
1 สธช.21390 นางสาว รุงทิพย ทองพุฒน EG522910418TH

2 สธช.21391 นางสาว กรจิตต ปนะถา EG522910421TH

3 สธช.21392 นาย พินัย สายเชื้อ EG522910435TH

4 สธช.21393 นางสาว ชนาธิป กุลจิรากูล EG522910449TH

5 สธช.21394 นาง ซูไรดา หะเดวา EG522910452TH

6 สธช.21395 นางสาว อัญชนา สารวงษ EG522909105TH

7 สธช.21396 นางสาว ลลิตา บุรัมภเว EG522909114TH

8 สธช.21397 นาย ปรีชา นาไชยเวียง EG522909128TH

9 สธช.21398 นางสาว เพชรระวี ดีใจ EG522910466TH

10 สธช.21399 นางสาว เบญจวรรณ บุตรธรรม EG522910470TH

11 สธช.21400 นาย คํารณ อุบลกาญจน EG522909131TH

12 สธช.21401 นางสาว ขวัญธิดา น่ิมนวล EG522909145TH

13 สธช.21402 นางสาว ษมาวีร แสนศรีแกว EG522909159TH

14 สธช.21403 นางสาว หทัยจิตร แซเคี่ยน EG522909162TH

15 สธช.21404 นางสาว ศสินี แสงสวาง EG522909176TH

16 สธช.21405 นางสาว ปรียนิตย เทนอิสสระ EG522910483TH

17 สธช.21406 นาง สุธีรา วงคสุวรรณ EG522909180TH

18 สธช.21407 นาง น้ําทิพย ธงหาร EG522910497TH

19 สธช.21408 นางสาว หยกมณี สมนึก EG522910506TH

20 สธช.21409 นาง ปญชนิศ อักษร EG522909193TH

21 สธช.21410 นางสาว จารินี ภาษิตตานนท EG522910510TH

22 สธช.21411 นางสาว สุนิสา สระปญญา EG522910523TH

23 สธช.21412 นาง อรพรรณ ฦาชา EG522909202TH

24 สธช.21413 นาย นิวัช เทพสง EG522910537TH
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25 สธช.21414 นาง อรอนงค พุมบานเซา EG522909216TH

26 สธช.21415 นาง พิมพวิไล สีหาบุตร EG522909220TH

27 สธช.21416 นาย เมธา ทองแตง EG522909233TH

28 สธช.21417 นางสาว ปยาภรณ จารุสาร EG522909247TH

29 สธช.21418 นางสาว สุวัจนี เพชรคง EG522909255TH

30 สธช.21419 นางสาว กฤติกา สระกระโทก EG522909264TH

31 สธช.21420 นางสาว นันทวัน หมื่นทอง EG522909278TH

32 สธช.21421 นาง ชณิชา สุโพธิ์ชัย EG522909281TH

33 สธช.21422 นาย ศุภกฤต คะเชนทร EG522909295TH

34 สธช.21423 นางสาว ลัดดาวัลย กิ่งดอนนอก EG522909304TH

35 สธช.21424 นางสาว สุพัตตรา สามารถตรา EG522909318TH

36 สธช.21425 นางสาว พัชรี โชติพันธ EG522909321TH

37 สธช.21426 นางสาว นุชนาถ เคียงวงค EG522910545TH

38 สธช.21427 นาย อัษฎาวุธ ตันซื่อ EG522909335TH

39 สธช.21428 นางสาว อรทัย ไทยสงคราม EG522909349TH

40 สธช.21429 นาง ณปภัช ไทยศิริ EG522909352TH

41 สธช.21430 นางสาว เกษกมล ทนุพงษ EG522909366TH

42 สธช.21431 นาย คมสนั รัตนสีหภูมิ EG522910554TH

43 สธช.21432 นาย กฤษฎา สถานกอง EG522909370TH

44 สธช.21433 นางสาว ดาราวัลย รอดเพ็ง EG522909383TH

45 สธช.21434 นางสาว พาตีเมาะ เจะมะ EG522909397TH

46 สธช.21435 นาง มนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล EG522909406TH

47 สธช.21436 นาง วรัญญา วงศสิรินานนท EG522909410TH

48 สธช.21437 นางสาว ภควดี สินธุพงษ EG522910568TH

49 สธช.21438 นางสาว พนิดา จินตกสิกรรม EG522909423TH

50 สธช.21439 นางสาว รอสือนี เจะเตะ EG522909437TH

51 สธช.21440 นางสาว อัสมา มะดิเยาะ EG522909445TH
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52 สธช.21441 นางสาว เบญจมาภรณ นนทศักดิ์ EG522909454TH

53 สธช.21442 นางสาว ชฎาพร สรรพสิทธิพานิช EG522909468TH

54 สธช.21443 นางสาว กัญญาพัชร พิลึก EG522909471TH

55 สธช.21444 นางสาว กุลมณี แกวสังข EG522909485TH

56 สธช.21445 นางสาว เอมอร มณีรัตน EG522909499TH

57 สธช.21446 นาง สรินยา มาลาเหลือง EG522909508TH

58 สธช.21447 นาย อนันตวิทย เงินมา EG522909511TH

59 สธช.21448 นางสาว อุษณีย สานนท EG522909525TH

60 สธช.21449 นางสาว อรุณรัตน เปรมกมล EG522909539TH

61 สธช.21450 นางสาว ตติยาภรณ แจงสุข EG522909542TH

62 สธช.21451 นาย วิษณุ ศิริประพันธ EG522909556TH

63 สธช.21452 นาย วุฒิชัย อัจฉริยะเมธากุล EG522910571TH

64 สธช.21453 นาง ดารารัตน ชื่นใจ EG522910585TH

65 สธช.21454 นางสาว ออยใจ ฮุยทา EG522909560TH

66 สธช.21455 นางสาว พนิดา กันพรมมา EG522909573TH

67 สธช.21456 นาง ชนิตา ธีระกิจไพศาล EG522909587TH

68 สธช.21457 นางสาว ราตรี วงคทา EG522909595TH

69 สธช.21458 นาย ฐาปกรณ กอนทองคํา EG522909600TH

70 สธช.21459 นางสาว ปมิตรา เหล็กจาน EG522909613TH

71 สธช.21460 นางสาว อรพรรณ ไชยรบ EG522909627TH

72 สธช.21461 นาง นิรมล ตวนรอป EG522909635TH

73 สธช.21462 นาง พัตรพิมล แกวดี EG522909644TH

74 สธช.21463 นาง ทัศนี บรรจง EG522909658TH

75 สธช.21464 นางสาว กานติมา ทองคําสุก EG522910599TH

76 สธช.21465 นางสาว อุไร นิลจันทร EG522909661TH

77 สธช.21466 นางสาว ยุวดี รอดจากภัย EG522909675TH

78 สธช.21467 นางสาว พรทิพย พึ่งกุล EG522909689TH
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79 สธช.21468 นาง เกศรา เลี้ยงเพ็ชร EG522909692TH

80 สธช.21469 นางสาว วาสนา ไชยศิลป EG522910608TH

81 สธช.21470 นางสาว ปานจิตร หมอกชัย EG522909701TH

82 สธช.21471 นางสาว ฟารีดา อาลีมามะ EG522909715TH

83 สธช.21473 นาย เวชพร วังพลับ EG522909729TH

84 สธช.21474 นาย ชัยพร สงวนจิตร EG522909732TH

85 สธช.21475 นาย อรุณ บุญสราง EG522909746TH

86 สธช.21476 นางสาว ประทุมทิพย นังคัล EG522909750TH

87 สธช.21477 นางสาว วัชรียา ศรีจันแดง EG522910611TH

88 สธช.21478 นางสาว จิรชยา คําพิมพ EG522910625TH

89 สธช.21479 นาย ชัยรัตน ทรงไตรย EG522909763TH

90 สธช.21480 นาง พรรณิการ หาพุทธา EG522909777TH

91 สธช.21481 นางสาว วงศยิา อินทรเรือง EG522909785TH

92 สธช.21482 นางสาว วิลาวรรณ ชัยมงคล EG522909794TH

93 สธช.21483 นางสาว อภิญญา พากุล EG522909803TH

94 สธช.21484 นางสาว อัยลดา จันทะพา EG522909817TH

95 สธช.21485 นาย สิทธิพงษ ศุภวาร EG522910639TH

96 สธช.21486 นาย จิรันธนิน กิตยาเดโชธนาวัฒน EG522910642TH

97 สธช.21487 นาย วราวุธ นพรัตน EG522909825TH

98 สธช.21488 นาย สกุล ชูขันธ EG522909834TH

99 สธช.21489 นาง สุภาพร ขันตรี EG522909848TH

100 สธช.21490 นาง กัลยา แกวทอง EG522909851TH

101 สธช.21491 นาย ประกอบ บุญเสริม EG522909865TH

102 สธช.21492 นาย สมชาย สุมนิ่ม EG522909879TH

103 สธช.21493 นางสาว ศจีวรรณ ทิพยรักษ EG522909882TH

104 สธช.21494 นาย วีรชัย จิตประสาร EG522909896TH

105 สธช.21495 นางสาว อิฮซาน ดือลามะ EG522909905TH
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106 สธช.21496 นาย คมกริช อาสานอก EG522909919TH

107 สธช.21497 นางสาว สุปญญา ปลื้มจิต EG522909922TH

108 สธช.21498 นางสาว ฐิตา แสงศรีจันทร EG522909936TH

109 สธช.21499 นาง สิริธนา ศรีบุรมย EG522909940TH

110 สธช.21500 นาง ยุภา คงประพันธ EG522909953TH

111 สธช.21501 นางสาว วนิดา พรมหญาคา EG522909967TH

112 สธช.21502 นางสาว วัชรี เจะนะ EG522910656TH

113 สธช.21503 นางสาว ดวงกมล คงแกว EG522909975TH

114 สธช.21504 นางสาว ปรียา บูรพา EG522909984TH

115 สธช.21505 นางสาว จรรยา อุปมัย EG522910660TH

116 สธช.21506 นางสาว ศรุดา จิรัฐกุลธนา EG522909998TH

117 สธช.21507 นางสาว สมบูรณ สีใส EG522910673TH

118 สธช.21508 นางสาว ชุติมา ตะรุสา EG522910007TH

119 สธช.21509 นาย สําเริง แหงมมา EG522910086TH

120 สธช.21510 นาย สุพัฒ เขียวมณี EG522910015TH

121 สธช.21511 นาง ศิริรัตน เขียวมณี EG522910024TH

122 สธช.21512 นาย ศราวุฒิ มหาวรรณแจม EG522910090TH


