
631140001 นาย พงศกร พงศ์สุวรรณ
631140002 นาย นิติพงศ์ สิมาพันธ์
631140003 นาย สมชาย เชียงพันธ์
631140004 นาย ณัฐพงษ์ แก้วนักค้า
631140005 นาย เทิดเกียรติ ควรหัตถ์
631140006 นาย ณัฐพล เธียรประวิตร
631140007 นาย จุมพลภัทร์ งามนา
631140008 นาย ปรมินทร์ ลิมปนวัสส์
631140009 นาย ชานนท์ ทับสุข
631140010 นาย วัชรพล ทับสุข
631140011 นาย ธีระชล สมสุข
631140012 นาย กานต์เพชร โคตรหานาม
631140013 นางสาว ปิยพร ดะราศิริ
631140014 นาย กิตติพันธ์ ศิรโรจนานนท์
631140015 นาย จักรกริช ซ่อนกลิ่น
631140016 นาย เตชวิทย์ ชูประยูร
631140017 นาย รัฐพล คําป้อง
631140018 นาย ภูวิช ดอนกาวิล
631140019 นาย ฐากูร สาธุพันธ์
631140020 นาย ณัฐภัทร จํานงค์ทรัพย์
631140021 นาย ณัฐนนท์ คําสุข
631140022 นางสาว พรชิตา ตาลสุก
631140023 นาย ปุณยวีร์ คงปาน
631140024 นาย ธัชกร เพ็งเกลี้ยง
631140025 นาย เมธาพล กาวิละ
631140026 นาย ณัชพัสว์ สุริยกาญจน์
631140027 นางสาว กิติพร ธนพรสกุล
631140028 นาย วีรวิทย์ วุฒิพัฒนานนท์
631140029 นาย วีรศักด์ิ โฉมชัย
631140030 นาย ณภพ ศุภางค์
631140031 นาย วันชนะ สุนทรเสถียร
631140032 นางสาว กัญญากานต์ ศรีวรรณ
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631140033 นาย ณน่าน สอนพรหม
631140034 นาง ธัญญภรณ์ ด้วงเงิน
631140035 นาย ชยานันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์
631140036 นาย สมเกียรติ นวลนุช
631140037 นาย สิรวิชญ์ จันทร์สนธิ
631140038 นางสาว จุไรรัตน์ รื่นพานิช
631140039 นาย จีรศักด์ิ สีสูงเนิน
631140040 นาย กาพ คําณูนธรรม
631140041 นาย ณัฐพล ไชยโคตร
631140042 นาย คงเดช ชูพลสัตย์
631140043 นาย ณัฐภัทร หมัดม่ันใจ
631140044 นาย คมกฤช เด่นดวง
631140045 นางสาว ปาณิศา แสงแก้ว
631140046 นาย ณฐพงศ์ โพธิรัตน์เรืองกูล
631140047 นาย ถิรวัฒน์ มณีเสวตน์
631140048 นาย ชาญวิทย์ ทอดเสียง
631140049 นาย กฤษฎากร ฤทธิรงค์
631140050 นาย อัจธพงศ์ กิจบํารุง
631140051 นาย ศุภณัฐ พรมอ่อน
631140052 นาย รภัส อังคสิงห์
631140053 นาย วรพจน์ คงตั้งจิตต์
631140054 นาย ภฤศ มาตรไพจิตร์
631140055 นาย มีดี ศิริวัฒนไพบูลย์
631140056 นาย ชญานิน บัวมี
631140057 นางสาว นภัสรพี วัชรขจร
631140058 นาย ณัฐพัชญ์ เจริญฉาย
631140059 นาย ปภินวิช ยอดพิจิษ
631140060 นางสาว ธนิดา เจริญรุ่งรัตน์
631140061 นาย พีรักษ์ วัฒนมงคล
631140062 นาย ธนิสร บุรุษพัฒน์
631140063 นาย ธนบดี กรเอ่ียม
631140064 นาย ชลันธร เท่ียงภักด์ิ
631140065 นาย ชยกร ทวิพัฒน์
631140066 นางสาว เนตรประดับ สายสุวรรณ์
631140067 นางสาว กันติยา โสธรชัยวิทย์
631140068 นาย ปฏิพัทธ์ แก้วสองสี
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631140069 นาย นาวิน ปิ่นล่ม
631140070 นางสาว กัลยาณี ยิ้มแย้ม
631140071 นาย ซารฟาน ลีวัน
631140072 นาย ยุรนันท์ จันทร์เกษร
631140073 นาย อนัส สะตี
631140074 นาย เกียรติศักด์ิ สอนแก้ว
631140075 นาย โชติวิทย์ เรืองอรุณ
631140076 นาย ธนกฤต สมบูรณ์ใจ
631140077 นาย พงศกร สุวรรณวิโก
631140078 นาย เกียรติศักด์ิ ดวงดูสัน
631140079 นาย นคพล จันทโรจน์
631140080 นาย นัฐพงศ์ คําบุญ
631140081 นาย สิรวิชญ์ โอนสูงเนิน
631140082 นางสาว ณัฐศุภางค์ รัตนจรณะ
631140083 นาย ซีดิก มูซอ
631140084 นาย ภัทรพงศ์ ภาชู
631140085 นาย รัฐศักด์ิ ผลานิสงค์
631140086 นาย ภูริภพ เกษชุมพล
631140087 นาย รักษิต นันติแสง
631140088 นาย วงศธร รังสินธุ์
631140089 นาย วิทิตพงศ์ บุญยก
631140090 นาย ชัยพร แก้วโต
631140091 นาย พรพิพัฒน์ โสธนะ
631140092 นาย นพดล รักษ์พงศ์
631140093 นาย กวิน สําลีขาว
631140094 นาย ธนกฤต ธรรมพิทักษ์
631140095 นางสาว สิรินุช ไชยพิทักษ์
631140096 นางสาว สกุลภรณ์ ไชยวงค์
631140097 นาย อนุรักษ์ เทพกรณ์
631140098 นาย ศุภาการ ณ ลําพูน
631140099 นางสาว อาภากร นิลประภาพร
631140100 นาย วีรภัทร ขาวเสน
631140101 นาย พิศุทธิ์ เดชภิรัตนมงคล
631140102 นาย เอกอนันต์ จงศรีสุพัฒน์
631140103 นาย มาณพ สุวรรณศิริ
631140104 นาย ฐาปนะ รังสิกรรพุม
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631140105 นาย ชลทิศ ทรัพย์ไพบูลย์
631140106 นางสาว ปวีณา จันทร์ลา
631140107 นางสาว กรชนก สําราญพันธ์
631140108 นาย สุนทร ชาธิพา
631140109 นาย จตุรภัทร โสภานะ
631140110 นาย วิษณุ นาโควงษ์
631140111 นาย ชยรัฐ ชูศรี
631140112 นาย วราวุฒิ พันธ์ปัญญา
631140113 นางสาว ฐิตินันท์ ณ.เชียงใหม่
631140114 นาย ภรัณยู ด้วงอินทร์
631140115 นาย อนันต์ ศิริสมบูรณ์พัฒนา
631140116 นาย ธนากรณ์ บุญลือ
631140117 ว่าท่ี ร.ต. อดิศักด์ิ จิตสมัคร
631140118 นาย กิตติภณ มีสิทธิ์
631140119 นาย อนุวัฒน์ แซ่ก๊วย
631140120 นางสาว ฐิฆัมภา เปศรี
631140121 นาย หาญณรงค์ แก้วประเสริฐ
631140122 นางสาว พรพิมล ถนอมศักด์ิศรี
631140123 นาย วินัย มากผล


