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เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

6201030001 นางสาว ศิริพร รักษ์เจริญ

6201030002 นาย ธนะชัย สังข์รุ่ง

6201030003 นางสาว จินตวดี กาศทิพย์

6201030004 ว่าท่ีร้อยตรี สมเกียรติ พลศรีเมือง

6201030005 นางสาว วัชราภรณ์ ธิลาใจ

6201030006 นางสาว จิรประภา เกิดชา

6201030007 นาย สุรัฐชัยพงศ์ ปานเจิม

6201030008 นางสาว จินตนา นนทะสัน

6201030009 นาง บุษบา ชาติวีระธรรม

6201030010 นางสาว พิมพ์ประภา วงศ์เขียว

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030011 นางสาว เพ็ญสิริ เพ็ญกุล

6201030012 จ่าอากาศเอก วรชัย นิลแจ้ง

6201030013 นาย ศิลาวุฒิ สีชาติ

6201030014 นาย สิทธิพร ยันต์วิเศษ

6201030015 นาง จารุวรรณ บุญอยู่

6201030016 นางสาว กุลพธู อนันตศรัณย์

6201030017 นางสาว ปวรัญชน์ ทองวัฒนา

6201030018 นางสาว ศินินาฎ มานะชํานิ

6201030019 นางสาว จารุวรรณ ธรรมโม

6201030020 นางสาว จีรภา พรมทอง

6201030021 นาง เบญญาภา เงินปัน

6201030022 นาย นนทวัฒน์ แร่ทอง

6201030023 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วนิดา ดาวเรือง

6201030024 นาย สุทธิพงศ์ โชคกิจ

6201030025 นางสาว รักษ์สุดา ปาปะขัง
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6201030026 นางสาว งามศิริ ดาอํ่า

6201030027 นาย ชิษณะ พัฒนปฐวีพันธ์

6201030028 นางสาว ฐิติรัตน์ ชุมทอง

6201030029 นาย ณัฐพล บุญนิล

6201030030 นางสาว นวลลออ วัณโณ

6201030031 นางสาว ปาริฉัตร กิมสือ

6201030032 นาย นันทกานต์ ปิ่นน้อย

6201030033 นางสาว ธิวาวรรณ อยู่สุข

6201030034 นาย ปกรณ์เกียรติ สิทธิ

6201030035 นางสาว วนิดา ใจดี

6201030036 นางสาว ศรัญญา สันธิ

6201030037 นางสาว นิษาชล นาราษฎร์

6201030038 นาย ศุภชัย สุภาภรณ์

6201030039 นาย ธนวัฒน์ รัตนพันธ์

6201030040 นาย สรสิช พิศุทธิ์กฤดาการ

6201030041 นาย อภิศักดิ์ สิทธิเวช

6201030042 นางสาว สินีนาถ สุดสี

6201030043 นาย วันชัย คงรอด

6201030044 นางสาว วัณย์สิริ เพ็ชรพรหมศร

6201030045 นาย สมมาตร บุญเพียร

6201030046 นาย เอกภพ ชาวนาป่า

6201030047 นาย ปฏิญญา สายบุตร

6201030048 นาย เจณณ์สพัฒน์ ปณีตจิตต์

6201030049 ว่าท่ี ร.ต. ปฏิภาณ พิธีรัตนานนท์

6201030050 นางสาว กานต์ชนก ห้องดอกไม้



 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / 3

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030051 นาย พฤฒิพงศ์ ฤทธิรงค์

6201030052 นางสาว ณัฐณิชา ภูเลื่อน

6201030053 นางสาว พจนีย์ รักสัตย์

6201030054 นางสาว ชนากานต์ อ่ิมสุวรรณ

6201030055 นางสาว รจเรข อารยะปัจจกุล

6201030056 นางสาว ยัสมีน หมาดท้ิง

6201030057 นางสาว นงลักษณ์ สุวรรณ

6201030058 นาย ศิวพงษ์ สุนทราภรณ์

6201030059 นางสาว ชลดา ชูจิตร

6201030060 นาย ทีฆายุ วันเนา

6201030061 นางสาว ญาณิศา เพชรอาวุธ

6201030062 นางสาว ธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภูมิ

6201030063 นางสาว เบญจมาศ นรสิงห์

6201030064 นาย ปรัชญ์พงศ์ นาคบุตร

6201030065 นางสาว นภสร ผาเพียว

6201030066 นางสาว เกศิณี ศิวะเปล่งรัศมี

6201030067 นางสาว ณิชาภัทร ธรรมเนียมจัด

6201030068 นาย เฉลิมชัย พรมภักดี

6201030069 นางสาว ชนัตตา ปัญญาไว

6201030070 นางสาว อัจฉราภรณ์ พวงแก้ว

6201030071 นาย กุลเชษฐ์ ปานล้ําเลิศ

6201030072 นางสาว ปิ่นฤทัย นิวัตตระกูล

6201030073 ส.ต.ท.หญิง ศศิธร สงเดช

6201030074 นาย รัฐพันธุ์ ชูนาค

6201030075 นาย กานต์ เพ่ิมพานิช



 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / 4

เลขประจําตัว คํานํา ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ
สอบ หน้าช่ือ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ฉบับลงวันท่ี  16  มกราคม  พ.ศ. 2562

6201030076 นางสาว ชฎาพร พูลสําราญ

6201030077 นางสาว เจนจิรา ภิญญสาสน์

6201030078 นาย วิทวัฒน์ สนธิพันธ์

6201030079 นางสาว ทัศดาว ล้อมลาย

6201030080 นางสาว บุตรศิรินทร์ ตระบันพฤกษ์

6201030081 นางสาว ธิติมา วงศ์วัลลภ

6201030082 นางสาว นนทิยา ชัยชาญ

6201030083 นางสาว มาลินี ฟุ้งมงคลเสถียร

6201030084 นางสาว ธัญวรัตน์ วรรัตน์กุล

6201030085 นางสาว สาวิณี ก้อนมณี

6201030086 นางสาว นพรัตน์ นกจันทร์

6201030087 นางสาว ธันยรัศม์ิ รัตนสุคนธ์

6201030088 นางสาว รวิสรา อ่ิมกูล

6201030089 นางสาว ดวงแก้ว แซ่ลิ่ม

6201030090 นาง เพชรไพลิน เอ่ียมแจ๋

6201030091 นางสาว วันเพ็ญ ประสงค์

6201030092 นางสาว ปวีณา งามสูงเนิน

6201030093 นางสาว ปานฟ้า พรหมแก้ว

6201030094 นางสาว สุภิชญา ขวัญพราย

6201030095 นาย กิตติพงษ์ แก้วดุสิต

6201030096 นาย บุญเขต บุญมารอง

6201030097 นางสาว เสาวลักษณ์ เหลืองอร่าม

6201030098 นางสาว ธิดา บุญเลิศ

6201030099 นาย ชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล

6201030100 นาย อภิวัฒน์ เติมประโคน
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6201030101 นาย คุณานนต์ จันทร์ภูมิ

6201030102 ว่าท่ีร้อยตรี กานต์ เลอวงษา

6201030103 นางสาว ธนาภรณ์ อินขําเครือ

6201030104 นาย วรวัชร์ จรรยงค์วรกุล

6201030105 นางสาว สุนิสา คําเขียว

6201030106 นางสาว จันทร์จิรา สอนทอง

6201030107 นางสาว สุภาภรณ์ สุภาพ

6201030108 นางสาว ชนาธินาถ พุทธมาตย์

6201030109 นางสาว กรกาญจน์ จิตรสวัสดิ์กุล

6201030110 นาย สุทธิพร วรรณเวช

6201030111 นาย สมิทธ์ ห่วงบุญรอด

6201030112 นาง สุมาลี เพชรประดับ

6201030113 นาง มนัสชนก สัชฌุกร

6201030114 นางสาว ปิยะนาถ ทองน้อย

6201030115 นาย อภิชาต สุคนธสาคร

6201030116 นางสาว นภกาญจน์ ฉิมกล่อม

6201030117 นางสาว ดาวใจ ดดีวงพันธ์

6201030118 นางสาว พเยาว์ บัวแก้ว

6201030119 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน์

6201030120 นางสาว พิมพ์ชนก หว่านพืช

6201030121 นางสาว ธนัชพัชญ์ สุทธิโรจน์พงศา

6201030122 นางสาว มณฑิรา สิงห์คํา

6201030123 นาย วันชนะ อินธิมา

6201030124 นาย นันทวุฒิ ชนะ

6201030125 นาย เกรียงศักดิ์ กิติสัก
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6201030126 นาย จิรภัทร์ อักษรชู

6201030127 นาย ปิยะ พะสุ

6201030128 นางสาว พูลทรัพย์ ได้พ่ึง

6201030129 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ์

6201030130 นาย จิรเมธ ผาชลา

6201030131 นาย ณัฐพงษ์ ไกรจิตติ

6201030132 นาย ภฑิล ปิ่มเปี่ยม

6201030133 นางสาว ขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ

6201030134 นางสาว อัมพร สาริกา

6201030135 นาย อุดมศักดิ์ นาจิตร

6201030136 นางสาว สรัลนุช ประศาสตร์ศิลป์

6201030137 นางสาว สิริมา แท่นนิล

6201030138 นางสาว อารีรัตน์ สีแสด

6201030139 นางสาว ณัฐธนา จันทร์ปรุง

6201030140 นาย สุธินันท์ หวังกุหลํา

6201030141 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อภิญญานันท์ แสงจันทร์

6201030142 นางสาว สุภาพร หนูนวล

6201030143 นางสาว รัชนันท์ ลือวรศิริกุล

6201030144 นางสาว สุประวีณ์ ชัยบาล

6201030145 นางสาว กานดา ฟองเอม

6201030146 นางสาว นวรัตน์ ยอดผักแว่น

6201030147 นางสาว วันวิสา เทพอวยชัย

6201030148 นาย อิทธิพล เนตรล้อมวงค์

6201030149 นางสาว สุธาทิพย์ ภู่บุญ

6201030150 นาง มณีนุช ดําศรีสวัสดิ์
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6201030151 นางสาว นงเยาว์ จันทร์ต้น

6201030152 นาย เอกวัฒน์ ป้องกัน

6201030153 นางสาว มัตถยา วิมุตติพงศ์

6201030154 นางสาว เขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์

6201030155 นางสาว เกวิลี นุมา

6201030156 นางสาว วิลาวัณย์ อ่อนแก้ว

6201030157 นางสาว สกาย อุปสอด

6201030158 นาย อนุสรณ์ สอนง่าย

6201030159 นาย ประเสริฐ นาจรัส

6201030160 นางสาว ก่ิงแก้ว สังข์ทอง

6201030161 นางสาว นภาวรรณ คําแปน

6201030162 นาย ภิญโญ ชัยยายอง

6201030163 นาย จิรัฏฐ์ บุญเลิศ

6201030164 นางสาว มลธิรา ตําปาน

6201030165 นางสาว ตุลยา ตุลา

6201030166 นางสาว ธนาภรณ์ บุญญามี

6201030167 นาย ศุภชัย ศิริรัตน์

6201030168 นาง อุษาวสันต์ หนูยศ

6201030169 นาย คณิน เศวตวงศ์

6201030170 นาย สหชัย รัชณรงค์

6201030171 นางสาว ณัฐนรีย์ อินทรักษ์

6201030172 นาย นภดล เลิศวิลัย

6201030173 นางสาว พรสวรรค์ หลงทะเล

6201030174 นางสาว จริญญา มาศวรรณา

6201030175 นางสาว โชษิตา กุลบุตร
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6201030176 นางสาว นฤมล บัวจันทร์

6201030177 นางสาว กาญจนทิพา บัวขวัญ

6201030178 นาย อรรถพล วันชูเสริฐ

6201030179 นางสาว มณีรัตน์ เงาศรี

6201030180 นางสาว ปัทมา พุฒซ้อน

6201030181 นางสาว เชษฐ์สุดา เศษวิสัย

6201030182 นางสาว รติมา จักรวาฬ

6201030183 นาย ทินกร ทองสืบสาย

6201030184 นาย ศักดิธัช พนารัตน์

6201030185 นางสาว ไพจิตร เลพล

6201030186 นางสาว กมลวรรณ เตบเสริม

6201030187 นางสาว จุฑาทิพย์ บุ่ยถิ

6201030188 นาย ยุรกานต์ ป้องแก้ว

6201030189 นาง มาศธัญกาญจน์ ทุลันไธสง

6201030190 นางสาว วิชญาพร เศวตการี

6201030191 นาง พนิตา รักเขตวิทย์

6201030192 นาย ศุภรักษ์ ขุนจันทร์

6201030193 นาย พงษ์วิชญ์ ปทุมเทศวิพัฒน์

6201030194 นาย ทศพร อาตมผดุง

6201030195 นางสาว จุฑาทิพย์ กลางประพันธ์

6201030196 นางสาว สุชญา เปี่ยมพอดี

6201030197 นาย ศุภฤกษ์ ริมใหม่

6201030198 นางสาว เกศินี ถึงพร้อม

6201030199 นาย โคแนน ภูมิพันธุ์

6201030200 นางสาว พงศ์สุดา พรมแพง
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6201030201 นางสาว ดวงกมล ทองเกษร

6201030202 นาย รัชชานนท์ สโมสร

6201030203 นาย อภินันท์ ลิ้นฤาษี

6201030204 นางสาว อภิรดี ศุกรภาส

6201030205 นางสาว สวรรยา สุเมขะโส

6201030206 นางสาว น้ําผึ้ง ศรีจันทร์

6201030207 นางสาว บูรณี สุริยไชย

6201030208 นางสาว ทัศนีย์ ยอดม่วง

6201030209 นางสาว ทิพย์สุรางค์ วะชุม

6201030210 นางสาว บุษกร ทองดอนใหม่

6201030211 นางสาว ศุภอร กองเพ็ง

6201030212 นาย ฤทธิชัย หิสวาณิชย์

6201030213 นาย ณชัยกร ผาทิพพาที

6201030214 นาง สุวิมล เงินผุด

6201030215 นางสาว เขมิกา ศรีวรรณะ

6201030216 นางสาว จิตตินันท์ จันทิปะ

6201030217 นาย เพชรพัฒน์ นิ่มเรือง

6201030218 นางสาว อนงค์ภัทร สิริช่วยชูชัย

6201030219 นาย พิศุทธิ์ แก้วประชุม

6201030220 นางสาว สกุลรัตน์ ครองศิริรัตน์

6201030221 นางสาว ศศิลักษณ์ สุขกรณ์

6201030222 นางสาว ศลิษา วงศ์อุ่นใจ

6201030223 นาย จักรกฤษ์ เชื้อเมืองพาน

6201030224 นาย ศิริพงษ์ ขําแก้ว

6201030225 นางสาว กาญจนรัตน์ วรพงศ์
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6201030226 นางสาว ประภาพรรณ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์

6201030227 นาย อนุศักดิ์ แดหวัน

6201030228 นางสาว เมธินี บุญยะรัก

6201030229 นางสาว ยุวธิดา ศรีกันยา

6201030230 นางสาว วราภรณ์ หารินไสล

6201030231 นาย ธรรมทรรศน์ ภักดี

6201030232 นาย อธิปัตย์ หมอยา

6201030233 นางสาว ดวงใจ บุญญะพันธ์

6201030234 นางสาว รัตนา โมเรือง

6201030235 นาง ชนิศา อมรฤทธิภัทร

6201030236 นาย จิระวัช สาระบุตร

6201030237 นาย นพดล กรดแก้ว

6201030238 นางสาว นฤมล แก้วคุ้มภัย

6201030239 นาย ภูพันธ์ พิมพิสุทธิ์

6201030240 นางสาว ภัทรชนก ครุฑไชยันต์

6201030241 นาย อุทัย สายสุวรรณ์

6201030242 นางสาว วิภัสรา ทิพรัตน์

6201030243 นางสาว ณัฐวดี อานนท์

6201030244 นางสาว รําไพ ไชยเลี้ยว

6201030245 นาย วิทวัส ไชยลา

6201030246 นางสาว อริยา กวางวิเศษ

6201030247 นางสาว ปรียารัตน์ ม่ิงขวัญ

6201030248 นางสาว มนสิชา กาแก้ว

6201030249 นางสาว ทิพวรรณ์ เพ่ิมพูล

6201030250 นางสาว ปณิดา รังสิโย
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6201030251 นาย สุทธิศักดิ์ เกษร

6201030252 นางสาว วรรณภา นวลสง่า

6201030253 นาย ฐิติพงษ์ คงชาวนา

6201030254 นางสาว พรพิมล จันทร์สละ

6201030255 นาย ธนกฤติ จันทร์ถง

6201030256 นางสาว ขนิษฐา ภูมิโคกรักษ์

6201030257 นางสาว ชลลดา สํารวมรัมย์

6201030258 นาง อรทยา วงษ์ทํามา

6201030259 นางสาว อรวรรณ ศาสตริน

6201030260 นาย ทศพล จินดามณี

6201030261 นางสาว รวิดา อุตธรรมชัย

6201030262 นาย อดิศักดิ์ โสขุมา

6201030263 นางสาว ศักรินทร์ ปิมวงศ์

6201030264 นาย ทวีศักดิ์ วงษ์แก้ว

6201030265 นาย ยุทธนา มานพ

6201030266 นางสาว กมลตรี คดีพิศาล

6201030267 นางสาว ศิริจิตร จันทร์สว่าง

6201030268 นาย จิรณัชย์ พัฐระเศรษย์

6201030269 นางสาว นริศรา บังใบ

6201030270 นางสาว เหมือนมาส สังข์อ่อน

6201030271 นาย อาหลี ปะดุกา

6201030272 นางสาว กุลธิดา เลิศหล้า

6201030273 นางสาว วลิตญา บัวตาปิน

6201030274 นาย ธีรชัย บุญชุ่ม

6201030275 นางสาว จิตติมา นาคะสุวรรณ์
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6201030276 นาย จักวาลย์ พันธ์หนอย

6201030277 นางสาว นันทนา โสมจันทร์

6201030278 นางสาว สุรางค์ ร่มโพธิ์แก้ว

6201030279 นาย ภูวนัย ใจมา

6201030280 นาย จารุพงษ์ ขวัญราช

6201030281 นางสาว ตรีรัตน์ ชาญสวัสดิ์

6201030282 นางสาว พัชรี เอ่ียมศรี

6201030283 นางสาว กวิตา ศรีสุกใส

6201030284 นางสาว สโรชา ทรงถาวรทวี

6201030285 นางสาว รวิสรา สุชาติพงศ์

6201030286 นาย ปฏิญญา สอนโยธา

6201030287 นาย กนกพล ศรีตระกูล

6201030288 นาย ดนุพัฒน์ ทักษกร

6201030289 นาย กิติพัฒน์ แซ่ลี่

6201030290 นางสาว ยุวรินทร์ เอกพิริยพงศ์

6201030291 นางสาว ณัฐธิษาน์ ธาราเหลืองมงคล

6201030292 นางสาว วิทิตา พิสิฐพร

6201030293 นางสาว อรชุดา เชื้อช่าง

6201030294 นางสาว วัลภา พาตา

6201030295 นาย ชลธวัช ปัดถาวะโร

6201030296 นางสาว อนุสรา ทองสว่าง

6201030297 นาย อาทิตย์ สละวงษ์

6201030298 นาย วัชร์ชัยนันท์ ธีระพงษ์

6201030299 นาย ธนกฤต วัฒนโชติ

6201030300 นาง นลินพร แก้วศศิวิมล
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6201030301 นางสาว สุพัตตรา อันนอก

6201030302 นางสาว วิมพ์วิภา บุญภักดี

6201030303 นางสาว ลดาวัลย์ ขะหัส

6201030304 นางสาว ธารณิการ์ ม่ิงสกุล

6201030305 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองเทศ

6201030306 นางสาว มาศติกาล หม่ันงาน

6201030307 นาย วัชรพงษ์ นิลมูล

6201030308 ว่าท่ี ร.ต. ไกรฤกษ์ การภักดี

6201030309 นาย เจษฎา ศรีพิฑูรย์

6201030310 นางสาว พัชรสิริ ศุภมิตตานนท์

6201030311 นาย ณัฐชนน บุญยงค์

6201030312 นางสาว ปภัสรา โกษฐเพชร

6201030313 นางสาว เมธาวี สิงห์ชํานาญ

6201030314 นาย นราทิวัฒณ์ รินลาด

6201030315 นาย ทรงสิทธิ์ สนิทวงศ์ชยั

6201030316 นาย ธีรยุทธ พรมีไชย

6201030317 นางสาว เกตน์นิภา ไชยเรืองศิริกุล

6201030318 นางสาว สุภาพร สถาพร

6201030319 นางสาว ดวงนภา สิริสุขขากุลย์

6201030320 นางสาว ณัฏฐากร ฉายากุล

6201030321 นาย พีรพัฒน์ ทิพวิไชย

6201030322 นางสาว วาสนา ปัดภัย

6201030323 นาย วีระชัย ชัยบุญรัต

6201030324 นางสาว พยอม ศรีระษา

6201030325 นางสาว ปภาณิน เลิศจินตนากิจ
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6201030326 นาย เขมชาติ ฐิตวัฒนกุล

6201030327 นางสาว อัมพิกา อวบอ้วน

6201030328 นางสาว ยุพาวรรณ สุริยะอ้าย

6201030329 นาย ทรงยศ พาลพล

6201030330 นางสาว ปริชาติ ดวงคําน้อย

6201030331 ว่าท่ีร้อยตรี ธัญเทพ เบญจมิตร

6201030332 นาย วีรยุทธ ผุสดี

6201030333 นางสาว ทักษพร แก้วนนท์

6201030334 นางสาว นิจวรรณ แซ่เตียว

6201030335 นางสาว ภัทรวดี รัตนภาค

6201030336 นาย วีระศักดิ์ สุทธิ

6201030337 นางสาว ช่อทิพย์ รักธรรม

6201030338 นางสาว กัญธนัช วรอธิศภัทร

6201030339 นาย ภาณุรักษ์ เลขะวณิชย์

6201030340 นาย วินัย เคนมา

6201030341 นางสาว จรรยา คุณจรูญ

6201030342 นางสาว วนารินทร์ อินทรพันธ์

6201030343 นางสาว นภาพร ก่ิงศรี

6201030344 นางสาว เหมือนขวัญ หนักเกิด

6201030345 นาย นําโชค โลหบูรณนนท์

6201030346 นางสาว อรสา รื่นผกา

6201030347 นางสาว ปิยาภรณ์ มฤคพันธุ์

6201030348 นางสาว ธิดารัตน์ พันธุรัตน์

6201030349 นางสาว ปุณณภา เกษจันทร์

6201030350 นาย ภัทรพล อรรถพร
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6201030351 นางสาว ใจสุรางค์ รักชาติ

6201030352 นาย ตรีนัยน์ นพรัตน์

6201030353 นางสาว วรรณิกา ธรรมมา

6201030354 นางสาว เพชรลักษณ์ โชควัฒนาสมบัติ

6201030355 นางสาว ศรัณย์ชนกม์ บุญประจักษ์

6201030356 นาย วรวัฒน์ หาญพงศ์เจริญ

6201030357 นางสาว ชฎาภรณ์ กนกแก้ว

6201030358 นาย ฉัตรภูมิ พิทักษ์

6201030359 นางสาว ลลิล วิชาสวัสดิ์

6201030360 นางสาว ปนัดดา เถาวงษา

6201030361 นาง พณิดา มิเถาวัลย์

6201030362 นางสาว นิลเนตร วงษ์เพ็ชร

6201030363 นางสาว ศิรกาญจน์ บ้านแสน

6201030364 นางสาว วีรวรรณ เปลี่ยนประเสริฐ

6201030365 นางสาว กุลนารี ฟูเกียรติ

6201030366 นาง รัชนี ไชยสทิธิ์

6201030367 นาย วุฒิชัย สมสอางค์

6201030368 นางสาว หัฐฑวรรณ เทศนา

6201030369 นางสาว ณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์

6201030370 นาย อภินพ ปสันตา

6201030371 นางสาว พรนภา สมุหเสนีโต

6201030372 นาย ณภัทร ตาละลักษมณ์

6201030373 นาง ฐิติชญา โพธิ์แท่น

6201030374 นาย ชยากรณ์ เหรียญทองชัย

6201030375 นางสาว มัทนา บัวศรี
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6201030376 นางสาว ธัญชนก พรมตัน

6201030377 นางสาว เกวรินทร์ ฉัตรถาวร

6201030378 นาย เจตรัตน์ เส็งหะพันธุ์

6201030379 นางสาว มธุรส กุสุมาวลี

6201030380 นาง บุษบา พลเสน

6201030381 นางสาว วันดี ฉัตรแหลม

6201030382 นางสาว ศุภากร นิลเขียว

6201030383 นาย จักรี พันธุ์สุวรรณ์

6201030384 นาย ศุภกร เรืองแสงอร่าม

6201030385 นาย ชินวัตร ปรินรัมย์

6201030386 นางสาว พจนา สุขใจ

6201030387 นางสาว ฉัฒรปวีณ์ ธนณัฏฐ์ธนัท

6201030388 นาย นายจักรพงษ์ กองคํา

6201030389 นางสาว กฤติยา ยงประเดิม

6201030390 นาย พิษณุ ทองทัพ

6201030391 นาย พิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร

6201030392 นาง ทัศนันทน์ สาโสม

6201030393 นางสาว สายพิณ ยามสุข

6201030394 นางสาว ฐิตาภา เคนหงษ์

6201030395 นาย คีตะชลย์ เวียงสมุทร

6201030396 นางสาว สโรชา ศรีสุวรรณ

6201030397 นางสาว ทัชชกร ชัยหล้า

6201030398 นางสาว ศศิกานต์ ประวันเตา

6201030399 นางสาว ชุติมน สวัสดิวราภา

6201030400 นางสาว ศุทธินี สุนทราภรณ์
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6201030401 นางสาว รุ่งประกาย ทองขํา

6201030402 นางสาว ปรารถนา จันทราช

6201030403 นาย ธนโชติ จันทสิงห์

6201030404 นางสาว ฤทัยรัตน์ แสวงสินธ์

6201030405 นางสาว ภควรรณ สารักษ์

6201030406 นาย ธวัช สารนอก

6201030407 นาย ฉัตรชัย ส่งเสริม

6201030408 นางสาว จุฑารัตน์ จุลจินดา

6201030409 นาง อัมราภรณ์ อุปมา

6201030410 นาย รณรงค์ หาญศึก

6201030411 นางสาว วดีรัตน์ จันทร์นุ่น

6201030412 นาย พิชญ์ภิวัจน์ อ่อนคง

6201030413 นาย ดนุสรณ์ สุภักดี

6201030414 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ คําภีระนันท์

6201030415 นางสาว จริยา ยะมัง

6201030416 นางสาว กชพรรณ สุทธิปัญโญ

6201030417 นางสาว ประภสัสรณ์ แก้วปั๋น

6201030418 นาย ญาณาธิป โยทานันท์

6201030419 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ พรมรังฤทธิ์

6201030420 นางสาว ธัญญารัตน์ ภูมุลเมือง

6201030421 นาย ภณ นาคเสนีย์

6201030422 นาย ภัทรพล กล่ําทอง

6201030423 นางสาว พริ้มอรชา โพธิ์ทอง

6201030424 นางสาว ศวิตา บุญถูก

6201030425 นางสาว เบญจวรรณ บุญสิม
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6201030426 นางสาว จันทร์ธิมา บุญช่วย

6201030427 นาย รัตนภูมิ ยืนทน

6201030428 นาย นันทภพ ลมัยพันธ์

6201030429 นางสาว ภัทรดา คําประยูร

6201030430 นาย ณัฏฐวรรธน์ ตรีณาวงษ์

6201030431 นาย ปราปต์ แพงศรี

6201030432 นาย ฐิติพงศ์ นิลมงคล

6201030433 นาย พีรกิตติ์ อุปมา

6201030434 นาย พงษ์พิชัย ชารีวงศ์

6201030435 นาย ณัฐวุฒิ อัศวกวินทิพย์

6201030436 นาย ณัฐวุฒิ พรรณาศร

6201030437 นางสาว ปรียานันท์ เฉิดดิลก

6201030438 นาง สริยา มาเหมาะโชค

6201030439 นาย ภุมริน ศรีชัย

6201030440 นางสาว ปาริชาติ เทียนพลกรัง

6201030441 นางสาว สุทินันท์ ผิวผ่อง

6201030442 นาย อําพล เสรีรัตน์วิภาชัย
----------------------------------------------------
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