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36120001 นาย บุญเย่ียม ณ ลําปาง
36120002 นางสาว รุ่งอรุณ เจริญวัย
36120003 นาย ธนากร เถาวัลย์
36120004 นางสาว เพ็ญประภา นาทิพย์
36120005 นางสาว จรัสพร ดวงแก้ว
36120006 ว่าที่ ร.ต. หญิง ปิยวลี สุทธิธัญญะลักษณ์
36120007 นางสาว นารีรัตน์ พานทอง
36120008 นาย ดนภัทร สุทธกุล
36120009 นางสาว อารีย์ นิลอร่าม
36120010 นาย ปรัชญา ชัยปรัชญ์
36120011 นางสาว อุมาภรณ์ เทศทอง
36120012 นาย พงษภัทร จันทร์มา
36120013 นาย ณัฐปคัลป์ ทองสุขแก้ว
36120014 นาย ดุสิต นํ้าใส
36120015 นาย ณฐภพ ณ นครพนม
36120016 นาย บัญชา ถนอมเสียง
36120017 นางสาว นัทธมน ธิขวัญ
36120018 นางสาว ขจรพรรณ ก้อนแก้ว
36120019 นาย ดนัยพงศ์ สุคันธมาลา
36120020 นาย กัณวรรษ์ ประจันทร์
36120021 นาย พสิษฐ์ ธนัชพรนิวัตน์
36120022 นาย นราศักด์ิ เขียวประเสริฐ
36120023 นาย กีรติ รอดเวียง
36120024 นาย สุธรรม บุญศรี
36120025 นาย วิชัย ประก่ิง
36120026 นาย วรวิช ช่ืนเจริญสุข
36120027 นางสาว ครองขวัญ ริยะปาน
36120028 นาย ปิยะพงษ์ พงลังกา
36120029 นาย ศุภณัฐ หมื่นทิ
36120030 นาย จักรพันธ์ หาญภักดีสกุล
36120031 นาย ชนาธิป เรืองโพธ์ิ
36120032 นางสาว ธัญลักษณ์ เต็งพานิชกุล
36120033 นาย นําชัย วงศ์ต๊ะมา
36120034 นางสาว ทิพาวรรณ บัวนาค
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36120035 นาย พงศกร อินทนนท์
36120036 นาย เกรียงศักด์ิ สุดชาวนา
36120037 นาย มารุต กตัญญู
36120038 นาย พงศธร ดวงตาดํา
36120039 นางสาว พรนิภา สองสนิท
36120040 นาย ธนวัฒน์ ศรีสอาด
36120041 นาย สันติราษฎร์ พุทธา
36120042 นางสาว ทัศนีย์ คําพรม
36120043 นางสาว บุญยานุช พลอยทํา
36120044 นาย ธนชัย วงษา
36120045 นางสาว นุชนาฎ ไชยวงค์
36120046 นาย อํานวย หยกสินพูนทวี
36120047 นางสาว อรธิชา วันตัน
36120048 นาย พลอธิป เทพโพธา
36120049 นางสาว ดลยา จําปา
36120050 นาย นราวิชญ์ หนองช้าง
36120051 นาย พงษ์ศักด์ิ จันธิมา
36120052 นางสาว ปติญณา กว้างนอก
36120053 นางสาว นันทิกานต์ เป็นดี
36120054 นาย วีรวงศ์ รอดบน
36120055 นางสาว นารีลักษณ์ ปะละใจ
36120056 นาย ชัยพร นันธิกุล
36120057 นางสาว จารุภัทร เอ่ียมสะอาด
36120058 นาย ศรัณย์ ตุ้ยเป็ง
36120059 นาย สุรชัย กาบเก้ียว
36120060 นาย พีรณัฐ มีเจริญ
36120061 นาย ธีรพงศ์ คํามูล
36120062 นาย ณัฐพล พิทักษ์ ณัฐพล พิทักษ์
36120063 นาง พรพิมล สุย๊ะต๊ะ
36120064 นางสาว พัชรินทร์ ใจเสน
36120065 นาย ณัฐพล อินต๊ะจัง
36120066 นางสาว รุ่งรวี ทรัพย์เกรียงไกร
36120067 นาย บุญย่ิง เมืองช่ืน
36120068 นาย ธนันณัฏฐ นําชัยรุ่งรัศมี
36120069 นาย ณัฐวุฒิ ถาวร
36120070 นาย ภคิน ชูนิจธนกุล
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36120071 ว่าที่ ร.ต. กัมปนาท หมื่นใจ
36120072 นาย ธีระศานต์ ธงสิบสอง
36120073 นางสาว ณัฐนรี สุขสอน
36120074 นาย สัณฐิติ ดาวฤกษ์
36120075 นาย จักรพันธ์ ชิณะวงศ์
36120076 นาย ตรีเทพ สมหวัง
36120077 นางสาว ศุทธานันท์ ยะปะนันท์
36120078 นาย ชโลธร โก้สกุล
36120079 นาย ปรเมศร์ สวนแก้ว
36120080 นาย ศรัณยู ถิ่นหลวง
36120081 นาย ณัฐวัช ทองประศรี
36120082 นางสาว ปรียาภัทร์ มูลแก้ว
36120083 นาย ญาณัช บริสุทธ์ิซึ้งใจ
36120084 นางสาว อรสินีต์ อํานวยสุขวงศ์
36120085 นาย จักรกริช แก้วมา
36120086 นาย วชิรวิชญ์ แก้วชัยรัตนโชติ
36120087 นาย ศิวะ วิศิษฐผล
36120088 นาย จักรพันธ์ุ หล้าเฮือน
36120089 นาย กิตติพงษ์ ทะนะ
36120090 นางสาว เตนทรีย์ เกรอต
36120091 นางสาว พิมพ์ชฎา ชัยวุฒิ
36120092 นาย นัฐกิตต์ิ นันต๊ะเรือน
36120093 นาย เกรียงไกร สมใจ
36120094 นาย เอกรินทร์ ชัยวิรัช
36120095 นาย พิสุทธ์ิ สินพรหมมา
36120096 นาย ชยกร สัตย์ซื่อ
36120097 นาย วิทยา บรรทึก
36120098 นาย สุรภาส ชัยดํา
36120099 นาย ปธานิน จําศิล
36120100 นางสาว อารีรัตน์ เลี่ยมวิไล
36120101 นาย วัฒน์ธนเดช ชิณทวีทรัพย์
36120102 นาง ธนัชพร อ่ินแดง
36120103 นาย นรุตม์ ร้อยดาพันธ์ุ
36120104 นาย สุริยา นามมาลา
36120105 นาย รุ่งโรจน์ ศรีอุทัย
36120106 นางสาว อรุณรัตน์ พุทธเมฆ
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36120107 นาย พีระเดช ถวิลการ
36120108 นางสาว พัชราวรรณ บัวคํา
36120109 นางสาว ทิวาพร ดอนศิลา
36120110 นางสาว อัจฉริยา บุญช่วย
36120111 นาย สุวัธชัย ใจโปร่ง
36120112 นาย กิตติพงษ์ บังสันเทียะ
36120113 นาย ปันชัย ตุ้ยวงศ์
36120114 นาย จักรกฤษณ์ ป๋อพริ้ง
36120115 นาย สุรศักด์ิ สุวรรณกาศ
36120116 นาย ปฏิภาณ ปลอดกระโทก
36120117 นาย พิษณุ ภูสด
36120118 นางสาว สุดารัตน์ หอมนาน
36120119 นาย ทรงวุฒิ กาญจนโกศัย
36120120 นางสาว สุนิสา วรวงศ์ชัยกุล
36120121 นาย ณัฐพล ป่ินทอง
36120122 นางสาว สวรส อานันท์สันติ
36120123 นางสาว นาถรภี จําชาติ
36120124 นาย ธีรศักด์ิ ขัติใจวงค์
36120125 นาย ศิรวิทย์ จันทร์ทอง
36120126 นาย เลิศพงศ์ เตียวตระกูล
36120127 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ต๊ะต๊ิบ
36120128 นางสาว ภาวินี ดวงภูเมฆ
36120129 นางสาว ปณิดา นันทยานา
36120130 นาย เอกนรินทร์ หอมนาน
36120131 นางสาว ณัชชารีย์ อินทรประดิษฐ์
36120132 นางสาว ภัทรติญา อารีเอ้ือ
36120133 นาย กิตติพร กลิ่นพงค์
36120134 นางสาว รุ่งนภา เกษณา
36120135 นาย ทศพล อินทร์คํา
36120136 นาย สุเมธ ศรีโสดา
36120137 นาย สืบพงศ์ ไหวพินิจ


