


เลขประจําตัวสอบ

0001 นางสาว พรศิริ นิธิเศรษฐ์

0002 นางสาว จงรักษ์ สถาพรนุวงศ์

0003 นาย เชาวลนิ พวงนุย้

0004 นาย วสุธา ปัญญาใส

0005 นางสาว จันทร์จิรา มูลแก้ว

0006 นาย ปยิะพงษ์ วรรณา

0007 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง ทวินันท์ ชาตเิช้ือ

0008 นางสาว นโิลบล มีศรี

0009 นางสาว กรรณกิาร์ ดุมา

0010 นางสาว สิริมา ขวัญจันทร์

0011 นาย รมินทริ์ มหาปั้น

0012 นางสาว วไิลลักษณ์ ศรีสุนทร

0013 นางสาว วภิารัตน์ จนีเม๋ง

0014 นางสาว กนกวรรณ สุขทวี

0015 นาย ฉัตรชัย โลหติหาญ

0016 นางสาว อาภาภรณ์ วิจติร

0017 นางสาว อาภาวรรณ แสนคําภา

0018 นางสาว จารุวรรณ เขียวทอง

0019 นางสาว วรรณกนก ชัยพันธ์

0020 นางสาว กรองทอง ใจแกว้แดง

0021 นาย สถาวิทย์ สุวรรณรัตน์

ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ

แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ลงวันท่ี      25    เมษายน พ.ศ. 2561

              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล

              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

0022 นาย พีร พวงมาลี

0023 นาย คนุพงษ์ งามเนตร

0024 นางสาว แก้วกัลยา ลุผักชี

0025 นางสาว สุพัตรา มาแปะ

0026 นางสาว กรรณกิา เช้ือทอง

0027 นางสาว ศรินิภา กติวิงค์

0028 นาย พนนิ สนิธวารักษ์

0029 นาย พีรวัฒน์ คําล้ําเลิศ

0030 นางสาว ภัทราวดี สง่ศรี

0031 นาย เกรกิฤทธิ์ ศรีสุวอ

0032 นางสาว พรรษกร เนยีมสวัสดิ์

0033 นาย ครรชิตพล พรรณสาร

0034 นาย สทิธิโชค กลอ่มวิญญา

0035 นางสาว แคทรยีา แสนคํา

0036 นาย ธนาพงษ์ นุน่ลอย

0037 นางสาว มัณฑนา จันทร์เนย

0038 นางสาว ดวงพร พันธุส์าคร

0039 นาย อานันท์ เช้ือไพบูลย์

0040 นางสาว ชุตกิานต์ หุตะแสงชัย

0041 นางสาว อุษา เชิดชู

0042 นางสาว เบญจวรรณ มงคลธนารักษ์

0043 นาย ปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา

0044 นาย สุรชัย ดําเล็ก

0045 นางสาว จติตมิา โพธิ์แสง

0046 นาย ศรุต ศุภโชตกิารกุล
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล

              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

0047 นาย สหรัฐ แก้วมุกดา

0048 นาย ปวีณ มาศขาว

0049 นาย บัญชร อ่อนศรี

0050 นางสาว อาทิตยา อนุสรณ์

0051 นาย มงคล ปุ่นยิ้ม

0052 นาง พิมรดา ประทุมเหงา่

0053 นาย สุรศักดิ์ อัคคะปะชะ

0054 นางสาว สมสุดา เพ็ชรแสง

0055 นางสาว พรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี

0056 นาย อดิศักดิ์ นาคชัย

0057 นาย ศราวุธ เทพทอง

0058 นาย กฤษดา ศรสีงา่

0059 นางสาว ประมีนา จันทรัตน์

0060 นางสาว สุภาพร จตุรภิสมาจาร

0061 นางสาว จติราโสภิณ อะช่วยรัมย์

0062 นางสาว ณภัค พรายแย้มแข

0063 นาย วิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ

0064 นางสาว สุชญา บุญเสริม

0065 นางสาว นภิา บุตรดี

0066 นาย ฐานันดร เพ็ชรดี

0067 นางสาว โสภิดา ยี่สุน่สี

0068 นางสาว ดวงพร เอ่ียมสําอางค์

0069 นาย พันธนะ อาศนสุวรรณ์

0070 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง ศศมิา แสสาเหตุ

0071 นาย ภาคภูมิ มัติโก
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล

              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

0072 นางสาว เพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ

0073 นางสาว ณัฐพร สมรักษ์

0074 นางสาว ฐาปนย์ี ชะตางาม

0075 นาย เกริกกฤษณ์ กังแฮ

0076 นางสาว วศนิันท์ ลุ้งใหญ่

0077 นางสาว อนัญญา สุมน

0078 นางสาว ฐาปนย์ี อารอุีดมวงศ์

0079 นาย รวิภาส ศริเิลิศ

0080 นาย อดิเทพ ปะมะ

0081 นางสาว เกวลี อุปมา

0082 นาย เทวมีน เรืองสมบูรณ์

0083 นาย ทรงวิทย์ ดีสีใส

0084 นางสาว น้ําฝน สนิศริิ

0085 นาย ธรีวัฒน์ เรอืงมาก

0086 นางสาว ธัญลักษณ์ อรพล

0087 นางสาว พัชราวิไล วรดษิฐวงษ์

0088 นางสาว ทักษพร ทองขยัน

0089 นางสาว สินีนาท ทาซ้าย

0090 นางสาว ธราพัชร์ ขุนเจรญิ

0091 นาย ภาณุภณ อินเงิน

0092 นางสาว ณชิานันท์ เช้ือโคกสูง

0093 นาย กษมา มุสกิวัตร

0094 นางสาว รุง่นภา คีรวีรรณ

0095 นางสาว พัชรนิทร์ สุวรรณ์

0096 นาย พิทักพงษ์ จันทรด์ี
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              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

0097 นางสาว สุพัตรา ผาคํา

0098 นาย กฤตภาส รังษีวงศ์

0099 นาย ชาญวทิย์ คงทอง

0100 นางสาว มนชนก วงษวิ์จิตร

0101 นาย ภูวิศ เมฆกิจ

0102 นางสาว กาญจนา วันเห่า

0103 นางสาว อังคณา เพ็งปา่แตว้

0104 นาย กริช ศรีพรหมินทร์

0105 นางสาว พัชรกิติ เพ็งสกุล

0106 นางสาว พรปวีณ์ ถริะพงษ์

0107 นาย อภิรัต มณฑา

0108 นางสาว ผกามาศ นอ้งดี

0109 นางสาว รุง่ตะวัน เหมนาไลย

0110 นางสาว สุริวรรณ มูลจันทร์

0111 นาย ภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์

0112 นางสาว ณัฐพร นาเกลอื

0113 นางสาว ภรณน์ภัส ภัคคกาญจนพัฒน์

0114 นาย กนก บุตรโคษา

0115 นางสาว มัณฑณี ศรีจันทร์

0116 นางสาว สยุมพร ปัญญา

0117 นางสาว พิชฎารัตน์ พรมเหลา

0118 นาง จริาพร ใจรื่น

0119 นางสาว กรกมล มีสุข

0120 นางสาว ธนิดา ภักดี

0121 นาย วีรยุทธ ขาวทุง่
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              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

0122 นางสาว ปยินุช กาลพัฒน์

0123 นางสาว สดับพร พรรณบัวตูม

0124 นาย วรพงษ์ กาศลังกา

0125 นาย เอนกพงศ์ สีเขียว

0126 นางสาว ขวัญกมล เขียวพุม่พวง

0127 นางสาว ประกายดาว ขวัญนยิม

0128 นาย นพัิทธ์ ลนีะธรรม

0129 นางสาว สุทธิกานต์ ศรีสดสุข

0130 นางสาว พรสุข พรมวังขวา

0131 นางสาว อนุสรา แกว้เหมือน

0132 นางสาว อัญชลี สุวิทย์วรกุล

0133 นางสาว จรยิา วริยิะกาล

0134 นางสาว จนิตนา วิลาจันทร์

0135 นางสาว สิตานันท์ หล่ําพริ้ง

0136 นางสาว ธัญญารัตน์ พื้นพรม

0137 นาย อดิศักดิ์ สการ

0138 นาง ทัศนีย์ กอโชคชัย

0139 นางสาว พนอ จันทร์ศรีทอง

0140 ว่าท่ีร้อยตรี สุขสวัสดิ์ วงค์หมอก

0141 นางสาว กุสุมา วัฒนสิทธิ์

0142 นางสาว ขวัญดาว กาดใจเข็ม

0143 นางสาว เทพวลี คะนานทอง

0144 นางสาว ชมพูนุช จันทอากาศ

0145 นาย สมคิด สิริรัตน์

0146 นาย ปัญญา ทีบุญมา
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              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

0147 นางสาว อรุณลักษณ์ นยิม

0148 นางสาว อังคณา บุญเจริญ

0149 นางสาว เบญจมาศ เทพที

0150 นาย อิทธพัิฒน์ จิตรบรรจง

0151 นางสาว สริพิร ถนอมเงนิ

0152 นางสาว พัทธ์ธีรา แกว้เกตุกาญจน์

0153 นางสาว สุลสิา นานใส

0154 นาย กฤษขจร แตงอ่อน

0155 นางสาว จุฑารัตน์ โชตศิรี

0156 นางสาว กฤษณา กสกิรรม

0157 นางสาว ปยินุช ศรกีระจา่ง

0158 นางสาว จริวรรณ ศรินิวล

0159 นางสาว ปนัดดา แววเพ็ชร์

0160 นาย ชาตรี อรยิะพิทักษ์

0161 นางสาว ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

0162 ว่าท่ีร้อยตรี บุญสืบ เซ่งบุญตัน๋

0163 นางสาว รุจิรา ศาสนา

0164 นางสาว สุนันทา พลราช

0165 นางสาว รัดเกล้า อู่เงนิ

0166 นาย อนุชิต ข่าทิพย์พาที

0167 นางสาว เพ็ญแข ซ้ายวัด

0168 นางสาว เอกไพลนิ สทิธิกุล

0169 นาย ภูธเรศ กาบคํา

0170 นาย ภาณุวัสน์ เขียวสลับ

0171 นางสาว นุชจรีย์ อินเหมรา
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              ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏบิัติการ

0172 นางสาว ศศิธร ดอนปัด

0173 นางสาว ปานรดา แจ้งสันเทียะ

0174 นางสาว กาญจนา คงเพชรพะเนา

0175 นางสาว กิตติกา คงกล่อม

0176 นางสาว สุพิชชา สุวรรณาภรณ์

0177 นางสาว พรทิพย์ เสววิัฒน์

0178 นาย จรินทร์ หวังข้อกลาง

0179 นางสาว สุภาวดี ตูภู้มิ

0180 นางสาว เอกอนงค์ บุญไชยวงศ์

0181 นางสาว สุภัทราวดี ดภีา

0182 นาย จติตชัิย โฉมบุตร

0183 นาย ชนายุส ฟักสงสกุล

0184 นาย จักรพงษ์ ไศลรวม

0185 นางสาว วรรณรัตน์ คลา้ยนลิ

0186 นาย วรัญญู นนทศิริ

0187 นางสาว พัชรี พูลเพ่ิม

0188 นางสาว วรางคณา สาธุพันธุ์

0189 นางสาว วสุกาญจน์ ดวีรรณ์

0190 นางสาว จติตมิา แกน่อ้วน

0191 นาย ธรีวัฒน์ นรพัฒน์

0192 นาย สุรศักดิ์ มะเดื่อทอง

0193 นางสาว สิตานันท์ สงนุย้

0194 นางสาว ศศิธร สุขปรุง

0195 นาย คัมภีร์ ชลภักดี

0196 นาย วรสฤษดิ์ อินน้อย
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0197 นางสาว เพ็ญพิชชา ชูสง่า

0198 นางสาว วันวิสา ภูไชยศรี

0199 นางสาว สุพินโญ จงคูณกลาง

0200 นาย กฤษฎา จันทรพ์วง

0201 นาย ภิญโญ โกธรรม

0202 นางสาว ปาจารีย์ คงบัน

0203 นาง ปวริศา ดวงสาพล

0204 นางสาว ชนนิกานต์ คําวะรัตน์

0205 นาย สุวิจักษณ์ สวัสดี

0206 นางสาว ฐติาภา ธัญญะพานชิ

0207 นาย กรวิชญ์ เสนทอง

0208 นางสาว พิมพิลัย ขันทรี

0209 นาย สุมาตร อ่อนละม้าย

0210 นางสาว อังคณา หวังมวลกลาง

0211 นางสาว สุภาวรรณ พ่ึงสุข

0212 นางสาว ขนิษฐา พรรณบุตร

0213 นาย พีรวัฒน์ วันสวัสดิ์

0214 นางสาว ตรสีุคนธ์ รุง่อุดมผล

0215 นางสาว จิราภรณ์ จิตประทุม

0216 นางสาว พรสุดา กุหลาบเทียม

0217 นางสาว น้ําทิพย์ กาศรีวิชัย

0218 นาย โยธิน เวชพงษ์

0219 นางสาว อรทัย ศริคุิณ

0220 นางสาว กรีติ พันทะสาร

0221 นาย ศรายุธ ปงกันทา
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0222 นาย งามพล เลิศดุลย์

0223 นาย ไพศาล นรนิทร

0224 นางสาว วงศ์วิไล พัฒนศิริพงศ์

0225 นางสาว ชลดา ประเสรฐิสังข์

0226 นางสาว วรศิรา พรหมนวล

0227 นาย ณทสพล จํารูญศริิ

0228 นางสาว วารุณี กันทากาศ

0229 นางสาว แพรพรรณ เกุตสวัสดิ์

0230 นางสาว วิภาพร พรอินทร์

0231 นางสาว สุดารัตน์ แก้วกับทอง

0232 นาง ศริวิรรณ จันธํารงค์

0233 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง พัธชา บุญหลอ่

0234 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง นภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล

0235 นางสาว ขวัญชนก ทองจาด

0236 นาย ชัชรนิทร์ เป็นบุญ

0237 นางสาว ณัฏฐรัศม์ิ ปินยาโน

0238 นางสาว อรัญญา บุนนาค

0239 นางสาว ศริพัิกตร์ สนสมบัติ

0240 นาย ณัฐพงษ์ สุขชุม

0241 นางสาว ทิพย์วรรณ ชอบจิตร

0242 นางสาว พิมพ์นภิา ใบกุ

0243 นาย พชระ พรหมรักษ์

0244 นางสาว ทัศนาภรณ์ จนิะพรม

0245 นาย กฤษฎา ธรรมกิจ

0246 นางสาว อัจฉราภรณ์ นามเมือง
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0247 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ หาสนาม

0248 นาย นุกานต์ กาญจน์กีรติศักดิ์

0249 นางสาว เจนจริา แกว้โมรา

0250 นาง เปรมกมล เกษบรรจง

0251 นาย ปัณณวัฒน์ ไชยภักษา

0252 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง กชพร มโนรัตน์

0253 นางสาว ธัณย์สิตา วิโรจน์เหมภาส

0254 นาย ชนนท์ เต็มไป

0255 นางสาว ภัทร์สินี วงศ์ศรแีก้ว

0256 นางสาว วิลาสินี หวานแก้ว

0257 นาย ศุภฤกษ์ สบืทมิ

0258 นาย นันทวุฒิ สุนทรวิทย์

0259 นางสาว วิไลวรรณ บัวปลั่ง

0260 นางสาว บุญญิสา น้ําผ้ึง

0261 นางสาว มนสิการ พงษ์พันธ์

0262 นาย ธรีวัฒน์ ศรสีุรพล

0263 นางสาว ชิดชนก สุวรรณเมฆ

0264 นางสาว จงดี เจรญิรูป

0265 นางสาว ณปถัทรภรณ์ จุดโต

0266 นาย พัลลภ มาศพงศ์

0267 นางสาว เตือนใจ เดชบุรัมย์

0268 นาย ชัยรัตน์ กรุยะ

0269 นาย วีระยุทธ์ ประทุมชู

0270 นางสาว สมาภรณ์ สรีาศ

0271 นางสาว วรรณพร พยอม
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0272 นางสาว นิสารัตน์ ทรงเจรญิ

0273 นางสาว ศุภรัตน์ ทองกก

0274 นางสาว ภรณี มณโีชติ

0275 นาย วรุณ จันทรส์วา่ง

0276 นาย วรเมธ อยู่แพ

0277 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชดาพรรณ ปันทา

0278 นางสาว สุพัชภรณ์ ลอ้เรืองสนิ

0279 นางสาว อภิญญา ศรมัีนตะ

0280 นางสาว ทพิยก์มล สนสับ

0281 นางสาว ศุภกานต์ วิไลศิริลักษณ์

0282 นาย ศริสทิธิ์ เอื้อประเสริฐ

0283 นางสาว ตุลาลักษณ์ อาพัดนอก

0284 นาย อิทธิฤทธิ์ ปิ่นทอง

0285 นาย ณรงค์เดช เดชคง

0286 นางสาว เจนจริา ยิ้มแยม้

0287 นาย กฤษดา กฤษมานติ

0288 นางสาว พรพิมล นวลดัว้

0289 นาย ปัญจพล จําปาทพิย์

0290 นาย สุรยิา ใจจันทร์

0291 นาย ปกครอง ธรรมสรางกูร

0292 นางสาว กรณัฐ ภู่ขันเงนิ

0293 นาย ตุลยวัฒน์ หอมภู่

0294 นางสาว สุธาสินี นุน่สังข์

0295 นาย สทิธโิชค ทรัพยป์ระเสรฐิ

0296 นางสาว สุทธิดา ธรรมเกษร
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0297 นางสาว พุทธรักษ์ วงศส์ริชัิย

0298 นางสาว สุจิรา ศรสูงเนนิ

0299 นาย จริายุ พูลทวี

0300 นาย อัครเดช ห้วยหงษ์ทอง

0301 นางสาว นุชดา ใจกระจ่าง

0302 นางสาว วรรณนภา ชาวเฮี้ย

0303 นางสาว เบญจมาภรณ์ วงษ์คําจันทร์

0304 นาย พลาธรณ์ มหาวงศ์

0305 นาย ธํารงรัตน์ ธนภัคพลชัย

0306 นาย พิสฐิ หลา้ภา

0307 นางสาว สาวิตรี เอกะคุณ

0308 นางสาว สุภัค บุนทรรีัตน์

0309 นางสาว ดวงกมล อมรฤทธิ์

0310 นางสาว เพ็ญนภา แจง้กระจ่าง

0311 นางสาว ศุภรนิทร์ บุญโพธ์

0312 นางสาว ศุภิสรา กมิพิทักษ์

0313 นางสาว วราลักษณ์ เนตรทิพย์

0314 นาย ปกาศติ จติตป์ราณี

0315 นาย ตันตกิร พวงสกุล

0316 นางสาว ลัดดา นะคันทา

0317 นาย มนัส ชัยยะนุภาพ

0318 นางสาว ชนสิา สว่างจันทร์

0319 ว่าท่ีรอ้ยตรี ทศพร วรคุตตานนท์

0320 นางสาว จุฑามาศ ธรรมมา

0321 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง พิมพ์ภา โตเอ่ียม
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0322 นางสาว พลอยเครอื แจ่มวิถเีลศิ

0323 นาย กฤษณะ คํ่าคูณ

0324 นาย สกรีน โนฤทธิ์

0325 นางสาว อรวรรณ สดใส

0326 นาย คุณากร สุขนิธิ

0327 นาย พลกฤษณ์ ผิวคล้ํา

0328 นางสาว นลิวรรณ ววิธิชัยกูล

0329 นาย เกยีรตศิักดิ์ ทองจันทร์

0330 นางสาว วรรณพร สังข์ทอง

0331 นาย ลัญจกร สุขสวัสดิ์

0332 นาง ฉวีวรรณ พิมสาร

0333 นางสาว พนุชศดี เย็นใจ

0334 นาย ธนรุจ ฉายแกว้

0335 นางสาว สุธาทิพย์ รุ่งเรือง

0336 นาย ณัฐนนท์ ไชยศักดิ์

0337 นาย พชรกร บุญมงคล

0338 นาย ญาณ อ้วนสงิห์

0339 นาย อนุชิต เมฆสุขใส

0340 ว่าท่ีร้อยตรี เจษฎา บุญจันทร์

0341 นางสาว ชุติมา สามารถ

0342 นาย เสรี สวัสดสิวนยี์

0343 นาย จิรวงศ์ หยงสตาร์

0344 นาย นภัส พาตินธุ

0345 นางสาว อรพินท์ เสอืเหลอืง

0346 นาย วรุณ จุลตะคุ
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0347 นางสาว จตุพร คงทรัพย์

0348 นาย วิโรจน์ สว่างศรสีุทธิกุล

0349 นางสาว จริาภา พลลุน

0350 นาย ธติิ วานชิดิลกรัตน์

0351 นางสาว ศุภาภรณ์ สังหาร

0352 นาย จตุเดช รันจรูญ

0353 นางสาว สุรีรัตน์ อิสสอาด

0354 นางสาว รัตนาวดี เอ่ียมอาจ

0355 นาย พิรุณ วงศ์ชนะ

0356 นางสาว พิชญา มหาคํา

0357 นาย ปฐมพงษ์ วงษ์อําภา

0358 นาย อดิศักดิ์ เหงี่ยมสระน้อย

0359 นางสาว อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

0360 นางสาว วรษิา โพธิบุตร

0361 นาย อรรถพร วารรีัตน์

0362 นางสาว มาละตรีหนึ่ง สีหไกร

0363 นางสาว จารุพรรณ ใจใส

0364 นางสาว ชนันรัตน์ นวลแกว้

0365 นางสาว เทพอัปสร ขันขะ

0366 นางสาว กนกวรรณ เลา้เจรญิฤทธกิุล

0367 นางสาว ญารวี บุญคํา

0368 นาย พัฒนพันธ์ เจอืจันทร์

0369 นางสาว ปวณีธดิา นุ้ยเย็น

0370 นาย วชิรพล คําบูชา

0371 นาย ภาคภูมิ รัตนคช
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0372 นาย สริภพ แกว้สง่ศรี

0373 นางสาว โสรดา ตรชีนะ

0374 ว่าท่ีร้อยตรหีญิง ผกามาศ มีศรี

0375 นาง ศริลิักษณ์ เกศดี

0376 นางสาว นันทช์นก รุง่อนันต์

0377 ว่าท่ีร้อยตรหีญิง กมลณฐพัฒน์ พรมโยชน์

0378 นางสาว ประภาพรรณ โปรง่สันเทียะ

0379 นางสาว สริมีาตร จติปาโล

0380 นาย ไพโรจน์ อินทมาตร์

0381 นางสาว ชาลิตา ตาดช่ืน

0382 นางสาว อิงอร ศิระวงษ์

0383 นาย สุเมธ คณะศรี

0384 นางสาว ชารณิี บัวลอย

0385 นางสาว ศริพิร นาเดื่อ

0386 นางสาว ชฎาพร เพชรประพันธ์

0387 นาย สุธิพงศ์ ยอดราช

0388 นาย ดนยวทิย์ ปัญญาสุ

0389 นาย ณัฐวุธ ศรฤีทธิ์

0390 นางสาว สริธีร แซ่เฉี้ยง

0391 นางสาว เกศิณี เฟื่องสํารวจ

0392 นาย กัญจนณัฏฐ์ บุญดํา

0393 นางสาว ณัฐธิดา ชุมภูรัตน์

0394 นาย ฐณะวัฒน์ ญาตฉิมิพลี

0395 นางสาว ธนษิฐา กันทะวงค์

0396 นาย วาทติ พวงมาลัย
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0397 นางสาว วลัยลักษณ์ ภูรยิากร

0398 ว่าท่ีร้อยตรี จิรายุส นลิจนิดา

0399 นางสาว ช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย

0400 นาย กติตศิักดิ์ ทองวิจิตร์

0401 นางสาว เฉลิมขวัญ พูลวงษ์

0402 นางสาว ชนาเกตุ ภูติวณิชย์

0403 นาย นัฐวุฒิ มงคลลาภ

0404 นาย กติตพิงษ์ พรมจักร์

0405 นาย ภูวไนย แสนสุข

0406 นาย นพพันธ์ เกตุพุฒ

0407 นางสาว ณัฐชยา ผดุงศลิป์

0408 นางสาว ดวงกมล พูลสวัสดิ์

0409 นางสาว พชรภรณ์ คงดอน

0410 นางสาว ภิตนิันท์ วงศม์ะเกลือเกา่

0411 นางสาว สุภาดา นักมวย

0412 นาย นราวิชญ์ ช่างตอ่

0413 นาย พุทธพร โสมบุญเสริม

0414 นาย ณัฐวุฒิ อํานวยนาถพงศ์

0415 นางสาว วัลยา หม่ืนสกุล

0416 นางสาว กนกนวล เครอืวัล

0417 นางสาว หทัยทิพย์ นราแหวว

0418 นาย บัณฑิต เงินสม

0419 นางสาว วรนันท์ สนกันหา

0420 นางสาว อรพรรณ ไชยเลศิ

0421 นางสาว จนิตภา วิจติรจั่น
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0422 นางสาว วรพรรณ หลักฉั่ว

0423 นางสาว ชุติมา อิทธโยภาสกุล

0424 นางสาว ฉันทนา วรกําพล

0425 นางสาว กตณิญา สมสังข์

0426 นางสาว ภัทร์ธีรา บุญทูล

0427 นางสาว ตวงทิพย์ สิทธานัน

0428 นาย ธวัชชัย วงค์กันตา

0429 นางสาว กมลวรรณ พุธวัฒนะ

0430 นางสาว ชุติกาญจน์ ฉลอม

0431 นางสาว สุวรรณา แม่นหมาย

0432 นางสาว เสาวนีย์ มีสนาม

0433 นาย บัณฑิต ทิพย์อักษร

0434 นาย ชยุตม์พนธ์ เพชรธนากติติ

0435 นาย พงษพิ์พัฒ อ่อนธรรม

0436 นางสาว วิไลวรรณ จันทรชู์กลิ่น

0437 นางสาว วชิชุตา คงนาน

0438 นาย ภานุพงศ์ ฤทธิวุฒิพร

0439 นาย ภาณุวรรษ ผิวละมุล

0440 นางสาว กิ่งกาญจน์ ใจบุญธรรม

0441 นางสาว อนติา ดาหลาย

0442 นาย ภราดร บุญพอ

0443 นางสาว วัชราภรณ์ พลศรี

0444 นาย ศรรัก จันทรค์ง

0445 นางสาว พรลักษมี ชมภูพงษ์

0446 นางสาว สุพัดชา ช้างรา้ย
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0447 นางสาว สริธีร พงษน์ัยรัตน์

0448 นาย โอภาส สุขศรี

0449 นาย ปริญญา เกตุแกว้

0450 นางสาว ชนากานต์ แกว้รัตน์

0451 นาย วิเชียร จั่นจํารูญ

0452 นางสาว สตกมล บัวสละ

0453 นาย คทาวุธ กันยามา

0454 นาย ชาครติ รับสมบัติ

0455 นางสาว นิตยา มามิดา

0456 นาย ขวัญชัย ขําวงษ์

0457 นางสาว ชไมพร เกตุโฉม

0458 นางสาว จารรีัตน์ สุวรรณวงษ์

0459 นาย ปวรุตม์ บุญประเสรฐิ

0460 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง พัชรนิทร์ สอนไวย์

0461 นางสาว สุรีย์รัตน์ วอทอง

0462 นาย ภาณุพงศ์ จุลดุลย์

0463 นางสาว วันวิสา ถุงทรัพย์

0464 นางสาว นารรีัตน์ สังข์คํา

0465 นางสาว กมลพร ชัยวิศิษฐ์

0466 นางสาว ณัฐกมล แมดเมือง

0467 นางสาว ยามีรา นันลา

0468 นาย โอภาสพงศ์ ขอบเขตต์

0469 นาย เตชินท์ สามงามน้อย

0470 นาย อภิสทิธิ์ สีหาเสน

0471 นางสาว กัลยา สุขสวัสดิ์
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0472 นาย ณัฐวัฒน์ แดงชะนะ

0473 นางสาว ณัฐชา การพีจน์

0474 นางสาว วลิันดา ปูเต๊ะ

0475 นาย จตุพล สวนสวรรค์

0476 นางสาว ภาวิณี พรมวงษ์

0477 นาย จักรพงศ์ เสาะแสวง

0478 นาย พงศกร กุลพัฒนปรชีา

0479 นางสาว อรพรรณ จันทรแ์กว้

0480 นาย เอกนรินทร์ สุขเกษม

0481 นาย ภูริ นวลแปน้

0482 นาย กติตศิักดิ์ ปัญญา

0483 นางสาว รมยช์ลี เหลอืวัฒนวรรณ

0484 นาย อภิวัฒน์ มาเนียม

0485 นาย อนุสรณ์ ปูเครือ

0486 นาย สทิธชัิย อยูด่ี

0487 นาง ปิยาภรณ์ ธรรมรงรักษ์

0488 นาย ธรีภัทร ซาซุม

0489 นาย กฤษณพงษ์ อุ่นเจริญ

0490 นางสาว สินใจ ดวงสีทอง

0491 นางสาว จุฑามาศ ราชมนตรี

0492 นาย ภูชิต แซ่กง

0493 นางสาว เบ็ญจมาพร ตะวงษ์

0494 นางสาว สมหญิง ศรีทัพไทย

0495 นางสาว ปานจติร วันเปรียงเถาว์

0496 นางสาว พรนภา สาธติภาณุวัฒน์
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0497 นางสาว อรดา ลูกนักรบ

0498 นาย สุภสทิธิ์ บุญเรอืน

0499 นางสาว กรรณกิาร์ สวนผล

0500 นางสาว รจนา ปั้นทองคํา

0501 นางสาว ขนษิฐา สุทธิบริบาล

0502 นางสาว อุทุมพร จันสีทา

0503 นางสาว สายสุดา โภคา

0504 นาย สทิธิพล พนาสุวรรณรัตน์

0505 นาย วัฒนะ โรจนเกษตร

0506 นางสาว นิตยา คล้ายสีทอง

0507 นาย เชวงชัย วังพุทรง

0508 นางสาว จุฑาทิพย์ แก้วไชย

0509 นาง ปรัชญาณี นวลพริ้ง

0510 นางสาว ปรยีานุช โตโคกสูง

0511 นางสาว วชุิตา กันภัย

0512 นาย ชินวัตร พงศกรธนวัฒน์

0513 นาง อารย์ีรัตน์ คําคุณ

0514 นาย สุตพิงษ์ สุรนิทรต์ะ๊

0515 นาย ปรเมนทร์ ศรมีณี

0516 นาย เฉลิมพร แก้วเซ่ง

0517 นางสาว ปวีณา เกง่การ

0518 นาย ประเสรฐิ เพ็ชรผจญ

0519 นางสาว ศริลิักษณ์ สุขเจริญ

0520 นาย ชัยธวัฒน์ หาดแกว้

0521 นางสาว ทาวิณี สารี
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0522 นางสาว สุปาณี นิยมศิลป

0523 นางสาว วราลักษณ์ เย็นใจ

0524 นางสาว วรรณฤดี สุขโต

0525 นางสาว วรรณติา กัลลประวทิย์

0526 นางสาว นมิิตยา เกลื่อนกลาด

0527 นาย ปรชีา ทา้วฐติวิรกุล

0528 นางสาว อรวรรณ ชุมทอง

0529 นาย สราวุธ อ่อนดี

0530 นาย อนุวัตร สูงติวงศ์

0531 นางสาว ศุทธินี ไชยแก้ว

0532 นาย วรรณวัฒน์ รอดเมือง

0533 นางสาว อัจฉราพร มะณีชัย

0534 นาย ทศพล แพทยชั์ยโย

0535 นาย วีรยุทธ บุญเพ็ง

0536 นางสาว อังสุมา พิณทอง

0537 นาย สรวัช หนูพินติร์

0538 นางสาว ธิติมา เลาหสินณรงค์

0539 นาย เมธากุล ไชยวรรณ

0540 นางสาว ชัญญนษิฐ์ หอมจันทร์

0541 นางสาว วราภรณ์ จันทบูรณ์

0542 นาย บุญฤทธิ์ วิจิตร

0543 นางสาว พัชรา ไชยารุ่งยศ

0544 นางสาว พรประภา อนุกูล

0545 นางสาว เบญจมาศ ศาลานอ้ย

0546 นางสาว วนดิา แก้วเกิด
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0547 นางสาว สมฤดี จั่นบุปผา

0548 นาย ชนะเลศิ เทยีนศริิ

0549 นาย กฤตศลิป์ แยม้มูล

0550 นาย กฤษณพงศ์ ข่มอาวุธ

0551 นางสาว ภาวินี หังษา

0552 นางสาว โชติรส พงษ์ปราโมทย์

0553 นาย ทรงพล โพธิ์พันธุ์

0554 นาย ดํารงศักดิ์ เฮงสว่าง

0555 นางสาว ทัศนีย์ วัยคุณา

0556 นางสาว ศริกิัญญา เชาวมัย

0557 นาย โชคชัย อินทร์นอก

0558 นางสาว สุชาดา ดนีนุย้

0559 นางสาว ปรางศว์ลัย ชนะชัย

0560 นาย ทรงเดช ทรงกติพิิศาล

0561 นาย ธติพิงศ์ วงศว์ฑิูรวัฒนะ

0562 นางสาว อภิญญาภัฑร์ บุญสว่าง

0563 นางสาว ญาณิศา จันทรช่์วง

0564 นางสาว สุขุมา นลิวัตร

0565 นางสาว ธนิภัทร ริมฝาย

0566 นางสาว ภัทรจาริน ทองเพ็ง

0567 นางสาว สุธรรมา ทองคล้าย

0568 นางสาว รัตนวดี ชารีวาร

0569 นางสาว ณัฐธิดา เสติ

0570 นางสาว โชคดี คันธวัน

0571 นางสาว ฐานวดี ศักดาศรี
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0572 นาย ธรีศักดิ์ โคทนา

0573 นางสาว จารุวรรณ แกว้จอหอ

0574 นาย ปยิะนัฐ ปิ่นทกูล

0575 นาย ธนาพล  เลิศวุฒิกุล

0576 นาย อภิวัฒน์ มุ่งรม่กลาง

0577 นาย ตะวัน เทพเสาร์

0578 นางสาว ดารัตน์ อินศทิร

0579 นาย สุรศักดิ์ อบอุ่น

0580 นางสาว พนติตน์าฏ กังหัน

0581 นางสาว อัญชิษฐา แจม่จํารัส

0582 นางสาว สุกัญญา รอดเพ็งสังคหะ

0583 นางสาว ฐติาภา เวยีงคํา

0584 นางสาว พรศริิ สัตยาคุณ

0585 นางสาว ปาจรีย์ วงศ์วชิมาเภท

0586 นางสาว ประวีณา ลวงสวาส

0587 นาย จักรพงศ์ ด้วงพันธุ์

0588 นาย ยุทธภูมิ หยดยอ้ย

0589 นางสาว บุญรว่ม ขุนอินทร์

0590 นางสาว อรพรรณ สบืศรี

0591 นางสาว ชฎาพร สุพงษ์

0592 นาย ปฏิวัติ ฮามพิทักษ์

0593 นาย สุริยา ธนะวงค์

0594 นาย ณัฐพล มะลา

0595 นาย บรรพต รักคุณ

0596 นาย ศักย์วริษฐ์ อินตาพรม
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0597 นาย ภาณุวัฒน์ ผ่องศรี

0598 นาย วิศรุต สูญพ้นไร้

0599 นาย มุมีน มาลนิี

0600 นาง นุชนาถ พันธัง

0601 นาย วิษณุวิชญ์ ทองอ่อน

0602 ว่าท่ีรอ้ยตรี ปราชญ์สริิ ใจตรง

0603 นาย สปิปกร รอ่นทองชัย

0604 นางสาว ภัทราพรรณ เสตา

0605 นางสาว ฐติาพร สุขอ่ิม

0606 นางสาว สโรชินี วิหะกะรัตน์

0607 นางสาว พรพิมล คงเฉลิม

0608 นางสาว ฐติมิา ภู่มาก

0609 นางสาว ศุภมาศ เชาวะเจรญิ

0610 นาย อักษร มานะวงศ์

0611 นางสาว กมลเนตร จันทรแ์กว้

0612 นาย ธนลภย์ ปูรณะหริัญ

0613 นาย คงกฤช นวลจันทรค์ง

0614 นาย ณัฐมันต์ มีบุญ

0615 นาย สุฟวัน ดาเล็ง

0616 นาย สุรเชษฐ์ เรืองมาก

0617 นางสาว ดารารัตน์ สงลา

0618 นาย พิชัย ป้ันสุวรรณ์

0619 นางสาว กิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์

0620 นางสาว วาสนา เพชรประดับ

0621 นาย ศริชัิย ดว้งเงนิ
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0622 นาง กนกวรรณ คุม้ทอง

0623 นาย ศุภกจิ เหมือนพิมทอง

0624 นางสาว นภาพร เค้ามิม

0625 นางสาว ศิริวารี เมืองมีบัว

0626 นาย พิธีกร สุภาวงศ์

0627 นาย นเคนทร์ กวีธนาธรรม

0628 นางสาว ณภัทรชนน สีนวนดํา

0629 นาย เกรียงศักดิ์ ประกอบกุล

0630 นางสาว สลลิลา บุญเทียม

0631 นาย กฤษฎา เมฆิน

0632 นาย เดชา ทพิยอั์กษร

0633 นางสาว ธนธร ฉายสุวรรณ

0634 นาย วิทวัส เขียวบาง

0635 นาย อิทธชัิย จ้อยจินดา

0636 นาย ฉัตรชัย ปันแก้ว

0637 นาย วัชร แกว้มุนตรี

0638 นาย ศักรนิทร์ รักไทย

0639 นางสาว วรีะนุช ดวงพลจันทร์

0640 นางสาว ชุตมิน โพธิ์ทอง

0641 นาย ศรายุธ ศรดีี

0642 นาง ขนษิฐา สุขสวัสดิ์

0643 นาย สมานมิตร สุขสวัสดิ์

0644 นาย นัฐพงษ์ โสภิตชา

0645 นางสาว สุภัชญา เวชวิฐาน

0646 นางสาว วิภาดา สว่างแสง
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0647 นาย เรอืงชุณห์ เล้าบัณฑิต

0648 นางสาว กรณิการ์ วงษ์มิตรแท้

0649 นางสาว วราภรณ์ ไชยสมุทร

0650 นางสาว เปี่ยมพร ศรีประทัย

0651 นางสาว สุวิชาดา อนุสุเรนทร์

0652 นางสาว วริัชตต์า ปานดษิฐ

0653 นางสาว ศศธิกาญจน์ นอ้ยบําเหน็จ

0654 นางสาว สุทธิภา รัตนพงษพ์ร

0655 นาย กฤตพิร เที่ยงธรรม

0656 นาย สาคเรศ ชูมณี

0657 นาย มนัส พิมพ์รัตน์

0658 นาย ฉัตรฐพล เรอืงเจรญิ

0659 นาย เฉลมิชัย เกดิผล

0660 นางสาว เบญจวรรณ รักอักษร

0661 นางสาว พันทวิา แสงอบ

0662 นาย ปยิพล สันติวรานนท์

0663 นาย วศนิ หนวดพรม

0664 นางสาว พิมพ์ชนก ธนิกานนท์

0665 นาย รักชัย เกยีรตเิมธา

0666 นาย กฤตพร อุตรา

0667 นางสาว นชิา เปาวรัตน์

0668 นางสาว ทพิยรัตน์ บุญช้าง

0669 นางสาว รัชนีวรรณ สะท้าน

0670 นาย ปฐมพงษ์ สินโพธิ์

0671 นางสาว จติตมิา คงคาสวัสดิ์
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0672 ว่าท่ีรอ้ยตรี อรรถพล คําจันทร์

0673 นางสาว กมลนัทธ์ มรกตศรวีรรณ

0674 นาย ธนบดี รอดสนิ

0675 นางสาว ชิดชนก ปราบทุกข์

0676 นาย วัชรพงษ์ โพนคําหล

0677 นางสาว อุไรวรรณ ชาตสิุวรรณ์

0678 นางสาว เบญจมาส ชูเหล็ก

0679 นาย ชาญชัย พลอยศรี

0680 นาย ถาวร สุทธหลวง

0681 นางสาว ลลิต จันทร์เรือง

0682 นางสาว จารวี เล็กสุขศรี

0683 นาย ยุทธพงษ์ แก้วบุญ

0684 นาย ปณิธาน พินิตปวงชน

0685 นาย สุรเชษฐ์ เจรญิอรุณตระกูล

0686 นาย รัฐธยี์ ศรแีสง

0687 นาย นที นิลสุม่

0688 นาย จักรพงษ์ ยอดจติร

0689 นางสาว ดารกิา ผิวฝ้าย

0690 นาย กรัณย์ธร ทุ่นศิริ

0691 นางสาว จดิาภา แสงสุริยา

0692 นาย อิสราพงษ์ ชวดนุช

0693 นาย กอ้งภพ จักรแก้ว

0694 นางสาว สิรินุช ป่ายาง

0695 นางสาว กชกร ทุมสอน

0696 นาย วรีะพงศ์ ปัตแวว
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0697 นาย จักกฤช กอไคร้

0698 นาย ศตวรรษ แรมช่ืน

0699 นางสาว พิมลพรรณ เช้ือเมืองพาน

0700 นาย สุรเสกข์ ขําคม

0701 นางสาว เกศสุดา เอกนิคม

0702 นางสาว ณัฐณชิา อุตรชน

0703 นาย พีรวิชญ์ บุญเสริม

0704 นาย ศิวกร ประมุทา

0705 นางสาว พัชรี ยศปัญญา

0706 นางสาว ศรัญญา ชาเวียง

0707 นาย ปัณภัทร์ ว่องไว

0708 นาย พีรวชิญ์ อมรตยิางกูร

0709 นาย สมสทิธิ์ วงศรี

0710 นางสาว สุภาวดี จติตว์รจนิดา

0711 นางสาว บุญสติา ธบิดี

0712 นางสาว พนดิา เพชรสุวรรณ

0713 นางสาว กัญญรัตน์ อินตาพวง

0714 นางสาว รพีพร ใบยา

0715 นางสาว ธนาพร ถาวร

0716 นางสาว ศุภัชฎา หาญชนะ

0717 นาย วรกฤษ พูลบุญ

0718 นางสาว ภารดี พันธุ์ศรวีรพงษ์

0719 นางสาว พิมพ์พณี เจริญพันธุ์

0720 นางสาว อัจฉรา พรมสุวรรณ

0721 นาย ประทปี กาศเจรญิ
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0722 นาย ปฐมพงศ์ ปวงคํา

0723 นาย ณัฐพล พิมพ์สอน

0724 นาย ธนวัฒน์ กติเิวชโภคาวัฒน์

0725 นาย ชยา เทพบํารุง

0726 นางสาว สุภาวดี แสงพิทักษ์

0727 นางสาว สุนันทณิี โพธิ์เกิด

0728 นาย บุญช่วย ปักษี

0729 นาย ภาณุพงศ์ คงดํา

0730 นาย ณัฐพงศ์ คงกระพันธ์

0731 นาย วรัญญู ช้างเพ็ง

0732 นาย ณัฐกติติ์ การรัตน์

0733 นางสาว ธนพร จริมงคลการ

0734 นาย จริวัฒน์ ทาเทพ

0735 นาย ชิตพัินธ์ พยายาม

0736 นาย ชัชวาล ไชยชนะ

0737 นาย กติตธิัช สัจจากุล

0738 นาย ปองพล ชูโฉม

0739 นาย ณัฐพงศ์ เอกศิริพงษ์

0740 นาย อภิสทิธิ์ เสนาวงค์

0741 นางสาว สุภัค สุวรรณธาดา

0742 นาย ภูรนิทร์ สขิรไีพศาล

0743 นางสาว ธันยพร บังใบ

0744 นางสาว ฉัตรฑิพร เลขะวัฒนะ

0745 นางสาว อัจฉราภรณ์ สัญหาธรรม

0746 นาง จริยา ปัตแวว
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0747 นางสาว สิริณณา กู้เกยีรตดิํารงกุล

0748 นางสาว สาวิตรี เช้ือพงษ์

0749 นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิลารัตน์

0750 นาง วารุณี สุทธิสาร

0751 นาย กฤติพนธ์ จันทร์สง่า

0752 นางสาว ชุตกิาญจน์ ฤาเดช

0753 ว่าท่ีรอ้ยตรหีญิง ณัฐธยาน์ โพธิ์ทอง

0754 นาย สุรศักดิ์ วิเศษสิงห์

0755 นางสาว ศศิธร คําอู

0756 นางสาว พิชญา ตันสกุล

0757 นาย ไตรรัตน์ รวมสุข

0758 นางสาว จุฑามาศ รอดสวัสดิ์

0759 นางสาว ชยิสรา แปนบ้าน

0760 นางสาว รตยา จุมปาทอง

0761 นาย เอกพงษ์ ธนะวัติ

0762 นางสาว ปวณีา บาดาล

0763 นางสาว เทพา ผุดผ่อง

0764 นางสาว กรรณกิาร์ บุญม่ัน

0765 นาย ณพล อนุตตรังกูร

0766 นาง ยุวดี อนุตตรังกูร

0767 นาย ศักดิ์ศรี หงษ์วิเศษ

0768 นางสาว อังคณา เรอืงบุรี

0769 นาย บรรจบ ชีพรับสุข

0770 นาย อนุชิต สุกหอม

0771 นาย พัชรพล ชาหวา้
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0772 นางสาว ชนัดดา เกงชัยภูมิ

0773 นางสาว ปยิะธดิา สาสดีา

0774 นางสาว พัชรี กรีถาวร

0775 นาย สุรมงคล ศริพิล

0776 นาย พีรณัฐ ชัยณรงค์

0777 นางสาว ขวัญเนตร ทองศรี

0778 นางสาว สาธกิา นาวีระ

0779 นางสาว อาภาภรณ์ ทองเสงี่ยม

0780 นางสาว เพชรรัตน์ ดีแก้ว

0781 นาย อนุชิต คนแคลว้

0782 นาย ปรญิญ์ พันธง์าม

0783 นาย นราพงษ์ แสงราม

0784 นางสาว เยาวลักษณ์ ขูลี

0785 นางสาว เกษศณี พรมมี

0786 นางสาว อินทริา ตราชู

0787 นางสาว วภิาวรรณ แสนจันทร์

0788 นางสาว เฉลิมขวัญ พงษพิ์ชิต

0789 นางสาว ปวรศิา ขุนเหล็ง

0790 นาย ณัฐพงค์ โกสิทธิ์

0791 นาย ชญา ศศิภัทรกุล

0792 นางสาว นิรินทร เกี่ยวม่าน

0793 นาย พัฒนา ยวิคิม

0794 นาย กติติ กันจันวงศ์

0795 นาย ณัฐพงษ์ วงค์สายแกว้

0796 นางสาว สุภาวดี ตงิสะ
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0797 นางสาว มานิดา อุณหะจิรังรักษ์

0798 นาย อานนท์ รกไพร

0799 นางสาว ชุลพีร จารุจินดา

0800 นางสาว ปัทมวรรณ จอมชัย

0801 นาย วชร สุรเชษฐพงษ์

0802 นางสาว หงษ์ฟ้า ใบบ้ง

0803 นางสาว ศรินทรา เหล่าจั่น

0804 นางสาว อาทิตยา ศรินิอ้ย

0805 นาย ณฐพล พชรกาญจนกุล

0806 นางสาว ทิพย์วรรณ ปทุมลอ่งทอง

0807 นางสาว อําไพ คําโสภา

0808 นางสาว มัทรียา ฮีมวิเศษ

0809 นาย ยุทธนา คงสมโอษฐ์

0810 นางสาว สุภัสสร สุนทรวิภาต
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