
8. ส ำนักกฎหมำยและทีด่นิ
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2010800001 นางสาวพันธ์ฤดี โคตรแสง
2010800002 นางสาวอรรถรส ศรีประดิษฐ์
2010800003 นายภูริ สุขนิรัญ
2010800004 นางสาวชนิตา มิตรจงรัก
2010800005 นางสาววรวรรณ พูลสวัสด์ิ
2010800006 นางสาวภีมวรา สุขช่วย
2010800007 นางสาวพรภัทรา ไทรแช่มจันทร์
2010800008 นางสาวเบญจมาศ ตุ้มแก้ว
2010800009 นางสาวอรวรรณ หน่อทิม
2010800010 นางสาวกิตติยา สมเทพ
2010800011 นางสาวกนกวรรณ เกิดสืบมา
2010800012 นางสาวปรานต์ชญาน์ กุลหิรัญวิสิฐ
2010800013 นางสาวธัญลักษณ์ พีระอุดมพัชญ์
2010800014 นางกันต์ฤทัย เจียรวิวัฒนวงศ์
2010800015 นางสาวรัตนาพร สุดอารมย์
2010800016 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ข าสังข์
2010800017 นายวรรณชนะศักด์ิ สวนตะโก
2010800018 นางสาวธีราพร สวัสดี
2010800019 นางสาวจิตรลดา เสมข า
2010800020 นางสาวจิรารัตน์ เจนใจ
2010800021 นางสาวพัชรินทร์ เจนใจ
2010800022 นางสาวปิยะดา สงสุรินทร์
2010800023 นางสาวอรญา ละดากุล
2010800024 นางสาวบงกช หวังใจ
2010800025 นางสาวอชิรญา ด าข า
2010800026 นายจิรพิพัฒน์ วณิกกุลรัตน์
2010800027 นางสาวสกุลรัตน์ อรอินทร์
2010800028 นางสาวนฤมล พลช านาญ
2010800029 นางสาวภัทรภร ผ่องเลิศ
2010800030 นางสาวปุณรดา วนิชธนินท์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
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2010800031 นางสาวศิริวรรณ แนบเนียน
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2160800001 นางสาวภัทรนิษฐ์ จันทบูรณ์
2160800002 นางสาวศนันธฉัตร บุญช่วย
2160800003 นางสาวศิริรัตน์ สุขสุเวช
2160800004 นางสาวอชิรญาณ์ วงศ์สุวรรณ
2160800005 นางสาวเกษราภรณ์ ไพฑูรย์
2160800006 นางสาวโนรานี ติปรี
2160800007 นางสาวปัณณภัสร์ พีรสกุลสิทธิ์
2160800008 นายชุติพนธ์ บุญสิทธิ์
2160800009 นายเดชาวัต มุ่งสอกลาง
2160800010 นางสาวศศินิภา ยิ้มฉิม
2160800011 นางสาวจิรัชญา แก้วสังข์
2160800012 นางสาวชัญญาณ์ภัช อุปถัมภ์
2160800013 นายจรัญ โพธิว์ัฒนไพศาล
2160800014 ว่าที ่ร.ต.หญิงชนิดา พวงพุม่
2160800015 นางสาวนิตยา หาญขุนทด
2160800016 นางสาวพชรพรรณ เจียมกูล
2160800017 นางสาววรรณฤดี เกิดเอียด
2160800018 นายพันธุช์ัย อุตรชน
2160800019 นายปรัชญา หลีเยาว์
2160800020 นายวิษณุ อรรถโยโค
2160800021 นางสาวณัฐธิดา สิทธิชัย
2160800022 นางสาวอาภากร พึง่แสง
2160800023 นางสาวศุภักษร ล้ิมอ่อง
2160800024 นางสาวจุฬาลักษณ์ นามประเทือง
2160800025 นางสาวนันทิกานต์ ซุ้นหัว้
2160800026 นายภาณุพงศ์ จงรัตน์กลาง
2160800027 นางสาวซิลมี่ หมุนนุ้ย
2160800028 นายยุทธนา มุสิกพันธ์
2160800029 นางสาวเติมคุณ บุญชุ่ม
2160800030 นางสาวพิมพ์รัตน์ สันติสุขกุล
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ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล
2160800031 นางสาวธันย์วรัชญ์ พัฒนประเสริฐ
2160800032 นายวิสุทธ์เทพ สุกุมลนันทน์
2160800033 นายภูดิศรัฐ เกื้อทอง
2160800034 นายปัทมวัฒน์ ใจกองค า
2160800035 นางสาวพันธนันท์ ถาวรศักด์ิ
2160800036 นายพงสกร กาฬสินธุ์
2160800037 นางสาวดลยา ถนอม
2160800038 ว่าที ่ร.ต.หญิงเขมจิรา เทศพานิช
2160800039 นางสาวทรรศพรรณ เนาวประดับ
2160800040 นางสาวศุภวรรณ จันทะ
2160800041 นายมานะพันธ์ พุกกะณะสุต
2160800042 นางสาวกิตยาภรณ์ ธานะวัน
2160800043 นายกิตติเดช พวงน้อย
2160800044 นางสาวหทัยรัตน์ บุญรักษ์
2160800045 นายอักษร ปานเนาว์
2160800046 นางสาวจินดารัตน์ วัจนศิริเสถียร
2160800047 นายภานุวัฒน์ แจ้งสมบูรณ์
2160800048 นายศุภชัย ณรงค์
2160800049 นางสาวจันทร์จิรา ค าภากุล
2160800050 นางสาวกรวรรณ เขียวเล่ง
2160800051 นางสาวกัลยาณี สามงามยา
2160800052 นางสาวณัฏฐณิชากร ข าสุวรรณ
2160800053 นายสราวุธ ยี่ประชา
2160800054 นางสาวมัณฑนา เนียมอยู่
2160800055 นายอานันท์ อ่อนจ้าย
2160800056 นางสาวณัฐณิฌาฏ์ ศรีลาศักด์ิ
2160800057 นางสาวศิริรัตน์ ศรีภา
2160800058 นางสาวภาลิณี วุฒิธรรม
2160800059 นางสาววิจิตราวรรณ จ าปาเทศ
2160800060 นายก้องภพ ชาตะกาญจน์
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ชื่อ - สกุล
2160800061 นางสาวรสนันท์ สุขเอียด
2160800062 นางสาวพิชชาพร ศรีอ่อน
2160800063 นางสาวอรรถพร ใจยา
2160800064 นางสาวปานตา เสวกวัง
2160800065 นางสาววราภรณ์ ปราโมช ณ อยุธยา
2160800066 นายพิชัยวุฒิ แสงสง
2160800067 นางสาวมัญชุสา ศรีทองกระจ่าง
2160800068 นายธนา สังข์แย้ม
2160800069 นางสาวผกาศิริ วันทรัพย์
2160800070 นางสาวเจนจิรา สุขสวัสด์ิ
2160800071 นายปราชญา หนูน้อย
2160800072 นางสาววริศรา กุมภะ
2160800073 นางสาวฐิติพร ใจศิริ
2160800074 นางสาวสุวพัชร์ รุงสว่าง
2160800075 นางสาววนิดา จิช่อง
2160800076 นางสาวทิพย์สุดา คงทอง
2160800077 นางสาวพัชรีย์ นพวิจิตร์
2160800078 นางสาวกชพร จันพลโท
2160800079 นางสาวณัฐธิดา ด ารงบุล
2160800080 นายฉัตรนเรศวร์ ศิริโกมุท
2160800081 นางสาวอังคณา อ่อนแป้น
2160800082 นางสาวชาลินี เครือยศ
2160800083 นายอุกฤษฏ์ ไทยงามศิลป์
2160800084 นางสาวสุภิญญา ใจงาม
2160800085 นายคณิตพล พลศรี
2160800086 นางสาวอภิชญา แน่งน้อย
2160800087 นางสาวพัตร์พิมล อ่อนจีน
2160800088 นางสาวนวพร จินตชิน
2160800089 นางสาววรุณยุพา เตชะโต
2160800090 นางสาวสโรชา จินตนพันธ์
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ชื่อ - สกุล
2160800091 นางสาวขวัญวรา นพพันธ์
2160800092 นางสาวจริยา จันทร์งาม
2160800093 นางสาวกชนิภา โชคตระกูลก้อง
2160800094 นายสันติ มาตสุริยวงศ์
2160800095 นางสาวสมฤดี พิลาสุข
2160800096 นางสาวนิสา ส าเนียงเพราะ
2160800097 นางสาวนภัสสร ทิพย์สุวรรณ
2160800098 ว่าที ่ร.ต.เนติธร โควรรณ
2160800099 นายสุรพงษ์ องอาจ
2160800100 นางสาวธมกร พันธุพ์านิช
2160800101 นายปณวัชร วายโสกา
2160800102 นางสาวชนากานต์ เกวลิน
2160800103 นางสาวระพีพร สอนเพ็ง
2160800104 นายนิติ โพธิท์อง
2160800105 นางสาวมาริษา บัญณา
2160800106 นายนนทพัทธ์ พวงรอด
2160800107 นางสาวรัตนากร พิพัฒนจิตร
2160800108 นางสาวลีลาวดี แดงอร่าม
2160800109 นางสาวกัญญาพัชร คงแก้ว
2160800110 นายปรมินทร์ กระไรภูมิ
2160800111 นางสาวปรางค์ทิพย์ หอมวัน
2160800112 นางสาวชุตาภา นรัตถรักษา
2160800113 นายภูวดล เผ่าเพ็ง
2160800114 นางสาวสุภาพร ชูราศรี
2160800115 นายวุฒิชัย แสงศร
2160800116 นายธนพล ช านาญแก้ว
2160800117 นายอภิภู สุนทรวุฒิคุณ
2160800118 นายพงศกร โชตยาธิวัฒน์
2160800119 นายภานุพงศ์ พ่วงออมสิน
2160800120 นางสาวธนาวรรณ กล่ินแพทย์กิจ
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ชื่อ - สกุล
2160800121 นางสาวจุฑารัตน์ กองรัมย์
2160800122 นางสาวรติรส ธรรมสถิต
2160800123 นางสาวปฐมาวดี ปฐมทอง
2160800124 นางสาวชุติมา นราฤทธิไกร
2160800125 นางสาวมุกดาวรรณ รัตนสงเคราะห์
2160800126 นางสาวจิรารัตน์ ศรีเทียมเพชร
2160800127 นายนวพล สายวุฒิ
2160800128 นางสาวพัชรรินทร์ ฤกษ์เย็น
2160800129 นายเด่นภูมิ มะอักษร
2160800130 นายปฏิภาณ คงสิงห์
2160800131 นายวรยุทธ ดวงวิเชียร
2160800132 นายคงรพี คงสาลี
2160800133 นายพีรวิชญ์ จิตรอักษร
2160800134 นายกษาปณ์เพชร ทินบุตร
2160800135 นางสาวสายธาร ปุน่ปัญญา
2160800136 นางสาวอรุณรัตน์ สร้อยเงิน
2160800137 นางสาววรันธร ปภัสสรศิริ
2160800138 นางสาวพรชนก กระต่ายทอง
2160800139 นางสาวจีระวรรณ โรยสุวรรณ
2160800140 นางสาวธัญรดี ค าก้อน
2160800141 นางสาวพรศิริ ตู้พิจิตร
2160800142 ว่าที ่ร.ต.หญิงวลัยกร ไชยภักดี
2160800143 นางสาวศศิวัลย์ ไตรสุรัตน์
2160800144 นายธเนศ โพธิท์อง
2160800145 นายศุภวิชญ์ บัวประเสริฐ
2160800146 นางสาวรัตติยา นาคนาคา
2160800147 นางสาวคชาภรณ์ สุขสวย
2160800148 นางพรพิมล ภูมิล าเนา
2160800149 นายนรนิติ ชมภูหลง
2160800150 นายอภิวัฒน์ พงษ์สุภา
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ชื่อ - สกุล
2160800151 นางสาวดารุณี อ าพร
2160800152 นางสาววรรณภรณ์ นิ่มเรือง
2160800153 นายเอกกมลชัย เฉลิมเชื้อ
2160800154 นางสาวนิพาดา มหาศาล
2160800155 นางสาวศิรินทรัตน์ บะคะ
2160800156 นายจิตบุณย์ จันทร์รัศมีวิไล
2160800157 นายอดิศักด์ิ บ ารุงถิ่น
2160800158 นายอภิรัฐ ตรีพงษ์พันธุ์
2160800159 นางสาวนันทารัตน์ ทองค า
2160800160 นางสาวปาริฉัตร โคตรสีวงษ์
2160800161 นางสาวธัญญารัตน์ จ าปีทอง
2160800162 นางสาวภัทรา เทียมชัยภูมิ
2160800163 นางสาวกิตติธร ทับกะแดะ
2160800164 นายชญานนท์ ช้างวัลย์
2160800165 นายฉัตรชัย เวฬุวนารักษ์
2160800166 นางสาวกรกช ศรีทองกลาง
2160800167 ว่าที ่ร.ต.อณุสิทธิ์ เจริญสุข
2160800168 นายนันทกานต์ นุปิง
2160800169 นางสาวกันธิชา ห้องร้ิว
2160800170 นางสาวธัญลักษณ์ ยศพัฒน์สิริ
2160800171 นายศรายุท วรรณรัตน์
2160800172 นายศาสตร์ศิลป์ บูชากุล
2160800173 นางสาวกาญจนา นาแซง
2160800174 นายธนรัตน์ อาจสาลี
2160800175 นางสาวจริญญา อิ่มหอมพันธ์
2160800176 นายธณัชย์ สุริวงค์
2160800177 นางสาวกนกวรรณ แก้วสีขาว
2160800178 นางสาวกมลรัตน์ อิฐรัตน์
2160800179 นายวิศรุต เล่าทรัพย์
2160800180 นางสาวนิรมล เเวงดา
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ชื่อ - สกุล
2160800181 นายอนิชชา วงค์โพธิ์
2160800182 นางสาวชัญญานุช ค้ามาก
2160800183 นายดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ
2160800184 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทะวงษ์
2160800185 นางสาวธารทิพย์ พลเกษตร
2160800186 นางสาวอรอนงค์ นาคัน
2160800187 นางสาวณัฐติกานต์ ศักด์ิเทวิน
2160800188 นายสิรวิชญ์ อินสตุล
2160800189 นางสาวมัลลิกามาศ ดวงแก้ว
2160800190 นางสาวปวิชญา แก้วขุนราม
2160800191 นายเอกชัย สุวรรณเนตย์
2160800192 นางสาวนิธิพร ยาวิราช
2160800193 นางสาวรจนา พรมพันธุ์
2160800194 นางสาวอัจจิมา หมื่นจักร์
2160800195 นายพีรภัฏ คงทุง
2160800196 นางสาวอาตีนี ยะโดะ
2160800197 นางสาวสารีนี เจ๊ะหนิ
2160800198 นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ
2160800199 นางสาวฐิติญาภรณ์ เนาว์สุวรรณ
2160800200 นางสาวกชกร จิตหนักแน่น
2160800201 นางสาวปัญญชิตา เงินจันทร์
2160800202 นายจ านงค์ ใจเอื้อ
2160800203 นายสืบศักด์ิ จินดาวัต
2160800204 นางสาวปาริชาต ปุย้หลวง
2160800205 นายภาณุพงศ์ เสนานุช
2160800206 นายภาณุวัฒน์ หมอเก่ง
2160800207 นายอนุวัฒน์ รติเรืองรอง
2160800208 นางสาวพัชนิดา มณีโชติ
2160800209 นางสาวโชติรส พงษ์สุวรรณ์
2160800210 นายสัจตพงษ์ ค าศรีระภาพ
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ชื่อ - สกุล
2160800211 นายเบญจพล เกินชัย
2160800212 นางสาวพิมพ์ร าไพ ทองศรีแก้ว
2160800213 นางสาวปาลิตา พิลา
2160800214 นายปณิธาน บุญสายบัว
2160800215 นางสาวจริยา รอเสนา
2160800216 นายวุฒินันท์ ถานอ่อน
2160800217 นายปกาศิต ชูบัวขาว
2160800218 นายวรัญญู มุทาวัน
2160800219 นายพิสุทธิ์ เพ็งธรรม
2160800220 นางสาวพรนภา จ าเริญทอง
2160800221 นางสาวปิยะณัฐ ใจมูล
2160800222 นายปัญญพนต์ ชูเกตุ
2160800223 นางสาวธนัญญา ประทุมศิริ
2160800224 นางสาววนัสนันท์ กัลยาคู
2160800225 นายกฎษฏิเ์พชร ดาวแจ้ง
2160800226 นางสาวชุลีพร แสงราม
2160800227 นายทวีสิน สินสุวรรณ
2160800228 นางสาวสุภากาญจน์ ณ ตะกั่วทุง่
2160800229 นายวานิช เนียมศักด์ิ
2160800230 นางสาวกฤปภัทร อนุรักษ์รัชดา
2160800231 นางสาวปวรวรรณ เหมะนัค
2160800232 นางสาวอิศราภรณ์ อุดมพร
2160800233 นางสาวภัทราภรณ์ ไมตรีจิตต์
2160800234 นางสาวขนิษฐ์วดี อารินทร์
2160800235 นายอภินันท์ วงศ์ประสิทธิ์
2160800236 นางสาวกนกวรรณ โคกสนั่น
2160800237 นางสาวนรินรัตน์ นวนร่ืน
2160800238 นางสาวชลธิชา ดวงเอก
2160800239 นางสาวนิพัทธ์ธมล มีรัตน์ธรรม
2160800240 นางสาวพัทธรินทร์ ทองมี
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ชื่อ - สกุล
2160800241 นายนิติพนธ์ ทองโคตร
2160800242 นางสาวอภิญญา ทองสีสัน
2160800243 นางสาวอริสา น้อยสาย
2160800244 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีค า
2160800245 นางสาวฐิมาพร จะแจ้งผล
2160800246 นายวันเฉลิม จันทร
2160800247 นางสาวอินทร์ธุอร ไกรสิทธิ์
2160800248 นายพิษณุ สิทธิถนอมวงศ์
2160800249 นางสาวศิริพร ชมภูพืน้
2160800250 นางสาวอนุสรา นันตะโภค
2160800251 นางสาวนงค์นุช พลศรี
2160800252 นายนิติ ศรีจันทร์
2160800253 นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองเจริญ
2160800254 นางสาวสุพรรณวดี ด าข า
2160800255 นางสาวชโลธร ชาญสมร
2160800256 นายอดิศักด์ิ ทองโท
2160800257 นายอดิสรณ์ ทองโท
2160800258 นางสาวปัทมา อ่วมนากะ
2160800259 นางสาวเจตปรียา พันธ์ศรี
2160800260 นายศุภวัฒน์ ซาเสน
2160800261 นางสาวจิตโสภี โพธิสาร
2160800262 นางสาวชูจุฑา ผาสุขศาสตร์
2160800263 นางสาวแพรวพรรณ อร่ามศรี
2160800264 นางสาวยลดา สมานทอง
2160800265 นายฤทธิชัย สอพิมาย
2160800266 นายชัช ศิริพงษ์
2160800267 นางสาวณัฐชนก แสนยาอุโฆษ
2160800268 นางสาวศุภาพิชญ์ พยาบาล
2160800269 นางสาวศุภธิดา ชาวห้วยหมาก
2160800270 นายพงศกร กิ่งแก้ว
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ชื่อ - สกุล
2160800271 นางสาวภิญญาพัชญ์ เอกนิธิอัครภูดล
2160800272 นางสาวบัณฑิตา วรรณศุกร์
2160800273 นางสาวพิตตินันท์ ฉิมศรี
2160800274 นางสาวมุขเอก เจียมจีรกุล
2160800275 นางสาววรัญญา ช่างเหล็ก
2160800276 นายปริญญา จริงจิตร
2160800277 นางสาวกมลชนก ชาวไร่
2160800278 นายธนพัต ธรรมพิทักษ์
2160800279 นางสาวสุภัสสร ตระกูลประดิษฐ์
2160800280 นางสาวศิริลักษณ์ สมสอง
2160800281 นางสาวณฤทัย ภูธร
2160800282 นางสาววันวิสา มหานิติพงษ์
2160800283 นางสาวกุลกนก สุขสวัสด์ิ
2160800284 นายปัญญาเมต เฉลียว
2160800285 นางสาวนุสบา ริยะวงษ์
2160800286 นางสาวประดับมุก จุลนวล
2160800287 นางสาวธีรวดี ณรงค์ชัย
2160800288 นางสาวจุฬาลักษณ์ ยศธสาร
2160800289 นายจิตรกร โสรมรรค
2160800290 นายฐาปนพงศ์ มั่นหมาย
2160800291 นายอธิวัชร ศรีใจมั่น
2160800292 นางสาวลภัสรดา เตชะอ าไพ
2160800293 นางสาวนลินนิภา บัวงาม
2160800294 นางสาวบุพลักษณ์ โตยธรทรัพย์มณี
2160800295 นางสาวปริศนา รัตนสิทธิ์
2160800296 นางสาวแพรวนภา เหล่าชัย
2160800297 นางสาวจินตนาภรณ์ อ้นนาค
2160800298 นางดวงใจ ด้วงปาน
2160800299 นางสาวมัจจิมา เร่ืองวงษ์ดี
2160800300 นางพัชรีวรรณ แสนพันตรี
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ชื่อ - สกุล
2160800301 นายอานุกุล สุดเล็ก
2160800302 นายทวีเดช สุวรรณมณี
2160800303 นายอัศราวุธ โนชัย
2160800304 นางสาวกฤษฎี กรุณกิจ
2160800305 นายเจนดิลก ชูทัพ
2160800306 นางสาวสศรี ไพรศุภา
2160800307 นายมงคล โคะนนท์
2160800308 นางสาวกรัณฑา ขะมันจา
2160800309 นางนันทิดา ศิริธนานุกูลวงศ์
2160800310 นางสาวปันณฬดากร สุนารทพิณ
2160800311 นายสุทธิพงษ์ วิทยามณีกุล
2160800312 นายวิวรรธน์ หน่อสุวรรณ
2160800313 นายบัญชา พลโพธิ์
2160800314 นายธันชวิชญ์ จันทระ
2160800315 นางสาวกนิษา ก าเนิดมณี
2160800316 นางสาวพัชรินทร์ พงษ์พานิช
2160800317 นายภูสิษฐ์ ขุนแก้ว
2160800318 นางสาวยุพาภรณ์ ไหลหล่ัง
2160800319 นายศักดิพัฒน์ ประทุม
2160800320 นางสาวธิดาเทพ แสนสร้อย
2160800321 นางสาวสุพรรษา นัยกิจ
2160800322 นางสาวอภิชญา พัสดุสาร
2160800323 นายจารุวัฒน์ หล้ามะโฮง
2160800324 นางสาวนวรัตน์ ภิญโญยศ
2160800325 นางสาวชุุติมา พันธคาร
2160800326 นางสาวศุภคชา เพ็ญภักดี
2160800327 นางสาวชญากาณฑ์ เดชสูงเนิน
2160800328 นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณโณ
2160800329 นางสาวณัฐริกา ขุนศรี
2160800330 นางสาวยัสมี ยะโกะ
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ชื่อ - สกุล
2160800331 นางสาวมนัสวี รัตนกถิกานนท์
2160800332 นางสาวอารีรัตน์ ศรีทองอ่อน
2160800333 นางสาวณฐมนพร ขุนดอนมะเเสง
2160800334 นางสาวสุภาวิณีย์ กลมสวรรค์
2160800335 นางสาวเข็มทอง ถุงทอง
2160800336 นางสาวธิดารัตน์ พงศ์ประยูร
2160800337 นายวัชรา ก้อนแก้ว
2160800338 นางสาวเบญจวรรณ พิเชษฐวรนันท์
2160800339 นางสาวสุดาวดี สวนอินทร์
2160800340 ว่าที ่ร.ต.หญิงจุฑามาศ อัตถาเวช
2160800341 นายนพดล สุขสนาน
2160800342 นายณัฐนนท์ นวลจันทร์
2160800343 นางสาวณัฐจิรา ไกรทอง
2160800344 นายวีรวงศ์ กิตติชาติเชาวลิต
2160800345 นายวโรดม ทิพย์รักษ์
2160800346 นายพงศ์วุฒิ วุฒิกุล
2160800347 นายนพวุธ บุญญะสุวรรณ
2160800348 นางสาวนิรฌา เหลาพรม
2160800349 นางกาญจนา ปานสุขสาร
2160800350 นางสาวสมิตานันท์ ธรรมวาจา
2160800351 นางสาวชนัชชิญา หัตถประดิษฐ์
2160800352 นายรัฐศาสตร์ ผ่องโชค
2160800353 นางสาวกมลวรรณ คงกล่ า
2160800354 นางสาวนภาภัทร ทับทิมพราย
2160800355 นายณัฐพล ออละอ่อน
2160800356 นายภาณุวิชญ์ ศรีพรหม
2160800357 นางสาวณัชณิชา โชติสุคนธ์มนตรี
2160800358 นายกิตติพล กระจ่าง
2160800359 นางสาวกรกช อ่อนน่วม
2160800360 นายภูชิช ชูสกุล
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ชื่อ - สกุล
2160800361 นางสาวจิราภรณ์ หอมระร่ืน
2160800362 นายศิลา ทุมวงษ์
2160800363 นางสาวสุดารัตน์ กาญจนลักษณ์
2160800364 นางสาวกมลลักษณ์ ชมเชย
2160800365 นายเกียรติศักด์ิ นนทะวงษ์
2160800366 นายสุธิศักด์ิ ดอกไม้งาม
2160800367 นางสาวสุชาดา จันทเสน
2160800368 นางสาวกมลชนก หวังสป
2160800369 นายธนกฤต ใจกระจ่าง
2160800370 นางสาวทิพวัลย์ สุขยอด
2160800371 นางสาวศิริภา เพิม่จิรพานิช
2160800372 นางสาวปวีณา สินภาษา
2160800373 นางสาวบุศยา ทองสิทธิ์
2160800374 นางสาวสุวิมล ด าข า
2160800375 นางสาวกฤติยา ใจสว่าง
2160800376 นางสาวสวนีย์ ศรีหาญ
2160800377 นายอภิวัฒน์ ไกรรัตน์
2160800378 นางสาวอมรรัตน์ ค าน่วม
2160800379 นายสุรเชษฐ์ เนื่องวัง
2160800380 นางสาวนฤมล สีจ าปา
2160800381 นางสาวนุกุล ค าสมพร
2160800382 นางสาวศิริภัทรา ตุระซอง
2160800383 นายวีรยุทธ นวลน้อย
2160800384 นางสาวรัตนา คงอิว
2160800385 นายปรินทร ศรีบุระ
2160800386 นางสาวสิริภัทร นันทวิริยนนท์
2160800387 นางสาวสุภัสสรา เวศสุวรรณ์
2160800388 นางสาวพัชรพร ศรีประเวช
2160800389 นางสาวมาริษา ผมงาม
2160800390 นางสาวชญานิษฐ์ เจริญสุข
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ชื่อ - สกุล
2160800391 นางสาวรวิวรรณ เพ็งอุบล
2160800392 นางสาวอังสุดา กันคล้อย
2160800393 นางสาวสุภาวดี ค าใย
2160800394 นายบดินทร์ ภักดีโชติ
2160800395 นางสาวธิดา แก้วจันทร์ส่อง
2160800396 นางสาวสุมินตรา กล่ินทอง
2160800397 นายณัฐพงศ์ สิงห์อินทร์
2160800398 นายณัฐนนท์ เนืองทอง
2160800399 นางสาวกชกร ยมเสน
2160800400 นางสาวสุพรรษา มีสันเทียะ
2160800401 นางสาวนันทิยา ช่วยแก้ว
2160800402 นางสาวอติพร โกพลรัตน์
2160800403 นายศกลรัตน์ วรพงศ์
2160800404 นายจันทรัสม์ สติสัมปชัญญะธา
2160800405 นายสรายุทธ รอดศรีนาค
2160800406 นางสาวจิดาภา อุทัยพัฒน์
2160800407 นางสาวกาญจนาพร ผิวสุวรรณ
2160800408 นางสาวจิรวรรณ ทองด้วง
2160800409 นายวุฒิกร สร้อยเงิน
2160800410 นางสาวยศพร บุญวิเศษ
2160800411 นางสาวศิรีนทร์ อิสระภักดีวงศ์
2160800412 นางสาวนิตยา ปันส่วน
2160800413 นางสาวยุวดี นฤมล
2160800414 นางสาวรัศมี พิมพ์วันวงศ์
2160800415 นางสาวโสภาพรรณ ศรีราช
2160800416 นางสาวพัลภา ศรีใจทุง่
2160800417 นายชาญวิทย์ เหล่าจก
2160800418 นางสาวปริยากร ตองหว้าน
2160800419 นายณัฏฐากร พันธไชย
2160800420 นางสาวชัชชรินทร์ นาคสุข
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ชื่อ - สกุล
2160800421 นางสาวธิมาพร สืบสุข
2160800422 นางสาวณฐคณา สาระ
2160800423 นางสร้อยสุดา จันทร์หยวก
2160800424 นางสาวปานรดา หาญเหมือน
2160800425 นางสาวจารุวรรณ ดีอ่อน
2160800426 นางสาวชัญญานุช นิลคง
2160800427 นางสาวพรอุมา ยอดประเสริฐ
2160800428 นายธีรพันธ์ ค ายันต์
2160800429 นางสาวอภิญญา มนตรีโพธิ์
2160800430 นางสาวพัสตราภรณ์ วูวงศ์
2160800431 นางสาวนัจภัค เรืองศรี
2160800432 นางสาวอรชนก พรหมพินิจ
2160800433 นางสาวทิพย์สุดา คงสันเทียะ
2160800434 นางสาวธัญญา ลัดครบุรี
2160800435 นางสาวดาริกา วงศ์สกุล
2160800436 นางสาวบุณยาพร ศิรินัย
2160800437 นางสาวธนิกา เทพแก้ว
2160800438 นางสาวพนิดา ระพาเพท
2160800439 นายสุทธิพงศ์ อุ่นเรือน
2160800440 นายทนงศักด์ิ โทสุวรรณ์
2160800441 นางสาวปัณฑา ชนะชู
2160800442 นายศุภวุฒิ ปาติมานนท์
2160800443 นายวีรวัฒน์ เวชมะโน
2160800444 นายผดุงเกียรติ สุวรรณเจริญ
2160800445 นางสาวปิยพร หมวดมณี
2160800446 นางสาวศศิธร สุวรรณไตร
2160800447 นายสุรเชษฐ์ จันทร์หนู
2160800448 นางสาวพรกมล เทพสุภรณ์กุล
2160800449 นางสาวณัฐชยา มะรัตน์
2160800450 นางสาวขวัญชนก มั่นเขตรวิทย์
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ชื่อ - สกุล
2160800451 นางสาวนันทิชา เสืออินทร์
2160800452 นางสาวจินตหรา รัตนอุบล
2160800453 นางสาวอังคณา มะเด่ือ
2160800454 นางสาวกัลย์กมล วังแก้ว
2160800455 นายธีระเทพศ์ เมืองแก้ว
2160800456 นางสาวชณาภัทร ประพันธ์
2160800457 นางสาวอมรรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล
2160800458 นางสาวพรชิตา พิมดี
2160800459 นายธีร์ภวิศ คันศรวสิษฐ์
2160800460 นางสาวกฤติมา เชื้อทอง
2160800461 นายพลพรรธน์ รัตนากร
2160800462 นายธนชัย วิมานรัตน์
2160800463 นางสาวขวัญชนก มนตรีพงศ์
2160800464 นายสืบศักด์ิ คงสุวรรณ
2160800465 นายกล้าณรงค์ แก้วสุวรรณ
2160800466 นางสาวชวิศา บัวชื่น
2160800467 นางสาวกนกวรรณ รักพานิชมณี
2160800468 นายนพรัตน์ กาฬภักดี
2160800469 นายศุภวัชร แสนชัย
2160800470 นายไกรสร รอดค าทุย
2160800471 นายธนพล ทอดสนิท
2160800472 นางสาวนันท์นภัส เงินทอง
2160800473 นางสาวสุกัญญา ศรีกัน
2160800474 นางสาวชิดชนก  เสน พิมพา
2160800475 นายสุริยัน บัณฑิต
2160800476 นางสาวรัตนาพร พุทธเสน
2160800477 นายอัษฎายุธ  เฉียบแหลม
2160800478 นางสาวนันทนา นิลพลอย
2160800479 นายอคิรา อาสากุล
2160800480 นางสาวปณิตา อยู่พิทักษ์สกุล
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ชื่อ - สกุล
2160800481 นางสาวณัฐธิดา สัตย์ซ่ือ
2160800482 นายอภิวัฒน์ วรรณโรจน์
2160800483 นางสาวพรรณนิภา ปราบปราม
2160800484 นางสาวรัชสุดา ทองเนื้อสุข
2160800485 นายหรรษธร อ่ าเนินกุ่ม
2160800486 นางสาวขวัญฤดี เป็นผลดี
2160800487 นางสาวสายธารา ศาลาสุข
2160800488 นางสายสมร วิเศษดี
2160800489 นางสาววรรณภา สุวรรณกุล

หน้า 17 จาก 17


