




เลขประจ ำตวัสอบ

1076110001 นายหัสดินทร์ พูลทาจักร์
1076110002 นายสุริยวุธ ไส้เพีย้
1076110003 นางสาวลีลาวดี เรืองสุข
1076110004 นางสาวอิสริยาภรณ์ ไชยค า
1076110005 นางสาววรินทรา แซ่โล้
1076110006 นางสาวอริสา จงอยู่สุข
1076110007 นางสาวพรพิมล แข็งงาน
1076110008 นายภาณุ บัวทอง
1076110009 นายธนาคาร ยวงแก้ว
1076110010 นางสาวเบญจมาศ พรหมา
1076110011 นายภควันต์ เสรีรักษ์
1076110012 นายสุรัตน์ สุนทรมณีโชติ
1076110013 นายศวิษฐ์ ธรรมวิชิต
1076110014 นายจักรพงษ์ มาตย์วังแสง
1076110015 นายอนุพันธ์ พรมรักษ์
1076110016 นายมานัส เร่งสูงเนิน
1076110017 นายกิตติภัฏ ลิมปนวัสส์
1076110018 นายชาญพิชญ์ ก๋าพรม
1076110019 นายพงศพัศ สุทธิกิจพงศ์
1076110020 นายกชกร อาจน้อย
1076110021 นางสาววราพร ศรีจันทร์
1076110022 นายณรงค์รัชต์ อ  าแสง
1076110023 นายสถาปัทม์ ปลดเปล้ือง
1076110024 นางสาวศศิฉาย บุญราวิกุล
1076110025 นางสาวเรณุรักษ์ ยอดวิญญูวงศ์
1076110026 นายธีรนาถ ราชรองเมือง
1076110027 นายฐกฤต สงวนชม
1076110028 นายศตวรรษ แปะโพระ
1076110029 นายสิทธิท์วี แสงงาม
1076110030 นายกานต์ จันทร์เลื อน

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขำ้รับรำชกำร
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แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรคัดเลือก  ลงวันที ่             มกรำคม  พ.ศ. 2561

2. ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำนปฏิบัตกิำร

ชื่อ – สกุล
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1076110031 นางสาวรัตนาวลี ฮกง้วน
1076110032 นายณัฐพล สารถ้อย
1076110033 นายฐากร ทวีผล
1076110034 นายสิทธิกร ชูเรือง
1076110035 นายพีรวัส ชื นโชคสันต์
1076110036 นายสรรเพชญ แก้วประการ
1076110037 นายธนกฤต เขื อนเก้า
1076110038 นางสาวชุติมา กลยนีย์
1076110039 นายธนทัต วิเศษสุรการ
1076110040 นายภาณุวัตร ภูก่ลาง
1076110041 นายสุรวิทย์ บุญศิริ
1076110042 นางสาวอัจฉรา พิมพวาทิน
1076110043 นางสาวสิริกัญญา เอมอยู่
1076110044 นายอภิรัฐ ปล้องมาก
1076110045 นายธวัชชัย แก้วบ่อ
1076110046 นายศตวรรษ มาวิน
1076110047 นายนนทวัชร์ จันนุ้ย
1076110048 นายพงศกร จารุชาต
1076110049 นางสาวสุพิชา กองพลี
1076110050 นายวีรภัทร์ ไพบูลย์ผล
1076110051 นายสยมภู ค านูเอนก
1076110052 นายชโนภาส ยะสืบ
1076110053 นางสาวละอองทิพย์ มานิตศรศักด์ิ
1076110054 นายณธกฤษ เมธีสกุลวงศ์
1076110055 นางกัญญ์ณณัฏฐ์ ชลอสันติสกุล
1076110056 นายศิวะ ปัญญาจริวัฒน์
1076110057 นายนฤพนธ์ หญีตอัมฤทธิ์
1076110058 นายอภิวิชญ์ เส้นเศษ
1076110059 นายเกริกฤทธิ์ ทองสีด า
1076110060 นางสาวกาญจนา จันทร์อุ่น
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1076110061 นางสาวจิตราภรณ์ สงเคราะห์
1076110062 นางสาวจิระนันท์ ปางเภา
1076110063 นางสาวกนกวรรณ ยิ้มถิน
1076110064 นายภาณุพงศ์ โรยนิมิตร
1076110065 ว่าที ร้อยตรีพงศ์พฤทธิ์ เติมพรวิทิต
1076110066 นายณัฐวุฒิ มหาทรัพย์
1076110067 นายสกลรัฐ ปรางงาม
1076110068 นายสาธิต จินดากุล
1076110069 นางสาวบุษยา โยธาภักดี
1076110070 นายสิษฐ์ชกรณ์ ซ้ึงสัมปทาน
1076110071 นายดิษยนันท์ นวลจันทร์
1076110072 นางสาวชนิดดา หมื นสมบัติ
1076110073 นางสาวอารีย์วรรณ ล้อกาญจนศิริ
1076110074 นายดุษฎี ดาระกะมาศ
1076110075 นายกิตติรัตน์ วัฒนสม
1076110076 นายมณฑล สมคะเณย์
1076110077 ว่าที ร.ต.หญิงจีราภา ทองดอนโต
1076110078 นายคฑาวุฒิ ล้ิมพงษธร
1076110079 นายชวินติรัฐ ธนเกียรติโยธิน
1076110080 นางสาวนัชชา นพคุณ
1076110081 นายประจักร มีชนะ
1076110082 นายพงศ์ดนัย พันธุ
1076110083 นางสาวโสมสุราง เอื้อเฟือ้
1076110084 นางสาวฤทัย พูลสวัสด์ิ
1076110085 นางสาวศิริพร ศรีตนไชย
1076110086 นายพชร ชุมทอง
1076110087 นายพัชรพงษ์ สาเขตร์
1076110088 นางสาวพีราอร ดีทายาท
1076110089 นางสาวรุ้งนภา แก้วโบราณ
1076110090 นางสาวธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี
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1076110091 นายดุษฎี ศรีสุข
1076110092 นางสาวนัทฤทัย สมศรี
1076110093 นางสาวอรณิชา มัจฉาฉ  า
1076110094 นางสาวกัญญากานต์ ศรีวรรณ
1076110095 นายกิตติ อ่วมสอาด
1076110096 นายณัฐวัตร วุฒิสันติกุล
1076110097 นายหนึ งบุรุษ เหมือนตา
1076110098 นายณัฐภัทร ศิริลิมประพันธ์
1076110099 นายรังสิวุฒิ ทองดวง
1076110100 นายกฤติเดช สุขสุนันท์
1076110101 นางสาวจามีกร ต้ังสมคิด
1076110102 นายวรศักด์ิ ประทุมลี
1076110103 นายจิรายุ พุทธรักษ์
1076110104 นายอรรถชัย วัชรพลางกูร
1076110105 นางสาวปฐมรัตน แสงหิรัญ
1076110106 นายเมฆนิทร์ ยวงวิภักด์ิ
1076110107 นางสาวสุจิตรา บุตรแสงดี
1076110108 นายศุภชัย ใจยงค์
1076110109 นายเหมวิช ชินวงศ์
1076110110 นายนวพันธ์ พรชัยสิทธิกุล
1076110111 นายวิศรุต บุตรแสงดี
1076110112 นายมนัส จอกเงิน
1076110113 นายภัทรพล มณีแดง
1076110114 นายตุลศักด์ิ สืบภา
1076110115 นายสราวุฒิ แน่นหนา
1076110116 นายสุวรรณ์ นิ มวงค์
1076110117 นายธีรนัย เรียงไธสง
1076110118 นางสาวพรรณิภา ด้วงเกิด
1076110119 นายสุนทร สืบพลาย
1076110120 นายผดุงสิทธิ์ อาจวิชัย
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1076110121 นางสาวปวริศา แสงแก้ว
1076110122 นายรัฐฉัตร จันต๊ะมา
1076110123 นายอนวรรษ ขัดวิลาศ
1076110124 นางสาวฐิฆมัภา เปศรี
1076110125 นายทรงพล หลิมวานิช
1076110126 นายภูวนภ คุณาวรปัญญา
1076110127 นายวิญญู คินขุนทด
1076110128 นางสาวขนิษฐา ซุ้นห้อง
1076110129 นายศุภกิจ อ่องจุ้ย
1076110130 นายพิทักษ์ บุดดี
1076110131 นายพีรพันธ์ พรหมประดิษฐ์
1076110132 นายเตชินท์ เทพสมบัติ
1076110133 นายสุภวุฒิ ก่อคุณ
1076110134 นายอานนท์ หาญรักษ์
1076110135 นางสาวณัฐกฤตา สินทอง
1076110136 นายธวัชชัย ขวัญดี
1076110137 นางสาวนันท์นภัส นิตตะโย
1076110138 นางสาวภัทรประภา มณีโชติ
1076110139 นางสาวกีรติยา นวลจันทร์
1076110140 นายพงศ์ปณต เอี ยมนิธิโชติ
1076110141 นายนิกร ถนอมเมฆ
1076110142 นางสาวกุลนารี นุ่นช่วย
1076110143 นายภรัณยู มะลิพรม
1076110144 นายอภิวัฒน์ เรืองชัยปราโมทย์
1076110145 นางสาวทิพรดา แก้วประเสริฐ
1076110146 นายวิวัฒน์ ศรีแสง
1076110147 นางสาวสุนิษา สุขเสม
1076110148 นายธวัชชัย เปาทุย้
1076110149 นายภูมิพัฒน์ วงค์อามาตย์
1076110150 นายอรรถสิทธิ์ ไชยมงคล
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1076110151 นายวรรณศิริ นามบุดดี
1076110152 นายวิชาญ ปัญโญใหญ่
1076110153 นายสุขุม ปิติวัฒาลัย
1076110154 นายจตุรงค์ ภาคสามศรี
1076110155 นายสุวิทย์ นามแก้ว
1076110156 นางสาวช่อขวัญ หมั นสาน
1076110157 นายเมธาสิทธิ์ ศิรินนท์ธนเวช
1076110158 นางสาวพิชชา กิติกังสดาร
1076110159 นางสาวนภาวรรณ ค าฉิม
1076110160 นายณัฐพงศ์ การินทร์
1076110161 นายวรพงศ์ มณฑา
1076110162 นายยมวรุฒ โอ้วสรรเพชญ์
1076110163 นายธีรเดช อย่างอิ น
1076110164 นางสาวณัฐกุล สนั นนาม
1076110165 นายปัณณวิชญ์ เฟืองทอง
1076110166 นายธัชกร เพ็งเกล้ียง
1076110167 นางสาวณัฎฐาเนตร เม่นสุข
1076110168 นายชวพล คันธวงค์
1076110169 นายสุพัชรพล มงคลนาม
1076110170 นายภิญญวัฒน์ รัตนยรรยง
1076110171 นายปุณณวิช ปานกลาง
1076110172 นายนวพล อินทรวิศิษฎ์
1076110173 นายทินกร ทุง่ลา
1076110174 นายกันตภณ ขวัญศรีสุทธิ์
1076110175 นางสาวสิริวรรณ พันธ์ปรีชา
1076110176 นายกิตติพงศ์ ยะภักดี
1076110177 นายโสภณ สัจจา
1076110178 นายปิติพงศ์ สันตะการ
1076110179 นางสาวนงลักษณ์ ชูชัย
1076110180 นายคงชีพ นาระต๊ะ
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1076110181 นายสิทธา ยอดเจริญ
1076110182 นายจักรกฤษ แสนทวีสุข
1076110183 นางสาวมลธิตา ฉิมเครือวัลย์
1076110184 นางสาวขวัญรัตน์ อัสสานนท์
1076110185 นายภูมิไท สุวรรณรงค์
1076110186 นายปรัชญา ปิน่แก้ว
1076110187 นางสาวชลรดา คงยนตร์
1076110188 นายนัสซอร ชัยมานิต
1076110189 นายธนารักษ์ บุณยเกียรติ
1076110190 นายสิริชัย เพชร์รุ่ง
1076110191 นายนรินทร์ ชายแก้ว
1076110192 นายธนกร คงสุขเจริญ
1076110193 นายพลวัฒน์ นีระมนต์
1076110194 นางสาวโสภิต กรวยสวัสด์ิ
1076110195 นายปฐมพงษ์ ยาละ
1076110196 นางสาวโชติกา จงเพิ มวัฒนะผล
1076110197 นายณัฐกร พรหมอุดม
1076110198 นางสาวอภิญญา ชูกรณ์
1076110199 นายศุภวัย ค าภักดี
1076110200 นายสรสิช ศรีสุธรรม
1076110201 นางสาวธิติพร เหรียญทอง
1076110202 นายทศพร น้ าเพชร
1076110203 นางสาวอุษณีย์ พยัคฆมาศ
1076110204 นางสาวนริสา นิ มเรือง
1076110205 นายธนสรรค์ โคดม
1076110206 นายสันติภาพ ทิพยศักด์ิ
1076110207 นางสาวจิราวรรณ ธีรรัตนสถิต
1076110208 นางสาวศิระญา อัศวรัตนาพันธ์
1076110209 นายประเสริฐ ขจรเดชากุล
1076110210 นายกิตติคุณ เรืองรังษี
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ชื่อ – สกุล

1076110211 นายประกิต สีหะวงค์
1076110212 นายอภิบาล ศรียาภัย
1076110213 นางสาวชมพูนุท แสวงดี
1076110214 นางสาวกนกวรรณ เข็มสุวรรณ
1076110215 นายสุขุม ป้อมปลั ง
1076110216 นายศิวัฒน์ ก้อนค า
1076110217 นายณัฐนันท์ บรรลุผล
1076110218 นางสาวจารุวรรณ สิงห์สูง
1076110219 นางภัสดา ภูพู่ล
1076110220 นายสมดี ประสงค์สุข
1076110221 นายเอกรัตน์ มณีชมภู
1076110222 นางสาวชญาญ์พัฐฐ์ สิงห์ทอง
1076110223 นายสมโภชน์ พุกข า
1076110224 นายธเรศ พิรนนท์
1076110225 นายณัฐวัฒน์ จันทนะ
1076110226 นายสุทัศน์ ค าอ่อนศรี
1076110227 นายภาคภูมิ ศรีมาชัย
1076110228 นางสาวศศินิภา เชาวนนทปัญญา
1076110229 นางสาวดวงเดือน พิศนอก
1076110230 นางสาวปวีณ์ธิดา พรมแดง
1076110231 นางสาววรรณวิภา มาไพศาลทรัพย์
1076110232 นางสาวชนิดา ศิริกุลพิทักษ์
1076110233 นางสาวฐาปนีย์ มีช านาญ
1076110234 นางสาวจินตหรา ผุดผ่อง
1076110235 นายเอกรัตน์ สัชชานนท์
1076110236 นางสาวกนกอร ภูษาธร
1076110237 นางสาวมลจิรา ทองเทพ
1076110238 นางสาวกมลลัดดา รักษาสัตย์
1076110239 นายจักรกฤษณ์ รุกขชาติ
1076110240 นายโชคอ านวย บรรพบุตร
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ชื่อ – สกุล

1076110241 นายวศิน สุขส าราญ
1076110242 นางสาวรัชนีกร พรมแสง
1076110243 นายเชาวลิต ฤทธิกุล
1076110244 นายยุทธนา ศรีช านาญ
1076110245 นายนิวัฒน์ สุตะโท
1076110246 นายธิติสรณ์ นราแก้ว
1076110247 นางสาวฉัตรปวีณ์ อิทธิพร
1076110248 นายอธิป อิ มปิติวงษ์
1076110249 นายสิทธิกานต์ ปันแก้ว
1076110250 นายธีรยุทธ แก้วแท้
1076110251 นายธีรเมธ หิรัญวัฒนานนท์
1076110252 นายบุญฤทธิ์ วงษ์อุดม
1076110253 นางสาวศิริขวัญ แจ่มจ้า
1076110254 นางสาวกิ งกาญจน์ เสนากัสป์
1076110255 นายนราธิป รักษาใจ
1076110256 นายภรัณยู ศรีมนตรี
1076110257 นางสาวนันทพร ทองลพ
1076110258 นายนันทชัย โคสาพัฒ
1076110259 นางสาวชฎานาฏ เจริญการ
1076110260 นายนิรุจน์ ก้อนคง
1076110261 นายธรรมนูญ บุญจอง
1076110262 นายศิวกร ปัญญาอ่อง
1076110263 นายทศพร ไชยผา
1076110264 นางสาวสุภัคสร ขอเจริญ
1076110265 นายสุทธิเชษฐ์ ช่วยสุข
1076110266 นายนวสินธ์ เสาวโรนุพันธุ์
1076110267 นายปริญญา จันทร์อ่อน
1076110268 นายศุภชัย รักชุม
1076110269 จ.ส.ต.กรวิทย์ แก่นการ
1076110270 นายนันทวัฒน์ อนงค์ศิลป์
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ชื่อ – สกุล

1076110271 นายพงศธร เพชรตีบ
1076110272 นายวรันธร ลีธนศักด์ิสกุล
1076110273 นายพนิตพันธุ์ จารุจิตร์
1076110274 นางสาวณัฐวรรณธรณ์ แก้วเขียว
1076110275 นายยศวริศ ผลสมบัติ
1076110276 นายธนพล กิตติวงศ์กร
1076110277 นายเสกสรรค์ พรสุวรรณ
1076110278 นายสัมฤทธิ์ จบศรี
1076110279 นายศักด์ิชาย สุระสิทธิ์
1076110280 นายกฤตเดช เวชชวงศ์
1076110281 นายศิริพงษ์ สืบพันธ์
1076110282 นายณัฐรัฐ แสงประยูร
1076110283 นายรัชกฤช อภิรุ่งธนกุล
1076110284 นายพันธกานต์ ภานุรักษ์
1076110285 นายสุพรรณ สุนิพรม
1076110286 นายบุญญฤทธิ์ ชลพิทักษ์วงศ์
1076110287 นายมิตรประชา ศรีสุวัฒน์
1076110288 นางสาวชัญญาภัค นามบุญเรือง
1076110289 นายธนกิจ พิชัยณรงค์
1076110290 นายธนวัฒน์ สัมพันธ์สันติกูล
1076110291 นายกิตติภูม เตชัย
1076110292 นายวีรพงษ์ อนุวัตมงคลชัย
1076110293 นายอภินันท์ วงทะนงค์
1076110294 นายอิสรา โพพิลา
1076110295 นายธนากร สุเมฆะกุล
1076110296 นายภูวิศ ศรีพิทักษ์
1076110297 นายณรงค์ศักด์ิ เกิโดมลี
1076110298 นายเมธาพล กาวิละ
1076110299 นายนพนันท์ โพธิจักร
1076110300 นายม่านฟ้า สามารถ
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2. ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำนปฏิบัตกิำร

ชื่อ – สกุล

1076110301 นายวสวัตต์ิ ผินอินทร์
1076110302 นายศราวุฒิ ก้อนเกตุ
1076110303 นายอรรถพงศ์ สายวงค์ค า
1076110304 นางสาวสุชาดา เกตุโชติ
1076110305 นายธนดล เชิดโฉม
1076110306 นางสาวศศิวิมล คนคง
1076110307 นางสาวปาหนัน นามเชียงใต้
1076110308 นายอนุชาติ เรียงคุณ
1076110309 นายหิรัญศักด์ิ กิตตินิธิโพคิน
1076110310 นายสุวพิชญ์ ชยันตรดิลก
1076110311 นางสาวปิยะพร เสนาะทิพย์
1076110312 นางสาวสุภางค์ ภูช่ัย
1076110313 นางสาวมัณฑนศิลป์ ไชยสีหา
1076110314 นายไกรศร กองมนต์
1076110315 นายพีรชาญ์ ภาคเดช
1076110316 นายชนัฐ อินต๊ะปา
1076110317 นายเสฏฐวุฒิ สีสังข์
1076110318 นายมนภัทร์ ธรรมราช
1076110319 นายด ารงค์ เนาว์ศรีสอน
1076110320 นายปพน พิลาสมบัติ
1076110321 นายขจรศักด์ิ พรบุญญานนท์
1076110322 นายรัตนพล สายฟู
1076110323 นายวัชเรนทร์ แววดี
1076110324 นางสาวสาลินี หมื นจง
1076110325 นายฮาฟีส สาและ
1076110326 นายวรพล เพ็ชรภา
1076110327 นายพิชญ ด้วงบัว
1076110328 นายปรัชญา พรมอารักษ์
1076110329 ว่าที  ร.ต.สถาพร สระจูม
1076110330 นายณัชพล กาบยุบล
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ชื่อ – สกุล

1076110331 นายกฤติน ถนอมสุข
1076110332 นายชวาล พรรคเจริญ
1076110333 นายโยธี พิมพ์พุฒ
1076110334 นางปิน่ปินัทธ์ วรเนตร
1076110335 นายชัยวัฒน์ ไชยโห
1076110336 นายวรสิทธิ์ ช่วยแก้ว
1076110337 นายพงศกร อ าพานทอง
1076110338 นายนฐพงษ์ ประกอบมิตร
1076110339 นางสาวขวัญใจ กลิ นเกล้ียง
1076110340 นางสาววิไล เปลี ยนข า
1076110341 นายกฤษดา รอดเชื้อ
1076110342 นายศตวรรษ ชมทรัพย์
1076110343 นายธีรภัทร อรุณวงศ์
1076110344 นางสาวสมฤทัย ทองพรหม
1076110345 นางสาวปิยนาฏ จันทร์สิงห์
1076110346 นายวรัญชิต ช่วยเมือง
1076110347 นายเกียรติก้อง ชัยชนะกลาง
1076110348 นายณัฐพล วรรณวิเชษฐ์
1076110349 นางสาวณัฏฐณิชา มีสอาด
1076110350 นายพิษณุ ศรีศุภอรรถ
1076110351 นายพงศ์ปณต อินทฤทธิ์
1076110352 นายสิทธิฤกษ์ อัจฉริยวนิช
1076110353 นายภาณุภาส กลัดพันธุ์
1076110354 นายณัฐพล ไชยโย
1076110355 นายรติพล พิมพาเพชร
1076110356 นางสาวจารุวรรณ หงษ์ทอง
1076110357 นายเทพฤทธิ์ เลิศสุคนธ์
1076110358 นายนิรชัย ฉิมเจริญ
1076110359 นายโกญจนาท กมลมาลย์
1076110360 นางสาวฐิตินันท์ ณ.เชียงใหม่
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ชื่อ – สกุล

1076110361 นายภัทรพงษ์ จันทร์วิจิตร์
1076110362 นายทศวรรษ อุไรวงษ์
1076110363 นายสุริโย คนใหญ่
1076110364 นายดนุเดช สิทธิขุนทด
1076110365 นายไพศาล สาและ
1076110366 นายทวีวุฒิ บุณย์สวัสด์ิ
1076110367 นายสิกพงษ์ ฉุนกล้า
1076110368 นายวิชยุตม์ จิณะกับ
1076110369 นายวีระพงษ์ ชมชายผล
1076110370 นายณัฐวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์
1076110371 นางสาวจตุพร แสงสุข
1076110372 นายชัยพฤกษ์ กลมปล้อง
1076110373 นายปิยธาดา สรวลสรรค์
1076110374 นายพเนส โอภากุลวงษ์
1076110375 นายณัฏฐพล ใหม่แท้
1076110376 นายทศพล แก้วศรี
1076110377 นายไพโรจน์ คล้ายอักษร
1076110378 นายปรัชญา สุวรรณจิตร
1076110379 นายสุชนม์ สุขนิรันดร์
1076110380 นายสกุล สุประการ
1076110381 นายอนันต์ ลับแล
1076110382 นายโยธิน ทองย้อย
1076110383 นางสาวอริศรา โอบอ้อม
1076110384 นางสาวจันทร์วิมล พรมแดง
1076110385 นายสุทธิศักด์ิ เลพล
1076110386 นายชนิศร์ โพธิด์ง
1076110387 นายทัฬหพล จันทร์อ่อน
1076110388 นายอมรรัตน์ มาตราเงิน
1076110389 นายภคพงศ์ จันทร์เพ็ง
1076110390 นางสาวภูษณิศา เมืองเก่า
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2. ต ำแหน่งวิศวกรชลประทำนปฏิบัตกิำร

ชื่อ – สกุล

1076110391 นายคมเดช พัวพงษ์ไพโรจน์
1076110392 นายสรายุทธ ปานนพภา
1076110393 นายศุภวิท ชาโชติ
1076110394 นายกิตติคุณ แสงชาติ
1076110395 นางสาววรณัน โนราช
1076110396 นางสาวกนกนันท์ เมืองสง
1076110397 นางสาวภาวิตา ดาวนุไร
1076110398 นายธงฉาน อ่อนโอน
1076110399 นายธวัช จิ้วบุญชู
1076110400 นางสาวภัทรา รัตนมณี
1076110401 นางสาววารีรัตน์ นาเล้ียง
1076110402 นางสาวปรรณภรณ์ บูรณดิษฐ์
1076110403 นายมงคล น้ าดอกไม้
1076110404 นางอรณิต น้ าดอกไม้
1076110405 นายกิติพัฒน์ หน่อค า
1076110406 นายวุฒิชัย โพธิน
1076110407 นายบัญชา ใจงามกุล
1076110408 นายปัญญา สุวรรณกลาง
1076110409 นายเรวัฒน์ ชาญกิติโชติ
1076110410 นางสาวดาวรุ่ง สุวรรณฐิตปัญโญ
1076110411 นายพงษ์พัฒน์ ช่างเรือ
1076110412 นางสาวสุพรรษา ช่มแช่ม
1076110413 นายภาณุวัฒน์ สิทธิภาณุนันท์
1076110414 นางสาวธราทิพย์ มูลเอก
1076110415 นายภานุพงศ์ เอี้ยงทอง
1076110416 นายวัชรพงษ์ วงศ์เพ็ง
1076110417 นางสาวกานต์ธิดา โสมด า
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