
1 สธช.20984 นางสาว วัชราภรณ์ บุญทานัง EG522905421TH
2 สธช.20985 นาย นราศักดิ์ แอบจันอัด EG522905435TH
3 สธช.20986 นาย เมรัชฏ์ ท่วมกลาง EG522905449TH
4 สธช.20987 นาย คเชนทร์ ใขคํา EG522907983TH
5 สธช.20988 นาย สําเร็จ เอกโชติ EG522905452TH
6 สธช.20989 นางสาว ประภาธิดา วุฒิชา EG522905466TH
7 สธช.20990 นาง นงลักษณ์ แสนพรม EG522905470TH
8 สธช.20991 นางสาว สุกัญญา พินธุวงค์ EG522905483TH
9 สธช.20992 นาย สมบัติ ยาวิชัย EG522908017TH
10 สธช.20993 นางสาว ศิริวรรณ หนานวงค์ EG522908003TH
11 สธช.20994 นาย สิทธิศักดิ์ เท่าธุรี EG522908079TH
12 สธช.20995 นาย ณัฏ ชมภูรัตน แก้วชมภู EG522905497TH
13 สธช.20996 นางสาว โสรยา มีหมื่นพล EG522908025TH
14 สธช.20997 นาง พิไลพร เหล่าโคตร EG522905506TH
15 สธช.20998 นางสาว วรัญญา ฉัตรแก้วสืบ EG522908034TH
16 สธช.20999 นางสาว ภฤศมน เกือบกลาง EG522905510TH
17 สธช.21000 นางสาว สุภิญญา นันตา EG522905523TH
18 สธช.21001 นาย ชัยพร กล่ินจันทร์ EG522907970TH
19 สธช.21002 นางสาว รภัสสรณ์ ทองสุข EG522905537TH
20 สธช.21003 นางสาว ขวัญดาว อ่อนนวล EG522905545TH
21 สธช.21004 นาง สุธาสินี ฮวดศรี EG522905554TH
22 สธช.21005 นางสาว อัญมณี วิเศษแก้ว EG522905568TH
23 สธช.21006 นาง มารียานี มะเด็ง EG522905571TH
24 สธช.21007 นางสาว ศุกลรัตน์ พันนา EG522905585TH
25 สธช.21008 นาย วุฒิชัย จันทิมา EG522905599TH
26 สธช.21009 นาง รัตตินันท์ รองยาง EG522905608TH
27 สธช.21010 นาย ยุทธนา ทับสมบัติ EG522905611TH
28 สธช.21011 นาย อภิชาติ วิลามาศ EG522905625TH
29 สธช.21012 นาง ศรินทร์ทิพย์ สร้อยทอง EG522905639TH
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30 สธช.21013 นางสาว ขนิษฐา อินทร์เสวียด EG522905642TH
31 สธช.21014 นางสาว ธมลวรรณ สาม่าน EG522905656TH
32 สธช.21015 นางสาว ภาริตา มะตุลา EG522905660TH
33 สธช.21016 นางสาว วโรรส ลือวิชานะ EG522905673TH
34 สธช.21017 นาง ศศิประภาพร ประทุมมา EG522905687TH
35 สธช.21018 นาย อภิชาติ พาสนไกรศร EG522905695TH
36 สธช.21019 นางสาว สุมารี ประยูรดารา EG522905700TH
37 สธช.21020 นางสาว นาเดีย การีซอ EG522905713TH
38 สธช.21021 นางสาว วไลพรรณ พานา EG522905727TH
39 สธช.21022 นางสาว ศิรินภา เบิกบาน EG522905735TH
40 สธช.21023 นางสาว อภิชญา ศรีทอง EG522905744TH
41 สธช.21024 นาย ครรชิต ม่วงสนิท EG522905758TH
42 สธช.21025 นาง ทิพธญา เรือนคํา EG522905761TH
43 สธช.21026 นาย อุดม พงษ์พิละ EG522905775TH
44 สธช.21027 นาย ปถวี ชีจะโปะ EG522905789TH
45 สธช.21028 นางสาว วลัยภรณ์ เข็มทอง EG522905792TH
46 สธช.21029 นางสาว แพรวพรรณ ครวญหา EG522905801TH
47 สธช.21030 นาย คมเดช คําศรี EG522905815TH
48 สธช.21031 นางสาว ณปภัช รื่นฤทัย EG522905829TH
49 สธช.21032 นาง ศุภลักษณ์ ดํารงค์เช้ือ EG522905832TH
50 สธช.21033 นางสาว ศรัณยา ทับทิมศรี EG522905846TH
51 สธช.21034 นาย ณรงค์ นารส EG522905850TH
52 สธช.21035 นางสาว กนกพร สังเสวี EG522905863TH
53 สธช.21036 นาย ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ EG522905877TH
54 สธช.21037 นางสาว ศิริลักษณ์ สังวาลย์รัมย์ EG522905885TH
55 สธช.21038 นางสาว กัลยา ถึงเสียบญวน EG522905894TH
56 สธช.21039 นาง นงนุช ไชยช่วย EG522905903TH
57 สธช.21040 นาย ชัชวาล ฤาชา EG522905917TH
58 สธช.21041 นางสาว อัมพิกา วงศ์วัฒนวรากร EG522905925TH
59 สธช.21042 นาง นภา วงษ์ศรี EG522905934TH
60 สธช.21043 นางสาว กัลยาณี บุญจู EG522905948TH
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61 สธช.21044 นางสาว อัจฉรา ผาดโผน EG522905951TH
62 สธช.21045 นาง กรวรรณ เถาถวิล EG522905965TH
63 สธช.21046 นาย วีรพล เยาวนุช EG522905979TH
64 สธช.21047 นาง สุภาวดี หล่อประดิษฐ์ EG522905982TH
65 สธช.21048 นางสาว ใบบัว ศรีมะเริง EG522905996TH
66 สธช.21049 นาย อุกฤษฏ์ บุษบงค์ EG522906002TH
67 สธช.21050 นาย วิชิต มีสุวรรณ์ EG522906016TH
68 สธช.21051 นางสาว ธนิสานันท์ โชติกิตติอนันต์ EG522906020TH
69 สธช.21052 นางสาว พุทธชาด ตุ้ยหล้า EG522906033TH
70 สธช.21053 นางสาว จิรวรรณ รัตจักร์ EG522906047TH
71 สธช.21054 นาง อรุณี พลเยี่ยม EG522906055TH
72 สธช.21055 นาย วัชรชัย กรีเกษม EG522906064TH
73 สธช.21056 นาย ประเวช ทัดเทียม EG522907997TH
74 สธช.21057 นาง อรอุมา จอมทรักษ์ EG522906078TH
75 สธช.21058 นาย เทียนชัย สุนทรียกุล EG522907952TH
76 สธช.21059 นางสาว มลฤดี ประสงค์นาค EG522906081TH
77 สธช.21060 นางสาว บุศรา ศรีเมือง EG522906095TH
78 สธช.21061 นาย พรเทพ ชาคง EG522906104TH
79 สธช.21062 นาย พีรณัฐ สุวรรณ์ EG522906118TH
80 สธช.21063 นางสาว กรนิภา พุทธสอน EG522906121TH
81 สธช.21064 นาง ปรียาดา ตรีประวัติ EG522906135TH
82 สธช.21065 นาย จักรพันธ์ พิมพ์กลาง EG522906149TH
83 สธช.21066 นางสาว ชนกนันท์ พันธุโพธิ์ EG522906152TH
84 สธช.21067 นาย ไกรวุฒิ บุตตะ EG522906166TH
85 สธช.21068 นางสาว กนกพร ศรีรักษา EG522906170TH
86 สธช.21069 นาย ศรัณย์ อมรพันธ์ EG522906183TH
87 สธช.21070 นางสาว กฤตอร เหล่าอินทร์ EG522907966TH
88 สธช.21071 นาย โกวิท จันทร์ถนอม EG522906197TH
89 สธช.21073 นางสาว วิภาวรรณ พานอะนันต์ EG522906206TH
90 สธช.21074 นางสาว สุรทิพย์ ทัศวรณ์ EG522906210TH
91 สธช.21075 นางสาว บุศรินทร์ ค่ายสงคราม EG522906223TH
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92 สธช.21076 นางสาว กาสือหม๊ะ ยูโซ๊ะ EG522906237TH
93 สธช.21077 นาง วรรณิศา ดีสวัสดิ์ EG522906245TH
94 สธช.21078 นาง ลลดา สุระธนาสิริ EG522906254TH
95 สธช.21079 นางสาว มณีวรรณ รสพล EG522906268TH
96 สธช.21080 นาง สุชานันท์ ขันตี EG522907921TH
97 สธช.21081 นางสาว สุธิดา การัตน์ EG522906271TH
98 สธช.21082 นาย วรพจน์ หอมบุตร EG522906285TH
99 สธช.21083 นาง บุษยากร วานิชย์ EG522906299TH
100 สธช.21084 นาง รอฮานา สะวาหลัง EG522906308TH
101 สธช.21085 นาง ทรงพร ประศาสน์ธรรม EG522907935TH
102 สธช.21086 นาย สุรพงศ์ คะทะวะรัตน์ EG522906311TH
103 สธช.21087 นาย อามัดซุบรี สะอะ EG522906325TH
104 สธช.21088 นาย นุพงษ์ จันทน์วัฒน์ EG522906339TH
105 สธช.21089 นางสาว รัตนา สาธุภาค EG522907949TH
106 สธช.21090 นาย ภาสวัฒก์ บุญจันทร์ EG522907881TH
107 สธช.21091 นาง รัตนาภรณ์ ศิริธรรม EG522906342TH
108 สธช.21092 นางสาว ศิริธนา มีโส EG522906356TH
109 สธช.21093 นาย อับดุลอาซิ เบ็นอับดุลเลาะห์ EG522907895TH
110 สธช.21094 นาย กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์ EG522907904TH
111 สธช.21095 นาง ปาณิสรา ทองไพรวรรณ EG522906360TH
112 สธช.21096 นาย ไกรสร จันทร์ตรี EG522906373TH
113 สธช.21097 นางสาว ประยูร ตาก่ิมนอก EG522906387TH
114 สธช.21098 นาย อนุวัฒน์ สีทอง EG522906395TH
115 สธช.21099 นางสาว มณีญาภา ถาศักดิ์ EG522906400TH
116 สธช.21100 นาง มัญช์ณณิชา วรโชติโรจนหิรัญ EG522906413TH
117 สธช.21101 นางสาว นารินทร์ นกพรมพะเนา EG522906427TH
118 สธช.21102 นางสาว เกตุทิพย์ ปู่มะรัตน์ EG522906435TH
119 สธช.21103 นาย สุไลมาน ลาเฉลิม EG522906444TH
120 สธช.21104 นางสาว อารีฟา เบญญาวุฒิกร EG522906458TH
121 สธช.21105 นาง จตุพร บัวดํา EG522906461TH
122 สธช.21106 นางสาว อรวรรณ แยะคํา EG522906475TH



ลําดับ เลขขึ้นทะเบียน นามผู้รับ เลขที่ Barcode

123 สธช.21107 นาง นํ้าผ้ึง แซ่ล่ิม EG522906489TH
124 สธช.21108 นางสาว ปริญญา พิลึก EG522906492TH
125 สธช.21109 นางสาว นิลาวัณย์ ศรีเรือง EG522906501TH
126 สธช.21110 นางสาว อาภาภรณ์ คะนิกา EG522906515TH
127 สธช.21111 นาง ปิยะพร ชมภูคํา EG522906529TH
128 สธช.21112 นางสาว ทรายแก้ว กุระกนก EG522906532TH
129 สธช.21113 นางสาว นนทิยา ศรีศาลา EG522906546TH
130 สธช.21114 นาย ธวิน อินฟูลํา EG522906550TH
131 สธช.21115 นางสาว สุทธิมาส รัตนหิรัญ EG522907918TH
132 สธช.21116 นาย พิชิต ชวนงูเหลือม EG522906563TH
133 สธช.21117 นาย สมพร สุวรรณ์เพ็ชร EG522906577TH
134 สธช.21118 นางสาว จารุวรรณ มะลัยคํา EG522906585TH
135 สธช.21119 นาย ยุทธนา ศรีมณี EG522906594TH
136 สธช.21120 นาง กรรณิการ์ บุตรโสภา EG522906603TH
137 สธช.21121 นางสาว ทิพวรรณ อินอํ่า EG522906617TH
138 สธช.21122 นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยเสน EG522906625TH
139 สธช.21123 นางสาว อนัญญา ใจรัก EG522906634TH
140 สธช.21124 นาง วัชรินทร์ โคมบัว EG522906648TH
141 สธช.21125 นาย ผดุงศักดิ์ ศรีวาส EG522906651TH
142 สธช.21126 นาย อดิเรก วรพันธุ์ EG522906665TH
143 สธช.21127 นางสาว สุภจิรา สินธุ EG522906679TH
144 สธช.21128 นาย จรูญศักดิ์ จันทะโชติ EG522906682TH
145 สธช.21129 นางสาว หทัยรัตน์ ตรีสุวรรณ EG522906696TH
146 สธช.21130 นางสาว วรรณพร วงษโสภา EG522906705TH
147 สธช.21131 นาง ในขวัญ พูลสวัสดิ์ EG522906719TH
148 สธช.21132 นาง กัลยา คงถาวร EG522906722TH
149 สธช.21133 นางสาว แพรพิลาส ผ่องแผ้ว EG522906736TH
150 สธช.21134 นางสาว ปวีณา วันแอเลาะ EG522906740TH
151 สธช.21135 นางสาว ทิฆัมพร วงศ์เตชะ EG522906753TH
152 สธช.21136 นางสาว กมลทิพย์ ทัพเจริญ EG522906767TH
153 สธช.21137 นางสาว เกตน์นิภา พวงลําเจียก EG522906775TH
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154 สธช.21138 นาย ทัทตะ เพียราชโยธา EG522906784TH
155 สธช.21139 นางสาว มณีรัตน์ ทองแดง EG522906798TH
156 สธช.21140 นาย จํานงค์ ธนะภพ EG522906807TH
157 สธช.21141 นางสาว ประภาภรณ์ แสนสามารถ EG522906815TH
158 สธช.21142 นางสาว ธันยนันท์ วรัทสิริรุจิกร EG522906824TH
159 สธช.21143 นาง วรรณิษา ตั้งจันทร EG522906838TH
160 สธช.21144 นาย วุฒิไกร พาเหมาะ EG522906841TH
161 สธช.21145 นางสาว สิริสุดา วงษ์ใหญ่ EG522906855TH
162 สธช.21146 นาย ทวีศักดิ์ รักฤทธิ์ EG522906869TH
163 สธช.21147 นาง สุทธิดา ชาติประสพ EG522906872TH
164 สธช.21148 นางสาว สุวรรณา จันทร์ศรี EG522906886TH
165 สธช.21149 นาง วราลี เนตรน้อย EG522906890TH
166 สธช.21150 นาง นิสาชล เอ่ียมสอาด EG522906909TH
167 สธช.21151 นาง สุจิตรา บุษปฤกษ์ EG522906912TH
168 สธช.21152 นาย เกรียงไกร ทองอาจ EG522907864TH
169 สธช.21153 นางสาว สุชีรา เทพวงค์ EG522906926TH
170 สธช.21154 นางสาว อมลรดา ชาบุญเรือง EG522906930TH
171 สธช.21155 นาง เบ็ญจรัตน์ ซังเพชรแก้ว EG522906943TH
172 สธช.21156 นางสาว วิภาวรรณ มาตแสง EG522906957TH
173 สธช.21157 นาง ศศิธร ถาวรอ้าย EG522906965TH
174 สธช.21158 นาย ชัยรัตน์ ชูแสง EG522906974TH
175 สธช.21159 นาง ฉวีวรรณ มาตย์วิเศษ EG522906988TH
176 สธช.21160 นางสาว ขวัญฤดี งามประดับ EG522906991TH
177 สธช.21161 นาง อรทัย สุรวัฒนาวรรณ EG522907008TH
178 สธช.21162 นางสาว พรพรรณ ฮ่วนสกุล EG522907011TH
179 สธช.21163 นาย บดินทร์ อินต๊ะวิชัย EG522907025TH
180 สธช.21164 นาย ทรงศักดิ์ โสกมล EG522907039TH
181 สธช.21165 นาง ปิยาภรณ์ ทองบุญ EG522907042TH
182 สธช.21166 นาง สุกัญญา ไทยกลาง EG522907056TH
183 สธช.21167 นาง สุกุลนันท์ ตั้งวงษ์วัฒน์ EG522907060TH
184 สธช.21168 นางสาว สุภา ถูกพันธ์ EG522907073TH
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185 สธช.21169 นางสาว จริยา ปะวะเข EG522907087TH
186 สธช.21170 นาย พิพัฒน์พน ศิริประไพ EG522907095TH
187 สธช.21171 นางสาว แสงอรุณ กันทะมา EG522907100TH
188 สธช.21172 นางสาว พิมพ์ศิริ พลเยี่ยม EG522907113TH
189 สธช.21173 นาย ศรัณย์ ฤกษ์รัตนประทีป EG522907878TH
190 สธช.21174 นางสาว ฉัตรตรา พิมละมาศ EG522907127TH
191 สธช.21175 นาย วรชาติ จําเริญพัฒน์ EG522907135TH
192 สธช.21176 นาย ศุภศิลป์ ดีรักษา EG522907144TH
193 สธช.21177 นาง อุบลรัตน์ วิเชียร EG522907158TH
194 สธช.21178 นางสาว วราภรณ์ อุ่นอก EG522907161TH
195 สธช.21179 นาย วิศัลฐสิทธิ์ ศรีทอง EG522907189TH
196 สธช.21180 นาง มาริษา หินทองแท้ EG522907192TH
197 สธช.21181 นาย ทรงกลด สาเกตุ EG522907175TH
198 สธช.21182 นาย จิรานุวัฒน์ มีนุช EG522907201TH
199 สธช.21183 นางสาว ลัดดาวัลย์ แก้วทวี EG522907215TH
200 สธช.21184 นางสาว รุ่งนภา ประสีระเก EG522907229TH
201 สธช.21185 นาย ชัยนิตย์ อินทร์งาม EG522907833TH
202 สธช.21186 นาย วทัญญู ประเสริฐเมือง EG522907232TH
203 สธช.21187 นาย สุทัศน์ โทแหล่ง EG522907246TH
204 สธช.21188 นางสาว วารุณี ปลุกใจ EG522907250TH
205 สธช.21189 นางสาว อุดมพร อินธิสาร EG522907263TH
206 สธช.21190 นาง กนิฏฐา หอมสุวรรณ EG522907277TH
207 สธช.21191 นาง จตุพร คุณอโหนด EG522907285TH
208 สธช.21192 นาง ละอองดาว คีรีนิล EG522907294TH
209 สธช.21193 นางสาว อุไร ธนะคําดี EG522907303TH
210 สธช.21194 นาย ธวัชชัย เมืองโคตร EG522907317TH
211 สธช.21195 นาง กนกวรรณ วงศ์วราธิปกุล EG522907325TH
212 สธช.21196 นางสาว สกาวเดือน สายคําติ่ง EG522907847TH
213 สธช.21197 นาย ระพีพัฒน์ อินทร์สุริวงค์ EG522907382TH
214 สธช.21198 นางสาว ลักษิกา ตั้งศิริ EG522907396TH
215 สธช.21199 นาย ธนาธร คงเย็น EG522907405TH



ลําดับ เลขขึ้นทะเบียน นามผู้รับ เลขที่ Barcode

216 สธช.21200 นาย ธีรพงษ์ ซอนทรัพย์ EG522907419TH
217 สธช.21201 นาง ธิดารัตน์ คําแดง EG522907422TH
218 สธช.21202 นางสาว อภิญญา กาฬเกตุ EG522907334TH
219 สธช.21203 นางสาว จินตนา พลโฮม EG522907348TH
220 สธช.21204 นางสาว เดือน วงศ์ศรีแก้ว EG522907351TH
221 สธช.21205 นางสาว ภัสสร ผิวสุวรรณ EG522907365TH
222 สธช.21206 นางสาว โชติกานต์ อ่วมช่ืน EG522907379TH
223 สธช.21207 นาย พัศรุตม์ พงษ์สุขธนานนท์ EG522907436TH
224 สธช.21208 นางสาว ทัศนีย์ พุ่มพฤกษ์ EG522907440TH
225 สธช.21209 นาง ธัญญชล วรนาม EG522907855TH
226 สธช.21210 นางสาว อุมาพร พันโบ EG522907453TH
227 สธช.21211 นาย ถนอมศักดิ์ ชัยมินทร์ EG522907467TH
228 สธช.21212 นาง ปราณี ฟักทองพันธ์ EG522907475TH
229 สธช.21213 นางสาว ธิดารัตน์ เก้ือสม EG522907484TH
230 สธช.21214 นางสาว จรัญยา บุญสนอง EG522907498TH
231 สธช.21215 นาง จิราภรณ์ ธนชัยชวโรจน์ EG522907507TH
232 สธช.21216 นาง พัชรินทร์ แสนสุข EG522907515TH
233 สธช.21217 นางสาว มุทิตา ลีพรม EG522907524TH
234 สธช.21218 นางสาว เอมวดี แอโสะ EG522907538TH
235 สธช.21219 นางสาว กิตติมา พลัดทองศรี EG522907541TH
236 สธช.21220 นาย เจตนา สุขสมบูรณ์ EG522907555TH
237 สธช.21221 นาย ปวิตร ชัยวิสิทธิ์ EG522907569TH
238 สธช.21222 นาย พัทธดลย์ ประภาษวรคุณ EG522907572TH
239 สธช.21223 นางสาว มัสตูเราะ ดะเล็ง EG522907586TH
240 สธช.21224 นางสาว พัชรภรณ์ แก้วมรกต EG522907590TH
241 สธช.21225 นางสาว ศิริรักษ์ เกตุขาว EG522907609TH
242 สธช.21226 นาย ยุทธนา ม้าทอง EG522907612TH
243 สธช.21227 นาย มรกต จันทร์ดาสุด EG522907626TH
244 สธช.21228 นาง บุปผา โล่ห์ประเสริฐ EG522907630TH
245 สธช.21229 นาย ชุติเดช เจียนดอน EG522907643TH
246 สธช.21230 นาย ชุติไกร ตันติชัยวนิช EG522907657TH
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247 สธช.21231 นางสาว ธีรนันท์ ศรีตองอ่อน EG522907665TH
248 สธช.21232 นางสาว มนธิชา ตุ้ยสิทธิ์ EG522907674TH
249 สธช.21233 นาง ณัฐฐาพร ไกรแก้ว EG522907688TH
250 สธช.21234 นาย บัญชาการ เหลาลา EG522907691TH
251 สธช.21235 นาง อุไรวรรณ ชัยมินทร์ EG522907705TH
252 สธช.21236 นาย บุญฤทธิ์ เฮ็งไล้ EG522907714TH
253 สธช.21237 นางสาว สราญจิต แสงท้าว EG522907728TH
254 สธช.21238 นางสาว มะลิสา ดาวเรือง EG522907816TH
255 สธช.21239 นางสาว ณัฎฐา ทองเย็น EG522907820TH
256 สธช.21240 นาง อนงค์วดี ปัญจการ EG522907731TH
257 สธช.21241 นางสาว อรพรรณ โสโพธิ์ EG522907745TH
258 สธช.21242 นาย อาทิตย์ แก้วบุดศา EG522907759TH
259 สธช.21243 นาย วิทยากร นันใจยะ EG522907762TH
260 สธช.21244 นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโสด EG522907776TH
261 สธช.21245 นาย แมน แสงภักดิ์ EG522907780TH
262 สธช.21246 นางสาว ปารีณา นาคประสม EG522907793TH


