






   แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันท่ี    18      พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

0001 นางสาวพรศิร ินิธิเศรษฐ์

0003 นายเชาวลิน พวงนุย้

0004 นายวสุธา ปัญญาใส

0005 นางสาวจันทร์จิรา มูลแก้ว

0006 นายปิยะพงษ ์วรรณา

0008 นางสาวนิโลบล มีศรี

0009 นางสาวกรรณิการ์ ดุมา

0010 นางสาวสิริมา ขวัญจันทร์

0011 นายรมินทริ์ มหาปั้น

0012 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุนทร

0013 นางสาววิภารัตน ์จีนเม๋ง

0014 นางสาวกนกวรรณ สุขทวี

0015 นายฉัตรชัย โลหิตหาญ

0017 นางสาวอาภาวรรณ แสนคําภา

0018 นางสาวจารุวรรณ เขียวทอง

0019 นางสาววรรณกนก ชัยพันธ์

0021 นายสถาวิทย ์สุวรรณรัตน์

0022 นายพีร พวงมาลี

0023 นายคนุพงษ ์งามเนตร

0025 นางสาวสุพัตรา มาแปะ

0026 นางสาวกรรณิกา เช้ือทอง

0027 นางสาวศิรินภา กิติวงค์

0028 นายพนิน สินธวารักษ์

0029 นายพีรวัฒน ์คําล้ําเลิศ

0031 นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ

0032 นางสาวพรรษกร เนียมสวัสดิ์

0033 นายครรชิตพล พรรณสาร

             รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งนักวชิาการป่าไม้ปฏิบัตกิาร
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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

0034 นายสิทธิโชค กล่อมวิญญา

0035 นางสาวแคทรียา แสนคํา

0036 นายธนาพงษ ์นุ่นลอย

0037 นางสาวมัณฑนา จันทร์เนย

0038 นางสาวดวงพร พันธุ์สาคร

0039 นายอานันท์ เชื้อไพบูลย์

0040 นางสาวชุติกานต ์หุตะแสงชัย

0041 นางสาวอุษา เชิดชู

0042 นางสาวเบญจวรรณ มงคลธนารักษ์

0043 นายปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา

0044 นายสุรชัย ดําเล็ก

0045 นางสาวจิตติมา โพธิ์แสง

0046 นายศรุต ศุภโชติการกุล

0047 นายสหรัฐ แก้วมุกดา

0049 นายบัญชร อ่อนศรี

0050 นางสาวอาทิตยา อนุสรณ์

0051 นายมงคล ปุ่นยิ้ม

0052 นางพิมรดา ประทุมเหง่า

0053 นายสุรศักดิ์ อัคคะปะชะ

0054 นางสาวสมสุดา เพ็ชรแสง

0055 นางสาวพรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี

0056 นายอดิศักดิ์ นาคชัย

0058 นายกฤษดา ศรีสง่า

0059 นางสาวประมีนา จันทรัตน์

0062 นางสาวณภัค พรายแย้มแข

0063 นายวิชญ์ณัช ภูมิพีระวิภพ

0064 นางสาวสุชญา บุญเสริม

0065 นางสาวนิภา บุตรดี

0066 นายฐานันดร เพ็ชรดี

0067 นางสาวโสภิดา ยี่สุ่นสี

0068 นางสาวดวงพร เอี่ยมสําอางค์
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0069 นายพันธนะ อาศนสุวรรณ์

0070 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิมา แสสาเหตุ

0071 นายภาคภูม ิมัติโก

0072 นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ

0073 นางสาวณัฐพร สมรักษ์

0074 นางสาวฐาปนีย ์ชะตางาม

0075 นายเกริกกฤษณ์ กังแฮ

0077 นางสาวอนัญญา สุมน

0079 นายรวิภาส ศิริเลิศ

0080 นายอดิเทพ ปะมะ

0081 นางสาวเกวล ีอุปมา

0082 นายเทวมีน เรืองสมบูรณ์

0083 นายทรงวิทย ์ดีสีใส

0084 นางสาวน้ําฝน สินศิริ

0085 นายธีรวัฒน ์เรืองมาก

0086 นางสาวธัญลักษณ์ อรพล

0087 นางสาวพัชราวิไล วรดิษฐวงษ์

0088 นางสาวทักษพร ทองขยัน

0090 นางสาวธราพัชร์ ขุนเจริญ

0091 นายภาณุภณ อินเงิน

0092 นางสาวณิชานันท์ เชื้อโคกสูง

0093 นายกษมา มุสิกวัตร

0094 นางสาวรุ่งนภา คีรีวรรณ

0096 นายพิทักพงษ ์จันทร์ดี

0097 นางสาวสุพัตรา ผาคํา

0098 นายกฤตภาส รังษีวงศ์

0099 นายชาญวิทย์ คงทอง

0100 นางสาวมนชนก วงษ์วิจิตร

0101 นายภูวิศ เมฆกิจ

0102 นางสาวกาญจนา วันเห่า

0103 นางสาวอังคณา เพ็งป่าแต้ว
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0104 นายกริช ศรีพรหมินทร์

0105 นางสาวพัชรกติ ิเพ็งสกุล

0106 นางสาวพรปวีณ ์ถิระพงษ์

0107 นายอภิรัต มณฑา

0109 นางสาวรุ่งตะวัน เหมนาไลย

0110 นางสาวสุริวรรณ มูลจันทร์

0111 นายภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์

0112 นางสาวณัฐพร นาเกลือ

0113 นางสาวภรณ์นภัส ภัคคกาญจนพัฒน์

0115 นางสาวมัณฑณ ีศรีจันทร์

0116 นางสาวสยุมพร ปัญญา

0117 นางสาวพิชฎารัตน ์พรมเหลา

0118 นางจิราพร ใจรื่น

0119 นางสาวกรกมล มีสุข

0120 นางสาวธนิดา ภักดี

0121 นายวีรยุทธ ขาวทุง่

0122 นางสาวปิยนุช กาลพัฒน์

0124 นายวรพงษ ์กาศลังกา

0125 นายเอนกพงศ์ สีเขียว

0126 นางสาวขวัญกมล เขียวพุ่มพวง

0127 นางสาวประกายดาว ขวัญนิยม

0128 นายนิพัทธ ์ลีนะธรรม

0129 นางสาวสุทธิกานต์ ศรีสดสุข

0130 นางสาวพรสุข พรมวังขวา

0131 นางสาวอนุสรา แก้วเหมือน

0133 นางสาวจริยา วิริยะกาล

0135 นางสาวสิตานันท์ หล่ําพริ้ง

0136 นางสาวธัญญารัตน ์พื้นพรม

0138 นางทัศนีย ์กอโชคชัย

0140 ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์ วงค์หมอก

0142 นางสาวขวัญดาว กาดใจเข็ม
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0146 นายปัญญา ทีบุญมา

0147 นางสาวอรุณลักษณ์ นิยม

0148 นางสาวอังคณา บุญเจริญ

0150 นายอิทธิพัฒน ์จิตรบรรจง

0152 นางสาวพัทธ์ธีรา แก้วเกตุกาญจน์

0158 นางสาวจิรวรรณ ศิรินวล

0159 นางสาวปนัดดา แววเพ็ชร์

0161 นางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

0162 ว่าที่ร้อยตรีบุญสืบ เซ่งบุญตัน๋

0163 นางสาวรุจิรา ศาสนา

0164 นางสาวสุนันทา พลราช

0165 นางสาวรัดเกล้า อู่เงิน

0166 นายอนุชิต ข่าทิพย์พาที

0167 นางสาวเพ็ญแข ซา้ยวัด

0168 นางสาวเอกไพลิน สิทธิกุล

0169 นายภูธเรศ กาบคํา

0170 นายภาณุวัสน ์เขียวสลับ

0171 นางสาวนุชจรีย์ อินเหมรา

0172 นางสาวศศิธร ดอนปัด

0173 นางสาวปานรดา แจ้งสันเทียะ

0175 นางสาวกิตติกา คงกล่อม

0176 นางสาวสุพิชชา สุวรรณาภรณ์

0177 นางสาวพรทิพย์ เสวิวัฒน์

0180 นางสาวเอกอนงค ์บุญไชยวงศ์

0182 นายจิตติชัย โฉมบุตร

0183 นายชนายุส ฟักสงสกุล

0184 นายจักรพงษ ์ไศลรวม

0185 นางสาววรรณรัตน ์คล้ายนิล

0187 นางสาวพัชรี พูลเพิ่ม

0188 นางสาววรางคณา สาธุพันธุ์

0189 นางสาววสุกาญจน ์ดีวรรณ์

5/17



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

0190 นางสาวจิตติมา แก่นอ้วน

0191 นายธีรวัฒน ์นรพัฒน์

0192 นายสุรศักดิ์ มะเดื่อทอง

0193 นางสาวสิตานันท์ สงนุย้

0195 นายคัมภีร์ ชลภักดี

0197 นางสาวเพ็ญพิชชา ชูสง่า

0199 นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง

0202 นางสาวปาจารีย ์คงบัน

0203 นางปวริศา ดวงสาพล

0204 นางสาวชนนิกานต์ คําวะรัตน์

0205 นายสุวิจักษณ์ สวัสดี

0206 นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช

0207 นายกรวิชญ ์เสนทอง

0208 นางสาวพิมพิลัย ขันทรี

0209 นายสุมาตร อ่อนละม้าย

0210 นางสาวอังคณา หวังมวลกลาง

0212 นางสาวขนิษฐา พรรณบุตร

0213 นายพีรวัฒน ์วันสวัสดิ์

0214 นางสาวตรีสุคนธ ์รุ่งอุดมผล

0215 นางสาวจิราภรณ ์จิตประทุม

0216 นางสาวพรสุดา กุหลาบเทียม

0218 นายโยธิน เวชพงษ์

0219 นางสาวอรทัย ศิริคุณ

0220 นางสาวกีรต ิพันทะสาร

0221 นายศรายุธ ปงกันทา

0222 นายงามพล เลิศดุลย์

0223 นายไพศาล นรินทร

0225 นางสาวชลดา ประเสรฐิสังข์

0227 นายณทสพล จํารูญศิริ

0229 นางสาวแพรพรรณ เกุตสวัสดิ์

0230 นางสาววิภาพร พรอินทร์

6/17



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

0231 นางสาวสุดารัตน ์แก้วกับทอง

0232 นางศิริวรรณ จันธํารงค์

0233 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัธชา บุญหล่อ

0235 นางสาวขวัญชนก ทองจาด

0236 นายชัชรินทร ์เป็นบุญ

0239 นางสาวศิริพักตร์ สนสมบัติ

0240 นายณัฐพงษ ์สุขชุม

0241 นางสาวทิพย์วรรณ ชอบจิตร

0242 นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ

0243 นายพชระ พรหมรักษ์

0244 นางสาวทัศนาภรณ ์จินะพรม

0246 นางสาวอัจฉราภรณ ์นามเมือง

0247 นางสาวปิ่นปินัทธ ์หาสนาม

0248 นายนุกานต์ กาญจน์กีรติศักดิ์

0249 นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา

0250 นางเปรมกมล เกษบรรจง

0254 นายชนนท์ เต็มไป

0255 นางสาวภัทร์สินี วงศ์ศรีแก้ว

0256 นางสาววิลาสิน ีหวานแก้ว

0259 นางสาววิไลวรรณ บัวปลั่ง

0263 นางสาวชิดชนก สุวรรณเมฆ

0264 นางสาวจงด ีเจริญรูป

0266 นายพัลลภ มาศพงศ์

0267 นางสาวเตือนใจ เดชบุรัมย์

0269 นายวีระยุทธ ์ประทุมชู

0270 นางสาวสมาภรณ์ สีราศ

0271 นางสาววรรณพร พยอม

0273 นางสาวศุภรัตน ์ทองกก

0274 นางสาวภรณ ีมณีโชติ

0275 นายวรุณ จันทร์สว่าง

0276 นายวรเมธ อยู่แพ
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0279 นางสาวอภิญญา ศรีมันตะ

0283 นางสาวตุลาลักษณ์ อาพัดนอก

0284 นายอิทธิฤทธิ์ ปิ่นทอง

0285 นายณรงค์เดช เดชคง

0287 นายกฤษดา กฤษมานิต

0288 นางสาวพรพิมล นวลดัว้

0289 นายปัญจพล จําปาทพิย์

0291 นายปกครอง ธรรมสรางกูร

0293 นายตุลยวัฒน์ หอมภู่

0295 นายสิทธิโชค ทรัพย์ประเสริฐ

0296 นางสาวสุทธิดา ธรรมเกษร

0300 นายอัครเดช ห้วยหงษ์ทอง

0301 นางสาวนุชดา ใจกระจ่าง

0302 นางสาววรรณนภา ชาวเฮี้ย

0304 นายพลาธรณ ์มหาวงศ์

0305 นายธํารงรัตน ์ธนภัคพลชัย

0306 นายพิสิฐ หล้าภา

0308 นางสาวสุภัค บุนทรีรัตน์

0309 นางสาวดวงกมล อมรฤทธิ์

0310 นางสาวเพ็ญนภา แจ้งกระจ่าง

0311 นางสาวศุภรินทร์ บุญโพธ์

0313 นางสาววราลักษณ์ เนตรทิพย์

0314 นายปกาศิต จิตต์ปราณี

0316 นางสาวลัดดา นะคันทา

0318 นางสาวชนิสา สว่างจันทร์

0321 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ภา โตเอี่ยม

0324 นายสกรีน โนฤทธิ์

0325 นางสาวอรวรรณ สดใส

0327 นายพลกฤษณ์ ผิวคล้ํา

0328 นางสาวนิลวรรณ วิวิธชัยกูล

0329 นายเกียรติศักดิ์ ทองจันทร์
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0330 นางสาววรรณพร สังข์ทอง

0331 นายลัญจกร สุขสวัสดิ์

0332 นางฉวีวรรณ พิมสาร

0333 นางสาวพนุชศด ีเย็นใจ

0336 นายณัฐนนท์ ไชยศักดิ์

0337 นายพชรกร บุญมงคล

0338 นายญาณ อ้วนสิงห์

0340 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา บุญจันทร์

0341 นางสาวชุติมา สามารถ

0342 นายเสรี สวัสดิสวนีย์

0345 นางสาวอรพินท์ เสือเหลือง

0347 นางสาวจตุพร คงทรัพย์

0348 นายวิโรจน ์สว่างศรีสุทธิกุล

0351 นางสาวศุภาภรณ ์สังหาร

0352 นายจตุเดช รันจรูญ

0353 นางสาวสุรีรัตน ์อิสสอาด

0354 นางสาวรัตนาวดี เอี่ยมอาจ

0355 นายพิรุณ วงศ์ชนะ

0359 นางสาวอภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

0360 นางสาววริษา โพธิบุตร

0361 นายอรรถพร วารีรัตน์

0362 นางสาวมาละตรีหนึ่ง สีหไกร

0363 นางสาวจารุพรรณ ใจใส

0364 นางสาวชนันรัตน ์นวลแก้ว

0365 นางสาวเทพอัปสร ขันขะ

0366 นางสาวกนกวรรณ เล้าเจริญฤทธิกุล

0367 นางสาวญารว ีบุญคํา

0368 นายพัฒนพันธ ์เจือจันทร์

0369 นางสาวปวีณธิดา นุ้ยเย็น

0370 นายวชิรพล คําบูชา

0371 นายภาคภูม ิรัตนคช
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0372 นายสิรภพ แก้วส่งศรี

0373 นางสาวโสรดา ตรีชนะ

0382 นางสาวอิงอร ศิระวงษ์

0383 นายสุเมธ คณะศรี

0384 นางสาวชาริณ ีบัวลอย

0385 นางสาวศิริพร นาเดื่อ

0387 นายสุธิพงศ์ ยอดราช

0388 นายดนยวิทย์ ปัญญาสุ

0389 นายณัฐวุธ ศรีฤทธิ์

0390 นางสาวสิรีธร แซ่เฉี้ยง

0391 นางสาวเกศิณ ีเฟื่องสํารวจ

0392 นายกัญจนณัฏฐ์ บุญดํา

0393 นางสาวณัฐธิดา ชุมภูรัตน์

0394 นายฐณะวัฒน ์ญาติฉิมพลี

0395 นางสาวธนิษฐา กันทะวงค์

0396 นายวาทิต พวงมาลัย

0398 ว่าที่ร้อยตรีจิรายุส นิลจินดา

0400 นายกิตติศักดิ์ ทองวิจิตร์

0403 นายนัฐวุฒ ิมงคลลาภ

0404 นายกิตติพงษ ์พรมจักร์

0406 นายนพพันธ ์เกตุพุฒ

0407 นางสาวณัฐชยา ผดุงศิลป์

0409 นางสาวพชรภรณ ์คงดอน

0410 นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า

0411 นางสาวสุภาดา นักมวย

0413 นายพุทธพร โสมบุญเสริม

0414 นายณัฐวุฒ ิอํานวยนาถพงศ์

0415 นางสาววัลยา หมื่นสกุล

0418 นายบัณฑิต เงินสม

0420 นางสาวอรพรรณ ไชยเลิศ

0424 นางสาวฉันทนา วรกําพล
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0425 นางสาวกติณญา สมสังข์

0426 นางสาวภัทร์ธีรา บุญทูล

0428 นายธวัชชัย วงค์กันตา

0430 นางสาวชุติกาญจน์ ฉลอม

0431 นางสาวสุวรรณา แม่นหมาย

0437 นางสาววิชชุตา คงนาน

0439 นายภาณุวรรษ ผิวละมุล

0442 นายภราดร บุญพอ

0443 นางสาววัชราภรณ์ พลศรี

0445 นางสาวพรลักษมี ชมภูพงษ์

0446 นางสาวสุพัดชา ช้างร้าย

0448 นายโอภาส สุขศรี

0449 นายปริญญา เกตุแก้ว

0450 นางสาวชนากานต์ แก้วรัตน์

0451 นายวิเชียร จ่ันจํารูญ

0452 นางสาวสตกมล บัวสละ

0453 นายคทาวุธ กันยามา

0454 นายชาคริต รับสมบัติ

0455 นางสาวนิตยา มามิดา

0457 นางสาวชไมพร เกตุโฉม

0458 นางสาวจารีรัตน ์สุวรรณวงษ์

0460 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร ์สอนไวย์

0464 นางสาวนารีรัตน ์สังข์คํา

0465 นางสาวกมลพร ชัยวิศิษฐ์

0466 นางสาวณัฐกมล แมดเมือง

0467 นางสาวยามีรา นันลา

0470 นายอภิสิทธิ์ สีหาเสน

0471 นางสาวกัลยา สุขสวัสดิ์

0472 นายณัฐวัฒน ์แดงชะนะ

0473 นางสาวณัฐชา การีพจน์

0474 นางสาววิลันดา ปูเต๊ะ
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0475 นายจตุพล สวนสวรรค์

0477 นายจักรพงศ์ เสาะแสวง

0478 นายพงศกร กุลพัฒนปรีชา

0479 นางสาวอรพรรณ จันทร์แก้ว

0481 นายภูร ินวลแป้น

0482 นายกิตติศักดิ์ ปัญญา

0484 นายอภิวัฒน ์มาเนียม

0485 นายอนุสรณ ์ปูเครือ

0486 นายสิทธิชัย อยู่ดี

0487 นางปิยาภรณ ์ธรรมรงรักษ์

0488 นายธีรภัทร ซาซุม

0489 นายกฤษณพงษ์ อุ่นเจริญ

0492 นายภูชิต แซ่กง

0493 นางสาวเบ็ญจมาพร ตะวงษ์

0494 นางสาวสมหญิง ศรีทัพไทย

0496 นางสาวพรนภา สาธิตภาณุวัฒน์

0498 นายสุภสิทธิ์ บุญเรือน

0500 นางสาวรจนา ปั้นทองคํา

0505 นายวัฒนะ โรจนเกษตร

0506 นางสาวนิตยา คล้ายสีทอง

0508 นางสาวจุฑาทิพย ์แก้วไชย

0509 นางปรัชญาณี นวลพริ้ง

0510 นางสาวปรียานุช โตโคกสูง

0512 นายชินวัตร พงศกรธนวัฒน์

0513 นางอารีย์รัตน ์คําคุณ

0514 นายสุติพงษ ์สุรินทร์ต๊ะ

0515 นายปรเมนทร์ ศรีมณี

0516 นายเฉลิมพร แก้วเซ่ง

0520 นายชัยธวัฒน ์หาดแก้ว

0522 นางสาวสุปาณี นิยมศิลป

0523 นางสาววราลักษณ์ เย็นใจ
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0525 นางสาววรรณิตา กัลลประวิทย์

0527 นายปรีชา ท้าวฐิติวรกุล

0529 นายสราวุธ อ่อนดี

0530 นายอนุวัตร สูงติวงศ์

0531 นางสาวศุทธินี ไชยแก้ว

0532 นายวรรณวัฒน ์รอดเมือง

0534 นายทศพล แพทย์ชัยโย

0535 นายวีรยุทธ บุญเพ็ง

0536 นางสาวอังสุมา พิณทอง

0537 นายสรวัช หนูพินิตร์

0539 นายเมธากุล ไชยวรรณ

0540 นางสาวชัญญนิษฐ ์หอมจันทร์

0541 นางสาววราภรณ ์จันทบูรณ์

0542 นายบุญฤทธิ์ วิจิตร

0543 นางสาวพัชรา ไชยารุ่งยศ

0544 นางสาวพรประภา อนุกูล

0545 นางสาวเบญจมาศ ศาลาน้อย

0546 นางสาววนิดา แก้วเกิด

0547 นางสาวสมฤด ีจ่ันบุปผา

0548 นายชนะเลิศ เทียนศิริ

0549 นายกฤตศิลป์ แย้มมูล

0551 นางสาวภาวิน ีหังษา

0552 นางสาวโชติรส พงษ์ปราโมทย์

0553 นายทรงพล โพธิ์พันธุ์

0554 นายดํารงศักดิ์ เฮงสว่าง

0555 นางสาวทัศนีย ์วัยคุณา

0558 นางสาวสุชาดา ดีนนุย้

0559 นางสาวปรางศ์วลัย ชนะชัย

0561 นายธิติพงศ ์วงศ์วิฑูรวัฒนะ

0562 นางสาวอภิญญาภัฑร ์บุญสว่าง

0563 นางสาวญาณิศา จันทร์ช่วง
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0564 นางสาวสุขุมา นิลวัตร

0565 นางสาวธนิภัทร ริมฝาย

0566 นางสาวภัทรจารนิ ทองเพ็ง

0567 นางสาวสุธรรมา ทองคลา้ย

0568 นางสาวรัตนวด ีชารีวาร

0570 นางสาวโชคดี คันธวัน

0574 นายปิยะนัฐ ปิ่นทกูล

0576 นายอภิวัฒน ์มุ่งร่มกลาง

0577 นายตะวัน เทพเสาร์

0579 นายสุรศักดิ์ อบอุน่

0583 นางสาวฐิตาภา เวียงคํา

0584 นางสาวพรศิร ิสัตยาคุณ

0585 นางสาวปาจรีย ์วงศ์วชิมาเภท

0586 นางสาวประวีณา ลวงสวาส

0587 นายจักรพงศ์ ด้วงพันธุ์

0588 นายยุทธภูม ิหยดย้อย

0589 นางสาวบุญร่วม ขุนอินทร์

0590 นางสาวอรพรรณ สืบศรี

0591 นางสาวชฎาพร สุพงษ์

0593 นายสุริยา ธนะวงค์

0595 นายบรรพต รักคุณ

0598 นายวิศรุต สูญพ้นไร้

0599 นายมุมีน มาลินี

0600 นางนุชนาถ พันธัง

0601 นายวิษณุวิชญ์ ทองอ่อน

0604 นางสาวภัทราพรรณ เสตา

0605 นางสาวฐิตาพร สุขอิ่ม

0606 นางสาวสโรชิน ีวิหะกะรัตน์

0607 นางสาวพรพิมล คงเฉลิม

0609 นางสาวศุภมาศ เชาวะเจริญ

0610 นายอักษร มานะวงศ์
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0611 นางสาวกมลเนตร จันทร์แก้ว

0614 นายณัฐมันต ์มีบุญ

0616 นายสุรเชษฐ ์เรืองมาก

0617 นางสาวดารารัตน์ สงลา

0618 นายพิชัย ปั้นสุวรรณ์

0620 นางสาววาสนา เพชรประดับ

0621 นายศิริชัย ด้วงเงิน

0622 นางกนกวรรณ คุ้มทอง

0624 นางสาวนภาพร เค้ามิม

0625 นางสาวศิริวาร ีเมืองมีบัว

0626 นายพิธีกร สุภาวงศ์

0627 นายนเคนทร์ กวีธนาธรรม

0628 นางสาวณภัทรชนน สีนวนดํา

0629 นายเกรียงศักดิ์ ประกอบกุล

0630 นางสาวสลิลลา บุญเทียม

0631 นายกฤษฎา เมฆิน

0632 นายเดชา ทิพย์อักษร

0634 นายวิทวัส เขียวบาง

0636 นายฉัตรชัย ปันแก้ว

0637 นายวัชร แก้วมุนตรี

0642 นางขนิษฐา สุขสวัสดิ์

0643 นายสมานมิตร สุขสวัสดิ์

0644 นายนัฐพงษ ์โสภิตชา

0646 นางสาววิภาดา สว่างแสง

0648 นางสาวกรณิการ ์วงษ์มิตรแท้

0649 นางสาววราภรณ ์ไชยสมุทร

0651 นางสาวสุวิชาดา อนุสุเรนทร์

0653 นางสาวศศิธกาญจน์ น้อยบําเหน็จ

0655 นายกฤติพร เที่ยงธรรม

0656 นายสาคเรศ ชูมณี

0657 นายมนัส พิมพ์รัตน์
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0658 นายฉัตรฐพล เรืองเจริญ

0661 นางสาวพันทิวา แสงอบ

0670 นายปฐมพงษ ์สินโพธิ์

0671 นางสาวจิตติมา คงคาสวัสดิ์

0672 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล คําจันทร์

0674 นายธนบดี รอดสิน

0675 นางสาวชิดชนก ปราบทุกข์

0677 นางสาวอุไรวรรณ ชาติสุวรรณ์

0678 นางสาวเบญจมาส ชูเหล็ก

0679 นายชาญชัย พลอยศรี

0680 นายถาวร สุทธหลวง

0683 นายยุทธพงษ ์แก้วบุญ

0684 นายปณิธาน พินิตปวงชน

0685 นายสุรเชษฐ ์เจริญอรุณตระกูล

0686 นายรัฐธีย์ ศรีแสง

0687 นายนท ีนิลสุม่

0689 นางสาวดาริกา ผิวฝ้าย

0691 นางสาวจิดาภา แสงสุริยา

0695 นางสาวกชกร ทุมสอน

0696 นายวีระพงศ ์ปัตแวว

0697 นายจักกฤช กอไคร้

0700 นายสุรเสกข์ ขําคม

0705 นางสาวพัชรี ยศปัญญา

0707 นายปัณภัทร ์ว่องไว

0708 นายพีรวิชญ ์อมรติยางกูร

0712 นางสาวพนิดา เพชรสุวรรณ

0727 นางสาวสุนันทิณ ีโพธิ์เกิด

0728 นายบุญช่วย ปักษี

0729 นายภาณุพงศ์ คงดํา

0730 นายณัฐพงศ ์คงกระพันธ์

0735 นายชิติพันธ ์พยายาม
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0741 นางสาวสุภัค สุวรรณธาดา

0742 นายภูรินทร์ สิขรีไพศาล

0743 นางสาวธันยพร บังใบ

0745 นางสาวอัจฉราภรณ ์สัญหาธรรม

0746 นางจริยา ปัตแวว

0751 นายกฤติพนธ ์จันทร์สง่า

0753 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐธยาน์ โพธิ์ทอง

0754 นายสุรศักดิ์ วิเศษสิงห์

0760 นางสาวรตยา จุมปาทอง

0767 นายศักดิ์ศร ีหงษ์วิเศษ

0769 นายบรรจบ ชีพรับสุข

0771 นายพัชรพล ชาหว้า

0772 นางสาวชนัดดา เกงชัยภูมิ

0777 นางสาวขวัญเนตร ทองศรี

0783 นายนราพงษ ์แสงราม

0788 นางสาวเฉลิมขวัญ พงษ์พิชิต

0792 นางสาวนิรินทร เกี่ยวม่าน

0794 นายกิตติ กันจันวงศ์

0799 นางสาวชุลีพร จารุจินดา

0800 นางสาวปัทมวรรณ จอมชัย

0802 นางสาวหงษ์ฟ้า ใบบง้

0803 นางสาวศรินทรา เหล่าจั่น

0806 นางสาวทิพย์วรรณ ปทุมล่องทอง

0809 นายยุทธนา คงสมโอษฐ์
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