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622230001 นางสาว ณัฏฐณิชา พรหมคํา
622230002 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ภิรมย์ไทย
622230003 นาย สรวิศ สาครินทร์
622230004 นางสาว อัจฉรา กัลยา
622230005 นางสาว ธัญนันท์ ทองฉาย
622230006 นางสาว อมรรัตน์ อินจันทร์
622230007 นางสาว วราพร นวมศิริ
622230008 นาย ชลาคุณ ไตรทิพย์
622230009 นาย ปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร
622230010 นางสาว นุชธิดา หอมหวล
622230011 นางสาว มัตติยา ปอวังตะโก
622230012 นางสาว ชุติกาญจน์ แนบเนื้อ
622230013 นาย วิชากร ชิณบุตร
622230014 นางสาว สุจิตรา ดีทิพย์
622230015 นางสาว ศิริรัตน์ จูงาม
622230016 นาย ภาคภูมิ สุรฤกษ์
622230017 นาง ณัฐยา คําผาย
622230018 นาย จิรวัฒน์ พลภูธิชย์
622230019 นางสาว จิฒิกาญจน์ มณีวงศ์
622230020 นาง วันวิสาข์ ทองแสง
622230021 นาย สาทิศ จูสวัสด์ิ
622230022 นางสาว อุมาพร เหล่ารอด
622230023 นางสาว ศุภรักษ์ เสาร์ทอง
622230024 นาย สิรศิษฎ์ อ้นรัตน์
622230025 นางสาว สบาไพ สุดรัมย์
622230026 นาย ณัฐวุฒิ คล้ายศิริ
622230027 นางสาว สุธาลินี สีริสืบ
622230028 นาย สุรศักด์ิ สังข์โต
622230029 นาง พรทิพย์ นุชเทศ
622230030 นาย ประการ มากต่าย
622230031 นางสาว วิมลรัตน์ กล้าประสิทธ์ิกุล
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622230032 นาย พงศกร พลเรือง
622230033 นาย ณัฐกิตต์ิ กอบเจริญธรรม
622230034 นางสาว กาญจนา สายแสน
622230035 นางสาว อรอนงค์ โกบแม็ง
622230036 นางสาว รัชดาวดี เพียงแก้ว
622230037 นางสาว อศิศา สุภาพ
622230038 นางสาว เพ็ญพักตร์ วงค์ภักดี
622230039 นางสาว สโรชา พรมแย้มใหญ่
622230040 นางสาว อรวรา รัตนะ
622230041 นางสาว กัลย์ชญาภรณ์ เปลี่ยนหยวก
622230042 นาย อดิศักด์ิ จันคํา
622230043 นางสาว รัชสุณี ปานศิลา
622230044 นางสาว สัชฌุกร เช้ือปุย
622230045 นางสาว ภควดี เนียมแทน
622230046 นาย สุกฤษฎ์ิ จําปาเงิน
622230047 นางสาว ณัฐธิดา เทนจัตุรัส
622230048 นางสาว เนาวรัตน์ หนูทิพย์
622230049 นาย บุญชิด พิณโย
622230050 นางสาว นิชนิภา โสภา
622230051 นางสาว อ้อยใจ หลําพริ้ง
622230052 นาย นิพนธ์ มุ่งอ้อมกลาง
622230053 นางสาว จินต์จุฑา ชะนะผา
622230054 นางสาว นวพร บุญเมือง
622230055 นาง สุรัสวดี พัฒนา
622230056 นาง วัลลิภา โพธ์ิทอง
622230057 นาย รัตนพล แสนเมือง
622230058 นางสาว กมลวรรณ ศรีสุข
622230059 นางสาว อุบล เวชสิทธ์ิ
622230060 นางสาว ชนิตา ไชยรบ
622230061 นางสาว ปุยฝ้าย เทพวาที
622230062 นางสาว สายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร
622230063 นางสาว วิมลรัตน์ วิพัฒน์
622230064 นางสาว จารวี ปรีชาโรจน์
622230065 นาย ปรัชญา การะเกษ
622230066 นางสาว อนุธิดา มุสิกา
622230067 นางสาว อรปวีณา สวัสดี
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622230068 นาย ปริญญา รจนาสม
622230069 นางสาว สุพพัตรา สินคําคูณ
622230070 นางสาว รัชนีกร ใจกระจ่าง
622230071 นาย ภาณุพงศ์ นางาม
622230072 นางสาว สิริวรรณ ศรีทอง
622230073 นาย ภูวนัตถ์ ปาละวิวัธน์
622230074 นางสาว ฝากสวรรค์ กลั่นจินดาดี
622230075 นาง ศุจิรัตน์ สุวรรณแสง
622230076 นาย ชัชชัย ชุดขุนทด
622230077 นางสาว ศิราณี ยงหนู
622230078 นางสาว อรยา พิณโท
622230079 นางสาว จันทร์จิรา บูชากรณ์
622230080 นางสาว กุลภัสสร์ ต้ังเจริญกิจสกุล
622230081 นางสาว อุไรวรรณ หันวิชัย
622230082 นางสาว กาญจนา ดีกล่อม
622230083 นาย ธนาสินธ์ุ กรมแขวง
622230084 นางสาว สสิกัณย์ พ้ืนหัวสระ
622230085 นางสาว นาถอนงค์ มูลเทียน
622230086 นางสาว ยุรฉัตร ศิริเพชร
622230087 นาง ลักษมี โกจนาทวงศ์ศา
622230088 นางสาว ตวงรัตน์ สุขุมวิทยาพร
622230089 นางสาว ปุณรดา วนิชธนินท์
622230090 นางสาว กัลยรัตน์ ช่วยเจริญ
622230091 นางสาว ธนารัช บุญประสพ


