
621140001 นางสาว เนตรชนก รักสวัสดิ์
621140002 นาย สมประสงค ประวันนา
621140003 นางสาว กฤติกา คําชนะ
621140004 นางสาว อัมพร จักรเพ็ชร
621140005 นาย ทฤษฎี ทองวิเศษ
621140006 นางสาว จุฑามาศ เพียเพ็งตน
621140007 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข
621140008 นาย วรุฒ ทับแสง
621140009 นาย อนพัทย บุญแกว
621140010 นาย สุรกฤษณ นกมั่น
621140011 นาย บรรพต เงินกระโทก
621140012 นางสาว ธัญญลักษณ ชัยวรพล
621140013 นางสาว กนกวรรณ เกษมณี
621140014 นางสาว ปุญญรัตน วัชระมงคล
621140015 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ
621140016 นางสาว รุงฤดี โพธิกลาง
621140017 นางสาว วิกานดา ฤาษี
621140018 นาย จักรภัทร สุนทรวรรณ
621140019 นางสาว ตวงพร ตนหลุบเลา
621140020 นางสาว กฤติยาภรณ ราชนาคํา
621140021 นาย อธิรัตน บุญอยู
621140022 นางสาว นฤภัค จันทิมา
621140023 นาย นพนัย ใจผาวัง
621140024 นางสาว พิชามญชุ สุเดชา
621140025 นาย ชญานนท บุญวงศ
621140026 นางสาว มัณฑิตา ดวงชัย
621140027 นาย วีรชัย รูปใหญ
621140028 นางสาว อิสราภรณ หัทยาสิทธินันท
621140029 นาย ณัฐพงศ เล็กบัณฑิตย
621140030 นาย สุรัตน กําแพงแกว
621140031 นางสาว มัทนาวดี หัทยานนท
621140032 วาที่ ร.ต.หญิง กมลรัตน โพธิกุล
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621140033 นางสาว กุลภา เลิศนิติวัฒนา
621140034 นาย นาวี อัคคะประชา
621140035 นางสาว ปทุมมา วงษบุบผา
621140036 นางสาว อัจฉรา ผองปยะสกุล
621140037 นางสาว แววมณี โลกรัก
621140038 นาย วันชัย กิติยะ
621140039 นางสาว น้ําทิพย โลหะกิจ
621140040 นาย ดุลยวัต กองบุญ
621140041 นางสาว พิราวรรณ จานิมิตร
621140042 นางสาว จิตพรรณ สุดสม
621140043 นาย ณัฏฐภพ แสนทน
621140044 นาย ศุภโชค ทองเนตร
621140045 นาย ชนธีร สุนทรมานะกุล
621140046 นาย เกรียงทรัพย แสงกาศนีย
621140047 นางสาว ภาวิณี ฉานุ
621140048 นางสาว สุพัตรา ดารามาศ
621140049 นางสาว ปยะดา เพ็ชรมณี
621140050 นางสาว ณัฐธิดา จิตรกําเหนิด
621140051 นางสาว ศรัณยา ออนคํา
621140052 วาที่ ร.ต. รักเกียรติ จันทรสอน
621140053 นาย พีรภพ โพธิ์พงษ
621140054 นางสาว ยอดขวัญ โสวรรณะ
621140055 นาย ภาคภูมิ สูบกําปง
621140056 นางสาว นิธิกร มูลสาร
621140057 นางสาว นวพร มากศรี
621140058 นาย บดินทร หางแกว
621140059 นางสาว สุธิมา เกษมราษฎร
621140060 นาย กีรติ อยูเชื้อ
621140061 นาย ณัฐพล ธูสรานนท
621140062 นาย ศุภวิชญ ผดุงศิลป
621140063 นาย นฤสรณ สุริยฉาย
621140064 นาย อัฐพล เหลืองมาตรฐาน
621140065 นางสาว ณัฐวลัย ศรัทธาวงศสกุล
621140066 นาย ศุภชัย ใจยงค
621140067 นาย กิตติ์ธนัตถ ศิริมาตย
621140068 นางสาว ชุติมาพร กอนไธสง
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621140069 นางสาว ณัฐพร ใจนอย
621140070 นาย ถิรวัฒน มณีเสวตน
621140071 นางสาว ขนิษฐา หิมะโส
621140072 นางสาว พรนิพา ภูนาเพชร
621140073 นางสาว นฤมล ทองขวิด
621140074 นาย พชร เสมียนรัมย
621140075 นางสาว รุจิรา พรมชินวงค
621140076 นาย ชาญชัย เซงเถี้ยน
621140077 นางสาว อรุโณทัย แวะสันเทียะ
621140078 นาย เตชินท เทพสมบัติ
621140079 นาย พงศกร เลอพิพัฒวรพงศ
621140080 นางสาว ณัฐวดี จิตตวิง
621140081 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ
621140082 นางสาว ดวงนภา สายดํา
621140083 นางสาว ชมพูนุช ผลาหาญ
621140084 นางสาว รุงอรุณ พุฒนันธ
621140085 นางสาว ศุภรัศมิ์ ผุยลานวงศ
621140086 นางสาว กนิษฐา ศรีขันธ
621140087 นางสาว ภรดี เอกชยางกูร
621140088 นางสาว สุจิตรา เกิดนอย
621140089 นางสาว สุวรรณี ดีงูเหลือม
621140090 นางสาว สุภาพ แปงประสิทธิ์
621140091 นาย สรินทร อินไชย
621140092 นาย ธีรภัทร ศรีหิรัญ
621140093 นาย จารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์
621140094 นาย กิจจา ธีระพิบูลย
621140095 นางสาว นันธิญา คําอุดม
621140096 นาย เสรี เครือปนตา
621140097 นางสาว อังคนางค ใบยา
621140098 นางสาว อาทิตยา โคกกรชาย
621140099 นางสาว ปองรญาณ แซงกระโทก
621140100 นาย ภาณุวัฒน นาคใหญ
621140101 นาย กัณฑอเนก ภูหอมเจริญ
621140102 นางสาว ชนิดา พรหมทอง
621140103 นาย เอกลักษณ ระกา
621140104 นางสาว รัตวิภา สุภเมธีร
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621140105 นาย ธนดน พัฒนะโภไคย
621140106 นางสาว วราภรณ ขจรพีรคุปต
621140107 นาย พิสิทฐพล ศรีนวล
621140108 นางสาว บุษราวัลย ศรีเลิศวรกุล
621140109 นางสาว วรินทรดา ไชยวงคเย็น
621140110 นางสาว รวิวรรณ ชัยชนะ
621140111 นางสาว อรอุษา รัตนจินดา
621140112 นางสาว อรียาภรณ สุทธวงค
621140113 นางสาว เจษฎาพร คําคง
621140114 นาย ศรัณวิชญ พึ่งภักดิ์ชินเกษม
621140115 นางสาว สุภาณี จงรัมย
621140116 นางสาว กัลยรัตน อินถา
621140117 นาย ปภาวิชญ มหามาตย
621140118 นางสาว แพรวพรรณ เชื้อศิริถาวร
621140119 นางสาว ปุณยนุช ลิมเมธาพงศา
621140120 นาย พุทธพงศ สังขแกว
621140121 นาง พรสวรรค สันทัด
621140122 นางสาว ภาวิดา กมลคุณากร
621140123 นาย จิระเดช บํารุงชีพ
621140124 นาย นฤเบศร แกวสาย
621140125 นางสาว กรรณิกา เถรี
621140126 นาย อาคม คํากอง
621140127 นางสาว ณัฐธิดา ชวยชม
621140128 นาย เอกภัทร ชาญณรงค
621140129 นางสาว ศรันยา สุนทอง
621140130 นางสาว สุจิตรา กอนเรณู
621140131 นางสาว จุฑามาศ ไกรสิทธิ์
621140132 นางสาว ศิริลักษณ เจริญโภคทรัพย
621140133 นางสาว ธนพร พูลทรัพย
621140134 ส.ต.ต. กฤติพงศ เกษกมล
621140135 นางสาว ณัฐธิดา คงประจักษ
621140136 นางสาว สุวิมล ตนศิริ
621140137 นางสาว ศิรินภา มีแกว
621140138 นางสาว สุญญตา บุญลอย
621140139 นางสาว มนันยา สุวรรณโน
621140140 นาย สนั่น สุขแกว
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621140141 นาย ภวินท จารุจิตต
621140142 นางสาว นพรัตน สินกิ่ง
621140143 นาย วิรศักดิ์ นาคเพ็ง
621140144 วาที่ ร.ต.หญิง จริยา ขําแจง
621140145 นางสาว สกุลภรณ ไชยวงค
621140146 นาย ธนบดี ภักดีสังข
621140147 นางสาว ณิชาภัทร บุญโกย
621140148 นาย ณัฐธีร บุญทองคํา
621140149 นาย พงศกร สุวรรณวิโก
621140150 นางสาว ปวรรณรัตน แกวใจ
621140151 นาย ภูริ พงศพัชรินทร
621140152 นาย ธีระวัฒน เฉิดละออ
621140153 นางสาว นววรรณ คงชุม
621140154 นาย ณรงคพนธ สําแดง
621140155 นาย ธนากร วิเชียรนิตย
621140156 นาย ธนภูมิ ศรีนวล
621140157 นางสาว เกษมณี หาญสุริย
621140158 นาย ธนารมย เพชรรัตน
621140159 นางสาว ละอองดาว สาระพันธ
621140160 นาย ณัฐพล เนตรหาญ
621140161 นาย มารุต โจมแกว
621140162 นางสาว ณิชนันทน รัตนาพันธุ
621140163 นาย วัชระ งิมสันเทียะ
621140164 นาย ธเนศ พูนพิพัฒน
621140165 นางสาว โชติกา พิณศรี
621140166 นาย สิทธิลักษณ พรหมจันทร
621140167 นางสาว ขวัญพร ชมเชย
621140168 นาย ศักรินทร วงศใหญ
621140169 นาย กวิน วิบูลยรัชกิจ
621140170 นางสาว ปารมี หมื่นราม
621140171 นาย พเนส โอภากุลวงษ
621140172 นางสาว สุพัสรา อินเมืองคํา
621140173 นางสาว ธิภาวี ปนตา
621140174 นาย พงศพินิจ ล้ําเลิศ
621140175 นางสาว ขจีมาศ อนงคไชย
621140176 จ.ส.อ. เดชาธร จะบัง
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621140177 นางสาว วิภาวี จอยสําเภา
621140178 นาย วัชรพงศ ทาสมบูรณ
621140179 นาย พัชร หาญปญญาพิชิต
621140180 นาย พิทยา นฤมล
621140181 นาย ชณาสัค พัฒนทอง
621140182 นางสาว นพรัตน วงษวัฒนพงษ
621140183 นางสาว วรลักษณ เดชบํารุง
621140184 นาย เสฎฐวุฒิ เยาวเรศ
621140185 นางสาว สุพรรษา แกวดอก
621140186 นาย ชนาธิป ธนะสาร
621140187 นางสาว กมลวรรณ เพ็ชรพราว
621140188 นางสาว กาญจนา คงขาว
621140189 นางสาว วรรณรัช เทศวัฒน
621140190 นางสาว ณัฐจิรา ชูเดช
621140191 นางสาว ยุวดี ถือธรรม
621140192 นางสาว กมลภรณ พรฤกษเวียงพิง
621140193 นาย ตระกูล ภูมิพงศไทย
621140194 นาย วีรกร โพธิ์คํา
621140195 นาย ภาสกร ทองใบ
621140196 นาย สายชล จันหมะกสิต
621140197 นางสาว ชนากานต ดังกอง
621140198 นางสาว ยุพเรศ ภูธง
621140199 นาย ตอฮา แวอาลี
621140200 นางสาว เนตรนภา ไชยเปง
621140201 นางสาว ศุภัชชา ชูประดิษฐ
621140202 นางสาว เบญจมาศ สีสุจารย
621140203 นาย อดิลันท ไวยวรรณจิต
621140204 นาย ปรเมษฐ หอมหวล
621140205 นางสาว นพภัสสร วงศชู
621140206 นาย นฤนาท จินดา
621140207 นางสาว ปาจรีย พาชอบ
621140208 นางสาว อลิสา ตาคํา
621140209 นาย กรกช เหลานุญชัย
621140210 นาย ภูหฤษฏ วะระชีวะ
621140211 นาย ภัทรชัย พันทะโณ
621140212 นางสาว อทิตยา รักตวัตร
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621140213 นางสาว ณัฐนรี สรอยคํา
621140214 นาย ศุภฤกษ เจือจันทร
621140215 นาย พีรพงษ ทิพวิไชย
621140216 นางสาว วิชชุดา ชลพรมงคล
621140217 นาย รณกร งิ้วพรม
621140218 นาย พงศพัฒน ชัยรัตน
621140219 นางสาว พงษผกา พงษเอม
621140220 นางสาว เจนจิรา เขียวฉ่ํา
621140221 นาย อรรถกานต อรรถกานตรัตน
621140222 นางสาว จุฬารักษ ไชยสิทธิ์
621140223 จ.ต. วีรยุทธ เพชรมาก
621140224 นาย สุวัฒน เชาวรัตน
621140225 นางสาว ลลิตา ไกขัน
621140226 นาย ภาคภูมิ นาลาดทา
621140227 นาย วิรศักดิ์ มาศวรรณา
621140228 นาย ณัฐวุฒิ โกศะโยดม
621140229 นางสาว อัญชิษฐา ไชยคิรินทร
621140230 นาย กีรติ มาลัยสันทัด
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