
ท่ี เลขประจําตัวสอบ

1 400001 นางสาว สุพรรษา อุดมพิทยารัชต�
2 400002 นางสาว ณัฐชนา เพ็ญสุข
3 400003 นาย พัฒนา ภัทรพักตร�
4 400004 นางสาว ธนัชชา ทินโสม
5 400012 นางสาว ภัคจิรา หม่ันสาร
6 400014 นางสาว พัทธ�ธีรา แช,มชื่น
7 400019 นาย กําพล สืบอินทร�
8 400020 นาย กฤษณ� เย,าเฉ้ือง
9 400021 นาย ธนุพล ไล8ทิม

10 400023 นาย อภิสุทธิ์ พูลสวัสด์ิ
11 400025 นาย วุฒิคม เทศรังสี
12 400029 นาย ภพรัตน� ศรีกุล
13 400030 นาย กิตติภพ คําวิชา
14 400033 นางสาว สิริลักษณ� กลางโคตร�
15 400035 นาย นราธิป หน,องาม
16 400036 นางสาว จุฑาภรณ� ป>ญญาสาร
17 400037 นาย ภาพตะวัน คงพล
18 400041 นาย วสุพล มงคลศิริ
19 400046 นาย กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล
20 400047 นาย ประภาส ชูยก
21 400048 นางสาว อรปวีณ� จงเจริญ
22 400052 นางสาว กชพรรณ จารุธํารง
23 400054 นาย ฤทธิไกร ใจแก8วแดง
24 400058 นางสาว สุวรางค� นาคนาม
25 400065 นางสาว กฤตยา สมรวย
26 400069 นางสาว วันธน ณัฐติกัญโชติทาดา
27 400072 นาย สิวริศร บุญแลน
28 400074 นางสาว บุศรินทร� ศักด์ิดีชุมพล
29 400075 นางสาว รชตวรรณ คําอาจ
30 400077 นางสาว อาลิญา อินนันทะ

ช่ือ - นามสกุล

เอกสารแนบท�าย 1 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 รายช่ือผู�สอบผ/านการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน/งเพ่ือบรรจุและแต/งตั้งบุคคล

เข�ารับราชการในตําแหน/งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ และตําแหน/งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ตําแหน/งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จํานวน 465 คน

(เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ)
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ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

31 400080 นางสาว นนทวรรณ โพธิ์บาทะ
32 400081 นางสาว นิดารัตน� จันมนตรี
33 400082 นาย สัญญา มงคลสุข
34 400083 นาย คทาวุธ ลาภเลิศลอย
35 400090 นาย สุรนาท กมลเทพเทวินทร�
36 400094 นางสาว เบญจมาส ศรีขาว
37 400095 ว,าท่ีร8อยตรี ปุญญวิชญ� สุวรรณรัตน�
38 400097 นางสาว ทิพยสุดา สุนทรเต็ม
39 400104 นางสาว นริศา ทวีชัย
40 400105 นาย ชุติพนธ� เสียงจินดารัตน�
41 400107 นาย รณภพ ปานทอง
42 400122 นางสาว นัทธ�ชนัน ต,ายธานี
43 400126 นาย รุ,งโรจน� ต๋ันดี
44 400140 นาย ฉัตรชัย ทูลธรรม
45 400149 นางสาว ณัฏฐณิชา คงพุ,ม
46 400161 นาย นัฐวุฒิ กุลปุณยภา
47 400163 นางสาว ปรมาภรณ� ฉิมทับ
48 400165 นางสาว สุวรรณา คงศิลปG
49 400167 นางสาว ฉัตรประไพ แสงสว,าง
50 400172 นางสาว นันท�นภัส กุนดี
51 400175 นางสาว รัตติกาล พลสาร
52 400176 นางสาว รินรดา สืบแสง
53 400179 นาย อินทัช เทียนฟ>ก
54 400180 นางสาว ทิฆัมพร สังข�ประไพ
55 400184 นางสาว รัตติกาล ตุ8ยแก8ว
56 400190 นางสาว จินต�จุฑามาศ โพธิ์สอาด
57 400193 นาย นัฐวัฒน� มุทธเสน
58 400198 นาย วีราวัฒน� แจ,มใส
59 400200 นางสาว จิตตมาส หาญกล8า
60 400217 นาย เจษฎาพล นนสุราช
61 400218 นาย อุดมพร วังสว,าง
62 400219 นางสาว พนิตา สังข�สาลี
63 400226 นางสาว ธัญลักษณ� เสาวคนธ�
64 400227 นาย ศาสตรา ตันตระกูล
65 400229 นางสาว ธันย�ชนก ยอดเมือง
66 400230 นาย ฮาซัน ยะเยริ
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ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

67 400238 นาย ภัทรพล จาตุธรรมผล
68 400241 นาย มาริษ เตธวัช
69 400255 นาย ชิตพล ป>ญญาวงศ�
70 400259 นางสาว กนกพร วงษ�เสนา
71 400260 นางสาว ศิรินารถ กลิ่นหอม
72 400261 นางสาว เสาวภา สุทธิวารี
73 400263 นางสาว พัชรมัย โภคาเทพ
74 400264 นาย ชินวัตร พิมพา
75 400272 นาง ผานิตย� ปรือปรัก
76 400278 นางสาว สุวิชญา ทิพย�มณี
77 400280 นางสาว จุฑาทิพย� เฉลิมวัย
78 400287 นางสาว สิทธิมนต� ชูเงิน
79 400292 นางสาว ชฎาพร พูลสําราญ
80 400294 นาย ณัฐภูมิ รักเจริญ
81 400296 นางสาว รุ,งสิฐฐี นุราช
82 400300 นางสาว นันทิยา นามวงศ�
83 400302 นาย อินทัช ศรีละพันธ�
84 400303 นางสาว นงค�ลักษณ� ทนนานนท�
85 400307 นาง ธนิษฐา จารุจินดา
86 400308 นาย เรืองศิลปG มหาวงศนันท�
87 400313 นางสาว กัญธนัช หอบุตร
88 400314 นางสาว นวพร โลหะศิริกุล
89 400321 นาย ชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา
90 400328 นางสาว เมธาพร ศรีประมวล
91 400331 นางสาว ธัญธิดา วอทอง
92 400332 นาย ภวดล โสภารุ,งเรือง
93 400338 นาย นนทวัฒน� หนูอินทร�
94 400339 นางสาว ชุติมณฑน� หาญกลับ
95 400341 นางสาว สุพรรณิการ� สุขเสนาะ
96 400342 นาย ทศนอมร ทัศนเจริญ
97 400349 นาย อัฐพล ยีตาหวี
98 400352 นางสาว เทวสิริ ประภัสพงษา
99 400363 นางสาว สุพรรณิการ� บุษราคัม

100 400365 นางสาว ธันยพร พลรัตน�
101 400368 นางสาว นิธิพร ธรรมวงศ�
102 400375 นางสาว รุ,งธิดา จิตหาร
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ท่ี เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

103 400378 นาย พิชญ�พิชNุตม� พิมลวรรณ
104 400382 นาย อิระณัฏฐ� ศิริรักษ�
105 400385 นาย ป>ญญ� แต8วัฒนาสกุล
106 400389 นางสาว สุทธินี พูลสวัสด์ิ
107 400392 นางสาว อมรรัตน� กัลปพฤกษ�
108 400405 นางสาว ณัฐชยา สุดหอม
109 400420 นาง จุไรรัตน� สุวรรณกนิษฐ�
110 400427 นาย ปองคุณ เดชะคุณาพงษ�
111 400431 นาย ชยพล เรืองเพ็ง
112 400434 นาย ธนัสธรณ� กังวาลสงค�วงษ�
113 400439 นางสาว กมลชนก ประจวบลาภไพศาล
114 400444 นางสาว รําไพพรรณ ชัยบุญเรือง
115 400447 นางสาว พีรญา ดวงแก8วกลาง
116 400448 นางสาว วชิราภรณ� ชูอนันตกุล
117 400454 นางสาว จารุวรรณ จรบุรมย�
118 400455 นาย นิธิพัฒน� กองทรง
119 400456 นาย วรสิทธิ์ สิทธิยศ
120 400458 นางสาว จิรัชญา บุรุษพัฒน�
121 400470 นางสาว ณัฐวดี ณ ระนอง
122 400473 นางสาว มีนาพร มลคล้ํา
123 400474 นางสาว ขวัญสินี จันทมาระ
124 400475 นาย ชวรัตน� บรรดาศักด์ิ
125 400493 นางสาว อารีรัตน� คําภีระ
126 400498 นางสาว รุ,งระพี รินเชื้อ
127 400501 นางสาว จิระประภา สารัตน�
128 400502 นางสาว เบญจภรณ� จอมสง,าวงศ�
129 400506 นาย ชานนท� กุลศรี
130 400516 นางสาว ฟาริดา มุธุตา
131 400527 นางสาว อติพร รัตนโชติ
132 400539 นาย ประสาทพร ขุมทิพย�
133 400544 นาย เศรษกาญ รัตนชงค�
134 400547 นางสาว วิยะดา ชัชวาลย�
135 400552 นาย พลาธิป วงค�สุวรรณ
136 400555 นาย กฤษฎากร สืบสําราญ
137 400557 นาย ณัฐศักด์ิ ชํานาญภักดี
138 400574 นาย พัฒน�ณัทภูมิ เจียรณัย
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139 400580 นาย จีระศักด์ิ จันทร�แก8ว
140 400585 นางสาว ฐายิกานต� มีทรัพย�อุดม
141 400592 นางสาว ธารณา คงคาวงศ�
142 400594 นาย สันติภาพ ใจโฮ8งลํา
143 400595 ว,าท่ีร8อยตรีหญิง ปรียานุช สุขประทีป
144 400605 นางสาว วฤณดา กิตติธนสาร
145 400608 นาย ดนัยลักษณ� ไชยประเสริฐ
146 400622 นาย สันติ นิธิโรจน�ภักดี
147 400627 นางสาว สุนีย� พันธ�แจ,ม
148 400630 นาย อภิสิทธิ์ อุนตรีจันทร�
149 400631 นางสาว เกสรา มณทิพย�
150 400633 นางสาว ศิริพร จันทร
151 400636 นาย ภาคภูมิ ฉัตรกรวงษ�
152 400638 นาย โสมนัส ทองคํา
153 400640 นางสาว เสาวลักษณ� ชูสุวรรณ
154 400641 นางสาว จิราพร กุจนา
155 400651 นาย คเณศ เสมาเงิน
156 400653 นางสาว อมรศรี ไฝเอ8ย
157 400661 นางสาว ณัฐนันท� ทองคํา
158 400664 นาย ณัฏฐพงศ� พันธุ�บุตร
159 400666 นางสาว นวรัตน� มากบุญ
160 400682 นางสาว กนิษฐา ยวงเกตุ
161 400683 นางสาว มนัลยา อาจสาริกรณ�
162 400696 นางสาว พรรณทิวา คูณทวี
163 400697 นาง ปนัดดา คุณะวัฒนา
164 400700 นางสาว ลักษณียา มณีโรจน�
165 400708 นางสาว พธูสิริ เอ่ียมวิจารณ�
166 400710 นางสาว ประภากร นรรัตน�
167 400713 นางสาว กนกวรรณ ตPะม,าน
168 400716 นางสาว ธัญลักษณ� อาภรณ�เทวัญ
169 400718 นาย ชยพัสตร� ชยเศรษฐ�มนตรี
170 400723 นาย กิตติภพ ทองนุ8ย
171 400733 นางสาว แพรวนภา แก8วพิทักษ�
172 400748 นาย พงศกร สุขาวดีกุล
173 400752 นาย พิสิฐ ปานม,วง
174 400755 นาย ธนิสร ศรียะพันธุ�
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175 400772 นางสาว ดาวรรณ ธนาวัฒน�วิบูลย�
176 400780 นาย รชตะ ต้ังพานิช
177 400785 นางสาว สิรินันท� สมใจ
178 400789 นางสาว ณัฏฐาพร ทองจันทร�แก8ว
179 400791 นางสาว ยุวดี จันชะดา
180 400797 นางสาว ฐาปณีย� ชูติกาญจน�
181 400798 นางสาว ฐิติมา สุทธิวาศ
182 400799 นาย ราชิตด� คนงาม
183 400814 นางสาว พีรดา บือแนสะเตง
184 400816 นางสาว พิชญธิดา คงคา
185 400819 นางสาว นลินา เตPะสาโหบ
186 400822 นาย ณรงค�ชนน ชูแก8ว
187 400823 นางสาว วณิชยา สันเสมศรี
188 400825 นาย ทักษิณ สินธุยา
189 400830 นางสาว กัณฐรัตน� กลางประพันธ�
190 400832 นางสาว รพีภัทร ตะโกพร
191 400836 นางสาว ศศิธร พุ,มมูล
192 400844 นาย ปณัฐ หวังอิสริยาภรณ�
193 400860 นาย วัชรพงศ� ขจร
194 400864 นาย สมศักด์ิ แสนคํา
195 400873 นางสาว มนัสนันท� ด,านมงคลทิพย�
196 400877 นางสาว ปรียานุช เพียจุน
197 400882 นางสาว พศิกา สท8านพล
198 400884 นาย วีรภัทร ปQานประโคน
199 400912 นาย มูหามะรีดหวัน สอและ
200 400918 นางสาว ธนพร สังขรัตน�
201 400920 นางสาว ทิรันยา ลือโสภา
202 400923 นางสาว วรรณวนัช เรืองนุ,น
203 400933 นางสาว พัชรินทร� เมธวัฒน�ธรากุล
204 400945 นางสาว อามีนี ดาโอPะ
205 400946 นาย ทศพล โพธิโภคสัมพันธ�
206 400952 นางสาว อุมาพร คงทอง
207 400965 นางสาว ณภรณ� ชิณวงศ�
208 400977 นางสาว สป>ญญ� อ,อนสําลี
209 400985 นาย อภิสิทธิ์ นิตยะ
210 400987 นาย จรุง ใจห8าว
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211 400999 นางสาว ชนาภา สิงหกุล
212 401006 นาย ธเนศร� คําสอน
213 401020 นางสาว ปนัดดา โตกํา
214 401033 นาย วศิน ศิระฉายา
215 401054 นางสาว นันทิชา ลือพืช
216 401063 นาย วุฒิชัย หล8าดวงดี
217 401069 นางสาว ขนิษฐา กฤษณสุวรรณ
218 401097 นางสาว ฉัตรวลี ชะนะพล
219 401098 นาย สุวิทย� อินลี
220 401103 นางสาว ปริดา ธูปแก8ว
221 401104 นางสาว ชนากานต� สังขณี
222 401117 นางสาว พิศชนก ง8าวกาเขียว
223 401118 นาย กฤษฎา อนันทป>ญญสุทธิ์
224 401122 นางสาว นัฐกานต� สุวรรณเรือง
225 401123 นาย อมรศักด์ิ ชัยกัลยาสิทธิ์
226 401155 นางสาว นฤมล ศิริวิศาลสุวรรณ
227 401156 นางสาว พิชญาภัคค� ขําขะ
228 401160 นาย สุวัฒน� ภัทรป>ญญาดี
229 401163 นาย ธารพิพัฒน� วิจิตร
230 401175 นางสาว พรรณงาม ชอบดี
231 401179 นางสาว เบญจพร ธีรธัญ
232 401188 นางสาว ปนิดา อินทบุตร
233 401203 นางสาว กนกอร ชูศรี
234 401209 นาย ณัฐนนท� นวลพุฒ
235 401235 นางสาว กชามาศ มากสุวรรณ
236 401239 นาย พรพิพัธ พวกคง
237 401241 นางสาว พรสุดา ชํานาญดู
238 401253 นางสาว วีริยา จันทร
239 401255 นางสาว ซอลีฮะห� เจะเตะ
240 401258 นางสาว อภิชญา ขาวสบาย
241 401266 นางสาว บงกชวรรณ จวงจันทร�
242 401267 นางสาว สิริพร ล8วนงาม
243 401275 นางสาว สุวิตา มะมา
244 401292 นางสาว แพรพิไล นันทวิสิทธิ์
245 401294 นาย ธนกร ศรีฤทธิประดิษฐ�
246 401306 นาย ภิเษก สุขสอาด
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247 401309 นาย จักรพันธุ� เพ็ชรขํา
248 401316 นางสาว นัดดานันท� พิจารณ�
249 401330 นางสาว ณัฐฐิกาญจน� เสือพล
250 401333 นางสาว ฤทัยชนก เชิงหอม
251 401347 นาย วรากร จงจิตกลาง
252 401354 นาย ฐิติวัชร� จันเกษมกุลนันท�
253 401360 นางสาว ช,อผกา ไทยแก8ว
254 401379 นางสาว เพ็ญภัสสร ดาแร,
255 401380 นาย สุทิน อรรคฮาตสี
256 401387 นางสาว วันทนีย� สมพงษ�
257 401388 นางสาว วลัยพร ทาศิริ
258 401390 นางสาว ณัฐฏิกานต� ศรีโภคา
259 401399 นาย เอกศักด์ิ อุ,นใจ
260 401415 นาย เฉลียว โพชะ
261 401417 นางสาว พิมพ�พนิต ศรีวรกุล
262 401420 นาย บัญชา ลิลาจันทร�
263 401431 นางสาว นันท�นภัส สงวนแก8ว
264 401438 นาย โชคพิพัฒน� ภักดีการ
265 401455 นางสาว บุญบันดาล ขวัญเกิด
266 401466 นางสาว ฐิตามร ชุมป>ญญา
267 401474 นางสาว ณัฐธิดา มอญเพชร�
268 401501 นาย ธนพงศ วรสีหะ
269 401503 นาย ฐิตินันท� สุวรรณ
270 401515 นางสาว กนกพร ทองเสน,ห�
271 401522 นาย วิชัย เอ็นสันเทียะ
272 401537 นางสาว มณีรัตน� ต้ังศรานิเชฐ
273 401553 นางสาว ชฎาพร สุเมธประจักษ�
274 401554 นางสาว ฟาฏินา สะแม
275 401580 นาย ทัศนพงศ� สมศรี
276 401595 นางสาว ธนัชชา บุญเรือง
277 401630 นางสาว ภรณ�นภัส เดชนาดี
278 401669 นาย ธรธร วงษาธรรม
279 401670 นางสาว เข็มทอง กRองเงิน
280 401714 นางสาว วรัชยา จําปา
281 401716 นางสาว สสิธร เวียงสงค�
282 401747 นาย อภิวัฒน� โพธิยา
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283 401748 นาย ภาณุวัฒน� พิมพ�สมาน
284 401749 นาย ธีรวีร� ธิวัฒน�วรานิกุล
285 401770 นางสาว จุติมา พรมสอาด
286 401777 นาย อภิสิทธิ์ เสียงดัง
287 401790 นาย วัชรพงศ� อุตส,าห�
288 401796 นาย อดิศักด์ิ ขําหลง
289 401811 นางสาว นฤภร ศิริวัฒนาวงศา
290 401842 นาย ภัทราวุฑ ตะวันวงค�
291 401847 นาย สุริยา บัวนุ,ม
292 401876 นาย เจษฎาพงษ� แสงสุวรรณ�
293 401878 นางสาว ชวัลลักษณ� ไชยศรี
294 401880 นาย ปองคุณ แหล,งสท8าน
295 401908 นาย โกวิท พลอยแสงโชติ
296 401914 นาย ชัยภัทร แจ8งจุล
297 401916 นางสาว เวธกา เกษมวงศ�
298 401917 นาย ธนภัทร สวนเวียง
299 401924 นางสาว อภิญญา ปรักมาส
300 401930 นาย วรากานต� รูมิง
301 401951 นางสาว ดารณี วงค�ธานี
302 401957 นาย ศิริชัย เอ็มบุตร
303 401970 นาย กวีรัช จารัตน�
304 401984 นางสาว ภัทรวิจิตรา เจตจอหอ
305 401992 นาย ภวิศ บุรินทร�รัตน�
306 401993 นางสาว เพ็ญพิชชา คลี่สุวรรณ
307 401994 นางสาว ณิฐสิณี คําโสม
308 401996 นางสาว ธัญลักษณ� สารสังข�
309 401997 ว,าท่ีร8อยตรี ธนติส สารสังข�
310 402013 นาง พิมพ�วลัญช� แสวงสิน
311 402027 นาย นัทพงษ� ทองแก8ว
312 402028 นาย กวีวัฒน� สุทธิชัยกุลนันท�
313 402035 นางสาว สุมิตา กาญจนมิตร
314 402039 นาง วรินลักษณ� หารภูมิ
315 402042 นาย พิสิฐ อินสาร
316 402067 นาย ปวรา รัตนเรืองเดช
317 402085 นาย พงศกร เต,ารั้ง
318 402108 นาย กีรติ นิภากรสัมพันธ�
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319 402111 นางสาว สุทิพย� อ่ิมเล8ง
320 402155 นางสาว อัสมะ มะลี
321 402162 นางสาว บุญญิสา สิงห�คํา
322 402166 นาย วัชระ ดุลยาสิทธิพร
323 402180 นางสาว น้ําเพชร ธรรมเจตนา
324 402182 นาย ชีวธันย� มณีมัย
325 402186 นาย ภราดา อัศวรัตนกุล
326 402188 นางสาว วริศรา วิเศษวงศ�ษา
327 402198 นางสาว ศริณรัตน� ชื่นหม่ืนไวย�
328 402200 นางสาว กวิสรา ไชยม่ิง
329 402202 นาย นิธิศ ใจปลา
330 402211 นาย ปรวีร� โง8วศิริ
331 402250 นางสาว ทิพวิมล อนันต�
332 402285 นาย มาตุภูมิ ภูโทถํ้า
333 402349 นาย คําภีร� โสนาอุ,น
334 402350 นาย ศุภกร ศิริญญามาศ
335 402361 นาย วินัย ธรรมแสง
336 402363 นางสาว จุฑามาศ กอขันธ�
337 402373 นางสาว ภัคษิรภา ภัชระพรกูล
338 402419 นางสาว อัจฉริยา คงหอม
339 402430 นางสาว เบญญาภา ชูศรี
340 402482 นางสาว สุพัตรา ม่ันเกษวิทย�
341 402491 นาย ณัฐวัฒน� จารุวัฒน�
342 402515 นางสาว ปวีสุดา อ,างแก8ว
343 402521 นางสาว จุฬารัตน� ขวาของ
344 402566 นางสาว วิลาวัลย� พันธ�มณี
345 402577 นางสาว ปTยวรรณ เวทยะวานิช
346 402578 นางสาว วิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย�
347 402600 นางสาว อนุสรา ป>ญญาทอง
348 402602 นางสาว ภาวินี ช,อชั้น
349 402613 นาย สมิทธ� นิยะสม
350 402616 นาย พัชรศักด์ิ หอมมาลัย
351 402623 นาย อนุชา พรมจินดา
352 402665 นาง ณัฐกฤตา ไชยวงศ�
353 402671 นางสาว ธิดารัตน� คล8ายทอง
354 402675 นางสาว เกศรินทร� ธงศรี
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355 402679 นาย ศรัณย�พงศ� กิติภัทย�พิบูลย�
356 402688 นางสาว พัชรินทร� จินดาพล
357 402733 นางสาว ปภัสรา ธูปบูชา
358 402757 นาย ครองราชย� เลี่ยนกัตวา
359 402763 นาย ศราวุธ วงษ�ป>ตตะ
360 402770 นางสาว บุณณดา บุญภา
361 402788 นาย ศิริวัฒน� ธีระชาญณรงค�
362 402796 นาย อนุรักษ� รังษี
363 402814 นาย ประธาน ใจหวัง
364 402829 นาย ธนาเทพ แพเรือง
365 402830 นางสาว ฐานิดา มีมงคล
366 402846 นาย มารวย บางสิม
367 402875 นาย ชยางกูร กิตติวัฒนากูล
368 402885 นางสาว สรัญญา ชูศักด์ิ
369 402897 นาย มงคล จันทร�รุ,งเรือง
370 402898 นาย พัฒนา กRามะโน
371 402919 นางสาว สลิลลา แสดงจิตร
372 402948 นางสาว ฮัสนะห� มะอิ
373 402958 นางสาว วิไลวรรณ คงมล
374 402961 นางสาว ธีตารัฐ สุวิจารณ�
375 402978 นางสาว กานต�ธิดา แก8วผดุง
376 402988 นาย นรุตม� ขัดธินนท�
377 402993 นาย คเชนทร�เกียรติ สุขเจริญ
378 403007 นางสาว วฤษภร รักซ8อน
379 403016 นางสาว นันท�นภัส ยกยิ่ง
380 403022 นางสาว กรสิริ โสตขวัญฟUา
381 403047 นาย ศิริพล เวชกรณ�
382 403048 นางสาว สุมล ศรีเจริญ
383 403058 นาย อาทิตย� วิศาลโกศล
384 403060 นางสาว สิตานัน รักษ�กําป>Vน
385 403079 นางสาว สุพรรษา จ8อยศิริ
386 403081 นางสาว หทัยรัตน� สมัครการ
387 403084 นางสาว สุพรรษา เพชรประสมกูล
388 403088 นาย ปุริมพงศ� พัชราไพบูลย�
389 403095 นางสาว สุขุมภรณ� สุดคง
390 403118 นาย มรกต เขียวกลม
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391 403124 นางสาว จุฑารัตน� รังษา
392 403134 นาย กิตติธัช พรายงาม
393 403136 นาย วรัญNู เสาววิทยาพุฒิกุล
394 403137 ว,าท่ีร8อยตรี ฉลองรัตน� แก8วคํา
395 403146 นางสาว เมธาวี ภู,ระย8า
396 403160 นาย บูบากาด ปูตีลา
397 403180 นางสาว เบญจวรรณ สุวรรณยศ
398 403245 นางสาว พนิดา ศิริพันธุ�
399 403265 นาง สุใบดPะ สังเกต
400 403278 นางสาว นิตยา บับพาน
401 403282 นางสาว ณัฐชยา นวลพุฒ
402 403295 นางสาว อัญมณี สุขีวัชรกุล
403 403337 นาย อัมรินทร� เจะอาลี
404 403341 นางสาว วรัญญา เกิดชนะ
405 403387 นาย สัณห� ปUองคํารด
406 403412 นางสาว วริษฐา ศรีศาสนานนท�
407 403413 นางสาว สิริพรรณ กันทะด8วง
408 403462 นาย อาจหาญ เบ็ญจศาสตร�
409 403496 นางสาว ทิพย�ปาลิดา อารยาฉัตรคุปต�
410 403520 นาย ธีรภาพ สุวรรณธาดา
411 403521 นางสาว นันทิกานต� คงเอียด
412 403526 นางสาว ธัญรัตน� ศรีสง,าสมบูรณ�
413 403528 นางสาว พิชญา สถิตวิบูรณ�
414 403558 นาย ธนพล ฉัตรธีรภาพ
415 403563 นางสาว ภคพิชญา ทุมนาค
416 403578 นาย ธีรเดช ธีระสรรพวิทยา
417 403603 นางสาว กิติยา น8อยนงค�เยาว�
418 403636 นาย ภาณุวัตน� ผดุงรัตน�
419 403651 นางสาว ขวัญณัทกานต� ศิริจันทรานนท�
420 403663 นาย ณัฐพล พฤกษาโรจนกุล
421 403671 นาย ศรัณย� บัวภาคํา
422 403681 นาย ชัยวัฒน� พงษ�วัน
423 403739 นาย ณัฐพล จันทร�ศิริ
424 403806 นางสาว อรสิริ ศิริพันธุ�
425 403819 นาย สมพงษ� ดวงชอุ,ม
426 403830 นาง อนามิกา แจ,มเพชร
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427 403873 นางสาว นันทัชพร บุญมี
428 403936 นาย วัชราทร รามสุวรรณ�
429 403940 นางสาว รักชนก เชื้อชา
430 403989 นาง กนกจันทร� ชวานนท�
431 404007 นางสาว พนิดา โคติเวช
432 404019 นางสาว อัญชลิกา แสนทําพล
433 404022 นาย ปวรุตม� จะตุรัง
434 404052 นาย เอกรัฐ พูลประเสริฐ
435 404063 นาย ไมตรี พฤกษชาติ
436 404064 นาย อภิลักษณ� ค8าเจริญ
437 404109 นางสาว กิตยา พ่ึงพุ,มแก8ว
438 404119 นางสาว ชมพูนุท มีศรี
439 404148 นางสาว สุวรรณทนา นุชประมูล
440 404164 นาย อมรฤทธิพล เขียวรุ,งเพ็ชร
441 404171 นางสาว นาฏยา หอมสุข
442 404212 นาย เอกวิทย� ศิริพิริยกุล
443 404216 นาย ณัฐศักด์ิ ภูเด,นใส
444 404244 นางสาว ณิชา วชิรโกวิทย�
445 404290 นางสาว ชนันพร ทิพย�มณี
446 404300 นาย ชํานิ พรมทอง
447 404342 นาย ชัยสิทธิ์ บูรทิศ
448 404380 นางสาว ชวัลนุช อุบลวรรณี
449 404389 นางสาว จุฑารัตน� วงศ�อนุ
450 404433 นาย อินกวี สุภานันท�
451 404506 นาย วราวุฒิ พันธ�ป>ญญา
452 404604 นาย สุทธิศักด์ิ ภักดี
453 404620 นางสาว อารยา เครือษา
454 404635 นางสาว อภิญญา ส,งทวน
455 404699 นางสาว ธีรนุช หมากผิน
456 404735 นางสาว ชลธิชา ศรีแสง
457 404819 นางสาว ชัญภัฏ ถาวร
458 404841 นางสาว สิริมาส เหมาทองสุข
459 404900 นาย กฤษณวิชญ� เยาว�ธานี
460 404902 นาย เฉลิมเกียรติ ตันษา
461 404943 นาย ประเสริฐศิลปG ศรีชานิล
462 404967 นาย กิตติพงษ� ปาลีกุย
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463 405024 นาย นินท�นลิน เลขานุกิจ
464 405047 นาย รุ,งโรจน� พงษ�ศรี
465 405075 นางสาว พัชรนันท� ลาพุ,ม
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