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601220001 นางสาว ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว
601220002 นางสาว วรารัตน์ คําหวาน
601220003 นาย ธนนนท์ ธรรมประสิทธิ์
601220004 นางสาว ฉัตราวลี ขุนเพ็ง
601220005 นางสาว วราภรณ์ บุญเพชร
601220006 นาย นิทัศน์ โลหะเวช
601220007 นางสาว ณัฐธิดา ม่วงคํา
601220008 นาย สานิตย์ จะวรรณะ
601220009 นางสาว กิตติวรรณ ประสิทธิผล
601220010 นางสาว พณิชชา เตจ๊ะใจ
601220011 นางสาว นวพร โพธิ์ศรี
601220012 นางสาว ภัสราภรณ์ จันทร์พร้อย
601220013 นางสาว กุสุมาลย์ พรหมดนตรี
601220014 นางสาว ปิยรัตน์ ขําเปรม
601220015 นางสาว เกวลี กิจเจริญ
601220016 นาง จริยา เพ็ชร์สุวรรณ
601220017 นาย นราวิชญ์ ลายสิงห์
601220018 นางสาว ธันยพร ทองด้วง
601220019 นาย คณินศักด์ิ สินไชย
601220020 นางสาว สุนิสา สายสืบ
601220021 นางสาว โศภิตา กาหลง
601220022 นางสาว มัตติกา โสดามุข
601220023 นางสาว พรรณจันทร์พร ใจบุญ
601220024 นางสาว อรทัย ทองมะลิ
601220025 ว่าท่ี ร.ต. หญิง กัญญาภัค ครุฑทิน
601220026 นาย วสันต์ ทองประไพ
601220027 นางสาว อุดมลักษณ์ สุวรรณเปิ้น
601220028 นางสาว สุมณฑิตา โพธิ์ใบ
601220029 นาย ปรเมษฐ์ สีเขียวแก่
601220030 นาย สุพรชัย รัตนะรัต
601220031 นางสาว ณัฐพัชร์ ยางงาม
601220032 นางสาว ทิฆัมพร นิลุบล
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601220033 นางสาว กชกมล ปิ่นแก้ว
601220034 นาย สารัท ฤกษ์ดาวชัย
601220035 นางสาว อภิชา ธนัตถ์สิริ
601220036 นางสาว กีรติ ปานจันดี
601220037 นางสาว ภัคจิรา คงเจริญ
601220038 นางสาว กรวรรณ ธนะหมี
601220039 นาย ธนสาร สีรักษ์
601220040 นางสาว นรารัตน์ นาคะสุวรรณ์
601220041 นางสาว ดวงกมล สิทธิมงคล
601220042 นางสาว มินตรา คํานึงครวญ
601220043 นางสาว ภัทรา ข่ายม่าน
601220044 นางสาว ธนิสรา นันทะโกมล
601220045 นางสาว พีรยา สอนไสย์
601220046 นาย ศักด์ิชัย ศิริบรรลือชัย
601220047 นางสาว กษมาพร แก้วพรหม
601220048 นาย จักรภพ วรเจริญศรี
601220049 นาย ฉัตรชัย สนธิสอาด
601220050 นางสาว ขวัญชนก สีทองแจ้ง
601220051 นางสาว นลินรัตน์ ลิ่มพานิช
601220052 นาย พีระยุทธ แก้วอิศวร
601220053 นาย ศุภวุฒิ หาญไพบูลย์
601220054 นาย อดุลย์วิทย์ กาวีระ
601220055 นาย ธวัชชัย กาอุทัย
601220056 นางสาว อาทิตา เมืองประชา
601220057 นางสาว วิลาศลักษณ์ จําปา
601220058 นางสาว เยาวลักษณ์ รักษาแก้ว
601220059 นางสาว ธัญลักษณ์ ว่องไว
601220060 นาย ณัฐวัฒน์ วรรณา
601220061 นางสาว บุษบา บัวเขียว
601220062 นางสาว ทัศน์วรรณ ทัศนโพธิ์
601220063 นางสาว กมลฉัตร เสนาจิตร
601220064 นาย ศุภกร พันธุ์ปั้น
601220065 นางสาว พลอยพรรณ ฉายะจินดาวงศ์
601220066 นางสาว ชยาภรณ์ ณ ตาก
601220067 นางสาว ณัฐนันท์ ไกรเลิศรัตนชัย
601220068 นาย สุรพงศ์ มีชัย
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601220069 นางสาว จุฑาทิพย์ ตัณฑวิรุฬห์
601220070 นางสาว กรกนก เปรี่ยมหม่ืนไวย์
601220071 นางสาว ชนกพร ไชยสว่าง
601220072 นาง ณิชชา ประจันตะเสน
601220073 นาย พงษกร ไชยบํารุง
601220074 นาย สุรศักด์ิ ธนัชชาพิศุทธิ์
601220075 นางสาว อาทิตยา สุวคันธกุล
601220076 นางสาว ชญานี แก้วพรม
601220077 นาย เมธา รัตนพิทักษ์สุข
601220078 นาย วิชา สิงห์ลอ
601220079 นางสาว ชาลิณี แก้วแดง
601220080 นางสาว วารุณี สิทธิ
601220081 นางสาว ณัฐเรขา พลศิริ
601220082 นางสาว กมลทิพย์ อินแก้วเครือ
601220083 นางสาว วรรณชนก จิตรกล้า
601220084 นางสาว กุลนันทน์ รุ่งนาไร่
601220085 นางสาว มณีรัตน์ จันทร์แสง
601220086 นางสาว แสงระวี ขันพิจิตร
601220087 นางสาว มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์
601220088 นาย ทิมากร หงษ์โต
601220089 นางสาว จุฑาวรรณ สุคนธนิตย์
601220090 นางสาว กนกวรรณ คงเฉลิม
601220091 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทวงศ์
601220092 นางสาว วรินกาญจน์ ธรตีกรธวัฒน์
601220093 นางสาว รสริน ชัยชนะ
601220094 นาย ศุภวิชญ์ เรืองเดช
601220095 นางสาว นิศารัตน์ เลิศสมพร
601220096 นางสาว พัณวดี เพ็ชรสามสี
601220097 นางสาว รมย์ยุพา หนูน้ําคํา
601220098 นางสาว เกษรี อุดม
601220099 นางสาว ฉัตรปวีณ์ ไชยปัญญาวิชญ์
601220100 นางสาว ไพลิน กิตติคุณ
601220101 นางสาว ณัฐพร คันธโชติ
601220102 นางสาว โชติรจ สุดโต
601220103 นางสาว จารุวรรณ ทับทิมทอง
601220104 นางสาว จินตนา แก้ววันนา
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601220105 นาย ปฏิพัทธ์ ลาพิมล
601220106 นางสาว เสาวภา นวลจันทร์
601220107 นางสาว ปัทมา ไชยเวช
601220108 นางสาว ปาณิสรา ลี้ฤทธิวงอนันต์
601220109 นางสาว สกาวรัตน์ ผลประสาท
601220110 นางสาว วรัญญา ศีลาเจริญ
601220111 นางสาว ชุติภา ถาวร
601220112 นางสาว สุภาวดี อินทศรี
601220113 นางสาว ชนากานต์ สินธุนันท์สกุล
601220114 นางสาว นุสรา น้ําดอกไม้
601220115 นางสาว ศิริวรรณ รัตนบุรี
601220116 นางสาว ธัญลักษณ์ ดีปินตา
601220117 นางสาว ทิวาวรรณ เปลี่ยนกลิ่น
601220118 นางสาว ณัฐกานต์ ถาแก้ว
601220119 นางสาว รัชชา นันตา
601220120 นาย สุธีพงศ์ สืบสาครชูพงษ์
601220121 นางสาว สินีนาท ทาซ้าย
601220122 นางสาว สาวิณี กาญจนาประดิษฐ์
601220123 นางสาว ศิริพร ซุยรัมย์
601220124 นาง ปาริชาติ คงแท้
601220125 นาย ชนันท์ธิพัฒน์ ลิขิตธนวรโชติ
601220126 นางสาว ภาวิณี ปัททุม
601220127 นางสาว อารีนา มังวอ
601220128 นางสาว กรุณา พุ่มทรง
601220129 นางสาว จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์
601220130 นางสาว ณิศารัตน์ อารยะรังสฤษฏ์
601220131 นางสาว พิณณลิณย์ พิมสวรรค์
601220132 นางสาว ดารุณยา มาระศรี
601220133 นาย เริงฤทธิ์ คุปต์กาญจนากุล
601220134 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็งพิทักษ์
601220135 นางสาว จีระภา สงรักษา
601220136 นางสาว ภัสราภรณ์ จันทเทโว
601220137 นาย ปิยพันธ์ ชายะพันธุ์
601220138 นางสาว ทิพวารี ศรีทองดี
601220139 นางสาว ศศิวิมล ทวี
601220140 นางสาว กิติลักษฌ์ ไม้เลี้ยง
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601220141 นาย พงศ์บวร บัวทอง
601220142 นางสาว วิภาดา บุญเกษม
601220143 นางสาว ปรีชญา  ่คมพยัคฆ์
601220144 นางสาว กฤษฏิญา พรหมจันทร์
601220145 นางสาว หทัยกานต์ กิจพานิช
601220146 นาง สุกัญญา ทุ่งมน
601220147 นางสาว ปรีญาฏ์ภรณ์ สง่ารัตนพิมาน
601220148 นางสาว จารุวรรณ ชะอุ่ม
601220149 นางสาว วรรณวิภา หวานสนิท
601220150 นาง สุนิษา กฐินเทศ
601220151 นาย วิรัตน์ รอดเกลี้ยง
601220152 นางสาว สโรชา ภูมิสมบัติ
601220153 นาย ปฏิพัทธิ์ บํารุงสุข
601220154 นางสาว วาสนา ไชยฤกษ์
601220155 นางสาว ยุรติกานต์ จันทรวิกรณ์
601220156 นางสาว สาวด๊ะ มากกลาย
601220157 นางสาว อุไรวรรณ วงษ์ภา
601220158 นาย ศิริศักด์ิ รุ่งเรือง
601220159 นางสาว สุธานันทน์ นาคประนม
601220160 นางสาว กรชนก ธราวัฒน์ชานนท์
601220161 นางสาว รวิวรรณ สมจิตประเสริฐ
601220162 นางสาว วรรษพร เฮ้งศิริ
601220163 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
601220164 นางสาว นันทวัน หม่ืนเดช
601220165 นาย ยุทธเดช ฤทธิแผลง
601220166 นางสาว กิติยา จอนเอียด
601220167 นางสาว ธนพร แหไธสง
601220168 นางสาว กชพรรณ บวรชัยฤทธ์
601220169 นางสาว สุวรีย์ แย้มขยาย
601220170 นางสาว นริศรา มาลัยวงศ์
601220171 นางสาว นารถระวี อ้นศรีสวัสด์ิ
601220172 นางสาว ภรปภัช ชัยรัมย์
601220173 นางสาว นันทา ทองประโคน
601220174 นางสาว ฐิติมา แก่นท้าว
601220175 นาย ทศพล พลคํามาก
601220176 นาย ตรีปกรณ์ บํารุงพงษ์
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601220177 นางสาว อรุณี พิกุลทอง
601220178 นางสาว หทัยชนก ปัญจมาตย์
601220179 นางสาว วรพร คติวิริยะ
601220180 นางสาว กมลวรรณ กฤตสัมพันธ์
601220181 นาย ไวศิษฎ์ อํ่าเอ่ียม
601220182 นางสาว สุดารัตน์ จันทะพร
601220183 นาย จักรพันธ์ หมอยาดี
601220184 นาย นพดล โสภณวรกิจ
601220185 นางสาว มลทิพย์ บุญชีวิต
601220186 นางสาว ปณิชา กิจพงศ์ศักดา
601220187 นาย กีรติ วัชระธํารงกุล
601220188 นางสาว คันธรส โชติวรรณ์
601220189 นางสาว สุรีย์พร รื่นรมย์
601220190 นาย พงษ์พันธ์ สุมาลี
601220191 นางสาว ธนันธร ปาละกูล
601220192 นางสาว เอลิน สุขสวัสด์ิ
601220193 นางสาว นันทนา มะโนปา
601220194 นาย การติมา เกตุหอม
601220195 นางสาว สุณีย์ แก้วปัญญาศารัศม์
601220196 นางสาว มณฑา วงศ์พุทธรักษา
601220197 นาย ธีรัตม์ เบาสันเทียะ
601220198 นาย องอาจ พันธ์ตา
601220199 นางสาว ณัฐพร ตักเตือน
601220200 นาย หฤทัย อินทร์อุไร
601220201 นางสาว นัดดา สุริยสมบัติสกุล
601220202 นางสาว นฤมล สิงห์กวาง
601220203 นางสาว ชมพูนุช ไปมูลเปี่ยม
601220204 นางสาว หทัยมาศ ศรีชมภู
601220205 นางสาว วรุณรัตน์ บูรณะกุล
601220206 นางสาว วิมลลักษณ์ พุ่มพิกุล
601220207 นาย ศุภกิจ นาเจริญ
601220208 นางสาว นุจรินทร์ พลหงษ์
601220209 นางสาว เพชรดาว กาเราะ
601220210 นางสาว ธัญญาภรณ์ รําเพย
601220211 นางสาว วราภรณ์ เสียงสวัสด์ิ
601220212 นาย สุกฤษฎิ์ ช่วยแก้ว
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601220213 นางสาว ศศิวิมล ผลพฤกษา
601220214 นางสาว เมธาพร ลมัยศรี
601220215 นาย สุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล
601220216 นางสาว ณัฐณิฏฐี โสภิณ
601220217 นางสาว มติมล แสงสว่าง
601220218 นางสาว ชื่นกมล จันสองสี
601220219 นางสาว หนึ่งฤทัย อินทรานุสรณ์
601220220 นางสาว กนกวรรณ ยะพรม
601220221 นาย ธนานันท์ ธรรมรัตน์
601220222 นาง สุภาภรณ์ ขุนทอง
601220223 นางสาว โสมธิดา สินธุกูฏ
601220224 นางสาว ถิรวดี จันทะรัง
601220225 นางสาว พิมพ์ชญา แตงเย็น
601220226 นางสาว สกุลพิชญ พรหมสิงห์
601220227 นางสาว ศุภมาศ เอ่ียมประชา
601220228 นางสาว จตุพรช์ สายควรเกย
601220229 นางสาว ชุติมา ศรินโรจน์
601220230 นางสาว อักษรศรี ชํานาญ
601220231 นาย ฐวิรัชญ์ สุริยวงศ์
601220232 นางสาว ธนวรรณ อุดมศักด์ิ
601220233 นางสาว อลีนา รัตนไพโรจน์
601220234 นางสาว อัจฉรี เหลืองเพชรงาม
601220235 นาย อิทธิศักด์ิ มีวัฒนะ
601220236 นางสาว นิศามณี ดิฐมาตย์
601220237 นาง พัชริน อุทัยสา
601220238 นางสาว พิมพ์ภัทร ฉันทวรศักด์ิ
601220239 นางสาว ศิรินันท์ โภคา
601220240 นาย วงศกร แก้วกุล


