
1 1-4106-00013-51-5 นาย ไชยยา การช่วง

2 1-3099-00415-83-9 นางสาว อมรรัตน์ ชาติมนตรี

3 1-4101-00159-75-8 นางสาว องัคณา คาํพุทธ

4 1-4101-00117-73-7 นาย บุญฤทธิ พระยาลอ

5 1-4605-00057-12-0 นางสาว ตฤนระพี วรรณรส

6 3-4701-01117-09-5 นางสาว สุภารัตน์ อาํจุฬา

7 1-4199-00150-37-1 นางสาว ประภาเพญ็ เล่าสุองักรู

8 1-4199-00170-87-8 นางสาว นิตยา โคตรสี

9 2-4199-00022-59-1 นางสาว อรวรรณ พรมเลิศ

10 1-4112-00005-55-9 นางสาว กลัยากร พิบูลยดิ์ษฐ์

11 3-4112-00494-72-6 นางสาว ศรีสุดา สมบุตร

12 1-4112-00106-64-9 นาง เปรมวดี นรนิล

13 1-4305-00180-36-3 นางสาว สินใจ ดวงคาํจนัทร์

14 1-4099-00414-09-2 นาย ศุภชาติ สารผล

15 1-4105-00054-55-4 นาย ภทัรพงศ์ อวัคนซือ

16 1-4611-00041-91-0 นาย อนุชา เหล็กเพชร

17 5-4611-00026-48-4 นาย สุดใจ อาจเอียม

18 3-4301-00061-18-5 นาย ถาวร พรมภิภกัดิ

19 3-4104-00495-74-1 นางสาว จนัทร์เพญ็ นวนศรี

20 1-4303-00112-44-5 นางสาว พนันิดา พิมพแ์สง

21 3-4101-02151-43-2 นาย อดุลย์ โสดาดี

22 3-4101-01570-27-0 นาง ปาริชาติ วงศศ์ร

23 3-4101-00251-45-6 นาง สุปราณี เฒ่าอุดม

24 1-4099-00509-57-3 นางสาว ธญัญทิพย์ ใจใคร่

25 3-4114-00243-98-1 นางสาว ประกายดาว ภาชนยั

26 1-4107-00046-78-4 นางสาว พชัรีพร อุดชุมนารี

27 1-4301-00082-76-3 นาย สมมาตร แพงวงษ์

28 3-4804-00295-71-8 นาย ปรีชา โพธิแวง

29 5-4708-00065-03-1 นาง ไพจิตร ตามประสี

30 3-4303-00030-43-7 นางสาว ปิยะพร สุมุกดา

31 1-4311-00004-39-9 นางสาว ปาริฉตัร การสุนทร

32 1-4112-00021-93-7 นาย วฒิุเดช พงคะชา

33 3-4303-00096-91-8 นาย ชาตรี พงษห์นองโน

34 1-1020-00840-75-0 นาย สิทธิโชค สรรคนิ์กร

35 3-4301-01060-30-1 นางสาว ดวงดารา ถาวร

36 1-4303-00051-69-1 นาง ศิริลกัษณ์ จนัทร์แกว้

37 1-4119-00030-63-7 นางสาว อรัญญา ยนืนาน

38 1-4104-00086-64-1 นางสาว กิตติยา ชานนตรี

39 1-3099-90011-98-8 นาย อนุชิต เพียงกระโทก

40 1-4199-00143-49-8 นาย ยงิยศ ผาจนัทร์

41 1-4305-00121-56-1 นางสาว สุภาพร ฝ้ายขาว

42 3-4101-00928-26-0 นาง วรรณทะณา นอ้ยมี

43 1-4110-00058-93-4 นางสาว ประครอง วงัคาม

44 1-4111-00105-55-1 นางสาว ภานุมาศ พนัธ์ทอง

45 1-4304-00093-89-2 นาย อมัรินทร์ เพียเอีย

46 3-4306-00562-95-7 นาง ชลธิชา ชยัภิบาล

47 3-4306-00212-88-3 นางสาว พุทธชาติ พรหมมา

48 3-4303-00925-44-2 นางสาว วชัรี ศรีบุญพิมพส์วย

49 1-4199-00167-55-9 นางสาว กรวรรณ ไกรพินิจ

50 1-4199-00146-53-5 นางสาว จิตรสุดา มะเกลือป่า

51 8-4305-88000-72-0 นางสาว ทศันีย์ วงศกิ์ตติเดช

52 1-4611-00037-26-2 นาย จกัรพนัธ์ แสงบุญเกิด

53 1-4113-00115-22-4 นางสาว จิรานุช ศรีสงคราม

54 3-4807-00177-42-7 นางสาว ธนพร จนัโทวาท

55 1-4310-00039-42-5 นางสาว ภรณ์ทิพย์ คนคร่อง

56 3-3417-00116-39-0 นางสาว ลินดา บุญทา

57 1-4305-00184-14-8 วา่ที ร้อยตรีหญิงนุช มิตรศรี

58 1-4305-00133-42-0 นางสาว ศิริวรรณ จนัทะจร
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59 3-4101-01861-21-5 นางสาว บวับาน วงศาสืบ

60 1-4116-00020-11-3 นาย ประชา ภกัดีพนัธ์

61 1-5212-00034-01-9 นางสาว รัษฎาพร พวรรณา

62 3-4209-00721-25-2 นางสาว ขณิดา มิตสีดา

63 3-3504-00491-66-6 นาย สถิต บุญสาร

64 3-4101-00746-31-5 นาย วรีะวฒัน์ สัตนาโค

65 3-4115-00142-37-0 นาย มนสัธนกรณ์ สาจนัทร์

66 3-4305-00300-71-3 นางสาว สุกญัญา ศิริลกัษณ์

67 1-4099-00304-09-2 นางสาว ธนาภรณ์ แกว้บุญมี

68 1-4305-00155-09-1 นางสาว ดวงใจ โคตรชมภู

69 2-3097-00017-44-7 นางสาว แวววไิล ไพเราะ

70 1-3699-00134-58-9 นาย พลากร ใจเยน็

71 1-4101-00099-38-1 นางสาว ศิริวรรณ อุปฮาต

72 1-4305-00177-19-2 นางสาว จิราวรรณ หาฝ่ายเหนือ


