
ล าดับ นามสกุล อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด
รหัสหน่วยงาน

(Ref.no2)

รหัสนักศึกษา

(Ref.no3)

1 นาย ฤทธิรงค์ เสนฤทธิ์ ทต. ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสนิธุ์ 5460802

2 นาย ณภัทร์ ปรีดี ทต. กดุกว้าง หนองเรือ ขอนแกน่ 5400410

3 นาย ชมุพร ทองโคตร ทต. โคกสงู อบุลรัตน์ ขอนแกน่ 5400803

4 นาย ประสทิธิ์ ลาสม ทต. ดอนโมง หนองเรือ ขอนแกน่ 5400401

5 นาย สทิธิพร อึง้ศริิสวัสดิ์ ทม. บา้นทุม่ เมืองขอนแก่น ขอนแกน่ 4400108

6 นาย ชยกร อยูเ่ย็น ทต. หาดทา่เสา เมืองชยันาท ชยันาท 5180106

7 นาย มนตรี มีโต ทต. หาดทา่เสา เมืองชยันาท ชยันาท 5180106

8 นาย บวร สบืนุการวัฒนา ทต. เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ 5360401

9 น.ส. วนิดา มุขธรโกษา ทต. คอนสาร คอนสาร ชยัภูมิ 5361302

10 นาง ธัญพร วงศอ์ว่น ทต. หลวงศริิ หนองบวัแดง ชยัภูมิ 5360502

11 น.ส. เกศวรินทร์ ดอนอนิผล ทต. ปา่ซาง แม่จัน เชยีงราย 5570705

12 นาย ศริิชยั วัชน์นาถรุง่โรจน์ ทต. เวียง เชยีงของ เชยีงราย 5570305

13 นาย สงกรานต์ มณีเลก็ ทต. สนัมะเคด็ พาน เชยีงราย 5570516

14 นาย ชาญสมร ศรีไกรรส ทต. หลา่ยงาว เวียงแกน่ เชยีงราย 5571302

15 นาย วีระพันธ์ ปญัญาสุ ทต. ห้วยซ้อ เชยีงของ เชยีงราย 5570301

16 นาย ชาตรี ค าโชค ทต. ปา่บง สารภี เชยีงใหม่ 5501912

17 นาง พัทธนันท์ อุน่ใจ ทต. หนองหาร สนัทราย เชยีงใหม่ 5501412

18 นาย วิสทุธิ์ อาสน์สถิตย์ ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 5230104

19 นาย ไพจิต จันตุ ทต. ธาตพุนมใต้ ธาตพุนม นครพนม 5480505

20 นาย ประดษิฐ์ แสงสทีา ทต. นาแก นาแก นครพนม 5480701

21 นาง วิมลทอง ทลูค าเตย ทต. เวินพระบาท ทา่อเุทน นครพนม 5480309

22 นาง ประภาศริิ ค  าจุล ทต. ขุย ล าทะเมนชยั นครราชสมีา 5302901

23 นาย ค ามี สขุเสริม ทต. ชอ่งแมว ล าทะเมนชยั นครราชสมีา 5302903

24 นาย ทอง ศลิปป์ระกอบ ทต. หนองน้ าใส สคีิว้ นครราชสมีา 5302004

25 นาย สวาท สดุหา ทต. หนองน้ าใส สคีิว้ นครราชสมีา 5302004

26 น.ส. นุจรี ชว่ยคุม้ ทต. ทา่ยาง ทุง่ใหญ่ นครศรธีรรมราช 5801101

27 นาย ธราพงษ์ โสมล ทต. ปากน้ าฉวาง ฉวาง นครศรธีรรมราช 5800409

28 นาย ธวัช ร าเพย ทต. ปากน้ าฉวาง ฉวาง นครศรธีรรมราช 5800409

29 นาย ภักดี มาก ทต. ไม้เรียง ฉวาง นครศรธีรรมราช 5800403

30 นาย วินัย มีแกว้ ทต. หลกัชา้ง ชา้งกลาง นครศรธีรรมราช 5802203

31 น.ส. ชชัศรัณย์ ประภาสะวัต ทต. หนองเสอื หนองเสอื ปทมุธานี 5130401

32 นาย สมเกยีรติ ศรีสงัข์สขุ ทต. หนองเสอื หนองเสอื ปทมุธานี 5130401

33 นาย นิธิชยั สนธิ ทต. บา้นกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402

34 นาย สรศกัดิ์ สรุิยะสนุทร ทต. ตะลบุนั สายบรุี ปตัตานี 5940701

35 นาย นิเฮง นิแมะ ทต. ยะหริ ง ยะหริ ง ปตัตานี 5940903

36 น.ส. วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ ทต. พระอนิทราชา บางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา 5140605
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37 นาง กญัญาณัฐ ศรีใจ ทต. งิม ปง พะเยา 5560601

38 นาย วันเสดจ็ สวุรรณปญัญา ทต. ทุง่รวงทอง จุน พะเยา 5560205

39 นาย ทวีศกัดิ์ อัครพิชชุตานันท์ ทต. ล าแกน่ ทา้ยเหมือง พังงา 5820802

40 เรือตรี อภิบาล ช านาญกจิ ทต. ล าแกน่ ทา้ยเหมือง พังงา 5820802

41 นาย นพคณุ ใจทน ทต. บา้นใหม่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 5650104

42 นาง สมทรง ประสานสม ทม. กะทู้ กะทู้ ภูเกต็ 4830202

43 น.ส. บรรยงค์ เกบ็ทรัพย์ ทม. ปา่ตอง กะทู้ ภูเกต็ 4830201

44 นาย นพรัตน์ โสรธร ทต. เชยีงยืน เชยีงยืน มหาสารคาม 5440501

45 นาย ปราโมทย์ เครือสวุรรณ ทต. เชยีงยืน เชยีงยืน มหาสารคาม 5440501

46 นาย วิทยา เมืองโคตร ทต. หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 5490601

47 นาย ศรัญญู บชูาเลศิวรัญญู ทต. เมืองยวมใต้ แม่สะเรียง แม่ฮอ่งสอน 5580401

48 นาย บรรจง ธานีวรรณ ทต. เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอด็ 5451801

49 นาง พิศมัย ค าภักดี ทต. เชยีงขวัญ เชยีงขวัญ ร้อยเอด็ 5451801

50 นาย ค าวงค์ เทศค าจร ทต. บา้นบาก ศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็ 5451602

51 นาง สมร อนิตโคต ทต. บา้นบาก ศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็ 5451602

52 นาง วนิดา แพงโพนทอง ทต. โพธิ์ทอง ศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็ 5451607

53 นาย ประทปี ปอกกนัทา ทต. ลี้ ลี้ ล าพูน 5510404

54 นาย ดนัย สรุินทรัพย์ ทต. หนองช้างคืน เมืองล าพูน ล าพูน 5510113

55 นาย แสงสว่าง ใจกลางดกุ ทต. เหมืองจี้ เมืองล าพูน ล าพูน 5510110

56 นาย พงศศ์ริิ ทพิวรี ทต. น้ าสวย เมืองเลย เลย 5420104

57 นาย สมาน บตุรราช ทต. น้ าสวย เมืองเลย เลย 5420104

58 นาง นริศรา หารยางนอก ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย 5421202

59 นาย สริิเรืองชยั ดอนอนิทร์ ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย 5421202

60 นาง สวิุทย์ โพธิสาร ทต. โนนสงู ขุนหาญ ศรีสะเกษ 5330806

61 นาย พงศณ์พัช สภุาพ ทต. ไพรบงึ ไพรบงึ ศรีสะเกษ 5330601

62 นาย ประสงคศ์ลิป์ สงิหาด ทต. ค าบอ่ วาริชภูมิ สกลนคร 5470604

63 นาย ถนอม ขันทาเงิน ทต. เชยีงสอื โพนนาแกว้ สกลนคร 5471704

64 นาย สง่า อปุครุธ ทต. เชยีงสอื โพนนาแกว้ สกลนคร 5471704

65 นาย เกษม จันทร์ไตร ทต. สร้างคอ้ ภูพาน สกลนคร 5471802

66 นาย สญัมาญ ลเีฮม็ ทต. บา้นหาร บางกล  า สงขลา 5901402

67 นาย เจษฎา พิพัฒน์ธนวุฒิ ทม. ลดัหลวง พระประแดง สมุทรปราการ 4110402

68 นาย กรินทร์ คตกิ าจร ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว้ 4270601

69 นาย ไพบลูย์ นุ้ยเจริญ ทต. เมืองเวียง เวียงสระ สรุาษฎร์ธานี 5841505

70 นาย อตัพร วงศศ์ริิ ทต. วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี 5840103

71 นาย อมรวิทย์ เปยีผ่อง ทม. ทา่บอ่ ทา่บอ่ หนองคาย 4430201

72 นาย เฉลมิฤทธิ์ อภิเกษมชมชื น ทต. กดุดู่ โนนสงั หนองบวัล าภู 5390301
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73 นาย เพชร ชแูกว้ ทต. พระเหลา พนา อ านาจเจริญ 5370402

74 นาย บวัลม เมืองปาก ทต. หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370303

75 นาย สมชยั สทิธิธรรม ทต. หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 5370303

76 ร.ต.ท. ประเจน เปปะตงั ทต. นางัว น้ าโสม อดุรธานี 5411801

77 นาย บญุมี ตะโกสี ทต. ปะโค กมุภวาปี อดุรธานี 5410408

78 นาย สทิธิสนัต์ ประเสริฐสขุ ทต. ปะโค กมุภวาปี อดุรธานี 5410408

79 นาย ค าพวง กหุลาบ ทต. นาจาน นาเยีย อบุลราชธานี 5342902

80 นาย บญุหลาย จูมณีย์ ทต. นาจาน นาเยีย อบุลราชธานี 5342902

81 นาย จาฏุพจน์ วงศส์วุรรณ ทต. เหล่าเสือโก้ก เหลา่เสอืโกก้ อบุลราชธานี 5343104
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