
1

622120001 นางสาว พรประภา วุฒิศรี
622120002 นาย จิระพันธ์ โสมภีร์
622120003 นาย สหรัฐ เชาว์วิไล
622120004 นาย พลรัตน์ งามสง่า
622120005 นาย วุตธินันต์ ซาผู
622120006 นาย ทักษ์ดนัย สามัญ
622120007 ว่าที่ ร.ต. ศาสตรา เหล่าหมวด
622120008 นางสาว กมลชนก อินทมาตย์
622120009 นางสาว นิภาพรรณ บุตรวิเชียร
622120010 นางสาว ศรีสุดา อังคะคะมูล
622120011 นาย พิษณุ ภูสด
622120012 นางสาว กัญญาภัทร สมร่าง
622120013 นาย นฤดล พ่วงรอด
622120014 นาย อภิสิทธ์ิ ดิษบรรจง
622120015 นางสาว ปริญาภรณ์ สมชัย
622120016 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
622120017 นางสาว กนกพร การสมทรัพย์
622120018 นาย อภิสิทธ์ิ พัทสิม
622120019 นาย ไชยวัฒน์ เล็กจุฬา
622120020 นางสาว ประนอม เหลาไตรพรม
622120021 นาย อนุรักษ์ ดวงอินทร์
622120022 นาย ศราวุธ พวงพะกา
622120023 นางสาว สุภาวดี กงวงษ์
622120024 นางสาว หทัยรัชย์ มีสวัสด์ิ
622120025 นางสาว นิตยา โพธ์ิศรี
622120026 นางสาว เนตรชนา อ้นถาวร
622120027 นางสาว วิลาวัณย์ เพ็ชร์อินทร์
622120028 นาย ไพศาล หลังปูเต๊ะ
622120029 นางสาว มินตรา มีสาวงษ์
622120030 นาย ยุรพันธ์ ประพิมพ์พันธ์
622120031 นาย สายันต์ ใสกระจ่าง
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622120032 นาย อภินันท์ ปิตาระเต
622120033 นางสาว นฤมล พิมพ์ผะกา
622120034 นาง อภิญญารัก สุขใหม่
622120035 นาย มนตรี ราศีล้ําเลิศ
622120036 นาย วุฒิชัย ยอดนครจง
622120037 นางสาว จิดาภา ดํารงค์สมบัติ
622120038 นาย สัญชัย แพะเจริญชัย
622120039 นาย ศรนรา เกิดแก้ว
622120040 นางสาว สุดารัตน์ ทับยาง
622120041 นาย เอกพล ปากรพรหม
622120042 นางสาว วัชราวลี ขวัญมงคล
622120043 นาย พีรณัฐ มีเจริญ
622120044 นาย ฉัตรชัย เทเวช
622120045 นางสาว พิชชาพร สินธพานนท์
622120046 นางสาว ชวัลพัชร เพียรกสิกรรม
622120047 นาย กฤตษฎากร หวังกุล
622120048 นางสาว นิตยา ศรีแก้ว
622120049 นาย นายสมญา ส่งสมบูรณ์
622120050 นางสาว ปราณี ศภุเลิศ
622120051 นางสาว ณัฐภรณ์ คอนประศรี
622120052 นางสาว นํ้าทิพย์ น้อยดี
622120053 นางสาว ขนิษฐา ลามคํา
622120054 นาย สุเชษฐา พรหมประเสริฐ
622120055 นางสาว กชพรรณ นวลผิว
622120056 นาย บดินทร์ มิ่งจันทึก
622120057 นาย ศุภชัย คงสีปาน
622120058 นาย สมชาย จิ๋วสกุล
622120059 นางสาว พรชนก บุญประเสริฐ
622120060 นาย เฉลิมวุฒิ บุญหลัง
622120061 นาย ประทีป กลิ่นหอม
622120062 นางสาว นนทพร บุตรพรหม
622120063 นาย สุกิจ สงค์ทาน
622120064 นางสาว นัทธหทัย หมูทอง
622120065 นาย ณัฐวุฒิ ประภาสะวัต
622120066 นางสาว จริยา ทิพย์เขียว
622120067 นาย อานนท์ วิลาสสูงไกล
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622120068 นาย ธนพัฒ พรหมทา
622120069 นาย ศุภเกียรติ วงศ์จันทร์
622120070 นาย ณัฐพงศ์ เกิดขันหมาก
622120071 นางสาว กาญจนา เกือยรัมย์
622120072 นาย เกียรติประวัติ น้อยทุ่ง
622120073 นาย อรรถวัจน์ จู้สกุล
622120074 นาย ธนวัฒน์ เทพอาวุธ
622120075 นาย ชัยวัฒน์ พุทธานุ
622120076 นาย ชาญณรงค์ สุวรรณไตร
622120077 ว่าที่ ร.ต. หญิง ปภัสราภรณ์ แสงคํา
622120078 นางสาว นภสร แก้วแก่นคูณ
622120079 นางสาว พุทธินันท์ ดวงสําราญ
622120080 ส.อ. หญิง ชไมพร พรรษา
622120081 นาย เจษฎากรณ์ คูหา
622120082 นางสาว พสชนนั สําลีแก้ว
622120083 นาย วิษณุ จันทรทรง
622120084 นาย อุดมพงษ์ พริ้มเพชรส่งแสง
622120085 นาย อนุชา ต่ายเสือ
622120086 นาย ชาญวิทย์ ทิพย์นําภา
622120087 นางสาว ปัฐมาภรณ์ กลั่นประสม
622120088 นาย องอาจ ชัยขุนพล
622120089 นาย อนาวิล เพ็ชรบัวศักด์ิ
622120090 นาย กิตติศักด์ิ บุญอินทร์
622120091 นางสาว ชนากาญ มั่นวาจา
622120092 นาย เฉลิมชาติ สาธิตอภินันท์
622120093 นาย วีรวัฒน์ แก้วนพ
622120094 นาย จิรวัฒน์ พลภูธิชย์
622120095 นาย อนวัช แก่นทอง
622120096 นาย ณัฐพล เช้ือผู้ดี
622120097 นาย สืบตระกูล สุขสาํราญ
622120098 นางสาว เมตตา แก้วสด
622120099 นางสาว ณัฐภรณ์ ผุดผ่องมาก
622120100 นาง เบญจวรรณ ชนะสุวรรณ
622120101 นาย สิทธิชัย ศิริรัตน์
622120102 นาย ปิยพัทธ์ รัตน์วัฒนชัยกุล
622120103 ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย งามล้วน
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622120104 นาย ฉัตรชัย วิโรจน์แสงอรุณ
622120105 นางสาว จารุนันท์ ดุษดี
622120106 นาย ธนกฤต พลอยเกตุ
622120107 นางสาว กัลยาณี ประเสริฐศิริสร
622120108 นางสาว รุ้งนภา ปลื้มชัย
622120109 นาย จักรภัทร แก้วทอง
622120110 นางสาว ศิรินทรา จิตสามารถ
622120111 นาย พงศ์ตะวัน หมอแพทย์
622120112 นาย ทัศเทพ จันทร


