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36130001 นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณรัตน์
36130002 นางสาว ศกลรัตน์ ลครไชย
36130003 นาย วงศพัทธ์ ป๋ันจา
36130004 นางสาว จีรนันท์ บุตตะโคตร
36130005 นาย สุรไกร จรลี
36130006 นาย เอกชัย คําเมือง
36130007 นางสาว พิมลพรรณ อายุยืน
36130008 นางสาว จารุวรรณ วงศ์วรรณกรณ์
36130009 นางสาว ปนัดดา ปานเกิด
36130010 ว่าที่ ร.ต. ทวีวุฒิ พรมภักดี
36130011 นางสาว เมธาวี ปัญญาเหมือง
36130012 นางสาว สุพิณญา มีชน
36130013 นางสาว ชนิตา ทิศเป็ง
36130014 นาย เกรียงศักด์ิ สาสนาม
36130015 นางสาว วัชริญา อินต๊ะนา
36130016 นางสาว อารียา กาวิละ
36130017 นางสาว ศิริลักษณ์ รัตนประดิษฐ์
36130018 นางสาว ชลิตา สายนํ้าเย็น
36130019 นางสาว ปวีณา คํานิล
36130020 นาย สิทธิศักด์ิ คําแปง
36130021 นาย ศิมารมณ์ คงเมือง
36130022 นาย นายภิญโญ ดวงจําปา
36130023 นาย พัฒนสิน อําขํา
36130024 นางสาว ปรมาภรณ์ ฉิมทับ
36130025 นางสาว ชลธาร ฤกษ์นําผล
36130026 นางสาว ธัญญกร กุลณา
36130027 นางสาว ธวัลกร นันต๊ะ
36130028 นางสาว นันทริกา ทิพย์เจริญ
36130029 นางสาว ธารทิพย์ ตันกุระ
36130030 นาย ณัชพล ติง
36130031 นาย วัฒนา สุชัยวรรณ์
36130032 นางสาว สุกัญญาดา ธรไชยวุฒิ
36130033 นาย วาทิน กุลนาวงค์
36130034 นางสาว นภา นาดี
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36130035 นางสาว ชัชฎา หล้าคํามูล
36130036 นางสาว สุภาลักษณ์ วีระชาติ
36130037 นางสาว ตรีนภา พูลสวัสด์ิ
36130038 นางสาว นิศากร จันทรา
36130039 นางสาว วราภรณ์ กองแก้ว
36130040 นางสาว ธัญญภัสร์ อุตศรี
36130041 นางสาว นฤมล แจ่มทุ่ง
36130042 นางสาว วรารัตน์ พุ่มพวง
36130043 นาย ศุภชัย ทองตุ่ม
36130044 นาย ณัฐธิกร แสนอุ่น
36130045 นางสาว กรรณิการ์ จันทา
36130046 นาย ชัยพร ครองแสนเมือง
36130047 นาย อนุรักษ์ สบหลม
36130048 นางสาว โสภิดา ไทธานี
36130049 นางสาว สุพรรณิการ์ พอสม
36130050 นาย เอกพล เทียมแสน
36130051 ว่าที่ ร.ต. หญิง อัมพวา เลื่องลือ
36130052 นางสาว อาทิตยา เช้ือสุยะ
36130053 นางสาว สร้อยสนม กอบคํา
36130054 นางสาว อิทธิพร อดออม
36130055 นางสาว ธนพร ชัยมณีย์
36130056 นางสาว วรรณภา ดีแล้ว
36130057 นางสาว พัชราภร สิทธิ
36130058 นางสาว กชนุช อุส่าห์ กชนุช อุส่าห์
36130059 นางสาว สุรีรัตน์ โพธ์ิศรี
36130060 นางสาว ศิริมาศ สืบจากถิ่น
36130061 นางสาว วรัญญา ปาละกูล
36130062 นาย พงศธร ใจดี
36130063 นางสาว พิราวรรณ สุดสม
36130064 นาง กัญญ์พิชญา กุลศรีไชย
36130065 นางสาว ณัฐกฤตา ดวงแก้ว
36130066 นางสาว อัจฉรา ดีปินชัย
36130067 นางสาว นิภาพร พิมเสน
36130068 นางสาว ฐิติชญา หัวเมอืงแก้ว
36130069 นางสาว สกุลทิพย์ ไพศาลศักด์ิ
36130070 นางสาว กรวิกา จันทร์วิลัย
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36130071 นางสาว ศิริโสภา มูลศิริ
36130072 นางสาว อรวรรณ นาคสังข์
36130073 ว่าที่ ร.ต. หญิง ภัทรวดี อินทา
36130074 นางสาว วรรณวรา คําช่ืน
36130075 นางสาว ณัฐกานต์ องศ์ฐานานุศักด์ิ
36130076 นางสาว ชุติกาญจน์ ไชยถาวร
36130077 นางสาว ไตรรัตน์ ผาบสละ
36130078 นาย ธนพล ไชยพันธ์
36130079 นางสาว ภัทรวดี รักศักด์ิศรีงามตา
36130080 นาย วุฒินันท์ ใจบุญมา
36130081 นาย พงษ์ดนัย จันปัญญา
36130082 นางสาว สุนันทา มีแก่น
36130083 นาย จักรกฤษณ์ ข่ากระโทก
36130084 นางสาว อมรรัตน์ ม้ายอง
36130085 นางสาว กวิสรา ไชยมิ่ง
36130086 นาย ธงชัย แก้วรัตถา
36130087 นางสาว ชฎาภรณ์ ไชยมงคล
36130088 นางสาว สุนิสา แก่นนินทร
36130089 นางสาว สุภาวดี อินนันใจ
36130090 นาย เรวัต มูลที
36130091 นาย นภสินธ์ุ ชุมดวง
36130092 นางสาว สิรภัทร กลิ่นจันทร์
36130093 นางสาว มานิตา อุ่มมี
36130094 นางสาว ธันย์ชนก เรืองจํานงค์ศิลป์
36130095 นาย ทวีศักด์ิ ขัติยศ
36130096 นางสาว พราวสินีณัฐ การย์โอฬาร
36130097 นางสาว สุชัญญา ฉลอม
36130098 นางสาว ณัฐชนันท์พร จันทรังษ์
36130099 นาย นคร สอนสมฤทธ์ิ
36130100 นางสาว วัชริณี ไทยศิลป์
36130101 นางสาว เพราพิลาส สัมพันธสิทธ์ิ
36130102 นางสาว ศิรินภา ไวทยาวัฒน์
36130103 นางสาว ทิพย์วรรณ ผากิม
36130104 นาย ธีระยุทธ ราชวงค์
36130105 นางสาว วรรณพร ไพชยนต์
36130106 นางสาว อังคณา คํารังษี
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36130107 นางสาว อุษา หาญอุ่น
36130108 นาย ธีรภัทร แดนเหมือง
36130109 นางสาว แจ่มจิต ก่ิงกํ้า
36130110 นางสาว รัชฎาภรณ์ สมประเสริฐ
36130111 นางสาว วริษฐา แก้วตา
36130112 นางสาว รุจิรา ศรีสมครุฑ
36130113 นางสาว พรสุดา ทองวิธิ
36130114 นางสาว ณัฐพร เดชธรรม
36130115 ว่าที่ ร.ต. ระเริง ศรีสุข
36130116 นางสาว พรพิรุณ ใจมิภักด์ิ
36130117 นาย วรชัย นาคประนิล
36130118 นางสาว ชลนิชา จันทร์แป้น
36130119 นางสาว นภสร ผาเพียว
36130120 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไฝทอง
36130121 นางสาว รัชนีวรรณ ไชยอักษร
36130122 นางสาว ชมพูนิกข์ ณ นคร
36130123 นางสาว กาญจนา วงษ์เบาะ
36130124 ว่าที่ ร.ต. หญิง สุพรรณี ขุนใหญ่
36130125 นางสาว สุภาพร พาหวิน
36130126 นางสาว สวรินทร์ สารสมุทร
36130127 นาย สุริยัน วงษ์กระนวน
36130128 นางสาว วัลย์ลดา สิทธิดา
36130129 นาย เกรียงศักด์ิ เม่นเผือก
36130130 นางสาว วิมลฉัตร สุดวิลัย
36130131 นาย นัทธพงศ์ เวียงสาม
36130132 นาย พงษ์นิวัฒน์ ขันธ์ถม
36130133 นางสาว เลขยา สุทธิพล
36130134 นางสาว นนทิยา สุขสําราญ
36130135 นางสาว กมลชนก ทิใหม่ธง
36130136 นางสาว อภิญญา นรินทร์
36130137 นางสาว วิชญาพร มะลิซ้อน
36130138 นางสาว ณัฐวลัญช์ คํางา
36130139 นางสาว วิภาพร กุณวงค์
36130140 นาย พฤกษ์ ปลงใจ
36130141 นาย ชวัลกร เสนสนาม
36130142 นางสาว หทัยรัตน์ ต๊ะจีนา
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36130143 นางสาว มณิสรา ขันทะสาร
36130144 นาย สุนทร ปัญญาดี
36130145 นาย ปิยะ กุลเพชร
36130146 นางสาว ณัฐริกา ทาสุวรรณ์
36130147 นาย ณัฐพล ไชยวงศ์
36130148 นางสาว ปาลิกา กระเสาร์
36130149 นางสาว ปิลัณฑริกา คําวงค์
36130150 นางสาว ศิรินพร หาญเสือ
36130151 นางสาว ธัญลักษณ์ กันคุ้ม
36130152 นาง เนาวรัตน์ ชุ่มเย็น
36130153 นางสาว พงศ์สุดา พรมแพง
36130154 นาย ธนากร ใสโศก
36130155 นางสาว ธมณภัทร คําแก้ว
36130156 นาย พีระพล โพธ์ิศรี
36130157 นางสาว นภาพร แก้วทิพย์
36130158 นางสาว พัณนภา กะแก้ว
36130159 นางสาว กัญญาภัค ล้วนงาม
36130160 นางสาว ภูริชญา มีแก้ว
36130161 นางสาว รัชนีกร บุญเป็ง
36130162 นางสาว สิริยา ภูตาสืบ
36130163 นางสาว วีณากร แสงสุข
36130164 นาย นเรนทรา มาน้อย
36130165 นางสาว พัชริดา สุขแช่ม
36130166 นางสาว ณัฐธภา มีศรี
36130167 นางสาว ณฐพร เนตสุวรรณ์
36130168 นาย ณัฐพล บุญเกตุ
36130169 นางสาว เบญจรัตน์ พรานระวัง
36130170 นาง ศศิธร มิ่งเช้ือ
36130171 นางสาว กมลวรรณ ทวีสัตย์
36130172 นาย มีชัย เวียงคํา
36130173 นางสาว จินตนา แก้วใส
36130174 นางสาว นัยน์ปพร ขาใจ
36130175 นางสาว ทวีพร บุญโกย
36130176 นางสาว กฤตพร กมลเสาวภา
36130177 นาย รัฐเขต สมฤทธ์ิ
36130178 นางสาว อณัฐญา โสดาแก้ว



6

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

36130179 นางสาว ชุติมา ราชาตัน
36130180 นาย ถิรพันธ์ ป่ินหย่า
36130181 นาย นิพิฐพนธ์ คํายศ
36130182 นางสาว มนัชญา นันทพิฎฐ์
36130183 นางสาว กรรณิการ์ วงศ์ฉายา
36130184 นาย ตรีเพชร พิกุนทอง
36130185 นางสาว ชนม์ณิภา รัตนกันทา
36130186 นางสาว ดาราวรรณ สรรสม
36130187 นาย ทัตชัย อยู่ดี
36130188 นางสาว พชรพร ท้าวมหาวรรณ์
36130189 นางสาว กัญจน์ปวีณ์มุก ฉายานามชัย
36130190 นาย คมกริช ไชยยะ
36130191 นางสาว รัตนากร ธงฤทธ์ิ
36130192 นางสาว พิมพกานต์ แก้วจี๋
36130193 นางสาว แพรวพลอย จันทนาประเสริฐ
36130194 นาย ดรัณภพ แซ่เล้า
36130195 นาย พันธ์ุนิกร สุทธพันธ์
36130196 นางสาว วิไลวรรณ ศรีผึ่งจั่น
36130197 นางสาว วารุณี กาศสกุล
36130198 นางสาว กมลรัตน์ อาทะวงศ์
36130199 นาย เกียรติศักด์ิ พุกอ่อน
36130200 นาง ฐิติมา อ้วนแก้ว
36130201 นางสาว จุฬารัตน์ ศรีอําพร
36130202 นางสาว กิตติยา โตสงคราม
36130203 นางสาว กมลวรรณ อุพลเถียร
36130204 นาย อภิสิทธ์ิ สุนันต๊ะ
36130205 นางสาว ทิพยวารี รัตนตรีประสาน
36130206 นางสาว รัตติกาล สุขย่ิง
36130207 นางสาว ณทัยชนก แก้วกลม
36130208 นาง ชนิดา ศรีสวรรค์
36130209 นางสาว วรัญญา อุปนันชัย
36130210 นาย ฐิติวัสส์ ศรีสวรรค์
36130211 นางสาว ณัฐนันท์ คําเกตุ
36130212 นางสาว ชุติกาญจน์ ปานมา
36130213 นาย พัชรพล ชัยบุรี
36130214 นางสาว สุธาสินี ปัญญาศรี
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36130215 นางสาว ปฐมาวดี เย็นคต
36130216 นางสาว วรัญญา เสาสีนาด
36130217 นางสาว วิภัสรา เทียบนํ้าอ่าง
36130218 นางสาว ศีตลา เจนอ่าน
36130219 นาย กนิษฐ์ แก่นจันทร์
36130220 นางสาว เบญจวรรณ หมื่นจันทร์
36130221 จ่าอากาศตรี ศุภณัฐ อินอานา
36130222 นางสาว กันตินันท์ กาศเกษม
36130223 นางสาว จิราภรณ์ เหมืองอินต๊ะ
36130224 นางสาว วรลักษณ์ คงจินดามุณี
36130225 นางสาว ปรียาภรณ์ ภักดี
36130226 นางสาว กรรณิการ์ หลวงสืบ
36130227 นาย นิติ ศรีจันทร์
36130228 นางสาว อุทุมพร ปุนไธสง
36130229 นาง ศุพันธณัฐ อุ๊ดปวง
36130230 นาย ภานุวัฒน์ ท้าวจันทร์
36130231 นางสาว ภัทราวรรณ ขันธิวงค์
36130232 นางสาว หทัยรัตน์ กุลศรีไชย
36130233 นางสาว นันทัชพร วัฒนสมบัติ
36130234 นาย รัชพล ฤทธิศร
36130235 นางสาว กัญญารัตน์ เชียงแขก
36130236 นาย ธนลภย์ ชุนณวงษ์
36130237 นาย จารุชา โรจนอุดมพร
36130238 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์ขุนทด
36130239 นาย สมพงษ์ ศรีคําหน้อย
36130240 นางสาว กนิษฐา งูทิพย์
36130241 นางสาว เรวีญา คําปลุก
36130242 นางสาว มนัสชนก เต๋ยะ
36130243 นางสาว อัจฉรา อภัยกาวี
36130244 นาย ณัฐวุฒิ ณ นคร
36130245 นางสาว ชนัญชิดา ก้อนคํา
36130246 นาย อานนท์ ศรีพนัสกุล
36130247 นาง กัลยา สองเมืองแก่น
36130248 นางสาว ศศิธร ศรีวิวัฒน์
36130249 นางสาว ศุภรดา อินต๊ะยศ
36130250 นางสาว สวรส กลิ่นเกตุ
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36130251 นาย จักรกฤษณ์ เตชสิทธ์ิตรัย
36130252 นางสาว กนกกาญจน์ สุวรรณ
36130253 นางสาว อรอุมา หร่ังเพ็ชร
36130254 นางสาว ศิริรัตน์ เขมาภิรมย์
36130255 นาย ศรัณยู โชคภูริสกุล
36130256 นางสาว ศิราวัลย์ อินตาจัด
36130257 นางสาว พิชญาดา ทะนันไชย
36130258 นางสาว ศรัญญา วรรณเจริญ
36130259 นางสาว ภคพร ไหสุภา
36130260 นาย ภานุพงศ์ เพ็ชรหาญ
36130261 นาย อิสระพงศ์ กาจสาริการณ์
36130262 นาย จิรัฏฐภัทร ทราฤทธ์ิ
36130263 นาย วิษณุพงษ์ ลีจ้อย
36130264 นาย ธนวัฒน์ ธิบดี
36130265 นางสาว ญาสุมินทร์ สมนาม
36130266 นางสาว นโรบล ใหม่เฟย
36130267 นางสาว ชลธิชา ถาโล
36130268 นาย พงศกร สุมงคล
36130269 นาย ศิวะทัศน์ แพรวัฒนะสุข
36130270 นาย พิทักษ์พงศ์ คําครุฑ
36130271 นางสาว กาญจนา นุ่มนวล
36130272 นางสาว มุทิตา คําลอย
36130273 นางสาว ภัทธิรา ไทธานี
36130274 นางสาว ฉัตรณฤภัทร ภัชญโสภา
36130275 นาย อํานาจ แผ้วสูงเนิน
36130276 นางสาว ชลิตา อ่ิมใจ
36130277 นางสาว คณภรณ์ ตาริน
36130278 นาง นิสานาถ ธงสิบสอง
36130279 นางสาว ชลิตา เมฆกวาว
36130280 นางสาว จิราพร ย่ีเทพ
36130281 นางสาว สุธิมา ศรีจันทร์
36130282 นางสาว วสุพร เลิศสุวรรณ
36130283 นางสาว พรรณทิพย์ ตาแปง
36130284 นางสาว นันทนัช พรมบาง
36130285 นางสาว จีรวรรณ ศรีนาค
36130286 นางสาว ณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง
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36130287 นางสาว พิยดา พุทธบัวถา
36130288 นางสาว ศศิธร นามูล
36130289 นาย อนุชิต พุทธวงศ์
36130290 นาย วัชระ สุวรรณไตรย์
36130291 นางสาว สุขมีนา ไชยชนะ
36130292 นาย จํารัส โสสาร
36130293 นางสาว ลีลาวดี ใฝ่กุศลขจร
36130294 นางสาว ฐิติมา ศรีกันชัย
36130295 นางสาว ศิริพร อินดี
36130296 นางสาว มลธิชา สนจุมภะ
36130297 นาย จักรพงศ์ กุลณาวงค์
36130298 นาย วิริยะ กองคํา
36130299 นางสาว อภิญญา กันทะวงค์
36130300 นางสาว ขนิษฐา โกมล
36130301 นางสาว มยุรี เลาศรี
36130302 นางสาว อภิชยา หาญยุทธ
36130303 นางสาว นภัสวรรณ สําอางค์
36130304 นางสาว สมฤดี โนจักร
36130305 นาย กรไกร ไชยสมทิพย์
36130306 นางสาว ใยไหม ปาละรัตน์
36130307 นาย ปรัชญา ค้าแก้ว
36130308 นาย อาทิตย์ โชติรัตน์กูล
36130309 นางสาว เมธินี บุญยะรัก
36130310 นางสาว นันทกา จันทร์อินทร์
36130311 นาย เอกลักษณ์ ทาอิน
36130312 นางสาว สาวิตรี แก้วกูล
36130313 นางสาว สมพิศ พงษ์สะพัง
36130314 นาง นงนุช กันทะมัง
36130315 นาง จินตกวี ตายอด
36130316 นางสาว ละมุล ลีประโคน
36130317 นาย มงคล อินถา
36130318 นาย ศิรสิทธ์ิ กมุทะรัตน์
36130319 นางสาว นฤดี พันธ์ุคุ้มเก่า
36130320 นางสาว กรรณิการ์ อายุมั่น
36130321 นางสาว นันทิพร เข็มทอง
36130322 นางสาว เยาวพา สีสังข์
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36130323 นางสาว จิราภรณ์ ใจผาวัง
36130324 นางสาว ทัศนีย์ ป่ินแพะ
36130325 นางสาว สรณิการ์ อินตาคํา
36130326 นาย จักรกฤษณ์ ธรรมรังกา
36130327 นางสาว เเพรวณภา พิจจรา
36130328 นางสาว กาญจนาพร เคนคําภา
36130329 นางสาว ผกามาศ สอนคําหาร
36130330 นาย สุขุม พวงขจร
36130331 นางสาว พรรณภิรมย์ บุญทรง
36130332 นางสาว ธิติมา พุ่มพฤกษ์
36130333 นาย กําภู มีสําลี
36130334 นางสาว วิไลภรณ์ จินะอินทร์
36130335 นางสาว สวรินทร์ อุตสาห์
36130336 นาย เจตณิพัทธ์ สายทอง
36130337 นาย เจษฎาวุธ คํามุงคุณ
36130338 นาย ศุภวัฒน์ ตลับทอง
36130339 นางสาว รัตนา ย่ิงดี
36130340 นางสาว อัญญารัตน์ คล้ายหัด
36130341 นางสาว สิริภัสสร มาวงษ์
36130342 นางสาว วรรณวิสา ถาปัน
36130343 นางสาว สุกัญญา อะทะเสน
36130344 นาย วราพงษ์ ยาใจ
36130345 นาย ศาศวัต สมัยรัฐ
36130346 นางสาว จิตรานุช เหมืองหม้อ
36130347 นาย ปฏิพล สารบูรณ์
36130348 นางสาว จิตติกานต์ ปงผาบ
36130349 นาย ทวีวัฒน์ ภารประสาท
36130350 นางสาว โสติรส ชะระ
36130351 นางสาว ทิพภาพร ติแก้ว
36130352 นางสาว ฐิติมาภรณ์ สังคง
36130353 นางสาว กุลภา ผาสุข
36130354 นาย พิบูลย์ เสือบาง
36130355 นางสาว กัญฐภา ตาบัว
36130356 นาย อานวา บิดี
36130357 นางสาว สุกัญญา ปากอง
36130358 นางสาว พัชรี ดีนา
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36130359 นางสาว ธุวพร ดอนนันชัย
36130360 นางสาว นุชนาฎ วงษา
36130361 นางสาว สุลิษา ว่องวาจานนท์
36130362 นาย เลอสรรค์ มงคล
36130363 นางสาว ศศิประภา แสงจันทร์
36130364 นาง ภุมรัตน์ จันทรศิริรัตน์
36130365 นางสาว พิมพิชาญ์ บวรยศวัฒน์
36130366 นางสาว ศันสนีย์ พ่อศรียา
36130367 นางสาว กนิษฐา อุทํากา
36130368 นางสาว มนัสชนก ด้วงมูล
36130369 นางสาว ณัฐติยากร มัชฌิมะ
36130370 นางสาว อมรรัตน์ กองแก้ว
36130371 นางสาว นิชชา พรวญหาญ
36130372 นาย กฤษดา จันทรวงศ์
36130373 นาย วาที จันทร์รุ่ง
36130374 นางสาว รัตนาวดี ขานโคกกรวด
36130375 นางสาว ธิดาทิพย์ พละ
36130376 นางสาว พรพณา สุรนิทร์
36130377 นาย เกียรติพงษ์ มะโนชมภู
36130378 นางสาว เสาวลักษณ์ บัวทะราช
36130379 นาย กิติพร เจียรสมจิตร
36130380 นาย ทรงยศ วงศ์ชัย
36130381 นาย สุโชค ใหญ่ไล้บาง
36130382 นางสาว จริยา สารเก่ง
36130383 นาย พนิพิมพ์ อินแถลง
36130384 นาง ภัทรวดี ก่ายแก้ว
36130385 นาย อธิวัฒน์ ทองขาว
36130386 นางสาว วีรดา ต๊ะเรือน
36130387 นาย จิรพัฒน์ คําอุ่น
36130388 นาย ศิวดุลย์ ฝั้นจูกูล
36130389 นาย อาสาฬวิทย์ เทพิกัน
36130390 นาย วีระพงษ์ การร้อย
36130391 นางสาว นํ้าผึ้ง ทองปลิว
36130392 นางสาว พรรณนิดา อินศา
36130393 นางสาว วณนีาฎ ฤทธิวรรณ
36130394 นาย จิรยุทธ์ กามนต์
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36130395 นางสาว กัลยกร โพธินนท์คําสี
36130396 นางสาว ประภัสสร หงษ์ใจ
36130397 นาย วรพล หล้าทา
36130398 นาย กันตวิชญ์ กิรีรักษ์
36130399 นางสาว ฐานิชยา หอมสุด
36130400 นางสาว วัชราภรณ์ ช่ืนชม
36130401 นางสาว จริยพรรณ พันธ์สมตน
36130402 นางสาว นฤมล มะโนสุวรรณ
36130403 นางสาว จารุวรรณ แสงศรีจันทร์
36130404 นาย รัตน์ธพล ปัญญามูล
36130405 นาย ธรณิศ มณีทอฃง
36130406 ว่าที่ ร.ต. เมธาวุฒิ เครือเหมย
36130407 นางสาว วราภรณ์ ปัญญาคง
36130408 นางสาว รัตนาภรณ์ ถาวร
36130409 นาย เสฎฐวูฒิ ท้าวแก้ว
36130410 นางสาว ชนัฐกาญจน์ สุวรรณการ
36130411 นางสาว ณิชาพร โปธาคํา
36130412 นางสาว ชนสิรา ปันปิง
36130413 นางสาว เกวลิน คําอินสม
36130414 นางสาว จิราพร นาดี
36130415 นางสาว จิราภรณ์ ยาสมุทร
36130416 นาย ศุภศิษฏ์ โปทิ
36130417 นางสาว ศิริวรรณ โอดนัน
36130418 นางสาว สรารัศมิ์ มีบุญ
36130419 นางสาว ขนิษฐา หนูกูล
36130420 นาย ณัฐกุล วงศ์กา
36130421 นางสาว คณิตา โรจนวิจิตร
36130422 นางสาว นิภาพร สิทธิกัน
36130423 นาย เกียรติปพัฒน์ จันศรีษร
36130424 นางสาว อภิสรา มีสุข
36130425 นาย ภานุเดช บุญชู
36130426 นาย อชิรวิทย์ เสืองามเอ่ียม
36130427 นางสาว มฆวัน แสงวิเศษ
36130428 นางสาว ทิพานัน ไข่แก้ว
36130429 นางสาว รสริน มะณีกาศ
36130430 นางสาว ชญามน จันอูน
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36130431 นางสาว รัชดา จินดาขัด
36130432 นาย กวินท์ คําปาละ
36130433 นาย พงศ์วิสิฐ คํายันต์
36130434 นางสาว ดาราวรรณ จันต๊ะหล้า
36130435 นางสาว นภาภรณ์ ทรงประศาสน์
36130436 นาย จันทร์ดา สันทาลุนัย
36130437 นาย จิรพงศ์ บุญญานุพงศ์
36130438 นาย คุณากร ใชยเสน
36130439 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวิเศษ
36130440 นางสาว จันทกานต์ กันอินทร์
36130441 นาย พุทธิชัย ดวงคํา
36130442 นางสาว จุฑามาศ ขัดมะโน
36130443 นางสาว ชุติญาดา สีชมภู
36130444 นางสาว นวาระ จันทรวรชาต
36130445 นาง ณัชชา ทองแสน
36130446 นางสาว กุลนันทน์ จากศรีพรหม
36130447 นางสาว ชนาพร ยักครินทร์
36130448 นางสาว อัญธิกา งานขยัน
36130449 นางสาว อัญชลี ชัยรัตน์
36130450 นางสาว วรรณภรณ์ ดวงรัศมี
36130451 นางสาว คณิตา ปัญโย
36130452 นาย ก้องภพ จมมา
36130453 นางสาว ชมพูนุท นัคราจารย์
36130454 นางสาว ภัครัมภา เมืองลอย
36130455 นางสาว รุ่งรพัฒน์ ธนัชทักษนันทน์
36130456 นาย นิเวศน์ จันต๊ะตึง
36130457 นางสาว กมลรัตน์ เพตะกร
36130458 นาง จิตตินี วีระพันธ์
36130459 นางสาว พรทิพย์ แนวทัด
36130460 นางสาว ปณิสรา หลวงสุ
36130461 นาย ก้องภพ เสนนันตา
36130462 ว่าที่ ร.ต. วสันต์ จันทร์โอภาส
36130463 นางสาว กัญญารัตน์ เวียงยา
36130464 นางสาว วลิษา แสนอุ้ม
36130465 นางสาว บัณยดา คําปาตัน
36130466 นาย วิษณุพงศ์ พรมยะ
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36130467 นาย ธีระภัทร ไชยบุญเรือง
36130468 นางสาว เนตรนภา โพธ์ิศรีรัตน์
36130469 นางสาว ณัฐรินีย์ โปทา
36130470 นางสาว วิลาวัลย์ อัญญะโพธ์ิ
36130471 นางสาว เกษมณี เขียวบุตร
36130472 นางสาว แสงเทียน พันมา
36130473 นาย ปิยฉัตร ซาวคํา
36130474 นางสาว รัตนาภรณ์ ยอดยา
36130475 นางสาว พรจิตรา ป่าธนู
36130476 นางสาว สาวิตรี เนตรวงศ์
36130477 นางสาว ขวัญฤทัย จันทรักษ์
36130478 นาย ฐาปกรณ์ นุ่มนวล
36130479 นาย ตุลาชัย ไวโย
36130480 นางสาว ณัฐชานันท์ สืบสิงห์
36130481 นางสาว นวลฉวี สูตะบุตร
36130482 นาย อนุรักษ์ ดีนุ่ม
36130483 นางสาว ลลิตา ทาโสด
36130484 นาย ธนพล น้อยนันท์
36130485 นางสาว ธีราพร ศรีมหาพรม
36130486 นางสาว กัลยา อุปะสุขิน
36130487 นางสาว กันยพัชร์ ไตรทรัพย์
36130488 นางสาว ปวิชญา ยานะฝั้น
36130489 นางสาว ญาธิป คําทา
36130490 นางสาว บวรพรรณ บุณยาขุ
36130491 นาย เจตน์สฤษฏ์ิ ทาเกิด
36130492 นางสาว นิศานาฏ นามวงค์
36130493 นางสาว จิรานันท์ สมจิตต์
36130494 นาย ปริตต์ เจริญสุพัตราชัย
36130495 นางสาว อรนุช หมื่นโฮ้ง
36130496 นางสาว รวิภา เรืองประดิษฐ
36130497 นางสาว ณัฐชยา มหาสุวรรณ
36130498 นาย กิติศักด์ิ ทองมีทิพย์
36130499 นาย อนุพงศ์ แก้วดํา
36130500 นาย กอบชัย จันทร์ผง
36130501 นาย มิตรภาพ ศรใีส
36130502 นาย เกรียงศักด์ิ สังขรัตน์
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36130503 นาง นิชาภัทร เสนานุช
36130504 นางสาว วิภาวรรณ พิพิธเศร้า
36130505 นางสาว นริศรา ทานท่า
36130506 นาย อิสระ ด้วงฉิม
36130507 นางสาว แพรพลอย ต๊ะปวน
36130508 นางสาว ธิดาทิพย์ ศักด์ิสิทธานุภาพ
36130509 นาย พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก
36130510 นางสาว รัตติยา ปายแสง
36130511 นาย นพรัตน์ ปัญญาบํารุงธรรม
36130512 นาย คุณานนต์ วรรณสาร
36130513 นางสาว อัมรา รํามะตี
36130514 นางสาว ดลยา ขุนหีต
36130515 นาย กรรณรงค์ บุญเรือง
36130516 นางสาว ช่อผกา ใจหนัก
36130517 นางสาว สุภัทรา สาริกา
36130518 นางสาว สายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร
36130519 นางสาว อุทุมพร บวรสกุลชัย
36130520 นางสาว อริศรา พิมพ์สราญ
36130521 นางสาว กรธิกา  ิสิทธ์ิฤกษ์
36130522 นางสาว ธิดารัตน์ ตาปัญญา
36130523 นาย ทนุเดช ไทยสนธิ
36130524 นาย ธีรชาติ แปงใจ
36130525 นางสาว พัชรี มีทองคํา
36130526 นาย อภินันต์ ทองกอบสม
36130527 นาย ปิยังกูร ปันชะนะ
36130528 นางสาว ปัทมาพร ราชสุวรรณ
36130529 นางสาว มิลิน ขันธะติวงศ์
36130530 นางสาว ธัญญารัตน์ อุตมา
36130531 นางสาว นํ้าสังข์ หนูฤทธ์ิ
36130532 นางสาว พรรณทิวา นันทวรรณ์
36130533 นางสาว พัชริดา บุญไชยโย
36130534 นางสาว ศิริลักษณ์ ไข่คํา
36130535 นาง วาสนา พุทธนะ
36130536 นางสาว วราพรรณ เครือมา
36130537 นางสาว เยาวภา อวดผล
36130538 นางสาว กานต์วิสา เลศิคอนสาร
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36130539 นาย ธนสินธ์ุ ปละอุด
36130540 นาย ประวีร์ พังจันตา
36130541 นาย สืบพงษ์ พันธ์ุทอง
36130542 นางสาว วิชชุดา ชัยนิพพันธ์ุ
36130543 นาย ธีรวุฒิ เขียวปัญญา
36130544 นางสาว เอมมิกา หนองกาวี
36130545 นางสาว อัจฉราวดี กําจัดภัย
36130546 นางสาว วรรณนิภา บุตรศรีภูมิ
36130547 นาง เรณู กันทบุตร
36130548 นางสาว กฤตชญา เจริญสุข
36130549 นาย คณาธิป ศรีรัตโนภาส
36130550 นาย ธนพงศ์ ใหม่จันทร์
36130551 นางสาว กมลชนก กบกันทา
36130552 นางสาว บุษกร ปัญญาทิพย์
36130553 นาย ธนากร ปาเต็ม
36130554 นาย นวพงศ์ สุทธิ
36130555 นางสาว สุพัตรา ปัญญาคณุ
36130556 นาย เอกรัฐ วัฒนะ
36130557 นาย ธีร รัฐ เที่ยงสาย 
36130558 นางสาว เศรษฐินี หนูชู
36130559 นางสาว ศิริพร สุขนิตย์
36130560 นางสาว ระพีพรรณ วงค์พุทธคํา
36130561 นางสาว พรรัตน์ จันทรางกูร
36130562 นางสาว วิรัลนัฐ หิรัญสุทธ์ิ
36130563 นางสาว รุจิรดา ใหม่ตัน
36130564 นางสาว หทัยชนก พรมท้าว
36130565 นาย มารุต เนตรวิลา
36130566 นางสาว กุลธิดา พงษ์งาม
36130567 นางสาว อารีรัตน์ ชุษณศานต์
36130568 นางสาว นฤมล ผิวเหลือง
36130569 นางสาว กนกพร ป้อกันทัง
36130570 นางสาว เบ็ญจพรรณ วิชา
36130571 นางสาว จารุวรรณ พรมอุดม
36130572 นางสาว เกศรา บัวขาว
36130573 นางสาว ภัทรกานต์ สิงห์คํา
36130574 นางสาว ธนัชยา นรนันต์
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36130575 นาง มิ่งขวัญ สลีอ่อน
36130576 นางสาว วราพรรณ แยกผิวผ่อง
36130577 นางสาว ชูจิต จันทร์เต็ม
36130578 นางสาว ทิพวรรณ ยะหม่ืน
36130579 นาง ณภัค มะลิวัลย์
36130580 นางสาว พัชนิดา แดนชัยภูมิ
36130581 นางสาว บุศรินทร์ พิจอมบุตร
36130582 นางสาว ชมพูนุช พัสดร
36130583 นางสาว อมรรัตน์ แสนสามารถ
36130584 นาย พรพินิต วณีชธนะเศรษฐ


