  ชํานาญกุล ขอนแกน
2502 40700 นาง สุกัญญา  เปรมศักดา ขอนแกน
2503 44352 นางสาว ยุภาภรณแ  เพชรกอน ขอนแกน
2504 44549 นาง พรธนพรรณ  สมสนิท ขอนแกน
2505 44550 นางสาว สุดารัตนแ  ศรีสุพล ขอนแกน
2506 61319 นาง นิชยนันตแ  นิติกรเลิศปใญญา ขอนแกน
2507 63506 นางสาว ปรียานุช  ศรีจันทรแบญุ ขอนแกน
2508 65220 จ.อ. ธนดล  จันทรแผิว ขอนแกน
2509 65815 นางสาว ชวลันุช  โมรียแ ขอนแกน
2510 42116 นาง ดารา  นามวงศแ ขอนแกน
2511 42117 นาง เจนจิรา  ศรีรักษา ขอนแกน
2512 42119 นางสาว สุปญิญา  มุงคุณคําชาว ขอนแกน
2513 62719 นางสาว นุชรินทรแ  นาหนองตูม ขอนแกน
2514 62722 นางสาว ระพพีร  ตังตา ขอนแกน
2515 63553 นาย สุวฒันแ  ผดุงมัย ขอนแกน
2516 64074 นาย อุทศิ  วาทโยธา ขอนแกน
2517 25121 นางสาว ปใญญรักษแ  บตุรศิริ ขอนแกน
2518 56550 นางสาว แสงรว ี นอยแสง ขอนแกน
2519 2783 นาง ณัฐกานตแ  สีมวง ขอนแกน
2520 39433 นาย ชัชวาลยแ  โคตรแฮุย ขอนแกน
2521 39494 นาย อภชิา  คงเมือง ขอนแกน
2522 65812 นาย ศุภฤกษแ  หนองเส ขอนแกน
2523 65813 นาย สมพงษแ  บตุรเวยีงพนัธแ ขอนแกน
2524 65814 นาย ภมูิมินทรแ  พรหมศร ขอนแกน
2525 51978 นาง ขวญัเรือน  วงศแพระลับ ขอนแกน
2526 65899 นาย วนิัย  เรืองศรี ขอนแกน
2527 66556 นาง ดวงเดน  เรืองศรี ขอนแกน
2528 66813 นาย วชัรินทรแ  ปาุเขือ ขอนแกน
2529 23172 นางสาว สาวติรี  เพยีรขุนทด ขอนแกน
2530 39496 นาย จิรศักด์ิ  อินทรแเอี่ยม ขอนแกน
2531 7210 นางสาว กฤติญา  โสภากุลยศ ขอนแกน
2532 12607 นาง ศิริรัตนแ  ไพศาลศาสตรแ ขอนแกน
2533 30974 นาย รัตนชัย  คําหาญพล ขอนแกน
2534 57846 นางสาว เนตรสุดา  อันภกัดี ขอนแกน
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2535 32050 นาง อนงคแ  แดนสมปใดสา ขอนแกน
2536 38355 นาย สุทนิ  วรรณมูล ขอนแกน
2537 42567 นาง กาญจนา  กลางเภา ขอนแกน
2538 55174 นาง รุงรัตนา  อดทน ขอนแกน
2539 60051 นาย สรานนทแ  คําพมิพแ ขอนแกน
2540 67522 จ.อ. วธิาร  หงษแทอง ขอนแกน
2541 17099 จ.อ. สุภชั  สีราบวั ขอนแกน
2542 23195 นาย สมบติั  โชคชัย ขอนแกน
2543 35924 นาย ณัฏฐพงศแ  ศรีวฒันพงศแ ขอนแกน
2544 35933 นางสาว ณชญาดา  ทาตา ขอนแกน
2545 44511 นาย สุนทร  ชัยดี ขอนแกน
2546 46780 นาง มนัสนันทแ  เกตุลา ขอนแกน
2547 20555 นาย มานิตยแ  พลูมะเริง ขอนแกน
2548 34157 นางสาว ศิริภคั  เมืองประทมุ ขอนแกน
2549 47221 นาง ดวงกมล  ประกอบนันทแ ขอนแกน
2550 68635 นาง พรชนก  โมรีรัตนแ ขอนแกน
2551 68636 นางสาว วราภรณแ  ชาวงษแ ขอนแกน
2552 68637 นาง พนิตพชิา  ปาุเกลือ ขอนแกน
2553 3528 นาย ศุภวทิญแ  สุขกะ ขอนแกน
2554 39498 นาง อรุณ  อัตถาชน ขอนแกน
2555 42082 นาง ผุสดี  แสนเศษ ขอนแกน
2556 38430 นางสาว ธนพร  พนัทา ขอนแกน
2557 42874 นาง สุชาดา  พรหมศรีธรรม ขอนแกน
2558 56654 นาย พทิยา  มนตรี ขอนแกน
2559 38203 พนัจาโท จารุ  กําขันตี ขอนแกน
2560 40686 นาย เชิดศักด์ิ  ดวงไขษร ขอนแกน
2561 49487 นางสาว วภิาดา  เยาวภาวแ ขอนแกน
2562 53971 นาง รัตติยา  ดวงไขษร ขอนแกน
2563 56119 จ.อ. สะอาด  แสงสวาง ขอนแกน
2564 63845 นาย สราวธุ  แพงศรีสาร ขอนแกน
2565 66161 จ.อ. ธรียุทธ  ชากํานัน ขอนแกน
2566 12594 นาง ลักขณา  แซงบญุเรือง ขอนแกน
2567 30904 นาง ธนพร  สําราญทศิ ขอนแกน
2568 30962 นาง นันทแลินี  แซงศรีนวล ขอนแกน
2569 30976 นาย บรรจง  บญุมั่งมี ขอนแกน
2570 57538 นาย ศุภกฤษ  ศรีชมชื่น ขอนแกน
2571 12220 นาย หาญยุทธแ  คฤหสัด์ิ ขอนแกน
2572 29159 นางสาว พมิลรัตนแ  จันปุุม ขอนแกน
2573 29214 นาย นิวตันแ  ลากุล ขอนแกน
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2574 34060 นาง อรสา  วงษแหาจักรแ ขอนแกน
2575 34061 นางสาว ยุวดี  กาสีชา ขอนแกน
2576 30937 นางสาว รจนา  สีหราช ขอนแกน
2577 30944 นาง อุไรพร  โคตะนนทแ ขอนแกน
2578 34546 นางสาว พชิชา  จันทะหาร ขอนแกน
2579 39499 นางสาว นิภาพรรณ  นันต้ือ ขอนแกน
2580 38472 นางสาว ปยิวรรณ  คําสุวรรณแ ขอนแกน
2581 38474 นาง เอมอร  สารพชิญแ ขอนแกน
2582 40702 นาง นิภาพร  ผาชัยภมูิ ขอนแกน
2583 49182 นางสาว ฑิตยาภรณแ  มะหลัด ขอนแกน
2584 35896 นางสาว กัญญแพชิรา  ภผูาคุณ ขอนแกน
2585 57515 นาย ปรเมฆ  ทาขุลี ขอนแกน
2586 7613 นางสาว ศกลภทัร  คะมุง ขอนแกน
2587 40692 นาย สารนาถ  สุพรมพนัธแ ขอนแกน
2588 1864 นาง ยุพา  ชูเชิด ขอนแกน
2589 23193 นาย ทรงศักด์ิ  สิงหแเหลือ ขอนแกน
2590 43768 ส.ต.อ. ปวณีนาว ี สีออน ขอนแกน
2591 48965 นางสาว วลิาวลัยแ  วรรณพงษแ ขอนแกน
2592 23200 นาง เพญ็ศรี  ภบิาลสิงหแ ขอนแกน
2593 67589 นาย กฤพงศกร  คูนาดี ขอนแกน
2594 30939 นาย อารแคม  ออนอินทรแ ขอนแกน
2595 7195 นาง รุง  สุขกําเนิด ขอนแกน
2596 27685 นาย อนิวรรต  สุขกําเนิด ขอนแกน
2597 49484 นาง จันทนา  โคบาล ขอนแกน
2598 38379 นาง สุภาพร  อิสระกูล ขอนแกน
2599 67464 นางสาว อภญิญา  กุลศรี ขอนแกน
2600 38370 นาง ปริญดา  สิงหแมี ขอนแกน
2601 43373 นางสาว อุไร  อินทรพล ขอนแกน
2602 16629 นาย อิทธเิดช  จิตบรรจง ขอนแกน
2603 47439 จ.อ. ปใญญา  ขุมดวง ขอนแกน
2604 33096 นาง เกศิณียแ  อินทรเพชร ขอนแกน
2605 38346 นางสาว บษุบา  วงษแชาลี ขอนแกน
2606 42063 นาง คณิตา  หลาบหนองแสง ขอนแกน
2607 42064 นางสาว จณุรักษแ  พรมแพง ขอนแกน
2608 42065 นาง ละมุล  สุพรรณพทุธา ขอนแกน
2609 42070 นาย อัศวนิ  กองทรายมูล ขอนแกน
2610 42077 นาย ศิริชัย  คุณธานี ขอนแกน
2611 42078 นางสาว ฉว ี มาอุย ขอนแกน
2612 57470 นาง เกษศิรินทรแ  สารพนิิจ ขอนแกน
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2613 61901 นาง แกนวไิล  ศรีผาย ขอนแกน
2614 38326 นางสาว นริศรา  วงษแธานี ขอนแกน
2615 38345 นาย เดชา  ยอดดี ขอนแกน
2616 39461 นาง มยุรา  สอนเสน ขอนแกน
2617 42864 นาย อํานาจ  ยุทธรรม ขอนแกน
2618 31948 นาง สุชาดา  หมื่นคํา ขอนแกน
2619 38307 นางสาว จิติมา  แรกเรียง ขอนแกน
2620 39450 นาย อัครเดช  วเิศษนันทแ ขอนแกน
2621 50405 นาย สมชาย  พรมบตุร ขอนแกน
2622 66009 นางสาว ทองลักษณแ  ทดัทา ขอนแกน
2623 44493 นาง วรรณภา  ศรีหะสุทธิ์ ขอนแกน
2624 39457 เรือโท มารุต  สมวงศแ ขอนแกน
2625 34104 นาง ธนพร  โชครุง ขอนแกน
2626 29156 นาง จารุณี  โพธิง์าม ขอนแกน
2627 12889 นาย ชโลม  นาไชย ขอนแกน
2628 38225 นาย คมกริช  นาคทดั ขอนแกน
2629 40681 นาย จีราวฒันแ  จิโรภาสกุลวรรณ ขอนแกน
2630 65585 นาง สทาการ  มณีมาตร ขอนแกน
2631 29143 นางสาว แรมณภา  เตาะอน ขอนแกน
2632 16636 นาง สุรีชา  นามมุงคุณ ขอนแกน
2633 12453 นางสาว สุยารัตนแ  ปะเสทะกัง ขอนแกน
2634 29574 นางสาว โสมศิริ  ชิณศรี ขอนแกน
2635 8659 นาย รังสรรคแ  ชวนชม จันทบรีุ
2636 14477 นาย ธนวสัสแ  รวมโพธิรี์ จันทบรีุ
2637 31823 นาย สมพร  ประดิษฐศิลป จันทบรีุ
2638 56886 นางสาว ปฐมาวดี  ภมูิผล จันทบรีุ
2639 68396 นาย จตุพล  วสุิทธิ จันทบรีุ
2640 4223 นางสาว ลักขณา  พมิพาพนัธแ จันทบรีุ
2641 33795 นาย สุวชิ  ประจงใจ จันทบรีุ
2642 51484 นาย สมโภชนแ  จิวไธสง จันทบรีุ
2643 21108 นาง ดวงใจ  เปรมกมล จันทบรีุ
2644 30416 นางสาว วลิาสินี  อะทะเทพ จันทบรีุ
2645 4203 นาย สมยศ  นาคีสถิตยแ จันทบรีุ
2646 4209 นางสาว กชพร  ติณราศรี จันทบรีุ
2647 6935 นาย ดํารงพล  แกวมณี จันทบรีุ
2648 9418 นางสาว เอมอร  เจริญสุข จันทบรีุ
2649 16277 นาง พรรณวไิล  นิยมวานิช จันทบรีุ
2650 65205 นางสาว อินทรา  มีชัย จันทบรีุ
2651 65206 นางสาว ศศิธร  กุมภา จันทบรีุ
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2652 8667 นาง พนิตา  ถือสัตยแ จันทบรีุ
2653 39410 นาง เพญ็พกัตรแ  จันทรสุต จันทบรีุ
2654 4182 นาย สมชาย  รัตนะ จันทบรีุ
2655 4183 ส.ต.ท. ประโยชนแ  สนิทกูล จันทบรีุ
2656 4186 นาง จารุวรรณ  งามกิจ จันทบรีุ
2657 4201 นางสาว กรรัตนแณัช  พวงแกว จันทบรีุ
2658 15823 นาง มยุรี  เรียนหตัถะกรรม จันทบรีุ
2659 22036 นางสาว อุไรวรรณ  มุยจีน จันทบรีุ
2660 56742 นางสาว วรีนุช  หอมทรัพยแ จันทบรีุ
2661 64943 นาย ประจักษแ  โชตินิคม จันทบรีุ
2662 8666 นางสาว ศันสนียแ  สุวรรณสุทธิ จันทบรีุ
2663 31815 นาย จิรวฒันแ  สวนประเสริฐ จันทบรีุ
2664 4192 นาย ประพฒัพงษแ  ศรีชุม จันทบรีุ
2665 30396 นางสาว นภสิ  ทนุพงษแ จันทบรีุ
2666 30398 นางสาว น้ําผ้ึง  ทองศรี จันทบรีุ
2667 30399 นางสาว สุภาวดี  จันทกิจ จันทบรีุ
2668 30400 นางสาว ปณิดา  พงษแพนัธแ จันทบรีุ
2669 30401 นางสาว จารุณี  โพธเิกษม จันทบรีุ
2670 64039 นาง เบญจรัตนแ  สวางไสว จันทบรีุ
2671 66263 นางสาว พมิลรัตนแ  สุขโข จันทบรีุ
2672 6928 นางสาว ธดิา  ดวงนุย จันทบรีุ
2673 54299 นางสาว นฤมล  สาณเสน จันทบรีุ
2674 56974 นาย ชัชวาลยแ  ขุนทดเรืองโรจนแ จันทบรีุ
2675 57251 นางสาว น้ําฝน  ถนอมจิตร จันทบรีุ
2676 14473 นาง อารีรัตนแ  ทรัพยแจันทรแ จันทบรีุ
2677 15194 นางสาว ผุสดี  แสนเสนาะ จันทบรีุ
2678 29450 นางสาว ขวญัใจ  สุขสําราญ จันทบรีุ
2679 41907 นาย วสันตแ  สรอยศรี จันทบรีุ
2680 57248 นางสาว สุกันดา  พลอาภรณแ จันทบรีุ
2681 16606 นาย กนก  จันทะโคตร จันทบรีุ
2682 23210 นาย ราเชนทรแ  สอนกลาง จันทบรีุ
2683 29458 นาย ลิขิต  ทนสิงหแ จันทบรีุ
2684 53514 นาย สุรินทรแ  สนิทเธอ จันทบรีุ
2685 34912 นาย สมภพ  ระถะยาน จันทบรีุ
2686 53116 นาย ชุมพล  เบญ็จกิจ จันทบรีุ
2687 17945 นาง วภิารัตนแ  เจริญประมง จันทบรีุ
2688 17948 นางสาว สริญญา  อภบิาลศรี จันทบรีุ
2689 17952 นางสาว บงัอร  ศิริภกัตรแ จันทบรีุ
2690 30397 นาย วรีะ  เกศกมลกุล จันทบรีุ
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2691 4187 นาย วงกต  กะลัมพะนันทนแ จันทบรีุ
2692 14472 นาย นิมิตร  เพง็อุดม จันทบรีุ
2693 57252 นาง ลักษณา  โพธพิงษแ จันทบรีุ
2694 60465 จาเอก พงษแธวชั  บํารุง จันทบรีุ
2695 4211 นาง จินตนา  ปรีจิตตแ จันทบรีุ
2696 8658 นาง อติวณัณแ  ภารศิลป จันทบรีุ
2697 19302 นาย นพสุนันทแ  วรรณรัตนแ จันทบรีุ
2698 6105 นางสาว อรชร  สุขภริมยแ จันทบรีุ
2699 27226 นาง วนัจันทรแ  จันทะโคตร จันทบรีุ
2700 8677 นางสาว ศิริพร  ราษฎรแอาศัย จันทบรีุ
2701 33794 นาง วลัยพร  รัตนะ จันทบรีุ
2702 33799 นาย มณเฑียร  ดวงจิตตแเจริญ จันทบรีุ
2703 33800 นางสาว สุกัญญา  นามไร จันทบรีุ
2704 33797 นาง นุชนภา  ทองงามขํา จันทบรีุ
2705 18464 นาย เวนิช  ขจรภู จันทบรีุ
2706 49348 นางสาว ภทัทราภรณแ  วเิวโก จันทบรีุ
2707 12275 นาย มนัส  นุยชวย จันทบรีุ
2708 12808 นางสาว ปใญจพร  ธรรมเกษร จันทบรีุ
2709 12809 นางสาว น้ําทพิยแ  สุวรรณทอง จันทบรีุ
2710 12810 นาง ปรานอม  ศรีคงรักษแ จันทบรีุ
2711 30409 นางสาว วนิดา  ปล้ืมภกัตรแ จันทบรีุ
2712 35363 นางสาว เดือนเพญ็  เตชะกําพตุ จันทบรีุ
2713 12272 นาย ธงชัย  จันทสิทธิ์ จันทบรีุ
2714 22040 นางสาว มาลินี  นาขวญั จันทบรีุ
2715 34916 นางสาว จันทมิา  จันทสิทธิ์ จันทบรีุ
2716 4221 นาย พลศักด์ิ  สามารถ จันทบรีุ
2717 44000 นางสาว ฉววีรรณ  เฟื่องประยูร จันทบรีุ
2718 59733 นาย มานพ  รุงโรจนแ จันทบรีุ
2719 8874 นางสาว ชนิดาภา  แสงโรจนแ จันทบรีุ
2720 57899 นาย ดาบชัย  ระยับแสง จันทบรีุ
2721 58082 นางสาว สุกานดา  กิจขาว จันทบรีุ
2722 21267 นางสาว จารุวรรณ  ยิ้วยิ้ม จันทบรีุ
2723 34919 นาง ศิริวรรณ  เครือเขื่อนเพชร จันทบรีุ
2724 34922 นาย เอกชัย  สัจโภชนแ จันทบรีุ
2725 60515 นาย ธรรมนูญ  รักมิตร จันทบรีุ
2726 65049 นางสาว ปารียา  โสติยา จันทบรีุ
2727 65118 นางสาว สุนทรี  พฒันะผล จันทบรีุ
2728 65119 นางสาว ปวณีา  ยิ้มศรวล จันทบรีุ
2729 65120 นางสาว นฤมล  สิทธปิระสงคแ จันทบรีุ
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2730 68272 นาง วภิา  นาคอุดม จันทบรีุ
2731 18511 นาย สัมพนัธแ  พนัธะษา จันทบรีุ
2732 30395 นาย ชาญชัย  ทหีอคํา จันทบรีุ
2733 6947 นาง ดวงใจ  ประคองศักด์ิ จันทบรีุ
2734 30436 นาย นิรุทธแ  เพิ่มพลู จันทบรีุ
2735 4196 นางสาว ศรินยา  วสุิทธแิพทยแ จันทบรีุ
2736 8883 นาง สุกัญญา  ระววีฒันแ จันทบรีุ
2737 27244 นางสาว อรอนงคแ  เอมโอษฐแ จันทบรีุ
2738 32306 นาย เกียรติศักด์ิ  กวางทอง จันทบรีุ
2739 4220 นางสาว สุดา  งามเอี่ยม จันทบรีุ
2740 6923 นางสาว ณัฐชา  สุขเลิศ จันทบรีุ
2741 20491 นาง สุดารัตนแ  ธญัญะโสม จันทบรีุ
2742 21376 นางสาว ภคภรณแ  สกุลสุนทรนุช จันทบรีุ
2743 33805 นางสาว สุจิรา  สุขเลิศ จันทบรีุ
2744 46477 นาง จีรภา  สุขแสง จันทบรีุ
2745 65908 นางสาว กรรณิการแ  กรกฎ จันทบรีุ
2746 20494 ส.ต.อ. บรรลัง  อินใต จันทบรีุ
2747 20501 นาย ประเดิม  แพทยแรังษี จันทบรีุ
2748 20508 นาง มาลี  ทองทพิยแ จันทบรีุ
2749 27229 นางสาว สมใจ  เจริญเมือง จันทบรีุ
2750 57341 นาย ปใญญา  เพยีรวพิฒันแ จันทบรีุ
2751 57590 นาง วงเดือน  เขียวออน จันทบรีุ
2752 6953 นาง ธญัชนก  สมประดิษฐแ จันทบรีุ
2753 6918 นาย จักรพล  อยูสวสัด์ิ จันทบรีุ
2754 11749 นาย วรัิตนแ  งามกลาง จันทบรีุ
2755 11750 นางสาว สกุณา  ไทรดุเหวา จันทบรีุ
2756 22045 นาย เทพฤทธิ ์ เชื้อคํา จันทบรีุ
2757 23219 นางสาว นิวดี  ทนิวงษแ จันทบรีุ
2758 45424 นางสาว จุฑารัตนแ  ชื่นภกัด์ิ จันทบรีุ
2759 50037 นาย เอนก  บญุเรือง จันทบรีุ
2760 4184 นาง นรภทัร  เขตตแวฒันแ จันทบรีุ
2761 4208 นาย สิทธศัิกด์ิ  พลคิด จันทบรีุ
2762 4213 นาง พรทพิยแ  บวัผลิ จันทบรีุ
2763 8655 นาง รุจิรัตนแ  เธยีรปใญญายิ่ง จันทบรีุ
2764 17944 นาง สุกิจ  โพธเิจริญ จันทบรีุ
2765 24078 นาย สัมฤทธิ ์ เสง่ียมจิตร จันทบรีุ
2766 31822 นางสาว จันทนา  สังขจิตตแ จันทบรีุ
2767 8882 นาง กัญญาณัฐ  อักษร จันทบรีุ
2768 21106 นาง จิณณพตั  เพช็รแกุล จันทบรีุ
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2769 6940 นาง กัญจนแชญา  เพยีรเจริญสุข จันทบรีุ
2770 13756 นาย สุรพฒุ  พชิญแกาน จันทบรีุ
2771 21952 นางสาว สนธยา  แสนใจ จันทบรีุ
2772 53996 นางสาว พนิดา  ปกปอูง จันทบรีุ
2773 12675 นาย วศิน  บํารุงชน จันทบรีุ
2774 12677 นางสาว จงลักษ  เวชธรรมา จันทบรีุ
2775 30417 นาย นิวฒันแ  สิริโภไคย จันทบรีุ
2776 61079 นางสาว จุรียแ  แกวเล็ก จันทบรีุ
2777 15196 นาย แกว  สุวรรณแปง จันทบรีุ
2778 65260 นาย โชคชัย  เรืองทอง จันทบรีุ
2779 27230 นางสาว สมเพชร  นอยนิล จันทบรีุ
2780 68043 นางสาว สุนิดา  สมสาย จันทบรีุ
2781 68044 นางสาว สุดารัตนแ  แกวกํากง จันทบรีุ
2782 26271 นางสาว ธนัยพร  ประนัตนัง จันทบรีุ
2783 34924 นาย สมหมาย  ยอดยิ่ง จันทบรีุ
2784 24085 นางสาว แพรวศรี  ถอยคํา จันทบรีุ
2785 27242 นาง รัชริษา  บญุมา จันทบรีุ
2786 27245 นาง บญัญัติ  เบี้ยแกวกระจาง จันทบรีุ
2787 27246 นาง ขวญัใจ  วสุิทธิ จันทบรีุ
2788 34925 นางสาว ธนพร  สุขบวรวฒันแ จันทบรีุ
2789 59206 นางสาว รุงทพิยแ  แนมผักแวน จันทบรีุ
2790 26413 นาย เชียว  พงษแศรี จันทบรีุ
2791 54603 นางสาว ภคนันทแ  ราชวงศแ จันทบรีุ
2792 67633 นางสาว ชลธชิา  พลูพลา จันทบรีุ
2793 15850 นางสาว นุชนารถ  รัตนประดิษฐแ จันทบรีุ
2794 18470 นาง ณัฐกฤตา  แสงกัน จันทบรีุ
2795 34923 นาย ววิฒันแโชติ  วงศแขวญั จันทบรีุ
2796 49048 นาง สุวรรณา  สัตยแซ่ือ จันทบรีุ
2797 4028 นางสาว ธณัยแจิรา  พชุชงคแจิรโชติ จันทบรีุ
2798 12274 นาง รุงรัตนแ  บญุรอดรักษแ จันทบรีุ
2799 27249 นาย นพกร  เกตุนุย จันทบรีุ
2800 41908 นางสาว เจมจิรา  บญุตาย จันทบรีุ
2801 3215 นาง ละไม  สิทธบิศุยแ จันทบรีุ
2802 34940 นาง นงนุช  ทรัพยแโภคา จันทบรีุ
2803 34942 นางสาว อัชรี  หลอเหล่ียม จันทบรีุ
2804 34943 นาง ศิณีนาฏ  ปานจันทรแ จันทบรีุ
2805 59782 นาย สุภาพ  วงคแกันยา จันทบรีุ
2806 64827 นาย นพพล  ปอูงหมู จันทบรีุ
2807 64828 นาง นันธดิา  แพทยแกิจ จันทบรีุ
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2808 8660 วาที่ร.ต. ธนพนธแ  แยมศิริ จันทบรีุ
2809 12269 จาเอก ปริญญา  นกสุนทร จันทบรีุ
2810 12811 นาย ธรีะศักด์ิ  ศรีวจิารณแ จันทบรีุ
2811 24076 นาย วศินุกรณแ  ศรีโยวงคแ จันทบรีุ
2812 64861 นาง วาสนา  ศรศรี จันทบรีุ
2813 64862 นางสาว ขวญัเรือน  ลูกสอาด จันทบรีุ
2814 66391 นาง อณัญญา  คําพนัธุแ จันทบรีุ
2815 27251 นางสาว ขวญัฤทยั  ศรีโปฎก จันทบรีุ
2816 15970 นางสาว ใกลรุง  จิตตรง จันทบรีุ
2817 64442 ส.อ. เจษฎากร  คําซาว จันทบรีุ
2818 1478 นาย ณัฐพชัรแ  แยมทรัพยแ จันทบรีุ
2819 34957 นางสาว ศิริพร  ธรรมศร จันทบรีุ
2820 34959 นาย จิตติ  ทมุทราย จันทบรีุ
2821 8880 นางสาว จุฑามาส  ทพิเวช จันทบรีุ
2822 66305 จ.อ. นิกร  ประคองศักด์ิ จันทบรีุ
2823 52104 นางสาว สิรี  แปะประโคน จันทบรีุ
2824 34937 นางสาว พหภุาณี  พาทชีอบ จันทบรีุ
2825 34921 วาที่ร.ต.หญิง อรสา  โรจนแแกว จันทบรีุ
2826 4210 นาง เกษณี  เทศวเิชียร จันทบรีุ
2827 15810 นาง ณัฐภรณแ  รุโจปการ จันทบรีุ
2828 67438 นาย สมยศ  เวชสุขสวสัด์ิ ฉะเชิงเทรา
2829 56265 นาย ประดิษฐแ  นิลแสง ฉะเชิงเทรา
2830 14073 นางสาว กุลจิรา  อูวเิชียร ฉะเชิงเทรา
2831 14077 นางสาว อุธาทพิยแ  ยงพฤกษา ฉะเชิงเทรา
2832 14078 นางสาว สุณีลักษณแ  เจริญศักด์ิ ฉะเชิงเทรา
2833 56458 นางสาว สุจิตา  บรรลังกแ ฉะเชิงเทรา
2834 1544 นาง ธญัภา  เกตุอุดมสิน ฉะเชิงเทรา
2835 51377 นาง วชิรญาณแ  แสงโชติ ฉะเชิงเทรา
2836 51378 นาย เฉลิมเกียรติ  กุลวทิยแ ฉะเชิงเทรา
2837 51379 นางสาว กมลวรรณ  พาณิชยแวฒันานุกูล ฉะเชิงเทรา
2838 58788 นาย พงคแรพ ี โชคอนุวฒันแ ฉะเชิงเทรา
2839 67607 นาย ธรีะบลูยแ  วรศิลป ฉะเชิงเทรา
2840 14922 นาย อุดมศักด์ิ  ทองใบ ฉะเชิงเทรา
2841 29471 นาง ศรีไพร  สําเนียงเสนาะ ฉะเชิงเทรา
2842 50154 นาย ณัฐวรรธนแ  เวศพนัธแ ฉะเชิงเทรา
2843 1632 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ เนียรศิริ ฉะเชิงเทรา
2844 57399 นาง รัตนแใจ  หริการบญัชร ฉะเชิงเทรา
2845 57400 นาง จิรนันทแ  ชูสวาง ฉะเชิงเทรา
2846 61306 นางสาว จิรวรรณ  แปนูบางนา ฉะเชิงเทรา
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2847 61307 นาง โสรยา  สายวงศแคํา ฉะเชิงเทรา
2848 61308 นาง อารียแ  ณ เชียงใหม ฉะเชิงเทรา
2849 63568 นางสาว สุธาสินี  เนตรโรจนแ ฉะเชิงเทรา
2850 56021 นาง แสงมณี  นิลสวสัด์ิ ฉะเชิงเทรา
2851 57389 นางสาว วรรณี  ดีสาตรแ ฉะเชิงเทรา
2852 1605 นางสาว พรรณนิธติา  ศิริทรัพยแ ฉะเชิงเทรา
2853 35007 นาง ราวณั  แกวประดับ ฉะเชิงเทรา
2854 50506 นาง พรรณทพิยแ  วสุิทธศัิกด์ิ ฉะเชิงเทรา
2855 59983 นาง ณพชัสนันทแ  บญุสมพงษแ ฉะเชิงเทรา
2856 65419 นางสาว รสสุคนธแ  จําปาศรี ฉะเชิงเทรา
2857 49698 นาง เทยีนทอง  หนูชาวนา ฉะเชิงเทรา
2858 1603 นาง สุพษิณแ  ยังใหผล ฉะเชิงเทรา
2859 34649 นาย ทติิพงษแ  ปานหงษา ฉะเชิงเทรา
2860 51063 นาย บญุชู  นาคชางทอง ฉะเชิงเทรา
2861 51064 นางสาว สุมาลี  วเิชียรวรรณแ ฉะเชิงเทรา
2862 51065 นาย นันทพงศแ  สุภโตษะ ฉะเชิงเทรา
2863 51066 นาง รุงนภา  เนตรโรจนแ ฉะเชิงเทรา
2864 51068 นางสาว ประอรศรี  ปอูมประสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา
2865 51069 นาง บศุรา  ญาณวโร ฉะเชิงเทรา
2866 64647 นางสาว รัตนธร  พุมแกว ฉะเชิงเทรา
2867 65767 นาง สุจิตรา  ไพพร ฉะเชิงเทรา
2868 65777 นางสาว กฤชวรรณ  จําปาทอง ฉะเชิงเทรา
2869 65778 นางสาว อรอุมา  วงคแคําเขียว ฉะเชิงเทรา
2870 65811 นาง สุมาลี  ยอดแกว ฉะเชิงเทรา
2871 67183 นางสาว รุงรัศมแ  เนตรโรจนแ ฉะเชิงเทรา
2872 68573 นาง ณัฐมน  นอยลี ฉะเชิงเทรา
2873 15144 นางสาว เปรมกมล  เนตรอัมพร ฉะเชิงเทรา
2874 31827 ส.อ. จันทรามาศ  สุริเย ฉะเชิงเทรา
2875 1455 นาง กุลนารี  พฒันประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
2876 10140 นาย สุวฒันแ  จับใจตรง ฉะเชิงเทรา
2877 10143 นาย สกนธแ  ผจญภยั ฉะเชิงเทรา
2878 33650 นางสาว รัตนวรรณ  แหวนเงิน ฉะเชิงเทรา
2879 64012 นางสาว ศิริพร  แอศิริ ฉะเชิงเทรา
2880 1512 นาย สัญญา  ศุภรัตนแ ฉะเชิงเทรา
2881 1620 นางสาว ดาวเรือง  โพธิดิ์ษฐศิริ ฉะเชิงเทรา
2882 19758 นาย ประสิทธิ ์ สะใบบาง ฉะเชิงเทรา
2883 29472 นางสาว ชนชนก  จันทรแสัมฤทธิ์ ฉะเชิงเทรา
2884 1568 นาง พวงผกา  ต้ังวานิชกพงษแ ฉะเชิงเทรา
2885 40986 นาย กิตติ  ไมไหว ฉะเชิงเทรา
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2886 57763 นาย สถาพร  ปานรินทรแ ฉะเชิงเทรา
2887 59350 นางสาว สุภาพร  รตาเจริญ ฉะเชิงเทรา
2888 6259 นาง เยาวพา  คํารังษี ฉะเชิงเทรา
2889 21264 นาง ณัฐนี  ทองดีเพง็ ฉะเชิงเทรา
2890 33820 นาง สุกัลยา  สามสี ฉะเชิงเทรา
2891 56673 นาง สุวมิล  รอดพทิกัษแ ฉะเชิงเทรา
2892 60632 นาง กิ่งกาณ  มากพนิโย ฉะเชิงเทรา
2893 48576 นางสาว จิราพชัร  ปรักเจริญ ฉะเชิงเทรา
2894 49701 นาย ยศวนัตแ  บญุคง ฉะเชิงเทรา
2895 1533 ส.อ. โอภาส  ยืนทน ฉะเชิงเทรา
2896 54660 นางสาว เยาวพา  สุขสวสัด์ิ ฉะเชิงเทรา
2897 57485 นาง สุภตัรา  พชัรารัตนแ ฉะเชิงเทรา
2898 33822 นางสาว นิตยา  เกิดทรัพยแ ฉะเชิงเทรา
2899 39880 นาง วรรณียแ  ไชยวงศแคต ฉะเชิงเทรา
2900 6252 นาย ธาดา  ศิริประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
2901 56522 นาง ณิชากร  อินออน ฉะเชิงเทรา
2902 27266 นางสาว นัยนา  ฝาพมิาย ฉะเชิงเทรา
2903 58710 นาย กฤตชัย  กลาอาสากิจ ฉะเชิงเทรา
2904 63738 นาง สุชาดา  มณฑาประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
2905 68413 นาย สมนึก  รอดเจริญ ฉะเชิงเทรา
2906 1604 นาย ปกรณแ  มณฑลอมรสุข ฉะเชิงเทรา
2907 1608 นางสาว ศิริลักษมแ  งามศิริ ฉะเชิงเทรา
2908 1609 นาง เครือวลัล์ิ  สาตรแเปรม ฉะเชิงเทรา
2909 27265 นาง ณัฐกานตแ  สุดสวาท ฉะเชิงเทรา
2910 55944 นางสาว อังกาบ  งามศิริ ฉะเชิงเทรา
2911 56453 นางสาว รัชนีวรรณ  วงษแเล็ก ฉะเชิงเทรา
2912 56456 นางสาว กมลพฒันแ  วรรณรถ ฉะเชิงเทรา
2913 64804 นางสาว นุสรา  และอิ่ม ฉะเชิงเทรา
2914 67688 นางสาว กาลชญาภคั  เพชรเลิศ ฉะเชิงเทรา
2915 61 นาง สมหมาย  เฉยเจริญ ฉะเชิงเทรา
2916 16585 นางสาว สุภลักษแ  รัตโน ฉะเชิงเทรา
2917 49350 นาง มณฑา  โนรีวงศแ ฉะเชิงเทรา
2918 49355 นางสาว พเยาวแ  พานแกว ฉะเชิงเทรา
2919 58779 นาย สัมพนัธแ  ศรีชมภู ฉะเชิงเทรา
2920 59487 นางสาว สมจิต  วงัชัง ฉะเชิงเทรา
2921 59598 นาย เกษม  พนัแอ ฉะเชิงเทรา
2922 65302 นาย สมบติั  บรุมิ ฉะเชิงเทรา
2923 23597 นาง กุลสตรี  บากาประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
2924 52053 นาง ประไพ  วงษแทอง ฉะเชิงเทรา



76

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
2925 67246 นางสาว วชิราพร  กุลบตุร ฉะเชิงเทรา
2926 20174 นาย วรีะศักด์ิ  ศรีไชย ฉะเชิงเทรา
2927 1579 นาง วราภร  เกษสําอางคแ ฉะเชิงเทรา
2928 58709 นาง วาสนา  ชลารักษแ ฉะเชิงเทรา
2929 49 นาย นพสิทธิ ์ จริยะกุลสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา
2930 1528 นางสาว พรรนิภา  เกตุกุล ฉะเชิงเทรา
2931 1532 นาง ภคพร  โกจันทรแ ฉะเชิงเทรา
2932 4029 นางสาว มาเรียม  อาเก็บ ฉะเชิงเทรา
2933 51508 นาย พเิชษฐแ  จิตตะบตุร ฉะเชิงเทรา
2934 9863 นางสาว ดรุณี  มรรคสิริสุข ฉะเชิงเทรา
2935 39271 นาย สุรินทรแ  แกวภู ฉะเชิงเทรา
2936 54705 นางสาว นภสัรพ ี ทองแดง ฉะเชิงเทรา
2937 1623 นาง ขวญัชนก  นพพวง ฉะเชิงเทรา
2938 58460 นาง ศิริพร  แทนวนั ฉะเชิงเทรา
2939 59600 นาย ชํานาญ  วลัิยพนัธแ ฉะเชิงเทรา
2940 1518 นาย พฒันศักด์ิ  คงสาคร ฉะเชิงเทรา
2941 1519 นาง โสภา  สมพงศแ ฉะเชิงเทรา
2942 1520 นาง นราวดี  เรืองฤทธิ์ ฉะเชิงเทรา
2943 1521 นาง นารี  ถนอมตน ฉะเชิงเทรา
2944 23607 จ.ส.อ. พณิทอง  พณิสุวรรณ ฉะเชิงเทรา
2945 23609 นาย บรรหาร  วจิิตรจินดา ฉะเชิงเทรา
2946 27490 นาย อดุลยแ  ยืนยงชาติ ฉะเชิงเทรา
2947 31833 นางสาว ปทมุมา  เอี่ยมสอาด ฉะเชิงเทรา
2948 50526 นางสาว เกศินี  พฒันสัมพนัธแ ฉะเชิงเทรา
2949 18558 นางสาว ไพรลดา  ปาทาน ฉะเชิงเทรา
2950 66537 นางสาว พมิพแพร  หอมชื่น ฉะเชิงเทรา
2951 78 วาที่ร.ท. สมโพชนแ  กวกัหรัิญ ฉะเชิงเทรา
2952 4247 นาย ณรงคแศักด์ิ  ใจอาจ ฉะเชิงเทรา
2953 26991 นางสาว ศิริพร  เดนสรศิริ ฉะเชิงเทรา
2954 40459 นางสาว ธนิดา  ทองสัมฤทธิ์ ฉะเชิงเทรา
2955 62151 นางสาว ปวณีแพชัญแ  สมสันฐาน ฉะเชิงเทรา
2956 5414 นาย ปใณณทตั  จันทอนธมิุก ฉะเชิงเทรา
2957 45430 นางสาว เฉลิมพร  ราษฏรแเจริญดี ฉะเชิงเทรา
2958 50298 นาย สมพล  แปลกตู ฉะเชิงเทรา
2959 53485 นางสาว ดรุณัย  สุขใส ฉะเชิงเทรา
2960 42379 นาย อาทติยแ  พรอุดม ฉะเชิงเทรา
2961 65499 นาย เชาวลิต  เภาประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
2962 51549 นางสาว วารุณี  หาญวนันา ฉะเชิงเทรา
2963 55074 นางสาว ดวงกมล  บญุศิริ ฉะเชิงเทรา
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2964 55790 นาย สมภพ  คงภริมยแชื่น ฉะเชิงเทรา
2965 59744 นาย ชนะ  หวานณรงคแ ฉะเชิงเทรา
2966 68370 นางสาว ธนพร  หางวงคแ ฉะเชิงเทรา
2967 68372 นางสาว พรรธภิา  ศิริจันทรแ ฉะเชิงเทรา
2968 24917 นาง ปรีชญา  ประสิทธิพ์านิช ฉะเชิงเทรา
2969 29484 นางสาว เสาวนียแ  จิตตะวกิุล ฉะเชิงเทรา
2970 51167 จาสิบเอก กําธร  เอมสถิตยแ ฉะเชิงเทรา
2971 1384 นางสาว จิตรปราณี  บรรณทอง ฉะเชิงเทรา
2972 1493 นาย นฤชิต  มีศรี ฉะเชิงเทรา
2973 2102 นาย วสุิทธิ ์ แปนูเกิด ฉะเชิงเทรา
2974 10134 นางสาว วไิลรัตนแ  ขาวมรดก ฉะเชิงเทรา
2975 29483 นางสาว อมรรัตนแ  พรหมอินทรแ ฉะเชิงเทรา
2976 26990 นาย ปฎภิาณ  เวยีงคํา ฉะเชิงเทรา
2977 37984 นาง สุดาวดี  สรวมศิริ ฉะเชิงเทรา
2978 37988 นาย ประเสริฐ  ตอรุงเรืองกิจ ฉะเชิงเทรา
2979 47404 นางสาว วจิิตรา  กุลพพิฒันแรัตนแ ฉะเชิงเทรา
2980 57921 นางสาว ประทมุรัตนแ  ศักด์ิประดิษฐแ ฉะเชิงเทรา
2981 16326 วาที่ร.ต. สําราญ  แสงอินทรแ ฉะเชิงเทรา
2982 52395 นางสาว ดวงชีวนั  ทองพรม ฉะเชิงเทรา
2983 44335 นางสาว ราตรี  เดนสรศิริ ฉะเชิงเทรา
2984 56133 นาง รุจิเรจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉะเชิงเทรา
2985 1553 นาย ภเิชษฐแ  ประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
2986 10139 นาย มูฮําหมัด  นิลงาม ฉะเชิงเทรา
2987 14100 นางสาว จินตนา  ไชยวงคแ ฉะเชิงเทรา
2988 66976 นางสาว ทพิวลัยแ  สถิติถาพร ฉะเชิงเทรา
2989 67669 นางสาว ปณุยนุช  มีชัย ฉะเชิงเทรา
2990 27268 นางสาว ชุติมา  สุวรรณหลํา ฉะเชิงเทรา
2991 41491 นางสาว สราญรัตนแ  จันทรแนนทแ ฉะเชิงเทรา
2992 63244 นางสาว พทัธนันทแ  ญาณพตัรแ ฉะเชิงเทรา
2993 66840 นางสาว ปารณียแ  ณ นคร ฉะเชิงเทรา
2994 67632 นางสาว สุวชิชา  ตรีเนตร ฉะเชิงเทรา
2995 67655 นางสาว ปราณี  จั่นพา ฉะเชิงเทรา
2996 68569 นาย เอกสิทธิ ์ กาญจนรัตนแ ฉะเชิงเทรา
2997 50497 นางสาว สุชารัช  ณ เชียงใหม ฉะเชิงเทรา
2998 53333 นาย วนิัย  ศิริรัตนแ ฉะเชิงเทรา
2999 53 นาย วรวทิยแ  ละออประเสริฐสุข ฉะเชิงเทรา
3000 56 นางสาว จันทรแฉาย  เทาทอง ฉะเชิงเทรา
3001 57333 นาง ชลธชิา  อาษากิจ ฉะเชิงเทรา
3002 74 นาง วนัเพญ็  สมัยพานิช ฉะเชิงเทรา
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3003 81 นาง กิ่งกมล  ทพิวรรณแ ฉะเชิงเทรา
3004 48059 นาง สุรีรัตนแ  แตฮะเฮง ฉะเชิงเทรา
3005 49354 นางสาว อําพร  บญุมี ฉะเชิงเทรา
3006 56674 นางสาว อมรรัตนแ  พรหมประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
3007 57687 นางสาว ยุพลัฏฐแ  อรุณโรจนแ ฉะเชิงเทรา
3008 700208 นาย ยงยุทธ  ภมูี ฉะเชิงเทรา
3009 6278 นางสาว พมิพแชนก  วงศรีแกว ฉะเชิงเทรา
3010 56779 นาย สุนันทแ  ออนระเบยีบ ฉะเชิงเทรา
3011 11365 นาง จารุวลัยแ  นันทวสิิทธิ์ ฉะเชิงเทรา
3012 18548 นาย นเรศ  วจิิตรจินดา ฉะเชิงเทรา
3013 18552 นางสาว มนตแนลินพร  บรรดา ฉะเชิงเทรา
3014 50527 นาย อาทติยแ  ยะหตัตะ ฉะเชิงเทรา
3015 48060 นางสาว ธญัญา  พฒันาเวช ฉะเชิงเทรา
3016 67 นาง โศภติา  รักอิสระ ฉะเชิงเทรา
3017 68 นาย ยุทธนา  จิ๋วสําอางคแ ฉะเชิงเทรา
3018 69 นางสาว วชัรี  พวงศรี ฉะเชิงเทรา
3019 59980 นาง ฐาปนียแ  สุขจิตรแ ฉะเชิงเทรา
3020 59982 นาง ศรีไพร  เนาวภาส ฉะเชิงเทรา
3021 60090 นาง บญุยืน  อยูสุขสําราญ ฉะเชิงเทรา
3022 63712 นางสาว ธญัพร  ไชยากรณแ ฉะเชิงเทรา
3023 1541 นาง สุวรรณา  คําแกว ฉะเชิงเทรา
3024 14101 นาย บรรพต  ติละกุล ฉะเชิงเทรา
3025 14102 นาย พรจุติ  ธวิรรณลักษณแ ฉะเชิงเทรา
3026 53484 นางสาว ประภสัศร  อนเกษม ฉะเชิงเทรา
3027 56381 นาง พศิมัย  พรอมวงศแ ฉะเชิงเทรา
3028 1535 นาง ทศันา  อูไพบลูยแสิน ฉะเชิงเทรา
3029 58356 นาง เนตรนภา  ลาดประโคน ฉะเชิงเทรา
3030 65340 นางสาว วลิาวลัยแ  คนหาญ ฉะเชิงเทรา
3031 6239 นางสาว นฤดี  คุมจอหอ ฉะเชิงเทรา
3032 6241 นาง สมหมาย  ดวงสา ฉะเชิงเทรา
3033 6243 นาย เชิดศักด์ิ  เจริญฐานะ ฉะเชิงเทรา
3034 6244 นาย ประสิทธิ ์ ต.หรัิญญากร ฉะเชิงเทรา
3035 16506 นาย ประดับ  พลกลา ฉะเชิงเทรา
3036 16520 นาง เอมอร  พลกลา ฉะเชิงเทรา
3037 42405 นาง ประภาพรรณ  ชมสูงเนิน ฉะเชิงเทรา
3038 57334 นาง นิภาภทัร  สะและวงษแ ฉะเชิงเทรา
3039 57728 นาง ณัฏฐณิชา  ชุมสุวรรณแ ฉะเชิงเทรา
3040 60797 นาง สมบญุ  นาคคง ฉะเชิงเทรา
3041 68357 นางสาว เกษร  สีมวง ฉะเชิงเทรา
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3042 68564 นางสาว กรองแกว  พงประดิษฐ ฉะเชิงเทรา
3043 1592 นาย สายชล  เสริมสกุล ฉะเชิงเทรา
3044 1595 นางสาว อภญิญา  นวนเกษม ฉะเชิงเทรา
3045 1596 นางสาว สมทรง  พมิพา ฉะเชิงเทรา
3046 16056 วาที่ร.อ. วชัรชัย  โฉมอินทรแ ฉะเชิงเทรา
3047 41818 นาย วทิยา  รักทอง ฉะเชิงเทรา
3048 43551 นางสาว ปารณียแ  วรุิฬราชศิริธร ฉะเชิงเทรา
3049 54091 นาย สัญชัย  บญุสารี ฉะเชิงเทรา
3050 56264 จ.อ. สุนทร  กล่ินไม ฉะเชิงเทรา
3051 57324 นาง ชุติกาญจนแ  บญุสินธแ ฉะเชิงเทรา
3052 57326 นาง ราตรี  พลเยี่ยม ฉะเชิงเทรา
3053 57327 นาง ยูราย  วงัภมูิใหญ ฉะเชิงเทรา
3054 57328 นางสาว เรณู  กีฬารักษแ ฉะเชิงเทรา
3055 57332 นางสาว ธนภรณแ  จันทรแงาม ฉะเชิงเทรา
3056 64392 นาง สุรีรัตนแ  สุรเสน ฉะเชิงเทรา
3057 64393 นางสาว ศิริประภา  เพง็ประโคน ฉะเชิงเทรา
3058 66784 นาย ณัฏฐกร  สายแกว ฉะเชิงเทรา
3059 67514 นาย ชัยณรงคแ  สงวนยวง ฉะเชิงเทรา
3060 68083 นางสาว อาภาศิริ  วนัจิ๋ว ฉะเชิงเทรา
3061 53482 นางสาว พรรษชล  มีสัตยแ ฉะเชิงเทรา
3062 58881 นางสาว นิสากร  กับชัย ฉะเชิงเทรา
3063 59436 นางสาว รัตนา  เย็นประสพ ฉะเชิงเทรา
3064 1539 นาย สมคิด  เปล่ียนประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
3065 19753 นาย บณัฑิต  อินเจริญ ฉะเชิงเทรา
3066 25904 นางสาว ณัฐพชัรแ  สมัครกสิกรรม ฉะเชิงเทรา
3067 35006 นาง จันทมิา  งามวงษแ ฉะเชิงเทรา
3068 48065 จาสิบเอก ปราโมทยแ  ชนะชัย ฉะเชิงเทรา
3069 50793 นางสาว กาญจนา  กันทหลา ฉะเชิงเทรา
3070 63898 นางสาว รัชดาภรณแ  อุณหงั ฉะเชิงเทรา
3071 29490 ส.ต.อ. จําลอง  โกเมนทรแ ฉะเชิงเทรา
3072 29497 นาง บณุณดา  วโิชคสิน ฉะเชิงเทรา
3073 45437 นางสาว จันเพญ็นภา  ผาสุข ฉะเชิงเทรา
3074 71 นาย จิรัฎฐแ  ดิฐวฒันบลูยแ ฉะเชิงเทรา
3075 1619 จ.ส.อ. นิรันดรแ  เอมสถิตยแ ฉะเชิงเทรา
3076 6253 นาย ฤทธิธ์ ี แซต้ัง ฉะเชิงเทรา
3077 6254 นาง นิภา  อิงควศิาล ฉะเชิงเทรา
3078 6255 นาย สงกรานตแ  สรวมศิริ ฉะเชิงเทรา
3079 6257 นาง นิภา  วฒันะเวชศักด์ิ ฉะเชิงเทรา
3080 6260 นาง นิลยา  เส็งเจริญ ฉะเชิงเทรา
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3081 6261 นาง ทศันวรรณแ  สําอางคแอินทรแ ฉะเชิงเทรา
3082 6262 นาย สายทาน  สําราญ ฉะเชิงเทรา
3083 6263 นาย สมชาย  ตันเต็ง ฉะเชิงเทรา
3084 18550 นาง พจนียแ  เที่ยงเจริญ ฉะเชิงเทรา
3085 58352 นางสาว สุวรรณา  ภูทมิ ฉะเชิงเทรา
3086 58357 พนัจาโท สมปอง  สุขสวสัด์ิ ฉะเชิงเทรา
3087 58358 จาเอก พภิพ  นพเกตุ ฉะเชิงเทรา
3088 62357 นางสาว สุพศิ  วรรณทวี ฉะเชิงเทรา
3089 65422 นางสาว นันทแธนาดา  ศรีทหาร ฉะเชิงเทรา
3090 37981 นาง ประนอม  โฉมรุง ฉะเชิงเทรา
3091 37985 นางสาว พตัทรา  เกตุสาลี ฉะเชิงเทรา
3092 44831 นาย วลัลภ  ขจรฤทธิ์ ฉะเชิงเทรา
3093 17618 นาย เชิดพงษแ  อึงวชัณปาน ฉะเชิงเทรา
3094 17622 นางสาว กรรณิการแ  วจิิตรกูล ฉะเชิงเทรา
3095 17624 นางสาว วยิะกาญจนแ  ตันติวงคแ ฉะเชิงเทรา
3096 66762 นาง สุมาลี  สุขทวี ฉะเชิงเทรา
3097 1543 นาย ยงยุทธ  วฒันกุล ฉะเชิงเทรา
3098 14110 นาย อาทติยแ  แกวอัครฮาด ฉะเชิงเทรา
3099 14111 นาง ชุลีพร  แกวอัครฮาด ฉะเชิงเทรา
3100 14113 นางสาว ปรียาพร  ต่ิงแตง ฉะเชิงเทรา
3101 27272 นาย พนัธแศักด์ิ  คําทองยศ ฉะเชิงเทรา
3102 35011 นาย ลือชัย  วมิลเจริญ ฉะเชิงเทรา
3103 38743 นาง เสาวนียแ  นักสอน ฉะเชิงเทรา
3104 44342 นางสาว กาญจนา  สิงคลีบตุร ฉะเชิงเทรา
3105 46081 นางสาว ศิริพร  พมิแพง ฉะเชิงเทรา
3106 59687 นาย สน  ศิระวงษแ ฉะเชิงเทรา
3107 61234 นาย ปใญญา  ปาละโค ฉะเชิงเทรา
3108 66737 นางสาว วรรณิภา  ชัยวงัชัย ฉะเชิงเทรา
3109 66739 นางสาว นันทดิา  กุลวงศแ ฉะเชิงเทรา
3110 66745 นาง นันทนา  อนุกิจ ฉะเชิงเทรา
3111 66746 นางสาว มยุรี  ไชยปใญญา ฉะเชิงเทรา
3112 66763 นางสาว อริสรา  วรรณราช ฉะเชิงเทรา
3113 66809 นาง เฉลียว  ประกิ่ง ฉะเชิงเทรา
3114 66814 นางสาว ธญัพชิชา  ภูเจริญ ฉะเชิงเทรา
3115 67634 นางสาว อรัญญา  ประครองพนัธแ ฉะเชิงเทรา
3116 67992 นางสาว ชีวรัตนแ  วไิลชนมแ ฉะเชิงเทรา
3117 68570 นางสาว สุภาวดี  ศรีหาตา ฉะเชิงเทรา
3118 56263 นาง จันทนา  กล่ินไม ฉะเชิงเทรา
3119 56266 นางสาว สุธรีาพร  แกนอวน ฉะเชิงเทรา



81

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
3120 56269 นางสาว เครือฟาู  ปิ่นแกว ฉะเชิงเทรา
3121 58711 วาที่ร.ต. มนตรา  สําแดงพนัธแ ฉะเชิงเทรา
3122 62 นาย วนุส  โสทรอุดมทรัพยแ ฉะเชิงเทรา
3123 61615 นางสาว ฐิติพร  รุจนสกุล ฉะเชิงเทรา
3124 64702 นาย วรีะ  แกวอารยะวงศแ ฉะเชิงเทรา
3125 64704 นางสาว สายรุง  เฮงเจริญ ฉะเชิงเทรา
3126 65962 นางสาว วารี  มั่งสิน ฉะเชิงเทรา
3127 67490 นาย ปยิะเชษฐแ  สุวรรณเนกขแ ฉะเชิงเทรา
3128 68498 นาง บษุยเนตร  เปาูเปี่ยมทรัพยแ ฉะเชิงเทรา
3129 68499 นาง ดวงพร  ศรีประสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา
3130 6268 นางสาว ศิริรัตนแ  โพธิข์าว ฉะเชิงเทรา
3131 49349 นาง นลัทพร  อิ่มเกษม ฉะเชิงเทรา
3132 1606 นาง ธวฒันแ  มีสรรพวงศแ ฉะเชิงเทรา
3133 64646 นาง พชัลี  ชมจิตรแ ฉะเชิงเทรา
3134 56268 นาง วลิาวลัยแ  สินประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
3135 60042 จ.ส.อ. นิรันดรแ  เสาวกุล ฉะเชิงเทรา
3136 42272 นางสาว จันทมิา  จินดารัตนแ ฉะเชิงเทรา
3137 6240 นาง ลักขณา  เผือกพบิลูยแ ฉะเชิงเทรา
3138 35004 นาง วรรณา  ผองแผวฉาย ฉะเชิงเทรา
3139 65221 นางสาว วนัวสิา  อิ่มจิตร ฉะเชิงเทรา
3140 46480 นางสาว อุทยัวรรณ  บญุเขียน ฉะเชิงเทรา
3141 50299 นาย มนู  น้ําเหนือ ฉะเชิงเทรา
3142 63420 นาง พรรณี  โภชฌงคแ ฉะเชิงเทรา
3143 1622 นาง สีทอง  สายสุด ฉะเชิงเทรา
3144 1627 นาย อภริมยแ  อินทรแประเสริฐ ฉะเชิงเทรา
3145 61014 นาย จิรวฒันแ  พทุธศิริ ฉะเชิงเทรา
3146 50283 นาย พฒันพงศแ  โกประเวศ ฉะเชิงเทรา
3147 1501 นาง เบญญาภา  มีศรี ฉะเชิงเทรา
3148 55616 นางสาว อรษา  อินเดิม ฉะเชิงเทรา
3149 51070 นาย ศรัณยแ  พรหมโชติ ฉะเชิงเทรา
3150 52283 นาย ตะวนัชาย  เดยะดี ชลบรีุ
3151 18571 นาย ชาญชัย  มนตแวเิศษ ชลบรีุ
3152 24626 นาย สุจินตแ  สิทธวิภิทัร ชลบรีุ
3153 51183 นางสาว ธนัชพร  แซก฿วย ชลบรีุ
3154 50825 นาย เกียรติศักด์ิ  คงเขียว ชลบรีุ
3155 19645 นางสาว พศัรา  สรอยเสน ชลบรีุ
3156 31787 นางสาว สิรินันตแ  คุณาคมทรัพยแ ชลบรีุ
3157 27166 นาง จุไรรัตนแ  รอดจันทรแ ชลบรีุ
3158 66112 นาง จิรนันทแ  ธรีภาพวเิศษพงษแ ชลบรีุ
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3159 68601 นาย ประสิทธิ ์ วรุิณพนัธแ ชลบรีุ
3160 2089 นาย ธานินทรแ  อรชร ชลบรีุ
3161 8665 นาย ปรามล  สุทธศิริ ชลบรีุ
3162 61632 นาย ประสาน  ปใญโญ ชลบรีุ
3163 39008 นางสาว สุชีรา  สมจิตร ชลบรีุ
3164 66177 นาย โสภณ  เจียประเสริฐ ชลบรีุ
3165 65265 นาง บวัทพิยแ  อิ่มสวาสด์ิ ชลบรีุ
3166 64994 นาย ศุภเดช  แกวมณี ชลบรีุ
3167 68120 นาย ธนพงษแ  โสดานา ชลบรีุ
3168 34885 นาย ธนสาร  สุพจนารถ ชลบรีุ
3169 34980 พนัจาโท ธงไชย  พงสุภา ชลบรีุ
3170 33122 นางสาว อํานวยพร  แปนูเพช็รแ ชลบรีุ
3171 2010 นางสาว ทพิวรรณ  กุศล ชลบรีุ
3172 2011 นาย ประทปี  เนตรวเิชียร ชลบรีุ
3173 2014 นาย สมโภช  สุภาพกุล ชลบรีุ
3174 2016 นางสาว สุรีรัตนแ  เฉลิมโชค ชลบรีุ
3175 12048 นาง ชุติกาญจนแ  บญุจบ ชลบรีุ
3176 12052 นางสาว โสภา  คงทนัดี ชลบรีุ
3177 51722 นาง บญุติกา  สุภาผล ชลบรีุ
3178 51723 นาย วรา  รัตนะ ชลบรีุ
3179 63322 นาย ลือชา  ทศันา ชลบรีุ
3180 64660 นางสาว ชิตชนก  ฉัตรอินทรแ ชลบรีุ
3181 66495 นาย สุทธพิงศแ  เข็มรัด ชลบรีุ
3182 27165 นาย สุชีพ  เถวนสาริกิจ ชลบรีุ
3183 27169 นางสาว พนิตนาฎ  เจริญวารี ชลบรีุ
3184 27171 นาง มนัสนันทแ  แกวชัยสิทธิ ชลบรีุ
3185 57030 นาย พโิชค  ชาติวงษแ ชลบรีุ
3186 67252 นางสาว ปวณีา  สุทาบญุ ชลบรีุ
3187 67253 นางสาว อริศรา  ราชเสนา ชลบรีุ
3188 3336 นาย ณรงคแชัย  เปรมศรี ชลบรีุ
3189 32443 นางสาว บปุผา  กิจจา ชลบรีุ
3190 45919 นางสาว ธญัญารัตนแ  สิทธปิระภา ชลบรีุ
3191 62808 นางสาว ณภสัสรณแ  ศิริรวยธนัตถแ ชลบรีุ
3192 33177 นางสาว ชาติยา  ขาวสกุล ชลบรีุ
3193 48548 นางสาว อมรรัตนแ  พรมบอ ชลบรีุ
3194 66515 นางสาว มิรันตี  รมโพธิ์ ชลบรีุ
3195 2078 นาย ประสิทธิ ์ ผาสุข ชลบรีุ
3196 23526 นางสาว ปารดา  แกวสุริยา ชลบรีุ
3197 28978 นาง อาภสัรา  วรีะศิลปเลิศ ชลบรีุ
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3198 28979 นาย เมตตา  ผองใส ชลบรีุ
3199 38714 นางสาว รัชนี  ลพเมฆ ชลบรีุ
3200 51520 นาง ปณุยนุช  อังคะนาวนิ ชลบรีุ
3201 51522 นาง สุทสิา  จันทรแมาก ชลบรีุ
3202 51523 นางสาว ณัฐชิกานตแ  พรมนอย ชลบรีุ
3203 60982 นาง กาญจนสุดา  ต๊ันวเิศษ ชลบรีุ
3204 62595 นาง ธารณา  นารานันทนแญา ชลบรีุ
3205 64384 พ.อ.อ.หญิง มณีรัตนแ  ลาภเกิด ชลบรีุ
3206 67010 นางสาว อัมพวรรณ  วงคแเกษร ชลบรีุ
3207 67954 นางสาว นฤมล  มุงปอูงกลาง ชลบรีุ
3208 25073 นางสาว วรกาฬ  กําแพงแกว ชลบรีุ
3209 24622 นาง ปนัฎชา  คําพลิานนทแ ชลบรีุ
3210 1979 นาย บวร  มูลสระคู ชลบรีุ
3211 8690 นาง ณัฏฐากร  การะเกตุ ชลบรีุ
3212 66970 นางสาว อรเพญ็  หอมดี ชลบรีุ
3213 44322 นางสาว กรรณิการแ  สินพชิัย ชลบรีุ
3214 48048 นางสาว พฒันแธรีา  จิรัชชนานนทแ ชลบรีุ
3215 51521 นางสาว อัญชิสา  ผลเกิด ชลบรีุ
3216 3387 นาย ณรงคแฤทธิ ์ ประสิทธนิาค ชลบรีุ
3217 67254 นาย อิศรา  ขจร ชลบรีุ
3218 8680 นาย วฑูิรยแ  เส็งเฮา ชลบรีุ
3219 8681 นาง สุภาพร  กันภยั ชลบรีุ
3220 8682 นาย สมเจฏ  สามารถ ชลบรีุ
3221 8683 นาง ศิริวรรณ  กรุณา ชลบรีุ
3222 8684 นางสาว สุกัลยา  เปรมศรี ชลบรีุ
3223 8685 นาย มานพ  โยโล ชลบรีุ
3224 8686 นางสาว วารุณี  ใบงาม ชลบรีุ
3225 8688 นาง ศิริพร  เทยีนเงิน ชลบรีุ
3226 45682 นาง อุบล  เวยีงคํา ชลบรีุ
3227 55819 นางสาว วรวรรณ  พนัธุแพาณิชยแ ชลบรีุ
3228 61415 นาง รินรฎา  สินเจิมศิริ ชลบรีุ
3229 66969 นางสาว นฤมล  ยงเส็ง ชลบรีุ
3230 67755 นางสาว เสาวนียแ  ปใดมา ชลบรีุ
3231 68391 นาย ณรงคแชัย  นันทวสิิทธิ์ ชลบรีุ
3232 63943 นาง ชุติมา  บริสุทธิ์ ชลบรีุ
3233 63945 นางสาว กัญญแธนกร  บูทอง ชลบรีุ
3234 64402 นางสาว เกษรินทรแ  มาตทวี ชลบรีุ
3235 65191 นางสาว เรืองรอง  ปยิัง ชลบรีุ
3236 66259 นางสาว สกุลรัตนแ  รัตนโสม ชลบรีุ
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3237 2098 นาง อัมพร  นัทธี ชลบรีุ
3238 39298 นางสาว อรทยั  เลิศธญัญา ชลบรีุ
3239 52489 นาย ปยิะพงษแ  จันทรแฉาย ชลบรีุ
3240 63953 นางสาว ภาลินี  บญุเสง่ียม ชลบรีุ
3241 12049 นางสาว จินตนา  รอดอารมยแ ชลบรีุ
3242 31784 นาย อนุชา  เสียงเพราะ ชลบรีุ
3243 2008 นางสาว กัญญมน  พมิพแงาม ชลบรีุ
3244 54923 จ.ส.ต. ดวง  ทศันแสาธติ ชลบรีุ
3245 55292 นาย ณธกฤษ  เปร่ืองเมธา ชลบรีุ
3246 24617 นาย โดม  เขียวอราม ชลบรีุ
3247 31785 นาง อัศราภรณแ  สาธติวงศแเจริญ ชลบรีุ
3248 59862 นาย ภวศิวรแศักด์ิ  สุขแสนศรี ชลบรีุ
3249 60523 นาย เชิดศักด์ิ  หงษาคร ชลบรีุ
3250 67344 นางสาว จิรานุช  สมันรัมยแ ชลบรีุ
3251 67345 นาง ฐิติมา  ยงบรรทม ชลบรีุ
3252 2066 นาย ดํารง  ยงบรรทม ชลบรีุ
3253 16285 นาย ยงยุทธ  ศรีสูงเนิน ชลบรีุ
3254 16323 นาย สาโรจนแ  เครืออาษา ชลบรีุ
3255 16334 นางสาว สมจิตรแ  แซหลือ ชลบรีุ
3256 16344 นางสาว รัตนา  ธนากรรุงโรจนแ ชลบรีุ
3257 17137 นาย เด็ดดวง  วฒันเนติกุล ชลบรีุ
3258 60502 นางสาว วริญญา  วนิิจ ชลบรีุ
3259 44819 นางสาว เยาวลักษณแ  สิริวรกุลพนัธแ ชลบรีุ
3260 56503 นาง กฤษณาพร  เสือแสง ชลบรีุ
3261 64385 นาย นพเกลา  ประเสริฐวงษแ ชลบรีุ
3262 55838 นาง วภิาวดี  ทพิโชติ ชลบรีุ
3263 63842 จ.อ. ไอยศูรยแ  ศิริวาร ชลบรีุ
3264 2118 นาง ศิริวรรณ  มั่นมโนธรรม ชลบรีุ
3265 39325 นางสาว สรารักษแ  ศิริพงษแ ชลบรีุ
3266 44030 นางสาว กัลยวรรธนแ  คุมญาติ ชลบรีุ
3267 46468 นางสาว จันทรแเพญ็  สุวรรณบตุร ชลบรีุ
3268 22818 นางสาว เตือนใจ  ยืนยงชาติ ชลบรีุ
3269 32897 นาง กัญญารัตนแ  พมิพแอักษร ชลบรีุ
3270 67661 นางสาว ภญิญาพชัญแ  ยินดี ชลบรีุ
3271 50970 นาง ภณัฑิลา  ทองคําดี ชลบรีุ
3272 9531 นาย สุระเชษฎแ  สําราญ ชลบรีุ
3273 14760 นางสาว วรัญรดา  เจริญสุข ชลบรีุ
3274 50436 นางสาว จิราภรณแ  อุปถัมภแ ชลบรีุ
3275 8693 นาย ปริญญา  มธรุส ชลบรีุ



85

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
3276 17320 นางสาว พรใจ  เฉลิมลาภ ชลบรีุ
3277 55837 นางสาว ปณุยนุช  โหงวฮวด ชลบรีุ
3278 68533 นางสาว ณัฐชยา  ปานแดง ชลบรีุ
3279 14382 นาย เศกสรรคแ  สุขแสง ชลบรีุ
3280 16313 นางสาว ภทัรแรว ี ประมงคล ชลบรีุ
3281 52063 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ เชารุงเกียรติ ชลบรีุ
3282 67569 นางสาว ปยิะฉัตร  หนองหาร ชลบรีุ
3283 61838 นางสาว วชัราภรณแ  คงมนตแ ชลบรีุ
3284 61839 นาย ธนาพฒันแ  ถึกไทย ชลบรีุ
3285 28976 นาย สาธติ  พรุิณสาร ชลบรีุ
3286 22806 นาย พชิโุตมแ  เสริมพงษแ ชลบรีุ
3287 22810 นาย สําเริง  ศรีฟใก ชลบรีุ
3288 26676 นาย ประพนัธแ  มานุจํา ชลบรีุ
3289 55830 นาย อรรณพ  บวัเขียว ชลบรีุ
3290 65266 นาย ธาตรี  เหรียญลําดับญาติ ชลบรีุ
3291 67962 นางสาว ธญัยธรณแ  รวพีชัรแอภกิุล ชลบรีุ
3292 67971 นางสาว ณัฐกวนิตรแ  ปยิะนันทแ ชลบรีุ
3293 62450 นางสาว อุบลรัตนแ  ศักด์ิธรรมศิริ ชลบรีุ
3294 64310 นางสาว วลันิภา  เหมือนแก ชลบรีุ
3295 68119 นาย อายุธ  เกรยรัมยแ ชลบรีุ
3296 68441 นางสาว เกษมณี  ปูุบตุรชา ชลบรีุ
3297 52120 นาง จินตนา  ศรีเฉลิม ชลบรีุ
3298 61676 นางสาว ณษภร  พาหละ ชลบรีุ
3299 66392 นาย พชัรชัย  ชาญณรงคแ ชลบรีุ
3300 27176 นาง ปิ่นทอง  หนูชวย ชลบรีุ
3301 27181 นาง สุกัญญา  ทองคง ชลบรีุ
3302 27182 นางสาว กฤตติกา  หรายเปรม ชลบรีุ
3303 35989 นางสาว วรีวรรณ  สุขสวสัด์ิ ชลบรีุ
3304 37969 นางสาว อรนุช  สุภาผล ชลบรีุ
3305 47550 นาย พชร  ศรีวชิัย ชลบรีุ
3306 16264 นาง ทพิยแประภา  ล้ิมพรชัยเจริญ ชลบรีุ
3307 23622 นางสาว สุรียแพร  คงประเสริฐ ชลบรีุ
3308 31788 นาง กิตติยา  สืบจิตจํานงคแ ชลบรีุ
3309 40445 นาง สิรสา  ทรงสนาน ชลบรีุ
3310 52728 นางสาว จิณัฎธแตา  นิลไพบลูยแ ชลบรีุ
3311 66001 นาย ปริญญา  เย็นวนิช ชลบรีุ
3312 66446 นางสาว ภริตา  นุนออน ชลบรีุ
3313 66489 นาย ฐิรวทิยแ  ทองคํา ชลบรีุ
3314 66490 นางสาว จิราพร  เจริกรัมยแ ชลบรีุ
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3315 27177 นาย สุทธสิาร  สนองคุณ ชลบรีุ
3316 27183 นางสาว สุกัญญา  ดวงสาย ชลบรีุ
3317 44319 นางสาว สุวนัทนี  ชาวสวน ชลบรีุ
3318 44321 นาย วชิา  ศิริกาญจนแ ชลบรีุ
3319 50967 นางสาว ลัดดาวลัยแ  ผ้ึงกล่ัน ชลบรีุ
3320 54590 นาย เฉลิมพล  สุขรุง ชลบรีุ
3321 62887 นางสาว ลัดดาวลัยแ  นาคสวสัด์ิ ชลบรีุ
3322 68263 นางสาว ภษูณิศา  ทบัทมิไทย ชลบรีุ
3323 68278 นาง วลิาวลัยแ  ดิษฐบรรจง ชลบรีุ
3324 68279 นาง สุภาพร  จันทรแแจม ชลบรีุ
3325 61851 นาย ณัฐพล  อรุณ ชลบรีุ
3326 61852 นางสาว ขนิษฐา  หนูชวย ชลบรีุ
3327 61853 นางสาว นงลักษณแ  อารีเรืองฤทธิ์ ชลบรีุ
3328 61854 นาง นงนุช  นาวฒันไพบลูยแ ชลบรีุ
3329 63272 นาย พงศกร  วงศแหงษแ ชลบรีุ
3330 68385 นางสาว บญุธรรม  ทองปลิว ชลบรีุ
3331 67537 นาย นิรัน  ทพิโชติ ชลบรีุ
3332 67963 วาที่ร.ต.หญิง ชุติมา  ชอบสอาด ชลบรีุ
3333 68008 นาย อภชิาติพงศแ  ถิตยแพพิธิ ชลบรีุ
3334 1998 นางสาว ดวงจันทรแ  ศรีจําปา ชลบรีุ
3335 2239 นาย ไพบรูณแ  มีสง ชลบรีุ
3336 57192 จาเอก จีระรัตนแ  บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ชลบรีุ
3337 57197 จาเอก เชาวลิตรแ  ยิ้มศรี ชลบรีุ
3338 58595 นาง วรวรรณ  สินธวุงศานนทแ ชลบรีุ
3339 58597 นางสาว รสสุคนธแ  วองจรรยากุล ชลบรีุ
3340 64919 นาง อนงคแรัตนแ  องอาจบริรักษแ ชลบรีุ
3341 64921 นางสาว สยุมพร  หร่ังสิโย ชลบรีุ
3342 66885 นางสาว อุมาภรณแ  ปใญญาเลิศประภา ชลบรีุ
3343 67542 นางสาว สุนันทแ  อินทรแเอี่ยม ชลบรีุ
3344 61896 นางสาว สุภาพร  ศรีงาม ชลบรีุ
3345 3350 นางสาว กาญจนา  เอมสถิตยแ ชลบรีุ
3346 60522 นางสาว จิราพร  จันทรแจินดา ชลบรีุ
3347 68294 นางสาว น้ําฝน  กางหอม ชลบรีุ
3348 68295 นางสาว อภญิญา  นาเมือง ชลบรีุ
3349 68548 นางสาว กัญญาณัฐ  โคตรพนัธแ ชลบรีุ
3350 2039 นางสาว นันทพทัธแ  แดงสา ชลบรีุ
3351 16267 จ.ส.ต. เดชอนันตแ  มธรัุญญานนทแ ชลบรีุ
3352 34891 นางสาว สุพพีร  พนัสเจริญศรี ชลบรีุ
3353 49340 นางสาว ดวงตา  พดัเปี้ยมา ชลบรีุ
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3354 66551 นาง ธญัญลักษณแ  ศุภวกิรานตแกุล ชลบรีุ
3355 66552 นาง วไิลลักษณแ  บญุปใ๋น ชลบรีุ
3356 66647 นางสาว ศุภรัตนแ  สลางสิงหแ ชลบรีุ
3357 66649 นางสาว จิตาภรณแ  เทอืกมูล ชลบรีุ
3358 14638 นาย สยาม  อิ่มเจริญ ชลบรีุ
3359 64202 นาย ธรีะศักด์ิ  กล่ินมณฑา ชลบรีุ
3360 64659 นาง วรันธรณแ  นวนิณัทณกรณแ ชลบรีุ
3361 67306 นางสาว กรรณิการแ  จําปามูล ชลบรีุ
3362 55293 นาง ภมรรักษแ  สนรักษา ชลบรีุ
3363 45420 นาย ธนชัย  ชัยรัตนแ ชลบรีุ
3364 2081 นาย ศรณแพงศแพล  สิทธโิชค ชลบรีุ
3365 25282 นาย ชลธ ี คงฤทธิ์ ชลบรีุ
3366 63489 นาย ศศิพงศแ  บวัโครต ชลบรีุ
3367 52417 นาง มาลินี  ไพรอนันตแ ชลบรีุ
3368 66229 นาง รภสัสา  เขจรจิตร ชลบรีุ
3369 66257 นาย นท ี เจริญศรี ชลบรีุ
3370 63944 นางสาว ไพรหงสแ  บญุทนั ชลบรีุ
3371 65192 นาง ฉัตรจิรัชญา  อัครสาโรจนแ ชลบรีุ
3372 67513 นาย สัญญา  อินทรชะรัตนแ ชลบรีุ
3373 28977 นางสาว เอมอร  ล้ิมตระกูล ชลบรีุ
3374 60864 นางสาว อัญชลี  ทรงทรัพยแวฒันา ชลบรีุ
3375 45820 นาย สุเทพ  โฉมยงคแ ชลบรีุ
3376 51308 นางสาว กัญญาวรีแ  สุขเพิ่ม ชลบรีุ
3377 2760 นาย อํานวย  คงทรัพยแ ชัยนาท
3378 60318 นางสาว นฤมล  ภูรัตนแ ชัยนาท
3379 2762 นาย มานพ  เชื้อเนียม ชัยนาท
3380 17054 นางสาว อรพรรณ  มิ่งสําแดง ชัยนาท
3381 56558 นางสาว ศุภาวดี  กรมทอง ชัยนาท
3382 63806 นาย ชุมพล  แซโคว ชัยนาท
3383 27135 นางสาว พมิพแวลัญชแ  จันทรแมา ชัยนาท
3384 66994 นาย อําพล  เขียวลออ ชัยนาท
3385 67447 นางสาว สลักจิตร  จอพระรักษา ชัยนาท
3386 56499 นาง ประทมุ  เกษมวฒันา ชัยนาท
3387 60903 นางสาว พชัรินทรแ  ทรัพยแพวง ชัยนาท
3388 27141 นาง เกษร  สุขุประการ ชัยนาท
3389 68259 นาง อัญชรีวรรณ  ตีนเต๊ียะ ชัยนาท
3390 10908 นาง นฤภร  ภญิโญ ชัยนาท
3391 50663 นาย ธานินทรแ  บญุเกตุ ชัยนาท
3392 53223 นางสาว ศิริกาญจนแ  เชตใจ ชัยนาท
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3393 37925 นาย นราดล  อินทรแเชิง ชัยนาท
3394 40975 นาง ญาณวรรธนแ  ปานนิล ชัยนาท
3395 53608 นางสาว สายชล  คงสมใจ ชัยนาท
3396 53886 นางสาว ปณิชา  ลามพดั ชัยนาท
3397 53887 นาย เจษฎา  เปี่ยมเพช็รแ ชัยนาท
3398 45372 นาย วชิัย  บวัลําพอง ชัยนาท
3399 14469 นาง จีรวฒันแ  เทพสุวรรณแ ชัยนาท
3400 45401 นาง ละออ  เรืองเถาะ ชัยนาท
3401 65329 นาง กาญจนา  ไมตะเภา ชัยนาท
3402 65330 นาง ยุพา  โพธอิุลัย ชัยนาท
3403 65331 นางสาว ชลธชิา  บญุชวย ชัยนาท
3404 65332 นาง เกื้อกูล  ลอยเล้ียง ชัยนาท
3405 19827 นางสาว มาลัย  แสงกระจาง ชัยนาท
3406 25935 นางสาว จิณณพตั  นิลฉ่ํา ชัยนาท
3407 45405 นาย สราวธุ  ทบัทวี ชัยนาท
3408 43565 นางสาว สมหมาย  เสริมสุขตอ ชัยนาท
3409 16138 นาย ศิริชัย  โยธกิารแ ชัยนาท
3410 43566 นางสาว วลิาวลัยแ  โหคลัง ชัยนาท
3411 67886 นางสาว กัณฐมณี  คุมภยัเพื่อน ชัยนาท
3412 37926 นางสาว กุลฉัตร  ไทยขํา ชัยนาท
3413 43564 นาย สมชาติ  วงศแแปง ชัยนาท
3414 56713 นางสาว วารี  อวมทอง ชัยนาท
3415 62407 นาย วทิลูยแ  แปนูขํา ชัยนาท
3416 22469 นาย ธนวฒันแ  อินทรมณเฑียร ชัยนาท
3417 67888 นางสาว จุฑารัตนแ  ฉิ่งเชิด ชัยนาท
3418 67890 นาย ทนงคแศักด์ิ  รักชื่อ ชัยนาท
3419 67891 นางสาว ธนวนั  ปรีเปรม ชัยนาท
3420 67901 นางสาว เบญจา  สาลีผล ชัยนาท
3421 67903 นางสาว สุวรรณ  สดใส ชัยนาท
3422 40435 นางสาว สุลาวลัยแ  ชะเอม ชัยนาท
3423 40436 ส.ต.ท. สนั่น  สิริบําเพญ็ทาน ชัยนาท
3424 63812 นางสาว สุกัญญา  จันสุด ชัยนาท
3425 27132 นาย พพิฒันแ  ชัยกิจธนาภรณแ ชัยนาท
3426 42236 นางสาว ธญัญแพศิา  เชียงเงิน ชัยนาท
3427 67627 นางสาว วจิิตรา  คําสมุทร ชัยนาท
3428 2761 นาย สืบสกุล  กาวี ชัยนาท
3429 31737 นางสาว ชลธชิา  สุขโก ชัยนาท
3430 28347 นาย ยศพนัธแ  มีสุข ชัยนาท
3431 33690 นาง ปใทมา  นิลยอย ชัยนาท
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3432 34795 นาง พชัรา  บวัเพชร ชัยนาท
3433 48017 นางสาว อุมาพร  พรหมศรี ชัยนาท
3434 27136 ส.อ. ทรงศักด์ิ  ศรไชย ชัยนาท
3435 29894 นางสาว เกิดศิริ  กุมวาปี ชัยนาท
3436 35998 นาย รุงนิรันดรแ  เมฆเขียว ชัยนาท
3437 66351 นาย บวร  เหมือนสุม ชัยนาท
3438 27138 นาง รุงนภา  สืบศรี ชัยนาท
3439 57025 วาที่ร.ต. สมศักด์ิ  ชอออน ชัยนาท
3440 55594 นาง วนิดา  สุขคุม ชัยนาท
3441 21274 นาง วรารัตนแ  แสงรัศมี ชัยนาท
3442 21294 นาย สามารถ  โพธิฤ์ทธิ์ ชัยนาท
3443 47462 นางสาว สุมณา  สุวรรณไพลัด ชัยนาท
3444 57227 นางสาว มยุรี  สรอยระยาแกว ชัยนาท
3445 59531 นาย นฤชา  รมเย็น ชัยนาท
3446 21633 นาย กรกวรรษ  เทพจินดา ชัยนาท
3447 21634 นางสาว ณิชาภทัร  สงวนวงษแ ชัยนาท
3448 24053 นาย กิตธนพงษแ  โพธิเ์หมือน ชัยนาท
3449 66297 นางสาว วภิวานี  รอดหรัิญ ชัยนาท
3450 21058 นาง ยุพดี  การภกัดี ชัยนาท
3451 27145 นาย สมหวงั  พากเพยีร ชัยนาท
3452 64019 นาย กิตจาณุพงศแ  ขันวงศแ ชัยนาท
3453 30343 นาง รุงนภา  ศรีโมรา ชัยนาท
3454 30344 นาง วริยา  ศรีวชิัย ชัยนาท
3455 30347 นางสาว แหมม  มะนาวหวาน ชัยนาท
3456 30348 นาย ชัยสิทธิ ์ วรัิชวงศแ ชัยนาท
3457 30349 นาง พรชนก  การภกัดี ชัยนาท
3458 8543 นาง ฉัฐมา  ปิ่นแกว ชัยนาท
3459 45409 นางสาว ปราณี  ศรีวงษแราช ชัยนาท
3460 11741 นางสาว อมราลักษณแ  โพธิอ์รุณ ชัยนาท
3461 51556 นางสาว ดวงใจ  นอยศักด์ิ ชัยนาท
3462 61606 นาง นองนุช  ภกัดีรักษแ ชัยนาท
3463 61607 นาย นพปฎล  วามุข ชัยนาท
3464 62540 นาง ดลพร  พนัธแใจธรรม ชัยนาท
3465 64046 นางสาว ยุพา  มั่นปาน ชัยนาท
3466 66801 นาย ธนัทภทัร  อยูเย็น ชัยนาท
3467 67328 นางสาว จุฑาภรณแ  แปนูพวง ชัยนาท
3468 68497 นางสาว ปญุชรัสมิ์  ทองหรัิญรัสมิ์ ชัยนาท
3469 14900 นาย อารมยแ  เธยีรถาวร ชัยนาท
3470 8544 นาย ณฤธร  อินทวงศแ ชัยนาท
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3471 52216 นางสาว เปรมใจ  มากพงษแ ชัยนาท
3472 28321 นางสาว อาภรณแ  จันทรแเมืองไทย ชัยนาท
3473 64158 นาง นพวรรณ  เอี่ยมผล ชัยนาท
3474 9887 นาง จรุงจิต  ฝางชัยภมูิ ชัยภมูิ
3475 38003 นางสาว รัศมี  หรัิญคํา ชัยภมูิ
3476 24694 นางสาว พนูทรัพยแ  พงษแจตุรา ชัยภมูิ
3477 49755 นาง อนงคแรักษแ  ไชยสงคราม ชัยภมูิ
3478 60209 นางสาว อรอนงคแ  จุมพลพงษแ ชัยภมูิ
3479 55507 นางสาว ปริยากร  บตุรแกว ชัยภมูิ
3480 58252 นางสาว สุขใจ  ราชวงษแ ชัยภมูิ
3481 9886 นาย จีระศักด์ิ  บอทอง ชัยภมูิ
3482 9888 นางสาว ฐิตารัตนแ  เพยีงชัยภมูิ ชัยภมูิ
3483 15771 นาง สุทธยิา  นารินทรแ ชัยภมูิ
3484 24278 นาย ประยุทธ  ศรีโยธา ชัยภมูิ
3485 7048 นาง ยุภาพร  ดวงหาคลัง ชัยภมูิ
3486 14660 นาง ประภาพร  สิทธวิงศแ ชัยภมูิ
3487 15765 นาง ลัดดาวลัยแ  ศิลปดี ชัยภมูิ
3488 14790 นาย สุทธพิงศแ  เริงชัยภมูิ ชัยภมูิ
3489 56838 นาง ญาณิศา  วงคแชู ชัยภมูิ
3490 9301 นางสาว นภาพร  เหมืองทอง ชัยภมูิ
3491 14788 นาง รัตนาพร  โคกแดง ชัยภมูิ
3492 7061 นางสาว แสงจันทรแ  ไขชัยภมูิ ชัยภมูิ
3493 29083 นางสาว ดวงใจ  ประสานพนัธแ ชัยภมูิ
3494 55020 นาง ณัชชาภณัฑแ  เชียงใหม ชัยภมูิ
3495 14662 นาย ประหยัด  โสพุย ชัยภมูิ
3496 14796 นาง รตนพร  ธงภกัด์ิ ชัยภมูิ
3497 50245 นาง จารุวรรณ  โชควเิศษ ชัยภมูิ
3498 56845 นางสาว อุทมุพร  เฉลียวชาติ ชัยภมูิ
3499 29084 นาง นภาพร  พมิพลีชัย ชัยภมูิ
3500 17175 นาง บณุณดา  จรภกัดี  สุทธวิงษแ ชัยภมูิ
3501 67022 นาย ณัฐพงษแ  หริิโอตัปปะ ชัยภมูิ
3502 10379 นาย วนัชัย  ญาติสมบรูณแ ชัยภมูิ
3503 18657 นาง พธุติา  อินทรแดํา ชัยภมูิ
3504 41088 นาง วฒันา  กองโฮม ชัยภมูิ
3505 66895 นาย โกเมท  ซ่ือตรง ชัยภมูิ
3506 49337 นางสาว ทพิยแมาส  ชํานาญพล ชัยภมูิ
3507 14822 นางสาว ณิชนิภา  ไตสันเทยีะ ชัยภมูิ
3508 60740 นาย เจริญ  ภานุมาตยแ ชัยภมูิ
3509 16233 นางสาว วชิชุดา  ทวเีงิน ชัยภมูิ
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3510 11091 นาง ละเอียด  มูลแกน ชัยภมูิ
3511 23192 นาง สุวณี  ไชยไข ชัยภมูิ
3512 19344 นางสาว วรรณภาพร  ขุนโนนเขวา ชัยภมูิ
3513 35785 นางสาว ภณิดา  ฦากําลัง ชัยภมูิ
3514 9862 นาย กมลเนตร  ผิวขาว ชัยภมูิ
3515 35782 นาง ผองพรรณ  ภคูรองตา ชัยภมูิ
3516 11080 นางสาว อัญชนา  รักษาธรรม ชัยภมูิ
3517 12425 นางสาว จิดาภา  เลิศชยางนุกูร ชัยภมูิ
3518 48338 นาง สทาน  อวดกลา ชัยภมูิ
3519 7023 นาง ประวติั  หอมวงศแ ชัยภมูิ
3520 9817 นาง ทรัพยแ  งามชัยภมูิ ชัยภมูิ
3521 26577 จาสิบโท สมพร  เจริญฤทธิ์ ชัยภมูิ
3522 58675 นางสาว ศิริญญา  เสมอโชค ชัยภมูิ
3523 62577 นาง ธมกร  ชัยมาตร ชัยภมูิ
3524 59000 นางสาว สุภากร  เงินลาด ชัยภมูิ
3525 15938 นาย ปรีชา  โคตรมา ชัยภมูิ
3526 67997 นาย เกียรติศักด์ิ  ต้ังพงษแ ชัยภมูิ
3527 15811 นาง เสาวนียแ  ฐานเจริญ ชัยภมูิ
3528 15815 นาง ชาลิสา  บญุเสนา ชัยภมูิ
3529 67994 นาย ธรีะวฒันแ  หาญแท ชัยภมูิ
3530 11077 นางสาว นิศากร  แดงนกขุม ชัยภมูิ
3531 66424 นาย พชิญพงศแ  มุยคํา ชัยภมูิ
3532 51786 นาง สถิตยา  ชาลีรินทรแ ชัยภมูิ
3533 51787 นาง สมิตา  ประจงคา ชัยภมูิ
3534 51788 นาย ยุทธนา  พพิธิกุล ชัยภมูิ
3535 65211 นางสาว ชวนพศิ  เลิศประเสริฐ ชัยภมูิ
3536 700013 นางสาว ณัศฐมลกานตแ  ไชยวมิลสิริ ชัยภมูิ
3537 41170 นาง วาสนา  จงจิตร ชัยภมูิ
3538 33119 นางสาว ชนัญชิตา  พพิธิกุล ชัยภมูิ
3539 35858 นางสาว อบจันทรแ  ปล่ังกลาง ชัยภมูิ
3540 30872 นาง กรกนก  มะเด่ือชุมพร ชัยภมูิ
3541 65926 นางสาว รุงรว ี ปะกิระถา ชัยภมูิ
3542 630 นาย สมบรูณแ  อินทจันทรแ ชัยภมูิ
3543 29097 ส.อ. วศิาล  นาคเสนียแ ชัยภมูิ
3544 49451 นางสาว จันทรแเพญ็  ยุทธอาจ ชัยภมูิ
3545 15940 นาง กรรฐกร  แสงอรุณ ชัยภมูิ
3546 29095 นาย เงิน  เทยีวประสงคแ ชัยภมูิ
3547 14808 นาง ปยิะพร  เจนชัย ชัยภมูิ
3548 19601 นาย วมิล  บญุไชย ชัยภมูิ
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3549 14820 นาง ปราณี  รุจีกุลรัตนแ ชัยภมูิ
3550 35303 นางสาว ศิริวรรณ  แสนนอก ชัยภมูิ
3551 68542 นางสาว รินทรแรฐา  เมธนิบณุยวฒันแ ชัยภมูิ
3552 41553 นาย อานนทแ  มิตรขุนทด ชัยภมูิ
3553 52262 นางสาว สาวติรี  ทั่งพรม ชัยภมูิ
3554 2793 นางสาว สมใจ  พนัธอิั้ว ชัยภมูิ
3555 41918 นาย วฒันา  ประเสริฐสังขแ ชัยภมูิ
3556 52261 นางสาว จรรยมณฑนแ  ยุงจัตุรัส ชัยภมูิ
3557 60731 นาง เบญจรัตนแ  เฉลากาย ชัยภมูิ
3558 65574 นางสาว สุภคั  ยังสันเทยีะ ชัยภมูิ
3559 65576 นางสาว พรณพรรฒ  แกวจอหอ ชัยภมูิ
3560 65577 นาง สุกันญา  การุณ ชัยภมูิ
3561 65578 นาง เยามาลยแ  มีสุข ชัยภมูิ
3562 7021 นาย นก  ลาภเงิน ชัยภมูิ
3563 29644 นาย ชลอ  บญุเพง็ ชัยภมูิ
3564 7036 นาย เมธาวฒันแ  ทกัษะวเิรขะพนัธแ ชัยภมูิ
3565 9816 พนัจาเอก นิติธร  เพชรกันหา ชัยภมูิ
3566 53603 นางสาว พรประกาย  สรอยคํา ชัยภมูิ
3567 42057 นาง สุกัญญา  เศษวกิา ชัยภมูิ
3568 38834 นาย ฐานะ  มาศขุนทด ชัยภมูิ
3569 9834 นางสาว สุรินยา  สังขแสอน ชัยภมูิ
3570 9889 ส.ต.ต. ประเสริฐ  วงษแชู ชัยภมูิ
3571 53560 นาย สุขอนันตแ  ทองดี ชัยภมูิ
3572 62261 จ.ส.อ. บรูสลี  นอยอุนแสน ชัยภมูิ
3573 9892 นาย พทัรศักด์ิ  ขวญัถาวร ชัยภมูิ
3574 21737 นางสาว ปรียาพร  วรกิจ ชัยภมูิ
3575 12725 นางสาว มะลิวรรณ  พานตะศรี ชัยภมูิ
3576 11089 นาง ทรรศวรรณ  มาศขุนทด ชัยภมูิ
3577 56187 นาง โชติรส  ตราเงิน ชัยภมูิ
3578 67560 นางสาว ทศันียแ  ลบไพรินทรแ ชัยภมูิ
3579 27804 นาย อาทติยแ  แสงนภากาศ ชัยภมูิ
3580 44081 นาย ปรีชา  เรืองเจริญ ชัยภมูิ
3581 61036 นาง สมาน  ขําภเูขียว ชัยภมูิ
3582 61037 นาย ประยูร  ขําภเูขียว ชัยภมูิ
3583 64482 นาย เชาวฤทธิ ์ เทาธรีุ ชัยภมูิ
3584 30923 นาย ฤทธริณ  ชาติทหาร ชัยภมูิ
3585 62266 นางสาว จตุรภทัร  จันหา ชัยภมูิ
3586 29033 นางสาว อภรัิกษแ  บญุรักษา ชัยภมูิ
3587 51932 นางสาว ไปรยา  เรืองเจริญ ชัยภมูิ
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3588 58395 นาย ดํารงคแ  จาวสุวรรณวงษแ ชัยภมูิ
3589 2788 นาง อัจฉราวดี  แสวงสุข ชัยภมูิ
3590 7068 นาง อนงคแ  โนเปลือย ชัยภมูิ
3591 10302 นางสาว สมาน  ตลับเงิน ชัยภมูิ
3592 68603 นางสาว สุธาสินี  กําชู ชัยภมูิ
3593 29107 นาง รจเรศ  บญุสะอาด ชัยภมูิ
3594 44083 นาย พงษแศักด์ิ  เพชรเสถียร ชัยภมูิ
3595 7082 นางสาว ชลลดา  กุดแกว ชัยภมูิ
3596 9897 นาย ธรีะวฒิุ  พงศแศรี ชัยภมูิ
3597 19861 นางสาว พงษแลัดดา  รองพล ชัยภมูิ
3598 19871 นางสาว อมร  โคจํานงคแ ชัยภมูิ
3599 20185 นางสาว สุพรรณษา  บรรณศรี ชัยภมูิ
3600 30870 นาย อังกูร  โรจนวริิยางกูร ชัยภมูิ
3601 68622 นาง อรทยั  รัตนาววิฒันแ ชัยภมูิ
3602 7062 นาย สมภพ  สัตยแธรรม ชัยภมูิ
3603 58019 นางสาว อัษฎาพร  เพยีราษฎรแ ชัยภมูิ
3604 29202 นาง จินตนา  อาสารณะ ชัยภมูิ
3605 45255 นางสาว ยุพาวดี  ศรีวงษแชัย ชัยภมูิ
3606 51453 นาย เทยีนชัย  อุปถัมป ชัยภมูิ
3607 42882 นางสาว เกษร  ฤทธิว์เิศษ ชัยภมูิ
3608 14825 นางสาว สุตาภทัร  ขันแกว ชัยภมูิ
3609 62483 นาง อารียแ  คงเพชรศักด์ิ ชัยภมูิ
3610 62574 นางสาว พกิุล  แสนแกว ชัยภมูิ
3611 12738 นางสาว เพญ็นภา  ยุทธไชโย ชัยภมูิ
3612 44942 นาง ณัฐทมิา  เตียนพลกรัง ชัยภมูิ
3613 65680 นาง นิภารัตนแ  นาคเสนียแ ชัยภมูิ
3614 9861 นาย เฉลิม  เผาหวัสระ ชัยภมูิ
3615 9879 นาย กองสิน  คันภเูขียว ชัยภมูิ
3616 65083 ส.อ. ชรินทรแ  ชัยมาตร ชัยภมูิ
3617 7038 นางสาว รัตนาพร  ขุยคํามี ชัยภมูิ
3618 33545 นาง สุมาลี  ภโูสภา ชัยภมูิ
3619 15489 นางสาว ทฤษฎ ี ภมูิเจริญ ชุมพร
3620 60835 นาง ชุติกา  หนูจันทรแ ชุมพร
3621 2610 นาย ศักด์ิโกศล  มะสัน ชุมพร
3622 37714 นาย ตอศักด์ิ  กุยุคํา ชุมพร
3623 54621 นาย เทวญั  อาสนแออนศรี ชุมพร
3624 14499 นาง ธญัชนก  นพเกา ชุมพร
3625 34934 นาย ชํานิ  เกตุนุย ชุมพร
3626 23021 นาย สวสัด์ิ  แกวดง ชุมพร



94

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
3627 26120 นาง ประหยัด  ไทยนุกูล ชุมพร
3628 26121 นางสาว วราภรณแ  ซ่ือสัตยแ ชุมพร
3629 26123 นาง กมลวรรณ  จิตรบรรจง ชุมพร
3630 37716 นางสาว จุรีรัตนแ  กุยุคํา ชุมพร
3631 37725 นางสาว กาญจนา  เพชรฤทธิ์ ชุมพร
3632 44756 นาย สมรัก  สายัณหแ ชุมพร
3633 4406 นางสาว ปยีา  กันตะโก ชุมพร
3634 13124 นาง มธกุร  บํารุงราษฏรแ ชุมพร
3635 13140 วาที่ร.ต.หญิง ศรีสวสัด์ิ  เทพมงคล ชุมพร
3636 14490 นาง รววีรรณ  คุมรักษแ ชุมพร
3637 15566 นาง เยาวลักษณแ  มานทอง ชุมพร
3638 32964 นาย สนั่น  สนั่นแสง ชุมพร
3639 41383 นาย ธรีนันตแ  ปราบราย ชุมพร
3640 11291 นางสาว อรุณี  พดัชา ชุมพร
3641 11292 นาง วมิลวรรณ  เชื้อทอง ชุมพร
3642 11296 นาง รัชดาภรณแ  พยุหกฤษ ชุมพร
3643 11298 นาย กิตติศักด์ิ  เพชรศิริ ชุมพร
3644 11299 นาย ธรรมนูญ  ยอดพยุทธิ์ ชุมพร
3645 11300 นาย ชลิต  เตชะวทิยแ ชุมพร
3646 37717 นาง กุลธดิา  เตจะฟอง ชุมพร
3647 38625 นางสาว อุทมุพร  เมืองสุคนธแ ชุมพร
3648 44255 นางสาว อรชุมา  พงษแเสม ชุมพร
3649 50197 นางสาว ณัฐชานันทแ  รักษแอติกิตต์ิ ชุมพร
3650 50198 นางสาว รินรดา  รุงโรจนแ ชุมพร
3651 50207 นาย สมศักด์ิ  ภโิสรมยแ ชุมพร
3652 52181 นาย สุวจิักขณแ  บํารุงสุข ชุมพร
3653 34126 นาง จิณหแสุภากาญจนแ  โคอิสทเินน ชุมพร
3654 47364 นางสาว สิริพร  นาคคล่ี ชุมพร
3655 8604 นาง จุภรณแรัตนแ  จิตยาภาตุ ชุมพร
3656 8605 นาง อาพร  สินวสัิย ชุมพร
3657 10567 นาย สุคนธแ  นุยพวง ชุมพร
3658 11210 นางสาว อุไพพนัธุแ  ถึงเสียบญวน ชุมพร
3659 20602 นางสาว นุชนาถ  นวลศรี ชุมพร
3660 13133 นาย เอกชัย  บญุยี่เซง ชุมพร
3661 13135 นาง อรทยั  ศรีสมุทร ชุมพร
3662 14492 นาง ชุลีพร  ธรรมา ชุมพร
3663 44760 นางสาว ประนอม  สิงพงึราพ ชุมพร
3664 50291 นางสาว เกศนี  สิงพงึราบ ชุมพร
3665 50292 นางสาว พรพรรณ  แยมมยาสุจริต ชุมพร
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3666 50293 นางสาว ปาริตา  วรรณนิยม ชุมพร
3667 62661 นางสาว สุภาพร  พรหมโยธา ชุมพร
3668 13132 นางสาว อุมาพร  มณทพิยแ ชุมพร
3669 26934 นาง ยุภา  ลอยเมฆ ชุมพร
3670 66850 นาง บงัอร  รัตนะภกัดี ชุมพร
3671 66851 นางสาว ธนิตา  แพงภกัดี ชุมพร
3672 66852 นางสาว อรอุมา  กาญจนากร ชุมพร
3673 66853 นางสาว สุพร  ธนาเขต ชุมพร
3674 8635 นาย สุรพงษแ  พรหมรัตนแ ชุมพร
3675 11229 นาย สดใส  เวยีนสาว ชุมพร
3676 26126 นางสาว พชัรา  เพชรนาจักร ชุมพร
3677 54133 นาย ภริูพชัร  บชูา ชุมพร
3678 8592 นาง ลักขณา  อรุณ ชุมพร
3679 13122 นางสาว ชัฐชญาภา  วเิศษสุข ชุมพร
3680 8608 นาย สานิตยแ  จาตุรัตนแ ชุมพร
3681 28827 นางสาว จินตนา  ศรีสุวรรณ ชุมพร
3682 8614 นางสาว ทศันียแ  บํารุงแขวง ชุมพร
3683 8616 นางสาว จารุณี  เชาวปานนทแ ชุมพร
3684 8618 นางสาว ศุภพตัรา  พรหมมิตร ชุมพร
3685 8619 นาง รัตนา  แสงทวี ชุมพร
3686 8620 นาย ถวลิ  จันทรแพุม ชุมพร
3687 14494 นาย ภคัพล  กาลพทัธ ชุมพร
3688 19875 นางสาว สุนิษายแ  เหล็กสงคราม ชุมพร
3689 20604 นางสาว นงนุช  กาลพฒันแ ชุมพร
3690 26938 นางสาว ลัดดาพร  เสวก ชุมพร
3691 32962 นาย สนั่น  ธารสุวรรณ ชุมพร
3692 31567 นาย จีรวฒันแ  คุณวฒิุ ชุมพร
3693 28766 นาย ทรงพล  เครือหงษแ ชุมพร
3694 8609 นาย ปใญญา  บรรจงละเอียด ชุมพร
3695 20597 นาง มัณฑนา  อินทรสุภา ชุมพร
3696 26996 นาย จิโรจนแ  นาคสุวรรณ ชุมพร
3697 13147 นาง เรณู  สวางทั่ว ชุมพร
3698 13151 นาง เพยีงเพญ็  บวัสุวรรณ ชุมพร
3699 13152 นาง เนาวรัตนแ  นําเครือ ชุมพร
3700 15999 นาย เสกสรร  ศรีสุวรรณ ชุมพร
3701 22324 นางสาว พมิชนก  รัตนพร ชุมพร
3702 33002 นางสาว สุนียแ  ดานศรีสุข ชุมพร
3703 40263 นาย สุเทพ  รองเดช ชุมพร
3704 11169 นาง สุนิดา  จันทศรี ชุมพร
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3705 13153 นาง ศิริพร  ธรรมเรืองทอง ชุมพร
3706 22839 นาง เนาวรัตนแ  รักธรรม ชุมพร
3707 42709 นาง อมรินทรแ  ชูสังกิจ ชุมพร
3708 55072 นางสาว กาญจนา  ทองแดง ชุมพร
3709 55073 นาย ชยพล  พลสิงหแ ชุมพร
3710 67230 นางสาว รุงนภา  คุมตลอด ชุมพร
3711 13117 นาย นันทชัย  ชาญวารินทรแ ชุมพร
3712 13137 นาย ไชยวชิญแ  สุบการี ชุมพร
3713 13141 นาย สานิต  ชีวาสันต์ิ ชุมพร
3714 43026 นาย วรัิตนแ  จัตตามาศ ชุมพร
3715 11185 นาย อภชิาติ  ฟใกถนอม ชุมพร
3716 11187 นาย สิทธชิัย  คําหอม ชุมพร
3717 11188 นาย สุทธรัิกษแ  แกวนิ่ม ชุมพร
3718 11189 นาง บษุรา  ธรรมวฒิุ ชุมพร
3719 11237 นางสาว วาสนา  วระดิษฐ ชุมพร
3720 13130 นางสาว จีราวรรณ  ดําหงษแ ชุมพร
3721 66273 นางสาว ประทมุ  มูสิกะ ชุมพร
3722 66274 นาย ไพจิตร  จุยสองแกว ชุมพร
3723 66276 นางสาว วรารัตนแ  เพชรพรุิณ ชุมพร
3724 19896 นาง อภริมยแ  ปล้ืมสุทธิ์ ชุมพร
3725 23768 นาย ถนอมพงศแ  หนูแดง ชุมพร
3726 20606 นาย ประยุทธ  รัตนบนัดาล ชุมพร
3727 11242 นาง เยาวลักษณแ  เพยีรเก็บ ชุมพร
3728 11244 นาย ธรีพงษแ  อินทพนม ชุมพร
3729 64284 นางสาว จตุพร  ณ นคร ชุมพร
3730 64285 นาง รําจวน  ศุกลสกุล ชุมพร
3731 11249 วาที่ร.ต. บญุทํา  มากแกว ชุมพร
3732 13131 นาง พรรณราย  ชวยชูหนู ชุมพร
3733 15466 นางสาว สุเบญจ  คลายอักษร ชุมพร
3734 8634 นาย ณัฐวฒิุ  มงคล ชุมพร
3735 8636 นางสาว อังคณาวรรณ  สังขมรรทร ชุมพร
3736 11171 นาย กฤตัชญแ  รัตนพนัธแ ชุมพร
3737 56640 นาง นัยนา  อินทราพงษแ ชุมพร
3738 26131 นางสาว สายสุนียแ  ศรีนวล ชุมพร
3739 38633 นาย ชัยสิทธิ ์ คงชินศาสตรแ ชุมพร
3740 55739 นางสาว กัญญารัตนแ  งามเฉลียว ชุมพร
3741 62453 นาย ณรงคแ  ฉิมมณี ชุมพร
3742 63020 นาย ไพสิฐ  คณานุรักษแ ชุมพร
3743 13150 นาย สมยศ  ยังอยู ชุมพร
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3744 32219 นางสาว ประวณีา  อองสิน ชุมพร
3745 1736 นาง วรีวรรณ  ชวยเล่ือม ชุมพร
3746 45080 นาย สุทธชิัย  ชวยเล่ือม ชุมพร
3747 63356 นาย สําราญศักด์ิ  ขวญัเกื้อ ชุมพร
3748 11181 นาง พชัรี  ชวยดํารงคแ ชุมพร
3749 11254 นาย ประจวบ  มิตรแวงษา ชุมพร
3750 26132 นาย สุกิจ  สายัณหแ ชุมพร
3751 54812 นาย สมภพ  นิลภกัด์ิ ชุมพร
3752 55938 นางสาว สุดารัตนแ  อสิอุโค ชุมพร
3753 56535 นาย กิจจา  พฒันบษุยแ ชุมพร
3754 60954 นางสาว สุดารัตนแ  ชูศรี ชุมพร
3755 45998 นาย ธวชัชัย  บรรจงแจม ชุมพร
3756 50275 จาสิบเอก สุรพงศแ  แพงแสง ชุมพร
3757 11201 นางสาว งามศิริ  ชูสุวรรณ ชุมพร
3758 11265 นางสาว จินตนา  หตัถชีพ ชุมพร
3759 11262 นาย พรีะ  จันทรแหุน ชุมพร
3760 11264 นาง นปภสร  สุวรรณมณี ชุมพร
3761 15653 นาง ขจรศรี  โรยนรินทรแ ชุมพร
3762 15660 นางสาว ปานัดดา  พุมวเิศษ ชุมพร
3763 22844 นาง สิริวรรณ  ชวยบํารุง ชุมพร
3764 30155 นาย สิทธพิจนแ  ตังสุรัตนแ ชุมพร
3765 65594 นาง โสรดา  พลวิ ชุมพร
3766 66593 นางสาว หทยัทพิยแ  สุดภกัดี ชุมพร
3767 67724 นางสาว ดวงใจ  ไทยถาวร ชุมพร
3768 67784 นาง วรรณภา  เกตุวารี ชุมพร
3769 67874 นางสาว จุฑารัตนแ  พุมพฒุ ชุมพร
3770 8591 นาย นิติภมูิ  ทองรอด ชุมพร
3771 13118 นาง เดนศิริ  กาญจนภกัด์ิ ชุมพร
3772 38636 นาง ดวงพร  มีสมบติั ชุมพร
3773 38639 นาย วฒันา  ศรีมงคล ชุมพร
3774 38640 นางสาว อังคณา  ทพิยแวเิศษ ชุมพร
3775 38641 นาย ศุภชัย  สอนสุทธิ์ ชุมพร
3776 66275 นางสาว พวงผกา  ยอยสวสัด์ิ ชุมพร
3777 22851 จ.อ. ไพศาล  มีสมบติั ชุมพร
3778 26135 นาง อุทยัพนัธแ  แนบเนียน ชุมพร
3779 40308 นางสาว ศิริวรรณ  กัลญาน ชุมพร
3780 26324 นาง เรณู  ยุติมิตร ชุมพร
3781 61608 นางสาว สิริมาศ  พฒัสถิตยแ ชุมพร
3782 61609 นาง สังวรณแ  อะแปะฺ ชุมพร
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3783 37601 นาง อรพนิทรแ  ใสผอม ชุมพร
3784 37728 นาย ปภาวนิ  ทวผีล ชุมพร
3785 37731 นางสาว ลักขณา  นาคศิริ ชุมพร
3786 68290 นาง กรวภิา  ทกัษณิ ชุมพร
3787 26905 นางสาว เสาวณี  ทองคํา ชุมพร
3788 13126 นาย ศุภโชค  ตูธนบตัร ชุมพร
3789 28771 นางสาว ธนันภร  ดาวเปยีก ชุมพร
3790 8643 นาง ลัดดาวลัยแ  หาญเมง ชุมพร
3791 11200 นางสาว เอมอร  สุขหอ ชุมพร
3792 30157 นาย เสริมศักด์ิ  ธนพทิกัษแ ชุมพร
3793 30158 นาง โชติกา  คงพนัธแ ชุมพร
3794 30161 นาย ธวชัชัย  ศรีแสง ชุมพร
3795 40898 นางสาว จตุพร  โมปลอด ชุมพร
3796 48731 จ.อ. กิตติกร  ทศันียแสุวรรณ ชุมพร
3797 22829 นาง สุพตัรา  ฉิมมี ชุมพร
3798 22830 นาย สมชาย  นนทสุวรรณแ ชุมพร
3799 28565 นางสาว ทพิาพร  ศรีสุข ชุมพร
3800 37737 นาย สุรชัย  สินพกุ ชุมพร
3801 53068 นางสาว ศิริรัตนแ  พกิุลทอง ชุมพร
3802 53069 นาง พณัชิตา  กาละสังขแ ชุมพร
3803 68382 นาง อนงคแ  มีเดชา ชุมพร
3804 64311 นางสาว พรรณทพิยแ  เล่ือนฉวี ชุมพร
3805 64312 นางสาว ศรีรัตนแ  จุลพงศแ ชุมพร
3806 64313 นาย รัตนชัย  โสภณ ชุมพร
3807 68531 นาย ประพนัธแ  ไชยพลู ชุมพร
3808 33012 นางสาว ธญัวลักษณแ  จันทรแรอด ชุมพร
3809 32227 นาย ฉัตรชัย  ทพิยแมโนสิงหแ ชุมพร
3810 14923 นาย ทรงธรรม  ลอมเขตร ชุมพร
3811 40901 นางสาว ชญาดา  สุลีทศันแ ชุมพร
3812 41798 นาย จารึก  มากมณี ชุมพร
3813 63247 นางสาว รัชนีพรรณ  เลงระบํา ชุมพร
3814 11256 นางสาว นรินทรแ  อิ่มสมโภชนแ ชุมพร
3815 68530 นาง ปรีดาพร  จินากวน ชุมพร
3816 11233 นาย สําราญ  เกษรินทรแ ชุมพร
3817 14501 นางสาว ศรีสุดา  จันทรแดํา ชุมพร
3818 15986 นาง สุรีรัตนแ  จามิกรณแ ชุมพร
3819 28828 นาง กาญจนา  สัสดีเมือง ชุมพร
3820 53073 นางสาว มินทรแลดา  ผลสุข ชุมพร
3821 53074 นาง นิภาพร  ยินดี ชุมพร
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3822 53075 นางสาว สุมาลี  วเิศษศิริ ชุมพร
3823 60087 นางสาว รมยแชลี  จันทรแเหลือง ชุมพร
3824 60088 นางสาว จตุพร  เมืองพรหม ชุมพร
3825 28826 นาย เฉลิมพล  ยังสุข ชุมพร
3826 67722 นาย ศุภชัย  บญุเทศ ชุมพร
3827 45717 นาย สาคร  มะลิลา ชุมพร
3828 19859 นางสาว ยุภาวรรณ  วชิระศิริ ชุมพร
3829 43928 นางสาว มะลิวลัยแ  พุมพวง ชุมพร
3830 53070 นางสาว ราตรี  บญุทรหาญ ชุมพร
3831 4589 นางสาว นันทกร  ดอกดวง ชุมพร
3832 8622 นางสาว ภทัรานิษฐแ  ภกัดีภกัด์ิ ชุมพร
3833 11727 นางสาว พนิสา  พจิยานนทแ ชุมพร
3834 32224 นาย มนตรี  แสงสุวรรณแ ชุมพร
3835 58049 นาย มนตรี  เพง็เรือง ชุมพร
3836 58050 นาย ไชยพร  สมเหมือน ชุมพร
3837 26129 นาย พงศแศักด์ิ  เอียดพล ชุมพร
3838 26898 นาง ปริชาด  พวงแมกลอง ชุมพร
3839 67229 นาง ภทัรพร  เพิ่มพลู ชุมพร
3840 67231 นาง วาสนา  อาจหาญ ชุมพร
3841 68487 นาย ปริญญา  เกตุสมมุติ ชุมพร
3842 14314 นางสาว มาณี  เพรานาศักด์ิ ชุมพร
3843 58777 จ.อ. สัญญา  เวยีงนนทแ ชุมพร
3844 61296 นางสาว รุงทพิยแ  เรืองทอง ชุมพร
3845 8610 นาย วราวธุ  ชูประยูร ชุมพร
3846 58241 นาง ยุพดี  คีรีรัชโภคิน ชุมพร
3847 61294 นาย จักรกฤษ  ณรงคแราช ชุมพร
3848 61295 นาย ธนกฤต  รังสุวรรณ ชุมพร
3849 67006 นาย อนุพร  วฒิุศักด์ิ ชุมพร
3850 11214 นางสาว ทพิวรรณ  มุสิโก ชุมพร
3851 13782 นาย ศุภวชิญแ  สุขเกิด ชุมพร
3852 26901 นาง ชนิดา  ชุมชิต ชุมพร
3853 52179 นาย ณรงคแ  ยิ้มศรี ชุมพร
3854 52182 นางสาว วลัยพร  ยังพลขันธแ ชุมพร
3855 52184 นางสาว โชษติา  วนัดารัมยแ ชุมพร
3856 60372 พนัจาเอก พยุงศักด์ิ  พรหมพชิัย ชุมพร
3857 68371 นางสาว เรวดี  มณีบางกา ชุมพร
3858 54409 นางสาว พมิพร  วจันพงษแ ชุมพร
3859 64849 นาง สุผาวรรณ  ศรีมงคล ชุมพร
3860 8611 นาง จรวยพร  ลือชัย ชุมพร
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3861 11255 นาย บญุรุง  ชุมชิต ชุมพร
3862 11257 นาย ณรงคแ  อัตตสัมพนัธแ ชุมพร
3863 15632 นาง วนักว ี วรนุช ชุมพร
3864 8613 นางสาว สุภาวดี  แสงสุวรรณ ชุมพร
3865 8639 นาง ดวงสุดา  สุทธรัิตนแ ชุมพร
3866 49645 นาง พรพมิล  ชูเมือง ชุมพร
3867 60952 นางสาว ปราณี  ทวชิศรี ชุมพร
3868 65502 วาที่ร.ต.หญิง ดวงพร  บญุชู ชุมพร
3869 65081 นาง ฐายิกา  เรืองเจริญ ชุมพร
3870 11293 นางสาว นุชจรียแ  ทองมี ชุมพร
3871 22847 นาง รัตนศิริ  สอนสวสัด์ิ ชุมพร
3872 63456 นางสาว เบญจมาส  สุขสม ชุมพร
3873 1545 นาย กษดิิศ  แสงไสย ชุมพร
3874 64579 นางสาว ธริาภรณแ  เงินทอง ชุมพร
3875 19886 นาย ศิวโรจนแ  อินนุพฒันแ ชุมพร
3876 11227 นางสาว จุฑามาศ  สิริใจ ชุมพร
3877 26119 นาง เนาวรัตนแ  อินนาจักรแ ชุมพร
3878 44757 นางสาว ยุพนิ  นอยศรี ชุมพร
3879 44214 นางสาว พชัโรบล  กาวลีะ เชียงราย
3880 31276 นาย ศุภกร  โสรธรณแ เชียงราย
3881 32687 นาง นรินทรแสิรี  พรหมโวหาร เชียงราย
3882 45415 นาย เจษฎา  ทาสีนวล เชียงราย
3883 45645 นาง วกิานดา  ปใญโญ เชียงราย
3884 63760 นาย สิทธพินัธแ  จันธมิา เชียงราย
3885 64071 นางสาว สังวาลยแ  ปใญญาโล เชียงราย
3886 53814 นาง จารุภา  สีงาม เชียงราย
3887 66028 นาง พชัรี  แซมสนธแ เชียงราย
3888 66498 นางสาว ภญิญาพชัญแ  พชิิตคุณานนตแ เชียงราย
3889 3146 นางสาว นันทแนภสั  แดงฟู เชียงราย
3890 22975 นางสาว สุปราณี  จันภกัดี เชียงราย
3891 32732 นาย วโิรจนแ  แกวปใน เชียงราย
3892 52687 นาย ธวชัรินทรแ  วงศแดาว เชียงราย
3893 5061 นาง นิ่มนวล  ปใญโญนันทแ เชียงราย
3894 14063 นางสาว สายพนิ  คุณมาก เชียงราย
3895 888 นางสาว เบญญาพชัรแ  บั้งเงิน เชียงราย
3896 3199 นาง สิรินภร  อุทมุภา เชียงราย
3897 3276 นาง ออมใจ  มาลาวลิาศ เชียงราย
3898 5080 นาย เอกวรุณ  เพง็มี เชียงราย
3899 45656 นางสาว พสัวรีแ  ไชยเมืองเลน เชียงราย
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3900 51784 นางสาว นันทติา  สมุดความ เชียงราย
3901 51789 นาย ธนธรณแ  จันแปงเงิน เชียงราย
3902 62727 นางสาว นารินทรแ  แดงฟู เชียงราย
3903 64124 นางสาว วจิิตรา  หมื่นโฮง เชียงราย
3904 64125 นางสาว สุปราณี  จุมปู เชียงราย
3905 67453 นางสาว มัทธริน  ตระกลศักดา เชียงราย
3906 3288 นาย โชคชัย  แสนทวสุีข เชียงราย
3907 3301 นาย สงคราม  ราชคม เชียงราย
3908 6866 นาย อัศวนิ  จินตะเลขา เชียงราย
3909 45019 นาง ชุติมันตแ  ไชยะ เชียงราย
3910 62410 นาง ฐาณิศรา  ปคํีา เชียงราย
3911 62411 นาง ชัชวารียแ  อายุยืน เชียงราย
3912 62412 นางสาว รําแพน  ปใญญานะ เชียงราย
3913 64160 นาง จินตนา  สุคํา เชียงราย
3914 6843 นาย บดินทรแ  หงษแหนิ เชียงราย
3915 43322 นาย ณัฐวทิยแ  ทพิยแแกว เชียงราย
3916 26661 นาย ชาติสยาม  เวยีงคํา เชียงราย
3917 28286 นางสาว สิรภทัร  สมราง เชียงราย
3918 46275 นางสาว อนุสรา  อะจิมา เชียงราย
3919 48569 นาง พสิมัย  พฒันะอนันตแกุล เชียงราย
3920 65755 วาที่ร.ต. ปรัชญา  ปใ๋นเกี๋ยง เชียงราย
3921 65756 นางสาว จันทมิา  ลัญจรังสิมาเลิศ เชียงราย
3922 66008 นางสาว นงเยาวแ  คําวงษา เชียงราย
3923 66131 นาย สุพจนแ  หมอยา เชียงราย
3924 67088 นาย พงษแทว ี พงษแพนัธุแชัชวาล เชียงราย
3925 907 นาง สิรินพร  สันกว฿าน เชียงราย
3926 26862 นาย ชีวะ  สุภาวรรณ เชียงราย
3927 26957 นางสาว วราภรณแ  แสงจันทรแ เชียงราย
3928 57124 นาย วทิรูยแ  นามรัตนแสี เชียงราย
3929 824 นาย ธรีะศักด์ิ  ทพิเนตรแ เชียงราย
3930 24934 นาง อรทยั  บั้งเงิน เชียงราย
3931 66073 นาง ศิรัญญา  จินะสาม เชียงราย
3932 5073 นาง จันทรา  สุภาวสิทธิ์ เชียงราย
3933 64636 นาง วรัญญา  โพธษิา เชียงราย
3934 898 นาง กรานสุนียแ  อารินทรแ เชียงราย
3935 3191 นาย สงัด  อายุยืน เชียงราย
3936 14012 นาย อินทร  ปใญญาวงคแ เชียงราย
3937 45647 นาง สุรัชชา  ล้ือยอด เชียงราย
3938 36743 นางสาว สิริลักษณแ  บดุดี เชียงราย
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3939 45020 นาย สาธติ  เถินมงคล เชียงราย
3940 66252 นาง พรประภา  แวนปในไชย เชียงราย
3941 3214 นาย นิพล  สวยงาม เชียงราย
3942 26873 นาย สมศักด์ิ  กุศล เชียงราย
3943 2251 นาย สมพร  กาสา เชียงราย
3944 3160 นาง ณิชารียแ  โพธจิิตร เชียงราย
3945 3169 นาย ธวชัชัย  แกวประภา เชียงราย
3946 3173 นาย พมิพแสวาท  มะโนวรรณแ เชียงราย
3947 3261 นาย มงคล  ศรีคํามวน เชียงราย
3948 12342 นาง อรอนงคแ  สําราญพงษแ เชียงราย
3949 15014 นาย วร  ปใญญาหลา เชียงราย
3950 24931 นาย ธรีะศักด์ิ  มาใจ เชียงราย
3951 26960 นางสาว ภทัรานิษฐแ  กาวริส เชียงราย
3952 36881 นาง สุนียแ  สุวรรณมณีแกว เชียงราย
3953 36887 นางสาว ลออนวล  ยานะธรรม เชียงราย
3954 46279 นาง วนัทนา  แกวสมฤทธิ์ เชียงราย
3955 62793 นาย ฐิติพงษแ  จริยฐิตินันทแ เชียงราย
3956 64573 นาง พรรณี  สุภาวชิัย เชียงราย
3957 22979 นางสาว เรืองรอง  ทะสม เชียงราย
3958 9576 นางสาว นงรักษแ  สุขสวสัด์ิ เชียงราย
3959 3206 นาง วาสนา  ทรัพยแทวี เชียงราย
3960 54117 นางสาว นันทนา  มรกต เชียงราย
3961 6869 นาง ปราณีต  ไชยสิทธิ์ เชียงราย
3962 16916 นาย กนก  จินดายก เชียงราย
3963 25896 นาง ลาภนิี  ชุมภวูงคแ เชียงราย
3964 64033 นางสาว จิรภญิญา  บดุดี เชียงราย
3965 64034 นาง มลธวิา  ศิริเปง็ เชียงราย
3966 64035 นาง มยุรี  เมฆอากาศ เชียงราย
3967 58647 นาย สุรเดช  เล้ียวตระกูล เชียงราย
3968 36899 นาง วารีรัตนแ  นายดาน เชียงราย
3969 6867 นางสาว เมมิกา  ศรีจินดา เชียงราย
3970 36871 นาง อันติกา  สายใจ เชียงราย
3971 58053 นาย ประพนัธแ  เมืองอินทรแ เชียงราย
3972 5055 นาง จารุมาศ  สวสัดี เชียงราย
3973 22948 นาย ประกอบ  เจริญรัมยแ เชียงราย
3974 22993 นาย สุทศันแ  มาลารัตนแ เชียงราย
3975 32666 นางสาว กาญจนา  เปก็ธนู เชียงราย
3976 36864 นาง ลักขณา  บญุชวยเหลือ เชียงราย
3977 36865 นางสาว วภิา  นิสเรศ เชียงราย
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3978 6868 พ.อ.อ. อุทยั  สมนวล เชียงราย
3979 18314 นาง ภณัฑิรา  แกวนวล เชียงราย
3980 22997 นาง เกษร  หมื่นดวง เชียงราย
3981 12317 นาง นงคราญ  เปก็ธนู เชียงราย
3982 41270 นางสาว รุงราตรี  ปนิใจ เชียงราย
3983 3108 นาย นพดล  บั้งเงิน เชียงราย
3984 56443 นางสาว ดุจเดือน  ยอดสาร เชียงราย
3985 3211 นางสาว ปริยาภรณแ  วรรณสอน เชียงราย
3986 5095 นาง จิตโสภณิ  เรือนสิทธิ์ เชียงราย
3987 5053 นาง นิตยา  หอมนาน เชียงราย
3988 41271 นางสาว เนรัญชลา  แกวปา เชียงราย
3989 41274 นาง วรรณิกา  ธนะวงศแ เชียงราย
3990 64582 นาง รตนพร  พลอาภา เชียงราย
3991 67677 นางสาว ปาวณีิ  บวัเงิน เชียงราย
3992 3297 นาง ธารกมล  เชื้อสุริยา เชียงราย
3993 5117 นาย ชวลิต  รูปกลม เชียงราย
3994 31283 นาย ศราวธุ  ผางคํา เชียงราย
3995 41276 นางสาว โชติกา  แสงสุข เชียงราย
3996 945 นาย สมบรูณแ  มาลารัตนแ เชียงราย
3997 3300 นางสาว นงนุช  ตาคํา เชียงราย
3998 31293 นางสาว ธชัภชิา  รูทํานอง เชียงราย
3999 49562 นางสาว สวงสุดา  คุณาแปง เชียงราย
4000 53196 นางสาว นองนุช  จุมสนอง เชียงราย
4001 53902 นาย เกรียงศักด์ิ  มั่นรอด เชียงราย
4002 67808 นางสาว รัศมี  สอนศรี เชียงราย
4003 18315 นางสาว ณัฐณิชา  ใจแกว เชียงราย
4004 46689 นาง จันทรแเทพ  บวัอินทรแ เชียงราย
4005 28295 นาง ลักขณา  โพธิคํ์า เชียงราย
4006 3114 นาย ไวพจนแ  ขันจันทรแแสง เชียงราย
4007 15015 นาง จีรพรรณ  ภูกล่ัน เชียงราย
4008 45412 นางสาว นิรดา  จันทรแวนั เชียงราย
4009 65842 นางสาว วภิานันทแ  ตันเตโช เชียงราย
4010 65844 นาง บงัอร  เขตวงั เชียงราย
4011 67551 นางสาว สุลาวลัยแ  จันดี เชียงราย
4012 67734 นาง สุภาวดี  ไรสอ เชียงราย
4013 848 นาง กัญจนา  มหากันธา เชียงราย
4014 22933 นางสาว ธนาภา  ถิ่นสุข เชียงราย
4015 814 วาที่ร.ต. คมสัน  สุทธะชัย เชียงราย
4016 849 นาย พชิิต  เงินแกว เชียงราย
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4017 3092 นาง พลัลาภา  สุภาวดี เชียงราย
4018 5063 นางสาว พชิาพร  มังคะละ เชียงราย
4019 32670 นาง จิดาภา  หอมนาน เชียงราย
4020 46692 นาย ดิเรก  วนัมี เชียงราย
4021 64188 นาง พชัรีภรณแ  ไชยยา เชียงราย
4022 65911 นาย ฐิติวฒันแ  รักแม เชียงราย
4023 813 นาง นันทนา  อองาม เชียงราย
4024 3145 นางสาว ศรีไพ  ชัยประเสริฐ เชียงราย
4025 22965 นาย ศิลาวฒิุ  เจียมวจิักษณแ เชียงราย
4026 28296 นาย ณัฐนันทแ  เปยีงต้ัง เชียงราย
4027 48886 นาง จิรัชยา  แกวกอ เชียงราย
4028 22959 นาย จรัญ  พรูะเก เชียงราย
4029 32669 นางสาว รุงนภา  จันตาแกว เชียงราย
4030 45021 นางสาว นงลักษณแ  ประสมสวย เชียงราย
4031 55866 นางสาว สุภาวรรณ  เลิศคําแกว เชียงราย
4032 61427 นางสาว นิภาภรณแ  เลิศณรงคแฤทธิ์ เชียงราย
4033 64072 นางสาว ชลาลัย  กองอารินทรแ เชียงราย
4034 64073 นางสาว กิตราพร  เพชรโพธหาร เชียงราย
4035 65760 ส.อ. คฑากร  มุงเมฆ เชียงราย
4036 66855 นาง จอมขวญั  พทุธราช เชียงราย
4037 67477 นางสาว กนกวลี  ลําดวนดง เชียงราย
4038 901 นาย ฉลอง  กิ่งแกว เชียงราย
4039 3112 นางสาว เทยีนทอง  ใจใหม เชียงราย
4040 3179 นาย พฒิุพงษแ  วงแหวน เชียงราย
4041 5072 นาย สนอง  นันทะชัย เชียงราย
4042 24939 นาง ปยิะนันตแ  เกษม เชียงราย
4043 46278 นาย รุงโรจนแ  ศรีทอง เชียงราย
4044 48573 นาง กุลนาถ  คําฟู เชียงราย
4045 48574 นาง อรรญาภสัรแ  พรมสุรินทรแ เชียงราย
4046 51375 นาง จีราพร  ธรรมปใญญา เชียงราย
4047 51376 นาง ฝนทอง  สุรินต฿ะ เชียงราย
4048 66405 นาง สรอยสุดา  หมื่นเกี๋ยง เชียงราย
4049 3094 นาย บณัดิษฐแ  สีเขียว เชียงราย
4050 6861 นาย ประกิจ  นันตา เชียงราย
4051 36927 นาย ศุภชัย  ทาแกง เชียงราย
4052 45022 นาง ศรีพรรณแ  ธรรมใจ เชียงราย
4053 66203 นางสาว เจมจิรา  วงคแจันทรแมา เชียงราย
4054 6846 นาง ศิวตา  เตชะเนตร เชียงราย
4055 44310 นางสาว จรรยา  ศรียอด เชียงราย
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4056 62128 นางสาว ณัฐรดา  ศรียอด เชียงราย
4057 62728 นางสาว นฤมล  ทาวคําหลอ เชียงราย
4058 65843 นาง ปวนัรัตนแ  ทรัพยแปใญญานนทแ เชียงราย
4059 14027 นาย สงกรานตแ  แกวกอ เชียงราย
4060 24936 นาย เสริฐ  มาลา เชียงราย
4061 843 นาง ญาวกิา  หมื่นแกว เชียงราย
4062 16591 นาย อนุชิต  อินแปง เชียงราย
4063 52486 นาง พมิพแนิภา  เทพศรี เชียงราย
4064 58473 จ.ส.ต. นพพล  เชื้อเมืองพาน เชียงราย
4065 64648 นางสาว สุรียแรัตนแ  อักขราวจิิตร เชียงราย
4066 904 นาง บษุกร  ดีนอย เชียงราย
4067 22981 นาย สิริรัฐ  อิ่นคํา เชียงราย
4068 48572 นาง จันทรัตนแ  จํารัส เชียงราย
4069 53583 นางสาว วรนิษฐแ  คําออน เชียงราย
4070 56069 นาง ปยินุช  มีทรัพยแ เชียงราย
4071 5067 นาย ดิเรก  พฒันอุตมา เชียงราย
4072 6850 นาย อุทศิ  นรรัตนแ เชียงราย
4073 14502 นาย ยุคลธร  ธรรมตถา เชียงราย
4074 22978 นาง ยุวดี  เจียมวจิักษณแ เชียงราย
4075 24938 นางสาว ฐิติรัตนแ  หมายหมั้น เชียงราย
4076 44211 นางสาว จรรยารักษแ  เสธปิา เชียงราย
4077 64737 นาง สมพร  ไฝขันธแ เชียงราย
4078 68078 นางสาว อมรรัตนแ  ใจมูลมั่ง เชียงราย
4079 68079 นาง จินดา  ทาแกง เชียงราย
4080 24945 นาง กมลศรี  สงวนกิจรุงนภา เชียงราย
4081 42188 นาย ธวชัชัย  ยาหลง เชียงราย
4082 42191 นาย ประพนัธแ  สุภาวดี เชียงราย
4083 54843 นาย จิราเมธ  รัตนะพฤกษแ เชียงราย
4084 64738 นาง ธรีารัตนแ  ขาวทอง เชียงราย
4085 40799 นางสาว เบญญาทพิยแ  หมื่นจันทรแ เชียงราย
4086 3411 นาย ทรงศักด์ิ  เรืองศรีมั่น เชียงราย
4087 3159 นาง นงคแรักษแ  ขันทะ เชียงราย
4088 3168 นางสาว สายพลอย  สัจดา เชียงราย
4089 12312 นาย พทิกัษแ  ศรีเหนี่ยง เชียงราย
4090 44459 นางสาว พมิพศิา  หมื่นสมบติัใหม เชียงราย
4091 48577 นาย ภชุงคแ  บญุสนอง เชียงราย
4092 55622 นางสาว กฤษดาภรณแ  วาตา เชียงราย
4093 64395 นางสาว กัญญา  พชิัย เชียงราย
4094 67138 นางสาว อรพนิ  พวงมาลัย เชียงราย
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4095 5078 นางสาว ฑิมพกิา  โยสุใจ เชียงราย
4096 65959 นางสาว ธญัญา  ชุมมงคล เชียงราย
4097 66783 นางสาว รุจีพชัร  ขยัน เชียงราย
4098 57122 นาง ศุภลักษณแ  สมไชยวงคแ เชียงราย
4099 3280 นางสาว จินตนา  วงศแเขื่อน เชียงราย
4100 18321 นางสาว อโนทยั  มะโนเรือง เชียงราย
4101 6093 นาง สุธาวรรณ  คําแสน เชียงราย
4102 41286 นาง นิศารัตนแ  แปงสนิท เชียงราย
4103 62538 นางสาว พมิพแสุชา  อินต฿ะสิน เชียงราย
4104 64742 นาย จรัญ  ทรายหมอ เชียงราย
4105 3240 นาย คมกฤช  อินทะปใญญา เชียงราย
4106 3241 นาง จันธมิา  กุนนา เชียงราย
4107 3242 นาย ศรีสวสัด์ิ  หงษแคํา เชียงราย
4108 5091 นางสาว กันยา  ทนทาน เชียงราย
4109 15040 นางสาว ธดิารัตนแ  อุนเปง็ เชียงราย
4110 32681 นาย สิรวชิญแ  ศรีชัยเลิศ เชียงราย
4111 41280 นางสาว อนัญญา  ชาวล้ีแสน เชียงราย
4112 53331 นาย อัครเดช  สุดสม เชียงราย
4113 61903 นางสาว เรณู  หนิใหญ เชียงราย
4114 65763 นาง นฤมล  อินทะรังษี เชียงราย
4115 918 นาย อุเทน  เกษสุดาภรณแศักด์ิ เชียงราย
4116 3157 นาย ทตั  วงัเมือง เชียงราย
4117 22976 นาง ธรียา  หลียา เชียงราย
4118 26524 นางสาว ธชัพรรณแ  หรรษา เชียงราย
4119 46693 นาย วโิรจนแ  คําแสน เชียงราย
4120 46694 นางสาว สุรีรัตนแ  ชุมมงคล เชียงราย
4121 48575 นาย จํารัส  ปงิยอง เชียงราย
4122 58366 นางสาว ธญัญารัศมิ์  อูปสาแกว เชียงราย
4123 58367 นาง พรรณี  พรหมทะ เชียงราย
4124 838 นาง ปราณี  วงคแสุรินทรแ เชียงราย
4125 874 นาย ปยิพงศแ  คําภรีะไพร เชียงราย
4126 24947 นาง ณิชาภา  แสนอินเมือง เชียงราย
4127 45185 นาย นิธศัิกด์ิ  โมฬีกุล เชียงราย
4128 46066 นางสาว ศิริวรรณ  ชัยวรรณแ เชียงราย
4129 63311 นาย อภชิาติ  สันทราย เชียงราย
4130 67479 นาง รัชฎาพร  ทะเขียว เชียงราย
4131 920 นาย วรจักร  วงศแลังกา เชียงราย
4132 837 นาย จตุรัฐชัย  จินตนาสิทธคุิณ เชียงราย
4133 12307 นาง นิวาริน  วงคแประชา เชียงราย
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4134 40798 นาย บญุโชค  งามนอก เชียงราย
4135 51074 นางสาว วนาลี  หนิโชค เชียงราย
4136 68061 นางสาว อัญชลี  ใหมอารินทรแ เชียงราย
4137 941 นางสาว นันทแนภสั  ทาวนามผูมีศรี เชียงราย
4138 5087 นาย วรีะศักด์ิ  ชุมมวล เชียงราย
4139 15018 นางสาว ภญิญดา  เขื่อนทา เชียงราย
4140 26959 จ.อ. รณรบ  ไชยชนะ เชียงราย
4141 30098 นาย จํารุณ  ยศบญุ เชียงราย
4142 41293 นาง ชรินรัตนแ  กันทะวงศแ เชียงราย
4143 45650 นางสาว ธญัลักษณแ  ปในกิติ เชียงราย
4144 50415 นางสาว วลิาวรรณ  วงคแไชย เชียงราย
4145 944 นาย สมเจต  คะณะรินทรแ เชียงราย
4146 3293 นางสาว ปทมุศรี  ไชยยะ เชียงราย
4147 36872 นาง เดือนนภา  สมแกว เชียงราย
4148 47304 นาย สุพจนแ  ดิษยะกมล เชียงราย
4149 58169 นางสาว นันทยิา  ดวงดอกมูล เชียงราย
4150 26865 นางสาว เชาวเรศ  พรมมาเหล็ก เชียงราย
4151 56280 นาย สมนึก  ปใญญาผองใส เชียงราย
4152 915 นาย ธรีภาพ  ยาวชิัยปอูง เชียงราย
4153 31295 นาง วมิลรัตนแ  ยาวชิัยปอูง เชียงราย
4154 41290 นางสาว พรีพรรณ  วงัมณี เชียงราย
4155 41291 นางสาว วไิลวรรณ  จันทาพนู เชียงราย
4156 56242 นาง ดารุณี  แกวดํา เชียงราย
4157 892 นาย วทิยา  ถุงแกว เชียงราย
4158 3170 นาย ศรียนตแ  เชื้อชิต เชียงราย
4159 36909 นางสาว รัตนา  ทาแกง เชียงราย
4160 64531 นางสาว สุภาวดี  สันธิ เชียงราย
4161 64532 นาย วทิติ  สาระนา เชียงราย
4162 66971 นาย ขวญัชัย  นาจันทรแ เชียงราย
4163 67732 นาง สุทธชิา  จันทรแออน เชียงราย
4164 36908 นางสาว สุภาพร  พนัธแประยูร เชียงราย
4165 36910 นาย วนิัย  อินต฿ะ เชียงราย
4166 26863 นาย บรรจบ  มาลาวลิาศ เชียงราย
4167 57930 นาง รติกร  สุปนิะ เชียงราย
4168 17490 นาย ประเวช  คําเงิน เชียงราย
4169 47401 นาง ธมลวรรณ  ปในศรี เชียงราย
4170 49286 นาย สุระกิจ  ยอดมงคล เชียงราย
4171 12346 นาย ศรีธน  บญุรอม เชียงราย
4172 55617 นางสาว เกศินี  เนาวแชมภู เชียงราย
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4173 55618 นาย ฤทธริงคแ  โพธขิันธแ เชียงราย
4174 835 นางสาว มยุรี  แสนขัติ เชียงราย
4175 36914 นาย ภานุวฒันแ  ตาสาย เชียงราย
4176 52484 นางสาว รัสริน  บญุมาตา เชียงราย
4177 797 นาง ศิริจันทรแ  บญุเจริญ เชียงราย
4178 3249 นาย เติมพงษแ  สุริยะโชติ เชียงราย
4179 7517 นาย สุปรีดา  ศรีธดิวง เชียงราย
4180 54385 นางสาว ปาณิสรา  ขัดคํากอง เชียงราย
4181 60020 นางสาว จันจิรา  ชุมภู เชียงราย
4182 60503 นาง นีรนุช  ทาผัด เชียงราย
4183 60504 นางสาว สรัญญา  เปยีงต้ัง เชียงราย
4184 65351 นางสาว เรศนภา  เตจ฿ะ เชียงราย
4185 8749 นาย พายัพ  หมายมั่น เชียงราย
4186 31298 นางสาว พฏัฐณิฏา (รินดา)  หมายมั่น (สิทธสุิรินทรแ)เชียงราย
4187 50698 นางสาว ทนัตา  ชุมเปยี เชียงราย
4188 66448 นาง วภิาดา  ใจลังกา เชียงราย
4189 3194 นาย ธวทิ  ติยะกวาง เชียงราย
4190 36900 นาย สัมฤทธริงคแ  ภมูิยิ่ง เชียงราย
4191 53962 นางสาว วรารัตนแ  อารียแ เชียงราย
4192 45651 นางสาว ณัฐจิรา  ยาวริาช เชียงราย
4193 68106 นางสาว ธญัญารัตนแ  จันทาพนู เชียงราย
4194 68107 นางสาว พรนภา  เอกมนสิการ เชียงราย
4195 68108 นางสาว ระพพีรรณ  ทําของดี เชียงราย
4196 22936 นางสาว สุรีพร  สุรินยแรังษี เชียงราย
4197 50066 นางสาว นัยนา  โคตรประทมุ เชียงราย
4198 66447 ส.ต. สุชาติ  ธดิา เชียงราย
4199 67163 นาย กิตติพฒันแ  มอญศรี เชียงราย
4200 23083 นางสาว ศศิพมิพแ  ศรีธิ เชียงราย
4201 22986 นาง ธาริณี  มะกอกคํา เชียงราย
4202 26966 นางสาว สมลักษณแ  ภูทอง เชียงราย
4203 32671 นาง สุกัญญา  สมสวย เชียงราย
4204 32672 นาง กุลิสรา  บญุของ เชียงราย
4205 45023 นาง สายสุนียแ  ญาติกา เชียงราย
4206 45318 นางสาว ศุภธดิา  สังขแทอง เชียงราย
4207 60986 นาง กตัญชลี  สุเกียง เชียงราย
4208 61091 จาเอก เดน  พระศรี เชียงราย
4209 63305 นางสาว กาญจนา  หาญแกว เชียงราย
4210 53822 นางสาว ปวณีา  ปงิเมือง เชียงราย
4211 875 นางสาว สุชาดา  วนัต้ือ เชียงราย
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4212 36913 นาย วทิยา  กุลดี เชียงราย
4213 39628 นาย ชนะพล  เครือนวล เชียงราย
4214 46691 นาง ธนัญญา  แสงแกว เชียงราย
4215 3127 นาย นคร  ศรีสุราษฎรแ เชียงราย
4216 3129 นาย สุข  รําไพ เชียงราย
4217 3133 นาย ประยูร  ศรีออน เชียงราย
4218 22946 นางสาว อนงคแ  ยอดมณี เชียงราย
4219 67162 นางสาว ยุภา  รุงทวพีทิยากุล เชียงราย
4220 3184 นาย ประสงคแ  ไชยมงคล เชียงราย
4221 953 นาย กิติศักด์ิ  อโนขัติ เชียงราย
4222 3138 นางสาว สุชาดา  ศักกาวงคแ เชียงราย
4223 3132 นาย ยายเจริญ  เชื้อเมืองพาน เชียงราย
4224 3189 นางสาว จิรภทัร  โพทะยา เชียงราย
4225 437 นาย ชัยยุทธ  รักษาบญุ เชียงราย
4226 32690 นาย สมบติั  จันรส เชียงราย
4227 50333 นาง มัฐกาญจนแ  แกวกอ เชียงราย
4228 12334 นาย โอชา  ศรีฟาูเล่ือน เชียงราย
4229 12335 นางสาว พรจันทรแ  มิตรมุสิก เชียงราย
4230 12336 นาย ณรงคแ  รัตนสุวรรณ เชียงราย
4231 32692 นาย วฒิุไกร  ใจปนิ เชียงราย
4232 51863 นาง วรินทรแดา  ใจปนิ เชียงราย
4233 51866 นาง จันทรแเพญ็  ปองดอง เชียงราย
4234 63830 นางสาว สุปรียา  เนตรนิลพฤกษแ ( กาวชิัย) เชียงราย
4235 880 จาสิบโท สุพจนแ  เวยีงคํา เชียงราย
4236 64906 นาย สุรชัย  โพธษิา เชียงราย
4237 22973 นาง ทพิวรรณ  กเาคํา เชียงราย
4238 44644 นาย จุลจักรพงษแ  ณ กาฬสินธุแ เชียงราย
4239 57925 นางสาว ณัฐลิกา  ไกลถิ่น เชียงราย
4240 57926 นาย สุรศักด์ิ  แสนเขื่อน เชียงราย
4241 57932 นางสาว สุดา  ไกลถิ่น เชียงราย
4242 8034 นางสาว รัตนาภรณแ  ไกลถิ่น เชียงราย
4243 14036 นาง กรพชัรา  เกิดไทสง เชียงราย
4244 18301 นาย ชนะ  วงโคง เชียงราย
4245 22930 นาย ประภาส  มหาวงศนันทแ เชียงราย
4246 22984 นางสาว สรอยฟาู  กัลยา เชียงราย
4247 22990 นาง กัลยา  กาบตุม เชียงราย
4248 3142 นาย พริชัย  อารียแ เชียงราย
4249 68534 นางสาว พรหทยั  เทพไหว เชียงราย
4250 68535 นางสาว ณัฐกานตแ  วงศแใหญ เชียงราย
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4251 3226 นาง วลิาวลัยแ  โนระ เชียงราย
4252 6856 นาย สุรชาติ  คําแปง เชียงราย
4253 12293 นาง พรเพชร  จิตบาล เชียงราย
4254 31306 นาย เจษฏา  โปงวงคแ เชียงราย
4255 32697 นาง มนธชิา  ลือชา เชียงราย
4256 66562 นางสาว นันธดิา  นันไชย เชียงราย
4257 26972 นาย ธติิพงษแ  แกววฑูิรยแ เชียงราย
4258 3236 นาย ธรีวฒันแ  มาเต่ียง เชียงราย
4259 5054 นาง มนตแฑกาน  ทพิยแบตุร เชียงราย
4260 28239 นาย เชาวฤทธิ ์ ถุงปใญญา เชียงราย
4261 5118 นาย กุลธวชั  รักพงษแ เชียงราย
4262 41306 นาง รวงทพิยแ  เมืองอินทรแ เชียงราย
4263 57832 นาง มัลลิกา  คณะ เชียงราย
4264 870 นาย ประจันทรแ  อินทวงศแ เชียงราย
4265 3126 นาง ศรีวรรณ  ประทมุ เชียงราย
4266 3128 นาง เกวลิน  ปในยานะ เชียงราย
4267 22945 นางสาว ภาวณีิ  เงินกิ่ง เชียงราย
4268 31307 นางสาว มนทชิา  เงินแท เชียงราย
4269 41307 นาง ศิริลักษณแ  สวนดอก เชียงราย
4270 58684 นางสาว จารุณี  สินานัท เชียงราย
4271 65163 นาย เอนก  รูทํานอง เชียงราย
4272 871 นาย นวชาติ  ต๊ิบบญุศรี เชียงราย
4273 3125 นาย นิสิต  ผลมาก เชียงราย
4274 3258 นาง เกษฎา  เสมอใจ เชียงราย
4275 5096 นาง นงเยาวแ  เขื่อนแกว เชียงราย
4276 924 นางสาว ศิริวารินทรแ  อุนเรือน เชียงราย
4277 926 นางสาว จิรวรรณ  กันแกว เชียงราย
4278 17765 นางสาว พรสุรียแ  ธรรมเจริญ เชียงราย
4279 60361 นางสาว รัชนี  ใจวรรณะ เชียงราย
4280 63123 นางสาว เพญ็ประภา  วงศแคม เชียงราย
4281 63124 พ.จ.ต. สมควร  ธรรมเสน เชียงราย
4282 66527 นางสาว จิราพร  วรรณโชติ เชียงราย
4283 938 นาย จํานอง  ปองดอง เชียงราย
4284 22961 นาย จิราพชัร  วรรณโชติ เชียงราย
4285 54008 นาง อัญญาณียแ  สัตยแจริง เชียงราย
4286 47011 นาย สันทดั  จันทรแเพชร เชียงราย
4287 3186 นางสาว กมลวรรณ  วงัมณี เชียงราย
4288 3278 นาย อุทยั  ทะวะดี เชียงราย
4289 12325 นาย เผาพนัธแธนิ  ธรรมบณัฑิต เชียงราย
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4290 54961 นาย บรรจง  เกรียงเกษม เชียงราย
4291 57244 นาย ธติิพงษแ  กุสาปใน เชียงราย
4292 61263 นางสาว กิ่งแกว  ชื่นพรีชัย เชียงราย
4293 61264 นาย สมชาย  พมิลเกษตรสิน เชียงราย
4294 67042 นาง จันทรแเพญ็  ริยาพราว เชียงราย
4295 67043 นางสาว วภิา  ดํารงใจกุศล เชียงราย
4296 67044 นางสาว ฐิตารียแ  เสรีสินธุแ เชียงราย
4297 67045 นางสาว ชนาภา  แกวรัตนแ เชียงราย
4298 877 นาย อภวิฒันแ  คําเขื่อน เชียงราย
4299 15020 นางสาว กันยารัตนแ  รัศมี เชียงราย
4300 66223 นาง รุงนิภาพร  ผาคํา เชียงราย
4301 3156 นาย กําจัด  เชื้อเมืองพาน เชียงราย
4302 3163 นาย ศุภชัย  อินทะนู เชียงราย
4303 20300 นาย เกียรติศักด์ิ  มีระหงษแ เชียงราย
4304 62787 นาย บณัฑิต  สุวรรณลพ เชียงราย
4305 65727 นางสาว อรวรรณ  เกตุแกว เชียงราย
4306 3224 นาย เสนหแ  อุปละ เชียงราย
4307 41296 นางสาว ฉัตรแกว  พมิพแวาปี เชียงราย
4308 44212 นาง ณัฐณิชา  ทะรินทรแ เชียงราย
4309 3253 นาง กาญจนา  คําตาย เชียงราย
4310 27017 นาง ฐิตาภรณแ (ปาริชาต)  สงคํา เชียงราย
4311 32658 นาย อนุสรณแ  เตชะสาย เชียงราย
4312 68555 นางสาว ศศิธร  รมพนาธรรม เชียงราย
4313 844 นาย พนัธแยุทธ  ปนิตาพรม เชียงราย
4314 36873 นาย ภเูจตนแ  สุริยะไชย เชียงราย
4315 12303 นาย อุปถัมภแ  กอนธิ เชียงราย
4316 47018 นาย นพดล  พทุธเนตร เชียงราย
4317 493 นางสาว เบญจพร  หากันตแ เชียงราย
4318 5075 นาย บญุชัย  ใจยะต้ืบ เชียงราย
4319 12295 นาง ปณิดา  เนตรสุวรรณแ เชียงราย
4320 36883 นาย วชิัย  วรรณราช เชียงราย
4321 54111 นางสาว วรัิลพชัร  มณีจันทรแสุข เชียงราย
4322 889 นาง สุมาลี  สมเสมอใจ เชียงราย
4323 22982 นาย สุวนิ  ไชยสาร เชียงราย
4324 46262 นาย ประเสริฐ  กุยรัมยแ เชียงราย
4325 802 นางสาว วมิลวรรณ  หาเงิน เชียงราย
4326 873 นางสาว นิชุดา  ทะนันชัย เชียงราย
4327 24957 นาย ระพ ี เกตุกวี เชียงราย
4328 24958 นางสาว ชรินทพิยแ  วนัดี เชียงราย
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4329 952 นาง มารยาท  หมายมั่น เชียงราย
4330 44222 นางสาว มัณทนา  ชัยวงคแ เชียงราย
4331 44223 นาย สุรินทรแพนัธแ  มั่นกุง เชียงราย
4332 67448 นางสาว รุจิรา  ปงกันมูล เชียงราย
4333 18307 นาย วทิยา  ตุยจอย เชียงราย
4334 5101 นาย นิคม  ถิรพงศแวฒันา เชียงราย
4335 5115 นางสาว พชิญา  การงาน เชียงราย
4336 18293 นาย อภวิชัรแ  วรีนนทแภภูทัรแ เชียงราย
4337 54044 นาย ดิเรก  ดิเรกธนิน เชียงราย
4338 5086 นางสาว รัทยา  ใจรักษแ เชียงราย
4339 41311 นาย ศุภกฤต  กุมารสิทธิ์ เชียงราย
4340 6847 นาง ฉลองเนตร  อุดปนิ เชียงราย
4341 41283 นางสาว พชิชาพร  พฒิุมา เชียงราย
4342 36903 นางสาว ปใทมนันทแ  วรีนนทแภภูทัรแ เชียงราย
4343 35611 นางสาว กรรณิการแ  ชัยวงศแ เชียงราย
4344 63092 ส.อ. หญิง วนิดา  ศรีไกรรส เชียงราย
4345 66068 นางสาว นพมาศ  ถิระสังวร เชียงราย
4346 66435 นางสาว นิภาพรรณ  โนระ เชียงราย
4347 5113 นาง อรทยั  ยาละ เชียงราย
4348 18318 นาง ยุภาพร  ทาแกว เชียงราย
4349 49212 นาง ธติินันทแ  กุยรัมยแ เชียงราย
4350 51061 นางสาว สุวาพชิญแ  บญุยวง เชียงราย
4351 3136 นาง อุมาพร  วงษา เชียงราย
4352 936 นาง สายชล  เจริญยิ่ง เชียงราย
4353 47010 นางสาว ดาวรรณแ  วงศแพนูพริิยา เชียงราย
4354 65353 นาง สุพตัรา  โกดี เชียงราย
4355 31302 นางสาว วารินทรแดา  สักการินทรแ เชียงราย
4356 48791 นางสาว ลาวลัยแ  วนัดี เชียงราย
4357 31303 นาง ตติยา  สวางทติยแ เชียงราย
4358 42190 นางสาว เยาวเรศ  คําพร เชียงราย
4359 3090 นางสาว ดารารัตนแ  เชื้อเมืองพาน เชียงราย
4360 56442 นาย พลากร  ผะกาคําแหลง เชียงราย
4361 20270 นางสาว ณัฏฐแวรินทแ  รามศิริ เชียงใหม
4362 65604 นาย เอกณรงคแ  ไชยวงษา เชียงใหม
4363 6242 นางสาว ธญัญารัตนแ  อภวิงคแ เชียงใหม
4364 45018 นางสาว ปในรัตนแ  สิทธสิงคราม เชียงใหม
4365 64067 นางสาว ษภุภาภชั  จันทรบญุวงคแ เชียงใหม
4366 12538 นาย สุรกานตแ  เข็มเพชร เชียงใหม
4367 3292 นาย เฉลิมพล  แกวอินทรแ เชียงใหม



113

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
4368 6705 นาง ศิริกุล  เพลิดเพลิน เชียงใหม
4369 42651 นาง อําภา  พนัธรัุตนแ เชียงใหม
4370 51005 นาย สุรศักด์ิ  สุวนั เชียงใหม
4371 36660 นาง พมิพแพร  ภริะคํา เชียงใหม
4372 17367 นางสาว ศรีพลู  อุปนันทแ เชียงใหม
4373 36658 นางสาว เกษร  สายฝใ้น เชียงใหม
4374 36659 นาย สุวชัญแศิษฎแ  พทุธเดชากุล เชียงใหม
4375 54849 นางสาว กนกพร  เนตรคํายวง เชียงใหม
4376 54972 นาง ธดิาพร  ดาวเดน เชียงใหม
4377 36665 นางสาว กฤษณี  เรืองฤทธิ์ เชียงใหม
4378 60956 นาย โชค  กันทาดง เชียงใหม
4379 63256 นางสาว วราภรณแ  แสงสีออน เชียงใหม
4380 24301 นาง เจนจิรา  วรินทรแ เชียงใหม
4381 29228 นาย ธวชั  แกวควายงาม เชียงใหม
4382 58648 นาง นันยิกา  วงคแกาศรี เชียงใหม
4383 3070 นาง ทองศรี  ชมชื่น เชียงใหม
4384 32086 นาย เอกชัย  เตชะสา เชียงใหม
4385 32087 นาง ธญัวลักษณแ  ชัยมณี เชียงใหม
4386 32088 นาง พฒันแณรี  โรจนศิลปชัย เชียงใหม
4387 63293 นางสาว อนันตญา  มุทมุณ เชียงใหม
4388 3074 นาง ธนัชชา  แสงจันทรแ เชียงใหม
4389 60876 นาย มานะ  ธนะฟู เชียงใหม
4390 36682 นาย ไพจิต  ชัยปราณี เชียงใหม
4391 36687 นาย บริุนทร  ยะสุพนัธแ เชียงใหม
4392 26663 นาง เรณู  มูลแกว เชียงใหม
4393 36692 นาย ขจร  จาตา เชียงใหม
4394 36694 นาง พรรณี  พวงสายใจ เชียงใหม
4395 54482 นาย จิรารุวฒันแ  จิรภาวงศแ เชียงใหม
4396 57788 นางสาว ณิชาภทัร  ศรีโสดา เชียงใหม
4397 57789 นาย ละมุล  แสงจันทรแ เชียงใหม
4398 57790 นางสาว สุดารัตนแ  กันทะวงศแ เชียงใหม
4399 62438 นาย จิรยุทธแ  ทาแกว เชียงใหม
4400 11315 นาย ปรีชา  หลูคํา เชียงใหม
4401 6613 นาย ธนวฒันแ  กรรไกร เชียงใหม
4402 20012 นาย รุง  ไชยสาร เชียงใหม
4403 45026 นาย อุเทน  เขื่อนเพชร เชียงใหม
4404 62515 นาง สุพรรณณี  กาวลิา เชียงใหม
4405 64045 นาย จักรพนัธแ  บตุรเต เชียงใหม
4406 12537 นางสาว กนกลักษณแ  กาหลง เชียงใหม
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4407 11856 นาย พรุิณ  สุรัตนแ เชียงใหม
4408 63594 นางสาว เกศมณี  ใบเหลือง เชียงใหม
4409 66482 นางสาว ชมพนูุท  เทพบตุรดี เชียงใหม
4410 51118 นางสาว เกษฎาวลัยแ  ตันริยงคแ เชียงใหม
4411 67361 นางสาว จุไรรัตนแ  ขันจันทรแ เชียงใหม
4412 42176 นาง นันทจันทรแ  รินคํา เชียงใหม
4413 67266 นางสาว เบญจพร  มูลกาศ เชียงใหม
4414 51405 นาย ปยิะ  เกษร เชียงใหม
4415 26775 นาย สันติ  ชุนดี เชียงใหม
4416 26797 นางสาว เกษศิรินทรแ  กันทะอินทรแ เชียงใหม
4417 26805 นางสาว อรวรรณ  ตันหลา เชียงใหม
4418 36906 นาง นิชานันทแ  พรมใจ เชียงใหม
4419 8906 นางสาว ขนิษฐา  รักติประกร เชียงใหม
4420 8907 นางสาว ยสุตมา  จันทรแเจียก เชียงใหม
4421 8908 นาย แทน  ลีลาศีลธรรม เชียงใหม
4422 8909 นาง อําพร  งวนสําอางคแ เชียงใหม
4423 25811 นาย ศรายุทธ  สุขยศศรี เชียงใหม
4424 25812 นาย มิ่งขวญัชัย  พรหมจักรแแกว เชียงใหม
4425 46996 นางสาว รัชนู  ประชาสุภาพ เชียงใหม
4426 48520 นาย พษิณุ  ผิวมณี เชียงใหม
4427 20269 นาย ชัยณรงคแ  ต๊ิบประใจ เชียงใหม
4428 28375 นางสาว พมิพา  เดชเดชะ เชียงใหม
4429 3030 นาง ชัญญา  ตาแจ เชียงใหม
4430 36715 นาง รัชนี  ศักด์ิสอ เชียงใหม
4431 42180 นาง พรรณี  สุภาษติ เชียงใหม
4432 42183 นาง ณัฐชยา  สระเสริม เชียงใหม
4433 43293 นาง อุษา  ตุยเลิศ เชียงใหม
4434 66321 นาย ณัฐวฒิุ  รินเชื้อ เชียงใหม
4435 3066 นาย นวรัฐ  โสตถิถาวร เชียงใหม
4436 36745 นางสาว ฐิติรัตนแ  ศรีนวล เชียงใหม
4437 46285 นางสาว วรณัน  วริะภาสกุล เชียงใหม
4438 52521 นางสาว วลัลยา  รุจนเวชชแ เชียงใหม
4439 42934 นาย กฤษฎากรณแ  ดวงดี เชียงใหม
4440 3031 นาย วชิาติ  นาวาพสุิทธิ์ เชียงใหม
4441 3034 นาย อนุชา  ดวงเงา เชียงใหม
4442 49551 นางสาว นันทวนั  ไชยสิทธิ์ เชียงใหม
4443 49552 นาง ยุพา  ทศิเมือง เชียงใหม
4444 66249 นาง สุธาสินี  คนกลา เชียงใหม
4445 66262 นางสาว เตือนใจ  อินชัย เชียงใหม
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4446 66664 นาง กรรณิกา  ยืนยง เชียงใหม
4447 23223 นาย อนุศักด์ิ  กิติราช เชียงใหม
4448 42181 นาง หรรษา  ทองคงอวม เชียงใหม
4449 57900 นางสาว กชกร  จันทรแอินทรแ เชียงใหม
4450 3172 นาย จํารุณ  อินต฿ะ เชียงใหม
4451 58029 นาง สุพศิตา  สุขสมบรูณแ เชียงใหม
4452 11665 นางสาว นิศรา  รัฐผไท เชียงใหม
4453 25815 นาง ปณุณิกา  รินสินจอย เชียงใหม
4454 46671 นาย อนวทัยแ  ไชยบญุเรือง เชียงใหม
4455 48080 นาง สิริรัตนแ  วงคแจันทรแตา เชียงใหม
4456 6709 นางสาว ชมนภสั  อะกะเรือน เชียงใหม
4457 6710 นาง จีราภา  อภชิัย เชียงใหม
4458 6711 นาง พมิลวรรณ  ดวงเงา เชียงใหม
4459 6712 นาย วรีะพล  บตุรแกว เชียงใหม
4460 29811 นาง นันทา  ปานออง เชียงใหม
4461 43296 นางสาว กัญญาณัฐ  ศรีวะรา เชียงใหม
4462 43297 นาย วรรณเดช  คําภษูา เชียงใหม
4463 53989 นางสาว วรัิญญา  อุนบาน เชียงใหม
4464 53994 นาง พนัชกร  สมแกว เชียงใหม
4465 65134 นางสาว นัทธมน  ชัญชกรธนยศ เชียงใหม
4466 65135 นางสาว สิริกาญจนแ  เมธาวนิสุรยศ เชียงใหม
4467 3062 นาย ณัฐชนัน  กอนจําปา เชียงใหม
4468 64915 นางสาว พลเกต  อินตา เชียงใหม
4469 48587 นางสาว อัจฉรา  มะโน เชียงใหม
4470 66438 นาง นงนุช  ไชยชะนะ เชียงใหม
4471 8724 นางสาว มยุรี  ไชยสุภา เชียงใหม
4472 15912 นาย ปรีชา  คุณแสน เชียงใหม
4473 36765 นาง สุพรรณี  อุตมะติง เชียงใหม
4474 67127 นางสาว จิราภรณแ  ไชยสุภา เชียงใหม
4475 37104 นาย ทฆิัมพร  พลูทรัพยแ เชียงใหม
4476 50258 นาย จตุพร  สิมลี เชียงใหม
4477 49554 นาย สุรชัย  อุลัย เชียงใหม
4478 42173 นาง อมรรัตนแ  งอนมาก เชียงใหม
4479 26514 นาย พรชัย  วงศแศรีพรม เชียงใหม
4480 3056 นาย สาทติยแ  บญุมี เชียงใหม
4481 67048 นาย กชกร  แสนทาโจ เชียงใหม
4482 47968 นาย ปรมะ  กัณทวงศแกุล เชียงใหม
4483 3097 นาง สไบพร  นามะยอม เชียงใหม
4484 12440 นางสาว เกตุสุรินทรแ  ใจเที่ยง เชียงใหม
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4485 31304 นาย ดําเกิง  บญุมา เชียงใหม
4486 3024 นางสาว ศรินทรแทพิยแ  ดวงวไิลย เชียงใหม
4487 3027 นาย บรรเจิด  อินทรัตนแ เชียงใหม
4488 26767 นางสาว ปยิะวรรณ  กเองแกว เชียงใหม
4489 3081 นาง จําเนียร  แกวเขียว เชียงใหม
4490 60056 นาง ออยใจ  แดงมูล เชียงใหม
4491 64513 ส.ต.ท. พงษแพนัธแ  เปง็ดวง เชียงใหม
4492 58388 นาง ดาวเรือง  ครองสัตยแ เชียงใหม
4493 29809 นางสาว บงกช  ปใญญาพรม เชียงใหม
4494 9788 นางสาว จุฑามาส  จันทะเวช เชียงใหม
4495 9792 นาง อัญชลี  เสารแแกว เชียงใหม
4496 36744 นาย ประจักษแ  วงคแปใญญา เชียงใหม
4497 43849 นาย ชนินทรแ  แซฟุูง เชียงใหม
4498 45968 นาง กมลพร  ธรรมชัย เชียงใหม
4499 36681 นางสาว อรทยั  สิริกุลขจร เชียงใหม
4500 64164 นางสาว อพชัชา  กังวาฬวงษแ เชียงใหม
4501 64165 นางสาว อัมพกิา  ศิริ เชียงใหม
4502 65542 ส.ต.อ.หญิง พรรณทพิยแ  โกสียแศิริกุล เชียงใหม
4503 43386 นางสาว ยุพเรศ  สําเภา เชียงใหม
4504 12207 นาย วฒันา  ปใญญาเตมียแ เชียงใหม
4505 36751 นาย ประวทิยแ  ภมูิภกัด์ิ เชียงใหม
4506 40155 นาง อัจฉรา  ยิ้มสวสัด์ิ เชียงใหม
4507 68587 นาย ชีวานนทแ  หนอชาย เชียงใหม
4508 51423 นาย ศักด์ิศรี  วเิศษคุณ เชียงใหม
4509 54973 นาย อัศวนิ  ดาวเดน เชียงใหม
4510 50724 นางสาว ภาวนียา  ไชยคํา เชียงใหม
4511 59738 นาง กรรณิการแ  เสริมเกษม เชียงใหม
4512 30713 วาที่ร.ต. สนธยา  เผาพนัธแ เชียงใหม
4513 43364 นางสาว สุขณิชชา  ยูงทอง เชียงใหม
4514 54759 นาย สิทธนินทแ  โสกันทตั เชียงใหม
4515 21091 นางสาว เนตรหทยั  จันทมาส เชียงใหม
4516 31205 นาง ภริูชยา  ภทัรสุขเกษม เชียงใหม
4517 51829 นางสาว ดวงเดือน  จันทรแต฿ะ เชียงใหม
4518 53271 นาย สุวทิยแ  หนอพฒิุ เชียงใหม
4519 58587 นาย ถวลิ  เมืองแทน เชียงใหม
4520 65184 นาง วลิาวลัยแ  ใจอาย เชียงใหม
4521 36915 นาง บษุบา  ทรายหมอ เชียงใหม
4522 3759 นาง วาสนา  เสนนะ เชียงใหม
4523 20385 นางสาว โฉมฉาย  ใจแปง เชียงใหม
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4524 26283 นาย พฒันพงคแ  ทพิยแวงคแ เชียงใหม
4525 64090 นาย วรุิณ  ฟุูงธนะกุล เชียงใหม
4526 26813 นาย ศุภชาติ  ไชยมหา เชียงใหม
4527 52116 นาย สงกรานตแ  บญุมา เชียงใหม
4528 55055 นาย มงคล  นันธิ เชียงใหม
4529 67412 นาย นฤดม  สวนบญุ เชียงใหม
4530 3047 นาย ดวงเนตร  วงศแจักร เชียงใหม
4531 42174 นางสาว กนกกานตแ  เขตหรัิญกนก เชียงใหม
4532 29812 นางสาว วรปภา  ภทัรสิทธอิมร เชียงใหม
4533 49211 นาย นิพฐิพนธแ  มูตยะ เชียงใหม
4534 64568 นาง สาวติรี  ไหวเคล่ือน เชียงใหม
4535 16098 นาย สมชาย  คําภลิะ เชียงใหม
4536 51421 นาย ภานุวฒันแ  ไชยวงคแ เชียงใหม
4537 39624 นาง ศรีวรรณ  มูลหลา เชียงใหม
4538 51422 นางสาว ธญัญาพมิพแ  ฟเูดช เชียงใหม
4539 57595 นาง สุภาพร  วงศแชื่น เชียงใหม
4540 59973 นางสาว ทองพรรณแ  ทองสุข เชียงใหม
4541 61511 นาง พชิามณฑแ  คาขาว เชียงใหม
4542 51427 นาง นีรชา  สมถวลิ เชียงใหม
4543 52278 นางสาว ศิวพร  อภวิงศแ เชียงใหม
4544 12118 นางสาว อณูพรรณ  มณีวงศแ เชียงใหม
4545 36679 นาย สัญญา  เมืองใหม เชียงใหม
4546 56475 นาย ทวพีงษแ  โพธิ เชียงใหม
4547 12563 นางสาว กัญปวรีแ  เกิดเจริญ เชียงใหม
4548 66475 นางสาว นภทัรธมณฑแ  นิ่มชนะพธิวิตั เชียงใหม
4549 67504 นางสาว เหมวรรณ  เหมืองแกว เชียงใหม
4550 47766 นางสาว ภาวณีิ  โพธิม์ั่น เชียงใหม
4551 50639 นางสาว อังสนา  แสนกุย เชียงใหม
4552 16093 นางสาว จันทแพมิพแ  ไชยอินทรแ เชียงใหม
4553 36736 นาย วทิยา  คําปวน เชียงใหม
4554 3018 นาย สมบญุ  หรัิณยโชติ เชียงใหม
4555 15987 นาย ชัยรัตนแ  วเิชียรสาร เชียงใหม
4556 39124 นางสาว สกุณี  อิ่นตา เชียงใหม
4557 63881 นาย สุรพงษแ  ชัยรัตนแ เชียงใหม
4558 45003 นางสาว รุงทพิยแ  ชัยพรม เชียงใหม
4559 67386 นาย ธวชัชัย  กษนัติ เชียงใหม
4560 25156 นางสาว ขนิษฐา  สนิทการ เชียงใหม
4561 51713 จาเอก กําธร  กันทะวงษแ เชียงใหม
4562 25951 นางสาว รัชนีมล  สอนปใน เชียงใหม
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4563 46678 นาง ณัฐธดิา  ยาสมุทร เชียงใหม
4564 46679 นางสาว พรรณี  ไชยวงคแ เชียงใหม
4565 46680 นาย สยาม  ทาคํา เชียงใหม
4566 46999 นาย เอนก  ชัยชนะ เชียงใหม
4567 68588 นางสาว สาธนิี  เจริญนากิจ เชียงใหม
4568 45312 นาง ธญัชนก  กเองโน เชียงใหม
4569 45308 นางสาว ณัฐปาลิน  กุณาเบี้ย เชียงใหม
4570 46698 นาง กมลพร  นิลาลน เชียงใหม
4571 66454 นาง จงรักษแ  ต฿ะใจ เชียงใหม
4572 31212 นาง จารุวรรณ  นิติกุลชินภาค เชียงใหม
4573 51602 นางสาว สยุมพร  แกวพกุกแ เชียงใหม
4574 52798 นางสาว เข็มจิรา  โลแกว เชียงใหม
4575 22801 นาง ศศิทร  ปากเกร็ด เชียงใหม
4576 22802 นาย ศักด์ิชัย  พรหมเสน เชียงใหม
4577 42634 นาง แสงเดือน  ขุนทอง เชียงใหม
4578 3075 วาที่ร.อ. นิพนธแ  ปใญโญ เชียงใหม
4579 25821 นาง ระพพีรรณ  รูปขําดี เชียงใหม
4580 47768 นาย พพิฒันแ  วรสิทธดํิารง เชียงใหม
4581 63255 นางสาว สุภาวดี  พกิุล เชียงใหม
4582 51420 นาย อนุชาติ  ปนันคํา เชียงใหม
4583 47305 นางสาว นุชจรีพนัธุแ  คงจิตงาม เชียงใหม
4584 53995 นาง วภิาดา  หนอกิจ เชียงใหม
4585 36671 นาง จุไรรัตนแ  ใหมจันทรแแดง เชียงใหม
4586 60245 นางสาว นุจิรินทรแ  ไชยวฒิุ เชียงใหม
4587 50280 นาย มานพ  ภทัรประภาพร เชียงใหม
4588 50281 นางสาว จิณหแวรา  บญุยวง เชียงใหม
4589 14394 นาย ชัยธรีณัฏฐแ  สกุลธญัพร เชียงใหม
4590 22212 นางสาว การะเกศ  ไครจาย เชียงใหม
4591 54138 นาย อาทติยแ  ลานบญุมี เชียงใหม
4592 66698 นาย ศิวโรจนแ  โอดชุม เชียงใหม
4593 62959 นางสาว จันทรแเจา  วงศแไวทยากูร เชียงใหม
4594 51469 นางสาว ศิริพร  บญุตัน เชียงใหม
4595 65133 นาย วรธน  เฟื่องถิ่นขาว เชียงใหม
4596 55993 นาง นรีรัตนแ  งานการ เชียงใหม
4597 55994 นาง อาภาภรณแ  จันทรแงาม เชียงใหม
4598 64842 นาง พรพมิล  คําหลา เชียงใหม
4599 37077 นางสาว พวงทอง  โกฎคํา เชียงใหม
4600 54716 นาย จํารัส  เสนปานัน เชียงใหม
4601 54717 นาง อรพนิทแ  สุวรรณ เชียงใหม
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4602 58405 นาง จตุพร  รวมศรี เชียงใหม
4603 65005 นางสาว ณัฐชา  เวยีงสีมา เชียงใหม
4604 65017 นาย สงกรานตแ  ศรีจันทรแ เชียงใหม
4605 67980 นาง สายรุง  เชียงมูล เชียงใหม
4606 67981 นางสาว นนทพร  ไชยเสนา เชียงใหม
4607 31332 นางสาว ชนิดาภา  คิดสม เชียงใหม
4608 20267 นาย ผดุง  โพนเมืองหลา เชียงใหม
4609 59537 นาง รุงทพิยแ  ชัยชนะ เชียงใหม
4610 48534 นางสาว อภริมยแ  สมณะ เชียงใหม
4611 64089 นาย ธนิก  ธนศิรโชติ เชียงใหม
4612 65896 นางสาว อนงคแ  ปยิม เชียงใหม
4613 66311 นาย จักรภพ  เลาหรอดพนัธแ เชียงใหม
4614 66323 นางสาว ปยิะนุช  ยะโส เชียงใหม
4615 18495 นาง วรรณา  พรมนันตา เชียงใหม
4616 66685 นาย สายันตแ  ภผิูวขํา เชียงใหม
4617 66699 นาง วรนุช  ภผิูวขํา เชียงใหม
4618 56386 นาย ภาณุพงศแ  มะณีทอง เชียงใหม
4619 22525 นางสาว วรรณแนิดา  ดอนลาว เชียงใหม
4620 31325 นาย จิรพงศแ  เวฬุสาโรจนแ เชียงใหม
4621 14129 นาย ทพิยแภาเวชชแ  ณเชียงใหม เชียงใหม
4622 22607 นางสาว จุติภคั  โตทองสุข เชียงใหม
4623 5057 นางสาว อุบลรัตนแ  ปอูม เชียงใหม
4624 31209 นางสาว ภคัจิรา  ศรีมณี เชียงใหม
4625 31210 นาง สุภทัรา  วริิยา เชียงใหม
4626 46675 นาย ภานุภณ  ปรีชาธนัทสกุล เชียงใหม
4627 48527 นางสาว ณิชาดา  ไครโทง เชียงใหม
4628 8746 นาง ปริศนา  จอมเรือง เชียงใหม
4629 26656 นาย ถิรศักด์ิ  ปางสุข เชียงใหม
4630 36759 นาง สุพนิ  แสงประสิทธิ์ เชียงใหม
4631 55907 นาง ภญิญานี  วงัธยิอง เชียงใหม
4632 55909 นางสาว กาญจนา  ศรีประเสริฐ เชียงใหม
4633 24743 นางสาว ศุภลักษณแ  บศุดี เชียงใหม
4634 66781 นางสาว ภคักมล  ใจมา เชียงใหม
4635 36698 นาง สาวณีิ  งามชวง เชียงใหม
4636 45969 นาย นิพนธแ  ดิชวงศแ เชียงใหม
4637 12208 นางสาว ปยิะวดี  กุลยุทธ เชียงใหม
4638 15614 นาย พงษแพรรณ  วงคแคม เชียงใหม
4639 51189 นางสาว จริยาภรณแ  อินสอน เชียงใหม
4640 31202 นาย ดวงเดน  ศรีบรีุ เชียงใหม
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4641 46673 นางสาว ธนัยแนิชา  สิทธพิงษแเจริญ เชียงใหม
4642 65846 นาย จักรพงศแ  พลูสวสัด์ิ เชียงใหม
4643 827 นางสาว ปาณิสรา  วชิระโภคะกุล เชียงใหม
4644 61640 นาง ณฐภทัร  วงศแใน เชียงใหม
4645 9799 นางสาว สุกัญญา  สมสนิท เชียงใหม
4646 36761 นาง จุรีรัตนแ  ชัยรัตนแ เชียงใหม
4647 29814 นาย กมล  ประทมุ เชียงใหม
4648 3050 นาง พรพนา  ศรีจันทรแ เชียงใหม
4649 68144 นางสาว บณุรดา  บญุทรงสันติกุล เชียงใหม
4650 49550 นาย ประพทัธแ  เรือนใจ เชียงใหม
4651 3079 นาง สุรียแ  สุวรรณ เชียงใหม
4652 66956 นางสาว นิลาวลัยแ  วรีะจรรยา เชียงใหม
4653 31216 นาย ประธาน  ปนิตาดง เชียงใหม
4654 57668 นาย พงศแศักด์ิ  แสงสวาง ตรัง
4655 61832 นาง พสุิทธิศ์รี  จิตตแมั่น ตรัง
4656 4532 นางสาว สุดใจ  เศษสิน ตรัง
4657 26206 นาย ฉัตรชัย  ชูผอม ตรัง
4658 37809 นาง ดวงพร  รัตนสิมานนทแ ตรัง
4659 41475 นาง สุกัญญา  รัชนีกุล ตรัง
4660 41823 นางสาว อัจฉรา  ชัยพนัธุแ ตรัง
4661 54581 วาที่ร.ท. หสัพงศแ  เตละกุล ตรัง
4662 63204 นางสาว เปมิกา  พหพุฒันา ตรัง
4663 7663 นางสาว วลิาวลัยแ  เจือกโวน ตรัง
4664 8259 นางสาว พรวไิล  ชูจินดา ตรัง
4665 22108 นางสาว สุวรรณี  คีรีรัตนแ ตรัง
4666 31594 นาย การุณ  ชวยสุวรรณ ตรัง
4667 7650 นาง ปรียา  ชูแกวรวง ตรัง
4668 31619 นาย ธนานนทแ  ศรนรายณแ ตรัง
4669 57303 นาง ประภาวรรณ  ลวนเสง ตรัง
4670 57304 นาง นัฐวกิา  นุนชูผล ตรัง
4671 45135 นาง พมิพาพร  แสงสุวรรณ ตรัง
4672 12841 นาย วโิรจนแ  แกวพทิยา ตรัง
4673 37781 นาย สราวธุ  จิ้วกาย ตรัง
4674 22112 นาย ภานุวฒันแ  สูงสุทธิ์ ตรัง
4675 31592 นางสาว อรพนิทแ  บษุบา ตรัง
4676 37773 นางสาว สิวพิรรณ  พดัทอง ตรัง
4677 11549 นาย มนตแชัย  ชุมชื่น ตรัง
4678 22132 นาย ไตรรงคแ  จิตตแมั่น ตรัง
4679 26140 นาง ณัชชา  ชูไฝธนันดา ตรัง
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4680 64203 นาง สุกัญญา  แปนูไทย ตรัง
4681 66058 นางสาว เนตรแนภา  อาตเตง ตรัง
4682 66059 นาง สุพรรษา  บริโท ตรัง
4683 66950 นาย ศุภกร  ราชรี ตรัง
4684 7890 นาง กรกานตแ  จันทรแกระจาง ตรัง
4685 17198 นาง ธนิญาภรณแ  ทองแจง ตรัง
4686 22091 นาง สุมาลี  จํานงคแ ตรัง
4687 22093 นาง ไพลิน  จรทอง ตรัง
4688 22097 นาง วภิาวดี  ดวงหอย ตรัง
4689 37823 นาง นิรมล  ศรีดี ตรัง
4690 7686 นางสาว ณพชัญแปภา  เกรียงไกรศักด์ิ ตรัง
4691 22089 นาย ภริมยแ  ทองผ้ึง ตรัง
4692 49653 นางสาว สิวรินทรแ  ทองศรี ตรัง
4693 43507 นาย สุวทิยแ  ศรีทอง ตรัง
4694 50341 นาย จํารัส  สุขประทมุ ตรัง
4695 42380 นาง เยาวลักษณแ  นาคสอิ้ง ตรัง
4696 55016 นางสาว ศรีหทยั  ทองแกว ตรัง
4697 62632 นางสาว ขนิษฐา  สิทธชิัย ตรัง
4698 63426 นางสาว จิตลัดดา  ภกัดีโชติ ตรัง
4699 22100 นางสาว นภาพร  พลูจิตร ตรัง
4700 22103 นาง สุนิศา  เกื้อชูศรี ตรัง
4701 22104 นาง ประไพพร  แกวนอย ตรัง
4702 22105 นาย ศรันยแ  โพธิว์จิิตร ตรัง
4703 50541 นาง สุภชัชนี  คิดถูก ตรัง
4704 67716 นาย ววิฒันแ  เกื้อชูศรี ตรัง
4705 61735 นาง พรพมิล  ปลองหอย ตรัง
4706 63856 นาง ปวริศา  เพช็รแสวาง ตรัง
4707 65869 นางสาว กาญจนา  แกวมี ตรัง
4708 66702 นาย ตุลยแ  โชติโรจนแผล ตรัง
4709 4817 นางสาว เพญ็พศิ  ขันแกลว ตรัง
4710 26186 นาง สุกัญญา  ศรีออน ตรัง
4711 65464 นาง ภานิชา  แกวพทิยา ตรัง
4712 65498 นางสาว นวนิดา  ไกรทอง ตรัง
4713 66719 นางสาว พมิพแชนก  หมีทอง ตรัง
4714 66720 นางสาว จันทนี  เฮาฮูเที่ยน ตรัง
4715 2445 นาง มะลิวลัยแ  บญุจําเนียร ตรัง
4716 32996 นางสาว สุดจิต  นาคพน ตรัง
4717 50542 นาย โชคชัย  รอดรักษา ตรัง
4718 31593 นางสาว มณฑแจิตร  ปยิภาณีกุล ตรัง
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4719 56507 นางสาว อารมยแ  ทองคําแท ตรัง
4720 56508 นาย กมล  ศรีวโิรจนแ ตรัง
4721 26694 นางสาว ปริศนา  วงษแจีน ตรัง
4722 33607 นางสาว มัทนา  จิตฉลาด ตรัง
4723 51257 นางสาว นงนุช  ดวงเรือง ตรัง
4724 28795 นางสาว นัทยา  ธติิชัย ตรัง
4725 43509 นาง สุขชีพ  ศรีประสิทธิ์ ตรัง
4726 52818 นาง ปาณิสรา  โกเอี้ยน ตรัง
4727 58120 นางสาว ฮาลีมะ  ไกรทอง ตรัง
4728 58247 นาง รัตนาภรณแ  เยาวแดํา ตรัง
4729 58248 นาย อํามอน  แสงรัตนแ ตรัง
4730 68216 นาย อรรฆวรรณ  สุขคลาย ตรัง
4731 37785 นาย วโิรจนแ  ปราบรัตนแ ตรัง
4732 67090 นางสาว วฤณพร  ดํารงคแ ตรัง
4733 65864 นาง สิรินันทแ  ชูสุข ตรัง
4734 39270 นาง เจนจิรา  ชูเกิด ตรัง
4735 58567 นางสาว วไิล  เกื้อมณี ตรัง
4736 22086 นาย อําพล  จงราบ ตรัง
4737 7668 นางสาว จิรารัตนแ  แกวพทิกัษแ ตรัง
4738 7683 นาง จิรา  สังเมือง ตรัง
4739 37592 นาง ประคอง  แกนเมือง ตรัง
4740 51479 นางสาว นิตยา  ฤทธิเ์สนี ตรัง
4741 68338 นาย สุวทิยแ  ตันติสัจกุล ตรัง
4742 37776 นางสาว หงสแทอง  รักเนียม ตรัง
4743 7639 นาง ณัชชา  เหมมาชูเกียรติกุล ตรัง
4744 7640 นาง อินทริา  ชูคง ตรัง
4745 12715 นาง ปยินันทแ  สังขแแกว ตรัง
4746 49973 นางสาว หนึ่งฤทยั  ขาวขํา ตรัง
4747 54811 นางสาว ชุติกาญจนแ  เทพสุทธิ์ ตรัง
4748 6996 นางสาว วรรณรณี  จิตบญุ ตรัง
4749 11528 นาง มะลิวลัยแ  แคนยุกตแ ตรัง
4750 11529 นาง ชุติกาญจนแ  บรรสาร ตรัง
4751 31600 นาง มัตติกา  เชยชื่นจิตร ตรัง
4752 45119 นาง สาธ ุ ศรีไตรรัตนแ ตรัง
4753 7659 นาง ปริสา  ลัทธพิรหม ตรัง
4754 7899 นาง ยุพเยา  นวลนิ่ม ตรัง
4755 68334 นาย สนธยา  สงสุวรรณ ตรัง
4756 68335 นาย สมศักด์ิ  คงดํา ตรัง
4757 12847 นาย ณรงคแ  พรหมมี ตรัง
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4758 33597 นางสาว ศศิโรชญา  ใจตรง ตรัง
4759 7689 นาง วราภรณแ  คงดํา ตรัง
4760 11535 นางสาว อรเอื้อกุลนแ  จาวสูิตร ตรัง
4761 28790 นางสาว สุคนธา  สุขพล ตรัง
4762 58321 นาง ชุลีพร  จาวสูิตร ตรัง
4763 58519 นาง น้ําคาง  ชวยตระกูล ตรัง
4764 58520 นางสาว สุธาทพิยแ  รัตนชู ตรัง
4765 64479 นาง มลฤดี  ปิ่นทอง ตรัง
4766 68538 นาง ธนัยพร  สุบรรณพนัธแ ตรัง
4767 16735 นางสาว อุไร  ซําฮกต้ัน ตรัง
4768 24606 นาย ชาติชาย  เหมมาชูเกียรติกุล ตรัง
4769 65463 นางสาว ทพิวรรณ  ชัยตรี ตรัง
4770 7644 นาง นฤมล  ปานแดง ตรัง
4771 7646 นาง เรไร  พลแสง ตรัง
4772 7661 นาย ภกัตรแ  เอียดเรือง ตรัง
4773 37795 นางสาว ดลพร  ไชยศร ตรัง
4774 37796 นางสาว ลัดดาวรรณ  รักทองหลอ ตรัง
4775 37797 นางสาว นันทยิา  ยิ้มยอง ตรัง
4776 43502 นาย ทพิากร  เดชพชิัย ตรัง
4777 57293 นาย อนันตแ  ไพศรี ตรัง
4778 65465 นาง สิยาภรณแ  เอียดชะตา ตรัง
4779 22075 นาง พมิพแวลัญชแ  เชี่ยวงาน ตรัง
4780 45112 นาง วรา  สุขล้ิม ตรัง
4781 45117 นาย ประสิทธิ ์ ดวงชาญ ตรัง
4782 45118 นางสาว สุขุมา  เกาเอี้ยน ตรัง
4783 65314 นาย นิคม  จรณโยธนิ ตรัง
4784 67877 นางสาว อรยา  จันทรแหอม ตรัง
4785 16409 นาง พรรณราย  รามสูรยแ ตรัง
4786 45113 นาย วรีะยุทธ  อุตสาหะ ตรัง
4787 5126 นาง ปาณิศา  ดาราฉาย ตรัง
4788 7690 นาย พชิิต  ศรีเพชรแ ตรัง
4789 52223 นางสาว สุวรรณี  สารณะ ตรัง
4790 68420 นางสาว เรวดี  ณ พทัลุง ตรัง
4791 63206 นาง วนัเพญ็  บญุจันทรแ ตรัง
4792 22069 นาง กัลยาณี  ชูสกุล ตรัง
4793 22082 นาย สนิท  เพยีรมิตร ตรัง
4794 31610 นาย ระบาย  เต็มยอด ตรัง
4795 64001 นางสาว ชนิสรา  ชัยศิริ ตรัง
4796 67512 นางสาว เจนจิรา  เหล็มปาน ตรัง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
4797 15189 นางสาว สาธร  พชิยมงคล ตรัง
4798 43505 นางสาว ขนิษฐา  จันทรแแกว ตรัง
4799 4084 นางสาว กาญจนา  คงสี ตรัง
4800 45353 นาย รอศล  ตูดํา ตรัง
4801 60343 นาง จันจิรา  สาราบรรณแ ตรัง
4802 60344 นาง กนกกานตแ  ขาวดี ตรัง
4803 43504 นางสาว ฐิติมา  บญุเกื้อ ตรัง
4804 4699 นาง กมลรส  เหลนเพช็ร ตรัง
4805 66946 พ.จ.อ. อรุณ  หาสังขแ ตรัง
4806 39734 นาง ยุวดี  ชูเกิด ตรัง
4807 49724 นาย ทศพล  พูตระกูล ตรัง
4808 49727 นาย ปรีชา  หะสัง ตรัง
4809 63425 นาย ปใณณวชิญแ  ณรงคแ ตรัง
4810 63427 นางสาว ภลินี  สุวรรณคช ตรัง
4811 63691 นาง ณพรรธนแสร  อรรถชัยยะ ตรัง
4812 4078 นาง พชัริน  เทพแกว ตรัง
4813 37801 นางสาว ศุจิรัตนแ  แซซ้ิม ตรัง
4814 58476 นางสาว อรชร  ภริมยแ ตรัง
4815 65240 นาย จํานรรจแ  แสงฉ่ํา ตรัง
4816 65241 นางสาว วชัรี  ตรงบาตัง ตรัง
4817 65242 นาย สุชานนทแ  ราชเล็ก ตรัง
4818 65282 นางสาว นันทกิานตแ  ดําเรือง ตรัง
4819 66155 นางสาว นันทแรดี  แทนพทิกัษแ ตรัง
4820 58825 นางสาว อุทมุพร  พลเดช ตรัง
4821 58846 นางสาว ชนัญชิดา  แกวประจํา ตรัง
4822 45708 นาง วนิดา  สารานพกุล ตรัง
4823 46757 นาง สุจิตรา  จันทนพนัธแ ตรัง
4824 46758 นางสาว พชัรี  อุยเจริญ ตรัง
4825 11546 นาย สุธรรม  เหมไพบลูยแ ตรัง
4826 37810 นาง การะเกด  คงนคร ตรัง
4827 52121 นาง วยิะษา  สุรสินธุแ ตรัง
4828 52279 นางสาว พลอยปภสั  วชัรโชคชัยพงษแ ตรัง
4829 26198 นาย จํานาญ  สีตอง ตรัง
4830 26201 นาง อุษา  คงปลอด ตรัง
4831 47090 นาย ทองคํา  สูงสุด ตรัง
4832 49651 นาย สรวศิยแ  คงออน ตรัง
4833 64896 นางสาว สิโรรัตนแ  รัตนพล ตรัง
4834 64897 นางสาว สิรินธนา  ไทยกลาง ตรัง
4835 64898 นางสาว ศรีสุดา  พลผอม ตรัง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
4836 66187 นาง ณัฐกานตแ  พนัธแแกว ตรัง
4837 66385 นางสาว ลลิตา  เจริญสุข ตรัง
4838 23020 นาย สัมพนัธแ  เลิศประดับพร ตรัง
4839 4716 นาง ณัฐเนตร  ฉัตรกาญจนแกุล ตรัง
4840 7684 นางสาว ภริวดี  โพธิว์จิิตร ตรัง
4841 33623 นาง รัชนี  วรรณบวร ตรัง
4842 43030 นาง อลิศรา  อัมพนัธแ ตรัง
4843 7688 นาย วาณิชยแ  แซล่ิม ตรัง
4844 28740 นางสาว วรรณกร  สงหนู ตรัง
4845 33629 นาย จุมพฏ  จันแดง ตรัง
4846 7694 นาย กฤษฎา  สายเมธา ตรัง
4847 37793 นาง ลาวลัยแ  สมบติั ตรัง
4848 47374 นาย สาโรจนแ  สิทธชิัย ตรัง
4849 51653 นางสาว ณิชากร  นิดคง ตรัง
4850 33632 นาง ชลกนก  ศรีหมอก ตรัง
4851 33633 นาง ทพิยแนภา  ลิมปนานนทแ ตรัง
4852 4567 นาง อรทยั  มีสุข ตรัง
4853 11547 นางสาว พรทพิยแ  กุยุคํา ตรัง
4854 33609 นาง จตุพร  นานอน ตรัง
4855 47373 นาย อาคม  ยิ้มสง ตรัง
4856 33631 นาย ทวิตัถแ  ขวญัเมือง ตรัง
4857 66146 นางสาว พนิดา  ทองวารี ตรัง
4858 37815 นางสาว รุจิรา  เกียรติพมิล ตรัง
4859 51622 นาง กิ่งกาญจนแ  เกียรติเมธา ตรัง
4860 66595 นาย จักริน  ภกัดีสุวรรณ ตรัง
4861 47088 นาง วราภรณแ  ศรีนคร ตรัง
4862 47093 นาง ศรีฎา  จันทรแประเวช ตรัง
4863 51489 นางสาว ดวงเดือน  สุขี ตรัง
4864 57262 นางสาว พชัรินทรแ  วรรณวฒันแ ตรัง
4865 22115 นาย ชัยสิทธิ ์ เอียดงามสม ตรัง
4866 22117 นาง ปรียานุช  แสงเสนหแ ตรัง
4867 47376 นาย เทพภากร  ออนแกว ตรัง
4868 49659 นาย สมควร  ชูสิงหแ ตรัง
4869 67528 นาย ธนวฒันแ  จันทวี ตรัง
4870 58826 นาง รัตนา  วองวรานนทแ ตรัง
4871 4641 นาย ยุทธนา  สาละวนั ตรัง
4872 31626 นาง สุปรีดา  มากมุข ตรัง
4873 54582 นางสาว พรเพญ็  อุตะปะละ ตรัง
4874 62036 นางสาว ชยานิษฐแ  หะสัง ตรัง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
4875 54346 นาง ดาริน  เชยชื่นจิตร ตรัง
4876 7645 นาย จริน  หมวดใหม ตรัง
4877 40331 นางสาว วจิิตรรัตนแ  มีเสียง ตรัง
4878 66039 นางสาว วริดา  นิ่มดํา ตรัง
4879 33624 นางสาว จีรพรรณ  สวสัด์ิธานี ตรัง
4880 37820 นาง สุวพชัร  เจนวชิชุเมธ ตรัง
4881 46397 นาย ชาตรี  แนนแผน ตรัง
4882 61976 นาง อัญชลี  จุยเส็ง ตรัง
4883 22111 นางสาว สุรัญญา  หมวดอินทรแทอง ตรัง
4884 22114 นาย ทกัษณิ  ชามภวูราช ตรัง
4885 4690 นาย สมชาย  นิลละออ ตรัง
4886 7677 นาย กิตติ  สีสุข ตรัง
4887 42696 นางสาว จรัสศรี  ชุมสม ตรัง
4888 56469 นาง จุรีพร  หยูจีน ตรัง
4889 26355 นาง กัลยา  เพชรสุทธิ์ ตรัง
4890 59126 นาย ทพิยแอําพร  คําศรี ตรัง
4891 28902 นาย สมชาย  แกวเพง็ ตรัง
4892 33635 นางสาว สรัญญา  สงแสง ตรัง
4893 37774 นาง สปใน  ชาญไชย ตรัง
4894 38373 นาย นิติพฒันแ  ไสยลักขณา ตรัง
4895 42383 นาง วรวลัญชแ  พรหมพฒุ ตรัง
4896 46756 นาย ทพิรัตนแ  จีนปาน ตรัง
4897 56852 นางสาว อรวรรณ  บวัทอง ตรัง
4898 59926 นางสาว อุไร  โอชารส ตรัง
4899 31628 นาย เฉลิม  สีสุข ตรัง
4900 31629 นางสาว อรวรรณ  ไชยคง ตรัง
4901 31631 นาย เจษฎากรณแ  วรีะสุข ตรัง
4902 31633 นาง อาลิสา  ศรีสวสัด์ิ ตรัง
4903 47486 นาย เกริกฤทธิ ์ รอดกล่ิน ตรัง
4904 48911 นางสาว อําไพ  เดชรักษา ตรัง
4905 49656 นางสาว นุชรียแ  เทพรัตนแ ตรัง
4906 49655 นางสาว ยินดี  อินแกวศรี ตรัง
4907 49657 นาง เนาวรัตนแ  ขํานุย ตรัง
4908 49658 นาย เกียรติกร  โพธิถ์าวร ตรัง
4909 8980 นาย พรเชิด  หนูเหมือน ตรัง
4910 28912 นางสาว ทพิยแวรรณ  วรรณะ ตรัง
4911 28913 นาง พลอยทพิยแ  ไชยมณี ตรัง
4912 28916 นาง สุณิชา  ชูวงคแ ตรัง
4913 28918 นาง พณัณแสุภา  พกัตรแจันทรแ ตรัง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
4914 33627 นางสาว อารี  วริะสุข ตรัง
4915 7673 นาง ปยิพร  ทองรักษแ ตรัง
4916 7674 นาง ขนิษฐา  สุนทรนนทแ ตรัง
4917 7126 นาย เสวก  พลหลา ตรัง
4918 7675 นาง สุธณีิ  ตรังคตระการ ตรัง
4919 37706 นางสาว จุรีรัตนแ  บญุเศษ ตรัง
4920 41416 นาง ศิริวรรณ  แกวชะฎา ตรัง
4921 45711 นาย วชิัยยุทธแ  ชูชาติ ตรัง
4922 4498 นางสาว จุฑาทพิยแ  บญุชัย ตรัง
4923 11530 นางสาว จิราพร  รักยิ่ง ตรัง
4924 7697 นางสาว ดุษฎ ี ทะระเกิด ตรัง
4925 15191 นาง วรวรรณ  โพธสิาโร ตรัง
4926 24972 นางสาว แววตา  ดารารักษแ ตรัง
4927 46399 นางสาว ลินดา  รักยิ่ง ตรัง
4928 66802 นาง ธารทพิยแ  ชาตรีวงศแ ตรัง
4929 68003 นาง ดาวทวิา  ทองมณี(จิตรบญุ) ตรัง
4930 7671 นาง ธนภร  แกวรอด ตรัง
4931 7672 นาง จิราวรรณ  ศรีสุข ตรัง
4932 62946 นาย ปยิทศันแ  วเิวกอรุณ ตรัง
4933 37769 นางสาว ยมนา  เพชรแกว ตรัง
4934 33599 นางสาว อุไร  นุนทอง ตรัง
4935 67200 นาย ยงยุทธ  ขาวเนียม ตรัง
4936 64345 นางสาว นภาพร  ลีแสวงสุข ตรัง
4937 26625 นาง อรัญญา  ดําสุวรรณ ตรัง
4938 52809 นางสาว สุภาวดี  เพชรฤทธิ์ ตรัง
4939 67228 นางสาว เมตตา  รุงสงศรี ตรัง
4940 37791 นาง กัลยา  วรรณรักษแ ตรัง
4941 37825 นางสาว วไลพร  ดําเกาะ ตรัง
4942 61910 นาง สุธดิา  โอฬาพฤกษแ ตรัง
4943 56896 นางสาว สุภาวดี  ศรีธรรมานุวฒันแ ตรัง
4944 57984 นางสาว นันทยิา  มีบญุ ตรัง
4945 26623 นาย วรีะวธุ  อั้นทอง ตรัง
4946 26626 นาง จิระภา  คงบนั ตรัง
4947 33604 นางสาว สุวารี  ตันสุวรรณแ ตรัง
4948 63706 นาง จันทนา  เองฉวน ตรัง
4949 9411 นาง เทวกิา  ฟองมาศ ตราด
4950 56734 นางสาว สริตา  หงษแประดับ ตราด
4951 55727 นาง ปราณี  หวลถนอม ตราด
4952 67478 นาย อัครเดช  ศักด์ิศรี ตราด
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
4953 62067 นาย กมล  กิจจานนทแ ตราด
4954 62069 นางสาว สุภลักษแ  อนันตแ ตราด
4955 40454 นางสาว เรือนใจ  เกโส ตราด
4956 16218 นาย กําธร  กล่ินขจร ตราด
4957 61975 นางสาว ปาริตา  บรรจงนอก ตราด
4958 9412 นางสาว อาภา  ประสิทธนิาวา ตราด
4959 10564 ส.ต.ต. ประดับ  ประเทพา ตราด
4960 9409 นาย พนิิจ  สมบติับรูณแ ตราด
4961 14894 นาย วชิา  เรืองศิลป ตราด
4962 53836 นาย กฤชพณ  ปใ้นคลาย ตราด
4963 56610 นาย นคร  กรเกษม ตราด
4964 9413 นาง อัญชลี  จํารัสศรี ตราด
4965 14481 นางสาว สริญญา  แพทยแพทิกัษแ ตราด
4966 16224 นาย อรรคดนัย  เผือกผกา ตราด
4967 16235 นางสาว ศิวานันทแ  ทวสุีขคณาสิทธิ์ ตราด
4968 34961 นางสาว สุภสัรา  คุณานันทแ ตราด
4969 34962 นางสาว ปรัชญา  สมบติับรูณแ ตราด
4970 65915 นางสาว ยุพา  ขวญัศิริมงคล ตราด
4971 32335 นางสาว อุไรวรรณ  สุขหลาย ตราด
4972 10558 นาย อิทธ ิ หอยสังขแ ตราด
4973 10571 นาย เริงฤทธิ ์ หร่ีคนอง ตราด
4974 10574 นางสาว สุภคัจิรา  ศรีจันทรแ ตราด
4975 20147 นางสาว วนิดา  โพธชิัย ตราด
4976 63686 นางสาว พทุรา  อําไพ ตราด
4977 65178 นางสาว ปยิะวรรณ  เอี่ยมวลัิย ตราด
4978 65383 นาง แสงดาว  หวานพชื ตราด
4979 42774 นาย สมชาย  ใหญยอด ตราด
4980 62071 นางสาว ดารารัตนแ  สีสด ตราด
4981 34969 นาย ยุทธนา  นววงศแสกุล ตราด
4982 8486 นาย ประสิทธชิัย  นุติตระกูลวงศแ ตราด
4983 8489 นาย ประดิษฐ  สิมะทองธรรม ตราด
4984 30428 นางสาว ณัฎฐแกฤตา  อาชีวะ ตราด
4985 34965 นางสาว ณภทัร  คลองสืบขาว ตราด
4986 34979 พนัจาเอก วรีะ  มีตาล ตราด
4987 34981 นาย นุกูล  รัตนพทิกัษแ ตราด
4988 67493 นาง มะลิ  สิงหแสมบติั ตราด
4989 9421 นางสาว อารียา  แกวเกตุ ตราด
4990 19289 นาย โชคชัย  เมืองขวา ตราด
4991 19290 นางสาว เนตรนภา  หวงน้ํา ตราด
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4992 66995 นาง นิภาพร  พทุซาย ตราด
4993 34989 นางสาว วริาศิณี  ถาวรศาสตรแ ตราด
4994 61158 นาย นเรศ  พอกวาง ตราด
4995 67060 นาง ราตรี  ไพบลูยแ ตราด
4996 10560 นางสาว วนิดา  วรัิญโท ตราด
4997 55443 นาย สมพงศแ  สพนัโู ตราด
4998 14892 นาง มลฤดี  ศรีคุณ ตราด
4999 32298 นางสาว ชุติมา  เขตภบิาล ตราด
5000 32309 นางสาว วรรณศิริ  วงัมะนาว ตราด
5001 10563 นาย สมัตถแ  มาลา ตราด
5002 22804 นางสาว นันทวนั  นพเกา ตราด
5003 67844 นาย ศุภชัย  ศรีแสง ตราด
5004 30435 นาย เมท ี แสงศักด์ิดา ตราด
5005 30437 นางสาว กัญญาวรีแ  หมวดศรี ตราด
5006 65719 นางสาว เพญ็นภา  สีสด ตราด
5007 30439 นางสาว พชัรี  หะรีชน ตราด
5008 9422 นาง นิลวรรณ  พฒุแกว ตราด
5009 62068 นางสาว สลิลรัตนแ  สงวนญาติ ตราด
5010 30434 นาย ฬุวฒันแ  กิจวรัิตนแ ตราด
5011 20838 นาย จัตุรงคแ  ธปูบชูา ตาก
5012 30008 นาง สุชาดา  ศรีเวยีง ตาก
5013 67496 นาง ชนัญพร  บาลเพยีร ตาก
5014 6635 นางสาว กมลวรรณ  จุตโต ตาก
5015 12441 นางสาว อุไรพร  เอี่ยมรอด ตาก
5016 20837 นาย รังสรรคแ  มั่นเมือง ตาก
5017 67118 นางสาว ณัฏฐณิชา  จิ๋วปใญญา ตาก
5018 15445 นาย สุเชนทรแ  คําชู ตาก
5019 20833 นาย ธรีพล  ตันยา ตาก
5020 20843 นาย จุมพล  ถิ่นเถิน ตาก
5021 20845 นางสาว จุฑารัตนแ  สงฆแมณี ตาก
5022 20847 นาง วนัทนา  นาแกว ตาก
5023 58469 นาย นภดล  เกวี ตาก
5024 67240 นาย เฉลิมรัตนแ  ออนจิตร ตาก
5025 3002 นางสาว ลัดดาวลัยแ  เพชรสทานกุล ตาก
5026 60467 นาง สุชาดา  ยินดี ตาก
5027 2968 วาที่พ.ต. วทิยา  ครุธอินทรแ ตาก
5028 37054 นาย ธนะศักด์ิ  สอนไว ตาก
5029 50024 นาง กาญจนา  พลูรอดแกว ตาก
5030 50725 นาง เกสสุดา  คลังศรี ตาก
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5031 61223 นางสาว สุจิตรา  เพยีรสม ตาก
5032 65020 นาง นิภาพร  วงษแตาดํา ตาก
5033 65021 นางสาว อนุสรา  เงินยวง ตาก
5034 66060 นาง วภิาพร  จันทนนทแ ตาก
5035 55565 นาย ปรีชา  หาญปรีชาสวสัด์ิ ตาก
5036 55566 นาย บญุเชิด  อ฿อดทรัพยแ ตาก
5037 12195 นางสาว ชาญนภสั  ไรนุน ตาก
5038 37091 นางสาว กฤษณา  ล้ิมตระกูล ตาก
5039 39179 นาง วนัเพญ็  วนกรกุล ตาก
5040 42269 นาย ปยิะวชัรแ  เมืองสมบติั ตาก
5041 50001 นาง ภริูกา  มูลงาม ตาก
5042 50003 นาย ประสิทธิพ์ร  มาเนตร ตาก
5043 54317 นางสาว พรทพิยแ  สุวรรณรัตนแ ตาก
5044 66831 วาที่ร.ต. กรธพิฒันแ  ทองดี ตาก
5045 67454 นางสาว นุช  แสงวทิยา ตาก
5046 67455 นางสาว นวรัตนแ  จินะวนั ตาก
5047 67456 นาย สมพงศแ  ดีสุข ตาก
5048 6152 นาย ธนากร  ไรนุน ตาก
5049 6718 นางสาว เขมรินทรแ  แดงสากล ตาก
5050 17568 นาย บญัชา  โพธิแ์จม ตาก
5051 25943 นาง กฤษณา  มั่นเมือง ตาก
5052 25944 นาย สมดวง  กรวยทอง ตาก
5053 63605 นาง เสาวนียแ  กรวยทอง ตาก
5054 63733 นางสาว รัชณี  สาเขตรแ ตาก
5055 64641 นาง รัตนาภรณแ  จิตตแสําราญ ตาก
5056 64642 นาง รัชนีภรณแ  เครือฟใก ตาก
5057 66025 นาง บญุเสริม  เกษมโภคิน ตาก
5058 66116 นางสาว วริิยา  สอนคุม ตาก
5059 8031 นางสาว ธารินี  สาเขตรแ ตาก
5060 39177 นางสาว ณัฐกานตแ  นันตา ตาก
5061 48598 นางสาว กาญจนา  ทาระวา ตาก
5062 49223 นาย ทวศัีกด์ิ  ขําโยม ตาก
5063 49574 นาย กาลัญโู  อรุณ ตาก
5064 53791 นาง รวโีรจนแ  แสนคํางาม ตาก
5065 58205 นาง ชุติมา  ทองอน ตาก
5066 66270 นาง สุมาลี  หลวงไชยคํา ตาก
5067 66299 นาง ศิรินทรแทพิยแ  สมพะมิตร ตาก
5068 66621 นาย สมคิด  เพช็รประเสริฐ ตาก
5069 23273 นางสาว ลักษเลหแ  ดาษเดช ตาก
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5070 37056 นางสาว รัตนา  เจ็กพวง ตาก
5071 54152 นางสาว รัตติกาล  กันทะวงษแ ตาก
5072 64131 นาง มณฑา  หาญปรีชาสวสัด์ิ ตาก
5073 64132 นางสาว อมรวรรณ  ฟใกทองอยู ตาก
5074 65379 นาย ตอศักด์ิ  สีดี ตาก
5075 65381 นางสาว วาสนา  ออนวนั ตาก
5076 45040 นาย ยงยุทธแ  คํานวนสิน ตาก
5077 8922 นางสาว ธดิารัตนแ  สุริยะ ตาก
5078 10546 วาที่ร.ต. มนตรี  พเิกณฑแ ตาก
5079 20497 นาย มงคล  ดวงเกษมสุข ตาก
5080 23306 นาง วชัรี  กันแลบ ตาก
5081 63952 นางสาว วลัยา  จันทรนิล ตาก
5082 2971 นาย แสนสุข  สุขใจ ตาก
5083 12457 นางสาว ณรัชชแอร  คุมมี ตาก
5084 12465 นาย อภชิาติ  ผาแสนเถิน ตาก
5085 53864 นาย ธนพฒันแ  เครือตา ตาก
5086 14415 นางสาว วนันา  นิลบรีุ ตาก
5087 37064 นางสาว แสงเทยีน  แกวกลา ตาก
5088 41331 นาง ผุสดี  เชื้อชายเลิศ ตาก
5089 67263 นางสาว ศุภลักษณแ  สายพมิพแ ตาก
5090 15552 นาง มยุรัตนแ  ทองดอนคํา ตาก
5091 2976 พ.อ.อ. มานพ  หล่ังสิโย ตาก
5092 2979 นาย จรุณ  แกวคํา ตาก
5093 2981 นาย อนะวฒันแ  ริตพวง ตาก
5094 15292 นางสาว เนตยา  คําภริะวงศแ ตาก
5095 39181 นาย ธรีพงศแ  เข็มทอง ตาก
5096 52401 นาง จงกลนี  สุขนันตพงศแ ตาก
5097 52402 นาง ลดาวลัยแ  แกวดวงเล็ก ตาก
5098 58026 นางสาว สมาพร  ขัดแกว ตาก
5099 58027 นาง วรลักษณแ  ใจสอาด ตาก
5100 2978 นาง บงัอร  เปรมปรีสวสัด์ิ ตาก
5101 2980 นาง วชิุดา  แสนสิงหแ ตาก
5102 24251 นาง ยอดขวญั  บญุมาก ตาก
5103 64656 นาย สุธานิน  อุนเรือน ตาก
5104 66590 นางสาว สิริรัตนแ  มณีวงศแ ตาก
5105 66931 นาย ยงยุทธ  สิทธกิัน ตาก
5106 2970 นาง นฤวรรณ  บญุสูง ตาก
5107 12179 นาย กรวชิญแ  สุขหลา ตาก
5108 68105 นาย ศุภกรณแ  สุดจิตตแ ตาก
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5109 2953 นาง สกุณี  อินทฉิม ตาก
5110 37065 นาง ชณิศา  บญุสุข ตาก
5111 54580 นางสาว สมจิต  โปงุดอยหลวง ตาก
5112 2964 นาง ณฐพร  นุชเจ็ก ตาก
5113 7113 นาง รัชนี  สุจริตจันทรแ ตาก
5114 17573 นางสาว จุฑารัตนแ  สุขอวม ตาก
5115 29929 นาง มณฑา  เจริญสุข ตาก
5116 52499 นาง อานิสา  เกตุคํา ตาก
5117 58673 นาย สรพงษแ  ชูโฉม ตาก
5118 65446 นางสาว อรุณี  ลุนพนัธแ ตาก
5119 67119 นางสาว สุจินัน  พรมปกิ ตาก
5120 67728 นางสาว วลิาวณัยแ  ยามา ตาก
5121 7116 นาย อรรคเดช  สีตุย ตาก
5122 47804 นางสาว นิตยา  จินดาหลวง ตาก
5123 53274 นางสาว สุธาทพิยแ  บญุเล้ียง ตาก
5124 53275 นางสาว ฟาูรุง  มีสวนทอง ตาก
5125 56194 นาง วนัดี  การะยม ตาก
5126 31357 นาย ณัฏฐแ  ต฿ะวนั ตาก
5127 47023 นางสาว ธดิารัตนแ  ชมพวูณิชกุล ตาก
5128 47024 นาง ภณัฑิรา  นาวกิา ตาก
5129 20489 นาย ศุภพนัธแ  นันสุ ตาก
5130 47022 นาย จรัน  อารีศีลธรรม ตาก
5131 50734 นาง เพชรรัตนแ  เปรมใจ ตาก
5132 53267 นางสาว เมธาว ี ใจจเาง ตาก
5133 61637 นาง สายใจ  สันปาุเงิน ตาก
5134 66837 นาง วนัทนา  กล่ินหอม ตาก
5135 7120 นาย กรกฤศ  วนัธนานันตแ ตาก
5136 45037 นาย กิตติวงศแ  วดัพชิัย ตาก
5137 52213 นางสาว อําภาวรรณ  ริยะขัน ตาก
5138 2985 นาย ชลอ  จิ๋วแหยม ตาก
5139 25996 นางสาว วดิวงดอน  กเาวงษแ ตาก
5140 51498 นาง รจนา  อนอําไพ ตาก
5141 55860 นาง ศศิธร  สุขทอง ตาก
5142 55861 นางสาว สุภารัตนแ  อินปกิ ตาก
5143 63643 นางสาว พรทพิยแ  ขัตธรรมศรี ตาก
5144 65861 นาย ชูศักด์ิ  การเร็ว ตาก
5145 2994 นาย อดุลยแ  บญุมาสาย ตาก
5146 7132 นางสาว อภปิภา  รูจิตร ตาก
5147 57685 นาย ธเนศ  เลิศวลัิย ตาก
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5148 7137 จ.ส.อ. ประเสริฐ  อะกะเรือน ตาก
5149 7138 นาง อารีรัตนแ  ทองแยม ตาก
5150 51902 นาย ประพนัธแ  แกวปใญญาเพญ็ ตาก
5151 51906 นางสาว อเทตยา  บวังาม ตาก
5152 7140 นาย สุเธยีร  อินทะใจ ตาก
5153 66909 นาย ภทัรธร  กีรติธรรมทร ตาก
5154 7139 นาย ศุภกิตต์ิ  สีดวง ตาก
5155 45661 นาย อาทติยแ  จันทระ ตาก
5156 12454 นาย วชิาญ  สุขหอม ตาก
5157 7142 นาย นพรัตนแ  สมอนาค ตาก
5158 61185 นางสาว จุฬารัตนแ  จิตมั่น ตาก
5159 3011 นาย ไพโรจนแ  มูลรัสศรี ตาก
5160 50732 นาย อโนชา  ปในทะวงษแ ตาก
5161 8503 นางสาว สวาท  อุปสอด ตาก
5162 20829 นาย สียนตแ  ตาคํา ตาก
5163 23275 นาย อุเทน  ต฿ะอาย ตาก
5164 43380 นาง วรินทรแรตา  ตอสัมพนัธแดี ตาก
5165 18446 นาย สอน  โพเขียว ตาก
5166 15366 นางสาว สุนียแ  ดอยงามไพร ตาก
5167 37068 นางสาว จิณฐตภทั  แกวฟู ตาก
5168 37080 นาย สถิตยแ  ไมหวัน่ ตาก
5169 39187 นางสาว นิชชาวลัยแ  อินต฿ะ ตาก
5170 39188 นางสาว พรทพิยแ  กาลอม ตาก
5171 39189 นาย นภปฎล  โพธิท์อง ตาก
5172 54579 นางสาว สุธศิา  ดีมั่น ตาก
5173 64902 นางสาว บษพร  บวัจันทรแ ตาก
5174 64903 นาย วลัลภ  กลํ่ามอญ ตาก
5175 7101 จาเอก สนิท  ดาวงษแ ตาก
5176 7102 นางสาว พชัยา  ไทยวจิิตร ตาก
5177 25956 นาย วราวฒิุ  ยศบรีุ ตาก
5178 43376 นาง วารี  ขวญัวารี ตาก
5179 50006 นาง เพญ็ศรี  ชลวณิชสิริ ตาก
5180 61201 นาย ชาญวทิยแ  จิตชัยเจริญกุล ตาก
5181 63417 นาง ศศิธร  ยาวชิัยปอูง ตาก
5182 37089 นาง วลิาสินี  กิตติยังกุล ตาก
5183 23279 นาย อุทยั  มีหนิกอง ตาก
5184 44655 นางสาว ศรีวรรณ  จันทสุรคนธแ ตาก
5185 3006 นาง อรนุช  ศรีเวยีง ตาก
5186 13003 นาง สายฝน  จิยิพงศแ ตาก
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5187 17576 นาย วรีณัฏฐแ  จันต฿ะ ตาก
5188 46303 นาง จันทนา  คําวงษแ ตาก
5189 55289 นาง โชติกา  พวงสมบติั ตาก
5190 2999 นาง นิรมล  กะณะศิริ ตาก
5191 54604 วาที่ร.ต. นิสันตแ  ศรีเสนพลิา ตาก
5192 54576 นางสาว ลําภ ู ศรีสุวรรณแ ตาก
5193 55275 นาย ขวญัชัย  พะยอม ตาก
5194 68101 นาง อิชยา  คําลือ ตาก
5195 68102 นางสาว ออยทพิยแ  นันทะใจ ตาก
5196 68103 นางสาว นิสา  เชียงแขก ตาก
5197 68104 นาง บปุผา  เอี่ยมออน ตาก
5198 8511 นาง วไิลวรรณ  บวัสําลี ตาก
5199 8513 นาง สัชจา  แยมชู ตาก
5200 29856 นาย อัศวนิ  ยมเกิด ตาก
5201 37094 นาง วาสนา  กรวยทอง ตาก
5202 39661 นาง เรียม  ภเูงิน ตาก
5203 41722 นางสาว ธญัญา  หลาหาญ ตาก
5204 51487 นาง รุงฤดี  กองบญุ ตาก
5205 54280 นางสาว พรทวิา  จันทรแศรี ตาก
5206 54483 นาง แสงเดือน  แสงสวาง ตาก
5207 67744 นาย สรวชิญแ  พรมดวง ตาก
5208 67745 นางสาว ธราธร  อินแทน ตาก
5209 20816 นาย ธนพงษแ  คําตุย ตาก
5210 57104 นาย กิตติพนัธแ  รักษาวงศแ ตาก
5211 7112 นาย เฉลิมพล  สีหมื่น ตาก
5212 7115 นาง ภาวนิี  นันทวงศแ ตาก
5213 20819 นางสาว กาญจนา  นิลนาค ตาก
5214 20824 นาวาโท กิตติธชั  ฟใกทองอยู ตาก
5215 25958 นางสาว รําแพน  ชางเนียม ตาก
5216 53870 นาง พสัตาภรณแ  นิลพนัธแ ตาก
5217 58645 นางสาว ขนิษฐา  มั่นมาก ตาก
5218 41864 นาย เดชา  ตางใจ ตาก
5219 48605 นาง อนงคแ  ตางใจ ตาก
5220 62851 นาง ฐิติรัตนแ  วฒิุ ตาก
5221 20830 นาง ธญัพมิล  สายพนิ ตาก
5222 52400 นาย ธรีศักด์ิ  มูลงาน ตาก
5223 53868 นางสาว ไพพรรณ  อินคํา ตาก
5224 63732 นางสาว นุจรินทรแ  ปใญโญใหญ ตาก
5225 63378 นางสาว อรอุมา  ปาปะขัง ตาก
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5226 68004 นาง ธราวรินทรแ  แปรงปใน ตาก
5227 68012 นาย จงศักด์ิ  พทุธวงษแ ตาก
5228 68507 นางสาว สิริวรรณ  กาซาย ตาก
5229 68557 นาง ศศิแข  ลรรพรัตนแ ตาก
5230 8930 นาง กัญญารัตนแ  แดงสวาง ตาก
5231 8931 นางสาว สมใจ  บญุมาก ตาก
5232 18443 นาง บบุผา  สาตรา ตาก
5233 25952 นาย วนิ  ใจวงษแ ตาก
5234 30007 นาย จักรพงษแ  ขัติวงษแ ตาก
5235 40814 นางสาว จินตนา  ฤชุมโนธรรม ตาก
5236 55087 นาง รุงนภา  ฤทธิโ์พธิ์ ตาก
5237 61549 นางสาว สุจิตรา  อินวงษแ ตาก
5238 61550 นาง เสาวณียแ  ยาใจ ตาก
5239 15353 นางสาว พรทพิยแ  ผลดี ตาก
5240 16065 นาง วนัชภรณแ  สิงหแลอ ตาก
5241 17575 นางสาว นภาพร  อินถา ตาก
5242 22210 นาย ทว ี ทํามา ตาก
5243 37081 นาง ณิชกมล  โตจําเริญ ตาก
5244 37082 นาง ปยิะนุช  ศรีแกว ตาก
5245 46302 นาง จิราภรณแ  ขัติวงษแ ตาก
5246 54147 นาง จินตนา  ต้ือเชียง ตาก
5247 56481 นางสาว ทพิวรรณ  เทพสนิท ตาก
5248 59376 นางสาว กรศนันทแ  บญุทาวงศแ ตาก
5249 42279 นางสาว ออยทพิยแ  เปี้ยสุ ตาก
5250 42281 นางสาว บญุฑริก  ปไูฝ ตาก
5251 67582 นาง พมิพแชนก  ธรรมานุวรรตนแ ตาก
5252 67583 นางสาว พนิดา  เอื้ออารี ตาก
5253 8502 วาที่ร.ต. พาณุพงศแ  ขันทะ ตาก
5254 9715 นางสาว วมิลพร  พรมมา ตาก
5255 40201 นาย ไพศาล  แกวจันทรแเพชร ตาก
5256 43884 นาง กาญจนา  แขวนโพธิ์ ตาก
5257 49576 นาง ลัดดาวลัยแ  เพชรเศษ ตาก
5258 49577 นาย พจนแ  แกวตา ตาก
5259 66147 นาย นิรุต  กิจศิริ ตาก
5260 66148 นางสาว วรฌา  ดวงดาว ตาก
5261 8928 นางสาว นิรชา  ขําศิริ ตาก
5262 37076 นางสาว ภคัฑีรา  พงษแอ่ํา ตาก
5263 51769 นางสาว พรรณวดีฐแ  บลูยแประมุข ตาก
5264 54857 นาย สราวตุ  กลํ่ากลาง ตาก
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
5265 63543 นางสาว รุงทวิา  ใจลังกา ตาก
5266 2995 นาง จันทรแตนา  อิตุพร ตาก
5267 8926 นาย สกุล  ชมชื่น ตาก
5268 11520 นาง วณีา  สุทธปิระภา ตาก
5269 28380 นางสาว ปาริชาติ  ดําดี ตาก
5270 37088 นาย พรีะพงษแ  หร่ีคม ตาก
5271 42275 นางสาว พชัฏิ์ฐิญา  วนัธนานันตแ ตาก
5272 43379 นางสาว ธญัชนก  ยิ่งสี ตาก
5273 67003 นาย อุเทน  ชูชื่น ตาก
5274 12466 นาง ศุภพชิญแ  รินดี ตาก
5275 25954 นาง ตะวนัรุง  พรมมา ตาก
5276 30003 นาง จุฬาลักษณแ  อรุณรัตนแชยะกุล ตาก
5277 30005 นางสาว สีดี  โปงุดอยหลวง ตาก
5278 37078 นางสาว ศิริรัตนแ  โยอินทรแ ตาก
5279 45038 นางสาว อัญชิษฐา  แฮดสมสิน ตาก
5280 49575 นางสาว พรทพิยแ  เปี้ยปนิวงษแ ตาก
5281 51566 นางสาว สุวษิา  สอนแกว ตาก
5282 51567 นางสาว ศิริพรรณ  นันตา ตาก
5283 54468 นาง สวติตา  ยศตุนนา ตาก
5284 68503 พ.อ.อ. พงศแพพิฒันแ  กระจางศรี ตาก
5285 700006 นางสาว จันทนี  ใยยวง ตาก
5286 57427 นาย ธงรบ  ศิระวงษแ ตาก
5287 52498 นางสาว รจนา  คําภริะ ตาก
5288 66907 นางสาว พมิพแวลัญชแ  ลังกาวงคแ ตาก
5289 3010 นาย สมภพ  เครือคําอาย ตาก
5290 58649 นางสาว เพญ็นภา  ขวญัวารี ตาก
5291 63544 นาง ฤทยั  บญุโกศล ตาก
5292 63545 นางสาว รัชนีกร  ยอดสุวรรณ ตาก
5293 39183 นางสาว วไิลวรรณ  ปในปงิ ตาก
5294 50221 นาง กรรณิกา  ทนิปาน ตาก
5295 50223 นาง จีระพาพร  สุขเกษม ตาก
5296 50227 นาย ชาติชาย  บางทพิยแ ตาก
5297 63731 นางสาว มนสิชา  คงสมปราชญแ ตาก
5298 66906 นางสาว วนันา  กลางสวสัด์ิ ตาก
5299 66910 นางสาว อรชพร  ทองออน ตาก
5300 66911 นางสาว อัญชลี  เสมา ตาก
5301 3012 นาง ณาตยา  จันทรแเทพ ตาก
5302 37084 นางสาว กรรณิกา  สุบวั ตาก
5303 12455 นาง แสงออน  บญุมาก ตาก



137

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
5304 66421 นางสาว ชัญญา  เชียงคํา ตาก
5305 7134 นาย ศุภมงคล  วรยศ ตาก
5306 67311 นางสาว พมิพนา  คําจุม ตาก
5307 48042 นางสาว ภคมน  ประสิทธกิูล ตาก
5308 64736 นาย ปรัชญา  เพช็รคํา ตาก
5309 52398 นางสาว วนัทนากาญจแ  ตนแดง ตาก
5310 58650 นาง ขวญัดาว  แกวมาลัย ตาก
5311 60765 นางสาว แสงเดือน  เกตุคํา ตาก
5312 14611 นาย วฒิุชัย  ศรีภา ตาก
5313 17570 นางสาว ธดิาพร  หลาเตจา ตาก
5314 17571 นาง ธนัชนก  ปาหลวง ตาก
5315 23305 นางสาว กัลยา  ผัดแสน ตาก
5316 46300 นาย วนัชัย  บวัโรย ตาก
5317 50592 นาย วรัิตนแ  สรอยมี ตาก
5318 54148 นางสาว ดาววรรณ  ใหญหลวง ตาก
5319 57105 นาง กฤษฎ ี ดํานิล ตาก
5320 2956 นางสาว สุภางคแ  ดอนแผว ตาก
5321 3165 นาย นิรุตตแ  สายใจ ตาก
5322 55568 นางสาว วไิลวรรณ  สืบสายดี ตาก
5323 66427 นางสาว รพชิญา  โสภาโชติ ตาก
5324 20834 นางสาว อนงลักษณแ  หมื่นแกว ตาก
5325 57103 นาย รัฐนนทแ  อยูประเสริฐ ตาก
5326 53588 นางสาว ทววีรรณ  เทพวงษแ นครนายก
5327 56688 นางสาว นิภา  ศรีรัตนแ นครนายก
5328 57965 นาย สรพงษแ  พฒันะแสง นครนายก
5329 41466 นาย สุรเดช  อินทชิต นครนายก
5330 93 นาง บงัอร  ปใญจะธา นครนายก
5331 94 นาย ธเนศ  นกสิงหแ นครนายก
5332 96 นางสาว พงษแเพญ็  ขวญัเมือง นครนายก
5333 12284 นาย อณุรักษแ  อินทตัสิงหแ นครนายก
5334 25064 นาง เนาวรัตนแ  กาหลํ่า นครนายก
5335 39328 นาง ศศิธร  อินทตัสิงหแ นครนายก
5336 12283 นาย ศิริพงษแ  นิมมา นครนายก
5337 67858 นางสาว รัชดาภรณแ  พงษแอมร นครนายก
5338 97 นางสาว จันทรแเพญ็  วฒิุเกตุ นครนายก
5339 99 นาง ชัชกรณแ  ตังกวย นครนายก
5340 124 นาง จารุวรรณ  คลองมีคุณ นครนายก
5341 136 นางสาว เกตนแอิสรียแ  กุศลสุข นครนายก
5342 20160 นางสาว วารุณียแ  สุขวงษแ นครนายก



138

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
5343 22509 นางสาว พชิชารัตนแ  สุขดีวาณิชยแโชค นครนายก
5344 27317 จ.อ. เรวตัร  ชูชาติ นครนายก
5345 44858 วาที่ร.ต. สุรพงศแ  หงษแทอง นครนายก
5346 68072 นาย ดําเกลิง  ยังมี นครนายก
5347 95 นาง จิราภรณแ  จันทรานนทแ นครนายก
5348 2727 นาง เกษนิี  เกตุแยม นครนายก
5349 20118 นาง กัลยา  ประสงคแสุข นครนายก
5350 67872 นางสาว จินดาพร  คะชะสะ นครนายก
5351 2732 นาย ทนงศักด์ิ  เนติ นครนายก
5352 25059 นาง วภิารัตนแ  ทบัคง นครนายก
5353 34652 นางสาว สุนิสา  ลาเลิศ นครนายก
5354 59731 นาง บญุนํา  โพธศิิริ นครนายก
5355 66519 นาง ศรีสุคนธแ  ปใญญาประดิษฐแ นครนายก
5356 5422 นาง มาเรีย  วงศแประดิษฐแ นครนายก
5357 16476 นาย สมศักด์ิ  สังขแทอง นครนายก
5358 16530 นาย เสนหแ  นาคทองดี นครนายก
5359 20155 นาง นาตยา  จันทโชติ นครนายก
5360 22492 พ.อ.อ.หญิง ลัดดา  รุงโรจนแ นครนายก
5361 47560 นาง จิตราภรณแ  ยั่งยืน นครนายก
5362 58084 นาง ณัฐรัตนแ  สะบู นครนายก
5363 64818 นางสาว บษุราคัม  แกวคําชาติ นครนายก
5364 67692 นาย อภสิิทธิ ์ สาสีเสารแ นครนายก
5365 109 นาง กนกวรรณ  โพธิพ์นัธุแ นครนายก
5366 110 นาง นันทวนั  ชัยณรงคแรัตนแ นครนายก
5367 113 นางสาว ศิริรัตนแ  กําพดุ นครนายก
5368 44709 นาย สมจิตรแ  หากันนา นครนายก
5369 63335 นาง พชัริฎา  สิมมา นครนายก
5370 12282 นาง สังวาลยแ  โคกกระชาย นครนายก
5371 18510 นาย อนุรักษแ  สนองผัน นครนายก
5372 39808 นางสาว สํารวย  เพิ่มสวสัด์ิ นครนายก
5373 39809 นางสาว เนรัญชลา  ชื่นศิริ นครนายก
5374 39812 นาย ประสม  โกศลจิตรแ นครนายก
5375 46859 นาย วโิรจนแ  ชมแพง นครนายก
5376 2739 นาย ชาญณรงคแ  ยกฤทธิ์ นครนายก
5377 9208 นาย ถนอม  ทปีใ่น นครนายก
5378 35019 นาง สุพตัรา  ชิลวงษแ นครนายก
5379 35020 นาย ศิวะ  เพง็บญุโสม นครนายก
5380 63652 นางสาว ชนิดาภา  วฒันาวงศแศิริ นครนายก
5381 64765 นาง ทวิาพร  จุลเจิม นครนายก
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
5382 68586 นางสาว อรุณี  รุงเรือง นครนายก
5383 44345 นาย เจริญ  ยินดียม นครนายก
5384 46086 นาง อัญชลี  นาคพยัคฆแ นครนายก
5385 46858 นาง อัญชลี  รองสุวรรณ นครนายก
5386 54063 นาง กมลลักษณแ  กมลคร นครนายก
5387 63334 นาย สมชาย  สิมมา นครนายก
5388 65445 นางสาว รัชฎา  อินทรแสุพรรณ นครนายก
5389 67028 พนัจาเอก เอกวฒันแ  ซึมกระโทก นครนายก
5390 67753 นาย ภาณุพงศแ  วรัิตนแ นครนายก
5391 6770 นาง บญุชู  สงปรางคแ นครนายก
5392 60359 นาง ยุรี  หมื่นเท นครนายก
5393 16542 นาย ฉัตรชัย  สงปรางคแ นครนายก
5394 16575 นาง ชุลีพร  วงษแสายันตแ นครนายก
5395 35026 นางสาว มัณฑนา  ธรรมกัณหา นครนายก
5396 35027 นาง ณีรนุช  สังคะโห นครนายก
5397 66548 วาที่ร.ต.หญิง วลีพร  โพธรุิธ นครนายก
5398 4019 นาง ศรัญญา  สารพา นครนายก
5399 12280 นาง พรทพิยแ  ชุติกุลธนโชติ นครนายก
5400 26833 นางสาว อุษณียแพร  เชาวนรัตนแ นครนายก
5401 6776 นางสาว สุภาภรณแ  โสมเขียว นครนายก
5402 6777 นาง เกตุมณี  ปาปะขัง นครนายก
5403 47134 นาย เสกสรรคแ  ตาดี นครนายก
5404 46486 นาย อุดมภรณแ  วงศแพนัธแ นครนายก
5405 48068 นางสาว มยุรี  ขจรจิรมงคล นครนายก
5406 48069 นาย พษิณุ  ประคุปตานนทแ นครนายก
5407 48072 นาง อัญชลี  อาศัยราษฎรแ นครนายก
5408 48075 นาง มัชฌมน  จันทา นครนายก
5409 65982 นางสาว ปรียาภรณแ  โหนา นครนายก
5410 16541 นาย บณัฑิต  บานหมู นครนายก
5411 16582 นาง ณัฏฐแธยานแ  อัศวญาณพทัธแ นครนายก
5412 39327 นาย จิตติพงษแ  วงศแพนัธแ นครนายก
5413 58174 ส.อ. เกียรติศักด์ิ  หาญวสัิย นครนายก
5414 133 นาง สุพฒัตา  ตันนุกูล นครนายก
5415 135 นาง ภทัรพร  เวชมนตแ นครนายก
5416 20126 นาย มานิตยแ  วรวงศแ นครนายก
5417 57131 นาย ธรรมรัตนแ  ผลจันทรแ นครนายก
5418 66546 นาย บญัชา  ยกฤทธิ์ นครนายก
5419 66666 นาง สุปราณี  คลังจินดา นครนายก
5420 68287 นาง จิราภา  ฉิมเครือวลัยแ นครนายก
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
5421 2742 นาย จักรภพ  สินศิริ นครนายก
5422 20171 นางสาว ธนัยนันทแ  เจริญสุขพนูผล นครนายก
5423 27264 นางสาว วารี  ระงับทกุขแ นครนายก
5424 67571 นางสาว การะเกด  ชาญสูงเนิน นครนายก
5425 67572 นาง ชัชฎา  สุขสม นครนายก
5426 121 นางสาว สุวรรณา  ฉลาดถอย นครนายก
5427 27329 นางสาว ณัฐมนฑแ  สมบรูณแพนูสิน นครนายก
5428 48611 นาง กรวรรณภรณแ  จิตดี นครนายก
5429 59884 นาง ศุญาดา  สิงหแทอง นครนายก
5430 65474 นางสาว สุภชัชา  ปาลกะวงศแ ณ อยุธยา นครนายก
5431 53764 พ.อ.อ. ศรีศักด์ิ  พึ่งทอง นครนายก
5432 63639 นาง วรีวรรณ  เหมทานนทแ นครนายก
5433 64156 นางสาว นันทแนภสั  สุขสุวรรณแ นครนายก
5434 16299 นาย ทชัสภณ  สมตัว นครนายก
5435 16319 นาง ปยินิต  จิตตแสุนทร นครนายก
5436 16327 นางสาว ธญัลักษณแ  รุงเจริญ นครนายก
5437 16331 นาง เกยูร  เพชรลวน นครนายก
5438 25042 นาย ศุภสวสัด์ิ  รุงเรือง นครนายก
5439 62713 นางสาว ศิริรัตนแ  พทิกัษแกิจงาม นครนายก
5440 43580 นาง พชัราภรณแ  ลีตี นครนายก
5441 51202 จ.อ. ภญิโญ  โพธิเ์จริญ นครนายก
5442 27311 นางสาว พรทพิยแ  พลูสวสัด์ิ นครนายก
5443 27313 นางสาว พชัราภรณแ  ประตูนิน นครนายก
5444 67754 นางสาว ฐิติรัตนแ  วลัิยจิตร นครนายก
5445 14369 นาย ประเวทยแ  ถิตยแเจิม นครนายก
5446 35029 นาง ธนัยพร  ฉายาพงษแ นครนายก
5447 114 นาย บญุยืน  พานทอง นครนายก
5448 2731 นาย ปริญญา  เจริญสง นครนายก
5449 14368 จ.อ. ศุภกร  ไทรฟใก นครนายก
5450 24819 นางสาว สุธาดา  ทรัพยแอนันตแ นครนายก
5451 26823 นาง สุมาลี  อัฐมาลา นครนายก
5452 49356 นาง สุมาลี  แพรศิริรักษแ นครนายก
5453 49357 นางสาว สุรินทรแ  แจงไพร นครนายก
5454 49358 นาง เวณิกา  ละออ นครนายก
5455 49359 นางสาว วรรณา  ปใถมัง นครนายก
5456 59723 นางสาว นงลักษณแ  ธรรมทรัพยแ นครนายก
5457 59729 นาง อุษา  พานทอง นครนายก
5458 64225 นาง ธนพร  พทุธไทย นครนายก
5459 64226 นาง วลัยา  เกตุวร นครนายก
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5460 67350 วาที่ร.ต.หญิง ดาราวลัยแ  กองพธิี นครนายก
5461 101 นาย สมนึก  บญุลํ้า นครนายก
5462 105 นางสาว วลิาวรรณ  อิ่มเอิบ นครนายก
5463 20168 นาง วลัภา  พรหมาซุย นครนายก
5464 34661 นาย สมศักด์ิ  จรัสศรี นครนายก
5465 65387 นางสาว อัจฉรา  แหยมประสงคแ นครนายก
5466 67768 นาย บณัฑิต  พฒุพนัธแ นครนายก
5467 67769 นาง จันทรแทมิา  นิสัยสัตยแ นครนายก
5468 2723 นาง จินตนา  พวงชู นครนายก
5469 22873 นาย เจษฎา  แซอึ้ง นครนายก
5470 44788 นาง จิตตรา  เส็งเล็ก นครนายก
5471 47565 นางสาว สมาวดี  ดวงพวง นครนายก
5472 53071 นางสาว ฐานิตา  เฉลิมชวง นครนายก
5473 55381 นาย วรพจนแ  แสวงนิล นครนายก
5474 2719 นาย ผอน  มีบญุยแ นครนายก
5475 22496 นางสาว โยษติา  ยอดมณี นครนายก
5476 22507 นางสาว สรัญญา  แสงทวปี นครนายก
5477 47136 นาย กร  หวงัชัย นครนายก
5478 63818 นางสาว ณฐมน  อนมงคล นครนายก
5479 65500 นาง วรสุดา  เปาูทอง นครนายก
5480 47569 นาง ฝในเรือน  กุศลสง นครนายก
5481 60491 นาย บญัชา  พกิุลทอง นครนายก
5482 59332 นางสาว เกวรินทรแ  เขมา นครนายก
5483 25052 นาง ละเมียด  ทองเปี่ยม นครนายก
5484 25055 นาย สนธยา  สุดคนึงหา นครนายก
5485 34676 นาย อมร  รังไชย นครนายก
5486 39810 นางสาว จรีพร  บญุเพง็ นครนายก
5487 25051 นาย สัณหกิจ  ฉิมพะวงษแ นครนายก
5488 62715 นาง หทยักาญจนแ  สุขสถิตยแ นครนายก
5489 9207 นาง เปรมปรี  ไปปลอด นครนายก
5490 25043 นางสาว กัณนภสั  แสงชาติ นครนายก
5491 25048 นางสาว ธรีนันทแ  มิศิริ นครนายก
5492 51203 นาย จตุรงคแ  รอดประเสริฐ นครนายก
5493 61186 นาย จิตติ  ธรรมปใญญา นครนายก
5494 44841 นางสาว สุทธรัิตนแ  ทาทอง นครนายก
5495 22490 นางสาว นิภาพรรณ  พระเพช็ร นครนายก
5496 65444 นางสาว ภทัรานิษฐแ  ศาลางาม นครนายก
5497 16566 นาย ชูเชิด  ทมุทอง นครนายก
5498 20143 นาย ทศพร  ธรรมมาลัย นครนายก
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5499 20151 นาง สุภาพร  เคียนงาม นครนายก
5500 59715 นาง ปยิะพร  ธรรมมาลัย นครนายก
5501 62171 นาง ณัฐนรี  ประกอบกิจ นครนายก
5502 51187 นางสาว พนันิภา  ขุนณรงคแ นครปฐม
5503 66410 นางสาว สมพศิ  กังละมัย นครปฐม
5504 39702 นาย ศรีศักด์ิ  สังขแเฉย นครปฐม
5505 54741 นาย นพพร  พุมเจริญ นครปฐม
5506 47834 นางสาว ตวงรัตนแ  พวงศรีทอง นครปฐม
5507 65170 นางสาว ณธมณกร  ปานลบ นครปฐม
5508 60357 นาย ณภทัร  ธนเตชาภทัรแ นครปฐม
5509 63260 นาง รัตติยา  ปรีชา นครปฐม
5510 63261 นาย วราวฒิุ  ฐาปนธรรมชัย นครปฐม
5511 63262 นาย ปใญญา  วนัเพญ็ นครปฐม
5512 31418 นาง อัจจิมา  เลาเจริญฤทธกิุล นครปฐม
5513 38568 นาย เอกราช  คุมลวนลอม นครปฐม
5514 59405 นางสาว ศินีนารภ  รักษาคร นครปฐม
5515 18233 นางสาว เบญญาภา  สุขมหาสวสัด์ิ นครปฐม
5516 18234 นางสาว อักษรศรี  ใจสุทธิ์ นครปฐม
5517 21831 นาย สุมลชัย  พรอมมงคล นครปฐม
5518 28552 นางสาว ธญัพร  เพงดี นครปฐม
5519 64639 นางสาว ณัชชาภทัร  จันทรแจุฬาลักษณแ นครปฐม
5520 52372 นาย ธชัชนันทแ  จันทกูล นครปฐม
5521 40237 นางสาว เพญ็นภา  สํ่าประเสริฐ นครปฐม
5522 55481 นางสาว ยุพนิ  คลายจินดา นครปฐม
5523 40184 นาย อนุพงศแ  พกุพบสุข นครปฐม
5524 46429 นางสาว ชัญญาพชัญแ  พณิประภศัรแ นครปฐม
5525 55497 นาย ไพรุง  มีสวนนิล นครปฐม
5526 55500 นางสาว ธนภรณแ  แกนสวาสด์ิ นครปฐม
5527 60872 นางสาว ปยิรัตนแ  มีแสงแกว นครปฐม
5528 67786 นาง ณิชานันทแ  เชียงกา นครปฐม
5529 11601 นางสาว เนาวรัตนแ  คลํ้าศรี นครปฐม
5530 51220 นาย ศิริศักด์ิ  อลงกรณแรัศมี นครปฐม
5531 64687 นาง อัญชลี  มณฑาทพิยแ นครปฐม
5532 65532 นาง ปยิวรรณ  ศุภเชษฐพนัธแ นครปฐม
5533 67242 นาย สมภพ  ทองศรีสมบรูณแ นครปฐม
5534 68219 นาย ปยิะกุล  ชูเกตุ นครปฐม
5535 18229 นางสาว สุรางคแ  ธานินทรแธราธาร นครปฐม
5536 50253 นาย พนม  เพชรแอ นครปฐม
5537 50345 นางสาว พนิตา  เกิดภู นครปฐม
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5538 53568 นาย ธรรมรัตนแ  เรืองระววีานิชกูล นครปฐม
5539 66081 นาย กิตติกรณแ  คุมครอง นครปฐม
5540 66408 นาย วริินทรแ  โฮกออน นครปฐม
5541 66411 นางสาว อรพรรณ  พุมเกษม นครปฐม
5542 18226 นาย ศักด์ิชัย  สายหมี นครปฐม
5543 43433 นาง ชนัญชิดา  แทนทอง นครปฐม
5544 45680 นางสาว กอบกาญจนแ  อรุณมาศ นครปฐม
5545 49247 นาย นิวฒันแ  จุยศรีแกว นครปฐม
5546 67334 นาง ปใญญแชนิกสแ  ประพนัธแพร นครปฐม
5547 4904 นาย เจตนา  ผกาพวง นครปฐม
5548 33242 นาย สุรศักด์ิ  ระพาเพท นครปฐม
5549 53162 นาง สิรภทัร  ศรีสุขสวสัดิกุล นครปฐม
5550 56160 นาย สกุลกฤติ  เอกสินธุแ นครปฐม
5551 57717 นางสาว นุชนาถ  มรุธาวานิช นครปฐม
5552 64786 นางสาว สุกัญญา  ทรัพยแอานัน นครปฐม
5553 28560 นางสาว วชิุดา  อึ้งเจริญ นครปฐม
5554 28563 นาย โกศล  อยูคง นครปฐม
5555 28564 นางสาว วรษา  ภศูรี นครปฐม
5556 33082 นางสาว ดลฤดี  เหลืองเพิ่มสกุล นครปฐม
5557 34516 นางสาว วนัดี  อิ่มจิตร นครปฐม
5558 41756 นางสาว กรรณิการแ  กุลมุติวฒันแ นครปฐม
5559 44694 นาย อาคม  รูปสูง นครปฐม
5560 66133 นาย สมบติั  คุณธร นครปฐม
5561 28567 นางสาว สุภาพร  สุขวจิิตร นครปฐม
5562 53570 นางสาว ศิริรัตนแ  เจริญชัยสมบติั นครปฐม
5563 67609 นาง พลิาวรรณ  บตุรมั่น นครปฐม
5564 19079 นางสาว พรเพญ็  ล้ิมศรีอรุณ นครปฐม
5565 20409 นาย ไพฑูรยแ  ออนแชม นครปฐม
5566 53159 นางสาว กาญจนา  ทพัชัย นครปฐม
5567 53160 นาย ประทปี  วงศแสกุล นครปฐม
5568 53165 นาย วรัิช  คํานวนผล นครปฐม
5569 53491 นางสาว อัญญแชิสา  เดชศิริวชิามัย นครปฐม
5570 14684 นาย ปรัชญา  กล่ินผล นครปฐม
5571 14688 นางสาว มลิวลัยแ  เบญ็จวรรณแ นครปฐม
5572 2497 นาง บงัอร  ไตรสุริยานนทแ นครปฐม
5573 49829 นางสาว วภิาดา  ปานมวง นครปฐม
5574 53144 นาย วรีะโชค  โฉมงาม นครปฐม
5575 49818 นาง อาภรณแ  นรสิงหแ นครปฐม
5576 48064 นาย สุทธพิล  นันทผาสุข นครปฐม
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5577 53493 นาง พรเพญ็  จันทรแเรือง นครปฐม
5578 67373 นางสาว เปมิกา  นเรนทรางกูร นครปฐม
5579 53142 นางสาว อิทธยา  ลออมรเวช นครปฐม
5580 53143 นาง เบญจวรรณ  เนียมกล่ัน นครปฐม
5581 53157 นางสาว ศรีจิตรา  เอกจีน นครปฐม
5582 53172 นางสาว ทศันียแ  ชาวบานเกาะ นครปฐม
5583 60084 นางสาว กาญจนา  เกาล้ิม นครปฐม
5584 60085 นาง รสสุคนธแ  ดอกบวั นครปฐม
5585 60086 นาง โชติกา  อรวงศแคุณากร นครปฐม
5586 1765 นาย กําพล  สงฆแปรีดา นครปฐม
5587 17929 นาย ไพฑูรยแ  มหาโชติ นครปฐม
5588 50469 นาย ธนาวธุ  สายุทธ นครปฐม
5589 50470 นาง จินตนา  สวสัดี นครปฐม
5590 57735 นาง เนาวรัตนแ  วงศแชัญญา นครปฐม
5591 65365 นางสาว มยุรี  สวนนิล นครปฐม
5592 66888 นางสาว สุพชิฌายแ  มะลิ นครปฐม
5593 66889 นางสาว สุภสัตรา  แซงสี นครปฐม
5594 34542 นางสาว กนกนาถ  สมบรูณแบติั นครปฐม
5595 38584 นางสาว อุทมุพร  ปใญญะ นครปฐม
5596 50518 นาง ดุจเดือน  แสงจรรยา นครปฐม
5597 50519 นาง รจนา  มงคลรัตนาสิทธิ์ นครปฐม
5598 50520 นางสาว อณิศา  โพธิน์ิยมพนัธแ นครปฐม
5599 53667 นาง อารียแนันทแ  ต้ังอยูดี นครปฐม
5600 54651 นาย พสิิฐชัย  เมฆอรุณ นครปฐม
5601 54855 นางสาว สุจิตรา  ปฐมพริิยากุล นครปฐม
5602 49827 นาย โสพร  เฮ้ียนเจริญ นครปฐม
5603 57898 นางสาว สุรางคแธมีา  สุชาทรัพยแ นครปฐม
5604 32895 นางสาว อติกานตแ  สระเนียม นครปฐม
5605 18219 นางสาว จีราพร  รัตนบญุ นครปฐม
5606 18221 นาย ศุภชัย  วงษแเสถียร นครปฐม
5607 53252 วาที่ร.ต. สัญชัย  หลีอาภรณแ นครปฐม
5608 6987 นาย กิตติพงษแ  ศรีแวงเขต นครปฐม
5609 66659 นาย สาธติ  ชื่นดวง นครปฐม
5610 50122 จ.ส.อ. ธญัญา  อนคง นครปฐม
5611 66688 นางสาว เพญ็จันทรแ  หวยหงษแทอง นครปฐม
5612 66690 นางสาว จันทมิา  หวยหงษแทอง นครปฐม
5613 66692 นางสาว เพญ็ศิริ  อินโชติ นครปฐม
5614 66696 นางสาว ชยานิษฐแ  เล้ียงอํานวย นครปฐม
5615 18188 นาย ธนภทัร  ทุงศรีแกว นครปฐม
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5616 44248 นาง ศุกรแฤทยั  วฒิุไกรรัตนแ นครปฐม
5617 53153 นาง ยุพนิ  สรงพรมทพิยแ นครปฐม
5618 53737 นางสาว พมิลมาศ  จันคําปา นครปฐม
5619 34523 นาย วริิทธพิล  อังกแวราบวรภคั นครปฐม
5620 34525 นาย ชยพล  โพทมุทา นครปฐม
5621 42323 นาง หนึ่งนุช  จําปาพรหม นครปฐม
5622 42982 นางสาว กอบกุล  ชินวงษแมวง นครปฐม
5623 42984 นาย มานะชัย  ทองบญุรอด นครปฐม
5624 42985 นางสาว รุงนภา  ชาญธนกิจวาณิชยแ นครปฐม
5625 6960 นาย ชัยคิด  มุมธรีุ นครปฐม
5626 15372 นาย นพดล  ทองสุข นครปฐม
5627 59700 นางสาว พเยาวแ  สวางอารมณแ นครปฐม
5628 59853 นางสาว พชิญแสิณี  สกุลกิจอมรชัย นครปฐม
5629 60058 นางสาว จิรภทัร  สวางอารมณแ นครปฐม
5630 21162 นาง ศิโรรัตนแ  บญุกอ นครปฐม
5631 38570 นาย สุเมธ  สถาณุพนัธแ นครปฐม
5632 41749 นางสาว พรพรรณ  ทองคําใส นครปฐม
5633 67787 นางสาว อโณทยั  เอี้ยวตระกูล นครปฐม
5634 18248 นาย พชิาญ  สุรพล นครปฐม
5635 28570 นางสาว นิยดา  โกแสง นครปฐม
5636 50120 นางสาว ทพิยแวภิา  คงสินสิทธวชัรแ นครปฐม
5637 9076 นาย อภนิันทแ  จั่นน้ําแดง นครปฐม
5638 58651 นางสาว รสสุคนธแ  ธนันทา นครปฐม
5639 20967 นางสาว สุภรรณี  บวัพมิพแ นครปฐม
5640 54856 นาย กิตติศักด์ิ  หริวงศแจงเจริญ นครปฐม
5641 26282 นางสาว สุภาพร  มวงปูุ นครปฐม
5642 49249 จ.อ. มนตรี  ทองดอนแอ นครปฐม
5643 49251 นาย ศุภชัย  ลาวทอง นครปฐม
5644 49254 นาย ชาคริต  ฉายาวฒันา นครปฐม
5645 53647 วาที่ร.ต. พลรัต  สุนารัตนแ นครปฐม
5646 53648 นาง สําราญ  ตอศรีสกุล นครปฐม
5647 55495 นางสาว รถพจนี  สิงหแสี นครปฐม
5648 21792 นาย พรชัย  ศรีสุทธี นครปฐม
5649 22060 นาง นภาพร  เส็งสาย นครปฐม
5650 50690 นางสาว เพญ็พยอม  เทพรัีตนแ นครปฐม
5651 61790 นาย ประเสริฐ  มั่งประเสริฐ นครปฐม
5652 67281 นางสาว พรีภทัร  จันทรแพรหม นครปฐม
5653 30099 นาย ชนมแวรินทรแ  ขยันหารัตนะ นครปฐม
5654 14709 นางสาว กฤติรดา  แกวโกริยะ นครปฐม
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5655 22589 นางสาว เพชรพชิฌายแ  ภส่ีูเหล่ียม นครปฐม
5656 26068 นางสาว ชุติกาญจนแ  จํานงกูล นครปฐม
5657 26070 นาย นิพฑิพนธแ  สงวนพนัธุแ นครปฐม
5658 26071 นางสาว วมิาลา  พุมเจริญ นครปฐม
5659 48901 นาย ชํานิ  เทยีนอิ่ม นครปฐม
5660 21793 นางสาว ณัฏฐแชณิศา  ทองบญุเพยีร นครปฐม
5661 24343 พนัจาเอก บญุรุง  คูณทวี นครปฐม
5662 54364 นาย ชัยโย  คูพะเนียด นครปฐม
5663 2505 นางสาว ทพิวรรณ  แพทยแประสิทธิ์ นครปฐม
5664 57791 นาย คธาวธุ  คุมพะเนียด นครปฐม
5665 28956 นางสาว กษมา  ชูใจ นครปฐม
5666 37454 นาย พเิชษฐแ  ทาสีรงคแ นครปฐม
5667 53168 นางสาว อุไร  ปาละนันทนแ นครปฐม
5668 26776 นางสาว สุทธจิิต  กมลเวช นครปฐม
5669 26779 นาย เนติวศินแ  พลับลัดโพธิ์ นครปฐม
5670 26782 นางสาว ศรีไพร  โกทองยม นครปฐม
5671 38581 นางสาว วยิะดา  เสารแธงชัย นครปฐม
5672 51704 นางสาว วรวรรณ  เสนาะพนิ นครปฐม
5673 59624 นาง จินดาพร  ดําคํา นครปฐม
5674 63583 นาย ชัยศรี  คุมตลอด นครปฐม
5675 10577 นางสาว ชวนพศิ  มีแสงพนัธแ นครปฐม
5676 34533 นางสาว ชูน  การพลู นครปฐม
5677 37470 นาง นิกา  มีแสงพนัธแ นครปฐม
5678 53161 นาย ทนิกร  เงินออน นครปฐม
5679 53699 นางสาว กรรณิการแ  ทนูยอดพนั นครปฐม
5680 63436 นาย อํานาจ  มีแสงพนัธแ นครปฐม
5681 68488 นางสาว สุภฏัฏรา  ศรศรี นครปฐม
5682 68489 นางสาว อมรรัตนแ  ยั่งยืน นครปฐม
5683 23080 นาย สุพจนแ  เรืองประชา นครปฐม
5684 59948 นางสาว สุนทรี  สารทองกลํ่า นครปฐม
5685 62588 นางสาว ทพิารัตนแ  สุนทรศารทลู นครปฐม
5686 63138 นาย ฉัตรแนภสั  ลาภผล นครปฐม
5687 63259 นาย อนุชา  เขียนชื่น นครปฐม
5688 31453 นางสาว พชิญา  เกิดดอนแฝก นครปฐม
5689 68077 นางสาว นภสันันทแ  อารี นครปฐม
5690 31452 นาย เฉลิมพล  ตะโกเนียม นครปฐม
5691 40241 นางสาว พฒันแนรี  อภริมยแวารี นครปฐม
5692 44699 นางสาว วชัรี  มีบญุ นครปฐม
5693 56885 นาง สุขนิษฐา  ภกัดีโชติชวลิต นครปฐม
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5694 51519 นาย อุเทน  กอวงษแ นครปฐม
5695 8650 นางสาว สุรตรี  กันณะ นครปฐม
5696 61791 นาย ภควตั  จิยะพงศแ นครปฐม
5697 61792 นาย ธชัยวฒันแ  ฤทธไิกรวรกุล นครปฐม
5698 67982 นางสาว ชัชชญา  คชภกัดี นครปฐม
5699 47071 นางสาว อรทยั  รัตนวมิล นครปฐม
5700 53259 นาย ชนะพล  มีถาวร นครปฐม
5701 6982 นางสาว อุทยัภรณแ  เข็มปใญญา นครปฐม
5702 54894 นางสาว จิรฐา  ธนะเดชกุลธนา นครปฐม
5703 53496 นางสาว สุรวดี  สวสัดิพงษแ นครปฐม
5704 53970 นาย นราวธุ  ฤทธิพ์นัธแ นครปฐม
5705 58223 นางสาว หรัิญรัศมิ์  นิยมพงษแ นครปฐม
5706 28576 นางสาว กนกอร  ตรีอินทอง นครปฐม
5707 34541 นางสาว ณัชวดี  ศรีสวสัด์ิ นครปฐม
5708 34551 ส.อ. รณกร  มิตรานนทแ นครปฐม
5709 34553 นาย สมหมาย  อวยชัย นครปฐม
5710 50746 นางสาว รัตนา  บญุสุข นครปฐม
5711 50747 นางสาว ศุภารมยแ  ตรีอินทอง นครปฐม
5712 56940 นางสาว ปทมุมา  แกวประไพ นครปฐม
5713 57437 นาง แสงเดือน  จวงสอน นครปฐม
5714 58542 นาย ประเสริฐ  พนิิตยแกุลเดช นครปฐม
5715 66201 นาย สุเทพ  เอี่ยมมาธสุร นครปฐม
5716 68412 นางสาว ภชสร  โปรงจิตสกุล นครปฐม
5717 68416 นาย เชิดชัย  สามงามทอง นครปฐม
5718 18217 นาย สุชาญ  เอี่ยมพทิกัษแพร นครปฐม
5719 43432 นางสาว จุรีรัตนแ  เปล่ียมทรัพยแ นครปฐม
5720 43435 นาง สุภาพร  วเิชียรตนนทแ นครปฐม
5721 47848 นาง ประนอม  พมิสน นครปฐม
5722 53129 นาง รพพีร  แสงสมเรือง นครปฐม
5723 66629 พ.อ.อ. กฤษฎาพงษแ  คําลือ นครปฐม
5724 34544 นางสาว นงนภสั  การะนัด นครปฐม
5725 34547 นาย สานนทแ  รอดสําราญ นครปฐม
5726 34549 นางสาว เพญ็ประภา  สิริพฒิุพรกุล นครปฐม
5727 53260 นาย ปริญญแ  ศักด์ิขุนทด นครปฐม
5728 14632 นาย เกียรติศักด์ิ  สีทบัทมิ นครปฐม
5729 34558 นางสาว สุพรรณี  สุขวจิิตร นครปฐม
5730 34561 นางสาว กนกวรรณ  ชองทวม นครปฐม
5731 34565 นาย จิรวรรตนแ  ชวโรจนแชานนทแ นครปฐม
5732 53258 นาง พชัรีภรณแ  ผลพฒันาสกุลชัย นครปฐม
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5733 58097 นางสาว กันตภสั  อุดหนุน นครปฐม
5734 63679 นาย ทวปี  จันทรแจุฬาลักษณแ นครปฐม
5735 47849 นาย ปรีชา  อองมะลิ นครปฐม
5736 53591 นาย กิตติศักด์ิ  อนอินทรแ นครปฐม
5737 53659 นาง กุสุมา  แกวไวยุทธ นครปฐม
5738 9075 วาที่ร.ต. ไพรัช  แสงจันทรแ นครปฐม
5739 53170 นางสาว ทชัชญา  ศรมยุรา นครปฐม
5740 59968 นาง นิภาภทัรแ  อนสืบสาย นครปฐม
5741 60195 นาย ศรชัย  อวยชัย นครปฐม
5742 50517 นาง สุรภา  สุรภาพนัธุแ นครปฐม
5743 23224 นางสาว ภคพร  กําภพูงษแ นครปฐม
5744 44705 นาง ฐิดาณิษฐแ  กุลสิริชญานนทแ นครปฐม
5745 50395 นาย มิน  ทองใบ นครปฐม
5746 12516 นาย ววิฒันแ  ดอกอัญชัน นครปฐม
5747 34570 นาง ชวญัลักษณแ  สุภาพ นครปฐม
5748 34572 นาย รณกร  จิระวโรภาส นครปฐม
5749 34579 นาย ธนบรูณแ  มณีนาค นครปฐม
5750 40850 นางสาว สรัญญา  กาญจนะ นครปฐม
5751 56819 นางสาว พริญาณแ  ศรีเพยีงจันทรแ นครปฐม
5752 65471 นางสาว รสรินทรแ  เย็นกาย นครปฐม
5753 34575 นาย ทรงศักด์ิ  มีชนะ นครปฐม
5754 18211 นางสาว กฤษณา  ชางทุงใหญ นครปฐม
5755 58655 นางสาว บณุยาสิริ  พริมภา นครปฐม
5756 65765 จ.อ. ไกรสร  ศรีอําไพ นครปฐม
5757 67556 นางสาว สกุลทพิยแ  สุวณิชยแ นครปฐม
5758 59742 นางสาว กนกอร  ดอนเพง็ไพร นครปฐม
5759 11990 นาย ณัฐพงศแ  ตะพงั นครปฐม
5760 14712 นาง สุนันทา  บญุคง นครปฐม
5761 14716 นางสาว เบญจรัตนแ  ทศันาบรูณแ นครปฐม
5762 14717 นางสาว ชมอย  ทองมูลตน นครปฐม
5763 20593 นาย ศรราม  บญุทองเนียม นครปฐม
5764 67620 นาง บําเพญ็  โสภา นครปฐม
5765 26023 นาย พงศแสวสัด์ิ  มั่นสวสัด์ิ นครปฐม
5766 53126 นาย กรัณ  หวงปฐมวงษแ นครปฐม
5767 29327 นางสาว สุรียแพร  ปใญญาธนคุณ นครปฐม
5768 52214 นาย สุรศักด์ิ  พฒุเขียว นครปฐม
5769 55716 นางสาว ชุตินันทแ  ศิริหลา นครปฐม
5770 3571 นางสาว สุกัญญา  แสงอนันตแ นครปฐม
5771 10432 นางสาว ยุวดี  อินทโชติ นครปฐม
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5772 34591 นาง พชัฐกาญจนแ  สวสัดี นครปฐม
5773 40239 นางสาว เสาวณียแ  บศุยอําคา นครปฐม
5774 18175 นางสาว ปานทพิยแ  ปานพมิพแใหญ นครปฐม
5775 18194 นาย นครา  ปานเพชร นครปฐม
5776 37475 นาย วชิุพนัธแ  ไทยโพธิศ์รี นครปฐม
5777 49257 นางสาว ชนัญญา  เรืองชัย นครปฐม
5778 68414 นางสาว เนาวรัตนแ  ทรงหมู นครปฐม
5779 56880 นาย เกรียงไกร  ประคองศักด์ิ นครปฐม
5780 66547 นางสาว สมฤทยั  รสชุม นครปฐม
5781 66740 นางสาว สุวภีรณแ  แสงสุรียแฉาย นครปฐม
5782 67785 นางสาว ธญัลักษณแ  ศิริวงษแ นครปฐม
5783 17038 นาย ธนิสร  บรูณะโสภณ นครปฐม
5784 23605 นาย โอบบณุ  นิมิบตุร นครปฐม
5785 44818 นางสาว อุไรวรรณ  พทิกัษแสัตยาพรต นครปฐม
5786 49001 นางสาว กรุณา  ใจเอื้อ นครปฐม
5787 6961 นาย เอกชัย  เอกสัมพนัธแทพิยแ นครปฐม
5788 28587 นาย นพพล  สิงหนาท นครปฐม
5789 28588 นาย ปฎภิาณ  ปานไว นครปฐม
5790 28592 นางสาว จิราพร  ภมูรินทรแ นครปฐม
5791 42988 นางสาว สุชิดา  ภมร นครปฐม
5792 53776 นาย จักรแพร  พวงนอย นครปฐม
5793 57440 นาย เกียรติคําแหง  เทพสุนทร นครปฐม
5794 57856 นาย สันติ  พมิพแใจใส นครปฐม
5795 61673 นาย สทาน  กรรณสูต นครปฐม
5796 62539 นาง ธวลัรัตนแ  เกียรติวราธวลั นครปฐม
5797 14673 นางสาว สุวรรณา  ภชุชงคแ นครปฐม
5798 14674 นาย ดํารงคแ  ขวญักิจโยธา นครปฐม
5799 14675 นางสาว มัญฑิตา  นิลยา นครปฐม
5800 14677 นางสาว พชัริน  พงษแโพธิ์ นครปฐม
5801 14681 นางสาว นันทวนั  มณีวรรณ นครปฐม
5802 34596 นาง วนัทนา  อาภรณแพงษแ นครปฐม
5803 61655 วาที่ร.ต. ประเสริฐ  มานะแกว นครปฐม
5804 61656 นาย วรพจนแ  เพง็นาเรนทรแ นครปฐม
5805 42979 นางสาว ฐานิต  พกุบานยาง นครปฐม
5806 53751 นาย บญุชวย  บญุมา นครปฐม
5807 54423 นางสาว สนธยา  พทิยคุณาประโยชนแ นครปฐม
5808 54426 นาย อนันตแ  แกวเลิศดิลก นครปฐม
5809 54427 นาย กองกาญจนแ  สันธานเดชา นครปฐม
5810 68057 นาย ปรีชา  เสียงเจริญ นครปฐม
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5811 6485 นางสาว ปใตติยา  อาระหตั นครปฐม
5812 47072 นางสาว ศุภมิา  จอยบํารุง นครปฐม
5813 61265 นางสาว รุงทวิา  ศรีสดใส นครปฐม
5814 30096 นาย คิมหนัตแ  เพยีรพวงพนัธแ นครปฐม
5815 47075 นางสาว อรุณลักษณแ  ชูวงษแวาลยแ นครปฐม
5816 47852 นางสาว อัชฌามาศ  ศรีชัย นครปฐม
5817 53499 นางสาว มนฒนา  เหลาสมาธกิุล นครปฐม
5818 53500 นาย กิตติชัย  เต็มดวง นครปฐม
5819 53504 นาง อุบลรัตนแ  รัตนะวมิล นครปฐม
5820 66641 นาย นรรัตนแ  พึ่งอาศัย นครปฐม
5821 51708 นาง ปญุชรัศมิ์  เจริญกิจกําจรชัย นครปฐม
5822 21836 นางสาว ราตรี  ศรีสวสัด์ิ นครปฐม
5823 34606 นาย อําพล  ยุติโกมินทรแ นครปฐม
5824 1137 นางสาว สุทศิา  จันทรแสุนทราพร นครปฐม
5825 21828 นาย อิทธพิล  ทศันนิตินัย นครปฐม
5826 26954 นาย อาสนะ  สนธิ นครปฐม
5827 50276 นางสาว ฐปนภสัรแ  มุกดาประกร นครปฐม
5828 61893 วาที่ร.ท. วกิรม  ศรีหานาม นครปฐม
5829 61894 นางสาว สุตาพร  กรมนอย นครปฐม
5830 61990 นาย บญัชา  คงศรี นครปฐม
5831 64475 นาย พรีพล  อวมเปี่ยม นครปฐม
5832 65233 นาง กฤตกานตแ  ปยิะวงษแ นครปฐม
5833 20391 นาย เมธ ี จารีบรูณภาพ นครปฐม
5834 30035 นางสาว นาฏยา  ค้ิมแหน นครปฐม
5835 57997 นางสาว ชัชชญาภคั  สากระสันตแ นครปฐม
5836 64386 ส.ท. ภธูเณศรแ  น้ําใจตรง นครปฐม
5837 26766 นาย เลิศชัย  ศรีสุวรรณ นครปฐม
5838 59104 นางสาว สุภารัตนแ  คํานันทแ นครปฐม
5839 53696 นางสาว ศรีสุดา  ศุภเอม นครปฐม
5840 10586 นาย เกรียงศักด์ิ  ทําสวน นครปฐม
5841 18160 นาย ธาํรง  พงศแจันทรเสถียร นครปฐม
5842 26785 นางสาว อาทติตา  โตจั่น นครปฐม
5843 28600 นาง นภาพฒันแ  ประเสริฐพงษแ นครปฐม
5844 42990 นางสาว มนชนก  สรอยทอง นครปฐม
5845 61266 นาง อภชิภา  อยูศิริ นครปฐม
5846 14679 นาย ณัฐพงษแ  แกวงาม นครปฐม
5847 17819 นางสาว คมคาย  นิลจินดา นครปฐม
5848 28602 นาง ศุภฤทยั  พนิิจการ นครปฐม
5849 45991 นาย วชิัย  เสาวนียากร นครปฐม
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5850 50348 นางสาว ธริดารินทรแ  แกวเจริญ นครปฐม
5851 67168 นางสาว ปณุยานันทแ  ปยิะพงศแธนา นครปฐม
5852 51896 นางสาว สุจิตรา  อรุณมาก นครปฐม
5853 58656 นาย ณรินทรแ  โพธิน์าฝาย นครปฐม
5854 6983 นาย ธนพนธแ  พนิิจทรัพยแสิน นครปฐม
5855 24345 นาย สมบติั  ไชยคิรินทรแ นครปฐม
5856 28591 นาง อัปสรรัชยแ  ไมจันทรแ นครปฐม
5857 40244 นางสาว ธนัยแชนก  มัททวกุล นครปฐม
5858 54470 นาย สมภพ  เลาเจริญ นครปฐม
5859 60932 นาย ยุทธนา  วรรณเวทบีญุพอ นครปฐม
5860 4385 นางสาว วรา  ตันเสียงสม นครปฐม
5861 5077 นาย ธรีวฒันแ  นิราศโศก นครปฐม
5862 20410 นางสาว รัชนี  เลิศสําราญ นครปฐม
5863 28585 นาย ชยุตธน  บญุทน นครปฐม
5864 43437 นาย ณรงคแ  ถนอมศักด์ิศรี นครปฐม
5865 47343 นางสาว สรัญญา  ทพิยแสุมณฑา นครปฐม
5866 52537 นาย ไพโรจนแ  พนัธุแไพโรจนแ นครปฐม
5867 53232 นางสาว กุลวรรณ  ศรีสวสัด์ิ นครปฐม
5868 53234 นางสาว ณัฐธมิา  ยิ้มถนอม นครปฐม
5869 59538 นางสาว เกศินี  เกิดทรัพยแ นครปฐม
5870 59539 นางสาว เสาวลักษแ  โฉมฉาย นครปฐม
5871 67424 นาย ปกรณแ  เกตุเหม นครปฐม
5872 51707 นาง กัญจนแรนิษฐแ  พพิฒันแทวกีุล นครปฐม
5873 51962 นาย ปรีชา  เอียดขวญั นครปฐม
5874 52360 นาง ณีรนุช  สมบญุสุโข นครปฐม
5875 52363 นางสาว สิริกร  รอดชาง นครปฐม
5876 53233 นางสาว พรชื่น  อินทรสกุล นครปฐม
5877 53343 นาง นุจิรา  ศิลาจามร นครปฐม
5878 58754 นาย ปยิะวชัรแ  พทุธปฏโิมกขแ นครปฐม
5879 55639 นางสาว พชิญากร  ปิ่นเวหา นครปฐม
5880 57074 พ.จ.อ. เกลา  แสงเหลา นครปฐม
5881 64505 นางสาว สาวติรี  ภริมยแเล่ียม นครปฐม
5882 66549 นางสาว ประทมุพร  สวสัดี นครปฐม
5883 67034 นางสาว วนัทนียแ  ทาเวยีง นครปฐม
5884 67622 นางสาว ณชพร  ศรีเกิดครืน นครปฐม
5885 52111 นางสาว มธรุส  จันทรแแสง นครปฐม
5886 50193 นาง ปใทมาพร  สุขาบรูณแ นครปฐม
5887 22681 นาย วนัชัย  สุขเกษม นครปฐม
5888 39210 นางสาว อริสา  นาเมือง นครปฐม
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5889 67084 นางสาว สมพร  พมิพแดี นครปฐม
5890 24347 นางสาว ณัฐฐินันทแ  พทิกัษแภากร นครปฐม
5891 54471 นางสาว ออย  แกวทองดี นครปฐม
5892 51093 นาง กันตา (กุลนาถ)  ภูศรีทอง นครปฐม
5893 54390 นางสาว ศรัณยแภทัร  แกวคํา นครปฐม
5894 67209 นางสาว ณัฐธนิี  ศุภนิมิตศิริ นครปฐม
5895 60297 นางสาว ชนิสรา  รอดพนทกุขแ นครปฐม
5896 51097 นาย ชาญขณา  แขวงอินทรแ นครปฐม
5897 47853 นางสาว ขวญัจิตร  ฮวดมา นครปฐม
5898 53503 นางสาว อรอุมา  อินทรประเสริฐ นครปฐม
5899 18177 นางสาว นิตยา  ศรีชูเปี่ยม นครปฐม
5900 18192 นาง สุรียแ  ดนุดล นครปฐม
5901 53749 นางสาว ชิดชนก  ศรีนาคเอี้ยง นครปฐม
5902 64292 นางสาว สุกฤตา  รักสมวงษแ (นอมนําทรัพยแ) นครปฐม
5903 20601 นางสาว ปภาณัช  กวาวสนั่น นครปฐม
5904 21835 นางสาว เกวลิน  ศรีพนูพนัธแ นครปฐม
5905 53489 นางสาว วรรณิภา  รักษา นครปฐม
5906 44706 นาง อุมพร  ยกกล่ิน นครปฐม
5907 18249 นางสาว จิราภรณแ  อินทรเรืองศรี นครปฐม
5908 25038 นาง แสงเทยีน  เศรษฐวทิยา นครปฐม
5909 53156 นางสาว สุณียแ  บญุสิริชูโต นครปฐม
5910 28561 นางสาว จารุวรรณ  คงกลอม นครปฐม
5911 63728 นาย ธนวฒันแ  ลอเลิศวไิล นครปฐม
5912 42684 นาย ชยกฤต  กวาวสนั่น นครปฐม
5913 53130 นางสาว ปวณีา  ศรีงาม นครปฐม
5914 67238 นางสาว ปณุณดา  อินทวิร นครปฐม
5915 65035 นางสาว รัตนพรรษ  จันทา นครปฐม
5916 23908 นาง สุพรรณี  หลาดี นครพนม
5917 33839 นาง สุนิสา  มีนุน นครพนม
5918 54011 นาง พชัรภรณแ  ไชยคํา นครพนม
5919 66272 นาย สุพงศแรัฐ  อุตะมะ นครพนม
5920 45960 นาง ฑิฆัมพร  คนใจบญุ นครพนม
5921 45959 นาย วชิระ  คําไตรยแ นครพนม
5922 46247 นาง จารุภา  สิงหแศรี นครพนม
5923 20371 นางสาว วริาศิณี  ปใชชน นครพนม
5924 36559 นางสาว ทพิยแวดี  ปวงศรี นครพนม
5925 45299 นางสาว นภาภรณแ  อุดหนุน นครพนม
5926 20430 นาง อําไพ  จูมณียแ นครพนม
5927 33487 นาย ประพนัธแ  เพิ่มพลู นครพนม
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5928 33488 นาง พศิมัย  หานวลัิย นครพนม
5929 35984 นาย สราวธุ  ไตรทพิยแ นครพนม
5930 36564 นาย สุดสาคร  ทองหมั้น นครพนม
5931 42159 นาย ยงยุทธ  พทุธา นครพนม
5932 46993 นางสาว วรรณมณี  สาริบตุร นครพนม
5933 16169 นางสาว อรนุช  อินทะสันตา นครพนม
5934 20373 นาง ณัฐพร  พรหมลัง นครพนม
5935 40151 วาที่ร.ต. จุฬาพร  เขตสุภา นครพนม
5936 47276 นางสาว ฤกษแดาว  ประพฒันแพงษแ นครพนม
5937 47277 นาง ณฐิตา  แผงโม นครพนม
5938 67650 นาย อิสระ  อินทะสันตา นครพนม
5939 18124 นางสาว สุพตัรา  อันศิลา นครพนม
5940 43818 นางสาว กิตติพชิญแ  ไชยภกัดี นครพนม
5941 43819 นาง วลัิยภรณแ  สมศรี นครพนม
5942 12170 นางสาว มะลิวรรณแ  พลูประสาร นครพนม
5943 24382 นาง จิราภรณแ  ศิริสวสัด์ิ นครพนม
5944 63919 นาง ชวนพศิ  สูงเทงิ นครพนม
5945 44621 นาง สุภาวดี  พมิพแกลาง นครพนม
5946 28823 นางสาว อริญชยแกัญญา  สุนา นครพนม
5947 5773 นาง แสงนภา  ขุนปใญญา นครพนม
5948 5776 นาง อรทยั  ยศทอง นครพนม
5949 19775 นาย ชาญวทิยแ  มุลตองคะ นครพนม
5950 23587 นาง อรุณี  เมามีจันทรแ นครพนม
5951 28037 นาย สมร  ลาดมุณี นครพนม
5952 42625 นาย วชัรินทรแ  อุดมศาสแนติ นครพนม
5953 49536 นาง นภาลักษณแ  ลุมวงษแ นครพนม
5954 6781 นาย กอกษาปณแ  อุปถัมภแ นครพนม
5955 54859 นางสาว อุระษา  ไชยบลิ นครพนม
5956 28074 นาย สุรศักด์ิ  พอสียา นครพนม
5957 20418 นาย ชัยยากรณแ  แสงเขียว นครพนม
5958 20421 นาย ศราวฒิุ  อุดหนุน นครพนม
5959 33513 นางสาว ณัฐธญัรดา  คลองดี นครพนม
5960 15237 นาง นิชาพร  พรหมคนซ่ือ นครพนม
5961 27212 นาย อนุวฒันแ  ศรีหนองหาง นครพนม
5962 28083 นาย แสงทอง  แปนูประโคน นครพนม
5963 28084 นาง นงณภทัร  แสงระวี นครพนม
5964 21319 นาย วรีสิทธิ ์ ศูนยแจันทรแ นครพนม
5965 59476 นาย เกียรติพงษแ  บญุโสม นครพนม
5966 28085 นางสาว สาริกา  ทองคํา นครพนม
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5967 28086 นาย ไชยวฒันแ  ดอนหลา นครพนม
5968 45302 นาย อดุลเดช  อุโท นครพนม
5969 67185 นางสาว พรเพชร  บตุรดี นครพนม
5970 14033 นาย ฤทธพิร  เปี่ยมศิริ นครพนม
5971 38715 นาย รักพงษแ  รติคุณูปกร นครพนม
5972 53585 นาง รุงฤดี  วรรณไชย นครพนม
5973 10084 นางสาว ปาจรียแ  พลเสนา นครพนม
5974 20411 นางสาว วริาวรรณ  ชมภเูลิศ นครพนม
5975 42162 นางสาว นิตยา  บตุรบรีุ นครพนม
5976 42164 นางสาว กฤตติยาณี  ลุนทํา นครพนม
5977 65228 นาย นันทวฒันแ  ศรีเพชร นครพนม
5978 67925 นางสาว กมลลักษณแ  นามไพร นครพนม
5979 67926 นาย เกริกเกียรติ  บวัชุม นครพนม
5980 67928 นางสาว วรีนุช  ประสิธสิาร นครพนม
5981 67929 นางสาว สุกัญญา  สีไชย นครพนม
5982 39616 นาง เอ็มอร  บญุโท นครพนม
5983 15225 นาย ยุทธศิลป  ปอูงหลักคํา นครพนม
5984 33499 นาย อดุลยแ  แกวเกิด นครพนม
5985 66772 นางสาว ธญัญารัตนแ  คําแกว นครพนม
5986 15223 นาย สินธแ  ออนตา นครพนม
5987 28093 นาย สุขุม  หรองบตุรศรี นครพนม
5988 28095 นางสาว ศิริมาศ  นวลศรี นครพนม
5989 12155 นาง ประภาพร  สงวนศักด์ิ นครพนม
5990 32486 นาย ธวชัชัย  บาตรงูเหลือม นครพนม
5991 52345 นาย ยุทธนา  อาจวชิัย นครพนม
5992 54417 นางสาว เพชรา  ชาเครือ นครพนม
5993 68292 นาย สันติ  สุเพง็คํา นครพนม
5994 13748 นางสาว กันยา  ไชยพร นครพนม
5995 39112 นาย คําแปลง  เกษขุนทศ นครพนม
5996 39113 นาง ภทัรวดี  เพง็วรุิฬ นครพนม
5997 43230 นาง พชิญาภคั  เสนสุข นครพนม
5998 27323 นาย นันทพงษแ  วงศแงาม นครพนม
5999 36573 นาย ทกัษณิ  เคนไชยงคแ นครพนม
6000 65517 นาง อรพนิ  วงคแเหงา นครพนม
6001 65523 นาง สกลรัตนแ  ธพุา นครพนม
6002 67369 นางสาว ลูกน้ํา  แกวจันทรแเพง็ นครพนม
6003 67370 นางสาว อัจฉราภรณแ  โคตะ นครพนม
6004 37169 นาย วรีพล  วงวนัดี นครพนม
6005 33502 นางสาว ปยินาฎ  เพง็คํา นครพนม
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6006 33586 นาง จันทรา  เจริญสุข นครพนม
6007 6787 นางสาว วนิดา  แกวเนตร นครพนม
6008 63113 นาง อรุณรัตนแ  พอธานี นครพนม
6009 52176 นาง วทัราภรณแ  จันทรแทศ นครพนม
6010 23911 นาย ศิริชัย  กัลยาเขียว นครพนม
6011 47284 นางสาว ปริศนา  พมิพา นครพนม
6012 52295 นางสาว ปฐมาภรณแ  นันชนะ นครพนม
6013 59313 นาง เอมมิกา  แมดจอง นครพนม
6014 5938 นาย ชัชวาลยแ  ชัยสงคแ นครพนม
6015 53792 จ.อ. อิทธพิงศแ  ทองไมลแ นครพนม
6016 10201 นางสาว ทพิานัน  ชายทวปี นครพนม
6017 21560 นาง พชิญามญชุแ  แขวงเมือง นครพนม
6018 44207 นางสาว ศิวพร  กองผัด นครพนม
6019 5775 นางสาว อุทมุพร  สมอุดม นครพนม
6020 47288 นาย วรีะฉัตร  กาฬสินธแ นครพนม
6021 15791 นางสาว ธารดา  พาลึก นครพนม
6022 29751 นาย ภราดร  อัคคละ นครพนม
6023 68389 นาย สมลักษณแ  พทุธศรี นครพนม
6024 16132 นาย ธาณวฒิุ  สุขรี นครพนม
6025 29724 นาง นัฐติยา  ธน.ทอง นครพนม
6026 33508 นาย อนุพนธแ  นิตะโคตร นครพนม
6027 48989 นาย วชัระ  จันทรแสองดวง นครพนม
6028 28107 นาง บญุทพิยแ  กิจันดา นครพนม
6029 28108 นาย แดน  นวลตา นครพนม
6030 52246 นาย มนูญ  พพิฒันแถาวรกุล นครพนม
6031 51028 นางสาว สุภตัชนันทแ  จันทรแสองดวง นครพนม
6032 23894 นาง เสาวลักษณแ  ออนสกุล นครพนม
6033 28106 นาย ภาณุวฒันแ  แสงกลา นครพนม
6034 17905 นาง จาฬุวรรณ  พรมจันทรแ นครพนม
6035 55826 นาย คชนทแ  ธน.ทอง นครพนม
6036 3901 นาย สุพรวจันแ  เตชะเจริญธนาโชติ นครพนม
6037 40784 นางสาว คัทลียา  บริบรูณแ นครพนม
6038 67026 นางสาว เขมขจี  ฉัตรโชค นครพนม
6039 66679 นางสาว กนกนาถ  เชื้อดวงผูย นครพนม
6040 40136 นาง เสาวลักษณแ  เภาพาน นครพนม
6041 53959 นางสาว นิภาพรรณ  วงคแหนายโกด นครพนม
6042 63794 นางสาว ศรินญา  สุพรม นครพนม
6043 18154 นางสาว ชุลีกรณแ  ขันททีาว นครพนม
6044 18155 นาย ธนพงษแ  ไชยคํา นครพนม
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6045 18158 นาย ราชันยแ  ฉิมแสง นครพนม
6046 25772 นาย ปยิพงศแ  กลยนี นครพนม
6047 42158 นาย มโน  พรหมดี นครพนม
6048 45964 นาง คีนยา  พลวรรณ นครพนม
6049 62836 นาง สุกัญญา  คุมบญุ นครพนม
6050 3371 นาย ประมวล  จินตนา นครพนม
6051 36583 นาง จิรวรรณ  กาญจนสุวรรณ นครพนม
6052 40137 นาง หยกกล่ิน  อัคฮาด นครพนม
6053 15744 นาง กัลยา  ขันทองคํา นครพนม
6054 15754 นาง เสาวลักษณแ  บรรพสาร นครพนม
6055 15798 นาย โกเมท  อัฐนาค นครพนม
6056 62277 นางสาว ภคอร  ชาเครือ นครพนม
6057 36593 นางสาว ชาคณิศแศา  พรหมสาขาณสกลนคร นครพนม
6058 54309 จ.อ. ชานนทแ  ปฏตัิง นครพนม
6059 15774 นางสาว พนมลักษณแ  อัคฮาด นครพนม
6060 33515 นางสาว พกัตรแวภิา  ภมูิศรีจันทรแ นครพนม
6061 60999 นาย เทอดเกียรติ  สาระวถิี นครพนม
6062 32360 นางสาว กรรณิกา  ดายังหยุด นครพนม
6063 14039 นาย ณฐพล  ภมูิดา นครพนม
6064 14041 นาย พงษแศักด์ิ  ศรีลาศักด์ิ นครพนม
6065 64890 นางสาว เกษมศรี  อุปพงษแ นครพนม
6066 15220 นาย พรชัย  แสนเสิก นครพนม
6067 13747 นาย อุเทน  บพุศิริ นครพนม
6068 20249 นาย ถวลิ  ผิวคํา นครพนม
6069 32568 นางสาว อรอุมา  อังคะมาตยแ นครพนม
6070 5931 นางสาว ประภาพร  วดีศิริศักด์ิ นครพนม
6071 9317 นางสาว ปใทธยีา  พบิลูยแบญุ นครพนม
6072 13849 นางสาว ไลลดา  ขันทะชา นครพนม
6073 15836 นาง ขวญัใจ  ไชยมงคแ นครพนม
6074 18106 นาย สาธติ  เรืองวรบรูณแ นครพนม
6075 41681 นาง สุพชิฌายแ  สุวรรณเลิศ นครพนม
6076 53933 นางสาว อนัตตา  ดาเชิงเขา นครพนม
6077 31936 นาย สุชาติ  งามสนิท นครพนม
6078 40138 นาย มานิต  เศรษจันทรแ นครพนม
6079 1362 นาย เหมราช  สมรฤทธิ์ นครพนม
6080 10083 นาย เวชสุยันตแ  สิมมาลา นครพนม
6081 33518 นาย สิทธชิัย  พมิจันนา นครพนม
6082 64272 นางสาว สุรัตดา  สุจาจริง นครพนม
6083 18147 นางสาว อรอุมา  คะมุง นครพนม
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6084 14020 นางสาว ชนาธปิ  อุดมเดชาเวทยแ นครพนม
6085 14054 นาย สมพงษแ  โพนศิลา นครพนม
6086 18140 นาย สิรวชิญแ  ไชยโคตร นครพนม
6087 24452 นางสาว ภทัราภรณแ  สิทธิ นครพนม
6088 51753 นาย ยุทธพงศแ  ประกิ่ง นครพนม
6089 6779 นางสาว ปยินุช  ทองมี นครพนม
6090 12234 นางสาว สริญาภสัรแ  บญุเกียรติวรโชติ นครพนม
6091 20238 นาย ชิณทแณภทัร  คําชนะ นครพนม
6092 20242 นาย พทิกัษแ  ถิ่นปใญจา นครพนม
6093 43836 นางสาว นงนุช  โกษาแสง นครพนม
6094 49175 นาง ณัฐิกา  ประกิ่ง นครพนม
6095 23902 วาที่ร.ท. ยุทธชัย  สอนแสง นครพนม
6096 39121 นาง จารุวรรณ  เคนพะนาน นครพนม
6097 40782 นาง ยุภาพนัธแ  เศรษจันทรแ นครพนม
6098 40783 นาย รังสรรคแ  กุลวงศแ นครพนม
6099 51750 นางสาว ฉันทนา  บพุศิริ นครพนม
6100 51752 นาง กรรยา  เริงฤทธิ์ นครพนม
6101 68438 นาง กรรณิกา  ศิริธรรมจักร นครพนม
6102 36531 นาย ภมูินทรแ  จํารักษา นครพนม
6103 36120 นาง จิตรา  ทองหลา นครพนม
6104 42167 นางสาว เล็ก  คําภเูงิน นครพนม
6105 42169 นาย ดํารงคแ  ออยรักษา นครพนม
6106 15228 นางสาว ปริฉัตร  บตุรสะอาด นครพนม
6107 43826 นางสาว ทศันา  กุลยะ นครพนม
6108 68390 นาย ชัยยุทธ  ราชกรม นครพนม
6109 18144 นาย เวชพนัธแ  พมิพแสิน นครพนม
6110 27617 วาที่ร.ต. เดนศักด์ิ  ยะไชยศรี นครพนม
6111 33503 นาย ชวนิทรแ  คลกลาง นครพนม
6112 33526 นาง เรวดี  พมิพแสิน นครพนม
6113 46261 นางสาว กาบทพิยแ  ศิริชมภู นครพนม
6114 67651 จ.อ. เทพประสิทธิ ์ อัยวรรณ นครพนม
6115 20416 นาง วจิิตรภรณแ  คํามุก นครพนม
6116 20426 นางสาว ชุลีพร  ดวงดูสัน นครพนม
6117 43842 นาย วรพจ  กอมณี นครพนม
6118 49055 นางสาว จันทรแจิรา  ลือรินทรแ นครพนม
6119 18142 นาย ปริทศั  ปอูงหลักคํา นครพนม
6120 56714 นาง มะลิวลัยแ  โปวงัสา นครพนม
6121 63645 นาย พลูทรัพยแ  ง้ิวพมิพา นครพนม
6122 18139 นางสาว วลัยพร  ปอูงหลักคํา นครพนม
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6123 24274 นาง สุจิตรตา  จิ่มอาษา นครพนม
6124 43843 นาง ชนัญชิดา  สายอุราช นครพนม
6125 28112 นาง ปณุณภา  จุทาแสง นครพนม
6126 36572 นาย สฤษด์ิชัย  ธพุา นครพนม
6127 46991 นาง พรรัมภา  อวนแกว นครพนม
6128 36569 นางสาว ศุทธนุช  ปทมุวนั นครพนม
6129 12167 นาง กรกมล  ใยพนัธแ นครพนม
6130 15242 นาย นรชัย  พรหมพมิพแ นครพนม
6131 15243 นาย พคิเนต  แสนสุริวงคแ นครพนม
6132 9744 นาย ชวฤทธิ ์ ศรีสุพฒันแ นครพนม
6133 39122 นาย เกรียงไกร  ไกรพนิิจ นครพนม
6134 48378 นางสาว มัตติกา  ปยิะราช นครพนม
6135 39115 วาที่ร.ต. ธชัพล  ทาวนาง นครพนม
6136 28098 นางสาว ดอกสรอย  คําแสง นครพนม
6137 36562 นาย ศุกล  แกวราชนิวงษแ นครพนม
6138 65674 นางสาว วาสนา  ล้ีพล นครพนม
6139 45956 นางสาว ละออง  ทองไสยแ นครพนม
6140 14047 นางสาว ขวญัใจ  สุริวรรณแ นครพนม
6141 42161 นางสาว ตรัยภทัร  คําชนะ นครพนม
6142 52155 จาเอก เชาวฤทธิ ์ อนงคแไชย นครพนม
6143 66984 นาย อานวชั  ต้ังวกิรัย นครพนม
6144 5827 นางสาว นุชจิรา  อินทรแทอน นครพนม
6145 29900 นางสาว รัชดาวลั  กิ้วลาดแยง นครพนม
6146 22915 วาที่ร.ต. ธนาวฒิุ  ศรีอินทรแ นครพนม
6147 46254 นางสาว นิศากร  ไกรสร นครพนม
6148 46256 นางสาว อรทยั  ระมงคล นครพนม
6149 40467 นาง กัญญาพชัร  ปาลาศ นครพนม
6150 5788 นาย ชมฉกรรจแ  บญุวงศแ นครพนม
6151 6790 นาย อาทติยแ  โกพลรัตนแ นครพนม
6152 41677 นางสาว เทวา  กิติศรีวรพนัธุแ นครพนม
6153 28088 นางสาว พศิมัย  สุวรรณรอ นครพนม
6154 48494 นาย ชนินทร  หอมเมือง นครพนม
6155 46251 นาย ฉลาด  แกวพลิา นครพนม
6156 28076 นาง สุรีรัตนแ  สมเทพ นครพนม
6157 28079 นาง นุชนาถ  เลิศสงคราม นครพนม
6158 20419 นาง เจียมใจ  พานอนันตแ นครพนม
6159 38493 นาย เชาวฤทธิ ์ จิตติโล นครพนม
6160 43821 นาง อรนุมา  บญุพฒุ นครพนม
6161 44624 นาย จักรภพ  นาวงศแหา นครพนม
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6162 18132 นาย วรพจนแ  เข็มปใญญา นครพนม
6163 64834 นาย ธนาธาน  อินตา นครพนม
6164 16180 นาง รุงทพิยแ  เจริญไชย นครพนม
6165 47278 นาง จีรนันทแ  พทุธา นครพนม
6166 47280 จ.อ. มงคล  ศรีมันตะ นครพนม
6167 55140 ส.อ. บญุเลิศ  มูลราช นครพนม
6168 16691 นางสาว ศิริวรรณ  กล่ินศรีสุข นครราชสีมา
6169 17067 นาย กาน  กล้ิงทะเล นครราชสีมา
6170 17117 นางสาว จีรนันทแ  จิตรพรหมสร นครราชสีมา
6171 17120 นาง ศิญามล  หลวงกิจจา นครราชสีมา
6172 27410 นางสาว สุภาวติา  สมพงษแ นครราชสีมา
6173 60605 นางสาว จารุวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา นครราชสีมา
6174 62383 นางสาว วรางคณา  กาหลง นครราชสีมา
6175 44365 นาง ปฐว ี ปราชญาภาณุชาติ นครราชสีมา
6176 56380 นาง ธดิาพร  ดวงเลขา นครราชสีมา
6177 62488 นางสาว สุภาพร  กาแกว นครราชสีมา
6178 64918 นางสาว อารียา  มุขพมิาย นครราชสีมา
6179 66370 นางสาว ปยิาภรณแ  อาจารยานนทแ นครราชสีมา
6180 16707 นาย ดํารงคแ  จอมทอง นครราชสีมา
6181 51795 นาง กาญจนแติมณฑนแ  สารสมัครแ นครราชสีมา
6182 19453 นางสาว กันฑรัตนแ  แฝงกระโทก นครราชสีมา
6183 38000 นางสาว ณวพร  สิงหแวรรณุรัตนแ นครราชสีมา
6184 17078 นาง นารี  ไชยนอก นครราชสีมา
6185 41504 นางสาว สุพรรณี  เนื่องวจิิตรประสพ นครราชสีมา
6186 48126 นาง สมพร  หวงัแนวกลาง นครราชสีมา
6187 54259 นาง สุภาพร  พพิฒันแพงษแ นครราชสีมา
6188 54810 นาง สุพรรณี  ทวสุีข นครราชสีมา
6189 54982 นาง สุดนียแ  เพื่อนเกาะ นครราชสีมา
6190 58926 นาย พงศแภชูิชยแ  เพง็ขุนทด นครราชสีมา
6191 38071 นาง จตุพร  แจมใส นครราชสีมา
6192 21469 นางสาว กาญจนา  แทนงาม นครราชสีมา
6193 21249 นาง ชาลิษา  สุวรรณปใกษแ นครราชสีมา
6194 7596 นาย พรีะบลูยแ  เผดิมวงศแ นครราชสีมา
6195 45477 นางสาว กัลยา  กุด่ัน นครราชสีมา
6196 47685 นางสาว สาคร  ปรุงกระโทก นครราชสีมา
6197 55021 นาย ณัฐพร  เชียงใหม นครราชสีมา
6198 49771 นาง เปรมฤดี  กนกแกว นครราชสีมา
6199 65726 นาย วรวฒิุ  วนิไธสง นครราชสีมา
6200 27327 นาย อัครนันทแ  ธรรมยโกศิษฐแ นครราชสีมา
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6201 27331 นางสาว นิดธดิา  บญุยินดี นครราชสีมา
6202 27336 นาย ชุมชนะ  บั้งจันอัด นครราชสีมา
6203 64508 นาย นิกร  ศิริอุดม นครราชสีมา
6204 30854 นาง ธญัญภสัรแ  ปใทมวงศแวฒันแ นครราชสีมา
6205 59681 นาง ศุภนัฐ  คงกะพี้ นครราชสีมา
6206 59682 นาง จรูญรัตนแ  เมธากิตติอนันตแ นครราชสีมา
6207 35304 นางสาว อมรรัตนแ  แสงฤทธิ์ นครราชสีมา
6208 49916 นาย พรชัย  อิ่มหาญ นครราชสีมา
6209 58295 นางสาว ยมุนา  จิตตแหมื่นไวย นครราชสีมา
6210 7609 นาง อรุณรัศมิ์  นะพรานบญุ นครราชสีมา
6211 39686 นางสาว เนื้อทพิยแ  พดุขุนทด นครราชสีมา
6212 15590 นางสาว ปใณริษา  ภกัด์ิกระโทก นครราชสีมา
6213 44848 นางสาว ปริตรา  อิ่มกระโทก นครราชสีมา
6214 44850 นาย ธวชัชัย  ฉกรรจแศิลป นครราชสีมา
6215 44851 นางสาว สมิตรา  รอดกระโทก นครราชสีมา
6216 44865 นางสาว ชุดาภา  สังฆะมณี นครราชสีมา
6217 50284 นางสาว กีรติญา  พนูกระโทก นครราชสีมา
6218 63404 ส.อ. สิทธพิงษแ  รักษแกระโทก นครราชสีมา
6219 68526 นางสาว รภสัสรณแ  เอี่ยมไมตรี นครราชสีมา
6220 45147 นางสาว ชนาภา  อิศราพานิชพงศแ นครราชสีมา
6221 46003 นางสาว สรัลชนา  เวยีงสันเทยีะ นครราชสีมา
6222 1294 นาย ภาสกร  สุขวลัคุแ นครราชสีมา
6223 49371 นางสาว ปณิภา  อินทรแกระโทก นครราชสีมา
6224 40468 นาง ชื่น  โฮมกระโทก นครราชสีมา
6225 47576 นาง จิรภญิญา  มูลสันเทยีะ นครราชสีมา
6226 24652 นางสาว เยาวเรศ  อวยสวสัด์ิ นครราชสีมา
6227 57625 นาย สุวทิยแ  เมืองครุธ นครราชสีมา
6228 68646 นางสาว มัชฌิมา  ซึมกระโทก นครราชสีมา
6229 58147 นางสาว ศุภสิร  นิตจังหรีด นครราชสีมา
6230 21562 นางสาว ธญัญา  พงษแพฒุ นครราชสีมา
6231 36620 นางสาว เกษร  ธรรมชาพร นครราชสีมา
6232 1326 นาง รุงอรุณ  โชตินอก นครราชสีมา
6233 10053 นาง สุกัญญา  บวัสําราญ นครราชสีมา
6234 54339 นาย วชัรินทรแ  จินตนามณีรัตนแ นครราชสีมา
6235 65382 นาย ทวเีดช  วงศรีลา นครราชสีมา
6236 1361 นาง สุภาภรณแ  การถาง นครราชสีมา
6237 35124 นางสาว สาวรส  จําปาเรือง นครราชสีมา
6238 35234 นาง อุไร  เจือหนองคลา นครราชสีมา
6239 67764 นางสาว ทศัณียา  จันทมุด นครราชสีมา
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6240 25240 นางสาว เพชราภรณแ  ยิ้มพลูทรัพยแ นครราชสีมา
6241 54877 นาง ศิริพร  ต้ังพงษแ นครราชสีมา
6242 54878 นางสาว ทศันียแ  คงนอก นครราชสีมา
6243 54879 นาง จิระดา  รอดวนิิจ นครราชสีมา
6244 54881 นาง นฤมล  หนูนอก นครราชสีมา
6245 59176 นาง จินตนา  กัลโยธนิ นครราชสีมา
6246 1284 นางสาว อรนุช  เมมี นครราชสีมา
6247 19346 นางสาว สกุลพชัรแ  จีรกรเรืองเจริญ นครราชสีมา
6248 21425 นาง ธนพร  ชินดา นครราชสีมา
6249 21428 นาย จิรวฒันแ  ชินดา นครราชสีมา
6250 45830 นาง ขวญัเรือน  ไชยสีดา นครราชสีมา
6251 7610 นาง จันทรแฉาย  รุงวสัิย นครราชสีมา
6252 23929 นาง พชิญาภา  จันทราไพสนธแ นครราชสีมา
6253 25271 นาย บญุจันทรแ  ไกรนอก นครราชสีมา
6254 45193 นาง วรรณภา  จงกลาง นครราชสีมา
6255 62016 นาง แววดาว  ดีสวน นครราชสีมา
6256 1363 นางสาว โชติกา  กาบกลาง นครราชสีมา
6257 58149 นาง แวว  พบขุนทด นครราชสีมา
6258 38747 นางสาว ลัดดาวรรณแ  หาญชะนะ นครราชสีมา
6259 48101 นาย ชูชาติ  กรังสันเทยีะ นครราชสีมา
6260 49361 นาง สุภาพรรณ  เลิศพงษแ นครราชสีมา
6261 1316 นางสาว ตลับเพชร  ราชการกลาง นครราชสีมา
6262 51361 นาง ขนิษฐา  เรียนวาที นครราชสีมา
6263 63986 นาง เจนจิต  ถุงพทุซา นครราชสีมา
6264 63011 นางสาว พรทพิยแ  ทาวนอก นครราชสีมา
6265 24139 นาง สายธาร  การนอก นครราชสีมา
6266 24666 นาย เสกสรรคแ  สัญจรโคกสูง นครราชสีมา
6267 24137 นางสาว วรรณภา  พึ่งรมกลาง นครราชสีมา
6268 35155 นาง มาลัย  หดัสันเทยีะ นครราชสีมา
6269 39717 นางสาว นงลักษณแ  ศิริ นครราชสีมา
6270 9557 นางสาว ชนัดดา  หาญนอก นครราชสีมา
6271 50873 นาย สมพร  แสงนาง นครราชสีมา
6272 52573 นาย สัญญา  กองขุนทด นครราชสีมา
6273 52574 นางสาว กัลยแวริษฐแ  พุมพวง นครราชสีมา
6274 66031 นาย มนูญ  ประจิตรแ นครราชสีมา
6275 55395 นาย วทิยา  สิงพะเนาวแ นครราชสีมา
6276 24836 นางสาว กัลยา  สวนพริกไทย นครราชสีมา
6277 29515 นาง พรทพิา  ทานกระโทก นครราชสีมา
6278 29516 นาง เศรษฐิภรณแ  นาควริิยะ นครราชสีมา
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6279 29517 นางสาว นลพรรณ  เพชรบนุนาก นครราชสีมา
6280 45468 นาย ชูชีพ  โถมกระโทก นครราชสีมา
6281 11588 ส.อ. อาจศึก  ศรีทองสุข นครราชสีมา
6282 27460 นาย นิพนธแ  เพิ่มพลู นครราชสีมา
6283 11069 นางสาว วชัรี  เนื่องประฐม นครราชสีมา
6284 14657 นางสาว สมลักษณแ  เจริญรัมยแ นครราชสีมา
6285 25249 นาย บญุทนั  สุทธสิน นครราชสีมา
6286 67881 นางสาว กันยรัตนแ  วรรณวจิิตร นครราชสีมา
6287 57526 นางสาว สุธชิา  จันทรแวเิศษ นครราชสีมา
6288 33838 นาง ศิรัณยา  นาตา นครราชสีมา
6289 33246 นางสาว อรัญญา  เรือนคง นครราชสีมา
6290 54122 นางสาว อํานวย  จอกกระโทก นครราชสีมา
6291 59347 นางสาว นันทญิา  มาลากุล นครราชสีมา
6292 30350 นาง จิรานุวฒันแ  สงาแรง นครราชสีมา
6293 43134 นาย บญุเสริม  สิงหวรวงศแ นครราชสีมา
6294 30523 นางสาว จุไรรัตนแ  เที่ยงมนตแ นครราชสีมา
6295 38029 นาย ศราวธุ  ศิริกําเนิด นครราชสีมา
6296 59335 นาง วภิาวดี  คํารณฤทธิ์ นครราชสีมา
6297 35247 นางสาว ชัชนันทแ  ออนดอน นครราชสีมา
6298 15500 นาย อภนิันทแ  สังขมณี นครราชสีมา
6299 23970 นาย เมืองแมน  ศิษยแสุวรรณ นครราชสีมา
6300 16680 นาย สุกรียแ  ศุภมงคล นครราชสีมา
6301 12486 นางสาว ชัญญากานตแ  ปตุิภมูินุรักษแ นครราชสีมา
6302 23971 นาง ยุพนิ  ศิษยแสุวรรณ นครราชสีมา
6303 49366 นาง ดวงนภา  จงชนะ นครราชสีมา
6304 19288 นาย อาวธุ  สงนอก นครราชสีมา
6305 63750 นาง นงคแนุช  เพยีรขุนทด นครราชสีมา
6306 63751 นางสาว ณัฐธยานแ  ลาภาเอนกนันทแ นครราชสีมา
6307 63753 นาง สมศรี  แกวปรางคแ นครราชสีมา
6308 65728 นาง เตือนใจ  เนขุนทด นครราชสีมา
6309 65796 นาง คุณาภรณแ  กมขุนทด นครราชสีมา
6310 38013 นางสาว ธญัชนก  สมณชื่น นครราชสีมา
6311 15338 นาย สัญญา  พื้นหวัสระ นครราชสีมา
6312 35150 นาง วริาภร  ฉัตรจังหรีด นครราชสีมา
6313 14319 นาง ภทัรลดา  ต้ังเศวตชัย นครราชสีมา
6314 44915 นางสาว จันทรแเพญ็  หาญนอก นครราชสีมา
6315 50906 นาย ยุทธพงศแ  พนิิจศักด์ิ นครราชสีมา
6316 7569 นางสาว จีราภา  บญุแจม นครราชสีมา
6317 1310 นาย สุรพล  พนูสวสัด์ิ นครราชสีมา



163

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
6318 21567 นาง ปวญัรัตนแ  พวงสันเทยีะ นครราชสีมา
6319 38015 นาง โชติกา  เทวะรัตนแ นครราชสีมา
6320 41004 นาย พงษแพฒันแ  พบัโพธิ์ นครราชสีมา
6321 49061 นาง อรวรรณ  สุดใจ นครราชสีมา
6322 49064 นาง อรนุช  จาบสันเทยีะ นครราชสีมา
6323 50715 นาย ทศพร  โคตรพนัธแ นครราชสีมา
6324 57253 นาง นงนุช  ทองหมื่นไวยแ นครราชสีมา
6325 60680 นาย วรีะ  ศรีกําปใง นครราชสีมา
6326 65794 นางสาว อรมน  เวยีนสันเทยีะ นครราชสีมา
6327 66799 นางสาว สํารวย  ทองหมื่นไวยแ นครราชสีมา
6328 68131 นาง สุชีลา  ศรีกําปใง นครราชสีมา
6329 19458 นาย กิตติธชั  อิ่มวฒันกุล นครราชสีมา
6330 19462 นาย ปรีชา  ทมกระโทก นครราชสีมา
6331 48117 นางสาว จิรันดร  วกิสูงเนิน นครราชสีมา
6332 62024 นางสาว นงคแนุช  สนธิใ์หม นครราชสีมา
6333 10063 นาย ศักด์ิชัย  นรเหมันตแ นครราชสีมา
6334 10064 นาย สิทธชิัย  รักกุศล นครราชสีมา
6335 10066 นางสาว กุสุมา  งีสันเทยีะ นครราชสีมา
6336 46913 นาง รสกร  พงษแปลัด นครราชสีมา
6337 1374 นางสาว วราลักษณแ  คําเขียว นครราชสีมา
6338 48113 นาง อริยา  ประสมทรัพยแ นครราชสีมา
6339 45458 นางสาว สังวาลยแ  นินพดุซา นครราชสีมา
6340 1303 นาง สุทนิ  ศศิวมิลฤทธิ์ นครราชสีมา
6341 19347 วาที่ร.ต.หญิง จุรีพร  เดชสันเทยีะ นครราชสีมา
6342 57152 นาย อุเทน  โจสันเทยีะ นครราชสีมา
6343 12762 นาง มินตรา  แนบฉิมพลี นครราชสีมา
6344 27405 นางสาว พนิดา  ใจงูเหลือม นครราชสีมา
6345 14821 นางสาว ณภทัชา  ชิดมะเริง นครราชสีมา
6346 66668 นางสาว ดาริกา  ญาติดอน นครราชสีมา
6347 40488 นาง กรรณิกา  ศรีอินทรแ นครราชสีมา
6348 58837 นาง นิตยา  เอมกลาง นครราชสีมา
6349 30959 นางสาว ปใญญา  กายโนนสูง นครราชสีมา
6350 44853 นางสาว พมิพาภรณแ  รุจินรเชษฐแ นครราชสีมา
6351 39795 นาย ประสาท  โวหาร นครราชสีมา
6352 19991 นางสาว พรุิณ  ขอยึดกลาง นครราชสีมา
6353 20144 นางสาว นฤมล  ศิลา นครราชสีมา
6354 38939 นางสาว วภิารัตนแ  จริยะคุณทวี นครราชสีมา
6355 54047 นางสาว ฐิตาภา  วงคแอินตา นครราชสีมา
6356 24125 นางสาว ญาณี  ศิริพานิช นครราชสีมา
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6357 35357 นางสาว พลูทรัพยแ  ประจัดกลาง นครราชสีมา
6358 55076 นาย ปราการ  ถุงพทุซา นครราชสีมา
6359 19430 นาย สยาม  สังขแศร นครราชสีมา
6360 33665 นางสาว นวพร  ผันกลาง นครราชสีมา
6361 12766 นาย นันทเชษฐแ  ชัยทพิยแ นครราชสีมา
6362 29512 นางสาว คณิษฐแชญา  ธนาพรจิราพงศแ นครราชสีมา
6363 24665 นาย กิตติศักด์ิ  คงทวี นครราชสีมา
6364 35177 นาย สมศักด์ิ  ผองเพิ่ม นครราชสีมา
6365 19361 นาย ธรีวฒันแ  ทดุปอ นครราชสีมา
6366 19366 นาง สมสมร  วงษแจันลา นครราชสีมา
6367 35186 นาง ปณุยาพร  พรมมาวนั นครราชสีมา
6368 37266 นาย ประสงคแ  เล่ือมใส นครราชสีมา
6369 1314 นาย สิงขรณแ  สิงขรอาสนแ นครราชสีมา
6370 10023 นาย จักรกฤษ  เลไธสง นครราชสีมา
6371 14655 นางสาว กองแบง  จ้ํานอก นครราชสีมา
6372 38018 นางสาว ทศัวรรณ  ตอชีพ นครราชสีมา
6373 49369 นางสาว ศิริยาภรณแ  บรรดาศักด์ิ นครราชสีมา
6374 57397 นางสาว วนิดา  บรรดาศักด์ิ นครราชสีมา
6375 58151 นาง เสง่ียม  พนัธุแสวสัด์ิ นครราชสีมา
6376 65662 นาย สมบติั  คําลือชา นครราชสีมา
6377 11904 นาย เอนก  หรัิญโรจนแ นครราชสีมา
6378 29101 นางสาว รุงทวิา  พมิพแทอง นครราชสีมา
6379 37900 นาย กอบเกียรติ  บญุเล้ียง นครราชสีมา
6380 45004 นาย สินฐนันตแ  รัตนวเิชียรกร นครราชสีมา
6381 55465 นาง นภาพร  จงนอก นครราชสีมา
6382 30978 นางสาว วรัทยา  ออนชมภู นครราชสีมา
6383 33829 นาย นิวฒันแ  มณีจันทรแ นครราชสีมา
6384 700026 นาย เทวนิ  ประกิคะ นครราชสีมา
6385 19360 นาง พรพรรณ  บญุดี นครราชสีมา
6386 50740 นาย พเิชษฐ  ผองเพิ่ม นครราชสีมา
6387 56078 นาง วภิาวดี  อาสานอก นครราชสีมา
6388 45834 นาง อนงคแนาฏ  บญุผุด นครราชสีมา
6389 60935 นางสาว ปรัศนีญา  ยอดปอูงเทศ นครราชสีมา
6390 29530 นางสาว รัตนาภรณแ  สันทดั นครราชสีมา
6391 29532 นาง เบญจพร  ศรแผลง นครราชสีมา
6392 35180 นางสาว วาสนา  สมบติัไทย นครราชสีมา
6393 38019 นาย จัตวฒันแ  ฐานเจริญ นครราชสีมา
6394 10072 นาย วรีะ  โฆสิกุล นครราชสีมา
6395 16676 นางสาว ธญัวรัตนแ  ผินนอก นครราชสีมา
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6396 21439 นางสาว พรทพิยแ  จันทะดวง นครราชสีมา
6397 39833 นาง อนงคแ  มูลประจักษแ นครราชสีมา
6398 47579 นาย อดิเรก  โคตรปใดทมุ นครราชสีมา
6399 29087 นาง นวพร  งามปใญญา นครราชสีมา
6400 54015 นาง กฤติกา  ไชยชวคุปตแ นครราชสีมา
6401 54016 นางสาว รุงเรือง  สีดาวงษแ นครราชสีมา
6402 54018 นาง ภรภทัร  ภภิทัรตระกูลวงษแ นครราชสีมา
6403 54019 นางสาว วรางคณา  วรรณจิตรแ นครราชสีมา
6404 60829 นาง รัชนีกร  เลิศพฤฒิพงศแ นครราชสีมา
6405 10055 นาง ณัฐณิชา  หานะพนัธแ นครราชสีมา
6406 12035 นาย ประกาศิต  จรทะผา นครราชสีมา
6407 19444 นาง ชรินันทแ  วงศแสาโรจนแ นครราชสีมา
6408 35151 นาย อภวิฒั  เชาวแขุนทด นครราชสีมา
6409 54325 นาย ไพรวลัยแ  สถิตชัย นครราชสีมา
6410 54326 นางสาว ภทัธริา  บํารุงสงคแ นครราชสีมา
6411 54328 นาย เกียรติศักด์ิ  ศรีทอง นครราชสีมา
6412 54331 นางสาว ธญัญาภรณแ  สมภงูา นครราชสีมา
6413 59307 นางสาว เจนจิรา  วชิาภรณแ นครราชสีมา
6414 64681 นางสาว สุปราณี  บอขุนทด นครราชสีมา
6415 8807 นางสาว อรรศราพร  สายนาค นครราชสีมา
6416 13558 นาง นงพงา  กอธวชั นครราชสีมา
6417 43109 จาสิบโท มาโนช  ธมัมะทตัตะโยธนิ นครราชสีมา
6418 45825 นาง ญาณัท  สวนหนองปลิง นครราชสีมา
6419 56284 นาย อภรัิกษแ  จิตจําเริญ นครราชสีมา
6420 44370 นาง อุบลพร  นอยนอนเมือง นครราชสีมา
6421 1325 นาย สํารวย  กายจะโปะ นครราชสีมา
6422 28450 นาย ธานินทรแ  บญุเย็น นครราชสีมา
6423 10061 นาย สุวทิยแ  ทบัลา นครราชสีมา
6424 37318 นางสาว ศิริลักษณแ  กับกระโทก นครราชสีมา
6425 63209 นาย พฒัถรศักด์ิ  ราชู นครราชสีมา
6426 44849 นาย ชาญชัย  ทองดอนนอย นครราชสีมา
6427 48039 นาย ชยางกูร  ทราบสระนอย นครราชสีมา
6428 51811 นาย ธนธสั  อาษาเสนา นครราชสีมา
6429 51812 นาย อนุพงศแ  พงิสระนอย นครราชสีมา
6430 56576 นาย ธรียุทธ  คนเพยีร นครราชสีมา
6431 62015 นาง เยาวลักษณแ  ขยันงาน นครราชสีมา
6432 11934 นางสาว นฤมล  ทรัพยแศิริกุล นครราชสีมา
6433 22529 นางสาว นันทกิานตแ  นาดี นครราชสีมา
6434 25298 นาย อํานาจ  ฝาพมิาย นครราชสีมา
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6435 39355 นาย พลัลภ  เจือหนองคลา นครราชสีมา
6436 33162 นาย สัญญา  ทรัพยแศิริกุล นครราชสีมา
6437 59122 นาย วรัีช  เหมือนกลาง นครราชสีมา
6438 44369 นาย อาจอง  นอยนอนเมือง นครราชสีมา
6439 22385 นางสาว เสาวนียแ  เทษะนอก นครราชสีมา
6440 40579 นางสาว สุทนิ  ฤทธโิภค นครราชสีมา
6441 60699 นางสาว ฐาปนียแ  ฐิติธรพลวตัร นครราชสีมา
6442 65730 นาย ปราชญา  เหมหาชาติ นครราชสีมา
6443 59377 นาง สราธร  เหลาวฒันา นครราชสีมา
6444 59378 นาย ประยูร  เหลาวฒันา นครราชสีมา
6445 44854 นาง นิตยา  ทวยไธสง นครราชสีมา
6446 29768 นางสาว ศิลาพร  อุทาพงศแ นครราชสีมา
6447 34363 นางสาว ประภสัสร  เกื้อกูล นครราชสีมา
6448 57088 นาง สุดใจ  ธรรมจันทกึ นครราชสีมา
6449 57093 นางสาว นันทาณิชกร  อรอินทุ นครราชสีมา
6450 57094 นาง คณิศรแพร  สถิตยแบญุลอย นครราชสีมา
6451 40056 นาง ศิริรัตนแ  เจือไธสง นครราชสีมา
6452 55816 นางสาว สายใจ  เทอืกสม นครราชสีมา
6453 24663 นางสาว ชัญนัน  พรมโชติ นครราชสีมา
6454 24908 นางสาว ดวงจิตรแ  ทองมวล นครราชสีมา
6455 10017 นาย เอกชัย  ปอูมชัย นครราชสีมา
6456 14596 นาย ยุทธชัย  พรหมศร นครราชสีมา
6457 9475 นาย เกียรติพงศแ  บญุผุด นครราชสีมา
6458 41002 นาย ชาญณรงคแ  รถเพชร นครราชสีมา
6459 44859 นางสาว เกศิณี  วารินทรแ นครราชสีมา
6460 61302 นาง ญาณิศา  แสวงผล นครราชสีมา
6461 22359 นาย ภริูต  ฉววีงศแ นครราชสีมา
6462 22361 นางสาว จารุณี  แปลนดี นครราชสีมา
6463 33238 นาย ชาติศิริ  สงเสริม นครราชสีมา
6464 25258 นางสาว ขวญัใจ  ชัยรัตนพพิฒันแ นครราชสีมา
6465 59657 นางสาว เพญ็ศรี  เจียมผักแวน นครราชสีมา
6466 67197 นางสาว ศศิธร  ไมสูงเนิน นครราชสีมา
6467 64030 นางสาว บญุเรือน  ตวนชะเอม นครราชสีมา
6468 54795 นางสาว อารียแ  แยบสูงเนิน นครราชสีมา
6469 54861 นางสาว จิดาภา  เปรมธนันชัย นครราชสีมา
6470 57533 นางสาว วไิลรัตนแ  สุนทรสุข นครราชสีมา
6471 12117 นาง ธญัญารัตนแ  นวลประเสริฐ นครราชสีมา
6472 17503 นางสาว ชนัฐตา  พฒันภาไชย นครราชสีมา
6473 30849 นางสาว นันทนา  เกี้ยวสันเทยีะ นครราชสีมา
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6474 56730 นาง สังวาล  ขําวลัิย นครราชสีมา
6475 65768 นางสาว อรพรรณ  ขวญัศิวไิลยแ นครราชสีมา
6476 59684 นางสาว นิภา  มาปะโท นครราชสีมา
6477 68429 นาย อดิศร  สงสันเทยีะ นครราชสีมา
6478 38023 นางสาว ณัฐยา  ขายกระโทก นครราชสีมา
6479 58298 นางสาว อภญิญา  ทพิยแสาคร นครราชสีมา
6480 63752 วาที่ร.ต. อาวภิชั  กุลดิษยฉัตร นครราชสีมา
6481 21245 นางสาว ประภาศรี  บรูณะปยิะสกุล นครราชสีมา
6482 35159 นาง จริญธรณแ  กีรัตยากุล นครราชสีมา
6483 59680 นาง อนงรักษแ  บญุใหม นครราชสีมา
6484 26333 นาง วารินทรแ  นาคสูงเนิน นครราชสีมา
6485 56318 นาง นภสักร  ไขพนัดุง นครราชสีมา
6486 57085 นางสาว กัญรดา  รภทัรโณทยั นครราชสีมา
6487 58155 นาง ปใญญา  ภชูางทอง นครราชสีมา
6488 44340 นาง เขมอัมพร  โนมขุนทด นครราชสีมา
6489 38072 นางสาว ณัชชา  บญุสมพงษแ นครราชสีมา
6490 46867 นาง รัชฎา  บญุณสะ นครราชสีมา
6491 67196 นาง สินีนาฎ  พจันสุนทร นครราชสีมา
6492 54096 นางสาว นันทพร  อินทรแหยม นครราชสีมา
6493 68021 ดร. นิธศิ  คงอินทรแ นครราชสีมา
6494 16667 นาง ดารา  ใจดี นครราชสีมา
6495 27368 นาย สมจิตร  เนาวรัตนแ นครราชสีมา
6496 27369 นางสาว นันทพร  เวกสูงเนิน นครราชสีมา
6497 41007 นาย สุปในญา  หล่ันจันทกึ นครราชสีมา
6498 5502 นางสาว จินตนา  อรปรียากุล นครราชสีมา
6499 16688 นางสาว รัศมี  พงษแใหม นครราชสีมา
6500 7583 นางสาว วลัยา  ปใททมุ นครราชสีมา
6501 7637 นาง ภาวณีิ  สุภาโสตรแ นครราชสีมา
6502 33843 นาย ณรงคแฤทธิ ์ บญุสุข นครราชสีมา
6503 65217 นาง ศศิมาพร  กินขุนทด นครราชสีมา
6504 41008 นางสาว พมิพแนิภา  พรานสูงเนิน นครราชสีมา
6505 48805 นางสาว นิรชา  ดาวกระจาย นครราชสีมา
6506 44242 นาง พมิพแพร  เพช็รศรี นครราชสีมา
6507 16661 นาง วจิิตรา  เอกจักรแกว นครราชสีมา
6508 19823 นาย บญุสอน  ศิริสลุง นครราชสีมา
6509 42746 นางสาว รัตดา  ใสจันทกึ นครราชสีมา
6510 13801 นาย ชัชวาล  พทุธไธสง นครราชสีมา
6511 57095 นางสาว สุนีรัตนแ  วลิาวรรณแ นครราชสีมา
6512 59659 นาย กิตติพงศแ  รุงพมิาย นครราชสีมา
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6513 63646 นาย ปยิะพงษแ  เสาวกูล นครราชสีมา
6514 66367 นางสาว ศรีสุดา  พฤกษา นครราชสีมา
6515 66368 นางสาว มนภทัร  ลําพนู นครราชสีมา
6516 66369 นางสาว นริศรา  แกววเิศษ นครราชสีมา
6517 45465 นาง บงัอร  รุนดารัตนแ นครราชสีมา
6518 45466 นาง อัญชลี  จันต฿ะเรือง นครราชสีมา
6519 48947 นาง ภสัสแธนภกัษแ  เกิดลําเจียก นครราชสีมา
6520 63783 นาย วาทะศิลป  อภยักาวี นครราชสีมา
6521 63829 นางสาว นันทา  เพยีรอดวงษแ นครราชสีมา
6522 16044 นาย ธวิฒันแ  ออนบรม นครราชสีมา
6523 39451 นางสาว วชัรากุล  สถิตชัย นครราชสีมา
6524 12893 นาย นนทแเดชากรณแ  วงศแจารุกิตต์ิ นครราชสีมา
6525 24192 นาย นิพล  โสพรหม นครราชสีมา
6526 25305 นาย คมเดช  เช็กชื่นกุล นครราชสีมา
6527 29001 นาย ปยิะ  จิตรหนัก นครราชสีมา
6528 10213 นาย ศุภกิจ  ทบลา นครราชสีมา
6529 48033 นาย สุขสวสัฎแ  วงศแเตชะ นครราชสีมา
6530 56389 นางสาว บญุทริกา  มีเงิน นครราชสีมา
6531 46478 นางสาว สมปอง  จันทะเนตร นครราชสีมา
6532 51547 นาง สายชล  สิริภญิโญกานตแ นครราชสีมา
6533 51548 นาย สิษฐแพงศแ  ศรีระบตุร นครราชสีมา
6534 58863 นาย ภวูมัย  ฆองดี นครราชสีมา
6535 59309 วาที่ร.ต. นลนเรศ  ดัดอรุณตระกูล นครราชสีมา
6536 40495 นาย ทองดี  แดงบญุเรือง นครราชสีมา
6537 44372 นาง นฤมล  มีพร นครราชสีมา
6538 64707 นาง ทพิวรรณแ  ธนูชาญ นครราชสีมา
6539 64730 นางสาว น้ําผ้ึง  ชินบตุร นครราชสีมา
6540 17071 นาง ปใญจาภรณแ  บษุสระเกษ นครราชสีมา
6541 17080 นาย นิรัตนแชัย  โคตพงษแ นครราชสีมา
6542 17082 นาย วรีชัย  ฉายแมน นครราชสีมา
6543 38752 นาง ณิชาภา  นอยมะเฟอืง นครราชสีมา
6544 38754 นางสาว นภสัรพ ี นอยเกิด นครราชสีมา
6545 67855 นางสาว ปวณีา  นิตยแสุภาพ นครราชสีมา
6546 35289 นางสาว แสงเดือน  ชะลุนรัมยแ นครราชสีมา
6547 35291 นาย สุนทร  เทพวงศแ นครราชสีมา
6548 46096 นางสาว อรสา  หวงักลุมกลาง นครราชสีมา
6549 10027 นาย ราเชนทรแ  เพยีรดี นครราชสีมา
6550 48217 นาง เบญจมาภรณแ  ยุติธรรม นครราชสีมา
6551 10034 นางสาว ธนัชชานันทแ  พชิัยฐิติยากุล นครราชสีมา



169

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
6552 30624 นาง เกษมศรี  นาคมณี นครราชสีมา
6553 35297 นาย พรพชิัย  สิงหาทาว นครราชสีมา
6554 24620 นางสาว สายรุง  กิ่งโพธิ์ นครราชสีมา
6555 35395 ส.อ. วรวฒิุ  แกวจันทรแ นครราชสีมา
6556 47582 นางสาว ประสิทธิพ์ร  งอนชัยภมูิ นครราชสีมา
6557 51596 นางสาว ศิริวรรณ  ตูจํานงคแ นครราชสีมา
6558 54340 พนัจาเอก เอกลักษณแ  หมั่นสระเกษ นครราชสีมา
6559 33849 นาง จิราภา  แกวทาสี นครราชสีมา
6560 700005 นางสาว ธนวรรณ  เกิดศักด์ิ ณ แวงนอย นครราชสีมา
6561 51595 นาย ประยุทธแ  ชุมภกัดี นครราชสีมา
6562 39837 นาย ขจรศักด์ิ  เจริญราช นครราชสีมา
6563 40689 นางสาว อํานวยรัตนแ  พรมเสน นครราชสีมา
6564 58884 นาง กันนิดา  ชมภพูาน นครราชสีมา
6565 60604 นาง วภิาพรรณ  กิจจา นครราชสีมา
6566 21967 นางสาว รุงนภา  จันทรแคุม นครราชสีมา
6567 35240 นางสาว ณัฐนรินทรแ  สะเถียรหรัิญ นครราชสีมา
6568 30821 นางสาว นิภา  ควงขุนทด นครราชสีมา
6569 8475 นางสาว เยาวลักษณแ  อาจธานี นครราชสีมา
6570 8478 นาง รัตติกาล  ประขวญัครบรีุ นครราชสีมา
6571 19405 นางสาว พวงเพชร  ศรีมาตยแ นครราชสีมา
6572 19407 นาง แววดาว  ถาวรวจิิตร นครราชสีมา
6573 19409 นาง สุกัญญาลักษณแ  ศิริบรูณแ นครราชสีมา
6574 47147 นาย วทิยา  ศิริบรูณแ นครราชสีมา
6575 19416 นาย อารี  ลือกลาง นครราชสีมา
6576 10016 นาย ยุทธพงษแ  เหลาพทิกัษแโยธนิ นครราชสีมา
6577 10019 นาง สมจิตร  ปอูมชัย นครราชสีมา
6578 25310 นาง บงัอร  นิติรัตนาภรณแ นครราชสีมา
6579 25311 นาย นวพฤทธิ ์ พรหมทอง นครราชสีมา
6580 35310 นางสาว วรรณิภา  วงคแไธสง นครราชสีมา
6581 45829 จ.อ. ธนัวา  เถาวแชารี นครราชสีมา
6582 35313 นาย ฉัตรมงคล  มั่นคง นครราชสีมา
6583 35314 นาง ชนนี  แสงเชื่อมตระกูล นครราชสีมา
6584 35316 นางสาว นงนุช  วฒิุไธสง นครราชสีมา
6585 41507 นาย สุทศันแ  กุงไธสง นครราชสีมา
6586 42447 นาย เดชา  วงษแอินตา นครราชสีมา
6587 8481 นาง ณัฐทติา  บตุรลักษณแ นครราชสีมา
6588 33851 นาย เจริญพงษแ  สําราญกลาง นครราชสีมา
6589 51542 นาง ภควรรณ  ชิณวงษแ นครราชสีมา
6590 35422 นางสาว อัญชลี  เทพนิ นครราชสีมา
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6591 54958 นาง วาสนา  แซะจอหอ นครราชสีมา
6592 51545 นาย บญุศิลป  บตุรดี นครราชสีมา
6593 27348 นาง ลมัย  โพธิน์รินทรแ นครราชสีมา
6594 16546 นางสาว สุนิสา  กฤษณสุวรรณ นครราชสีมา
6595 35002 นาย เทพประสิทธิ ์ นธริมยแ นครราชสีมา
6596 33244 นางสาว นันทแนลิน  ประกอบผล นครราชสีมา
6597 45233 นางสาว เนตรนภา  สิมวเิศษ นครราชสีมา
6598 57644 นาย สมภพ  เปี่ยมเมธางคแ นครราชสีมา
6599 20093 นาง ชนกเนตร  ปทมุทอง นครราชสีมา
6600 20330 นางสาว ออนล่ี  มาบกลาง นครราชสีมา
6601 54022 นาง หทยักาญนแ  แตงกวารัมยแ นครราชสีมา
6602 21500 นาย ชัย  การสราง นครราชสีมา
6603 30467 นาย สมหมาย  ประวรรณโก นครราชสีมา
6604 35132 นาย ณรงศักด์ิ  ลาดนอก นครราชสีมา
6605 65433 นางสาว ประภาพรรณ  นาคดี นครราชสีมา
6606 30460 นาง เยาวรัตนแ  บญุมาถึง นครราชสีมา
6607 14597 นาย ศรายุธ  ประกอบนันทแ นครราชสีมา
6608 33847 นางสาว อริสรา  บรุาณรมยแ นครราชสีมา
6609 50704 นาย คมสันตแ  จันทะคาม นครราชสีมา
6610 50706 นาย สืบสกุล  แสงประพาฬ นครราชสีมา
6611 58159 นางสาว ทพิาดา  ประจง นครราชสีมา
6612 9936 นาง สุจิตตา  มาตมูล นครราชสีมา
6613 22382 นาย สุนทร  ชางถม นครราชสีมา
6614 22383 นาง นิยม  ชัยนา นครราชสีมา
6615 41496 นาง จามรี  พลิาสมบติั นครราชสีมา
6616 41497 นาย ภาณุพนัธแ  บตุรโคตร นครราชสีมา
6617 27361 นางสาว สุนิสา  สนิท นครราชสีมา
6618 62281 นางสาว เพญ็พยม  วสัิชนาม นครราชสีมา
6619 60612 นาง สุภาพ  พลมณี นครราชสีมา
6620 19328 นางสาว สิริมา  จันคําวงษแ นครราชสีมา
6621 25279 นาง สุพรรณี  อยูชุมพล นครราชสีมา
6622 19326 นาง ทองสา  แรตไธสง นครราชสีมา
6623 19327 นาย ชาย  กุยกระโทก นครราชสีมา
6624 33833 นาย สดใส  จันทพมิพแ นครราชสีมา
6625 17116 นางสาว ศรีเสาวลักษณแ  เย็นวฒันา นครราชสีมา
6626 17118 นางสาว สุบงัอร  วาปโีกมล นครราชสีมา
6627 17119 นาง นงคแนุช  จอดนอก นครราชสีมา
6628 17126 นาง นภา  ฉาไธสง นครราชสีมา
6629 57797 นาง รัตติกาล  เดวโิดวแสกี นครราชสีมา
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6630 20757 นางสาว ศิญาภสัรแ  อมรศรัณวทิยแ นครราชสีมา
6631 22380 นางสาว วภิา  เดสันเทยีะ นครราชสีมา
6632 39827 นางสาว วรินทร  รัตนะ นครราชสีมา
6633 19415 นาง นภสันันทแ  กาญจนเกตุ นครราชสีมา
6634 62087 นางสาว อุไรรัตนแ  ขีดกลาง นครราชสีมา
6635 55624 นาง เสาวลักษณแ  จันทรแโพธิ์ นครราชสีมา
6636 8445 นางสาว ผกากรอง  กุลงูเหลือม นครราชสีมา
6637 19363 นางสาว ราตรี  กระจงกลาง นครราชสีมา
6638 19412 นางสาว สมพร  เล่ียมงูเหลือม นครราชสีมา
6639 19550 นางสาว ชรัณฎา  ทรวงโพธิ์ นครราชสีมา
6640 20109 นางสาว ไขนภา  ชัดสระนอย นครราชสีมา
6641 45167 นาง พยอม  ประยูรคํา นครราชสีมา
6642 46493 นางสาว ดวงกมล  จีบโพธิ์ นครราชสีมา
6643 46494 นางสาว ป.วจิิตรา  ชาติงูเหลือม นครราชสีมา
6644 49772 นาง แสงดาว  ระเบยีบโพธิ์ นครราชสีมา
6645 50182 นาย สุแทน  สุมอินทรแ นครราชสีมา
6646 52033 นาย จักรินทรแ  สุพรรณกลาง นครราชสีมา
6647 64068 นาง ไพรัตนแ  ชอยขุนทด นครราชสีมา
6648 65795 นางสาว ภควดี  นันกลาง นครราชสีมา
6649 67075 นางสาว รุจิเลขา  แทนกระโทก นครราชสีมา
6650 67195 นางสาว ปวณีา  เขี้ยมงูเหลือม นครราชสีมา
6651 48841 นาง ธดิารัตนแ  ตวยกระโทก นครราชสีมา
6652 1300 นาง ชีวาพร  ปใดทมุ นครราชสีมา
6653 10070 นาง วราภรณแ  ภแูกวนอก นครราชสีมา
6654 10071 นางสาว นิภา  สายน้ํา นครราชสีมา
6655 10073 นางสาว เดือนเพญ็  ไทยนอก นครราชสีมา
6656 21419 นางสาว เฟื่องฉัตร  หมวกพมิาย นครราชสีมา
6657 30797 นางสาว พมิลพร  ชีวะวโิรจนแ นครราชสีมา
6658 40688 นางสาว รุจีรดา  พรมเสน นครราชสีมา
6659 60298 นาง นภาวรรณ  ตากลม นครราชสีมา
6660 14817 นาย วษิณุ  งามบานผือ นครราชสีมา
6661 35296 นาง นงคแนุช  ชาโคตร นครราชสีมา
6662 1290 นาง อมร  ชูกล่ิน นครราชสีมา
6663 7591 นาย สมชาย  เกตชัยภมูิ นครราชสีมา
6664 17086 นาย อนันตแ  หาชัยภมูิ นครราชสีมา
6665 29533 นาง วลิาวณัยแ  ศรัทธาวจนะ นครราชสีมา
6666 52316 นาง จันทรแเพญ็  วจิารยแวงษแ นครราชสีมา
6667 55677 นาง สุภาวณีิ  อินเคน นครราชสีมา
6668 8479 นางสาว ปยิภรณแ  พรมสุภาพ นครราชสีมา
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6669 16349 นางสาว นิยะดา  ลุนทา นครราชสีมา
6670 24654 นาย อภสิิทธิ ์ สงาแรง นครราชสีมา
6671 35300 นาย นพดล  บวัขจร นครราชสีมา
6672 49368 นางสาว ศรินตา  หลุมใส นครราชสีมา
6673 10025 นาย ยุทธศาสตรแ  จันทลีลา นครราชสีมา
6674 27352 นาง ดาราณี  เขียนดี นครราชสีมา
6675 66261 นาง พมิพแชนก  เปน็สุข นครราชสีมา
6676 66920 นาย ธนวฒันแ  นนทะนํา นครราชสีมา
6677 68490 นาย วรีวทิยแ  เคียนจังหรีด นครราชสีมา
6678 1288 นาง สุเนตร  ประยูรสิงหแ นครราชสีมา
6679 24160 นางสาว เฉลา  กมลเพชร นครราชสีมา
6680 27356 นางสาว ศิริรัตนแ  โฆษณสันติ นครราชสีมา
6681 35191 นาง ดวงนภา  รอดวนิิจ นครราชสีมา
6682 44364 นาย จักรพงษแ  ชางปลูก นครราชสีมา
6683 49067 นาง อภญิญา  ขอมั่นกลาง นครราชสีมา
6684 24149 นางสาว ณภทัร  เที่ยงกระโทก นครราชสีมา
6685 54327 นาย สมพร  ใจดี นครราชสีมา
6686 52572 นางสาว ปยิาภรณแ  ศรีเกาะ นครราชสีมา
6687 62339 นาง กรรณิการแ  ชํานาญคา นครราชสีมา
6688 63922 นาย ลอม  แยมสุวรรณรัตนแ นครราชสีมา
6689 019413 นางสาว ปใญจารียแ  ยานงูเหลือม นครราชสีมา
6690 043590 นาง พศิมัย  ศรีแจงรุง นครราชสีมา
6691 062165 นางสาว อุษณี  จันทนุกูล นครราชสีมา
6692 053602 นาย พงคแพนัธแ  สิริรุจิชาญ นครราชสีมา
6693 046092 นาง วนัเพญ็  ไปบน นครราชสีมา
6694 038014 นาง อมรรัตนแ  สิงหแชัย นครราชสีมา
6695 064729 นางสาว ศิริดาวลัยแ  ศรีธรรมมา นครราชสีมา
6696 067615 นาง มานิต  อินทชาติ นครราชสีมา
6697 035877 นางสาว ขวญัใจ  ดานทองหลาง นครราชสีมา
6698 059658 นางสาว ฐานิดา  นาควเิศษ นครราชสีมา
6699 017179 นางสาว สุคณธแทพิยแ  พาบดุดา นครราชสีมา
6700 007558 นาย สมสวน  ดุมขุนทด นครราชสีมา
6701 019447 นางสาว ชญาดา  พรีพรม นครราชสีมา
6702 055852 นางสาว บญุญาภา  จิตบญุรัตนแ นครราชสีมา
6703 029520 นาง สุกัญญา  เลิศสูงเนิน นครราชสีมา
6704 001302 นางสาว สุอารียแ  คงนอก นครราชสีมา
6705 021503 นาย กวณิวชั  ศรีณรงคแ นครราชสีมา
6706 038004 นางสาว สิรียแพร  ตองติดรัมยแ นครราชสีมา
6707 064228 นางสาว ศศิธร  มณีใหญ นครราชสีมา
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6708 027334 นาง ณิรชา  สิงหแแกว นครราชสีมา
6709 9614 นาย จงรัก  นิ่มแกว นครศรีธรรมราช
6710 66191 นางสาว อภริดี  สุวรรณฤกษแ นครศรีธรรมราช
6711 9646 นางสาว อชิรยา  แกวสามดวง นครศรีธรรมราช
6712 48712 นาย อภเิดช  สังขแทอง นครศรีธรรมราช
6713 54312 นางสาว มะลิวลัยแ  พริกประสงคแ นครศรีธรรมราช
6714 56721 นางสาว รตนพร  ทองขาว นครศรีธรรมราช
6715 64357 นางสาว รัตนาภรณแ  จันทรแไพรพฤกษแ นครศรีธรรมราช
6716 67159 นาง กรองทอง  จุลสัตยแ นครศรีธรรมราช
6717 67160 นาง ระพพีร  ดีเส็ง นครศรีธรรมราช
6718 67161 นางสาว อุราพร  เกิดมีทรัพยแ นครศรีธรรมราช
6719 12718 นาย สุธา  เนียมมุณี นครศรีธรรมราช
6720 4363 นาง สายใจ  มาศบํารุง นครศรีธรรมราช
6721 9644 นาง เกศกนก  มะลิเผือก นครศรีธรรมราช
6722 55958 นาง มนรัตนแ  เกิดโภคทรัพยแ นครศรีธรรมราช
6723 56892 นาง ณัฐสินี  พศิแลงาม นครศรีธรรมราช
6724 64797 นาง สุดา  เพชรรัตนแ นครศรีธรรมราช
6725 66216 นางสาว สุกัญญา  อนุมาศ นครศรีธรรมราช
6726 67523 นาง ธชัธร  นวลมังสอ นครศรีธรรมราช
6727 37553 นางสาว วมิล  เลิศสอนจิตตแ นครศรีธรรมราช
6728 64358 นางสาว ปวณีา  ไตรรัตนแ นครศรีธรรมราช
6729 33611 นาย ขจรศักด์ิ  อินทฤทธิ์ นครศรีธรรมราช
6730 54121 นางสาว อรสา  ภาพสวสัด์ิ นครศรีธรรมราช
6731 66090 นาง ธนวรรณ  รัตนประภา นครศรีธรรมราช
6732 43471 นางสาว นิรมล  เกิดพยัคฆแ นครศรีธรรมราช
6733 51401 นาย ปรัชญา  มะหะหมัด นครศรีธรรมราช
6734 15156 นางสาว เสาวลักษณแ  ร่ืนสุข นครศรีธรรมราช
6735 40855 นางสาว พมิพแพร  ล่ิมเรืองธรรม นครศรีธรรมราช
6736 56789 นาง ทศันียแ  พนัทอง นครศรีธรรมราช
6737 56793 นาย อนันตแ  ตัดสายชล นครศรีธรรมราช
6738 57388 นาย ศรายุทธ  บงุอสตูล นครศรีธรรมราช
6739 64267 นางสาว นัยนา  กูสมาน นครศรีธรรมราช
6740 64848 นาง จิตรแตรา  มานพพงษแ นครศรีธรรมราช
6741 64942 นาย ปยิะพงคแ  นุยดวง นครศรีธรรมราช
6742 67308 นางสาว วไิล  หนิสอ นครศรีธรรมราช
6743 7744 นาย ชําเลือง  เที่ยวแสวง นครศรีธรรมราช
6744 54374 นาง นิตยา  พลดี นครศรีธรรมราช
6745 64894 นาง ประเพญ็  ปรีชาชาญ นครศรีธรรมราช
6746 28778 นางสาว เกศินี  ไกรทอง นครศรีธรรมราช
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6747 31534 นาง จงกลนี  สมทอง นครศรีธรรมราช
6748 46360 นาง สมศรี  สุวรรณโนภาส นครศรีธรรมราช
6749 55590 นางสาว ยมนา  วรรณาการ นครศรีธรรมราช
6750 56731 นาง จุรีรัตนแ  ชูศรี นครศรีธรรมราช
6751 40290 นางสาว จรุณี  ศรีสะระ นครศรีธรรมราช
6752 9611 นางสาว พนิดา  ผลทอง นครศรีธรรมราช
6753 12720 นาย สุชาติ  อักษรนํา นครศรีธรรมราช
6754 24449 นาย ภวูศิ  นินทจิตร นครศรีธรรมราช
6755 56724 นาง สุพรรณี  เนียมมุณี นครศรีธรรมราช
6756 57796 นาง กรภทัรแ  สิทธี นครศรีธรรมราช
6757 31545 นางสาว อมรรัตนแ  ธรรมานนทแ นครศรีธรรมราช
6758 56799 นาย ภริมยแ  สกุลวงศแ นครศรีธรรมราช
6759 9624 นาง สวนียแ  อักษรกาญจนแ นครศรีธรรมราช
6760 65792 นางสาว วภิารัตนแ  ล่ิมชา นครศรีธรรมราช
6761 32816 นาย สุเชษ  แสนกล นครศรีธรรมราช
6762 22414 นาย สุพจนแ  ชูแตง นครศรีธรรมราช
6763 58127 นางสาว สุมาลี  สุทธคีิรี นครศรีธรรมราช
6764 41367 นางสาว ธนัยพฒันแ  ทองสุข นครศรีธรรมราช
6765 42335 นาย สุพจนแ  แกวสังขแ นครศรีธรรมราช
6766 46356 นาย ชนะ  ล่ันซาย นครศรีธรรมราช
6767 60432 นางสาว อรอนงคแ  ชูประโสติ นครศรีธรรมราช
6768 67871 นาย อภวิฒันแ  โอฬารแรัตนแ นครศรีธรรมราช
6769 15305 นาง กมลชนก  คงแปนู นครศรีธรรมราช
6770 58900 นางสาว วลัยา  ศรีอุลิต นครศรีธรรมราช
6771 58902 นาง พวงรัตนแ  สทานสัตยแ นครศรีธรรมราช
6772 65776 นาง ปยินุช  แกวสังขแ นครศรีธรรมราช
6773 41368 นางสาว กัญจารียแ  ไชยชาญ นครศรีธรรมราช
6774 63136 นางสาว จิราวรรณ  ชูอักษร นครศรีธรรมราช
6775 51198 วาที่ร.ต.หญิง หงสแทอง  สุดจันทรแ นครศรีธรรมราช
6776 51565 นาง หทยัรัตนแ  ยุทธกาศ นครศรีธรรมราช
6777 53979 นาย สาธร  ผลไชย นครศรีธรรมราช
6778 56727 นาย วนิัย  มณีชัย นครศรีธรรมราช
6779 68639 นางสาว ณัฐสิมา  คงสงคแ นครศรีธรรมราช
6780 24693 นางสาว อนุสรณแ  ทพิยแสุราษฎรแ นครศรีธรรมราช
6781 37531 นาย ดนัย  รําพงึนิตยแ นครศรีธรรมราช
6782 37533 นางสาว โชติกา  ศรีบรรจง นครศรีธรรมราช
6783 37534 นาย พงศแศักด์ิ  พพิฒันแผล นครศรีธรรมราช
6784 37538 นางสาว อุไร  ศรีพรัมวรรณ นครศรีธรรมราช
6785 37539 นางสาว วรรณเพญ็  พรหมแกว นครศรีธรรมราช
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6786 46007 นางสาว พรพรรณ  สําเนากาญนแ นครศรีธรรมราช
6787 46009 นาย เดโช  หนูเขียว นครศรีธรรมราช
6788 3407 นาง พรทพิยแ  สิงหพนัธแ นครศรีธรรมราช
6789 46357 นาง จุฑามาศ  สุขล่ี นครศรีธรรมราช
6790 57360 นางสาว กมลทพิยแ  รัตนบรีุ นครศรีธรรมราช
6791 8404 นางสาว วรรณี  พชืภมูิ นครศรีธรรมราช
6792 28800 นาย เกรียงศักด์ิ  ผกากรอง นครศรีธรรมราช
6793 59238 นาย ปริญญา  วจิาราณแ นครศรีธรรมราช
6794 65788 นางสาว วรรณิภา  แสงระวี นครศรีธรรมราช
6795 65789 นาง อนงคแภสัรแ  อยูพทิกัษแ นครศรีธรรมราช
6796 65790 นาย ศักดา  รามแกว นครศรีธรรมราช
6797 66616 นาง เพญ็นภา  อุปลา นครศรีธรรมราช
6798 42339 นาย สุนทร  สมบติั นครศรีธรรมราช
6799 59027 นาย ศิระ  สวนกูล นครศรีธรรมราช
6800 59029 นางสาว อัชราภรณแ  สันติวทิยารมยแ นครศรีธรรมราช
6801 59220 นางสาว ณัฐชยา  เทวฤทธิ์ นครศรีธรรมราช
6802 15548 นางสาว ปริศนา  สามารถ นครศรีธรรมราช
6803 56946 นางสาว กมลพร  มหาชัย นครศรีธรรมราช
6804 54815 นาง สุมลทพิยแ  ทองเทพ นครศรีธรรมราช
6805 51176 นาง พรทพิยแ  อนุพฒันแ นครศรีธรรมราช
6806 37542 นาง สมนาม  ถาวร นครศรีธรรมราช
6807 55051 นาย นันทพล  ปใกษา นครศรีธรรมราช
6808 28803 นางสาว ยุภาภรณแ  บวัสองสี นครศรีธรรมราช
6809 40326 นางสาว ภทัรวรรณ  อินทองปาน นครศรีธรรมราช
6810 7833 นางสาว ภาววีรรณ  ดิษฐรักษแ นครศรีธรรมราช
6811 55573 นาง ธญัภคั  อิศระพนัธุแ นครศรีธรรมราช
6812 63618 นางสาว สารภ ี จิตมนัส นครศรีธรรมราช
6813 14772 จาเอก ภริมยแ  ปใ้นวงศแ นครศรีธรรมราช
6814 63541 นาย จักรพนัธแ  ปลอดแกว นครศรีธรรมราช
6815 60261 นาง สุมาลี  สงอาจิน นครศรีธรรมราช
6816 9636 นาย ชัยวฒันแ  สิทธศัิกด์ิ นครศรีธรรมราช
6817 9638 นาง พรรณธนียแ  คงสีปาน นครศรีธรรมราช
6818 12722 นาง ณัฐนรี  มีสวน นครศรีธรรมราช
6819 37540 นาย จรูญ  โสภาคะ นครศรีธรรมราช
6820 50632 นาง วณิชยา  ภกัดีชน นครศรีธรรมราช
6821 59096 นางสาว มณีรัตนแ  สินหอยราก นครศรีธรรมราช
6822 13697 นาย วรีะศักด์ิ  เล็กสมสันตแ นครศรีธรรมราช
6823 30133 นาย สุรศักด์ิ  เกื้อสังขแ นครศรีธรรมราช
6824 30134 นาง ศิริพร  สรรพสมบรูณแ นครศรีธรรมราช
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6825 32802 นาง เยาวเรศ  มูณี นครศรีธรรมราช
6826 32803 นางสาว นิยาภรณแ  คงเทพ นครศรีธรรมราช
6827 32804 นาย ธนัวา  คงเทพ นครศรีธรรมราช
6828 43451 นาง สมพศิ  บญุรักษแ นครศรีธรรมราช
6829 56081 นาง ศุภพชิญแ  ปานแกว นครศรีธรรมราช
6830 57805 นาง หทยัทพิยแ  ทองหนู นครศรีธรรมราช
6831 28690 นาย ชัยยา  อินทรแทอง นครศรีธรรมราช
6832 42388 นางสาว นันทพร  หนูนวล นครศรีธรรมราช
6833 43515 นาย ศุภโชค  สงชู นครศรีธรรมราช
6834 52550 นาง พรรณี  ศรีจริต นครศรีธรรมราช
6835 52551 นาง ประไพศรี  ยะวเิชียร นครศรีธรรมราช
6836 52552 นางสาว กมลทพิยแ  เที่ยงสนิท นครศรีธรรมราช
6837 52553 นางสาว ปรียาภรณแ  สุขสวสัด์ิ นครศรีธรรมราช
6838 52554 นาง อาพร  อนงคแ นครศรีธรรมราช
6839 9621 นาง ศศิธร  ปานจันทรแ นครศรีธรรมราช
6840 28687 นาง พวงเพช็ร  นิจปราณ นครศรีธรรมราช
6841 28688 นาย จิระ  วรรณแกว นครศรีธรรมราช
6842 52575 นางสาว เพญ็พศิ  ชูแกว นครศรีธรรมราช
6843 52578 นาง ทศัณี  ทองคํา นครศรีธรรมราช
6844 65313 นางสาว จิราวรรณ  ยอดราช นครศรีธรรมราช
6845 22341 นางสาว พชิชาภา  สงขาว นครศรีธรรมราช
6846 39756 นาง สุทธศิา  ชูชวย นครศรีธรรมราช
6847 62127 นาย ธญัธร  ปลอดใจดี นครศรีธรรมราช
6848 32805 นาง ผกากรอง  ชมเชย นครศรีธรรมราช
6849 39746 นาย สุรศักด์ิ  เซงทอง นครศรีธรรมราช
6850 49005 นางสาว พชรมน  โรจนแสุวรรณแ นครศรีธรรมราช
6851 68495 นาย สุเทพ  หนูรอด นครศรีธรรมราช
6852 22334 นาง สุภาพร  จุลเรือง นครศรีธรรมราช
6853 22401 นางสาว ประอรรัตนแ  สุวรรณภกัดี นครศรีธรรมราช
6854 28692 นางสาว อนุศาสนแ  อภยัรัตนแ นครศรีธรรมราช
6855 28711 นาง นัยนแกานตแ  ศรีณวฒันแ นครศรีธรรมราช
6856 37832 นาง พรพรรณ  สุขทอง นครศรีธรรมราช
6857 38593 นาย อาทติยแ  แกนทอง นครศรีธรรมราช
6858 65201 นาย ดนุพร  ชูโชติ นครศรีธรรมราช
6859 2450 นาง ภมุรี  วชิัย นครศรีธรรมราช
6860 45087 นาง ธนัยแชนก  เหลือสม นครศรีธรรมราช
6861 45124 นางสาว พรทพิยแ  วฒิุวงศแ นครศรีธรรมราช
6862 40890 นางสาว รัชตะวลัยแ  บญุฤทธิ์ นครศรีธรรมราช
6863 55359 นาย คะนึง  เกื้อจอก นครศรีธรรมราช
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6864 43469 นาย สมชาย  นาควโิรจนแ นครศรีธรรมราช
6865 60995 นาง วไิลวรรณ  ศิริสภาภรณแ นครศรีธรรมราช
6866 9014 นาง กชกร  จิตรานนทแ นครศรีธรรมราช
6867 30139 นางสาว ฐิตารียแ  อภยัรัตนแ นครศรีธรรมราช
6868 37859 นางสาว นันทพิทัธแ  ทองแดง นครศรีธรรมราช
6869 43470 นางสาว ลัดดา  อินทนะนก นครศรีธรรมราช
6870 68206 นางสาว สุดา  หนูมาก นครศรีธรรมราช
6871 68471 นางสาว ณัฎยา  แสงปาน นครศรีธรรมราช
6872 3085 นาง สุจินดา  อิ่นคํา นครศรีธรรมราช
6873 10417 นางสาว วมิลมาส  ศรีวารินทรแ นครศรีธรรมราช
6874 22459 นางสาว นิฤมล  เชาวลิต นครศรีธรรมราช
6875 22460 นาย ประเวช  พนิทอง นครศรีธรรมราช
6876 24448 นางสาว ศิวพร  เพช็รมนตแ นครศรีธรรมราช
6877 65458 นางสาว จิรนันทแ  พลูสวสัด์ิ นครศรีธรรมราช
6878 66586 นาย วศิน  กลัดทอง นครศรีธรรมราช
6879 67648 นาย ทวภิาคยแ  วรีะวานิช นครศรีธรรมราช
6880 8042 นางสาว นิสากร  ปใกเข็ม นครศรีธรรมราช
6881 55554 นางสาว วยุภา  ยี่เกษม นครศรีธรรมราช
6882 50117 นาง อุบลวรรณ  เจริญวงศแ นครศรีธรรมราช
6883 45093 นางสาว อรอนงคแ  หนูสุวรรณ นครศรีธรรมราช
6884 52478 นางสาว ศรีวภิา  บญุสถิตยแ นครศรีธรรมราช
6885 56113 นาย เกื้อกูล  พรหมสุวรรณแ นครศรีธรรมราช
6886 58970 นาง ศิรินภา  เดชพรหม นครศรีธรรมราช
6887 31552 นางสาว กาญดา  พรหมมาศ นครศรีธรรมราช
6888 48707 นางสาว เบญจรัตนแ  จันทรแคง นครศรีธรรมราช
6889 22427 นาง อําพนัธแ  เพชรชูชวย นครศรีธรรมราช
6890 51690 นาย วทิยา  สุขแกว นครศรีธรรมราช
6891 28856 นางสาว เสาวนียแ  พฤษภาพ นครศรีธรรมราช
6892 42718 นาย นิรันดรแ  โต฿ะดํา นครศรีธรรมราช
6893 63493 นาง อุไร  โสสมัน นครศรีธรรมราช
6894 63606 นาง พรทพิยแ  โชติศักด์ิ นครศรีธรรมราช
6895 31812 นาย วรีะพงษแ  ทพิยแประคอง นครศรีธรรมราช
6896 33603 นางสาว มนทกานตแ  สันอี นครศรีธรรมราช
6897 65410 นาย ภาสกร  คําสุวรรณ นครศรีธรรมราช
6898 64429 นางสาว อนงคแศรี  ไวแพน นครศรีธรรมราช
6899 64430 นาง อังคนา  ทองแปนู นครศรีธรรมราช
6900 46739 นาย กิตติคุณ  ชุมศรี นครศรีธรรมราช
6901 56794 นางสาว กิจกาล  เดชาฐาน นครศรีธรรมราช
6902 43459 นางสาว กัลญา  รอดแกว นครศรีธรรมราช
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6903 56942 นาง วนิดา  สุชาติพงคแ นครศรีธรรมราช
6904 37532 นาย สุเมศ  มณีนิล นครศรีธรรมราช
6905 59504 นางสาว เรวดี  รัตนบรีุ นครศรีธรรมราช
6906 46362 นางสาว นันทแนภสั  สมศิริ นครศรีธรรมราช
6907 59031 นาง วภิาวดี  ชูผุด นครศรีธรรมราช
6908 13743 นางสาว วภิารัตนแ  รอดแกว นครศรีธรรมราช
6909 63779 นาง อรสา  หวงัพฒันแ นครศรีธรรมราช
6910 45090 นางสาว ศรีญาภรณแ  บํารุงศรี นครศรีธรรมราช
6911 45089 นาง จิราวรรณ  ทองอราม นครศรีธรรมราช
6912 67166 นาง ธญัญารัตนแ  แกวกูล นครศรีธรรมราช
6913 32835 นางสาว ไมตรี  ใจหาญ นครศรีธรรมราช
6914 2877 นาง สุภาพร  โอทอง นครศรีธรรมราช
6915 14775 นาย สิทธยิา  เงินคีรี นครศรีธรรมราช
6916 48708 นาย ภกัดี  หนูทอง นครศรีธรรมราช
6917 67681 นาง ลดารัตนแ  หนูทอง นครศรีธรรมราช
6918 32979 นางสาว สิรินทพิยแ  พรมอิน นครศรีธรรมราช
6919 59092 นาย อนันตแ  นาคสุข นครศรีธรรมราช
6920 59093 นาย วชิาญ  จันทรแสุวรรณแ นครศรีธรรมราช
6921 59094 นาง ไปรดา  จันทรแสุวรรณแ นครศรีธรรมราช
6922 59095 นาง นิภา  ศิริสมบติั นครศรีธรรมราช
6923 59117 นาย ธรีวชิญแ  เกียรติศักด์ิ นครศรีธรรมราช
6924 4320 นาย วเิชษฐ  ชุมเกศ นครศรีธรรมราช
6925 14778 นาย ฐิตติพงศแ  คงชวย นครศรีธรรมราช
6926 23042 นาง กาญจนา  สุขเกษม นครศรีธรรมราช
6927 58975 นางสาว กนกอร  แกวคง นครศรีธรรมราช
6928 59506 นาง จิตตแชนก  คงวดัใหม นครศรีธรรมราช
6929 59509 นางสาว ชุลีกรณแ  หนูดาษ นครศรีธรรมราช
6930 22759 นางสาว ภสัสรินทร  บญุศรีโรจนแ นครศรีธรรมราช
6931 50057 นาง จงดี  บญุแสวง นครศรีธรรมราช
6932 54118 นางสาว สายใจ  ชวยต้ัง นครศรีธรรมราช
6933 54119 วาที่ร.ต. อลงกฎ  โอทอง นครศรีธรรมราช
6934 9607 นาย สุรพงคแ  คงสุวรรณ นครศรีธรรมราช
6935 14779 นาง อิศรารักษแ  เจริญสุข นครศรีธรรมราช
6936 45091 นางสาว รววิรรณ  โอพริก นครศรีธรรมราช
6937 56642 นางสาว นัฐริณี  ชางประดิษฐ นครศรีธรรมราช
6938 52720 นางสาว นงเยาวแ  บญุคงมา นครศรีธรรมราช
6939 9608 นาง หฤษฎ ี ถือทอง นครศรีธรรมราช
6940 9609 นาย ธวชัชัย  กาญจนรัตนแ นครศรีธรรมราช
6941 24127 นางสาว พชัรียแ  สุขแสวง นครศรีธรรมราช
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6942 32873 นางสาว สุวดี  ศรีอเนก นครศรีธรรมราช
6943 40854 นางสาว ชฎาพร  จตุการ นครศรีธรรมราช
6944 66568 นางสาว โสมจิราวดี  จําปาสิทธิ์ นครศรีธรรมราช
6945 67723 นาย พชิญแพงศแ  กล่ินสิงหแ นครศรีธรรมราช
6946 14776 นาย ภสิูฐ  รัตนะรัต นครศรีธรรมราช
6947 18072 นาย กิติพงศแ  พรมอิน นครศรีธรรมราช
6948 57501 นางสาว อุดมพร  กาพยแเกิด นครศรีธรรมราช
6949 62463 นางสาว ปรารถนา  จรพงศแ นครศรีธรรมราช
6950 31566 นาย วรีะศักด์ิ  พานิช นครศรีธรรมราช
6951 7871 นาง กัลยา  ยังอุน นครศรีธรรมราช
6952 31616 นาง สุนทราพร  เพช็รประเสริฐ นครศรีธรรมราช
6953 37535 นาง สุพศิ  ผกาศรี นครศรีธรรมราช
6954 50719 ส.ต.ท. สุวทิยแ  ชวยบญุชู นครศรีธรรมราช
6955 37543 นาง ธนัญญา  กรุงเทพ นครศรีธรรมราช
6956 43448 นาย ฉัตรชัย  ชูศรี นครศรีธรรมราช
6957 43453 นางสาว สุพรรณี  ศรีออน นครศรีธรรมราช
6958 63015 นางสาว กัญญารัตนแ  โยธาแกลว นครศรีธรรมราช
6959 32809 นางสาว อนัญพร  อาจหาญ นครศรีธรรมราช
6960 46749 นาย อนุรักษแ  ศรีอุลิต นครศรีธรรมราช
6961 17976 ส.ต.ต. สายันหแ  บญุเวช นครศรีธรรมราช
6962 17977 นาง สุภาพร  ศรีสุข นครศรีธรรมราช
6963 57066 นางสาว จันทรา  บญุเวช นครศรีธรรมราช
6964 57290 นางสาว ขวญัจิรา  พรมอยู นครศรีธรรมราช
6965 58322 นาย ธนภทัร  นันตสุวรรณ นครศรีธรรมราช
6966 58813 นาง พรกมล  เตโช นครศรีธรรมราช
6967 15147 นาง เสาวพจนแ  กล่ินสัมผัส นครศรีธรรมราช
6968 43473 นาง สุมิตรา  รักบํารุง นครศรีธรรมราช
6969 44259 นาง ผกามาศ  ยิ่งยงคแ นครศรีธรรมราช
6970 54048 นาง ณัชกมล  เมืองดวง นครศรีธรรมราช
6971 54450 นาง อิษยา  บญุเหลือ นครศรีธรรมราช
6972 61986 นางสาว ธนภรณแ  แซล้ิม นครศรีธรรมราช
6973 14739 นางสาว ภาวนา  สมแรง นครศรีธรรมราช
6974 28775 นาง ณาตยา  จงไกรจักร นครศรีธรรมราช
6975 49004 นางสาว อุนนดา  เหล่ือมแกว นครศรีธรรมราช
6976 55601 นางสาว วรัญญา  บญุนาค นครศรีธรรมราช
6977 67261 นาย นัฐพงษแ  วงัประชุม นครศรีธรรมราช
6978 51697 นาง ผุสดี  หมวดคง นครศรีธรรมราช
6979 55575 นางสาว วศินี  จูเจย นครศรีธรรมราช
6980 59650 นาง วภิารัตนแ  จันทรแประทมุ นครศรีธรรมราช
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6981 66179 นาง จิรานันตแ  สมจิต นครศรีธรรมราช
6982 9618 นาย พรีะพงษแ  ใจหาว นครศรีธรรมราช
6983 19757 นาง อุไรวรรณ  ศรีสวาง นครศรีธรรมราช
6984 32893 นาย ศรีโรจ  คงทะเล นครศรีธรรมราช
6985 42345 นาย สาริศ  เดชรักษา นครศรีธรรมราช
6986 42346 นาย โกศล  บญุจิตร นครศรีธรรมราช
6987 48710 นาย กันนดิษฐแ  ชลสินธุแ นครศรีธรรมราช
6988 57300 นางสาว ณัฐวรีแ  แกวประดับ นครศรีธรรมราช
6989 62646 ส.อ. กฤตนนันทแ  กรุงไกรจักรแ นครศรีธรรมราช
6990 67276 นางสาว นุจรี  หนูทอง นครศรีธรรมราช
6991 17194 นางสาว อรวรรณ  เพชรชู นครศรีธรรมราช
6992 22488 นางสาว กรกันยา  กองแกว นครศรีธรรมราช
6993 37552 นางสาว ขนิษฐา  มะสัน นครศรีธรรมราช
6994 50339 นาง สาวติรี  พรหมวี นครศรีธรรมราช
6995 52659 นาง สายทพิยแ  ผิวเหมาะ นครศรีธรรมราช
6996 67408 นางสาว จิตฎามาศ  ติยวรพนัธุแ นครศรีธรรมราช
6997 28709 นางสาว รศิกาญจนแ  สัจโภชนแ นครศรีธรรมราช
6998 32992 นาง เจนจิต  เพชรชู นครศรีธรรมราช
6999 3451 นาย ชัชชัย  ใจมั่น นครศรีธรรมราช
7000 24151 นาย สุรสิทธิ ์ ธานีรัตนแ นครศรีธรรมราช
7001 32811 นาย เสกสิทธิ ์ ฤทธโิชติ นครศรีธรรมราช
7002 32946 นาง ณานัญญา  ทองกิ้ม นครศรีธรรมราช
7003 63042 นางสาว ธริาภรณแ  เพชรสิน นครศรีธรรมราช
7004 67480 นางสาว กาญจนา  ชูชวย นครศรีธรรมราช
7005 31543 นาง นาฏยา  อนุรักษแล้ิมสกุล นครศรีธรรมราช
7006 37559 นาย จักรกฤษณแ  อังคณานนทแ นครศรีธรรมราช
7007 62388 นาย วจิิตร  ชัยหาญ นครศรีธรรมราช
7008 63500 นางสาว ชนิฎา  เพชรรัตนแ นครศรีธรรมราช
7009 63504 นาง อรุณวรรณ  ทองคําดี นครศรีธรรมราช
7010 66158 นางสาว รัตนา  บญุสิน นครศรีธรรมราช
7011 66574 นาง เพญ็พกัตรแ  ทองจันทรแ นครศรีธรรมราช
7012 24156 นาง สุดาพร  ขุนหลัด นครศรีธรรมราช
7013 16120 นาย จรูญ  นิตยาวงศแ นครศรีธรรมราช
7014 32812 นาย วรัิช  สุขศิริ นครศรีธรรมราช
7015 52251 นางสาว กิ่งกาญจนแ  ลือฤทธิ์ นครศรีธรรมราช
7016 52255 นาง วงจันทรแ  วงศแสวสัด์ิ นครศรีธรรมราช
7017 58429 นาง ประภาพร  คงนุน นครศรีธรรมราช
7018 64666 นางสาว พรศิริ  สมิทธิ นครศรีธรรมราช
7019 16130 นาง ศิราภรณแ  ณ นคร นครศรีธรรมราช
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7020 37560 นาย เจตนา  มั่นจินตพนัธุแ นครศรีธรรมราช
7021 37561 นางสาว กนกพร  คําคง นครศรีธรรมราช
7022 37563 นาง นิตยา  สุทธชิวย นครศรีธรรมราช
7023 24133 นางสาว วชิชุณี  จันทรพทิกัษแ นครศรีธรรมราช
7024 60591 นาย เสนหแ  ออนเกตุพล นครศรีธรรมราช
7025 51316 นาง วลีรักษแ  ศรีสิทธวิชิญแ นครศรีธรรมราช
7026 20133 นาย โกศล  คงแกว นครศรีธรรมราช
7027 40534 นาย วใิจ  บญุจันทรแ นครศรีธรรมราช
7028 57373 นาง ธณัญา  พลูสวสัด์ิ นครศรีธรรมราช
7029 60098 นาง รัตนา  ทองสงฆแ นครศรีธรรมราช
7030 60099 นาง ประดับ  ยังชวย นครศรีธรรมราช
7031 60102 นาง ฉลวย  แกวศรีจันทรแ นครศรีธรรมราช
7032 65723 นาง มินทรแธติา  แกวชวย นครศรีธรรมราช
7033 65890 นางสาว เจนจิรา  คงรินทรแ นครศรีธรรมราช
7034 65891 นาย ประทปี  คงตุก นครศรีธรรมราช
7035 66289 นาง จินตนา  รักธรรม นครศรีธรรมราช
7036 67260 นาย อมเรศ  นวลศรี นครศรีธรรมราช
7037 67262 นาย อภนิันทแ  คงวดัใหม นครศรีธรรมราช
7038 7921 นาง ประภารัตนแ  รัตนกระจาง นครศรีธรรมราช
7039 65371 นาง ศิริยาภรณแ  จําปาสิทธิ์ นครศรีธรรมราช
7040 51374 นาย สวสัด์ิ  มากจุย นครศรีธรรมราช
7041 50236 นาย โกวทิยแ  ชูจันทรแทอง นครศรีธรรมราช
7042 50237 นางสาว สุภาภรณแ  หนูฤทธิ์ นครศรีธรรมราช
7043 50238 นาย กรรณแภคัฐแ  ทองบญุชู นครศรีธรรมราช
7044 50239 นาย กุศล  โยมมาก นครศรีธรรมราช
7045 52318 นางสาว เบญจพร  ชิตชลธาร นครศรีธรรมราช
7046 57424 นาง พทิยาภรณแ  มูลแกว นครศรีธรรมราช
7047 62090 นาง จารียแ  คล้ิงคลาย นครศรีธรรมราช
7048 67126 นาย เมธาสิทธิ ์ ปลองคง นครศรีธรรมราช
7049 58263 นางสาว ปนัดดา  ทองนวล นครศรีธรรมราช
7050 28712 นาง ดอกฟาู  เหมทานนทแ นครศรีธรรมราช
7051 56627 นาย สุชาติ  ชํานาญแทน นครศรีธรรมราช
7052 56630 นาง เพญ็ศรี  เอียดสังขแ นครศรีธรรมราช
7053 56631 นาง บญุญา  จันทรแเทพ นครศรีธรรมราช
7054 57493 นาง พชัรี  เกียรติสิงหแทอง นครศรีธรรมราช
7055 26846 นางสาว เรวดี  ธรรมมิกะกุล นครศรีธรรมราช
7056 50655 นาง ลาวณัยแ  จันทฤทธิ์ นครศรีธรรมราช
7057 64151 นางสาว วาสิฏฐี  คงแปนู นครศรีธรรมราช
7058 4140 นางสาว ฐิติพร  มากดํา นครศรีธรรมราช
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7059 31539 นาง อรนุช  คงแกว นครศรีธรรมราช
7060 57371 นาง เสาวณี  ออนเกตุพล นครศรีธรรมราช
7061 57374 นาง จินตนา  ศรีเมฆ นครศรีธรรมราช
7062 65171 นาง กรองกรอย  อุดมรัตนแ นครศรีธรรมราช
7063 65172 นาง สารภ ี ทองเพง็ นครศรีธรรมราช
7064 65369 นาง สุกัลยา  วสุิทธสิาโรช นครศรีธรรมราช
7065 65370 นางสาว ธวลัหทยั  จันทรแคงทอง นครศรีธรรมราช
7066 65372 นาย วรพงคแ  ชวยจิตร นครศรีธรรมราช
7067 50925 นางสาว ฉววีรรณ  บญุชูดํา นครศรีธรรมราช
7068 59452 นาง ธรีารัตนแ  คชินทร นครศรีธรรมราช
7069 56044 นางสาว รัชเกลา  เหมทานนทแ นครศรีธรรมราช
7070 9633 นาง อุบลรัตนแ  ศรีวฒันแ นครศรีธรรมราช
7071 42703 นางสาว เพชรรัตนแ  กามูณี นครศรีธรรมราช
7072 58974 นาง สุภารัตนแ  ณัฐคุณานนทแ นครศรีธรรมราช
7073 31642 นาย ภานุวฒันแ  ปานโลหติ นครศรีธรรมราช
7074 22911 นาย จีระพงคแ  ชวยคงคา นครศรีธรรมราช
7075 3321 นาย เถลิงศักด์ิ  เจริญวงศแ นครศรีธรรมราช
7076 28714 นาย กําพล  สุวรรณอักษร นครศรีธรรมราช
7077 28719 นางสาว หนึ่งฤทยั  มาศเมฆ นครศรีธรรมราช
7078 34690 นาย วชัรินทรแ  นิยมลาภ นครศรีธรรมราช
7079 39226 นาย อติชาต  บญุวงศแ นครศรีธรรมราช
7080 50115 นาง เพญ็จันทรแ  คงเมือง นครศรีธรรมราช
7081 50118 นาย ภควตั  หนูนาค นครศรีธรรมราช
7082 51759 นาย เอกชัย  แสนกล นครศรีธรรมราช
7083 62376 นางสาว ภชัราพร  ทวเีมือง นครศรีธรรมราช
7084 62377 นาง วรีะพร  พเิชียรโสภณ นครศรีธรรมราช
7085 32818 นาง ณิชรัตนแ  เชาวลิต นครศรีธรรมราช
7086 37564 นาย ชัยรัตนแ  นาทะชัย นครศรีธรรมราช
7087 41369 นางสาว ปาริชาติ  กําลังเกื้อ นครศรีธรรมราช
7088 41370 นาง วรรณดี  พวงจันทรแ นครศรีธรรมราช
7089 50240 นาง เพญ็ศรี  นิลวานิช นครศรีธรรมราช
7090 50248 นาง อรุชา  ตามภานนทแ นครศรีธรรมราช
7091 52139 นาย ชรินทรแธร  จันทรแพรอย นครศรีธรรมราช
7092 7811 นางสาว นันทยิา  โอฬารแศาสตรแ นครศรีธรรมราช
7093 31536 นาง พชัรินทรแ  หาญใจ นครศรีธรรมราช
7094 31541 นางสาว พนิดา  ถาวรสาร นครศรีธรรมราช
7095 31544 นางสาว สานิช  บญุเอียด นครศรีธรรมราช
7096 52218 นาง ทพิยแวดี  หงษแพฤกษแ นครศรีธรรมราช
7097 60824 นางสาว วไิลพร  ชูดํา นครศรีธรรมราช
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7098 65519 นางสาว สุวณีา  บณุโยดม นครศรีธรรมราช
7099 15153 นาย ประสิทธิ ์ ดิษสระ นครศรีธรรมราช
7100 28720 นางสาว สรัญธร  พฒันแทอง นครศรีธรรมราช
7101 37570 นาย สรศักด์ิ  คงเมือง นครศรีธรรมราช
7102 37576 นาย วนัชัย  สงวนงาม นครศรีธรรมราช
7103 66124 นาง สกาวเดือน  สุดแกว นครศรีธรรมราช
7104 13700 นาย สมชาย  นิยมวรรณ นครศรีธรรมราช
7105 16386 นางสาว เบญจวรรณ  ชวยเดช นครศรีธรรมราช
7106 46742 นาย ชิยาศัลยแ  นาคะสูนยแ นครศรีธรรมราช
7107 46743 นาง ศริญาภสัรแ  พนัธแนิตยแ นครศรีธรรมราช
7108 46744 นางสาว กันยา  แกวพฒั นครศรีธรรมราช
7109 46745 นาง จีรวรรณ  หสัภาค นครศรีธรรมราช
7110 46748 นาง ปภชัญา  โมราศิลป นครศรีธรรมราช
7111 51693 นาย ชุมพล  สินล่ี นครศรีธรรมราช
7112 67584 นางสาว กฤษณา  สุขมี นครศรีธรรมราช
7113 67585 นาง ประภาพร  ล่ิมปุุน นครศรีธรรมราช
7114 42700 นางสาว ผองพลิาส  จันทรแคง นครศรีธรรมราช
7115 58000 นาย ทศันแพล  ภชูัน นครศรีธรรมราช
7116 60822 นาง วาสนา  รักษาแกว นครศรีธรรมราช
7117 66587 นางสาว ศรีสุดา  เย็นใส นครศรีธรรมราช
7118 32807 นาย วสิิษฎแ  จันทรแไพรพฤกษแ นครศรีธรรมราช
7119 37581 นาง หนึ่งฤทยั  แกวนุย นครศรีธรรมราช
7120 37587 นาง อันธกิารแ  พนูพนัง นครศรีธรรมราช
7121 50924 นาง สกุลไทย  เสถียรขจรกุล นครศรีธรรมราช
7122 66896 นาง ปยิะณัฐ  ปานโลหติ นครศรีธรรมราช
7123 66897 นางสาว บษุกร  พนูพนัง นครศรีธรรมราช
7124 37641 นางสาว สิรัญญา  พรมอิน นครศรีธรรมราช
7125 65729 นาง จุฑารัตนแ  หมอกแกว นครศรีธรรมราช
7126 5147 นาง กาญจนา  สโมสร นครศรีธรรมราช
7127 31549 นาง ณัฐชยา  การะศรี นครศรีธรรมราช
7128 42358 นางสาว สุนันทา  ลองสกุล นครศรีธรรมราช
7129 52570 นาย ธมนตแ  อินทนู นครศรีธรรมราช
7130 67586 นางสาว อุไรวรรณ  สวสัดี นครศรีธรรมราช
7131 68122 นางสาว สุภาวดี  ดํานาคแกว นครศรีธรรมราช
7132 68123 นางสาว อรไท  จันทรวภิาค นครศรีธรรมราช
7133 68124 นาย ปยิะพงษแ  บญุเจริญ นครศรีธรรมราช
7134 68125 นาย วรีะศักด์ิ  ทองสุข นครศรีธรรมราช
7135 34626 นาย สายัณหแ  ครุฑจอน นครศรีธรรมราช
7136 42337 นางสาว วลิาวณัยแ  พทุธพฤกษแ นครศรีธรรมราช
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7137 15751 นางสาว จารุนียแ  ทรัพยแมี นครศรีธรรมราช
7138 30201 นาย ธรีวฒิุ  จุติโชติ นครศรีธรรมราช
7139 012699 นางสาว จุรีภรณแ  พรหมคุม นครศรีธรรมราช
7140 028754 นาง สาริศา  วบิลูยแศิลป นครศรีธรรมราช
7141 058957 นางสาว ปณิสยา  เกื้อเสน นครศรีธรรมราช
7142 066094 นางสาว อวยพร  จันทรแนุน นครศรีธรรมราช
7143 014446 นาง เบญจวรรณ  ขาวเขียว นครศรีธรรมราช
7144 040886 นาย บญัชา  ชางกลาง นครศรีธรรมราช
7145 048902 นางสาว ราตรี  ศักด์ิเกิด นครศรีธรรมราช
7146 053817 นางสาว รุงกมล  สุวรรณนิมิตร นครศรีธรรมราช
7147 067995 นาง รุงรัตนแ  ต้ังมั่น นครศรีธรรมราช
7148 040860 นางสาว อรพนิทแ  มีมะแม นครศรีธรรมราช
7149 068013 นาง ศรสวรรคแ  นาคนาศักด์ิ นครศรีธรรมราช
7150 060855 นาง สุดารัตนแ  เดชาฐาน นครศรีธรรมราช
7151 066092 นางสาว อรชร  ใจหาว นครศรีธรรมราช
7152 022435 นาง ประไพศรี  แกวนพรัตนแ นครศรีธรรมราช
7153 029426 นาง ชุลีพร  ราวมแ นครศรีธรรมราช
7154 063846 นางสาว สินีนาฏ  คงแกว นครศรีธรรมราช
7155 028691 นาง วภิาว ี เพร็ชโรจนแ นครศรีธรรมราช
7156 052577 นาย ชาญชัย  เขียวแปนู นครศรีธรรมราช
7157 019726 นาย บญุธรรม  เชิญทอง นครศรีธรรมราช
7158 037544 นางสาว พชัรี  ทองเรือง นครศรีธรรมราช
7159 065457 นาง ปรียาดา  สิงหแโต นครศรีธรรมราช
7160 029439 นางสาว ภสัวรรณ  รพศัีกด์ิสาครกุล นครศรีธรรมราช
7161 066584 จ.ส.อ. สุชาติ  หรัิญสุข นครศรีธรรมราช
7162 050589 นางสาว พรชนก  ปลอดชูแกว นครศรีธรรมราช
7163 063041 นางสาว ณัฏฐพชัร  รูจํา นครศรีธรรมราช
7164 042336 นาย สิทธศัิกด์ิ  แกวหนองเสม็ด นครศรีธรรมราช
7165 056787 นางสาว นาตยา  มานพพนัธุแ นครศรีธรรมราช
7166 060094 นางสาว เจษณี  เภรีฤกษแ นครศรีธรรมราช
7167 066038 นางสาว ชนิดา  ศรตะบํา นครศรีธรรมราช
7168 066190 นางสาว ทพิรัตนแ  ทพิยแภกัดี นครศรีธรรมราช
7169 010548 นางสาว จารุวรรณ  ริยาพนัธแ นครศรีธรรมราช
7170 065999 นางสาว พมิพแพศิา  เทยีนิระมล นครศรีธรรมราช
7171 037537 นาย ยัสถะ  พลมี นครศรีธรรมราช
7172 052658 นาย อธพิงศแ  สิงหบํารุง นครศรีธรรมราช
7173 51819 นางสาว สาธนิี  ผดุงชัยโชติ นครสวรรคแ
7174 52054 นาง มานี  สัตยธาํรงเธยีร นครสวรรคแ
7175 64133 นางสาว ปยิวรรณ  พรหมโชติ นครสวรรคแ
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7176 14200 นาง ธมลวรรณ  เทยีนทอง นครสวรรคแ
7177 31339 นางสาว สวรส  วฒันาพบิลูยแชัย นครสวรรคแ
7178 49589 นางสาว ประภสัสร  สุปรีดี นครสวรรคแ
7179 5367 นาย สหสั  อินทรัุตนแ นครสวรรคแ
7180 39788 นาย ปยิะพงษแ  ปล้ืมสุข นครสวรรคแ
7181 61925 นาย สมบรูณแ  วารินสุข นครสวรรคแ
7182 46294 นาง ทรัพยแประเสริฐ  สุทธิ นครสวรรคแ
7183 40176 นาย ศักด์ิชัย  พลูทรัพยแ นครสวรรคแ
7184 16609 นาย วทิยา  จันทรแอู นครสวรรคแ
7185 43079 นางสาว กุลนิดา  นาควสุิทธิ์ นครสวรรคแ
7186 57414 นางสาว อัญชลี  เทยีนนาวา นครสวรรคแ
7187 17633 นางสาว เกศิรินทรแ  พดัทอง นครสวรรคแ
7188 67545 นาง ธดิารัตนแ  ส่ือสุนทรานนทแ นครสวรรคแ
7189 67546 นาง กิตติญา  นินทะ นครสวรรคแ
7190 19529 นาง ลาวรรณ  โพธิพ์นัธแ นครสวรรคแ
7191 26013 นาย เสนียแ  โคตะนารถ นครสวรรคแ
7192 57865 นาย เสริมศักด์ิ  ไผเทศ นครสวรรคแ
7193 16167 นางสาว มานิตา  ยังฉิม นครสวรรคแ
7194 19532 นาย ชัยยันตแ  กองอรรถ นครสวรรคแ
7195 26331 นาย พเิชษฐ  อุทยัศรี นครสวรรคแ
7196 19535 นาง เพญ็จันทรแ  สิริกรรณะ นครสวรรคแ
7197 26445 นาง ณัชชารียแ  คลายแจงเรืองกูล นครสวรรคแ
7198 13850 นาย สมศักด์ิ  คุมครอบ นครสวรรคแ
7199 39161 นาย สมเกียรต์ิ  ศรีสงคราม นครสวรรคแ
7200 23547 นางสาว แสงจันทรแ  ดอกมวง นครสวรรคแ
7201 13840 นาย ยุทธชัย  มุสิกสถิตยแชัย นครสวรรคแ
7202 47784 นาย พชระ  วราโภค นครสวรรคแ
7203 67206 นางสาว กาญจนา  ฟใกกล่ิน นครสวรรคแ
7204 67207 นาย เจษฎา  ชมภนูุช นครสวรรคแ
7205 26419 นาย อํานาจ  ไหววจิิตร นครสวรรคแ
7206 48887 นาง ศุภณัฏฐแ  ชาญเชาวแวรรธนแ นครสวรรคแ
7207 58935 นาง ปาริษา  อารยตอพงศแ นครสวรรคแ
7208 36953 นาง จีรพนัธแ  ประสาทกสิกรณแ นครสวรรคแ
7209 40180 นาย พลพบ  เพชรนิล นครสวรรคแ
7210 50584 นาง สุวรรณี  พรมศิลา นครสวรรคแ
7211 50587 นาย พนัธุแศักด์ิ  พนัธุแสิงหแ นครสวรรคแ
7212 56643 นาย จเร  สารสิงหแ นครสวรรคแ
7213 24784 นางสาว จีระนันทแ  ทรัพยแพึ่ง นครสวรรคแ
7214 24785 นางสาว วาสนา  มั่นเหมือนปอูม นครสวรรคแ
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7215 34469 นาง พรพรรณ  จันทนะ นครสวรรคแ
7216 39168 นางสาว รัฐพร  เหลากสิการ นครสวรรคแ
7217 65283 นาย ศศิศิวกิจจแ  มยุรา นครสวรรคแ
7218 65284 นาย กิจจาธนณัฏฐแ  สนใจ นครสวรรคแ
7219 48584 นางสาว มยุรี  แกวจันทรแ นครสวรรคแ
7220 5617 นาย ทศพล  มั่นเขตกรณแ นครสวรรคแ
7221 24786 นาย ธรีศักด์ิ  มีเผา นครสวรรคแ
7222 52615 นาง มาลา  สุขใจ นครสวรรคแ
7223 55347 นาง สุวภทัร  ศรีหะพล นครสวรรคแ
7224 16179 นาย ฑีระวฒันแ  จตุรโยธนิ นครสวรรคแ
7225 34471 นางสาว อรพรรณ  มั่นพรม นครสวรรคแ
7226 34472 นาง นพรัตนแ  กําเนิดบง นครสวรรคแ
7227 47796 นางสาว ธนิสร  โพธวิทิลู นครสวรรคแ
7228 50045 จ.อ. อานนทแ  ดิษฐหราย นครสวรรคแ
7229 65032 นาง อมรรัตนแ  ปานอินทรแ นครสวรรคแ
7230 9310 นาย ศราวฒิุ  แกวบญุนํา นครสวรรคแ
7231 67224 นางสาว สุกัญญา  เผือกแผว นครสวรรคแ
7232 42265 นาย ฐนวฒันแ  โชติวรัิฐนันทกุล นครสวรรคแ
7233 28315 นาย เกรียงกนก  ศรีบรรเทา นครสวรรคแ
7234 28317 นาย วชิัย  เทศโป นครสวรรคแ
7235 45981 นางสาว เดือนเพญ็  รับบญุ นครสวรรคแ
7236 55904 นางสาว วชัรี  สุวรรณโบสด นครสวรรคแ
7237 66047 นางสาว ศิริธร  ลดากรณแ นครสวรรคแ
7238 56889 นาง ชนาภา  ต๊ิบกันเงิน นครสวรรคแ
7239 54541 นาย บญุเลิศ  ฉ่ําวเิศษ นครสวรรคแ
7240 54542 นาย จักรพนัธแ  สุนทราจารยแ นครสวรรคแ
7241 59737 นางสาว ดวงใจ  จําปาทพิยแ นครสวรรคแ
7242 16799 นาง ชุติมา  อาจแกว นครสวรรคแ
7243 8331 นาย ยงยุทธ  ขุนนุช นครสวรรคแ
7244 28363 นางสาว จินตนา  สังขแตะคุ นครสวรรคแ
7245 67563 นางสาว ศิวาการ  พุมเจริญ นครสวรรคแ
7246 18246 นางสาว วไิล  เมืองสุวรรณแ นครสวรรคแ
7247 66048 นางสาว จีระวฒันแ  สิงหแวงศแ นครสวรรคแ
7248 57860 นาย อํานาจ  แกวมา นครสวรรคแ
7249 42201 นาง จิตรสินี  เฉลิมชเนนทรแ นครสวรรคแ
7250 42251 นางสาว อารีรัตนแ  สายทอง นครสวรรคแ
7251 24721 นาย มนตรี  ใจตรงกลา นครสวรรคแ
7252 44230 จ.อ. พษิณุ  นันทะเวช นครสวรรคแ
7253 61512 นาย กฤษณะ  ดําสนิท นครสวรรคแ
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7254 8373 นาย สมชาย  ภาระอุปมาเจริญ นครสวรรคแ
7255 19528 นาย กฤษณพงศแ  โพธิศ์รี นครสวรรคแ
7256 19530 นาง นันทนัช  บํารุงศรี นครสวรรคแ
7257 19531 นาง วนัวสิา  วรอินทรแ นครสวรรคแ
7258 31344 นางสาว ศรัญญา  ประเทศรัตนแ นครสวรรคแ
7259 62883 วาที่ร.ต.หญิง มยุรี  กลากสิการณแ นครสวรรคแ
7260 15443 นาย ฉัตรชัย  ทาโยธี นครสวรรคแ
7261 43101 นาง ทศันียา  จันทรแปล่ัง นครสวรรคแ
7262 31743 นางสาว ทศันียา  แกวมวง นครสวรรคแ
7263 65717 นาย ตะวนั  เศรษฐนานนทแ นครสวรรคแ
7264 37920 นางสาว สิริอร  สุรภกัดี นครสวรรคแ
7265 38738 นาง จิราภรณแ  จันเหลือง นครสวรรคแ
7266 53804 นาย เกษม  ฟใกพนัธุแ นครสวรรคแ
7267 65614 นาง อารีรัตนแ  พรมชาติ นครสวรรคแ
7268 26441 นาง ภณัฑิรา  เฉลิมพนัธแ นครสวรรคแ
7269 14770 นาย ยืนยง  เหลาอินทรแ นครสวรรคแ
7270 15065 นางสาว สุวลี  นิลาพนัธแ นครสวรรคแ
7271 52293 นาย สุชาติ  ไกรวริิยะ นครสวรรคแ
7272 59281 นาย ทนงศักด์ิ  จันทรแตา นครสวรรคแ
7273 44676 นางสาว รัติกาญจนแ  ศรีสิทธิ์ นครสวรรคแ
7274 63294 นาย จิระเดช  สือพฒัธมิา นครสวรรคแ
7275 36958 นางสาว ฐิติวรดา  วนัที นครสวรรคแ
7276 52234 นาง พมิพแรฉัตร  นอยเจริญ นครสวรรคแ
7277 4878 นาย อิทธพิล  เอี่ยมโหมด นครสวรรคแ
7278 12064 นาย วทิยา  ศักดี นครสวรรคแ
7279 21228 นาง จุฑารัตนแ  จิ๋วมา นครสวรรคแ
7280 37079 นาย จตุรงคแ  สวนเรือง นครสวรรคแ
7281 66786 นางสาว ศศิพร  ผิวพรรณ นครสวรรคแ
7282 37281 นางสาว กนกอร  จูมี นครสวรรคแ
7283 39174 นาย สุภทัรชัย  ชํานิถิรวาณิชยแ นครสวรรคแ
7284 42652 นางสาว นิตยา  โพธิพ์พิกัษแ นครสวรรคแ
7285 67171 นาง ฉัตรกมล  นวมจิตตแ นครสวรรคแ
7286 67351 นาย พฒันา  แสงจันทรแ นครสวรรคแ
7287 68094 วาที่ร.ต.หญิง สุกัญญา  ทองงา นครสวรรคแ
7288 25931 นาง จีระพา  มีบญุอนันตแ นครสวรรคแ
7289 66754 นาง วยิะดา  พานิกร นครสวรรคแ
7290 65352 นางสาว อัจฉรา  สกุลวา นครสวรรคแ
7291 13722 นาง พรประภา  แกนเขียว นครสวรรคแ
7292 56392 นาย กิตติพงศแ  มาลัยทอง นครสวรรคแ
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7293 52490 นางสาว จีราวรรณ  บญุยิ่ง นครสวรรคแ
7294 50585 นาย ดําเกิง  บญุลอย นครสวรรคแ
7295 40433 นางสาว สมใจ  แซปึ้ง นครสวรรคแ
7296 31335 นาย สุชาติ  ปอูมเงิน นครสวรรคแ
7297 2936 นาย สุขเกษม  ประสิทธิ์ นนทบรีุ
7298 37904 นางสาว วรรณรัตนแ  เย็นประเสริฐ นนทบรีุ
7299 43971 นาง สแกวลัณแ  ศรีชนะ นนทบรีุ
7300 51611 นาง อุไรวรรณ  นาคทรัพยแ นนทบรีุ
7301 53405 นางสาว จิราภรณแ  น้ําทรง นนทบรีุ
7302 58475 นาง ณัฏฐแธภร  อัครกิตติโสภณ นนทบรีุ
7303 59564 นาง ระววิรรณ  ดวงแกว นนทบรีุ
7304 66269 นางสาว จรีพร  ภมุรินทรแ ณ อยุธยา นนทบรีุ
7305 67614 นางสาว ภาวณีิยแ  ศรีนิลพนัธุแ นนทบรีุ
7306 67837 นาย มารุต  กลมเกล้ียง นนทบรีุ
7307 67840 นาง กวสิรา  กลมเกล้ียง นนทบรีุ
7308 45767 นางสาว กษณุา  จํานงบตุร นนทบรีุ
7309 2934 นาย ประวทิยแ  ธรรมพทิกัษแ นนทบรีุ
7310 57159 นางสาว ปริชยา  อุทศิพงษแ นนทบรีุ
7311 31700 นางสาว ศศิณา  พงศแพมิพแพพิฒันแ นนทบรีุ
7312 42770 นาย ธรณแธนชัย  ธรัีชปภาวนิทแ นนทบรีุ
7313 53743 นางสาว ศรินยา  จรรยารักษแ นนทบรีุ
7314 149 นาง สายพณิ  พภิพ นนทบรีุ
7315 152 นาย วบิลูยแ  สมใจแพร นนทบรีุ
7316 15536 นาย สุวภทัร  อาชววาณิชกุล นนทบรีุ
7317 16893 นาย ชาคริต  ลังเดเง นนทบรีุ
7318 22482 นาย สมชาย  ดีสวสัด์ิ นนทบรีุ
7319 27057 นาย สถิตยแ  ฉ่ําแฉลม นนทบรีุ
7320 49294 นางสาว ภทัรภร  สนั่นเสียง นนทบรีุ
7321 53044 วาที่ร.ต. กษณะพจนแ  วงศแมิตรแท นนทบรีุ
7322 53841 นางสาว บชุบา  อยูคลาย นนทบรีุ
7323 57109 นาง อรอุมา  สังขแรุง นนทบรีุ
7324 64061 นาง กนกนัน  ยิ่งกิจไพบลูยแ นนทบรีุ
7325 65640 นางสาว ทตัชญา  ธญัภคัสิริเดช นนทบรีุ
7326 67960 นาย โชดก  ทพัประเสริฐ นนทบรีุ
7327 142 พ.จ.อ. พฒันา  เสมพลู นนทบรีุ
7328 21623 นาง หทยัรัตนแ  กาจญจนเจตนี นนทบรีุ
7329 21630 นาง วนัดี  ระงับภยั นนทบรีุ
7330 21631 นาง สมศรี  โพธิน์อย นนทบรีุ
7331 21632 นาง วลิาวลัยแ  ทวมกมล นนทบรีุ



189

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7332 34693 นาย อรุณ  สุวรรณคง นนทบรีุ
7333 47496 นางสาว นงคแนุช  ปโูตชัยยะ นนทบรีุ
7334 47497 นางสาว เสาวลักษณแ  เทยีมหงษแ นนทบรีุ
7335 50804 นางสาว เสาวลักษณแ  คลังสิน นนทบรีุ
7336 53199 นางสาว พทุธวรรณ  ทองแยม นนทบรีุ
7337 56347 นางสาว วาสนา  ดัดแจม นนทบรีุ
7338 64893 นาง ปรารถนา  ภริูภทัรศักด์ิ นนทบรีุ
7339 13121 นาย นันทชัย  เครือหงษแ นนทบรีุ
7340 51326 นางสาว มะลิษา  เพชรเจียรนัย นนทบรีุ
7341 64815 นางสาว สุพตัรา  ธรรมกัณหา นนทบรีุ
7342 67599 นาง จันทรรัตนแ  ล้ิมจันทรแทอง นนทบรีุ
7343 2940 นาง จันทรแจิรา  ลักษณะกุลบตุร นนทบรีุ
7344 52971 นาง สุกาญจนา  รัตนกันทา นนทบรีุ
7345 34691 นางสาว ปภาภคั  นวลมณี นนทบรีุ
7346 34745 นางสาว สุคนธา  ใจอารียแ นนทบรีุ
7347 47386 นาย อรรถวฒิุ  พวงเพชร นนทบรีุ
7348 50802 นาย มนตรี  ศรีโมรา นนทบรีุ
7349 52696 นาย พสิิฐ  คําหวาย นนทบรีุ
7350 21611 นาง จารุวรรณ  พุมสงวน นนทบรีุ
7351 21613 นางสาว ทองเล่ือน  พนัธแสวสัด์ิ นนทบรีุ
7352 21614 นาง ปยิฉัตร  เอี่ยมพลับใหญ นนทบรีุ
7353 21617 นางสาว เพญ็สุดา  เล็กประพนัธแ นนทบรีุ
7354 21618 นาย สัญญา  วองเจริญศิริ นนทบรีุ
7355 21620 นางสาว ประไพพร  กิ้มสุโข นนทบรีุ
7356 30211 นางสาว ปวณีา  อนบตุร นนทบรีุ
7357 30213 นางสาว นารีรัตนแ  ฉิมทบั นนทบรีุ
7358 30214 นาง อรวรรณ  นนทสวสัด์ิศรี นนทบรีุ
7359 32279 นาย ยุทธนา  สิงหแโต นนทบรีุ
7360 40392 นางสาว จิตตินทรแ  สุโขทยั นนทบรีุ
7361 40393 นางสาว จันทมิา  จังพานิช นนทบรีุ
7362 47390 นาง สุภาภรณแ  อนบตุร นนทบรีุ
7363 51251 นาย พงษแเดช  นิยมพลอย นนทบรีุ
7364 53671 นางสาว วรุีทยั  ทองเปี่ยม นนทบรีุ
7365 57193 นาย พนัต  ชมโท นนทบรีุ
7366 65524 นางสาว ลักษณา  เข็มกลัด นนทบรีุ
7367 2855 นางสาว อุไรวรรณ  บวัแกว นนทบรีุ
7368 13197 นาง สุนันทา  โควนิทวงศแ นนทบรีุ
7369 41837 นาย สุริยา  สวนแกว นนทบรีุ
7370 55896 นาย ทศพล  เจริญเผา นนทบรีุ
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7371 61008 นาย วฒิุชัย  เสริมทรัพยแ นนทบรีุ
7372 13209 นางสาว นพเกลา  เมฆฉิม นนทบรีุ
7373 25163 นาง ละอองเดือน  บวัจูม นนทบรีุ
7374 47499 นาย อุกฤษ  จันคนา นนทบรีุ
7375 51392 นางสาว ชัชชญา  เภากล่ิน นนทบรีุ
7376 52373 นาย ชีวนิ  ศรีอําคา นนทบรีุ
7377 61862 นางสาว วรีพร  สุมมาตยแ นนทบรีุ
7378 66496 นางสาว รัตนาภรณแ  โสภายนตแ นนทบรีุ
7379 30232 นาง ปณดา  หริญบรูณานนทแ นนทบรีุ
7380 34697 นางสาว วรารัตนแ  พกุแสนสุข นนทบรีุ
7381 34700 นาง ทพิยแสวรรคแ  นอยสังขแ นนทบรีุ
7382 34702 นาย สมนึก  ฤดีอเนกสิน นนทบรีุ
7383 47921 นางสาว ธรีกานตแ  ศรีสังวาลยแ นนทบรีุ
7384 50466 จ.ส.อ. ณราวฒิุ  มีสอาด นนทบรีุ
7385 50807 นางสาว ชุติมา  รัคคุย นนทบรีุ
7386 50892 นางสาว กิตติมา  แจงกล่ิน นนทบรีุ
7387 50893 นางสาว วราพร  แซล้ิม นนทบรีุ
7388 50895 นางสาว ธรารินทรแ  ถิ่นดงวสัโรจนแ นนทบรีุ
7389 50896 นางสาว นันทยิา  เหมือนนาค นนทบรีุ
7390 51885 นางสาว รวสิรา  แผนพฒุา นนทบรีุ
7391 52362 นางสาว กมลวรรณ  เหมือนดวง นนทบรีุ
7392 52952 นางสาว เรณู  อิ้วอําพนัธแ นนทบรีุ
7393 52966 นางสาว กศิญพฒันแ  พรขําทพิยแ นนทบรีุ
7394 54721 นาย อดิศักด์ิ  อุปนิ นนทบรีุ
7395 56248 นาย สนธยา  จิโรจนแกุล นนทบรีุ
7396 56967 นางสาว ภญิญาพชัรแ  เลิศสินชนานนทแ นนทบรีุ
7397 58612 จ.ท. ทกัษณิ  เชื้อวงศแ นนทบรีุ
7398 58780 นางสาว อุษา  วจิิตตแ นนทบรีุ
7399 63381 นางสาว ศุภวรรณ  แกวหนองสังขแ นนทบรีุ
7400 65230 นางสาว พรเพญ็  ณ พทัลุง นนทบรีุ
7401 65589 นาย ทนิกร  เชื้อวงศแ นนทบรีุ
7402 66671 นางสาว วนิดา  รักแจง นนทบรีุ
7403 66858 นาง จําเนียร  เนตรจุย นนทบรีุ
7404 66859 นาย ประนอม  ถิ่นเกาะยาว นนทบรีุ
7405 67437 นางสาว อมราวดี  ครองยุติ นนทบรีุ
7406 2866 นาง ศกาวลัยแ  ภมูิผล นนทบรีุ
7407 59960 วาที่ร.ต.หญิง พชัรีพร  บญุรอด นนทบรีุ
7408 60470 นาง วภิารัตนแ  ใจเสง่ียม นนทบรีุ
7409 60846 นาย พฒัพงษแ  กาลสังขแ นนทบรีุ



191

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7410 2832 นางสาว วนัเพญ็  อุนบางหลวง นนทบรีุ
7411 2844 นาย ประหยัด  รักแจง นนทบรีุ
7412 2880 นางสาว กุลยาวลัยแ  ประมะโข นนทบรีุ
7413 2930 นาง อมรรัตนแ  บญุศิริ นนทบรีุ
7414 27046 นางสาว อุไรวรรณ  บญุทอง นนทบรีุ
7415 50803 นาง ปยิะวรรณ  ชาเหลา นนทบรีุ
7416 50806 นางสาว ภสัสรแมณฑแ  วเิชียรศรี นนทบรีุ
7417 50808 นาง ลิตา  คลองแคลว นนทบรีุ
7418 50869 นาย พงศแธร  หงษแทอง นนทบรีุ
7419 53422 นาย อดุล  รักแจง นนทบรีุ
7420 56153 นางสาว จุฑารัตนแ  ทองหยิบ นนทบรีุ
7421 61648 นาย เสรี  ศุภกําเนิด นนทบรีุ
7422 65877 นางสาว ศศิธร  บญุมาสอน นนทบรีุ
7423 67639 นางสาว สาวติรี  สายนาค นนทบรีุ
7424 49708 นาย ฉัตรชัย  พงอุดทา นนทบรีุ
7425 57148 นางสาว รุงนภา  สอนศาตรแ นนทบรีุ
7426 57149 นาย จิรศักด์ิ  หมั่นคา นนทบรีุ
7427 61827 นาง อัศศิกา  อนเพง็ นนทบรีุ
7428 67564 นางสาว พชัรินทรแ  ทนสูงเนิน นนทบรีุ
7429 68602 นางสาว อาทติยา  เวหน นนทบรีุ
7430 57194 นาง ธารารัตนแ  จินดาพล นนทบรีุ
7431 2824 นางสาว วไิล  วฒันศักด์ิมณฑา นนทบรีุ
7432 2833 นางสาว ชุติมา  นุกูลกมล นนทบรีุ
7433 2845 นางสาว ปภสัสา  นุมกล่ิน นนทบรีุ
7434 56198 นางสาว อภริดา  แกวดี นนทบรีุ
7435 56199 นางสาว ประจิตตแ  แยมนาค นนทบรีุ
7436 56200 นางสาว เฉลิมศรี  ชัยอาวธุ นนทบรีุ
7437 65333 นางสาว ประภาศรี  มงคลสินธุแ นนทบรีุ
7438 67244 นาย สมเจตนแ  ทองเทศ นนทบรีุ
7439 8552 นาย บวร  เอมเสม นนทบรีุ
7440 8554 นาย นําพล  อนเพง็ นนทบรีุ
7441 30218 นางสาว ปใณณธร  นวลนุม นนทบรีุ
7442 67867 นางสาว มณฑา  เจริญสุขสุวรรณ นนทบรีุ
7443 67868 นางสาว ขวญัดาว  ศรีรักษา นนทบรีุ
7444 67869 นางสาว วราภรณแ  ตะกุดเดิม นนทบรีุ
7445 6592 ส.ต.ท. สวอง  แกวรัตนแ นนทบรีุ
7446 55552 นาย ธนกฤต  จารุศิลปางกูร นนทบรีุ
7447 13202 นาย อุปถัมภแ  ปฏทิศันแ นนทบรีุ
7448 54114 นางสาว เดนปากร  บญุรอด นนทบรีุ
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7449 61129 นาย อรรถสิทธิ ์ เหมพรม นนทบรีุ
7450 63616 นางสาว เพญ็ศรี  สําราญ นนทบรีุ
7451 25383 นางสาว กนกวรรณ  สวสัดิไชย นนทบรีุ
7452 42734 นางสาว สมหมาย  อยูภริมยแ นนทบรีุ
7453 42736 นางสาว อินทริา  เสง่ียมงาม นนทบรีุ
7454 42738 นาง นิภารัตนแ  นาบํารุง นนทบรีุ
7455 42739 นางสาว มาลี  อาชีวะประดิษฐ นนทบรีุ
7456 42740 นางสาว วนัทนา  ทองชมภู นนทบรีุ
7457 42741 นาย สิงหา  สัจจหทยาศรม นนทบรีุ
7458 42742 นาย ชัยยะ  มณฑาสุวรรณ นนทบรีุ
7459 42744 นาง บรรจบ  ทศพร นนทบรีุ
7460 42747 นาย จรัสพงษแ  เฟื่องจรัส นนทบรีุ
7461 42749 นาย เกษม  หมกทอง นนทบรีุ
7462 42750 นาง วชิชุตา  หนองหาร นนทบรีุ
7463 49926 นาง สิริอาภามาศ  ไชยฤทธิต์รีคูณ นนทบรีุ
7464 52954 นาย นิยม  จินดาพนัธแ นนทบรีุ
7465 53217 นาย กฤษณะ  ชางพนัธุแ นนทบรีุ
7466 56822 นางสาว อินทริา  นาคธร(พกุงาม) นนทบรีุ
7467 59828 นาย วสุิทธิ ์ นาคฤทธิ์ นนทบรีุ
7468 59870 นางสาว อรุณวดี  แกวศรี นนทบรีุ
7469 64025 นางสาว ดุจดาว  นิจพนัธแ นนทบรีุ
7470 64108 นางสาว สุภาวดี  วงศแพรัด นนทบรีุ
7471 67965 นาง กุลจิรา  ทองเล็ก นนทบรีุ
7472 67966 นางสาว ดาหวนั  ขอสวาง นนทบรีุ
7473 67967 นาย อภรัิกษแ  ยอดเจริญ นนทบรีุ
7474 67968 นางสาว กล่ินนภา  ทบัเมี่ยง นนทบรีุ
7475 67969 นาย พงศธร  ถาวร นนทบรีุ
7476 68028 นางสาว วรัชยา  ศรานุชิต นนทบรีุ
7477 21619 นางสาว ศิวาภรณแ  สังขแยิ้ม นนทบรีุ
7478 23225 นาย สุดใจ  โพธิจ์ันทรแ นนทบรีุ
7479 56274 นางสาว ธนันตแกาญจนแ  อยูสําราญ นนทบรีุ
7480 61419 นาย ศรายุทธ  พมิพแจันทรแ นนทบรีุ
7481 62282 นางสาว ทดัดาว  ยิ่งยวด นนทบรีุ
7482 67795 นาย บดินทรแ  คํานวน นนทบรีุ
7483 67955 นางสาว สุรียแพร  พงึไชย นนทบรีุ
7484 2869 นาย ธานินทรแ  วรรณละเอียด นนทบรีุ
7485 17420 นาย สมปราชญแ  จันทรแพุม นนทบรีุ
7486 34712 นางสาว ทพิยแวรรณ  ร่ืนเสือ นนทบรีุ
7487 34713 นางสาว จารุวรรณ  ร่ืนเสือ นนทบรีุ
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7488 34719 นาย ไพโรจนแ  สิงสาหสั นนทบรีุ
7489 34727 นาย นพดล  วหิวา นนทบรีุ
7490 34729 นาย ปใณณทตั  พฤกษแศรีรัตนแ นนทบรีุ
7491 45153 นาง ปาลิดา  เตชะปภานันตแ นนทบรีุ
7492 57147 นางสาว ปภาพร  อรามเรือง นนทบรีุ
7493 65164 พ.จ.อ. คมกริช  โนนหวัรอ นนทบรีุ
7494 67852 นาย วรพณ  ลีลากิจเจริญ นนทบรีุ
7495 2862 นาย กิตติพงษแ  มณีวงษแ นนทบรีุ
7496 9977 นาง สลีฉาย  สมดี นนทบรีุ
7497 41841 นาง อรอนงคแ  สมสวย นนทบรีุ
7498 48684 นาย ธนกฤต  ขินหนองจอก นนทบรีุ
7499 50100 นาง ทศันียแ  อมรศานติตระกูล นนทบรีุ
7500 51612 นาย ปกรณแ  โปรดปราน นนทบรีุ
7501 53202 นาง จุรี  คําเกล้ียง นนทบรีุ
7502 53203 นางสาว วารุณี  พรหมพนิิจ นนทบรีุ
7503 54392 นางสาว รัชนี  บญุมาหา นนทบรีุ
7504 55645 นาย ศราวฒิุ  วงศร นนทบรีุ
7505 56002 นางสาว สุพรรณี  ศรีเสวก นนทบรีุ
7506 56246 นางสาว วนัดี  ระด่ิงหนิ นนทบรีุ
7507 56276 นางสาว ยุพาวรรณ  วนัแอเลาะ นนทบรีุ
7508 56358 นาย เกรียงไกร  เหลือนอย นนทบรีุ
7509 56477 นาย สมเกียรติ  เพช็รทอง นนทบรีุ
7510 60663 นางสาว รุงทพิยแ  ดีสมุทร นนทบรีุ
7511 64740 นางสาว สมใจ  กาญจนสุธา นนทบรีุ
7512 66542 นางสาว รังสิมา  ธปูแกว นนทบรีุ
7513 67181 นาย ปยิะพงษแ  สิมมาหลวง นนทบรีุ
7514 67241 นาย เดชอดุลยแ  คํานวนสอน นนทบรีุ
7515 67548 นางสาว เพญ็พกัตรแ  วาแสนดี นนทบรีุ
7516 67549 วาที่ร.ต. สกล  เหรียญเครือ นนทบรีุ
7517 68029 นาย อนิรุทธิ ์ จักรศรี นนทบรีุ
7518 39974 นาง ปยินุช  วะโนปะ นนทบรีุ
7519 47387 นางสาว เรวดี  นิยมพลอย นนทบรีุ
7520 51607 นางสาว วไิลพร  แนวสุภาพ นนทบรีุ
7521 53516 นางสาว เกษร  กิตติกูลไพศาล นนทบรีุ
7522 53518 นาย พธัยา  สมจิตร นนทบรีุ
7523 53519 นาย สัญญา  สุขพลอย นนทบรีุ
7524 68435 นาย อัครวชิญแ  ชุติกรณแธนภาส นนทบรีุ
7525 68436 นางสาว ปวณีา  เวยีงคํา นนทบรีุ
7526 11732 นางสาว ปณิศฬา  ตุลยสุข(ตาคําดี) นนทบรีุ



194

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7527 21592 นาย วรัิติ  ปดีแกว นนทบรีุ
7528 21596 นาง ศิภาภฏัฐแ  คนมั่นธรีปใญญา นนทบรีุ
7529 21602 นางสาว นิรมล  เพยีรอนุรักษแ นนทบรีุ
7530 27058 นาย กัมปนาท  พรหมจุติ นนทบรีุ
7531 45156 นาง ศศิจิตร  แพงคํา นนทบรีุ
7532 52704 นาง สรวยีแ  ชุมจันทรแ นนทบรีุ
7533 58746 นาง ละออ  คลับคลาย นนทบรีุ
7534 59801 นาย กลเมศวรแ  อุปรีที นนทบรีุ
7535 2905 นาง บญุสม  ถึงถิ่น นนทบรีุ
7536 2908 นาย สมพร  บญุยืน นนทบรีุ
7537 2918 นาย สมศักด์ิ  โสภา นนทบรีุ
7538 2922 นางสาว ผองศรี  สุดสายบวั นนทบรีุ
7539 52679 นาง พกิุลแกว  ชัยชาญ นนทบรีุ
7540 53282 นาย กิตติณัฐ  บษุปฤกษแ นนทบรีุ
7541 56197 วาที่ร.ต.หญิง สุนิสา  ศรีนกทอง นนทบรีุ
7542 56971 นางสาว ออยใจ  ยิ้มยวน นนทบรีุ
7543 57096 นาง ธรีนุช  ชอบแตง นนทบรีุ
7544 59319 นางสาว กรกรัณยแ  ทวกีูล นนทบรีุ
7545 143 นาย เดชไทย  สีจาด นนทบรีุ
7546 11677 นางสาว เนตรนภศิ  ศรีวริิยไชย นนทบรีุ
7547 60010 นางสาว สุดารัตนแ  ทองนาวี นนทบรีุ
7548 65598 นาง สุรียแวรรณ  รัตนจันทรแ นนทบรีุ
7549 2939 นาย อัคนีวธุ  สอนดิษฐแ นนทบรีุ
7550 3982 วาที่พ.ต. ประชานาถ  สารถี นนทบรีุ
7551 30246 นาย ปฐพ ี บวัรัตนกาญจนแ นนทบรีุ
7552 46794 นาย พรีะยุทธ  ทองใบ นนทบรีุ
7553 47058 นางสาว สุกฤตา  มยุรางกูร นนทบรีุ
7554 52962 ส.ต.อ. ลือชา  แกวศรี นนทบรีุ
7555 7058 นางสาว วยัวลัยแ  รอดหลํา นนทบรีุ
7556 30239 นางสาว รัตนาภรณแ  ขําจันทรแ นนทบรีุ
7557 30249 นาง ศิริวรรณ  วรรณสิริ นนทบรีุ
7558 53211 นางสาว อารี  รานแผว นนทบรีุ
7559 58041 นางสาว กรวรรณ  ทองใบ นนทบรีุ
7560 59786 นาย เสฎฐวฒิุ  เลิศแกว นนทบรีุ
7561 2876 นาย ศราวฒิุ  สัตยาลักษณแ นนทบรีุ
7562 2878 นางสาว วราพร  เหมือนแก นนทบรีุ
7563 2889 นาย สุรพล  วรรณภนิพงศแ นนทบรีุ
7564 2892 นางสาว กัญญาณัฐ  พมิพแดี นนทบรีุ
7565 21599 นางสาว ณัฐรพ ี โอบนิธกิุล นนทบรีุ
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7566 46065 นาย อนุชา  จั่นเพชร นนทบรีุ
7567 47112 นาย ปรัชญา  ถนอมแกว นนทบรีุ
7568 52630 นางสาว อุบลรัตนแ  จันพนัธแเพชรกุล นนทบรีุ
7569 56884 นาย รัฐธรีแ  นาคศรีชุมศักด์ิ นนทบรีุ
7570 61828 นางสาว ธนพร  เหมือนแก นนทบรีุ
7571 67547 นาง ปวริศา  อัจฉริยะประสิทธิ์ นนทบรีุ
7572 2823 นาย ธรีพงศแ  ยันตะศิริ นนทบรีุ
7573 2849 นางสาว นิจยา  เลิศบรุุษ นนทบรีุ
7574 2863 นาย อนันตแ  คําสิงหแ นนทบรีุ
7575 2865 นางสาว อุบลรัตนแ  ดาวสอน นนทบรีุ
7576 2867 นางสาว ดวงกมล  ก฿กอึ้ง นนทบรีุ
7577 9373 นาง มนัสชนก  หรัิญวฒันะ นนทบรีุ
7578 14310 นาย ปรเมศวรแ  สดใส นนทบรีุ
7579 53214 นาย รณรงคแ  ครุะจอก นนทบรีุ
7580 53642 นางสาว ณมณฑแ  นทกีุลเจริญ นนทบรีุ
7581 53643 นางสาว รัตนา  มานิโช นนทบรีุ
7582 2931 นางสาว ฐามณีภคั  วสิิฐวรีดิลก นนทบรีุ
7583 2937 นาง ศิริพร  จันทรแชูชวย นนทบรีุ
7584 2938 นางสาว พรเพญ็  พุมแยม นนทบรีุ
7585 8553 นาง ศิริพร  ฆารพบิลูยแ นนทบรีุ
7586 15516 นางสาว สมทรง  เจริญผล นนทบรีุ
7587 51742 นาง วรางคณา  ฟใกนาค นนทบรีุ
7588 52303 นางสาว วภิาษณียแ  ละวรรณวงษแ นนทบรีุ
7589 52807 นาย ดิฐวฒันแ  สารแดง นนทบรีุ
7590 52810 นาย ประทปี  รัตนแนุมนอย นนทบรีุ
7591 53207 นางสาว ศุภลักษณแ  ยิ้มดี นนทบรีุ
7592 53210 นาย สุรเดช  วรรณดิษฐแ นนทบรีุ
7593 53213 นางสาว กรรณพชัรแ  แกวดวงแข นนทบรีุ
7594 53521 นาย ชัยยพล  หนองหาร นนทบรีุ
7595 2850 นาย สมชาติ  คลายอินทรแ นนทบรีุ
7596 2861 นางสาว สุจารี  แสนคํา นนทบรีุ
7597 51606 นาง กานตแรว ี นามชุม นนทบรีุ
7598 53206 นาย นิรันดรแ  คํามุลนา นนทบรีุ
7599 56154 นาง สุกัญญา  มัณยานนทแ นนทบรีุ
7600 30237 นาย สมภพ  สุขาพนัธแ นนทบรีุ
7601 54389 นาง ฐิติรัตนแ  พนัธรีุ นนทบรีุ
7602 59749 นาย อนันตแ  กล่ันเกษร นนทบรีุ
7603 2851 นาย เรวตัร  กนกวรุิฬหแ นนทบรีุ
7604 2874 นาย เรวตั  ชุมแสง นนทบรีุ
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7605 2881 นาย สุรินทรแ  แฝงหา นนทบรีุ
7606 13692 นาง อรุณรัตนแ  พุมไสว นนทบรีุ
7607 13695 นางสาว นันทแนภสั  เชี่ยวเขตกิจ นนทบรีุ
7608 21856 นางสาว ศศินันทแ  เพช็รนพรัตนแ นนทบรีุ
7609 58750 นางสาว อรทยั  บดีรัฐ นนทบรีุ
7610 63993 นางสาว ทพิยแวรรณา  โกสมิง นนทบรีุ
7611 64695 นางสาว ฐิติรัตนแ  อรรถศิริธนธาดา นนทบรีุ
7612 64761 นางสาว กนกพร  นาคโนนหนั นนทบรีุ
7613 64835 นาง ปภสัวรรณ  ทวิาวงษแ นนทบรีุ
7614 65881 นาง ฐิตานันทแ  ธรรมสุธรีแ นนทบรีุ
7615 66670 นางสาว สันทนา  บตุรสงกา นนทบรีุ
7616 2835 นาย ปฐว ี ประสิทธิ์ นนทบรีุ
7617 13212 นาง สุจินตแ  ปใถพี นนทบรีุ
7618 46796 นางสาว ภสันิภา  ดวงขุนลา นนทบรีุ
7619 57015 นางสาว รัศมี  ซิงหแ นนทบรีุ
7620 64933 นางสาว อาทติยา  ขุนทพิยแ นนทบรีุ
7621 67021 จ.ส.ต. รัชพล  คําเคร่ือง นนทบรีุ
7622 52706 นาย สรายุทธ  พงษแไทย นนทบรีุ
7623 52708 นาง ชนันรัตนแ  สกุลชินสีหแ นนทบรีุ
7624 52709 นาย ทวโีชค  แกวศรี นนทบรีุ
7625 52710 นาง นุธติา  นิยมถิ่น นนทบรีุ
7626 9374 นาย ไพรัตนแ  ขีดเขียน นนทบรีุ
7627 25162 นางสาว ดวงกมล  พรหมบรรยง นนทบรีุ
7628 27070 นางสาว วมิลรัตนแ  เรียบรอย นนทบรีุ
7629 34743 นาง เสาวภา  รังษวีงศแ นนทบรีุ
7630 53512 นาย วราวฒิุ  สมมิตร นนทบรีุ
7631 2834 นาย ชาติชาย  วเิศษธาร นนทบรีุ
7632 2925 นางสาว ศรีนวล  เศวตเศรนี นนทบรีุ
7633 2926 นางสาว จีราพร  ถินขาว นนทบรีุ
7634 27072 นาย ฉลองยุทธ  มีขันทอง นนทบรีุ
7635 30223 นางสาว จิดาภา  กาลสมจิตตแ นนทบรีุ
7636 67841 นางสาว สุทธดิา  โตฉาย นนทบรีุ
7637 141 นาย ภวตั  บญุทติ นนทบรีุ
7638 2883 นาง อภชิญา  ศรีเพยีงจันทรแ นนทบรีุ
7639 2885 นางสาว เพญ็นี  สุขสุเมฆ นนทบรีุ
7640 2946 นาย อาคม  ศิริเอก นนทบรีุ
7641 29933 นางสาว เบญญาพฒันแ  ยิ้มทรัพยแ นนทบรีุ
7642 34747 นาง กัณฑพชัรแ  สุวรรณกิจ นนทบรีุ
7643 46791 นาง จุฑาธบิด์ิ  อินทรวงศแ นนทบรีุ
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7644 53117 นาย สมนึก  อยูระหดั นนทบรีุ
7645 53119 นาย ประสงคแ  วรแสน นนทบรีุ
7646 65688 นาย รัตนแประดิษฐแ  ตรงดี นนทบรีุ
7647 67205 นางสาว ณัฏฐแวรินทแ  สถาวรินทุ นนทบรีุ
7648 15499 นาย อํานาจ  บตุรรักษแ นนทบรีุ
7649 15564 นางสาว จันทรแเพญ็  ทวิาวงศแ นนทบรีุ
7650 21590 นางสาว ณภญิา  ดวงนิล นนทบรีุ
7651 25169 นางสาว อุสณียแ  ตรีคงคา นนทบรีุ
7652 27077 นาย ไกรสิทธิ ์ ภูกลาง นนทบรีุ
7653 43041 นางสาว ปรียาภรณแ  ริตตา นนทบรีุ
7654 50624 นางสาว ปยิภรณแ  ฤทธิเ์ลิศ นนทบรีุ
7655 52964 นาง ประภาภรณแ  โพธพินัธแ นนทบรีุ
7656 53421 นางสาว ดวงมณี  จบดี นนทบรีุ
7657 53907 นาง กัณธมิา  หลอดทอง นนทบรีุ
7658 54135 นาวาโทหญิง อุนจิตตแ  บญุสม นนทบรีุ
7659 67284 นาง ปาจรียแ  สิริธรีธาํรง นนทบรีุ
7660 65916 นาง กฤตยา  อินทรแนอก นนทบรีุ
7661 2967 นาย พรียุทธ  ชัชวาลกิจกุล นนทบรีุ
7662 8551 นาย ทรงเดช  นวลมะ นนทบรีุ
7663 50431 นางสาว ดลชนก  สุดเสนหา นนทบรีุ
7664 58808 นางสาว เพช็รรัตนแ  เติมเจิม นนทบรีุ
7665 2890 นาย เล็ก  ดวงจันทรแ นนทบรีุ
7666 30242 นางสาว พรุิชา  พนิรอด นนทบรีุ
7667 55765 นางสาว พฒันแนรี  นาคเปรม นนทบรีุ
7668 59825 นางสาว รุงนภา  กิมงวนสง นนทบรีุ
7669 59827 นางสาว รัชนีวรรณ  สวางเนตร นนทบรีุ
7670 9077 นางสาว จรรยา  ชาญวชิัย นนทบรีุ
7671 54391 นางสาว จุฬารัตนแ  แสงรุงเรือง นนทบรีุ
7672 1380 นาย โวหาร  ยะสารวรรณ นนทบรีุ
7673 2882 นาง ธนัญกานตแ  สวนแกว นนทบรีุ
7674 66017 นางสาว รติมา  แกมรัมยแ นนทบรีุ
7675 2840 นาย สมบติั  มีภู นนทบรีุ
7676 66875 นาย ทวิพล  วงศแอภชิาติ นนทบรีุ
7677 55867 นาย ณฐภทัร  เขียวมา นนทบรีุ
7678 34694 นางสาว ชฎาธปิ  นุมประไพ นนทบรีุ
7679 59453 วาที่พ.ต. ชัชวาลยแ  ผลดีนานา นนทบรีุ
7680 9234 นาย ธรรมศักด์ิ  เสือนาค นนทบรีุ
7681 59425 นางสาว นันทริา  หล่ังหอม นนทบรีุ
7682 4773 นาย ณัฐศักด์ิ  จันทโรจวงศแ นราธวิาส
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7683 17867 นางสาว เรวดี  หรัิญวงศแ นราธวิาส
7684 52529 นาง นพวรรณ  อํานวยพนูสุข นราธวิาส
7685 51400 นาย นนทแ  จันทรแบญุรอด นราธวิาส
7686 51538 นาง สุเพยีงพร  เพชรทอง นราธวิาส
7687 30197 นาย ธวชั  พลูภกัดี นราธวิาส
7688 30199 นางสาว รอซีย฿ะ  ยูโซ฿ะ นราธวิาส
7689 45726 นาง สุรางคนาวรรณ  กาลรัตนแ นราธวิาส
7690 50759 นาง ฟาดีล฿ะ  มะ นราธวิาส
7691 53960 นาง ณัฐชา  พึ่งตําบล นราธวิาส
7692 66613 นางสาว พชัราภรณแ  อินทรแสุวรรณ นราธวิาส
7693 66614 นางสาว ฮาลีเมาะ  เมเฮ นราธวิาส
7694 68615 นาย ธนวตัร  จงไกรจักร นราธวิาส
7695 15652 นาย หรูน  เพง็โอ นราธวิาส
7696 18263 นางสาว ตวนอาตีก฿ะ  หลงหมัด นราธวิาส
7697 28933 นางสาว นูรีดาหแ  เจะอามะ นราธวิาส
7698 34645 นาง ซัลมา  บอืซา นราธวิาส
7699 46409 นาง นรารัตนแ  สือแม นราธวิาส
7700 50757 นาง ฮาลีเม฿าะ  หนิ นราธวิาส
7701 51304 นางสาว อรุณี  สีแดง นราธวิาส
7702 55229 นางสาว วนิดา  บญุชู นราธวิาส
7703 4818 นางสาว สารภ ี สุขใส นราธวิาส
7704 8416 นางสาว สรัญญา  ตูแวปเูต฿ะ นราธวิาส
7705 10346 นาย อับดุลราซิ  ลอแม นราธวิาส
7706 24519 นาย ทวเีดช  เจริญพานิช นราธวิาส
7707 51305 นาย เอกชาติ  หะยีเจ฿ะแน นราธวิาส
7708 54183 นางสาว เจะไอนี  เจะเตะ นราธวิาส
7709 55139 นาง สุนิตตา  ปใกษรัีกษแ นราธวิาส
7710 55144 นางสาว มาลีรัตนแ  การุโณ นราธวิาส
7711 56722 นาย เจนวทิยแ  ดวงสุข นราธวิาส
7712 60725 นางสาว หฤทยั  อุดมวฒันเจริญ นราธวิาส
7713 60726 นาง อาภาพร  บญุแกว นราธวิาส
7714 60803 นางสาว กัลยรัตนแ  ศรีสวสัด์ิ นราธวิาส
7715 65977 นางสาว กวสิรา  พฒุแกว นราธวิาส
7716 4813 นาง เกษรา  แสงผล นราธวิาส
7717 4816 นาง รุจิรา  สุวรรณแลี นราธวิาส
7718 10349 นาย พศุิทธแ  หนูแกนเพช็ร นราธวิาส
7719 10350 นาง อาโน  ศรีสุข นราธวิาส
7720 14417 นาง ญาณินี  ดําคง นราธวิาส
7721 15670 นางสาว กัลยา  เมืองละออง นราธวิาส
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7722 17876 นาย พลากร  จันทรแหอม นราธวิาส
7723 22014 นางสาว อัจญา  เพช็รแกว นราธวิาส
7724 37868 นาย สมพร  ชัยชนะ นราธวิาส
7725 39767 นาย จิตติ  ศรีสุวรรณ นราธวิาส
7726 52569 นางสาว นิรชา  รัตนมณี นราธวิาส
7727 4804 ส.ต.ท. แวรอย฿ะ  แวอูมา นราธวิาส
7728 31690 นาย สุทธศัิกด์ิ  อวรรณวงษแ นราธวิาส
7729 31691 นาย วนัอีดีริส  อารง นราธวิาส
7730 15689 นาย สมประกอบ  ดําบาง นราธวิาส
7731 15698 นาง นันทนิ  คงบตุร นราธวิาส
7732 15709 นาย ชัยพจนแ  ขานโบ นราธวิาส
7733 32884 นาง วรรณดี  หมวกรอง นราธวิาส
7734 39769 นาง ภาวดี  ศรีสุวรรณ นราธวิาส
7735 40929 นาย มนู  สังขแเพช็รแ นราธวิาส
7736 60728 นาย นุ  ขวญัสืบ นราธวิาส
7737 7830 นาย มนูญ  คงดี นราธวิาส
7738 11642 นาย ฮาวารี  เปาะสา นราธวิาส
7739 9809 นางสาว นิรูฮานิง  นิอาซิง นราธวิาส
7740 4821 นาย อํานวย  ทองจินดา นราธวิาส
7741 4822 นาย นิรันดรแ  เจะเตะ นราธวิาส
7742 24522 นาย กรวทิยแ  พรหมพลู นราธวิาส
7743 24523 นาง นิตธยิา  ทองบญุชุม นราธวิาส
7744 56359 นาย สวราช  วนัคณะ นราธวิาส
7745 63517 นาง มัสณียแ  เจะนิ นราธวิาส
7746 63519 นางสาว อานีดา  กาเจ นราธวิาส
7747 65946 นางสาว ซอบ฿ะ  อีดิง นราธวิาส
7748 54075 นางสาว สาลินี  หลงจิ นราธวิาส
7749 56448 นาง มัสลีซา  ปาทาน นราธวิาส
7750 64213 นางสาว มารีซัน  มะแซ นราธวิาส
7751 43963 นางสาว อชิรญาณแ  นิลนอย นราธวิาส
7752 48788 นาย อับดุลมานาพ  ราคุ นราธวิาส
7753 4837 นาย อดุลยแ  ยีดิง นราธวิาส
7754 6993 นาย อิสมาแอ  เวาะมะ นราธวิาส
7755 45727 นาย โมฮัมหมัด  หะยีสะอะ นราธวิาส
7756 57117 นางสาว แววาฮีดาหแ  แวสะมะแอ นราธวิาส
7757 42386 นาง ทพิวรรณ  จันทรโคบตุร นราธวิาส
7758 53474 นางสาว พรพมิล  ไชยเอียด นราธวิาส
7759 9118 นาย มะสือนุง  อีแม นราธวิาส
7760 9120 นาง พารีดะหแ  คอลออาแซ นราธวิาส
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7761 68280 นางสาว รัตนาวรรณ  สุขไสย นราธวิาส
7762 68281 นางสาว รอยีตา  สาและ นราธวิาส
7763 68282 นางสาว โนรมา  ดอเลาะ นราธวิาส
7764 17862 นาย มะยัมรี  บรูี นราธวิาส
7765 19709 นางสาว รอซีด฿ะ  รอแมยะ นราธวิาส
7766 45359 นาย อันวารแ  กูดุส นราธวิาส
7767 45361 นาง นูริสา  ยอมเต็ม นราธวิาส
7768 60727 นางสาว เกศราวรรณ  โยธาบริบาล นราธวิาส
7769 60980 นางสาว สุภชัชา  เสารแศรีนอย นราธวิาส
7770 4613 นาย มะซาอูดี  อาแว นราธวิาส
7771 12692 นางสาว พาตีเม฿าะ  ซะรีแลเม นราธวิาส
7772 12693 นาง วชิุดา  กูลเกื้อ นราธวิาส
7773 65976 นางสาว ฟาตีเมาะ  หะเดวา นราธวิาส
7774 66577 นาย ซอลฮา  อูมา นราธวิาส
7775 66894 นางสาว กานตแรวนิทแ  ยากะบลิ นราธวิาส
7776 16231 นางสาว มนตแทพิยแ  มาศรี นราธวิาส
7777 31694 นางสาว นิรอฮานี  นิกูโน นราธวิาส
7778 45360 นางสาว รัชนก  เพช็รแคง นราธวิาส
7779 51945 นางสาว สุภาภรณแ  ผอนผาสุข นราธวิาส
7780 67410 นาย วรินทร  บญุสนิท นราธวิาส
7781 4093 นางสาว พนิดา  อินทมล นราธวิาส
7782 17877 นางสาว เพญ็ศรี  ไชยแดง นราธวิาส
7783 31693 นาง เปาซียะหแ  มะดีเยาะ นราธวิาส
7784 64214 นางสาว จันทรจิรา  พรมแกว นราธวิาส
7785 26999 นางสาว เนตรนภา  ทองยอด นราธวิาส
7786 51121 นางสาว ยุวดี  ชางแกว นราธวิาส
7787 51123 นาง อรวรรณ  ศิราพรรณ นราธวิาส
7788 65052 นางสาว รุสนา  สาและ นราธวิาส
7789 65053 นางสาว ฮายาตี  มะเกะ นราธวิาส
7790 65054 นางสาว สมใจ  พรหมบตุร นราธวิาส
7791 65055 นาง ลาตีพะหแ  เจ฿ะอาแซ นราธวิาส
7792 66578 นางสาว อริศรา  แกวกํายาน นราธวิาส
7793 53961 นาง ซารีฟะหแ  พริิยะทรัพยแ นราธวิาส
7794 17865 นางสาว อัสนียแ  เบญจสมัย นราธวิาส
7795 39766 นาง สุนิดา  สะมะแอ นราธวิาส
7796 50792 นาย มกตา  ปาแด นราธวิาส
7797 58451 นางสาว รอพอีะ  มาสา นราธวิาส
7798 51188 นาย วรพจนแ  สาลัย นราธวิาส
7799 17010 นางสาว อารียแ  หละเขียว นราธวิาส
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7800 17007 นางสาว ไซนับ  สาบดีี นราธวิาส
7801 17013 นาย โรซานี  อาแวมะ นราธวิาส
7802 68098 นาง ปารีชาต  บาการาง นราธวิาส
7803 11643 นาย ปอซี  มะมิง นราธวิาส
7804 24515 นางสาว นภสัสร  สวสัดิมงคล นราธวิาส
7805 11641 นางสาว สอบารีหย฿ะ  สะดอ นราธวิาส
7806 31699 นาย อาลาว ี ยูโซ฿ะ นราธวิาส
7807 40933 นาง รอมือล฿ะ  ปายอดือราแม นราธวิาส
7808 40934 นาง ชุติมา  สินสงวน นราธวิาส
7809 12697 นาย ฮาสัน  อาบดูายอ นราธวิาส
7810 64663 นางสาว ณัฐธดิา  บวัศรี นราธวิาส
7811 66823 นางสาว ภทัธริา  แปะดํา นราธวิาส
7812 66825 นางสาว สูไวบ฿ะ  อาลี นราธวิาส
7813 66826 นางสาว ไลลา  มะมิง นราธวิาส
7814 37871 นางสาว จุฑารัตนแ  เดชสงคราม นราธวิาส
7815 66473 นาย ชยพล  นวลละออง นราธวิาส
7816 68394 นางสาว ภชัรา  คลายสุบรรณ นราธวิาส
7817 68545 นางสาว นูรีฮา  หะยีอาแว นราธวิาส
7818 68546 นาย สุไลมาน  แวสานิ นราธวิาส
7819 42387 นางสาว นภสัสร  เรืองผดุง นราธวิาส
7820 53552 นางสาว สุวรรณา  กาลูแป นราธวิาส
7821 49666 นาย อรรถสิทธิ ์ อาแว นราธวิาส
7822 4825 นาย พเิชฐ  บญุลึก นราธวิาส
7823 11619 นาง พนารัตนแ  บญุชูชวย นราธวิาส
7824 46777 นาย ชัชวาล  ไพจิตร นราธวิาส
7825 66575 นางสาว รูซีก฿ะ  ดาโอะ นราธวิาส
7826 4757 นาง วลัยลักษณแ  กุลณรงษแ นราธวิาส
7827 63765 นางสาว มารินี  นิมะนอ นราธวิาส
7828 63766 นางสาว อาลีซา  อาแวกิจิ นราธวิาส
7829 64507 นาย อายุ  บอืราเฮง นราธวิาส
7830 65630 นาง สุธดิา  คงสุก นราธวิาส
7831 56273 นาง สมจิตรแ  พนัธแโภชนแ นราธวิาส
7832 15184 นาง มารีย฿ะ  นิลวตัร นราธวิาส
7833 15382 นาง ประทมุ  สุขแดงพรหม นราธวิาส
7834 16201 นาย นิคม  อุดมเดช นราธวิาส
7835 39768 นาง วรรณภา  ศิริรักษแ นราธวิาส
7836 55532 นางสาว ทกัษพร  พลูศรี นราธวิาส
7837 55557 นาย พรศักด์ิ  แซจั่ว นราธวิาส
7838 56348 นางสาว ลักขณา  หวงัสุข นราธวิาส



202

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7839 64839 นางสาว พรพมิล  รัตนวรรณ นราธวิาส
7840 64840 นางสาว จุรีรัตนแ  ทองจารุแข นราธวิาส
7841 64853 นางสาว อธชิา  ศรีสุวรรณ นราธวิาส
7842 65072 นาง สกุณา  พรหมหาไชย นราธวิาส
7843 65167 นางสาว อรอนงคแ  ประสิทธิศ์ร นราธวิาส
7844 66708 นาง รววิรรณ  ชูชาย นราธวิาส
7845 22152 นาง ทฆิัมพร  อินทการ นราธวิาส
7846 32263 นางสาว ศรียา  เพช็รรัตนแ นราธวิาส
7847 52149 นาย ธวชัชัย  ใบจิ นราธวิาส
7848 52150 นาย กิตติพงษแ  แสงวรรณลอย นราธวิาส
7849 60979 นางสาว พชิามญชแ  พราหมเพชร นราธวิาส
7850 65185 นาง รอซีลา  บนิมะนอรแ นราธวิาส
7851 66291 นาง สีตีคอลีเย฿าะ  การี นราธวิาส
7852 66582 นางสาว ซัลวา  บนิสลาม นราธวิาส
7853 67594 นาย บาสูกี  นาวี นราธวิาส
7854 67624 นาย สกล  มะสิกะ นราธวิาส
7855 4828 นาย เอกสิทธิ ์ ศรีดํา นราธวิาส
7856 9111 นางสาว ไพริน  กลอมเกล้ียง นราธวิาส
7857 19701 นาง วรรณา  เล็กสุภาพ นราธวิาส
7858 50631 นางสาว พาขวญั  เมืองสาคร นราธวิาส
7859 51190 นางสาว ชินกานตแ  สินธนูชัย นราธวิาส
7860 51315 นางสาว ยุพนิ  พรหมภกัดี นราธวิาส
7861 4775 นาย นิวฒันแ  ไชยยาว นราธวิาส
7862 47382 นาย ซาวป ี อับดุลมายิ นราธวิาส
7863 49668 นาง โชติมนตแ  ขวญัสืบ นราธวิาส
7864 7006 นาง ฮามีเนาะ  นุยผอม นราธวิาส
7865 22280 นาย ประดิษฐแ  ทองดี นราธวิาส
7866 28940 นางสาว รอกาย฿ะ  มะยูนุ นราธวิาส
7867 28941 นางสาว วมิล  หนุรัตนแ นราธวิาส
7868 28942 นางสาว สุภาพร  จันทรแบญุรอด นราธวิาส
7869 50789 นาง วรรณา  ชูประดิษฐแ นราธวิาส
7870 55134 นาย วทิยา  วรรณทอง นราธวิาส
7871 59077 นาย พรีนันทแ  หตัถกิจนิกร นราธวิาส
7872 4780 นางสาว อุทศิา  มะหะหมัด นราธวิาส
7873 30203 นาย สุรเชษฐ  ลือแมะ นราธวิาส
7874 11629 นาย สิทธพิงษแ  จันทรแแกว นราธวิาส
7875 11633 นาง ดุษดี  ชวยเสน นราธวิาส
7876 11639 นาง สุภาวดี  เวทโอสถ นราธวิาส
7877 53411 นาย เอกชัย  คงถาวร นราธวิาส
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7878 4811 นาย สายันตแ  กองสุวรรณแ นราธวิาส
7879 8414 นาย อุสมาน  นาคสงา นราธวิาส
7880 37670 นาย อุดร  สีจันทรแ นราธวิาส
7881 30202 นาง วญิโูชน  มะซัน นราธวิาส
7882 32885 นาง อัญชลี  แกวสุกใส นราธวิาส
7883 67356 นาง โนรีดา  บอืราเฮง นราธวิาส
7884 26265 นางสาว วนิดา  อาแวกือจิ นราธวิาส
7885 66571 นางสาว กัสตินี  อีซอ นราธวิาส
7886 66425 นาย ซัมซุดดีน  ตาเละ นราธวิาส
7887 66588 นางสาว ฟารแเรียตี  หะยีอาแด นราธวิาส
7888 10341 นาง สุขมา  บาโด นราธวิาส
7889 10342 นาย อับดุลเราะหมาน  พรหมแกว นราธวิาส
7890 66917 นางสาว ณัฐพร  ชวยอินทรแ นราธวิาส
7891 15661 นาง วไิล  สุวรรณธนู นราธวิาส
7892 58379 นางสาว เจ฿ะมูยี  เจ฿ะอาแว นราธวิาส
7893 48789 นาย มูฮัมหมัดอาบดีีน  บนินิมุ นราธวิาส
7894 54102 นาย เพาซี  หะมะ นราธวิาส
7895 66300 นาย อนุรักษแ  ทองปอูง นราธวิาส
7896 26268 นาง จีราพา  นิลวสุิทธิ์ นราธวิาส
7897 38682 นางสาว ศุเพญ็แข  สมบติั นราธวิาส
7898 61540 นางสาว รุงทพิยแ  เลนทศันแ นราธวิาส
7899 9108 นางสาว ณัสรีนทแ  กลาแต นราธวิาส
7900 19715 นางสาว อัญญารัตยแ  จันทรนราย นราธวิาส
7901 222 นาง รัตนแดาวรรณ  อุบล นราธวิาส
7902 17866 นาง รอฮานี  ภมูิบตุร นราธวิาส
7903 26636 นาย อุสมาน  สาเมาะ นราธวิาส
7904 4779 นางสาว สุดสาย  แดงดี นราธวิาส
7905 39771 นางสาว สารีปะ  รอเสะ นราธวิาส
7906 66294 นางสาว สายสุนียแ  แซล่ิม นราธวิาส
7907 40932 นาง นูรีฮัน  หะยีดอเลาะ นราธวิาส
7908 4812 นาง ชลลดา  กองทพัธรรม นราธวิาส
7909 15684 นางสาว กุสุมา  สุวรรณพงษแ นราธวิาส
7910 56244 นางสาว วนัไซนัฟ  แวสาและ นราธวิาส
7911 52147 นางสาว พชียาภรณแ  นุยเต็ม นราธวิาส
7912 60981 นางสาว ปวณีา  ใจสมุทร นราธวิาส
7913 58873 นางสาว ศุทธนิี  หนอแดง นราธวิาส
7914 59637 นางสาว อะซียะหแ  หะยีดือเระ นราธวิาส
7915 410 นาง กนกวรรณ  บญุกอน นาน
7916 404 นาง สุภาพร  แกวกระจาง นาน
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7917 528 นาย สุรินทรแ  เมืองเล็น นาน
7918 58865 นาง พนัธแทพิยแ  ดอนพนัส นาน
7919 65866 นางสาว ขวญัหทยั  ผลทพิยแ นาน
7920 68091 พ.จ.ท. ธรีวฒันแ  ยศอินทรแ นาน
7921 433 นาง พชัรินทรแ  ไชยชนะ นาน
7922 3729 นาง พมิพแชนก  อะทะวนั นาน
7923 33648 นางสาว ธารทพิยแ  ทาวคําพุ นาน
7924 67411 นาง อารียแ  เศาระบตุร นาน
7925 67822 นางสาว จารุวรรณ  ใจฟู นาน
7926 540 นางสาว วาสนา  ดวงมะโน นาน
7927 543 นางสาว เพยีรทอง  นุผัด นาน
7928 61501 นาย สุคมนแ  เทพคําราม นาน
7929 61502 นาง ประคองเพชร  จันทรแศักด์ิ นาน
7930 61503 นาง ธญัสิริ  คํารอย นาน
7931 61505 นาง บงกช  จักรแแกว นาน
7932 9241 นางสาว ธนัวแวดี  ธรัีตนแสิริกุล นาน
7933 25088 นาย เสนหแ  นะต๊ิบ นาน
7934 67390 นาย สมนึก  ประกอบเที่ยง นาน
7935 524 นาง รัตติภรณแ  มหานิล นาน
7936 46452 นางสาว นันทแลินี  ศรีเมืองแกว นาน
7937 20256 นาง แสงหลา  ต๊ิบเอย นาน
7938 24564 นาย ชรินทรแ  อินสองใจ นาน
7939 29976 นางสาว สุพตัรา  คําพร นาน
7940 5062 นางสาว ปาลิดา  ไชยมงคล นาน
7941 3756 นาย จรัญ  นุราช นาน
7942 9242 นางสาว วลิดา  อินตาวนิ นาน
7943 11608 นางสาว ขวญัเรียม  ณะไชย นาน
7944 34458 นาง คณิตดา  สุทธไิสย นาน
7945 45636 นาง ปราณี  ทาพนัธแ นาน
7946 46998 นาง บษุบา  กันใจมา นาน
7947 3746 นางสาว วณีา  ชื่นภริมยแ นาน
7948 373 นาย ประดิษฐแ  บญุจูบตุร นาน
7949 474 นาย วโิรจนแ  จันขันธแ นาน
7950 21175 นาย ไพฑูรยแ  รัตนา นาน
7951 32541 นาย ประจวน  ขันใหญ นาน
7952 36902 นางสาว ธนพร  คํามงคล นาน
7953 9243 นางสาว วภิาว ี ธนะพรลํ้าลิศ นาน
7954 59020 นาง ดวงเดือน  วชิา นาน
7955 60076 นาง ยุพากร  กันเสน นาน



205

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
7956 60077 นาง สมใจ  กเาคํามูล นาน
7957 3153 นาย จําเนียร  วงัสาร นาน
7958 14003 นาง รัชนีกร  กอชนะ นาน
7959 15646 นาย เดชา  คนสูง นาน
7960 32428 นางสาว สาริศา  ทมาศเกง นาน
7961 67190 นาย นเรศ  เชื้อหมอ นาน
7962 32108 นาย รังสรรคแ  สิงหแคํา นาน
7963 13998 นาย ราชันยแ  ดวงแกว นาน
7964 46269 นาง ณัชกฤตา  ทพิยแปใญญา นาน
7965 52782 นาง กชกร  จงสุขวรากุล นาน
7966 58348 นาง พมิพแใจ  กองแกว นาน
7967 62053 นางสาว สุวมิล  กาไชย นาน
7968 65940 นาย ณัฐพฒันแ  คนอยู นาน
7969 65941 นางสาว นิรัตนแ  อายุยืน นาน
7970 68310 นางสาว ณัฐชยา  อินขาว นาน
7971 3741 นาง ดุจดาว  สิทธมิงคล นาน
7972 24567 นาย วรีศักด์ิ  ไชยบญุเรือง นาน
7973 49808 นาย อภวิชิญแ  มาแวน นาน
7974 32114 นาง ดวงพร  สุขชม นาน
7975 66665 นาย พงศกร  โนชัยต฿ะสอน นาน
7976 502 นาง เสมอใจ  คําสิทธิ นาน
7977 7545 นางสาว พตัรแศรัณยแ  ใจบญุมา นาน
7978 21087 นาง อุบล  รัตนา นาน
7979 28270 นางสาว รัตนติกาล  แปงมา นาน
7980 43394 นางสาว หทยักาญจนแ  ทาโน นาน
7981 508 นาย สุพจนแ  ดาอินวงคแ นาน
7982 509 วาที่ร.ท. ธชัชัย  ธรีเวโรจนแ นาน
7983 46271 นาง ชญาภา  จิตตา นาน
7984 50582 นาง รัตติกาล  แสงธิ นาน
7985 3740 นาง ปรานอม  พรมภริะ นาน
7986 49679 นาย พงษแศกรณแ  กองสอน นาน
7987 66319 นางสาว จารุกัญญแ  อินจา นาน
7988 54252 นาย ปฏวิติั  แกวใหม นาน
7989 28231 นาย วทิลุ  ตาลสิทธิ์ นาน
7990 53874 นาง ขวญัดาว  จันต฿ะวงคแ นาน
7991 53875 นาง พชัรินทรแ  สองศรีโย นาน
7992 53877 นาง วาสนา  ปใญญาภู นาน
7993 325 นางสาว วนัชพร  อนุจร นาน
7994 335 นาย ทนันพ  มินทร นาน
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7995 336 นาง รัตนแปาว ี เขียวหาย นาน
7996 22820 นางสาว กัญจิรา  อินต฿ะกัน นาน
7997 28271 นาง ปรานอม  คําชั่ง นาน
7998 58161 นาย เรืองฤทธิ ์ โวทาน นาน
7999 60767 นางสาว กัญจพร  ตันกุระ นาน
8000 62133 นาย เอกชัย  อุตรชน นาน
8001 327 นาย ภาคิน  เนตรทพิยแ นาน
8002 29826 นาง ภาวดิา  ทขิัติ นาน
8003 49615 นางสาว สุพชิฌายแ  ขันเขื่อน นาน
8004 60774 นาง ญานิศา  ณรินทรแ นาน
8005 66134 นาย พสิิษฐแ  บญุเทพ นาน
8006 17650 นางสาว รัชนีกร  ติละ นาน
8007 42937 นาง ศรีไพร  บญุเกิด นาน
8008 42938 นางสาว ทพิวรรณแ  คําชมภู นาน
8009 51349 นาง ณัฎฐธดิา  เทพอาจ นาน
8010 51352 นาง จันทรแฉาย  เตชนันทแ นาน
8011 55081 นาง เนตรนภา  ขาวสะอาด นาน
8012 64498 นางสาว กัญญาภคั  สารเทพ นาน
8013 64612 นางสาว วชัสุรี  เนตรทพิยแ นาน
8014 29827 นางสาว ลัดดาวลัยแ  ยศหลา นาน
8015 331 นาย ผจญ  ทปิกะ นาน
8016 332 นาย สมเพชร  กะรัตนแ นาน
8017 363 นาง นิรมล  ใชวชิู นาน
8018 31247 นาง ดาราวรรณ  พรหมกัลป นาน
8019 54263 นาง วณัชพร  ยาอุด นาน
8020 56214 นางสาว ผลิดา  คงสกุล นาน
8021 57032 นาง นงนุช  มูลคํา นาน
8022 61095 นาย ธนพนธแ  เนตรทพิยแ นาน
8023 64732 จ.อ. ปใณณวชิญแ  บริคุต นาน
8024 64743 นาง ณัฐภรณแ  คุณสิทธิ์ นาน
8025 66205 นาย สมชาย  เกตุวงั นาน
8026 441 นาง ภาณี  ขอดณะ นาน
8027 442 นาย อดิศักด์ิ  ขอดณะ นาน
8028 37248 นาง รุจิระพร  ชัยสมทพิยแ นาน
8029 63781 พนัจาโท อนุสร  คําวงั นาน
8030 66055 นางสาว สาวติรี  ไชยโย นาน
8031 66253 นาย รังสรรคแ  ภมิาลยแ นาน
8032 436 นาย ศรีรัตนแ  ใบยา นาน
8033 39134 นางสาว กาญจนา  เดชณรงคแ นาน
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8034 471 นาย ยุทธพงษแ  วงศแสวสัด์ิ นาน
8035 23380 นาย เสกสรร  วรรณงาม นาน
8036 56056 นาง สุรีพร  ไชยสลี นาน
8037 56057 นาย วจิารยแ  เชียงหนุน นาน
8038 21009 นางสาว สุธกิานตแ  ใบยา นาน
8039 48884 จ.อ. ธนภทัร  เนตรทพิยแ นาน
8040 61869 นาย วชัรชัย  ไชยมาศ นาน
8041 67233 นาง ณัฐจิยา  พรหมเหรียญชัย นาน
8042 67234 นางสาว นิชาภา  เศวตเศรณีกุล นาน
8043 25087 นางสาว นิภาพร  ปในแกว นาน
8044 7482 นาย พเิชษฐแ  สุรียแ นาน
8045 22027 นางสาว อังคณา  ใจบญุมา นาน
8046 41253 นาง ผองศรี  กันนา นาน
8047 66222 จ.ส.ต. รณกฤต  ทะนิต฿ะ นาน
8048 66626 นาย สมบติั  อินเบา นาน
8049 348 นาง ธญัลักษณแ  อุดนัน นาน
8050 58300 นาง เพยีน  ทานัน นาน
8051 60301 นาง กรุณรัตนแ  ตระกูลพทิกัษแกิจ นาน
8052 60302 นาง จิรัตนแชยา  ฐิตินันทแไชย นาน
8053 3751 นางสาว ยุพเรศ  สุยา นาน
8054 52758 นางสาว จินตนา  มินทะนา นาน
8055 414 นาง เตือนจิตร  ตันธนะวรกุล นาน
8056 13949 นาง คมคาย  ตนาวรรณ นาน
8057 501 นาย ชูพงษแ  ลาดทะนุ นาน
8058 19210 นาง สกุลรัฏฐแ  ชุมสาย ณ อยุธยา นาน
8059 22022 นาย ทศพร  ดูมณี นาน
8060 56675 นาย ธรีแธวชั  ตันธนะวรกุล นาน
8061 64626 นางสาว กุลนิษฐแ  ใจยศ นาน
8062 64627 นาง วาสนา  จันเคร่ือง นาน
8063 64628 นาง อรทยั  วงศแอินทรแ นาน
8064 64871 นาง ศิรกาญจนแ  พวงทอง นาน
8065 346 นาย อิ๊ด  ปใญญา นาน
8066 400 นาง พกิุลแกว  จันทรแเพช็ร นาน
8067 11035 นางสาว วาสนา  คํามาตร นาน
8068 14116 นางสาว พชัรินทรแ  จันต฿ะโมกขแ นาน
8069 41693 นาง อาภา  อินหลง นาน
8070 330 นางสาว บศุราภรณแ  สมบติัปใน นาน
8071 67630 นาย จักรพงษแ  ทมุระฉายา นาน
8072 398 นาย เกียรติพงษแ  พนัธปุาล นาน
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8073 28230 นาย มนตรา  ศรีทองสุข นาน
8074 58302 นาง ณัฐธดิา  บญุตา นาน
8075 476 นาง จิราวรรณ  เมธา นาน
8076 24548 นาง เรียมสุดา  ตาพรมมา นาน
8077 68316 นาง ศิริขวญั  เดชโยธนิ นาน
8078 383 นาย พนมกร  ดูผัด นาน
8079 7470 นางสาว ขวญัชนิตวแ  แสงศรุตอัตนนทแ นาน
8080 21076 นาย เดน  วงัแสน นาน
8081 41284 นาย ชลทศิ  คําซาว นาน
8082 63508 นางสาว ปาณิสรา  ทองหล้ิม นาน
8083 5102 นาย สมเจตนแ  กเองแกว นาน
8084 11033 นางสาว จุฑาทพิยแ  ไชยวรรณ นาน
8085 24550 นาย วงศกร  สถาอุน นาน
8086 6109 นาย ภคัภณ  ศุภวาร นาน
8087 66654 นางสาว เสาวณียแ  อุตสาหแ นาน
8088 66655 นางสาว อัจฉรา  แสงอนุรักษแ นาน
8089 66658 นางสาว จงกุลนี  ตันตา นาน
8090 66749 นางสาว กมลรส  นันทะกมล นาน
8091 380 นาย ศรีตาล  ตนบําเพญ็ นาน
8092 11604 นาย รณชัย  แดนนารินทรแ นาน
8093 66550 นาย ธรีฉัตร  ไชยวงคแ นาน
8094 42643 นางสาว ศิริรัช  ทะคํารินทรแ นาน
8095 28188 นาง กฤษณา  ธนะ นาน
8096 55127 นางสาว วลิาวณัยแ  โนราช นาน
8097 11612 นางสาว อําพร  ปลัินธนแทพิยแ นาน
8098 24561 นาง บานเย็น  ยาวไิชย นาน
8099 314 นาง ดวงเดือน  นิกรเถื่อน นาน
8100 41255 นาง ศุจีภรณแ  มัชฌิมะ นาน
8101 46706 นาย วรีะชัย  วฒิุ นาน
8102 66026 นาง นันทวนั  คําแสน นาน
8103 66027 นางสาว ชญานี  ฝีปากเพราะ นาน
8104 341 นาย วโิรจนแ  อุดนัน นาน
8105 65775 นาง ขวญัตา  จอมมงคล นาน
8106 313 นาย คณาวฒิุ  สิงหแธนะ นาน
8107 50885 นางสาว จีรวรรณ  ยาวไิชย นาน
8108 321 นาย สยามรัตนแ  ขันทะสีมา นาน
8109 347 นาง นันทยา  สิงหแคํา นาน
8110 3714 นาง ธนิดา  มาลา นาน
8111 3721 นาย สมพงศแ  แสงสุข นาน
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8112 17649 นาย วทิยา  ธติิมูล นาน
8113 24558 นาง วราภรณแ  ไชยศิลป นาน
8114 25876 นางสาว ภทัรวรรณ  สมบติั นาน
8115 28274 นาย ปยิะพงษแ  จักอะโน นาน
8116 28275 นาง พมิพนิต  เฮงสกุล นาน
8117 41254 นาง กมลพร  ไตรจินดา นาน
8118 44637 นางสาว เบญจมาศ  ขันทะสีมา นาน
8119 51411 จ.อ. ชัชวาล  สลีออน นาน
8120 11040 นาง ณฐกมล  ตานอย นาน
8121 34463 นาง กาญจนา  ฟบูนิทรแ นาน
8122 53983 นาย พงศแพนัธแ  เชิดชูเผาพงศแ นาน
8123 40162 นาง จารุณี  บญุคํามูล นาน
8124 15592 นาย นิธาน  ปราบอมิตร นาน
8125 351 นาง ธนัยนันทแ  กาญจนโชคอนันตแ นาน
8126 9252 นาง ธนัยแชนก  เทพคําราม นาน
8127 17656 นาง ขวญัจิต  ปใญญา นาน
8128 350 นาย รณรงคแ  ปงิยศ นาน
8129 344 นาย ธกร  นรินทรแ นาน
8130 467 นาย อรุณ  ตันธนะวรกุล นาน
8131 34466 นาง บรัุสกร  คําพา นาน
8132 36145 นางสาว กรรณิกา  สิทธยิศ นาน
8133 3718 นาย สมาน  รางแดง นาน
8134 66398 นางสาว ลําใย  โนใจ นาน
8135 9248 นาย ชัดเจน  ทองสุข นาน
8136 9250 นาง ชยานันทแ  ใบยา นาน
8137 41256 นาง สุมลทพิยแ  จิตอารียแ นาน
8138 63614 นางสาว สิริภสัสร  ยาใจ นาน
8139 65153 ส.อ. พงษแ  ปะละสี นาน
8140 65168 นาย สมพงษแ  สุทธไชย นาน
8141 67277 นาย เทดิศักด์ิ  ศิลปทาว นาน
8142 25971 วาที่ร.ต. มงคล  เกษประทมุ นาน
8143 5780 นาย ชนสิษฏแ  จิตตรง นาน
8144 28269 นาย พงษแเทพ  รังษี นาน
8145 40169 นาง จุรีรัตนแ  สิทธิ นาน
8146 55932 นาย ธนวฒันแ  นันไชย นาน
8147 68177 นาย จักรพงศแ  ตาปวง นาน
8148 57944 นาย ชํานาญ  เกสโรทยาน นาน
8149 57946 นาง สุภลักษณแ  ธนะเพทยแ นาน
8150 57947 นางสาว เบญจรัตนแ  พรมยะ นาน
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8151 57948 นาง กิ่งดาว  ออนจันทรแ นาน
8152 57952 จ.อ. พฒันา  วชิัยยา นาน
8153 57775 นาง เสนหา  ศรีวงศแ นาน
8154 58301 นางสาว ชุลีพร  โพธิจ์า นาน
8155 475 นาง สุวลักษณแ  สนทมิ นาน
8156 3745 นาย อดิศร  ศรีจันทรแดี นาน
8157 54168 นาง สุภาพร  ชิณะวงศแ นาน
8158 364 นางสาว ละไมยแ  มูลสิงหแ นาน
8159 465 นาย ศิรศักด์ิ  วงศแชัย นาน
8160 54261 นาย สมบติั  ดีกัลลา นาน
8161 57776 ส.อ. วชัราวธุ  ดีสีใส นาน
8162 519 นาง นิธนิันทแ  ธนนภากุล นาน
8163 25086 วาที่ร.ท. ชลภทัรแ  คําเขียว นาน
8164 55952 นาง จินตนา  เทพสุคนธแ นาน
8165 66207 นาย สนิง  กันธยิา นาน
8166 523 นาย กฤษณ  ทาวบรรพต นาน
8167 65376 นาย วรีะพนัธแ  ปรารมภแ นาน
8168 21054 นาง ธญัพร  ฝายนันชัย นาน
8169 343 นาย พพิฒันแ  เหมือนหมด นาน
8170 403 นาง ระเบยีบ  ไทยเอียด นาน
8171 11038 นาง รัชนีกร  สารเถื่อนแกว นาน
8172 20383 นาง พวงทอง  ขุนติ นาน
8173 45416 นาย อุเทน  จันทรแดี นาน
8174 56260 นางสาว นิตยา  หาสียา นาน
8175 66393 นาย วรียุทธ  นันตา นาน
8176 66443 นางสาว ประภารัตนแ  บญุสิทธโิชค นาน
8177 338 นาง รัตติกาล  เชียงหนุน นาน
8178 60162 นาย ธรีพงศแ  คงเสือ นาน
8179 61499 นางสาว จินดา  ปในปวง นาน
8180 61506 นางสาว ศุภลักษณแ  ปกุคําดี นาน
8181 54351 นาง ชาวลี  จิณเสน นาน
8182 3911 นาง สุจิตรา  ลุนอุบล บงึกาฬ
8183 14172 นาง นันทยา  ลาวดัพรม บงึกาฬ
8184 17788 นาย นวพล  สีชมภู บงึกาฬ
8185 38302 นาง นิตยา  กิจจรรยา บงึกาฬ
8186 39036 นาง จารุวรรณ  วธิรุะ บงึกาฬ
8187 67730 นางสาว จีราวรร  กอบตุร บงึกาฬ
8188 31002 นาย ชาญยุทธ  วงคแพพิฒันแ บงึกาฬ
8189 14348 นางสาว เนตรดาว  อุดมโภคาทรัพยแ บงึกาฬ
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8190 23634 นาง กรองแกว  ธญัญาลาภ บงึกาฬ
8191 23638 นาง ศจีวลัคุแ  อันชื่น บงึกาฬ
8192 25567 นาย สมชาย  อารีรมยแ บงึกาฬ
8193 25568 นาง อุดมรัตนแ  คําเมืองคุณ บงึกาฬ
8194 27765 นางสาว โสพนิ  โพธิส์อาด บงึกาฬ
8195 67713 นางสาว ดรรชนี  ภอูุทา บงึกาฬ
8196 67714 นาง จารุวรรณ  พรเจริญ บงึกาฬ
8197 57710 พ.จ.อ. ถาวร  พนิะสา บงึกาฬ
8198 3854 นางสาว ณัฐชา  สุดสะอาด บงึกาฬ
8199 9281 นาง รัชนี  ชาญประเสริฐ บงึกาฬ
8200 40020 นางสาว นงนุช  นิกรเทศ บงึกาฬ
8201 3855 นางสาว จิตรติมา  ศรีหร่ิง บงึกาฬ
8202 32563 นาง วรีะพรรณ  มาปใงโม บงึกาฬ
8203 32564 นางสาว หทัยา  สีโดน บงึกาฬ
8204 66500 นางสาว สุปรียา  วรรณเกษ บงึกาฬ
8205 66501 นางสาว นิสาลักษณแ  โพธิต์ะนัง บงึกาฬ
8206 66529 นางสาว แพรวชมภ ู พนารี บงึกาฬ
8207 9285 นาย อเนก  เดชมณี บงึกาฬ
8208 9290 นาย เจริญ  อุทยัเรือง บงึกาฬ
8209 32561 นาย พชิิตชัย  มิตรครบรีุ บงึกาฬ
8210 39058 นาย ภราดร  ราชรองชัย บงึกาฬ
8211 43793 นางสาว เตือนใจ  สารักษแ บงึกาฬ
8212 68253 จ.ส.ต. ภาณุวฒันแ  ศิริประเสริฐ บงึกาฬ
8213 14343 นาง สุฑามาส  วงคแพพิฒันแ บงึกาฬ
8214 18115 นาง ศรีประไพร  พมิพแบตุร บงึกาฬ
8215 20228 นาย ศุภวชิญแ  สีเล บงึกาฬ
8216 20237 นางสาว พชัรมณฑแ  นิลกลาง บงึกาฬ
8217 54890 นาง รสสุคนธแ  สงาดี บงึกาฬ
8218 17759 นาย ชนะ  พรหมอารักษแ บงึกาฬ
8219 17764 นาย ปยิะ  ภาณุมาศ บงึกาฬ
8220 3878 นาง สมรรัตนแ  ประทาน บงึกาฬ
8221 6490 นาย ปรีชา  วงศแจันดี บงึกาฬ
8222 9273 นาง สุรียแรัตนแ  ไตรนิคม บงึกาฬ
8223 53985 นางสาว อรสา  นาชัยลาน บงึกาฬ
8224 57577 นางสาว อธพิร  คํามุงคุณ บงึกาฬ
8225 41144 นาย ภคพล  เลิศรัตนะโยธนิ บงึกาฬ
8226 53555 นางสาว กุหลาบ  เสียงลํ้า บงึกาฬ
8227 68210 นาง ศศิวมิล  ชุณหปราณ บงึกาฬ
8228 9269 นาย สมชาย  วงเวยีน บงึกาฬ
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8229 36112 นาง สุรีภรณแ  ไกรษร บงึกาฬ
8230 36114 นาย ศุภชัย  จันใด บงึกาฬ
8231 53832 นางสาว ณัฐกฤตา  อยูเย็น บงึกาฬ
8232 3905 นาย กิติศักด์ิ  ประจักษแโก บงึกาฬ
8233 36154 นาย เทพบตุร  เทพา บงึกาฬ
8234 61328 นางสาว วารี  แสนสุภา บงึกาฬ
8235 61329 นางสาว ชัญญานุช  เหมะธลิุน บงึกาฬ
8236 62917 นาง ชุลิตา  รัตนพลที บงึกาฬ
8237 6511 นาง ชัญญา  ประสมศรี บงึกาฬ
8238 36158 นาง ดาราพร  สาลีโส บงึกาฬ
8239 44623 นาย พสิิทธิ ์ ปใตพี บงึกาฬ
8240 40771 นาย อดุล  ธมันัด บงึกาฬ
8241 36138 นาย สัญญา  วลิาศรี บงึกาฬ
8242 36141 นาย สมคิด  บญุมา บงึกาฬ
8243 68486 นางสาว ชยดา  กุมภโิร บงึกาฬ
8244 14328 นาง ขนิษฐา  แพงจันทรแ บงึกาฬ
8245 55684 จาเอก ศรีอําพร  ศรีปอูง บงึกาฬ
8246 68483 นางสาว วภิาว ี อาจทมุมา บงึกาฬ
8247 68484 นางสาว สุปราการณแ  มีเงิน บงึกาฬ
8248 68257 นาง วชิรญา  ทองเพชร บงึกาฬ
8249 36103 นาง รสดี  สาขา บงึกาฬ
8250 68485 นาย สมัย  สมภกัดี บงึกาฬ
8251 55264 นาง สายสมร  บญุลาภ บงึกาฬ
8252 20708 นาง ละดาวลัยแ  มังศรี บงึกาฬ
8253 55683 นาง พธุชาติ  ศรีปอูง บงึกาฬ
8254 57711 นาง อารียแ  พงษแสังขแ บงึกาฬ
8255 57712 นางสาว ณัฐชา  ประทมุชัย บงึกาฬ
8256 66603 นางสาว พนูทรัพยแ  ศรีวลัิย บงึกาฬ
8257 68500 จาเอก เรืองเดช  โคตรพฒันแ บงึกาฬ
8258 68560 นาง จันทรแเพญ็  แสงจันดา บงึกาฬ
8259 68561 นาง พทัธนันทแ  งามดี บงึกาฬ
8260 22672 นาง วนิิจ  โพธิเ์วยีง บงึกาฬ
8261 9300 นาย ธนากร  ศรีสุพรรณแ บงึกาฬ
8262 32560 นาย สยาม  นามวงษแ บงึกาฬ
8263 36530 นาย คนองเดช  แกวอินทรแตา บงึกาฬ
8264 30087 นางสาว ศศิวมิล  แสบงบาล บงึกาฬ
8265 57339 นางสาว ปวณีวลัยแ  วรรณศิลป บงึกาฬ
8266 27763 นาย ศักด์ิศิลป  ภยูางผือ บงึกาฬ
8267 36005 นาย ภญิโญ  ภวภตูานนทแ บงึกาฬ
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8268 56771 นางสาว ชลันธร  ศรีสุวงคแ บงึกาฬ
8269 3910 นาย ณัฐพล  เครือสุคนธแ บงึกาฬ
8270 52755 นาย โกสม  โคตรปใจจิม บงึกาฬ
8271 56060 นางสาว ภญิญาพชัญแ  คุยมวงพนัธแ บงึกาฬ
8272 20705 นาย อัครวฒันแ  สิงหแโตฐิติ บงึกาฬ
8273 22671 นาย อนันตแ  ถูกคะเนยแ บงึกาฬ
8274 31003 นาง ประพศิ  อินทะศรี บงึกาฬ
8275 6505 นาย อนันตแ  ศรีโคตร บงึกาฬ
8276 14342 นาย นาท ี รัตนกร บงึกาฬ
8277 47252 นาย ถาวร  อินทะศรี บงึกาฬ
8278 68250 นางสาว เจนจิรา  พลิะมาตยแ บงึกาฬ
8279 68252 นางสาว สุภาวะดี  บญุธรรมา บงึกาฬ
8280 17775 นางสาว ณิชกุล  ยนตแพนัธแ บงึกาฬ
8281 42589 นาง สุจินันทแ  แสงนวล บงึกาฬ
8282 39531 นาง สุกรรญา  พนิธะ บงึกาฬ
8283 3839 นางสาว อมรรัตนแ  สีหามาตยแ บงึกาฬ
8284 56626 นางสาว สโรชา  ชัยโคตร บงึกาฬ
8285 60168 พ.จ.อ. อนวชั  บญุบรุมยแ บงึกาฬ
8286 9287 นาย ศุภชัย  นาอุดม บงึกาฬ
8287 39057 นาย เพชร  ลามคํา บงึกาฬ
8288 42593 นาง มลิวรรณ  ประชาชัย บงึกาฬ
8289 44917 นาง ปาริชาติ  ใจศรี บงึกาฬ
8290 23694 นางสาว ประโรมจิตร  มีฤทธิ์ บงึกาฬ
8291 31026 นางสาว บวัเรียง  ไพศาล บงึกาฬ
8292 39086 นาย นาวนิ  เหมันตแ บงึกาฬ
8293 20282 นาง ถนอม  เสียระหงั บงึกาฬ
8294 13744 นาย ปรีชา  กงภธูร บงึกาฬ
8295 13799 นาย ณัฐวฒิุ  แพงจันทรแ บงึกาฬ
8296 13802 นาย มนตรี  ศรีมงคล บงึกาฬ
8297 14351 นาง ปาริชาติ  แสนทวสุีข บงึกาฬ
8298 32577 นาง อนงคแ  ไวมงคุณ บงึกาฬ
8299 44572 นางสาว ปยิะฉัตร  ศรีนอย บงึกาฬ
8300 50787 นางสาว สายสมร  นันทะถิน บงึกาฬ
8301 67558 นางสาว มธรุดา  สีนาค บงึกาฬ
8302 67602 จ.ส.อ. มีศิลป  โคตรศรีหา บงึกาฬ
8303 8068 นาย อานนทแ  พชัรินทรแวทิยา บงึกาฬ
8304 8069 นางสาว ยุพนิ  คุณธรรม บงึกาฬ
8305 8074 นาง สุมาลา  คําสุพรม บงึกาฬ
8306 32578 นาง ภคัจิรา  ทองคํา บงึกาฬ
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8307 67174 นางสาว เกวดี  สีสาพนัธแ บงึกาฬ
8308 33663 นางสาว อรกัญญา  เมืองแทน บงึกาฬ
8309 54718 นางสาว ธนันพชัรแ  อุนเบา บงึกาฬ
8310 27766 จ.อ. ปราโมทยแ  พรไตร บงึกาฬ
8311 27767 นาง กัลยวรรธนแ  โตงจันทรแ บงึกาฬ
8312 57337 นาย เกื้อกูล  โตงจันทรแ บงึกาฬ
8313 65733 นางสาว นันทยา  รามสีดา บรีุรัมยแ
8314 11953 นาง มณทพิยแ  มณฑาทพิยแ บรีุรัมยแ
8315 55101 นาง พรีกานตแ  คงสืบชาติ บรีุรัมยแ
8316 55525 นางสาว อรุณี  นาคงาม บรีุรัมยแ
8317 11949 นางสาว มนทกานตแ  อําทะวงษแ บรีุรัมยแ
8318 11950 นาง บญุจันทรแ  วรรณทะมาศ บรีุรัมยแ
8319 11951 นาย ประทปี  กมลรัมยแ บรีุรัมยแ
8320 14584 นาย สมประสงคแ  อามาตยแ บรีุรัมยแ
8321 20451 นาย โสภณ  แบงรัมยแ บรีุรัมยแ
8322 33358 นางสาว ผกามาศ  วโิสรัมยแ บรีุรัมยแ
8323 67693 นางสาว ชื่นจิต  ศิริชาติ บรีุรัมยแ
8324 13718 นาง อรณิชชา  หรัิญกุลเกษม บรีุรัมยแ
8325 21705 นางสาว ณฐอร  มุงมี บรีุรัมยแ
8326 25123 นางสาว นรารัตนแ  ยืนยง บรีุรัมยแ
8327 35322 นาง ชลีพร  ส.วรเนตร บรีุรัมยแ
8328 62962 นางสาว น้ําฝน  สืบเสน บรีุรัมยแ
8329 11920 นางสาว ปรียารัตนแ  โคประโคน บรีุรัมยแ
8330 11923 นาง รุงนภา  สิทธโิภชนแ บรีุรัมยแ
8331 11924 นาย วเิชียร  ทนิปราณี บรีุรัมยแ
8332 11930 นาย ภคัวฒันแ  เอี่ยมรัมยแ บรีุรัมยแ
8333 32352 นาย พนัทว ี ละมุล บรีุรัมยแ
8334 43117 นางสาว สํารวย  อักษรณรงคแ บรีุรัมยแ
8335 48946 นางสาว สุขุมาภรณแ  สวสัดีลาภา บรีุรัมยแ
8336 52330 นาง สดใส  บริบตุร บรีุรัมยแ
8337 66790 นาย ณรัฐชัย  โกบตุร บรีุรัมยแ
8338 66793 นางสาว ปราณี  สุดสวาด บรีุรัมยแ
8339 68089 นางสาว ปยิดา  รักชาติ บรีุรัมยแ
8340 11962 นาง สมพร  ปใทธสิามะ บรีุรัมยแ
8341 20095 นางสาว ปณัสพรทแ  อาจอุดร บรีุรัมยแ
8342 25356 นางสาว รัชนี  สมรูป บรีุรัมยแ
8343 29564 นาย พงษแเทพ  โกยสวสัด์ิ บรีุรัมยแ
8344 39366 นาย เจือ  แสงจิรัมยแ บรีุรัมยแ
8345 40546 นางสาว ณัฐนิชา  อินรัมยแ บรีุรัมยแ
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8346 43669 นาย อนุชา  เทยีรรัมยแ บรีุรัมยแ
8347 51808 นางสาว วลัลี  คําภากุล บรีุรัมยแ
8348 62867 นาง พสัณจวนั  ไชธสิวรรณ บรีุรัมยแ
8349 62868 นางสาว ลลิตา  กะการัมยแ บรีุรัมยแ
8350 66792 นาย กัญจนแพทิกัษแ  อุตสาหแคา บรีุรัมยแ
8351 50841 นาง วงเดือน  ธมิะดี บรีุรัมยแ
8352 59907 นาง มนัสนันทแ  สครรัมยแ บรีุรัมยแ
8353 59908 นาง จิราพรรณ  มีแกว บรีุรัมยแ
8354 24384 นาย สุวทิยแ  วชิาพลู บรีุรัมยแ
8355 41509 นาง ทศันียแ  ไทยยิ่ง บรีุรัมยแ
8356 43604 นาย ปวชิญแ  โพธิข์าว บรีุรัมยแ
8357 48130 นาง ปณุณภา  วชิาพลู บรีุรัมยแ
8358 53963 นางสาว สายฝน  คงหาดงาม บรีุรัมยแ
8359 53964 นาง วงเดือน  คําหลอย บรีุรัมยแ
8360 65496 นางสาว จารุภทัร  ทองอาจ บรีุรัมยแ
8361 14589 นาย กิตติศักด์ิ  ควรอาจ บรีุรัมยแ
8362 35602 นางสาว ศศิธร  มั่งมี บรีุรัมยแ
8363 57961 นาง จุรีพร  สีดอกรัก บรีุรัมยแ
8364 64490 นาย ทรงศักด์ิ  สุนนทะนาม บรีุรัมยแ
8365 14583 นาง สมคิด  สายแวว บรีุรัมยแ
8366 15456 นาง พการี  ตาประโคน บรีุรัมยแ
8367 27422 นางสาว สุภาพร  แมนประโคน บรีุรัมยแ
8368 43116 นาง ประนัดดา  บวัใหญ บรีุรัมยแ
8369 51994 นาง สิริพรรณ  คุณวงศแ บรีุรัมยแ
8370 67601 นางสาว สุรีรัตนแ  สิงหแโตคีรี บรีุรัมยแ
8371 14008 นาง วลัยลักษณแ  สมานมิตร บรีุรัมยแ
8372 55424 นาง กาญจนา  นิเวศสวรรคแ บรีุรัมยแ
8373 18461 นางสาว ปรัชมิญชแ  เหลาคํา บรีุรัมยแ
8374 41012 นาง ศุภกาญจนแ  ใจหาญ บรีุรัมยแ
8375 41014 นางสาว ประนัฐดา  พชืทองหลาง บรีุรัมยแ
8376 46098 นาย สมบติั  มาลาลํ้า บรีุรัมยแ
8377 48131 นาย ธานี  ศรีระอุดม บรีุรัมยแ
8378 6291 นาย สุวฒันแ  จิตตววิฒันา บรีุรัมยแ
8379 22218 นาย ชัยศิลป  อินทรแโทโล บรีุรัมยแ
8380 35324 นาย มาโนชนแ  เจียนรัมยแ บรีุรัมยแ
8381 35325 นาง เยาวนิตยแ  ศรีกิตติพาณิช บรีุรัมยแ
8382 39865 นาง นิ่มนวล  ปาปะเก บรีุรัมยแ
8383 46497 นาง รภทัภร  โทนะพนัธแ บรีุรัมยแ
8384 46499 นาง ปยิะดา  ธณเตชทตั บรีุรัมยแ
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8385 58909 นาย สุรสิทธิ ์ อุปฮาด บรีุรัมยแ
8386 65634 นางสาว กนกอร  โสภณ บรีุรัมยแ
8387 68462 นาย สัตยา  ประเสริฐ บรีุรัมยแ
8388 11935 นาย ประกาสิต  กริมรัมยแ บรีุรัมยแ
8389 11936 นาย วฒิุชัย  บญุญา บรีุรัมยแ
8390 11937 นาย สมศักด์ิ  เรืองรัมยแ บรีุรัมยแ
8391 45836 นาง อนัญญา  ประคองชีพ บรีุรัมยแ
8392 65649 นาย เอกรินทรแ  กายแกว บรีุรัมยแ
8393 35328 นาง อัมไพวรรณ  วทิยพงษแพนัธแ บรีุรัมยแ
8394 35329 นางสาว ธรีนาฏ  สุคํา บรีุรัมยแ
8395 35498 นางสาว อัฒชฎาพร  ปะโสทะกัง บรีุรัมยแ
8396 39841 นาง ณัฐชนก  สรอยนาค บรีุรัมยแ
8397 11926 นาย ชเนศรแ  จันไธสง บรีุรัมยแ
8398 20308 นาย มานิต  ศิริศิลป บรีุรัมยแ
8399 25601 นางสาว รัตนแมณี  คํานวน บรีุรัมยแ
8400 49381 นางสาว ฐิติรัตนแ  นันทแกุลวฒันแ บรีุรัมยแ
8401 50546 นาย อภสิิทธิ ์ วเิศษรัมยแ บรีุรัมยแ
8402 54664 นาย นิติพฒันแ  ธรรมศิริคําชัย บรีุรัมยแ
8403 56410 นางสาว จารุวรรณ  ไผดีนุกูล บรีุรัมยแ
8404 27431 นาย นิโรธ  หงษาลวน บรีุรัมยแ
8405 68266 นาง ยุพนิ  นากงาม บรีุรัมยแ
8406 44406 นาย สุวรรณ  เจริญนาม บรีุรัมยแ
8407 21710 นาย ศุภวชิญแ  รุงพรุิณ บรีุรัมยแ
8408 24863 นางสาว สีจันทรแ  ตองติดรัมยแ บรีุรัมยแ
8409 40506 นาง ธนัญญา  ยืนยั่ง บรีุรัมยแ
8410 43682 นาย มนูญ  บญุมณี บรีุรัมยแ
8411 57263 นางสาว วาสนา  ราชวงคแ บรีุรัมยแ
8412 57958 นาย วรรัตนแ  สีดอกรัก บรีุรัมยแ
8413 66466 นางสาว นิตยา  โยงรัมยแ บรีุรัมยแ
8414 66467 นางสาว ณัฐกมล  แดนแกว บรีุรัมยแ
8415 30494 นาง อิสยาภรณแ  กิตติบดินทรแ บรีุรัมยแ
8416 30507 นาย สัญญา  ภคํูาศักด์ิ บรีุรัมยแ
8417 30642 นาง บาล  บญุมณี บรีุรัมยแ
8418 13436 นาง ดารารัตนแ  ละวา บรีุรัมยแ
8419 27445 นาง ประไพ  ทมุดี บรีุรัมยแ
8420 57748 นาย ชยากร  เต็มรัมยแ บรีุรัมยแ
8421 2523 นาง รําไพพรรณ  เฉิดฉาย บรีุรัมยแ
8422 24865 นางสาว วรรณมาศ  ปรัชญพฤทธิ์ บรีุรัมยแ
8423 33236 นาย สุเทพ  ประเสริฐสวสัด์ิ บรีุรัมยแ
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8424 33237 นาง วชัรี  ประเสริฐสวสัด์ิ บรีุรัมยแ
8425 41935 นางสาว มาลี  ผลไม บรีุรัมยแ
8426 44382 นาง พชัรนันทแ  สีทอง บรีุรัมยแ
8427 61236 นาง ธนภรณแ  หงษแเวยีงจันทรแ บรีุรัมยแ
8428 21695 นางสาว นิจวรรณ  บชูารัมยแ บรีุรัมยแ
8429 43985 นาย สนอง  ผลเจริญ บรีุรัมยแ
8430 60668 นางสาว หทยัทพิยแ  หอมขจร บรีุรัมยแ
8431 61472 นาย กิตตินันทแ  กระตายเพช็ร บรีุรัมยแ
8432 39848 นางสาว วนัเพญ็  กาละสิรัมยแ บรีุรัมยแ
8433 49675 นางสาว ปฐมาพร  ภาษี บรีุรัมยแ
8434 41515 นาง ขวญัเรือน  พทุธวิงศแโสภณ บรีุรัมยแ
8435 41937 นางสาว นฤชล  นวลรัตนแ บรีุรัมยแ
8436 51807 นางสาว ปราณียแ  ชัยชุมพล บรีุรัมยแ
8437 63640 นาย นรานนทแ  กุลวงษแ บรีุรัมยแ
8438 30620 นาง ธณทร  กิตติเวศสกุล บรีุรัมยแ
8439 43118 นาง ฐานรัตนแ  นันทพนัธแ บรีุรัมยแ
8440 55436 นาง สุจิตตา  นุกอนรัมยแ บรีุรัมยแ
8441 59412 นางสาว ธนัยกานตแ  จันทรแพลงาม บรีุรัมยแ
8442 20066 นางสาว สวรินทรแ  โสภี บรีุรัมยแ
8443 20068 นางสาว กันยแลภสั  มากเหลือ บรีุรัมยแ
8444 20069 นางสาว อโณทยั  แกวแวว บรีุรัมยแ
8445 30510 นาง บวัพนั  มั่นยืน บรีุรัมยแ
8446 35529 นาง ฐิติพร  แสนทวสุีข บรีุรัมยแ
8447 38046 นางสาว สุรัตนแดา  กรองทอง บรีุรัมยแ
8448 51101 นาย นฤเขต  นิโรรัมยแ บรีุรัมยแ
8449 51494 นาง ศศิตา  คลองจิต บรีุรัมยแ
8450 22637 นาย ณฤทธิ ์ คร่ังพมิาย บรีุรัมยแ
8451 30619 นาง ระเบยีบ  เจริญเหลือ บรีุรัมยแ
8452 40510 นาย พรเทพ  เหมทานนทแ บรีุรัมยแ
8453 40513 นาง สุพรรณี  กะรัมยแ บรีุรัมยแ
8454 42598 นางสาว ประณยา  สกุลสายบตุร บรีุรัมยแ
8455 68518 นางสาว วรรณพร  ปใญญางาม บรีุรัมยแ
8456 68691 นาย ณรงคแ  คุณมาศ บรีุรัมยแ
8457 23618 นาง สุรีรัตนแ  รุงเปาู บรีุรัมยแ
8458 5846 นาย ชลัท  เทพารักษแ บรีุรัมยแ
8459 21733 นาง นุชรี  เทพารักษแ บรีุรัมยแ
8460 30519 นาง ชัญญาภคั  จรเข บรีุรัมยแ
8461 33341 นางสาว อรทยั  แขกรัมยแ บรีุรัมยแ
8462 41438 นางสาว พฤตยา  ทองคํา บรีุรัมยแ



218

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
8463 43125 นาย ไวโรจนแ  ศรีทศันแ บรีุรัมยแ
8464 43659 นาย สมัย  วะดี บรีุรัมยแ
8465 65744 นางสาว ณอร  หาญสุวรรณแ บรีุรัมยแ
8466 68346 นางสาว นิรมล  หตัถกิจ บรีุรัมยแ
8467 17068 นาย อนุศาสตรแ  หมั่นตลุง บรีุรัมยแ
8468 27386 นาง นวลจิตรแ  เจริญดี บรีุรัมยแ
8469 33352 นางสาว นันทนา  นามสมบรูณแ บรีุรัมยแ
8470 38758 นางสาว วรรณแธภทัร  สิทธิเ์ตชะวระกูล บรีุรัมยแ
8471 44375 นาย จิรายุทธ  แกวอําไพ บรีุรัมยแ
8472 44385 นาย บญุเลิศ  กลอยประโคน บรีุรัมยแ
8473 59352 นาย ธนาวฒิุ  ขําเอนก บรีุรัมยแ
8474 30444 นางสาว สุวมิล  นวลปใกษี บรีุรัมยแ
8475 33039 นาย บญุเสริม  ลาภรัมยแ บรีุรัมยแ
8476 42795 นาย วฒิุศักด์ิ  แผนสิงหแ บรีุรัมยแ
8477 42798 นางสาว สําอาง  แหวนแกว บรีุรัมยแ
8478 42801 นาย ปฐมฌาน  จงประเสริฐ บรีุรัมยแ
8479 42802 นาง นัฐธญิา  วงศแไพศาลสิริกุล บรีุรัมยแ
8480 59572 นางสาว พนาลักษณแ  มานทอง บรีุรัมยแ
8481 68234 นาย ศราวธุ  ปงิรัมยแ บรีุรัมยแ
8482 30513 นางสาว ชรินทรแทพิยแ  เจริญศรี บรีุรัมยแ
8483 68345 นาย รณภพ  แผวพลสง บรีุรัมยแ
8484 68347 นาง ชนัญชิดา  สิงหแเสนา บรีุรัมยแ
8485 13724 นางสาว ประทมุศรี  เปก็กระสัง บรีุรัมยแ
8486 14573 นางสาว อัญชสา  รตนวรรณสุข บรีุรัมยแ
8487 14576 นาย ณัฐวฒิุ  ทวทีรัพยแ บรีุรัมยแ
8488 30521 นาย นิคม  เสาวพนัธแ บรีุรัมยแ
8489 38063 นางสาว รมยแธรีา  เปก็กระสัง บรีุรัมยแ
8490 45837 นางสาว นันทนา  สิงหแวงคแ บรีุรัมยแ
8491 45839 นาย ประจวบ  ภาพยนตแ บรีุรัมยแ
8492 43671 นางสาว กิตติยาภา  เหนี่ยวบปุผา บรีุรัมยแ
8493 20026 นาง อําไพ  ปาลอนันตแกุล บรีุรัมยแ
8494 24862 นางสาว นุธดิา  บรรเทาบญุ บรีุรัมยแ
8495 41019 นางสาว สายวสันตแ  คนชุม บรีุรัมยแ
8496 41023 นางสาว สมพรจิตร  พศิาลวนิชยแกุล บรีุรัมยแ
8497 58324 นาง รุงนภา  โลหแนารายณแ บรีุรัมยแ
8498 58326 นางสาว สารินี  นุชนารถ บรีุรัมยแ
8499 68445 นาง สิดาพร  นัดกระโทก บรีุรัมยแ
8500 68446 นาง สิริลักษณแ  ปราบภยั บรีุรัมยแ
8501 31964 นางสาว จิรดา  โพธิห์รัิญ บรีุรัมยแ
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8502 39383 นาง พรรณพมิล  ทบัไธสง บรีุรัมยแ
8503 40548 นาย ประมวล  ทพิยแโภชนแ บรีุรัมยแ
8504 42805 นาย สุริยา  เปก็กระสัง บรีุรัมยแ
8505 43628 นาง วไิลลักษณแ  พพิธิกุล บรีุรัมยแ
8506 43630 นาย อภสิิทธิ ์ วรครบรีุ บรีุรัมยแ
8507 54858 นางสาว จิณนแณิชา  แกวนวลนารัตนแ บรีุรัมยแ
8508 64711 นาง ปวงปพร  ณรังศรี บรีุรัมยแ
8509 65996 นาง รําพงึ  ศิริวรรณแ บรีุรัมยแ
8510 65997 นาย บญุเชิด  โสภากูล บรีุรัมยแ
8511 68447 นาย สมเกียรติ  ชูประทปี บรีุรัมยแ
8512 33340 นาย ปยิบตุร  แกวอําไพ บรีุรัมยแ
8513 42449 นาย ธรีโชติ  สุวรรณลาส บรีุรัมยแ
8514 49351 นาง อรุณี  ผลอินทรแ บรีุรัมยแ
8515 55741 นางสาว เนตรดาว  สมฤทธิ์ บรีุรัมยแ
8516 14580 นาง ศศินา  แดนทอง บรีุรัมยแ
8517 700010 นางสาว พนัธแทพิยแ  ขําวงศแ บรีุรัมยแ
8518 27464 นาย ธรีวฒันแ  อยูแทกูล บรีุรัมยแ
8519 39373 นางสาว โสภา  หวงญาติ บรีุรัมยแ
8520 43633 นาง นวพร  อุดมดัน บรีุรัมยแ
8521 68581 นาย วรีะจักรแ  ศรีประโคน บรีุรัมยแ
8522 9902 นาย วทิวสั  ศรียะนา บรีุรัมยแ
8523 49376 นางสาว จามรี  รุงโรจนแปรีดากุล บรีุรัมยแ
8524 27406 นาย ประเสริฐแ  บตุรศรี บรีุรัมยแ
8525 62242 นาง ภารยา  พลสินธุแ บรีุรัมยแ
8526 66345 นาย สุพจนแ  เล็กสิงหแโต บรีุรัมยแ
8527 35375 นาย คมสัน  กุลไกรจักร บรีุรัมยแ
8528 39885 นาย สุเมธ  กุลชลิต บรีุรัมยแ
8529 44380 นางสาว สรอยสุดา  พรมหงษแ บรีุรัมยแ
8530 64908 นางสาว อัษฎาภรณแ  ตนพรหมรัมยแ บรีุรัมยแ
8531 67600 นางสาว ณัฎฐริณียแ  พศินอก บรีุรัมยแ
8532 30634 นางสาว รุงทพิยแ  บตุรวชิา บรีุรัมยแ
8533 33169 นางสาว อรญา  แกวนาพนัธแ บรีุรัมยแ
8534 35385 นาง รุงอรุณ  งามพบิลูยแวณิชยแ บรีุรัมยแ
8535 38724 นางสาว ปณุยนุช  จอดนอก บรีุรัมยแ
8536 59341 นาง สุวพชิญแ  โขมรคา บรีุรัมยแ
8537 67077 นาง อิสสริยา  จิตสุภาพ บรีุรัมยแ
8538 24843 นางสาว กัญญแลภสั  วงศแธญัวรโชต บรีุรัมยแ
8539 20034 นาง กฤษณา  สิงหแจานุสงคแ บรีุรัมยแ
8540 68402 นาง บญุโฮม  นาคสระเกตุ บรีุรัมยแ



220

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
8541 60746 นาย บรรดิษยแ  ขวาโยธา บรีุรัมยแ
8542 43622 นางสาว ดาวรุง  นอยพลี บรีุรัมยแ
8543 42808 นาง ณัฏฐา  ตีเหล็ก บรีุรัมยแ
8544 22226 นางสาว นุชวรา  รัฐสมุทร บรีุรัมยแ
8545 33925 นาย ณัฐวฒันแ  จงกรฎ บรีุรัมยแ
8546 11911 นาย วฒันะ  เหลือถนอม บรีุรัมยแ
8547 21664 นางสาว อรอุมา  หงิประโคน บรีุรัมยแ
8548 21667 นาง สนธยา  โนนชนะ บรีุรัมยแ
8549 55330 นาง ศรุตา  ธนาริยกุล บรีุรัมยแ
8550 62241 นางสาว ธนรัตนแ  คงพนิิจ บรีุรัมยแ
8551 24897 นางสาว วารุณี  พวงไพบลูยแ บรีุรัมยแ
8552 55434 นาง จารุณี  คงทวี บรีุรัมยแ
8553 30534 นางสาว ขวญัเรือน  หอมจะบก บรีุรัมยแ
8554 30535 นางสาว กวติา  สําเร็จดี บรีุรัมยแ
8555 33252 นาง กรรณิการแ  เตียงประโคน บรีุรัมยแ
8556 40596 นางสาว นุชนาจณแ  เกตกูล บรีุรัมยแ
8557 63966 นางสาว บงกชกร  เอ็มประโคน บรีุรัมยแ
8558 66304 นาย สมศักด์ิ  ศิรินนทแวฒันา บรีุรัมยแ
8559 21723 นางสาว ศศิวรรณ  พะละดี บรีุรัมยแ
8560 33461 นางสาว นก  กลาหาญ บรีุรัมยแ
8561 55102 นางสาว ชีวานันทแ  ประโลมรัมยแ บรีุรัมยแ
8562 30538 นาง สรัญญา  สวายประโคน บรีุรัมยแ
8563 20429 นางสาว พทัยา  ปานะโปย บรีุรัมยแ
8564 33332 นางสาว จิราภรณแ  ชิดอนันตแวงศแ บรีุรัมยแ
8565 33343 นาง วรารัตนแ  ชํานาญกลาง บรีุรัมยแ
8566 65689 นางสาว นันทกิานตแ  สิงคเสลิต บรีุรัมยแ
8567 66459 นาย ธนิตศักด์ิ  นาราช บรีุรัมยแ
8568 68168 นางสาว อรุณี  อรรคฮาด บรีุรัมยแ
8569 68267 นางสาว สุภทัร  คํ้าชู บรีุรัมยแ
8570 68275 นางสาว ปยิะพชัร  ศรีชนะ บรีุรัมยแ
8571 9957 นาย ศุภโชค  พลเสน บรีุรัมยแ
8572 11970 นาง จํานงคแ  ประจุดทะเนยแ บรีุรัมยแ
8573 27430 นาย สงกรานตแ  พมิพแสําโรง บรีุรัมยแ
8574 30539 นาง พมิพแชนก  มาลัย บรีุรัมยแ
8575 50985 นาง กนกรัฐ  ออนนวล บรีุรัมยแ
8576 11965 นางสาว วฒัระว ี ราชประโคน บรีุรัมยแ
8577 25351 นาย ธรรมศักด์ิ  ทลูประโคน บรีุรัมยแ
8578 43645 นาย อธพิงษแ  ชาญประโคน บรีุรัมยแ
8579 59024 นาง ภรภทัร  เชาวนาศิริ บรีุรัมยแ
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8580 64361 นาง ปใญญาธร  คูณศรีสุข บรีุรัมยแ
8581 14561 นางสาว วจิิตรา  สุทาศรี บรีุรัมยแ
8582 21719 นางสาว กาญจนา  ชาญอนันตแวงศา บรีุรัมยแ
8583 68166 นางสาว บงัอร  กานสนทแ บรีุรัมยแ
8584 68167 นาย ประภสัรแ  จบไตรเภท บรีุรัมยแ
8585 14522 นาง ภทัรวรรณ  คลังกูล บรีุรัมยแ
8586 39869 นาง ภาณีนุช  บรีุภกัดี บรีุรัมยแ
8587 67975 นาง สมอาง  พลภเูมือง บรีุรัมยแ
8588 700008 นาย อภชิาติ  สุวรรณธกิาร บรีุรัมยแ
8589 67427 นางสาว นฤมล  แกวเพชร บรีุรัมยแ
8590 14002 นาย ธรณแธนัยแ  ธนโชติโภคินกุล บรีุรัมยแ
8591 30543 นางสาว ปใฐมญชุแ  มีเสนา บรีุรัมยแ
8592 30545 นาย สําราญ  เดือนประโคน บรีุรัมยแ
8593 33254 นาย วชัรินทรแ  ปยุะติ บรีุรัมยแ
8594 55478 นาย ปติิพงษแ  ปรุณะ บรีุรัมยแ
8595 68578 นาง ปานรว ี ยืนยงชาติ บรีุรัมยแ
8596 12888 นาย เทวนั  เทศสวสัด์ิวงศแ บรีุรัมยแ
8597 33255 นาย ปริุนทรแ  บรีุภกัดี บรีุรัมยแ
8598 33256 นาง บญุฑริกา  แสงสุวรรณ บรีุรัมยแ
8599 33349 นาย ถนอมสิน  ขะจีฟาู บรีุรัมยแ
8600 38065 จ.อ. สมชัย  พวงประโคน บรีุรัมยแ
8601 44383 นาย ศักยแบวร  ศรีละธนศักด์ิ บรีุรัมยแ
8602 47606 นางสาว พนัส  สิงหแประโคน บรีุรัมยแ
8603 59647 นาง วนัชพร  ชะชินรัมยแ บรีุรัมยแ
8604 59649 นาง เดือนแกว  ออนชัยภมูิ บรีุรัมยแ
8605 20058 นางสาว ณัฏฐแทติา  สวดธรรมกิตต์ิ บรีุรัมยแ
8606 33180 นางสาว เตือนใจ  ชุมสงฆแ บรีุรัมยแ
8607 33253 นางสาว โสรยา  จํานงประโคน บรีุรัมยแ
8608 39802 นางสาว ปิ่น  ทองเภา บรีุรัมยแ
8609 56933 นาง ถนอมศรี  นอยพลี บรีุรัมยแ
8610 65587 นางสาว ศิริพร  แถวกระโทก บรีุรัมยแ
8611 33250 นางสาว หทยัมาญจนแ  ชัยศรี บรีุรัมยแ
8612 39874 นาย สุทศันแ  ลีประโคน บรีุรัมยแ
8613 54258 นางสาว สุวจันา  สุขกมล บรีุรัมยแ
8614 67251 นาง กฤตญา  ขอชูกลาง บรีุรัมยแ
8615 67694 นางสาว ดวงจันทรแ  พลศรีพมิพแ บรีุรัมยแ
8616 68088 นาย รณกฤต  สุนทรสูงเนิน บรีุรัมยแ
8617 44793 นางสาว ภทัชิญา  งามเกิด บรีุรัมยแ
8618 30557 นาย โฆษติ  แกวมวง บรีุรัมยแ
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8619 30558 นางสาว อัญชิษฐา  ลิยี่เก บรีุรัมยแ
8620 48864 นางสาว นพรัตนแ  หาญนาดี บรีุรัมยแ
8621 59267 นาง จิรัชญา  แกวเนตร บรีุรัมยแ
8622 20097 นาย วรีะพงษแ  แกวสุข บรีุรัมยแ
8623 34982 นาย จําเริญ  มั่นพานิช บรีุรัมยแ
8624 13997 นาง สุพรรณษา  บญุชิต บรีุรัมยแ
8625 33251 นาง ภชัราภรณแ  ประกิคา บรีุรัมยแ
8626 9933 นาง ปยิกุล  คงดี บรีุรัมยแ
8627 30559 นาย องอาจ  คาดไธสง บรีุรัมยแ
8628 30561 นางสาว พรทพิยแ  สิงหแไธสง บรีุรัมยแ
8629 20187 นาย สัมประสิทธิ ์ หลวงสนาม บรีุรัมยแ
8630 26942 นางสาว ลําใย  น้ําทอง บรีุรัมยแ
8631 43651 นาง จีรนันทแ  หวดัวาปี บรีุรัมยแ
8632 46870 นาย ณัฐพงศแ  อุนไธสง บรีุรัมยแ
8633 56996 นาง อมรรัตนแ  อินทรแโคกสูง บรีุรัมยแ
8634 9944 นางสาว อารีรัตนแ  ชินไธสง บรีุรัมยแ
8635 9945 นาย ชรพล  สุมชาวง บรีุรัมยแ
8636 9947 นาย ปรีดี  กัณหา บรีุรัมยแ
8637 9949 นาย อุทยั  เดชพลกรัง บรีุรัมยแ
8638 9951 นาย สันติ  พนัธะมา บรีุรัมยแ
8639 39877 วาที่ร.ต. วทิยภทัรแ  สมุติรัมยแ บรีุรัมยแ
8640 44866 นางสาว อมรรัตนแ  อินทรศร บรีุรัมยแ
8641 48135 นาย ศุภณัฐ  สถิระนาคะภมูินทรแ บรีุรัมยแ
8642 56575 นางสาว จรรยารักษแ  ชํานิกลา บรีุรัมยแ
8643 58360 นาย ปฐมพงศแ  ตันบญุเสถียร บรีุรัมยแ
8644 9938 นางสาว ละมุล  ตอบไธสง บรีุรัมยแ
8645 20239 นาย เชิดศักด์ิ  มุดไธสง บรีุรัมยแ
8646 46872 นาง ฉววีรรณ  อุดไธสง บรีุรัมยแ
8647 47585 นาง ปญุญิสา  คมวชิรกุล บรีุรัมยแ
8648 9915 นาง นิตยา  สุมชาวงษแ บรีุรัมยแ
8649 9919 นาง ชวนชื่น  จูไธสง บรีุรัมยแ
8650 35396 นาง นุชรียแ  กุงไธสง บรีุรัมยแ
8651 35397 นาย ทพิเวชยแ  กวางรัตนแ บรีุรัมยแ
8652 65243 นาง ทศันียแ  ชาลี บรีุรัมยแ
8653 65245 นาย อรรถพล  พวงไธสง บรีุรัมยแ
8654 65246 นาย อนุพงศแ  สวายพล บรีุรัมยแ
8655 65247 นาย วชิราวฒิุ  ศรีคุณ บรีุรัมยแ
8656 65248 นาย เทดิศักด์ิ  โจไธสง บรีุรัมยแ
8657 65249 นางสาว ปรียานาถ  นาคเหนือ บรีุรัมยแ
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8658 21663 นาย บญัชา  พาภกัดี บรีุรัมยแ
8659 24742 นางสาว สุพรรณิการแ  จริยากุลวงศแ บรีุรัมยแ
8660 27434 นาง จริยา  กุลไธสง บรีุรัมยแ
8661 42467 นาย นพดล  สวามิชัย บรีุรัมยแ
8662 49085 นาย องอาจ  หวดัวาปี บรีุรัมยแ
8663 68519 นางสาว จินตนา  สีเขียว บรีุรัมยแ
8664 68520 นางสาว ฐิตินันทแ  ธรรมธน บรีุรัมยแ
8665 68521 นาง ปยิะพร  ภาโนมัย บรีุรัมยแ
8666 9924 นางสาว วรรณภา  ชีพไธสง บรีุรัมยแ
8667 20248 นาง สมพร  กอคูณกลาง บรีุรัมยแ
8668 21735 นาย มานพ  โพธบิติั บรีุรัมยแ
8669 30564 นาง สมพร  เด่ือไธสง บรีุรัมยแ
8670 38057 นาง รัชฐฏาภรณแ  ศรีแจ บรีุรัมยแ
8671 20021 นาย นฤมิตร  ทองจัตุ บรีุรัมยแ
8672 44387 นางสาว วรรณิภา  นาดี บรีุรัมยแ
8673 47590 นางสาว สุดารัตนแ  โสรี บรีุรัมยแ
8674 47594 นางสาว พรทพิยแ  สิทธเิจริญพงษแ บรีุรัมยแ
8675 47595 นาย เทอดศักด์ิ  เสนา บรีุรัมยแ
8676 64013 นาง จริยา  ศรีพนม บรีุรัมยแ
8677 13232 นาง อิสรียแ  ใจดี บรีุรัมยแ
8678 19888 นาง พณัณแชิตา  เลิศไธสง บรีุรัมยแ
8679 20044 นาง จุฑามาศ  คํานอย บรีุรัมยแ
8680 35163 นางสาว พรพรหม  แกนจันทรแ บรีุรัมยแ
8681 45480 นางสาว อุราวลัยแ  เธยีรจรัสวงศแ บรีุรัมยแ
8682 47406 นางสาว ศุภรัสมิ์  พฒันแธนกฤษศิริ บรีุรัมยแ
8683 47407 นางสาว จิรวรรณ  บรรดิษรัมยแ บรีุรัมยแ
8684 9929 นาง สกาวรัตนแ  ศรีพริิยกุล บรีุรัมยแ
8685 35340 นาย วทิมล  แกวกลา บรีุรัมยแ
8686 11916 นาย รัชพล  มหาชัย บรีุรัมยแ
8687 11917 นาง นาฏญา  เพยีงไธสง บรีุรัมยแ
8688 11973 นาย ธรีะพนัธแ  รักกุศล บรีุรัมยแ
8689 30567 นาย วทิยา  พาเจริญ บรีุรัมยแ
8690 30643 นาง ชุมแพร  อินทรศร บรีุรัมยแ
8691 36284 นางสาว สาวติรี  โพธจิักร บรีุรัมยแ
8692 11974 นาย สนิท  หงษแษา บรีุรัมยแ
8693 11975 นาง ศิริรัตนแ  แทนพลกรัง บรีุรัมยแ
8694 33261 นาย อรรถพล  เล้ียงผองพนัธแ บรีุรัมยแ
8695 35398 นาย สําริด  ศรีโพนทอง บรีุรัมยแ
8696 45845 นาย ประสิทธิ ์ พดุสูงเนิน บรีุรัมยแ
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8697 45847 นางสาว นิภาพร  รินทรแอําภา บรีุรัมยแ
8698 46496 นาง สําเนียง  เกตุชาติ บรีุรัมยแ
8699 27377 นาย เธยีรนันทนแ  ตันติยศุภวงศแ บรีุรัมยแ
8700 30433 นาง วนัทยา  ตาทอง บรีุรัมยแ
8701 30575 นาย อํานวย  นาครินทรแ บรีุรัมยแ
8702 30577 นาย กิตติพงษแ  ตาชูชาติ บรีุรัมยแ
8703 40536 นาง ลําดวล  โตหนึ่ง บรีุรัมยแ
8704 40537 นาง ธนัยแชนก  บตุรโต บรีุรัมยแ
8705 64015 นางสาว ประภทัรสิริ  แสนบดุดี บรีุรัมยแ
8706 64016 นาย สมพร  นัดสันเทยีะ บรีุรัมยแ
8707 64018 นาง รุงลาวลัยแ  รินนรา บรีุรัมยแ
8708 67076 นาย ทว ี เสกรัมยแ บรีุรัมยแ
8709 67747 นางสาว วรรณนภา  ชวนรัมยแ บรีุรัมยแ
8710 27441 นาง จินดาวรรณ  ชัยรัมยแ บรีุรัมยแ
8711 33161 นาง ภาวณีิ  ดีประจํา บรีุรัมยแ
8712 33163 นางสาว สมจิตยแ  ซายกา บรีุรัมยแ
8713 33164 นางสาว ธชษร  บญุเพิ่ม บรีุรัมยแ
8714 33165 นาง อรนิภา  ราชศรีลา บรีุรัมยแ
8715 41041 นาย วชิญแพล  ไตรศร บรีุรัมยแ
8716 55467 นาง พกิุลแกว  เพชรรุง บรีุรัมยแ
8717 62428 นางสาว จารุวรรณ  งาพมิาย บรีุรัมยแ
8718 20115 นาง บวัชุม  แกวสุข บรีุรัมยแ
8719 21707 นาง วริณดา  แววจิ้งหรีด บรีุรัมยแ
8720 42454 นาย ฉัตรชัย  เสง่ียมศักด์ิ บรีุรัมยแ
8721 55433 นาย ปกาศิต  พศิงาม บรีุรัมยแ
8722 67397 นาง พมิพแนิภา  หรีกประโคน บรีุรัมยแ
8723 67398 นาย เสนหแ  หรีกประโคน บรีุรัมยแ
8724 67400 นาง สัญญา  เพชรมาก บรีุรัมยแ
8725 67401 นาง ชาลิสา  สายแกว บรีุรัมยแ
8726 67402 นาง รุณี  สีหาญ บรีุรัมยแ
8727 67403 นาง สมควร  เจริญยิ่ง บรีุรัมยแ
8728 67404 นางสาว ดวงพร  หรีกประโคน บรีุรัมยแ
8729 3328 นาง วไิลวรรณ  จําปาแดง บรีุรัมยแ
8730 35399 นาย ณกานตแ  ปาณะศรี บรีุรัมยแ
8731 35402 นาย สุรวฒิุ  ลายสุขัง บรีุรัมยแ
8732 35404 นาง ชไมพร  ลักขษร บรีุรัมยแ
8733 35409 นางสาว กาญจนา  สุขดาษ บรีุรัมยแ
8734 51594 จ.อ. วชัรศักด์ิ  ไชยพฒันแ บรีุรัมยแ
8735 66020 นาง ภทัรวดี  ลีวงศแศักด์ิ บรีุรัมยแ
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8736 66021 นางสาว กิตยา  ไชยปใญญา บรีุรัมยแ
8737 67097 นางสาว ปใณณิกา  เหยียดรัมยแ บรีุรัมยแ
8738 24825 นาง สุนีรัตนแ  อยูเกาะ บรีุรัมยแ
8739 23302 นางสาว ตองตา  ยอดสุรินทรแ บรีุรัมยแ
8740 30637 นางสาว ณิชาภทัร  บําเพญ็พงษแ บรีุรัมยแ
8741 63096 นาง กฤตพร  เงินกิ่ง บรีุรัมยแ
8742 67191 นางสาว ปิ่นดาว  จันทรแสองศรี บรีุรัมยแ
8743 21674 นาย สุรัตนแ  จอยเอกา บรีุรัมยแ
8744 21675 นางสาว ลําไพ  ประพาสพงษแ บรีุรัมยแ
8745 21679 นาย บดินทรแ  แกวรักษา บรีุรัมยแ
8746 33168 นางสาว รุงตะวนั  สีสันตแ บรีุรัมยแ
8747 55103 นางสาว ศันสนียแ  กะการดี บรีุรัมยแ
8748 59033 นางสาว วนิดา  ทพิยวฒันแ บรีุรัมยแ
8749 35361 นางสาว ชนันทแภทัรแ  ขวญัมงคล บรีุรัมยแ
8750 38058 นาย สุระชัย  ทองแสง บรีุรัมยแ
8751 38060 นาย วเิชียร  เสาทอง บรีุรัมยแ
8752 54993 นาย เรืองชวโรจนแ  สาขะจันทรแ บรีุรัมยแ
8753 54996 นาง ประภาวรินทรแ  ดํารงรัตนโชติ บรีุรัมยแ
8754 55505 นางสาว วงเดือน  สุขนา บรีุรัมยแ
8755 59268 นางสาว ชลธชิา  สาระปใญญา บรีุรัมยแ
8756 59645 นาย สุรเชษฐแ  จันทรแประเสริฐ บรีุรัมยแ
8757 27456 นางสาว นงเยาวแ  เสกขา บรีุรัมยแ
8758 44870 นางสาว วาสนา  เบอรแไธสง บรีุรัมยแ
8759 59202 นาง ยุวดี  มาตยแนอก บรีุรัมยแ
8760 64584 นางสาว สุมาพร  ชัยศร บรีุรัมยแ
8761 56997 นาง ประดับศิลป  แกวพระเนาวแ บรีุรัมยแ
8762 58426 นาง สมพร  นนทะดี บรีุรัมยแ
8763 27690 นาย เวท  ปดิตังถาเน บรีุรัมยแ
8764 33885 นางสาว ยุพนิ  แปลกไธสง บรีุรัมยแ
8765 34112 นาง ลําไย  พรอยูศรี บรีุรัมยแ
8766 45200 จ.อ. ธนา  เม็นไธสง บรีุรัมยแ
8767 46513 นาง อรามเรือง  ศิลปประกอบ บรีุรัมยแ
8768 58304 นาย บญัชา  กิ่งกันหา บรีุรัมยแ
8769 65525 นางสาว จรัสศรี  แกวไธสง บรีุรัมยแ
8770 66470 นาง ปยิะธดิา  ธริาชรัมยแ บรีุรัมยแ
8771 66597 นางสาว รววีรรณ  ใจซ่ือ บรีุรัมยแ
8772 66602 จ.ส.อ. จิตติ  กองมวง บรีุรัมยแ
8773 20246 นางสาว ฐิตินันทแ  บญุรับ บรีุรัมยแ
8774 62817 นางสาว หทัยา  นิลรักษา บรีุรัมยแ
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8775 64304 นาย ไกรศักดา  กัณหา บรีุรัมยแ
8776 67378 นาง พราวพไิล  โมกไธสง บรีุรัมยแ
8777 30587 นาง ไพรวนั  แปลงไธสง บรีุรัมยแ
8778 52242 นางสาว กนิษฐแ  ศิริวฒันพงศา บรีุรัมยแ
8779 52243 นาง นัชยาพร  เบอรแไธสง บรีุรัมยแ
8780 52249 นางสาว วาสนา  วรรณสุข บรีุรัมยแ
8781 59343 นาง บนิ  พรมวนั บรีุรัมยแ
8782 60181 นาง สายทอง  ทวะชาลี บรีุรัมยแ
8783 62780 นางสาว สินีนาฏ  แผวไธสง บรีุรัมยแ
8784 65239 นาง วรีนุช  สวายพล บรีุรัมยแ
8785 65942 นางสาว อมรา  ศรีจันทรแ บรีุรัมยแ
8786 67591 นาง ปวณีา  บญุรับ บรีุรัมยแ
8787 67592 ส.ต.ท. บริุนทรแ  บญุรับ บรีุรัมยแ
8788 20193 นาย บพติ  เสาวรส บรีุรัมยแ
8789 20198 นาย วรีะศักด์ิ  เบอรแไธสง บรีุรัมยแ
8790 35412 นาง นิรชา  เหลามานะ บรีุรัมยแ
8791 35414 นางสาว ชุตินันทแ  สาลีทอง บรีุรัมยแ
8792 24848 นางสาว นันทภคั  เพงพศิ บรีุรัมยแ
8793 24851 นาง สุวรรณี  วรรณวงษแ บรีุรัมยแ
8794 24857 นางสาว นิชธาวลัยแ  ธรรมพทิกัษแ บรีุรัมยแ
8795 10044 นางสาว สายยนตแ  พางาม บรีุรัมยแ
8796 11963 นาง เนตรเฉลา  วเิศษรัมยแ บรีุรัมยแ
8797 25300 นางสาว รําไพ  ธรีเชษฐมงคล บรีุรัมยแ
8798 27463 นางสาว อัญรัตนแ  สียางนอก บรีุรัมยแ
8799 27466 นาย จีรศักด์ิ  ออนพนัธุแ บรีุรัมยแ
8800 34970 นาย อัครพงษแ  ยอดออน บรีุรัมยแ
8801 40540 นาง สุนันทนา  ใจคง บรีุรัมยแ
8802 43123 นาง สุชาดา  ทองอําพนัธแ บรีุรัมยแ
8803 46094 นาย สุบรรณ  บญุสีลา บรีุรัมยแ
8804 66887 นางสาว จินตนา  พลโฮม บรีุรัมยแ
8805 55024 นาย สุขชัย  ใจคง บรีุรัมยแ
8806 35416 นางสาว ดารัตนแ  สํารวมรัมยแ บรีุรัมยแ
8807 41946 นางสาว พมิพแพชิชา  สดรัมยแ บรีุรัมยแ
8808 43624 นางสาว ลัดดา  จันทรแจําเริญ บรีุรัมยแ
8809 30556 นางสาว วารี  ปะนาทงั บรีุรัมยแ
8810 30597 นาง ขนิษฐา  ฟใกขาว บรีุรัมยแ
8811 48144 นาย ประกาศิต  ววิาโค บรีุรัมยแ
8812 17345 นางสาว ปณาลี  สีทะโล บรีุรัมยแ
8813 24277 นาง ฐาปนี  กองทนุ บรีุรัมยแ
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8814 44395 นางสาว สุภาวดี  การัมยแ บรีุรัมยแ
8815 45203 นางสาว ปวริศา  จริตรัมยแ บรีุรัมยแ
8816 47604 นางสาว วริีนทรแฑิรา  แกลวกลา บรีุรัมยแ
8817 53502 นางสาว ศริวรรณ  กิมานันทแ บรีุรัมยแ
8818 55224 นาย นัทชัย  ปยุะติ บรีุรัมยแ
8819 57954 นาง ธรรมจารี  อัลชิน บรีุรัมยแ
8820 58008 นาง สุภาพ  ธนศรีวรฉัตร บรีุรัมยแ
8821 59266 นาง ศิริลักษณแ  ประประโคน บรีุรัมยแ
8822 60260 นาง กุหลาบ  เสนนอก บรีุรัมยแ
8823 61198 นาง ณัฐนันทแ  รัตนโชติ บรีุรัมยแ
8824 61200 นาง วไิลวรรณ  จําลองกุล บรีุรัมยแ
8825 68307 นางสาว จันทรแธมิา  จานรัมยแ บรีุรัมยแ
8826 17074 นางสาว สุนันทา  แจมใส บรีุรัมยแ
8827 45488 นาง วาสนา  มีโพธิก์ลาง บรีุรัมยแ
8828 65651 นางสาว สุเทพ  แสงรัมยแ บรีุรัมยแ
8829 30601 นาย วทิยา  บญุลอม บรีุรัมยแ
8830 35553 นาย สงเคราะหแ  นิธรัุมยแ บรีุรัมยแ
8831 41028 นางสาว ออยใจ  สิงหแรัมยแ บรีุรัมยแ
8832 45486 นางสาว อารียแ  สุขสําราญ บรีุรัมยแ
8833 61575 นาง ดวงใจ  คําสงคราม บรีุรัมยแ
8834 27053 นาย ณัฏฐกิตต์ิ  กรวยรัมยแ บรีุรัมยแ
8835 48129 นางสาว กนกวรรณ  จักรแสิงหแโต บรีุรัมยแ
8836 32349 นางสาว ธนวรรณ  วงคแสุรินทรแ บรีุรัมยแ
8837 45848 นาย สุทนิ  จะริบรัมยแ บรีุรัมยแ
8838 56904 นางสาว อรวรรณ  เหมือนพระ บรีุรัมยแ
8839 64491 นางสาว ไพลิน  พวงเพชร บรีุรัมยแ
8840 59338 นางสาว สกุลรัตนแ  นุชผักแวน บรีุรัมยแ
8841 39884 นางสาว วไิลลักษณแ  พะวรรัมยแ บรีุรัมยแ
8842 47150 นาง ฉัตรนภา  เกษมสุข บรีุรัมยแ
8843 60805 นาง ภณิญาภชัตแ  นุรักรัมยแ บรีุรัมยแ
8844 64492 นางสาว มัลลิกา  ฉิมพลี บรีุรัมยแ
8845 35423 นาง สุกัญญา  สนทนา บรีุรัมยแ
8846 45489 นาง ธญัญภรณแ  พรหมชัย บรีุรัมยแ
8847 52040 นาง นงเยาวแ  ยมรัตนแ บรีุรัมยแ
8848 19463 นาย ทนงศักด์ิ  เกตุชิต บรีุรัมยแ
8849 24745 นางสาว จิตติมา  โกฏไิธสง บรีุรัมยแ
8850 27468 นาง ธญัญลักษณแ  จะแรบรัมยแ บรีุรัมยแ
8851 33348 นาย ธนภทัร  ตรวจมรรคา บรีุรัมยแ
8852 41516 นาง ญาณญา  วมิลปใญโชค บรีุรัมยแ
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8853 46472 นางสาว สายเพชร  หวงประโคน บรีุรัมยแ
8854 66791 นางสาว ภคมณ  เจวรัมยแ บรีุรัมยแ
8855 66925 นางสาว พรรษา  เจียมรัมยแ บรีุรัมยแ
8856 67286 นาย วรีะ  ตากกระโทก บรีุรัมยแ
8857 68401 นาย ชาญชัย  เจวรัมยแ บรีุรัมยแ
8858 20132 นาง ปาริชาติ  คําฤาเดช บรีุรัมยแ
8859 63923 นางสาว วนัเพญ็  เกษี บรีุรัมยแ
8860 11941 นาย นราธปิ  สิทธสุิธี บรีุรัมยแ
8861 30622 นาย อดุลศักด์ิ  นาสุข บรีุรัมยแ
8862 30625 นาย วรีะวชั  อัตถาภมูิ บรีุรัมยแ
8863 33167 นาง เรณู  หอยสังขแ บรีุรัมยแ
8864 66598 นาย ธนากร  บญุหวาน บรีุรัมยแ
8865 30626 นาย ปรีชา  สีดา บรีุรัมยแ
8866 33355 นางสาว จิตติรัตนแ  แปนูดวงเนตร บรีุรัมยแ
8867 33356 นาย ณัฐพฒันแ  ทามาศ บรีุรัมยแ
8868 39857 นาง จิรประภา  ทามาศ บรีุรัมยแ
8869 41555 นาย อภชิาติ  เคาแคน บรีุรัมยแ
8870 68165 นางสาว สนธยา  สติมั่น บรีุรัมยแ
8871 30536 นางสาว รฐา  ออนสลวย บรีุรัมยแ
8872 39209 นาย ศุภชัย  ปใญญาไว บรีุรัมยแ
8873 55429 นางสาว ณัฐรินียแ  แชมรัมยแ บรีุรัมยแ
8874 58428 นาง ภทัรพร  สมทอง บรีุรัมยแ
8875 61613 นางสาว วนิดา  พริิยะโรจนแ บรีุรัมยแ
8876 30493 นาง นวพร  สําเร็จรัมยแ บรีุรัมยแ
8877 33880 นาง วรรณี  อะพนิรัมยแ บรีุรัมยแ
8878 38040 นางสาว เจนจิรา  แผนผา บรีุรัมยแ
8879 43602 นางสาว พชิชานันทแ  อะรัญ บรีุรัมยแ
8880 55100 นาย ธนกร  สุกใส บรีุรัมยแ
8881 35558 นางสาว จันทรแเพญ็  สุริเทศ บรีุรัมยแ
8882 41512 นาย ณภทัร  ทศันะ บรีุรัมยแ
8883 50685 นาย สุขุม  รักษาภายใน บรีุรัมยแ
8884 66185 นาง สุวรรณียแ  อินทา บรีุรัมยแ
8885 16604 นาย กัมปนาท  จัตุภทัรกุล บรีุรัมยแ
8886 40521 นาง ดวงสุดา  มาประจวบ บรีุรัมยแ
8887 45844 นาง มธรุส  พดุสูงเนิน บรีุรัมยแ
8888 33176 นาง พมิพแสิริ  ขาวสกุล บรีุรัมยแ
8889 33179 นาย วทิยา  ขาวสกุล บรีุรัมยแ
8890 59022 นางสาว ปวณีา  เกตุศิริ บรีุรัมยแ
8891 39999 นางสาว ปนัดดา  แกวมณี บรีุรัมยแ
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8892 43672 นางสาว พชัรมัย  ศรีผดุง บรีุรัมยแ
8893 44401 นาง วลิาวลัยแ  โสรี บรีุรัมยแ
8894 44403 นาง สมปอง  ภอูาจด้ัน บรีุรัมยแ
8895 46869 นาย ธรีศักด์ิ  กิตติอุดมพนัธแ บรีุรัมยแ
8896 49090 นาย ชาญลิตร  อนัคทศันแ บรีุรัมยแ
8897 63936 นางสาว อลิสา  สุขกลํ่า บรีุรัมยแ
8898 63937 นางสาว โสรยา  เล็กประโคน บรีุรัมยแ
8899 33172 นาย ศุภชัย  ศรีผองงาม บรีุรัมยแ
8900 35433 นาง ณิชาภทัร  ทวศีรี บรีุรัมยแ
8901 30627 นาย สรสิทธิ ์ สิทธเิวช บรีุรัมยแ
8902 30628 นาย เมธา  ขาวสกุล บรีุรัมยแ
8903 33178 นาย วรัิตนแ  ดวงศรี บรีุรัมยแ
8904 45490 นาย อาวธุ  พึ่งโคกสูง บรีุรัมยแ
8905 29712 นาย สุเพยีบ  เกรัมยแ บรีุรัมยแ
8906 47632 นาย สิทธกิร  แสนนอก บรีุรัมยแ
8907 11915 นาย ณัฐพฒันแ  นันใจยะ บรีุรัมยแ
8908 41044 นาย พษิณุ  ทบวนั บรีุรัมยแ
8909 41045 นาย ณรงคแ  รักศิลป บรีุรัมยแ
8910 54667 นาง ธญัญลักษณแ  เสารแสุรินทรแ บรีุรัมยแ
8911 56589 นางสาว ชญาณิศา  วกิุล บรีุรัมยแ
8912 58359 นาย พรุิฬหแคณุตมแ  ผาดไธสง บรีุรัมยแ
8913 58972 นางสาว คําพนัธแ  ยอดมาลี บรีุรัมยแ
8914 60110 นางสาว กัญญนันทนแ  ขําเอนก บรีุรัมยแ
8915 9931 นาง ศกุนตลา  ประภาสโนบล บรีุรัมยแ
8916 20059 นางสาว สุประวณีแ  ต้ังสมบรูณแ บรีุรัมยแ
8917 27481 นาย กฤติณรงคแ  สวสัดิผล บรีุรัมยแ
8918 27482 นาย สุรชัย  โสมูล บรีุรัมยแ
8919 27485 นาง พทุธชาด  ชางเหล็ก บรีุรัมยแ
8920 40551 นางสาว นัชชา  รักษาอินทรแ บรีุรัมยแ
8921 40552 นาย วสุิทธิ ์ เหลาสา บรีุรัมยแ
8922 51941 นาย เชษฐแ  มาลานนทแ บรีุรัมยแ
8923 56219 นาง สุภาพร  เทยีนจันทกึ บรีุรัมยแ
8924 59354 นางสาว เสาวลักษณแ  คงภกัดี บรีุรัมยแ
8925 42086 นาย นิติกร  กัณหา บรีุรัมยแ
8926 43676 นาย สําลี  ฉัตรไธสง บรีุรัมยแ
8927 47581 นาง สากล  แกวอรสาณ บรีุรัมยแ
8928 27375 นาย มาโนชตแ  ราชาโคตร บรีุรัมยแ
8929 39886 นางสาว อมรพรรณ  บญุที บรีุรัมยแ
8930 56571 นางสาว แสงดาว  ดวงคํานอย บรีุรัมยแ
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8931 33181 นาง นพนลัท  ใสลําเพาะ บรีุรัมยแ
8932 33185 นางสาว พรรณี  มีพนัธแ บรีุรัมยแ
8933 57058 นางสาว วรนุช  ไชยโย บรีุรัมยแ
8934 21683 นาย นิพนธแ  ตนจาน บรีุรัมยแ
8935 30633 นาย สุริยะ  ศิลปมณี บรีุรัมยแ
8936 67428 นาย วทิยา  ชาติคําดี บรีุรัมยแ
8937 14548 นาง บษุยา  วฒันะงาม บรีุรัมยแ
8938 24829 นาง เพญ็พร  วฒันกุล บรีุรัมยแ
8939 24830 นาง เบญญาภา  ยิงรัมยแ บรีุรัมยแ
8940 24832 นาย ไพศาล  เมธาวชิรกูล บรีุรัมยแ
8941 44022 นาย สาโรจนแ  ประดับศรี บรีุรัมยแ
8942 44882 นางสาว จิรปรียา  ดําหริ บรีุรัมยแ
8943 66705 นางสาว ภสัสแศา  สินสวสัด์ิ บรีุรัมยแ
8944 66785 นางสาว วรรณภา  นิมิตรัมยแ บรีุรัมยแ
8945 66936 นางสาว พรพมิล  โยรัมยแ บรีุรัมยแ
8946 30503 นาง นิตยา  โพธิภ์กัดี บรีุรัมยแ
8947 30640 นาง ประพศิ  ยมรัตนแ บรีุรัมยแ
8948 32350 นาย วชิัย  อบอุน บรีุรัมยแ
8949 58104 นางสาว ดาระวรรณ  เพื่อนใจมี บรีุรัมยแ
8950 58911 นางสาว นัทธดิา  ดาวเรืองรัมยแ บรีุรัมยแ
8951 63449 นางสาว สุรัชดา  จันทร บรีุรัมยแ
8952 65237 นางสาว รัฐพร  หนอสิงหา บรีุรัมยแ
8953 65321 นาง สุคนธแทพิยแ  ดําริหแ บรีุรัมยแ
8954 65322 นาง พวงพยอม  อาสินรัมยแ บรีุรัมยแ
8955 14544 นาย สุพจนแ  ขวญัตา บรีุรัมยแ
8956 14911 นาย ปรีชา  หมีทอง บรีุรัมยแ
8957 20150 นางสาว เกษร  ภมูิกอง บรีุรัมยแ
8958 60438 นางสาว มุกดา  ขวญัตา บรีุรัมยแ
8959 41947 นางสาว กิ่งฉัตร  สีหานาม บรีุรัมยแ
8960 14575 นาง กนกวรรณ  ประทมุเงิน บรีุรัมยแ
8961 64559 นางสาว นิศา  เบญจศาสตรแ บรีุรัมยแ
8962 46636 นาง สิริกาญจนแ  สิงหภวิฒันแ บรีุรัมยแ
8963 54555 นางสาว วลิาวลัยแ  ภยูอดนิล บรีุรัมยแ
8964 14403 นาง ปใทมาพร  แกนจัด บรีุรัมยแ
8965 30546 นาง จิราพร  มูระคา บรีุรัมยแ
8966 54556 นาย ภคิน  แปนูอาทติยแ บรีุรัมยแ
8967 11097 นางสาว ณัฎฐพชัร  ผาเงิน บรีุรัมยแ
8968 56020 นาย เอนก  สมัยกุล บรีุรัมยแ
8969 48818 นาง สํารวย  ศรีนาบญุ บรีุรัมยแ
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8970 14552 นาง สายสุณี  สุภมิารส บรีุรัมยแ
8971 24868 นาย ณรงคแเดช  ปองวฒันกุล บรีุรัมยแ
8972 35348 วาที่ร.ต. พลวตั  ชะลอชล บรีุรัมยแ
8973 35349 นางสาว รัชนีวรรณ  ยอดญาติไทย บรีุรัมยแ
8974 51480 นาย ดุสิต  สวสัด์ิรัมยแ บรีุรัมยแ
8975 51481 นาง รัชนก  มงคลดี บรีุรัมยแ
8976 51482 นาย สรวชิญแ  ดิษฐแวฒันาโชติ บรีุรัมยแ
8977 67826 นาง ศิราภรณแ  นวลศรี บรีุรัมยแ
8978 67827 นาง มัธยา  นิลฟู บรีุรัมยแ
8979 13935 นางสาว ศกุนตลา  สวสัดี บรีุรัมยแ
8980 29558 นาง วภิาวดี  เกตุแสนวงคแ บรีุรัมยแ
8981 48138 นาย ภวูดล  ศรีสมบรูณแ บรีุรัมยแ
8982 48139 นาง วรางคนา  บอมณี บรีุรัมยแ
8983 54323 นางสาว พนารัตนแ  สําชาลี บรีุรัมยแ
8984 56579 นาย สุทธศัิกด์ิ  ดาทอง บรีุรัมยแ
8985 41524 นาง สุดใจ  นาจรูญ บรีุรัมยแ
8986 24723 นาง ชัดชะฎาพร  ธนะปใด บรีุรัมยแ
8987 24870 นางสาว มันธนา  กัลยา บรีุรัมยแ
8988 24827 นาง วจิิตราภรณแ  คําบดุดา บรีุรัมยแ
8989 52072 นางสาว กาญจนา  โคตรบรรเทา บรีุรัมยแ
8990 56586 นางสาว พมิพแมาดา  มุงคุณ บรีุรัมยแ
8991 30615 นาง ชญานิน  นิกูลรัมยแ บรีุรัมยแ
8992 46527 นางสาว จารุณี  ทาศรี บรีุรัมยแ
8993 30580 นาง เจษฎาภรณแ  ดีสุทธิ์ บรีุรัมยแ
8994 22352 นาย อนันทแ  หลุนบชูา บรีุรัมยแ
8995 63763 นาย กิตติ  ชะนุดรัมยแ บรีุรัมยแ
8996 67290 นางสาว บษุกร  มุลตรีบตุร บรีุรัมยแ
8997 24833 นาย วโิรจนแ  ปลีนารัมยแ บรีุรัมยแ
8998 62704 นางสาว สุรภากร  อภริติง บรีุรัมยแ
8999 66374 นางสาว ภคัชวรัญชนแ  ภตูะลา บรีุรัมยแ
9000 30500 นาง ณัชชา  ธนสีลังกูร บรีุรัมยแ
9001 67289 นาย ธนารัตนแ  หนองหาร บรีุรัมยแ
9002 40507 นาย นอย  พรมนัด บรีุรัมยแ
9003 26762 นาย วโิรจนแ  กุสิรัมยแ บรีุรัมยแ
9004 59842 นาย กิตติพงศแ  มีแกว บรีุรัมยแ
9005 56906 นางสาว เบญจนุ  ศรีประทมุ บรีุรัมยแ
9006 51993 นาย ภทัราวธุ  ดาแกว บรีุรัมยแ
9007 11929 นาง นันทยิา  วงษแสําแดง บรีุรัมยแ
9008 29775 นาง ฉตารักษแ  อาจทวกีุล บรีุรัมยแ
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9009 32512 นาง ปณุยนุช  ราษเีมฆ บรีุรัมยแ
9010 56931 นางสาว ศริญญา  ซุนเฮงกุล บรีุรัมยแ
9011 9958 นาง ลําใย  นุมนวลพทิกัษแ บรีุรัมยแ
9012 27440 นางสาว ปาริชาติ  ถุนนอก บรีุรัมยแ
9013 67340 นางสาว สุดใจ  สกุลจร บรีุรัมยแ
9014 39862 นาง สายชล  แวงสันเทยีะ บรีุรัมยแ
9015 43670 นาย สันติชาติ  บรัุตนแ บรีุรัมยแ
9016 55435 ส.อ. ศุภกิจ  จันทรแกลางเดือน บรีุรัมยแ
9017 11922 นาง ดุสิตา  ชื่นชุมแสง บรีุรัมยแ
9018 24823 นาง จิดาภา  ลุนกําพี้ บรีุรัมยแ
9019 56934 นาง ธญัญภสัรแ  สิทธวิะ บรีุรัมยแ
9020 16605 นางสาว แววดาว  ศรีนนตรี บรีุรัมยแ
9021 33174 นางสาว กัญจนแรัตนแ  ธาราธรีพงศแ บรีุรัมยแ
9022 33175 นาง บําเพญ็  ไกรสร บรีุรัมยแ
9023 35427 นาย สุริยา  ศรีสัตยานุกูล บรีุรัมยแ
9024 60892 นาย พงษแพนัธแ  พวงมาลัย บรีุรัมยแ
9025 24858 นาง สมหมาย  พรมเมลแ บรีุรัมยแ
9026 33347 นาย เอกชัย  เตียงงา บรีุรัมยแ
9027 24824 นาง รุงตะวนั  จันทะมณี บรีุรัมยแ
9028 30576 นาง สุนันทา  แฉลมไธสง บรีุรัมยแ
9029 32346 นาง เทยีมจันทรแ  จันทรแดอน บรีุรัมยแ
9030 40531 ส.ต.ท. สมโภชนแ  จันทรแดอน บรีุรัมยแ
9031 64014 นาย ไชยา  ศรีพนม บรีุรัมยแ
9032 64017 นาง นีละมัย  หมื่นหาวงศแ บรีุรัมยแ
9033 67746 นางสาว จริยา  ขุนโอษฐแ บรีุรัมยแ
9034 20024 นาง อรอนงคแ  เพยีขันทา บรีุรัมยแ
9035 52257 นาย วฑูิรยแ  สําราญรัมยแ บรีุรัมยแ
9036 11918 นาง นพมาศ  รักกุศล บรีุรัมยแ
9037 22690 นาง อาทติยแ  สรวนรัมยแ บรีุรัมยแ
9038 29557 นาง จารุณี  ชิรัมยแ บรีุรัมยแ
9039 53368 นาย ปวรีแ  แกลวกลา บรีุรัมยแ
9040 21639 นางสาว ศุภานัน  ราชภกัดี บรีุรัมยแ
9041 64910 นาง วภิาวรรณ  โคดสุวนั บรีุรัมยแ
9042 21712 นาง รัตนากร  โพธขิํา บรีุรัมยแ
9043 30562 นาง สุภาพร  เงยวจิิตร บรีุรัมยแ
9044 41523 นาย สากล  ภูขันเงิน บรีุรัมยแ
9045 40525 นาง สังคม  ธรรมโกศล บรีุรัมยแ
9046 33257 นาง ภทัรา  ชาญประโคน บรีุรัมยแ
9047 35377 นางสาว พลอยนภสั  คงคา บรีุรัมยแ
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9048 61564 นางสาว ธญัญาทพิยแ  สุขดี บรีุรัมยแ
9049 41940 นาง ฉัตรลัดดา  กุศลเสถียร บรีุรัมยแ
9050 63967 นางสาว อภญิญา  เงินเกา บรีุรัมยแ
9051 9918 นางสาว ยุราพร  เปอืยหนองแข บรีุรัมยแ
9052 63405 นาย ชัยภทัร  โนนกระโทก บรีุรัมยแ
9053 30526 นาย วชิญแภาส  ผลกระโทก บรีุรัมยแ
9054 35388 นาง จิตตวดี  ใจภพ บรีุรัมยแ
9055 60109 นาง พนัทวิา  อาจชะนะ บรีุรัมยแ
9056 65483 นาง พรรณเพญ็  ขาวลา บรีุรัมยแ
9057 44878 นางสาว ธนัยแชนก  เสาวพนัธแ บรีุรัมยแ
9058 30515 นาง ศุภาพชิญแ  ลัทธิ บรีุรัมยแ
9059 35432 นาง ปารณียแ  ศรีเรือง บรีุรัมยแ
9060 66342 นางสาว ลลดา  เสาวพนัธแ บรีุรัมยแ
9061 61739 นางสาว กชพร  แกวอําไพ บรีุรัมยแ
9062 8431 นาง บญุสง  เกรัมยแ บรีุรัมยแ
9063 9910 นางสาว กิ่งกาญจนแ  แตงนอย บรีุรัมยแ
9064 15134 นางสาว วรรณาพร  กีรติตระกูล บรีุรัมยแ
9065 700041 นางสาว สรวยีแ  กสินรัมยแ บรีุรัมยแ
9066 24873 นาย ทว ี ภกัดีแกว บรีุรัมยแ
9067 63046 นาง นิตยา  ชุมเสนา บรีุรัมยแ
9068 35335 นาย ปรีชา  อินพทิกัษแ บรีุรัมยแ
9069 43582 นาย อุดม  รักษา บรีุรัมยแ
9070 56581 นางสาว ปรียานุช  พฒันชัย บรีุรัมยแ
9071 36260 นาย สุทธพิงษแ  แดนแกว บรีุรัมยแ
9072 47605 นางสาว นีรชา  วงศแโสภา บรีุรัมยแ
9073 68381 นางสาว มณีกานตแ  ทองแกว ปทมุธานี
9074 65734 นางสาว สุทธดิา  เอี่ยมสําอางคแ ปทมุธานี
9075 34569 นาย กันตณัช  ทปีตแทนิกฤติ ปทมุธานี
9076 56735 นาง ศุภรดา  จันทรแชูกล่ิน ปทมุธานี
9077 60031 นาง พรพมิล  คําแกว ปทมุธานี
9078 63785 นาง รุงนภา  เดชะดี ปทมุธานี
9079 67789 นางสาว อาภาพร  ลําใยผล ปทมุธานี
9080 15687 นางสาว นิภา  ลอยประดิษฐแ ปทมุธานี
9081 15780 นาย วทิวสั  เรืองทอง ปทมุธานี
9082 41839 นาง น้ําออย  จิตรชู ปทมุธานี
9083 56156 นางสาว สุฑารัตนแ  ยงเยี่ยงพนัธแ ปทมุธานี
9084 34008 นางสาว ศศินา  โสภาพนัธแ ปทมุธานี
9085 66704 นาง สาวติรี  สีโสดา ปทมุธานี
9086 68472 นาง สุคนธแทพิยแ  ฉายแผว ปทมุธานี
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9087 68473 นาง สมคิด  แสงทอง ปทมุธานี
9088 49292 นางสาว ณัฐพมิล  คํานึงบญุ ปทมุธานี
9089 24348 นาย ชนะพนัธุแ  สังขแสวสัด์ิ ปทมุธานี
9090 47114 นางสาว กรเกษ  เจริญวชัรวทิยแ ปทมุธานี
9091 54535 นางสาว เพญ็ศรี  เผือกนาโพธิ์ ปทมุธานี
9092 65583 นาย วชัระ  เชาวลิต ปทมุธานี
9093 15715 นางสาว ละออง  บํารุงบตุร ปทมุธานี
9094 15756 นาง ไสว  หงิสันเทยีะ ปทมุธานี
9095 67750 นางสาว จิดาภา  ธนูทอง ปทมุธานี
9096 64153 ส.ต. หญิง ปณิธาน  เดชประแดง ปทมุธานี
9097 21843 นาง มัลลิกา  ทนงคแ ปทมุธานี
9098 21853 นาง เสาวลี  ขันธจันทรแ ปทมุธานี
9099 21855 นาง สุภาภรณแ  ทองคํา ปทมุธานี
9100 30254 นาย ธวชัชัย  แมลงภู ปทมุธานี
9101 30255 นางสาว นิภาวรรณ  เรืองฤทธิ์ ปทมุธานี
9102 64658 นาย ณัฐพงษแ  ธรรมสุธรีแ ปทมุธานี
9103 65075 นางสาว ศศิธร  ลอมเจริญสุข ปทมุธานี
9104 67907 นาง วรรณิดา  ดีรัตนแ ปทมุธานี
9105 65363 นาย ภริู  สุทศันแ ปทมุธานี
9106 27081 นาย มานิตยแ  เสวยีงชัย ปทมุธานี
9107 33678 นาย ศุภวฒันแ  มีศรี ปทมุธานี
9108 46802 นางสาว นันธยิา  ทองเสริม ปทมุธานี
9109 50101 นางสาว พมิพแวไล  อรรณพเทวากุล ปทมุธานี
9110 54079 รอยเอก ชฎารัตนแ  สมวี ปทมุธานี
9111 67081 นางสาว วนันา  ปใญญะ ปทมุธานี
9112 30248 นาย วรีะเดช  นารีรักษแ ปทมุธานี
9113 34751 นางสาว วรินทรแวภิา  โรจนสุวรพงคแ ปทมุธานี
9114 40685 ด.ต. สมคิด  ภูผาน ปทมุธานี
9115 50814 นางสาว วนิดา  ไวสันเทยีะ ปทมุธานี
9116 65417 นางสาว ณัจฉรียา  สุนทรีรัตนแ ปทมุธานี
9117 53030 นาง สุดา  ทองวลัิย ปทมุธานี
9118 45760 พ.อ.ท. โสภณ  กุฎสุีข ปทมุธานี
9119 49989 นางสาว ปวณีา  สุขหอม ปทมุธานี
9120 65159 นาย นาวกีร  บญุตาระวะ ปทมุธานี
9121 15728 นาย สราวธุ  ถาพร ปทมุธานี
9122 65279 นางสาว อรวรรณ  วงษแปาน ปทมุธานี
9123 47505 นาย ภทัรศักด์ิ  เลิศสินรัตนแกุล ปทมุธานี
9124 50128 นางสาว ดาราพร  คุมทรัพยแ ปทมุธานี
9125 50130 นาง พรหมภนิันทแ  เฉลิมสุข ปทมุธานี
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9126 53444 นาย เกียรติพร  เกตุแกว ปทมุธานี
9127 56012 นางสาว ธญัญามาศ  ขวญัไฝ ปทมุธานี
9128 59440 นาง นิตยา  เอี่ยมเมือง ปทมุธานี
9129 59441 นางสาว วนิิดา  สุขสุมิตร ปทมุธานี
9130 66053 นาง นารถชนก  ชาลีวงษแ ปทมุธานี
9131 16920 นาง ปริศนา  วลัิยโรจนแ ปทมุธานี
9132 44278 นางสาว สุพชิชา  โตจับ ปทมุธานี
9133 46436 นาย สุชาติ  กิจสุวรรณ ปทมุธานี
9134 57877 นาง พฒันแนรี  ยันตแวเิศษ ปทมุธานี
9135 33656 นางสาว อรวรรณ  เมฆลอย ปทมุธานี
9136 34777 นางสาว สมทรัพยแ  จุมพล ปทมุธานี
9137 34821 นางสาว กนกวรรณ  หวยหงษแทอง ปทมุธานี
9138 52618 นาย โชคดี  อนุรักษแ ปทมุธานี
9139 53433 นาย ถวลัยแ  ศรีทอง ปทมุธานี
9140 61344 นางสาว พขัรนันทแ  ยอดสิน ปทมุธานี
9141 61345 นาย ไพรสณฑแ  เจริญผล ปทมุธานี
9142 34760 นาย รังสรรคแ  ทางเณร ปทมุธานี
9143 34763 นาย ยุทธนา  กระจาง ปทมุธานี
9144 34765 นางสาว จิตรา  หนักไหล ปทมุธานี
9145 34767 นางสาว จิดาภา  มีสมเดช ปทมุธานี
9146 45158 นาย บญุฤทธิ ์ ถนอมสวย ปทมุธานี
9147 45753 นาย เทยีนชัย  เครือบญุ ปทมุธานี
9148 45759 นาย ภทัรพล  มีศิริ ปทมุธานี
9149 45761 นาย วชิาญ  โตมา ปทมุธานี
9150 45763 นาย วฒิุศักด์ิ  สละ ปทมุธานี
9151 45766 นาง ขวญัใจ  แจมทมิ ปทมุธานี
9152 45768 นางสาว อังคณา  อมรลักษณแ ปทมุธานี
9153 62827 นาย จตุพร  สุรัตนเมธากุล ปทมุธานี
9154 45370 นางสาว บญุเรือน  เอี่ยมกาย ปทมุธานี
9155 50307 นาย ชัยสิทธิ ์ วงษแดิษฐแ ปทมุธานี
9156 53691 นางสาว เสาวณียแ  กาญจนถึง ปทมุธานี
9157 67082 นาง ขันทอง  บษุราคํา ปทมุธานี
9158 3212 นาง สุกัญญา  ชางปใ้น ปทมุธานี
9159 53141 นางสาว ณัฐติกาญจนแ  ศรีนวคุณาพร ปทมุธานี
9160 53436 นาย สุวยิะ  หนูมะเริง ปทมุธานี
9161 53842 นาย สมร  เฉลิมสุข ปทมุธานี
9162 62885 นางสาว นุจรี  เอี่ยมพชิัย ปทมุธานี
9163 66050 นางสาว สายฝน  บรรเทา ปทมุธานี
9164 23538 นาง จรรยา  ทั่งจันทรแ ปทมุธานี
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9165 51174 นาง มาลี  จักรปใ่น ปทมุธานี
9166 61220 นางสาว กรรณิกา  ถ้ําแกว ปทมุธานี
9167 43871 นาง ธนานันตแ  ทพิยแศุขวฒันา ปทมุธานี
9168 45354 นาย พงศกร  เสนะเกตุ ปทมุธานี
9169 68367 นาย อภสิิทธิ ์ พรอารีเอกชน ปทมุธานี
9170 68508 นาย นิพล  ธรรมวงศแ ปทมุธานี
9171 35148 นางสาว มลฤดี  เสนาโนฤทธิ์ ปทมุธานี
9172 45379 นาง มานิสา  พนูเพง็ ปทมุธานี
9173 45770 นาย เสว ี สาลี ปทมุธานี
9174 50842 จ.ส.ต. ประเสริม  กวางนอก ปทมุธานี
9175 52309 นางสาว ราตรี  คตดี ปทมุธานี
9176 52312 นาย ชาตรี  บวัจะมะ ปทมุธานี
9177 52777 นาย ชัยฤกษแ  สีหมวด ปทมุธานี
9178 55480 นาง พชัรินทรแ  โคตรศรี ปทมุธานี
9179 56356 นาง นุชจรี  อินทกฤษ ปทมุธานี
9180 60598 นางสาว สายใจ  หวงัดี ปทมุธานี
9181 52766 นาย ชัยรัตนแ  รักเดช ปทมุธานี
9182 52767 นาง นุชนาถ  เหมือนแมน ปทมุธานี
9183 52769 นาย ทวน  ดิษดี ปทมุธานี
9184 53821 นาง ชุลีพร  ตาลชวง ปทมุธานี
9185 59954 นางสาว จิตตรา  คุยตวน ปทมุธานี
9186 60596 นางสาว ปทติตา  กลีบบวั ปทมุธานี
9187 60597 นางสาว วนัเพญ็  จุยมวงศรี ปทมุธานี
9188 60828 นางสาว มะลิวลัยแ  แยมยิ้ม ปทมุธานี
9189 65886 นางสาว เกศกนก  ประดิษฐศรี ปทมุธานี
9190 43988 วาที่ร.ต. ปใญญาวฒิุ  จวงพนัธแ ปทมุธานี
9191 52770 นาง บญุออม  คงมี ปทมุธานี
9192 36235 นางสาว ศิริวรรณ  พึ่งทอง ปทมุธานี
9193 54942 นางสาว รัศมี  ศุภเอม ปทมุธานี
9194 61127 นางสาว อรพรรณ  วงศแศิริพรพนัธแ ปทมุธานี
9195 30260 นางสาว กัลยกร  วลาสินธุแ ปทมุธานี
9196 5318 นาย ณรงคแศักด์ิ  แทนบญุ ปทมุธานี
9197 52378 นาย มาโนช  สินธจุริวตัร ปทมุธานี
9198 65745 นางสาว สุชาดา  บณัฑิตภริมยแ ปทมุธานี
9199 46433 นาย วรัิช  รัตนวชิิตสรรคแ ปทมุธานี
9200 46804 นาย ขวญัชัย  สุขสมกร ปทมุธานี
9201 49849 นาย ธนกร  สิญธแเจริญ ปทมุธานี
9202 68491 นาย วรภาคย  หงษแทอง ปทมุธานี
9203 53347 นางสาว กาญจนพร  มูลไทย ปทมุธานี



237

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
9204 43973 นางสาว กัญญพชัญแ  สังขแวรรณะ ปทมุธานี
9205 52653 นางสาว กฤษณา  ไพศาลธรรม ปทมุธานี
9206 53401 นาง อัจฉรา  ปณิฑศิริ ปทมุธานี
9207 65990 นางสาว นุจรินทรแ  สุจันทา ปทมุธานี
9208 67515 นาง พรทพิยแ  เทยีนสุวรรณ ปทมุธานี
9209 981 นาย สุเทพ  ดวงเงิน ปทมุธานี
9210 27085 นาย วรัิตนแ  สักขี ปทมุธานี
9211 45772 นาง ดวงใจ  รุงแกว ปทมุธานี
9212 45773 นางสาว นริศรา  เนตรสวาง ปทมุธานี
9213 45774 นาง จินตนา  แกวศรีงาม ปทมุธานี
9214 45776 นาย ทศิาดม  เหล่ียมขํา ปทมุธานี
9215 45777 นาง พชัรินทรแ  เมฆหมอก ปทมุธานี
9216 45782 นาย พนัธแศักด์ิ  จุทพิยแ ปทมุธานี
9217 45787 นาง วณาพร  กล่ินสุคนธแ ปทมุธานี
9218 47935 นาย วรัิช  กลอมเกล้ียง ปทมุธานี
9219 39276 นาย วนิ  นาคทรงแกว ปทมุธานี
9220 40221 นาย สุรศักด์ิ  ขันธรุา ปทมุธานี
9221 50610 นาย กฤชพจิักษณแ  ประทมุทอง ปทมุธานี
9222 6767 นาง เพญ็นิภา  แมนสกุล ปทมุธานี
9223 34776 นางสาว มนฤดี  เงาภูทอง ปทมุธานี
9224 43527 นาย พรีะพงษแ  ศรียะพนัธแ ปทมุธานี
9225 33144 นาย สมชาย  ยอดจันทรแ ปทมุธานี
9226 43975 นาย ธาดา  ถาวรรัตนแ ปทมุธานี
9227 47123 นาย ชัชรินทรแ  เผือกขาวผอง ปทมุธานี
9228 17277 นาง จิตรา  ธรรมหรรษา ปทมุธานี
9229 49850 นาย พชิัย  เสนาะเสียง ปทมุธานี
9230 58600 นาง พชัรินทรแ  สุขบําเพงิ ปทมุธานี
9231 66996 นาง อระทยั  สถาวรสมิตร ปทมุธานี
9232 1404 นาง วลิาวลัยแ  กอรม ปทมุธานี
9233 15628 นาย บวร  ชูไกรลาศ ปทมุธานี
9234 34789 นาย อนุสรณแ  บญุคํา ปทมุธานี
9235 41973 นางสาว รุงทพิยแ  ศรีโมรส ปทมุธานี
9236 53587 นางสาว มนธชิา  เขียวแกว ปทมุธานี
9237 34775 นาง สมใจ  จันทรแไพศรี ปทมุธานี
9238 48071 นาย พงศธร  ชัยศิริ ปทมุธานี
9239 65238 นาย พงศแณภทัร  ดีวาจา ปทมุธานี
9240 51966 นาง วรัญญา  แสงน้ํา ปทมุธานี
9241 33231 นาง ปาลิกา  ยวดยิ่ง ปทมุธานี
9242 51173 นางสาว สุกัลญา  ไวเขตกรณแ ปทมุธานี
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9243 52375 นางสาว มนธชิา  บณัฑิตภริมยแ ปทมุธานี
9244 52604 นางสาว นฤนาต  มะกลํ่าทอง ปทมุธานี
9245 53510 นาย บญุเลิศ  จิตรีเชาวแ ปทมุธานี
9246 13199 นาง พชัรินทรแ  โชคชัยวศิิษฎแ ปทมุธานี
9247 29984 นาง ศิริวรรณ  โพธิง์าม ปทมุธานี
9248 52599 นางสาว กรรณิการแ  ตนสกุล ปทมุธานี
9249 52600 นางสาว นฤมล  เจริญสุข ปทมุธานี
9250 61693 นางสาว สุธนิี  ยอดยิ่ง ปทมุธานี
9251 50129 นางสาว ปทมุวนั  เนตรโสภา ปทมุธานี
9252 52911 นาย ยอดชาย  ทองศิริ ปทมุธานี
9253 67247 นาย ไชยนันทแ  อิมี ปทมุธานี
9254 21854 นาย พเิชฐ  สยามรัฐ ปทมุธานี
9255 27093 นาง เบญจมาศ  เขียวอําพร ปทมุธานี
9256 28966 นางสาว ภธัทรา  เขียวอําพร ปทมุธานี
9257 59370 นาย ภานุพนัธุแ  วฒันธาํรงคแ ปทมุธานี
9258 63172 นาย กฤตภคั  พฒันแภพูงษแ ปทมุธานี
9259 67024 นาย ธนธร  อยูยืน ปทมุธานี
9260 67433 จ.ส.อ. ยุทธนา  แสงเดือน ปทมุธานี
9261 52311 พ.อ.อ. สมศักด์ิ  ผิวบาง ปทมุธานี
9262 24796 นางสาว สุภานัน  คงนวม ปทมุธานี
9263 31706 นาง อภญิญา  ยอดเกตุ ปทมุธานี
9264 31707 นาง ศุภวดี  ผ่ึงผาย ปทมุธานี
9265 34746 วาที่ร.ต. สมศักด์ิ  ชูสวาง ปทมุธานี
9266 52476 นางสาว ณภาสแณัฐ  มั่งมี ปทมุธานี
9267 56184 นาง เพชรา  โพธิเ์งิน ปทมุธานี
9268 31703 นางสาว สายรุง  กุมเกวยีน ปทมุธานี
9269 52471 นาย สุภทัรแ  จงใจ ปทมุธานี
9270 52474 นางสาว ยมลรัฐ  พนาพทิกัษแกุล ปทมุธานี
9271 61647 นางสาว วริศรา  แปงูทา ปทมุธานี
9272 67623 นางสาว ประภาพร  รุงปิ่น ปทมุธานี
9273 67685 นาง สาริศา  อัมพนัศิริ ปทมุธานี
9274 64191 นางสาว ปราณี  พลูพทิกัษแธรรม ปทมุธานี
9275 20062 นางสาว อาทยิา  อินทรแจันทรแ ปทมุธานี
9276 66869 นางสาว วรรณฉว ี คุมเกตุ ปทมุธานี
9277 66924 นางสาว ญาณิศา  ชีตารักษแ ปทมุธานี
9278 66928 นางสาว สุจิตตา  มีเลิศ ปทมุธานี
9279 66937 นางสาว กิรณา  ศรุตานันทแ ปทมุธานี
9280 66938 นางสาว ดวงสมร  เฮงประเสริฐ ปทมุธานี
9281 66939 นาย ขันชัย  แกวโมรา ปทมุธานี
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9282 66941 นางสาว วลิาสินี  หลงแปนู ปทมุธานี
9283 66957 นาง จารุณี  ผลพทิกัษแ ปทมุธานี
9284 66929 นางสาว ปณิุกา  สิทธธิรรม ปทมุธานี
9285 52470 นางสาว ณัฐธดิา  โตจับ ปทมุธานี
9286 60236 นางสาว พรศรี  สําลี ปทมุธานี
9287 56720 นางสาว ลลิตา  พลูงาม ปทมุธานี
9288 35544 นาย สุทธพิร  เที่ยงธรรม ประจวบคีรีขันธแ
9289 45083 นางสาว สุกัญญา  ขุนสูงเนิน ประจวบคีรีขันธแ
9290 58115 นาย ชาญยุทธ  งามสมทรง ประจวบคีรีขันธแ
9291 32891 นางสาว พชิญาภา  คีรีวฒันแ ประจวบคีรีขันธแ
9292 1636 นาย อโนทยั  มวงพุม ประจวบคีรีขันธแ
9293 1638 นาย รัฐวรัิญชนแ  เทพพชิิตสุมทร ประจวบคีรีขันธแ
9294 1640 นาง บงัอร  สังขแคงเมือง ประจวบคีรีขันธแ
9295 1642 นางสาว อารีรัตนแ  เพง็ไพบลูยแ ประจวบคีรีขันธแ
9296 9238 นางสาว อรัญพร  วจิิตรวรพงศแ ประจวบคีรีขันธแ
9297 37521 นาย สักกแ  คนฉลาด ประจวบคีรีขันธแ
9298 14642 นาย อนุศักด์ิ  วเิศษสังขแ ประจวบคีรีขันธแ
9299 14644 นาง สุนทรี  บําเพญ็ผล ประจวบคีรีขันธแ
9300 42743 นางสาว วารุณี  เฟื่องจรัส ประจวบคีรีขันธแ
9301 54814 นาง ชญาภา  เทยีมเทศ ประจวบคีรีขันธแ
9302 55997 นาย ทรงวธุ  อาจสัญจร ประจวบคีรีขันธแ
9303 65710 นางสาว จันทรา  ธรรมรักษแ ประจวบคีรีขันธแ
9304 1700 นาย คมกฤช  สุขโข ประจวบคีรีขันธแ
9305 1706 นาย นิพนธแ  สนธิ ประจวบคีรีขันธแ
9306 1633 นาย ธนะกิจ  แทนคุณ ประจวบคีรีขันธแ
9307 1682 นาง พมิพแลภสั  กลางสุรินทรแ ประจวบคีรีขันธแ
9308 1690 นางสาว เสริมศิริ  กําเหนิดดิษฐ ประจวบคีรีขันธแ
9309 1692 นาย ธรรมนูญ  จวนกระจาง ประจวบคีรีขันธแ
9310 1698 นาย ศักดา  ชื่นจิต ประจวบคีรีขันธแ
9311 1725 นาง พนาไพ  สุขโข ประจวบคีรีขันธแ
9312 31507 นาย หาญชัย  สินสอาด ประจวบคีรีขันธแ
9313 31508 นาย ธรีาเมท  พหิสููตร ประจวบคีรีขันธแ
9314 40257 นาย บญุยืน  เลียบดี ประจวบคีรีขันธแ
9315 42331 นาย กิตติ  ศรีกําเหนิด ประจวบคีรีขันธแ
9316 49625 นาง สุพรรษา  ใจเสง่ียม ประจวบคีรีขันธแ
9317 49626 นางสาว ปใทมา  สายสกล ประจวบคีรีขันธแ
9318 60913 นาย ศักด์ิชาย  ศุกระศร ประจวบคีรีขันธแ
9319 62688 นางสาว พชรภรณแ  ทองเงิน ประจวบคีรีขันธแ
9320 63476 นาย ชานนทแ  ชื่นแดง ประจวบคีรีขันธแ
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9321 36479 นางสาว ศุภฌิาณัฐฏ ี สารผล ประจวบคีรีขันธแ
9322 66328 นางสาว ดวงใจ  อัสแสง ประจวบคีรีขันธแ
9323 66520 นางสาว บษุกร  เอมโอษฐแ ประจวบคีรีขันธแ
9324 67409 นาง จุฑาทพิยแ  มอญขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
9325 68373 นางสาว สุภสัสรา  เกาะเกตุ ประจวบคีรีขันธแ
9326 68468 นาย ฉัตรดํารงคแ  เชื้อนาม ประจวบคีรีขันธแ
9327 68469 นางสาว สุดารัตนแ  พรมสอาด ประจวบคีรีขันธแ
9328 68470 นางสาว เม  กองแกว ประจวบคีรีขันธแ
9329 49627 นาย อนิวรรตนแ  เปล่ียนปราณ ประจวบคีรีขันธแ
9330 51449 นางสาว เนือง  ชาวเมืองกรุง ประจวบคีรีขันธแ
9331 1737 นาย ธงชัย  จันทรแสุข ประจวบคีรีขันธแ
9332 1733 นาง อาภรณแ  สังขแศิริ ประจวบคีรีขันธแ
9333 31514 นางสาว วลัวภิา  ชูแกว ประจวบคีรีขันธแ
9334 45076 นางสาว พงึพศิ  จันทรแชูกล่ิน ประจวบคีรีขันธแ
9335 66683 นางสาว วรรณวศิา  ฉิมฉลอง ประจวบคีรีขันธแ
9336 67033 นางสาว ฉันทนา  คงขันธแ ประจวบคีรีขันธแ
9337 12379 นางสาว ฐิติรัตนแ  วงศแเณร ประจวบคีรีขันธแ
9338 23519 นางสาว รัตนา  เสงสุน ประจวบคีรีขันธแ
9339 1722 ส.ต.อ. มนู  คําทอง ประจวบคีรีขันธแ
9340 14313 นาง จรรยา  สองเมือง ประจวบคีรีขันธแ
9341 31513 นางสาว ดารารัตนแ  สุดชู ประจวบคีรีขันธแ
9342 42694 นางสาว ปยิะอนงคแ  ชางแกว ประจวบคีรีขันธแ
9343 60640 นางสาว ชลชญา  ทมุจันทรแ ประจวบคีรีขันธแ
9344 61414 นาง จินตนา  ศรีวงั ประจวบคีรีขันธแ
9345 12378 นาย นิกร  กล่ินเกล้ียง ประจวบคีรีขันธแ
9346 31515 นาย มงคล  พวงจาด ประจวบคีรีขันธแ
9347 40275 นางสาว ธรีะนุช  แพใหญ ประจวบคีรีขันธแ
9348 45077 นางสาว รววีรรณ  คีรีนิล ประจวบคีรีขันธแ
9349 45079 นางสาว สุภาวดี  เกาะเกตุ ประจวบคีรีขันธแ
9350 56049 นางสาว ศันสนียแ  เปรมปรีด์ิ ประจวบคีรีขันธแ
9351 64224 นางสาว ณัฐวราพร  แกวสะอาด ประจวบคีรีขันธแ
9352 1684 นาง เรืองศิริ  วเิชียรฉาย ประจวบคีรีขันธแ
9353 63477 นาย สิทธพิงษแ  โลหติหาญ ประจวบคีรีขันธแ
9354 66959 นางสาว นิตยา  คะรือรักษแ ประจวบคีรีขันธแ
9355 1644 นาย ธานินทรแ  บญุนี ประจวบคีรีขันธแ
9356 63200 นาย สุเมธ  นิยมสมุทรานนทแ ประจวบคีรีขันธแ
9357 64975 จ.ส.อ. อภสิิทธิ ์ ราชสมณะ ประจวบคีรีขันธแ
9358 67095 นาย อภนิัทธแ  นิลสุข ประจวบคีรีขันธแ
9359 1639 นางสาว ชลธริา  นองสินธแ ประจวบคีรีขันธแ
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9360 1727 นางสาว คุลิกา  คลับคลาย ประจวบคีรีขันธแ
9361 57646 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ สุกไกรสร ประจวบคีรีขันธแ
9362 65019 นางสาว ติณฑแณภสั  สายสุนทร ประจวบคีรีขันธแ
9363 65711 นาง พมิพแใจ  วณิชยารุงเรือง ประจวบคีรีขันธแ
9364 65712 นางสาว มาริสา  เกตุแกว ประจวบคีรีขันธแ
9365 66493 นาง ปนัดดา  งามขํา ประจวบคีรีขันธแ
9366 27213 นางสาว พมิพแลักษณแ  ชูแกว ประจวบคีรีขันธแ
9367 28674 นางสาว อาภาภรณแ  พนูสวสัด์ิ ประจวบคีรีขันธแ
9368 37691 นางสาว สุภาพร  สอนชัด ประจวบคีรีขันธแ
9369 63524 นาย วชัระ  งอนรถ ประจวบคีรีขันธแ
9370 64826 นางสาว เนตรนรินทรแ  นกนวม ประจวบคีรีขันธแ
9371 67407 นางสาว น้ําผ้ึง  พกุกะพนู ประจวบคีรีขันธแ
9372 1719 จ.อ. นิคม  พมิพแวงคแษา ประจวบคีรีขันธแ
9373 14634 นางสาว ภทัราพร  หทูพิยแ ประจวบคีรีขันธแ
9374 28673 นาย กิตติศักด์ิ  รัตนคช ประจวบคีรีขันธแ
9375 53727 นางสาว ฤทยัภทัร  ทรัพยแมา ประจวบคีรีขันธแ
9376 66074 นางสาว สุภชัชา  เอมโอฐ ประจวบคีรีขันธแ
9377 66075 นางสาว สุชาดา  เพิ่มพนู ประจวบคีรีขันธแ
9378 66440 นางสาว ภทัรวดี  ลวนศรีมงคล ประจวบคีรีขันธแ
9379 1726 นางสาว พรทพิยแ  จินดาไทย ประจวบคีรีขันธแ
9380 16761 นางสาว จีรวรรณ  ศรีพรม ประจวบคีรีขันธแ
9381 23515 นาย สมพงษแ  ศรีกําเหนิด ประจวบคีรีขันธแ
9382 40259 นาง เนาวรัช  สินเกิด ประจวบคีรีขันธแ
9383 55447 นาง ศันสนียแ  เรืองฤทธิ์ ประจวบคีรีขันธแ
9384 62126 นางสาว วาสนา  คําคลาย ประจวบคีรีขันธแ
9385 66101 นางสาว สุภาวดี  อยูเย็น ประจวบคีรีขันธแ
9386 65675 นางสาว วมิล  มาเที่ยง ประจวบคีรีขันธแ
9387 6672 นางสาว นิลวรรณแ  คชเวช ประจวบคีรีขันธแ
9388 6673 นาง ดนุภา  รัตนพงศแ ประจวบคีรีขันธแ
9389 63030 นาง พชัรี  วงศแเรือง ประจวบคีรีขันธแ
9390 65677 นางสาว อรวรรณ  กล่ินเทยีน ประจวบคีรีขันธแ
9391 14639 นาง ณิศาชล  ปานเมือง ประจวบคีรีขันธแ
9392 14640 นางสาว สุนันทา  เย็นลับ ประจวบคีรีขันธแ
9393 14641 นาย เกษมสันตแ  งามขํา ประจวบคีรีขันธแ
9394 52158 นางสาว ดวงดาว  เสริมพนัธแ ประจวบคีรีขันธแ
9395 59432 นาง ปยิะดา  สีแสง ประจวบคีรีขันธแ
9396 34674 นาย อดิศักด์ิ  บญุธรรม ประจวบคีรีขันธแ
9397 67829 นางสาว พชัราภรณแ  ตาละลักษมณแ ประจวบคีรีขันธแ
9398 11701 นาง สุมาลี  มากแกว ประจวบคีรีขันธแ
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9399 31521 นาย ประสาน  วงศแเรือง ประจวบคีรีขันธแ
9400 31524 นาง ภทัรานิษฐแ  เผาชู ประจวบคีรีขันธแ
9401 44005 นางสาว วชิดา  ประชุมทอง ประจวบคีรีขันธแ
9402 61880 นางสาว อุษณียแ  จันทรแงาม ประจวบคีรีขันธแ
9403 65467 นาย วราวฒิุ  อนทอง ประจวบคีรีขันธแ
9404 65468 นาย พฒันชัย  พงษา ประจวบคีรีขันธแ
9405 68312 นาย ธนศักด์ิ  แสงจันทรแ ประจวบคีรีขันธแ
9406 68348 พ.จ.อ. ดอน  แดงเครือ ประจวบคีรีขันธแ
9407 1731 นางสาว ฟาูรุง  แสนสบาย ประจวบคีรีขันธแ
9408 22487 นางสาว บญุญารัสมิ์  ดานอนุพนัธแ ประจวบคีรีขันธแ
9409 41769 นาย ประสาร  ศรีสมุทรแ ประจวบคีรีขันธแ
9410 54633 นางสาว สุนันญา  มวงทอง ประจวบคีรีขันธแ
9411 1664 นาย เจริญ  ออมสิน ประจวบคีรีขันธแ
9412 1676 นาย สุพล  วงษแเรือง ประจวบคีรีขันธแ
9413 1680 นาง จันทรา  บญุธรรม ประจวบคีรีขันธแ
9414 38655 นาย ปรัตถกร  ปลองไหม ประจวบคีรีขันธแ
9415 55060 นาง นงเยาวแ  อยูเย็น ประจวบคีรีขันธแ
9416 65060 นางสาว รุงเพชร  เบี่ยงสวาท ประจวบคีรีขันธแ
9417 65102 นาง ยุพนิ  คําระหงษแ ประจวบคีรีขันธแ
9418 42996 นางสาว เรณู  รอนแกว ประจวบคีรีขันธแ
9419 46005 นาง สายฝน  ทบัใหญ ประจวบคีรีขันธแ
9420 56827 นางสาว อรสา  จันทรแมริต ประจวบคีรีขันธแ
9421 66968 นาย สถาพร  ถาวรนุรักษแ ประจวบคีรีขันธแ
9422 67497 นาย เทวา  จันทรมริต ประจวบคีรีขันธแ
9423 67717 นาย ณัฐพงศแ  เกิดสุข ประจวบคีรีขันธแ
9424 40264 นางสาว วนัดี  ทองล่ิม ประจวบคีรีขันธแ
9425 24128 นางสาว นิตยา  โชคกิจการ ประจวบคีรีขันธแ
9426 58228 นางสาว ชลาพร  ขาวพวง ประจวบคีรีขันธแ
9427 65953 นาย บญุสง  โพธิท์อง ประจวบคีรีขันธแ
9428 65954 นาง สุภาพร  โพธิท์อง ประจวบคีรีขันธแ
9429 65955 นาง สุรีพร  จิตตแโสภาส ประจวบคีรีขันธแ
9430 65956 นางสาว ปาลิตา  พฒันธานี ประจวบคีรีขันธแ
9431 65957 นาง วราภรณแ  บวัโรย ประจวบคีรีขันธแ
9432 1659 นาย ใกลรุง  ผุดเผือก ประจวบคีรีขันธแ
9433 32901 นาย จีระวฒิุ  ปฏสัิมภทิาวฒิุ ประจวบคีรีขันธแ
9434 1671 นาย สุรินทรแ  ฟใกเถื่อน ประจวบคีรีขันธแ
9435 55949 นาย เอกชัย  ชออบเชย ประจวบคีรีขันธแ
9436 56888 นาง วราภรณแ  มีเอี่ยม ประจวบคีรีขันธแ
9437 58315 นาง ทพิยแสุคนธแ  รูปสูง ประจวบคีรีขันธแ
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9438 58317 นางสาว ชัญญาพชัรแ  ลักษณาววิฒันแ ประจวบคีรีขันธแ
9439 63000 นางสาว อําพร  เกิดพนัธแ ประจวบคีรีขันธแ
9440 64330 นางสาว นุชจรียแ  เอี่ยมสะอาด ประจวบคีรีขันธแ
9441 65903 นางสาว ศยามล  มุกคะวคั ประจวบคีรีขันธแ
9442 68309 นางสาว กุสุมา  เขียวเพกา ประจวบคีรีขันธแ
9443 156 นาง ปริชาติ  ฟใกเถื่อน ประจวบคีรีขันธแ
9444 157 นาย วรินทรแ  พศิาลทรัพยแ ประจวบคีรีขันธแ
9445 23516 นาย ธงชัย  สมเสนาะ ประจวบคีรีขันธแ
9446 23520 นาย เพิ่มพนัธแ  ทดัศรี ประจวบคีรีขันธแ
9447 45085 นางสาว นุชนาต  ทพิยแเนตร ประจวบคีรีขันธแ
9448 48695 นาย ประสพพร  พวงพี ประจวบคีรีขันธแ
9449 164 นางสาว ศศิธร  รักษแเมธี ประจวบคีรีขันธแ
9450 67813 นาย ทรงพล  ศรีแกว ประจวบคีรีขันธแ
9451 67884 นางสาว ชนิตา  มานิตากูล ประจวบคีรีขันธแ
9452 154 นาย เสรี  สมศักด์ิ ประจวบคีรีขันธแ
9453 40908 นาง วราภรณแ  เดชสงคราม ประจวบคีรีขันธแ
9454 53798 นางสาว บญุยานุช  กันแกว ประจวบคีรีขันธแ
9455 1686 นาง สุรินทรแ  เมฆขยาย ประจวบคีรีขันธแ
9456 1705 นาง สุภา  วนัชัย ประจวบคีรีขันธแ
9457 16764 นางสาว สมจิต  มีผล ประจวบคีรีขันธแ
9458 48697 นางสาว เบญญารัศมแ  อรุณบรรเจิดกุล ประจวบคีรีขันธแ
9459 48700 นาย นันทกิจ  โอเอี่ยม ประจวบคีรีขันธแ
9460 58316 นาย ไพโรจนแ  เชิดฉิ่ง ประจวบคีรีขันธแ
9461 66105 นางสาว เรวดี  โปแกว ประจวบคีรีขันธแ
9462 68311 นาย อาทติยแ  ตูวเิชียร ประจวบคีรีขันธแ
9463 1710 นาง ธนพร  รังวดั ประจวบคีรีขันธแ
9464 44723 นางสาว แสงสุรียแ  ปูุดํา ประจวบคีรีขันธแ
9465 26088 นาง นันทแนภสั  คาบตุร ประจวบคีรีขันธแ
9466 48696 นางสาว พรทภิา  สวนอนันตแ ประจวบคีรีขันธแ
9467 1716 นาย สมหมาย  ทองคํา ประจวบคีรีขันธแ
9468 53139 นาง พรพรรณ  เกิดมี ประจวบคีรีขันธแ
9469 11228 นาย กลยุทธ  กุยุคํา ประจวบคีรีขันธแ
9470 47345 นางสาว กันตินันทแ  นกขุนทอง ประจวบคีรีขันธแ
9471 10402 นาย ทวศัีกด์ิ  พานเพชร ประจวบคีรีขันธแ
9472 66343 นาง ศุภลักษณแ  ชูสกุล ประจวบคีรีขันธแ
9473 28680 นางสาว ปนัดดา  ศันเสนียกุล ประจวบคีรีขันธแ
9474 31526 นาง พริวรรณแ  ไพบลูยแอนันตแ ประจวบคีรีขันธแ
9475 31571 นาย อธพิงษแ  นาครอด ประจวบคีรีขันธแ
9476 55769 พ.อ.อ. สนธยา  บบุผาดา ประจวบคีรีขันธแ
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9477 62210 นางสาว ทบัทมิ  แสงงาม ประจวบคีรีขันธแ
9478 37528 นาย พทิยา  โพธิพ์ุม ประจวบคีรีขันธแ
9479 37529 นางสาว สุชาดา  ศรีเพชรภมูิ ประจวบคีรีขันธแ
9480 54073 นางสาว ณัฎฐิชา  เนียมศรี ประจวบคีรีขันธแ
9481 54631 นาย สรวศิ  เหน็แกว ประจวบคีรีขันธแ
9482 54636 นางสาว ผกาภรณแ  น้ํากล่ัน ประจวบคีรีขันธแ
9483 59162 นางสาว วไิลวรรณ  พวงทอง ประจวบคีรีขันธแ
9484 1732 นาย นิธศิ  อิ่มสมบติั ประจวบคีรีขันธแ
9485 56761 นางสาว พฒันา  สามเกลียว ประจวบคีรีขันธแ
9486 58272 นางสาว ธนพรรณ  ศรีวลัิย ประจวบคีรีขันธแ
9487 1709 นาย ทรงฤทธิ ์ มณีโชติ ประจวบคีรีขันธแ
9488 1713 นางสาว ชัญญภสั  สุวรรณสินชัย ประจวบคีรีขันธแ
9489 1738 นางสาว นาตยา  อยูไตรศร ประจวบคีรีขันธแ
9490 6599 นาง จิตรา  ศรีกําเหนิด ประจวบคีรีขันธแ
9491 14316 นาง อรอุมา  เมืองทอง ประจวบคีรีขันธแ
9492 30212 นาย จักรกฤษณแ  พงษแพวั ประจวบคีรีขันธแ
9493 48703 นางสาว รัชนี  เกษมสุขไพศาล ประจวบคีรีขันธแ
9494 65348 นาง จรรญา  เดชรอด ประจวบคีรีขันธแ
9495 65350 นาง หทยันุช  กิมเห ประจวบคีรีขันธแ
9496 52561 นางสาว ทพิวรรณ  ปใญญาหาญ ประจวบคีรีขันธแ
9497 14491 นาง สุดาพร  กันตะพงษแ ประจวบคีรีขันธแ
9498 60993 นางสาว ณยา  ศุภสุนทราธร ประจวบคีรีขันธแ
9499 46355 นางสาว ทพิยา  สอนแข็ง ประจวบคีรีขันธแ
9500 47349 นาง รัชนีวรรณ  พรมเล็ก ประจวบคีรีขันธแ
9501 48698 นางสาว นาถนภา  กอบวยิะกรณแ ประจวบคีรีขันธแ
9502 62211 นางสาว ศุภสิรา  สิงหเสนา ประจวบคีรีขันธแ
9503 16765 นางสาว ศิริลักษณแ  ศรีชวงประเสริฐ ประจวบคีรีขันธแ
9504 1670 นาย วรพล  ทองถึก ประจวบคีรีขันธแ
9505 1730 นางสาว นฤวรรณ  เทยีบทอง ประจวบคีรีขันธแ
9506 48706 นาง สุพร  จุทิ่น ประจวบคีรีขันธแ
9507 1724 นาย นริศรแ  ลัคนากาล ประจวบคีรีขันธแ
9508 61651 นางสาว พทัยา  คุมมัน ประจวบคีรีขันธแ
9509 51983 นางสาว ประไพวดี  ทศพนัธแ ปราจีนบรีุ
9510 19501 นาย ณัฐรุทธิ ์ สุขสัมพนัธแ ปราจีนบรีุ
9511 11348 นาย วทิยา  เดชา ปราจีนบรีุ
9512 21281 นางสาว ณัฐพร  สมใจ ปราจีนบรีุ
9513 21288 นางสาว สมบรูณแ  ชนะภยั ปราจีนบรีุ
9514 32324 นาย สิปปกร  ยะระสิทธิ์ ปราจีนบรีุ
9515 61912 นางสาว สุวรรณา  วงษแยาปาน ปราจีนบรีุ
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9516 58287 นางสาว วนัเพญ็  พนัปลอง ปราจีนบรีุ
9517 21200 นาง กัญญภา  พมิพงษแ ปราจีนบรีุ
9518 11346 นาย ดํารงศักด์ิ  ประสังสิต ปราจีนบรีุ
9519 42777 นาย วรวฒันแ  ไหลรุงเรืองสกุล ปราจีนบรีุ
9520 59688 นางสาว เสาวลักษณแ  จิตจํานงคแ ปราจีนบรีุ
9521 64032 นางสาว รจนา  ทววีรรณกิจ ปราจีนบรีุ
9522 132 นางสาว รัตนา  อยูเจริญ ปราจีนบรีุ
9523 11358 นาง พณัณแชิตา  เจริญสุข ปราจีนบรีุ
9524 21068 นาย ประชันยแ  เจริญสุข ปราจีนบรีุ
9525 43979 นางสาว เสาวนียแ  พวงยอด ปราจีนบรีุ
9526 53609 นาย วงศแธวชั  สาวาปี ปราจีนบรีุ
9527 11364 นาง วรรณนภสั  ประสังสิต ปราจีนบรีุ
9528 62948 นาย วฒิุชัย  มณีงาม ปราจีนบรีุ
9529 66981 นางสาว อังคณา  เกตุวารินทรแ ปราจีนบรีุ
9530 61585 นาง อรสา  อันชุรียแ ปราจีนบรีุ
9531 68463 นางสาว ขวญัฤทยั  ธรรมวตัร ปราจีนบรีุ
9532 68464 นางสาว พรพมิล  พวงศรี ปราจีนบรีุ
9533 68465 จ.อ. สุชาติ  ออนนอม ปราจีนบรีุ
9534 68466 นางสาว ธรีะดา  ศรีสุวรรณ ปราจีนบรีุ
9535 68467 นางสาว ดารารัตนแ  สัตยแซ่ือ ปราจีนบรีุ
9536 68550 นางสาว จันจิรา  มาผาบ ปราจีนบรีุ
9537 11401 นางสาว พมิพแวรา  สิงหนุนันทาศิริ ปราจีนบรีุ
9538 63411 นางสาว สุภาพร  แตงเพช็รแ ปราจีนบรีุ
9539 68170 นางสาว สุชานาฎ  ชัยโชติ ปราจีนบรีุ
9540 68171 นางสาว สายฝน  ยาพลิา ปราจีนบรีุ
9541 9704 วาที่ร.ต. เดนดวง  เนื่องวจิิตรประสพ ปราจีนบรีุ
9542 55647 นางสาว วรรณลักษณแ  อัครเมธารัตนแ ปราจีนบรีุ
9543 58824 นางสาว ละอองดาว  หสักิจ ปราจีนบรีุ
9544 15063 นางสาว กานดามณี  ตุมทองสําโรง ปราจีนบรีุ
9545 22628 นาย สะทอน  ประถมวงคแ ปราจีนบรีุ
9546 64877 นางสาว ฉววีรรณแ  คุมมา ปราจีนบรีุ
9547 64878 นาง บงัอร  พลูดําริหแ ปราจีนบรีุ
9548 64879 นาง นุสรา  บญุพรมออน ปราจีนบรีุ
9549 68590 นางสาว ศิริลักษณแ  งามดี ปราจีนบรีุ
9550 68693 นางสาว เนาวรัตนแ  ชื่นจิตร ปราจีนบรีุ
9551 68696 นางสาว กฤษณา  เตาะครบรีุ ปราจีนบรีุ
9552 68697 นาง วรันลักษณแ  ดารา ปราจีนบรีุ
9553 68699 นางสาว สุภาพร  ศรีอาราม ปราจีนบรีุ
9554 4018 นางสาว อตินุช  โพธิศ์รี ปราจีนบรีุ
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9555 22619 จ.ส.อ. สุมิตร  เงินโสม ปราจีนบรีุ
9556 22621 นางสาว ไพรพณา  เทดิธรีธรรม ปราจีนบรีุ
9557 27283 นาย วรวฒันแ  ชวยไธสง ปราจีนบรีุ
9558 33378 นาย สุรศักด์ิ  แหวนวงศแ ปราจีนบรีุ
9559 38730 นาย บญุหลาย  อุนใจ ปราจีนบรีุ
9560 50794 นาง สิรินทรแ  ศิลพร ปราจีนบรีุ
9561 58685 นางสาว เพญ็นภา  เดชสุภา ปราจีนบรีุ
9562 64204 นาย วทิยา  ชาฎา ปราจีนบรีุ
9563 274 นาง อรสา  โตขํา ปราจีนบรีุ
9564 15533 นาง สิริญาพร  ชัยศิริศุภมงคล ปราจีนบรีุ
9565 15577 นาง ณัฎฐภทัร  พฒัใส ปราจีนบรีุ
9566 15600 นาย เพชรสกานตแ  สีสัง ปราจีนบรีุ
9567 30384 นาง ชัญญานุช  ออนนอม ปราจีนบรีุ
9568 44834 นาง ศิริพร  ศรีสวสัด์ิ ปราจีนบรีุ
9569 44835 นางสาว สีนวล  เทยีนสี ปราจีนบรีุ
9570 45452 นาง อภวิรรณ  อิ่มจิตร ปราจีนบรีุ
9571 15296 นาง ปพชิญา  รักษารัตนแ ปราจีนบรีุ
9572 41915 นางสาว แสงจันทรแ  อิทธพิร ปราจีนบรีุ
9573 51282 นาง ละออ  ชวนขุนทด ปราจีนบรีุ
9574 51283 นางสาว วรนุช  วงคแนรินทรแ ปราจีนบรีุ
9575 51286 นาย ประสิทธ ิ เกตุแกว ปราจีนบรีุ
9576 60526 นาง กิตติยา  ชมสาร ปราจีนบรีุ
9577 64776 นางสาว ปาริชาติ  ทองจันทรา ปราจีนบรีุ
9578 66314 นาย สมปราชญแ  โคตรเสน ปราจีนบรีุ
9579 4033 นาง กรณะภา  ปใทมเกตุ ปราจีนบรีุ
9580 10400 นาง นุจนาต  นาคชวย ปราจีนบรีุ
9581 46483 นางสาว อรณิการแ  จารุณะ ปราจีนบรีุ
9582 62945 นาง ชฎาพร  ถาวรคุณ ปราจีนบรีุ
9583 67658 นางสาว จริญญา  ไชยสงโท ปราจีนบรีุ
9584 32331 นาย วรีะวฒันแ  วงษแพานิช ปราจีนบรีุ
9585 45445 นางสาว สันทนา  บํารุงจิต ปราจีนบรีุ
9586 55652 นางสาว ชลณภทัร  จีนประชา ปราจีนบรีุ
9587 60761 นาย ภทัรพงศแ  เพชรรัตนแ ปราจีนบรีุ
9588 60762 นาย วรากร  ออนกุล ปราจีนบรีุ
9589 60928 นาง สงา  แสนศักดา ปราจีนบรีุ
9590 65299 นางสาว พไิลลักษณแ  ปะบวับาน ปราจีนบรีุ
9591 65518 นางสาว อรพรรณ  พลูแชม ปราจีนบรีุ
9592 65750 นาง สายฝน  อัตตแสินทอง ปราจีนบรีุ
9593 67641 นาย สมจิตร  พรสวสัด์ิ ปราจีนบรีุ
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9594 63959 นางสาว คิม  สุกรแกว ปราจีนบรีุ
9595 67911 นาย ประสิทธื ์ ศรีผดุง ปราจีนบรีุ
9596 32336 นาย มาโนช  วเิชียร ปราจีนบรีุ
9597 60450 นางสาว รจนา  พมิพแแยม ปราจีนบรีุ
9598 60451 นาง รัชนี  ทําดี ปราจีนบรีุ
9599 60454 นางสาว ปาริชาติ  ศรีสะเกษ ปราจีนบรีุ
9600 60455 นางสาว ธญัรัตนแ  หวงัดีกลาง ปราจีนบรีุ
9601 11396 นาย สุวทิยแ  ชมชื่น ปราจีนบรีุ
9602 43576 นางสาว ลักษกิา  สุขสงวน ปราจีนบรีุ
9603 50181 นาง บงัอร  ฆารดา ปราจีนบรีุ
9604 61914 นาง ประภากมล  สารยศ ปราจีนบรีุ
9605 61915 นาย เมฆ  ศรีรักษา ปราจีนบรีุ
9606 3584 นาย เชาวรินทรแ  อินทรปใญญา ปราจีนบรีุ
9607 9235 นาย ประเสริฐ  ภสูาลี ปราจีนบรีุ
9608 66034 นางสาว บงัอร  แกวอุดทา ปราจีนบรีุ
9609 49700 นางสาว กชพร  เงินโสม ปราจีนบรีุ
9610 55725 นาย สายัณหแ  ศรีนอง ปราจีนบรีุ
9611 61580 นาง อําไพ  พอกกา ปราจีนบรีุ
9612 66560 นางสาว อุมาพร  อรุณอมรไพศาล ปราจีนบรีุ
9613 24184 นางสาว นริศรา  ภาวงษแบน ปราจีนบรีุ
9614 24247 นาย รัตนชัย  สัสดี ปราจีนบรีุ
9615 51738 นางสาว หฤทยั  คําบญุเรือง ปราจีนบรีุ
9616 64334 นาย อมรเทพ  ภะโว ปราจีนบรีุ
9617 64335 นาง การุณี  ขวญัใจ ปราจีนบรีุ
9618 60642 นางสาว วรันญา  เสียงลํ้า ปราจีนบรีุ
9619 68478 นางสาว ศิริลักษณแ  เอื้อฤทธธินสาร ปราจีนบรีุ
9620 284 นาย ภริมยแ  ธรรมมา ปราจีนบรีุ
9621 64483 นาง ธนัญแวริน  สุการมณีโรจนแ ปราจีนบรีุ
9622 66115 นางสาว ธญัลักษณแ  วชิัย ปราจีนบรีุ
9623 45438 นาย ณรงคแศักด์ิ  ถนัดเดินขาว ปราจีนบรีุ
9624 57225 จาสิบโท ผดุง  ธงชัย ปราจีนบรีุ
9625 67989 นาง นิภาพร  ศรีวฒันพงศแ ปราจีนบรีุ
9626 68173 นางสาว นภาลัย  สระกระโทก ปราจีนบรีุ
9627 19485 นาย เจษฎา  เทยีนนอย ปราจีนบรีุ
9628 42554 นางสาว ปญดา  สลางสิงหแ ปราจีนบรีุ
9629 51110 นาง นิ่ม  เลิศลํ้า ปราจีนบรีุ
9630 68242 นาย สันติชัย  ภมููลเมือง ปราจีนบรีุ
9631 15427 นางสาว จารุวรรณแ  หลิตากิจ ปราจีนบรีุ
9632 67141 นาง มณฑิรา  อินทวี ปราจีนบรีุ
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9633 67810 นาง ทวิาพร  ธนาคุณ ปราจีนบรีุ
9634 67811 นางสาว ขนิษฐา  จันทะคาม ปราจีนบรีุ
9635 67812 นางสาว พทัธนันตแ  ไชยอาย ปราจีนบรีุ
9636 55378 นางสาว สุพสัตรา  คนรักษแ ปราจีนบรีุ
9637 60927 นาย ธงชัย  วงศแชู ปราจีนบรีุ
9638 11347 นาง มะลิด  สารภาพ ปราจีนบรีุ
9639 15285 นางสาว สุพชรสิริ  มาทอง ปราจีนบรีุ
9640 21204 นาง ธญัญแนรี  คลองแคลว ปราจีนบรีุ
9641 50317 นาย วริวฒันแ  เศรษฐาธนาศักด์ิ ปราจีนบรีุ
9642 68583 นาย ภญิโญ  ทวมไธสง ปราจีนบรีุ
9643 68584 นางสาว เนาวรัตนแ  กอนเสน ปราจีนบรีุ
9644 68698 นางสาว รัชนี  พราวศรี ปราจีนบรีุ
9645 19527 นาง ธญัยธรณแ  บวัทอง ปราจีนบรีุ
9646 64775 นาง จิรา  บญุกระพอื ปราจีนบรีุ
9647 50781 นางสาว นพนาถ  พรัดขํา ปราจีนบรีุ
9648 57871 ส.อ. ประยูร  ทองลาด ปราจีนบรีุ
9649 58419 นางสาว พชัมณ  สระอุทยั ปราจีนบรีุ
9650 11344 วาที่ร.ต. นพสิทธิ ์ กังวาลตันติวงศแ ปราจีนบรีุ
9651 59900 นาย อริยะ  ไชยแสง ปราจีนบรีุ
9652 11326 นางสาว นนทฌิา  ปดิทรัพยแ ปราจีนบรีุ
9653 15363 นางสาว รัศมี  อันทะชัย ปราจีนบรีุ
9654 62251 นางสาว จันทรแเพญ็  สีทรงฮาด ปราจีนบรีุ
9655 67014 นางสาว กุลธดิา  คําเที่ยงปอูม ปราจีนบรีุ
9656 67819 นาง ฐิฏรัิศษแ  สารรัตนแ ปราจีนบรีุ
9657 67820 นาย ภริูวจันแ  สิงหแสระนอย ปราจีนบรีุ
9658 50313 นาง สุภาวดี  มุงอาษา ปราจีนบรีุ
9659 61584 นางสาว ภคัธนิกา  ชางเรือน ปราจีนบรีุ
9660 61830 นาย ธงชัย  รติรัตนสูติ ปราจีนบรีุ
9661 56457 นางสาว ณัฐปภสัรแ (หทยั)  ศิริวณัรุงศรี (ศิริวนั) ปราจีนบรีุ
9662 68415 นาย อลงกต  เปรมสุข ปราจีนบรีุ
9663 9141 พนัจาเอก เรืองชัย  รุงศิริ ปราจีนบรีุ
9664 10060 นางสาว เอมอร  สนับบญุ ปราจีนบรีุ
9665 57201 พ.จ.ท. ประมวล  สุขพอ ปราจีนบรีุ
9666 11335 นาย สวาง  คลองแคลว ปราจีนบรีุ
9667 11338 นาง รัชนีวรรณแ  สืบจากปลอง ปราจีนบรีุ
9668 11340 นาย สมเกียรต์ิ  สมคุณ ปราจีนบรีุ
9669 15301 นางสาว ทพิยแวดี  สุขเกษม ปราจีนบรีุ
9670 48073 นางสาว จันทริา  ภาวงษแ ปราจีนบรีุ
9671 67492 นาง ธญัณิชา  สาคร ปราจีนบรีุ
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9672 68052 นางสาว สาทพิยแ  สุขหอม ปราจีนบรีุ
9673 11381 นาย วรีะชัย  รัมณียแรัตนากุล ปราจีนบรีุ
9674 15064 นางสาว เบญจวรรณ  หลาสมบรูณแ ปราจีนบรีุ
9675 65140 นาย ประสิทธิ ์ อัตตแสินทอง ปราจีนบรีุ
9676 68270 นางสาว สรารัตนแ  คงบญุ ปราจีนบรีุ
9677 11373 นาง อัมพร  คลองแคลว ปราจีนบรีุ
9678 57435 นางสาว สินีนาฏ  ศุภนคร ปราจีนบรีุ
9679 62698 นางสาว สุพตัรา  กลยนี ปราจีนบรีุ
9680 11345 นางสาว สิริยา  วฒิุพรพงษแ ปราจีนบรีุ
9681 21197 นางสาว วรนิษฐแ  ดีจริง ปราจีนบรีุ
9682 11336 นางสาว ธญัภา  ไพเราะ ปราจีนบรีุ
9683 19520 นางสาว อโนชา  ชินสมบรูณแ ปราจีนบรีุ
9684 19524 นางสาว อมรรัตนแ  วงษแคําภู ปราจีนบรีุ
9685 19525 นาง กชพร  จันทมิฬ ปราจีนบรีุ
9686 57519 นาย ชัยพฤกษแ  ขุนเณร ปราจีนบรีุ
9687 11330 นาย อุดม  คูศรี ปราจีนบรีุ
9688 11382 นาง ทพิวรรณ  ซ่ือตรง ปราจีนบรีุ
9689 67058 นางสาว กชพร  สายรัตนแ ปราจีนบรีุ
9690 68582 นางสาว ปนัดดา  บญุสวสัด์ิ ปราจีนบรีุ
9691 15061 นาง สุมาลี  คูศรี ปราจีนบรีุ
9692 15066 นาง ศรีนวล  เหน็แกว ปราจีนบรีุ
9693 53789 นาย ทยัเทพ  ธปูทอง ปราจีนบรีุ
9694 56863 นางสาว สมลักษณแ  ครองบญุ ปราจีนบรีุ
9695 59002 นางสาว ฐายิกา  วงษแศรีสุข ปราจีนบรีุ
9696 59177 นางสาว พรไพรฑูรยแ  ศรีบญุเรือง ปราจีนบรีุ
9697 61974 นาย ณัฐปภสัรแ  เทพารักษแ ปราจีนบรีุ
9698 68174 นางสาว สุธชิา  ผิวรัตนแ ปราจีนบรีุ
9699 14091 นาย กานตแตะวนั  กิมอื้อ ปราจีนบรีุ
9700 24365 นาง สุภาพร  นาจารยแ ปราจีนบรีุ
9701 61117 นางสาว กมลรัตนแ  วจิิรัมยแ ปราจีนบรีุ
9702 67461 นาย สุรชัย  ชาญเดช ปราจีนบรีุ
9703 67733 นาย ศักด์ิดา  จันทรแศรี ปราจีนบรีุ
9704 11386 นาง อธชิา  ศรีวรรณแ ปราจีนบรีุ
9705 27302 นาง ทพิวลัยแ  ศรีเมฆ ปราจีนบรีุ
9706 27304 นาง ฉว ี เอี่ยมสม ปราจีนบรีุ
9707 59720 นาย อัครพนธแ  ยืนยิ่ง ปราจีนบรีุ
9708 64944 นาย อมรศิลป  เทพก่ํา ปราจีนบรีุ
9709 64945 จ.ส.ต. จิรัฎฐแ  รัตนะวเิศทฤทธิ์ ปราจีนบรีุ
9710 64946 นางสาว พชัรินทรแ  เอื้อการณแ ปราจีนบรีุ
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9711 61973 นางสาว วลิามล  หอมหวล ปราจีนบรีุ
9712 16637 นาง ปใญญแลภสั  โพติยะ ปราจีนบรีุ
9713 56195 นาง อฐพรรณ  ฉ่ําเฉลิม ปราจีนบรีุ
9714 60449 นาย ธนิต  ศรีพอ ปราจีนบรีุ
9715 66067 นาง กนิษฐา  เจริญผล ปราจีนบรีุ
9716 66927 นางสาว เขมศิริ  ชื่นชม ปราจีนบรีุ
9717 19526 นาง ลาวลัยแ  นกชม ปราจีนบรีุ
9718 11366 นาง สุทศิา  อภยั ปราจีนบรีุ
9719 58080 นางสาว ผกามาศ  ปอูงกัน ปราจีนบรีุ
9720 61579 นางสาว วนัญญา  สุดดี ปราจีนบรีุ
9721 67142 นาย อาณัติ  เผาทหาร ปราจีนบรีุ
9722 11377 ส.ต.ต. ณรงคแสิทธิ ์ รังษี ปราจีนบรีุ
9723 50177 นาย พรีพงศแ  ศิริวฒันแ ปราจีนบรีุ
9724 24210 นาย บญุเลิศ  สุดวลัิย ปราจีนบรีุ
9725 11332 นางสาว นุชนารถ  เชียงทอง ปราจีนบรีุ
9726 51211 นาง พมิพแชนก  พณินุเวช ปราจีนบรีุ
9727 27282 นาง ภสัราภรณแ  เดชสุภา ปราจีนบรีุ
9728 22627 นางสาว สุพรรษา  ประถมวงคแ ปราจีนบรีุ
9729 24248 นางสาว บญุรักษา  เครือทรัพยแ ปราจีนบรีุ
9730 57057 นางสาว ปราณี  ประทปีแกว ปราจีนบรีุ
9731 43954 นางสาว วมิลศรี  จันทรแเพชร ปใตตานี
9732 53596 นาย สรคม  เอียบสกุล ปใตตานี
9733 55581 นาง ชณัฐดา  แกนแกว ปใตตานี
9734 57102 นางสาว ธญักร  แววสงา ปใตตานี
9735 62206 นาง จันทนา  แกวไดศรี ปใตตานี
9736 64390 นางสาว รุจิรา  สุวรรณ ปใตตานี
9737 5121 นาง แวโรฮานา  เลาะเมาะ ปใตตานี
9738 12660 นาง กัลยา  ศศิมณฑล ปใตตานี
9739 15480 นาย ฮาริซแ  กาซอรแ ปใตตานี
9740 27011 นางสาว นายือรี  ประเสริฐศรี ปใตตานี
9741 63073 นาย มูฮํามัดอามิน  เลาะเมาะ ปใตตานี
9742 5171 นางสาว จีราวรรณแ  ตันติพงศแ ปใตตานี
9743 12698 นาย สะแปอิง  ยามา ปใตตานี
9744 61240 นางสาว สาริณียแ  เบญจภวูดล ปใตตานี
9745 61241 นาง สกาวเดือน  อาคะมา ปใตตานี
9746 61312 นางสาว พรทพิยแ  พุมสุวรรณ ปใตตานี
9747 5182 นาง ปอืซียะหแ  สาและ ปใตตานี
9748 5188 นาง สุรีมาศ  ปะดอลี ปใตตานี
9749 26561 นาย ฮาเซ็ม  เจ฿ะเล฿าะ ปใตตานี
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9750 67696 นางสาว วนัฟาฏมีารแ  อีบุ฿ ปใตตานี
9751 68513 นาง ตวนอามีนะหแ  แวตาเย฿ะ ปใตตานี
9752 12658 นาง สุรีรัตนแ  หะยีมะแซ ปใตตานี
9753 12690 นางสาว ฮายาตี  สิเดะ ปใตตานี
9754 15423 นาง ฮาบบี฿ะ  ยูโซะ ปใตตานี
9755 22326 นางสาว สุธดิา  แวสุหลง ปใตตานี
9756 46763 นาง มูเรียม  อิสลาม ปใตตานี
9757 4118 นาย เสะยูนุ  เสะอาลี ปใตตานี
9758 5124 นาง แวตีปะหแ  กาซอ ปใตตานี
9759 5132 นางสาว เนตรชนก  ดําลอง ปใตตานี
9760 6995 นาย บนัเทงิ  ลองจันทรแ ปใตตานี
9761 10656 นาง ภทัรลักษณแ  ประดับ ปใตตานี
9762 15935 นางสาว อัจฉราภรณแ  ศิลปะ ปใตตานี
9763 31662 นางสาว เฉลิมพร  แซต้ัง ปใตตานี
9764 40335 นาง ศศิธร  คํามุลนา ปใตตานี
9765 56463 นาง ศิริลักษณแ  ชูอองสกุล ปใตตานี
9766 58124 นาย ซุลกิฟหลี  รอเกต ปใตตานี
9767 64904 นางสาว สุนทรียา  อาแว ปใตตานี
9768 67381 นาย ขจร  กําลดพศิ ปใตตานี
9769 26553 นาย มันโซรแ  แวเด็ง ปใตตานี
9770 43946 นางสาว มุขดา  พรหมมาน ปใตตานี
9771 51725 นาง วนันูรียา  สะแปอิง ปใตตานี
9772 54365 นางสาว ชะเอม  แสงแกว ปใตตานี
9773 57204 นาย เฉลิมชัย  ขุนทอง ปใตตานี
9774 57206 นาง พมิพแธนิันทแ  เอกวริิยะพงศแ ปใตตานี
9775 68457 นาย เดชา  ชนะกาญ ปใตตานี
9776 39760 นางสาว นิไลลา  หะยียะโกะ ปใตตานี
9777 57205 นาง นิรอสเมาะ  อาลีสาเมาะ ปใตตานี
9778 61939 วาที่ร.ต. อนรรฆ  อิสเฮาะ ปใตตานี
9779 67507 นาง โนรแไอนี  จุลยานนทแ ปใตตานี
9780 40337 นางสาว จริยา  บวัสิน ปใตตานี
9781 41810 นางสาว ปรียาภรณแ  ศรีเจริญ ปใตตานี
9782 63837 นางสาว ประกายพฤษ  พรหมประสิทธิ์ ปใตตานี
9783 4169 นาง มยุรา  นันทะไสย ปใตตานี
9784 57207 นาง ปณุยนุช  พงษแสุชาติ ปใตตานี
9785 57601 นางสาว กชกร  เสริมภกัด์ิ ปใตตานี
9786 4096 นาย สายันหแ  แกวมณี ปใตตานี
9787 5162 นางสาว กณิการแ  แกวเคียง ปใตตานี
9788 43036 นางสาว มนัสชนก  บวัสุวรรณ ปใตตานี
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9789 53189 นาง จริยา  สาคร ปใตตานี
9790 4108 นาย บวรนาถ  ไพพงศแ ปใตตานี
9791 8896 นางสาว ฉว ี ทองแกว ปใตตานี
9792 64369 นาง โชษติา  สังขพนัธแ ปใตตานี
9793 4081 นาง สุรินยา  ภาระกิจโกศล ปใตตานี
9794 4082 นาย เวชยันตแ  พรหมบตุร ปใตตานี
9795 8899 นาย นิรัตนแ  สังขแจีน ปใตตานี
9796 32864 นาย สันชัย  สังขแนอย ปใตตานี
9797 64555 นาง ซะกินา  ยามูยีมะ ปใตตานี
9798 5152 นาย ยุทธพงศแ  นิคม ปใตตานี
9799 46766 นาง สุภชัชา  ไขมุกขแ ปใตตานี
9800 47876 นาย วนัชนะ  ชวยมณี ปใตตานี
9801 65203 นางสาว เกศริน  สาเมาะยูโสะ ปใตตานี
9802 65725 นาง สมสมัย  ทาเขียว ปใตตานี
9803 12934 นาย ไซฟดุดีน  ดาราแม ปใตตานี
9804 47878 นาง กานดา  เมฆยุติ ปใตตานี
9805 4098 นาง อมรรัตนแ  ขวญัเพช็ร ปใตตานี
9806 4100 นาย รัชพล  พลูสมบติั ปใตตานี
9807 38675 นางสาว ละออง  ศรีสุข ปใตตานี
9808 39267 นาง อัจฉรา  แกวลอย ปใตตานี
9809 50018 นางสาว พมิลพร  ประทมุทอง ปใตตานี
9810 50019 นาง กัลยาณี  ภาโว ปใตตานี
9811 56462 นางสาว นิซอบารียะ  เจ฿ะและ ปใตตานี
9812 66684 นางสาว ซอฟาวาตี  ยูโซ฿ะ ปใตตานี
9813 68514 นางสาว สุธมิา  ทองเกียรติคุณ ปใตตานี
9814 5193 นาง จันทรแเพญ็  เต็มศรี ปใตตานี
9815 41809 นางสาว รัตติยา  จุทอง ปใตตานี
9816 43517 นาง ธนวรรณ  เพช็รบรีุ ปใตตานี
9817 57289 นาง สุกานดา  คลายสีนวน ปใตตานี
9818 60587 นาง จงกล  พรหมราชแกว ปใตตานี
9819 60588 นาง เบญจรัตนแ  พุมสุวรรณ ปใตตานี
9820 63662 นางสาว อัมพา  เรืองสงา ปใตตานี
9821 63663 นางสาว นราภรณแ  นราพงศแเกษม ปใตตานี
9822 63664 นาง ละออง  หนูมณี ปใตตานี
9823 63665 นางสาว ปาอีสะ  มามุ ปใตตานี
9824 65895 นาย พฒันา  ศุกรวติั ปใตตานี
9825 5149 นาย อนุชาติ  ทองเกล้ียง ปใตตานี
9826 5150 นาย อรชุน  คงสําเร็จ ปใตตานี
9827 9811 นาง อุมาวดี  ศรีประชุม ปใตตานี
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9828 26365 นาง สุวรรณี  ศิริมาศ ปใตตานี
9829 64428 นาง วยิะรัตนแ  ขุนภกัดี ปใตตานี
9830 4106 นาง ประภสัสร  ขวญักะโผะ ปใตตานี
9831 7810 นางสาว ญาณญา  เสาวไิล ปใตตานี
9832 4120 นาย ถาวร  สุขเกษม ปใตตานี
9833 5142 นาง อรสา  ศรีทองนวล ปใตตานี
9834 67695 นาย สําฤทธิ ์ ชนะปลอด ปใตตานี
9835 26243 นางสาว ธนิษฐา  ณ สงขลา ปใตตานี
9836 26244 นาย สะการียา  หวงั ปใตตานี
9837 4704 นาง ธนวรรณ  หนูปลอด ปใตตานี
9838 26240 นาง ฟาฏมิะฮ  จารู ปใตตานี
9839 59636 นาย ทวศัีกด์ิ  เสะอุเซ็ง ปใตตานี
9840 12835 นาง หวนัสม  กาหลง ปใตตานี
9841 22335 นาย เชิดชัย  พรหมราชแกว ปใตตานี
9842 26241 นางสาว อุบลทพิยแ  อินทนัแกว ปใตตานี
9843 57771 นางสาว เมตตา  เพชรชู ปใตตานี
9844 5172 นางสาว นูรไอนี  อีตํา ปใตตานี
9845 51159 นางสาว ณมน  ทองใหญ ปใตตานี
9846 64326 นาย ดาวดุ  อีตํา ปใตตานี
9847 64327 นางสาว อนัญญา  ผลผลา ปใตตานี
9848 65024 นาย เกริกชัย  ประมวลนิเวศ ปใตตานี
9849 68329 นางสาว ฟริฮาน  บากา ปใตตานี
9850 68344 นางสาว สุพศิ  ศรีอินทรแ ปใตตานี
9851 67674 นางสาว สุนัยยะหแ  กูและ ปใตตานี
9852 5153 นาง วรรณิดา  บากา ปใตตานี
9853 53597 นางสาว ชุติมา  เหล็กเกิดผล ปใตตานี
9854 53600 นางสาว สุพชิญา  สวนแกว ปใตตานี
9855 53601 นางสาว จันทรแเพญ็  ชุมทอง ปใตตานี
9856 58763 นางสาว สุธดิา  สะแปอิง ปใตตานี
9857 5140 นาง มาริณี  ลีวนั ปใตตานี
9858 58397 นาง วฒันพร  ชูจันทรแ ปใตตานี
9859 62342 นางสาว อลิชา  หวงัยี ปใตตานี
9860 64433 นางสาว ณัชชากัญญแ  พระนคร ปใตตานี
9861 66756 นางสาว นูรียะ  กะจิ ปใตตานี
9862 66757 นาย นาเซรแ  หวงัจิ ปใตตานี
9863 67317 นาง ยามีล฿ะ  มามะ ปใตตานี
9864 51013 นางสาว อัลชลี  เทพโวหารสิน ปใตตานี
9865 51016 นาย เจะมูดอ  ดือราแม ปใตตานี
9866 51337 นางสาว สุวรรณียแ  หมวดทองแกว ปใตตานี
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9867 67846 นาย ตฤณ  ศรีนิล ปใตตานี
9868 68317 นาง อุบล  วฒันศักด์ิภบูาล ปใตตานี
9869 4079 นางสาว สิริยากร  สุวรรณแ ปใตตานี
9870 26248 นาย อัครเดช  ผองใส ปใตตานี
9871 46765 นาง ซัลมา  อาแว ปใตตานี
9872 52424 นางสาว เจะมารีนา  เจะและ ปใตตานี
9873 54966 นางสาว ซุฟเฟยี  ยะปารแ ปใตตานี
9874 61677 นางสาว หทยัทพิยแ  ฤทธิเ์ดช ปใตตานี
9875 68515 นาง เยาวพร  ยีดะหมะ ปใตตานี
9876 5136 นาย วรียุทธ  ไชยนาพงศแ ปใตตานี
9877 37854 นาย สุรเดช  วานิ ปใตตานี
9878 15370 นาย ประพนัธแ  ทองมณีการ ปใตตานี
9879 26182 นางสาว วชิิตา  นินวน ปใตตานี
9880 26238 นาง ศิริพร  อินสองทอง ปใตตานี
9881 26545 นางสาว สายใจ  ระเหม ปใตตานี
9882 26551 นางสาว สมพร  ฉิ้วคัก ปใตตานี
9883 56086 นาย แวสุไลมาน  แวจิ ปใตตานี
9884 61784 นางสาว กนกนวล  กาญจนเพชร ปใตตานี
9885 5174 นาง อารีวลั  วนัสุไลมาน ปใตตานี
9886 5176 นาง สหพร  รัตนบญุ ปใตตานี
9887 49665 นางสาว สุพตัรา  ปานสมทรง ปใตตานี
9888 52035 นาย อิสหะ  หะมิ ปใตตานี
9889 57600 นางสาว เพยีงพศิ  พรหมฉ่ํา ปใตตานี
9890 65023 นาง รูฮานี  ประมวลนิเวศ ปใตตานี
9891 24120 นาย ประกิตต์ิ  บวัชัย ปใตตานี
9892 54700 นางสาว สุภาพร  หนูสง ปใตตานี
9893 54702 นางสาว นิสา  สวางรัตนแ ปใตตานี
9894 54703 นางสาว มัณรัฎฐญา  ทรฤทธิ์ ปใตตานี
9895 54704 นางสาว อัญชิษฐา  รัชนิกร ปใตตานี
9896 61475 นางสาว เสาวณิต  อินทกาญจนแ ปใตตานี
9897 61476 นางสาว ลัดดาวลัยแ  แกวละเอียด ปใตตานี
9898 62958 นาง อุสณี  โสนมัตรแ ปใตตานี
9899 16755 นาย สายันตแ  อินทจันทรแ ปใตตานี
9900 16756 นาง ธญัชนก สุวรรณโณ  กล่ินเกล้ียง ปใตตานี
9901 48773 นางสาว เนตรนิภา  รัตนเรืองสี ปใตตานี
9902 59035 นาง สุคน  คําแฝง ปใตตานี
9903 63071 นางสาว สรอย  จันทรลาภ ปใตตานี
9904 68154 นางสาว มีสบสั  สาแม็ง ปใตตานี
9905 68156 นาย อัครเดช  มะแซ ปใตตานี
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9906 4077 นาง พรอําไพ  ทองมณีการ ปใตตานี
9907 4111 นาง สุชาดา  คงประสิทธิ์ ปใตตานี
9908 4113 นาย ปฐมพงษแ  จันทรแออน ปใตตานี
9909 4115 นางสาว แวนูรไอนี  แวหะยี ปใตตานี
9910 50696 นางสาว หนึ่งฤทยั  ใหมเพช็ร ปใตตานี
9911 26557 นางสาว อัญชลี  นฤมาณพงศกร ปใตตานี
9912 40930 นาง อรทยั  ไตรธเนศ ปใตตานี
9913 4073 นางสาว รอบยี฿ะ  ยะยา ปใตตานี
9914 66485 นาย ศุภชัย  แกวขวญั ปใตตานี
9915 14299 นาง โชติกา  ไชยภทัรโสทร ปใตตานี
9916 37845 นางสาว ถนอมศรี  ยอดจันทรแ ปใตตานี
9917 43516 วาที่ร.ต. บณัฑิต  รักการดี ปใตตานี
9918 43518 นางสาว เปรมฤทยั  จันทรแอักษร ปใตตานี
9919 64727 นาง สุธรรม  พรหมศิริ ปใตตานี
9920 64728 นางสาว ขวญัเรือน  แกวนพรัตนแ ปใตตานี
9921 67065 นาย อดินันทแ  อุมารแ ปใตตานี
9922 31670 นาง นูรีนา  สาและ ปใตตานี
9923 40346 นาง ซารีนา  แวสมาแอ ปใตตานี
9924 55254 นางสาว รอฆาเยาะ  แสมงยี ปใตตานี
9925 55256 นาย ประศิษ  ขวญัแกว ปใตตานี
9926 66866 นางสาว มาเรียม  ดอเลาะ ปใตตานี
9927 66948 นางสาว คอรีเยาะ  วามิง ปใตตานี
9928 12522 นาย อับดุลเราะฮแมาน  เจ฿ะมะ ปใตตานี
9929 67188 นางสาว นูรไอนี  สะแม ปใตตานี
9930 43523 นาย มามะรอพ ี บอืราเฮง ปใตตานี
9931 60945 นาย นิอับดุลฮาฟซิ  ดะแซสาเมาะ ปใตตานี
9932 63171 นางสาว วรรณี  เจ฿ะอาลี ปใตตานี
9933 15378 นาง ภาวนา  ขุนทอง ปใตตานี
9934 7832 นาย มะดิง  ลาเตะ ปใตตานี
9935 40919 นางสาว พชัรินทรแ  หามะ ปใตตานี
9936 68237 นางสาว ซูไรนี  วาเย็ง ปใตตานี
9937 68238 นางสาว รุสลีซา  ตาฮา ปใตตานี
9938 68239 นางสาว นัสรีน  แกวจํารัส ปใตตานี
9939 65761 นางสาว ฟาดีละหแ  เจะโนะ ปใตตานี
9940 66695 นางสาว อสิสา  มิ่งสมร ปใตตานี
9941 42732 นาย เริงศักด์ิ  ต้ังเสง ปใตตานี
9942 54099 นาง ทพิยแรดา  ราชสุวรรณแ ปใตตานี
9943 7801 นาย สมมาศ  มะหาด฿ะ ปใตตานี
9944 67189 นาง อามีนา  เจ฿ะเงาะ ปใตตานี
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9945 54100 นาง ขนิษฐา  ลือแบซา ปใตตานี
9946 50697 นางสาว นงนุช  โกวทิยากร ปใตตานี
9947 18277 นาง วานิตา  หะยีเจะแว ปใตตานี
9948 52039 นางสาว มัสเตาะ  ยามา ปใตตานี
9949 18258 นาง นิรอบยีะหแ  นิสนิ ปใตตานี
9950 42722 นาย ฮัมดี  อูเซ็ง ปใตตานี
9951 55970 นางสาว มยุรา  ประชุมกาเยาะมาต ปใตตานี
9952 58126 นางสาว นูรไอนี  ดาโอะ ปใตตานี
9953 15329 นางสาว อรชร  เฮาบญุ ปใตตานี
9954 20585 นางสาว ศิริพร  อินทองดี ปใตตานี
9955 43521 นางสาว มานิตา  แดสามัญ ปใตตานี
9956 63520 นางสาว บายฮียะ  เจ฿ะด฿ะ ปใตตานี
9957 11615 นาง ฟารีซ฿ะ  บอืราเฮง ปใตตานี
9958 4799 นางสาว มาริษา  ซาซู ปใตตานี
9959 47882 นางสาว การีม฿ะ  อับดุลเลาะ ปใตตานี
9960 57802 นาย ประดิษฐ  ทองแกว ปใตตานี
9961 18261 นาย อับดุลเล฿าะ  สะอุ ปใตตานี
9962 54101 นาง ไลลา  สาและ ปใตตานี
9963 4092 นาง มาลี  ศุกรแเพง็ ปใตตานี
9964 61216 นางสาว วศินียแ  เจะสนิ ปใตตานี
9965 61217 นางสาว กูดารณี  เงาะมะเจะ ปใตตานี
9966 63946 นาง พาดีละ  สามะ ปใตตานี
9967 68476 นางสาว ฮานานี  หะยีมิง ปใตตานี
9968 4089 นาง เต็มดวง  วงศา ปใตตานี
9969 12655 นาย ไพจิตร  บญุทอง ปใตตานี
9970 26527 นาย เสือ  พนูสุวรรณแ ปใตตานี
9971 44263 นาง ทพิรัตนแ  สุกปาุน ปใตตานี
9972 61796 นางสาว ฟาซียะ  สามะ ปใตตานี
9973 4766 นางสาว รอกีเย฿าะ  แชลี ปใตตานี
9974 26261 นางสาว จรีรัตนแ  รวงเริก ปใตตานี
9975 37850 นาย อัศวนิ  อนุพนัธแ ปใตตานี
9976 37851 นางสาว กินรี  นวลเปยีน ปใตตานี
9977 43528 นางสาว รานียะ  โตะมา ปใตตานี
9978 43955 นางสาว ฟาฏลีะหแ  มะ ปใตตานี
9979 45716 นาย อับดุลเลาะ  มะเซ็ง ปใตตานี
9980 67710 นางสาว ฮานีสา  มามะ ปใตตานี
9981 38668 นาง รูฮามา  สะมะแอ ปใตตานี
9982 55690 นางสาว วลีรว ี ขุนรอง ปใตตานี
9983 67322 นางสาว นูรีน  บนิดอเลาะ ปใตตานี
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9984 68054 นาย วนัอิดรีส  หะยีเยะ ปใตตานี
9985 68153 นาย นิอิรฟาน  อาบู ปใตตานี
9986 20590 นางสาว ฮาบบีะหแ  มี ปใตตานี
9987 40333 นาย สุฟญาน  คงคาลิหมีน ปใตตานี
9988 37853 นาง จิรารัตนแ  จันทรแพลู ปใตตานี
9989 43957 นาง ฮายาตี  หะมะ ปใตตานี
9990 47883 นาย นาวนิ  ชูพนัธแ ปใตตานี
9991 12532 นางสาว วรนุช  อดิศัยศักดา ปใตตานี
9992 32259 นางสาว อัสมา  สันติศาสนแวรกุล ปใตตานี
9993 7005 นาย ทนงศักด์ิ  อภยัรัตนแ ปใตตานี
9994 4109 นาง สมหทยั  ปลอดทองสม ปใตตานี
9995 18260 นาง วราพร  นิบรูแ ปใตตานี
9996 40344 นาง สุระยา  หมาดลี ปใตตานี
9997 60166 นาย ปยิะ  ใจแกว ปใตตานี
9998 67457 นาย ภทัรกฤต  สุวรรณมณี ปใตตานี
9999 26245 นางสาว หสันี  นิสนิ ปใตตานี

10000 55686 นาง ซากีนะหแ  บาโงสะตา ปใตตานี
10001 5127 นาง นูรมารแ  ดอมอลอ ปใตตานี
10002 24116 นางสาว แวสารีฟะ  แวดอเลาะ ปใตตานี
10003 67481 นางสาว นูรีฮัน  มูนิ๊ ปใตตานี
10004 67482 จ.ส.อ. มะนาเซรแ  ดือเระ ปใตตานี
10005 67738 นางสาว โรสมียแ  แยนา ปใตตานี
10006 65009 นาย อาฮะมัด  มะแซ ปใตตานี
10007 56459 นาง ธญัญแนวพชัร  จันทรแประภา ปใตตานี
10008 58759 นาง ศรีสุดา  คงหนู ปใตตานี
10009 4145 นางสาว รูซนานี  บาหะ ปใตตานี
10010 43532 นาย มนตรี  จะปะกียา ปใตตานี
10011 48771 นาง โรสนะหแ  ดือราแม ปใตตานี
10012 60907 นาง แวนูรีย฿ะ  กูนา ปใตตานี
10013 60909 นาง นูรีซัม  ดุลกลาเดช ปใตตานี
10014 66734 นางสาว ภสัรา  นิสนิ ปใตตานี
10015 53795 นางสาว อัสมาตรแ  หะยีมอ ปใตตานี
10016 56460 นาง เสาวณี  จิใจ ปใตตานี
10017 12650 นาย บารอกัตชา  บลิลาติปชา ปใตตานี
10018 56596 นาง จิราภทัร  สุขาเขิน ปใตตานี
10019 42389 นาย มูหะมะ  สาแล ปใตตานี
10020 61783 นาง ณัฐกฤตา  จันทบรีุ ปใตตานี
10021 67096 นาย นิบารูดิง  ปิ ปใตตานี
10022 7886 นาง สุนิดา  สนนอย ปใตตานี
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10023 12122 นางสาว ทศันียแ  หะยีมอ ปใตตานี
10024 12651 นาง ศตพร  เกษตรสุนทร ปใตตานี
10025 15955 นางสาว มาซีเต฿าะ  ยะยา ปใตตานี
10026 22857 นางสาว วลัยา  สาแม็ง ปใตตานี
10027 53610 นางสาว ดารุณี  โชคเกื้อ ปใตตานี
10028 63301 นางสาว สานีสะหแ  สาและอารง ปใตตานี
10029 64113 นางสาว รอฮานิง  ดือเระ ปใตตานี
10030 19719 นางสาว อาอีเสาะ  อาแซ ปใตตานี
10031 31664 นาง ธวิาศิริวรรณ  ดาวเรือง ปใตตานี
10032 56466 นาง มูซันนารแ  เจะหลง ปใตตานี
10033 5194 นาย ธวชัชัย  บวัศรี ปใตตานี
10034 55721 นาง ซาวยี฿ะ  แตแซ ปใตตานี
10035 65028 นางสาว มลดา  อุศมา ปใตตานี
10036 31678 นาย อัษฎางคแ  เจ฿ะอาลี ปใตตานี
10037 57208 นางสาว นูรไลลัน  แวกะจิ ปใตตานี
10038 8266 นาย ณรงคแ  คําสุข ปใตตานี
10039 12833 นาย พงศกรณแ  วรรณะ ปใตตานี
10040 38667 นาย สมศักด์ิ  ภดิูนดาน ปใตตานี
10041 45720 นาง สาวติรี  บญุไชยสุริยา ปใตตานี
10042 55547 นางสาว สุดา  สุวรรณกุล ปใตตานี
10043 56445 นางสาว สุวดี  โชติปากุล ปใตตานี
10044 12838 นาง ขนิษฐา  แพมิ่ง ปใตตานี
10045 40349 นางสาว พชรมน  กาฬแกว ปใตตานี
10046 46767 นาง หทยักาญจนแ  กาญจนวงศแ ปใตตานี
10047 62834 นาง สิรินี  สายวงคแ ปใตตานี
10048 24110 นางสาว สิริเนตร  ไชยผลอินทรแ ปใตตานี
10049 50525 นางสาว อุบล  ประทมุวลัยแ ปใตตานี
10050 50523 นาง ละอองดาว  หลักกรด ปใตตานี
10051 50524 นาง สารีปะฺ  ศรีสวสัด์ิ ปใตตานี
10052 66697 นาง ซาปนีะ  ดาโอะ ปใตตานี
10053 26358 นางสาว ฮาสือน฿ะ  ฮะแว ปใตตานี
10054 66088 นาง นุสรี  สังขแสุมล ปใตตานี
10055 66111 นางสาว ปาตีเมาะหแ  บนิยูโซะ ปใตตานี
10056 4157 นาย มะตอเฮ  บากา ปใตตานี
10057 55255 นาง ฮุซนี  ดือเร฿ะ ปใตตานี
10058 57288 นางสาว ธนัยแรดา  สอยสุวรรณแ ปใตตานี
10059 26250 นาย ธรีพงษแ  อินทกาญจนแ ปใตตานี
10060 11651 นางสาว กฤติยา  ประถมปใทมะ ปใตตานี
10061 15408 นาย อารีดี  ปากบารา ปใตตานี
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10062 46406 นางสาว สุภาภรณแ  รัตนชนะวงษแ ปใตตานี
10063 51467 นางสาว ดินารแลิน  กิตินัย ปใตตานี
10064 22348 นาย วทิยา  หนูมาก ปใตตานี
10065 15358 นางสาว พริิญา  ยูโซะ ปใตตานี
10066 43964 นางสาว ธญัญรัตนแ  คณานุรักษแ ปใตตานี
10067 39718 นาย อัตถพงษแ  พลอยอุบล ปใตตานี
10068 14858 นาง นิธริา  สองเมือง ปใตตานี
10069 55673 นาง ณัฐกานตแ  เจษฎาวฒิุกุล ปใตตานี
10070 56468 นางสาว ซานียะหแ  นิเซ็ง ปใตตานี
10071 15247 นางสาว พชัราภรณแ  ยะปารแ ปใตตานี
10072 12836 นาย ภมูิเพชร  ทองบญุ ปใตตานี
10073 18269 นาง จารี  ปานแกว ปใตตานี
10074 49974 นางสาว สุธานี  พทิกัษแธรรม ปใตตานี
10075 66135 นาง นิตยา  วเิศษสัตยแ ปใตตานี
10076 17166 นาง ภยูีหย฿ะ  กะจิ ปใตตานี
10077 22859 นางสาว เครือวลัยแ  ลาภานันทแ ปใตตานี
10078 22861 นาง กาญจนา  หวงัสุข ปใตตานี
10079 31688 นาง อัมพร  พุมทอง ปใตตานี
10080 38674 นาง ภณิดา  วรัิตยานนทแ ปใตตานี
10081 39762 นางสาว สูซานา  ดือราแม ปใตตานี
10082 39761 นาง ซาลือมา  สาและ ปใตตานี
10083 49811 นาย ยาการียา  บอืราเฮ็ง ปใตตานี
10084 17149 นาง ยุพนิ  อินทรเทพ ปใตตานี
10085 17155 นาง อาอีเสาะ  หะยีดาราวี ปใตตานี
10086 61025 นางสาว พรรณิกา  เนื้อนอย ปใตตานี
10087 64220 นางสาว ศรินยา  เพช็รัตนแ ปใตตานี
10088 6997 นางสาว สุดคนึง  แดงมะแจง ปใตตานี
10089 39759 นาง ประภาวดี  ทองใหญ ปใตตานี
10090 26548 นาย ประจักษแศิลป  ผองอําไพ ปใตตานี
10091 26550 นาง มลินี  รังทอง ปใตตานี
10092 4116 นาย สวสัด์ิ  จันทรแพลู ปใตตานี
10093 49663 นางสาว สายฝน  ลีละกุล ปใตตานี
10094 56087 นางสาว คงกช  สมศรีร่ืน ปใตตานี
10095 57301 นางสาว สุฟติรี  อารยะสรรคแ ปใตตานี
10096 51160 นางสาว อรษา  หรนหมาน ปใตตานี
10097 54292 นาง ณิชากร  ทองรอง ปใตตานี
10098 65469 นาง สุไลดา  ยากะจิ ปใตตานี
10099 5151 นาง นูรสุริยา  ชายมัน ปใตตานี
10100 52656 นาง วภิาดา  ไชยนุย ปใตตานี
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10101 53191 นาง นฤมล  แดงเย็น ปใตตานี
10102 4102 นางสาว จิรัชยา  บอถ้ํา ปใตตานี
10103 67132 นางสาว นันทริกา  นงนุช ปใตตานี
10104 65963 นาง ไซมะ  สูโรโรจนแ ปใตตานี
10105 18268 นางสาว นูรแปาซียะหแ  กูนา ปใตตานี
10106 56345 นาย ชัชวาลยแ  ล้ินทอง พระนครศรีอยุธยา
10107 52617 นาย สมชาย  เอี่ยมเอิบ พระนครศรีอยุธยา
10108 63108 นางสาว เทวกิา  บตุรทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10109 63186 นางสาว พชิญา  ทองดี พระนครศรีอยุธยา
10110 64181 นาง ประกอบพร  นิยมธรรม พระนครศรีอยุธยา
10111 5337 นาง มาเรีย  วนัพนม พระนครศรีอยุธยา
10112 5339 นาง อนุรักษแ  บรุุษภาพ พระนครศรีอยุธยา
10113 12497 นางสาว ณฐนน  จิรันธนากุล พระนครศรีอยุธยา
10114 15492 นาง กัญจาลักษณแ  คุมกลาง พระนครศรีอยุธยา
10115 52607 นาย กมล  สุขสมเนตร พระนครศรีอยุธยา
10116 53558 นาย ณัฐพล  รักษพนัธุแ พระนครศรีอยุธยา
10117 56350 นางสาว วไลลักษณแ  หงษแเวยีงจันทรแ พระนครศรีอยุธยา
10118 67608 นางสาว พมิพแสิริ  กอเซ็ม พระนครศรีอยุธยา
10119 59222 นาย เฟาซี  แวนิ พระนครศรีอยุธยา
10120 29378 นางสาว โสภา  สุวรรณวงคแ พระนครศรีอยุธยา
10121 30271 นางสาว อนัญญา  เรืองวานิช พระนครศรีอยุธยา
10122 33132 นาย สายัณ  ทรวดทรง พระนครศรีอยุธยา
10123 5343 นาย สมชาย  โตสม พระนครศรีอยุธยา
10124 21772 นาย ปกรณแ  สุริยะ พระนครศรีอยุธยา
10125 33134 นาง นาฎยา  สุขสําราญ พระนครศรีอยุธยา
10126 53187 นางสาว สมฤทยั  วงศแอัสสไพบลูยแ พระนครศรีอยุธยา
10127 56024 นางสาว ณัฐธดิา  แสงจันดา พระนครศรีอยุธยา
10128 2424 นาย พนธแหรัิณยแ  ล้ีสกุล พระนครศรีอยุธยา
10129 5351 นาย เอกชัย  พฒัฉิม พระนครศรีอยุธยา
10130 5363 นางสาว จันทรแเพญ็  วงษแสุวรรณแ พระนครศรีอยุธยา
10131 16036 นาย อําพล  ปณุณะเวส พระนครศรีอยุธยา
10132 33584 นาง พรียา  จําแนกวฒิุ พระนครศรีอยุธยา
10133 42751 นางสาว สัจจา  ขันธสาลี พระนครศรีอยุธยา
10134 55920 นางสาว ประภาศรี  ไวยอรรถ พระนครศรีอยุธยา
10135 59304 นางสาว พรศรี  โลหะรังสี พระนครศรีอยุธยา
10136 2421 นางสาว กิต์ิติมา  ตียากุล พระนครศรีอยุธยา
10137 63402 นางสาว เนตรนภา  เลขพนัธแ พระนครศรีอยุธยา
10138 5365 นางสาว วรรณี  สุวพานิช พระนครศรีอยุธยา
10139 9305 นางสาว นารีรัตนแ  ดีขวญังาม พระนครศรีอยุธยา
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10140 9402 นางสาว ปองสุข  สรางเอี่ยม พระนครศรีอยุธยา
10141 38693 นางสาว กนกวลัยแ  แจมจํารุญ พระนครศรีอยุธยา
10142 59667 นาง กรรณิกา  ญาณรัตนแ พระนครศรีอยุธยา
10143 65157 นาง จาริญ  ใจแนน พระนครศรีอยุธยา
10144 9331 นาย นิพนธแ  ศรีบณัฑิตยแ พระนครศรีอยุธยา
10145 24687 นางสาว ศศิภาสแ  หรัินยแประทปี พระนครศรีอยุธยา
10146 66942 นาย พเิชษฐ  อยูยงสินธุแ พระนครศรีอยุธยา
10147 24153 นางสาว สมถวลิ  ควรสุข พระนครศรีอยุธยา
10148 65306 นาย ถวลัยแ  อาบนาค พระนครศรีอยุธยา
10149 68386 นาง ปรียาพร  นาคจังหวดั พระนครศรีอยุธยา
10150 27118 นาง อรวรรณ  ดําเนินทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10151 24896 นางสาว สิภาพฒันแ  ฐิติโสภณภวูรัฐ พระนครศรีอยุธยา
10152 47941 นางสาว สุภาพร  รอดประยูร พระนครศรีอยุธยา
10153 29380 นางสาว ศิริพร  มวงวจิิตร พระนครศรีอยุธยา
10154 44285 นางสาว นิรินทรแดา  ภูดี พระนครศรีอยุธยา
10155 47940 นาย สุรพงษแ  จําปานาค พระนครศรีอยุธยา
10156 64484 นางสาว ศิรภสัสร  สําราญจิต พระนครศรีอยุธยา
10157 66462 นางสาว สุกัญญา  สุขประจํา พระนครศรีอยุธยา
10158 21769 นางสาว อุปสรา  มุขดารา พระนครศรีอยุธยา
10159 33131 นาย สะอาด  บญุมี พระนครศรีอยุธยา
10160 33145 นาง วรนุช  เปรมใจ พระนครศรีอยุธยา
10161 46051 นาง เบญจวรรณ  ตระกรุดแกว พระนครศรีอยุธยา
10162 58138 นางสาว อรพรรณ  เข็มสุวรรณ พระนครศรีอยุธยา
10163 104 นางสาว เกศทพิยแ  ดวงสุวรรณแ พระนครศรีอยุธยา
10164 8375 นาง ผกาวรรณ  อินทวงษา พระนครศรีอยุธยา
10165 8378 นาง สิรินทร  ประสพเนตรแ พระนครศรีอยุธยา
10166 45159 นางสาว จรรยา  สาระศรี พระนครศรีอยุธยา
10167 55788 นาง ขจีรักษแ  พนาวาส พระนครศรีอยุธยา
10168 68671 นาย พศิาล  หลังทอง พระนครศรีอยุธยา
10169 8362 นางสาว สุรียแ  พรพงษแ พระนครศรีอยุธยา
10170 9332 นาย วริศพฒันแ  นนทแชะสิริ พระนครศรีอยุธยา
10171 58140 นาง ประภาพร  จันตรา พระนครศรีอยุธยา
10172 4672 นาย ธนพงษแ  อําพนัธแรัตนแ พระนครศรีอยุธยา
10173 19717 นางสาว ดรุณี  คงมาก พระนครศรีอยุธยา
10174 63658 นางสาว วรรณพร  ศิลาอาสนแ พระนครศรีอยุธยา
10175 8351 นาง พเยาวแ  สุขนิคม พระนครศรีอยุธยา
10176 20215 นาย เสกสันติ  สินทรจันทรแ พระนครศรีอยุธยา
10177 41851 นางสาว นพชันันตแ  สุนทรวารี พระนครศรีอยุธยา
10178 46807 นาย ธนพล  สิงหแภริมยแ พระนครศรีอยุธยา
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10179 60616 นาย ยงยันตแ  เรไร พระนครศรีอยุธยา
10180 8371 นาย ชาติชาย  มุสิกชาติ พระนครศรีอยุธยา
10181 9375 นาง วลัิดดา  เครงจริง พระนครศรีอยุธยา
10182 9376 นาง ศิรินภา  กําแพงลอม พระนครศรีอยุธยา
10183 9377 นางสาว สุรียแ  สุขเจริญ พระนครศรีอยุธยา
10184 9379 นางสาว จิราวรรณ  ศรีนิคม พระนครศรีอยุธยา
10185 12017 นาย สุรพล  บญุมี พระนครศรีอยุธยา
10186 38694 นาย วรีภทัร  เกตุแพร พระนครศรีอยุธยา
10187 38697 นางสาว สุกัญญา  ยืนยง พระนครศรีอยุธยา
10188 54550 นางสาว ปใทมา  กาญจนสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
10189 54551 นาง อิศรา  ภูประเสริฐ พระนครศรีอยุธยา
10190 66100 นางสาว ศิวพร  มุกเข็ม พระนครศรีอยุธยา
10191 66461 นางสาว วารินทรแ  พวงเงิน พระนครศรีอยุธยา
10192 5369 นาย สมยศ  จาดแกว พระนครศรีอยุธยา
10193 33684 นาง วาสนา  ธรรมสุทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
10194 56287 นางสาว ทมิาพร  มงคลแถลง พระนครศรีอยุธยา
10195 50872 นาง อัญชลี  รุงเรืองวรัิชกิจ พระนครศรีอยุธยา
10196 54913 นางสาว สาทนิี  แกวเสง พระนครศรีอยุธยา
10197 20225 นางสาว หทยักาญจนแ  บวัทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10198 39781 นางสาว อมลรัตนแ  ทรัพยแสืบ พระนครศรีอยุธยา
10199 9306 นาย สุจินันทแ  แจงฟาู พระนครศรีอยุธยา
10200 47119 นางสาว นิธกิานตแ  ทวอีรุณสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
10201 61766 นางสาว วไิลลักษณแ  เสง่ียมเฉย พระนครศรีอยุธยา
10202 30285 นาง อุบลวรรณแ  ยาพระจันทรแ พระนครศรีอยุธยา
10203 30287 นาย อรรนพ  ไทรเทพยิ้ม พระนครศรีอยุธยา
10204 59275 นาง ประภสัสร  จํานงคแบตุร พระนครศรีอยุธยา
10205 60064 นางสาว บวัหลวง  สถานทพิยแ พระนครศรีอยุธยา
10206 33673 นาย สุขสันตแ  คุมกลาง พระนครศรีอยุธยา
10207 41437 นาง มลฑกาล  ครุฑจีน พระนครศรีอยุธยา
10208 41439 นางสาว อรัญญา  สุวรรณผอง พระนครศรีอยุธยา
10209 62813 นางสาว ชุติภรณแสิริ  นาศิริ พระนครศรีอยุธยา
10210 19968 นาง วนัเพญ็  รัตนพวงทอง พระนครศรีอยุธยา
10211 41854 นาย สุเมธ  สุขสังขาร พระนครศรีอยุธยา
10212 53218 นาย วเิชียร  กุลวฒิุ พระนครศรีอยุธยา
10213 46054 นาย เฉลิมพนัธแ  กล่ินล่ันทม พระนครศรีอยุธยา
10214 51909 นาง อนัญญา  เจียนรัมยแ พระนครศรีอยุธยา
10215 30302 นางสาว ลัดดา  สหาวตัร พระนครศรีอยุธยา
10216 12471 นาง ทศันา  เอื้ออวยชัย พระนครศรีอยุธยา
10217 68227 นาย สุวฒันแ  โฉมแพ พระนครศรีอยุธยา
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10218 68254 นาย การุณ  พริิยายน พระนครศรีอยุธยา
10219 68297 นาย ตอพงษแ  เทยีนประเสริฐ พระนครศรีอยุธยา
10220 57002 นาย สมศักด์ิ  ยิ่งบํารุง พระนครศรีอยุธยา
10221 58671 นางสาว สุชาดา  จิตกระแสรแ พระนครศรีอยุธยา
10222 22342 นาง เกศรา  สุขทนิ พระนครศรีอยุธยา
10223 40947 นางสาว อาอีซะหแ  ร่ืนพทิกัษแ พระนครศรีอยุธยา
10224 59132 นาง มาลีรัตนแ  จิตประกอบ พระนครศรีอยุธยา
10225 59299 นาง นภาพร  บริสุทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
10226 64152 นางสาว บญุนาค  ฤกษแอุโมษ พระนครศรีอยุธยา
10227 64262 นาง กรรณแฤทยั  สุขสุแพทยแ พระนครศรีอยุธยา
10228 18404 นาง เมตตา  จันตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
10229 18406 นาง บษุรา  จันเจ฿ก พระนครศรีอยุธยา
10230 63114 นาง นัญชิตยากร  เพชรสมพานตแ พระนครศรีอยุธยา
10231 63115 นาง สุพรรณี  สุขสุแพทยแ พระนครศรีอยุธยา
10232 47509 นางสาว ทศันันทแ  มิ่งกล่ิน พระนครศรีอยุธยา
10233 47506 นาง วารุณี  สละ พระนครศรีอยุธยา
10234 47511 นางสาว แจมจันทรแ  ภทูองทพิยแ พระนครศรีอยุธยา
10235 47512 นางสาว นฤมล  สนเสริม พระนครศรีอยุธยา
10236 47513 นางสาว ภทัรณิชยแ  สังกาส พระนครศรีอยุธยา
10237 47517 นาย ยุทธพงศแ  ลือกิจ พระนครศรีอยุธยา
10238 56384 นางสาว ประกาวคินทรแ  ปนิตาคํา พระนครศรีอยุธยา
10239 47955 นาง พรรณี  คําแจ พระนครศรีอยุธยา
10240 39789 นางสาว สมลักษณแ  วงษแสนอง พระนครศรีอยุธยา
10241 56719 นางสาว ศิริกร  ไวยสิทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
10242 17894 วาที่ร.ต.หญิง นภสันันทแ  ชนิตาบญุทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10243 59301 นาง ประภาพร  สุขชูศรี พระนครศรีอยุธยา
10244 66172 นางสาว วรรณภาพร  สิทธถิาวร พระนครศรีอยุธยา
10245 66175 นาย ทปิตแ  จําปาเฟื่อง พระนครศรีอยุธยา
10246 66296 นาง รอยพมิพแ  จัดแจง พระนครศรีอยุธยา
10247 51862 นางสาว ศิริรัตนแ  ทองหวัน่ พระนครศรีอยุธยา
10248 65222 นางสาว จุไรรัตนแ  ปรัญญา พระนครศรีอยุธยา
10249 15459 นางสาว พชัราภา  ภาคเรณู พระนครศรีอยุธยา
10250 50249 นางสาว เสาวดี  เบญจวงศแ พระนครศรีอยุธยา
10251 8369 นาง สมพร  ภกัดีเตล็บ พระนครศรีอยุธยา
10252 5330 นาง นวรัตนแ  ทศรฐ พระนครศรีอยุธยา
10253 33707 นางสาว มาลีวรรณ  สดแสงจันทรแ พระนครศรีอยุธยา
10254 5350 นาง จันทรแธนา  แกวลี พระนครศรีอยุธยา
10255 56741 นาย คุณณัฎฐแ  ใบชิต พระนครศรีอยุธยา
10256 68115 นางสาว รชาดา  มีไกรราช พระนครศรีอยุธยา
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10257 68116 นางสาว ธญัทพิ  เคลาสี พระนครศรีอยุธยา
10258 68117 นางสาว วรารัตนแ  ทนทาน พระนครศรีอยุธยา
10259 68118 นาย อดิศักด์ิ  ทรัพยแผาพบั พระนครศรีอยุธยา
10260 19960 นางสาว แจมนภา  ภาสองชั้น พระนครศรีอยุธยา
10261 54962 นาย ชาคริต  มุยสกุล พระนครศรีอยุธยา
10262 56022 นางสาว สุนันทา  ทรัพยแประเสริฐ พระนครศรีอยุธยา
10263 42403 นาง จันเพญ็  แกวกระจาง พระนครศรีอยุธยา
10264 42406 นาง วภิาพร  มะนะมุติ พระนครศรีอยุธยา
10265 49894 ส.ต.อ. สุวรรณ  วงษแการคา พระนครศรีอยุธยา
10266 55286 นางสาว นัดดา  มะนะมุติ พระนครศรีอยุธยา
10267 55288 นางสาว พมิพา  ปจิดี พระนครศรีอยุธยา
10268 9325 นาย ธนัฐกรณแ  วตัถุทอง พระนครศรีอยุธยา
10269 63343 นางสาว ปริศนา  หมูทอง พระนครศรีอยุธยา
10270 66460 นาย คมเดช  ธนาธษิณแ พระนครศรีอยุธยา
10271 5356 นาง กนกวรรณ  เปรมปริก พระนครศรีอยุธยา
10272 5372 นาง วนัดี  พรรณโชคดี พระนครศรีอยุธยา
10273 16020 นาง นิภาพร  บานแยม พระนครศรีอยุธยา
10274 16029 นาง ออย  สระบวั พระนครศรีอยุธยา
10275 30292 นาย ณัฏฐแณภทัร  ตะถะวบิลูยแ พระนครศรีอยุธยา
10276 46055 นาง สุภาวดี  โพธิส์ลัด พระนครศรีอยุธยา
10277 11105 นาย ชัยวฒิุ  วชัรพนิธุแ พระนครศรีอยุธยา
10278 11106 นาย อดิศักด์ิ  พรรณกล่ิน พระนครศรีอยุธยา
10279 11112 นางสาว บงัอร  รักธรรม พระนครศรีอยุธยา
10280 41855 นาย นรินทรแ  ร่ืนนิมิตร พระนครศรีอยุธยา
10281 41858 นาง ยุรี  ฟาูสวาง พระนครศรีอยุธยา
10282 41859 นางสาว นงนุช  พรรณอาราม พระนครศรีอยุธยา
10283 47393 นาง กมลทพิยแ  ภาคีวฒิุ พระนครศรีอยุธยา
10284 47520 นาง รัตนา  แกวกูล พระนครศรีอยุธยา
10285 47522 นางสาว สิริมาจยแ  แสงสุวรรณ พระนครศรีอยุธยา
10286 66935 นาย ตาลพล  พงษแชาง พระนครศรีอยุธยา
10287 9311 นางสาว นวพร  เกียรติพริิยะ พระนครศรีอยุธยา
10288 14897 นาย ขวญัชัย  ประสพสม พระนครศรีอยุธยา
10289 67924 นาง สุจิตรา  ญาณถอย พระนครศรีอยุธยา
10290 67933 นาย สมชาติ  ฉันทแผอง พระนครศรีอยุธยา
10291 37896 นางสาว สกุณา  โพธิป์ระสาท พระนครศรีอยุธยา
10292 59273 นางสาว รัตติยา  พทุธนานนทแ พระนครศรีอยุธยา
10293 91 นางสาว กาญจนา  นิภานันทแ พระนครศรีอยุธยา
10294 49321 นางสาว ยุภาพรรณ  ประทมุเวชยแ พระนครศรีอยุธยา
10295 51724 นางสาว บปุผา  จันทะสาย พระนครศรีอยุธยา
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10296 12477 นางสาว ศิวะพร  ทเุรียนสุก พระนครศรีอยุธยา
10297 25172 นาย นิมิต  ปอูมแกว พระนครศรีอยุธยา
10298 65613 นางสาว ธนพร  ศรียานนทแ พระนครศรีอยุธยา
10299 33130 นางสาว ศศิมาพร  เสนานุช พระนครศรีอยุธยา
10300 44284 นาง ภาพมิล  เชื้อจารยแชิน พระนครศรีอยุธยา
10301 47967 นาย วฒิุชัย  เชื้อจารแยชิน พระนครศรีอยุธยา
10302 45327 นาย วรีะชาติ  ผิวบาง พระนครศรีอยุธยา
10303 14407 นาง ศิริ  หอมวฒันา พระนครศรีอยุธยา
10304 25174 นาย วโิรจนแ  พวงเพยีงงาม พระนครศรีอยุธยา
10305 33068 นางสาว เรณู  รมโพธิท์อง พระนครศรีอยุธยา
10306 60737 นาย วรวฒิุ  สรอยทอง พระนครศรีอยุธยา
10307 9324 นางสาว พรพนา  บาลทพิยแ พระนครศรีอยุธยา
10308 8320 นาง วาสนา  โพธิอ์ินทรแ พระนครศรีอยุธยา
10309 20190 นาย พลภทัร  เสริตานนทแ พระนครศรีอยุธยา
10310 22709 นาง กัลยา  ยมจันทรแ พระนครศรีอยุธยา
10311 47964 นางสาว จุฑามาศ  สุขสมวฒันแ พระนครศรีอยุธยา
10312 14408 นาย โฆษติ  ชวยภกัดี พระนครศรีอยุธยา
10313 19720 นาย สมนึก  หอมสุวรรณ พระนครศรีอยุธยา
10314 60075 นาง กวนิทพิยแ  นิลยี่เรือ พระนครศรีอยุธยา
10315 61049 นาง ศุภาธนิษฐแ  แสงทอง พระนครศรีอยุธยา
10316 9388 นาย สุวทิชัย  ศรีนอย พระนครศรีอยุธยา
10317 9401 นางสาว อุดมลักษณแ  เกิดปราชญแ พระนครศรีอยุธยา
10318 12492 นาย ธรีวรีแ  อิศรางกูร  ณ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10319 46813 นางสาว วมิลรัตนแ  ชวมณีนันทแ พระนครศรีอยุธยา
10320 2415 นางสาว ฐิตินันทแ  คําศรีวาท พระนครศรีอยุธยา
10321 2422 นาง อรุณี  วฒันธรรม พระนครศรีอยุธยา
10322 8370 นาย บญุเลิศ  สาลี พระนครศรีอยุธยา
10323 30275 นางสาว วรรณกร  ศิลางาม พระนครศรีอยุธยา
10324 21766 นางสาว ภญิญดา  เทอดสุทธริณภมูิ พระนครศรีอยุธยา
10325 25192 นาย สมชัย  เชื้อหาญ พระนครศรีอยุธยา
10326 27111 นางสาว วชิชุดา  คงสบสิน พระนครศรีอยุธยา
10327 9335 นาง สุภาวดี  ศรีวไิชย พระนครศรีอยุธยา
10328 50658 นางสาว เวสิยา  สุขโชติ พระนครศรีอยุธยา
10329 57153 นางสาว ภทัรวดี  ซอกดุลยแ พระนครศรีอยุธยา
10330 67300 นางสาว ธดิารัตนแ  สมตัว พระนครศรีอยุธยา
10331 67471 นาย บญุชวย  ใจจอมกุล พระนครศรีอยุธยา
10332 23096 นาง อัญชลี  ปใ้นเหนงเพช็รแ พระนครศรีอยุธยา
10333 23141 วาที่ร.ท. ชูชาติ  จันทรแแกว พระนครศรีอยุธยา
10334 46444 นาย หงษแทอง  จูตะโกมล พระนครศรีอยุธยา
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10335 57107 นางสาว ฤทยั  ฤกษแอนันตแ พระนครศรีอยุธยา
10336 67991 นางสาว ยลรดา  นาคทองกุล พระนครศรีอยุธยา
10337 2831 นาง ประไพ  เนื่องนุช พระนครศรีอยุธยา
10338 9370 นาย ทรงเกียรต์ิ  วบิลูยแกิจ พระนครศรีอยุธยา
10339 53329 นางสาว รสสุคนธแ  ชมภพูาน พระนครศรีอยุธยา
10340 58146 นาง วภิาวรรณ  ปญุญาเจริญนนทแ พระนครศรีอยุธยา
10341 65855 นาง นิรมล  คงวริิยะวทิยา พระนครศรีอยุธยา
10342 9394 นาย เพิ่มพลู  ปใ้นเหนงเพชร พระนครศรีอยุธยา
10343 12024 นาย ไพบลูยแ  รงคแประเสริฐกุล พระนครศรีอยุธยา
10344 12025 นาย สมพงษแ  ไตรรัตนแ พระนครศรีอยุธยา
10345 12026 นาง อัมพร  อุทติสาร พระนครศรีอยุธยา
10346 16050 นาง เยาวรักษแ  อิสสอาด พระนครศรีอยุธยา
10347 30305 นาย วรียุทธ  เกิดเพิ่มพลู พระนครศรีอยุธยา
10348 53719 นาย บํารุง  ทองนิยม พระนครศรีอยุธยา
10349 58843 นางสาว ศันสนียแ  เชื้อผูดี พระนครศรีอยุธยา
10350 65158 วาที่พ.ต. วรัิส  พานทอง พระนครศรีอยุธยา
10351 66463 นาย อภรัิฐ  แกวแกมทอง พระนครศรีอยุธยา
10352 12472 นาย ทวิา  ปาลดี พระนครศรีอยุธยา
10353 21593 นางสาว อําพร  ปานเฟอืง พระนครศรีอยุธยา
10354 60900 นางสาว อรสา  พชันี พระนครศรีอยุธยา
10355 42401 นาย กฤตชัย  สนธศิรี พระนครศรีอยุธยา
10356 67106 นางสาว ลภสัพมิล  เดชเจริญพรพงศแ พระนครศรีอยุธยา
10357 8338 นาง พวงทอง  เพช็รแกว พระนครศรีอยุธยา
10358 19698 นาย ธนรุจนแ  แดงแตง พระนครศรีอยุธยา
10359 47121 นางสาว มยุรวนีแ  สุขันที พระนครศรีอยุธยา
10360 54386 นางสาว ศิริภร  แผนสําริต พระนครศรีอยุธยา
10361 54387 นางสาว นงคแนุช  ทองอิ่ม พระนครศรีอยุธยา
10362 65036 นางสาว พรนิภา  สงฆแรักษา พระนครศรีอยุธยา
10363 67169 นางสาว วนัทนียแ  หนูปราง พระนครศรีอยุธยา
10364 68228 นางสาว อรอุมา  ทรัพยแสิน พระนครศรีอยุธยา
10365 9385 นาย ชูศักด์ิ  เจ฿ะยะหลี พระนครศรีอยุธยา
10366 15476 นางสาว นุจรี  กัณพฒันะ พระนครศรีอยุธยา
10367 51391 นาย จักรินทรแ  วสุิทธารมณแ พระนครศรีอยุธยา
10368 67107 นาย ปรัชญา  เกาซวน พระนครศรีอยุธยา
10369 18574 นาย ทรงวฒิุ  หยกหรัิณยแ พระนครศรีอยุธยา
10370 20234 นางสาว รัชนี  บษุปฤกษแ พระนครศรีอยุธยา
10371 47528 นาง รจนา  ภูระหงษแ พระนครศรีอยุธยา
10372 47973 นางสาว วลิาพร  ชาวเวยีง พระนครศรีอยุธยา
10373 56689 นางสาว อภรัิชนี  ปติิยนตแ พระนครศรีอยุธยา
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10374 62628 นางสาว จันทริา  มากเลาะเลยแ พระนครศรีอยุธยา
10375 9354 นางสาว สุภาพร  แสงปาก พระนครศรีอยุธยา
10376 50094 นาย พชิิต  เจริญกาศ พระนครศรีอยุธยา
10377 63284 นางสาว สุจีรา  สกุณา พระนครศรีอยุธยา
10378 11114 นางสาว ภษูณิศา  สุขอินโท พระนครศรีอยุธยา
10379 11115 นางสาว อิทธยิา  ผูกฤทยั พระนครศรีอยุธยา
10380 11116 นางสาว มลสุดา  พึ่งทอง พระนครศรีอยุธยา
10381 11119 นาย มนตรี  คงแสงภกัด์ิ พระนครศรีอยุธยา
10382 12488 นาย เพยีร  ชนะวเิศษ พระนครศรีอยุธยา
10383 20212 นาง สุมิตรี  นิ่มสุข พระนครศรีอยุธยา
10384 23540 นาย ปณิธ ิ ชมชื่น พระนครศรีอยุธยา
10385 33034 นาย เษกศักด์ิ  ทพัธานี พระนครศรีอยุธยา
10386 47398 นาง วรรณภา  ไสว พระนครศรีอยุธยา
10387 51166 นางสาว เพญ็นภา  โมรารักษแ พระนครศรีอยุธยา
10388 9348 นางสาว ณัฏฐแชนัญพร  คงสุวรรณแ พระนครศรีอยุธยา
10389 33035 นางสาว รุงทวิา  แสงสองศรี พระนครศรีอยุธยา
10390 39783 นาง สุกัลยา  หุนคํา พระนครศรีอยุธยา
10391 59676 นาย ธรีะพล  ฐานะทรัพยแปใญญา พระนครศรีอยุธยา
10392 8355 นาย อภนิันทแ  บนุนาค พระนครศรีอยุธยา
10393 8358 นาย มานพ  อึ้งสวรรคแ พระนครศรีอยุธยา
10394 51104 นาง วาสนา  สุริยันตแ พระนครศรีอยุธยา
10395 54801 นาย ดํารงฤทธิ ์ ยินดีทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10396 61124 นาง ทนัใจ  ปรีชานุวฒันแ พระนครศรีอยุธยา
10397 37901 นาย นิรุตต์ิ  โกมลวานิช พระนครศรีอยุธยา
10398 9323 นาง สุรีรัตนแ  เกตุพฒันากุล พระนครศรีอยุธยา
10399 14405 นาง สาสุณี  จันทรแออน พระนครศรีอยุธยา
10400 52161 ร.ต.หญิง เพญ็ศิริ  กลีบมาลัย พระนครศรีอยุธยา
10401 68001 นางสาว อัยยรัตนแ  ตรีสินธุแ พระนครศรีอยุธยา
10402 37902 นางสาว สุรีรัตนแ  พนัวา พระนครศรีอยุธยา
10403 27120 นางสาว วนิดา  ชาติภธูร พระนครศรีอยุธยา
10404 58599 นาง วาสนา  ทรัพยแโชคพนูสิน พระนครศรีอยุธยา
10405 5333 นาย เกียรตินิยม  แกวลี พระนครศรีอยุธยา
10406 55886 นาย ปรีชา  ทดัเทยีม พระนครศรีอยุธยา
10407 55887 นางสาว ไพรัตนแ  ศรีนพนิคม พระนครศรีอยุธยา
10408 64569 นางสาว จุฑามาส  จุลมัญลิก พระนครศรีอยุธยา
10409 64785 นาง สุกัญญา  คลืนคลีบ พระนครศรีอยุธยา
10410 14406 นาย เจริญ  ไวยแสูงเนิน พระนครศรีอยุธยา
10411 32291 นางสาว ขวญัชนก  สุวรรณโชติ พระนครศรีอยุธยา
10412 47120 นาง นันทกาญจนแ  มงคลไวยแ พระนครศรีอยุธยา
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10413 66694 นางสาว จันทมิา  วงษแวาล พระนครศรีอยุธยา
10414 8322 นาง อนัญญา  คําหอมกุล พระนครศรีอยุธยา
10415 2411 นาง นิภา  ธาราโฉม พระนครศรีอยุธยา
10416 64241 นางสาว ปใทมา  ทรัพยแมาร พระนครศรีอยุธยา
10417 64243 นาง นิศาชล  ไชยมงคล พระนครศรีอยุธยา
10418 41435 นาย วรีะวฒันแ  ปิ่นทอง พระนครศรีอยุธยา
10419 42415 นาย แสวง  จูงใจ พระนครศรีอยุธยา
10420 57381 นางสาว อัญญาวรีแ  ทองธญัประจวบ พระนครศรีอยุธยา
10421 64972 นางสาว จิรัญญภรณแ  สิมไพบลูยแ พระนครศรีอยุธยา
10422 40951 นาง ศิณีภรณแ  มงคลเวทยแ พระนครศรีอยุธยา
10423 42412 นางสาว วชัชรี  ศรีชมภู พระนครศรีอยุธยา
10424 42413 นาย สมโชค  มงคลยุธ พระนครศรีอยุธยา
10425 47977 นางสาว วาสนา  พลอยแดง พระนครศรีอยุธยา
10426 33153 นาย ณรงคแ  เพชรนอย พระนครศรีอยุธยา
10427 32294 นาย สรศักด์ิ  ศุภบญุมี พระนครศรีอยุธยา
10428 53689 นางสาว สมคิด  เอี่ยมสอาด พระนครศรีอยุธยา
10429 56023 นางสาว พรพมิล  มงคลสระ พระนครศรีอยุธยา
10430 68255 นาย นุกุล  สนธิ พระนครศรีอยุธยา
10431 5301 นางสาว อัจฉรา  สํารวยผล พระนครศรีอยุธยา
10432 5303 นาย พฒันพงษแ  ภูจันทรแ พระนครศรีอยุธยา
10433 5315 นาง ศิริพร  กิติกุลวรพพิฒันแ พระนครศรีอยุธยา
10434 5317 นาย ปราสาท  มงคลเจริญ พระนครศรีอยุธยา
10435 5321 นาย สมชาติ  ตรีมรรค พระนครศรีอยุธยา
10436 5323 นาง กนกวรรณแ  ศิริวรรณ พระนครศรีอยุธยา
10437 5325 นางสาว อาภา  มะวงันุธรู พระนครศรีอยุธยา
10438 5329 นาง อาภรณแ  มะวงันุธรู พระนครศรีอยุธยา
10439 17525 นาย มณฑล  เมืองแกว พระนครศรีอยุธยา
10440 18408 จ.ส.อ. ดิษฐพงษแ  นาคสีหมอก พระนครศรีอยุธยา
10441 18409 นาง นพมาศ  ดงภบูาล พระนครศรีอยุธยา
10442 22328 นางสาว วรลักษณแ  คงแสงบตุร พระนครศรีอยุธยา
10443 56226 นางสาว เรณู  สุดเอก พระนครศรีอยุธยา
10444 60735 นาง กนกวรรณ  อ่ําประไพ พระนครศรีอยุธยา
10445 67751 วาที่ร.ต. อดิศร  อุบลสุข พระนครศรีอยุธยา
10446 67761 นางสาว อรุณ  แสงโทโพ พระนครศรีอยุธยา
10447 67767 พ.อ.อ. สมภพ  ดีอารมยแ พระนครศรีอยุธยา
10448 67774 นาง สุกัญญา  เนคมานุรักษแ พระนครศรีอยุธยา
10449 68298 นางสาว ขวญักุล  ณัฐอุดมทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10450 68299 นางสาว สุพรรษา  ตรีมรรค พระนครศรีอยุธยา
10451 68331 นาง จิตตแวไิล  งามสมัย พระนครศรีอยุธยา
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10452 68337 นาง ภคพร  กระพี้ พระนครศรีอยุธยา
10453 50270 นางสาว ปยิะมาศ  ตรีสาร พระนครศรีอยุธยา
10454 54123 นางสาว นวมลล์ิ  ทนัสี พระนครศรีอยุธยา
10455 8333 นาง วไิรพร  ศรีนพนิคม พระนครศรีอยุธยา
10456 12013 นาย สมรัฐ  ผลาภริมยแ พระนครศรีอยุธยา
10457 53320 นาย ฐากร  ผลพนัธแ พระนครศรีอยุธยา
10458 53840 นาย สมศักด์ิ  คุณวชัระกิจ พระนครศรีอยุธยา
10459 9347 นางสาว ศศิณา  หามนตรี พระนครศรีอยุธยา
10460 13784 นางสาว นิตยา  บษุปฤกษแ พระนครศรีอยุธยา
10461 23539 นาง มาลี  พบรมเย็น พระนครศรีอยุธยา
10462 62405 นางสาว ภณินทแทพิยแ  คงสมโอษฐ พระนครศรีอยุธยา
10463 25175 นางสาว กนกกาญจนแ  จันทกาศ พระนครศรีอยุธยา
10464 47981 นางสาว วงเดือน  คงเสมา พระนครศรีอยุธยา
10465 47984 นางสาว นิตยา  จตุรโกมล พระนครศรีอยุธยา
10466 47985 นาย อมรพนัธุแ  ตรีเมฆ พระนครศรีอยุธยา
10467 55787 นาย รัตนแธพิงษแ  เพช็รแโทน พระนครศรีอยุธยา
10468 59087 นางสาว นุจรี  พทุธพพิธิ พระนครศรีอยุธยา
10469 42410 นางสาว นารินทรแ  ปยุอาภรณแ พระนครศรีอยุธยา
10470 42411 นาง ภทัรานิษฐแ  สุครีวานัด พระนครศรีอยุธยา
10471 2407 นาย ดําเนิน  แกวประทมุ พระนครศรีอยุธยา
10472 2413 นาย ฉัตรไชย  จันทวฒันแ พระนครศรีอยุธยา
10473 49982 นางสาว ฉววีรรณแ  สุขโภชนแ พระนครศรีอยุธยา
10474 9340 นางสาว บพติร  ไชยคีรี พระนครศรีอยุธยา
10475 9343 นาง สุภาพร  สุธมัรส พระนครศรีอยุธยา
10476 9351 นาย ทวชิ  โพธิส์วาง พระนครศรีอยุธยา
10477 9352 นาย ธงชัย  คุมชาติ พระนครศรีอยุธยา
10478 9356 นางสาว วรรณวไิล  ใจเสง่ียม พระนครศรีอยุธยา
10479 9363 นางสาว วศินี  แสงใยมณี พระนครศรีอยุธยา
10480 9366 นาง ภาคินี  ตรีวเิวก พระนครศรีอยุธยา
10481 19711 ส.อ. วรีะ  ใยบวั พระนครศรีอยุธยา
10482 37908 นาย วทิยา  ภมรพล พระนครศรีอยุธยา
10483 51163 นาย ประชาชน  รักษาดี พระนครศรีอยุธยา
10484 64887 นางสาว ปรารถนา  คุมครองญาติ พระนครศรีอยุธยา
10485 8365 นาย สุพจนแ  ขาวดี พระนครศรีอยุธยา
10486 50981 นางสาว ฐิติภรณแ  จันออน พระนครศรีอยุธยา
10487 50982 นาย เอกราช  สุขศิลปวทิยา พระนครศรีอยุธยา
10488 5311 นางสาว สุพตัรา  มะโนร่ืน พระนครศรีอยุธยา
10489 43986 นาง กฤตยาณี  คงเจริญ พระนครศรีอยุธยา
10490 60169 นางสาว สุภาภทัร  โสมภรีแ พระนครศรีอยุธยา
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10491 63587 นางสาว วชิชุดา  ศรีบวัสด พระนครศรีอยุธยา
10492 59274 นางสาว ยุภา  คงเจริญ พระนครศรีอยุธยา
10493 63956 นาง พรทพิยแ  ยิ้มสอาด พระนครศรีอยุธยา
10494 64467 นาย วชิรพงษแ  สุขธนี พระนครศรีอยุธยา
10495 37956 นาย อุดม  วงษแคํา พระนครศรีอยุธยา
10496 8323 นาย สุภาพ  ขันทอง พระนครศรีอยุธยา
10497 8326 นาง สุภาภรณแ  รสโหมด พระนครศรีอยุธยา
10498 8329 นาง ประภสัสร  แกวสวาง พระนครศรีอยุธยา
10499 33036 นาย นราพงษแ  ขาวฉออน พระนครศรีอยุธยา
10500 59081 นางสาว จารุณี  พมิพแแกว พระนครศรีอยุธยา
10501 59082 นาง ชญาดา  ตนสิริชัย พระนครศรีอยุธยา
10502 59084 นาง อัจฉรา  พลูทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10503 59085 นาย อานันทแ  ต๊ิบนวล พระนครศรีอยุธยา
10504 65234 นางสาว สุนิสา  ประเสริฐทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10505 51727 นาย ชโนดม  รอดสม พระนครศรีอยุธยา
10506 51970 นางสาว เกศริน  ทองคลาย พระนครศรีอยุธยา
10507 51980 นาง ดวงดี  ตามธรรม พระนครศรีอยุธยา
10508 61638 นาง นงนุช  จันทรแรุงโรจนแ พระนครศรีอยุธยา
10509 66596 นางสาว ณิชนันทนแ  ต้ังทพิยแเจริญกุล พระนครศรีอยุธยา
10510 5320 นาง ดวงเดือน  ศรียานนทแ พระนครศรีอยุธยา
10511 5322 นาย ฉลอง  สุวรรณโณ พระนครศรีอยุธยา
10512 5324 นางสาว มัชฌิมา  รุจิสุข พระนครศรีอยุธยา
10513 6780 นางสาว อุดมลักษณแ  เสนาชัย พระนครศรีอยุธยา
10514 16039 นาง ปใฐมาวดี  มีโคตรกอง พระนครศรีอยุธยา
10515 45139 นาย ภมูินทรแ  ฟาูสวาง พระนครศรีอยุธยา
10516 58811 จ.อ. ชลิต  ทวปีะ พระนครศรีอยุธยา
10517 2423 นางสาว ศรัญยแรัชยแ  ไทยประยูร พระนครศรีอยุธยา
10518 9398 นาย ทรงศักด์ิ  ฤกษแเกษม พระนครศรีอยุธยา
10519 57076 นาง ประนอม  อักษร พระนครศรีอยุธยา
10520 66601 นางสาว วลีรัตนแ  บําเพญ็บญุ พระนครศรีอยุธยา
10521 67018 นางสาว ณัฐวลัญชแ  เกตุผุดผอง พระนครศรีอยุธยา
10522 67293 นางสาว กัลธมิา  บดุดาผา พระนครศรีอยุธยา
10523 68230 นางสาว เปรมสินี  ขาวพล พระนครศรีอยุธยา
10524 68333 นาง กนกวรรณ  นามเมา พระนครศรีอยุธยา
10525 8346 นาง ปรัชญา  พงษแบตุร พระนครศรีอยุธยา
10526 60599 นางสาว วาสนา  เกตุเปี่ยม พระนครศรีอยุธยา
10527 68024 นางสาว ลัดดา  คงสมเพชร พระนครศรีอยุธยา
10528 68025 นาย ปยิะพงษแ  วงัเหมือย พระนครศรีอยุธยา
10529 68437 นางสาว ธญัวลัย  ศรีคงคา พระนครศรีอยุธยา
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10530 17089 นางสาว ศิวนาถ  มูลสิน พระนครศรีอยุธยา
10531 68300 นาง เปรมจิตร  ศรียมก พระนครศรีอยุธยา
10532 12484 นาง เกสินี  ภาคบรูณแ พระนครศรีอยุธยา
10533 48035 นางสาว อมรรัตนแ  สราญชื่น พระนครศรีอยุธยา
10534 55351 นางสาว ปาริชาติ  ทองสดเจริญดี พระนครศรีอยุธยา
10535 66600 นางสาว นพภรณแ  ภูขาว พระนครศรีอยุธยา
10536 43056 นาง ปณุณดา  ผลทพิยแ พระนครศรีอยุธยา
10537 59041 นาง สุดหทยั  ศรีสุวรรณแ พระนครศรีอยุธยา
10538 51281 นางสาว ลักขณา  สามัญ พระนครศรีอยุธยา
10539 67170 นางสาว แกวตา  ยาวะโนภาส พระนครศรีอยุธยา
10540 40407 นางสาว อุทยัวรรณ  ไชยโย พระนครศรีอยุธยา
10541 5306 นาง วลิาวณัยแ  ตรีสินธุแ พระนครศรีอยุธยา
10542 50836 นาง ชนัลญา  ร่ืนสิน พระนครศรีอยุธยา
10543 67748 นางสาว ปาริกชาติ  ศรีสุทธิ์ พระนครศรีอยุธยา
10544 52358 นาง ดาริณี  บวัศรี พระนครศรีอยุธยา
10545 56385 นางสาว วลัยา  สุดศรี พระนครศรีอยุธยา
10546 16010 นางสาว ณัฐณิชา  ไกรที่พึ่ง พระนครศรีอยุธยา
10547 2949 นาย ธรีะ  ทองเรือง พระนครศรีอยุธยา
10548 5310 นาง วนิดา  ประสพสม พระนครศรีอยุธยา
10549 62541 นางสาว คณิตา  เพชรมีศรี พระนครศรีอยุธยา
10550 14412 นาง วรัิลพชัษแ  โสภารัตนแ พระนครศรีอยุธยา
10551 43059 นาง พทัธแธรีา  ธรีธนกุลไพศาล พระนครศรีอยุธยา
10552 8318 นาง ธนวรรณ  สุขเกษม พระนครศรีอยุธยา
10553 8344 นาย อนุชา  จินดาวณิชยแ พระนครศรีอยุธยา
10554 15498 นางสาว อโณทยั  ทองสุข พระนครศรีอยุธยา
10555 18401 นางสาว ศิริพร  ศิรินรเศรษฐแ พระนครศรีอยุธยา
10556 50269 นาง สําราญ  สุมานิต พระนครศรีอยุธยา
10557 55655 นาง นิตา  สัมภวคุปตแ พระนครศรีอยุธยา
10558 60299 นางสาว วริาวรรณ  สุทธปิระทปี พระนครศรีอยุธยา
10559 5336 นาง สุพรรณี  ฤกษแเกษม พระนครศรีอยุธยา
10560 15449 นาง พชิญา  จําแนกสาร พระนครศรีอยุธยา
10561 59133 นางสาว บษุบา  สุขสุชีพ พระนครศรีอยุธยา
10562 67836 นาง วลิาวรรณแ  เสนดี พระนครศรีอยุธยา
10563 67838 นางสาว วนีัส  ทองสลัด พระนครศรีอยุธยา
10564 3346 นาย ภญิโญ  เข็มปใญญา พระนครศรีอยุธยา
10565 22333 นาย ไพฑูลยแ  สืบรักษาตระกูล พระนครศรีอยุธยา
10566 22338 นางสาว เพยาวแ  ยิ้มละมัย พระนครศรีอยุธยา
10567 50682 นางสาว ชุติรดา  ยูรักคุณ พระนครศรีอยุธยา
10568 50683 นาย ชัยณรงคแ  ไวปติิ พระนครศรีอยุธยา
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10569 30272 นาย เพชรสกุล  บญุเดช พระนครศรีอยุธยา
10570 56363 นางสาว อุราพร  เอกวงษแ พระนครศรีอยุธยา
10571 34718 นางสาว สมศรี  พระครูถิ่น พระนครศรีอยุธยา
10572 129 นางสาว รัติกร  จันทรแแกว พระนครศรีอยุธยา
10573 8349 นาง สวาท  นีละมัย พระนครศรีอยุธยา
10574 28967 นาง วลัลณา  วรนุช พระนครศรีอยุธยา
10575 12020 นาง สิริรัตนแ  บญุเดช พระนครศรีอยุธยา
10576 16043 นางสาว สมจิตร  ดุเหวาดํา พระนครศรีอยุธยา
10577 6660 นาย ธรีะ  จุลทรัพยแ พระนครศรีอยุธยา
10578 5313 นาย อํานาจ  มณีขํา พระนครศรีอยุธยา
10579 25887 นาย นันทแมนัส  บญุธรรม พะเยา
10580 36850 นางสาว ปณุฑริกา  เรือนเงิน พะเยา
10581 43396 นาง พชิญาภา  คนงาน พะเยา
10582 64253 นางสาว เชาวเรศ  เนตรสิงหแ พะเยา
10583 64256 นางสาว ธญัณิชา  เพช็รกุล พะเยา
10584 65297 นางสาว ฐานิศ  แสนธกิาร พะเยา
10585 66820 นาย กิตติศักด์ิ  แสนอุบล พะเยา
10586 67848 นางสาว สวชิญา  นามวงคแ พะเยา
10587 954 นางสาว สามินี  ดูดี พะเยา
10588 3678 นาย มงคลกิตต์ิ  เอื้อประเสริฐ พะเยา
10589 67895 นาง เนตรชนก  วงศแใหญ พะเยา
10590 3116 นางสาว เรณุกา  สืบดาย พะเยา
10591 3732 นาย อริยแธชั  นามใจ พะเยา
10592 8030 นางสาว นิราภร  ทรชวย พะเยา
10593 57904 วาที่ร.ท. ไกรสิงหแ  วงศแปใญญา พะเยา
10594 166 นาย สยาม  ปรีชา พะเยา
10595 42189 นางสาว พรรณทวิา  เงินเย็น พะเยา
10596 47307 นางสาว สองเมือง  ทรชวย พะเยา
10597 175 นาย ประหยัด  มีเชื้อ พะเยา
10598 3183 นางสาว บณุยนุช  อริยา พะเยา
10599 46686 นาง รุงนภา  กอศิลป พะเยา
10600 3105 นางสาว นันทนัท  เชื้อหมอ พะเยา
10601 67405 นางสาว ศศิประภา  อวดครอง พะเยา
10602 21927 นาง รุงนภา  คันธยิะรัตนแ พะเยา
10603 22517 นาย ศุภวชิญแ  ตนภู พะเยา
10604 3121 นาย สกล  ใจเย็น พะเยา
10605 9771 นาย มงคลฉัตร  สมฤทธิ์ พะเยา
10606 24063 นาง ยุพนิพรรณ  หอมนาน พะเยา
10607 24072 นาย เทอญศักด์ิ  กาต๊ิบ พะเยา
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10608 36832 นาย ธาตรี  วงศแราษฎรแ พะเยา
10609 46697 นางสาว ละอองดาว  แสงศรีจันทรแ พะเยา
10610 60431 ส.อ. สมหมาย  แสวงผล พะเยา
10611 36921 นาย กิจนิยม  สมฤทธิ์ พะเยา
10612 39145 นาง นงลักษแ  อํามาตยแ พะเยา
10613 9770 นางสาว ภญัญารัตนแ  วงศแใหญ พะเยา
10614 14108 นาง ปริตา  ชนะพมิพแ พะเยา
10615 61321 นาย ณัฐชนนทแ  สักลอ พะเยา
10616 65043 นาง ชญานิษฐแ  อินแสนสืบ พะเยา
10617 65044 นางสาว นวพร  มุตมัง พะเยา
10618 65045 นาง ปาริชาติ  ใจสุข พะเยา
10619 9772 นางสาว พวงแกว  แสงศรีจันทรแ พะเยา
10620 64036 นาง ศิริรัตนแ  รินแกว พะเยา
10621 22998 นางสาว ฤทยัชนก  บญุธรรม พะเยา
10622 58453 นาย เกรียงกมล  ผานวริิยะกุลชัย พะเยา
10623 60708 นาง ทพิยแสุดา  ใสนันทแ พะเยา
10624 3712 นาย ยุทธพงษแ  คันธยิะรัตนแ พะเยา
10625 9780 นาย บดินทรแนาท  ไชยสงคราม พะเยา
10626 9781 นาง พทุธพินิทรแ  ไชยสงคราม พะเยา
10627 9783 นาง กนกวรรณ  คําเผา พะเยา
10628 9784 นาย สิทธเิมธ ี เวยีงลอ พะเยา
10629 9785 นาง นันทกาญจนแ  เวยีงลอ พะเยา
10630 9787 นางสาว ปราณิสา  กาต๊ิบ พะเยา
10631 24059 นาง วาสนา  สวสัดี พะเยา
10632 25877 นางสาว อรวรรณ  สมฤทธิ์ พะเยา
10633 25881 นาง สุวรรณี  ปลีคํา พะเยา
10634 39629 นางสาว พมิพกานตแ  กาต๊ิบ พะเยา
10635 45973 นางสาว อรัญญาพร  นันต฿ะ พะเยา
10636 59434 นาย พชิิต  แสงศรีจันทรแ พะเยา
10637 62943 นาง ณัฐนิช  แสวงผล พะเยา
10638 67137 นาย สุกัณฐพล  ฟองแกว พะเยา
10639 9776 นาย ธนเดช  พหธุนพล พะเยา
10640 64672 นาง ณัฐกฤตา  นวลนาค พะเยา
10641 64988 นาย สุทธพิงศแ  เรืองฤทธิ์ พะเยา
10642 42645 นาย วรีะเดช  กันชัย พะเยา
10643 47781 นางสาว ธนียา  แฝงพงษแ พะเยา
10644 60040 นางสาว ณัฏฐแปวรีแ  คําบญุเรือง พะเยา
10645 68019 นาย เอกสิทธิ ์ ชางสาร พะเยา
10646 22275 จ.ส.อ. ธงชัย  มูลศรี พะเยา
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10647 25882 นางสาว วรีวรรณ  กาหลง พะเยา
10648 39136 นาย นัฐพงษแ  รักดี พะเยา
10649 42648 นาง กิ่งกาญ  ยืนยัง พะเยา
10650 55238 นาง สุภาพร  หเูขียว พะเยา
10651 32100 นาง เดล่ี  เตชนันทแ พะเยา
10652 50373 จ.อ. ณัฐวรรธนแ  พรมมินทรแ พะเยา
10653 39137 นางสาว ภทัทริา  พนอนุอุดมสุข พะเยา
10654 173 นาง รัญจวน  สมศรี พะเยา
10655 47303 นาย เสริมศักด์ิ  ศรีกุล พะเยา
10656 3095 นาย สายัญ  เมืองคําบตุร พะเยา
10657 3099 นาง ธาริน  เมืองคําบตุร พะเยา
10658 12292 นาง วลัิยพร  เดือนดาว พะเยา
10659 7526 นางสาว กิ่งดาว  สมศรี พะเยา
10660 14121 นางสาว พธุวรรณ  สะสม พะเยา
10661 41304 นางสาว ธญัญาลักษณแ  สมศรี พะเยา
10662 52175 นาย อภเิชต  ผัดวงคแ พะเยา
10663 14122 นางสาว สมพร  สมศรี พะเยา
10664 33249 นาย ยชญแ  พนูรัตนทรัพยแ พะเยา
10665 7499 นางสาว ศิริภรณแ  ธวิงคแษา พะเยา
10666 45977 นาย พทิกัษณิ  ชมภกูาศ พะเยา
10667 48564 นางสาว ธริาภรณแ  แสงคํา พะเยา
10668 48566 นางสาว ริญญา  ชุมภชูนะภยั พะเยา
10669 50344 วาที่ร.ท. วนัชัย  ถิ่นจันทรแ พะเยา
10670 9775 นางสาว นันทแนภสั  บญุประเสริฐ พะเยา
10671 30438 นางสาว โสภดิา  บญุเรือง พะเยา
10672 62876 นางสาว สุภาภรณแ  สิงหแคํา พะเยา
10673 14103 นาง ฐิติกุล  บวัภา พะเยา
10674 50337 นาย ณัฐนนทแ  มูลชัย พะเยา
10675 684 ส.ต.ท. ไวพจ  ทศิสุกใส พะเยา
10676 24070 นางสาว รัติกาล  มิตรยอง พะเยา
10677 7436 นางสาว จิรารัตนแ  ตันวงศแ พะเยา
10678 41697 นาย ภาคภมูิ  เชื้ออยูนาน พะเยา
10679 41698 นาง ปรียาภรณแ  จันทนะ พะเยา
10680 41699 นางสาว กัลยาณี  หานตระกูล พะเยา
10681 41700 นางสาว จันจิรา  ปงิยอง พะเยา
10682 53854 นาง ณภคั  สรอยนาค พะเยา
10683 31316 นางสาว กิรณา  โชติพนัธุแ พะเยา
10684 39631 นาย ศราวฒิุ  หวงศร พะเยา
10685 64254 นาง รสสุคนธแ  อุตรพงษแ พะเยา
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10686 36851 นาง วารุณี  ภาชนนทแ พะเยา
10687 45640 นาย ประทปี  ชัดดง พะเยา
10688 45641 นาย โชคชัย  อุทธโยธา พะเยา
10689 51318 นาย ปยิะสันตแ  ปใญจขันธแ พะเยา
10690 58353 นางสาว จิตติกานตแ  คําปา พะเยา
10691 58361 นางสาว ดลวรรณ  เวยีงนาค พะเยา
10692 58670 นาย ศุภกร  อะคะโล พะเยา
10693 65818 ส.อ. ณัฐพงษแ  วงคแพใิจ พะเยา
10694 916 นาง นัยนา  แสวงผล พะเยา
10695 67046 นาง ปพชิญา  ปใญโน พะเยา
10696 66504 นางสาว กาญจนแฐิติพร  ศรีสุข พะเยา
10697 67047 นางสาว ทศันียแ  มาอินทรแ พะเยา
10698 68377 นางสาว ชนนิกานตแ  พรมแจ พะเยา
10699 68378 นาง รัตนแธญิา  มั่นคง พะเยา
10700 3306 นางสาว อรนลิน  ลีลาภทัรเดช พะเยา
10701 36854 นาย พนม  ธรรมใจ พะเยา
10702 39144 นาย สมบติั  ใหมจันทรแตา พะเยา
10703 45017 นาง อรอนงคแ  ใหมจันทรแตา พะเยา
10704 52064 นาย โอฬาร  ปใญจขันธแ พะเยา
10705 64574 นาย เดช  เรืองคําวฒันา พะเยา
10706 49566 นาง สุกัลยา  จินตเกษกรรม พะเยา
10707 61667 จ.อ. ชัยวฒันแ  กัณทะวงศแ พะเยา
10708 66434 นาง มยุลี  ไชยวรรณแ พะเยา
10709 29251 นาง ศิริพร  พุมประสาท พะเยา
10710 39147 นาง อําไพ  วงศแใหญ พะเยา
10711 52344 นาง จิติรัตนแ  โนจักร พะเยา
10712 3302 นางสาว ชไมพร  ยิ่งทรงวฒิุ พะเยา
10713 867 นางสาว นิรัญญา  กาต๊ิบ พะเยา
10714 53185 นาง เอมิกา  อุชุโกศลการ พะเยา
10715 25883 นาง ปยิธดิา  ปใญญา พะเยา
10716 36825 นาย ชัยพร  โรจนสินธุ พะเยา
10717 36860 นาย สังวร  ขาวละออ พะเยา
10718 36861 นางสาว วลัยลักษณแ  ฟใกแกว พะเยา
10719 44639 นางสาว สุทตัตา  แกวกอน พะเยา
10720 51441 นาง ณิชาภา  แชมชอย พะเยา
10721 55361 นาย ณรงคแรัตศแ  จันทรแขาว พะเยา
10722 3687 นาง มณธกิา  วงคแไชย พะเยา
10723 28279 นาย ทนงศักด์ิ  สาวฤทธิ์ พะเยา
10724 54227 นาย เสกสรรศแ  โตสวสัด์ิ พะเยา
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10725 55937 นาง อิศราภรณแ  ไชยมงคล พะเยา
10726 54291 นาง ณัฎฐา  วงศแแสนศรี พะเยา
10727 45648 นาง สุณิศา  กาชุม พะเยา
10728 64255 นาง จันทรแหอม  อุทธโยธา พะเยา
10729 64257 นาย สุรพงศแ  การินทรแ พะเยา
10730 68018 นางสาว วารุณี  ชางลอ พะเยา
10731 62878 นาง เพญ็นภา  ศรีวชิัย พะเยา
10732 171 นางสาว พมิพแสุดา  สมศรี พะเยา
10733 176 นางสาว นุจรี  โพธิง์าม พะเยา
10734 21909 นางสาว ทองสุข  สมศรี พะเยา
10735 17316 นาง ราตรี  หนูงานแขม พงังา
10736 52461 นาง อุไรวรรณ  สิงหการ พงังา
10737 65304 นางสาว ชุติมา  เหนิหาว พงังา
10738 67278 นาย วญิโู  สมุทรสารันตแ พงังา
10739 6662 นาง สุภาพร  นราจิต พงังา
10740 67388 นางสาว กัลยแฐิตา  ชวนชม พงังา
10741 15690 นาย สุชาติ  ศรีรักษา พงังา
10742 15707 นาง มาลี  สมุทรสารันตแ พงังา
10743 48719 นางสาว รมิตา  ยิ้มปรัง พงังา
10744 53806 นางสาว กรรณาภรณแ  นาวง พงังา
10745 60849 วาที่ร.ต.หญิง ยุพนิ  พทัธานิล พงังา
10746 57314 นางสาว อุษา  กิจการนา พงังา
10747 26639 นาง สุวดี  คําเจริญ พงังา
10748 37635 นาย นภดล  ภญิโญ พงังา
10749 37636 นาง วไิลวรรณ  ดาวเรือง พงังา
10750 41785 นาย จรัส  จันทรแทอง พงังา
10751 12707 นาย อภหิาร  โทแกว พงังา
10752 40294 นาย อดุลยแ  นุยงคแภกัด์ิ พงังา
10753 54296 นางสาว รมณ  สังโคมินทรแ พงังา
10754 65298 นาง เบญ็จมาศ  นาคนิมิตร พงังา
10755 66812 นาง วยิดา  พรประสิทธิ์ พงังา
10756 11226 นาง จิราภรณแ  กาฬแกว พงังา
10757 20808 นาง พมิพร  ลักษณจันทรแ พงังา
10758 53722 นางสาว พรวรินทรแ  มลิวรรณ พงังา
10759 5155 นาง ณัฐรดา  ศิริมุสิกะ พงังา
10760 59261 นางสาว ทศันแพสักร  ขรัวทองเขียว พงังา
10761 54561 นาง ลาวรรณ  แทนทอง พงังา
10762 62005 นางสาว คณิศร  ทองวล พงังา
10763 68005 นาง จุฑาทพิยแ  คงสมบรูณแ พงังา
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10764 15720 นาย ไพโรจนแ  เพช็รเกล้ียง พงังา
10765 44254 นาง สุคนธแ  ตัณฑวบิลูยแ พงังา
10766 49637 นาง พจนา  แตประเสริฐ พงังา
10767 28367 นาย นพพล  สํารี พงังา
10768 68559 นาย คงฤทธิ ์ ผองใส พงังา
10769 8248 นาย ประเสริฐ  พายุ พงังา
10770 11198 นางสาว รุงทวิา  สุขเจริญ พงังา
10771 16390 นาง พรรณรายณแ  เวณุผล พงังา
10772 29333 นาย เฉลิมพงศแ  เจริญศรี พงังา
10773 37646 นาง วลัยพร  ยิ่งยวด พงังา
10774 37647 นางสาว นวลทพิยแ  ศุภชัยสิริ พงังา
10775 37648 นาย วโิรธ  ขนาบแกว พงังา
10776 65063 นางสาว ขวญัชนก  จินดาพล พงังา
10777 26103 นางสาว นิตยพร  โดยศรีเอี่ยม พงังา
10778 37650 นางสาว ชนิกา  พนมชนารักษแ พงังา
10779 37654 นางสาว พาฝใน  หมอยา พงังา
10780 41783 นางสาว นฤมล  จันทรแแดง พงังา
10781 14628 นาง ประทพิยแ  ศรีสมทรง พงังา
10782 14629 นางสาว สายจิต  หลงเดียว พงังา
10783 57313 นาง สุวรรณทา  พฒันพชิัย พงังา
10784 57491 นาย สุทธเิทพ  หนุมสําเนา พงังา
10785 63536 นาย สามารถ  ภกัดีรัตนแ พงังา
10786 64192 นาย ทว ี อานัน พงังา
10787 31559 นาง อัญญณัฐ(จารี)  ผลทวี พงังา
10788 22194 นาง ณิชชา  ล่ิมสกุล พงังา
10789 26108 นาง ศรีจิตรา  มวงเมือง พงังา
10790 33015 นางสาว วไิลพร  ตรีชุม พงังา
10791 37657 นาย นิพล  บรุะชัด พงังา
10792 37658 นางสาว จารุณี  ณ พทัลุง พงังา
10793 37659 นางสาว จิรภรณแ  พนัธแคง พงังา
10794 49889 นาย ธวิา  ไทยแท พงังา
10795 57823 นางสาว นฤมล  คงรวย พงังา
10796 65085 นางสาว ปานทพิยแ  บญุเกิด พงังา
10797 66214 นางสาว สาธกิา  จันดี พงังา
10798 54559 นางสาว ไขศรี  จันทสาร พงังา
10799 41787 นางสาว อัญชนา  บตุรนอย พงังา
10800 41789 นาง ประทมุ  ตันเจริญรัตนแ พงังา
10801 56346 นางสาว กนกพตัร  เจริญ พงังา
10802 4639 นางสาว อรวรรณ  บตุรนอย พงังา
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10803 39731 นาย สุเทพ  ปฏมิินตแ พงังา
10804 41791 นาย จิรวฒิุ  ประเสริฐสุข พงังา
10805 62008 นาง อริยา  แสวงกิจ พงังา
10806 9629 นางสาว เมธาพร  ขุนณรงคแ พงังา
10807 57669 นาย ปรัชญา  ไกรนรา พงังา
10808 66318 นางสาว จารุณี  มีประเทศ พงังา
10809 7815 นาย วโิรจนแ  เปน็สุข พงังา
10810 21017 นางสาว สุภาภรณแ  อีมหมัน พงังา
10811 24430 นางสาว ฐิตินันทแ  ดวงจันทรแ พงังา
10812 54562 นาย อิศราวฒิุ  กิ้มซ่ือ พงังา
10813 42350 นาง รุงรัตนแ  กุลพนัธแ พงังา
10814 52528 นาย ชวลิต  ณ นคร พงังา
10815 26110 นาย วชัรินทรแ  นิยมแกว พงังา
10816 22824 นางสาว จิราพร  คงแกว พงังา
10817 57731 นาย ศิริชัย  พงษจิตเวชกุล พงังา
10818 22193 นาย สุริยัน  สงคฤงคาร พงังา
10819 26208 นางสาว วไิลพร  ชูปาน พทัลุง
10820 30135 นาง ยุพรัตนแ  ปริุนทราภบิาล พทัลุง
10821 2147 นางสาว วนิดา  เทพชุม พทัลุง
10822 10542 นางสาว รชยาอร  จันทรแแกว พทัลุง
10823 17419 นาง พตัรพมิล  อินทรแจันทรแ พทัลุง
10824 18068 นางสาว กิตติมา  ณ พทัลุง พทัลุง
10825 38650 นาย ศุภกิจ  เสงสุน พทัลุง
10826 42715 นาง ดวงพร  เทศนุย พทัลุง
10827 44774 นาย นิกร  คงเมือง พทัลุง
10828 2205 นาย ธานนทแอิชยแ  เกตุชู พทัลุง
10829 18687 นางสาว วรัญญา  สมบติัมาก พทัลุง
10830 22080 นาย มนตรี  เรืองจันทรแ พทัลุง
10831 23612 นาย ราชันยแ  รัตนพนัธุแ พทัลุง
10832 31680 นาง ศิริอนงคแ  สงสุรินทรแ พทัลุง
10833 39751 นาง นิตยา  ดําหนูอินทรแ พทัลุง
10834 2183 นาย เกรียงศักด์ิ  สงฤทธิ์ พทัลุง
10835 6884 นาง ลัญฉนา  คงสุวรรณ พทัลุง
10836 17397 นาง วยิะดา  สมแกว พทัลุง
10837 26202 นาง พรพมิล  อุยตยะกุล พทัลุง
10838 26203 นางสาว วรรณา  พนัเศษ พทัลุง
10839 26204 นาย จีรพงษแ  รอดบวัทอง พทัลุง
10840 68571 นาง ปยิธดิา  เพชรคง พทัลุง
10841 2158 นาย สันทดั  บญุมณี พทัลุง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10842 15206 นางสาว สมคิด  อินทรกุล พทัลุง
10843 40853 นางสาว อาจิน  เต็มพนู พทัลุง
10844 62455 นาง จินตหรา  จันมา พทัลุง
10845 1689 นาง กรีฑา  บวัทองสุข พทัลุง
10846 18076 นาง ธชักร  โรจนรัตนแ พทัลุง
10847 18077 นางสาว นิตยา  จันทระ พทัลุง
10848 18079 นางสาว จันทรแจิรา  ชนะบาล พทัลุง
10849 18080 นาย สมภพ  บวัเนียม พทัลุง
10850 18081 นาย ศุภเศรษฐแ  ขําณรงคแ พทัลุง
10851 18082 นาย สมชาย  ฤกขะวฒิุกุล พทัลุง
10852 24112 นาย เจริญ  มาแทน พทัลุง
10853 26230 นาง พรวสิาขแ  คงนิล พทัลุง
10854 30188 นาง ปณิฑิรา  ผอมสวสัด์ิ พทัลุง
10855 37661 นางสาว สุกัญญา  เหตุทอง พทัลุง
10856 41417 นาย จํารัส  ชูปาน พทัลุง
10857 41418 นาง สุภาพร  ทองพฒุ พทัลุง
10858 2150 นางสาว หนัหวล  ไลกสิกรรม พทัลุง
10859 2152 นาย สมปอง  เพชรสิงหแ พทัลุง
10860 2234 นาย วทิยา  หมื่นผอง พทัลุง
10861 31652 นาย กฤต  สุวรรณคีรี พทัลุง
10862 37834 นางสาว นิตยา  คชวงศแ พทัลุง
10863 57762 นางสาว จิรวรรณ  เกตุแดง พทัลุง
10864 61374 นาง รสสุคนธแ  ณ  พทัลุง พทัลุง
10865 61519 นาง สุกัลญา  ศรีมุณี พทัลุง
10866 6880 นาย ธนยศ  รัตนขวญั พทัลุง
10867 17416 นาย สุชาติ  ศรีนวลเอียด พทัลุง
10868 23645 นาง ปฎญิญากร  เพง็หนู พทัลุง
10869 28866 นาง สายพนิ  ชูเทา พทัลุง
10870 41826 นาง สุภาภรณแ  จันทรแอักษร พทัลุง
10871 53766 นาง รัชนีวรรณ  ศรีมุกดา พทัลุง
10872 57849 นางสาว วศัิลยา  แกวรุง พทัลุง
10873 2161 นาย บญุนํา  ชูแกว พทัลุง
10874 11554 นาย วชิิต  นวลเมือง พทัลุง
10875 11555 นาย สมพล  ชูชอ พทัลุง
10876 15210 นางสาว รุจิสา  บษุราผองพกัตรแ พทัลุง
10877 23637 นางสาว ปยิาพชัร  ชูมากเล่ียม พทัลุง
10878 26212 นาย สหชัย  ชูอักษร พทัลุง
10879 37554 นางสาว อรพร  ไชยบริุนทรแ พทัลุง
10880 37619 นาง ชุติกาญจนแ  เทพดํา พทัลุง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10881 40888 นาย ภานุวฒันแ  เยาวแดวง พทัลุง
10882 2177 นาง ณัฐพร  บวัมา พทัลุง
10883 13818 นาย สุธรรม  ศรีโดน พทัลุง
10884 13819 นาง ปรีดา  สงจันทรแ พทัลุง
10885 15181 นางสาว ธณัยภคั  ชํานาญธรุะกิจ พทัลุง
10886 22762 นาง นิยามล  คชศักด์ิ พทัลุง
10887 26632 นาย ศักดายุทธ  นุยกุล พทัลุง
10888 32944 นาง อรอุษา  อริรัตนแ พทัลุง
10889 64751 นาง อารียแ  สังขแทอง พทัลุง
10890 2182 นาย พงศแธร  ละอองแกว พทัลุง
10891 26621 นาง สุกัญญา  กิตติเวชวรกุล พทัลุง
10892 46746 นางสาว ชุตินันทแ  ชุมจุล พทัลุง
10893 50263 นาย อุดม  กิ้มเสง พทัลุง
10894 58698 นางสาว อรไท  ชูสวสัด์ิ พทัลุง
10895 58699 นาง ปรีญาภรณแ  ชูรอด พทัลุง
10896 65797 นาย นพดล  แสงเอียด พทัลุง
10897 65859 นาง โสภา  เขมะไชยเวช พทัลุง
10898 67272 นาย เอกชาติ  ดวงคง พทัลุง
10899 2127 นาย ศุภชาติ  คงพลู พทัลุง
10900 2128 นางสาว ประยูรศรี  สุวรรณเนตร พทัลุง
10901 17396 นาย สถิตยแพนัธแ  บวัเนียม พทัลุง
10902 26633 นาง จินตนา  เศียรอุน พทัลุง
10903 28891 นางสาว พชัรี  ศรีโยธา พทัลุง
10904 28919 นางสาว จรัณธร  ชวยเล็ก พทัลุง
10905 32801 นาง อุไรวรรณ  ขาวทอง พทัลุง
10906 43031 นาย เกียรติกมล  รักนุม พทัลุง
10907 46033 นาย จิรยุทธแ  ศรีบริรักษแ พทัลุง
10908 2213 นาย สุทธพิงษแ  อินทรภกัด์ิ พทัลุง
10909 14305 นาง จิรวรรณ  พทิกัษแบญุเขต พทัลุง
10910 14306 นาง เสาวจี  คงขาว พทัลุง
10911 26222 นาง พชัรี  ศรีขาว พทัลุง
10912 28920 นาย สัมพนัธแ  โรจนรัตนแ พทัลุง
10913 28922 นางสาว นุชรี  รอดเนียม พทัลุง
10914 28923 นาย ประสิทธิโ์ชค  ธรรมรังษี พทัลุง
10915 28924 นางสาว รัชฎา  ปานทุม พทัลุง
10916 31639 นาง รําไพพรรณ  ทองทุม พทัลุง
10917 58747 นาง สุริยาพร  ชูเกตุ พทัลุง
10918 4935 นาย สุเชษฐแ  คงคํา พทัลุง
10919 20108 นางสาว ณัฐกานตแ  ณพทัลุง พทัลุง
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10920 20120 นาง สุภาวดี  บญุสง พทัลุง
10921 31595 นางสาว จามรียแ  ดําแกว พทัลุง
10922 66279 นางสาว สุภาพร  คงพนัธแ พทัลุง
10923 66280 นาง อรอุมา  ไกรเทพ พทัลุง
10924 2189 นาง จินดา  วรีะสุนทร พทัลุง
10925 2191 นาง ทชัชกร  พรหมหอง พทัลุง
10926 2195 นาง มาลี  นวนพรม พทัลุง
10927 43940 นางสาว ศยามล  ไชยเขียว พทัลุง
10928 43942 นาย สมบรูณแ  หนูโท พทัลุง
10929 55812 นางสาว วรรณภรณแ  จิตรักษแ พทัลุง
10930 66615 นางสาว สุมลฑา  เสนชุม พทัลุง
10931 17427 นาย สมเกียรติ  ทองชวย พทัลุง
10932 17429 นาง ติณสุดา  จันทรแเทพ พทัลุง
10933 17431 นางสาว ถนอมขวญั  จันทมาส พทัลุง
10934 49898 นาง จรรยา  ชุมคง พทัลุง
10935 49900 นาง ธญัญารัตนแ  มณีนิล พทัลุง
10936 49902 นาง นิตธยา  ศิริวานิช พทัลุง
10937 49903 นาง นฤมล  นิลออ พทัลุง
10938 2151 นาย บญุสง  เมืองสง พทัลุง
10939 4331 นางสาว ภรณแภสัสรณแ  ชูหวาง พทัลุง
10940 2210 นาง วไิลวรรณ  หนูทอง พทัลุง
10941 2243 นาง พชัรียแ  บญุเพชร พทัลุง
10942 17403 นางสาว อรุณี  ปราบกรี พทัลุง
10943 17405 นาง คนึงนิจ  ชูวจิิตร พทัลุง
10944 45712 นางสาว จิประภา  ตุงแกว พทัลุง
10945 48764 นาง นิตยวดี  ปานเผือก พทัลุง
10946 49275 นาย อนันตแธร  เกื้อกอบ พทัลุง
10947 2231 นาย จํารัส  บํารุงเสนา พทัลุง
10948 6875 นาย บญุรัตนแ  พนัธรัตนแ พทัลุง
10949 6877 นาง สุพศิ  เทพภกัดี พทัลุง
10950 31640 นาย พรียุทธ  ภกัดีวานิช พทัลุง
10951 37618 นาง ผกาทพิยแ  บวัลอย พทัลุง
10952 61352 นาย อภชิาติ  พศิพกัตรแ พทัลุง
10953 61353 นาย อับดลอาซีด  เพง็โอ พทัลุง
10954 61354 พ.จ.อ.หญิง จอมขวญั  แนบเนียด พทัลุง
10955 61357 นาง สุพณิยา  ยางสูง พทัลุง
10956 61358 นาง สุพศิ  เมืองสง พทัลุง
10957 61359 นาง ไหวยะ  หนูโส฿ะ พทัลุง
10958 63386 นางสาว นุชนาถ  ยศดํา พทัลุง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
10959 64734 นาง อรุณศรี  สนองคุณ พทัลุง
10960 67102 นางสาว รุจิรา  ชูรอง พทัลุง
10961 2227 นาง สุชล  จันทมณี พทัลุง
10962 6873 นาย เศรษฐา  ชูดํา พทัลุง
10963 6883 นาง สุดใจ  พนัธรัตนแ พทัลุง
10964 6885 นาง อําไพ  ชวยชู พทัลุง
10965 15179 นางสาว วมิลวรรณ  ธรรมภบิาลอุดม พทัลุง
10966 37808 นาย ฐานัส  ขวญักลับ พทัลุง
10967 63161 นางสาว ภรณแพรรณ  บญุเผือก พทัลุง
10968 4940 นาย จารุวฒันแ  วนัเล้ียง พทัลุง
10969 44768 นาง กัญญาณัฐ  ขุนเจริญ พทัลุง
10970 68248 นาย กัมปนาถ  กัญชนะกาญจนแ พทัลุง
10971 60154 นางสาว สุกัญญา  พานิชกุล พทัลุง
10972 18347 นาย พงษแศักด์ิ  นวลกลับ พทัลุง
10973 31645 นาย สุเทพ  นะนุย พทัลุง
10974 31649 นาง ชฎากร  เสงสุข พทัลุง
10975 31650 นางสาว พรรณี  บวัผัน พทัลุง
10976 31651 นาย สุชีพ  ชวยเทศ พทัลุง
10977 31653 นาง ศศิธร  เพชรพวง พทัลุง
10978 56617 นาง ปยินารถ  หนูพลับ พทัลุง
10979 56619 นาง อารีรัตนแ  มาสวสัด์ิ พทัลุง
10980 56620 นางสาว พะเยาวแ  เพชรโชติ พทัลุง
10981 57827 นางสาว สุภาภรณแ  อนันตแ พทัลุง
10982 2135 นาง จิตรา  หนูแกว พทัลุง
10983 2138 นาง พรรณทภิา  ชุมทอง พทัลุง
10984 2168 นาง นงลักษณแ  ยอดราช พทัลุง
10985 4794 นาง อัจฉรานันทแ  คงเรือง พทัลุง
10986 17974 นาง อรณพชั  พลูเสน พทัลุง
10987 23065 นางสาว สุดารัตนแ  หนูดํา พทัลุง
10988 27269 นาง นงนุช  เกื้อกอบ พทัลุง
10989 40307 นาง ระพพีร  ชูหนู พทัลุง
10990 41385 นาง สุภรณแ  เกตุทอง พทัลุง
10991 48765 นาย กิตติพงศแ  มาทอง พทัลุง
10992 52227 นาง อุไร  ขํากิจ พทัลุง
10993 54103 นางสาว อุไรวลัยแ  เกล้ียงทอง พทัลุง
10994 60434 พ.อ.อ. ปรีชา  สุกแกว พทัลุง
10995 30180 นาง ภฑัฑิรา  สังคานาคิน พทัลุง
10996 9631 นาง กฤตพร  สกุลเด็น พทัลุง
10997 26215 นาย คํารณ  ชอคง พทัลุง
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10998 26218 นาย เสกสรรคแ  สีสอาด พทัลุง
10999 28893 นาย หมูหําหมัด  เหล็มนุย พทัลุง
11000 41829 นาย ฉัตรชัย  ณ สุวรรณ พทัลุง
11001 44772 นางสาว วริษฐา  รักเกตุ พทัลุง
11002 44773 นาง จิราภรณแ  รองขุน พทัลุง
11003 56176 นาง ชนัญชิดา  สาระนันทแ พทัลุง
11004 68567 นางสาว วานิสสา  แกวภกัดี พทัลุง
11005 26211 นาย วชัรินทรแ  ทองปี้ พทัลุง
11006 28927 นาง กัลยา  อุทยัรังษี พทัลุง
11007 23960 นางสาว ศิริรัตนแ  ดวงทบั พทัลุง
11008 31609 นาง ชื่นกมล  ชุมวรฐายี พทัลุง
11009 37843 นาง ปราณี  แหละแอ พทัลุง
11010 26096 นาง จิดาภา  ชูชุม พทัลุง
11011 40907 นางสาว ธดิารัตนแ  ตราชู พทัลุง
11012 40911 นาง ภรภทัร  รามอินทรแ พทัลุง
11013 22113 นาย สุภกิจ  สงธนู พทัลุง
11014 26221 นาง สุจิตรา  หมุกดี พทัลุง
11015 26223 นาง ละออง  โชติชัย พทัลุง
11016 30176 นางสาว พมิลพรรณ  ทองไชย พทัลุง
11017 30178 นาย ปาริชาติ  สังคานาคิน พทัลุง
11018 30184 นาง รัชดา  รักเกิด พทัลุง
11019 56621 นางสาว ปยิฉัตร  ชูรอด พทัลุง
11020 56853 นางสาว สุดาวลั  คงแกว พทัลุง
11021 64396 นาง อัญชลี  อนุมณี พทัลุง
11022 64397 นาง ยุวดา  ชูมากเล่ียม พทัลุง
11023 2188 นาย วนัชัย  แสงจันทรแ พทัลุง
11024 4540 นาง โอภาส  ดวงสังขแ พทัลุง
11025 6902 นาง จิรปรียา  สงขาว พทัลุง
11026 17421 นาง กนกวรรณ  วจิิตรวงศแ พทัลุง
11027 27344 นาง วรรดี  ทพิยแพมิล พทัลุง
11028 31555 นาง นันทยิา  ลีลาประดิษฐแพงศแ พทัลุง
11029 37813 นาย คมชาญ  อินทรแชวย พทัลุง
11030 41421 นาง สุภาพร  แสงขํา พทัลุง
11031 63302 นางสาว อุไรวรรณ  จําเริญ พทัลุง
11032 64227 จ.ส.อ. ระว ี อุนเสียม พทัลุง
11033 4531 นาง ชัชฎาภรณแ  สุขแกว พทัลุง
11034 37839 นาง สุมาลี  กลับโนรา พทัลุง
11035 41786 นางสาว รัตนาภรณแ  คงมี พทัลุง
11036 53767 นาง วาสนา  ศรีเพชร พทัลุง
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11037 6872 นาย อํามร  คําทอง พทัลุง
11038 32934 นาย วฑูิร  บวัทอง พทัลุง
11039 6887 นาย วรพจนแ  ทองพลู พทัลุง
11040 6889 นางสาว ดารกา  รุยออน พทัลุง
11041 11556 นางสาว สุพร  คงหนู พทัลุง
11042 40284 นาย สมนึก  ชูเดช พทัลุง
11043 2163 นาง สมร  สังขแทอง พทัลุง
11044 2165 นาง สุรีมาตรแ  ทองขาวเผือก พทัลุง
11045 4765 นาง สายใจ  ทรัพยแสมบติั พทัลุง
11046 8982 นางสาว นิภา  ทองแยม พทัลุง
11047 24766 นาง รัชนี  สุทธสิงคแ พทัลุง
11048 40922 นาย ภาณุมาศ  ทองขุนดํา พทัลุง
11049 7831 นาง จุรีรัตนแ  กาละกาฬ พทัลุง
11050 31657 นาง อําไพ  วเิชียรบตุร พทัลุง
11051 32882 นางสาว อารียแ  เหลือจันทรแ พทัลุง
11052 40905 นาย ชูศักด์ิ  พจนากนกกุล พทัลุง
11053 49013 นาย ชํานาญ  ทองดํา พทัลุง
11054 6893 นาย สมพร  วรีะวรรณแ พทัลุง
11055 7793 นาง เพญ็พร  เพชรหวับวั พทัลุง
11056 10544 นาง จินตนา  เดชสงคแ พทัลุง
11057 26100 นาง กนกวรรณ  อินทรแบวั พทัลุง
11058 26229 นาย เอก  คลายวเิศษ พทัลุง
11059 43945 นาง นฤมล  รุยใหม พทัลุง
11060 46368 นาง อุมาพร  ชูอุบล พทัลุง
11061 2196 นาง อุษา  จันทรธนู พทัลุง
11062 38597 นาย สําราญ  จันทรแเพชร พทัลุง
11063 6904 นางสาว นันทติา  แสงแกว พทัลุง
11064 22316 นาง ญาณิศา  เกิดเอียด พทัลุง
11065 46402 นางสาว ภวรัชญแ  ทศิทอง พทัลุง
11066 48767 นางสาว วรรณี  พทุธโชติ พทัลุง
11067 53423 นาย นคร  ทองคํา พทัลุง
11068 55049 นาง สุรัตนแ  รัตนะ พทัลุง
11069 60173 นางสาว สุขุมา  สุขานคร พทัลุง
11070 64496 นางสาว วรรณา  ขุนเจริญ พทัลุง
11071 2198 นาย พชิัย  ยิ้มละมัย พทัลุง
11072 13115 นาย จิรวฒันแ  ภทัรศิริโสภณ พทัลุง
11073 23954 นางสาว สุนิมาน  หาสกุล พทัลุง
11074 26640 นาย อธศัิกด์ิ  โชติมณี พทัลุง
11075 26642 นาย สวสัด์ิ  สังเมียร พทัลุง
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11076 26644 นางสาว จงถนอม  ไกรรัตนแ พทัลุง
11077 53424 นาง ดวงใจ  สมสุข พทัลุง
11078 58206 นางสาว เสาวภา  สุจวพินัธแ พทัลุง
11079 18071 นาย ศุภชัย  ทองหนู พทัลุง
11080 40286 นาง ประภสัสร  ฉิมปลอด พทัลุง
11081 55147 นาง ปใญชพร  วุนฉิม พทัลุง
11082 4536 นางสาว อุบลพรรณแ  ยิ้มแกว พทัลุง
11083 13710 นาง อภญิญา  พรหมบญุแกว พทัลุง
11084 28929 นาย วรรณะ  มณี พทัลุง
11085 261 นางสาว มณินทร  ชูมณี พทัลุง
11086 46403 นางสาว สุภาวดี  ทองนุน พทัลุง
11087 6876 นาย ศุภรักษแ  เส็มหมัด พทัลุง
11088 26152 นาย ธวชัชัย  ชูชมชื่น พทัลุง
11089 50061 นาง มาสือนะ  เส็นยีหมี พทัลุง
11090 2143 นาง ทพิวรรณ  เกื้อมิตร พทัลุง
11091 45110 นางสาว ฤทยัพร  เมืองไข พทัลุง
11092 48768 นางสาว จุฑาทพิยแ  ฤทธเิดช พทัลุง
11093 52740 นาย เอกชัย  พรหมนวล พทัลุง
11094 60594 นางสาว จิราวรรณ  แยมใจดี พทัลุง
11095 65713 นาย จักรินทรแ  จารุศักดาเดช พทัลุง
11096 65793 นางสาว อารีรัตนแ  รามเกื้อ พทัลุง
11097 2131 นาง กัลยา  สงสม พทัลุง
11098 2133 นาย นิวตัร  แจงชาติ พทัลุง
11099 18065 นาย ปฎเิวช  บวัศรีแกว พทัลุง
11100 26224 นาง ปณิฏฐา  แสงเรือง พทัลุง
11101 28718 นางสาว สุภลักษณแ  ทองทบัทอง พทัลุง
11102 62742 นางสาว วาทนิี  ศรีสุวรรณ พทัลุง
11103 67198 นาง สุธดิา  นาคะวโิรจนแ พทัลุง
11104 68641 นางสาว สุนิสา  จันทรแผอม พทัลุง
11105 68642 นาง วรรณา  สังขแทอง พทัลุง
11106 68643 นาง สุพศิ  สุวรรณภกัดี พทัลุง
11107 2197 นาย นฤภยั  เรืองเทพ พทัลุง
11108 2199 นาง วภิาดา  ทองดวง พทัลุง
11109 2201 นาง อัจราวรรณ  ไชยพนัธแ พทัลุง
11110 17415 นางสาว ลัดดาวลัยแ  พรหมชวย พทัลุง
11111 17417 นาง อํานวย  อินทรแปาน พทัลุง
11112 38657 นาย ดํารง  แกวขุนทอง พทัลุง
11113 49277 นาง ยินดี  จันทรแอักษร พทัลุง
11114 58748 นาง สุภาพร  ออนเกล้ียง พทัลุง
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11115 58749 นางสาว ภาวยีแ  ขําตรี พทัลุง
11116 61967 นาง สิริกร  จันทรแอักษร พทัลุง
11117 62819 นาง สุภาพร  ศรีนวลอินทรแ พทัลุง
11118 2233 นาย พทิยา  คุมเค่ียม พทัลุง
11119 4386 นาย อุเทน  ศักด์ิแกว พทัลุง
11120 30186 นาง ประทมุ  ไชยแกว พทัลุง
11121 30187 นาง เกษร  ทพิยแเพง็ พทัลุง
11122 34636 นางสาว ปราณี  ณะนุย พทัลุง
11123 37861 นางสาว จินดารัตนแ  แซล่ิม พทัลุง
11124 68249 นางสาว ลัดดา  เขียวจีน พทัลุง
11125 45713 นาย ศิริชัย  สองรส พทัลุง
11126 16754 นาย ขจรพงศแ  มีขํา พทัลุง
11127 23615 นาย กันตภณ  เรืองแกว พทัลุง
11128 37749 นาง อาภรณแ  บญุแกว พทัลุง
11129 41419 นาย ประเสริฐ  ไชยเขียว พทัลุง
11130 46747 นาย สุพจนแ  ดําขุนนุย พทัลุง
11131 58775 นาง ปาริชาติ  ชุมทอง พทัลุง
11132 260 นาง สุพรรณิการแ  ชวยเอี่ยม พทัลุง
11133 2242 นาง ญาณิศา  ขุนเศษ พทัลุง
11134 8977 นาง วยิะดา  หนูทมิ พทัลุง
11135 20098 นางสาว พวงพรรณ  พนิกลับ พทัลุง
11136 26554 นาง บบุผา  สุขมะแปนู พทัลุง
11137 37620 นาง สุณิจตา  คงเพชร พทัลุง
11138 60313 นางสาว อุมานียแ  บญุรอด พทัลุง
11139 2236 นาง สุธาสินี  อินนุรักษแ พทัลุง
11140 2238 นาง จริยา  ทบัรอด พทัลุง
11141 2240 นาย ชัยมงคล  โออินทรแ พทัลุง
11142 2241 นาง ปรีญา  ศิริ พทัลุง
11143 7892 นาง กาญจนา  พรหมณี พทัลุง
11144 20103 นาง อํานวย  เกิดฉิม พทัลุง
11145 20105 นาง วนิดา  ขวญัแกว พทัลุง
11146 2145 นาย ธนกฤติ  นวลมี พทัลุง
11147 56616 นางสาว เสาวนียแ  เหตุทอง พทัลุง
11148 20122 นาง สุดใจ  นวลเกล้ียง พทัลุง
11149 20124 นาง วรรณา  พรหมวเิศษ พทัลุง
11150 58502 นาง อุสา  เขียวเสน พทัลุง
11151 65315 นาง จุรีภรณแ  คงชุม พทัลุง
11152 65316 นางสาว สุจินตนา  ศรีวไิล พทัลุง
11153 65317 นาย สราวฒิุ  ดวงชู พทัลุง
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11154 65318 นางสาว สุภารว ี เกตุแสง พทัลุง
11155 65319 นางสาว กัญจณมาศ  บํารุงเสนา พทัลุง
11156 65665 นางสาว มลธริา  ชวยแกว พทัลุง
11157 66854 นางสาว ศิริพร  ศิริมานะกุล พทัลุง
11158 68631 นาง อําพา  ดวงเอียด พทัลุง
11159 22311 นาง นิตยา  นวลมี พทัลุง
11160 31661 นางสาว พชัราภรณแ  แกวจันทรแ พทัลุง
11161 60704 นาง ภาวดี  ชวยพฒันแ พทัลุง
11162 64447 นางสาว ทชิากร  เพง็โอ พทัลุง
11163 66915 นางสาว สุกัญญา  ชูแกว พทัลุง
11164 45123 นาง ไพริน  คงทอง พทัลุง
11165 45127 นาง นุชทรามาศ  พุมเกื้อ พทัลุง
11166 45129 นางสาว ยุวดี  จิตรเวช พทัลุง
11167 45131 นางสาว สุพตัรา  เตละกุล พทัลุง
11168 45132 นาง ขวญันภา  แสงดํา พทัลุง
11169 45134 นาง สริญญา  บญุสนิท พทัลุง
11170 65290 นาย ณรงคแ  ชุมโชติ พทัลุง
11171 33617 นางสาว ปยิะนุช  นาคเกล้ียง พทัลุง
11172 56728 นางสาว เสาวลักษณแ  ทองมาก พทัลุง
11173 63453 นางสาว เจนจิรา  ทองมาก พทัลุง
11174 14453 นางสาว สุพณิ  รัตนพนัธแ พทัลุง
11175 33602 นางสาว ประทมุวนั  คงชู พทัลุง
11176 54508 นาย ทรงเกียรติ  พลหาญ พทัลุง
11177 56622 นาง สุภา  ฉวนกล่ิน พทัลุง
11178 39755 นาง วรรณี  หนูนุน พทัลุง
11179 62115 นาง วาสนา  ขาวแสง พทัลุง
11180 62119 นาง สศิพร  สมประสงคแ พทัลุง
11181 2169 นาง กชกานตแ  คงชู พทัลุง
11182 2193 นาย กรีฑา  มุขตา พทัลุง
11183 23643 นาง ปารตี  เหมนุกูล พทัลุง
11184 26629 นางสาว สุปรีดา  แสงสมบรูณแ พทัลุง
11185 26638 นาง เสริมศรี  นวลเปยีน พทัลุง
11186 32234 นาง วภิา  พรหมแทน พทัลุง
11187 43939 นาง กาญจนา  มุขตา พทัลุง
11188 54064 นางสาว จุฬาภรณแ  อําพนัประสิทธิ์ พทัลุง
11189 54445 นาง กาญจนา  วงศแชู พทัลุง
11190 54446 นาง เสมอใจ  ชูรอด พทัลุง
11191 54607 นาง ชมดาว  สุวรรณโณ พทัลุง
11192 40362 นาง สุมิตตา  สําแดง พทัลุง
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11193 20088 นาง จิรภา  จันทรแอุดม พทัลุง
11194 47375 นาย พโิชติ  ศรีมะณี พทัลุง
11195 2141 นาง ฐิติพร  พวงแสง พทัลุง
11196 10543 นางสาว จันจิรา  รักรวม พทัลุง
11197 17439 นาย สัมภาษณแ  เหน็บบวั พทัลุง
11198 23037 นางสาว ละออง  วุนแกว พทัลุง
11199 63387 นางสาว สุทสิา  ชูศรีเพชร พทัลุง
11200 66727 นาง ยุพา  ชุมทอง พทัลุง
11201 6888 นาง สมทรง  ประยูรวงคแ พทัลุง
11202 23646 นาง วนัดี  พทุธศรี พทัลุง
11203 39745 นาง บวัทพิยแ  นุนปาน พทัลุง
11204 39749 นางสาว มณฑา  ขาวเผือก พทัลุง
11205 62116 นาง จิตติมา  บวัแกว พทัลุง
11206 65856 นาง ดารารัตนแ  เตยแกว พทัลุง
11207 67720 นางสาว มัทนียา  บญุคงแกว พทัลุง
11208 67721 นาง ชนนิกานตแ  พุมคง พทัลุง
11209 64446 นางสาว ปรีดา  ปานหวาน พทัลุง
11210 30179 วาที่ร.ต.หญิง เรณู  หนูบญุ พทัลุง
11211 58112 นาง วรัชยา  พนัธแฤทธิดํ์า พทัลุง
11212 63498 นาง ศุภริณฎา  หนูเขียว พทัลุง
11213 2212 นาย นิยม  นวลเกล้ียง พทัลุง
11214 2129 นาย บรรชา  แขกเพง็ พทัลุง
11215 52677 นางสาว วรรณแดี  ศรีทวี พทัลุง
11216 64566 นางสาว อรุณรัตนแ  บวัเนียม พทัลุง
11217 11550 นาย บญุเรือง  จันแดง พทัลุง
11218 49274 นาย ประสิทธิพ์ร  ชูไฝ พทัลุง
11219 23013 นางสาว อมรทพิยแ  ทองรุช พทัลุง
11220 26207 นาง ยินดี  เสนสิงหแ พทัลุง
11221 49643 นาย โสภณ  อิสโม พทัลุง
11222 62637 นางสาว พชัรพร  จูทมิ พจิิตร
11223 63258 นาง ภทัลีญา  เจาะจง พจิิตร
11224 563 ส.อ. มนูญ  ประทมุวงคแ พจิิตร
11225 14829 นาง วรีนันทแ  โพธาแกว พจิิตร
11226 22827 นาย นพดล  สวางวงษแ พจิิตร
11227 37137 นางสาว สุมาลี  แกวกําพล พจิิตร
11228 51438 นาง สุภคันิตา  ผลปราชญแ พจิิตร
11229 58189 นางสาว นุชจิรา  อิสรางกูล พจิิตร
11230 65930 นางสาว รัตนา  แกวสวาง พจิิตร
11231 67935 นางสาว นัยนา  อยูนุย พจิิตร
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11232 59179 นางสาว วนันิภา  พรมทอง พจิิตร
11233 68553 นางสาว นวพรรณ  ใจหาญ พจิิตร
11234 37139 นาง มัณฑณา  เฮงสาย พจิิตร
11235 41731 นางสาว วาสนา  สุกเล็ก พจิิตร
11236 14830 นาง สิรภทัร  ศรีสุข พจิิตร
11237 19694 นาง ธรีะนุช  รอดรังษี พจิิตร
11238 19700 นางสาว ไพรินทรแ  แกวบวร พจิิตร
11239 28426 นาง เนตรนภา  จารุชาต พจิิตร
11240 30019 นางสาว ศิริพร  ชูฉ่ํา พจิิตร
11241 12368 นาย ณัฐวฒิุ  จอกถม พจิิตร
11242 15277 นางสาว วาสนา  เงินมี พจิิตร
11243 19688 นางสาว เบญจมาศ  สุวรรณนาค พจิิตร
11244 26478 นางสาว วลิาวรรณแ  เพช็รนารถ พจิิตร
11245 39671 นาง รัฐติกร  รักทุง พจิิตร
11246 55104 นาง ยุพดี  พนิิตตานนทแ พจิิตร
11247 1181 นาง บวัหลวง  เพิ่มสกุล พจิิตร
11248 14831 นาง สมศรี  เพช็รคง พจิิตร
11249 28430 นางสาว กรณแกุลณัฐ  บอทอง พจิิตร
11250 55928 นางสาว รัชตา  กอนเพช็ร พจิิตร
11251 66675 นางสาว วารีรัตนแ  ลําภพูวง พจิิตร
11252 624 นาย สมภพ  ประสิทธิว์เิศษ พจิิตร
11253 57046 นาย ดํารงศักด์ิ  จั่นรักษแ พจิิตร
11254 57047 นาย ดอน  วงัลอม พจิิตร
11255 57048 นาง อนงคแพรรณ  ชูกร พจิิตร
11256 65698 นางสาว หนุนชนก  การลพ พจิิตร
11257 65721 นางสาว จิตรา  จันบวั พจิิตร
11258 28413 นางสาว พนัธแประภา  เพชรประดิษฐแ พจิิตร
11259 61510 นางสาว สุกัญญา  เทศผล พจิิตร
11260 14697 นาง กุลรดา  จูจันทรแ พจิิตร
11261 48624 นาง เบญจวรรณ  บญุศิริ พจิิตร
11262 594 นาง มาลัย  ฟใกเงิน พจิิตร
11263 15273 นาย เดวดิ  ปนิใจ พจิิตร
11264 15275 นาย สมนึก  บญุสวาง พจิิตร
11265 30009 นาง สุมนา  รัตนเลิศ พจิิตร
11266 30010 นางสาว บญุรอด  กันจู พจิิตร
11267 30011 นางสาว ชนันพร  กุตนันทแ พจิิตร
11268 56635 นางสาว จิรัฐ  มีแดนไผ พจิิตร
11269 61723 นาง มาลี  ติฐานะ พจิิตร
11270 61724 นาง กาญจนา  เอราวรรณแ พจิิตร
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11271 61726 นาง พรพรรณ  อัคผล พจิิตร
11272 562 นางสาว จินดา  ชมภู พจิิตร
11273 31395 นาง นิษฐแธรียแ  ไวยุวฒันแ พจิิตร
11274 37074 นาย ฉัตรกุล  เพชรรัตนแ พจิิตร
11275 37140 นาย ไพรัช  ศรีสนธิ์ พจิิตร
11276 37141 นาย ประพนัธแ  โพธิแ์กว พจิิตร
11277 65311 นาย วฒิุศักด์ิ  พึ่งสมบติั พจิิตร
11278 65849 นาย ชาตรี  แดงทองดี พจิิตร
11279 67089 นางสาว สาธนิี  สุนาวี พจิิตร
11280 597 นาง ชุติญาทพิพแ  สุดประเสริฐ พจิิตร
11281 7476 นาย ประภาส  กายเพช็ร พจิิตร
11282 64600 นางสาว เบญจมาศ  แสนราช พจิิตร
11283 26512 นาง จิราภรณแ  พลชํานาญ พจิิตร
11284 26516 นาง ฐิติวรรณ  เมฆอ่ํา พจิิตร
11285 26518 นางสาว อัญอร  ขําประเสริฐ พจิิตร
11286 26519 นางสาว วจิิตรา  แสงโสด พจิิตร
11287 32155 นาง ศิวพร  ผะอบเหล็ก พจิิตร
11288 45987 นาย คนอง  เมฆทวปี พจิิตร
11289 48626 นางสาว พรเพญ็  วเิชียรสรรคแ พจิิตร
11290 58850 นางสาว จินตนา  คัชมาตยแ พจิิตร
11291 595 นางสาว ชนัญญแทชิา  บางสลัด พจิิตร
11292 48625 นางสาว มะยุรี  สุดตา พจิิตร
11293 28427 นางสาว จิราภา  เพชรไทย พจิิตร
11294 57039 นางสาว พชัรา  คําภา พจิิตร
11295 57041 นางสาว วนัทนา  กลอมจิตตแ พจิิตร
11296 57044 นาย เดชวฒิุ  ประดุจพงษแเพชร พจิิตร
11297 693 นาย วชัรพงษแ  พลูคลาย พจิิตร
11298 694 นาง อรพณิ  จันทวงคแ พจิิตร
11299 695 นาง ภทัราพร  สุทธปิระภา พจิิตร
11300 28425 นาง บษุรินทรแ  แตงเส็ง พจิิตร
11301 642 นางสาว วนัสนันทแ  โพธบิติั พจิิตร
11302 1222 นาย ประพนัธแ  ปูุหลังกลํ่า พจิิตร
11303 1225 นาง วจิิตตรา  พวงทาโก พจิิตร
11304 32164 นาย รัชชานนทแ  วนัทอง พจิิตร
11305 37148 นางสาว เบญจมาศ  ทองอวม พจิิตร
11306 55105 นางสาว นิภาลักษณแ  รอดขาว พจิิตร
11307 626 นางสาว ญาดาพฒันแ  จุลบตุร พจิิตร
11308 680 นาง อุไรวรรณ  ยอดประเสริฐ พจิิตร
11309 39192 นาย ชาติธาํรงคแ  พรมมา พจิิตร
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11310 48633 นาง ณัฐชญา  สวางสุข พจิิตร
11311 60021 นาง นรา  รวมสกุล พจิิตร
11312 14470 นางสาว นลินรัตนแ  จันทรมณี พจิิตร
11313 54217 นาง กัญญแวรา  ฟองชัย พจิิตร
11314 66624 นาง มาลัย  เพญ็วจิิตร พจิิตร
11315 625 นาย ประสิทธิ ์ กาศเกษม พจิิตร
11316 32159 นาย วชิาญ  ยศแสง พจิิตร
11317 57785 นาง ชนิกานตแ  สดากร พจิิตร
11318 601 นาง รัชชพร  คะชา พจิิตร
11319 26487 นาย กิตติ  พนัธุแสุวรรณแ พจิิตร
11320 32162 นางสาว สรอยสนธิ ์ ตุงคะศิริ พจิิตร
11321 651 นาย เอนก  อุรัตนแ พจิิตร
11322 58803 นาง ทศันียแ  ศรีอํานวย พจิิตร
11323 62355 นางสาว สุชาดา  กนกพชิญไกร พจิิตร
11324 612 นาง มานิตยแ  ใจสุข พจิิตร
11325 24283 นาย บญุเจตรแ  เลิศจันทรแ พจิิตร
11326 24285 นาง มณฑา  อุนเจาบาน พจิิตร
11327 59763 นาง อิสรา  อุนเจาบาน พจิิตร
11328 719 นาง พรรณี  จันทรแสิงหแ พจิิตร
11329 723 นาง นิชาภทัร  สุขหรอง พจิิตร
11330 724 นาง ธนาภา  แจมสวาง พจิิตร
11331 60815 นาง ณัฐชา  มานะคง พจิิตร
11332 64059 นาง สิริกร  อยูกรานตแ พจิิตร
11333 656 นาง ปยิวรรณ  ทะแสนเทพ พจิิตร
11334 657 นาย อดิศร  รัตนาคม พจิิตร
11335 22819 นางสาว ศรีแพร  อวมเหล่ียม พจิิตร
11336 22823 นาย ชัยยุทธ  เจริญสุข พจิิตร
11337 718 นาย ธนพล  สืบสายทอง พจิิตร
11338 1037 นาง จิรภา  ทองรอด พจิิตร
11339 26493 นาย เมธ ี ศรีสุรักษแ พจิิตร
11340 41732 นางสาว วนัเพญ็  เจริญสุข พจิิตร
11341 42961 นาย ไพรัตนแ  นันไชย พจิิตร
11342 51684 นาง ณปภชั  อิ่มออง พจิิตร
11343 14835 นาง กุสุมา  มังคะโชติ พจิิตร
11344 43406 นาง ประทปี  เนียมกล่ัน พจิิตร
11345 44680 นาย สุริยา  หาวเส็ง พจิิตร
11346 46710 นาง อัจฉรา  สุธรรมแปง พจิิตร
11347 993 นาง อุษา  สุขหรอง พจิิตร
11348 14834 นาย อนุชา  พามี พจิิตร
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11349 37152 นาย ธนกฤต  วงษแตระหงาน พจิิตร
11350 37153 นางสาว ณัฐชานันทแ  วรภทัรแธนะกุล พจิิตร
11351 50166 นาง สมพศิ  ศักด์ิเพชร พจิิตร
11352 50167 นางสาว นฤมล  ยังแชม พจิิตร
11353 67384 นาย ไพพฒันแ  อยูทรัพยแ พจิิตร
11354 620 นาย ไพศาล  วลัิยรัตนแ พจิิตร
11355 46711 นางสาว ชญาภา  ออนศรี พจิิตร
11356 704 นางสาว ศิวารินทรแ  ตนตระกูลใจดี พจิิตร
11357 572 นางสาว สมศรี  ชื่นบาน พจิิตร
11358 855 นางสาว อัมพร  สีบุ พจิิตร
11359 8497 นางสาว จิณณพตั  เปี่ยมปรีชา พจิิตร
11360 68425 นางสาว ถนิมรัตนแ  บญุจันทรแ พจิิตร
11361 617 นาย มานพ  สุขเกษม พจิิตร
11362 1117 นางสาว นิดา  สินประเสริฐรัตนแ พจิิตร
11363 1190 นาง นงคแลักณแ  วลัิยรัตนแ พจิิตร
11364 37159 นางสาว รจนา  ภผูา พจิิตร
11365 59896 นาย ธนากร  บญุก฿อก พจิิตร
11366 59898 นางสาว ธณัญลักษภแ  หมีดํา พจิิตร
11367 62941 นาย ธรรมรัฐ  การะเกษ พจิิตร
11368 64685 นาง จินตนา  ประโยชนแดี พจิิตร
11369 65824 นาง จิรัชยา  เกตุโกวทิยแ พจิิตร
11370 1194 นาย ชัชวาล  ติณมาศ พจิิตร
11371 1199 นาง วลัยา  แสงตระกูล พจิิตร
11372 37170 นาย ธนโชติ  มณฑลสิน พจิิตร
11373 66451 นาง ชญาภา  เฉลิมชาติ พจิิตร
11374 63190 นาย อัศฎา  บญุเพง็ พจิิตร
11375 1203 นางสาว ชลรดา  เงินยิ่งกุลธารา พจิิตร
11376 43572 วาที่ร.ต. วสันตแ  จิตรักวงศแสกุล พจิิตร
11377 55066 นาย อุบล  คําเขียว พจิิตร
11378 56032 นางสาว วริศรา  รอดสมประสงคแ พจิิตร
11379 66960 นาย วฒันชัย  วริิยานนทแ พจิิตร
11380 628 นาย สุรชาติ  แกวสิทธิ์ พจิิตร
11381 631 นาง พยงคแ  แกวมณี พจิิตร
11382 632 นาง ขวญัตา  พดัดวง พจิิตร
11383 1207 นาง รุงนภา  แสนยะ พจิิตร
11384 15825 นางสาว บงัอร  โตดวง พจิิตร
11385 30016 นาง วชัราพร  เต็งริกานนทแ พจิิตร
11386 55989 นาย สุขวรรจแ  สรรคพงษแ พจิิตร
11387 55990 นางสาว กฤษณา  ศรีราพฤกษแ พจิิตร
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11388 616 นาง พลัลภา  โหงวประสิทธิ์ พจิิตร
11389 633 นาง สุชญา  เกิดฤทธิ์ พจิิตร
11390 1196 นาง ธรรญวรรณ  พดันาก พจิิตร
11391 26007 นางสาว ประภาพร  ศิริมงคล พจิิตร
11392 56046 นาง ชนากานตแ  งอมสงัด พจิิตร
11393 634 นาย ภาณุพล  เต็งริกานนทแ พจิิตร
11394 635 นาย คํารณ  พรหมบตุร พจิิตร
11395 54024 นางสาว ณัฏฐาปนียแ  นนทสี พจิิตร
11396 54025 นางสาว อรพนิ  หนองมวง พจิิตร
11397 54026 นางสาว ประภาพรรณแ  จันทรแเมา พจิิตร
11398 62850 นาย อนพทั  เจนชัยภมูิ พจิิตร
11399 1179 นาย วชัรินทรแ  เรืองมาลัย พจิิตร
11400 24291 นาย ราชัน  ทพัโพรง พจิิตร
11401 28432 นาง กมลวรรณ  กลํ่าทพั พจิิตร
11402 8547 นาง สุวรรณา  ศรีรักษแ พจิิตร
11403 8548 นางสาว ทองหลอ  นาถนฤบดี พจิิตร
11404 15804 นางสาว นุสรา  พึ่งไชย พจิิตร
11405 51444 นาย พงศกร  หงษแออน พจิิตร
11406 51445 นาย ทว ี เพช็รพนัธแ พจิิตร
11407 53505 นางสาว เบญจมาศ  เพช็รชวย พจิิตร
11408 63596 นางสาว เสาวรส  คําฝอย พจิิตร
11409 66505 นาย วชัระ  สอนนอย พจิิตร
11410 67067 นางสาว นุชนลิน  กล่ินบวั พจิิตร
11411 67708 นาง มลิดา  โถทยั พจิิตร
11412 1209 นาย ธญันพ  บญุคุม พจิิตร
11413 30017 นางสาว ฐิติรัตนแ  พึ่งไชย พจิิตร
11414 40218 นาย ลิขิต  คลังเพช็ร พจิิตร
11415 40219 นางสาว อรสุดา  แชมทอง พจิิตร
11416 50694 นางสาว อนัญญา  โพธพิกุกณะ พจิิตร
11417 57551 จาเอก ประวติร  คําเส็ง พจิิตร
11418 11874 นางสาว สายสุนี  จงอยูสุข พจิิตร
11419 50492 นาง บณุยนุช  มวงพรหม พจิิตร
11420 586 นาง ศิริพร  สิริปยิานนทแ พจิิตร
11421 67776 นาง นางจิตตรา  ศรีสาคร พจิิตร
11422 14929 นาย กว ี โกสิงหแ พจิิตร
11423 66842 นาย อภชิาติ  บญุชวยสุข พจิิตร
11424 623 นาง บงัอร  บญุผอง พจิิตร
11425 47463 นางสาว วรกานตแ  ขุนพลชวย พจิิตร
11426 62761 นาง ปานทพิยแ  อํามะระ พจิิตร
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11427 28412 วาที่ร.ต. วรียุทธ  กล่ินบบุผา พจิิตร
11428 613 นาย อนุวฒันแ  ศรีเมือง พจิิตร
11429 10381 นาง ศศิธารา  แอมโคก พจิิตร
11430 48803 นางสาว ทศันียแ  ยะเขตรแกรณแ พจิิตร
11431 609 นางสาว สุดใจ  ประสมทรัพยแ พจิิตร
11432 611 นาง ธนัชชา  นุชเทยีน พจิิตร
11433 41730 นางสาว ณัฐกานตแ  เขียวขํา พจิิตร
11434 681 นาย วจิักษณแ  เจาะจง พจิิตร
11435 14359 นาย ชลธ ี คําเดน พจิิตร
11436 24287 นาย สมชาย  ศรีกอง พจิิตร
11437 33560 นางสาว เพชรรัตนแ  แนนเนือง พจิิตร
11438 39195 นางสาว มาลี  โพธิศ์รีทอง พจิิตร
11439 48628 นางสาว รัตติกาล  จันทรสุดา พจิิตร
11440 56882 นางสาว พทัธนันทแ  กีรติโชติพบิลู พจิิตร
11441 63253 นางสาว อุสาหแ  เทยีนโต พจิิตร
11442 63254 นางสาว จริยา  พพิธิ พจิิตร
11443 66211 นาย สหรัฐ  เชื้อดี พจิิตร
11444 37162 นาง วริากร  โกกิจ พจิิตร
11445 674 นาง โสพรรณ  เกียรติพงษแพนัธแ พจิิตร
11446 675 นาย ธรียุทธ  มนัสตรง พจิิตร
11447 45988 นางสาว อุษาวรรณ  กองแกว พจิิตร
11448 58198 นางสาว มาลี  บญุเพชร พจิิตร
11449 26009 นาย จํารัส  แหลมทอง พจิิตร
11450 51119 นางสาว ศศิธร  มนัสคุณานนทแ พจิิตร
11451 66656 นางสาว ปริฉัตร  ทองพาน พจิิตร
11452 66657 นางสาว จุฑารัตนแ  แกววจิิตร พจิิตร
11453 66660 นางสาว ขวญัตา  เหลืองเรือง พจิิตร
11454 66661 นาย สําเริง  มีพุม พจิิตร
11455 66747 นาง รสสุคนธแ  จันทรแสงเคราะหแ พจิิตร
11456 568 นาง นงนุช  ชูยุทธ พจิิตร
11457 55456 นางสาว ดารารัตนแ  ปใ้นเหนงเพช็ร พจิิตร
11458 67644 นางสาว สุจิรา  แยมยิ้ม พจิิตร
11459 32152 นางสาว อนิศรา  ศรีนาราง พจิิตร
11460 44396 นาง วนัเพญ็  เขาเมือง พจิิตร
11461 49239 นาง อนงคแพรรณ  ปใญญาพสุิทธิ์ พจิิตร
11462 31400 นางสาว ศศิรแกร  บญุมี พจิิตร
11463 31404 นาง ณัทณิชชา  จํานงคแจีนารักสแ พจิิตร
11464 31405 นาย สุชาติ  ศรีแกว พจิิตร
11465 41734 นาง สายบวั  พรมตา พจิิตร
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11466 67267 นางสาว พชิญาภา  ใสสอง พจิิตร
11467 67359 นางสาว พรพติรา  บญุเที่ยง พจิิตร
11468 67706 นางสาว ธดิาพร  ขุนบรุาณ พจิิตร
11469 698 นาง ชฎาภรณแ  คําแผลง พจิิตร
11470 19493 นาง รัตติกาล  นนทแตา พจิิตร
11471 40172 นางสาว ณัฐพชัรแ  สิงหแสถิตยแ พจิิตร
11472 62402 นาง ธญัญาภรณแ  ศิริสังขแ พจิิตร
11473 57917 นาง นฤมล  เทยีนเงิน พจิิตร
11474 53871 นางสาว ดวงพร  กันยากรเตชัส พจิิตร
11475 579 นาย วชิา  ทองชีวงศแ พจิิตร
11476 6125 นาง นาริสา  ลุนหวทิยานนทแ พจิิตร
11477 28442 นาง สุรินทรแ  คําจาย พจิิตร
11478 30025 นางสาว ดารัตนแ  เอี่ยมพงั พจิิตร
11479 45033 นางสาว กมลรัตนแ  บญุถาวร พจิิตร
11480 58640 พ.จ.อ. สมพร  สอนสุข พจิิตร
11481 714 นาง กัลยแญารัตนแ  ปใณราช พจิิตร
11482 26014 นาง ญาดา  เร่ืองลือ พจิิตร
11483 51681 นาย สงกรานตแ  ตรียะเวชกุล พจิิตร
11484 64141 นาง สาย  งามอยู พจิิตร
11485 676 นาง นงคแเยาวแ  แกวเพชร พจิิตร
11486 640 นาง รุงทพิยแ  แกวประเสริฐกุล พจิิตร
11487 8494 นางสาว ศิริรักษแ  พพูวงจันทรแ พจิิตร
11488 700 นาง มิ่งกมล  ไมหอม พจิิตร
11489 667 นาย เชิดชัย  บรีุวงศแ พจิิตร
11490 39193 นาง จตุพร  ตาแสง พจิิตร
11491 41733 นางสาว รติรัตนแ  ประทมุมา พจิิตร
11492 55987 นางสาว นภาวรรณ  แพสา พจิิตร
11493 55988 นางสาว ณปภชั  จุลกะนาค พจิิตร
11494 28428 นางสาว หนึ่งฤทยั  บญุธรรม พจิิตร
11495 30012 นางสาว ประภาพรรณ  นวมเจิม พจิิตร
11496 48627 นาย มานพ  รอดอินทรแ พจิิตร
11497 63363 นางสาว พจมาน  สบายฤทยั พจิิตร
11498 567 นาง จุฑาภรณแ  ใจหาว พจิิตร
11499 17045 นาย อํานวย  ตาวงคแ พษิณุโลก
11500 55325 นาย พสิิษฐแ  สืบสาย พษิณุโลก
11501 65058 นางสาว ศิวนาถ  จูเทศ พษิณุโลก
11502 65949 นาง วรางคณา  จุลวรสกุลชัย พษิณุโลก
11503 26011 นาย วนิัย  ทองสอาด พษิณุโลก
11504 31387 นาย นิรุท  แปนูเพช็ร พษิณุโลก
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11505 33143 นาง คนึง  ธเนศราภา พษิณุโลก
11506 48892 นางสาว ศุภพชิญแ  อินทฉิม พษิณุโลก
11507 14392 นาย รัตนะ  เลิกจิ๋ว พษิณุโลก
11508 2453 นาง เรไร  ฟใกเอี่ยม พษิณุโลก
11509 2454 นาง พไิรภรณแ  ทองอิ่ม พษิณุโลก
11510 2455 นางสาว โสภา  สารยศ พษิณุโลก
11511 6795 จ.ส.อ. ปรีชา  เทศสกุลวงศแ พษิณุโลก
11512 56600 นาย เทพพร  มงคลแสน พษิณุโลก
11513 58489 นาย เชฐรแ  เล่ียมดํารงกุลกิจ พษิณุโลก
11514 61768 นางสาว สุกัญยา  บญุแท พษิณุโลก
11515 68016 นางสาว ธนัญชญา  กัลยาณมิตร พษิณุโลก
11516 22470 นาย กิรติ  เบญจมาศ พษิณุโลก
11517 25977 นาง อัญชลี  ปานสมบรูณแ พษิณุโลก
11518 375 นางสาว สุกัญญา  โพธิเ์จริญ พษิณุโลก
11519 2469 นาย ไพฑูรยแ  ถาวรวงศแ พษิณุโลก
11520 2470 นาย สงกรานตแ  ทั่งทอง พษิณุโลก
11521 2472 นาง สุทศิา  ไพรสัน พษิณุโลก
11522 17047 นาง นพรัตนแ  เอี่ยมสะอาด พษิณุโลก
11523 22454 นางสาว ธญัญารัตนแ  โพธิดี์ พษิณุโลก
11524 50014 นาง กมลวรรณ  กันแตง พษิณุโลก
11525 50288 นาง ศิรดา  ผัดแกว พษิณุโลก
11526 63157 นางสาว ปนัดดา  อินดี พษิณุโลก
11527 63158 นาง ธดิารัตนแ  ภารังกูล พษิณุโลก
11528 68224 นาง นันทวนั  เวสสบตุร พษิณุโลก
11529 6809 นาย ชุมพล  โตสวสัด์ิ พษิณุโลก
11530 20825 นาง ภทัรภร  สุวรรณ พษิณุโลก
11531 26015 นาง ทว ี นาคเจือทอง พษิณุโลก
11532 37112 นางสาว ชลิดา  สืบสายออน พษิณุโลก
11533 47994 นาง บญุญทพิยแ  เกตุปาน พษิณุโลก
11534 49592 นาง อนัญญา  เกิดทมิ พษิณุโลก
11535 50623 นาย สมชาย  เขียวทบัทมิ พษิณุโลก
11536 64530 นาง กฤษติยาภรณแ  สถิตยแวรหรัิญ พษิณุโลก
11537 11760 นาย โยธนิ  บญุมาก พษิณุโลก
11538 11763 นาย ศรัณยู  จันทรแเกษร พษิณุโลก
11539 20871 นาง สาวติรี  ศิริวาท พษิณุโลก
11540 22471 นาย มงคล  สุวงคแเครือ พษิณุโลก
11541 29273 นาย พรพจนแ  จูฑพลกุล พษิณุโลก
11542 32125 นางสาว วณิชชา  อธยิะ พษิณุโลก
11543 33561 นาย คึกฤทธิ ์ แสงจันทรแ พษิณุโลก
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11544 43402 นาย ไพโรจนแ  พวงทอง พษิณุโลก
11545 43403 นางสาว ปวณีา  งูทพิยแ พษิณุโลก
11546 61064 นางสาว อุบล  ปะระไทย พษิณุโลก
11547 61797 นาย ฉัตรชัย  ทองทวี พษิณุโลก
11548 61799 นางสาว สุพตัรา  มะโนรา พษิณุโลก
11549 64120 นางสาว ลัดดาวลัยแ  เตชะเตย พษิณุโลก
11550 65798 นาย ฤทธริงคแ  นินทะ พษิณุโลก
11551 66265 นางสาว จิณณัดดา  จอมยิ้ม พษิณุโลก
11552 66437 นางสาว สมจีน  ชูรี พษิณุโลก
11553 68245 นางสาว สรัลลักษณแ  ชัยพทิกัษแสุข พษิณุโลก
11554 68418 นาง ศรินทพิยแ  แกวเพชร พษิณุโลก
11555 37221 นาง ผองฉว ี คําโทน พษิณุโลก
11556 54354 นางสาว ผกามาส  พทุธหะ พษิณุโลก
11557 59223 นาง สรินทพิยแ  เสือแปนู พษิณุโลก
11558 59225 นางสาว วนิดา  คงถาวร พษิณุโลก
11559 61065 นาง อมร  เผาผาง พษิณุโลก
11560 66961 นาย ศิรวทิยแ  ชัยธนวณิชยแ พษิณุโลก
11561 9497 นาย เสาวพล  พงษแวานิช พษิณุโลก
11562 2492 นาง เจริญ  มั่นแดง พษิณุโลก
11563 6826 นางสาว วาสนา  กมลรัตนแ พษิณุโลก
11564 31363 นางสาว นันทยิา  รีรักษแ พษิณุโลก
11565 31367 นาย ชํานาญ  ศรีวเิชียร พษิณุโลก
11566 32132 นาง อํานวยพร  ออนจาย พษิณุโลก
11567 37157 นางสาว รัตนาภรณแ  จารุกิตต์ิธรีกุล พษิณุโลก
11568 40217 นาย สุชาติ  จีนดวง พษิณุโลก
11569 62800 นางสาว จิณภคั  แจงไพร พษิณุโลก
11570 2471 นางสาว ปรีดาวรรณ  เดชกลา พษิณุโลก
11571 3217 นาง จิรัชยา  อินทรแอ่ํา พษิณุโลก
11572 4841 นาง บณุญนุช  เปรมปรี พษิณุโลก
11573 4842 นาย พฤฒินันทแ  บญุศิริรุงเรือง พษิณุโลก
11574 4847 นาย อุเทน  ทองธานี พษิณุโลก
11575 6803 นาง วรีวรรณ  เรืองธรรม พษิณุโลก
11576 17040 นาง นพวรรณ  ปิ่นดอนทอง พษิณุโลก
11577 17042 นางสาว สมจิตร  แสสุวรรณ พษิณุโลก
11578 21192 นาย เจษฎา  คงศรี พษิณุโลก
11579 33532 นาย คเชนทรแ  รอดเมือง พษิณุโลก
11580 33533 นางสาว ฐณัชญแพร  ธบิวัพนัธุแ พษิณุโลก
11581 47027 นาง ถนอมศรี  เสมานารถ พษิณุโลก
11582 48616 นางสาว วรินทรแพร  พพิชัรแจารุกุล พษิณุโลก
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11583 2475 นาง นันทนา  จันทรแวรัิช พษิณุโลก
11584 2476 นาย สมนึก  เปาูเสง่ียม พษิณุโลก
11585 16956 นาย เทพไพศิษฐ  ชาบาง พษิณุโลก
11586 16957 นางสาว จีรวฒันแ  เผือกพวง พษิณุโลก
11587 16958 นางสาว กัลยาภสัรแ  รอดโม พษิณุโลก
11588 16097 นาย ปใญญา  วรรณบตุร พษิณุโลก
11589 17064 นางสาว นิตยแ  ปานสมบรูณแ พษิณุโลก
11590 31370 นางสาว จุฑารัตนแ  ตันติวงศแกานตแ พษิณุโลก
11591 33546 นาง ณัฐวรรณ  ฝึกหดั พษิณุโลก
11592 40817 นาง ประภาภรณแ  ราชเพยีแกว พษิณุโลก
11593 51148 นาง นพมาศ  ฟใกจตุรัส พษิณุโลก
11594 51152 นางสาว สุวรรณี  คุตชนมแ พษิณุโลก
11595 62298 นาง กาญจนี  ไทยอู พษิณุโลก
11596 32134 นางสาว สุชัญญา  แสงสวาง พษิณุโลก
11597 63252 นาย พฒันา  กันออง พษิณุโลก
11598 63452 นาง อานงคแนาฎ  ชมภพูาน พษิณุโลก
11599 13981 นางสาว สรวงสวรรคแ  กล่ันหวาน พษิณุโลก
11600 23307 นาง อรสา  ดวงอ่ํา พษิณุโลก
11601 23310 นาง นิตยา  ศรีสุข พษิณุโลก
11602 23314 จ.อ. พรศักด์ิ  ทบัทมิ พษิณุโลก
11603 33555 นาย ภญิโญ  นุชพวง พษิณุโลก
11604 48891 นางสาว สิริพพิรรธนแ  อินทฉิม พษิณุโลก
11605 68368 นางสาว ณัฐริกา  วลัิยรัตนแ พษิณุโลก
11606 68369 ส.ท. นเรศ  ชางพนิิจ พษิณุโลก
11607 1177 นางสาว ประภาวลัยแ  ชูชาติ พษิณุโลก
11608 2477 นาง ปราณี  พกุจันทรแ พษิณุโลก
11609 60691 นางสาว กรรณิการแ  จับแกว พษิณุโลก
11610 17053 พ.จ.ท. สุนันทแ  ทองหงํา พษิณุโลก
11611 12674 นางสาว นงนุช  อูแสนขันธแ พษิณุโลก
11612 4846 นาย อภเิดช  ผิวฟใก พษิณุโลก
11613 22448 นางสาว กัลยกร  มั่นยุติธรรม พษิณุโลก
11614 37118 นางสาว นงคราญ  จิตไหว พษิณุโลก
11615 65872 นางสาว ศศิวมิล  กันแยม พษิณุโลก
11616 65874 นาง จินตนา  จันทวงษแสิงหแ พษิณุโลก
11617 65878 นาง อุษา  ยางแดง พษิณุโลก
11618 17057 นางสาว ขวญัฤทยั  สุขเพญ็ พษิณุโลก
11619 33318 นาง พมิพแนิภา  ฤทธศัิกด์ิ พษิณุโลก
11620 39191 นาง สุดารัตนแ  ศรีวสัิย พษิณุโลก
11621 60690 ส.ต.ต. วรัิตนแ  คงศรี พษิณุโลก
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11622 60934 นาง ธริาภรณแ  ทองฟใก พษิณุโลก
11623 62303 นาง นัททกิา  จีหมุา พษิณุโลก
11624 4863 นาง ศรัญญา  จันบาง พษิณุโลก
11625 4866 นาง ฉันทนา  ผิวฟใก พษิณุโลก
11626 56229 นาง กชพร  สีแสง พษิณุโลก
11627 43398 นาง ฐานนันทแ  รินศิริ พษิณุโลก
11628 608 นาย นเรศ  ออนอาย พษิณุโลก
11629 26016 นาง สาริสา  ทกัษี พษิณุโลก
11630 44669 นาย พนัธุแนุชิต  จันทะวงษแ พษิณุโลก
11631 44671 นางสาว อาภาภรณแ  คําภาแกว พษิณุโลก
11632 44672 นาย สานิฐ  เพิ่มบญุ พษิณุโลก
11633 45326 นาย จักรภทัรแ  ธติิมางกูร พษิณุโลก
11634 66843 นางสาว พชิญแสินี  บญุฤทธิศั์กด์ิ พษิณุโลก
11635 16960 นางสาว นวลศรี  ยอยยิ้ม พษิณุโลก
11636 17056 นาง จันทรา  จันทรแสง พษิณุโลก
11637 6807 นาง สิริยากร  สุขเกษม พษิณุโลก
11638 12643 นาย เชาวลิต  หลวงศรีราษฎรแ พษิณุโลก
11639 14204 นาง วลัภา  ชัยพทิกัษแสุข พษิณุโลก
11640 16844 นางสาว ณัฐณิชา  ครุฑวเิศษ พษิณุโลก
11641 25911 นางสาว อาภาภรณแ  มากมี พษิณุโลก
11642 49586 นาง นงลักษณแ  บญุดวง พษิณุโลก
11643 49587 นาง ปาริชาติ  ตรงตอกิจ พษิณุโลก
11644 66110 นางสาว พรทภิา  เทยีนหรัิญ พษิณุโลก
11645 67239 นาย ฉัตรชัย  พฒันวสันตแพร พษิณุโลก
11646 23360 นางสาว ธญัชนก  ชื่นฉาย พษิณุโลก
11647 22468 นาง พชัรา  สถาพรวรกุล พษิณุโลก
11648 26507 นาย ชัชวาลยแ  วงศแสวรรคแ พษิณุโลก
11649 37156 นางสาว เบญจมาศ  แกวบวัไข พษิณุโลก
11650 33541 นาย เอกราช  ถาวรธรรม พษิณุโลก
11651 4870 นางสาว กันยารัตนแ  สารทไทย พษิณุโลก
11652 28384 นาย พฤฒิพงษแ  อรุณประเสริฐกุล พษิณุโลก
11653 47807 นางสาว อัญชลี  เสืออ่ํา พษิณุโลก
11654 6811 นาย พลตรี  สุมาสา พษิณุโลก
11655 6815 นาย ทนิกร  ชูสาย พษิณุโลก
11656 6817 นาง ดวงดาว  มากคิด พษิณุโลก
11657 6819 นางสาว หฎัฐกาญจนแ  อินทรแนุนพนัธแ พษิณุโลก
11658 6821 นาย พสิรร  ทองกร พษิณุโลก
11659 6822 นาง กัญญาณัฐ  ทรงสัจจา พษิณุโลก
11660 12640 นางสาว ศรียารักษแ  จันทรแกลา พษิณุโลก
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11661 22474 นางสาว นิชธาวลัยแ  ภมิาลยแ พษิณุโลก
11662 31383 นาย สิทธพิร  วรีะคํา พษิณุโลก
11663 32138 นาง วฒันา  ดอนอยูไพร พษิณุโลก
11664 59614 นาย พงศแปณต  นุมดี พษิณุโลก
11665 66674 นาย ธรีแดนัย  ชาวปาุ พษิณุโลก
11666 67068 นางสาว พนัทพิา  สิงหแพรหม พษิณุโลก
11667 9572 นาง วาสนา  อยูพวง พษิณุโลก
11668 26396 นางสาว รินรดา  ขันบรีุ พษิณุโลก
11669 6797 นาง นันทแนภสั  ทองกร พษิณุโลก
11670 33320 นางสาว กรองกมล  สิทธเิกษร พษิณุโลก
11671 42957 นาง สนอง  เพง็สุวรรณ พษิณุโลก
11672 46704 นาง นงคแลักษณแ  ทองถัน พษิณุโลก
11673 63308 นาง ปภาดา  อินนอย พษิณุโลก
11674 65137 นางสาว พรศิริ  นาคลําภา พษิณุโลก
11675 28388 นาย ชัยลิขิต  กลึงเอี่ยม พษิณุโลก
11676 31396 นาง ลดาวรรณ  ตรีสุคนธแ พษิณุโลก
11677 53208 นางสาว ฉววีรรณ  สนโชติ พษิณุโลก
11678 17052 นาย ธงชัย  สุดประเสริฐ พษิณุโลก
11679 37124 นาง พมิพแวลัญชแ  ศรีบวั พษิณุโลก
11680 4868 นาย สัมฤทธิ ์ สิงหแคํา พษิณุโลก
11681 20756 นางสาว ศิริลักษณแ  ทองเพช็ร พษิณุโลก
11682 43888 นาย สุชาติ  ยงอําพรทพิยแ พษิณุโลก
11683 47314 นาย อํานาจ  รักแจง พษิณุโลก
11684 47316 นาย วเิชียร  สุดทวิา พษิณุโลก
11685 66409 นางสาว วยิะดา  ฉิมมาลี พษิณุโลก
11686 6808 นาย ไพโรจนแ  จันทรแประเสริฐ พษิณุโลก
11687 33543 นางสาว ทพิากร  จันสน พษิณุโลก
11688 44674 นาง ดวงรัตนแ  อิ่มเกิด พษิณุโลก
11689 44675 นาง ธญัลักษณแ  เรือทมิล พษิณุโลก
11690 48623 จาสิบเอก รุง  ฟใกทอง พษิณุโลก
11691 57480 นางสาว ณัฐวรรณ  มะปราง พษิณุโลก
11692 65687 ส.อ. พฒิุพสัตรแ  ไพรวรรณแ พษิณุโลก
11693 28377 นางสาว สมคิด  ปานบวั พษิณุโลก
11694 55841 นางสาว สุกัญยาภทัรแ  ยิ้มละมัยธนดาภา พษิณุโลก
11695 49593 นางสาว ศรีสุนันทแ  จรัสแจงธรรม พษิณุโลก
11696 58139 นาย ชัยรัตนแ  เมฆทบั พษิณุโลก
11697 65426 นาย จีระ  เงินแจง พษิณุโลก
11698 65427 นาง มลฤดี  เงินแจง พษิณุโลก
11699 68075 นางสาว เจียรณัย  ยิ้มละมัย พษิณุโลก
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11700 68076 นาง ขนิษศา  บณุยปรีดี พษิณุโลก
11701 2480 นาย ไพบลูยแ  อินทรแกําแพง พษิณุโลก
11702 4858 นาย บณัฑิต  หุนบณัฑิตกุล พษิณุโลก
11703 28420 นาย นิยม  แสงสวาง พษิณุโลก
11704 45057 นาง ทชิา  ทองมาก พษิณุโลก
11705 59974 นาย รชา  คงชาวนา พษิณุโลก
11706 60692 นาย วรัิลพชัร  บางปลากด พษิณุโลก
11707 60696 นาง ญาณิชชากาญจนแ  บญุมีมาชินภคั พษิณุโลก
11708 2486 นางสาว มยุรี  นัดกิ่ง พษิณุโลก
11709 2487 นาย อิทธพิล  แพงสมบรูณแ พษิณุโลก
11710 40822 นางสาว ยุพาพร  วกิิจการโกศล พษิณุโลก
11711 62636 นาง วไิลพร  เอี่ยมโต พษิณุโลก
11712 67500 นาย วานิชยแ  รัตนรุงเรือง พษิณุโลก
11713 4852 นาย จิตติวฒันแ  มงคล พษิณุโลก
11714 4854 นางสาว ประเทอืง  แสงราช พษิณุโลก
11715 17046 นาย นุชา  สืบบญุ พษิณุโลก
11716 31384 นาง สุภาคี  ยิ้มแสงรัศมี พษิณุโลก
11717 31385 นาย ปรีชา  อูนาท พษิณุโลก
11718 4848 นาง ภทัราพร  เล่ียมสุข พษิณุโลก
11719 33550 นาย อํานาจ  สีขาว พษิณุโลก
11720 62175 นาง เบญญาภา  นาคแจม พษิณุโลก
11721 64378 นางสาว ณัฐนริน  มีคง พษิณุโลก
11722 46817 นาย มหชัย  นาคะปรีชา พษิณุโลก
11723 31308 นาย นราธปิ  นิลทอง พษิณุโลก
11724 51041 นางสาว ธณพช  สุคนธจามร พษิณุโลก
11725 33551 นาง ธนัยกานตแ  สุขจันทรแ พษิณุโลก
11726 33553 นางสาว พรหมพร  พลูกล่ิน พษิณุโลก
11727 67527 นางสาว พสัตรา  จังอินทรแ พษิณุโลก
11728 2489 นางสาว ศิริวรรณ  วรีะกุล พษิณุโลก
11729 17048 นาง พนิดา  เปี่ยมผล พษิณุโลก
11730 33554 นาย จักกิต  คงพวง พษิณุโลก
11731 4860 นางสาว สุนียแ  อูทองมาก พษิณุโลก
11732 4862 นาง ลินนา  ศรีภริมยแ พษิณุโลก
11733 6824 นางสาว ลภสัรดา  ภควตัศักดินนทแ พษิณุโลก
11734 42956 นางสาว น้ําผ้ึง  ทองฟาู พษิณุโลก
11735 49892 นาย ราเมต  ภูปาน พษิณุโลก
11736 66113 นาย สราวธุ  ชิดชอบ พษิณุโลก
11737 4861 นาย ชัยณรงคแ  เกิดคํา พษิณุโลก
11738 57178 นางสาว สุกัญญา  เกียรติยศ พษิณุโลก
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11739 58342 นาง ณัฐยา  ชาญนาวา พษิณุโลก
11740 21188 นาง วนิดา  ทองนุย พษิณุโลก
11741 56588 นาง ระววีรรณ  วลัลีภทัรกุล พษิณุโลก
11742 4864 นาง จุรี  เกียรติศรีสิริ พษิณุโลก
11743 8692 นาง ดวงกมล  หยิบทรัพยแ พษิณุโลก
11744 55748 นาง บณัฑิตา  แกวศิริ พษิณุโลก
11745 61798 นางสาว ทพิยแเนตร  พรมมา พษิณุโลก
11746 21187 นาง วรัศญา  ทองแกมแกว พษิณุโลก
11747 21189 นาง สกุลทพิยแ  เสือคง พษิณุโลก
11748 21191 นาย สงคราม  ออนดาบ พษิณุโลก
11749 33324 นาง หทยักาญจนแ  วงศแเรือง พษิณุโลก
11750 45323 นาย ชรินทร  พทุธสนธพิจนแ พษิณุโลก
11751 65403 นาง อรอุษา  สุวรรณพนัธแ พษิณุโลก
11752 31389 นาง ประทมุมา  รักนาค พษิณุโลก
11753 60698 นาย จีระพนัธุแ  บญุโอฬารววิฒันแ พษิณุโลก
11754 745 นาย ปยิะวฒันแ  ฉัตรวงศแตระกูล พษิณุโลก
11755 17055 นางสาว ธดิารัตนแ  รวยอบกล่ิน พษิณุโลก
11756 56782 นางสาว ศรีจันทรแ  ศรีอาวธุ พษิณุโลก
11757 4853 นาง เดือนรัตนแ  โมโพธิ์ พษิณุโลก
11758 14201 นางสาว สมพศิ  สัตยแประกอบ พษิณุโลก
11759 53759 ส.ต.ท. ดํารงคแ  กองลับ พษิณุโลก
11760 53760 นางสาว น้ําฝน  ทรัพยแวชิา พษิณุโลก
11761 65473 พ.จ.อ. ไพโรจนแ  ทศันา พษิณุโลก
11762 37069 นางสาว ทองใบ  ขําเฟื่อง พษิณุโลก
11763 33556 นาย มนตรี  ดอนไพรแดง พษิณุโลก
11764 65510 นาย วงวนั  แถวอุทมุ พษิณุโลก
11765 65511 นาง วไิลลักษณแ  อินอภยัพงษแ พษิณุโลก
11766 38514 นาย นพคุณ  เพชรกระจาง พษิณุโลก
11767 2483 นางสาว ลัดดาพร  หมื่นตุม พษิณุโลก
11768 52527 นางสาว ชนิษฏากานตแ  เอี่ยมเมือง พษิณุโลก
11769 55403 นางสาว สายใจ  ยอดเพช็ร พษิณุโลก
11770 60320 นางสาว นงนุช  ยอดปา พษิณุโลก
11771 48995 นาง จิรชยา  ขันธะวธุ พษิณุโลก
11772 17061 นางสาว ณปภชั  ออนพุมบวร พษิณุโลก
11773 31382 นาย เฉลิมเกียรติ  เทยีนหอม พษิณุโลก
11774 64967 นางสาว วภิาวดี  รัศมี พษิณุโลก
11775 65950 นาย สุวรรณชนะ  อินนวน พษิณุโลก
11776 67760 นางสาว นุชนาถ  กรมเวช พษิณุโลก
11777 28400 นางสาว อภญิญา  มั่นชาวนา พษิณุโลก
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11778 33552 นาย ณรงคแ  จําปาทอง พษิณุโลก
11779 53893 นางสาว ณัฐรดา  บญุเจริญ พษิณุโลก
11780 58490 นาย สุริยันณแ  ปิ่นทอง พษิณุโลก
11781 16954 นาง ปริยากร  เรืองฉาย พษิณุโลก
11782 39669 นาง สุรดา  สิงหแทองคํา พษิณุโลก
11783 43893 นาย พฤฒิพงศแ  จําปาแกว พษิณุโลก
11784 67264 นาย ทปีกร  อินนอย พษิณุโลก
11785 28402 นางสาว จันทราทติยแ  สุรวฒันแปใญญา พษิณุโลก
11786 37135 นาง วณีา  แจมสวาง พษิณุโลก
11787 37136 นาย อภสิิทธิ ์ อยูทรัพยแ พษิณุโลก
11788 54352 นาย อํานาจ  ดอกไมงาม พษิณุโลก
11789 2482 นาย เริงวทิยแ  โพธิท์อง พษิณุโลก
11790 60694 นางสาว อัญชลี  เอี่ยมสาย พษิณุโลก
11791 50285 นางสาว ธดิา  ปานมี พษิณุโลก
11792 61368 นาย มานพ  นุชบานปาุ พษิณุโลก
11793 40821 นางสาว ธญัมน  คงสัมฤทธิ์ พษิณุโลก
11794 66127 นาย ชาตรี  ภูเพยีร พษิณุโลก
11795 53430 นาย วศินภทัรแ  วรรณคํา พษิณุโลก
11796 50228 นาง ภษูณิศา  บญุมา พษิณุโลก
11797 16945 นางสาว นพรัตนแ  อวมส้ัน พษิณุโลก
11798 32146 นางสาว วริยา  บญุมี พษิณุโลก
11799 65509 นาง มินตรา  คําเงิน พษิณุโลก
11800 2466 นางสาว ถวลิ  ทองบญุรอด พษิณุโลก
11801 49228 นางสาว จิณณพตั  หลาเพชร พษิณุโลก
11802 60697 นางสาว ภทัรวดี  หอมเนียม พษิณุโลก
11803 28390 นาย องอาจ  ปญุญฤทธิ์ พษิณุโลก
11804 63809 นาง วมิลนัฐดา  จับแสงจันทรแ พษิณุโลก
11805 63810 นาง ภคพร  คงมั่น พษิณุโลก
11806 67265 นาง ศิริพร  นิมิตสถิตธรรม พษิณุโลก
11807 65905 นางสาว เกศรินทรแ  กําประทมุ พษิณุโลก
11808 62864 นาง วนัเพญ็  วงษแศรี พษิณุโลก
11809 4840 นาย พทิกัษแ  วจิิตรพงษา พษิณุโลก
11810 31368 นาง มะลิ  เฉียงเหนือ พษิณุโลก
11811 32128 นาง สมคิด  ทองมวง พษิณุโลก
11812 6820 นาย เกริกศักด์ิ  ชมภพูาน พษิณุโลก
11813 37117 นางสาว ชลิตา  ชูพนิิจ พษิณุโลก
11814 37121 นางสาว กนกพชิญแ  โกกุล พษิณุโลก
11815 54646 นางสาว วลัลิภา  แสงอาทติยแ เพชรบรีุ
11816 52068 นาย สมัย  ชาวไทย เพชรบรีุ
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11817 10411 นางสาว อุไร  นิลงาม เพชรบรีุ
11818 16407 นางสาว ปทมุ  บวัผสม เพชรบรีุ
11819 47078 นางสาว สุมาลี  สีหะคลัง เพชรบรีุ
11820 60915 นาง ธรีญา  สุขารมณแ เพชรบรีุ
11821 16295 นาง ลดาวลัยแ  พราหมณแนอย เพชรบรีุ
11822 16317 นาง พรรณทภิา  ยูรประดับ เพชรบรีุ
11823 16332 นางสาว วารียแ  เทยีนอิน เพชรบรีุ
11824 49793 นาง เยาวลักษณแ  คงเนียม เพชรบรีุ
11825 51297 นางสาว ปยิดา  อินทราพงษแ เพชรบรีุ
11826 14295 นางสาว ปรียาภรณแ  ทองยอย เพชรบรีุ
11827 58556 นาง อุษณี  เทยีนหอม เพชรบรีุ
11828 62299 นางสาว นันทแนภสั  สุบการี เพชรบรีุ
11829 66171 นางสาว สุชาดา  ถาวรานุรักษแ เพชรบรีุ
11830 12668 นางสาว พรรณี  แดงหาร เพชรบรีุ
11831 12669 นาง สุนีภรณแ  ปฐมนุพงษแ เพชรบรีุ
11832 12671 นาย คมสัน  ศรีประเสริฐ เพชรบรีุ
11833 31461 นางสาว ขนิษฐา  แตกชอ เพชรบรีุ
11834 46733 นางสาว ชื่นรัตนแ  เจี้ยมดี เพชรบรีุ
11835 50113 นางสาว วาสนา  มิตรจิต เพชรบรีุ
11836 51676 นางสาว สุพมิพแ  พุมสมบติั เพชรบรีุ
11837 68289 นางสาว วาสนา  รัฐธรรม เพชรบรีุ
11838 6756 นาย มานะ  ขําทวี เพชรบรีุ
11839 65115 นาย สุเมธ ี พมิพามา เพชรบรีุ
11840 11567 นางสาว ธญัพร  รัตนกุสุมภแ เพชรบรีุ
11841 20884 นาง วภิาว ี ชอกระทุม เพชรบรีุ
11842 22484 นางสาว ราตรี  จุลบตุร เพชรบรีุ
11843 30110 นาง ราตรี  โฉมฉาย เพชรบรีุ
11844 32203 นางสาว บษุรินทรแ  หนังสือ เพชรบรีุ
11845 62907 นางสาว รังสิมา  ทองอราม เพชรบรีุ
11846 62908 นาย สุเมธ  กรองกําธร เพชรบรีุ
11847 65395 นางสาว คนึง  เปี่ยมจิตรแ เพชรบรีุ
11848 9073 นางสาว กมนทรรศนแ  กล่ินโพธิก์ลับ เพชรบรีุ
11849 23129 นาย ไกรฤทธิ ์ นวมงาม เพชรบรีุ
11850 30113 นางสาว ณัทชญานันทแ  อักโขพนัธุแ เพชรบรีุ
11851 2601 นางสาว สมศรี  สวามิภกัด์ิ เพชรบรีุ
11852 2604 นาง สองศรี  พรประสาท เพชรบรีุ
11853 49046 นางสาว พรพรรณ  ใจซ่ือ เพชรบรีุ
11854 2578 นาง สุเพชรสรณแ  ตันพฒันา เพชรบรีุ
11855 2582 นาย เฉลิมโรจนแ  รัตนคาม เพชรบรีุ
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11856 51440 นางสาว ธดิารัตนแ  แพนพา เพชรบรีุ
11857 14292 นาย ชลิต  สุริโย เพชรบรีุ
11858 40252 นาง รําแพน  รัตนยศ เพชรบรีุ
11859 2611 นาง ภญิญดา  ชูกอนทอง เพชรบรีุ
11860 9072 นาย วนิัย  กูนาม เพชรบรีุ
11861 31466 นาย อุดร  บวัทอง เพชรบรีุ
11862 31467 นางสาว ชอผกา  พลูสวน เพชรบรีุ
11863 31468 นาย นิภากร  ชูปานกลีบ เพชรบรีุ
11864 51624 นาง ปาริชาติ  ร่ืนเกษม เพชรบรีุ
11865 51625 นางสาว นิตยา  ตาลลักษณแ เพชรบรีุ
11866 56613 นางสาว ณัชฌารียแ  โตแสง เพชรบรีุ
11867 31470 นาง นุชจรียแ  หนิแกว เพชรบรีุ
11868 31471 นาง ศิริรัตนแ  ศิลปศร เพชรบรีุ
11869 9060 นาย ชัยวฒันแ  รักเจียม เพชรบรีุ
11870 9061 นาย สกล  ศรีเมฆ เพชรบรีุ
11871 39708 นางสาว พริิยากร  อักโขพนัธุแ เพชรบรีุ
11872 39709 นางสาว จันทรแจิรา  พมิสวสัด์ิ เพชรบรีุ
11873 49060 นางสาว นพมาศ  โคตรคําภา เพชรบรีุ
11874 2539 นางสาว กฤตภคั  ผิวเหลือง เพชรบรีุ
11875 37497 นางสาว ณัฐธดิา  จันธญัญะ เพชรบรีุ
11876 37511 นางสาว วรพร  หนองบวั เพชรบรีุ
11877 51778 นาง กนกกร  ออยทอง เพชรบรีุ
11878 51781 นาง อรพรรณ  อรุณโรจนแ เพชรบรีุ
11879 51782 นาย กฤษณะ  อรุณโรจนแ เพชรบรีุ
11880 51815 นางสาว ณัฏฐแธมน  เอี่ยมองคแ เพชรบรีุ
11881 40255 นางสาว อชินี  ชิษสวสัด์ิ เพชรบรีุ
11882 51298 นางสาว สุปราณี  สุวรรณแ เพชรบรีุ
11883 2551 นาย สมบติั  ทบัลอม เพชรบรีุ
11884 15830 นาย อรรถวทิยแ  วชัรบรูพานันทแ เพชรบรีุ
11885 24655 นาง ศศิพมิพแ  หมื่นชํานาญ เพชรบรีุ
11886 31473 นาง สาลิณี  เสือนาค เพชรบรีุ
11887 31474 นาย ศุภสันต์ิ  ไชยสาสแน เพชรบรีุ
11888 31477 นาย สนั่น  พรมมีเดช เพชรบรีุ
11889 31479 นาง ไพรัช  สวสัดี เพชรบรีุ
11890 2553 นางสาว เรือนทพิยแ  กัณฑภา เพชรบรีุ
11891 2608 นาย ดํารงคแ  สังวาลยแเพช็ร เพชรบรีุ
11892 45346 นางสาว กัญญา  ลิขิตขอม เพชรบรีุ
11893 48999 จาเอก ทนงศักด์ิ  คงทอง เพชรบรีุ
11894 6759 นาย ฐากูร  อาศิรเมธี เพชรบรีุ
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11895 6761 นาย บญุชู  พวงระยา เพชรบรีุ
11896 22477 นาย ปยิศักด์ิ  เสือนาค เพชรบรีุ
11897 22481 นาง พรรณปพร  ศักด์ิสมบรูณแ เพชรบรีุ
11898 47477 นางสาว อัมพวนั  นาวกิานนทแ เพชรบรีุ
11899 47479 นางสาว เครือวลัยแ  เพชรเกรียงไกร เพชรบรีุ
11900 30115 นาย ธรีภาพ  หวงัจิตตแ เพชรบรีุ
11901 30119 นาง อนงคแ  ผ่ึงผล เพชรบรีุ
11902 30120 นาง สามิตรี  นาคะเวช เพชรบรีุ
11903 30123 นาย วรพล  ศรัทธาผล เพชรบรีุ
11904 30124 นางสาว วงเดือน  จอมทอง เพชรบรีุ
11905 52654 พนัจาเอก วรีะศักด์ิ  มั่นการ เพชรบรีุ
11906 53816 นาง จิราภรณแ  เปล่ียนเดช เพชรบรีุ
11907 6741 นางสาว วาสนา  เกิดสวาง เพชรบรีุ
11908 57274 นาย ปฏพิทัธแ  บญุเจริญวฒันแ เพชรบรีุ
11909 63350 นางสาว ลัดดารัตนแ  เพชรเฉลิมเกียรติ เพชรบรีุ
11910 28472 นางสาว ณาปรีญา  นกแกว เพชรบรีุ
11911 39221 นาง ภนิตา  ชวนชื่น เพชรบรีุ
11912 20454 นาย บญัชา  นพวจิิตรแ เพชรบรีุ
11913 32206 นางสาว วนิดา  เหลืองประภาศิริ เพชรบรีุ
11914 52002 นาง ศุภานน  สืบสมบติั เพชรบรีุ
11915 56760 นางสาว พชัรี  ภะวะเวช เพชรบรีุ
11916 31505 นางสาว ฐิตาภรณแ  ดังสนั่น เพชรบรีุ
11917 55029 นาย จุมพล  สุวรรณ เพชรบรีุ
11918 2575 นาง อุไร  รักษาชล เพชรบรีุ
11919 6752 นาย สมปอง  บวัคล่ี เพชรบรีุ
11920 2587 นาง พวงเพชร  ขําสี เพชรบรีุ
11921 20908 นาย อนวชั  พลอยบศุยแ เพชรบรีุ
11922 65396 นาง พรรณี  สมบรูณแ เพชรบรีุ
11923 28662 นาง ณภทัร  จันทรแแจม เพชรบรีุ
11924 20452 นาง บงัเอิญ  คํามูล เพชรบรีุ
11925 20455 นาง ดารุวรรณ  จันทรแสุข เพชรบรีุ
11926 29329 นาง อาทติยา  คชกฤษ เพชรบรีุ
11927 50114 นางสาว ดุษฎ ี ปรีชากร เพชรบรีุ
11928 53637 นางสาว อวยพร  แสงศิลา เพชรบรีุ
11929 2546 นางสาว นันทยา  เสียงสนั่น เพชรบรีุ
11930 2550 นาง วนันา  มะเจี่ยว เพชรบรีุ
11931 12748 นาย ชาญชัย  กรีธาธร เพชรบรีุ
11932 30125 นางสาว ดารณี  ขาวฉิม เพชรบรีุ
11933 48689 นาย สันติภาพ  ภมุรา เพชรบรีุ
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11934 67164 นางสาว ชลัยรรัตนแ  โรจนแบวรวทิยา เพชรบรีุ
11935 44727 นาง พณิรดา  กลมเกลียว เพชรบรีุ
11936 16022 นาย พรีพงษแ  สีสวาง เพชรบรีุ
11937 49623 นาง ธญัญธร  สมพงษแ เพชรบรีุ
11938 2548 นาย ธวชัชัย  ฉิมพาลี เพชรบรีุ
11939 30121 นาย วรีะศักด์ิ  พงศแสุภา เพชรบรีุ
11940 63971 นางสาว วนัเพญ็  รัดยิ่ง เพชรบรีุ
11941 66930 นาย ภงัปกร  เพชรนอย เพชรบรีุ
11942 67406 นางสาว ชุติมา  สงเงิน เพชรบรีุ
11943 68529 นางสาว รุงทพิยแ  นาคโต เพชรบรีุ
11944 2614 นางสาว อภสิราภรณแ  เสนานาญธนพฒันแ เพชรบรีุ
11945 2615 นาง สิริภสัสรแ  เมืองสุข เพชรบรีุ
11946 44711 นางสาว วาทนิี  แคใหญ เพชรบรีุ
11947 45343 นาง กชพร  จันทรประทปี เพชรบรีุ
11948 10403 นาง ธญัวรัตนแ  หนาแนน เพชรบรีุ
11949 18530 นางสาว กนกอร  แตงอวบ เพชรบรีุ
11950 2602 นาง แกวนภา  บญุมั่น เพชรบรีุ
11951 12672 นางสาว จิรวรรณ  เผือกทอง เพชรบรีุ
11952 20868 นางสาว รัชนีวรรณ  สัยเวช เพชรบรีุ
11953 37505 นางสาว พชิามณฑนแ  ขุนพลพทิกัษแ เพชรบรีุ
11954 55810 นาย อิทธพิล  นาคเนียม เพชรบรีุ
11955 2570 นาย ชวลิต  สังขแสน เพชรบรีุ
11956 9069 นาง ปวณีา  อักโข เพชรบรีุ
11957 31491 นางสาว กมลมาศ  ขุนทองจันทรแ เพชรบรีุ
11958 25078 นาย บรรเทงิ  เกตุสุริวงคแ เพชรบรีุ
11959 31490 นาย ประชุม  แสงสินธุแ เพชรบรีุ
11960 66095 นาง ณิชากร  อ่ําแกว เพชรบรีุ
11961 66955 นาง กนกวรรณ  พวงพรม เพชรบรีุ
11962 48702 วาที่ร.ต.หญิง ชนัญชิดา  เทพศิริ เพชรบรีุ
11963 52645 นาง มนัสว ี กล่ินอุบล เพชรบรีุ
11964 40251 นางสาว ธาวนิี  ชาววงศแจันทรแ เพชรบรีุ
11965 60922 นางสาว สิรภทัรสร  เรืองศิลป เพชรบรีุ
11966 31493 นางสาว วารินรัตนแ  เทศยิ้ม เพชรบรีุ
11967 28657 จ.อ. เสนอ  ศรีถม เพชรบรีุ
11968 28661 นางสาว ลัดดา  เอิบอิ่ม เพชรบรีุ
11969 54766 จ.อ. สุเทพ  บวัเนียม เพชรบรีุ
11970 2612 นาย วรพล  แผนเจริญ เพชรบรีุ
11971 1657 นาง อนงคแนาถ  พทุธกิรณแ เพชรบรีุ
11972 10401 นาย วเิชียร  ปล้ืมจิตรแ เพชรบรีุ
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11973 10406 นาง วนัทนา  พดูเพราะ เพชรบรีุ
11974 31469 นางสาว ภคัจิรา  ผุดผอง เพชรบรีุ
11975 31495 นางสาว อรุณี  หนิแกว เพชรบรีุ
11976 37506 นางสาว ระพพีรรณ  อิ่มสมบติั เพชรบรีุ
11977 37507 นาง ณัฏฐวดี  กายเพชร เพชรบรีุ
11978 40256 นางสาว วาสนา  ปอูงกัน เพชรบรีุ
11979 56706 นาง วรรณนิภา  อยูพรหมชาติ เพชรบรีุ
11980 56707 นางสาว กนกอร  กระทุมแกว เพชรบรีุ
11981 2621 นางสาว นุชนาฏ  นพวจิิตรแ เพชรบรีุ
11982 37499 นาง วรีรัตนแ  ดีประเสริฐ เพชรบรีุ
11983 63249 นางสาว ธญัญาพร  ไทยเอื้อ เพชรบรีุ
11984 64607 นาย พรีพล  ครึกคร้ืน เพชรบรีุ
11985 67679 นาง รัชนก  โชติชวง เพชรบรีุ
11986 67718 นางสาว สิริพรรณ  สดใส เพชรบรีุ
11987 67862 นางสาว นรินทรแสิรี  ไทยเอื้อ เพชรบรีุ
11988 6749 นาย นาวนิ  โครงเซ็น เพชรบรีุ
11989 32205 นาง วลิาวลัยแ  ไกรฤทธิ์ เพชรบรีุ
11990 64662 นางสาว นิรชา  มั่นหมาย เพชรบรีุ
11991 20889 นางสาว ธญัลักษณแ  จิตวมิลลักษณแ เพชรบรีุ
11992 66120 นาย มานะ  ภมุรา เพชรบรีุ
11993 14285 นาง พชิยา  พชิญดลยแ เพชรบรีุ
11994 14286 นาย เอกธนัช  รอดยิ้ม เพชรบรีุ
11995 14288 นางสาว ธญัญแนรี  มากชวย เพชรบรีุ
11996 23133 นางสาว ขวญัเรือน  โชยา เพชรบรีุ
11997 57777 นางสาว กนกวรรณ  วนัแกว เพชรบรีุ
11998 28658 นาง วรรณี  สีฟาู เพชรบรีุ
11999 65536 นาย คมสัน  กรรณเทพ เพชรบรีุ
12000 11598 นางสาว พนูสิน  กลับบญุมา เพชรบรีุ
12001 16342 นาง นวรัตนแ  กล่ันผลหร่ัง เพชรบรีุ
12002 31496 นางสาว เชนดาว  นพศรี เพชรบรีุ
12003 31499 นาง อัชรา  เสริมทรัพยแ เพชรบรีุ
12004 20905 นางสาว ณภสันันทแ  ต้ังถาวร เพชรบรีุ
12005 46737 นาง ปิ่นปนิัทธแ  กสิณาพธิกุานตแ เพชรบรีุ
12006 48692 นาง มุจรินทรแ  ระหวางบาน เพชรบรีุ
12007 52651 นางสาว พรสินี  มามาก เพชรบรีุ
12008 15761 นาย วสันตแ  จันทรแสิงขรณแ เพชรบรีุ
12009 15789 นางสาว สักขี  กล่ินกระสังขแ เพชรบรีุ
12010 32207 นาย วนิัย  หนูเทศ เพชรบรีุ
12011 16380 นาย อําพล  สีสวาง เพชรบรีุ
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12012 16391 นาง เอมวรรณ  ภกูิจ เพชรบรีุ
12013 20917 นาย มาโนช  บญุทบั เพชรบรีุ
12014 30132 นาย ไพโรจนแ  ขวญัใจ เพชรบรีุ
12015 65114 นาง สิริมา  มงคล เพชรบรีุ
12016 6426 นาย สมเจต  คําหงษแ เพชรบรีุ
12017 63608 นางสาว มนิสา  คงรอด เพชรบรีุ
12018 20947 นาย สิริชัย  อุนใจเพื่อน เพชรบรีุ
12019 20948 นางสาว พศิมัย  จันทรแแกว เพชรบรีุ
12020 15843 นาง สุมาลี  เฉลิมวงศแ เพชรบรีุ
12021 15856 นาย สุรฤทธิ ์ คชาวงษแ เพชรบรีุ
12022 37503 นางสาว ชนัญชิดา  ตัณฑวงคแ เพชรบรีุ
12023 44710 นาง จริยา  นาคะเวช เพชรบรีุ
12024 53869 นาง ชนาภา  ธนะศรีนนทแ เพชรบรีุ
12025 16760 นางสาว ลัดดา  ศรีงาม เพชรบรีุ
12026 27137 นางสาว ปณิตา  กอบวยิะกรณแ เพชรบรีุ
12027 20909 นาง นัฐวรรณ  สุขสวสัด์ิ เพชรบรีุ
12028 20911 นาง สายชล  แมนเมฆ เพชรบรีุ
12029 20912 นางสาว วนัเพญ็  แซต๊ัง เพชรบรีุ
12030 20913 นาง ทองหยิบ  หมื่นหาญ เพชรบรีุ
12031 20914 นางสาว บญุนํา  สดใส เพชรบรีุ
12032 20924 นาย อุทยั  อินแดง เพชรบรีุ
12033 28481 นาง ปราณี  สินสมุทรแ เพชรบรีุ
12034 46000 นาย ณัฐพล  แซต๊ัง เพชรบรีุ
12035 54956 นาย จําลอง  บตุรจันทรแ เพชรบรีุ
12036 56704 นาง สุกัญญา  ตาลลักษณแ เพชรบรีุ
12037 59067 นางสาว ศิวรรจนแ  บญุกูลธนพฒันแ เพชรบรีุ
12038 67387 นางสาว วณีา  เอี่ยมสอาด เพชรบรีุ
12039 17932 นาย ชุมพล  อุบลนอย เพชรบรีุ
12040 39222 นาง อรประภา  กําพร เพชรบรีุ
12041 42693 นาย โกวทิ  มีนาม เพชรบรีุ
12042 66472 นางสาว นุชนาถ  จันทรแมั่น เพชรบรีุ
12043 67178 นางสาว กนกวรรณ  พนูสวน เพชรบรีุ
12044 53636 นาย ธวชั  ขจรกล่ิน เพชรบรีุ
12045 55882 นาย เฉลิมเดช  รุงเรือง เพชรบรีุ
12046 63112 จ.อ. สุวชั  วาสนา เพชรบรีุ
12047 6746 นาย ยิ่งยง  บญุคลอย เพชรบรีุ
12048 10991 นาย กัมธร  เขียวงาม เพชรบรีุ
12049 20922 นาง นฤมล  ฐิตพฒันแชูโชค เพชรบรีุ
12050 28654 นาย คณวฒันแ  ฐิตพฒันแชูโชค เพชรบรีุ
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12051 15797 นางสาว สุทธดา  ศิริพงศแ เพชรบรีุ
12052 28663 นางสาว อรทยั  แกวศิริ เพชรบรีุ
12053 47344 นาย รัตนพล  มาเกิด เพชรบรีุ
12054 47481 นาง สุกัญญา  ทรัพยแมา เพชรบรีุ
12055 54315 นาย เชิงชาย  ศรียานงคแ เพชรบรีุ
12056 53566 นาย โผน  เกิดสวาง เพชรบรีุ
12057 57749 นาย สุทธพิจนแ  ซ้ิมศิริ เพชรบรีุ
12058 63709 นางสาว รังสิยา  ศิวเมธากุล เพชรบรีุ
12059 5183 นาย ศิริศักด์ิ  พลูสุข เพชรบรีุ
12060 53697 นางสาว อรนุช  จีระวงคแพานิช เพชรบรีุ
12061 30118 นางสาว นภาลัย  สุวรรณะชัย เพชรบรีุ
12062 31489 นางสาว ชนากานตแ  เรืองราย เพชรบรีุ
12063 50192 นางสาว ยุรดา  ธนัยแบดีธนาธาร เพชรบรีุ
12064 51238 นาง อุมาภรณแ  อุบลนอย เพชรบรีุ
12065 51239 นางสาว จีรภา  ขาวสนิท เพชรบรีุ
12066 61767 นาย ปรีชา  ทมิทอง เพชรบรีุ
12067 2597 นาย อนุชา  สําเนียงแจม เพชรบรีุ
12068 14297 นางสาว รัชนีกร  แกวระยับ เพชรบรีุ
12069 31497 นางสาว พจมาน  พลูกิจ เพชรบรีุ
12070 31498 นาย พรอนันตแ  สาพมิพแ เพชรบรีุ
12071 31504 นางสาว พมิพแภคัชญา  เรืองทพิยแ เพชรบรีุ
12072 12805 นาง อารยา  ยองใย เพชรบรีุ
12073 20894 นาง ปณต  แสงมงคล เพชรบรีุ
12074 67552 นาง เกษร  เพช็รแสวสัด์ิ เพชรบรีุ
12075 2616 นาย ชัยณรงคแ  ลาภหลาย เพชรบรีุ
12076 61283 นาง เกสรี  เมงพดั เพชรบรีุ
12077 62421 นางสาว ถวลั  คําใส เพชรบรีุ
12078 62422 นางสาว นฤมล  วงัคะฮาต เพชรบรีุ
12079 45081 นาย องอาจ  พุมพวง เพชรบรีุ
12080 51714 นางสาว อัญชลี  พรประเสริฐนัก เพชรบรีุ
12081 31476 นาง ศิริกัญญา  กลัดเข็มเพชร เพชรบรีุ
12082 14283 นางสาว รัตนา  คลายจันทรแ เพชรบรีุ
12083 28558 นางสาว อรุณรัตนแ  อรุณสวสัด์ิ เพชรบรีุ
12084 2545 นาย เกียรติศักด์ิ  เสือนาค เพชรบรีุ
12085 49617 นาย ดํารงคแ  โพธิท์อง เพชรบรีุ
12086 37500 นางสาว อัจฉราพร  รักดี เพชรบรีุ
12087 63197 นาย พงศแศิริ  สุขเสริม เพชรบรูณแ
12088 41338 นาง จารุวรรณ  พรหมศรี เพชรบรูณแ
12089 55710 นางสาว ภานุมาศ  คําสิงหแ เพชรบรูณแ
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12090 56061 นาย บริุนทรแ  ธริาช เพชรบรูณแ
12091 56062 นาย สยาม  ศาสนพนัธแ เพชรบรูณแ
12092 59171 นาย อุทยั  ใจบญุ เพชรบรูณแ
12093 30851 นาง กัญญาพศั  ยุทธอาจ เพชรบรูณแ
12094 32178 นางสาว เนาวรัตนแ  ปลัดทวม เพชรบรูณแ
12095 32181 นาย สมชาย  เมืองเกิด เพชรบรูณแ
12096 32199 นาง พนิิชกุณ  ทบัแยม เพชรบรูณแ
12097 48637 นาง จรรยา  แกวพกิุล เพชรบรูณแ
12098 62145 นาย ประสิทธิ ์ ประชากรพทิกัษแ เพชรบรูณแ
12099 29263 นาย รัฐพล  ขวญัอนอินทรแ เพชรบรูณแ
12100 29264 นาง วรัญญา  ใหวทอง เพชรบรูณแ
12101 29265 นาย วฑูิรยแ  อินทรแพลู เพชรบรูณแ
12102 29266 นาง มานิตา  อยูงาม เพชรบรูณแ
12103 29267 นาง กุลลดา  พรหมลัทธิ์ เพชรบรูณแ
12104 38551 นางสาว เตือน  งามระโหงษแ เพชรบรูณแ
12105 39648 นางสาว ศลิษา  สินจุย เพชรบรูณแ
12106 52015 นางสาว วรัญญา  สายจันยน เพชรบรูณแ
12107 52034 นาย จําเนียร  คําสุกดี เพชรบรูณแ
12108 59169 นางสาว ภวูศิา  วงแกว เพชรบรูณแ
12109 43569 นาง นุจรี  บญุเรือง เพชรบรูณแ
12110 37173 นาย ธนวศิิษฎิ์  ใหมผ้ึง เพชรบรูณแ
12111 37174 นาย เอกชัย  วาพไิล เพชรบรูณแ
12112 37175 นาง นฤมล  พรหมเศรณียแ เพชรบรูณแ
12113 37176 นางสาว ณัฐรดา  แกวมวง เพชรบรูณแ
12114 37177 นาย อานุภาพ  พมิมะสอน เพชรบรูณแ
12115 37178 นาง รัตนากร  เถื่อนมา เพชรบรูณแ
12116 37179 นาย ชํานาญ  ทาวนอย เพชรบรูณแ
12117 61541 นางสาว รุงสุริยา  ธาํรงภวูดล เพชรบรูณแ
12118 61542 นาง เนตรดาว  วปิใสสะ เพชรบรูณแ
12119 67534 นาง ศิริมา  สารสิงหแทา เพชรบรูณแ
12120 17314 จ.ส.ต. ราเชนทรแ  บญุกําพรา เพชรบรูณแ
12121 35091 นาง กฤตพร  พุมฟใก เพชรบรูณแ
12122 26496 นางสาว อรอนงศแ  ยุงทอง เพชรบรูณแ
12123 28455 นาย ชาญชัย  หนัธนู เพชรบรูณแ
12124 39680 นาย อดิเรก  วรฉายสมบติั เพชรบรูณแ
12125 45671 นาย เสกสรร  ปานนูน เพชรบรูณแ
12126 37182 นาง จารุวรรณ  อยูนิ่ม เพชรบรูณแ
12127 37186 นางสาว นิต  ถานันตา เพชรบรูณแ
12128 37254 นาย อรรถชา  สมวาจา เพชรบรูณแ
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12129 57035 นางสาว มินทรแลดา  อุนแกว เพชรบรูณแ
12130 59875 นาง มิ่งขวญั  ชัยวงษแฝใน เพชรบรูณแ
12131 65199 นาย จิตติชัย  จารยแโพธิ์ เพชรบรูณแ
12132 26492 นาง ปใฐกาญจนแ  แตโช เพชรบรูณแ
12133 37292 นาย สมภพ  ทองจันทรแ เพชรบรูณแ
12134 22587 นาง โบต๋ัน  วธุนู เพชรบรูณแ
12135 23148 นาย ปยิะพงษแ  จันทรแจูน เพชรบรูณแ
12136 23151 นาง ประสิตา  บญุตา เพชรบรูณแ
12137 37193 นาง วนัวสิาขแ  แกวโกย เพชรบรูณแ
12138 50701 นาง นิตยา  เสรีผล เพชรบรูณแ
12139 32190 นางสาว รวษิฎา  วองกมลชัย เพชรบรูณแ
12140 23146 นาย สุรศักด์ิ  โพธิช์ัย เพชรบรูณแ
12141 31380 นาย ณัฏฐวฒันแ  อุมชอุม เพชรบรูณแ
12142 37172 นาย รพ ี หนูสลุง เพชรบรูณแ
12143 62478 นาย ประเมินชัย  แกวสุวรรณ เพชรบรูณแ
12144 50516 นาง ดวงจันทรแ  นนทโคตรแ เพชรบรูณแ
12145 37197 นาง สุพฒันา  เอี่ยมอากาศ เพชรบรูณแ
12146 37200 นาย เดชา  ประทมุขันธแ เพชรบรูณแ
12147 37203 นาย เพชรรุง  มีชํานาญ เพชรบรูณแ
12148 29271 นาง นงเยาวแ  ทองจันทรแ เพชรบรูณแ
12149 57167 นางสาว พชัรียแ  เผือกงาม เพชรบรูณแ
12150 57168 นาง ระเบยีบ  นอยมี เพชรบรูณแ
12151 63270 นางสาว สุพตัรา  กรานเคารพ เพชรบรูณแ
12152 63271 นาง นิตยา  สุขธเิวช เพชรบรูณแ
12153 65002 นาง อมรรัตนแ  เสนานุช เพชรบรูณแ
12154 49221 นาย พนม  พรมภกัดี เพชรบรูณแ
12155 68063 นางสาว กุลวดี  กุลสุนทร เพชรบรูณแ
12156 37204 ส.ต.ท. พมิล  สินประเสริฐรัตนแ เพชรบรูณแ
12157 64324 นางสาว ดวงใจ  บญุจันทรแ เพชรบรูณแ
12158 51497 นางสาว นภทัร  ธาดานาราพร เพชรบรูณแ
12159 22560 นางสาว ทองใหม  เกษสุวรรณแ เพชรบรูณแ
12160 40226 นางสาว เพชรรัตนแ  สุขแสงนิล เพชรบรูณแ
12161 53467 นาง มธรุส  มณีเนียม เพชรบรูณแ
12162 61403 นางสาว เสาวลักษณแ  ราชพรม เพชรบรูณแ
12163 58390 นาง นวลแกว  จันทรแฤทธิ์ เพชรบรูณแ
12164 22558 นาย ปกรณแยศ  แกวประสงคแ เพชรบรูณแ
12165 37211 นาย ประสิทธิ ์ ยอดคํา เพชรบรูณแ
12166 37212 นาย พรานภมิล  รัตนอุไร เพชรบรูณแ
12167 37213 นาง นิตยแ  เทยีมเพง็ เพชรบรูณแ
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12168 37214 นาง วรัญญา  พวงแกว เพชรบรูณแ
12169 37215 นาย สุประสิทธิ ์ ขวญัแสน เพชรบรูณแ
12170 37216 นาง วนีัส  ไชยจักร เพชรบรูณแ
12171 37217 นางสาว ทศันียแ  มาลา เพชรบรูณแ
12172 65672 นาง จตุพร  จันลิ เพชรบรูณแ
12173 65673 นางสาว สายชล  เรืองตา เพชรบรูณแ
12174 65678 นาง คนึงนิจ  เพชรดี เพชรบรูณแ
12175 67049 นาง บวัเรียน  จันทรแลิ เพชรบรูณแ
12176 67051 นางสาว ชมัยพร  พงคแคํา เพชรบรูณแ
12177 37229 นางสาว ชีวานันทแ  ชัยชมภู เพชรบรูณแ
12178 38350 นางสาว ฐิติรัตนแ  ชาอุน เพชรบรูณแ
12179 40826 นาง วจิิตรา  รัตนอุไร เพชรบรูณแ
12180 40827 นาง ปยิะฉัตร  เบาสุด เพชรบรูณแ
12181 40828 นางสาว เปรมฤดี  ชาอุน เพชรบรูณแ
12182 40829 นางสาว จินดารัตนแ  ยอดคํา เพชรบรูณแ
12183 55008 นางสาว ทศันียแ  บญุแทง เพชรบรูณแ
12184 55009 นาย ชัยรัตนแ  ทวทีรัพยแ เพชรบรูณแ
12185 66243 นาย สมบญุ  ดวงผาง เพชรบรูณแ
12186 60910 นางสาว ปรียาวดี  ถองทอง เพชรบรูณแ
12187 45990 นางสาว วชิรา  นากา เพชรบรูณแ
12188 55263 นางสาว กนกอร  ประสานทอง เพชรบรูณแ
12189 57866 นาง อุมา  จันทรแงามจรัส เพชรบรูณแ
12190 24253 นางสาว กัลยากร  เนื่องวงั เพชรบรูณแ
12191 37222 นาง เนืองนิตยแ  เลิศวทิยสกุล เพชรบรูณแ
12192 32124 นาง ชัชฎาภรณแ  คงธนธรีะสันติ เพชรบรูณแ
12193 51675 นางสาว รชตพร  นอยนิน เพชรบรูณแ
12194 65833 นาง ชุติกาญจนแ  สรอยภูระยา เพชรบรูณแ
12195 65834 นาง รัตนา  เตวะสุ เพชรบรูณแ
12196 37274 นาย ราเชนทรแ  ทองใบ เพชรบรูณแ
12197 36064 นาง จันทรแจิรา  นูเนตร เพชรบรูณแ
12198 38748 นางสาว พรชิตา  กองกุล เพชรบรูณแ
12199 55211 จ.อ. อภชิัย  เขียวนิล เพชรบรูณแ
12200 702 นาย สุธจีักษแ  คชสิทธิ์ เพชรบรูณแ
12201 7562 นาง สมนึก  สุนทรธนาทรัพยแ เพชรบรูณแ
12202 29479 นาง วลัยภรณแ  เอี้ยวตระกูล เพชรบรูณแ
12203 29281 นาง สําราญ  คําพรีะ เพชรบรูณแ
12204 37225 นาง แพรวพรรณ  อินแนน เพชรบรูณแ
12205 43407 นางสาว อัญชุลี  ใตกิ เพชรบรูณแ
12206 59872 นาย อนุชัย  จันทรแผ้ึง เพชรบรูณแ
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12207 59873 นาย อนวชั  บญุประคอง เพชรบรูณแ
12208 61426 นาง รุงลาวลัยแ  คําโฉม เพชรบรูณแ
12209 62007 นาง ธณัยแสุตา  โพธิเ์จริญชัย เพชรบรูณแ
12210 65147 นาง ภทัรลักษณแ  พรมทอง เพชรบรูณแ
12211 61402 นาง มนตแทพิยแ  โกวทิพนัธุแ เพชรบรูณแ
12212 14906 นาย บญุมี  การกิ่งไพร เพชรบรูณแ
12213 32191 นางสาว เกศินี  พรมทอง เพชรบรูณแ
12214 32194 นางสาว อุไรวรรณแ  สายแสงใย เพชรบรูณแ
12215 48641 นาง นัทกานตแ  ทนิมาลา เพชรบรูณแ
12216 17754 นาง ราตรี  ราชพรหมมินทรแ เพชรบรูณแ
12217 42294 นาย คมกริช  เมืองพรหม เพชรบรูณแ
12218 43897 นาง ภณัฑิรา  พทุธสิมมา เพชรบรูณแ
12219 37231 นาย สําราญ  หมื่นสาย เพชรบรูณแ
12220 16121 นางสาว ธมลวรรณ  รักกอน เพชรบรูณแ
12221 14905 นาง สายโซ  วาตะ เพชรบรูณแ
12222 22572 นาง วลัยพร  มีสา เพชรบรูณแ
12223 22575 วาที่ร.ต. ปรเมศวรแ  ราชพรหมมินทรแ เพชรบรูณแ
12224 42665 นางสาว พรพรรณินทรแ  ทองถวง เพชรบรูณแ
12225 42666 นางสาว นงนุช  เนียมดวง เพชรบรูณแ
12226 54202 นางสาว สุริยาภรณแ  เทพธานี เพชรบรูณแ
12227 64251 นาย อนุชา  หอมจันทรแ เพชรบรูณแ
12228 11143 นางสาว มัธญา  บญุชู เพชรบรูณแ
12229 8507 นางสาว มลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ เพชรบรูณแ
12230 33454 นางสาว พลอยทราย  ธปูมงคล เพชรบรูณแ
12231 37235 นาย วสัินตแ  ปิ่นสุวรรณแ เพชรบรูณแ
12232 54805 นาง สุจิตรา  นิลแพทยแ เพชรบรูณแ
12233 52560 นางสาว ศุภลักษณแ  ปิ่นนาง เพชรบรูณแ
12234 30021 นาย จตุรงคแ  พวงเต็ง เพชรบรูณแ
12235 37245 นาง ประภาพศิ  ทะอาง เพชรบรูณแ
12236 39687 นางสาว สุดใจ  วรีะชัย เพชรบรูณแ
12237 52836 นาย ศุภชัย  โบขุนทด เพชรบรูณแ
12238 34487 นาง อรอรุณ  เดนดวง เพชรบรูณแ
12239 34488 นาย สมบรูณแ  ศรีสีฐาน เพชรบรูณแ
12240 34489 นาง ธมนรัชตแ  แยมเรืองรัตนแ เพชรบรูณแ
12241 34490 นาง สุมาลี  บญุญา เพชรบรูณแ
12242 34493 นางสาว ขอออย  ครุฑจันทรแ เพชรบรูณแ
12243 46716 นางสาว กฤษณา  จิตระกูล เพชรบรูณแ
12244 59760 นาง กัณญาภคั  กันตแงาม เพชรบรูณแ
12245 67360 นาง กรรณิการแ  ใจแกว เพชรบรูณแ
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12246 59080 นาย ภมูิพลัง  ตายจันทรแ เพชรบรูณแ
12247 37259 นาย กชดา  ทมุทา เพชรบรูณแ
12248 49602 นาย ภานุพงศแ  เสริมสิรินาวา เพชรบรูณแ
12249 22567 นาง พวงแกว  ศรสุรินทรแ เพชรบรูณแ
12250 52830 นางสาว นวพร  นงภา เพชรบรูณแ
12251 52831 นางสาว สุรัตนแดา  มิตขุนทด เพชรบรูณแ
12252 39688 นางสาว สุจิตรา  ยืนทน เพชรบรูณแ
12253 17753 จ.ส.ต. นิรันดรแ  เที่ยงสาย เพชรบรูณแ
12254 22580 นาง พทัรียา  พานนอย เพชรบรูณแ
12255 37106 นาย วฒันา  ลูกจันทรแ เพชรบรูณแ
12256 10065 นาย ภทันรินทแ  วนัเย็น เพชรบรูณแ
12257 39690 นาย คําเพยีร  แกวพระ เพชรบรูณแ
12258 43570 นาย ลมทยั  บญุเรือง เพชรบรูณแ
12259 66481 นางสาว วนิดา  หปุะกา เพชรบรูณแ
12260 28462 นางสาว วาสนา  หลาสุด เพชรบรูณแ
12261 23332 นาย อุดม  บญุพา เพชรบรูณแ
12262 28225 นางสาว ปใทมา  มันตะลัมพะ เพชรบรูณแ
12263 55708 นางสาว ชลพนิทุแ  ดวงพลู เพชรบรูณแ
12264 51447 นาง ฐิดาพชัรแ  จันทรแศิริ เพชรบรูณแ
12265 37272 นาง พรนุช  เด็ดแกว เพชรบรูณแ
12266 37339 นางสาว ศิริพร  สิงหแทะแสน เพชรบรูณแ
12267 29268 นาง ถิราวรรณ  เผือกจีน เพชรบรูณแ
12268 37273 นางสาว คําเพยีร  ปาผล เพชรบรูณแ
12269 37275 นาง วรรณภา  เกตุทอง เพชรบรูณแ
12270 37276 นาง ปยิวรรณ  มุณีวงษแ เพชรบรูณแ
12271 67999 นางสาว นฤมล  ลพเมือง เพชรบรูณแ
12272 68000 นางสาว ธนัญชนก  สรอยดี เพชรบรูณแ
12273 23084 นาง รุงนภา  โสประดิษฐ เพชรบรูณแ
12274 29283 นาง นงนุช  สีหะบตุร เพชรบรูณแ
12275 37269 นาย สุนันทแ  จันมโนวงษแ เพชรบรูณแ
12276 42300 นางสาว วรรณภา  พรมนอก เพชรบรูณแ
12277 50201 นาง สุคนึง  ตรีสมานรักษแ เพชรบรูณแ
12278 37237 นางสาว วชัราภรณแ  คุมตระกูล เพชรบรูณแ
12279 37287 นาง วชัรียแ  มูลประดิษฐแ เพชรบรูณแ
12280 55232 นาย ยา  แปลงยศ เพชรบรูณแ
12281 56516 นาง ทชิา  หะลันดา เพชรบรูณแ
12282 60811 นางสาว พชัรา  หวงัพงษแ เพชรบรูณแ
12283 60812 นาง ปรารถณา  โชคใจดี เพชรบรูณแ
12284 60813 นาง สายรุง  สุขแจม เพชรบรูณแ
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12285 62812 นาง ปริศนา  ปลัดเซ็นตแ เพชรบรูณแ
12286 37243 นางสาว ณัชชา  มังกรแกว เพชรบรูณแ
12287 34497 นางสาว กุหลาบ  เปี่ยมสุข เพชรบรูณแ
12288 43410 นางสาว จีรภา  ปานออง เพชรบรูณแ
12289 37236 นางสาว ยุพยงศแ  มวงนอย เพชรบรูณแ
12290 34501 นาย เกื้อกูล  สังเกตุ เพชรบรูณแ
12291 62290 นางสาว อมรรัตนแ  ไตรนพ เพชรบรูณแ
12292 27277 นาย ชนินทรแ  จันทรแตา เพชรบรูณแ
12293 37255 นางสาว บงัอร  เปี่ยมสุข เพชรบรูณแ
12294 41339 นางสาว ยุพดี  ยิ้มแฟน เพชรบรูณแ
12295 37290 นางสาว สิริกร  กางพรม เพชรบรูณแ
12296 54808 นาง สรอยนภา  ยุงทอง เพชรบรูณแ
12297 14920 นาย มาฆะ  สืบวงศแ เพชรบรูณแ
12298 41759 นางสาว ศศิธร  สําราญญาติ เพชรบรูณแ
12299 52351 นางสาว รุงนภา  กุลชญานันทแ เพชรบรูณแ
12300 52353 นาง เขมวนัตแ  โรจนชัยกุล เพชรบรูณแ
12301 68552 นางสาว รานี  แซลี เพชรบรูณแ
12302 34507 นาย สมาน  มุงดี เพชรบรูณแ
12303 34509 นาย ประสิทธิ ์ แรกาสินธุแ เพชรบรูณแ
12304 34510 นาย ธวชัชัย  แปนูเพชร เพชรบรูณแ
12305 34511 นางสาว ชิตชไม  โหมดวฒันะ เพชรบรูณแ
12306 34512 นางสาว สายพณิ  ศรีภู เพชรบรูณแ
12307 38538 นางสาว สุภาพ  สิงหแคลา เพชรบรูณแ
12308 39204 นางสาว รุงนภา  ปจุฉาการณแ เพชรบรูณแ
12309 52509 นางสาว ธมนวรรณ  แทนคอส เพชรบรูณแ
12310 52511 นาง สุภทัตรา  พาแกว เพชรบรูณแ
12311 11111 นางสาว สุวพชัร  จันตา เพชรบรูณแ
12312 55709 นาย ชัยพร  แสงแกวสุข เพชรบรูณแ
12313 37257 นาย รชฎ  นวลสาลี เพชรบรูณแ
12314 43896 นางสาว ไพรริน  บญุพรม เพชรบรูณแ
12315 32188 นาย ประสิทธิ ์ โมหนิ เพชรบรูณแ
12316 32189 นางสาว นฤมล  ทองเยา เพชรบรูณแ
12317 32192 นาย อุทยั  ทองขํา เพชรบรูณแ
12318 32193 นางสาว สุกัญญา  อุบลศักด์ิ เพชรบรูณแ
12319 40830 นางสาว นภสัวรรณ  กุลสง เพชรบรูณแ
12320 60277 นางสาว วรรนิภา  ทองกวด เพชรบรูณแ
12321 55007 นางสาว นัยนา  พรหมสิทธิ์ เพชรบรูณแ
12322 37196 นาง พรนิชา  ใจคํา เพชรบรูณแ
12323 53713 นาง มนทริา  แกวสงคแ เพชรบรูณแ
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12324 39685 นางสาว วรีญา  จันทะแสง เพชรบรูณแ
12325 66248 นางสาว ยุพาวดี  แกวกลํ้า เพชรบรูณแ
12326 28451 นาย อาทร  หาญยุทธ เพชรบรูณแ
12327 37181 นาง นิภาภรณแ  พฒันรอด เพชรบรูณแ
12328 43409 นาง กฤษณียแ  อิศรภกัดี เพชรบรูณแ
12329 47029 นาง ศิรภสัสร  ไอสุริยะกุลกิจ เพชรบรูณแ
12330 37180 นางสาว ตรารัก  ทองดี เพชรบรูณแ
12331 64970 นางสาว เนตรนภา  ถุงแกว แพร
12332 13048 นางสาว สกุณา  ศรีนอย แพร
12333 37128 นาย ชัชวาลยแ  ชาวพจิิตร แพร
12334 63968 นางสาว ภสัราภรณแ  เวยีงทอง แพร
12335 65481 นาย ธนฤทธิ ์ ขันทรง แพร
12336 11046 นาย สมชาย  คูหา แพร
12337 39130 นาง สุทธาทพิยแ  ผัสดี แพร
12338 39131 นาย ปกรณแ  ดวงแกว แพร
12339 54845 นาง วรกัลยา  สุดสาย แพร
12340 64465 นาง อรพนิ  ปใญญาไว แพร
12341 66333 นาย กิตติ  ศักด์ิดี แพร
12342 34403 นาง วลิาวรรณ  มูลเกษ แพร
12343 39133 นาง สุภาพรรณ  อุปนันไชย แพร
12344 67050 นาย อนันตแ  เหมืองจา แพร
12345 3284 นางสาว อังคณา  แหงพศิ แพร
12346 15593 นางสาว มินตรา  สกุลอ฿อด แพร
12347 15598 นาง กนกวรรณ  ยาวชิัย แพร
12348 15609 นางสาว สุดใจ  มนุษยแสม แพร
12349 15613 นางสาว นิตยา  เจาะจง แพร
12350 34412 นาง จุฑามาศ  บญุจันทรแ แพร
12351 43328 นาง ศิริขวญั  ต฿ะถิ่น แพร
12352 43330 นาง วภิาดา  จรรยาสิทธิ์ แพร
12353 43340 นาย มณเฑียร  ถาโถม แพร
12354 43348 นาง กันยาวลัยแ  ใจกลม แพร
12355 67663 นาง นันธดิา  จีกัน แพร
12356 67953 นาง อรพรรณ  ทะจักรแ แพร
12357 54754 นางสาว นภสัวรรณแ  มาหลา แพร
12358 34408 นาย สิทธชิัย  แสนอุม แพร
12359 63949 นาง กาญจนี  ขันแหลม แพร
12360 11285 นาง ปภาวรินทรแ  กาทองทุง แพร
12361 34415 นาง ปรีดารัตนแ  เทพรักษา แพร
12362 43332 นางสาว สุทธรัีตนแ  ศิริสมาวรรณกุล แพร
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12363 43333 นาง สุภคัจิรา  สิงหแคํา แพร
12364 59833 นาย รวฉิัตร  ชรากาหมุด แพร
12365 63803 นาย ไพโรจนแ  หมื่นโฮง แพร
12366 66202 นางสาว ณัฐยานแ  สีทิ แพร
12367 34420 นาง กรรณิกา  เหมืองทอง แพร
12368 65215 นาง เกศินี  ปาุดอน แพร
12369 38256 นางสาว สุพตัรา  กลาสันเทยีะ แพร
12370 65964 นาย ไพสิฐ  พลปใถพี แพร
12371 60557 นางสาว พวงพยอม  สีเทา แพร
12372 64838 นาย วรเดช  ทพิยแแดง แพร
12373 68293 ส.อ. สานิตยแ  ไชยสุนา แพร
12374 61226 นางสาว สุภาวดี  มีรอด แพร
12375 15419 นาย องอาจ  เอี่ยมเจริญ แพร
12376 15517 นาง กาญจนา  แหงพศิ แพร
12377 34423 นาง แสงดาว  ฝใ้นมงคล แพร
12378 44187 นาย สยาม  ปใญญาทา แพร
12379 66072 นาย เจษฎาพงษแ  ประเวช แพร
12380 43341 นาย อภนิันทแ  เหมยปใน แพร
12381 56567 นาย บรรจง  ปอูงปใด แพร
12382 479 นางสาว ชุติมณฑแ  สีเหลือง แพร
12383 56909 นาง ประกายพรรณ  ใจกเอง แพร
12384 56911 นางสาว ณัฐกฤตา  ปใญญานะ แพร
12385 60093 นางสาว สุรียแพร  ฤทธนินทแ แพร
12386 64076 นาง สุวมิล  สามเมือง แพร
12387 15623 นางสาว พมิพแนิภา  ชัยวรรณจินดา แพร
12388 18422 นาย อภเิชษฐแ  เหมืองหมอ แพร
12389 58435 จ.ส.อ. มานพ  ชมเชย แพร
12390 61204 นาย สมสิทธิ ์ จาคํามา แพร
12391 58433 นาง อิสรยา  กวางอุเสน แพร
12392 66841 นาง พรวภิา  เวยีงนาค แพร
12393 19134 นางสาว เนาวรัตนแ  เหลากาวี แพร
12394 34429 นาง ดวงนภา  บงัเมฆ แพร
12395 34431 นางสาว ทศันียแ  ขีดดี แพร
12396 55742 นาง กรรณิการแ  ชัยวงคแแกว แพร
12397 59569 นาง กนกขวญั  วงคแทา แพร
12398 59573 นาง กรรณิกา  แสนโพธิ์ แพร
12399 61100 นาย ดิลกธรรม  สารดี แพร
12400 61101 นาย บญัชา  วงคแทา แพร
12401 61103 นาย อุษลภสัพงศแ  กองคํา แพร
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12402 16800 จ.อ. กฤษดา  โสตถิกุล แพร
12403 19093 นางสาว อรพรรณ  มโนเจริญ แพร
12404 43334 นางสาว ดวงฤทยั  ศิริพบิลูยแผล แพร
12405 43345 นาง กรรณิการแ  งามสะอาด แพร
12406 43347 นาง มณเฑียร  ศุภจิตรานนทแ แพร
12407 52867 นางสาว นิพาดา  ต฿กควรเฮง แพร
12408 65214 นางสาว จิณหแนิภา  อนันทสุข แพร
12409 65460 นาง จินดา  แสงทอง แพร
12410 65461 นาง ธนวลัยแ  นิลฉาย แพร
12411 65462 นาย คณยศ  ชางเขียว แพร
12412 67676 นาง รัชนีกร  วรินทรแ แพร
12413 19175 นาย เชิดชัย  เรืองรินทรแ แพร
12414 15377 นาง บญุญาพร  ปใญญาสาร แพร
12415 43359 นาย เศกสรร  สายตรง แพร
12416 50640 นาง บงกช  แกวพรม แพร
12417 43350 นาย สมนึก  พึ่งพา แพร
12418 60270 นาย ชนวฒิุ  พฒิุธนนนทแ แพร
12419 61192 นาง นิตยา  จันต฿ะคาด แพร
12420 64969 นาง ศรัณยแรัชตแ  กตกุลอําพร แพร
12421 19172 นาง พชันี  หนองหลม แพร
12422 32131 นาย สมควร  ขวญัออน แพร
12423 34437 นาง รุงทวิา  สารดี แพร
12424 34440 นาย ยุทธนา  กรรณิกา แพร
12425 29421 นางสาว กฤตธตีา  คําเหลือง แพร
12426 59127 นางสาว จุฑารัตนแ  พงษแเจริญกิต แพร
12427 59128 นางสาว ณัฐนันทแ  รอดสี แพร
12428 59130 นาย ไตรเทพ  แสนวงคแ แพร
12429 34444 นางสาว เตียนจิตยแ  แสนประการ แพร
12430 14017 นางสาว ปยิะพนัธุแ  สุระผัด แพร
12431 34447 นาย ศักด์ิชัย  เนตรวงศแ แพร
12432 43361 นาย สายันตแ  หลงเวช แพร
12433 48553 นาย จิรายุต  กุหลาบแกว แพร
12434 57759 นางสาว สุวมิล  กิติ แพร
12435 58841 นาย ศักด์ิชัย  ธวิงคแ แพร
12436 11668 นาง กุลชญารัส  บญุยืน แพร
12437 15565 นางสาว คนันยานุสรณแ  คําแหง แพร
12438 67052 นางสาว ศศิวมิล  พทุธอาสนแ แพร
12439 67831 นางสาว อภวินัทแ  ไชยยา แพร
12440 59337 นาง ปณิตา  ใจยวน แพร
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12441 15546 นางสาว สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร แพร
12442 15607 นาย นฤพนธแ  ศรีคําภา แพร
12443 15629 นาย จตุพล  ใจเฉลา แพร
12444 46274 นาง วไิลวรรณ  ดอนแกว แพร
12445 61031 นาง อาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง แพร
12446 62879 นาย วฒิุชัย  ตุยดา แพร
12447 55471 นาง เรณู  ชัยวรัิช แพร
12448 55472 นาย เกตุวชัระ  เพช็รหาญ แพร
12449 55473 นาง วารุณี  เสนานุรักษแวรกุล แพร
12450 25863 นาง สุจารี  ปใญญาวกิิจตระกูล แพร
12451 43355 นาง ปริยลักษณแ  เผาพงษแ แพร
12452 34452 นาย จีระวจันแ  วนัมูล แพร
12453 34448 นาย ประกอบ  อินสุริยา แพร
12454 24104 นาง สาคร  จันทรแโสดา แพร
12455 24105 นาง คนธวรรณ  ลาภใหญ แพร
12456 24107 นาย เธยีรชัย  คํามณี แพร
12457 26294 นาง ศิรดา  แกวไก แพร
12458 29821 นาง ทพิาภรณแ  ทะทอง แพร
12459 52109 นาย ปยิะวฒันแ  แสนบอ แพร
12460 62560 นางสาว ลักษแฤทยั  โชติมูล แพร
12461 36816 นาง สุวมิล  แกวกลา แพร
12462 201 นางสาว กัณจนา  เกียงเกษร แพร
12463 19313 นาง จารุณี  รักพงษแ แพร
12464 57758 นาง พชิชาพร  จิตชู แพร
12465 65357 นางสาว อริสา  ใจวอง แพร
12466 24527 นาง พรพรรณ  อาทะเสน แพร
12467 63948 นาย มิ่งขวญั  เกี๋ยงหนุน แพร
12468 55475 นาง นันทดิา  แกวพระฝาง แพร
12469 50641 นางสาว ธนธร  สุขทรัพยแ แพร
12470 57497 นาง ละอองดาว  ดอนแกว แพร
12471 60378 นางสาว สุภาพร  โพรงแกว แพร
12472 61531 นาง รัตนา  ยะกุมาร แพร
12473 8583 นาง อุไรวรรณ  ศรีอุบล แพร
12474 15465 นาง กรรณิการแ  ดอกพกิุล แพร
12475 56936 นาง ศุภนิดา  ไขคํา แพร
12476 34413 นาย วรกร  เรือนแกว แพร
12477 34411 นาย พเิชษฐแ  อินแสน แพร
12478 61273 นาง พทัธแธรีา  คํารังสี แพร
12479 61274 นางสาว วรรณี  คําเหมือง แพร
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12480 67646 นางสาว สุรารักษแ  ปาุหลวง แพร
12481 45429 นาย พรสวรรคแ  อุดมลาภ ภเูก็ต
12482 8306 นางสาว พมิพแมาดา  บญุศิริ ภเูก็ต
12483 9040 นาย วรนน  ผลแกว ภเูก็ต
12484 16819 นาย จําเริญ  บญุลน ภเูก็ต
12485 8311 นาง ประนอม  แกวปราง ภเูก็ต
12486 12254 นาง วนัทา  พมิลรัตนกานตแ ภเูก็ต
12487 12255 นาง สายใจ  ผลสิน ภเูก็ต
12488 12258 นาย ฤกษแชัย  ศรีขาว ภเูก็ต
12489 12259 นาง ประทปี  วงศแอักษร ภเูก็ต
12490 12262 นาย สมบรูณแ  สรางเมือง ภเูก็ต
12491 12263 นาย กัมพล  ขุนรักษแ ภเูก็ต
12492 12264 นาง ขวญัตา  บลิอับดุลลาหแ ภเูก็ต
12493 12265 นางสาว วาสนา  จันทรแชนะ ภเูก็ต
12494 46016 นาง ผองนภา  ยุคุณธร ภเูก็ต
12495 65546 นางสาว นฤพร  กรุณาอภนิันทแพร ภเูก็ต
12496 66476 นางสาว วรรณกร  รอบคอบ ภเูก็ต
12497 66477 นางสาว ธนพร  แซตัน ภเูก็ต
12498 66478 นางสาว สุชาดา  คุณัญญาตระกูล ภเูก็ต
12499 66480 นางสาว เพชราภรณแ  วจิาราณแ ภเูก็ต
12500 66987 นางสาว กัลยดา  เจี่ยสกุล ภเูก็ต
12501 67007 นาย ชนันตแชัย  บณุยเกียรติ ภเูก็ต
12502 8228 นาง สมทรัพยแ  แซหลิม ภเูก็ต
12503 8242 นาย ปภาณ  โพธิศ์รีทอง ภเูก็ต
12504 8253 นาง ภกัดินันทแ  คําธร ภเูก็ต
12505 16734 นาง พรีภาวแ  สิทธโิชคพรีพล ภเูก็ต
12506 8302 นาง ศรีสุดา  ทาหาญ ภเูก็ต
12507 8304 นางสาว วาสนา  นาคคํา ภเูก็ต
12508 8312 นางสาว รติมา  วงษแจันทรแ ภเูก็ต
12509 37669 นาย ศุภวฒันแ  ศรีสุข ภเูก็ต
12510 44016 นาง เพญ็พศุิทธแ  ลอยทอง ภเูก็ต
12511 57666 นาย ประสิทธิ ์ นุวนันา ภเูก็ต
12512 63043 นางสาว วไิลวรรณ  บญุชัย ภเูก็ต
12513 13155 นาย พรศักด์ิ  สวสัดิเวช ภเูก็ต
12514 13156 นางสาว บญุตา  ชางเหล็ก ภเูก็ต
12515 13159 นาย ภมูิธงไชย  ทองหลอ ภเูก็ต
12516 13164 นาง วภิาดา  เย็นจิต ภเูก็ต
12517 13165 นาง ภาทรงศิริ  สีวสุิทธิ ภเูก็ต
12518 40881 นาย บญุยง  ข฿กตอง ภเูก็ต
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12519 40883 นาย อนุวตัร  กลอมเกล้ียง ภเูก็ต
12520 44747 นาย สําราญ  หสัโสะ ภเูก็ต
12521 63745 นาง จอมขวญั  ทองหลอ ภเูก็ต
12522 64604 นาง กิตินันทแ  รุงเรือง ภเูก็ต
12523 67124 นางสาว ปยินุช  เพชรแกว ภเูก็ต
12524 67897 นางสาว โรสนี  หมานรุน ภเูก็ต
12525 67898 นางสาว ศศิวมิล  ดิษฐาพร ภเูก็ต
12526 67899 นาย ธวศรวแ  กิ่งแกว ภเูก็ต
12527 8222 นางสาว ทวิาพร  ศรีบรูณแ ภเูก็ต
12528 8233 นาย นพดล  จันทนู ภเูก็ต
12529 12257 นาย ประพษิ  หนูเพชร ภเูก็ต
12530 56480 นางสาว ชลิตา  ไชยสัตยแ ภเูก็ต
12531 8217 นาง มาลี  มานะบตุร ภเูก็ต
12532 8224 นาย ผจญ  แกวมาก ภเูก็ต
12533 8281 นาง บญุศรี  พรหมมาศ ภเูก็ต
12534 8997 นาย พงศแจรัส  มณีฉาย ภเูก็ต
12535 12253 นาย รพนิทรแ  สุวรรณสินธุแ ภเูก็ต
12536 23361 นาย จารึก  ทองสุวรรณ ภเูก็ต
12537 23365 นางสาว กชวรรณ  เลขะกุล ภเูก็ต
12538 23673 นาย สมชาย  มะลิพนัธแ ภเูก็ต
12539 52007 นาย ฐานันดรแ  อุดมสันติสุข ภเูก็ต
12540 60947 นางสาว อุดมลักษณแ  อันตรเสน ภเูก็ต
12541 65486 นางสาว กรุณา  ปาทาน ภเูก็ต
12542 65487 นาง กรรณิกา  ตอวงศแ ภเูก็ต
12543 66339 นางสาว รัตนา  ขวญัคง ภเูก็ต
12544 8265 นางสาว ปาลิตา  ยมสวสัด์ิ ภเูก็ต
12545 13810 นาย ศักด์ิชาย  สุภาพบรุุษ ภเูก็ต
12546 21516 นางสาว จุฑามณี  บลิละโสย ภเูก็ต
12547 57346 นาย อนุสรณแ  ชนะภยั ภเูก็ต
12548 4742 นาง วลิาวลัยแ  แซก฿ก ภเูก็ต
12549 16438 นาง จิราภร  คงภกัดี ภเูก็ต
12550 25152 นาย นิธดินยแ  ไชยสุวรรณแ ภเูก็ต
12551 32245 นาง เนตรทราย  พรหมศรี ภเูก็ต
12552 65305 นางสาว ทกัษวรรณ  ปใกศรีสิงหแ ภเูก็ต
12553 67957 นาย สม  เจริญ ภเูก็ต
12554 8313 นางสาว วลัยา  โลหทศันแ ภเูก็ต
12555 13809 นางสาว ขวญัฤทยั  นุชพกุ ภเูก็ต
12556 26641 นาย ไพศาล  กลํ่ามาตยแ ภเูก็ต
12557 8251 นาย ศิริชัย  ปะณะรักษแ ภเูก็ต
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12558 8289 นาง มงกฏรัตนแ  บณุฑการ ภเูก็ต
12559 8297 นาย สุภาพ  ใบมิเด็น ภเูก็ต
12560 67998 นางสาว วนิสา  จงเจริญ ภเูก็ต
12561 68002 นางสาว อุษาสิริ  นวลปาน ภเูก็ต
12562 41174 นางสาว กฤษฎา  กอมะณี มหาสารคาม
12563 17601 นาย ชํานาญ  บตุโรบล มหาสารคาม
12564 43168 นางสาว อรษา  กาญจนศรี มหาสารคาม
12565 1189 นาง รัดดา  เคาหอม มหาสารคาม
12566 1191 นาง นวลฉว ี สายสุริยแ มหาสารคาม
12567 14169 นางสาว วไิลวรรณ  พนัเสนา มหาสารคาม
12568 14170 นาง ศิรประภา  ยศธสาร มหาสารคาม
12569 20519 นาง เยาวดี  อะโนวนั มหาสารคาม
12570 23789 นางสาว วรินทร  นาสมใจ มหาสารคาม
12571 24022 นาง อุไร  แฝงสมศรี มหาสารคาม
12572 24037 นางสาว อุไรวรรณ  คนใจบญุ มหาสารคาม
12573 44862 นางสาว ภสัสร  นาชัยฤทธิ์ มหาสารคาม
12574 45591 นางสาว ชนกวนันทแ  คําพนุศรี มหาสารคาม
12575 1159 นาย ปยิะเนตร  ปราบพนิาศ มหาสารคาม
12576 1220 นาย ประมุข  แพงคํา มหาสารคาม
12577 5017 นางสาว ยุพา  คําเกตุ มหาสารคาม
12578 5018 นาง จําเนียร  คํามุลคร มหาสารคาม
12579 5019 นาง วาสนา  ธานี มหาสารคาม
12580 48867 นาย วชิรศักด์ิ  คําพฑูิรยแ มหาสารคาม
12581 52392 นาย ณัฐวฒิุ  โพธิไ์กร มหาสารคาม
12582 58257 วาที่ร.ต. พสุิทธิ ์ ขอดี มหาสารคาม
12583 67391 นาย วฑูิรยแ  ภาคมฤค มหาสารคาม
12584 67392 นางสาว จุฑารักษแ  คุณพรม มหาสารคาม
12585 67657 นางสาว ภนิดา  นาชัยฤทธิ์ มหาสารคาม
12586 68315 ส.อ. ธรรมรัตนแ  เหลาสิทธิ์ มหาสารคาม
12587 36202 นาง นลพรรณ  งานฉมัง มหาสารคาม
12588 41180 นาง สญามล  ไกวาสัง มหาสารคาม
12589 52410 นาย อภณัิฐ  โบราณมูล มหาสารคาม
12590 27432 นางสาว สุนทรี  โพธิศ์รี มหาสารคาม
12591 55388 นางสาว ปติมา  พลพมิพแ มหาสารคาม
12592 56055 นาง สุรินทรแ  มะโนวนั มหาสารคาม
12593 12853 นาย พชิัย  บญุดาราช มหาสารคาม
12594 17557 นางสาว สุนิษา  เดชศิริ มหาสารคาม
12595 23709 นาง สมยง  คงแสนคํา มหาสารคาม
12596 31061 นางสาว ภทัรวดี  อุทยัดา มหาสารคาม
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12597 34166 นาง เรวดี  ปฏทิานาโต มหาสารคาม
12598 36310 นาง สัญญา  ทพัภมูี มหาสารคาม
12599 52396 นางสาว บญุเรือง  วงษแอนันทแ มหาสารคาม
12600 1241 นาง โสภา  ละครไชย มหาสารคาม
12601 27155 นาย เฉลิมเกียรติ  ภดูวงจิตร มหาสารคาม
12602 27834 นาง รัตถาภรณแ  กิติคุณ มหาสารคาม
12603 31037 นาง วราณี  ดวงกลางกอ มหาสารคาม
12604 31038 นาย ปณิธาน  เขิมขันธแ มหาสารคาม
12605 55025 นางสาว ปภชันก  สาศิริ มหาสารคาม
12606 56532 นาย รัตนแ  มะเลิศ มหาสารคาม
12607 17609 นาง อุไรวรรณ  ไชยงาม มหาสารคาม
12608 25592 นาง อัมพร  มะโรงรัตนแ มหาสารคาม
12609 34167 นาย ธนเดช  ทพิยวชิิน มหาสารคาม
12610 24136 นาย ธนวฒันแ  บญุเผ่ิง มหาสารคาม
12611 24157 นางสาว ธนัญกรณแ  นรินยา มหาสารคาม
12612 36205 นาย อัมรินทรแ  มาตรา มหาสารคาม
12613 23733 นาย วนัชัย  มะเสนา มหาสารคาม
12614 25594 นาง จริยา  คชฤทธิ์ มหาสารคาม
12615 48398 นาย เฉลิม  กองเพชร มหาสารคาม
12616 21566 นางสาว จันทรแเพญ็  อันทรง มหาสารคาม
12617 53620 นาย ประภาส  จันทวติั มหาสารคาม
12618 53621 นาง บวัลี  ศรีบญุเรือง มหาสารคาม
12619 53624 นาย ศิวชั  เทพทวชีัย มหาสารคาม
12620 53625 นาง รัชนี  คเณราช มหาสารคาม
12621 19353 นาย วฒันา  ศรีคลัง มหาสารคาม
12622 49815 นาย ฤทธริงคแ  สุจันทรแ มหาสารคาม
12623 17691 นาง มนัสนันทแ  อุปแสน มหาสารคาม
12624 25598 นาย ธนิต  แสนวงศแ มหาสารคาม
12625 25599 นาง สุกัญญา  ตางมงคล มหาสารคาม
12626 25603 นางสาว สุพดัตรา  ประเสริฐนู มหาสารคาม
12627 25604 นาง ประทมุทอง  ฉิมพลี มหาสารคาม
12628 39533 นาง บปุผา  นามวชิา มหาสารคาม
12629 39536 นางสาว รุงรัตนแ  วฒิุพนัธแ มหาสารคาม
12630 42894 นาย คํานวล  สาคร มหาสารคาม
12631 44099 นาย ยุทธชัย  ไผพทุธ มหาสารคาม
12632 46618 นางสาว วชิชุดา  มาลาหอม มหาสารคาม
12633 47700 นางสาว ศรีสุดา  โยธาภกัดี มหาสารคาม
12634 48869 นางสาว วภิาดา  โภคิณปติิโชค มหาสารคาม
12635 58069 นาง วงคแเดือน  อนุเวช มหาสารคาม
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12636 64717 นาย จิรายุส  อุปแสน มหาสารคาม
12637 67879 นาง คําพนัธแ  พลเสนา มหาสารคาม
12638 23777 วาที่ร.ต. สมศักด์ิ  พรมเด่ือ มหาสารคาม
12639 26707 นางสาว สุกัลยา  เดชศิริ มหาสารคาม
12640 41594 นาย เจษฎา  แกวกัลยา มหาสารคาม
12641 13397 นาย ธรปรีชา  ปใกเขตานัง มหาสารคาม
12642 20542 นาง พรรณรัตนแ  แฝงสีพล มหาสารคาม
12643 20785 นาย จงกล  อาจวชิัย มหาสารคาม
12644 54796 นาย สันติ  รักษาราช มหาสารคาม
12645 63863 นาย นิรุติ  วฒิุพนัธุแ มหาสารคาม
12646 12877 นาย วชิัย  บญุหลักคํา มหาสารคาม
12647 27791 นาง อรวรรณ  ยอดสนิท มหาสารคาม
12648 27792 นางสาว ขวญัจิตร  สีเผือก มหาสารคาม
12649 27968 นางสาว อรพนิทแ  ไชยปใญหา มหาสารคาม
12650 41618 นาย สมเกียรติ  มาตรา มหาสารคาม
12651 44951 นางสาว ไพวลัยแ  นามรักษา มหาสารคาม
12652 14551 นาย ยุภาพร  แกวมาลา มหาสารคาม
12653 23186 นางสาว วลิาวลัยแ  พลขันธแ มหาสารคาม
12654 26872 นางสาว สุกาญจนแ  ธรรมศรี มหาสารคาม
12655 26875 นาง กชพร  พรมมร มหาสารคาม
12656 43238 นางสาว สังวาลยแ  ภสํูารอง มหาสารคาม
12657 60133 นาง ประทมุวนั  ศรีบญุเรือง มหาสารคาม
12658 64157 นาย จิรวฒันแ  ศรีสารคาม มหาสารคาม
12659 68685 นาง สุภกัด์ิ  โยปใดทมุ มหาสารคาม
12660 68686 นาง หนูพนิ  ทาปื้อ มหาสารคาม
12661 68687 นาง ดมพร  ศรีหาพรม มหาสารคาม
12662 8434 นางสาว จําเนียร  พนัโภคา มหาสารคาม
12663 19798 นาย ประเสริฐ  สุทธบิาก มหาสารคาม
12664 50952 นาง มนัสนันทนแ  สวางเวยีง มหาสารคาม
12665 65561 นาง พรพมิล  วอขวา มหาสารคาม
12666 65563 พ.จ.ต. ปณุโณ  วงภาพ มหาสารคาม
12667 65569 นาย อุทยั  เวยีงดอนกอ มหาสารคาม
12668 56281 นางสาว ชรินทรแทพิยแ  อุทยัสารแ มหาสารคาม
12669 23686 นางสาว พรรณี  ประภาวชิา มหาสารคาม
12670 30449 นางสาว จุฑาวรรณ  กุศล มหาสารคาม
12671 36225 นาง นฤทธิษ์รา  ดวงเพยีอม มหาสารคาม
12672 64610 นางสาว ฐิติมา  จันสด มหาสารคาม
12673 1259 นาย ทรงศักด์ิ  มีอํานาจ มหาสารคาม
12674 26924 นาย นิวฒันแ  นามมุงคุณ มหาสารคาม
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12675 43262 นาง กาญจนา  สุวรรณภกัดี มหาสารคาม
12676 34250 นาย สุมิตร  มาศรี มหาสารคาม
12677 44125 นางสาว มาลัยทพิยแ  มะลาด มหาสารคาม
12678 46614 นาง สุปราณี  ดวงคําจันทรแ มหาสารคาม
12679 24123 นาง สุวรรณิภา  กล่ินขจร มหาสารคาม
12680 44106 นาง ฉว ี ถามุลตรี มหาสารคาม
12681 57870 นาย บญุชัย  ลีปาน มหาสารคาม
12682 8804 นาย ปราโมทยแ  คํ้าชู มหาสารคาม
12683 14177 นาง ราตรี  พวงศรีเคน มหาสารคาม
12684 35938 นางสาว สุดารัตนแ  ดวงแสงฤทธิ์ มหาสารคาม
12685 25608 นางสาว เบญจมาภรณแ  ชามะรัตนแ มหาสารคาม
12686 34099 นางสาว จริญญา  ครูพพิรม มหาสารคาม
12687 42621 นาง พนิตนันทแ  บตุรภกัดี มหาสารคาม
12688 29699 นางสาว รดาณัฐธยานแ  อทกิุนมูลเสารแ มหาสารคาม
12689 32004 นาง รัชนีกร  ศิริมูล มหาสารคาม
12690 66046 นางสาว วลัิยจิตร  เสนาราช มหาสารคาม
12691 13449 ส.ต.ท. เชิดชัย  พกิุลทอง มหาสารคาม
12692 23727 นาย อนุสิษฐแ  วเิศษสมบติั มหาสารคาม
12693 43702 นางสาว มะลิษา  สันกลาง มหาสารคาม
12694 46228 นาย วทิวชั  ดวงปากเพง็ มหาสารคาม
12695 67110 จ.ส.อ. จักรทพิยแ  ดวงทอนหลาย มหาสารคาม
12696 68689 นางสาว จรรยา  ไกรยวงษแ มหาสารคาม
12697 12868 นาย อรชุล  วงกลาง มหาสารคาม
12698 44094 นาย ทองสาร  พานพนัธแ มหาสารคาม
12699 61450 นาย ประสงคแ  สุภาวฒันพนัธแ มหาสารคาม
12700 63419 นาย อนิรุทธิ ์ ศิริเมืองจันทรแ มหาสารคาม
12701 32009 นาง พรประภา  โยเหลา มหาสารคาม
12702 54110 ส.อ. สรนัย  ไชยมูล มหาสารคาม
12703 9201 นาง สุดารัตนแ  สังประกุล มหาสารคาม
12704 24031 นาง วยิะดา  สุทธธิรรม มหาสารคาม
12705 27446 นาย สุชาติ  สีแพนบาล มหาสารคาม
12706 49149 นางสาว กมลชนก  บตุรโคตร มหาสารคาม
12707 61944 นาง รัตนา  รักษาเคน มหาสารคาม
12708 17613 นาย เสกสรรคแ  เหลาบวัดี มหาสารคาม
12709 23739 นางสาว กาญจนา  กินรี มหาสารคาม
12710 44102 นาย โสภณ  ศรีทอง มหาสารคาม
12711 5804 นางสาว ภทัราภรณแ  บญุประสิทธิ์ มหาสารคาม
12712 35301 นาย พสิิษฐแ  ลอกไธสง มหาสารคาม
12713 36230 นาง อรทยั  ดวงจันทา มหาสารคาม
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12714 36231 นาย บรรจง  ศรีทรัพยแ มหาสารคาม
12715 36232 นาง ทพิวรรณ  โททํา มหาสารคาม
12716 36234 นางสาว พชัรี  โพธิเ์กตุ มหาสารคาม
12717 60132 นาง ณัฎฐณิชา  จินารักษแ มหาสารคาม
12718 60974 นาง คําพนัธแ  เหลาทองสาร มหาสารคาม
12719 60975 นาง นฤมล  ปะเสทะโก มหาสารคาม
12720 1144 นาง สวสัด์ิ  ถาลี มหาสารคาม
12721 1145 นางสาว แจมจันทรแ  ศรีพาแลว มหาสารคาม
12722 13890 นาง กรณษา  นินทศิลป มหาสารคาม
12723 32921 นาย วเิชียร  มุลตะกร มหาสารคาม
12724 42044 นางสาว จุฬารัตนแ  สรรพโส มหาสารคาม
12725 44581 นางสาว ลัดดารา  รัตนแรองใต มหาสารคาม
12726 46703 นางสาว วชัรี  วนัเนาวแ มหาสารคาม
12727 46957 นาง เกษฎาพร  ทรงแสงจันทรแ มหาสารคาม
12728 12858 นาง บญุเพง็  ภธูรฤทธิ์ มหาสารคาม
12729 12859 นางสาว รัชนียแ  วงษแภกัดี มหาสารคาม
12730 12861 นาย ชัยมงคล  ภหูวัดอน มหาสารคาม
12731 12862 นางสาว สุมาลี  ภหูดัการ มหาสารคาม
12732 12863 นาง เบญ็จวรรณ  บญุคะสีทา มหาสารคาม
12733 26885 นาง จริญญา  พลศิริ มหาสารคาม
12734 42610 นาย ธง  ศิริโยธา มหาสารคาม
12735 45287 นาย พรชัย  รินทรึก มหาสารคาม
12736 55294 นาง พจนียแ  รัตนวชิัย มหาสารคาม
12737 1279 นางสาว จินดาวรรณ  หนูปใทยา มหาสารคาม
12738 21536 นาง นงเยาวแ  ดนตรี มหาสารคาม
12739 45288 นาย สุชาติ  จันทะเจียง มหาสารคาม
12740 67621 นาง ประคอง  คําศรี มหาสารคาม
12741 13444 นาง กิ่งแกว  มหานาม มหาสารคาม
12742 16643 นางสาว สุริชชา  จักรทมุ มหาสารคาม
12743 54943 พ.อ.อ. พรเทพ  คันทะพรม มหาสารคาม
12744 30465 นาง วมิล  วงษแชาง มหาสารคาม
12745 62888 นาง มะลิวลัยแ  โตชัยภมูิ มหาสารคาม
12746 1272 นางสาว สมยงคแ  นอยนอนเมือง มหาสารคาม
12747 30466 นาย วทิยา  วงษแชาง มหาสารคาม
12748 56216 นาง สุพศิ  กุณโฮง มหาสารคาม
12749 56217 นาง สุดถนอม  รัตนภกัดี มหาสารคาม
12750 67577 พนัจาเอก สมโภชนแ  บญุอยู มหาสารคาม
12751 67578 นางสาว บณัฑิชา  ไชยรัตนแ มหาสารคาม
12752 24036 นาย ภชุพงษแ  ภกัดีสุวรรณ มหาสารคาม
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12753 35881 นางสาว สุคนธแทพิยแ  ฑีฆายุพรรค มหาสารคาม
12754 1202 นาย คําเพยีง  พลศิริ มหาสารคาม
12755 14540 นางสาว มณทริา  วงศแรักษา มหาสารคาม
12756 32916 นาง รุงทพิยแ  ศรีดี มหาสารคาม
12757 17532 นาง วรกมล  ชิณเกตุ มหาสารคาม
12758 17533 นาง แขเพชร  พมิโสม มหาสารคาม
12759 43244 นางสาว จิรพร  คําดี มหาสารคาม
12760 20584 นาง กัญจนแณัฎฐแ  แมนเมือง มหาสารคาม
12761 20610 นาย สุรชัย  บตุรดีคํา มหาสารคาม
12762 25515 นางสาว ศศิธรณแ  ศิริคําสิงหแ มหาสารคาม
12763 29704 นาง ธญัพร  พนัเดช มหาสารคาม
12764 59919 นาง อุทศิ  พรมบตุร มหาสารคาม
12765 20571 นาง บงัอร  บรรเทา มหาสารคาม
12766 25616 นางสาว ยุวดี  หบีแกว มหาสารคาม
12767 30916 นาง ทศันียแ  คําบา มหาสารคาม
12768 59559 นาง จันทรแเพญ็  ยะสาธะโร มหาสารคาม
12769 61317 นาย อดิเรก  ภโูอบ มหาสารคาม
12770 62693 นาง รุงทวิา  แสนเพง็เคน มหาสารคาม
12771 62694 นาง วนัชัย  ทยิพแพชิัย มหาสารคาม
12772 21540 พนัจาโท บญุเกื้อ  เจริญสุข มหาสารคาม
12773 21542 ส.อ. สุรชัย  ปใทถาพงษแ มหาสารคาม
12774 24166 นางสาว ปวณีา  เสาวะพาน มหาสารคาม
12775 39541 นาง ลําไพ  ภกูองไชย มหาสารคาม
12776 39542 นาง บงัอร  พรนิคม มหาสารคาม
12777 47262 นางสาว อรอนงคแ  นามมันสา มหาสารคาม
12778 47263 นางสาว ลินลดา  โคทนา มหาสารคาม
12779 61731 นาง อรุณศรี  ชัยศรี มหาสารคาม
12780 62098 นาย นฤเบศ  เลขกลาง มหาสารคาม
12781 11417 นางสาว อัญชลี  เนื่องชมภู มหาสารคาม
12782 17799 นางสาว ขวญัใจ  แกวมูลตรี มหาสารคาม
12783 32920 นางสาว มยุรี  บดุศรีสวย มหาสารคาม
12784 43242 นางสาว กิ่งชบา  บตุรวงคแ มหาสารคาม
12785 44587 นาย ชัชวาล  แคลนกระโทก มหาสารคาม
12786 17824 นางสาว จันทรแเพญ็  สุจจริต มหาสารคาม
12787 60834 นาง จันทะยา  แสงแกว มหาสารคาม
12788 64768 นาง พกิุล  สิงวสุิทธแ มหาสารคาม
12789 22879 นาง กริชตรี  ปใญญาบญุ มหาสารคาม
12790 32008 นางสาว สุภาพร  โพธิห์ลา มหาสารคาม
12791 54301 นาย อดิศักด์ิ  แกวบดุดา มหาสารคาม
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12792 54496 นางสาว สายฝน  พนัเดช มหาสารคาม
12793 60012 นาง อรพนิทแ  ไชยเดช มหาสารคาม
12794 60013 นาง วาสนา  กาฬพนัธแ มหาสารคาม
12795 38985 นางสาว ชยาภา  คําเมรี มหาสารคาม
12796 43243 นาง ประมูล  หมูโสภณ มหาสารคาม
12797 56763 นางสาว นันทดิา  ศรีเอี่ยม มหาสารคาม
12798 10026 นาย ภานุมาศ  โนนกอง มหาสารคาม
12799 34331 นางสาว พกิุลแกว  ทบมาตร มหาสารคาม
12800 39551 นางสาว สุภาพร  อันออน มหาสารคาม
12801 46638 นางสาว ธดิาภรณแ  เดชบรัุมยแ มหาสารคาม
12802 58506 นาง จารุณี  ศรีบดุดา มหาสารคาม
12803 1229 นาง รัตนภรณแ  ทาระชัย มหาสารคาม
12804 1280 นาย ชูศักด์ิ  ลืออุติกุลวงศแ มหาสารคาม
12805 1281 นางสาว จิรวรรณ  คะนะมะ มหาสารคาม
12806 25030 นางสาว จุฑารัตนแ  ศรีโยวงศแ มหาสารคาม
12807 25617 นาง เพญ็ศิริ  พาสี มหาสารคาม
12808 27833 นาย นิพนธแ  พรจันเทา มหาสารคาม
12809 57741 นางสาว สารินียแ  ศรีภกัดี มหาสารคาม
12810 58318 นางสาว พรสวรรคแ  นามบดุดี มหาสารคาม
12811 63448 นางสาว น้ําฝน  เรืองเทพ มหาสารคาม
12812 68419 นาย ชัยทตั  ภวภตูานนทแ มหาสารคาม
12813 13369 นาย สุมิตร  วงัพมิูล มหาสารคาม
12814 35565 นางสาว ลักษณาวดี  พรดอนกอ มหาสารคาม
12815 51278 จ.อ. สุพจนแ  ศรีเกิน มหาสารคาม
12816 56048 นาง ทองดี  ศรีมนตรีสงา มหาสารคาม
12817 9191 นาย พฒันศักด์ิ  จันทรงกุล มหาสารคาม
12818 18374 นาย ประดิษฐแ  ผาวรัิตนแ มหาสารคาม
12819 20688 นางสาว อภสิรา  รมเย็น มหาสารคาม
12820 20700 นาง ศิริวรรณ  บญุมาก มหาสารคาม
12821 27915 นางสาว ลาวลัยแ  รมเย็น มหาสารคาม
12822 29706 นาง อัมพร  มหามาตยแ มหาสารคาม
12823 24178 นางสาว ภทัรวดี  วนัแกว มหาสารคาม
12824 27802 นางสาว บษุลี  บรีุมาตรแ มหาสารคาม
12825 35859 นาง สศิธร  ภกูาสอน มหาสารคาม
12826 45598 นางสาว สาริศา  แกวลี มหาสารคาม
12827 53803 นาย กมล  ถาวรจันทรแ มหาสารคาม
12828 36247 นางสาว ศรีจันทรแ  คําโฮง มหาสารคาม
12829 1155 นาง กฤษดา  เทยีงพาน มหาสารคาม
12830 5030 นาย บญุสัง  บญุโพธิ์ มหาสารคาม
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12831 26673 นาย สมชัย  เหลาฤทธิ์ มหาสารคาม
12832 27808 นาง สุรัตนันทแ  โพธิอ์ุดม มหาสารคาม
12833 31067 นาย ศักด์ิอดุลยแ  คาเจริญ มหาสารคาม
12834 49794 นางสาว อาภาพร  พยัคฆแ มหาสารคาม
12835 34995 นางสาว ปยิะวดี  ทศภกัด์ิ มหาสารคาม
12836 36251 นาง ศุภลักษณแ  อุนพกิุล มหาสารคาม
12837 36252 นาง กมลวลัยแ  แสนโคตร มหาสารคาม
12838 39537 นาย ณัฏฐกิตต์ิ  ลับเหล่ียม มหาสารคาม
12839 43246 นาย สุนทร  หนองคูนอย มหาสารคาม
12840 43247 นาย บญุถิ่น  บญุเฮียง มหาสารคาม
12841 12891 นาย สุรศักด์ิ  จําวนั มหาสารคาม
12842 30975 นาง อุบล  โพธิศ์รี มหาสารคาม
12843 36295 นาง อาทติยา  พนัธุ มหาสารคาม
12844 22186 นาย คมสันตแ  แสนคุม มหาสารคาม
12845 29705 นาย บรรเทงิศักด์ิ  มหามาตยแ มหาสารคาม
12846 48421 นาง สุทธลัิกษณแ  นามมุงคุณ มหาสารคาม
12847 68549 นาย ปยิศักด์ิ  โพธิเ์กตุ มหาสารคาม
12848 46635 นางสาว ยุวธดิา  แกวโยธา มหาสารคาม
12849 55027 นาง อมรรัตนแ  สีเอี่ยม มหาสารคาม
12850 55043 นางสาว ศิประภา  โยธาภกัดี มหาสารคาม
12851 1138 นาย วทิยา  นาราษฎรแ มหาสารคาม
12852 27843 นาย วรีพรรณ  พมิิตร มหาสารคาม
12853 36255 นาง สมหมาย  ชางทํา มหาสารคาม
12854 41599 จ.อ. การัน  ไดนาม มหาสารคาม
12855 58990 นาย บารมี  สรณแภธูรรม มหาสารคาม
12856 67256 นางสาว นพรัตนแ  มาตเลิง มหาสารคาม
12857 67915 นางสาว อทดิตยา  พลทะรักษา มหาสารคาม
12858 67916 นาง จินตลิขิต  ปในชัย มหาสารคาม
12859 67917 นาง กรรณิการแ  มุมออน มหาสารคาม
12860 34205 นาย อภชิาติ  แดงจันทกึ มหาสารคาม
12861 68458 จ.อ. สมเจตนแ  แกวสุขใส มหาสารคาม
12862 34203 นาย เกียรติยศ  แกวโพธิ์ มหาสารคาม
12863 58731 นาย เชวงศักยแ  รัตนรักษแ มหาสารคาม
12864 1163 นาย กฤษฎา  ธรรมจักรแ มหาสารคาม
12865 17550 นาง สายพนิ  ทบพวก มหาสารคาม
12866 17551 นาง สุวมิล  ประทมุเทา มหาสารคาม
12867 24028 นางสาว นิลุบล  นางสีคุณ มหาสารคาม
12868 65274 นางสาว กาญจนาพร  แพงคําแสน มหาสารคาม
12869 66760 นาย บรรลือ  ทบภกัด์ิ มหาสารคาม



331

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
12870 23753 นาง เพญ็ประภา  ทาบตุร มหาสารคาม
12871 25623 นางสาว นิตยา  เขจรเจิม มหาสารคาม
12872 25626 นางสาว ปยิะรัตนแ  อุปเสน มหาสารคาม
12873 54371 นาง อุบลลิณียแ  นันตลาด มหาสารคาม
12874 58733 นาง รัษฎา  ศรีจํานงคแ มหาสารคาม
12875 59159 นางสาว กาลวรินทรแ  จันทะปลาขาว มหาสารคาม
12876 59165 นาง พกั  วงศรี มหาสารคาม
12877 1162 นาง บวัลอย  โยธะบรีุ มหาสารคาม
12878 41671 นางสาว ศิริรัตนแ  บรรยง มหาสารคาม
12879 21528 นาย สมบญุ  นามคุณ มหาสารคาม
12880 21529 นาง เฑียรทอง  ฉิมพลี มหาสารคาม
12881 21534 นาง ลําดวน  แสนคํา มหาสารคาม
12882 22120 นางสาว ทพิวรรณแ  ศรีบญุเรือง มหาสารคาม
12883 27681 นางสาว วไิรวรรณ  พรมมากุล มหาสารคาม
12884 35378 นางสาว เพชรรัช  สุตลาวดี มหาสารคาม
12885 54998 จ.อ. ถาวร  ทองโท มหาสารคาม
12886 63911 นาง ลัดดา  พดุดี มหาสารคาม
12887 17282 นาย ธนกร  จันทรแแสงคํา มหาสารคาม
12888 42892 นาย ศักดิวฒันแ  มะโนชาติ มหาสารคาม
12889 54672 นางสาว วนิดา  สุทธปิระภา มหาสารคาม
12890 68456 นางสาว วจิิตรา  เนียมหตัถี มหาสารคาม
12891 12884 นาย อวยชัย  ไชยศรีทา มหาสารคาม
12892 23715 จ.อ. ทองสุข  เปงูไชยโม มหาสารคาม
12893 27807 นางสาว นันทนา  คุณโน มหาสารคาม
12894 31059 นาง สุภาพร  กรมขันธแ มหาสารคาม
12895 40811 นาง ทศันียแ  ใจวรรณะ มหาสารคาม
12896 43252 จ.อ. สุธวฒันแ  เทยีงดีฤทธิ์ มหาสารคาม
12897 56963 นางสาว เกษรา  ปะติกานัง มหาสารคาม
12898 56964 นางสาว กานดา  จงเทพ มหาสารคาม
12899 66428 นาง พรพรรณ  สุวรรณเพง็ มหาสารคาม
12900 66429 นาง ไขมุก  พรหมพนัใจ มหาสารคาม
12901 66430 นางสาว ปภชัญา  ประวนัทา มหาสารคาม
12902 67259 นาย โกสินทรแ  คุณนาม มหาสารคาม
12903 67342 นาย เศรษฐวฒิุ  เกียรติวชิากูล มหาสารคาม
12904 68095 นาย พงษแพนัธแ  แกววนันา มหาสารคาม
12905 17219 นาย ปราโมทยแ  รวยิะวงศแ มหาสารคาม
12906 36264 นาย คณิศร  ออนแสน มหาสารคาม
12907 38159 นาง สุกิตตา  ผันผาย มหาสารคาม
12908 43245 นาง สายพณิ  ภวภตูานนทแ มหาสารคาม
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12909 20110 นาย ประพล  เยรัมยแ มหาสารคาม
12910 36261 นาง ทพิวลัยแ  คําแสนพนัธแ มหาสารคาม
12911 1255 นาง ดารารัตนแ  เกณสาคู มหาสารคาม
12912 5914 นางสาว ยวนใจ  เอกสันติ มหาสารคาม
12913 9928 นางสาว นงเยาวแ  อุดินอักษร มหาสารคาม
12914 34215 นาย บญุสง  สานไธสง มหาสารคาม
12915 34216 นางสาว จารุวรรณ  วดัวงคแษา มหาสารคาม
12916 34217 นางสาว ศุภนิจ  ชาทะศรี มหาสารคาม
12917 34218 นาย จําเนียร  สุคําภา มหาสารคาม
12918 44128 นางสาว ปริชาติ  จันทนันทแ มหาสารคาม
12919 44129 นางสาว ดารุณียแ  อาษากิจ มหาสารคาม
12920 44130 นาย สุทดั  ศรีสุวรรณแ มหาสารคาม
12921 59285 นาง เก็จมณี  จินโจ มหาสารคาม
12922 59286 นาง กนกลักษณแ  สวสัดิผล มหาสารคาม
12923 59287 นาง ชณากาญจนแ  เพชรแสนคา มหาสารคาม
12924 59398 นาง ประมวล  เผาสุขดี มหาสารคาม
12925 65862 นางสาว ฐิตากานตแ  พนิิจ มหาสารคาม
12926 65863 นางสาว มัณฑริกา  แฝงสาเคน มหาสารคาม
12927 66014 จ.ส.ต. ครรชิต  ขวาโยธา มหาสารคาม
12928 17591 นาย ธนิกร  กงทอง มหาสารคาม
12929 63565 นาง พรรทชิา  นามพลิา มหาสารคาม
12930 9192 นาย เทพฤทธิ ์ มงคล มหาสารคาม
12931 34206 นางสาว พชิญาภคั  ฝุายเทศ มหาสารคาม
12932 44124 นางสาว ฉว ี เขือนอก มหาสารคาม
12933 55656 นาง สุภาภรณแ  โชติชัยนิรันดร มหาสารคาม
12934 55680 นาง ปราณี  พนัธชุา มหาสารคาม
12935 59107 นาง อังคนา  มงขุนทด มหาสารคาม
12936 58401 นาง ชลนิชา  โสดา มหาสารคาม
12937 3333 นาง สายใจ  กิ่งเมืองเกา มหาสารคาม
12938 25632 นางสาว ราตรี  สุขประเสริฐ มหาสารคาม
12939 36238 นางสาว สุตาภทัร  พลหาวงษแ มหาสารคาม
12940 36272 นาง ทศันนันทแ  เขียวคีรี มหาสารคาม
12941 36274 นาย อุเทน  เวยีงคํา มหาสารคาม
12942 40045 นาย อนุวฒันแ  พรมโคตร มหาสารคาม
12943 46481 นางสาว แสงมณี  นอยบาท มหาสารคาม
12944 57642 นาย กองเกียรติ  พวงศรีเคน มหาสารคาม
12945 57910 นาง อรญา  บตัรวเิศษ มหาสารคาม
12946 57913 นาง ปิ่นแกว  แพงสาย มหาสารคาม
12947 57918 นาง พมิลตรา  ลาพรหมมา มหาสารคาม
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12948 62433 นาง วรัญญา  ไชยบวัแดง มหาสารคาม
12949 62434 นาง ยุภารัตนแ  เครือแวงมน มหาสารคาม
12950 65720 นางสาว เกศรินทรแ  จิตตฤทธิ์ มหาสารคาม
12951 32023 นางสาว กนกวรรณ  พนัธุแหนองหวา มหาสารคาม
12952 36278 จ.อ. ชัยพร  แกวมุกดา มหาสารคาม
12953 54799 นางสาว นิ่มนวล  ศิริกิจ มหาสารคาม
12954 67701 นางสาว ณิชาวรีแ  มูลสาร มหาสารคาม
12955 68006 นางสาว นวลละออง  พนัสีเงิน มหาสารคาม
12956 45937 นาง สาคร  นราวงษแ มหาสารคาม
12957 45942 นาง กันยกร  พนิิจ มหาสารคาม
12958 45943 นาง บณุยพร  สวสัดิผล มหาสารคาม
12959 46965 นาง จุฬารัตนแ  แข็งพลิา มหาสารคาม
12960 49913 นาง อิสรียา  ปติิ มหาสารคาม
12961 61561 นาง วลิาสิณี  นาเมือง มหาสารคาม
12962 1257 นาง วมิลรัตนแ  ชัยบวั มหาสารคาม
12963 1264 นาย ปรีชา  หลาบสีดา มหาสารคาม
12964 24026 นาง สุธาสินี  ชิณศรี มหาสารคาม
12965 34219 นาง สิริญญา  สุคําภา มหาสารคาม
12966 38281 นางสาว จิระพรรณ  แกวสุวรรณพนัธุแ มหาสารคาม
12967 45292 นาย ดัสกร  ประครองสุข มหาสารคาม
12968 45293 นางสาว ครองทรัพยแ  คชโคตร มหาสารคาม
12969 57232 นาง ธนพร  ปะระทงั มหาสารคาม
12970 60637 นาง จรุณี  หลาบสีดา มหาสารคาม
12971 66347 นาง ธมิาพร  ประครองสุข มหาสารคาม
12972 23726 นางสาว นิตยา  คุณโน มหาสารคาม
12973 59195 นาย ธนวฒันแ  ไตรโพธิท์อน มหาสารคาม
12974 65660 นาย ชวลิต  ทมุโนนอย มหาสารคาม
12975 40549 นางสาว อิศรารักษแ  พมิพแวชิัย มหาสารคาม
12976 41186 นางสาว กุสุมาลยแ  สวาศรี มหาสารคาม
12977 41604 นาย เทวสิทธิ ์ ภปูใญญา มหาสารคาม
12978 39543 นางสาว อุไรรัตนแ  บตุรตะกะ มหาสารคาม
12979 41603 นาย ชรินทรแ  อาระหงั มหาสารคาม
12980 13525 นางสาว พรทพิยแ  สุทโธ มหาสารคาม
12981 27845 นางสาว หนูพศิ  อุตศรี มหาสารคาม
12982 41611 นาง ปใญจพร  รวมสุข มหาสารคาม
12983 49717 นาย ศักดา  วงศแอนันตแ มหาสารคาม
12984 49719 พ.จ.ต. ไกรศักด์ิ  ศรีปใดถา มหาสารคาม
12985 58039 นาง กันยารัตนแ  ไปแดน มหาสารคาม
12986 58040 นาง สมรัก  วงคแเดือน มหาสารคาม
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12987 58229 นางสาว สมทรัพยแ  สุทโธ มหาสารคาม
12988 59547 นาย สุนทร  สิหแราช มหาสารคาม
12989 67816 นาง จิรพร  สุมมาตยแ มหาสารคาม
12990 13664 นางสาว อุทยัวรรณ  โสภาปทมุ มหาสารคาม
12991 42128 นาง จงกล  ศิริมงกต มหาสารคาม
12992 46619 นางสาว จุฬาภร  มูลแวง มหาสารคาม
12993 66334 จ.ส.อ. ธนพล  ปะเพระตา มหาสารคาม
12994 67783 นาง เพลินพศิ  ไทยโส มหาสารคาม
12995 67847 นางสาว พมิพแลภทัรแ  เศรษฐเจริญ มหาสารคาม
12996 67873 นาง กาญจนาวดี  อารพล มหาสารคาม
12997 68318 นาง กรัณฑรัตนแ  สัจจะเขตตแ มหาสารคาม
12998 11969 นาง วไิล  บญุศรี มหาสารคาม
12999 23441 นาง นัทธแชนัน  บตุะกะ มหาสารคาม
13000 33846 นาง อุไร  เปรมนาค มหาสารคาม
13001 52031 นาย สมเจตนแ  รอดคง มหาสารคาม
13002 65373 ส.อ. สุพรรณ  ประกิระโส มหาสารคาม
13003 66149 นางสาว ทณัฑิกา  พรมแสง มหาสารคาม
13004 23722 นาง ประดับ  เพชรสุข มหาสารคาม
13005 32926 นาย บญุตา  ทองพา มหาสารคาม
13006 1129 วาที่ร.ต.หญิง ฐิตารียแ  วนัเดช มหาสารคาม
13007 34236 นางสาว สุธญัญารัตนแ  ภะคะวา มหาสารคาม
13008 41612 นาย อัครเดช  ปะกําแหง มหาสารคาม
13009 47450 นาย จํานงคแ  อารพล มหาสารคาม
13010 55868 นาย ดนตรี  อินทรแไชย มหาสารคาม
13011 57809 นางสาว นันท  รังมาตยแ มหาสารคาม
13012 19844 นางสาว พชัรี  พายุพดั มหาสารคาม
13013 35949 นางสาว กมลฉันทแ  นมัสไธสง มหาสารคาม
13014 36237 นาง สุภาพ  ปใจจัยโคถา มหาสารคาม
13015 48409 นาง วรัิตนแ  ขอดคํา มหาสารคาม
13016 48427 นางสาว ปฏญิญา  เทพวงคแ มหาสารคาม
13017 47708 นาย วทิวทั  สีชมภู มหาสารคาม
13018 47713 นางสาว ฐิติยาพร  พลภกัดี มหาสารคาม
13019 25657 นาง ปราณี  จตุพล มหาสารคาม
13020 27825 นาง สาวติรี  มะลัยสิทธิ์ มหาสารคาม
13021 51976 นาย ชิติพทัธแ  คําสะไมลแ มหาสารคาม
13022 68393 นาย ทรงชัย  ปใกสังขาเน มหาสารคาม
13023 68397 นางสาว อัญมณี  พะนะชัย มหาสารคาม
13024 17787 นางสาว ศรฤดี  ขาทพิยแพาที มหาสารคาม
13025 34244 นางสาว ธรัลนันทแ  จันดี มหาสารคาม
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13026 45240 นาง เยาวลักษณแ  เสนามาตยแ มหาสารคาม
13027 68308 นาย ตรีวทิยแ  ปาละโค มหาสารคาม
13028 68330 จ.อ. ธนกฤต  พวงใต มหาสารคาม
13029 20795 นาง ปวณีา  ฮาดภกัดี มหาสารคาม
13030 34258 นาง สุทศันแ  ปะระตะโก มหาสารคาม
13031 41605 นาง ภทัราวดี  สังฆมณี มหาสารคาม
13032 66712 นางสาว อังศุมาลิน  พรจันทรแทาว มหาสารคาม
13033 13455 นาง วจิิตรา  พนัธชุม มหาสารคาม
13034 2418 นางสาว เอมอร  สุขอาษา มหาสารคาม
13035 46639 นาย ประวนั  ราชบรีุ มหาสารคาม
13036 54082 นาย สุทธรัิกษแ  บรูพทุธ มหาสารคาม
13037 55245 นาง ไพรินทรแ  รินกระโทก มหาสารคาม
13038 65548 นางสาว ปทมุวนั  สาติ มหาสารคาม
13039 65591 นาง มธรีุ  บดุทะสุ มหาสารคาม
13040 65592 นาง ลัดดาวลัยแ  ชัยปราบ มหาสารคาม
13041 65593 นางสาว วนัเพญ็  บญุพา มหาสารคาม
13042 24414 นางสาว ปโยธรา  สวสัด์ิลออ มหาสารคาม
13043 36287 นาย ไอยรา  ทาตะรัตนแ มหาสารคาม
13044 36288 นางสาว ธาดารัตนแ  ละเอียด มหาสารคาม
13045 36290 นาย วนัชัย  มิทะลา มหาสารคาม
13046 39554 นาง สุกัญญา  ศรีบญุเรือง มหาสารคาม
13047 46152 นาง สุลักขณา  วชิาชัย มหาสารคาม
13048 54920 นาย สําราญ  โสมาบตุร มหาสารคาม
13049 63601 นางสาว สุคนธแทพิยแ  ประนาธารากุล มหาสารคาม
13050 10386 นาย พลภทัร  ชางสากล มหาสารคาม
13051 23759 นาง อภชิญา  นามวเิศษ มหาสารคาม
13052 40054 นาย บญุเลิศ  นามวเิศษ มหาสารคาม
13053 52221 นาย นันทวฒันแ  เพยีรอดวงษแ มหาสารคาม
13054 60886 นาง มะลิดา  รักษาภกัดี มหาสารคาม
13055 65269 นาย พษิณุพงศแ  ศรีภวูงษแ มหาสารคาม
13056 65270 นางสาว จิตรวดี  สีหาบญุทอง มหาสารคาม
13057 65273 นางสาว ศิริพร  การิโก มหาสารคาม
13058 65275 นาย วฒิุพล  ทมุมี มหาสารคาม
13059 65389 นางสาว กฤษณา  ชางสากล มหาสารคาม
13060 65769 นาง เพญ็นิสา  เสนาคุณ มหาสารคาม
13061 23728 นางสาว รัติพรรณ  แสนบดุดา มหาสารคาม
13062 23729 นาย ยุทธพล  นินทราช มหาสารคาม
13063 23773 นาย อธปิใตยแ  วฒันวริทธิธ์ร มหาสารคาม
13064 23775 นางสาว วณิชชา  ประกอบแกว มหาสารคาม
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13065 23780 นาย ธนาเกียรติ  เนื่องวรรณะ มหาสารคาม
13066 34253 นางสาว รัชฎา  สาตรา มหาสารคาม
13067 36259 นางสาว บญุเร่ิม  โสมาบตุร มหาสารคาม
13068 39556 นาย ธนวฒันแ  กันหา มหาสารคาม
13069 42597 นาง ทพิยแพร  ศรีภกัดี มหาสารคาม
13070 64265 นางสาว ศิริวรรณ  กาบทมุ มหาสารคาม
13071 65888 นาง มะลิวลัยแ  บตุรงาม มหาสารคาม
13072 39562 นาง พรสวรรคแ  บญุหลาย มหาสารคาม
13073 55793 นาง เกศสุดา  เกศศรีพงษแศา มหาสารคาม
13074 68454 นาย ธงชัย  ทมุทน มหาสารคาม
13075 68455 นางสาว สุกัญญา  อํามะลา มหาสารคาม
13076 4053 นาง กรรณิการแ  ภมูิพนัธแ มหาสารคาม
13077 23705 นางสาว กาญจนา  สุวรรณวจิิตร มหาสารคาม
13078 23706 นาย สมภพ  ทบหลง มหาสารคาม
13079 26941 นาง ชลิตา  สุปนิชมภู มหาสารคาม
13080 60518 นาง จิราวลัยแ  บบุผามะตะนัง มหาสารคาม
13081 61474 จ.อ. ไพรัช  ปใจจัยโคนัง มหาสารคาม
13082 62641 นาง ศศิมา  โยตะคง มหาสารคาม
13083 1251 นาง จิมยงคแ  พลเยี่ยม มหาสารคาม
13084 23720 นาง ลักขณา  ศรีมะโรง มหาสารคาม
13085 23721 นางสาว นงนพร  โพธิแ์สงดา มหาสารคาม
13086 34221 วาที่พ.ต. นิคม  ภาษชีา มหาสารคาม
13087 41189 นางสาว ธวลัภสัรแ  ตันติอมรรัตนแ มหาสารคาม
13088 56607 นาย วชิรพงษแ  ประเมโท มหาสารคาม
13089 62904 นางสาว นงนุช  ปะมาคะตัง มหาสารคาม
13090 65974 นาย เอกกว ี ระกอนา มหาสารคาม
13091 34209 จ.อ. เสถียร  ศรีสุวรรณ มหาสารคาม
13092 36296 นาง เข็มเพช็ร  วงศแสมศักด์ิ มหาสารคาม
13093 63598 นาย สายัณหแ  สาเสนา มหาสารคาม
13094 63599 นาง นิตยา  หงสแพนัธแ มหาสารคาม
13095 63600 นางสาว สุกุล  พลูเจริญ มหาสารคาม
13096 65655 นางสาว อุทมุพร  นอยบาตร มหาสารคาม
13097 65656 นางสาว นริศรา  ตรีพรม มหาสารคาม
13098 65657 นาง ภคพรรณ  พะโยโค มหาสารคาม
13099 66346 นาย พลวรรธนแ  ทองยอม มหาสารคาม
13100 29695 นาง รัตติยา  วรรณวจิิตร มหาสารคาม
13101 44108 นาย ชาญวทิยแ  ทมุพสิาน มหาสารคาม
13102 49386 นาย ประมูล  มาลาศรี มหาสารคาม
13103 57064 นาง ทองเสารแ  สุริยันตแ มหาสารคาม
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13104 64809 นางสาว ศศิกัญญา  โคตรไกรศร มหาสารคาม
13105 20075 นาง ปิ่นเพชร  สาทองขาว มหาสารคาม
13106 23724 นางสาว พรพมิล  ธรุะธรรม มหาสารคาม
13107 23751 นาง วไิลลักษณแ  สุขโข มหาสารคาม
13108 29713 นาง ทองอินทรแ  วรรณกิจ มหาสารคาม
13109 39567 นาง ลัดดา  คุมสุวรรณ มหาสารคาม
13110 20331 นางสาว ทวิารัตนแ  มาตรี มหาสารคาม
13111 42131 นาง วจิิตรตา  ดาวเรือง มหาสารคาม
13112 57450 นางสาว วราภรณแ  แสงชา มหาสารคาม
13113 62051 นาง รัตติรดา  มูลเทพ มหาสารคาม
13114 62059 นางสาว พกิุล  ดีแหบ มหาสารคาม
13115 64100 นาย ยศสวนิ  อมราพทิกัษแ มหาสารคาม
13116 67948 นางสาว นิชาภา  เพลินจิตร มหาสารคาม
13117 20724 นางสาว สุกัญญา  คําสิงหแนอก มหาสารคาม
13118 41613 นาง ศิริกร  ศรีเคนขันธแ มหาสารคาม
13119 41614 นางสาว อําพนั  ศิริสม มหาสารคาม
13120 43264 นาย สิทธพิงษแ  งามแสง มหาสารคาม
13121 44949 นาง บษุบา  ขนันไทย มหาสารคาม
13122 46627 จ.อ. ถวลัยแ  จันทสี มหาสารคาม
13123 21525 นาย สมัย  สีหวงั มหาสารคาม
13124 46634 นาย โกเมนทรแ  รัตรองใต มหาสารคาม
13125 50336 นางสาว ปยิวดี  เพชรกอง มหาสารคาม
13126 56861 นาย ทรงสิน  ทะบวงศรี มหาสารคาม
13127 34261 นาง จุลจิรา  ชาวเหนือ มหาสารคาม
13128 68343 นางสาว จิรัชญาภรณแ  ซอนกล่ิน มหาสารคาม
13129 1140 นางสาว ชมพเูนกขแ  ประจง มหาสารคาม
13130 8455 นางสาว บษุกร  รัตนวงศแมาลี มหาสารคาม
13131 31838 นางสาว สุตานนทแ  พลศิริ มหาสารคาม
13132 36297 นาย ชนินทรแ  บญุชํานาญ มหาสารคาม
13133 36303 นางสาว อรรถวรรณแ  แสงหาว มหาสารคาม
13134 55858 นาง อนงคแ  ศิริสําราญ มหาสารคาม
13135 61130 นาง หนูพา  มูลอัต มหาสารคาม
13136 22670 นางสาว ภคมน  เสารแหา มหาสารคาม
13137 61864 นางสาว เสาวณียแ  สมบติัตรา มหาสารคาม
13138 27797 นาย อิศรารักษแ  สายนาค มหาสารคาม
13139 27842 นาง จันสุดา  ผองลุนหติ มหาสารคาม
13140 39566 นาย ไชยพจนแ  เพชรแสนคา มหาสารคาม
13141 40744 นางสาว วไิลลักษณแ  แพงพนัตอง มหาสารคาม
13142 27835 นาง สุพชิญา  รวยิะวงศแ มหาสารคาม
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13143 27838 นาง จันทรแเพญ็  เข็มขํา มหาสารคาม
13144 65590 จ.อ. วรีะศักด์ิ  พลรักษา มหาสารคาม
13145 13661 นาง สุดารัตนแ  ออนทมุ มหาสารคาม
13146 51717 นาย วชิิต  เสนาเสถียร มหาสารคาม
13147 55246 จ.อ. กิตติพรรณ  คําสมัย มหาสารคาม
13148 56051 พ.จ.ท. ประทนิ  นาคมี มหาสารคาม
13149 5027 นาย พสิิษฐแศักด์ิ  วฒันานุสิทธิ์ มหาสารคาม
13150 44969 นางสาว ชนัญทติา  มีทม มหาสารคาม
13151 17716 นางสาว บปุผา  บตุรบานเขวา มหาสารคาม
13152 5028 จ.อ. ทนิกร  กองทอง มหาสารคาม
13153 1141 นาง อังคณารัตนแ  โพธเิสส มหาสารคาม
13154 12883 นาย สุภกัด์ิ  คําสิงหแ มหาสารคาม
13155 46616 นาง ดารุณี  เพญ็ธสิาร มหาสารคาม
13156 26926 นางสาว รุจีรัตนแ  กัญญานอย มหาสารคาม
13157 1135 นางสาว เวศนแรดา  แสงทอง มหาสารคาม
13158 36220 นาย ปรมินทรแ  แกวประเสริฐ มหาสารคาม
13159 29691 นางสาว มยุรี  แกวศรีจันทรแ มหาสารคาม
13160 55946 นาย ธนกฤต  ธนภทัรวรโชติ มหาสารคาม
13161 27319 นาย ฉลาด  คงสุข มหาสารคาม
13162 46631 นางสาว บปุผชาติ  สิทธสิาร มหาสารคาม
13163 68392 นางสาว สาวติรี  อินทรแอุดม มหาสารคาม
13164 39014 นาง รัศมี  สุนรกุมภแ มหาสารคาม
13165 43385 นางสาว พรทพิยแ  ภสูะเทอืน มหาสารคาม
13166 36294 นาง จินตนา  เสาวรส มหาสารคาม
13167 47270 นางสาว ศิราณี  ชนะพนัธแ มหาสารคาม
13168 52212 นางสาว พชิามญชุแ  แสนเสนา มหาสารคาม
13169 948 นาย เหรียญชัย  บญุพา มหาสารคาม
13170 23389 นางสาว ภาณุมาศ  วมิลสม มหาสารคาม
13171 39559 นางสาว จันทรแสุดา  นามบญุเรือง มหาสารคาม
13172 47447 นาง วราภรณแ  วรรณประไพ มหาสารคาม
13173 67495 นางสาว รุงอรุณ  ทมุมาลา มหาสารคาม
13174 45944 นาง เมวกิา  ใจหาญ มหาสารคาม
13175 58446 นาง ศิริกุล  กิจสิน มหาสารคาม
13176 59555 นาย ราชันยแ  นามพลิา มหาสารคาม
13177 34225 นาย วฒิุชัย  ยศไกร มหาสารคาม
13178 27840 นาย บญุเยี่ยม  หมอมีสุข มหาสารคาม
13179 29711 นางสาว ปราณี  มะลิลา มหาสารคาม
13180 42893 นางสาว อุไรวรรณ  จันทรแพล มหาสารคาม
13181 39550 นาง รุจนาจ  บดุสี มหาสารคาม
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13182 44144 นาย ชเวงศักด์ิ  มากชลบท มหาสารคาม
13183 26921 นางสาว พชิามญชุแ  นนฤาชา มหาสารคาม
13184 51573 นาง มนฤดี  สุริยะ มหาสารคาม
13185 13431 นางสาว บษุราคัม  รัตนา มหาสารคาม
13186 1183 นาย สันติ  โนนใหญ มหาสารคาม
13187 40447 นาง รวกิานตแ  กุณโฮง มหาสารคาม
13188 60134 นางสาว ณิชกุล  บวัลิวนั มหาสารคาม
13189 30972 นาย วชัราวธุ  ศรีพวงเพดิ มหาสารคาม
13190 1210 นาง ปิ่นทอง  โยธะการี มหาสารคาม
13191 58988 นาง พรปวณีแ  จันสุก มหาสารคาม
13192 59777 นาย นรินทรแ  สุริยะ มหาสารคาม
13193 1854 นางสาว วยิะดา  สุริยะ มหาสารคาม
13194 60319 นางสาว สุกัลญา  เชื้อคําจันทรแ มุกดาหาร
13195 65785 นาง ภทัรวดี  บญุวาล มุกดาหาร
13196 5004 นาย ศรราม  ทองเพิ่ม มุกดาหาร
13197 33505 นาง ปยิากร  อาจวชิัย มุกดาหาร
13198 47762 นาย พพิฒันแ  บวัชื่น มุกดาหาร
13199 4985 นางสาว ชอลัดดา  สกุลทราย มุกดาหาร
13200 36613 นางสาว เมธาว ี จันภาวะ มุกดาหาร
13201 68450 นางสาว ขนิษฐา  อาจหาญ มุกดาหาร
13202 68451 นางสาว กัณธริา  บญุพฒันแ มุกดาหาร
13203 68452 นางสาว สายรุง  พกิุล มุกดาหาร
13204 68453 นางสาว สุนทรี  สุพร มุกดาหาร
13205 68475 นาย ชัยรัตนแ  สีสัน มุกดาหาร
13206 68523 นาย พงศกร  พนัอุด มุกดาหาร
13207 68579 นางสาว สุภารัตนแ  พรรณา มุกดาหาร
13208 68580 นาย อภวิฒันแ  กองพนัธแ มุกดาหาร
13209 41237 นาย ไพศาล  แสงจันทรแ มุกดาหาร
13210 4965 นาง พมิพา  ศิริปี มุกดาหาร
13211 15339 นาง ระววีรรณ  ศรีสุริยจันทรแ มุกดาหาร
13212 51892 นาย จณาการ  จันรอง มุกดาหาร
13213 5495 นางสาว บญุทอม  เชิดโกทา มุกดาหาร
13214 16423 นาง ธนัยแชนก  ทองโสม มุกดาหาร
13215 29770 นางสาว ผองพรรณ  รัชบวัชุม มุกดาหาร
13216 59704 นาง นภสัวรรณ  เจษฏาพงศธร มุกดาหาร
13217 65784 นาย ไชยวฒันแ  บญุวาล มุกดาหาร
13218 65803 นาง กิ่งแกว  คําลือไชย มุกดาหาร
13219 4993 นางสาว วลัวสิาร  ยืนยั่ง มุกดาหาร
13220 16213 นาง นุศราณแ  บทุธจิักรแ มุกดาหาร
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13221 36624 นางสาว สุทธดิา  สุคําภา มุกดาหาร
13222 44183 นาย วรวทิยแ  พรมพทิกัษแ มุกดาหาร
13223 45866 นางสาว รัชนิดา  สาธชุาติ มุกดาหาร
13224 46994 นาย ยุทธนา  จันทากูด มุกดาหาร
13225 4988 นาง สมปอง  พาษี มุกดาหาร
13226 17814 นางสาว พชัรพร  อุระ มุกดาหาร
13227 64782 นาง พชัรียแ  มณีกระโทก มุกดาหาร
13228 48063 นางสาว พฒัณี  บญุโสม มุกดาหาร
13229 4971 นาง อรวรรณ  พนูภญิโญศักด์ิ มุกดาหาร
13230 4990 นาย วจิัย  อาจวชิัย มุกดาหาร
13231 17813 นางสาว จิราวรรณ  ฤทธวิงษแ มุกดาหาร
13232 29779 นาย จิระศักด์ิ  หนูแทน มุกดาหาร
13233 33485 นาง ศิริขวญั  สุภามาตยแ มุกดาหาร
13234 51404 นางสาว นริศรา  ดีตะขบ มุกดาหาร
13235 4989 นางสาว กนกลักษณแ  ปอูงทอง มุกดาหาร
13236 11768 นางสาว รววิรรณ  ไชยประเสริฐ มุกดาหาร
13237 24447 นาง จิราพร  กลางประพนัธแ มุกดาหาร
13238 29783 นาง สุภาภรณแ  วงศแขอนแกน มุกดาหาร
13239 29785 นางสาว รัศมี  รักพทุธะ มุกดาหาร
13240 44995 นาง ตุราภรณแ  ยืนยง มุกดาหาร
13241 47295 นาย อุดร  ไชยสุทธิ์ มุกดาหาร
13242 47296 นาง สุดาวรรณ  เปล่ียนวงศแ มุกดาหาร
13243 63365 นาย มงคล  ปกปอูง มุกดาหาร
13244 4967 นาง ดวงจันทรแ  มลีรัตนแ มุกดาหาร
13245 23595 นางสาว ขวญัใจ  ปใททมุ มุกดาหาร
13246 26547 นาง ดอกไม  มุลเมือง มุกดาหาร
13247 4982 นางสาว ไพรินทรแ  ขําคม มุกดาหาร
13248 4984 นาย ทวศัีกดิ  ปใททมุ มุกดาหาร
13249 23817 นางสาว มนัสนันทแ  กลางประพนัธแ มุกดาหาร
13250 36576 นางสาว แสงจันทรแ  นอยทรง มุกดาหาร
13251 23861 นาย วนิัย  บทุธจิักร มุกดาหาร
13252 55484 นาง จารุณี  สิงหสุต มุกดาหาร
13253 11774 นาย อรุณศักด์ิ  อัญฤาชัย มุกดาหาร
13254 4973 นางสาว นิตยาภรณแ  รูปไข มุกดาหาร
13255 38740 นางสาว พสัลี  สุนทรส มุกดาหาร
13256 59939 นาง สัญจร  แพงกัลยา มุกดาหาร
13257 25531 นาง ยุภา  ซาเสน มุกดาหาร
13258 47763 นาง วชัรี  วงชารี มุกดาหาร
13259 49963 นาง วรีะนุช  พลแรงฤทธิ์ มุกดาหาร
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13260 61757 นางสาว ปภาดา  ถอเงิน มุกดาหาร
13261 63019 นางสาว เสาวนียแ  ศรีปทมุภรณแ มุกดาหาร
13262 40741 นางสาว จุฑามาศ  คําแกว มุกดาหาร
13263 6319 นาย สมนึก  คนไว มุกดาหาร
13264 16413 นาง กุหลาบ  คนไว มุกดาหาร
13265 25610 นางสาว ณัฐธรุส  คนไว มุกดาหาร
13266 51814 นางสาว สุรียแพร  คนไว มุกดาหาร
13267 66966 นางสาว สุธาดา  สกุลศรี มุกดาหาร
13268 32083 นาย ณฐาภพ  จิตรภกัดี มุกดาหาร
13269 36623 นางสาว ปภสัชญา  สุคําภา มุกดาหาร
13270 45411 นางสาว ประกายทพิยแ  วงศแตาผาดํารง มุกดาหาร
13271 23125 นางสาว อภญิญา  วงศแศรีชา มุกดาหาร
13272 53546 นางสาว จิระภา  ภกัดีแกว มุกดาหาร
13273 53547 จาเอก อนุสรณแ  ประทมุลี มุกดาหาร
13274 56336 นาง สิริกาญจนแ  ราชสุวรรณ มุกดาหาร
13275 67699 นาย สุทธชิัย  ไชยเพชร มุกดาหาร
13276 67727 นางสาว อรอุมา  ประทมุลี มุกดาหาร
13277 67729 นางสาว สวรินทรแ  สาทอนราช มุกดาหาร
13278 34372 นางสาว วาสนา  คํามุงคุณ มุกดาหาร
13279 45557 นาย ปรีดา  ลาแสง มุกดาหาร
13280 48422 วาที่ร.ต. รุงนิรันดรแ  สิงหแทอง มุกดาหาร
13281 56291 จ.ส.อ. เดชา  พรุิณสุนทร มุกดาหาร
13282 27074 นางสาว เพญ็ศรี  บสุภา มุกดาหาร
13283 45965 นางสาว ศิริวรรณ  โคตรพนัธแ มุกดาหาร
13284 47294 นาง วลิาวลัยแ  โคตรพนัธแ มุกดาหาร
13285 16471 นางสาว ฉววีรรณ  วรพนัธแ มุกดาหาร
13286 36629 นาง กรวรรณ  อุปใญญแ มุกดาหาร
13287 36635 นาง วรรณภา  บญุลอม มุกดาหาร
13288 48994 นาง ธญัพร  เทพแกว มุกดาหาร
13289 49043 นางสาว เพญ็พรรณ  ศรีสาพนัธแ มุกดาหาร
13290 33762 นาย ศิริพรรณ  ศรีสรอย มุกดาหาร
13291 42629 นาง กิญนรี  สุวรรณประทปี มุกดาหาร
13292 63286 นาง กัญญาภทัร  คนหาญ มุกดาหาร
13293 46664 จ.อ. ศรชัย  กุลบตุร มุกดาหาร
13294 16510 นาง เนตรชนก  คลองดี มุกดาหาร
13295 57390 นาง อมรรัตนา  กลางประพนัธแ มุกดาหาร
13296 16522 นาย อารียแ  สิงหแวงษา มุกดาหาร
13297 17817 นาง เรวดี  สิงหแวงษา มุกดาหาร
13298 46666 นางสาว แสงจันทรแ  ดอกปาุน มุกดาหาร
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13299 57391 นางสาว ภญิญดา  คนดี มุกดาหาร
13300 64773 ส.อ. อดิศักด์ิ  สระแกว มุกดาหาร
13301 16467 นาย เบกิฤกษแ  บรรจง มุกดาหาร
13302 24504 นาย บญุญวฒันแ  รัตนวงคแ มุกดาหาร
13303 43114 นางสาว ฐานิตา  พนัธุแโคก มุกดาหาร
13304 3516 นาย ธรีพงษแ  เพยีรภเูขา มุกดาหาร
13305 48311 นางสาว พรทพิยแ  อุนทาว มุกดาหาร
13306 64497 นางสาว สุภทัริน  สุวะไกร มุกดาหาร
13307 15839 นาง สุวนิดา  ขําประไพ มุกดาหาร
13308 45306 นางสาว ธนัญญา  วงัโคตรแกว มุกดาหาร
13309 34371 นาง เพญ็จิตร  เมืองโคตร มุกดาหาร
13310 36647 นาย พรศักด์ิ  ทวโีคตร มุกดาหาร
13311 36649 นาย อิทธพิล  ถวลิการ มุกดาหาร
13312 41240 นาย ประวทิยแ  เสริมศิริ มุกดาหาร
13313 43846 นางสาว นิฤมล  ณรงคแศรี มุกดาหาร
13314 34370 นาย ดนุภพ  เมืองโคตร มุกดาหาร
13315 66648 นางสาว กชมนฬกร  นาโสก มุกดาหาร
13316 4039 นางสาว พยอม  กุลสุทธิ์ มุกดาหาร
13317 5012 พ.จ.ต. นฤวตัร  เสนสุข มุกดาหาร
13318 29769 นาง กุหลาบ  คําปาน มุกดาหาร
13319 29773 นาย ภราดร  มันธภุา มุกดาหาร
13320 36648 นาย กิตติพงษแ  ทวโีคตร มุกดาหาร
13321 18118 นาย สุราช  จําปา มุกดาหาร
13322 45304 นาย สมพงษแ  จันทรแโคตร มุกดาหาร
13323 4969 นาย เดชา  อาจวชิัย มุกดาหาร
13324 5005 นาย อดิราช  อุทยั มุกดาหาร
13325 11879 นางสาว สายสุดา  ไตรยวงคแ มุกดาหาร
13326 36140 นางสาว วรรเพญ็  รักบญุ มุกดาหาร
13327 36641 นาง สมพร  ไชยอุป มุกดาหาร
13328 36652 นาง กัญญแณพชัญแ  อาจวชิัย มุกดาหาร
13329 59005 นาง จารุวรรณ  แสงไกร มุกดาหาร
13330 11783 นาย ทรงวทิยแ  แกวศรีนวม มุกดาหาร
13331 44996 นางสาว จุฑารัตนแ  สุวรรณพนัธแ มุกดาหาร
13332 44998 นางสาว เพช็รไพรินทรแ  ระดาชัย มุกดาหาร
13333 66836 นางสาว กนิษฐา  ขันทะสาร มุกดาหาร
13334 66471 นาง นิภาภรณแ  ดิสิงหแ มุกดาหาร
13335 5013 นางสาว ชุติมา  ผากา มุกดาหาร
13336 11782 นาง ไอลดา  คนเพยีร มุกดาหาร
13337 18001 นาง อุษณี  กิ่งคําวงคแ มุกดาหาร
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13338 18002 นาย อุกฤษฎแ  ศรีพเิมือง มุกดาหาร
13339 18003 นาย ทรงฤทธิ ์ ใจสุข มุกดาหาร
13340 18004 นาง รุจีรัตนแ  ศรีพเิมือง มุกดาหาร
13341 29772 นาง บรัุนตรี  จันทรวมิล มุกดาหาร
13342 48362 นาง สุพรรษา  คนไว มุกดาหาร
13343 48508 นางสาว นิลุบล  เกษหอม มุกดาหาร
13344 49208 นางสาว ประยูร  ไชยบนั มุกดาหาร
13345 4961 นาย สวาสด์ิ  แถลงศรี มุกดาหาร
13346 4963 นาย รักษา  จันทรสาขา มุกดาหาร
13347 48992 นางสาว สุภทัรา  ปใททมุ มุกดาหาร
13348 61396 นาง คะนึงนิจ  อนึกแสนสิทธิ์ มุกดาหาร
13349 36637 นาย สุทธรัิกษแ  สลางสิงหแ มุกดาหาร
13350 210 นาย สุทธศิลป  ศรีเมือง แมฮองสอน
13351 9423 นาง วรัินญา  คําผง แมฮองสอน
13352 40803 นาง ศรีสุดา  เพช็รฎา แมฮองสอน
13353 56396 นาง ฉัตราพร  ใจสม แมฮองสอน
13354 62598 นาง สุทธพิร  สําราญไพรวลัยแ แมฮองสอน
13355 67565 นางสาว จุฑามณี  สกุลสุขสันตแ แมฮองสอน
13356 2258 นางสาว จิตติภาดา  วทิยาชัชวาล แมฮองสอน
13357 17639 นาง ทศัณียแ  มิตรประเสริฐยิ่ง แมฮองสอน
13358 67128 นางสาว สุธาสินี  สุริยะ แมฮองสอน
13359 67129 นางสาว อาริสา  ฮองสอนรักษแ แมฮองสอน
13360 67134 นาย ศิวกร  กําปใ่น แมฮองสอน
13361 853 นางสาว อารียแ  ทรัพยแคง แมฮองสอน
13362 19704 นาย ฤชา  ออนนุม แมฮองสอน
13363 19707 นาย อาทติยแ  อุนนุช แมฮองสอน
13364 36935 นาย ปราโมทยแ  มนทนม แมฮองสอน
13365 48580 นาง มนัสนันทแ  วทิยาธมนันทแ แมฮองสอน
13366 65612 นางสาว จัตตุภรณแ  ปใญญา แมฮองสอน
13367 2766 นางสาว อัญชลี  มาลา แมฮองสอน
13368 28304 นาย จิรพนัธแ  มุงเจริญ แมฮองสอน
13369 36947 นาย อภรัิกษแ  นิลไพบลูยแ แมฮองสอน
13370 39150 นาง ณิชมน  ฝใ้นกอม แมฮองสอน
13371 62534 นาง อภนิันทแ  เครือซุย แมฮองสอน
13372 65565 นาง นารี  ศรีเกาะศักด์ิ แมฮองสอน
13373 211 นาง รัตนา  ลีลาดี แมฮองสอน
13374 29833 นางสาว สุมินตรา  กันทาหอม แมฮองสอน
13375 44646 นาย ธวชัชัย  ทมิินกุล แมฮองสอน
13376 62499 นาง มาริสา  ทมิินกุล แมฮองสอน
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13377 64750 นาง นภา  นาคเจริญ แมฮองสอน
13378 208 นาง นัญตพร  ชายสืบสกุล แมฮองสอน
13379 51470 นาย วรีะพนัธแ  หฏัฐะวสุกุล แมฮองสอน
13380 67505 นางสาว แสงจันทรแ  วงศแนิพล แมฮองสอน
13381 67506 นางสาว ญาณี  ศรีชุม แมฮองสอน
13382 40812 นางสาว ปนุยวรียแ  พะวงไพร แมฮองสอน
13383 29834 นาย ปรีชาพล  คําแสน แมฮองสอน
13384 63412 นาง เกษศิรินทรแ  เอกจันทรแ แมฮองสอน
13385 2775 นาง พจนา  วฒันมาลา แมฮองสอน
13386 42193 นาง กิติมา  จันทรแโอภาส แมฮองสอน
13387 45024 นาย ชัยวฒิุ  ชินิ แมฮองสอน
13388 49564 นางสาว จารุณี  บญุชวย แมฮองสอน
13389 53850 นาย ธนวรรธนแ  ใจจา แมฮองสอน
13390 12549 นาย ประสิทธิ ์ ตาจักรแ แมฮองสอน
13391 25899 นาย ณรงคแเดช  อัมพร แมฮองสอน
13392 36938 นาย สุริยะกาญจนแ  มาลาวลัยแ แมฮองสอน
13393 40805 นาง สายทอง  ปในแกว แมฮองสอน
13394 12550 นางสาว กิ่งกานตแ  สิทธิศิ์ริพนัธแ แมฮองสอน
13395 31328 นาย วรีะพนัธแ  ยาละ แมฮองสอน
13396 45025 นาย กัณนิกร  ศิริวงศแ แมฮองสอน
13397 57100 นาง ปยิะฉัตร  ปกุอิ่ง แมฮองสอน
13398 67383 นางสาว กิตติยา  แมราย แมฮองสอน
13399 44648 นางสาว อังคนา  ต฿ะนนทแ แมฮองสอน
13400 45653 นาย วรสิทธิ ์ คําเขียว แมฮองสอน
13401 66029 นาง หทยัทพิยแ  เตจ฿ะเปง็ แมฮองสอน
13402 64758 นางสาว ญาดา  ธนาปยิวศินแ แมฮองสอน
13403 2248 นาง อําพรรณ  ปในลอม แมฮองสอน
13404 19674 นาย ววิฒันแ  บญุมาทอง แมฮองสอน
13405 19679 นาง นัทธแชนัน  ตรียศ แมฮองสอน
13406 39152 นาง วารุณี  น้ําใจธาร แมฮองสอน
13407 43851 นาง สมัญญา  กองแกว แมฮองสอน
13408 12568 นาย พงศแนิรัตนแ  กาหลง แมฮองสอน
13409 31330 นางสาว วรินทร  แทนขาว แมฮองสอน
13410 31331 นางสาว เจนนิสา  คีรีคามสุข แมฮองสอน
13411 51629 นางสาว นิพาพนัธแ  เตชะนันทแ แมฮองสอน
13412 51630 นาง อจิณการนันทแ  วงคแทองเปง็ แมฮองสอน
13413 51632 นาง รุงนภา  เกตุสุวรรณ แมฮองสอน
13414 51634 นางสาว เกษร  เรืองฤทธิ์ แมฮองสอน
13415 61297 นาย ณัฐวฒันแ  กาญจนไกรสร แมฮองสอน
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13416 62385 นางสาว เกศราภรณแ  รักถิ่นพนา แมฮองสอน
13417 62785 นางสาว มัตติกา  คําภไิหล แมฮองสอน
13418 62788 นาย คมกริช  ใบสุวรรณ แมฮองสอน
13419 62789 นาย ถนอม  ลําซาง แมฮองสอน
13420 62790 นางสาว พนิจดา  สุทน แมฮองสอน
13421 64783 นาย เอกชัย  เชิดพงษแพนัธแ แมฮองสอน
13422 64799 นาย สันติ  สมบรูณแ แมฮองสอน
13423 68576 นางสาว วรินทรแพร  อัญมณีโรจนแ แมฮองสอน
13424 3131 นาย สมุทร  ปนิตาแกว แมฮองสอน
13425 6829 นาย ประหยัด  แสนวชิัย แมฮองสอน
13426 2254 นาย นิรุต  ยารวง แมฮองสอน
13427 12565 นางสาว นริศรา  ตุนแกว แมฮองสอน
13428 67389 นางสาว ลาวณัยแ  เจริญยศ แมฮองสอน
13429 67638 นางสาว อริสรา  แสงนินเนตรงาม แมฮองสอน
13430 6842 นาง สารภ ี แสงสุวรรณแ แมฮองสอน
13431 36945 นางสาว กรรนิกา  ปใญโยคํา แมฮองสอน
13432 45028 นาง อัจฉรา  ตุยสาร แมฮองสอน
13433 46288 นาย สมเกียรติ  มะขาม แมฮองสอน
13434 46289 นางสาว บงัอร  ศิริ แมฮองสอน
13435 46290 นาง ณัฐชยา  ปใญโยคํา แมฮองสอน
13436 51895 นาง ธญัธากานจนแ  พรมเสน แมฮองสอน
13437 57563 นาย ภาณุวฒันแ  กันธยิะ แมฮองสอน
13438 62767 นาง จตุพร  กุลมิตรแ แมฮองสอน
13439 54673 นาย ธวชัชัย  ทะนัน แมฮองสอน
13440 6836 นาย ยุทธนา  ยุทธกิจรัตนา แมฮองสอน
13441 32085 นาย จุลศิลป  จินดารัตนแ แมฮองสอน
13442 40807 นาย จํานง  ขจรศักด์ิศรี แมฮองสอน
13443 53635 นาย สวาท  เทมิมณี แมฮองสอน
13444 67268 นางสาว ชมชื่น  ชื่นวรางคแกุล แมฮองสอน
13445 67269 นางสาว ปยิาณี  บงกชกุสุมาลยแ แมฮองสอน
13446 9425 นาย คําปใน  อินทรวศิิษฐแ แมฮองสอน
13447 40810 นางสาว อังคณา  บญุเรือง แมฮองสอน
13448 63549 นาย สงวน  ถนอมวงคแขันธแ แมฮองสอน
13449 50856 นาง สรินทพิยแ  ดุลยแสุข แมฮองสอน
13450 2770 นาง พวงมาลัย  รักษาจิต แมฮองสอน
13451 51384 นาง ปใญจมาพร  ชูเชิดไพรสกุล แมฮองสอน
13452 51412 นาง บษุรา  ยอดสุริยะ แมฮองสอน
13453 51686 นาย สุภชัย  พฤกษแชาติไพร แมฮองสอน
13454 56979 นาย วรัิช  อุดมทรัพยแปใญญา แมฮองสอน
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13455 56980 นาง ภทัรีญา  มหาวรรณแ แมฮองสอน
13456 63285 นางสาว ชุลีพร  จันทรแรัตนากร แมฮองสอน
13457 63297 นาง ธนัญชิดา  ชาญวริิยะ แมฮองสอน
13458 65384 จ.ส.ต. ยุทธภมูิ  สายสวาท แมฮองสอน
13459 51648 นาย อดิชาติ  วงัมูล แมฮองสอน
13460 51650 นาย ศรายุทธ  ไชยภารมณแ แมฮองสอน
13461 16910 นาย ชาลี  จิระนคร แมฮองสอน
13462 68082 นาย เกียรติขจร  มงคลไชยสิทธิ์ แมฮองสอน
13463 12561 นาง จันทนา  วงศแวริณ แมฮองสอน
13464 31329 นาย ณัฏฐกิตต์ิ  นันทสมบรูณแ แมฮองสอน
13465 39148 นางสาว ปยิาณี  กันทา แมฮองสอน
13466 59276 นางสาว ศิริพร  พนาพงศแไพร แมฮองสอน
13467 59277 นางสาว กัลยา  จันทรแคํา แมฮองสอน
13468 61178 นาง ณัฐรดา  นันติ แมฮองสอน
13469 61179 นางสาว คนึงนิตยแ  สุรินทรแ แมฮองสอน
13470 66242 นาง พกิุลทอง  รักเรียน แมฮองสอน
13471 19663 นาง จีรพสั  ภทัรพรีวจันแ แมฮองสอน
13472 45979 นางสาว สายใจ  ชายชุมทอง แมฮองสอน
13473 51293 นาง กัญจนา  แสนบตุรวงศแ แมฮองสอน
13474 67566 นางสาว ไพริน  ทาแกง แมฮองสอน
13475 67567 นางสาว วนิดา  สารมะโน แมฮองสอน
13476 68360 นาง อัจฉราภรณแ  โสภา แมฮองสอน
13477 68361 นางสาว พรฤดี  ถิ่นแดนไพร แมฮองสอน
13478 62487 นางสาว จันทรแทรา  นภาทอง แมฮองสอน
13479 19670 นางสาว พชิญา  นคกุล แมฮองสอน
13480 19671 นาง เนตรดาว  วงศแพญา แมฮองสอน
13481 28308 นางสาว พรวภิา  กองแกวไพฑูรยแ แมฮองสอน
13482 36924 จาเอก ยงยุทธ  คํานอย แมฮองสอน
13483 39153 นาย อาทติยแ  วาธนารุงฤดี แมฮองสอน
13484 51685 นาย ธวชัชัย  ใจแสน แมฮองสอน
13485 68081 นาย ธนกร  ขาวสะอาด แมฮองสอน
13486 3042 นาย สัณฐิติ  มีศิริ แมฮองสอน
13487 19661 ส.อ. กายสิทธิ ์ เตเจ฿ะ แมฮองสอน
13488 12567 นาง ณัฐวรรณ  มันทะนา แมฮองสอน
13489 48582 นาง ณัฐโรกานตแ  พทุธวตัรแ แมฮองสอน
13490 51894 นางสาว สุปราณี  ใจคํา แมฮองสอน
13491 62273 นาย ตระการ  เอกา แมฮองสอน
13492 68358 นางสาว ภมีวรา  บญุเจริญ แมฮองสอน
13493 68359 นาย วริิยะ  ธรรมขันธแ แมฮองสอน
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13494 6835 นางสาว ประนอม  ทาคํามา แมฮองสอน
13495 66782 นางสาว ชุมพร  เปรมชื่นพนาวนั แมฮองสอน
13496 2764 นาย ทรายคํา  คําปใญญา แมฮองสอน
13497 36951 นาย สุรศักด์ิ  ธรรมทวสิีน แมฮองสอน
13498 60672 นางสาว อาภาพร  พุมคํา แมฮองสอน
13499 6830 นาย สุรินทรแ  พุมคํา แมฮองสอน
13500 67320 นางสาว กนกวรรณ  จันโทสุทธิ์ แมฮองสอน
13501 6828 นาย สุภศิษฐแ  ธาดาเมทนิี แมฮองสอน
13502 51893 นางสาว กิ่งใจ  ศิริอางคแ แมฮองสอน
13503 2246 นางสาว ลาวลัยแ  จิตสวาง แมฮองสอน
13504 39151 นาง ศรัญญา  พึ่งแกว แมฮองสอน
13505 42650 นาง ไพเราะ  เขียวมณี แมฮองสอน
13506 46286 นาง เกตุวดี  เจริญมา แมฮองสอน
13507 15176 นางสาว จีรวลัยแ  ชูภริมยแ ยโสธร
13508 30735 นาย ทวพีงศแ  เมฆประเสริฐกุล ยโสธร
13509 25432 นาง สายชล  แกนสุวรรณแ ยโสธร
13510 64166 นาย วรัิชชัย  ชัยเรียบ ยโสธร
13511 41055 นางสาว นงลักษณแ  หลักคํา ยโสธร
13512 10954 นาง ศศิพมิพแ  วงษแศิลป ยโสธร
13513 24227 นาย ศักด์ิชาย  สุลิลา ยโสธร
13514 24238 นาย วมิล  จันดารักษแ ยโสธร
13515 57998 จ.อ. วนัชัย  สอนคําดี ยโสธร
13516 59831 นาง จิระนันทแ  เสนาวเิศษ ยโสธร
13517 48325 นางสาว ละมุล  เศษสุวรรณแ ยโสธร
13518 16028 นางสาว ออมทพิ  เจริญไว ยโสธร
13519 23787 นาย ประดิษฐแ  ศรีหนาจ ยโสธร
13520 26394 นาย สนิท  จริงสุระ ยโสธร
13521 27568 นางสาว จารุวรรณ  โสตะวงศแ ยโสธร
13522 68565 นางสาว สุวรรณี  สิมมา ยโสธร
13523 68566 นางสาว ธรีดา  แกวพรหม ยโสธร
13524 35765 นาง จิราพร  จันดารักษแ ยโสธร
13525 38807 นาง นิษกร  เศิกศิริ ยโสธร
13526 38810 นาง ประดิษฐแ  คูเมือง ยโสธร
13527 59325 นาง นันทแนภสั  ศรีสุข ยโสธร
13528 60706 นาย อมร  คูเมือง ยโสธร
13529 18478 จ.อ. ไสว  คําภกัดี ยโสธร
13530 42296 นาง ลภสัรดา  กําแพงงาม ยโสธร
13531 7416 นาง ผองศรี  คลังทอง ยโสธร
13532 25425 นาย สุวทิยแ  บญุกาญจนแ ยโสธร
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13533 19612 นางสาว ภคัจิรา  หงษา ยโสธร
13534 7395 นาง อนันติญา  บญุทศ ยโสธร
13535 1886 นาง ชฎารัตนแ  พฒันกุล ยโสธร
13536 7339 นาย แมน  สุนทรา ยโสธร
13537 7341 นาง จันทรแเพญ็  ไชยนา ยโสธร
13538 7417 นาย ธนากรณแ  หาไชย ยโสธร
13539 25427 นาย ชัยสิทธิ ์ จุฬาศัย ยโสธร
13540 25429 นาง ณัฐชานันทแ  จันทพฒันปรีชา ยโสธร
13541 25430 นาย สมศักด์ิ  มาตขาว ยโสธร
13542 33044 นาย จักกรี  เวฬุวนารักษแ ยโสธร
13543 62159 จ.ส.อ. ณัฐพล  คัมภแทวี ยโสธร
13544 29584 นางสาว กัญญณัช  ไชยมี ยโสธร
13545 29700 นาย พทิกัษแ  ธนาคุณ ยโสธร
13546 33045 นาง อารีรัตนแ  รวมทรัพยแ ยโสธร
13547 47683 นาย มานิช  แกนจําปา ยโสธร
13548 7392 นาย วนันัด  โกศล ยโสธร
13549 7410 นาย รุจนแ  พลไชย ยโสธร
13550 21859 นางสาว ดุษฎ ี จันทคราม ยโสธร
13551 54790 นางสาว คคนงคแ  พึ่งตน ยโสธร
13552 7386 นาง วาเสษฐี  เกตุแกว ยโสธร
13553 65107 นางสาว รุงมณี  สามารถ ยโสธร
13554 21863 นาย สุเวช  นิลแสง ยโสธร
13555 21866 นาย นิพนธแ  พนัธแเลิศ ยโสธร
13556 35467 วาที่ร.ต. อุดมชัย  ประเสริฐชัยโชคดี ยโสธร
13557 45254 นาย ประยุทธ  บญุทวี ยโสธร
13558 45573 นางสาว นริศรินทร  พนัธเพชร ยโสธร
13559 54791 นางสาว ปณิชา  ทกัษญาพนัธแ ยโสธร
13560 26405 นาง อมรรัตนแ  ศรีวเิศษ ยโสธร
13561 39798 นาย ฉลอง  จําลองโพธิ์ ยโสธร
13562 2417 นาย สุวทิ  พามา ยโสธร
13563 25446 นาง นารี  สําราญสุข ยโสธร
13564 22395 นาง สุวรรณี  พรมฤทธิ์ ยโสธร
13565 24208 นาง อรทยั  กลมเกลียว ยโสธร
13566 39980 นางสาว ศริญญา  สุดแสน ยโสธร
13567 58414 นาง กนิฐา  นาเวยีง ยโสธร
13568 29589 นาย ประดิษฐแภทั  เหล็กกลา ยโสธร
13569 29591 นาย พรชัย  ภาคะ ยโสธร
13570 29592 นางสาว สุจริต  วงคแอนันตแ ยโสธร
13571 29595 นาง อนงนาถ  ยืนสุข ยโสธร
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13572 33748 นาย ธรีชัย  ดรชัย ยโสธร
13573 48327 นาย สุริยนตแ  บญุสาร ยโสธร
13574 7329 นางสาว วจิิตร  บญุปก ยโสธร
13575 40601 นาย มานพ  แมนพมิพแ ยโสธร
13576 13090 นาย ชุมพล  คําตลบ ยโสธร
13577 10955 นาง วชัรา  ขันหลอ ยโสธร
13578 22420 นาง กานตแพชิชา  บญุพร ยโสธร
13579 24209 นาย อะนน  สืบเสน ยโสธร
13580 7373 นางสาว กัลยาณี  แพงสุพฒันแ ยโสธร
13581 7387 นาง ภทัทยิาพร  บญุทศ ยโสธร
13582 9517 นางสาว วาสนา  สิงคิบตุร ยโสธร
13583 38826 นาย สุพรรณ  อนุทมุ ยโสธร
13584 44450 นาย ภคภพ  ออนคณา ยโสธร
13585 6329 นางสาว ภรภทัร  ขันติจิตรแ ยโสธร
13586 7385 นาย ไพรสาน  แกวใส ยโสธร
13587 26411 นางสาว นิพร  ขันเงิน ยโสธร
13588 26447 นางสาว วรัชชญา  ทธิาธรรม ยโสธร
13589 48382 นางสาว จุฬาภรณแ  บญุคํา ยโสธร
13590 35594 นางสาว กัญญาวณีแ  แกวดี ยโสธร
13591 7378 นางสาว ดวงพร  บญุทศ ยโสธร
13592 22398 นางสาว กรรณิกา  บญุทศ ยโสธร
13593 22405 นาง ศริญญา  ศิริแสง ยโสธร
13594 22408 นาง จารุวรรณ  สุรษร ยโสธร
13595 26384 นาย อภเิดช  บญุลักษณแ ยโสธร
13596 7322 นาย คมกริช  เสมอภาพ ยโสธร
13597 29596 นางสาว อรดี  ศรีแกวกุล ยโสธร
13598 7319 นางสาว ลัดดาวรรณแ  บวัพฒันแ ยโสธร
13599 47613 นาง พรธดิา  ทวนัเวท ยโสธร
13600 62988 นางสาว วริาวลัยแ  กาละปใกษแ ยโสธร
13601 12104 นางสาว นริศรา  อุตอามาตยแ ยโสธร
13602 26406 นางสาว กิตติอร  กิติราช ยโสธร
13603 64167 นางสาว สําราญ  เพิ่มคํา ยโสธร
13604 7295 นาย พลูสิทธิ ์ ยอดขํา ยโสธร
13605 7300 นาง อรุณรัตนแ  เสง่ียมศักด์ิ ยโสธร
13606 12105 นาย จํารูญ  สีลาลาด ยโสธร
13607 33037 นาง สกาวรัตนแ  บญุพร ยโสธร
13608 33050 นางสาว พรนิภา  หลอดคํา ยโสธร
13609 34232 นาย ธนพล  ชูรัตนแ ยโสธร
13610 39068 นาง จิรวดี  เนตรวงศแ ยโสธร
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13611 46597 นาง สุนีรัตนแ  เลิศชัยโฆษติกุล ยโสธร
13612 7330 นาง อนงคแพร  สอนสุม ยโสธร
13613 7332 นาย เกรียงศักด์ิ  โสวรรณา ยโสธร
13614 44940 นาง สุภาพ  ศรีธานี ยโสธร
13615 26390 นาย สมาน  สีตะโกเพชร ยโสธร
13616 46575 นางสาว ออย  จันทะนนทแ ยโสธร
13617 30878 นาย ดํารงคแ  อัคบตุร ยโสธร
13618 35576 นางสาว วกิษมา  จิตติพนัธแ ยโสธร
13619 27573 นาย จักรี  พลิาทอง ยโสธร
13620 64146 นางสาว พรทพิา  แซล้ิม ยโสธร
13621 18488 นาย วสันตแ  รักถิ่น ยโสธร
13622 61873 นาย รณชัย  แกวกาหลง ยโสธร
13623 18487 นางสาว วไิลภรณแ  เวชกามา ยโสธร
13624 26470 นาย สมภพ  ปานเมน ยโสธร
13625 41146 นาย สิตพล  คําสนอง ยโสธร
13626 16493 นาง บณัฑิตา  วงัวงษแ ยโสธร
13627 53873 พ.อ.อ. วรศักด์ิ  วรโยธา ยโสธร
13628 55881 นาย โชติวฒันแ  โชติสุวรรณชัย ยโสธร
13629 7328 นาย สุนา  นามษร ยโสธร
13630 10952 นางสาว เบญจมาศ  แสงใส ยโสธร
13631 51103 นาย สมคิด  ใหมคํา ยโสธร
13632 30251 นางสาว บรรจง  กาลจักร ยโสธร
13633 16394 นาง ฐิตาพร  เลิศธนคุณานนทแ ยโสธร
13634 34010 นางสาว จําป ี จอมเกาะ ยโสธร
13635 49440 นาย วรีะชัย  เสาะแสวง ยโสธร
13636 51608 นาย ชุมพล  สรอยจักร ยโสธร
13637 48328 นาย เกรียงศักด์ิ  ทองนอย ยโสธร
13638 62768 นาง ราตรี  ประเสริฐชัยโชคดี ยโสธร
13639 63324 นาย สมบติั  อรรถวณิช ยโสธร
13640 67861 นาย วทิวสั  มิทะลา ยโสธร
13641 7406 นาง เจียมใจ  ตาสวาง ยโสธร
13642 9932 นาง สําเลิง  ศรีวอุไร ยโสธร
13643 48334 นาย วฑูิรยแ  บญุบรรลุ ยโสธร
13644 61822 จ.อ. วรินทร  บญุทา ยโสธร
13645 7382 นางสาว ดอกออ  ไชยรัตนแ ยโสธร
13646 33828 นางสาว ชนัญญา  มีทรัพยแ ยโสธร
13647 1894 นาง ชบา  คําแพง ยโสธร
13648 7408 นาย ประสิทธิ ์ พนัธแภกัด์ิ ยโสธร
13649 18392 นาง นุษรา  มุณีไชย ยโสธร
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13650 53178 นางสาว สุพรม  ลุนผง ยโสธร
13651 57011 นาง โยษติา  นอยใส ยโสธร
13652 23542 นางสาว อัชราวลัยแ  สีหาอาจ ยโสธร
13653 48329 นางสาว ทศพร  แสงกลา ยโสธร
13654 62884 นาย ศิวรักษแ  บรรโท ยโสธร
13655 45388 นาง อัญญลักษณแ  อกอุน ยโสธร
13656 17821 นาย สมบรูณแ  สุทธสินธแ ยโสธร
13657 44997 นางสาว เกสรา  ศรีศักด์ิ ยโสธร
13658 4013 นาง สายฝน  ชนะสิทธิ์ ยโสธร
13659 63036 นางสาว นิติรัตนแ  นวลขาว ยโสธร
13660 26456 นางสาว ทพิวรรณ  อินออน ยโสธร
13661 33451 นาง นิตยา  แมนพมิพแ ยโสธร
13662 63784 นาง อุลัยพร  ชูรัตนแ ยโสธร
13663 35162 นาย สุขสมใจ  แสนสุด ยโสธร
13664 25421 นาง ปวรรัตนแ  จันทะโยธา ยโสธร
13665 31820 นาย ศักด์ิชัย  โกยรัมยแ ยโสธร
13666 45715 นาย อนันทแ  พงศแนุรักษแ ยะลา
13667 58364 นาย ธวชั  วาณิชวริิยะ ยะลา
13668 58642 นาย มูฮัมหมัดดาริยัน  สาเมาะ ยะลา
13669 54274 นางสาว เบญจมาพร  อินทผลา ยะลา
13670 57010 นางสาว ธรีวดี  ปานทอง ยะลา
13671 47877 นาง อุษา  รัตนโชติ ยะลา
13672 52421 นาย รัฐพล  นิโรธ ยะลา
13673 4166 นาง ณัฐวดี  นวลแกว ยะลา
13674 32883 นางสาว นวรัตนแ  เพชรเรือนทอง ยะลา
13675 55824 นาง บญุศรี  ขุนแกว ยะลา
13676 66672 นางสาว วรัญญา  รอดเสวก ยะลา
13677 68522 นางสาว ณัฐชยา  สมบรูณแ ยะลา
13678 4162 นาง วลีพร  รัตนกุล ยะลา
13679 15523 นางสาว อัสมะ  สะแต ยะลา
13680 38676 นางสาว นาปเีซาะ  หะยีดาโอะ ยะลา
13681 43037 นางสาว ศศิมา  สาเมาะ ยะลา
13682 50790 นาย สุทธพิงศแ  ภทัรพงศแพนัธแ ยะลา
13683 50791 นาง ทพิยมาศ  ล้ิมสุชาติ ยะลา
13684 65491 นาย กูมะตอเฮ  อาเบะ ยะลา
13685 12653 นาง นิรดา  สาแม ยะลา
13686 51389 นาง อัสน฿ะ  เจ฿ะหะ ยะลา
13687 63084 นางสาว อายณิง  สาเฮาะ ยะลา
13688 66349 นาง กูซารีฮะหแ  อดุลภกัดี ยะลา
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13689 4441 นาง ดวงพร  จันทรแประสิทธิ์ ยะลา
13690 40336 นาย อุสมาน  บอืราเฮง ยะลา
13691 61801 นาง ฟายีดะหแ  บอืราเฮง ยะลา
13692 62055 นางสาว กมลมาลยแ  กือมอ ยะลา
13693 63060 นางสาว สูนี  ยุนุ ยะลา
13694 4172 นางสาว จารุวรรณ  คงทน ยะลา
13695 4513 นาง สุภานันทแ  ดังศรีเทศ ยะลา
13696 54178 นางสาว พรทพิยแ  ชุมชวย ยะลา
13697 65421 นางสาว พรรณฤพร  กาญจนไพรวนั ยะลา
13698 19922 นาง แกมแกว  ศิริเพชร ยะลา
13699 49279 นาง ธนิดา  ไตรภวูนาถ ยะลา
13700 49281 นางสาว สุดใจ  พรหมตรัง ยะลา
13701 54278 นาง กรรณิการแ  นุนเศษ ยะลา
13702 57512 นางสาว อุษาวดี  บญุลอม ยะลา
13703 61696 นางสาว ขวญัชนก  คงแปนู ยะลา
13704 61697 นาย สิทธพิร  สังขแอน ยะลา
13705 52067 นาย รัชชานนทแ  นวลเจริญ ยะลา
13706 60821 นางสาว รุจิรา  ทองเอียด ยะลา
13707 43519 นางสาว ซูไรดะหแ  เซ็ง ยะลา
13708 66947 นาย มูฮัมหมัดมุคตาร  ยูโซ฿ะ ยะลา
13709 12654 นาง กนกพชิญแ  แกวทอง ยะลา
13710 22263 นางสาว วรารินทรแ  ลาดอ ยะลา
13711 54745 นาง สุภาพร  บญุสงนาค ยะลา
13712 56898 นางสาว อังสนา  จารง ยะลา
13713 59923 นาง นรูลไอนี  ดาโต฿ะ ยะลา
13714 59998 นางสาว จงกล  ชินพงศแ ยะลา
13715 66943 นาง กัญญาภคั  ยอดเมฆ ยะลา
13716 68086 นางสาว ตวนซูฮัยบะฮแ  จอลง ยะลา
13717 4159 นางสาว สุมาลี  ชาญแกลว ยะลา
13718 4164 นางสาว สุพตัรา  อิสสระ ยะลา
13719 20480 นาง พชัรี  ปานทอง ยะลา
13720 57393 นาย ฮัมเซาะ  สาและ ยะลา
13721 57507 นาย อดินันทแ  สะเตง ยะลา
13722 57509 นางสาว นาปเีส฿าะ  ดิง ยะลา
13723 57612 นางสาว นูรไอณี  บาระตายะ ยะลา
13724 68191 นางสาว โรสมีนี  เจ฿ะแม ยะลา
13725 4126 นาย สุพจนแ  รมโพเย็น ยะลา
13726 4131 นาง วไิล  จันทรัตนะ ยะลา
13727 50064 นางสาว กฤษณพร  แซซ่ือ ยะลา
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13728 53878 นางสาว สุไลลา  บาสอ ยะลา
13729 56684 นางสาว เบญจวรรณ  ชัยวงศแ ยะลา
13730 61159 นาง นฤมล  คงคืน ยะลา
13731 63085 นาย นลธวชั  ลีโคตร ยะลา
13732 67091 นางสาว เขมวกิา  ทองคําศรี ยะลา
13733 44265 นางสาว กุลพชิฌายแ  นิลธโชติ ยะลา
13734 54965 นาง ญานี  เดชสุวรรณรัตนแ ยะลา
13735 56842 นาย ปกรณแ  ธนิตยแธรีพนัธแ ยะลา
13736 16211 นาย ธวชัชัย  สวนจันทรแ ยะลา
13737 40353 นางสาว วรรณยุดา  แซชั่น ยะลา
13738 46773 นาย ชาลีชัย  ตือมาแด ยะลา
13739 65580 นาง อรอุมา  สวนจันทรแ ยะลา
13740 66991 นาย จานุวฒันแ  แสนสุข ยะลา
13741 40927 นาง ดารีนา  ดาโอะ ยะลา
13742 46407 นางสาว รัตนา  ชูแกว ยะลา
13743 67279 นางสาว มาฟเูราะหแ  ดอเลาะ ยะลา
13744 31685 นางสาว ฮารแมูณี  หะยีอุมา ยะลา
13745 64356 นางสาว สุภาพร  ไชยมนตรี ยะลา
13746 64718 นางสาว นาอีม  ปในดะอิบราฮิม ยะลา
13747 67098 นางสาว ทศันียแ  แกวนอย ยะลา
13748 23967 นาง วภิารัตนแ  บญุศรี ยะลา
13749 19686 นาง นุชมา  คลานุรักษแ ยะลา
13750 66308 นาง คอลีเยาะ  สุหลง ยะลา
13751 66309 นางสาว เรวดี  ผลกิจ ยะลา
13752 66310 นาย แวอันวารี  แวหะยี ยะลา
13753 38673 นาย อภเิชษฐ  บญุปาน ยะลา
13754 5156 นาย อดิลัน  โต฿ะตายง ยะลา
13755 23974 นาย ธรีะวชิญแ  นวลมาก ยะลา
13756 30191 นาย ชัยยันตแ  สุวรรณโน ยะลา
13757 52352 นาย มนัส  มะสง ยะลา
13758 55230 นาย อิสมะแอ  กะลูแป ยะลา
13759 58382 นาง วชิรา  วาณิชวริิยะ ยะลา
13760 66399 นางสาว จิรา  อารีชล ยะลา
13761 66400 นางสาว มารีแย  รามัน ยะลา
13762 66517 นางสาว อัลวานียแ  มะนุง ยะลา
13763 67865 นาย มามะซาบดิูง  เจะเฮง ยะลา
13764 67866 นางสาว ยูสมีรา  สาแม ยะลา
13765 67878 นางสาว อารียา  โดรอเซะ ยะลา
13766 4280 นาง กรองกาญจนแ  คภะสุวรรณแ ยะลา
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13767 23961 นาง จงกล  เพช็รรัตนแทอง ยะลา
13768 50552 จ.ส.อ. ณัฏฐกิตต์ิ  คนรํา ยะลา
13769 26701 นางสาว อัจฉรา  แซต้ัง ยะลา
13770 54978 นางสาว จงจิต  แซอึ่ง ยะลา
13771 5169 นาง รวญิา  ราชมณี ยะลา
13772 66251 นาง เสาวดี  ดวงศรีทอง ยะลา
13773 66254 นางสาว จันทราวดี  แซเซีย ยะลา
13774 4170 นางสาว ชวลัรัตนแ  แกวบวัสังขแ ยะลา
13775 4171 นาง อรุณี  เจ฿ะเลาะ ยะลา
13776 15513 นาย รังสิมันตแ  ซูแว ยะลา
13777 50883 นาย รังสิมันตแ  ดีแม ยะลา
13778 51654 นางสาว กานตแลดา  แซต้ิน ยะลา
13779 32876 นางสาว มาเรียนี  สีเดะ ยะลา
13780 32879 นาย ไมยฮีดี  ดอเลาะ ยะลา
13781 32880 นาง ดารินา  สะมะแอ ยะลา
13782 43531 นางสาว สุฮัยณียแ  วานิ ยะลา
13783 50758 นาย พนัธวฒันแ  ดินเตบ ยะลา
13784 24525 นางสาว อามีเน฿าะ  นิซาแย ยะลา
13785 48784 นางสาว จีราพร  พรหมจิต ยะลา
13786 66102 นาง วารุณี  เงินราษฎรแ ยะลา
13787 4144 นางสาว รัตนาพร  เทพษร ยะลา
13788 9807 นางสาว อุบล  พรหมดํา ยะลา
13789 19906 นาง วไิลวรรณ  รมแกว ยะลา
13790 54273 นาย ภมูิ  อนพวงรัตนแ ยะลา
13791 54277 นางสาว สิริกุล  อนันตแประเสริฐ ยะลา
13792 56447 นาง อรปรียา  ปล้ืมสําราญ ยะลา
13793 56451 นาย พทุธพงษแ  สุพงษแ ยะลา
13794 4132 นาง ซอรีฮะ  หะยีดามิ ยะลา
13795 34643 นาง ปยิะดา  ภกัดีอํานาจ ยะลา
13796 4163 นาง ณัฐวดี  สิงหแลอ ยะลา
13797 40357 นาย กวศัีกด์ิ  ทองเจริญ ยะลา
13798 40358 นาง พจนา  แซวอง ยะลา
13799 46774 นาง ซอยบสั  สุภารี ยะลา
13800 22860 นาง อัมพร  หนูประดิษฐแ ยะลา
13801 23977 นางสาว วนัทวิา  โต฿ะตายง ยะลา
13802 45724 นางสาว นุชรียแ  ธติิธรีนนทแ ยะลา
13803 54686 นาง วรรณี  เรืองมณี ยะลา
13804 64321 นางสาว สิริมาส  สกนธวฒิุ ยะลา
13805 64322 นางสาว ทกัษวรรณ  แกวทอง ยะลา
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13806 5181 นาง ชลชญา  อยูทอง ยะลา
13807 41828 นาง อาซีซะ  กะลูแป ยะลา
13808 56700 นาย ศรัณยแ  จันทรแแจม ยะลา
13809 4156 นาง กาญจนา  มีเสน ยะลา
13810 15947 นาง คอลีเย฿าะ  เด็งราเม็ง ยะลา
13811 19743 นางสาว ชนัญชิดา  ฉันทา ยะลา
13812 39268 นางสาว ปะตีเมาะ  ตวนตือราแม ยะลา
13813 50058 นาง จันทมิา  เสวกพนัธุแ ยะลา
13814 45356 นาง จุฑามาศ  สวนจันทรแ ยะลา
13815 46390 นาย สหดิล  บนิตํามะหงง ยะลา
13816 58452 นาง ซอลีห฿ะ  โต฿ะสะเล ยะลา
13817 4792 นาย อฮํามาด  เจะนิ ยะลา
13818 32881 นางสาว มนัสนันทแ  เอียดนุสรณแ ยะลา
13819 48783 นางสาว นงพะงา  ไชยลํายา ยะลา
13820 51276 นางสาว กูสารีมะ  กาหม฿ะ ยะลา
13821 51279 นาง ยูไรลา  บาวเบญ็หมัด ยะลา
13822 66818 นางสาว ฟาฎลีะหแ  กอและ ยะลา
13823 66819 นางสาว แวฮามีดะหแ  แวเล็ง ยะลา
13824 67309 นาง เจษฎาพร  แกวศรีบญุ ยะลา
13825 68403 นางสาว ฟาฎลีะหแ  บนิติอิสมาอีล ยะลา
13826 68449 นางสาว มาเรียนี  เบญ็นิโซ฿ะ ยะลา
13827 37862 นางสาว ฮูยีหม฿ะ  หะมะ ยะลา
13828 37864 นางสาว พานะ  เต฿ะ ยะลา
13829 40359 นาง ณัฎฐา  สุวรรณกายี ยะลา
13830 42719 นางสาว ธดิารัตนแ  เจริญนุมัติ ยะลา
13831 68269 นางสาว ปาริฉัตร  นิลโมจนแ ยะลา
13832 16617 นาง ปฐมรัตนแ  เพยีรมาก ยะลา
13833 44267 นางสาว พาตีเม฿าะ  ปเูต฿ะ ยะลา
13834 52655 นางสาว กนกอร  หะยีมะยิ ยะลา
13835 50780 นางสาว วนัดี  บาหะลา ยะลา
13836 54200 นาง กิติยา  วาแมดีซา ยะลา
13837 54201 วาที่ร.ต. ธดิา  จองเกียรต์ิ ยะลา
13838 40354 นาย มนูญ  บญุทกิ ยะลา
13839 16807 นางสาว สุภาพร  แกวประดิษฐแ ยะลา
13840 19737 นางสาว รัฏญา  นติโย ยะลา
13841 19741 นางสาว รีนา  กาเจ ยะลา
13842 28937 นาย วโิรจนแ  อรุณรัตนแ ยะลา
13843 65456 นาง นุสลัน  อาบเูล฿ะ ยะลา
13844 68182 นาย ยะหแยา  หะยีหะมะ ยะลา



356
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13845 68183 นางสาว รอบยี฿ะ  ตอแลมา ยะลา
13846 68184 นางสาว อาซียะหแ  วายีกอ ยะลา
13847 68185 นาย อนันตแ  ศรีตุลาการ ยะลา
13848 68186 นาย ภาณุเดช  สือนอ ยะลา
13849 68187 นาย รังสิมันตแ  เพช็รแวโิรจนแ ยะลา
13850 68231 นางสาว ซารอ  นิเลาะ ยะลา
13851 15364 นาง นงเยาวแ  ไชยมณี ยะลา
13852 51277 นาย มุกตารแ  มายิ ยะลา
13853 57392 นาย ธารา  โต฿ะสะเล ยะลา
13854 16216 นางสาว ฮุสนา  แลฮา ยะลา
13855 32246 นางสาว นุซรียแ  สกุลหลง ยะลา
13856 59533 นาง สาวติรี  จันทรแสุวรรณรัตนแ ยะลา
13857 68448 นาย สะอารอนิง  เซ็งมิง ยะลา
13858 12531 นาย ลุกมัน  สารีมา ยะลา
13859 16806 นางสาว ชฎาวรรณ  พงศกรธร ยะลา
13860 67959 นางสาว ธณัยมัยพร  วสุนธรารักษแ ยะลา
13861 43035 นางสาว รุงฤดี  ต้ังอนุตรกุล ยะลา
13862 19908 นางสาว ปาริชาติ  สังขแขวญั ยะลา
13863 56446 นาย สุรศักด์ิ  จารง ยะลา
13864 56449 นาย รุสลัน  แวกะจิ ยะลา
13865 56450 วาที่ร.ต. นาซือรี  กามา ยะลา
13866 16809 นาง วลีรัตนแ  จันทนา ยะลา
13867 62305 นาย มะรอเซะ  บอืราเฮง ยะลา
13868 65420 นาง สุคนธแทพิยแ  สังคนาคินทรแ ยะลา
13869 54125 นางสาว กันนภคั  สุภคัอิทธกิร ยะลา
13870 4167 นาง เสาวลักษณแ  ซุนหั้ว ยะลา
13871 23978 นางสาว วรรณทพิา  สุคนธวดี ยะลา
13872 31686 นางสาว วาสนา  ชําระ ยะลา
13873 68065 นางสาว กิตสุกานตแ  จันทรแฉาย ยะลา
13874 23972 นาย ชินพฒันแ  พรหมวรัิตนแ ยะลา
13875 54276 นางสาว อภฤิดี  สุวรรณกุล ยะลา
13876 45358 นางสาว ปรียานุช  เหมือนจันทรแ ยะลา
13877 63838 นางสาว เมธาว ี ทพิยแมณเฑียร ยะลา
13878 4136 นางสาว นลพรรณ  ขวญัซาย ยะลา
13879 46769 นาง พมิพแชนก  ธารวฎั ยะลา
13880 46770 นางสาว สุเพยีงพศิ  รัตนแทอง ยะลา
13881 46771 นางสาว อังคณางคแ  จันทเขต ยะลา
13882 65697 นางสาว นภสัพร  อินทรสกุล ยะลา
13883 16805 นาย อุสมาน  ดอมอลอ ยะลา



357

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
13884 59433 นาย เลิศศักด์ิ  ลิขิตกําจร ยะลา
13885 68236 นาง สุภาภรณแ  ยองส่ัน ยะลา
13886 38670 นาง น้ําออย  ศรีพฒันแ ยะลา
13887 38671 นางสาว ธนพร  ชูแวน ยะลา
13888 68064 นางสาว มธณา  สุวรรณขํา ยะลา
13889 28931 นาง ธนวรรณ  แคลวคลาด ยะลา
13890 55306 นาย สมหมาย  ลูกอินทรแ ยะลา
13891 1373 นางสาว วรรณกร  ภตูองลม รอยเอ็ด
13892 13524 นางสาว สมรัก  อุนเจริญ รอยเอ็ด
13893 13527 นาง สงกรานตแ  ยิ่งกําแหง รอยเอ็ด
13894 20656 นาย เสกสันตแ  จันทไทย รอยเอ็ด
13895 65858 นาย ปรัชญา  สุทธพิริิยะหทยั รอยเอ็ด
13896 13424 นาย ปยิะพงษแ  ประกอบเสริม รอยเอ็ด
13897 19778 นาย พณิ  แปนูสุขา รอยเอ็ด
13898 25661 นาง ณัฐริกา  ภาคฤทธิ์ รอยเอ็ด
13899 44152 นาง ชบาไพร  คําสีหแ รอยเอ็ด
13900 44154 นาง อนัญญา  ศรีระษา รอยเอ็ด
13901 47650 นาง วภิาภรณแ  ทองเบา รอยเอ็ด
13902 53657 นาง วจิิตรา  แสนเมืองชิน รอยเอ็ด
13903 16700 นาง พศิมัย  พนาดร รอยเอ็ด
13904 40070 นาง มัทนา  ศรีแสง รอยเอ็ด
13905 65857 นางสาว พรศิริ  สีหานาม รอยเอ็ด
13906 17676 นาง อนันรดา  ศรีรัตนประสิทธิ์ รอยเอ็ด
13907 17680 นาง สังขแวาล  ศิริวงศแ รอยเอ็ด
13908 18381 นางสาว รจนา  ศรีมงคล รอยเอ็ด
13909 40058 นางสาว จันทรแทติยแ  ภาคคําภู รอยเอ็ด
13910 58576 นาย ภาณุพงศแ  เมธาวี รอยเอ็ด
13911 13512 นาง นวรัตนแ  พริิยะธนกุล รอยเอ็ด
13912 20706 นาง นงนุช  ศรีชัยตุง รอยเอ็ด
13913 15846 นาย ภทัรชัย  มาสเหยีร รอยเอ็ด
13914 17694 นาง กอบกุล  เฟื่องฟู รอยเอ็ด
13915 23108 นางสาว กฤตาภรณแ  ทะราษี รอยเอ็ด
13916 23121 นาง นาตยา  มันตาพนัธแ รอยเอ็ด
13917 49192 นาย สัญญา  ยิ่งกําแหง รอยเอ็ด
13918 50482 นาย จิระเดช  ชุมสิงหแ รอยเอ็ด
13919 55082 นาย บรรดิษฐแ  ปติิแกนทราย รอยเอ็ด
13920 27847 นาย จํารูญศิลป  อินอุนโชติ รอยเอ็ด
13921 31039 นางสาว สายฝน  สังวบิตุร รอยเอ็ด
13922 13246 นาย สนอง  สุมมาตยแ รอยเอ็ด
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13923 17306 นาง สิริรัตนแ  กุนัน รอยเอ็ด
13924 17311 นาง ชยาทพิยแ  ธรุะกิจ รอยเอ็ด
13925 26528 นาย จอน  ศรีอุดร รอยเอ็ด
13926 34265 นางสาว พกิุล  ลักขษร รอยเอ็ด
13927 49194 นาย อนันตศักด์ิ  วชิัยศร รอยเอ็ด
13928 13362 นาย กรมิษฐแ  ไชยขันธแ รอยเอ็ด
13929 17687 นาง บญุยัง  จันทะมิตร รอยเอ็ด
13930 17692 นาย พรชัย  สืบเหลาง้ิว รอยเอ็ด
13931 17695 นาง ศิริวรรณแ  นามศรี รอยเอ็ด
13932 26592 นาย พนากรณแ  ประทมุขันธุแ รอยเอ็ด
13933 26593 นาง ภทัรานิษฐแ  อารีกูล รอยเอ็ด
13934 36316 นาย อภชิัย  มะยุระรักษแ รอยเอ็ด
13935 50452 นาง ปาริฉัตร  สืบเหลาง้ิว รอยเอ็ด
13936 14658 นาง ปยินุช  กันไธสง รอยเอ็ด
13937 26506 นาย อนุรักษแ  ผานสถิน รอยเอ็ด
13938 56204 นาง มลลาวรรณแ  นามเขต รอยเอ็ด
13939 56486 นางสาว นฤมล  รัตนพนัธแ รอยเอ็ด
13940 56854 นาง สิริพร  สังฆะมณี รอยเอ็ด
13941 56855 นางสาว จันทรแสุดา  จันทรแเสถียร รอยเอ็ด
13942 17299 นาง รุงนภา  การฟุูง รอยเอ็ด
13943 17300 นาง ปาริชาติ  พลพนัธแ รอยเอ็ด
13944 17301 นางสาว จารุดา  ศรีนารา รอยเอ็ด
13945 17302 นางสาว ละมุล  จันสุริยแ รอยเอ็ด
13946 23426 นางสาว อัมพร  สารจันทรแ รอยเอ็ด
13947 31077 นาง กนกพร  ศรีเมือง รอยเอ็ด
13948 57738 นางสาว อนงลักษณแ  ฝนหวานไฟ รอยเอ็ด
13949 58313 นาย สุริยัน  แสงเสวก รอยเอ็ด
13950 13413 นาย จักรพล  กรุงแสนเมือง รอยเอ็ด
13951 13414 นางสาว วนัทนา  งอนสวาง รอยเอ็ด
13952 13417 นาง ฐิตาภรณแ  จอมคําสิงหแ รอยเอ็ด
13953 32581 นาย เวโรจนแ  ศรีปใดถา รอยเอ็ด
13954 41622 นาย อดุลยแ  สุไผโพธิ์ รอยเอ็ด
13955 52233 นางสาว พชัราภรณแ  เพง็ปอภาร รอยเอ็ด
13956 56489 นางสาว ชอฟาู  พลแดง รอยเอ็ด
13957 64560 นางสาว ดวงใจ  ปใดชานิตยแ รอยเอ็ด
13958 29715 นาง มลฤดี  เวยีงอินทรแ รอยเอ็ด
13959 29800 นางสาว อังคณา  แพงถิ่น รอยเอ็ด
13960 36338 นาง รุจิโรจนแ  ปริุสา รอยเอ็ด
13961 42899 นาง อุบลวรรณแ  สุวรรณแ รอยเอ็ด
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13962 40068 นาย ชาญยุทธ  พรมสุทธิ รอยเอ็ด
13963 23486 ส.ต.ท. รัตนชัย  ออนทรัพยแ รอยเอ็ด
13964 55159 นาง ชนิสรา  มาศสําโรง รอยเอ็ด
13965 13657 นาง สุพรรณิกา  เย็นทรัพยแ รอยเอ็ด
13966 23491 นาง เกษร  ออนทรัพยแ รอยเอ็ด
13967 67459 นาง สุดใจ  กั๊กกล่ัน รอยเอ็ด
13968 13435 ส.ต.ท. สุดใจ  อินทรแสีเมือง รอยเอ็ด
13969 13438 นาย ไพฑูรยแ  สุรเสน รอยเอ็ด
13970 17720 นาย ประดิษฐแ  โยธาจันทรแ รอยเอ็ด
13971 25637 นางสาว เนาวรัตนแ  อุดมทรัพยแ รอยเอ็ด
13972 25638 วาที่ร.ต. ไมตรี  เทศพรม รอยเอ็ด
13973 34267 นาย ประเสริฐ  กวยทอง รอยเอ็ด
13974 34268 นางสาว นพรัตตแ  พระโพธิ์ รอยเอ็ด
13975 34271 นาง กาญจนา  กวยทอง รอยเอ็ด
13976 36144 นาย ยงคแ  สามี รอยเอ็ด
13977 56236 นาง ทพิวรรณ  คําลือ รอยเอ็ด
13978 17278 ส.ต.ต. ปรีชา  ปามา รอยเอ็ด
13979 26480 นาย สุขสันตแ  บวัลอย รอยเอ็ด
13980 26486 นาง สมพศิ  บวัลอย รอยเอ็ด
13981 41195 นาง วศิรุตา  พลภเูมือง รอยเอ็ด
13982 49763 พ.จ.อ. กองหลา  พลสุวรรณแ รอยเอ็ด
13983 24315 นาย ฉัตรชัย  พลภกัดี รอยเอ็ด
13984 25645 นาง ดวงฤดี  เสาวพนัธแ รอยเอ็ด
13985 31086 นาง ประภาพนัธแ  อาษาธง รอยเอ็ด
13986 31104 นาง ชลดา  คุณหงสแ รอยเอ็ด
13987 32029 นาย อธวิฒิุ  ทะนะไชย รอยเอ็ด
13988 32030 นางสาว เฉลิมขวญั  ลือจันดา รอยเอ็ด
13989 43269 นางสาว วธดิา  โพธิม์ะฮาด รอยเอ็ด
13990 17270 นาง วารุณี  ศรีกระทุม รอยเอ็ด
13991 38412 นางสาว สุทธรัิตนแ  สายสุข รอยเอ็ด
13992 20622 นาง พมิล  ทาจําปา รอยเอ็ด
13993 25646 นาง รัตนพร  ติสองเมือง รอยเอ็ด
13994 25650 นาย วชัรพงษแ  ทนัดา รอยเอ็ด
13995 39573 นาย บญุตา  กองพธิี รอยเอ็ด
13996 47529 นางสาว อัญชลี  ราบรีุ รอยเอ็ด
13997 55202 นางสาว ธนัญชนก  จันทะคาม รอยเอ็ด
13998 13309 นาง อนันตา  บตุรตะกาศ รอยเอ็ด
13999 23493 นาย ใหม  ลาวงษา รอยเอ็ด
14000 23495 นาง สุพรรณ  แซตาง รอยเอ็ด
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14001 25651 นาง จิรัชญา  สีสินธุแ รอยเอ็ด
14002 25652 นางสาว ทองเพยีร  ศรีเที่ยง รอยเอ็ด
14003 26275 นางสาว ละมุด  เนื้อจันทา รอยเอ็ด
14004 26276 นาง แกวตา  ชินภกัด์ิ รอยเอ็ด
14005 46230 ส.อ. ประเทอืง  โสสีดา รอยเอ็ด
14006 62464 นาง แจมใส  จันทรแเพง็ รอยเอ็ด
14007 20796 นางสาว พกิุล  สรอยงาม รอยเอ็ด
14008 33858 นางสาว จุฑารัตนแ  เหลามา รอยเอ็ด
14009 16722 นาย อาภนิันทแ  สามารถ รอยเอ็ด
14010 13672 วาที่ร.ต. ทว ี วรวเิศษ รอยเอ็ด
14011 17271 นางสาว ลัดดาวรรณ  มูลลีขิต รอยเอ็ด
14012 41607 นาง พฒันี  โพธิโ์สภา รอยเอ็ด
14013 17266 นาง อรินรัตนแ  ประมังคะตา รอยเอ็ด
14014 23766 นางสาว ปริณตแฐรา  ใจกลา รอยเอ็ด
14015 27854 นาง ศิริพร  บญุแตง รอยเอ็ด
14016 32031 นางสาว ดวงทพิยแ  ไตรทพิยแ รอยเอ็ด
14017 35010 จ.ส.อ. ทรงวฒิุ  สัตบตุร รอยเอ็ด
14018 13660 ส.ต.ท. สายยนตแ  พาดฤทธิ์ รอยเอ็ด
14019 13663 นาง พชันี  ชางเสนา รอยเอ็ด
14020 27844 นาย ศิริชัย  ทองบุ รอยเอ็ด
14021 51664 นาง ปใญจรัตนแ  คามวลัยแ รอยเอ็ด
14022 60164 นางสาว โชติกา  สุวรรณหงสแ รอยเอ็ด
14023 65377 จาสิบเอก เจษฎา  ชมภพูาน รอยเอ็ด
14024 65378 นาง บวัเรียน  ศรีปานวงศแ รอยเอ็ด
14025 67121 นาง โสภา  ผลผาเลิศ รอยเอ็ด
14026 67122 นาง ตอย  ขันโท รอยเอ็ด
14027 13676 นาย สุพนัธแ  สืบสิงหแ รอยเอ็ด
14028 67647 จ.ส.ท. วรีะพงษแ  แสนตลาด รอยเอ็ด
14029 17268 นาง ฐิติยา  มหาอุตยแ รอยเอ็ด
14030 17269 นาย ชัชพงษแ  ตาลกุล รอยเอ็ด
14031 17273 นาง สายใจ  ออนเรือง รอยเอ็ด
14032 25653 นาง มาลัยวรรณ  ศรีสุธญัญาวงศแ รอยเอ็ด
14033 25654 นาง สนั่น  ฤทธทิกัษแ รอยเอ็ด
14034 31087 นางสาว ดวงจิต  เสนามาต รอยเอ็ด
14035 31088 นาง อําพนั  ชาวงษแ รอยเอ็ด
14036 36323 นาง สุวรรณี  จํารัสภมูิ รอยเอ็ด
14037 49510 นาง ดวงใจ  ภพูานทอง รอยเอ็ด
14038 55084 ส.อ. อํานาจ  โสภาชัย รอยเอ็ด
14039 66620 นาง ปรียา  คําแหงพล รอยเอ็ด
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14040 13674 นางสาว วงเดือน  จันศักดา รอยเอ็ด
14041 17259 ส.ต.ต. ชูศักด์ิ  ศิริเลิศ รอยเอ็ด
14042 31090 นาย วชิัย  โตนวธุ รอยเอ็ด
14043 3643 นาง สุภาพร  มณีจักรแ รอยเอ็ด
14044 13831 นาย ไพวลัยแ  คุณชื่น รอยเอ็ด
14045 23371 นาย วรีพงษแ  บญุพนัธแ รอยเอ็ด
14046 23372 นาง เกศยา  ปลายไม รอยเอ็ด
14047 23374 นาง จิรัฐยา  สิมมาลา รอยเอ็ด
14048 23375 นาย ไพรัตนแ  จันทรแโสภา รอยเอ็ด
14049 31092 นาง ประนอม  แคนลา รอยเอ็ด
14050 40053 นางสาว ดวงดาว  สีภมูิ รอยเอ็ด
14051 40072 นางสาว มณธลิา  ใฝุฝใน รอยเอ็ด
14052 50578 นาย ไผทนงคแ  ยะตะโคตร รอยเอ็ด
14053 50579 นาง พรรณี  แพนล้ินฟาู รอยเอ็ด
14054 50580 นางสาว กรรณฐกาญจนแ  วมิลสม รอยเอ็ด
14055 56557 จ.อ. บญัชา  อามาตยแเสนา รอยเอ็ด
14056 63984 นาย ธฤตพณ  ชํานาญจันทรแ รอยเอ็ด
14057 31094 นาง กัลยารัตนแ  เทยีมตรี รอยเอ็ด
14058 43271 นาย สิทธชิัย  ชนะศรี รอยเอ็ด
14059 44974 นาย ภทัรพงศแ  สิมสี รอยเอ็ด
14060 44975 นาย ธงชัย  สังฆวาที รอยเอ็ด
14061 20676 นาง จรรยา  จันทรแเต้ีย รอยเอ็ด
14062 20681 นาง เตือนใจ  ทองบุ รอยเอ็ด
14063 20684 นาย วรีะศักด์ิ  จันทรแเต้ีย รอยเอ็ด
14064 20687 นาง ญาติกา  สรสิทธิ์ รอยเอ็ด
14065 20695 นาง มณีรัตนแ  ศรีเทยีมเงิน รอยเอ็ด
14066 23460 นาย สัญญา  จํารัสภมูิ รอยเอ็ด
14067 23461 นาง ธนภรณแ  วงษแชาดี รอยเอ็ด
14068 23462 นางสาว นิภาพร  วรรณสิงหแ รอยเอ็ด
14069 31171 นาย นิรันดร  วงษแชาดี รอยเอ็ด
14070 40105 นาง นิตยา  บญุเที่ยง รอยเอ็ด
14071 40749 นาย อนุคิด  กาสิงหแ รอยเอ็ด
14072 67258 นาย พรีพงศแ  โพธิห์อม รอยเอ็ด
14073 13381 นาง รุงนภา  ยิ่งกําแหง รอยเอ็ด
14074 13404 นาง จินตนา  ฤทธิข์ันธแ รอยเอ็ด
14075 13405 นาง เพญ็ศรี  โสรัจจแ รอยเอ็ด
14076 13408 นาง ถนอมจิต  ธรรมสาร รอยเอ็ด
14077 13409 นาย สวรรคแ  เอกรักษา รอยเอ็ด
14078 13410 นาง สิริพร  สิงหแเสนา รอยเอ็ด
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14079 42503 นางสาว รุงรัตนแ  หงสแวลัิย รอยเอ็ด
14080 53091 นางสาว ประภาวดี  ชนิดกุล รอยเอ็ด
14081 57880 นาง สุจิตตา  สมบรูณแ รอยเอ็ด
14082 59618 นาย วทิยา  ฤทธิข์ันธแ รอยเอ็ด
14083 59859 นาง เฉิดฉัน  อักคะจุน รอยเอ็ด
14084 13570 นางสาว ณัฎฐนิช  แกววงศา รอยเอ็ด
14085 32593 นางสาว ยุเพยีร  แสงพารา รอยเอ็ด
14086 34275 นาง วไิลลักษณแ  คําคุณา รอยเอ็ด
14087 34278 นางสาว บหุลัน  บญุสิทธิ์ รอยเอ็ด
14088 67653 นาย ศุภกฤต  เสถียรเขต รอยเอ็ด
14089 68010 นางสาว รังสิต  คางคํา รอยเอ็ด
14090 68011 นางสาว อุไรวรรณ  ลาโพธิ์ รอยเอ็ด
14091 23476 นาง สมปอง  วงคแอินตา รอยเอ็ด
14092 25666 นาย ประสาทพร  บศุยแรัศมี รอยเอ็ด
14093 32036 นาง กฤษณา  จตุรวงคแ รอยเอ็ด
14094 17238 นาย อภรัิกษแ  แกวมงคล รอยเอ็ด
14095 23440 นาง วชัาภรณแ  พรมมา รอยเอ็ด
14096 23442 นาง อรวรรณ  อุทธสิินธุแ รอยเอ็ด
14097 23443 นาง รัสมี  สารทอง รอยเอ็ด
14098 23445 นางสาว ปริชาติ  บญุสิทธิ์ รอยเอ็ด
14099 23448 นาง คณึงนิตยแ  ปใกเขตานัง รอยเอ็ด
14100 32597 นาย ภผูา  ชินภาค รอยเอ็ด
14101 32598 นาง จินตนา  เครือน้ําคํา รอยเอ็ด
14102 61108 นางสาว เพญ็ศรี  ไหดงยาง รอยเอ็ด
14103 68235 นาง รินลดา  ชินภาค รอยเอ็ด
14104 13399 นาย ธนัตถแ  พรมมาตยแ รอยเอ็ด
14105 13403 นาง กิตติภรณแ  แกวมงคล รอยเอ็ด
14106 19842 นางสาว ระววิรรณ  พรมลี รอยเอ็ด
14107 31102 นาย สุเทพ  แสนเสนา รอยเอ็ด
14108 31103 นาง อุดมลักษณแ  คงแสนแกว รอยเอ็ด
14109 31105 นางสาว ภรภทัรแ  สีหามายา รอยเอ็ด
14110 31106 นาย สุริเชษฏฐแ  ชุมสิงหแ รอยเอ็ด
14111 41623 นาย สมบติั  มูลพมิพแ รอยเอ็ด
14112 42136 นาง พชัรี  สุทธปิระภา รอยเอ็ด
14113 50484 นาง นันทแนภสั  ชุมสิงหแ รอยเอ็ด
14114 68322 นาย ทรงพล  จันทราคา รอยเอ็ด
14115 13394 นาย ศิริพงษแ  พรมมา รอยเอ็ด
14116 13533 ดร. ชนมแเฉลิม  สาระมาน รอยเอ็ด
14117 51614 นาง ถนอม  คุมสระพรหม รอยเอ็ด
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14118 51615 นาง โสภาวดี  อนันตัง รอยเอ็ด
14119 51618 นาง วไิลพร  เสียงใส รอยเอ็ด
14120 51619 นาย อรรคเดช  เจริญธนิตกุล รอยเอ็ด
14121 17744 นาง พวงพนัธแ  ฉะออน รอยเอ็ด
14122 17747 นาง ชลลดา  นาคมนตแ รอยเอ็ด
14123 31100 นางสาว บษุบา  ธรรมมีภกัดี รอยเอ็ด
14124 18356 นาย พบิลูยแ  พลีใส รอยเอ็ด
14125 25663 วาที่ร.ต. สันติวฒันแ  ศรีสมุทร รอยเอ็ด
14126 43276 นาย อัชชะญะ  วริะษร รอยเอ็ด
14127 13346 นางสาว ภารดี  เจนเชี่ยวชาญ รอยเอ็ด
14128 25696 นาง ฉว ี นะวะกาศ รอยเอ็ด
14129 35470 นาย เมธ ี สาระพล รอยเอ็ด
14130 35066 นาง สันทนี  ศิริเวช รอยเอ็ด
14131 59098 นาง วรรณพร  ใจหาญ รอยเอ็ด
14132 24008 นางสาว วมิลลักษณแ  นิลผาย รอยเอ็ด
14133 31112 นาง ประหยัด  ทะวะโร รอยเอ็ด
14134 52172 นาย สมศักด์ิ  สุภารี รอยเอ็ด
14135 54336 นางสาว ขวญัใจ  อันทะไชย รอยเอ็ด
14136 61803 นาง วาสนา  วงศแสมศรี รอยเอ็ด
14137 61805 นาง ไพรินทรแ  วงษแแหวน รอยเอ็ด
14138 61806 นาย ถวลิ  สุมมาตยแ รอยเอ็ด
14139 17729 นาย วรพงษแ  อารีเอื้อ รอยเอ็ด
14140 17730 นาย กรวชิญแ  ภกูัน รอยเอ็ด
14141 29718 นางสาว สฤทธิต์า  ประชาไนยแ รอยเอ็ด
14142 46643 นาง อรรฆภรณแ  ภกูัน รอยเอ็ด
14143 31143 นางสาว ธญัญพทัธแ  จรัสดํารงนิตยแ รอยเอ็ด
14144 36317 นาย สงาเกียรติ  นามไพร รอยเอ็ด
14145 41624 นาง ฐิตินันทแ  วนิทะไชย รอยเอ็ด
14146 67287 นางสาว ขนิษฐา  สุทธปิระภา รอยเอ็ด
14147 17736 นาง สายลม  ยอมอารียแ รอยเอ็ด
14148 17738 นาย บญุเริง  ศรีระบตุร รอยเอ็ด
14149 40083 นางสาว วนิดา  ไตรทรัพยแ รอยเอ็ด
14150 40084 นาง วภิาพร  ทศวฒันแ รอยเอ็ด
14151 64712 นาง ปภชิญา  หงษแธานี รอยเอ็ด
14152 64713 นาย ทรีนนทแ  ศรีสวสัด์ิ รอยเอ็ด
14153 64714 นาง วริศรา  เวยีงอินทรแ รอยเอ็ด
14154 41629 นางสาว ธนิการแ  แทนศิลา รอยเอ็ด
14155 54513 นาย มงคล  ภวาระศรี รอยเอ็ด
14156 54534 นาง วาสนา  แกนนาคํา รอยเอ็ด
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14157 54888 นาย ประทปี  สีลาแสง รอยเอ็ด
14158 59944 นางสาว กนกวรรณ  สุภาพสุนทร รอยเอ็ด
14159 27911 นาง อุดมพร  จันเต รอยเอ็ด
14160 46570 นางสาว พรรัชดา  อังกาบ รอยเอ็ด
14161 62179 นางสาว รัตนา  อวนกันยา รอยเอ็ด
14162 61752 นางสาว มนตแพชัร  สมพงษแพนัธุแ รอยเอ็ด
14163 61754 นาง พรทพิยแ  ไกรแกว รอยเอ็ด
14164 67291 นางสาว นัทชยานันทแ  สืบศรี รอยเอ็ด
14165 56334 นางสาว จิราภรณแ  นอยหางหวา รอยเอ็ด
14166 13316 จ.อ. ผดุงศักด์ิ  ตลาศาสตรแ รอยเอ็ด
14167 34296 นาง ดวงใจ  คําบญุมี รอยเอ็ด
14168 35771 นางสาว ศิรินันทยา  สรวยงาม รอยเอ็ด
14169 25693 นาย สุรพล  กุชโร รอยเอ็ด
14170 62178 นางสาว มลิวรรณ  พละวฒัรแ รอยเอ็ด
14171 13224 นาง เปรมสิณี  หลุบเลา รอยเอ็ด
14172 17726 นาง มนพทัธแ  วเิศษวงษา รอยเอ็ด
14173 23260 นาย ชินวตัร  แดนนาเลิศ รอยเอ็ด
14174 46646 นางสาว ศิริพนัธแ  สาลัง รอยเอ็ด
14175 49591 นางสาว สิริอาภา  ยันตะกนก รอยเอ็ด
14176 58373 นางสาว ธารารัตนแ  มิตรอุดม รอยเอ็ด
14177 45450 นาย ฐิติ  ภาษี รอยเอ็ด
14178 45609 นาง ปยิะกร  สังสนา รอยเอ็ด
14179 45613 นางสาว นิตยา  รัตนตรัยวงคแ รอยเอ็ด
14180 45614 นางสาว สุภาภรณแ  สุดาเดช รอยเอ็ด
14181 46979 นาย นพพร  สมชื่อ รอยเอ็ด
14182 68517 นาย กฤตพชัรแ  ผิวเกล้ียง รอยเอ็ด
14183 46231 นางสาว ขวญัใจ  เต็มใจ รอยเอ็ด
14184 18375 นาย ศิริชัย  คํานวนดี รอยเอ็ด
14185 26395 นางสาว กุลวดี  วงษแวพิฒันแ รอยเอ็ด
14186 31123 นาง นิธนิาถ  สุดบอนิจ รอยเอ็ด
14187 36329 นาง ดวงใจ  เนาวบตุร รอยเอ็ด
14188 64154 นาย นัทธ ี คันธา รอยเอ็ด
14189 13301 นางสาว มารยาท  พานิชยแพนัธุแ รอยเอ็ด
14190 30827 นาง ปใทมพร  ลิขิตวาส รอยเอ็ด
14191 62182 นาง อรัญญา  แกวกาหลง รอยเอ็ด
14192 12910 นาง วงเดือน  ศรีสุวรรณแ รอยเอ็ด
14193 14221 นาง สายทอง  สังฆะมณี รอยเอ็ด
14194 25678 นาง ภทัรชริญา  ศรีพล รอยเอ็ด
14195 25679 นาง ณปภชั  จันทะวงษา รอยเอ็ด
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14196 40751 นาง สุติมา  วรชินา รอยเอ็ด
14197 57936 นาย ชัชชัย  พมิพแแพทยแ รอยเอ็ด
14198 25957 นาย ชัชวาลยแ  ใตเมืองปาก รอยเอ็ด
14199 31130 นาย ไมตรี  มัดหา รอยเอ็ด
14200 34303 นาย ชัยยงคแ  บรรพจันทรแ รอยเอ็ด
14201 25687 นางสาว วจันา  แวงวรรณ รอยเอ็ด
14202 62072 จ.อ. สุรเมธ  ทองดวง รอยเอ็ด
14203 26536 นางสาว สมถวลิ  ลํ้าจุมจัง รอยเอ็ด
14204 31131 นาย สุขสันตแ  เหลามา รอยเอ็ด
14205 56556 ส.อ. กฤตธชั  มลาขันธแ รอยเอ็ด
14206 13257 นาง เกศแกว  พลวชิิต รอยเอ็ด
14207 13351 นาง ภรภทัร  นภทัรวรกิจ รอยเอ็ด
14208 40077 นาง รัชฎาภรณแ  ระมัดไธสง รอยเอ็ด
14209 12886 นางสาว ชุลีกร  ชมเชี่ยวชาญ รอยเอ็ด
14210 13503 นาง ลมหวน  บตุรแสนโคตร รอยเอ็ด
14211 13510 นาง อรามลักษณแ  นากุมา รอยเอ็ด
14212 13497 นาย นาวนิ  แฝงจันดา รอยเอ็ด
14213 31114 นาย ฐกร  พนัระกา รอยเอ็ด
14214 17749 นางสาว พชันี  อุดมพร รอยเอ็ด
14215 31078 นาง นันทนา  ชางศรี รอยเอ็ด
14216 13355 นาย สมเดช  กิ่งแกว รอยเอ็ด
14217 25675 นางสาว พกิุล  พฤกกาเหลา รอยเอ็ด
14218 13271 นางสาว ทวิาพร  ไชยทะ รอยเอ็ด
14219 58652 นาย ธานินทรแ  ก่ําสี รอยเอ็ด
14220 13261 นาย ปยิะ  ปใตถาทมุ รอยเอ็ด
14221 5570 นางสาว บวัพศิ  คําแดงใสยแ รอยเอ็ด
14222 26417 นาย ศิริมงคล  สมเพชร รอยเอ็ด
14223 17253 นาง เพญ็พศิ  รังษา รอยเอ็ด
14224 43802 นาย ปใญญา  น้ําใจดี รอยเอ็ด
14225 11948 นางสาว พศิวาส  เกื้อหนองขุน รอยเอ็ด
14226 20627 นางสาว สุนันทา  ไขระวิ รอยเอ็ด
14227 35768 นาง ดวงตะวนั  คุนาเลา รอยเอ็ด
14228 36356 นาย เกียรติคุณ  จุลมณี รอยเอ็ด
14229 45258 นางสาว สมปอง  สทานอาจ รอยเอ็ด
14230 45617 นาง สุนิษา  คําชาลี รอยเอ็ด
14231 16728 นาง จตุพร  น้ําใจดี รอยเอ็ด
14232 40950 นาง พนิดา  แสงจันดา รอยเอ็ด
14233 64539 จ.อ. จีระนันทแ  แสงภกัดี รอยเอ็ด
14234 64540 นางสาว วาสนา  แกวไพรวนั รอยเอ็ด
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14235 64541 นางสาว สายันตแ  โพธคํิา รอยเอ็ด
14236 65174 นาย วชิิต  ทองมี รอยเอ็ด
14237 67596 นาย อาคม  สังฆะมาตยแ รอยเอ็ด
14238 34101 นางสาว นงลักษณแ  นนทสีหา รอยเอ็ด
14239 36352 นาย สยาม  อาสาคุณ รอยเอ็ด
14240 25514 นาย ปรารพ  แสงกุดเรือ รอยเอ็ด
14241 27879 นาง สุภาภรณแ  เต็มใจ รอยเอ็ด
14242 31129 นาง จิราภรณแ  สินธศิุริ รอยเอ็ด
14243 32610 นาย ประภาส  ยศพทิกัษแ รอยเอ็ด
14244 55262 นางสาว บญุชม  นามบญุลือ รอยเอ็ด
14245 13555 นาย สุทธพิงษแ  กุลธนิี รอยเอ็ด
14246 13556 นาย ศุภมิต  คนไว รอยเอ็ด
14247 13560 นาง ชนิตา  รูเกณฑแ รอยเอ็ด
14248 13561 นาง วราภรณแ  ชมภพูฤกษแ รอยเอ็ด
14249 13562 นาง ไวรินทรแ  สุระ รอยเอ็ด
14250 13563 นาย เฉลิม  กอธวชั รอยเอ็ด
14251 13565 นาย สายันตแ  โนนทงิ รอยเอ็ด
14252 13566 นาย ถาวร  เพิ่มผล รอยเอ็ด
14253 23393 นาย ศรีศักด์ิ  เวยีงนนทแ รอยเอ็ด
14254 31133 นาย สุริยา  นาเมืองรักษแ รอยเอ็ด
14255 36358 นาง กนกวรรณ  จงกลรัตนแ รอยเอ็ด
14256 13574 จ.ส.อ. สักขี  ผานจังหาร รอยเอ็ด
14257 13411 นาง ชวนพศิศิริ  ศรีบวัเทศ รอยเอ็ด
14258 13582 นาง สุดารัตนแ  วารีวงษแ รอยเอ็ด
14259 13545 นาย พฒันพงษแ  ศรีวเิศษ รอยเอ็ด
14260 27882 นาง วภิารัตนแ  คําโคตรสูนยแ รอยเอ็ด
14261 13357 นาย ภวูภทั  พมิพลิา รอยเอ็ด
14262 48446 นาง อุมาพร  ราโชติ รอยเอ็ด
14263 13554 นาย สมเกียรติ  กําหอม รอยเอ็ด
14264 64694 นาง สมพร  พนัธุแชัย รอยเอ็ด
14265 65804 นางสาว นิธนิันตแ  กลางบรัุมยแ รอยเอ็ด
14266 67821 นาย สาคร  ปากวเิศษ รอยเอ็ด
14267 23391 นาง พนัทพิยแ  สมสารแ รอยเอ็ด
14268 23396 นาย พสิิฏฐแ  สุทธปิระภา รอยเอ็ด
14269 48929 นาย วษิณุกรณแ  ขันธวชิัย รอยเอ็ด
14270 13583 นาง ทองปอน  โพธสุิวรรณแ รอยเอ็ด
14271 17230 นางสาว เชาวลักษแ  สุขกันหา รอยเอ็ด
14272 17233 นางสาว งามจิต  พลูเพิ่ม รอยเอ็ด
14273 18364 นาย ชัยวฒันแ  บญุไชย รอยเอ็ด
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14274 42902 นาง นภาพร  ไชยโชค รอยเอ็ด
14275 42903 นางสาว นิตยา  อุปใชฌายแ รอยเอ็ด
14276 60283 นางสาว ปริุมปรัชญแ  ฉ่ํามณี รอยเอ็ด
14277 61699 นางสาว ยุพนิ  วงละคร รอยเอ็ด
14278 13472 นางสาว ศรีสุดา  จําปาลาศ รอยเอ็ด
14279 18362 นาย ณรงคแ  บบุผากัณฑแ รอยเอ็ด
14280 22175 นาง ธนัยพร  สิทธศัิกด์ิ รอยเอ็ด
14281 25700 นาง วยิดา  พเินตร รอยเอ็ด
14282 54986 นางสาว นารี  อรัญโสต รอยเอ็ด
14283 13330 นาง นภทัร   เมืองสนาม  แม็คคอลแลัม รอยเอ็ด
14284 13666 นาง รจนา  มยุโรวาท รอยเอ็ด
14285 13667 นาง สมจิตร  สารพล รอยเอ็ด
14286 13668 นาย บญุเลียง  พดุตาล รอยเอ็ด
14287 13669 นาย สัญญา  ศรีผลสมอ รอยเอ็ด
14288 18398 นาง ดวงสมร  นาเมือง รอยเอ็ด
14289 31144 นางสาว เรณู  รุงแสง รอยเอ็ด
14290 45618 นาง รุงฤดี  เศรษโฐ รอยเอ็ด
14291 51826 นาง นิตยา  ศรีผลสมอ รอยเอ็ด
14292 51920 นาง รุงนภา  กาแกว รอยเอ็ด
14293 55846 ส.อ. สุทศันแ  สัจจา รอยเอ็ด
14294 58336 นาง สมบติั  สงศรีสุข รอยเอ็ด
14295 15070 นางสาว สมัย  บตุรราช รอยเอ็ด
14296 26513 นาย วฒิุนันทแ  หนัไชยศรี รอยเอ็ด
14297 27888 นาย ประชุม  บตุรดา รอยเอ็ด
14298 34333 นาย วจิิตร  จันทรประทกัษแ รอยเอ็ด
14299 44172 นางสาว กัณฐิภา  นนทะภา รอยเอ็ด
14300 45296 นางสาว ศุจิรัตนแ  ยมรัตนแ รอยเอ็ด
14301 46645 นาย สุรชัย  สาขี รอยเอ็ด
14302 47722 นางสาว วไิลวรรณ  น้ําคํา รอยเอ็ด
14303 13648 นาย เวชยันตแ  อารีเอื้อ รอยเอ็ด
14304 25703 นางสาว ไพรินทรแ  วรรณี รอยเอ็ด
14305 32052 นาย ปริชาพล  มวงมนตรี รอยเอ็ด
14306 40755 นาง วรชิต  อุปปะ รอยเอ็ด
14307 52556 นาย สุนทร  จินดาหนา รอยเอ็ด
14308 22131 นาย สุทศันแ  แวงหนิกอง รอยเอ็ด
14309 34350 นาง นุชนาฏ  ปริยานนทแ รอยเอ็ด
14310 54955 นางสาว ปใญจพฒันแ  เวยีงฆอง รอยเอ็ด
14311 13587 นาง ธดิารัตนแ  อารีเอื้อ รอยเอ็ด
14312 17239 นาย สุเทพ  อารณะโรจนแ รอยเอ็ด
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14313 17242 นาย นพดล  นามโน รอยเอ็ด
14314 34347 นาย กฤษณะ  อาจพรม รอยเอ็ด
14315 52307 นาง ดวงเดน  ลาสองชั้น รอยเอ็ด
14316 56606 นางสาว เรียม  สิทธศิรีจันทรแ รอยเอ็ด
14317 59860 นาย แมนญาติ  คํามณี รอยเอ็ด
14318 64872 จ.ส.อ. จ฿ะเอเ  ธรรมรักษแ รอยเอ็ด
14319 45228 นาย โชคชัย  คําบดุดี รอยเอ็ด
14320 27889 นาง เสด็จ  แสงภกัดี รอยเอ็ด
14321 37967 นาง สุกัญญา  ยุงทอง รอยเอ็ด
14322 48438 นาง กฤติยาภรณแ  ศรีสัจจา รอยเอ็ด
14323 13398 นาย กิตติเกียรติ  หงษแศรี รอยเอ็ด
14324 13630 นาง รัตนแสมัย  ปใ้นงาม รอยเอ็ด
14325 13634 นาง ฐิตาภา  เหม็ชนาน รอยเอ็ด
14326 18385 นาง ลาวลัยแ  ขันติวงศแ รอยเอ็ด
14327 31155 นาง วภิาพร  สีโร รอยเอ็ด
14328 44921 นาง กฤติยา  แหวนเงิน รอยเอ็ด
14329 27897 นาง พชรมน  สําโรงแสง รอยเอ็ด
14330 31152 นาง พมิพแชนก  มาศจันทรแ รอยเอ็ด
14331 31153 นาง ชวนพศิ  คําแสน รอยเอ็ด
14332 32053 นางสาว ศุวชิาดา  อุนเจริญ รอยเอ็ด
14333 34335 นางสาว รพพีรรณ  มาลําโกน รอยเอ็ด
14334 40118 นาย กันตภณ  เนตรวงคแ รอยเอ็ด
14335 41636 นาย กําพล  มืดทพัไทย รอยเอ็ด
14336 41637 นาง พรทพิยแ  ศรีสวาสด์ิ รอยเอ็ด
14337 59446 นาง แสงจันทรแ  แสนหนองหวา รอยเอ็ด
14338 39593 นางสาว อัจฉริยา  สิมมา รอยเอ็ด
14339 39595 นาย อําพนั  นาไทร รอยเอ็ด
14340 36367 นาย สุริยา  ผิวพรรณงาม รอยเอ็ด
14341 13243 นาย ปกาศิต  ฝุายขันธแ รอยเอ็ด
14342 17229 นาย ณัฐพงษแ  เลยไธสง รอยเอ็ด
14343 25717 นาง อาภรณแ  โพธจิันทรแ รอยเอ็ด
14344 32586 นางสาว นิดา  จันทรแแดง รอยเอ็ด
14345 32587 นางสาว ยุพนิ  พลอาษา รอยเอ็ด
14346 32589 นาย ทวศัีกด์ิ  พฒันสระคู รอยเอ็ด
14347 21716 นาง สิรินาฎ  แกนโมก รอยเอ็ด
14348 45940 นาย วฒิุชัย  แกนโมก รอยเอ็ด
14349 40100 นาย สุรพล  พรมกันหา รอยเอ็ด
14350 13333 นาง ศริญญา  สาสนาม รอยเอ็ด
14351 23382 นาย สันติภาพ  มูลเซอรแ รอยเอ็ด
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14352 41638 นางสาว พชัรี  ประชุมศรี รอยเอ็ด
14353 42139 นาง วนัทนา  สืบสี รอยเอ็ด
14354 48450 นาย สุพรรณ  จันทรแหา รอยเอ็ด
14355 56331 นาย สวาง  เลิศพนัธแ รอยเอ็ด
14356 56332 นาง สรอยทอง  ไชยา รอยเอ็ด
14357 22122 นาย ประวทิยแ  ลําพาย รอยเอ็ด
14358 22168 นางสาว สุมิตรา  สุกใส รอยเอ็ด
14359 45622 นาง นาริน  เอ็นดู รอยเอ็ด
14360 13481 นาย บรรลุ  สัตยแตัง รอยเอ็ด
14361 16713 นาย สวสัด์ิ  เชิงหอม รอยเอ็ด
14362 41639 นาย เพยีร  สุขขารมยแ รอยเอ็ด
14363 58575 นางสาว กรรณิการแ  สรอยเสนา รอยเอ็ด
14364 13373 นาย ประจักษแ  อุณาศรี รอยเอ็ด
14365 17157 นางสาว วไิลรัตนแ  เชิงหอม รอยเอ็ด
14366 31162 นาง ณัฏฐนันทแ  อินธจิักร รอยเอ็ด
14367 41208 นาย พชิิตชัย  พมิพแภงูา รอยเอ็ด
14368 66384 นาย ประสงคแ  ชินศรี รอยเอ็ด
14369 13433 นางสาว ปทติตา  วาระสิทธิ์ รอยเอ็ด
14370 23497 นาง พรรณภา  อุปพลเถียร รอยเอ็ด
14371 23498 นาง โรณี  ใสสูงเนิน รอยเอ็ด
14372 41641 นางสาว ลําปาง  มะโนธรรม รอยเอ็ด
14373 51891 นาง กาญจนา  สําราญพล รอยเอ็ด
14374 13412 นาง ณัฐมน  ภมูิมาศ รอยเอ็ด
14375 51592 นาย ทองเพชร  สูสุข รอยเอ็ด
14376 13367 ส.ต.ท. อินทรียแ  โกกิลารัตนแ รอยเอ็ด
14377 13368 นางสาว ขวญัตา  สอนมาลา รอยเอ็ด
14378 13370 นางสาว เกศสุดา  สระเกษ รอยเอ็ด
14379 13650 นาย วมิล  ขันหนองจอก รอยเอ็ด
14380 23398 นาย สมจิตร  คมจิตร รอยเอ็ด
14381 34352 นาง ชลธชิา  โพธสิาขา รอยเอ็ด
14382 51591 นาง สุบงกต  ขันธทตับํารุง รอยเอ็ด
14383 13363 นาง พศิมัย  มาตายะสี รอยเอ็ด
14384 13364 นางสาว รุงนภา  โภคาสุข รอยเอ็ด
14385 19770 นาย นพดล  ชัยหาทบั รอยเอ็ด
14386 26458 นางสาว อริสรา  สัตยาคุณ รอยเอ็ด
14387 13651 นาง นิตยา  หลงทวปี รอยเอ็ด
14388 13653 นาง สุบรร  ณรงคแไชย รอยเอ็ด
14389 13656 นาย เฉลิมชัย  พลแดง รอยเอ็ด
14390 16690 นาย จักรกริช  เข็มแปนูพะเนา รอยเอ็ด
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14391 20754 นาง ยุพนิ  มาตยแทองจันทรแ รอยเอ็ด
14392 20760 นางสาว อุบลรัตนแ  ลาพงั รอยเอ็ด
14393 29761 นาง วไิลลักษณแ  ศิริ รอยเอ็ด
14394 31163 นางสาว อนุธดิา  เครือแวงมล รอยเอ็ด
14395 54847 นาง จิราพร  พลอาสา รอยเอ็ด
14396 66589 นางสาว จิราวรรณ  ไชยงาม รอยเอ็ด
14397 13588 นางสาว ณิชชา  ดิษฐเนตร รอยเอ็ด
14398 18394 นางสาว จารุณี  สุภาพ รอยเอ็ด
14399 25705 นาง สุพรรณษา  เจ็นประโคน รอยเอ็ด
14400 25706 นาง วไิลพร  จันทรแเสละ รอยเอ็ด
14401 44599 นาง เยาวลักษณแ  การะเกษ รอยเอ็ด
14402 44600 นางสาว พรสวรรคแ  แนนอุดร รอยเอ็ด
14403 63578 พ.อ.ต. คมกริช  อาจหาญ รอยเอ็ด
14404 13376 นาย พรสุขี  วจิิตขะจี รอยเอ็ด
14405 13377 นาย รังสฤษด์ิ  อุลมาน รอยเอ็ด
14406 27899 นาง กัลยวฒันแ  สุมมาตยแ รอยเอ็ด
14407 28362 นางสาว อารีรัตนแ  ดวงทอง รอยเอ็ด
14408 31168 นาย นพพร  จันทรแเสละ รอยเอ็ด
14409 41647 ส.อ. พธุ  ศรีอุดร รอยเอ็ด
14410 48976 นาย อภคิม  ขันติวงศแ รอยเอ็ด
14411 56335 วาที่ร.ต. ประภาษ  รักพงษแ รอยเอ็ด
14412 13321 นาย วนิัย  ไชยโสภา รอยเอ็ด
14413 26461 นางสาว ทองเพยีร  ยินดีมาก รอยเอ็ด
14414 31164 นางสาว พศิมัย  มีจันทรแ รอยเอ็ด
14415 41596 นาง วราพร  ชินวงษแ รอยเอ็ด
14416 41648 นางสาว เกษร  โวหารกลา รอยเอ็ด
14417 41649 นางสาว สุธรีา  สุมาลี รอยเอ็ด
14418 51919 นางสาว มุกดา  วสูิตรรัตนแ รอยเอ็ด
14419 25707 นางสาว พลอยพรพรรณ  เชิงสะอาด รอยเอ็ด
14420 31165 นาย อนุชา  สืบสําราญ รอยเอ็ด
14421 47728 นาย พงษแเมธา  ยินดีมาก รอยเอ็ด
14422 51651 นาง สายฝน  สีราชระคานนทแ รอยเอ็ด
14423 13241 นาง เบญญาภา  บญุชาโด รอยเอ็ด
14424 17721 นางสาว สุภาพ  สวสัด์ิพาณิชยแ รอยเอ็ด
14425 26565 นาง วรรณพร  สุนทรวฒันแ รอยเอ็ด
14426 27856 นาย พศิาล  พลิาภ รอยเอ็ด
14427 52516 นาง กรรณิการแ  โชคชาตรี รอยเอ็ด
14428 17128 นาง นพรัตนแ  พรมมาลัย รอยเอ็ด
14429 17674 นางสาว จารุวรรณ  จันทรแศรี รอยเอ็ด
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14430 13313 ส.อ. สายรุง  ไชยภาลี รอยเอ็ด
14431 32614 นาง สุนีรนุช  พลเยี่ยม รอยเอ็ด
14432 13338 นาง นันทนา  อุทรักษแ รอยเอ็ด
14433 55213 นาง อภริดี  ศรีหาญ รอยเอ็ด
14434 55214 นาย ปใญญา  ระหา รอยเอ็ด
14435 55272 นาย วรีะศักด์ิ  แกวจุลศรี รอยเอ็ด
14436 13463 นาย อพชิาต  สังวบิตุร รอยเอ็ด
14437 13464 นาง กรรณิการแ  ประมูลจักโก รอยเอ็ด
14438 17319 นาย วทิยา  อุดมลาภ รอยเอ็ด
14439 23481 นาย พษิณุ  ยุทธไกร รอยเอ็ด
14440 40107 นาง ชนิศา  ปริโชต์ิ รอยเอ็ด
14441 13523 นาง เพญ็นภา  สวสัด์ิผล รอยเอ็ด
14442 40760 นาย กิตติรัตนแ  สวสัด์ิผล รอยเอ็ด
14443 65566 นาง ธนัญณภา  สุทธบิาก รอยเอ็ด
14444 13530 นาย ไทยรัตนแ  กําเนิดพลิา รอยเอ็ด
14445 13532 นาง ภทัราวดี  ปรีชาชาญ รอยเอ็ด
14446 17698 นาย ณรินทรแ  อาวรณแ รอยเอ็ด
14447 18358 นาย โยธนิ  สีสันตแ รอยเอ็ด
14448 18396 นาง สุคนธา  สุขกําเนิด รอยเอ็ด
14449 23981 นาย ธนัญชัย  สารบรรณ รอยเอ็ด
14450 57517 นางสาว ปรียา  ศรีวไิล รอยเอ็ด
14451 13457 นาย ธนวฒันแ  ศรีเสนพลิา รอยเอ็ด
14452 13453 นาง เพญ็ศรี  พลภงูา รอยเอ็ด
14453 23500 นาง ปารณียแ  จอมคําสิงหแ รอยเอ็ด
14454 48453 นาง อมรศรี  จิตกันยา รอยเอ็ด
14455 66091 นาง บษุบา  ลาโพธิ์ รอยเอ็ด
14456 17235 นางสาว ออย  มุงหมาย รอยเอ็ด
14457 50362 นาง เอื้องฟาู  แสนสุด รอยเอ็ด
14458 13446 นาย ประดิษฐแ  คณารส รอยเอ็ด
14459 13462 นางสาว สุชาดา  ซ่ือดี รอยเอ็ด
14460 23112 นาง แพรวพรรณ  เมาศรี รอยเอ็ด
14461 16621 นาย อนันตแ  พมิณะวนั รอยเอ็ด
14462 56490 นางสาว วมิลรัตนแ  ลําพาย รอยเอ็ด
14463 16751 นาง จันทรแเพญ็  ชมภบูตุร รอยเอ็ด
14464 32908 นางสาว วนัวสิาขแ  โกสีลารัตนแ รอยเอ็ด
14465 38202 นาง อรวรรณ  ภารสงวน รอยเอ็ด
14466 23117 นาง ประภาพรรณ  การสราง รอยเอ็ด
14467 23384 นาย ขัตติยะ  ไชยโสภา รอยเอ็ด
14468 49910 นาย ธญัลักษณแ  ตาคํา รอยเอ็ด
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14469 50938 นางสาว บปุผา  สรอยวเิชียร รอยเอ็ด
14470 36314 นาง ลภสัรดา  จตุรพร รอยเอ็ด
14471 13288 นาง บษุรินทรแ  จําเริญพฒันแ รอยเอ็ด
14472 40761 นาง วรรณวมิล  นีลพนัธแ รอยเอ็ด
14473 46236 นางสาว ฉันทนา  กิจตวฒ์ิุ รอยเอ็ด
14474 20770 นาง จันทรแหอม  สุขมล รอยเอ็ด
14475 41194 นาย อํานวย  ภกัดีสมัย รอยเอ็ด
14476 45626 นางสาว ธมนวรรณ  ผลินยศ รอยเอ็ด
14477 67120 นางสาว ชลิดา  บตุรวเิชียร รอยเอ็ด
14478 13619 นางสาว ณิชชา  อนุพนัธแ รอยเอ็ด
14479 13621 นาง ธนาพร  สรอยเสนา รอยเอ็ด
14480 17279 นาย ทรงวฒิุ  สุขกําเนิด รอยเอ็ด
14481 31074 นาย วชิิต  เมาศรี รอยเอ็ด
14482 31178 นาง ศรินธร  ทพิยแเหลือง รอยเอ็ด
14483 23457 นาง อัจฉรา  วงนารี รอยเอ็ด
14484 23716 นาย ชัชวาลยแ  กุญชนะรงคแ รอยเอ็ด
14485 27881 นาย ยุทธนา  บดุดาจักรแ รอยเอ็ด
14486 10077 นาย ณัชกฤศ  กิติธนภแร รอยเอ็ด
14487 9383 นาง พชิญแพฒันแ  วรรณมาศ รอยเอ็ด
14488 20721 นาย ชูชาติ  วรวงคแ รอยเอ็ด
14489 31179 นางสาว กัญญาภคั  โกมิฬ รอยเอ็ด
14490 17688 นาง พชัราภรณแ  มีทรัพยแสกล รอยเอ็ด
14491 17702 นาย ประยูร  อุนเจริญ รอยเอ็ด
14492 17703 นาง สุกัญญา  ปราบมนตรี รอยเอ็ด
14493 27865 นาย สมควร  เอื้อกิจ รอยเอ็ด
14494 57881 นาง วสุพร  นาคฤทธิ์ รอยเอ็ด
14495 57938 นาง อภชิญา  นาใจตรอง รอยเอ็ด
14496 13567 จ.อ. สุรศักด์ิ  แกวธานี รอยเอ็ด
14497 64464 นาง ดวงมณี  สีเหลือง รอยเอ็ด
14498 13479 นาย ปฎกิาร  เชื้อทอง รอยเอ็ด
14499 23499 นาย ทองคูณ  สิมมี รอยเอ็ด
14500 39069 นาย ณัฐวตัร  จันทรแทรงสวาง รอยเอ็ด
14501 65466 นางสาว สายฝน  แสนพล รอยเอ็ด
14502 13670 นาง สมร  เชิงหอม รอยเอ็ด
14503 18367 นาย บณัฑิต  ศิริสมุทร รอยเอ็ด
14504 50929 นางสาว วาสนา  สุทธขิันธแ รอยเอ็ด
14505 31326 นาง วรัทยา  พรมชาติ รอยเอ็ด
14506 59243 นาย เฉลิมวฒิุ  พลศักด์ิ รอยเอ็ด
14507 17303 นางสาว ธญัญาเรศ  มูลพลงาม รอยเอ็ด
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14508 8332 วาที่ร.ต. สิทธชิัย  วรรณมาศ รอยเอ็ด
14509 17308 นางสาว รุจิรา  จิตรสถาพร รอยเอ็ด
14510 17690 นาย สุรศักด์ิ  แพงไธสง รอยเอ็ด
14511 50962 นางสาว วจี  นองนุช รอยเอ็ด
14512 64561 นาง ศุกรแธดิา  เวยีงผดุงพบิลู รอยเอ็ด
14513 13592 นาย ชาญชัย  สุขมล รอยเอ็ด
14514 18395 นาง สิรินันทแ  วรรณสระคู รอยเอ็ด
14515 29581 นาย จิรธรรม  บลิพระวตัร รอยเอ็ด
14516 51649 นางสาว สรัญญา  พรรจันทรแ รอยเอ็ด
14517 56435 นางสาว นพรีดา  สามิบติั รอยเอ็ด
14518 25662 นาง ตะวนัฉายศรุดา  โคตรพลูชัย รอยเอ็ด
14519 44169 นาง สําอาง  สุทธปิระภา รอยเอ็ด
14520 61583 นาง ยุภาพร  ผารัตนแ รอยเอ็ด
14521 13596 นางสาว สุรกิจ  สรอยวเิชียร รอยเอ็ด
14522 18391 นางสาว กฤติยา  เวยีงนนทแ รอยเอ็ด
14523 39072 นาง สุจิตราภรณแ  ทนี้ําคํา รอยเอ็ด
14524 17727 นาง ธทันา  ไกรแกว รอยเอ็ด
14525 13245 นาย สงา  สิงหแมะหมอ รอยเอ็ด
14526 27898 นาง กรรณิกา  มืดทพัไทย รอยเอ็ด
14527 45950 นาย สมศักด์ิ  พรหมสุริยากร รอยเอ็ด
14528 36359 นาง วภิาวดี  ศิลาเณร รอยเอ็ด
14529 66526 นางสาว อาทติยา  สมศิลา รอยเอ็ด
14530 22169 นาง สุจิตรา  คําผุย รอยเอ็ด
14531 25702 นางสาว กรรณิกา  พรรณเจริญ รอยเอ็ด
14532 18365 นาง ชุลีพร  แยมดวง รอยเอ็ด
14533 25698 นางสาว กาญนภา  ทมุมาสุด รอยเอ็ด
14534 25699 นาง วภิาวดี  วนัสุข รอยเอ็ด
14535 36357 นาง จรุงจิต  กอผจญ รอยเอ็ด
14536 32611 นาง สุปราณี  ทณัฑะรักษแ รอยเอ็ด
14537 28020 นาง ณัฐกานตแ  ภารสงัด รอยเอ็ด
14538 31128 นางสาว เสาวนิต  ปใญจมาตยแ รอยเอ็ด
14539 14005 นางสาว สุจิตรา  คํานวนดี รอยเอ็ด
14540 17733 นาง นฤมล  วารสิทธิ์ รอยเอ็ด
14541 52171 นาย ณรงคแ  เวยีงนนทแ รอยเอ็ด
14542 17746 นาย พเิชษฐ  สรอยบดุดา รอยเอ็ด
14543 51842 นางสาว ชอออย  นนทแชนะ รอยเอ็ด
14544 23376 นางสาว กาญจนา  สุขหนองบงึ รอยเอ็ด
14545 16714 นาง ราตรี  ศรีเคลือบ รอยเอ็ด
14546 26530 นาย ประเสริฐ  เย็นวฒันา รอยเอ็ด
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14547 13774 นาย อนิรุทธแ  เยาวสุต ระนอง
14548 16870 นางสาว รวนิทรแนิภา  ผาดํา ระนอง
14549 58323 นางสาว เกศกนก  ศิริคง ระนอง
14550 54028 นาย นภดล  เปล่ียนศิริ ระนอง
14551 52927 นาย สุริยะ  คาบตุร ระนอง
14552 11698 นาย ณัฐพร  ดวงแปนู ระนอง
14553 11713 นาย สุขโข  สัตยวจิิตร ระนอง
14554 11731 นาง วนัทนา  ศรียุก ระนอง
14555 11733 นางสาว เยาวลักษณแ  แสงสุวรรณ ระนอง
14556 11735 นาง กาญจนี  ยศธาํรง ระนอง
14557 22183 นาง จรรยา  เต็มพรอม ระนอง
14558 37708 นาง รัชนีวรรณ  อนันตสุข ระนอง
14559 42368 นางสาว ชุติมา  สมชาติ ระนอง
14560 11722 นาง ปใญจมาศ  วงศแพานิชยแ ระนอง
14561 11724 นาง นนทกช  ครุอําโพธิ์ ระนอง
14562 11725 นางสาว จริงจิตรแ  แกวนาบอน ระนอง
14563 39250 นาง พทุธรัตนแ  ชูศรี ระนอง
14564 67815 นางสาว หทัยา  บรุะชัด ระนอง
14565 13770 นางสาว สุมาพรณแ  ภริมยแ ระนอง
14566 68677 วาที่ร.ต.หญิง อรุณรัตนแ  มาลาสัน ระนอง
14567 11706 นาย คมสันต์ิ  จันทวงคแ ระนอง
14568 11737 นาย เรวชั  ทววีงศแ ระนอง
14569 11738 นาง ละออ  บวัคง ระนอง
14570 11739 นาย นพดล  ชุมแสง ระนอง
14571 11740 นาง วนีา  สงระวิ ระนอง
14572 34625 นางสาว นันทแนภสั  ศิลปเพช็ร ระนอง
14573 37709 นางสาว อรชร  ชูชาติ ระนอง
14574 37730 นางสาว ชัญญานุช  นรสิงหแ ระนอง
14575 9635 นางสาว วรรณสร  นาคแดง ระนอง
14576 11705 นาย ภญิโญ  บวัคง ระนอง
14577 11717 นางสาว สุวรรณา  วงศแกววีทิยแ ระนอง
14578 22181 นาย วชัรพล  ดูงาม ระนอง
14579 58877 นาง อารมณแ  รักษาวงศแ ระนอง
14580 65774 นาง โสภา  ตาลอําไพ ระนอง
14581 67664 นาย อนิรุทธแ  จันสมมิตร ระนอง
14582 700007 นางสาว ประภาพร  มากเสม ระนอง
14583 24977 นาย จักรพงษแ  เพยีรจัด ระนอง
14584 37726 นาง สุนิษา  มีแกว ระนอง
14585 43925 นางสาว อภญิญา  มากดํา ระนอง
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14586 58817 นาย พร  พรหมสุวรรณ ระนอง
14587 61189 นาง ขนิษฐา  นาคแกว ระนอง
14588 20039 นาย มนตรี  อยูยอด ระนอง
14589 13767 นาง นาตยา  มัชฌิม ระนอง
14590 31603 นาง อรอนงคแ  ชูรัตนแ ระนอง
14591 38627 นาย มีศักด์ิ  ศรีสุวรรณ ระนอง
14592 48725 นาย ดุสิต  ล่ิมปนกติกา ระนอง
14593 45701 นาย ธนากร  สุนสนาม ระนอง
14594 62153 พ.จ.อ. จํารูญ  วรรณา ระนอง
14595 63703 นาย เอกชัย  กุลคีรี ระนอง
14596 58044 นางสาว วไิลวรรณ  ชาพมิล ระนอง
14597 58048 นาง สุธาทพิยแ  แกวกอง ระนอง
14598 66125 นาย เกียรติศักด์ิ  เต็มพรอม ระนอง
14599 66361 นางสาว สาริศา  แกวเมฆ ระนอง
14600 62763 นาง สารภ ี เต็มเมือง ระนอง
14601 62764 นาง บญุนํา  เขี้ยววงศแ ระนอง
14602 67945 นาง ฤทธพิร  คงสมาน ระนอง
14603 67946 นาย อดิศักด์ิ  กอนดวง ระนอง
14604 67947 นางสาว สุรียแพร  สรรพกุล ระนอง
14605 21511 นาง ไพลินทแ  โองชิต ระนอง
14606 22182 นาย เฉลิมพล  หมั่นไชย ระนอง
14607 22187 นาง รสสุคนธแ  หบัสุภา ระนอง
14608 24980 นาย กวศัีกด์ิ  วงศแงาม ระนอง
14609 48726 นางสาว นนทพร  ชายใหม ระนอง
14610 57903 นางสาว ภทัรฤทยั  มีศิริ ระนอง
14611 22188 นาย อนุวทิ  ชํานาญกิจ ระนอง
14612 34632 นางสาว ศิริพร  อําพะสุโร ระนอง
14613 52507 นาง สุจรรยา  เจ฿ะหนู ระนอง
14614 24981 นาย สุวทิยแ  หะระหนี ระนอง
14615 34631 นาง กอบกุล  เชาวลิต ระนอง
14616 58694 นาง มนัญชยา  ขุนภกัดี ระนอง
14617 22184 นาย ขจรเกียรติ  ทองสุวรรณ ระนอง
14618 58045 นาย สวนะ  มากศรี ระนอง
14619 15988 นาย อนิรุจนแ  เลาหะสราญ ระนอง
14620 11704 นางสาว สุริสา  สามแกว ระนอง
14621 64961 นางสาว สุภาวดี  เกษแกว ระนอง
14622 64349 นางสาว สุจิตตรา  ฝใ่งชลจิตร ระนอง
14623 19634 นาย สุรินทรแ  แสงทอง ระยอง
14624 67735 นางสาว สุวรรณา  มาดี ระยอง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
14625 23603 นาย ถนอม  โนนเคา ระยอง
14626 64457 นางสาว มนพทัธแ  น้ํากระโทก ระยอง
14627 66810 นางสาว พรรณฑิพา  มหากนก ระยอง
14628 68053 นางสาว ดวงพร  สิทธมิาลัยรัตนแ ระยอง
14629 3342 นาย อมร  เวยีนหาผล ระยอง
14630 15138 นาย มนู  ยิ่งเฮง ระยอง
14631 15139 นางสาว วราพร  บํารุงพงษแ ระยอง
14632 15140 นางสาว สรัลชณา  เหมิพยัคฆแ ระยอง
14633 23611 นางสาว ลัดดาวลัยแ  วงศแศรยา ระยอง
14634 24165 นาง นลินภสัรแ  พงษแวฒันภคั ระยอง
14635 26900 นาย กฤษดา  สุวรรณ ระยอง
14636 53947 นาย บญัญัติ  เตียวฒันานนทแ ระยอง
14637 56258 พนัจาเอก ปใญญา  สําราญร่ืน ระยอง
14638 63874 นางสาว ปญุชรัสมิ์  คุมไพทรูยแ ระยอง
14639 64966 นางสาว เพญ็กนก  ทวมประถม ระยอง
14640 66680 นางสาว ฐานวรีแ  ไขติยากุล ระยอง
14641 8539 นาย ปกรณแ  ศิริเจริญแสง ระยอง
14642 29402 นาย เชาวแ  ตุมชี ระยอง
14643 51381 นาย นฤทธิ ์ เรืองทอง ระยอง
14644 63330 นาง ขจรศรี  เคลาคลอง ระยอง
14645 63631 นางสาว จิรวรรณ  สําราญวงษแ ระยอง
14646 67561 นาง ประวรีแวณัณแ  จิตตรง ระยอง
14647 67825 วาที่ร.ต. ธรรมฤทธิ ์ ขาวนวล ระยอง
14648 12918 นาย วรีศักด์ิ  ประสุวรรณ ระยอง
14649 10669 นาย ปภงักร  สิทธกิุล ระยอง
14650 12916 จาเอก หรัิณยแเศรษฐ  วงษแบําหรุ ระยอง
14651 3427 นาย ชาตรี  ชินชนะ ระยอง
14652 13753 นาง สมร  จันทมา ระยอง
14653 13755 นาย ทวิา  ประสุวรรณ ระยอง
14654 13757 นาย นพรัตนแ  จันทสม ระยอง
14655 17561 นางสาว อังคณา  สุขวงัไทร ระยอง
14656 25072 นาย สกล  สกุลกลา ระยอง
14657 56256 นาย ธญัชณัท  พรพมิานเดชา ระยอง
14658 3329 นาย ชนนสรณแพงศแ  ชลสวสัด์ิ ระยอง
14659 3418 นาย ชญาณเกียรติ  ชมภพูาน ระยอง
14660 3432 นาง โสภณิเขมณิกา  ชมภพูาน ระยอง
14661 23613 นางสาว ฐาณิตา  บํารุงสุนทร ระยอง
14662 33766 นาย ทตัณัชพงศแ  ขวญัประเสริฐ ระยอง
14663 59247 นางสาว กนกวรรณ  สาประเสริฐ ระยอง
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
14664 49047 นางสาว อมรารัตนแ  บญุภา ระยอง
14665 3423 นาง นภารัตนแ  เร่ิมปลูก ระยอง
14666 44332 นาง เกษร  อิ๋วสกุล ระยอง
14667 61622 นางสาว วงแข  ชอยเรือง ระยอง
14668 7172 นาย กิตติเกษม  ชํานิไกร ระยอง
14669 3442 นาง ราตรี  ศรีสุม ระยอง
14670 3443 นางสาว จรรยา  จีระวรรณ ระยอง
14671 61301 นางสาว ปใทมา  วงษแแววดี ระยอง
14672 66107 นาง เตือนใจ  แอคะรัจนแ ระยอง
14673 5547 นาง จินดารัตนแ  ศรีเชื้อ ระยอง
14674 60899 นาง ปณุณภา  ศรีสรอยพราว ระยอง
14675 67418 นางสาว สุมาลี  ไชยกําเนิด ระยอง
14676 67756 นางสาว ปณิุกา  เปลงปล่ังศรี ระยอง
14677 67758 นาย วงศแธวฒันแ  ทองปอูง ระยอง
14678 67762 นางสาว บปุผา  หงษแทะนี ระยอง
14679 67763 นางสาว ดาวประกาย  สิงหแคํา ระยอง
14680 9545 นาง ลัคณา  สินสอาด ระยอง
14681 16128 นาง ขณิษฐา  เปาอินทรแ ระยอง
14682 27655 นาง รัตนา  โกมินทรแ ระยอง
14683 45721 นางสาว ฐานะกุล  สุวรรณชาตรี ระยอง
14684 41480 นางสาว อรทยั  จัตุรัส ระยอง
14685 65346 นาย ศักด์ิดา  ธรสินธุแ ระยอง
14686 65347 นาง วนัเพญ็  บญุเผือก ระยอง
14687 41481 นาย สมนึก  ถวลิ ระยอง
14688 41482 นาง โสพศิ  อะติชาคะโร ระยอง
14689 41484 นาง กัณหเนตร  กล่ินกุหลาบ ระยอง
14690 3406 นาย สมานมิตร  สุวรรณฉวี ระยอง
14691 3413 นาง อนงคแ  อินทรักษา ระยอง
14692 3416 นางสาว จีระพรรณ  ทพิยแอุทยั ระยอง
14693 3420 นางสาว อารี  ชวนชื่น ระยอง
14694 10668 นางสาว ธนพร  บํารุง ระยอง
14695 12922 นาย วลัลภ  นาสมใจ ระยอง
14696 16168 นางสาว ณัฐสุรางคแ  สมภาค ระยอง
14697 25075 นาง อารดา  ชอบธรรม ระยอง
14698 29407 นาย สุทนิ  ดงอามาต ระยอง
14699 31797 นาย ปภาวนิ  ปะสาวะนัง ระยอง
14700 46076 นางสาว ศิวาภรณแ  สมหมาย ระยอง
14701 47402 นาย สมชาติ  คงที่ ระยอง
14702 33783 นาย ภานุวฒันแ  เวชพนม ระยอง
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14703 31801 นางสาว กิติชา  กล่ินดี ระยอง
14704 39796 นาย ไกรศร  อรัญวงศแ ระยอง
14705 44822 นาง สกุลณา  สัพโส ระยอง
14706 3408 นาย สุรพนัธแ  เหลืองออน ระยอง
14707 29011 นางสาว อําพร  พนัธแงาม ระยอง
14708 38719 นาง สุคันธา  ดังสนั่น ระยอง
14709 59783 นาย วสันตแ  วทญัโู ระยอง
14710 3383 นาย สําราญ  บญุเชิด ระยอง
14711 18013 นาย สีนิล  เฉยมีศักด์ิ ระยอง
14712 51960 นางสาว ณภทัร  บญุยิ่งเหลือ ระยอง
14713 19636 นางสาว กานดา  ขาวแพร ระยอง
14714 26010 พ.ต. กฤษณแ  ศรีสุภาพ ระยอง
14715 26391 นางสาว ฐิติรัตนแ  เสนหแ ระยอง
14716 33777 นางสาว มุกดา  สิมพลี ระยอง
14717 19642 นาง สายชล  ยุรวรรณ ระยอง
14718 29424 นางสาว ปใญจนา  โนนทงิ ระยอง
14719 40448 นาย จันทรแรงคแ  ทองดี ระยอง
14720 57158 นาย จักราวธุ  สาครเสถียร ระยอง
14721 25074 นาย มานะ  โพธิริ์นทรแ ระยอง
14722 30386 นางสาว รววีรรณ  ไกรวาส ระยอง
14723 44324 นาง พรเพญ็  รัตนโสภา ระยอง
14724 51232 นาง สุดารัตนแ  ต้ังเจริญสุทธชิัย ระยอง
14725 61207 นาย สรเดช  เชิงขุนทด ระยอง
14726 63357 นางสาว สุภดิา  วลิามัย ระยอง
14727 66338 นาง พชัรี  ควรหา ระยอง
14728 10666 นาง พสิมัย  ดอกไม ระยอง
14729 19643 นางสาว นงลักษณแ  มวงออน ระยอง
14730 19646 พนัจาเอก วชิาญ  ยิ้มเยื้อน ระยอง
14731 19653 นาย ประเวศ  ดําคลองตัน ระยอง
14732 33769 นางสาว ฐิติภคั  โกฉิม ระยอง
14733 44820 นาย สมบรูณแ  เพชรพพิฒันแ ระยอง
14734 45422 นางสาว สรอยวลี  กันดิษฐ ระยอง
14735 47130 นางสาว มุกดา  โพธิท์อง ระยอง
14736 51106 นางสาว พรรณวลัย  พุมจันทรแ ระยอง
14737 64461 นางสาว เพยีงใจ  คํากล่ัน ระยอง
14738 65447 นาง ชมนภสั  ใยนอย ระยอง
14739 7153 นาย สุประดิษฐแ  อยูคง ระยอง
14740 2804 นาย นนทกร  แดนจอหอ ระยอง
14741 8515 นาย อัครสิทธิ ์ จอมสืบ ระยอง
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14742 8518 นางสาว นวพร  เมืองวงษแ ระยอง
14743 22203 นาย พนูศักด์ิ  มั่งค่ัง ระยอง
14744 25207 นางสาว ขนิษฐา  เรืองชาญ ระยอง
14745 29412 นาง รัตนแเกลา  โมราศิลป ระยอง
14746 44327 นาย วสันตแ  แสงวารินทรแ ระยอง
14747 7183 นางสาว ทศันียแ  พทัธเจริญพงศแ ระยอง
14748 7184 นาย เอกราช  นอยเจริญ ระยอง
14749 8521 นางสาว กิ่งแกว  ปยิวรการ ระยอง
14750 19628 นาย สมศักด์ิ  โมราศิลป ระยอง
14751 31773 นาง กิตติยา  คงเพช็ร ระยอง
14752 65223 นางสาว กาญจนา  สินศิริ ระยอง
14753 65225 นางสาว รวสิรา  ปอูงกัน ระยอง
14754 68169 นางสาว กัลยกร  สงฆอง ระยอง
14755 3426 นางสาว ชลัยรัตนแ  ชั้นบน ระยอง
14756 8523 นางสาว พยุง  พลายมี ระยอง
14757 3395 นางสาว กัญญา  นาคปาน ระยอง
14758 31746 นาย กิตติพนัธแ  จันทาสี ระยอง
14759 39314 นาย ศิวชั  จันทรแเทพ ระยอง
14760 12128 นาย อนุชิต  จันทลา ระยอง
14761 29415 นาย มานะ  ผิวออน ระยอง
14762 61299 นางสาว ชวลัพชัร  กสิพรอง ระยอง
14763 8528 วาที่ร.ต.หญิง ปวณีรัตนแ  ขวญัประเสริฐ ระยอง
14764 12129 นาง บญุยพตั  นอยน้ําคํา ระยอง
14765 27209 นาย เสกสรร  กุลพานิช ระยอง
14766 33765 นาง ยุพา  วงษแเสง่ียม ระยอง
14767 33789 นางสาว เนาวรัตนแ  ใจสอาด ระยอง
14768 64221 นางสาว มธริุนทรแ  ชื่นชม ระยอง
14769 3393 นาย สมพร  บญุกล่ัน ระยอง
14770 7187 นางสาว ณิรดา  ซ่ือกําเนิด ระยอง
14771 12914 นางสาว บณุณดา  จงเจริญพานิช ระยอง
14772 19637 นาง สิรภทัร  เจริญประโยชนแ ระยอง
14773 61669 นาย สาโรจนแ  แผนสุวรรณแ ระยอง
14774 61670 นางสาว เพญ็พรรณ  อิทธกิุสุมาลยแ ระยอง
14775 3323 นาย สาคร  อินดี ระยอง
14776 3330 นางสาว พทัธนันทแ  แสงออน ระยอง
14777 3337 นาย พชัรินทรแ  อุบลประเสริฐ ระยอง
14778 3339 นางสาว ขนัดภสั  มรรคผล ระยอง
14779 41486 นาง สุทธดิา  สังขแหรัิญ ระยอง
14780 62607 นางสาว ดาริกา  ดีเจริญ ระยอง
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14781 67462 นางสาว คําพอง  โสภณิ ระยอง
14782 23220 นาง มณีพรรณ  มากศิริ ระยอง
14783 61763 นางสาว อัจฉราวรรณ  เกษทอง ระยอง
14784 63561 นางสาว ภรภคั  สมุทคีรี ระยอง
14785 63761 นางสาว ชาครียา  อนันตวฒันวงศแ ระยอง
14786 3308 นาง พชัรดา  วทิยาลัย ระยอง
14787 3324 นาย อรรถพนัธแ  รักษแพลเมือง ระยอง
14788 30391 นางสาว จารุวรรณ  ขอยุน ระยอง
14789 31805 นาย เกรียงศักด์ิ  ยะนัน ระยอง
14790 53426 นาย วนิิจ  ชายสิงขรณแ ระยอง
14791 53427 นาง ทพิวลัยแ  มาลัยลอย ระยอง
14792 60965 นางสาว กนกลักษณแ  วงศา ระยอง
14793 60968 นางสาว สุภาพร  หมอยาดี ระยอง
14794 60973 นางสาว ชัญญาภคั  บญุเลิศ ระยอง
14795 62365 นาง มัลลิกา  พทุธสอน ระยอง
14796 64409 นาง อําภา  บญุรักษา ระยอง
14797 65126 นางสาว น้ําฝน  เวยีนทอง ระยอง
14798 65476 นางสาว สุทศิา  จิตสม ระยอง
14799 66084 นางสาว หทยักาญจนแ  สวางสุข ระยอง
14800 10664 นางสาว สุนิสา  รามณู ระยอง
14801 10665 นาง จีรดา  ทรัพยแอรัญ ระยอง
14802 16151 นางสาว ดวงจันทรแ  มาตยแวเิศษ ระยอง
14803 54618 นาย ภษูติ  โชคศรัณทพิยแ ระยอง
14804 54620 นาง ชฎาพร  แสงเมือง ระยอง
14805 55818 นางสาว ปรียากร  แกวประดิษฐแ ระยอง
14806 55906 นาง ศิริรักษแ  สิริประการกรณแ ระยอง
14807 57239 นาย พสิษฐแ  กรณแงูเหลือม ระยอง
14808 3425 นางสาว สมหญิง  พฤทธไิพฑูรยแ ระยอง
14809 55290 ส.อ. โสฬส  กล่ินโอชา ระยอง
14810 58930 นางสาว พารินทรแ  หบีไสสงคแ ระยอง
14811 3309 นาย วารินทรแ  วงษแสุวรรณ ระยอง
14812 3341 นาย ประสิทธิ ์ เทพรัีตนแ ระยอง
14813 50975 นาย ไทพทัธแ  วชัรอธพิฒันแ ระยอง
14814 54932 นาย ตฤณ  แกวละมุล ระยอง
14815 58596 นางสาว วรกาญจนแ  วชิยาธรรมสรณแ ระยอง
14816 61841 นาย จิตติคม  จันทรแภริมยแ ระยอง
14817 8522 นาย เพิ่มศักด์ิ  ยอดยาดี ระยอง
14818 8524 นาย ณรงคแศักด์ิ  มวงแกว ระยอง
14819 8534 นาย วนิิจ  เยือกเย็น ระยอง
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14820 63358 นางสาว น้ําทพิยแ  กนกแกว ระยอง
14821 31807 นาย จํานงคแ  เฉลาฉายแสง ระยอง
14822 29432 นางสาว ณัฐฐาพร  เอกะจิตรแ ระยอง
14823 40389 นางสาว ปทมุรัตนแ  ไชยเพชร ระยอง
14824 44824 นางสาว หทยัทพิยแ  ธนพสุิทธพิล ระยอง
14825 67394 นางสาว ประไพพศิ  เคาวฤก ระยอง
14826 29434 นางสาว ดวงฤดี  จินดารักษแ ระยอง
14827 34896 นางสาว กัตติกา  บชูาพนัธุแ ระยอง
14828 34907 นาย รามพงษแ  โกมินทรแ ระยอง
14829 60960 นาย รัฐพงศแ  มะลิวลัยแ ระยอง
14830 66483 นางสาว โสภติา  โกมินทรแ ระยอง
14831 12925 นาย พชิิตชัย  วารุกา ระยอง
14832 43996 นาง บวัลอน  โต฿ะเงิน ระยอง
14833 48052 นางสาว สิรินุช  ศรสิทธิ์ ระยอง
14834 7192 นางสาว พรทพิยแ  บญุมีผล ระยอง
14835 23620 นาง บญุยิ่ง  ศศิธร ระยอง
14836 29418 นาย ไพบลูยแ  คามจังหาร ระยอง
14837 29441 นางสาว ภทัรพรรณ  นิลพทัธแ ระยอง
14838 29442 นาง นภสัสร  พวงเกษ ระยอง
14839 57349 นาง จุฑาทพิยแ  บวัชุม ระยอง
14840 62043 นางสาว จุรีพร  ไวมงคุณ ระยอง
14841 65608 นางสาว ศิริรัศมิ์จําเริญ  บญุครอง ระยอง
14842 67080 นางสาว ณัฐภรณแ  ถมกระจาง ระยอง
14843 3369 นาย ทณัฏฐแชัย  พยัคฆะนิธิ ระยอง
14844 7185 นาง สิวลีรัศมแ  วงษแประยูร ระยอง
14845 10404 นาง ศิริวรรณ  หอมนาน ระยอง
14846 26904 นาย ธวชัชัย  สีมาพล ระยอง
14847 7190 นาง สุญาดา  วาระสิทธิ์ ระยอง
14848 37621 นางสาว คณนาถ  ศรีสกุลวจิิตร ระยอง
14849 7182 นาย ทนุรัตนแ  วฒิัธรรม ระยอง
14850 29444 นาย หรัิญ  ออนมะลัง ระยอง
14851 7143 นาย วรเศรษฐแ  ทรัพยแสิน ระยอง
14852 33773 ส.ต.ต. บญุเลิศ  วนัดี ระยอง
14853 65041 นางสาว ศิริวรรณ  วงษแวไิลย ระยอง
14854 26914 นาย ยงยุทธ  ชุมฤดี ระยอง
14855 33771 นาย รัชธภทัร  แวววบั ระยอง
14856 56259 นาง นงลักษณแ  วรีวงศแ ระยอง
14857 10585 นางสาว กัญญารัตนแ  ชูเลิศ ราชบรีุ
14858 42320 นางสาว กัณณแธมีา  สุริยะบวรชัย ราชบรีุ
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14859 43439 นางสาว วลิาสินี  สรวยศรีเมือง ราชบรีุ
14860 17158 นาง กุลธดิา  จูเทศ ราชบรีุ
14861 66713 นางสาว สุรัญญา  โสภา ราชบรีุ
14862 26306 นาง ปราณี  รอดแปนู ราชบรีุ
14863 28555 นาง โสภ ี อังกูรเกียรติ ราชบรีุ
14864 28664 นาง นาถนภา  ปอูมนอย ราชบรีุ
14865 33564 นางสาว มนัสว ี พบิลูแถว ราชบรีุ
14866 60652 นาย สุรชัย  ฤทธพิลาดิสัย ราชบรีุ
14867 65179 นางสาว อลาดา  เอี่ยมจินดา ราชบรีุ
14868 66419 นาย ฐิชา  พงษแไพร ราชบรีุ
14869 1770 นาย สีหชัย  นิลสุข ราชบรีุ
14870 23600 นางสาว สโรชา  คุมญาติ ราชบรีุ
14871 37306 นางสาว สุนิศา  ชิโนดม ราชบรีุ
14872 37311 นางสาว ศศิภา  บญุนาค ราชบรีุ
14873 66721 นาย วชัระ  เสรียุวราษฎรแ ราชบรีุ
14874 66830 นางสาว สรัลดา  พรหมฟาู ราชบรีุ
14875 24638 นาง ณณัฐ  หอมชื่น ราชบรีุ
14876 33566 นาง วรมน  คงอยู ราชบรีุ
14877 50613 นาย อุกฤษฎแ  กรับทอง ราชบรีุ
14878 55836 นาง กาญจนา  เหลางาม ราชบรีุ
14879 1761 นางสาว ณัฐพร  นุยา ราชบรีุ
14880 33569 นาย สมรัก  บตุรดี ราชบรีุ
14881 33576 นางสาว ยุวดี  ทองแท ราชบรีุ
14882 58549 นางสาว ปริญาพชิญแ  สุขิโต ราชบรีุ
14883 54407 นางสาว มัทนา  นากเทยีน ราชบรีุ
14884 53241 นาย เอกสิทธิ ์ ชาติโยธนิ ราชบรีุ
14885 66302 นาย สรวชิญแ  สระเกตุ ราชบรีุ
14886 28466 นางสาว อรวรรณ  รุงโรจนแมหาชัย ราชบรีุ
14887 31413 นางสาว ศศิวมิล  ใจชื่น ราชบรีุ
14888 45677 นาง ศรีรุง  กุลวตัร ราชบรีุ
14889 49603 นาย เอกชัย  ทองประเสริฐ ราชบรีุ
14890 60120 จ.ส.ท. พฒิุพงศแ  พงษแประยูร ราชบรีุ
14891 65714 นางสาว ดวงพร  พทุธจิุณ ราชบรีุ
14892 65715 จ.ส.ต. วชัรพล  แยมกรานตแ ราชบรีุ
14893 8865 นางสาว อัญรัช  โฆสิตคุณ ราชบรีุ
14894 30033 นางสาว ประภาศรี  มัชมี ราชบรีุ
14895 60122 นาย หรัิญ  วไิลวงษแ ราชบรีุ
14896 1764 นาง ณิชารียแ  ศุภวงคแ ราชบรีุ
14897 26020 นางสาว ศุภรัตนแ  เรืองกิจ ราชบรีุ



383

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
14898 54634 จ.ส.อ. เอกชัย  เพง็เลา ราชบรีุ
14899 55193 จ.ส.อ. เกียรติกรณแ  มิ่งโมฬี ราชบรีุ
14900 53317 นางสาว กุลนิษฐแ  ดาเชิงเขา ราชบรีุ
14901 64557 นาย ชาญชัย  ผาแสนเถิน ราชบรีุ
14902 14021 นาย นพดล  พุมสวสัด์ิ ราชบรีุ
14903 14022 นาง พชัรี  คงสวาง ราชบรีุ
14904 14032 นางสาว พยงคแ  ศรีนวล ราชบรีุ
14905 26307 นาง บษุรา  ผดุงกิจ ราชบรีุ
14906 53288 ส.อ. อํานวย  ไทยประเสริฐ ราชบรีุ
14907 53314 นางสาว อาภาพร  จอกลอย ราชบรีุ
14908 59415 นาง นงนภสั  ทองดี ราชบรีุ
14909 26018 นาย วรวฒันแ  มสุการัตนแ ราชบรีุ
14910 40262 นางสาว อังคณา  ทพัใหญ ราชบรีุ
14911 52087 นางสาว โสภติา  เมนแยม ราชบรีุ
14912 61534 นาง เสาวนียแ  กูวฒันะ ราชบรีุ
14913 64673 นาย วชัรพงคแ  แชมเทศ ราชบรีุ
14914 47857 นาย วศิิษฐแ  โต฿ะชื่น ราชบรีุ
14915 52643 นาง อุบล  คําภแูสน ราชบรีุ
14916 52644 นางสาว สุลัดดา  ศรัทธาผล ราชบรีุ
14917 61906 นางสาว นรัชยแธรณแ  สุวรรณภารต ราชบรีุ
14918 1786 นาง วนิดา  ผจญกลา ราชบรีุ
14919 1788 นาง นาฎยา  ไทยปาล ราชบรีุ
14920 16439 นาง ปาริชาต  สุขกรณแ ราชบรีุ
14921 34595 นางสาว กรรณิการแ  สาวเสม ราชบรีุ
14922 60688 นางสาว มะลิวลัยแ  ใหมพลู ราชบรีุ
14923 60689 นางสาว หทยั  ล้ีกิมฮุย ราชบรีุ
14924 68022 นาง มีณา  เปล่ียนจิตตแ ราชบรีุ
14925 55577 ส.อ. สุพจนแ  เพง็ทา ราชบรีุ
14926 60285 นาง ปยิาภรณแ  นอยดี ราชบรีุ
14927 1812 นาย โสมณัส  นนทสุต ราชบรีุ
14928 60687 นาย ชัยวฒันแ  ชนะอินทรแ ราชบรีุ
14929 67151 นางสาว ภทัริน  กันเกลา ราชบรีุ
14930 1785 นาง พเยาวแ  ศรีปิ่น ราชบรีุ
14931 26025 นางสาว กนกวรรณ  บางหลวง ราชบรีุ
14932 18053 นาย ถนอมศักด์ิ  รวมธรรม ราชบรีุ
14933 1739 จ.ส.อ. บญุจง  จันทรโรจนแ ราชบรีุ
14934 1774 นาย อภศัิกด์ิ  ดวงแกว ราชบรีุ
14935 1815 นาย อนุชา  กัวพู ราชบรีุ
14936 1816 นางสาว ปาริชาติ  กลอมเกล้ียง ราชบรีุ
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14937 27031 นาง อุไรพรรณ  อสุนี ณ อยุธยา ราชบรีุ
14938 28571 นางสาว ศรีจันทรแ  อุปถัมภแกุลดิลก ราชบรีุ
14939 1784 นาย ประภาส  พฒุซอน ราชบรีุ
14940 37314 นาย ธนู  อินทมาตยแ ราชบรีุ
14941 67152 นางสาว นารินทรแ  อินทรแมณี ราชบรีุ
14942 16322 นาย ชาติชาย  ถิ่นโพธิว์งศแ ราชบรีุ
14943 24605 นาง รุงฟาู  ศรีคํา ราชบรีุ
14944 53306 นาย อภวิฒันแ  นาคีสินธแ ราชบรีุ
14945 53308 นาย ธรัีช  เจริญภกัดี ราชบรีุ
14946 66717 นางสาว กานตแรว ี ไทยภกัดี ราชบรีุ
14947 24604 นาย สุดเขตตแ  ประทมุพนัธแ ราชบรีุ
14948 26303 นาง เรวดี  บญุเลิศ ราชบรีุ
14949 26304 นางสาว ทติพวลัยแ  จะนุ ราชบรีุ
14950 30031 นาง ศุภกานตแ  เจริญผล ราชบรีุ
14951 50839 ส.อ. อนุวฒันแ  รักบานเพงิ ราชบรีุ
14952 62426 นาง กฤตลักษณแ  เมืองชาง ราชบรีุ
14953 67099 นาง กรองแกว  ล้ิมวลัิย ราชบรีุ
14954 20560 จ.อ. พสิิษฐแ  ชิ้นทอง ราชบรีุ
14955 26026 นางสาว วชิราภรณแ  ศรีสุธรรม ราชบรีุ
14956 45992 นางสาว ธญัญรัช  ภกัตรแเขียว ราชบรีุ
14957 51133 นาย กิตติกร  สวางพื้น ราชบรีุ
14958 65116 นางสาว นิรมล  กฤดาธกิานันทแกุล ราชบรีุ
14959 65117 นาง จารุวรรณ  ชัยสงคราม ราชบรีุ
14960 67112 นาย อรรถพล  รัตนดิลก ณ ภเูก็ต ราชบรีุ
14961 1758 นาง ปานทพิยแ  ชูราชวงคแ ราชบรีุ
14962 14042 นางสาว สมรัก  พระพชิัย ราชบรีุ
14963 44314 นางสาว วาทนิี  สิวานนทแ ราชบรีุ
14964 13062 นางสาว จิรฐา  พรมรักษแ ราชบรีุ
14965 15344 นาย สมนึก  ด่ันชวงคแ ราชบรีุ
14966 63347 นางสาว อัญชลี  อูภู ราชบรีุ
14967 1817 นาย ชุมพล  เอี่ยมสุวรรณ ราชบรีุ
14968 15439 นาง ธญัพร  คงคาหลวง ราชบรีุ
14969 22886 นาง จุไรรัตนแ  ยังประสม ราชบรีุ
14970 30032 นาง ณัฏฐธดิา  สอยเหลือง ราชบรีุ
14971 56279 นาย สมมาตร  สุวรรณประเสริฐ ราชบรีุ
14972 22875 นางสาว กุลนิษฐแ  จันทรแแพง ราชบรีุ
14973 48659 นางสาว ศุภางคแ  สุขเสริมศาล ราชบรีุ
14974 51603 นางสาว สมฤทยั  เวศเกษม ราชบรีุ
14975 55832 นาย ฉัตรชัย  ภริิยะกากูล ราชบรีุ
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14976 8870 นางสาว ภาวณีิ  ตันตระกูล ราชบรีุ
14977 15328 นาง ลภสัรดา  ลมลอย ราชบรีุ
14978 31425 นาง จรรญา  พนิพสิิทธิ์ ราชบรีุ
14979 29525 นาย อภศัิกด์ิ  งามขํา ราชบรีุ
14980 31422 นาย สุทธศัิกด์ิ  ใจซ่ือ ราชบรีุ
14981 47073 นางสาว นิลุบล  อุทยัเสรี ราชบรีุ
14982 56170 นาย สถาพร  แซภู ราชบรีุ
14983 63678 นางสาว พรทพิยแ  สินประสงคแ ราชบรีุ
14984 67617 นาง ศิริวรรณ  อุดมวฑิิต ราชบรีุ
14985 26899 นาง ชลธชิา  เอมชม ราชบรีุ
14986 30220 นางสาว ธนวรรณ  วฒันา ราชบรีุ
14987 37320 นาย สมศักด์ิ  ตันเจริญ ราชบรีุ
14988 37330 นางสาว สิรัชญแถา  อํานวยชัยศิลป ราชบรีุ
14989 25015 นางสาว จันทรแแรม  น้ําใจสุข ราชบรีุ
14990 47850 นาย ณัฐดนัย  ถมยา ราชบรีุ
14991 52451 ส.อ. ภาณุพล  เตชะกุลัง ราชบรีุ
14992 55977 นางสาว โสตถิกาญจนแ  วรรณศิริ ราชบรีุ
14993 1745 นางสาว อริญชยแตรา  จิรัชชยาทวิตัถแ ราชบรีุ
14994 22889 นางสาว อาภาพชัรแ  จํารูญกาญจนแ ราชบรีุ
14995 22890 นาย สุริยันตแ  ตุลยาธาร ราชบรีุ
14996 44682 นาง พรสิรียแ  เลิศพนัธแ ราชบรีุ
14997 53802 นาง สิริยา  ภกัดีพนิ ราชบรีุ
14998 54085 นางสาว เสาวรัตนแ  อินทรแฉาย ราชบรีุ
14999 68256 นางสาว ปภชัญา  สระทองบญุ ราชบรีุ
15000 20550 นาง มาลินี  สุวรรณประเสริฐ ราชบรีุ
15001 31414 นาย ภสิิทธิพ์ล  วงษแวสุวตั ราชบรีุ
15002 31417 นาง ยุพา  บณัฑิตาโสภณ ราชบรีุ
15003 34538 นาง เจตสุดา  พวงทรัพยแสิน ราชบรีุ
15004 56293 นางสาว วนิดา  สมเพช็ร ราชบรีุ
15005 66716 นางสาว สกาวเดือน  เกตุมณี ราชบรีุ
15006 37326 นาย รฐนนทแ  เกิดพุม ราชบรีุ
15007 56977 นางสาว วรวรรณ  แพงปอูง ราชบรีุ
15008 64637 นาง อรอุมา  ล้ิมรัตนพนัธแ ราชบรีุ
15009 67059 นางสาว เมธาณียแ  วสุอังศุนิตยแ ราชบรีุ
15010 14912 ส.ต.อ. นิพฒันแ  รัตนนุพงคแ ราชบรีุ
15011 22884 นาง นิตยา  สงฆแปรีดา ราชบรีุ
15012 33580 นาง เบญ็จวรรณ  เกียรติบญุญาฤทธิ์ ราชบรีุ
15013 45061 นางสาว เอื้อมพร  มิตรนิโยดม ราชบรีุ
15014 54683 นางสาว รัศมี  สุวรรณประเสริฐ ราชบรีุ
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15015 1799 นางสาว ดาวเรือง  บาลบรีุ ราชบรีุ
15016 1804 นางสาว ปยิวรรณ  เพชรชาติ ราชบรีุ
15017 29035 นาง กรรณิการแ  บญุสวสัด์ิ ราชบรีุ
15018 50557 นาง ธนัญชน  แจมศรีงาม ราชบรีุ
15019 1752 นาง ศิริจินตแ  ดํารงคดีราษฎรแ ราชบรีุ
15020 21621 นาง สุวารี  บญุสง ราชบรีุ
15021 52449 นางสาว บญุพรอม  สาสาย ราชบรีุ
15022 58466 นางสาว วชิรษญาณแ  พึ่งแผน ราชบรีุ
15023 47821 นางสาว อรณัส  พณะงาม ราชบรีุ
15024 16320 นาย อรรถพงษแ  ญาณอรรถ ราชบรีุ
15025 42674 นาง ปาณิสรา  ตระกูลพวง ราชบรีุ
15026 66886 นางสาว อารีรัตนแ  เย็นจัตุรัส ราชบรีุ
15027 1746 นางสาว ธญัจิรา  ณัฏฐณิชากุล ราชบรีุ
15028 1748 นาย ไพรัตนแ  สามเพชรเจริญ ราชบรีุ
15029 1751 นาง มะปราง  เมืองฉิม ราชบรีุ
15030 1753 นาง กนกพร  ภูสวาสด์ิ ราชบรีุ
15031 42673 นางสาว พรรณพร  วองไว ราชบรีุ
15032 55135 นาง นิภา  มั่นเรือง ราชบรีุ
15033 58051 นาง ณัฐศิริกานตแ  พลึิก ราชบรีุ
15034 65127 นางสาว เขมะสิริ  แสงรอด ราชบรีุ
15035 65633 นางสาว วลีกาญจนแ  แกมแกว ราชบรีุ
15036 57292 นางสาว พลิาศลักษณแ  ปริยเอกสุต ราชบรีุ
15037 52429 นาย สมภพ  ภริูปโชติ ราชบรีุ
15038 26028 นางสาว สุขพร  พรยิ่งเจริญ ราชบรีุ
15039 52785 นาย ธานินทรแ  สังขแศรี ราชบรีุ
15040 53289 นางสาว ปใทมา  หอมทพิยแ ราชบรีุ
15041 53315 จ.ส.อ. นพดล  ฤทธมินตรี ราชบรีุ
15042 57854 นางสาว นันทแนภสั  เปรมณัช ราชบรีุ
15043 66912 นางสาว ปาวณีา  จันแพง ราชบรีุ
15044 15356 นางสาว ปาณิสรา  อิทธพิทัวรโชติ ราชบรีุ
15045 41342 นาง ณัฐรินียแ  บนิอารียแ ราชบรีุ
15046 49000 นางสาว ธดิารัตนแ  มวงแหลม ราชบรีุ
15047 49605 นางสาว สุกัญญาณี  ตรีสุวรรณ ราชบรีุ
15048 51356 นางสาว สิธณีิ  โสภาพนัธแ ราชบรีุ
15049 55833 นางสาว เพญ็วรินทรแ  คัมมกสิกิจ ราชบรีุ
15050 13061 นางสาว ละอองดาว  สงวนพงษแ ราชบรีุ
15051 8859 นางสาว เนตรชนก  อวมอิ่มพชื ราชบรีุ
15052 37324 นาย สาโรจนแ  ชูใหญ ราชบรีุ
15053 37335 นาย ธภีพ  อินทนนทแ ราชบรีุ
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15054 38552 นางสาว สวรรณยา  สุขเจริญ ราชบรีุ
15055 50468 นาย รัตนภมูิ  เพง็แสวง ราชบรีุ
15056 51582 นาง เกศินี  ก่ําภคัสร ราชบรีุ
15057 51696 นาง ศรัญญา  ทองเหมือน ราชบรีุ
15058 65786 นาง รุงฤดี  เล่ืองเลิศ ราชบรีุ
15059 32745 นางสาว วรีวรรณ  ซอนกล่ิน ราชบรีุ
15060 16426 นาย คมกริช  พุมไสว ราชบรีุ
15061 24598 นางสาว สนทพิยแ  เนื้อทองสยาม ราชบรีุ
15062 45673 นางสาว เขมมิกา  เกตรามฤทธิ์ ราชบรีุ
15063 18628 นาง ดาราวรรณ  จันทรแทรัพยแ ราชบรีุ
15064 37325 นางสาว ดุษฎ ี มาอยูดี ราชบรีุ
15065 37304 นาย องอาจ  ดิษฐาอภชิน ราชบรีุ
15066 54925 นางสาว วรรณพร  อุดมมาลี ราชบรีุ
15067 54927 นาย อิทธพิล  สุขงาม ราชบรีุ
15068 60944 นาง วนัเพญ็  มีจิตตแ ราชบรีุ
15069 63542 นางสาว ศิริวรรณ  สุขสมเพยีร ราชบรีุ
15070 67736 นางสาว พมิพมิล  แปนูกลัด ราชบรีุ
15071 67737 นางสาว สําเนียง  ศิริวาสนแ ราชบรีุ
15072 6739 นางสาว สยุมพร  กังเจริญวฒันา ราชบรีุ
15073 26017 นาง พนอจิตรแ  นาราภริมยแ ราชบรีุ
15074 31429 นางสาว ญาณี  คงมั่น ราชบรีุ
15075 57833 นางสาว กําไรทพิยแ  อินทะเกตุ ราชบรีุ
15076 6740 นาย อดิศร  พวงมาลัย ราชบรีุ
15077 8857 นางสาว ศิริภทัร  สุทธนิัย ราชบรีุ
15078 24649 นางสาว พเยาวแ  ศักด์ิสุภาพ ราชบรีุ
15079 30041 นางสาว ปราณี  ทมิออน ราชบรีุ
15080 48655 นาย รุงโรจนแ  เนาวรัิตนแ ราชบรีุ
15081 67250 นางสาว ชนิชา  คําวตัรแ ราชบรีุ
15082 53799 นาง ธญัลักษณแ  สัจจะวสัิย ราชบรีุ
15083 17153 นาง วารินทรแ  ฟใกประไพ ราชบรีุ
15084 18050 นาย สาธติ  ผูกนอย ราชบรีุ
15085 18054 นาง เกสร  คลังทรัพยแ ราชบรีุ
15086 66023 นางสาว มณีรัตนแ  มีรอด ราชบรีุ
15087 48658 นาง วรินทร  บษุษะ ราชบรีุ
15088 55464 นาง อนุกูล  มณีเทพ ราชบรีุ
15089 59174 นาง ศิริทร  นงนุช ราชบรีุ
15090 59418 นางสาว ศิริพร  นกแกว ราชบรีุ
15091 61167 นาง สุกัญญา  จิตอารีวงคแ ราชบรีุ
15092 65667 นางสาว กันตา  มาฮอส ราชบรีุ
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15093 68246 นาย สมเกียรติ  ธงไชย ราชบรีุ
15094 37317 นาย สุวจิักรณแ  ทาวสุวรรณ ราชบรีุ
15095 59413 นาย เอก  นาคชู ราชบรีุ
15096 58071 จ.ส.อ. อุดม  ผ่ึงผาย ราชบรีุ
15097 34906 นางสาว อุมาพร  พลายแกว ราชบรีุ
15098 55036 นาง วนัสนันทแ  พลูทรัพยแ ราชบรีุ
15099 66154 นางสาว ชอแกว  กุดโอภาส ราชบรีุ
15100 20528 นาย สมาน  เย็นดี ราชบรีุ
15101 41750 นาย มนตรี  พทุธโอวาท ราชบรีุ
15102 52431 นางสาว ภทัรานิษฐแ  คนยัง ราชบรีุ
15103 68572 นางสาว สุธรรมา  สุภาษติ ราชบรีุ
15104 21146 นาง บษุบา  เจริญภกัดี ราชบรีุ
15105 54742 นาย นิติภทัรแ  สวนเพลง ราชบรีุ
15106 56517 นางสาว ศุภวรรณ  จิตอราม ราชบรีุ
15107 51527 นาง ระเบยีบ  ดึกภมุรินทรแ ราชบรีุ
15108 55181 นางสาว นปภรณแวรรณ  ศรีเจริญ ราชบรีุ
15109 60905 นาง วรลักษณแ  ผ้ึงแยม ราชบรีุ
15110 1750 นาง ปราณี  ขําโขนงงาม ราชบรีุ
15111 50108 นาย วรพร  ไชยสิทธิ์ ราชบรีุ
15112 66898 นางสาว ฉัตรกมล  ศิริกุลรุงโรจนแ ราชบรีุ
15113 16357 นาย จราวธุ  กาญจนการไกร ราชบรีุ
15114 16393 นางสาว นาตยา  กล่ินจันทรแ ราชบรีุ
15115 48660 นาย ชาญชัย  คงลําพนัธแ ราชบรีุ
15116 60678 นางสาว ชัญญานุช  ทนิวงคแ ราชบรีุ
15117 1800 นางสาว นิภาพร  แปงูหอม ราชบรีุ
15118 57112 นางสาว เกษร  แผวงาม ราชบรีุ
15119 62683 นางสาว พศัวรีแ  สุรัสวดี ราชบรีุ
15120 6733 นาย อดุลยแ  นิมิตรนิวฒันแ ราชบรีุ
15121 6736 นาง อมรรัตนแ  ปาูนเกี้ยว ราชบรีุ
15122 56504 ส.อ. รนกร  หนูทพิยแ ราชบรีุ
15123 59492 นาย วนัชัย  ดอนกัลยา ราชบรีุ
15124 67372 นาย ปริชาติ  หลุมใส ราชบรีุ
15125 46330 นาย ปราโมทยแ  นาหนองขาม ราชบรีุ
15126 41735 นาง จุฑาทพิยแ  มัยรัตนแ ราชบรีุ
15127 20958 นางสาว จตุพร  สินนอง ราชบรีุ
15128 31419 นาง อาริษา  อยูพงษแพทิกัษแ ราชบรีุ
15129 8864 นางสาว จันทรแเพญ็  เฟื่องฟุูง ราชบรีุ
15130 52427 นางสาว วรณัน  อุนนา ราชบรีุ
15131 17160 พนัจาเอก ไสว  ศรีศักด์ิศิลป ราชบรีุ
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15132 24361 นางสาว กฤติญา  ราชวงศแ ราชบรีุ
15133 6735 นางสาว ปาณิดา  ชมภพูนัธแ ราชบรีุ
15134 18636 นาย สุรชัย  พดัจันทรแ ราชบรีุ
15135 37930 นางสาว นฤวรรณ  ศรีทอง ราชบรีุ
15136 17163 นาง ราตรี  ละชั่ว ราชบรีุ
15137 18062 นาย พลกฤต  ธนศุภวณิชชากุล ราชบรีุ
15138 52787 นาง เสาวลักษณแ  ชัชวาลยแ ราชบรีุ
15139 67194 นางสาว ธมนพณัณแ  ดานชูธรรม ราชบรีุ
15140 58760 นางสาว ธนภร  กุลภทัรนภดร ราชบรีุ
15141 24217 นางสาว หนึ่งฤทยั  ชวยพนัธุแ ลพบรีุ
15142 46069 นางสาว วลิาวณัยแ  โสผล ลพบรีุ
15143 60940 นางสาว ภทัรภร  ออนไสว ลพบรีุ
15144 52544 จ.ส.อ. พรีะพร  จําปา ลพบรีุ
15145 67619 นาย ธณกร  เนติวบิรูกวาณิช ลพบรีุ
15146 38704 นางสาว สุภาพร  วงษแคํา ลพบรีุ
15147 53409 นาย เฉลิมชัย  เกษมสุข ลพบรีุ
15148 52538 นาง แสงจันทรแ  ระวงักิจ ลพบรีุ
15149 52539 นาย สมปอง  พงษแภมร ลพบรีุ
15150 67659 นางสาว ชัณกแญาคแภคัพแ  สอนจรูญ ลพบรีุ
15151 67908 นางสาว อุดม  ชัยปใญหา ลพบรีุ
15152 66681 นางสาว เฉลิมขวญั  พรมเด่ือ ลพบรีุ
15153 66872 นาย ธรานันทนแ  อริยพฤกษแ ลพบรีุ
15154 67376 นาย วรรณ  ชุมใจรัก ลพบรีุ
15155 41877 นางสาว วลัภา  พนัธรัุกษแ ลพบรีุ
15156 57268 นางสาว อมรรัตนแ  ใบอนันตโชค ลพบรีุ
15157 52547 นางสาว แหวนเพชร  ชาญฉลาด ลพบรีุ
15158 53835 นางสาว อาริเคลีย  โอลิมเปยีกัมสแ ลพบรีุ
15159 52542 วาที่ร.ต. ศราวฒิุ  ทวนหอม ลพบรีุ
15160 20176 นาง นันทติา  แสงอาทติยแ ลพบรีุ
15161 52540 นาย พทิกัษแรัฐ  ระวงักิจ ลพบรีุ
15162 43057 นางสาว พนิทอง  พรมชาติ ลพบรีุ
15163 8519 นาย ธนดล  ปาลวฒันแ ลพบรีุ
15164 53414 นาย เกรียงศักด์ิ  เพิ่มพลู ลพบรีุ
15165 68261 นางสาว ณิรัชญา  มูลกวนบาน ลพบรีุ
15166 52073 วาที่ร.ต. นิสิต  ปใญญา ลพบรีุ
15167 52075 ส.อ. หญิง นพรัตนแ  ปใญญา ลพบรีุ
15168 52077 นางสาว จารุวรรณ  เชิดพงษแสวสัด์ิ ลพบรีุ
15169 52078 พ.อ.อ. ทวศัีกด์ิ  สงวนใจ ลพบรีุ
15170 52081 นาง ภาขวญั  เชิงคีรี ลพบรีุ
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15171 52543 จ.ส.อ. สุดเขตรแ  สุขเหลือ ลพบรีุ
15172 64597 นางสาว วนัดี  พุมเจริญ ลพบรีุ
15173 67086 นางสาว ภทัรมาศ  พลับเพลิง ลพบรีุ
15174 34797 นาย เอกภพ  จันทรแแกว ลพบรีุ
15175 62667 นาง กัลติชา  พมิพแสมบรูณแ ลพบรีุ
15176 68340 นาย ภญิโญ  สีหา ลพบรีุ
15177 5701 นางสาว รัชดา  ดวงแกว ลพบรีุ
15178 11507 นาง จําเนียร  ผลพนัธุแ ลพบรีุ
15179 11509 นางสาว โชคสมร  จิระออน ลพบรีุ
15180 48001 นางสาว แกวจําเรียง  จิระออน ลพบรีุ
15181 54756 นาย พเิศษมงคล  จิระออน ลพบรีุ
15182 17982 นาย นฤพนธแ  เฉลิมกิจ ลพบรีุ
15183 51820 นางสาว พมิพแลดา  มีธรณี ลพบรีุ
15184 11501 นาง อินทริา  ทองรอด ลพบรีุ
15185 11502 วาที่ร.ท. สรรเพช็ร  พนัธแพทิกัษแ ลพบรีุ
15186 44798 นางสาว สุมณฑา  เภารอด ลพบรีุ
15187 50132 นางสาว อภญิญา  นวลชวย ลพบรีุ
15188 17993 นาย ทศพร  ทมุดี ลพบรีุ
15189 45107 นาย สมนึก  แกวเขียว ลพบรีุ
15190 49030 นาย ณัฐกร  อูทอง ลพบรีุ
15191 52759 นาย อัครพล  ตอติด ลพบรีุ
15192 25181 นาย วนัชัย  สนธสัิญญา ลพบรีุ
15193 51102 นาย ธรีศักด์ิ  โรจนแรัตนาภรณแ ลพบรีุ
15194 62751 นางสาว รําพงึ  สุวรรณคีรี ลพบรีุ
15195 45164 นาง อุบลรัตนแ  อินทรวเิศษ ลพบรีุ
15196 57795 นางสาว เพชรัตนแ  ดงนอย ลพบรีุ
15197 28721 นาง ศุภวรรณ  แยมพยุง ลพบรีุ
15198 41868 นาย ศราวธุ  ออนเบา ลพบรีุ
15199 41870 นาย เอกชัย  เกตุนอย ลพบรีุ
15200 44301 นาง เยาวเรศ  คีรี ลพบรีุ
15201 66986 นาย จตุรนตแ  ขะสุดใจ ลพบรีุ
15202 17995 นาง กาณแดา  จําปาดิบ ลพบรีุ
15203 17998 นาย ทวทิ  จําปาดิบ ลพบรีุ
15204 56515 นางสาว เยาวลักษณแ  แสงทอง ลพบรีุ
15205 62911 นาง บบุผา  สงศรี ลพบรีุ
15206 68380 นาง วชัรินทรแ  สกุลประเสริฐพนั ลพบรีุ
15207 68442 จ.ส.ต. ไกรลาศ  บํารุง ลพบรีุ
15208 29396 นาย อนุชา  แสงก่ํา ลพบรีุ
15209 58385 นางสาว สุนทรี  ทองพร ลพบรีุ
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15210 64686 นาง ณราพร  นอยประถม ลพบรีุ
15211 30336 นางสาว ถวลิ  ภแูชมโชติ ลพบรีุ
15212 61010 นางสาว อัญชลี  พรหมโคตร ลพบรีุ
15213 12584 นาย สมเกียรติ  คงขุนทด ลพบรีุ
15214 12585 นาง พชัรี  การเจน ลพบรีุ
15215 51637 นางสาว กิริยา  เต฿ะขันหมาก ลพบรีุ
15216 51644 นางสาว พมิพร  คุชิตา ลพบรีุ
15217 66210 นางสาว จุฑามาศ  ถาวร ลพบรีุ
15218 41882 นาง ธนัยาภรณแ  จารุศุภกรกุล ลพบรีุ
15219 44297 นาย ณัฐพงษแ  จาตุรนตแ ลพบรีุ
15220 44302 นาง กนกรัส  แกววงษา ลพบรีุ
15221 11505 นาย วรีภทัร  ดีเรืองศรี ลพบรีุ
15222 45392 นางสาว จารุณี  จันทรแแปนู ลพบรีุ
15223 8490 นางสาว ทศพร  เดชรักษา ลพบรีุ
15224 34815 นางสาว ปราณียแ  นาทอง ลพบรีุ
15225 5328 นาง สุมาลี  ตรีนุรัตนแ ลพบรีุ
15226 34810 นาง นวนปราง  ชางชนะ ลพบรีุ
15227 48005 นาง รัชนี  หมูทองหลาง ลพบรีุ
15228 34504 นางสาว ลําภ ู ใจตรงดี ลพบรีุ
15229 20846 นาง เพชรา  ดุนสุข ลพบรีุ
15230 46824 นางสาว บงัอรรัตนแ  จิระประสิทธิ์ ลพบรีุ
15231 64028 นาง เยาวลักษณแ  แยมยิ่ง ลพบรีุ
15232 41873 นาย บญุสง  ทพัเจริญ ลพบรีุ
15233 41874 นางสาว ศิริรัตนแ  ทองเจริญ ลพบรีุ
15234 41879 นาย เดชา  ประกอบกิจ ลพบรีุ
15235 66985 นางสาว บษุบง  เผือกงาม ลพบรีุ
15236 986 นาย ศักดิพงศแ  ธรรมอาชวกุล ลพบรีุ
15237 48013 นางสาว วานิสสา  จิระกุล ลพบรีุ
15238 50213 นาย ราเชนทรแ  สินมั่น ลพบรีุ
15239 65064 นางสาว อุบล  เงินสีเหม ลพบรีุ
15240 55386 นาย ปยิะชัย  คํานวนมิตร ลพบรีุ
15241 55387 นางสาว ชนิกา  ชุนงาม ลพบรีุ
15242 60398 นาย ธวชัชัย  อยูสบาย ลพบรีุ
15243 61867 นางสาว ขนิษฐา  รุงฟาู ลพบรีุ
15244 11514 นางสาว ศิริทพิยแ  นิยมศิลป ลพบรีุ
15245 11515 นางสาว วราภรณแ  สังวรปทานสกุล ลพบรีุ
15246 11516 นางสาว เพญ็ศรี  คําฉิม ลพบรีุ
15247 39292 นางสาว สุนิษา  ทองมี ลพบรีุ
15248 59796 นางสาว ปใณณกาญจนแ  ทองมี ลพบรีุ
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15249 67705 นางสาว นันทพร  ขุนวงัหแ ลพบรีุ
15250 18519 นาย กิตติรัฐ  สนทมิ ลพบรีุ
15251 67643 นาย ยุทธนา  สรสิงหแ ลพบรีุ
15252 17512 นางสาว ญาดา  ชุมเงิน ลพบรีุ
15253 17513 นางสาว กมลรัตนแ  รักนาค ลพบรีุ
15254 45394 นาง อาภรณแ  พางาม ลพบรีุ
15255 49939 นาย ศุภศิษฎแ  ดีปูุ ลพบรีุ
15256 50664 นางสาว สมฤดี  สาตารมยแ ลพบรีุ
15257 56108 นาง นันทนา  สุขสองหอง ลพบรีุ
15258 62142 นาง จินตนา  เจียมงาม ลพบรีุ
15259 64812 นาง ขนิษฐา  พลิาวงษแ ลพบรีุ
15260 67004 นาย ศักด์ิชัย  ชางหวาน ลพบรีุ
15261 62924 นางสาว สิริสุดา  ประคองพวก ลพบรีุ
15262 17516 นาย วกิฤษ  ทองนาค ลพบรีุ
15263 54560 นางสาว พฒันี  ศิลาจะโปะ ลพบรีุ
15264 12580 นางสาว แสงเดือน  แกวหนิลาย ลพบรีุ
15265 29388 นางสาว กรรณิการแ  จําปาดวง ลพบรีุ
15266 65691 นางสาว ปณิชา  ออนละมัย ลพบรีุ
15267 17988 นาย สุมิตร  บตุรศรี ลพบรีุ
15268 22743 นางสาว อัญชลี  สระทองปาน ลพบรีุ
15269 50677 นาง สิริจิต  สุขปใญญา ลพบรีุ
15270 50135 นาง ชนิดา  อินจําปา ลพบรีุ
15271 17987 นาง เดือนเพญ็  แดงดีมาก ลพบรีุ
15272 45816 นาย สรธญั  การะนนทแ ลพบรีุ
15273 48011 นางสาว ณัฐณิชาชแ  มโหฬาร ลพบรีุ
15274 33731 นาย สามารถ  ศรีทรง ลพบรีุ
15275 65007 ส.อ. พงษแฉัตร  ศรีทรง ลพบรีุ
15276 53951 นาง มยุรา  ศรศรี ลพบรีุ
15277 7703 นางสาว ฐิติรัตนแ  ศรีจันทรแดี ลพบรีุ
15278 63604 นางสาว สุพชิญนันทแ  หนองเกวยีนหกั ลพบรีุ
15279 12571 นางสาว จารุวรรณ  คลายนิ่ม ลพบรีุ
15280 12572 นาง จิรนันทแ  สายสุวรรณแ ลพบรีุ
15281 33734 นาง จิตรา  ตรีฤกษแงาม ลพบรีุ
15282 41883 นางสาว รัตนติกาล  รองแหยม ลพบรีุ
15283 52076 วาที่ร.ต. เกียรติศักด์ิ  ใจดี ลพบรีุ
15284 53413 นาง ศิริรัตนแ  ใจดี ลพบรีุ
15285 58821 นางสาว ดวงรัตนแ  ศรีชัยวาลยแ ลพบรีุ
15286 65828 นาง ยุพา  ฤทธบิตุร ลพบรีุ
15287 67649 นางสาว ดวงพร  ทองพลู ลพบรีุ
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15288 48009 นาง ศิริลักษณแ  บรรจง ลพบรีุ
15289 67338 นาย พฒันชัย  ล้ิมทองเจริญ ลพบรีุ
15290 20867 วาที่ร.ต. วชิรพนัธแ  ศรีสุวรรณแ ลพบรีุ
15291 27125 นาง อัญญาดา  ประสพศรี ลพบรีุ
15292 27142 นาย อภชิัย  ยิ่งอรุณธรรม ลพบรีุ
15293 58212 นาง นันทวรรณ  ทบัลอย ลพบรีุ
15294 39294 นาง ณิรัชญา  วริิโยฬาร ลพบรีุ
15295 59689 นางสาว กชพร  สายคํายศ ลพบรีุ
15296 61560 นางสาว วชิราภรณแ  กลับทวี ลพบรีุ
15297 11470 นาย มนัส  นาคประสิทธิ์ ลพบรีุ
15298 17994 นาย วทิยา  จันทรแแดง ลพบรีุ
15299 17347 นาง จุฑามาศ  จูเกล้ียง ลพบรีุ
15300 25185 นาย สาโรจนแ  จูเกล้ียง ลพบรีุ
15301 44804 นางสาว ดาว  แสงไกร ลพบรีุ
15302 51838 นาย เกรียงศักด์ิ  พลฉิมพนัธุแ ลพบรีุ
15303 52583 นาย เอกชน  วนัจันทรแ ลพบรีุ
15304 43571 นาย นิคม  ทองดี ลพบรีุ
15305 66307 นาง นันธรีา  กลอมวงษแ ลพบรีุ
15306 67803 นางสาว สกุลยา  ปิ่นทอง ลพบรีุ
15307 64599 นางสาว สิตางคุแ  สังขพนัธแ ลพบรีุ
15308 46823 นาง ดิศรินทรแ  สาหรายทอง ลพบรีุ
15309 46820 นาง วาสนา  เรืองวลัิย ลพบรีุ
15310 62981 นาง สุมาลี  สนิทภกัดี ลพบรีุ
15311 45385 นาง ถนอมพรรณ  คณะฤทธิ์ ลพบรีุ
15312 34796 นาย คณาธปิ  สนทมิ ลพบรีุ
15313 57527 นางสาว สุภสัสรา  นาคทอง ลพบรีุ
15314 19173 นางสาว เจนจิรา  มะโนสม ลําปาง
15315 28139 นาย ศรายุทธ  มีสถาน ลําปาง
15316 65077 นางสาว รววีรรณ  บวับาน ลําปาง
15317 19132 นาง รัตนาภรณแ  อินนาค ลําปาง
15318 28244 นางสาว จันทรแเพญ็  ปใญโญนันทแ ลําปาง
15319 54915 นางสาว พมิพแชนก  แกวใจ ลําปาง
15320 66608 นาย ธรีวฒันแ  พฒุอินถา ลําปาง
15321 28263 นาง ณิชากานตแ  ศรีนวล ลําปาง
15322 56764 นางสาว วไิลวรรณ  เทพฝใ้น ลําปาง
15323 19127 นางสาว พนิตานันทแ  บตุรธรุะ ลําปาง
15324 43320 นาย พษิณุภรณแ  เชื้อคํา ลําปาง
15325 57155 นางสาว วริศรา  หมอชาง ลําปาง
15326 57156 นางสาว พชัรี  เครือนาชิด ลําปาง
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15327 8574 นางสาว จันทนา  ณ ลําปาง ลําปาง
15328 53825 นาง พรหมณี  ปาละมะ ลําปาง
15329 63675 นางสาว นริศรา  ประทมุ ลําปาง
15330 63676 นาง ณัฐกานตแ  ฮาวปนิใจ ลําปาง
15331 63677 นาง นงนุช  พฒุอินถา ลําปาง
15332 28129 นาง ปราณี  พรมฟอง ลําปาง
15333 64452 นาย นภทัร  ปในวงคแ ลําปาง
15334 19126 นาย ปริยานุช  มีทอง ลําปาง
15335 19128 นางสาว วไิลพร  ทะนะสาร ลําปาง
15336 19130 นาย วโิรจนแ  แสนทิ ลําปาง
15337 28136 นาง สุกัลยา  สายอุดต฿ะ ลําปาง
15338 29820 นาง ฑานี  ใจดี ลําปาง
15339 31208 นางสาว สังวาล  วงศแชมภู ลําปาง
15340 51505 นาง ดรุณี  ทนันไชยชมภู ลําปาง
15341 51620 นาง สายสุณียแ  วงคแดวงบตุร ลําปาง
15342 52385 นางสาว น้ําผ้ึง  ทนันไชยชมภู ลําปาง
15343 12308 นางสาว ทศันียแ  ศรีอายุ ลําปาง
15344 64700 นาย อธษิฐแ  ยะคําปลูก ลําปาง
15345 8560 นาย พทิกัษแ  อินนาค ลําปาง
15346 64995 นางสาว ชุติมันตแ  ปริตวา ลําปาง
15347 61132 นาย อรรถพล  อุทมุพร ลําปาง
15348 64581 นาง อัญชนา  ปวงแกว ลําปาง
15349 36794 นาย ยิ่งยง  ปใญญาชัย ลําปาง
15350 935 นาง สมพร  ชัยเนตร ลําปาง
15351 54821 วาที่ร.อ. ชัยทศันแ  ศรีนันชัย ลําปาง
15352 28144 นาย สิริพงศแ  โสวภาค ลําปาง
15353 28148 นาง อัญธชิา  อินเตชะ ลําปาง
15354 28149 นาย อุทยั  สังกุลนะ ลําปาง
15355 64930 นางสาว วารุกา  อวดผล ลําปาง
15356 64931 นางสาว ศิริวรรณ  จําปาคํา ลําปาง
15357 65412 นาย ดาวฤกษแ  หลาวงศา ลําปาง
15358 65413 นาย พงศกร  ดวงใจ ลําปาง
15359 65414 นางสาว ชลภสัสรณแ  ปกแกว ลําปาง
15360 53828 นาง ศุภรดา  ศรีนันชัย ลําปาง
15361 47776 นางสาว มัชฌิมา  แกวมาลา ลําปาง
15362 61623 นาง ชไมพร  จันทศรี ลําปาง
15363 19182 นางสาว เปรมรุง  วงคแอนัน ลําปาง
15364 7437 นาง ฉันทแหทยั  คําสาร ลําปาง
15365 28264 นาง สนธยา  เพง็พมิพแ ลําปาง
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15366 28156 นาย อดุลวทิยแ  มัชชะ ลําปาง
15367 28157 นาง จิราพร  อนันตโสภณ ลําปาง
15368 28158 วาที่ร.ต.หญิง สายฝน  ราชลํา ลําปาง
15369 28163 นาง อภกิษณา  แจมสวาง ลําปาง
15370 28164 นาย กําธร  ธหิมุด ลําปาง
15371 44630 นาย ชานนทแ  นันต฿ะภาพ ลําปาง
15372 49217 วาที่ร.ต. วรวฒิุ  ฝใ้นคําอาย ลําปาง
15373 51408 นางสาว สุภาภรณแ  มุณีแกว ลําปาง
15374 51410 นาง มัณทนา  กันชาติ ลําปาง
15375 55666 นางสาว อุฬาริกา  โยสิทธิ์ ลําปาง
15376 8585 นาง ดวงวารัตนแ  คําหลวงเติม ลําปาง
15377 28182 นาง รัตนา  มุณีแกว ลําปาง
15378 29822 นาง พาสนี  วสุิทธิ์ ลําปาง
15379 43305 นาง มาลินี  ทรีฆวณิช ลําปาง
15380 62801 นาง วไิลรัตนแ  มูลพุมสาย ลําปาง
15381 55200 นางสาว ธดิา  อุประนันทแ ลําปาง
15382 55204 นาง มนธลิา  แกวมารัตนแ ลําปาง
15383 55206 นาง ภควรรณ  สุรวชิิตกร ลําปาง
15384 44185 นางสาว มนทชิา  เสริมสุข ลําปาง
15385 36803 นาย สาคร  ศรียอด ลําปาง
15386 54696 นางสาว ธวลัรัตนแ  ศรีจันทรแ ลําปาง
15387 19118 นางสาว ภทัรสุดา  ทาวราช ลําปาง
15388 19119 นาง ณัฐนันทแ  ศรีพระจันทรแ ลําปาง
15389 19121 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ วจิิตรพลเกณฑแ ลําปาง
15390 29971 นาย เขตขัณฑแ  วงคแคําลือ ลําปาง
15391 56668 นางสาว ปยิะเนตร  เกษณา ลําปาง
15392 33548 นางสาว พชิชญา  เวชสวรรคแ ลําปาง
15393 63094 นางสาว วรรณา  บญุมายวง ลําปาง
15394 64077 นาง ชนิตา  ทองอยู ลําปาง
15395 28153 นาง เจริญขวญั  แสนรัง ลําปาง
15396 50996 นางสาว นฤมล  แกวมา ลําปาง
15397 28146 นาย ปริญญา  แผนทอง ลําปาง
15398 28180 นาง พริาวลัยแ  เรืองฤทธิ์ ลําปาง
15399 52189 นาง ปาจรียแ  ปงิแกว ลําปาง
15400 59235 นางสาว วนัวสิา  วฒัโล ลําปาง
15401 789 นางสาว กิ่งกาญ  สุภากันทา ลําปาง
15402 50995 นาง จีณา  ทนสาร ลําปาง
15403 58066 นาย ชูชาติ  วงคแนาน ลําปาง
15404 58067 นาง พลอย  หนอปา ลําปาง
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15405 58068 นาง เยาวรัตนแ  วงคแนาน ลําปาง
15406 897 นาย เกียรติศักด์ิ  เดชเดชะ ลําปาง
15407 19111 นาง นงนุช  รูแผน ลําปาง
15408 19115 นาง ศุภกาญจนแ  กาญจนพชัรกิจ ลําปาง
15409 28147 นาย จิรัฏฐแ  ยารังษี ลําปาง
15410 36946 จ.ส.อ. แดนชัย  สันยาว ลําปาง
15411 59550 นาง วชิราภรณแ  ตาคํามา ลําปาง
15412 67581 นาง ฐิตาภา  บญุเจริญ ลําปาง
15413 453 นาย อัศวนิ  เข็มทอง ลําปาง
15414 28154 นาย ภเูบธ  มานะสุคนธแ ลําปาง
15415 22985 นาย สุธน  กลาหาญ ลําปาง
15416 43857 นางสาว กรณิกา  งามเลิศวฒันะ ลําปาง
15417 62935 นาย วรีะพงษแ  วงศแวงั ลําปาง
15418 7429 นางสาว ดวงแข  คํามาเร็ว ลําปาง
15419 32101 นาง วรวลัญญชแ  บญุทนุ ลําปาง
15420 51302 นาง วรรณภรณแ  ยาสมุทร ลําปาง
15421 51317 นางสาว สายฝน  มีใจรักษแ ลําปาง
15422 54040 นาง กิจจา  บญุตันบตุร ลําปาง
15423 58853 นาง ชุลีพร  ปนิตาแสน ลําปาง
15424 63977 นาง มณฑิราภรณแ  ชัยตระกูล ลําปาง
15425 19166 นาย สิทธชิัย  จันทรแต฿ะ ลําปาง
15426 28266 นาย นิรุตตแ  ปนิตา ลําปาง
15427 19194 นาย ประสงคแ  สันติวชัรากร ลําปาง
15428 11048 นางสาว ชญาพรรธนแ  สวสัด์ิธนากิตติ ลําปาง
15429 28184 นางสาว ปยิวลัยแ  กล่ินทอง ลําปาง
15430 28186 นาง ปนัดดา  เครือระยา ลําปาง
15431 28190 นางสาว สุกัญญา  เทพา ลําปาง
15432 64572 นาง ศุภนิดา  ยื่นปใน ลําปาง
15433 67357 นางสาว ภคัรทราวรินทรแ  เมืองมูล ลําปาง
15434 67358 นาย ชวลัวทิยแ  ทองเที่ยว ลําปาง
15435 19168 นาง พมิพแ  สมวงศแ ลําปาง
15436 50684 นาย สําเริง  ยาสมุทร ลําปาง
15437 31239 นาง ปยิะมาศ  ไชยเมืองชื่น ลําปาง
15438 42397 นาย บรรจง  เครือวลัยแ ลําปาง
15439 50538 นางสาว ดวงพร  ดุกลา ลําปาง
15440 57799 นางสาว รุงนภา  ต้ังการ ลําปาง
15441 60329 นาย จักรภพ  ธรรมขันทแ ลําปาง
15442 60331 นาง กรรฐิกา  แตมคม ลําปาง
15443 60853 นางสาว นิภา  ยอดดี ลําปาง
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15444 65431 นางสาว ประทมุพร  ต฿ะวงศแ ลําปาง
15445 31225 นาง รุจิรภา  ขัติยนตแ ลําปาง
15446 60525 นางสาว แสงดาว  ทาเขียว ลําปาง
15447 28197 นาย กฤษดา  พงษแพนัธแ ลําปาง
15448 46074 นางสาว กาญประภา  วงคแจีนา ลําปาง
15449 51951 นาย สมบติั  กันไว ลําปาง
15450 51952 นางสาว อัญชลี  นวลอนงคแ ลําปาง
15451 43867 นาย บรรเจิด  รูดี ลําปาง
15452 41690 ส.ต.อ. สิทธชิัย  ทเีกง ลําปาง
15453 19152 นาง อําภา  คิดอาน ลําปาง
15454 43856 นาง ฐิติพร  นาวา ลําปาง
15455 64514 นาง ภริมยแรัตนแ  เกษวริิยะการ ลําปาง
15456 31218 นาง อุไรวรรณ  เครือฟู ลําปาง
15457 65296 นางสาว ทฤฒมน  ยาสมุทรแ ลําปาง
15458 68055 นาง ณัยลักษณแ  จินตะนา ลําปาง
15459 21278 นาย สมศักด์ิ  จันทรแอยูจริง ลําปาง
15460 54612 นาย พเิชษฐแ  สิงหแเชื้อ ลําปาง
15461 41688 นางสาว ชนิตา  ทองใบ ลําปาง
15462 20747 นาย ยอดชัย  ศาลาทุง ลําปาง
15463 37033 นาง วรณัน  มาดหมาย ลําปาง
15464 52590 นาง ประภากร  สุริยแวงศแ ลําปาง
15465 65138 นางสาว จุไรรัตนแ  บญุมาก ลําปาง
15466 19101 นางสาว พกิุล  ศรีคํา ลําปาง
15467 31288 วาที่ร.ต. วรัิตนแ  ชาวเขียววงศแ ลําปาง
15468 31145 นาง เกษร  ปอูงกันภยั ลําปาง
15469 11518 นาย ศรัณยแ  มะหลีแกว ลําปาง
15470 34450 นาง วรัิตนแ  ปใญญาดิบวงศแ ลําปาง
15471 19116 นาง ทองทพิยแ  ปใญญาจันทรแ ลําปาง
15472 57582 นางสาว ชมนาถ  เสาพรม ลําปาง
15473 40793 นางสาว สายสุนียแ  สวสัดี ลําปาง
15474 62354 นาย สุริยา  ทาไสย ลําปาง
15475 28251 นาย พงษแเทพ  บญุเกิด ลําปาง
15476 50866 นาย ศิริพรุิณ  ยานะ ลําปาง
15477 64515 นางสาว นองนอย  ชัยวงศแสุรฤทธิ์ ลําปาง
15478 51168 นาง ศิริรัตนแ  วงศแปในติ ลําปาง
15479 56765 นางสาว นันทแชญานแ  สายยศ ลําปาง
15480 57744 นาง อังคณา  มะเทวนิ ลําปาง
15481 50852 นางสาว คนึงนิตยแ  อินหลา ลําปาง
15482 50855 นาง สุภตัรา  ดาวลัยแ ลําปาง
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15483 56047 นาง ปนัดดาพร  สุริยา ลําปาง
15484 36812 นางสาว เพช็ร  วงัตุน ลําปาง
15485 56114 นางสาว สาวติรี  เครือคํา ลําปาง
15486 67909 นาง รัตนา  เถายศ ลําปาง
15487 67910 นาง วาสนา  วงศแใต ลําปาง
15488 62936 นางสาว สาธติา  วงคแกาไชย ลําปาง
15489 68084 นาย อํานาจ  คําภริะปาวงศแ ลําปาง
15490 19106 นาย บญุชัย  นิลเปาู ลําปาง
15491 19107 นาย ประพนัธแ  สายปใน ลําปาง
15492 58994 นาย สมยศ  เพิ่มพลู ลําปาง
15493 28238 นาง จิดาภา  จําปา ลําปาง
15494 8566 นาง วรัญญา  คําเชื้อ ลําปาง
15495 51828 นางสาว สุภา  พรหมาบญุ ลําปาง
15496 65924 นางสาว สุพรรษา  คําสา ลําปาง
15497 53790 นางสาว อมรรัตนแ  ชีวะวโิรจนแ ลําปาง
15498 36810 นาง รัตนาภรณแ  วฒันานันทแ ลําปาง
15499 65609 นาง ทองเพยีร  มุทอง ลําปาง
15500 65610 นางสาว รุงอรุณ  กาชัย ลําปาง
15501 41282 นาง ชวนนิศา  ยาใจ ลําปาง
15502 19110 นางสาว อรกัญญา  ทองกูล ลําปาง
15503 42642 นาง ศุภวลัยแ  มาตาแกว ลําปาง
15504 61133 นาง เกศราภรณแ  ชาวพะเยาวแ ลําปาง
15505 68551 นางสาว อรินทรแยา  ถาวรรณา ลําปาง
15506 64516 นางสาว นัยนา  มะโนยะ ลําปาง
15507 28155 นางสาว สายสุนียแ  สุภาจันทรแ ลําปาง
15508 28252 นาง โสภติ  วงศแธดิา ลําปาง
15509 28254 นาย อนันตแ  พรมลัภ ลําปาง
15510 28258 นาง ภณัฑิราพร  คําคง ลําปาง
15511 43324 วาที่ร.ต. นพดล  เมืองมาหลา ลําปาง
15512 47300 นาย ฤทธิธ์ชิัย  อริยะเครือ ลําปาง
15513 54609 นาย สุพจนแ  แกวต้ือ ลําปาง
15514 59545 นาง ไพรรินทรแ  อายดวง ลําปาง
15515 59776 นาง มุกดารัตนแ  แกวบญุเรือง ลําปาง
15516 64346 นางสาว ดุจฤดี  ต฿ะบญุเรือง ลําปาง
15517 66019 นาย สุกฤษฎิ์  ทั่งหรัิญ ลําปาง
15518 66033 นางสาว กูแกว  ธตุิย ลําปาง
15519 66355 นางสาว มธรุส  บญุต๊ิบ ลําปาง
15520 8561 นาง สังวาล  ทรายใจ ลําปาง
15521 28253 นาย พฤทธิ ์ เพง็พมิพแ ลําปาง
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15522 36814 นางสาว ณัฐนารถ  ไชยราช ลําปาง
15523 40794 นาง จีราวรรณ  กล่ินชิด ลําปาง
15524 47777 นาง อารีรัตนแ  มณีทพิยแ ลําปาง
15525 55558 นางสาว ปาจารียแ  จันอินตา ลําปาง
15526 59551 นาง ระกัน  แซเตีย ลําปาง
15527 60498 ส.อ. ธวชัชัย  บญุเจริญ ลําปาง
15528 8578 นาย วฒิุพล  มณฑาทอง ลําปาง
15529 8579 นาย เสกสรรคแ  พึ่งสุยะ ลําปาง
15530 8582 นางสาว วรรณชนก  ปใญญาวงศแ ลําปาง
15531 19185 นาย คมกฤช  เสือแซมเสริม ลําปาง
15532 29238 นางสาว วมิลรัตนแ  เพง็จาด ลําปาง
15533 29825 นาย อดิศักด์ิ  ทานันทแ ลําปาง
15534 31233 นางสาว กชพฒันแ  สุกันทา ลําปาง
15535 59164 นาง จุฑามาศ  โยปนิตา ลําปาง
15536 59430 นาง สมร  วงศแอุตรแ ลําปาง
15537 59431 นาง จุรีภรณแ  ยอดดี ลําปาง
15538 61633 นาง วรีรัตนแ  ดวงขจร ลําปาง
15539 65295 นาง สนธยา  ต฿ะวงศแษา ลําปาง
15540 19159 นาย ชัยนรินทรแ  เกงสาริกัน ลําปาง
15541 63611 นาง ทพิยแมาลี  รุงเลิศ ลําปาง
15542 63612 นาย นภสินธุแ  ธรีวรุฒ ลําปาง
15543 64790 นางสาว มิ่งขวญั  ปอูงกัน ลําปาง
15544 68479 นาง จุรีรัตนแ  อินทยิศ ลําปาง
15545 31237 นาย อนรรฆพงศแ  เกษตรเกื้อกูล ลําปาง
15546 68274 นางสาว ปยิดา  จัดสวย ลําปาง
15547 51504 นางสาว กัลยกร  ขจรวฒิุชลชญา ลําปาง
15548 66932 นางสาว วรนุช  แซลี ลําปาง
15549 57154 นาง จินตนา  จิตธรรม ลําปาง
15550 19176 นาง วรางคณา  ปกุคํา ลําปาง
15551 50999 นางสาว สกุลยา  อุดสรอย ลําปาง
15552 19141 นางสาว ขวญัชีวา  เขียวทวงศแ ลําปาง
15553 50853 นางสาว ชฎาพร  ใจเชื้อ ลําปาง
15554 67859 นาย ศิริพงษแ  วงศแใน ลําปาง
15555 28228 นางสาว สุขคนึง  นุชุมภู ลําปาง
15556 28229 นาย สมศักด์ิ  เชงรุง ลําปาง
15557 28232 นางสาว ศิริพร  วงคแนันตา ลําปาง
15558 28234 นางสาว วนัดี  ไพบลูยแวฒันผล ลําปาง
15559 43861 นางสาว พรพรรณ  เชงรุง ลําปาง
15560 67814 นาย ปฏภิาณ  เกษวริิยะการ ลําปาง
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15561 57368 นาย วษิณุพงษแ  ใจธิ ลําปาง
15562 19144 นาง ลภสันันทแ  ทองวงั ลําปาง
15563 62060 นางสาว ฐิติภา  ครูบา ลําปาง
15564 67431 นาง มัลลิกา  ปาเลิง ลําปาง
15565 54963 นางสาว พชิญา  พตัราภรณแวโิรจนแ ลําปาง
15566 36806 นาง รัชนี  วรรณเลิศ ลําปาง
15567 40790 นาย สมาน  เพง็สวาง ลําปาง
15568 55244 นางสาว เขมวรรณ  ใจคําลือ ลําปาง
15569 53826 นาง สุปราณียแ  เล็กศรี ลําปาง
15570 51964 นางสาว รุงอรุณ  ปกติจิตตแ ลําพนู
15571 20280 นาง รัตนแติยา  พงษแวทิยานุกฤต ลําพนู
15572 6687 นาย นพรัตนแ  จีนมัชยา ลําพนู
15573 6689 นาย ศรีวรรณ  สุภา ลําพนู
15574 59197 นาง ลดาวลัยแ  พมิพา ลําพนู
15575 55401 วาที่ร.ต. สรรเสริญ  ไชยยา ลําพนู
15576 60987 นางสาว ภาสินี  เจริญศักด์ิ ลําพนู
15577 24305 นางสาว ดุจชญา  อวนดี ลําพนู
15578 52748 นาง นันทแธนิษฐแ  อินทนนทแ ลําพนู
15579 52750 นางสาว อรณัชชา  ปารมีสาว ลําพนู
15580 55170 นางสาว ชนัญพทัธแ  พงคแบรูพาพธั ลําพนู
15581 47771 นาย สุเมธ ี เทพมณี ลําพนู
15582 47772 นาง ทบัทมิ  ภทัรอนันตนพ ลําพนู
15583 59524 นาง เกานภา  ภกัดีจิตร ลําพนู
15584 16175 นาย ชิดพงศแ  เสนะสุทธพินัธุแ ลําพนู
15585 16196 นาง วไลพร  ไชยมงคล ลําพนู
15586 52742 นาง สุรภ ี พนัธุแดอน ลําพนู
15587 52744 นางสาว สุลาวลัยแ  พึ่งทรัพยแ ลําพนู
15588 52746 นาย สังวาฬ  อนุชัย ลําพนู
15589 52747 นาง เพญ็นภา  ปราณีชัย ลําพนู
15590 55732 นาย นพดล  แกวกาศ ลําพนู
15591 58513 นางสาว จารุณี  ราชจินดา ลําพนู
15592 12291 นาย จําเริญ  ธญัญะ ลําพนู
15593 53589 นางสาว จรวยพร  สารเร็ว ลําพนู
15594 8563 นาย ยุทธนา  ปงิชัย ลําพนู
15595 58589 นาง วชิราภรณแ  หลากาศ ลําพนู
15596 65025 นางสาว วรัชยา  เมากาวนิ ลําพนู
15597 47769 นาง ณัฐชยา  ใจเต้ีย ลําพนู
15598 50636 นางสาว สุนทรี  พนัธแเดช ลําพนู
15599 54197 นางสาว รุงอรุณ  สมบรูณแโชค ลําพนู
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15600 30915 นางสาว วชัราภรณแ  โกฏวติั ลําพนู
15601 933 นาง ดารุณี  ใจพรม ลําพนู
15602 43855 นาย เจนณรงคแ  ไชยเดช ลําพนู
15603 64697 นาง ธญัวรัชนแ  ตุยดง ลําพนู
15604 17980 นาง รุงนภา  เหมือนฟู ลําพนู
15605 19949 นาย สุรศักด์ิ  กระบวนแสง ลําพนู
15606 55564 นางสาว ประนอม  ใบโพธิ์ ลําพนู
15607 28122 นาย นพดล  สมพงษแ ลําพนู
15608 3150 นางสาว ปวนินา  สุยะวงคแ ลําพนู
15609 34468 นางสาว นิตยา  ปิ่นศรี ลําพนู
15610 36786 นาย วรีะพงศแ  วงคแขัติยแ ลําพนู
15611 38549 นางสาว ปใณณธร  มีรินทรแ ลําพนู
15612 43301 นาย จีระวฒันแ  อะริยะจอน ลําพนู
15613 43303 นางสาว นฤนันทแ  เคล่ือนแกว ลําพนู
15614 427 นางสาว มธริุณี  เมืองใจ ลําพนู
15615 47961 นางสาว โชติกา  โปธาวนิ ลําพนู
15616 60307 นางสาว วภิาพร  ปใญญา ลําพนู
15617 64592 นางสาว ณัฐฑิกา  สุยะใหญ ลําพนู
15618 45317 นาง เกษร  สอนสุภาพ ลําพนู
15619 50993 นาย สมมาตยแ  สิงหแทา ลําพนู
15620 65388 นางสาว นงลักษณแ  จันต๊ิบ ลําพนู
15621 28124 นาง อรชร  สมพงษแ ลําพนู
15622 29236 นางสาว ดุจเดือน  อุดสาสาร ลําพนู
15623 34811 นางสาว พร้ิมเพรา  วรรณพลิะ ลําพนู
15624 43304 นาง ปราณี  สิทธยิะ ลําพนู
15625 55334 นางสาว รัชณียแ  กองแกว ลําพนู
15626 21036 นาง พฒันา  กาญจนะ ลําพนู
15627 50991 นางสาว ดวงเดือน  อินต฿ะขัติยแ ลําพนู
15628 42542 นาย ณัฐพล  คําแปง ลําพนู
15629 60848 นาย สมาน  แสนปงผาบ ลําพนู
15630 12548 นางสาว ผองพรรณ  มาตันบญุ ลําพนู
15631 49749 นาย ประพนัธแ  กรุงมณี ลําพนู
15632 49751 นาง นวพร  จายเขียว ลําพนู
15633 19940 นาง อัญชนา  ใจจิต ลําพนู
15634 19947 นางสาว กาญจนา  วงศแรัตนแ ลําพนู
15635 25832 นางสาว ขวญัใจ  กันธร ลําพนู
15636 25833 นาย วารินทรแ  ใจธรรม ลําพนู
15637 36790 นาย พฒันชัย  ใจจิต ลําพนู
15638 36791 นาง สุรีรัตนแ  มูลศรี ลําพนู



402

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
15639 36792 นางสาว พมิพแลภสั  เทพขาว ลําพนู
15640 42636 นางสาว กมลทพิยแ  วงศยา ลําพนู
15641 55995 นาง อภณิหแพร  เสมอวงคแต๊ิบ ลําพนู
15642 56876 นาย สุพจนแ  จันทรแหลวง ลําพนู
15643 58311 นาย เสวตรแ  นันติ ลําพนู
15644 63572 นาย เอกชัย  กันธร ลําพนู
15645 65190 นางสาว วนัวสิาขแ  อนันตแชาญชัย ลําพนู
15646 6680 นาย เทพนิมิตร  แสนพรหม ลําพนู
15647 55687 นาย ธเิบศ  อุดหลา ลําพนู
15648 42635 นาย เมธวจันแ  รุจิกรณแเสถียร ลําพนู
15649 52057 นาย ยุทธนา  ฟองมูล ลําพนู
15650 57161 นางสาว นิศาชล  พทุธเมฆ ลําพนู
15651 48539 นางสาว นิตยา  เนตรปใญญา ลําพนู
15652 48541 นางสาว อุบล  ตุยดง ลําพนู
15653 59794 นาย ศักด์ิดา  ศิริ ลําพนู
15654 43860 นาง พรศรี  กองวงั ลําพนู
15655 51265 นางสาว นงคราญ  เหล็งไทย ลําพนู
15656 54911 นางสาว ขวญัสิริ  นันต฿ะเปี้ย ลําพนู
15657 46682 นาง วนิดา  พกุปล่ัง ลําพนู
15658 41241 นางสาว พทัธนันทแ  อะถะกาศ ลําพนู
15659 57597 นาย ปยิะ  กิติกุศล ลําพนู
15660 51958 นาย บญุศิลป  ตากาศ ลําพนู
15661 36789 นาย ภาณุมาศ  ยานะวนิ ลําพนู
15662 36781 นางสาว กนกกาญจนแ  มะลาง ลําพนู
15663 43299 นางสาว วรลักษณแ  สุรินทรแ ลําพนู
15664 51002 นาย อนุชาติ  ตาเหยีง ลําพนู
15665 29445 นางสาว พรพมิล  ศรีมงคล เลย
15666 10245 นาย ปยิะ  ทมุมาไว เลย
15667 33188 นาง ปญุชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ เลย
15668 53618 นาย ธงชัย  บตุรเต เลย
15669 59622 นาย ธนศิลป  จันทรแปตุิ เลย
15670 31921 นางสาว นิรุบล  สิงหศิริ เลย
15671 49153 นางสาว รัตนาภรณแ  ชุมพล เลย
15672 67970 วาที่ร.ต. ภศิูษฐแ  มีจินดา เลย
15673 10336 นางสาว ประดับศรี  ศรีนายางคแ เลย
15674 51047 นาง พชิยาณี  ปกรณแชัยกุล เลย
15675 60492 นาง ปราริชาติ  ศรีจําเริญ เลย
15676 63008 นาง จีรวรรณ  เกียรติกองอําไพ เลย
15677 10320 นางสาว พนารัตนแ  วงษแชมภู เลย
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15678 27723 นางสาว ชุลีพรรณ  หมูใหญ เลย
15679 26422 นาย วทิวสั  วงศแปอูง เลย
15680 56939 นางสาว รัฐวดี  สมจิตร เลย
15681 10324 นาย สุเมธ  สุเมโท เลย
15682 66611 นางสาว มลฤดี  พรมพนิิจ เลย
15683 10918 นาย เจนกิจ  ภกัดีบรีุกุล เลย
15684 47829 จ.ส.อ. พสิิษฐแ  ลานคํา เลย
15685 10257 นางสาว อนัชชา  ทองจันทรแ เลย
15686 10315 นางสาว ธนพร  มะลีแกว เลย
15687 50846 นาง ณัฐชยา  พมิพแภกัดี เลย
15688 66592 นาง อโณทยั  แกวยาศรี เลย
15689 26436 นาย ดุสิต  ขะพนิิจ เลย
15690 60493 นาย พเิชษฐแ  พลดาหาญ เลย
15691 10258 นาง อรดี  สีมหานาม เลย
15692 10259 นาย ทานินทแ  จันทลิไสยแ เลย
15693 56405 นาง ถวลิ  สุขบท เลย
15694 27725 นาง มะลิวลัยแ  ชมฉ่ํา เลย
15695 46219 นาง รัศมี  บตุรนอก เลย
15696 67220 นาย ปราโมทยแ  ลีเขาสูง เลย
15697 67221 วาที่ร.ต. ณัฐกานตแ  ศาลางาม เลย
15698 67222 นางสาว ลักษณาวดี  สมเคหา เลย
15699 67223 นาง ศิริรัตนแ  อุดมพนัธแ เลย
15700 10907 นาง ชอเพช็ร  บาลลา เลย
15701 21658 นาง สุมาลี  หนอคําบตุร เลย
15702 53619 นาง ทศันีวรรณแ  แกวพรหม เลย
15703 44823 นาย อดิศักด์ิ  คําภา เลย
15704 57766 นางสาว ประภสัสร  วรินทรา เลย
15705 11426 นาย มนตรี  ปรีชามงคล เลย
15706 11427 นาง นฤมล  ศรพรหม เลย
15707 11447 นาย บวัระภา  ศรีวงษา เลย
15708 21672 นาง ปาริชาติ  แสนใจวฒิุ เลย
15709 21694 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ สุพรมอินทรแ เลย
15710 25546 นาง สุภาลักษณแ  ตันปใน เลย
15711 33269 นาง นิภาพร  บญุตา เลย
15712 33270 นาย กิตติพฒันแ  สอนพรหม เลย
15713 33272 นาง วภิารัตนแ  ตาทมุ เลย
15714 43784 นาย เริงสรรคแ  ทมุสงคราม เลย
15715 46220 นาง สุภาภรณแ  ทมุสงคราม เลย
15716 47242 นาย เดชา  กัตติยะ เลย
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15717 48375 นาง ธญัญพฒันแ  ชัชวาลยแ เลย
15718 64593 นาง มลฤดี  กอมมะณี เลย
15719 65801 ส.อ. อํานาจ  พรมวงษแ เลย
15720 29669 นางสาว จณิสตา  สถิตยแ เลย
15721 33192 นาง ประไพศรี  ศรีสม เลย
15722 33193 นาง กรรณิการแ  ยาที เลย
15723 33267 นาง รําไพพร  แดงสีดา เลย
15724 33277 นางสาว ขนิษฐา  ปใญญามี เลย
15725 32620 นางสาว กัลนิกา  บรีุแสง เลย
15726 33187 นาง นิยม  ดีบวั เลย
15727 63749 นาย จักรชัย  นันทะผา เลย
15728 45271 นางสาว นิศาชล  โสมดี เลย
15729 52269 นาย พเิชษฐ  มาดา เลย
15730 52271 นางสาว นริศรา  ยศพมิพา เลย
15731 57767 นาง นิติยา  ฟองนวล เลย
15732 55883 นาง วพิาวนั  ไตรยขันธแ เลย
15733 57765 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ เครือคํา เลย
15734 60421 นาย อัครเดช  ถาบตุร เลย
15735 10247 นาง สุดาทพิยแ  พลเชียงสา เลย
15736 10248 นาย ปภงักร  ไชยวงษา เลย
15737 33281 นาย ชัยเดช  นนทจันทรแ เลย
15738 22618 นางสาว รุงนภา  ถิ่นเขาชี เลย
15739 33282 นาย สําราญ  ภากระจาง เลย
15740 57264 ส.ต.อ. สมโภชนแ  กันทะวงคแ เลย
15741 10261 นาย รังสรรคแ  บตุรเต เลย
15742 27736 นาง รัตนาพร  เนตรสวาง เลย
15743 27737 นาย อาทติยแ  อุนแกว เลย
15744 27739 นางสาว เบญจมาศ  ดาสวาง เลย
15745 47246 นาง มณีวรรณแ  สุโขยชัย เลย
15746 63009 นาย ปกรณแ  เกียรติกองอําไพ เลย
15747 10262 นาง สุนันทา  พรหมรักษา เลย
15748 10267 นาย ทว ี ทองไว เลย
15749 10260 นาย เถลิงศักด์ิ  สีหะวงศแ เลย
15750 10266 ส.ต.อ. สุขสันตแ  สุขใจ เลย
15751 10268 นางสาว สมัชญา  บญุสายยัง เลย
15752 11441 นาย สุวทิยแ  เชื้อบญุมี เลย
15753 10966 นาง รุงทวิา  แสนสุภา เลย
15754 16387 นาง สงกรานตแ  สินดี เลย
15755 22610 นางสาว กัลยาณี  ทองปใ้น เลย
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15756 16300 นาย วเิชียร  ประสมทรัพยแ เลย
15757 16356 นาย สมชาติ  สุคงเจริญ เลย
15758 13813 นาย คัญโธ  ยุธไชโย เลย
15759 13862 นาง จารุวรรณ  ลือรินทรแ เลย
15760 2395 วาที่ร.ต. ไสว  มาอน เลย
15761 13815 นาง กิตติญา  แกวเกษศรี เลย
15762 16375 นางสาว กาญจนา  สืบกระโทก เลย
15763 10973 นาย ชัยฤกษแ  ศรีพรหม เลย
15764 13860 นาง พรรณนิภา  สละ เลย
15765 42574 นาย มงคล  ศรีบตุตา เลย
15766 42575 นาง วไิล  สมศรีแกว เลย
15767 42576 นาง กนิษฐา  ศรีบตุตา เลย
15768 42887 นาย นฤชิต  เสนานุช เลย
15769 33297 นาย ชัยวฒันแ  แสงรัตนแ เลย
15770 45279 นาง พทัธนิันทแ  ยศปใญญา เลย
15771 11558 นาย อดิเรก  จันตะนี เลย
15772 51049 นาย ทรงเดช  นาราศรี เลย
15773 51046 นาง ศิริลักษณแ  อาจแกว เลย
15774 33288 นาง ประจิตตา  จันทรแทาว เลย
15775 33291 วาที่ร.ต.หญิง มยุรี  บวัชัยยา เลย
15776 33294 นางสาว อนุฉรา  บดุดีดํา เลย
15777 33295 นาง สมจิต  อุปถัมภแ เลย
15778 51044 นาง นัฐนันทแ  โสภากาล เลย
15779 51050 นาย ทว ี บรูณวชิิต เลย
15780 27741 นางสาว นิชนภา  จันทะวงคแ เลย
15781 10330 นาง บษุราคัม  วงคแจันทรแสุข เลย
15782 36051 นาย เจษฏา  บรุะสิทธิ์ เลย
15783 41579 นาง จิราภรณแ  โชติออน เลย
15784 57684 นางสาว ศิริอร  กุลสิม เลย
15785 51671 นาย หสัชัย  โชติออน เลย
15786 10334 นาง บญุเกื้อ  พรมมีนิล เลย
15787 10332 นาง วไิลรัตนแ  ศรีละ เลย
15788 27743 นาง ปณุยนุช  พรพศิ เลย
15789 33292 นาง สายน้ําผ้ึง  จันทอง เลย
15790 51078 นาง อนัญญา  บวัหลวง เลย
15791 57683 นาย เกรียงไกร  กันหาวรรณะ เลย
15792 22608 นาย กมลชัย  กองจันทรแ เลย
15793 56406 นางสาว พทัยา  คํามา เลย
15794 64416 นาง อิษฎา  อุดมสิน เลย
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15795 64417 นางสาว ภฏัศมา  สินสวสัด์ิ เลย
15796 33268 นาง สิรภทัร  แสนใจวฒิุ เลย
15797 60942 นาง สุขใจ  แกวใสยแ เลย
15798 16942 นาย วรีะศักด์ิ  โคตรพุย เลย
15799 17830 นาง ชลดา  อุปรีที เลย
15800 42579 นางสาว วนิดา  บวัระภา เลย
15801 62348 นางสาว บญุญิสา  วเิศษยา เลย
15802 62350 นาง เพญ็พชิชา  สุขโข เลย
15803 62364 นาง วลิาวรรณ  ทนัวงษา เลย
15804 66278 นาง สุวภทัร  โกวตานนทแ เลย
15805 67298 นางสาว มยุรา  การุญ เลย
15806 43781 นาย พงษแศักด์ิ  ภกัมี เลย
15807 10979 นาง สกาวรัตนแ  เศวตะพกุกะ เลย
15808 25459 นาย ทวพีงษแ  นามวงษแ เลย
15809 41472 นาง อลงกรณแ  โยธาภกัดี เลย
15810 48087 นาย กอเกียรติ  บญุชื่น เลย
15811 10295 นาย วษิณุ  ทววีรรณ เลย
15812 10943 นาง นงนุช  พงษแธญัญะวริิยา เลย
15813 13792 นาง รสกร  กัตติยะ เลย
15814 22614 นาย ไพรวนั  นครขวาง เลย
15815 22616 นาง ดาราพร  โคตคําชี เลย
15816 39019 นางสาว สายจิตร  จิตยศติ เลย
15817 41574 นางสาว มะลิวรรณ  บญุชื่น เลย
15818 11422 นาง แสงทอง  ถิ่นถาน เลย
15819 24341 นาย ดอนเมือง  พนิิช เลย
15820 25548 นาง พศิวาท  คํามะตะศิลา เลย
15821 56353 นางสาว กานตแพชิาพฒันแ  ราษทีศันแ เลย
15822 56354 นาย บณัฑิต  กําเหนิดหลม เลย
15823 11413 นาย อําพล  วรรณคีรี เลย
15824 11409 นางสาว วไิลพร  จิตไทย เลย
15825 11414 นาย ฉัตรพล  พทุธจันทรแ เลย
15826 18097 นาย ปรีชา  รัตนพงษแศิลป เลย
15827 39010 นาง สุภาพร  ปลัดนู เลย
15828 44956 นาง วไิลวรรณ  ภกัมี เลย
15829 44957 นาย วทิยา  สุขคํา เลย
15830 56208 นาย บณัฑิต  สายพนัธแ เลย
15831 10300 นางสาว กัลยา  ประทมุทอง เลย
15832 17938 นาย วธุเนตร  รัตนมณี เลย
15833 24480 นาง จรรยารักษแ  พนูสมบติักูล เลย
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15834 55314 นางสาว ศิริลักษณแ  วปิใสสา เลย
15835 55315 นาง ประมูล  พรมมาปี เลย
15836 61255 นาง ลําแพน  สิงหแพนัธุแ เลย
15837 10307 นาย โสพล  ศรีมงคล เลย
15838 16401 นาย พรชัย  ศรีพรรณแ เลย
15839 16474 นาง สุภาวดี  ปอูงนาลา เลย
15840 46663 นางสาว ทพิวรรณ  ศรีบตุร เลย
15841 57182 นาย เอกพล  วงษาเภา เลย
15842 57356 นาย มานิตยแ  เคหงั เลย
15843 26434 นางสาว สุดาวรรณ  ไกรพล เลย
15844 26437 นาง รัชดากรณแ  ศรีบริุนทรแ เลย
15845 26438 นาย สมใจ  ศรีบริุนทรแ เลย
15846 26440 นาย ชูศักด์ิ  บญุทะจันทรแ เลย
15847 54922 นาง เมธาพร  บญุทะจันทรแ เลย
15848 55911 นาง ชัญญารัตนแ  บตุรนาม เลย
15849 10304 นาย ทว ี พลิาฤทธิ์ เลย
15850 16932 นางสาว อรษา  โกงจีน เลย
15851 16934 นาย รุงโรจนแ  แพงดี เลย
15852 29683 นาง กัลยกร  หมอแพทยแ เลย
15853 56647 นางสาว ศิริพร  ไสยวรรณ เลย
15854 10022 นาง ปใทมินี  พรมโคตร เลย
15855 60941 นาย สุพฒั  พานกระดึง เลย
15856 64097 นางสาว ออมจันทรแ  ภริมยแราช เลย
15857 10281 จาสิบโท ประหยัด  กรรณลา เลย
15858 10282 นาง นวลจันทรแ  ทองสาดี เลย
15859 10285 นาง สุนันทา  พมิตระการ เลย
15860 10286 นาย วชิัย  สุนาคํา เลย
15861 54088 นาย นพคุณ  สาไร เลย
15862 54089 นางสาว ชัชฎาภรณแ  ยอดชาญ เลย
15863 54176 นาย กฤษฎา  เมืองเพชรงาม เลย
15864 38947 นางสาว วรารี  ศรีคูณ เลย
15865 47699 นาง ธนิษร  แสงประโคน เลย
15866 55280 นางสาว ธญัญารัตนแ  ธรุะงาน เลย
15867 55282 นาง ธนัยนันทแ  มงคลธติิวฒันแ เลย
15868 55283 นางสาว มัณฑนา  ทพิยแสุวรรณ เลย
15869 55284 นาง เสาวนิตยแ  สาไร เลย
15870 56432 นาย ยุทธนา  ชาติแพงตา เลย
15871 56434 นาย สมภพ  โยธาไทย เลย
15872 61551 นาย ณัฐวฒิุ  เติมทองชัย เลย
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15873 10275 นางสาว ผกากรอง  พลโรม เลย
15874 10930 นาย ดํารงคแ  สารมะโน เลย
15875 10931 นางสาว วาสนา  ไชยศักด์ิ เลย
15876 10933 นาง วไิลวรรณ  สารมะโน เลย
15877 17183 นางสาว จิราพร  คําจวนจันทรแ เลย
15878 39022 นางสาว อุมาพร  หยองเอน เลย
15879 39028 นางสาว ดารุณี  วงษแชมพู เลย
15880 42578 นาง บวัษร  สิทธสิาร เลย
15881 15916 นางสาว มะลิจันทรแ  ธรรมกุล เลย
15882 21636 นาย กิตติศักด์ิ  ลือไธสง เลย
15883 35954 วาที่ร.ต. นิรุตต์ิ  ผิวมะลิ เลย
15884 42580 นาง วรีวรรณแ  เกษสีมาปภสัรแ เลย
15885 51692 นางสาว ณัฏฐกมล  เรียงนาราบ เลย
15886 10936 นาย อดุลยแ  สะหาย เลย
15887 10946 นางสาว แสงเดือน  ภมูาลัย เลย
15888 11410 นาง ณัฎฐศิลป  ศักด์ิเรืองฤทธิ์ เลย
15889 29689 นาง สุจิตรา  วรรณศรี เลย
15890 18084 นาง โกศล  พรมดี เลย
15891 18085 นาง ชนกาล  จันทะอุมเมา เลย
15892 18088 นางสาว ธนิดา  โทมนัส เลย
15893 18093 นาง ศิริมา  พลบรูณแ เลย
15894 53225 นาง ชอลัดดา  สุชาดา เลย
15895 53226 นาง แหวนเพชร  วงษา เลย
15896 63736 นาง ปริศนา  อองภา เลย
15897 37991 นางสาว อมร  อัยยะ เลย
15898 48383 นาง ณัฐชนน  สมมุติ เลย
15899 61552 นาง ธญัชนก  มาอวน เลย
15900 24364 นางสาว สากล  พรมโคตรคา เลย
15901 27740 นาง ทศันียแ  จันทรแสวาง เลย
15902 62258 นาง สุภาพร  ศรีบริุนทรแ เลย
15903 66591 นางสาว นิกร  พรมสิทธิ์ เลย
15904 10265 นาง แสงดาว  นนทฤทธิ์ เลย
15905 10271 นาง สยุมพร  สังปใสสา เลย
15906 46610 นาง ประนัดดา  วงัคีรี เลย
15907 27728 นาง นิศารัตนแ  ไชยรถ เลย
15908 11562 นาง วไิล  ศรียากุล เลย
15909 67219 นาง นภาพร  หลาเขียว เลย
15910 11654 นาง พไิลวรรณ  ตุยาสัย ศรีสะเกษ
15911 13934 นาย วรีะชัย  หงษแทอง ศรีสะเกษ
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15912 24595 นาง สุภารัตนแ  ทาหาญ ศรีสะเกษ
15913 35632 นาง สุธรีา  บญุสม ศรีสะเกษ
15914 40978 นาย เมธานุวฒันแ  โยยรัมยแ ศรีสะเกษ
15915 42518 นางสาว สายพณิ  คลายเมฆ ศรีสะเกษ
15916 43140 นาง ฐิติพรรณ  สมพร ศรีสะเกษ
15917 44924 นาย จักรพนัธแ  คําจันทรแ ศรีสะเกษ
15918 61948 นางสาว ภรณัฐดา  ภมูลี ศรีสะเกษ
15919 61981 นางสาว จุฑามาศ  พวงไธสงคแ ศรีสะเกษ
15920 27547 นาย นาวนิ  หนุนวงศแ ศรีสะเกษ
15921 35516 นางสาว นัฎฐกานตแ  ทนัที ศรีสะเกษ
15922 41101 นาย วราวฒิุ  ครูทอง ศรีสะเกษ
15923 45496 นาง นันทภคั  ผลบญุ ศรีสะเกษ
15924 64837 นาง สุพชิฌายแ  กอนทอง ศรีสะเกษ
15925 67440 นาย เฉลิมชัย  พงษแธนู ศรีสะเกษ
15926 67875 นาย ปรีชา  งามแสง ศรีสะเกษ
15927 2311 นาง วรรณี  สอิ้งทอง ศรีสะเกษ
15928 5247 นาง ธมลวรรณ  สิทธโิท ศรีสะเกษ
15929 32357 นางสาว ปยิฉัตร  แสงแกว ศรีสะเกษ
15930 65552 นาย เสกสรร  ศิลาโชติ ศรีสะเกษ
15931 5297 นางสาว ณิชาภา  พรหมจันทรแ ศรีสะเกษ
15932 15418 นาย นามศักด์ิ  คํานวน ศรีสะเกษ
15933 40564 นางสาว ววิาหแพร  บตุรี ศรีสะเกษ
15934 45862 นางสาว อตินาฎรแ  นาคสิงหแทอง ศรีสะเกษ
15935 24596 นาย ธรีะยุทธ  พมิพแคงคา ศรีสะเกษ
15936 41057 นาย พศิาล  พฒัสิม ศรีสะเกษ
15937 45494 นาง กมลทพิยแ  สาพนัธแกิตติธนา ศรีสะเกษ
15938 5275 นาย สิทธชิัย  อินทรสุขศรี ศรีสะเกษ
15939 8072 นาง เยาวเรศ  หอมจันทรแ ศรีสะเกษ
15940 14192 นาง จรูญศรี  สุขเกษม ศรีสะเกษ
15941 43167 นาง กัญวรา  เพชรดา ศรีสะเกษ
15942 51461 นางสาว สุมาลี  สระโสม ศรีสะเกษ
15943 51564 นาง ปภชัญา  อินสุวรรณ ศรีสะเกษ
15944 56582 นางสาว พไิลภรณแ  สุมามาลยแ ศรีสะเกษ
15945 2301 นาย พงษแศักด์ิ  สุหราย ศรีสะเกษ
15946 30649 นาย พงศแวสุิทธิ ์ สารศรี ศรีสะเกษ
15947 33405 นางสาว ญาณิศา  จันทลู ศรีสะเกษ
15948 42500 นางสาว อรอุษา  สุภาพวง ศรีสะเกษ
15949 43713 นาง ปนัดดา  ทองประสาร ศรีสะเกษ
15950 54739 นาย สมปอง  ภมูิสถาน ศรีสะเกษ
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15951 2297 นาง ปนัดดา  สุหราย ศรีสะเกษ
15952 14272 นางสาว กชพรรษ  โมทะจิตตแ ศรีสะเกษ
15953 16502 นาย เพิ่มพล  เจริญวรรณแ ศรีสะเกษ
15954 30654 นาย วชิาญ  บาลพทิกัษแ ศรีสะเกษ
15955 30655 นาย พชิัย  สุมามาลยแ ศรีสะเกษ
15956 35633 นาง ขนิษฐา  กันยา ศรีสะเกษ
15957 46598 นาง สุรางคนา  สีแกว ศรีสะเกษ
15958 51195 นาง แสงจันทรแ  แสงสกุล ศรีสะเกษ
15959 55327 นาย ไสว  หมายมุง ศรีสะเกษ
15960 5269 นางสาว ไอยเรศ  ผาสุข ศรีสะเกษ
15961 9447 นาย เสกสัณญตแ  คําเนตร ศรีสะเกษ
15962 35456 นาย วชัระ  ชําบญุมี ศรีสะเกษ
15963 35457 นางสาว กิ่งเพชร  รักชาติ ศรีสะเกษ
15964 35461 นาย กิตติชัย  สีเหลือง ศรีสะเกษ
15965 35462 นาง จารุวรรณ  กาวนั ศรีสะเกษ
15966 39898 นางสาว นิชกานตแ  ดอกมะเด่ือ ศรีสะเกษ
15967 45864 นาย ชารีฟ  ไกรรักษแ ศรีสะเกษ
15968 65016 นางสาว ทตัพชิา  วรรณทวี ศรีสะเกษ
15969 65611 นางสาว กัญญา  มะนู ศรีสะเกษ
15970 15965 นาง พทัยา  กลอมปใญญา ศรีสะเกษ
15971 30659 นางสาว วชินันทแ  ชาติมนตรี ศรีสะเกษ
15972 30660 นาย เฉลิมพล  วรบตุร ศรีสะเกษ
15973 30661 นางสาว จันทรแสุดา  จันทเขต ศรีสะเกษ
15974 30663 พนัจาเอก เสนหแ  นามจันทรา ศรีสะเกษ
15975 41084 นางสาว วชัชิรา  ทองทพิยแ ศรีสะเกษ
15976 45903 นางสาว นันทแนิชา  โคตรภกัดี ศรีสะเกษ
15977 48189 นาง ธญัญาภรณแ  วเิศษสังขแ ศรีสะเกษ
15978 48190 นาง จรัสศรี  จันทะศิลา ศรีสะเกษ
15979 60380 นาง มัทนพร  แกววงษา ศรีสะเกษ
15980 67977 นาง ศศิภคั  ผูมีสัตยแ ศรีสะเกษ
15981 27509 นาง ทพิาพรรณ  กระกรํ่า ศรีสะเกษ
15982 45219 นาย ประยูร  ชัยบญัญา ศรีสะเกษ
15983 15397 นาย สัญญา  อินสุวรรณ ศรีสะเกษ
15984 15435 นางสาว ปทติา  สารคุณ ศรีสะเกษ
15985 32472 นาง จิราวรรณ  บญุเชิด ศรีสะเกษ
15986 42822 นาง เกษทพิยแ  พรมโพธนิ ศรีสะเกษ
15987 43137 นางสาว นิดา  ปใญญาคม ศรีสะเกษ
15988 45890 นาง ศรีประภา  สรอยสนธิ์ ศรีสะเกษ
15989 16971 นาง ดวงหทยั  มิ่งบญุ ศรีสะเกษ
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15990 32358 นางสาว วชิุณียแ  ชิณวงศแ ศรีสะเกษ
15991 40654 นาง อังศุมาลิน  เศรษฐบตุร ศรีสะเกษ
15992 55251 นาย สงกรานตแ  สัตยแศรี ศรีสะเกษ
15993 55252 นาย สุรชัย  มะลิ ศรีสะเกษ
15994 41053 นางสาว ธนัยนันทแ  สิทธพินัธแ ศรีสะเกษ
15995 18592 นาย สมเกียรติ  รัศมี ศรีสะเกษ
15996 30748 นาง วจิิตรา  อุดร ศรีสะเกษ
15997 35472 นาย มนตแชัย  ไวทยะเสวี ศรีสะเกษ
15998 41968 นาง ศศิธร  เงานอ ศรีสะเกษ
15999 52090 นาย อนุสรณแ  กานกายันตแ ศรีสะเกษ
16000 52091 นางสาว นงลักษณแ  พนัสนอก ศรีสะเกษ
16001 52093 นาง รัชนีกรณแ  แสนพนัธแ ศรีสะเกษ
16002 31888 นางสาว พรทรัพยแ  ทองพรีะ ศรีสะเกษ
16003 41103 นาย ประกายเพชร  อินทรแจันทรแ ศรีสะเกษ
16004 45500 นาง อุบล  ชูรัส ศรีสะเกษ
16005 46549 นาย ธกฤต  ใบเขียว ศรีสะเกษ
16006 54090 นางสาว วชิราภรณแ  สนิท ศรีสะเกษ
16007 2324 นาง รัชนียแ  ไชยราช ศรีสะเกษ
16008 2338 นาย สุบนิ  จําปาเรือง ศรีสะเกษ
16009 8764 นาง ชัญญอร  เสาเวยีง ศรีสะเกษ
16010 44036 นาง พรรณธภิา  ชิณวงศแ ศรีสะเกษ
16011 45235 นาง ระพพีรรณ  จุมพลตรี ศรีสะเกษ
16012 2328 นางสาว ชนัญชิดา  บญุอุม ศรีสะเกษ
16013 9476 นาย มานะ  ทองทั่ว ศรีสะเกษ
16014 15752 นาย เลิศศิลป  นามวงษแ ศรีสะเกษ
16015 30458 นาง สุกัญญา  มณีวงษแ ศรีสะเกษ
16016 39889 นาง ศตพร  สีหบตุร ศรีสะเกษ
16017 55249 นางสาว มยุรี  วะรงคแ ศรีสะเกษ
16018 59017 นางสาว ยุพา  ทพิยแสมบติั ศรีสะเกษ
16019 65923 นาง แกวมณี  บษุบงคแ ศรีสะเกษ
16020 2362 นาง ภติินันทแ  กิติธรากุล ศรีสะเกษ
16021 33369 นาย ภชุงคแ  สีหะวงษแ ศรีสะเกษ
16022 38093 นาย สุรเชษฐแ  เสาเวยีง ศรีสะเกษ
16023 39945 นาย สมคิด  เสริฐศรี ศรีสะเกษ
16024 44411 นาง ภริมณแญา  ทองแสง ศรีสะเกษ
16025 66287 นางสาว วยิะดา  บษุบงคแ ศรีสะเกษ
16026 66298 นางสาว สุดาวรรณ  เนื้อทอง ศรีสะเกษ
16027 67176 นางสาว วมิลรัตนแ  สีหะวงษแ ศรีสะเกษ
16028 68351 นางสาว อุไรวรรณ  นันทะสาร ศรีสะเกษ
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16029 5267 นาง อรัญญา  โพธิสุ์ ศรีสะเกษ
16030 22011 นาย กฤษณแธร  อัครบตุร ศรีสะเกษ
16031 44065 นาง กฤษดาภรณแ  จันทรแเติม ศรีสะเกษ
16032 45540 นาง นาถอนงคแ  บํารุงสานตแ ศรีสะเกษ
16033 68349 นาง พมิณี  บญุหนา ศรีสะเกษ
16034 48256 นางสาว กรรณิการแ  มณีวงษแ ศรีสะเกษ
16035 2347 นาง เสาวณียแ  ขันคํา ศรีสะเกษ
16036 35713 นางสาว วรรธนะ  อุดมศรี ศรีสะเกษ
16037 46106 นาย เดนศักด์ิ  นามวงษแ ศรีสะเกษ
16038 51744 นาย สถิตยแ  สีหะวงษแ ศรีสะเกษ
16039 55130 นางสาว สวาง  จันทรัตนแ ศรีสะเกษ
16040 66350 นางสาว สุจิตรา  มากดี ศรีสะเกษ
16041 67303 นาง สุคนธวา  ขันอาสา ศรีสะเกษ
16042 27809 นางสาว เบญจมาศ  ประเสริฐศรี ศรีสะเกษ
16043 42521 นาง อมรรัตนแ  ณ อุบล ศรีสะเกษ
16044 2392 นาย รังสรรคแ  บษุบา ศรีสะเกษ
16045 14257 นาง ปนัดชญา  นามวงศแ ศรีสะเกษ
16046 33371 นาย ธนัณภณ  เจ็ดจันทกึ ศรีสะเกษ
16047 33390 นางสาว บณุยนุช  พลศักด์ิ ศรีสะเกษ
16048 35483 นางสาว เกษมณี  แสงสกุล ศรีสะเกษ
16049 39896 นางสาว กล่ินผกา  นวลศิริ ศรีสะเกษ
16050 40570 นาย สงสุข  สมบรูณแ ศรีสะเกษ
16051 14240 นาง ณิชกานตแ  สุขหลา ศรีสะเกษ
16052 30678 นาย นครไทย  สายสิม ศรีสะเกษ
16053 40572 นาย นเรศ  อนุชาติ ศรีสะเกษ
16054 41123 นาง รัชนี  เพญ็แสง ศรีสะเกษ
16055 47616 นาย เกษมศักด์ิ  จันทรแแจง ศรีสะเกษ
16056 54004 นาย จักราวธุ  แกวดี ศรีสะเกษ
16057 68663 นาง รัติกาล  สุพรม ศรีสะเกษ
16058 16491 นาย สิทธชิาติ  สุขอวน ศรีสะเกษ
16059 29040 นางสาว กรรณิการแ  ชาภกัดี ศรีสะเกษ
16060 39392 นางสาว วาสนา  กิ่มเกล้ียง ศรีสะเกษ
16061 40573 นางสาว บษุบา  ไตรรัตนแ ศรีสะเกษ
16062 42519 นาง จุฑาทพิยแ  ศรีหงษแ ศรีสะเกษ
16063 45533 นาย ทองดี  สายวงศแ ศรีสะเกษ
16064 45872 นางสาว ขวญัเมือง  ภกัดียุทธ ศรีสะเกษ
16065 54003 นาย สุธรรม  จิตโชติ ศรีสะเกษ
16066 65722 วาที่ร.ต.หญิง พสันแนันทแ  รัตนพนัธุแ ศรีสะเกษ
16067 66901 นางสาว มนัดดา  คุณสาร ศรีสะเกษ
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16068 11646 นาย ชินราช  พลอินทรแ ศรีสะเกษ
16069 14254 นาย ราชวฒิุ  อดทน ศรีสะเกษ
16070 32368 นาง ฉววีรรณ  พละศักด์ิ ศรีสะเกษ
16071 35479 นาย เริงศักด์ิ  สุปติ ศรีสะเกษ
16072 40629 นางสาว ภรีณียแ  มนตรี ศรีสะเกษ
16073 65057 นาง พชิญาภคั  สามสี ศรีสะเกษ
16074 68664 นางสาว รัชฎาภรณแ  สมภาวะ ศรีสะเกษ
16075 2304 นาย กิติ  สายพงษแ ศรีสะเกษ
16076 41962 นาง ปาลรพรีแ  ทองจันทรแ ศรีสะเกษ
16077 66902 นางสาว วนัใหม  แมนพมิพแ ศรีสะเกษ
16078 2312 นาง วไิลวรรณ  ทดัเทยีม ศรีสะเกษ
16079 2316 นาง มนฤดี  กุลาราช ศรีสะเกษ
16080 44067 นาง ดาราวรรณ  วสีิปใตนแ ศรีสะเกษ
16081 55412 นาง รัชดาภรณแ  ทาทอง ศรีสะเกษ
16082 2321 นาย สงา  ดวงแสง ศรีสะเกษ
16083 16483 นาง สุพรรณี  เงาศรี ศรีสะเกษ
16084 25357 นาง ธญัดา  ทองลือ ศรีสะเกษ
16085 32375 นางสาว ชวรียแ  วฒันากิตติรัตนแ ศรีสะเกษ
16086 45495 นาง ธญัญพทัธแ  ไชยสิริภสัรแ ศรีสะเกษ
16087 48193 นาง วราภสัรแ  เงาศรี ศรีสะเกษ
16088 48821 นางสาว เพลินพศิ  พฒุพวง ศรีสะเกษ
16089 49100 นาง สุดารัตนแ  ดวงแสง ศรีสะเกษ
16090 65549 นาง รัตติมา  เพชรรัตนแ ศรีสะเกษ
16091 65550 นางสาว พรรณปพร  กุลาผาบ ศรีสะเกษ
16092 35484 นางสาว สําอาง  สอนฉ่ํา ศรีสะเกษ
16093 2318 นาย ประทวน  วราพฒุ ศรีสะเกษ
16094 9429 นางสาว นิพชัรินทรแ  ทานะ ศรีสะเกษ
16095 16519 นาง ทศันียแ  จันทรแแจม ศรีสะเกษ
16096 18597 นางสาว จิรพรรณ  บษุบงกแ ศรีสะเกษ
16097 30681 นาย สุรพงษแ  อุทยั ศรีสะเกษ
16098 30682 นาง พชัราวดี  ปใกโคทะกัง ศรีสะเกษ
16099 30683 นาง ศิริพร  ครองยุติ ศรีสะเกษ
16100 30684 นางสาว นวลปรางคแ  นามบตุร ศรีสะเกษ
16101 35489 นางสาว นันทยิา  สุรวทิยแ ศรีสะเกษ
16102 43715 นางสาว นิรมล  เขียวออน ศรีสะเกษ
16103 54831 จ.อ. เทพดํารง  ทองคํา ศรีสะเกษ
16104 68034 นางสาว กนิษฐา  สงเสริม ศรีสะเกษ
16105 35482 นางสาว คัคนานตแ  สมนึก ศรีสะเกษ
16106 35488 นางสาว บษุบา  วราพฒุ ศรีสะเกษ
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16107 39913 นาง ดวงนภา  ศรีสุธรรม ศรีสะเกษ
16108 44895 นาย จีระพงศแ  พนัธแดี ศรีสะเกษ
16109 46138 นาย ดํารงศักด์ิ  มุขขันธแ ศรีสะเกษ
16110 57558 นางสาว ธญัรัศมแ  พชัระพรพฒันแ ศรีสะเกษ
16111 38120 นาง ประภาพร  สายธนู ศรีสะเกษ
16112 9462 นางสาว วรรณภา  คําจันทกึ ศรีสะเกษ
16113 30688 นางสาว กันยารัตนแ  ศรีสวสัด์ิ ศรีสะเกษ
16114 38151 นาง ธนิษฐา  โพธจิักรแ ศรีสะเกษ
16115 16978 นางสาว ศิริรัตนแ  ไชยเชษฐ ศรีสะเกษ
16116 31858 นาง อุทยัวรรณ  ทองสุ ศรีสะเกษ
16117 33470 นางสาว ดารากร  นามอินทรแ ศรีสะเกษ
16118 39897 นางสาว แววตา  ชินวนั ศรีสะเกษ
16119 39950 นาย สมยศ  แกนโคตร ศรีสะเกษ
16120 42489 นางสาว วไิลลักษณแ  โคตรพนัธแ ศรีสะเกษ
16121 63550 นาง ลักขณา  คําหลง ศรีสะเกษ
16122 63551 นางสาว กันยารัตนแ  ปล้ืมมนัส ศรีสะเกษ
16123 24588 นาง เสาวรียแ  บวัหอม ศรีสะเกษ
16124 32380 นาย เทดิศักด์ิ  สีวะเสารแ ศรีสะเกษ
16125 33372 นางสาว ณัฐณิชา  ทองพริะ ศรีสะเกษ
16126 33373 นาง รัญญา  บญุมิ่ง ศรีสะเกษ
16127 35610 นาย พงษแศักด์ิ  พลโสภา ศรีสะเกษ
16128 46886 นาย นิธชิัย  บวัทอง ศรีสะเกษ
16129 47662 นาย อิทธกิร  แกนทพิยแ ศรีสะเกษ
16130 48194 นาง สุพรพรรณ  สาโสดา ศรีสะเกษ
16131 53324 นาง คํามวน  ไชยสิทธิ์ ศรีสะเกษ
16132 2314 นาย สมาน  เทพวงศแ ศรีสะเกษ
16133 9427 นาง ทองทพิยแ  เทพวงศแ ศรีสะเกษ
16134 15501 นางสาว เจติยา  เตชะนัง ศรีสะเกษ
16135 30001 นาง วรารัตนแ  ไชยสิทธิ์ ศรีสะเกษ
16136 30652 นาง ดาวริน  สีหะวงษแ ศรีสะเกษ
16137 35622 นาง พรรทวิา  บวังาม ศรีสะเกษ
16138 43138 นาย อนุพงษแ  คําอุดม ศรีสะเกษ
16139 45874 นาง ยุวธดิา  ตะเคียน ศรีสะเกษ
16140 45875 นางสาว อําภา  บอทอง ศรีสะเกษ
16141 46543 นาย นพดล  ไชยสิทธิ์ ศรีสะเกษ
16142 53906 นางสาว เบญญาภา  ใจตรงรํ่ารวย ศรีสะเกษ
16143 67531 นางสาว เสาวลักษแ  คงพทุ ศรีสะเกษ
16144 2319 นาง ศิริพร  สุขอวน ศรีสะเกษ
16145 20016 นาง นันทวรรณ  สายสิม ศรีสะเกษ



415

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
16146 57106 นางสาว ภคัวรินทรแ  วฒิุวทิยาสิทธิ์ ศรีสะเกษ
16147 39910 นาย จรินทรแ  เรืองสังขแ ศรีสะเกษ
16148 5230 นาง จินดา  มากชู ศรีสะเกษ
16149 5295 นาย ประเสริฐ  พรมชาติ ศรีสะเกษ
16150 9448 นาย อมรินทรแ  เศวตสุริยานนทแ ศรีสะเกษ
16151 22000 นางสาว นิภาวรรณ  มูลคําเหลา ศรีสะเกษ
16152 31902 นางสาว วชันียแ  สาระวนั ศรีสะเกษ
16153 33375 นาย สุริยน  บญุนํา ศรีสะเกษ
16154 38095 นาย ปตุิพร  มากชู ศรีสะเกษ
16155 38097 นางสาว จุฑามาศ  เสนาพนัธแ ศรีสะเกษ
16156 40580 นาง ศรีประไพ  เทยีบเปรียบ ศรีสะเกษ
16157 40583 นาง นัยราช  วรรักษแวฒันาพร ศรีสะเกษ
16158 15738 นางสาว ภริูชญา  ทาระพมิพแ ศรีสะเกษ
16159 30708 นางสาว ณัชปภา  รสจันทรแ ศรีสะเกษ
16160 42493 นาง สุริสา  กันเทพา ศรีสะเกษ
16161 42495 นางสาว จุฬารัตนแ  วงคแใหญ ศรีสะเกษ
16162 48202 นาย ทวนทอง  บวังาม ศรีสะเกษ
16163 58332 นาย บญุบารมี  อุตสาหแ ศรีสะเกษ
16164 58578 นางสาว นฤมล  ศรีมาบตุร ศรีสะเกษ
16165 63539 นาย ธนูศร  ทองเบา ศรีสะเกษ
16166 67707 นาง จริญยา  บตุรวงศแ ศรีสะเกษ
16167 38140 นาย ศักรินทรแ  วเิศษสังขแ ศรีสะเกษ
16168 30706 นาย ศักยโสภณ  พงษแเพชร ศรีสะเกษ
16169 35512 นาย วรัิตนแ  ใสดี ศรีสะเกษ
16170 35712 นาย ประจักษแ  ชิณพฒันแ ศรีสะเกษ
16171 39412 นางสาว ประวณีา  รุงเรือง ศรีสะเกษ
16172 45878 นางสาว ณัฐรินียแ  บญุรัตนแกุล ศรีสะเกษ
16173 56927 นาย ศุภกร  กุลวตัมนตรี ศรีสะเกษ
16174 58221 นางสาว ดอกไม  ประดับพงษแ ศรีสะเกษ
16175 5218 นาย เกรียงไกร  บญุประดิษฐแ ศรีสะเกษ
16176 5220 นาย บรรพต  ประเสริฐศรี ศรีสะเกษ
16177 32387 นาง ฐิติณัฐนาถ  ไชยะเดชะ ศรีสะเกษ
16178 33411 นางสาว กัญญธนัท  โคสาธนะวสิิฐ ศรีสะเกษ
16179 18605 นางสาว ธนกมล  หาญสู ศรีสะเกษ
16180 32459 นางสาว จารุณี  จันทะมั่น ศรีสะเกษ
16181 35496 นาง อรพนิทแ  นามบญุลือ ศรีสะเกษ
16182 35501 นางสาว ธญัภคั  ขันทะวตัรแ ศรีสะเกษ
16183 35517 นาง วราภรณแ  ยอดศรี ศรีสะเกษ
16184 51085 นาง สิริมาตยแ  ศรีสิงหแ ศรีสะเกษ
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16185 51086 นาง จรรยวรรธน  สรอยสูงเนิน ศรีสะเกษ
16186 9450 นาย ประจวบ  ชูแสง ศรีสะเกษ
16187 32487 นางสาว โสรญา  คํ้าจุน ศรีสะเกษ
16188 44971 นางสาว ปราณี  ประจันทรแ ศรีสะเกษ
16189 2378 นางสาว ศรีสถาพร  ซาสังขแ ศรีสะเกษ
16190 2379 นาย ศักดา  เทยีมทศันแ ศรีสะเกษ
16191 42826 นาง ไพรวรรณ  ทมุมา ศรีสะเกษ
16192 44412 นาง กัลชุณา  ประดับศรี ศรีสะเกษ
16193 48934 นางสาว เดือนฉาย  เฉลิมสุข ศรีสะเกษ
16194 55524 นางสาว กนกวรรณ  ไชยจันดา ศรีสะเกษ
16195 56986 นางสาว สุพรรณี  พะวงั ศรีสะเกษ
16196 60278 นาย ชุติพงศแ  สมไชย ศรีสะเกษ
16197 2386 นาย มงคล  สิงหแคํา ศรีสะเกษ
16198 30450 นาย พรีศักด์ิ  คําชัย ศรีสะเกษ
16199 33401 นาย เอกชัย  ภริมยแพนัธแ ศรีสะเกษ
16200 45877 นาง เสาวรส  ภริมยแพนัธแ ศรีสะเกษ
16201 33363 นางสาว ธญัรดานิษฐา  ฤทธเิดช ศรีสะเกษ
16202 35503 นาย สุรวฒิุ  ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
16203 35504 นาย คมสันตแ  ไชยรัตนแ ศรีสะเกษ
16204 62077 นางสาว สุมาลี  อนุสิม ศรีสะเกษ
16205 63994 นาง ธารญา  วงศแเศษ ศรีสะเกษ
16206 16480 นางสาว คติยา  กลมพนัธแ ศรีสะเกษ
16207 48315 นาง สุวมิล  อุตสาหแ ศรีสะเกษ
16208 49417 นางสาว เบญจวรรณ  โมคํา ศรีสะเกษ
16209 5209 นาย ทสัสกร  ตรองจิต ศรีสะเกษ
16210 5211 นาย ชิดชัย  ต้ังเกียรติกําธร ศรีสะเกษ
16211 19811 นาง จันทรแเพญ็  ภกัดี ศรีสะเกษ
16212 40592 นาง ฐิตาภรณแ  ไมอักรี ศรีสะเกษ
16213 40600 นางสาว ถิรนันธแ  หอทรัพยแ ศรีสะเกษ
16214 47619 นาย คําพลู  ศรีคําภา ศรีสะเกษ
16215 32392 นาง สุชัญญา  ตรองจิต ศรีสะเกษ
16216 33392 นาย ชูเกียรติ  ถาบตุร ศรีสะเกษ
16217 2398 นาง สมนึก  ปอูงเศรา ศรีสะเกษ
16218 33396 นางสาว เจริญศรี  พลูสุข ศรีสะเกษ
16219 42494 นาง ดาวรุง  ชัยนอก ศรีสะเกษ
16220 49418 ส.ต.ต. ชัยวรานนทแ  ทองมหา ศรีสะเกษ
16221 61115 นาง กชพร  สืบหลา ศรีสะเกษ
16222 5206 นาย ณัฐวฒิุ  พรหมจร ศรีสะเกษ
16223 45882 นาย สุขนิรันดรแ  ทองรอง ศรีสะเกษ
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16224 48067 นางสาว ปรีชญานแ  โพธพิมิพแ ศรีสะเกษ
16225 54781 นาย วรพล  โสดาธาตุ ศรีสะเกษ
16226 5770 นาย ยรรยง  สมประสาสนแ ศรีสะเกษ
16227 31920 นาง สใบทพิยแ  โกมลตรี ศรีสะเกษ
16228 35518 นางสาว รัชนียแ  วงคแคํา ศรีสะเกษ
16229 35519 นางสาว อัญชลี  ผิวพรรณแ ศรีสะเกษ
16230 39902 นาย ขวญัแกว  เลิศภทัรพาณิชยแ ศรีสะเกษ
16231 45514 นางสาว เสาวณียแ  บญุเลิศ ศรีสะเกษ
16232 63875 นางสาว ทพิวรรณ  กันทอง ศรีสะเกษ
16233 5233 นาง ฐิติรัตนแ  ศรีกระจาง ศรีสะเกษ
16234 5260 นาง ทองยวน  ศรีใสไพร ศรีสะเกษ
16235 45298 นางสาว รจนาวดี  บตุรทอง ศรีสะเกษ
16236 48211 นางสาว หนูพร  นาหอม ศรีสะเกษ
16237 62472 นาง เพชรรัตนแ  พนัธชุาติ ศรีสะเกษ
16238 30712 นาง อาทติตยา  คําผาย ศรีสะเกษ
16239 42496 นาง ปวณีา  พงษแวเิศษ ศรีสะเกษ
16240 42827 นาง ชนิดาภา  ยอชัย ศรีสะเกษ
16241 44903 นางสาว พชัริญญา  สารทอง ศรีสะเกษ
16242 44904 นาง สวสัด์ิ  ขันชะลี ศรีสะเกษ
16243 55184 นาง วมิลภทัรแ  ทองแดง ศรีสะเกษ
16244 57623 นาง สุพตัรา  กาเมือง ศรีสะเกษ
16245 68244 นางสาว สุภสัสร  จันทะเสน ศรีสะเกษ
16246 5238 นาย ธเิดช  เจริญศรีเมือง ศรีสะเกษ
16247 38103 นาง จิตติมา  ตองอบ ศรีสะเกษ
16248 38134 นาย จักรกฤษณแ  พลรัมยแ ศรีสะเกษ
16249 40585 นาง ธดิารัตนแ  เหล่ียมทอง ศรีสะเกษ
16250 45515 นางสาว ภชัดากร  จันทพิยแ ศรีสะเกษ
16251 58552 นางสาว มัจฉรี  สํานักนิตยแ ศรีสะเกษ
16252 62256 นาย ไพรัตนแ  เงินทอง ศรีสะเกษ
16253 15677 จ.อ. สมพร  สําเภาพอคา ศรีสะเกษ
16254 45523 นาย ประภาส  อภยัวงศแ ศรีสะเกษ
16255 45525 นางสาว ศิริพร  ปรือปรัง ศรีสะเกษ
16256 51998 นาย เสกสรรคแ  ภาคเดียว ศรีสะเกษ
16257 56027 พ.จ.อ. สุกิจ  ปรือปรัก ศรีสะเกษ
16258 56099 นาง นิชานันทแ  ปรือปรัง ศรีสะเกษ
16259 67324 นางสาว วรรณิศา  ไชยสาร ศรีสะเกษ
16260 67441 นาง จุไรรัตนแ  เมธาวชัรากร ศรีสะเกษ
16261 67887 นาง กันยา  วนัคํา ศรีสะเกษ
16262 5255 นาย จเร  พมิพแคงดา ศรีสะเกษ
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16263 35531 นาย นิยม  ธรรมมนูญ ศรีสะเกษ
16264 45910 นางสาว สุปราณี  ใจแกว ศรีสะเกษ
16265 65668 นาย สุรัตนแ  แจมศรี ศรีสะเกษ
16266 65669 นางสาว สมจารี  แจมศรี ศรีสะเกษ
16267 9492 นาย สถิตยแชัย  นัยสวาง ศรีสะเกษ
16268 16997 นาง ธมลวรรณ  ดวงสีดา ศรีสะเกษ
16269 35379 นาง นารียแ  จานเขื่อง ศรีสะเกษ
16270 35587 นาย ธรีะพล  กิจเวชกุล ศรีสะเกษ
16271 35642 นาง สุมาส  วงษแพทิกัษแ ศรีสะเกษ
16272 39927 นาย ประจวบ  สวางภพ ศรีสะเกษ
16273 43703 นาง สุจิตรา  ทรงกรด ศรีสะเกษ
16274 56638 นาย จิระ  เรืองทา ศรีสะเกษ
16275 61389 นาย ชัยพงษแ  ดอกพอง ศรีสะเกษ
16276 47621 นาย สุรเดช  แสนทวสุีข ศรีสะเกษ
16277 65349 นาย ยงยุทธแ  พลบญุ ศรีสะเกษ
16278 8803 นางสาว สายทอง  นางแพง ศรีสะเกษ
16279 14264 นาง วาสนา  ต้ังอุดมการณแ ศรีสะเกษ
16280 30720 นาย ทวศัีกด์ิ  รัตนา ศรีสะเกษ
16281 41097 นาย ตอพงศแ  สุทธพินัธแ ศรีสะเกษ
16282 44041 นาง กิติยา  พงษแวนั ศรีสะเกษ
16283 56919 นาง สิริเนตร  ไชยโพธิ์ ศรีสะเกษ
16284 63719 นาย ประสิทธิ ์ วงัษาลุน ศรีสะเกษ
16285 38131 นาย ไชยา  จันครา ศรีสะเกษ
16286 68035 วาที่ร.ต.หญิง พชิญศรัญญแ  ศรีบญุเรือง ศรีสะเกษ
16287 14557 นาย จําเนียร  ไพรวงษแ ศรีสะเกษ
16288 35605 นาย จักกฤษณแ  พศิเพง ศรีสะเกษ
16289 39916 นาง สาณี  ประมูลชาติ ศรีสะเกษ
16290 39917 นาย สันติ  สลาเลิศ ศรีสะเกษ
16291 39920 นาย ยิด  บญุมา ศรีสะเกษ
16292 39921 นางสาว นิดา  อาจใจ ศรีสะเกษ
16293 39922 นางสาว ประญัติรแ  สมโภชนแ ศรีสะเกษ
16294 45884 นาง อําพร  พงษา ศรีสะเกษ
16295 46024 นางสาว นวลฉว ี หอมชาติ ศรีสะเกษ
16296 67468 จ.ส.อ. สุริยา  ขาวเครือ ศรีสะเกษ
16297 30724 นาง วนัณา  จันทนาม ศรีสะเกษ
16298 32082 นาย เฉลิม  ไชโย ศรีสะเกษ
16299 52089 นางสาว รภศัวรรณ  เสนคราม ศรีสะเกษ
16300 14895 นาย ณัฐธรีแ  เปี่ยมธราพฒันแ ศรีสะเกษ
16301 15722 นางสาว ลัดดา  ดวงธนู ศรีสะเกษ
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16302 56912 นางสาว อรพรรณ  พรมศักด์ิ ศรีสะเกษ
16303 16999 นางสาว มะลิวรรณ  มะปราง ศรีสะเกษ
16304 20956 นาง อภชิา  ขาวสะอาด ศรีสะเกษ
16305 41893 นางสาว อัมพร  ทองพา ศรีสะเกษ
16306 46546 นาง ตติญาภรณแ  เรืองอมรววิฒันแ ศรีสะเกษ
16307 5251 นาย เสนหแ  แพงมา ศรีสะเกษ
16308 25907 นาย พงษแศักด์ิ  นันทพรหม ศรีสะเกษ
16309 45894 นางสาว พฐิชญาณแ  กุลเดช ศรีสะเกษ
16310 66129 นางสาว ชาริยา  ปรีเปรม ศรีสะเกษ
16311 19631 นางสาว ปยิะ  รัตนา ศรีสะเกษ
16312 38930 นาง ลัดดาวลัยแ  รินทะรักษแ ศรีสะเกษ
16313 39415 นาย อัชฌรักษแ  รัตนพนัธแ ศรีสะเกษ
16314 40608 นาย พชิัย  ศรีงามฉ่ํา ศรีสะเกษ
16315 45524 นาง รัตนาภรณแ  ศรีปใตเนตร ศรีสะเกษ
16316 55371 นาง เฉลา  สิงหแหะ ศรีสะเกษ
16317 42506 นางสาว ณัฐระพ ี นาคทองหลาง ศรีสะเกษ
16318 47626 นาย ฉัตรชัย  กลาพรอม ศรีสะเกษ
16319 64677 นาย เพชร  คําเกง ศรีสะเกษ
16320 66030 นาง มะลิวลัยแ  บญุมา ศรีสะเกษ
16321 9473 นาง ขจิตศรี  คําเพราะ ศรีสะเกษ
16322 55612 นาย ปใญญา  ตอคุณ ศรีสะเกษ
16323 67232 นางสาว ปารีณา  พุมพวง ศรีสะเกษ
16324 9477 นางสาว สายสุดา  ต้ังจิตวริิยะกุล ศรีสะเกษ
16325 11653 นาง นภสัรพ ี ปรางศรี ศรีสะเกษ
16326 15672 นาง ปานจิต  แสนทวสุีข ศรีสะเกษ
16327 24182 นาย นคร  พมิพร ศรีสะเกษ
16328 40587 นาย ประกาศิต  ศรีไชย ศรีสะเกษ
16329 5274 นางสาว จิราพรรณ  ถุงจันทรแ ศรีสะเกษ
16330 62031 นาย อภชิาติ  เจนพพิกัษแคุณ ศรีสะเกษ
16331 16535 นางสาว กรภทัรแ  บญุมา ศรีสะเกษ
16332 35525 นางสาว จิณหแปญุญา  แสงมาศ ศรีสะเกษ
16333 35535 นาย จรุงคแศักด์ิ  ศรีหะโคตรแ ศรีสะเกษ
16334 47630 นาย วงษแสา  ไชยชาญ ศรีสะเกษ
16335 2327 นาย จิโรจ  คําหอม ศรีสะเกษ
16336 42513 นาง บวัแกว  มาตรสันตแ ศรีสะเกษ
16337 32396 นาย ไกรวฒิุ  สายแกว ศรีสะเกษ
16338 33412 นางสาว กฤตยพร  นัยเนตร ศรีสะเกษ
16339 33415 นาย รัฐพงษแ  เสาวแทอง ศรีสะเกษ
16340 40598 นางสาว ลักสมี  พนัธแภกัดี ศรีสะเกษ
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16341 43741 นาย สําราญ  ธงชัย ศรีสะเกษ
16342 44791 นางสาว เสาวนียแ  ประอาง ศรีสะเกษ
16343 67425 นางสาว นิตยา  กิมหงวน ศรีสะเกษ
16344 65554 นาง วมิล  แววศรี ศรีสะเกษ
16345 66933 นาง มณีนิล  วรรณพฒันแ ศรีสะเกษ
16346 9467 นางสาว นิศาชล  สายแกว ศรีสะเกษ
16347 39925 นาย จักรพรรดิ  โลมาศ ศรีสะเกษ
16348 43700 นาย สุธ ี วงคแนาแค ศรีสะเกษ
16349 47634 นาย ณัฐวฒิุ  บญุคง ศรีสะเกษ
16350 62944 นางสาว พฒันแนรี  แกวสีเคน ศรีสะเกษ
16351 68031 นาง บญุณกาญจนแ  ขันทอง ศรีสะเกษ
16352 68032 นาง อพนัตรี  ศรีพนัธแ ศรีสะเกษ
16353 68033 นาง ธนัญญา  สุภาพ ศรีสะเกษ
16354 42829 นาย ทนงศักด์ิ  วฒันสกุลชล ศรีสะเกษ
16355 47624 นาย นฤทธิ ์ กาเมือง ศรีสะเกษ
16356 67511 นาย ธวชัชัย  นอยจิตตแ ศรีสะเกษ
16357 17947 นาย โชติวชิชแ  ยืนนานธนภทัรแ ศรีสะเกษ
16358 39928 นางสาว กัญจิรา  คําเคร่ือง ศรีสะเกษ
16359 48215 นาย สามารถ  สะอาด ศรีสะเกษ
16360 62517 นาย พงศธร  วงศแพทิกัษแ ศรีสะเกษ
16361 44906 นาง ราตรี  เงินดี ศรีสะเกษ
16362 45211 นาย จิตร  นรสิงหแ ศรีสะเกษ
16363 46115 นาง สุกัญญา  รัตนรัก ศรีสะเกษ
16364 2295 นาง พรพนา  พลิากรณแ ศรีสะเกษ
16365 44907 นาย สมพงษแ  ปตุิภมูินุรักษแ ศรีสะเกษ
16366 44908 นาย ชัยโยธนิ  ทมิโพธิก์ลาง ศรีสะเกษ
16367 44909 นาง สาคร  สายแกว ศรีสะเกษ
16368 44911 นาย ณัฐศักด์ิ  หลักทอง ศรีสะเกษ
16369 57449 นางสาว สริยา  กุลวฒิุ ศรีสะเกษ
16370 64747 นาย อุดร  จันทเสน ศรีสะเกษ
16371 2265 นาง อรุณี  เจริญจิตตแ ศรีสะเกษ
16372 33433 พนัจาเอก สม  คําโท ศรีสะเกษ
16373 35506 นาง เรืองนิตยแ  สิงหชาติ ศรีสะเกษ
16374 35557 นางสาว สุดาวรรณ  ทองละมุล ศรีสะเกษ
16375 43708 นางสาว เยาวกาญจนแ  ทองหลํ่า ศรีสะเกษ
16376 55704 นาย ทพิยแ  สุคันธะมาลา ศรีสะเกษ
16377 55705 นาย ศรชัย  สุตัญต้ังใจ ศรีสะเกษ
16378 57020 จ.อ. วชัระ  ลาคํา ศรีสะเกษ
16379 65980 นางสาว รสริน  ทพิวารี ศรีสะเกษ
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16380 46517 นางสาว วฒันา  แหวนวงษแ ศรีสะเกษ
16381 63183 นางสาว ศศิธร  ธรรมชาติ ศรีสะเกษ
16382 30725 นาย ไพรพทิกัษแ  ทองละมุล ศรีสะเกษ
16383 43704 นางสาว บานชื่น  สุดาจันทรแ ศรีสะเกษ
16384 42776 นางสาว มณีเนตร  จันทรแทอง ศรีสะเกษ
16385 46117 นางสาว วไิลวรรณแ  อินทรแตา ศรีสะเกษ
16386 63718 นาย กฤดาธกิาร  วงศแพทิกัษแ ศรีสะเกษ
16387 67856 นางสาว ทพิวรรณ  พรหมลิ ศรีสะเกษ
16388 30723 นาง น้ําฝน  สุนสาย ศรีสะเกษ
16389 46890 นาย สมศักด์ิ  พวงยอด ศรีสะเกษ
16390 55370 นางสาว พชิชาพร  สันดร ศรีสะเกษ
16391 14262 นาง ณิชานันทแ  จารุรัศมีวงศแ ศรีสะเกษ
16392 33422 นาง บงัอร  อสิพงษแ ศรีสะเกษ
16393 56918 นางสาว สุมินตรา  สุวรรณ ศรีสะเกษ
16394 7080 นาย พนม  พรมมี ศรีสะเกษ
16395 18584 นาง เพญ็แข  ประกอบผล ศรีสะเกษ
16396 32403 นางสาว สิดาวรรณ  ไชยภา ศรีสะเกษ
16397 32406 นางสาว เทยีนทอง  อุปครุฑ ศรีสะเกษ
16398 41082 นางสาว เจนจิรา  เปี่ยมถาวรสวสัด์ิ ศรีสะเกษ
16399 2337 นาง ภวูนิดา  เพง็แจม ศรีสะเกษ
16400 46121 นาง ชุฐิญา  หสัคํา ศรีสะเกษ
16401 32395 นาง สุวารี  พลิา ศรีสะเกษ
16402 32397 นาย ทองดี  วงัทอง ศรีสะเกษ
16403 59606 นางสาว นิตยา  จันคณา ศรีสะเกษ
16404 2276 นาง อรนุช  แกวสอง ศรีสะเกษ
16405 33427 นาย อนุสรณแ  บญุณรงคแ ศรีสะเกษ
16406 33430 นาย สันติ  ศิลปรายะ ศรีสะเกษ
16407 33431 นางสาว นิตยา  สอดแกว ศรีสะเกษ
16408 35561 นาย สุรียแ  มีชื่อ ศรีสะเกษ
16409 40589 นาง แกวติมา  ศิลปรายะ ศรีสะเกษ
16410 62113 นางสาว สุภาวดี  สะอาด ศรีสะเกษ
16411 33434 นาย ดําเนิน  ศิริเทศ ศรีสะเกษ
16412 40590 นาย อภวิฒันแ  จันดาพชื ศรีสะเกษ
16413 44916 นางสาว สายสวาท  วงมาเกษ ศรีสะเกษ
16414 44918 นาง มยุรี  จํานงคแ ศรีสะเกษ
16415 45536 นาย อัคเดช  ไมอักรี ศรีสะเกษ
16416 45895 นาย วรีนิช  รัตนสิทธโิรจนแ ศรีสะเกษ
16417 47638 นาย นันทกร  บญุตา ศรีสะเกษ
16418 68411 นาย จิระเดชา  ไชยโชติ ศรีสะเกษ
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16419 19969 นางสาว ประภาพร  ผลรักษแ ศรีสะเกษ
16420 31798 นาง หทยัทพิยแ  ถาวร ศรีสะเกษ
16421 51067 นางสาว วไิลลักษณแ  บรุมยแ ศรีสะเกษ
16422 55752 นาง พสิมัย  พรมประสิทธิ์ ศรีสะเกษ
16423 59705 นาย ศักด์ิสม  ศักด์ิศิริโชติ ศรีสะเกษ
16424 11595 นาย อภรัิกษแ  กิ่งผา ศรีสะเกษ
16425 40593 นาย สุพนัธุแ  เกตละคร ศรีสะเกษ
16426 40594 นาง ชลาลัย  บตุรภกัดี ศรีสะเกษ
16427 40597 นาย สุรเสน  ปฐมศรี ศรีสะเกษ
16428 40599 นาง สุภรา  เกษาชาติ ศรีสะเกษ
16429 45891 นาง พนิดา  สุจันทา ศรีสะเกษ
16430 55879 นางสาว วไิลลักษณแ  จันคณา ศรีสะเกษ
16431 2263 นาย สุวจันแ  บญุขวาง ศรีสะเกษ
16432 66271 นาง สุขกัลยา  บญุขวาง ศรีสะเกษ
16433 2270 นาง ยุพา  พมิมาศ ศรีสะเกษ
16434 33432 นาย สุรศักด์ิ  มั่นวงคแ ศรีสะเกษ
16435 48221 นาย ชัชพล  สิงหชาติ ศรีสะเกษ
16436 60703 นาย วรัญโู  ไตรศรี ศรีสะเกษ
16437 35758 นาง ถวลิ  พงษแวนั ศรีสะเกษ
16438 48214 นาย วนีัส  แสนทวสุีข ศรีสะเกษ
16439 2288 นาย สุขสรรคแ  ตนทรัพยแ ศรีสะเกษ
16440 2290 นางสาว รัชนีพร  ศรีเมือง ศรีสะเกษ
16441 30705 นาย วรีะพงษแ  สุขสงวน ศรีสะเกษ
16442 39413 นาย ถวลิ  สาริกา ศรีสะเกษ
16443 39932 นาง ประไพพศิ  รัตนา ศรีสะเกษ
16444 39933 นาย อํานวย  รักษาศิริ ศรีสะเกษ
16445 47166 นาง ชนัญธดิา  โชคศิริโสภา ศรีสะเกษ
16446 47167 นาย อนุสรณแ  วนันุบล ศรีสะเกษ
16447 47170 นางสาว ดวงนภา  อุดดวง ศรีสะเกษ
16448 33826 นาง สมภาร  ศรีมงคล ศรีสะเกษ
16449 48823 นางสาว วไิลพร  สิงหแแกว ศรีสะเกษ
16450 55376 นางสาว พรรณี  ศรีมงคล ศรีสะเกษ
16451 61687 นาย สมปอง  มณฑก ศรีสะเกษ
16452 32379 นาย เกรียงไกร  สังขแเกิด ศรีสะเกษ
16453 19803 นางสาว ลักษณแชนก  รัตนะภกัดี ศรีสะเกษ
16454 46891 นางสาว จุฑาทพิยแ  ชาวกลา ศรีสะเกษ
16455 66119 นาง สุนันทา  ศรีฐาน ศรีสะเกษ
16456 2376 นาย สมยศ  บญุราช ศรีสะเกษ
16457 15576 นาง นริสรา  พลทองมาก ศรีสะเกษ
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16458 43709 นาง ภทัรวดี  พานจํานงคแ ศรีสะเกษ
16459 48225 นาง อาริยา  พรรษา ศรีสะเกษ
16460 48226 นาง พชัรียา  เขตนิมิตร ศรีสะเกษ
16461 48227 นางสาว ทพิยาภา  จันทรแแจง ศรีสะเกษ
16462 14276 นาง สุจิตรา  สุนทร ศรีสะเกษ
16463 35567 นาง ศิริพร  แทงทอง ศรีสะเกษ
16464 46883 นาง ปใตทมุมา  จันพรัิกษแ ศรีสะเกษ
16465 2385 นาย วชัระ  ไชยบวัแดง ศรีสะเกษ
16466 2387 นาง บปุผา  นิยม ศรีสะเกษ
16467 20011 นางสาว ศรีประชา  ศิลาบตุร ศรีสะเกษ
16468 20013 นาง นฤมล  นาคนวน ศรีสะเกษ
16469 45539 นาย พงษแพนัธแ  ภลีู ศรีสะเกษ
16470 45541 นางสาว มาลินี  ศิริสมบรูณแ ศรีสะเกษ
16471 5277 นางสาว พริิยา  โสมนัสกุล ศรีสะเกษ
16472 33437 นาย กมล  แพงพนม ศรีสะเกษ
16473 33439 นางสาว ราวรรณ  วงคแกลาง ศรีสะเกษ
16474 9489 นาง เจษราภรณแ  ธรรมวฒันแ ศรีสะเกษ
16475 21902 นาย ศิวดล  พลทองมาก ศรีสะเกษ
16476 43692 นางสาว โสภา  จิตมั่น ศรีสะเกษ
16477 55373 นางสาว พกิุลทอง  ศรีทอง ศรีสะเกษ
16478 2275 นางสาว นิธยแพชิา  บญุเย็น ศรีสะเกษ
16479 14271 นางสาว นิประเวศ  บษุบงคแ ศรีสะเกษ
16480 15642 นาย พพิฒันแ  พรหมโลก ศรีสะเกษ
16481 30734 นาย สุนทร  แสงใสยแ ศรีสะเกษ
16482 39847 นาง ภทัรานิษฐแ  ศรีละพนัธแ ศรีสะเกษ
16483 46125 นาง ทองกุล  ธรรมบตุร ศรีสะเกษ
16484 46573 นาย อนันตแ  ขาวจัตุรัส ศรีสะเกษ
16485 32416 นางสาว ประไพพศิ  หงษแอินทรแ ศรีสะเกษ
16486 19802 นาย อดิศร  บริสุทธิ์ ศรีสะเกษ
16487 45907 นาย พรชัย  อุนญาติ ศรีสะเกษ
16488 46126 นางสาว มัลลิกา  กิ่งพลิา ศรีสะเกษ
16489 7159 นาง พนัธุแทพิา  ธรุะพนัธแ ศรีสะเกษ
16490 14275 นาย ปติิ  ศรีเมือง ศรีสะเกษ
16491 21903 นาง เยาวเรศ  เตชะเศรษฐวทิยแ ศรีสะเกษ
16492 27083 นางสาว นารียแ  ประสาร ศรีสะเกษ
16493 41113 นางสาว นิภานันทแ  บญุมานัส ศรีสะเกษ
16494 54833 นาย ประชา  กิ่งแกว ศรีสะเกษ
16495 67553 นางสาว ปรารถนา  นันทะศรี ศรีสะเกษ
16496 62030 นางสาว วรารัตนแ  จูมทอง ศรีสะเกษ
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16497 44059 นางสาว เทวกิา  แกวเหลา ศรีสะเกษ
16498 46118 นาย กฤษฎางคแ  ชาญฤทธิ์ ศรีสะเกษ
16499 67380 นาง สุภาพร  อาภรณแศรี ศรีสะเกษ
16500 5248 นาง สมาน  สิงจานุสงคแ ศรีสะเกษ
16501 32425 นาย มงคล  บญุตนัย ศรีสะเกษ
16502 43711 นาง วรนุช  ไชยรักษแ ศรีสะเกษ
16503 43712 นางสาว ศิรินทพิยแ  ระประครอง ศรีสะเกษ
16504 48232 นาง ปราณี  พวงแกว ศรีสะเกษ
16505 59218 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ  หนิกลา ศรีสะเกษ
16506 66847 นาย ธวชัชัย  ทองภาพ ศรีสะเกษ
16507 66848 นาง ปราริษา  สุแกว ศรีสะเกษ
16508 66849 นางสาว คนิสร  สาสังขแ ศรีสะเกษ
16509 16527 นาย พชิิต  หลอคุณธรรม ศรีสะเกษ
16510 45210 นางสาว ภทัรา  วลิาพนัธแ ศรีสะเกษ
16511 2350 นาง สุกัญญา  แกวคํา ศรีสะเกษ
16512 44078 นาง กัญญา  มั่งมี ศรีสะเกษ
16513 67557 นางสาว สุธาสินี  บญุดี ศรีสะเกษ
16514 67559 นางสาว สุวรรณี  เฉียงกลาง ศรีสะเกษ
16515 16969 นางสาว ณัฐธยานแ  สีเหลือง ศรีสะเกษ
16516 18600 นาง ศุภจิตรตรา  บญุเย็น ศรีสะเกษ
16517 19801 นาง บวัเรียน  งอมสงัด ศรีสะเกษ
16518 40620 นาง สิรัญยา  ศรีโสดา ศรีสะเกษ
16519 41966 นาง เศวตวรรณ  แปนูเพช็ร ศรีสะเกษ
16520 45215 นาง นันทนา  สวสัดิมงคล ศรีสะเกษ
16521 46561 นางสาว พไิลวรรณ  บวัลา ศรีสะเกษ
16522 54228 นาง ววิร  ขุนธวิงศแ ศรีสะเกษ
16523 68135 นาง วรัญญา  พงษแสุระ ศรีสะเกษ
16524 68352 นางสาว นฤมล  ชมชื่น ศรีสะเกษ
16525 68353 นาง ปยิะฉัตร  พงษแสุภา ศรีสะเกษ
16526 42478 นาง กิ่งกมล  อินทฤทธิ์ ศรีสะเกษ
16527 44927 นาง ลําดวน  ขันธเสน ศรีสะเกษ
16528 51840 นาย ชํานาญ  สีหแโคตรแ ศรีสะเกษ
16529 56097 นางสาว อุไร  หนองคู ศรีสะเกษ
16530 2266 นาง ประหยัด  เสนีทยั ศรีสะเกษ
16531 35574 นาง นริศรา  พนัธแภกัดี ศรีสะเกษ
16532 43178 นาย ทนิพนัธุแ  จวงจันทรแ ศรีสะเกษ
16533 52094 นาง ธติินันทแ  คําเสียง ศรีสะเกษ
16534 5250 นาย วรีะยุทธ  จันทรแอบ ศรีสะเกษ
16535 2317 นาง สุภาพร  ซึงมะนูจวงการ ศรีสะเกษ
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16536 63963 นาง พมิพแพร  ธรรมคุณ ศรีสะเกษ
16537 63964 นาง สุภาพร  จันทรแอบ ศรีสะเกษ
16538 32431 นาง รุงทพิยแ  ปใญญาแกว ศรีสะเกษ
16539 35394 นางสาว เกตนแสิรี  เขียวพนัธแ ศรีสะเกษ
16540 46563 นาง สุกัญญา  เพง็เภา ศรีสะเกษ
16541 32435 นางสาว สุภวรรณ  โลนุช ศรีสะเกษ
16542 32438 นาย สุริยา  แกวแสน ศรีสะเกษ
16543 40097 นาย ยุทธการ  โพธิคํ์า ศรีสะเกษ
16544 43145 นาย นิสิต  บรุพา ศรีสะเกษ
16545 44925 นางสาว วษัราณี  ทองปใญญา ศรีสะเกษ
16546 44928 นางสาว ปองทพิยแ  ใจแกว ศรีสะเกษ
16547 45225 นาง อุทยัวรรณ  ทองมวน ศรีสะเกษ
16548 54644 นาย พลวรรธนแ  ชนะงาม ศรีสะเกษ
16549 64155 นางสาว นิรชา  แทนคุณากุล ศรีสะเกษ
16550 67484 พ.จ.อ. วนัชัย  ระสอน ศรีสะเกษ
16551 2329 นาย ทนงศักด์ิ  อึ้งไชยพร ศรีสะเกษ
16552 11648 นาง จงจิตร  จันโท ศรีสะเกษ
16553 20023 นางสาว ปราณี  อัครชาติ ศรีสะเกษ
16554 61815 นาง นิธนิันทแ  แสงเทพ ศรีสะเกษ
16555 18601 นาย ประสิทธิ ์ อรามเรือง ศรีสะเกษ
16556 2342 นาง ประภาดา  พนัธุแมาลัย ศรีสะเกษ
16557 19585 นาย สมพร  ดวงตา ศรีสะเกษ
16558 47645 นาง ปใญญาพร  สิงหแดง ศรีสะเกษ
16559 47646 นางสาว กัญจนแรัชตแ  โพธวิฒันแ ศรีสะเกษ
16560 49025 นางสาว ภคพร  สุตาพนัธแ ศรีสะเกษ
16561 64820 นาย วรีะยุทธแ  ผมพนัธแ ศรีสะเกษ
16562 67339 นาง สิริโฉม  ชัยพรรณา ศรีสะเกษ
16563 68638 นาง กิติพร  รักษาทรัพยแ ศรีสะเกษ
16564 52143 นางสาว เดือนเพญ็  เสียมไธสง ศรีสะเกษ
16565 47176 นาย ดิลก  แกวจันทรแ ศรีสะเกษ
16566 62039 นางสาว กัญติมา  ไชยพนัธแ ศรีสะเกษ
16567 63873 นางสาว สุภคัพรรณ  โสมาพร ศรีสะเกษ
16568 64529 นางสาว ศลุตา  ศรียันตแ ศรีสะเกษ
16569 35601 นางสาว อําพร  ผักไหม ศรีสะเกษ
16570 35604 นาย ชินทตั  ศาลางาม ศรีสะเกษ
16571 44419 นาง ศรีสงวน  กระแสรแ ศรีสะเกษ
16572 41089 นางสาว ปราณี  งามเจริญ ศรีสะเกษ
16573 66634 นาง อุไรรัตนแ  ทวสุีข ศรีสะเกษ
16574 42520 นางสาว ธญัญารัตนแ  รัตนพนัธแ ศรีสะเกษ



426

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
16575 60809 นาง เยาวเรช  อุดมสุข ศรีสะเกษ
16576 65202 นาย เทวญั  รัตนพนัธุแ ศรีสะเกษ
16577 17835 นาย วทิยา  ใสเนตร ศรีสะเกษ
16578 40607 นาย มงคล  วเิศษลา ศรีสะเกษ
16579 59392 นาย พสิิทธิช์ัย  เกษกุลธรรมโชติ ศรีสะเกษ
16580 52260 นาง ลําไพ  ปานทอง ศรีสะเกษ
16581 16995 นางสาว ปใดดา  โททอง ศรีสะเกษ
16582 25408 นางสาว วนิศา  หลอดี ศรีสะเกษ
16583 32454 นางสาว รัตติมา  นางาม ศรีสะเกษ
16584 67302 นางสาว เพช็รรี  ธนะศรี ศรีสะเกษ
16585 67304 วาที่ร.ต.หญิง พรพมิล  สิงหแแจม ศรีสะเกษ
16586 67598 นางสาว ประภาพรรณ  ประเสริฐศรี ศรีสะเกษ
16587 67645 นางสาว รัตติยา  พงษาปาน ศรีสะเกษ
16588 68524 นางสาว ทองชนก  โพธิช์ัย ศรีสะเกษ
16589 68525 นาง ราตรี  จันทรแแดง ศรีสะเกษ
16590 20112 นางสาว กาญจนา  สินกิ่ง ศรีสะเกษ
16591 30707 นาง สุดาวลัยแ  บญุพรอม ศรีสะเกษ
16592 35513 นาง ประคอง  ใสเนตร ศรีสะเกษ
16593 60810 นาง วไิลรักษแ  เอยประโคน ศรีสะเกษ
16594 38401 นางสาว กรภทัรแ  ศรีคํา ศรีสะเกษ
16595 15763 นาง สมิท  คชแพทยแ ศรีสะเกษ
16596 19805 นาง สุทธวิรรณ  มาลาศรี ศรีสะเกษ
16597 62777 นางสาว จิราภรณแ  กาลพฒันแ ศรีสะเกษ
16598 2404 นางสาว ดารณี  ศรีชาติ ศรีสะเกษ
16599 33409 นางสาว ณัฐกานตแ  ไชยนิลยแ ศรีสะเกษ
16600 59216 นางสาว เพญ็ประภา  ตนวงศแ ศรีสะเกษ
16601 65860 นาย วรีะ  ศรีดาชาติ ศรีสะเกษ
16602 67182 นางสาว บศุบา  จําปาแกว ศรีสะเกษ
16603 11657 นาง วราภรณแ  ปาณาตี ศรีสะเกษ
16604 35620 นางสาว รัญชิดา  สายทอง ศรีสะเกษ
16605 46894 นาย มงคล  ศรีเนตร ศรีสะเกษ
16606 68632 นาย ณัฐพงษแ  จรทะผา ศรีสะเกษ
16607 9460 นาง วลิาวณัยแ  สังสัมฤทธิ์ ศรีสะเกษ
16608 35616 นางสาว นิภาพร  สุทธวงศแ ศรีสะเกษ
16609 61043 นาง ฐิตาภา  ธานี ศรีสะเกษ
16610 33385 นาง อัจฉราภา  สังขแสัมฤทธิ์ ศรีสะเกษ
16611 35612 นาง กาญจนา  จันทรศรี ศรีสะเกษ
16612 11655 นาย ปรัชญา  ปาณาตี ศรีสะเกษ
16613 32455 นาย เลิศศักด์ิ  ถิระโคตร ศรีสะเกษ
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16614 38122 นาง สิริญานี  กันแมน ศรีสะเกษ
16615 42515 นาง อรอนงคแ  กันแมน ศรีสะเกษ
16616 42516 นาง จินตนา  ศรีเมือง ศรีสะเกษ
16617 43717 นาง บญุเล้ียง  ชัยเขต ศรีสะเกษ
16618 44425 นาย สมชาย  ดงเตย ศรีสะเกษ
16619 44426 นาง ประภาพร  พวงพรหม ศรีสะเกษ
16620 63195 นาง พชัรียแ  ไชยวรรณ ศรีสะเกษ
16621 41068 นาง รดาภา  ธรรมนิยม ศรีสะเกษ
16622 41093 นาย วชัรพล  ปวงสุข ศรีสะเกษ
16623 45223 นาง ณัฏฐธดิา  ไพลพทิกัษแสกุล ศรีสะเกษ
16624 48237 นาย วทิยา  ไพลพทิกัษแสกุล ศรีสะเกษ
16625 63437 นางสาว ศิริรัตนแ  วงคแดี ศรีสะเกษ
16626 68562 นาง พทัธนันทแ  วลิเฟรด ศรีสะเกษ
16627 20302 นาย ศักด์ิณรงคแ  แกวพรหม ศรีสะเกษ
16628 20888 นางสาว อุไล  ศรีรักษา ศรีสะเกษ
16629 22083 จ.อ. ปยีแธนา  พนาดร ศรีสะเกษ
16630 26989 นาย ยุทธนา  จิตรัก ศรีสะเกษ
16631 34026 นางสาว ไสว  คําแพง ศรีสะเกษ
16632 24407 นาย รัฐภมูิ  ศรีสวสัด์ิ ศรีสะเกษ
16633 49120 นาย อรรคพล  จําปาเรือง ศรีสะเกษ
16634 16992 นาย วรเชษฐแ  แผลงฤทธิ์ ศรีสะเกษ
16635 16993 นาง พชัรินทรแ  นามภกัดี ศรีสะเกษ
16636 18590 นาง วรรณแเพญ็  พละศักด์ิ ศรีสะเกษ
16637 35627 นาง สดสี  บญุทะจิตร ศรีสะเกษ
16638 38125 นางสาว ดวงใจ  ราษี ศรีสะเกษ
16639 38129 นาง ระเบยีบ  ววิาสุขุ ศรีสะเกษ
16640 41988 วาที่ร.ท. มนตรี  กฤษฎาชาตรี ศรีสะเกษ
16641 42522 นางสาว ณปภชั  วนัดีรัตนแ ศรีสะเกษ
16642 18588 นาง จามจุรี  สอดศรี ศรีสะเกษ
16643 30700 นางสาว วนิดา  ปกปอูง ศรีสะเกษ
16644 35624 นางสาว รุงฤทยั  จันทรแลี ศรีสะเกษ
16645 35626 นาง วไิลลักษแ  ทพิยแรักษา ศรีสะเกษ
16646 41989 นางสาว เสาวนียแ  ดาวตก ศรีสะเกษ
16647 54002 นาย ธรุวชิ  พละศักด์ิ ศรีสะเกษ
16648 64029 นางสาว รุงธวิา  ถาสืบ ศรีสะเกษ
16649 5273 นาง อินทรแถวา  พวงแกว ศรีสะเกษ
16650 15354 นางสาว ศุภาณัฐกาญจนแ  เพง็พาธวตั ศรีสะเกษ
16651 16966 นาย สุภชัย  คําตัน ศรีสะเกษ
16652 30747 นาง สุนันทแ  ดวนสูง ศรีสะเกษ
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16653 35473 นาง บปุผา  บญุภา ศรีสะเกษ
16654 41052 นาง ชัญญาภคั  งามวลัิย ศรีสะเกษ
16655 61102 นาง วลัยลักษแ  ธรรมคุณ ศรีสะเกษ
16656 25365 นาง ณัฐธดิา  กาฬะไชย ศรีสะเกษ
16657 27148 นางสาว พรวภิา  สุธาตุ ศรีสะเกษ
16658 35630 นาย ศักด์ิดา  แววศรี ศรีสะเกษ
16659 48956 นางสาว วาณี  โพนยาง ศรีสะเกษ
16660 51139 นาย เปรมชัย  บญุปลูก ศรีสะเกษ
16661 54435 นาง ประดับพร  ดวนใหญ ศรีสะเกษ
16662 66494 นางสาว รัชนก  ชมภวูงคแ ศรีสะเกษ
16663 66882 ส.อ. สมภพ  ทองเอี่ยม ศรีสะเกษ
16664 5237 นาย มนตรี  บญุเย็น ศรีสะเกษ
16665 5283 นางสาว ดารุณี  หลอมทอง ศรีสะเกษ
16666 2366 นาย ประสิทธิ ์ รัศมี ศรีสะเกษ
16667 25583 นางสาว เบญจพร  ภลูสวสัด์ิ ศรีสะเกษ
16668 42832 นาง วไิลรัตนแ  สมาน ศรีสะเกษ
16669 48957 นาย ภทัรพล  ระยับศรี ศรีสะเกษ
16670 52265 นาง พรตา  ประสารทอง ศรีสะเกษ
16671 59219 นาง ธนัฏฐแนัน  เกษร ศรีสะเกษ
16672 68143 นาง ชลภสัสรณแ  ทาพา ศรีสะเกษ
16673 25713 นาย ปภงักร  จอมสมสา ศรีสะเกษ
16674 38090 นางสาว ภริูตา  สําแดงภยั ศรีสะเกษ
16675 41992 นางสาว ระววีรรณ  ขุดโพธิ์ ศรีสะเกษ
16676 47169 นาย โกเมศ  สิทธวิงศแ ศรีสะเกษ
16677 5221 นางสาว เวยีงคํา  สมาน ศรีสะเกษ
16678 16985 นางสาว สุทธพิร  แซโคว ศรีสะเกษ
16679 25363 นาย ทนงศักด์ิ  ออนอก ศรีสะเกษ
16680 40613 นางสาว กัญฐณา  สวางภพ ศรีสะเกษ
16681 41991 นางสาว สไบเย็น  สุธาตุ ศรีสะเกษ
16682 45227 นาง สมพวง  ดวนสูง ศรีสะเกษ
16683 45905 นาง ภคมน  สาระพล ศรีสะเกษ
16684 63369 นางสาว อุไร  บษุบา ศรีสะเกษ
16685 39952 นาย คํานวน  คําศรี ศรีสะเกษ
16686 39953 นาง กาญจนา  สุดใจ ศรีสะเกษ
16687 39954 นาย ไพโรช  สุขประเสริฐ ศรีสะเกษ
16688 45917 นาง จงจิต  ปใดถา ศรีสะเกษ
16689 65560 นางสาว รัตนแติยา  บญุกู ศรีสะเกษ
16690 67025 นาย เจตนิพทัธแ  กิ่งแกว ศรีสะเกษ
16691 33473 นางสาว จุฬารัตนแ  พมิพแนนทแ ศรีสะเกษ
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16692 35214 นางสาว ภทัริยา  ศรีปใญญา ศรีสะเกษ
16693 44900 นางสาว รัชตญา  ศรีสุรักษแ ศรีสะเกษ
16694 45908 นาย สมัย  คําโท ศรีสะเกษ
16695 5226 นาง อภญิญา  นันทะสิงหแ ศรีสะเกษ
16696 5268 นางสาว จตุพร  ปรีชาเลิศศิริ ศรีสะเกษ
16697 35527 นาง เดือนเพญ็  จิตมา ศรีสะเกษ
16698 35542 นาย สุริยา  คําพนิิจ ศรีสะเกษ
16699 42501 นาย เมธาสิทธิ ์ นามขันธแ ศรีสะเกษ
16700 42524 นางสาว ดาวพระศุกรแ  สังขแสนิท ศรีสะเกษ
16701 54388 นาย ธน  เย็นสุข ศรีสะเกษ
16702 5272 นาย เชวงศักด์ิ  ประดับศรี ศรีสะเกษ
16703 40615 นาง สุวรรณียแ  บญุขาว ศรีสะเกษ
16704 48209 นาง ลําใย  วงษแขันธแ ศรีสะเกษ
16705 48244 นาย ปฏพิล  วงศแขันธแ ศรีสะเกษ
16706 68142 นางสาว ธญัภคั  ไชยนะรา ศรีสะเกษ
16707 5204 นาย พงษแพชิญแ  ประเสริฐสุด ศรีสะเกษ
16708 13552 นาง นภาพร  ไกรเล็ก ศรีสะเกษ
16709 14268 นาย ธนชัย  มณีโชติ ศรีสะเกษ
16710 50626 นาง ชุติยารัตนแ  มณีโชติ ศรีสะเกษ
16711 50627 นาย เพยีรพล  กรวาทนิ ศรีสะเกษ
16712 50754 นาย ประยุทธ  แกวหอม ศรีสะเกษ
16713 13548 นาย มานิตยแ  ไกรเล็ก ศรีสะเกษ
16714 45560 นางสาว รัชณียแ  ไพรบงึ ศรีสะเกษ
16715 45909 นางสาว ลภสัรดา  ทองแสน ศรีสะเกษ
16716 2367 นางสาว เมืองทอง  บปุผา ศรีสะเกษ
16717 39854 นางสาว ณิชาภา  เมืองจันทรแ ศรีสะเกษ
16718 39947 นาย วชิยุตมแพงศแ  ผูมีสัตยแ ศรีสะเกษ
16719 45229 นาย ไพรัตนแ  ศรีสุข ศรีสะเกษ
16720 45230 นางสาว นิมิตา  สิงหแเจริญ ศรีสะเกษ
16721 45879 นางสาว ณัฏฐิดา  ไชยโคตร ศรีสะเกษ
16722 46556 นาง จตุพร  หลาธรรม ศรีสะเกษ
16723 30749 นาง รุงลาวลัยแ  อินตะนัย ศรีสะเกษ
16724 35645 นาง เมทนิี  ตุมทอง ศรีสะเกษ
16725 41086 นางสาว เบญญาภา  กสิโสภา ศรีสะเกษ
16726 48312 นาง กัลยา  วลัิยเกษ ศรีสะเกษ
16727 56004 นาย พทุธพงษแ  ภมูลา ศรีสะเกษ
16728 5201 นาย สุพน  ครํ่าครวญ ศรีสะเกษ
16729 19810 นาย ดํารงฤทธิ ์ หลอมทอง ศรีสะเกษ
16730 29074 นาง ชัญญานุช  แถบหอม ศรีสะเกษ
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16731 39908 นาย วชิิต  สุวะจันทรแ ศรีสะเกษ
16732 47653 นาย บบุผา  ศรีสอน ศรีสะเกษ
16733 47655 นางสาว หทยัชนก  หนุนวงศแ ศรีสะเกษ
16734 2393 นาง ทรัพยแสมบติั  สลักคํา ศรีสะเกษ
16735 16979 นาย ภทัรกร  คํามอน ศรีสะเกษ
16736 26715 นาง สุทตัตา  บตุรสี ศรีสะเกษ
16737 55059 นาย ไพรัตนแ  ศิลปะ ศรีสะเกษ
16738 58636 นางสาว สุบรรณ  เครือบตุร ศรีสะเกษ
16739 63747 นาย เอกชัย  อรุณเรือง ศรีสะเกษ
16740 9456 นาง พศิมัย  สิงหแคํา ศรีสะเกษ
16741 9459 นาง สงกรานตแ  ศรีเลิศ ศรีสะเกษ
16742 35747 นางสาว สุกัญญา  บญุชาลี ศรีสะเกษ
16743 39956 นาย ปวชิ  ลุนพนัธแ ศรีสะเกษ
16744 48832 นาง วชัราภรณแ  ชินตะวนั ศรีสะเกษ
16745 49123 นาย บรรจง  ยั้งใจ ศรีสะเกษ
16746 49124 นาย อภชิัย  ใสดี ศรีสะเกษ
16747 67485 นางสาว กมลชนก  แกวคํา ศรีสะเกษ
16748 5711 นาง วนิดา  จันทราภรณแ ศรีสะเกษ
16749 49872 พนัจาเอก สุรชัย  ศรีสมบรูณแ ศรีสะเกษ
16750 66182 นางสาว ทรัพยแนรี  เชื้อลีมาศ ศรีสะเกษ
16751 5225 นาง จรัญญา  กันยามัย ศรีสะเกษ
16752 11626 นาง วราภรณแ  สุวรรณแ ศรีสะเกษ
16753 48831 นางสาว นพนอม  สมภาวะ ศรีสะเกษ
16754 67143 นาย ชูศักด์ิ  คําลน ศรีสะเกษ
16755 48242 นาง อัญชุลีกร  โสดาลี ศรีสะเกษ
16756 66087 นางสาว พมิพแธรัตนแ  แผลงฤทธิ์ ศรีสะเกษ
16757 292 นาง สายพนิ  บญุสง ศรีสะเกษ
16758 62267 นาง สุจิตรา  พลนํา ศรีสะเกษ
16759 65507 จ.ส.อ. ถิรวฒันแ  ฝุายเทศ ศรีสะเกษ
16760 1349 นางสาว สิริยา  ทองเบา ศรีสะเกษ
16761 2068 นางสาว สํารวม  รัศมี ศรีสะเกษ
16762 5252 นาย วชิัย  ทองเบา ศรีสะเกษ
16763 5254 นาง รจนัย  จันทะเสน ศรีสะเกษ
16764 30653 นางสาว บวัพา  ศรีดวง ศรีสะเกษ
16765 41104 นางสาว มนิดา  ดวงพรม ศรีสะเกษ
16766 45231 นาง นภสัสร  ธรรมวฒันแ ศรีสะเกษ
16767 45232 นางสาว จิรารักษแ  จันทรแสอง ศรีสะเกษ
16768 46103 นางสาว สันทนา  เรืองหงษา ศรีสะเกษ
16769 59961 นางสาว สมาพร  วรวรัิช ศรีสะเกษ
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16770 15783 นาย สุทธศัิกด์ิ  แสงแกว ศรีสะเกษ
16771 32458 นางสาว รุงนภา  ทรงกลด ศรีสะเกษ
16772 35653 นาย สถิตยแ  ออมแกว ศรีสะเกษ
16773 46888 นาย พรพรหม  พรหมประดิษฐแ ศรีสะเกษ
16774 5243 นาย สีหโยธนิ  แกนดี ศรีสะเกษ
16775 38136 นาง อําไพร  วงศแเงินยวง ศรีสะเกษ
16776 38137 นาง ไพรวรรณ  แซอึ้ง ศรีสะเกษ
16777 38141 นาย ทวทิยแ  สุทธาบญุ ศรีสะเกษ
16778 39960 นาย อุดร  สําลี ศรีสะเกษ
16779 43710 นาง จิรฐา  ปยิะวงษแ ศรีสะเกษ
16780 46566 นาง สุวมิล  วงษแพนิิจ ศรีสะเกษ
16781 46898 นาง ลัดดาวลัยแ  กฤษฎาการภญิโญ ศรีสะเกษ
16782 35647 นางสาว จิราวรรณ  โสภาค ศรีสะเกษ
16783 35648 นาง ยุพนิ  หอไธสง ศรีสะเกษ
16784 27355 นางสาว วลัิยพร  ดาสันทดั ศรีสะเกษ
16785 35744 นาย สุริวชัรแ  นันทบตุร ศรีสะเกษ
16786 39962 นาง สมสกุล  จันนรา ศรีสะเกษ
16787 5197 นางสาว ประนมกร  ลูกอินทรแ ศรีสะเกษ
16788 41105 นาย สันติพงษแ  นามวงศแ ศรีสะเกษ
16789 9454 นาย บรรยาย  ชะบา ศรีสะเกษ
16790 9491 นาย วโิรจนแ  ขาววเิศษ ศรีสะเกษ
16791 46572 นางสาว กฤติกา  กองเศษ ศรีสะเกษ
16792 46576 นาย มุณีโชติ  อุกฤษฎแกีรติกุล ศรีสะเกษ
16793 44062 นาง พนูทรัพยแ  นาคาแกว ศรีสะเกษ
16794 44064 นางสาว จิราภรณแ  ทองสุทธิ์ ศรีสะเกษ
16795 45916 นาง วไิลวรรณ  นาครินทรแ ศรีสะเกษ
16796 2369 นางสาว ศิริรัตนแ  หงษแศิลา ศรีสะเกษ
16797 39961 นาย ธนวชิญแ  ขันโอ ศรีสะเกษ
16798 47074 นางสาว อภญิญา  จันดากุล ศรีสะเกษ
16799 47177 นาย อรรถพนัธแ  พนัธุแงาม ศรีสะเกษ
16800 49122 นาย อรรถวโิรจนแ  เขาทอง ศรีสะเกษ
16801 58094 นาย อนุทศันแ  กอนคํา ศรีสะเกษ
16802 48257 นางสาว ประกายคํา  เรืองฤทธิ์ ศรีสะเกษ
16803 65506 นาย ปองภพ  พลนํา ศรีสะเกษ
16804 65508 นาย สมบติั  เวยีงจันทรแ ศรีสะเกษ
16805 44427 นาย สมปอง  ประจิม ศรีสะเกษ
16806 2310 นาย ปใญญา  ชูเลิศ ศรีสะเกษ
16807 35564 นางสาว เฉลิมขวญั  สมคะเน ศรีสะเกษ
16808 48188 นางสาว รติมาศแ  นนทศิลา ศรีสะเกษ
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16809 46538 นาย สุชน  ผลบญุ ศรีสะเกษ
16810 61467 นางสาว กานตแติมา  บญุเชิด ศรีสะเกษ
16811 39965 นางสาว มะลิวลัยแ  เพง็สอน ศรีสะเกษ
16812 5203 นาง วราพร  ครํ่าครวญ ศรีสะเกษ
16813 15651 นาง อินทริา  รัศมี ศรีสะเกษ
16814 47174 นาง กัญจนา  จันดาวงศแ ศรีสะเกษ
16815 65979 จ.ต. เพญ็นภา  พนัธแกิ่งทพิยแ ศรีสะเกษ
16816 33467 นาย สุริยันตแ  รักษาชีพ ศรีสะเกษ
16817 48236 นางสาว ศุภสุตา  จันต้ัง ศรีสะเกษ
16818 55217 นาย วเิชต  กันแมน ศรีสะเกษ
16819 66900 นาง สุทศิา  ระยับศรี ศรีสะเกษ
16820 5245 นาย ประจิตร  ธรรมคุณ ศรีสะเกษ
16821 32413 นางสาว ปภาวรินทรแ  โสพฒันแ ศรีสะเกษ
16822 46120 นาย สราวธุ  ศรีวงั ศรีสะเกษ
16823 50628 นางสาว สใบทอง  วงษแสุพนัธแ ศรีสะเกษ
16824 30736 นาง รจนา  ทองทพิยแ ศรีสะเกษ
16825 32580 นางสาว ปยิรัตนแ  อุปพนัธแ ศรีสะเกษ
16826 40616 นาย สุคนธแ  จิตตแมั่น ศรีสะเกษ
16827 59706 นางสาว พสิมัย  อาจสาลี ศรีสะเกษ
16828 65783 นาง จุฑารัตนแ  รัตนวนั ศรีสะเกษ
16829 33450 นาง สายสมร  พรหมคุณ ศรีสะเกษ
16830 47163 นางสาว ไพรัช  ศิริปรัง ศรีสะเกษ
16831 63329 นางสาว นิรัชดา  สายแกว ศรีสะเกษ
16832 16987 นาย ประเสริฐ  บณุยโพธิ์ ศรีสะเกษ
16833 38113 นาง ยุภาพร  พงษแสุวรรณ ศรีสะเกษ
16834 38114 นาง วรรณภรณแ  โคษา ศรีสะเกษ
16835 55131 นางสาว สุดารัตนแ  นามกระจาง ศรีสะเกษ
16836 9466 นาง สุมาลัย  วนัทา ศรีสะเกษ
16837 39909 นาง นงลักษณแ  คําแกว ศรีสะเกษ
16838 39926 นาย ธนวฒันแ  ขันทอง ศรีสะเกษ
16839 47631 นาง มุกดา  หอมหนุ ศรีสะเกษ
16840 47633 นางสาว อรวรรณ  เพง็กลาง ศรีสะเกษ
16841 19796 นาง พฒันา  พลภกัดี ศรีสะเกษ
16842 33337 นาย ประเสริฐ  การะเกษ ศรีสะเกษ
16843 43689 นาง ณัฐฌยานแ  ศรีสุวรรณแ ศรีสะเกษ
16844 5229 นางสาว ชลธชิา  ดวงศรี ศรีสะเกษ
16845 5253 นาง สมใจ  วงศแใจ ศรีสะเกษ
16846 32393 นาย วชิิต  เทศขันธแ ศรีสะเกษ
16847 66817 นาย ไชยณรงคแ  บญุชวย ศรีสะเกษ
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16848 20007 นาย วโิรจนแ  สาโสดา ศรีสะเกษ
16849 33379 นาย จิรทปีตแ  ศรีสวสัด์ิ ศรีสะเกษ
16850 35515 นางสาว ลักขณา  โททอง ศรีสะเกษ
16851 40582 นาง นิธนิาถ  สําลี ศรีสะเกษ
16852 55646 นางสาว อลิสา  โสศรีสุข ศรีสะเกษ
16853 9449 นางสาว ขนิษฐา  วงษแแสวง ศรีสะเกษ
16854 45869 นางสาว ศราวรรณ  หาระชัย ศรีสะเกษ
16855 45892 นางสาว รัตนาพร  บญุศักด์ิ ศรีสะเกษ
16856 5287 นาง ปใณพร  เจตินัย ศรีสะเกษ
16857 27510 นาง เพลินจิตร  เบญ็จรูญ ศรีสะเกษ
16858 30676 นาย เอกลักษณแ  สีหะวงษแ ศรีสะเกษ
16859 32363 นางสาว วภิาว ี นามวงษแ ศรีสะเกษ
16860 41094 นางสาว ศรินทพิยแ  ศรีอินทรแ ศรีสะเกษ
16861 32421 นาง ดารณี  พรมโลก ศรีสะเกษ
16862 35590 นาง มะลิวลัยแ  จันโท ศรีสะเกษ
16863 57645 นางสาว ทพิวรรณ  ไชยภกัดี ศรีสะเกษ
16864 25361 นางสาว จิราพร  พลูออน ศรีสะเกษ
16865 40567 นาง จันทรแเพญ็  สุวรรณพนัธแ ศรีสะเกษ
16866 46105 นางสาว แจมจิตร  เข็มทอง ศรีสะเกษ
16867 9443 นาย ลําพอง  ยิ่งยง ศรีสะเกษ
16868 35638 นางสาว ศุภพชิญแ  ไกรยา ศรีสะเกษ
16869 7983 นางสาว สุพชัรี  จอมแกว สกลนคร
16870 22701 นางสาว งามทพิยแ  มิตรสุภาพ สกลนคร
16871 31006 นาย พงษแภาส  มณีโชติ สกลนคร
16872 64293 นางสาว ทพิยแสุดา  ทพิมอม สกลนคร
16873 5831 นาง วนิดา  ศรีวภิกัด์ิ สกลนคร
16874 28078 นาง สรวงสุดา  แกวมะ สกลนคร
16875 9742 นาง อมรรัตนแ  ศรีสรอย สกลนคร
16876 48484 นาง กัลยกร  การุญ สกลนคร
16877 31994 นางสาว สุรียแพร  เรียนพษิ สกลนคร
16878 57468 นางสาว ศันสนียแ  ฝุายชาวนา สกลนคร
16879 5844 นาย กฤษณะ  ตะปะชุม สกลนคร
16880 10181 นางสาว นาตยา  ซาผู สกลนคร
16881 16048 นางสาว อริสา  บญุมี สกลนคร
16882 22680 นาง ดลฤดี  เมืองสูง สกลนคร
16883 1086 นางสาว เทพอาภรณแ  คําชมภู สกลนคร
16884 1838 นาย เฉลิมวฒิุ  รอยพลิา สกลนคร
16885 1842 นาย ไพรัตนแ  ทศัคร สกลนคร
16886 42926 นาย กอบสุข  ศรีมงคล สกลนคร
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16887 49540 นางสาว วาสิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร
16888 5786 นาง พยอม  ศรีเพยีชัย สกลนคร
16889 12233 นาย พสิิษฐแ  สุรินทรแ สกลนคร
16890 25808 นางสาว วรรณพร  ศิริมาศ สกลนคร
16891 52584 ส.อ. สดายุ  ขนทอง สกลนคร
16892 64563 นางสาว จันทรแจิรา  จันละคร สกลนคร
16893 13095 นาง ปาริชาติ  ทพุแหมง สกลนคร
16894 16203 นางสาว จารุณี  วกิุล สกลนคร
16895 43290 นาย ชัยยา  อุปพงษแ สกลนคร
16896 61688 นางสาว รมทพิยแ  กานุสนธิ์ สกลนคร
16897 5967 นาย ธานินทรแ  ออนกอน สกลนคร
16898 48917 นางสาว สัณหจุฑา  ศิริขันธแ สกลนคร
16899 50761 นางสาว ระพพีร  ไขประภาย สกลนคร
16900 8016 นาง วจิิตรตา  ประชาชิต สกลนคร
16901 8017 นาง จุฑารัตนแ  มอมพะเนาวแ สกลนคร
16902 15264 นางสาว ณิชาภทัร  มอมพะเนาวแ สกลนคร
16903 20375 นาง ชไมพร  อุติลา สกลนคร
16904 57240 นางสาว ณฐ  หอมจันทรแ สกลนคร
16905 5725 นาย สุระศักด์ิ  งอยจันทรแศรี สกลนคร
16906 5729 นาง เมตตา  บญุวฒันแ สกลนคร
16907 5732 นาย ปารมี  ชาวนัดี สกลนคร
16908 5735 นางสาว นฤมล  เรืองฤาชัย สกลนคร
16909 5739 นางสาว อลิศรา  ผงจําปา สกลนคร
16910 5847 นาง สุภาคม  แสนหมู สกลนคร
16911 15820 นางสาว วจิิตรตา  พนัธอุอน สกลนคร
16912 15832 นาย อนุสรณแ  สีนวลแล สกลนคร
16913 19780 นางสาว วไิลพร  อินทรสิทธิ์ สกลนคร
16914 23952 นาง เนตรนภา  ลาลู สกลนคร
16915 32639 นาง นาถนัดดา  สังวาล สกลนคร
16916 5668 นาง ประใจ  คําบอน สกลนคร
16917 8018 นาย อดุลยแ  เวยีงสมุทร สกลนคร
16918 16006 นาย ไพโรจนแ  พลธริาช สกลนคร
16919 41666 นาง สิริกานดา  ลาวงศแเกิด สกลนคร
16920 48880 นาง จรรยา  บํารุงภกัดี สกลนคร
16921 32525 นางสาว สุชาดา  ดวงจรัส สกลนคร
16922 63021 นาย อดิศร  พองผาลา สกลนคร
16923 15222 นาง นิตยา  อุปชาคํา สกลนคร
16924 33496 นาย กิติพงศแ  วงษแรักษแ สกลนคร
16925 1966 นาง ประเทยีน  โคตรวงคแ สกลนคร



435

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
16926 1974 นาย สุรพงษแ  ศรีครชุม สกลนคร
16927 11442 นาย ทองเหรียญ  เดชปอูงหา สกลนคร
16928 16034 นางสาว ปารถนา  จันทรังษี สกลนคร
16929 59317 นาง กุหลาบ  พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร
16930 67273 นาย วฒันแชัย  บวังาม สกลนคร
16931 44451 นาง กาญจนา  พพิฒันแพงศแธนากร สกลนคร
16932 60563 นางสาว นงคแลักษแ  โมธรรม สกลนคร
16933 28036 วาที่ร.ต. ยุทธนา  อุณาพรหม สกลนคร
16934 42163 นางสาว เบญจพร  ทิ้งชั่ว สกลนคร
16935 7999 นาย สมยศ  ปใญญาสาร สกลนคร
16936 9738 นาย ชวกร  สอนพมิพแ สกลนคร
16937 17447 นางสาว ประภาพร  ผาอินทรแ สกลนคร
16938 36507 นาง อุไรวรรณแ  ชิตบตุร สกลนคร
16939 54608 นาย พษิณุเทพ  พนัธแจันทกึ สกลนคร
16940 61451 นางสาว อรทยั  บรรหาชัย สกลนคร
16941 62269 นาง มลฤดี  สายศร สกลนคร
16942 64661 นางสาว รัตนา  รูวนัมอม สกลนคร
16943 67301 นางสาว ปิ่นประภา  ติตาระวฒันแ สกลนคร
16944 5767 นางสาว อริสา  ทพิชาติ สกลนคร
16945 5901 นาง ณัฐปภสัรแ  แผงนาวนิ สกลนคร
16946 43228 นางสาว สันทนา  ผานคํา สกลนคร
16947 47760 นาย วชัราวธุ  บญุรอง สกลนคร
16948 57022 นาง วมิาลา  ใจเย็น สกลนคร
16949 57026 นาง ภชัราภรณแ  สิงหแสวสัด์ิ สกลนคร
16950 40135 นาย สมบรูณแ  วงศแศรีดา สกลนคร
16951 46661 นาง นัดณภา  ขวงทพิยแ สกลนคร
16952 7956 นาง บญุญากร  ถึงคําภู สกลนคร
16953 15972 นางสาว วราภรณแ  ดาบพมิพแศรี สกลนคร
16954 40134 นาง ภทัรนิษฐแ  วงคและคร สกลนคร
16955 5750 นางสาว ธญัรัตนแ  สุรินทะ สกลนคร
16956 67027 นาย ชัยณรงคแ  ทพิมอม สกลนคร
16957 5850 นาย กิตติพงษแ  กอนแพง สกลนคร
16958 60950 นางสาว สุภาวดี  อําไพ สกลนคร
16959 14464 นาย สหชาติ  แกนทาว สกลนคร
16960 5945 นาย ณรงคแ  ภนู้ําไสย สกลนคร
16961 12251 นาง นันทนา  ชูพนัธแ สกลนคร
16962 22705 นาง ศิรินทพิยแ  วงคแผาบตุร สกลนคร
16963 27624 นางสาว ประภสัสรณแ  ศูนยแจันทรแ สกลนคร
16964 29737 นางสาว สุจริตา  ลักขณานุกูล สกลนคร
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16965 7941 นางสาว อธนิันตแ  ศูนยแจันทรแ สกลนคร
16966 18019 นางสาว สุกันยา  ศูนยแจันทรแ สกลนคร
16967 32647 นาย ณัฐชัย  วเิศษ สกลนคร
16968 50934 นาวาโท นันทวฒันแ  โพธิศ์รี สกลนคร
16969 64281 นาย ประดิษฐแ  คําทะเนตร สกลนคร
16970 7981 นางสาว เรณุกา  ครโสภา สกลนคร
16971 24459 นางสาว เอื้อมพร  ศูนยแจันทรแ สกลนคร
16972 5851 นาง ประภาพร  สัพโส สกลนคร
16973 5919 นาย สงสุข  เหมะธลิุน สกลนคร
16974 9268 นางสาว มนัสชนก  โกสิงหแ สกลนคร
16975 14462 นาง ประภาพร  วชิะนา สกลนคร
16976 25776 นาง วภิาวลัยแ  คุณชวย สกลนคร
16977 43289 นาง ประภาภรณแ  เหมะธลิุน สกลนคร
16978 5743 นาง เนตรนภา  ทอนฮามแกว สกลนคร
16979 41672 นาง วภิาวดี  สิทธจิันทรแ สกลนคร
16980 66268 นางสาว ภสัราพร  โพธสิม สกลนคร
16981 5675 นาย ทว ี จันทรเสนา สกลนคร
16982 36135 นางสาว รัษฎาภรณแ  อัคพนิ สกลนคร
16983 40026 นาย สายชน  ทองแตม สกลนคร
16984 5686 นาย วเิชียร  สุวรรณชัยรบ สกลนคร
16985 5689 นาง พฒันา  กางทอง สกลนคร
16986 48486 นาง กรรณิการแ  ไชยสีทา สกลนคร
16987 48487 นาย วทิยา  กองวงษา สกลนคร
16988 5857 นาง นงคแนิจ  เจริญชัย สกลนคร
16989 8012 นาง จารุพร  พรหมวชิัย สกลนคร
16990 27436 นางสาว บญุสุดา  แกวคําแสน สกลนคร
16991 47274 นางสาว มณีวรรณ  เรียมแสน สกลนคร
16992 27095 นางสาว สราพร  ปใจสา สกลนคร
16993 5753 นาง วรรณภา  จันทมา สกลนคร
16994 5755 นาย ประมวล  สุรินทะ สกลนคร
16995 11133 นาย รักชาติ  ศรีดาดิษฐแ สกลนคร
16996 34358 นาย สุรพล  ลวนวเิศษ สกลนคร
16997 68536 จ.อ. วฒิุพงษแ  โสภาจร สกลนคร
16998 68537 นาง นุชจรินทรแ  พลิาวรรณ สกลนคร
16999 9743 นาย ไพบลูยแ  สาระพฒันแ สกลนคร
17000 9745 นางสาว สุณัฐา  อินทรพาณิชยแ สกลนคร
17001 24923 นาย ธรีะพล  ทาทอง สกลนคร
17002 43816 นาย ชัช  ภาวงคแ สกลนคร
17003 60758 นาง จุรีพร  พนิธนุิบาตร สกลนคร
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17004 68410 นางสาว ภทัรวดี  จันทะนพ สกลนคร
17005 3787 นาย นัธทวฒันแ  สีนนเฮียง สกลนคร
17006 23091 นางสาว สัญธญิา  ไชยบตัร สกลนคร
17007 8026 วาที่ร.ต. วฒันา  กุลอัก สกลนคร
17008 36625 นาย จิระพงษแ  สังวร สกลนคร
17009 12246 นางสาว วชิชุดา  โฮมวงคแ สกลนคร
17010 18673 นาย ภกัดี  แกวกา สกลนคร
17011 65989 นางสาว กัลญา  มณีบู สกลนคร
17012 13106 นาง ทศันียแ  เจริญไชย สกลนคร
17013 13107 นางสาว นิรมล  นามฮุง สกลนคร
17014 13111 นาย บญุชู  โฮมวงศแ สกลนคร
17015 62674 นาง กิ่งดาว  ศรีวเิศษ สกลนคร
17016 1851 นาย นิรันดรแ  พนัธรุะศรี สกลนคร
17017 18674 นางสาว เมษา  มณีบู สกลนคร
17018 15937 นาย สุดใจ  วงศแสาย สกลนคร
17019 15950 นาง มาลาพร  เปงูคําภา สกลนคร
17020 20413 นางสาว ลักขณา  เหลานายอ สกลนคร
17021 21885 นาง พริมชนก  โพธิศ์รี สกลนคร
17022 41232 นางสาว สววีรรณ  คะดูลยแ สกลนคร
17023 58927 นางสาว วนิดา  วงัคะฮาด สกลนคร
17024 58928 นางสาว วลัิยพร  ลับลิพล สกลนคร
17025 58932 นาง มยุรารักษแ  ผลาจันทรแ สกลนคร
17026 58933 นางสาว อรษา  มณีบู สกลนคร
17027 28051 นาย ปรีดา  สุวรรณพรม สกลนคร
17028 1859 นาย มีศักด์ิ  ปรางคแแกว สกลนคร
17029 1863 นาง ศิรินุช  กางทอง สกลนคร
17030 5894 ส.ต.อ. สุรศักด์ิ  นอยบาท สกลนคร
17031 26326 นาย กิตติศักด์ิ  แสนภวูา สกลนคร
17032 28046 นาง เพญ็ณี  ดามะนาว สกลนคร
17033 36514 นาง อโนรัตนแ  ทองพราว สกลนคร
17034 39529 นางสาว ยศวดี  วลิาลัย สกลนคร
17035 52877 นาง พรวารี  นิยมสัตยแ สกลนคร
17036 1933 นางสาว ชนากานตแ  กุลอัก สกลนคร
17037 21043 นาย วรีะ  มุงมาตร สกลนคร
17038 38490 นาย ดนัย  ทพิยแสมบติั สกลนคร
17039 66363 นาย รัฐนนทแ  วภิาวนิ สกลนคร
17040 24909 นาย บญัชา  เบาพงษแ สกลนคร
17041 25777 นาย รักชาติ  ชาติชํานิ สกลนคร
17042 25779 นางสาว รัตติกาล  โน฿ตสุภา สกลนคร
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17043 57705 นาย กิตติภพ  ไชยปใญหา สกลนคร
17044 65323 นาย สุวรรณ  เลิศศรี สกลนคร
17045 65325 นาง จิราพร  ดมหอม สกลนคร
17046 1850 นางสาว ศศิธร  อุดม สกลนคร
17047 7940 นางสาว สมจิตร  ผิวยะเมือง สกลนคร
17048 16119 นาย ไพวลัยแ  พรมจาย สกลนคร
17049 47458 นาง พทิยแญาดา  พรหมจันทรา สกลนคร
17050 64608 นาง ญาณตา  อินทะวงษแ สกลนคร
17051 65449 นาง นิตยา  คอมแพงจันทรแ สกลนคร
17052 5891 นาย สมภพ  เคนทวาย สกลนคร
17053 5899 นาย สมคิด  รูปเร่ียม สกลนคร
17054 9753 นาย เกียรติศักด์ิ  ไชยโคตร สกลนคร
17055 13783 นาง วมิีนตรา  พฒันศิลป สกลนคร
17056 28041 นางสาว อัมพวนั  มูลเมืองแสน สกลนคร
17057 28043 นาง กวนิทรา  ใยพนัธแ สกลนคร
17058 32167 นางสาว วรัญญา  อันไกษร สกลนคร
17059 36512 นาง อัจฉรา  โพธนิี สกลนคร
17060 39099 นาง นิฤบล  รูปเร่ียม สกลนคร
17061 64500 นาง คณิถา  กายราช สกลนคร
17062 65143 จ.ส.ต. สุรพล  คําชมภู สกลนคร
17063 65629 นาย โสภณ  น้ําดอกไม สกลนคร
17064 68296 นางสาว ศศิมา  แพงพา สกลนคร
17065 68384 นางสาว ดวงใจ  วะดวงชัย สกลนคร
17066 68408 นางสาว อัจฉราภรณแ  โคตมงคล สกลนคร
17067 28050 นางสาว เพญ็ภกัด์ิ  ภทูดัหมาก สกลนคร
17068 28052 นาย โรมรัน  ไมแสนดี สกลนคร
17069 39100 นางสาว รัชนีพร  ไตรยะถา สกลนคร
17070 5881 นาง ฉววีรรณ  แกวพรม สกลนคร
17071 36519 นางสาว มณีรัตนแ  โคตรปใญญา สกลนคร
17072 36520 นาง วนัทนา  คําพนัธแ สกลนคร
17073 55821 นาย กษติินาถ  สีสิทธิ์ สกลนคร
17074 67054 นางสาว อนัญญา  แสงชาติ สกลนคร
17075 35999 นางสาว วรนุช  สุวรรณชัยรบ สกลนคร
17076 46990 นาย อาคม  ธรุะนนทแ สกลนคร
17077 1921 นาย นริศร  บญุเฮา สกลนคร
17078 10869 นาง จีราภรณแ  เฉลิมอนันตชัย สกลนคร
17079 1870 นาย พทิกัสันต์ิ  ปุูยไชยสอน สกลนคร
17080 7990 นาย ภานุศาสนแ  อวนอินทรแ สกลนคร
17081 10174 นาย ยงชัย  มังธานี สกลนคร



439

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
17082 10176 นางสาว อุษา  บญุโนนแต สกลนคร
17083 66828 นาง ปริญญา  บาลนาคม สกลนคร
17084 39103 นาง กนกวรรณ  คชเสนียแ สกลนคร
17085 54362 นาย นัดพบ  ปิ่นสูรยแ สกลนคร
17086 61750 วาที่ร.ต. วชัระ  สระแจม สกลนคร
17087 61751 นาง อภริตา  จันทรแมาลา สกลนคร
17088 67833 นาย จิรวฒิุ  กุจะพนัธแ สกลนคร
17089 5642 นาย วนัปยีแ  มงคลเกตุ สกลนคร
17090 29730 นาย วฒิุพงษแ  บาลนาคม สกลนคร
17091 36524 นาย ธนิต  บวัขันธแ สกลนคร
17092 54726 นางสาว วงคแพระจันทรแ  ปิ่นทะวงคแ สกลนคร
17093 1960 นาย ธรีะพงศแ  พมิเสน สกลนคร
17094 5687 นาง นวลศรี  คณะเมือง สกลนคร
17095 5925 ส.ต.ต. ภาณุกฤช  หาริชัย สกลนคร
17096 32631 นาย นิพน  นะวะสด สกลนคร
17097 36529 นางสาว ภภิาพรรณ  ศรีพรมษา สกลนคร
17098 58144 นางสาว เนตรนภา  อุประ สกลนคร
17099 12400 นาง มณีรัตนแ  ศรีสุราช สกลนคร
17100 45206 นาง ยุรดา  เสนาเจริญ สกลนคร
17101 32632 นาย จิรภทัร  ศรีมี สกลนคร
17102 46225 นางสาว อัญชิสา  หกัขุนทศ สกลนคร
17103 1958 นาย วทิยา  โลกลินไลนแ สกลนคร
17104 31188 นาย กาเนก  พทุธวงษา สกลนคร
17105 60677 นาย ทศพล  ภรัูพพา สกลนคร
17106 1843 นาย ศุภวฒันแ  สหะจิตตา สกลนคร
17107 38128 นาง รุงลาวนั  ชาแดง สกลนคร
17108 39102 นาย เทอดพงษแ  อินทรแคํานอย สกลนคร
17109 65337 นาย ฉัตรชัย  ศรีโคตร สกลนคร
17110 65945 นาย ไกรราช  แกวออน สกลนคร
17111 27980 นาย อัครพงษแ  พวงพลิา สกลนคร
17112 67876 นาย อนุสรณแ  บญุพนิิจ สกลนคร
17113 7945 นาย ณรงคแฤทธิ ์ สุวรรณไตร สกลนคร
17114 57353 นางสาว ขนิษฐา  อินโสภา สกลนคร
17115 60562 นางสาว มนตแนัทธแ  ศิระจิราวชัรแ สกลนคร
17116 7979 นาย ชัยวฒันแ  พนูทอง สกลนคร
17117 9925 นาง วนิดา  ดาวรัมยแ สกลนคร
17118 12247 นาง ทองมวน  ผานะวงศแ สกลนคร
17119 53786 นาง เตือนใจ  วงคแตาผา สกลนคร
17120 58571 นาย ทรงศักด์ิ  โอษะคลัง สกลนคร
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17121 17189 นาง วรรณภา  แกนดี สกลนคร
17122 45585 นางสาว ธรีกานตแ  ดากาวงศแ สกลนคร
17123 1882 นางสาว อนงคแ  บญุมาผ้ึง สกลนคร
17124 47761 นางสาว เพญ็แข  ราชชมภู สกลนคร
17125 29753 นาย กฤษฎา  เกษามา สกลนคร
17126 54174 นางสาว บษุราตรี  บญุแฮด สกลนคร
17127 5814 นาย เดชา  อุปรี สกลนคร
17128 33382 นางสาว ศิรินันทแ  จันทะพนั สกลนคร
17129 54712 นางสาว ศิริรัตนแ  บวัศรี สกลนคร
17130 15960 นางสาว กาญจนา  วงวนัศรี สกลนคร
17131 25778 นางสาว สมพร  บญุราช สกลนคร
17132 28057 นาง นงคแรัก  รัตนมาลี สกลนคร
17133 53135 นาง วภิารัตนแ  คําทองไชย สกลนคร
17134 15796 นาง ดวงใจ  บญุชาญ สกลนคร
17135 28059 นางสาว กมลวลัยแ  มุงคุณ สกลนคร
17136 36537 นาง ณาตยา  พาอม สกลนคร
17137 55820 นาง สุภาพร  โพธกิมลพชัรแ สกลนคร
17138 56603 นางสาว ฐิตาภทัรแ  อินธสิาร สกลนคร
17139 19776 นางสาว เยาวลักษณแ  สมหมาย สกลนคร
17140 8007 นางสาว อารียแ  สําพะโว สกลนคร
17141 28062 นางสาว รจนา  เจริญมงคล สกลนคร
17142 57769 นาง จันทรแฉาย  พลูสงา สกลนคร
17143 32635 นาง สุภาวดี  จันทะดี สกลนคร
17144 39105 นาย อุทยั  โคตรธรรม สกลนคร
17145 32636 นาย ธวชัชัย  โหมดมวง สกลนคร
17146 38741 นางสาว สุกฤตา  วฒันาเนตร สกลนคร
17147 40773 นาย ทศพร  ทนัแลว สกลนคร
17148 51296 นาง สุพตัรา  จันทะดวง สกลนคร
17149 35052 นางสาว จุรีรัตนแ  พลูเพิ่ม สกลนคร
17150 54615 นางสาว เดือนเพญ็  สาริคา สกลนคร
17151 1943 วาที่ร.ต. พทิกัษแ  ทองศิลา สกลนคร
17152 1978 นาง รุงฤดี  พรหมโคตร สกลนคร
17153 5941 นาย สมิทธแ  แพงพา สกลนคร
17154 10166 นางสาว ธมนตแลักษณแ  พลพนัธแ สกลนคร
17155 29738 นาย สุวทิ  บรรณการกิจ สกลนคร
17156 59295 นาย ชาติชาย  ไชยชมภู สกลนคร
17157 24792 นางสาว จีวรา  ฤทธดิา สกลนคร
17158 5666 นางสาว สิริรวญีา  จันทนุช สกลนคร
17159 5682 นาง สุพตัรา  ใบภกัดี สกลนคร
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17160 29742 นางสาว ณัฏฐแชุดา  วงศแอนันตแ สกลนคร
17161 36535 นางสาว โสภติา  ศรีสุดา สกลนคร
17162 5909 นาย จํานงคแ  เมรี สกลนคร
17163 25797 นางสาว นิภา  เสนงาม สกลนคร
17164 39108 นาง วมิลรัตนแ  พลเศษ สกลนคร
17165 5796 นาง อาภรณแ  ไพศาล สกลนคร
17166 25799 นาง รสิตา  คําภาศรี สกลนคร
17167 55822 นาง ญานินทแ  ทพิชาติ สกลนคร
17168 59527 นางสาว เกษลาพร  ไชยรบ สกลนคร
17169 59528 นางสาว หนึ่งฤทยั  ไขแสงจันทรแ สกลนคร
17170 59529 นางสาว อรุดจิฬา  ไขประภาย สกลนคร
17171 59530 นาง วชัรา  พนัธะสา สกลนคร
17172 36600 นาย นพดล  นามโคตร สกลนคร
17173 66395 นางสาว ศรุตา  รักษาราช สกลนคร
17174 67297 นาย ชัชพงศแ  อาษาเสน สกลนคร
17175 5864 นาย สรศักด์ิ  พรหมสุวรรณ สกลนคร
17176 5865 นาง สุภาภร  ศรีสวสัด์ิ สกลนคร
17177 5866 นาย บนัเลียง  ไชยเชษฐแ สกลนคร
17178 28042 นาย ศักด์ิชัย  ดรุณพนัธแ สกลนคร
17179 36541 นาย บญุสง  ไชยเชษฐแ สกลนคร
17180 36542 นาง ชลลดา  อินทรพานิชยแ สกลนคร
17181 58800 นางสาว อมรรัตนแ  มอมพะเนาวแ สกลนคร
17182 5805 นาง อุไรวรรณ  สกุลปบี สกลนคร
17183 1977 นางสาว พทุธพร  โพธิช์าเนตร สกลนคร
17184 66016 นาง กัลยกร  จันทรแสุพนัธแ สกลนคร
17185 66486 นางสาว ทศัริยา  พลแพงขวา สกลนคร
17186 55626 นาง วลัิยวรรณแ  การะจักรแ สกลนคร
17187 55627 นาย วฒิุกรณแ  สาริบตุร สกลนคร
17188 29191 นาง ปริศนา  ประชานันทแ สกลนคร
17189 66832 นาย สมัคร  ประชานันทแ สกลนคร
17190 5907 นาง ภาวนิี  เจริญชัย สกลนคร
17191 8005 นาย ธรีะพงษแ  พรหมสุขันธแ สกลนคร
17192 36546 นาง สุนันทา  ชินบตุร สกลนคร
17193 9259 นาย สมควร  สุนทร สกลนคร
17194 9266 นาง สุภาวดี  สุนทร สกลนคร
17195 9736 นาย ศิวสั  ศรีสวสัด์ิ สกลนคร
17196 31195 นางสาว สุณียา  ไชยแสง สกลนคร
17197 40776 นาย สิทธพิร  แสงลี สกลนคร
17198 50544 นางสาว เจนจิรา  จันทะดา สกลนคร
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17199 52587 นาง ยุลี  ดงอุทศิ สกลนคร
17200 5966 นาย นิติ  ศิริหตัถแ สกลนคร
17201 28066 นาย ธรีนิตยแ  แกวพาดี สกลนคร
17202 1872 นาง ลดาวรรณ  ศิริฟอง สกลนคร
17203 3495 นางสาว พรลภสั  ทวพีงศแพจนา สกลนคร
17204 7938 นาย ณรงคแ  ออนจงไกร สกลนคร
17205 41236 นางสาว กอบแกว  ศรีเพยีชัย สกลนคร
17206 66365 นาย ภทัธราวฒิุ  โฮนอก สกลนคร
17207 5784 นาย วนัชัย  สิทธิน์ะศรี สกลนคร
17208 50457 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ วงษแสิรภคั สกลนคร
17209 50458 นาย ศักดิรันดรแ  หงษแเกตุ สกลนคร
17210 50851 นาง นิภาพร  กันธยิา สกลนคร
17211 10168 นาง เพชรา  แกวดี สกลนคร
17212 13086 นาย อํานาจ  ใยลีอาง สกลนคร
17213 25802 นาง ณภาวดี  สัพโส สกลนคร
17214 52061 นางสาว บณัฑิตา  ไชยวงัราช สกลนคร
17215 59949 นาง อนุจินตนแ  จําวงศแลา สกลนคร
17216 9741 นาย ปรีชา  ชวนะบญุไพศาล สกลนคร
17217 25801 นาง กฤษณา  จิปอมจา สกลนคร
17218 51749 นาง ชะดาพร  จันทะมาลา สกลนคร
17219 5782 นาย เอกลักษณแ  เสริฐสาย สกลนคร
17220 5833 นาย บญุพรอม  ผาใต สกลนคร
17221 9737 นาง พรทพิยแ  คึมยะราช สกลนคร
17222 36551 นาง ชัญญาภคั  สุคนธชาติ สกลนคร
17223 37710 นางสาว นงเยาวแ  แสนวงษา สกลนคร
17224 42925 นาง กฤษณา  เครือคํา สกลนคร
17225 48985 นาง นฤมล  โชติรัตนแ สกลนคร
17226 53101 นาง เกตุชนา  วรบตุร สกลนคร
17227 53839 นางสาว มนัสนันทแ  ไชยสุวรรณแ สกลนคร
17228 56006 นาง อรอุมา  พรหมศรี สกลนคร
17229 64110 นาย ศราวธุ  อุปพงษแ สกลนคร
17230 1848 นางสาว คิดสดี  ไขประภาย สกลนคร
17231 5977 นาย มีชัย  อุนวเิศษ สกลนคร
17232 25803 นางสาว จินตนา  กวานดา สกลนคร
17233 52503 นางสาว รัชตา  ยางธสิาร สกลนคร
17234 67775 นาย สุภชัย  พบิลูสินเจริญ สกลนคร
17235 5829 นาย ทนงศักด์ิ  พนูปริญญา สกลนคร
17236 5830 นาง จารุวรรณ  สืบสิงหแ สกลนคร
17237 5834 นาง ใกลรุง  พลวงคแษา สกลนคร
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17238 36307 นาง ฐานิตา  นนตระอุดร สกลนคร
17239 5821 นาย เกษมสันตแ  เกษมสานตแ สกลนคร
17240 17912 นาง ฉลอง  ปาระคะ สกลนคร
17241 5660 นาง รุงกานตแ  ยืนนาน สกลนคร
17242 5661 นาย อุทยั  ยืนนาน สกลนคร
17243 28039 นาย เดชชาติ  พรหมพนิิจ สกลนคร
17244 5740 นาง ศนิตรา  สุขะปณุพนัธแ สกลนคร
17245 5746 นาง สุริวภิา  สัพโส สกลนคร
17246 5748 นาย ชาญยุทธ  หนูแกว สกลนคร
17247 9767 นาง จินดาภรณแ  ลาลด สกลนคร
17248 13097 นาง ประภาพร  เกษเกษร สกลนคร
17249 13098 นาย เจียง  เกษเกษร สกลนคร
17250 26272 นางสาว มาศจุฑา  ถาบตุร สกลนคร
17251 36552 นาง ดวงจันทรแ  เมฆวนั สกลนคร
17252 65066 นาง จิสราวดี  ศรีจําพลัง สกลนคร
17253 68541 นางสาว ชลธชิา  พจนา สกลนคร
17254 24812 นางสาว เจริญศรี  ปาละสิทธิ์ สกลนคร
17255 43229 นางสาว ณัฐธยานแ  สุพร สกลนคร
17256 55630 นาย อัมภากร  ลาลด สกลนคร
17257 24423 นางสาว ประภาพร  บญุยอด สกลนคร
17258 29726 นาย สมยศ  ปติะแสง สกลนคร
17259 16040 นาย ทนิกร  เมามีจันทรแ สกลนคร
17260 49809 นาง ทศันียแ  ส่ือกลาง สกลนคร
17261 56309 นาย พานิชยแ  ง้ึมชา สกลนคร
17262 15819 นาย นิคม  มุลิตา สกลนคร
17263 18678 นาง อรอนงคแ  ศรีเพชร สกลนคร
17264 34362 นางสาว จารุณี  จันทรและคร สกลนคร
17265 53501 นาย สันธญา  สอนไชยา สกลนคร
17266 68558 นาย กิตติศักด์ิ  แสงวงคแ สกลนคร
17267 5960 นาง อรพนิ  ตะนัน สกลนคร
17268 18149 นาง วภิาดา  พงคแอันทไช สกลนคร
17269 25809 นางสาว ขวญัสุดา  กานุสนธิ์ สกลนคร
17270 55583 นาย พชร  นวนนุกูล สกลนคร
17271 56005 ส.อ. สราวธุ  จําวงศแลา สกลนคร
17272 56008 นาย จีระศักด์ิ  สุขาทพิยแ สกลนคร
17273 58929 นาย ณัฐพงศแ  ศรีบญุมี สกลนคร
17274 5964 นาง ตองใจ  ลาวลัยแ สกลนคร
17275 5970 นาย ทรงยศ  ทศัคร สกลนคร
17276 14840 นางสาว ธนัยแภคันันทแ  สายสุรียแ สกลนคร
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17277 52730 นางสาว มณีรัตนแ  ผลรักษา สกลนคร
17278 61955 นางสาว วมิล  คําศรีพล สกลนคร
17279 65987 นาง ลําใย  ยมสีดํา สกลนคร
17280 65988 นาง วญิาดา  อินลี สกลนคร
17281 67853 นาย ประสิทธิ ์ ภแูพง สกลนคร
17282 5842 นาง อุไลวรรณ  อุยศรีแคน สกลนคร
17283 49532 จ.อ. เดชณรงคแ  เกษวทิยแ สกลนคร
17284 5772 นาง พชิยา  ฤทธิฤ์าชัย สกลนคร
17285 9748 นาย บญุฤทธิ ์ ชางสอน สกลนคร
17286 28065 ส.ต.ต. มิตร  เสนาราช สกลนคร
17287 55629 นาย สุวทิยแ  ศิริวทิยแปรีชา สกลนคร
17288 27263 นางสาว จุฬาลักษณแ  เจริญชัย สกลนคร
17289 32619 นางสาว มาไลภรณแ  ยะไชยศรี สกลนคร
17290 32645 นาง ธญัสุดา  สาริบตุร สกลนคร
17291 35487 นาย เหมันตแ  คลองดี สกลนคร
17292 5777 นางสาว ทพิรัตนแ  สูรยแศร สกลนคร
17293 5968 นาง ทศันียแ  ตนเงิน สกลนคร
17294 41235 นาง ศิรินภา  แกวกา สกลนคร
17295 13078 นาย ชวนชิด  รุงจรัส สกลนคร
17296 16054 นาง เปรมฤดี  กิจเจริญ สกลนคร
17297 36539 นาง ตะวนันา  อาสามูล สกลนคร
17298 61573 นาง อริสรา  ฟองออน สกลนคร
17299 39109 นางสาว กรวรรณ  พรหมศิริ สกลนคร
17300 35942 นาย พชิัย  แกวทาสี สกลนคร
17301 55580 นาย วนิิจ  แกวฝุาย สกลนคร
17302 28048 นางสาว ณัฐริณี  ไพสีขาว สกลนคร
17303 48793 นาง มัทนา  ตุยชัย สกลนคร
17304 5647 นาง สิรแดาภทัรแ  ทพิยแสมบติั สกลนคร
17305 32629 นางสาว หอมไกล  วงศแภาคํา สกลนคร
17306 39613 นาง นัยนา  สัพโส สกลนคร
17307 34374 นางสาว ปราณี  จันฤาไชย สกลนคร
17308 7967 นาย สมคิด  ดิษพนัลํา สกลนคร
17309 31187 นาย ปใญญาณัฎฐแ  ปาตู สกลนคร
17310 33521 นางสาว อุไรวรรณ  พลิาทา สกลนคร
17311 65802 นางสาว สุปรียา  ปใจจูมลี สกลนคร
17312 23668 นาย จิตรกร  บตุรโคตร สกลนคร
17313 53180 นาง สมลักษณแ  โกพลรัตนแ สกลนคร
17314 4273 นางสาว สุพชิฌายแ  ทมิทอง สงขลา
17315 41410 นาง จันทา  ธรรมดา สงขลา
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17316 64233 นางสาว ณิรดา  นุกูลกีรติภทัรา สงขลา
17317 64625 นาง มุธติา  จันทสงคแ สงขลา
17318 66121 นาง วรีดา  นะมาเสถียร สงขลา
17319 4610 นางสาว ประไพ  จุลมาศ สงขลา
17320 12689 นาย บญุแทน  มานะทวี สงขลา
17321 4352 นาย ปใณวรรธนแ  ทองหลอ สงขลา
17322 4354 นางสาว นูรียา  ขุนฤทธิร์งคแ สงขลา
17323 4402 นางสาว จอมขวญั  ทองล้ิม สงขลา
17324 4462 นาย วฒิุสาสแน  บนิสัน สงขลา
17325 7783 นาย นพดล  นวลเล่ือน สงขลา
17326 8904 วาที่ร.ต.หญิง จุฑารัตนแ  จูเซงเจริญ สงขลา
17327 22775 นางสาว ประไพศรี  กําปใตตา สงขลา
17328 4469 นาง เพญ็นภา  จุลิวรรณลียแ สงขลา
17329 15792 นาง จาริศรี  สุวรรณกาญจนแ สงขลา
17330 18344 นาง ศุภมาส  สังราชกิจ สงขลา
17331 4401 นาง ณัฐปภสัรแ  มีสวสัด์ิ สงขลา
17332 24781 นาง มุกรินทรแ  เลขะคุณ สงขลา
17333 4660 นางสาว อารียแ  คงศรี สงขลา
17334 12942 นาง ธญัจิรา  ทองหลอ สงขลา
17335 12943 นาง สุชาดา  บญุศิริ สงขลา
17336 32237 นางสาว กาญดา  รัตนเกษร สงขลา
17337 46025 นาง ณัฐชยา  สุทธสัิงขแ สงขลา
17338 58958 นาง จุฑารัตนแ  ไชยหาญ สงขลา
17339 62681 นาง วรัทยา  พงศแกระพนัธุแ สงขลา
17340 37625 นาย ประวทิยแ  อินทสระ สงขลา
17341 56277 นาง เสาวรส  ดวงสุวรรณ สงขลา
17342 62319 นางสาว รัชดา  ใหมวดั สงขลา
17343 62320 นาง นิตยภทัร  เหมพนัธุแ สงขลา
17344 5190 นางสาว สุมาลี  มณีนิล สงขลา
17345 7776 นางสาว พรทว ี ปานรังษี สงขลา
17346 12937 นาง มลิวนั  ทองแกวเจริญ สงขลา
17347 63776 นาย อรรถพงศแ  มัชฌิมาภโิร สงขลา
17348 64645 นางสาว ปใทมา  อามีเราะ สงขลา
17349 7758 นาย ณรงคแ  โชติมณี สงขลา
17350 21366 นาง สุคิด  กําลัง สงขลา
17351 30162 นางสาว นภาพร  เจริญกุล สงขลา
17352 55724 นาง สุดใจ  คิมหนัตแ สงขลา
17353 64749 นาง อารมยแ  กบลิพตัร สงขลา
17354 4359 นางสาว ศิริพร  ประทมุวลัยแ สงขลา
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17355 4365 นางสาว อรอุมา  โชติชวง สงขลา
17356 64106 นางสาว คันธรส  แกวบญุธรรม สงขลา
17357 4434 นาย บญุพนัธแ  รัตนมณี สงขลา
17358 7882 นาง ณภาสุกัญ  ไชยดวง สงขลา
17359 28799 นางสาว ดัชนี  ปล้ืมใจ สงขลา
17360 39266 นาง มยุรา  นิรันตสุข สงขลา
17361 63777 นางสาว วนัดี  ศรีสุวรรณ สงขลา
17362 63778 นาง จิระวรรณ  วงศแมณี สงขลา
17363 4366 นาง จามจุรี  สถาผล สงขลา
17364 15207 นางสาว ปยิะวรรณ  พงษแอักษร สงขลา
17365 15214 นาง วาสนา  ศรีสุวรรณ สงขลา
17366 17197 นางสาว ปยิดา  วโิยชนแ สงขลา
17367 58065 นาง ปาริชาติ  สุวรรณรัตนแ สงขลา
17368 64352 นาง สุพรรษา  ไชยสาลี สงขลา
17369 4110 นางสาว เจ฿ะรอบยี฿ะ  เจ฿ะเด็ง สงขลา
17370 52459 นางสาว พนัสดา  คงเมง สงขลา
17371 59018 นาย บณัฑิต  ธรรมศาสตรแ สงขลา
17372 4306 นาย อมร  วยัภกัด์ิ สงขลา
17373 23026 นาย วสิิทธิ ์ หมาดหลํา สงขลา
17374 53910 นางสาว สาวติรา  อุเหยะ สงขลา
17375 53912 นางสาว ดรุณี  สถิตพชิญานนทแ สงขลา
17376 65800 นางสาว คัทลียา  หมัดโต฿ะบวช สงขลา
17377 68258 นาง กัญญา  ปยิะเขตร สงขลา
17378 4350 นาง มาลี  ทองเพชร สงขลา
17379 4755 นางสาว สูไรญา  หมากปาน สงขลา
17380 26149 นาง กุลณสร  ทปีจิรังกูล สงขลา
17381 31579 นาง ธติิมา  จันทะวโิร สงขลา
17382 50756 นาย คงศักด์ิ  สิริกุล สงขลา
17383 54498 นางสาว สุพนิ  เขียวชุม สงขลา
17384 60279 นาง อัญชลี  บอเตย สงขลา
17385 63340 นาย วชิาติ  กรรัศมีโชติ สงขลา
17386 4347 นาย ชอุม  มณี สงขลา
17387 4417 นาย จิรศักด์ิ  ชอมณี สงขลา
17388 4751 นาย กําธร  ทองสีขาว สงขลา
17389 51095 นางสาว เนตรชนก  แสงเจริญ สงขลา
17390 55308 นาง ฉลวย  หนูชู สงขลา
17391 61765 นางสาว ภณัฑิลา  ยี่หรัน สงขลา
17392 28837 นาง ยุวดี  ใบสนิ สงขลา
17393 46378 นางสาว สุใหนล฿ะ  เหล็มเม฿าะ สงขลา
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17394 4075 นางสาว อุสา  ผลบญุ สงขลา
17395 52555 นางสาว รุงลาวรรณแ  สุขแกว สงขลา
17396 63273 นาง เขมิกา  คงชู สงขลา
17397 67499 นางสาว ศกุนิชญแ  บญุยง สงขลา
17398 4561 นาย สมปอง  คําตีบ สงขลา
17399 12946 นาย ทนงศักด์ิ  อินทรวรรโณ สงขลา
17400 4153 นาย เชาวลิต  จินดาประเสริฐ สงขลา
17401 4467 นาย วลิาศ  บญุนุน สงขลา
17402 7014 นางสาว มาริษา  แกวเมือง สงขลา
17403 7865 นาง พรทพิยแ  ชูทอง สงขลา
17404 43500 นาง วลัลียแ  รองแกว สงขลา
17405 48741 นางสาว สาริศา  รัตนกุล สงขลา
17406 57985 นาง สมบรูณแ  เพช็รสุข สงขลา
17407 15649 นาย เอกรินทรแ  ทองอินทรแ สงขลา
17408 22766 นางสาว ประเพญ็  ศรีมณี สงขลา
17409 66824 นางสาว อรทยั  จันทรแออน สงขลา
17410 68618 นาย ไพซาน  หนิเร สงขลา
17411 68619 นางสาว ศิรินาถ  ใจบญุ สงขลา
17412 22480 นางสาว วรรณดี  หนูเจริญ สงขลา
17413 24771 นาย สามารถ  ณะตุง สงขลา
17414 26420 นางสาว ธรีาทพิยแ  ชุมละออ สงขลา
17415 63720 นาย อภริมยแ  สีนุย สงขลา
17416 4472 นาย สายัณ  เพง็จันทรแ สงขลา
17417 4674 นาง นิรมล  จันทฤทธิ์ สงขลา
17418 21364 นาง รําไพ  สัญจร สงขลา
17419 26144 นาง ธนภร  ชูชวยคํา สงขลา
17420 39770 นาง ธนัยพร  คงทน สงขลา
17421 57302 นาง ดรุณี  รมเย็น สงขลา
17422 61440 จาเอก ถาวร  ทองประทปี สงขลา
17423 4486 นาย กันณพงศแ  อุดมรัตนแ สงขลา
17424 28836 นางสาว ศศิธร  ณ นคร สงขลา
17425 28840 นาง เจะตีเม฿าะ  รักหมัด สงขลา
17426 48736 นาย วนัซัครียแ  แวดอเลาะ สงขลา
17427 4409 นาย วรากรณแ  ฤทธเิรือง สงขลา
17428 16191 นาย อรุณ  หสับู สงขลา
17429 28848 นางสาว สุปราณี  มุงในธรรม สงขลา
17430 49265 นาง สุปราณี  เสริมจิตตแ สงขลา
17431 53088 จ.ส.ต. ศิริพงษแ  ไชยศรี สงขลา
17432 12938 นางสาว วทติา  จิตตแธรรม สงขลา
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17433 18340 นาง นวรัตนแ  ซูสุวรรณ สงขลา
17434 44743 นาง กชกร  สาลิกา สงขลา
17435 51454 นางสาว ปริศนา  ชูกล่ิน สงขลา
17436 58187 นางสาว สุพรรษา  มีเจริญ สงขลา
17437 4677 นางสาว ธริาพร  สุวรรณโณ สงขลา
17438 4688 นาย ไมตรี  หมะอะ สงขลา
17439 28841 นางสาว วนัเพญ็  วฒิุพนัธุแ สงขลา
17440 57266 นางสาว อลิสรา  หนิโสะ สงขลา
17441 4258 ส.ต.ท. ประยงคแ  ขวญัทอง สงขลา
17442 4260 นาง ดวงพศิ  เมืองสง สงขลา
17443 4270 นาง เสาวนียแ  เฉิดฉิ้ม สงขลา
17444 4276 นางสาว มาลัย  นุยเปน็ไฝ สงขลา
17445 4281 นาง อุรา  ไขมุกขแ สงขลา
17446 19131 นาย อรรถพงษแ  แวสือนิ สงขลา
17447 21890 นาย ธรีะวฒันแ  แกวทอง สงขลา
17448 66277 นาย ซอฮิรียแ  หลําหลี สงขลา
17449 66904 นาย วรวรินทรแ  มณีรัตนแ สงขลา
17450 23024 นาง จุฑาทพิยแ  โนรดี สงขลา
17451 50172 นางสาว อัจฉราภรณแ  หนิเมืองเกา สงขลา
17452 7836 นาง ราณี  สังขแนอย สงขลา
17453 15298 นาง สุภาวดี  ปานคง สงขลา
17454 15696 นาง อรัญญา  ศรจิตติโยธนิ สงขลา
17455 15861 นาย ธนยศ  เกื้อสกุล สงขลา
17456 48907 นางสาว ศศินิภา  สุวรรณรักษแ สงขลา
17457 59124 นางสาว วรากร  หนูสิทธิ์ สงขลา
17458 65355 นาง สวภา  เพช็รแสิงหแ สงขลา
17459 17212 นาย อิสเรศ  หลีแหละ สงขลา
17460 18351 นางสาว กชพร  ภทัรปฐมธชั สงขลา
17461 59149 นางสาว วนิัดดา  สาขาหรี สงขลา
17462 4304 นางสาว จุรีลักษณแ  ต่ันหุย สงขลา
17463 4744 นางสาว อรอนงคแ  เรืองพทุธ สงขลา
17464 7782 นาย สมพงษแ  บวัใหม สงขลา
17465 12931 นางสาว พรนิรัตนแ  ทองสุวรรณแ สงขลา
17466 12932 นางสาว มัณฑนา  สุรพนัธแเมธี สงขลา
17467 26418 นางสาว เรวดี  สายอเอง สงขลา
17468 54071 นาง ธมกร  คงพนัธุแ สงขลา
17469 62729 นางสาว ทศัณี  แกวสุวรรณ สงขลา
17470 4701 นางสาว ศิริมา  เหล็มสา สงขลา
17471 60257 นาง เสาวภา  จินดาประเสริฐ สงขลา



449

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
17472 4361 นาง สุเนตร  ทศันียาภรณแ สงขลา
17473 4364 นาย ประทปี  เพชรประกอบ สงขลา
17474 17951 นาย วรรณไพร  เพชรประกอบ สงขลา
17475 24755 นางสาว นฤมล  ไชยหลี สงขลา
17476 40902 นาย สุภทัรชัย  จันคง สงขลา
17477 61278 นาย กฤตภทัร  ปติิวชัรธาดา สงขลา
17478 26812 นาง เรณู  เอียดแกว สงขลา
17479 28702 นางสาว อัจฉรียแ  บรูณะชัย สงขลา
17480 60531 นาย กรวชิยแ  แกวขาว สงขลา
17481 62871 นาย ประเทอืง  พวงแกว สงขลา
17482 62873 นางสาว วราภรณแ  สุวรรณโณ สงขลา
17483 67071 นาย ญาณพล  สังขรัตนแ สงขลา
17484 68543 นางสาว ลักขณา  ชูศรี สงขลา
17485 4800 นาย วโิรจนแ  รัตนาลัย สงขลา
17486 17446 นาย แน็น  ลาหมีด สงขลา
17487 44769 นางสาว น้ําฝน  เพชรจํารัส สงขลา
17488 64432 นางสาว เกศณี  บอืราเฮง สงขลา
17489 42698 นาย ทวิา  ไชยถาวร สงขลา
17490 64359 นาง นิศานาถ  สังขรัตนแ สงขลา
17491 2431 นางสาว ชไมพร  เรืองแกว สงขลา
17492 15838 นาย กิตติพงศแ  สุวรรณวงศแ สงขลา
17493 32252 นางสาว สุกัลยแ  แกวหนู สงขลา
17494 40316 นาง ลภสัรดา  วลัยกมลลาศ สงขลา
17495 17191 นาง ปรารถนา  ชูขาว สงขลา
17496 17192 นางสาว วรรณี  ชูวงศแ สงขลา
17497 4448 นาง ณิชาภสั  เกื้อสกุล สงขลา
17498 5122 นาย พมิลชัย  สินลูกจันทรแ สงขลา
17499 7792 นาง วลัยแลิกา  ทองจันทรแ สงขลา
17500 26820 นางสาว เสาวณียแ  บญุไชยสุริยา สงขลา
17501 44765 นาง สุณัฐฐา  บญุไชยสุริยา สงขลา
17502 52571 นาย นิพทัธแ  สุวรรณรัตนแ สงขลา
17503 65918 นางสาว ลภวรรณ  จิรกุลวฒันแ สงขลา
17504 66903 นาย กิตติศักด์ิ  สูสมแกว สงขลา
17505 66905 นาย อนุชา  หดัดูหมัด สงขลา
17506 4736 นางสาว ภทัราวดี  เรืองประพนัธแ สงขลา
17507 5154 นาย ดํารงคแ  จันทรแดํา สงขลา
17508 7791 นาง อรสา  จินดาวงศแ สงขลา
17509 12936 นางสาว อังคณา  ทองอินทรแ สงขลา
17510 4090 นาย สุนทร  แกวประสิทธิ์ สงขลา
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17511 12120 นาย จักรพนัธแ  พรมทองบญุ สงขลา
17512 22343 นางสาว ศรีกัญญา  เผ่ือคง สงขลา
17513 4829 นาย เสกสรรคแ  บญุไชยสุริยา สงขลา
17514 41813 นางสาว พฒันา  แกวกับทอง สงขลา
17515 58532 นางสาว ดาริกา  วบิลูยแศิลป สงขลา
17516 58534 นางสาว ปราณี  ยกลอง สงขลา
17517 58536 นางสาว ศศิกานตแ  บญุศรี สงขลา
17518 4405 นางสาว สุภาพร  แวนแกว สงขลา
17519 7829 นาย ออสมาน  ศิริภานนทแ สงขลา
17520 46027 นางสาว ฉววีรรณ  ขวญัสงา สงขลา
17521 48739 นางสาว มลฤดี  นิลแกว สงขลา
17522 48740 นางสาว สุดารัตนแ  จันทรโคบตุร สงขลา
17523 48742 นาย สุชาติ  นุนยัง สงขลา
17524 12525 นางสาว สุภาพร  โต฿ะเพช็ร สงขลา
17525 42438 นาย รอสาลี  เลาะดีเยาะ สงขลา
17526 65367 นางสาว อรุณี  พงศแเจริญ สงขลา
17527 4499 นางสาว มยุรี  โต฿ะเพช็ร สงขลา
17528 22144 นางสาว ณัชชา  ไชยา สงขลา
17529 32866 นางสาว ชยุตรา  แกวระบายสี สงขลา
17530 67588 นางสาว นิศารัตนแ  เปน็ไชย สงขลา
17531 67610 นางสาว เบญจพร  วระกาญจนแ สงขลา
17532 52148 นางสาว เฉลา  มากแกว สงขลา
17533 68547 นาง ทพิยแวลัยแ  ชนีมาส สงขลา
17534 7680 นางสาว ปริศนา  อินทนัแกว สงขลา
17535 62947 นาย อานนทแ  วณิชยแเศรษฐแ สงขลา
17536 4734 นางสาว สวลี  บญุฤทธิ์ สงขลา
17537 7915 นางสาว ฐปนียแ  เจริญวริิยะภาพ สงขลา
17538 7916 นาย คฑาวธุ  คงเย็น สงขลา
17539 17201 นางสาว พอพรรณ  บวัมาศ สงขลา
17540 56043 นางสาว กันติศา  สุวรรณชนะ สงขลา
17541 13711 นาย วรีชัย  ชางสาร สงขลา
17542 66953 นาง สุนันทา  เพช็รรัตนแ สงขลา
17543 9810 นางสาว วาสนา  สุวรรณรัตนแ สงขลา
17544 48905 นาง สุวณิา  ประสมทรัพยแ สงขลา
17545 22407 นาย สุเชษฐแ  ตุนหนู สงขลา
17546 48745 นางสาว มลิวลัยแ  จันทรแแกว สงขลา
17547 50751 นางสาว ศรีกัญญา  ภูสาย สงขลา
17548 52225 นางสาว เชาวณียแ  เทศนุย สงขลา
17549 52304 นางสาว เพญ็โสภา  สําเภาทอง สงขลา
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17550 60312 นางสาว อรนภา  หนูจันทรแ สงขลา
17551 4576 นางสาว ธนัชชา  ธรรมโม สงขลา
17552 6891 นาย พงศแปณต  ศรียาทวิตัถแ สงขลา
17553 7825 นางสาว สุภาพ  ถึกปอูง สงขลา
17554 9808 นาง เนืองนิตยแ  กาลรักษแ สงขลา
17555 25046 นางสาว รมิดา  ขุนแผว สงขลา
17556 28852 นาง อรทยั  มากหวาน สงขลา
17557 55309 นาง สุพรพศิ  ศรีรักษา สงขลา
17558 61112 นาง สุดา  คารทอง สงขลา
17559 63415 นางสาว จุฑารัตนแ  ดวงไข สงขลา
17560 63482 นางสาว อัญจิรา  ทองชูชวย สงขลา
17561 4430 นาง ปราณี  คําแกว สงขลา
17562 15678 นาย รัฐ  ไชยศิริ สงขลา
17563 26158 นาย อุดมเดช  พรอมมูล สงขลา
17564 43024 นาย โสรัตนแ  คงทอง สงขลา
17565 50657 นาง ศิริลักษณแ  สังขแทอง สงขลา
17566 51057 นาย เรวตัร  แสวงโลก สงขลา
17567 51058 นาย ละออ  ดํานุย สงขลา
17568 4620 นางสาว รัตนาภรณแ  อมรฤทธิ์ สงขลา
17569 26826 นางสาว ธนพร  พงคแอินทรแ สงขลา
17570 46031 นาง จิราพร  แสงอําไพ สงขลา
17571 64104 นางสาว ลลดา  ลวนะลาภานนทแ สงขลา
17572 64613 นางสาว โสภา  มากชูชิต สงขลา
17573 2132 นาย เชี่ยวชาญ  ชูไชย สงขลา
17574 4760 นางสาว หทัยา  ศิรินุพงศแ สงขลา
17575 7854 นาง อัญชลี  ยงประเดิม สงขลา
17576 26732 นางสาว พโยมรัตนแ  ณ สงขลา สงขลา
17577 42375 นางสาว จันทรา  หมัดศิริ สงขลา
17578 58116 นางสาว จุฑา  ศิริรักษแ สงขลา
17579 59778 นางสาว ฮุสนา  ยีสมัน สงขลา
17580 60095 นาง ณัฏฐกันยแ  โกศัยกานนทแ สงขลา
17581 5165 นาง อารียแ  แกววจิิตร สงขลา
17582 12813 นางสาว จริญ  แกนคง สงขลา
17583 26169 นางสาว สุปรีดา  เสถียรรังสฤษด์ิ สงขลา
17584 61311 นาง สุปราณี  หวงันุรักษแ สงขลา
17585 66382 นางสาว ยุพาภรณแ  รัตนเดชา สงขลา
17586 4656 นางสาว กุสุมา  ชูเชิด สงขลา
17587 12948 นางสาว อุสา  หมัดตาเห สงขลา
17588 53845 นาย ศิวะรักษแ  ศิวโิรจนแ สงขลา
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17589 4642 นาย สมกฤษณแ  มีปดิ สงขลา
17590 7864 นางสาว วรรษวมิล  เมฆฉาย สงขลา
17591 1618 นางสาว อรุณี  ศิรินิยม สงขลา
17592 4591 นาย ชัชพงศแ  ปานแขวง สงขลา
17593 4594 นาย สุเทพ  บริรักษแกิจดํารง สงขลา
17594 8981 นางสาว รัชนีวรรณ  ชะนะหมัด สงขลา
17595 12926 นาง ลัดดา  สีสุวรรณ สงขลา
17596 12927 นาง นิตยา  เหมหมี สงขลา
17597 26414 นาย บญุเกื้อ  ยิ้มเย็น สงขลา
17598 33630 นาย สัญญา  สงแทน สงขลา
17599 37591 นาง สุภาพร  ชูดํา สงขลา
17600 47483 นางสาว มณฑา  หวานแกว สงขลา
17601 50767 นาง อนงคแ  มากแกว สงขลา
17602 66730 นางสาว ณิชากร  จินดานุ สงขลา
17603 66796 วาที่ร.ต. ธนัท  ไหมฉิม สงขลา
17604 4657 นาง ดวงแข  เกื้อเสง สงขลา
17605 4717 นาง ระพพีรรณ  บวัอินทรแ สงขลา
17606 66383 นางสาว พชิามญธุแ  ขุนแดง สงขลา
17607 68099 นาย คมกฤช  นวนทอง สงขลา
17608 4644 นาย ชํานิ  วงศแบญุญาสวสัด์ิ สงขลา
17609 4776 นาง สุมณฑา  โชติการ สงขลา
17610 53431 นาง พณัณิตา  ณมะณี สงขลา
17611 4393 จ.ส.ต. พยูร  ไหมแกว สงขลา
17612 33637 นางสาว โอภาพร  บญุศรี สงขลา
17613 49266 นาย ธนพนธแ  ขุนศรี สงขลา
17614 54674 นาง ถาวร  หนูชุม สงขลา
17615 46374 นางสาว กนกวรรณ  คงแกว สงขลา
17616 56928 นางสาว อุทยัวรรณ  เทพไชย สงขลา
17617 8984 นางสาว พรเพญ็  จันทะสิริ สงขลา
17618 47863 นาง ปาลิตา  บวัริน สงขลา
17619 5195 นาง ราตรี  หวนัหมี สงขลา
17620 6664 นาย อุดม  รัตนะเพง็ สงขลา
17621 7924 นาย ไสว  จูเทา สงขลา
17622 28860 นาย ภาธร  คงแจม สงขลา
17623 45347 นางสาว กนกพร  แสงศรี สงขลา
17624 48747 นางสาว ไลลา  บลิหมัด สงขลา
17625 48748 นาง อัญชลี  แซหลี สงขลา
17626 50062 นาย สมศักด์ิ  ภกัดีรัตนางกูร สงขลา
17627 61441 นาย จุมพต  บญุสุวรรณ สงขลา
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17628 61443 นางสาว อุษากร  อินทรประสาน สงขลา
17629 61445 นาง ชุติมณฑนแ  สุวรรณรัตนแ สงขลา
17630 61446 นาย สมโภช  บญุฉลาด สงขลา
17631 68617 นางสาว วรรณิศา  ลําไล สงขลา
17632 4379 นางสาว จันทรา  สุริยะจันทรแ สงขลา
17633 4416 นาง ปยินุช  ปาชะโน สงขลา
17634 4420 นาง นัสรีน  กาเหย็ม สงขลา
17635 7860 นาง ทชัชา  โชติบญุญานุภาพ สงขลา
17636 7928 นาง ภสัสแกุญชแ  พยัคฆแคํารน สงขลา
17637 18341 นาง นันทแนภสั  พรหมเอียด สงขลา
17638 50251 นาง ปใทมพร  ไชยกุล สงขลา
17639 57780 นาย ธเนศ  พรหมเอียด สงขลา
17640 57782 นางสาว สุดารัตนแ  วฒิุประยูร สงขลา
17641 57783 นาย อภนิันทแ  สิงหแไพบลูยแพร สงขลา
17642 66718 นาย อนุพงศแ  สันติธนรักษแ สงขลา
17643 4706 นาง สุดา  สงเนียม สงขลา
17644 4710 นาย ประวชินมแ  จิตมงคลวงศแ สงขลา
17645 4284 นาง อัฌฌา  สาแมแน็ง สงขลา
17646 4424 นางสาว สุดา  บลิสะหะ สงขลา
17647 7862 นางสาว ศศิประภา  อินทะเสโน สงขลา
17648 12647 ส.ต.ท. โกศล  ปานถาวร สงขลา
17649 51492 นาย เศกศักด์ิ  เรืองโรจนแ สงขลา
17650 61377 นางสาว อุสนา  บนิติตอฮา  พรหมบงัเกิด สงขลา
17651 4290 นาย เกรียง  เพช็รแกว สงขลา
17652 4375 นาง ศิริพร  อมแกว สงขลา
17653 4732 นาง สาวติรี  มุณีแนม สงขลา
17654 55146 นาย กุลธวชั  ชายราม สงขลา
17655 55986 นางสาว วาศินี  แทนโป สงขลา
17656 58680 นาง สมใจ  พรหมเมฆ สงขลา
17657 64651 นางสาว ณัชริญา  หมานอะ สงขลา
17658 66918 นาย อวยชัย  แซจุง สงขลา
17659 67845 นางสาว สิริพร  บลิหมัด สงขลา
17660 4421 นางสาว บศุยแรินทรแ  มณีรัตนโชติ สงขลา
17661 24776 นาง อารียแ  ดาวชูชีพ สงขลา
17662 48749 นางสาว โชติกา  หากมุสา สงขลา
17663 63724 นางสาว ณัฐณิชา  รุงเรือง สงขลา
17664 68056 นาย ประพฤกษแ  นิลโมทยแ สงขลา
17665 22321 นางสาว ฐิตารียแ  พสุิทธพินัธุแ สงขลา
17666 63834 นางสาว ราศรี  สุขสวสัด์ิ สงขลา
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17667 64366 นาง รักชนก  ณ สงขลา สงขลา
17668 67587 นาย นิวฒันแ  จีระโร สงขลา
17669 7796 นาย จิรวฒันแ  บํารุงวงศแ สงขลา
17670 8988 นาง ศิรินารถ  สุระสังวาลยแ สงขลา
17671 13814 นาง อภรรัตนแ  หนูสังขแ สงขลา
17672 20580 นาง ไพรินทรแ  ปานถาวร สงขลา
17673 63576 นางสาว จุฑามาศ  วณิชยแเศรษฐแ สงขลา
17674 16928 นาย ธนกฤต  ทองพนู สงขลา
17675 51942 นาย อาทติยแ  แกวสุวรรณ สงขลา
17676 54529 นาง สุภารัตนแ  กุลโชติ สงขลา
17677 26295 นางสาว เขมจิรา  บญุโรจนแ สงขลา
17678 31576 นางสาว กิ่งมณี  จันทรแประทปี สงขลา
17679 12935 นางสาว อุษณียแ  ศรีอมร สงขลา
17680 28835 นาย จารึก  อิสสะโร สงขลา
17681 50199 นาย ธนกฤต  มูสิกะโรจนแ สงขลา
17682 54679 นาง ปาณิศรา  สินยัง สงขลา
17683 7878 นาง สุกัญญา  สุวรรณรัตนแ สงขลา
17684 26247 นางสาว สุเพยีรพร  ทองฉาย สงขลา
17685 52162 นางสาว จารุรัตนแ  รุจวาณิชยแ สงขลา
17686 7900 นาง เบญจวรรณ  ภทัรศิริโสภณ สงขลา
17687 10353 นาง เยาวนันตแ  ยางทอง สงขลา
17688 58285 นาง ละมาย  มานะการ สงขลา
17689 58286 นางสาว วนัวสิาขแ  มานะการ สงขลา
17690 59575 นาง ลํายอง  ณ  วาโย สงขลา
17691 22760 นางสาว วริษฐา  รักษแแปนู สงขลา
17692 22882 นาย เสฏฐวฒันแ  รัตนพนัธแ สงขลา
17693 41411 นางสาว จาตุพร  หมัดอะด้ัม สงขลา
17694 41412 นางสาว อุทยั  จันทรแโชค สงขลา
17695 56692 นางสาว จารุวรรณ  แกวขาว สงขลา
17696 4626 นาง ภทัทริา  อรุณ สงขลา
17697 4730 นาย นิพนธแ  รวยร่ืน สงขลา
17698 4731 นาง อาภรณแ  นุยสุข สงขลา
17699 4735 นางสาว สุกัญญา  อารีกุล สงขลา
17700 21401 นาง สุภญา  พงศแอักษร สงขลา
17701 44766 นางสาว กุษมาพร  สุวรรณอังกูร สงขลา
17702 44767 นาง อรัญญา  แกวสุข สงขลา
17703 53777 นาง ปใทมา  รัตนา สงขลา
17704 53779 นางสาว ภทัราภรณแ  สุขมณี สงขลา
17705 54597 นางสาว ภปภา  บญุศรีรัตนแ สงขลา
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17706 58375 นางสาว มณฑกิจ  ไชยสนิท สงขลา
17707 58376 นางสาว พวงเพชร  แกวอิทริทรแ สงขลา
17708 59357 นาง ศิริธร  นพถาวร สงขลา
17709 4425 นางสาว พรรณียแ  ทองสุวรรณ สงขลา
17710 9961 นาง พทัยา  พรอมมูล สงขลา
17711 47081 นางสาว ธนัยพร  เฉลิมบญุ สงขลา
17712 47082 นางสาว จารุวรรณ  รองสวสัด์ิ สงขลา
17713 47085 นาง พชัรี  โกมล สงขลา
17714 47086 นาย สิทธพิงศแ  อิสระ สงขลา
17715 4301 นาย นันทวฒิุ  เจริญวริิยะภาพ สงขลา
17716 4526 นาง วชัรียแ  ธรรมปาโล สงขลา
17717 4527 นาง สุไวเลียน  บลิสัน สงขลา
17718 58061 นาย เกรียงศักด์ิ  ทองจันทรแ สงขลา
17719 64060 นางสาว วาสนา  สุวรรณมณี สงขลา
17720 64365 นาง ปใทมา  ราชรักษแ สงขลา
17721 61672 นางสาว อุไรวรรณ  ทองชูชวย สงขลา
17722 4480 นาย อุดมโชค  พานิช สงขลา
17723 8985 นางสาว ทาวนิี  บญุเหลือ สงขลา
17724 19927 นางสาว นิตยา  มูลิการ สงขลา
17725 61889 นาง ไพศรี  โพธพิงศา สงขลา
17726 61890 นางสาว ภนัชญาดา  เหมรินี สงขลา
17727 61891 นางสาว สินิลนารถ  เพชรพมิพแพนัธุแ สงขลา
17728 64911 นางสาว ขวญัศิริ  สุวรรณโชติ สงขลา
17729 64913 นาง มาลินี  สุขสวสัด์ิ สงขลา
17730 4628 นาย ประพนัธแ  ไชยทอง สงขลา
17731 4632 นางสาว เตชิตา  เพลินบตุร สงขลา
17732 4635 นางสาว ธรรศา  รอดมินทรแ สงขลา
17733 18253 นางสาว อณัฐดา  ขุนเจริญ สงขลา
17734 44771 นางสาว ธติิมา  เทพกูล สงขลา
17735 4517 นาย ปริญญา  แพเพชร สงขลา
17736 15662 นาย สมบติั  ทนิประภา สงขลา
17737 48734 นางสาว อรอนงคแ  วฒิุพนัธแ สงขลา
17738 56019 นาง บญุนิภา  หวดัธรรมพฒันแ สงขลา
17739 4638 นางสาว อรทยั  อวะภาค สงขลา
17740 18346 นาย วรีะชัย  หมวดดํา สงขลา
17741 5158 นางสาว สรณแสิริ  สุทธพิงศแ สงขลา
17742 7897 นาย มังกร  กล่ินแกว สงขลา
17743 7898 นาย มานะ  พลูเพยีร สงขลา
17744 7904 นางสาว อรอนงคแ  หลิกชู สงขลา
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17745 13714 นาย ธณพฒันแ  ลุยจันทรแ สงขลา
17746 15052 นางสาว สุปรีดา  ปานแกว สงขลา
17747 15770 นาง จอมขวญั  ทองพลู สงขลา
17748 18354 นาง สิรภทัร  โสภกิุล สงขลา
17749 48908 นาย สมบติั  พรหมเพชร สงขลา
17750 50674 นาย บญุรักษแ  กิจสกุล สงขลา
17751 52066 นางสาว ภคมน  จิตหวงั สงขลา
17752 57528 นาง สนธญา  ศรีพลับ สงขลา
17753 59290 นาง นงคแนาจ  ถีราวฒิุ สงขลา
17754 59291 นางสาว ยุพา  สะหมัดหานาย สงขลา
17755 61080 นาง สําอางคแ  มุณีแนม สงขลา
17756 62634 นางสาว กานตแมณี  ศรีษะสมุทร สงขลา
17757 63981 นางสาว นงคแนุช  นันพไิชย สงขลา
17758 63982 นางสาว อรษา  ยิ้มเยื้อน สงขลา
17759 68283 นางสาว เครือวลัยแ  กาญจนสุวรรณ สงขลา
17760 68284 นางสาว กาญจนา  รัตนพนัธแ สงขลา
17761 68285 นางสาว นฤวรรณ  หล่ิมชู สงขลา
17762 68286 นางสาว สุธารา  เมืองสง สงขลา
17763 4442 นาย สานิตยแ  สิธริาม สงขลา
17764 8971 นาย ไพโรจนแ  ผลบญุ สงขลา
17765 8976 นาง กมลพรรณ  พรหมทตัโต สงขลา
17766 21378 นางสาว ยุวลักษณแ  เอื้อสุจริตวงศแ สงขลา
17767 57529 นางสาว อุษาสยา  ศรีพลับ สงขลา
17768 62874 นาง เรวดี  แกวชุม สงขลา
17769 15216 นางสาว วสมน  ชัยสวสัด์ิ สงขลา
17770 40912 นาง ธญัชนก  สุขยะฤกษแ สงขลา
17771 50242 นาย ปรีชา  วจิิตรโสภา สงขลา
17772 57145 นาง ลฎาภา  พนัธโุพธิ์ สงขลา
17773 57146 นาง กฤษณา  ทวกีายุจันทรแ สงขลา
17774 57267 นางสาว กัญชริญญแ  ขวญัรอด สงขลา
17775 67806 ส.อ. พทิยาธร  ธรรมชาติ สงขลา
17776 67807 นางสาว นภสันันทแ  คงทอง สงขลา
17777 4587 นาย จิระวฒิุ  จินดาวงศแ สงขลา
17778 9960 นางสาว สุกัญญา  ประเสริฐ สงขลา
17779 63309 นางสาว รุงทวิา  รุงรัตนแ สงขลา
17780 17444 นางสาว อารยา  แกวคีรีวรรณ สงขลา
17781 41784 นางสาว จุฬารัตนแ  ไชยกิจ สงขลา
17782 48756 นาย สุพฒันแพงษแ  มูสิกพงษแ สงขลา
17783 64008 นางสาว สุปรานี  ชูกลับ สงขลา
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17784 7799 นางสาว อรอุมา  หมานเจริญ สงขลา
17785 16447 นาย วฒิุไกร  ไหมออน สงขลา
17786 26807 นางสาว สุปรีญา  ขักขะโร สงขลา
17787 43434 นาย ไชยยศ  เหมรัตนแ สงขลา
17788 46034 นาย ขจรศักด์ิ  แสงแวว สงขลา
17789 51900 นาง สุภาภรณแ  ธมิาบตุร สงขลา
17790 65991 นางสาว นิศารัตนแ  ขุนแกว สงขลา
17791 4345 นางสาว นิตยา  ขวญัคง สงขลา
17792 4562 นาง อุบลวรรณ  ศิริยอด สงขลา
17793 4563 นางสาว เสาวลักษณแ  ทองรักษแ สงขลา
17794 7866 นาย บาเรียน  บญุราศรี สงขลา
17795 21356 นาง อรวรรณ  ปาลเมือง สงขลา
17796 54303 นาง รัชณี  กลับรอด สงขลา
17797 22769 นาง สุจิรา  ยองเซง สงขลา
17798 41817 นาย อาคม  โสติพนัธแ สงขลา
17799 57082 นางสาว พนิดา  อิศโร สงขลา
17800 66564 นางสาว สุรัญญา  หมื่นจําเริญ สงขลา
17801 32855 นาย พชัรณัฏฐแ  ดุลยพชัรแ สงขลา
17802 48750 นางสาว วรินพร  พนัธนียะ สงขลา
17803 62872 นาง วภิาวดี  ขักขะโล สงขลา
17804 64353 นาง อรวมิล  มัชฌิมาภโิร สงขลา
17805 66607 นางสาว ณิชาภา  ฆังคะมโณ สงขลา
17806 26155 นางสาว กัญญาวรีแ  นวลขาว สงขลา
17807 32857 นาง บญุเจือ  รัตนมณี สงขลา
17808 32858 นางสาว จิตรา  ศิริโรจนแ สงขลา
17809 60221 นาย ชลิต  สุวรรณโณ สงขลา
17810 4556 นาย นภสินธุแ  วชิัยโย สงขลา
17811 7874 นาย สมมาตรแ  ยองเซง สงขลา
17812 43506 นาย พนม  แกนกระจาง สงขลา
17813 55208 นางสาว อุทยัวรรณ  บญุโท สงขลา
17814 61007 นางสาว นิษฐแสินี  บนิโต฿ะหมี สงขลา
17815 4738 นาง อมรรัตนแ  แกวพมิล สงขลา
17816 37746 นาง อังคณา  สุภาวะไตร สงขลา
17817 64070 นางสาว ปรีดา  บญุจันทรแ สงขลา
17818 7816 นางสาว กมลทพิยแ  รัตนะ สงขลา
17819 62666 นาง จินตนา  มาเพง็ สงขลา
17820 4313 นาง ธนพร  เปศรียะโร สงขลา
17821 2229 นาย ชัยยุทธ  แซฟูู สงขลา
17822 4772 นาง สุมลทา  สุวรรณวงศแ สงขลา
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17823 26242 นาย สมัคร  แกวนิล สงขลา
17824 33600 นางสาว จีราชล  มูนีกุล สงขลา
17825 4259 นาง วลัิยวรรณ  ไชยทอง สงขลา
17826 7861 นาง นงลักษณแ  สัจเสถียร สงขลา
17827 39728 นาย ปรีดา  รักษแทอง สงขลา
17828 39729 นาย วริะพล  คงสุข สงขลา
17829 41414 นาง ณัทภชา  อัจนากิตติ สงขลา
17830 4428 นางสาว ธวิารัตนแ  คลายเพช็ร สงขลา
17831 5163 นาง ศิชญา  แววสุวรรณ สงขลา
17832 15671 นางสาว โยทกา  โต฿ะสังขแ สงขลา
17833 29347 นาย สหรัฐ  ทองเพิ่ม สงขลา
17834 42721 นาย อนุรักษแ  สมต้ัน สงขลา
17835 59612 นางสาว จรรยารักษแ  ชัยชนะ สงขลา
17836 28859 วาที่ร.ต. ธนกร  บญุสิริธนา สงขลา
17837 52425 นาง บษุรา  ทรัพยแศิริ สงขลา
17838 4577 นาย เขตรัฐ  อินทรแธนู สงขลา
17839 7774 นาย ณลิต  พรหมมา สงขลา
17840 31683 นาย เทดิศักด์ิ  โพธิท์อง สงขลา
17841 23001 นางสาว ธนิตา  อนุจันทรแ สงขลา
17842 7850 นางสาว นิตยา  รัตนะ สงขลา
17843 32859 นาง นภสัสร  ทองสีคล่ี สงขลา
17844 57850 นาย อับดลเหล฿าะ  ขวดหรีม สงขลา
17845 12930 นาง มณฑา  จันทมาศ สงขลา
17846 11809 นาง สุนียแ  หวงัจิตร สงขลา
17847 7901 นางสาว นัทชพร  บาลประสงคแ สงขลา
17848 4519 นาง นิรมล  ธานะวนั สงขลา
17849 56693 จ.อ. สมเจตนแ  คชฤทธิ์ สงขลา
17850 58258 นาง ฉัตรระพ ี แกวนวล สงขลา
17851 59574 นางสาว สุมณฑา  แปนูชุม สงขลา
17852 59576 นางสาว จุฑารัตนแ  มีบญุ สงขลา
17853 26305 นางสาว สุมาลี  ทองซอนกลีบ สงขลา
17854 4274 นางสาว ณฐมน  ขวญัแดง สงขลา
17855 55148 นาง ธนวนั  ภูรุงฤทธิ์ สงขลา
17856 255 นาง พร  ชิตมณี สงขลา
17857 67629 นางสาว กรกนก  การเพยีร สงขลา
17858 7849 นาง พชัรินทรแ  เตราชูสงฆแ สงขลา
17859 53554 นางสาว อรินดาวนแ  เพชรศรี สงขลา
17860 61166 นางสาว ปยิะนุช  จันทรมโณ สงขลา
17861 18265 นางสาว อาทติยา  สอนสําแดง สงขลา
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17862 4479 นาง พมิพแพกัตแ  ปใญญารัตนกรกต สงขลา
17863 7778 นาย ธรีสิทธิ ์ กุลสุวรรณ สงขลา
17864 67214 นาง มนัสนันทแ  วสุวตั สงขลา
17865 28842 นางสาว สุกัญญา  มะเด สงขลา
17866 4668 นาง กนิษฐา  ศิริจันทพนัธแ สงขลา
17867 19728 นาง กรรณิการแ  ชาติวฒันา สงขลา
17868 35051 นางสาว วนัจันทรแ  โต฿ะสู สงขลา
17869 29342 นางสาว อุบล  คชไกร สงขลา
17870 7748 นาย โกวทิ  ต้ินหนู สงขลา
17871 24122 นาย อรรณพ  เพช็รแกําเนิด สงขลา
17872 31596 นาง อาภรณแ  มุขตา สงขลา
17873 32232 นางสาว วริิยา  หมัดสี สงขลา
17874 62321 นาง อวยพร  เสภาปลอด สงขลา
17875 64351 นาง จิราภรณแ  ศรีสุวรรณ สงขลา
17876 7851 นางสาว สิริพร  ศรีสุขใส สงขลา
17877 4348 นาง ธดิารัตนแ  วจิิตรเวชการ สงขลา
17878 11810 นางสาว ปใทมกร  เจียรต้ิว สตูล
17879 38645 นางสาว บญุรัตนแ  แดงตระกูล สตูล
17880 61327 นางสาว อริสรา  บนิหา สตูล
17881 67039 นางสาว นุชนาถ  สํานัก สตูล
17882 67040 นางสาว นวพร  สุขธร สตูล
17883 67069 นาง นัจมียะหแ  อาหนาย สตูล
17884 67070 นางสาว พริิยานันทแ  ชอคง สตูล
17885 40439 นาย โกมล  เหมทานนทแ สตูล
17886 52501 นางสาว จิราพร  หวานแกว สตูล
17887 51310 นางสาว อุไรวรรณ  โกบปเุลา สตูล
17888 9225 นาย ชุกรี  เลทองคํา สตูล
17889 31588 นาย ธฤต  ร่ืนรมยแ สตูล
17890 32243 นางสาว อุษรา  มันยา สตูล
17891 47084 นาย วรีศักด์ิ  มูกาตูฮัน สตูล
17892 48754 นางสาว ณาตยา  ขาวบริสุทธิ์ สตูล
17893 66388 นางสาว รัชนก  หมัดหลีเจริญ สตูล
17894 235 นาง จันทริา  ทองคํา สตูล
17895 10137 นาง พรทภิา  รอเกต สตูล
17896 30169 นางสาว จุฬารัตนแ  รังสิโยกฤษฏแ สตูล
17897 46386 นาย ราชัน  หวนัชิตนาย สตูล
17898 46387 นางสาว ฟาติมา  รักสัตยแ สตูล
17899 6665 นางสาว ศริญญา  ฉิ้วคัก สตูล
17900 46388 นาย เอกพงศแ  อินทรชิต สตูล
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17901 48753 นางสาว เยาวรา  สาดล สตูล
17902 67213 นางสาว พชัรี  บวัผิน สตูล
17903 67271 นางสาว เข็มเพชร  โชติวรรณ สตูล
17904 68138 นางสาว รุจิรา  เพง็จํารัส สตูล
17905 9224 นาย บญุเลิศ  นาวาทอง สตูล
17906 24969 นางสาว ทกัษณิา  สองสวาง สตูล
17907 26558 นาง กูอานิสา  จันทรแอักษร สตูล
17908 2440 นาง ฐปนียแ  แกวทองมา สตูล
17909 15307 นางสาว สุกานดา  พมูเจริญ สตูล
17910 41808 นาย เกียรติศักด์ิ  ไชยแสง สตูล
17911 63275 นางสาว วรรณา  สุวรรณะ สตูล
17912 68356 นางสาว นารีรัตนแ  มามาตยแ สตูล
17913 8374 นาย พสิิฐ  โกประวติั สตูล
17914 31667 นาย อับดลรอสัก  รอเกต สตูล
17915 60294 นาย จารึก  พนูเอียด สตูล
17916 65182 นาง วาสนา  ชื่นจิต สตูล
17917 66281 นางสาว นูรอัยณี  เต฿ะปยูู สตูล
17918 67682 นางสาว ปใทมาวดี  จันทรแเอียด สตูล
17919 24963 นาง สุภาพร  พทุธสิาร สตูล
17920 30148 นาย สรวชิญแ  มณีกุล สตูล
17921 64709 นาง มารียํา  สกุลา สตูล
17922 259 นาย พรสิทธิ ์ อิศโร สตูล
17923 2442 นาย ประสิทธิ ์ สุขทพิยแ สตูล
17924 7894 นาย สรศักด์ิ  โบ฿ะหมัน สตูล
17925 65631 นางสาว อุดมรัตญแ  เขียนงาม สตูล
17926 65632 นาย พงษแพชัร  หาญณรงคแ สตูล
17927 67353 วาที่ร.ต.หญิง เจนจิรา  ใบปใญญา สตูล
17928 68563 นางสาว ศิริรัตนแ  รัตนารมยแ สตูล
17929 12691 นางสาว ฮาลีม฿ะ  บสินุม สตูล
17930 258 นางสาว ธดิา  ตันเจริญ สตูล
17931 7788 นาย มูสา  มานะกลา สตูล
17932 34642 นาย ยูโสบ  ยังสมัน สตูล
17933 42376 นางสาว สุนียแ  เละสัน สตูล
17934 56250 นาง ธชัมาพร  อาดํา สตูล
17935 64212 นางสาว นุชรี  เจ฿ะง฿ะ สตูล
17936 9222 นางสาว อมรทพิยแ  ลายพรหม สตูล
17937 23315 นาง สุนัยยา  โส฿ะเตง สตูล
17938 39254 นางสาว รอปยี฿ะ  รอเหมมัน สตูล
17939 247 นาย สถาพร  สุวรรณมณี สตูล
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17940 248 นาง วนาวรรณ  ไชยสงคราม สตูล
17941 52138 นาย อมรินทรแ  นุงอาหลี สตูล
17942 8983 นาง ละมัย  แกวไฝ สตูล
17943 48909 นางสาว ศรีริวรรณ  คงสม สตูล
17944 67212 นาย สุวทิยแ  จันทสุวรรณ สตูล
17945 68324 นาง วริิศิรินทรแ  ประนอมเชย สตูล
17946 10547 นาง เก็จชณัฐ  หลงสมัน สตูล
17947 40323 นาง อนิศรา  ทวาสิโก สตูล
17948 67270 นางสาว สุวรรณา  ยาประจันทรแ สตูล
17949 34629 นาง อารียา  ดาหนูุย สตูล
17950 40321 วาที่ร.ต. สุนันทแ  ลาหมาดสกุล สตูล
17951 68207 นางสาว สุภาพร  หมันเหตุ สตูล
17952 68208 นาย อิทธ ิ หยังหลัง สตูล
17953 253 นาย ธเนศ  ประทกัษากุล สตูล
17954 268 นาง ฐิตารียแ  ชูเกตุ สตูล
17955 2429 นาย โฆษติ  เซงเข็ม สตูล
17956 7625 นาย พเิชษฐแ  โพธแิกว สตูล
17957 37787 นางสาว อนงคแ  อินทรแทองแกว สตูล
17958 50250 นาง จุรีรัตนแ  งามสนะ สตูล
17959 54230 วาที่ร.ต. ภมูิภทัร  โคงัน สตูล
17960 55692 นางสาว สาลีขอ  ปาละวลั สตูล
17961 65027 นางสาว มูน฿ะ  รอเกตุ สตูล
17962 65029 นาง จันทรา  เก็มเต็ง สตูล
17963 67139 นางสาว ยุวดี  คงนวล สตูล
17964 17441 นาง โสมสุดา  อัศวภกัดี สตูล
17965 17445 นาง จันทรา  มณีรักษแ สตูล
17966 23214 นาย อารักษแ  ปากบารา สตูล
17967 26686 นาย วทิยา  โกบบาหลี สตูล
17968 37756 นาง รอมะบอน  โกบปเุลา สตูล
17969 52027 นางสาว ฮาณีย฿ะ  วาโร฿ะ สตูล
17970 65595 นางสาว คอดีย฿ะ  บลิลาติปชา สตูล
17971 30173 นาย วฒิุมาศ  แซ฿ะอาหลี สตูล
17972 2434 ส.อ. สุทนิ  หมูดเอียด สตูล
17973 2436 นาย สายัณ  ชวยสงคแ สตูล
17974 15180 นาย ลิขิต  อังศุภานิช สตูล
17975 20662 นางสาว วณัชนภา  ไฉนวงษแ สตูล
17976 37760 นางสาว อาอีฉ฿ะ  อานัน สตูล
17977 37866 นางสาว จิรานุช  เหมรา สตูล
17978 58132 นาย อิทธกิร  ลัดเลีย สตูล
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
17979 66036 นาง สายทพิยแ  นาคสงา สตูล
17980 67902 นาง อรนุช  สะอา สตูล
17981 2433 นาย ณพล  ทศพรรณ สตูล
17982 9221 นาย สมเกียรต์ิ  ขูซุยหลี สตูล
17983 17436 นาย เจษฎา  คงพนัธแ สตูล
17984 26692 นาย ประสิทธิ ์ พพิฒันแวรสกุล สตูล
17985 46367 นางสาว อังคณา  สุวรรณแ สตูล
17986 56461 นาย ดนมานัพ  นกเกษม สตูล
17987 58609 นางสาว นิภา  นิ้วหลี สตูล
17988 63705 นางสาว สุภาดา  โสตา สตูล
17989 250 นาย พทิกัษแณรงคแ  ศรีคําแท สตูล
17990 26687 นาย กูดนัย  ราเหม สตูล
17991 41830 นางสาว ดุษณียแ  หมัดอาหลี สตูล
17992 238 นางสาว วศิณี  เลาเทยีนวงศแ สตูล
17993 239 นาย พเิชต  ประกอบการ สตูล
17994 241 นาง จรุงกล่ิน  ปาละสัน สตูล
17995 2449 นาง คนึงนุช  เกตุมุหย฿ะ สตูล
17996 16419 นาย สุวกิ  แกวจุลพนัธแ สตูล
17997 16428 นาย วรีศักด์ิ  แกวหนูนวล สตูล
17998 16470 นางสาว ฉันทนา  ตุกังงัน สตูล
17999 6661 นาย ตรา  เหมโคกนอย สตูล
18000 16432 นางสาว พชิยา  ดําสนิท สตูล
18001 26695 นาง นูไรนี  เศรษฐสุข สตูล
18002 34640 นาง ปวณีา  ตูแวลอ สตูล
18003 46755 นางสาว รุงนภา  อุสมา สตูล
18004 58477 นางสาว อรพนิทรแ  โอมณี สตูล
18005 66610 นาย ณัฐพงคแ  สังวาระ สตูล
18006 224 นางสาว กานดา  เกล้ียงแปนู สตูล
18007 227 นาง เฉลิมพร  ศรีมุณี สตูล
18008 28897 นาย คณิต  ตุกังหนั สตูล
18009 54076 นางสาว อลีณา  ลาหมีน สตูล
18010 66004 วาที่ร.ต.หญิง วาสนา  ส่ันสทาน สตูล
18011 66005 นางสาว ชฎาวดี  คงเทพ สตูล
18012 66035 นาง สุดา  หรันหลัง สตูล
18013 67498 นางสาว ชลธชิา  หยีมะเหร็บ สตูล
18014 11808 นาย วรวทิยแ  เพช็รเพง็ สตูล
18015 11815 นาง เพญ็ศรี  สานุรักษแ สตูล
18016 68074 นางสาว อรวดี  ดิษโสภา สตูล
18017 267 นางสาว ศศิวมิล  ทบัหลัง สตูล
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
18018 16531 นางสาว กรรนิกา  เกื้อฤทธิ์ สตูล
18019 23343 นาย ยอดชาย  อําไพฤทธิ์ สตูล
18020 37767 นางสาว สุปรียา  สงคง สตูล
18021 39258 นาง สุกัญญา  ลัดเลีย สตูล
18022 49267 นางสาว รุงรว ี อุสมา สตูล
18023 66726 นางสาว นัจญริน  นุยเด็น สตูล
18024 66797 นาย อภเิดช  ชุมชาติ สตูล
18025 28896 นางสาว ทพิาวรรณ  สมศิริ สตูล
18026 43541 นางสาว นารีรัตนแ  ปาวลั สตูล
18027 48757 นางสาว ผกาวรรณ  แสงเขียว สตูล
18028 2444 นาย อนันตแ  วารีคาม สตูล
18029 7002 นาย รัฐพงศแ  วรวรรณสงคราม สตูล
18030 9006 นาง วชิชุตา  นานชา สตูล
18031 11538 นางสาว ปรียาพรรณ  ขันชู สตูล
18032 21004 นาย วชัรินทรแ  นานชา สตูล
18033 21012 นาย อาทติยแ  แสงทอง สตูล
18034 21016 นาง สุจิรา  สงหมด สตูล
18035 32258 นางสาว โสภา  มูสิกพนัธแ สตูล
18036 66570 นางสาว อุไรวรรณ  ฉวนเปยี สตูล
18037 68247 นางสาว จุฑาทพิยแ  ประสิทธิน์ุย สตูล
18038 68644 นาย วฒิุพงษแ  หลีเจริญ สตูล
18039 8230 นาย พงพวลัยแ  ภติูยา สตูล
18040 18684 นาย สุรินทรแ  แซฮ้ัน สตูล
18041 18689 นาย ฟใยลแศอล  ปะดุกา สตูล
18042 39257 นาง หาติม฿ะ  สันมาหมูด สตูล
18043 68575 นางสาว อําภา  เจ฿ะสา สตูล
18044 232 นาย บณัฑิต  เลขะกุล สตูล
18045 270 นาย วนิิต  ไชยสงคราม สตูล
18046 242 นาย สมพงคแ  โต฿ะเอียด สตูล
18047 244 นาง สุมลทพิยแ  สมัยอยู สตูล
18048 1503 นางสาว ภญิญาพชัญแ  พลูสวสัด์ิ สมุทรปราการ
18049 1413 นางสาว วภิาพร  เพช็รร่ืน สมุทรปราการ
18050 15073 นางสาว สุพตัรา  อวนแพง สมุทรปราการ
18051 40388 นางสาว อัณณแชญานแ  ดาวเรือง สมุทรปราการ
18052 64488 นาง นงลักษณแ  เจริญสุข สมุทรปราการ
18053 1398 นาง ไพรินทรแ  บญุสิทธิ์ สมุทรปราการ
18054 1400 นาย วนิชยแ  วฒิัธรรม สมุทรปราการ
18055 1401 นาง กชกมล  สุกดิษฐแ สมุทรปราการ
18056 1405 นางสาว จิรนันทแ  มีกล่ินหอม สมุทรปราการ
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
18057 1418 นาย บรรพต  เมฆนิติกุล สมุทรปราการ
18058 1420 นาย สมบติั  ปานจันทรแ สมุทรปราการ
18059 1422 นาย เกียรติศักด์ิ  ศิวลัิย สมุทรปราการ
18060 39776 นางสาว เปรมฤดี  อยูคง สมุทรปราการ
18061 46863 นาย ประวทิยแ  แสงเปลง สมุทรปราการ
18062 50124 นางสาว ไพรวลัยแ  พุมอาศัย สมุทรปราการ
18063 50210 นาย นิพนธแ  แพหมอ สมุทรปราการ
18064 50212 นาง มณฑิรา  ศรีสมวงศแ สมุทรปราการ
18065 56563 นาง วไิลลักษณแ  แสงกลา สมุทรปราการ
18066 60718 นางสาว บณุยานุช  สมบรูณแ สมุทรปราการ
18067 61598 นาง จันทร  เผยโคกสูง สมุทรปราการ
18068 63328 นาย นพดล  มุสิกทอง สมุทรปราการ
18069 65489 นาย สุเมธ  แยมเกษร สมุทรปราการ
18070 65830 จ.อ. จิรชาติ  เพชรัตนแ สมุทรปราการ
18071 65831 นางสาว กาญจนรัศมิ์  สายจันทรแ สมุทรปราการ
18072 66063 นางสาว สําราญ  จั่นมุย สมุทรปราการ
18073 66521 นาย กฤติพงศแ  คําโคตร สมุทรปราการ
18074 21086 นางสาว น้ําฝน  ทองคํา สมุทรปราการ
18075 46783 นาง กุลทรัพยแ  วจันไกรโรจนแ สมุทรปราการ
18076 67443 นางสาว มณฑกาญจนแ  งามยิ่งยืน สมุทรปราการ
18077 1377 นางสาว สุดใจ  กูลศรีโรจนแ สมุทรปราการ
18078 18021 นางสาว ศศิธร  ศรีเขียว สมุทรปราการ
18079 28948 นาย สุวชิา  แกวกลา สมุทรปราการ
18080 42392 นาย มาโนช  ไพรสน สมุทรปราการ
18081 66208 นางสาว สุจิตรา  สงเสริม สมุทรปราการ
18082 66209 นางสาว น้ําฝน  เริงอารมยแ สมุทรปราการ
18083 19580 นาย เศรษฐา  ใยขันธแ สมุทรปราการ
18084 28944 นาย มงคล  โชคพทิกัษแสมบติั สมุทรปราการ
18085 28951 นางสาว สุกัญญา  หลังโนนโพธิ์ สมุทรปราการ
18086 28954 นางสาว สุจิตรา  ลําดับวงษแ สมุทรปราการ
18087 47909 นางสาว กชพร  ชัยวรกมล สมุทรปราการ
18088 65530 นาง นฎกร  ไชยสลี สมุทรปราการ
18089 67173 นางสาว ดวงฤดี  นักเจริญ สมุทรปราการ
18090 67257 นาง วารินทพิยแ  พะเนิกรัมยแ สมุทรปราการ
18091 67375 นาง กนกวรรณ  โลหทิตั สมุทรปราการ
18092 67419 นางสาว นิตยา  จําปาบรีุ สมุทรปราการ
18093 67519 พ.จ.อ. อนุรัตนแ  การุณ สมุทรปราการ
18094 67520 นางสาว สุธาวลัยแ  ไกรยา สมุทรปราการ
18095 67521 วาที่ร.ต. อธพิงษแ  สุวรรณศรี สมุทรปราการ
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
18096 68251 นางสาว ปยิรัตนแ  รักบญุ สมุทรปราการ
18097 9991 นางสาว ขนิษฐา  พกุกะณานนทแ สมุทรปราการ
18098 15092 นาย อนุรักษแ  ผองโอสถ สมุทรปราการ
18099 15093 นาง บงัอร  แสงเพชร สมุทรปราการ
18100 15097 นาย วนัชัย  บญุมาก สมุทรปราการ
18101 15099 นาง ภสัวรินทรแ  ธนาธปิวรพฒันแ สมุทรปราการ
18102 64300 นาง สริตา  สุทธพิงษแ สมุทรปราการ
18103 65110 นางสาว จิรา  แทงทอง สมุทรปราการ
18104 53243 นาย อธคิม  เชาวนกุล สมุทรปราการ
18105 1458 นาย พอพล  ล่ิมวรพนัธแ สมุทรปราการ
18106 1502 นางสาว บวัแพลง  ทองคํา สมุทรปราการ
18107 37333 นาย วศิน  โรจนบวร สมุทรปราการ
18108 47913 นาง โสภา  นาคชางทอง สมุทรปราการ
18109 57923 นางสาว นภสักร  เปี่ยมทอง สมุทรปราการ
18110 65618 นาง ลวนิี  ยืนเยี่ยม สมุทรปราการ
18111 66751 นาง สุมาลี  รัตนประภา สมุทรปราการ
18112 68364 นาย สัณทวฒันแ  พาสุวรรณ สมุทรปราการ
18113 1563 นาย อนันตแ  พมิพแศรี สมุทรปราการ
18114 28950 นางสาว นิภาพร  วารนัด สมุทรปราการ
18115 46857 นาย วธุติพงษแ  ผานพนิิจ สมุทรปราการ
18116 1612 นาย ธวชั  ขวญัเผือก สมุทรปราการ
18117 15085 นาย ไพรัช  คนงาม สมุทรปราการ
18118 18047 นางสาว ปฏมิา  อินชาง สมุทรปราการ
18119 45146 นางสาว ปทมุรัตนแ  แกวศรีนวม สมุทรปราการ
18120 45149 นางสาว สุทธษิา  เจริญภกัด์ิ สมุทรปราการ
18121 47492 จ.อ. ประยูร  ปิ่นกําลัง สมุทรปราการ
18122 61614 นางสาว ศิริดา  ศักด์ิสุนทรศิริ สมุทรปราการ
18123 61871 นางสาว ปยิะวดี  ขยันทํา สมุทรปราการ
18124 61872 นางสาว ศศิรแภทัร  จําปา สมุทรปราการ
18125 65109 นาย สายชล  เทศนา สมุทรปราการ
18126 68059 นาง ญาณิศา  เลิกบางพลัด สมุทรปราการ
18127 1514 นางสาว สุชาดา  เชื้ออาว สมุทรปราการ
18128 1516 นาง กรรณิกา  นิลบดุดา สมุทรปราการ
18129 1517 นางสาว ศิริวรรณ  เชื้ออาว สมุทรปราการ
18130 15079 นาย สุรชัย  แหวนเงิน สมุทรปราการ
18131 45368 นาย เลิศศักด์ิ  อรุณเร่ือ สมุทรปราการ
18132 65488 นางสาว พลอยวรชา  พณิโท สมุทรปราการ
18133 46784 นาย สมพร  พจิิตร สมุทรปราการ
18134 57259 นาย สุภกิต  ทงีาม สมุทรปราการ
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ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
18135 1485 ส.อ. อาทติยแ  ไขเพชร สมุทรปราการ
18136 58177 นาย โกวทิ  ทองชิง สมุทรปราการ
18137 58178 นางสาว ศศิธร  จันนรา สมุทรปราการ
18138 61463 นาย วรรณเศรษฐแ  ผลานิสงคแ สมุทรปราการ
18139 64864 นาง ศิวนันทแ  ชัยการนิติวฒันแ สมุทรปราการ
18140 64865 นางสาว สมพศิ  วายุระกุล สมุทรปราการ
18141 9984 นาย บณัฑิต  โพธิก์ิ่ง สมุทรปราการ
18142 56754 นาย ยุทธชัย  ปอูงหมู สมุทรปราการ
18143 66510 นาย อุเทน  อุดนัน สมุทรปราการ
18144 24470 นางสาว ววิา  เที่ยงตรง สมุทรปราการ
18145 24488 นางสาว เนาวรัตนแ  พรหมศาสตรแ สมุทรปราการ
18146 12803 นาย จรินทรแ  สมศรี สมุทรปราการ
18147 18520 นาง ถนอมพร  เหลืองอราม สมุทรปราการ
18148 64852 นางสาว จิตรลดา  เอี่ยมกั๊ก สมุทรปราการ
18149 1453 นางสาว ปณิชา  สุดทศัสิน สมุทรปราการ
18150 18518 นาย สุปใญญา  เกื้อสุข สมุทรปราการ
18151 45144 นาย เจริญ  จันทรแเรืองฤทธิ์ สมุทรปราการ
18152 983 นาย พสักร  ใยนอย สมุทรปราการ
18153 9973 นาง ลาวลัยแ  ปณุะศิริ สมุทรปราการ
18154 9974 ส.ต.ต. วรีะยุทธ  คงไมตรี สมุทรปราการ
18155 9975 นาย ฤทธิณ์รงคแ  ศรีบวั สมุทรปราการ
18156 9976 นาย ภญิโญ  เอี่ยมมา สมุทรปราการ
18157 9979 นางสาว ไพวลัยแ  สีมะโน สมุทรปราการ
18158 9980 นาง จิตตาภทัรแ  รุงเรือง สมุทรปราการ
18159 9981 นางสาว แววตา  นามเหลา สมุทรปราการ
18160 9983 นาย ปรีชา  ตรีไวย สมุทรปราการ
18161 9985 นาย ประพนัธแศักด์ิ  จันทรแคํา สมุทรปราการ
18162 18016 นางสาว โรสมี  อีซอ สมุทรปราการ
18163 33652 นางสาว ธนพร  จันทรแกระจาง สมุทรปราการ
18164 33653 นางสาว จุฑามาศ  ไอยะ สมุทรปราการ
18165 40376 นางสาว พมิล  ชัยสิทธิ์ สมุทรปราการ
18166 43039 นางสาว ศิริพร  นิ่มทอง สมุทรปราการ
18167 46787 นาย ธรีะ  รมพดุตาล สมุทรปราการ
18168 46788 นางสาว ขอขวญั  ผุงเจริญ สมุทรปราการ
18169 55912 นางสาว ศิริมา  แกวไธสง สมุทรปราการ
18170 64162 นางสาว ธนภรณแ  ผองแผว สมุทรปราการ
18171 65902 นาง แสวง  ไกรทอง สมุทรปราการ
18172 65906 นาง ปยิะนุช  กวกัหรัิญ สมุทรปราการ
18173 66744 นาย กนกศักด์ิ  ศรีเล็ก สมุทรปราการ
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18174 66766 นางสาว ภทัทริา  พทิกัษแ สมุทรปราการ
18175 67765 นางสาว ปยิธดิา  ศรีพะนา สมุทรปราการ
18176 67788 นางสาว นิภารัตนแ  ดาบสีพาย สมุทรปราการ
18177 67863 นาง เพญ็รดี  อยูแสง สมุทรปราการ
18178 67864 นางสาว ปนัดดา  จําเนียร สมุทรปราการ
18179 68145 นาง ปานิกา  ทบัทมิ สมุทรปราการ
18180 68363 นาย ปยิะณัฐ  สายเมฆ สมุทรปราการ
18181 68482 นางสาว อรุณพร  ศรีชะตา สมุทรปราการ
18182 1383 นาย เรวตัธแ  สังขแวเิศษ สมุทรปราการ
18183 24493 นาย ธรรมนูญ  บญุปลูก สมุทรปราการ
18184 24566 นาย รุงโรจนแ  เพชรรักษแ สมุทรปราการ
18185 24568 นาย ปยิะดิษฐแ  ชิณวฒันแ สมุทรปราการ
18186 24569 นาง นงนุช  หสัคุณ สมุทรปราการ
18187 45145 นาย จีรศักด์ิ  ฟใกออน สมุทรปราการ
18188 50961 นางสาว สุนทรียแ  ทองไกร สมุทรปราการ
18189 54933 พ.จ.ท. กรไชย  รัฐกิตแติ สมุทรปราการ
18190 66442 นางสาว นฤมล  มะโนหวนั สมุทรปราการ
18191 1375 นาง ธนัยพตั  แกวนุม สมุทรปราการ
18192 1393 นาย รุงรัตนแ  ทรงพลวารินทรแ สมุทรปราการ
18193 9987 นาง งามชื่น  เกิดบํารุง สมุทรปราการ
18194 9988 นาง ปยิะดา  ขึ้นกลาง สมุทรปราการ
18195 10004 นาย วรพจนแ  เล็ดลอด สมุทรปราการ
18196 44534 นาง ชาลิสา  ออนเกตุพล สมุทรปราการ
18197 62427 นาง วรรณวนัฐ  แสงปใญญา สมุทรปราการ
18198 66086 นางสาว จิรัชญา  ปาซิโร สมุทรปราการ
18199 66413 นางสาว ปภสัสรณแ  สายลือนาม สมุทรปราการ
18200 66415 นาย สามารถ  กองยอด สมุทรปราการ
18201 66644 นาย ชนันทแ  กองออน สมุทรปราการ
18202 1463 นาง จินดาวรรณ  รังสีรัตนโชติ สมุทรปราการ
18203 1465 นางสาว ปารณียแ  นาคคํา สมุทรปราการ
18204 1466 นาง สุธนี  ฟเูฟื่อง สมุทรปราการ
18205 1480 นาย ประดิษฐแ  ศรีสงา สมุทรปราการ
18206 1482 นาย เนทา  ทองธรรมชาติ สมุทรปราการ
18207 18012 นาย วฒิุ  เจริญกุล สมุทรปราการ
18208 18015 นาย นพพร  แผวชนะ สมุทรปราการ
18209 19181 นางสาว สุธางคแ  สีเนหา สมุทรปราการ
18210 41433 นาง ทเุรียน  พึ่งสาคร สมุทรปราการ
18211 53337 นาง ภคัพนิันทแ  พงศแหรัิญถาวร สมุทรปราการ
18212 55921 นาย ธนภณ  แดงสิน สมุทรปราการ
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18213 56221 นาง สิริการยแ  เชาวแชัยนิตยแ สมุทรปราการ
18214 58037 นาย อังกูร  โพธา สมุทรปราการ
18215 66632 นาย อภชิาติ  สุขรัตนแ สมุทรปราการ
18216 67113 นางสาว กมลชนก  สหะวเิศษไชยชาญ สมุทรปราการ
18217 67114 นางสาว อัมพกิา  นันชม สมุทรปราการ
18218 68146 นางสาว อาริยา  ทองแฉ สมุทรปราการ
18219 68149 นางสาว วรรณวไิล  โคตะนนทแ สมุทรปราการ
18220 1430 นาย สิริชัย  วฒิุปราณี สมุทรปราการ
18221 1435 นาง หทยัพชัร  ชวงชู สมุทรปราการ
18222 1439 นางสาว บบุผา  ธราธรพพิฒันแ สมุทรปราการ
18223 1441 นางสาว ยุวดี  รอดดี สมุทรปราการ
18224 1442 นางสาว วาสนา  อุนรอด สมุทรปราการ
18225 1444 นางสาว รักยิ้ม  เฮงหลี สมุทรปราการ
18226 1448 นาง เพญ็ศรี  ทองเกษร สมุทรปราการ
18227 1450 นาย เดชา  เพช็รไทย สมุทรปราการ
18228 24431 นางสาว เนตรดาว  ธราธรพพิฒันแ สมุทรปราการ
18229 28957 นาย ณธชัพงศแ  ศรีแกว สมุทรปราการ
18230 30210 นาง อุมาพร  ชวงชู สมุทรปราการ
18231 40377 นางสาว ปาริชาติ  วฬิาสถิตยแ สมุทรปราการ
18232 64721 นางสาว นิภาภรณแ  ทะชุม สมุทรปราการ
18233 66534 นาย คณากร  พพิฒันปราการ สมุทรปราการ
18234 66750 นาย ณัฐพล  รุพนัธแ สมุทรปราการ
18235 67491 นางสาว ปวณีรัตนแ  เอี่ยมสําอางคแ สมุทรปราการ
18236 1490 นางสาว วนัทนา  สิงหาพนัธุแ สมุทรปราการ
18237 15084 นางสาว วนัดี  มอญ สมุทรปราการ
18238 27032 นางสาว ธนิดา  แกวเพช็รแ สมุทรปราการ
18239 43556 นางสาว พรทพิยแ  สิมมา สมุทรปราการ
18240 45739 นาง ภคัชลีพร  วงศแเต็มแกว สมุทรปราการ
18241 52235 พ.จ.อ.หญิง สุชาดา  คิดสําราญ สมุทรปราการ
18242 53336 นาง วรรธญา  อิ่มใจ สมุทรปราการ
18243 55991 นางสาว เพลินทพิยแ  ปาปะโพธิ์ สมุทรปราการ
18244 60963 นาย อํานาจ  มูลสาคร สมุทรปราการ
18245 65961 นางสาว วลัภา  จารุมัศยแ สมุทรปราการ
18246 66071 นาย กิติเมศวรแ  อมรรัตนแธนากูล สมุทรปราการ
18247 67420 นางสาว ธดิาพร  ธรุะพนัธแ สมุทรปราการ
18248 1382 นางสาว สุธาสินี  ดาวเรือง สมุทรปราการ
18249 10002 นาง อัญชนา  ธนการ สมุทรปราการ
18250 18049 นางสาว ศิริลักษณแ  สนธนิุช สมุทรปราการ
18251 21989 นางสาว สกาวเดือน  ทองบุ สมุทรปราการ
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18252 33658 นาย สิริวฒันแ  คงไข สมุทรปราการ
18253 34847 นางสาว กุลชาณัช  แสงทอง สมุทรปราการ
18254 63382 นางสาว อธภิทัร  สุนทรวตัร สมุทรปราการ
18255 10009 นาง พศิารัชตแ  มีสุวรรณแ สมุทรปราการ
18256 25159 นาย จักรพล  โพธิท์องนาค สมุทรปราการ
18257 53063 นางสาว ปภาดา  ปใ้นนอย สมุทรปราการ
18258 18556 นางสาว สุวรรณา  วฒันพนัธแ สมุทรปราการ
18259 24419 นางสาว รจนา  ชัยสุนทร สมุทรปราการ
18260 9998 นาย ธรีะพล  พชืทองหลาง สมุทรปราการ
18261 27019 พ.จ.อ.อ. ปริญญา  จันทรแขจร สมุทรปราการ
18262 27022 นาง สุวรรณา  จิ๋วเชื้อพนัธุแ สมุทรปราการ
18263 28961 นาย ภวษิยแกันฐพร  มงคลชาติ สมุทรปราการ
18264 53197 นาย ภาณุพนัธแ  จันทรแเพญ็ สมุทรปราการ
18265 61604 นาง ธมนธร  นนปวรภรณแ สมุทรปราการ
18266 66152 นาง ขวญัหญิง  สอนเสือ สมุทรปราการ
18267 66325 นางสาว ปรียนันทแ  ลภสักรพบิลู สมุทรปราการ
18268 8963 นาง ขวญัชยา  ภมูิสิงหราช สมุทรปราการ
18269 10006 นาย สาโรจนแ  ชาติพราหมณแ สมุทรปราการ
18270 51081 นางสาว ยามาวยีแ  กรฤต สมุทรปราการ
18271 68030 นางสาว กชพรรณ  ปานกลํ่า สมุทรปราการ
18272 68130 นาย ภาณุวตั  สุพมิล สมุทรปราการ
18273 46431 นาย ประวศิ  คงมี สมุทรปราการ
18274 11020 วาที่ร.ต. ประสานตแ  ถัดทะพงษแ สมุทรปราการ
18275 18031 นาง รัตนา  งานจัตุรัส สมุทรปราการ
18276 18033 นาย ธนาวฒิุ  จันทรแวรัิช สมุทรปราการ
18277 24406 นาย กองเกียรติ  กําศิริพมิาน สมุทรปราการ
18278 33666 นางสาว ณัฐกฤตา  จามกลาง สมุทรปราการ
18279 46814 นางสาว ภสัพร  ธญัญวกิัย สมุทรปราการ
18280 53058 นาง อัจฉราทพิยแ  รัตนวงศแปรีดา สมุทรปราการ
18281 62302 พ.จ.อ. สปทน  ปใ้นศักด์ิ สมุทรปราการ
18282 66759 นางสาว พฐิชญาณแ  ศิริสัมพนัธแ สมุทรปราการ
18283 67516 นางสาว เกษร  ไทยรักประวติั สมุทรปราการ
18284 67517 นาง วราภรณแ  ผองพกัตรแ สมุทรปราการ
18285 67885 นางสาว ตองจิต  แกวทอง สมุทรปราการ
18286 1446 นางสาว อรัญญา  พรายแกวฉาย สมุทรปราการ
18287 18027 นาย รัตนประชา  แกวนุม สมุทรปราการ
18288 18028 นาง สมจิตร  สินสาย สมุทรปราการ
18289 18029 นาง บษุยา  โอนฉะเอก สมุทรปราการ
18290 18030 นางสาว กมลวรรณ  เปี่ยมสวสัด์ิ สมุทรปราการ
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18291 18039 นางสาว ชลธชิา  เตาทอง สมุทรปราการ
18292 34689 นางสาว ศกลวรรณ  แขกเทศ สมุทรปราการ
18293 40381 นาง นพวรรณ  ชื่นเกษร สมุทรปราการ
18294 41834 นาย สินชัย  อินทราพงษแ สมุทรปราการ
18295 41836 นาง สรอยกาน  ภมรคล สมุทรปราการ
18296 46427 นางสาว ศุภชานันทแ  กลํ่าแสง สมุทรปราการ
18297 46428 พนัจาเอก กุลวฒิุ  ปล้ืมศรี สมุทรปราการ
18298 60054 นาย กฤษฎา  มากเต สมุทรปราการ
18299 63022 นาง ปใทมา  มั่นทองคํา สมุทรปราการ
18300 63023 นาย วชิระ  เทยีบแกว สมุทรปราการ
18301 63034 นางสาว เบญจพร  เกิดผล สมุทรปราการ
18302 63494 นางสาว วรรนษา  ผุดผอง สมุทรปราการ
18303 66217 นาง วรรณวมิล  ทสันารมยแ สมุทรปราการ
18304 66241 พ.จ.ท. ทศันศักด์ิ  จิ๋วเจริญ สมุทรปราการ
18305 67444 นางสาว กานตแธรีา  ขันคํานันต฿ะ สมุทรปราการ
18306 68058 นางสาว จารุภา  มูลเสนา สมุทรปราการ
18307 1447 นาย อรรถสิทธิ ์ มณีปรุะ สมุทรปราการ
18308 1457 นางสาว ธญัวรรณแ  ศรัทธารัตนแ สมุทรปราการ
18309 1462 นาย ประสิทธิ ์ จันทรแเมือง สมุทรปราการ
18310 15081 นางสาว วาสนา  นิ่มยังดี สมุทรปราการ
18311 24474 นางสาว ชอทพิยแ  เจริญสุข สมุทรปราการ
18312 40383 นาย ทรงชัย  แสงทอง สมุทรปราการ
18313 44784 นางสาว จิรภา  ชุมจิตร สมุทรปราการ
18314 50438 นางสาว สุชาดา  หงษแจร สมุทรปราการ
18315 61448 นางสาว สายสมร  แสงแจม สมุทรปราการ
18316 61449 จาเอก อภชิาติ  ชวงโชติ สมุทรปราการ
18317 66528 นางสาว นุจรี  ยตะโคตร สมุทรปราการ
18318 67208 นางสาว พนัทพิา  รัตนะ สมุทรปราการ
18319 67562 นางสาว อัจฉิยา  ฝุายสัจจา สมุทรปราการ
18320 67640 นาง พศิมัย  พลูเพิ่ม สมุทรปราการ
18321 68148 นาง สิรินทรแ  วงษแขันธแ สมุทรปราการ
18322 23594 นาย บญุชวย  ไคลคลา สมุทรปราการ
18323 24817 นาย วฒิุพนัธุแ  คงทมิ สมุทรปราการ
18324 44243 นางสาว จิริยา  มงคลธนกิตต์ิ สมุทรปราการ
18325 45740 นาย ธนากร  อุทาทยั สมุทรปราการ
18326 45743 นาย สมพร  เอี่ยมสอาด สมุทรปราการ
18327 46809 นางสาว ธนาภรณแ  กวางนอก สมุทรปราการ
18328 51914 นางสาว ขวญัดาว  เปล่ียนประเสริฐ สมุทรปราการ
18329 52343 นางสาว วรรณา  พุมเรือง สมุทรปราการ
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18330 53656 นางสาว ทพินพพร  เกื้อเกต สมุทรปราการ
18331 64329 นาย ฉลอง  ศรีภกัดี สมุทรปราการ
18332 11564 นาย ลือชา  เสถียรวริภาพ สมุทรปราการ
18333 15075 นางสาว ศศิภา  ไชยนันทแ สมุทรปราการ
18334 15086 นาย สมัย  แทนคํา สมุทรปราการ
18335 21070 นางสาว เกษมสุข  เงินวลัิย สมุทรปราการ
18336 47918 นาย นุกูลกานตแ  เชิงสะอาด สมุทรปราการ
18337 68501 พ.ต.ท. วทิวสั  ทศันศร สมุทรปราการ
18338 68502 นาง รัตนาภรณแ  ทรงกลด สมุทรปราการ
18339 21066 นาง ชลลดา  คงไมตรี สมุทรปราการ
18340 40384 นาย รัตณรงคแ  ปลอดใหม สมุทรปราการ
18341 40387 นางสาว อุมาพร  หาญณรงคแพงษแ สมุทรปราการ
18342 50560 นาย สมเกียรติ  ทองหลอ สมุทรปราการ
18343 64401 นางสาว นภสัวรรณ  สีสะอาด สมุทรปราการ
18344 62802 นาง จันทราภรณแ  ออนอวม สมุทรปราการ
18345 51913 นาง ณัฐธยานแ  ทองหมื่นศรี สมุทรปราการ
18346 51916 นางสาว วลัยรัตนแ  บญุชวยแลว สมุทรปราการ
18347 53062 นางสาว สุธมิา  เทพวงคแ สมุทรปราการ
18348 66225 นาย กฤษณะ  อยูสุข สมุทรปราการ
18349 66267 นาง วาสนา  สุจิรพาที สมุทรปราการ
18350 24454 นาย ปริญญา  ชูใหม สมุทรปราการ
18351 43969 นาย สุรศักด์ิ  อบเชย สมุทรปราการ
18352 32143 นางสาว วริยา  สอนสิทธิ์ สมุทรปราการ
18353 68362 นาง ประติชญา  สมุหเสนีโต สมุทรปราการ
18354 1500 นาย ธนนพศักด์ิ  ออนนาค สมุทรปราการ
18355 1504 นาง น้ําออย  มอญ สมุทรปราการ
18356 21089 นางสาว อมรรัตนแ  สุทธปิรีชา สมุทรปราการ
18357 47912 นางสาว พจนียแ  แยมสุขสมบรูณแ สมุทรปราการ
18358 54647 นาย ทะนุ  พวงพลู สมุทรปราการ
18359 65616 นางสาว มัลลิกา  ธรรมไพศาล สมุทรปราการ
18360 32474 นาง มลฤดี  ดีเลนนี่ สมุทรปราการ
18361 49307 จ.อ. โชน  ผิวแดง สมุทรปราการ
18362 68150 นาย ณฐพลษแ  ปในแกว สมุทรปราการ
18363 39269 นางสาว ทกัษแณัชพร  เอนกวธิวทิยา สมุทรปราการ
18364 45464 นาง พรธมิา  เหนือกฤตสกุล สมุทรสงคราม
18365 51354 นางสาว นารีรัตนแ  ทองนิมิตร สมุทรสงคราม
18366 10996 นาย มาโนช  ตรัยรัตนยนตแ สมุทรสงคราม
18367 16215 นางสาว จรีรัตนแ  แสงเดือน สมุทรสงคราม
18368 24240 นาง รจนา  ชูสกุล สมุทรสงคราม
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18369 28622 นาย ปใญญา  หลอรังษี สมุทรสงคราม
18370 28623 นาย มารุต  ชื่นสุข สมุทรสงคราม
18371 28624 นางสาว อารี  ใจกลา สมุทรสงคราม
18372 10999 นาง ละออง  ยื้อเผาพนัธแ สมุทรสงคราม
18373 16232 นางสาว บญุเกื้อ  อูพลอย สมุทรสงคราม
18374 28626 นาย อิสระ  พวงเขียว สมุทรสงคราม
18375 51875 นางสาว อมรรัตนแ  สินธุแเจริญ สมุทรสงคราม
18376 56308 นางสาว พชิชาภา  หบีทาไม สมุทรสงคราม
18377 12131 นาย ดุสิต  ทรัพยแพวง สมุทรสงคราม
18378 12132 นาย กฤษณพงษแ  แกนเสน สมุทรสงคราม
18379 24429 นาง อัจฉรา  ศรวชิัย สมุทรสงคราม
18380 62680 นาง จุฑามาศ  คุมเค่ียม สมุทรสงคราม
18381 67912 ส.อ. เอกพงศแ  บรุะมาน สมุทรสงคราม
18382 42991 พนัจาเอก อรุณ  ภมร สมุทรสงคราม
18383 24332 นาย ณัฐวฒิุ  กิ่งโก สมุทรสงคราม
18384 28635 นางสาว ศุภรดา  บตุรธงชัย สมุทรสงคราม
18385 42328 นางสาว โสภา  ศรีพุม สมุทรสงคราม
18386 49704 นางสาว ณัฐณิชา  บญุชัยโย สมุทรสงคราม
18387 51898 นาง พทัยา  สุริยะ สมุทรสงคราม
18388 63149 นาย ประวทิยแ  เงินพุม สมุทรสงคราม
18389 64286 นาง สริดา  ผงสินสุ สมุทรสงคราม
18390 64287 นาง สุจิตรา  นุยพวง สมุทรสงคราม
18391 64288 นาง อนุสรา  คําบาง สมุทรสงคราม
18392 64289 นาง ทพิยแวมิล  สกุลรัตนภมูิ สมุทรสงคราม
18393 66533 นางสาว ปาหนัน  อินอําพนัธแ สมุทรสงคราม
18394 12786 นาย กันตภณ  เกิดสวสัด์ิ สมุทรสงคราม
18395 24235 นาง ปารมี  อําไพวรรณ สมุทรสงคราม
18396 24241 นางสาว บษุฎ ี นนทลักษณแ สมุทรสงคราม
18397 10994 นางสาว ขนิษฐา  ยอแซฟ สมุทรสงคราม
18398 15289 นางสาว เสาวณียแ  เล่ือนแกว สมุทรสงคราม
18399 50731 นางสาว ธญัญาพร  ผาแสนเถิน สมุทรสงคราม
18400 58752 นาง ญาณิพชัญแ  สมบรูณแสิน สมุทรสงคราม
18401 20671 นาย รุงเกียรติ  เบญจภมุริน สมุทรสงคราม
18402 61391 นาย ชูศักด์ิ  เกิดชาง สมุทรสงคราม
18403 63885 นาง อมรรัตนแ  ทวต๊ัีงตระกูล สมุทรสงคราม
18404 16228 นาย ปยิะ  ประยูรหงษแ สมุทรสงคราม
18405 11028 นาง สิณีณาฏ  เพิ่มโต สมุทรสงคราม
18406 6760 นางสาว จิรัชญา  กลีบจงกล สมุทรสงคราม
18407 24387 นาย ยศศิริ  ยศวชิัย สมุทรสงคราม
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18408 59969 นาง เอี่ยมวรรณ  มีเย็น สมุทรสงคราม
18409 54080 จ.ส.อ. สมกริช  สุรสีหแเรืองชัย สมุทรสงคราม
18410 24629 นางสาว วรรณวมิล  พงษแสวสัด์ิ สมุทรสงคราม
18411 24632 นาง วริะภา  รามสีดา สมุทรสงคราม
18412 48686 นาย พรีศักด์ิ  สายศิริธนภทัร สมุทรสงคราม
18413 48687 นางสาว สมจิตตแ  พงษแสวสัด์ิ สมุทรสงคราม
18414 1755 นาย ปราโมทยแ  เร่ิมภกัด์ิ สมุทรสงคราม
18415 11021 นาย โอภาส  ล้ิมสุวรรณแ สมุทรสงคราม
18416 33110 นาง ขนิษฐา  นวมนาคะ สมุทรสงคราม
18417 67919 นางสาว วภิาพร  ชื่นสงวน สมุทรสงคราม
18418 67921 นางสาว ศศิมา  สิงหแเจริญ สมุทรสงคราม
18419 67922 นาง พชัรี  ปฐมสกุลไทย สมุทรสงคราม
18420 67923 นางสาว พนัสดา  คงหนุน สมุทรสงคราม
18421 68229 นางสาว เพชรรัตนแ  วงศาโรจนแ สมุทรสงคราม
18422 24325 นาย กฤษณะ  ฤกษแอราม สมุทรสงคราม
18423 61392 นาย สุโรจนแ  เมฆกุลวโิรจนแ สมุทรสงคราม
18424 45689 นาย วชิาญ  ตันวไิลศิริ สมุทรสงคราม
18425 11029 นางสาว ยุพเรศ  มณีดํา สมุทรสงคราม
18426 11011 นาย โสภณ  เทพววิฒันแนาวนิ สมุทรสงคราม
18427 67104 นางสาว วภิาพร  ออนเที่ยง สมุทรสงคราม
18428 68323 นาย เชิดศักด์ิ  เซนเครือ สมุทรสงคราม
18429 44762 นาย จิรยุทธแ  บรรจงสุทธิ์ สมุทรสงคราม
18430 12141 วาที่พ.ต. จิรวฒันแ  อินทะแสน สมุทรสงคราม
18431 12142 นาง กัญญแพชิญา  แกวมรกต สมุทรสงคราม
18432 12143 นาย วษิณุ  ขุนสายทอง สมุทรสงคราม
18433 12145 นาย นิพนธแ  นิลเล็ก สมุทรสงคราม
18434 12146 นางสาว ระววีรรณ  ประพฤติกิจ สมุทรสงคราม
18435 52285 นาง อุไรวรรณ  นาคแสง สมุทรสงคราม
18436 24214 นาย พเิชฐ  จันทรแจํารัส สมุทรสงคราม
18437 28648 นางสาว ชิญารัถ  แกวพกิุล สมุทรสงคราม
18438 12785 นางสาว อรพนัธแ  ระยาอินทรแ สมุทรสงคราม
18439 12788 นาย วลัลพ  ขําโขนงงาม สมุทรสงคราม
18440 11024 นางสาว ชนิตา  ทบัศรี สมุทรสงคราม
18441 11025 นาย เรืองศักด์ิ  เร่ิมภกัตรแ สมุทรสงคราม
18442 24374 นาง ละมัย  กาทอง สมุทรสงคราม
18443 68038 จ.อ. อัศวนิ  แทนทรัพยแ สมุทรสงคราม
18444 12130 นาย ชินวฒั  กลํ่าแสง สมุทรสงคราม
18445 42327 นาย ประพนธแ  มุงหมาย สมุทรสงคราม
18446 66545 นาย สิทธศัิกด์ิ  ทองเกร็ด สมุทรสงคราม
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18447 67108 นางสาว เครือวลัยแ  สุขนุม สมุทรสงคราม
18448 12383 นาย เฉลิมชัย  ปานเนือง สมุทรสงคราม
18449 67920 นาย ประเสริฐ  คุมภยั สมุทรสงคราม
18450 65320 นางสาว อาภรณแ  กาญจนสันติศักด์ิ สมุทรสงคราม
18451 67105 นาง ภรภทัร  ปานเนือง สมุทรสงคราม
18452 67990 นางสาว ปญุชรัสมิ์  สุทธปิระเสริฐ สมุทรสงคราม
18453 42993 นางสาว อรอุมา  ประสงคแสุข สมุทรสงคราม
18454 59209 นางสาว อรวรรณ  พรหมมาศ สมุทรสาคร
18455 66096 นางสาว วลัลี  ฮูตราทอง สมุทรสาคร
18456 62147 นาย ชาตรี  เดชะบญุ สมุทรสาคร
18457 64143 นางสาว แพรวพรรณ  ปุุนคร้ืน สมุทรสาคร
18458 64145 นาง เขมนันทแ  ชอทองดี สมุทรสาคร
18459 67931 นางสาว ทพิวรรณ  ประโคทะสังขแ สมุทรสาคร
18460 6435 นาย พรหมสิทธิ ์ เผือกมวงศรี สมุทรสาคร
18461 6439 นางสาว โศภติ  ดํามาก สมุทรสาคร
18462 6441 นางสาว ปองใจ  อยูบํารุง สมุทรสาคร
18463 22058 นางสาว จุฑามาส  รอดดารา สมุทรสาคร
18464 22059 นาง ทกัษณิา  ตีรมาโนช สมุทรสาคร
18465 33221 นางสาว บญุตา  ฮกชุน สมุทรสาคร
18466 58574 จ.ส.ต. พเิชษฐแ  พุมสงวน สมุทรสาคร
18467 66049 นาย เธยีรพฒันแ  สืบเรือง สมุทรสาคร
18468 66366 นาย สุวศิิษฎแ  กริมทมุ สมุทรสาคร
18469 68494 นางสาว ภคัภญิญา  ศรีนาค สมุทรสาคร
18470 6425 ส.ต.อ. สําราญ  ชันแสง สมุทรสาคร
18471 6427 นาง พยอม  ศิริบตุร สมุทรสาคร
18472 6429 นาย กรกฎ  พรรณรักษแ สมุทรสาคร
18473 6433 นางสาว เบญจวรรณ  อินรวม สมุทรสาคร
18474 49259 นางสาว นาถยา  ชูจันทรแ สมุทรสาคร
18475 55659 นางสาว เบญจมาศ  สรอยพวง สมุทรสาคร
18476 58508 นาง ขนิษฐา  คลังเพชร สมุทรสาคร
18477 68113 นางสาว ปใณณพทัธแ  มากมีทรัพยแ สมุทรสาคร
18478 41449 นางสาว สาธกิา  ดวงประภา สมุทรสาคร
18479 54693 นาง อังประสิทธิ ์ พรมศรี สมุทรสาคร
18480 67834 นางสาว พรรัมภา  รอดศิริ สมุทรสาคร
18481 67839 นาย บณัฑิต  หอมประไพ สมุทรสาคร
18482 68509 นางสาว วลัลภา  ปานทอง สมุทรสาคร
18483 68510 นาง เสาวลักษณแ  บญุจันทรแ สมุทรสาคร
18484 68511 นางสาว สุวรรณา  ส่ือสุวรรณ สมุทรสาคร
18485 68621 นาย เจษฎา  กาญจนานพคุณ สมุทรสาคร
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18486 6459 พ.จ.อ. อัษฎางคแ  วเิศษวงศแษา สมุทรสาคร
18487 14898 นาย กานตแ  ติตะสี สมุทรสาคร
18488 24239 นาย มนตรี  สุขชวย สมุทรสาคร
18489 27044 นางสาว เสาวนียแ  แซหรือ สมุทรสาคร
18490 66098 นางสาว ทตัชญา  สมประดิษฐแ สมุทรสาคร
18491 17018 นางสาว จริยา  กล่ันสอน สมุทรสาคร
18492 17029 นาง จารุกร  โสรัจจะ สมุทรสาคร
18493 25068 นาง กานดา  ดอกไมทอง สมุทรสาคร
18494 25069 นาย ธรีพร  บญุคํา สมุทรสาคร
18495 30103 นาย อภชิัย  แปะเที่ยว สมุทรสาคร
18496 30106 นางสาว จิตรา  อองอราม สมุทรสาคร
18497 37478 นางสาว นิรันยา  จันทาพนู สมุทรสาคร
18498 45686 นาย วฒันา  สมจันทรแ สมุทรสาคร
18499 6381 นาง นงนภสร  เกตุแกว สมุทรสาคร
18500 6418 นาย จตุพร  ศิริสัมพนัธแ สมุทรสาคร
18501 6464 นาย สมศักด์ิ  พรโชควฒันา สมุทรสาคร
18502 6467 นางสาว เสริมสุข  เครือศรี สมุทรสาคร
18503 10159 นาง ชนิษฐา  ดํานิล สมุทรสาคร
18504 12239 นางสาว สุธรีา  สอวหิก สมุทรสาคร
18505 13168 นางสาว พนารัตนแ  เปยีเยีย สมุทรสาคร
18506 13169 นางสาว นิรชา  จรัสมาธสุร สมุทรสาคร
18507 13171 นาง สุดา  จิตรมั่น สมุทรสาคร
18508 33218 จ.อ. ณัฐพล  ปใญญาธงชัย สมุทรสาคร
18509 50424 นางสาว อุษา  มวงสุข สมุทรสาคร
18510 51922 นาย ชรัณฉัต  อนเกษม สมุทรสาคร
18511 56525 นางสาว ปรานอม  สมศรี สมุทรสาคร
18512 67073 นาง ทศันียแ  ศิลปราโมทยแกุล สมุทรสาคร
18513 6446 นาย สุทธพิงศแ  มวงสวนขวญั สมุทรสาคร
18514 6471 นางสาว ประภา  พลูละออ สมุทรสาคร
18515 20633 นาย พษิณุ  นันทะ สมุทรสาคร
18516 26541 นาย เอกสินธุแ  มีเอก สมุทรสาคร
18517 57549 นางสาว ลดาพร  มูลปลา สมุทรสาคร
18518 67429 จ.อ. กฤษดนัย  โสมอินทรแ สมุทรสาคร
18519 18532 นาย สิริวฒันแ  ขําหรัิญ สมุทรสาคร
18520 53665 นาย วรวทิยแ  มีคุณ สมุทรสาคร
18521 50969 พ.จ.ท. บญุรวม  คะชะนา สมุทรสาคร
18522 21314 นางสาว เนตรนภา  สีชาเชษฐแ สมุทรสาคร
18523 62976 นาง สายฝน  อินก่ํา สมุทรสาคร
18524 64957 นาย อารมณแ  กําปใ่นทอง สมุทรสาคร
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18525 65183 นาง วารุณี  ทริเพง็ สมุทรสาคร
18526 65759 นาย ปกรณแ  ประทปีแกว สมุทรสาคร
18527 18529 นาง วจิิตรแพร  บวัอําไพ สมุทรสาคร
18528 33228 นางสาว นิรดา  ภมูรินทรแ สมุทรสาคร
18529 34721 นาย สาธติ  พนัธุแชอุม สมุทรสาคร
18530 53539 นางสาว ณัฎฐนิฐ  ปกครอง สมุทรสาคร
18531 66944 นาย สมเจตนแ  เจียวทาไม สมุทรสาคร
18532 20396 นางสาว อมรรัตนแ  ไชยชาติ สมุทรสาคร
18533 33219 นาง สุพนิดา  เกิดมาลี สมุทรสาคร
18534 33752 นางสาว นิภาภรณแ  นนทแออน สมุทรสาคร
18535 55926 นาง นริศรา  เชิดชูสุวรรณ สมุทรสาคร
18536 56297 นางสาว วนัระพ ี ศรีวฒันา สมุทรสาคร
18537 56299 นางสาว อมรรัตนแ  กุยยกานนทแ สมุทรสาคร
18538 56300 นางสาว อุนเรือน  แกนนาค สมุทรสาคร
18539 56301 นางสาว จุรี  มุขเพช็ร สมุทรสาคร
18540 56302 นาง สุภาพร  สุขเกษม สมุทรสาคร
18541 56303 นางสาว ลภสัธร  ปานมณี สมุทรสาคร
18542 56304 นาง วรรณา  อินกลับ สมุทรสาคร
18543 56305 นาย เพยีรสิริ  ดิสถาพร สมุทรสาคร
18544 56307 นางสาว ธนวรรณ  พุมโภคัย สมุทรสาคร
18545 56310 นาย อัครินทรแ  จันทวโิรจนแ สมุทรสาคร
18546 56311 นาย นรุตมแ  ภูมาลี สมุทรสาคร
18547 56313 นางสาว วรรวภิา  จันทรแทองสุข สมุทรสาคร
18548 58573 นาย ศักดา  ตรีทศ สมุทรสาคร
18549 65106 นางสาว ธญัชนก  ฉัตรเวชศิริ สมุทรสาคร
18550 66945 จาเอก ปริญญา  กาญศจนานนทแ สมุทรสาคร
18551 67245 นางสาว พชิชากร  ธนวตัถาภรณแ สมุทรสาคร
18552 16402 นาย นพดล  อยูเสือ สมุทรสาคร
18553 57245 นางสาว สุพรรษา  เกิดคําแสง สมุทรสาคร
18554 60452 นางสาว กัญญนัทธแ  อัศวพฒิุนันทแ สมุทรสาคร
18555 18521 นาย คุณัญญา  แชมชอย สมุทรสาคร
18556 63153 นาง ศิริพร  นวมนวล สมุทรสาคร
18557 63154 นางสาว อภสิราณัชชแ  กิฬาลาช สมุทรสาคร
18558 63155 นางสาว นิศาชล  ฮวบบางยาง สมุทรสาคร
18559 67882 นาย อํานาจ  โชติเสมอ สมุทรสาคร
18560 67883 นาย จิตรวฒันแ  ปในอินทรแ สมุทรสาคร
18561 7573 นาย กนก  สิงหแชัย สมุทรสาคร
18562 16362 นาย ประคอง  คลายแดง สมุทรสาคร
18563 23355 นางสาว ปวชิญา  มารอดศิริ สมุทรสาคร
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18564 26079 นาง อารี  ภูรุงเรือง สมุทรสาคร
18565 50494 นาย ชัยพฒัจแ  ชัยพรหมนฤภยั สมุทรสาคร
18566 58423 นาย เกรียงศักด์ิ  สิริวฒันโสภา สมุทรสาคร
18567 62809 นางสาว สุนิสา  ชุมชะอุม สมุทรสาคร
18568 64493 นาย นิกร  ฮะเจริญ สมุทรสาคร
18569 67757 นางสาว นิภาพร  ชะอุมฤทธิ์ สมุทรสาคร
18570 67759 นางสาว กนกวรรณ  วรรณทวี สมุทรสาคร
18571 1701 นาย อัครัช  หตีเพง็ สมุทรสาคร
18572 13187 นาย นิพนธแ  แยมแฟง สมุทรสาคร
18573 13189 นางสาว กัลยารัตนแ  กันพดุซา สมุทรสาคร
18574 13190 นางสาว บณัฑิตา  มาบณัฑิต สมุทรสาคร
18575 13192 นางสาว ธติินันทแ  ศิลาแสงสุวรรณ สมุทรสาคร
18576 13193 นางสาว สุวรรณียแ  แตงเอี่ยม สมุทรสาคร
18577 13194 นาง ประไพ  สวนโต สมุทรสาคร
18578 26080 นาย ธรีเดช  พลอยสุภา สมุทรสาคร
18579 26081 นางสาว ณฐิกา  บานกลวย สมุทรสาคร
18580 64699 นางสาว วนิดา  ศตวรรษจินดา สมุทรสาคร
18581 63620 นาย อวรุิทธแ  กล่ันสุวรรณ สมุทรสาคร
18582 6384 นาย รณกฤต  วฒันะพานิช สมุทรสาคร
18583 6407 นาย กฤษธเนศ  สุขสาลี สมุทรสาคร
18584 6410 นาย ศิริวชิญแ  ศรีธนะ สมุทรสาคร
18585 6465 นาย พรเทพ  ตวนวจิิตรแ สมุทรสาคร
18586 9220 นางสาว ปานฤทยั  เลิศไตรภพ สมุทรสาคร
18587 28613 นางสาว จิราพร  ออนพนัธแ สมุทรสาคร
18588 54422 นาย วรวทิยแ  อุดมศิลป สมุทรสาคร
18589 62148 นาง วาสนา  จรัสศรีพบิลูยแ สมุทรสาคร
18590 67150 นาย นภทัร  สนหลี สมุทรสาคร
18591 67749 นางสาว ลลดา  สําราญรัตนแ สมุทรสาคร
18592 13172 วาที่ร.ท. สัญญา  ญาติพมิาย สมุทรสาคร
18593 26082 นางสาว กมลรัตนแ  สมเคราะหแ สมุทรสาคร
18594 33222 นาย วฒิุชัย  ศุกระศร สมุทรสาคร
18595 43411 นาย สมชาย  กิตติภรณแกุล สมุทรสาคร
18596 56147 นางสาว รจรินทรแ  พลูสวสัด์ิ สมุทรสาคร
18597 53146 นางสาว นริศรา  นอยมีเจริญ สมุทรสาคร
18598 6428 นาย ธวชั  ปานสาคร สมุทรสาคร
18599 6443 นาย ณัฐวฒันแ  จันทรแเทพ สมุทรสาคร
18600 6450 นาง บศุรินทรแ  คุมกลํ่า สมุทรสาคร
18601 6463 นาย สุรชัย  จันทโรกร สมุทรสาคร
18602 12439 นางสาว นันทพร  ใชประทมุ สมุทรสาคร
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18603 25401 นาย สนทยา  จักรศรี สมุทรสาคร
18604 59817 นาย สมัคร  ชอบวชิา สมุทรสาคร
18605 68673 นางสาว เฟื่องฟาู  สุรินทรแ สมุทรสาคร
18606 68674 นางสาว สุขิตา  ชูเพง็ สมุทรสาคร
18607 68675 นาย ไชยพงศแ  รัตนพรสมปอง สมุทรสาคร
18608 6420 นาง ลัดดาวลัยแ  อิ่มอําไภย สมุทรสาคร
18609 6422 นาง สุนียแ  ผลอินทรแ สมุทรสาคร
18610 6423 นางสาว ฉววีรรณ  ธติานนทแ สมุทรสาคร
18611 58011 นางสาว ญาณิศา  เสือทอง สมุทรสาคร
18612 67147 นาย แสนชัย  มีชิตสม สมุทรสาคร
18613 67148 นางสาว ชุติมา  เขียวมณี สมุทรสาคร
18614 67149 นางสาว พรสวรรคแ  จันทรแเปง็ สมุทรสาคร
18615 67792 นางสาว ภทัรีญา  อัญชนะ สมุทรสาคร
18616 67793 นาง สุคล  แพงศรี สมุทรสาคร
18617 6421 นาย อุดม  ไพรบงึ สมุทรสาคร
18618 6432 นางสาว สุมาลี  พพิฒันสุคนธแ สมุทรสาคร
18619 6436 นางสาว กาญจนา  นาคะ สมุทรสาคร
18620 20266 นางสาว วราภรณแ  นอยประชา สมุทรสาคร
18621 28614 นางสาว ธญัรวรีแ  สินวฒันศิริสุข สมุทรสาคร
18622 43542 นางสาว อําภา  สิงคะนอง สมุทรสาคร
18623 59424 นางสาว พรรณี  พุมสงวน สมุทรสาคร
18624 65503 จ.อ. สมเกียรติ  นพคุณ สมุทรสาคร
18625 65528 นาง จริยา  งามขํา สมุทรสาคร
18626 68332 นางสาว มัททณา  ตาสําโรง สมุทรสาคร
18627 56312 นางสาว ณัฐกานตแ  ตัจฉกานันทแ สมุทรสาคร
18628 60838 นางสาว ฐานิตา  ตุมทาไม สมุทรสาคร
18629 65504 นาย วทิยา  ศรีวารีรัตนแ สมุทรสาคร
18630 67180 นางสาว อภสิร  คงแทน สมุทรสาคร
18631 61397 นาย ประชัน  อินจงกล สมุทรสาคร
18632 56506 นาย ชัยยะ  มีแกว สมุทรสาคร
18633 62689 นางสาว อรอนงคแ  ปานมัจฉา สมุทรสาคร
18634 39693 นาง อารดา  มนารม สมุทรสาคร
18635 57170 นาง ชลิดา  สุขสาคร สมุทรสาคร
18636 62977 นาย ชาญณรงคแ  แผอารยะ สมุทรสาคร
18637 25070 นาย ธรีะศักด์ิ  พกิากัน สมุทรสาคร
18638 39811 นาย รณชัย  ศรีสุนทรพนิิต สมุทรสาคร
18639 62279 จ.อ. อาชวนิ  พจนแอาจ สมุทรสาคร
18640 6486 นาย สมชาย  จิตตแศรีสุนันทแ สมุทรสาคร
18641 10399 นาง ฉววีรรณ  ปริุสพนัธแ สระแกว
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18642 26035 นาย ธรีพล  ยิ้มยอง สระแกว
18643 66491 นาย ธรัีช  ตันติยสวสัด์ิ สระแกว
18644 67700 พ.อ.ท. กฤษฎ ี รักษาทรัพยแ สระแกว
18645 44346 นาย สุรศักด์ิ  อนุตรวทิรู สระแกว
18646 56804 นาย ธรีะ  แพงประเสริฐ สระแกว
18647 66682 นาย อนุชิต  รอหนัตแ สระแกว
18648 275 นาง สุวมิล  สิงหแธรรม สระแกว
18649 5380 นาย จิรวฒันแ  บวัศรียศธยิา สระแกว
18650 5390 นาง สุนันทา  บษุบาศรี สระแกว
18651 67472 นางสาว จรรยา  ชื่นรส สระแกว
18652 67473 นาย อุดม  เนียนมงคล สระแกว
18653 67474 นางสาว กันติศา  สุวรรณกลาง สระแกว
18654 67475 นางสาว ปนัดดา  อลําศาสตรแ สระแกว
18655 67476 นาย พศิน  แพทยา สระแกว
18656 67494 นางสาว อมาวศรี  ภูแส สระแกว
18657 5407 นาง นารี  บรูทศิ สระแกว
18658 9128 นาย อภชิาติ  แกวศรี สระแกว
18659 29498 นาง ธนิยา  โพธิง์าม สระแกว
18660 62230 นางสาว ณิชาภสั  ปราบภยั สระแกว
18661 12712 นางสาว จิราภรณแ  เจนดง สระแกว
18662 46083 นางสาว ชลธดิา  ดานระงับ สระแกว
18663 35070 นางสาว ธนพชัรแ  กลางหน สระแกว
18664 44347 นางสาว ณิชกานตแ  อินทรแวเิศษ สระแกว
18665 50529 นางสาว โสภญิ  แกวมวง สระแกว
18666 54730 นางสาว ภทรพรรณ  ประเสริฐ สระแกว
18667 66497 นาย ระวรัิฐ  ศรีแกว สระแกว
18668 66499 นางสาว จินตนา  วงษแสนิท สระแกว
18669 66512 นาย สมชาย  ไชยพมิพแ สระแกว
18670 67192 นางสาว พมิพา  สกุณี สระแกว
18671 291 นาย ยุทธภมูิ  ร่ังกลาง สระแกว
18672 293 นาง กษมพร  จุยโต สระแกว
18673 5386 นางสาว จันทรแเพญ็  เพช็รสมบติั สระแกว
18674 21963 นางสาว วไิลรัตนแ  บญุรวม สระแกว
18675 48079 นางสาว ไพรินทรแ  พนัทา สระแกว
18676 30443 นาย อภรัิฐ  อัปมาโท สระแกว
18677 68073 นางสาว ธดิารัตนแ  บตุรดี สระแกว
18678 46861 นางสาว กฤษณา  ขันอุดทา สระแกว
18679 56017 นางสาว อรุณี  รมเย็น สระแกว
18680 50047 นาง สิริลักษณแ  ทองศรี สระแกว
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18681 59147 นางสาว ชรินทรแทพิยแ  อิ้วจันทกึ สระแกว
18682 68137 นางสาว ธนิดา  อุปมัย สระแกว
18683 66774 จ.อ. สันติ  ไชยวงคแ สระแกว
18684 66776 นาย พติรพบิลู  ตุมวดั สระแกว
18685 66779 นาย ธญัพสิิษฐ  จํานงคแ สระแกว
18686 67983 นางสาว เนตนภา  รัตนแประโคน สระแกว
18687 67984 นาย บณัฑิต  สวสัด์ิรัมยแ สระแกว
18688 9136 นางสาว นันทยิา  บญุชาเรียง สระแกว
18689 5423 นาง สํารวย  จารัตนแ สระแกว
18690 5426 นางสาว อรามศรี  แสนกรุณา สระแกว
18691 35065 นางสาว นงคแนุช  เนาวรัิตนแ สระแกว
18692 44355 นาย ประติมา  แสนทวสุีข สระแกว
18693 5396 นาย สมรัก  ศรีประมัย สระแกว
18694 5400 นางสาว ลํานาด  ทดัสงคแ สระแกว
18695 5402 นางสาว สุภาพร  จิตรสูงเนิน สระแกว
18696 30711 นาง มะลิ  พงษแสุริยะ สระแกว
18697 35103 นางสาว นิตยา  สมัคคดี สระแกว
18698 44350 นาย บญุนํา  พงษแสุริยะ สระแกว
18699 44846 นางสาว วไิลวรรณ  อุตสาหะ สระแกว
18700 700100 นาย รักชาติ  นาดี สระแกว
18701 12708 นาย สายชล  คนโต สระแกว
18702 289 นางสาว นุตจนาถ  วรนาม สระแกว
18703 55504 นางสาว เขมนิจ  ภาษี สระแกว
18704 42526 นาย โสภณ  ดวงอินทรแ สระแกว
18705 280 นาย สายชล  กลัดบบุผา สระแกว
18706 5378 นาง สิริกัญญา  แสงศรีจันทรแรัตนแ สระแกว
18707 282 นางสาว สายฝน  ใจญา สระแกว
18708 54462 จาเอก ทชัชกร  โสดาจันทรแ สระแกว
18709 60358 นางสาว วริทยา  ไชยรักษแ สระแกว
18710 21840 นาย เกรียงศักด์ิ  พชิัยกาล สระแกว
18711 25220 นาย วรีะยุทธ  ตาลยอย สระแกว
18712 58683 นาง ทวนิันทแ  พรมมี สระแกว
18713 44356 นางสาว มณีรัตนแ  สังสาลี สระแกว
18714 50355 นางสาว สงกาล  บตุนุ สระแกว
18715 21953 นางสาว เฉลิมขวญั  โตขํา สระแกว
18716 68288 นาย พงษแอนันตแ  แดงพบิลูยแ สระแกว
18717 68350 นาย สาธติยแ  คํานอย สระแกว
18718 9138 นางสาว ขวญัเรือน  เงินเอี่ยม สระแกว
18719 50241 นาง อุลัย  ถาวรยิ่ง สระแกว
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18720 68243 นาย อภสิิทธิ ์ มิตรจังหรีด สระแกว
18721 57682 นาง พมิพแชนก  ออนนอม สระแกว
18722 27322 นาย ศานติ  วงษแสอาด สระแกว
18723 29503 นางสาว พทุธรักษา  จํานงคแจิตรแ สระแกว
18724 44353 นางสาว รจนา  แสงทวี สระแกว
18725 63490 นางสาว ณัชชา  ณัฐภคัศุภดิา สระแกว
18726 5416 นาง อุษณี  ภมูิทอง สระแกว
18727 4035 นาง สําเภา  ถาวรจิตร สระแกว
18728 4036 นาง นุจรี  ทนัไชย สระแกว
18729 4040 นาย วญิโู  กรุยรุงโรจนแ สระแกว
18730 4043 นาย สิทธพิงษแ  สวางสาลี สระแกว
18731 5385 นาง รุงรว ี ทาประเสริฐ สระแกว
18732 5387 นางสาว วไิลวรรณ  แกวโกมล สระแกว
18733 17623 นาย สุรชัย  มงคลรัตนแ สระแกว
18734 20301 นาง กุหลาบ  ศิลาออน สระแกว
18735 299 นาง สวรรยา  เครืออนันตแ สระแกว
18736 39337 นาย วชิัย  มณีจันทรแ สระแกว
18737 64759 จาเอก ไชโย  อินอุนโชติ สระแกว
18738 4054 นาย วชิัย  เจริญผล สระแกว
18739 4057 นาง บผุา  ศรีจันทรแ สระแกว
18740 4062 นางสาว เสนหแ  พายสําโรง สระแกว
18741 25223 นาย อําภยั  เดชะ สระแกว
18742 35084 นาง วภิาวดี  ทวนัเวช สระแกว
18743 37998 นาย จัตตุรงคแ  สกุณี สระแกว
18744 4026 นาง ชุติกาญจนแ  จันที สระแกว
18745 4030 นาง เบญญาพร  สดสี สระแกว
18746 10398 นางสาว อรณัฐ  อภบิาลศรี สระแกว
18747 64973 นาย วรรณชัย  จารัญ สระแกว
18748 10391 นางสาว เดือนฉาย  กลางราช สระแกว
18749 35088 นาง คณิศร  อําพนัธแเสน สระแกว
18750 35090 นาย เสกสิทธิ ์ หนิโทน สระแกว
18751 52586 นางสาว นันทชิาพร  ทะชา สระแกว
18752 24438 นางสาว กอบกุล  สิงหแวรรณุรัตนแ สระแกว
18753 29438 นางสาว เพญ็พชิชา  การาช สระแกว
18754 10392 นาง มัลลิกา  หนัทยุง สระแกว
18755 21942 นางสาว สุภาวดี  สุขประสงคแ สระแกว
18756 42779 นาย ธนพฒันแ  จันทะผิว สระแกว
18757 42780 นางสาว สุจรรยา  หองแซง สระแกว
18758 67371 นาย ศักด์ิพตั  เนียมรินทรแ สระแกว
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18759 58882 นาย วสุิทธศัิกด์ิ  จันที สระแกว
18760 287 นาง นริดา  สังสิมมา สระแกว
18761 10384 นาย อํานาจ  เพิ่มกระโทก สระแกว
18762 25226 นาย สมศักด์ิ  ราศรี สระแกว
18763 50898 นาย เสกสรรคแ  สมคุณ สระแกว
18764 52938 นาง เยาวรักษแ  พชันี สระแกว
18765 26497 นาย อุทยั  เฮงประเสริฐ สระแกว
18766 10393 นาย จํานงคแ  ชุมเปยี สระแกว
18767 10394 นางสาว นงคแลักษณแ  บญุณะอินทรแ สระแกว
18768 10396 นาย จํารูญ  เขียวนาค สระแกว
18769 43099 นาง วราภรณแ  บญุเพง็ สระแกว
18770 66093 นางสาว จิรภทัร  ทวยจัด สระแกว
18771 5375 นาย เศกสันตแ  เมฆกัลจาย สระแกว
18772 5377 นางสาว นงลักษณแ  ประดับทอง สระแกว
18773 5379 นาย กฤตปาณัสมแ  โคตรสงคราม สระแกว
18774 5381 นาง จิวดี  เขียวนาค สระแกว
18775 20484 นาง อุมาพร  ในถิ่น สระแกว
18776 35098 นางสาว ยิ่งรักษแ  จันทรแนาคิน สระแกว
18777 39329 นางสาว ดารา  เสียงลํ้า สระแกว
18778 64354 นาง ธนัชชา  นุปานรัมยแ สระแกว
18779 9135 นาย ธงไชย  หวงไทย สระแกว
18780 4056 นาย ชลลพรรษ  คํานอย สระแกว
18781 4067 นาง ดวงทวิา  นิตุธร สระแกว
18782 5403 นาง ญาณี  ปใญญาลือ สระแกว
18783 5983 นาย ภมูิสิทธิ ์ นนทแตา สระแกว
18784 24445 นางสาว วภิาพร  ชื่นกมล สระแกว
18785 42784 นาง อรทยั  โพธิไ์ทร สระแกว
18786 42786 นาย ปฐมพงษแ  จันทรแอวน สระแกว
18787 64808 นางสาว ลําดวน  วรคํา สระแกว
18788 65286 นางสาว ขวญัหทยั  หวงัผล สระแกว
18789 65287 นางสาว มะลิวลัยแ  แกนจันทรแ สระแกว
18790 65288 นาง อรัญญา  เหลาหวายนอก สระแกว
18791 67417 นาย ทวิา  นาดี สระแกว
18792 40276 นาย เกรียงไกร  ไชยประภา สระแกว
18793 42433 นางสาว ฌัชชินี  พลดงนอก สระแกว
18794 12705 นาง อาดํา  คนโต สระแกว
18795 46492 นาง นิตยา  เพช็รแสิน สระแกว
18796 30418 นาย ณัฐกฤตยแ  เภาสามมุข สระแกว
18797 278 นางสาว จันทณา  จันทรแแกว สระแกว
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18798 35072 นาย ไชยพร  บคุวนั สระแกว
18799 23536 นางสาว เพชรชนก  คงเกษม สระแกว
18800 25219 นาย บญัญัติ  หลําเจริญ สระแกว
18801 21105 นาย ชญาศักด์ิ  พลูทรัพยแ สระแกว
18802 61812 นางสาว อุไรวรรณ  รสแกน สระแกว
18803 21794 นาง พชร  ศรีนาค สระแกว
18804 21797 นาง ณภทัร  โพธิรั์ตนแ สระแกว
18805 4042 นาย ณัฐนันทแ  ปใ้นวงศแรอด สระแกว
18806 4044 นางสาว กชณิชา  ซ้ิมเสียง สระแกว
18807 61831 นางสาว วมิล  ปานเพชร สระแกว
18808 56288 นางสาว ณภาภชั  แสวงทรัพยแ สระบรีุ
18809 123 นางสาว ณัฏฐแชุดา  เหลืองจรูญสกุล สระบรีุ
18810 14977 นาย ยุทธนินทรแ  สุวรรณอําไพ สระบรีุ
18811 49946 นางสาว วนัทนิี  ภกูองชนะ สระบรีุ
18812 51207 นาง ธารทพิยแ  นิธอิุทยั สระบรีุ
18813 64845 นาง พรธภิา  เสนเกล้ียง สระบรีุ
18814 50138 นาง ปรีดาภรณแ  สุยะต฿ะ สระบรีุ
18815 50140 นาย สุรพล  เอาผล สระบรีุ
18816 53823 นาย พรชัย  ไขสกุล สระบรีุ
18817 14321 วาที่ร.ต. เสฏฐวฒิุ  นาคทั่ง สระบรีุ
18818 14322 นางสาว วนัเพญ็  มุนนี สระบรีุ
18819 14323 นาย ณิชกฤช  สุขสําราญ สระบรีุ
18820 41471 นาย ธนัยพล  เอี่ยมวไิล สระบรีุ
18821 42426 นาง จีราภา  แจมศิริ สระบรีุ
18822 64175 นางสาว กัญญแฐญา  ประทปีทอง สระบรีุ
18823 65781 นางสาว ศิริรัตนแ  ไวยกิจ สระบรีุ
18824 56483 นาง บษุรินทรแ  อารีสนั่น สระบรีุ
18825 56485 นาง วลิาวรรณ  มณีศิริ สระบรีุ
18826 67064 นาง กรองแกว  ผาเงิน สระบรีุ
18827 49912 นาย ฐกฤต  ธนาสิทธิพ์นัธแกุล สระบรีุ
18828 52056 นางสาว ศุจีภรณแ  ทองอิ่ม สระบรีุ
18829 59470 ส.อ. ธรีศักด์ิ  มณีศิริ สระบรีุ
18830 67446 นางสาว รัชนี  ศรีหาบวั สระบรีุ
18831 40370 นางสาว สิริพรรณ  ชลีกรชูวงศแ สระบรีุ
18832 21244 นาง พศิมัย  วรรณชนะ สระบรีุ
18833 21246 นาง ศิริพร  อินทรฤทธิ์ สระบรีุ
18834 33740 พ.อ.อ. อํานาจ  นอยดี สระบรีุ
18835 33743 นาง ทพิวรรณ  สิงหแทอง สระบรีุ
18836 45179 นาย ธนัช  อินทนิล สระบรีุ
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18837 3993 นางสาว กัญญแนลิน  เอื้อธชัพนัธแ สระบรีุ
18838 3995 นาง เพช็ราภรณแ  ประสพผล สระบรีุ
18839 52020 นาง ชัฏชฎา  ชะเอมเทศ สระบรีุ
18840 52021 นาย สุพตร  สุณะเทพ สระบรีุ
18841 52051 นางสาว ชัญญานุช  วดัเมือง สระบรีุ
18842 53193 นาย ศราวธุ  แปนูขํา สระบรีุ
18843 37934 นาง สายรุง  ศรีวรพงษแ สระบรีุ
18844 37942 นาง สุชญา  แตงสุวรรณ สระบรีุ
18845 303 นาย สมชาย  กวางทอง สระบรีุ
18846 48023 นางสาว สุดาทพิยแ  อุบลกาญจนแ สระบรีุ
18847 9561 นางสาว ศิริพร  คารมสม สระบรีุ
18848 59411 นาย สมยศ  วงษแจีน สระบรีุ
18849 6645 นาย ทศพร  บษุบงคแ สระบรีุ
18850 11869 นาง ณิตยา  อิ่มเรืองศรี สระบรีุ
18851 11870 นาง รุงนภา  พภิพ สระบรีุ
18852 50965 นางสาว ผาณิต  เลาหววิฒันแ สระบรีุ
18853 60288 นาง ไพรินทรแ  มานะการ สระบรีุ
18854 37936 นาย ไพฑูรยแ  อวมเชื้อ สระบรีุ
18855 37939 นาย สุวจิักขณแ  มณฑาทอง สระบรีุ
18856 37940 นางสาว ชุติกาญจนแ  พแุค สระบรีุ
18857 59886 นาง จารุณี  พลเสน สระบรีุ
18858 59887 นาง ประคอง  ราศรี สระบรีุ
18859 66798 นาง กันตแกนิษฐแ  นาราสิทธโิชค สระบรีุ
18860 37932 นาย สุวฒันแ  สายชม สระบรีุ
18861 49985 นาง ณฐมนตแ  ปยุฝูาย สระบรีุ
18862 6650 นาง จันทรแทพิยแ  ศรีสอาด สระบรีุ
18863 6658 นาง ยุพเยาวแ  มาสุข สระบรีุ
18864 15695 นาย อุทศิ  จิตรธรรม สระบรีุ
18865 47538 นาง ไพเราะ  บษุบงคแ สระบรีุ
18866 39813 นาง ญชิตา  แกวผดุง สระบรีุ
18867 20076 นางสาว สุภาภรณแ  กลอมกลม สระบรีุ
18868 29390 นาง เกษา  จิตรธรรม สระบรีุ
18869 60368 นาง วไิล  แผลงศร สระบรีุ
18870 3994 นาย วฒันกูล  เจริญสุข สระบรีุ
18871 7425 นาง เพชราภรณ  มาชัยยะ สระบรีุ
18872 52595 นางสาว ภาวณีิ  ดีสุข สระบรีุ
18873 51734 นาง โรจนียแ  โรจนะ สระบรีุ
18874 29391 นาง อุมาภรณแ  ภาดี สระบรีุ
18875 34829 นาง พไิลพร  สุรวทิยแ สระบรีุ
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18876 34831 นางสาว วไิลพร  มาลาแดง สระบรีุ
18877 58213 นาง กัญจนพร  แหยมนุช สระบรีุ
18878 62886 นาง ปรินดา  เมธวีชิชวชัราธร สระบรีุ
18879 57150 นางสาว น้ําฝน  คําพุม สระบรีุ
18880 49320 นาย สุภทัร  คงสมบตุร สระบรีุ
18881 2714 นาย อนุพงศแ  ปราสัย สระบรีุ
18882 25191 วาที่ร.ต. อภชิาติ  นามมุงคุณ สระบรีุ
18883 30357 นาง สุมีนา  อรรถชัยพานิช สระบรีุ
18884 60478 นางสาว จิรปรียา  พานนิ่ม สระบรีุ
18885 64962 พ.อ.อ. ไพบลูยแ  ทรัพยแพนัธแ สระบรีุ
18886 68376 นางสาว จิราภรณแ  รุงขาว สระบรีุ
18887 308 นาย สมัคร  หยดยอย สระบรีุ
18888 33747 นางสาว จิรปรียา  สุขปะทวิ สระบรีุ
18889 64941 นางสาว อารียา  สระผล สระบรีุ
18890 10937 นางสาว วชัลี  จันทะแจม สระบรีุ
18891 62829 นางสาว ชนกสุดา  ดังโพนทอง สระบรีุ
18892 65981 นาง ทศันแมน  ภูพานิช สระบรีุ
18893 116 นางสาว ปใทมาภรณแ  มีจิต สระบรีุ
18894 45183 นางสาว น้ําผ้ึง  เอี่ยมสําราญ สระบรีุ
18895 45184 นาย ธรีภทัรแ  ศิริปี สระบรีุ
18896 45186 นางสาว เบน  คูณทวี สระบรีุ
18897 45187 นาย ณัฐพรต  ชุมมั่น สระบรีุ
18898 59198 นาง นันทวรรณ  พมิพสิาร สระบรีุ
18899 66967 นางสาว นิตยา  สุวรรณเพช็ร สระบรีุ
18900 34841 นางสาว ศิรประภา  วงคแบงั สระบรีุ
18901 24328 นาง สุภสัสร  แกวเรือนจันทรแ สระบรีุ
18902 31748 นางสาว สุกัญญา  สุขใหญ สระบรีุ
18903 52597 นาย ปรีชาชาญ  มหาธนไพศาล สระบรีุ
18904 59410 นางสาว อรุณี  ดวงอําไพ สระบรีุ
18905 48029 นางสาว สลิลทพิยแ  แกวมรกต สระบรีุ
18906 51599 นาย ชุมพล  พริิยะ สระบรีุ
18907 62216 นาย อดุลยแ  ปรุาสะเน สระบรีุ
18908 24321 นาย พฒันแ  อุทยัสา สระบรีุ
18909 24322 นาง สุนิศา  หาญลือ สระบรีุ
18910 24324 นาย อํานาจ  พเิทศ สระบรีุ
18911 33750 นาย สุวชิา  มาลินันทแ สระบรีุ
18912 33751 นางสาว จารุวรรณ  หอมทอง สระบรีุ
18913 55943 นาย มนตรี  ดวงจันทรแ สระบรีุ
18914 14680 นาง มณฑา  พดัเกร็ด สระบรีุ
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18915 46487 นาง ปาริชาติ  ประทมุทอง สระบรีุ
18916 56064 พ.อ.อ. พสิิษฐแ  แพงแกว สระบรีุ
18917 66013 จ.อ. นิวฒันแ  จันทรแงาม สระบรีุ
18918 3972 นาย สุขสันตแ  สุขสม สระบรีุ
18919 37897 นางสาว สุภารัตนแ  คงแกว สระบรีุ
18920 62658 นางสาว ปใญจพฒันแ  วารีสุวรรณแ สระบรีุ
18921 26285 นาย ทวพีงศแ  เมธวีชิชวชัราธร สระบรีุ
18922 30514 นาง กัญชพร  เกตุเรน สระบรีุ
18923 43567 นาย อัครา  ยุบยําแสง สระบรีุ
18924 48032 นาง อัจฉรา  นธวีนาพนัธแ สระบรีุ
18925 49260 จ.อ. เสกสรร  สรอยเสนาะ สระบรีุ
18926 58658 นาง วนัเพญ็  สะใบบาง สระบรีุ
18927 58659 นางสาว รุงศรี  คงสมบรูณแ สระบรีุ
18928 67460 นางสาว ขวญัเรือน  คําพมิพา สระบรีุ
18929 46462 ส.อ. วสันตแ  ศรีเดช สระบรีุ
18930 48025 นาย ดนัย  กมลคร สระบรีุ
18931 64870 นางสาว ณัฎธแนรียแ  ศิลมั่น สระบรีุ
18932 28971 นาง รัชนี  แมนพยัคฆแ สระบรีุ
18933 31753 นาย อินทรโชติ  ศริพนัธุแ สระบรีุ
18934 34832 นาง จริยา  จันทาโลก สระบรีุ
18935 40980 นางสาว สาวศิตรี  ฝีกระโทก สระบรีุ
18936 60825 นาง เขมณัฎฐแ  กล่ันขํา สระบรีุ
18937 19624 นางสาว ดวงพร  อินทรวเิศษ สระบรีุ
18938 4007 นาย จงกล  บางเหลือง สระบรีุ
18939 42765 นาง ธนัญญาณแ  พนูชัย สระบรีุ
18940 3980 นาย ธนชาติ  สมอไทย สระบรีุ
18941 16371 นางสาว สิริกานตแ  เปรินกุล สระบรีุ
18942 22527 นาย สมชาย  ตามการ สระบรีุ
18943 22528 นาย ธนกฤต  แยมประโคน สระบรีุ
18944 25195 นางสาว สุพศิ  แจงพมิาย สระบรีุ
18945 64280 นาง อินทริา  สุวรรณพฒันแ สระบรีุ
18946 3974 นางสาว ขวญัเรือน  อิ่มมูล สระบรีุ
18947 3975 นางสาว วงศแศิริ  สมกําเนิด สระบรีุ
18948 3977 นางสาว ศิริรัตนแ  อิ่มมูล สระบรีุ
18949 17500 นาง อรทยั  คงเจริญ สระบรีุ
18950 17501 นาย ภวูกร  สําราญสุข สระบรีุ
18951 17502 นาง เสริมทรัพยแ  ฟกูําเนิด สระบรีุ
18952 47946 นาง วรนิชชา  นิจบรรณ สระบรีุ
18953 68017 นาย ณรงคแพล  ผองสุวรรณ สระบรีุ
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18954 53953 นางสาว นภาภรณแ  สารีคํา สระบรีุ
18955 46832 นางสาว ศรุดา  ใหมเอี่ยม สระบรีุ
18956 60037 นาง วนัทนันทแ  จันทโสภณ สระบรีุ
18957 61238 นาง สราลี  ทองพมิพแ สระบรีุ
18958 67798 นาง วนัเพญ็  โสรีกุล สระบรีุ
18959 67799 นางสาว รัชนีพร  นาพทุธา สระบรีุ
18960 67801 นาย ดํารงศักด์ิ  กลัดออน สระบรีุ
18961 67802 นาง วไิลพร  สุริยะวงษแ สระบรีุ
18962 67804 นาง ธนพร  ศรีคต สระบรีุ
18963 67805 นาง ฐานิตา  ราชวงษแ สระบรีุ
18964 3968 นาย จุมพล  กองทอง สระบรีุ
18965 47545 นางสาว นันทวนั  ดวงสุวรรณแ สระบรีุ
18966 66788 นางสาว กัลยรัตนแ  สุนทรสวสัด์ิ สระบรีุ
18967 26286 นางสาว สุรี  นาคินทรแ สระบรีุ
18968 37953 นางสาว เนตรนภา  สิงหแเถื่อน สระบรีุ
18969 65984 นางสาว วารี  หอมทอง สระบรีุ
18970 65985 นางสาว สิริภทัรา  สุพรรณรัตนแ สระบรีุ
18971 37955 นาง กนกวรรณ  ศรีคต สระบรีุ
18972 43568 นางสาว พรทพิยแ  โตโสภณ สระบรีุ
18973 55786 นางสาว วรัฏฐา  ประชีพฉาย สระบรีุ
18974 20324 นาง ภทัราจิต  จุลเจิม สระบรีุ
18975 33758 นาง อนันตแตา  บญุมาก สระบรีุ
18976 48044 นาย จตุพร  โพธิท์อง สระบรีุ
18977 56028 นางสาว ทพิวรรณ  มณโฑ สระบรีุ
18978 60671 นาย ประสิทธิ ์ เสนเกล้ียง สระบรีุ
18979 307 นาย ธนวชัร  แมนพยัคฆแ สระบรีุ
18980 28785 นาง กนิษฐา  กิ้มสงวน สระบรีุ
18981 56139 นาง วาสนา  นิลคูหา สระบรีุ
18982 3969 นาย วทิศิ  กองทพิยแ สระบรีุ
18983 58871 นางสาว ปราณี  ศิริปาน สระบรีุ
18984 21248 นาย นุกูล  ยืนยง สระบรีุ
18985 21250 นาง กฤษณา  กุณนา สระบรีุ
18986 58844 นางสาว เกศกัญญา  จินดาวงศแ สระบรีุ
18987 24309 นาง อัญชลี  แจงหรัิญ สระบรีุ
18988 31756 นางสาว พริสา  คุณต๊ิบ สระบรีุ
18989 51736 นาย นฤมิต  ศรีแสง สระบรีุ
18990 52301 นาย ภกัดี  ดวงแกว สระบรีุ
18991 58416 นาง วนิิดา  กองทอง สระบรีุ
18992 60038 นาย ยอดฤทธิ ์ ธนูศิลป สระบรีุ
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18993 67032 นางสาว ปใทมา  รอดศรี สระบรีุ
18994 57216 นาง นวพร  บญุมี สระบรีุ
18995 12018 นางสาว กัญญแพชิญา  ผลากุล สระบรีุ
18996 67800 นางสาว เกศแกว  อุบลวรรณ สระบรีุ
18997 42754 นาง อศิรวรรณ  สาระเดโช สระบรีุ
18998 50391 นางสาว สองแสง  สําอางคแอินทรแ สระบรีุ
18999 3973 นาง สายชล  จิตรแทยั สระบรีุ
19000 46828 นาง วลัยรัตนแ  พดุวเิศษ สระบรีุ
19001 48041 นาย ประสาน  สันตระกูล สระบรีุ
19002 54038 นาง เอื้อมพร  นวลวลัิย สระบรีุ
19003 23575 นางสาว จารุวรรณแ  พฒุพชิัย สระบรีุ
19004 23576 นาง ทศันียแ  ทองอุน สระบรีุ
19005 50392 นางสาว จุฬารัตนแ  ชิดสวน สระบรีุ
19006 50827 นางสาว ทฆิัมพร  จําปาทอง สระบรีุ
19007 65986 นางสาว มลลัดดา  เกตุมณี สระบรีุ
19008 44815 ส.ต.ท. ธราธร  สิงหแปลอด สระบรีุ
19009 20322 นาง จิตติมา  อภรัิกขิตบญุญา สระบรีุ
19010 20323 นาง หฤษนันทนแ  จันทะโข สระบรีุ
19011 33754 นาย พนมศักด์ิ  วลัิยเลิศ สระบรีุ
19012 51558 นางสาว สายฝน  ยอดวชิา สระบรีุ
19013 11758 นาง รวมพร  ไชยหงษแ สระบรีุ
19014 46836 นาย จรัญ  บตุรดี สระบรีุ
19015 46838 นางสาว กรองกาญจนแ  สุภาจรูญ สระบรีุ
19016 46834 นาย สมยศ  ไพบลูยแสุข สระบรีุ
19017 3988 นาง พลอยไพลิน  ศรีสุทธิ์ สระบรีุ
19018 24685 นาง อําไพร  ศรีนนทแ สระบรีุ
19019 37474 นางสาว น้ําผ้ึง  คุณาพนัธุแ สระบรีุ
19020 41446 นาง อรนิตยแ  ชูสวาง สระบรีุ
19021 52023 นางสาว วฒันา  วลัิยเลิศ สระบรีุ
19022 50139 นาย สิริชัย  ประทมุมา สระบรีุ
19023 3999 นาย กอรดอน  เดชชาญชัย สระบรีุ
19024 4002 นาย นิยม  สาลี สระบรีุ
19025 4003 นาง มณีรุง  ตวนันา สระบรีุ
19026 4006 นาง ทศัญมาศ  ประพฤติถอย สระบรีุ
19027 47543 นาง พทัธแธรีา  ภทัรวฒิุโชติพงศแ สระบรีุ
19028 47547 นาย เรวตัร  แกวใจจิราพชัร สระบรีุ
19029 52684 นาง แสงเดือน  แกวใจจิราพชัร สระบรีุ
19030 61557 พ.จ.อ.หญิง จันทรแเพญ็  พทุธกิุล สระบรีุ
19031 63684 นาง อรุณศรี  ปใญญาชน สระบรีุ
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19032 49893 นาย ขวญัชัย  รุงทวอีนันตแ สระบรีุ
19033 49988 นาย เจริญ  ดวงศิริ สระบรีุ
19034 33741 นาง นฤมล  แฉลมลักษณแ สระบรีุ
19035 27158 นาง ประภาศิริ  บญุยรัตกลิน สระบรีุ
19036 37945 นาย อุทยั  สีแสด สระบรีุ
19037 48802 นาง รัตติกาล  ชะเอมเทศ สระบรีุ
19038 60177 นางสาว พรรณียแ  ลีเพง็ สระบรีุ
19039 28683 นางสาว นพศร  ศรีชัย สระบรีุ
19040 31757 นาย ธนกฤต  ธนสารภทัรพานิช สระบรีุ
19041 37958 นาย มนัส  อัมภรัช สระบรีุ
19042 41319 นางสาว สุรีรัตนแ  สุขศรีปล่ัง สระบรีุ
19043 34840 นางสาว นิโลบล  ชารินทรแ สระบรีุ
19044 50829 นาง สุวรรณ  ภมูิ์มี สระบรีุ
19045 50834 นางสาว นิตยา  ปนุโสนิ สระบรีุ
19046 67155 นางสาว สมบญุ  แกวสุข สระบรีุ
19047 54830 นางสาว วชิุดา  มีบบุผา สระบรีุ
19048 11506 นาย ชาญณรงคแ  ศรบริสุทธิ์ สระบรีุ
19049 55194 นางสาว ภานุมาศ  แกวเจือ สระบรีุ
19050 63424 นางสาว พชิญาภา  เจริญ สระบรีุ
19051 8381 นางสาว นิษฐแวดี  ศักดินนทแชัยกุล สิงหแบรีุ
19052 8385 นาง นริศรา  เพง็แยม สิงหแบรีุ
19053 62221 นาง สุปรียา  โพทลู สิงหแบรีุ
19054 68556 นาง ปรีญาพชัญแ  ศักดินนทแชัยกุล สิงหแบรีุ
19055 7708 นาย ภญิโญ  ปญุญาคม สิงหแบรีุ
19056 7709 นางสาว กุญชแชญา  ขวญันาค สิงหแบรีุ
19057 7710 นาย วรียุทธ  เฉียงพมิาย สิงหแบรีุ
19058 7712 นางสาว พจมาศ  คงคามี สิงหแบรีุ
19059 40429 นางสาว วชิราภรณแ  ผดุงจิตตแ สิงหแบรีุ
19060 41458 นาง ยุภาภรณแ  พานทองวฒันกุล สิงหแบรีุ
19061 41459 นางสาว ดาวรรศแ  โฉมฉาย สิงหแบรีุ
19062 54057 นาย ธนิศรแพล  ขุนออน สิงหแบรีุ
19063 44298 นาย วรีะ  สระแพ สิงหแบรีุ
19064 54222 นาย สุรินทรแ  หุมไหม สิงหแบรีุ
19065 41460 นางสาว อังคนี  เชื้อปยุ สิงหแบรีุ
19066 41887 นาง พมิพแชนก  ศรีทรง สิงหแบรีุ
19067 61379 นาง อรัญญา  ทองเนียม สิงหแบรีุ
19068 61380 นางสาว ประไพศรี  เชยสาคร สิงหแบรีุ
19069 64423 นาย อนันตแ  นิลยอย สิงหแบรีุ
19070 40430 นาง บญุเตือน  เครือแกว สิงหแบรีุ
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19071 61535 นาย ภกัดี  ไมเล้ียง สิงหแบรีุ
19072 61537 นาง ชนิสรา  ศักด์ิศรีชนารักษแ สิงหแบรีุ
19073 37918 นาย วฒันะพงษแ  แจมอุทยั สิงหแบรีุ
19074 38239 นางสาว ดลณภทัร  สัมฤทธิ์ สิงหแบรีุ
19075 62825 นาย โชคอนันตแ  จันทรแฤทธิ์ สิงหแบรีุ
19076 37913 นาง ภาวนา  จันทยพงษแศรี สิงหแบรีุ
19077 548 นางสาว เอื้ออารี  ขําประไพ สิงหแบรีุ
19078 49856 นางสาว จิราพร  สิงหแพรหมมาศ สิงหแบรีุ
19079 57007 นาง อุมาพร  ขุนออน สิงหแบรีุ
19080 63710 นางสาว ณภสกร  กิมบญุ สิงหแบรีุ
19081 63711 นาย บณัฑิตยแ  จงธรรม สิงหแบรีุ
19082 64588 นาง ดาราวรรณ  วเิลปนะ สิงหแบรีุ
19083 64590 นางสาว สุกัญญา  พนัธแไมสี สิงหแบรีุ
19084 8386 นาย วรัิตนแ  อึ้งพานิช สิงหแบรีุ
19085 8387 นาย โกวทิยแ  ทองศรี สิงหแบรีุ
19086 8393 นางสาว อัญชลี  ยานไกล สิงหแบรีุ
19087 34756 นางสาว อนุกูล  กวางขวาง สิงหแบรีุ
19088 41875 นาย ศราวธุ  เอี่ยมสอาด สิงหแบรีุ
19089 57428 นาย คณนาค  สุขใจ สิงหแบรีุ
19090 57429 นางสาว อธพิร  แสงนวล สิงหแบรีุ
19091 57430 นาง บญุนิศา  มหาชีวสกุล สิงหแบรีุ
19092 57431 นาย ธนากฤต  คลายหะนา สิงหแบรีุ
19093 65210 นางสาว สุรีพร  วงศแสาหราย สิงหแบรีุ
19094 23232 นาย ดิเรก  ผองทรัพยแ สิงหแบรีุ
19095 31739 นาย ชูชาติ  เพาะปลูก สิงหแบรีุ
19096 66951 นางสาว สุดารัตนแ  อรัญภติู สิงหแบรีุ
19097 66952 นางสาว ณัฐชนก  จริงดี สิงหแบรีุ
19098 17997 นาง นิภา  บวัพนัธแ สิงหแบรีุ
19099 34820 นาย มนตแรัตนแ  เขียวสะอาด สิงหแบรีุ
19100 49287 นาง มณีวรรณ  สิงหแสกุล สิงหแบรีุ
19101 61811 นาง สุรารักษแ  อุทาวงคแ สิงหแบรีุ
19102 67772 นางสาว ปยิะนุช  อัศวภษูติกุล สิงหแบรีุ
19103 68431 นางสาว นงเยาวแ  บญุสันตแ สิงหแบรีุ
19104 68625 นาย เอกชัย  ปาละ สิงหแบรีุ
19105 68626 นางสาว สกุลรัตนแ  พลูวงษแ สิงหแบรีุ
19106 67830 นางสาว พชัรินทรแ  ลีลาปยิวฒันแ สิงหแบรีุ
19107 40432 นางสาว ณัฏฐแพฒันแ  สุขปรีดา สิงหแบรีุ
19108 57621 นาง ปใญจพร  แตงทอง สิงหแบรีุ
19109 63666 นาง นาราภทัร  ณัฐวสุธา สิงหแบรีุ
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19110 63667 นาง สุกัญญา  เสาทอง สิงหแบรีุ
19111 63668 นาง สุธมิา  พนัธแศิริ สิงหแบรีุ
19112 63669 นาง วาสนา  เศรษฐี สิงหแบรีุ
19113 63671 นางสาว สุมาลี  เกษษา สิงหแบรีุ
19114 63672 นาง นราพร  สุครพธันแ สิงหแบรีุ
19115 63702 นางสาว พรศิริ  แยมบู สิงหแบรีุ
19116 66916 นาง วนันา  เชษฐา สิงหแบรีุ
19117 67020 นางสาว รุงทวิา  จันทรแสวน สิงหแบรีุ
19118 7702 นาย บรรลือชัย  ภมูี สิงหแบรีุ
19119 40965 นางสาว วาสนา  เหลือสิงกุล สิงหแบรีุ
19120 40966 นาย ชินวฒิุ  อาศนแวเิชียร สิงหแบรีุ
19121 49019 นางสาว มลฤดี  โพธโิต สิงหแบรีุ
19122 54029 นาย ทนิกร  คําภา สิงหแบรีุ
19123 54656 นางสาว สุกัญญา  แสนพนัธแ สิงหแบรีุ
19124 7704 นาง จีระภา  ผลบญุ สิงหแบรีุ
19125 17344 นาย เอนก  นิยมผล สิงหแบรีุ
19126 54220 นาย มนตรี  ทมิเทพ สิงหแบรีุ
19127 58383 นาย เจษฎา  กล่ินดอกแกว สิงหแบรีุ
19128 58384 นางสาว วฒันา  ไพรดํา สิงหแบรีุ
19129 58859 นาย ศรุติพงศแ  ศรีชัย สิงหแบรีุ
19130 62828 นาย มนตรี  กันเผือก สิงหแบรีุ
19131 7699 นาย พรเทพ  ทบัทมิทอง สิงหแบรีุ
19132 25602 นางสาว ภทัรแนรินทรแ  เอี่ยมเสือ สิงหแบรีุ
19133 54225 นาง วริมณ  ศรีชัย สิงหแบรีุ
19134 8388 นางสาว จริยาภรณแ  พมิทนตแ สิงหแบรีุ
19135 40431 นาย สามารถ  มาระจันทรแ สิงหแบรีุ
19136 49857 นางสาว ภรณแธมณพรรณ  จังสถิตยแ สิงหแบรีุ
19137 49854 นางสาว ขวญัชนก  สอดศรี สิงหแบรีุ
19138 16154 นางสาว จําลองลักษณแ  สุขสโมสร สิงหแบรีุ
19139 27086 นาย กิตติศักด์ิ  นิลหตุ สิงหแบรีุ
19140 67889 นาง อรุณี  คําบริสุทธิ์ สิงหแบรีุ
19141 56954 นางสาว นุชนารถ  วรรณศิริ (ขันต฿ะ) สิงหแบรีุ
19142 11981 นาง จุฑา  นิ่มนวลสกุล สิงหแบรีุ
19143 47128 นางสาว น้ําฝน  เหนี่ยงจิตตแ สิงหแบรีุ
19144 57535 นางสาว สุภาภรณแ  กล่ินประทมุ สิงหแบรีุ
19145 61293 นาย นราชัย  ดีเขียวดํารง สิงหแบรีุ
19146 66803 นางสาว พลอยชมพ ู นิลพฤกษแ สิงหแบรีุ
19147 65209 นาง เยาวลักษณแ  อินทรแประสิทธิ์ สิงหแบรีุ
19148 47508 นาง พรกนก  ปราโมช ณ อยุธยา สิงหแบรีุ
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19149 66445 นาง กนกรัตนแ  ทองประสิทธิ์ สิงหแบรีุ
19150 753 นาง อรกัญญา  กิตติภณ สุโขทยั
19151 764 นาง พรนิภา  ภูเจริญ สุโขทยั
19152 20928 นางสาว ทพิยแสุคนธแ  พุมเมือง สุโขทยั
19153 44657 นางสาว ณัฏฐิการแ  คําใจดี สุโขทยั
19154 49234 นาง ดาวเรือง  วรนุช สุโขทยั
19155 733 นางสาว ทศัยแญาณี  เคลือบแกว สุโขทยั
19156 25966 นาย พรรศักด์ิ  พลูศิริ สุโขทยั
19157 28353 นาง วาสนา  วฒันวาณิชกิจ สุโขทยั
19158 63931 นางสาว ขวญัเรือน  ฟใกเฟื่อง สุโขทยั
19159 20852 นาง ธญัญารัตนแ  จันทรแสวาง สุโขทยั
19160 37098 นางสาว จารุณี  บางเหล่ือม สุโขทยั
19161 52828 นาง เบญจวรรณ  อินทรแกลอย สุโขทยั
19162 762 นาง จันทรแจิรา  หรัิญนุช สุโขทยั
19163 1109 นาง รตา  เจริญผล สุโขทยั
19164 1110 นางสาว ศิริพร  สังขแทอง สุโขทยั
19165 25959 นาง วรัิญชนา  ทพิยกมลพนัธแ สุโขทยั
19166 28368 นาง สุนียแ  สินทรัพยแเกษตร สุโขทยั
19167 50491 นาง ภคพร  ภทูรัพยแ สุโขทยั
19168 51647 นางสาว อังคณา  เต็งแยม สุโขทยั
19169 58921 นาง วรรณลักษแ  มธพุจนแ สุโขทยั
19170 68264 นางสาว พนัดารา  แสงโรจนแ สุโขทยั
19171 68265 นาง คนึง  กานํา สุโขทยั
19172 20998 นาย ศิริวฒันแ  ศศิศรี สุโขทยั
19173 66676 นางสาว เมตตา  จุลเกตุ สุโขทยั
19174 7089 นาง รุงเพชร  เงินดี สุโขทยั
19175 20877 นาย กฤศ  เมฆพฒันแ สุโขทยั
19176 50645 นางสาว สกุลรัตนแ  โฆษภทัรพมิพแ สุโขทยั
19177 749 นาง หทัญา  โตบญุมา สุโขทยั
19178 752 นาย เอกวทิยแ  จิโน สุโขทยั
19179 46079 นาย ชัชวาลยแ  บญุหวาน สุโขทยั
19180 52384 นางสาว ณัฐชา  ศิริคชพนัธุแ สุโขทยั
19181 13992 นางสาว พมิพร  เดชเดชะ สุโขทยั
19182 67525 นาง นิตยา  ขําเขียว สุโขทยั
19183 67595 นางสาว สุธาสิณี  บญุทร สุโขทยั
19184 725 นาง ประเทอืง  ยุบล สุโขทยั
19185 736 นาย อภฌิา  กานํา สุโขทยั
19186 751 นางสาว เยาวเรศ  คงคีรี สุโขทยั
19187 1111 นาย วรีะชัย  จูทอง สุโขทยั
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19188 21083 นาง ธนัญญา  งามภกัดี สุโขทยั
19189 21085 นางสาว สุพตัรา  สุขแท สุโขทยั
19190 25961 นาง ธญัลักษณแ  นกพึ่ง สุโขทยั
19191 28226 นาย สมบติั  กล่ินเดช สุโขทยั
19192 46708 นาง บศุรินทรแ  มีอัฐมั่น สุโขทยั
19193 66988 นาง เพญ็ศิริ  บญุชุม สุโขทยั
19194 28360 นาย พฒันา  วชิัยเดช สุโขทยั
19195 45042 นางสาว วลิาวลัยแ  ศรีอินแกว สุโขทยั
19196 47806 นาย สุพชิฌายแ  ไมงาม สุโขทยั
19197 18423 นางสาว สายพณิ  พุมกลัด สุโขทยั
19198 20869 นาย ธวชัชัย  ทฆิัมพรธรีวงศแ สุโขทยั
19199 55884 นาย ประวทิยแ  มากอยู สุโขทยั
19200 1092 นาง ธติิสุดา  ทฆิัมพรธรีวงศแ สุโขทยั
19201 62665 นางสาว มัณฑนา  พฒุแดง สุโขทยั
19202 1097 นาย มานพ  พรมเพช็ร สุโขทยั
19203 7092 นางสาว มนทริา  บญุเรือง สุโขทยั
19204 25970 นางสาว วไิลวรรณ  ทยุจันทรแ สุโขทยั
19205 29896 นางสาว มะลิวรรณ  อินทาว สุโขทยั
19206 1082 นาย มนัส  จันทรแแจง สุโขทยั
19207 45325 นางสาว นิภา  แสนเปา สุโขทยั
19208 1088 นาง ปาลิณียแ  ชัยพริิยดํารงคแ สุโขทยั
19209 1102 นางสาว ธญัสิริ  เล็กศิริ สุโขทยั
19210 20915 นาย อนุสร  ประมูลสิน สุโขทยั
19211 32712 นาย เอกรัตนแ  ปรีปาน สุโขทยั
19212 32713 นาง พรพรรณ  ปรีปาน สุโขทยั
19213 996 นางสาว นิภา  หอมหวาน สุโขทยั
19214 1108 นาง สมาภรณแ  ทรัพยแประชา สุโขทยั
19215 13973 นาย ประวทิยแ  ธรรมกุล สุโขทยั
19216 46306 นาง เกศรินทรแ  คุมสา สุโขทยั
19217 66316 นางสาว พชิายาเพญ็  ไชยบรีุ สุโขทยั
19218 773 นางสาว ปณุยนุช  สินประเสริฐรัตนแ สุโขทยั
19219 7090 นาง นลินี  บวักลา สุโขทยั
19220 56323 นาง สวสัดี  ดานพนู สุโขทยั
19221 68598 นาย สุรชาติ  ดารากมล สุโขทยั
19222 68599 นางสาว วารุณี  คําเครือ สุโขทยั
19223 1076 นางสาว ธนัยแชนก  คํานุช สุโขทยั
19224 13971 นาง ฟาูรุง  อุดมผล สุโขทยั
19225 28364 นาง นราภรณแ  บตุรลพ สุโขทยั
19226 39663 นาง ผองฉว ี อินยะ สุโขทยั
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19227 64998 นางสาว มุทติา  เจนจบ สุโขทยั
19228 65626 นาง อารยา  อําทํา สุโขทยั
19229 68532 นาย ฐิติวฒันแ  จันขันสี สุโขทยั
19230 44662 นาย สมชาย  ลายน้ําทอง สุโขทยั
19231 59830 นาง ศิริวรรณ  ยิ้มชาง สุโขทยั
19232 11281 นาง วลิาสินี  จันทรแรอด สุโขทยั
19233 25972 ส.อ. อธปิ  ออนปาน สุโขทยั
19234 31352 นาย ระเวง  เสือสุวรรณ สุโขทยั
19235 60994 นาย ธฤษณัช  เสือแฟง สุโขทยั
19236 62323 นาง รัดดาวรรณ  สุขบญุ สุโขทยั
19237 63597 นาง ปยิะวรรณ  ศรีพยัคฆแ สุโขทยั
19238 64211 นางสาว นิภา  สายสุด สุโขทยั
19239 64618 นาง พลลภตัมแ  สัยยาคม สุโขทยั
19240 38544 นางสาว นันทแนภสั  คีรีมาศทอง สุโขทยั
19241 60729 จ.อ. วฒันา  แปนูเกิด สุโขทยั
19242 6172 นาง วสุ  เทยีมทอง สุโขทยั
19243 31338 นาง นรินทรแ  พรมออน สุโขทยั
19244 1069 นางสาว พนูผล  พลอาจ สุโขทยั
19245 21072 นางสาว วลัลภา  อินทรียแ สุโขทยั
19246 42659 นาง นันทนิตยแ  คฤหะมาน สุโขทยั
19247 48890 นาย ววิศินแ  กสิณบวรเดช สุโขทยั
19248 51732 นาง พนิดา  รักรูธรรม สุโขทยั
19249 55922 นาง สมสง  บํารุง สุโขทยั
19250 55923 นาย ณฐกร  พกุนุน สุโขทยั
19251 11286 นาง ลัชนา  พยม สุโขทยั
19252 44665 นางสาว วไิลพร  เสือเพง็ สุโขทยั
19253 68204 นางสาว ศศิวมิล  บําเรอ สุโขทยั
19254 68205 นางสาว สุภาภรณแ  สมไผ สุโขทยั
19255 20929 นางสาว วทันพร  รอดสิน สุโขทยั
19256 1077 นาย ชุมพร  สาเกกูล สุโขทยั
19257 25960 นางสาว สนิ  ตนประสงคแ สุโขทยั
19258 42954 นาง เรณู  ไกรจันทรแ สุโขทยั
19259 772 นางสาว ทพิากร  ผองแผว สุโขทยั
19260 774 นาย อลงกรณแ  เขียวหาย สุโขทยั
19261 7096 นาย พลัลภ  วฒันา สุโขทยั
19262 49579 นางสาว นัยนา  หลอทอง สุโขทยั
19263 49581 นาง วชัรา  ดีจริง สุโขทยั
19264 52250 นาง บณุยานุช  เดชทรัพยแ สุโขทยั
19265 63930 นางสาว สิริรัตนแ  ศรีพรหมมา สุโขทยั
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19266 726 นาง นิศารัตนแ  พลงาม สุโขทยั
19267 727 นาย สุรชัย  วกิสุวรรณ สุโขทยั
19268 7100 นางสาว ธนิษฐแนันทแ  เอี่ยมหนอ สุโขทยั
19269 68128 นางสาว จตุพร  ไกรกิจราษฎรแ สุโขทยั
19270 7098 นาง วาสนา  จางวางคง สุโขทยั
19271 11271 นาย ดอกรัก  สมซา สุโขทยั
19272 11272 นาง จารุวรรณ  บวบมี สุโขทยั
19273 21001 นาย สุกิจ  จันสน สุโขทยั
19274 50189 นาง วชัรา  เทพทอง สุโขทยั
19275 1001 นาง หนึ่งนุช  ศิริกุล สุโขทยั
19276 5599 นางสาว เพญ็จันทรแ  มั่นคง สุโขทยั
19277 11273 นางสาว จเร  คงเกตุ สุโขทยั
19278 13977 นาง ศรัญญา  จิตรวเิศษ สุโขทยั
19279 20733 นาย จีรศักด์ิ  โหกุย สุโขทยั
19280 25974 นาย นพพร  ละอองนวล สุโขทยั
19281 26675 นาง วรรณี  ไพรินทรแ สุโขทยั
19282 57189 ส.อ. วศิน  เรียงเรียบ สุโขทยั
19283 64338 นาง กนกกาญจนแ  วรศิริ สุโขทยั
19284 64339 นาย ทววีฒิุ  บวัแกว สุโขทยั
19285 65516 นาย อํานาจ  มวนทอง สุโขทยั
19286 67611 นางสาว ชยาภรณแ  นอยทุง สุโขทยั
19287 67612 นาง แพรวนภา  ยิ้มณรงคแ สุโขทยั
19288 732 นาย ราชัน  ดีดกล่ิน สุโขทยั
19289 25998 นาย พล  สํารี สุโขทยั
19290 56038 นางสาว พนัทพิยแ  อินทฤทธิ์ สุโขทยั
19291 66691 นางสาว สุกรรญา  ทองรอด สุโขทยั
19292 48609 นาย มนตรี  เบกิสวาง สุโขทยั
19293 50190 นางสาว นิตยา  บญุโต สุโขทยั
19294 61581 นางสาว อังศิณา  บณัฑิต สุโขทยั
19295 64172 นางสาว ชัชฎาภรณแ  อินนาคกูล สุโขทยั
19296 771 นาง ทกัษณิา  พวงพรอม สุโขทยั
19297 7097 นางสาว เรือนละออ  ดามัง สุโขทยั
19298 25978 นาง พรทพิยแ  ทบัโทน สุโขทยั
19299 25979 นาย ทศพล  พากเพยีร สุโขทยั
19300 37107 นาย สถิตชัย  ยกยิ่ง สุโขทยั
19301 41726 จ.ส.อ. เสกสันตแ  ดํามินเสส สุโขทยั
19302 44663 นาย เอกนรินทรแ  แสงดาว สุโขทยั
19303 65624 นางสาว ฉววีรรณ  พงศทตั สุโขทยั
19304 738 นาย วสันตแ  มากเจียม สุโขทยั
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19305 739 นาง ธนพร  โพธิม์ี สุโขทยั
19306 740 นาง ประวณีา  หลักดี สุโขทยั
19307 744 นาย สกานตแ  หนูสอน สุโขทยั
19308 20753 นาย ฤทธริงคแ  เพิ่มพล สุโขทยั
19309 46311 นาง พชิามญชุแ  แอบเพช็ สุโขทยั
19310 65537 นางสาว วมิลรัตนแ  เผ่ือนยิ้ม สุโขทยั
19311 742 นาง มัลลิกา  เง้ียวเกิด สุโขทยั
19312 11270 นาย วทิวสั  ทั่วดาว สุโขทยั
19313 21080 นาย ทรงยศ  ขวญัเมือง สุโขทยั
19314 28366 นาง นารีรัตนแ  สีสัตยแซ่ือ สุโขทยั
19315 42284 นางสาว พรทพิยแ  ไกรกิจราษฎรแ สุโขทยั
19316 43393 นางสาว ปาณิสรา  ปล้ืมใจ สุโขทยั
19317 767 นาย ธงชัย  กําพรา สุโขทยั
19318 14742 นาง เยาวเรศ  มวงทอง สุโขทยั
19319 43388 นาย สําราญ  พวงพี สุโขทยั
19320 65936 นางสาว สุลาวรรณ  แซตัน สุโขทยั
19321 65938 นาง สุวาริน  สีเอี่ยม สุโขทยั
19322 65939 นาง สุฑารัตนแ  ปิ่นเกตุ สุโขทยั
19323 68461 นางสาว ชโลธร  ทองกรณแ สุโขทยั
19324 66914 นาย สาธติ  ทองอนันตแ สุโขทยั
19325 26327 นางสาว สุดารัตนแ  ปใทมานนทแ สุโขทยั
19326 21671 นาย พพิฒันแ  โชตินอก สุโขทยั
19327 65301 พ.จ.อ. สุรชัย  ภขูมัง สุโขทยั
19328 65900 จ.อ. สงกรานตแ  พานทอง สุโขทยั
19329 65901 นาย อภชิาติ  พานิชสรรพแ สุโขทยั
19330 68440 นางสาว นุชนาท  คชบาง สุโขทยั
19331 33928 นางสาว วารี  หลวงนา สุโขทยั
19332 39665 นางสาว กรรณิการแ  กองทรัพยแ สุโขทยั
19333 54334 นาง นภรณแ  เนียมกําเนิด สุโขทยั
19334 68493 นาย ศรวสัยแ  พทุธปฏโิมกขแ สุโขทยั
19335 20879 นาง รัชนี  ทาสีดา สุโขทยั
19336 340 นาย จิตนุพงศแ  อยูครอบ สุโขทยั
19337 13945 นาง ศิธภิรณแ  ยุทธแธนเวทยแ สุโขทยั
19338 62664 นาง จิราวรรณ  โวหาร สุโขทยั
19339 32719 นางสาว ประสงคแ  จรจัด สุโขทยั
19340 40206 นาย ชนะ  อุดมจิรพฒันแ สุโขทยั
19341 40209 นางสาว อลิสา  แสงจันทรแ สุโขทยั
19342 40210 นางสาว จีราภา  แผลงศร สุโขทยั
19343 53758 นางสาว รัตนา  ผิวแดง สุโขทยั
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19344 48613 นาย อิศวรา  นิลกําแหง สุโขทยั
19345 1019 นาง จุฑามาศ  คงรักษา สุโขทยั
19346 67211 นางสาว ปใทมาภรณแ  เอี่ยมนุย สุโขทยั
19347 1047 นาง นันทา  ชิตพนัธแ สุโขทยั
19348 32726 นาย ณัฐพล  จูสวย สุโขทยั
19349 56832 นาง วมิลมาศ  เจริญรัชตแ สุโขทยั
19350 62514 นางสาว ฐิตินันทแ  มั่นคง สุโขทยั
19351 1089 นาง สุฑามาส  ทรัพยแประเสริฐ สุโขทยั
19352 43383 นางสาว เสาวนียแ  นอยอ่ํา สุโขทยั
19353 1054 จ.ส.อ. สมชาย  ปานบตุร สุโขทยั
19354 1055 นาย ดําเนิน  เมฆสวาง สุโขทยั
19355 20921 นาง ทศันียแ  โปรงนุช สุโขทยั
19356 34478 นาย สานิต  ไกแกว สุโขทยั
19357 59583 จ.อ. นราศักด์ิ  ปานบตุร สุโขทยั
19358 1062 นาย มนัส  คงประจักษแ สุโขทยั
19359 40181 นางสาว เสาวนียแ  อ่ํายิ้ม สุโขทยั
19360 34738 นาย ธนกฤต  ตรีศร สุโขทยั
19361 66677 นางสาว พนัธมาศ  บตุรลพ สุโขทยั
19362 66678 นางสาว วนิดา  รวมสุข สุโขทยั
19363 1025 นาง เสนหแ  สุวรรณทา สุโขทยั
19364 20920 นาง ศิริพร  มีบญุ สุโขทยั
19365 64453 นางสาว นันทแนภสั  ทองฟาู สุโขทยั
19366 67133 นาย อภชิัย  ปรากฎวงษแ สุโขทยั
19367 756 ส.ต.ท. บรรจง  พรมเมืองดี สุโขทยั
19368 1070 นาย บญุสง  เมืองวนั สุโขทยั
19369 53917 นาย ปใญญา  ยอดไพบลูยแ สุโขทยั
19370 53921 นาง สมรัก  ชํานาญจุย สุโขทยั
19371 65823 นาย ศราวฒิุ  บวัแกว สุโขทยั
19372 21046 นาย ธรีะชัย  ชาติอุดม สุโขทยั
19373 1024 นาง สุนิสา  ทองปากน้ํา สุโขทยั
19374 44664 นาง สุนทรี  ชํานาญเสือ สุโขทยั
19375 49582 นาย ชาญชัย  มังคะลี สุโขทยั
19376 55000 นางสาว วณิดา  ขวญัวงศแ สุโขทยั
19377 55001 นาง ธนพร  อินผูก สุโขทยั
19378 55002 นาย วรชาติ  กาวลัิย สุโขทยั
19379 55005 นางสาว พเยาวแ  กลอมจาด สุโขทยั
19380 55274 นาย มานะ  พฒุรัตนา สุโขทยั
19381 55278 นางสาว สุคนทพิยแ  จินารักษแ สุโขทยั
19382 61554 นางสาว กัญจนพร  ราชดารา สุโขทยั
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19383 63486 นางสาว ศรีไพร  คํานวล สุโขทยั
19384 67355 นางสาว สุรัสวดี  บญุสนอง สุโขทยั
19385 68439 นางสาว จิรัฐฑิกาล  จานาค สุโขทยั
19386 20938 นาย บลัลังกแ  ดําปกิ สุโขทยั
19387 34479 นางสาว ศรุภา  นิลพนัธุแ สุโขทยั
19388 34480 นาย กมลวชิ  โปรงนุช สุโขทยั
19389 55514 นางสาว เบญจวรรณ  จุยตาย สุโขทยั
19390 13964 นาย จตุพร  ทตุะกิจ สุโขทยั
19391 25985 นางสาว กฤตวรรณ  มธรุะ สุโขทยั
19392 55121 นางสาว นัทธมนตแ  ทดัวงษแ สุโขทยั
19393 64760 นางสาว ธดิารัตนแ  เกิดทอง สุโขทยั
19394 67432 นางสาว วชิรญาณแ  ปลุกเศก สุโขทยั
19395 1015 นางสาว รุงฟาู  โฉมเติม สุโขทยั
19396 25995 นาย ดาเราะ  ดีเหลือ สุโขทยั
19397 37108 นางสาว ปราณี  สีปา สุโขทยั
19398 62925 นางสาว ภสัสรแญาณแ  แสนเขียววงศแ สุโขทยั
19399 1007 นาย ถวลิ  ขอบทอง สุโขทยั
19400 1023 นาย ธรีพล  อาริยกุล สุโขทยั
19401 21071 นางสาว จารุณี  องอาจ สุโขทยั
19402 58204 นาง ธนาภรณแ  ธนสัมบณัณแ สุโขทยั
19403 63832 นาย เดน  นวลไธสง สุโขทยั
19404 63833 นาง ปวนีา  จงแจมฟาู สุโขทยั
19405 65394 นาย ปริญญา  ถมปใกษแ สุโขทยั
19406 22902 นางสาว พรพนิัส นวลจันทรแ  อุทกะเสน สุโขทยั
19407 25874 นางสาว วภิาวนิี  ทองคํา สุโขทยั
19408 1008 นางสาว นัยนันทแ  เจียรนัย สุโขทยั
19409 55515 นางสาว พมิพแกมล  จันทรแเจริญ สุโขทยั
19410 1016 นาง รัตนา  ชัยวเิศษ สุโขทยั
19411 1018 นาง พมิพแสิริ  พรมชาติ สุโขทยั
19412 25990 นาย พเิชษฐแ  ขวญัเชียว สุโขทยั
19413 45052 นาง ทรงศรี  กําทรัพยแ สุโขทยั
19414 66974 นาง พไิลวรรณ  แกวใจ สุโขทยั
19415 1009 นาง รุงทวิา  เทยีนเงิน สุโขทยั
19416 66839 นางสาว กุลยากรณแ  คนมั่ง สุโขทยั
19417 997 นาย มนตรี  จันทนแหอม สุโขทยั
19418 25997 นาย สมพงษแ  บตุรลพ สุโขทยั
19419 41334 นาง สุกัญญา  ทวพีงษแอภชิาต สุโขทยั
19420 43395 นาย วฒิุชัย  ลําจวน สุโขทยั
19421 64983 นาย เรวตั  พรอมวงศแ สุโขทยั
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19422 64984 นางสาว กรองทพิยแ  ศรีจันทบั สุโขทยั
19423 64985 นาย นําโชค  สุดสวาท สุโขทยั
19424 1034 นาง เกศรินยา  อินปฐม สุโขทยั
19425 1036 นาย สมัชชา  ชมกล่ิน สุโขทยั
19426 29990 นาย นวรัตนแ  อินทรประพนัธแ สุโขทยั
19427 43881 นางสาว สกุณี  เหล็กศิริ สุโขทยั
19428 58687 ส.อ. ธรีะเวทยแ  ซับซอน สุโขทยั
19429 58690 นางสาว ฐปนียแ  ทั่งรอด สุโขทยั
19430 1011 นาง อําไพ  เพช็รแอน สุโขทยั
19431 1012 นาย วทิยา  เกษรพรหม สุโขทยั
19432 1013 นาย ธรีพล  เกษา สุโขทยั
19433 15706 นางสาว สุวรรณ  ทรัพยแศิริกาญจนา สุโขทยั
19434 20945 นาง วรียา  ดาสาลี สุโขทยั
19435 50490 นางสาว ธดิารัตนแ  จันทรแสิงหแ สุโขทยั
19436 1022 นาย สุเทพ  สังขแทอง สุโขทยั
19437 21028 นาง กัณฐิกา  เกษรนอย สุโขทยั
19438 45050 นาย สมยศ  คตสุข สุโขทยั
19439 13966 นาย เอกชัย  ปใกษี สุโขทยั
19440 13968 นาย ประเสริฐ  ดีวนั สุโขทยั
19441 21021 นางสาว กรรณิกา  ทองมา สุโขทยั
19442 26000 นาย ศุภวชิญแ  มีเจริญ สุโขทยั
19443 26001 นาย พษิณุ  สิงหแทอง สุโขทยั
19444 28379 นางสาว ธนิดา  หนุนนาค สุโขทยั
19445 28381 นาง เฉลา  บญุมั่น สุโขทยั
19446 43400 นางสาว กานตแญาดา  พุมทบัทมิ สุโขทยั
19447 65529 นาง นพมาศ  กิตติขจร สุโขทยั
19448 65534 นางสาว ปใทมา  วรรณวไิชยนาวนิ สุโขทยั
19449 65541 นางสาว อรพนิ  รบชาง สุโขทยั
19450 21107 นางสาว หนึ่งฤทยั  หนุนนาค สุโขทยั
19451 50380 นาย อัศวนิ  สังขวฒิุ สุโขทยั
19452 50385 นางสาว นราภรณแ  สุนานันทแ สุโขทยั
19453 1027 นางสาว พนมพร  สมมิตร สุโขทยั
19454 1028 นาย พงศแสิน  วงศแเขื่อนแกว สุโขทยั
19455 20844 นาย จเร  นวลจันทรแ สุโขทยั
19456 1042 นางสาว วนัเพญ็  มากมา สุโขทยั
19457 9033 นาย อาทติยแ  ราชนุย สุโขทยั
19458 20955 นางสาว ลัดดา  เจริญรอบ สุโขทยั
19459 21615 นาง วริษา  ธาระเสพ สุโขทยั
19460 42290 พนัจาโท ฤกษแดี  สวสัด์ิศรี สุโขทยั
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19461 44195 นาย เอนก  หวันา สุโขทยั
19462 57191 นาย กมล  ฤกษแบวร สุโขทยั
19463 62356 นางสาว อรณิชา  ปาละวงศแ สุโขทยั
19464 66687 นางสาว สายธาร  คําทศันแ สุโขทยั
19465 66807 นางสาว สุมิตรา  โอฬาระวตั สุโขทยั
19466 16848 นางสาว เบญจวรรณ  ดําปกิ สุโขทยั
19467 37102 นาง เสารแวนั  วงศแษา สุโขทยั
19468 47025 นาย ครรชิต  สิทธสิงคราม สุโขทยั
19469 20935 นาง ชนิตา  ศรีธนกูล สุโขทยั
19470 67449 นาย คมสันตแ  แผลงฤทธิ์ สุโขทยั
19471 44660 นางสาว อมรรัตนแ  ชูเชิด สุโขทยั
19472 64594 นางสาว นันทนา  พรมฮุย สุโขทยั
19473 1051 นาย จิรศักด์ิ  ศรียรักษแ สุโขทยั
19474 67791 นาง จรรยา  หมื่นเข็ม สุโขทยั
19475 47532 นาย รัชภมูิ  ไชยอิ่นคํา สุโขทยั
19476 49325 นางสาว รุงรัฐ  พละทรัพยแ สุโขทยั
19477 1006 นางสาว นิธภิทัร  พลูมณี สุโขทยั
19478 52846 นาย ณรัณ  คงนวล สุโขทยั
19479 68409 นาง เกษร  เกษารัตนแ สุโขทยั
19480 45660 นาย ปวณี  วารีนิล สุโขทยั
19481 25981 นาง พรพรรณ  ขีดขิน สุโขทยั
19482 25984 นางสาว จิราพร  จีนขวัน้ สุโขทยั
19483 32721 นาง สุพรทพิยแ  ไชยวงคแ สุโขทยั
19484 47317 นาย วรินทร  แสงชาวนา สุโขทยั
19485 25980 นาง ดาวเรือง  บวับาน สุโขทยั
19486 28369 นาย สมศักด์ิ  ไหมเหล่ียม สุโขทยั
19487 60310 นาง จิรพฒันแ  แสงอรุณ สุโขทยั
19488 67625 นางสาว ธญัภา  ตนประสงคแ สุโขทยั
19489 56319 นาง สุดารารัตนแ  จิตสวาง สุโขทยั
19490 1003 นาง จิตรดา  เพร้ิงจันทรแ สุโขทยั
19491 11282 นางสาว จินตนา  พุมทอง สุโขทยั
19492 66444 นาย สมชาย  เต็มเปี่ยม สุโขทยั
19493 23331 นางสาว พมิพรรณ  พึ่งพกั สุโขทยั
19494 63715 นาย ธนพสิิษฐแ  โมรัษเฐียร สุโขทยั
19495 66753 นางสาว สุรีรัตนแ  กล่ินเกตุ สุโขทยั
19496 44656 นางสาว ศิริกุล  กอนเกตุ สุโขทยั
19497 65898 นาง รติรัตนแ  พรมเพช็ร สุโขทยั
19498 65910 นางสาว ณกานตแ  รอดมุย สุโขทยั
19499 63653 นางสาว ราตรี  เมืองวงษแ สุพรรณบรีุ
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19500 67413 จ.ท.หญิง ปาณิสรา  เทพาธปิ สุพรรณบรีุ
19501 67414 นางสาว ดวงกมล  สังขแวรรณะ สุพรรณบรีุ
19502 67436 นางสาว กันยารัตนแ  เกตุนาค สุพรรณบรีุ
19503 33097 นาง อรวรรณ  สุจิโรจนแ สุพรรณบรีุ
19504 65505 นางสาว ปรียา  สะถิน สุพรรณบรีุ
19505 68481 นางสาว ชมพนูุท  พรมทอง สุพรรณบรีุ
19506 10195 นางสาว นงนุช  จงชาญสิทโธ สุพรรณบรีุ
19507 12350 นางสาว นิตยา  ประไพสุวรรณ สุพรรณบรีุ
19508 15333 นางสาว เบญจวรรณ  กล่ินเกตุ สุพรรณบรีุ
19509 20207 นาง สุขวสา  ปรึกษา สุพรรณบรีุ
19510 57901 นางสาว อําภา  หวาเพช็ร สุพรรณบรีุ
19511 12359 นางสาว อุมาพร  อินทรแจักรแ สุพรรณบรีุ
19512 33196 นาย วรีะวตัรแ  กฤษวงษแ สุพรรณบรีุ
19513 33197 นางสาว แสงเดือน  ทองสุข สุพรรณบรีุ
19514 50040 นางสาว นิตยา  สุจริตผลจํารูญ สุพรรณบรีุ
19515 65944 นาง บบุผา  จุยเจริญ สุพรรณบรีุ
19516 33060 นาง แกวใจ  บาเปยี สุพรรณบรีุ
19517 34502 นาย มานิต  สังขแวารี สุพรรณบรีุ
19518 56424 นางสาว สาวติรี  แกวปาน สุพรรณบรีุ
19519 2541 นาง กนกวรรณ  มโนสิลารส สุพรรณบรีุ
19520 16533 นางสาว ชมพนูุช  เปรมบํารุง สุพรรณบรีุ
19521 22156 นาง พชัรี  ศรีหร่ังไพโรจนแ สุพรรณบรีุ
19522 32282 นางสาว กมนทรรศนแ  ชางชาวนา สุพรรณบรีุ
19523 33109 นาย อธวิตันแ  เกตุมณี สุพรรณบรีุ
19524 41349 นาย สุชาติ  จีนสุขแสง สุพรรณบรีุ
19525 42971 นางสาว ณัฐพชัรแ  เฉลิมพงษแ สุพรรณบรีุ
19526 6612 นาง เสาวภา  พลายมี สุพรรณบรีุ
19527 58046 นางสาว จริยา  เมฆฉาย สุพรรณบรีุ
19528 63265 นางสาว มาลัย  แพนพนัธุแอวน สุพรรณบรีุ
19529 64836 นางสาว รุจียแ  สมใจเพง็ สุพรรณบรีุ
19530 51082 นางสาว พวงทพิยแ  สฏปิฐาน สุพรรณบรีุ
19531 59986 นาย สมพร  มั่นใจ สุพรรณบรีุ
19532 33061 นาย บญุมา  นาคสมพนัธแ สุพรรณบรีุ
19533 33063 นางสาว ชญาดา  กิ่มศาสตรแ สุพรรณบรีุ
19534 33064 นาย นพนัย  เฉลิมนัย สุพรรณบรีุ
19535 33066 นาย ระดม  หรินทภยั สุพรรณบรีุ
19536 33202 นาย นิวตันแ  กล่ันใจ สุพรรณบรีุ
19537 63872 นางสาว บญุธรรม  แสงพนัธุแตา สุพรรณบรีุ
19538 65716 นางสาว ญาณินทแ  สารศรี สุพรรณบรีุ
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19539 12820 นางสาว กุลภสัสรณแ  วจนะเสถียร สุพรรณบรีุ
19540 12821 นางสาว ปยิะนาถ  ศรีหาราช สุพรรณบรีุ
19541 51345 นางสาว กชมน  ศรีหาราช สุพรรณบรีุ
19542 53808 นางสาว ศศิประภา  อนุช สุพรรณบรีุ
19543 62961 นางสาว นุชชญา  แวนแกว สุพรรณบรีุ
19544 63024 นางสาว พชัรา  อุนจันดา สุพรรณบรีุ
19545 67193 นางสาว เพยีงฤทยั  วองการกิจอุดม สุพรรณบรีุ
19546 68589 นางสาว สุภาพร  พรมหนองโดก สุพรรณบรีุ
19547 12511 นางสาว ปยิวรรณแ  พรอนันทแวงษแ สุพรรณบรีุ
19548 14146 นาย วนิัย  แพนพนัธุแอวน สุพรรณบรีุ
19549 33204 นาย ฉัตรมงคล  ราชลักษณแ สุพรรณบรีุ
19550 6577 นาง บญุธรรม  เทพประสิทธิ์ สุพรรณบรีุ
19551 37396 นาง กนกกาญจนแ  ศุขเกษม สุพรรณบรีุ
19552 66122 นางสาว สุภรีแ  สมมาก สุพรรณบรีุ
19553 66123 นางสาว ปรานี  อิ่มพนัธแบน สุพรรณบรีุ
19554 67540 นางสาว ณิชาพชั  ฮวดหอม สุพรรณบรีุ
19555 67541 นาง สุดารัตนแ  อินทรแแตง สุพรรณบรีุ
19556 41928 นางสาว ณภทัรแอลิน  เจริญธาํรงวสุ สุพรรณบรีุ
19557 58012 นางสาว คณัสมน  สุขดี สุพรรณบรีุ
19558 68068 นาย กฤษณแธรัชชแ  นามปพนอังกูร สุพรรณบรีุ
19559 68069 นาง ภสัสแพชิชา  อินทรแทองนอย สุพรรณบรีุ
19560 68070 นาง นารีรัตนแ  ทบัแสง สุพรรณบรีุ
19561 33070 นาง พามาดี  ชัยวงศแ สุพรรณบรีุ
19562 53807 นาย นิธวิตัตแ  ออนอินทรแ สุพรรณบรีุ
19563 65880 นางสาว กัลยแณิศา  ฉิมพนัธแ สุพรรณบรีุ
19564 67536 นาง นุจชนก  สุขสวสัด์ิ สุพรรณบรีุ
19565 31728 นาง มญธุแกษฐิา  ขุนทอง สุพรรณบรีุ
19566 47470 นางสาว ศิรแพชิชา  นอยสุริวงษแ สุพรรณบรีุ
19567 550 นาย จักรี  สีดาตม สุพรรณบรีุ
19568 14126 นาย สุเทพ  เรียงหมู สุพรรณบรีุ
19569 58074 นาย ปริตตแ  คงชยะนันทแ สุพรรณบรีุ
19570 33072 นาง บงัอร  แยมดี สุพรรณบรีุ
19571 45996 นาย วสันตแ  เอี่ยมสอาด สุพรรณบรีุ
19572 22154 นางสาว วลัลภาภรณแ  โพธิจ์ู สุพรรณบรีุ
19573 12509 นาง สุกัญญา  สัตบตุร สุพรรณบรีุ
19574 42238 นางสาว สิรแดาภทัร  เหมือนแกว สุพรรณบรีุ
19575 64038 นาง รักษณิา  จันทร สุพรรณบรีุ
19576 9686 นาง เปมิกา  แปลนพมิาย สุพรรณบรีุ
19577 22134 นาง สมาพร  กาฬภกัดี สุพรรณบรีุ
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19578 22139 นางสาว รุงรัตนแ  เพง็สวย สุพรรณบรีุ
19579 22143 นาย ชัยฤทธิ ์ พานทอง สุพรรณบรีุ
19580 65291 นาย พนมกร  กาฬภกัดี สุพรรณบรีุ
19581 65292 นางสาว ระพพีฒันแ  วฒันแวงศแภกัดี สุพรรณบรีุ
19582 22934 นางสาว กัญจแกนิษฐแ  พสิษฐแพงศา สุพรรณบรีุ
19583 6554 นาย สนธยา  ออนโพธิแ์กว สุพรรณบรีุ
19584 9672 นาง พนิศรา  การถาง สุพรรณบรีุ
19585 9679 นาย ตาน  อวชิา สุพรรณบรีุ
19586 23137 นาง นุชนารถ  ทองคํา สุพรรณบรีุ
19587 28506 นางสาว วชัราภรณแ  เมืองวงษแ สุพรรณบรีุ
19588 59934 นาย คมกฤษ  ภผูา สุพรรณบรีุ
19589 60544 นางสาว จิลลาภทัร  เทศนุย สุพรรณบรีุ
19590 58109 นางสาว วรรณดี  ละวรรณวงษแ สุพรรณบรีุ
19591 67349 นางสาว วจีรัตนแ  กสิกิจพาณิชยแ สุพรรณบรีุ
19592 28518 นาง ปใฐมา  พลยุทธ สุพรรณบรีุ
19593 23772 นาย เอกสิทธิ ์ อภบิาลพนูผล สุพรรณบรีุ
19594 35003 นางสาว อรณิชา  หวงัสกุล สุพรรณบรีุ
19595 37418 นาย ไพศาล  นนทแแกว สุพรรณบรีุ
19596 57056 นาย ศักรแสฤษฏิ์  แสงฤทธิ์ สุพรรณบรีุ
19597 68139 นาย ศิริชัย  กันยาโพธิ์ สุพรรณบรีุ
19598 68217 นาย วรวจันแ  อินทบตุร สุพรรณบรีุ
19599 68218 นางสาว ปาหนัน  คากลาง สุพรรณบรีุ
19600 22142 นาย ทนิกร  บญุภงูา สุพรรณบรีุ
19601 28519 นางสาว ขนิษฐา  นนทแแกว สุพรรณบรีุ
19602 56670 นาย สวสัด์ิ  ทองไพรวรรณ สุพรรณบรีุ
19603 6562 นาย สมมาตร  ทองพลู สุพรรณบรีุ
19604 23761 นาย วรีศักด์ิ  ปานกลับ สุพรรณบรีุ
19605 41353 นางสาว ศรีเมือง  เพกิเฉย สุพรรณบรีุ
19606 20210 นาย คมสัน  กฤษวงษแ สุพรรณบรีุ
19607 20217 นาย วรินทร  กางกั้น สุพรรณบรีุ
19608 26056 นางสาว ภทัรภร  ไพชยนตแ สุพรรณบรีุ
19609 28521 นางสาว สมใจ  วฒันชีวโนปกรณแ สุพรรณบรีุ
19610 33209 นาย นิธ ิ คงสมจิตตแ สุพรรณบรีุ
19611 53925 นาง มณทพิา  ศรีทาว สุพรรณบรีุ
19612 54487 นาง คนิษฐา  ทองคําเจริญ สุพรรณบรีุ
19613 6616 นาย ไพโรจนแ  เกตุสมบญุ สุพรรณบรีุ
19614 37368 ส.ต.อ. หญิง เอื้องนิสา  กัณหา สุพรรณบรีุ
19615 42681 นาง น้ําฝน  ชลสินธุแ สุพรรณบรีุ
19616 64901 นาง เรณู  สุขุมวฒันะ สุพรรณบรีุ
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19617 66043 นาง อัญชัญ  ทองไกร สุพรรณบรีุ
19618 67860 นาย เสกสรร  เหมือนวงษแธรรม สุพรรณบรีุ
19619 15949 นาย สถาพร  โสมสําราญ สุพรรณบรีุ
19620 31444 นาง ปยิะลักษณแ  ฤกษแประกอบ สุพรรณบรีุ
19621 31445 นาง จิตรานุช  ฝใดศิริ สุพรรณบรีุ
19622 34513 นางสาว รัตนแธวนั  จันทรแสุวรรณ สุพรรณบรีุ
19623 40232 นาง วชิรา  ชุมธรรม สุพรรณบรีุ
19624 52387 นางสาว ศุรจนากร  มณีอินทรแ สุพรรณบรีุ
19625 52389 นางสาว จินดา  แกวเกตุ สุพรรณบรีุ
19626 33094 นางสาว ภทัทยิา  จิณฤทธิ์ สุพรรณบรีุ
19627 33210 นาง ปาณิสรา  รมพฤกษา สุพรรณบรีุ
19628 61509 นางสาว เพชรลดา  หงษแโต สุพรรณบรีุ
19629 63849 นางสาว ปิ่นประภา  สุขชูศรี สุพรรณบรีุ
19630 6584 นาย พงศแศักด์ิ  ชาลีเขียว สุพรรณบรีุ
19631 60624 นางสาว ณัฎฐแพรรษแ  พรหมมณี สุพรรณบรีุ
19632 60626 นาง ปรียา  ปาลพนัธุแ สุพรรณบรีุ
19633 60628 นางสาว จินดานุช  ธรีะวงศแภญิโญ สุพรรณบรีุ
19634 60629 นาง เยาวพรรณ  ฟใกชาง สุพรรณบรีุ
19635 65983 นาย ทนงคแศักด์ิ  รอดอําพนัธุแ สุพรรณบรีุ
19636 6609 นาง รจนา  กวยะปาณิก สุพรรณบรีุ
19637 9692 นางสาว ปยิรัตนแ  สวสัด์ิศรี สุพรรณบรีุ
19638 9695 นาง น้ําฝน  ชีพนุรัตนแ สุพรรณบรีุ
19639 9698 นาย วรัิช  ดาวเรือง สุพรรณบรีุ
19640 10431 นาย อภยั  ดําเกล้ียง สุพรรณบรีุ
19641 12358 นาย ศรีรัตนแ  คุมวงษแ สุพรรณบรีุ
19642 23767 นาง มะลิวลัยแ  เพง็อน สุพรรณบรีุ
19643 59471 นาง นวรัตนแ  จันทรแหอม สุพรรณบรีุ
19644 66354 นางสาว กนกวรรณ  ล้ิมจันทรแทอง สุพรรณบรีุ
19645 6517 วาที่ร.ต. ธรีะพงษแ  มรคานันทแ สุพรรณบรีุ
19646 49609 นาง ศุภร  พนัธุแแสงจิตตแ สุพรรณบรีุ
19647 64200 นาย ปใญญา  ซอนเพชร สุพรรณบรีุ
19648 37923 นางสาว ชลนธ ี มานะวนิ สุพรรณบรีุ
19649 39699 นาง นัฐฎา  ขันธควร สุพรรณบรีุ
19650 45070 นาย หาญกิจ  องพนัธุแ สุพรรณบรีุ
19651 58015 นางสาว กัญญแนิษฐา  คูจารุวฒันแ สุพรรณบรีุ
19652 65101 นางสาว ณภทัร  สุกอราม สุพรรณบรีุ
19653 65051 นางสาว ณัฐณิชา  ยืนยง สุพรรณบรีุ
19654 6640 นาง เบญจวรรณ  มงคลถิ่น สุพรรณบรีุ
19655 23760 นางสาว รักษณิา  เดนเวหา สุพรรณบรีุ
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19656 6631 นางสาว สองศรี  กสิกิจพาณิชยแ สุพรรณบรีุ
19657 26361 นาง สุชาดา  พลอยสุกใส สุพรรณบรีุ
19658 50666 นาง กาญจนา  ศรีดอกไม สุพรรณบรีุ
19659 50668 นางสาว สุกัญญา  รักนอย สุพรรณบรีุ
19660 54757 นางสาว วาสนา  วรรธนบรูณแ สุพรรณบรีุ
19661 54762 นาย ภริูทตั  มณีรัตนแ สุพรรณบรีุ
19662 58016 นาง วภิา  บญุเลิศ สุพรรณบรีุ
19663 64949 นางสาว ชอผกา  แดงรักษแ สุพรรณบรีุ
19664 65966 นางสาว เมธณี  เอี่ยมภกัดี สุพรรณบรีุ
19665 65968 นางสาว สมปอง  แตงโต สุพรรณบรีุ
19666 65975 นางสาว สมาพร  คงสกุล สุพรรณบรีุ
19667 67153 นางสาว เนตรดาว  เพิ่มพลู สุพรรณบรีุ
19668 67538 นางสาว ธมนวรรณ  ทองปิ่น สุพรรณบรีุ
19669 19995 นาง จตุพร  คําเอี่ยม สุพรรณบรีุ
19670 68071 จาเอก จักรรินทรแ  วรีะทอง สุพรรณบรีุ
19671 56806 นางสาว ธญัญแนภสั  ภญิโญอริยนันทแ สุพรรณบรีุ
19672 56809 นางสาว ทวรัีตนแ  กลัดเพช็ร สุพรรณบรีุ
19673 56815 นาง นภาวรรณ  ร้ิวมูลงาม สุพรรณบรีุ
19674 56818 นาง น้ําฝน  แดงฉ่ํา สุพรรณบรีุ
19675 67365 นางสาว กัญจรงคแ  แกวเจริญ สุพรรณบรีุ
19676 17020 นาง ธนพร  เทยีนศิริกุล สุพรรณบรีุ
19677 26364 นางสาว นิตยา  พรหมศิริ สุพรรณบรีุ
19678 6630 นางสาว วาสนา  กิจประชากร สุพรรณบรีุ
19679 30351 นางสาว เมตตา  คําเจริญ สุพรรณบรีุ
19680 42977 นาง กานดา  บญุบตุร สุพรรณบรีุ
19681 24044 นางสาว ปรางทอง  ปาละวงษแ สุพรรณบรีุ
19682 28524 นาง จับจิตรแ  ปใกษี สุพรรณบรีุ
19683 36092 นาง มธรุส  ดงแกวมณี สุพรรณบรีุ
19684 37401 นาย อุดม  ใจมั่น สุพรรณบรีุ
19685 41352 นาย กิตติศักด์ิ  โพธิท์อง สุพรรณบรีุ
19686 48675 นาย รัชชแชาพงศแ  ปาลพนัธุแ สุพรรณบรีุ
19687 63496 นางสาว วณีา  อรรถอนันตแ สุพรรณบรีุ
19688 66375 นางสาว สุดารัตนแ  ฉ่ําดุม สุพรรณบรีุ
19689 42031 นางสาว อรทยั  เอมโอษฐแ สุพรรณบรีุ
19690 39172 นางสาว สมหญิง  โรจนแบญุถึง สุพรรณบรีุ
19691 17959 นาย สมเกียรติ  ยุพาพนิ สุพรรณบรีุ
19692 28569 นางสาว มาริสา  การบญุ สุพรรณบรีุ
19693 62501 นาย จตุพล  ตันเสดี สุพรรณบรีุ
19694 63277 นางสาว นัฐญา  ดอกกะเบา สุพรรณบรีุ
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19695 63278 นาย วรินทร  กรุดเพช็ร สุพรรณบรีุ
19696 63682 นาง สุกัญญา  สินชัย สุพรรณบรีุ
19697 64438 นางสาว ขนิษฐา  แสงอําไพ สุพรรณบรีุ
19698 27134 นางสาว อุไรวรรณ  ศรีกรณียกิจ สุพรรณบรีุ
19699 44813 นางสาว รัตนแชฎา  เปลงอารมณแ สุพรรณบรีุ
19700 19869 นาย คุณาพฒันแ  ชยาวนิช สุพรรณบรีุ
19701 41348 นาง วนัเพญ็  ระเวง สุพรรณบรีุ
19702 59061 นาย อภชิาติ  ทพัโพธิ์ สุพรรณบรีุ
19703 59062 นางสาว อัชฌา  พทุธา สุพรรณบรีุ
19704 59146 นาง ชาคิณี  วจนะเสถียร สุพรรณบรีุ
19705 64037 นางสาว ขนิษฐา  แซกาว สุพรรณบรีุ
19706 64094 นางสาว วราพร  สุนทรวภิาต สุพรรณบรีุ
19707 57565 นาง ณัฐสินี  ฉันทดิลก สุพรรณบรีุ
19708 53544 นางสาว นพพร  ออมสิน สุพรรณบรีุ
19709 26058 นาย พเิชษฐ  ปใตวนิ สุพรรณบรีุ
19710 26059 นาง นพาพร  ใจน้ํา สุพรรณบรีุ
19711 40844 นาย ธชะกฤช  กุศลกิตติสกุล สุพรรณบรีุ
19712 45069 นางสาว ณัฐภาสรณแ  เข็มเพช็รแ สุพรรณบรีุ
19713 68140 นาง ษญัพร  เหมือนนรุท สุพรรณบรีุ
19714 6625 นางสาว อรวรรณ  สุทธสิิทธิ์ สุพรรณบรีุ
19715 41748 นางสาว รัตนาภรณแ  สุขเกษม สุพรรณบรีุ
19716 53530 นาย ถนัด  พนัธุแแตง สุพรรณบรีุ
19717 53532 นางสาว วชัรีกร  เรือนทองดี สุพรรณบรีุ
19718 56109 นาย นิรันญแ  ศรีบวัทอง สุพรรณบรีุ
19719 65993 นาง สุพรรษา  ธนสาร สุพรรณบรีุ
19720 65994 นาง ประภสัสร  ขุนสังวาลยแ สุพรรณบรีุ
19721 66015 นางสาว วรรณวษิา  รูปขําดี สุพรรณบรีุ
19722 12827 นางสาว สุภาภรณแ  พรมเพยีงชาง สุพรรณบรีุ
19723 12831 นาย เสรี  เฆดี สุพรรณบรีุ
19724 6542 นาย ธนวฒันแ  หมอนเมือง สุพรรณบรีุ
19725 12517 นาง วาริน  จันทวาท สุพรรณบรีุ
19726 29986 นาง พชิา  ภูวฒันาพนัธแ สุพรรณบรีุ
19727 20203 นาง ฐานุ  เรืองทอง สุพรรณบรีุ
19728 26052 นาย ประสงคแ  ดอนหวางไพร สุพรรณบรีุ
19729 31828 นางสาว สินีนาฏ  พลรบ สุพรรณบรีุ
19730 50191 นาง ชนัญญา  โสภพีฒันแ สุพรรณบรีุ
19731 6560 นาย นิรันดรแ  คงกําเนิด สุพรรณบรีุ
19732 47049 นาย กฤตติพฒันแ  ดีใหญ สุพรรณบรีุ
19733 47051 นางสาว มนฑา  ใจบญุ สุพรรณบรีุ



507

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
19734 66357 นางสาว ทพิฤทยั  จตุรจงกล สุพรรณบรีุ
19735 47060 นาง เสาวณี  หมื่นราษฎรแ สุพรรณบรีุ
19736 47061 นาย รัฐศิษฐแ  ศิรวฒิุนานนทแ สุพรรณบรีุ
19737 47063 นาง แพรวทพิยแ  ศิรวฒิุนานนทแ สุพรรณบรีุ
19738 45810 นาย ภพกร  ลํ้าเลิศ สุพรรณบรีุ
19739 61530 นาย ธารณุพฒัสแ  บงึอุดม สุพรรณบรีุ
19740 21120 นาง รัชนี  ศรีอินกิจ สุพรรณบรีุ
19741 43909 นางสาว เสาวณียแ  กลอมเมฆ สุพรรณบรีุ
19742 24050 นาง จุฬาภรณแ  จันทรแสุวรรณ สุพรรณบรีุ
19743 37442 นาย กฤช  ศรีรุงเรือง สุพรรณบรีุ
19744 38560 นาย ทนงคแ  ปรึกษา สุพรรณบรีุ
19745 65128 นางสาว วชิชุดา  เรืองธรรม สุพรรณบรีุ
19746 65129 นางสาว จําเรียง  งามพกัตรแ สุพรรณบรีุ
19747 65130 นางสาว รัตนา  ยิ้มพุม สุพรรณบรีุ
19748 19996 นาง อําไพ  เทศวรัิช สุพรรณบรีุ
19749 46430 นางสาว ปราณี  ปิ่นทอง สุพรรณบรีุ
19750 62240 นาง สุนันทแชาดา  อินวารี สุพรรณบรีุ
19751 9677 นาง รุงรัศมี  หอมยามเย็น สุพรรณบรีุ
19752 15433 นาย บญุฤทธิ ์ วระดี สุพรรณบรีุ
19753 15450 นางสาว กรรณิการแ  พรคณาปราชญแ สุพรรณบรีุ
19754 15463 นาย สมหวงั  มั่นคง สุพรรณบรีุ
19755 15482 นาย เมธ ี ภมูิภกัด์ิ สุพรรณบรีุ
19756 15494 นางสาว นิภาพรรณ  เผือกเจริญ สุพรรณบรีุ
19757 15502 นางสาว ทดัดาว  พรสัจจะธรรม สุพรรณบรีุ
19758 15514 นาง นงนุช  ภมรพล สุพรรณบรีุ
19759 28527 นางสาว เพญ็พกัตรแ  จําปเีรือง สุพรรณบรีุ
19760 47066 นาง ฐิติมา  โฉมใส สุพรรณบรีุ
19761 54813 นาย อิทธพิล  แดนทอง สุพรรณบรีุ
19762 54816 นาง ศิริลักษณแ  สุขสวสัด์ิ สุพรรณบรีุ
19763 67015 นาย มณฑล  อินสวาง สุพรรณบรีุ
19764 37444 นางสาว ณภทัร  อุนกิจการเจริญ สุพรรณบรีุ
19765 15340 จ.อ. อภชิาติ  โชติชัชวาลยแกุล สุพรรณบรีุ
19766 63346 นาง จริยา  โชติชัชวาลยแกุล สุพรรณบรีุ
19767 11679 นางสาว ชรินรัตนแ  มณีวงษแ สุพรรณบรีุ
19768 15384 นาง พรสุริยา  ศรีวเิชียร สุพรรณบรีุ
19769 35069 นางสาว กาญจนา  นวลหงษแ สุพรรณบรีุ
19770 59058 นาย ถนัด  พรมทอง สุพรรณบรีุ
19771 61674 นางสาว นาถนภา  อินทพนัธแ สุพรรณบรีุ
19772 23770 นางสาว จิรัฐติกาล  ยี่สรง สุพรรณบรีุ
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19773 37380 นาย ณัฐกานตแ  ธนวรรณ สุพรรณบรีุ
19774 42321 นางสาว จุฑารัตนแ  วองสุขสวสัด์ิ สุพรรณบรีุ
19775 6538 นาง สุนันทา  กล่ินโฉม สุพรรณบรีุ
19776 46722 นาง พฒันแนรี  สัตยพนัธแ สุพรรณบรีุ
19777 59814 นาย ไพศาล  สิทธธิญัญาศิลป สุพรรณบรีุ
19778 59816 นาง ดวงจันทรแ  พทุธมิัย สุพรรณบรีุ
19779 64609 นาย ทองใส  เทศนุย สุพรรณบรีุ
19780 65256 นาง เกษร  ปทมุสูติ สุพรรณบรีุ
19781 66018 นาง นิภา  ศรีเหรา สุพรรณบรีุ
19782 66044 นาง ผองศรี  ทั่งถิร สุพรรณบรีุ
19783 66045 นางสาว เบญจา  ชาวเลาขวญั สุพรรณบรีุ
19784 41356 นาย ทรงพล  ศรีสวย สุพรรณบรีุ
19785 56098 นาย พสิิฐ  อัศวรรธนะวงศแ สุพรรณบรีุ
19786 62840 นางสาว ชลธชิา  ผิวออนดี สุพรรณบรีุ
19787 26368 นางสาว สิฏฐิณิศา  เลาสมรุงเรือง สุพรรณบรีุ
19788 64197 นางสาว กษวิาณี  เลอเกียรติวฒันา สุพรรณบรีุ
19789 64198 นาย ฟุูงศักด์ิ  อุมรูปงาม สุพรรณบรีุ
19790 64199 นาย วฒันชัย  ใจมา สุพรรณบรีุ
19791 66358 นาย ณัฐพล  ปาลพนัธุแ สุพรรณบรีุ
19792 22151 นาง กัญญาพชัญแ  บวัมี สุพรรณบรีุ
19793 28529 นาย เฉลียว  สุภาคมล สุพรรณบรีุ
19794 56102 นาย วรวฒิุ  คชวงคแ สุพรรณบรีุ
19795 56296 นาง ทษิฏยา  สุดแจง สุพรรณบรีุ
19796 6564 นาย ไพรัช  บญุรอด สุพรรณบรีุ
19797 15350 นาย ชาติชาตรี  ธรรมโหร สุพรรณบรีุ
19798 33213 นางสาว พนัธแนี  ตุมศรียา สุพรรณบรีุ
19799 50667 นาง ศรีแพร  แสงจันทรแ สุพรรณบรีุ
19800 65198 นาง เสาวลักษณแ  ศรีเหรา สุพรรณบรีุ
19801 65547 นางสาว ชิชญาขแ  จิตใจฉ่ํา สุพรรณบรีุ
19802 66283 นาง อิสรียแ  สุขเจริญสรร สุพรรณบรีุ
19803 66884 นางสาว อุษดาลักษณแ  สุขนันทแ สุพรรณบรีุ
19804 11675 นาย ชัยสิทธิ ์ เฉลิมนัย สุพรรณบรีุ
19805 17955 นาย คมสัน  พนัธุแเสือ สุพรรณบรีุ
19806 20199 นาง ทรงรัตนแ  หรัิญอุทก สุพรรณบรีุ
19807 26046 นาง ยุพา  โพธิท์อง สุพรรณบรีุ
19808 26956 นาง วรัิชดา  ศรีคําแหง สุพรรณบรีุ
19809 48676 นาย จํารัส  แกวปาน สุพรรณบรีุ
19810 42975 นาง พรพศินแ  มัคสัมพนัธแ สุพรรณบรีุ
19811 43429 นางสาว ภชิสา  กอนชัยภมูิ สุพรรณบรีุ
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19812 48647 นางสาว ชณัฐศิกานตแ  ชัยวนัดี สุพรรณบรีุ
19813 54936 นางสาว กันยารัตนแ  จุมพรม สุพรรณบรีุ
19814 54938 นาย สุนทร  หลักคํา สุพรรณบรีุ
19815 57116 นาย สิทธโิชค  ภาภริมยแ สุพรรณบรีุ
19816 60083 นาย ดํารงคแ  จันทรแเขียว สุพรรณบรีุ
19817 67936 จ.อ. สมชาย  เพชรดีศรีสมบติั สุพรรณบรีุ
19818 65432 นางสาว จุไรรัตนแ  ล้ิมประเสริฐ สุพรรณบรีุ
19819 67416 นาย ปยิวฒันแ  หาญชัย สุพรรณบรีุ
19820 15676 นาย สุชาติ  รักอู สุพรรณบรีุ
19821 18223 นางสาว พรศรี  พริิยะพาณิชยแ สุพรรณบรีุ
19822 9713 นางสาว สุภตัรา  แซล้ิม สุพรรณบรีุ
19823 33118 นาง สุภลักษณแ  สุขสําราญ สุพรรณบรีุ
19824 48076 นาย ฐนกร  อุบลบาน สุพรรณบรีุ
19825 50672 นาย วชิิต  ทศันแศรี สุพรรณบรีุ
19826 50673 พนัจาเอก เอกสิทธิ ์ สุจริยานุรักษแ สุพรรณบรีุ
19827 50675 นาย ววิติั  มีวงษแ สุพรรณบรีุ
19828 55268 นางสาว จินตนา  ทวเีดช สุพรรณบรีุ
19829 65252 นางสาว นพมาศ  ภฆูัง สุพรรณบรีุ
19830 65253 นาย พชรกฤช  นูมหนัตแ สุพรรณบรีุ
19831 67346 นาย วรีพงศแ  เอกผักนาก สุพรรณบรีุ
19832 67347 นาง ศุภากร  ปรึกษา สุพรรณบรีุ
19833 42324 นางสาว หทยัชนก  สุดมุข สุพรรณบรีุ
19834 23139 นาย สุเทพ  แสวงศิลป สุพรรณบรีุ
19835 46346 นางสาว ณจันทรแ  กิจประชากร สุพรรณบรีุ
19836 20221 นางสาว พรนภา  วฒันชีวโนปกรณแ สุพรรณบรีุ
19837 33581 นางสาว ปรารถนา  นุมปราณี สุพรรณบรีุ
19838 54472 นาย ณัฐวฒิุ  รักคง สุพรรณบรีุ
19839 63264 นางสาว สุมลฑา  คงเทยีม สุพรรณบรีุ
19840 65197 นาง สุวรรณา  มณีอินทรแ สุพรรณบรีุ
19841 65969 นางสาว กาญจนา  เต็กสี สุพรรณบรีุ
19842 66284 นางสาว ชาดา  เตียงนิล สุพรรณบรีุ
19843 66880 นางสาว จุฑามาศ  เนตรวงศา สุพรรณบรีุ
19844 65050 นาง วรรวชิณี  อสิพงษแ สุพรรณบรีุ
19845 19689 นางสาว ประทมุรัตนแ  สวางศรี สุพรรณบรีุ
19846 34564 นาง กฤษณา  แชมเจริญพร สุพรรณบรีุ
19847 47057 พ.อ.อ. การะเวก  สีทา สุพรรณบรีุ
19848 26055 นางสาว เพญ็นิดา  วไิลกิจวฒันแ สุพรรณบรีุ
19849 33716 นางสาว ณัฐธยานแ  แกวพร้ิงเดชากุล สุพรรณบรีุ
19850 43908 นาง ลภสัรดา  วฒันสุนทร สุพรรณบรีุ
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19851 26047 นาย พรีพงษแ  ชาวหวัเวยีง สุพรรณบรีุ
19852 56683 นางสาว รติกร  กสิกิจพาณิชยแ สุพรรณบรีุ
19853 48047 นางสาว โสมวสิาขแ  สวางอัมพร สุพรรณบรีุ
19854 60623 นาง อัชรา  พลายละหาร สุพรรณบรีุ
19855 48898 นางสาว วริีนทแ  ของเกี่ยวพนัธุแ สุพรรณบรีุ
19856 33069 นาย รณกร  พรามณแโชติ สุพรรณบรีุ
19857 40231 นางสาว สุภารัตนแ  ต้ังนิติกาล สุพรรณบรีุ
19858 700014 นางสาว ทพิยแวนารี  บญุเกิด สุพรรณบรีุ
19859 47976 นาง เรณู  ทองรอด สุพรรณบรีุ
19860 66183 นาย วชัระชัย  มณเฑียร สุพรรณบรีุ
19861 12817 พนัจาเอก อํานาจ  นกโต สุพรรณบรีุ
19862 37397 นาง รุจจา  สงวนศักด์ิ สุพรรณบรีุ
19863 23043 นาย จรัญ  ศรีเมือง สุราษฎรแธานี
19864 23048 ส.อ. หญิง วรรณี  กรีไกรนุช สุราษฎรแธานี
19865 29361 นาย วรพล  ธรรมเจริญ สุราษฎรแธานี
19866 42701 ส.ต.ต. ทศันัย  เข็มทอง สุราษฎรแธานี
19867 54345 นาง ออมเดือน  ผิวทอง สุราษฎรแธานี
19868 54509 นาย อภรัิกษแ  ศักดา สุราษฎรแธานี
19869 66286 นางสาว กมลวรรณ  วารีวะนิช สุราษฎรแธานี
19870 63759 นางสาว กณิฎฐแวนันทแ  ซายบรรณแ สุราษฎรแธานี
19871 66722 นางสาว ภษูณาภรณแ  สกุลพนัธุแ สุราษฎรแธานี
19872 23015 นาย ชุมพล  เล้ียงไพศาล สุราษฎรแธานี
19873 48903 นาง กัลยา  ศิลาราช สุราษฎรแธานี
19874 56112 นางสาว เสาวลักษณแ  จันทรแหอม สุราษฎรแธานี
19875 67857 นางสาว รัตนาภรณแ  สุมาธะโร สุราษฎรแธานี
19876 53323 ส.อ. วศิิษฎแ  เพชรรักษแ สุราษฎรแธานี
19877 58629 นางสาว เสาวนี  พมิลศรี สุราษฎรแธานี
19878 23067 ส.อ. วรรณชัย  บญุตัน สุราษฎรแธานี
19879 59007 นางสาว อรอุมา  อินคชสาร สุราษฎรแธานี
19880 60962 นางสาว ปยิะพร  สาเรศ สุราษฎรแธานี
19881 4956 นาย เพชรรัตนแ  วชิิตแยม สุราษฎรแธานี
19882 28742 นาง วรินพนัธแ  เครือรัตนแ สุราษฎรแธานี
19883 32945 นางสาว ฉววีรรณ  บวัเพช็รแ สุราษฎรแธานี
19884 4953 นาย อภยิุธ  เครือรัตนแ สุราษฎรแธานี
19885 33016 นางสาว ปนิตา  สังขแเทพ สุราษฎรแธานี
19886 65582 นาย มนตแชัย  เฮนะเกษตร สุราษฎรแธานี
19887 22914 นาย เมฆินทรแ  สุเมธาอักษร สุราษฎรแธานี
19888 42355 นาย ณัฐวตัร  เกิดทรัพยแ สุราษฎรแธานี
19889 52122 นาง อารียแรัตนแ  จันทรแภกัดี สุราษฎรแธานี
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19890 28703 นางสาว จินตนา  เวฬุการ สุราษฎรแธานี
19891 28746 นางสาว สุดายุรัตนแ  หรัิญเรือง สุราษฎรแธานี
19892 51245 นาย กิตติศักด์ิ  คงเกิด สุราษฎรแธานี
19893 47360 นาย ดลรว ี สวสัดิวงศแ สุราษฎรแธานี
19894 9727 นางสาว ชลัมพร  เพชรรักษแ สุราษฎรแธานี
19895 11736 นาง อาภรณแ  พนัธแรังษี สุราษฎรแธานี
19896 4930 นางสาว กรอุบล  ยวนจิตตแ สุราษฎรแธานี
19897 4931 นางสาว เตือนจิต  ทองเฝือ สุราษฎรแธานี
19898 9730 นางสาว จันทรามาส  แพเพชรทอง สุราษฎรแธานี
19899 25143 นาย ชัยพร  ยังปากน้ํา สุราษฎรแธานี
19900 23046 นางสาว เสาวลักษณแ  คงผอม สุราษฎรแธานี
19901 65399 นาง อรเพญ็  กานดา สุราษฎรแธานี
19902 65400 นางสาว พชัรินทรแ  ภาคอารียแ สุราษฎรแธานี
19903 8406 นางสาว พจมาน  เวชศาสตรแ สุราษฎรแธานี
19904 32935 นาย ชัยวฒิุ  เวฬุการ สุราษฎรแธานี
19905 60484 นาง จินตนา  จิตสงคแ สุราษฎรแธานี
19906 60485 นางสาว จริยา  นาคพนิ สุราษฎรแธานี
19907 60486 นาง ทมาศ  คงเปี่ยม สุราษฎรแธานี
19908 15530 นางสาว จิราวรรณ  กลับวลิา สุราษฎรแธานี
19909 17956 นาย สรวชิญแ  ทองนา สุราษฎรแธานี
19910 23044 นาย วรีวฒันแ  เมืองนอย สุราษฎรแธานี
19911 28751 นางสาว ปใทมา  หมื่นสุนทร สุราษฎรแธานี
19912 30256 นาย สุวทิยแ  กาญจนวงศแ สุราษฎรแธานี
19913 40885 นางสาว สุรัตนแดา  ศรชนะ สุราษฎรแธานี
19914 51813 นาง โสภา  ฤกษแออน สุราษฎรแธานี
19915 12369 นางสาว กชพรรณ  ไชยชนะ สุราษฎรแธานี
19916 15148 นางสาว วลัภา  ธรรมธวชั สุราษฎรแธานี
19917 26997 นาง ชลาธปิ  หนูเพชร สุราษฎรแธานี
19918 41382 นางสาว ปริฉัตร  คงทรัพยแ สุราษฎรแธานี
19919 54155 นาง ธนวรรณ  พรหมหติาธร สุราษฎรแธานี
19920 4925 นาย สุรินทรแ  ศรีกาญจนรัตนแ สุราษฎรแธานี
19921 32949 นาง อนงคแพร  ชายเมฆ สุราษฎรแธานี
19922 58874 นางสาว พชัรินทรแ  อัมพนัธแ สุราษฎรแธานี
19923 4939 นางสาว วรรณิดา  เกล้ียงขํา สุราษฎรแธานี
19924 23029 นาง กาญจนา  หรัิญเรือง สุราษฎรแธานี
19925 66543 นางสาว ทพิวรรณ  เกตุแกว สุราษฎรแธานี
19926 67985 นางสาว เนตรนภา  นิสภาพฒันแ สุราษฎรแธานี
19927 67986 นางสาว วไิลวรรณ  เผือกเหล็ก สุราษฎรแธานี
19928 4913 นางสาว จันทกานตแ  ชวยแกว สุราษฎรแธานี
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19929 9728 นาง ผกา  ใจงาม สุราษฎรแธานี
19930 62746 นาง ฐิติมา  อักษรศรี สุราษฎรแธานี
19931 66344 นางสาว สุปกาญจนแ  อินทรโชติ สุราษฎรแธานี
19932 67978 นาย เมธากร  ศรียะพนัธุแ สุราษฎรแธานี
19933 22330 นาย อุดมพงคแ  จารุจารีต สุราษฎรแธานี
19934 32936 นาย ประวทิยแ  พฑัฒสุนทร สุราษฎรแธานี
19935 32942 นาย ไพฑูรยแ  นิยะกิจ สุราษฎรแธานี
19936 47361 นางสาว นิตยา  อินเกื้อ สุราษฎรแธานี
19937 67323 นาย รชต  พงษแไทย สุราษฎรแธานี
19938 67362 นางสาว เลอลักษณแ  ทองเกตุ สุราษฎรแธานี
19939 67363 นางสาว เปรมทพิยแ  อินทองคํา สุราษฎรแธานี
19940 28752 นาง จิรานันทแ  ทองหวัน่ สุราษฎรแธานี
19941 65885 นาย นิทศันแ  ชัยสะอาด สุราษฎรแธานี
19942 28757 นาง เกษร  เกิดหงึ สุราษฎรแธานี
19943 4929 นาง รัชนี  นวลวฒันแ สุราษฎรแธานี
19944 23047 นาย ปยิวฒันแ  ชายเมฆ สุราษฎรแธานี
19945 39234 นางสาว จิราพร  สันติเวสนแรัตนแ สุราษฎรแธานี
19946 54690 นาย วทิยายุทธแ  แซยี่ สุราษฎรแธานี
19947 32939 นาง จินตนา  ชวงเสล สุราษฎรแธานี
19948 4958 นาง จุฑามาส  ร่ืนพานิช สุราษฎรแธานี
19949 32947 นาย สุทธลัิกษณแ  ชนะภกัดี สุราษฎรแธานี
19950 56669 นาย ศุภชัย  วชัระสวสัด์ิ สุราษฎรแธานี
19951 68302 จ.อ. ดนัยณัฐ  รัตนภมูี สุราษฎรแธานี
19952 32960 นาง จีรนันทแ  ศรีมังมาศ สุราษฎรแธานี
19953 1669 นาย ณฐพล  ภมูิรินทรแ สุราษฎรแธานี
19954 37678 นาย ปฏภิาค  สถาวรรณแ สุราษฎรแธานี
19955 67979 นาย นพดล  เต็งทอง สุราษฎรแธานี
19956 4927 นาง สิริกร  ศรีนวล สุราษฎรแธานี
19957 37677 นาย ธรีวฒันแ  สรางล้ิม สุราษฎรแธานี
19958 4947 นาย มนูญ  ชัยเวทยแ สุราษฎรแธานี
19959 67631 นาย พรีพฒันแ  หนูยัง สุราษฎรแธานี
19960 23056 นางสาว ศรัณฉัตร  สมชาติ สุราษฎรแธานี
19961 55482 นางสาว เสาวภารักษแ  มีแกว สุราษฎรแธานี
19962 47363 นางสาว รัตนา  รังสิมันตุชาติ สุราษฎรแธานี
19963 56513 นางสาว เนาวรัตนแ  มีเพยีร สุราษฎรแธานี
19964 23052 นาย อมร  เที่ยงถิ่น สุราษฎรแธานี
19965 37612 นางสาว จันทนา  สมศรี สุราษฎรแธานี
19966 49082 นางสาว ฐิติมา  ธนากรรฐแ สุราษฎรแธานี
19967 68574 นางสาว หทัยา  หมื่นต้ัง สุราษฎรแธานี
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19968 53855 นางสาว เย็นฤดี  แดงเรือง สุราษฎรแธานี
19969 4898 นาง เพญ็ศรี  ภูเกษมวรางกูร สุราษฎรแธานี
19970 9732 นาง สุภทัรา  บวัขาว สุราษฎรแธานี
19971 58280 นางสาว จริยา  จิ้วไมแดง สุราษฎรแธานี
19972 58282 นางสาว มลฤดี  ฉิมนิกร สุราษฎรแธานี
19973 66867 นาง ธนภรณแ  บวัทอง สุราษฎรแธานี
19974 23051 นาง พรทพิยแ  กลางนุรักษแ สุราษฎรแธานี
19975 23055 นาย ชยากร  พรหมทุงฆอ สุราษฎรแธานี
19976 38613 นาย สมบติั  สันติจรูญโรจนแ สุราษฎรแธานี
19977 38615 นางสาว นรกมล  ใหมซอน สุราษฎรแธานี
19978 65584 นาง พรพรรณ  เพง็หตี สุราษฎรแธานี
19979 65882 นางสาว เยาวรัตนแ  บวัทอง สุราษฎรแธานี
19980 65919 นาง ปยิพร  รอดทมิ สุราษฎรแธานี
19981 51699 นาย นันทภพ  นาครอด สุราษฎรแธานี
19982 28768 นางสาว นันทพร  เจ฿กจันทกึ สุราษฎรแธานี
19983 28770 นางสาว สุภา  คงทอง สุราษฎรแธานี
19984 32965 จ.อ. สําราญ  ทองสิงหแคลี สุราษฎรแธานี
19985 42697 นางสาว นิลยา  บวัทอง สุราษฎรแธานี
19986 13129 นาง กาญจนา  พนัธวานิช สุราษฎรแธานี
19987 4928 นาย ชาญชัย  หนูชัยแกว สุราษฎรแธานี
19988 8642 นางสาว จริยา  แสงทอง สุราษฎรแธานี
19989 26908 นางสาว สุรวดี  วงศแสวสัด์ิ สุราษฎรแธานี
19990 68220 นาย ชาคริต  สุขอนันตแ สุราษฎรแธานี
19991 4916 นาง ภทัรวรรณ  ธรรมเศวตรแ สุราษฎรแธานี
19992 11263 นางสาว ปยิะมาศ  เพชรรอด สุราษฎรแธานี
19993 28769 นาย วธิวชั  สุวรรณชาตรี สุราษฎรแธานี
19994 57069 นาย ณัฐพงศแ  สุวรรณศิลป สุราษฎรแธานี
19995 64644 นางสาว ประไพศรี  จองใหม สุราษฎรแธานี
19996 67450 นาย วชัรพงษแ  ชูวารี สุราษฎรแธานี
19997 67662 นาง นภาพร  จิรภวิงศแ สุราษฎรแธานี
19998 4937 นาย อภนิันทแ  สัมพนัธแ สุราษฎรแธานี
19999 4942 นางสาว สุภาพร  สาเรศ สุราษฎรแธานี
20000 56841 นาง อรุณรัตนแ  เวชกุล สุราษฎรแธานี
20001 59788 นาง กาญจนา  บวัสุวรรณ สุราษฎรแธานี
20002 62690 นาง เย็นตา  วเิชียรวงศแ สุราษฎรแธานี
20003 67605 นาย ลือชัย  ทองพรุสยาม สุราษฎรแธานี
20004 62020 นางสาว สายใจ  ดําเกาะสมุย สุราษฎรแธานี
20005 11217 นางสาว สุชาดา  ไขแกว สุราษฎรแธานี
20006 63117 นางสาว กนกพร  ภยัชํานาญ สุราษฎรแธานี
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20007 63119 นางสาว นงเยาวแ  รัตนพนัธแ สุราษฎรแธานี
20008 22921 นาย สิทธชิัย  เรนทร สุราษฎรแธานี
20009 62927 จ.ส.อ. โสภล  ออนทอง สุราษฎรแธานี
20010 68527 นางสาว ธญัวลัย  สุเวช สุราษฎรแธานี
20011 68528 นาง เสาวนียแ  เชี่ยวชาญ สุราษฎรแธานี
20012 22913 นางสาว ปวรรัตนแ  บวัสกุล สุราษฎรแธานี
20013 32418 นางสาว สุภดิา  ไกรวงคแ สุราษฎรแธานี
20014 4905 นางสาว วราภรณแ  กลอมจิตร สุราษฎรแธานี
20015 28774 นาง กันยาภคั  บญุทพิยแ สุราษฎรแธานี
20016 62200 นางสาว อมรรัตนแ  บายนุน สุราษฎรแธานี
20017 62974 นางสาว สุดารัตนแ  สุเวช สุราษฎรแธานี
20018 22894 นาย ประวธุ  หมื่นลึก สุราษฎรแธานี
20019 65995 นางสาว ปริชาติ  ชวยชนะ สุราษฎรแธานี
20020 66003 นางสาว ออนวลัิย  อินชนะ สุราษฎรแธานี
20021 42360 นางสาว ปยิวรรณ  ชวงชุม สุราษฎรแธานี
20022 17510 นาง วไิลวรรณ  ศรีสังขแ สุราษฎรแธานี
20023 58230 นาย ศักด์ิดา  คงธญัธรรม สุราษฎรแธานี
20024 66868 นาง ปวเรศ  ทองปลอด สุราษฎรแธานี
20025 37683 นางสาว รชดา  ขันธแฤทธิ์ สุราษฎรแธานี
20026 46019 นางสาว ปยิะพร  ทพิยแชิต สุราษฎรแธานี
20027 67225 นางสาว จรนัย  เวฬุการ สุราษฎรแธานี
20028 22928 นาย ดารากร  ปลองคง สุราษฎรแธานี
20029 65062 นาง กนกรัตนแ  ศรีสวสัด์ิ สุราษฎรแธานี
20030 9733 นาย สุรินทรแ  ดวงมณี สุราษฎรแธานี
20031 66167 นางสาว ปวณีแธดิา  ไตรบญุ สุราษฎรแธานี
20032 66169 นางสาว กัญญารัตนแ  คงปราณ สุราษฎรแธานี
20033 66464 นาย ทนงศักด์ิ  แสงภกัดี สุราษฎรแธานี
20034 22927 นาย ณรงคแ  ทรายออน สุราษฎรแธานี
20035 57342 นางสาว หรัิญญา  ชาญณรงคแ สุราษฎรแธานี
20036 67987 นาย สําราญ  มุกนอย สุราษฎรแธานี
20037 22905 นางสาว อรอุมา  อาจชะนะ สุราษฎรแธานี
20038 23079 นาง อารยา  สมเพชร สุราษฎรแธานี
20039 57357 นาง สุทศิา  ชวยหนู สุราษฎรแธานี
20040 49646 นาย อภชิาติ  ทองแดง สุราษฎรแธานี
20041 15008 นาย รัชฏวฒิุ  มณีวตั สุราษฎรแธานี
20042 28776 นาง นภสัตแศรณแ  ไชยวงศแ สุราษฎรแธานี
20043 56645 นาย สุรสิงหแ  แกวเชื้อ สุราษฎรแธานี
20044 9117 นาย ชัยยุทธแ  สามเสารแ สุราษฎรแธานี
20045 28815 นางสาว รพพีรรณ  มุลวไิล สุราษฎรแธานี
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20046 44752 นาง กมลวรรณ  โภคภริมยแ สุราษฎรแธานี
20047 60176 นางสาว ประภสัสรา  เสือถม สุราษฎรแธานี
20048 65156 นางสาว โชติมา  นิลอรุณ สุราษฎรแธานี
20049 4910 นางสาว วราภรณแ  ทะจู สุราษฎรแธานี
20050 26897 นางสาว รวยริน  รองมาลี สุราษฎรแธานี
20051 28783 นางสาว เยาวภา  พฒันแรักษา สุราษฎรแธานี
20052 42699 นางสาว สุภานี  อักษรสวสัด์ิ สุราษฎรแธานี
20053 56646 นาย ชูศักด์ิ  คงเกิด สุราษฎรแธานี
20054 28782 นางสาว นิษา  เจริญเวช สุราษฎรแธานี
20055 37733 นางสาว สุพตัรา  ดุกลอง สุราษฎรแธานี
20056 41395 นาง อุบลรัตนแ  มณีนิล สุราษฎรแธานี
20057 58281 นางสาว กมลพร  สันตินธรกุล สุราษฎรแธานี
20058 52741 นางสาว ปารีณา  ไพรพสุิทธิ์ สุราษฎรแธานี
20059 54369 นาย ชาญกิจ  เผือกหนู สุราษฎรแธานี
20060 8241 นาง วนิดา  อักษรนิตยแ สุราษฎรแธานี
20061 24167 นางสาว กนกณัฐ  อนุพงศแ สุราษฎรแธานี
20062 37685 นาย ปรเมศวรแ  บญุใหผล สุราษฎรแธานี
20063 4938 นาง ฉววีรรณ  ยุทธพมิุข สุราษฎรแธานี
20064 41394 นางสาว นันทนา  จาระนุน สุราษฎรแธานี
20065 35082 นาย ปรีชา  เนื่องเกตุ สุราษฎรแธานี
20066 52722 นางสาว นวลจันทรแ  ไชยยศ สุราษฎรแธานี
20067 56230 นาง ชัญญาพชัญแ  แกวหนู สุราษฎรแธานี
20068 66870 นาย พรไชย  ริยาพนัธแ สุราษฎรแธานี
20069 30152 นาย เดชอนันตแ  กาญจนพานิช สุราษฎรแธานี
20070 63077 นางสาว รัตติมัย  แพทอง สุราษฎรแธานี
20071 68628 นาย ศราวฒิุ  เกตแกว สุราษฎรแธานี
20072 4959 นาย ศิริชัย  บญุศรี สุราษฎรแธานี
20073 41397 นางสาว สุภาพร  สงแกว สุราษฎรแธานี
20074 4934 นาง นัชรี  คงเกิด สุราษฎรแธานี
20075 4950 นาย ธนภทัร  ตรีทศันแ สุราษฎรแธานี
20076 22899 นาย วฒิุชัย  แผนศิลา สุราษฎรแธานี
20077 54383 นาง อักษราภคั  อินทจักร สุราษฎรแธานี
20078 51835 นาย ปริญญา  คลายสุวรรณ สุราษฎรแธานี
20079 13764 นางสาว พวงเพญ็  ชาญสอน สุราษฎรแธานี
20080 54934 นางสาว ศุภวรรณ  อินมาก สุราษฎรแธานี
20081 42357 นางสาว เรณู  อินทเชื้อ สุราษฎรแธานี
20082 50032 จ.ส.อ. สุทธชิัย  วงศแรัตนะ สุราษฎรแธานี
20083 54375 นาย ภทัรเดช  แดงกอเกื้อ สุราษฎรแธานี
20084 56104 นางสาว สุมาลี  มากบวั สุราษฎรแธานี
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20085 63205 นางสาว สุดใจ  สุวรรณตรี สุราษฎรแธานี
20086 67533 นางสาว สุภาวดี  จินดา สุราษฎรแธานี
20087 67535 นางสาว ศิริวรรณ  ทองวเิศษ สุราษฎรแธานี
20088 23035 นาง ณัชวรีแญา  ปรีชานันทศักด์ิ สุราษฎรแธานี
20089 34612 นาย สุธรีวฒันแ  รังสิมันตุชาติ สุราษฎรแธานี
20090 4914 นาย จักรพงศแ  ลวดลายทอง สุราษฎรแธานี
20091 9647 นาย โกศล  ศรีสุขใส สุราษฎรแธานี
20092 16750 นาย ทวรัีตนแ  ลัภกิตโร สุราษฎรแธานี
20093 32848 นาย สุวรรณ  มณีออน สุราษฎรแธานี
20094 41392 นางสาว วลิาสินี  ทรรพคช สุราษฎรแธานี
20095 4957 นาย ถวลิ  เงินสีเหม สุราษฎรแธานี
20096 28784 นาย นพดล  จันทบรูณแ สุราษฎรแธานี
20097 28786 นาย อุทยั  พลพชิัย สุราษฎรแธานี
20098 37692 นาย ฐานะ  ชวยสงคแ สุราษฎรแธานี
20099 40279 นาย จิรพงศแ  สุขขะ สุราษฎรแธานี
20100 40303 นางสาว วราพร  ฮวดกุล สุราษฎรแธานี
20101 43016 นางสาว อุมาพร  หนองลุง สุราษฎรแธานี
20102 52808 นาง พวงทพิยแ  สุวรรณศิลป สุราษฎรแธานี
20103 54570 นางสาว นันทดิา  บญุชวย สุราษฎรแธานี
20104 63896 นางสาว รจรินทรแ  ประสิทธิว์ฒันแ สุราษฎรแธานี
20105 11258 นาง ภทัราภรณแ  ชูวเิชียร สุราษฎรแธานี
20106 50033 นางสาว นันทแนรินทรแ  สามัญเมือง สุราษฎรแธานี
20107 32998 นาย อดุลยแ  เกื้อเอียด สุราษฎรแธานี
20108 9620 นาวาโท อนุภาพ  เพชรมีศรี สุราษฎรแธานี
20109 48722 นาง สุธญัญา  ศุภฉายากุล สุราษฎรแธานี
20110 56658 นาย ธรีะวชิ  ทพิยชิต สุราษฎรแธานี
20111 4949 นาง สมศรี  แกวบรรจง สุราษฎรแธานี
20112 23034 นาง สุจิตราภรณแ  อํานวย สุราษฎรแธานี
20113 32994 นาง จินตนา  หอมหวล สุราษฎรแธานี
20114 63651 นาย ประสิทธิ ์ คงรอด สุราษฎรแธานี
20115 14441 นาย สุธนิันทแ  ทองรอด สุราษฎรแธานี
20116 15011 นาย วยัวฒิุ  ศิริแกว สุราษฎรแธานี
20117 28794 นาง สุวาณี  ธรฤทธิ์ สุราษฎรแธานี
20118 66871 นาง สุรียแ  บญุฤทธิ์ สุราษฎรแธานี
20119 9724 นาย ดุสิต  โต฿ะแอ สุราษฎรแธานี
20120 56935 นาย ทนงศักด์ิ  บวัเทพ สุราษฎรแธานี
20121 66168 นางสาว ศศิวมิล  คงอภยั สุราษฎรแธานี
20122 8401 นางสาว สมกมล  ศรีสมโภชนแ สุราษฎรแธานี
20123 8405 นาย สินชัย  คงเรือง สุราษฎรแธานี
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20124 28789 นางสาว นัดดามาตยแ  สุขเจริญ สุราษฎรแธานี
20125 58265 นางสาว สุคนธา  พนัธแประทมุ สุราษฎรแธานี
20126 66845 นาย นัทธพงศแ  ชวยชัย สุราษฎรแธานี
20127 10158 นางสาว ณธชกร  ขาวเขม สุราษฎรแธานี
20128 10160 นาย สุวฒันแ  พฒัศรีเรือง สุราษฎรแธานี
20129 13334 นาย เศกสิทธิ ์ ศรีสําราญ สุราษฎรแธานี
20130 53612 นาย พชิิต  หนูคง สุราษฎรแธานี
20131 53614 นาย ปยิะวฒันแ  นาควงคแ สุราษฎรแธานี
20132 63859 นาย ประเสริฐ  สมอ สุราษฎรแธานี
20133 63862 นางสาว สุชานาฏ  อองบญุ สุราษฎรแธานี
20134 42704 นางสาว ชะออน  ชวยนุสนธิ์ สุราษฎรแธานี
20135 43018 นางสาว สุดารัตนแ  ทองไชย สุราษฎรแธานี
20136 58820 นาย กําพล  พลจันทรหลุ สุราษฎรแธานี
20137 64283 นางสาว ธติิวรรณ  นรินทร สุราษฎรแธานี
20138 39575 นาง ยศวดี  จันทรเรืองฤทธิ์ สุราษฎรแธานี
20139 23073 นางสาว ธริา  เชื้อกูลชาติ สุราษฎรแธานี
20140 47862 นางสาว เมษา  เนาวพนัธแ สุราษฎรแธานี
20141 51755 นาย กิตติพร  ทพิยแดี สุราษฎรแธานี
20142 57716 นาง กัลยา  หนูสาย สุราษฎรแธานี
20143 67136 นาย ทวศัีกด์ิ  วรีะพงษแ สุราษฎรแธานี
20144 23011 นาย อัครัช  รัตนคช สุราษฎรแธานี
20145 33006 นาง กรรณิกา  ทพิยแชัยมงคล สุราษฎรแธานี
20146 33007 นาย อัมภวงคแ  ทพิยแชัยมงคล สุราษฎรแธานี
20147 28804 นาวาโท ยุทธศักด์ิ  สวนบรรจง สุราษฎรแธานี
20148 22892 นาย อภญิญา  พรมจันทรแ สุราษฎรแธานี
20149 23045 นาง ปริสนา  ธดากุล สุราษฎรแธานี
20150 59491 นางสาว วราภรณแ  ดวงทอง สุราษฎรแธานี
20151 56196 นาย ยรรยงคแ  คําศรีสุข สุราษฎรแธานี
20152 8407 นาย ชินรัตนแ  ณ ตะกั่วทุง สุราษฎรแธานี
20153 56527 นาง นงลักษณแ  ชูแดง สุราษฎรแธานี
20154 22909 นาย ประมวล  ศรีเพชรพลู สุราษฎรแธานี
20155 28811 นาง ดาราพมิพแ  มณีวตั สุราษฎรแธานี
20156 61209 นาง กานตแพชิชา  พรหมวเิศษ สุราษฎรแธานี
20157 61210 นางสาว ชนัญชิดา  ฉุนเฉียว สุราษฎรแธานี
20158 62747 นาย สรรเสริญ  โสมนรินทรแ สุราษฎรแธานี
20159 43020 นางสาว กนกวรรณ  รักสวสัด์ิ สุราษฎรแธานี
20160 33021 นาย พนัธศักด์ิ  มณีนิล สุราษฎรแธานี
20161 9632 นางสาว ดวงรัตนแ  ไทยเกิด สุราษฎรแธานี
20162 15317 นางสาว แพรววนิต  มณีรัตนแ สุราษฎรแธานี
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20163 23058 นางสาว สุภาภรณแ  อินทรจันทรแ สุราษฎรแธานี
20164 33025 นาย พะไทย  ภมูิพทิกัษแ สุราษฎรแธานี
20165 4807 นาง สุจิตรา  สามเสารแ สุราษฎรแธานี
20166 37697 นาย กฤษณะ  แขวงสวยีด สุราษฎรแธานี
20167 4917 นาย ทวศัีกด์ิ  ทองอินทรแ สุราษฎรแธานี
20168 23014 นาง พรพมิล  เพชรสุวรรณ สุราษฎรแธานี
20169 28813 นาย วชัรินทรแ  วงศแวเิชียร สุราษฎรแธานี
20170 28816 นาง สุภาพร  สุทธิป์ระเสริฐ สุราษฎรแธานี
20171 41400 นาย สุรชัย  วงศแอินทรแ สุราษฎรแธานี
20172 49640 นางสาว จารุณี  สดวลัิย สุราษฎรแธานี
20173 4512 นาง ธญัธร  พฒันรักษแ สุราษฎรแธานี
20174 4907 นาง ยุพา  หนูรัก สุราษฎรแธานี
20175 33026 นางสาว สุภาพร  ออนพรอม สุราษฎรแธานี
20176 37699 นางสาว ฑาริกา  เพชรนุย สุราษฎรแธานี
20177 4912 นางสาว ณัฎฐา  ศรีแพรศรี สุราษฎรแธานี
20178 41415 นาง เกศราพร  อูฉาย สุราษฎรแธานี
20179 56476 นาย วรีะ  ลําใย สุราษฎรแธานี
20180 56945 นาย ปฐมพงศแ  ทองคง สุราษฎรแธานี
20181 59172 นาง นิสภานันทแ  นามมั่น สุราษฎรแธานี
20182 62431 นางสาว อนงคแพรรณ  นาทอง สุราษฎรแธานี
20183 52662 นาย สนธยา  แซล้ิม สุราษฎรแธานี
20184 64805 นาง ทองนรินทรแ  แซล้ิม สุราษฎรแธานี
20185 22908 นาง ยินดี  ดวงทองกุล สุราษฎรแธานี
20186 56106 นางสาว ลดาวลัยแ  บญุนาถ สุราษฎรแธานี
20187 68608 นางสาว จิรารัตนแ  ศรีสุขใส สุราษฎรแธานี
20188 40301 นาย มานะ  เพง็เคียน สุราษฎรแธานี
20189 59798 นางสาว วลิาวลัยแ  เอียดเวยีงสระ สุราษฎรแธานี
20190 22920 นาง วลิานี  ชุมแกน สุราษฎรแธานี
20191 23054 นาย สมชาย  เสนานอย สุราษฎรแธานี
20192 37703 นาย เจษฎา  พนัธกุิจ สุราษฎรแธานี
20193 37704 นางสาว พมิพแสุภคั  วเิชียรวงศแ สุราษฎรแธานี
20194 37705 นาง ธญัญพทัธแ  อินทรแจันทรแ สุราษฎรแธานี
20195 39248 นางสาว สุนิษา  ชูศร สุราษฎรแธานี
20196 40895 นางสาว ทศันียแ  ไชยยัง สุราษฎรแธานี
20197 41390 นางสาว สงวน  คงขาว สุราษฎรแธานี
20198 67740 นางสาว อุมารินทรแ  หิ้มทอง สุราษฎรแธานี
20199 67741 นางสาว ศิริภา  บชูา สุราษฎรแธานี
20200 22912 นาย ดุรงคแ  ชุมแกว สุราษฎรแธานี
20201 61160 นางสาว ดวงพร  สังขแเทพ สุราษฎรแธานี



519

ลําดับ เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล จังหวัด
20202 61211 นางสาว พชัราฎา  ไกรคํา สุราษฎรแธานี
20203 4924 นางสาว อารมยแ  สุวรรณประเสริฐ สุราษฎรแธานี
20204 51874 นางสาว อัจฉริยาพร  บญุเกิด สุราษฎรแธานี
20205 4941 นาง เกวริน  เกตุวเิชียร สุราษฎรแธานี
20206 22910 นางสาว บษุยา  ดวงอรุณ สุราษฎรแธานี
20207 4946 นาง วไิลวรรณ  จันทเวช สุราษฎรแธานี
20208 9731 นางสาว อําภาวลัยแ  จิตพราหมณแ สุราษฎรแธานี
20209 61705 นางสาว ขวญัยิหวา  เกื้อหนุน สุราษฎรแธานี
20210 65187 นางสาว จิรวรรณ  ขวญัชวย สุราษฎรแธานี
20211 66352 นางสาว สิทธมิา  เพง็ผอม สุราษฎรแธานี
20212 66468 นางสาว เอกฐิติ  ขวญัชู สุราษฎรแธานี
20213 41386 นางสาว ศุภกัษร  วงษแแหวน สุราษฎรแธานี
20214 51398 นางสาว รัตนแสุดา  เพชรยอย สุราษฎรแธานี
20215 4954 นาง จรรยา  สุวรรณสังขแ สุราษฎรแธานี
20216 28817 นาง กชพร  ฤทธพินัธุแ สุราษฎรแธานี
20217 8408 นาง ราตรี  สุริฉาย สุราษฎรแธานี
20218 46752 นาง จิราพร  รัตนพนัธแ สุราษฎรแธานี
20219 14853 นางสาว สุจินดา  เสาสูง สุรินทรแ
20220 25253 นาย จีระศักด์ิ  ต้ังฟุูงเกียรติ สุรินทรแ
20221 20082 นาย นิพนธแ  จันโทภาส สุรินทรแ
20222 59189 นาง เมทนิี  กองทอง สุรินทรแ
20223 33932 นางสาว แสงระว ี มณีกุล สุรินทรแ
20224 46100 นาย ศุภชัย  มาลัย สุรินทรแ
20225 40561 นาย วรพล  เหน็ไดชม สุรินทรแ
20226 13732 นาย โฉลม  คะเณมา สุรินทรแ
20227 16998 นางสาว รุงฤดี  ถนอมดี สุรินทรแ
20228 27538 นาย สัมพนัธแ  เจนถูกใจ สุรินทรแ
20229 56695 นาย โกศล  เพิ่มนิตยแ สุรินทรแ
20230 56696 นางสาว อภชิญา  ทําดี สุรินทรแ
20231 59192 นาง พรรณี  นึกชอบ สุรินทรแ
20232 17590 นางสาว อําพร  พระสุริยะ สุรินทรแ
20233 20478 นาง ศรัญญา  ปใญญาเอก สุรินทรแ
20234 44861 นาง นิรชา  สุขดี สุรินทรแ
20235 46518 นางสาว นิธพิร  คงไทย สุรินทรแ
20236 46520 นาย ชาญวทิยแ  ออวเิศษ สุรินทรแ
20237 20476 นาง สุมาลัย  แถบทอง สุรินทรแ
20238 67275 นาง รัตนา  ผาผิวดี สุรินทรแ
20239 20372 นางสาว ณิชาภทัร  ไมหอม สุรินทรแ
20240 21442 นางสาว หฤทยั  สําเร็จดี สุรินทรแ
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20241 24207 นาย ชัชพสิิฐ  อุไร สุรินทรแ
20242 25342 นางสาว พวงเพชร  นาฬิเก สุรินทรแ
20243 21501 นาง มัณฑนา  ทพัพนัธแชัย สุรินทรแ
20244 33873 นางสาว เยาวเรศ  ดีเหลือ สุรินทรแ
20245 35295 นางสาว นิคมรัฐ  ทางดี สุรินทรแ
20246 55115 นางสาว ขวญัเมือง  สระหอม สุรินทรแ
20247 66635 นาง อําไพ  ทรัพยแพอก สุรินทรแ
20248 15806 นาย สุปนาท  ชมชื่นดี สุรินทรแ
20249 35417 นาง วชัรี  ประเสริฐศรี สุรินทรแ
20250 48150 นาง นนทวรรณ  สามารถ สุรินทรแ
20251 55189 นาย วชัราวฒิุ  เนียมฝอย สุรินทรแ
20252 21406 นาย อนุชา  พสิมัย สุรินทรแ
20253 21407 นาง รัชดาพร  ฆาระแสน(สาแกว ) สุรินทรแ
20254 21408 นาย เอกธนัช  ใจมั่น สุรินทรแ
20255 21409 นาง เกศรา  นิยมเหมาะ สุรินทรแ
20256 21416 นางสาว อรอุมา  ชินศรี สุรินทรแ
20257 21418 นางสาว สุรียแ  เนียมฝอย สุรินทรแ
20258 38762 นางสาว ณัฏธดิา  ยืนยง สุรินทรแ
20259 38763 นาง ชนัญญา  สิงคเสลิต สุรินทรแ
20260 12579 นางสาว ณัฏฐแธดิา  หวงัทรัพยแ สุรินทรแ
20261 15682 นาย ธเนศรแ  สาแกว สุรินทรแ
20262 22236 นาย พฒันแโกเมธ  บญุเปลง สุรินทรแ
20263 29522 นาง ลูกหญิง  มีพนัธแ สุรินทรแ
20264 30739 นาย สุรวทิยแ  จรจรัญ สุรินทรแ
20265 33875 นาง นิสากร  บญุราศรี สุรินทรแ
20266 38768 นาง จันทวภิา  จาธนุิน สุรินทรแ
20267 15747 นาง ณัฐชยา  วฒันานุสิทธิ์ สุรินทรแ
20268 65650 นางสาว สุภาพร  นิราศโศก สุรินทรแ
20269 14370 นาย ชานิตยแ  งามวงษแ สุรินทรแ
20270 15726 นาง อภชิญา  อินทศรี สุรินทรแ
20271 15784 นาง สุมิพดั  ชั้นกลาง สุรินทรแ
20272 33877 นาย โยธนิ  ใบเงิน สุรินทรแ
20273 33878 นาง สมศรี  สุรัมยแ สุรินทรแ
20274 35248 นาง สุทริา  ขอเพิ่ม สุรินทรแ
20275 41521 นางสาว พรทพิยแ  ธรรมวงษแ สุรินทรแ
20276 47151 จ.อ. บญัชา  แนบทางดี สุรินทรแ
20277 64382 นางสาว ชัญญาณแภชั  อําไพ สุรินทรแ
20278 64424 นางสาว นันทกา  แสนสุข สุรินทรแ
20279 24552 นาง จันทรา  แรทอง สุรินทรแ
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20280 55641 นางสาว สิวกิาญจนแ  แพงงาม สุรินทรแ
20281 29572 นาย ศุภชัย  แกวพนิิจ สุรินทรแ
20282 49392 นาง สุรียแ  กมลวฒันานนทแ สุรินทรแ
20283 58963 นาย พงศแสาร  ดอกใหญ สุรินทรแ
20284 20470 นาง ปทดิา  สุปงิปรัส สุรินทรแ
20285 30776 นาย ประยูร  กองแกว สุรินทรแ
20286 49393 นาย มานิต  จาธนุิน สุรินทรแ
20287 51918 นาง วราภรณแ  เพยีรดี สุรินทรแ
20288 2513 นาง บษุลิน  ลายทอง สุรินทรแ
20289 7083 นาง ศิริลักษณแ  พสิมัย สุรินทรแ
20290 33881 นางสาว รจนา  เสกกลา สุรินทรแ
20291 51530 นาง ภทัรานิษฐแ  เจนขนบ สุรินทรแ
20292 7620 นาง กรรณิการแ  หงษแทอง สุรินทรแ
20293 25313 นางสาว สุธามาศ  ชุมพล สุรินทรแ
20294 25316 นาย ทวศัีกด์ิ  ทพิารัตนแ สุรินทรแ
20295 48178 นางสาว จุฬาทพิ  ประดับดี สุรินทรแ
20296 20462 นาง พรสวรรคแ  ชูมา สุรินทรแ
20297 24556 นาง สุภตัรา  บญุศิริ สุรินทรแ
20298 63367 นาย สุริยากรณแ  เจนขนบ สุรินทรแ
20299 41522 นางสาว ฌัชณิชา  ทะเรรัมยแ สุรินทรแ
20300 51493 นางสาว ศรัณยแพร  คชเสนา สุรินทรแ
20301 53630 นาง จิรภา  วงศแแกว สุรินทรแ
20302 5752 นาย สรรพสิทธิ ์ จันทรแทอง สุรินทรแ
20303 8423 นางสาว มลฤดี  ธนูศรี สุรินทรแ
20304 33883 นาย ปรีชา  จันทบตุร สุรินทรแ
20305 18393 นาย เขตรัฐ  ฉายละออ สุรินทรแ
20306 26312 นาย อนิรุตต์ิ  พลภเูมือง สุรินทรแ
20307 53914 นาง วนัลักษณแ  มาลาลํ้า สุรินทรแ
20308 22209 นาย วสิิทธิ ์ สังสีแกว สุรินทรแ
20309 51588 นาง ปยิะมาศ  คลองงาม สุรินทรแ
20310 51589 นางสาว กัลยา  จิตกลา สุรินทรแ
20311 52206 นาง ชรินทรแทพิยแ  ศรีมารักษแ สุรินทรแ
20312 33919 นาย จํานงคแ  สมัญญา สุรินทรแ
20313 67288 นาย ณัฐพงษแ  แกวประเสริฐ สุรินทรแ
20314 37090 นาง วนัทนา  พรหมบตุร สุรินทรแ
20315 48156 นาย ศึกษา  ยืนยง สุรินทรแ
20316 62554 นางสาว ไสว  น้ําคํา สุรินทรแ
20317 12098 นาย ถาวร  บญุมี สุรินทรแ
20318 33906 นาง บญุรวม  วรัิตไชย สุรินทรแ
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20319 45851 นางสาว กานดา  นามวฒันแ สุรินทรแ
20320 49094 นาย สุรศักด์ิ  สิงหแหาร สุรินทรแ
20321 55845 นาย ประสิทธิ ์ พรหมศรี สุรินทรแ
20322 33902 นาย รัชพล  คงทรัพยแ สุรินทรแ
20323 33912 นาย ธนวฒันแ  เพชรจันทรแ สุรินทรแ
20324 67285 นาย เอก  แกวจรัญ สุรินทรแ
20325 2534 นาย สิทธศัิกด์ิ  สายยศ สุรินทรแ
20326 33903 นาง มณีนารา  นากกระแสรแ สุรินทรแ
20327 12085 นาย ภาคิน  ศรีษะพล สุรินทรแ
20328 34899 นางสาว สิริณัฎฐแ  กลอมจิตตแ สุรินทรแ
20329 38770 นาง ขวญัพฒันแ  ดาทอง สุรินทรแ
20330 55522 นาง มนวรัญญแ(มลฤดี)  สายกระสุน สุรินทรแ
20331 32211 นางสาว นพพร  นาคแสง สุรินทรแ
20332 35560 นาง ปาณิสรา  เกลียวทอง สุรินทรแ
20333 47414 นาง เรณู  สมจันทรแ สุรินทรแ
20334 47418 นาย ฤทธกิร  ลักขษร สุรินทรแ
20335 48154 นางสาว รดา  มะลิซอน สุรินทรแ
20336 59694 นาง จันทรแจิรา  อวยพร สุรินทรแ
20337 59695 นาง สมควร  สายกระสุน สุรินทรแ
20338 30530 นางสาว ผการัตนแ  การดี สุรินทรแ
20339 38773 นางสาว สมพร  โสติยา สุรินทรแ
20340 49395 นางสาว ชญานันทนแ  เสาทอง สุรินทรแ
20341 53898 นาง ชาต  มาลีหวล สุรินทรแ
20342 24740 นาง กาญจนา  ตรึกตรา สุรินทรแ
20343 21504 นาย สมเกียรติ  สาระ สุรินทรแ
20344 33959 นาง จิรภา  สายยศ สุรินทรแ
20345 46526 นางสาว ชาริณี  ทองสุข สุรินทรแ
20346 11072 นาง พรพมิล  เพชรมาก สุรินทรแ
20347 20459 นาย เอกชัย  พวงศิริ สุรินทรแ
20348 20464 นาง จินตนา  ดาศรี สุรินทรแ
20349 25327 นางสาว คําไสยแ  ทองศรี สุรินทรแ
20350 25331 นาย ศุภณัฏฐแ  บรูณะ สุรินทรแ
20351 40554 นาย อาคม  อินทรแสุข สุรินทรแ
20352 49878 นางสาว กรรณิการแ  จงหาร สุรินทรแ
20353 63995 นาย เอกลักษณแ  เอกพนัธแ สุรินทรแ
20354 24757 นางสาว วราภรณแ  เกตุแกว สุรินทรแ
20355 48952 นาย รัชพล  อินทรแแปลง สุรินทรแ
20356 27407 นาย ชาตรี  ชุมสูงเนิน สุรินทรแ
20357 15650 นาย พวินั  ลําดับจุด สุรินทรแ
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20358 24451 นาง ธญัญาณี  ไหวดี สุรินทรแ
20359 46519 นาย บญุธรรม  ทวสิีน สุรินทรแ
20360 11053 นาง อัญชลี  แสงสุข สุรินทรแ
20361 40559 นางสาว สุขสันตแ  เรืองไพศาล สุรินทรแ
20362 15111 นาย จักรินทรแ  คนึงเพยีร สุรินทรแ
20363 55825 นาง เอมอร  บตุโสภา สุรินทรแ
20364 15112 นางสาว เกษณีภร  สัชชานนทแ สุรินทรแ
20365 25352 นางสาว สุนทรี  ทรงศรีมวง สุรินทรแ
20366 13723 นาย อธชิาติ  มลิทอง สุรินทรแ
20367 33931 นางสาว สิริญา  พอกสนิท สุรินทรแ
20368 33934 นาง สายตา  สารจันทรแ สุรินทรแ
20369 55165 นาง สุจิรา  ประวรรณ สุรินทรแ
20370 33966 นาย เลิศศักด์ิ  บรรลุสุข สุรินทรแ
20371 33955 นาย ถาวร  บญุอนันตแ สุรินทรแ
20372 35327 นาง พชัรี  กองแกว สุรินทรแ
20373 64873 นางสาว สุนทรี  ธนูศิลป สุรินทรแ
20374 64874 นาย จตุรงคแ  สรรพกิจ สุรินทรแ
20375 45521 นางสาว พทัธนันทแ  กิตติบวรอนันตแ สุรินทรแ
20376 15801 นาง สุมาลี  ดังคนึก สุรินทรแ
20377 29562 นาย มานิตยแ  กอปรกิจงาม สุรินทรแ
20378 54896 นางสาว สุวรรณ  บวัแกว สุรินทรแ
20379 54897 นาง จีระภา  พชินาหะรี สุรินทรแ
20380 56521 นาย มงคล  ปยิไพร สุรินทรแ
20381 33938 นาย ธรีเดช  ธนาบรูณแ สุรินทรแ
20382 33945 นางสาว ภาวนา  ราษทีอง สุรินทรแ
20383 35452 นาย กฤษกร  สุขประเสริฐ สุรินทรแ
20384 29563 นางสาว โสภา  พทุธภมูิโพธิศ์รี สุรินทรแ
20385 38074 นาง ศุภสิรา  สุภาพ สุรินทรแ
20386 41954 นาง อรุณรัตนแ  สายเสมา สุรินทรแ
20387 57079 นางสาว พมิพแชนก  รัตนสวสัด์ิ สุรินทรแ
20388 59791 นาง ทภิาพร  หอทรัพยแ สุรินทรแ
20389 65345 นางสาว เยาวนิตยแ  ดวงสมร สุรินทรแ
20390 66742 นาง ลลิดา  นับถือสุข สุรินทรแ
20391 51575 นางสาว พพิรรษพร  ทองนํา สุรินทรแ
20392 46548 นางสาว นุชนาฏ  พศิเพง็ สุรินทรแ
20393 2518 นาย โกวทิ  อุนจิตตแ สุรินทรแ
20394 2521 นาย สุภาพ  มอบหมาย สุรินทรแ
20395 35445 นาย อัษฎายุธ  สุจินพรัหม สุรินทรแ
20396 67796 นาย เกียรติมนู  จันทรแจักรแ สุรินทรแ
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20397 26794 นาง เทยีบนภา  เหน็จงชม สุรินทรแ
20398 38780 นางสาว พรรณณิภา  พศิเพง็ สุรินทรแ
20399 40556 นาย ปรีชา  วตัรงาม สุรินทรแ
20400 66465 นางสาว ธนาพร  เพยีรชอบ สุรินทรแ
20401 15129 นาย ไพรวลัยแ  มุลาลินนแ สุรินทรแ
20402 60893 นางสาว ศิริพร  ดาศรี สุรินทรแ
20403 2515 นาย บญุเลิศ  ดําริหแ สุรินทรแ
20404 2517 นางสาว ประนอม  สามี สุรินทรแ
20405 26821 นางสาว อรุณี  ใจหาญ สุรินทรแ
20406 41047 นาง ดวงสมร  จันทรแพรอม สุรินทรแ
20407 46530 นาง โชติมา  ดําริหแ สุรินทรแ
20408 34125 นาย สุริยา  สรอยจิต สุรินทรแ
20409 2527 นาง มัณทนา  พทุธานุ สุรินทรแ
20410 30730 นาง กาญจนา  แสงราม สุรินทรแ
20411 24444 นาย คําสิงหแ  โภคทรัพยแ สุรินทรแ
20412 33950 นาย ธรีวฒันแ  สังขแโสม สุรินทรแ
20413 43150 นางสาว ศิริรัตนแ  ดันนอก สุรินทรแ
20414 67364 นางสาว ประภาพร  สมศรี สุรินทรแ
20415 45202 นางสาว มนัสชนัญ  แพงแกว สุรินทรแ
20416 15126 วาที่ร.ต. รัชตแทว ี อรุณเกียรติพงศา สุรินทรแ
20417 33360 นาย โยธนิ  เทยีมทอง สุรินทรแ
20418 43686 นาย อํานาจ  ราชบรีุ สุรินทรแ
20419 38079 นาง ลักขณา  สระแกว สุรินทรแ
20420 24886 นางสาว อมรฤทธิ ์ ทภีงูา สุรินทรแ
20421 57084 นางสาว ธรอธปิ  บวัทอง สุรินทรแ
20422 22215 นาง รัชฎา  เรืองโรจนแ สุรินทรแ
20423 46504 นางสาว มนทริา  ชอบมี สุรินทรแ
20424 55964 นาย ศราวฒิุ  กะการดี สุรินทรแ
20425 62705 นางสาว อรณัญชแ  ชมวนั สุรินทรแ
20426 15127 นาง บบุผชาติ  สุจินพรัหม สุรินทรแ
20427 48937 นาย ทองพนู  โสระถาวร สุรินทรแ
20428 12100 นาย วทิยา  ดาศรี สุรินทรแ
20429 43072 นาย รัฐกิตต์ิ  สืบชาติ สุรินทรแ
20430 25333 นาง ธยิาภรณแ  วงศแวไิล สุรินทรแ
20431 45554 นาง อุดม  ผจงรุงกิจ สุรินทรแ
20432 2533 นาย สุวฒันแ  ยิ้มดี สุรินทรแ
20433 33954 นางสาว จารุวดี  การะเกต สุรินทรแ
20434 12078 นาย อิศรานุวฒันแ  เทยีนแกว สุรินทรแ
20435 12093 นาง มณี  หอมสุด สุรินทรแ
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20436 21498 นาง พชัรินทรแ  ผลเจริญ สุรินทรแ
20437 52276 นาย สุทศันแ  สันทอง สุรินทรแ
20438 46878 นาย เอกภพ  สามสี สุรินทรแ
20439 24164 นางสาว ศิวารัตนแ  มีสติ สุรินทรแ
20440 24376 นาย สุธ ี บญุยงคแ สุรินทรแ
20441 41076 นาย ปฐมยาม  เจือจันทรแ สุรินทรแ
20442 25335 นางสาว อมรกานตแ  บํารุงตน สุรินทรแ
20443 46524 นาง ยุวดี  ปะจะนัง สุรินทรแ
20444 33956 นาง ลภสัรดา  เรือนแกว สุรินทรแ
20445 15107 นาย นรินทรแ  ทาดีฐิติภทัร สุรินทรแ
20446 15252 นาง ปรางทพิยแ  สุดสายกรวด สุรินทรแ
20447 52453 นาง ภชัราพร  ทาดีฐิติภทัร สุรินทรแ
20448 13719 นาย ศราวธุ  ประดับทอง สุรินทรแ
20449 26742 นาย อําพล  จันทา สุรินทรแ
20450 26747 นาย สมเกียรติ  ทาดี สุรินทรแ
20451 30738 นาง พชัรี  ตระกูลรัมยแ สุรินทรแ
20452 46533 นางสาว ธนรัตนแ  บตุรเพชร สุรินทรแ
20453 12070 นาย สันติพล  หมายมี สุรินทรแ
20454 12071 นางสาว ศิริวรรณ  บญุเหมาะ สุรินทรแ
20455 15104 นาย ธรีนันทแ  วฒันาคานนทแ สุรินทรแ
20456 21494 นาย บณัฑูรยแ  ทาดี สุรินทรแ
20457 43129 นาย อนุตร  โภคสมบติั สุรินทรแ
20458 21433 นางสาว นุชนาถ  ทองแมน สุรินทรแ
20459 31842 นาง สุภชัชา  เจือจันทรแ สุรินทรแ
20460 32402 นางสาว วณิชญา  สมหมาย สุรินทรแ
20461 46474 นางสาว ผุสดี  พวงนาค สุรินทรแ
20462 9147 นาย วนัชัย  หวงัผล สุรินทรแ
20463 12068 นาย ธชัชัย  ใจกุศล สุรินทรแ
20464 54526 นางสาว ดวงจันทรแ  หอมเนียม สุรินทรแ
20465 57550 นาย เริงศักด์ิ  หะวนั สุรินทรแ
20466 66076 นางสาว เกศรา  ศรีพชัราวธุ สุรินทรแ
20467 46537 นาง ปรีชแษริณ  ศรีสุวรรณแ สุรินทรแ
20468 48166 นาย วทิยา  ยิ่งหาญ สุรินทรแ
20469 29570 นาง อุทยัวรรณ  แรงหาญ สุรินทรแ
20470 49404 นาย รัฐวทิยแ  เติมสุข สุรินทรแ
20471 25337 นาย ธรีศานต์ิ  นองดี สุรินทรแ
20472 65344 นางสาว เสาวลักษณแ  สุภาพ สุรินทรแ
20473 29566 นาย เทวญั  เอิบอิ่ม สุรินทรแ
20474 43436 นาย เรืองศักด์ิ  แหวนวเิศษ สุรินทรแ
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20475 29571 นาง มัลลิกา  ทมุมากุล สุรินทรแ
20476 46536 นาง จิตรา  ภสุูนาทนั สุรินทรแ
20477 49098 นาย ธาํมรงคแ  สําราญสุข สุรินทรแ
20478 13736 นาย ธนากร  ผลวฒันแ สุรินทรแ
20479 57077 นาง นริศรา  เกตวจิิตร สุรินทรแ
20480 57133 นาย ถนอมศักด์ิ  ศรีระษา สุรินทรแ
20481 43637 นาง สายฝน  ดาทอง สุรินทรแ
20482 44408 นางสาว สายเพชร  ภาสวสัด์ิ สุรินทรแ
20483 46880 นาง อุทยั  ยิ่งหาญ สุรินทรแ
20484 55438 นางสาว เสาวรียแ  ไชยเมืองชื่น สุรินทรแ
20485 26806 นางสาว จันทราวดี  เติมมี สุรินทรแ
20486 63192 นางสาว วรรณกร  จะเชิญรัมยแ สุรินทรแ
20487 700012 นางสาว จันทรแเพญ็  เกียรติวงศแพฒันา สุรินทรแ
20488 20366 นาย พรัิตนแ  เมืองไทย สุรินทรแ
20489 21698 นาย กิตติพนัธแ  นิลแกว สุรินทรแ
20490 33904 นางสาว ปภาดา(กนกพร)  โชคเมธาพงษแ(มีรัตนแ )สุรินทรแ
20491 41982 นาย เฉลิมศักด์ิ  อินทรแแกว สุรินทรแ
20492 29573 นาย อภบิาล  ทองหลอ สุรินทรแ
20493 33876 นางสาว ณัฐพชัรแ  รุงเรือง สุรินทรแ
20494 40555 นาง สุพนัธแ  นโรปการณแ สุรินทรแ
20495 48172 นาง สุทธญาณแ  จําปาทอง สุรินทรแ
20496 25338 นาย ไกรศรี  ผดุงเจริญ สุรินทรแ
20497 52566 นางสาว เพญ็ศรี  คงดวงดี สุรินทรแ
20498 52568 นาย ปรีชา  สมชอบ สุรินทรแ
20499 64023 นางสาว จิราพร  จังอินทรแ สุรินทรแ
20500 24702 นาง โสภติ  บตุรดี สุรินทรแ
20501 60533 นาง นุสบา  วยิาสิงหแ สุรินทรแ
20502 60534 นางสาว ลําดวน  ภางาม สุรินทรแ
20503 60535 นาง ลําไพ  ยมพนัธแ สุรินทรแ
20504 68383 นาย บพติร  วริิยะเขษม สุรินทรแ
20505 12079 นางสาว กาญจนา  คงสุข สุรินทรแ
20506 40557 นาย สมบติั  อุสาหแดี สุรินทรแ
20507 67053 นาย วทิยา  วงันุราช สุรินทรแ
20508 15879 นาง สายสมร  ธรรมสัตยแ สุรินทรแ
20509 33483 นาย ชานนทแ  รูจิตร สุรินทรแ
20510 48175 นางสาว รัตนา  สุดาจันทรแ สุรินทรแ
20511 48176 นาง ญาณิศา  สุระถาวร สุรินทรแ
20512 61390 นาง จินตรา  ทองคํา สุรินทรแ
20513 61473 นางสาว ณวรรณแศา  คําหาญ สุรินทรแ
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20514 61544 นาง ชวลัลักษณแ  แสนเลิศ สุรินทรแ
20515 67013 นางสาว ศิราภรณแ  นิยมตรง สุรินทรแ
20516 22227 นาย พรีะพงษแ  แดงบญุเลิศ สุรินทรแ
20517 22229 นาง ศุภกานตแ  ผดุงเจริญ สุรินทรแ
20518 22232 นาย ทวศัีกด์ิ  ยอดใส สุรินทรแ
20519 38784 นาง ปราณียแ  จําวงคแลา สุรินทรแ
20520 12086 นาย กัณฑแ  บญุศิริ สุรินทรแ
20521 24734 นาย ศิริพงษแ  แดงบญุเลิศ สุรินทรแ
20522 12081 นาย บวรเดช  ยงคง สุรินทรแ
20523 48173 นาย พรหม  บญุเต็ม สุรินทรแ
20524 52567 นาง ญาณิศา  แกนจันทรแ สุรินทรแ
20525 67202 นางสาว สมัชญา  หาญเสมอ สุรินทรแ
20526 22298 นาย สุขณรงคแ  นพเกา สุรินทรแ
20527 51806 นางสาว สุกัญญา  ศิลางาม สุรินทรแ
20528 63800 นางสาว บงัอร  บญุเนือง สุรินทรแ
20529 29569 นาย อนงคแ  อุราร่ืน สุรินทรแ
20530 22296 นางสาว บงัออน  เรียงเงิน สุรินทรแ
20531 22299 นาง ทพิญา  พรหมบตุร สุรินทรแ
20532 43687 นาง อารีรัตนแ  เชื้อพรมธรรม สุรินทรแ
20533 51908 นาง อุไรรัตนแ  จิตตแหาญ สุรินทรแ
20534 5759 นาง รติกาล  ฉิมงาม สุรินทรแ
20535 25315 นาย ภานุมาศ  ทพิารัตนแ สุรินทรแ
20536 26815 นาย สมาน  ศรีสังขแ สุรินทรแ
20537 66640 นาง ผองแผว  สะตาดี สุรินทรแ
20538 66743 นางสาว สุระนา  ดีมาก สุรินทรแ
20539 9484 นาย ชาญณรงคแ  ศรีหวาด สุรินทรแ
20540 25347 นาย ประยุทธ  สายบตุร สุรินทรแ
20541 25348 นาง นงนุช  พดุดอน สุรินทรแ
20542 25349 นางสาว เกศินี  สอนงาม สุรินทรแ
20543 43688 นาย ปรัชญา  พลแสน สุรินทรแ
20544 5257 นาย ชวกร  หงษแแกว สุรินทรแ
20545 29188 นาย บญุเกิด  มณฑล สุรินทรแ
20546 30717 นางสาว ประชุม  บญุธรรม สุรินทรแ
20547 49097 นางสาว สุภาวดี  พงศแอินทรสุทธิ์ สุรินทรแ
20548 58486 นางสาว ธติิกาญจนแ  วรีะกัญญาโรจนแ สุรินทรแ
20549 33946 นางสาว ปรีญา  ยิ่งรุงเรือง สุรินทรแ
20550 60532 นางสาว คําเอื้อง  แจมใส สุรินทรแ
20551 21484 นาง ชญานันทนแ  โกฎหอม สุรินทรแ
20552 15253 นาย ชาตรี  จําปาทอง สุรินทรแ
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20553 58063 นางสาว นิภานุช  นันทะพนัธแ สุรินทรแ
20554 58064 นางสาว คนึงนิจ  สินโท สุรินทรแ
20555 31159 นางสาว เครือแกว  ทองดี สุรินทรแ
20556 13474 นางสาว รวกิานตแ  กิ่งแกว สุรินทรแ
20557 22264 นางสาว ปณิชา  จันทยุง สุรินทรแ
20558 25354 นางสาว ชนันธร  พรหมลิ สุรินทรแ
20559 33964 นาง ราตรี  พลโยธนิ สุรินทรแ
20560 46879 นาย อัญชนะ  สุขเติม สุรินทรแ
20561 59488 นางสาว นันทกา  ใจเพง็ สุรินทรแ
20562 32405 นางสาว บวัใล  บญุเหมาะ สุรินทรแ
20563 21427 นาง บศุรินทรแ  ชัยงาม สุรินทรแ
20564 40562 นาง พราวพรุิณ  ยาจิตตแ สุรินทรแ
20565 44847 นาง จริญญา  นิเวศวรากร สุรินทรแ
20566 12075 นาง รัตนา  เสขะกุล สุรินทรแ
20567 12076 นาย สนม  ถือฉลาด สุรินทรแ
20568 12097 นาย กฤติน  กิตติภมูิเมธี สุรินทรแ
20569 33888 นางสาว ฐิรณัฏฐแกมล  ทองแผน สุรินทรแ
20570 41984 นางสาว จินตนา  ปรากฎมาก สุรินทรแ
20571 51432 นาง พริาวรรณ  บรรลือทรัพยแ สุรินทรแ
20572 15845 นาง บญุลํ้า  สมัครสมาน สุรินทรแ
20573 24711 นาย วนิิตธารณแ  กล่ันเกล้ียง สุรินทรแ
20574 33874 นาย ชาญชัย  ชันกลาง สุรินทรแ
20575 14517 นาย นิพนธแ  หมายสุข สุรินทรแ
20576 59190 นางสาว ทองสุข  เจริญยิ่ง สุรินทรแ
20577 15656 นาง นงนุช  วงศแสกุลภกัดี สุรินทรแ
20578 54205 นาง สุพาณิชา  จุฑาจันทรแ สุรินทรแ
20579 65095 นางสาว ลินดา  สวยรูป สุรินทรแ
20580 65096 นาง จุไรรัตนแ  แตรไตรรงคแ สุรินทรแ
20581 65097 นางสาว ภภสัสร  ทพิยแประโคน(เทพรําพงึ) สุรินทรแ
20582 33983 นาย ลอมเดช  พลภเูมือง สุรินทรแ
20583 12073 นาย พยัคฆแ  แกวขวญั สุรินทรแ
20584 27507 นาย พรหมุนี  ศรีสุนนทแ สุรินทรแ
20585 33989 นางสาว สุภาภรณแ  เสริมรส สุรินทรแ
20586 42479 นางสาว สกาวชนมแ  หงษแยนตแ สุรินทรแ
20587 42480 นางสาว นารี  สุวรรณัง สุรินทรแ
20588 42481 นาง ธมลวรรณ  ใจแกว สุรินทรแ
20589 35446 นาย นรเศรษฐแ  ภาชื่น สุรินทรแ
20590 66926 นางสาว วรรณี  ศรีสุข สุรินทรแ
20591 48183 นาย พงศกร  แกวสิงหแ สุรินทรแ
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20592 55385 นาง ธนาภทัร  ลัทธิ สุรินทรแ
20593 24706 นางสาว รัชชนันทแ  สุดสงวน สุรินทรแ
20594 46535 นางสาว พรทพิา  อินทรแตา สุรินทรแ
20595 67423 นาย วโิรจนแ  อนุสกรสันตแ สุรินทรแ
20596 41764 นาย ปรีชา  ศรีนาคา สุรินทรแ
20597 29565 นาย สหภาพ  บญุครอง สุรินทรแ
20598 26970 นาย วทิรูยแ  มะลิซอน สุรินทรแ
20599 15114 นาย วเิศษ  สุดใสดี สุรินทรแ
20600 27235 นาง บวัลอย  สุดใสดี สุรินทรแ
20601 61116 นาย ศิริพงษแ  บญุมาก สุรินทรแ
20602 24729 นาง ยุพยงคแ  สายยศ สุรินทรแ
20603 15694 นาง อนงคแ  บญุมาก สุรินทรแ
20604 15767 นาง ณภชันันทแ  หายโศรก สุรินทรแ
20605 15793 นาย ชลอ  กับทอง สุรินทรแ
20606 41046 นาง รัตนา  กําลังมา สุรินทรแ
20607 21414 นาง ทศันียแ  เกียรต์ิดํารงสุข สุรินทรแ
20608 38154 นางสาว โชตินุต  อาทเิวช สุรินทรแ
20609 21722 นาง อรพชิา  จําปาเมือง สุรินทรแ
20610 12411 นางสาว สุภทัรา  ยุวนิช หนองคาย
20611 22676 นางสาว อรอุมา  แข็งขัน หนองคาย
20612 30999 นาง พลิาส  ชูประยูร หนองคาย
20613 36102 นาย อรรถวชั  แกวคุณเมือง หนองคาย
20614 63940 นางสาว ณัฐริกา  จําปาปรีดา หนองคาย
20615 3888 นาย สุรชิต  พสัิยพนัธแ หนองคาย
20616 9286 นาง เพญ็ศรี  พรหมมาศ หนองคาย
20617 25553 นางสาว ณัฐรุจา  ตันนารัตนแ หนองคาย
20618 54782 นาย อรุณ  จิตมาตยแ หนองคาย
20619 54783 นางสาว ศศิกาญจแ  พรมนิวาส หนองคาย
20620 54784 นาย อุดร  แกวบญุมี หนองคาย
20621 54787 พนัจาโท ณรงคแฤทธิ ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร หนองคาย
20622 58171 นางสาว สุชาดา  สุนทรชัย หนองคาย
20623 3790 นาย พชิิต  ปริวตัร หนองคาย
20624 3889 นาย คชาชาญ  สีสันตแ หนองคาย
20625 23630 นางสาว พนัธริาพร  อั่นหนองกุง หนองคาย
20626 23633 นางสาว มาลาดี  พงษากลาง หนองคาย
20627 30991 นาง รภสักุล  แสงคําเสิศ ณ หนองคาย หนองคาย
20628 36074 นางสาว ยุวภา  เตนาวงคแ หนองคาย
20629 58392 นาง นิรามัย  สุวรรณรัตนแ หนองคาย
20630 8093 นาย เกรียงไกร  มิลินทรแ หนองคาย
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20631 10115 นาย ไชยโชติ  เรงศิริกุล หนองคาย
20632 23625 นาง รุงนภา  พมิพเคณา หนองคาย
20633 23626 นาง อโนมา  นาคมนตแ หนองคาย
20634 27751 นาย โกสินทรแ  นิ่งกลาง หนองคาย
20635 32559 นางสาว ชนันธร  นนตะ หนองคาย
20636 54247 นาย สัครินทรแ  ขุริดี หนองคาย
20637 54248 จาเอก ประสงคแ  รัตนะ หนองคาย
20638 8091 นางสาว ดวงใจ  พศิกุล หนองคาย
20639 12401 นาย สุรเดช  สุวรพนัธแ หนองคาย
20640 12414 นาย กิตติพงษแ  ยิ่งยง หนองคาย
20641 23629 นางสาว กาญจนา  สองหลวง หนองคาย
20642 36191 นาง อรวรรณ  ศรศิลป หนองคาย
20643 61736 นางสาว อัญชลี  วรรณาพรม หนองคาย
20644 45284 นางสาว ณัฐชญานันทแ  ญาติคํา หนองคาย
20645 45936 นาย นิพล  เทศศรีเมือง หนองคาย
20646 68014 นาย ลําพอง  โพนเบา หนองคาย
20647 62736 นาย เกียรติศักด์ิ  ผิวบาง หนองคาย
20648 3869 นางสาว นิชาภทัร  พนันารัตนแ หนองคาย
20649 6237 นาย ศักกาน  กล่ันดวง หนองคาย
20650 32553 นางสาว สาวติรี  ภสีูน้ํา หนองคาย
20651 36057 นางสาว สุพรรณษา  นันทะชัย หนองคาย
20652 20809 นาย พทิกัษแพงษแ  พรหมพทิกัษแ หนองคาย
20653 20813 นาย สุดใจ  กุประดิษฐแ หนองคาย
20654 30992 นางสาว พมิพแภทัรแชาหแ  ยอดประทมุ หนองคาย
20655 36169 นาย ปยิะพงษแ  ตัณฑกูล หนองคาย
20656 51231 จ.อ. จรูญ  บตุรโคตร หนองคาย
20657 3862 นาย ชาญชัย  ต้ังพรชูพงศแ หนองคาย
20658 9291 นาย กิตตินันทแ  ปใญญาศิริ หนองคาย
20659 9296 นาง จิดาภา  สนเตา หนองคาย
20660 14337 นาย ณรงคแฤทธิ ์ ไชยเสน หนองคาย
20661 17784 นาย ฐิติวฒันแ  บญุตาระวะ หนองคาย
20662 23689 นาย ประจวบ  ศรีภมูี หนองคาย
20663 56808 นาย สมาน  กาญจนพฤกษแ หนองคาย
20664 23649 นางสาว นิศารัตนแ  หลาดอน หนองคาย
20665 30993 นาย กนกศักด์ิ  พเินตรเสถียร หนองคาย
20666 3890 นาง สําเริง  บรมฤทธิ์ หนองคาย
20667 65627 นางสาว จุฑามาศ  ชาญหตัถกิจ หนองคาย
20668 9757 นาย สิทธชิัย  ชัยสาลี หนองคาย
20669 17773 นางสาว มณีวรรณ  ชีนาวงษแ หนองคาย
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20670 30997 นาย บญุชื่น  เรียนไธสง หนองคาย
20671 20689 นาง กิตติยา  อุนคํา หนองคาย
20672 20691 นาย ธนิกร  วานิช หนองคาย
20673 43224 นาย พฒันแศิลป  พมิพแพา หนองคาย
20674 47255 นาง สุปราณี  สุทธิ หนองคาย
20675 50862 นาย พฒันพงษแ  ไกยรัตนแ หนองคาย
20676 66625 นางสาว ญาณิศา  พนิธะ หนองคาย
20677 68304 นางสาว จิรัญญา  ประเสริฐศรี หนองคาย
20678 68305 นางสาว สุภาพร  พนิิจเจริญ หนองคาย
20679 10335 นาย วราวฒิุ  พึ่งกุศล หนองคาย
20680 8054 นาย กองเกียรติ  คําแสงทอง หนองคาย
20681 8055 นาง ศิริขวญั  วงออน หนองคาย
20682 12402 นางสาว ณัฏฐณิชา  ปราบพาล หนองคาย
20683 12410 นาย โชคชัย  พมิพแพา หนองคาย
20684 44857 นาย เกียรตินิยม  สวดมนตแ หนองคาย
20685 64722 นาง มะลิวรรณ  ศรีมงคล หนองคาย
20686 64725 นาง ธนภรณแ  อินทะชัย หนองคาย
20687 4256 นาง สุจิตตรา  จําปางาม หนองคาย
20688 17758 นางสาว อุมาพร  ณ หนองคาย หนองคาย
20689 24346 นาย โกเมนทรแ  เจริญสุข หนองคาย
20690 60736 นางสาว พชัรินทรแ  โพนทองถิ่น หนองคาย
20691 64682 นางสาว ศรีจันทรแเพญ็  เหลือลน หนองคาย
20692 3896 นาย ฉัตรชัย  สายประศาสนแ หนองคาย
20693 10108 นางสาว วรนิษฐา  บทมาตยแ หนองคาย
20694 41584 นาย โชคชนะ  บญุรักษา หนองคาย
20695 50863 นางสาว วณิชยา  ภทัรวรเมธ หนองคาย
20696 3819 นาย สุรพล  โคตรชมภู หนองคาย
20697 3821 นางสาว ปาริชาติ  ราชปอูงขันธแ หนองคาย
20698 20694 นางสาว ดารุณี  อรรคคะ หนองคาย
20699 47445 นางสาว ศศิธร  ชาติวงคแ หนองคาย
20700 64412 นาง วริศรา  มงคลสวสัด์ิ หนองคาย
20701 68480 นาง ศศิวมิล  ศิริมณี หนองคาย
20702 8047 นาย ประพร  พลศักด์ิ หนองคาย
20703 10118 นางสาว มณีวรรณ  ราชวงศแ หนองคาย
20704 10124 นางสาว อรุณ  เจริญสุข หนองคาย
20705 43223 นาง ประกายดาว  สุวรรณเทน หนองคาย
20706 68209 นางสาว ศิริรัตนา  ประทมุมาตยแ หนองคาย
20707 3791 นาง กุนสินี  กุลวตัร หนองคาย
20708 10116 นาง ฐิติการ  สาระดํา หนองคาย
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20709 3767 นางสาว บงัอร  วงศแโยธา หนองคาย
20710 55760 พนัจาเอก ทนงศักด์ิ  สุทธิ หนองคาย
20711 54786 นาง อรทยั  สระทองหน หนองคาย
20712 10089 นาย ไก  ไชยชิตร หนองคาย
20713 31016 นางสาว จันทรแเพญ็  กาละครัว หนองคาย
20714 62337 จาเอก นันทวฒันแ  ศรีสด หนองคาย
20715 62361 นาง อริสา  เส็งคําปาน หนองคาย
20716 62362 นาย เอกศาสตรแ  หนันต฿ะ หนองคาย
20717 66700 นางสาว ชลธชิา  โปตะนนทแ หนองคาย
20718 66701 นางสาว จีรวรรณ  นาสมวา หนองคาย
20719 27771 นาง ประไพ  ชัยจันทรแ หนองคาย
20720 36086 นาย ประวณีธรรม  นิตยะโรจนแ หนองคาย
20721 39528 นาย ใหม  จงสีหา หนองคาย
20722 3863 นาย ธงชัย  พํานัก หนองคาย
20723 8070 นาย สมพงศแ  คงเลข หนองคาย
20724 10092 นาง มยุรฉัตร  เตอุตรวง หนองคาย
20725 10129 นาย วทิวสั  คุณเทพ หนองคาย
20726 17772 นาง ดวงใจ  คุณเทพ หนองคาย
20727 18104 นาย สกลสุข  นามขันธแ หนองคาย
20728 62706 นาย อํานาจตแ  เตอุตรวง หนองคาย
20729 65847 นาง จิราภรณแ  ศรีสุจันทรแ หนองคาย
20730 65848 นาง ชญาพฒันแ  แสนโคตร หนองคาย
20731 13787 นางสาว กรรณิการแ  จันทะนาม หนองคาย
20732 27787 นาง ชนมแนิภา  ชัยจันทา หนองคาย
20733 48690 นาง รัศมี  เศษสุวรรณ หนองคาย
20734 3815 นางสาว รุงนภา  ชาวยศ หนองคาย
20735 27768 นาย ชมภ ู ชัยจันทรแ หนองคาย
20736 29223 นาง จุฑามาศ  ผาตินันทแ หนองคาย
20737 25577 นางสาว สิริลักษณแ  สุตเดช หนองคาย
20738 39045 นาย บญัญัติ  ศรศิลป หนองคาย
20739 42586 นางสาว ลําใย  อาจฤทธิ์ หนองคาย
20740 68417 นางสาว ภทัธมีา  จันทรแขันธแ หนองคาย
20741 68430 นางสาว กรรณิกา  โพนสิงหแ หนองคาย
20742 8082 นาง ประครอง  นาคํา หนองคาย
20743 38911 นาย พเิชษฐแพงศแ  อายุนันทแ หนองคาย
20744 63701 นาย เสกสรรณแ  พรหมจารียแ หนองคาย
20745 17794 นาง รักชนก  แสงทอง หนองคาย
20746 17797 นาย ชุมพล  บตุุธรรม หนองคาย
20747 64481 จาเอก ประดิษฐแ  พรมมา หนองคาย
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20748 5487 นาง อุไรวรรณ  ศรีจันทรแ หนองคาย
20749 36096 นาย พลูทรัพยแ  ปูุวงั หนองคาย
20750 65263 นาย ปยิะพล  เชื้อนาขา หนองคาย
20751 39454 นางสาว ณัฐมน  นอยแสงสี หนองคาย
20752 25579 นาง ภคพร  หงษแไทย หนองคาย
20753 64527 นางสาว นิภาพร  หงษแศรีจันทรแ หนองคาย
20754 64545 นางสาว สุพตัรา  แสนคํายอ หนองคาย
20755 64746 นางสาว นิภาพร  โกสิลา หนองคาย
20756 10109 นาง มยุรี  สีคันธร หนองคาย
20757 52228 นางสาว เกศสุดา  จิตปใญญา หนองคาย
20758 66645 นาย ภานุวตั  โลหแคํา หนองคาย
20759 54083 นาย ธนาชัย  ดวงเกษ หนองคาย
20760 54084 นางสาว เบญจมาศ  มาตเหลือง หนองคาย
20761 9254 นาง เจนจิรา  ศรีออน หนองคาย
20762 10111 นาง อนามิกา  หลาบมาลา หนองคาย
20763 16674 นางสาว ละอองดาว  คงแกว หนองคาย
20764 20710 นาย สมหมาย  อาสนานิ หนองคาย
20765 39062 นาง วลัยภรณแ  โภคาพาณิชยแ หนองคาย
20766 54829 นางสาว อาภรณแภทัร  คําภแูกว หนองคาย
20767 64807 นาง เพญ็พกัตรแ  ศรีบดุดา หนองคาย
20768 12391 นาง รัตยา  ธรรมวตัร หนองคาย
20769 23693 นางสาว ฐิญาดา  นันทะมีชัย หนองคาย
20770 31029 นาย ธรีเดช  นันทะมีชัย หนองคาย
20771 31030 นางสาว ฐิติพร  ธาตุวสัิย หนองคาย
20772 36170 นาย เดช  บญุจันทรแ หนองคาย
20773 6516 นาง สุภารักษแ  พลเยี่ยม หนองคาย
20774 3840 นาย สมใจ  นัติพนัธแ หนองคาย
20775 6501 นางสาว ผกาภรณแ  เทยีนไสย หนองคาย
20776 10125 นาย ไพบลูยแ  ปใดถาทมุ หนองคาย
20777 10127 นาย ยศสันธแ  แดงเจริญ หนองคาย
20778 17783 นาง รัญญา  ละโคตร หนองคาย
20779 22650 นาย วนิัย  ไชยชิตรแ หนองคาย
20780 33510 นาย ทรีะยุทธแ  มารมยแ หนองคาย
20781 55540 นาย วญิโู  พนัธแพมิพแ หนองคาย
20782 64955 นาย จิระศักด์ิ  สินเทาวแ หนองคาย
20783 67489 นาง คณาพร  จันทรแโสม หนองคาย
20784 3829 นาย เศรษฐกิจ  เวยีงอินทรแ หนองคาย
20785 6855 นาย สมบรูณแ  เต็มทวี หนองคาย
20786 44966 นางสาว วรนารถ  เนื่องลี หนองคาย
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20787 44967 นาย พนมกรณแ  อุยะพดัิง หนองคาย
20788 3794 นาย บรรเทา  โลหะปาน หนองคาย
20789 17778 นางสาว ราวรรณ  สุวรรณวงษแ หนองคาย
20790 27786 นาง วภิาพร  อุทยัแพน หนองคาย
20791 42583 นาง พรทวิา  รัตนติสรอย หนองคาย
20792 57575 นาง ขวญัฤดี  โสภาตา หนองคาย
20793 64585 นางสาว พลอย  สุทธปิระภา หนองคาย
20794 6507 นาง อุบล  ไชยเสนา หนองคาย
20795 6512 นาง ไพรวลัยแ  สอนโกษา หนองคาย
20796 25588 นางสาว ศรีวรรณ  กิ่งใหญ หนองคาย
20797 61833 นางสาว วมิลรัตนแ  วงษแชมภู หนองคาย
20798 61834 นางสาว เดนดวง  สิงกันหา หนองคาย
20799 25587 นาง นิภาพร  เกษพมิล หนองคาย
20800 3826 นาง จิณหแวรา  บรรณบดี หนองคาย
20801 6491 นางสาว สุทธณีิ  ศรีรักษแ หนองคาย
20802 6504 นาย ตอย  ชาภริมยแ หนองคาย
20803 6506 นาย ออนศรี  วสุิงเล หนองคาย
20804 51640 นางสาว ศิริยาภรณแ  เพิ่มทอง หนองคาย
20805 12398 นาย วทิธวชั  ลอยเมืองกลาง หนองคาย
20806 24435 นาย ปยิะ  วงศแวลัลภ หนองคาย
20807 28679 นาย บรรพต  คําดอกรับ หนองคาย
20808 58458 นางสาว ศิริทรัพยแ  สะเทงิรัมยแ หนองคาย
20809 3875 นาง นุชนาท  มาตเหลือง หนองคาย
20810 23697 นางสาว รมิดา  ณ หนองคาย หนองคาย
20811 32573 นางสาว ณัฐพร  ขันทอง หนองคาย
20812 10085 นาง สุริน  ดวงศรี เยือกเย็น หนองคาย
20813 64591 นาย กิตติ  สีไพร หนองคาย
20814 36087 นาย อภสิิทธิ ์ สรพมิพแ หนองคาย
20815 6494 นางสาว วรีนุช  คําสิทธิ์ หนองคาย
20816 49812 นาย อนุชิต  มโนรินทรแ หนองคาย
20817 5663 นาง สุภาภร  ใยรีอาง หนองคาย
20818 10110 นาง ชนิกา  พทุธโคตร หนองคาย
20819 39047 นาง อัญชลี  ขันทะภกัดี หนองคาย
20820 49813 นาย พสิิฐ  มาลา หนองคาย
20821 31017 นาง วนิดาพร  แถวพนัธุแ หนองคาย
20822 19517 นาง วภิาษณียแ  แข็งกลา หนองคาย
20823 22661 นาง อุมาพร  ปนุนา หนองคาย
20824 16011 นาย ทวพีงษแ  เลบานแทน หนองบวัลําภู
20825 25532 นางสาว อรษา  พรมดี หนองบวัลําภู
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20826 29786 นาง รัตนา  ชาวดง หนองบวัลําภู
20827 30901 นาย นิกรณแ  แสนชัยอาสา หนองบวัลําภู
20828 47213 นางสาว ธญัญาภรณแ  ติตะปใน หนองบวัลําภู
20829 68474 นาย สุขสันตแ  กุลดวงจันทรแ หนองบวัลําภู
20830 11130 นาง สมถวลิ  สุทธอิาจ หนองบวัลําภู
20831 62905 นาง อารมยแจิตรแ  ดารียแ หนองบวัลําภู
20832 11137 นาง ศิริญญา  ตัญญาภกัด์ิ หนองบวัลําภู
20833 12688 นาง สุปรีดา  ปิ่นแคน หนองบวัลําภู
20834 30883 นาง จิราพร  จันทศิลา หนองบวัลําภู
20835 61602 นางสาว สุทธนิี  พมิานคํา หนองบวัลําภู
20836 13903 นาย จงเจริญ  วงศแศิริธรรมโชติ หนองบวัลําภู
20837 13907 นาง เยาวมาล  อินถา หนองบวัลําภู
20838 22505 นาย จันทรัตนแ  คําบญุเมือง หนองบวัลําภู
20839 11145 นาย วลัลภ  สรอยมาลี หนองบวัลําภู
20840 34045 นาย จักรพงษแ  พกัทงิ หนองบวัลําภู
20841 55975 ส.อ. อภศัิกด์ิ  อินทรแดี หนองบวัลําภู
20842 55998 นาง อิสราภรณแ  ชํานาญวงศแ หนองบวัลําภู
20843 58131 นาง วรีะวลัยแ  คงไมตรี หนองบวัลําภู
20844 13834 นาย สมเกียรติ  มุขธระโกษา หนองบวัลําภู
20845 24507 นาย มงคลศิลป  ศรีเมือง หนองบวัลําภู
20846 68624 นาย ธวชัชัย  ธญัพชิชา หนองบวัลําภู
20847 13892 นาย วนัชัย  ธรรมสุจริต หนองบวัลําภู
20848 16828 นาง วชัรินทรแ  แกววงัชัย หนองบวัลําภู
20849 64676 นาย ธนพล  สุโพเมือง หนองบวัลําภู
20850 11131 นาง ทศัริยา  สิทธมิงคล หนองบวัลําภู
20851 24508 นาย ธนัฐกรณแ  ดอกไม หนองบวัลําภู
20852 29629 นางสาว สุธพีร  พลงาม หนองบวัลําภู
20853 49024 นาง อภริดา  ประชากุล หนองบวัลําภู
20854 53229 นาง วรนุช  ไมตรีสวสัด์ิ หนองบวัลําภู
20855 53230 นาง ณิชาภา  สมทรัพยแ หนองบวัลําภู
20856 13864 นาง ศศิธร  อินทรพมิพแ หนองบวัลําภู
20857 14430 นาง เปรมยุดา  สุราษฎรแ หนองบวัลําภู
20858 14436 นาย สุขสันตแ  เฮาทา หนองบวัลําภู
20859 16045 นาย สันติพล  เศรษโฐ หนองบวัลําภู
20860 32543 นางสาว ประภสัสร  สุพล หนองบวัลําภู
20861 34047 นาง อัจฉรา  ตอนสุรา หนองบวัลําภู
20862 46179 นาย สายันตแ  ไชยโยธา หนองบวัลําภู
20863 46182 นาย วสันตแ  สิงขรณแ หนองบวัลําภู
20864 16822 นางสาว สุกัลยา  ศรีลุนชาง หนองบวัลําภู
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20865 16824 นาง พชิญแสินี  แกวไพยทลู หนองบวัลําภู
20866 22644 นาย ณรงคแชัย  นนทชิต หนองบวัลําภู
20867 27603 นาย ธวชัชัย  อุปโคตร หนองบวัลําภู
20868 18427 นาย ชยานนทแ  ชินวงษแ หนองบวัลําภู
20869 24583 นาย นิคม  สมใจ หนองบวัลําภู
20870 30920 นาย วรีะพล  กันยา หนองบวัลําภู
20871 42562 นางสาว สุนทรี  ฮามวงคแ หนองบวัลําภู
20872 64706 นางสาว อิสรียแ  สุดแกว หนองบวัลําภู
20873 11146 นางสาว ทศัณีญแ  ชมภวูเิศษ หนองบวัลําภู
20874 13851 นางสาว สุรียแพร  บวัผัน หนองบวัลําภู
20875 22248 นาย ธนสิทธิ ์ พลูสาทรกูล หนองบวัลําภู
20876 44457 นางสาว สกุลตรา  พทุธเสน หนองบวัลําภู
20877 44458 นาง รัชนี  ดุลบดี หนองบวัลําภู
20878 59654 นาง ณิชาภทัร  สุขสบาย หนองบวัลําภู
20879 67927 นาย แมน  แกวอาจ หนองบวัลําภู
20880 27609 นาง อุไร  โสภาศรี หนองบวัลําภู
20881 35835 นาย วทิยา  บวัสระ หนองบวัลําภู
20882 51331 นาง วนัเพญ็  แจมจํารัส หนองบวัลําภู
20883 62837 นาย วทิยา  เมาะราษี หนองบวัลําภู
20884 67766 นางสาว อรอุมา  โสชู หนองบวัลําภู
20885 67996 นาง วลิาวณัยแ  ปริสิทธิ์ หนองบวัลําภู
20886 13943 นางสาว ดวงรัตนแ  คําอาย หนองบวัลําภู
20887 27612 นาย ศรีสุวรรณ  ชํานิหสั หนองบวัลําภู
20888 27613 นาย ทองพลู  รัตนแเพช็ร หนองบวัลําภู
20889 56084 นางสาว เพญ็ศิริ  ไตรรัตนแ หนองบวัลําภู
20890 27621 นาง คณัสนันทแ  เหลาเสน หนองบวัลําภู
20891 29696 นาง พรรณปพร  บญุทอง หนองบวัลําภู
20892 51182 นาย ณรงคแ  คําซาว หนองบวัลําภู
20893 18436 นาง จุฑาภทัร  ทบัแกว หนองบวัลําภู
20894 63513 นางสาว ศิรัญญา  ฐานะ หนองบวัลําภู
20895 12406 นาย จิณณะ  มั่นคง หนองบวัลําภู
20896 13878 นาง อธษิฐาน  สุวรรณราช หนองบวัลําภู
20897 62441 นาง ทศันียแ  พนัธแโย หนองบวัลําภู
20898 47689 นาย ชัชนัย  อุดทา หนองบวัลําภู
20899 13926 นางสาว ยุวดี  ไขประภาย หนองบวัลําภู
20900 25452 นางสาว สลักจิต  ศรีวงษา หนองบวัลําภู
20901 51975 นาย ฤทธไิกร  พรมมาลา หนองบวัลําภู
20902 54538 นาย ศุภวชิญแ  ยาพนัธแ หนองบวัลําภู
20903 67712 นางสาว พร้ิมพรรณ  ปใสลาง หนองบวัลําภู
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20904 11099 นาง นฏยิา  ภญิโญทรัพยแ หนองบวัลําภู
20905 25098 นางสาว ชุลีภรณแ  สระแกว หนองบวัลําภู
20906 38874 นางสาว ภานุมาศ  หวานนอก หนองบวัลําภู
20907 25581 นาง สุรีรัตนแ  ประทมุพนัธแ หนองบวัลําภู
20908 22641 นาย ประชา  ประชากุล หนองบวัลําภู
20909 28072 นางสาว ภญิญาพชัญแ  ดาเหล็ก หนองบวัลําภู
20910 29630 นาย ธนดล  ประเสริฐศิลป หนองบวัลําภู
20911 54041 นางสาว กนกวรรณ  ยืนอ฿อต หนองบวัลําภู
20912 11139 นาย คํานึง  นามพรหม หนองบวัลําภู
20913 11159 นาง สุมลมาลยแ  มุยมงคล หนองบวัลําภู
20914 31372 นางสาว รัตนภรณแ  ฐิติญาณวโิรจนแ หนองบวัลําภู
20915 62606 นางสาว ณัชพร  ชนะสิมมา หนองบวัลําภู
20916 16024 นางสาว วรดาภา  เหงาประสิทธิ์ หนองบวัลําภู
20917 18428 นาง เอื้อมตะวนั  มหากิจรุงเรือง หนองบวัลําภู
20918 46605 นางสาว ศุจีภรณแ  แกวขันตี หนองบวัลําภู
20919 49018 นางสาว สุวรรณา  แฟนภเูขียว หนองบวัลําภู
20920 32551 นาย สิทธชิัย  ศรีเพง็ หนองบวัลําภู
20921 61254 นาย ชัชวาลยแ  ยอดชาญ หนองบวัลําภู
20922 11140 นาง วริศรา  สาตรแสาคร หนองบวัลําภู
20923 39425 นางสาว วชัรินทร  หาญเชิงชัย หนองบวัลําภู
20924 46606 นาย อุทยั  มณฑา หนองบวัลําภู
20925 66652 นางสาว สุจิตตรา  สุกขันตแ หนองบวัลําภู
20926 64856 นาง นิยดา  จวงโส หนองบวัลําภู
20927 66404 นางสาว ฐิติรัตนแ  ลุนละวงษแ หนองบวัลําภู
20928 66627 นางสาว นงเยาวแ  วาดวงศแ หนองบวัลําภู
20929 66628 นางสาว สุสดา  วรรณประเสริฐ หนองบวัลําภู
20930 13879 นาย ทนงศักด์ิ  แกวมุกขแ หนองบวัลําภู
20931 13919 นาง ลักษมี  พมิพแแนน หนองบวัลําภู
20932 46930 นางสาว มุกดา  สมเสียง หนองบวัลําภู
20933 57548 นาย อภสิิทธิ ์ เหตุเกษ หนองบวัลําภู
20934 65692 นางสาว บงัอร  วงคแชาลี หนองบวัลําภู
20935 66736 จ.อ. นิรุตร  ถนอมสัตยแ หนองบวัลําภู
20936 24573 นาย สมศักด์ิ  แกวอุดม หนองบวัลําภู
20937 25542 นาง สมฤทยั  สาจันทรแ หนองบวัลําภู
20938 61267 วาที่ร.ต. สุศรวสั  บํารุงผล หนองบวัลําภู
20939 61459 นาย ธรีะพงษแ  สาจันทรแ หนองบวัลําภู
20940 10489 นาง คําปุุน  ทนัพลิา หนองบวัลําภู
20941 55691 นาง อมรรัตนแ  ไชยโส หนองบวัลําภู
20942 13857 นาย สุรจิตร  เพง็สา หนองบวัลําภู
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20943 13859 นาย ชาติชาย  แกวมาตยแ หนองบวัลําภู
20944 60341 นาย ทรงยศ  อุดมศรี หนองบวัลําภู
20945 60342 นาย นิรุธ  วอแพง หนองบวัลําภู
20946 10284 นาย ธรีะเดช  แกวใสยแ หนองบวัลําภู
20947 40171 นางสาว ทพิวรรณ  สาริยา หนองบวัลําภู
20948 13910 นางสาว เมตตา  บญุอาจ หนองบวัลําภู
20949 45278 นาย พรียศ  คํามุงคุณ หนองบวัลําภู
20950 35838 นางสาว รัญชิดา  บญุอุม หนองบวัลําภู
20951 10722 นาย นรเสฏฐแ  ศิริเวชพงคแกุล หนองบวัลําภู
20952 44576 นาย ยงยุทธ  เชื้ออุน หนองบวัลําภู
20953 66646 นางสาว กวนิธดิา  สุวรรณพรหม หนองบวัลําภู
20954 13931 นาง มิตรสินี  มุขธระโกษา หนองบวัลําภู
20955 13844 นาง สนุภา  พทุธามา หนองบวัลําภู
20956 11857 นางสาว กมลวรรณ  วฒันะ อางทอง
20957 55041 นาง นารีรัตนแ  ฐิตะวริิโย อางทอง
20958 29287 นางสาว ตรงพร  อยูไกล อางทอง
20959 19966 นางสาว อรสา  ทองเจือ อางทอง
20960 16646 ส.อ. มานะ  สุรวตัร อางทอง
20961 65093 นาย ธนกร  วฒันากลาง อางทอง
20962 19961 นางสาว ปภคัคแพร  ลดามณีกรนิตยแ อางทอง
20963 43058 นาง สิริลักษณแ  เฉลิมคราม อางทอง
20964 53676 วาที่ร.ต. ชนก  ศรีสุนทร อางทอง
20965 58032 นางสาว ธนิดา  ปิ่นแกว อางทอง
20966 33700 นางสาว ธมิาพร  จุเยมา อางทอง
20967 16896 นาย ชัยโรจนแ  โชติโภคา อางทอง
20968 24797 นาย ศรายุทธ  มีทรัพยแ อางทอง
20969 40421 นาย ฉัตรชัย  รองรัตน อางทอง
20970 43062 นาง ดวงกมล  เกษโกมล อางทอง
20971 43064 นาง ภทัรวดี  พวงมงคล อางทอง
20972 56412 นางสาว ยุพา  จริงดี อางทอง
20973 56413 นาง อริศรา  คํามูล อางทอง
20974 19950 นาง สุพตัรา  บริบาล อางทอง
20975 64472 นางสาว วริาศิณี  พรมลี อางทอง
20976 66195 นางสาว นิตยา  วนัดี อางทอง
20977 66215 นางสาว จุฑารัตนแ  นิลประดิษฐแ อางทอง
20978 19962 นางสาว วภิา  ศรีวชิัย อางทอง
20979 54601 นางสาว สุกัญญา  แสงแกว อางทอง
20980 11833 นาย กมล  รัตนบลัลังกแ อางทอง
20981 11852 นาง สุรียแพร  นาคกุญชร อางทอง
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20982 41448 นางสาว ววิรรณ  นุชถนอม อางทอง
20983 44293 นาย นิรันดรแ  ปานศรี อางทอง
20984 14910 นางสาว พรธนพรรธ  อนเขียว อางทอง
20985 68301 นางสาว ชินาภา  หอมสุคนธแ อางทอง
20986 11825 นางสาว วรรณภาภรณแ  วงษแประยูร อางทอง
20987 31724 นาย รักชาติ  สุขสม อางทอง
20988 31725 นาง นัฐกาลณแ  เงินมาก อางทอง
20989 31726 นาง สําเนียง  ศรีสุบรรณแ อางทอง
20990 60155 นางสาว สุนิลวรรณแ  จันทรแเพง็ อางทอง
20991 16897 นาง พรทพิยแ  แยมวจี อางทอง
20992 57896 นาง เยาวลักษณแ  เขียวสวาส อางทอง
20993 8317 นางสาว ธญัทพิยแ  แชมประเสริฐ อางทอง
20994 30313 นางสาว พทัธนันทแ  ดําดี อางทอง
20995 19981 นางสาว อังคณา  ไพโรจนแ อางทอง
20996 19982 นางสาว ธษิตยา  ยอดแกว อางทอง
20997 47996 นาง อําไพ  จงใจงาม อางทอง
20998 65521 นาง อุไรวรรณ  บญุพร อางทอง
20999 20005 นาง วนัชพร  ทองคําชู อางทอง
21000 34794 นางสาว สุมาลี  ฤทธิป์ระเสริฐ อางทอง
21001 7244 นาง สิริยากร  นิทศันแ อางทอง
21002 46449 นาง วไิลรัตนแ  สุขนาวี อางทอง
21003 63522 นาย ตฤณ  แจมกระจาง อางทอง
21004 63523 นาย ฉัตรชัย  เซ็งแซ อางทอง
21005 30315 นาง ปภาดา  เอนก อางทอง
21006 24793 นาย ณัฐวฒันแ  สบายแท อางทอง
21007 24794 นาย สันติ  จินหรัิญ อางทอง
21008 30317 นางสาว สุนทรี  ครรชิตไชย อางทอง
21009 66194 นาง สุพชิฌายแ  ภูสุวรรณแ อางทอง
21010 19999 นางสาว วนัทนียแ  เจริญผล อางทอง
21011 40971 นางสาว พรภกิิต  โพธิพ์วง อางทอง
21012 62739 พนัจาเอก เจนจบ  ดิษฐแผดุง อางทอง
21013 66983 นางสาว อรุชา  อธศิาธนินทแ อางทอง
21014 47986 นางสาว อัญชลี  เอี่ยมสอาด อางทอง
21015 67348 นาง กฤษณา  บญุประเสริฐ อางทอง
21016 53081 นางสาว น้ําทพิยแ  แมลงทบั อางทอง
21017 58314 ส.ต.ท. สุพร  บญุเอี่ยม อางทอง
21018 31717 นางสาว อัจฉรา  จันทรแเพง็ อางทอง
21019 44289 นาง นวพร  นุมทอง อางทอง
21020 20001 นาง ณิตติรส  นิยมศิลป อางทอง
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21021 59014 นางสาว ปณิธาน  ปรักมาภรณแ อางทอง
21022 59015 นางสาว สุภางคแ  ปรักมาภรณแ อางทอง
21023 16900 นางสาว อรทยั  นิลประดิษฐแ อางทอง
21024 30326 นาย อานันตแ  อินทรแจันทรแ อางทอง
21025 11828 นางสาว ยุพนิ  อนุรักษแ อางทอง
21026 6582 นาง ชุติมา  ปใ้นงาม อางทอง
21027 33200 นาง ปรีดาวรรณ  อึ๊งพลาชัย อางทอง
21028 40952 นางสาว รัชนีกร  โพธิอ์ิ่ม อางทอง
21029 66502 นาย เทดิศักด์ิ  ฉ่ําฉวี อางทอง
21030 66192 นางสาว กัลยกร  วหิกเหนิ อางทอง
21031 15746 นาย ธรียุทธแ  ทองโอภาส อางทอง
21032 19953 นางสาว วพิาพร  คิดกลา อางทอง
21033 30316 นาง กชพร  ภูประสงคแ อางทอง
21034 23233 นาง กัญยา  ศรีสุนทร อางทอง
21035 30324 นาย ชวดล  ทองเดือน อางทอง
21036 30331 นาง ธนวนั  ยวงเกตุ อางทอง
21037 63617 ส.อ. จิระพงษแ  บญุเกิด อางทอง
21038 68303 นาง พรียา  งามสมบรูณแ อางทอง
21039 16889 นาง ปารีณา  ภาชื่น อางทอง
21040 66805 นาย ศักด์ิสิทธิ ์ ศรีหานาม อางทอง
21041 19959 นาง ศิรินาท  ศุภบญุ อางทอง
21042 55042 นางสาว พชร  พนูขวญั อางทอง
21043 64053 นางสาว ผกามาศ  บญุอยู อางทอง
21044 64054 นางสาว ธญัญาภรณแ  ธปูแกว อางทอง
21045 19954 นางสาว ขวญัยืน  ปยุเงิน อางทอง
21046 58948 นางสาว ยุวธษิณแ  มั่งมีธนพบิลูยแ อางทอง
21047 61940 นาย บญัชา  ชดชอย อางทอง
21048 66000 นาย ธง  คงมา อางทอง
21049 6581 นาย วราวฒิุ  ปใ้นงาม อางทอง
21050 38056 นางสาว นภสัสรณแ  พงษแประสิทธิ์ อางทอง
21051 11841 นาย ภริมยแ  พงษแคํา อางทอง
21052 13221 นาย ศุภจักษณแ  ทองคําเจิม อางทอง
21053 40419 นางสาว พไิลวรรณ  โตสวสัด์ิ อางทอง
21054 53529 นางสาว จริยา  เพชรทดั อางทอง
21055 65751 จ.ส.อ. นริศ  บญุขํา อางทอง
21056 65935 นาง วงเดือน  ฉ่ําเฉลียว อางทอง
21057 11832 นาง ประจวบ  ญาณโกมุท อางทอง
21058 43065 นางสาว ชุติมา  สวางศรี อางทอง
21059 60842 นางสาว รุงอรุณ  ฤกษแบรุุษ อางทอง
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21060 11847 นางสาว นุศรา  จั่นวงศแแกว อางทอง
21061 31729 นางสาว ดวงตา  ทองมูล อางทอง
21062 47965 นาย พงษแพจนแ  เรืองชวย อางทอง
21063 27013 นาง ฉววีรรณแ  ปลูกงาม อางทอง
21064 14924 นาย ถวลัยแ  เภรีวงษแ อางทอง
21065 45071 นาง ปใทมา  รักขยัน อางทอง
21066 24821 นาง ขนิษฐา  ทองประสิทธิ์ อางทอง
21067 32527 นาย มนูญ  ปรากฏ อํานาจเจริญ
21068 6331 นางสาว เพญ็ประภา  เพง็พา อํานาจเจริญ
21069 25442 นาง ระพพีรรณ  ไชยพนัธแ อํานาจเจริญ
21070 6376 นาง นุจราภรณแ  บญุเสริฐ อํานาจเจริญ
21071 15164 นาง วลัยแลัดดา  ชัยปใญญา อํานาจเจริญ
21072 68319 นาย ธนภทัร  พนัธแโคตร อํานาจเจริญ
21073 6283 นาย เทวรรณแ  ไกยกิจ อํานาจเจริญ
21074 6321 นางสาว มัลลิกา  สําราญ อํานาจเจริญ
21075 49455 นาง สุพรรณนี  ออนษา อํานาจเจริญ
21076 65073 นางสาว สิริพรรณ  พลเทพ อํานาจเจริญ
21077 700011 นาย พงศแอมร  ปรากฎ อํานาจเจริญ
21078 6281 นาย ประเสริฐ  สุระวงศแ อํานาจเจริญ
21079 12039 นาง เพญ็นภา  ชิงจันทรแ อํานาจเจริญ
21080 17377 นางสาว นภาพร  ไชยดี อํานาจเจริญ
21081 46920 นาง อรทยั  สุระวงศแ อํานาจเจริญ
21082 9508 นางสาว วรรณเพญ็  พมิพแสุทธิ์ อํานาจเจริญ
21083 49456 นาง มะลิวลัยแ  รูปศรี อํานาจเจริญ
21084 56989 นาย ชนทตั  พรอมสุข อํานาจเจริญ
21085 44086 นาง เครือวลัยแ  กุลบตุร อํานาจเจริญ
21086 68516 นาย ทองพนัธแ  องอาจดวงพลิา อํานาจเจริญ
21087 20522 นาย เถาวลัยแ  บญุหนา อํานาจเจริญ
21088 29110 นางสาว พมิพแใจ  มุธรรม อํานาจเจริญ
21089 29112 นาง อภญิญา  นิ้วทอง อํานาจเจริญ
21090 42559 นางสาว สุพรรษา  จันทาธอน อํานาจเจริญ
21091 49779 นาย พรีวสั  ภหูมั่นเพยีร อํานาจเจริญ
21092 53219 นาง อัญชลี  เหน็สม อํานาจเจริญ
21093 59626 จาเอก พลัลภ  บญุเสริฐ อํานาจเจริญ
21094 6309 นาย สมควร  สังขแแสวงพฒันแ อํานาจเจริญ
21095 14536 นางสาว เพญ็ประภา  มณีสาย อํานาจเจริญ
21096 5492 นางสาว พสิมัย  พระสุรักษแ อํานาจเจริญ
21097 6280 นาย อนุชา  ธารรักษแ อํานาจเจริญ
21098 29604 นางสาว อารยา  พชัราภรณแ อํานาจเจริญ
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21099 32526 นาง นนทวนั  ไชยมาตรแ อํานาจเจริญ
21100 57283 นางสาว กรรญภรณแ  หอมเมือง อํานาจเจริญ
21101 57284 นาย วบิลูยแ  สวสัด์ิ อํานาจเจริญ
21102 57285 นาง ธชัญาพร  ศรีธริาช อํานาจเจริญ
21103 12793 นาง นงลักษณแ  จําปาหอม อํานาจเจริญ
21104 29607 นาง อําพร  ไกยกิจ อํานาจเจริญ
21105 12792 นาง โสพศิฐา  สิงหแแกว อํานาจเจริญ
21106 15934 นางสาว อมร  พุมโพธิ์ อํานาจเจริญ
21107 55311 นาย ชัยวฒันแ  วงัคะฮาด อํานาจเจริญ
21108 6284 นาย ธนรัตนแ  กาญจนาภา อํานาจเจริญ
21109 6302 นาง ประภาวดี  วนัคํา อํานาจเจริญ
21110 20525 นางสาว กัลยา  ทานุมา อํานาจเจริญ
21111 21315 นาย นัฐพงษแ  ไชยพนัธุแ อํานาจเจริญ
21112 21321 นาง วลัิย  ชัยธสิาร อํานาจเจริญ
21113 25438 นาย จักรี  ณุวงษแศรี อํานาจเจริญ
21114 30877 นาง กาญจนา  รักภกัดี อํานาจเจริญ
21115 62545 นางสาว อรนุช  ยืนสุข อํานาจเจริญ
21116 63876 พ.จ.อ. เพลิน  จันทรแสวาง อํานาจเจริญ
21117 63877 นาง พณินะรัฎ  เข็มทอง อํานาจเจริญ
21118 63878 นาง นุชนาฏ  จันทรเสนา อํานาจเจริญ
21119 64899 จ.อ. เพชรรังสิทธิ ์ สายธนู อํานาจเจริญ
21120 15160 นาง ณิศาชล  ศักขินาดี อํานาจเจริญ
21121 18007 นางสาว พมิพแชนก  พรอมไธสง อํานาจเจริญ
21122 29111 นาง กัญณภทัร  ตาทพิยแ อํานาจเจริญ
21123 30879 นางสาว สายสุดา  อินหงษา อํานาจเจริญ
21124 34668 นางสาว อชินี  ไชยายงคแ อํานาจเจริญ
21125 49155 นางสาว อุษณียแ  ชารัมยแ อํานาจเจริญ
21126 63242 นางสาว ดวงจันทรแ  แสนแดง อํานาจเจริญ
21127 42545 นางสาว จันทปัปภา  จันทะศรี อํานาจเจริญ
21128 44087 นาง สมร  สีตะวนั อํานาจเจริญ
21129 44088 นาย พงศกร  พลเดช อํานาจเจริญ
21130 68240 นางสาว อนงคแนาฎ  มั่นคง อํานาจเจริญ
21131 9507 นางสาว ทองจันทรแ  เข็มสุข อํานาจเจริญ
21132 32523 นาง หทยัรัตนแ  ตนพนัธแ อํานาจเจริญ
21133 42553 นาง ราตรี  รูปโฉม อํานาจเจริญ
21134 6357 นาย ประเสริฐ  ปยิะพนัธแ อํานาจเจริญ
21135 6360 นาง ปราณี  กิจชวย อํานาจเจริญ
21136 10421 นาง ศลิษา  ภมูลี อํานาจเจริญ
21137 35829 นาง ลัดดาพร  ชอนทอง อํานาจเจริญ
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21138 42546 นาย สมพร  บรูะพนัธแ อํานาจเจริญ
21139 42548 นางสาว พมิพแชนก  กอนทอง อํานาจเจริญ
21140 45577 นาย ณัฐวรรธนแ  พนัธแแกน อํานาจเจริญ
21141 52133 นาย เวสารัช  ปใญญาดิษฐแ อํานาจเจริญ
21142 6327 นาย อธปิกิจจแ  พงศแดารา อํานาจเจริญ
21143 21303 นาย พงศแศิริ  มงคลเสริม อํานาจเจริญ
21144 42549 นาง ราวลัยแ  ภกัดียุทธ อํานาจเจริญ
21145 45256 นางสาว รัตนา  สุดสังขแ อํานาจเจริญ
21146 57130 นาย โชติทวิตัถแ  อุนทวง อํานาจเจริญ
21147 59036 นาง เยาวมาลยแ  กาฬจันทรแ อํานาจเจริญ
21148 21317 นาง วราพร  บตุรี อํานาจเจริญ
21149 25441 นางสาว ไพศรี  พนัเทพ อํานาจเจริญ
21150 42550 นางสาว กนิษฐา  สันตะวงษแ อํานาจเจริญ
21151 67689 นางสาว ชยิสรา  ดานุวงคแ อํานาจเจริญ
21152 12794 นางสาว วรารัตนแ  เนตรวงคแ อํานาจเจริญ
21153 15920 นาย คธารัตนแ  ประดิษฐ อํานาจเจริญ
21154 49133 นางสาว ศิรินทรแทพิยแ  แสนโท อํานาจเจริญ
21155 9502 นาง นฤพณั  สุระพนิ อํานาจเจริญ
21156 6324 นางสาว อังศุธร  นามตรง อํานาจเจริญ
21157 29609 นาง ธญัญรัตนแ  ประทมุชาติ อํานาจเจริญ
21158 38866 นาง เสาวนี  วงคแษาลี อํานาจเจริญ
21159 66389 นางสาว ขวญัใจ  จันทรแแกว อํานาจเจริญ
21160 66997 นาย พทัธพล  เกื้อทาน อํานาจเจริญ
21161 67012 นางสาว นันทยิา  ปใฐพี อํานาจเจริญ
21162 1931 นาง ฐิติรัตนแ  ประเสริฐศรี อํานาจเจริญ
21163 23865 นาย ทวทิยแ  พรมลี อํานาจเจริญ
21164 56205 นาย วรีะพงษแ  เบกิบาน อํานาจเจริญ
21165 6299 นาง สุจินดา  ชวยคูณ อํานาจเจริญ
21166 57906 นาย สุพฒันแ  แกวชารี อํานาจเจริญ
21167 57907 นาง นิรมล  บญุสิงหแ อํานาจเจริญ
21168 700004 นาง รัตนากร  กอนทอง อํานาจเจริญ
21169 47541 นางสาว คณิตตา  มาบงั อํานาจเจริญ
21170 59108 นางสาว ปใทมาสนแ  บญุเอนก อํานาจเจริญ
21171 6301 นาง รัตนาพร  บญุชวย อํานาจเจริญ
21172 44430 นางสาว สิรินยา  แสนธสิาร อํานาจเจริญ
21173 61558 นางสาว ณัฐรดา  ศรีแกว อํานาจเจริญ
21174 9513 นาง รัชณียแ  สายแวว อํานาจเจริญ
21175 22689 นาง วลิาสิณี  จุกจันทรแ อํานาจเจริญ
21176 35806 นาง ปฐมพร  รักษาสัตยแ อํานาจเจริญ
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21177 35811 นาย ธเนตร  สายแวว อํานาจเจริญ
21178 45928 นาย อธภิทัร  วรรณโสภา อํานาจเจริญ
21179 53769 นาย ศราวธุ  ทาทอง อํานาจเจริญ
21180 58072 นางสาว รจนา  พนัธแจําปา อํานาจเจริญ
21181 6335 นางสาว เกียรติสุดา  สงสุขเลิศสันติ อํานาจเจริญ
21182 8851 นาง ดาวรุง  ชัยบรรฑิตยแ อํานาจเจริญ
21183 12802 นาง ณัฐรดา  มหศิยา อํานาจเจริญ
21184 26704 นาย ธรีภทัรแ  รุมา อํานาจเจริญ
21185 57620 วาที่ร.ต. ปริญญา  อัฒจักร อํานาจเจริญ
21186 62250 นางสาว แอนนา  อินบตุร อํานาจเจริญ
21187 6338 นาง สมจิตร  จันทรแสวาง อํานาจเจริญ
21188 13874 นางสาว ปยิาภรณแ  มุทาพร อํานาจเจริญ
21189 15873 นาย ประยงคแ  สายตา อํานาจเจริญ
21190 29116 นาย สุรพงษแ  พทุธวิงศแ อํานาจเจริญ
21191 49837 นางสาว สุดารัตนแ  จริยะกุลเดโช อํานาจเจริญ
21192 49838 นางสาว กฤษณารัตนแ  กุลสิงหแ อํานาจเจริญ
21193 59477 นาง ขวญัใจ  เงินหมื่น อํานาจเจริญ
21194 62304 นาง พษิณุกรณแ  เข็มแกว อํานาจเจริญ
21195 6341 นาง นภาพร  เพชรพมิพแ อํานาจเจริญ
21196 46923 นาง นิลวรรณ  มั่นจิตร อํานาจเจริญ
21197 46924 นาย วทิยา  ทวพีนัธแ อํานาจเจริญ
21198 68320 นางสาว ศุภกัษร  มีศรี อํานาจเจริญ
21199 6346 นาง อัจฉรา  ปอูงปก อํานาจเจริญ
21200 58243 นางสาว บริบรูณแ  สิงหแนาค อํานาจเจริญ
21201 58244 นางสาว รัชดาภรณแ  ผาใหญ อํานาจเจริญ
21202 58246 นาง ณัฐกฤตา  นนทวนั อํานาจเจริญ
21203 45260 นางสาว สุกัญญา  บาระมี อํานาจเจริญ
21204 6378 นาย เกียรติเกรียงไกร  ดอกอินทรแ อํานาจเจริญ
21205 13871 นาง ชณกพร  หนูสิน อํานาจเจริญ
21206 58245 นาง ยุวดี  ทองออน อํานาจเจริญ
21207 63458 นางสาว สินีนาฏ  ทนงคแ อํานาจเจริญ
21208 64611 นาย แหวนเพชร  เกษเพชร อํานาจเจริญ
21209 6373 นางสาว ปภากิตติยา  ขันธแชวย อํานาจเจริญ
21210 17382 นางสาว สุนันทา  เจริญชัย อํานาจเจริญ
21211 17384 นางสาว วนิดา  คูณคลอง อํานาจเจริญ
21212 58480 นางสาว ปณุยวรีแ  เหรียญธงชัยกุล อํานาจเจริญ
21213 29613 นางสาว นิกรณแรัตนแ  ศรีมาชัย มีนา อํานาจเจริญ
21214 29614 นาย ทว ี บวัเผ่ือน อํานาจเจริญ
21215 54092 นาย สกลเขต  ทศับตุร อํานาจเจริญ
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21216 59927 จาเอก อภยั  ทองโกฏิ อํานาจเจริญ
21217 68443 นาย วนิัย  บญุชม อํานาจเจริญ
21218 700003 นาง นงนุช  ถมปใทมแ อํานาจเจริญ
21219 6286 นาง จุติพร  เกษกุล อํานาจเจริญ
21220 18383 นางสาว เบญ็จวรรณแ  จันนอย อํานาจเจริญ
21221 32538 นางสาว สุพรรษา  ศรีวะกุล อํานาจเจริญ
21222 67248 นางสาว หทยัทพิยแ  สุขชัย อํานาจเจริญ
21223 6308 นาง กาญจนี  เจียมพานิช อํานาจเจริญ
21224 12034 นาย ภญิโญ  ไกรษี อํานาจเจริญ
21225 12037 นาง ธญัญรัตนแ  พลิะมาตยแ อํานาจเจริญ
21226 12038 นาง เตือนฤทยั  หอมจันทรแ อํานาจเจริญ
21227 17379 นาง จิราวรรณ  พรมรัตนแ อํานาจเจริญ
21228 29113 นาง ขวญัตา  ใจทน อํานาจเจริญ
21229 35817 นาง กัลยาณี  งามวงศแ อํานาจเจริญ
21230 50477 นาง สุขจิตร  ศรีมาชัย อํานาจเจริญ
21231 50479 นาง สาวติรี  ศรีนาม อํานาจเจริญ
21232 58564 นาง กันติยา  บญุทา อํานาจเจริญ
21233 68097 นาง กุลิสรา  จูมดอก อํานาจเจริญ
21234 20509 นาย ประพาส  ปฏชิัย อํานาจเจริญ
21235 32536 นางสาว เหรียญชัย  วงพจิิตร อํานาจเจริญ
21236 38193 นาง รัตติยา  อินทรแกอง อํานาจเจริญ
21237 46601 นาง ประคอง  หลักทอง อํานาจเจริญ
21238 57732 พ.จ.อ. บญุมา  บศุดี อํานาจเจริญ
21239 17810 นาย อํานวย  นารีนุช อํานาจเจริญ
21240 25449 นางสาว ยุพนิ  จันทรแถอด อํานาจเจริญ
21241 32540 นาง ภารดี  ทองอุน อํานาจเจริญ
21242 35808 นางสาว อาพร  ไดเลิศ อํานาจเจริญ
21243 52132 นาง ธญัลักษณแ  ปใญญาดิษฐแ อํานาจเจริญ
21244 58249 นาง ทศันียแ  ปใญญาดิษฐแ อํานาจเจริญ
21245 58250 นาง มาลา  กัลยา อํานาจเจริญ
21246 21313 นางสาว ปิ่นปภา  กันหะคุณ อํานาจเจริญ
21247 42555 นางสาว วชัรียา  โสคําภา อํานาจเจริญ
21248 6351 นางสาว ศุภดามาศ  จันทาธอน อํานาจเจริญ
21249 68175 นาย คาเชน  ผลชูพงษแ อํานาจเจริญ
21250 38870 นาง มะลิ  โขมะนาม อํานาจเจริญ
21251 42552 นาย สถิตยแพร  เบาทอง อํานาจเจริญ
21252 6304 นาย รักชัย  บาระมี อํานาจเจริญ
21253 6306 นาง ชื่นใจ  บาระมี อํานาจเจริญ
21254 17827 นาง พฒัชรินทรแ  แพงไธสงคแ อํานาจเจริญ
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21255 38869 นางสาว ณัฎฐาภริมณแ  บาระมี อํานาจเจริญ
21256 39408 นาง พดัชา  ชาญสอน อํานาจเจริญ
21257 54532 นาง อาภสัรา  คูณคลอง อํานาจเจริญ
21258 12797 นาย ปรีชา  สายวรณแ อํานาจเจริญ
21259 29623 นางสาว กมุทากร  จันทวงคแ อํานาจเจริญ
21260 35824 นาย กริช  โคตะพนัธุแ อํานาจเจริญ
21261 51609 นาย วรีะวตัรแ  สมบรูณแ อํานาจเจริญ
21262 6305 จ.ส.ต. ชพลวชัรแ  มุงดีดิษฐแวรกูล อํานาจเจริญ
21263 9504 นาย รพพีงษแ  คนไทย อํานาจเจริญ
21264 43187 วาที่ร.ต.หญิง จุรีพร  ยืนสุข อํานาจเจริญ
21265 43188 นางสาว อรสา  ขีระมาตยแ อํานาจเจริญ
21266 27598 นาย ธนิต  เสียงใส อํานาจเจริญ
21267 29617 นาย ภาณุวฒันแ  โสคําภา อํานาจเจริญ
21268 32542 นางสาว ชุติกาญจนแ  สายจันดา อํานาจเจริญ
21269 56528 นาย ยอดเพชร  พรมหลอ อํานาจเจริญ
21270 56529 นาย เชวงศักด์ิ  พทุโธ อํานาจเจริญ
21271 56531 นาย สมชาย  ตนเชื้อ อํานาจเจริญ
21272 67421 นาย จักรพนัธแ  แนววนั อํานาจเจริญ
21273 9511 นางสาว สุภาพร  ไชยสิทธิ์ อํานาจเจริญ
21274 23556 นางสาว กล่ินเพชร  โสภพินัธแ อํานาจเจริญ
21275 43190 นาย ธรีศักด์ิ  ยืนยง อํานาจเจริญ
21276 49954 นาย ชัยยนตแ  สายศักดา อํานาจเจริญ
21277 51210 นาย สิทธพิงษแ  เพิ่มพลู อํานาจเจริญ
21278 64977 นาย ปฏพิทัธแ  ศรีลาลัย อํานาจเจริญ
21279 67573 นางสาว สุธณีิ  ศรีสันตแ อํานาจเจริญ
21280 67574 นาง เกษมณียแ  คํามั่นทลู อํานาจเจริญ
21281 67575 นาง ปราณิสา  สายสิน อํานาจเจริญ
21282 67579 จ.ส.ท. ภญิโญ  โสดาภกัด์ิ อํานาจเจริญ
21283 6295 นาย อํานาจ  อุตสาหพนัธแ อํานาจเจริญ
21284 6355 นาง กัญติกา  ทองขาว อํานาจเจริญ
21285 15679 นาย อรรถพร  ศรีสุระ อํานาจเจริญ
21286 42488 นาย บญุสงคแ  บรุาญรมยแ อํานาจเจริญ
21287 42557 นาง อนุรักษแ  ไชยพจนแ อํานาจเจริญ
21288 44085 นาย จิรายุทธ  จันทพนัธแ อํานาจเจริญ
21289 49132 นาง เบญจวรรณ  จานเขื่อง อํานาจเจริญ
21290 68271 นาง สุพตัรา  วรรณสินธุแ อํานาจเจริญ
21291 6316 นางสาว นุสรียแ  พฒันะราช อํานาจเจริญ
21292 49454 นางสาว อรทยั  บญุทา อํานาจเจริญ
21293 6371 นาย วชิระ  บญุศรี อํานาจเจริญ
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21294 29624 นาย พะเนียง  ชางดํา อํานาจเจริญ
21295 29626 นางสาว ดรรชนี  นิลภาทยแ อํานาจเจริญ
21296 44455 นางสาว วงเดือน  บญุสิม อํานาจเจริญ
21297 47688 นาย พนัธกานตแ  วชิาชาติ อํานาจเจริญ
21298 64474 นางสาว ภสัสร  ยอดสิงหแ อํานาจเจริญ
21299 8823 นาง อรวรรณ  บญุทอง อํานาจเจริญ
21300 12028 นาง ลิขิตติยา  หลามาชน อํานาจเจริญ
21301 15161 นางสาว สุคนธแ  ศรีสะอาด อํานาจเจริญ
21302 20535 นาย ปมุก  ศรีมุงคุณ อํานาจเจริญ
21303 21297 นาย อภชิาติ  เฉลิมวงศแ อํานาจเจริญ
21304 38871 นางสาว นภสักร  ยอดมงคล อํานาจเจริญ
21305 40666 นางสาว สุรัชนี  กํามันตะคุณ อํานาจเจริญ
21306 44090 นาง สุริชยา  จันทะชิต อํานาจเจริญ
21307 9971 นางสาว พกัตรแเพยีงเพญ็  เจริญชัย อํานาจเจริญ
21308 43184 นาง ลัดดา  สารธมิา อํานาจเจริญ
21309 62957 นาย ศักด์ินคร  ตาทอง อํานาจเจริญ
21310 67249 นาง สุจิตรา  นิรานนทแ อํานาจเจริญ
21311 43191 นาย ยอดศักด์ิ  เกษเงิน อํานาจเจริญ
21312 6342 นาย สุริโย  ทองชุม อํานาจเจริญ
21313 20553 นาย อนุสรณแ  วสีเพญ็ อํานาจเจริญ
21314 40668 นางสาว วรารัตนแ  วงศแษา อํานาจเจริญ
21315 54191 นาย สันติ  ลาภรัตนแ อํานาจเจริญ
21316 42547 นาง ปณุยารัตนแ  มุงดีดิษฐแวรกูล อํานาจเจริญ
21317 6294 นางสาว จริญาภรณแ  การินทรแ อํานาจเจริญ
21318 6307 นาย ธวชั  จันทวรรณ อํานาจเจริญ
21319 67668 นาง กรรณิกา  บวัภาเรือง อํานาจเจริญ
21320 21312 นาย อัครพงษแ  ศิริบรูณแ อํานาจเจริญ
21321 49141 นาง สงกรานตแ  พรมเสน อํานาจเจริญ
21322 66604 ส.อ. บญุญฤทธิ ์ สีทอง อํานาจเจริญ
21323 22195 นางสาว จริยา  ลุนพนัธแ อํานาจเจริญ
21324 15795 นาย สุรเชษฐ  จานเขื่อง อํานาจเจริญ
21325 45249 นาง นปภชั  ธรรมแกว อํานาจเจริญ
21326 8092 นาง ณัชชา  นวลปลอด อุดรธานี
21327 13804 นางสาว สุพตัรา  เวชกูล อุดรธานี
21328 25544 นางสาว จันทรแสุดา  ศรีหะ อุดรธานี
21329 66765 นาง เนรัญชรา  อวนศรี อุดรธานี
21330 67665 นาย กัมปนาท  วรรณโยธา อุดรธานี
21331 47225 นาย จีรภาส  แสงตะวงษแ อุดรธานี
21332 10741 นาง เนตรดาว  ชูชาวนา อุดรธานี
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21333 10447 นางสาว อรทยั  ขาวศรี อุดรธานี
21334 38892 นาง สุธดิา  ชางรักษา อุดรธานี
21335 42582 นางสาว จิราพร  บตุรคําโชติ อุดรธานี
21336 62009 นาง จุไรภรณแ  อุตะมะ อุดรธานี
21337 49339 นาง อุษากร  สีดาบตุร อุดรธานี
21338 5969 นางสาว สุมาลี  ปากดีหวาน อุดรธานี
21339 25541 นาง ยุพาพร  ปากดีหวาน อุดรธานี
21340 67001 นางสาว เดือนเพญ็  ผดุงสันตแ อุดรธานี
21341 67797 นาย ชากลา  กองสุวรรณ อุดรธานี
21342 16509 นาย บณัฑิต  นิลกําเนิด อุดรธานี
21343 35941 นาย วทิมล  แผวสูงเนิน อุดรธานี
21344 65570 นาย สุรชาติ  โกมารทตั อุดรธานี
21345 51764 นางสาว พณิญาภา  กระบอืคูณ อุดรธานี
21346 52219 นาย ปริญญา  พนัธุแสิงหแ อุดรธานี
21347 21477 นาย สมนึก  บตุรธนู อุดรธานี
21348 66233 นาง สนิด  พรอมศิลป อุดรธานี
21349 66237 นางสาว อัจฉราพร  สิมมะลี อุดรธานี
21350 66239 นางสาว อุดมลักษณแ  เจริญสุข อุดรธานี
21351 66523 นางสาว ปภาวรินทรแ  โยธะยัง อุดรธานี
21352 67675 นางสาว อุบลรัตนแ  คงจา อุดรธานี
21353 10435 นาย เดน  บตุรสีโคตร อุดรธานี
21354 24489 นาย ยศวรีแ  ลํ่าสัน อุดรธานี
21355 47694 นางสาว อาริยา  ใจคง อุดรธานี
21356 54692 นางสาว ทพิวรรณแ  เชิดโคกศรี อุดรธานี
21357 54694 นาย พงศแพสุิทธิ ์ พรมสอน อุดรธานี
21358 56438 นาย ภมูินันทแ  นนทแนิตยนันทแ อุดรธานี
21359 58203 นาง วสุิดา  ศรีจันทรา อุดรธานี
21360 59255 นางสาว นภสร  บตุรสีโคตร อุดรธานี
21361 68233 นาง ณัฐศิริชุภา  ไชยคแเกษมเลิศ อุดรธานี
21362 10481 นาย วนัชัย  แกววนันา อุดรธานี
21363 47695 นางสาว ศศิตรา  แพงไธสง อุดรธานี
21364 10460 นาย ศุภวจันแ  ชางสาร อุดรธานี
21365 10635 นางสาว อริสา  บตุรนอย อุดรธานี
21366 38988 นางสาว จรุณี  สีหามา อุดรธานี
21367 39039 นาง กาญจนา  หาระทา อุดรธานี
21368 63418 นางสาว ชาริณี  ณรงคแชัย อุดรธานี
21369 64752 ส.อ. อนุรักษแ  แกวถาวร อุดรธานี
21370 10457 นางสาว อรอนงคแ  คนสันตแ อุดรธานี
21371 10485 นาย อนุชา  พระสุวรรณ อุดรธานี
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21372 16801 วาที่ร.ต. คมคิด  เครือเนตร อุดรธานี
21373 21687 นางสาว อภชิญา  ไชยยา อุดรธานี
21374 48348 นางสาว ปริยากร  จันดาวนั อุดรธานี
21375 65404 นางสาว เบญจมาภรณแ  อินทมุาร อุดรธานี
21376 67666 นาย ศรารักษแ  คูคานนอก อุดรธานี
21377 10474 นางสาว สุชาดา  บญุทองออน อุดรธานี
21378 10476 นาง นันทภทัร  ศรีลาวงษแ อุดรธานี
21379 10477 นาง เนตรดาว  แพงหอม อุดรธานี
21380 25523 นาย ประยงคแ  ประสงคแสุข อุดรธานี
21381 61371 นางสาว ศุภลักษณแ  ตอนเหนือ อุดรธานี
21382 61372 นาย ธนากร  พมิสะกะ อุดรธานี
21383 10739 นาง สุภาพร  นิติศิริ อุดรธานี
21384 35936 นางสาว มณฑริยา  นาผล อุดรธานี
21385 21304 นางสาว จุรีพร  ขุนอุดม อุดรธานี
21386 10451 นาง วรีวรรณ  แกวคําแสน อุดรธานี
21387 24584 นางสาว จริยา  พรหมโคตร อุดรธานี
21388 40718 จ.อ. สมเกียรติ  รามประพฤติ อุดรธานี
21389 40719 นาย ไพทลู  บตุตะโยธี อุดรธานี
21390 65597 นางสาว อารีรัตนแ  ยืนสุข อุดรธานี
21391 10902 นาง มนัญญา  วทิกัษาบตุร อุดรธานี
21392 21329 นางสาว นุชนาถ  บญุประเสริฐ อุดรธานี
21393 38904 นาง สุพรรณี  พรหมโท อุดรธานี
21394 55291 นางสาว บวัใส  คุณสมบติั อุดรธานี
21395 57995 นางสาว อังคณา  โพธชิัย อุดรธานี
21396 51763 นางสาว สําราญ  รอบรู อุดรธานี
21397 51803 นาย เสนียแ  สิงหแคําปอูง อุดรธานี
21398 23456 นาย มนตรี  ดอนชารี อุดรธานี
21399 35964 นาง สุดารัตนแ  กิตติพฒันแวงศแ อุดรธานี
21400 46072 นางสาว รัตนา  อามาตยแมนตรี อุดรธานี
21401 10521 นาง สุกาญจนแดา  ผลขาว อุดรธานี
21402 68366 นาง ภชักุล  ครองแสงบญุมา อุดรธานี
21403 13900 นางสาว ภาธนิี  วรวฒันแ อุดรธานี
21404 29194 นาย สุริยะ  ประเชตุ อุดรธานี
21405 10483 นาย พษิณุ  นามวงศแ อุดรธานี
21406 46207 นาย ชาญชัย  พมิพและมาตยแ อุดรธานี
21407 48352 นางสาว มะลิ  กาสีวงคแ อุดรธานี
21408 66964 นางสาว น้ําฝน  เกษสวาง อุดรธานี
21409 66965 นาง เตือนจิต  พงษแพพิฒันแ อุดรธานี
21410 68306 นางสาว จริยาภรณแ  เยี่ยมหาญ อุดรธานี
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21411 21424 นาย จริญญา  สายโสภา อุดรธานี
21412 27611 นาย สมศักด์ิ  สุโอษฐ อุดรธานี
21413 38913 นาง ธมล  ใจจันทกึ อุดรธานี
21414 10733 นาง สุภดิาว  คุณความดี อุดรธานี
21415 10734 นางสาว จิตรา  สุนทราวรัิตนแ อุดรธานี
21416 38914 นางสาว ศิริขวญั  นินสน อุดรธานี
21417 66260 นางสาว กัญญาณัฐ  ไชยราช อุดรธานี
21418 24528 นาย คชรัตนแ  สนิมคํ้า อุดรธานี
21419 37530 นาย สุริยา  สิงหแแกว อุดรธานี
21420 6018 นาย สุริยา  จันทะนาม อุดรธานี
21421 24532 นางสาว กรรณิกา  จันทะไทย อุดรธานี
21422 35952 นาง วยิะดา  พรรณารักษแ อุดรธานี
21423 35953 นาย สุนทร  ประครองสุข อุดรธานี
21424 10743 นาง นุชรินทรแ  เสนารักษแ อุดรธานี
21425 10744 นาง ต๋ิม  อันชื่น อุดรธานี
21426 10823 นาง ชุรียแภร  บรูณพพิฒันแ อุดรธานี
21427 11132 นาย สิทธิ ์ อินทรสอน อุดรธานี
21428 68189 พ.จ.อ. วชัรินทรแ  สุตตานนทแ อุดรธานี
21429 68190 นาย กรภทัร  คงสมบติั อุดรธานี
21430 68197 นางสาว ญาดา  นอมระวี อุดรธานี
21431 4025 นางสาว จิรนันทแ  ทองทนั อุดรธานี
21432 10690 นาย ประภาส  นาเสง่ียม อุดรธานี
21433 10694 นาย รักศักด์ิ  แกวรอด อุดรธานี
21434 38891 นางสาว ปณุยนุช  ไชยพมิพแ อุดรธานี
21435 10723 นาง สุดารัตนแ  ปอูงจันทรแ อุดรธานี
21436 66364 นางสาว ณัฐฐินันทแ  บญุณะสิทธิ์ อุดรธานี
21437 56686 พ.จ.อ. นพดล  ไชยกิจ อุดรธานี
21438 10846 นาย พชิัย  หนูกลาง อุดรธานี
21439 58449 นาย พสิิษฐแ  บตุตะกุล อุดรธานี
21440 10529 นาง จิตสุดา  ดวงมาลา อุดรธานี
21441 67742 นาย ชัยยศ  นพดลธยิากูล อุดรธานี
21442 5501 นาง รุจรดา  พงษา อุดรธานี
21443 10507 นาย สาโรช  แกวคําแสน อุดรธานี
21444 25543 นางสาว ลัลนา  รินทะรักษแ อุดรธานี
21445 38925 นางสาว พทุธา  โภคาพานิชยแ อุดรธานี
21446 49204 นาย กิตติ  ภพูนัธแหงษแ อุดรธานี
21447 35956 นาง สลิตตา  หลาศักด์ิ อุดรธานี
21448 35963 นาย สุระพล  ทาปลัด อุดรธานี
21449 38917 นางสาว ชเนตตแพชิญแ  วบิลูยแสิน อุดรธานี
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21450 48364 นาง ชัญญา  สุขรมยแ อุดรธานี
21451 67172 นาง ภทัรา  สรวงศิริ อุดรธานี
21452 61171 นาวาโท อํานวย  วงศแเชียงขวาง อุดรธานี
21453 61172 นาง นภาภรณแ  ปใดเสนา อุดรธานี
21454 20292 นางสาว สุพรรษา  สายสมคุณ อุดรธานี
21455 21308 นาง กันตแกมล  ไชยราช อุดรธานี
21456 41151 นาย ลิขิต  โรจนชัยกุล อุดรธานี
21457 9930 นางสาว จันสุดา  บรุมภแ อุดรธานี
21458 10512 นาย ธรีะยุทธ  ดวงดี อุดรธานี
21459 10515 นาง จรินทร  คําเพชร อุดรธานี
21460 10637 นางสาว เฉลิมพร  สีกงพาน อุดรธานี
21461 29643 นาง จนัสสา  แสนศาลา อุดรธานี
21462 35969 นาย อนันตแ  สุริยะจันทรแ อุดรธานี
21463 35977 นางสาว เอกรินทรแ  สาวงศแนาม อุดรธานี
21464 39342 นาย อาธร  เหลาโกง อุดรธานี
21465 43772 นาง ชลิดา  วดัแสงศรี อุดรธานี
21466 10882 นาง พลับพลึงไพร  ขุนลอด อุดรธานี
21467 39513 นาย ไชยพร  อินทรแอุดม อุดรธานี
21468 64114 นางสาว ธติิพร  จันทรสมบติั อุดรธานี
21469 64494 วาที่ร.ต. ภาณุพงษแ  พรหมวงศแ อุดรธานี
21470 10490 นาง สายสุนี  จุมพลชาติ อุดรธานี
21471 10511 นางสาว อรุณี  อินทรทํานา อุดรธานี
21472 10588 นางสาว ออยจิตร  ไชยคุณ อุดรธานี
21473 10644 นาย โลม  รัตนะพนัธุแ อุดรธานี
21474 39508 นาง สุริภา  ทบหลง อุดรธานี
21475 46208 นาง สุวมิล  โตอุตตชนมแ อุดรธานี
21476 21368 นาย สุริยันตแ  ชินบตุร อุดรธานี
21477 21377 นาง อารีรัตนแ  จูมพลหลา อุดรธานี
21478 24096 นาย กรกฎ  ปอูงลองคํา อุดรธานี
21479 38932 นาย สุเมธ ี ศิริวารินทรแ อุดรธานี
21480 48355 นาง เจฏสุดา  วบิลูยแกุล อุดรธานี
21481 48356 นาง สุจิตรา  ชินบตุร อุดรธานี
21482 64486 นาย สุวตัรแ  ไพศาล อุดรธานี
21483 23425 นางสาว สุจิตรา  โภคาพานิชยแ อุดรธานี
21484 65490 นางสาว ปฏพิทัธแ  ดวงจันทรแ อุดรธานี
21485 65681 นาง ภณิดา  ดวงแสงเหล็ก อุดรธานี
21486 65699 นาย ดํารง  โภคาพานิช อุดรธานี
21487 38934 นางสาว พรรทภิา  วงคแสุริยา อุดรธานี
21488 50396 นางสาว อรณิชชา  ศรีมาตยแ อุดรธานี
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21489 10715 นาง วาสนา  คําโสภา อุดรธานี
21490 10829 นาง ปยิะธดิา  ศิริมา อุดรธานี
21491 10835 นาย วษิณุ  สุขใจ อุดรธานี
21492 49491 นางสาว อุดร  มูลสาระ อุดรธานี
21493 53476 นางสาว ยุวดี  นามพรมมา อุดรธานี
21494 58200 นาง สุภาภรณแ  รวมสุข อุดรธานี
21495 58201 นาง อุไรวรรณแ  สิงหแโหงน อุดรธานี
21496 58529 นาง เจตสุดา  อํานาจเจริญ อุดรธานี
21497 61138 นางสาว ศิริจิตร  ศิริมา อุดรธานี
21498 67940 นาง พมิพแยุภา  กลางเหลือง อุดรธานี
21499 67941 นางสาว สิริน  ฉิมสูงเนิน อุดรธานี
21500 68395 นาย มนตรี  พรหมพทิกัษแ อุดรธานี
21501 10841 นาย ยุทธสิน  สันตชิต อุดรธานี
21502 40081 นาง ดาราวรรณ  ภพูรรณา อุดรธานี
21503 10518 นางสาว อังคณา  ไชยคํา อุดรธานี
21504 10878 นาย ศักดา  หลักคํา อุดรธานี
21505 68192 นาง มนัสนันทแ  ศรีชาทมุ อุดรธานี
21506 68193 นางสาว นฤดี  วงศแราษฎรแ อุดรธานี
21507 68194 นาย สิทธศัิกด์ิ  ลาลี อุดรธานี
21508 68199 นาย สมคิด  นนพทิกัษแ อุดรธานี
21509 68200 นาง สรอยสุดา  นนพทิกัษแ อุดรธานี
21510 68232 นางสาว ณัฐปรายแ  นามมาลา อุดรธานี
21511 68268 นาง กัญญนันทนแ  เศรษฐแธนะพฒั อุดรธานี
21512 68398 นางสาว ปวณีา  คํากัมพล อุดรธานี
21513 68399 นางสาว ดวงเนตร  ชอบชิด อุดรธานี
21514 48474 นาย ยุทธศักด์ิ  ไขแสง อุดรธานี
21515 51720 นางสาว ณัฐชพร  พทุธภา อุดรธานี
21516 49947 นางสาว หทยั  เกษทองมา อุดรธานี
21517 10804 นาง ดวงเนตร  สุทธวิรรณา อุดรธานี
21518 10805 นางสาว เบญจวรรณ  ศรีภริมยแ อุดรธานี
21519 10807 นาย สมบติั  ทพัธานี อุดรธานี
21520 38943 นาง วราพร  ทพัธานี อุดรธานี
21521 38945 นาย ชิณณวรรธนแภาค  จันทรแใบ อุดรธานี
21522 38946 นาง สุมาลี  วชิาเงิน อุดรธานี
21523 43774 นาง สาวติรี  แสนสายเนตร อุดรธานี
21524 5681 นาย ฐิติพนัธแ  นามศรี อุดรธานี
21525 10786 นาง รําไพ  นาคสุข อุดรธานี
21526 10780 นาง จิตติยา  แสงศีลา อุดรธานี
21527 17186 นาง ษริาษณิ  ธนพงศแฆนนนทแ อุดรธานี
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21528 24098 นางสาว วมิลรัตนแ  บวัสีดํา อุดรธานี
21529 24099 นางสาว ภาวณีิยแ  บญุรอด อุดรธานี
21530 17548 นาย สามารถ  ศรีพฒันางกูร อุดรธานี
21531 40725 นาง เพชร  ลาแสดง อุดรธานี
21532 61978 นางสาว พรทพิยแ  โลมาสา อุดรธานี
21533 10618 นาย อรุณ  ไชยวงษา อุดรธานี
21534 10775 นาย ธรีะวฒันแ  อินทรแกง อุดรธานี
21535 38941 นางสาว เรณู  มุริจันทรแ อุดรธานี
21536 63165 นาย สุนันทแ  บญุใบ อุดรธานี
21537 63166 นางสาว กฤษณา  คําภาแกว อุดรธานี
21538 54231 นาย อนุสรณแ  แกวพลิา อุดรธานี
21539 68020 นาง บวัเงิน  สจ฿วรแตส อุดรธานี
21540 41102 นางสาว ดิษญา  กุหลาบเพชร อุดรธานี
21541 67158 นางสาว ธญัลักษณแ  พานชมภู อุดรธานี
21542 43775 วาที่ร.ต. วรีะกุล  บญุละคร อุดรธานี
21543 22532 นาง กิติยา  ภวภตูานนทแ อุดรธานี
21544 6503 นางสาว ประภาวริน  จันทะแจม อุดรธานี
21545 42122 นาย พมิล  อรรคคํา อุดรธานี
21546 40730 นางสาว พชัรินทรแ  จันทหิลา อุดรธานี
21547 10687 นาย พทุธรัตนแ  พวงสมบติั อุดรธานี
21548 29642 นางสาว กนกอร  แสนอุบล อุดรธานี
21549 5886 นาง วรินทร  ศิลปะรายะ อุดรธานี
21550 35955 นาง พทัธนันทแ  ภธูรรมะ อุดรธานี
21551 38952 นาง สุภคั  มณีนุษ อุดรธานี
21552 38954 นาง เทยีมเดือน  เจริญสุข อุดรธานี
21553 39512 นาย พชิัย  แสนศาลา อุดรธานี
21554 65819 นาง จุฑามาศ  เมตตา อุดรธานี
21555 65820 นาง ลัดดา  พรมรักษา อุดรธานี
21556 65821 นาย นราศักด์ิ  พมิพา อุดรธานี
21557 67823 นางสาว สาวติรี  นาเมืองรักษแ อุดรธานี
21558 67824 นาย โชคดี  เครือเนตร อุดรธานี
21559 24100 นาย ตะวนั  ธชิา อุดรธานี
21560 63207 นาย ธนเทพ  ทพิยแโชติ อุดรธานี
21561 21815 นางสาว กฤษฎา  แกวดี อุดรธานี
21562 24576 นางสาว สุภาวดี  วรรณกุล อุดรธานี
21563 24578 นาย อุทยั  ปดิชัยโย อุดรธานี
21564 10639 นาง มณียา  รัตนวงษา อุดรธานี
21565 38962 นาย พงษแพทิกัษแ  ศรีอุดม อุดรธานี
21566 54460 นาย กฤชภทัรฑแ  ภกัดี อุดรธานี
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21567 62663 นาง สมปอง  วรรณภกัดี อุดรธานี
21568 38965 นางสาว มะลิวรรณ  แซอึ้ง อุดรธานี
21569 11408 นางสาว รฐา  เสาโกศล อุดรธานี
21570 36002 นาย สุริยา  ถําวาปี อุดรธานี
21571 38951 นาง รพดิา  หงษแอุดร อุดรธานี
21572 54949 นางสาว พรรณี  พรมแสนปใง อุดรธานี
21573 58786 นางสาว สุภาวดี  สังโวลี อุดรธานี
21574 67463 นาย ชูศักด์ิ  ประสาททอง อุดรธานี
21575 3483 นาย สุวฒันแ  กําไรทอง อุดรธานี
21576 39363 นาย กิตติชัย  สุปใญบตุร อุดรธานี
21577 66065 นางสาว เพญ็พร  สายสมคุณ อุดรธานี
21578 66066 นาย วชิัย  สามัญ อุดรธานี
21579 48983 นาย สยุมภ ู เจิมจอหอ อุดรธานี
21580 51230 นาย ทรงกฎ  เรืองแสง อุดรธานี
21581 53949 นางสาว รัชนี  บตุรสะอาด อุดรธานี
21582 5678 นาย สุวฒันแ  ส่ือกลาง อุดรธานี
21583 10711 นาง สุชานันทแ  พาพาน อุดรธานี
21584 10713 นาง เครือวลัยแ  พลแพงขวา อุดรธานี
21585 59893 ส.อ. ฉัตรชัย  จันทรแนวล อุดรธานี
21586 61567 นาย ภาคภมูิ  พลิาวลัยแ อุดรธานี
21587 66524 นาย ชาญวทิยแ  พลิาวลัยแ อุดรธานี
21588 32637 นางสาว ควรเทยีน  ทองขาว อุดรธานี
21589 44555 นาย พงษแศิริ  ปอูงปาน อุดรธานี
21590 44556 นาย ยุทธนา  ศรีอุดม อุดรธานี
21591 44557 นางสาว มัลลิกา  วรรณพนัธแ อุดรธานี
21592 44561 นางสาว วรินรักษแ  จัดแจง อุดรธานี
21593 44562 นาย กฤษดา  ปใตลา อุดรธานี
21594 44565 นาง ประภาสิริ  ผัดโกน อุดรธานี
21595 23560 นาย วชัรวชิยแ  กาญบตุรธนรัตนแ อุดรธานี
21596 35996 นาง บานจิตร  เชียงไฝ อุดรธานี
21597 22533 นาง เทยีนทอง  พทุธาธรรม อุดรธานี
21598 22534 นาย สํารวม  โยธคง อุดรธานี
21599 36007 นาย สาธติ  ภจูอมแกว อุดรธานี
21600 36008 นาย ไพรัตนแ  สุราชวงศแ อุดรธานี
21601 41569 นาง มณัชยา  ครุฑละคร อุดรธานี
21602 47232 นาย ดาบชัย  สิทธริาช อุดรธานี
21603 66484 นางสาว ศิริรัตนแ  ทวโีชติ อุดรธานี
21604 17793 นางสาว ศรีธญพร  ผาบชมภู อุดรธานี
21605 10705 นาย สมาน  พรมรักษา อุดรธานี
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21606 41166 นาง กัลยแกมล  ตันตริสุรนนทแ อุดรธานี
21607 67299 นางสาว ขวญัตา  สุขรมยแ อุดรธานี
21608 68039 นาง วไิลลักษณแ  สุวรรณ อุดรธานี
21609 68040 นาง บานเย็น  ดีวฒันพงษแ อุดรธานี
21610 10707 นาย ทววีฒันแ  ทหีอคํา อุดรธานี
21611 10708 นางสาว ใจสวรรคแ  บพุศิริ อุดรธานี
21612 10709 นาง จุราภรณแ  โพธริาชา อุดรธานี
21613 29650 นางสาว ชุตินธร  บํารุงภกัดี อุดรธานี
21614 66557 นาย บดินทรแ  จันทรแโลมา อุดรธานี
21615 10590 นาย อุทยั  ปใญญาวงคแ อุดรธานี
21616 44554 นาง พสัชนันทแ  สุวรรณเขต อุดรธานี
21617 48367 นาย คฑาวธุ  ปนิะกะโพ อุดรธานี
21618 66142 พ.จ.อ. พชิญานนทแ  ชารีราษฏรแ อุดรธานี
21619 66541 นาย อนันตแ  ชัยชนะ อุดรธานี
21620 68176 นางสาว วรางคแสิริ  ภกัติรักษแสกุล อุดรธานี
21621 10533 นาง ศศิธร  จันทนแวฒันวงษแ อุดรธานี
21622 10534 นางสาว กาญจนแยรัตนแ  วาจาสัตยแ อุดรธานี
21623 10728 นาย พนิัยศักด์ิ  พรหมศร อุดรธานี
21624 38893 นาย ธนศักด์ิ  เนื่องชมภู อุดรธานี
21625 44564 นาง มัลลิกา  ปอูงปาน อุดรธานี
21626 61320 นางสาว รัชฏกิรณแ  ทวทีรัพยแ อุดรธานี
21627 10610 นาย ณัฐพงษแ  เอื้อพริิยะกุล อุดรธานี
21628 10613 นาย ถาวร  สีหาไชย อุดรธานี
21629 10614 นางสาว วาทนิี  เศรษฐสังขแ อุดรธานี
21630 50976 นาย เชาวลิต  เจริญชนมแ อุดรธานี
21631 52347 จ.อ. บณัฑิต  บรรดาศักด์ิ อุดรธานี
21632 59701 นาง กมลรัตนแ  ชินดง อุดรธานี
21633 61134 นางสาว พชิชาภา  พรหมมา อุดรธานี
21634 61136 นางสาว จุฑามาส  ไชยชมภู อุดรธานี
21635 64951 พ.จ.ท. บนัจบ  มาภา อุดรธานี
21636 66516 นางสาว อรพไิล  ศรีลาวณัยแ อุดรธานี
21637 21508 นางสาว นิตยา  สุราทพิยแ อุดรธานี
21638 10634 นาย บญุชวย  แกวไชย อุดรธานี
21639 10636 นาย ธงชัย  แกวอุดม อุดรธานี
21640 12413 นางสาว สิริกร  มงคุณ อุดรธานี
21641 47233 นางสาว อัจฉราวรรณ  มีชัย อุดรธานี
21642 65671 นางสาว ฟาริดา  ปิ่นแกว อุดรธานี
21643 65736 นาง เตียน  ใจบญุ อุดรธานี
21644 65737 นาง สงวน  สุขณรงคแ อุดรธานี
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21645 65749 นางสาว จุฑามาส  มุงงาม อุดรธานี
21646 10630 นางสาว อุไรวรรณ  ชาวดร อุดรธานี
21647 24590 นาง นราวดี  สิงหแวงษแ อุดรธานี
21648 22662 นาย ชีวนั  ไฮดํา อุดรธานี
21649 5818 นาย ขันติ  กรโสภา อุดรธานี
21650 36000 นาย จักรพงษแ  ขันทะหงษแ อุดรธานี
21651 66326 นางสาว ลัดดาวลัยแ  ศรีสมศักด์ิ อุดรธานี
21652 63087 นาย ยิ่งยศ  หนูราช อุดรธานี
21653 66230 นางสาว วลิาวณัยแ  ทองเทพ อุดรธานี
21654 66990 นาง รัตนา  สีรอยคํา อุดรธานี
21655 66963 นาย อิสระพงศแ  กุลนรัตนแ อุดรธานี
21656 38968 นาย สุระเชษฏแ  พนัธวุร อุดรธานี
21657 59639 นาง มยุรี  ศิริรัตนพงษแ อุดรธานี
21658 68048 นาย พรชัย  เมฆใส อุดรธานี
21659 68049 นาย สนธยา  ยาสงคราม อุดรธานี
21660 68050 นางสาว นวลนภา  หอมพรมมา อุดรธานี
21661 68051 นางสาว อัญชิสา  อําพนัทอง อุดรธานี
21662 68188 นางสาว สายชล  เรืองเดช อุดรธานี
21663 48370 นางสาว ธนภร  ไชยสอน อุดรธานี
21664 63146 นาง ปารีณา  โพธิศ์รี อุดรธานี
21665 63147 นางสาว วชิระญา  สีหาทพิยแ อุดรธานี
21666 63148 นาง จิราพรรณ  จันทผอง อุดรธานี
21667 10738 นาย ประดิษฐแ  กอนกลมเปร้ียว อุดรธานี
21668 10693 นาง อรวรรณแ  หนูกลาง อุดรธานี
21669 39004 นาง อมร  ธรรมฤทธิ์ อุดรธานี
21670 54707 นางสาว จุฬาลักษณแ  สุโพธิ์ อุดรธานี
21671 62260 นาย วรพจนแ  ธาตุคําภู อุดรธานี
21672 62262 นาง พทัธนันทแ  สรหงษแ อุดรธานี
21673 62263 นาง ณีรวรรณ  ทาดี อุดรธานี
21674 65596 นาย สุดธนู  งามลุน อุดรธานี
21675 66418 นางสาว สุภาพร  จันทะลา อุดรธานี
21676 67430 นาย สหวฒันแ  วงศแศรี อุดรธานี
21677 67939 นางสาว วภิารัตนแ  บญุมี อุดรธานี
21678 67952 นางสาว มุดาลัย  ไผปอูง อุดรธานี
21679 68459 นาย บญุทว ี ดาราพนัธแ อุดรธานี
21680 25524 นาง ลักษณาวดี  สิงคลีประภา อุดรธานี
21681 48372 นางสาว จิรพร  พทุธาผา อุดรธานี
21682 42930 นางสาว วไิลวรรณ  ทพิวงั อุดรธานี
21683 25525 นางสาว มยุรา  สอนนารา อุดรธานี
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21684 57354 นาง ปภาวรินทรแ  โคตรโสภา อุดรธานี
21685 63847 นางสาว กัญญาพชัร  จิตกลา อุดรธานี
21686 20722 นางสาว ไสว  หลาดอน อุดรธานี
21687 10768 นาง กฤษพร  ชาวกลา อุดรธานี
21688 20149 นางสาว ทศันวรรณ  ศรีเชียงหวาง อุดรธานี
21689 56190 จ.อ. พสิิทธิ ์ นัทธี อุดรธานี
21690 10847 นาย นพพล  โพนพฒุ อุดรธานี
21691 11448 นาย ไพรัตนแ  เชียงบาล อุดรธานี
21692 25527 นาย พสัินตแ  ลําเพยพล อุดรธานี
21693 40735 นางสาว วรีรัช  จันทรวลิา อุดรธานี
21694 59145 นาง ชนัญชิกา  สุวรรณไตรยแ อุดรธานี
21695 59484 นาง บญุคุณ  พนัธแพมิพแ อุดรธานี
21696 62284 นาย อนุศักด์ิ  สุวรรณไตรยแ อุดรธานี
21697 62285 นาง วงเดือน  เกรงขาม อุดรธานี
21698 62286 นาย เอกพจนแ  เกรงขาม อุดรธานี
21699 64576 นาย สิทธอิัทธแ  จันทรแโสภา อุดรธานี
21700 60218 นาง สุมินทรแญา  พลิาชาติ อุดรธานี
21701 67743 นาย เฉลิมวธุ  ราชไมตรี อุดรธานี
21702 54476 นางสาว นิชนันทแ  สตางคแจันทรแ อุดรธานี
21703 55367 นางสาว นีรชา  สมใจ อุดรธานี
21704 43868 นาย เกษม  โพธบิตุร อุดรธานี
21705 10620 นางสาว อาภรณแ  สุวรรณศรี อุดรธานี
21706 56189 นางสาว นุชนารถ  วงษแแกว อุดรธานี
21707 58725 นางสาว พลูสุข  กิจนุกร อุดรธานี
21708 63290 จ.อ. ธงชัย  อาจแดง อุดรธานี
21709 63892 นาง วรรณนภา  นามสุดตา อุดรธานี
21710 64137 นางสาว จิราภรณแ  วงษแแกว อุดรธานี
21711 10873 นาง วไลพร  สาระบญุ อุดรธานี
21712 10875 นางสาว ขนิษฐา  อนุมาตร อุดรธานี
21713 23423 นางสาว พรรณี  เนตรวงษแ อุดรธานี
21714 26337 นางสาว อรวรรณ  โพยนอก อุดรธานี
21715 63349 นางสาว ศจี  ศิริศิลป อุดรธานี
21716 27354 นาย ฉัตรชัย  ชลายนวฒันแ อุดรธานี
21717 18157 นางสาว ปาริชาติ  สิงหแสุวรรณ อุดรธานี
21718 23419 นาย พรีวฒันแ  พรมดวงดี อุดรธานี
21719 40738 นางสาว จินตนา  เพง็ผาน อุดรธานี
21720 12412 นางสาว พชัรี  ใจเบา อุดรธานี
21721 50766 นางสาว พลอยงาม  เรืองสุข อุดรธานี
21722 10820 นาง เพชราภรณแ  ลุนทอง อุดรธานี
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21723 56878 นาง พทุธรักษา  คําออน อุดรธานี
21724 56879 นาง มะลิลักษณแ  โคตรนารา อุดรธานี
21725 67715 นางสาว วรัญญา  บญุบตุร อุดรธานี
21726 10819 นาง ชุลีพร  บญุประคม อุดรธานี
21727 30964 นางสาว สิรภทัร  โวหารลึก อุดรธานี
21728 59638 นางสาว จิรวฒันแ  จูมสวสัด์ิ อุดรธานี
21729 66844 นาย ภาณุวชิญแ  พนัธวุร อุดรธานี
21730 67828 นางสาว เขมนิตร  เคนวนัดี อุดรธานี
21731 10771 นาย สําราญ  หลาบนอก อุดรธานี
21732 21332 นาย จักรกฤษ  ทวโีชติ อุดรธานี
21733 21335 นาย สุริยา  ราชมนตรี อุดรธานี
21734 60659 นางสาว สุพตัรา  มั่งมูล อุดรธานี
21735 63232 นางสาว ปณุฑิกา  พทุธรักษแ อุดรธานี
21736 66992 นางสาว นันทนา  เพยีกแสง อุดรธานี
21737 10720 นาย ประยงคแ  บวัทนั อุดรธานี
21738 39005 นางสาว ประเสริฐ  ธาตุวสัิย อุดรธานี
21739 47696 นางสาว สุภชัชา  ธรรมแสง อุดรธานี
21740 66553 นาง ดารา  เกษทองมา อุดรธานี
21741 66554 นาง พรสุดา  พรหมแสงใส อุดรธานี
21742 10890 นาง จีระนันทแ  เหมือนสมัย อุดรธานี
21743 38230 นางสาว กฤติกานตแ  กันยาประสิทธิ์ อุดรธานี
21744 10790 นางสาว อานันตยา  กาลวบิลูยแ อุดรธานี
21745 10487 นางสาว รังษยิา  อินทรแดี อุดรธานี
21746 10492 นาย บําเพญ็  ภโูอบ อุดรธานี
21747 58784 นางสาว จีระวตัร  เจียรวาปี อุดรธานี
21748 58785 นางสาว วชัราภรณแ  เสนสุข อุดรธานี
21749 59167 นาย วชิญแวนิันทแ  ศรีสุนาครัว อุดรธานี
21750 57772 นาง พรรณี  ทุงสาร อุดรธานี
21751 57521 จ.อ. ณัฐพงศแ  สิงหแสาธร อุดรธานี
21752 46224 นาย ธรีะยุทธ  คัทธะมาระสี อุดรธานี
21753 10683 นาง ยุพา  วรรณกุล อุดรธานี
21754 30987 นาง พรรณธร  วบิลูยแทวทีรัพยแ อุดรธานี
21755 10824 นาย วนัไชย  ศิริมา อุดรธานี
21756 53478 นางสาว จุรีพรรณ  ยลวลิาศ อุดรธานี
21757 10742 นาย เกียรติกมล  คําวมิล อุดรธานี
21758 10514 นาย อภสิิทธิ ์ ผานชมภู อุดรธานี
21759 36030 นางสาว นิภาพร  ธาตุคําภู อุดรธานี
21760 43799 นาย วนัชัย  แกวอินทรแ อุดรธานี
21761 10091 นาง วชิราวรรณ  นิลเกตุ อุดรธานี
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21762 66416 นาง นริศรา  โชคชัย อุดรธานี
21763 67938 นาย จักรเพชร  เพช็รสอดแสง อุดรธานี
21764 54378 นาย บญัชา  ขันสาคร อุดรธานี
21765 62581 จ.อ. ชุมพล  เจริญ อุดรธานี
21766 66224 นาง ปราณี  จิรกิจเดโชกุล อุดรธานี
21767 50451 นาง มยุรี  อุรินคํา อุดรธานี
21768 59890 นางสาว ณัฐนันทแ  วชิัยโย อุดรธานี
21769 66077 นางสาว วาสนา  อุดมพนัธแ อุดรธานี
21770 36006 นางสาว อรนุช  ศรีเขง อุดรธานี
21771 10864 พนัจาเอก สุรยุทธ  ศรีษะ อุดรธานี
21772 10787 นาง วลิาวลัยแ  ทนัตาหะ อุดรธานี
21773 66010 นางสาว เจษฎาภรณแ  สิมเมือง อุดรธานี
21774 10662 นางสาว บญุบชูา  ศิริโยธา อุดรธานี
21775 68195 นางสาว ฐิติมา  มุระดา อุดรธานี
21776 68196 นางสาว วนิดา  ชมภจูันทรแ อุดรธานี
21777 68198 นางสาว เยาวภา  พงศยสุต อุดรธานี
21778 51765 นางสาว นันทยิา  คํามุงคุณ อุดรธานี
21779 44573 นาย บรรฑิต  อินทรแธริาช อุดรธานี
21780 51366 นาย เจษฎากร  ศรีมูลตรี อุดรธานี
21781 41585 นางสาว ลักขณา  กัญญาคํา อุดรธานี
21782 55366 นางสาว เพญ็นภา  โสสาลา อุดรธานี
21783 65670 นางสาว อรวรรณ  ไชยคําทอน อุดรธานี
21784 10439 นาง สุพตัรา  เบาประทมุ อุดรธานี
21785 10440 นาง พมิพแพศิา  สิงหแมอ อุดรธานี
21786 10443 นาง อังคณา  วงคแภธูร อุดรธานี
21787 700002 นาง สุกัลยา  เกาะสาลี อุดรธานี
21788 22656 นางสาว พชัริญา  โพธเิสน อุดรธานี
21789 27722 นาง ไพลิน  ศรีษะ อุดรธานี
21790 35940 นาย ศักด์ิดา  ประเทศเสนา อุดรธานี
21791 51365 นางสาว จุฑา  กาญจนมงคลศิริ อุดรธานี
21792 7458 นางสาว ทชิากร  จารุเพง็ อุตรดิตถแ
21793 7460 นาง ชุดาการ  ตายลํายงคแ อุตรดิตถแ
21794 40789 นางสาว ปราณี  ทพัผดุง อุตรดิตถแ
21795 55301 นางสาว วนัเพญ็  คําสี อุตรดิตถแ
21796 17465 นาย พรรษะพล  เจริญผล อุตรดิตถแ
21797 17467 นางสาว สโนไวทแ  ทายา อุตรดิตถแ
21798 17468 นาง ภทัราพร  คลายชม อุตรดิตถแ
21799 45007 นางสาว สรอยรัตนแดา  สามโพธิศ์รี อุตรดิตถแ
21800 7434 นาง ขวญัดาว  คําแยม อุตรดิตถแ
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21801 17482 นาง เนาวลักษณแ  ศิริ อุตรดิตถแ
21802 17455 นาย สุขุม  ไทยเกง อุตรดิตถแ
21803 19205 นางสาว พไิลเรขา  ฟแูสง อุตรดิตถแ
21804 48547 นาย คมสัน  ศรีแกวดี อุตรดิตถแ
21805 65113 นางสาว จีรนันทแ  คํามามูล อุตรดิตถแ
21806 68241 นางสาว ภทัทริา  พนัธุแพชิัย อุตรดิตถแ
21807 68273 นาย ชัยรัตนแ  อินขํา อุตรดิตถแ
21808 3951 นาง จิราภา  ภแูชมโชติ อุตรดิตถแ
21809 12997 นาย สุรชัย  โชคบณัฑิต อุตรดิตถแ
21810 21124 นาง ภรนิพา  จันทรแคํา อุตรดิตถแ
21811 21126 นาย สุรชัย  ฉลอม อุตรดิตถแ
21812 59911 นาง พสชนัน  ฉลอม อุตรดิตถแ
21813 61569 นาง อนัญญา  กวางยาว อุตรดิตถแ
21814 66761 นาย สนอง  กาญจนแแกว อุตรดิตถแ
21815 7448 นาย สุรศักด์ิ  บญุธารณามัย อุตรดิตถแ
21816 23405 นางสาว วไิลวรรณ  จันทรแเพง็ อุตรดิตถแ
21817 23408 นางสาว อรรจพร  จันละมูล อุตรดิตถแ
21818 67568 นาง จิดาภา  แสงแกว อุตรดิตถแ
21819 7529 นาย เชต  มีประไพ อุตรดิตถแ
21820 21206 นาย อรุณ  ทุยแป อุตรดิตถแ
21821 21212 นางสาว ธญัพร  ก่ําทอง อุตรดิตถแ
21822 21222 นาง พชัรี  บญุไทย อุตรดิตถแ
21823 35631 นาย ณัฏฐพล  คงเพชร อุตรดิตถแ
21824 43870 นางสาว อุไรรัตนแ  จินดาประทมุ อุตรดิตถแ
21825 57988 นางสาว ศรานันทแทร  กุลมิตร อุตรดิตถแ
21826 57409 นางสาว สิริพรรณ  แผวเกษม อุตรดิตถแ
21827 5585 นาง สาวติรี  ทองเทศ อุตรดิตถแ
21828 7464 นาง นองนุช  เสือนอย อุตรดิตถแ
21829 45633 นางสาว บญุเสริม  มั่นแยม อุตรดิตถแ
21830 45635 นางสาว พมิพแประภา  เผ่ือนยิ้ม อุตรดิตถแ
21831 34382 นางสาว ชิรินทรแธร  เวยีงทอง อุตรดิตถแ
21832 65145 นาย ประจักร  เพช็รเอี่ยม อุตรดิตถแ
21833 65621 ส.อ. โอภาส  อยูมา อุตรดิตถแ
21834 65425 นางสาว สิรภทัร  สารเจริญ อุตรดิตถแ
21835 1026 นางสาว ลําเพยีง  มามิ่ง อุตรดิตถแ
21836 34381 นาง ชนากานตแ  ปใญทจักรแ อุตรดิตถแ
21837 7519 นาง ณิชากานตแ  นิลพตัร อุตรดิตถแ
21838 13021 นาย วนิัย  สมภา อุตรดิตถแ
21839 13028 นาง ฐาณิชดา  นวมเจริญ อุตรดิตถแ
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21840 66330 นางสาว อําไพรัตนแ  อนเจ฿ก อุตรดิตถแ
21841 13025 นาย นักสิทธิ ์ อิสสระ อุตรดิตถแ
21842 25866 นางสาว โสทยา  แกวตัน อุตรดิตถแ
21843 34389 นาง ชนนิกานตแ  เรียนแพง อุตรดิตถแ
21844 62731 นางสาว ลักคณา  สิงทา อุตรดิตถแ
21845 62733 นางสาว สุชัญญา  อับนาค อุตรดิตถแ
21846 7466 นาย ทว ี มาอยู อุตรดิตถแ
21847 7467 นาย คํานวน  เงินพรวน อุตรดิตถแ
21848 7468 นาย สมบติั  บญุชู อุตรดิตถแ
21849 7474 นาย ไพโรจนแ  คันธะดวง อุตรดิตถแ
21850 64325 นาย อิสระพงษแ  แสงแกว อุตรดิตถแ
21851 450 นางสาว ณิระชา  สุขโภชนแ อุตรดิตถแ
21852 13036 นาง วนิสา  ชุมพลสุข อุตรดิตถแ
21853 13037 นาง ณัฎฐแ  จิตภกัดี อุตรดิตถแ
21854 21133 นาย มนัส  นวลมะ อุตรดิตถแ
21855 46457 นางสาว สุวจัจี  นาคหมู อุตรดิตถแ
21856 23354 นางสาว ปราณี  นวลจร อุตรดิตถแ
21857 43869 นางสาว นพวรรณ  วงคแเนียม อุตรดิตถแ
21858 16845 นางสาว สายรุง  ใจหลา อุตรดิตถแ
21859 67061 นาย กฤศพรต  สัตยประกอบ อุตรดิตถแ
21860 7513 นาย สุระชัย  มูลเงิน อุตรดิตถแ
21861 25852 นาย วทิยา  เถาสาคร อุตรดิตถแ
21862 47005 จ.ส.อ. บญุนาค  แหบคงเหล็ก อุตรดิตถแ
21863 51636 นาง มัลลิกา  ชมภนูอย อุตรดิตถแ
21864 13006 นาง อัญชลา  พมิพา อุตรดิตถแ
21865 13008 นาง จิรภา  เรืองฤทธิ์ อุตรดิตถแ
21866 13009 นาย ณัฎฐดล  แกววงัออ อุตรดิตถแ
21867 13011 นางสาว ไพลิน  กลํ่าแกว อุตรดิตถแ
21868 68045 นางสาว เจตปรียา  ผิวมา อุตรดิตถแ
21869 68046 นางสาว วชิุดา  อินชัย อุตรดิตถแ
21870 25858 นาง ศศิธร  เข็มทอง อุตรดิตถแ
21871 26335 นาง ชนิตรา  มะลิวงษแ อุตรดิตถแ
21872 59952 นาง วลัิยธร  จันทรแทาบ อุตรดิตถแ
21873 25917 นาง ธติิรัตนแ  เศวตมาลานนทแ อุตรดิตถแ
21874 17484 นางสาว กาญจนา  ปใญญาสงคแ อุตรดิตถแ
21875 49556 นาง ศิริวรรณ  อินฟากทา อุตรดิตถแ
21876 13016 นาง ทพิยแรัตนแ  วงัสุทะ อุตรดิตถแ
21877 3914 นางสาว ขนิษฐา  ผุยดา อุตรดิตถแ
21878 7511 นาย บํารุง  จันโสดา อุตรดิตถแ
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21879 25862 นาย ณัฐกฤต  ถวลิเพชรสกุล อุตรดิตถแ
21880 43872 นาง คําแพง  เลิศลักษณแสกุล อุตรดิตถแ
21881 3917 นาง สุพฒัตา  ฟองดา อุตรดิตถแ
21882 3919 นาง สุนันทา  โนนดา อุตรดิตถแ
21883 17469 นาย สมบติั  ปใญญาสงคแ อุตรดิตถแ
21884 55108 นางสาว จุฑามาศ  ปติิโชคโภคิณ อุตรดิตถแ
21885 55118 นาง กรรณิการแ  บญุชื่น อุตรดิตถแ
21886 55145 นาง พชิยาพชัรแ  เวชสิทธิ์ อุตรดิตถแ
21887 59464 นางสาว มนตกานตแ  สุวรรณะ อุตรดิตถแ
21888 59465 นาง ทองเสิน  ฝใ้นเต็ม อุตรดิตถแ
21889 52805 นาง ธญัพร  หาคูณ อุตรดิตถแ
21890 61793 ส.อ. ธชักร  ออนศรี อุตรดิตถแ
21891 21195 นาย นัฐกฤษ  จันโสดา อุตรดิตถแ
21892 65144 นาง เบญจมาศ  บญุคํา อุตรดิตถแ
21893 65146 นาง แกนจันทรแ  ศรีบวัรินทรแ อุตรดิตถแ
21894 61786 นาย ธติติธร  ออนวงษแ อุตรดิตถแ
21895 7504 นาง สาลิยา  อํามาตยแเอก อุตรดิตถแ
21896 7515 นาง วภิาพร  วนัอินทรแ อุตรดิตถแ
21897 17448 นาง นันทพิา  พนัแพง อุตรดิตถแ
21898 51476 นาย พฒิุนาท  พนัแพง อุตรดิตถแ
21899 58058 นาง ปใณชญานันทแ  พนัแพง อุตรดิตถแ
21900 68404 นาง วชิุดา  ดาตา อุตรดิตถแ
21901 58260 นาย ธงทอง  มีเจริญ อุตรดิตถแ
21902 52369 นางสาว บญุสม  เพช็รศิริ อุตรดิตถแ
21903 13045 นางสาว พมิภรณแ  บญุรักษแ อุตรดิตถแ
21904 23368 นาง อัจฉริยภรณแ  อุปรี อุตรดิตถแ
21905 23370 นางสาว แสงเทยีน  ทวมแกว อุตรดิตถแ
21906 17461 นาง เรรัย  พวัสัมพนัธแ อุตรดิตถแ
21907 66062 นางสาว จิตรพร  เปก็เตปนิ อุตรดิตถแ
21908 66085 นาง อัจฉรา  อุดอิน อุตรดิตถแ
21909 66320 นาย อุเทศ  โกษาแสง อุตรดิตถแ
21910 67187 นาง อารียา  อยูสุขสวสัด์ิ อุตรดิตถแ
21911 68341 นาง บษุบา  ศรีพล อุตรดิตถแ
21912 3928 นางสาว บญุเสริม  กันมั่ง อุตรดิตถแ
21913 3961 นาย สมนึก  เมฆธปู อุตรดิตถแ
21914 7420 นาง นัยนา  ศรีเลิศ อุตรดิตถแ
21915 16655 นาย ยศวรรธนแ  รักษาพล อุตรดิตถแ
21916 46263 นาง รุงเพชร  ทบัทมิเทศ อุตรดิตถแ
21917 46265 นาง เยาวเรศ  ริดจูงพชื อุตรดิตถแ
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21918 56702 นาง รสจิรา  รินทรแศิริธรรม อุตรดิตถแ
21919 3938 นางสาว พรจันทรแ  เชียเชื้อ อุตรดิตถแ
21920 13046 นางสาว ลักคะณา  ปานทอง อุตรดิตถแ
21921 57408 นาย ธณัฐพล  พนัปอูง อุตรดิตถแ
21922 7548 นาง ลําพงึ  แสนอินทรแ อุตรดิตถแ
21923 49769 นาย ไพโรจนแ  อินทมิ อุตรดิตถแ
21924 50900 นางสาว นันทแนภสั  วชัรพงศแภญิโญ อุตรดิตถแ
21925 3940 นาย สมยศ  วนัมา อุตรดิตถแ
21926 11613 นางสาว เยาวเรศ  กอนเครือ อุตรดิตถแ
21927 25868 นาง ภทัราภรณแ  นอยหวัหาด อุตรดิตถแ
21928 25869 นาย จักรกฤษ  บวัแยม อุตรดิตถแ
21929 38513 นางสาว มยุรี  จันทรแสา อุตรดิตถแ
21930 3945 นาย ณรงคแ  มีรอด อุตรดิตถแ
21931 31254 นาง บญุชู  เอมเกตุ อุตรดิตถแ
21932 38515 นาง ภคินี  คําสวน อุตรดิตถแ
21933 38516 นาย ชัชวาลยแ  พรีะพนัธุแ อุตรดิตถแ
21934 52664 นาย สุธายุทธ  มวงประเสริฐ อุตรดิตถแ
21935 60816 นาย อนุสรณแ  มากลน อุตรดิตถแ
21936 61781 นาย ชูถิ่น  สินชู อุตรดิตถแ
21937 7427 นางสาว โสมนัส  แยมแกว อุตรดิตถแ
21938 59924 นางสาว จารุวรรณ  รัตนเสถียร อุตรดิตถแ
21939 67092 นางสาว รวภิา  อินขํา อุตรดิตถแ
21940 41686 นาง จารุนี  แผนคํา อุตรดิตถแ
21941 56701 นางสาว ธติิมา  สุกสา อุตรดิตถแ
21942 34386 นาย บณัฑิต  สุกสา อุตรดิตถแ
21943 12993 นาง นันทแนภสั  อยูเต อุตรดิตถแ
21944 1124 นาย พเิชษฐแ  ขําน้ําคู อุตรดิตถแ
21945 15647 นาง อรณิชชา  แฝงจันทรแ อุตรดิตถแ
21946 19117 นาย โกมิฬ  ยาธรรม อุตรดิตถแ
21947 38517 นาย อดุลยแ  คันทะเรศรแ อุตรดิตถแ
21948 38518 นาง ภชัรินทรแ  พุมอรัญ อุตรดิตถแ
21949 38521 นาง นิตยา  คําสี อุตรดิตถแ
21950 67964 นาย สมเจตนแ  สุดประสงคแ อุตรดิตถแ
21951 3177 นาง สมใจ  ขับรอง อุตรดิตถแ
21952 19660 นาง เสาวณียแ  ทองพงษแเนียม อุตรดิตถแ
21953 48552 นาง อารีรัตนแ  โองอิน อุตรดิตถแ
21954 7481 นาง วนัเพญ็  หงษแสีธิ อุตรดิตถแ
21955 7483 นาย ภานุวฒันแ  ทพิยแปใญญา อุตรดิตถแ
21956 7485 นาง นงคราญ  ออนวงษแ อุตรดิตถแ
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21957 21129 นาง มนัสนันทแ  รักสัญชาติ อุตรดิตถแ
21958 31262 นาง สุชาดา  กล่ินหอม อุตรดิตถแ
21959 46268 นาง เฉลิมขวญั  ชุมทอง อุตรดิตถแ
21960 57265 นางสาว วาสนา  เหล็กมั่น อุตรดิตถแ
21961 65870 นางสาว พชัญา  ทพิยแปใญญา อุตรดิตถแ
21962 65914 นางสาว ปยิพร  ออนวงษแ อุตรดิตถแ
21963 7534 นาง นฤมล  ดูผัด อุตรดิตถแ
21964 13043 นางสาว ปาจิม  วงคแแสนศรี อุตรดิตถแ
21965 13040 นางสาว กมณธแพรรณแ  ชนะไชย อุตรดิตถแ
21966 13041 นางสาว พรวไิล  คงทอง อุตรดิตถแ
21967 56661 นาง เรณู  เกตุแกว อุตรดิตถแ
21968 67131 นาง สุภตัรา  เกิดมั่น อุตรดิตถแ
21969 23377 นาย วนิัย  กุลทพิยแ อุตรดิตถแ
21970 52335 นางสาว วภิารัตนแ  ชังฉิง อุตรดิตถแ
21971 63089 นางสาว อรสา  โชคบณัฑิต อุตรดิตถแ
21972 3925 นางสาว กัญญรัตนแ  กิ่งเกลา อุตรดิตถแ
21973 22582 นางสาว ณัฎฐชา  ซาบุ อุตรดิตถแ
21974 55299 นางสาว อรพนิ  ออนพรม อุตรดิตถแ
21975 59578 นาง รัตนา  ทายอม อุตรดิตถแ
21976 17449 นาย วทิยา  วงศแแชมชื่น อุตรดิตถแ
21977 7535 นางสาว จําเนียน  อินสา อุตรดิตถแ
21978 3913 นาง กาญจนา  โสรัจจพล อุตรดิตถแ
21979 31251 นาง สายรุง  เวรุริยะ อุตรดิตถแ
21980 64086 นางสาว มนทริา  เรืองพุม อุตรดิตถแ
21981 49888 นาย ศุภกร  รินพล อุตรดิตถแ
21982 23364 นางสาว จิรัฐยา  เที่ยงนอย อุตรดิตถแ
21983 17485 นาย ภภูณ  ดาตา อุตรดิตถแ
21984 31260 นางสาว สุวจี  ศัลยพงษแ อุตรดิตถแ
21985 50903 นาง กุญชแภสัสแ  ศรีสิริพฒันแ อุตรดิตถแ
21986 64716 นางสาว สุพรรณี  นวลใส อุตรดิตถแ
21987 64780 นาง ประภาภรณแ  ไทยแท อุตรดิตถแ
21988 2768 นาย ผจญ  จันทรแออน อุตรดิตถแ
21989 31267 นาย สุนทร  ใหมยะ อุตรดิตถแ
21990 38503 นางสาว วลีพนัธแ  จันทร อุตรดิตถแ
21991 66143 นางสาว สุจิน  ทพิยาวงศแโสชาง อุตรดิตถแ
21992 12365 นางสาว ศิรดา  อินทรแประสิทธิ์ อุทยัธานี
21993 28322 นาง ปยิะนาถ  เผือกจีน อุทยัธานี
21994 42195 นาย ชัยธวชั  ดาวลอย อุทยัธานี
21995 45428 นางสาว ราตรี  เจริญยศ อุทยัธานี
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21996 28332 นาย สมศักด์ิ  บญุเพยีร อุทยัธานี
21997 67415 นาง แกวตา  ปิ่นทอง อุทยัธานี
21998 33201 นางสาว เสาวนียแ  มวงสุข อุทยัธานี
21999 16090 นาย จิตติ  ดานอุดมโชติ อุทยัธานี
22000 45320 นาง อุนเรือน  มิ่งสําแดง อุทยัธานี
22001 15981 นาย สกนธแ  คเชนทรพรรค อุทยัธานี
22002 16008 นาง รักชนก  สุภาการณแ อุทยัธานี
22003 16014 นาง วนัเพญ็  ใหมจันทรแดี อุทยัธานี
22004 16017 นาย ปกรณแ  เกษทรัพยแ อุทยัธานี
22005 61005 นางสาว ธรีาพร  จินตนาภา อุทยัธานี
22006 16222 นาง อนงคแภทัรแ  แมนพยัคฆแ อุทยัธานี
22007 42235 นาง สมจิตตแ  คชฤทธิ์ อุทยัธานี
22008 48585 นาง จีระภา  แคลวโยธา อุทยัธานี
22009 50926 นาย ปวฒันแ  เสวกพยัคฆแ อุทยัธานี
22010 50927 นาย ทนงศักด์ิ  ปใ้นแตง อุทยัธานี
22011 8448 นางสาว พรประธาน  เดิมสันเทยีะ อุทยัธานี
22012 16079 นาย ประสงคแ  แยมสุข อุทยัธานี
22013 16305 นางสาว นิลาวลัยแ  พทิกัษแธาํรง อุทยัธานี
22014 16111 นาย ปรีชา  เส็งหะพนัธแ อุทยัธานี
22015 16126 นาง วาสนา  อุดมสารี อุทยัธานี
22016 68630 ส.ต.ต. สุรศักด์ิ  ภกัดี อุทยัธานี
22017 66612 นาง นฤมล  สามัคคี อุทยัธานี
22018 17761 นางสาว พสิชา  มรรยาทออน อุทยัธานี
22019 66353 นางสาว นิตยา  ผิวเขียว อุทยัธานี
22020 41708 นาง มณฑาทพิยแ  ธะนะแสง อุทยัธานี
22021 64440 นางสาว บศุบง  พลูเทยีน อุทยัธานี
22022 41706 นาย สัญญา  ฟใกเขียว อุทยัธานี
22023 20003 วาที่ร.ต. ทนิกร  อยูสิงหแ อุทยัธานี
22024 41710 นาง รัชนก  โพธิว์งั อุทยัธานี
22025 41711 นางสาว สมพศิ  อินเล็ก อุทยัธานี
22026 25918 นางสาว วชิญารัตนแ  สุวรรณเศรษฐแ อุทยัธานี
22027 25921 นาง ยุพนิ  แสงแกว อุทยัธานี
22028 54578 นาย ประเสริฐ  เทยีนลํา อุทยัธานี
22029 53594 นางสาว ศศิกร  ไพมุย อุทยัธานี
22030 45983 นางสาว เพญ็ประภา  เทพเทยีน อุทยัธานี
22031 50211 นาง จิราพร  บวัสาย อุทยัธานี
22032 25930 นางสาว สุธารัตนแ  ลือทกุขแส้ิน อุทยัธานี
22033 42233 นาย สมหมาย  พรตระกูลพพิฒันแ อุทยัธานี
22034 29884 นางสาว พรทพิยแ  ทั่งทอง อุทยัธานี
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22035 60519 นาง น้ําฝน  กันทศันแ อุทยัธานี
22036 68375 นาย อัศวเดช  กระจิว อุทยัธานี
22037 68426 นาง ประกายเนตร  อินสวาง อุทยัธานี
22038 68427 นางสาว สุภศิา  อูสิน อุทยัธานี
22039 68428 นางสาว รัตนา  ยี่สุน อุทยัธานี
22040 17578 นางสาว รววิรรณ  แดงสิงหแ อุทยัธานี
22041 63836 นาย ประสงคแ  สุวรรณแ อุทยัธานี
22042 25929 นาง พชัรี  ธญัญเจริญ อุทยัธานี
22043 56671 วาที่ร.ต. ธนัญชัย  รุงสวาง อุทยัธานี
22044 59765 นางสาว วรารัตนแ  หลําร้ิว อุทยัธานี
22045 59766 นางสาว ขวญัใจ  พมิพขันธแ อุทยัธานี
22046 25933 นางสาว บษุกร  เทยีนนา อุทยัธานี
22047 47019 นางสาว สุภาพ  ยืนยง อุทยัธานี
22048 63764 นาง ณัฐรุจา  ดีเฉย อุทยัธานี
22049 65031 นางสาว จงถนอม  วนาราช อุทยัธานี
22050 21217 นางสาว ลําใย  มะนาวหวาน อุทยัธานี
22051 61695 นาย พนม  แสนหาญ อุทยัธานี
22052 41479 นาย โฆษติ  ววิธันวานนทแ อุทยัธานี
22053 42239 นาง วารี  วงษแรักษแ อุทยัธานี
22054 42255 นาย สมยศ  เสริมสุขตอ อุทยัธานี
22055 42256 นางสาว ศิชดา  พฒันศิริ อุทยัธานี
22056 67892 นาย อิสระ  สันติวสุิทธิ์ อุทยัธานี
22057 67893 นางสาว จารุณี  ขุนพลึิก อุทยัธานี
22058 28344 นาย อดุลยแ  สุพรรณคํา อุทยัธานี
22059 53746 นางสาว รุงอรุณ  ประทมุแบน อุทยัธานี
22060 16238 นางสาว อารียแ  จันทรแฉ่ํา อุทยัธานี
22061 28346 นาย ไกรสร  ภูสวาด อุทยัธานี
22062 16157 นาย บญุเรือง  เตชะววิฒันแกุล อุทยัธานี
22063 25912 นาง นันทแมนัส  กอบสาริกรณแ อุทยัธานี
22064 28336 นาย จักรกฤษ  จําปา อุทยัธานี
22065 20319 นางสาว นวพร  บํารุงกลาง อุทยัธานี
22066 16197 นาง เรณู  สุวรรณแ อุทยัธานี
22067 64875 นาย สมบติั  ชัดเจน อุทยัธานี
22068 65385 นาง กิจจา  แมนศร อุทยัธานี
22069 672 นางสาว วมิลศิริ  มูลเดช อุทยัธานี
22070 41709 นาย ชาตรี  แรกดําเนินกิจ อุทยัธานี
22071 16074 นาง สุภรณแ  คงไทย อุทยัธานี
22072 48313 นางสาว วารุณี  ผาวนัดี อุบลราชธานี
22073 24422 นางสาว อุมาพร  มุสิกสาร อุบลราชธานี
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22074 27560 นาย จํานง  อุดหนุน อุบลราชธานี
22075 57423 นางสาว สุภาพร  แกวพลิา อุบลราชธานี
22076 12036 นาง ผกาทพิยแ  แสนส่ิง อุบลราชธานี
22077 19605 นางสาว เพชรลดา  อัมพร อุบลราชธานี
22078 19609 นางสาว พวงเพชร  จอมหงษแ อุบลราชธานี
22079 27527 นางสาว มะลิ  ประดา อุบลราชธานี
22080 50272 นางสาว นุชิดา  พมิพแหลอ อุบลราชธานี
22081 60576 นางสาว กฤษณา  ชวยสุข อุบลราชธานี
22082 62420 นางสาว นิยตา  อะกะพงคแ อุบลราชธานี
22083 14229 นาย บญุธรรม  วงศแศิริ อุบลราชธานี
22084 14230 นาง มัณฑนา  พี่พมิาย อุบลราชธานี
22085 14231 นาย ธนชัย  แสงแสน อุบลราชธานี
22086 14235 นาง นันทพิา  คําทวี อุบลราชธานี
22087 14236 นาย ตระกูล  วาระสุข อุบลราชธานี
22088 40622 นางสาว สุพชิญแนันทแ  พระอารักษแ อุบลราชธานี
22089 63571 นางสาว ชญาดา  เพง็สุวรรณแ อุบลราชธานี
22090 67201 นางสาว เพญ็ศรี  ทองเหลือง อุบลราชธานี
22091 67215 นาย ภาณุมาศ  ภาคสีดา อุบลราชธานี
22092 34028 นางสาว ภคินี  มากนวล อุบลราชธานี
22093 6020 นาย ประเสริฐ  เขียนเดช อุบลราชธานี
22094 43173 นางสาว วริศรา  โกมลศรี อุบลราชธานี
22095 49422 นางสาว กฤติกา  แกวคํา อุบลราชธานี
22096 8818 นาย วรสิทธิ ์ พลูพนา อุบลราชธานี
22097 8819 วาที่ร.ต. ฉลาด  ศุภลักษณแ อุบลราชธานี
22098 26726 นาง ศิฐิญาภรขแ  อัศญปใญญาเลิศ อุบลราชธานี
22099 30838 นาง พรผกา  วงศแสุวรรณ อุบลราชธานี
22100 42482 นาง นภาพร  แกวธรรมมา อุบลราชธานี
22101 43719 นางสาว จรุงศรี  มั่นทองพทิกัษแ อุบลราชธานี
22102 46902 นาย พรีพฒันแ  เกษเจริญคุณ อุบลราชธานี
22103 49944 นาง ดารุณี  วเิศษชลธาร อุบลราชธานี
22104 60771 นางสาว รุงวลัิย  ลีราช อุบลราชธานี
22105 5543 นางสาว อรอุมา  ศรีสวนจิก อุบลราชธานี
22106 22439 นาย เกริกชัย  สายสมบติั อุบลราชธานี
22107 48850 นาง ถิรนันทแ  นิชรัตนแ อุบลราชธานี
22108 63341 นาง อนิจจญา  สายพนัธุแ อุบลราชธานี
22109 8645 นาย เมธ ี ศรีพทิกัษแ อุบลราชธานี
22110 23879 นางสาว รจรินทรแ  ริมสกุล อุบลราชธานี
22111 33997 นาย เดนนคร  พรหมกาล อุบลราชธานี
22112 40621 นางสาว วริสรา  แกวศรี อุบลราชธานี
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22113 41996 นาย นศรินทรแ  จันทะคล อุบลราชธานี
22114 47184 นาย วลัลภ  โพธิง์าม อุบลราชธานี
22115 52592 นาง กฤษณา  เรืองประโคน อุบลราชธานี
22116 66998 นางสาว จินดาพชิญแ  พลพนัธแ อุบลราชธานี
22117 5478 นาย บรรยง  ทองเสริม อุบลราชธานี
22118 19615 นาย สุวทิยแ  วงศแพมิพแ อุบลราชธานี
22119 27546 นาง โสภา  สายเบาะ อุบลราชธานี
22120 38176 นาง นงคราญ  ปานทรัพยแ อุบลราชธานี
22121 45237 นางสาว คันธมาลี  พบลาภ อุบลราชธานี
22122 47202 นางสาว ประนอมศักด์ิ  วฒันราษฎรแ อุบลราชธานี
22123 50737 นาง รุงฤดี  ลอยฟาู อุบลราชธานี
22124 61770 นางสาว บวัทพิยแ  สุเมธี อุบลราชธานี
22125 68291 นางสาว นงนุช  จันสุตะ อุบลราชธานี
22126 6011 นาง จริตรกุล  บญุจูง อุบลราชธานี
22127 6013 นางสาว กฤติยาธรณแ  รีพล อุบลราชธานี
22128 6019 นาง วรีวรรณ  นามวเิศษ อุบลราชธานี
22129 8824 นาง ราตรี  ทองพทิกัษแ อุบลราชธานี
22130 25371 นาง จริยา  พทุธเทศ อุบลราชธานี
22131 44068 นาง อัจฉรา  ทดัเทยีม อุบลราชธานี
22132 45565 นาง บญุโฮม  บญุสราง อุบลราชธานี
22133 48317 นาง สุภาภรณแ  ผาสุขนิต อุบลราชธานี
22134 64693 นางสาว สุพรรณี  หลงชิน อุบลราชธานี
22135 65602 นาง สลิตตา  พงษแอนันตแ อุบลราชธานี
22136 67426 นางสาว รุงตะวนั  ประสานพมิพแ อุบลราชธานี
22137 7381 นาย ศักยแววิศั  สิงหแเผน อุบลราชธานี
22138 14237 นางสาว วรรณภา  รักษาแกว อุบลราชธานี
22139 21943 นาง พรจิตยแ  แสงสุวรรณดี อุบลราชธานี
22140 28342 นางสาว มุทติา  บปุผาสังขแ อุบลราชธานี
22141 32508 นาย ไพบลูยแ  พลกุล อุบลราชธานี
22142 62855 นาง ออมชญา  ยืดยาว อุบลราชธานี
22143 66079 นาย ปยิะณัฐ  วฒุวณัณ อุบลราชธานี
22144 8837 นางสาว ศรีสมร  พลธรรม อุบลราชธานี
22145 8839 นาง กรรณิการแ  สรรเสริญ อุบลราชธานี
22146 35673 นางสาว สุวติรา  จันทะวารียแ อุบลราชธานี
22147 56030 นางสาว สุกัลยา  สันโดด อุบลราชธานี
22148 67673 ส.อ. คุณากร  ถนอมลาภ อุบลราชธานี
22149 29021 นาย สมศักด์ิ  โสมเกษตรินทรแ อุบลราชธานี
22150 29013 นาย เจษฎา  ประสพสุข อุบลราชธานี
22151 29016 นาย บรรจง  อัมพร อุบลราชธานี
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22152 29017 นาย นวพล  แกวพกิุล อุบลราชธานี
22153 35740 นางสาว เนตรชนก  คงรอด อุบลราชธานี
22154 27518 นางสาว ปทมุวนั  สุวรรณ อุบลราชธานี
22155 29615 นาย จตุรานนทแ  เจียรนัย อุบลราชธานี
22156 42000 นาง ชุติกาญจนแ  ศรียางนอก อุบลราชธานี
22157 46909 นางสาว ประวณีา  เวฬุวนารักษแ อุบลราชธานี
22158 55698 นาย จักรกฤษณแ  กิ่งสกุล อุบลราชธานี
22159 25374 นางสาว อภญิญา  สายงาม อุบลราชธานี
22160 27522 นางสาว เพญ็ศรี  พฒัชา อุบลราชธานี
22161 38793 นาง อุไรวรรณ  จักรศรี อุบลราชธานี
22162 48259 นาง ผกาสี  ศรีโม อุบลราชธานี
22163 6068 วาที่ร.ต.หญิง สุพตัรา  โลหะกุล อุบลราชธานี
22164 21959 ส.ต.ท. วรีพงษแ  จําปามูล อุบลราชธานี
22165 43164 นาง ปาณิศา  ลีลา อุบลราชธานี
22166 54827 นาย สุกฤษฏิ์  หวยทราย อุบลราชธานี
22167 62061 นางสาว ตรีทพิยแ  อินทะศาสตรแ อุบลราชธานี
22168 23839 นางสาว อภญิญา  ทองหมื่น อุบลราชธานี
22169 30680 นาย มานพ  ฉวรัีกษแ อุบลราชธานี
22170 30759 นางสาว สุชาวดี  ปิ่นทอง อุบลราชธานี
22171 39966 นางสาว นัดถาพร  ดาษดา อุบลราชธานี
22172 63950 นางสาว สุดตา  บตุรออน อุบลราชธานี
22173 34002 นาย ทวศัีกด์ิ  มารมยแ อุบลราชธานี
22174 38795 นางสาว พทัยา  ศุภษร อุบลราชธานี
22175 50231 นางสาว ชนัญญา  อุตสาหแ อุบลราชธานี
22176 29012 นางสาว นิตยา  จักรศรี อุบลราชธานี
22177 48837 นาย ประวทิยแ  เสระทอง อุบลราชธานี
22178 55697 นาย คมวทิยแ  เพิ่มศรี อุบลราชธานี
22179 59278 นาย อภศัิกด์ิ  ทองกลึง อุบลราชธานี
22180 22409 นาง ปรียา  รัตนะ อุบลราชธานี
22181 45927 นางสาว ณัฐธฌา  ศรีลาเลิศ อุบลราชธานี
22182 29015 นาย จงศักด์ิ  รักศรี อุบลราชธานี
22183 30756 นาง อริยา  ตรงกรณแ อุบลราชธานี
22184 30760 นางสาว ปนัดดา  จันทะเวช อุบลราชธานี
22185 33413 นาย ธนพงษแ  พนิธกุรณแ อุบลราชธานี
22186 33999 นาง ผกากรอง  บญุคุม อุบลราชธานี
22187 44937 นาย วทิยา  ลํ้าสัน อุบลราชธานี
22188 59279 นาย ณัฐสิทธิ ์ จักรศรี อุบลราชธานี
22189 64822 นางสาว เปรมจิตตแ  จูมสุพรรณ อุบลราชธานี
22190 64824 นาง สุภาพร  จันทะเวช อุบลราชธานี
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22191 43157 นาย สถิตยแ  สีวสุิทธิ์ อุบลราชธานี
22192 30810 นางสาว วรรณี  พมิพแพนัธแ อุบลราชธานี
22193 31892 จ.อ. สมภพ  วสีเพญ็ อุบลราชธานี
22194 46578 นางสาว อุษณียแ  คะบตุร อุบลราชธานี
22195 51483 นาย วชิรศักด์ิ  ละมูล อุบลราชธานี
22196 68568 นาง อินทริา  รวมสุข อุบลราชธานี
22197 34005 จ.ส.อ. สุวตัร  พพูมิาย อุบลราชธานี
22198 41999 นาย ฌาญากรณแ  กระจายศรี อุบลราชธานี
22199 49995 จ.อ. เกชา  บญุเชิด อุบลราชธานี
22200 60018 นาง ศิวาพร  ทาระธรรม อุบลราชธานี
22201 35667 นางสาว ดวงนภา  เขียวขํา อุบลราชธานี
22202 51225 นางสาว ประไพพร  พนัธแศิริ อุบลราชธานี
22203 17847 นาย สุทธพิร  ศิริไทย อุบลราชธานี
22204 17848 นาย สุรสิทธิ ์ อรอินทรแ อุบลราชธานี
22205 43724 นางสาว อัจฉริยา  อินทรแงาม อุบลราชธานี
22206 46136 นาย วทิยากรณแ  กองทุงมน อุบลราชธานี
22207 49406 นาย จักรินทรแ  กากแกว อุบลราชธานี
22208 60568 นาง เปรมฤดี  บญุลน อุบลราชธานี
22209 60571 นาง ประพศิ  อุทธสิงหแ อุบลราชธานี
22210 60572 นาง สายฝน  บญุเมือง อุบลราชธานี
22211 60573 นาง พศิมัย  ครองยุทธ อุบลราชธานี
22212 5497 นาย ธรีะวฒันแ  ทองวรรณ อุบลราชธานี
22213 12956 นาย เกรียงไกร  จรเอกา อุบลราชธานี
22214 14224 นาย อุทยั  พรมลี อุบลราชธานี
22215 46139 นาง ธญัวรัตนแ  ไชยเสนา อุบลราชธานี
22216 51205 นาง สีลา  บญุสวสัด์ิ อุบลราชธานี
22217 59736 นาย บญุถนอม  จําปามนตแ อุบลราชธานี
22218 60781 นางสาว บศุรินทรแ  ยังเจริญ อุบลราชธานี
22219 20963 นางสาว ศุภกานตแ  รัตนจารุวฒันแ อุบลราชธานี
22220 25182 นาย สายัณหแ  จันทรแออน อุบลราชธานี
22221 59443 นางสาว อัจฉราพร  แสงเขียว อุบลราชธานี
22222 16271 นางสาว ชาณา  โพธิข์ํา อุบลราชธานี
22223 19600 นาย ธารศักด์ิ  ขุนแกว อุบลราชธานี
22224 26772 นางสาว สาวติรี  จิตทวี อุบลราชธานี
22225 32503 นางสาว กิรณา  ทบธรรม อุบลราชธานี
22226 38149 นาง ณัฏฐนิตยแ  มานิภารักษแ อุบลราชธานี
22227 41108 นางสาว เพยีงพร  สงเสริม อุบลราชธานี
22228 44939 นาง รัตนสุดา  ไวยกรณแ อุบลราชธานี
22229 55340 นางสาว ปณิตา  มนัส อุบลราชธานี
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22230 6049 นางสาว ชวนพศิ  พนัธุแโคตร อุบลราชธานี
22231 14222 นาย จิตววิฒันแ  จารุธรรมานันทแ อุบลราชธานี
22232 35502 นางสาว วมิลวรรณ  โสดากุล อุบลราชธานี
22233 40626 นาย สาธติ  โสเสมอ อุบลราชธานี
22234 40627 นาง ศมาภร  ขุนแกว อุบลราชธานี
22235 43169 นาง วชัราภรณแ  ภูแมนเขียน อุบลราชธานี
22236 45250 นาง ศิริรัตนแ  บญุลอม อุบลราชธานี
22237 49438 นาง เพญ็จันทรแ  จันทรแดี อุบลราชธานี
22238 20348 นาง บญุญาพร  คําด์ิเกิด อุบลราชธานี
22239 20350 นาย ศราวธุ  จินาทองไทย อุบลราชธานี
22240 20360 นาง วลัภา  เดชพนัธแ อุบลราชธานี
22241 27526 นาง เฉลิมศรี  บญุสมญา อุบลราชธานี
22242 27529 นาง วาสนา  จินาทองไทย อุบลราชธานี
22243 38166 นาง ภคันันทแ  เที่ยงจิตตแ อุบลราชธานี
22244 42531 นาย ชาญชัย  แสงงาม อุบลราชธานี
22245 48263 นาง สมร  เสาเวยีง อุบลราชธานี
22246 63399 นางสาว กันตณา  ทางทอง อุบลราชธานี
22247 5825 นาย สมศักด์ิ  จันทรแแจม อุบลราชธานี
22248 23790 นาง สุพชีา  สอนบตุรดี อุบลราชธานี
22249 38152 นางสาว วชิราภรณแ  เอราวรรณ อุบลราชธานี
22250 39399 นางสาว รุงทพิยแ  นวลศิริ อุบลราชธานี
22251 43725 นาง วรัชยา  บาดี อุบลราชธานี
22252 47658 นางสาว ชนัญชิดา  พื้นผา อุบลราชธานี
22253 56981 นาง วมิลรัตนแ  แวนระเว อุบลราชธานี
22254 60584 นางสาว วฒันวดี  พละศักด์ิ อุบลราชธานี
22255 60768 นาง ประครอง  จิตสมพงษแ อุบลราชธานี
22256 14233 นาย คริสโตเฟอรแยร  สาระวรรณ อุบลราชธานี
22257 31855 นาย วฒิุศักด์ิ  บวัจูม อุบลราชธานี
22258 2332 นางสาว นัทธมน  ลาภรัตนแ อุบลราชธานี
22259 32522 นาย สุเพยีน  สอนบตุรดี อุบลราชธานี
22260 14225 นางสาว รุงนภา  จันเทวา อุบลราชธานี
22261 25353 นางสาว เกวรินทรแ  กากแกว อุบลราชธานี
22262 47185 นางสาว ประภสัสร  กากแกว อุบลราชธานี
22263 48264 นาย เกรียงไกร  จันทป อุบลราชธานี
22264 55869 นางสาว นลินธรณแ  แกนเกษม อุบลราชธานี
22265 59563 นางสาว ปวณีา  พาชอบ อุบลราชธานี
22266 8825 วาที่ร.ต. อนุวฒันแ  คํามี อุบลราชธานี
22267 35634 นาง นิภาพร  นนนารถ อุบลราชธานี
22268 46140 นาย ผดุง  อุนจิตร อุบลราชธานี
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22269 5548 นาง ลัดดาวลัยแ  มณีพนัธแ อุบลราชธานี
22270 20995 นาย คําพนู  พรมลี อุบลราชธานี
22271 44961 นางสาว ศรุตา  ชาลี อุบลราชธานี
22272 48839 นาง สุนันทา  ศิริเกษ อุบลราชธานี
22273 50745 นาย ฉัตรชัย  พนัธุแดี อุบลราชธานี
22274 8805 นาง รัตนาภรณแ  พนัธแเลิศ อุบลราชธานี
22275 64739 นาง สุพตัรา  แทนทอง อุบลราชธานี
22276 20997 นางสาว พาเกษม  คําโฉม อุบลราชธานี
22277 5545 นาง เสมอใจ  มีดี อุบลราชธานี
22278 29066 นาย อุดม  ผดาวลัยแ อุบลราชธานี
22279 46141 นาง อําพร  บญุศักด์ิ อุบลราชธานี
22280 8785 นาง ระววีรรณ  มัดธนู อุบลราชธานี
22281 8786 นางสาว ธนาพร  ทองสุข อุบลราชธานี
22282 8787 นาย ปกรณแ  โสมเกษตรินทรแ อุบลราชธานี
22283 30764 นางสาว ภคัภญิญา  ชัยปรมาธกิุล อุบลราชธานี
22284 30765 นาย สุพรรณ  เสาเวยีง อุบลราชธานี
22285 31869 นางสาว รุงอรุณ  แสนศรี อุบลราชธานี
22286 34152 นางสาว นุชจรียแ  บวัจูม อุบลราชธานี
22287 43158 นาย นิรุตตแ  พนัธแศิริ อุบลราชธานี
22288 43726 นางสาว นิภาพร  ทองไทย อุบลราชธานี
22289 44461 นางสาว คนึงจิต  คํามงคุณ อุบลราชธานี
22290 44936 นางสาว พชัรีภรณแ  สารบรูณแ อุบลราชธานี
22291 56748 นาง จรวยพร  ณ อุบล อุบลราชธานี
22292 2805 นาง ภาวะดี  นัยนามาศ อุบลราชธานี
22293 34036 นาง วราภรณแ  เคนสุวรรณ อุบลราชธานี
22294 11931 นาย อาภากร  การะปใกษแ อุบลราชธานี
22295 34037 นางสาว ชนิดา  บตุรออน อุบลราชธานี
22296 57884 จ.อ. อภวิฒันแ  พวงคต อุบลราชธานี
22297 5522 นางสาว สุรียแ  หองแซง อุบลราชธานี
22298 54207 นาย พงศธร  เหมแดง อุบลราชธานี
22299 19562 นางสาว นันทดิา  ลือนาม อุบลราชธานี
22300 22007 นาย สงกรานตแ  หวงัชื่น อุบลราชธานี
22301 43729 นาง ลักขณา  อุนคํา อุบลราชธานี
22302 48272 นาย ปรีแยศิษฐ  บปุผาดี อุบลราชธานี
22303 54050 นางสาว สมฤดี  พลูสุข อุบลราชธานี
22304 61835 นางสาว สาริศา  แกวมีศรี อุบลราชธานี
22305 67465 นาง จารุณียแ  บญุยศ อุบลราชธานี
22306 67466 นาย มนตรี  แสงชัย อุบลราชธานี
22307 67467 นางสาว อรยา  พนัธแโสภา อุบลราชธานี
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22308 5520 นาง ทองรักษแ  ดวงกองเงิน อุบลราชธานี
22309 5523 นาย พษิณุ  ดวงกองเงิน อุบลราชธานี
22310 11901 นาย ประสิทธิ ์ อิ่นคํา อุบลราชธานี
22311 8844 วาที่ร.ต. อธภิทัร  บญุญาจันทรแ อุบลราชธานี
22312 29029 นาง ศศิภา  คํานนทแ อุบลราชธานี
22313 30768 นาย สุรชัย  พละไกร อุบลราชธานี
22314 35684 นางสาว กิติยา  เคนสิน อุบลราชธานี
22315 6035 นาง รัตนพร  จีรดิษฐแ อุบลราชธานี
22316 14244 นาย มนัสชัย  ญาวงศแ อุบลราชธานี
22317 5530 นาย ปใญญาปกร  วรัิกขะโม อุบลราชธานี
22318 5534 นางสาว ชนิกา  อัคคปใสสา อุบลราชธานี
22319 20566 นาง สุทธชิา  สุทธงั อุบลราชธานี
22320 23892 นางสาว ศิรินพแชยาญแ  วรัิกขะโม อุบลราชธานี
22321 34024 นาย รุงศักดา  ศรมณี อุบลราชธานี
22322 66873 นางสาว บพุชาติ  วจิิตรเชื้อ อุบลราชธานี
22323 66874 นาย วชัราวธุ  ผดุงเวยีง อุบลราชธานี
22324 46146 นาง กัณหา  นิตยารส อุบลราชธานี
22325 48275 นางสาว วนิดา  สารภมูิ อุบลราชธานี
22326 62928 นางสาว กาญจนาภา  วงมาเกษ อุบลราชธานี
22327 11885 ส.อ. อนิรุทธิ ์ ภาวะนา อุบลราชธานี
22328 24441 นางสาว ปราณี  นามวชิัย อุบลราชธานี
22329 41550 จ.ส.อ. อุดม  วรรณพราหมณแ อุบลราชธานี
22330 46596 นาง มติมนตแ  สามศรี อุบลราชธานี
22331 11887 นาย ศักดา  หนัพรหมมา อุบลราชธานี
22332 11888 นาย อานนทแ  อุดมดี อุบลราชธานี
22333 11889 นาง นพวรรณ  เสือทอง อุบลราชธานี
22334 42007 นาง จันทรแทพิยแ  แกวแรมเรือน อุบลราชธานี
22335 46151 นางสาว จิตตินันทแ  ไชยรัตนแ อุบลราชธานี
22336 5467 นาย พนม  สาธจุรัญ อุบลราชธานี
22337 5470 นางสาว อัมรา  เรืองเดช อุบลราชธานี
22338 5471 นาง จีราวรรณ  เดชบญุ อุบลราชธานี
22339 20339 นางสาว อนง  บญุถม อุบลราชธานี
22340 21916 นางสาว ปณุยนุช  ศรีสวาง อุบลราชธานี
22341 25627 นางสาว พสิมัย  สาระชาติ อุบลราชธานี
22342 34018 นางสาว รุงทพิยแ  แสนทวสุีข อุบลราชธานี
22343 35750 นาย เนติพงษแ  วงษแสิงหแ อุบลราชธานี
22344 46147 นาง อรอุมา  สะอาดรัตนแ อุบลราชธานี
22345 46148 นาง ดวงจันทรแ  พลิารัตนแ อุบลราชธานี
22346 23829 นาย ปริญญา  สุขรมยแ อุบลราชธานี
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22347 39973 นางสาว นวลประภาวรรณ  วรุณธรรม อุบลราชธานี
22348 6050 นางสาว ธดิารัตนแ  วรพมิพแรัตนแ อุบลราชธานี
22349 6052 นาง วาสนา  พลจัตุรัส อุบลราชธานี
22350 6062 นางสาว พชิาพทัธแ  ดวงอินทรแ อุบลราชธานี
22351 6063 นาง สาริกา  พรมราช อุบลราชธานี
22352 14581 นาง นวพร  อินทะวงศแ อุบลราชธานี
22353 26984 นาย อัทชัย  นิตยารส อุบลราชธานี
22354 26986 นาง ทศวรรณ  สดชื่น อุบลราชธานี
22355 42017 นาย กิตติศักด์ิ  คําแนน อุบลราชธานี
22356 43735 นาย วรีภทัร  ผานเสนา อุบลราชธานี
22357 62852 นาง กรรณิกา  ผลดี อุบลราชธานี
22358 64263 นางสาว สุทธกมล  ผดุงเวยีง อุบลราชธานี
22359 65707 จ.อ. พฒิุชัย  เบญยะมาตร อุบลราชธานี
22360 10369 นางสาว กิ่งแกว  อินทรกําแหง อุบลราชธานี
22361 10371 นาย ยุทธพงษแ  ปราบชมภู อุบลราชธานี
22362 23795 นาง นพมาศ  ชาลวนักุมภรีแ อุบลราชธานี
22363 25410 นางสาว ธนพรรณ  อุดมดี อุบลราชธานี
22364 31854 นางสาว สุพรรณี  สุทธกิรณแ อุบลราชธานี
22365 44433 นาง กรรณิกา  ปวะภโูต อุบลราชธานี
22366 5565 นาย สมพร  ประทาน อุบลราชธานี
22367 5571 นาย รัศมี  ยามมา อุบลราชธานี
22368 7992 นางสาว เรืองอุไร  นามเจริญ อุบลราชธานี
22369 23802 นาย ไกรษร  สุธรรมมา อุบลราชธานี
22370 34013 นางสาว พกิุล  จําปาสา อุบลราชธานี
22371 47664 นางสาว พยอม  บวัพา อุบลราชธานี
22372 30771 นางสาว พรณิชา  รุงเรือง อุบลราชธานี
22373 42016 นาง พจนารถ  วงคแษาบตุร อุบลราชธานี
22374 34014 นาย กฤตนัย  ไปแดน อุบลราชธานี
22375 54522 ส.อ. อัครชัย  พวงจินดา อุบลราชธานี
22376 3904 นาย เดชา  จันทมุา อุบลราชธานี
22377 33647 นาย วรวชิญแ  วงศแคํา อุบลราชธานี
22378 61376 นางสาว นิตยา  ทมุบาล อุบลราชธานี
22379 62932 นางสาว วรรณภา  ชวงไชย อุบลราชธานี
22380 45551 นาย วชิาญ  คําสุข อุบลราชธานี
22381 51792 นางสาว ปาริฉัตร  โสระพนัธแ อุบลราชธานี
22382 6059 นาย ประสาท  อุดมญาติ อุบลราชธานี
22383 6061 นาย สัมฤทธิ ์ ชนะภยั อุบลราชธานี
22384 6073 นาย กําพล  บญุไพโรจนแ อุบลราชธานี
22385 12961 นาย ลอราช  สารพฒันแ อุบลราชธานี
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22386 20946 นางสาว สุดาวรรณ  หอมเงิน อุบลราชธานี
22387 34019 นางสาว อภญิญานุช  บวักิ่ง อุบลราชธานี
22388 38156 นาง วภิาภรณแ  สีพล อุบลราชธานี
22389 38157 นาง แสงดา  นาสวน อุบลราชธานี
22390 42013 นางสาว เพยีรพศิ  พรมศรี อุบลราชธานี
22391 64000 นาย ปฏวิติั  รุงเรือง อุบลราชธานี
22392 66204 นาง สุพกัตรแ  เงินอนันตแ อุบลราชธานี
22393 50711 นาย สุรบดี  นามโสม อุบลราชธานี
22394 50871 นางสาว อุรดา  นามวงษแ อุบลราชธานี
22395 56978 นาง วราภรณแ  สารพฒันแ อุบลราชธานี
22396 12982 นางสาว คนึงนิตยแ  เนาวภา อุบลราชธานี
22397 22099 นาย สุวรรณแชัย  นิระพฒันแ อุบลราชธานี
22398 25384 นาง อุไลวรรณ  เนาวภา อุบลราชธานี
22399 13855 นาย บรรจง  คําแดง อุบลราชธานี
22400 19591 นาง สุวรักษแ  ชินวงคแ อุบลราชธานี
22401 44069 นาย วชัรินทรแ  สมัย อุบลราชธานี
22402 45566 นางสาว ประไพศรี  คําศรี อุบลราชธานี
22403 8780 นาย สุธพีงศแ  วอทอง อุบลราชธานี
22404 19588 นาง ธนัยาภรณแ  นันตแจันทกึ อุบลราชธานี
22405 19592 นาย ประวทิยแ  สืบศรี อุบลราชธานี
22406 19593 นาง อุลัยวรรณ  ฉลาดลํ้า อุบลราชธานี
22407 32018 นางสาว หงษแทอง  ธกิะกุล อุบลราชธานี
22408 46061 นางสาว บญุเลิศ  ไชยศาสตรแ อุบลราชธานี
22409 58577 นาย นคร  กลยนี อุบลราชธานี
22410 66247 นาง นภาวรรณ  โพธารินทรแ อุบลราชธานี
22411 8812 นาย สําเริง  แกวคําสอน อุบลราชธานี
22412 41111 นางสาว อรวรรณ  ถมหรัิญ อุบลราชธานี
22413 5430 นาง ลําพนู  พชิัย อุบลราชธานี
22414 5484 นาย ชัยยา  สมศรี อุบลราชธานี
22415 6005 นาย ไชยภร  เกตุแกว อุบลราชธานี
22416 20943 นางสาว พรพมิล  เวยีงคํา อุบลราชธานี
22417 21434 นาง สุนทรี  คํากระจาย อุบลราชธานี
22418 24537 นางสาว ชลธชิา  เปไสล อุบลราชธานี
22419 44434 นาย พทิกัษแประชา  พนัจันลา อุบลราชธานี
22420 62078 นางสาว อุไรแพง  พงศแมาลี อุบลราชธานี
22421 5561 นาย ญาณกิตตแ  กันยาพงษแ อุบลราชธานี
22422 6007 นางสาว นงรักษแ  บรรทะโก อุบลราชธานี
22423 43730 นาย สมพร  อินธเิดช อุบลราชธานี
22424 60800 นาย สามารถ  เวยีงวลัย อุบลราชธานี
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22425 31852 นาย ไววทิยแ  ใจจง อุบลราชธานี
22426 47198 นาย วรัิชชัย  เขตคํา อุบลราชธานี
22427 40633 นาย สมเกียรติ  ประพนัธา อุบลราชธานี
22428 20893 นางสาว มุจลินทแ  วงศและกุล อุบลราชธานี
22429 49379 นางสาว นุชรี  วจิิตรพนัธแ อุบลราชธานี
22430 62215 นาย ธรีพนัธุแ  ทองสุข อุบลราชธานี
22431 8767 นาย สุขี  ขันคํา อุบลราชธานี
22432 30777 นาย สุเมธ  ตังควณิชยแ อุบลราชธานี
22433 21946 นาย สุบรรณ  ศรประสิทธิ์ อุบลราชธานี
22434 57018 นาย ศักดินนทแ  ศรีแสง อุบลราชธานี
22435 57019 นางสาว ละคร  วงคแษาลี อุบลราชธานี
22436 65538 นางสาว กิตติยาพร  ศรีแสง อุบลราชธานี
22437 65752 นาง ปรียาภา  จันทฤทธิ์ อุบลราชธานี
22438 65822 นาง กรรณิการแ  น้ําใจ อุบลราชธานี
22439 68112 ส.อ. พงษแเทพ  น้ําใจ อุบลราชธานี
22440 23827 นาย คัมภรีแ  แกววงษา อุบลราชธานี
22441 23845 นางสาว ศิริวรรณ  อุปถัมภแ อุบลราชธานี
22442 25389 นางสาว ณภชัพร  หลงพมิาย อุบลราชธานี
22443 43722 นางสาว นาตยา  พรมโลก อุบลราชธานี
22444 44447 นาง บงัอร  สีทากุล อุบลราชธานี
22445 23781 นางสาว สงกรานตแ  บญุประสาร อุบลราชธานี
22446 42009 นาย เชาวลิต  ศาลานอย อุบลราชธานี
22447 46581 นางสาว ชลธชิา  พวงคํา อุบลราชธานี
22448 67296 วาที่ร.ต. ศุภวทิยแ  พลทะกลาง อุบลราชธานี
22449 11909 นาง นาตยา  วงษแบตุร อุบลราชธานี
22450 12964 นาย ประวทิยแ  จันทะเกษ อุบลราชธานี
22451 34022 นาย ชัยภทัร  บญุลอม อุบลราชธานี
22452 58491 นางสาว จีรวรรณ  จันทวี อุบลราชธานี
22453 67216 นาง มัณฑนา  จอมขวญั อุบลราชธานี
22454 67217 นางสาว พฒันแนรี  สรอยจิตร อุบลราชธานี
22455 54732 นางสาว สวชิญา  จารุการ อุบลราชธานี
22456 42010 นางสาว มัทณา  แพงทรัพยแ อุบลราชธานี
22457 63481 นาย จักกรี  ศรีนวล อุบลราชธานี
22458 32024 นางสาว ประภาพร  กามะพร อุบลราชธานี
22459 51850 นางสาว นิภาพร  พลสวสัด์ิ อุบลราชธานี
22460 58119 นางสาว สุชาดา  กระดาษ อุบลราชธานี
22461 34882 นาง สมจิตร  คูณคํา อุบลราชธานี
22462 5991 นาง สุจิราพร  วะนา อุบลราชธานี
22463 8797 นาง ผองศรี  สุมมาตยแ อุบลราชธานี
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22464 2815 นาย ศักดา  เปล่ียวจิตรแ อุบลราชธานี
22465 19618 นาง วลิาสินี  ศิลา อุบลราชธานี
22466 23793 นาง พกิุล  เข็มพนัธแ อุบลราชธานี
22467 30787 นาง วชิญาดา  นาคสุด อุบลราชธานี
22468 10361 นาย ณรงคแ  วงศแคําเหลา อุบลราชธานี
22469 46599 นางสาว ณัฐพรรส  บญุยะ อุบลราชธานี
22470 58579 นาง มยุรี  หมิะคุณ อุบลราชธานี
22471 5518 พนัจาเอก ศักด์ิสิทธิ ์ หอมจันทรแ อุบลราชธานี
22472 46908 นางสาว วนีพร  ทาบดุดา อุบลราชธานี
22473 23796 นาง อุไรวรรณ  สุวรรณพมิพแ อุบลราชธานี
22474 30782 นาย สุพรรณ  ชางถม อุบลราชธานี
22475 30839 นาง นวลชนก  บปุผาสังขแ อุบลราชธานี
22476 46156 นาง วราภรณแ  ศรีมารักษแ อุบลราชธานี
22477 47665 นาง วภิารัตนแ  เจริญรอย อุบลราชธานี
22478 48292 นาย ธวชัชัย  ชวยสุข อุบลราชธานี
22479 61920 นางสาว ปฐมาวดี  ศรีจันทรแ อุบลราชธานี
22480 67510 นางสาว วราภรณแ  เสาตรง อุบลราชธานี
22481 17857 นางสาว ทศันภรณแ  ลีลาตระการกุล อุบลราชธานี
22482 46309 นาย วรพงศแ  บญุสราง อุบลราชธานี
22483 31859 นาง นวนีา  ประดา อุบลราชธานี
22484 40634 นาง มนฑกานตแ  วงัวงศแ อุบลราชธานี
22485 40643 นาง ยุพนิ  กอนแกว อุบลราชธานี
22486 47208 นาย ยุทธหตัถแ  มีธรรม อุบลราชธานี
22487 56059 นางสาว ไปรยา  กรวยสวสัด์ิ อุบลราชธานี
22488 59442 นาง รัชนีกร  ทาบดุดา อุบลราชธานี
22489 8760 นาง สุรัสวดี  บรูณะพล อุบลราชธานี
22490 11884 นาง สุรียแพร  พยัคฆแ อุบลราชธานี
22491 19561 นางสาว นภสันันทแ  อุตอามาตยแ อุบลราชธานี
22492 23837 นาย แสนคม  วณัเดช อุบลราชธานี
22493 55971 นางสาว ณภทัรรพ ี อมรสิน อุบลราชธานี
22494 19556 นางสาว สัมฤทธิ ์ จันทโพธิ์ อุบลราชธานี
22495 19557 นาง ประนอม  นาโพนงาม อุบลราชธานี
22496 21979 นาง ชิยากร  ลิมปทิปีราการ อุบลราชธานี
22497 23655 นาย เตชสิทธิ ์ เพง็สา อุบลราชธานี
22498 48287 นาย สุทธพิงษแ  วงษแสาลี อุบลราชธานี
22499 2816 นาง ชัยนาท  คําลาน อุบลราชธานี
22500 5930 นาย สุทนิ  สายแวว อุบลราชธานี
22501 21956 นาย นิติพงษแ  ศรีมาชัย อุบลราชธานี
22502 24400 นาง สมพศิ  ชวยสุข อุบลราชธานี
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22503 39404 นาย นิสัน  ขนทรัพยแ อุบลราชธานี
22504 21962 นาย สัมฤทธิ ์ โคระรัตนแ อุบลราชธานี
22505 35704 นางสาว เบญจา  จิตรสบาย อุบลราชธานี
22506 46172 นาย พทิกัษแ  จําปาหอม อุบลราชธานี
22507 6297 นางสาว ธนาทพิยแ  สีดาพนัธแ อุบลราชธานี
22508 44071 นาย เฉลิม  ซ่ือตรง อุบลราชธานี
22509 45564 ส.อ. ปใณณวรรธ  ใจสวาง อุบลราชธานี
22510 47421 นางสาว ศิรินทพิยแ  อุดบญุ อุบลราชธานี
22511 51851 นางสาว จริยา  ดีเลิศ อุบลราชธานี
22512 8799 นาย ธนกฤต  ศุภลักษณแ อุบลราชธานี
22513 22090 นาง อุไรวรรณ  ศุภลักษณแ อุบลราชธานี
22514 39406 นางสาว ลักษณาวรรณ  บญุลือ อุบลราชธานี
22515 42840 นางสาว ประพศิ  ธนะวงศแ อุบลราชธานี
22516 43736 นาย สุพจนแ  ดีเจริญ อุบลราชธานี
22517 43737 นาง ธดิารัตนแ  วฒันราษฎรแ อุบลราชธานี
22518 43738 นางสาว วภิาพร  แกวกลึงกลม อุบลราชธานี
22519 57562 นางสาว ดวงพร  คุณทา อุบลราชธานี
22520 63151 นางสาว สุธาสินี  ประดิษฐแ อุบลราชธานี
22521 5476 นางสาว ยุฎาวรรณ  เทาทอง อุบลราชธานี
22522 22055 นาย ธนศักด์ิ  นาคสุด อุบลราชธานี
22523 23836 นาง วชัรา  นพศรี อุบลราชธานี
22524 9747 นาย นันธวชั  วงเวยีน อุบลราชธานี
22525 41114 นาย คณิต  วงัวงศแ อุบลราชธานี
22526 59496 นางสาว ปใทมา  พกุอนันตแ อุบลราชธานี
22527 8854 นาย เกลา  ศิลา อุบลราชธานี
22528 8855 นาย สุกาย  มุลทา อุบลราชธานี
22529 19553 นาย อุดมศักด์ิ  บญุคุม อุบลราชธานี
22530 19555 นางสาว นงนุช  ชนะพนัธแ อุบลราชธานี
22531 32500 นางสาว พรพพิฒันแ  ไชยเวยีน อุบลราชธานี
22532 42833 นางสาว ศรีจันทรแ  สุภาวงษแ อุบลราชธานี
22533 43156 นาง นัฐิญา  หวยทราย อุบลราชธานี
22534 65571 นางสาว เปมิกา  เดโชพสิษฐแ อุบลราชธานี
22535 5459 นาง อนงคแ  วะนา อุบลราชธานี
22536 30786 นางสาว จินตนา  มาลัย อุบลราชธานี
22537 8759 นาย ธวชัชัย  ชัยภมูิ อุบลราชธานี
22538 17843 นางสาว เทยีมจันทรแ  ศรีสมชัย อุบลราชธานี
22539 21951 นางสาว วไิลวรรณ  คํานาม อุบลราชธานี
22540 24471 นาย บญุจันทรแ  รุงเรือง อุบลราชธานี
22541 64007 นางสาว ธราภทั  ทองสิงหแ อุบลราชธานี
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22542 8828 นาย วรุีจนแ  แสวงดี อุบลราชธานี
22543 23657 นางสาว เพญ็ศรี  ชนะพาหแ อุบลราชธานี
22544 23660 นาย ทรงพล  โคตรพนัธแ อุบลราชธานี
22545 23662 นาง วไิลวรรณ  ขันที อุบลราชธานี
22546 23664 นางสาว ประภสัสร  ทองเถาวแ อุบลราชธานี
22547 23665 นางสาว ตองพร  ครอบแกว อุบลราชธานี
22548 35705 นาง ฐิตาพร  ศรีรักษา อุบลราชธานี
22549 38161 นาง วไิลรัก  กาญจนกาศ อุบลราชธานี
22550 43135 นาย ณัฐวรรธนแ  คํากําพดุ อุบลราชธานี
22551 57143 นาง นลินรัตนแ  พฒันะดํารงคแชัย อุบลราชธานี
22552 22012 นาง ศิริวรรณ  หวงัชื่น อุบลราชธานี
22553 39975 นาย จักรกฤษ  คําแกว อุบลราชธานี
22554 48296 นาง พทิยารัตนแ  แทนคํา อุบลราชธานี
22555 19619 นาย พงษแสันต์ิ  เสตพนัธแ อุบลราชธานี
22556 23812 นาย นพรัตนแ  บรรลังกแ อุบลราชธานี
22557 35477 นาย จวง  ลือชา อุบลราชธานี
22558 48820 นาย ธมะนิต  ชุมภาพนัธแ อุบลราชธานี
22559 61059 นาย ดนัย  วรสุทธิ์ อุบลราชธานี
22560 48840 นาง เบญจมาภรณแ  แกวพรหม อุบลราชธานี
22561 51537 นาย ถวลัยแ  โลมรัตนแ อุบลราชธานี
22562 5514 นางสาว ธนัยกานตแ  สะดีวงษแ อุบลราชธานี
22563 5515 นาง ชลธชิา  พนัธวุฒันแ อุบลราชธานี
22564 21682 นางสาว สุจินตนา  ปอูงไพสิฐศักด์ิ อุบลราชธานี
22565 23794 นางสาว ธญัวลัย  นามศรี อุบลราชธานี
22566 30788 นาง จุธาลักษณแ  สะดีวงษแ อุบลราชธานี
22567 30789 นาย ปรีชา  หาระสาร อุบลราชธานี
22568 49444 นาย วรีะศักด์ิ  สัมพะวงศแ อุบลราชธานี
22569 58887 นาง สุมณฑา  แกวคําศรี อุบลราชธานี
22570 5490 นาย สังคม  วงศแเที่ยง อุบลราชธานี
22571 5491 นาย มนตรี  ชายทวปี อุบลราชธานี
22572 8773 นาง อาภาสุรียแ  วงษแชมพู อุบลราชธานี
22573 15630 นางสาว พรสุดา  ไชยชาติ อุบลราชธานี
22574 29777 นางสาว วชิชุลดา  จันทรสมบติั อุบลราชธานี
22575 63133 นาย เจษฎา  พรมหลอ อุบลราชธานี
22576 63997 นาย กองเกียรติ  สารินทรแ อุบลราชธานี
22577 7633 นาย อภรัิตนแ  จันโทริ อุบลราชธานี
22578 24513 นาย สุนทร  เกษเงิน อุบลราชธานี
22579 31866 นางสาว กานนิศา  ประทมุชาติ อุบลราชธานี
22580 34032 นาง ธรีะนุช  ทานนทแ อุบลราชธานี
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22581 63680 นาง ขจรจิตร  ไกยวงคแ อุบลราชธานี
22582 24511 นาย สราวธุ  ดอกอินทรแ อุบลราชธานี
22583 29044 นาย นพพร  สุขเลิศ อุบลราชธานี
22584 31012 นาย มงคล  สิงหแชาติ อุบลราชธานี
22585 44315 นางสาว เพชรินทรแ  จอมคําสิงหแ อุบลราชธานี
22586 46584 นาย วฒิุพงษแ  บวัแกว อุบลราชธานี
22587 66255 นางสาว อรพนิ  ดวงแกว อุบลราชธานี
22588 35669 นางสาว อุบล  นางาม อุบลราชธานี
22589 38164 นาย สิทธพิงษแ  อังคุระษี อุบลราชธานี
22590 39400 ส.อ. วฒิุชัย  ประทมุวนั อุบลราชธานี
22591 43166 นาง พศิมัย  จารุวงศแ อุบลราชธานี
22592 63480 นาย ณัฐพล  วรุิฬหวทิยา อุบลราชธานี
22593 19576 นางสาว จิราพร  รัตนโกเศศ อุบลราชธานี
22594 19578 นาง อัจฉราวดี  เกษทอง อุบลราชธานี
22595 22400 นาง สุดาวรรณ  เติมวงศแ อุบลราชธานี
22596 24465 นางสาว นิตยา  ประทาน อุบลราชธานี
22597 62114 นางสาว สรินธร  ถวลิหวงั อุบลราชธานี
22598 62168 นาง เกศิณี  ชายทวปี อุบลราชธานี
22599 20336 นาง นัยนา  ไกยพนัธแ อุบลราชธานี
22600 41117 นางสาว ลักคณา  โสรส อุบลราชธานี
22601 50106 นาง ธนัยพร  บั้งทอง อุบลราชธานี
22602 2813 นาย มรกต  รงคแโยธนิ อุบลราชธานี
22603 6333 นาย โชคมนตรี  เรืองแสน อุบลราชธานี
22604 22051 นาง สุรีพร  เหม็คุณ อุบลราชธานี
22605 59232 นางสาว มาลีรัตนแ  เอี่ยมในวงศแ อุบลราชธานี
22606 62795 นางสาว จิราวรรณ  พวงบตุร อุบลราชธานี
22607 17844 นาย วรีะเดช  บวักอง อุบลราชธานี
22608 20277 นาย ชนะวชิญแ  อนันกาญจนแกุล อุบลราชธานี
22609 20341 นาง ศุภานัน  บเุงิน อุบลราชธานี
22610 35714 นางสาว ณีรนุช  มูลเพญ็ อุบลราชธานี
22611 46885 นาง ขวญับวั  วงศแคําเหลา อุบลราชธานี
22612 16304 นาย สมจิต  จันทรแเพชร อุบลราชธานี
22613 16309 นาย ตรสนัยนแ  เยรบตุร อุบลราชธานี
22614 20875 นาง ธนัยแมัยพร  คําภานิล อุบลราชธานี
22615 30832 นางสาว ประภาศรี  วงคแแกว อุบลราชธานี
22616 47669 นาง มะลิวลัยแ  ขันธวตัร อุบลราชธานี
22617 47670 นางสาว จารุวรรณ  เอมโอษฐแ อุบลราชธานี
22618 65046 นางสาว ธนิตาภรณแ  แสนสุด อุบลราชธานี
22619 65047 นางสาว สิริวรรณ  วฒันาราษฎรแ อุบลราชธานี
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22620 65960 นาง วธดิา  จันทรแงาม อุบลราชธานี
22621 67739 นาย โกศล  กิ่งแสง อุบลราชธานี
22622 23815 นาง รุงลาวนั  วงษแเพญ็ อุบลราชธานี
22623 45265 นาง สุนทร  ฤกษแใหญ อุบลราชธานี
22624 23813 นางสาว ภทัราพร  สงเสริม อุบลราชธานี
22625 23824 นาย มานพ  แปนูโคตร อุบลราชธานี
22626 43172 นาย สุพล  มุจรินทรแ อุบลราชธานี
22627 56985 นาย อํานาจ  แกนกอ อุบลราชธานี
22628 11880 นาย อุดร  นิสาภยั อุบลราชธานี
22629 17837 นาย จําลอง  ผองใส อุบลราชธานี
22630 21993 นาง บรูพาภริมยแ  ทองสรรคแ อุบลราชธานี
22631 46158 นาง สุนันทา  อุนแดง อุบลราชธานี
22632 46159 นาง จินตนา  บญุสาร อุบลราชธานี
22633 57422 นางสาว ฐานิศวรแ  ฐานกุลเสฏฐแ อุบลราชธานี
22634 38171 นาย คมกริช  แกวคูณ อุบลราชธานี
22635 47424 นางสาว พรวภิา  ศรียาภยั อุบลราชธานี
22636 56753 นาง อรอนงคแ  สายสอน อุบลราชธานี
22637 8821 นางสาว ธญัญารัตนแ  เคนศรี อุบลราชธานี
22638 19598 นางสาว โฉมเฉลา  โพธิอ์อน อุบลราชธานี
22639 20899 นาง พมิล  แสงสุกวาว อุบลราชธานี
22640 35762 นาย ไพฑูรยแ  สายพมิพแ อุบลราชธานี
22641 39411 นางสาว ภญิญาพชัญแ  สงวนทรัพยแ อุบลราชธานี
22642 42534 นาย รัฐชวฒันแ  สาลี อุบลราชธานี
22643 42535 นาย สุรพล  สุขใส อุบลราชธานี
22644 45252 นาย ธรีพงษแ  บญุฉลวย อุบลราชธานี
22645 48300 นางสาว รุงการณแ  ชาญฉลาด อุบลราชธานี
22646 12975 นาย อัสวชัชัย  อยูสุข อุบลราชธานี
22647 12979 นางสาว กวนิธดิา  จําปาจันทรแ อุบลราชธานี
22648 12981 นาง กุหลาบทพิยแ  บวัหอม อุบลราชธานี
22649 20939 นางสาว พชัรินทรแ  ตะนะดี อุบลราชธานี
22650 46591 นาง วงเดือน  จันทมุา อุบลราชธานี
22651 47673 นาง ศิริวรรณ  ทองคํา อุบลราชธานี
22652 57561 นางสาว ชุติปภา  จันทกาญจนแ อุบลราชธานี
22653 23853 นาง เยาวลักษณแ  กุลวงษแ อุบลราชธานี
22654 23854 นาย เดนชัย  พรมสอน อุบลราชธานี
22655 23858 นาย วนัชัย  พยัคฆแ อุบลราชธานี
22656 43745 นางสาว ธญัญรัตนแ  เลขะวณิชยแ อุบลราชธานี
22657 45242 นางสาว เพญ็ศรี  โลหติะ อุบลราชธานี
22658 47674 นาง อุไร  ชาญจิตร อุบลราชธานี
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22659 47675 วาที่ร.ต. สุวโรจนแ  บดุดาวงศแ อุบลราชธานี
22660 55851 ส.อ. ชารินทรแ  อยูเย็น อุบลราชธานี
22661 14242 วาที่ร.ต. สรายุทธ  ชุนสนิท อุบลราชธานี
22662 21931 นาง ทพิาพร  ศรีพนัธแ อุบลราชธานี
22663 46160 นาย ศุภชัย  กาญจนพาที อุบลราชธานี
22664 6034 นาย เอกพล  ตะนะดี อุบลราชธานี
22665 30773 นาง พสิมัย  มีชัย อุบลราชธานี
22666 38172 ส.ต.อ. จตุพร  จันทมุา อุบลราชธานี
22667 38718 นางสาว ทศันียแ  กําเนิดสิงหแ อุบลราชธานี
22668 47676 นาย ยุทธนา  ภวภตูานนทแ ณ มหาสารคาม อุบลราชธานี
22669 67144 นางสาว ญาณวรรณแ  โพธิอ์อน อุบลราชธานี
22670 8781 นางสาว เพชรรัตนแ  ปิ่นอนันตแสกุล อุบลราชธานี
22671 41990 นาง ลําพลู  บญุอุม อุบลราชธานี
22672 47609 นางสาว พมิภทัร  พมิพแลภทัร อุบลราชธานี
22673 48849 พนัจาเอก เทพมงคล  เจริญนิช อุบลราชธานี
22674 58093 นางสาว จันทรแทมิา  หาญชาติ อุบลราชธานี
22675 68660 นาย อชิรกุล  ศุภกุลวชิัย อุบลราชธานี
22676 5465 นาง จีระนัน  พฒันพนัธแ อุบลราชธานี
22677 5500 นาง อังคณา  จันทรแหนองหวา อุบลราชธานี
22678 20901 นางสาว วรรณภา  เปน็สุข อุบลราชธานี
22679 46907 นาย กรีฑาพล  ชาวนา อุบลราชธานี
22680 49427 นาง ชอมารียแ  วงศแคํา อุบลราชธานี
22681 8765 นางสาว วริีนทรแ  สติปใญ อุบลราชธานี
22682 11890 นาง ณัฏฐแวรินทแ  มังกรณแ อุบลราชธานี
22683 19582 นางสาว ลักขณา  ไชยโพธิ์ อุบลราชธานี
22684 35521 นาง ธญัญาภรณแ  มากดี อุบลราชธานี
22685 35717 นาย มานพ  เพยีแกว อุบลราชธานี
22686 35741 นาง จิตราภา  เสือพงษแ อุบลราชธานี
22687 52733 นาง อุไรรัตนแ  สายเสารแ อุบลราชธานี
22688 54583 นาง วาสนา  พจิิตรธรรม อุบลราชธานี
22689 55857 ส.อ. สุรชัย  วงศแอารียแ อุบลราชธานี
22690 38802 นาย จตุพร  กําทอง อุบลราชธานี
22691 8761 นาย รณกร  เลขะสันตแ อุบลราชธานี
22692 26765 นาง หทยัชนก  หาญชัย อุบลราชธานี
22693 32384 นางสาว นวลจันทรแ  สมวนั อุบลราชธานี
22694 41125 นาง สุปรียา  บญุลอม อุบลราชธานี
22695 48851 นางสาว พยอม  เจริญรอย อุบลราชธานี
22696 30837 นาง สุวนิตยแ  นราจันทรแ อุบลราชธานี
22697 35746 นางสาว วนัวสิาขแ  ศรีแสง อุบลราชธานี
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22698 11905 นาย สุภวฒิุ  ยิ่งยืน อุบลราชธานี
22699 5479 นาง วราพนัธแ  ทาประจิต อุบลราชธานี
22700 35720 นางสาว พรุิฬหแภคั  โลหะสาร อุบลราชธานี
22701 35807 นาย ธรีะพงษแ  บญุสอด อุบลราชธานี
22702 67555 นางสาว ศศนัท  ศุภกุลวชิัย อุบลราชธานี
22703 67593 นางสาว ถนอมศรี  เทพดู อุบลราชธานี
22704 5454 วาที่ร.ต. พรีนิจ  หวงัรวมกลาง อุบลราชธานี
22705 25373 นางสาว นงเยาวแ  โชคเลิศ อุบลราชธานี
22706 40648 นาย อุริค  ผาจันทรแ อุบลราชธานี
22707 40651 นาย มนตรี  คําทา อุบลราชธานี
22708 41110 นางสาว สุวรรณี  บรีุพนัธแ อุบลราชธานี
22709 45567 นาง สกุณา  หวงัรวมกลาง อุบลราชธานี
22710 57017 นาง อัจฉรียแ  มีศรี อุบลราชธานี
22711 64176 จ.ส.ต. ธรีะพล  มนตรีโพธิ์ อุบลราชธานี
22712 66315 นาย อัมพร  ชํานาญเวช อุบลราชธานี
22713 57173 นางสาว เขมจิรา  สารการ อุบลราชธานี
22714 62930 จ.อ. ธนภทัร  วงมาเกษ อุบลราชธานี
22715 12955 นางสาว สุมาลี  ไชยชนะ อุบลราชธานี
22716 14243 นาง รุงทพิยแ  ชาวอุทยั อุบลราชธานี
22717 29579 นางสาว ไพรพรรณ  สวางวงษแ อุบลราชธานี
22718 35721 นาง ยุคนธร  ทรารมยแ อุบลราชธานี
22719 45245 นาง จรินทรแทพิยแ  พนันาภพ อุบลราชธานี
22720 46579 นาง นงลักษณแ  บญุพา อุบลราชธานี
22721 48307 นาง มยุรา  โมกขแศาสตรแ อุบลราชธานี
22722 56762 นาย ชวภณ  มูลวงษแ อุบลราชธานี
22723 64276 นางสาว วรรณิสา  ปใตะวงษแ อุบลราชธานี
22724 31877 นาง ศิริพร  พลอยประเสริฐ อุบลราชธานี
22725 38184 นาง จันท ี ทรัพยแศิริ อุบลราชธานี
22726 63840 นางสาว อนุสรา  พละราช อุบลราชธานี
22727 45246 นาง นริศา  ศรีทาบ อุบลราชธานี
22728 45247 พนัจาเอก วฒิุชัย  ประพนัธแศิลป อุบลราชธานี
22729 46906 นาง สุภาพร  ชาวนา อุบลราชธานี
22730 55242 นางสาว ยุภาภรณแ  บญุสอน อุบลราชธานี
22731 63250 นางสาว อัจฉรา  บญุวไิล อุบลราชธานี
22732 65875 นางสาว จิดาภา  แรงกลา อุบลราชธานี
22733 67697 นาย วชิัย  ทองแจม อุบลราชธานี
22734 6001 นางสาว พมิพา  สืบสมาน อุบลราชธานี
22735 8833 นางสาว สุภาวดี  แสนทวสุีข อุบลราชธานี
22736 14245 นาง สะอาด  แสนทวสุีข อุบลราชธานี
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22737 14246 นาง ปราณี  อินทรแแกว อุบลราชธานี
22738 35728 นางสาว มาลินี  แสนทวสุีข อุบลราชธานี
22739 35730 นาย โอริส  โพธพิมิพแ อุบลราชธานี
22740 40657 นาย ศราวธุ  ผลแกว อุบลราชธานี
22741 11278 นาย เทวฤทธิ ์ รุงเรือง อุบลราชธานี
22742 30807 นางสาว วาสินี  สารบรรณ อุบลราชธานี
22743 44437 นาย ทศพล  จันทรแสืบ อุบลราชธานี
22744 5992 นาย นิยม  คํานึง อุบลราชธานี
22745 39414 นาย ชยพล  ชมภศูรี อุบลราชธานี
22746 43747 นาย จรินทรแ  ศิริอนันตแ อุบลราชธานี
22747 5458 นาง สมลักษณแ  จํานงคแ อุบลราชธานี
22748 12970 นาย อดิศักด์ิ  ชาววงั อุบลราชธานี
22749 30770 นาย จิรพงษแ  พฒันพนัธแ อุบลราชธานี
22750 35722 นาง ศรัญญา  ดอนสิงหแ อุบลราชธานี
22751 35727 นาง หนูกร  ใหญผา อุบลราชธานี
22752 55700 นาง กมลพร  พลูงาม อุบลราชธานี
22753 22003 นาย ประพศิ  วนัหนา อุบลราชธานี
22754 22008 นาง รจนา  โพธิพ์รม อุบลราชธานี
22755 22009 นาย เบยีบ  เพชรมะดัน อุบลราชธานี
22756 27557 นาง สุดาวรรณ  วนัหนา อุบลราชธานี
22757 30824 นาย เมฆ  กันยามา อุบลราชธานี
22758 8755 นาย สมารมภแ  พชัราภรณแ อุบลราชธานี
22759 35738 นาง เบญจมาศ  สิบทศันแ อุบลราชธานี
22760 48285 นาง แววเดือน  ปติาระเต อุบลราชธานี
22761 6047 นาง ศิริรัตนแ  หวงัดี อุบลราชธานี
22762 30805 นาย เจนวชิญแ  ลอยหา อุบลราชธานี
22763 31890 นาง พชัรี  สายศรี อุบลราชธานี
22764 62997 นางสาว ทศันียแ  คําเจริญ อุบลราชธานี
22765 29060 นางสาว กัญญาณัฐทแ  สนใจ อุบลราชธานี
22766 26717 นางสาว นิภาลักษณแ  พนัธวุฒันแ อุบลราชธานี
22767 28986 นางสาว ประทนิ  สมเพราะ อุบลราชธานี
22768 5737 นาย เผด็จชัย  สุพมิภพ อุบลราชธานี
22769 6678 นาย ธานี  สุขดี อุบลราชธานี
22770 44075 นางสาว ธญัญรัตนแ  พนิธรัุกษแ อุบลราชธานี
22771 57883 นางสาว กิตติญาภร  สบายใจ อุบลราชธานี
22772 57886 นาง สุภาพร  วงศแคํา อุบลราชธานี
22773 2798 นาย เฉลิมพงษแ  เดชคําภู อุบลราชธานี
22774 5462 นางสาว ปริมปภา  วงคแคําตา อุบลราชธานี
22775 43176 นางสาว จินตนา  เหรียญทอง อุบลราชธานี
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22776 45516 นาง รัตนกูล  เมืองแสน อุบลราชธานี
22777 61772 นาง อรุณี  เดชคําภู อุบลราชธานี
22778 61773 นาย ธวิากรณแ  ปคูะธรรม อุบลราชธานี
22779 14232 นางสาว นิภาพร  ออนเชียง อุบลราชธานี
22780 14234 นาง รัตนา  ผลรักษแ อุบลราชธานี
22781 30811 วาที่ร.ต.หญิง นวลวรรณ  บญุมี อุบลราชธานี
22782 30813 นาย ตรีภพ  กองศรีมา อุบลราชธานี
22783 39978 นาย พงศพล  พรเจริญ อุบลราชธานี
22784 15432 นาย วจิารณแ  วจิารณปใญญา อุบลราชธานี
22785 21997 นาย สามพราน  วงศแอินทรแ อุบลราชธานี
22786 22403 นาง จิราพร  สิงหธรรม อุบลราชธานี
22787 8789 นางสาว นันทนา  รัตนมูล อุบลราชธานี
22788 30801 นางสาว วจิิตรา  ไชยโยธา อุบลราชธานี
22789 56180 นาย วรัิตนแ  แกวพรหม อุบลราชธานี
22790 35735 จาเอก สุรวฒิุ  รอบรู อุบลราชธานี
22791 18482 นางสาว นิกากร  ศิลาโชติ อุบลราชธานี
22792 10374 นางสาว กฤษณา  บญุเสริม อุบลราชธานี
22793 12112 นาย กิตติพงษแ  ศิลาโชติ อุบลราชธานี
22794 32506 นาย ชาญณรงคแ  แกวเนตร อุบลราชธานี
22795 55871 นางสาว มลิวลัยแ  นันทะสาร อุบลราชธานี
22796 67395 นางสาว กมลชนก  บญุสอาด อุบลราชธานี
22797 67396 นางสาว รัฐยา  สุดสัมฤทธิ์ อุบลราชธานี
22798 22096 นาย ปริญญา  สมภมูิ อุบลราชธานี
22799 30820 นาง จิราพร  สมภมูิ อุบลราชธานี
22800 6010 นาง บวัพา  แสงสุกวาว อุบลราชธานี
22801 50795 จ.อ. มังกร  วรรณปะขี อุบลราชธานี
22802 12984 นาง สุพรรณี  แสงทอง อุบลราชธานี
22803 12985 นาง กัลยา  สมปาน อุบลราชธานี
22804 30831 นางสาว สุวรรณี  บวัไขย อุบลราชธานี
22805 38147 นางสาว ประภาพร  พึ่งจิตร อุบลราชธานี
22806 59472 นาง ธนภรณแ  สมบรูณแ อุบลราชธานี
22807 2800 นางสาว อรพนิ  ดอกดวง อุบลราชธานี
22808 20329 นาย กฤษฎา  ฉันทานุมัติ อุบลราชธานี
22809 26724 นางสาว รัชนี  ทองวนัดี อุบลราชธานี
22810 29052 นาย อาคม  ธนูทอง อุบลราชธานี
22811 42029 นางสาว ชิษณุชา  เกตศักด์ิ อุบลราชธานี
22812 20987 นางสาว สุโรชินทรแ  แยมพุม อุบลราชธานี
22813 30677 นางสาว อณัญญา  ธะประวติั อุบลราชธานี
22814 43177 นางสาว อรุณี  โพธารินทรแ อุบลราชธานี
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22815 44440 นาง ชญาณี  บคุจําปา อุบลราชธานี
22816 45923 นาง วรนุช  คําทอง อุบลราชธานี
22817 25411 นาย เอกภพ  สารกอง อุบลราชธานี
22818 19581 นาย อัครวทิยแ  เดชารัตนชาติ อุบลราชธานี
22819 19583 นาย สาทร  มนตรี อุบลราชธานี
22820 67654 นาง กฤษณะ  กลาหาญ อุบลราชธานี
22821 5483 จ.ต. พรศักด์ิ  พลภกัดี อุบลราชธานี
22822 12983 นาย นภสินธุแ  คําสี อุบลราชธานี
22823 43754 นางสาว เดือนเพญ็  จันทวี อุบลราชธานี
22824 47217 นางสาว มะลิวลัยแ  ออนสา อุบลราชธานี
22825 51485 จาเอก อาทติยแ  ปณุประวติั อุบลราชธานี
22826 64741 นางสาว ดารัตนแ  ทองรส อุบลราชธานี
22827 11892 นาง ฐิติยา  สําพล อุบลราชธานี
22828 11893 นาง หทยักาญจนแ  วนัแกว อุบลราชธานี
22829 17856 นาง บญุลอม  โลหแทอง อุบลราชธานี
22830 31864 นาย สิทธชิัย  แสงเขียว อุบลราชธานี
22831 38187 นาย สุรสิทธิ ์ สําพล อุบลราชธานี
22832 56418 นางสาว ณฐพร  โกมลศรี อุบลราชธานี
22833 62995 นางสาว รัตนาพร  พงษแกล่ิน อุบลราชธานี
22834 64982 นางสาว ปวณีา  สารีพวง อุบลราชธานี
22835 65764 นาง ดาวใจ  อางมณี อุบลราชธานี
22836 65766 นางสาว กาญจนา  เกณทวี อุบลราชธานี
22837 65876 นาง พยอม  คํามุงคุล อุบลราชธานี
22838 18578 นาง ชื่นจิตร  ดวงมาลา อุบลราชธานี
22839 19566 นาย พงษภทัร  ผิวชัย อุบลราชธานี
22840 29061 นางสาว เตือนใจ  มั่นการ อุบลราชธานี
22841 18484 นางสาว สุมิตรา  ญาติบํารุง อุบลราชธานี
22842 22034 นาง มัชฌประภา  มั่นการ อุบลราชธานี
22843 33995 นาง อัมพร  พรวานิชพงศแ อุบลราชธานี
22844 41134 นาย วร  ปใดถาพมิพแ อุบลราชธานี
22845 46161 นาง นราธร  กาญจนพาที อุบลราชธานี
22846 46143 นาง เกษราภรณแ  บํารุงแสง อุบลราชธานี
22847 5444 นาย อภเิชษฐแ  คันทกัษแ อุบลราชธานี
22848 49538 นางสาว กรรณิกา  เผือกยิ้ม อุบลราชธานี
22849 5563 นาย จิระศักด์ิ  เดชคําภู อุบลราชธานี
22850 5564 นางสาว นพพร  กองทรัพยแ อุบลราชธานี
22851 5566 นาง นงเยาวแ  กําลังงาม อุบลราชธานี
22852 6031 นาง จิตติมา  ศรีทาพกัตรแ อุบลราชธานี
22853 43575 นาง รัตนา  สายเบาะ อุบลราชธานี
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22854 20881 นาย เชวงศักด์ิ  พฒุพนัธแ อุบลราชธานี
22855 41548 นาง ลําเนา  รัตโน อุบลราชธานี
22856 68007 นางสาว พรทพิยแ  ศรีพมิพแ อุบลราชธานี
22857 17850 นาง ชลนิษา  ดอกจันลี อุบลราชธานี
22858 17851 นาง ฉว ี กอแกว อุบลราชธานี
22859 20882 นาง พชัรี  เดชะคําภู อุบลราชธานี
22860 23870 นาง รดาณัฐ  ศรศิลป อุบลราชธานี
22861 46166 นาง ปรียานันทแ  หวงับญุ อุบลราชธานี
22862 51793 นาย นิรุธ  สุวรรณรังษี อุบลราชธานี
22863 29064 นาง ลักขณา  พนัธแโชติ อุบลราชธานี
22864 26065 นางสาว ศรัณยพชัรแ  จันทรแแรม อุบลราชธานี
22865 17823 นาย มนตรี  สารีแผลง อุบลราชธานี
22866 34038 นางสาว ดุษณี  ขอนงูเหลือม อุบลราชธานี
22867 45251 นางสาว ธญัญพทัธแ  แสงจันทรแ อุบลราชธานี
22868 54846 นาง นงรักษแ  สําราญร่ืน อุบลราชธานี
22869 65451 นางสาว วนิดา  มุงพงิกลาง อุบลราชธานี
22870 66232 นาง เบญจวรรณ  แสงประจักษแ อุบลราชธานี
22871 66313 นางสาว คนาวรรณ  พนัธแโชติ อุบลราชธานี
22872 20359 นาย พรเทพ  เจริญศิริ อุบลราชธานี
22873 30823 นางสาว วชัรี  บญุกอ อุบลราชธานี
22874 24443 นาง อรุณรัตนแ  บญุกอ อุบลราชธานี
22875 61671 นางสาว วชัรีวรรณ  ฝางคํา อุบลราชธานี
22876 12952 นาง วาสนา  สินทรัพยแ อุบลราชธานี
22877 23807 นาย อภชิน  เขมะปใญญา อุบลราชธานี
22878 44443 นางสาว ศรีไพ  รอดภยั อุบลราชธานี
22879 46149 นาย สาคร  สาฤทธิ์ อุบลราชธานี
22880 19589 ส.อ. มงคล  คร้ังพบิลู อุบลราชธานี
22881 38165 นาย กฤษฎา  นาโสก อุบลราชธานี
22882 5552 นางสาว วราภรณแ  บญุมานัน อุบลราชธานี
22883 11898 นางสาว รําไพ  พลูสุข อุบลราชธานี
22884 23886 นางสาว วชัรา  โคตระ อุบลราชธานี
22885 23889 นางสาว จิตรกาญจนา  สีสาย อุบลราชธานี
22886 67341 นางสาว พฒันแนรี  ผลาเลิศ อุบลราชธานี
22887 22437 นาย ศิริศักด์ิ  แกนเมือง อุบลราชธานี
22888 33397 นาย วฒิุพงษแ  บญุมาเรือง อุบลราชธานี
22889 5544 นาย วฒิุชัย  หลักหาญ อุบลราชธานี
22890 64318 นางสาว วชัรีวรรณ  ขันทอง อุบลราชธานี
22891 64342 นาง จินตนา  วฒุวณัณะ อุบลราชธานี
22892 64350 นางสาว อังคณา  หวงัดี อุบลราชธานี
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22893 29071 นาย สุพล  โถแกว อุบลราชธานี
22894 29075 นาง สุมาลี  ราชบรรดิษฐ อุบลราชธานี
22895 38190 นาย ชัยวฒันแ  ราชบรรดิษฐ อุบลราชธานี
22896 43758 นางสาว ภสัสร  สุทธโิยธา อุบลราชธานี
22897 67508 นาย ศุภชัย  จันทรแมณี อุบลราชธานี
22898 6012 นาย สิทธพิล  พวัพนัธแ อุบลราชธานี
22899 48266 นาย มงคลชัย  พพิฒันแสิริเมธี อุบลราชธานี
22900 50933 นาง วาสนา  บญุรักษา อุบลราชธานี
22901 64615 นาง อําพร  สุวรรณพมิพแ อุบลราชธานี
22902 65477 พ.จ.อ. สมชิด  มูลสิน อุบลราชธานี
22903 65478 นางสาว อุไร  ทากอน อุบลราชธานี
22904 65826 นาง ธนัยและดา  วระคงสินธนะชัย อุบลราชธานี
22905 5512 นาย สมหวงั  บญุลา อุบลราชธานี
22906 5998 นาง ขนิษฐา  นันทะบนั อุบลราชธานี
22907 6014 นางสาว ณัฐรียา  บญุโท อุบลราชธานี
22908 26947 นางสาว วชัรินทรแ  มันทรารักษแ อุบลราชธานี
22909 48273 นาง ศิริวรรณ  แสงทอง อุบลราชธานี
22910 5986 นาง วลิาวลัยแ  เคนทาว อุบลราชธานี
22911 56747 นาง จินตนา  คนใหญ อุบลราชธานี
22912 62750 จาเอก ประสิทธิ ์ พลูเพิ่ม อุบลราชธานี
22913 64851 นาง นิพา  ศรีวเิศษ อุบลราชธานี
22914 65070 นาย จักรพนัธแ  ธนะวงศแ อุบลราชธานี
22915 66663 นาง ปยิาพชัร  เหลาบตุรสา อุบลราชธานี
22916 5513 นาย ชุมพล  ไชยคํา อุบลราชธานี
22917 12960 วาที่ร.ต. วบิรูณแ  ชาดาเม็ก อุบลราชธานี
22918 30828 นาย สมพร  ใจสุข อุบลราชธานี
22919 30834 นาง วจิิตรา  หลงชิน อุบลราชธานี
22920 30835 นางสาว จีรภคั  รอบรู อุบลราชธานี
22921 33428 นาย เรืองศักด์ิ  ศรีสมยา อุบลราชธานี
22922 43160 นาย คฑาวธุ  กุลบตุร อุบลราชธานี
22923 55069 นางสาว อุไรพร  ชะอุมพนัธแ อุบลราชธานี
22924 61924 นาง กานตแสินี  ชาตรี อุบลราชธานี
22925 62203 นาย จําลอง  แกนพนัธแ อุบลราชธานี
22926 62521 นางสาว วชัรินทรแ  เสนาใหญ อุบลราชธานี
22927 68512 นาง อรุณี  ใจสุข อุบลราชธานี
22928 10364 นาง สุภาณี  วรรณวติั อุบลราชธานี
22929 10366 นาย วสัพล  ลาพน อุบลราชธานี
22930 10367 นางสาว กาญจนา  มีแสง อุบลราชธานี
22931 15581 นางสาว ศิริกร  คําชาลี อุบลราชธานี
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22932 23878 นาย มนตรี  นามเวช อุบลราชธานี
22933 42842 นาย ชโยดม  มะเสนะ อุบลราชธานี
22934 5428 นาย ยุทธนา  สินเติม อุบลราชธานี
22935 17861 นาง จิรนันทแ  แสนทวสุีข อุบลราชธานี
22936 23778 นาง ปรมาภรณแ  สุรสิทธิ์ อุบลราชธานี
22937 43071 นาย พสิิฐ  จันทรแทรง อุบลราชธานี
22938 46586 นาง อรอนงคแ  บชูาพนัธแ อุบลราชธานี
22939 62999 นางสาว ปิ่นมณี  ทองหยอด อุบลราชธานี
22940 6072 นาง นฤมิต  จันทรแสวสัด์ิ อุบลราชธานี
22941 23776 นาย สุวชิา  สุภาจันทรแ อุบลราชธานี
22942 45921 นาย สุนทร  จันชะนะ อุบลราชธานี
22943 55703 นางสาว พรพรรณ  พวงทอง อุบลราชธานี
22944 10365 นาย สุวฒันแ  แสนทวสุีข อุบลราชธานี
22945 13869 นาง สุภาพ  แกวสงา อุบลราชธานี
22946 14740 นาย วสันตแ  บญุสุภาพ อุบลราชธานี
22947 25409 นางสาว ทพิวรรณ  วระบตุร อุบลราชธานี
22948 29077 นาง นิธยิาภกัคแ  บวัใหญ อุบลราชธานี
22949 32509 นางสาว กรรณิกา  ตรีรัตนแ อุบลราชธานี
22950 39419 นาง จุฑามาศ  พบลาภ อุบลราชธานี
22951 22048 นาง วารินทรแ  แผนทอง อุบลราชธานี
22952 20365 นาย เมตไตร  วาลศิลป อุบลราชธานี
22953 32517 นาง นิตยา  ชนะกุล อุบลราชธานี
22954 35761 นาย ประจักษแ  หมุนแพง อุบลราชธานี
22955 48854 นางสาว วารุณี  หนองเปด็ อุบลราชธานี
22956 49433 นาย พธิฐแชพงศแ  พงศแญาติ อุบลราชธานี
22957 56074 จ.ส.อ. ราชันยแ  จารุการ อุบลราชธานี
22958 8835 นางสาว กฤษณี  งามเจริญ อุบลราชธานี
22959 17831 นาง จุฑามาศ  เพชรแแสง อุบลราชธานี
22960 29038 นางสาว นพมาศ  อุพนัทา อุบลราชธานี
22961 29079 นางสาว สุกัญญา  ใจอารี อุบลราชธานี
22962 8782 นาง เกสร  บญุมานัส อุบลราชธานี
22963 29580 นาย จุมพลภทัธแ  เผาภรีูรัตนญแ อุบลราชธานี
22964 32518 นางสาว สมจิต  มากดี อุบลราชธานี
22965 39409 นางสาว สายฝน  วนัชาดา อุบลราชธานี
22966 8809 ส.ต.ท. จันทรแทยั  บวัจูม อุบลราชธานี
22967 8813 นาย นนิน  พเิดช อุบลราชธานี
22968 35662 นาย ทพิยแศร  บเุงิน อุบลราชธานี
22969 41767 นางสาว บรรจง  สุพรรณแ อุบลราชธานี
22970 38801 นาง นฤมล  เหมรา อุบลราชธานี
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22971 25393 นางสาว ณัฐชพมิพแ  พมิพแทอง อุบลราชธานี
22972 5486 นาย อนุเทพ  อินทรแงาม อุบลราชธานี
22973 19572 นาง อรนิตยแ  โลหะอุดม อุบลราชธานี
22974 41115 นาย กระเศียร  จันทรแเกษ อุบลราชธานี
22975 63135 นางสาว กนกอร  เทพมุสิก อุบลราชธานี
22976 30829 นางสาว ปรียานันทแ  แสวงดี อุบลราชธานี
22977 11881 นาย ชิษณุพงศแ  นุมดี อุบลราชธานี
22978 49127 นางสาว ศศิธร  พลภกัดี อุบลราชธานี
22979 65479 นางสาว วชัราภรณแ  ประกอบศรี อุบลราชธานี
22980 49859 นาย วชัรกุล  วเิศษชลธาร อุบลราชธานี
22981 60027 นาง ประยูร  ทองทบั อุบลราชธานี
22982 15368 นางสาว ศุภรดา  ประสพสุข อุบลราชธานี
22983 25439 นาย นพคุณ  เดชเสน อุบลราชธานี
22984 50156 นาย ทองกร  จิตรสิงหแ อุบลราชธานี
22985 50474 นางสาว อภญิญา  มีมาก อุบลราชธานี
22986 52236 จ.อ. สมพร  อุนคํา อุบลราชธานี
22987 46897 นาย เสกสรรคแ  คุมครอง อุบลราชธานี
22988 30830 นางสาว รติกร  กุลสิงหแ อุบลราชธานี
22989 26734 นาย สุวทิยแ  ราตรี อุบลราชธานี
22990 5539 นาง ราตรี  ประทาน อุบลราชธานี
22991 42837 นาง ทศันียา  สมชาติ อุบลราชธานี
22992 35666 นางสาว พศิมัย  จันพรัิกษแ อุบลราชธานี
22993 65452 นาง บนีา  เหล็กกลา อุบลราชธานี
22994 17833 นาง ประไพศรี  เศวตธรรม อุบลราชธานี
22995 46592 นาย ไมตรี  อินทะนาม อุบลราชธานี
22996 34035 นางสาว จันทรแหอม  จันทรคล อุบลราชธานี
22997 61779 นางสาว กมลลักษณแ  แสนทวสุีข อุบลราชธานี
22998 67379 พ.จ.ท. ณิชเวธนแ  ขันทะวตัรแ อุบลราชธานี
22999 52811 นาง สุทสิา  อุดดวง อุบลราชธานี
23000 5481 นางสาว กัญณภทัร  จูมพระบตุร อุบลราชธานี
23001 12969 นางสาว ภทัรภร  ธรรมวเิศษ อุบลราชธานี
23002 21949 นาย จิรัฏฐแ  โชคววิฒันวนิช อุบลราชธานี
23003 5451 นางสาว นริศรา  ไชยพฒันแ อุบลราชธานี
23004 30692 นางสาว ปรมาพร  ศรีจันทรแออน อุบลราชธานี
23005 29048 นาง เพญ็พร  เปล่ียนกลาง อุบลราชธานี
23006 60770 นาง นันทแนภสั  ฉะออน อุบลราชธานี
23007 22429 นาย ศุภชัย  ถิระโคตร อุบลราชธานี
23008 22431 นาง นิภาภรณแ  สุวรรณเจริญ อุบลราชธานี
23009 52011 นางสาว สุภคัชญา  แกนกุล อุบลราชธานี
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23010 29047 นางสาว วไิลรัตนแ  วงศแคูณ อุบลราชธานี
23011 38163 นาง คัทลียา  อังคุระษี อุบลราชธานี
23012 24512 นางสาว สวางจิต  ใจภกัดี อุบลราชธานี
23013 5567 นาย ธานี  เสือสา อุบลราชธานี
23014 50404 นาง ทศันียแ  กอนศิลา อุบลราชธานี
23015 67711 นางสาว นันทนา  เกษแกว อุบลราชธานี
23016 8779 นางสาว ธนัทธรีดา  เล่ียมทอง อุบลราชธานี
23017 40642 นาย ชัยวฒันแ  สวสัด์ิศรี อุบลราชธานี
23018 40641 นางสาว อพนัธแศร  ศิวไิล อุบลราชธานี
23019 63251 จาสิบเอก พทิกัษแ  จําปานาค อุบลราชธานี
23020 67509 นางสาว นิภาพร  ประกอบ อุบลราชธานี
23021 12965 นาง กวนิารัตนแ  ต้ังยิ่งยง อุบลราชธานี
23022 21660 นางสาว สุมาลี  จินามณี อุบลราชธานี
23023 29034 นางสาว สุภาวดี  กอกุล อุบลราชธานี
23024 42004 นาย รุงยศ  แสวงบญุ อุบลราชธานี
23025 42008 นาง กรรณิภา  อนันตแธนเสถียร อุบลราชธานี
23026 29776 นางสาว ทศัมาพร  โคตรตัสสา อุบลราชธานี
23027 11968 นาย วรีะศักด์ิ  อรรคธรรม อุบลราชธานี
23028 5533 นาง เยาวรัตนแ  รูปคม อุบลราชธานี
23029 5521 นาย สัญญา  ทมุชาติ อุบลราชธานี
23030 24342 นางสาว พชัราพรรณ  หมื่นสุข อุบลราชธานี
23031 47171 นางสาว สุพรรษา  สุวะรักษแ อุบลราชธานี
23032 10376 นาย คมสันตแ  อินทรแงาม อุบลราชธานี
23033 6053 นางสาว นวพรรณ  มังคละพลัง อุบลราชธานี
23034 6637 นางสาว นันทพร  สรอยสุวรรณ อุบลราชธานี
23035 46600 นางสาว กนกพร  เฉลิมศิลป อุบลราชธานี
23036 47657 นาง ชนิดา  อินทรแสําราญ อุบลราชธานี
23037 6293 นาย สาคร  จันทรแเจริญ อุบลราชธานี


