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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6202090001 นางสาว จารุวรรณ ท้าวเชียง

6202090002 นางสาว นภัสนันท์ สุพลภักดี

6202090003 นางสาว ศศิ จันทร

6202090004 นางสาว สุประวีณ์ มะลาตรี

6202090005 นาย ถุงทอง ผ่องแผ้ว

6202090006 นางสาว ปารณัทย์ ศรีจํานงค์

6202090007 นางสาว วนิดา สมพวงภักดี

6202090008 นาย ชาติมงคล วงค์มา

6202090009 นางสาว พิมพ์ใจ บุญเทียม

6202090010 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย จุ้ยเย็น

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6202090011 นาย ปานิสรา นิลกําแหง

6202090012 นางสาว ธนาภรณ์ เนติ

6202090013 นาย อภิชาติ ธเนศกัณฑ์บวร

6202090014 นาง ประภัสสร บุญเป็ง

6202090015 นางสาว ปราวีณา น้ําฉํ่า

6202090016 นางสาว พรรณิภา บุญพันธ์

6202090017 นางสาว รุจิรา ทับทิมศรี

6202090018 นาง นิภาภรณ์ แปงใจ

6202090019 นางสาว ศิวพร อินทร

6202090020 นางสาว สุกัญยาภัทร์ เวียงทองรุจ

6202090021 นางสาว วาสนา เทพวงศ์

6202090022 นาย เฉลิมรัฐ สินนที

6202090023 นาย สันติสุข ชารักดี

6202090024 นางสาว ธาราทิพย์ เงางาม

6202090025 นาง ณัฐชานันท์ ศิริ
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6202090026 นางสาว วราภรณ์ สุระ

6202090027 นาง อภิชญา ตันแปง

6202090028 นางสาว กมลชนก กิจนิเทศ

6202090029 นางสาว กิติมา อัจฉริยมาศ

6202090030 นางสาว ปวีณา อ้ายมาเครือ

6202090031 นางสาว พัชรินทร์ จันทร์ประทักษ์

6202090032 นางสาว วารี เมืองแก้ว

6202090033 นางสาว สุพรรษา ฟักสังข์

6202090034 นาง สลิตตา เชื่อมไพบูลย์

6202090035 นางสาว พรพิมล สุพรรณโมก

6202090036 นางสาว ญาณิศา ล่องอ่ิม

6202090037 นางสาว สิริกาญน์ แสนนรินทร์

6202090038 นางสาว กาญจนา เทศขํา

6202090039 นางสาว กชพรพรรณ เกสรทอง

6202090040 นาย ณัฐพงษ์ เมืองมา

6202090041 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ

6202090042 นางสาว เบญจทิพย์ วงศรีรักษ์

6202090043 นางสาว กิรติกานต์ ชื่นแชม่

6202090044 นาง นิลุบล อักษรแก้ว

6202090045 นางสาว ปวีณรัตน์ บัวงาม

6202090046 นาย ณัชพล กลิ่นวงศ์

6202090047 นางสาว ปัทมาภรณ์ ต๊ะคํา

6202090048 นาง ขวัญหทัย อุปนันท์

6202090049 นางสาว ปิยภัทร นิ่มสนิท

6202090050 นางสาว รุจิราภรณ์ วงค์สาย
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6202090051 นางสาว ชญาภา ศรีสงคราม

6202090052 นางสาว ศิรินทร์ญา โพธิ์แก้ว

6202090053 นางสาว ธฤตาณัฏฐ์ พวงไพโรจน์

6202090054 นางสาว วราภรณ์ คําแก้ว

6202090055 นางสาว เพ็ญผกา สุกสว่าง

6202090056 นางสาว นฤมล ศรีสุข

6202090057 นางสาว จีรวรรณ สว่างเกตุ

6202090058 นาย สุวิทย์ กําธรวิวัฒน์

6202090059 นางสาว จุฑารัตน์ การะเกตุ

6202090060 นาย ศิวบดินทร์ เวชบรรพต

6202090061 นางสาว กมลชนก ประมูปถัมภ์

6202090062 นาย ชาญธวัช วงค์เรือน

6202090063 นาย ศศิพงศ์ ดีจิต

6202090064 นางสาว ชัญญาภัค ตันโน

6202090065 นางสาว กนกวรรณ แก้วกระจก

6202090066 นางสาว วรรณภา ทรัพย์สมบัติ

6202090067 นางสาว ลภัสนันท์ ขันตรีสะพังหลวง

6202090068 ว่าท่ี ร.ต. อนุชิต ผิวนวล

6202090069 นางสาว ปิยรัตน์ ฤทธิไกร

6202090070 นาง อําภา วงษ์ปราชญ์

6202090071 นางสาว จันทร์สิริ อร่ามคีรีไพร

6202090072 นาง กรรณิกา ศิริธรรมจักร

6202090073 นาย วุฒิพงษ์ วงธานี

6202090074 นางสาว จารุวรรณ เจริญฤทธิ์

6202090075 นางสาว ภาสินี เพชรจรัส
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6202090076 นางสาว กิตติกา จันทร์กระจ่าง

6202090077 นางสาว สุพรรณิกา เธียรประดิษฐ์

6202090078 นางสาว พัทธนันท์ เย็นคําสุวรรณ์

6202090079 นาย ชาญวุฒิ พ่ึงพักตร์

6202090080 นางสาว มณีรัตน์ สิริสุข

6202090081 นางสาว ภัสพร ข้าวสามรวง

6202090082 นาง พรพิชญ์ชญา โกกะบูรณ์

6202090083 นางสาว นิภาพรรณ เมืองระรื่น

6202090084 นาง ปานศรี แซ่เต้า

6202090085 นางสาว กนิษฐา กันทะมูล

6202090086 นาย ปฏิภาณ ยิ้มกริ่ม

6202090087 นางสาว รัตน์นภา ธรรมสละ

6202090088 นางสาว ภัทราวรรณ เครื่องทิพย์

6202090089 นางสาว จิตราพร ไพศาลเสถียรวงศ์

6202090090 นางสาว พัชราภรณ์ นามพรม

6202090091 นางสาว พิชญารัตน์ บัวเพ็ชร์

6202090092 นางสาว ศิรินันท์ กุลดิลก

6202090093 นางสาว คนึงนิตย์ เหมืองหม้อ

6202090094 นางสาว กุลรัตน์ ประดับจันทร์

6202090095 นาย อชิรวัชร์ อมรภัทรเกียรติ

6202090096 นางสาว ชนิตา แม่นยํา

6202090097 นางสาว พรเพ่ิม ประกอบแก้ว

6202090098 นางสาว นิตยา ไชยชนะ

6202090099 นาย จีระเดช รูปเหมาะ

6202090100 นางสาว พรรณิพา หมีบุรุษ
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6202090101 นางสาว ผลิกา หม่ืนทิ

6202090102 นางสาว ศรัญญา พรมทะนา

6202090103 นาง อังคณา ทุบแป้น

6202090104 นาย ธนกฤต เรือนศรี

6202090105 นาย อภิรักษ์ ยีขุน

6202090106 นางสาว ขนิษฐา เย็นใส

6202090107 นางสาว วรินทิพย์ ศรียอด

6202090108 นาย เกียรติศิริ ศิริธร

6202090109 นาย พัฒนา เรือนมา

6202090110 นางสาว ประภัสสร มูลเสนา

6202090111 นางสาว ศิริพร โกวฤทธิ์

6202090112 นาง อนัญญา ธีรสมบัติ

6202090113 นางสาว ขวัญดาว แพ่งยงยุทธ์

6202090114 นางสาว สุพรรณนา กลมเกลี้ยง

6202090115 นางสาว พิชญ์ปิยา แก้วอ่อน

6202090116 นางสาว กมลชนก ประทีปสุขทน

6202090117 นางสาว ประวีณา แสงกล้า

6202090118 นางสาว สุพิน ผาทอง

6202090119 นาย อัครา สุวรรณรัตน์

6202090120 นางสาว สิริกร บุตรศรี

6202090121 นาง ฉวีลักษณ์ พิมพา

6202090122 นาย ศุภารัฏฐ์ ธันยพัฒน์

6202090123 นางสาว โสพิศ ยะแบน

6202090124 นางสาว อนุฉรา อินต๊ะพรม

6202090125 นางสาว จิราภรณ์ ช่างเหล็ก
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6202090126 นาย อนันต์ธนเดช สุวรรณปาลา

6202090127 นางสาว สุกัญญา บุญยรัตน์

6202090128 นางสาว กมลลักษณ์ งามขํา

6202090129 นางสาว มุกวี่รินตร์ จิตรไมตรี

6202090130 นางสาว กนิษฐา สุพันธุชาติ

6202090131 ว่าท่ี ร.ต. หญิง เชาวนี ทองโสภา

6202090132 นางสาว วัชริศา กล้าหาญ

6202090133 นางสาว ธันยากานต์ วิริยะหิรัญไพบูลย์

6202090134 นาง สุจิน เกริกชัยวัน

6202090135 นาง วรินทรา จินะใจหาญ

6202090136 นางสาว จรัสศรี พวงไพโรจน์

6202090137 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ อาภิรมย์

6202090138 นาย ทนงศักดิ์ สิงห์สีโว

6202090139 นางสาว มุธิตา ด้วงดี

6202090140 นางสาว ฐานิดา ถนอมนวล

6202090141 นาย พชรพงศ์ บานชื่น

6202090142 นาย พงศธร สุพัฒน์

6202090143 นาง พรนภา สังข์เจริญ

6202090144 นางสาว กฤษณา ชยามฤต

6202090145 นางสาว นภาพรรณ คันใจ

6202090146 นางสาว นริศรา อรุณฤกษ์

6202090147 นางสาว กุลนิภา เสนาวงค์

6202090148 นางสาว นางสาววิจิตรา ชุมแสง

6202090149 นางสาว สาวิตรี สีดาพิมพ์

6202090150 นางสาว มลิวรรณ วังคะฮาด
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6202090151 นางสาว ภาวินี นิสกนิลกุล

6202090152 นาย ธีระพงษ์ รุ่งสว่าง

6202090153 นางสาว ธนพรรษ ทิพยาวงษ์

6202090154 นางสาว เสาวนีย์ จันทร์สุข

6202090155 นางสาว อุบล ศรีบุญเรือง

6202090156 นาง ศุภากาญจน์ อุปโคตร

6202090157 นางสาว ฐิตารีย์ สุดชัยพร

6202090158 นางสาว วรัญญา วงค์ธรรม

6202090159 นาง ลลิตา ยิ่งยวด

6202090160 นางสาว อรอุษา สมานทอง

6202090161 นาย ทินภาส สรสิทธิ์

6202090162 นางสาว นริศรา แสนธรรมมา

6202090163 นางสาว ธัญญรัตน์ บรรจุสุวรรณ

6202090164 นางสาว นภาวรรณ มาลา

6202090165 นางสาว ชัญญา ตันติมากร

6202090166 นางสาว รสสุริน ชินอ่อน

6202090167 นางสาว ปุณยนุช ผิวผ่อง

6202090168 นางสาว พัชราภรณ์ วงษ์ปิน

6202090169 นาย นิพล กางทอง

6202090170 นางสาว กนกกาญจน์ ติใจ

6202090171 นางสาว กัญณพัชร มานุจํา

6202090172 นางสาว นุจรีย์ อากาศวิภาต

6202090173 นาย ไตรภูมิ เอ้ือศรี

6202090174 นางสาว กรจิตร สีหาบุตร

6202090175 นาง ปัณพร โคตรมงคล
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6202090176 นางสาว รสสุคนธ์ อินบัว

6202090177 นางสาว ธนพร สุวรรณเชษฐ์

6202090178 นาง เดือนเพ็ญ บุตรชุมแสง

6202090179 นางสาว พิกุล แก้วติ๊บ

6202090180 นางสาว อรัญญา สุธีพัฒนชัย

6202090181 นาย อาทิตยา คําสุข

6202090182 นาย ติณณภพ หม่ืนจักร์

6202090183 นางสาว กัลยารัตน์ สุขเกษม

6202090184 นาง สุภาพร คํามา

6202090185 นาย ชุมพล ตรีอุบล

6202090186 นาย วัชรพล จงสมจิตต์

6202090187 นางสาว สุดารัตน์ ปราบแต่ง

6202090188 นางสาว วรารัตน์ มานะ

6202090189 นาง กฤติยาภรณ์ สุวรรณประทีป

6202090190 นาง นฤมล สมทรง

6202090191 นาย จอมเขต บุญยรัตน์พันธ์

6202090192 นางสาว จุฑาภรณ์ คําวัง

6202090193 นาง ฐานิตา ปุกสันเทียะ

6202090194 นางสาว กัญญาภัค สิมภา

6202090195 นางสาว พจนีย์ ปรีชาวนา

6202090196 นางสาว โยษิตา กุลวัฒน์

6202090197 นางสาว สุพรรณษา ก้อนคํา

6202090198 นางสาว วนิดา นวนกัน

6202090199 นางสาว ธัญนันท์ ผัดแก้ว

6202090200 นาย อิทธิพงษ์ ลุ้งบ้าน
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6202090201 นางสาว รัตนาพร บุญทาทิพย์

6202090202 นาง กาญจนา กันทวัง

6202090203 นางสาว ปิยดา สุทธิพันธ์

6202090204 นาง ภัทธนันท์ เชียงทอง

6202090205 นางสาว จิรสุตา มีมงคล

6202090206 นางสาว อรทัย ชูติธวัช

6202090207 นาย นนทนันท์ ทะนันไชย

6202090208 นางสาว วรรณิศา ชมภูนิตย์

6202090209 นางสาว สุนิสา บุญฤทธิ์

6202090210 นางสาว สุพรรณี ขาวงาม

6202090211 นางสาว เบญจวรรณ จันทินมาธร

6202090212 นางสาว ลักขณา การะพันธุ์

6202090213 นางสาว เมธาพร อุปแก้ว

6202090214 นางสาว ปัทมาภรณ์ คําฟู

6202090215 นางสาว ธัญชนก ทองรักษ์

6202090216 นางสาว พชรพรพรรณ สอนหาจักร

6202090217 นางสาว กฤตรดี อาจสาลี

6202090218 นางสาว นิตยา อ่ิมนรัญ

6202090219 นางสาว อําพัน สดุประเวศ

6202090220 นางสาว อธิปปภา โอบอ้อม

6202090221 นางสาว จันทร์เพ็ญ หอมสุวรรณ

6202090222 นาย ธีรยุทธ ภูมิฟากท่า

6202090223 นาง ธัญญธร อินทะ

6202090224 นางสาว อุทัยวรรณ สัจจารักษ์

6202090225 นางสาว ทิพากร สุมัง
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6202090226 นางสาว ผกามาศ สมาคม

6202090227 นางสาว จิราพร คนหลัก

6202090228 นางสาว พชรวรรณ สร้อยอินทร์

6202090229 นางสาว เพ็ญนภา คงอุดมธนกร

6202090230 นางสาว กาญนิกา พานทอง

6202090231 นางสาว สาวิตรี แย้มยาง

6202090232 นางสาว ศิรินันท์ ขันติยะชัย

6202090233 นางสาว สุพัฒน์ตรา ละอองทอง

6202090234 นางสาว จิรวรรณ มีทิพย์

6202090235 นาย ณัฐพงษ์ โกฎสืบ

6202090236 นางสาว นิภาดา ศรีประสิทธิ์

6202090237 นางสาว เปรมจิตร จันทร์สิริสถาพร

6202090238 สิบเอกหญิง ชุติมา มหารัตน์

6202090239 นาง นวพร สังข์ทับ

6202090240 นางสาว ประภาสิริ แสนสอาด

6202090241 นางสาว ศุภรัตน์ อ้ิงเพชร

6202090242 นางสาว ภิญญดา เขียวปัญญา

6202090243 นาย ธนภัทร ปัญญาวงศ์

6202090244 นางสาว รมณีย์ ศรีแดนไทย

6202090245 นาย เอกชัย ศิริธร

6202090246 นางสาว ฐิติมา ทัพพรหมเจริญ

6202090247 นางสาว นันทิชา เติบจันทึก

6202090248 นางสาว อังคนา พัดชา

6202090249 นาย ธีระพงษ์ ชุมแวงวาปี

6202090250 นางสาว สุภาณี รอดสุนิยม
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6202090251 นางสาว จีรนันท์ อยู่นัด

6202090252 นางสาว เอริกา สุภาพจน์

6202090253 นางสาว สุภิญญา พิพัฒนพงษ์ศักดิ์

6202090254 นางสาว ณิชาภา ตะมะพุฒ

6202090255 นางสาว ธารารัตน์ อภัยรุณ

6202090256 นางสาว อภิญญา เภาโพธิ์

6202090257 นางสาว ชนัญญา โพธินาม โพธินาม

6202090258 นาง ปวีณา อินมงคล

6202090259 นาย ชาคริต วงศ์คํา

6202090260 นางสาว ศิรินาถ อรรคศรีวร

6202090261 นางสาว สุภัตรา ตูลเพ็ง

6202090262 นางสาว พรเพ็ญ วระภูมิ

6202090263 นางสาว พิศมัย โกวิทนิวัติสัย

6202090264 นางสาว ชุดาภา ชมเชย

6202090265 นางสาว ปลายทิพย์ อ่ึงชื่น

6202090266 นางสาว รังสิญาพร กันทาธง

6202090267 นาย รีดวน สาหะ

6202090268 นางสาว สายสุรีย์ สวนดอก

6202090269 นางสาว เบญจรัตน์ ภาคภูมิเจริ ภาคภูมิเจริญสุข

6202090270 นาง สุพรณีย์ เสาร์พูล

6202090271 นางสาว เปรมวดี จีนธู

6202090272 นางสาว ทิพย์วิลาส แท่นจันทร์

6202090273 นางสาว นันท์นภัส ณรงค์การดี

6202090274 นาง จุฑานุช บุญเศษ

6202090275 นางสาว ภัศรา กัญญาวุธ
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6202090276 นางสาว สุจิตรา อินทวงศ์

6202090277 นางสาว อัจฉรา เจริญกุล

6202090278 นาง สุภาจิต สวิง

6202090279 นาย ปริญญา สุขงาม

6202090280 นางสาว ภัคนันท์ เครือกลัด

6202090281 นางสาว วิไลวรรณ พันชารี

6202090282 นางสาว ศิริพร โอมประพันธ์

6202090283 นางสาว ปิ่นมัทรี ขาวน้อย

6202090284 นาง ภุมรินทร์ บํารุง

6202090285 นางสาว ภัทราพร ทองคําชู

6202090286 นางสาว รัสรากร บวรไตรรักษ์

6202090287 นางสาว วรณัน แสงจันทร์

6202090288 นางสาว คล้ายจันทร์ ชิตจําปา

6202090289 นางสาว อุษณา พิสัยพันธ์

6202090290 นาย เทพประทาน วินิจสร

6202090291 นางสาว วราภรณ์ แสงตรง

6202090292 นางสาว ณัชปภา ตาละปิน

6202090293 นาย สังวาลย์ โพธิ์ดก

6202090294 นางสาว ปาจารี มีสัตย์

6202090295 นาย ชูเกียรติ คงเขียว

6202090296 นาย สมชาติ กิจมานะ

6202090297 นาย ศรศักดิ์ บุญแสง

6202090298 นาย พัฒนพงษ์ อ่อนสองชั้น

6202090299 นางสาว กัลยา พริ้งเพราะ

6202090300 นางสาว เปมิกา คําปินมาระ
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6202090301 นางสาว กานกนิษฐ์ สุวรรณทา

6202090302 นางสาว กุลิสรา ตันติธนาพร

6202090303 ว่าท่ี รต.หญิง สุคนนภา ตันติธนาพร

6202090304 นางสาว มุกดา สีขํา

6202090305 นางสาว อารยา อวลนวน

6202090306 นางสาว รุ้งตะวัน บุญวัฒนานนท์

6202090307 นาย ภวัต กีนิน

6202090308 นางสาว นัณธวรรณ ไชยก่ิง

6202090309 นาย อานนท์ วงษ์ยีเมาะ

6202090310 นางสาว สุดาทิพย์ ม้ายอง

6202090311 นางสาว วรรณิต อุบล

6202090312 นางสาว วัลย์ลิกา ตรีชัยวิจิตร

6202090313 นาง ราตรี เครือเมฆ

6202090314 นาย เชษฐา ทองชู

6202090315 นางสาว จินตนา ดอนชัย

6202090316 นางสาว รัสวรรณ ขําศิริ

6202090317 นางสาว อนิลวรรณ แม่นปืน

6202090318 นางสาว สุทธดา ศรีศักดิ์

6202090319 นางสาว กุลิสรา ยะกุณะ

6202090320 นางสาว เกศรินทร์ กลัดกุ่ม

6202090321 นางสาว พัชรมณี ปานเจริญ

6202090322 นางสาว จิตรา นาคราช

6202090323 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ

6202090324 นางสาว เบญจวรรณ บูรณะธนสาร

6202090325 นางสาว เบญจมาศ ดือรือมอ
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6202090326 นางสาว หวันฟาฎีละห์ หวันหมาน

6202090327 นางสาว นิศาชล เตยแก้ว

6202090328 นางสาว วรรณิภา ทุมอาริยะ

6202090329 นาย บวร ประยงค์หอม

6202090330 นางสาว ขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์

6202090331 นางสาว ทัศนีย์ ศรีนวลไสว

6202090332 นางสาว วรีรัตน์ บัวนิติสกุล

6202090333 นางสาว มาริสา ผาตะนนท์

6202090334 นางสาว ฐิศิรักษ์ ฉํ่าคร้าม

6202090335 นาย อิทธิพล สวัสดิ์อํ่า

6202090336 นางสาว นิศาชล กรัตะนุตถะ

6202090337 นางสาว ชนกนาถ วิชิตแย้ม

6202090338 นางสาว ณัฏฐาวรีย์ สิทธิวงค์

6202090339 นาง สกาวเดือน แสงสังข์

6202090340 นางสาว นวินดา สุริยะ

6202090341 นางสาว สุรางค์ จําเริญเจือ

6202090342 นางสาว ศิริวรรณ ตันสุโชติ

6202090343 นางสาว วรณัน พูลศิริ

6202090344 นางสาว ช่อผกา เกษดา

6202090345 นาง จิดาภา ธรรมสรางกูร

6202090346 นาง ธิมาพร คล้ายสมจิตร

6202090347 นางสาว สร้อยฟ้า เมฆจิ๋ว

6202090348 นางสาว จันทนี สอนสามพวง

6202090349 นางสาว วรรณา สมตัว

6202090350 นาง ณัฏฐณินทร์ นาคสินธุ์
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6202090351 นางสาว วิจิตรา พงศ์พิละ

6202090352 นาย นาวี เมินชมภู

6202090353 นาง อุมาพร วรรณภักดี

6202090354 นาย ระพี อําพลพรรณ

6202090355 นางสาว ชฎาพร ชูเมือง

6202090356 นาย วรวุฒิ พุ่มพูล

6202090357 นางสาว ธันยพร อุตรนาค

6202090358 นาย ณรัช วังฝา

6202090359 นางสาว ชลธิชา กันทาทิพย์

6202090360 นางสาว ทิดาพร โวหาร

6202090361 นางสาว อารยา โตนวม

6202090362 นางสาว สุรีย์รัตน์ ตรีมงคล

6202090363 นางสาว สุพรรณษา ปารมาศ

6202090364 นางสาว อุริสา แจะไธสง

6202090365 นางสาว พัชรี เลิศกิจกร

6202090366 นาย ทรงพล ยิ่งยงยุทธ

6202090367 นาย ปรัชญา ม่ันเมือง

6202090368 นางสาว เบญจพร พลัง

6202090369 นางสาว รัตนากร ดียิ่ง

6202090370 นางสาว พนาวรรณ สังข์ชัย

6202090371 นางสาว กฤตยา มานะวุฑฒ์

6202090372 นางสาว เอ้ือยทิพย์ พูลเกิด

6202090373 นางสาว ธาราพร นพภากูล

6202090374 นาย ประกายพฤกษ์ จันทรา

6202090375 นางสาว วรรณภา ใจเท่ียง
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6202090376 นาย ภาคภูมิ ปลอดฤทธิ์

6202090377 นาย วงศ์พิสุทธิ์ ไชยมงคล

6202090378 นาย วัชระ นมเนย

6202090379 นางสาว นารีรัตน์ อาศัยพลวง

6202090380 นาย ปรัชญา ต๋าตา

6202090381 นาย ธารากร กันธิยะ

6202090382 นางสาว พิภัทรา พ้องพงษ์ศรี

6202090383 นางสาว นุชจรี จันทร์หนู

6202090384 นาย ณัฐวุฒิ ภิญโญศิริวัฒน์

6202090385 นางสาว สมใจ ขําประสิทธิ์

6202090386 นางสาว นลินี นันทโก

6202090387 นาง ยุภาพิน ภูมิคอนสาร

6202090388 นางสาว จิติรัตน์ แก้วเล็ก

6202090389 นาย ฑีฆายุ สนอยู่

6202090390 นางสาว กนกวรรณ ราชานาค

6202090391 นาย ศตนิธิ รอดพินิจ

6202090392 นางสาว บุษบา สิงห์อมร

6202090393 นางสาว ปิยะนาถ เกตุเหมือน

6202090394 นางสาว ธันยธรณ์ บัวทอง

6202090395 นางสาว รินนา ผาอินทร์

6202090396 นาย วรพัทธ์ กิตติ์ธนกาญจน์

6202090397 นางสาว ณัฐธยาน์ อธิคุปต์ธนกุล

6202090398 นาย ฐิภูสรณ์ บัวขาว

6202090399 นางสาว อนุสรา รอดเกตุ

6202090400 นาย เดชนรินทร์ ขุนอรัญ
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6202090401 นางสาว ศรุดา เข้มขัน

6202090402 นางสาว เพ็ญจมาศ พรหมจันใจ

6202090403 นางสาว ศรัญญา วงศ์อินทร์

6202090404 นางสาว เบญญาภา สุขหอม

6202090405 นาง ศิรัสวัลย์ ถิรัตกาญจนกุล

6202090406 นางสาว ชนกันต์ ทองฉิมพลี

6202090407 นางสาว อนงค์นาฏ โลหะการก

6202090408 นางสาว อรพรรณ แซ่ท้าม

6202090409 นางสาว ชลวิภา เอมสุรินทร์

6202090410 ว่าท่ีร.ต.หญิง ทัศนีย์ งอยภูธร

6202090411 นางสาว อิทิยา โพธิ์ทอง

6202090412 นางสาว เกศรินทร์ นามวัชระโสพิศ

6202090413 นางสาว อรอนงค์ ศรีทองอินทร์

6202090414 นาง เบญจวรรณ คมขํา

6202090415 นางสาว นิภาพร แก้วบาง

6202090416 นางสาว ชลลดา กุลศรีวนรัตน์

6202090417 นางสาว ประภัสสร มีมาก

6202090418 นางสาว รุ่งจิตร อารีรอบ

6202090419 นางสาว ตวงรัตน์ โนนทะศรี

6202090420 นางสาว จุตินาถ นาคสนธิ์

6202090421 นางสาว กฤษฏาพร ไชยมาตย์

6202090422 นางสาว ก่ิงกมล ชิดเชื้อ

6202090423 นางสาว พรทิพย์ อินธิแสง

6202090424 นางสาว ทิพวรรณ อภินันท์

6202090425 นาง สุรีรัตน์ แก้วมณีรัตน์
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6202090426 นางสาว อัจฉริยา งอกวงษ์

6202090427 นางสาว ฐานิตา โรจนคงอยู่

6202090428 นางสาว วิจิตรา ใบยา

6202090429 นาง ดวงจันทร์ กีรติวัฒนกิจ

6202090430 นาง คณัสนันท์ สยมชัย

6202090431 นาย ชัยนัด อ๊อดผล

6202090432 นาย กฤตานนท์ ธรรมทิง

6202090433 นางสาว สุนิษา พงษ์ศักดิ์ชาติ

6202090434 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชาตรี

6202090435 นาง กาญจนา คํากอง

6202090436 นาย ฉัตรชัย อนันตะ

6202090437 นางสาว ดวงฤทัย ผลสวิง

6202090438 นางสาว วลัยพร บุญเทียน

6202090439 นาง รุ้งทิพย์ เจษฎาพันธ์

6202090440 นางสาว เบญจพร มหาพงค์

6202090441 นางสาว พัชรา อุ่นผัด

6202090442 นางสาว มัสติพร พริกนาค

6202090443 นาย ยุทธนา พ่อชมภู

6202090444 นาย เดชาธร เวสศิรกุิล

6202090445 นางสาว ชุดาภรณ์ ประพันธ์

6202090446 นางสาว ณัฐรดา วชิรเรืองธนสิริ

6202090447 นางสาว กฤษณี รัตนทองมา

6202090448 นางสาว รมณีย์ ศรีโชติ

6202090449 นาง วลัยพร สามิดี

6202090450 นางสาว ปราณี หินอ่อน
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6202090451 นางสาว นิตยา ล้ําจุมจัง

6202090452 นางสาว เวณิกา นาคบัว

6202090453 นางสาว จีราวรรณ อ่ึงวงษ์

6202090454 นางสาว สุธิวรรณ สุขศรี

6202090455 นาย สมโชค กันดิษฐ

6202090456 นางสาว กัญญาภัทร สารีผล

6202090457 นางสาว ภัสณาภรณ์ มูลคร

6202090458 นางสาว อัจจิมา ยาดี

6202090459 นางสาว ธนาภรณ์ เงินเหรียญ

6202090460 นาง ฐิติกานต์ สุขวันมา

6202090461 นางสาว ปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันต์

6202090462 นางสาว นงคราญ บุญอยู่

6202090463 นาย สมบูรณ์ ครัวกลาง

6202090464 นาง สุดใจ ศรีเศษ

6202090465 นางสาว ชบา เวียงสมุทร

6202090466 นางสาว ณัฐนันท์ อุ่นเป็ง

6202090467 นางสาว สมฤดี ไชยนต์

6202090468 นางสาว ดวงเดือน มะเด่ือทอง

6202090469 นาง ธิดาวรรณ อินทะโกสัย

6202090470 นาย วสิษฐ์พล มหานิล

6202090471 นางสาว วราภรณ์ สลากรธนวัฒน์

6202090472 นางสาว จิราภรณ์ สะสงค์

6202090473 นางสาว สายใจ ทองจันทร์แดง

6202090474 นางสาว พิมพิไล กันทาใจ

6202090475 นาย พรหมสันต์ วัฒนา
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6202090476 นาย อินทนนท์ สัจจพงษ์

6202090477 นางสาว สุมารินทร์ ศรีบาลแจ่ม

6202090478 นาง สุนิสา โกศล

6202090479 นางสาว สุกัญญา เสนามนตรี

6202090480 นางสาว ชุติมา สุทธิชน

6202090481 นางสาว อัจฉราพร มโนวรรณ์

6202090482 นาง ธิดารัตน์ หลังปูเต๊ะ

6202090483 นางสาว กรนญา เอ่ียมยิ้ม

6202090484 นาย อํานาจ ลาดบาศรี

6202090485 นาย เหมันต์ จันทร์ฤทธิ์

6202090486 นางสาว ชญานุศภัฒค์ สุขณโชต

6202090487 นางสาว พีรยา พุกท่าไม้

6202090488 นาย ทนงศักดิ์ แสงสีรัตนกุลชัย

6202090489 นางสาว วัชรี แก้วกาบิล

6202090490 นาย วิริยะ อินทร์ใจเอ้ือ

6202090491 นาย อาหนัส หวังหมัด

6202090492 นาง ผกาวัน ดิสปัญญา

6202090493 นาง ศรีสมร ดํามณี

6202090494 นางสาว กนกวรรณ เกือบพิมาย

6202090495 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปนิดา จันทร์สด

6202090496 นางสาว สายทิพย์ กลิ่นหอม

6202090497 นางสาว มัลลิกา ทาเอ้ือ

6202090498 นางสาว ดาราพร งามลิ

6202090499 นางสาว ฐิตารีย์ นิลละออ

6202090500 นาย เฉลิมเกียรติ ธนูศิลป์
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6202090501 นาง อรวรรณ เก้ือเม่ง

6202090502 นาย ฐิติ ดุมกลาง

6202090503 นางสาว วิราวรรณ ประพันธ์บัณฑิต

6202090504 นางสาว ทิพศจี ลําดับวงศ์

6202090505 นางสาว ลักษมี ปามะ

6202090506 นางสาว อังคณา พัวพันธ์

6202090507 นางสาว อําภา ศิริอางค์

6202090508 นางสาว จุดาพร ศรีทวี

6202090509 นางสาว กรรณิกา ม่วงอุดม

6202090510 นาย เจษฎา รุ่งฤดีชัยมงคล

6202090511 นางสาว สุรีรัตน์ วรบุตร

6202090512 นางสาว ประทุมพร ภูจีวร

6202090513 นางสาว จันทร์จิรา โพธิเสน

6202090514 นาย ดิเรก พันในนูน

6202090515 นางสาว ภิญญาพัชญ์ แก่นจันทร์

6202090516 นาย คุณาสิน ไมตรีจิตร

6202090517 นางสาว เทียมใจ พงษ์ดี

6202090518 นางสาว วารุณี สอนศิริ

6202090519 นางสาว อมรรัตน์ พาด้วง

6202090520 นางสาว กาญจนา หนูเหลือง

6202090521 นางสาว ภัทรภร เขตสมุท

6202090522 นางสาว วิจิตรา เทียนงาม

6202090523 นางสาว กาญจนา ศรีอนันต์

6202090524 นางสาว วันเพ็ญ เทียนงาม

6202090525 นางสาว ชลณิชา พัดปุย
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6202090526 นางสาว เพ็ญนภา หินเจริญ

6202090527 นางสาว วงค์พระจันทร์ สีมี

6202090528 นางสาว จันทนิภา ราชเจริญ

6202090529 นางสาว นารีรัตน์ เทศกุล

6202090530 นางสาว กาญจนา คะเลรัมย์

6202090531 นางสาว ภคมน เจโตวิมุติพงศ์

6202090532 นาง เบญจมาศ คงมา

6202090533 นาง จิดาภา ชํานาญ

6202090534 นางสาว สุจิตตรา บาอินทร์

6202090535 นางสาว วราภรณ์ สุริกัน

6202090536 นางสาว ศจี จันทะเคน

6202090537 นาย บุญยัง บุตรดี

6202090538 นางสาว เกศรา ใยชัยสงค์

6202090539 นางสาว ปวีณา มูฮําหมัดเย็ง

6202090540 นางสาว ภมรรัตน์ สิงหเดช

6202090541 นาย วสันต์ ไชยาคํา

6202090542 นางสาว จารุวรรณ เทียนทิพย์

6202090543 นางสาว ผ่องใส มณีบู่

6202090544 นางสาว ภัทราพร ขจรกล่ํา

6202090545 นางสาว ณิชา เบญจพัชร์

6202090546 นางสาว พันทิวา บุญสุข

6202090547 นาย ณัฐพงษ์ นาคแก้ว

6202090548 นางสาว พัทธนันท์ นิจจํารูญ

6202090549 นางสาว กรรณิการ์ หมอกมืด

6202090550 นางสาว วาสนา เอมโอฐ
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6202090551 นางสาว กุหลาบ พันธ์สุทธิ

6202090552 นางสาว วิรัชณา ดรพรมยุ่ง

6202090553 นางสาว จันทร์ฉาย กันจันวงศ์

6202090554 นางสาว วิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์

6202090555 นาง นุชรีย์ ใจสมิง

6202090556 นาย ศิรเมศร์ บุญกิจสุขุมพัฒน์

6202090557 นางสาว นาตอนงค์ เชิดชูสดใส

6202090558 นางสาว สุชาดา เกษสังข์

6202090559 นางสาว จิราพร สุริยง

6202090560 นางสาว พนารัตน์ ภุมรินทร์

6202090561 นาย อุเทน เพชรทอง

6202090562 นาย มารีกี มะแซ

6202090563 นางสาว เจนจิรา เต่าทอง

6202090564 นางสาว ขนิษฐา หะแดง

6202090565 นางสาว สุมัจชา บุตรกระจ่าง

6202090566 นางสาว จรรยา จันทนารี

6202090567 นางสาว จุฑามาศ จึงเจริญ

6202090568 นางสาว สุณิสา กลั่นทอง

6202090569 นางสาว จิติภรณ์ แจ่มดาว

6202090570 นางสาว พิมพ์พร จั๋นตา

6202090571 นางสาว จรรยา นิ่มนวล

6202090572 นางสาว ญาณิศา หงษ์วิเศษ

6202090573 นางสาว นัฏฐา สงวนหงษ์

6202090574 นาย ศักรินทร์ ปิ่นแก้ว

6202090575 นางสาว ปริยาภัทร ไชยหวัง
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6202090576 นางสาว มณฑินี วงศ์สุวัฒน์

6202090577 นางสาว จิตติมา จันทร์เนียม

6202090578 นางสาว ธาริณี ภักดีมง

6202090579 นาง อริศรา แสงฟ้าเลื่อน

6202090580 นาย ศุภวิทย์ สงวนทรัพย์

6202090581 นาย ภาณุพันธ์ เตวา

6202090582 นาย ธีรวัช ทองรอด

6202090583 นางสาว พราว พลเสน

6202090584 นางสาว ปนัดดา รัตนฉายา

6202090585 นางสาว สุดใจ สุขกาย

6202090586 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กนกพิชญ์ ประชุมสาย

6202090587 นาย ชิตณรงค์ ธรรมรัง

6202090588 นางสาว นพรัตน์ เลิศขํารูป

6202090589 นางสาว พิมพ์พา เบ้างาม

6202090590 นาย รชต บุญมาก

6202090591 นางสาว กัลยกร คุณสิทธิ์

6202090592 นางสาว สคุนธ์ทิพย์ แก้วพิทักษ์

6202090593 นางสาว สายทิพย์ แพ่งศรีสาร

6202090594 นางสาว อุไรวรรณ ศรีนคร

6202090595 นางสาว กาณฑปภา ตันพานิช

6202090596 นางสาว สุภาวดี แพร่ทอง

6202090597 นางสาว กรกชกร คงแก้ว

6202090598 นางสาว เสาวรส พิสูตร

6202090599 นาย กวีวงศ์ วิเศษสมบัติ

6202090600 นางสาว รัตนาภรณ์ ไชยวุฒิ
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6202090601 นางสาว นพรัตน์ ถมหิรัญ

6202090602 นาย นิธินันท์ สีดี

6202090603 นาย เปรมศักดิ์ สีดี

6202090604 นางสาว สาวิตรี อุไรงาม

6202090605 นางสาว บัยยีนะห์ ประเสริฐดํา

6202090606 นางสาว ปานใจ ศรเกษตริน

6202090607 นางสาว ณัฐพร รักศักดิ์ตระกูล

6202090608 นางสาว กนกวรรณ เรือนมอย

6202090609 นางสาว ชฎาพร ชุมตรีนอก

6202090610 นางสาว ศรีนวล แน่นอุดร

6202090611 นางสาว ศิริมา ครองระวะ

6202090612 นางสาว เจษฎาภรณ์ มูลทอง

6202090613 นาย กรวิชญ์ แสงสว่าง

6202090614 นาย กรวิก บูชาเกียรติ

6202090615 นางสาว ศุภานัน ไชยวรรณ์

6202090616 นาย ชฤท โพธิ์สามต้น

6202090617 นางสาว วรารัตน์ แก้วมณี

6202090618 นาง ภัทร์วลญัช์ หิรัญกุล

6202090619 นาง ธัญพร เต๋จ๊ะ

6202090620 นางสาว จริณี พลันการ

6202090621 นางสาว พิชชาพร คําหน้อย

6202090622 นาย แทนจ์ คณะนาม

6202090623 นาย วัชรพงษ์ ขุนณรงค์

6202090624 นางสาว พวงผกา สารใจ

6202090625 นาย วิวัฒน์ พันธุ์ชัยโย
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6202090626 นางสาว กมลรัตน์ ธิสอนงัว

6202090627 นางสาว กัณทิมา ใจไวย์

6202090628 นางสาว ปภารัช ทวีโชติภาคิน

6202090629 นางสาว อาทิตยา สาครสิทธิ์

6202090630 นางสาว สุวิมล อุภัยพรม

6202090631 นาง จริยา บํารุงสุข

6202090632 นาย ณัฐพล ใยแจ่ม

6202090633 นางสาว กรณิกา ไพศาลแรง

6202090634 นาง ธันยพร สุบรรณพันธ์

6202090635 นาง พรชนก มหาวิเชียร

6202090636 นาง ธิดาพันธ์ แสนสมบัติ

6202090637 นางสาว กรรณิการ์ เวียงทอง

6202090638 นางสาว กุสุมาลย์ ป้อมอารีย์

6202090639 นางสาว นิสากร ศรีสังข์งาม

6202090640 นางสาว สุนิษา ทับแพ

6202090641 นาย อนุสรณ์ เตปิน

6202090642 นางสาว พัตรสราภรณ์ พรหมชาติ

6202090643 นางสาว ศศิพิมพ์ กฤษณะโลม

6202090644 นางสาว อภิชญาดา ยืนยง

6202090645 นาย ศตวรรษ ส้มแก้ว

6202090646 นาย สมชาย ลอยเลื่อน

6202090647 นางสาว สุปรียาร์ ศรีสงคราม

6202090648 นางสาว ศิรินภา แซ่อ้ึง

6202090649 นางสาว จุไลรัตน์ รัชรินทร์

6202090650 นางสาว พัชรินทร์ พวงทอง
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6202090651 นางสาว พรพิมล สิงห์เงิน

6202090652 นางสาว จีรวรรณ ดีสุดจิตร ดีสุดจิตร

6202090653 นางสาว นุชเกษม เงินดี

6202090654 ส.ต.อ. ธงไชย ควรชม

6202090655 นางสาว นภาพร ปราบมนตรี

6202090656 นาย ไพชิต ประธาน

6202090657 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุวพร เถาว์แดง

6202090658 นาง สุภาพร หนูราช

6202090659 นางสาว ทองเรียน ศรแก้ว

6202090660 นางสาว จิราพรรณ กําจัดภัย

6202090661 นางสาว สุจิตรา โบบทอง

6202090662 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นุชนภา ศิริหล้า

6202090663 นางสาว อนงค์นาถ สุขประเสริฐ

6202090664 นางสาว จิตรานันท์ นาคสุพรรณ

6202090665 นาย สายํณห์ ปาโส

6202090666 นางสาว ชยุดา ทองสัตย์

6202090667 นางสาว ณัฐพร ตรีรัญเพชร

6202090668 นาย พชร เรือนงาม

6202090669 นาง นารีรัตน์ ศิริวัฒน์

6202090670 นางสาว วาสนา พิกุลศรี

6202090671 นาย เจษฎาภรณ์ ปินใจกุล

6202090672 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม

6202090673 นางสาว นัยนา บุตรปาน

6202090674 นางสาว มนัญชยา มีไชยโย

6202090675 นางสาว สุมาลี คุ้มทอง
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6202090676 นางสาว จินตหรา แก้วเข้ม

6202090677 นางสาว ธัณญรัตน์ ทองสุข

6202090678 นางสาว เสาวลักษณ์ อินทร์พิทักษ์

6202090679 นาง ณพัชญา อภิรมย์

6202090680 นาย ภรศิษฐ์ โชติโลหะกุล

6202090681 นางสาว วชิราภรณ์ เรืองสุข

6202090682 นางสาว ชนิสรา บุษราคัมวดี

6202090683 นางสาว ณัทธรันทน์ บุญรักษา

6202090684 นางสาว เสาวณี ขําพวง

6202090685 นางสาว มาลินี เจริญทรัพย์

6202090686 นางสาว วรรณนิสา สีดาแจ่ม

6202090687 นางสาว สายเพชร สดทรงศิลป์

6202090688 นางสาว มธุรส พิมพลอย

6202090689 นาย ฐานันดร บัวทอง

6202090690 นางสาว ฐิติมา อภิไชยรัตน์

6202090691 นางสาว เกตุนภัส นภัทธนานันทน์

6202090692 นางสาว ชมพูนุท เรืองฤทธิ์

6202090693 นาย อนุรัตน์ รุ่งแสงทอง

6202090694 นางสาว วิภาวี พุทธชาติ

6202090695 นางสาว วรารัตน์ ก้อนตั้ง
----------------------------------------------------
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