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1 3227200005 นายอดิศร ป้อมน้อย

2 2227200118 นางภัทรานี เกตุสังข์พันธ์ *

3 2227200186 นายสงวนศักด์ิ บุญเรืองศรี

4 5227200008 นางธิปัตยา คงสุวรรณ

5 3227200004 น.ส.ญดา มณีพันธ์ุุ

6 2227200031 นายจิรวัฒน์ ปานชาติ

7 3227200057 นายกิตติกร เย็นกล ่า

8 1227200004 นางป่ินเพชร ทิมหงิม

9 5227200017 นางกาญจนา หนูอุไร

10 3227200050 น.ส.วิไลวัลย์ ค าแสน

11 1227200011 น.ส.เสาวนีย์ อุดด้วง

12 1227200051 น.ส.ณภัชภา กองไชย *

13 1227200001 น.ส.เรณู   มามาตร

14 2227200016 นางทัศนา ภูโทสุทธ์ิ

15 3227200002 นายเฉลียว วิเศษศรี

16 2227200004 น.ส.ธัชกร พิริยะรุ่งโรจน์

17 2227200024 นายพลชนะ ย่ีสารพัฒน์

18 2227200207 นางประภัสสร ค าตัน

19 3227200015 น.ส.จินตนา นนท์อ่อน

20 5227200041 นายโรม กลัดทอง

21 2227200003 น.ส.รัชภรณ์ โพธิวิเศษ

22 2227200064 นางทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ

23 2227200026 น.ส.นันทิยา นันธิเสน

24 3227200033 น.ส.นภาพร แพรด า *

25 2227200010 นายวุฒิไกร ภูนาโท

26 2227200083 นางอุบลวรรณา เครือศรี

27 2227200089 น.ส.สุกัญญา ระวาดไชย
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28 2227200066 นายพิรุฬ มาตมูล

29 2227200011 น.ส.ธันยนันท์ สิทธิพันธ์

30 5227200026 น.ส.ศตบงกช ฉันทกูล

31 1227200013 นายจักรวรรด์ิ จิตธ ารงสิริกุล

32 1227200084 น.ส.ฤทัยรัตน์  แสนปวน *

33 2227200082 นายศรัณย์ ศักด์ิปกรณ์กานต์

34 2227200161 น.ส.ตติมาลย์ บัวหอม

35 3227200073 นางบุษบา อินทร์จ้อย

36 2227200044 นางสุกานดา จันทร์รักษ์

37 2227200078 นายสัญญา ธัญญขันธ์

38 5227200050 นางมนทิชา  ชูศักด์ิเกียรติกุล

39 3227200024 นายนิคม การสมมิตร์ *

40 2227200057 นางดารณี มนตรีบุตร

41 3227200027 น.ส.ธนาภา โพธ์ิศรี *

42 4227200007 นายสรทรรศน์ ค ้าชู *

43 3227200037 นางพิมพ์นิภา บุญชู *

44 2227200043 นางลิกุล ศรีวะรา

45 3227200055 นางสกาวรัตน์ จรัสศรี *

46 2227200009 นางณัฐชนันท์ บงศรีดา

47 4227200016 นางกัญติมาภรณ์ อัปมะให

48 1227200102 นางเกศนี ไพรสนธ์ิ *

49 1227200028 น.ส.ดวงเดือน จันตา

50 3227200018 นางภัทราพร ศรีปล่ัง

51 2227200165 นางดารุณี วิเศษชลธาร

52 3227200085 นางฐาปนี ต๊ันเจริญสกุลชัย

53 2227200048 นายกันติพงษ์ เบ้าจังหาร

54 5227200005 น.ส.วนิดา เหมรา
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55 3227200016 นางศิรินันท์ จิรังคานนท์

56 2227200101 น.ส.สุพรรณี กิจติสากล

57 5227200057 นางรัตนา พรหมมา

58 1227200037 นายสุเมธี เทพมณี

59 2227200102 นายนรานนท์ กุลวงษ์ *

60 2227200158 นางเพ็ญทิพย์ ธนพงศากร

61 1227200061 นางสุภณิดา เกษแก้ว *

62 2227200130 น.ส.อรุณมาศ สุนา *

63 2227200081 นางสาวิตรี หงษ์ศรีแก้ว

64 1227200064 นายนพดล พุทธโยธา

65 1227200078 นางสุจิรา พุทธวีวรรณ

66 1227200031 นางพัชรี ถิรขจรวงศ์ *

67 3227200049 นางจิรฐา อ่อนเงิน

68 2227200069 น.ส.รุ่งอรุณ ตรงเท่ียง

69 5227200011 นายกรีรัตน์ อุปลา

70 1227200096 น.ส.มาลัยพร วงค์ไชยา

71 2227200001 นางประไพศรี พรมทา

72 1227200055 นางปณิดา อุ่นศิริ *

73 3227200036 น.ส.บังอร พงษ์ประพันธ์ *

74 5227200047 นางมยุรี พานชัย

75 5227200003 น.ส.จุฑารัตน์ หน้องมา

76 2227200111 นางอุษากร สีดาบุตร

77 3227200009 นางสุรีย์พร เท่ียงน่วม

78 2227200120 นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา *

79 2227200210 นายวีระชัย ภักดีจอหอ

80 5227200001 นายธรรมรัตน์ สองแก้ว *

81 2227200007 น.ส.วรณัน ชมจันทร์ค า
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82 2227200046 ว่าท่ีร้อยเอกพิทักษ์พงศ์ พรหมวงศ์

83 3227200080 นางสุวรรณา ศรีพัฒน์

84 3227200092 น.ส.ณัฐญา พลเสน

85 2227200108 นายบุญลือ ราชสูงเนิน

86 1227200114 น.ส.ธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ *

87 1227200108 น.ส.วรปภา ภัทรสิทธิอมร *

88 1227200082 นางเมทินี ใจจะดี

89 1227200040 น.ส.จิราวรรณ เครือค าปิว *

90 3227200068 น.ส.พรพิมล ศีลสัตยาวงศ์

91 1227200007 นายวีรยศ สืบน้อย

92 2227200171 น.ส.อรอุมา ชาภูค า

93 2227200090 นางจุมพร พัฒนะมาศ

94 1227200046 น.ส.เปรมรุ่ง วงค์อนัน *

95 2227200034 นางจารุณี โยเหลา

96 5227200010 นางอัญชลี นัคเร

97 2227200174 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์

98 4227200013 น.ส.ศศิธร โยคาพจร

99 1227200099 นายสุรเดช ศรีเท่ียง *

100 3227200045 นายชาณุรัตน์ ชัยรัตนะเวโรจน์ *

101 2227200201 นางพัชรี เพ็งผลา

102 5227200020 นางอนรรฆวี วงศ์โต

103 3227200039 นางเกษแก้ว เกตุผาสุข *

104 5227200053 นางนิติยา ลูกสะเดา

105 5227200029 นายบูรินทร์ภัฎ พรหมมาศ

106 3227200012 น.ส.จรรยา อินปุระ

107 3227200003 น.ส.ชุติกาญจน์ ฤกษ์อุดม

108 3227200065 น.ส.ธัญญ์รัตน์ ไตรวิชชานันท์
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109 5227200023 น.ส.มยุรี สรหงษ์

110 1227200025 นายประชัน ใจวงค์

111 5227200024 นางศิริญญา จินดารัตน์

112 3227200020 นางรัณดา นิธิธัชพล

113 3227200083 นายธนภัทร ใจภักดี

114 2227200075 นางศรัณรัชน์    ตันวิเศษ

115 5227200071 น.ส.อนุชฎา สาเฮาะ

116 3227200076 น.ส.น ้าฝน ปาจีนบูรวรรณ์

117 2227200123 นายวิญญาติ อาสารณะ

118 1227200058 น.ส.ทัศนีย์ วัฒนะ *

119 3227200054 นายอิทธิพล ศรีชัย

120 2227200099 น.ส.วาสนา บุญมาก *

121 5227200038 นางธนิตา จันทร์สว่าง

122 5227200065 น.ส.นันทิชา ชูเช้ือ

123 1227200034 น.ส.พิรุณญาณิน จักรทอง

124 2227200027 น.ส.พัชรมณฑ์ นิลกลาง

125 1227200072 นางลัดดา กังวานนวกุล *

126 2227200177 นางฐานมญ พาลารัตน์

127 3227200077 นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ

128 2227200074 น.ส.ประกรจิตต์ ศรีริเล้ียง

129 3227200071 น.ส.สมวงศ์ โพธ์ิสอาด

130 5227200012 นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์

131 3227200062 นางนิลุบล ช่วงโชติ

132 5227200060 นายสมชาย เพชรนุ้ย

133 1227200081 นายอนุชาติ สมบูรณ์ *

134 2227200153 นางวันดี สุขา *

135 3227200026 น.ส.กุลิศรา ช่างทุ่งใหญ่ *
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136 4227200002 น.ส.ณัฐติรัตน์ เชิดชู

137 3227200017 น.ส.กัลยกร สารทองกล ่า

138 2227200006 น.ส.ภณิดา ฦๅก าลัง

139 3227200059 น.ส.นพรัตน์ ก.ศรีสุวรรณ

140 1227200022 น.ส.จรรยา ไตรศรี

141 2227200036 นายสมชาย โภคสวัสด์ิ

142 1227200032 นางดลใจ หาญตระกูล

143 1227200002 น.ส.พัทธ์หฤทัย แอบแฝง

144 5227200014 น.ส.ศุภิสรา มะแซ *

145 2227200025 นางศศิมาพร กินขุนทด

146 1227200098 นางสายชล วงศ์พันธ์ *

147 4227200005 นางสายสมร ช้ือทัศนประสิทธิ

148 2227200114 นางณัชชา มันปาติ

149 1227200080 นายอาทิตย์ แสงงาม *

150 3227200035 น.ส.วรดี แรงเพ็ชร *

151 2227200002 นายแดนรัก กันไธสง

152 5227200021 น.ส.สถิดาพร ปางนิติกรณ์

153 1227200008 นางประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว

154 1227200069 น.ส.วันเพ็ญ ถิตย์กุล *

155 5227200009 น.ส.ปราณี ปลอดเทพ *

156 3227200044 น.ส.อมันตา ณิธิกัมพล *

157 1227200105 นายนัฐพงห์ มูลแก้ว *

158 1227200027 นายไพศาล ยอดมูลดี

159 2227200049 นายอนุชิต ดาทอง

160 1227200048 นายดุษฎี อุ่นเมือง *

161 3227200042 นายบุญชู บัวสด *

162 1227200018 น.ส.ชนรัฎฐ์ พรสกุลรุ่งโรจน์
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163 4227200019 นางธัญพร กมลกุลรภัส

164 5227200037 น.ส.ปัทมารัตน์ หนูทอง

165 1227200077 น.ส.ลลิตา ปวะบุตร

166 1227200024 นางกมลวรรณ ศรีเจริญจิตร์

167 1227200045 นางกนกวรรณ พงศ์วิทยเวคิน *

168 5227200015 นางจรรยา จิณรัฐ *

169 1227200062 น.ส.กัญชริญา อครเดชกัณฑ์ *

170 1227200057 นายจารุวัตร กล่ินอยู่ *

171 5227200044 น.ส.มลิวัลย์ สะขะโร

172 2227200013 น.ส.พิมพ์วรีย์ ป้องภัย

173 3227200025 น.ส.สุดจิต นาคพน *

174 3227200056 น.ส.พิศมัย เจริญลักษณ์

175 2227200067 นายสุวิทย์ จันทะสอน

176 3227200082 นายวีรพล สถิตสุข

177 2227200042 นางศรีวิไล ศรีเฉลิม

178 4227200015 น.ส.สุทธภา ประกอบเสียง

179 5227200004 น.ส.พรรณี จันทรวัฒน์

180 1227200029 นายพิศาล แสงรัตน์

181 1227200066 นางธนัชชา ศรีอาค๊ะ

182 1227200019 นางพัทธนันท์ ถาวงศ์

183 3227200031 นางสุชญา ทองเดือน *

184 4227200003 นางกนกภา ชีวนานานนท์

185 3227200007 น.ส.มาลัย เเสงกระจ่าง

186 2227200037 น.ส.สมพิศ ตรีวงษ์

187 3227200029 นายสุรินทร์ รักษ์วงศ์

188 3227200040 น.ส.สุภาพร ปิดแก้ว *

189 5227200035 นายจารุ ข านุรักษ์ *
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190 1227200006 ดร.ดารเนตร  สิทธิหาญ

191 1227200014 นางภาวรินทร์ มูลวงค์

192 2227200039 นางกุลิสรา วงศ์เครือศร

193 1227200065 นางวชิรา กันธิยะ *

194 2227200162 นางสุภาพร เพชรชารี *

195 1227200009 น.ส.ณชนน จันท าโรง

196 2227200071 น.ส.สราพร ปัจสา

197 5227200025 น.ส.จิธมณ สุไมรยา

198 2227200216 นายราชันย์ ศรีพลอย

199 5227200019 นางวิไลวรรณ ทองหนูนุ้ย

200 2227200103 นายยุทธชัย วัชระเงิน *

201 1227200079 น.ส.วราภรณ์ พินิจศักด์ิ *

202 1227200052 น.ส.วิศัลยา สุภาโม *

203 4227200017 น.ส.สมสุข ใหม่ด้วง

204 2227200092 นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ

205 2227200135 น.ส.กัลยา สุวรรณพงศ์ *

206 2227200132 นางธัญลักษณ์ เจริญชัย

207 2227200030 น.ส.ชนัญภัสฐ์ มนัสขจรพงศ์

208 2227200110 นางรุ่งศศิธร ศรีสมบูรณ์ *

209 5227200033 น.ส.อัจฉราภรณ์ หินเมืองเก่า

210 1227200075 น.ส.รัชนก ชัยพุทธิกุล *

211 5227200022 น.ส.ศุภลักษณ์ สุหลงเส็น *

212 2227200126 นายอภิสิทธ์ิ พรหมศร *

213 1227200039 น.ส.จารุณี สายน ้าเย็น *

214 3227200030 นายชวดล ทองเดือน *

215 3227200038 นางขวัญเรือน พิมทะวงศ์ *

216 2227200093 นางรัชดา ทัดไธสง
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217 1227200017 นางโสภา อุปมาน

218 5227200006 น.ส.กุสุมา ทองอ่อน

219 2227200079 น.ส.ธาริณี เครือวาค า

220 5227200002 น.ส.ติยาภรณ์ สุขสง

221 2227200005 น.ส.พิสมัย จันทร์แจ่ม

222 3227200019 น.ส.สุภนิตย์ โลทะกะ

223 2227200077 นางสรัญญา บุพศิริ

224 1227200106 นางสมัชญาร์ ดูสาย *

225 3227200013 นางวาริ นิยมวรรณ์

226 1227200050 น.ส.ศศิวิมล  ค าลือ *

227 1227200033 นายนิเวศ เนตรยอง

228 2227200097 นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง *

229 2227200033 นายจักรพงษ์ ธนะวงศ์

230 2227200212 น.ส.นฤบล ค าดี

231 2227200129 นายภัททภูมิ ภูมิบาลล์ *

232 2227200144 นายธรรมนูญ อเวรา *

233 2227200062 น.ส.กวีณา สิทธิจันทร์

234 2227200040 น.ส.สุพิสตรา แก้วอินทร์

235 2227200192 นายกฤตยวัฒน์ ศรีสมบัติ

236 2227200188 นางพิมพ์ศิรินทร์ นิลพัฒน์

237 3227200022 น.ส.พรพิมล สืบนาค

238 2227200133 นายอนุชิต สมอค า *

239 1227200005 นายไพบูลย์ น้อยดิษฐ์

240 5227200074 นางอัญญรัตน์ ศรีภักดี

241 5227200013 น.ส.อรทัย แก้วสมวงค์ *

242 1227200036 น.ส.เพลินศิริ อนุวัฒนวงศ์ *

243 5227200068 นายเอกชัย ชนะสิทธ์ิ
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244 2227200018 นางสุภาพร ดงสิงห์

245 1227200016 นางระวิวรรณ ดาวเวียงกัน

246 1227200094 นางอริญรดา กุค าอู่ *

247 2227200141 นางกิติพร นามสุวรรณ *

248 5227200078 นางเพ็ญศรี ดวงจันทร์

249 5227200032 นายประสาน แก้วอินทร์ *

250 2227200080 น.ส.วีณารัตน์ ด านิล

251 5227200056 นายขันติกร สุวรรณวิหค

252 2227200061 น.ส.ศิรินทิพย์ พงศ์มาลี

253 5227200072 นายยุทธศิลป์ พิตรพิบูลย์พันธ์ุ

254 1227200095 นายช านาญ เคหา *

255 1227200073 น.ส.ฐิติรัตน์ ศรีนวล *

256 3227200014 นายกิตติพงษ์ โพธารากุล

257 2227200156 น.ส.ชุลีภรณ์ สระแก้ว *

258 3227200034 น.ส.เพชรอุมา สุขเกษม *

259 2227200084 น.ส.ภัททิยา ทองภู

260 3227200023 นายบริพัตร นิลเพ็ชร์

261 2227200105 น.ส.สนทยา คงสืบชาติ *

262 2227200041 นางกุหลาบ ภูอ่าง

263 1227200076 นางสายทิตย์ บุญภา *

264 1227200047 นายสงคราม ราชคม *

265 2227200167 นายวีระชัย เสาะแสวง

266 2227200095 นายธนิตชัย ปาลอนันต์กุล

267 2227200100 ว่าท่ีร้อยเอกชัยวัฒน์ มัฆวิมาลย์

268 1227200117 น.ส.ดาริกา จันทร์จริง *

269 1227200060 นางยศยา สาระผล

270 1227200089 น.ส.รชยา อมรเกียรติกุล *
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271 2227200023 น.ส.พิศมัย บุญประพาน

272 1227200086 น.ส.นิภาพร พรมโย *

273 1227200042 นายวีระชัย กล ่าใจดี *

274 3227200046 น.ส.สารินีย์ จีนาภักด์ิ *

275 3227200067 นางนันทพร แสงยุนนท์

276 1227200049 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสายฝน ราชล า *

277 1227200083 นางอรพินท์ จินตนา *

278 1227200044 นายสมยศ ลามาพิสาร *

279 5227200027 นางลลนา นิเด *

280 2227200117 น.ส.ศุจิรัตน์ ยมรัตน์ *

281 1227200035 น.ส.รัตนา อารีย์

282 2227200166 นายจิระวุฒิ สีมารักษ์

283 2227200198 นายนวรัฐ ต่อสกุล *

284 1227200107 นายสกล แสนมา *

285 1227200023 นางทิพย์วรรณ กันทะสอนศรี

286 5227200043 นางณฐอร เทพณรงค์ *

287 2227200109 นายพิบูลชัย ศรีเข้ม

288 3227200070 นายอภิรักษ์ จานสังคโลก

289 4227200008 น.ส.พัชรี แก้ววิสิการณ์

290 2227200163 นายเวชยันต์ สุขสีดา *

291 5227200007 นายนฤพนธ์ สุขสวัสด์ิ

292 4227200018 นางสุกัญญา ระวีวัฒน์

293 1227200063 นายสิทธิพร อินขัตย์ *

294 3227200021 นางอิสริยา ขุนทอง *

295 2227200028 นางยุวเรศ นิกาพฤกษ์

296 1227200054 น.ส.แพน อุดแน่น

297 3227200064 นางนฤมล มหาแก้ว
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298 3227200063 นางชุติมา ยศไกร

299 5227200051 นางอนงค์ ช่างปณีตัง

300 2227200208 นายวัสพล ลาพ้น

301 1227200038 นางจิราวรรณ ศรีนิบูลย์

302 5227200069 นายเจริญ ชูศรี

303 1227200074 นายประสาท ศรีสวัสด์ิ *

304 2227200113 นางเบญจรัตน์ สมจันตา *

305 2227200147 น.ส.สุภาพ การประสพ *

306 1227200020 นายนริศร ณ ล าปาง

307 2227200131 นางรัตนพรรณหงษ์ สอรักษา

308 1227200116 นางสุภารัตน์ มีบุญ *

309 3227200010 นายภัทรพงษ์ เสตะกัณณะ

310 2227200008 นางสุดารัตน์ ค าคูณ

311 5227200030 นายทิวา ไชยถาวร *

312 3227200072 นางสุบรรณ์ ศรีทองสุก

313 5227200016 นางขนิษฐา เจริญวิริยะภาพ

314 4227200010 น.ส.พัณณกร โชติญาโณ

315 1227200003 น.ส.ฟ้ากานดา สุวรรณหงษ์

316 2227200063 นายชูชาติ บุญอาจ

317 1227200088 นางธัญญ์ธิยา โรจน์ศิริภาณุกุล *

318 1227200113 น.ส.จีระพร แก้วยศ

319 2227200050 นางสุนัฏกานต์ ภูช านิ

320 5227200045 น.ส.เพียงใจ โสเจยัง

321 1227200021 นางณัฐวดี พรหมเจียม

322 2227200094 น.ส.มาลี แซมส าราญ

323 2227200051 นายสมภพ ดอกบัว

324 2227200136 น.ส.ทองมี นามนิตย์ *
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325 3227200090 นายสาธิต ทับแสงสี

326 1227200087 น.ส.รัตนาภรณ์ ยะชุ่ม

327 3227200047 นางณิชกมล แสงกระจ่าง *

328 2227200021 นางดวงใจ ค าสุข

329 2227200175 นายกษาปณ์ เฮ้าวัล

330 5227200067 นางนิตยา ด าหนูอินทร์

331 2227200029 น.ส.จารุณี วิกุล

332 5227200039 น.ส.พิชามญช์ุ ทัศน์ทอง *

333 2227200184 นายสุเทพ   เน่ืองชมภู

334 3227200028 น.ส.ศิริพร กระจ่างดวง *

335 2227200055 น.ส.ทรรศนีย์ นนธิจันทร์

336 2227200152 น.ส.สุธชามน บุญสร้อย *

337 5227200036 น.ส.ปาณนาถ เล็กสุภาพ

338 2227200045 นางภัทราวดี เสือสาวะถี

339 2227200070 นายสมพร เปปะหลาน

340 2227200060 นางเกษมศรี นาคมณี

341 1227200104 นายมีชัย ลือใจ *

342 3227200075 นายวัชรพล ผลนาค

343 2227200178 นางสกาวรัตน์ นามไพร

344 3227200006 นายอรรถวิ เดชรัตนสุวรรณ์ *

345 2227200194 นางภคพร แสนแก้ว

346 4227200014 น.ส.ณกานต์ ศรีทาวงศ์

347 2227200035 นางสวลี โพธาราม

348 2227200059 น.ส.นราวดี โคตธิสาร

349 2227200187 นายศิริภัทร สารพัฒน์

350 4227200001 นายกิจติวัฒน์ ตัณฑกูล *

351 2227200143 นายพินิจ อัครอ านวย *
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352 1227200053 นางมณี แก้วต๊ะ *

353 2227200146 นายกิตติ ราชแก้ว *

354 2227200122 นางดวงใจ บุญชาญ

355 2227200072 น.ส.ยุวนิต เพ่ิมยินดี

356 1227200110 นายสุขเกษม แก้วประสงค์ *

357 3227200001 น.ส.ธัญญ์ธิชา รักอาชีพ

358 3227200041 น.ส.กมลรัตน์ พิทักษ์ภากร

359 5227200046 นายมณฑล ดีบุก

360 2227200140 นายศิริ เรืองจรัส *

361 5227200040 นางกรรธิมา ศรีรุ่งเรือง

362 2227200047 นางจุรีภรณ์ ทองยศ

363 2227200098 นางณภัสสรณ์ จันทร์ประทักษ์ *

364 4227200012 น.ส.สภาพร จินตนา *

365 3227200081 น.ส.คนึงหา เอ้ียวตระกูล

366 2227200202 นางอภิญญา สุธาพันธ์ุุ

367 2227200172 น.ส.สุรารัตน์ มุลเมืองแสน

368 5227200042 นายวชิรพันธ์ ทองดี

369 2227200017 นายสุธี คงดี

370 2227200181 นายวิรัตน์ ศิริวัฒน์

371 3227200052 น.ส.ปภัชษา ย่ิงยงวรชัย

372 5227200028 นายนนท์ปวิธ ขวัญกลับ

373 2227200157 นางวาสินี ศิริมา *

374 2227200164 นายสรวิชญ์ แสงดี *

375 3227200048 นายปริญญา  การคุณี *

376 3227200078 นางลัดดา ศรีสุวรรณ

377 5227200048 นางสุภัทรชา กาญจนวิจิตร

378 2227200104 นางกมลวรรณ ศิริใหญ่
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379 2227200134 น.ส.อรดี วะสัตย์ *

380 1227200103 นายพรชัย นามชารี *

381 4227200009 น.ส.นิศากร มโนรมย์

382 5227200031 น.ส.วิไลภรณ์ พรุเพชรแก้ว

383 2227200058 นางพจนีย์ นีระกุล

384 2227200125 นางวงเดือน อาริยะจารย์ *

385 2227200128 นายสุระพล ทาปลัด *

386 5227200070 น.ส.รัตนาภรณ์ คงมี

387 3227200060 นายวีระพล ข าดวง

388 1227200120 นางปรียาภัทร์ สุพรรณ์

389 2227200032 น.ส.อมรรัตน์ ซิมค็อก

390 3227200061 นายธันว์ กัณหดิลก

391 5227200061 นายสมพร ชูมณี

392 5227200075 น.ส.ศุกร์ฤดี ขวัญกลับ

393 2227200151 น.ส.ปิยวรรณ ค าสุวรรณ์ *

394 1227200085 น.ส.จินดาพร รอดกสิกรรม *

395 3227200066 นางยุวรัตน์ ขวัญยืน

396 5227200054 ส.อ.ประยงค์ อ าไพทอง *

397 2227200179 นางตวงพร ขันตีกรม

398 1227200012 น.ส.ปาริฉัตร พอจิต

399 2227200127 น.ส.เครือมาศ สงมา

400 2227200169 นายสมชาย ค าด้วง

401 2227200112 นางพิชญ์ธินันท์ บุญจันทร์ *

402 2227200137 น.ส.อภิญญา ตีรชาติ *

403 2227200203 นายโกสินทร์ บุตะเขียว

404 2227200200 นายปัณณธร สอนค าเสน

405 2227200185 นายสังวาลย์ มาตย์แท่น
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406 5227200055 น.ส.สุวิดา ศรีนาค

407 2227200191 น.ส.อุไรแพง พงศ์มาลี

408 2227200182 นายสุทธิพันธ์ พิลาบุตร


