
631230001 นางสาว รัตนาภรณ์ นครไธสง
631230003 นางสาว สุพนิดา ไชยรงค์
631230005 นางสาว กชกร ชาวเวียง
631230009 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์
631230015 นาง รัตนาภรณ์ จีมขุนทด
631230016 นาย สิรวิชญ์ เปรมกัญกรวิชญ์
631230019 นางสาว นราวรรณ ศรีตะบุตร
631230020 นาย สุพัฒนกุล เลือดสุรินทร์
631230021 นางสาว เสาวนีย์ สายเนตร
631230022 นาง จินตหรา ปะลุวันรัมย์
631230023 นาย เชาว์ จันตะ
631230027 นาย ธีรพัฒน์ แรดดี
631230028 นาง ธนัชปภัสร์ ประเสริฐสาร
631230031 นางสาว ภัทราวดี พิมพา
631230033 นางสาว นุชสรา จู้จ้อย
631230034 นาย สุรพิชญ์ โพธิวัฒน์
631230037 นาย โสภณวิชญ์ วิเศษชื่นสกุล
631230038 นางสาว สุดารัตน์ จูมลี
631230039 นางสาว นริศรา พวงจําปา
631230041 นางสาว ณัฐวดี มณีฝั้น
631230042 นาย เปรุต พลหาญ
631230043 นางสาว ศศิวิมล จันดาหาร
631230044 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีแย้ม
631230045 นาย เจตนิพัทธ์ เทพวงษ์
631230046 นางสาว ศิริกานต์ สาลี
631230047 นางสาว ปริยาภรณ์ สาลี
631230050 นางสาว วรลักษณ์ ถนอมศักดิ์
631230051 นางสาว พนิดา กินขุนทด
631230052 นางสาว อัญชลี แบบกลาง
631230053 นางสาว สุทธาดา เพชรรุ่ง
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631230054 นางสาว วิชุดา นามพล
631230055 นางสาว อริษา วงมาเกษ
631230056 นางสาว ปฐมาวดี รักเงิน
631230061 นาย เจษฎา วณานิชย์
631230064 นาย โอภาส อมรพิทักษ์สุข
631230065 นาย สิทธิโชค สนั่นนารี
631230068 นางสาว กชกร บุญมี
631230072 นางสาว กชพร คนล่ํา
631230076 นางสาว อรฉัตร ชูรัตน์
631230084 นางสาว สุภัสรา ชิ้นงูเหลือม
631230085 นางสาว สิตานันท์ ประสังติโย
631230088 นางสาว เขมจิรากานต์ จุมรี
631230090 นางสาว ธัญลักษณ์ นนทะศรี
631230093 นางสาว นทิตา กันเมล์
631230097 นาย อิทธิพล สุธรรมมา
631230098 นางสาว เฉลิมขวัญ ถามูลเลข
631230102 นางสาว หยดเทียน ไชยวุฒิ
631230107 นางสาว นิภาวรรณ์ ลีสมโภชน์
631230108 นาย ศรัณย์ พลอาสา
631230110 นางสาว ชนิดา วงค์พินิจ
631230116 นาย ธนารัตน์ คําสุข
631230118 นางสาว กาญจนา บุญประคม
631230119 นางสาว ฐิติมา พรหมประดิษฐ
631230122 นางสาว ฉัตรวรินทร์ ชุ่มกลาง
631230123 นางสาว สุภาณี ฉิมดี
631230124 นาย มารุต เนตรวิลา
631230126 นางสาว วิไลวรรณ ด้วงเจริญ
631230133 นาย ฉัตรบุศย์ มะเรืองศูนย์
631230135 นางสาว สุนารี ศรกล้า
631230139 นาย ศรายุทธ สุริยนต์
631230143 นางสาว กนกพร ขันตรี
631230146 นาย สันติพจน์ กาบแก้ว
631230149 นาย จิรัฏฐ์ นามวงค์
631230150 นางสาว หรรษมน ฉวีวงศ์
631230152 นางสาว ปิยดา ลาลุน
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631230158 นางสาว พิมพ์รัมภา สําราญ
631230163 นาย ณัฐพร ประไพพงษ์
631230168 นาย ธนทัต บุญยะรักษ์
631230169 นาย ฐาปกรณ์ นิยมธรรม
631230170 นางสาว นภารัตน์ ศรีนาค
631230172 นางสาว พรรษา สมณะ
631230178 นางสาว สุพัตรา ชาชิต
631230179 นาย กิจจา ศรีทา
631230183 นางสาว จิราภรณ์ สินทร
631230184 นางสาว วาสนา สิงห์มหาไชย
631230185 นางสาว สุชาดา ดานะ
631230191 นาย เสฏฐวุฒิ อภิวัฒน์ตั้งสกุล
631230192 นางสาว ดัชนียา สิมมา
631230200 นาย ธนากร ดําริห์
631230201 นางสาว จุรีพร เกือบพิมาย
631230202 นางสาว ธนภรณ์ จกัลยา
631230203 นาย พิชิต ตลับนิล
631230206 นางสาว พรรณนิภา  ุสุคําตา
631230207 นาย เสฎฐวุฒิ เพชรรงค์
631230208 นางสาว กาญจนา แสนคํา
631230209 นางสาว ศิริพร เบ็ญจกรรณ์
631230212 นางสาว พรฤทัย ชิณนะสิทธิ์
631230213 นางสาว ฉัตรศิริ โบราณสาร
631230214 นางสาว มัณทนา สุดสายตา
631230215 นางสาว สุพัตรา กองไชย
631230216 นางสาว จุฑามาศ ข้ึนสันเทียะ
631230220 นางสาว ขนิษฐา ทองแผ่
631230222 นางสาว พรพรรณ ถีรัตถา
631230223 นาย ภูริวิชญ์ ชูศิริ
631230225 นางสาว วรัญญา แทนไธสง
631230227 นางสาว ศศิธร ถาวร
631230232 นางสาว นุชรีย์ พรํานัก
631230234 นางสาว กังสดาล คุ้มศิริ
631230237 นาย ศุภณัฐ เอียดชู
631230241 นาย วิธวินท์ กรอบสูงเนิน
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631230243 นางสาว ธนัชชา ยมฤทธิ์
631230245 นาย ภูริเดช เดชทองคํา
631230250 นางสาว สุดารัตน์ สายเสน
631230253 นาย พิพัฒน์ ประกอบศรี
631230255 นางสาว อระยา สอนจันทร์
631230256 นางสาว ปิยะธิดา พลแสน
631230257 นางสาว ยุพเรศ ชัยพินิจ
631230258 นางสาว ประภาพร ข้องนอก
631230259 นางสาว ดาวประกาย สายอ่อน
631230260 นางสาว จุฑามาศ สมัครสมาน
631230262 นางสาว คณิตา อินทะเล
631230265 นางสาว อทิตยา อัศวธีระ
631230274 นางสาว ฐานิตา เจริญศิริ
631230278 นางสาว รัชนีกร หาญสุด
631230279 นางสาว ธนพร ประกอบดี
631230283 นาย จีราวัฒน์ รังพงษ์
631230290 นาย ปวีณวัช กุลเรือง
631230291 นางสาว อรอนงค์ แสงสกุล
631230293 นางสาว เนตรทราย ชอบเรียบร้อย
631230294 นาย ศรายุทธ์ จันทร์ทึง
631230300 นางสาว นิตยา มนเทียนอาจ
631230301 นางสาว อัญชลีพร ธนะขว้าง
631230303 นาย อาคม เยาวนิตย์
631230304 นางสาว เมสินี เกษสกุล
631230308 นางสาว วรรณิศา ขันทีท้าว
631230309 นางสาว ปภัสรา ปาณาตี
631230311 นางสาว กรรณิการ์ กีสด
631230319 นางสาว เมตตา ฉํ่าชื่นใจ
631230321 นาย พีรวัฒน์ แก้วกันต์
631230325 นางสาว วรุณยุพา จุ้ดศรี
631230327 นางสาว เนตรนภา ซุ่มทองหลาง
631230328 นางสาว ศรัญญา ชุมภู
631230331 นางสาว ช่อผกา สกุลวรรณ
631230332 นาย เฉลิม กุลประเสริฐ
631230341 นางสาว นัดดาวัน อินแสง
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631230345 นางสาว นพวรรณ แจ้งหาร
631230349 นางสาว พิมลวรรณ สิมมาลี
631230352 นางสาว วีรวรรณ ไชยเหมาะ
631230353 นางสาว นนทพร ประเสริฐกุล
631230356 นางสาว เยาวลักษณ์ นามวงษ์ 
631230360 นางสาว ปวีณา เชียรประโคน
631230363 นางสาว รัตนา แสงสวัสดิ์
631230364 นางสาว ธนัฐนันท์ เต็งประเสริฐ
631230367 นางสาว สุวจี เอียงเซง
631230373 นางสาว สุธิดา จันทรา
631230375 นาย ปรเชษฏ์ บั้งทอง
631230377 นางสาว วรางคณา พ่ึงพบ
631230383 นางสาว เกศรินทร์ การสมเพียร
631230389 นางสาว ศราพร สุขประเสริฐ
631230390 นางสาว สิริรัตน์ คํางาม
631230393 นางสาว กาญแก้ว แซ่จ้าว
631230394 นางสาว ขวัญหทัย มวลสุข
631230395 นางสาว สรัณญา พูนศรี
631230396 นาย จักรกฤษณ์ นาไสยา
631230403 นางสาว นันทนา อินหอม
631230408 นางสาว โสภิต ศรีจันทึก
631230412 นาย ธงชัย อ้ึงประสูตร
631230415 นางสาว วนิดา บุตรศรี


