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ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201030001 นางสาว ศิริพร รักษ์เจริญ

6201030002 นาย ธนะชัย สังข์รุ่ง

6201030003 นางสาว จินตวดี กาศทิพย์

6201030004 ว่าทีร้่อยตรี สมเกียรติ พลศรีเมือง

6201030006 นางสาว จิรประภา เกิดชา

6201030007 นาย สุรัฐชัยพงศ์ ปานเจิม

6201030008 นางสาว จินตนา นนทะสัน

6201030009 นาง บุษบา ชาติวีระธรรม

6201030012 จ่าอากาศเอก วรชัย นิลแจ้ง

6201030015 นาง จารุวรรณ บุญอยู่

6201030017 นางสาว ปวรัญชน์ ทองวัฒนา

6201030020 นางสาว จีรภา พรมทอง

6201030023 ว่าที ่ร.ต.หญิง วนิดา ดาวเรือง

6201030028 นางสาว ฐิติรัตน์ ชุมทอง

6201030029 นาย ณัฐพล บุญนิล

6201030032 นาย นันทกานต์ ปิน่น้อย

6201030033 นางสาว ธิวาวรรณ อยู่สุข

6201030034 นาย ปกรณ์เกียรติ สิทธิ

6201030037 นางสาว นิษาชล นาราษฎร์

6201030040 นาย สรสิช พิศุทธิก์ฤดาการ

6201030041 นาย อภิศักด์ิ สิทธิเวช

6201030044 นางสาว วัณย์สิริ เพ็ชรพรหมศร

6201030047 นาย ปฏิญญา สายบุตร

6201030048 นาย เจณณ์สพัฒน์ ปณีตจิตต์

6201030049 ว่าที ่ร.ต. ปฏิภาณ พิธีรัตนานนท์

6201030054 นางสาว ชนากานต์ อิ่มสุวรรณ
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6201030055 นางสาว รจเรข อารยะปัจจกุล

6201030058 นาย ศิวพงษ์ สุนทราภรณ์

6201030059 นางสาว ชลดา ชูจิตร

6201030060 นาย ทีฆายุ วันเนา

6201030061 นางสาว ญาณิศา เพชรอาวุธ

6201030065 นางสาว นภสร ผาเพียว

6201030066 นางสาว เกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี

6201030067 นางสาว ณิชาภัทร ธรรมเนียมจัด

6201030069 นางสาว ชนัตตา ปัญญาไว

6201030071 นาย กุลเชษฐ์ ปานล ้าเลิศ

6201030072 นางสาว ปิน่ฤทัย นิวัตตระกูล

6201030073 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร สงเดช

6201030074 นาย รัฐพันธุ์ ชูนาค

6201030077 นางสาว เจนจิรา ภิญญสาสน์

6201030080 นางสาว บุตรศิรินทร์ ตระบันพฤกษ์

6201030081 นางสาว ธิติมา วงศ์วัลลภ

6201030084 นางสาว ธัญวรัตน์ วรรัตน์กุล

6201030086 นางสาว นพรัตน์ นกจันทร์

6201030087 นางสาว ธันยรัศมิ์ รัตนสุคนธ์

6201030090 นาง เพชรไพลิน เอี่ยมแจ๋

6201030095 นาย กิตติพงษ์ แก้วดุสิต

6201030096 นาย บุญเขต บุญมารอง

6201030099 นาย ชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล

6201030100 นาย อภิวัฒน์ เติมประโคน

6201030101 นาย คุณานนต์ จันทร์ภูมิ

6201030102 ว่าทีร้่อยตรี กานต์ เลอวงษา

6201030103 นางสาว ธนาภรณ์ อินข้าเครือ

6201030108 นางสาว ชนาธินาถ พุทธมาตย์

6201030109 นางสาว กรกาญจน์ จิตรสวัสด์ิกุล

6201030113 นาง มนัสชนก สัชฌุกร
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6201030119 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน์

6201030120 นางสาว พิมพ์ชนก หว่านพืช

6201030121 นางสาว ธนัชพัชญ์ สุทธิโรจน์พงศา

6201030125 นาย เกรียงศักด์ิ กิติสัก

6201030126 นาย จิรภัทร์ อักษรชู

6201030127 นาย ปิยะ พะสุ

6201030129 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ์

6201030132 นาย ภฑิล ปิม่เปีย่ม

6201030134 นางสาว อัมพร สาริกา

6201030135 นาย อุดมศักด์ิ นาจิตร

6201030136 นางสาว สรัลนุช ประศาสตร์ศิลป์

6201030137 นางสาว สิริมา แท่นนิล

6201030138 นางสาว อารีรัตน์ สีแสด

6201030139 นางสาว ณัฐธนา จันทร์ปรุง

6201030145 นางสาว กานดา ฟองเอม

6201030146 นางสาว นวรัตน์ ยอดผักแว่น

6201030147 นางสาว วันวิสา เทพอวยชัย

6201030151 นางสาว นงเยาว์ จันทร์ต้น

6201030152 นาย เอกวัฒน์ ป้องกัน

6201030153 นางสาว มัตถยา วิมุตติพงศ์

6201030157 นางสาว สกาย อุปสอด

6201030162 นาย ภิญโญ ชัยยายอง

6201030164 นางสาว มลธิรา ต้าปาน

6201030170 นาย สหชัย รัชณรงค์

6201030171 นางสาว ณัฐนรีย์ อินทรักษ์

6201030172 นาย นภดล เลิศวิลัย

6201030173 นางสาว พรสวรรค์ หลงทะเล

6201030175 นางสาว โชษิตา กุลบุตร

6201030176 นางสาว นฤมล บัวจันทร์

6201030177 นางสาว กาญจนทิพา บัวขวัญ
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6201030179 นางสาว มณีรัตน์ เงาศรี

6201030181 นางสาว เชษฐ์สุดา เศษวิสัย

6201030183 นาย ทินกร ทองสืบสาย

6201030187 นางสาว จุฑาทิพย์ บุย่ถิ

6201030190 นางสาว วิชญาพร เศวตการี

6201030193 นาย พงษ์วิชญ์ ปทุมเทศวิพัฒน์

6201030197 นาย ศุภฤกษ์ ริมใหม่

6201030201 นางสาว ดวงกมล ทองเกษร

6201030202 นาย รัชชานนท์ สโมสร

6201030206 นางสาว น ้าผึ ง ศรีจันทร์

6201030207 นางสาว บูรณี สุริยไชย

6201030208 นางสาว ทัศนีย์ ยอดม่วง

6201030209 นางสาว ทิพย์สุรางค์ วะชุม

6201030212 นาย ฤทธิชัย หิสวาณิชย์

6201030216 นางสาว จิตตินันท์ จันทิปะ

6201030217 นาย เพชรพัฒน์ นิ่มเรือง

6201030219 นาย พิศุทธิ์ แก้วประชุม

6201030221 นางสาว ศศิลักษณ์ สุขกรณ์

6201030222 นางสาว ศลิษา วงศ์อุ่นใจ

6201030223 นาย จักรกฤษ์ เชื อเมืองพาน

6201030227 นาย อนุศักด์ิ แดหวัน

6201030228 นางสาว เมธินี บุญยะรัก

6201030229 นางสาว ยุวธิดา ศรีกันยา

6201030230 นางสาว วราภรณ์ หารินไสล

6201030232 นาย อธิปัตย์ หมอยา

6201030234 นางสาว รัตนา โมเรือง

6201030236 นาย จิระวัช สาระบุตร

6201030238 นางสาว นฤมล แก้วคุ้มภัย

6201030240 นางสาว ภัทรชนก ครุฑไชยันต์

6201030241 นาย อุทัย สายสุวรรณ์
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6201030243 นางสาว ณัฐวดี อานนท์

6201030245 นาย วิทวัส ไชยลา

6201030246 นางสาว อริยา กวางวิเศษ

6201030249 นางสาว ทิพวรรณ์ เพิม่พูล

6201030252 นางสาว วรรณภา นวลสง่า

6201030256 นางสาว ขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์

6201030260 นาย ทศพล จินดามณี

6201030262 นาย อดิศักด์ิ โสขุมา

6201030266 นางสาว กมลตรี คดีพิศาล

6201030267 นางสาว ศิริจิตร จันทร์สว่าง

6201030268 นาย จิรณัชย์ พัฐระเศรษย์

6201030270 นางสาว เหมือนมาส สังข์อ่อน

6201030271 นาย อาหลี ปะดุกา

6201030272 นางสาว กุลธิดา เลิศหล้า

6201030273 นางสาว วลิตญา บัวตาปิน

6201030274 นาย ธีรชัย บุญชุ่ม

6201030276 นาย จักวาลย์ พันธ์หนอย

6201030277 นางสาว นันทนา โสมจันทร์

6201030278 นางสาว สุรางค์ ร่มโพธิแ์ก้ว

6201030279 นาย ภูวนัย ใจมา

6201030281 นางสาว ตรีรัตน์ ชาญสวัสด์ิ

6201030283 นางสาว กวิตา ศรีสุกใส

6201030289 นาย กิติพัฒน์ แซ่ล่ี

6201030290 นางสาว ยุวรินทร์ เอกพิริยพงศ์

6201030291 นางสาว ณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล

6201030292 นางสาว วิทิตา พิสิฐพร

6201030294 นางสาว วัลภา พาตา

6201030295 นาย ชลธวัช ปัดถาวะโร

6201030296 นางสาว อนุสรา ทองสว่าง

6201030297 นาย อาทิตย์ สละวงษ์
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6201030298 นาย วัชร์ชัยนันท์ ธีระพงษ์

6201030300 นาง นลินพร แก้วศศิวิมล

6201030301 นางสาว สุพัตตรา อันนอก

6201030303 นางสาว ลดาวัลย์ ขะหัส

6201030304 นางสาว ธารณิการ์ มิ่งสกุล

6201030305 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองเทศ

6201030306 นางสาว มาศติกาล หมั่นงาน

6201030307 นาย วัชรพงษ์ นิลมูล

6201030308 ว่าที ่ร.ต. ไกรฤกษ์ การภักดี

6201030311 นาย ณัฐชนน บุญยงค์

6201030312 นางสาว ปภัสรา โกษฐเพชร

6201030313 นางสาว เมธาวี สิงห์ช้านาญ

6201030314 นาย นราทิวัฒณ์ รินลาด

6201030317 นางสาว เกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล

6201030318 นางสาว สุภาพร สถาพร

6201030319 นางสาว ดวงนภา สิริสุขขากุลย์

6201030321 นาย พีรพัฒน์ ทิพวิไชย

6201030322 นางสาว วาสนา ปัดภัย

6201030324 นางสาว พยอม ศรีระษา

6201030326 นาย เขมชาติ ฐิตวัฒนกุล

6201030329 นาย ทรงยศ พาลพล

6201030331 ว่าทีร้่อยตรี ธัญเทพ เบญจมิตร

6201030333 นางสาว ทักษพร แก้วนนท์

6201030334 นางสาว นิจวรรณ แซ่เตียว

6201030335 นางสาว ภัทรวดี รัตนภาค

6201030338 นางสาว กัญธนัช วรอธิศภัทร

6201030339 นาย ภาณุรักษ์ เลขะวณิชย์

6201030342 นางสาว วนารินทร์ อินทรพันธ์

6201030346 นางสาว อรสา ร่ืนผกา

6201030347 นางสาว ปิยาภรณ์ มฤคพันธุ์
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6201030353 นางสาว วรรณิกา ธรรมมา

6201030357 นางสาว ชฎาภรณ์ กนกแก้ว

6201030362 นางสาว นิลเนตร วงษ์เพ็ชร

6201030368 นางสาว หัฐฑวรรณ เทศนา

6201030369 นางสาว ณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์

6201030371 นางสาว พรนภา สมุหเสนีโต

6201030372 นาย ณภัทร ตาละลักษมณ์

6201030374 นาย ชยากรณ์ เหรียญทองชัย

6201030379 นางสาว มธุรส กุสุมาวลี

6201030382 นางสาว ศุภากร นิลเขียว

6201030385 นาย ชินวัตร ปรินรัมย์

6201030387 นางสาว ฉัฒรปวีณ์ ธนณัฏฐ์ธนัท

6201030388 นาย จักรพงษ์ กองค้า

6201030390 นาย พิษณุ ทองทัพ

6201030391 นาย พิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร

6201030393 นางสาว สายพิณ ยามสุข

6201030396 นางสาว สโรชา ศรีสุวรรณ

6201030399 นางสาว ชุติมน สวัสดิวราภา

6201030400 นางสาว ศุทธินี สุนทราภรณ์

6201030402 นางสาว ปรารถนา จันทราช

6201030403 นาย ธนโชติ จันทสิงห์

6201030405 นางสาว ภควรรณ สารักษ์

6201030407 นาย ฉัตรชัย ส่งเสริม

6201030410 นาย รณรงค์ หาญศึก

6201030411 นางสาว วดีรัตน์ จันทร์นุ่น

6201030413 นาย ดนุสรณ์ สุภักดี

6201030418 นาย ญาณาธิป โยทานันท์

6201030420 นางสาว ธัญญารัตน์ ภูมุลเมือง

6201030424 นางสาว ศวิตา บุญถูก

6201030425 นางสาว เบญจวรรณ บุญสิม
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ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201030428 นาย นันทภพ ลมัยพันธ์

6201030429 นางสาว ภัทรดา ค้าประยูร

6201030430 นาย ณัฏฐวรรธน์ ตรีณาวงษ์

6201030435 นาย ณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์

6201030436 นาย ณัฐวุฒิ พรรณาศร

6201030437 นางสาว ปรียานันท์ เฉิดดิลก

6201030439 นาย ภุมริน ศรีชัย

6201030441 นางสาว สุทินันท์ ผิวผ่อง

--------------------------------------------------------


