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622130001 นางสาว วรุมล ชาประชุม
622130002 นางสาว พรทิพย์ สุขประสงค์
622130003 นาย อธิพงศ์ วงศ์อนุ
622130004 นางสาว สาวดี บุญขาว
622130005 นางสาว เดือนเพ็ญ ดวงจันทรา
622130006 นาย วราฤทธ์ิ เพ่ิมไพศาลสกุล
622130007 นางสาว มนัสนันท์ เกิดโภคา
622130008 นางสาว รุ่งรัชนี จันทร์เพ็ญ
622130009 นาย กลยุทธ ประวัติวงค์
622130010 นางสาว วีรยา เจ๊ะโอ๊ะ
622130011 นาย ณฐมน ครองราช
622130012 นาง สิริมา ห้าวหาญ
622130013 นางสาว มาลินี ยอดเรือน
622130014 นางสาว ภัทรา คล้ายนิล
622130015 นางสาว รพีพรรณ ศิริทวี
622130016 นางสาว รุ่งทิพย์ ปาระมีแจ้
622130017 นาย จิรสิน พินิจพรประภา
622130018 นาย อาณาเขต จันทร์แจ้ง
622130019 นางสาว นาถพร วรรณศิลป์
622130020 นางสาว รัศมี กองแก้ว
622130021 นางสาว นลินี โพธาสินธ์
622130022 นางสาว ญณีวรรณ กัณหา
622130023 นางสาว สุวพิชญ์ ตันไชยฤทธิกุล
622130024 นางสาว เบญญาภา คนเพียร
622130025 นางสาว ปวีณา งามสูงเนิน
622130026 นางสาว ศิริพร ถาดพลกรัง
622130027 นางสาว นิตยา ปิงคะโร
622130028 นางสาว สุพรรณษา ต๊ะอ๊อด
622130029 นางสาว ขวัญฤทัย แสงย่ี
622130030 นางสาว อมรศรี รอดทิม
622130031 นางสาว อรอุมา ราชชัย

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่    25     เมษายน  ๒๕62

เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
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622130032 นางสาว ศิริพร พ่อสียา
622130033 นางสาว เกศรินทร์ ไชยจินดา
622130034 นางสาว ปิยธิดา วิลัยรส
622130035 นางสาว จุราภรณ์ กลิ่นเอม
622130036 นาย วรรณพงศ์ ชาติชนา
622130037 นางสาว วนิดา เช้ือฉ่ําหลวง
622130038 นางสาว ชิดกมล นบนอบ
622130039 นางสาว ภาวิไล คําเติม
622130040 นางสาว เมธาวี ไกรณรงค์
622130041 นางสาว ธนพร สุขสินธ์ุ
622130042 นางสาว อธิตยา โฮนอก
622130043 นางสาว จิราภรณ์ หอมจันทร์
622130044 นางสาว ภัคจิรา มาลัย
622130045 นาย ศุภชัย ขันนาค
622130046 นาย กวีพงษ์ ฤทธิบาล
622130047 นางสาว กนกพร วรรณสูญ
622130048 นางสาว รสสุคนธ์ ดีนวนพะเนาว์
622130049 นางสาว ภัทราวดี รอดวงษ์
622130050 นาง รจนา อาษา
622130051 นางสาว กิตินัดดา จุลปาน
622130052 นางสาว ศศิกาญจน์ ขันแก้ว
622130053 นางสาว จิราพร กี่สง่า
622130054 นาง ศิรินภา จันทลือชา
622130055 นางสาว ทวีพร บุญโกย
622130056 นางสาว อานีซา หะยีเต๊ะ
622130057 นางสาว เบญจมาภรณ์ ฤทธิเกรียง
622130058 นางสาว นํ้าหวาน เกิดยินดี
622130059 นาย ธีรวัตร เหล่าบุรี
622130060 นางสาว ลัดดาวัลย์ หินแยง
622130061 นางสาว อารียา สีแตง
622130062 นางสาว เหมือนฝัน จันทสุข
622130063 นางสาว เสาวลักษณ์ ขันทอง
622130064 นางสาว คอลีเยาะ หะยีบากา
622130065 นางสาว ฉัตรสุดา สุโรพันธ์
622130066 นาง ยุพดี เน่ืองจํานงค์
622130067 นาง ภาวรินทร์ พงษ์ไธสง
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622130068 นาย ภูสิทธ์ิ แก้วประสงค์
622130069 นาย พลากร เกตุสุวรรณ์
622130070 ว่าที่ ร.ต. หญิง ลักษมี ทองวงศ์ญาติ
622130071 นางสาว อนํญญา คําหนัก
622130072 นางสาว จริยา ขํารัมย์
622130073 นางสาว นารี นํ้าทิพย์
622130074 นาย ปิยวัฒน์ คํากายปรง
622130075 นางสาว กันยา หมันเร๊ะ
622130076 นางสาว สิริพร เจริญโห้
622130077 นาย วันชนะ ใจสงัด
622130078 นางสาว ชุติมา ทับแทน
622130079 นางสาว ญาณิศา มหาชานนท์
622130080 นางสาว เจนจิรา ธรรมมะ
622130081 นางสาว ธัญดา วรสิริวัชร
622130082 นางสาว วิรากานต์ สลาม
622130083 นางสาว ชญานิศ ทองเนตร
622130084 นางสาว วรรณฤดี ซียง
622130085 นางสาว สิตานันท์ อุณาตระการ
622130086 นางสาว มูรณี มายิ
622130087 นางสาว ศุณัฏฐ์ธิดา ไตรทรัพย์
622130088 นางสาว กุลสตรี มีเกษ
622130089 นาย จตุรงค์ วิสุทธิสิงห์
622130090 นางสาว สุวพัชร์ รุงสว่าง
622130091 นาย ธีรวิทย์ ธรรมริยา
622130092 นางสาว ปุญณิสา บุญเรืองลือ
622130093 นางสาว วัชรี เปียจันทึก
622130094 นาย ประเสริฐ อุปมัย
622130095 นาย พฤทธ์ิ จึงประดิษฐ์
622130096 นาย กาจพล หิมาลี
622130097 นางสาว ปลายฟ้า เป็งเมืองลอง
622130098 นาย วรวัฒน์ ศิริศักด์ิ
622130099 นางสาว นพลักษณ์ บัวสระ
622130100 นางสาว ชุติมา สุทินศรี
622130101 นาย สุทธิพงษ์ สีปะณะ
622130102 นางสาว พัชรพร จึงประดิษฐ์
622130103 นางสาว จุฑารัตน์ โพธ์ิจันทร์
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622130104 นางสาว ชบาไพร ดาวดึงษ์
622130105 นาย สราวุธ แก้วสร
622130106 นางสาว ฐานิดา ป่ินมณี
622130107 นางสาว กัญวรา ณ หนองคาย
622130108 นางสาว ณิชนันทร์ สังวาลย์เงิน
622130109 นางสาว นันทิสา แก้วเมือง
622130110 นางสาว ดารารัตน์ ภูมิภาค
622130111 นาย นัฐพร สืบจิตร
622130112 นางสาว สุภาภรณ์ หาญชัยภูมิ
622130113 นางสาว นพรัตน์ สโมสร
622130114 นางสาว นาตาลี กล่ําฮุ้ย
622130115 นาย วิวัฒน์ ประสมทอง
622130116 นางสาว ยุพนันท์ ประพิมพ์พันธ์
622130117 นางสาว ศิณัฐฐา ชูจิตร์
622130118 นาย ธวัชชัย ศรีวะรมย์
622130119 นางสาว สโรชา โพธ์ิกระจ่าง
622130120 นางสาว กิตติมา ตรัสบวร
622130121 นางสาว ณัฐวิภา จอมพลาพล
622130122 นางสาว จารวีร์ สะสมทรัพย์
622130123 นางสาว หทัยภัทร ดาศรี
622130124 นางสาว ยุวเรศ แร่ถ่าย
622130125 นางสาว นฤมล เกิดสุข
622130126 นางสาว เพียรพร มาลาอบ
622130127 นางสาว กฤติภร วิเศษพงษ์
622130128 นางสาว สุปราณี ศรีจําเริญ
622130129 นางสาว ภัณฑิรา ภิญโญ
622130130 นางสาว อาทิตยา เดชศรี
622130131 นาย วัชรากร จิรโสภณ
622130132 นางสาว ภักตร์พิมล พิมพ์ผะกา
622130133 นางสาว ดวงฤทัย พุทธพรทิพย์
622130134 นาย บุรินทร์ พูลพิพัฒน์
622130135 นางสาว สุภาพร ภัทรโชติเมธี
622130136 นาย ศรันย์ ศรีพิพัฒน์
622130137 นางสาว วัฒนานันท์ โชติยา
622130138 นางสาว ดาระณี ศรีคามา
622130139 นาย อุกฤษฏ์ ราชดี
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622130140 นางสาว อภิญญา เรือไหล
622130141 นาย ทัชญา ไล่ทัน
622130142 นางสาว วรัญรดา นิลรัตน์
622130143 นางสาว ทิฆัมพร สุชัยราช
622130144 นางสาว ญาณิศา จารัตน์
622130145 นาย อดิศร กรมนวล
622130146 นางสาว บูรณิมา วงศ์กาฬสินธ์ุ
622130147 นางสาว พิมพณัฐ พรมรักษา
622130148 นางสาว พัชราภรณ์ เรืองทอง
622130149 นาย กษิด์ิเดช มัชฌิมา
622130150 นางสาว อารียา ผิวทอง
622130151 นางสาว เสาวคนธ์ ศิริวรรณ
622130152 นางสาว ธีรดา แก้วรักษ์
622130153 นางสาว สุภาพร จ้อยเจือ
622130154 นาย เชาวรินทร์ แสงนวล
622130155 นางสาว วัชราวลี อุปาจันโท
622130156 นาย คมสันต์ คําสอนทา
622130157 นางสาว จิราวรรณ ศรีจันทร์
622130158 นางสาว เบญจรตัน์ หิรัญวงษ์
622130159 นางสาว ภคมน กุลสุวรรณ
622130160 นางสาว ทัชณิชา มณีงาม
622130161 นางสาว พันธิตา รัตนสิงห์
622130162 นางสาว พรพรรณ ฤทธ์ิพริ้ง
622130163 นางสาว ธิดารัตน์ สังฆมโนเวศ
622130164 นาย กานต์ โรจน์สัตตรัตน์
622130165 นาย ธีรฉัตร เสง่ียมลักษณ์
622130166 นางสาว ทิพยเนตร อาษาราช
622130167 นางสาว ศิรินยา ภูบรรสุข
622130168 นางสาว กัญญาภัทร กิจบูรณวาทิน
622130169 นางสาว มลธิชา สนจุมภะ
622130170 นางสาว ธัญชนก อุดมศักด์ิ
622130171 นาย ชลธร เกิดสุข
622130172 นางสาว สาลินี เตโชชะ
622130173 นางสาว เสาวรัตน์ เทือกธรรม
622130174 นางสาว สุมณทา พันธ์วัฒนะ
622130175 นางสาว นุศรา กันเกิด
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622130176 นางสาว จุฑามาศ เล้าวงศ์
622130177 นางสาว ณิชาภา คุ้มครอง
622130178 นางสาว อิงค์วรา คมเจริญ
622130179 นาย ปองพล หลักทอง
622130180 นางสาว มนัสชนก ด้วงมูล
622130181 นางสาว ปรางทิพย์ พรหมเมือง
622130182 นางสาว นาถชนก เป้าทอง
622130183 นาย พนมกร นิยมนา
622130184 นางสาว ธัญชนก ป้อมมาก
622130185 นางสาว พัชรา ลาภตระกูล
622130186 นาย ธนิศร เจริญสักสววรรค์
622130187 นางสาว อมรรัตน์ ขาวสะอาด
622130188 นางสาว กชกร ศรีวิลัย
622130189 นางสาว รธิภัทร ศรีเงินถม
622130190 นางสาว จิตรติมา จันชารี
622130191 นางสาว เกษกรจันทร์ วันมหาใจ
622130192 นางสาว ภัทร์ธิรา ศรีสกุล
622130193 นาย รณฤทธ์ิ พันธุรัตน์
622130194 นางสาว ผกามาศ พวงพิลา
622130195 นางสาว กมลวรรณ กองแก้ว
622130196 ว่าที่ ร.ต. ก้องยศ กาญจนะผลิน
622130197 นางสาว ต้นฝน ษรจันทร์ศรี
622130198 นางสาว วิลาวัลย์ รัตนา
622130199 นาย บัญชา เทียมศรี
622130200 นาย กันตพัฒน์ ธนาเรือนอินทร์
622130201 นางสาว มาทินี บุตดาเพ็ง
622130202 นาย โชคชัย บุญคูณ
622130203 นางสาว ภาวศุทธ์ิ พ่ึงเจาะ
622130204 นางสาว กาญจนาภรณ์ โทแก้ว
622130205 นาย พีระยุทธ สงเช้ือ
622130206 นางสาว ขจรพรรณ ก้อนแก้ว
622130207 นางสาว ณัฐธยาน์ สันติพิทักษ์
622130208 นางสาว อาภานันท์ เลิศวิริยพันธ์ุ
622130209 นาย สุระพัฒน์ เกิดลาภ
622130210 นางสาว กัณฐาภรณ์ บริบูรณ์สกุลสุข
622130211 นางสาว ณัฐธิดา เนียมวดี
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622130212 นางสาว ทิพวรรณ อุ่นแก้ว
622130213 นางสาว วิริญญา ขัติยะราช
622130214 นาย อรรถพล ภูทาวัน
622130215 นางสาว หยาดพิรุณ แสงมณีย์
622130216 นางสาว มาตยา มาลัย
622130217 นางสาว รวมพร การสมเจตน์
622130218 นางสาว ธนภร จําปาศรี
622130219 นางสาว กนิษฐา บุญประคอง
622130220 นางสาว ดวงหทัย พรมทองบุญ
622130221 นาย วิรัช สายสิทธิ
622130222 นาย วัชรพล แม่นปืน
622130223 นางสาว ภัทรนันท์ คงเกษม
622130224 นางสาว สาวิตรี ทุมวงษ์
622130225 นางสาว ซาฟูเราะ บากา
622130226 นางสาว สุภาภรณ์ ธรรมบุตร
622130227 นางสาว รัตตินันท์ ภู่ฮะ
622130228 นาย อรรณพ เก้ือก่อบุญ
622130229 นางสาว วราภรณ์ กิจวารี
622130230 นาย จตุพงษ์ ใยอุ่น
622130231 นางสาว ศุภมาส จนัทร์ฝ่าย
622130232 นางสาว ดานี แซ่ย้ัง
622130233 นาย ชาย ศรีสัตยา
622130234 นางสาว วัชรี มูลทา
622130235 นางสาว จุไรรัตน์ มาดี
622130236 นางสาว เพ็ญพักตร์ คันธจันทร์
622130237 นางสาว จิราพร อินทร์ประดิษฐ์
622130238 นาย วัชระพงศ์ อินทรักษ์
622130239 นาย ฐิติพัชร์ เลาหะชัยศิลป์
622130240 นางสาว สุทธิดา จันทร์โพธ์ิ
622130241 นางสาว ชนิศา รักเศรษฐกิจ
622130242 นางสาว ภคพร แสนอินทร์
622130243 นางสาว อนุสรา จันทะคุณ
622130244 นาย กีรติ นวลละออง
622130245 นาย ฐิติพันธ์ ลุผักชี
622130246 นางสาว สนิพรรณ นาคเสน
622130247 นางสาว ปรมาภรณ์ ฉิมทับ
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622130248 นางสาว พรพรรณ ปรางโท้
622130249 นางสาว จารุชา สุขมนัส
622130250 นางสาว สิริรัตน์ อินต๊ะแสน
622130251 นางสาว แอนนา ชินภักดี
622130252 นางสาว รัชดารักษ์ แก้วใส
622130253 นาย นรุตม์ แดงสุวรรณ
622130254 นางสาว กัญญาภัค วนมา
622130255 นาย นพนันท์ วงศ์รัตนอําไพ
622130256 นางสาว แก้วตา ชุติธรรมนาถ
622130257 นางสาว ระพีพัฒน์ กองรักษา
622130258 นางสาว นันทิชา กรวยสวัสด์ิ
622130259 นางสาว สิริกร ความดี
622130260 นาย อนวัช ฉายสุวรรณ์
622130261 นางสาว อัจฉรา มาดี
622130262 นางสาว โชษิตา กันศิริ
622130263 นางสาว สิริกร สุวรรณ์น้อย
622130264 นางสาว วลัยทิพย์ ชัยสิทธ์ิ
622130265 นางสาว จิรพัฒน์ เกียรติโพธ์ิ
622130266 นางสาว ฉัตรพร วรรณจู
622130267 นางสาว ภัทรพร รอดสาย
622130268 นาย นาทนนท์ นาทา
622130269 นางสาว อรทัย สิงห์สน่ัน
622130270 นาง ธัญกมล สกุลพงษ์
622130271 นาย นายปฐมพงศ์ มาคง
622130272 นาย ธนวัฒน์ ทองใหม่
622130273 นางสาว ยศวดี ภูวนาถ
622130274 นาย สฤษด์ิพงศ์ น้อยพานิช
622130275 นางสาว จุฑามาศ ศรทอง
622130276 นาย รชต แจ้งใจ
622130277 นางสาว ศิริพร พันธ์เจริญ
622130278 นาย ชินวัตร รวมจิตร
622130279 นางสาว เจนจิรา โฮมชัยวงศ์
622130280 นางสาว ตวงรัตน์ ภิษุณี
622130281 นางสาว พาซียะห์ อากาซา
622130282 นางสาว ยุภา สุวัตถิกุล
622130283 นางสาว อมรศรี โยธี



9

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

622130284 นางสาว ลตานันต์ นาคอนันต์พร
622130285 นางสาว เสาวลักษณ์ วงศ์อยู่
622130286 นางสาว บุญรักษา เอ่ียมละออ
622130287 นาย กิตติชาญ มากศรี
622130288 นางสาว ญาณดา นุชแดง
622130289 นางสาว เขมิกา โลดแจ้ง
622130290 นางสาว ภิญญาพัชญ์ รอบแคว้น
622130291 นางสาว สุนิสา อ้วนเสมอ
622130292 นาย สุวเมธ ใบบัว
622130293 นาย จักรกฤษณ์ ขวัญสกุล
622130294 นาย คณิต ศรีทวีกาศ
622130295 นาย ศรัณย์ บุญมา
622130296 นางสาว อนุสรา เชียงอินทร์
622130297 นางสาว จุฑามาศ เสาะสูญ
622130298 นางสาว พาขวัญ ออมละมั่ง
622130299 นางสาว ประภา สุทธิประภา
622130300 นางสาว ปิยะรัตน์ สุบรรณวิลาศ
622130301 นางสาว ยุพดี งามอุโฆษ
622130302 นาย คุณานนต์ รุกขวัฒน์
622130303 นางสาว อลิษา ฐานะ
622130304 นาย วิษุวัต จันทร์บํารุง
622130305 นางสาว สุนิสา จ่างโพธ์ิ
622130306 นางสาว ขวัญเรือน เพชรเทศ
622130307 นางสาว สุกฤตา คําสกุลวงศ์ช่ืน
622130308 นางสาว พิไลวรรณ โสมมาก
622130309 นางสาว กาญจนา ทองปิ่น
622130310 นางสาว ชุติมา บุญแก้วเสือ
622130311 นางสาว ทัชชญา ปิติธนภูวเดช
622130312 นางสาว วรรณวรางค์ วรรณบวร
622130313 นาย สุรชัย ธงศรี
622130314 นาย สมบัติ มีศิลป์
622130315 นางสาว สาธิดา เส็มหมัด
622130316 นางสาว ธนัชพร ชูคง
622130317 นางสาว นัทมล ยาชะรัด
622130318 นางสาว ญาณิศา บุญช่วยธรรมกิจ
622130319 นาย อภิชาติ พฤกษกลํามาศ
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622130320 นาย พีระพล อุ่นอก
622130321 นาย รัชชานนท์ นามวงษา
622130322 นาย อนุกูล พิเคราะห์งาม
622130323 นางสาว กิตติภรณ์ เนียมแตง
622130324 นางสาว กิติญาดา อินตะสาร
622130325 ว่าที่ ร.ต. การีมิง ปูเต๊ะ
622130326 นาย กันตภณ จันทร์สว่าง
622130327 ว่าที่ ร.ต. สมพงษ์ แซ่กอด
622130328 นางสาว เบญจวรรณ มั่งมี
622130329 นาย อิทธิฤทธ์ิ บัวสถิตย์
622130330 นาย ธีรพงศ์ เดชะพันธ์
622130331 นางสาว อิทธิพร อดออม
622130332 นางสาว รติกร ภูวญาณ
622130333 นางสาว โยษิตา เศรษฐพฤกษา
622130334 นาย จักรพัฒน์ ศรีจันทร์อ่อน
622130335 นางสาว กนกวรรณ ทัดแก้ว
622130336 นางสาว ภัทธิญา คําเสมอ
622130337 นางสาว สาวิตรี ช่วยดู
622130338 นางสาว ปาริฉัตร หินเมืองเก่า
622130339 นางสาว ศริญญา พระอังคาร
622130340 นางสาว รัตติยา วงราช
622130341 นาย อนวัช รัศมิมัต
622130342 นางสาว ณัฎฐา ซื่อตรง
622130343 นาย สุรพันธ์ สมคิด
622130344 นางสาว ซานา มาหามะสือรี
622130345 นางสาว อภิสรา บรรณศาสตร์
622130346 นาย บุรธัช ฤทัยแช่มช่ืน
622130347 นางสาว อรทัย ประทุมศรีขจร
622130348 นางสาว วิภาดา ทีฆะพันธ์
622130349 นางสาว นริศรา ชําปฎิ
622130350 นาย ฉัตรณรงค์ โชติวงษ์
622130351 นางสาว กมลทิพย์ สุขคํา
622130352 นางสาว ศิริวลัย ชุมมุง
622130353 นางสาว ฐานดิา รัตนโสภา
622130354 นางสาว แววสุรีย์ สาธร
622130355 นางสาว เปรมกมล เถื่อนนาดี
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622130356 ว่าที่ ร.ต. ธนกร ปัญญาทา
622130357 นางสาว ธีรวรรณ ชูวงศ์วาลย์
622130358 นางสาว วิกานดา กระต่ายทอง
622130359 นาย อวิรุทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ
622130360 นาย กรวิทย์ โคตาคาม
622130361 นาย ภาณุเดช วิญญาณ
622130362 นางสาว ปวันรัตน์ ธาราชีพ
622130363 นาย ภานุพันธ์ บัวทอง
622130364 นางสาว จาวรี คําเลี้ยง
622130365 นางสาว ทิวาพร มีความสุขดี
622130366 นางสาว สุจิตรา แก้วกุล
622130367 นางสาว ทิพย์นภา สร้อยทอง
622130368 นาย ประกาศิต ภูมิภักด์ิ
622130369 นาย สมพร จะเริกรัมย์
622130370 นางสาว อุษณีย์ สุวรรณ์
622130371 นางสาว วันวิสาข์ ขัมภรัตน์
622130372 นางสาว วรากร โพธิชัยแสน
622130373 นาง ชนัดดา การุณประชา
622130374 นางสาว อัสมา สาและ
622130375 นาย เตวิช เอกเวช
622130376 นางสาว มนัสชนก สีทะนน
622130377 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุนทร
622130378 นางสาว อรไพลิน โพธ์ิศรีชัย
622130379 นางสาว นภาพร พ่วงพูล
622130380 นางสาว ณัฐฐินี มูลเหลา
622130381 นางสาว พรยมล ขํากลิ้ง
622130382 นาย อัครพงศ์ พรหมสวัสด์ิ
622130383 นางสาว จันทร์ นภา บุญ จันทร์ 
622130384 นาย สุทธิภัทร เกาะสมุทร
622130385 นางสาว ศุภมาศ ทองอยู่
622130386 นางสาว ภรณิภา โพธ์ิศิริ
622130387 นางสาว ทายิกา สุธงษา
622130388 นางสาว สุภาพร ลิมปิฐาภรณ์
622130389 นางสาว รัษฎาภรณ์ ธรรมกิจ
622130390 นางสาว อภิชญา คุณากรนิยมรตัน
622130391 นาย ศรายุทธ อาดํา
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622130392 นางสาว เจนจิรา คงเจริญ
622130393 นางสาว ศศิวิมล แดงเจริญ
622130394 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ กิจสัมฤทธ์ิ
622130395 นางสาว ภรธิดา เศรษฐสุข
622130396 นางสาว อิศราภรณ์ เกาะสูงเนิน
622130397 นางสาว รัตติกาล ไชยคีนี
622130398 นางสาว เหมือนฟ้า เฉลิมจิตรอุทัย
622130399 นางสาว เกศรินทร์ ขานวน
622130400 นาย ณัฐพล ศรีใส
622130401 นางสาว เจนจิรา จริยวิทยานนท์
622130402 นาย บุญมี สมีนาง
622130403 นาย ทวีศกด์ิ ราษฎร์บุรางกูร
622130404 นาง รุ่งรัตน์ รัศมี
622130405 นางสาว ภัสสรา นฤนาถศรีสุข
622130406 นางสาว กิตติพร เจิมจะบก
622130407 นางสาว ธมลวรรณ จินะผัน
622130408 นางสาว วนัชพร สายส่อ
622130409 นางสาว ทิพวรรณ ปันตา
622130410 นางสาว กรรณิการ์ ภักตร์ผ่อง
622130411 นาย วรภัทร สุวรรณมังกูร
622130412 นางสาว วรรณภรณ์ ดวงรัศมี
622130413 นางสาว สุภาพร แสนจันทร์
622130414 นางสาว ปาริชาติ วงศ์สง่า
622130415 นางสาว สาวิตรี เมฆสุวรรณ
622130416 นางสาว ปราฐวี ศรีกนก
622130417 นางสาว สปริ้นท์ พรหมเกษ
622130418 นางสาว ฐณิชา ไหมเพชร
622130419 นาย ศุภกร ปล้องใหม่
622130420 นางสาว ชนากานต์ สร้อยสมวงษ์
622130421 นางสาว สโรชา กาญจนจักร์
622130422 นางสาว ศุทธินี อรุณรัตน์
622130423 นางสาว วริศรา สายทอง
622130424 นาย พีรพล คงอินทร์
622130425 นางสาว ศลิษา เต็มดวง
622130426 นาย กฤติพงศ์ ดิษฐลําดับ
622130427 นางสาว จิรญา อนุชิตสกล
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622130428 นางสาว นวลจุฑา ลครวงษ์
622130429 นางสาว วรรณา แสนจําหน่าย
622130430 นางสาว พิธีกร สุขสําราญ
622130431 นางสาว สกุลรัตน์ หนูสา
622130432 นางสาว ชญานิศ ใจแก้ว
622130433 นางสาว เกษรา เฉลิมกิจพานิชย์
622130434 นางสาว ชนาภา คีรีวิริยจิตต์
622130435 นางสาว ปภัสรา ประภัศรานนท์
622130436 นางสาว จีระนันท์ พิมมีลาย
622130437 นางสาว ตาริกา แสนราชา
622130438 นางสาว สาลินี มังคละกนก
622130439 นางสาว ธนพร กากแก้ว
622130440 นางสาว วันวิสาข์ เอ่ียมสําอางค์
622130441 นางสาว พิชญา จันทร์ดิษฐ์
622130442 นางสาว ศรัณยา จําปาเงิน
622130443 นางสาว นันทิยา กลั่นวารี
622130444 นางสาว กานติมา ชุมพูล
622130445 นางสาว มุกดาวรรณ อาจหาญ
622130446 นาย สรพงษ์ ศรีสังข์
622130447 นาย ณัฐกานต์ สมบูรณ์
622130448 นาย ธิติวุฒิ มะโนจันทร์
622130449 นางสาว นริศรา โชคนิมิตไพศาล
622130450 นางสาว พรพิไล เสนาจ
622130451 นางสาว ฐิติพรรณ สงวนสิทธ์ิ
622130452 นางสาว เดือนเพ็ญ เสกเหมาะ
622130453 ว่าที่ ร.ต. ธนกร เขาใหญ่
622130454 นางสาว สุจิตรตรา นันทา
622130455 นางสาว ณัฐฐฎาวรรณ คงคาอินทร์
622130456 นางสาว สายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร
622130457 นางสาว วสุรัตน์ คําหวล
622130458 นางสาว ดาริน เพราะคํา
622130459 นางสาว จิรายุ สมจันทร์
622130460 นางสาว กชกร สุณาจันทร์
622130461 นางสาว กมลชนก มณีรักษ์
622130462 นาย ภาณุมาศ แสงเพ็ชร
622130463 นางสาว วรรณศิริ ศรลัมภ์
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622130464 นางสาว นพรัตน์ พรมชาติ
622130465 นาย ดัสกร นรศรี
622130466 นางสาว บงกฤช จันทรารัตนสกุล
622130467 นาย เถลิงศักด์ิ นําบุญจิตร์
622130468 นาย สุพศิล พงศ์พยุหะ
622130469 นางสาว กนกวรรณ ดงแสง
622130470 นางสาว นริศรา ทานท่า
622130471 นางสาว วิไลพร จันทรี
622130472 นางสาว ภาวินี นาควิโรจน์
622130473 นางสาว พจมาศ จันทร์ทอง


