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รายชื่อผู้มสีิทธิสอบแขง่ขนัเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง

การสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการในต าแหน่งตา่ง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันที ่ 6  มนีาคม  พ.ศ. 2562

ต าแหน่งที ่01 :  นักวิชาการป่าไมป้ฏิบัตกิาร จ านวน  476  ราย
เลขประจ าตวั

สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201010001 นาย ปิยะพงษ์ วรรณา

6201010002 นาย วันเฉลิม ประภาวิชา

6201010003 นาย สถาวิทย์ สุวรรณรัตน์

6201010005 นาย วสุธา ปัญญาใส

6201010008 นางสาว ภัสสร งานแพง

6201010009 นางสาว ภัทราวดี ส่งศรี

6201010010 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศศิมา แสสาเหตุ

6201010011 นางสาว นุชจรีย์ อินเหมรา

6201010012 นางสาว สิตานันท์ หล่่าพร้ิง

6201010013 นางสาว วรรณนภา ชาวเฮ้ีย

6201010014 นาย สหรัฐ แก้วมุกดา

6201010015 นาย ธนบดี รอดสิน

6201010016 นางสาว เพ็ญพิชชา ชูสง่า

6201010017 นางสาว อนัญญา สุมน

6201010018 นางสาว ทัศนาภรณ์ จินะพรม

6201010021 นางสาว วรนันท์ สนกันหา

6201010023 นางสาว ทักษพร ทองขยัน

6201010024 นางสาว ชิดชนก ปราบทุกข์

6201010025 นาย พิชัย ปัน้สุวรรณ์

6201010027 นางสาว จุฑารัตน์ โชติศรี

6201010029 นางสาว พัทธ์ธีรา แก้วเกตุกาญจน์

6201010030 นางสาว อรพรรณ ไชยเลิศ

6201010031 นางสาว ศิริพักตร์ สนสมบัติ

6201010032 นาย กฤษณพงษ์ อุ่นเจริญ

6201010033 นาย ชัยธวัฒน์ หาดแก้ว

6201010034 นางสาว กิตติกา คงกล่อม
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ต าแหน่งที ่01 :  นักวิชาการป่าไมป้ฏิบัตกิาร จ านวน  476  ราย
เลขประจ าตวั

สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201010037 ว่าทีร้่อยตรี สุขสวัสด์ิ วงค์หมอก

6201010038 นางสาว สิริมา ขวัญจันทร์

6201010039 นางสาว อาทิตยา อนุสรณ์

6201010040 นาย พีรวัฒน์ ค่าล่้าเลิศ

6201010041 นางสาว พัชรกิติ เพ็งสกุล

6201010042 นาย ลัญจกร สุขสวัสด์ิ

6201010043 นางสาว เกศิณี เฟือ่งส่ารวจ

6201010044 นางสาว สุพัตรา ผาค่า

6201010045 นางสาว พัชราวิไล วรดิษฐวงษ์

6201010046 นางสาว พรนภา สาธิตภาณุวัฒน์

6201010047 นาย อดิเทพ นพมาศ

6201010048 นาย พีรวิชญ์ บุญเสริม

6201010050 นางสาว รักสุดา มามะ

6201010051 นางสาว ชุติมา อิทธโยภาสกุล

6201010052 นาย สุรเชษฐ์ เรืองมาก

6201010054 นาย วัฒนะ โรจนเกษตร

6201010056 นาย โยธิน เวชพงษ์

6201010057 นางสาว สุพินโญ จงคูณกลาง

6201010058 นางสาว กนกนวล เครือวัล

6201010060 นางสาว ดารารัตน์ สงลา

6201010061 นางสาว จงรักษ์ สถาพรนุวงศ์

6201010062 นางสาว วิไลวรรณ บัวปล่ัง

6201010064 นาย คนุพงษ์ งามเนตร

6201010065 นางสาว อรวรรณ สดใส

6201010066 นาย ทรงวิทย์ ดีสีใส

6201010067 นางสาว สิรีธร แซ่เฉี้ยง

6201010069 นางสาว อัญชลี สุวิทย์วรกุล

6201010070 นางสาว วิลาสินี หวานแก้ว

6201010071 นาย จตุเดช รันจรูญ

6201010072 นางสาว อนุสรา แก้วเหมือน
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ต าแหน่งที ่01 :  นักวิชาการป่าไมป้ฏิบัตกิาร จ านวน  476  ราย
เลขประจ าตวั

สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201010073 นางสาว อรพรรณ จันทร์แก้ว

6201010074 นาย ณัฐวัฒน์ แดงชะนะ

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

6201010086 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุลิสา นานใส

6201010087 นาย กิตติพงษ์ พรมจักร์

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

6201010097 นางสาว ปัณฑารีย์ แสงไสยาศน์

6201010100 นางสาว ภรณ์นภัส ภัคคกาญจนพัฒน์

6201010102 นางสาว วงศ์วิไล พัฒนศิริพงศ์

6201010103 นางสาว ทองชนก อ่อนนิ่ม

6201010104 นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีสุนทร

6201010105 นางสาว ธนพร จิรมงคลการ

6201010106 นางสาว ณัฐพร นาเกลือ

6201010107 นางสาว เนตรชนก แก้วมุข

6201010109 นาย เชาวลิน พวงนุ้ย

6201010112 นาย อภิรัต มณฑา
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เลขประจ าตวั

สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201010114 นาย พัฒนพันธ์ เจือจันทร์

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

6201010127 นางสาว ชิดชนก สุวรรณเมฆ

6201010128 นางสาว อาภัสรา ทาแกง

6201010129 นางสาว อมรรัตน์ เรืองสุทธิ์

6201010130 นางสาว วรพรรณ หลักฉั่ว

6201010132 นาย อรรถพร วารีรัตน์

6201010133 นางสาว วริษา ล่าบาล

6201010134 นาย เกริกกฤษณ์ กังแฮ

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

6201010144 นางสาว พรสุดา กุหลาบเทียม

6201010145 นาย ภาคภูมิ รัตนคช

6201010146 นาง ทัศนีย์ กอโชคชัย

6201010147 นางสาว ธนิภัทร ริมฝาย

6201010149 นาย เกียรติศักด์ิ ทองจันทร์

6201010150 นางสาว ทาวิณี สารี
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เลขประจ าตวั

สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201010151 นาย อดิศักด์ิ นาคชัย

6201010152 นางสาว ปิยนุช กาลพัฒน์

6201010153 นางสาว วรรณพร สังข์ทอง

6201010155 นางสาว ณัทญา มีเครือ

6201010156 นาย วีรยุทธ ขาวทุง่

6201010157 นาย ชนายุส ฟักสงสกุล

6201010158 นาย ณัฐพงษ์ สุขชุม

6201010159 นาย ธ่ารงรัตน์ ธนภัคพลชัย

6201010160 นาย ยุทธภูมิ หยดย้อย

6201010161 นาย เกริกวิทย์ ภูมิพยัคฆ์

6201010162 นางสาว ณัตฑิตา พรมจวง

6201010163 นาย ปุรเชษฐ์ พันธุเ์ขียน

6201010164 นาย พรชล คงเพชรศักด์ิ

6201010167 นางสาว สุพิชชา สุวรรณาภรณ์

6201010168 นางสาว ผกามาศ น้องดี

6201010169 นาย พันธนะ อาศนสุวรรณ์

6201010170 นางสาว มนชนก วงษ์วิจิตร

6201010171 ว่าทีร่.ต. ทศพร วรคุตตานนท์

6201010172 นางสาว สุชาดา ป้านจันทร์

6201010174 นาย พิรุณ วงศ์ชนะ

6201010176 นางสาว อังคณา เรืองบุรี

6201010178 นางสาว นารีรัตน์ สังข์ค่า

6201010179 นางสาว ชนนิกานต์ ค่าวะรัตน์

6201010180 นาย อนุสรณ์ ปูเครือ

6201010181 นางสาว ทิพย์วรรณ ชอบจิตร

6201010182 นางสาว พินิดา งามไตรไร

6201010183 นางสาว สุดารัตน์ แก้วกับทอง

6201010185 นาย ภูริ นวลแป้น

6201010187 นางสาว กีรติ พันทะสาร

6201010189 นางสาว ศุภรัตน์ รัตนจักร์
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สอบ
ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201010190 นาย บัณฑิต เงินสม

6201010191 นางสาว ศศิมา ขุนทอง

6201010193 นางสาว ปิยนุช ศรีกระจ่าง

6201010194 นางสาว จิรวรรณ ศิรินวล

6201010198 นางสาว จันทร์จิรา มูลแก้ว

6201010199 นางสาว กฤษณา กสิกรรม

6201010202 นาย พงศกร กังวานธ่ารง

6201010203 นางสาว เกวลี อุปมา

6201010204 นางสาว กติณญา สมสังข์

6201010205 นาย วิทวัส บรรเลง

6201010206 นางสาว ณัฐธิดา ชุมภูรัตน์

6201010207 นาย เทวมีน เรืองสมบูรณ์

6201010209 นางสาว พรศิริ นิธิเศรษฐ์

6201010211 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พิมพ์ภา โตเอี่ยม

6201010212 นาย คทาวุธ กันยามา

6201010215 นางสาว ดวงกมล อมรฤทธิ์

6201010216 นาย ธนาพงษ์ นุ่นลอย

6201010217 นาย อัครเดช ห้วยหงษ์ทอง

6201010219 นางสาว วัลยา หมื่นสกุล

6201010220 นาย สุธิพงศ์ ยอดราช

6201010221 นางสาว รัตนาวดี เอี่ยมอาจ

6201010223 นางสาว เบญญาภา สมเพราะ

6201010225 นางสาว วรรณรัตน์ คล้ายนิล

6201010226 นาย จิตติชัย โฉมบุตร

6201010227 นางสาว ดวงพร เอี่ยมส่าอางค์

6201010228 นาย กษมา มุสิกวัตร

6201010229 นางสาว นิภา บุตรดี

6201010230 นางสาว จันทร์พิมพ์ ด่าค่า

6201010231 นาย ชัชรินทร์ เป็นบุญ

6201010232 นาย ธิติพงศ์ วงศ์วิฑูรวัฒนะ



ต ำแหน่งนักวชิำกำรปำ่ไม้ปฏบิติักำร / 7 
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ค าน า
หน้าชื่อ

ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ

6201010233 นางสาว ณัฐพร สมรักษ์

6201010234 นางสาว อุไรวรรณ ชาติสุวรรณ์

6201010235 นางสาว น้่าฝน สินศิริ

6201010236 นางสาว ลัดดา นะคันทา

6201010240 นาง อัจฉราภรณ์ นาวีเจริญ

6201010241 นาย ภาณุวัสน์ เขียวสลับ

6201010242 นาย สุเมธ คณะศรี

6201010245 นางสาว สายทอง สมแก้ว

6201010246 นาย ด่ารงศักด์ิ เฮงสว่าง

6201010249 นางสาว สยุมพร ปัญญา

6201010250 นาง จิราพร ใจร่ืน

6201010251 นางสาว วารุณี กันทากาศ

6201010253 นางสาว พิชฎารัตน์ พรมเหลา

6201010254 นางสาว ปิน่ปินัทธ์ หาสนาม

6201010255 นางสาว กนกวรรณ เล้าเจริญฤทธิกุล

6201010256 นางสาว กฤษดาภรณ์ พร้อมสุข

6201010257 นางสาว ญารวี บุญค่า

6201010258 นางสาว เพชรรัตน์ ดีแก้ว

6201010260 นาย พลาธรณ์ มหาวงศ์

6201010261 นางสาว กรรธิมา ปฏิปทามรรค

6201010264 นางสาว ฐานวดี ศักดาศรี

6201010265 นาย ชนนท์ เต็มไป

6201010267 นางสาว ชลดา ประเสริฐสังข์

6201010268 นาย ปัญจพล จ่าปาทิพย์

6201010269 นางสาว พรพิมล นวลด้ัว

6201010271 นางสาว วริศรา พรหมนวล

6201010272 นาย ณทสพล จ่ารูญศิริ

6201010273 ว่าที ่ร.ต.หญิง ชดาพรรณ ปันทา

6201010275 นางสาว ขวัญชนก ทองจาด

6201010279 นาย ตุลยวัฒน์ หอมภู่
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6201010281 นางสาว รัดเกล้า อู่เงิน

6201010282 นางสาว จิดาภา แสงสุริยา

6201010284 นางสาว ราตรี สีส่าลี

6201010285 นาย กิตติ กันจันวงศ์

6201010287 นางสาว วิลันดา น้อยสร้าง

6201010288 นาย อนุวัฒิ ช่านาญกิจ

6201010289 นาย อิทธิฤทธิ์ ปิน่ทอง

6201010290 นาย นที นิลสุ่ม

6201010291 นาย ครรชิตพล พรรณสาร

6201010295 นาย อภิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง

6201010296 นางสาว พัชรี พูลเพิม่

6201010298 นางสาว ขวัญกมล เขียวพุม่พวง

6201010300 นางสาว ประกายดาว ขวัญนิยม

6201010301 นาย ธีรภัทร ซาซุม

6201010302 นางสาว มาละตรีหนึ่ง สีหไกร

6201010303 นาย ธีรศักด์ิ ศิริพันธ์

6201010305 นางสาว รัตนาภรณ์ ไกรเทพ

6201010306 นางสาว พรลักษมี ชมภูพงษ์

6201010307 นางสาว โชติรส พงษ์ปราโมทย์

6201010308 นางสาว ปาจารีย์ คงบัน

6201010309 นางสาว สุริวรรณ มูลจันทร์

6201010311 นาย วิษณุวิชญ์ ทองอ่อน

6201010312 นาย ปณิธาน พินิตปวงชน

6201010314 นาย อานนท์ แก้วพิลา

6201010317 นางสาว นารินทร์ คามบุศย์

6201010318 นางสาว สมาภรณ์ สีราศ

6201010320 นางสาว สิตานันท์ สงนุ้ย

6201010322 นาย อานันท์ เชื้อไพบูลย์

6201010323 นางสาว จิตติมา โพธิแ์สง

6201010325 นางสาว ดวงพร พันธุส์าคร
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6201010326 นางสาว เบญจวรรณ มงคลธนารักษ์

6201010328 ว่าที ่ร.ต.หญิง พัธชา บุญหล่อ

6201010329 ว่าที ่ร.ต.หญิง นภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล

6201010330 นางสาว ชุดาภรณ์ หินสูงเนิน

6201010331 นางสาว นุชดา ใจกระจ่าง

6201010332 นางสาว ยามีรา นันลา

6201010334 นางสาว พรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี

6201010335 นาย โชคชัย อินทร์นอก

6201010336 นาย มงคล ปุน่ยิ้ม

6201010339 นาย ศุภเลิศ ปัน้พุม่โพธิ์

6201010341 นาง พัชรา ปัน้พุม่โพธิ์

6201010342 นาย ยุทธพงษ์ แก้วบุญ

6201010344 นางสาว วราภรณ์ จันทบูรณ์

6201010345 นาย ภาณุภณ อินเงิน

6201010346 นาย บุญฤทธิ์ วิจิตร

6201010348 นาย อายุวัฒก์ แพอ่อน

6201010351 นางสาว กนกวรรณ สุขทวี

6201010352 นางสาว จิตติมา คงคาสวัสด์ิ

6201010355 นางสาว ฐิตาภา เวียงค่า

6201010357 นางสาว ตุลาลักษณ์ อาพัดนอก

6201010358 นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง

6201010359 นางสาว สมสุดา เพ็ชรแสง

6201010360 นางสาว ประมีนา จันทรัตน์

6201010361 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วไชย

6201010364 นางสาว อรวรรณ ชุมทอง

6201010365 นาย นเคนทร์ กวีธนาธรรม

6201010370 นางสาว พัชรีพร ปินตาศรี

6201010371 นาย อนุชิต ข่าทิพย์พาที

6201010373 นางสาว ณัฐชยา ผดุงศิลป์

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

6201010386 นาย ภาณุวรรษ ผิวละมุล

6201010388 นางสาว ชนันรัตน์ นวลแก้ว

6201010390 นาย กัญจนณัฏฐ์ บุญด่า

6201010392 นางสาว ฐิตาภา ธัญญะพานิช

6201010394 นาย วชร สุรเชษฐพงษ์

6201010396 นางสาว ณัฐธิดา เสติ

6201010397 นางสาว ชุติมา สามารถ

6201010398 นางสาว ชนากานต์ แก้วรัตน์

6201010401 นางสาว กิตติรัตน์ ปานเพ็ชร

6201010402 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิลารัตน์

6201010403 นางสาว ศศิธร ดอนปัด

6201010404 นางสาว ฐิตาพร สุขอิ่ม

6201010405 นาย พุทธพร โสมบุญเสริม

6201010407 นาย สุรศักด์ิ มะเด่ือทอง

6201010410 นาย ปรีดิภัทร พันโน

6201010413 นาย ปรเมนทร์ ศรีมณี

6201010416 นาย พิสันต์ ไพรศรี

6201010418 นางสาว วรรณฤดี สุขโต

6201010419 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัชรินทร์ สอนไวย์

6201010420 นาย ชนะเลิศ เทียนศิริ

6201010421 นางสาว กรกมล มีสุข

6201010422 นางสาว ธัณย์สิตา วิโรจน์เหมภาส

6201010423 นาย สมคิด สิริรัตน์

6201010424 นาย วรุณ จันทร์สว่าง
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6201010426 นาย จตุพล สวนสวรรค์

6201010427 นาย สุรศักด์ิ อบอุ่น

6201010428 นางสาว สายสุดา โภคา

6201010429 นางสาว วิภาพร พรอินทร์

6201010430 นางสาว พันทิวา แสงอบ

6201010431 นางสาว พรพิมล คงเฉลิม

6201010432 นาย สิทธิชัย อยู่ดี

6201010433 นาย กิตติศักด์ิ ทองวิจิตร์

6201010434 นางสาว ช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

6201010435 นาย ภาณุพงศ์ จุลดุลย์

6201010436 นางสาว กมลพร ชัยวิศิษฐ์

6201010438 นางสาว วรรณกนก ชัยพันธ์

6201010439 นาย จิรายุส แหยมรักชาติ

6201010441 นาง อารีย์รัตน์ ค่าคุณ

6201010443 นางสาว พรปวีณ์ ถิระพงษ์

6201010444 นาย ทศพล แพทย์ชัยโย

6201010445 นางสาว กรรณิกา เชื้อทอง

6201010446 นาย พนิน สินธวารักษ์

6201010447 นางสาว วรรณิตา กัลลประวิทย์

6201010452 นาย วรพงษ์ กาศลังกา

6201010454 นาย ศรายุธ ปงกันทา

6201010457 นาย โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์

6201010459 นางสาว จงดี เจริญรูป

6201010460 นาย นิรวิทธ์ สุขคง

6201010461 นาย อักษร มานะวงศ์

6201010465 นางสาว วาสนา เพชรประดับ

6201010466 นางสาว แพรพรรณ เกุตสวัสด์ิ

6201010467 นางสาว ภาณิกา ปราการรัตน์

6201010468 นางสาว สุภาวดี แสงพิทักษ์

6201010470 นาย พิทักพงษ์ จันทร์ดี
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6201010473 นางสาว วนิดา แก้วเกิด

6201010474 นางสาว เตือนใจ เดชบุรัมย์

6201010475 นางสาว สลิลลา บุญเทียม

6201010476 นางสาว สมหญิง ศรีทัพไทย

6201010477 นางสาว กาญจนา คงเพชรพะเนา

6201010478 นาย วิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ

6201010480 นาย นาวิน จุลกะรัตน์

6201010483 นางสาว ปรางศ์วลัย ชนะชัย

6201010484 นางสาว เฉลิมขวัญ พูลวงษ์

6201010486 นาย ชัยพัทธ์ ช่วยแดง

6201010487 นาย มุมีน มาลินี

6201010492 นางสาว สุภาวรรณ พึง่สุข

6201010494 นาย พงศกร กุลพัฒนปรีชา

6201010496 นางสาว วรรณนิสา กันนา

6201010498 นางสาว นภาพรรณ ศรีสุขผ่อง

6201010499 นาย อนุชาติ อาจหาญ

6201010502 นาย วรุณ จุลตะคุ

6201010503 นาย จักรพงษ์ ไศลรวม

6201010504 นาง เปรมกมล เกษบรรจง

6201010505 นางสาว ประภาพรรณ โปร่งสันเทียะ

6201010507 นางสาว สุจิรา ศรสูงเนิน

6201010508 นางสาว กุสุมา เม่นข่า

6201010509 นางสาว พุทธรักษ์ วงศ์สิริชัย

6201010511 นางสาว เบ็ญจมาพร ตะวงษ์

6201010512 นางสาว วราลักษณ์ เย็นใจ

6201010513 นาย พิธีกร สุภาวงศ์

6201010514 นาย ณรงค์เดช เดชคง

6201010515 นาย ตะวัน เทพเสาร์

6201010516 นางสาว ฉันทนา วรก่าพล

6201010517 นางสาว ภัทร์ธีรา บุญทูล
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6201010518 นางสาว ศุภรินทร์ บุญโพธิ์

6201010519 นางสาว ศศิ สุขเสวต

6201010521 นางสาว สุชญา บุญเสริม

6201010522 นางสาว สดับพร พรรณบัวตูม

6201010524 นางสาว วิภารัตน์ จีนเม๋ง

6201010527 นาย นัฐวุฒิ มงคลลาภ

6201010528 นาง พิมรดา ประทุมเหง่า

6201010530 นาย ศิรสิทธิ์ เอื้อประเสริฐ

6201010531 นางสาว ธนพร ทองค่าอยู่

6201010532 นาย สราวุธ ปัสสาคร

6201010536 นาย ชาญชัย พลอยศรี

6201010538 นางสาว สโรชินี วิหะกะรัตน์

6201010540 นาย สุรศักด์ิ อัคคะปะชะ

6201010541 นาย วชิรพล ค่าบูชา

6201010544 นางสาว จินตนา วิลาจันทร์

6201010548 นางสาว วราภรณ์ ไชยสมุทร

6201010549 นาย อดิศักด์ิ เหง่ียมสระน้อย

6201010550 นาย กฤษดา กฤษมานิต

6201010553 นางสาว วรรณภา ผุดบัวดง

6201010555 นางสาว ขวัญดาว กาดใจเข็ม

6201010560 นาง ปรัชญาณี นวลพร้ิง

6201010561 นางสาว อนิตา ดาหลาย

6201010562 นาย ภูชิต แซ่กง

6201010563 นางสาว ธิติมา เลาหสินณรงค์

6201010564 นาย สรวัช หนูพินิตร์

6201010566 นางสาว ธรรมิตาว์ เกษมส่าราญกุล

6201010570 นาย ณัฐมันต์ มีบุญ

6201010576 นาย ปฏิวัติ ฮามพิทักษ์

6201010581 นางสาว ภัทรจาริน ทองเพ็ง

6201010582 นางสาว นิศากร ไกรสุข
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6201010585 นาย วงศธร พุม่พวง

6201010589 นางสาว ภัทราพรรณ เสตา

6201010590 นาย งามพล เลิศดุลย์

6201010592 นางสาว พิมพ์ชนก บูรณะพิทักษ์

6201010593 นางสาว มานิดา อุณหะจิรังรักษ์

6201010594 นางสาว อัจฉรา มะโนจิตต์

6201010599 นางสาว ปานรดา แจ้งสันเทียะ

6201010604 นางสาว ณัฐกมล แมดเมือง

6201010606 นางสาว มาติกา สุดสาคร

6201010607 นาย ศรรัก จันทร์คง

6201010608 นางสาว เบญจมาศ ศาลาน้อย

6201010611 ว่าที ่ร.ต. เจษฎา บุญจันทร์

6201010612 นาย เอนกพงศ์ สีเขียว

6201010613 นางสาว ทิตยา แพรแจ่ม

6201010616 นาย กิตติพงศ์ จันทร์บุญ

6201010617 นาย วรยศ สว่างชม

6201010618 นาย ปิยะนัฐ ปิน่ทกูล

6201010623 นางสาว ธัญญารัตน์ พืน้พรม

6201010625 นาย ชิติพันธ์ พยายาม

6201010626 นางสาว สุพัตรา พรมพันธ์

6201010629 นาย ธีระ ธัญถนอม

6201010632 นาย กฤตศิลป์ สงเคราะห์

6201010633 นางสาว สมฤดี จั่นบุปผา

6201010636 นางสาว ชฎาพร สุพงษ์

6201010638 นาย เฉลิมชัย เกิดผล

6201010642 นาย โอภาส สุขศรี

6201010643 นาย ภราดร บุญพอ

6201010650 นางสาว วิลันดา ปูเต๊ะ

6201010656 นางสาว พิมพิลัย ขันทรี

6201010657 นาย อุดมทรัพย์ จันทะลือ
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6201010659 นาย ศรายุธ ศรีดี

6201010663 นาย นฤเบศ กะทิศาสตร์

6201010666 นาย ณัฐพงศ์ คงกระพันธ์

6201010670 นางสาว สุปาณี นิยมศิลป

6201010672 นางสาว ธนธร ฉายสุวรรณ

6201010673 นางสาว อัจฉรา พรมสุวรรณ

6201010674 นาย ญาณ อ้วนสิงห์

6201010676 นาง กนกวรรณ คุ้มทอง

6201010677 นางสาว คัมภีรพรรณ สิงหพานิช

6201010678 นางสาว จิราภรณ์ เกิดรัตนชีวิน

6201010680 นางสาว ดาริกา ผิวฝ้าย

6201010681 นาย จิรายุ เปีย่มรอด

6201010687 นาย คัมภีร์ ชลภักดี

6201010689 นาย ศุภวิชญ์ ภัทรพิศาล

6201010693 นาย กมล แฝงบุบผา

6201010696 นางสาว สาวิตรี เชื้อพงษ์

6201010700 ว่าทีร้่อยตรี บุญสืบ เซ่งบุญต๋ัน

6201010705 นาย กรวิชญ์ เสนทอง

6201010706 นางสาว ฐิติมา ภูม่าก

6201010708 นาย ปัณภัทร์ ว่องไว

6201010709 นางสาว เทพอัปสร ขันขะ

6201010710 นางสาว ขวัญเนตร ทองศรี

6201010712 นาง รพีพร โอซจาน

6201010714 นาย พชระ พรหมรักษ์

6201010716 นาย สุรศักด์ิ บุญชูด่า

6201010721 นาย อนิวัต รักหนก

6201010723 นางสาว สุวัลญา สง่าแสง

6201010724 นาย ธนรุจ ฉายแก้ว

6201010725 นาย วิศรุต สูญพ้นไร้

6201010733 นาย ไพศาล นรินทร
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6201010734 นาย ชัพวิชญ์ ปัญโย

6201010738 นางสาว จิราภา พลลุน

6201010739 นาย ธิติ วานิชดิลกรัตน์

6201010740 นาย อภิวัฒน์ มาเนียม

6201010745 นาย สัมฤทธิ์ เสนตา

6201010754 นาย ธมกร เพียรภายลุน

6201010755 นางสาว สร้อยกาญจน์ดา เครือแก้ว

6201010757 นาย ภูรินทร์ สิขรีไพศาล

6201010760 นางสาว หงษ์ฟ้า ใบบ้ง

6201010765 นาย ณัฐพงษ์ กัลยาแก้ว

6201010769 นาย มนัส ชัยยะนุภาพ

6201010774 นางสาว วรรณพร พยอม

6201010775 นางสาว สุพัตรา จูจันทร์

6201010782 นาย กฤติน สุทธิวารินทร์กุล

6201010783 นาย ถาวร สุทธหลวง

6201010796 นางสาว พัชรินทร์ จันทาพูน

6201010805 นาย กริช ศรีพรหมินทร์

6201010809 นางสาว อลิษา กลยนีย์

6201010811 นาย ณัฐพัฒน์ รัตนวนาวงศ์

6201010817 นางสาว ศิริมา วังบุญคง

6201010825 นาย ณัฐวุฒิ ลพสถิตย์

6201010831 นาย ทรงยศ โรจนรัตน์

6201010846 นาย ชิตพล ดีมาก

6201010850 นางสาว ธันยพร บังใบ

6201010857 นาง ฉวีวรรณ พิมสาร

6201010858 นางสาว อภิญญา สายสมร

6201010866 นางสาว ชนิสา สว่างจันทร์

6201010875 นางสาว ณัฐณิชา อุตรชน

6201010876 ว่าทีร้่อยตรี อรรถพล ค่าจันทร์

6201010879 นาย คมกริช ดีทองอ่อน
--------------------------------------------------------


