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๑ นายจิรายุทธ  หุ้นส่วน
๑๒๕๐๑๐๐๒๔๒๒๑๕๒ นายวิวัฒน์  ศรีทอง
๑๘๐๐๔๐๐๑๓๖๙๔๖๓ นายกรกช  ฐิตะฐาน
๑๘๖๙๙๐๐๓๕๑๗๘๐๔ นายกรรฐวุฒ  ทองอินทร์
๑๑๑๐๑๐๐๑๓๘๐๐๑๕ นายกรวิชญ์  ช่างพันธ์
๑๔๙๙๙๐๐๐๙๕๖๒๑๖ นายกรวิทย์  พรรษา
๑๕๖๐๓๐๐๑๖๑๐๐๓๗ นายกษมา  จางนะ
๑๑๐๓๗๐๑๓๘๙๙๖๖๘ นายกัมปนาท  ทองนาค
๑๘๖๐๔๐๐๑๒๖๕๐๙๙ นายกิตติ  ทองสุภา
๑๘๐๐๑๐๐๒๓๗๐๒๐๑๐ นายเกรียงไกร  หนูย่ิง
๑๙๐๙๘๐๒๒๙๓๗๔๑๑๑ นายเกียรติยศ  จะโลนา
๑๓๔๑๐๐๐๒๑๗๓๑๖๑๒ นายคชภัค  บุตรเพ็ง
๑๔๒๐๙๐๐๒๔๑๑๙๐๑๓ นายคณาธิป  สอนใจ
๑๕๖๐๑๐๐๔๒๒๔๔๐๑๔ นายจตุรงค์  ปรีชา
๑๘๔๑๕๐๐๐๘๗๘๖๗๑๕ นายจักรกฤษณ์  เพชรคงแก้ว  
                ๑๖ นายจิตติวัฒน์  วุฒิชัยรังสรรค์  
             ๑๗ นายจิรวัฒน์  วัชโรทัย
๑๗๕๙๙๐๐๒๒๙๓๙๐๑๘ นายจีรดล  จัยสิน
๑๕๐๙๙๐๑๐๒๔๘๑๕๑๙ นายจุฬาฑินันท์  จุโฬทก
๑๑๙๙๙๐๐๒๖๑๖๒๑๒๐ นายเจษฎา  เคลือบสุวรรณ  
               ๒๑ นายเจษฎา  เจนกระบวนหัด  
              ๒๒ นายฉัตรชัย  ม่ันคง
๑๑๐๐๗๐๑๑๔๔๖๕๑๒๓ นายชลวิชช์  ศรีสุรัตน์
๑๓๕๐๑๐๐๓๙๕๔๔๔๒๔ นายชวลิต  ประกอบแสง
๑๑๐๓๗๐๒๒๒๕๔๐๑๒๕ นายชัยวัฒน์  แช่มช้อย
๑๑๖๐๑๐๐๒๘๙๘๗๕๒๖ นายชัยสุวรรณ  เทวโรจน์
๑๘๓๙๙๐๐๒๐๕๔๓๑๒๗ นายชาคริตส์  กุลศิริทรัพย์
๑๑๒๙๗๐๐๐๖๕๘๗๙๒๘ นายชินวุฒิ  ทองญวน
๑๑๒๙๘๐๐๐๗๔๘๗๐๒๙ นายชิโนดม  หลวงเจริญ
๑๑๙๙๙๐๐๖๗๘๖๔๕๓๐ นายฐิตินันท์  นาควัชระ
๑๗๐๙๗๐๐๑๙๒๐๑๘
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๓๑ นายณัฐพล  แพใหญ่
๑๗๗๙๙๐๐๒๒๔๗๖๒๓๒ นายทรงเกียรติ  สายรัมย์
๑๓๑๑๐๐๐๒๑๕๒๕๙๓๓ นายทวีศักด์ิ  ศรีแก้ว
๑๔๑๙๙๐๐๒๖๔๕๗๑๓๔ นายทศพล  นาคเนียม
๑๑๐๐๔๐๐๗๒๔๕๔๒๓๕ นายทัศนัยต์  ทรัพย์เจริญ
๑๖๐๐๔๐๐๑๗๗๙๔๖๓๖ นายทินภัทร  ไชยบุตร
๑๔๘๐๒๐๐๑๐๔๕๙๙๓๗ นายธนกร  แก้ววิเชียร
๑๑๐๓๗๐๐๐๖๐๖๓๔๓๘ นายธนทัต  เนียมศิริ
๑๑๐๓๗๐๑๓๒๒๙๑๘๓๙ นายธนพล  พรมอุบล
๑๘๖๙๙๐๐๓๐๖๖๑๐๔๐ นายธนวัฒน์  เหมืองจา
๑๕๔๙๙๐๐๔๖๐๗๗๘๔๑ นายธนวิทย์  อะริรัตน์
๑๙๓๙๙๐๐๒๓๓๐๗๗๔๒ นายธนาคม  วรรณโพธ์ิ
๑๔๕๙๙๐๐๔๔๔๙๗๘๔๓ นายธัญญวัฒน์  สงฤทธ์ิ
๑๘๔๑๔๐๐๐๖๔๔๔๐๔๔ นายธีระพงษ์  มูลหน้อย
๑๕๐๐๙๐๐๑๖๐๓๙๓๔๕ นายนพชัย  เวียงนนท์
๑๔๕๙๙๐๐๓๕๐๐๒๗๔๖ นายนราวุธ  ศรีปาน
๑๙๐๙๘๐๐๕๐๖๕๔๓๔๗ นายน าพล  วภักด์ิเพชร
๑๔๗๙๙๐๐๒๙๔๙๐๙๔๘ นายนิสสรณ์  สัมมเสถียร
๑๑๒๙๗๐๐๑๔๐๔๗๑๔๙ นายบดินทร์  บุญเกิด
๒๒๐๐๑๐๐๐๔๘๘๖๗๕๐ นายประสพโชค  สุวรรณพิมล  
                  ๕๑ นายปราโมทย์  ศรีงาม
๑๗๗๙๙๐๐๑๕๗๙๑๗๕๒ นายปิยวัฒน์  เพ็งสกุล
๑๘๐๑๑๐๐๐๙๓๘๑๙๕๓ นายปิยะณัฐ  ชิณจักร์
๑๔๑๙๙๐๑๗๓๘๐๘๘๕๔ นายปิยะพงศ์  กอนผ้ึง
๑๑๘๙๙๐๐๑๑๙๖๐๓๕๕ นายพงศกร  กรรณมรกต
๑๑๐๐๒๐๐๗๐๗๖๖๑๕๖ นายพงศกร  หงษ์ค า
๑๕๔๐๕๐๐๐๖๔๖๒๑๕๗ นายพงษ์พิพัฒน์  มาปาน
๑๑๖๐๓๐๐๑๘๖๘๒๔๕๘ นายพัฒนุพงศ์  วรรณหอม
๑๔๖๙๙๐๐๔๒๔๒๙๒๕๙ นายพัทธกานต์  น้อยมา
๑๑๖๙๘๐๐๒๐๔๕๓๖๖๐ นายพิตตินันท์  ใจดีจริง
๑๓๒๐๕๐๐๒๒๑๗๑๑
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๖๑ นายพิพัฒน์  พิริยายนต์
๑๓๐๙๙๐๐๕๘๓๑๘๙๖๒ นายพิริยะ  จันทร์อยู่
๑๗๗๙๙๐๐๑๔๖๘๖๙๖๓ นายพีรภัทร์  เจตน์ศิรภัสสร  
               ๖๔ นายเพชร  กิติพิเชฐสรรค์
๑๓๔๙๙๐๐๕๒๑๐๐๑๖๕ นายภานุพงศ์  จิวาลักษณ์
๑๖๐๙๙๐๐๒๑๙๔๑๗๖๖ นายภูวดล  ล้ีต้ังเจริญ
๑๖๕๙๙๐๐๕๓๔๕๔๑๖๗ นายมนัส  กล่ินหอม
๑๕๖๐๓๐๐๑๔๓๗๒๒๖๘ นายยศภัทร  มะลิลา
๑๘๔๐๑๐๐๔๗๒๖๔๙๖๙ นายยืนยง  อุดมผล
๑๗๐๙๙๐๐๖๙๑๖๑๑๗๐ นายยุติธรรม  แก้วมีศรี
๑๘๕๙๙๐๐๑๒๖๑๙๑๗๑ นายรณชัย  นาคมี
๑๖๔๐๖๐๐๑๓๗๘๓๒๗๒ นายรัชชานนท์  ฉิมมาแก้ว
๑๓๐๐๑๐๐๑๕๖๘๐๖๗๓ นายรัฐฐาธิป  บุญพามี
๑๗๗๙๙๐๐๑๗๕๐๒๘๗๔ นายรัตนพล  รัตนภักดี
๑๔๒๑๑๐๐๐๖๕๑๙๓๗๕ นายฤทธิกร  สายค ามูล
๑๖๐๐๑๐๐๖๗๔๑๗๑๗๖ นายวรวิชญ์  ภู่วิเศษ
๑๑๐๓๗๐๐๔๗๒๑๘๕๗๗ นายวรากร  คงแดง
๑๙๐๙๙๐๐๔๔๑๕๒๔๗๘ นายวรินทร์  พิริยะเกียรติไพศาล  
          ๗๙ นายวัชระ  สีทา
๑๑๔๙๙๐๐๔๔๕๗๔๘๘๐ นายวัชรากร  หม่ืนศักด์ิ
๑๘๐๙๗๐๐๒๓๗๒๓๑๘๑ นายวิชชยาทร  เทพทิตย์
๑๗๐๙๙๐๐๗๙๙๓๕๘๘๒ นายวิทวัส  ค าใจสู้
๑๕๐๐๗๐๐๑๕๑๒๓๔๘๓ นายวิธวินท์  สาลี
๑๑๐๐๕๐๑๑๔๒๐๐๐๘๔ นายวิโรจน์  วงษ์เจริญ
๑๖๗๐๘๐๐๑๒๒๗๘๒๘๕ นายวิศิษฏ์  เจริญผล
๑๙๓๐๒๐๐๐๗๔๐๙๑๘๖ นายวิษณุ  แซ่ล่ิม
๑๘๕๐๔๐๐๐๕๖๐๖๓๘๗ นายวีระเชษฐ์  มุเก็ม
๑๙๐๙๘๐๐๕๔๙๖๗๖๘๘ นายศราวุฒิ  นวลปันยอง
๑๕๑๐๑๐๐๒๑๖๙๕๕๘๙ นายศิริมงคล  ประทุมมาศ
๑๑๑๙๙๐๐๔๑๔๔๕๑๙๐ นายศุภวงศ์ชัย  กะลาสี
๑๑๐๓๗๐๒๘๙๗๕๓๑
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๙๑ นายศุวนิชย์  พงษ์ธานี
๑๓๑๑๑๐๐๒๐๑๐๒๑๙๒ นายสิทธิชัย  ม่วงน่ิม
๑๑๓๙๘๐๐๐๑๗๔๑๘๙๓ นายสิทธิชัย  ศรีมงคล
๑๓๖๐๔๐๐๒๓๔๐๗๑๙๔ นายสิทธิศักด์ิ  ย่ิงขจร
๑๙๒๙๙๐๐๓๘๗๒๘๗๙๕ นายสิรวิชญ์  จันทระ
๑๑๖๐๑๐๐๕๖๘๑๗๑๙๖ นายสิรวิชญ์  สุทธิประภา
๑๑๐๓๗๐๑๔๗๐๓๗๒๙๗ นายสิริเชษฐ์  แก่นจันทร์
๑๔๘๙๙๐๐๑๗๕๙๔๒๙๘ นายสุรชัย  เทือกสุบรรณ
๑๘๕๙๙๐๐๑๘๐๗๖๔๙๙ นายสุรศักด์ิ  จิตรจันทร์
๑๓๔๙๗๐๐๒๓๓๘๑๘๑๐๐ นายเสริมศักด์ิ  อินทมะโน
๑๙๐๙๘๐๐๖๑๓๐๗๒๑๐๑ นายหริรักษ์  คุณาจารย์
๑๑๐๐๒๐๐๗๔๕๒๕๒๑๐๒ นายอดิศร  ค าโสภา
๑๖๗๐๔๐๐๑๗๕๕๔๔๑๐๓ นายอธิวัฒน์  ชูพล
๑๘๒๐๘๐๐๐๔๙๔๔๗๑๐๔ นายอนุชา  ธรรมดอน
๑๑๐๓๗๐๑๔๗๓๗๔๖๑๐๕ นายอนุชา  มุละสิวะ
๑๓๕๐๓๐๐๑๑๙๗๙๓๑๐๖ นายอนุรักษ์  เหมะรักษ์
๑๑๐๑๔๐๑๖๓๑๘๔๑๑๐๗ นายอภิชัย  อุ่นใจเพ่ือน
๑๗๖๐๕๐๐๑๖๕๓๘๘๑๐๘ นายอภิชาติ  โต๊ะเหม
๑๘๐๐๘๐๐๒๗๔๗๙๓๑๐๙ นายอภิเดช  เจริญแนว
๑๓๖๙๙๐๐๒๑๐๖๐๙๑๑๐ นายอรรถพล  จองต๊ะ
๑๑๐๐๗๐๑๐๙๑๑๔๐๑๑๑ นายอัครวิศว์  เดชวิไลเรือง
๑๑๐๐๔๐๐๖๒๓๒๘๒๑๑๒ นายอานนท์  เดชพลมาตย์
๑๔๔๐๓๐๐๑๕๙๒๒๑๑๑๓ นายอิทธิมนต์  สุขพุธ
๑๑๐๒๔๐๐๐๖๒๕๐๙๑๑๔ นายอินทนนท์  พิมสวัสด์ิ
๑๒๑๙๙๐๐๖๔๙๗๗๖๑๑๕ นายอิสระ  ผาสุข
๑๙๔๙๙๐๐๒๑๘๕๔๐๑๑๖ นายอุดม  เซ่งบุญต๋ัน
๑๘๖๐๔๐๐๑๑๓๔๒๓๑๑๗ นายเอกรินทร์  บุญสนธิ
๑๑๐๒๑๐๐๐๕๗๒๓๒๑๑๘ นายกฤษณชัย  ประสมทรัพย์
๑๑๐๐๔๐๐๕๒๙๐๐๖๑๑๙ นายกุมภา  ผาษี
๑๓๔๑๕๐๐๒๒๐๑๔๖๑๒๐ นายคมสันต์  พันธ์ุชา
๑๔๕๙๙๐๐๕๖๒๔๙๑



- ๕ -

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ำรับรำชกำร

๑๒๑ นายจรยุทธ  อุปันนา
๑๗๗๙๙๐๐๑๒๐๑๓๔๑๒๒ นายจักรวาล  พูลสวัสด์ิ
๑๙๐๙๘๐๐๓๖๘๗๐๑๑๒๓ นายเจนภพ  น่วมศิริ
๑๒๔๐๘๐๐๑๕๓๒๘๒๑๒๔ นายเจษฎา  พูลศิริ
๑๒๗๙๙๐๐๑๓๑๗๕๑๑๒๕ นายชนะชัย  ติตา
๑๓๔๑๒๐๐๐๘๗๘๕๘๑๒๖ นายชนะพล  วงษ์ปู่
๑๑๐๐๕๐๐๓๗๘๑๑๕๑๒๗ นายชานนท์  ยุติธรรม
๑๑๐๐๗๐๑๔๓๘๘๘๓๑๒๘ นายเชาว์วรรธน์  กะหย่ี
๑๘๔๙๙๐๐๑๖๑๐๙๓๑๒๙ นายฐิติพงศ์  อนุอัน
๑๑๐๐๔๐๐๕๖๒๐๕๔๑๓๐ นายณฐกร  สุวรรณโณ
๑๙๑๙๙๐๐๑๔๙๘๔๐๑๓๑ นายณฐโอมโอฌาณ  ฌาณจัณฐ์ฎา
๑๑๐๐๒๐๐๘๕๓๒๐๙๑๓๒ นายณัฏฐพล  มนต์ฤาษี
๑๑๖๐๑๐๐๔๘๗๓๔๑๑๓๓ นายณัฐพงศ์  จันทวงษ์
๑๖๐๙๙๐๐๓๑๙๕๘๖๑๓๔ นายณัฐภัทร  สรรเพชร
๑๘๐๙๙๐๐๕๔๑๓๙๒๑๓๕ นายทศพล  หินทอง
๑๓๗๙๙๐๐๐๑๐๑๐๓๑๓๖ นายธนโชติ  ใจเกรียงไกร
๑๖๐๙๗๐๐๑๔๗๘๙๗๑๓๗ นายธนภัทร  กุลศรี
๑๖๐๐๑๐๐๕๓๕๔๖๔๑๓๘ นายธนากร  บุญตามทัน
๑๗๖๙๙๐๐๕๕๔๓๗๑๑๓๙ นายธนาคาร  จองกลาง
๑๓๐๙๙๐๐๙๔๒๙๔๔๑๔๐ นายธวัชชัย  แซ่เล้า
๑๑๐๓๗๐๑๖๓๕๘๐๑๑๔๑ นายนเรศักด์ิ  เนียมหอม
๑๖๕๙๙๐๐๗๒๗๙๕๑๑๔๒ นายนิพัฒน์  จันทร์แย้ม
๑๗๐๙๙๐๐๙๓๑๒๓๐๑๔๓ นายบรรพต  ทองศิริ
๑๑๐๑๘๐๐๔๔๘๖๔๑๑๔๔ นายบารเมษฐ์  บัวส าราญ
๑๔๖๙๙๐๐๓๒๕๐๓๑๑๔๕ นายปิยะเดช  ซุ้นส้ัน
๑๙๒๐๖๐๐๒๑๕๐๘๓๑๔๖ นายปิยะวัฒน์  นาคเสวก
๑๑๐๓๗๐๐๐๒๐๓๖๕๑๔๗ นายปุณณรัตน์  โมกกงจักร
๑๗๒๐๙๐๐๒๐๒๒๙๙๑๔๘ นายปุณยวัจน์  ภูผาหลวง
๑๔๔๐๘๐๐๒๗๓๔๐๕๑๔๙ นายพีรพล  เถินหิตย์
๑๗๖๙๙๐๐๓๕๖๗๕๘๑๕๐ นายภัททพล  พูลท่ัวญาติ
๑๗๖๙๙๐๐๓๘๖๙๘๓
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๑๕๑ นายภัทร  เศรษฐสิทธากุล
๑๑๐๐๔๐๐๙๒๙๗๑๓๑๕๒ นายภูชิสส์  สิงหนุวุฒ์ิ
๑๑๐๐๕๐๑๑๖๗๕๐๙๑๕๓ นายวสันต์  สมศรี
๑๕๐๙๙๐๑๓๐๓๑๖๑๑๕๔ นายวีรภัทร  ถนอมรอด
๑๖๒๙๙๐๐๓๗๒๒๑๕๑๕๕ นายวีระยุทธ  กะมันทา
๑๘๔๙๘๐๐๐๗๐๗๘๙๑๕๖ นายศิริศักด์ิ  ฮ้ัวเฮง
๒๒๕๐๑๐๐๐๒๒๗๖๑๑๕๗ นายศุภกิจ  รุ่งกิตติสิริวัณ
๑๓๐๐๘๐๐๒๔๕๒๘๓๑๕๘ นายเศรษฐกานต์  นันต๊ะสี
๑๕๖๐๑๐๐๔๔๑๔๕๒๑๕๙ นายสมพงษ์  การฉวี
๑๑๒๙๙๐๐๒๑๐๙๐๒๑๖๐ นายสาธิต  สุขเหลือ
๑๑๒๙๗๐๐๐๘๓๙๘๒๑๖๑ นายสุทิน  ธุมา
๑๖๑๙๙๐๐๑๒๘๑๕๒๑๖๒ นายสุพัฒน์  นามบ ารุง
๑๓๖๐๔๐๐๑๖๔๖๘๕๑๖๓ นายสุเมธ  นิลวงค์
๑๖๑๙๙๐๐๑๗๔๓๘๓๑๖๔ นายหรรษธร  สายทอง
๑๖๖๙๙๐๐๒๔๙๖๐๐๑๖๕ นายอนุภาพ  ทองเช้ือ
๑๗๓๐๒๐๐๒๕๙๑๗๔๑๖๖ นายอภิสิทธ์ิ  ชาวดร
๑๔๑๑๗๐๐๑๘๘๓๘๕๑๖๗ นายอภิสิทธ์ิ  ทรัพย์วิจิตร
๑๔๖๐๓๐๐๑๔๔๙๔๑๑๖๘ น.ส.ปทิตตา  สุขจิตต์
๑๕๔๙๙๐๐๓๙๖๔๖๘๑๖๙ น.ส.ปรียานุช  พรมนาม
๑๖๗๐๖๐๐๑๖๗๕๒๙๑๗๐ น.ส.พชรพรรณ  ค้าแหวน
๑๔๐๙๖๐๐๒๗๑๖๔๔๑๗๑ น.ส.พรไพลิน  เอ่ียมสอาด
๑๑๐๒๗๐๐๓๗๘๗๖๕๑๗๒ น.ส.ศิริวรรณ  อินทะนัน
๑๕๒๙๙๐๐๘๔๑๔๘๘๑๗๓ นายภาณุวรรณ  ทศลา
๑๔๐๑๔๐๐๐๕๔๓๔๑๑๗๔ นายกชกร  ศุภลักษณ์
๑๑๓๙๙๐๐๑๕๙๙๗๔๑๗๕ นายจักรกฤษ  แก้วนิล
๑๑๐๐๕๐๐๔๘๔๐๔๗๑๗๖ นายชัชชัย  ศรีชมช่ืน
๑๔๑๑๗๐๐๑๔๐๑๒๙๑๗๗ นายณัฐฐศักด์ิ  มากกุญชร
๑๖๒๐๕๐๐๒๒๕๐๒๑๑๗๘ นายณัฐวุฒิ  นามูล
๑๗๖๐๕๐๐๑๑๙๔๗๕๑๗๙ นายเทวัช  โตอ้ิม
๑๖๒๐๒๐๐๐๗๗๓๙๕๑๘๐ นายเทเวศน์  ยืนยง
๑๓๒๙๙๐๐๓๘๐๔๖๖
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๑๘๑ นายธนพล  เทศนศิลป์
๑๓๐๙๙๐๐๕๘๘๔๕๘๑๘๒ นายธนวิชญ์  คตชัง
๑๔๐๙๘๐๐๒๙๘๓๒๕๑๘๓ นายธิติ  แก้วสีโวย
๑๕๒๐๖๐๐๐๕๖๐๖๐๑๘๔ นายธีรพงษ์  ค าเจริญ
๑๑๖๐๑๐๐๓๒๘๘๖๒๑๘๕ นายประวิทย์  แสนสวาท
๑๓๔๐๗๐๐๓๓๒๓๘๙๑๘๖ นายพรเทพ  รักสนิท
๑๗๐๙๙๐๐๖๗๐๐๔๕๑๘๗ นายพัทยศ  ลือชัย
๑๔๗๑๒๐๐๒๘๒๙๑๙๑๘๘ นายพิบูลย์  พ่ึงประดิษฐ์
๑๖๒๐๑๐๐๒๐๐๕๘๖๑๘๙ นายพิพัฒน์  ฉิมพาลี
๑๑๐๐๗๐๑๓๙๔๒๑๕๑๙๐ นายภาสกร  ธาระเพ็ชร
๑๘๖๐๒๐๐๑๐๒๔๖๑๑๙๑ นายวัชรินทร์  พรมจักร์แก้ว
๑๕๐๐๕๐๐๐๘๔๘๗๘๑๙๒ นายวิระยศ  ศรีพาณิชย์
๑๓๐๙๘๐๐๑๙๖๓๒๙๑๙๓ นายศตวรรษ  พัฒนวน
๑๗๗๙๙๐๐๑๔๘๑๕๒๑๙๔ นายสุภัทร  เล็กสุวรรณ์
๑๑๐๒๐๐๑๗๗๗๓๔๒๑๙๕ นายสุรชัย  ปล้องทอง
๑๖๐๙๙๐๐๑๗๐๔๓๔๑๙๖ นายสุริยะ  วรรณะ
๑๙๐๙๘๐๐๘๗๑๒๐๙๑๙๗ นายโสฬส  หล่อนิติ
๑๑๐๐๘๐๐๘๑๑๙๘๑๑๙๘ นายอภิศาล  บินบอสอ
๑๙๐๙๘๐๐๖๙๑๖๗๗๑๙๙ นายอัฐกาญน์  สีเหลืองอ่อน  
                ๒๐๐ นายอิทธิพัทธ์  โสกงโสด
๑๓๑๙๙๐๐๒๔๓๐๑๙๒๐๑ นายพิทักษ์  อุจินา
๑๕๖๐๑๐๐๒๙๔๓๘๗๒๐๒ นายวสันต์  สารัตน์
๑๖๖๙๙๐๐๑๗๙๖๔๔๒๐๓ นายศฤงคาร  ปาแว
๑๙๕๐๒๐๐๐๕๑๔๑๕๒๐๔ นายอวิรุทธ์ิ  อ่ าสุดใจ
๑๑๐๐๒๐๐๕๕๙๐๓๓๒๐๕ น.ส.ธัญลักษณ์  ทองศรีนุ่น
๑๙๓๐๕๐๐๑๗๑๙๑๒๒๐๖ น.ส.กฤษณวรรณ์  กังแฮ
๑๘๐๙๙๐๐๖๕๑๖๖๐๒๐๗ น.ส.จุฑามาศ  ธนากรกุล
๑๑๐๐๔๐๐๕๒๙๗๓๑๒๐๘ น.ส.ณัฐริกา  วงศ์วณิช
๑๑๐๒๐๐๒๔๒๔๘๕๑๒๐๙ น.ส.ดารุณี  พูนนวล
๑๙๓๐๕๐๐๑๓๔๐๕๗๒๑๐ น.ส.ธัญญธร  พิมพา
๑๗๓๐๒๐๐๒๒๗๕๙๑
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๒๑๑ น.ส.นันท์นภัส  แซ่ว่อง
๑๗๗๙๙๐๐๒๓๘๐๘๙๒๑๒ น.ส.นิศาชล  นันท์ขุนทด
๑๓๐๙๙๐๐๙๙๖๕๐๕๒๑๓ น.ส.บุญพิทักษ์  ภักดีสมุด
๑๑๐๑๘๐๐๕๗๑๕๑๕๒๑๔ น.ส.บุษบา  ข านุ่ม
๑๖๐๙๗๐๐๑๘๐๑๙๓๒๑๕ น.ส.ปริญธิดา  บัวแพง
๑๗๐๙๘๐๐๒๗๗๘๓๐๒๑๖ น.ส.ปาลิตา  เกตุษเฐียร
๑๗๓๐๒๐๐๒๔๓๘๕๕๒๑๗ น.ส.เพ็ชรสุดา  สุจริต
๑๑๐๐๗๐๑๖๓๖๘๙๘๒๑๘ น.ส.ภัคินี  จันทอุดมสุข
๑๗๗๙๙๐๐๑๑๗๑๗๖๒๑๙ น.ส.มัตชีรา  ต านานจิตร์
๑๗๐๙๙๐๐๗๘๘๙๑๗๒๒๐ น.ส.รวิสรารัตน์  
           เจริญพลวัฒนกิจ๒๒๑ น.ส.ลลิตา  กล่ินกลัด
๒๑๒๙๗๐๐๐๐๔๓๖๓๒๒๒ น.ส.ละออง  นิลด า
๑๓๐๑๖๐๐๐๙๘๖๒๘๒๒๓ น.ส.วนิชยา  โยธาทร
๑๔๓๙๙๐๐๒๓๙๓๗๑๒๒๔ น.ส.วิมลวรรณ  นะเจ๊ะ
๑๘๔๙๙๐๐๑๘๓๖๗๔๒๒๕ น.ส.ศรัญญา  ลิมปสันติเจริญ  
              ๒๒๖ น.ส.ศิริขวัญ  สาธร
๑๘๖๙๙๐๐๓๕๒๐๘๕๒๒๗ น.ส.ศุจิกาญจน์  บูรณธนิต
๑๓๐๙๙๐๐๗๓๐๘๒๓๒๒๘ น.ส.ศุภาวรรณ  เงินยวง
๑๘๖๙๙๐๐๓๓๔๕๔๑๒๒๙ น.ส.สุภารัตน์  พะยุหะ
๑๘๐๐๔๐๐๒๐๓๑๕๕๒๓๐ น.ส.โสภิชา  แสนสุริวงศ์
๑๔๑๑๙๐๐๒๔๑๓๐๑๒๓๑ น.ส.อทิตยา  เพียรพิชัย
๑๕๑๐๖๐๐๐๘๓๓๓๔๒๓๒ น.ส.อนุภาภรณ์  สายน้ าเขียว  
                 ๒๓๓ น.ส.อภิรดี  จิตใจซ้ึงธรรม
๑๑๐๒๒๐๐๑๔๖๘๗๓๒๓๔ น.ส.อรทัย  พรรณขาม
๑๔๕๙๙๐๐๕๑๒๐๖๐๒๓๕ น.ส.อัญชุลี  วงษ์กาศ
๑๓๔๙๙๐๐๖๒๗๙๐๙๒๓๖ น.ส.อาภาภรณ์  พรมมา
๑๗๑๐๗๐๐๐๕๒๖๐๙๒๓๗ น.ส.อิศราภรณ์  ใจตาเก๋ียน
๑๕๖๐๑๐๐๒๘๘๖๘๙๒๓๘ น.ส.อุไร  ชาวเหนือ
๑๒๔๙๙๐๐๓๕๐๒๑๕๒๓๙ น.ส.กัญญารัตน์  ค าภา
๑๖๕๐๘๐๐๑๔๒๕๕๔๒๔๐ น.ส.เก้ือศุภลักษณ์  ม่ิงศักด์ิศรี  
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๒๔๑ น.ส.จรรยพร  จันทร์รอง
๑๓๓๐๘๐๐๒๔๒๒๔๑๒๔๒ น.ส.ฉันทชา  หงษ์จินดา
๑๓๐๑๘๐๐๑๕๙๗๕๒๒๔๓ น.ส.รัชนาถ  ช่ืนใจ
๑๕๗๑๒๐๐๐๘๐๒๒๓


