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652120001 นางสาว อมรรัตน ปนทัน
652120002 นาย ปริญญา ศรสุริวงค
652120003 นาย ศิรวิชญ เจือจาน
652120004 นาย ภูริณัฐ นิ่มเขียว
652120005 นางสาว ปญญารัตน ขุนรักษ
652120006 นางสาว ณัฐธิดา เกิดเพิ่มดี
652120007 นาย วรภัทร ทองอราม
652120008 นางสาว ซิตีฮาวา นุวันนา
652120009 นางสาว ภัทราวดี พิมพา
652120010 นางสาว สุจิตตรา โคพรม
652120011 นางสาว จรัสแสง อังกุระศรี
652120012 นาง ปริญญา ไวยกุล
652120013 นางสาว พรวิกา มากวิจิต
652120014 นางสาว จิณณณิตา ลําใย
652120015 นางสาว สวนีย สังขขาว
652120016 นางสาว กิ่งแกว ศรีนามนอย
652120017 นางสาว ธนาภรณ ประเสริฐพร
652120018 นางสาว สิราวรรณ บุญโย
652120019 นาย ไชยรัตน จําปาดิบ
652120020 นางสาว นุศรา จันทรัตน
652120021 นาย นภสินธุ มั่งนุย
652120022 นางสาว วรรณิษา ตนพนม
652120023 นาย กันต รวมสุขนิรันดร
652120024 นางสาว มินตรา ไชยหาญ
652120025 นางสาว ชอผกา สกุลวรรณ
652120026 นาย สมประสงค วันทยา
652120027 นางสาว สุจิตรา คุรุวงษ
652120028 นางสาว ศุภกานต อยูศรี
652120029 นางสาว ศุภากร พุมชวย
652120030 นาย ศุภกฤต นอยลา
652120031 นางสาว ณัฐภัสสร สุทธิประภา
652120032 นางสาว จิราภรณ เดชะ

เอกสารแนบทายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
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652120033 นางสาว ทิวา ผานคํา
652120034 นาย ปริญญา รจนาสม
652120035 นางสาว กาญจนา นาคํา
652120036 นางสาว ฑิฆัมพร ขอนทอง
652120037 นางสาว จิรวรรณ โสะพันธ
652120038 นางสาว กัญญารัตน ฝุนแกว
652120039 นางสาว กวิตา โพธิ์เหลือ
652120040 นางสาว จารุวรรณ ประสาทศิลป
652120041 นาย กฤตเมธ พัฒนาวนิชกุล
652120042 นางสาว สุมณธกาญจน วุฒิพงศวรากร
652120043 นางสาว ชอทิพย แสนทอง
652120044 นางสาว นูรีดา ดือเระ
652120045 นางสาว ธีราพร เปรียบยอดยิ่ง
652120046 นาย นพรัตน พลไชย
652120047 นางสาว ลัดดาวัลย จันทรสุภา
652120048 วาที่ ร.ต. หญิง สิริวรรณ มีมาเมิน
652120049 นางสาว ป.ปฏิญญา พรหมอักษร
652120050 นางสาว นันทนภัส หวังอรุณโรจน
652120051 นางสาว นพมาศ มณีนิล
652120052 นางสาว วิสสุตา เสนา
652120053 นาย เนติธร กรุณา
652120054 นาย สุรวิทย ดาอ่ํา
652120055 นางสาว ศุภาลักษณ แสนใหม
652120056 วาที่ ร.ต. หญิง จุฑาทิพย สังฆรัตน
652120057 นางสาว จารุภา สุขอุน
652120058 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
652120059 นางสาว อริศชา สิงหมงคล
652120060 นางสาว ศิริลักษณ ศิริทรัพย
652120061 นางสาว ปวีณา วรษา
652120062 นาย ชาตรี บัวพา
652120063 นางสาว ณิชนันทน กาวิชัย
652120064 นาย มาวิน วัฒนธรรม
652120065 นางสาว ดารารัตน ผองผุด
652120066 นางสาว นิภาพร อุนารัตน
652120067 นางสาว ฐิติมา จิ๋วจันทร
652120068 นางสาว จุฑาทิพย เปาทอง
652120069 นาย พีรวิชญ ชนะพันธ
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652120070 นางสาว วรางคณา ใจคํา
652120071 นาย วรพงศ โคตรชารี
652120072 นางสาว จีราวรรณ เจาสุวรรณ
652120073 นางสาว วาสนา เสือไพร
652120074 นางสาว ศวิตา ลายทอง
652120075 นางสาว ศศิธร กุลกรม
652120076 นาย อนุวัฒน ผุริจันทร
652120077 นางสาว พรรณนิภา สุคําตา
652120078 นางสาว มินตรา รูปดี
652120079 นางสาว แกมกาญจน แสวงวงค
652120080 นางสาว วิภาดา แสงชมภู
652120081 นาย สมสุข ภูพันธ
652120082 นางสาว ภัทราพร รมไทร
652120083 นางสาว ชนิตา เพ็ชรมณี
652120084 นางสาว มณฑิรา แกวรุงเรือง
652120085 นางสาว นทภร หมื่นมะเริง
652120086 นาย คาริส พงศาปาน
652120087 นางสาว จิณพัชญ กิจปรีดากุลพัฒน
652120088 นางสาว สุพัตรา พลีสุมทอง
652120089 นางสาว จุฑามณี ถือความสัตย
652120090 นาย เฉลิม กุลประเสริฐ
652120091 นางสาว ปรียาพร ชวยกุล
652120092 นางสาว วชิราภา วรนุช
652120093 นางสาว ชนิสรา เกษตรสุนทร
652120094 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน
652120095 นางสาว สุพัตรา ประดิษฐ
652120096 นางสาว กรรณิการ นามสวาง
652120097 นางสาว กนกวรรณ นาคะรัตน
652120098 นางสาว สุนิษา ตั๋นเต
652120099 นางสาว พรทิพย ใจสุภาพ
652120100 นาย เสกสรรค สุริยวงษ
652120101 นาย กฤษดา คงสัมมา
652120102 นางสาว ปนมนัส วิโสรัมย
652120103 นางสาว อินทิรา เพชรคํา
652120104 นางสาว สุดารัตน นอยหราย
652120105 นางสาว อรอุมา มาศชาย
652120106 ส.อ.หญิง อโนทัย สีนาง
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652120107 นางสาว พรธิดา ทองทิพย
652120108 นางสาว ปทมา เกตุเขียว
652120109 นางสาว ศิริรัตน สักกุณา
652120110 นาง กนกกาญจน พันสาย
652120111 นางสาว พรปวีน วัดสิงห
652120112 นางสาว พรพรรณ สละตัน
652120113 นางสาว สุวรรณี แนวทองหลาง
652120114 นางสาว รัตนาภรณ สายนอย
652120115 นางสาว อรทัย กาเมือง
652120116 นางสาว วิไลวรรณ ดวงเจริญ
652120117 นางสาว กษิธิดา บัวไข
652120118 นางสาว วิภาดา ปาละอาย
652120119 นาย ฉัตรบุศย มะเรืองศูนย
652120120 นาย ศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา 
652120121 นางสาว ณิชากร พุมกลิ่น
652120122 นาย ทินกร มหาครอง
652120123 นาย กฤษณศักดิ์ เทพจันทร
652120124 นางสาว สุวรรณี ศาลา
652120125 นาย ปากรุส พิทักษ
652120126 นางสาว มานิดา โพธิ์แจ
652120127 นาย วโรดม คงพาละ
652120128 นางสาว ศุภรัตน วังลาด
652120129 นางสาว พรพิมล ออนศรี
652120130 นางสาว ภานุชนาถ อรุณศรี
652120131 นางสาว อรภาณี คําบุบผา
652120132 นางสาว นัยนา คําสวาง
652120133 นางสาว ทิพาพร แสนอินตะ
652120134 นางสาว จริยา จันทรชัย
652120135 นางสาว ปภัสรา บุพศิริ
652120136 นางสาว เรธิณี นกนอย
652120137 นางสาว จิราวรรณ คงไพฑูรย
652120138 นางสาว นฤมล สีกลัดหนู
652120139 นางสาว เมธาวี คงสําเร็จ
652120140 นางสาว รวินันท พรมโชติ
652120141 นาย ศุภวิชญ จิตรสมุทร
652120142 นางสาว ณิชนันทน สุวรรณประดิษฐ
652120143 นางสาว นพวรรณ งามสอาด
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652120144 นางสาว พิมพา รักษาธิการ
652120145 นางสาว ประณีต คองสันเทียะ
652120146 นางสาว ณัฐธยาน มียัง
652120147 นางสาว อุไรศรี หรีหรอง
652120148 นางสาว นัฐพร เรืองหลา
652120149 นาย อภิชิต วงศสุรินทร
652120150 นางสาว เสาวลักษณ ผลเจริญ
652120151 นางสาว ภาสุรภัค ขวัญพรหม
652120152 นาย จิรพัฒน ตันตระชนิดา
652120153 นางสาว ชญานิศวร นนทศิริ
652120154 นางสาว ศิริพร รังเสาร
652120155 นาย ชูเกียรติ พระดาเวช
652120156 นาย คุณภาพ บุษบงก
652120157 นางสาว มนภรณ เดชโยธิน
652120158 นาย สุภวิทย ศรีสุวรรณ
652120159 นางสาว พรสวรรค แสงใส
652120160 นางสาว ณัชชนก อินทโชติ
652120161 นางสาว กมลวรรณ เจียรศิริ
652120162 นาย ณัฐวัติ ชาดี
652120163 นาย รัชพล พันธขํา
652120164 นาย ธีรพัฒน แรดดี
652120165 นาย ธเนษฐ มณีฉาย
652120166 นาย เจฏษฎา สุขสาย
652120167 นางสาว พรพิมล ศักดิ์สมบูรณ
652120168 นางสาว เกสรา ฐิติชาญโภคิน
652120169 นางสาว สริดา บัวทอง
652120170 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมุข
652120171 นาย เมธัส มีสมบัติ
652120172 นาย ชลธี หลีเจริญ
652120173 นางสาว อรอนงค เมืองทอง
652120174 นางสาว นิธิพร เลิศศรี
652120175 นาย มุขตาด บูมะลายู
652120176 นาย ชยากร เทใหม
652120177 นางสาว ขวัญหทัย มวลสุข
652120178 นาย กิตติชัย สุขดี
652120179 นางสาว เพ็ญนภา คําทอง
652120180 นางสาว ปยวรรรณ กันตนิกูล
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652120181 นาย กันตพงษ สุขประเสริฐ
652120182 นางสาว สรัณญา พูนศรี
652120183 นางสาว พัชรา วาสอนใจ
652120184 นางสาว วิรญา สมอาษา
652120185 นาย ณัฐพงษ เรืองชุม
652120186 นางสาว ชญานิศ มะวรคนอง
652120187 นางสาว นัทธมน บุงนอย
652120188 นางสาว สุมนฉัตร ทิทํา
652120189 นางสาว ปวีณา สุตน
652120190 นาย ราชการ ลมงาม
652120191 นางสาว พรพิมล ชูกลิ่น
652120192 นาย วัฒนา ยอดสาร
652120193 นางสาว จิรนันท อูปแกว
652120194 นางสาว วัลลิภา ปูสังข
652120195 นาย ตะวัน หารบุรุษ
652120196 นางสาว สุนิสา บัวเหม
652120197 นางสาว ณัฐธิดา ทวีสุข
652120198 นางสาว กนกวรรณ ขุนฤทธิ์
652120199 นางสาว ประกายดาว พักวงศทอง
652120200 นางสาว ปานตะวัน  ทิพจรุง
652120201 นางสาว พัทธสร นวมขุนทด
652120202 นางสาว ปยนุช สันหนู
652120203 นางสาว ปทิตตา เยี่ยงศรีรงค
652120204 นาย ณัฐวุฒิ สะวานนท
652120205 นางสาว อมรพรรณ ทิพมาศ
652120206 นาย อดิกันต นัยสุดใจ
652120207 นางสาว จุฑามณี แทนมงคลมาศ
652120208 นางสาว สุภาภรณ นามบุญสา
652120209 นางสาว พินิดา กุลมาลา
652120210 นาย ภัทรพล พรมทัน
652120211 นางสาว จุฑามาศ ไกรเทพ
652120212 นาย วัชรินทร ยอดประเสริฐ
652120213 นางสาว ยุพเรศ ชัยพินิจ
652120214 นางสาว ภาวิณี ทีภูเวียง
652120215 นางสาว พัชราภรณ วิระทูล
652120216 นางสาว จิราภรณ แกวศรี
652120217 นางสาว ธัญญาภรณ สายกระสุน
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652120218 นางสาว นิศารัตน มัดทะปะนัง
652120219 นาย วีรภัทร ปลื้มใจ
652120220 นาย ศักดิ์ชัย เจิมแปน
652120221 นางสาว วรนิษฐา พูนศรี
652120222 นางสาว อธิษฐาน ชมเพ็ญ
652120223 นาย อรรถวิท ทองคง
652120224 นาย เกรียงไกร แกวประทุม
652120225 นางสาว ปริยากร ภูเกียรติกุลศิริ
652120226 นางสาว อุมาพร ใครนุนภา
652120227 นาย พิชิต ตลับนิล
652120228 นางสาว กชนันท ตันหยงทอง
652120229 นางสาว ศิริพร คําไทย
652120230 นางสาว ชนนิกานต ดวงแกว
652120231 นางสาว สุธีกานต วัฒนานุสิทธิ์
652120232 นางสาว ศิริประภา วีระสอน
652120233 นางสาว ณฐิตา เตวา
652120234 นางสาว ศศิกาญจน เชิงดี
652120235 นางสาว ศิริพัฒน สุวรรณศรี
652120236 นางสาว วริศรา สุขวิสุทธิ์
652120237 นางสาว บุษกร เศรษฐีโพธิ์
652120238 นางสาว จิตรสินี ตันศิริ
652120239 นางสาว นัฐรียา บุญเยือง
652120240 นางสาว กุลวดี คณาวิทยา
652120241 นางสาว ณัฐกานต ดีสวัสดิ์
652120242 นางสาว มณิการ ตรึกตราครบุรี
652120243 นางสาว ปยะฉัตร อาจเวทย
652120244 นางสาว รัชนีกร แกวปา
652120245 นางสาว ธีราพร หาริเทศ
652120246 นางสาว ธนัชพร ศรีขวัญ
652120247 นางสาว เพชรรัตน วงษยี่สุน
652120248 นาย อนุชิต เคนวงษ
652120249 นางสาว ประภัสสรา สุโพธิ์
652120250 นางสาว ปาณิสรา มากสมบูรณ
652120251 นางสาว อรอมล เทพทวี
652120252 นางสาว เกวลิน สุวรรณวงศ
652120253 นางสาว อัญชลี เพียโคตร
652120254 นางสาว กานตพิชชา ทองเสน
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652120255 นางสาว สุกาญดา หิรัญ
652120256 นางสาว ณัฐธยาน ปะวรรณะ
652120257 นาย อัลอฟส อนายาตุลา
652120258 นางสาว กฤติยาภรณ การบรรจง
652120259 นางสาว จุฑามาศ ขึ้นสันเทียะ
652120260 นาย ธณิณพัชร รุงเรือง
652120261 นางสาว วรรณวิษา ถูระบุตร
652120262 นาย อดิศร หาญนึก
652120263 นางสาว กวิสรา สีสังข
652120264 นาย เฟาซีย สันมาแอ
652120265 นางสาว ธิดาพร ชุมเสนา
652120266 นาย สิทธิโชค มณีวงษ
652120267 นางสาว พรกมล เสนคุม
652120268 นางสาว ศศิธร บุตรดา
652120269 นางสาว วัชรินทร ยี่สุนนอย
652120270 นางสาว รุงนภา หยกรัศมีโรจน
652120271 นางสาว พิมพศิริ ดาวเรือง
652120272 นางสาว สุภาวดี สุขคํา
652120273 นางสาว ศิริพร พันธุวงษ
652120274 นางสาว จิรัชญา สุวรรณะ
652120275 นางสาว จเรฮัน เศรษฐขาว
652120276 นาย กานตพิพัฒน เกิดมีทรัพย
652120277 นางสาว ลภัสรดา ยอดเพชร
652120278 นางสาว พิมพพร แคนเพชร
652120279 นางสาว วรางคณา ศิริชมภู
652120280 นางสาว วนิดา กลาหาญ
652120281 นางสาว สโรชา กรุษฉ่ํา
652120282 นางสาว ลาวัลย มุงซอนกลาง
652120283 นางสาว กาญจนา สุขแกว
652120284 นางสาว ดรุณพร รอดทอง
652120285 นางสาว กาญจนาพร ศรีจันทร
652120286 นาย ณัฐวุฒิ ออนเฉียบ
652120287 นางสาว ณฐมนต สุทธเสถียร
652120288 นางสาว ณัฐธิดา มากอยูดี
652120289 นางสาว เบญจพร กันทะวงษ
652120290 นางสาว ดลยา อินทรประเสริฐ
652120291 นางสาว สิรินญา กูลณรงค
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652120292 นางสาว รสสุคนธ สุขการณ
652120293 นาย ภัทรวุฒิ เรืองตระกูล
652120294 นางสาว ภิญญาพัชญ นพหิรัญสิทธิ์
652120295 นางสาว สุรีรัตน ขจรศักดิ์
652120296 นางสาว วรพรรณ ทองดอนเหมือน
652120297 นางสาว มาริสา เหล็กออน
652120298 นาย ธัญชนก กลั่นทิพย
652120299 นางสาว พชร พงษสุระ
652120300 นางสาว ศันสนีย ภูมลา
652120301 นางสาว ศิรินทิพย ปานเพชร
652120302 นางสาว กานดา โคตะมา
652120303 นางสาว เบญจมาพร พินิจศิริ
652120304 นางสาว อัจฉริกา สินธพานินท
652120305 นางสาว นันทนัช หนูบูรณ
652120306 นางสาว ทิพากร โพธิ์ประสาร
652120307 นางสาว ญาณิศา มาชาวปา
652120308 นางสาว ธิดารัตน ฟุมเฟอง
652120309 นางสาว ปยธิดา ทองเที่ยว
652120310 นางสาว ภาวิณี ศรีนวล
652120311 นางสาว ฐาติกา หงษอราม
652120312 นาย วีรภัทร ยอดราช
652120313 นาย นฤเบศร รัตนวัน
652120314 นางสาว ธัญวรัตม ชางสอน
652120315 นางสาว สุภัสรา ชิ้นงูเหลือม
652120316 นาย ชิษณุพงค กลิ่นพวง
652120317 นางสาว พัชรีญา สายคํากอง
652120318 นางสาว พิมพวิภา หัสโน
652120319 นางสาว ภานุมาศ พอขันชาย
652120320 นาย รังสรรค สมัยไทยพัฒน
652120321 นาย สุคือ พันธุไพรไม
652120322 นางสาว แพรวนภา บุญมาก
652120323 นางสาว สิริลักษณ สุวรรณโณ
652120324 นาย สุรพงษ สมภักดี
652120325 นางสาว นภารัตน ศรีนาค
652120326 นางสาว อํานวยพร คลอยจันทึก
652120327 นางสาว ประภาพรรณ บุตรมาศ
652120328 นางสาว เนตรทราย ชอบเรียบรอย
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652120329 นาย ศตวรรษ เขียวหวาน
652120330 นางสาว กรชนก พรมกูล
652120331 นาย สมพงษ ถานะวร
652120332 นางสาว สุจิวรรณ โกติแพง
652120333 นางสาว เฉลิมขวัญ โสคะโน
652120334 นางสาว ณิชากร บูรณะกิติ
652120335 นางสาว ศุภาวรรณ ศรีไทยแกว
652120336 นาย กิตติพจน แยมจันทร
652120337 นาย วิศิษฎ พงศบุรพัฒน
652120338 นางสาว สุภิดา ขันทะมวง
652120339 นางสาว คณิตา สุกใส
652120340 นาย นัจลุดดีน ฮัสบุลเลาะฮ
652120341 นาย สุวิชาติ์ อุทธิยา
652120342 นางสาว สุภาวดี สุพรรณ
652120343 นางสาว เกศสุดา ปางรัสมี
652120344 นางสาว รุจิรา จันทรชูกลิ่น
652120345 นาย พิสูทธ บุญรม
652120346 นางสาว สุธาสินี ภาเรือง
652120347 นาย ภาสกร พิทักษ
652120348 นางสาว นลพรรณ สายจันทร
652120349 นาย นิคม จูแจม
652120350 นางสาว ญานิกา เกื้อตุง
652120351 นาย วัชรพล สันติวัชราณุรักษ
652120352 นาย อมรเทพ มะลิทอง
652120353 นาย ภควัต อดทน
652120354 นางสาว ศศิวรรณ นุชศิริ
652120355 นางสาว นราภรณ ชาวเมือง
652120356 นางสาว ศุธิษา นาจารย
652120357 นางสาว ลลิตา โฮนอก
652120358 นางสาว วรรณิภา เผือกแดง
652120359 นางสาว ธัญลักษณ นนทะศรี
652120360 นางสาว วรัญญา รักษาพล
652120361 นาย ฤทธิชัย นิยมวัน
652120362 นางสาว อานาปานุส วงศกระพันธ
652120363 นางสาว จรรยาลักษณ อิ่นคํา
652120364 นาย ปรัชชา วรรณวิไชย
652120365 นางสาว เมตตา ฉ่ําชื่นใจ
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652120366 นางสาว มาริษา ผานามอญ
652120367 นางสาว น้ําทิพย แทนนรินนอก
652120368 นางสาว วณาพร นอยไม
652120369 นางสาว กนกวรรณ จันทรหุน
652120370 นางสาว ยุภาวดี นามแสงผา
652120371 วาที่ ร.ต. คมกฤษ เชียรประโคน
652120372 นาย เอนกพงษ พรมชาติ
652120373 นางสาว จิราภรณ พันวิเศษ
652120374 นาย นราธิป รัตนากาญจน
652120375 นางสาว ณัฐวรา ไกรนรา
652120376 นางสาว จุฑารัตน รอดพวง
652120377 นางสาว ธารารัตน บุญภักดี
652120378 นางสาว ฐิติวรดา ชาตรี
652120379 นางสาว ศุภธิดา อินทรเฉลียว
652120380 นางสาว วิลาวัลย จิตรสม
652120381 นางสาว เจนจิรา สามพันเย็น
652120382 นางสาว เสาวลักษณ สิงหนอย
652120383 นาย อันดามัน อุชชิน
652120384 นางสาว ปราณี มะโนเพียว
652120385 นางสาว ฐานิดา สุริยันต
652120386 นางสาว นุชรี ฉางวางปราง
652120387 นางสาว เอื้องฟา ธงภักดิ์
652120388 นางสาว อภิรุณ ทองแทงไทย
652120389 นาย ธัญณัฏฐ เอนกหิรัญ
652120390 นาย จักรพันธุ กาพยแกว
652120391 นาย ภัทรโชค บุญประเสริฐ
652120392 นาย สนธยา วีระพันธ
652120393 นางสาว นนทพร ประเสริฐกุล
652120394 นาย ศุภกร ดวงขําทวีสุข
652120395 นาย ณัฐดล แสนสาระ
652120396 นางสาว ทรายพร ผางภูเขียว
652120397 นางสาว นฤมล ไชยราช
652120398 นางสาว กนกวรรณ เพ็ญศรี
652120399 นางสาว ลักษณาวดี วงษศรี
652120400 นางสาว ชุลีกร โมรารัมย
652120401 นาย กิตตินันท มังคละ
652120402 นางสาว กุลปรียา สีวันนา
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652120403 นางสาว ปทมพร เลิศลิมชลาลัย
652120404 นางสาว ชนากานต เมฆลอย
652120405 นางสาว พาฝน อภิปริญญา
652120406 นาย พีรพงศ ยองวิริยะกุล
652120407 นางสาว จุฑาทิพย เรืองเพชร
652120408 นางสาว พิมพอาภา รามพืชน
652120409 นางสาว ศรารัตน เมาขุนทด
652120410 นางสาว ผจงจิตต ประทุมวงค
652120411 นางสาว ศิวรุณ จิรกุลศุภากรสิริ
652120412 นางสาว ตุลยดา ยะทา
652120413 นางสาว มนสิชา พันมา
652120414 นาย วันชัย ทองเฟอง
652120415 นางสาว ธิดารัตน จันทรชูกลิ่น
652120416 นางสาว ภัทรสุดา สินไพราช
652120417 นางสาว ธนพร เจริญพันธ
652120418 นางสาว วรรณทการณ สถิตยกุล
652120419 นาย ปญญากร โภคากรณ
652120420 นาย วิชยุตม ไหมทิม
652120421 นางสาว อระยา สอนจันทร
652120422 นาย ธเนศ พรมมาสม
652120423 นางสาว ฮาบีบะห เซ็งโตะ
652120424 นางสาว เอกอุมา ผิวแกวดี
652120425 นาย กฤษฎา กองพรม
652120426 นางสาว อารียา ปญญาเบี้ยว
652120427 นาย ปรเชษฏ บั้งทอง
652120428 นางสาว ภัทธิยา จะนต
652120429 นางสาว สริญญา พรมอุน
652120430 วาที่ ร.ต. หญิง ฉันชนก คงชุม
652120431 นางสาว อัญชนา ดลชลา
652120432 นางสาว โสภิต ศรีจันทึก
652120433 นาย สหรัฐ ไชยกง
652120434 นางสาว พนิดา พุทธรัตนรักษา
652120435 นางสาว รุงดาว หมีแรต
652120436 นางสาว ศิริมน แหไธสง
652120437 นางสาว วัชราภรณ มูลวิชา
652120438 นาย ณัฐพงศ วรพจน
652120439 นางสาว โชติกา ทิพยโสธร
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652120440 นาย พงษพันธุ สุขเกษม
652120441 นางสาว ฤทัยรัตน หอยสัน
652120442 นางสาว จุฑามาศ เหมืองหมอ
652120443 นางสาว อทิตยา สุนทรารักษ
652120444 นางสาว ลดาวัลย อินอุทัย
652120445 นางสาว ปรารถนา อุณาพรหม
652120446 นางสาว บุษกร จงกลรัตน
652120447 นางสาว พิชยาภรณ มุตะถา
652120448 นางสาว พนิดา ทะลิเพ็ง
652120449 นาย พงศกร รักษปญญา
652120450 นางสาว กิติยา ชื่นเพ็ง
652120451 นางสาว วลัยพร ฉลาดธัญกิจ
652120452 นางสาว สิริวิมล ทองจันทร
652120453 นางสาว จิดาภา ใสปา
652120454 นางสาว สโรชา เพ็ญริยะ
652120455 นางสาว ชาลิณี ลีสุขสาม
652120456 นางสาว ปยะพร ยงยุทธ
652120457 นางสาว นูรฮากีมะห นิมะ
652120458 นางสาว กัญญารัตน ทองฉิม
652120459 นางสาว ธนาภรณ ใจผอง
652120460 นางสาว จุรีมาศ จันทรแกว
652120461 นาย ณัฐพงศ พิกุลขาว
652120462 นางสาว สุภาพร ปานเจริญ
652120463 นางสาว ศิรประภา แกวเรือง
652120464 นาย ณพงศ ยะมะโน
652120465 นางสาว วิไลลักษณ ดิเรกโภค
652120466 นางสาว สุกัญญา บุญเสือ
652120467 นางสาว ปยฉัตร ไทธานี
652120468 นางสาว รัตนา เต็มพรอม
652120469 นางสาว ชลิตา รัชอินทร
652120470 นางสาว นพอร กลิ่นฉุน
652120471 นาง ธัญยรัตน เพาะเจาะ
652120472 นาย อภินันท ฉิมพุก
652120473 นาย วงศกร ศรีชัยวงค
652120474 นาย ศิวกร ดํากลึง
652120475 นางสาว ธัญจิตรา สุวรรณพิงคา
652120476 นางสาว ขนิษฐา ผิวสอาด
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652120477 นาย ตระการ มณีดิษฐ
652120478 นางสาว พิริญญา พลเรือง
652120479 นาย สิริกล ศรีปลอง
652120480 นางสาว สุมินตรา บินทะจร
652120481 นาย รัฐพล พรหมทอง
652120482 นางสาว สิทธิณี ดวงมะโน
652120483 นางสาว เสาวนีย ยางจงเจริญ
652120484 นาย ภูวไนย ถิรายุ
652120485 นาย ธเนศพล โสภาบุตร
652120486 นาย เทอดพงษ อนากาศ
652120487 นาย ชัยวัฒน ปรีชา
652120488 นางสาว กนกวรรณ แกวนวล
652120489 นางสาว กนกวรรณ ประชารุง
652120490 นางสาว ศิริญาภรณ แสวง
652120491 นาย พีรพล สีหาวัฒน
652120492 นางสาว ณัฏฐรดา บันลือศรีสกุล
652120493 นางสาว หัตกานต วชิรานันตวัฒน
652120494 นางสาว ชลธิชา จีนขํา
652120495 นาย ณัฏฐพล กิจดํารงคไพศาล
652120496 นาย ภาณุพงษ สุริยะเดช
652120497 นางสาว เกศินี เชื่อมนาค
652120498 นางสาว ปราณี จิตรมา
652120499 นางสาว อังคณา มากละเอียด
652120500 นางสาว พรรณปพร สมบัติทอง
652120501 นางสาว สุวนันท เอี่ยมกระจาง
652120502 นางสาว ณัฐริกา เปงมณี
652120503 นางสาว ภัคจีรา ผูกนิยม
652120504 นางสาว ปวันรัตน วงษเสงี่ยม
652120505 นาย ธันวา พาณิชยอธิคม
652120506 นาย ทิพากร ศรีอินทรจันทร
652120507 นางสาว สิริรัตน คํางาม
652120508 นางสาว ภาวินี นาเลื่อน
652120509 นางสาว อรัญญา ศรีวิจารณ
652120510 นางสาว อารีย พัฒนชูสกุล
652120511 วาที่ ร.ต. ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
652120512 นาย ณัฐพนธ พุมพวง
652120513 นาย ปฏิพล ขุมคํา
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652120514 นางสาว ซูซานา ยะพา
652120515 นางสาว ปยะธิดา ศรีสังข
652120516 นาง นุชราภรณ รัฐเมือง
652120517 นางสาว จิราภรณ ศรีสังข
652120518 นาย นิพนธิ์ ใจสุทธิ์
652120519 นางสาว พิวา ลากุล
652120520 นางสาว นัฏกานต ศรีนุนขาว
652120521 นางสาว วริศรา ทริยะ
652120522 นางสาว ณัฏฐนรี พิมจุฬา
652120523 นาย อิสมาแอล ดือราแม
652120524 นางสาว จุฑาพร ถามูลเลข
652120525 นาย สิงหนาท วรษา
652120526 นาย วนุพงษ ทิพชาติ
652120527 วาที่ ร.ต. หญิง หงษลัดดา คําเชิด
652120528 นางสาว ชัญญา เจริญกิตตินุกูล
652120529 นางสาว กาญจนา หวังสาสุข
652120530 นางสาว อัยรินทร อินโสภา
652120531 นางสาว เบญจมาภรณ ลิ้มรทีพงษ
652120532 นาย ธนกร วรวงค
652120533 นางสาว นัฐริการ พวงกองนะ
652120534 นางสาว ศศิประภา นุตตะโร
652120535 นางสาว กมลชนก เยาวนุน
652120536 นางสาว รุงฟา วงศจั่นแกว
652120537 นางสาว จุฑาภัทร ภัทรจามรกุล
652120538 นางสาว นูรีตา นาคสงา
652120539 นางสาว นิภาพร เริงอนันต
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