
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
……………………….. 

 ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 12 มกราคม 25๖1 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแนน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครสอบ
และได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่ก าหนด ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หรือมีรายชื่อในต าแหน่งที่ไม่ตรงกับต าแหน่ง       
ทีไ่ด้ยื่นใบสมัครสอบไว้ หากยืนยันได้ว่าได้ช าระเงินตามก าหนดเวลา โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 25๖1 ในวันและเวลาราชการ 
หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติม 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ อได้ ใน วันพฤหัสบดีที่  8 มีนาคม 25๖1 ทางเว็บ ไซต์กรมศุลกากร 
http://job.customs.go.th ถ้าไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเขา้สอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ 

 ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนี้ กรมศุลกากรได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริง
ที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น 

 ประกาศ  ณ  วันที่    23   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
  
     (ลงชื่อ)     กุลิศ  สมบัติศิริ 
 (นายกุลิศ  สมบัติศริ)ิ 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 

/ ร่าง / พิมพ ์
/ ตรวจ 

 

http://job.customs.go.th/


 

* สอบข้อเขยีน วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 

 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสติ 

 
 

** ห้ามใช้กระดาษใช้แล้ว (Reuse) 

พิมพ์ใบสมัครสอบเพื่อมาแสดงตนโดยเด็ดขาด 
มิฉะนั้น จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิเข้าสอบ หรือยุติการสอบ และงดการตรวจให้คะแนน 
 



แผนท่ีการเดินทางไปยังศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต 

 



ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,105 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ
611101000001 นางสาว ฐิติรัตน์ ผลพิกุล
611101000002 นางสาว ปาลิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร
611101000003 นางสาว นลิน รักธงไทย
611101000004 นางสาว ภัทร์นรินทร์ ยอดค าเหลือง
611101000005 นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักด์ิ
611101000006 นางสาว ยูถิกา จันทร์ลักษณะ
611101000007 นาย อิทธิพล ดวงภักดี
611101000008 นางสาว ยูมีราห์ ยูโซ๊ะ
611101000009 นาย ภาณุพงศ์ พ่วงสีนวน
611101000010 นางสาว ธิดารัตน์ แลสันกลาง
611101000011 นางสาว กัญญารัตน์ กรรณสูต
611101000012 นางสาว กรรณิการ์ ศรีแสนตอ
611101000013 นางสาว สายน้ าผ้ึง ไตรรักษ์
611101000014 นางสาว พิมพ์สุดา อุทิศ
611101000015 นางสาว อารียา ตระการภาสกุล
611101000016 นางสาว พุทธพร เภาภู่
611101000017 นางสาว วิมลวรรณ พลรักษา
611101000018 นาย ฤทธิเดช แก้วพิทักษ์
611101000019 นางสาว ปภาวี ต้ังผลงาม
611101000020 นาย อนุศิษฏ์ เกาะกลาง
611101000021 นาย ศุภกร ทิมหอม
611101000022 นางสาว มณีวรรณ จิ้วส้ิว
611101000023 นางสาว ศิริลักษณ์ สงเปือย
611101000024 นาย จักรภพ วรเจริญศรี
611101000025 นางสาว ธันยธรณ์ สิงห์มณี
611101000026 นางสาว สุภาณี กวีญาณ
611101000027 นางสาว จินต์ศุจี พุทธนิมนต์
611101000028 นาย ธฤษ ประดับศรี
611101000029 นางสาว สุนิษา กฐินเทศ
611101000030 นางสาว นรารัตน์ นาคะสุวรรณ์

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่ 23  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2561
เรื่อง รำยชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขำ้รับรำชกำร

ในต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัตกิำร

........................................................

ชื่อ - นำมสกุล

หน้าที ่1 จาก 33    



ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,105 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
611101000031 นาง ณัฐฐา ร่ืนลาภะ
611101000032 นาย ปฏิพัทธ์ ลาพิมล
611101000033 นางสาว ชนกานต์ กาญจนกุล
611101000034 นางสาว นฤมล แจ้งเสมอ
611101000035 นางสาว อชิรญา วงศ์ศิริ
611101000036 นางสาว นิสากร ศรีค า
611101000037 นาย อับดุลฮาบี ยะอาแซ
611101000038 นาย วสุพล หลุยจันทึก
611101000039 นางสาว สิริพร จันทร์อินทร์
611101000040 นาย ธนกฤต พรหมณาเวช
611101000041 นางสาว พิมพ์พร อนันตวรสกุล
611101000042 นางสาว จุฑามาศ  ุภูมิภาค
611101000043 นางสาว ธัญวรัตน์ ธรรมสุกฤต
611101000044 นางสาว ขนิษฐา บุตรเนียร
611101000045 นาย อภิชาติ โชติชูศรี
611101000046 นางสาว กนกภรณ์ ปฏิพัทธศิลปกิจ
611101000047 นางสาว นุชนาถ พาหุมันโต
611101000048 นางสาว กรวรรณ หมวกกุล
611101000049 นางสาว ชยาภรณ์ ณ ตาก
611101000050 นางสาว สุธิษา อินทโชติ
611101000051 นางสาว อรวรรณ รุจิเพ็ชร์
611101000052 นางสาว เมธนีย์ โตสุวรรณ์
611101000053 นางสาว กัลย์สุดา กระจายพันธ์
611101000054 นาย ณทภพ จารุรัตนสาคร
611101000055 นาย ศุภพัชญ์ เพชรดี
611101000056 นางสาว นัยนา อุเบอร์
611101000057 นาย ศตวรรษ ขันเงิน
611101000058 นางสาว ปภาดา เหตุหาก
611101000059 นางสาว ยุวภรณ์ เกตุแก้ว
611101000060 นาย ทินภัทร โคเลิศ
611101000061 นาย กฤษดา วารีรัตน์
611101000062 นางสาว กัณฐิกา แสงสายัณห์
611101000063 นางสาว ณัฏฐิรา สายแผ้ว
611101000064 นางสาว ณัฐเรขา พลศิริ
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ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,105 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
611101000065 นางสาว นฤมล เกษรล้ า
611101000066 นางสาว ลลิตา บุตรวงศ์
611101000067 นางสาว อุษา มงคลกระจ่าง
611101000068 นาย สุพรชัย รัตนะรัต
611101000069 นางสาว ศรัณรัตน์ ภูท่ิม
611101000070 นางสาว จัสมิน ศาสนด ารง
611101000071 นางสาว มุกดา เจรจาศิลป
611101000072 นาย จิรายุทธ นวลเจริญ
611101000073 นางสาว ภัทรมน สวนอินทร์
611101000074 นางสาว ณัฐจิรา หวังดี
611101000075 นางสาว พัชรีภรณ์ จินวุฒิ
611101000076 นาย ธวัชชัย ใจสิน
611101000077 นางสาว บรรณพร อาด า
611101000078 นาย พรศักด์ิ ศรีงามเมือง
611101000079 นางสาว อมรรัตน์ เจียมบุญศรี
611101000080 นางสาว พรหมมุนินทร์ จ าปาศักด์ิ
611101000081 นาย ภาณุวงศ์ วงษ์นิ่ม
611101000082 นางสาว อังคณา นิ่มนวล
611101000083 นางสาว ศิรินันท์ โภคา
611101000084 นางสาว สิริมา ปุณณินท์
611101000085 นางสาว สราลี จันดาศรี
611101000086 นางสาว เมสิยาห์พร อิสระวาณิชย์
611101000087 นางสาว ญาณี เปรมสุริยา
611101000088 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ใจซ่ือ
611101000089 นาย อภิศักด์ิ ข ารอด
611101000090 นาย ดนุสรณ์ วัฒนสิน
611101000091 นาย วันชนะ ขจรกล่ า
611101000092 นางสาว นพเก้า เอกอุ่น
611101000093 นางสาว นภสร บุณยะวุฒกุล
611101000094 นาย สัญชัย กิตติอมรรัตน์
611101000095 นาย ธนกฤต พรหมทอง
611101000096 นางสาว สุปรียา บุญศร
611101000097 นางสาว ปนัดดา แสนทวี
611101000098 นางสาว ฐาปนี สุขสมประสงค์
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ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,105 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
611101000099 นางสาว โสรยา พลายพิชิต
611101000100 นางสาว ฉวีวรรณ จันทวาส
611101000101 นางสาว บุษยมาศ ครุฑวิสัย
611101000102 นางสาว เบ็ญจมาศ รุ่งรวยทรัพย์
611101000103 นางสาว นัดดากรณ์ สุทินธุ์
611101000104 นาย นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน
611101000105 นางสาว สุวารุณีย์ แก้วคงสุข
611101000106 นาง ธารารัตน์ จ าปาวัตตะ
611101000107 นางสาว สรารินทร์ ศรีวิเศษ
611101000108 นางสาว ปัณฑิตา กรรณิการ์
611101000109 นางสาว อิษยา ลีสวัสด์ิ
611101000110 นางสาว ญาดา กุลธนวัฒน์
611101000111 นาย ภานุพันธ์ ศรีสงคราม
611101000112 นาย อาทิสุพรรณ สุขเอิบ
611101000113 นางสาว ณัฐนิช อุ่นคง
611101000114 นาย กษิวิชญ์ ด าเกล้ียง
611101000115 นางสาว อรอนงค์ โคตะโน
611101000116 นาย ปณิธิ หอมสุคนธ์
611101000117 นาย ปรัชญา พงษ์โภคา
611101000118 นางสาว อาทิตยา สุขเกษม
611101000119 นางสาว เยาวลักษณ์ ฟักโต
611101000120 นางสาว วรณัชชา วงค์เจริญ
611101000121 นางสาว ปาริชาติ สิงห์แก้ว
611101000122 นางสาว ขวัญทิพย์ พงษ์ประพันธ์
611101000123 นางสาว ศรัญญา ไทยเรือง
611101000124 นางสาว สาลินี อยู่สุข
611101000125 นางสาว ธัญวรัตน์ วรรัตน์กุล
611101000126 นาย เทวฤทธิ์ เอี่ยมอารมณ์
611101000127 นาย พิษณุ บุญดิษฐ
611101000128 นาย ตติณ เกตุทอง
611101000129 นางสาว ณภัทร บุญปัญญา
611101000130 นางสาว จุฑารัตน์ มาลาเวช
611101000131 นาย ปฏิพาน เสือใจ
611101000132 นางสาว อริยา ข าวุฒิ
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ต ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,105 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
611101000133 นางสาว ชวัลนาฏ ชูจิตร
611101000134 นางสาว นริศา พูลทรัพย์
611101000135 นางสาว วราภรณ์ คุ่ยปรีชา
611101000136 นางสาว ศิริวรรณ ชัยพิมพ์
611101000137 นาย พัฒนพล ชนะวรรณกุล
611101000138 นาย ชัยพร กวยานนท์
611101000139 นางสาว ธัญญารัตน์ เสนะวงศ์
611101000140 นางสาว พรรณพรรธน์ จ าปาแพง
611101000141 นางสาว พิชญาภรณ์ สุขขา
611101000142 นาย ธนวัฒน์ ฉิมวงศ์
611101000143 นางสาว พรทิพย์ กิตตยางกูร
611101000144 ส.ต.ต.หญิง สิตา ใช้เฮ็ง
611101000145 นางสาว มีนา เฟือ่งแก้ว
611101000146 นาง โสภิตา ดอกขัน
611101000147 นางสาว ฐิติรัตน์ ทองเต็ม
611101000148 นางสาว ณภาภัช ฆารสะอาด
611101000149 นางสาว กิ่งกาญจน์ ประโมทนังค์
611101000150 นางสาว สกุณา มันทากาศ
611101000151 นางสาว วนิฐชยา ขัดศรี
611101000152 นางสาว ตติยา กิตติวัฒนะกุล
611101000153 นางสาว กุลธิดา เศวตกุล
611101000154 นางสาว เอลิน สุขสวัสด์ิ
611101000155 นางสาว วิภาวี วิบูลย์อัฐพล
611101000156 นางสาว วิภาวี วิลัยสิทธิ์
611101000157 นาย ณัฐจิรุตม์ คงไพรสันต์
611101000158 นาย สิทธิเดช เปรุณาวิน
611101000159 นางสาว ปารวีย์ ถนอมทรัพย์
611101000160 นางสาว สุธางศ์ุรัตน์ วงษ์จริต
611101000161 นางสาว ธัญษร นาวาทอง
611101000162 นางสาว พรสุดา แสงสฤษด์ิ
611101000163 นางสาว จุฑารัตน์  ทิมบัว
611101000164 นางสาว อริสา อินวรรณ
611101000165 นางสาว สรัลรัตน์ จ าเดิม
611101000166 นางสาว ชริดา แก้วรัตนะ
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611101000167 นางสาว ทศพร ไชยรัตน์
611101000168 นางสาว จุฑามาศ จันทร์บ่อน้อย
611101000169 นางสาว กิตติญา วรุตมพันธ์
611101000170 นางสาว ฝนทิพย์ วรรณศิริ
611101000171 นางสาว ศิริณญา อยู่สุข
611101000172 นางสาว อภิชญา เทีย่งตรง
611101000173 นางสาว ทิตย์ฤดี จันทร์ศรี
611101000174 นาย วุฒินันต์ สงใย
611101000175 นางสาว สิริกาญจน์ จันทร์วงษ์
611101000176 นางสาว วิลาวัณย์ ปาลานุสรณ์
611101000177 นางสาว ณัฐสุดา องอาจธานศาล
611101000178 นางสาว นรีพร ทองค า
611101000179 นาง ณัฐพัชร สมตระกูล
611101000180 นางสาว ภัณฑิรา สายเพ็ชร
611101000181 นางสาว ภัณฑิราพร ลุนสิน
611101000182 นางสาว สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ
611101000183 นาย มนตรี แก้วละมุล
611101000184 นางสาว จิรัฐติกาล ทรัพย์สมบูรณ์
611101000185 นางสาว วรกมล นาคเพชรพูล
611101000186 นางสาว ณัฐพิชา อุดมโภชน์
611101000187 นาย ก่อฤกษ์ ต้ังชูทวีทรัพย์
611101000188 นาย กฤติยะ ประเสริฐ
611101000189 นางสาว นัทธมนต์ รังสีพันธ์เดช
611101000190 นางสาว นาตยา ส าเนากาญจน์
611101000191 นางสาว หงสรัชต์ รังสีพันธ์เดช
611101000192 นาย วิรัตน์ รอดเกล้ียง
611101000193 นางสาว กัลยา กิจประเสริฐ
611101000194 นางสาว วัลยา หอมหวล
611101000195 นางสาว จิราภรณ์ นรรัตน์
611101000196 นางสาว สลิล สังคนนท์
611101000197 นางสาว นฤมล เชิดสูงเนิน
611101000198 นาย วิทูรย์ ช านาญธรรม
611101000199 นาย ชัยยานนท์ หมั่นคติธรรม
611101000200 นางสาว จุฑามาศ ค าแก้ว
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611101000201 นาย มานนท์ อนนันต์
611101000202 นาย เนติพงศ์ ทับยา
611101000203 นาย นพดล คงกฤตยาพันธ์
611101000204 นาย เกรียงกมล วุฒิรัตน์
611101000205 นาย วีรวัฒน์ ภะวะพินิจ
611101000206 นาย สิทธิโชค ค าปุก
611101000207 นางสาว กาญจนา ศรีไทย
611101000208 นางสาว กาญจนา ทุยเวียง
611101000209 นาย พิศร แซ่เฮ้ง
611101000210 นางสาว ชญาดา วัฒนะพานิช
611101000211 นางสาว สุชาดา เอ้งฉ้วน
611101000212 นางสาว วีรญา บุญพาเพียรเลิศ
611101000213 นาย คณัส เชิดชูธรรม
611101000214 นาย ณัฐพงศ์ อินทสโร
611101000215 นางสาว ภคภรณ์ เรืองวงษ์
611101000216 นางสาว ภิญญดา เลิศสถิตรุ่ง
611101000217 นางสาว กุลชาดา หลีตระกูล
611101000218 นางสาว ลริสา ฉวีจันทร์
611101000219 นางสาว ทัศน์วรรณ ทัศนโพธิ์
611101000220 นางสาว รสริน ชัยชนะ
611101000221 นางสาว ปิติญา ภักดีรักษ์พงศ์
611101000222 นางสาว กฤติกา รุ่งเรือง
611101000223 นางสาว แคทรียา ยศก าจรกุล
611101000224 นางสาว จิดาภา ธนโรจน์
611101000225 นาย ภีมภูริ ปัทมธรรมกุล
611101000226 นาย ยุทธนา มะโน
611101000227 นางสาว ธิดารัตน์ พุทธวงศ์
611101000228 นางสาว พิมพ์สิริ ธัมนิภา
611101000229 นางสาว พิชญ์สิรี พูนสถาพร
611101000230 ส.ต.ต.หญิง ปรีดาภรณ์ ดุกสุกแก้ว
611101000231 นางสาว อนุสรา พลบจู
611101000232 นางสาว นลพรรณ วิเชียรโชติ
611101000233 นาย ชนันท์ธิพัฒน์ ลิขิตธนวรโชติ
611101000234 นาย วรากร หลวงโย
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611101000235 นางสาว ชนันท์ธิดา ปินใจ
611101000236 นางสาว พณิชญา ปานกิจเจริญ
611101000237 นางสาว อารยา ตันติธีรกุล
611101000238 นางสาว ศิตา ขมินทกูล
611101000239 นางสาว เบญจวรรณ สุขเจริญ
611101000240 นางสาว ภัสราภรณ์ จันทเทโว
611101000241 นางสาว สาธิดา ชมภูพล
611101000242 นางสาว ศิริวรรณ ส าอางค์
611101000243 นางสาว วิมลวรรณ์  ภูว่รณ์
611101000244 นางสาว นฤมล บุญราศรี
611101000245 นาย ธนกร เลิศจิระกุล
611101000246 นางสาว ชนากานต์  ค าสุมาลี
611101000247 นางสาว ลลิตา โตนุช
611101000248 นางสาว จิติมา อัชชนะลิมภากรณ์
611101000249 นางสาว ชนัตถ์นันท์ ทองเถื่อน
611101000250 นางสาว ภัทริยา เพ็ญญาไลย
611101000251 นาย กิตติชัย สุขประสงค์
611101000252 นางสาว ชุติกาญจน์ คุปติเกษม
611101000253 นาย นฤชา แย้มกล่ินพุฒ
611101000254 นางสาว ปณิดา อู่ไทย
611101000255 นางสาว ชมพูนุช ทองแป้น
611101000256 นางสาว ธัญญลักษณ์ โสตะวงศ์
611101000257 นางสาว ศรัญญ์ภัทร ขัดสี
611101000258 นางสาว ปิยพร ผลชีวิน
611101000259 นาย วรุตมา ต้ังพานิช
611101000260 นางสาว ฉมารัตน์ จันทสุวรรโณ
611101000261 นางสาว นิตยา บุญน ามา
611101000262 นางสาว พรนภา พูนจิระเดชมา
611101000263 นางสาว สุนทรี ทองสม
611101000264 นางสาว อัชฌา เพชรสลับแก้ว
611101000265 นางสาว ธนัชชา ส่งสุข
611101000266 นางสาว อัญชนา อ าไพ
611101000267 นางสาว พัทธยากร หมั่นฝึกพันธ์
611101000268 นางสาว วิภาวี ปัญญานันทกิตต์ิ
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611101000269 นาย พงศธร ล้ิมสวัสด์ิ
611101000270 นาย ธนานันท์ ธรรมรัตน์
611101000271 นางสาว รัตนา นวมาลย์
611101000272 นางสาว รุจาภา จ ารัส
611101000273 นางสาว นันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง
611101000274 นางสาว ธิรดา ยืนยง
611101000275 นางสาว ฐานันตร์ ขมานุวงศ์
611101000276 นาย สถาปัตย์ โปร่งฟ้า
611101000277 นาย พสุเทพ พุทธวงศ์
611101000278 นางสาว มณทิรา ศันสนะโชติรัศมี
611101000279 นาย ศุภลักษณ์ แช่มบาง
611101000280 นาย ธนากร ยิ้มดี
611101000281 นาย เอกชัย วรรณแดง
611101000282 นางสาว ปาริฉัตร แร่ทอง
611101000283 นางสาว มนสิชา บุตรโพธิ์
611101000284 นางสาว ศศิภรณ์ ทับทิมทอง
611101000285 นางสาว ณัฏฐณิชา หนุเจริญกุล
611101000286 ส.ต.ต.หญิง ณัฐริน อินทะราชา
611101000287 นางสาว พฤษากานต์ เอียดจุ้ย
611101000288 นางสาว ชิดชมัย ยิ้มจันทร์
611101000289 นางสาว ปิยธิดา บัญดิฐ
611101000290 นางสาว สุธาทิพย์ ดวงจักร์
611101000291 นาย กันตพงศ์ พิมทา
611101000292 นางสาว กนกกาญจนา ด าข า
611101000293 นางสาว ทิฆมัพร นิลุบล
611101000294 นางสาว ณัฐพัชร์ ยางงาม
611101000295 นางสาว นิธิกานต์ บุญเยี่ยมธนดิลก
611101000296 นางสาว นฤมล ทีระฆงั
611101000297 นางสาว พิชญ์สินี ผิวงาม
611101000298 นาย พลภัทร คงจังหวัด
611101000299 นาย วสันต์ ทองประไพ
611101000300 นางสาว ชนกนันฐ์ มัคพันธวงษ์
611101000301 นางสาว จิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์
611101000302 นางสาว ลลิษา หล่อสมฤดี
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611101000303 นางสาว ชุติมา เสรีรักษ์
611101000304 นาย อภิวัฒน์ วุฒิพิศาล
611101000305 นางสาว ธัญวรัตน์ ถาวร
611101000306 นางสาว สวีนา ศรีแสง
611101000307 นางสาว วิชิกรณ์ แสงสว่าง
611101000308 นางสาว ณิชนันทน์ เจริญเนตร์
611101000309 นางสาว จุฑามาศ ท่าช้าง
611101000310 นางสาว สุภาณี เสนาชัย
611101000311 นาย นิธิทัศน์ น้อยพาลี
611101000312 นางสาว สุทธ์สินี ใจแก้ว
611101000313 นางสาว จิราพร ถากันหา
611101000314 นางสาว พิชญา เจียรมณีงาม
611101000315 นาย อธิปพัฒน์ สุพัฒน์ธนโชติ
611101000316 นางสาว วริศรา บุญทอง
611101000317 นาย ภูมิ ไชยรัตน์
611101000318 นางสาว กฤษฏิญา พรหมจันทร์
611101000319 นางสาว เบญจมาศ ธาตุชัย
611101000320 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทิพวรรณ หุน่พงษ์
611101000321 นางสาว วิรัญชนา สุทธิศรานันท์
611101000322 นาง อัจฉราพรรณ หลักกรด
611101000323 นาย บารมี ชาญชญานนท์
611101000324 นาย ยุทธพงษ์ ค าเฟือ่งฟู
611101000325 นาย พงศ์บวร บัวทอง
611101000326 นางสาว ชวนตา คันธานุรักษ์
611101000327 นางสาว ธนกาญจน์ บุญลือ
611101000328 นาย นนทพร สุขโข
611101000329 นางสาว จิราภรณ์ เหมืองอินต๊ะ
611101000330 นาย สิริวัฒน์ อินทร์อุดม
611101000331 นางสาว ภัทรพร มากดี
611101000332 นางสาว รังสิมา นาคมอญ
611101000333 นาย วริศร์ กาญจนพิษณ์ุ
611101000334 นาย วรัท กาญจนพิษณ์ุ
611101000335 นาย ตรีเพชร แท่นทอง
611101000336 นางสาว สุชานุช ไหมละเอียด
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611101000337 นางสาว พรรษกร ใจค าลือ
611101000338 นางสาว จุฑามาศ อินต๊ะศรี
611101000339 นางสาว กุลนรี ฤทธิแ์ดง
611101000340 นางสาว กชพรรณ อ่อนศรี
611101000341 นาย วัฎศิระ พฤทธ์พจน์
611101000342 นางสาว ปาลิตา ทองเต็ม
611101000343 นางสาว ธัญธิดา วอทอง
611101000344 นางสาว ธนัชญา อินทร์สุวรรณ์
611101000345 นางสาว โชติกา เกียรติกุล
611101000346 นางสาว พัชรา พสุพงศ์
611101000347 นางสาว กลอยใจ กันทอง
611101000348 นาย พนัส จิตติอาภรณ์
611101000349 นางสาว รตนกมล นพวิบูลย์
611101000350 นางสาว สิรีณัฐ ศรีจันทร์ทอง
611101000351 นางสาว จุฑามาศ ปะนันโต
611101000352 นางสาว ปวีณา สุนทรากร
611101000353 นางสาว มานัญญา ลักษณวิวัฒน์
611101000354 นาย พีรพล ธรรมสิริกุลกิจ
611101000355 นางสาว กนกกาญจน์ หนองขุ่นสาร
611101000356 นางสาว สุภัสสร เลอศิริพงศ์
611101000357 นางสาว กัญณภัทร คงมั่น
611101000358 นาย ธีระพงศ์ ชุ่มใจ
611101000359 นาย ธารกร นนทน์รุจญา
611101000360 นางสาว อรอนงค์ จันแดง
611101000361 นาย ธนภัทร สวนเวียง
611101000362 นางสาว รสริน สร้อยสูงเนิน
611101000363 นางสาว ฐานิดา บุญแสน
611101000364 นางสาว เบญจรัตน์ บริเพชร
611101000365 นางสาว แพงทอง แสนท้าวแสนท้าว
611101000366 นางสาว ธัญพิชชา ลีส่งสิทธิล์าลัย
611101000367 นาย ภราดา เทียมพัฒน์
611101000368 นางสาว นิตยา ศรีวงค์
611101000369 นาย กิตติพิชญ์ อ่วมทอน
611101000370 นางสาว ดวงดาว ศรีนักราช
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611101000371 นาย สราวุฒิ มูลสุข
611101000372 นางสาว ธัญยรัขต์ ไชยศรี
611101000373 นาย สิทธิชัย วิมลรัตน์
611101000374 นางสาว สุภาวรัตน์ สุระกิจ
611101000375 นางสาว วจี ปิน่กระจาย
611101000376 นาย นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์
611101000377 นาย จิราวุฒิ มาศสุข
611101000378 นาย ภานุกร บุญสละ
611101000379 นางสาว ตรีรัตน์ พรชัยรุ่งเรือง
611101000380 นางสาว วิมลรัตน์ ตุ่ยไชย
611101000381 นาย ฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร
611101000382 นางสาว สินนภา พบประเสริฐ
611101000383 นางสาว ศุภวรรณ เวชรัตนะวัฒน์
611101000384 นาย วัสสุพัทฒ์ เพ็ชรสันทัด
611101000385 นางสาว ลีนา หง้าฝา
611101000386 นางสาว ปิยพร ศักด์ิภิรมย์
611101000387 นางสาว อภิษฎา บุญกล่ิน
611101000388 นางสาว วิภาวี ดีหมื่นไวย์
611101000389 นาย ปิยมินทร์ เจ๊ะโซะ
611101000390 นางสาว ณัฏฐา แสงสว่าง
611101000391 นางสาว ณิชาภัทร สุยะเพีย้ง
611101000392 นางสาว วรรณภา  ชาวประสา
611101000393 นาย สุวัฒน์ จันทรดิกุล
611101000394 นางสาว ชนนิกานต์ เกลาฉีด
611101000395 นาย เรวัต ศิวชาติ
611101000396 นางสาว กนกวรรณ ก าจัด
611101000397 นาย จารุพัฒน์ กาญจนรงค์
611101000398 นางสาว ชลัชพร ทัพใจหาญ
611101000399 นางสาว กันตพร รู้ท านอง
611101000400 นางสาว อุษณีษ์ ปานเอม
611101000401 นาย วีระศักด์ิ การิน
611101000402 นางสาว จีริสุดา อินศรีจันทร์
611101000403 นางสาว กุลการ ปรัญชัยกุลยา
611101000404 นางสาว ณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์
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611101000405 นางสาว พัชราภรณ์ สมทรง
611101000406 นางสาว ละอองดาว สุดหล้า
611101000407 นางสาว ศิดารัตน์ สมัครการนา
611101000408 นาย พิชิต ทบภักด์ิ
611101000409 นางสาว จารุนันท์ ซิมพิทักษ์
611101000410 นางสาว วราภรณ์ แก้วแดง
611101000411 นางสาว วรุณรัตน์ บูรณะกุล
611101000412 นางสาว หทัยมาศ ศรีชมภู
611101000413 นางสาว นุจรินทร์ พลหงษ์
611101000414 นางสาว ชมพูนุช ไปมูลเปีย่ม
611101000415 นาย สมบูรณ์ ใสสอาด
611101000416 นางสาว ศิริลักษณ์ มะโนค า
611101000417 นางสาว ปรารถนา โชควิริยะประเสริฐ
611101000418 นาย ชัยสิทธิ์ บูรทิศ
611101000419 นางสาว นันทรัตน์ ต้ังตระกูล
611101000420 นางสาว ยุภาวะดี อนุชาติ
611101000421 นางสาว จิรพร อินต๊ะพันธ์
611101000422 นาย ภูมิบดี วิเชฏฐพงษ์
611101000423 นางสาว ภาวิณี ปัททุม
611101000424 นางสาว ศรีไพร เจียนพันธ์
611101000425 นางสาว สุชาดา อนันทวัน
611101000426 นาย ศราวุฒิ ชาญยุทธ
611101000427 นาย อยุธยา ศรีอินทร์
611101000428 นาย กฤษณะ จันทะนรารักษ์
611101000429 นางสาว อโยธยา ศรีอินทร์
611101000430 นาย วิษุวัติ อุดมสกุลเลิศ
611101000431 นางสาว กัญณภัทร แซ่เห้ง
611101000432 นางสาว วิไลวรรณ ทองจันทร์
611101000433 นางสาว ณิชนันทน์ เนื่องจากจ้อย
611101000434 นางสาว ปภาวรินท์ ทัศนีย์
611101000435 นางสาว พัชยา เชื้อศรีศิริ
611101000436 นางสาว นิตยา เงินหนู
611101000437 นางสาว ดวงธิดา อุดมพร
611101000438 นางสาว เกศินี ล้ีเจริญสุข
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611101000439 นางสาว สวนีย์ หอรังสิวัฒน์
611101000440 นางสาว พรนภา เนตรจุฬารัตน์
611101000441 นาย สิทธิโชค แพงทอง
611101000442 นางสาว ปุณิภา เย็นสุขใจ
611101000443 นางสาว ชุติศา นาคพงษ์
611101000444 นางสาว ธนภรณ์ แก้วทับทิม
611101000445 นางสาว ณรมา วรกล่ัน
611101000446 นาย ฐวิรัชญ์ สุริยวงศ์
611101000447 นางสาว มัลลิกา เสียงดัง
611101000448 นางสาว ชาลิณี ถนนทิพย์
611101000449 นาย ปภัสสรร บรรทะโก
611101000450 นางสาว วทัตตา ฤทธิเ์จริญ
611101000451 นาย กฤต เพชรสุวรรณ
611101000452 นางสาว สุธาสินี เอื้อวีระวัฒน์
611101000453 นางสาว อมลรุจี ใจแก้ว
611101000454 นางสาว นิรมล พิลัยเลิศ
611101000455 นางสาว ยลรวี รัตวิชัย
611101000456 นาย กฤษณะ มีแสง
611101000457 นางสาว สุทธิกานต์ ศรีสดสุข
611101000458 นางสาว เพรียวพรรณ อักษรกลาง
611101000459 นางสาว นันทา ทองประโคน
611101000460 นางสาว วีณา ใจซ่ือ
611101000461 นางสาว พัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง
611101000462 นางสาว ศรีสุภัค เพชรสุข
611101000463 นางสาว วราภรณ์ บัลลังก์นาค
611101000464 นาย อภิวัฒน์ สิทธิวงศ์
611101000465 นางสาว ปฐมธิดา พุม่เจริญ
611101000466 นางสาว หทัยรัตน์ ห้องถนอม
611101000467 นางสาว พิมพ์ชนก วิทยอุดม
611101000468 นางสาว อนัญพร วุฒิมงคลชัย
611101000469 นางสาว วัสสา ภูเต็มเกียรติ
611101000470 นางสาว ธนิตา อุดมพงษ์
611101000471 นางสาว นันทนิกส์ บาลเมือง
611101000472 นางสาว ขนิษฐา สิงห์สถิตย์
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611101000473 นางสาว สาวิตรา ปัญญาวัฒชิโล
611101000474 นาย พัสสพงศ์ ชัยแก้ว
611101000475 นาย จิรณัฐ ขาวละออ
611101000476 นางสาว ณัฐกานต์ ชูวงษ์วัฒนะ
611101000477 นางสาว ณัฐชนก ศิริทัพ
611101000478 นาย ภัทรเกียรติ ข าขจร
611101000479 นางสาว นฤมล ธูปบูชา
611101000480 นางสาว จุฑาวรรณ สุคนธนิตย์
611101000481 นางสาว จุรีพร เชื้อเมืองพาน
611101000482 นางสาว สุธัญญา เกษสุริยงค์
611101000483 นาย ปฏิพัทธ์ จันทร์ศิริ
611101000484 นาย อิทธิศักด์ิ มีวัฒนะ
611101000485 นางสาว ณัฐฐานิตา ขันทส าราญจิรสิน
611101000486 นางสาว ชีวภัทร ปาโมกข์
611101000487 นางสาว พาณิภัค สุขสงวน
611101000488 นางสาว กนกอร เพชรเสน
611101000489 นางสาว รัตมณี วงษ์ฝุง
611101000490 นาย ภาณุพงษ์ ศานติธรรม
611101000491 นางสาว อรวรรณ วิเศษสุนทร
611101000492 นางสาว อุดมลักษณ์ สุวรรณเปิน้
611101000493 นางสาว ปราณี ก้านอินทร์
611101000494 นางสาว ลักขณา แก้วปัญญา
611101000495 นางสาว พิบูลย์ผล สุขวรรณโณ
611101000496 นางสาว สุทธาสินี สินรักษา
611101000497 นางสาว ศิรดา ผูกเกษร
611101000498 นาย นราวิชญ์ ลายสิงห์
611101000499 นาย อิสระ พรหมทา
611101000500 นางสาว ณัฐศรี สิริชนภักดี
611101000501 นางสาว ชณัชา เทือกเถาว์
611101000502 นางสาว พรพรรณ เตชะบุญญะ
611101000503 นางสาว นวลวรรณ ทองเสน
611101000504 นางสาว สิริรัตน์ ช่างปัน้
611101000505 นางสาว ฐิตาภรณ์ สุขศิริ
611101000506 นางสาว วรรณนิสา งามประเสริฐ
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611101000507 นางสาว อัจฉราภรณ์ เนตรสว่าง
611101000508 นางสาว มีนตรา พรหมรักษา
611101000509 นางสาว กนกกาญจน์ จันทร์ปัญญา
611101000510 นางสาว จิตตาภรณ์ เสือจินดา
611101000511 นางสาว มัชฌมาภรณ์ สุขพัฒณ์ธี
611101000512 นางสาว วนิดา แสงจันทร์
611101000513 นางสาว สุดารัตน์ บุญศรี
611101000514 นางสาว เกษสุดา หีตพัฒน์
611101000515 นางสาว พิรญาณ์ เครือละม้าย
611101000516 นาย เอกวิทย์ แสงประเสริฐสุข
611101000517 นางสาว มัญชุสา เทพเสนา
611101000518 นางสาว รติรส ศรีสกุล
611101000519 นางสาว อนัตตา สินธุมงคล
611101000520 นาย อภิชัย อินทะนิน
611101000521 นาย สุทธิพัฒน์ พิทักษ์
611101000522 นาย อมรเทพ โกมุทานนท์
611101000523 นางสาว ภัทรีญา ภิรมย์พูล
611101000524 นางสาว จริยา แก้วเขียว
611101000525 นางสาว แอนนา วุน้กิ้ม
611101000526 นางสาว ศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล
611101000527 นางสาว วีรวรรณ ทรัพย์กิจการ
611101000528 นางสาว กอรีอะ บิลหลี
611101000529 นางสาว กมลทิพย์ อินแก้วเครือ
611101000530 นางสาว สิริพร สะสีสม
611101000531 นางสาว อังคณา มีชัยชนะ
611101000532 นาย พงษ์พันธ์ สุมาลี
611101000533 นางสาว สวรรยา เลขมาศ
611101000534 นางสาว วิลัยพร ศรีนาม
611101000535 นาย กฤตภาส ยะลา
611101000536 นางสาว พรพิมล อัวคนซ่ือ
611101000537 นางสาว อภิษฎา แผ่ผล
611101000538 นางสาว วีรยา ซ้ิมเจริญ
611101000539 นางสาว กฤติภรณ์ ทองใบใหญ่
611101000540 นาย ศรัณย์ สมบัติจิราภรณ์
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611101000541 นางสาว ณัฐธนากร สงประชา
611101000542 นาย อิทธิสิทธิ์ อมฤตศักด์ิสิทธิ์
611101000543 นางสาว วันเพ็ญ หนูนุ้ย
611101000544 นางสาว สุนทรีย์ เทพมณี
611101000545 นาย จักรพันธ์ ศิริธัญพงศ์
611101000546 นางสาว ณัฐนิชา แก้ววิเชียร
611101000547 นางสาว ชุลีพร เงินนาค
611101000548 นางสาว จิดาภา สานุวงค์
611101000549 นางสาว วรรณรัตน์ รัตนกุญชร
611101000550 นางสาว นวลประกาย เลิศกิรวงศ์
611101000551 นางสาว สินีนาฎ บุญวิริยะ
611101000552 นางสาว พัชราณี ตันเต็ก
611101000553 นาย ปิยพันธ์ ชายะพันธุ์
611101000554 นางสาว วชิรญาณ์ สุวรรณเทวะคุปต์
611101000555 นางสาว ทิพวรรณ วรรณดี
611101000556 นางสาว ณัฎธิดา เกตุลา
611101000557 นางสาว รัชนี ทิพย์กล่อม
611101000558 นางสาว ศศิชญา นิลการ
611101000559 นางสาว จินดารัตน์ ชื่นศิริรุ่งเรือง
611101000560 นางสาว ศุภกาญจน์ เทพกรณ์
611101000561 นาย ปรเมศวร์ วัฒนะสุวรรณกร
611101000562 นางสาว จิตติยา รามวงศ์
611101000563 นาย ศิริศักด์ิ รุ่งเรือง
611101000564 นางสาว มาริสา รัตนะสิทธิ์
611101000565 นางสาว ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ
611101000566 นางสาว วารุณี ขัดสีใส
611101000567 จ่าอากาศโท อมรเทพ รักษ์จิตร
611101000568 นาย วชิร ภูข่ า
611101000569 นาย โยธิน ก้อนแก้ว
611101000570 นางสาว อนิสรา อ่อนธานี
611101000571 นางสาว รุจี รัตนประพันธ์พร
611101000572 นางสาว สิริลักษณ์ แก้วด้วง
611101000573 นางสาว ภทพร วูอินทรานนท์
611101000574 นางสาว จิตสุภา ทะนันชัย
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611101000575 นางสาว สุพิชชา ทะนันชัย
611101000576 นางสาว นวพรรณ บุญฉ่ า
611101000577 นางสาว รังสิมา บุตรแก้ว
611101000578 นางสาว ศันสนีย์ ลือศิริ
611101000579 นางสาว ร าไพ พลแสน
611101000580 นางสาว กวิตา เพชรย้อย
611101000581 นางสาว วิภาดา ผาบจันดา
611101000582 นาย อัฏฐพงษ์ นันท์ฤกษ์มีชัย
611101000583 นางสาว ณัชชา ปิน่เขียน
611101000584 นาย พงษกร ไชยบ ารุง
611101000585 นางสาว เกวลี กิจเจริญ
611101000586 นางสาว ณัฐชนก โพธิแดน
611101000587 นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุโสภา
611101000588 นางสาว สิรัชญา วงษ์อาทิตย์
611101000589 นางสาว ณัฐสุดา จันทร์พฤกษา
611101000590 นาย ชานนท์ แดงสีพล
611101000591 นางสาว พิมพ์ชนก ศรีประภาพงศ์
611101000592 นางสาว กมลลักษณ์ แดงโสภณ
611101000593 นางสาว เอมอร วังคะฮาต
611101000594 นางสาว นิรัชดา ธรรมราช
611101000595 นางสาว อาทิตยา ศรีประเสริฐ
611101000596 นางสาว รัญชนา คงจินดามุณี
611101000597 นางสาว ดนยา ฉันทศาสตร์พงศ์
611101000598 นางสาว ปนัดดา แย้มเกษร
611101000599 นางสาว ฐิติพร ชั้นโรจน์
611101000600 นางสาว วรินกาญจน์ ธรตีกรธวัฒน์
611101000601 นาย กฤต ติรกิจพงษ์พันธ์
611101000602 นางสาว นงนุช ขนอม
611101000603 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุปราณี สุริยะผล
611101000604 นางสาว วราภรณ์ ขุนเพ็ชร
611101000605 นางสาว สินาวรรณ ยอดสุรางค์
611101000606 นาย ปฏิพัทธิ์ บ ารุงสุข
611101000607 นางสาว รุจรวี แก้วกลางเมือง
611101000608 นางสาว ธนันธร ปาละกูล
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611101000609 นางสาว จิดาภา กาญจณเดชศิริ
611101000610 นางสาว จิตรสินี ดีบุรี
611101000611 นาย วาริช บุญผ่องเสถียร
611101000612 นางสาว สุภาวรรณ ไหมพรม
611101000613 นางสาว วาสุกาญจน์ เสริมทรัพย์
611101000614 นางสาว ตวงพร ธีระพิทยาพงศ์
611101000615 นางสาว ณิชากร พงษ์สุวรรณ
611101000616 นางสาว พรพรรณ เต็มบุญโชติ
611101000617 นางสาว ชณุตพร สุรัตน์
611101000618 นางสาว ผุษสดี ปิยะมโณ
611101000619 นาย พศิน ชิวขุนทด
611101000620 นาย นรินทร์ ส้ินโศรก
611101000621 นางสาว สมฤดี กุลโคตร
611101000622 นางสาว พัชรพร อินต๊ะ
611101000623 นางสาว มานิตา ลูกน้ าเพชร
611101000624 นางสาว ณัฐชา รุจิวงศ์ษา
611101000625 นางสาว ฐาปนี ลลิตพรสิน
611101000626 นางสาว สุมินตรา ปาติสัตย์
611101000627 นางสาว บุญนะรักษ์ โคฮุด
611101000628 นางสาว ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล
611101000629 นางสาว บุญนิศา ศรีโต
611101000630 นางสาว ชญานี สุขวิสุทธิ์
611101000631 นาย ธงชาติ ปลอดอ่อน
611101000632 นาย เสวตร พึง่ฉิม
611101000633 นางสาว รัชดาภรณ์ ดีหนอ
611101000634 นางสาว อรณิช เทีย่งจรรยา
611101000635 นาย อวิรุทธ์ ภูห่มื่นไวย์
611101000636 นาย ธีรัตม์ เบาสันเทียะ
611101000637 นาย รักชัย สิทธิภาคย์
611101000638 นางสาว ภณินภัค อุชุเสถียรพันธุ์
611101000639 นางสาว สโรชา เพ็งศรี
611101000640 นางสาว สุภัทรา  นาทอง
611101000641 นางสาว นายิกา ทุม่เกตุ
611101000642 นาย ธีริทธ์ ชื่นอารมย์
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611101000643 นางสาว อัจฉรา ทาราศรี
611101000644 นาย สหพัฒน์ สุวรรณมาโจ
611101000645 นางสาว ณัชธิกร แก้วธนะสิน
611101000646 นางสาว ปราณธัญ แก้วธนะสิน
611101000647 นางสาว ฐานรัตน์ สุธรรมศิรินุกูล
611101000648 นางสาว สรียา ดิษยี่
611101000649 นางสาว วัชรี ศรีสมวงษ์
611101000650 นาย สุทธิเกียรติ ไทยประสานทรัพย์
611101000651 นางสาว กุลนันท์ นาถเจริญกิจ
611101000652 นางสาว วลิตา บุญทะจิตต์
611101000653 นาง ชฎาพร แร่นาค
611101000654 นางสาว พจนา พุม่ตะโก
611101000655 นางสาว พรหมพร พิมพ์เสน
611101000656 นางสาว สิริเกศ ชินประพัทธ์
611101000657 นางสาว รุ่งรัตน์ ปานศิลา
611101000658 นางสาว นันทิชา อยู่ยง
611101000659 นาย ชยพัทธ์ วงศ์ชูวรรณ
611101000660 นาย อนุสรณ์ ฟักเล็ก
611101000661 นางสาว พิไลพร วาสนามงคล
611101000662 นาย จักรกฤษด์ิ ทองใบ
611101000663 นางสาว ปรียาภรณ์ วงษ์สมบูรณ์
611101000664 นางสาว สุวรีย์ แย้มขยาย
611101000665 นางสาว จุฑาภรณ์ เดชเกศรินทร์
611101000666 นาย กิตติกรณ์ ศรีประพันธ์
611101000667 นางสาว ประไพ บัวไข
611101000668 นาย พูนศิลป์ แก้วมีสุข
611101000669 นาย นันทวี อัศวาภรณ์
611101000670 นาย ตันติกร ประทีปรัตน์
611101000671 นางสาว ฐานิตา สมบูรณ์ทวี
611101000672 นาย สุรวิช เสถียรพาณิชย์
611101000673 นางสาว สินี ต้ังตรัยรัตนกุล
611101000674 นางสาว รินรวี อินทรภูมิ
611101000675 นางสาว มนัสวี ไอยรารัตน์
611101000676 นางสาว สุธารทิพย์ ศรีทาบุตร
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611101000677 นางสาว กุสุมาลย์ พรหมดนตรี
611101000678 นางสาว รภัสสรณ์ สังข์ดิษฐ์
611101000679 นางสาว ณัฐณิชา วิเชียร
611101000680 นางสาว ธนภรณ์ ฤทธิธรรม
611101000681 นาย เอกพล แซ่เอี๊ยะ
611101000682 นางสาว สุธัศศิณีย์ นัยนานนท์
611101000683 นางสาว บุษญาณี ทีกว้าง
611101000684 นางสาว พัชรี แย้มประยูร
611101000685 นางสาว วราลี งามดี
611101000686 นางสาว วิไลรัตน์ ด้ินสกุล
611101000687 นางสาว ธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร
611101000688 นาย ภาคภูมิ แสงดารา
611101000689 นางสาว ดนิตา ธัมมปที
611101000690 นาย กันตวิชญ์ สุธรรมเม็ง
611101000691 นาย ธนวุฒิ ฤทธิเดช
611101000692 นางสาว ขวัญนิดา บุญมี
611101000693 นาย ภัทรพล กล่ าทอง
611101000694 นางสาว พรนภา ปะวะโก
611101000695 นาย ยุทธณา การชะนะไชย
611101000696 นาย สถาปัตย์ ประพรหมมา
611101000697 นาย กฤตภาส สุวรรณศรี
611101000698 นาย พุทธิพงษ์ นิยมกิจ
611101000699 นางสาว รัชนันท์ น้อยอิ่ม
611101000700 นางสาว อรวรรณ มีอิสระ
611101000701 นางสาว ธนัชญา นักเบศร์
611101000702 นางสาว หทัยกานต์ กิจพานิช
611101000703 นาย เดชาธร บุญวัฒนะเมธา
611101000704 นางสาว รัตธิชา เสมสมบุญ
611101000705 นาย นนทิยุต อยู่เถาว์
611101000706 นางสาว แสงระวี สอนสะอาด
611101000707 นางสาว ชญาดา ชลารัตน์
611101000708 นางสาว ฐิติมา สุจินพรัหม
611101000709 นางสาว ศิริลักษณ์ กองดวง
611101000710 นาย ณัฐพล นันตา
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611101000711 นางสาว กัญญ์สิรี เปาริบุตร
611101000712 นาย อภิเดช ทองโสม
611101000713 นางสาว ณัฐกาญจน์ พุม่ขจร
611101000714 นางสาว อุดมลักษณ์ สีหะกุลัง
611101000715 นาย ประเสริฐ ปะระทัง
611101000716 นาย อิทธิพงษ์ สนามโพธิ์
611101000717 นางสาว คันธรส โชติวรรณ์
611101000718 นาย รัฐภูมิ นาคข าพันธ์
611101000719 นางสาว สุดารัตน์ ลาธุลี
611101000720 นางสาว วัชรี ชาชิโย
611101000721 นางสาว จันทร์ทิมา นามวงษา
611101000722 นางสาว รัฐชิตา พิมพ์บึง
611101000723 นาย เฉลิมพันธ์ เขียวค าอ้าย
611101000724 นางสาว พัชรี ปะขะเต
611101000725 นางสาว ปริยวรรณ ชูชัยวรากิจ
611101000726 นางสาว ศิริรัตน์ สังขรักษ์
611101000727 นางสาว ศิริลักษณ์ ผายพันธ์
611101000728 นางสาว ณฐพร วสุนธราภิวัฒก์
611101000729 นางสาว จิตราภรณ์ ภูมิกระจ่าง
611101000730 นาย บุญฤทธิ์ สายทอง
611101000731 นางสาว ณัฐธิญา สดแช่ม
611101000732 นาย วิชา สิงห์ลอ
611101000733 นาย ธนวัฒน์ ศรทอง
611101000734 นาย เอกราช ฉายประกายแก้ว
611101000735 นาย ธนาวุฒิ คะมานา
611101000736 นางสาว จุรชา จันทร์ทอง
611101000737 นางสาว กนกวรรณ ยะพรม
611101000738 นางสาว ภาวิดา ชุมภูรัตน์
611101000739 นางสาว ธฤนตา สุวรรณคีรี
611101000740 นาย สิขริน คุ้มพันธุแ์ย้ม
611101000741 นาย พจน์ ชูทอง
611101000742 นางสาว ฤทัยรัตน์ คงมา
611101000743 นางสาว อกนิษฐ์ คงทอง
611101000744 นางสาว ไปรยา ปิน่ทอง
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611101000745 นาย กฤตเมธ ธมธาราธิคุณ
611101000746 นาย ณัฐพล ธนาวุฒิ
611101000747 นางสาว วราภรณ์ บุญเพชร
611101000748 นางสาว ชาลิณี แก้วแดง
611101000749 นางสาว จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์
611101000750 นาย ภานุวัฒน์ วิเชียรทอง
611101000751 นางสาว จีราวรรณ เครือวงค์
611101000752 นางสาว ศุภานัน เหมือนสังข์
611101000753 นาย ศักด์ิชัย เกิดพิทักษ์
611101000754 นางสาว กรชนก ธราวัฒน์ชานนท์
611101000755 นางสาว ผุสดี วีระกุล
611101000756 นาย ปรัชญา ขุนจิตต์
611101000757 นางสาว ธิดารัตน์ เสมอจิตร์
611101000758 นางสาว แสงแข วัฒนพนม
611101000759 นางสาว กาญจนา ลิมป์กิตติกุล
611101000760 นางสาว นลินนิภา ยาเถิน
611101000761 นาย อดุลย์ฮากิม ซามะ
611101000762 นางสาว กศิธิศร นาคหมื่นไวย
611101000763 นางสาว หทัยพรรณ จันทร์ตุ้ย
611101000764 นางสาว มลทิพย์ บุญชีวิต
611101000765 นาย เฉลิม โนรี
611101000766 นางสาว รุ่งอรุณ ทวีกสิกรรม
611101000767 นางสาว ฉัตรฐา ตาทอง
611101000768 นาง กมลวรรณ บุญตา
611101000769 นางสาว วิมลวรรณ เพาะปลูก
611101000770 นางสาว พัชรนันท์ ตวงหิรัญวิมล
611101000771 นางสาว ญาดา ม่วงแก้ว
611101000772 นางสาว ณัฐนิชา ม่วงแก้ว
611101000773 นางสาว จันทวรรณ ปราบปรี
611101000774 นางสาว กศิริญา เศษสูงเนิน
611101000775 นาย นันฑวัฒน์ น้อยบัวทิพย์
611101000776 นางสาว ทัศน์ทยา นิภารัตน์
611101000777 นางสาว จุฑามาศ กฤษณะสังข์
611101000778 นางสาว ธัญพิชชา บุญศรีนุ้ย
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611101000779 นาย ธีรพงศ์ สิทธิพงษ์
611101000780 นางสาว สุวิชญา ชลสินธุ์
611101000781 นาย พีรพัฒน์ คณาจันทร์
611101000782 นางสาว ภัทราวรรณ โลราช
611101000783 นางสาว ณัฐชนัญ พรมนนท์
611101000784 นางสาว ธีรดา เขียวแดง
611101000785 นางสาว กมลชนก หวังเจริญ
611101000786 นางสาว นัฐธิดา รัฐจักร
611101000787 นาย คณิต พุม่เชื้อ
611101000788 นางสาว สิริวิมล ฉัตรปวงค า
611101000789 นางสาว ณัฏฐนิช ฝาสีน
611101000790 นางสาว จุฑาทิพย์ อยรังสฤษฎ์กูล
611101000791 นางสาว สุดธิดา ฝ่งตระกูล
611101000792 นางสาว ชนิตา ลิมัณตชัย
611101000793 นางสาว ทิพย์พร ไชยวงค์
611101000794 นางสาว วสุพร ภูพ่ัฒน์วิบูลย์
611101000795 นางสาว นันทวัน หมื่นเดช
611101000796 นางสาว ตวงทิพย์ ปริสุทธิสุ์นทร
611101000797 นาย ปวริศร์ ปุงไธสง
611101000798 นางสาว จุฑาพร อัคควัสกุล
611101000799 นางสาว ปริมประภา วรินทร์
611101000800 นางสาว สุธาสินี สีตภวังค์
611101000801 นาง ฉัตรแก้ว คงสินธุ์
611101000802 นางสาว นุชรินทร์ กาฬเนตร
611101000803 นางสาว วลินญา วงษ์อ่อง
611101000804 นางสาว กฤษญกร สีหะวงษ์
611101000805 นาย ราชัน เลิศพยัคฆรัตน์
611101000806 นางสาว อาทิตยา สุวคันธกุล
611101000807 นางสาว ศศิธร ไข่แก้ว
611101000808 นาย ศรัณร์พงศ์ ค าศรีสุขต์
611101000809 นางสาว กมลชนก บุตะเขียว
611101000810 นาย ธัชกร โบว์แดง
611101000811 นางสาว บุษยพรรณ ฝ้ันริยะ
611101000812 นาย ชานนท์ สวนเกิด
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611101000813 นางสาว อภิญญา ชื่นค้า
611101000814 นาย ชัชชัย เกษจุโลม
611101000815 นางสาว ภมรจิตา รุ่งแจ้งรังษี
611101000816 นางสาว ปรางรวี ไชยแสนวัง
611101000817 นางสาว ณิชกานต์ ถ้ ากลาง
611101000818 นางสาว ธิสิริ ศรีโกมุท
611101000819 นางสาว เจนจิรา มาตรไตร
611101000820 นาย ฤทธิกุล มูลอ ามาตย์
611101000821 นางสาว ชารฎา สมคิด
611101000822 นางสาว ชนิกา จันทรา
611101000823 นาย กรวิชญ์ จิ๋วสวัสด์ิ
611101000824 นาย ณภัทร สุวรรณพฤกษ์
611101000825 นางสาว ณมน นวลวิไลลักษณ์
611101000826 นาย ไกรสร ยศชัย
611101000827 นางสาว สุจิตรา วิวัฒน์วิทยา
611101000828 นางสาว ทวีทิพย์ ตันตินิมิตรกุล
611101000829 นาย ณฐพล คล้ายทอง
611101000830 นางสาว เบญจมล เพ็ชรเจริญมงคล
611101000831 นางสาว อรุณศรี เทพทอง
611101000832 นางสาว อังคณา ณ ล าพูน
611101000833 นางสาว กนกวรรณ ณ ล าพูน
611101000834 นางสาว ฐานิกา รุ่งทอง
611101000835 นางสาว รัชนีวรรณ ใจข้อ
611101000836 นาย ศิริวัฒน์ ไกรขุนทศ
611101000837 นางสาว อินทิรา ขุนไพชิต
611101000838 นางสาว นิตยา มูลมณี
611101000839 นาย นิธิพงศ์ ใจตาบ
611101000840 นาย ชัยวัฒน์ สลางสิงห์
611101000841 นางสาว จุฑาทิพย์ พัทธ์วิวัฒนศิริ
611101000842 นางสาว อรนภา มาลาศรี
611101000843 นาย อมรพงศ์ ยอดพร้ิง
611101000844 นางสาว ทัศนีย์ ปวรวรรฒน์
611101000845 นาย ณรงค์ ร าจวนจร
611101000846 นางสาว ตุลยา หล้าปาวงศ์
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611101000847 นางสาว พิมพ์นารา สารปิง
611101000848 นางสาว นันท์นิชา ม่วงทอง
611101000849 นาย นวพิชญ์ ก่อแก้ว
611101000850 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
611101000851 นางสาว ชญานันท์ กาลปลูก
611101000852 นาย ฐานิศร์ วิริยธนานนท์
611101000853 นางสาว นัจนันท์ เล่ียงทรชน
611101000854 นางสาว กรทิพย์ เฟือ่งเจริญ
611101000855 นางสาว สุพรรษา ทิพวัฒน์
611101000856 นางสาว มัชฌิมาภรณ์ ศักด์ิแพทย์
611101000857 นาย ธัชชัย ชีวะพฤกษ์
611101000858 นาย ชลันธร เศวตาภรณ์
611101000859 นางสาว ประภาสิริ จันทรวงศ์
611101000860 นางสาว ปริชญา โคตะนนท์
611101000861 นาย อรรถพล โชโต
611101000862 นาย เฉลิมศักด์ิ สีดา
611101000863 นางสาว ญณากร สกุลแก้ว
611101000864 นางสาว กิดานันท์ ขุนพิลึก
611101000865 นางสาว จิตรวี จิตติเรืองเกียรติ
611101000866 นางสาว พัทธ์ธีรา สิทธิเสรีสุวรรณ
611101000867 นางสาว ลลิดา กาวสกุล
611101000868 นาย พงศกร เพชรศรี
611101000869 นางสาว กรวีร์ สุคนธ์
611101000870 นาย ณัฐ ห่านรัตนสกุล
611101000871 นาย พิสิฎฐ์ อ้ายสุรินทร์
611101000872 นางสาว จิรนุช อ่อนจันทร์
611101000873 นางสาว นิศามณี ดิฐมาตย์
611101000874 นางสาว พสิษฐา พันฤทธิด์ า
611101000875 นาย ศุภฤกษ์ พุกพัก
611101000876 นางสาว กัญจิกา สุทธิพันธ์
611101000877 นางสาว ญาณิศา ศิริ
611101000878 นางสาว ธนภรณ์ อ่วมน้อย
611101000879 นาย กิตติพงษ์ ชาญวิชา
611101000880 นางสาว ภัทรฤทัย กองละคร
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611101000881 นางสาว วิชุมา จิราโรจน์
611101000882 นางสาว ปิยมาภรณ์ กาญจนมณี
611101000883 นางสาว เบญจม์ภัทร เครือคุณาลัย
611101000884 นางสาว สมฤดี ชัชวาลรัตน์
611101000885 นางสาว ขันติยา เกษรไพบูลย์
611101000886 นางสาว สุทธิพร ลาภรัตนทอง
611101000887 นางสาว ปฐมพร อุดมวงศ์ศักด์ิ
611101000888 นาย นภดล ศรีหิรัญ
611101000889 นางสาว กนกวรรณ สงจินดา
611101000890 นางสาว วรรณชนก จิตรกล้า
611101000891 นาย ธนพลกฤต สุวรรณเจริญ
611101000892 นางสาว บุษบง ขุนเม่น
611101000893 นางสาว จามจุรี คงทองจันทร์
611101000894 นางสาว ศิณีนาฎ ปีไธสง
611101000895 นางสาว กรุณา พุม่ทรง
611101000896 นางสาว พรรณนิภา ทิพเบ็ญจะ
611101000897 นางสาว ทัศนาวดี บุตรดี
611101000898 นางสาว ปวิตรา จิวเจริญ
611101000899 นางสาว อนัญญา วงศ์วานรุ่งเรือง
611101000900 นางสาว บุษยา ทับทิมดี
611101000901 นาย นฤมล เชื้อสาวถี
611101000902 นาย วรภัทร ต้ังประสมสุข
611101000903 นาย ณัฐวุฒิ แสนกันทา
611101000904 นางสาว จิราพร ยวงใย
611101000905 นาย ยอดยิ่ง สอาดศรี
611101000906 นาย เฉลิมเกียรติ อร่ามวิบูลย์
611101000907 นางสาว ศศิกมล ค ายอด
611101000908 นางสาว ณัฐธิดา อัมโร
611101000909 นางสาว กุลิสรา อมรวุฒิทรัพย์
611101000910 นาง วันวิสาข์ พงษ์อาภา
611101000911 นางสาว ศศิธร วัชระศิลป์
611101000912 นางสาว รัฐกุล อุทัยรัฐนิธิกุล
611101000913 นาย ระพี สุขธงไชยกูล
611101000914 นางสาว เบญญาภา บุรัมพฤกษ์
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611101000915 นาย ศิรทัช ยินดีวิทย์
611101000916 นางสาว ป ปภัสรา พรหมอักษร
611101000917 นางสาว ณัฐธยาน์ ด าประภา
611101000918 นาย ยุทธพงษ์ พูลวัฒนะ
611101000919 นางสาว ณิชาภัทร พุม่เข็ม
611101000920 นางสาว วรัญรัตน์ วรรณสุวรรณ
611101000921 นาย ธวัชชัย ไกรศรีวรรธนะ
611101000922 นางสาว ศศิกัญญา ทวนเกรียงไกร
611101000923 นางสาว ศุภิสรา โพธิศ์รีทองเจริญ
611101000924 นางสาว พรรณทิวา คูณทวี
611101000925 นาย ปฐมพงษ์ ขวัญเมือง
611101000926 นางสาว วนัสนันท์ แม
611101000927 นางสาว ภาวิณี ไม้หอม
611101000928 ว่าที ่ร.ต.หญิง ชมพูนุท แสวงผล
611101000929 นางสาว อาภาภัทร ลาพินี
611101000930 นาย ภูมิรัฐ แต่งประกอบ
611101000931 นางสาว อมรรัตน์ พรหมทรงศิล
611101000932 นาย วรสิทธิ์ สิทธิยศ
611101000933 นางสาว จีราภรณ์ จักรโนวรรณ
611101000934 นางสาว วัลลภา วิศิษฎ์ธรรมศรี
611101000935 นางสาว ศิรพัชร์ อักโขสุวรรณ
611101000936 นางสาว ธิดารัตน์ พันธุมาศ
611101000937 นางสาว วายุภัค บัวใหญ่
611101000938 นางสาว ณัฏฐรัศมิ์ ปินยาโน
611101000939 นางสาว สุธิดา กิจประเสริฐ
611101000940 นางสาว จิรัชยา อุตรา
611101000941 นาย ภานุพงค์ โนนเวียงแก
611101000942 นางสาว วรัญญา เชี่ยนมั่น
611101000943 นางสาว ภูมิหทัย คูประเสริฐยิ่ง
611101000944 นางสาว ปิยธิดา ศิริ
611101000945 นางสาว อัจฉรา โฉมหน้า
611101000946 นางสาว กมลชนก ชนม์ธรรม
611101000947 นาย สิงหราช นิยมรส
611101000948 นางสาว บุษบา บัวเขียว
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611101000949 นางสาว สิรินทิพย์ กล่ินจันทร์
611101000950 นางสาว สุพรรณิการ์ จันทร์ทับ
611101000951 นางสาว อัญรัตน์ เกียรติเสรีกุล
611101000952 นางสาว ปัณฑิตา บัวเชย
611101000953 นางสาว สหนันท์ จันทร์เป็ง
611101000954 นาย ชลชัย จตุรทิศ
611101000955 นางสาว จันทิมา สุขจันทร์
611101000956 นาย กฤษดา สุนทรนันท
611101000957 นางสาว มัชฌิมา ตาพ่วง
611101000958 นางสาว พจนา คุณธารณ
611101000959 นางสาว ดวงชีวัน มานะการ
611101000960 นางสาว พัชราภรณ์ แก่นทอง
611101000961 นาย วีรพันธ์ เรืองสันติ
611101000962 นาย วณัฐพงศ์ สืบศักด์ิ
611101000963 นางสาว นวรัตน์ พุฒสกุล
611101000964 นางสาว ชนม์นิภา หิรัญการ
611101000965 นาย สุชาญ กีรติพรฤดี
611101000966 นางสาว ปารณีย์  วรทัต
611101000967 นาย อัษฎายุทธ รองวัง
611101000968 นาง ภัสสร เพียรนภา
611101000969 นางสาว ชาดรียา นันทนาชัย
611101000970 นางสาว ชนาภรณ์ ด่านด ารงสิน
611101000971 นาง พัชรินทร์ วังมะนาว
611101000972 นางสาว ภัทรวดี ตาปราบ
611101000973 นางสาว สุพิชชา โชคไพบูลย์
611101000974 นางสาว ชณชนก เจียวท่าไม้
611101000975 นาย ฉัตรชัย สาธุพันธุ์
611101000976 นางสาว ปภัสชญา ซังเรือง
611101000977 นางสาว ประกายกานต์ แก่นแก้ว
611101000978 นางสาว ธนัชชา ทองระย้า
611101000979 นางสาว นลพรรณ จินดาพล
611101000980 นางสาว อุษา บัวสมบุญ
611101000981 นางสาว จิตโศภิน กลางกัลยา
611101000982 นาย กิตชัย วรรณวิไล
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611101000983 นางสาว ชมพูนุท ทับทิมทอง
611101000984 นางสาว อัญชลี ข้องดี
611101000985 นางสาว อารดา แสงดี
611101000986 นาย จักรพันธ์ หมอยาดี
611101000987 นางสาว ทิวาวรรณ เปล่ียนกล่ิน
611101000988 นางสาว ลออรัตน์ ธนาวุฒิกุล
611101000989 นาย วรษ แพทย์รังษี
611101000990 นางสาว เจษฎาภรณ์ ศิริวงษ์
611101000991 นางสาว ยินดี สงคง
611101000992 นางสาว ศิรินิรันดร์ ศรีธราพงศ์
611101000993 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ก่อสินวัฒนา
611101000994 นาย เจษฎา สุขสัมฤทธิ์
611101000995 นางสาว รัชฎากรณ์ จุ้มเขียว
611101000996 นางสาว จิราพร ดวงตาด า
611101000997 นางสาว ภิรัญชญา รักษาวงค์
611101000998 นางสาว ชยา ชุตินารา
611101000999 นางสาว กวิสรา มณีโชติ
611101001000 นาย อดุลย เห็นดีน
611101001001 นาย ลิขสิทธิ์ อินต๊ะเขื่อน
611101001002 นางสาว พชรพรรณ ปลุกใจ
611101001003 นางสาว สิญจนา มาบุญลือ
611101001004 นาย บริรัตน์ จินตนาสมบัติ
611101001005 นางสาว ฐิติญา สุธานนท์
611101001006 นาย ศรัณย์ ณ พัทลุง
611101001007 นางสาว ศิริกรณ์ ถวาย
611101001008 นางสาว พิมพรรณ ปัญญามัง
611101001009 นางสาว สุพิชญ์ชญา ประดิษฐนิพนธ์
611101001010 นางสาว มณธิรา บุญเต็ม
611101001011 นางสาว จุฑามาส สือประสาร
611101001012 นาย วศิน สุนทรเต็ม
611101001013 นางสาว อัญญาวีร์ ปาริจกุล
611101001014 นางสาว นลินรัตน์ ล่ิมพานิช
611101001015 นางสาว นิติกาญจน์ สังข์แก้ว
611101001016 นางสาว ฤทัยชนก ภูช่ัย
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611101001017 นางสาว สาวิตรี ตาลเจริญ
611101001018 นางสาว สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล
611101001019 นาย ศตายุ นุ่นสวัสด์ิ
611101001020 นาย ธีรวุฒิ สุวรรณรัตนมณี
611101001021 นางสาว ศิรวลัย ภูเ่สือ
611101001022 นาย นพรัตน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ
611101001023 นางสาว จิตสุภา ภูวนานนท์
611101001024 นางสาว ชลดา น้อยแก้ว
611101001025 นางสาว สกุลพิชญ พรหมสิงห์
611101001026 นางสาว กุณฑลี ชนะพาล
611101001027 นางสาว กรรณิการ์ ศรีสุนทร
611101001028 นางสาว สุชีรา ปักษาพันธ์
611101001029 นางสาว เบญจพร นครพันธ์
611101001030 นาย รังสิมันต์ุ จีนเกิด
611101001031 นางสาว จันทนันท์ ต้ังประจักษ์ภักดี
611101001032 นางสาว ณิชกานต์ ณ หนองคาย
611101001033 นางสาว วริษฐา จันทสุบรรณ
611101001034 นางสาว บุษยมาศ เพชรทอง
611101001035 นางสาว อภัสรา นุ้ยน้อย
611101001036 นาย สมยศ กมล
611101001037 นางสาว จตุพร เนื้อทอง
611101001038 นางสาว ณัฏฐนันท์ บุญสนอง
611101001039 นางสาว ชุดาภรณ์ ภูผิว
611101001040 นางสาว เกตุนารินทร์ ปัน้เพ็ง
611101001041 นาย ณัฐกิตต์ิ อุดมจิตพิทยา
611101001042 นางสาว สุหฤทธา เต่งแก้ว
611101001043 นางสาว พิชญา ปิยะวิริยะกุล
611101001044 นางสาว ไพลิน แซ่ล้ิม
611101001045 นางสาว รุจิรา บุญปัน๋
611101001046 นางสาว ลภัสรดา วิเศษศรี
611101001047 นางสาว ปาณิสรา เชาว์พ้อง
611101001048 นาย ปัณณทัต ศุภนคร
611101001049 นาย ไกรสร โภคทรัพย์
611101001050 นางสาว ดิษญา หิรัญวุฒิญากร
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611101001051 นางสาว นุชนารถ สุขหลังสวน
611101001052 นางสาว จารุวรรณ ดวงเนตร
611101001053 นางสาว วรรณา มูฮะหมัด
611101001054 นาย กิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ
611101001055 นางสาว ภัทราภรณ์ ตุพิมาย
611101001056 นางสาว อนงค์ คงเซ็น
611101001057 นางสาว ปาณรดา จ าเริญเจือ
611101001058 นางสาว กชพร บุญมี
611101001059 นาย ธนเดช จันทนะโพธิ
611101001060 นาย ศิวา เดชะเมธากุล
611101001061 นาย อินทสิญจ์ กิจพัฒนาสมบัติ
611101001062 นางสาว สุกัญญา ทิมพิทักษ์
611101001063 นาย เกียรติศักด์ิ บุญเรือง
611101001064 นางสาว ปิยารัตน์ กิตติสันทัด
611101001065 นางสาว นิตยา สุริเยศ
611101001066 นางสาว อธิตยา   สายทอง
611101001067 นางสาว ฐาปนี ศรีสุนาครัว
611101001068 นางสาว ศิริวรรณ ศศะภูริ
611101001069 นางสาว สุวิชา ลาสา
611101001070 นาย ชวิศ แซ่ลี
611101001071 นาย นิติศาสตร์ วงศ์ชัย
611101001072 นางสาว จุฑามาศ ศิริรัตน์
611101001073 นางสาว ปุณย์วิฐา โชติอัครสกุลตา
611101001074 นางสาว ศิริธร ศรีนุเคราะห์
611101001075 นาย สถาพร บุตรน้ าเพ็ชร
611101001076 นางสาว พนิดา เภารอด
611101001077 นาย ต่อสกุล นวนิล
611101001078 นาย ปุรเชษฐ์ พันธุเ์ขียน
611101001079 นางสาว นิมิตา ไชยพุทธ
611101001080 นางสาว ณัฐปภัสร์ ไกรแสง
611101001081 นางสาว เมธาพร บ ารุงสวัสด์ิ
611101001082 นาย ประกอบเกียรติ วรรณชา
611101001083 นางสาว สุธาสินี สุทธิเจริญ
611101001084 นางสาว กัณธิมา ทุน่ใจ
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611101001085 นางสาว วัชราภรณ์ เพชรแบน
611101001086 นางสาว ศุจินทรา พรหมโยธิน
611101001087 นาย จอมพิชญ์ อาจนุการ
611101001088 นางสาว ธิติยา บูรณถาวรสม
611101001089 นางสาว ฐิติมา ณรงค์รักษ์
611101001090 นางสาว ศศิมา อยู่เจริญ
611101001091 นางสาว เมธาวี บุน่วรรณา
611101001092 นาย ชาคริต พัฒนวิทิตวาณิชย์
611101001093 นางสาว ชนัทฐา ใบบาง
611101001094 นาย ปิยะศักด์ิ วุฒิจรูญพันธ์
611101001095 นางสาว นภาพร ค าแพงเมือง
611101001096 นางสาว อุมาพร นาคมณี
611101001097 นาง ณัชชา บูรณธร
611101001098 นาย ศุภวิชญ์ เรืองเดช
611101001099 นางสาว ปิยาภรณ์ นิลชู
611101001100 นาย ศุภโชค อุ่นทรัพย์เจริญ
611101001101 นางสาว ชุติมา คงเทศ
611101001102 นาย ธรากร แจ่มวิถีเลิศ
611101001103 นางสาว ศิริญญา หรูปานวงษ์
611101001104 นางสาว กิติยา จอนเอียด
611101001105 นางสาว อัชมา ไอยะรา
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