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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201010001 นาย ปิยะพงษ์ วรรณา

6201010002 นาย วันเฉลิม ประภาวิชา

6201010003 นาย สถาวิทย์ สุวรรณรัตน์

6201010004 นางสาว มัณฑณี ศรีจันทร์

6201010005 นาย วสุธา ปัญญาใส

6201010006 นางสาว ธราพัชร์ ขุนเจริญ

6201010007 นางสาว สุดามาศ ผลดี

6201010008 นางสาว ภัสสร งานแพง

6201010009 นางสาว ภัทราวดี ส่งศรี

6201010010 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศศิมา แสสาเหตุ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201010011 นางสาว นุชจรีย์ อินเหมรา

6201010012 นางสาว สิตานันท์ หล่ําพริ้ง

6201010013 นางสาว วรรณนภา ชาวเฮ้ีย

6201010014 นาย สหรัฐ แก้วมุกดา

6201010015 นาย ธนบดี รอดสิน

6201010016 นางสาว เพ็ญพิชชา ชูสง่า

6201010017 นางสาว อนัญญา สุมน

6201010018 นางสาว ทัศนาภรณ์ จินะพรม

6201010019 นางสาว กมลเนตร จันทร์แก้ว

6201010020 นาย ธีรภัทร นามมัน

6201010021 นางสาว วรนันท์ สนกันหา

6201010022 นาย วัชรพงษ์ โพนคําหล

6201010023 นางสาว ทักษพร ทองขยัน

6201010024 นางสาว ชิดชนก ปราบทุกข์

6201010025 นาย พิชัย ปั้นสุวรรณ์
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6201010026 นางสาว วสุกาญจน์ ดีวรรณ์

6201010027 นางสาว จุฑารัตน์ โชติศรี

6201010028 นางสาว สุวิชาดา อนุสุเรนทร์

6201010029 นางสาว พัทธ์ธีรา แก้วเกตุกาญจน์

6201010030 นางสาว อรพรรณ ไชยเลิศ

6201010031 นางสาว ศิริพักตร์ สนสมบัติ

6201010032 นาย กฤษณพงษ์ อุ่นเจริญ

6201010033 นาย ชัยธวัฒน์ หาดแก้ว

6201010034 นางสาว กิตติกา คงกล่อม

6201010035 นางสาว พิมพ์นิภา ใบกุ

6201010036 นางสาว สตกมล บัวสละ

6201010037 ว่าท่ีร้อยตรี สุขสวัสดิ์ วงค์หมอก

6201010038 นางสาว สิริมา ขวัญจันทร์

6201010039 นางสาว อาทิตยา อนุสรณ์

6201010040 นาย พีรวัฒน์ คําล้ําเลิศ

6201010041 นางสาว พัชรกิติ เพ็งสกุล

6201010042 นาย ลัญจกร สุขสวัสดิ์

6201010043 นางสาว เกศิณี เฟ่ืองสํารวจ

6201010044 นางสาว สุพัตรา ผาคํา

6201010045 นางสาว พัชราวิไล วรดิษฐวงษ์

6201010046 นางสาว พรนภา สาธิตภาณุวัฒน์

6201010047 นาย อดิเทพ นพมาศ

6201010048 นาย พีรวิชญ์ บุญเสริม

6201010049 นางสาว อรพินท์ เสือเหลือง

6201010050 นางสาว รักสุดา มามะ
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6201010051 นางสาว ชุติมา อิทธโยภาสกุล

6201010052 นาย สุรเชษฐ์ เรืองมาก

6201010053 นาย นภัส พาตินธุ

6201010054 นาย วัฒนะ โรจนเกษตร

6201010055 นางสาว ฐิตารีย์ สุขปรุง

6201010056 นาย โยธิน เวชพงษ์

6201010057 นางสาว สุพินโญ จงคูณกลาง

6201010058 นางสาว กนกนวล เครือวัล

6201010059 นาย ศุภฤกษ์ สืบทิม

6201010060 นางสาว ดารารัตน์ สงลา

6201010061 นางสาว จงรักษ์ สถาพรนุวงศ์

6201010062 นางสาว วิไลวรรณ บัวปลั่ง

6201010063 นางสาว สุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน

6201010064 นาย คนุพงษ์ งามเนตร

6201010065 นางสาว อรวรรณ สดใส

6201010066 นาย ทรงวิทย์ ดีสีใส

6201010067 นางสาว สิรีธร แซ่เฉ้ียง

6201010068 นาย สิรภพ แก้วส่งศรี

6201010069 นางสาว อัญชลี สุวิทย์วรกุล

6201010070 นางสาว วิลาสินี หวานแก้ว

6201010071 นาย จตุเดช รันจรูญ

6201010072 นางสาว อนุสรา แก้วเหมือน

6201010073 นางสาว อรพรรณ จันทร์แก้ว

6201010074 นาย ณัฐวัฒน์ แดงชะนะ

6201010075 นางสาว สุธาสินี นุ่นสังข์
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6201010076 นางสาว สาธิกา นาวีระ

6201010077 นางสาว ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

6201010078 นาย สิทธิโชค ทรัพย์ประเสริฐ

6201010079 นางสาว สุรีรัตน์ อิสสอาด

6201010080 นางสาว ชไมพร เกตุโฉม

6201010081 นางสาว รุ่งนภา คีรีวรรณ

6201010082 นางสาว กาญจนา วันเห่า

6201010083 นางสาว รุจิรา ศาสนา

6201010084 นางสาว อภิญญา ศรีมันตะ

6201010085 นางสาว จารีรัตน์ สุวรรณวงษ์

6201010086 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุลิสา นานใส

6201010087 นาย กิตติพงษ์ พรมจักร์

6201010088 นางสาว เอกอนงค์ บุญไชยวงค์

6201010089 นางสาว วรรณาภรณ์ คงอินใหญ่

6201010090 นาย สุมาตร อ่อนละม้าย

6201010091 นางสาว โสรดา ตรีชนะ

6201010092 นาง อังคณา ครองธรรมดี

6201010093 นาย มนัส พิมพ์รัตน์

6201010094 นาย เมธาสิทธิ์ สุทธิเดช

6201010095 นางสาว สุธาทิพย์ รุ่งเรือง

6201010096 นางสาว ณัฐภรณ์ ปุณณวานิชศิริ

6201010097 นางสาว ปัณฑารีย์ แสงไสยาศน์

6201010098 นาย นพพันธ์ เกตุพุฒ

6201010099 นาย ศตวรรษ แรมชื่น

6201010100 นางสาว ภรณ์นภัส ภัคคกาญจนพัฒน์
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6201010101 นางสาว รุ่งตะวัน เหมนาไลย

6201010102 นางสาว วงศ์วิไล พัฒนศิริพงศ์

6201010103 นางสาว ทองชนก อ่อนนิ่ม

6201010104 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีสุนทร

6201010105 นางสาว ธนพร จิรมงคลการ

6201010106 นางสาว ณัฐพร นาเกลือ

6201010107 นางสาว เนตรชนก แก้วมุข

6201010108 นาย กนก บุตรโคษา

6201010109 นาย เชาวลิน พวงนุ้ย

6201010110 นางสาว อังคณา เพ็งป่าแต้ว

6201010111 นางสาว นิลวรรณ วิวิธชัยกูล

6201010112 นาย อภิรัต มณฑา

6201010113 นาย พลกฤษณ์ ผิวคล้ํา

6201010114 นาย พัฒนพันธ์ เจือจันทร์

6201010115 นางสาว อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

6201010116 นางสาว ปนัดดา ยุไร

6201010117 นางสาว ปวีณธิดา นุ้ยเย็น

6201010118 นางสาว วรัญญา ตันดี

6201010119 นางสาว ฐาปนีย์ ชะตางาม

6201010120 นาย ปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา

6201010121 นาย พชรกร บุญมงคล

6201010122 นางสาว อรุณลักษณ์ นิยม

6201010123 นางสาว ฐาปนีย์ อารีอุดมวงศ์

6201010124 นาย รวิภาส ศิริเลิศ

6201010125 นางสาว อังคณา บุญเจริญ
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6201010126 นางสาว ณิชานันท์ เชื้อโคกสูง

6201010127 นางสาว ชิดชนก สุวรรณเมฆ

6201010128 นางสาว อาภัสรา ทาแกง

6201010129 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสุทธิ์

6201010130 นางสาว วรพรรณ หลักฉ่ัว

6201010131 นางสาว สิปาง ธาระพุฒ

6201010132 นาย อรรถพร วารีรัตน์

6201010133 นางสาว วริษา ลําบาล

6201010134 นาย เกริกกฤษณ์ กังแฮ

6201010135 นางสาว วศินันท์ ลุ้งใหญ่

6201010136 นางสาว จริยา วิริยะกาล

6201010137 นางสาว อรทัย ศิริคุณ

6201010138 นางสาว สุทธิกานต์ ศรีสดสุข

6201010139 นางสาว พรสุข พรมวังขวา

6201010140 นาย ปริญญ์ พันธ์งาม

6201010141 นางสาว จิราภรณ์ จิตประทุม

6201010142 นาย ฐานันดร เพ็ชรดี

6201010143 นางสาว ตรีสุคนธ์ รุ่งอุดมผล

6201010144 นางสาว พรสุดา กุหลาบเทียม

6201010145 นาย ภาคภูมิ รัตนคช

6201010146 นาง ทัศนีย์ กอโชคชัย

6201010147 นางสาว ธนิภัทร ริมฝาย

6201010148 นางสาว ชมพูนุช จันทอากาศ

6201010149 นาย เกียรติศักดิ์ ทองจันทร์

6201010150 นางสาว ทาวิณี สารี ทาวิณี สารี
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6201010151 นาย อดิศักดิ์ นาคชัย

6201010152 นางสาว ปิยนุช กาลพัฒน์

6201010153 นางสาว วรรณพร สังข์ทอง

6201010154 นาย ฤทธิศักดิ์ จักร์สุวรรณ

6201010155 นางสาว ณัทญา มีเครือ

6201010156 นาย วีรยุทธ ขาวทุ่ง

6201010157 นาย ชนายุส ฟักสงสกุล

6201010158 นาย ณัฐพงษ์  ุสุขชุม

6201010159 นาย ธํารงรัตน์ ธนภัคพลชัย

6201010160 นาย ยุทธภูมิ หยดย้อย

6201010161 นาย เกริกวิทย์ ภูมิพยัคฆ์

6201010162 นางสาว ณัตฑิตา พรมจวง

6201010163 นาย ปุรเชษฐ์ พันธุ์เขียน

6201010164 นาย พรชล คงเพชรศักดิ์

6201010165 นาย ยุทธพร ธนะมูล

6201010166 นาย วิทวัส เขียวบาง

6201010167 นางสาว สพิุชชา สุวรรณาภรณ์

6201010168 นางสาว ผกามาศ น้องดี

6201010169 นาย พันธนะ อาศนสุวรรณ์

6201010170 นางสาว มนชนก วงษ์วิจิตร

6201010171 ว่าท่ีร.ต. ทศพร วรคุตตานนท์

6201010172 นางสาว สุชาดา ป้านจันทร์

6201010173 นาย จิรวงศ์ หยงสตาร์

6201010174 นาย พิรุณ วงศ์ชนะ

6201010175 นางสาว สิรินุช ป่ายาง
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6201010176 นางสาว อังคณา เรืองบุรี

6201010177 นางสาว อารีรัตน์ เซียวสธนกุล

6201010178 นางสาว นารีรัตน์ สังข์คํา

6201010179 นางสาว ชนนิกานต์ คําวะรัตน์

6201010180 นาย อนุสรณ์ ปูเครือ

6201010181 นางสาว ทิพย์วรรณ ชอบจิตร

6201010182 นางสาว พินิดา งามไตรไร

6201010183 นางสาว สุดารัตน์ แก้วกับทอง

6201010184 นางสาว กรณัฐ ภู่ขันเงิน

6201010185 นาย ภูริ นวลแป้น

6201010186 นางสาว สุดารัตน์ ขุนนุ้ย

6201010187 นางสาว กีรติ พันทะสาร

6201010188 นาง ปวริศา ดวงสาพล

6201010189 นางสาว ศุภรัตน์ รัตนจักร์

6201010190 นาย บัณฑิต เงินสม

6201010191 นางสาว ศศิมา ขุนทอง

6201010192 นางสาว นภาพร เค้ามิม

6201010193 นางสาว ปิยนุช ศรีกระจ่าง

6201010194 นางสาว จิรวรรณ ศิรินวล

6201010195 นาย ชยุตม์พนธ์ เพชรธนากิตติ

6201010196 นางสาว ณภัทรชนน สีนวนดํา

6201010197 นางสาว ปนัดดา แววเพ็ชร์

6201010198 นางสาว จันทร์จิรา มูลแก้ว

6201010199 นางสาว กฤษณา กสิกรรม

6201010200 นางสาว ชนาเกตุ ภูติวณิชย์
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6201010201 นาย นพนนท์ ชนินทยุทธวงศ์

6201010202 นาย พงศกร กังวานธํารง

6201010203 นางสาว เกวลี อุปมา

6201010204 นางสาว กติณญา สมสังข์

6201010205 นาย วิทวัส บรรเลง

6201010206 นางสาว ณัฐธิดา ชุมภูรัตน์

6201010207 นาย เทวมีน เรืองสมบูรณ์

6201010208 นางสาว นาถสุดา มณีเสน

6201010209 นางสาว พรศิริ นิธิเศรษฐ์

6201010210 นางสาว อรพรรณ สืบศรี

6201010211 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พิมพ์ภา โตเอ่ียม

6201010212 นาย คทาวุธ กันยามา

6201010213 นางสาว ชุติกาญจน์ ฉลอม

6201010214 นางสาว บุญญิสา น้ําผึ้ง

6201010215 นางสาว ดวงกมล อมรฤทธิ์

6201010216 นาย ธนาพงษ์ นุ่นลอย

6201010217 นาย อัครเดช ห้วยหงษ์ทอง

6201010218 นางสาว ศุภกานต์ วิไลศิริลักษณ์

6201010219 นางสาว วัลยา หม่ืนสกุล

6201010220 นาย สุธิพงศ์ ยอดราช

6201010221 นางสาว รัตนาวดี เอ่ียมอาจ

6201010222 นางสาว นริศรา ฉัตรวัชรกุล

6201010223 นางสาว เบญญาภา สมเพราะ

6201010224 นางสาว โสภิดา ยี่สุ่นสี

6201010225 นางสาว วรรณรัตน์ คล้ายนิล
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6201010226 นาย จิตติชัย โฉมบุตร

6201010227 นางสาว ดวงพร เอ่ียมสําอางค์

6201010228 นาย กษมา มุสิกวัตร

6201010229 นางสาว นิภา บุตรดี

6201010230 นางสาว จันทร์พิมพ์ ดําคํา

6201010231 นาย ชัชรินทร์ เป็นบุญ

6201010232 นาย ธิติพงศ์ วงศ์วิฑูรวัฒนะ

6201010233 นางสาว ณัฐพร สมรักษ์

6201010234 นางสาว อุไรวรรณ ชาติสุวรรณ์

6201010235 นางสาว น้ําฝน สินศิริ

6201010236 นางสาว ลัดดา นะคันทา

6201010237 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กชพร มโนรัตน์

6201010238 นาย ปิยพล สันติวรานนท์

6201010239 นาย ปริวรรต อุทธสิงห์

6201010240 นางสาว อัจฉราภรณ์ สัญหาธรรม

6201010241 นาย ภาณุวัสน์ เขียวสลับ

6201010242 นาย สุเมธ คณะศรี

6201010243 นางสาว ชาริณี บัวลอย

6201010244 นางสาว กัญญารัตน์ กลิ่นสกุล

6201010245 นางสาว สายทอง สมแก้ว

6201010246 นาย ดํารงศักดิ์ เฮงสว่าง

6201010247 นางสาว ดารัตน์ อินศิทร

6201010248 นางสาว รมย์ชลี เหลือวัฒนวรรณ

6201010249 นางสาว สยุมพร ปัญญา

6201010250 นาง จิราพร ใจรื่น
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6201010251 นางสาว วารุณี กันทากาศ

6201010252 นาย ธีรวัฒน์ เรืองมาก

6201010253 นางสาว พิชฎารัตน์ พรมเหลา

6201010254 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ หาสนาม

6201010255 นางสาว กนกวรรณ เล้าเจริญฤทธิกุล

6201010256 นางสาว กฤษดาภรณ์ พร้อมสุข

6201010257 นางสาว ญารวี บุญคํา

6201010258 นางสาว เพชรรัตน์ ดีแก้ว

6201010259 นาย สิทธิพล พนาสุวรรณรัตน์

6201010260 นาย พลาธรณ์ มหาวงศ์

6201010261 นางสาว กรรธิมา ปฏิปทามรรค

6201010262 นางสาว จิตติมา แก่นอ้วน

6201010263 นาย วีรยุทธ บุญเพ็ง

6201010264 นางสาว ฐานวดี ศักดาศรี

6201010265 นาย ชนนท์ เต็มไป

6201010266 นาย ธีรศักดิ์ โคทนา

6201010267 นางสาว ชลดา ประเสริฐสังข์

6201010268 นาย ปัญจพล จําปาทิพย์

6201010269 นางสาว พรพิมล นวลดั้ว

6201010270 นางสาว สถาพร สุขศรีวรรณ

6201010271 นางสาว วริศรา พรหมนวล

6201010272 นาย ณทสพล จํารูญศิริ

6201010273 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชดาพรรณ ปันทา

6201010274 นางสาว ณัฏฐรัศม์ิ ปินยาโน

6201010275 นางสาว ขวัญชนก ทองจาด
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6201010276 นางสาว พนิตต์นาฏ กังหัน

6201010277 นางสาว ปวริศา ม่วงทอง

6201010278 นางสาว เทพวลี คะนานทอง

6201010279 นาย ตุลยวัฒน์ หอมภู่

6201010280 นางสาว นนท์ชนก โคตพันธ์

6201010281 นางสาว รัดเกล้า อู่เงิน

6201010282 นางสาว จิดาภา แสงสุริยา

6201010283 นางสาว วิภาดา สว่างแสง

6201010284 นางสาว ราตรี สีสําลี

6201010285 นาย กิตติ กันจันวงศ์

6201010286 นางสาว ศุภัชฎา หาญชนะ

6201010287 นางสาว วิลันดา น้อยสร้าง

6201010288 นาย อนุวัฒิ ชํานาญกิจ

6201010289 นาย อิทธิฤทธิ์ ปิ่นทอง

6201010290 นาย นที นิลสุ่ม

6201010291 นาย ครรชิตพล พรรณสาร

6201010292 นางสาว อิงอร ศิระวงษ์

6201010293 นางสาว เอกไพลิน สิทธิกุล

6201010294 นาย กฤตภัค คงทอง

6201010295 นาย อภิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง

6201010296 นางสาว พัชรี พูลเพ่ิม

6201010297 นาย นราวิชญ์ ช่างต่อ

6201010298 นางสาว ขวัญกมล เขียวพุ่มพวง

6201010299 นางสาว สุวรรณา แม่นหมาย

6201010300 นางสาว ประกายดาว ขวัญนิยม
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6201010301 นาย ธีรภัทร ซาซุม

6201010302 นางสาว มาละตรีหนึ่ง สีหไกร

6201010303 นาย ธีรศักดิ์ ศิริพันธ์

6201010304 นาย วรกฤษ พูลบุญ

6201010305 นางสาว รัตนาภรณ์ ไกรเทพ

6201010306 นางสาว พรลักษมี ชมภูพงษ์

6201010307 นางสาว โชติรส พงษ์ปราโมทย์

6201010308 นางสาว ปาจารีย์ คงบัน

6201010309 นางสาว สุริวรรณ มูลจันทร์

6201010310 นางสาว แพรวทอง คําหอม

6201010311 นาย วิษณุวิชญ์ ทองอ่อน

6201010312 นาย ปณิธาน พินิจปวงชน

6201010313 นางสาว บุญร่วม ขุนอินทร์

6201010314 นาย อานนท์ แก้วพิลา

6201010315 นางสาว สุมิตรา สุขเกิด

6201010316 นางสาว กัญญรัตน์ อินตาพวง

6201010317 นางสาว นารินทร์ คามบุศย์

6201010318 นางสาว สมาภรณ์ สีราศ

6201010319 นางสาว นิสารัตน์ ทรงเจริญ

6201010320 นางสาว สิตานันท์ สงนุ้ย

6201010321 นาย วาทิต พวงมาลัย

6201010322 นาย อานันท์ เชื้อไพบูลย์

6201010323 นางสาว จิตติมา โพธิ์แสง

6201010324 นาง นุชนาถ พันธัง

6201010325 นางสาว ดวงพร พันธุ์สาคร
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6201010326 นางสาว เบญจวรรณ มงคลธนารักษ์

6201010327 นางสาว กัญจนพร จันตา

6201010328 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัธชา บุญหล่อ

6201010329 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล

6201010330 นางสาว ชุดาภรณ์ หินสูงเนิน

6201010331 นางสาว นุชดา ใจกระจ่าง

6201010332 นางสาว ยามีรา นันลา

6201010333 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มมงคล

6201010334 นางสาว พรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี

6201010335 นาย โชคชัย อินทร์นอก

6201010336 นาย มงคล ปุ่นยิ้ม

6201010337 นางสาว สุภาพร จตุรภิสมาจาร

6201010338 นางสาว แคทรียา แสนคํา

6201010339 นาย ศุภเลิศ ปั้นพุ่มโพธิ์

6201010340 นาย สิริวัฒน์ หวังดี

6201010341 นาง พัชรา ปั้นพุ่มโพธิ์

6201010342 นาย ยุทธพงษ์ แก้วบุญ

6201010343 นางสาว ชัญญนิษฐ์ หอมจันทร์

6201010344 นางสาว วราภรณ์ จันทบูรณ์

6201010345 นาย ภาณุภณ อินเงิน

6201010346 นาย บุญฤทธิ์ วิจิตร

6201010347 นางสาว สุวจี รักเจริญ

6201010348 นาย นายอายุวัฒก์ แพอ่อน

6201010349 นางสาว นิโลบล มีศรี

6201010350 นาย ฉัตรชัย โลหิตหาญ
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6201010351 นางสาว กนกวรรณ สุขทวี

6201010352 นางสาว จิตติมา คงคาสวัสดิ์

6201010353 นางสาว สินใจ ดวงสีทอง

6201010354 นางสาว จุฑามาศ ราชมนตรี

6201010355 นางสาว ฐิตาภา เวียงคํา

6201010356 นาย กฤษฎา ธรรมกิจ

6201010357 นางสาว ตุลาลักษณ์ อาพัดนอก

6201010358 นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง

6201010359 นางสาว สมสุดา เพ็ชรแสง

6201010360 นางสาว ประมีนา จันทรัตน์

6201010361 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วไชย

6201010362 นาย นัฐพงษ์ โสภิตชา

6201010363 นาย พงศกร ชั้นไพบูลย์

6201010364 นางสาว อรวรรณ ชุมทอง

6201010365 นาย นเคนทร์ กวีธนาธรรม

6201010366 นางสาว ณัฐชา การีพจน์

6201010367 นาย วรัญญู นนทศิริ

6201010368 นางสาว ศิริพร นาเดื่อ

6201010369 นาย ชินวัตร พงศกรธนวัฒน์

6201010370 นางสาว พัชรีพร ปินตาศรี

6201010371 นาย อนุชิต ข่าทิพย์พาที

6201010372 นาย ปรัชญาทวี นามงาม

6201010373 นางสาว ณัฐชยา ผดุงศิลป์

6201010374 นาย ไพโรจน์ พุ่มพวง

6201010375 นางสาว กชกร ทุมสอน
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6201010376 นางสาว เบญจมาส ชูเหล็ก

6201010377 นางสาว ภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า

6201010378 นางสาว ภรณี มณีโชติ

6201010379 นางสาว พชรภรณ์ คงดอน

6201010380 นางสาว จิรนันท์ อุปัชฌาย์

6201010381 นาย อภิสิทธิ์ สีหาเสน

6201010382 นาย สุริยา ธนะวงค์

6201010383 นาย บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน

6201010384 นาย เตชินท์ สามงามน้อย

6201010385 นาย พงศธร แก้วนิคม

6201010386 นาย ภาณุวรรษ ผิวละมุล

6201010387 นางสาว จารุพรรณ ใจใส

6201010388 นางสาว ชนันรัตน์ นวลแก้ว

6201010389 นาย นราธิป สิทธิ

6201010390 นาย กัญจนณัฏฐ์ บุญดํา

6201010391 นางสาว ปิยวรรณ อุณหะ

6201010392 นางสาว ฐิตาภา ธัญญะพานิช

6201010393 นางสาว ตรีชฎา จันทร์นาลาว

6201010394 นาย วชร สุรเชษฐพงษ์

6201010395 นาย ปกครอง ธรรมสรางกูร

6201010396 นางสาว ณัฐธิดา เสติ

6201010397 นางสาว ชุติมา สามารถ

6201010398 นางสาว ชนากานต์ แก้วรัตน์

6201010399 นางสาว สุพัดชา ช้างร้าย

6201010400 นาย ธีรภัทธ์ ชื่นชมน้อย
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6201010401 นางสาว กิตติรัตน์ ปานเพ็ชร

6201010402 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิลารัตน์

6201010403 นางสาว ศศิธร ดอนปัด

6201010404 นางสาว ฐิตาพร สุขอ่ิม

6201010405 นาย พุทธพร โสมบุญเสริม

6201010406 นาย บรรพต รักคุณ

6201010407 นาย สุรศักดิ์ มะเด่ือทอง

6201010408 นาย กร เสาร์พันธ์คํา

6201010409 นางสาว วัชราภรณ์ ดําริพัฒนสกุล

6201010410 นาย ปรีดิภัทร พันโน

6201010411 นางสาว เจนจิรา ยิ้มแย้ม

6201010412 นางสาว นิตยา คล้ายสีทอง

6201010413 นาย ปรเมนทร์ ศรีมณี

6201010414 นางสาว ศุทธินี ไชยแก้ว

6201010415 นางสาว วราลี ศรีเก้ือ

6201010416 นาย พิสันต์ ไพรศรี

6201010417 นางสาว ชุติกาญจน์ ฤาเดช

6201010418 นางสาว วรรณฤดี สุขโต

6201010419 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัชรินทร์ สอนไวย์

6201010420 นาย ชนะเลิศ เทียนศิริ

6201010421 นางสาว กรกมล มีสุข

6201010422 นางสาว ธัณย์สิตา วิโรจน์เหมภาส

6201010423 นาย สมคิด สิริรัตน์

6201010424 นาย วรุณ จันทร์สว่าง

6201010425 นาย กฤษดา ทิพย์รัตน์
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6201010426 นาย จตุพล สวนสวรรค์

6201010427 นาย สุรศักดิ์ อบอุ่น

6201010428 นางสาว สายสุดา โภคา

6201010429 นางสาว วิภาพร พรอินทร์

6201010430 นางสาว พันทิวา แสงอบ

6201010431 นางสาว พรพิมล คงเฉลิม

6201010432 นาย สิทธิชัย อยู่ดี

6201010433 นาย กิตติศักดิ์ ทองวิจิตร์

6201010434 นางสาว ช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

6201010435 นาย ภาณุพงศ์ จุลดุลย์

6201010436 นางสาว กมลพร ชัยวิศิษฐ์

6201010437 นางสาว ธนิดา ภักดี

6201010438 นางสาว วรรณกนก ชัยพันธ์

6201010439 นาย จิรายุส แหยมรักชาติ

6201010440 นางสาว รินรดา อุ่นขัวเรียง

6201010441 นาง อารีย์รัตน์ คําคุณ

6201010442 นาย จิรภาคย์ เกษสงคราม

6201010443 นางสาว พรปวีณ์ ถิระพงษ์

6201010444 นาย ทศพล แพทย์ชัยโย

6201010445 นางสาว กรรณิกา เชื้อทอง

6201010446 นาย พนิน สินธวารักษ์

6201010447 นางสาว วรรณิตา กัลลประวิทย์

6201010448 นางสาว ดาราวรรณ คําพันธ์

6201010449 นาย ดนยวิทย์ ปัญญาสุ

6201010450 นางสาว กัลยา สุขสวัสดิ์
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6201010451 นางสาว หทัยทิพย์ นราแหวว

6201010452 นาย วรพงษ์ กาศลังกา

6201010453 นางสาว มัณฑนา จันทร์เนย

6201010454 นาย ศรายุธ ปงกันทา

6201010455 นางสาว สุธรรมา ทองคล้าย

6201010456 นาย ปกาศิต จิตต์ปราณี

6201010457 นาย โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์

6201010458 นาย ทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์

6201010459 นางสาว จงดี เจริญรูป

6201010460 นาย นิรวิทธ์ สุขคง

6201010461 นาย อักษร มานะวงศ์

6201010462 นางสาว สุกัญญา รัตนชัย

6201010463 นางสาว ธัญลักษณ์ อรพล

6201010464 นางสาว สุภัชชา จักรบุตร

6201010465 นางสาว วาสนา เพชรประดับ

6201010466 นางสาว แพรพรรณ เกุตสวัสดิ์

6201010467 นางสาว ภาณิกา ปราการรัตน์

6201010468 นางสาว สุภาวดี แสงพิทักษ์

6201010469 นางสาว อรัญญา บุนนาค

6201010470 นาย พิทักพงษ์ จันทร์ดี

6201010471 นางสาว อัจฉราภรณ์ มะเสนา

6201010472 นาย นฤพล จันทนะ

6201010473 นางสาว วนิดา แก้วเกิด

6201010474 นางสาว เตือนใจ เดชบุรัมย์

6201010475 นางสาว สลิลลา บุญเทียม
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6201010476 นางสาว สมหญิง ศรีทัพไทย

6201010477 นางสาว กาญจนา คงเพชรพะเนา

6201010478 นาย วิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ

6201010479 นาย วชิระ ชํานาญ

6201010480 นาย นาวิน จุลกะรัตน์

6201010481 นาย สุพรชัย บุญสร้อย

6201010482 นาย พีรธัช ชัยศาสตร์

6201010483 นางสาว ปรางศ์วลัย ชนะชัย

6201010484 นางสาว เฉลิมขวัญ พูลวงษ์

6201010485 นางสาว รัตนา กาทอง

6201010486 นาย ชัยพัทธ์ ช่วยแดง

6201010487 นาย มุมีน มาลินี

6201010488 นาย ศุภกิจ เหมือนพิมทอง

6201010489 นาย ปฐวี พุฒิไพโรจน์

6201010490 นาย สาคเรศ ชูมณี

6201010491 นาย กิตติศักดิ์ ปัญญา

6201010492 นางสาว สุภาวรรณ พ่ึงสุข

6201010493 นาย ณัฐพล จรัสรัตนวงศ์

6201010494 นาย พงศกร กุลพัฒนปรีชา

6201010495 นางสาว กรรณิการ์ โภคาสัมฤทธิ์

6201010496 นางสาว วรรณนิสา กันนา

6201010497 นางสาว นิมิตยา เกลื่อนกลาด

6201010498 นางสาว นภาพรรณ ศรีสุขผ่อง

6201010499 นาย อนุชาติ อาจหาญ

6201010500 นางสาว ภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว
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6201010501 นางสาว พิชญา มหาคํา

6201010502 นาย วรุณ จุลตะคุ

6201010503 นาย จักรพงษ์ ไศลรวม

6201010504 นาง เปรมกมล เกษบรรจง

6201010505 นางสาว ประภาพรรณ โปร่งสันเทียะ

6201010506 นางสาว สุชาดา ดีนนุ้ย

6201010507 นางสาว สุจิรา ศรสูงเนิน

6201010508 นางสาว กุสุมา เม่นขํา

6201010509 นางสาว พุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย

6201010510 นางสาว นัฏการ บุญภา

6201010511 นางสาว เบ็ญจมาพร ตะวงษ์

6201010512 นางสาว วราลักษณ์ เย็นใจ

6201010513 นาย พิธีกร สุภาวงศ์

6201010514 นาย ณรงค์เดช เดชคง

6201010515 นาย ตะวัน เทพเสาร์

6201010516 นางสาว ฉันทนา วรกําพล

6201010517 นางสาว ภัทร์ธีรา บุญทูล

6201010518 นางสาว ศุภรินทร์ บุญโพธิ์

6201010519 นางสาว ศศิ สุขเสวต

6201010520 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ผกามาศ มีศรี

6201010521 นางสาว สุชญา บุญเสริม

6201010522 นางสาว สดับพร พรรณบัวตูม

6201010523 นางสาว จารุวรรณ เขียวทอง

6201010524 นางสาว วิภารัตน์ จีนเม๋ง

6201010525 นางสาว กรรณิการ์ ดุมา
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6201010526 นางสาว วันวิสา ภูไชยศรี

6201010527 นาย นัฐวุฒิ มงคลลาภ

6201010528 นาง พิมรดา ประทุมเหง่า

6201010529 นางสาว ณิชมน พันประหัศ

6201010530 นาย ศิรสิทธิ์ เอ้ือประเสริฐ

6201010531 นางสาว ธนพร ทองคําอยู่

6201010532 นาย สราวุธ ปัสสาคร

6201010533 นางสาว รุ่งทิวา ราชวงศ์

6201010534 นางสาว สรินยา การมานะ

6201010535 นางสาว กรรณิการ์ สวนผล

6201010536 นาย ชาญชัย พลอยศรี

6201010537 นาย ปริญญา เกตุแก้ว

6201010538 นางสาว สโรชินี วิหะกะรัตน์

6201010539 นางสาว วิภาวี ม่ันใจ

6201010540 นาย สุรศักดิ์ อัคคะปะชะ

6201010541 นาย วชิรพล คําบูชา

6201010542 นางสาว เพ็ญแข ซ้ายวัด

6201010543 นางสาว นิชา เปาวรัตน์

6201010544 นางสาว จินตนา วิลาจันทร์

6201010545 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลณฐพัฒน์ พรมโยชน์

6201010546 นางสาว นันท์ชนก รุ่งอนันต์

6201010547 นางสาว ศิริลักษณ์ สุขเจริญ

6201010548 นางสาว วราภรณ์ ไชยสมุทร

6201010549 นาย อดิศักดิ์ เหง่ียมสระน้อย

6201010550 นาย กฤษดา กฤษมานิต
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6201010551 นาย วีระยุทธ์ ประทุมชู

6201010552 นางสาว พรประภา อนุกูล

6201010553 นางสาว วรรณภา ผุดบัวดง

6201010554 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นุสบา ไหมเงิน

6201010555 นางสาว ขวัญดาว กาดใจเข็ม

6201010556 นางสาว ศลินนา ทวยสงฆ์

6201010557 นางสาว สิรีมาตร จิตปาโล

6201010558 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มาริษา อู่ขลิบ

6201010559 นางสาว ลลิตา ไชยโชค

6201010560 นาง ปรัชญาณี นวลพร้ฎง

6201010561 นางสาว อนิตา ดาหลาย

6201010562 นาย ภูชิต แซ่กง

6201010563 นางสาว ธิติมา เลาหสินณรงค์

6201010564 นาย สรวัช หนูพินิตร์

6201010565 นางสาว จินตภา วิจิตรจั่น

6201010566 นางสาว ธรรมิตาว์ เกษมสําราญกุล

6201010567 นางสาว วริษา โพธิบุตร

6201010568 นางสาว ศิริกัญญา เชาวมัย

6201010569 นางสาว วิรัชต์ตา ปานดิษฐ

6201010570 นาย ณัฐมันต์ มีบุญ

6201010571 นางสาว ปัทมวรรณ จอมชัย

6201010572 นาย วรนาท เสนากูล

6201010573 นางสาว สุทธิดา ธรรมเกษร

6201010574 นาย ธีรวัฒน์ นรพัฒน์

6201010575 นางสาว กฤตยา วรรณบวร
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6201010576 นาย ปฏิวัติ ฮามพิทักษ์

6201010577 นางสาว ศศิธร สายสกล

6201010578 นางสาว อุไรวรรณ หันช่อ

6201010579 นางสาว ภาณี จ่ายอ๋อง

6201010580 นาย ทัพไท สุมาลย์โรจน์

6201010581 นางสาว ภัทรจาริน ทองเพ็ง

6201010582 นางสาว นิศากร ไกรสุข

6201010583 นางสาว รจนา ปั้นทองคํา

6201010584 นาย วัชร แก้วมุนตรี

6201010585 นาย วงศธร พุ่มพวง

6201010586 นางสาว กัญจน์ชญา แซ่ตั๊น

6201010587 นาย ศุภณัฐ ทามัน

6201010588 นางสาว กรณิการ์ วงษ์มิตรแท้

6201010589 นางสาว ภัทราพรรณ เสตา

6201010590 นาย งามพล เลิศดุลย์

6201010591 นาย ชาตรี อริยะพิทักษ์

6201010592 นางสาว พิมพ์ชนก บูรณะพิทักษ์

6201010593 นางสาว มานิดา อุณหะจิรังรักษ์

6201010594 นางสาว อัจฉรา มะโนจิตต์

6201010595 นาย ธนวัฒน์ กิติเวชโภคาวัฒน์

6201010596 นาย พีระพงษ์ ป้องปาน

6201010597 นางสาว ชนัดดา เกงชัยภูมิ

6201010598 นาย สุวิจักษณ์ สวัสดี

6201010599 นางสาว ปานรดา แจ้งสันเทียะ

6201010600 นางสาว ณปภัทรภรณ์ จุดโต
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6201010601 นางสาว กมลนัทธ์ มรกตศรีวรรณ

6201010602 นางสาว เบญจวรรณ รักอักษร

6201010603 นาย บัณฑิต ทิพย์อักษร

6201010604 นางสาว ณัฐกมล แมดเมือง

6201010605 ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุส นิลจินดา

6201010606 นางสาว มาติกา สุดสาคร

6201010607 นาย ศรรัก จันทร์คง

6201010608 นางสาว เบญจมาศ ศาลาน้อย

6201010609 นาย กิตติธัช สัจจากุล

6201010610 นางสาว ขนิษฐา บุญแก้ว

6201010611 ว่าท่ี ร.ต. เจษฎา บุญจันทร์

6201010612 นาย เอนกพงศ์ สีเขียว

6201010613 นางสาว ทิตยา แพรแจ่ม

6201010614 นางสาว อรอนงค์ วงศ์จันทร์

6201010615 นาย อธิปพัฒน์ ณัฐจิรสุวรรณ

6201010616 นาย กิตติพงศ์ จนัทร์บุญ

6201010617 นาย วรยศ สว่างชม

6201010618 นาย ปิยะนัฐ ปิ่นทกูล

6201010619 นางสาว จารุวรรณ แก้วจอหอ

6201010620 นางสาว เพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ

6201010621 นางสาว ปวริศา ขุนเหล็ง

6201010622 นาย ชญา ศศิภัทรกุล

6201010623 นางสาว ธัญญารัตน์ พ้ืนพรม

6201010624 นางสาว ศรินยา รักกสิวิทย์

6201010625 นาย ชิติพันธ์ พยายาม
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6201010626 นางสาว สุพัตรา พรมพันธ์

6201010627 นางสาว สาริณี เพ็งบ้านไร่

6201010628 นาย จิรายุ พูลทวี

6201010629 นาย ธีระ ธัญถนอม

6201010630 นางสาว จันทวรรณ เหล่างาม

6201010631 นาย เฉลิมเกียรติ นวลพริ้ง

6201010632 นาย กฤตศิลป์ สงเคราะห์

6201010633 นางสาว สมฤดี จั่นบุปผา

6201010634 นางสาว อรพิน เพ็ชรรักษา

6201010635 นางสาว พรพิมล หม่ันจิตร

6201010636 นางสาว ชฎาพร สุพงษ์

6201010637 นางสาว สุขุมา นิลวัตร

6201010638 นาย เฉลิมชัย เกิดผล

6201010639 นางสาว สุภัค บุนทรีรัตน์

6201010640 นางสาว พิมลพรรณ เชื้อเมืองพาน

6201010641 นางสาว จารวี เล็กสุขศรี

6201010642 นาย โอภาส สุขศรี

6201010643 นาย ภราดร บุญพอ

6201010644 นางสาว ดวงกมล พูลสวัสดิ์

6201010645 นาย ศุภกร ประมุทา

6201010646 นางสาว อาทิตยา จันทร์หอม

6201010647 นางสาว อภิญญา เอ้ืออรุณชัย

6201010648 นางสาว สุนันทิณี โพธิ์เกิด

6201010649 นางสาว ปภิชยา สุวรรณมาลี

6201010650 นางสาว วิลันดา ปูเต๊ะ
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6201010651 นาง จุฬารักษ์ อุทธสิงห์

6201010652 นาย ปวรุตม์ บุญประเสริฐ

6201010653 นางสาว มณมนัส ผลานันตพงศ์

6201010654 นาย ภาณุพงศ์ พิมพ์ทอง

6201010655 นาย กฤษณะ คํ่าคูณ

6201010656 นางสาว พิมพิลัย ขันทรี

6201010657 นาย อุดมทรัพย์ จันทะลือ

6201010658 นางสาว อัจฉราพร มะณีชัย มะณีชัย

6201010659 นาย ศรายุธ ศรีดี

6201010660 นางสาว สิริพร ถนอมเงิน

6201010661 นาย ณัฐวุฒิ วรรณา

6201010662 นางสาว ศุภิสรา กิมพิทักษ์

6201010663 นาย นฤเบศ กะทิศาสตร์

6201010664 นางสาว ประณิธิ บัวดํา

6201010665 นางสาว สุดารัตน์ แจ่มใส

6201010666 นาย ณัฐพงศ์ คงกระพันธ์

6201010667 นางสาว ขนิษฐา สุทธิบริบาล

6201010668 นาย อภิรัฐ รักเดช

6201010669 นางสาว ณภัค พรายแย้มแข

6201010670 นางสาว สุปาณี นิยมศิลป

6201010671 นาย อนุวัตร สูงติวงศ์

6201010672 นางสาว ธนธร ฉายสุวรรณ

6201010673 นางสาว อัจฉรา พรมสุวรรณ

6201010674 นาย ญาณ อ้วนสิงห์

6201010675 นางสาว สุรีย์รัตน์ วอทอง
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6201010676 นาง กนกวรรณ คุ้มทอง

6201010677 นางสาว คัมภีรพรรณ สิงหพานิช

6201010678 นางสาว จิราภรณ์ เกิดรัตนชีวิน

6201010679 นาย ภาคภูมิ มัติโก

6201010680 นางสาว ดาริกา ผิวฝ้าย

6201010681 นาย จิรายุ เปี่ยมรอด

6201010682 นาย เตชินท์ ดาราวงษ์

6201010683 นางสาว พนิดา เซ่ียงม้า

6201010684 นาย อิทธิพัฒน์ จิตรบรรจง

6201010685 นาย ปัญญา ทีบุญมา

6201010686 นางสาว ธนาพร ถาวร

6201010687 นาย คัมภีร์ ชลภักดี

6201010688 นางสาว วริศรา จันทร์เท่ียง

6201010689 นาย ศุภวิชญ์ ภัทรพิศาล

6201010690 นาย ปวัฒน์ชัย พรหมเมศร

6201010691 นางสาว กนกวรรณ คําเกตุ

6201010692 นาย ศิริศักดิ์ ทองคํา

6201010693 นาย กมล แฝงบุบผา

6201010694 นาย ภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์

6201010695 นางสาว ธีราพร สมบูรณ์

6201010696 นางสาว สาวิตรี เชื้อพงษ์

6201010697 นางสาว มารตี บัวเรือง

6201010698 นางสาว ภาวินี หังษา

6201010699 นางสาว สิรีธร พงษ์นัยรัตน์

6201010700 ว่าท่ีร้อยตรี บุญสืบ เซ่งบุญตั๋น
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6201010701 นางสาว พรศิริ สัตยาคุณ

6201010702 นางสาว ขนิษฐา พรรณบุตร

6201010703 นางสาว เสริมทรัพย์ รักษาวงษ์

6201010704 นางสาว รุ่งรวี ปัณณวลี

6201010705 นาย กรวิชญ์ เสนทอง

6201010706 นางสาว ฐิติมา ภู่มาก

6201010707 นาย ณัฐวุฒิ อํานวยนาถพงศ์

6201010708 นาย ปัณภัทร์ ว่องไว

6201010709 นางสาว เทพอัปสร ขันขะ

6201010710 นางสาว ขวัญเนตร ทองศรี

6201010711 นาย จักรพงศ์ ด้วงพันธุ์

6201010712 นาง รพีพร โอซจาน

6201010713 นาย ประสมชัย พรมเมตตา

6201010714 นาย พชระ พรหมรักษ์

6201010715 นาย นที สุขสง่า

6201010716 นาย สุรศักดิ์ บุญชูดํา

6201010717 นางสาว ศุภมาศ เชาวะเจริญ

6201010718 นาย ศรัณย์ ศรัทธาทิพย์กุล

6201010719 นางสาว บุษกร ก้อนทอง

6201010720 นาย สุรพล เพ่งพินิจ

6201010721 นาย อนิวัต รักหนก

6201010722 นาย กรัณย์ธร ทุ่นศิริ

6201010723 นางสาว สุวัลญา สง่าแสง

6201010724 นาย ธนรุจ ฉายแก้ว

6201010725 นาย วิศรุต สูญพ้นไร้
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6201010726 นาย ศักย์วริษฐ์ อินตาพรม

6201010727 นาย ศุภชัย ภิบาลพักตร์

6201010728 นางสาว ณัฐนารี รัตนสําเนียง

6201010729 นางสาว ธนธรณ์ พานพิกุล

6201010730 นางสาว สุคลทรา มงคล

6201010731 นาย ณัฐเกียรติ ผดุงกมล

6201010732 นางสาว พนิดา พงษ์ตุ้ย

6201010733 นาย ไพศาล นรินทร

6201010734 นาย ชัพวิชญ์ ปัญโย

6201010735 นาย กฤษดา เพชรทอง

6201010736 นางสาว สุกัญญา เหมทานนท์

6201010737 นางสาว พิชญา ตันสกุล

6201010738 นางสาว จิราภา พลลุน

6201010739 นาย ธิติ วานิชดิลกรัตน์

6201010740 นาย อภิวัฒน์ มาเนียม

6201010741 นาย ศุภลักษณ์ คันภูเขียว

6201010742 นางสาว วัชราพร ปัญญาทอง

6201010743 นาย ณัฐกิตติ์ การรัตน์

6201010744 นาย นครินทร์ ปานันท์

6201010745 นาย สัมฤทธิ์ เสนตา

6201010746 นาย ชัชนิ สดคมขํา

6201010747 นาย ณัฐพล พิมพ์สอน

6201010748 นาย โกสินทร์ แจ้งสามสี

6201010749 นาย รณกร รังกา

6201010750 นาย คงกฤช นวลจันทร์คง
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6201010751 นาย นพคุณ รุ่งเรือง

6201010752 นาย สิปปกร ร่อนทองชัย

6201010753 นาย สุรเชษฐ์ เจริญอรุณตระกูล

6201010754 นาย ธมกร เพียรภายลุน

6201010755 นางสาว สร้อยกาญจน์ดา เครือแก้ว

6201010756 นางสาว ประภัสสร ม่ันคง

6201010757 นาย ภูรินทร์ สิขรีไพศาล

6201010758 นางสาว จิรนันท์ จรัสกุล

6201010759 นาย ประกอบ ไหล่ทอง

6201010760 นางสาว หงษ์ฟ้า ใบบ้ง

6201010761 นางสาว ปานจิตร วันเปรียงเถาว์

6201010762 นาย จักรพงศ์ เสาะแสวง

6201010763 นาย เขตต์ตะวัน นิ่มมา

6201010764 นาย กฤษณพงศ์ ข่มอาวุธ

6201010765 นาย ณัฐพงษ์ กัลยาแก้ว

6201010766 นางสาว เปี่ยมพร ศรีประทัย

6201010767 นาย สุทธิพงค์ กําธร

6201010768 นาย ฉัตรฐพล เรืองเจริญ

6201010769 นาย มนัส ชัยยะนุภาพ

6201010770 นางสาว พรทิพย์ เสวิวัฒน์

6201010771 นางสาว บุญเรือน ขวัญนุ้ย

6201010772 นางสาว สุทธิภา รัตนพงษ์พร

6201010773 นาย กฤติพร เท่ียงธรรม

6201010774 นางสาว วรรณพร พยอม

6201010775 นางสาว สุพัตรา จูจันทร์
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6201010776 นาย ศักดิธร แก้ววิเชียร

6201010777 นางสาว มนัชชา รัตนดํารงภิญโญ

6201010778 นางสาว ทัศนวรรณ คนซ่ือ

6201010779 นาย กฤษฎา เมฆิน

6201010780 นาย กิตติธัช สารปรัง

6201010781 นาย วิสันต์ นิลโกมล

6201010782 นาย กฤติน สุทธิวารินทร์กุล

6201010783 นาย ถาวร สุทธหลวง

6201010784 นาย สุภสิทธิ์ บุญเรือน

6201010785 นางสาว แตงโม พันธุ์ไชยศรี

6201010786 นางสาว มนสิการ พงษ์พันธ์

6201010787 นางสาว วันวิสา ถุงทรัพย์

6201010788 นางสาว พนิดา เพชรสุวรรณ

6201010789 นาย นายนราพงษ์ แสงราม

6201010790 นาย ปริสุ กรรณิกา

6201010791 นาย อาดีเหลด หยาหลี

6201010792 นาย กฤติณ สุดโต

6201010793 นาย พัฒนา ยิวคิม

6201010794 นางสาว ชลิตา โรจนแ์ก้ว

6201010795 นาย ธเนศ สีโม

6201010796 นางสาว พัชรินทร์ จันทาพูน

6201010797 นาย วศิน หนวดพรม

6201010798 นางสาว ตวงทิพย์ สิทธานัน

6201010799 นางสาว ภควดี ยกสิทธิ์

6201010800 นาย ศตวุฒิ เทนโสภา
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6201010801 นาย ชัชวาล ไชยชนะ

6201010802 นางสาว สุพรรณิการ์ กุศลชู

6201010803 นาย ปฐมพงษ์ สินโพธิ์

6201010804 นาย จรินทร์ หวังข้อกลาง

6201010805 นาย กริช ศรีพรหมินทร์

6201010806 นางสาว บุญสิตา ธิบดี

6201010807 นาย พนิต คิดรอบ

6201010808 นาย ธีรวัฒน์ ศรีสุรพล

6201010809 นางสาว อลิษา กลยนีย์

6201010810 นางสาว สินีนาท ทาซ้าย

6201010811 นาย ณัฐพัฒน์ รัตนวนาวงศ์

6201010812 นางสาว ศศิธร คําอู

6201010813 นางสาว พิมพ์ผกา เย็นละม่อม

6201010814 นาย เฉลิมพร แก้วเซ่ง

6201010815 นาย นรากร โตจิต

6201010816 นาย พีรพัฒน์ ดุมนิล

6201010817 นางสาว ศิริมา วังบุญคง

6201010818 นางสาว เกศสุดา เอกนิคม

6201010819 นาย กฤตพร อุตรา

6201010820 นางสาว เตือนใจ โสชัยยัน

6201010821 นางสาว อินทิรา ตราชู

6201010822 นาย ณฐพล พชรกาญจนกุล

6201010823 นางสาว พิมภิรัตน์ มณีเหล็ก

6201010824 นาย อิสราพงษ์ ชวดนุช

6201010825 นาย ณัฐวุฒิ ลพสถิตย์
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6201010826 นางสาว วราลักษณ์ เนตรทิพย์

6201010827 นาย เชิงเชาวน์ จงหวัง

6201010828 นาย วรนนท์ สิทธิบุศย์

6201010829 นาย นรเทพ พิกุลทอง

6201010830 นาย นิพนธ์ เจิมประเสริฐ

6201010831 นาย ทรงยศ โรจนรัตน์

6201010832 นาย วุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่

6201010833 นางสาว นลพรรณ ทองมีเอียด

6201010834 ว่าท่ีร้อยตรี คชกริช ผลานิสงค์

6201010835 นางสาว สุภาพร เชื้อนุ่น

6201010836 นาย วิศวัฒน์ เวชวินิจ

6201010837 นางสาว สุภาวดี จิตต์วรจินดา

6201010838 นาย พิศาล อินทราวุธ

6201010839 นาย ฤทธิไกร สายคํามูล

6201010840 นาย ณัฐกรณ์ เกตรักทอง

6201010841 นางสาว ทัศนีย์ วัยคุณา

6201010842 นางสาว ธัญลักษณ์ จันทร์กุล

6201010843 นางสาว พรนิภา ชินรัมย์

6201010844 นางสาว ปวีณรัตน์ พิชิตบวรศักดิ์

6201010845 นาย อนุวัต สาดท่าช้าง

6201010846 นาย ชิตพล ดีมาก

6201010847 นาย วิสูจน์ สุพงษ์

6201010848 นางสาว รัชพร เรืองเกิด

6201010849 นางสาว สราลี พิพิธพิทักษ์

6201010850 นางสาว ธันยพร บังใบ
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6201010851 นาย จักรวาล พ่ึงแตง

6201010852 นาย เสรี หมุดแก้ว

6201010853 นาย วีรยุทธ สุวรรณโอฬาร

6201010854 นาย ประเสริฐ กาญจนะแก้ว

6201010855 นาย วิเชียร จั่นจํารูญ จั่นจํารูญ

6201010856 นางสาว สุภัค สุวรรณธาดา

6201010857 นาง ฉวีวรรณ พิมสาร

6201010858 นางสาว อภิญญา สายสมร

6201010859 นางสาว ปวีณา บาดาล

6201010860 นางสาว วศิรา คงสวี

6201010861 นาย ภานุวัฒน์ ยอดรักษ์

6201010862 นาย สุรศักดิ์ วิเศษสิงห์

6201010863 นาย สันติ ธรรมดิษฐ

6201010864 นางสาว พิมพาพรรณ ดวงแก้ว

6201010865 นาย รักชัย เกียรติเมธา

6201010866 นางสาว ชนิสา สว่างจันทร์

6201010867 นางสาว ชนิการณ์ ดิษฐศรี

6201010868 นางสาว ทิพยรัตน์ บุญช้าง

6201010869 นางสาว ละอองดาว เถาว์พิมาย

6201010870 นางสาว พัชรพันธุ์ ทองสันต์

6201010871 นางสาว ปุณณดา ชาญชัยชูจิต

6201010872 นางสาว ทิพากร ภูสาคร

6201010873 นาย ภาณุพงศ์ คงดํา

6201010874 นาย ศิวกร ประมุทา

6201010875 นางสาว ณัฐณิชา อุตรชน
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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
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6201010876 ว่าท่ีร้อยตรี อรรถพล คําจันทร์

6201010877 นาย จักกฤช กอไคร้

6201010878 นาย อดิศร ด่านพานิชย์

6201010879 นาย คมกริช ดีทองอ่อน

6201010880 นาย ฉัตรชัย ปันแก้ว

6201010881 นางสาว อัมพวัน บัวปาน

6201010882 นางสาว นุสรา สําเนียงก้อง

6201010883 นางสาว ณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์

6201010884 นาย วรุต ชาลีคาร

6201010885 นาย ปฐมพงษ์ วงษ์อําภา

6201010886 นางสาว กรรณิการ์ บุญม่ัน

6201010887 นางสาว ศุภรัตน์ ทองกก

6201010888 นาย อําพล เท่งวา

6201010889 ส.ต.ต. ธีรยุทธ จันต๊ะบุญ

6201010890 นางสาว ชโรชา ทับทอง

6201010891 นางสาว ชุลีพร จารุจินดา

6201010892 นางสาว พัชรี ยศปัญญา

6201010893 นาย จิรเมธ ม่วงแก้ว

6201010894 นาย กฤษฎา จันทร์พวง

6201010895 นางสาว สิริณณา กู้เกียรติดํารงกุล

6201010896 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐธยาน์ โพธิ์ทอง

6201010897 นางสาว ศิริวารี เมืองมีบัว

6201010898 นาย จักรพงษ์ ยอดจิตร

6201010899 นางสาว นิรินทร เก่ียวม่าน
----------------------------------------------------
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