
ล าดับ นามสกุล อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
รหัสหน่วยงาน

(Ref.no2)

รหัสนักศึกษา

(Ref.no3)

1 น.ส. ปณุยวีร์ โพธิพิพิธ ทม. ทา่เรือพระแทน่ ทา่มะกา กาญจนบรุี 4710501

2 นาย ดนุพงษ์ ภูตรี ทต. เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสนิธุ์ 5460706

3 นาง สมุาลี อนิทอง ทต. ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 5620201

4 นาย สพุจน์ โลขันธุ์ ทต. พระบุ พระยืน ขอนแกน่ 5400303

5 นาง อุน่เรือน สามหมอ ทต. โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน่ 5402202

6 นาย ปราโมช กมิรัชตโ์ชติ ทต. มัญจาครีี มัญจาครีี ขอนแกน่ 5401701

7 นาย ธานี เน่ืองจ านงค์ ทต. หนองซ้ าซาก บา้นบงึ ชลบรุี 5200203

8 นาย ไตรศกัดิ์ ปทัมรัฐจิรนนท์ ทต. เจ้าพระยา สรรพยา ชยันาท 5180408

9 นาย สรุินทร์ ทองขวัญ ทต. หาดทา่เสา เมืองชยันาท ชยันาท 5180106

10 นาง เรวดี จรรย์โกมล ทต. คอนสาร คอนสาร ชยัภูมิ 5361302

11 นาย วาท พระแป่ ทต. ง้ิว เทงิ เชยีงราย 5570401

12 นาย ชยกฤษณ์ นิสสยัสขุ ทต. เวียงเชียงแสน เชยีงแสน เชยีงราย 5570802

13 นาย พัทธนันท์ ทองยศ ทต. ดอนแกว้ สารภี เชยีงใหม่ 5501907

14 นาย อนุชา รีบเร่ง ทต. น้ าแพร่พัฒนา หางดง เชยีงใหม่ 5501510

15 นาย ประพล เวียงนาค ทต. บา้นปง หางดง เชยีงใหม่ 5501511

16 นาย ชมุพร จาปญัญะ ทต. บา้นแหวน หางดง เชยีงใหม่ 5501503

17 นาย สทุศัน์ บานเย็น ทต. ปงิโคง้ เชยีงดาว เชยีงใหม่ 5500405

18 นาย ทรัพย์ทวี ค ามา ทต. แม่ทา่ชา้ง หางดง เชยีงใหม่ 5501509

19 พ.ต.ต. ศภุวัฒน์ สพุันธ์ ทต. สนัโปง่ แม่ริม เชยีงใหม่ 5500704

20 นาย ณรงค์ ปะมาละ ทต. สนัผักหวาน หางดง เชยีงใหม่ 5501504

21 นาย ไชยมงคล จันทร์ตา ทต. หารแกว้ หางดง เชยีงใหม่ 5501505

22 นาย ชรินทร์ ชแูกว้ ทต. ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 5920606

23 นาย พิชยั วิสทุธิแพทย์ ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 5230104

24 นาย ดวน ฤทธิ์จอหอ ทต. ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสมีา 5300115

25 นาง กาญจนา นันทพนูพพิฒัน์ ทต. หนองกราด ดา่นขุนทด นครราชสมีา 5300802

26 นาย พยงค์ สงวนถ้อย ทต. นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 5802003

27 นาย สมศกัดิ์ อนันตพืช ทต. ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800108

28 นาย ธนบดี ธนากรรฐ์ ทต. พิปนู พิปนู นครศรีธรรมราช 5800501

29 นาย เจะอเูซ็ง สาและ ทต. ตน้ไทร บาเจาะ นราธิวาส 5960301

30 นาย ทา อปุจักร์ ทต. บอ่เกลอืใต้ บอ่เกลอื น่าน 5551201

31 นาย ปราโมทย์ มูระคา ทต. ตาจง ละหานทราย บรุีรัมย์ 5310601

32 นาย สายัน วงคเ์พ็ญ ทต. ถาวร เฉลิมพระเกยีรติ บรุีรัมย์ 5312303

33 นาย สมบตัิ โยงรัมย์ ทต. ปราสาท บา้นดา่น บรุีรัมย์ 5312102

34 นาย อภิสทิธิ์ วรศกัดิก์ญัญา ทต. ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกยีรติ บรุีรัมย์ 5312302

35 นาย พิทกัษ์ชน แข่งขัน ทต. บา้นถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา 5560502

36 นาย คณนาถ หมืน่หนู ทต. ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลงุ 5930511

13 หลัก ของ
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37 นาย ทวิชาติ จันทร์ปาน ทต. บา้นพร้าว ปา่พะยอม พัทลงุ 5931001

38 นาย นภัสกร อภัยกาวี ทต. บา้นถ่ิน เมืองแพร่ แพร่ 5540110

39 นาย ฌาญณริฐน์ พรมวัง ทต. สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่ 5540108

40 นาง อาภรณ์ แสงยศ ทต. เชยีงยืน เชยีงยืน มหาสารคาม 5440501

41 นาย แสง มาลนิทา ทต. ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร 5350901

42 นาย วิชยั วิชยั ทต. ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอด็ 5451503

43 นาย บวัลยั ไชยธงรัตน์ ทต. พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 5451007

44 นาย สมศกัดิ์ อนิทรวิเชยีร ทต. เมยวดี เมยวดี ร้อยเอด็ 5451502

45 นาย เรืองฤทธิ์ หมืน่ประจักร์ ทต. เกาะคาแมย่าว เกาะคา ล าปาง 5520308

46 นาย สวงค์ ใหม่ตนั ทต. เถินบรุี เถิน ล าปาง 5520803

47 นาย จ ารูญ ไชยศร ทต. เมืองยาว ห้างฉตัร ล าปาง 5521202

48 นาย สนุทร หิรัญพานิช ทต. แม่ปุ แม่พริก ล าปาง 5520901

49 นาย สวัสดิ์ หอมจิตร ทต. แม่พริก แม่พริก ล าปาง 5520902

50 นาง นงนุช สวัสดพิัชรต์ ทต. แม่มอก เถิน ล าปาง 5520804

51 ร.ต.ต. เสน่ห์ นะโนจิตต์ ทต. ลี้ ลี้ ล าพูน 5510404

52 นาย สมเกยีรติ วงษ์ลา ทต. ธาตุ เชยีงคาน เลย 5420303

53 นาย อทุยั หอมออ่น ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย 5421202

54 พ.ต.ท. เสนีย์ ธรรมนิยม ทต. โดด โพธิ์ศรีสวุรรณ ศรีสะเกษ 5332101

55 นาย ประดษิฐ์ นาคพันธ์ ทต. โนนสงู ขุนหาญ ศรีสะเกษ 5330806

56 นาย ธวัชชยั ไชยมณี ทต. บวัหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 5330909

57 นาย อภิสทิธิ์ ตยิวรนันท์ ทต. ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสวุรรณ ศรีสะเกษ 5332102

58 นาย ชยัยะนารถ ขันตวิงษ์ ทต. เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 5331801

59 นาย ประสบผล สภุาพ ทต. ส าโรงพลนั ไพรบงึ ศรีสะเกษ 5330606

60 นาย นิธิโรจน์ ณัฐสทุธินันท์ ทต. อทุมุพรพิสยั อทุมุพรพิสยั ศรีสะเกษ 5331004

61 นาย ณรงคศ์กัดิ์ ทองไสย ทต. คสูะคาม วานรนิวาส สกลนคร 5470812

62 นาง ทองพูน จอกทอง ทต. ดอนเขือง สว่างแดนดนิ สกลนคร 5471201

63 นาย สมยศ ศรีสอาด ทต. พรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร 5470411

64 นาย ธนกร สงัฆโร ทม. สงิหนคร สงิหนคร สงขลา 4901501

65 นาง ประนอม แซ่ลี้ ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 5110601

66 นาย เดน่ชยั หิรัญวร ทต. รัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 5370602

67 นาย ปวีณ งอกค า ทต. ผักตบ หนองหาน อดุรธานี 5410611

68 นาย หาญชยั ออพานิชกจิ ทต. หนองหาน หนองหาน อดุรธานี 5410603

69 นาย เตมิ ศรีเนตร ทต. โซง น้ ายืน อบุลราชธานี 5340902

70 นาย ณรงคศ์กัดิ์ โลเตยีะนันต์ ทต. ตาเกา น้ าขุ่น อบุลราชธานี 5343302

71 นาย วิจารย์ สงิหาภู ทต. สว่าง สว่างวีระวงศ์ อบุลราชธานี 5343203

72 นาย ทองอนิทร์ สหีาบตุร ทต. สวิีเชยีร น้ ายืน อบุลราชธานี 5340908
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73 นาง วันเพ็ญ ศริิผลา ทต. หนองนกทา เขมราฐ อบุลราชธานี 5340509


