
ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

1 62110001 นางสาว เก็จแก้วรัศมี เนตรน้อย

2 62110002 นาง เก็จชณัฐ คุ้มอิ่ม

3 62110003 นาง เกตุกัญชญา ณีฤาห์ฏิ

4 62110004 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีไกรสิทธิ์

5 62110005 นางสาว เกวรินทร์ เล่ียมวไิลรัตน์

6 62110007 นางสาว เกษกาญ ชุณหวริิยะกุล

7 62110008 นางสาว เกษร บ่ายนุ่น

8 62110009 นางสาว เกษราภรณ์ คนเที่ยง

9 62110010 นาง เกษวลัลีย์ พรีศักด์ิ

10 62110011 พ.ต.หญิง เกษศิรินทร์ สุจาคํา

11 62110012 นางสาว เกษสุดา เดชดํารงค์ศักด์ิ

12 62110013 นางสาว เกสร จุย้วอน

13 62110014 นาย เกียรติศักด์ิ ยัง่ยืน

14 62110015 นาย เกียรติศักด์ิ ชีระพันธ์

15 62110017 นาย เกียรติศักด์ิ คําใส

16 62110018 นางสาว เกือ้กูล กาญจนะกัณโห

17 62110019 นางสาว เข็มทอง ช่างสม

18 62110020 นาย เจกิตาน์ ทรานุรักษ์กุล

19 62110022 นาย เจตน์ พัฒนเสรี

20 62110023 นาย เจตพล วอ่งไวพาณิชย์

21 62110024 นาง เจนจิรา หะทะยัง

22 62110025 นาง เจนจิรา ดิลกกุลเวช

23 62110026 นางสาว เจนฟาง ถิรกันทร

24 62110027 นาย เจริญ วงค์คํา

25 62110028 นาย เจริญ อนุนิวฒัน์

26 62110029 นาย เจริญชัย อึ๊งเจริญสุข

27 62110030 นาย เจษฎา นาคะบุตร

เอกสารแนบ 1

รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชพี

รายงานตวัเวลา  07.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00น.

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี
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28 62110031 พระมหา เจิม สุกรรณ์

29 62110032 นาง เจียมจิตร เสาสุทธิ์

30 62110033 นางสาว เจียระไน ธนัตถ์กิตต์ิ

31 62110034 นาง เจือจันทร์ บุญสม

32 62110035 นาย เฉลิมธญภณ ฤกษ์ดี

33 62110036 นาย เฉลิมพล อารีย์เกือ้ตระกูล

34 62110037 นาง เฉลียว เตมีศักด์ิ

35 62110038 นาย เชลงศักด์ิ พระคุณรักษา

36 62110039 นางสาว เชาวดี สิทธพิิทักษ์

37 62110040 นาย เชิงชาย ไทยปิยะ

38 62110041 นาย เดชเด่น พุทธาภรัิตน์

39 62110042 นาย เดชพล ภวูชิยาพงศ์

40 62110044 นาย เดชอิศม์ โตชัยกุล

41 62110046 นาย เดธาวธุ รักษาศิลป์

42 62110047 นางสาว เดือน ฤทธี

43 62110048 นางสาว เดือนเพ็ญ มังงกร

44 62110049 นาย เติม พึ่งภกัด์ิ

45 62110051 นาง เตือนใจ จันทร์เล่ือน

46 62110052 นาง ๋๋เตือนใจ กัทลีพันธ์

47 62110053 นางสาว เธยีรรินรดี วสุิทธแิพทย์

48 62110054 นางสาว เนรมิตราวดี สีสุด

49 62110055 นาย เนรัญชรักษ์ ทองดี

50 62110056 นาง เบญจพร กาวชิัย

51 62110057 นางสาว เบญจพร คงคามี

52 62110058 นางสาว เบญจมาพรหม์ วรีะธรรมนูญ

53 62110059 นาง เบญจมาภรณ์ กล่ินภริมย์

54 62110060 นาง เบญจมาศ พันธพ์ิทักษ์

2/80



ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

เอกสารแนบ 1

รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชพี

รายงานตวัเวลา  07.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00น.

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

55 62110061 นางสาว เบญจมาศ เชียวเขตวทิย์

56 62110062 นางสาว เบญจมาศ ตระกูลทุม

57 62110063 นางสาว เบญจรัตน์ รัตนจักร์

58 62110064 นางสาว เบ็ญจรัตน์ เดชกําแหง

59 62110065 นางสาว เบญจวรรณ ปิ่นทอง

60 62110066 นางสาว เบญจา บุญเอื้อ

61 62110067 นางสาว เบญจาภา ชัชวาลย์

62 62110068 นางสาว เบญญานันทน์ พิมพกรรณ์

63 62110069 นางสาว เบญญาภา ฤทธขิันธ์

64 62110070 นางสาว เบญญาภา วโรดมวทิยา

65 62110071 นางสาว เปมีปินัทธ์ วนิชบูริพันธ์

66 62110072 นางสาว เปรมฤดี ปิติยนต์

67 62110073 นาง เปรมฤดี คิม

68 62110074 นาง เปรมฤดี วงษ์วรรณ

69 62110075 นาง เปี่ยมสิริ ภมูิสะอาด

70 62110076 นางสาว เพชรรัตน์ อุปล ะ 

71 62110077 นางสาว เพชรรัตน์ สุวรรณศักด์ิสิน

72 62110078 นางสาว เพชรรัตน์ ลีลายนะ

73 62110079 นาง เพ็ญแข สังกริด

74 62110080 นางสาว เพ็ญจันทร์ มานะวนิชกุล

75 62110081 นาง เพ็ญพร จักรธํารงค์

76 62110082 นางสาว เพ็ญพรรณ ขันรินทร์

77 62110083 นาง เพ็ญพิสุทธ์ ดําประสงค์

78 62110084 นางสาว เพ็ญรัตน์ สุพจน์พงศ์

79 62110085 นาง เพ็ญลัดดา ไชยยศ

80 62110086 นาง เพ็ญศรี จารุกําเนิดกนก

81 62110087 พระ เพรียง เส้งห้วน
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82 62110088 นางสาว เพลินทิพย์ ใจดีเจริญ

83 62110089 นาง เพียงใจ ยาห้องกาศ

84 62110090 นางสาว เพียงดาว คูณแสง

85 62110091 นางสาว เพียรรักษ์ เวชพิพรรษพร

86 62110092 นางสาว เมตตา เพชร์มณี

87 62110093 นางสาว เมทิกา อังกูรบุณยโชค

88 62110094 นาย เมธสั ชาเศรษฐ์

89 62110095 นาย เมธาสิทธิ์ โกเมนรุ่ง

90 62110096 นางสาว เมธนิี สวาทที

91 62110097 นาง เยาวภรณ์ คํายก

92 62110098 นางสาว เยาวลักษณ์ สีทา

93 62110099 นางสาว เรวดี คุ้มประสิทธิดี์

94 62110100 เรือโท เรวตั พงษ์ธญัญกรณ์

95 62110101 นาย เรืองศักด์ิ เจริญสินวรกุล

96 62110102 นาย เลิศพิสิฐ อาภรณ์ศิลป์

97 62110103 นางสาว เศรฐินีย์ อัศภทัรโภคิน

98 62110105 นาย เศรษฐาพิชค์ ณรงค์พันธ์

99 62110106 นาย เสกรชตกร บัวเบา

100 62110107 นาย เสกสรรค์ ไชยลังกา

101 62110108 นาย เสกสรรส์ ราชวชิิต

102 62110109 นางสาว เสง่ียม จีนบุตร

103 62110110 นาย เสถียร ยอดอ่อน

104 62110111 นาย เสริม จันทรัตน์

105 62110112 นางสาว เสริมศรี แซ่จาง

106 62110113 นาย เสริมศาสน์ จันทสิงห์

107 62110114 นาง เสริมศิลป์ พรัดเมือง

108 62110115 นางสาว เสาวนีย์ เตชะ
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109 62110116 นางสาว เสาวรีย์ นุชวจิิตร

110 62110117 นางสาว เสาวลักษณ์ ทองคุณ

111 62110118 นางสาว เสาวลักษณ์ เจียรประวติั

112 62110119 นางสาว เสียงรัตน ชัชวาลกิตต์ิ

113 62110120 นางสาว เหมยฟ้า รุ่งสําราญชัย

114 62110121 นาย เอกณัฐ นวทวเีศรษฐ์

115 62110122 นาย เอกพล ทรัพย์เจริญกูล

116 62110123 นาย เอกภพ สุจรี

117 62110124 วา่ที่ร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา

118 62110125 นาย เอกราช มีชัย

119 62110126 นาย เอกลักษณ์ ศรีทองเอี่ยม

120 62110127 นาง เอกสุรีย์ ทั่วดาว

121 62110128 นางสาว เอมอร สุขเสริม

122 62110129 นางสาว เอื้อโอบอ้อม หอมจันทร์

123 62110130 นางสาว เอื้อการย์ สันติศิริ

124 62110131 นางสาว แก้วใจ คงธรรมชาติ

125 62110132 นางสาว แก้วกาญจน์ เธยีรวภิาส

126 62110133 นางสาว แก้วตา อ่างสินทร์

127 62110134 นางสาว แคทรียา สิทธสิิงห์

128 62110135 นางสาว แคทลีนา แย้มวงษ์

129 62110136 นาง แตงไทย เขียวพุ่มพวง

130 62110137 นางสาว แพรวพรรณ ฉายะภติู

131 62110138 นาง แพรวพิชญ์ชยา ทัศนานุตริยกุล

132 62110139 นางสาว แววพันธ์ ตุลยาพร

133 62110140 นางสาว แววรวี วชัรผลานนท์

134 62110141 นางสาว แสงเดือน สีแดง

135 62110142 นาง แสงดาว อ่อนคําพา
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136 62110144 นางสาว แสงรุ้ง แดงคูณ

137 62110145 นางสาว แสงอรุณ อรรถพรพันธ์

138 62110146 นาง แสงอาภา เกษมสุวรรณ

139 62110147 นาย แสน สํารวมจิต

140 62110148 นาย แสนพล พัวศิริมิตร

141 62110149 นาย แสวง บุญกล้า

142 62110150 นางสาว แอนนารีช์ ธติิรักษ์พงศ์

143 62110151 พระภกิษุ แอ๊ว สิงห์เรือง

144 62110152 นาย โกเมศ จันทร์หมื่นไวย

145 62110153 นาย โฉลก ศิริสินธว์

146 62110154 นาย โชคชัย เอกทักษิณ

147 62110156 นาย โชฎก ทองคํา

148 62110157 นางสาว โชติระพี คําฟู

149 62110158 นาย โยธนิ ยมลยง

150 62110159 นางสาว โยษิตา มูลนันไชย

151 62110160 นางสาว โศรยา พรมอินถา

152 62110161 นางสาว โสภชา สิงห์สนิท

153 62110162 นาย โสภณวชิญ์ สีมาสกุลชัย

154 62110163 นาง โสภารักษ์ศิริ สระภกัด์ิ

155 62110164 นางสาว โสภติา ยิง่สุข

156 62110165 นางสาว โอไล ถิน่เซโปน

157 62110166 นางสาว ใกล้รุ่ง สมงาม

158 62110167 นาง ใหม่ ปินสาย

159 62110169 นาย ไกรลาศ กันทาแจ่ม

160 62110170 นาย ไกรลาส สิมะปัญจพร

161 62110171 นาย ไกรศักด์ิ พากเพียร

162 62110172 นาง ไข่แก้ว สมพงษ์
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163 62110173 นางสาว ไข่มุก แสงชาวนา

164 62110174 นางสาว ไฉน โตทับ

165 62110175 นาย ไตรภพ ชาญชิตโสภณ

166 62110176 นาย ไทยรัฐ ภวูจินดา

167 62110177 นางสาว ไผ่แก้ว นาวาบุญนิยม

168 62110178 นาย ไพโรจน์ กล่ินชะเอม

169 62110179 นาย ไพโรจน์ เลิศบัณฑิตกุล

170 62110180 นาย ไพฑูรย์ ครุฑวเิศษ

171 62110181 นาย ไพบูลย์ ฉัตรชมชื่น

172 62110182 นาย ไพรฑูรย์ เอกตาแสง

173 62110183 นาย ไพรัช บุนสัมลิท

174 62110184 นาย ไพรัช ศรีวไิลเวช

175 62110185 นาย ไพรัชย์ ถมค้าพาณิชย์

176 62110186 นาง ไพรํา สอนราช

177 62110187 นางสาว ไพรินทร์ ถาพิลา

178 62110188 นางสาว ไพลิน สืบไตรเวศ

179 62110189 นาย ไพศาล โลหณุต

180 62110190 นาย ไฟบิน เตชะชัยกิจ

181 62110191 นาย ไสล คําพิทูรย์

182 62110192 นางสาว ไอฐกา โสภาฐกา

183 62110193 นาง กชกร ขวญัพิชัย

184 62110194 นางสาว กชกร ศรีเจริญมงคล

185 62110195 นางสาว กชนันท์ บุญยืน

186 62110197 นางสาว กชมน การถาง

187 62110198 นาง กติกา อิสสระ

188 62110199 นางสาว กนกกร ชาเจียมเจน

189 62110200 นางสาว กนกดา เขือ่นเพ็ชร์
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190 62110201 นางสาว กนกพร จงภกัดี

191 62110202 นางสาว กนกพร รุ่งเรือง

192 62110203 นาง กนกลักษณ์ อินต๊ะรัตน์

193 62110204 นาง กนกลักษณ์ เกียรตุมาพันธ์

194 62110205 นาง กนกวรรณ รักนิ่ม

195 62110206 นาง กนกวรรณ แพนล้ินฟ้า

196 62110207 นางสาว กนกวรรณ บุญประสพ

197 62110208 นาง กนกวรรณ จารุจารีต

198 62110209 นางสาว กนกวรรณ กิง่ทอง

199 62110210 นางสาว กนกอร มณีวงษ์

200 62110211 นาย กมล บํารุงวงค์ทอง

201 62110212 นางสาว กมลจิต ต้ังสุวรรณศรี

202 62110213 นาง กมลชนก จงวฒัน์

203 62110214 นาง กมลชนก ทักษวทิยาพงศ์

204 62110215 นาง กมลทิพย์ สันติรงยุทธ

205 62110216 นางสาว กมลธร เอื้อเชาวธ์นรัตน์

206 62110217 นาง กมลพร จันทิมางกูร

207 62110218 นาง กมลรัตน์ ปัญกุล

208 62110219 นางสาว กมลวรรณ วมิูลชาติ

209 62110220 นางสาว กมลวรรณ นาคโถม

210 62110221 นาง กมลศัลต์ แก้วโนนจันทร์

211 62110222 นาง กรกนก แพนคร

212 62110223 นางสาว กรณิภา อร่ามวรไพศาล

213 62110224 นาย กรภพ ธญัญกรณ์ภวูดล

214 62110225 นาง กรรณิกา อัมพุช

215 62110226 นางสาว กรรณิการ์ อินทร์กรุงเก่า

216 62110227 นาย กรวทิย์ แดงโชติ
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217 62110228 นางสาว กรองแก้ว อยูย่ิง่

218 62110229 นาง กรองแก้ว คลังปัญญาทรัพย์

219 62110230 นาง กรัชญา จัตวาภกัดี

220 62110231 นาย กริช ไม้จันทน์

221 62110232 นางสาว กรินพร จิตรรักษ์บํารุง

222 62110233 นางสาว กริยาภา หลายรุ่งเรือง

223 62110235 นาย กฤตธน นวกิจวงศ์

224 62110236 นาย กฤตนัน พันธุอ์ุดม

225 62110237 นางสาว กฤตยา ธรีศรีศุภร

226 62110239 นาย กฤตวฒัน์ พชรธนานนท์

227 62110240 นางสาว กฤติมา นากรณ์

228 62110241 นางสาว กฤติยา นุ่มฟัก

229 62110242 นาง กฤติยา ทองคํา

230 62110243 นาง กฤษกร ร่าเริงใจ

231 62110244 นาย กฤษฎา พัฒนะพัฒนา

232 62110245 นาย กฤษฎิ์ นิลขาว

233 62110246 นาย กฤษฏ์ ชาญาศิษฏ์

234 62110247 นาย กฤษณะ จันตะนาเขต

235 62110248 นาย กฤษณะ ประนาเต

236 62110249 นาง กฤษดารัตน์ ชัยมงคล

237 62110250 นางสาว กฤษติกา เภสัชเวชกิจ

238 62110251 นาง กล้วยไม้ สาครวงศ์วฒันา

239 62110252 นาย กวนิทรา พิบูลย์งาม

240 62110253 นาย กววีฒิุ จิรกุลวงศ์

241 62110254 นาง กังวาล สารคาญ

242 62110255 นาง กัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค

243 62110256 นางสาว กัญญ์ฐพิมพ์ อินทรเสน
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244 62110257 นาง กัญญ์ปภสั ดวงพรทัตทิพย์

245 62110258 นางสาว กัญญวร์ี อนุวตัมงคลชัย

246 62110259 นางสาว กัญญาภา พรมดี

247 62110260 นางสาว กัญญารัตน์ ศรีศันสนีย์

248 62110261 นาง กัญญารัตน์ ประสารวฒิุ

249 62110262 นางสาว กัญฑิศา สวสัดิสาร

250 62110263 นางสาว กัญธชญา อนัณกิติโชติ

251 62110264 นางสาว กัณฐิกา เกตุเพ็ง

252 62110265 นาย กัณภพ กฤตยาวฒัน์

253 62110266 นาง กัตติกา พิงคะสัน

254 62110267 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ทองเกล้ียง

255 62110268 นางสาว กันตพร ทิววฒัน์ปกรณ์

256 62110269 นาง กันตยา โพธิลิ์บ

257 62110270 นาวาตรีหญิง กันตา งามสงวน

258 62110271 นาง กันยากร รัดกุม

259 62110272 นาย กัมปนาท แก้วบรรจักร

260 62110273 นาย กัมพล มะลาพิมพ์

261 62110274 นางสาว กัลยดาเขมมิสรา ฐิติยาจิราพัชร

262 62110275 นางสาว กัลยรัตน์ จิม่อาษา

263 62110276 นางสาว กัลยา เฮงดี

264 62110278 นาง กัลยาภสัร์ อภโิชติพันธุ์

265 62110279 นาง กาญจน์ อุดมเสียง

266 62110280 นางสาว กาญจนา อมรเวช

267 62110281 นางสาว กาญจนา กรองใจ

268 62110282 นางสาว กาญจนา มีบุญรอด

269 62110283 นาง กาญจนา มาตรวจิิตร

270 62110284 นางสาว กาญจนา วงศ์สุวรรณ
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271 62110285 นางสาว กาญจนา จงศรีจันทร์

272 62110287 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ

273 62110288 นาย กานดิศ ระฆงัทอง

274 62110289 นาย กานต์ อยูเ่จริญกิจ

275 62110290 นางสาว กานต์ณิศา พงศ์สิริพาณิช

276 62110291 นางสาว กานต์นรี สีสวย

277 62110292 นางสาว กานต์พิชชา ขุนนุ้ย

278 62110293 นางสาว การณ์นภา เผือกหนู

279 62110294 นาย กําพล ตันติวราชัย

280 62110295 นาย กิจติ ดีพรม

281 62110296 นาย กิตติ เทพชุม

282 62110297 นาย กิตติ จิตงามขํา

283 62110298 นาย กิตติ พบประเสริฐ

284 62110299 นาย กิตติ ธนาการกร

285 62110300 นาย กิตติ แพทย์รักษ์

286 62110301 นาย กิตติเจริญ ศุภชัยศิริกุล

287 62110302 พระมหา กิตตินันท์ แสงส่งไพศาล

288 62110303 นาย กิตติบดี พิสิทธพิร

289 62110304 นาย กิตติบดี ดํารงสุจริต

290 62110305 นาย กิตติพงศ์ นวมหอม

291 62110306 นาย กิตติพงศ์ ภนู้ําสี

292 62110307 นาย กิตติพงศ์ หิมะคุณทวธีรรม

293 62110308 นาย กิตติพงษ์ สวสัด์ิประทานชัย

294 62110309 นาย กิตติพร จันทราภาขจี

295 62110310 นางสาว กิตติยา ศรีธนสาร

296 62110311 นาย กิตติศักด์ิ สืบสวน

297 62110312 นาย กิตินันต์ พินิจสถิล
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298 62110313 นาย กิติภมูิ ปานคุ้มเพชร

299 62110314 นาย กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์

300 62110315 นางสาว กุลจิรา มากทิพย์

301 62110316 นาวาอากาศเอกหญิง กุลชญา พวงนาค

302 62110317 นางสาว กุลญาภา บัวเย็น

303 62110318 นางสาว กุลณารี ต้ังไพวรรณ

304 62110319 นาง กุสุมา จรัสมณีกูล

305 62110320 นาย กูเ้กียรติ บัวงาม

306 62110321 นาย ขจรเดชฐณวษั จันทร์เทศ

307 62110322 นางสาว ขจีพร มงคลสถิตย์

308 62110323 นางสาว ขนัตยา พวงมาลี

309 62110324 นางสาว ขนิฏฐา ประดับเพ็ชร

310 62110325 นางสาว ขนิษฐา ดวงสุวรรณ์

311 62110326 นางสาว ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์

312 62110327 นางสาว ขนิษฐา เปี้ยสา

313 62110328 นางสาว ขนิษฐา ประมูล

314 62110329 นาง ขวญั คัชมา

315 62110330 นาง ขวญัใจ สมุทระเปาระยะ

316 62110331 นางสาว ขวญัชนก สันฐาน

317 62110332 นางสาว ขอดีเย๊าะ สามะ

318 62110333 นาย ขอบฟ้า ศรีสุข

319 62110334 นาง ขัวญณรินรัตน์ ปัญญาฤทธิ์

320 62110335 นาย คณิต อภรัิตนวงศ์

321 62110336 นาย คนิต เมฆสุวรรณ

322 62110337 นางสาว คนึงนิต รุ่งฤทธเิดช

323 62110338 นาง คนึงนิตย์ พงษ์สิทธถิาวร

324 62110339 นาย คมธนากร ภมูิสาสมภพ
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325 62110340 นาย คมสวสัด์ิ เกษพิชัยณรงค์

326 62110341 นาย คมสัน มูลธยิะ

327 62110343 นาย ค้าย อนุสุริยา

328 62110345 นาง คําปุ่น รุ่งเรือง

329 62110347 นางสาว งามตา แซ่ฉัว่

330 62110348 นาง จงกล กล่ินมี

331 62110349 นางสาว จงกล จูเมฆา

332 62110350 นาง จงรักษณ์ พงษ์ฤทธิศั์กดา

333 62110351 นาง จงสุทธา พงศ์นุรักษ์

334 62110352 นางสาว จตุพร ประทุมเทศ

335 62110353 นางสาว จตุพร ภลูมัย

336 62110354 นาย จตุพร บัวตะมะ

337 62110355 นางสาว จตุรพร คติบัญชา

338 62110356 นาย จร วงศ์วไิล

339 62110357 นาง จรรยภคั ทองรอด

340 62110358 นางสาว จรรยมณฑน์ หล่อวงศ์สกุล

341 62110359 นางสาว จรรยา แสงอรุณ

342 62110360 นาย จรรยา ราชวงค์

343 62110361 นางสาว จรรยารักษ์ มีวงษ์สม

344 62110362 นาย จรัญ หารินชัย

345 62110363 นาง จรัลรัตน์ สุรวจิารย์

346 62110364 นาง จรัสพร ใจดี

347 62110365 นางสาว จรัสรัชว์ แจ่มจัทร์

348 62110366 นางสาว จรินทร์ทิพย์๋ บวรโชติพงศ์

349 62110367 นางสาว จริยา วชิเดช

350 62110369 นาง จรีรัตน์ อ้นอารี

351 62110371 นาง จรูญ อภวิฒันพงศ์
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352 62110372 นางสาว จอมขวญั ไชยสาร

353 62110373 นาย จักรกริศน์ สุขสวาสด์ิ

354 62110374 นาย จักรณพิวฒัน์ หิรัญธนิกการ

355 62110375 นาย จักรทอง ต้ังจิตรเจริญ

356 62110376 นาย จักรพล ธรรมลา

357 62110377 นาย จักรพันธ์ ต้ังจิตรเจริญ

358 62110378 วา่ที่ร้อยตรี จักรพันธ์ มากนาคา

359 62110379 นางสาว จักรวรรณ วรีะทัต

360 62110380 นาย จักริน ชัยมหกุล

361 62110381 นางสาว จักษณา ภญิโย

362 62110382 นางสาว จันจิรา ศรีโสภาบุปผา

363 62110383 นางสาว จันจิรา วงัศิริพิทักษ์

364 62110384 นาย จันดี บุตยาพงษ์

365 62110385 นางสาว จันทร์เพ็ญ วนัที

366 62110386 นาง จันทร์ต็ิบ เชี่ยววชิา

367 62110387 นาง จันทร์ทิพย์ พลาบดีวฒัน

368 62110388 นางสาว จันทรมล ระถะการ

369 62110389 นางสาว จันทรัสม์ ประวชิกิจพร

370 62110390 วา่ที่๋ร.ต.หญิง จันทรามณัส เรืองอินทร์

371 62110391 นางสาว จันทาทิพย์ พ่วงฟัก

372 62110392 นางสาว จันทิมา วงักานนท์

373 62110393 นางสาว จันธริา พิรัตน์

374 62110394 นาย จารุเดช กระเช่าทอง

375 62110395 นางสาว จารุณี ศรีปฏมิาธรรม

376 62110396 นาง จารุณีย์๋พงษ์ศักด์ิชาติ เทียนแก้ว

377 62110397 นางสาว จารุวรรณ สุดเทศ

378 62110398 นางสาว จารุวรรณ โกละกะ
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379 62110399 นาง จารุวรรณ บุญชู

380 62110400 นาง จารุวรรณ ฉิมมานิตย์

381 62110401 นาย จารุศักด์ิ บุญน้อม

382 62110402 นาย จํานงค์ ท้าวปิ่นแก้ว

383 62110403 นาง จํานงค์ ถนอมผล

384 62110404 นาย จําลอง พรหมเพชร

385 62110405 นาง จิณณ์เพชร วฒิุ

386 62110406 นางสาว จิดาภา จันทร์ชู

387 62110407 นาง จิดาภา เศษบุรี

388 62110408 นางสาว จิดาภา แก้วส่งศรี

389 62110409 นาง จิตตานันท์ จรัสถิระรัตน์

390 62110410 นางสาว จิตตานันทิ์ บุญสุวรรณ

391 62110411 นางสาว จิตติมา เตียวไพบูลย์

392 62110412 นางสาว จิตติมา ปริเตสังข์

393 62110413 นาย จิตรพล คมสัน

394 62110414 นาย จิตรภาณุ สุวรรณชัยศักด์ิ

395 62110415 นาง จิตรา ตัณฑนันท์

396 62110416 นาย จินดา สุขรุ่งเรือง

397 62110417 นางสาว จินดารัตน์ ทศพรพรหม

398 62110418 นางสาว จินดารัตน์ เทียมเศวต

399 62110419 นางสาว จินตนา สุวทิวสั

400 62110421 นางสาว จินตนา หอมจันทร์

401 62110422 นาง จินตนา นราทร

402 62110423 นาง จินตร์จุฑา นิศากร

403 62110424 นาย จิรณัชย์ เตโชกิตต์ิชยงศ์

404 62110425 นางสาว จิรภรณ์ แนวบุตร

405 62110426 นาย จิรภทัร นําศิริววิฒัน์
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406 62110427 นางสาว จิรภา โพธล้ิิมธนา

407 62110428 นางสาว จิรภา แสงกองมี

408 62110429 นาย จิรวฒัน์ สงเคราะห์

409 62110430 นาย จิรศักด์ิ ศรียางนอก

410 62110431 นาย จิรัฐพล มณีกูล

411 62110432 นางสาว จิรัษฎาพร ขันมะลิ

412 62110433 นาย จิรัสถ์ เขียวเล็ก

413 62110434 นางสาว จิราพร บํารุงสุข

414 62110435 นาง จิราพรรณ ต้ังจิตรเจริญ

415 62110436 นางสาว จิราพัชร ไชยคํา

416 62110437 นางสาว จิราภรณ์ ทองเนื้องาม

417 62110438 นาง จิราภรณ์ จันทาเหลือง

418 62110440 นาง จิราภรณ์ โพนงาม

419 62110441 นางสาว จิรายุ ปัจฉิมบุญ

420 62110442 นาย จิราวฒัน์ ไวสติ

421 62110444 นางสาว จีรภทัร์ อัฐฐิศิลป์เวท

422 62110445 นางสาว จีรสุดา บุญศรี

423 62110446 นาย จีระพันธ์ มีทรัพย์

424 62110449 นางสาว จุฑาทิพย์ ปองสุวรรณ

425 62110450 นางสาว จุฑาพร หล่อตระกูล

426 62110451 นาง จุฑามาศ วงคําแดง

427 62110452 นาง จุฑามาศ จันทรรักษ์

428 62110453 นางสาว จุฑามาศ รัตนจันทร์

429 62110454 นางสาว จุฑามาศ มณีรัตน์

430 62110455 นาง จุฑารัตน์ อินทร์เฮ้า

431 62110456 นางสาว จุฑารัตน์ นาคะผดุงรัตน์

432 62110457 นาง จุฑาลักษณ์ คําไสย์
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433 62110458 นาย จุมพล หมั่นผจง

434 62110459 นางสาว จุรีไร สวาทใจ

435 62110460 นางสาว จุลจิรา วงษ์สวสัด์ิ

436 62110461 นาง จุฬาภรณ์ โสตะ

437 62110462 นางสาว จุฬาลักษณ์ วฒันาโภคสิน

438 62110463 นางสาว ฉมามาศ บุญสรรค์

439 62110464 นาง ฉววีรรณ ปิตุการ์

440 62110465 นางสาว ฉววีรรณ วฒิุญาโณ

441 62110466 นางสาว ฉัฐฐิฏา ทัดทอง

442 62110467 นาย ฉัฐพล ภทัรจินดานุวงศ์

443 62110468 นางสาว ฉัตรชยา ผลพานิช

444 62110469 นาย ฉัตรชัย ไตรภธูร

445 62110470 นาย ฉัตร์ยศกร รัชตะนาวนิ

446 62110471 นาง ฉัตรรัตน์ นิยมธรีศักด์ิ

447 62110472 นางสาว ฉัตรลดา วงษ์ศิริ

448 62110473 นางสาว ฉัทชนัน๋ จําลอย

449 62110474 นาย ฉายา จิณแพทย์

450 62110475 นาง ชไมพร สมสุขสวสัด์ิกุล

451 62110476 นางสาว ชญาณ์กช ศิริกุล

452 62110477 นางสาว ชญานินท์ ประทุมสูตร

453 62110478 นางสาว ชญานี ก๋งเม่ง

454 62110479 นางสาว ชญานุศภฒัค์ ดวงมาลา

455 62110480 นางสาว ชญาภา รินสันเทียะ

456 62110481 นางสาว ชญาภา สอนนนฐี

457 62110482 นางสาว ชญาษร สายทอง

458 62110483 นางสาว ชฎาพร โชติวฒันะพล

459 62110484 นางสาว ชฎาพร คงบุ้งคล้า
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460 62110485 นางสาว ชณกานต์ ชาญสุนทร

461 62110486 นางสาว ชนกณภสัวลั ระทะนาม

462 62110487 นางสาว ชนกมน จันพา

463 62110488 นางสาว ชนนิษฏ์ ชูพยัคฆ์

464 62110489 นาย ชนลธติ เกตุเหล็ก

465 62110490 นาย ชนะโยธนิ ศิริมงคล

466 62110491 นางสาว ชนัญชิดา คล้ายกิง่

467 62110492 นาง ชนัญญ์ธร ศศิกุลวราธรณ์

468 62110493 นางสาว ชนาพร บวรววิรรธน์

469 62110494 นาย ชนินทร์ ลีวานันท์

470 62110495 นางสาว ชนิสรา เกศสุวรรณพัตร

471 62110496 นางสาว ชมชนก ต้ังตระกูลธรรม

472 62110497 นางสาว ชมนาถ สร้อยศรี

473 62110498 นางสาว ชมพูนุท คําเรือง

474 62110499 นางสาว ชมพูนุท บุญสูง

475 62110500 นาง ชมพูนุท ศรีบางพลีน้อย

476 62110501 นางสาว ชมภู เจริญสุข

477 62110502 นางสาว ชมภนูุช พบประเสริฐ

478 62110503 นาย ชยพัทธ์ โฉมยา

479 62110504 นางสาว ชรัตน์หทัย เสฏฐวฒิุบุลกิต

480 62110505 นางสาว ชริญา สุขแสนโอฬาร

481 62110506 นาย ชรินทร์ทิพย์ จิระประพัตน์กุล

482 62110507 นางสาว ชลกร บุญเรือง

483 62110508 นางสาว ชลธชิา เทียบมลฑบ

484 62110509 นาง ชลธชิา บุญรัตน์

485 62110510 นางสาว ชลภทัร ปคุณวรกิจ

486 62110511 นางสาว ชลาธร หิริโอตัปปะ
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487 62110512 นางสาว ชลาธาร พลเยีย้ม

488 62110513 นางสาว ชลาลัย ฉายศรีสินธุ์

489 62110514 นาง ชลิดา เจตุวงศ์

490 62110515 นาง ชลิดา๋คงเมือง มาร์ติเนสซ์

491 62110516 นางสาว ชลิตา สมโภชน์

492 62110517 นางสาว ชลียา ธรีะวทิยเลิศ

493 62110518 นางสาว ชลีรัตน์ คุณวรเวทย์

494 62110519 นาย ชวการ ศรีภมุมา

495 62110520 นางสาว ชวณีย์ เรียงหา

496 62110521 นางสาว ชวนพิศ เชิดผล

497 62110522 นาง ชวพร ลีลาเวทพงษ์

498 62110523 วา็ที่ร้อยเอก ชวลิต หาเรือนพืชน์

499 62110524 นาย ชวลิต เพชรจํารัสศรี

500 62110525 นาย ชวลิต โอบอ้วน

501 62110526 นางสาว ชวลัลักษณ์ ลามอ

502 62110527 นาย ชวนิโรจน์ เจริญก้านบัวกาง

503 62110528 นาย ชัชชัย เสริมศิริทรัพย์

504 62110529 นางสาว ชัชฎา พรวจิิตรพิศาล

505 62110530 นางสาว ชัชฎาพร สุจริตภกัดี

506 62110531 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ดาวไธสง

507 62110532 นางสาว ชัญญ์นภสั ศศิเมธานนท์

508 62110533 นางสาว ชัญญภสั เพชรนารี

509 62110534 นางสาว ชัญญามนฑณ์ จิตพรพินิจ

510 62110535 นาง ชัดชารี จินดารักษ์

511 62110536 นาย ชัยณรงค์ ตาพรม

512 62110537 นาย ชัยธวฒัน์ ศรีเมืองโชค

513 62110538 นาย ชัยพนม หนูแก้ว
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514 62110540 นาย ชัยยะ ฤทธนิาคา

515 62110541 นาย ชัยรัช เปี่ยมพูล

516 62110542 นาย ชัยฤทธิ์ วงศ์กูล

517 62110543 นาย ชัยวฒัน์ จูมพระบุตร

518 62110544 นาย ชัยศักด์ิ จันศรีนิยม

519 62110545 นาย ชัยสิทธิ์ ศรีมโน

520 62110546 นาย ชัยสิทธิ์ มานะดี

521 62110548 นาย ชาญชัย คงตะโก

522 62110549 นาย ชาญศักด์ิ คณาวฒันไชย

523 62110550 นาย ชาญสิทธิ์ เอี่ยมศิริธํารง

524 62110551 นาย ชาตรี บัวคล่ี

525 62110553 นาย ชํานาญ เฮงวาณิชย์

526 62110555 นางสาว ชิดชนก จันทร์ตรี

527 62110556 นาง ชิดสุภางค์ กิตยาธคุิณ

528 62110557 นาย ชินเสฏฐ์ พึ่งสวสัด์ิ

529 62110558 นาย ชินโชติ สุภาพึ่ง

530 62110559 นางสาว ชินาณา วรรณ์คงดี

531 62110560 นางสาว ชินาภา ศรีแก้ว

532 62110562 นางสาว ชิษณุนาถ บุญวรีะธรรม

533 62110563 นาย ชิษณุพงศ์ บุญแข็ง

534 62110564 นาย ชิษณุพงศ์ มูลกลาง

535 62110565 นาง ชีวมณฑ์ ฉ่ําใจหาญ

536 62110566 นางสาว ชื่นนภา กิตติสิทธพิงษ์

537 62110567 นางสาว ชุติกาญจน์ คําผงแดง

538 62110568 นางสาว ชุติภา คําแพงจีน

539 62110569 นาง ชุติมณฑน์ ภาคแก้ว

540 62110570 นางสาว ชุติมา อุดม
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541 62110571 นางสาว ชุติมา ภมูิภกัด์ิ

542 62110572 นางสาว ชุติมา วนวรรณนาวนิ

543 62110573 นางสาว ชุติมา คงเจริญ

544 62110575 นางสาว ชุนฟ้า ศรีวฒันสกุลสุข

545 62110576 นาย ชุมพลภทัร์ มีมะโน

546 62110577 พ.จ.อ. ชูเดช ภมูิพันธ์

547 62110578 นาย ชูเสกข์ แซ่โฮ้

548 62110579 นาย ชูศักด์ิ ประจําสุข

549 62110580 นางสาว ซัญสุณา สมสวยธนัตถ์

550 62110581 นางสาว ฌาลิศา ศิริกันทา

551 62110582 นางสาว ญาณตา จันสิงห์

552 62110583 นาง ญาณิศา วงศ์กูล

553 62110584 นางสาว ญาดา วาพิไล

554 62110585 นางสาว ญาดา หิรัญเทศ

555 62110586 นาง ฐณคุณ พ่วงแจงงาม

556 62110587 ดร. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

557 62110588 นางสาว ฐานิต  ดา  เสือจิว๋

558 62110589 นางสาว ฐานิตย์ ศรีม่วง

559 62110590 นางสาว ฐิตา ภู่เจริญ

560 62110591 นาง ฐิตาภรณ์ น้อยจาด

561 62110592 นางสาว ฐิติธรีภทัร ไกรวงษ์

562 62110594 นางสาว ฐิติมา ผลึกเพชร

563 62110596 นาง ฐิติรัตน์ รัตนชารี

564 62110597 นางสาว ฐิติรัตน์ ขุมจารุรัตน์

565 62110598 นางสาว ฐิติวจัน์ อุดมพรยิง่

566 62110599 นาย ฐิรเมศวร์ ธนโชตน์ชยาภา

567 62110600 นาย ณฎฐพล อิ่นแก้วน่าน
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568 62110601 นาง ณฐนน คําโทน

569 62110602 นาง ณฐมน ศรีสวย

570 62110603 นางสาว ณฐมน ยลพัชร์

571 62110604 นางสาว ณฐมน ไทยเรือง

572 62110605 นางสาว ณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวฒิุ

573 62110606 นาย ณธกร ธนธรีานันท์

574 62110607 นางสาว ณภษร สุโขยะชัย

575 62110608 นาย ณภสิทธิ สิทธผิลสกุล

576 62110609 นางสาว ณภชักมล ธวชักุลภญิโญ

577 62110610 นางสาว ณภทัร แซ่โค้ว

578 62110611 นาย ณภทัร จันทร์รักษา

579 62110612 นางสาว ณภทัร พรมชัย

580 62110613 นางสาว ณภทัร ธรีาวบิูล

581 62110614 นาง ณภทัรศวรรญล์ พฤษการัณย์

582 62110615 นาย ณรงค์ เอี่ยมรอด

583 62110616 นาย ณรงค์ ด่านวเิศษกาญจน

584 62110617 นาย ณรงค์กร มั่นชาวนา

585 62110618 นาย ณรงค์ชัย เจียมรัตนพิทักษ์

586 62110619 นาย ณรงศักด์ิ จิว๋วดั

587 62110620 นางสาว ณรัชช์อร หอมเกษร

588 62110621 นางสาว ณัชชนิกา เมืองเม็ก

589 62110622 นางสาว ณัชชา สุริยวงศ์

590 62110623 นาง ณัชชารพัชร์ จันทราพิสุทธ์

591 62110624 นางสาว ณัชนิตา ล่ิมภทัรเจริญ

592 62110625 นาย ณัชพล เต๋จ๊ะ

593 62110626 นางสาว ณัฎฐ์ฉันท์ทอง สนธทิิม

594 62110628 นางสาว ณัฎฐา วสิมิตะนันทน์
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595 62110629 นาง ณัฎฐาณัณ วงศ์จิรรัตน์

596 62110630 นางสาว ณัฎฐิณี ออมทรัพย์

597 62110631 นาย ณัฏฐ์ นิมมานสมบูรณ์

598 62110632 นาย ณัฏฐกวี บุญวจิิตร

599 62110633 นางสาว ณัฏฐกานต์ ต่างกลาง

600 62110634 นาง ณัฏฐนิช ทองวไิล

601 62110635 นางสาว ณัฏฐพัชร ล้ิมวรรณวงศ์

602 62110636 นางสาว ณัฏฐรัช พรศิริมงคล

603 62110637 นางสาว ณัฏฐานิช อ้นแก้ว

604 62110638 นาย ณัฐ วงักาวรรณ

605 62110639 นางสาว ณัฐกานต์ บุญศิริ

606 62110640 นางสาว ณัฐกุลยาภทัร คงสมบูรณ์ธนา

607 62110641 นางสาว ณัฐชนก ปิ่นเพชรสวรรค์

608 62110642 นาง ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์

609 62110643 นางสาว ณัฐชยา ปิ่นประไพพงศ์

610 62110644 นาง ณัฐชลัยย์ รัตนพิทยารักษ์

611 62110645 นางสาว ณัฐชา บุญศรี

612 62110646 นางสาว ณัฐชานันท์ เดโชธนาพงศ์

613 62110647 นางสาว ณัฐชุนันท์ ส่งเสริมแดงงาม

614 62110648 นาง ณัฐฐารักษ์ เตชาวฒันภทัร์

615 62110649 นาง ณัฐฐิญา จ่าราช

616 62110650 นาง ณัฐณพัชร ดีพันธ์

617 62110651 นางสาว ณัฐณี หาสิตพานิชกุล

618 62110652 นาง ณัฐทักษพร พงษ์จันทร์

619 62110653 นางสาว ณัฐธยาน์วรรณ ต้ังกิติวรกุล

620 62110654 นางสาว ณัฐธดิา แตงจิว๋

621 62110655 นาย ณัฐนันท์ กายพันธุเ์ลิศ
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622 62110656 นาย ณัฐนันท์ ล้ิมบริบูรณ์ฺ

623 62110657 นาย ณัฐนุวฒัน์ วารินสะอาด

624 62110658 นาย ณัฐพงษ์ ชัยวฒิุ

625 62110659 นาย ณัฐพงษ์ จิระบุตร

626 62110660 นาย ณัฐพงษ์ วชิัย

627 62110661 นาย ณัฐพล เผ่าวฒันา

628 62110662 นาย ณัฐพล กฤตยวรรณ

629 62110663 นาย ณัฐพล พุ่มม่วง

630 62110664 นางสาว ณัฐพัชร์ ปริยวงศ์กุล

631 62110665 นาย ณัฐภาคย์ พัฒนพิเชียร

632 62110666 นางสาว ณัฐมา เพ็ญศิริ

633 62110667 นางสาว ณัฐยา จันทร์คง

634 62110668 นางสาว ณัฐรดาพัขร ท่าผา

635 62110669 นางสาว ณัฐรมณ์ ประเสริฐชัยศิริ

636 62110670 นาย ณัฐวตัร สุพุทธกิุล

637 62110671 นาย ณัฐวฒิุ เภสัชเวชกิจ

638 62110672 นาย ณัฐวฒิุ สุชาติ

639 62110673 นาย ณัฐวฒิุ โกฏแิก้ว

640 62110674 นาย ณัฐวฒิุ ปวารณ์เวช

641 62110675 นางสาว ณัฐษณา อารีย์กุล

642 62110676 นางสาว ณัฐสิณี แสงสุวรรณ

643 62110677 นาย ณัฐสุระวชัร์ สุปัดคํา

644 62110678 นางสาว ณัฐิกา แก้วกระจ่าง

645 62110679 นางสาว ณิชกานต์ อํานวยเวช

646 62110680 นางสาว ณิชชา มะลิทอง

647 62110681 นาง ณิชชา ภริมย์กิจ

648 62110682 นางสาว ณิชยา ปานมา
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649 62110683 นางสาว ณิชาดา แจ่มจํารัส

650 62110684 นางสาว ณิชาภทัร ศิริวรรณ

651 62110685 นางสาว ณิชาภา รอดมณี

652 62110686 นางสาว ณิชาภา ประภาสัย

653 62110687 นาง ณิทภาพร โสมะวงค์

654 62110688 นางสาว ณิรดา สุขรดาโยธนิ

655 62110689 นางสาว ณิรดา ชูรุ่ง

656 62110690 นางสาว ณิศรา เรืองวฒันสุข

657 62110693 พระ ดนุพัชสรณ์ วงษ์ทิพย์

658 62110694 นาย ดลเสก แก้วภผูา

659 62110695 นาง ดลฤดี สงวนเสริมศรี

660 62110696 นางสาว ดวงเนตร ยอดทรงตระกูล

661 62110697 นางสาว ดวงใจ สําเภาน้อย

662 62110698 นาง ดวงกมล คมกริส

663 62110699 นางสาว ดวงตา กล่ินดี

664 62110700 นางสาว ดวงนภา พงษ์พันธ์

665 62110701 เรือเอกหญิง ดวงหทัย ทองมลีวรรณ

666 62110702 นางสาว ดวงหทัย กาญจนราช

667 62110703 นาง ดอกรัง แก้วมังคละ

668 62110704 นาง ดอกรัง ตันใจ

669 62110705 นาง ดอกอ้อ กล่ินใกล้

670 62110706 นาย ดาพ์ม เฮงกี้

671 62110707 นางสาว ดาราณี เวชประดิษฐ

672 62110708 เรือตรีหญิง ดาลัด ตันเจริญ

673 62110709 นางสาว ดาวรัตน์ ปัญญากาญจน์

674 62110710 นาง ดาวรุ่ง สุกิจชาญยุทธ

675 62110711 นางสาว ดาวนิี ชิณวงศ์
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676 62110712 นางสาว ดาหวนั แก้วมา

677 62110713 นาย ดิลก พิมพ์สกุล

678 62110714 นางสาว ดุสิดา ชมเทศดี

679 62110715 นางสาว ต้นเกือ้ สิงห์คํา

680 62110716 นาย ตรีโชค รัตนวภิาคกุล

681 62110717 นาย ตฤณธชั เทียมทอง

682 62110718 นาง ตวงทิพย์ นิลทอง

683 62110719 นาง ตวงพร ต้นสุวรรณ

684 62110720 นางสาว ตะวนัเดือน วรรวงษ์

685 62110721 นาย ติโต ไทยทองหลาง

686 62110723 นางสาว ถนอมนวล ตรีรัตนประสพ

687 62110724 นาย ถวลัย์ วรจิตจํานงค์

688 62110725 นางสาว ถวลิดาว อินเทพ

689 62110726 นาย ถาวรพัฒน์ รัตนวภิาคกุล

690 62110727 นางสาว ถิรนุชกร สีแสน

691 62110728 นางสาว ทนาภา ลือบางใหญ่

692 62110730 นางสาว ทยาวร์ี ภมูิใจ

693 62110732 นาย ทรงธรรม อ่ําศรีเวยีง

694 62110733 นาย ทรงพร เพ็งอารีย์

695 62110734 นาย ทรงพล พังเครือ

696 62110735 นาย ทรงพล จรรย์สืบศรี

697 62110736 นาย ทรงภพ แพงศรี

698 62110737 นาย ทรงวฒิุ อยูเ่อี่ยม

699 62110738 นาย ทรงศักด์ิ คลังบุญครอง

700 62110739 นางสาว ทรงศิริ เตียวตระกูล

701 62110740 นาย ทรรศพล พรมจินดา

702 62110741 นางสาว ทรรศิกา เอียดสุข
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703 62110742 นาย ทวี พันธุศ์รีทุม

704 62110744 นาย ทศพร ตันนวล

705 62110745 นางสาว ทศพรรณ แสงสุริย์

706 62110746 นางสาว ทสมา ปรีเปรม

707 62110747 นาย ทองใบ จันทร์พิชัย

708 62110748 นาง ทองดี สังข์ขาว

709 62110749 นาย ทองพูล ปากหวาน

710 62110750 นาง ทักษิณาร์ ไกรราช

711 62110751 นาย ทัชช เศรษฐ์ประภา

712 62110752 นาง ทัชชกร จันทร์ประสม๋มอสแมน

713 62110753 นางสาว ทับทิม ตะวนั

714 62110754 นางสาว ทัศชล มีศรี

715 62110755 นาง ทัศนันท์ สุปัญญา

716 62110756 นาย ทัศนันท์ รักกลาง

717 62110757 นางสาว ทัศนี ลับสาร

718 62110758 นาง ทัศนีย์ จันทร์เทียมวงษ์

719 62110760 นางสาว ทัศนีย์ พรมเป็งเรือน

720 62110761 พระ ทํานอง ลิบดาว

721 62110762 นาย ทินภทัร สวา่งแสง

722 62110763 นางสาว ทิพย์วรรณ เต๊ะขันหมาก

723 62110764 นาง ทิพย์วรา บูชาปกรณ์กุศล

724 62110765 นางสาว ทิพย์วมิล เชื้อบุญมี

725 62110766 นางสาว ทิพย์สิริ จํานงนิตย์

726 62110767 นาง ทิพวรรณ ศรีจาด

727 62110768 นางสาว ทิพวรรณ ทิวาภรณ์

728 62110769 นาง ทิพวลัย์ อินทร์จาด

729 62110770 นางสาว ทิพาพร อ่อนแผ้ว
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730 62110771 พระ ทูลถวาย ศรีวชัรอาสน์

731 62110772 นาย ธงชัย แก้วสียา

732 62110773 นาย ธงชัย เจริญวฒิุวนพันธ์

733 62110774 นาย ธณัช สุขเวช

734 62110775 นางสาว ธณัช อัครพงษ์ภาส

735 62110776 นาย ธนเดช เต็มวานิช

736 62110777 นาย ธนเทพ อาญาเมือง

737 62110778 นาย ธนกฤต เมธปิยวฒันกุล

738 62110779 นาย ธนกฤต สุวรรณชาติ

739 62110780 นาย ธนชัย สุริยิน

740 62110781 นาย ธนชิต เพชรรุ่งเรือง

741 62110782 นาย ธนณัฏฐ์ เข็มเพ็ชร

742 62110783 นาย ธนพล ทองนพ

743 62110784 นาย ธนพล สุขประสิทธิ์

744 62110785 นาง ธนพวรรณ ห้าวหาญ

745 62110786 นาง ธนภร ไชยวงค์

746 62110787 นาย ธนยศ นิศากร

747 62110788 นาย ธนรัตน์ เจริญนิรันดร์

748 62110789 ศ.ดร.พญ. ธนวรรณ กุมมาลือ

749 62110791 นาย ธนวฒัน์ ชอบทํากิจ

750 62110792 นาย ธนวนิ กมุทมาศ

751 62110793 นาย ธนสิทธิ์ สุจริตภกัดี

752 62110794 นาย ธนะชัย บุญชุม

753 62110795 นาย ธนะพัฒน์ ประดิฐพงศ์ภานิช

754 62110796 นาย ธนะวรรธน์ บริพัชร์ธนโชติ

755 62110797 นาย ธนะสิน รามัญอุดม

756 62110798 นางสาว ธนัชกัญ ธราประไพ
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757 62110799 นาย ธนัตถ์ ชาลีรัตน์

758 62110800 นาย ธนัท สังวาลเพชร

759 62110801 นางสาว ธนัทธดิา ธนเสธภกัดี

760 62110802 นางสาว ธนันญา เบื้องสูง

761 62110803 นางสาว ธนันณัฎฐ์ กตณัฏฐนันท์

762 62110804 นาย ธนันวฒัน์ อภบิูรณ์มงคล

763 62110805 นาย ธนัยนันท์ ยนวงศ์

764 62110806 นาย ธนาชัย วงศ์บุญชัย

765 62110807 นางสาว ธนาพร กังวานวศิิษฏ์

766 62110808 นางสาว ธนาพร วงค์เขือ่น

767 62110809 นาย ธนาภพ พสุนนท์

768 62110810 นาย ธนาวฒิุ พรวจิิตรพิศาล

769 62110811 นางสาว ธนิกาญจน์ สุทธชิัยมงคล

770 62110812 นางสาว ธนิดา เอกธนะพจ

771 62110813 นางสาว ธนิดา กิตติภคัวงษ์

772 62110814 นางสาว ธนิดา ภสัรางกูร

773 62110815 นาย ธนิต บรรจง

774 62110816 นางสาว ธนิยาภรณ์ ต้ังจิตต์ทวชีัย

775 62110817 นางสาว ธนิษฐ์ฌา ธนโรจน์วสุกุล

776 62110818 นาง ธนุรัตน์ นามราช

777 62110819 นาย ธนู ม่วงไหม

778 62110820 นาย ธภทัร พลเยีย่ม

779 62110821 นางสาว ธมนพัชร์ ธนโรจน์วสุกุล

780 62110822 นางสาว ธมล ชญาลักษณ์

781 62110823 นาย ธรณภณ พัฒนวายุ

782 62110824 นาย ธรม รักษ์ธรรมธญั

783 62110825 พระ ธรรมรส ภกัดี
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784 62110826 นาย ธรา ทีนะกุล

785 62110827 นาย ธวชัชัย อินธสิาร

786 62110828 นางสาว ธวลัชญาณ์ พัชรปิยะวฒัน์

787 62110829 นางสาว ธชันันท์ เอี่ยมนวชาต

788 62110830 นาง ธญักมล ปิ่นทอง

789 62110831 นางสาว ธญัชนก รัตนวารินทร์ชัย

790 62110832 นางสาว ธญัชนก ขุนเทียน

791 62110833 นางสาว ธญัญ์นิธิ ภกัดีชน

792 62110834 นาง ธญัญลักษณ์ ยิม้พงษ์

793 62110835 นางสาว ธญัญาภรณ์ ศิริพันธ์

794 62110836 นางสาว ธญัญารัตน์ บุณยศุภสวสัด์ิ

795 62110837 นางสาว ธญัดา แจ้งอรุณ

796 62110841 นางสาว ธญัพิชชา คําคง

797 62110842 นางสาว ธญัยภสักรณ์ คูหาทอง

798 62110843 นางสาว ธญัลักษณ์ เมธาอัครสิทธิ์

799 62110844 นางสาว ธญัลักษณ์ ธนวฒิุ

800 62110845 นางสาว ธญัลักษณ์ กิตติธนัยพัชร์

801 62110846 นาง ธญัลักษณ์ อัครวาณิชสิริกุล

802 62110847 นาย ธญัสิทธิ์ ปรากฎผล

803 62110848 นาย ธญัสิทธิ์ สินธปุระเสริฐ์

804 62110849 นางสาว ธญัสุดา ยงยุทธ

805 62110850 นางสาว ธณัย์จิรา ศรีธนาไพศาล

806 62110851 นางสาว ธณัย์สิตา ธรีะวรีะกานต์

807 62110852 นางสาว ธณัย์สิตา เกษมพิชิตศักด์ิ

808 62110853 นางสาว ธนัยนันท์ ชื่นอัจฉริยะ

809 62110854 นางสาว ธนัยาภทัร์ พิมพ์รัฐดิลก

810 62110855 นางสาว ธนัยาภทัร์ โค้งนอก
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811 62110856 นางสาว ธมัมะธดิา พัฒนพงศา

812 62110857 นาง ธมัมารัธน์ สมเกตุ

813 62110858 นาย ธานี เชยกล่ินเทศ

814 62110859 นาย ธาวนิ อุดมนาม

815 62110860 นาง ธดิารัตน์ สืบเหล่าง้ิว

816 62110862 นางสาว ธปิตีย์ พึ่งอุตสาหะ

817 62110863 นาง ธวิาทิพย์ ไทยบัณฑิตย์

818 62110864 นางสาว ธร์ีชญาน์ นิธนิพรัศม์

819 62110865 นาย ธรีชัย แผนเสือ

820 62110866 นาย ธรีพันธ์ สุภาพวานิช

821 62110868 นาย ธรีวฒัน์ ม่วงไหมทอง

822 62110869 นาย ธรีวชิญ์ กล้าหาญ

823 62110870 นาย ธรีวฒิุ รุจิมิตร

824 62110871 นาย ธรีศักด์ิ๋๋ ต้ังมั่นคง

825 62110872 นาย ธรีะ วศานนท์

826 62110873 นาย ธรีะเดช นามมูลน้อย

827 62110874 นาย ธรีะชัย เสนทองแก้ว

828 62110875 นาย ธรีะพล ถนัดธนูศิลป์

829 62110876 นางสาว กมลรัตน์ พวงมาลา

830 62110877 นาง นงเยาว์ พอดคันสกี้

831 62110878 นางสาว นงค์เยาว์ คลาฤทธิ์

832 62110879 นางสาว นงคราญ สุขนนท์

833 62110880 นาง นงนุช ทองอินทร์

834 62110881 นางสาว นงรักษ์ จําปานิล

835 62110882 นางสาว นงลักษณ์ ปางสมบูรณ์

836 62110883 นาง นงลักษณ์ ตันติเกียรติเจริญ

837 62110884 นาย นซีรุดดีน โซ๊ะมณี
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838 62110885 นางสาว นนทลี สุขศรีจักรวาฬ

839 62110886 นาย นพกร อุสาหะนันท์

840 62110887 นางสาว นพกร ธรรมธนภพ

841 62110888 นาย นพดล ดําดี

842 62110889 นาย นพพร พรอโนทัย

843 62110890 นางสาว นพมาศ จึงรุ่งเรืองกิจ

844 62110891 นางสาว นพมาศ ยอดเพชร

845 62110894 นาย นพรัตน์ อมตานนท์

846 62110895 นางสาว นพรัตน์ วหิารทอง

847 62110896 นางสาว นพรัตน์ พรโสภากุล

848 62110897 นางสาว นพลักษณ์ แสวงคุณ

849 62110898 นางสาว นพวรรณ พงษ์สนิท

850 62110899 นางสาว นพวรรณ บานชื่น

851 62110900 นาย นพสิทธิ์ พีระธนะวฒัน์

852 62110901 นางสาว นภภสัร์สร กวา้งขวาง

853 62110902 นางสาว นภสินธุ์ บุตรน้อย

854 62110903 นางสาว นภคั ศรีภมูิปัญญา

855 62110904 นางสาว นภคั สดุดีปิยะดล

856 62110905 นาง นภทัร ทึ่งทวทีรัพย์

857 62110906 นางสาว นภทัร หอมวงศ์

858 62110907 นางสาว นภสักร ทองไชย

859 62110908 นางสาว นภสันันท์ วงสีวอ

860 62110909 นางสาว นภสันันท์ จันทรเกลา

861 62110910 นางสาว นภสัวรรณ ปันไฝ

862 62110911 นาง นภาภรณ์ สุภญิญาวงศ์

863 62110912 นาง นภาลัยณ์ ม้าเพ็ง

864 62110913 นางสาว นรินทร อินทร์โส
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865 62110914 นางสาว นรินทร์ธร แตงทิพย์

866 62110915 นางสาว นริสชา เบ้านาค

867 62110916 นางสาว นรีรัตน์ ปากเกล็ด

868 62110917 นาย นฤต ม้าวไิล

869 62110918 นางสาว นฤนาตย์ พงษ์อิ่ม

870 62110919 นาง นฤมล กิตตินราดร

871 62110920 นาง นฤมล กันประเสริฐ

872 62110921 นางสาว นฤมล สวา่งศรี

873 62110922 นางสาว นฤมล ศิริขวญัพงศ์

874 62110923 นาย นฤสรณ์ จีนรัตน์

875 62110924 นางสาว นลิน วงศ์ขัตติยะ

876 62110925 นางสาว นลินธรณ์ เมธานิยมพัฒน์

877 62110926 นาง นวพร สุริยะ

878 62110928 นางสาว นวรัตน์ ปรวฒัน์ปรียกร

879 62110929 นางสาว นวรัตน์ ชาปัทมะ

880 62110930 นางสาว นวลกนก สระวาสี

881 62110931 นางสาว นวลนภา เอื้อจิตต์

882 62110932 นางสาว นัชชา คงเมือง

883 62110933 นางสาว นัชชา ขาวกระจ่าง

884 62110934 นางสาว นัทธวีรรณ เพ็ชรหยอย

885 62110935 นางสาว นันทกร อะกะเรือน

886 62110936 นางสาว นันท์ฐิตา ธนินรัฐวทิย์

887 62110937 นางสาว นันท์ณภสั ศิริเดชพัฒนากูล

888 62110938 นางสาว นันท์นภสั พละเนา

889 62110939 นางสาว นันท์นภสั ตรีโภคา

890 62110940 นาง นันทนัช อาสาวงั

891 62110941 นาง นันทนา เพ็ชรัตน์
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892 62110942 นางสาว นันทนา ศรีมุกดา

893 62110943 นาง นันท์พิพัฒน์ พืชพันธุ์

894 62110944 นางสาว นันทวนั วฒันวชิัยวงศ์

895 62110945 นาง นันทวนั ใจกล้า

896 62110946 นาง นันทวนั เวยีงธรรม

897 62110947 นาย นันทวธุ สุทธเินียม

898 62110948 นาง นันทัชพร จําปาสาร

899 62110949 นางสาว นันทิวฒัน์ รักษ์คิด

900 62110950 นาย นันธพิัฒน์ รัตนพลแสน

901 62110951 นางสาว นัยนา แดงบุญเรือง

902 62110952 นาง นางฐาณิษา ต๊ะมา

903 62110953 นางสาว นาถพิมล วาดสันทัด

904 62110954 นาย ไกรศักด์ิ จองปัญญาเลิศ

905 62110955 นาย ไพรศาล๋ อัดโดดดร

906 62110956 นาย ปรีชา บุญฤทธิ์

907 62110957 นาย วทิยา ภู่เกิด

908 62110958 นาย สัมพันธ์ กลํ่าโกมล

909 62110959 นางสาว นารีรัตน์ บัตรประโคน

910 62110960 นางสาว นารีรัตน์ เพชรแอน

911 62110961 นางสาว นารีรัตน์ มั่นคง

912 62110962 นาย นาวนิ อุทารธรรม

913 62110963 นางสาว น้ําค้าง ไตรยุทธรงค์

914 62110964 นาง น้ําค้าง นิสวงค์

915 62110965 นาง น้ําฝน แนไพร

916 62110966 นางสาว น้ําอ้อย ลอยแก้ว

917 62110967 นางสาว นิชาภา ไทยดํารง

918 62110968 นางสาว นิตญา หนองภกัดี
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919 62110969 นาง นิตยา เบญจรงคพันธ์

920 62110970 นาง นิตยา วงัคีรี

921 62110971 นาย นิธาน พรหมณะ

922 62110972 นางสาว นิธติานันท์ รฐาสุขหิรัญชัย

923 62110973 นางสาว นิธนิันท์ รัตน์วฒันาเลิศ

924 62110974 นาย นิพนธ์ แก้วต่าย

925 62110975 นาย นิพนธ์ ถูกแผน

926 62110976 นางสาว นิพร ปิยพาณิชยกุล

927 62110977 พระ นิพัฒน์ จํารัสจุฬาเนตร

928 62110978 พระ นิพัธ พันธยุง

929 62110979 นางสาว นิพันธ์ หลวงตัน

930 62110980 นาย นิพาน สารคาญ

931 62110981 นางสาว นิภา ส่ือสุวรรณ

932 62110982 นางสาว นิภา เตโชดํารงสิน

933 62110983 นางสาว นิภาพร โคเบลท์

934 62110984 นางสาว นิภาพร อาจแก้ว

935 62110985 เรือเอกหญิง นิภาพรรณ คุ้มครอง

936 62110986 นาง นิ่มนวล อาษากลาง

937 62110987 นาย นิมิตร แก่นบุปผา

938 62110988 นางสาว นิรัญ สวา่งสาลี

939 62110989 พระ นิรันดร์ ดวงนิตย์

940 62110990 นางสาว นิราภร โชคสุรเสียง

941 62110991 นาง นิลวรรณ สุพรหมจักร์

942 62110992 นาย นิวา สาระ

943 62110993 นางสาว นิศาชล วสัิย

944 62110995 นางสาว นิศาชล ตระกูลศรี

945 62110996 นาง นิสิริญ ลอสวสัด์ิ
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946 62110997 นางสาว นุชจรินทร์ หอมหวล

947 62110998 นางสาว นุชจิรา โมระเสริฐ

948 62110999 นาง นุชนรวรรณ บรรจง

949 62111000 นาง นุชสลา ภหูงษ์

950 62111001 นาง นุชสาคร เขมะศิริ

951 62111002 นางสาว นุธริา บุญนะ

952 62111003 นางสาว นูร์ตียาณี นาแซ

953 62111004 นาย บรรจง แจ่มแจ้ง

954 62111005 นาย บรรจบ มะโน

955 62111006 นาย บรรณวฒัน์ ตรัยรัตนเมธี

956 62111007 น.ท. บรรพต มุ่งหามณี

957 62111008 นางสาว บริมาส กระจ่างรัตน์

958 62111009 นาย บวรวทิย์ โรจน์สุวรรณ

959 62111010 นาย บะห์ซัม แวกาจิ

960 62111011 นางสาว บังอร บํารุงสุข

961 62111012 นาย บัญชา บุญตานนท์

962 62111013 นาย บัณฑิต อังคทะวานิช

963 62111014 นางสาว บัณฑิตา โชติประทุม

964 62111015 นาง บัวชุม จีนา

965 62111016 นางสาว บัวบุญ ขันทองคํา

966 62111017 นางสาว บัวผัน สีอามาต

967 62111018 นาง บัวพิศ ภกัดีวฒิุ

968 62111019 นาง บัวสด แฟงชัยภมูิ

969 62111020 นาง บัวหยก แซ่ล้ี

970 62111021 นางสาว บุญเทวาฤทธิ์ พรบันดาลชัย

971 62111022 นาย บุญเยีย่ม ไชยะลา

972 62111023 นางสาว บุญเรือง ผากานนท์
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973 62111025 นาย บุญคุ้ม สืบเหล่าง้ิว

974 62111026 นาย บุญช่วย อุ่นแก้ว

975 62111027 นาย บุญชัย อัศวกิจวานิช

976 62111028 นาย บุญญวฒัน์ ขันธบ์ุตร

977 62111029 นาง บุญญาพร ศรีบัวบาน

978 62111030 นางสาว บุญญาภา อย่างตระกูล

979 62111032 นาง บุญมี นพนรินทร์

980 62111033 นาย บุญมี แทบธรรม

981 62111034 นาย บุญมี วะจีปะบี

982 62111035 นาง บุญยงค์ พายเนาว์

983 62111036 นาย บุญรักษ์ สกุลสถาพร

984 62111037 นาย บุญรัตน์ บุญช่วย

985 62111038 นาง บุญรัตน์ เรืองขจร

986 62111039 นางสาว บุญล้อม ขนอม

987 62111040 นางสาว บุญศรี บุญรักษ์สุขสา

988 62111041 นาย บุญศุข งามวงษ์

989 62111042 นาย บุญส่ง มั่นศรี

990 62111043 นาย บุญสม หนูอินทร์

991 62111044 นางสาว บุญสิริ ผดุงไทย

992 62111045 นาย บุญสุข อุ่นแก้ว

993 62111046 นางสาว บุณยลักษณ์ ชวนชม

994 62111047 นางสาว บุณยวร์ี วงษ์เจริญรักษ์

995 62111048 นางสาว บุณยวร์ี แดงศรี

996 62111049 นาง บุปผชาติ แก้วแพทย์

997 62111050 นางสาว บุปผชาติ มัธยม

998 62111051 นาย บุรินทร์ นิธไิชโย

999 62111052 นาง บุศรา อนันตศรี
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1000 62111053 นาง บุษบา สุขประสิทธิ์

1001 62111054 นางสาว บุษบา แสงงามปล่ัง

1002 62111055 นางสาว บุษยาบัญ ง้ิวสุบรรณ

1003 62111056 นางสาว บุษราภา บุญปรีดาพงษ์

1004 62111057 นางสาว บุษริน สวา่งเพชร

1005 62111058 นาย ปกรณ์ เวชทรัพย์

1006 62111060 นาย ปฏภณ กาจแก้ว

1007 62111061 นาย ปฏพิัท่ธฺ์ เจดีย์

1008 62111062 นาย ปฏภิาณ มาละเอียด

1009 62111063 นาย ปฐมพงศ์ เอื้อสัมฤทธผิล

1010 62111064 นาย ปฐมศก วไิลพล

1011 62111065 นางสาว ปฐมา เดชะ

1012 62111066 นาง ปณิชา สุมังคะ

1013 62111067 นางสาว ปณิดา ศรีสวสัด์ิ

1014 62111068 นาง ปทิตตา พลอยสถิตพงศ์

1015 62111069 นางสาว ปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม

1016 62111070 นางสาว ปพิชญา โยชน์สุวรรณ์

1017 62111071 นางสาว ปพิรนันท์ ไชยเนตรไกรสิน

1018 62111073 นางสาว ปภาดา เผือกงาม

1019 62111074 นางสาว ปภามาศ ตาทิพย์

1020 62111075 นางสาว ปภาวณีิ ผะแดนนอก

1021 62111077 นาง ประเทือง ยาวชิัย

1022 62111078 นาย ประเสริฐพร พึงใจ

1023 62111079 นางสาว ประไพ เยือ้งไกรงาม

1024 62111080 นาง ประไพ เพิ่มทรัพย์

1025 62111081 นาง ประกายคํา นันทขวา้ง

1026 62111082 นาย ประดับ แก้วบุญเรือง
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1027 62111083 นาย ประทัยรัตนะ โพธิว์งค์

1028 62111084 นาย ประทีป จันหอม

1029 62111085 นางสาว ประทุม ภู่พัฒน์

1030 62111086 นางสาว ประนอมณัฐา วไิลรัตน์

1031 62111087 นาย ประพจน์ บํารุงพืช

1032 62111088 นาย ประพันธ์ ขันติธรีะกุล

1033 62111089 นางสาว ประภสัสร ชนะสิทธิ์

1034 62111090 นางสาว ประภสัสร สามร้อยงาม

1035 62111091 นางสาว ประภสัสร เปี่ยมเสรีชัย

1036 62111092 นางสาว ประภา บุญขัน

1037 62111093 นาง ประภาพร ฐิตะฐาน

1038 62111094 นางสาว ประภาพร แสนประสิทธิ์

1039 62111095 นาง ประภาพร ต้ังกอบลาภ

1040 62111096 นาง ประภาพร ไผ่ทอง

1041 62111097 นาย ประภาส โสภารัตน์

1042 62111098 นาง ประยูรรัตน์ หารกิง่

1043 62111099 นาย ประสาน พงษ์พานิช

1044 62111100 นาย ประสิทธิ์ ผิวทวี

1045 62111102 นาย ประสิทธิศั์กด์ิ ชื่นสกุล

1046 62111103 นาย ปรัฐ กลุแพทย์

1047 62111104 นาย ปรัตถกร อุประดิษฐ์

1048 62111105 นางสาว ปรางค์ทอง ดวงโนแสน

1049 62111106 นาย ปราชญา เทียมผาสุข

1050 62111107 นางสาว ปราณพร คุโรปกรณ์พงษ์

1051 62111108 นางสาว ปราณี พฤกษาพนาเวช

1052 62111109 นาง ปราณี ผลเกิด

1053 62111110 นางสาว ปราณี นาใจแก้ว
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1054 62111111 นางสาว ปรารถนา สุขวบิูลย์

1055 62111112 นาย ปริญญา มาลัยลอย

1056 62111113 นางสาว ปริดาภา รังสีวรรธนะ

1057 62111114 นาง ปริมประภา วงษาเหวก

1058 62111115 นางสาว ปริยากร สิงห์สมบูรณ์

1059 62111116 นางสาว ปริยากร โมกขะเวส

1060 62111117 นางสาว ปรีชญา พรหมมินทร์

1061 62111118 นาย ปรีชา มั่นชาวนา

1062 62111119 นาย ปรีชา วงศ์อนันต์นนท์

1063 62111121 นาย ปรีชา พุทธสินธิ์

1064 62111122 นาง ปรียาภรณ์ คล้ายสุวรรณ์

1065 62111123 นาย ปวเรศม์ สิริธนาภฒัน์

1066 62111124 นาย ปวรวฒัน์ ธนจรัสพงศ์

1067 62111125 นาง ปวริศรา กระเช่าทอง

1068 62111126 นางสาว ปวณ์ิณุช พราหมณ์น้อย

1069 62111127 นางสาว ปวณีา แสงเจษฎา

1070 62111128 นาง ปวณีา กาญจนรัชต์

1071 62111129 นางสาว ปวณีา นวปัญญา

1072 62111130 นางสาว ปวณีา เหล่ียมศรีจันทร์

1073 62111131 นางสาว ปวณีา แฝงจันดา

1074 62111132 พ.ต.ท.หญิง ปวณุีต บุญแสง

1075 62111133 นาง ปสุตา พึ่งโพธิ์

1076 62111134 นาย ปองชัย ป้อมไชยา

1077 62111135 นางสาว ปัญญ์ชญา เกษสุขมาโนช

1078 62111136 นาย ปัญญา เงินทอง

1079 62111137 นางสาว ปัญญาภรณ์ สันติวริิยาภรณ์

1080 62111138 นาง ปัญญารัตน์ ชนะพาล
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1081 62111139 นาย ปัณณทัต เมฆนิติ

1082 62111140 นางสาว ปัทมา เพ่งจินดา

1083 62111141 นางสาว ปัทมา ศรีอําไพ

1084 62111142 นางสาว ปางเพียรพลี อุปแก้ว

1085 62111143 นางสาว ปาจรีย์ ท่าบ่อ

1086 62111144 นางสาว ปาจรีย์ ศรีสมบัติ

1087 62111145 นางสาว ปาณิศา ยังศิริ

1088 62111146 นางสาว ปาณิสรา รักจันทร์

1089 62111147 นาง ปาณิสรากร ชื่นสกุล

1090 62111149 นางสาว ปานชนก สุขศรีจักรวาฬ

1091 62111150 นางสาว ปาริชาติ คงทอง

1092 62111152 นางสาว ปาริชาติ ยอดสาย

1093 62111153 นางสาว ปาริชาติ โบกขุนทด

1094 62111154 นาง ปาลิดา อินอําไพ

1095 62111155 นางสาว ปาลิตา วุ็ฒิโอสถ

1096 62111157 นางสาว ปิยดา ธาระ

1097 62111158 นางสาว ปิยธดิา ชัชวาลย์

1098 62111160 นางสาว ปิยมน บุญฤทธิ์

1099 62111161 นางสาว ปิยวดี สุวรรณจันทร์

1100 62111162 นางสาว ปิยวรรณ ถึงพร้อม

1101 62111163 นาง ปิยวรรณ์ รังสีพัฒนกรณ์

1102 62111164 วา่ที่ร้อยตรี ปิยวฒัน์ ผาสุข

1103 62111165 นาย ปิยะชาติ วชัรพินธ์

1104 62111166 นางสาว ปิยะดา วหิก

1105 62111167 นางสาว ปิยะนันท์ อนุสรณ์

1106 62111168 นาย ปิยะพงษ์ จิระพงษ์พันธ์

1107 62111169 นาง ปิยะพร เตชะตา
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1108 62111170 นาง ปิยะพร หนูรัตน์

1109 62111171 นางสาว ปิยะพร ทรจักร์

1110 62111172 นางสาว ปิยะพร กาตาบุตร

1111 62111173 นางสาว ปิยะวรรณ ชูชาติ

1112 62111174 นาง ปิยะวรรณ ขุนทอง

1113 62111175 นางสาว ปิยาภรณ์ ไชยสิน

1114 62111176 นางสาว ปุญชรัศมิ์ แย้มนันทิวฒัน์

1115 62111177 นางสาว ปุญญพัฒน์ ผ่องสวสัด์ิ

1116 62111178 นางสาว ปุญญาพร ดีพิจารณ์

1117 62111179 นาง ปุญญารีพัสร์ นิยมไทย

1118 62111180 นางสาว ปุญญิศา รัตนรุจ

1119 62111181 นาย ปุณณพงษ์ โชจอหอ

1120 62111182 นางสาว ปุณยวร์ี ชีวชื่น

1121 62111183 นางสาว ผกากรอง ทองดียิง่

1122 62111184 นาง ผกาพรรณ คงแก้ว

1123 62111185 นาย ผจงพัฒน์ กิจรุ่งเรืองมณี

1124 62111186 นางสาว ผนิดา ทวสุิวรรณ์

1125 62111187 นาง ผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักด์ิ

1126 62111188 นางสาว ผ่องพรรณ บัวคล่ีใบ

1127 62111189 นางสาว ผาณิต กฤติยรังสรรค์

1128 62111190 นางสาว ผุสดี กุลนิภชัร

1129 62111191 นาง ผุสดี๋เทียนถาวร ร้ีด

1130 62111192 นางสาว ฝน พรหมบุญ

1131 62111193 นางสาว ฝากฟ้า เพชรพันธ์

1132 62111195 นาย พงศ์กรณ์ อภโิชติพันธุ์

1133 62111196 นาย พงศ์ธนนท์ แก้วเพียร

1134 62111197 นาย พงศธร ดาจักร์
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1135 62111198 นาย พงศธร ทองปรอน

1136 62111200 นาย พงศ์ศิริ ทักษวทิยาพงศ์

1137 62111201 นาย พงศ์สิริ จันทร์ธนไพบูลย์

1138 62111203 นาง พงษ์จันทร์ สายสุจริต

1139 62111204 นาย พงษ์ศักด์ิ ต้ังไชยวรวงศ์

1140 62111205 นาย พงษ์สวสัด์ิ เม็ดไธสง

1141 62111206 นางสาว พจนา แตงนนท์

1142 62111207 นางสาว พจนา ทนหมัด

1143 62111208 นางสาว พจนา สุวรรณปิณฑะ

1144 62111209 นางสาว พจนา๋ศุภผล พจนา๋ศุภผล

1145 62111210 นางสาว พจนีย์ สุผาวนั

1146 62111211 นาง พจวลัญช์ สายวงค์อินทร์

1147 62111212 นางสาว พชร ชัยรัตนประภา

1148 62111213 นาง พนิดา เศวตสุทธสิิริกุล

1149 62111214 นางสาว พนิตตา ศรีมารุต

1150 62111215 นางสาว พนิตา บุญประเสริฐ

1151 62111216 นาย พรเทพ พลใจรักษ์

1152 62111217 นางสาว พรเพ็ญ หมอกมุงเมือง

1153 62111218 นางสาว พรเพ็ญ หร่ังดารา

1154 62111219 นางสาว พรกมล สาฆอ้ง

1155 62111220 นาง พรชรพรรณ จําปาเทศ

1156 62111223 นางสาว พรณิภา วรรณสิงห์

1157 62111224 นางสาว พรทิพย์ กุษา

1158 62111225 นางสาว พรทิพย์ จ้อยสูงเนิน

1159 62111226 นาง พรทิพย์ ทองโสภา

1160 62111227 นางสาว พรทิพย์ ธรีพัฒนากุล

1161 62111228 นาง พรทิพย์ รัตนจันทร์
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1162 62111230 นางสาว พรทิพย์ จันทร์ศรี

1163 62111231 นางสาว พรทิพา พลนิกร

1164 62111232 นาง พรทิภา เอี่ยมสุข

1165 62111233 นางสาว พรนิภา จันลือชัย

1166 62111234 นาย พรประกฤษฎิ์ ศิริผ่องแผ้ว

1167 62111235 นางสาว พรปวณ์ี วงษ์พรหม

1168 62111236 นางสาว พรปวณ์ี ดวงแสงเหล็ก

1169 62111237 นางสาว พรปิยะ มั่งวทิิตกุล

1170 62111238 นาง พรพรรณ โพธล้ิิมธนา

1171 62111239 นาง พรพรรณ ระวงัพันธุ์

1172 62111240 นาย พรพัตน์ เอกอรรถเศรษฐ์

1173 62111241 นางสาว พรพิมล คับพวง

1174 62111242 นาง พรพิมล สะโรดม

1175 62111243 นางสาว พรรณกร เมืองมั่น

1176 62111244 นาง พรรณทิพย์กรโม สตรูเบิล

1177 62111245 นางสาว พรรณพรรษ เอี่ยมสูงเนิน

1178 62111246 นางสาว พรรณลักษณ์ มั่นณิชนันทน์

1179 62111247 นางสาว พรรณวรินทร์ พุทธรัตน์สกุล

1180 62111248 นางสาว พรรณิภา ศรีสุข

1181 62111249 นาง พรรณี ศรีบุญซ่ือ

1182 62111250 นางสาว พรรณี มณีนิล

1183 62111251 นางสาว พรรณี ศรีชัยนาท

1184 62111252 นางสาว พรรณีนุช ศิริวฒันานุกุล

1185 62111253 นางสาว พรรัตน์ ศุภพงศากร

1186 62111254 นาย พรศักด์ิ ศรเกษตริน

1187 62111255 นางสาว พรศิริ คีรีพฤกษ์

1188 62111256 นาย พรสุข สุธาสันติรักษ์
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1189 62111258 นางสาว พรอนง กัก๊สูงเนิน

1190 62111259 พระภกิษุ กุมาร จตุทิพยธรรม

1191 62111260 พระ มหาสมเด่น จันทง

1192 62111261 นางสาว พราวรวี นาถวลิ

1193 62111262 วา่ที่ร้อยตรี พฤษภ ชอบสวน

1194 62111263 นาย พฤหัส อุปนันชัยชนะ

1195 62111264 นาย พลเทพ ธรรมจารี

1196 62111266 นางสาว พลอยพชร ทวกีิติกุล

1197 62111267 นางสาว พลอยพิไล แสนชั่ง

1198 62111268 นาง พวงผกา ตันกิจจานนท์

1199 62111269 นาย พสิทธาจารย์ จรา

1200 62111270 นางสาว พัชญ์สิตา ชัยพันธโรจน์

1201 62111271 นาง พัชดาพร นรวรางกูร

1202 62111272 นาง พัชนีย์ ดาหนองมาด

1203 62111273 นางสาว พัชมณ ราชิวงค์

1204 62111274 นางสาว พัชมน วเิชียร

1205 62111275 นางสาว พัชรกันย์ บุญญาภสิิทธิโ์สภา

1206 62111276 นาย พัชรณัฏฐ์ อิสราวฒิุสกุล

1207 62111279 นางสาว พัชร์พิดา โชติช่วง

1208 62111280 นาง พัชราภรณ์ พฤติพุทธวงศ์

1209 62111281 นางสาว พัชริน แสนจักไกร

1210 62111282 นางสาว พัชรินทร์ โฉมยา

1211 62111283 นาง พัชรินทร์ ศรีสุข

1212 62111284 นางสาว พัชรี ใจกวา้ง

1213 62111285 นาง พัชรี ธงศิลา

1214 62111286 นางสาว พัชรี แช่มรัมย์

1215 62111287 นางสาว พัชรี ประทุมแย้ม
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1216 62111288 นางสาว พัชรี ทองถวลิ

1217 62111289 นาง พัชรีวรรณ กิพ่อ

1218 62111290 นาง พัฒน์ชญา มีแก้ว

1219 62111291 นางสาว พัฒนี บูรณดิลก

1220 62111292 นางสาว พัฒนียา ฤทธิท์อง

1221 62111293 นาย พัทธดนย์ เลิศธรรมศักด์ิ

1222 62111294 นางสาว พัทธธ์รีา สานสะอาด

1223 62111295 นาย พัทธนันท์ บุญเกิดมา

1224 62111296 นางสาว พัทธานันท์ อุ่นแก้ว

1225 62111297 นางสาว พันทิพ เลิศประดิษฐ์

1226 62111298 นาง พันทิพา พงศ์กาสอ

1227 62111299 นาย พันธุพ์งศ์ วงศ์เครือวลัย์

1228 62111300 นางสาว พัสตราภรณ์ ชัยลํายา

1229 62111301 นาง พัสวภีรณ์ แก้ววเิชียร

1230 62111302 นาย พิเชด ชมภู

1231 62111303 นาย พิเชษฐ กล่องแก้ว

1232 62111304 นาย พิเชษฐ นาคง

1233 62111305 นาง พิไลพร ห่างกลาง

1234 62111306 นาง พิกุล จองซอนะ

1235 62111307 นาง พิกุล จิรวฒันานนท์

1236 62111308 นางสาว พิชชาภสัร์ เจริญธนะทิพย์

1237 62111309 นาย พิชัย พงศ์กิตต์ิรพี

1238 62111312 นาย พิชิต เดชะวฒันา

1239 62111313 นาย พิทยา จิตรยัง่ยืน

1240 62111314 เรือเอก พิทักษ์ ใจดี

1241 62111315 นาง พินโย วุน่ซิงซ่ี

1242 62111316 พระ พินิจ สืบจากพรม
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1243 62111317 นางสาว พินิจนันท์ หูมดา

1244 62111318 นางสาว พิพัฒสัตยา มากงาม

1245 62111319 นาย พิพิศพงษ์ วงษ์เจริญ

1246 62111321 นาย พิภพ จันทร์เล็ก

1247 62111322 นาง พิมพ์จันทร ศิลาวรโชติ

1248 62111323 นางสาว พิมพ์จันทร์ พ่วงสนธิ์

1249 62111324 นางสาว พิมพ์นารา กุลศิริวรรัชต์

1250 62111325 นาง พิมพ์ระพี ณรงค์เปล่ียน

1251 62111326 นางสาว พิมพ์รัก มาลาเพ็ชร์

1252 62111327 นาง พิมพ์ลักษณ์ ชมภทูัศน์

1253 62111328 นาง พิมภา พงศ์สุภณัฐ

1254 62111329 นางสาว พิมม์ญภทัร สุพรรณพงศ์

1255 62111330 นาง พิมลพรรณ มีเปิ้น

1256 62111331 นาง พิมลพรรณ์ พิไลรัตน์

1257 62111333 นาง พิรดา ไชยรักษ์

1258 62111334 นางสาว พิรมน การย์กุลวทิิต

1259 62111336 นาง พิริยาพร ฉายศรี

1260 62111337 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ นิละวนั

1261 62111338 นางสาว พิศมัย ปิ่นเจริญ

1262 62111339 นาย พิษณุ คําก้อน

1263 62111340 นาย พิษณุ เกษสาคร

1264 62111341 นาย พิษณุ ภู่กันงาม

1265 62111342 นาย พิษณุ วฒันจินดา

1266 62111343 นาง พิสมัย ผามั่ง

1267 62111344 นาง พิสมัย ลับภู

1268 62111345 นาย พิสันต์ สุขพูล

1269 62111346 นาย พิสิฏฐ์ภพ บูรณพงศ์
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1270 62111347 นาย พิสิทธิ์ ศรีจีนพงษ์

1271 62111348 นาย พิสิษฐ์ เกียรติศรีฟุ้ง

1272 62111349 นาย พีรดนย์ ฐิตินันท์ทวเีดช

1273 62111350 นางสาว พีรดา สุขสําราญ

1274 62111351 นาย พีรยศ โรจนรุ่งทวี

1275 62111352 พระ พีรศรี ขุนทองแก้ว

1276 62111353 นาย พุฒิกร ปิยเธยีรสวสัด์ิ

1277 62111354 นาย พุฒิพันธ์ ดรุณไกรศร

1278 62111355 นางสาว พุทธา ปล้ืมถนอม

1279 62111356 นาง พุทธณิา นันทะวรการ

1280 62111357 นางสาว พุธตาล ดายังหยุด

1281 62111358 นางสาว ฟาริดา เหล่าพัชรกุล

1282 62111359 นางสาว ฟารียา อาริยสุธรรม

1283 62111360 นาง ภคญาดา จันดา

1284 62111361 นางสาว ภคณัชฐ พลายงาม

1285 62111362 นาง ภคมน คุณัชญ์ธาดา

1286 62111363 นางสาว ภณชา บุญมา

1287 62111364 นาย ภณสัก โชคมหาพร

1288 62111365 นางสาว ภณิชชา จิตรเดชาวฒัน์

1289 62111366 นางสาว ภนิดา บุญมี

1290 62111367 นาย ภรภทัร สกุลแสง

1291 62111368 นาย ภรรดร เดชสุทธาชีพ

1292 62111369 นาย ภราดร วฒัโน

1293 62111370 นางสาว ภรินดา พันธรัุตน์

1294 62111371 นาง ภฤดา อันอาตม์งาม

1295 62111372 นางสาว ภวนัตี ขันมะลิ

1296 62111373 นางสาว ภคัชุดา สงวนแก้ว
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1297 62111374 นางสาว ภคัธมีา คุ้มม่วง

1298 62111375 นางสาว ภทัรฉัตร นวลดี

1299 62111376 นาย ภทัรฉัตร กิจนุกูล

1300 62111377 นาย ภทัรชัย แสงงาม

1301 62111378 นาง ภทัร์ฐิตา ยามพวา

1302 62111379 นางสาว ภทัรดา สุคําภา

1303 62111380 นาง ภทัรวดี สุรีบูรณ์

1304 62111381 นาย ภทัรวธุ แฝงจันดา

1305 62111382 นางสาว ภทัรษยา ศรีสวสัด์ิ

1306 62111383 นางสาว ภทัรานิษฐ์ สมบัติชัยวงศ์

1307 62111384 นาง ภทัราพร พุ่มน้อย

1308 62111385 นางสาว ภทัรารัช แก้วพลายงาม

1309 62111386 นางสาว ภทัรียา นันตโลหิต

1310 62111389 นางสาว ภสัชรัชย์ ธนตรีโรจน์

1311 62111390 นางสาว ภสัณภรณ์ หาญศึก

1312 62111391 นางสาว ภสัณภรณ์ วงัพงศ์สถาพร

1313 62111392 นาง ภสัพร จักรสูง

1314 62111393 นางสาว ภสัสร วรวฒันนุทัย

1315 62111394 นางสาว ภสัสร กุลหงวน

1316 62111395 นางสาว ภสัสรา ธเนสรตินาถ

1317 62111396 นาย ภาคภมูิ ชีวศรีรุ่งเรือง

1318 62111397 นาย ภาคิน นันทจันทร์

1319 62111398 นาย ภาณุพงษ์ ไชยโชค

1320 62111399 นาย ภาณุพงษ์ ลีลาปฐมการณ์

1321 62111400 นาย ภาณุวฒัน์ วงษ์ศิริ

1322 62111401 นาย ภานุวตัร กลมาศ

1323 62111402 นางสาว ภาพิมล แหวนทองคํา
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1324 62111403 นางสาว ภาวนา ใจหาญ

1325 62111404 นาย ภาวตั บุญธรรมมี

1326 62111405 นางสาว ภาวณีิ ดํารัส

1327 62111406 นาง ภาวณีิ ระดมสุข

1328 62111407 นาง ภญิรดา อิ่มสุขศรี

1329 62111408 นางสาว ภติา บัณฑิตพัฒน์

1330 62111409 นางสาว ภติินันท์ อมรเมธพีงศ์

1331 62111410 นาย ภริมย์ จันทร์โคตร

1332 62111411 นาย ภริมย์พล พุทธะวรวร์ี

1333 62111412 นาย ภชูนนท์ ณภทัรธนพสิษฐ์

1334 62111413 นาย ภดิูศ นันทจันทร์

1335 62111414 นาย ภริูศ คงเนียม

1336 62111415 นาย ภวูดิท สุทธกมนต์

1337 62111416 นาย ภวูดิษฐ์ โชติธรีไพศาล

1338 62111417 นาย ภสูมิง กวา้งทะเล

1339 62111419 นาย มงคล จันทร์ทรง

1340 62111420 นาย มงคล หวลระลึก

1341 62111421 นาย มงคล ศรีมัญจัณทา

1342 62111422 นาง มฐกนกษวรรณ ธนจรัสพงศ์

1343 62111423 นางสาว มณฑิรา แซ่ล้ิม

1344 62111424 นางสาว มณีรัตน์ คําฤาชัย

1345 62111425 นางสาว มณีรัตน์ นาระเรศ

1346 62111426 นาง มณีรัตน์ ตงประเสริฐ

1347 62111427 นางสาว มธรุส ช่างไม้

1348 62111428 นาย มนชัย ทาจันทร์

1349 62111429 นางสาว มนต์นภา ตันทนะเทวนิทร์

1350 62111430 นางสาว มนต์ปวณี จันทร์เอี่ยม
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1351 62111431 นาย มนตรี สมคิด

1352 62111432 นาย มนตรี กาพัทธพงค์

1353 62111433 นางสาว มนต์วลี วสิารัทสุธกีุล

1354 62111434 นางสาว มนทิรา อินทศร

1355 62111435 นางสาว มนสิชา นิร์เอกธนา

1356 62111436 นาย มนัส รวบรัด

1357 62111437 นาย มนัส วรีะไพฑูรย์

1358 62111438 นาง มนัสวี ไชยกาญจน์

1359 62111439 นาง มยุรินทร์ ช่อเรืองศักด์ิ

1360 62111440 นาง มยุรี นาคายน

1361 62111441 นางสาว มยุรี รัตนะเกือ้

1362 62111442 นาย มรกต เหล่าอํานวยชัย

1363 62111443 นางสาว มริสา วรรณศักด์ิวงศ์

1364 62111444 นาย มรุเชษฐ์ ชัยหอมนวล

1365 62111445 นางสาว มลทิพย์ เตชะสินพาณิชย์

1366 62111446 นางสาว มลฤดี เปล่ียนญาน

1367 62111447 นางสาว มลัย แก่งอินทร์

1368 62111448 นาย มหาคุณ อุทิศชลานนท์

1369 62111449 นาง มะลิสา แซ่เบ๊(ทนกล้า)

1370 62111450 นางสาว มัชฌิมา ปิ่นจันทร์

1371 62111451 นางสาว มัตติกา มาตุอําพันวงศ์

1372 62111452 นางสาว มัยเรียม วริิยาทร

1373 62111454 นาย มาโนช วริิยะ

1374 62111455 นาย มาโนช พุ่มไพจิตร

1375 62111456 นาย มาโนช หล่อวงศ์สกุล

1376 62111457 นาย มานพ โสโลมรัมย์

1377 62111458 นาย มานะ วงศ์จิตรบุญตา
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1378 62111459 นาง มานิดา พ่วงเจริญ

1379 62111460 นาย มานิตย์ บัวทอง

1380 62111461 นาย มานิตย์ แสนเกษม

1381 62111462 นาง มาริษา เขมะพันธุม์นัส

1382 62111463 นางสาว มาลัย วรรณภกัดี

1383 62111464 นางสาว มาลี สุขอารีย์ชัย

1384 62111465 นาง มาลี จันต๊ะ

1385 62111466 นางสาว มินตรา ครุธสนธิ

1386 62111468 นาย มีนกร เตมียบุตร

1387 62111470 นาง มุกภไูพร กมลรัตน์

1388 62111471 นางสาว มุกรินทร์ มานะศรี

1389 62111473 นาย ยศนันต์ กอบพึ่งตน

1390 62111474 นาย ยศพนธ์ เยาวยัง

1391 62111475 นางสาว ยศวดี ผลบุณยรักษ์

1392 62111476 นาย ยศวฒัน์ พรมจรรย์

1393 62111477 วา่ที่๋ร.ต. ยุทธนา อนันธรานนท์กุล

1394 62111478 นาย ยุทธนา นิลสกุล

1395 62111479 นาย ยุทธนา จุลธรุะ

1396 62111480 นางสาว ยุบลวรรณ๋ เลิศชัยวรกุล

1397 62111481 นางสาว ยุพวรรณ สร้อยสังข์ทอง

1398 62111483 นาง ยุพิณ จันทรภาส

1399 62111484 นาง ยุพิน วงศ์ดี

1400 62111485 นางสาว ยุพิน ผดุงชัยทวี

1401 62111486 นางสาว ยุวดี เกตุหอม

1402 62111487 พ.ต.ท. รชต บริสุทธิ์

1403 62111488 นาง รชยา กันอุปัทว์

1404 62111489 นางสาว รชาดา มิตะสีดา
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1405 62111490 นางสาว รชาภา บุญสัมฤทธิ์

1406 62111491 นาย รณชัช คําสนิท

1407 62111492 นาย รณชัย ภวูนันา

1408 62111493 นางสาว รณิดา กิตติกวนิเดช

1409 62111494 นางสาว รดาศา เพชรประสมบุญ

1410 62111495 นางสาว รติกร ศรีเจริญวงศ์

1411 62111496 นาย รพี อาภรณ์ศิลป์

1412 62111497 นางสาว รภทัภร นันทน์ธาดา

1413 62111498 นางสาว รมณียา บุญมี

1414 62111499 นางสาว รวภิา กาลพันธน์ิจ

1415 62111500 นางสาว รววิรรณ ลอยดี

1416 62111501 นางสาว รศิณา ณ๋ระนอง

1417 62111502 นางสาว รสมน เพ็งสิงห์

1418 62111503 นาง รสริน รอดไทยแก้ว

1419 62111504 นางสาว รสสุคนธ์ ภมูิสถาน

1420 62111505 นางสาว รอฮายา เจ๊ะเง๊าะ

1421 62111506 นาย ระดมศักด์ิ อุทัยชิต

1422 62111507 นางสาว ระพีพร ชนะภกัด์ิ

1423 62111508 นางสาว รักชนก คําบุญลือ

1424 62111509 นางสาว รักชนก ลิขิตวนั

1425 62111510 นางสาว รังสิมา พุ่มพวง

1426 62111511 นางสาว รังสิมา สุรวฒันบูรณ์

1427 62111512 นางสาว รังสิมา ฟักแย้ม

1428 62111513 นางสาว รัชฎากร ดาบสมเด็จ

1429 62111514 นาย รัชฐิกรณ์ เตโช

1430 62111515 นางสาว รัชดา ฉัตรอมรวงศ์

1431 62111516 นางสาว รัชดาพร พานิชการ
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1432 62111517 นางสาว รัชดาวรรณ พานิชการ

1433 62111518 นาง รัชนี สามิลา

1434 62111519 นาง รัชนี จันทสาร

1435 62111521 วา่ที่๋ร.ต.หญิง รัชภร ไชยมิตร

1436 62111522 นาย รัฐ เตชอภโิชค

1437 62111523 นางสาว รัฐติยากร ไววอ่ง

1438 62111524 นาง รัฐนันท์ วงศ์ธนะโสภณ

1439 62111525 นาย รัฐพงษ์ สารพจน์

1440 62111526 นางสาว รัฐพร โล่วณิชเกียรติกุล

1441 62111527 นาย รัฐพล พิมพ์สกุล

1442 62111528 นางสาว รัตณาพร อ่อนดี

1443 62111529 นาง รัตติยา วงค์ใน

1444 62111530 นาย รัตน์ โรจน์วสุิทธนิันท์

1445 62111531 นาง รัตน์ธยิา ดวงแก้ว

1446 62111533 นางสาว รัตน์วรา ก๋าทองทุ่ง

1447 62111534 นางสาว รัตนศรี หงษ์ขาว

1448 62111535 นาง รัตนาภรณ์ โตไธสง

1449 62111536 นาย ราชภมูิ ภยูีห่วา

1450 62111537 นาย ราชิต เจียรวฒันากร

1451 62111538 นางสาว ราณี ไกรกิติการ

1452 62111539 นางสาว ริญญาภทัร์ ศุภเลิศไพศาล

1453 62111540 นาย ริทธพิล ธธีชัจิรสิทธิ์

1454 62111541 นางสาว ริวา ลครทิพย์

1455 62111542 นางสาว รุ่ง ฤทัย  นาวชิัย

1456 62111544 นาย รุ่งโรจน์ ทีสุกะ

1457 62111545 นางสาว รุ่งทิพย์ อยูภ่กัดี

1458 62111546 นาง รุ่งทิวา หนูแก้ว
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1459 62111547 นางสาว รุ่งนภา สุริยะมณี

1460 62111548 นาง รุ่งนภา ผิวทอง

1461 62111549 นางสาว รุ่งนภา ทองเนตร

1462 62111550 นาง รุ่งฤดี ทองพลู

1463 62111551 นางสาว รุ่งสุรี ชูลา

1464 62111552 นาง รุ่งอรุณ สุทธสิง่า

1465 62111553 นาง รุ่งอรุณ จันทรสุทธิ์

1466 62111556 นางสาว รุจิดา วไิลรัตน์

1467 62111557 นางสาว รุจิปภาพิณ กานต์ฤดีศุรธร์ี

1468 62111560 นาย ฤกษ์ดี ตระกูลมุกทอง

1469 62111561 นาย ฤทธชิัย คําภกัดี

1470 62111562 นาย ฤทธนิัน ฤทธิร์อด

1471 62111563 นางสาว ฤทัยภทัร พรมจักร์

1472 62111564 นาง ลดาวลัย์ โฆษิตวรเชษฐ์

1473 62111565 นางสาว ลลิตา พระศรี

1474 62111566 นางสาว ลลิตา กีรติชีวนันท์

1475 62111567 นางสาว ลลิตา ชมภเูขา(อินทจันทร์)

1476 62111568 นางสาว ลลินลักษณ์ ภทัรประสิทธิ์

1477 62111569 นาง ละดาวรรณ นนทรักษ์

1478 62111570 นางสาว ละมัย เพี้ยนดิษฐ

1479 62111571 นาย ละออ กล่ินลําดวน

1480 62111572 นางสาว ลักขณา สายเนตร

1481 62111573 นาง ลักขณา ถิน่วฒันากูล

1482 62111574 พระ ลักษณ์ พรหมเจริญ

1483 62111575 นาง ลักษณาวรรณ เมืองฮามพันธ์

1484 62111576 นางสาว ลักษมี ฟักบัว

1485 62111577 นางสาว ลัดดา พันธพ์ฤกษ์
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1486 62111578 นางสาว ลัดดา ศรีคุณากร

1487 62111579 นางสาว ลัดดาวรรณ แซ่อั้ง

1488 62111580 นางสาว ลินดา อุตมะโชค

1489 62111581 นางสาว วงจันทร์ อรุณมาก

1490 62111582 นาง วดี พันธุอ์ุดม

1491 62111583 นาง วนัชญา เดอรามันห์

1492 62111584 นางสาว วนิดา บางประเสริฐ

1493 62111585 นางสาว วนิดา มณีรัตน์

1494 62111586 นางสาว วนิดา สิริสุขลัคนา

1495 62111587 นางสาว วนิดา เทพบรรหาร

1496 62111588 นางสาว วนิดา เมืองวงศ์

1497 62111589 นาย วรเดช รินสุรงควงศ์

1498 62111590 นาย วรเศรษฐ์ สุพรรณพงศ์

1499 62111591 นางสาว วรกานต์ เวยีงสิมา

1500 62111592 นาย วรจักร พวงจําปา

1501 62111593 นางสาว วรฉัตร วรรณา

1502 62111594 นาย วรชัย ตู้มณีจินดา

1503 62111595 นางสาว วรณัน พงศ์ภคัอาชา

1504 62111597 นางสาว วรนุช ภาคานาม

1505 62111598 นางสาว วรพร น้อยลัทธี

1506 62111599 นาย วรพล ด่านรัตนะ

1507 62111600 นาง วรรณพร พรมศีร

1508 62111601 นาง วรรณภสัสร รชตวลัยพันธ์

1509 62111602 นางสาว วรรณมงคล บุญโต

1510 62111603 นางสาว วรรณรวี ศิลากร

1511 62111604 นาง วรรณรัฏฐ์ ธทีัตติณห์

1512 62111605 นางสาว วรรณวมิล เชี่ยวเชิงชล
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1513 62111606 นาง วรรณ์วษิร กิต์เดชาปัญญา

1514 62111607 นาง วรรณษา แสงเพิ่ม

1515 62111608 นางสาว วรรณสา สาระ

1516 62111609 นางสาว วรรณา ดําเกล้ียง

1517 62111610 นางสาว วรรณา ล้ิมมณี

1518 62111611 นางสาว วรรษมน สุคันธา

1519 62111612 นางสาว วรรษิดา อาศัยศาสน์

1520 62111613 นางสาว วรฤทัย ศุภดล

1521 62111614 นางสาว วรวลัญช์ พรมคุมพล

1522 62111615 นาย วรวร์ี เชาวน์พิชญ์ชยา

1523 62111616 นาย วรวฒิุ วงศ์อัมพรพินิต

1524 62111617 นางสาว วรัญญา เสตะบุตร

1525 62111618 นางสาว วรัญญา อรุโณทยานันท์

1526 62111619 นางสาว วรัฏฐา เหมทอง

1527 62111620 นาย วรัตน์พล สหัชลักษมี

1528 62111621 นาง วรันธร ฮวบประเสริฐ

1529 62111622 นางสาว วรางคณา แซ่ฉัว่

1530 62111623 นาย วราทิตย์ ชลพาทินันท์

1531 62111624 นาย วรานนท์ ชมประเสริฐ

1532 62111625 นางสาว วราพร ทัพขวา

1533 62111626 นาง วราภรณ์ อาจวชิัย

1534 62111627 นางสาว วราภรณ์ จําเริญใจ

1535 62111628 นางสาว วราภรณ์ โสกชาตรี

1536 62111629 นางสาว วราภรณ์ โฆษิตวจิิตรเวช

1537 62111630 นาง วรารักษ์ จันสลา

1538 62111631 นางสาว วรารัตน์ คํากล่ัน

1539 62111632 นางสาว วรินทร ฐานะวฒิุ
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1540 62111633 นางสาว วรินทร์ธร ศิริสกุลสังขกร

1541 62111634 นางสาว วริยา ล้ิมพิพัฒน์ถาวร

1542 62111635 นางสาว วริศรา ผิลา

1543 62111636 นางสาว วริศรา เหล่าบุบผา

1544 62111637 นาง วริศรา พรมสุข

1545 62111638 นาย วริษฐ์ เพ็ชรัตน์

1546 62111639 นางสาว วลัยทิพย์ เดชขุนทด

1547 62111640 นาง วลี แสนสุข

1548 62111641 นาย วสันต์ ๋่ยอดเมือง

1549 62111642 นาย วสันต์ เหลาโชติ

1550 62111643 นาย วสุรักษ์ ภกัดีศรีสันติกุล

1551 62111644 นางสาว วชัรกมล วงษ์จรูญ

1552 62111646 นาง วชัรา สิทธเิวช

1553 62111647 นางสาว วชัราภรณ์ ชนะเคน

1554 62111648 นางสาว วชัราภรณ์ ไชยมณเฑียร

1555 62111649 นาย วชัรินทร์ ตรีทิพนรา

1556 62111650 นางสาว วชัรินทร์ ประมาณ

1557 62111651 นางสาว วชัรี วงศ์ใหญ่

1558 62111652 นาง วชัรี วงศ์ศิริ

1559 62111654 นาย วนัเฉลิม สีหบุตร

1560 62111655 นางสาว วนัเพ็ญ สุทธา

1561 62111657 นางสาว วนัเพ็ญ ช้างเผือก

1562 62111658 นาย วนัชัย รัตนอาภา

1563 62111659 นาย วนัศักด์ิ เมฆอําพล

1564 62111660 นาง วลันภา โชชัย

1565 62111661 นางสาว วลัภา จันทร์วทิัน

1566 62111662 นางสาว วลัย์วรา ไชยฤกษ์
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1567 62111663 นางสาว วลัยา คงทอง

1568 62111665 นางสาว วลัลีย์ นันทไกรเดช

1569 62111666 นาย วาทิศ วชิัยกุล

1570 62111667 นาง วารินทร์ธร สหเมธาพัฒน์

1571 62111668 นาง วารินา ฮามคําไพ

1572 62111669 นางสาว วารี เผือดชัยภมูิ

1573 62111670 นางสาว วารุณี คําหงษา

1574 62111672 นาง วาสนา ศรีธเิขียว

1575 62111673 นางสาว วาสนา พรมชุม

1576 62111674 นางสาว วาสนา จินาพร

1577 62111675 นาง วาสนา สร้อยเสนา

1578 62111676 นางสาว วาสนา รักราช

1579 62111677 นางสาว วาสนา ฤทธิม์ังกร

1580 62111678 นางสาว วาสนา ใจแสน

1581 62111679 นาย วเิชียร กาญบรรจง

1582 62111680 นาย วเิชียร บุญกล้า

1583 62111681 นาย วเิชียร เพ็งทองหลาง

1584 62111682 นางสาว วไิล กิจเจริญไชย

1585 62111683 นาง วไิล ประหยัดทรัพย์

1586 62111684 นางสาว วไิลพร ทองอร่าม

1587 62111685 นางสาว วไิลรัตน์ บุญเรือง

1588 62111686 นาง วไิลรัตน์ สิริปรีดาเจริญลาภ

1589 62111687 นาง วไิลลักษณ์ พลแสน

1590 62111688 นาง วไิลลักษณ์ เปื่ยมวริิยวงศ์

1591 62111689 นางสาว วไิลวรรณ ดาบสมเด็จ

1592 62111690 นาย วกิรม วชัรเนตร

1593 62111691 นาย วกิิจ แก้วเจริญ
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1594 62111692 นาง วจิิตรา ศรีสุข

1595 62111693 นาง วจิิตรา ถูกแผน

1596 62111694 นาง วจิิตรา มณีสอน

1597 62111695 นางสาว วจิิตรา พิกุลโสม

1598 62111696 นาย วชิา เหล่าศิริรัตน์

1599 62111697 นาย วชิา คําเบ้า

1600 62111698 นาง วชิาดา ปัญญาธนากิจ

1601 62111699 นาง วชิิดา บุญทอง

1602 62111700 นาย วชิิต เพิ่มผลนิรันดร์

1603 62111701 นาย วชิิต มีแก้ว

1604 62111702 นางสาว วชิุดา เจริญศรี

1605 62111703 นาย วทิูร คล่ีบํารุง

1606 62111704 นาย วธิาน สุขวาณิชวชิัย

1607 62111705 นางสาว วภิาดา แข็งกสิกิจ

1608 62111706 นางสาว วภิาดา ชักนํา

1609 62111707 นางสาว วภิาดา อัครวาณิชสิริกุล

1610 62111708 นางสาว วภิานันท์ บุญชะโด

1611 62111709 นางสาว วภิาพร อําไพพิทักษ์วงศ์

1612 62111710 นาง วภิาภรณ์ ไชยอาม

1613 62111711 นางสาว วภิาวดี อิ่มอกใจ

1614 62111712 นางสาว วภิาวี กิง่เกตุ

1615 62111713 นาง วมิล บําเรอกลาง

1616 62111714 นางสาว วมิลพันธ์ ทัพธวชั

1617 62111715 นาย วริะพล ชาญชํานิ

1618 62111717 นางสาว วรัิลพัชร แสงสุข

1619 62111718 นางสาว วริาพร ศักด์ิเจริญชัยกุล

1620 62111719 นางสาว วลัินดา สีนวน
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1621 62111720 นาง วลิาวณัย์ ภมูิดอนมิ่ง

1622 62111721 นางสาว วลิาวลัย์ จิอู๋

1623 62111722 นางสาว วลิาสิณี สุดประเสริฐ

1624 62111723 นาย ววิรรธน์ ลีนะนันทศักด์ิ

1625 62111724 นาย วศัิลย์ ต่ายธานี

1626 62111725 นาย วศิิษฎ์ สายพรหม

1627 62111726 นาย วศิิษฎ์ วชัรินทร์

1628 62111727 นาย วศิิษฏ์ จงชนะบริบูรณ์

1629 62111728 นาย วศิิษย์ วฒันวรุณ

1630 62111729 นาง วษิชุรดา ดังก้อง

1631 62111730 นางสาว วสิานาจ สระแก้ว

1632 62111731 นาย วสิิทธิ์ มีสานุ

1633 62111732 นาย วสุิทธิ์ พรหมชาติ

1634 62111733 นางสาว วหิาญ นาสําแดง

1635 62111734 นาง วทีิพ สุวรรณกิจ

1636 62111735 นาง วรีนาถ ทองจํานงค์

1637 62111736 นางสาว วรียา กรวยกรีฑา

1638 62111737 นาย วรียุทธ จําปาทิพย์

1639 62111738 นาย วรีวชิญ์ กํากัดวงษ์

1640 62111739 นาง วร์ีสุดา สังขกุล

1641 62111740 นาย วรีะ คุรุจิตธรรม

1642 62111742 นาย วรีะชัย แซ่ซือ

1643 62111743 นาย วรีะชัย พิพัฒน์รัตนเสรี

1644 62111744 นาย วรีะพันธุ์ หงษ์หนึ่ง

1645 62111745 นาย วรีะศักด์ิ แกล้วกล้า

1646 62111746 นาย วฒุทาทัช สุวรรณกาศ

1647 62111747 วา่ที่๋ร.ต. วฒิุจักรขณ์ สิริวงศ์ธนนาถ
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1648 62111748 นาย วฒิุชาติ มัติพงษ์

1649 62111749 นาย วฒิุนันท์ จันทร์ไทย

1650 62111750 นาย วฒิุพงษ์ ไชยฤกษ์

1651 62111751 นาย วฒิุพงษ์ แบ่งลาภ

1652 62111752 นาง ศตพร เทพทอง

1653 62111753 นาย ศรกมล ต้านสิน

1654 62111754 พ.ต.อ.หญิง ศรวณีย์ วณีะคุปต์

1655 62111755 นางสาว ศรัญญา สันติกูล

1656 62111756 นางสาว ศรัณย์กร จิตรวรีะนันรังษี

1657 62111757 นาง ศรัณย์ลักษม์ ชัยชนะ

1658 62111758 นาง ศราวดี ศรีพันดอน

1659 62111759 พระ ศราวธุ เทวนันท์

1660 62111760 นาย ศราวธุ อยูเ่กษม

1661 62111761 นาย ศราวธุ ตันสา

1662 62111762 นางสาว ศรินยา บาเปีย

1663 62111763 นาง ศรีพรรณ์ จันทรมาศ

1664 62111764 นาย ศรีวชิัย สะท้านภพ

1665 62111765 นางสาว ศรีสวรรค์ สุทธวรีิสรรค์

1666 62111766 นางสาว ศรีอโนชา เขือ่นสุวงค์

1667 62111767 นาง ศรีอรุณ บุญนุ่ม

1668 62111768 นาย ศรุต พุฒรตนพร

1669 62111769 นางสาว ศวนิันท์ กําเนิดสุข

1670 62111770 นาง ศศกรณ์ รัศมิทัต

1671 62111771 นางสาว ศศิ วรุิฬห์จิรสิน

1672 62111772 นาง ศศิเขมณัฐ โทปัญญา

1673 62111773 นางสาว ศศิกาญจน์ อัคนิบุตร

1674 62111774 นางสาว ศศิชา วงศ์ไชย
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1675 62111775 นาง ศศิณา ประภารัศมี

1676 62111776 นางสาว ศศิธร ยศสกุล

1677 62111777 นางสาว ศศิธร เกิดศักด์ิ

1678 62111778 นางสาว ศศินภา กระจ่างศรี

1679 62111779 นางสาว ศศินันท์ จรัสฐิติวสุกุล

1680 62111780 นางสาว ศศินันท์ ทววีงศ์แสงทอง

1681 62111781 นางสาว ศศิรดา แสงพารา

1682 62111782 นาง ศศิลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

1683 62111784 นาย ศักดา ชาภธูร

1684 62111785 นาย ศักดา ตอศิริกุล

1685 62111786 นาย ศักด์ิชัย ยินดีฉัตร

1686 62111787 นาย ศักด์ิดนัย ดิษฐ์ศรี

1687 62111788 นาย ศักด์ิศรี ศักด์ิเรืองศรี

1688 62111789 นาย ศักด์ิสิทธิ์ บุญคุณ

1689 62111790 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ภริมย์กิจ

1690 62111791 นาย ศักรวชัร์ สุทธพิันธ์

1691 62111792 นาง ศันสนีย ทองนอก

1692 62111793 นางสาว ศันสนีย์ สายศร

1693 62111794 นาย ศานติ เจริญวงศ์

1694 62111795 นาย ศิร สุจริตจันทร

1695 62111796 นาง ศิรัฐ โสตถิวรนันท์

1696 62111797 นางสาว ศิริเพ็ญ วงศ์ภกัดี

1697 62111798 นาย ศิริโชตินันท์ วงัคีรี

1698 62111799 นาง ศิริกาญจน์ เตชอภโิชค

1699 62111800 นาง ศิริขวญั ดอนอินผล

1700 62111801 นาย ศิริชัย ลาภพณิชพูลผล

1701 62111802 นางสาว ศิริดา ศักด์ิสุนทรศิริ
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1702 62111803 นางสาว ศิริธรีนาถ บุตเตต์

1703 62111804 นางสาว ศิรินทร สิงห์ต้ือ

1704 62111805 นางสาว ศิรินทรา นิมมานสมบูรณ์

1705 62111806 นางสาว ศิรินยา โพธนิ

1706 62111807 นางสาว ศิรินาฎ กีรติสุวคนธ์

1707 62111808 นางสาว ศิริประภา นามอินทร์

1708 62111809 นางสาว ศิริปราณ จรรย์สืบศรี

1709 62111810 นางสาว ศิริพร ชาญเขตรการณ์

1710 62111811 นาง ศิริพร พานสุกิจ

1711 62111812 นางสาว ศิริพร ภญิโญสิริพันธุ์

1712 62111813 นางสาว ศิริพร ขจรจิตต์

1713 62111815 นาง ศิริภรณ์ ทิพย์พันธุดี์๋แบลนชาร์ด

1714 62111816 นาง ศิริภทัรพร ตระกูลศรี

1715 62111818 นางสาว ศิริรักษ์ สหายา

1716 62111819 นาง ศิริรัตน์ ร่ืนรมย์

1717 62111820 นาง ศิริลักษณ์ ภาโนมัย

1718 62111821 นาง ศิริวรรณ เพ็ตเตอร์สสัน

1719 62111822 นาง ศิลาเลิศ ห้วยกรด

1720 62111823 นาย ศิวพจน์ ศรีพวงเพชร

1721 62111825 นางสาว ศิวาพร ชุมภบูาง

1722 62111826 นาง ศิวมิล พยุงแก้ว

1723 62111827 นาย ศึกฤทธิ์ พันธุว์ไิล

1724 62111828 นาย ศุกฤษ ควรหัตถ์

1725 62111829 นาย ศุทธา นริศสาริน

1726 62111830 นางสาว ศุพัตร์ศิริ สุประดิษฐ๋ณ๋อยุธยา

1727 62111831 นาย ศุภโชติ ศิระพุฒิภทัร

1728 62111832 นาย ศุภกร ไชยวงษ์วฒัน์
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1729 62111833 นาย ศุภณัฐ เมืองคํา

1730 62111834 ส.อ. ศุภณัฐ ศิลาพิพัฒน์

1731 62111835 นางสาว ศุภรัตน์ เทอํารุง

1732 62111837 นางสาว ศุภลักณ์ เหนืออิสระ

1733 62111838 นาย ศุภวฒัน์ สายพานิช

1734 62111839 นางสาว ศุภวารี แสนแก้ว

1735 62111840 นางสาว ศุภวาสา สวสัด์ิวรรณกิจ

1736 62111841 นาย ศุภสวสัด์ิ พันธุโ์ภคา

1737 62111842 นางสาว ศุภสุตา เล้ียงพานิช

1738 62111843 นาย สกฤษฏพ์งศ์ กองภาค

1739 62111844 นาย สกล นวพรชัย

1740 62111845 นาง สกาวเดือน พุดช่วย

1741 62111846 นาย สงกรานต์ มะลัยวงศ์

1742 62111847 นาย สงกรานต์ นอกตาจัน่

1743 62111849 นาย สงบ ดาวเรือง

1744 62111850 วา่ที่๋ร.ท. สงวน กองพีระ

1745 62111851 นาย สพโชค อินทร์ศิริ

1746 62111853 นางสาว สมเพียร หนูขาว

1747 62111854 นาง สมใจ กองกูล

1748 62111855 นาย สมควร ยอดสุรางค์

1749 62111856 นาย สมควร ศรีสําราญ

1750 62111857 นาง สมจิตร์ ศักด์ิเจริญ

1751 62111858 นาย สมชาติ ชูอิ่ม

1752 62111859 นาย สมชาติ มาลี

1753 62111860 นาย สมชาย สุวรรณคีรี

1754 62111861 นาย สมชาย ศรัทธาบุญ

1755 62111863 นาย สมชาย๋ ๋สุขเกษม
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1756 62111864 นาย สมซาย ดาหนองมาด

1757 62111865 นางสาว สมนา ติยะปัญจนิตย์

1758 62111866 นาย สมบัติ แจ่มจันทร์เกษม

1759 62111867 นาย สมบัติ อภสิิทธวิาณิช

1760 62111868 นาง สมบูรณ์ ศรีเจริญ

1761 62111869 นาง สมบูรณ์ วงศ์สนิท

1762 62111870 นาย สมประสงค์ บรรเทา

1763 62111871 นางสาว สมปอง สัพโส

1764 62111872 นาย สมพงศ์ มีไพศาล

1765 62111873 นาย สมพงษ์ เมืองพรหม

1766 62111874 นางสาว สมพร โหมดนอก

1767 62111875 นางสาว สมพร สุขเจริญ

1768 62111876 นาง สมพร เอมเสม

1769 62111877 นาง สมพิศ ศรีบุญเรือง

1770 62111878 นางสาว สมพิศ ประวฒิุ

1771 62111879 นาย สมภพ ศิริขวญัชัย

1772 62111880 นาย สมภพ พรหมเมือง

1773 62111881 นาง สมภาร สงวนรัตน์

1774 62111882 นาง สมศรี บุปผา

1775 62111883 นาง สมศรี รัศมีมารีย์

1776 62111884 พระมหา สมศักด์ิ ปราณี

1777 62111885 นาย สมศักด์ิ สมหวงั

1778 62111886 นาย สมศักด์ิ คิดอยู่

1779 62111887 นาย สมศักด์ิ พิมพ์ทอง

1780 62111888 นาย สมศักย์ ศิริมหากุล

1781 62111889 นาง สมหมาย พองชัยภมูิ

1782 62111890 นาย สมัคร หิรัญญา
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1783 62111891 นาย สมัย ชัยช่วย

1784 62111892 นาย สมิต ฮ๋ศรีสุวรรณไพศาล

1785 62111893 นาย สยาม ธนวฒันาปกรณ์

1786 62111895 นาย สรรพัชญ์ เล้ียววาริณ

1787 62111896 นางสาว สรวงสุดา สงวนหงษ์

1788 62111897 นาย สรวศิ ลีกีรติกุล

1789 62111898 นาย สรศักด์ิ พวงพิศ

1790 62111899 นางสาว สร้อยสุรินทร์ ทรัพย์นํา

1791 62111900 นาง สรัญญา ตันรุ่งเจริญ

1792 62111901 นาง สรัญญา กิติวฒันบํารุง

1793 62111902 นาง สรัญญา สุไพบูลย์พิพัฒน์

1794 62111903 นางสาว สรารัตน์ พิลากุล

1795 62111904 นาย สราวธุ หงส์วไิล

1796 62111905 นาย สราวธุ แก้วเพ็งกรอ

1797 62111906 นางสาว สริยาภรณ์ ศรีวะอุไร

1798 62111907 นางสาว สรีรัณทร์ ทุงยู

1799 62111908 นางสาว สลิตตา กันตานนท์

1800 62111909 นางสาว สลิลลดา คูหาทอง

1801 62111910 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลย์วฒัน์

1802 62111911 วา่ที่พันตรี สวสัด์ิ จิรัฏฐิติกาล

1803 62111912 พระ สวสัด์ิ ทับคง

1804 62111913 นาย สหัส บรรจงเมือง

1805 62111914 นางสาว สังวาลย์ พงษ์ศร

1806 62111916 นาย สัญญา ปัญญา

1807 62111917 นาย สัณห์ นรพัลลภ

1808 62111918 นาย สัณห์เพชร เพ็ชร์พันธ์

1809 62111919 นาย สันติ สุดถนอม
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1810 62111920 นาง สัมฤทธิ์ เมาลีทอง

1811 62111922 นางสาว สาธนี ขัดชุมภู

1812 62111923 นาย สาธติ ไชยศักด์ิสิริกุล

1813 62111924 นางสาว สาธติา รุ่งรัศมี

1814 62111925 นาย สานนท์๋อับดุลฮาริ เจ๊ะบ่าว

1815 62111926 นาย สามารถ เผ่าภไูทย

1816 62111928 นาง สายรุ้ง สุวณิชย์

1817 62111929 นางสาว สายันต์ ประกอบทรัพย์

1818 62111930 นาย สายันต์ จันทะลี

1819 62111931 นางสาว สาลินี ภวายน

1820 62111932 นางสาว สาวณีิ นันตาวงศ์

1821 62111933 นาง สาวติรี สุนทองห้าว

1822 62111934 นางสาว สําเนียง มูลเซอร์

1823 62111935 นาย สําเริง แสนสุวงศ์

1824 62111936 นางสาว สํารวย มาระเหว

1825 62111937 นาง สิตา วอ่งศรียานนท์

1826 62111938 นาย สิทธชิัย สินธรัุตน์

1827 62111939 นาย สิทธพิล ต้ังตรงสิทธิ์

1828 62111940 นาย สิทธศัิกด์ิ วงศ์พนาวลัย์

1829 62111941 นาย สิทธิศั์กด์ิ ปิยะชินบัญชร

1830 62111942 นางสาว สิทธิสิ์นี รติกานต์

1831 62111943 นาย สินธพ โฉมยา

1832 62111944 นางสาว สิภาพัฒน์ บวรพัฒน์ชัยกุล

1833 62111945 นางสาว สิยาพัฐ ธนโรจน์วสุกุล

1834 62111946 นางสาว สิรณัฎฐ์ สัจจะวฒันะ

1835 62111947 นางสาว สิร์ดาภทัร์ เพิ่มผลธญัธน

1836 62111948 นางสาว สิริกร เมฆเมืองทอง
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1837 62111949 นาง สิริกร ศรีดี

1838 62111950 นางสาว สิริกาญจน์ สุวรรณศรี

1839 62111951 นางสาว สิริกาญจน์ พิงคะสัน

1840 62111952 นางสาว สิริกานต์ เหงากุล

1841 62111953 นางสาว สิริกุล กวมทรัพย์

1842 62111954 นางสาว สิริณัฐฐ์ เลิศพิชญกุล

1843 62111955 นางสาว สิริธร จันทนากร

1844 62111956 นางสาว สิรินาถ เขียวแก้ว

1845 62111957 นางสาว สิริพร ยศยาคํา

1846 62111958 นาง สิริพร หาจัตุรัส

1847 62111959 นางสาว สิริรักษ์ ชุติสิทธนิันท์

1848 62111960 นางสาว สิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี

1849 62111961 นางสาว สิริลักษณ์ ดาด่ืน

1850 62111962 นางสาว สิริวภิา เจียมบูรณะกุล

1851 62111963 นางสาว สิริสัมพันธ์ อนุชาติบุตร

1852 62111964 นางสาว สิริอาภา ชิระบุตร

1853 62111965 นางสาว สิรีธร อําพันธุ์

1854 62111966 พระ สีห์สุราช ปัดนาถา

1855 62111967 นาย สุเทพ บุญบํารุง

1856 62111968 นาย สุเทพ สุนทรทรัพย์ชัย

1857 62111969 นาย สุเทพ แสงทอง

1858 62111971 นาย สุไลมาน มะนอ

1859 62111972 นางสาว สุกัญญา โพธิจ์ันทร์

1860 62111973 นางสาว สุกัญญา วงศ์ชัยสุริยะ

1861 62111974 นาง สุกัญญา วเีล่อร์

1862 62111976 นางสาว สุกัลยา สีดาดํา

1863 62111978 นาย สุขสรร หอมขจร
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1864 62111980 นางสาว สุคนธญ์าณี เถือ่นธรรมโฮง

1865 62111981 นาง สุจารีย์ มีช่วย

1866 62111983 นาง สุจิตรา โคเปนฮาเวอร์

1867 62111984 นางสาว สุจิตรา เกษมพิพัฒน์กุล

1868 62111985 นางสาว สุจิตรา ปะวะภตูา

1869 62111986 นางสาว สุจิตรา ปิ่นบัวทอง

1870 62111987 นาง สุจินดา แซ่วอ่ง

1871 62111988 นางสาว สุจินต์ กันแม้น

1872 62111989 นางสาว สุจินตรา หาญพล

1873 62111991 นางสาว สุชัยศรี สิทธสิมบูรณ์

1874 62111992 นางสาว สุชาดา ชุมพล

1875 62111993 นางสาว สุชาดา จูมพระบุตร

1876 62111994 นางสาว สุชาดา เตียศรีพัฒนสุข

1877 62111995 นาย สุชาติ รัตนามาศ

1878 62111997 นางสาว สุชีรา ติยวฒัน์

1879 62111998 นางสาว สุชีลา สีสด

1880 62111999 นาง สุชีวา วงค์ภธูร

1881 62112000 นางสาว สุญานิกานต์ เทพทอง

1882 62112001 นางสาว สุฑามาศ วหิคทอง

1883 62112002 นางสาว สุณิสา ภคํูาศักด์ิ

1884 62112003 นาง สุดคนึง ศรีสะอาด

1885 62112004 นาง สุดา โชติ

1886 62112005 นาง สุดา พันธเสน

1887 62112006 นางสาว สุดาทิพย์ อาศิรพงษ์พร

1888 62112007 นางสาว สุดารัตน์ ล้ิมเศรษฐานุวตั

1889 62112008 นางสาว สุดารัตน์ ภถูมเงิน

1890 62112009 นางสาว สุดารัตน์ อรรถโสภณศักด์ิ
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1891 62112010 นางสาว สุดารัตน์ ไชยานุวติัวงษ์

1892 62112011 นาง สุทธาทิพย์ พุ่มไพจิตร

1893 62112012 นางสาว สุทธารี พลเยีย่ม

1894 62112013 นาย สุทธพิงษ์ ธรรมสอน

1895 62112014 นาย สุทธพิจน์ เสริมรัมยต์

1896 62112015 พระ สุทธพิันธ์ กัณหา

1897 62112016 นางสาว สุทธยิา จองสวา่ง

1898 62112018 พระ สุทัศน์ แกล้ววาที่

1899 62112019 นาย สุธรรม พรสกุลรัตน์

1900 62112020 นางสาว สุธาทิพย์ ดีโส

1901 62112021 นาย สุธาวฏั นามสง่า

1902 62112022 นางสาว สุธาศิณี ศรีรอด

1903 62112023 นาง สุธาสินี กุลินทรพิพัฒน์

1904 62112024 นางสาว สุธาสินี โพธิพ์ันธ์

1905 62112025 นางสาว สุธาสินี เข็มวงษ์

1906 62112026 นางสาว สุธดิา การัตน์

1907 62112027 นางสาว สุธดิา กลัดทอง

1908 62112028 นางสาว สุธดิา ปานเม่น

1909 62112029 นางสาว สุธนิันท์ เตจ๊ะ

1910 62112030 นาย สุธนิันท์ ภกัดีวฒิุ

1911 62112031 นาง สุธรีา หวงัสวา่งวงศ์

1912 62112032 นาง สุธรีา ปิยะเรืองรุ่ง

1913 62112034 นางสาว สุนทรี จีนธรรม

1914 62112035 นาง สุนทรี ก้อนน่วม

1915 62112036 นางสาว สุนันท์ นุชประมูล

1916 62112037 นาย สุนันท์ ทรัพยาสาร

1917 62112038 นางสาว สุนันทา ลือวนิชวงศ์
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1918 62112039 นาง สุนันทา นิติรัตน์

1919 62112040 นางสาว สุนิดา ธารานุวงศ์

1920 62112041 นางสาว สุนิตษา ปะมังคะตา

1921 62112042 นาง สุนีย์ อินทรสวสัด์ิ

1922 62112043 นางสาว สุนีย์ สินนอก

1923 62112044 นาง สุนีย์ เจริญวฒิุธรรม

1924 62112045 นางสาว สุนีย์ งามประภากร

1925 62112046 นาง สุนีย์ เขียนนิล

1926 62112048 นางสาว สุปราณี สะอาดมานะชาติ

1927 62112049 นาง สุปรียาพร พันธุจ์ินา

1928 62112050 นาย สุพจณ์ เจริญพานิชสันติ

1929 62112051 นาย สุพจน์ ชุ่มคํามูล

1930 62112052 นางสาว สุพรรณตรี แสนยะบุตร

1931 62112053 นาย สุพรรณพงษ์ เรืองระวนีุกิจ

1932 62112054 นาง สุพรรณี จิตต์ตรง

1933 62112055 นางสาว สุพรรณี บุตรศรีภมูิ

1934 62112056 นางสาว สุพัตรา ญาณพันธุ์

1935 62112057 นาง สุพัตรา พรมณี

1936 62112058 นาง สุพัตรา แสงซ่ือ

1937 62112059 นาง สุพิชฌาย์ ศิลปเสริฐ

1938 62112060 นาง สุพิชฌาย์ ขันทะสีมา

1939 62112061 นางสาว สุพิชญา สุขสําราญ

1940 62112062 นางสาว สุพิชญา ปัญหาราช

1941 62112063 นาง สุพิณนา ไวยศิลป์

1942 62112064 จ.ส.อ.หญิง สุภลักษณ์ วรัิกษา

1943 62112065 นางสาว สุภตัรา เพ็ชรจีด

1944 62112066 นาง สุภทัรา เหลืองอรุณ
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1945 62112067 นาง สุภา บานเย็น

1946 62112068 นาง สุภาพร ลาภธรีวฒิุ

1947 62112069 นาง สุภาพร คําทนต์

1948 62112070 นาง สุภาพร พึ่งทรัพย์

1949 62112071 นางสาว สุภาพร ปทุมานนท์

1950 62112072 นางสาว สุภาพร ดอกสาคู

1951 62112073 นางสาว สุภาพร นาแรมงาม

1952 62112074 นางสาว สุภาพร ทิพย์ประเสริฐ

1953 62112075 นาง สุภาพร ศรีสุขสวสัด์ิ

1954 62112076 นาง สุภาพร ดุจดา

1955 62112077 นางสาว สุภาพร แสงทองดี

1956 62112078 นางสาว สุภาภรณ์ ตะวนัศรีธรรม

1957 62112079 นางสาว สุภาภรณ์ กลับทุ่ง

1958 62112080 นาง สุภารัตน์ ทับเจริญ

1959 62112081 นางสาว สุภาวดี แสนเยีย

1960 62112082 นาง สุภาวดี นนทพจน์

1961 62112083 นางสาว สุภาวติา แซงบุญเรือง

1962 62112084 นางสาว สุภญิญา ทานกระโทก

1963 62112085 นางสาว สุภดิา ไชยวรรณ์

1964 62112086 นาง สุมนมาลย์ สุรสิงห์โตทอง

1965 62112087 นางสาว สุมนา๋ ทองเนาวรัตน์

1966 62112088 นางสาว สุมลรัตน์ ลิขิตศรีไพบูลย์

1967 62112089 นาง สุมาลี กาญบรรจง

1968 62112090 นางสาว สุมาลี ภริูสิทธพิล

1969 62112091 นาย สุรเดช ศรีเจริญ

1970 62112092 นาย สุรกาญจน์ ไพชํานาญ

1971 62112093 นาย สุรชัย พัฒนา  กิจ ไพบูลย์
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1972 62112094 นาย สุรพล เจียรพิพัฒน์

1973 62112095 พระ สุรพัฒน์ สุภกิจฺโจ

1974 62112096 นาย สุรพันธ์ เชาวก์ุลจรัสศิริ

1975 62112097 นาย สุรวทิย์ นันตะพร

1976 62112098 นาง สุรวภิา เลิศธญัธนา

1977 62112100 นาย สุรวฒิุ สัมพันธ์

1978 62112101 นาย สุรศักด์ิ ศรีแจ่มพัน

1979 62112102 นาย สุรศีล อินทศร

1980 62112103 นาย สุระเชษฐ์ บุณยไวโรจน์

1981 62112104 นาย สุรัก สุสุทธิ

1982 62112105 นาย สุรัช ชลพาทินันท์

1983 62112106 นางสาว สุรัชกาญจน์ พุทธิ

1984 62112107 นางสาว สุรัชญา สากลวารี

1985 62112108 นางสาว สุรัสวดี เพชรคง

1986 62112109 พระ สุรินทร์ พิมลสวสัด์ิ

1987 62112112 นาง สุริยา ศรีแก้ว

1988 62112113 นางสาว สุรีย์วรรณ สีลาดเลา

1989 62112114 นางสาว สุรีรัตน์ คําปาเชื้อ

1990 62112115 นางสาว สุลีพร แก้วจันทร์ดา

1991 62112116 นาย สุวพิชญ์ มวยดี

1992 62112117 นาง สุวภทัร ฤทธิภ์กัดี

1993 62112118 นาง สุวภทัร ชัยยาเจริญ

1994 62112119 นางสาว สุวภี ทรงวฒิุ

1995 62112120 นาง สุวรรณา ผิวอ่อน

1996 62112122 นางสาว สุวรินทร์ ชุมพล

1997 62112123 นางสาว สุวจัทณีย์ พลมุข

1998 62112124 นาย สุวฒัน์ เดชะบุญ
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1999 62112125 นาย สุวทิย์ อรรถสุวรรณ์

2000 62112126 นาย สุวทิย์ ชัยพิบูล

2001 62112127 นาย สุวทิย์ น้ําเหนือ

2002 62112128 นาย สุวทิย์ ดีสุขเลิศสกุล

2003 62112129 นางสาว สุวมิล โพธิป์ระสิทธิ์

2004 62112130 นางสาว สุวมิล ศรีมหาเลิศ

2005 62112131 นางสาว สุวมิล สูญส้ินภยั

2006 62112132 นาง สุวมิล ทองพันธส์วสัด์ิ

2007 62112133 นาย สุศีล ราหุล

2008 62112134 นางสาว หทัยกนก ยิม้ท้วม

2009 62112136 นางสาว หทัยชนก ศรีสารคาม

2010 62112137 นางสาว หนึ่งฤทัย ราษฎร์ภธูร

2011 62112138 นางสาว หนึ่งฤทัย กอนแก้ว

2012 62112139 นาง หนูเดือน หาญชนะชัย

2013 62112140 นาย หนูแดง พรีศักด์ิ

2014 62112142 นางสาว หฤทัย อังคสิงห์

2015 62112143 นาย หัสพงษ์ ภกัดี

2016 62112144 นางสาว หิรัญยา อุทธปง

2017 62112145 พระ อเนกโชติ รัตนวรบัลลังก์

2018 62112146 นาย องอาจ เล้ียงพันธุส์กุล

2019 62112147 พระ องอาจ ติดยงค์

2020 62112148 นางสาว อณิษา จ่าเก๊ะ

2021 62112149 นาย อดิเทพ กาญจนโสภณ

2022 62112150 นาย อดิศักด์ิ ภศูรี

2023 62112151 นาย อดุลศักด์ิ พัฒนพิเชียร

2024 62112152 นาย อธคิม พันธุป์ระพันธ์

2025 62112153 นาย อธสิิทธิ์ ดิลกสินปัญญา
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2026 62112154 นาง อนงค์ กิตติกรวรเดช

2027 62112155 นาย อนัญลักษณ์ กิจนุกูล

2028 62112156 นาง อนัตตา ภทัรภมูิพานิช

2029 62112157 นางสาว อนันต์ ปิ่นเวหา

2030 62112158 นาย อนันต์ธนชัย อภสิิทธิสิ์นสกล

2031 62112159 นางสาว อนิตา ทรงจินดา

2032 62112160 นาย อนุชา อ่ํารอด

2033 62112161 นาย อนุชา ศิวะมงคลกุล

2034 62112162 นาย อนุชิต สงวนน้อย

2035 62112163 นาย อนุชิต พิมสิม

2036 62112164 นาย อนุศิษฐ์ ทองคํา

2037 62112165 นาย อภชิัย จันทรมาศ

2038 62112166 นาย อภชิัย รัตนแมนสรวง

2039 62112167 นาย อภชิา อิ่มรอด

2040 62112168 นาย อภชิาติ ตรงชัยนุวฒัน์

2041 62112169 นาย อภชิาติ ปัณฑวนันท์

2042 62112170 นาย อภชิาติ สุทธธิรรมานนท์

2043 62112171 นาง อภญิญา วฒันศิริสุข

2044 62112172 นางสาว อภญิญา บริรัตน์ฤทธิ์

2045 62112173 นางสาว อภดิา พฤกษนันท์

2046 62112174 นาง อภริดี สันติอัศวราภรณ์

2047 62112175 นาย อภวิรรธน์ ขีดวนั

2048 62112176 นาง อภวิรีย์ ภสิูนจุฑาสกุล

2049 62112177 นาย อภวิชิญ์ เจษฎาพรพันธุ์

2050 62112178 นาย อภสิฤษฏิ์ ชยามรบุญสิทธิ์

2051 62112180 นาง อมรรัตน์ รัตนสิริ

2052 62112181 นาง อมรรัตน์ หงส์ลําพอง
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2053 62112182 นาง อมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

2054 62112183 นาง อมาวสี สันทัดวนิช

2055 62112184 นาย อยูอ่าน แซ่ส่ี

2056 62112185 นางสาว อรชพร สรสิทธิ์

2057 62112186 นางสาว อรณิชา พลภกัดี

2058 62112187 นางสาว อรดี วอ่งวสุพงศา

2059 62112188 นาง อรทัย ศุกรียพงศ์

2060 62112189 นางสาว อรนภางค์ สุขศรีจักรวาฬ

2061 62112190 นาง อรนุช คลังบุญครอง

2062 62112191 นางสาว อรปภา สระทองบุญ

2063 62112192 นาง อรพรรณ ทองเชื้อ

2064 62112193 นาง อรพิน ยาวชิัย

2065 62112194 นาง อรพินท์ ผ่องนพพา

2066 62112195 นางสาว อรรฆยา ต้ังขจรศักด์ิ

2067 62112196 นาย อรรจน์ ทิมา

2068 62112197 นาย อรรถกร แก้วไพศาล

2069 62112198 นาย อรรถพล คามบุศย์

2070 62112199 นาย อรรนพ อุษณกรกุล

2071 62112201 นางสาว อรวรรณ รัตนวภิาพงศ์

2072 62112202 นาง อรวรรณ ลีลาพาณิชกิจ

2073 62112203 นางสาว อรวรรณ แก้วเนตร

2074 62112204 นางสาว อรศิริ๋ ๋รักแต่งาม

2075 62112205 นางสาว อรอานิญช์ บัวแก้ว

2076 62112206 นางสาว อรอุมา เต็มรัตน์

2077 62112207 นางสาว อรอุมา บุตรเรืองศักด์ิ

2078 62112208 นางสาว อรอุมา จรูญรัตน์

2079 62112209 นางสาว อรัญญา กาญจนาประเสริฐ

77/80



ล าดบั รหัสประจ าตวัสอบ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล

เอกสารแนบ 1

รายชื่อผู้มสีทิธิ์สอบความรู้ในวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎ ีครั้งที่ 1 ประจ าป ี2562

วันเสารท์ี่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562  วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชพี

รายงานตวัเวลา  07.30 น. - 08.15 น. เวลาสอบ 08.30 น. - 11.00น.

อาคารสอบ 3,6  ณ มหาวิทยาลัยรงัสิต  จังหวัดปทุมธานี

2080 62112210 นางสาว อรัญญา มุ่งประสพสุขี

2081 62112211 นางสาว อริสรา ศรีเสริมพันธ์

2082 62112212 นางสาว อริสรา สิงหโภชน์

2083 62112213 นางสาว อรุโณทัย สุขธปู

2084 62112214 นาย อรุณ ล้วนศรีติสกุล

2085 62112215 นางสาว อรุณรัตน์ จําปากุล

2086 62112217 นางสาว อรุณี ณ๋สงขลา

2087 62112218 นาย อลงกรณ์ รุผักชี

2088 62112220 นางสาว อสมา แก่นท้าว

2089 62112221 นางสาว อ้อยทิพย์ ดิษฐวมิล

2090 62112223 นาย อัครภมูิ สะเดา

2091 62112224 นางสาว อังคณา คงวลิาวณัย์

2092 62112225 นางสาว อังคณา จันทร์เดช

2093 62112226 นาง อังคณา พันธห์ล่อ

2094 62112227 นางสาว อังค์วรา เวยีงธรรม

2095 62112228 นางสาว อังศวร์ี ตันรัตนไพศาล

2096 62112229 นางสาว อังศุมาลิน หนุดหละ

2097 62112230 นางสาว อัจฉรา ศรีทรัพย์

2098 62112231 นางสาว อัจฉราภรณ์ อุตสงควฒัน์

2099 62112232 นางสาว อัญชลี อึ้งศรีวงศ์

2100 62112233 นางสาว อัญชลี ชัยมหกุล

2101 62112234 นางสาว อัญชลี สาดสมบุญ

2102 62112235 นาง อัญชลี เหล็มปาน

2103 62112236 นางสาว อัญชลี หงษ์โต

2104 62112237 นาง อัญชุลี รักรุ่งเรือง

2105 62112238 นาง อัญชุลี สาริย์มา๋ฟรายเยอร์

2106 62112239 นางสาว อัญทิวา อุ่นไธสง
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2107 62112240 นางสาว อัณณ์กาญจน์ ไกรสิทธรัิตน์

2108 62112241 นาย อับดุลฮาลิม สุวรรณกระวี

2109 62112242 นาง อัมพิกา จันทร์แสง

2110 62112243 นางสาว อัมพิกา สุขะเน

2111 62112244 นางสาว อัมรา ต้ังวรีะพงษ์

2112 62112245 นาย อัสรัณ ลอแม

2113 62112246 นาย อาจินต์ จองคํา

2114 62112247 นาย อาทิตย์ พันธุศุ์ภผล

2115 62112248 นาย อาทิตย์ ลีประโคน

2116 62112249 นาย อานันต์ ล้ีกิจเจริญผล

2117 62112250 นาย อาภรณ์ อินทรสวสัด์ิ

2118 62112251 นาง อาภา วไิลพันธุ์

2119 62112252 นางสาว อาภา สินทัตตโสภณ

2120 62112253 นางสาว อาภาภร อมรศุภรัตน์

2121 62112254 นางสาว อารดา คูเจริญ

2122 62112255 นางสาว อารดา ตาเจริญ

2123 62112256 นาง อาริยา หยดหยาด

2124 62112257 นางสาว อารีย์ โพธสิมภาร

2125 62112258 นางสาว อารีย์ เพชรทอง

2126 62112259 นางสาว อารีย์คุณ พรรณีย์กุลการ

2127 62112260 นางสาว อารียา ต้ังจิตต์มั่น

2128 62112261 นาง อารีรัตน์ เถกิงสรคันธุ์

2129 62112263 นาง อําไพ สงวนแวว

2130 62112264 นาย อํานวย นาสําแดง

2131 62112265 นาง อํานวย พิมพ์บุตร

2132 62112266 นาย อํานวย จินดาจํานงค์

2133 62112267 นาย อํานาจ ชนะหาญ
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2134 62112268 นาย อํานาจ การสมจิตร์

2135 62112269 นาย อิทธกิร เรืองอมรววิฒัน์

2136 62112270 นางสาว อิสญาณ์ ฉ่ําเพชร

2137 62112271 นางสาว อิสยาห์ อธจิร

2138 62112272 นางสาว อิสรีย์ อัศวรากาญจน์

2139 62112273 นาย อุเทน สิริภวูดล

2140 62112274 นาย อุเทน ระยามาศ

2141 62112275 นางสาว อุไร ฉัตรแสงศุภวงศ์

2142 62112276 นางสาว อุไรศรี เอกเศวตอนันต์

2143 62112277 นาง อุณาโลม พุฒิไพสิฐ

2144 62112279 นาง อุดม อาจศิริ

2145 62112281 นาย อุทัย ดาวไสว

2146 62112282 นางสาว อุทัยวรรณ นิลไสล

2147 62112283 นางสาว อุทุมพร ไชยราษฏร์

2148 62112284 นาง อุ่นเรือน ประจําสุข

2149 62112285 นางสาว อุบลรัตน์ กองเขียว

2150 62112286 นาง อุบลลักษณ์ ภมูิช่วง

2151 62112287 นางสาว อุบลวรรณ บุญเชิดชู

2152 62112288 นางสาว อุบลวรรณ แซ่ซิว

2153 62112289 นาง อุมาภรณ์ อุสาหะนันท์

2154 62112290 นางสาว อุษณา สวสัดิวงษ์ไชย

2155 62112291 นาง อุษณีย์ ประสิทธิว์เิศษ

2156 62112292 นาง อุษา ชื่นบาล

2157 62112293 นางสาว อุษา ศรีคําลือ

2158 62112294 นาง ฮวย สาธะปัญญา

2159 62112295 นางสาว ฮอดีเยาะ หลีเยาว์
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