
1 สธช.18298 นางสาว เสาวลักษณ์ รักพงศ์นาถ EG107770023TH

2 สธช.18299 นางสาว นัสธิญา อินสุวรรณ EG107770037TH

3 สธช.18300 นาง ทิวาพร ปัญญาประเสริฐกิจ EG107770045TH

4 สธช.18301 นางสาว ศิริพร ลือเนตร EG107770054TH

5 สธช.18302 นาย ณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ EG107770068TH

6 สธช.18303 นางสาว ณัฐกานต์ ไชยทองศรี EG107770071TH

7 สธช.18304 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทอนราช EG107770085TH

8 สธช.18306 นางสาว ชุติมาพร พรมประชุม EG107770099TH

9 สธช.18307 นาย กมลชัย ฉายชูวงษ์ EG107770108TH

10 สธช.18308 นางสาว ปัญญาวีย์ ดาวเรือง EG107770111TH

11 สธช.18309 นางสาว เจริญรัตน์ ชัยบุตร EG107770125TH

12 สธช.18310 นางสาว สุภัสสรา พิชญพงศ์โสภณ EG107770139TH

13 สธช.18311 นางสาว รุ่งแสง ถํ้าทอง EG107770142TH

14 สธช.18312 ว่าท่ีร้อยตรี สรวิชญ์ คงเจริญ EG107770156TH

15 สธช.18313 นางสาว ณัฐชา อินถา EG107770160TH

16 สธช.18314 นางสาว มนัสนันท์ ชิณเกตุ EG107770173TH

17 สธช.18315 ว่าท่ีร้อยตรีหญิ นภัสญาณ์ สังวาลย์ EG107770187TH

18 สธช.18316 นางสาว สุธาสินี บุญเปี่ยม EG107770195TH

19 สธช.18317 นาย มงคล นิสัยตรง EG107770200TH

20 สธช.18318 นางสาว วิมลรัตน์ เดชดี EG107770213TH

21 สธช.18319 นางสาว พรรณนิภา ซ้ิมฉาย EG107770227TH

22 สธช.18320 นางสาว อุมาภรณ์ ทองรัศมี EG107770235TH

23 สธช.18321 นางสาว มนัญญา เนียรมงคล EG107770244TH

24 สธช.18322 นางสาว นิภาภรณ์ กิมโสม EG107770258TH
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25 สธช.18323 นางสาว ฐนวรรณพร ใจสว่าง EG107770261TH

26 สธช.18324 นาย เฉลิมชนม์ ปัดจังหรีด EG107770275TH

27 สธช.18326 นางสาว อังคณา สมัครณรงค์ EG107770289TH

28 สธช.18327 นาง กาญจนา อาจศึก EG107770292TH

29 สธช.18328 นางสาว ธนวรรณ รัตธิจันทา EG107770301TH

30 สธช.18329 นางสาว กาญจนา ชิงรัมย์ EG107770315TH

31 สธช.18330 นางสาว นันทิดา ดาดี EG107770329TH

32 สธช.18331 นางสาว จารุพร ผินโพธิ์ EG107770332TH

33 สธช.18332 นางสาว พิรานันท์ แกมขุนทด EG107770346TH

34 สธช.18333 นางสาว จินต์ศุจี บําขุนทด EG107770350TH

35 สธช.18334 นางสาว ปรียาภรณ์ หนูนอก EG107770363TH

36 สธช.18335 นางสาว วิภาดา สีทาหาร EG107770377TH

37 สธช.18336 นางสาว วันเพ็ญ บานกลีบ EG107770385TH

38 สธช.18337 นางสาว ดวงดาว ดายดัสกร EG107770394TH

39 สธช.18338 นางสาว จอมสุรางค์ จงกล EG107770403TH

40 สธช.18339 นาง สิริยา เสือไพรงาม EG107770417TH

41 สธช.18340 นางสาว สุรีมาศ ประทุม EG107770425TH

42 สธช.18341 นางสาว ศศิกานต์ เยี่ยมรัมย์ EG107770434TH

43 สธช.18342 นางสาว กัญยานี มอไธสง EG107770448TH

44 สธช.18344 นางสาว นุชจรีย์ แก้วสีพรม EG107770451TH

45 สธช.18345 นางสาว อรสิรี แสงสุระ EG107770465TH

46 สธช.18346 นางสาว สุนิศา แจ่มใส EG107770479TH

47 สธช.18347 นาง ศรัญชน์ภิชฌา ชินภักดี EG107770482TH

48 สธช.18348 นางสาว กมลชนก สืบเทพ EG107770496TH

49 สธช.18349 นางสาว ศิริพร สุขประเสริฐ EG107770505TH

50 สธช.18350 นาง กีรติกา เชมศรี EG107770519TH

51 สธช.18351 นางสาว เพชรรัตน์ พวงประยงค์ EG107770522TH



52 สธช.18352 นาย กิตติศักด์ิ เมาะทอง EG107770536TH

53 สธช.18353 นาง สุรีย์ แท่นแก้ว EG107770540TH

54 สธช.18354 นาง เพชรลดา ศรีกิมแก้ว EG107770553TH

55 สธช.18355 นาย ชยพล ชื่นงาม EG107770567TH

56 สธช.18356 นางสาว วิจิตรา แถวปัตถา EG107770575TH

57 สธช.18357 นาง เสาวลักษณ์ ชารีผล EG107770584TH

58 สธช.18358 นางสาว ขวัญชล ว่องไว EG107770598TH

59 สธช.18359 นาย วัลลภ ธานี EG107770607TH

60 สธช.18360 นาย ภาณุพงศ์ เชื่อใชย EG107770615TH

61 สธช.18361 นางสาว ณฐวรรณ พิมพ์โคตร EG107770624TH

62 สธช.18362 นางสาว มณีรัตน์ จันทม่ัน EG107770638TH

63 สธช.18363 นางสาว ภัทราภรณ์ นพพันธ์ EG107770641TH

64 สธช.18364 นางสาว ประภาพร อุ่นศรี EG107770655TH

65 สธช.18365 นางสาว สุขสันต์ สารบูรณ์ EG107770669TH

66 สธช.18366 นางสาว สุจิตตรา ศิลาชัย EG107770672TH

67 สธช.18368 นางสาว สินีนุช โนนกลาง EG107770686TH

68 สธช.18369 นางสาว สุภลักษณ์ ลาดกระโทก EG107770690TH

69 สธช.18370 นาง ศศิกานต์ ศรีดี EG107770709TH

70 สธช.18372 นาย พัลลภ ไกยะวินิจ EG107770712TH

71 สธช.18373 นางสาว กันหา พันธ์โบ EG107770726TH

72 สธช.18374 นาย เมทรา พาราศรี EG107770730TH

73 สธช.18375 นางสาว โสพิพิตรา ก่ิงอมรรัตนกุล EG107770743TH

74 สธช.18376 นางสาว น้ําฝน ศรีสุระ EG107770757TH

75 สธช.18377 นางสาว ธิดารัตน์ วงค์ศรี EG107770765TH

76 สธช.18378 นางสาว เกษสุดา หงษ์คํา EG107770774TH

77 สธช.18379 นางสาว ธิญาพร รอบโลก EG107770788TH

78 สธช.18380 ว่าท่ี ร.ต. กิติศักด์ิ ศรีดี EG107770791TH



79 สธช.18381 นางสาว จิราภรณ์ ก่ิงแดง EG107770805TH

80 สธช.18382 นางสาว อุไรวรรณ บุญพิทักษ์ EG107770814TH

81 สธช.18383 นางสาว ญดา ตามสีวัน EG107770828TH

82 สธช.18384 นาง มณทิวา ตาทอง EG107770831TH

83 สธช.18385 นางสาว อาภาศิริ วงศรีแก้ว EG107770845TH

84 สธช.18386 นางสาว ธีริศรา แก้วลี EG107770859TH

85 สธช.18387 นาย ปัญญา จันทร์วัติ EG107770862TH

86 สธช.18388 นาง วรรณภา ทองบ่อ EG107770876TH

87 สธช.18390 นางสาว นันทคร คํากอง EG107770880TH

88 สธช.18391 นางสาว อรอนงค์ พินิจผล EG107770893TH

89 สธช.18392 นางสาว ปพิชญา ตาทอง EG107770902TH

90 สธช.18393 นางสาว สุจิตรา สาระราช EG107770916TH

91 สธช.18394 นาย กฤษดา โม้เวียง EG107770920TH

92 สธช.18395 นาง กฐิน โม้เวียง EG107770933TH

93 สธช.18396 นางสาว สิริยาภรณ์ ทองหล้า EG107770947TH

94 สธช.18397 นางสาว วรรณภา เพียชามาตย์ EG107770955TH

95 สธช.18398 นางสาว เพ็ญทิภา จันทร์กลาง EG107770964TH

96 สธช.18399 นางสาว ฤทัยรัตน์ คําทะเนตร EG107770978TH

97 สธช.18400 นาง เฉลิมพร ประทุมมา EG107770981TH

98 สธช.18401 นางสาว ณิชชาภัทร ยอดแคล้ว EG107770995TH

99 สธช.18402 นางสาว อรอุมา น้อยเสนา EG107771001TH

100 สธช.18403 นางสาว เทียนเงิน เนตรขันธ์ EG107771015TH

101 สธช.18404 นางสาว นารินทร์ พลโลก EG107771029TH

102 สธช.18405 นางสาว ประภัสสร แก้วหาดี EG107771032TH

103 สธช.18406 นางสาว สุกัญญา เมตตา EG107771046TH

104 สธช.18407 นางสาว ศิรประภา สุขรมย์ EG107771050TH

105 สธช.18408 นางสาว สุจิตรา ชุมพล EG107771063TH



106 สธช.18409 นางสาว วารุณี อินทรเพชร EG044769154TH

107 สธช.18410 นาย ณัฐวุฒิ ขวัญสุข EG107771077TH

108 สธช.18411 นางสาว มณีรัตน์ หล้าหา EG107771085TH

109 สธช.18412 นางสาว สุภาวดี ทารส EG107771094TH

110 สธช.18413 นาย อานนท์ ดอนอ่อนเบ้า EG107771103TH

111 สธช.18414 นางสาว ปนัดดา ไชยกาล EG107771117TH

112 สธช.18415 นาย เทพเจริญ มาลาแสง EG107771125TH

113 สธช.18416 นางสาว พรทิพย์ รินเพ็ง EG107771134TH

114 สธช.18417 นาง เปรมวดี สวนสุวรรณ EG107771148TH

115 สธช.18418 นางสาว ภิรมย์ญา สีหาบุญมา EG107771151TH

116 สธช.18419 นางสาว ปัญจรัตน์ คํามา EG107771165TH

117 สธช.18420 นางสาว ราตรี มุงคุณ EG107771179TH

118 สธช.18421 นางสาว นาถอนงค์ พิลาฤทธิ์ EG107771182TH

119 สธช.18422 นางสาว ปรียา อะคะปัญญา EG107771196TH

120 สธช.18423 นางสาว บุษบา พรมจารี EG107771205TH

121 สธช.18424 นางสาว สุพัตรา กลางวิชัย EG107771219TH

122 สธช.18425 นาย สรายุ มันตาพันธ์ EG107771222TH

123 สธช.18426 นาง จิรารัตน์ อินทะวงศ์คํา EG107771236TH

124 สธช.18427 นางสาว มุกดา ศิริเลี้ยง EG107771240TH

125 สธช.18428 นาย นราวิชญ์ พรมโชติ EG107771253TH

126 สธช.18429 นาย มานิต ชาวงษ์ EG107771267TH

127 สธช.18430 นางสาว บุญทวี บุญไทย EG107771275TH

128 สธช.18431 นางสาว ประภาพร มงคลพงษ์ EG107771284TH

129 สธช.18432 นางสาว จรรยา อ่อนสองชั้น EG107771298TH

130 สธช.18433 นาย พัทธนันท์ วาติมุข EG107771307TH

131 สธช.18434 นางสาว กุสุมา แสงเพชร EG107771315TH

132 สธช.18435 นางสาว วราภรณ์ ใจคุ้มเก่า EG107771324TH



133 สธช.18436 นาย สหพล โอษะคลัง EG107771338TH

134 สธช.18437 นางสาว พรนภา เพียรดวงศรี EG107771341TH

135 สธช.18438 นางสาว วรรณรัตน์ ภาคตอน EG107771355TH

136 สธช.18439 นางสาว นิศมา ภูมิชิต EG107771369TH

137 สธช.18440 นางสาว วจี ท้ิงชั่ว EG107771372TH

138 สธช.18441 นางสาว ปุณญาภัทร ข่วงทิพย์ EG107771386TH

139 สธช.18442 นาย อนุชา สีหาเพชร EG107771390TH

140 สธช.18443 นาง ศรัญญา โพธิ์พันธ์ EG107771409TH

141 สธช.18444 นาย สนธยา จันทร์เพ็งเพ็ญ EG107771412TH

142 สธช.18445 นางสาว ผการัตน์ คําลือฤทธิ์ EG107771426TH

143 สธช.18446 นางสาว รัตนา พรมลา EG107771430TH

144 สธช.18447 นางสาว พัชญาณี ประเสริฐแก้ว EG107771443TH

145 สธช.18448 นางสาว นิติยา อินธิเสน EG107771457TH

146 สธช.18449 นาย อนุชิต คําภีระ EG107771465TH

147 สธช.18450 นางสาว อรพรรณ ศรีดามาตย์ EG107771474TH

148 สธช.18451 นางสาว พัชนีย์ ยืนนาน EG107771488TH

149 สธช.18452 นาย เจตพล วงค์วันดี EG107771491TH

150 สธช.18453 นางสาว ณัฐติยา เทพจิตร EG107771505TH

151 สธช.18454 นางสาว พิราวรรณ แสงพรหมชารี EG107771514TH

152 สธช.18455 นางสาว กรรณิกา สุวรรณมาโจ EG107771528TH

153 สธช.18456 นางสาว ปิยะพร เดชบาล EG107771531TH

154 สธช.18457 นางสาว เยาวลักษณ์ อาจหาญ EG107771545TH

155 สธช.18458 นางสาว จริญญา อยู่เมฆะ EG107771559TH

156 สธช.18459 นางสาว ลลิตา ตะวงษ์สา EG107771562TH

157 สธช.18460 นางสาว นางสาวขวัญชนกสิงห์ศร EG107771576TH

158 สธช.18461 นางสาว พีรุพักตร์ สุวรรณ์ EG107771580TH

159 สธช.18462 นางสาว กัลยานี เลาย้าง EG107771593TH



160 สธช.18463 นางสาว นวภัสร์ ศุทธิวัฒน์สกุล EG107771602TH

161 สธช.18464 นางสาว มนัสนันท์ ศุทธิวัฒน์สกุล EG107771616TH

162 สธช.18465 นางสาว ก่ิงกานต์ แก้วเมือง EG107771620TH

163 สธช.18466 นางสาว วรรณวิภา อุดสม EG107771633TH

164 สธช.18467 นาย ภูวดล วงศ์ศรีใส EG107771647TH

165 สธช.18468 นาง มณีการณ์ อุตะมะแก้ว EG107771655TH

166 สธช.18469 นาง อุรชา โชติวานนว์ EG107771664TH

167 สธช.18470 นางสาว จิตรานุช มูลเขียน EG107771678TH

168 สธช.18471 นางสาว โสรยา แสวงลาภ EG107771681TH

169 สธช.18472 นางสาว ฐนิตา เกตุอินทร์ EG107771695TH

170 สธช.18473 นาย จาตุรงค์ มีรอด EG107771704TH

171 สธช.18474 นางสาว มณีกานต์ ตาติ EG107771718TH

172 สธช.18475 นางสาว ศรัญญา พรมเสนา EG107771721TH

173 สธช.18476 นางสาว วรัญญา สมฤทธิ์ EG107771735TH

174 สธช.18477 นาง ณัชนิชา สินพรหม EG107771749TH

175 สธช.18478 นางสาว จันทร์จิรา เสนากูล EG107771752TH

176 สธช.18479 นางสาว ศุมินตรา ปรีชา EG107771766TH

177 สธช.18480 นางสาว ศุภธิดา โคตรอาษา EG107771770TH

178 สธช.18481 นางสาว ธิชาภรณ์ กํานันตน EG107771783TH

179 สธช.18482 นาย ประวิตร ตันแก้ว EG107771797TH

180 สธช.18483 นาย สุขสันต์ ยศอาลัย EG107771806TH

181 สธช.18484 นาง ศิรานีย์ เนตรทิพย์ EG107771810TH

182 สธช.18485 นางสาว ณัฐศิรา ตาปวง EG107771823TH

183 สธช.18486 นาง รุ่งนภา ซ้อมงาม EG044769145TH

184 สธช.18487 นางสาว ฉันทพิชญา พิกุล EG107771837TH

185 สธช.18488 นางสาว อนัญญา กองคํา EG107771845TH

186 สธช.18489 นางสาว กนกพร จิระ EG107771854TH



187 สธช.18491 นางสาว ภัชฎาพร เผ่าใจมา EG107771868TH

188 สธช.18492 นางสาว อารียา ปานกลาง EG107771871TH

189 สธช.18493 นางสาว ธัญญาเรศ เทพฝอย EG107771885TH

190 สธช.18494 นางสาว แสงจันทร์ อาหง่ี EG107771899TH

191 สธช.18495 นางสาว อัมพิกา สุขะเน EG107771908TH

192 สธช.18496 นางสาว กัญญา สมประสงค์ EG107771911TH

193 สธช.18497 นางสาว จิราภรณ์ แสงสุวรรณ์ EG107771925TH

194 สธช.18498 นาง ภคมณ ศิลาวาณิช EG107771939TH

195 สธช.18499 นาง ฐิติรัตน์ ศรีรักชัย EG044769137TH

196 สธช.18500 นางสาว สลิลทิพย์ ถาวรธรรม EG107771942TH

197 สธช.18501 นางสาว สุมิตตรา ทรัพย์เขียน EG107771956TH

198 สธช.18502 นางสาว ศุภรัตน์ เจริญทัพ EG107771960TH

199 สธช.18503 นางสาว สายธาร บุญเงิน EG107771973TH

200 สธช.18504 นาง จุฑารัตน์ ติระสา EG107771987TH

201 สธช.18505 นาง ธนพรรณ พลอาชา EG107771995TH

202 สธช.18506 นาง สุนารี มณีเขียว EG107772007TH

203 สธช.18507 นางสาว จุณฑามาศ ขาววิลาศ EG044767215TH

204 สธช.18508 นางสาว สุพัตรา พฤทธิ์ร่ฎงเรือง EG044767224TH

205 สธช.18509 นางสาว นพรัตน์ แสนเขียว EG044767238TH

206 สธช.18510 นางสาว จิราวรรณ ศรีจันทร์นิล EG044767241TH

207 สธช.18511 นางสาว สุณิสา กมล EG044767255TH

208 สธช.18512 นางสาว ภัทราภรณ์ เต็งโรจน์นภาพร EG044767269TH

209 สธช.18513 นางสาว อัจฉราพร แสนคําวงศ์ EG044769123TH

210 สธช.18514 นาย สามารถ จันทร์โสม EG044767272TH

211 สธช.18516 นาง กาญจนา วงษ์พูล EG044767286TH

212 สธช.18517 นางสาว เนตรนภา บุญกลิ่น EG044767290TH

213 สธช.18518 นางสาว วิภาวรรณ สมบุญยอด EG044767309TH



214 สธช.18519 นางสาว สุรีฉาย แก้วเจิม EG044767312TH

215 สธช.18520 นาย วีระยุทธ จันทะวงค์ EG044767326TH

216 สธช.18521 นาง พรทิพย์ เพ็งพันธ์ EG044767330TH

217 สธช.18523 นาง นันทนา อัมระนันท์ EG044767343TH

218 สธช.18524 นางสาว นพวรรณ แก้วแดง EG044767357TH

219 สธช.18526 นาง เกษศินี เชียงหนุ้น EG044767365TH

220 สธช.18528 นางสาว วิชชุดา หวังผล EG044767374TH

221 สธช.18529 นางสาว วิภาวรรณ ศรีอินทร์จันทร์ EG044767388TH

222 สธช.18530 นางสาว พิมลวรรณ สถาปิตานนท์ EG044767391TH

223 สธช.18531 นางสาว ศิริพร พิทักษ์ภูผา EG044767405TH

224 สธช.18532 นางสาว ไพลิน บุญมา EG044767414TH

225 สธช.18533 นางสาว ปุญญานี มะม่วงชุม EG044767428TH

226 สธช.18534 นางสาว ศศิวิมล เทพาสถิตย์ EG044767431TH

227 สธช.18535 นางสาว อาภัสรา สระทองอ่อน EG044767445TH

228 สธช.18536 นางสาว อรพินท์ ศรีสังข์งาม EG044767459TH

229 สธช.18537 นางสาว นิภาพร จันทร์ตรี EG044767462TH

230 สธช.18538 นางสาว พัชรินทร์ เบ็ญจวรรณ EG044767476TH

231 สธช.18539 นางสาว ปารวี เมฆกล่อมพันธุ์ EG044767480TH

232 สธช.18540 นางสาว ธนพร ถิ่นวงษ์เกอ EG044767493TH

233 สธช.18541 นางสาว ไพลิน ดาวอุบล EG044767502TH

234 สธช.18542 นางสาว อมรรัตน์ ขัติวงค์ EG044767516TH

235 สธช.18543 นางสาว ญาณศา จันทร์รงค์ EG044767520TH

236 สธช.18544 นางสาว อมรรัตน์ ข้องจิตร์ EG044767533TH

237 สธช.18545 นางสาว ธัญญารัตน์ ราชนิยม EG044767547TH

238 สธช.18546 นาย ภาณุวัฒน์ นราอาจ EG044767555TH

239 สธช.18547 นางสาว ปิยมาลย์ เมืองมีศรี EG044767564TH

240 สธช.18548 นางสาว จาไมพร ศรีเทพ EG044767578TH



241 สธช.18549 นางสาว ศิริรัตน์ หัตถิยา EG044767581TH

242 สธช.18550 นาย ณัฐนุวัฒน์ วารินสะอาด EG044767595TH

243 สธช.18551 นาย อนิรุต นาวารี EG044767604TH

244 สธช.18552 นางสาว คารีน่า ขาวบุตร EG044769110TH

245 สธช.18553 นางสาว สิรินทร์ เหลนเพ็ชร EG044767618TH

246 สธช.18554 นางสาว รูซัยนี่ แดงหนํา EG044767621TH

247 สธช.18555 นางสาว ลลิตา ช่วยการกล้า EG044767635TH

248 สธช.18556 นางสาว วรรณิกา ปลูกไม้ดี EG044767649TH

249 สธช.18557 นางสาว รังสิมา โส๊ปโต๊ะหมัด EG044767652TH

250 สธช.18558 นางสาว จันทร์จิรา ชัยรักษา EG044767666TH

251 สธช.18559 นางสาว ศศิวรรณ สมหา EG044767670TH

252 สธช.18560 นางสาว เบญจา เส็นดาโอ๊ะ EG044767683TH

253 สธช.18561 นางสาว อรอนงค์ กฐินหอม EG044767697TH

254 สธช.18562 นางสาว สุทธิดา จําปาทอง EG044767706TH

255 สธช.18563 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุวิมล คงเมือง EG044767710TH

256 สธช.18565 นางสาว รอฮานี และหวัง EG044767723TH

257 สธช.18566 นางสาว สุกันยา หมะหลี EG044767737TH

258 สธช.18567 นางสาว มารีหยํา สะลียิน EG044767745TH

259 สธช.18568 นาย สันติชัย เข่งเงิน EG044767754TH

260 สธช.18569 นางสาว กาญจนา เครือเตียว EG044767768TH

261 สธช.18570 นางสาว อาภาพร ชูแสง EG044767771TH

262 สธช.18571 นางสาว ธนาภรณ์ วิชัยดิษฐ EG044767785TH

263 สธช.18572 นางสาว ชลธิชา หีดเภา EG044767799TH

264 สธช.18573 นางสาว อารีรัตน์ พิศาลกิตติคุณ EG044767808TH

265 สธช.18574 นางสาว วนิดา สุขรัตน์ EG044767811TH

266 สธช.18575 นางสาว ปฐมธิดา บัวสม EG044767825TH

267 สธช.18576 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศรินญา ผอมสวัสด์ิ EG044767839TH



268 สธช.18577 นางสาว ธารารัตน์ ฉิมปลอด EG044767842TH

269 สธช.18578 นางสาว ปาริฉัตร ขุนทอง EG044767856TH

270 สธช.18579 นางสาว สัลสบีนล์ พรหมปลัด EG044767860TH

271 สธช.18580 นางสาว สุธาสินี ขุนใหม่ EG044767873TH

272 สธช.18581 นางสาว ฟาดีละห์ กาเดร์ EG044767887TH

273 สธช.18582 นาย รุสลาม ชาลี EG044767895TH

274 สธช.18583 นาง อัสรา แอวัน EG044767900TH

275 สธช.18584 นาย ลุกมัน เจะมะ EG044767913TH

276 สธช.18585 นาง ดารียะ ดือราแม EG044767927TH

277 สธช.18586 นางสาว อัสมา นาวารี EG044767935TH

278 สธช.18587 นางสาว นาปีเส๊าะ มะเซ็ง EG044767944TH

279 สธช.18588 นางสาว ซูไฮนี ดอเลาะ EG044767958TH

280 สธช.18589 นางสาว แพรพลอย ฤกษ์เมือง EG044767961TH

281 สธช.18590 นางสาว นูรฮายาตี มาลอบูงอ EG044767975TH

282 สธช.18591 นาง สุภนิดา นิลบุตร EG044767989TH

283 สธช.18592 นางสาว อุษณีย์ เจ๊ะฮะ EG044767992TH

284 สธช.18593 นาย มุมิน ดือราแม EG044768009TH

285 สธช.18594 นางสาว มัยมูน มะแม EG044768012TH

286 สธช.18595 นาง ทักษพร ไสวรัมย์ EG044768026TH

287 สธช.18596 นางสาว เมษา ขันแก้ว EG044768030TH

288 สธช.18597 นางสาว อัญธิดา โพธิ์ศรี EG044768043TH

289 สธช.18598 นางสาว มัณฑนี กลิ่นสุข EG044768057TH

290 สธช.18599 นาง วันเพ็ญ ใจซ่ือ EG044768065TH

291 สธช.18600 นางสาว เบญจา อ่ิมในสุข EG044768074TH

292 สธช.18601 นาย บัญชา อ่ิมเอิบ EG044768088TH

293 สธช.18602 นางสาว ฐิติวรรณ แสงสังข์ EG044768091TH

294 สธช.18603 นางสาว นวรัตน์ เรืองรัตน์ EG044768105TH



295 สธช.18604 นาย มนตรี ลิจุติภูมิ EG044768114TH

296 สธช.18605 นาง นิโลบล ลิจุติภูมิ EG044768128TH

297 สธช.18606 นางสาว อารีรัตน์ พิณรัตน์ EG044768131TH

298 สธช.18607 นาง พัชรี พุทธาวงษ์ EG044768145TH

299 สธช.18608 นาย สมบัติ วงษ์จันทร์ EG044768159TH

300 สธช.18609 นางสาว นุชจรี เตือนจิตร EG044768162TH

301 สธช.18610 นาย โชติรช สุตารมย์ EG044768176TH

302 สธช.18611 นาย เอกชัย อรุณฉลาด EG044768180TH

303 สธช.18612 นาง วิมล จาดแก้ว EG044768193TH

304 สธช.18613 นาย ขวัญชัย โอ๊วเจริญ EG044768202TH

305 สธช.18614 นางสาว น้ําผึ้ง ด้วงทอง EG044768216TH

306 สธช.18615 นาง อริยาภรณ์ คงพูลพิพัฒน์ EG044768220TH

307 สธช.18616 นาง สมบุญ เจริญพิทักษ์ EG044768233TH

308 สธช.18617 นาง นันทวรรณ กุลจิตตินารา EG044768247TH

309 สธช.18618 นาย กุญชร แข็งขัน EG044768255TH

310 สธช.18619 นาง พิมพ์พรรณ์ เรืองธนาธิป EG044768264TH

311 สธช.18620 นางสาว พัชรภร คอนจํานงค์ EG044768278TH

312 สธช.18621 นาง จุฑามาส ทองสอน EG044768281TH

313 สธช.18622 นาง นวพร ซุยเพ็ง EG044769273TH

314 สธช.18623 นาย ฉัฏฐพร เหมือนวาจา EG044769260TH

315 สธช.18624 นาง ฉวีวรรณ แซมสีม่วง EG044768295TH

316 สธช.18625 นาย ภูวนาถ โพธิชัย EG044769066TH

317 สธช.18626 นางสาว ทัศนีย์กร ภูษา EG044768304TH

318 สธช.18627 นาย ทศพล นิติอมรบดี EG044768318TH

319 สธช.18628 นางสาว สุดาทิพย์ ราชอาษา EG044768321TH

320 สธช.18629 นางสาว ภิญธิญา โนนหิน EG044768335TH

321 สธช.18630 นาย ปิยวัฒน์ โพชะกะ EG044768349TH



322 สธช.18631 นาย เหมชาติ นีละสมิต EG044768352TH

323 สธช.18632 นาง อัมพัชรา วะราวัง EG044768366TH

324 สธช.18633 นาง จิราภรณ์ คํามุลตรี EG044768370TH

325 สธช.18634 นาย พงศกร ศิริพูลศักด์ิ EG044768383TH

326 สธช.18635 นาง จิรสุดา สีเล EG044768397TH

327 สธช.18636 นาง นฤมล เชื้อบัณฑิต EG044768406TH

328 สธช.18637 นาย ธวัชชัย สุภา EG044768410TH

329 สธช.18638 นาย ปรีดาศักด์ิ หนูแก้ว EG044768423TH

330 สธช.18639 นาง ยุภาวดี วันสาสืบ EG044768437TH

331 สธช.18640 นาย พรศักด์ิ สําราญรื่น EG044768445TH

332 สธช.18641 นาย รุ่งธรรม ม่วงจันทร์ EG044769242TH

333 สธช.18642 นาง นนทิยา เคนพุทธา EG044768454TH

334 สธช.18643 ว่าท่ี ร.ต. เกียรติศักด์ิ สินธุกุม EG044768468TH

335 สธช.18644 นาย วีระยุทธ แก้วก่ิง EG044769256TH

336 สธช.18645 นางสาว จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล EG044768471TH

337 สธช.18646 นาย ธัชวิทย์ วงศ์เข็มมา EG044768485TH

338 สธช.18647 นาย เจริญพร ปินทยา EG044768499TH

339 สธช.18648 นาย ภูมิธัญย์ การะพัตร์ EG044768508TH

340 สธช.18649 นางสาว มยุริญ สอนบาลี EG044768511TH

341 สธช.18650 นาย กัมพล คําไหว EG044768525TH

342 สธช.18651 นาง ปวีณา จันทร์บรรจง EG044768539TH

343 สธช.18652 นาง รัตยา ปันจันทร์ EG044768542TH

344 สธช.18653 นางสาว รจนา สุดสม EG044768556TH

345 สธช.18654 นาง ธัญญารัตน์ ทัศนีมงคญ EG044768560TH

346 สธช.18655 นางสาว วัชรินทร์ นามวงศ์ EG044768573TH

347 สธช.18656 นาย อนุพงษ์ เพียรไพรงาม EG044768587TH

348 สธช.18657 นาย สมชาย นามอยู่ EG044768595TH



349 สธช.18658 นาง จตุพร พงศ์ศิริ EG044768600TH

350 สธช.18659 นาย วีระเดช กุหลาบพนา EG044768613TH

351 สธช.18660 นาย กําจร พงศิริ EG044768627TH

352 สธช.18661 นาย ณัฐพล สิริบวรกุล EG044768635TH

353 สธช.18662 นาง สุธิศา กิตติเจริญสินชัย EG044768644TH

354 สธช.18663 นาย ศุภชัย เชาว์ธรรม EG044768658TH

355 สธช.18664 นางสาว สุพัตรา นาจารย์ EG044768661TH

356 สธช.18665 นาย นิมิตร หนองหลวง EG044769239TH

357 สธช.18666 นาง สายใด อีแวนส์ EG044768675TH

358 สธช.18667 นาง สิริศา กันธะโน EG044768689TH

359 สธช.18668 นาง ภัทราภรณ์ ธิมาไชย EG044768692TH

360 สธช.18669 นาย ชํานาญ พิพัฒน์ศาสตร์ EG044768701TH

361 สธช.18670 นางสาว พิชญา ตาเวียน EG044768715TH

362 สธช.18671 นางสาว แสงจันทร์ ผ่านชาวนา EG044768729TH

363 สธช.18672 นาง วรยา นิมิตล้ํา EG044768732TH

364 สธช.18673 นาย ภัทรเดช วรศรีหิรัญ EG044768746TH

365 สธช.18674 นาย สํารวย เชยจันทร์ EG044768750TH

366 สธช.18675 นาย นิรุต พุกรอด EG044768763TH

367 สธช.18676 นาย ณัฏฐชัย แก้วเจริญสีทอง EG044768777TH

368 สธช.18677 นาง ประภา โพธิ์สุวรรณ EG044769225TH

369 สธช.18678 นาง อุบล แก้วเจริญสีทอง EG044768785TH

370 สธช.18679 นาย ณัทฐวรรธนยชญ์ วัลมาลี EG044768794TH

371 สธช.18680 นาย พยงค์ ศรีเจริญ EG044768803TH

372 สธช.18681 นาย นรินทร์ ศรีรุ่งเรือง EG044768817TH

373 สธช.18682 นาง หริณโรจน์ คะมิ EG044768825TH

374 สธช.18683 นางสาว วรรณา วรรณอ่อน EG044768834TH

375 สธช.18684 นาง อุดมสุข พ้นภัย EG044768848TH



376 สธช.18685 นางสาว นันทนา ดีไสว EG044768851TH

377 สธช.18686 นางสาว รัชนี คําหล้า EG044769211TH

378 สธช.18687 นาย วิทยา ศรแก้ว EG044768865TH

379 สธช.18688 นาง สุจิตต์ วงศ์พรัด EG044768879TH

380 สธช.18689 นาง จิราพร คงทอง EG044768882TH

381 สธช.18690 นาง นันทวัน สิธิราม EG044768896TH

382 สธช.18691 นาง ประเสริฐศรี เหมทานนท์ EG044768905TH

383 สธช.18692 นาง อรวรรณ เล็กมาก EG044768919TH

384 สธช.18693 นาง ขวัญตา บุรีรักษ์ EG044768922TH

385 สธช.18694 นาง ราตรี รู้ทัน EG044769287TH

386 สธช.18695 นางสาว เนตรฤทัย สุวรรณทิพย์ EG044768936TH

387 สธช.18696 นาย ปรินทร รัตนกูล EG044768940TH

388 สธช.18697 นาง นุกูล บุญท่ีสุด EG044768953TH

389 สธช.18698 นาง ปทิตตา นวลจันทร์ EG044768967TH

390 สธช.18699 นาย อาธร อุคคติ EG044768975TH

391 สธช.18700 นาง สุนันทา เดชอุดมการ EG044768984TH

392 สธช.18701 นาย รักษพล ก้องประเสริฐ EG044768998TH

393 สธช.18702 นาง ปิยะดา กองจันทร์ EG044769004TH

394 สธช.18703 นาย สมปอง อุทัยมา EG044769018TH

395 สธช.18704 นาง สุภาวดี ลาวงศ์ EG044769021TH

396 สธช.18705 นางสาว กิติญา จักรา EG044769035TH

397 สธช.18706 นางสาว ณัฐชยานี นิยมเดชาร์ EG044769049TH


