
2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2010200001 นางสาวณธิดา สุขเปรมจิตร์
2010200002 นายสมภพ อ่อนสุระทุม
2010200003 นางสาวมณฑิรา คงเอียง
2010200004 นางสาวเปมิกา ประโยค
2010200005 นางสาวกระแสสินธุ์ เข็มศรี
2010200006 นางสาวจิราพร ขันธรูป
2010200007 นางสาวปิน่ประภา สุวรรณพิบูลย์
2010200008 นายปรัชญา เผือกสมบูรณ์
2010200009 ว่าที ่ร.ต.ชลิต พรหมมณี
2010200010 นางสาวประดุจดาว ไวยโร
2010200011 นางสาวทักษพร ช้างเยาว์
2010200012 นางสาวเดือนฉาย ค าบอน
2010200013 นายบรรเจิด เบาวะนนท์
2010200014 นายนาย โอฬาร อรรถจรูญ
2010200015 นางสาวกนกวรรณ ทองสายบัว
2010200016 นายนภสินธุ์ จีนสุทธ์
2010200017 นายจักรกฤษณ์ วิวัฒน์เกษมชัย
2010200018 นางสาวจรีวรรณ พวงมาลัย
2010200019 นางสาวธัญชนก แปขุนทด
2010200020 นางสาวภัทรนันท์ วังวงค์
2010200021 นายกฤษณะ สอนศิลป์
2010200022 นางสาวธัญญพร โตบุญมา
2010200023 นางสาวอรุณรัตน์ บุตรดี
2010200024 นางสาวกัลยาณี สมนน  าค า
2010200025 นางมลฤดี พรมจันทร์
2010200026 นายอภิพชร เกิดศักด์ิ
2010200027 นางสาวอทิตา สัมพันธสิทธิ์
2010200028 นายกษิดิศ สง่างาม
2010200029 นางสาวกมลวรรณ เจริญศรี
2010200030 นางสาวปิยธิดา บัวแก้ว

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 3



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2010200031 นายปกร แก้วสระแสน
2010200032 นางสาวสุพัตรา เชื่อมไธสง
2010200033 นางสาวทัศนีย์ ณรงค์หนู
2010200034 นางสาวชดากร คะเณย์
2010200035 นางสาวสุพัตรา ชาลีสงค์
2010200036 นางสาวปิยวลี โสรัตน์
2010200037 นางสาวชิดชนก เขาแก้ว
2010200038 นางสาวธันยมัย สุขเอก
2010200039 นางสาวเพือ่นฤดี ส่งท่ามะพลา
2010200040 นางสาววรินดา สงวนปี
2010200041 นางสาวศิวณัฐ จินดาวัฒน์
2010200042 นางสาวนฤมล หอมจันทร์
2010200043 นายเกียรติศักด์ิ กฤษณกาฬ
2010200044 นายณัฏฐ์พล พฤทธพงศ์
2010200045 นางสาวพนิดา มูลวิรัตน์
2010200046 นางสาวทิตยาพร กุสุมพงษ์
2010200047 นางสาวจุฑาทิพย์ โจมรัมย์
2010200048 นางสาวพรนภา บุญน้อย
2010200049 นางสาวภัทรชิรา ทรงศรี
2010200050 นางสาวสุนันทา วรรณกูล
2010200051 นางสาวนันทพร โฉมเฉลา
2010200052 นางสาวสิริรัชช์ พูลส าราญ
2010200053 นางสาวณัฐฐยา รุ่งเรือง
2010200054 นายสุรศักด์ิ สินพันธุ์
2010200055 นางสาวสุภาภรณ์ เล่ือนแก้ว
2010200056 นางสาววิภา เนียมโสต
2010200057 นางสาวสุจินดา กังวิวัฒน์สกุล
2010200058 นางสาวปานทิพย์ ปานประมาณ
2010200059 นางสาวอังศุมา พรหมบุตร
2010200060 นางสาวทัดดาว มาลา

หน้า 2 จาก 3



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2010200061 นางสาวลภณพร แก้วสระแสน
2010200062 นางสาวณัฐชา เสมจิตร์
2010200063 นางสาวรัตติกร บุญอยู่
2010200064 นางสาวอรจิรา บุญโกย
2010200065 นายจิรายุส ดีซอมเมาะ

หน้า 3 จาก 3



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งนำยชำ่งโยธำ

เลขประจ ำตวัสอบ
2050200001 นางสาวอรอนงค์ สีนวลข า
2050200002 นายศิริพงษ์ ยุดรัมย์
2050200003 นายคุณากร ฉ  าไกร
2050200004 นายอุเทน พุม่พวง
2050200005 นายนิรุทธ กุศล
2050200006 นายธนภัทร ยุติมิตร
2050200007 นายปฐมาพงศ์ เพชรคง
2050200008 นายสิทธิกร เส็งพรหม
2050200009 นายธนาวัฒน์ บุญมาก
2050200010 นายวิศรุตน์ แถลงกิจ
2050200011 นายธรรมทัศน์ รุ่งนพคุณ
2050200012 นายเกรียงไกร ไขุขนทด
2050200013 นางสาวอรวิภา เรืองเดช
2050200014 นายอาคม ตะลัยวงษ์

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งนำยชำ่งไฟฟ้ำสื่อสำร

เลขประจ ำตวัสอบ
2090200001 นายธวัชชัย โคดม
2090200002 นายสุรศักด์ิ โควะวินทวีวัฒน์
2090200003 นายวรรธนะ ทะจาย
2090200004 นายภูมิพิวัฒน์ บุณโยประการ
2090200005 นายธรรมศาสตร์ กันทะสอน
2090200006 นายธนวัตร บุบผาพวง
2090200007 นายณภัทรศรันย์ ศรีอ่อน
2090200008 นายนาทวิชยุตม์ นิธิวราพันธุ์
2090200009 นายสุวิทย์ หะนุจิ๊
2090200010 นายพิพัฒน์พล สุวรรณไตรย์
2090200011 นายวุฒิชัย หวังพิทักษ์
2090200012 นายอติราช กระเร็น
2090200013 นายธรรมนูญ คณฑา
2090200014 นายกฤษฎา สุดเรือง
2090200015 นายศุภกร พวงวัดโพธิ์
2090200016 นายวสุนธรา มั่งสิงห์
2090200017 นายชัยณรงค์ จวนเจริญ
2090200018 นายจิตตวุฒิ ฟักอ่อน
2090200019 นายสุรินทร์ ชูงาม
2090200020 นายต่อศักด์ิ สุภา
2090200021 นายภควัต แสงเงิน
2090200022 นายณัฐพล ศิริราช
2090200023 นายนนทวัฒน์ แซ่มง

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งนำยชำ่งภำพ

เลขประจ ำตวัสอบ
2100200001 นายศุภณัฐ จันทรศิริ
2100200002 นายเมธัส นิ่มนวล
2100200003 นายสืบสกุล เทียนทองศิริ
2100200004 นายธนารัชต์ ฉมารัตน์
2100200005 นายอิชณน์ชิน สุขสวัสด์ิ
2100200006 นายสุทธิพงศ์ ศรีงาม
2100200007 นางสาวกมลรัตน์ สุพวงแก้ว
2100200008 นายนิมมา ราชวงศ์
2100200009 นางสาวชุลีพร ดวงพล
2100200010 นายนเรนทร์ฤทธิ์ ล าดวน
2100200011 นางสาวสุนิสา ชุนหศรี
2100200012 นางสาววรางคณา โม่ทิม
2100200013 นายจิรายุ โสภณ
2100200014 นายเชษฐา จันทึก
2100200015 นางสาวเก็จมณี รุกไพรี

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 1



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ
2150200001 นางสาวพจนา นภนฤมิต
2150200002 นางสาวชนกนันท์ พวงไสว
2150200003 นางสาวชมาพร น้อยเจริญ
2150200004 นางสาวภัทรสุดา พิบูลย์
2150200005 นางสาวสุจิรา รัตนพัทธยากร
2150200006 นางสาวกมลรัตน์ กาวิชัย
2150200007 นางสาวสุนิสา พาสน์พาชี
2150200008 นางสาวภัศรา เมฆประสาท
2150200009 นางสาวบรรพตี ร าพึงนิตย์
2150200010 นายพิพัฒน์ ดียอดยิ่ง
2150200011 นางสาววรัญญา ศรีตะโชติ
2150200012 นางสาวอวยพร ใจทน
2150200013 นายจิตตภู ไหรัญพิจิตร
2150200014 นายนพอนันฒ์ ศตจรัสโรจน์
2150200015 นางสาวเอริน จุลุกุล
2150200016 นางสาวณัฐริยา แก้วแสงงาม
2150200017 นายธนาชัย มุขรัตนมณีศรี
2150200018 นางสาวศรินยา ศิริสุขเจริญพร
2150200019 นางสาวพัฒนียาภรณ์ โลหะสาร
2150200020 นางสาวตวงรัตน์ เคียรนาคัน
2150200021 นางสาวศิรินภา ศรไชย
2150200022 นายณัฐนันท์ จอเข็ม
2150200023 นายจักรกฤษณ์ รักษาศรี
2150200024 นางสาวบุศย์วรรณ น้อยสง่า
2150200025 นายบวรวิทย์ แกล้วทนงค์
2150200026 นางสาวสุภัทรา แก้วสูงเนิน
2150200027 นางสาวเพชรรัตน์ จั่นบรรจง
2150200028 นางสาวภัศสร คุระวรรณ
2150200029 นางสาวศุภญาดา ฮวบดี
2150200030 นางสาวปิยณิช ศิริไทย

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล

หน้า 1 จาก 9



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป

ลงวันที ่               มกรำคม   พ.ศ. 2563

ชื่อ - สกุล
2150200031 นางสาวขนิษฐา ยะรี
2150200032 นางสาวพนิดา ตามเพียร
2150200033 นางสาวกรณ์ระพีร เหมือนพลอย
2150200034 นายณัฐวัฒน์ ชุมขุน
2150200035 นางสาวปิยะวรรณ บุษปฤกษ์
2150200036 นายปิยะนิติ วุฒิเวชช์
2150200037 นายจิรภัทร ใสโยธา
2150200038 นายเอกชัย สิงหศิริ
2150200039 นายธนพันธุ์ วุธยากร
2150200040 นายภาคภูมิ นิยมาภา
2150200041 นางสาวกนกวรรณ ปิน่สุวรรณ
2150200042 นางสาวบุษบาบรรณ พวงทอง
2150200043 นายศิวกร ขวัญธรรมคุณ
2150200044 นางสาวปัณณพัทธ์ เจียมจิรานนท์
2150200045 นางสาวชยาภรณ์ ใสกระจ่าง
2150200046 นายจิรายุส โชคปลอดเคราะห์
2150200047 นางสาวพัทธ์ธีรา คณาภิบาล
2150200048 นางสาวกานต์ธิดา พุฒประทุม
2150200049 นายวิศวัสต์ ตรีโทพันธ์
2150200050 นางสาวชุลีกร อินวะษา
2150200051 นางสาวถลัชนันท์ บุญญวินิจ
2150200052 นางสาวแพรวา เกาฏีระ
2150200053 นายจารุวิทย์ ประเสริฐสุวรรณ
2150200054 นางบุษบา ชื่นเพ็ง
2150200055 นายชวกร สมประสิทธิ์
2150200056 นายธนพนธ์ สิงห์ค า
2150200057 นายพิทยพัฒน์ สาลี
2150200058 นางสาวปัณณรัตน์ ด ารงค์สนิทภัสร์
2150200059 นายพูนลาภ รัตนสุวรรณชัย
2150200060 นางสาวศศิภา จันทร์ทิม

หน้า 2 จาก 9



2. ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
ต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์

เลขประจ ำตวัสอบ

รำยชื่อผู้สมคัรเขำ้รับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
แนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทัว่ไป
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ชื่อ - สกุล
2150200061 นายนายทศพล เก่งกาจ
2150200062 นางสาวสุชญา อินธนู
2150200063 นางสาวอังคณา ลาภา
2150200064 นายธนชัย สุขสวัสด์ิ
2150200065 นายธีรพัฒน์ มนัสกิจส าราญ
2150200066 นายจุมพล ศิริอินทร์
2150200067 นางสาวณัฐณัณท์ พรไพศาลชูสกุล
2150200068 นางสาวถนอมศรี แย้มบุบผา
2150200069 นางสุรางคนา กล่ินจันทร์
2150200070 นางสาวตรีรัตน์ ชูจิตร
2150200071 นางสาววิชญดา ศรีพูล
2150200072 นางสาวกรองกาญจน์ เอี่ยมอนุพงษ์
2150200073 นางสาวอัญมณี ยอดจันทร์
2150200074 นางสาววรวรรณ ชื่นบุญ
2150200075 นางสาวทัตพร สัจจาพิทักษ์
2150200076 นางสาววชิราภรณ์ นาคพงษ์
2150200077 นางสาวนภัส งามสนอง
2150200078 นางสาวกนกพรรณ วรรณสุทธิ์
2150200079 นางสาวสุวิมล สมชื่อ
2150200080 นางสาวอรดา ใจดี
2150200081 นางสาวอัณศยา สุภาพรม
2150200082 นายปรินทร ก าลังเลิศ
2150200083 นางสาวศิริวราภรณ์ ฟองจันทร์
2150200084 นางสาวณัฐมน สุทธิช่วย
2150200085 นายสรรภพ โพธิปัดชา
2150200086 นางสาวณัฐชยา ธาดาอัมพรพงศ์
2150200087 นางสาวญาณัญฎา วัฒนพงษ์
2150200088 นางสาวอภิญญา อ่อนวิจารย์
2150200089 นางสาวณัฐรุจา เสือทองค า
2150200090 นางสาวอนัญญา จั่นมาลี
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ชื่อ - สกุล
2150200091 นางสาวชนิดา พลแสน
2150200092 นางสาวปรีดาวรรณ เดือนฉาย
2150200093 นางสาววงเดือน นามวงศ์
2150200094 นางสาวชลธิชา คล้ายอินทร์
2150200095 นายชิษณุพงศ์ แสงบัวเผ่ือนวรา
2150200096 นายวุฒิชัย แก้วจันทร์
2150200097 นางสาวรุจิรดา สีลายงค์
2150200098 นางสาวไอณัฐชา อมรรัตนสีห์
2150200099 นายธีรพงศ์ พรายบัว
2150200100 นางสาวเอกจิตรา แสงครุฑ
2150200101 นางสาววราภรณ์ วิบูลย์พงษ์
2150200102 นายวสี อัชกุลพร
2150200103 นางสาวบิวกิส หละสัน
2150200104 นางสาวรษา ประเสริฐศรี
2150200105 นางสาวชญานันท์ สกุลพันธ์
2150200106 นางสาวศศพร กองพลพรหม
2150200107 นายธันยวัฒน์ อ่อนแก้ว
2150200108 นายกษิดิศ บูรณะ
2150200109 นางสาววรัญญา ไทยอู่
2150200110 นางสาวธนพร นิ่มชนะ
2150200111 นายศราวุธ เจิมจันทร์
2150200112 นางสาวพิชญ์ชา อินลี
2150200113 นายธีร โสตถิโกมล
2150200114 นางสาวมนรดา จันทร์ดวงดี
2150200115 นางสาวณัฐชนันท์ ธรรมปัญญา
2150200116 นางสาวจิตตาภรณ์ กัลยา
2150200117 นางสาวพงษ์นภา แซ่เฮ้ง
2150200118 นางสาวสุพัสวี จ ามา
2150200119 นางสาวพิชญา ขุนศรี
2150200120 นางสาวอมรรัตน์ เทีย่งธรรม
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ชื่อ - สกุล
2150200121 นางสาวภัทรสุดา ภักดีรัตน์
2150200122 นางสาวพิมพ์พลอย เมฆหมอก
2150200123 นางสาวปิยสุดา ปะวันนา
2150200124 นางนลัทชนก ประเสริฐประศาสน์
2150200125 นางศุภนิดา แปงเมือง
2150200126 นายปาณเดชา ทิพากรชัชวาล
2150200127 นายศราวุธ สมวงค์
2150200128 นางสาวมณีพรรณ ทองอุไร
2150200129 นางสาวชุติกาญจน์ ผลดี
2150200130 นางสาวรัตนาพร ทองศรี
2150200131 นางสาวปราณปรียา สุคนธสาร
2150200132 นางสาวจรัสดาว ไทยวัฒนา
2150200133 นางสาววาริษฐา ภมรานนท์
2150200134 นายสุรักษ์ ห้วงสุขกลาง
2150200135 นางสาวนิศารัตน์ อ่อนละมูล
2150200136 นายวัชระ เพาะทรัพย์เจริญ
2150200137 นายธีรภัทร วรนาม
2150200138 นางสาวปาลิดา ภาวโรจน์
2150200139 นางสาวนัยน์ภัค อิ่มสาย
2150200140 นายธนากร สิงห์ทา
2150200141 นางสาวปุญญิศา แซ่อึ้ง
2150200142 นายวรวุฒิ อินตรา
2150200143 นางสาวธิดาพร คูณมี
2150200144 นายกฤตธรรม โตพิจิตร
2150200145 นายศรุต ก าประสิทธิ์
2150200146 นางสาวนวรัตน์ ศรีทอน
2150200147 นางสาวฐปนัท มุตโตเพลง
2150200148 นางสาวเพชรไพลิน สงวนปี
2150200149 นางสาวสุภารัตน์ ทองสงค์
2150200150 นางสาวภัทริกา ชูเมือง
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ชื่อ - สกุล
2150200151 นางสาวกัลยากร เพชรดี
2150200152 นางสาวปวันรตน์ ธาราชีพ
2150200153 นางสาวสุชัญสินี จันดี
2150200154 นางสาวธันยพร สุวัจนพรพงศ์
2150200155 นางสาวณหทัย หวะสุวรรณ
2150200156 นายมนตรี ทองลบ
2150200157 นายปุณยวีร์ มีเสียง
2150200158 นางสาวกวิสรา ค ามณี
2150200159 นายณัฐภัทร ยุกติวัฒนเมธ
2150200160 นางสาวอรปรียา เจริญรักษ์
2150200161 นางสาวสุวิมล ปัตตาละคะ
2150200162 นางสาววรางค์รัตน์ เมฆอรุณ
2150200163 นางสาวปิยะธิดา เอียบอวน
2150200164 นางสาวสุภาวดี จินดามัย
2150200165 นายสุรเชษฐ์ จ าเริญพูล
2150200166 นางสาวชญาภา จินดามาตย์
2150200167 นายหฤษฎ์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์
2150200168 นางสาวพัฒิยาภรณ์ บูรณะพิมพ์
2150200169 นายสิโรตม์ สว่างวัฒนเดช
2150200170 นางสาวพฤกษ์ภัทรา หาญล ายวง
2150200171 นางสาววรนุช นันทวโนทยาน
2150200172 นางสาวชาคริยา สมบูรณ์กุล
2150200173 นางสาวปานรดา พรหมทอง
2150200174 นางสาวกัลย์ทิชา นับทอง
2150200175 นายกิตติศักด์ิ จิตรีนิตย์
2150200176 นางสาวจิรฐา เปสตันยี
2150200177 นางสาวณัฐวดี ชัยสิทธิ์
2150200178 นางสาวศศิณัฏฐ์ กิตติสิริภัทรา
2150200179 นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา
2150200180 นางสาวเพ็ญศิริ ขันติวงษ์
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ชื่อ - สกุล
2150200181 นางสาวณัชชา คุณุรัตน์
2150200182 นางสาวณัฐนรี อินทร์ขาว
2150200183 นายเอกพล อุปลพันธุ์
2150200184 นางสาวสมฤทัย บุญชู
2150200185 นางสาววันดี คชารัตน์
2150200186 นางสาวธนาภรณ์ ชุ่มประมล
2150200187 นางสาวธันย์ชนก เถาว์กลอย
2150200188 นางสาวนพวรรณ รักธรรม
2150200189 นางสาวอภิสรา ก าศร
2150200190 นายพัชรเมศร์ วิบูลธรรมรักษ์
2150200191 นางสาวธัญญานันท์ ภิญโญ
2150200192 นางสาวมณีพร แดงสากล
2150200193 นางสาวนลินรัตน์ ยุวเลิศรัตน์
2150200194 นายสามารถ อนุภาพชัชวาล
2150200195 นางสาวอติญา ตันศิริ
2150200196 นายจักราวุฒิ บุญกรด
2150200197 นายนนทนันท์ อารมณ์ฤทธิ์
2150200198 นางสาวพิชญา ธูสรานนท์
2150200199 นายกฤตนัย ขจรโยธิน
2150200200 นางสาวชุติกานต์ ศรีชื่น
2150200201 นางสาวณัฐมน สุนทรารักษ์
2150200202 นางสาวภัชชญา สิทธิบุศย์
2150200203 นายกาญจน์กูล จันทร์ขจรกิตต์ิ
2150200204 นายบรม บินลอย
2150200205 นางสาวพิชชาภา ค้าผลดี
2150200206 นายปิยะวัฒน์ มีฉวี
2150200207 นางสาวฤทัยรัตน์ เมืองกฤษณะ
2150200208 นางสาวถิราห์ กุลคณาพิพัฒน์
2150200209 นายอภิรมย์ ดิษย์พันธ์
2150200210 นายเดชพัน เจริญศรี
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ชื่อ - สกุล
2150200211 นางสาวนริณี วินิชวงศ์
2150200212 นางสาวนภสร เงินยวง
2150200213 นายนันทวัฒน์ สิงห์ศิลป์
2150200214 นางสาวเจนจิรา บัวขาว
2150200215 นายจิราวุฒิ กลัดทอง
2150200216 นางสาวสุจิตรา ประมวลสุข
2150200217 นางสาวกมลชนก ใจมั่น
2150200218 นางสาววลัยพร รักเพ็ง
2150200219 นางสาวอัจฉรา ทังนะที
2150200220 นายภัทร อิศดุลย์
2150200221 นางสาวสริภัทรสร พุธสวัสด์ิ
2150200222 นางสาวจุฑาทิพย์ คีรีมาศทอง
2150200223 นางสาวสุชานาถ วิริยะชาติ
2150200224 นายณภัทร วงศ์สุมิตร
2150200225 นายอลงกต พิริยะสงวนพงศ์
2150200226 นางสาวพีรดา เจริญฤทธิ์
2150200227 นางสาวศุภสุตา ทรัพย์ส่องแสง
2150200228 นางสาวณฐมน นารี
2150200229 นางสาวธนัชชา นุชศิริ
2150200230 นางสาวนุชจรี ยาโสภา
2150200231 นางสาวเสาวภาคย์ ยโสธร
2150200232 นายพัชรพงษ์ วงษ์แก้ว
2150200233 นางสาวฐิติพร ขาวส าอางค์
2150200234 นายจตุพร ค าแท้
2150200235 นางสาวเกวลิน รัตนเสรีวรกุล
2150200236 นางสาวกนกกร กลีบค า
2150200237 นางสาวฐิติกาญจน์ สมโปรด
2150200238 นางสาวรัตนาภรณ์ เอี่ยมเสือ
2150200239 นางสาวนุชรี ขุนนัดเชียร
2150200240 นางสาวปิยาภรณ์ งามใส
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ชื่อ - สกุล
2150200241 นางสาวจริยา น้อยวานิช
2150200242 นายเกรียงศักด์ิ วงศ์วรรณา
2150200243 นางสาวอรอุมา สีอ่อน
2150200244 นางสาวบุษยนันท์ แก้วแจ่ม
2150200245 นายอภิวัฒน์ กุ่ยโห้
2150200246 นางสาวกันย์สินี เริงสมุทร
2150200247 นายนัฐพล สาดศรี
2150200248 นางสาวปิยธิดา จันทร์ส่องศรี
2150200249 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มวัฒนะ
2150200250 นายชิตพิสิฐ พรหมวิสุทธิ์
2150200251 นางสาวเจนจิรา ปริวออม
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