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622110001 นางสาว ภัทริญา ทิพยจันทร
622110002 นาย วรากร จุลิวัลลี
622110003 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ
622110004 นาย สานิต วงปน
622110005 นางสาว มาณี คําบุญมา
622110006 นางสาว ศตนันทน ศรีอิสาณ
622110007 นางสาว จุฑาทิพย สุพรรณทัสน
622110008 นางสาว ปรียาพร ทองอินทร
622110009 นางสาว นูรฮูดา ดามิง
622110010 นางสาว ยุกตะวัน เกษศิริการณ
622110011 นางสาว ทิพรัตน ลิ้มเจริญ
622110012 นางสาว อัญชนาภรณ เอมดิษฐ
622110013 นางสาว ฐิตารีย ธนมิตรานนท
622110014 นางสาว สกุณา คชาภิชาติ
622110015 นางสาว สิวาณิชปาก เสนี
622110016 นางสาว ณัฐกานต คําพยอม
622110017 นางสาว กุลปรียา ติถา
622110018 นางสาว กาญจนา จันทรสมาน
622110019 นางสาว พิมพชนก แกนลออ
622110020 นางสาว นิศารัตน ตรังวัชรกุล
622110021 นางสาว อังควิภา นาคคง
622110022 นาย ฉัตรชัย ดีใหม
622110023 นางสาว เนศิรินทร นอยโม
622110024 นาย ธนพัฒน พฤกษชาติ
622110025 นางสาว ปยาภรณ ขมรัมย
622110026 นางสาว อภัสรา ทองกาล
622110027 นางสาว เยาวลักษณ คําแพงแกว
622110028 นาง สุวิมล คงกระโชติ
622110029 นางสาว ณัฐชา ทิพยจรัสไพบูลย
622110030 นางสาว ปาริฉัตร สมบูรณ
622110031 นาย ธงชัย พิมพประเสริฐ
622110032 นางสาว สุกัญญา บัวทอง
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622110033 นาย ภูวดี สถาพรมงคลเลิศ
622110034 นาย พรมนัส เอ็นนอย
622110035 นางสาว กาญจนา บุญยะรงค
622110036 นางสาว ศุภัชฌา นิราราช
622110037 นางสาว กาญจนา วงษดวง
622110038 นางสาว กนิษฐิกา ปอมเผือก
622110039 นางสาว รสสุคนธ ผลนา
622110040 นางสาว ญาณิศา เกิดดี
622110041 นางสาว จารุวรรณ จันทรศร
622110042 นางสาว จิดาภา ลอยลม
622110043 นาย ทรงเกียรติ จันปุม
622110044 นางสาว ธนัชพร ชัยฤทธิ์
622110045 นางสาว อริสา สะอาดวารี
622110046 นางสาว รัชดาภรณ จงไพบูลย
622110047 นางสาว สุกัญญา ศรีบาง
622110048 นาย เฉลิมศักดิ์ มากพันธุ
622110049 นางสาว เปมิกา เกษางาม
622110050 นางสาว วรรณชนก สิทธิมงคล
622110051 นางสาว ชุติมา อุนเรือน
622110052 นางสาว ธนาภรณ สุขเสมอ
622110053 นาย อาวุธ คําสิบ
622110054 นางสาว ชุติกาญจน ไชยหาญ
622110055 นางสาว รัตนากร สารคํา
622110056 นางสาว ชลลิชา อักโขพันธุ
622110057 นางสาว เกศวดี ทองใหญ
622110058 นางสาว ฐิติณัฐ แสงมาลัย
622110059 นางสาว ชมพูนุช ศักดิ์สิริทรัพย
622110060 นางสาว สุภัตรา จรูญชัย
622110061 นางสาว ผกาย ชุมภูเทพา
622110062 นาย สุทธินาถ ตาปนานนท
622110063 นางสาว วิไลเนตร พื้นหินลาด
622110064 นางสาว ดวงพร บุญมี
622110065 นาย กิติทัศน ทัศกุณีย
622110066 นางสาว เพ็ญวดี สุราราช
622110067 นางสาว ภัทธนันท เสริมสิริสุข
622110068 นาย พงศปณต ทองจันทรแกว
622110069 นางสาว กาลดา รินสมบัติ
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622110070 นางสาว สกุณตา เอี่ยมสําอางค
622110071 นางสาว นันทนา กาสาน
622110072 นางสาว ปทมา อุทัยวัฒน
622110073 นางสาว วิลาสินี คําตรี
622110074 นางสาว ฟางขาว ยะสุรินทร
622110075 นางสาว สุปวีณ โมฬี
622110076 นาย โกวิท สันติประพุทธ
622110077 นางสาว ณภัสสร วงศศิรินนท
622110078 นางสาว สุมิตรา ใจติ๊บ
622110079 นาย สุภวินท เสนีย
622110080 นาย คุณานนท นอยจันทร
622110081 นางสาว โยษิตา กุลวัฒน
622110082 นางสาว ธัญชนก ลิ้มสกุล
622110083 นางสาว อมรรัตน กามสันเทียะ
622110084 นาย ปธานิน ดิศรพงศ
622110085 นางสาว พักตรพริ้ง รัตนวราภรณ
622110086 นางสาว จันทรจิราภรณ ตนสีนนท
622110087 นางสาว จุฑาลักษณ ชิวคา
622110088 นางสาว อัญชิษฐา ภูติมงคล
622110089 นางสาว ณภัทร สุวรรณโณ
622110090 นางสาว กัญญกุสญาภัทร นอยผาสม
622110091 นางสาว ศิริวรรณ เผยศิริ
622110092 นาง อรทัย เภาชัย
622110093 นางสาว ญานิกา ทิพยอุโมงค
622110094 นางสาว เปรมกมล ศิริสาร
622110095 นางสาว ชนุธิชา โนมขุนทด
622110096 นางสาว จิตรจิรา รามจันทร
622110097 นางสาว พวงเพ็ชร เกษศิริ
622110098 นางสาว เจนจิรา แสนเงิน
622110099 นางสาว นลัทพร หลอแหลม
622110100 นางสาว คณิศร พันธุอินทร
622110101 นางสาว นัฐฐา ศรีเศรษฐมาตย
622110102 นางสาว นวลจันทร ศรีวาป
622110103 นางสาว อรนุช พลเสนา
622110104 นางสาว พิชามญช โกไศยกานนท
622110105 นางสาว ไพลิน บุญเถื่อน
622110106 นางสาว จารุวรรณ ธรรมวัตร
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622110107 นางสาว วัชราภรณ ปานโต
622110108 นางสาว อุษณา ประสมศักดิ์
622110109 นางสาว ศิวภรณ ทองปาน
622110110 นางสาว สุรัตน สีเหนี่ยง
622110111 นางสาว พีรมนต แกวมาคูณ
622110112 นางสาว ชุติกาญจน ทันใจชน
622110113 นางสาว อลิษา สนทาธร
622110114 นางสาว สุจิตรา คําแหงพล
622110115 นางสาว สุวารี จันทรแพ
622110116 นางสาว ปริณดา ศรีเกตุ
622110117 นางสาว หฤทัย ชัยวิเชียร
622110118 นางสาว ณัฐชา มาปสสา
622110119 นางสาว อินธุอร อัศวภูมิ
622110120 นางสาว ณัฎฐณรัณณ สุวรรณวงศ
622110121 นาย จักรกริช สุทน
622110122 นางสาว วลังคณา หาญเจริญถาวร
622110123 นางสาว ชณัทษิตา พลรักดี
622110124 นางสาว มัณทนา จอมสอง
622110125 นางสาว เพชรัฒน พุฒซอน
622110126 นางสาว ปณณพร เกษวิทย
622110127 นางสาว ญาศิณีย ขันธศักดิ์
622110128 นางสาว พิชญ หมื่นสวัสดิ์
622110129 นางสาว อารยา เชาวมานะเดช
622110130 นางสาว โสภิญญา หนูทอง
622110131 นางสาว วีรวรรณ  ตรีพงษ
622110132 นาย ปริญญา รื่นเริงฤทธิ์
622110133 นางสาว วาศินีย ดํานาคแกว
622110134 นางสาว ฐิติมา ชินพันธ
622110135 นางสาว ณัฐชยา ทองเทพ
622110136 นางสาว ศศินันท ดวงเดือน
622110137 นางสาว ณัฐา สุขารมณ
622110138 นางสาว นฤมล แนมบัว
622110139 นางสาว รัชฎาภรณ สิงโหพล
622110140 นางสาว ธนาวรรณ วายประโคน
622110141 นางสาว กุลศยา นุชเวช
622110142 นางสาว สุวธิดา บุญสมศรี
622110143 นาย พงศธรณ แสนทนันชัย
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622110144 นางสาว อารียา ชะมายกลาง
622110145 นางสาว ธัญมน ธรรมโชติ
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