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652190001 นางสาว ชญาภรณ เวกวิเชียร
652190002 นาง ปานหทัย ทองอินทร
652190003 นางสาว วิภาดา บัวริ
652190004 นางสาว อภิญญา ไชยรัตน
652190005 นางสาว ศิริรัตน สุขสวัสดิ์
652190006 นางสาว มะยุรี พรมดี
652190007 นาย พงษกฤษ พรหมสอาด
652190008 นาย วีระวัฒน เหล็กพิมาย
652190009 นางสาว ดารุณี ทามัง
652190010 นางสาว นภสร คําแดง
652190011 นางสาว จุฬารัตน ราวีริปูพาย
652190012 นาย ศาสตรา วิสุทธิยา
652190013 นาย ธนรรจ ชัยชิต
652190014 นางสาว วราภรณ คุมดวง
652190015 นางสาว สิริยากร จันทรกรี
652190016 นางสาว ปภาณิน เจนขบวน
652190017 นางสาว ฐิติมา บุญลอย
652190018 นาง อนุสรา จันทะรัตน
652190019 นางสาว นุชชเนตร สองจันทร
652190020 นางสาว วรรณธิดา คําจันทร
652190021 นาย กิตติพิชญ สีหาโชติชัยสิน
652190022 นางสาว วรรณวิภา บุญแนบ
652190023 นางสาว มุกรินทร ศรีฉ่ํา
652190024 นางสาว มัทนา ฮุยอวน
652190025 นางสาว นฤภรณ ปนจอม
652190026 นางสาว วาสนา พิมพเคณา
652190027 นาย เกียรติยศ แขอิ่ม
652190028 นางสาว ธนธรณ งิ้วแดง
652190029 นาย ปราเมศ เจริญผล
652190030 นางสาว มุทิตา บุตรจันทร
652190031 นางสาว ออมจิต บุญกาญจน
652190032 นางสาว สุธัญญา เพิ่มพล
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652190033 นางสาว จิรฐา ไชยบัน
652190034 นางสาว ตรองฤทัย วิทยานุกรณ
652190035 นางสาว กัลยกร อัมพร
652190036 นางสาว ภัสสร อัมพร
652190037 นางสาว อริสรา พวงพุฒ
652190038 นางสาว จุฑามาศ ศรีโพธิ์ออน
652190039 นางสาว มรนรินทร วงศชัย
652190040 นางสาว อมลธีรา ดํามี
652190041 นางสาว มะลิวัลย บุญเกิด
652190042 นางสาว สุวรรณณา สินภักดี
652190043 นางสาว วราภรณ ศิริ
652190044 นาย ทาวฟค เจะมูซอ
652190045 นางสาว ชนชนก สัทธยาสัย
652190046 นางสาว ศิริกานต สโมสร
652190047 นางสาว ปณิดา เชียงฉิน
652190048 นาย อรรถกร คงหนู
652190049 นางสาว สุดารัตน สวางศรี
652190050 นาง สุพรรณิการ นนทเกษ
652190051 นางสาว พิมพพิชชา ไหวดี
652190052 นางสาว จุฑาทิพย วุฒิจักร
652190053 นางสาว ปณฑารีย เรืองเศรษฐี
652190054 นางสาว ศิรินพร หาญเสือ
652190055 นางสาว ชลลดา ชิดรัมย
652190056 นางสาว จุฑามาศ ชัยศรียา
652190057 นางสาว ภานุมาศ ปอมบานตา
652190058 นางสาว รวิภา แจงแชม
652190059 นางสาว วนิดา จันมลตรี
652190060 นางสาว ชนากานต สุทธิโพธินันท
652190061 นางสาว จุฑามาศ โมสิกะ
652190062 นางสาว ดวงดาว สุขนิคม
652190063 นาย พงษเทพ ปรีดีกุล
652190064 นางสาว วิไลวรรณ นาคม
652190065 นางสาว สุวิมล พรมกล่ํา
652190066 นาย ทัสยุ สวนดอกไม
652190067 นางสาว วิสตรี มีสมบัติ
652190068 นางสาว อุไรวรรณ จรบุรี
652190069 นางสาว ชุตินันท สลับสี
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652190070 นาย ทัตเทพ สิงหทองกูล
652190071 นางสาว ศุภรา ดลยาธนาธิป
652190072 นางสาว พลอย อุดมสม
652190073 นางสาว อรกมล อรรถกมล
652190074 นางสาว บัวชมภู เพิกสวน
652190075 นาย กันติณัฏฐ เพ็ชรวิจิตร
652190076 นาย แสนยากร แสนดี
652190077 นางสาว นารี กิตติรุงอรุณ
652190078 นางสาว พันธิภา ไชยสุระ
652190079 นาย จตุรวิธ วงพรวน
652190080 นางสาว พรทิพย แพพิพัฒน
652190081 นางสาว สุกัญญา เพ็ชรศรี
652190082 นาย อภิวัฒน มูลจิตร
652190083 นาย อาทิตย ธรรมขันทา
652190084 นาย ปยะพงษ พงลังกา
652190085 นางสาว อิสรีย โควศรีวงษ
652190086 นาย จิรพนธ อรุณ
652190087 วาที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ กลิ่นธูป
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