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551430001 นาย สุพจน์ สีสว่าง
551430002 นาย สุรเดช กีรติมาพงศ์
551430003 นาย สุริยัณห์ โพนชัยแสง
551430004 นาย ณัฐพงษ์ ชุติภัทรสกุล
551430005 นาย ณัฐชัย สินธุยา
551430006 นาย ธวัชชัย พลายด้วง
551430007 นางสาว ธมน ชานุวัตร
551430008 นาย พีรยุทธ สมจิตต์
551430009 นาย ชนินทร์ คงใหญ่
551430010 นาย อาคม คงทอง
551430011 นาย ธีรเดช ดําสง
551430012 นาย ราชันย์ อุคํา
551430013 นาย ณัฐพล พ่ึงเนียม
551430014 นาย สยามรัฐ น้อยนาท
551430015 นาย ขุนทอง สียางนอก
551430016 นาย มนตรี ปาลรัตน์
551430017 นาย ใซนี หว่าหลํา
551430018 นาย ศิริพงษ์ นนทกา
551430019 นางสาว วรวรรณชัย สายวาริน
551430020 นาย เชาว์เลิศ พรหมฤทธิ์
551430021 นาย ลีม่ือ เบเชกู่
551430022 นาย วิสูตร กําเหนิดผล
551430023 นาย สาโรจน์ ทิพย์รัตน์
551430024 นาย คมกฤษ อินทะมู
551430025 นาย ปรัตถกร กฤตยานวัช
551430026 นาย ธีรวัฒน์ เสนาคํา
551430027 นาย พานิช บุญเพชร
551430028 นางสาว ยุมิ บุญวิเศษ
551430029 นาย วชิระ สุรินทร์
551430030 นางสาว ธัญญาพร ใยบัณฑิตย์
551430031 นาย วัชรพล ศรีจิตร
551430032 นางสาว สิริภาภรณ์ บุญรอด
551430033 นางสาว เบญจมาภรณ์ ชัยสุวิรัตน์
551430034 นาย สุขุม วงศ์เรือง
551430035 นาย ไกรวิทย์ เพชรจุล
551430036 นาย วชิรากรณ์ มีแก้วแกม
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551430037 นาย จักร์กฤษณ์ ถาวรศิริ
551430038 นาย เลิศ เกิดชัยภูมิ
551430039 นาย ปณัฐพงษ์ นนทะโคตร
551430040 นาย ธนัท ต้นประสงค์
551430041 นาย อนุกรณ์ แสงวังคํา
551430042 นางสาว เปรมฤดี พูลทวีป
551430043 นาย กฤษณ์ธรรม เผ่าวัฒนา
551430044 นางสาว วิชาณี หม่ืนใจ
551430045 นาย นพดล สุทธิเพท
551430046 นางสาว เอวิษา คีรีลักษณ์
551430047 นาย ขันติ โพธินวล
551430048 นาย พีรยุทธ สาเฉย
551430049 นาย จักรกฤษณ์ ไชยวงศ์
551430050 นาย จักรกฤษณ์ จันทร์เนียม
551430051 นาย นพพงศ์ นาคเกษม
551430052 นาย ชัยอานันท์ วุฒิสนธิเณร
551430053 นาย นพดล วรหาญ
551430054 นางสาว ทิพย์วรินทร์ วงษ์วาลย์
551430055 ว่าท่ี ร.ต. ทวีวิชญ์ จําปาแก้ว
551430056 นาย วรพจน์ กันหมุด
551430057 นาย วัชรพล เจริญสุข
551430058 นาย ภานพ ขุมทรัพย์
551430059 นาย วิโรจน์ พันธ์จันทร์
551430060 นาย ณัฐวุฒิ รองสวัสด์ิ
551430061 นาย มานัส ยอดทอง
551430062 นาย วิทวัส เหล่าวาณิชย์
551430063 นาย สุริยะ การสมชน
551430064 นาย อดิเรก ภูเชตวัน
551430065 นาย ประยุทธ กระแสร์ยศ
551430066 นางสาว ปัญจพร แผนสมบูรณ์
551430067 นาย สิทธิชัย สิงห์ปรุ
551430068 นาย อภิรมย์ ชูเมฆา
551430069 นาย ธนพล สว่างงาม
551430070 นาย นายเกรียงไกร ศรีไชยวงค์
551430071 นางสาว จิราภรณ์ แอบจันทึก
551430072 นาย ปิติพงศ์ ผลแก้ว
551430073 นาย ศิวพงศ์ จงมี
551430074 นาย สุดใจ เฉยไสย
551430075 นาย กษิดิศ สินโน
551430076 นาย รัชพล ชินวงษ์
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551430077 นาย สุขสันต์ จันทน์วิมล
551430078 นาย สัตยา จุฑาจันทร์
551430079 นาย พรชัย ชุ่มจิตต์
551430080 นาย สุรสิทธิ์ วะจิดี
551430081 นาย ศุภโชค ล่องเนียม
551430082 นาย อภิชาติ จิตรจํานอง
551430083 นาย สราวุธ กําแพงแก้ว
551430084 นาย ชลพิพัฒน์ บุตรคํา
551430085 นาย กิตติศักด์ิ ยาวิชัย
551430086 นาย กิตติรัช เกิดสําอางค์
551430087 นาย นพดล ต๊ะมา
551430088 นาย สุทัศน์ คําจ้อย
551430089 นาย เฉลิมพล ศรีใจวงศ์
551430090 นาย สมเกียรติ นวลนุช
551430091 นาย ธนิศร ชิงดวง
551430092 นาย ลิขิต ศรีราตรี
551430093 นาย โยธิน คําตัน
551430094 นาย เผด็จ บุญคุ้ม
551430095 นางสาว ธนาพร มัชฉาเมฆ
551430096 นาย นราวิชญ์ ปาจิตร
551430097 นาย อนิรุทธ์ ครุธเกตุ
551430098 นาย พิทักษ์ บุดดี
551430099 นาย ปฐมพงษ์ บัวชื่น
551430100 นาย ปรีชากร พฤกษะวัน
551430101 นาย ณัฐชล โนโชติ
551430102 นาย ศุภกร ชัยสูง
551430103 นาย อนันต์ กันทะปิก
551430104 นาย อวิษฐา รัตนพงษ์
551430105 นาย สมบูรณ์ จวนเจริญ
551430106 นาย เทียนชัย พรหมแต้ม
551430107 นาย อดุล ขวัญรัมย์
551430108 นาย นนทชัย พ่ึงพานิช
551430109 นาย ธนภัทร งามดี
551430110 นาย เสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์
551430111 นาย เผ่าพงษ์ เหมือนเผ่า
551430112 นาย ชํานาญ มาตรา
551430113 นาย เจนณรงค์ เท่ียงธรรม
551430114 นางสาว วิษิณี ทับงาม
551430115 นางสาว บุญธิดา พนมเขตต์
551430116 นาย ธนโชติ พิกุลทอง
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551430117 นาย อัครวิทย์ สุวรรณจันทร์
551430118 นาย สาคร ชูแก้ว
551430119 นาย ธนชาติ วีรชาติเมธี
551430120 นาย วราวุฒิ สุริยะน้อย
551430121 นาย สุดเขต วิเศษ
551430122 นาย นําพล บริวาล
551430123 นาย ภาคภูมิ ตระการจันทร์
551430124 นาย เดชนรินทร์ วิเศษคําใส
551430125 นาย สมรรถนัย สิงคะกุล
551430126 นาย เมธี อุ่นช่วง
551430127 นาย อภิชาติ ยอดสวัสดิ์
551430128 นาย จักรภพ จําปาทิพย์
551430129 นาย ภาโนตม์ สุวงษ์
551430130 นาย อดิศักด์ิ สังขโชติ
551430131 นาย ทินวัฒน์ สมคํา
551430132 นาย สิทธิชาย รอดทอง
551430133 นาย ณรงศักดิ์ พงษ์จีน
551430134 นางสาว สโรชา เสวกวิหารี
551430135 นาย ณัฐกรรณ แสนสุวรรณศรี
551430136 นาย อุดม ผาสุข
551430137 นาย สรศักดิ์ ประทุมรัตน์
551430138 นาย ศุภกิตติ์ แก้วเรียง
551430139 นาย สมเกียรติ เกียรติศรีสิริ
551430140 นางสาว พัชรี อิสสะโร
551430141 นาย ณัฏฐ์วิชย์ จันโททัย
551430142 นาย ณัฏฐพล อนันตรพล
551430143 นาย ปิยะพงษ์ เกลียวกลม
551430144 นาย อภิเชษฐ์ ประดิษฐ์ค่าย
551430145 นาย เอกกมล จันทร์คุณา
551430146 นาย โชคชัย ทองสุขนอก
551430147 นาย อธิวัฒน์ จันทร์เชื้อ
551430148 นาย ขวัญชัย อุ่นใจวิวัฒน์
551430149 นาย อารยะ สายรวมญาติ
551430150 นาย สหัสชัย ปริวัตรพันธ์
551430151 นาย วีระกรณ์ คงนาน
551430152 นาย สิริปัญญ์ สีกาหลง
551430153 นาย เอกราช เนตรศิริ
551430154 นาย ยศ มณีนิล
551430155 นางสาว วรารัตน์ เซ็งแซ่
551430156 นาย พิริยะ สายคําทอน
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551430157 นาย นิคม ลาโพธิ์
551430158 นาย นราธิป สารกุล
551430159 นาย ศุภกร อัฏฐวรมงคล
551430160 นาย ปิยวรรณ เครือระยา
551430161 นาย ผาทอง ไชยธรรม
551430162 นาย มนตรี สมกุล
551430163 นาย ชัยวัฒน์ จันทะมงคล
551430164 นางสาว นันท์นลิน ลีลาน้อย
551430165 นาย ณรงค์ ตรีโชติ
551430166 นาย สิทธิชัย เพียรขุนทด
551430167 นาย ศราวุฒิ ก๋องใจ
551430168 นางสาว สุทธินี ทาเทพ
551430169 นาย บัณฑิต ทิพย์พิมานพร
551430170 นาย อภิสิทธิ์ ชุมม่ิง
551430171 นาย โอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์
551430172 นาย ยุทธนา ศรีชํานาญ
551430173 นาย จําเริญ มงคลมะไฟ
551430174 นาย ประสาน คําวัฒน์
551430175 นาย ศารทูล รัตนบุญ
551430176 นาย วรุตม์ วงศ์บิดา
551430177 นาย ชัยวิชิต พรีพรม
551430178 นาย จักรพงค์ กาญจนรัตน์
551430179 นาย นายโกมล ผิวเกลี้ยง
551430180 นาย นิติ จันทร์จุฬา
551430181 นาย พงศ์พันธุ์ ไหมทอง
551430182 นาย กวิล จันทร์พูล
551430183 นาย อําพล เทียนหอม
551430184 นาย ทวีศิลป์ น้อยน้ําคํา
551430185 นาย ประสบชัย จันดก
551430186 นาย ศุภโชค นาคเกตุ
551430187 นาย เกียรติศักด์ิ พรหมสวัสด์ิ
551430188 นาย เทพวิฑูรย์ ชัยนิคม
551430189 นางสาว กัษสุมา แซ่ปัง
551430190 นาย พงษ์ฤทธิ์ อยู่อินทร์
551430191 นาย อรรณพ เฉลิมศรี
551430192 นาย วรพันธ์ จับใจ
551430193 นาย ภาณุวัฒน์ บุญเรือน
551430194 นาย เผ่าเทพ ทามนตรี
551430195 นาย ทศพงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
551430196 นาย นิสิต บุญดก
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551430197 นาย จิณณวัตร์ พุกภูษา
551430198 นางสาว อาติยา เครือวรรณ
551430199 นาย วานิจ เทพกูล
551430200 นางสาว ศิริรัตน์ เฉลยสาร
551430201 นาย ทวีศักด์ิ พุ่มพฤกษ์
551430202 นาย ธรรมนูญ มากภิรมย์
551430203 นาย สุทธิพงษ์ ทาเศษ
551430204 นาย วิริยะ ราบุรี
551430205 นาย นเรศ นวลหงษ์
551430206 นางสาว พันณิดา ชูนาม
551430207 นาย ไพโรจน์ การเกษ
551430208 นาย พิรนันท์ กลั่นแก้ว
551430209 นาย นายชานนทร์ นุ่มสุข
551430210 นาย ธีระศักด์ิ เวสนุสิทธิ์
551430211 นาย วีระศักด์ิ รักเล่ง
551430212 นาย เสกสรร ทองสุข
551430213 นาย สันติ คามะวัน
551430214 นาย สัมผัส ศิวิไล
551430215 นาย พงศธร ศรีแสง
551430216 นาย ประพัฒน์ อนันธศิริ
551430217 นาย อาวุธ โพธิ์อุดม
551430218 ว่าท่ี ร.ต. สัญชัย อินกราด
551430219 นาย วุฒิชัย กาวี
551430220 นาย กิตติชัย สุขเกษม
551430221 นาย ยุทธนา ปัญญาราษฎร์
551430222 นาย ทนงกิต สดวิไล
551430223 นาย ชัยยันต์ มอยแก้ว
551430224 นางสาว ภานิชา เจษฎาวัฒน์
551430225 นาย ชัยมงคล นนธิบุตร
551430226 นาย พรพงศ์ มีเจริญ
551430227 นาย คมเดช เกตุตระกูล
551430228 นาย ณัฐพงศ์ เป็งสวาย
551430229 นาย อุกฤษ อินศร
551430230 นาย มานพ อินทร์ทอง
551430231 นาย ไกรเพชร มุ้งตุ้ย
551430232 นางสาว ปรารถนา เพชรศรี
551430233 นาย บุญเรือง สุขหอม
551430234 นาย ชาญวุฒิ ทุมดี
551430235 นาย อมรศักด์ิ ศรีประเสริฐ
551430236 นาย กมล เสนีวงค์
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551430237 นาย นครินทร์ วิบูลย์เชื้อ
551430238 นาย ภัทรพงศ์ ดอกจันทร์
551430239 นาย เทิดศักด์ิ ชะนะรอด
551430240 นาย นพดล แตงฉํ่า
551430241 นาย อนุชา อุ่นคํา
551430242 นาย อนุสรณ์ ขัดทุ่งฝาย
551430243 นางสาว วารุณี สอ้ิงทอง
551430244 นาย เจริญ จันทร์แจ่มศรี
551430245 นาย ธราดล ดอนเงิน
551430246 นาย บัณฑิต ศิริแพทย์
551430247 นางสาว กุลธณัณท์ กมลธรรม
551430248 นาย เดชบดินทร์ ศิริ
551430249 นาย กิตติพัฒน์ สากุล
551430250 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ปุ่ม
551430251 นาย อนุชาติ สิงห์โตทอง
551430252 นาย ณัฐวุฒิ มุมทอง
551430253 นาย ธนากร กีมาบุตร
551430254 นาย ประจักร์ เชื้อทอง
551430255 นาย วัชรชัย สุวรรณ
551430256 นาย ณัฐกณฑ์ โคตโน
551430257 นาย อนันตศักด์ิ ประภัสสร
551430258 นาย เชาวฤทธิ์ จันทร์แป้น
551430259 นาย ชัยวัฒน์ กระแสร์สินธุ์
551430260 นาย สุพรชัย ครูช่วยอวยพร
551430261 นาย สันติ บัวกลาง
551430262 นาย จตุพร เหมทานนท์
551430263 นาย จิรศักด์ิ คุ้มแคว้น
551430264 นาย กฤตวีร์ ศรีจํานงค์
551430265 นางสาว นงพงา คําเครือ
551430266 นาย เกียรติศักด์ิ พงศ์พัฒนศิริ
551430267 นาย สวิส เจริญราช
551430268 นาย สถาปัตย์ แซ่เฮง
551430269 นาย วิเชียร ขวัญเมือง
551430270 นาย วันเฉลิม สังข์มาศ
551430271 นาย เอกราช จันทรวิชัย
551430272 นาย บวร เวฬุวนารักษ์
551430273 นาย สุเนตร คงนุ่น
551430274 นาย สิงห์ทอง ลูกทอง
551430275 นาย ภุขงค์ สุวรรณปากแพรก
551430276 นาย พรเทพ แจ่มอัมพร
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551430277 นางสาว วรางคณา พิมพ์ทอง
551430278 นาย เอกชัย แข็งกล้า
551430279 นาย ชาติเกียรติพล พลเสนา
551430280 นาย สมพงษ์ เชียงหนุ้น
551430281 นาย ภัสดา ผูกจันอัด
551430282 นาย ชาตรี ยอดเสาร์
551430283 นาย ขจรพงศ์ นิ่มนวล
551430284 นาย ธนสิทธิ์ มานะดี
551430285 นางสาว รัชชุพรรณ คําพวง
551430286 นางสาว ชนกกร เหมือนรอดดี
551430287 นาย ปณิธาน แพทย์รักษ์
551430288 นาย วิศิษฏ์ ขอมเดช
551430289 นาย สุวิทวัส สาโพธิ์
551430290 นางสาว อัมพา คําพุด
551430291 นาย ณรงค์ศักด์ิ เทียนสว่าง
551430292 นางสาว พรรษมล เทียนพูล
551430293 นาย พงษ์นรินทร์ จงรักษ์ถาวร
551430294 นาย ปรเมธี เดชปะตังเวสา
551430295 นาย ณัฐพล วิริยะภาพ
551430296 นาย ธัชพงษ์ ทองเฉลิม
551430297 นาย วรสิทธิ์ ชาญติสิงห์
551430298 นางสาว นฤมล กมูลลึก
551430299 นาย วินัย สุจินโณ
551430300 นาย ธิติพัทธ์ ปรึกษารุจพัทธ์
551430301 นาย ประกิต ไชยศรี
551430302 นางสาว รายา สุกแสงฉาย
551430303 นาย นิติ ตันทวุทธ
551430304 นาย ภัทรพงศ์ คชรัตน์
551430305 นาย พร้อมพงษ์ สุธงษา
551430306 นาย ปรีชา แก้วกัลยา
551430307 นาย ปณิธาน ไวว่อง
551430308 นาย สมประสงค์ บุญยิ้ม
551430309 นาย เกษม กาญจนานนทชัย
551430310 นาย วิชาญ หนูมาก
551430311 นาย สมบูรณ์ มีศรี
551430312 นาย ศุภชัย เอ่ียมแย้ม
551430313 นาย จักรพงษ์ ผดุงสมัย
551430314 นางสาว รุจิฬาภรณ์ ตรีศักด์ิ
551430315 นาย อนุสรณ์ สุขประเสริฐ
551430316 นาย ศิกฤษด์ิ ศรีไพร
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551430317 นาย สุริยัน ก๋าทอง
551430318 นาย เฉลิมชัย ม่ังค่ัง
551430319 นาย พงศ์พันธ์ พรมจันทร์
551430320 นาย พสุธา ปรานแก้ว
551430321 นาย ณัฐสิทธิ์ ธรรมมะ
551430322 นางสาว นพวรรณ แท่นเล็ก
551430323 นาย กิตติธัช พุ่มมูล
551430324 นาย ณัฐวุฒิ สุทธิคีรี
551430325 นาย นายสิทธิศักด์ิ เมฆศิริ
551430326 นาย ณรงค์ ปานข่อยงาม
551430327 นาย ชัยวัฒน์ เตชะนันท์
551430328 นางสาว ต่วนราตี โต๊ะกูบาฮา
551430329 นาย คงกฤษ สัตยาพันธ์
551430330 นาย เทอดเกียรติ ไชยลาภ
551430331 นาย ศักดิ์ชัย พ่ึงสุดใจ
551430332 นาย รัตนะ รัตนมณี
551430333 นาย คณาพจน์ ธนินพิพัฒน์กุล
551430334 นาย วรายุทธ ชัวศิริกุล
551430335 นาย มนตรี ปัญญามูล
551430336 นาย ธนกฤต เกตุสงเคราะห์
551430337 นาย สุนัน โสภิณ
551430338 นาย ชินกร คํามี
551430339 นาย อิศรา มังสี
551430340 นาย จีระศักด์ิ พระศรี
551430341 นาย วีนภนย์ ตันไพบูลย์
551430342 นาย จิระเดช เล็งดี
551430343 นาย ฤทธิไกร ชูพร้อม
551430344 นาย อดิศรชัย ศิลา
551430345 นาย ศราวุธ ภูเฮือง
551430346 นาย เฉลิมพล นาคดี
551430347 นางสาว เนตรชนก ขวัญแก้ว
551430348 นาย สิทธิชัย คณะโส
551430349 นางสาว อาภัสรา คล้ายณรงค์
551430350 นางสาว วนารี ศรีวิไชย
551430351 นาย ธนทัต จริตไวทย์
551430352 นาย เอกนรินทร์ สุขเกษม
551430353 นาย อําพล อิวชาวนา
551430354 นางสาว อนุชิดา แตงทอง
551430355 นาย สุชิน ไชยแสงราช
551430356 นาย วัลลภ สุดทองคง
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551430357 นาย ธีระศักด์ิ ละคร
551430358 นาย ชัยพฤกษ์ ยาวิศิษฏ์
551430359 นาย วชิรวิชญ์ แจ้งใจ
551430360 นาย ธีระนันท์ เข็มสม
551430361 นาย วรานนท์ ศิลา
551430362 นางสาว ธมลวรรณ รักโค
551430363 นาย กิตติศักด์ิ อักษร
551430364 นาย สุขสันต์ิ บุญเกาะ


