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001   076050304706-9 นำยทินภัทร   จุ้ยศิริ ปบง.60/8
002   076050304024-7 นำยธนวัฒน ์  กงแก้ว ปบง.60/1
003   076050304340-7 นำยธนวัฒน ์  สุขศรีมงคล ปบง.60/4
004   076050304128-6 นำยธวัชชัย   บญุโกย ปบง.60/2
005   076050304026-2 นำยธำรินทร์   สุนทรมัจฉะ ปบง.60/1
006   076050304125-2 นำยธีรภัทร   รักอินทร์ ปบง.60/2
007   076050304718-4 นำยธีรภัทร   สิงหบตุร ปบง.60/8
008   076050304529-5 นำยนวพล   บญุสง่ำ ปบง.60/6
009   076050304141-9 นำยนนัทวัฒน ์  แสงนวล ปบง.60/2
010   076050304524-6 นำยนำครักษ์   วชิรพุทธคุณ ปบง.60/6
011   076050304438-9 นำยนำรำภัทร   เรือนก้อน ปบง.60/5
012   076050304033-8 นำยนรัิช   ไทยบญุรอด ปบง.60/1
013   076050304326-6 นำยเนรมิตร   โคตรสมบติั ปบง.60/4
014   076050304717-6 นำยบวรวงศ์   ไชยรัตน์ ปบง.60/8
015   076050304707-7 นำยบริุนทร์   คูเจริญสุข ปบง.60/8
016   076050304508-9 นำยบริุนธร   เซ็นเครือ ปบง.60/6
017   076050304448-8 นำยประเสริฐ   จั่นเจริญ ปบง.60/5
018   076050304521-2 นำยพงศกร   จงจัดกลำง ปบง.60/6
019   076050304604-6 นำยพงษธร   คงสมกำย ปบง.60/7
020   076050304514-7 นำยพศวีร์   สันติร่วมใจรักษ์ ปบง.60/6
021   076050304244-1 นำยภคธ์ศิษฏ   เทศนำบญุ ปบง.60/3
022   076050304040-3 นำยวงศธร   แก้วโชติช่วงกูล ปบง.60/1
023   076050304701-0 นำยวสันต์   มิง่ขวัญ ปบง.60/8
024   076050304334-0 นำยวัชระ   เวชประสิทธ์ิ ปบง.60/4
025 076050304737-4 นำยวัชรำกร ก่ ำเสน ปบง.60/8
026   076050304736-6 นำยวันสวัสด์ิ   ทองสัมฤทธ์ิ ปบง.60/8
027   076050304503-0 นำยศรำวุธ   คู่ปรึกษำ ปบง.60/6
028   076050304610-3 นำยศุภณัฐ   วัชรเมธำกร ปบง.60/7
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029   076050304511-3 นำยสิทธิพร   สมบรูณ์พงษ์ ปบง.60/6
030   076050304724-2 นำยสิรวิชญ์   จักร์กรีนทร์ ปบง.60/8
031   076050304532-9 นำยอธิวัฒน ์  ธนสินศิริวัฒนำ ปบง.60/6
032   076050304144-3 นำยอนำวิล   พลำยจันทร์ ปบง.60/2
033   076050304347-2 นำยอภิสิทธ์ิ   สินมณี ปบง.60/4
034   076050304209-4 นำยอมรเทพ   บญุมำ ปบง.60/3
035   076060304094-9 นำงสำวกชกร   สุทธิผำย ทบบ.60/2
036   076060304126-9 นำงสำวกนกพร   คุ้มภัย ทบบ.60/3
037   076060304127-7 นำงสำวกรรณิกำ   สวัสด์ิปรีชำ ทบบ.60/3
038   076060304622-7 นำงสำวกรรณิกำร์   ด ำสง่ำ ทบง.60/1
039   076060304092-3 นำงสำวกรองทอง   ทรัพย์สิน ทบบ.60/2
040   076060304135-0 นำงสำวกฤตพร    เผือกทิพย์ ทบบ.60/3
041   076060304060-0 นำงสำวกฤตยำ   วิไลประสิทธ์ิพร ทบบ.60/2
042   076060304016-2 นำงสำวกฤษน ี  เพ็งแก่นแท้ ทบบ.60/1
043   076060304156-6 นำงสำวกัญญำพัชร   ผิวสอำด ทบบ.60/4
044   076060304161-6 นำงสำวกัญญำรัตน ์    ค ำทุม ทบบ.60/4
045   076060304703-5 นำงสำวกัลยรัตน ์  มุนนี ทบง.60/2
046   076060304616-9 นำงสำวกัลย์สุดำ   ศรีทองคง ทบง.60/1
047 076060304062-6 นำงสำวกำญจนำภรณ์ สุขสง่ำ ทบบ.60/2
048   076060304834-8 นำงสำวกำนต์ธิดำ    รำเชำว์ดี ทบส.60/1
049   076060304627-6 นำงสำวขจีรัตน ์  พรมมำ ทบง.60/1
050   076060304618-5 นำงสำวขวัญจิรำ   แก้วงำม ทบง.60/1
051   076060304118-6 นำงสำวขวัญตำ   สุทธิพงศ์ ทบบ.60/3
052   076060304814-0 นำงสำวขวัญนภำ    อะโรคำ ทบส.60/1
053 076060304020-4 นำงสำวจันทร์ทิพย์    ยงภูมิพุทธำ ทบบ.60/1
054   076060304141-8 นำงสำวจันทิมำ   ทับข ำ ทบบ.60/3
055   076060304095-6 นำงสำวจิรำรัตน ์  พรมเทียน ทบบ.60/2
056   076060304023-8 นำงสำวจุฑำมำศ    ส่งแสง ทบบ.60/1
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057   076060304121-0 นำงสำวเจนจิรำ    วุฒิคุณ ทบบ.60/3
058   076060304818-1 นำงสำวเจนจิรำ   วิเชียรสำร ทบส.60/1
059   076060304813-2 นำงสำวชธำดำ   มำบำงครุ ทบส.60/1
060   076060304079-0 นำงสำวชนญัญำ    เนตรทิพย์ ทบบ.60/2
061   076060304828-0 นำงสำวชนติำ   ด้วงสุข ทบส.60/1
062   076060304117-8 นำงสำวชมพูนชุ   ศักด์ิสิริทรัพย์ ทบบ.60/3
063   076060304049-3 นำงสำวชมำพร   เมืองช้ำง ทบบ.60/1
064   076060304103-8 นำงสำวชลธิชำ   สังข์ส้ม ทบบ.60/3
065   076060304175-6 นำงสำวชลิตำ   โพธ์ิเทศ ทบบ.60/4
066   076060304084-0 นำงสำวชลิตำ   อิ่มเนตร์ ทบบ.60/2
067   076060304128-5 นำงสำวชัชภรณ์   แจ่มใจ ทบบ.60/3
068   076060304810-8 นำงสำวชิลำวัลย์   จรบรุมณ์ ทบส.60/1
069   076060304045-1 นำงสำวชุติมำ   สุขสวัสด์ิ ทบบ.60/1
070   076060304011-3 นำงสำวฐำนติ   โสตะวงศ์ ทบบ.60/1
071   076060304044-4 นำงสำวฑิฆมัภรณ์   ฉำยแสงจันทร์ ทบบ.60/1
072   076060304624-3 นำงสำวณัฏฐ์ชิชำ   ประทุมมำ ทบง.60/1
073   076060304170-7 นำงสำวณัฐณิชำ   เจริญสุข ทบบ.60/4
074   076060304059-2 นำงสำวณัฐธิดำ   รักใคร่ ทบบ.60/2
075   076060304136-8 นำงสำวณัฐมน   จำดฤทธ์ิ ทบบ.60/3
076   076060304620-1 นำงสำวณัฐริกำ   อินทำปจัจ์ ทบง.60/1
077   076060304002-2 นำงสำวณัฐวรรณ   คงสินธ์ ทบบ.60/1
078   076060304070-9 นำงสำวเตือนใจ   ชูปำน ทบบ.60/2
079   076060304145-9 นำงสำวทรัพย์ศิริ   วงค์ก ำภู ทบบ.60/3
080   076060304825-6 นำงสำวทวีวรรณ   ศรีทัยแก้ว ทบส.60/1
081   076060304171-5 นำงสำวทับทิม   โกแสนตอ ทบบ.60/4
082   076060304026-1 นำงสำวธนชัชำ   แผ้วฉ่ ำ ทบบ.60/1
083   076060304071-7 นำงสำวธัญชนก   หวังชม ทบบ.60/2
084   076060304078-2 นำงสำวธัญวรัตม์   ค ำชมภู ทบบ.60/2
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085   076060304090-7 นำงสำวนฤมล   นุม่เจริญ ทบบ.60/2
086   076060304158-2 นำงสำวนฤมล   รำชภักด์ิ ทบบ.60/4
087   076060304036-0 นำงสำวนลัทพร   เวียงนนท์ ทบบ.60/1
088   076060304096-4 นำงสำวนลินนภิำ   วงษ์สัญญำ ทบบ.60/2
089   076060304013-9 นำงสำวนชัฎำ   เจริญผล ทบบ.60/1
090   076060304102-0 นำงสำวนทัธมน   พุทธพรม ทบบ.60/3
091   076060304012-1 นำงสำวน  ำฝน   กล้วยภักดี ทบบ.60/1
092   076060304626-8 นำงสำวนชิำภำ   รุจิรัตนชัย ทบง.60/1
093   076060304015-4 นำงสำวนริมล   ทองเนื อแข็ง ทบบ.60/1
094   076060304614-4 นำงสำวนวิดี   ทิมทอง ทบง.60/1
095 076060304174-9 นำงสำวนชุชนก แก้วโชติรุ่ง ทบบ.60/4
096   076060304709-2 นำงสำวนชุนำฎ   นำคหุน้ ทบง.60/2
097   076060304116-0 นำงสำวบยิะมล   คนหมั น ทบบ.60/3
098   076060304163-2 นำงสำวเบญจพร   เพ็ชรโต ทบบ.60/4
099   076060304047-7 นำงสำวเบญจวรรณ   ไขสะอำด ทบบ.60/1
100   076060304017-0 นำงสำวปทิตตำ   ทับใบแย้ม ทบบ.60/1
101   076060304835-5 นำงสำวประกำยกำญจน ์  บษุรำรัตน์ ทบส.60/1
102   076060304608-6 นำงสำวประกำยดำว   เรืองแดง ทบง.60/1
103   076060304817-3 นำงสำวปรำรถนำ   เชื อเดช ทบส.60/1
104   076060304621-9 นำงสำวปริยำภรณ์   สมศรี ทบง.60/1
105   076060304113-7 นำงสำวปรียำนชุ   พูนขวัญ ทบบ.60/3
106   076060304131-9 นำงสำวปรียำภรณ์   ประยูรวงศ์ ทบบ.60/3
107   076060304629-2 นำงสำวปลิตำ   ค ำแปน้ ทบง.60/1
108   076060304807-4 นำงสำวปวีณ์นชุ   วันเพ็ญ ทบส.60/1
109   076060304162-4 นำงสำวปทัมำ   เพิ่มพูน ทบบ.60/4
110   076060304708-4 นำงสำวปำณิศำ   พรหมณรงค์ ทบง.60/2
111   076060304824-9 นำงสำวพชรวรรณ   สท้อนดี ทบส.60/1
112   076060304003-0 นำงสำวพรนภำ   สงวนข ำ ทบบ.60/1
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113   076060304829-8 นำงสำวพรพิมล   แสงศรี ทบส.60/1
114   076060304074-1 นำงสำวพรรณชำ   เกิดทรัพย์ ทบบ.60/2
115   076060304075-8 นำงสำวพรรณภำ   ขวัญสอน ทบบ.60/2
116   076060304605-2 นำงสำวพรรษำ   วงษ์ใหญ่ ทบง.60/1
117   076060304610-2 นำงสำวพัชรีดำ   ศรีสนอง ทบง.60/1
118   076060304112-9 นำงสำวพันธ์ุทิพย์   ทองเพ็ชร ทบบ.60/3
119   076060304623-5 นำงสำวพัสญำ   ลิ มสกุล ทบง.60/1
120   076060304705-0 นำงสำวพุทธชำติ     เอี่ยมหรัิญ ทบง.60/2
121   076060304822-3 นำงสำวแพรวพรรณ   กิจไพศำล ทบส.60/1
122   076060304132-7 นำงสำวแพรวพรรณ   มัน่ใจดี ทบบ.60/3
123   076060304712-6 นำงสำวภัทรำภรณ์   จันทร์พุ่ม ทบง.60/2
124   076060304093-1 นำงสำวภำณุมำศ   เกษจันทร์ ทบบ.60/2
125   076060304716-7 นำงสำวภำวิณี   สุขเลิศกิจ ทบง.60/2
126   076060304826-4 นำงสำวมณีวรรณ   วุฒิไชย ทบส.60/1
127   076060304029-5 นำงสำวรสริน   ช่วยปอ้ง ทบบ.60/1
128   076060304155-8 นำงสำวรังสิมำ   ทุมโนนอ้ย ทบบ.60/4
129   076060304833-0 นำงสำวรัชน ี  ย่ำนสำกล ทบส.60/1
130   076060304713-4 นำงสำวรัตติกำนต์   ชำญศึก ทบง.60/2
131   076060304148-3 นำงสำวรัตนพร   อยู่คง ทบบ.60/3
132   076060304714-2 นำงสำวรินรดำ   ปทูอง ทบง.60/2
133   076060304014-7 นำงสำวรินรดำ   ผมนอ้ย ทบบ.60/1
134   076060304050-1 นำงสำวรุ้งกำนดำ   บญุสม ทบบ.60/1
135   076060304710-0 นำงสำวฤทัยรัตน ์  สุรกิจจำรุจินดำ ทบง.60/2
136   076060304087-3 นำงสำวลลิตำ   ตะบนูพงษ์ ทบบ.60/2
137   076060304168-1 นำงสำวลักขณำพร   สุขบงกช ทบบ.60/4
138   076060304611-0 นำงสำวลัดดำหวัน   ศรีตำ ทบง.60/1
139   076060304604-5 นำงสำวลูกน  ำ    ประกอบจิตร ทบง.60/1
140   076060304130-1 นำงสำววรรณวิภำ   วงฉยำ ทบบ.60/3
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141   076060304080-8 นำงสำววรัญญำ   ปิน่ทอง ทบบ.60/2
142   076060304033-7 นำงสำววรำงคณำ    หมีบงัเกิด ทบบ.60/1
143   076060304804-1 นำงสำววรำณัฐภรณ์   ตั งวิบลูย์พำณิชย์ทบส.60/1
144   076060304031-1 นำงสำววรำภรณ์   ยำงเย่ียม ทบบ.60/1
145   076060304801-7 นำงสำววศินชนก   อ่อนสอำด ทบส.60/1
146   076060304006-3 นำงสำววสุธิดำ   บญุมี ทบบ.60/1
147   076060304030-3 นำงสำววันรภรณ์   ใจดี ทบบ.60/1
148   076060304091-5 นำงสำววิชุดำ   ปำนดี ทบบ.60/2
149   076060304619-3 นำงสำววิภำพร   สุขวิทยี ทบง.60/1
150   076060304055-0 นำงสำววิรัลพัชร   ขุนทอง ทบบ.60/2
151   076060304124-4 นำงสำววิรินทร์   คุ้มฮะ ทบบ.60/3
152   076060304142-6 นำงสำววิลำสิน ี  รอดภัย ทบบ.60/3
153   076060304149-1 นำงสำววิไลพร   เอี่ยมอุไร ทบบ.60/3
154   076060304086-5 นำงสำววิอร   รัตนสิงห์ ทบบ.60/2
155   076060304089-9 นำงสำววีรยำ   ปรีชำ ทบบ.60/2
156   076060304099-8 นำงสำวศรัณยำ   บญุช่วย ทบบ.60/2
157   076060304802-5 นำงสำวศศิธร    ร่มบญุ ทบส.60/1
158   076060304819-9 นำงสำวศศิวิมล   บญุศรี ทบส.60/1
159   076060304106-1 นำงสำวศิรินทิพย์   พวงพันธ์ ทบบ.60/3
160   076060304173-1 นำงสำวศิริพร    แต้มมำลำ ทบบ.60/4
161   076060304119-4 นำงสำวสัณหสิ์น ี  จันทร์เอื อน ทบบ.60/3
162   076060304041-0 นำงสำวสำยธำร   แผ้วใจดี ทบบ.60/1
163   076060304037-8 นำงสำวสำยธำร แสงสิงห์ ทบบ.60/1
164   076060304109-5 นำงสำวสิรินยำ   เวชศรี ทบบ.60/3
165   076060304123-6 นำงสำวสิริภรณ์   แสงพิสำร ทบบ.60/3
166   076060304122-8 นำงสำวสิริลักษณ์   แปน้แก้วผำ ทบบ.60/3
167   076060304001-4 นำงสำวสุกัลญำ   สีบำน ทบบ.60/1
168   076060304097-2 นำงสำวสุณิสำ   พูนดี ทบบ.60/2
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169   076060304107-9 นำงสำวสุดำรัตน ์  พุทธสุวรรณ ทบบ.60/3
170   076060304143-4 นำงสำวสุทธิดำ   เข็มเพ็ชร์ ทบบ.60/3
171   076060304167-3 นำงสำวสุทธินนัท์    พวงงำม ทบบ.60/4
172   076060304606-0 นำงสำวสุธำทิพย์   ปกัษำกุล ทบง.60/1
173   076060304133-5 นำงสำวสุธินนัท์   โตประเสริฐ ทบบ.60/3
174 076060304005-5 นำงสำวสุปรียำ สุวรรณภำพ ทบบ.60/1
175   076060304120-2 นำงสำวสุพรรณี   วงสำมี ทบบ.60/3
176   076060304111-1 นำงสำวสุภัทรตรำ   ล่ ำสัน ทบบ.60/3
177   076060304032-9 นำงสำวสุภำวดี    สุริยะ ทบบ.60/1
178   076060304057-6 นำงสำวสุภำวิณี   ศรีภิรมย์ ทบบ.60/2
179   076060304816-5 นำงสำวสุรำรักษ์   คงศรี ทบส.60/1
180   076060304027-9 นำงสำวสุลีพร   บญุรอด ทบบ.60/1
181   076060304169-9 นำงสำวสุวรรณณำ   ไชยยันต์บรูณ์ ทบบ.60/4
182   076060304631-8 นำงสำวเสำวณีย์   โพธ์ิทอง ทบง.60/1
183   076060304630-0 นำงสำวเสำวนย์ี   ศรีสุวรรณ ทบง.60/1
184   076060304098-0 นำงสำวหทัยวรรณ   เกี ยวสันเทียะ ทบบ.60/2
185   076060304137-6 นำงสำวหนึง่ฤทัย   ศรีจันทึก ทบบ.60/3
186   076060304166-5 นำงสำวอภิญญำ   ไวฉลำด ทบบ.60/4
187   076060304832-2 นำงสำวอรรพรรณ   ขวัญเกื อ ทบส.60/1
188   076060304715-9 นำงสำวอรสำ   ดอนศรีลำ ทบง.60/2
189   076060304151-7 นำงสำวอรสำ สุพรรณ์ ทบบ.60/4
190   076060304061-8 นำงสำวอลิสำ   แย้มสุนทร ทบบ.60/2
191   076060304058-4 นำงสำวอังคณำ   พรหมจรรย์ ทบบ.60/2
192   076060304803-3 นำงสำวอำทิตยำ   อ่อนสีทอง ทบส.60/1
193   076060304711-8 นำงสำวอำรยำ   อินทร์วงศ์ ทบง.60/2
194   076060304811-6 นำยกำนต์กวิน   ฉำยวิจิตร ทบส.60/1
195   076060304625-0 นำยจิรวิทย์   ชำญปรำนชี ทบง.60/1
196   076060304612-8 นำยชนำธิป    อำจอำษำ ทบง.60/1
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197   076060304602-9 นำยฐิติกูล   วัฒนกุล ทบง.60/1
198 076060304018-8 นำยณัฐพล ธนกิจบริบรูณ์ ทบบ.60/1
199   076060304105-3 นำยณัฐวัฒน ์  ลิ มปริสุทธ์ิ ทบบ.60/3
200   076060304812-4 นำยไทคม   กวีเมธี ทบส.60/1
201   076060304615-1 นำยธนทัช   อินทสุวรรณ ทบง.60/1
202 076060304028-7 นำยธนพัชร    วิโรจนแ์ดนไทย ทบบ.60/1
203   076060304613-6 นำยธนภัทร   โยธำ ทบง.60/1
204   076060304160-8 นำยธนำธิป   ทรัพย์อนนัต์กุล ทบบ.60/4
205   076060304704-3 นำยนพฤทธ์ิ   ทองปรีชำ ทบง.60/2
206   076060304114-5 นำยนภดล   อินบ ำรุง ทบบ.60/3
207   076060304707-6 นำยปภัสชัย   นำคฉวี ทบง.60/2
208   076060304601-1 นำยภูฤทธ์ิ   ธนะวรรณ์ ทบง.60/1
209   076060304823-1 นำยวัชรินทร์   รักษำชล ทบส.60/1
210   076060304101-2 นำยวีรพงศ์   พรมนำถ ทบบ.60/3
211   076060304115-2 นำยศรัณย์   ต่ำยแพร ทบบ.60/3
212   076060304806-6 นำยศุภกร   โพธ์ิทอง ทบส.60/1
213   076060304820-7 นำยสุขเกษม   แจ่มกระจ่ำง ทบส.60/1
214 076060304150-9 นำยสุรเชษฐ์ โลเกศกระวี ทบบ.60/3
215 076060304038-6 นำยอภิชยำ พุทธมนต์ ทบบ.60/1
216   076060304140-0 นำยอภินนัท์   อินทร์ศร ทบบ.60/3
217 076060304021-2 นำยอรรถพล จุลนนัท์ ทบบ.60/1
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