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622150001 นางสาว ลักขณา ด้วงสุด
622150002 นาย จิรพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์
622150003 นางสาว จุฑารัตน์ อินทร์รอด
622150004 นางสาว ปริม ญาณบุญ
622150005 นางสาว สุวรรณี ศาลา
622150006 นาย วรพันธ์ จินตะเชาวน์
622150007 นาย เดชพนธ์ อ่อนละมูล
622150008 นางสาว เบญจวรรณ ขันมณี
622150009 นางสาว ธัญพิมล สวัสด์ิจุ้น
622150010 นางสาว สมฤทัย ใจเย็น
622150011 นางสาว ณัฐวรา ช้ันสกุล
622150012 นางสาว จีรนันท์ นิติเศรษฐ์
622150013 นาย สรรเสริญ ทรัพย์วิวัฒน์
622150014 นาย ศรัณยู ผลเจริญ
622150015 นางสาว วรัญญา เอมถมยา
622150016 นาย อํานาจ สังข์ทอง
622150017 นางสาว ปวีณา ไกรวิจิตร
622150018 นาย ธนกร รัตตัญญู
622150019 นางสาว สุกัญญา คล้ายสุพรรณ์
622150020 นางสาว วิริยา แสนจันทอง
622150021 นางสาว ปรารถนา เครือกันทา
622150022 นางสาว วรัญญา ช่างสี
622150023 นาย ทศวรรษ สิทธิเดช
622150024 นาง มณฑนา อนูปกิจ
622150025 นางสาว ป่ินทิพย์ บุตรแก้ว
622150026 นาย วิจักษณ์ วะสาร
622150027 นางสาว เสาวลักษณ์ สมบูรณ์
622150028 นางสาว เปมิกา ละอองแก้ว
622150029 นางสาว หทัยภัทร วิรัตน์เกษม
622150030 นางสาว นภารัตน์ ศรีนาค
622150031 นางสาว ยลดา แต่งภูเขียว
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622150032 นาย วัฒนพงศ์ บุตรโคษา
622150033 นาย อนุศิษฏ์ ไพบูลย์พิมลพร
622150034 นาย ฐานิภัทร์ เขตตวิทย์
622150035 นางสาว ขวัญแก้ว หมอยาเก่า
622150036 นางสาว ชนากานต์ แย้มฎีกา
622150037 นางสาว ฑิมพิกา ฉันสุก
622150038 นางสาว วิภาวดี ธรรมนพรัตน์
622150039 นาย เมธาสิทธ์ิ ดีพลา
622150040 นางสาว อุมาภรณ์ ดวงเขียว
622150041 นางสาว ศศิประภา ตาดี
622150042 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
622150043 นางสาว รัชดาภรณ์ อ้วนมะโฮง
622150044 นางสาว ธัญวลัย มั่นจันทร์
622150045 นาย รัฐพล ลําพูน
622150046 นางสาว อาภัสนันท์ สุดเจริญ
622150047 นางสาว ณัฐกานต์ พันธวงค์
622150048 นางสาว รุ่งอรุณ เหล่าทองสาร
622150049 นางสาว ทิฆัมพร นิลุบล
622150050 นางสาว ณัฐนรี ไวมาตย์
622150051 นาย พุฒิวัฒน์ สุวรรณชาติธนดี
622150052 ว่าที่ ร.ต. กฤติวิทย์ เทพรักษา
622150053 นางสาว นัทต์ภัสสร เครือแสง
622150054 นางสาว อธิชา แสงจันทร์
622150055 นางสาว อนัญญา ไกรพุฒ
622150056 นางสาว ชญานิศ รุ่งเรือง
622150057 นางสาว พัชรา มังกร
622150058 นางสาว วีรวรรณ์ พ่ึงแย้ม
622150059 นาย ณัฐวุฒิ คูสกุล
622150060 นางสาว ปิยพร จิระวัชชะนานนท์
622150061 นางสาว ทิพวรรณ ศิริวิ
622150062 นางสาว ณัฐธญาน์ สารแสง
622150063 นางสาว วรลักษณ์ ถนอมศักด์ิ
622150064 นางสาว พุทธพิทักษ์ เรืองปรัชญากุล
622150065 นางสาว สุชาวดี จันจาตุรงค์
622150066 นางสาว ปุริวัตร สมสอางค์
622150067 นาย สามัคคี จงฐิตินนท์
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622150068 นางสาว ธิสิริ ศรีโกมุท
622150069 นางสาว นภิศา สุขดี
622150070 นางสาว ณัฐนันท์ จิตรา
622150071 นาย ชวกรณ์ สานุสันต์
622150072 นางสาว กัลซุม บากา
622150073 นางสาว อนุสรา พิศน้อย
622150074 นางสาว วรวีย์ บุญเกิด
622150075 นาย ชาตรี บัวพา
622150076 นางสาว สุพฤกษา ประทุมมี
622150077 นาย ศุภศักด์ิ หนูมาก
622150078 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
622150079 นางสาว ทิพวรรณ พ่ึงตน
622150080 นางสาว พิมพ์หทัย กูลวงค์
622150081 นางสาว มนสิชา สิทธิศักด์ิ
622150082 นางสาว ธันยพร ปนะวงศ์
622150083 ว่าที่ ร.ต. หญิง พรพิตรา ทพิยราช
622150084 นางสาว มุกรินทร์ คงจูด
622150085 นางสาว อภิสรา เจริญผล
622150086 นาย บรรดาศักด์ิ ขันทะสีมา
622150087 นางสาว ปิยรัตน์ ศิริเรือง
622150088 นางสาว นงลักษณ์ รู้รักษ์ศักด์ิ
622150089 นางสาว วลัยพร กล่อมเกลี้ยง
622150090 นางสาว วาสนา สิงห์มหาไชย
622150091 นางสาว ณัชชนก อินทโชติ
622150092 นางสาว พัชราภรณ์ ต่ันซุ่นห้ิน
622150093 นางสาว ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์
622150094 นางสาว พรรณชนก ชมภู
622150095 นางสาว ไซนับ เส็มสัน
622150096 นางสาว ศิริรัตน์ ผิวทอง
622150097 นางสาว วราภรณ์ เตวา
622150098 นางสาว วริศรา หลีเหล็ม
622150099 นางสาว ตรีรักษ์ มีถม
622150100 นางสาว ธิติสุดา วโรดม
622150101 นางสาว สายสมร พลพรม
622150102 นางสาว สุพรรณิกา อุตตมานะ
622150103 นางสาว หทัยชนก คําประไพ
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622150104 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเย็น
622150105 นางสาว ลิขิตตา เดชทะสอน
622150106 นางสาว สุวเพ็ญ เครือวงศ์
622150107 นางสาว อภิญญา จิตคํารพ
622150108 นางสาว พินทุสร อ้ึงสุวรรณ
622150109 นาย พิชิต ขันสัมฤทธ์ิ
622150110 นางสาว ธนพร ศิริบรรจง
622150111 นางสาว ณัฐติยาภรณ์ เข็มลา
622150112 นางสาว ฉัตรศิริ โบราณสาร
622150113 นาย จักรกฤษณ์ หลักขัน
622150114 นางสาว ธัญลักษณ์ ทองสุข
622150115 นางสาว รสริน เขตสูงเนิน
622150116 นางสาว วารุณี กันทากาศ
622150117 นางสาว ปริญญา แจ่มคุณ
622150118 นางสาว อาตีกะห์ สือรี
622150119 นางสาว สุกัญญา สินเธาว์
622150120 นาย อธิสรรค์ บุญศิริจิรพงษ์
622150121 นางสาว ญาดากานต์ แสงนิล
622150122 นางสาว วรรณศิริ วงษ์ประยูร
622150123 นางสาว ดารุณี ขวาธิจักร
622150124 นาย อรรถกร กิตติกําแหง
622150125 นางสาว วลัยพรรณ ชูวงษ์พานิช
622150126 นางสาว นาฏกมล สําเภา
622150127 นางสาว กรียาภัทร์ สุทธา
622150128 นาง มลฑา สมบุญตนนท์
622150129 นางสาว ภัคจิรา ลิ้มงาม
622150130 นางสาว ณัฐพร ใหญ่นอก
622150131 นาย พีรณัฐ อยู่ไพศาล
622150132 นางสาว สุภัทรา นลินรัตน์
622150133 นาย กิตติพันธ์ งามทิพย์ม่อม
622150134 นาย ณัฐพงษ์ นาคสงค์
622150135 นาย กรกต สหะรัตน์
622150136 นาย โชคชัย ใช้โรจนธร
622150137 นางสาว จารุภา สุขอุ่น
622150138 นาย ธงชัย คําเผ่า
622150139 นางสาว ชนม์รวี มีแสงเพชร
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622150140 นางสาว วรัชยา สุขะ
622150141 นาย ณรงค์กรณ์ ลาแก้ว
622150142 นางสาว ธวัลรัตน์ ชูเวทย์
622150143 นางสาว พิชามญช์ุ วิบูลย์
622150144 นาย ภาณุวัชร อุปถัมภานนท์
622150145 นางสาว ทิพยรัตน์ เครือเทพ
622150146 นางสาว จุรีพร เกือบพิมาย
622150147 นางสาว นวพร ทาเพชร
622150148 นางสาว อมรวรรณ ศรีสวัสด์ิ
622150149 นางสาว สุพัตรา ธานีกุล
622150150 นาง ธัญยรัตน์ เพาะเจาะ
622150151 นางสาว สุภาพร แก้วนารี
622150152 นางสาว กีรติกร แสนคําปัน
622150153 นางสาว นันทิกานต์ แก้วมา
622150154 นางสาว ณัฐธยาน์ วังสินธ์ุ
622150155 นางสาว จิดาภา คุ้มพร
622150156 นาย วงศธร คงชุม
622150157 นาย ศภุฤกษ์ วันตา
622150158 นาย วัลลภ เปร่ืองสมบูรณ์
622150159 นางสาว อารีรัตน์ โสระดา
622150160 นางสาว เสาวลักษณ์ สดช่ืน
622150161 นางสาว อภิญญา เอ่ียมสาย
622150162 นาย สามารถ อนุเคราะห์
622150163 นางสาว อาสะห์ กูสะอะ
622150164 นางสาว วราภรณ์ จันทร์ศักด์ิ
622150165 นางสาว ภัทราณี นาคคงคํา
622150166 นาย อุดมพร คงเกลี้ยง
622150167 นางสาว อัศนี ด้วงซุ้ย
622150168 นางสาว จิราภรณ์ มีลักษณะ
622150169 นางสาว รัชนีกร แยนา
622150170 นางสาว ธนนันท์ หวานคง
622150171 นางสาว นิตยา สุขหลังสวน
622150172 นางสาว เพชรรัตน์ พวกสันเทียะ
622150173 นาย ไพศาล รักศิลป์
622150174 นางสาว รวินันท์ พรมโชติ
622150175 นาย ณัฐชนน กิตติศรัณย์เลิศ
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622150176 นางสาว นุชนารถ เด็ดขาด
622150177 นางสาว วลีรัตน์ ทองจีน
622150178 นาย อภิวัฒน์ จิตสมนึก
622150179 นาย สันติภาพ พลเย่ียม
622150180 นางสาว พัชรี เปรมกระโทก
622150181 นางสาว เดือนเต็มสิริ สมนึก
622150182 นางสาว อรอุมา ตระกูลษา
622150183 นางสาว นันทวัน หมื่นเดช
622150184 นาย ทรงพล เตียมตา
622150185 นาย จักรภัทร ทาจินา
622150186 นางสาว ขวัญดาว หมุนชู
622150187 นาย อนุชา อุดมชะรา
622150188 นางสาว ปรียาภรณ์ ดิษฐาน
622150189 นางสาว ภคมน ขวัญทุม
622150190 นางสาว จิตภาวรรณ โชหนู
622150191 นาย วิญญู ศรีจันทร์
622150192 นางสาว เกศรินทร์ พุมมีน
622150193 นางสาว ศศิมา จันทร์ทรัพย์
622150194 นางสาว ปุษยา ชูสกุล
622150195 นางสาว แพรพรรณ พ่ึงสุนทร
622150196 นางสาว อภิชญา จงชาญสิทโธ
622150197 นาย ธนวัมน์ รักษะโบ๊ะ
622150198 นางสาว กมลชนก สว่างศิลป์
622150199 นางสาว อัจฉราพรรณ ราชพันแสน
622150200 นางสาว คํา จะแฮ
622150201 นางสาว สุมานันท์ วัดเมือง
622150202 ว่าที่ ร.ต. หญิง อรอนงค์ โพธ์ิเนียม
622150203 นางสาว นพมาศ มณีนิล
622150204 นางสาว จิรวรรณ โสะพันธ์
622150205 นางสาว อารีรัตน์ ศรีเทพ
622150206 นาย ธนาธิป แย้มศรี
622150207 นางสาว วิมาลา เมืองโคต
622150208 นางสาว ณัฐชยา ฟักแฟง
622150209 นางสาว พิมพ์อัปสร พนมคํา
622150210 นาย เจตพนธ์ สมศรีมี
622150211 นางสาว มยุรี นามจันดา
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622150212 นางสาว อภิญญา ทาวงศ์
622150213 นางสาว วีรวัลย์ วอนเผื่อน
622150214 นางสาว คุณัญญา ชิดทอง


