
631120001 นางสาว ชัชชษา ใหม่จีน
631120002 นาย เจนภพ สีแดง
631120003 นาย กัมปนาท แก้วนํา
631120004 นางสาว น้ําทิพย์ โลหะกิจ
631120005 นาย พิทยา นฤมล
631120006 นางสาว เนตรชนก รักสวัสด์ิ
631120007 นางสาว พรสุดา อธินุวัฒน์
631120008 นางสาว วิกานดา ฤาษี
631120009 นางสาว รุ่งฤดี โพธิกลาง
631120010 นางสาว ชนิดา พรหมทอง
631120011 นางสาว กฤติกา คําชนะ
631120012 นางสาว ลักษมี ดอนลาว
631120013 นาย นพรัตน์ จันหม่ืน
631120014 นางสาว รุ่งอรุณ พุฒนันธ์
631120015 นางสาว พิชญารัตน์ ปิยะจันทร์
631120016 นาย รณกร ง้ิวพรม
631120017 นางสาว สุชาดา อุตตมาภรณ์สกุล
631120018 นางสาว พิราวรรณ จานิมิตร
631120019 นางสาว ธันยากร จอดเกาะ
631120020 นางสาว สุพัตรา ดารามาศ
631120021 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข
631120022 นางสาว กฤติยาภรณ์ ราชนาคํา
631120023 นางสาว วารีรัตน์ อวดร่าง
631120024 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศุภัชชา ชูประดิษฐ์
631120025 นางสาว รัธนาพร ของเลิศ
631120026 นางสาว นิธิกร มูลสาร
631120027 นางสาว ณัฐวลัย ศรัทธาวงศ์สกุล
631120028 นางสาว สุจิตรา เกิดน้อย
631120029 นาย ศักรินทร์ วงศ์ใหญ่
631120030 นางสาว ขวัญพร ชมเชย
631120031 นางสาว ชมพูนุช ผลาหาญ
631120032 นางสาว ณัฐธิดา ช่วยชม
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631120033 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ
631120034 นางสาว พรนิพา ภูนาเพชร
631120035 นางสาว สุจิตรา ก้อนเรณู
631120036 นางสาว ศรัณยา อ่อนคํา
631120037 นางสาว ปุณยนุช ลิมเมธาพงศา
631120038 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จริยา ขําแจง
631120039 นางสาว ศิรินภา มีแก้ว
631120040 นาย ทฤษฎี ทองวิเศษ
631120041 นางสาว ปวรรณรัตน์ แก้วใจ
631120042 นางสาว กนิษฐา ศรีขันธ์
631120043 นางสาว ภชชา สิงหเสมานนท์
631120044 นางสาว พัศกร นิลผาย
631120045 นาย นพนัย ใจผาวัง
631120046 นางสาว พิชามญชุ์ สุเดชา
631120047 นางสาว ฐิติชญา บุญหา
631120048 นางสาว จุฑาภรณ์ พ่วงพงษ์
631120049 นาย พิชัยยุทธ จันทร์จม
631120050 นางสาว เพ็ญนภา เหลืองทอง
631120051 นางสาว ยอดขวัญ โสวรรณะ
631120052 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ
631120053 นาย ธนบดี ภักดีสังข์
631120054 นางสาว ธนพร แก้วบังวัน
631120055 นาย ณภัทร ปุณณะบุตร
631120056 นาย ธีรศักด์ิ เถิงฝั้น
631120057 นาย ดุลยวัต กองบุญ
631120058 นาย สนั่น สุขแก้ว
631120059 นางสาว รัตวิภา สุภเมธีร์
631120060 นาย ทิวัตถ์ จันทพรม
631120061 นาย ณภัทร พุกกะรัตน์
631120062 นางสาว ภาวิดา กมลคุณากร
631120063 นาย วิรศักด์ิ มาศวรรณา
631120064 นาย วัชรพงศ์ ทาสมบูรณ์
631120065 นาง วราภรณ์ โคสลัก
631120066 นางสาว ลลิตา ไก่ขัน
631120067 นาย สรวิชญ์ สุขยวง
631120068 นาย องครักษ์ แพทย์สมาน
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631120069 นางสาว เกษมณี หาญสุริย์
631120070 นาย จารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์
631120071 นาย กีรติ มาลัยสันทัด
631120072 นางสาว ปรางทิพย์ อุนจะนํา
631120073 นาง พรสวรรค์ สันทัด
631120074 นางสาว แสงตะวัน บุญปั๋น
631120075 นางสาว กัลยรัตน์ อินถา
631120076 นางสาว อิสราภรณ์ หัทยาสิทธินันท์
631120077 นางสาว จิตราพร สวัสดี
631120078 นาย ณัฐพงศ์ เล็กบัณฑิตย์
631120079 นางสาว กมลวรรณ อุบลดี
631120080 นางสาว ณัฐธิดา จิตรกําเหนิด
631120081 นาย ณัฐพล ธูสรานนท์
631120082 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์
631120083 นางสาว สุปรียา คงรอด
631120084 นางสาว ดารัณ พันสวะนัด
631120085 นาย สุรัตน์ กําแพงแก้ว
631120086 นางสาว จุฬารักษ์ ไชยสิทธิ์
631120087 นาย จิระเดช บํารุงชีพ
631120088 นางสาว พิชญ์สิณี ศรีเชลียง
631120089 นาย ภูหฤษฏ์ วะระชีวะ
631120090 นางสาว รัสรินทร์ สุทธิอุดมรัศม์ิ
631120091 ส.ต.ต. กฤติพงศ์ เกษกมล
631120092 นางสาว สุภาพ แป้งประสิทธิ์
631120093 นางสาว พรชนก กิตติพจน์พงศ์
631120094 นางสาว บุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล
631120095 นางสาว เสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์
631120096 นางสาว สุพัตรา แสงภารา
631120097 นางสาว มัณฑิตา ดวงชัย
631120098 นางสาว อานัฐธิยา อิศรี
631120099 นางสาว สุพัสรา อินเมืองคํา
631120100 นาย ชยกร ชมสวน
631120101 นาย พิชัยยุทธ แก้วจันทร์หล้า
631120102 นาย ภาณุวัฒน์ นาคใหญ่
631120103 นาย ธเนศ พูนพิพัฒน์
631120104 นาย ปภาวิชญ์ มหามาตย์
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631120105 นาย ชาญชัย เซ่งเถ้ียน
631120106 นาย ตอฮา แวอาลี
631120107 นาย วีรชัย รูปใหญ่
631120108 นางสาว นวพร มากศรี
631120109 นางสาว กุลภา เลิศนิติวัฒนา
631120110 นาย ภาคภูมิ นาลาดทา
631120111 นาย จตุพล ย้อยดวงชัย
631120112 นางสาว แววมณี โลกรัก
631120113 นางสาว ทิพยาพร นิลวิเชียร
631120114 นาย ภวินท์ จารุจิตต์
631120115 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลรัตน์ โพธิกุล
631120116 นาย กิตติพงศ์ นวลลักษณ์
631120117 นางสาว สโรชา ชม้ายกลาง
631120118 นางสาว กรรณิกา เถรี
631120119 นางสาว นพภัสสร วงศ์ชู
631120120 นาย นฤนาท จินดา


