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ลําดับท่ี คํานําหน้า ช่ือตัว ช่ือกลาง นามสกุล สถานะ อ้างอิงข้อมูล
1 นาย ศิโรจน์ ผลพันธิน ลงทะเบียนสําเร็จ 1
2 นาย จรินทร์ สวนแก้ว ลงทะเบียนสําเร็จ 2
3 นาย นิคม ระวียัน ลงทะเบียนสําเร็จ 3
4 นาย จักรพรรดิ วะทา ลงทะเบียนสําเร็จ 4
5 นาง เฉิดฉิน สุกปลั่ง ลงทะเบียนสําเร็จ 5
6 นาย ธงชัย ศรีดามา ลงทะเบียนสําเร็จ 6
7 นาย พิทักษ์ จันทร์เจริญ ลงทะเบียนสําเร็จ 7
8 นาง สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ลงทะเบียนสําเร็จ 8
9 นาย ชนะศึก นิชานนท์ ลงทะเบียนสําเร็จ 9
10 นาง วรานี เวสสุนทรเทพ ลงทะเบียนสําเร็จ 10
11 น.ส. ฉัตรแก้ว ใจงาม ลงทะเบียนสําเร็จ 11
12 น.ส. จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ลงทะเบียนสําเร็จ 12
13 น.ส. สุวิชชา เนียมสอน ลงทะเบียนสําเร็จ 13
14 นาย สุระสิทธิ์ ทรงม้า ลงทะเบียนสําเร็จ 14
15 ว่าท่ี ร.ต. วราธร อภิรัตน์ ลงทะเบียนสําเร็จ 15
16 นาย ไพศาล คงสถิตสถาพร ลงทะเบียนสําเร็จ 16
17 น.ส. นันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 17
18 นาง รัชนีกร พลวิชิต ลงทะเบียนสําเร็จ 18
19 น.ส. วิภาพรรณ สารภักดิ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 19
20 น.ส. ชนม์นิภา มณีโชติ ลงทะเบียนสําเร็จ 20
21 น.ส. เนตรนภา อินทนิล ลงทะเบียนสําเร็จ 21
22 น.ส. นัยรัตน์ เสมสว่าง ลงทะเบียนสําเร็จ 22
23 น.ส. เกตุวดี พันธุ์คุ้มเก่า ลงทะเบียนสําเร็จ 23
24 น.ส. สุทธิรักษ์ ผลไม้ ลงทะเบียนสําเร็จ 24
25 นาง จิร์ยาภรณ์ ศรีบุญรอด ลงทะเบียนสําเร็จ 25
26 นาง วรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย ลงทะเบียนสําเร็จ 26
27 น.ส. ปัทมา ลักษณะโยธิน ลงทะเบียนสําเร็จ 27
28 น.ส. กุลธิดา โกพัฒตา ลงทะเบียนสําเร็จ 28
29 น.ส. สติมา วนะสิทธิ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 29
30 นาย ปราการ รอดปรีชา ลงทะเบียนสําเร็จ 30
31 น.ส. อําพัน บุญน้อย ลงทะเบียนสําเร็จ 31
32 น.ส. จินตพร จีรัง ลงทะเบียนสําเร็จ 32
33 นาง ศรัณธรณ์ ศรีไชย ลงทะเบียนสําเร็จ 33
34 น.ส. ภัทรสุดา สุกปลั่ง ลงทะเบียนสําเร็จ 34
35 นาย เหมพัสสิริ หว่างพัน ลงทะเบียนสําเร็จ 35
36 นาง วรารัตน์ อภัย ลงทะเบียนสําเร็จ 36
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37 นาง จันทรา เลิศอนันต์ ลงทะเบียนสําเร็จ 37
38 น.ส. ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 38
39 นาย พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด ลงทะเบียนสําเร็จ 39
40 นาง กชกร ชํานาญกิตติชัย ลงทะเบียนสําเร็จ 40
41 นาง วิยะดา เอ่ียมเรียง ลงทะเบียนสําเร็จ 41
42 นาย สรรเสริญ อินทรัตน์ ลงทะเบียนสําเร็จ 42
43 นาง วันเพ็ญ ควรสมาน ลงทะเบียนสําเร็จ 43
44 นาย ธีร โสตถิโกมล ลงทะเบียนสําเร็จ 44
45 น.ส. อมร สายสังข์ ลงทะเบียนสําเร็จ 45
46 น.ส. รักษิยา คณารักษ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 46
47 นาย จตุรโชค ยวงอักษร ลงทะเบียนสําเร็จ 47
48 นาย ธนวัฒน์ รัตนเดโช ลงทะเบียนสําเร็จ 48
49 น.ส. วรรณ์นิภา ทรัพย์สําราญ ลงทะเบียนสําเร็จ 49
50 น.ส. พิมพวรรณ สุ่มขํา ลงทะเบียนสําเร็จ 50
51 น.ส. ฝนทิพณ์ ตูพานิช ลงทะเบียนสําเร็จ 51
52 นาง ไพริน เวชธัญญะกุล ลงทะเบียนสําเร็จ 52
53 ด.ช. กัญจน์ เวชธัญญะกุล ลงทะเบียนสําเร็จ 53
54 ด.ญ. ธนวรรณ เวชธัญญะกุล ลงทะเบียนสําเร็จ 54
55 นาง ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ลงทะเบียนสําเร็จ 55
56 นาย รังสรรค์ มาระเพ็ญ ลงทะเบียนสําเร็จ 56
57 นาง สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 57
58 น.ส. เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ ลงทะเบียนสําเร็จ 58
59 น.ส. รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย ลงทะเบียนสําเร็จ 59
60 นาง ธณิดา พุ่มท่าอิฐ ลงทะเบียนสําเร็จ 60
61 นาง เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ ลงทะเบียนสําเร็จ 61
62 นาย สทิธิพร เอ่ียมเสน ลงทะเบียนสําเร็จ 62
63 นาย ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล ลงทะเบียนสําเร็จ 63
64 นาง พัชรพร ศุภกิจ ลงทะเบียนสําเร็จ 64
65 นาย ชัยพงศ์ เทพธานี ลงทะเบียนสําเร็จ 65
66 นาย อัษฎา พลอยโสภณ ลงทะเบียนสําเร็จ 66
67 น.ส. พันพัชร ปิ่นจินดา ลงทะเบียนสําเร็จ 67
68 น.ส. อลงกรณ์ เกิดเนตร ลงทะเบียนสําเร็จ 68
69 น.ส. กัลยา ชนะภัย ลงทะเบียนสําเร็จ 69
70 น.ส. ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา ลงทะเบียนสําเร็จ 70
71 น.ส. อําภาพร นามเสนา ลงทะเบียนสําเร็จ 71
72 น.ส. วิภาวี จงภู่ ลงทะเบียนสําเร็จ 72
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73 นาง เบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 73
74 นาย ครรชิต อนุกูล ลงทะเบียนสําเร็จ 74
75 น.ส. ภริมา วินิธาสถิตย์กุล ลงทะเบียนสําเร็จ 75
76 นาย พรเทพ ลี่ทองอิน ลงทะเบียนสําเร็จ 76
77 น.ส. ศศิธร กุลโยธี ลงทะเบียนสําเร็จ 77
78 น.ส. อุทัยวรรณ อุทัยวัฒน์ ลงทะเบียนสําเร็จ 78
79 น.ส. รัตติการณ์ คําแก้ววันดี ลงทะเบียนสําเร็จ 79
80 นาง จุฬินฑิพา นพคุณ ลงทะเบียนสําเร็จ 80
81 นาง นงเยาว์ นุชนารถ ลงทะเบียนสําเร็จ 81
82 นาง สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 82
83 น.ส. ณัชนก มีประถม ลงทะเบียนสําเร็จ 83
84 นาง ดวงสุดา บุญพบ ลงทะเบียนสําเร็จ 84
85 น.ส. ปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี ลงทะเบียนสําเร็จ 85
86 น.ส. ฐานิช วงศ์เมือง ลงทะเบียนสําเร็จ 86
87 น.ส. รณิดา ศรีธนาวรุณ ลงทะเบียนสําเร็จ 87
88 น.ส. ธิติมา แก้วมณี ลงทะเบียนสําเร็จ 88
89 น.ส. ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 89
90 น.ส. ปิยาณี ชดช้อย ลงทะเบียนสําเร็จ 90
91 น.ส. พรสรวง เพ็งพริ้ง ลงทะเบียนสําเร็จ 91
92 ด.ช. ภาสวิชญ์ สนสายันต์ ลงทะเบียนสําเร็จ 92
93 น.ส. ธัญญรัตน์ ลือมงคล ลงทะเบียนสําเร็จ 93
94 น.ส. อัจฉราวรรณ ประกิตธรรังษี ลงทะเบียนสําเร็จ 94
95 นาง รัตติการ วงศ์นิติกร ลงทะเบียนสําเร็จ 95
96 น.ส. อรพิชญา ชินศูนย์ ลงทะเบียนสําเร็จ 96
97 น.ส. จิรภา ในจิตร ลงทะเบียนสําเร็จ 97
98 น.ส. ชุติมา เพชรรัตน์ ลงทะเบียนสําเร็จ 98
99 น.ส. ล้วนก้ี แซ่อ่ึง ลงทะเบียนสําเร็จ 99
100 น.ส. ทิพสุดา คิดเลิศ ลงทะเบียนสําเร็จ 100
101 นาย วิทวัส ทองยศ ลงทะเบียนสําเร็จ 101
102 นาย ไพฑูรย์ นามเสนา ลงทะเบียนสําเร็จ 102
103 ว่าท่ี ร.ต. ณัฐกานต์ พงธิพันธุ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 103
104 นาย ธีรบุญ เดชอุดม ลงทะเบียนสําเร็จ 104
105 น.ส. มลธิรา โพธิ์น้อย ลงทะเบียนสําเร็จ 105
106 นาง วรัญญา บัตรสูงเนิน ลงทะเบียนสําเร็จ 106
107 น.ส. เนรัญชรา เมืองกลาง ลงทะเบียนสําเร็จ 107
108 น.ส. รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย ลงทะเบียนสําเร็จ 108
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109 นาย วีระพันธ์ ชมภูแดง ลงทะเบียนสําเร็จ 109
110 น.ส. อภิญญา รัตนประพันธ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 110
111 นาย นิพนธ์ เศวตจามร ลงทะเบียนสําเร็จ 111
112 น.ส. บุบผา แสนคํา ลงทะเบียนสําเร็จ 112
113 น.ส. กาญจนา กริ่งรัมย์ ลงทะเบียนสําเร็จ 113
114 น.ส. ประดับศรี เนตรนี ลงทะเบียนสําเร็จ 114
115 น.ส. ชัยญามล เลิศสงคราม ลงทะเบียนสําเร็จ 115
116 น.ส. กุลจิรา แก้วสุจริต ลงทะเบียนสําเร็จ 116
117 น.ส. อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ ลงทะเบียนสําเร็จ 117
118 น.ส. ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ ลงทะเบียนสําเร็จ 118
119 น.ส. ทิพาวรรณ วรรณขัณฑ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 119
120 นาง วันปิติ ธรรมศรี ลงทะเบียนสําเร็จ 120
121 นาย สุวิทย์ นําภาว์ ลงทะเบียนสําเร็จ 121
122 นาย สุรชาติ สินวรณ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 122
123 นาย ปฏิญญา สุขวงศ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 123
124 น.ส. เมฐินีย์ นุ้ยสุด ลงทะเบียนสําเร็จ 124
125 น.ส. กันยามาศ ช่วยสมบูรณ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 125
126 น.ส. กนกวรรณ คนซื่อ ลงทะเบียนสําเร็จ 126
127 นาย อุดมศักดิ์ สารกลิ่น ลงทะเบียนสําเร็จ 127
128 นาย นราวุฒิ เกษศิริ ลงทะเบียนสําเร็จ 128
129 น.ส. สายชล ปาละมะ ลงทะเบียนสําเร็จ 129
130 น.ส. สรวงสุดา ชุมทอง ลงทะเบียนสําเร็จ 130
131 นาย ธรรมรัตน์ คุณาจินดาพร ลงทะเบียนสําเร็จ 131
132 น.ส. ภัสนันท์ ผังรักษ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 132
133 นาง สมาพร ศุภศิลป์ ลงทะเบียนสําเร็จ 133
134 น.ส. อรศรี ดิษฐ์สุทัศน์ชัย ลงทะเบียนสําเร็จ 134
135 น.ส. อมรรัตน์ แก้วคง ลงทะเบียนสําเร็จ 135
136 นาง ชนัญชิดา สายทองเยิ้น ลงทะเบียนสําเร็จ 137
137 นาย จักรพันธ์ ปลื้มภิรมย์ ลงทะเบียนสําเร็จ 138
138 น.ส. สุภาพร สุทธิศักดิ์นาวิน ลงทะเบียนสําเร็จ 139
139 นาง สุมาลี อาชีวะ ลงทะเบียนสําเร็จ 140
140 น.ส. จีรวรรณ จูทิม ลงทะเบียนสําเร็จ 141
141 น.ส. บุญตา ธารมัติ ลงทะเบียนสําเร็จ 142
142 น.ส. ราตรี จรดล ลงทะเบียนสําเร็จ 143
143 น.ส. อัญชลี เด่นดวง ลงทะเบียนสําเร็จ 144
144 น.ส. จิราภรณ์ สาคร ลงทะเบียนสําเร็จ 145
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145 น.ส. ชุติมณฑ เกตุจิ๋ว ลงทะเบียนสําเร็จ 146
146 น.ส. สุชานัน ลัภสุวรรณ ลงทะเบียนสําเร็จ 147
147 นาย ตรีรัตน์ รื่นเริง ลงทะเบียนสําเร็จ 148
148 น.ส. ดวงกมล ชลายนนาวิน ลงทะเบียนสําเร็จ 149
149 นาง รัตนา ศรีคําขวัญ ลงทะเบียนสําเร็จ 150
150 น.ส. นุชจรีย์ กล่ําเจริญ ลงทะเบียนสําเร็จ 151
151 น.ส. ทิมาพร ภูนามมา ลงทะเบียนสําเร็จ 152
152 น.ส. ศิริขวัญ พรมน้อย ลงทะเบียนสําเร็จ 153
153 นาย สิทธิชัย ศรีธนางกูล ลงทะเบียนสําเร็จ 154
154 นาง รวีวรรณ อภิรัตน์ ลงทะเบียนสําเร็จ 158
155 นาย ไสว แก้วพวง ลงทะเบียนสําเร็จ 159
156 น.ส. ปิยะดา ปุรัษกาญจน์ ลงทะเบียนสําเร็จ 160
157 นาง จารุวรรณ เซ็งแซ่ ลงทะเบียนสําเร็จ 161
158 นาง จํานรรจา พลอยมุกดา ลงทะเบียนสําเร็จ 162
159 นาย นิมิตร สวนมะลิ ลงทะเบียนสําเร็จ 163
160 ด.ช. จิรภัทร สวนมะลิ ลงทะเบียนสําเร็จ 164
161 นาย วิชชา ฉิมพลี ลงทะเบียนสําเร็จ 165
162 นาง ฐิตินาถ สุคนเขตร์ ลงทะเบียนสําเร็จ 166
163 น.ส. สุชาดา โทผล ลงทะเบียนสําเร็จ 167
164 นาย ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย ลงทะเบียนสําเร็จ 168
165 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก ลงทะเบียนสําเร็จ 169
166 นาย วัชรากรณ์ เนตรหาญ ลงทะเบียนสําเร็จ 170
167 นาง ศิริพร ฉิมพลี ลงทะเบียนสําเร็จ 171
168 นาย ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ลงทะเบียนสําเร็จ 172
169 น.ส. จามรี กลางคาร ลงทะเบียนสําเร็จ 173
170 น.ส. ดวงจันทร์ พวงยอด ลงทะเบียนสําเร็จ 174
171 น.ส. วิไลวัลย์ ชะชิกุล ลงทะเบียนสําเร็จ 175
172 นาย กษมา ซําอ๊วง ลงทะเบียนสําเร็จ 176
173 น.ส. สุจีปภา ทองเนียม ลงทะเบียนสําเร็จ 177
174 นาย วีรชน ภูหินกอง ลงทะเบียนสําเร็จ 178
175 น.ส. พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ ลงทะเบียนสําเร็จ 179
176 นาย ตระกูลศักดิ์ ศรีบุญรอด ลงทะเบียนสําเร็จ 180
177 น.ส. กนิษฐา ศรีเอนก ลงทะเบียนสําเร็จ 181
178 น.ส. อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ ลงทะเบียนสําเร็จ 182
179 นาย เหม ทองชัย ลงทะเบียนสําเร็จ 1075


