
1

เลขที่ผูเขาสอบ

0001 นาย ชัชนันท ปูแกว

0002 นาย ชินภัทร วิทศิริ

0003 นาย ประสพสุข ผจญกลา

0004 นาง ยิ่งสุข วิทศิริ

0005 นาย เจริญชัย คําแฝง

0006 นาย เอกราช ระศร

0007 นาง จีระนันท คําแฝง

0008 นางสาว วนาลัย สําราญเริญ

0009 นาง ธัญญรดา ศิวิแวน

0010 นาย ธานินทร สัมพุทธานนท

0011 นาง มุทิตา สัมพุทธานนท

0012 นาย บุญไทย สีหิน

0013 นาง คุณากานต แกวกัณหา

0014 นาง วัลภา บุญไธสง

0015 นาย อามรรัตน ศรีบุญเรือง

0016 นาย วรธน บุศบงค

0017 นาย ปริญญา มาแสวง

0018 นาง ภัทราภรณ จิระอานนท

0019 นาง วัชนีย รัตนกุล

0020 นาง สมบูรณ ลุนบุตร

0021 นาย เฉลิม รัตนะโสภา

0022 นางสาว มนฑกานต สําแดงภัย

0023 นาง โฉมศรี ถุนาพรรณ

0024 นาง เพ็ญวิลัย จิตใจกลา

0025 นาย รุงเพชร ทัดเทียม

0026 นางสาว อินทรา วิชุมา

0027 นางสาว วิลาวัณย จันดี

0028 นาง โสรญา ดาวเรือง

0029 นาย เทพา รักษาศรี

0030 นาย วีระ ทองอุน

0031 นาย ปยศักดิ์ กอนศิลา

0032 นางสาว กาญจนา ไชยมาตร

0033 นางสาว มัจฉา พรสวัสดิ์

0034 นาย พิศัลย ประกอบแสง

0035 นาง วิลาสินี ทองลือ

0036 นาย นิศักดิ์ คติอุดมพร

0037 นาย ทนงศักดิ์ หลักเขต

อุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล
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เลขที่ผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล

0038 นางสาว ชนัญภัค บุญสําเร็จ

0039 นางสาว วรรณฤดี สวนเจริญ

0040 นาง วีรวรรณ สมพร

0041 นางสาว กนกพร สมพร

0042 นางสาว ธัญญพัทธ วิชัยบวรวัฒน

0043 นาง นวรัตน นิติเศรษฐ

0044 นาง จตุพร ล้ําประเสริฐ

0045 นาง จุฑารัตน จําปาทอง

0046 นาง ลัดดาหอม พันธุวัฒนา

0047 นาง ทองมวน สิมมา

0048 นาย ธํารงค ศรีแสง

0049 นางสาว สุภาพร บุญเชื้อ

0050 นาย ชุมพล เพชรผดุง

0051 นาง เกณิกา วงคศรีชา

0052 นาง มะลิวัลย เปงงําเมือง

0053 นาง สุวารี ศรีแสง

0054 นาย นเรศวร สุพรม

0055 นาย ศักดิ์สิน กุลบุตรดี

0056 นาย ประเสริฐ กอนศิลา

0057 นางสาว คงศิริ โชติชวง

0058 นาย สุทธิศักดิ์ นรดี

0059 นาย ธีระขัย พรหมคุณ

0060 นางสาว นีรนุช ประสานศรี

0061 นาง เพ็ญฉวี ศกุนะสิงห

0062 นาง สิริกุล คําขาว

0063 นางสาว สมพิศ มาตยา

0064 นาย กิตติศักดิ์ แสงคําสุข

0065 นางสาว ขนิษฐา อนันตภูมิ

0066 นาง รุงฤดี ศรีอุบล

0067 สิบเอก ญาณภัทร เดชมงคล

0068 นาย ธนาบุตร ศรีอุบล

0069 นางสาว มยุรี คําประไพ

0070 นาง สุภาพร ฐิตะสาร

0071 นางสาว สุภาพร ปนธุรัตน

0072 นางสาว สุกัญญา สระคุณ

0073 นาย พรชัย ไชยสุระ

0074 นาย จิรานุวัฒน ดีสนิท

0075 นางสาว ทิพยอักษร วรรณทวี
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0076 นาย ประกอบกิจ ศิลาโชติ

0077 นาย กันยา บุญเยี่ยม

0078 นาย พรเพชร ทามนตรี

0079 นาย บดินษ โสมรักษ

0080 นาง ดาราวัณย บุญเยี่ยม

0081 นางสาว ปยนันท ยะภักดี

0082 นางสาว ดวงกมล สีมันตะ

0083 นางสาว กนกวรรณ สําเภานนท

0084 นาย ชํานาญ มาลัย

0085 นาง อนุศรา กองทํา

0086 นาย บุญเลิศ อินทรงาม

0087 นางสาว สิรกันยา สิงหศรี

0088 นาง สุชาดามณี บุญจรัส

0089 นางสาว คัทรียา ประทุมวงค

0090 นาย รุงรวี ศรีจันทร

0091 นาย สุจินต บุญลอม

0092 นางสาว กัลยา วงศสิมบุตร

0093 นางสาว มยุรี สิมมะโรง

0094 นางสาว เสาวลักษณ วงศวินัย

0095 นาย ภวิชศวัสกรณ พรรณศรี

0096 นางสาว มณีรัตน จันทโคตร

0097 นางสาว ชินาภา พุทธรักษา

0098 นางสาว สิริญานันท อรัญถิตย

0099 นาง กุสุมาวดี อุปสาร

0100 นาย ธีรวุธ คําโสภา

0101 นางสาว พัชรินทร บุดชาลุน

0102 นาง เนาวรัตน พัฒนะแสง

0103 นางสาว วาสนา วิถี

0104 นางสาว สุชาดา นาสา

0105 นางสาว รุงฤดี นามสร

0106 นาย ธานี จันทรพิพัฒน

0107 นางสาว นันทนภัส ลีลา

0108 นาง ลักษณาภรณ บุญโกศล

0109 นาง อารยา สงาเขียว

0110 นางสาว อารยา กาญจนพัฒน

0111 นางสาว วริญชนณภา มูลสุวรรณ

0112 นางสาว เดือนนภา ศิริบูรณ

0113 นางสาว ยุวดี ศรีรวัตร
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0114 นางสาว ธัญญรัศม กางแกว

0115 นาง ทิพวรรณ จูมสิมมา

0116 นาง วายุพักตร ศิริสุทธิ์

0117 นาย สมชัย หงษทอง

0118 นางสาว ปจชยา โพธิ์แกว

0119 นาย วัชรากร กุชโร

0120 นางสาว วาสนา ศรีพูล

0121 นาย พลเชษฐ ธนศักดิ์มนตรี

0122 นางสาว นภาพร หวงสุขสกุล

0123 นาย พงษระพี ดวงดี

0124 นาง มนฤดี คําใจ

0125 นาง บุษมาลี แกวสุจริต

0126 นาง ปรานี โพธิสาร

0127 นาง โศรดา วังจันทร

0128 นางสาว กิตติญา ทองแจม

0129 นาง ลําดวน โสรเนตร

0130 นาย สุราษฎร บุญปญญา

0131 นางสาว ณภัทรสร ยืนยง

0132 นาย วัชรินทร พันแกน

0133 นาง ธิดารัตน อันทะเดช

0134 นาย สุเมธ ปูลา

0135 นางสาว พรนิภา จันทวงศ

0136 นาง สุภัทนี พิศิษฐอรรถการ

0137 นาย อนุวัฒน จําปาสอน

0138 นางสาว กณิศา ปาวงศ

0139 นางสาว วาทินี สีแพงมน

0140 นาย บรรจง สุวรรณดี

0141 นางสาว วราลักษณ ศิลา

0142 นางสาว นภัสสินี พูลทอง

0143 นาง นงลักษณ แสงใย

0144 นาง ขนิษฐา วงษรักษ

0145 สิบเอก ภูวนัย คุณนา

0146 นางสาว ประมูล ศรีบุญเรือง

0147 นาย ธรรมนูญ คําชาลี

0148 นางสาว มยุรี นามวิลัย

0149 นางสาว ธิดารัตน ชาฎา

0150 นาง ภาวนา ประสานทอง

0151 นางสาว วัชราภรณ วงศคูณ
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0152 นาย ชัยธัช พรมลี

0153 นางสาว วริษฐา คําพันธ

0154 นางสาว ชนิตา มุงหมาย

0155 นาย ภราดร โสภา

0156 นาย อโนชา ชื่นงาม

0157 นาย เอกลักษณ หลักเขต

0158 นาย ฐิติกร พูลสิทธิ์

0159 นางสาว ยลดา วันนา

0160 นาย วินัย อุนคํา

0161 นาง สมพัก พบลาภ

0162 นาย ชูเชิด ราชรี

0163 นางสาว นารีรัตน ละมอม

0164 นาง วัลยา ยางงาม

0165 นาง สุมาลิน ชื่นงาม

0166 นาย สุวรรณ วะรงค

0167 นาง บังอร แซอั้ง

0168 นางสาว เสาวลักษณ ลาภสาร

0169 นาง พาฝน ทาสระคู

0170 นาย รัฐพล แสนลา

0171 นาง สุบรร ชิณบุตร

0172 นางสาว พิมพอัมพร คําพรมมา

0173 นาง สุชาดา รัศมี

0174 นาย วิทวัฒน ดวงทอง

0175 นาย ศุภวัฒน บุญยอด

0176 นางสาว นัทธมน เวียงคํา

0177 นาย วีรวัฒน รัศมี

0178 นาง วิลาพรรณ คณารักษ

0179 นาง อนงค คําจันทร

0180 วาที่รอยตรีหญิง ดวงใจ โสภา

0181 นาง ณัฐชยาธารี เกษีวามนตรี

0182 นาย พัฒนา แสงศรี

0183 นาง สมรัก นิชรัตน

0184 นาง สายัณห พิมพสิงห

0185 นาย ชัย ทองผา

0186 นาย วิศรุต บรรลือ

0187 นาย สมศักดิ์ เผาสอน

0188 นาง ศิริพร สีหาภาค

0189 นางสาว สุธณัฐรดา กุบแกว



6

เลขที่ผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล

0190 นางสาว นภกุล ศรีอุดมวุฒิ

0191 นางสาว ปยะวรรณ ผลจันทร

0192 นาย อุกฤษฎ สีหาเพชร

0193 นางสาว นฤมล ปดดภัย

0194 นางสาว สุพรรษา คําจันทร

0195 นาง นิ่มนวล ทรวงโพธิ์

0196 วาที่รอยตรี อดิศร คําภาสันต

0197 นาง ฉวีวรรณ ทองสุทธิ์

0198 นาย บุญนํา จันลุทิน

0199 นาย ประโยชน ศรีณรงคกูล

0200 นาย บัณดิษฐ สรอยจักร

0201 นาง ปุณณภา หัสโน

0202 นางสาว ณัฏยา ศรีมาศ

0203 นาย วีระ คันศร

0204 นาย อภิชาติ พื้นผา

0205 นาย ประสาร นาคทอง

0206 นางสาว นภัทรศรา เลียบไธสงค

0207 นาง พิศราภรณ กงศรี

0208 นาย พิบูลยศักดิ์ กงศรี

0209 นาง ถนอมศรี อินทนนท

0210 นาง เดือนเพ็ญ พิมพโคตร

0211 นางสาว ณิชยาณัฏฐ ศรีวะวงค

0212 นางสาว ธิดารัตน หมีแกว

0213 นาย พนมกร อินทนนท

0214 นาง พุทธิดา จันทรดอนแดง

0215 นาง สุภาพร นามวงศ

0216 นาย ภูวนันท จันทรดอนแดง

0217 นาง พรรณี โคษาราช

0218 นางสาว จริยา ใจแกว

0219 นางสาว อรอนงค จันลา

0220 นางสาว กันหา พันธโบ

0221 นาย วราชัย สมคะเณย

0222 นาย สัญญา ศรีเนตร

0223 นาง สัญลักษณ ชื่นบาน

0224 นาย ณัชชา ทาดี

0225 นางสาว พรพิมล แกววงษ

0226 นาง รัชนี สําเภา

0227 นางสาว สุดาพร สํารี
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0228 นางสาว สุภาวดี สุรพัฒน

0229 นางสาว ลลณา ดอกพุฒ

0230 นาง สุภานันท สังขลาย

0231 นาย วินัย อารีย

0232 นาง สันตฤทัย เกรียงไกรนิธิกุล

0233 นางสาว สุพัฒตรา ถินวิชัย

0234 นาง ยวิษฐา วิเศษกิจจา

0235 นางสาว จันทรเพ็ญ พลอาจ

0236 นาย บุญมา นามวงศ

0237 นางสาว จินตนา ดาสันทัด

0238 นาย นนทชัย บุญรวม

0239 นาย นันทวิชญ พุทธานุ

0240 นางสาว ทิพวรรณ ไชยพันนา

0241 นาย บรรพรต จิตโชติ

0242 นาย ศุภสิทธิ์ ตั้งจิต

0243 นาง เดือน ตั้งจิต

0244 นาย จตุรงค สุภาทิพย

0245 นางสาว ณัฐธิดา สุขวาสนะ

0246 นาง ประทุม สลากัน

0247 นาย อดิศักดิ์ สืบสนุก

0248 สิบเอก ธราธิบดี ทับทอง

0249 นาง วารุณี เปงทอง

0250 นาย ชนพัทธ สลากัน

0251 นาย ชดชนก พริ้งเพราะ

0252 นาย นวพล อุปฌาย

0253 นาย อดิศักดิ์ บุญเสนอ

0254 นางสาว ธนิดา เครือสีดา

0255 นาย เดชไกร สิงหคํา

0256 นาง มาลินี พริ้งเพราะ

0257 นาง พรทิพย หอมจันทร

0258 นาง บานเย็น พรมดี

0259 นางสาว สุปราณี พรมสิทธิ์

0260 นาง จิรวดี อํานาจบุดดี

0261 นาย อัตชัย ปตตัง

0262 นางสาว ปยะนุช ชูรัตน

0263 นาง อรอินทร สืบสิมมา

0264 นาย นิรันทร ดาวเรือง

0265 นาย เอื้ออังกูร คํามา
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0266 นางสาว วาสนา จารีรักษ

0267 นาย วรกิจ กทิศาสตร

0268 นาง วิจิตร เวฬุวนารักษ

0269 นาง พรรณวณี บุญปญญา

0270 นาย แกวมาตร ยงยันต

0271 นาย ประภาส สุนันท

0272 นางสาว ยุพิน ไฮกัญญา

0273 นาย ประเสริฐ ยิ่งสุข

0274 นาง ยุพิน พิมพภาค

0275 นาย วิเชียร ศรีหนาจ

0276 นาง เอมอร สุนันท

0277 นางสาว อฤดี กลมพันธ

0278 นาย ญาณทิพย สุทธิโสภณ

0279 นาย วิชิต มูลมิรัตน

0280 นาง จุฑาทิพ พิกุลทิพยสาคร

0281 นาย บุญรัตน คุณแขวน

0282 นาย สมชาย สิทธิศรีจันทร

0283 นางสาว มนัสนันท พันธุเลิศ

0284 นาง อําไพ สิทธศรีจันทร

0285 นาง ขวัญหทัย สดสุข

0286 นาย อนุลักษณ หลวงสนาม

0287 นางสาว อภิญญา ไพรสินธุ

0288 นาง นาถวิทักษ มูลสาร

0289 นางสาว เบญจมาศ ธุระกิจ

0290 นาง สุวรรณนีย ชอบดี

0291 นาง จรรยา วรรณูปถัมภ

0292 นางสาว พิศมัย สุโยธา

0293 นางสาว มนัสยา หวังชอบ

0294 นาย อัครา คณาดี

0295 นาย ปฏิภาณ ธานี

0296 นาย อภิชาติ วรรณสุข

0297 นาย นิสสัย วงศประสาร

0298 นาย ภักดี วังคะฮาต

0299 นาย วรงคฤทธิ์ พรมเย็น

0300 นาย แสงทอง แสงเเขตต

0301 นาง พูลศรี ประสมพันธ

0302 นางสาว วชิรญาณ ตะนะโส

0303 นาง เปรมจิตร พฤฒิพันธพิศุทธ
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0304 นาย ณัฐดนัย พิมพทอง

0305 นาง วรางกุล ลครชัย

0306 นาย พนมพร ลครชัย

0307 นาง ปทมา ศรีวะสุทธิ์

0308 นาย ประสาร ศรีวะสุทธิ์

0309 นาง ดวงใจ กอมณี

0310 นาง กฤตติยากร ปรากฏกลา

0311 นาย ฐิติวัฒน ศรีปด

0312 นาย สิทธิเดช ขันคํา

0313 นางสาว ทองสิน กรงาม

0314 นางสาว รุงทวี เสาโมก

0315 นาย สุรินทร ขจัดมลทิน

0316 นาย วิษณุ แกวศรี

0317 นางสาว ลําดวน วงคคําพันธ

0318 นาง ปพิชญา กายากุล

0319 นางสาว จิราวรรณ บรรเทา

0320 นาง มโหธร ผลสมหวัง

0321 นาง ศุทธินี หลามาชน

0322 นาย อัครเดช อาจวิชัย

0323 นาง นฤมล ทุมแถว

0324 นาย บัญชิด สายทอง

0325 นาง วัลยา หมายมี

0326 นาง เฉลิมศรี มบขุนทด

0327 นาย ธีรศักดิ์ มุมทอง

0328 นาย วัฒนศักดิ์ สุกใส

0329 นางสาว กนกนุช โนภาศ

0330 นางสาว วลารี เครือประสาร

0331 นาย สุรศักดิ์ สุขสาย

0332 นาย วัชรชัย ครองใจ

0333 นาย อดิศักดิ์ บุญคง

0334 นาง นุตประวีย ปรินแคน

0335 นาย พิทักษศักดิ์ ปรินแคน

0336 นาย วิฑูร กอนทอง

0337 นางสาว อาภาศิริ วงศรีแกว

0338 นางสาว จันทรธนี ศรีโรจน

0339 นาง สุกัญญา คําศรี

0340 นาย วินิจ มนทอง

0341 นาย ชํานาญ ลุนพันธ
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0342 นางสาว ทัศนียวรรณ บรรเทา

0343 นาย อนุชา โพธิ์กระสังข

0344 นางสาว พัชราภรณ ทองหอ

0345 นาง ถวานอย ประเสริฐสิน

0346 นาง ยุพา ฉัตรสุวรรณ

0347 วาที่ร.ต.หญิง เกศรินทร รักษทอง

0348 นาย กฤตนัย ตริสกุล

0349 นางสาว ปญจนา พิจารย

0350 นางสาว อภิญญา ดวงคําดี

0351 นางสาว ปานรดา เขียวสังข

0352 นางสาว จุฑารัตน กรวยทอง

0353 นางสาว ประภัสสร สุภาศรี

0354 นาย อนุสรณ คําโท

0355 นาย ธเรศ ธราพร

0356 นางสาว ศรัณยา กาเผือก

0357 นางสาว จุฑามณี วงศรัตน

0358 นางสาว ขวัญชนก สิงคิบุตร

0359 นาง พนาสวรรค แกวปลั่ง

0360 นาง จินตนา ปราบหนองบัว

0361 นางสาว มธุริน มาลีหวล

0362 นาง สินธร สุขุมาลวงศ

0363 นาย มนสิช สุขุมาลวงศ

0364 นาย พัฒนะชัย พิมพสวัสดิ์

0365 นาง นภาพร พิมพสวัสดิ์

0366 นาย ชาญชัย อวนกันยา

0367 นางสาว จริยาภรณ คําสา

0368 นางสาว อนงลักษณ พลเยี่ยม

0369 นาย ราเชษฐ ไตรยสุทธิ์

0370 นาง เดนนภา แสงยอย

0371 นาย ธนพล แสงยอย

0372 นางสาว นิภาพร สมประสงค

0373 นาย สมเกียรติ จินดา

0374 นาย อรรถวุฒิ ชารีผล

0375 นาง กรรณิกา วังคะฮาต

0376 นาย โชคชัย กันภัย

0377 นาย สมชาย แกนของ

0378 นาย อํานาจ อกอุน

0379 นางสาว ศิรินพร ภาโสภะ
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0380 นาย นิกร วิเศษปสสา

0381 นางสาว ภัทรจิตร คํานอย

0382 นาย สุจินต งามแสง

0383 นาย วรพงศ หงษทอง

0384 นางสาว พัชรียา ศรีนิลก

0385 นาง สาคร กองแกว

0386 นาง พัชรนันท สาเลศ

0387 นาง สามใบ วิทยารักษ

0388 นาย ภานุวัฒน บุญโญ

0389 นาย ภราดัย ศรีวะวงศ

0390 นางสาว อมรรัตน วิลัยศรี

0391 นาง ผกากรอง นามกอง

0392 นาง เบญจวรรณ ภูลี

0393 นางสาว ตรึงตรา โพธิ์อามาตร

0394 นางสาว กษวรรณ เทียมวงค

0395 นาง วรรณภา คงสรรคเสถียร

0396 นางสาว กัลยาณี คนหมั่น

0397 นาย สาธิต สุทธิสนธิ์

0398 นางสาว บัวบาน หลาหนูเมา

0399 นางสาว สุรีรัตน แสงแดง

0400 นาง กิตติรัตน จิตติมาตย

0401 นาย สาคร ขอสุข

0402 นาง สุภาวดี ขอสุข

0403 นาย ธนาวุฒิ ขอสุข

0404 นาย ภาณุพงศ เชื่อใชย

0405 นาย ทองสมุทร ออมแกว

0406 นาย กิตติพงศ บุญเจริญ

0407 นาง อารีรัตน บุญเจริญ

0408 นาย ไชยา พรหมเกษ

0409 นาย อัครพงษ แกวยศ

0410 นางสาว เวนิกา อุนคํา

0411 นาย ปองพล ธรรมคง

0412 นางสาว นิตยา กายชาติ

0413 นางสาว เอมพิการ คําโฮม

0414 นางสาว ศิริทิพย ในทอง

0415 นาย วิชัย กมลเลิศ

0416 นาย สมศักดิ์ เหลาคม

0417 นางสาว ชญาภัต ตั้งยิ่งยง
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0418 นาง อนงคลักษณ ปราศจาก

0419 นาย ทวีศักดิ์ ชูวา

0420 นาย ณัฏฐเสฏฐ ชิณวงค

0421 นาย นิคม ปราณีวัฒน

0422 นาย ณัฐพล เดชสายบัว

0423 นาย สุขสันต กองสะดี

0424 นาง ชลกร หลักเขต

0425 นางสาว อาภาภรณ เขียวศรี

0426 นางสาว วรรณา หาญชนะ

0427 นาย สุดสงวน วงษเพ็ญ

0428 นางสาว ธัญรดา ครึ่งมี

0429 นางสาว ชลลดา พลนาคู

0430 นางสาว กัญญาณัฐ บุญจันทร

0431 นางสาว สาลิตา รัตนพันธ

0432 นาย กัมพล บุษภาพ

0433 นาง ไพรวัลย ศิริมณี

0434 นาย ประคองศิลป โพธะเลศ

0435 นาย อํานวยชัย ดวงตะวัน

0436 นางสาว รุงนภา ไกรษี

0437 นาย ศุภกร แสงขาวอาทิอร

0438 นางสาว พิชญากร ศรีสุขใส

0439 นาง วิยะดา ชีพชาญเดช

0440 นางสาว คชาภา บุญสงค

0441 นาย สมรักษ ไหมทอง

0442 นาย คมสัน อดกลั้น

0443 นางสาว สุดาวรรณ ทําทอง

0444 นาย พณิชกร แกวกอ

0445 นาง จันทรา มะลิพันธ

0446 นางสาว จันทรสุดา สุดใจ

0447 นางสาว เจนจิรา เสนจันทรฒิไชย

0448 นางสาว ปฏิมา ใจดี

0449 นางสาว ชัชฎาภรณ เนียมพันธ

0450 นาย ไพสิทธิ์ จันปุม

0451 นางสาว สายเพชร ทีงาม

0452 นางสาว ภควดี ชมวิจิตร

0453 นางสาว ประวีณา คําอวน

0454 นาง อัจจิมา บุญสง

0455 นาง จุฑารัตน บุญทา
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0456 นาง มุกดา สุพรรณนนท

0457 นาย กมล สุพรรณนนท

0458 นางสาว วิรินรัตน สุขรี

0459 นาง สมอน ธนะชาติ

0460 นาย อุเทน วรบุตร

0461 นาย ทรงพล พลไชย

0462 นาง โสภิดา พลไชย

0463 นาย ระพิณฤทธิ์ บรรทุปา

0464 นาง จิตรดา ศรีสุระ

0465 นาง จินตนา ไชยทุม

0466 นาย สรพงศ ขลุยเงิน

0467 นาง สุกัญญา สิงหทอง

0468 นางสาว ธวัลรัตน เนียมกลิ่น

0469 นาย ณัฐพล ศิลาวงศ

0470 นาย ปุริม อัมภรัตน

0471 นาย ณฐกร คันธชาติ

0472 นาง ภัทรพร จิตรศิลป

0473 นาย ชาญชัย ขันทอง

0474 นาย วีรพงษ ยางเดี่ยว

0475 นาง พรพิไล วรรณสัมผัส

0476 นาย บุญเลิศ แกวดี

0477 นางสาว วาสนา ขันแกว

0478 นางสาว สกุณา บัวเขียว

0479 นางสาว จีรวรรณ หาดคํา

0480 นาย สุนทร หาญศึก

0481 นาย ประเสริฐ รัตนวัฒนศิลป

0482 นาง ศิรนันท กิ่งวิชิต

0483 นาย สุทธิพงษ ยอดสิงห

0484 นาง กนกวรรณ สีมาคราม

0485 นาง วิไลพร สาศิริ

0486 นาย วิทยา อินคําแหง

0487 นาย อนุชา สมานคํา

0488 นาง ศุภลักษ ชัยชนะ

0489 นาย ไพฑูรย เพชรแกว

0490 นางสาว ศิริพรรณ ศรบุญทอง

0491 นาย อนันตฤทธิ์ คูณเสนา

0492 นาย พัฒนา พิมเทพา

0493 นาย วีระพล วิเศษสังข
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0494 นาง สุภัค รองเมือง

0495 นาย วรวุฒิ นามวงศ

0496 นาย ศิระ หลักบุญ

0497 นาย ธัชพล คํานึง

0498 นางสาว อรสา แกวละมุล

0499 นาง นาฏยาภรณ ตุมทอง

0500 นาง เพ็ญศรี ผาสุก

0501 นาย อํานาจ แกวพิลา

0502 นางสาว จิตติยา บุตรชวง

0503 นาง อุทัยวรรณ เพียนอก

0504 นางสาว กานตรวี กอบสุข

0505 นางสาว ศรัญญา สุรเสน

0506 นาง ภทรพร ดีสุย

0507 นางสาว วิลาชินี สีหานาม

0508 นาง นวลฉวี ศรีแกว

0509 นาง ศิรยา จันทะโคตร

0510 นางสาว มะลิวรรณ พลภักดิ์

0511 นางสาว ปวีณา กางสุพรรณ

0512 วาที่ ร.ท. สุเทพ หมื่นแสน

0513 นางสาว อําไพ วังแกว

0514 นาย โสภณ จันทะโคตร

0515 นาย ธีระศักดิ์ พลสวัสดิ์

0516 นางสาว สุดารัตน โมระดา

0517 นางสาว วนิดา อุดมโภชน

0518 นาย วิชาญ ศรีทะนาม

0519 นาง นงคราญ คันศร

0520 นาง นิลุบล ศรีทะนาม

0521 นางสาว โชติกา สัตนาโค

0522 นางสาว มุดตา จันทรเทวา

0523 นางสาว ปริศนา พลเยี่ยม

0524 นางสาว นราวดี แกวคํา

0525 นาย ฐานันดร ศรแกว

0526 นางสาว สุวิมล เสนาภักดิ์

0527 นาย กฤษฎา บุษบารัตน

0528 นางสาว กิติยา เครือสิงห

0529 นางสาว อนุธิดา ทองไทย

0530 นาย ฉลอม วิชาชัย

0531 นาง สุภาพ วิชาชัย
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0532 นางสาว นุชรินทร เทศนา

0533 นาย พินิจ เกษรบัว

0534 นางสาว ยุภาวรรณ คณะพันธ

0535 นางสาว กฤติมา บุญศรี

0536 นางสาว นุชจรี ศรีนวล

0537 นางสาว พัชรี แพงกัลยา

0538 นางสาว รุจระวี โคสารคุณ

0539 นาง พิกุลแกว สายรัตน

0540 นาง รัตยา สุขแสวง

0541 นางสาว ระยอง มีดี

0542 นางสาว ศิริอร พวงจําปา

0543 นางสาว จิราภรณ สมภพ

0544 นาย ทองดํา พิกุลศรี

0545 นาง ปานิศรา พันตา

0546 นางสาว ปารณีย คํามุงคุณ

0547 นาย พีรวัฒิ แสงสาร

0548 นางสาว ชานัญชิดา ศาลาแกว

0549 นางสาว อทิยา วิจิตรเชื้อ

0550 นาง อนงค สมชัย

0551 นางสาว สุภาพร เอื้อทาน

0552 นางสาว นัทษมน อมรสิน

0553 นาง วิรมล ตันสมรส

0554 นาง จารีนันท จันทราภรณ

0555 นางสาว มณีรัตน คําแหงพล

0556 นางสาว กวินธิดา ทาระพันธ

0557 นางสาว กัณฐมณี เสาธงรุงเรืองชัย

0558 นางสาว ภัทรา พลสวัสดิ์

0559 นางสาว อํานวย นันทบุตร

0560 นางสาว จิราภรณ อินทรสุข

0561 นาย พัทธพล อักโข

0562 นางสาว ปริญญาพร คําปอง

0563 นางสาว รวิวรรณ โกมลศรี

0564 นาย ปราโมทย สาแกว

0565 นาย ทวีศักดิ์ บูรณเจริญ

0566 นาย ทุนวิถี ทามาดาล

0567 นาง สุรัถยา สุวรรณหงษ

0568 นางสาว จุรีภรณ อาจสาลี

0569 นาง บุษกร ชัฎขันธกิจ
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0570 นาย ไกรยุทธ ชัฎขันธกิจ

0571 นางสาว สุพรรษา ศุภนิมิตวงศ

0572 นางสาว ณัฐธิดา สารภาพ

0573 นาย ไพฑูรย วินิจฉัย

0574 นาย ณัฐพงษ หมอกไส

0575 นาย ชิตณรงค เชื้อบัณฑิต

0576 นาย ณรงค ผิวงาม

0577 นาง พิศมัย ศรีริรมย

0578 นาย รันดร ศรีริรมย

0579 นาง ระพีพร สุระชาติ

0580 นาย ธีรศักดิ์ พานิช

0581 นาย กันตอชินันญตะ พันธนาม

0582 นาง จตุทิพย โรจนรัตนะธานี

0583 นาย เสกสรรค ศรีพันธ

0584 นาย สุรศักดิ์ เหมาะทอง

0585 นาง ณัฐฑิฎา เหมาะทอง

0586 นาย สิทธิชัย สารพัฒน

0587 นางสาว พรพิมล เอี่ยมสะอาด

0588 นางสาว อารีรัตน ศรีคําภา

0589 นาย สุรชัย รุจิวรรณกุล

0590 นาง สมนึก นิยมหาญ

0591 นาย จันที เพชรลวน

0592 นางสาว อภิรตรี พูลภาพ

0593 นางสาว สุจิตรา คําเงา

0594 นาย ประวัติ ศรีสุวรรณ

0595 นาย ศุภรัชต ผาธรรม

0596 นาย ณัฐพงษ เงาศรี

0597 นาง ปญจรัตน คําแหง

0598 นาย อนุชา แสงหิรัญ

0599 นาย ไพบูลย เจริญวงค

0600 นางสาว โสภา ใจหาญ

0601 นางสาว พัชรี ภูธร

0602 นางสาว จันทรฉาย อาจเอี่ยม

0603 นางสาว ภัทราวดี พานิช

0604 นาย ถาวร จํานงค

0605 นาย อิศวะประเสริฐ ไกรวิเศษ

0606 นาง อรอุมา ประสมพันธ

0607 นางสาว พัสฬาพร ถิตยประไพ
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0608 นางสาว สุวิมล สีเหลือง

0609 นาย ยุทธกร ชมวงษ

0610 นาย ธนากร โสเสมอ

0611 นางสาว ปยนุช งามสาย

0612 นาย สุทัต ปนหอม

0613 นาย รวิชญ สีดาธรรม

0614 นางสาว ไมตรี สมแกว

0615 นางสาว อาภาพร วรบุตร

0616 นางสาว พรทิพย พึ่งกุล

0617 นาย ณัฐ รัตนเดช

0618 นางสาว กนกวรรณ คนเพียร

0619 นาย วัชรพงษ กมลเลิศ

0620 นางสาว ทิพาภรณ แยมคาย

0621 นางสาว พิชญาภา โสภิพันธ

0622 นาง หทัยธินี อาธิเวชบัวศรี

0623 นางสาว สาวิตรี สีสอน

0624 นาย มนตรี สกุลเดช

0625 นางสาว ขนิษฐา ตะลุตะกํา

0626 นางสาว ภิญญดา ชาลี

0627 นาย ศักรินทร บุญประสงค

0628 นาย ไพโรจน บุญศรี

0629 นาย สุเทพ พลกะสินธุ

0630 นาย ภาสกร เกษอินทร

0631 นาง จิรวรรณ พลกะสินธุ

0632 นางสาว วรางคนา นิยมวงศ

0633 นาย คมกฤช บุญโสม

0634 นางสาว รัชฎาพร พัดชา

0635 นางสาว จุฬารักษ จันทะคูณ

0636 นาย รณรงค ยกพล

0637 นาง อุดมลักษณ สะอาด

0638 นาง อุไร นามวงษ

0639 นางสาว สมพิน คําเกง

0640 นาง จุฬา สีจันทรเคน

0641 นาย ณรงค นามวงษ

0642 นาย ศราวุธ ทองแกว

0643 นางสาว เจนจิรา ถาวร

0644 นาย ธีรพงษ ซอนทรัพย

0645 นาย โภควัฒน โลพาด
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0646 นาง นัฐธิยา คําอาจ

0647 นาง แจมจันทร พุมโพธิ์

0648 นาย จุมพล พุมโพธิ์

0649 นาง กีรติกา เชมศรี

0650 นาง นฤมล บุญอารีย

0651 นางสาว เพชรรัตน พวงประยงค

0652 นาย ศรเพชร มหามาตย

0653 นาง สุดาทิพย นพพิบูลย

0654 นางสาว สุธิดา สุธรรมมา

0655 นางสาว ภาวนา โสภาลี

0656 นาย วีระพงษ เสียงล้ํา

0657 นาย ศักดา ดวงศรี

0658 นางสาว อุบลวรรณ บรรลัง

0659 นางสาว ธรรณภรณ ประสานพิมพ

0660 นาง กนกกร ศรีแจม

0661 นางสาว วราภรณ ศรีรัตนบุตร

0662 นาย อนุพันธ ศิริชัยวัฒนกุล

0663 นาย ณัฐวัฒน จิรพลาธิวัฒน

0664 นาย กิตติศักดิ์ จําปาสา

0665 นาง สุวจี พรมลาย

0666 นาย นิวัฒนชัย จันทรพวง

0667 นาง ดวงใจ เกษรแกว

0668 นางสาว ปรียะนัน มั่นหมาย

0669 นางสาว อรสิริ จันทรดา

0670 นาย ไพโรจน เจริญพงษ

0671 นาย วีระ กองสนั่น

0672 นาง มนทกานติ พรมเหลาลอ

0673 นาย สุทัศน พรมเหลาลอ

0674 นาง ขวัญเรือน บริบูรณ

0675 นาย ประทิน บุญเฉลียว

0676 นาง ทิพยาภา หาระสาย

0677 นาย ปญญา พละศักดิ์

0678 นาย เกียรติคุณ ทวี

0679 นาง บังอร โชติพันธ

0680 นาย ชานนท บําเพ็ญ

0681 นาย ฉัตรชัย กีรติรวี

0682 นางสาว ปวีณา ลิมปทีปราการ

0683 นาย สฤษดิ์ วันนา
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0684 นาง สุมาลี วันนา

0685 นาย สงกรานต ทองนอย

0686 นาย ปริวัฒน กอสุระ

0687 นาย เดชา ปองศรี

0688 นาย ถวัล โคตะนนท

0689 นางสาว ทิพยวารี ทองนํา

0690 นาง บังอร เสาหงษ

0691 นาง พิชชาอร พลาบรรณ

0692 นาง ดารุณี วาทิน

0693 นางสาว วชิราภรณ มนตรีวงษ

0694 นางสาว สุภารัตน สิงหเรือง

0695 นาย เสกสิทธิ์ ประเสริฐไทย

0696 นาย พินิต บุญเพ็ง

0697 นาง หอมไกร อาจวิชัย

0698 นาง กัลยา ศรีนอย

0699 นาย วีระสิทธิ์ อุราเลิศ

0700 นาง บังอร จันทพันธ

0701 นาย นนทวรรษ สอนกะสิน

0702 นาง จริยาวดี เหลืองแก

0703 นางสาว อรพรรณ ปรัสพันธ

0704 นาย กฤตธัช จันทะกรณ

0705 นาย ปรีชา ปยะพันธ

0706 นาย โชคประสิทธิ์ แสงอุนสิริโชติ

0707 นาง สมใจ แสนสุข

0708 นาย นัส เมืองจันทร

0709 นางสาว พรทิพย กันสัตรู

0710 นาย เทอดคุณ พันธการ

0711 นางสาว กนกพร รินทร

0712 นาง นงเยาว วงศปดสา

0713 นางสาว รัตนวรา ไชยมาตร

0714 นาย ชนะพงษ นาคใหญ

0715 นาย สุขเกษม รวมสุข

0716 นาย กฤษดา สอนพูด

0717 นางสาว นิภาภรณ จันทรโยธา

0718 นางสาว อาทิตยา ยิ่งใหญ

0719 นาง ธรรมนอง พลอยพันธ

0720 นางสาว เจนจิรา สิงหโสภา

0721 นาง ริยะพร บุรัตน
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0722 นางสาว บุญมา มะลิจันทร

0723 นางสาว ศิริกุล บุญเครือ

0724 นาย สายฝน จันทะบุตร

0725 นาย ปญฒนพงษ คงศรี

0726 นาย พีรศิลป นิลวรรณ

0727 นางสาว อทิตยา หาระวงค

0728 นางสาว ภณิตา เภตรายนต

0729 นางสาว ภัทราภรณ ใจแนน

0730 นาง วิลาวัณย เปลือยหนองแข

0731 นาง สุปราณี โคตรสุวรรณ

0732 นาง เยาวนิดา ภักตะภา

0733 นางสาว ยุพิน บุญตา

0734 นางสาว ปรีดาวัลย มวงศรี

0735 นางสาว โสภา เหมือนประสาน

0736 นางสาว ผุสดี เลี่ยมดี

0737 นางสาว จิตติมา นันทพันธ

0738 นางสาว ศิรประภา หลาสิงห

0739 นางสาว ธิดารัตน คนยืน

0740 นางสาว สุขสันต สารบูรณ

0741 นาย ประคอง สารีแผลง

0742 นาย สุริยา พรมสอน

0743 นาย ประภาส เหงาพันธ

0744 นางสาว ศศิธร สมสะอาด

0745 นางสาว ราตรี แสนลืม

0746 นางสาว ชาติรส พูลผล

0747 นาย นพพร บรรลือทรัพย

0748 นางสาว พิชญชาภัส สุภลักษณทวีกิจ

0749 นางสาว วาสนา สิทธิราช

0750 นางสาว นิภาภรณ อุดมแกว

0751 นางสาว วิราวรรณ อุดมแกว

0752 นาง สไบ นันทะสิงห

0753 นางสาว กนิษฐา ทองทรัพย

0754 นางสาว สายชล ไชยนิยงยศ

0755 นาย กฤตภาส ราหุละ

0756 นาย ธีรวิชญ ศรชัย

0757 นาง หทัยชนก สุดแสง

0758 นางสาว พรทิวา ปตทะมะ

0759 นางสาว เครือวัลย วิรุฬบุตร
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0760 นาย อุทิศ ฝูงดี

0761 นางสาว จิราพร นิยม

0762 นาง ประไพ ฉิมมาลี

0763 นางสาว วนิดา ยอดแกว

0764 นาย สุพงษ ทองวิเศษ

0765 นาย กฤษณพงษ พิศวงปราการ

0766 นาง สลิลรัตน ชาบุญเรือง

0767 นาย ธนวัฒน ไตรรัตน

0768 นาย ศักดา ผาจําปา

0769 นาย ศักดาพันธ พันธุสวัสดิ์

0770 นางสาว สุภัสสร สิมอุด

0771 นาย สันตืสุข ลีสีสุข

0772 นางสาว จุฑารัตน บุญทศ

0773 นาย กฤศวิสุทธิ์ ธีวสุเกิดมงคล

0774 นาย ยรรยง ไชยศรีษะ

0775 นาย วานิชย ธิมา

0776 นาย ฉลอง แสงคํา

0777 นาย สมจิตร พุทธจักร

0778 นาง วิไล พุทธจักร

0779 นาย ทองสวรรค ศรีบุตตะ

0780 นางสาว รัชดา ทานมุา

0781 นาง ปยะมาศ สิทธิผล

0782 นาง ชนิดา ยานุ

0783 นาย ยานุมาศ ยานุ

0784 นางสาว ศศิธร นัยนิตย

0785 นาย อนุพง นามวงค

0786 นาง อุไรรัตน ปสสาสิงห

0787 นางสาว นิภาพรรณ กาคําผุย

0788 นาย วีรวัฒน เพ็งสอน

0789 นาง เพ็ญทิวา สารบุตร

0790 นาย พนิต เกตุทอง

0791 นางสาว จีระนันท พันธเลิศ

0792 นาย ประยูร สนเทห

0793 นาย ศุภนิมิต หนองมวง

0794 นาย พลาย สีจันทรเคน

0795 นาง วนิดา สงางาม

0796 นาย สาธิต สิงหชัย

0797 นาง ไพวัลย แกวใส
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0798 นาย ภัทรนันท ปกปน

0799 นาย วิสูตร สุขสบาย

0800 นางสาว นิศานันท เทียนทอง

0801 นางสาว เลิศรัก ใจกลา

0802 นาย ถิรวัฒน ลาประวัติ

0803 นางสาว พัชรี ทองปด

0804 นาง ตะวันฉาย จําปากุล

0805 นางสาว ศิริพร กัญญาโพธิ์

0806 นาย ประเชิญโชค สมรัตน

0807 นางสาว คณิศร สิงหครุธ

0808 นางสาว ธิมาภรณ คูณพงษ

0809 นาง อนินพร สาธุภาค

0810 นาย มนูญ ตนเกษ

0811 นางสาว วรรณวิศา อินชื่น

0812 นางสาว อินทิรา สาธร

0813 นาย อรรถวิทย กอนคํา

0814 นาง สุพรรณิการ อสิพงษ

0815 นาย คมสันต วิลัยเลิศ

0816 นาง บานเย็น เอกศิริ

0817 นาย บัญชา เอกศิริ

0818 นาง บุญสง บุญสูง

0819 นาง ภาวิณี ศรีดวง

0820 นาง ลินดา วงศใหญ

0821 นาง ปยะวรรณ บุตะเคียน

0822 นางสาว เพ็ญพร จันทะเสน

0823 นาย ประเวช ทัดเทียม

0824 นาง สุวรรณา ดวนใหญ

0825 นาง ประนอม แปนจันทร

0826 นาย กฤตภาส หลักหนองจิก

0827 นาง อุมาพร ชมภูวงษ

0828 นาง ชนากานต นามโคตร

0829 นางสาว รัชณีญา ภูมิออน

0830 นาง ปริศนา เสงโสตะ

0831 นางสาว สุวรรณา เชื้อตาออน

0832 นาง สมร แคนติ

0833 นาง กิติยาภรณ ยวงปรางค

0834 นางสาว ณัฐปาณี ดมอุนดี

0835 นาย พงษสุข สุระเสน



23

เลขที่ผูเขาสอบ ชื่อ - สกุล

0836 นาง คนึงนิจ โสมรักษ

0837 นางสาว อรสุภา วจนะศิริ

0838 นาย พิชิต กงทอง

0839 นางสาว สุกัญญา ศรีลาศักดิ์

0840 นาง สมถวิล สุมาลี

0841 นาง ศิรินุช ฉายแสง

0842 นางสาว กาณนิดา ขามผลา

0843 นาง วิไลวรรณ พงษพิลา

0844 นางสาว ณัฐธภา สิทธิพร

0845 นาง ราวินยี่ พากเพียร

0846 นางสาว รัตนาภรณ ศรีสุข

0847 นาง อรอุมา จันทรแดง

0848 นางสาว กิติยา อัมภรัตน

0849 นาย รัฐกิจ มณฑาจันทร

0850 นาง สมใจ เพียรทํา

0851 นางสาว ปยาพร ชาภูวงค

0852 นาง สุมนทา ปราบเสียง

0853 นางสาว สุพัฒตา สืบใจถา

0854 นาย ทนงเพชร ปราบเสียง

0855 นางสาว จุฑาภรณ งามวิลัย

0856 นาย โจ สินไชย

0857 นาย กฤษณะ บัวเขียว

0858 นาย ประจักษ จุยนิ่ม

0859 นางสาว วาสนา บุตรธิโสม

0860 นาย ขจรเกียรติ อุปยโสธร

0861 นาง ชมพู สารกอง

0862 นาย กฤษธิวัฒน อุดมเดชาเวทย

0863 นาย เกรียงศักดิ์ สารกอง

0864 นาย ไพฑูรย คําสมบัติ

0865 นาง จริยา บุญทัย

0866 นางสาว อรุณี สวัสดี

0867 นาย ถนอม ผิวหอม

0868 นาย บัญญัติ พลสวัสดิ์

0869 นาย อุทัย ขันธุปตย

0870 นาย ชัชชาย เพชรพิมพ

0871 นาง วัฒนพร บุตรสันเทียะ

0872 นาง สุภา ชาติดร

0873 นางสาว กาญจนา คมคาย
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0874 นาย บรรเทิง สุพรรณ

0875 นาง จันทรจิรา ออนผิว

0876 นาย วิสิฐศักดิ์ พิริยานนท

0877 นางสาว ชัญญอร คําแสง

0878 วาที่ร.ต.หญิง ธัญมล ชวงโชติ

0879 นางสาว เบญจวรรณ แกนกายศ

0880 นาย บุญรส พอคาชาง

0881 นางสาว พันนิภา บุญจริง

0882 นาง สออน โลเกตุ

0883 นาย สมภพ โลเกตุ

0884 นาง วิภาภรณ ศรีจันทร

0885 นางสาว ณิชาดา ภูปทมเศรษฐ

0886 นาย รัศมี ชอบศิลป

0887 นางสาว นริศรา พรมบุตร

0888 นาย ปฏิพล อาจหาญ

0889 นางสาว จันทรเพ็ญ นรารักษ

0890 วาที่ ร.ต หญิง วีนารินทร ดอกรักษ

0891 นางสาว กมลทิพย ไชยรัชตะวัฒน

0892 นาง อภิชญา ดอกพอง

0893 นาย ฐิติพงษ พลอามาตย

0894 นาย ยุทธภูมิ สุจารี

0895 นาง วรรณภา บุญมา

0896 นางสาว บุญญาพร สุภิษะ

0897 นาง สุพิทยา โมฆะศิริ

0898 นางสาว จันทรา นนทะการ

0899 นางสาว สุพรรษา อามาตยเสนา

0900 นาย เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ

0901 นาง พัชรา พรหมอารักษ

0902 นาย ชยพล เสนาภักดิ์

0903 นาง จินตนา เชาวชอบ

0904 นาง นาตยา สกุลโพน

0905 นาย สงกรานต ก่ําเสริฐ

0906 นางสาว ไอยดา ทองพูล

0907 นางสาว พิมพ ศรีบุญเรือง

0908 นางสาว รพีพรรณ สีหะวงษ

0909 นาย อัฏฐสิทธิ์ อสิพงษ

0910 นาย วิทยา แหวนหลอ

0911 นางสาว สุมารินทร บัวงาม
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0912 นาย บุญเกิด ทองพันธ

0913 นางสาว สุมณฑา จันทรออน

0914 นางสาว อรยา สาหัส

0915 นางสาว ฐิติพร ศรีพันธ

0916 สิบเอก.หญิง กมลทิพย จันทรคํา

0917 นาง นิรันดร ตะนะสอน

0918 นาง จิราพร ทองศรี

0919 นาย นําพล กิ่งแสง

0920 นางสาว ปทมาภรณ มหิสยา

0921 นาง จินตนา วงษชา

0922 นางสาว พัชรี บุตรสาวะ

0923 นาย วิระวัฒน โสภัณ

0924 นาย ประยม ศิริมา

0925 นางสาว ปณิตา ไชยา

0926 นาย สมนึก ฉวีรักษ

0927 นางสาว ภัทรณัชชา ประสพสุข

0928 นางสาว วิลัยภรณ ศรีสมาน

0929 นาง อมรวรรณ บัวขจร

0930 นางสาว ปรียาศิริ ลอดทอง

0931 นาย วรรณภพ คูแกว

0932 นางสาว เบญจมาศ ลาธุลี

0933 นาย ไตรรงค ทองนาค

0934 นาง มนัชญา สุขทองสา

0935 นาง จีรนันท ศรีบริบูรณ

0936 นาย ณัฐพงษ พลมาตร

0937 นางสาว ธนาพร คงนิล

0938 นางสาว สุทธิดา ดงอุทิศ

0939 นางสาว นุสบา มีศรี

0940 นาย อัมพร จันทา

0941 นาย อนุกูล ศิรินนท

0942 นาย ธนภัทร นอยแกว

0943 นาง วาสนา คลองแคลว

0944 นางสาว เพ็ญทิพย ผาลายทอง

0945 นางสาว อัจฉรา ยืนยั่ง

0946 นาง สมจิตร พิมพา

0947 นาย สิทธิชัย พิมพา

0948 นางสาว พุมพวง สํารวมใจ

0949 นาย ภูวดล ยั่งยืน
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0950 นาย อนุพันธ สุวรรณพันธ

0951 นาย ชลวิทย สิงหกุล

0952 นางสาว ดวงแกว นัธทยาย

0953 นาง นลินี กินาวงศ

0954 นางสาว คัคนานต วะรงค

0955 นางสาว อาฬิสา แสงเพชร

0956 นางสาว ทับทิม สุวรรณกูฏ

0957 นาง ณัฐนี ภูมิพันธ

0958 นาย ธีระศักดิ์ ใยสุข

0959 นางสาว รําไพ พรมโสภา

0960 นางสาว นิ่มอนงค กาญจนพัฒน

0961 นาย วิสุทธิ์ อายุวงค

0962 นาง นิลวรรณ สุริวาล

0963 นางสาว ทิพธัญญา สวัสดิวงษ

0964 นาย กิตติพงษ เสนาะพิณ

0965 นางสาว กันตฐาวนิต ศุภญัจอนันต

0966 นาย ชัยณรงค ฉายสุริยา

0967 นาย วีระพล หวยทราย

0968 นางสาว นิตยา โคตรสมบัติ

0969 นางสาว ชฎาธาร ทัศบุตร

0970 นาย จรูญ ดวงพร

0971 นางสาว จิรภิญญา ชมชื่น

0972 นาย พงษศักดิ์ คํานาโฮม

0973 นาง อริษา แกวพวง

0974 นางสาว จิระนันท มะเดื่อ

0975 นางสาว สุธาสิณี ขันทองไพบูลย

0976 นาย ชัยวัฏฐ แสนทวีสุข

0977 นาย นครินทร อสิพงษ

0978 นางสาว พิสมัย สาวิศัย

0979 นางสาว อุไรวรรณ อุพันทา

0980 นางสาว ปลามมี่ อิดออน

0981 นางสาว ปริยวรรณ สัตบุตร

0982 นาย สิทธิศักดิ์ ทองวิเศษ

0983 นาย สุภาพ แพงมา

0984 นาย กิตติพงษ พรหมทอง

0985 นาย สูติ ปจฉาภาพ

0986 นาย อาทร สาวะพันธ

0987 นางสาว ฐิติยากร ทองเหลือง
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0988 นางสาว อัญชลี กุลวงศ

0989 นาย สุทธิรักษ จงราช

0990 นาย สุริยา นะที

0991 นางสาว ธัญญาภรณ สายกระสุน

0992 นางสาว อรทัย ทองขัน

0993 นาย ประยุทธ ศรีสําราญ

0994 นางสาว สุภาวดี พูลวงษ

0995 นาย ทศพล สังกะสิงห

0996 นาย ชูชีพ สืบทรัพย

0997 นางสาว วนิดา บุญกาญจน

0998 นางสาว กาญจนา เกษแกว

0999 นางสาว อรพรรณ สานุสันต

1000 นางสาว ชุลีพร กระจางจิต

1001 นางสาว ศิริกัญญา ลือนาม

1002 นาง ณัฐวรา พันธหมุด

1003 นาย ชวน จันทรเลื่อน

1004 นางสาว นรินทรรัตน วามะลุน

1005 นางสาว จิตรา นามะลี

1006 นาง สุภิรดา บุญจันทร

1007 นาย กิตติพงษ บุญจันทร

1008 นางสาว ลลิตา อินทรธิ

1009 นางสาว สุมามาล เสาวรศ

1010 นางสาว ศิริวรรณ โพธิ์ทา

1011 นาย ณัฐชนนท ยมผา

1012 นาย ทรงรักษ แอนดราดา

1013 นางสาว วิจิตรา แถวปตถา

1014 นาย ยุทธนา มูลมี

1015 นางสาว วิภาดา ปองปลา

1016 นาย ชาตรี พงษพันธ

1017 นาย วีระศักดิ์ อุดมดี

1018 นางสาว พรพรรณ ผิวผาน

1019 นางสาว คมคาย สายหมั้น

1020 นาย สมคิด โภคสมบัติ

1021 นางสาว ศิริรัตน มาตขาว

1022 นาย สุธี จาตุม

1023 นาง สุชาดา ปุริตานัง

1024 นาง ฐิติญา จาตุม

1025 นางสาว รติยากร ชวดพงษ
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1026 นาย พิชิต จันทรเรือง

1027 นางสาว จิราภรณ อุไรสาย

1028 นาย ราเมศย สุระพันธ

1029 นาย ประดิษฐ ธรรมคง

1030 นาง สิริมน แซอุย

1031 นาง อนุธิดา ขันทะมูล

1032 นางสาว สุพัตรา เสมอภาค

1033 นาย จิระศักดิ์ ชมบุญ

1034 นางสาว ชฎารัตน ปุระมาปด

1035 นางสาว อภิญญา กาฬเกตุ

1036 นาย นพรัตน สงเสริม

1037 นาย ธนกฤต เศรษฐศรี

1038 นาย สุระพล เพ็ญภักตร

1039 นาย สิทธิชัย บุดดีเสาร

1040 นาย พละ พลวุฒิ

1041 นาย ทวีศักดิ์ สมควร

1042 นาย ทวี ศรีออน

1043 นางสาว พานทอง เสามั่ง

1044 นาย อดิศักดิ์ พิพัฒน

1045 นาง พิลาวัลย พลหลา

1046 นาง น้ําฝน บุญรมย

1047 นาง วิไลวรรณ ขันตรี

1048 นางสาว นภา ดวงชัย

1049 นาย ผดุงศักดิ์ ศรีวาส

1050 นาง หนูเล็ก ลาวชัย

1051 นาย กฤษฎา สมคะเณย

1052 นางสาว รติรัตน ศิริวงศ

1053 นาย บุญเลิศ ปลอดปลอง

1054 นางสาว วิไลลักษณ ถอดศรี

1055 นางสาว พิไลภรณ ชารีรัตน

1056 วาที่รอยตรี บูชิต นางาม

1057 นาง อรทัย วุฒิเสลา

1058 นางสาว นวรัตน กลองเสียง

1059 นางสาว ชอผกา วิชาชาติ

1060 นาย อัฑฒสุภัค ฉกรรจศิลป

1061 นาย สมบูรณ พันธบุตร

1062 นาย สิทธิ์ถา จันทรเทศ

1063 นาย ธวัชชัย เติมใจ
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1064 นาย จํารูญ อสิพงษ

1065 นาย โชคชัย ไชยโยธา

1066 นางสาว สุขุมา สีหราช

1067 นาย บุญมี เนื้อออน

1068 นาย ปรัตถกร วงศกาฬสินธุ

1069 นาย สมสนอง พันธจันทร

1070 นางสาว สุพรรษา ชาติเจริญ

1071 นาย สมยศ ภูมิเรศสุนทร

1072 นาย ประเวช ดวงใจ

1073 นาย จินดา คําแกว

1074 นางสาว สุภารักษ แพสุพัฒน

1075 นางสาว อริศรา วงคเสนา

1076 นาย ธีรศักดิ์ รัตนเทวะเนตร

1077 นาง วารุณี นาสินพูล

1078 นาย สมเกียรติ จันทะแสง

1079 นาย สุพัฒน ไชยปญญา

1080 นาย สมหวัง พิทักษา

1081 นางสาว สินีนุช โนนกลาง

1082 นางสาว ปฐมา พรมฤทธิ์

1083 นาย อธิวัฒน กุลบุตร

1084 นาง วรรณี อินทรแกว

1085 นาง สําราญ นามวงศ

1086 นาย เกียรติศักดิ์ พวงพลอย

1087 นาง ศุภกานต กันสูง

1088 นางสาว ยุพยงค พาหา

1089 นาย เทิดศักดิ์ โลนุช

1090 นาย สมโภชน แกวรักษา

1091 นางสาว มินญารัชต วาป

1092 นางสาว สุวพร ผองราษี

1093 นาย ปญญา จิรมหาศาล

1094 นาย บรรจง ควรคง

1095 นางสาว ทองใบ ธานี

1096 นางสาว ชญานิษฐ แกนกาญจน

1097 นาง จันทรา บุญศักดิ์

1098 นางสาว ธิดารัตน ผลจันทร

1099 นาย สมัย ชาเมืองกุล

1100 นาย วัฒนา ทิพอุตร

1101 นาย ทรงชัย จันทพันธ
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1102 นาง สุพัฒน วงษาศรี

1103 นาย สุชาติ สวัสดิ์ไธสง

1104 นางสาว พรพรรณ จันใด

1105 นาย พิเชษฐ หวยทราย

1106 นาย ธนโชติ ดวงตะวัน

1107 นางสาว สุทธิสา แกวสวัสดิ์

1108 นางสาว สมิชา คําผุย

1109 นางสาว สายชล ศรีบูรณ

1110 นาง สิรินทิพยรัตน ศรีสุธรรม

1111 นางสาว ณัฏฐชานันท กมลฤกษ

1112 นาย หัด วรรัมย

1113 นาย กิ่งทอง หาวงศ

1114 นางสาว สรอยสุดา บุตรชาติ

1115 นาย ชยางกูร ชื่นตา

1116 นาย รังสรรค คีละลาย

1117 นาง สุนิสา พลนํา

1118 นาย เสริมพงษ ยวนพันธ

1119 นางสาว กฤตติยา กลิ่นชื่น

1120 นางสาว มุธิตา บุญเนาว

1121 นาง อุบลวรรณ สินทรัพย

1122 นาง สุภารัก โกศล

1123 นาย วิระชัย ทองสามัญ

1124 นาย สมหวัง ระยับศรี

1125 นาย ปยะ จันทรคายโคตร

1126 นาง รัศมี ทองสามัญ

1127 นางสาว จินตนา ศิริวรรณคม

1128 นาย ชุติพันธ พลอยพันธ

1129 นางสาว กานตรวี บุญชม

1130 นางสาว ชลธิชา สุริโย

1131 นาย พุทธิวัตร แสนศรี

1132 นางสาว เบญจลักษณ จันเปรียง

1133 นางสาว มณีวรรณ ดีดวงพันธ

1134 นาง ธนาภรณ ขันคํา

1135 นาง วิไลลักษณ เตชะสุข

1136 นาย สุริยนต หลาคํา

1137 นางสาว อุไร ใจอยู

1138 นาย วรรธนวิชช(เจตนวิชญ) วิเศษหมื่น

1139 นาย อธิวัฒน วราพุฒ
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1140 นางสาว พัชรินทร บุญศรี

1141 นางสาว มุธิตา พิลา

1142 นาง มณฑา ใจหาญ

1143 นาย ธรรมรัฐ เตียนสิงห

1144 นาย วัลลพ ดวงศรี

1145 นางสาว ธิภากร ชิณวงษ

1146 นาย ทนงศักดิ์ พึ่งโพธิ์

1147 นาง ผลทวี ประสานดี

1148 นาง ชลันดา จันทรสาขา

1149 นาง พัทธนันท จินตจํารัส

1150 นาง สายธาร ลาภยิ่ง

1151 นาย ปรีชา วิชัย

1152 นางสาว พิษธพร เติมบุญ

1153 นาย พิเชษฐ บุตรชัย

1154 นางสาว ชไมพร ชมพันธ

1155 นาย คลาย อาจสาลี

1156 นางสาว กมลชนก สืบเทพ

1157 นาย วิระศักดิ์ พันธสาย

1158 นางสาว ธิษณามดี ใจงาม

1159 นาง วงศศิล จันชาลี

1160 นาง เทพนม อินทรีย

1161 นางสาว วารุณี สุขรี่

1162 นาง เกษร ฤทธนพงศธร

1163 นาง สดศรี เคนสุโพธิ์

1164 นางสาว รัชนู ขาวฟอง

1165 นางสาว สุจิตรา สาระราช

1166 นาย นิรันดร อุตสาหะ

1167 นาง จิตรสุดา นามวาท

1168 นาย นคเรศ ชัยศิริ

1169 นาย ธีระวัฒน วีระพันธ

1170 นาย ศิริพงษ ยงทวี

1171 นาง สุธิพร หรเพลิด

1172 นางสาว สาวิตรี สุมาโท

1173 นาง วิยะดา ศรีนวล

1174 นางสาว จันทรา คําลอย

1175 นาย อดิศร สามสี

1176 นาย วันมงคล พยุงวงษ

1177 นาง ประนอม สามสี
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1178 นาย เสถียร บัวเขียว

1179 นางสาว แคทรียา ไชยแสง

1180 นาย วีระชาติ อํานาจวรรณพร

1181 นาง ศิริวัฒน ชมเมือง

1182 นาง พุทศรี จุลจรูญ

1183 นาง ญาณี สีหบุตร

1184 นาง วิลาวรรณ ปทมะ

1185 นางสาว สโรชา พฤกษวัน

1186 นางสาว ปยะพร จันใด

1187 นางสาว ศศิวิมล ปองเพชร

1188 นาง พนมเทียน วิเศษศรี

1189 นาย สุรเกียรติ งีเกาะ

1190 นางสาว สุวรรณี ตอติด

1191 นางสาว ณิชานันท หงษทอง

1192 นาย จักรินทร พันธัง

1193 นาง จารุจิต ฉกรรจศิลป

1194 นาย สมชาย ลิ้มประสาท

1195 นาย วิทยา เพชรรัตน

1196 นางสาว อามีนา ประธาน

1197 นางสาว อํานาจ ทวีสุข

1198 นาย ชญานนท พิมพบุตร

1199 นาง อภิญญา บุญถูก

1200 นาย วานิช นามวงษ

1201 นาย ยุทธพงษ สิงหสร

1202 นาย ภาสกร อุนคํา

1203 นางสาว วรมน เสนคราม

1204 นางสาว ปริยานุช ไชยดี

1205 นาย ชูพงษ ชวดพงษ

1206 นาย เสริมพงษ เมาแรต

1207 นาง ภัทรภร สุระบุตร

1208 นางสาว นภัทร กุระจินดา

1209 นางสาว ภัทราพร ธุนาบาล

1210 นางสาว สุภัสสร บุญนูญ

1211 นางสาว นิภา อินทนิล

1212 นางสาว วีนัส อรรคธรรม

1213 นางสาว โชติกานต ปยะไพร

1214 นางสาว สุธารัตน บุญปก

1215 นาย วสันต วงคศรีทา
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1216 นางสาว พยอม ทองใบ

1217 นาง ศรีวิกร กุลพร

1218 นาย สุนทร มากดี

1219 นาง บัวพิศ มงคลเลิศ

1220 นางสาว อรพรรณ วันบุญมา

1221 นาย นายยุทธชัย ตนเกตุ

1222 นางสาว สมใจ พลเมือง

1223 นาง รัชลัคน โคตรอาษา

1224 นางสาว จันจิรา นิยมพงษ

1225 นางสาว ศศธร มั่นอยู

1226 นาย สืบตระกูล โคตรอาษา

1227 นาง ปฐมพร กาญจนสาร

1228 นางสาว ปยธิดา วิชัยดิษฐ

1229 นาย เลียง อุปมัย

1230 นางสาว จันจิรา เสาทอง

1231 นาย ณัฐพันธ จันสมุทร

1232 นางสาว ศรีสุดา ฐานวิเศษ

1233 นางสาว สุภาวิณี จินามณี

1234 นาย วรเนตร เมืองโคตร

1235 นาย พลวัฒน พันธุสุข

1236 นางสาว รัชฎาวัล พาประจง

1237 นางสาว ณัตตยา กิ่งจันทร

1238 นางสาว อุษณี จันทรเทพ

1239 วาที่รอยตรี สงา ไชยรักษ

1240 นางสาว ปยนุช อนคํา

1241 นางสาว รัตนาภรณ พุมจันทร

1242 นางสาว นิตนิญา มาคะวงค

1243 นาง วีระยา คําแสนหมื่น

1244 นาย ศิริพล บุพศิริ

1245 นางสาว เพ็ญนภา กระดาษ

1246 นางสาว อชิตชญาน กาทอง

1247 นางสาว ฐินันทพัทธ รวมธรรม

1248 นาย ณภัทร พลอํานวย

1249 นาง พัชรี มีเที่ยง

1250 นางสาว ประภาพร อุนศรี

1251 นาย สมร ไชโยธา

1252 นางสาว จีรวรรณ บุญปลอด

1253 นางสาว วรรณา บุญปลอด
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1254 นางสาว วรรณิดา สุภาพวง

1255 นางสาว สุกัญญา คงโท

1256 นางสาว รุงนภา สิงหโคกกรวด

1257 นาง วัชรี จันทรผาย

1258 นาย อุทัย ไชยศรี

1259 นาย ทรงเทพ จันทรผาย

1260 นาย มนตรี แกวพวง

1261 นางสาว มินนา กงลอม

1262 นางสาว ภัสสร ศรีดาโคตร

1263 นางสาว ศันสนีย วงศชะนะ

1264 นาย อิทธิพงษ ขุมทอง

1265 นาย ศิโรดม ดาบทอง

1266 นาย ปญญา จันทรวัติ

1267 นางสาว อรุณวิลัย ศรีวิชัย

1268 นาง พิสมัย ศิริมา

1269 นางสาว พัชรา ดีพรหม

1270 นางสาว นริศรา โสมดี

1271 นาย วีระศักดิ์ สุขเลิศ

1272 นาย วชิร งามลวน

1273 นาย กมลชัย มวงคู

1274 นาง รัญชิดา หวังผล

1275 นางสาว มะลิวัลย ทองพิมพ

1276 นาย ภัทรชัย สําแดงภัย

1277 นาย อนุลักษ แกวคูนอก

1278 นาย ชัชวาลย นอยสุวรรณา

1279 นางสาว ศิรินันท งามฉลวย

1280 นาย สมบัติ วายทุกข

1281 นาย ณรงคศักดิ์ นวลทอง

1282 นางสาว รุงฤดี ศรีชัยวาน

1283 นางสาว อนุสรา เทพารักษ

1284 นาง พยอม โคตรวันทา

1285 นาง วลัยรัตน การะเกษ

1286 นาย นิวัฒน พวงศิริ

1287 นาย อดุล การะเกษ

1288 นางสาว สุภาวดี บุดดาหวัง

1289 นาย คมสัน รัตนสีหภูมิ

1290 นาย สํารอง สมหมาย

1291 นาย วุฒิวัฒนา เพ็งชัย
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1292 นางสาว นรินธร วงสีสา

1293 นาง ปริญญาพร ไชยเกิด

1294 นาย ชนะ หอมจันทร

1295 นางสาว เกศสิรินทร ณุวงษศรี

1296 นางสาว จันทรเพ็ญ ศิลารักษ

1297 นางสาว สุวรุณ อบอุน

1298 นาย เชษฐา คันธจันทร

1299 นางสาว สุดาวรรณ มิระสิงห

1300 นาย ธีระชัย นอยทรงค

1301 นาย อนุวัช คําลาน

1302 นาง จีรนันท อิงไทย

1303 นาง จินตนา บุญยิ่ง

1304 นาย อุเทน บุญยิ่ง

1305 นาย บุญพรอม สีวิสุทธิ์

1306 นางสาว ทิพรัตน แสนกลา

1307 นาย ไมตรี อรุณเพลิด

1308 นางสาว ทิพยธิดา สินทรัพย

1309 นาย พิชัย ทองเฟอง

1310 นาย นนทธวัฒน ยอดอินทร

1311 นาย แววประกาย พันธเลิศ

1312 นาย นิยม สินทรัพย

1313 นาง ชนัดดา สุรินทราบูรณ

1314 นาย ธนวัฒน มัธุรัตน

1315 นาง วรรณวิมล ศรีคุณ

1316 นางสาว มณีรัตน จันทมั่น

1317 นาง ทิพวรรณ แกวออนตา

1318 นางสาว สุธาทิพย เกษียร

1319 นาย สุวรรณ โสพัฒน

1320 นาย ชัชวาลย ประภาสัย

1321 นาย กําธร ปุญญเนตร

1322 นางสาว ปยนันท จําปาทอง

1323 นางสาว สุพรรณีย สาระพันธ

1324 นางสาว เรืองรวี มาบิดา

1325 นาย ประสิทธิ์ มณีโสม

1326 นาย นิธิศ เอกธนาจิรกุล

1327 นาย สุรพล แสงทอง

1328 จ.ส.อ. อิทธิพล นามคํา

1329 นางสาว พิมพชนก บุญเรือน
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1330 นางสาว นิภาพร ภูมิสิงห

1331 นางสาว สุพัตรา สีกะชา

1332 นางสาว ญาตาวี สุขชวย

1333 นาย จิรัฏฐ สาลีพิมพ

1334 นาย ศีลวัต รัตนพันธ

1335 นางสาว เพ็ญนภา วิสุงเร

1336 นาย ไชยพงศ สะอิ้งทอง

1337 นางสาว ณัฏยาพร พรมดวง

1338 นาง สุมาลี ผลคํา

1339 นาง ณัฐฐา ลองลอย

1340 นาย ยศ บัวหอม

1341 นาย วิลุน มนตรี

1342 นาย อนุสรณ จันทสิทธิ์

1343 นางสาว ขนิษฐา คําวัน

1344 นาย เอกภพ คําวัน

1345 นาย ปฐวี สาระติ

1346 นาย ศุภกิจ ลีประโคน

1347 นาง วนิดา อินทรโสม

1348 นาย สุชาติ พอกกลา

1349 นาย ตะวัน กิมยงค

1350 นาง กิ่งเพชร แกวสิงห

1351 นาง วาสนา ถาเกตุศรี

1352 นางสาว ปภัสรา คนหาญ

1353 นางสาว ปรานุทัย สารรักษ

1354 นาย วิชา กอแกว

1355 นาย สมัย พูลทอง

1356 นาย ไพรัช จันทพันธ

1357 นาง เพ็ญทวี กอแกว

1358 นางสาว จุฬาลักษณ ประทุมคํา

1359 นาง กลิ่นสุคนธ แสงแกว

1360 นางสาว พรศิริ วงษดี

1361 นาง บังอร อุทานัง

1362 นาง นงลักษณ สีโวหะ

1363 นางสาว สุคนธทิพย จิตโชติ

1364 นาย สุรพล สาริกา

1365 นาง กอยใจ ศรีพรม

1366 นาง เสาวลักษณ ทองทับ

1367 นาง รําไพวัลย นาครินทร
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1368 นาย ชัชวาลย บุระวงค

1369 นาง ธนิฏฐา กันแกว

1370 นาย อุกฤษฏ อําไพพันธุ

1371 นาย คําสอน โพธิวัฒน

1372 นาย นัฐพงศ สารธิมา

1373 นาย สมพงษ บุญจอง

1374 นาย ทรงศิลป ซึ่งเสน

1375 นาย พราว พุฒพิมพ

1376 นาง ปวีณา สายสั้น

1377 นาย อนุพร นิลหลา

1378 นาง ไพรินทร ปฏิโชติ

1379 นาย ทวีวัฒน ภัทรวีรโชติสกุล

1380 นางสาว เดือนเพ็ญ ตามสีวัน

1381 นางสาว วรรณิศา สายมาลี

1382 นาง อรทัย สินศิริ

1383 นาย ชาตรี สาทําโล

1384 นาง ธนัญญา ยั่งยืน

1385 วาที่ ร.ท. อนุชา โอษะคลัง

1386 นาย เกรียงไกร โพธิ์เงิน

1387 นางสาว ภาสินี มวงใจเพชร

1388 นาย ชัยยุทธ ละครวงษ

1389 นาย กาจพล ผิวงาม

1390 นาง สุทัย วงษใหญ

1391 นาย เสถียร โนนนอย

1392 นาย ทวีศักดิ์ สิมณี

1393 นางสาว นฤมล สิงหสวัสดิ์

1394 นาง ทักษิณา ธานี

1395 นาง ชุลี เกษี

1396 นาย หรรษา ทีฆะกุล

1397 นาย ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์

1398 นาง สําเนียง ทีฆะกุล

1399 นาย ไมตรี ยศวิจิตร

1400 นาง สุพัตรา ธรรมบุตร

1401 นาง นิตยา มากะเต

1402 นางสาว พัชรี ทิพวรี

1403 นาย ปรีชา ยิ่งชื่น

1404 นาย ทวีศักดิ์ ปดเต

1405 นางสาว ยุภาพร สืบสุนทร
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1406 นาง มะลิวัลย สุจริต

1407 นางสาว หนูพร ยืนยั่ง

1408 นาย ธานี ศรีสองเมือง

1409 นาย อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน

1410 นางสาว จิราลักษณ เพชรสุริยวงศ

1411 นาง จุฬาทิพย ชนะบูรณ

1412 นาง ไลออน มาหา

1413 นาง ทัศนีย อินออน

1414 นาง อิศราภรณ มณีใส

1415 นางสาว จันทรจิรา เพิ่มพูล

1416 นาย อุทิศ พิทักษา

1417 นางสาว ทิพยธิดา จําปาเณร

1418 นาง ปยะมาตร แกวศรีนาก

1419 นาย วิรัตน วายทุกข

1420 นาย สังวาล ศิริวรรณคม

1421 นาย สังวาลย บุญโต

1422 นางสาว สุดาทิพย สุวอ

1423 นาง มะลิดา กลางประพันธ

1424 นาง เยาวลักษณ สิมแสน

1425 นาย สาคร สิมแสน

1426 นางสาว จันทรสด พรหมรินทร

1427 นาง กัญญาพัชญ อุดร

1428 นาย คําปน จันทรชนะ

1429 นาง บานเย็น จันทรชนะ

1430 นาย วีระ ศิริวรรณ

1431 นาย จิรพงษ สีหบุตร

1432 นาง กานตพิชชา วิจารณ

1433 นางสาว สุกัญญา บัวจูม

1434 นางสาว ขวัญจิตร ศรีชาคํา

1435 นาย สุกรี โสพัฒน

1436 นาย ธงศักดิ์ เกิดสุข

1437 นางสาว สุกานดา ศรีทานันท

1438 นาย กิตติคุณ แสวงสุข

1439 นาง จินตนา พลเทพ

1440 นาง บุษรินทร แสวงสุข

1441 นาย สมบัติ สมนอย

1442 นาย โกเวช ทองเทพ

1443 นาย อนุสรณ บุญทรง
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1444 นาง ประภัสสร ทองเทพ

1445 นาย อํานาจ สลับศรี

1446 นางสาว ไพรินทร บุษบงก

1447 นาย บุญสง อินออน

1448 นาง โสพิศ ฉัตรทอง

1449 นาย ปานทอง ผุดผอง

1450 นางสาว เพ็ญนภา ปากดี

1451 นาย กันตภณ เตชะสุข

1452 นาย เชาวฤทธิ์ บุญลี

1453 นาง สะอาด ศิริมงคล

1454 นาง นันทิดา กอออน

1455 นางสาว อัญชิษฐา จันทะโคตร

1456 นาย อรรถวิทย วงศมณี

1457 นางสาว รณิดา กอมณีย

1458 นางสาว ศรีสมบูรณ คําผง

1459 นางสาว ขวัญเนตร สุขประดิษฐ

1460 นาง บังอร ทองนอย

1461 นาง ณัฐกานต กันสาย

1462 นางสาว จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน

1463 นาย ณัฐดนัย จันทา

1464 นางสาว เพ็ญพิมล ทองเทพ

1465 นางสาว สุภารัตน กาละปตย

1466 นางสาว สมฤดี เตยชันชะ

1467 นางสาว ชยณัฐ มงคล

1468 นาง สุมาลี ภูลําพงษ

1469 นางสาว ขวัญฤทัย ศิริคํา

1470 นางสาว สุมาพร เจนจบ

1471 นางสาว ปณิสรา เรืองดี

1472 นาง สมสวย คําอู

1473 นาง พิมพลดา สีดาฐิติวัฒน

1474 นาย ณัฐพงศ เมืองโคตร

1475 นาย ณฐพล มานะสถิตพงศ

1476 นาย ไพฑูรย เดชหาญ

1477 นางสาว ยุพินพร เขตสกุล

1478 นาง วันเพ็ญ เถาวทุมมา

1479 นางสาว วราพร ทัศบุตร

1480 นาง กนกอร สันตะวงค

1481 นาย ภิศักดิ์ พรรณาภพ
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1482 นาย เทอดชัย ทองอุน

1483 นางสาว อัญชนามณี พรรณาภพ

1484 นางสาว พรอนงค อินทนิล

1485 นาย สุวรรณเนตร คํากงลาด

1486 นาย ปญญากร คําสุข

1487 นาง อรวิชญ พาริหาญ

1488 นางสาว วรพิชชา สิมาทอง

1489 นาง จริยาวดี ภูโท

1490 นาง นิตยา ศรไชย

1491 นาย ภูบดินทร บุญศักดิ์

1492 นาย เอกชัย อินหงษา

1493 นาย พรทวี สุวรรณพรม

1494 นาง จันทิมา ดวงแกว

1495 นางสาว ลลิตา มาพงษ

1496 นางสาว จิราพร โพธิ์ทา

1497 นางสาว สุวิมล สาระกาล

1498 นาง สุพัตรา ประสมพันธ

1499 นาง ฉวีวรรณ พวงมาลัย

1500 นางสาว ศุภักษร ชมเมิน

1501 นางสาว ณัฐสิมา ประสานสุข

1502 นางสาว สุวพิชชา ประกอบจันทร

1503 นางสาว จันทรสุดา สิงหขันธ

1504 นางสาว นวลอนงค ศรีสุพรม

1505 นางสาว นุชนารถ เพ็ชรศรี

1506 นาง จรวยพร ผองแผว

1507 นางสาว ศุภานัน รจนัย

1508 นาง สุมนา จันทรหอม

1509 นาง เพ็ญศรี สรสิทธิ์

1510 นางสาว ปพิชญา ตาทอง

1511 นางสาว กฤชมล สมรักษ

1512 นาง สุทธิวรรณ ประภาสัย

1513 นาง สุภาพร คงธาดากุล

1514 นาย สันติ พินิจชัย

1515 นาง เพียงลัดดา ผิวเพชร

1516 นางสาว กิตติยา ฟาเลื่อน

1517 นางสาว พิชญา วิลุน

1518 นางสาว วงคเดือน วงศดวง

1519 นาง บรรจง สรอยคํา
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1520 นาย บัณฑิต สรอยคํา

1521 นาย อุดมศักดิ์ คําสิงห

1522 นาย มนตรี จันทา

1523 นาง อนุรักษ สายสุข

1524 นาย ทองคํา อินตะนัย

1525 นาง นิธินาถ ทุนนาน

1526 นาย รุงวิทย วิวรรณพงษ

1527 นาย วรัญู จันทรละออ

1528 นาย ศิระ หลาธรรม

1529 นาย ประสิทธิ์ ถามะพันธ

1530 นาง หนูเวียง ตันสกุล

1531 นาย นายวีรยุทธ แสงสอง

1532 นาย เอกภพ ไชยสัจ

1533 นาย สงกรานต สรอยเพชร

1534 นาย ลําครอง ดวนใหญ

1535 นาย อุเทน จันทรไข

1536 นาง ปฏิมา คลังสมบัติ

1537 นางสาว ปยานุช สมเทพ

1538 นาย สุจินต ศรีสมุทร

1539 นาง เกษา โกพลรัตน

1540 นาย อิสระ ยาวะโนภาส

1541 นางสาว ปนิตา เข็มเพ็ชร

1542 นาง วิลาวัลย ใยอิ้ม

1543 นางสาว เทวารักษ อุนวงศ

1544 นางสาว รัตนติกร นามาก

1545 นาย วิชิต กาลจักร

1546 นาย สุริยา ดอกบัว

1547 นาย ประกฤษฎาพร พิมณุวงศ

1548 นาง บัวผัน วงษา

1549 นาง สาลินี สุดเทวา

1550 นาย วิระ พวงจันทร

1551 นาย ประหยัด โพธิ์ไทรย

1552 นาย อนุชา นิลนาฏ

1553 นางสาว พัชรีย ทรงงาม

1554 นาย พนา มิ่งไชย

1555 นาย พงษยุทธ สมศักดิ์สิริวัฒน

1556 นางสาว ชุติมา ปญญาแกว

1557 นาย สมัย คําเหลือ
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1558 นาย สุพัฒน ในทอง

1559 นาง ขวัญฤดี ปดตาเนย

1560 นาย อธิวัฒน คําพันธ

1561 นาย รังสรรค ศรีคราม

1562 นาย อําไพ บุญสาร

1563 นาย วิโชติ ผาผิวดี

1564 นางสาว ปพิชญา วงศาลา

1565 นาย ปยวัฒน ประสารสืบ

1566 นางสาว ประภัสสร คําปอง

1567 นาย สุรเดช บุญออม

1568 นาย ไพฑูรย เขียวสุข

1569 นาย ชัยยศ ศรีรักษ

1570 นาย บุญเพ็ง คําใย

1571 นาย มานะ ภูมิพันธุ

1572 นาย อภิชาติ สานุสันติ์

1573 นาย ธีรวัฒน เพชรไกร

1574 นาย ประยงค พากเพียร

1575 นางสาว ดวงจันทร สมพร

1576 นาง ฤทัยภัทร ชัยพงษ

1577 นาย วิรัตน รากทอง

1578 ส.อ.ญ สายทอง แกนสิงห

1579 นาย ณัฐวุฒิ แทนศิลา

1580 นางสาว ธิญาพร รอบโลก

1581 นาย กิตติโชค ปกปอง

1582 นาย ครรชิต นามไพรสันต

1583 นาย เสนาะศักดิ์ เขตจอหอ

1584 นางสาว น้ําผึ้ง สยุมพร

1585 นางสาว สุจิตรา จารุจิตร

1586 นาย ฤทธาธร ดอกพอง

1587 นางสาว ธาราทิพย กอนทอง

1588 นางสาว พัชรี ศรีอินทร

1589 นาย มานิจ เขียวมะณี

1590 นาย เกรียงชัย เอกา

1591 นาย พงษศักดิ์ แสงแกว

1592 นาย วัชรินทร ธรรมบุตร

1593 นาย วรุตติ์ จันทรสองศรี

1594 นางสาว วสุธิดา ศิริสาขา

1595 นาง ปาริชาติ ทินวงศ
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1596 นาย เกรียงศักดิ์ ทินวงศ

1597 นาย อุทัย นิปจการสุนทร

1598 นางสาว ศิรินันท สุขศรี

1599 นางสาว เฟองฟา พูลสวัสดิ์

1600 นางสาว จิตมณี ศรีตะสาร

1601 นาย ณัฐวุฒิ จันทรสวาง

1602 นาย สมชาย หาริกะ

1603 นาย เสกสิทธิ์ จงรักษ

1604 นาง สุกัญญา ละอองศรี

1605 นางสาว สายรุง บุญเลื่อน

1606 นางสาว นิจนิภา โมคศิริ

1607 นาย จิราคม สิงหคํา

1608 นางสาว วรรณรท สายเนตร

1609 นาย ธนชณ จันทรหมื่น

1610 นาย ธีรัช มีศรี

1611 นางสาว อังสุมาลิน นาคํา

1612 นาง จิตรานุช ไพรจันดา

1613 นาย มีชัย เพชรโรจน

1614 นาย อารี บุตรสอน

1615 นางสาว พาวิณี สุคําภา

1616 นาย คมกริช แสงสุรินทร

1617 นางสาว กฤติกา สุภรัมย

1618 นาง อมรรัตน อารีย

1619 นาง ศิริรัตน เพิ่มผล

1620 นาย ธวัชชัย มณีวงษ

1621 นาย วิชัย อุนแกว

1622 นาย วิลาศ คําแพงศรี

1623 นางสาว พิชญสุดา เชิดสกุล

1624 นาย จํารัส สิงหแจม

1625 นาย ถนอม แสนกลา

1626 นางสาว เพ็ญโฉม เกษชาติ

1627 นาย จตุรพิธ สมหอม

1628 นาย วิษณุพร รุงเรือง

1629 นางสาว กุลธิดา ภารการ

1630 นางสาว สายสุดา เกษชาติ

1631 ส.อ.หญิง ขมาภรณ พสุนนท

1632 นาง สุภัทรา บุญไทย

1633 นาง อุไรวรรณ จันทรสาขา
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1634 นาง นุจเนตร นัยกุล

1635 นาย ดนุสรณ คงศิลา

1636 นาง คําเลิง พันโกฏิ

1637 นางสาว ชยามล ใครนุนสิงห

1638 นาย ปน นันทะเสน

1639 นาง สุเพ็ญณี สงเสริม

1640 นาง สุภาวดี นันทะเสน

1641 นาย กิตติศักดิ์ คัมภทวี

1642 นาง วนิดา จันทรแกว

1643 นางสาว รัตนา สาธุภาค

1644 นาง อัมพร ไชยยศ

1645 นาย คําเพียร ผองศิลป

1646 นางสาว จุรากร อินตะหนิ้ว

1647 นาย วิทยา ทรงกรด

1648 นางสาว จุฑามาศ เบาคํากอง

1649 วาที่ รอยตรี ปริญญา ถึงแสง

1650 นาง สมเย็น ประดับศรี

1651 นางสาว สมศรี เพชรงาม

1652 นาง สุภาพร แสนปุชุม

1653 นาง อรุณรัตน บุญเฟรือง

1654 นาย พิเชต แสนปุชุม

1655 นาย ประเสริฐ ธานีพูน

1656 นาย ศักดิ์สิทธิ์ สีแสด

1657 นาย นิตย จันทรเรือง

1658 นาย ณภัทร จุลทัศน

1659 นางสาว พัชรินทร เข็มทอง

1660 นาย สราวุธ วิชาพูล

1661 นาง หนูเพียร มัศยามาศ

1662 นาย ประจักษ มีวงษ

1663 นาย พงษพันธุ พันธุงาม

1664 นาย นิวัตร ศรีเล็ก

1665 นางสาว ปวีณา ประดับเภท

1666 นาย ธนสิทธิ์ สุจริตภักดี

1667 นางสาว นฤมล คําสมบัติ

1668 นางสาว ปยะพร สีมืด

1669 นาง นวลละออง พุทธรักษา

1670 นางสาว วราศิณี พันมุข

1671 นาง รุงพิทยา หาญพละ
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1672 นาง เจนจิรา พิมพวัน

1673 นางสาว รัชนารี บุญตา

1674 นาย เพียร สาวันดี

1675 นางสาว  ุยุวธิดา ศรีนนท

1676 นาง อุบล ศรีสมภาร

1677 นางสาว อาทิตยพร สายเนตร

1678 นาย ธวัชชัย บุญขาย

1679 นาย นิพันธ ศรีดี

1680 นาย บุญสง จันทรฉาย

1681 นาย อํานวยชัย วงษา

1682 นาย สุเวช หนองหงอก

1683 นางสาว วชิราภรณ เชิงยุทธ

1684 นาย วุฒิชัย ศิลารักษ

1685 นางสาว นภาพรรณ หวยทราย

1686 นางสาว เจริญศรี หมายมั่น

1687 นาย อภิชัย สะดีวงศ

1688 นางสาว สุพิฬชาย แกวทอง

1689 นาย ณรงค วราพุฒ

1690 นาย สุทวิทย พิมพวงศ

1691 นาย พรชัย ศรีปตเนตร

1692 นางสาว นลินี มุทธเสน

1693 นาง นงลักษณ นวลผิว

1694 นาย ปุลวัชร อาจโยธา

1695 นาง ลูกศร สาริกา

1696 นาย รัชพล สมานจิตร

1697 นาย ขวัญชัย พันธสีมา

1698 นาย อลงกรณ สาริกา

1699 นางสาว อนัญญา พันธทอง

1700 นางสาว จิตราพร เรือนเจริญ

1701 นาย สายชล ละครวงษ

1702 นาง ปฐมา สุวรรณพรม

1703 นาย ธีระยุทธ สาสาร

1704 นางสาว พิสมัย ตาดมวง

1705 นาย อรุณ ฉายแสง

1706 นาย ประดิษฐ ไชยสังข

1707 นาย เมธี สรรพศรี

1708 นาง จิราภรณ คําแกว

1709 นาย พงศธร ลุงไธสง
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1710 นาย วรรณวัช ประภาสัย

1711 นาย ธีรวัฒน พิมพชาย

1712 นาง วิลาวรรณ ยิ่งสุข

1713 นางสาว อารยา ภูทอง

1714 นาย นิคม บุตรงาม

1715 นางสาว กฤษดาวัลย เตียนสิงห

1716 นางสาว นริศรา อารีรักษ

1717 นาย อนุพันธ ประจํา

1718 นาย ฤทธิรงค โนนใหญ

1719 นางสาว ชนิสรา สังฆะศรี

1720 นาง วิลาวัลย อิงชัยภูมิ

1721 นางสาว อัญชลี จันทะแสง

1722 นาง สุภาพร มาลาศิริ

1723 นางสาว ปณฑิตา สุขุมาลย

1724 นาย เอกสิทธิ์ ปรางคปรุ

1725 นาย ธนภัทร พงษทอง

1726 นาย สมชาติ ยอดดี

1727 นาย ธีร บังเอิญ

1728 นางสาว วนิดา บุญประสิทธิ์

1729 นาย ธัชนนท คําใสย

1730 นาง วาสนา ภูมีคํา

1731 นาย อิทธินันท อินโสม

1732 นางสาว มณีวรรณ ปญญางาม

1733 นาย สมบูรณ ทองสูบ

1734 นาย พัฒนชาติ เกษรบัว

1735 นางสาว จรรยาวัณณ มะลิย

1736 นางสาว อรอนงค บุรีเลิศ

1737 นางสาว นิภาภรณ แสงสอน

1738 นาย เสนหศักดิ์ สีหารัตน

1739 นาง วรรณพร นุตสถาปนา

1740 นาย พงศภณศ ศรีสมบูรณ

1741 นาง รัฏฏิกรษ ศรีสมบูรณ

1742 นาง นวรัตน บุญกัณหา

1743 นาย วณิกเกียรติ์  ิ่ยิ่งพันธ

1744 นาย บุญมี เลคะฉันท

1745 นาง ธิดารัตน ยิ่งพันธ

1746 นางสาว ภานุชนาถ สายบัว

1747 นาง ปราณี ศรีแสน
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1748 นาย นพดล ศุภโกศล

1749 นาย ชัยพจน ถาวร

1750 นางสาว นลินนิภา คํานึก

1751 นางสาว น้ําผึ้ง กางหอม

1752 นาย ไพฑูรย สาธร

1753 นาง วรพรรณ สาธร

1754 นาย ศรายุทธ ภานุมนตวาที

1755 นาย ทวีศักดิ์ มาลา

1756 นาย วรเชษ พิมณุวงศ

1757 นาย ธีรศักดิ์ แยมศรี

1758 นางสาว นิศารัตน แพงศรี

1759 นางสาว ฉัตรวิไล ลีสาวงษ

1760 นางสาว อริษา ไทรสงค

1761 นางสาว สกาวรัตน ตียาพันธ

1762 นางสาว นาตยา ดีแปน

1763 นาง นีรนุช บุญหนัก

1764 นาย คําชาน บุญหนัก

1765 นาง ทิพยพร วงษสมศรี

1766 นาง วิคิด ทองสถิตย

1767 นาย กฤษณพิสิษฐ พิมพภาค

1768 นาย เชียรชัย นอกไธสง

1769 นาย สมชาย นิลแกว

1770 นาย ณัฐพล ปยะพันธ

1771 นาง นิยาวัน เลิศชาญ

1772 นาย วิทิน สรอยเพชร

1773 นาย ไกรสร ไชยทอง

1774 นางสาว วราพรรณ ลิลัน

1775 นาง ณัฐชา คําหลอ

1776 นาย บุญทศ ประจําถิ่น

1777 นาย ศรวัสย กลิ่นหวาน

1778 นางสาว ศิริพรรณ วามะลุน

1779 นาย นิยม จันทรนวล

1780 นางสาว อําไพ มะลิ

1781 นาย ธีระพงษ แดนดี

1782 ส.อ. ภัทรพงษ ธรรมคงแสงกุล

1783 นางสาว ศศิพิมล วิเศษ

1784 นาง ศศิกานต ศรีดี

1785 วาที่ ร.ต. กิติศักดิ์ ศรีดี
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1786 นาง Janchai Rueangboon

1787 นาย สมบัติ ประคองกลาง

1788 นาย คมกฤช ทองแพรว

1789 นางสาว จินตนา เรืองจันทึก

1790 นาง โสมนันท อินพานิช

1791 นาง รําไพ ศรีพลัง

1792 นาง วนิดา เยระบุตร

1793 นางสาว วชิรญาณ เดชสอน

1794 นาย ชาญวิทย วงษโสภา

1795 นางสาว ประภาพร มั่นทน

1796 นาย นิธิ คําตัน

1797 นาย อภิวัฒน ลุนละบุตร

1798 นางสาว จุฑารัตน เบญมาตย

1799 นาย ชาญ ไชยรักษ

1800 นางสาว กีรติกาญจน ดวงพระจันทร

1801 นางสาว อรทัย อุทโท

1802 นางสาว อรุณฉาย เฉียบแหลม

1803 นางสาว นิตยา เมินหา

1804 นางสาว ทิภาภรณ ศิลาลัย

1805 นาย เมทรา พาราศรี

1806 นางสาว รัตนากร สมอาษา

1807 นางสาว เฉลิมขวัญ ขุนทวี

1808 นาง ภัคจิรา ฝอยทอง

1809 นาง ทวีติยา จันคณา

1810 นาย สะอาด วิเศษสังข

1811 นาง ปยะภรณ กองเงิน

1812 นาย เอกลักษณ พิมสอน

1813 นาย พัฒนพงษ คําดี

1814 นางสาว พรทิภา เนื้อทอง

1815 นางสาว ยุคลธร ทาสระคู

1816 นาย ธนิศ คํานึง

1817 ดร. กุลชญา ลอยหา

1818 นางสาว วีราภรณ คําศรี

1819 นางสาว นิ่มละมัย หนูก่ํา

1820 นาย ทรงพล สุวรรณศรี

1821 นางสาว จันทรเพ็ญ ราชสมัคร

1822 นาย ประมวล สุตะพันธ

1823 นางสาว สุปรียา ประชาราษฎร
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1824 นาย ไสว คันธจันทร

1825 นาง อรทัย วงศขันธ

1826 นาย ปภพ วงศขันธ

1827 วาที่รอยโท นัธทวัฒน เรือนพิมพ

1828 นาง สุกัลยา คันธจันทร

1829 นางสาว ระดาพร วงศจันทร

1830 นางสาว พิมลพรรณ สายแกว

1831 นางสาว วัชรินทร กรวยสวัสดิ์

1832 นางสาว เยาวพา เสนสร

1833 นาย สุบรรณ ศรีคอ

1834 ส.อ. อาทิตย ริทัศสาร

1835 นาย กฤษฎา หงศาลา

1836 นาย จักรกฤษณ สูงรัง

1837 นางสาว มาริษา เครือเขื่อนเพชร
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