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ลําดับที ่ รหัสประจําตัว ชือ่ – สกุล 

1 5814650389 จ.อ.หญงิ กณัชชา  วงษน่ิม 

2 5814650397 นางสาว จรัิฐติิกานต  เรืองเรณ 

3 5814650401 นาย ชํานาญ  ผานคํา 

4 5814650419 นางสาว ชุตมิา  แกวไพฑูรย 

5 5814650435 นาง ทรรศกร  ปราณปรีชากลุ 

6 5814650443 นางสาว ทัศนีย  ธานีกลุ 

7 5814650451 นางสาว นาถนภา  มิ่งขวัญ 

8 5814650460 นางสาว นิสารัตน  ฟุงขจร 

9 5814650478 นาง ประกาวเดอืน  แจงบาน 

10 5814650486 นางสาว ปรียาภรณ ขุนนา 

11 5814650494 พ.ท.หญงิ ผกาพันธุ  ทองสองส ี

12 5814650508 นาย พรสทิธ์ิ  เลศิเสรีพัฒนกลุ 

13 5814650516 นาง พัชรีพรรณ  ขันธจาํเนียร 

14 5814650524 นาย พเิชษฐ  สรอยทอง 

15 5814650532 นางสาว พมิพชนก  กลิน่สุทโธ 

16 5814650541 นางสาว เพ็ญวด ี มากเกตุ 

17 5814650559 นางสาว ภัทรสริิ  งามวเิชียร 

18 5814650567 นางสาว รังสมิา  ชมจาํป 

19 5814650575 นางสาว รัตนา  ภิญโย 

20 5814650583 นางสาว วฤณดา  พันธุภักด ี

21 5814650591 นางสาว ศิรประภา  จานาค 

22 5814650605 นาย สมพร  พบูิลย 

23 5814650613 นางสาว สาวติรี  อินทราวุธ 

24 5814650621 นาย สุทธิพร  คนืด ี

25 5814650630 เรืออากาศโท สุปรัชญา  คารวานนท 

26 5814650648 นาง สุภาพร  สงิหยอง 

27 5814650656 นางสาว สุภาพรรณ  ธรรมสาล ี



28 5814650664 นางสาว สุภาวด ี ลาภเจริญ 

29 5814650672 นาย อรรถพล  บุตะมะ 

30 5814650681 นาง อุดมรัตน อินทรพร 

31 5814652462 นางสาว กนกกร จรีวรางกูร 

32 5814652501 นาย ธนิต  พณชิยกลุ 

33 5814652519 นางสาว พรสุดา  หงอกโคกสูง 

34 5814652527 นางสาว รินดา  ไชยโคตร 

35 5814652535 นางสาว วรรวสิาข  อินทรครรชิต 

36 5814652543 นางสาว วรีฎา  เตชะสาย 

37 5814652551 นาง ศิริกาญจน  ภูริภัทรวรุิฬห 

38 5814652560 นางสาว สุกญัญา จนิดาทิพย 

39 5814652578 นาง อาภรณ  สุมาลัย 

40 5814653001 นางสาว มาริสา  พงศกอปรสกล 

41 5814653019 นาย วรวุฒ ิ กระจางพัตร 

42 5814653027 นาง วราภรณ เปยประดษิฐ 
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