
56020001 นางสาว สุนิสา ชามลตรี
56020002 นางสาว วิภาพร ชลพันธ์
56020003 นางสาว กิตติมาส อูปทอง
56020004 นางสาว พิมพ์ชนก ประสวนศรี
56020005 นางสาว สุจิตรา วิถี
56020006 นางสาว สุวรีย์ ไชยบรรจงศักด์ิ
56020007 นางสาว วีรารินทร์ สายสุพรรณ์
56020008 นางสาว ผกากรอง เครือบุตร
56020009 นางสาว สุภาพร สุดดี
56020010 นางสาว จิตบรรจง สิทธิจันทร์
56020011 นางสาว ปรางค์รักษ์ โพธิเ์ปีย้ศรี
56020012 นางสาว ชัชรีภรณ์ ด าริวิเศษ
56020013 นางสาว จุรีรัตน์ แสวงรักษ์
56020014 นางสาว ชริตา โทพิลา
56020015 นาย ชาลี จันสา
56020016 นางสาว ฐาณิญา สิงห์แจ่ม
56020017 นางสาว นิจวรรณ คะณาสาร
56020018 นางสาว เนตรดารา ลักษณะงาม
56020019 นางสาว พิชชาภัค พันธะศรี
56020020 นาย ธนาคาร ศรีนาม
56020021 นาย นายชาญชัย ทองค า
56020022 นางสาว มัณญ์ฐิกา จิกนอก
56020023 นางสาว ธณัฐชนก สร้อยทอง
56020024 นาย สาธิต สุขเกิด
56020025 นาง แพรวพรรณ มะลิวัลย์
56020026 นาง ศศิมา ค านึงผล
56020027 นาง ศรัณย์ชนก ปัดทุม
56020028 นาย อรัญ พรมวงศ์
56020029 นาย ศิรพล หลีน้อย
56020030 นางสาว นุชจิรา พูพวง
56020031 นาย วุฒินันท์ มาลีสิม
56020032 นางสาว กมลทิพย์ โสมาบุตร
56020033 นางสาว นฤมล ดวงสีดา
56020034 นางสาว ชลลดา ส ารวมรัมย์
56020035 นางสาว กฤตยา กิ่มเกล้ียง
56020036 นางสาว น้ ามนต์ สุวรรณวงศ์
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56020037 นาง วณัฐศญาณ์ ซ่ือสัตย์
56020038 นาย อนุตร หาวิชิต
56020039 นาย ประพันธ์ ชมภูพืน้
56020040 นางสาว ศยามล ตุงคะศิริ
56020041 นาย เศรษฐวุฒิ ถวิลไพร
56020042 นางสาว จุฑามาศ พันธุเ์พ็ง
56020043 นางสาว วิไลวรรณ ปรือทอง
56020044 นางสาว ดุษฎีพร แหวนวงษ์
56020045 นางสาว ศิริกานต์ กล่ินกุหลาบ
56020046 นาย ปารเมศ สีสาสีมา
56020047 นางสาว พรนภา มาตา
56020048 ว่าที ่ร.ต.หญิง อัขนิษฐ์ นามวงษ์
56020049 นางสาว สุชานาถ บัวงาม
56020050 นาย วรุฒิ กงนะ
56020051 นางสาว ปานไพลิน หีบแก้ว
56020052 นาย ณัฐศิลป์ กล่ินหอม
56020053 นางสาว ชนกานต์ นันทบุตร
56020054 นางสาว รพีพรรณ สีอาสนา
56020055 นางสาว ลัดดา คลังบุญวาส
56020056 นาย จักรพงษ์ จันทะวงษ์
56020057 นางสาว ปาริชาติ คะสุดใจ
56020058 นางสาว สุปราณี กลางวิชัย
56020059 นางสาว ณิชา บุญศิรินนท์
56020060 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์ขอนแก่น
56020061 นางสาว ปรีดาวรรณ โพธิศ์รี
56020062 นางสาว เฟือ่งฟ้า แนวกันยา
56020063 นางสาว ศิรินารถ ธุระกิจ
56020064 นางสาว ชุติมา ไชยจันทร์
56020065 นางสาว นุจิรา ศรีจันทร์
56020066 นางสาว เพ็ญพิชชา คงสักบัน
56020067 นางสาว ตฤณาพร นิลผาย
56020068 ว่าที ่ร.ต.หญิง กมลชนก ทองหมื่น
56020069 นางสาว ละออง รสชา
56020070 นางสาว วิลารัตน์ โสดาภินันท์
56020071 นางสาว ศรินญา วงษาลี
56020072 นางสาว จิตนา อินโสม
56020073 นางสาว พรทิพย์ วังมนตรี
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56020074 นางสาว สมปอง ผลาผล
56020075 นาย พิทักษ์ ปิน่หอม
56020076 นาง ศิริบูรณ์ บุญญลักษณ์
56020077 นาย ธนวินท์ ดวงปากดี
56020078 นาย สุเชษฐา พรหมประเสริฐ
56020079 นางสาว ภาวดี ชุปวา
56020080 นางสาว อริยา ราวินิต
56020081 นางสาว อรวรรณ สว่างวงษ์
56020082 นางสาว นันทนา อัศดร
56020083 นาย วีระพล สายบัว
56020084 นางสาว จิราพร ดวงแข
56020085 นางสาว นิภาพร พันธ์ศรี
56020086 นางสาว อรอนงค์ เจริญผล
56020087 นาย จีระศักด์ิ วงศ์สิทธิ์
56020088 นางสาว วารุณี พันดวง
56020089 นางสาว กรรธิมา นาโสก
56020090 นางสาว อรุณภัสร์ ภ.กมลากุล
56020091 นาย มุรธา สิงหสุต
56020092 นางสาว นุชรา ไตรยสุทธิ์
56020093 นางสาว ทิชากร เนื่องเสวก
56020094 นางสาว พิศมัย จวบบุญ
56020095 นางสาว อาภัสรา รอดกลาง
56020096 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญทศ
56020097 นางสาว ฟ้ามุ่ย ทองเทพ
56020098 นางสาว มณีวรรณ สิทธิสาท
56020099 นางสาว ปรียาภัทร สาธรราษฎร์
56020100 นางสาว นฤมล แก้วขวัญ
56020101 นาย เสกสรร กุลสุวรรณ
56020102 นางสาว วรรณิศา กุลสุวรรณ
56020103 นาย ศักด์ิบุรุษ สุราวุธ
56020104 นาย เกียรติขจร ส่ิวไธสง
56020105 นางสาว ณัฐฐานันท์ พันธ์บุผา
56020106 นางสาว พัชรินทร์ วรสาร
56020107 นาง จงรักษ์ ทองอร่าม
56020108 นางสาว จุฑารัตน์ รังษา
56020109 นางสาว พรนิการ์ นาติโน
56020110 นางสาว ขนิษฐา วิชิต
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56020111 นางสาว มณีรัตน์ ค าจุมจัง
56020112 นางสาว ศุภกร เสนบุญมี
56020113 นางสาว รัตติยา ก้อนแก้ว
56020114 นางสาว แพรวพรรณ พากเพียร
56020115 นางสาว พัชรภรณ์ ชูรัตน์
56020116 นาง พัชรา ค าสอนทา
56020117 นางสาว อุมาริน จันทร์ประยูร
56020118 นางสาว สุภัทรา วงษ์เหม
56020119 นางสาว นาตยา เสนาพรม
56020120 นางสาว ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
56020121 นาง สิรินธร์ญา จ าปารักษ์
56020122 นางสาว อาทิตยา ซาเสน
56020123 นางสาว ฉัตรชนก บริบูรณ์
56020124 นางสาว วิจิตรา ทองบ่อ
56020125 นางสาว พิมพ์ประไพ สิงหะ
56020126 นาย ศราวุธ ธรรมสัตย์
56020127 นางสาว นฤมล ธารารมย์
56020128 นางสาว ธิดารัตน์ ค าทุม
56020129 นางสาว กรวิภา ระดาบุตร
56020130 นาย อาทิตย์ ค าโสมศรี
56020131 นางสาว พิมพ์สร อาสาราช
56020132 นางสาว พิกุลรัตนา ลาฟอง
56020133 นางสาว ปัทมา โพธิปัด
56020134 นางสาว จันทร์เพ็ญ นวนเทศ
56020135 นาย สถาพร แก้วกนก
56020136 นางสาว ชมภูนุช เพียรคุ้ม
56020137 นางสาว วรรณภา ทองศรี
56020138 นาง ศุพัชรินทร์ อรรถวิเศษ
56020139 นาย จรูญวิทย์ พระพรหม
56020140 นาย วีระภัทร พระพรหม
56020141 นางสาว สุภาพร อัครธรรม
56020142 นางสาว กมลวรรณ ขันค า
56020143 นาย สุบิน จันทร์เภา
56020144 นางสาว สุดาพร ศิริวาลย์
56020145 นางสาว พรรณิภา สุพรรณผิว
56020146 นางสาว พัชนิดา บุญมาก
56020147 นาย เทวินทร์ บัวจูม
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56020148 นางสาว อาภาภรณ์ ชาวไร่
56020149 นางสาว วัชรา สองศรี
56020150 นาย ปภาวิชญ์ พิมพา
56020151 นางสาว รัทธยา ผลาโชติ
56020152 นางสาว สุพิณยา วงค์วรรณา
56020153 นาย สุนทร ผ่องพุฒ
56020154 นางสาว สุชานาฏ กนกหงษ์
56020155 นางสาว ธิษตยา เห็มภาค
56020156 นางสาว อัจฉรียา ยมรัตน์
56020157 นาย ณัฐพงษ์ ครองยุติ
56020158 นางสาว รัมภารมย์ ค าอุดม
56020159 นางสาว ประกายรัตน์ ศรีปัญญา
56020160 นางสาว เนตรชนก สาธุวงค์
56020161 นางสาว กัลตภัทร เชี่ยวชาญ
56020162 นาย อิทธินนท์ จ านงกิจ
56020163 นางสาว ณัชชา ศิริโภคานนท์
56020164 นาง ประไพภรณ์ ยาวะโนภาส
56020165 นางสาว พัชนี วงเวียน
56020166 นาย ผไทวัฒน์ ค้าคล่อง
56020167 นางสาว แพรวนภา เบ้าศรี
56020168 นาย สุภชัย วงศ์ทอง
56020169 นางสาว ปนัดดา บุญอาจ
56020170 นางสาว สุธิกาญจน์ มีธรรม
56020171 ว่าที ่ร.ต.หญิง สายขวัญ บุตรนาแพง
56020172 นาย ภักดี สุรเนตร
56020173 นาย เทอดภูมิ ทองอินทร์
56020174 นาย วสุ สุวรรณสมบูรณ์
56020175 นาง วรรณพร บุตรวงค์
56020176 นางสาว ดวงแก้ว กล่ินหอม
56020177 นางสาว จิรภิญญา วิโรจน์รัตน์
56020178 นางสาว ปอณรัตน์ ธงศรี
56020179 นางสาว จันทมณี มูลค าเหลา
56020180 นางสาว มณีนุช โพธิม์ั่น
56020181 นางสาว รัตนาพร ชฎาชัย
56020182 นางสาว วิภารัตน์ มัทกิจ
56020183 นางสาว พัชรินทร์ สาลีสุวรรณ
56020184 นาย กีรติ สุขรี
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56020185 นาย อนันตชัย ยมหงษ์
56020186 นางสาว สุกาญดา นิระภัย
56020187 นางสาว วิยะกาญจน์ จันทรมานิต
56020188 นาง สุวิมล จันทร์ทรง
56020189 นางสาว สุภาพร ถาปาลบุตร
56020190 นางสาว นันทนิตย์ แสงศรี
56020191 นางสาว อนุสรา พิลาวุฒิ
56020192 นาย ชัยนาท บุรีแสง
56020193 นาย สุทธิลักษณ์ ชื่นกมล
56020194 นาง ธิตินันท์ อุดแก้ว
56020195 นางสาว จิรัฐติกาล ค าผง
56020196 นางสาว กัลยา ปิยะวงษ์
56020197 นางสาว มาศสุภา ชาภักดี
56020198 นางสาว รุ่งทิวา นะราวัง
56020199 นางสาว กัญญาภา สุระมณี
56020200 นางสาว รัตติพร พันธะชุม
56020201 นางสาว คลียาภัทร์ อาษาวัง
56020202 นางสาว ภัทราพร พิมพ์ซา
56020203 นางสาว พจนีย์ ศรีบุรินทร์
56020204 นางสาว นันยุพา ปะจะตัง
56020205 นางสาว นุชจรินทร์ รันนัน
56020206 นางสาว วิชุดา วระสิงห์
56020207 นางสาว ปภาวริณท์ ว่องไว
56020208 นางสาว กชพร นิลจันทร์
56020209 นางสาว วิลาวัลย์ พฤกษชาติ
56020210 นางสาว อมรรัตน์ ค าศรี
56020211 นางสาว ชฎาภรณ์ ทิพย์รัตน์
56020212 นางสาว ปุณญวรรณ พรหมแก้ว
56020213 นางสาว ปิยะภัทร ทองมาก
56020214 นาย กิตติศักด์ิ พิมพ์บุญมา
56020215 นาย อิสราวัชร์ ฝ่ายคุณวงศ์
56020216 นางสาว เนตรทราย ตรงดี
56020217 นาย ไชยากร ล้ิมทองใบ
56020218 นางสาว วิภาวดี กัลยา
56020219 นางสาว จุฑารัตน์ วันชูเชิิด
56020220 นางสาว อินทุอร หมายศรี
56020221 ว่าที ่ร.ต.หญิง พิสมัย ผลถวิล
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56020222 นาง นริศรา ศรีปัดถา
56020223 นางสาว จิรัชยา พิรุณโสภา
56020224 นางสาว ศศิธร รุ่งเรืองเกษม
56020225 นางสาว พจนา หวานใจ
56020226 นางสาว จรรยพร ศรีษะแก้ว
56020227 นางสาว วราพร มุงธิสาร
56020228 นางสาว วรพัช ทองดีวัฒนะ
56020229 นาย รัฐสิทธิ์ ชมภูบุตร
56020230 นาย ศุภกร จันทรังษี
56020231 นาง มยุรี เทศนา
56020232 นางสาว ปัทมาภรณ์ แสนพล


