
(สาํเนา) 
 

ประกาศสาํนักงาน ก.พ. 
เรื�อง  รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจบุคุคลเข้ารบัราชการโดย ก.พ.  

เป็นผูด้าํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั �วไป (ภาค ก.)  
สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท   

--------------  
 

        ตามที�ไดม้ปีระกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวนัที� 25 มนีาคม 2552 เรื�อง รบัสมคัรสอบแข่งขนั
เพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) 
สําหรบัผู้สําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท และประกาศสํานักงาน ก.พ. ลงวนัที� 24 เมษายน 2552 เรื�อง 
เลื�อนกําหนดวนัปิดรบัสมคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดาํเนินการสอบภาค
ความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ซึ�งรบัสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต 
ตั 8งแต่วนัที� 1 – 30 เมษายน 2552 นั 8น  
  

  บดันี8 การรบัสมคัรสอบไดเ้สรจ็สิ8นแลว้ ปรากฏว่ามผีูส้มคัรสอบ ที�ไดบ้นัทกึขอ้ความครบถ้วน 
และไดช้ําระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบตามวนั เวลา ที�กําหนด ซึ�งไดร้บัเลขประจาํตวัสอบแลว้ ถอืว่าเป็น
ผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้ําเนินการสอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป 
(ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท ตามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี8 
 

  สาํหรบัผูส้มคัรสอบ   
1. ผูท้ี�ไดช้าํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบครบถ้วนตามวนั เวลา ที�กําหนด แต่ไม่มชีื�อ 

ในประกาศสาํนกังาน ก.พ. เรื�อง รายชื�อผูส้มคัรสอบแขง่ขนัเพื�อบรรจบุุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้ําเนินการ
สอบภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สําหรบัผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท โปรดนําหลกัฐาน 
ซึ�งไดแ้ก่ ใบสมคัร เอกสารการชาํระค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ไปยื�น
กบัเจา้หน้าที�ดว้ยตนเอง ณ กลุ่มงานบรหิารการสอบและระบบทุน ศูนยส์รรหาและเลอืกสรร สํานักงาน ก.พ. 
47/101 ถนนตวิานนท ์ซอย 4 อําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ีหรอืทางโทรสารที�หมายเลข 0 2547 1346 หรอื    
0 2547 1954 ภายในวนัที� 20 พฤษภาคม 2552 ในวนัและเวลาราชการ ทั 8งนี8 จะประกาศรายชื�อเป็นผูส้มคัรสอบ
เพิ�มเตมิต่อไป และสามารถตรวจสอบรายชื�อได้ในเวบ็ไซต์ http://job.ocsc.go.th ในวนัที� 26 พฤษภาคม 
2552 หากไมด่าํเนินการตามกําหนดเวลาดงักล่าว จะไมส่ามารถเขา้สอบแขง่ขนัฯ ในครั 8งนี8 

2. ผู้ที�มคีวามบกพร่องหรอืพกิารทางการมองเห็นและการได้ยนิขอให้แจ้งต่อสาํนักงาน  

ก.พ. เป็นลายลกัษณ์อักษร ทางโทรสารที�หมายเลข 0 2547 1346 หรอื 0 2547 1954 ภายในวนัที� 20 
พฤษภาคม 2552 เพื�อจะไดจ้ดัเตรยีมแบบทดสอบ และ/หรอืสิ�งอํานวยความสะดวกในการสอบอื�นๆ ใหต่้อไป 
 
 

                     ประกาศ  ณ  วนัที�  14   พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
                                                                              

                                                                                                                       
                     (ลงชื�อ)           นนทิกร  กาญจนะจิตรา 

 

                      (นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา)                  
           รองเลขาธิการ ก.พ. 
                   ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
                        
 

        สาํเนาถูกตอ้ง 

              

        (นายสมชาย  การดี) 
        นักทรพัยากรบุคคลชาํนาญการพิเศษ 
 



รายละเอียดแนบทา้ยประกาศ

เลขประจาํตวัสอบ

952000001 นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม

952000002 นางสาวกณัตีนี แวโนะ

952000003 นายธชัพล เงินบาํรุง

952000004 นางสาวชนาภา พรานพนัส

952000005 นางสาวเนาวรตัน์ ศิลประเสริฐ

952000006 นางสาวปิยนันท์ สุขเกษม

952000007 นางรชยา อนุกลูโภคารตัน์

952000008 นางสาววิจิตรา ศรีแกว้ขนั

952000009 นางสาววริสรา เพริศพริ2 ง

952000010 นายสมชาย จนัคง

952000011 นายธนวุฒิ นาคหวงั

952000012 นางสาวนิบพา โทอรญั

952000013 นางสาวปฐมพร ประกอบปราณ

952000014 นายปราโมทย์ คาํสอน

952000015 นางสาวสาริกา หอมนวล

952000016 นายธเนศ ปทุมานนท์

952000017 นายศุภกร ธนัตถช์ชัชม

952000018 นางสาวปิยฉตัร ธูปบชูา

952000019 นางเดือนเพ็ญ ไชยพรพฒันา

952000020 นายภานุพงษ์ พิศรปู

952000021 นางสาวดาํรสัศิริ ชาติเสริมศกัดิ;

952000022 นางสาวนัฐสิมา ทองเส็น

952000023 นางสาวธิดารตัน์ ทองสงัข์

952000024 นางสาวจารุวรรณ เพ็งนวล

952000025 นางสาวทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ

952000026 นางสาวรตันาวดี บุษบรรณ์

952000027 นายรฐักร กลิ=นอุบล

952000028 นางสาวมลัลิกา แสงดวง

952000029 นายสิทธิพร รมัภาพ

952000030 นางสาวสุดารตัน์ ทาจินะ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

1



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952000031 นางสาววลัลภทัร สุริยะลงักา

952000032 นางสาวสุดารตัน์ เวชการ

952000033 นายอคัรชยั สิทธิบุศย์

952000034 นางสาวกมนนัทธ์ เจริญสุข

952000035 นายธานินทร์ กองลุน

952000036 นางสาวนาตยา หวาเกตุ

952000037 นายณฐัวฒัน์ ขนุพลช่วย

952000038 นางสาวพิมพป์ระวีณา แพ่งเมือง

952000039 นายคนึง สตัรกัษ์

952000040 นางสาวธณชัอร ทองอร่าม

952000041 นางสาวจิตริณี มิ=งศิริรตัน์

952000042 นางสาวธชัธร วงศค์าํจนัทร์

952000043 นายสิรณว์ิชญ์ วิทยวรรณกุล

952000044 นางสาวปนัดดา อิศราวิชญกุล

952000045 นางสาววรพรรณ พรหมทอง

952000046 นายดินารกัษ์ ธานี

952000047 นายสุทธิพงศ์ หนูเนตร

952000048 นายสายชล ศรีสว่าง

952000049 นางสาวนันทาวดี ไทรแกว้

952000050 นางสาววรรณวิมล กรพิพฒัน์

952000051 นางสาวนันทนัช คมกฤช

952000052 นายณรงค์ เอี=ยมสะอาด

952000053 นางสาวนํ2าฝน นัยขจร

952000054 ว่าที=รอ้ยตรีชูวงศ ์ อุบาลี

952000055 นายนวนพ คงเดช

952000056 นางสาวชฎารตัน์ ศิริบรูณ์

952000057 นางสาวสุรีรตัน์ แสงกลา้

952000058 นางสาวไพรินทร์ กนัแตง

952000059 นายรวิช กิตติโชติเสถียร

952000060 นายจารุวฒั สจันวน

952000061 นางสาวมาลินี อรุณศรี

2



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952000062 นางสาวมาลาตี อรุณศรี

952000063 นางสาวชุติมา ประสานสงค์

952000064 นายกฤษ วงษ์เกษม

952000065 นางสาวณฏัฐญ์ดา อยัยรชัตธ์นากร

952000066 นางสาวกาญจนา จนัทบุผา

952000067 นางสาววนิดา จินะโกฎิ

952000068 นางสาวนิธิวดี ชยัเพชร

952000069 นายศิวพงศ ์ จาํปาเทศ

952000070 นางสาวชิดชญา ศกัดิ;ยิ=งยง

952000071 นายโกศล เลิศลํ2า

952000072 นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ

952000073 นายสมพล ทองเขยีว

952000074 นายกณัฑเ์อนก คุม้แพรวพรรณ

952000075 นางสาวนุชจรีย์ กุย้อ่อน

952000076 นางสาวภทัรพิชญ์ นะอ่อน

952000077 นายวิศรุติ น้อยอามาตย์

952000078 นางสาวพชัราภรณ์ อคัคีสุวรรณ์

952000079 นางสาวเกษณี ปัจจยัโคถา

952000080 นายชชัชยั เคารพรตัน์

952000081 นางสาวจารุวรรณ อิศรางกรู ณ อยุธยา

952000082 นางสาวศิริขวญั วิเชียรเพลิศ

952000083 นายกฤษฏิ; พยคักาฬ

952000084 นางสาวเกวลี ธนะปัญญาธรรม

952000085 นายวิศณ์ ประสานพนัธ์

952000086 นางสาวจิรนันท์ อุย้มาก

952000087 นางสาวกนิษฐา ตน้โพธิ;ทอง

952000088 นายชาญชยั นามพล

952000089 นางสาวสาวิตรี เงามุข

952000090 นางสาวอรพรรณ เวียงจนัทึก

952000091 นางสาวธญัลกัษณ์ นนทวิศรุต

952000092 นายอิทธิพทัธ์ เล็กชลยุทธ

3



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952000093 นางสาวอจัฉรา จารุเสาวภาคย์

952000094 นางสาวปิยนันท์ โหนขนุทด

952000095 นางสาวธนวรรณ ชา้งเผือก

952000096 นางสาวนิธิวดี ภมิูวิชชุเวช

952000097 นางสาวพชัราภรณ์ วิริยะคุปต์

952000098 นางสาวพิชญสิ์ณี เขื=อนจนัทึก

952000099 นางสาวอารยา อิทธิประทีป

952000100 นายดนัย บวัสถาพร

952000101 นางสาวอาภากร โพธิเย็น

952000102 นางสาวรพีพร จินะ

952000103 นางสาวนันทน์นภสั เลา้สุทธิพงศ์

952000104 นางสาวเพ็ญนภา วิทยารกัษ์

952000105 นางสาวกลัยา บุษมงคล

952000106 นางสาวปฐมาพร ขาว

952000107 นายพนัธศ์กัดิ; พึ=งงาม

952000108 นางสาวอิสรา ลีลาวราหว์ฒัน์

952000109 นายปราโมทย์ อินทนี

952000110 นางสาวพรรณธิรา ใจสมคม

952000111 นายกิตติ ภกัดีคง

952000112 นายวีระศกัดิ; จารุโณปถมัภ์

952000113 ว่าที= ร.ต.ทศพร คมกริช

952000114 นายพทัธธ์นาฐ ยศสกุลเกียรติ

952000115 นางสาวสุรภา จนัทรสมบติั

952000116 นายปฏญิญา นิธิสมบติั

952000117 นางสาวปิยะวรรณ เผ่าพนัธุ์

952000118 นางสาวนภสร แกว้วิเศษ

952000119 นางสาวกนัตพฒัน์ พุทธิปิลนัธน์

952000120 นายนวพล บุตรเนตร

952000121 นางสาวศิรินภา รื=นพล

952000122 นางสาวกนัยารตัน์ พตัน์นอก

952000123 นางสาวบุณฑริก ทองคาํซุ่ย

4



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952000124 นางสาวอจัฉริยา จิรเศรษฐศกัดิ;

952000125 นายจิรุตมเ์ดช ยมาภยั

952000126 นายวิเชียร บุราณรกัษ์

952000127 นางสาวทิชานันท์ ดิฐษา

952000128 นายพฤฒิพงษ์ ศิริสาคร

952000129 นางสาวจริญญา จินา

952000130 นายสิรวิศก์ วตุัยา

952000131 นางสาวกญัญาณี กองฤทธิ;

952000132 นางสาวจารุนันท์ อภยั

952000133 นางสาวลดัดาวรรณ เกตุแกว้

952000134 นายกมล ขทุรานนท์

952000135 นางสาวรมยร์วิน กิตติเวชรกัษ์

952000136 นางสาวชยาภรณ์ วิเชียร

952000137 นางสาวพรนัชชา คาํเขยีว

952000138 นายภานุ เศวตาสยั

952000139 นายพงศภ์คั จินะตา

952000140 นางสาวพชัรีย์ แกว้ศรีบุญ

952000141 นางสาวภทัรานิษฐ์ ทุยไธสง

952000142 นายบรรณพิชญ์ สมัฤทธิ;

952000143 นางสาวอมัพวา กนัยารอง

952000144 นางสาวรตันาภรณ์ กุลชาติ

952000145 นายราชมงคล พึ=งเจริญ

952000146 นางสาวพชัรา อมัพวานนท์

952000147 นางสาวไพรสน รุจิคุณ

952000148 นางสาวสุภาวดี  อินทรกุ่์ย

952000149 นางสาวปัญจภคั ศุภกิจโกศล

952000150 นายสุรศกัดิ; จิตตวิสุทธิกุล

952000151 นางสาวศิริญญา สาระพดั

952000152 นางสาวกษมา นามแดง

952000153 นายปริญญา สุ่มมาตย์

952000154 นายทวีป จีนะ
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เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952000155 นางสาวนํ2าเพชร บานชื=น

952000156 นางสาวภณัฑิกา สหายมิตร

952000157 นางสาวปัณฑิตา ศิริวฒัน์

952000158 นายธชัพล ธชาศรี

952000159 นางสาวฉตัรทอง นกเชิดชู

952000160 นางสาวจินตนา ทาโสด

952000161 นายภาคภมิู ศรีจนัทรท์บั

952000162 นายจเด็จ เอี=ยมประมลู

952000163 นายชยัวฒัน์ สุยะหลาน

952000164 นายวิทยา พลพืช

952000165 นางสาวฐิติพร ศรีทอง

952000166 นางสาวรจนา วรรณะ

952000167 นางสาวสุมิตานันท์ จนัทะบุรี

952000168 นางสาวรชัฎา ไชยยศ

952000169 นางสาวจรญัญา กุลยะ

952000170 นางสาวสุพตัรา ปราณี

952000171 นางสาวรุ่งนภา ชาติยานนท์

952000172 นางสาวณฐัธิดา กสิกิจนําชยั

952000173 นางสาวดาราวรรณ เข็มตรง

952000174 นางสาววิภาวรรณ ขอดคาํ

952000175 นางสาวพิชญย์ะดา สารพนัธ์

952000176 นายธนวฒัน์ ชูช่อ

952000177 นายศกัดิ;ชาย พุทธกอ้ม

952000178 นายกองเงิน พานิชกุล

952000179 นางสาวนพวรรณ บงเรือน

952000180 นายพรชยั หะพินรมัย์

952000181 นางสาวพรรณทิพา นาคคลา้ย

952000182 นางสาวอชิรญา ฆารชม

952000183 นายปรีดา เบญจมาศเหลือง

952000184 นายอนันตว์ฒัน์ พลูสมบติั

952000185 นางสาวสาวิตรี แสงศิลป์
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เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952000186 นางสาววรรณฤดี ชิตวิเศษ

952000187 นางสาวกฤษณา อุปถมัภ์

952000188 นายวิรุต มหาวงศนันท์

952000189 นางสาวปัทมาวดี จงอาสาชาติ

952000190 นางสาววาริล จงอาสาชาติ

952000191 นายนิตินันท์ นวลจนัทร

952000192 นางสาวมนตเ์ทียน แข็งแรง

952000193 นางมลุลี คงสกุล

952000194 นางสาวเนตรวิไล โชติรตัน์

952000195 นายเกรียงศกัดิ; ซื=อเลื=อม

952000196 นางสาวพชัรินทร์ ธรรมสุวรรณ์

952000197 นายวชัรพล กิ=งพุ่ม

952000198 นางสาวสุกญัญาณี ธารสวิง

952000199 นางสาววิมาลา แกว้เนิน

952000200 นางสาวอนงคนุ์ช สุทธิพงศ์

952000201 นางสาวเบญญา สุนทรานนท์

952000202 นางสาวองัศณา วนัชะเอม

952000203 นายณฐัวฒัน์ วิทิตานท์

952000204 นางสาววชิราภรณ์ สงอกัษร

952000205 นางสาวสายธาร ฟองแกว้

952000206 นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง

952000207 นางสาวธนา รตัน์ประโคน

952000208 นางสาวศริญญา โชติชุติพนัธุ์

952000209 นายวชัรศกัดิ; ตนัเจริญ

952000210 นางขนิษฐา บวัวงษ์

952000211 นางสาวศิวิไลซ์ ทองสมบรูณ์

952000212 นางสาวพิมพช์นก วิชยัดิษฐ์

952000213 นางเพียงใจ อนุศิริ

952000214 นางสาวปวีณา กองฤทธิ;

952000215 นางสาวเดือนเพ็ญ ขณะรตัน์

952000216 นางสาวพิมพิศชลกรณ์ เศรษฐวนิชกุล
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เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
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ชื�อ - นามสกุล

952000217 นายต่อพงศ์ สุทนัติกร

952000218 นางสาวจิตรา พินิจจนัทร์

952000219 นายสุเมธ นามแกว้

952000220 นางสาววิมลรตัน์ จิตรดา

952000221 นางสาววิชุดา จาํเนียรพนัธุ์

952000222 นายจกัรพงษ์ ชนะบุญ

952000223 นางสาวอุดมพร มณีรตัน์

952000224 นางสาวพิชญา จนัทบวัลา

952000225 นายเลิศภมิู เลิศชยนัตี

952000226 นางสาวชนิกา จึงเจริญพานิชย์

952000227 นางสาวปริยาภรณ์ ชูทพั

952000228 นางสาวจิรญัญา ฉิมพลี

952000229 นางสาวสุภาพร สรสิทธิรตัน์

952000230 นางสาวอุษา บุญมีประเสริฐ

952000231 นางสาวเนาวรตัน์ โกรณท์

952000232 นายอมรเทพ สวสัดิ;

952000233 นายเขมวิทย์ วงษ์เจริญสุข

952000234 นางสาวธนิตา ภธูา

952000235 นายทินภทัร ทองมั =น

952000236 นางสาวมยุเรศ อรุณอิสรา

952000237 นางสาววิมลมาศ อุ่นปุณฑริก

952000238 นางสาวศศิญา ดีพรอ้มทรพัย์

952000239 นายอภิภู คหินทพงศ์

952000240 นางสาวมิ=งขวญั ทรพัยถ์าวร

952000241 นางสาวสาลินี นันทิพิมานพร

952000242 นางเบญจมาศ สุวรรณวงศ์

952000243 นางสาวรุจิรา พ่อคา้ชา้ง

952000244 นายสุเมธ แกว้สิมมา

952000245 นางสาวประภาพรรณ วชัรสุวรรณ

952000246 นายนันทชยั อินตื2 อ

952000247 นายจกัรกฤษ พุ่มสุวรรณ
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เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
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ชื�อ - นามสกุล

952000248 นางสาวอญัชิสา ปงคาํเฟย

952000249 นางสาวดวงเดือน รตันวราหะ

952000250 นายภาสุ อิศรางกรู ณ อยุธยา

952000251 นายทินกร ทองปรุง

952000252 นางสาวสุจิตรา สายทอง

952000253 นางสาวศิริวรรณ สุอุทยั

952000254 นางสาววชัราพร เสียงสงัข์

952000255 นางสาวสุธาทิพย์ เอ่งฉว้น

952000256 นางสาวกฤษณา มีมงคล

952000257 นางสาวสุพิชฌาย์ บุตโคตร

952000258 นางสาวอรฤดี อุ่นเจริญ

952000259 นางสาวมลัยพลั รฐัวิภาวีรกุล

952000260 นางสาวอญัชลี เพ็งหวัรอ

952000261 นายภาณุวฒัน์ สงัขท์องจีน

952000262 นายปริญญา รอดโพธิ;ทอง

952000263 นางสาวทศันีย์ ซื=อตรง

952000264 นางสาวเบญจมาศ หวงัขาว

952000265 นางพาฝัน วิเลิศปรีชาตระกลู

952000266 นางสาวจนัทนา พลารชุน

952000267 นางสาวสุปรีชญา ชลเจริญ

952000268 นางสาววนัดี แซ่ยอ่ง

952000269 นายณรงค์ มงักิตะ

952000270 นางสาวธญัญาลกัษณ์ สุริเย

952000271 นางสาวอรญัญา ศรีพนม

952000272 นางสุนิสา สุวรรณรตัน์

952000273 นางสาวสุกญัญา ศรีพนม

952000274 นางสาวไพรินทร์ สุภาสืบ

952000275 นางนิตยา เจริญรกัษ์

952000276 นางสาวประคองศรี สาํเหนียก

952000277 ด.ต.พศวตั จนัทรดุ์ง้

952000278 นางสาวปุญชรสัมิ; โตสมัพนัธ์
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เลขประจาํตวัสอบ
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ชื�อ - นามสกุล

952000279 นายกรกฤช พงศพ์สัสะระ

952000280 นางสาววรรณฤดี คงธนสจัจานันท์

952000281 นางสาวจีรวรรณ เชื2 อเจ็ดองค์

952000282 นางสาวนุชรินทร์ ธนะภพ

952000283 นางสาวปาริฉตัร สุขวิบลูย์

952000284 นางสาวรวิสรา รื=นไวย์

952000285 นางจิราภา ยศไธสง

952000286 นางสาวสุธิดา เกตุแกว้

952000287 นางสาวหทยัชนก สาขะจนัทร์

952000288 นางสาวธญัญาพร สุสานนท์

952000289 นางสาวกรกช เอียดจงดี

952000290 นางสาวพรรวิภา  สุขวดี

952000291 นางสาวจีรภา ทองเถาว์

952000292 นายพีรวิชญ์ รตันอมรวิสิทธิ;

952000293 นางสาวทศันีย์ บุญประทุม

952000294 นายเจิมพงศ์ ใจหลา้

952000295 นางสาววราภรณ์ แสงวชัรสุนทร

952000296 นางสาวอญัญรตัน์ ยซุูปสวสัดิ;

952000297 นายณฐัวุฒิ วงษ์บุตรศรี

952000298 นายพอเจตน์ ศิริชยั

952000299 นางสาวนิอร เรือนอินทร์

952000300 นางสาวกาญจนา สิรพงษ์ไพโรจน์

952000301 ว่าที=รอ้ยตรีทรงธรรม เหล่าสุวรรณ

952000302 นางสาวจารุณี ชื=นใจ

952000303 นายพนัธชิ์ด ธรรมพิชยั

952000304 นางสาวศิรินทรทิ์พย์ พรหมสโร

952000305 นางสาววิชุดา ทองสุกมาก

952000306 นางสาวรุจิรา ใจเกลี2 ยง

952000307 นางสาวดาราพนัธ์ เป้าเปี= ยมทรพัย์

952000308 นายนัฐพงศ ์ สีนวล

952000309 นางสาวนิตยา แสงสุริยวงศ์
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เลขประจาํตวัสอบ
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ชื�อ - นามสกุล

952000310 นายจิรศกัดิ; นิ=มครุฑ

952000311 นางจิราภรณ์ รศัมี

952000312 นางสาวสุภาภรณ์ วงคจ์นัทร์

952000313 นางสาวสีวลี แซะยซุูบ

952000314 นางสาวมาธวี หม่งไมข้ยุ

952000315 นางสาวลลิดา ศรีสมัพนัธ์

952000316 นางสาวนงนุช ใจชื=น

952000317 นายเจนยุทธ ศรีหิรญั

952000318 นายญาณวุฒิ ปาละชยัวุฒิ

952000319 นายอนุรกัษ์ ธญัภทัรกุล

952000320 นายทนงศกัดิ; คงเจริญถิ=น

952000321 นายพิชิต ทนงค์

952000322 นายนิธิโชติ อินทรเ์เกว้

952000323 นายพอเจตน์ มณีรตัน์

952000324 นายปิยะพงษ์  วานิช

952000325 นางสาวสุธินี วดีศิริศกัดิ;

952000326 นางสาวศุภาสินี โกกนท

952000327 นางสาวอรอุมา ใจกลา้

952000328 นางสาวสาวดี ศรีอรุณ

952000329 นางณิษชากาญจน์  ต่วนเย็น

952000330 นางสาวภทัรทร วงศอ์า้ย

952000331 นางสาวประกายดารา ชาอา้ย

952000332 นายยอดชาย แสงศิริ

952000333 นายนพดล ประยรูสุข

952000334 นางพอใจ คล่องแคล่ว

952000335 นางฐานิตย์ เอื2 อเฟื2 อ

952000336 นางสาวพนิดา ภาคพิธเจริญ

952000337 นางสาวสุกญัญา สิงหจ์นัทร์

952000338 นางสาวศิริพร ชูกลิ=น

952000339 นายปิยะ ยนิขนุทด

952000340 นางสาวธนพร หมื=นรกัษ์
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เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
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ชื�อ - นามสกุล

952000341 นางสาวสุดารตัน์ สุธาชีวะ

952000342 นางสาวพนิดา จินดาศรี

952000343 นางสาวอรบุผา ศรีลาวงศ์

952000344 นางสาวประวีวรรณ ถึงฝั=ง

952000345 นางสาวจอมสุณิสา คนัธพงษ์จิรภาส

952000346 นางสาวจารุวรรณ  แจง้สว่าง

952000347 นางสาวนวพรรณ พิทกัษ์ธานินทร์

952000348 นายกิตติศกัดิ; พนิกรณ์

952000349 นางสาววิมลวรรณ พรมเลี=ยม

952000350 นางสาวรุ่งนภา หนูประโคน

952000351 นางจาํรญูศรี หน่อคาํ

952000352 นางศิริวรรณ เพชรไพร

952000353 นางสาวนันทิยา จิตรีเชื2 อ

952000354 นางสาวหทยัชนก คงเพ็ช

952000355 นางอรุณศรี มณีวงค์

952000356 นางสาวอรนงค์ จงไกรจกัร

952000357 นางสาวรชัดา ปลาบู่ทอง

952000358 นางสาวปาริชาติ ฉิมกรด

952000359 นายมธัยสัถ์ ทองธิราช

952000360 นางสาวเนตรนภา สุขกวี

952000361 นายนพรตัน์ รกัมี

952000362 นางชุตินธร เหล่าโกศลวฒัน์

952000363 นายอรรถนพ ทองมอญ

952000364 นายเวสรชั รตันเสถียร

952000365 นายสุรกานต์ ไกรศิริ

952000366 นางสาวชมภนุูช หน่อทอง

952000367 นางสาวอนุชาวดี ไชยทองศรี

952000368 นางสาวฉตัรกมล สุขประเสริฐ

952000369 นางสาวปวริศา สุขมาก

952000370 นางสาววิลาสินี พุ่มสงวน

952000371 นางจิรวฒัน์ เดชะ
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เลขประจาํตวัสอบ
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ชื�อ - นามสกุล

952000372 นายณฐัวุฒิ นิรมล

952000373 นางสาววรรณิกา ทองเจือเพชร

952000374 นางสาวมนตราภรณ์ ธรรมวิรชั

952000375 นางสาวฉนัทนา รางแดง

952000376 นางสาวศรินธิรา อรรถโยโค

952000377 นางสาวสกุลฑา ศุภกุลศรีศกัดิ;

952000378 นางสาวเบญญาภา วศินวรกุล

952000379 นายเดชาธร เรืองไกรกลกิจ

952000380 นางสาวปรางดาว จนัมุณี

952000381 นางสาววิธาตา วงษ์นรา

952000382 นางสาวจนัทรจ์ิรา สีทอง

952000383 นายจินต ์ชินภทัร นพยอด

952000384 นางสาวร่มฉตัร บุญภกัดี

952000385 นางเนตรดาว  สุขถาวรกิจ

952000386 นางสาวศิริวรรณ ธูปทอง

952000387 นางสาวเรวดี กก๊ประเสริฐ

952000388 นายวชิวุธ อยูอ่าํไพ

952000389 นางสาวธิดารตัน์ ตุย้เต็มวงค์

952000390 นางสาวนัสฤมล มาเจริญ

952000391 นางสาวธนวดี พรหมจนัทร์

952000392 นางสาวปุญญิศา วิเศษศกัดิ;

952000393 นางสาวจนัทนา สงวนสิทธิ;

952000394 นางสุมิตรา วีรณรงคก์ร

952000395 นางสุมาลี ทองรกัษ์

952000396 นางสาวดอกไม้ ภมิูใหญ่

952000397 นางสาวละมุล บุตรา

952000398 นางสาวจารุณี ยนิดีทีป

952000399 นายธนภทัร พนัทองอ่อน

952000400 นายศีลวตั แซ่เฮ่ง

952000401 นางสาวศนินธร ริมชลาลยั

952000402 ว่าที=ร.ต.ปิยะวฒัน์ หนูนคง
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เลขประจาํตวัสอบ
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ชื�อ - นามสกุล

952000403 นายอภิรกัษ์ บุตรประเสริฐ

952000404 นางสาวสุขพกัตร์ แผนสมบรูณ์

952000405 นางสาวเยาวนาถ หมานหมุย้

952000406 นางสาวมยุรา อินทรบุตร

952000407 นางสาวขจิตา มชัฌิมา

952000408 นายศกัดิ;ชยั ดีละมา้ย

952000409 นายศิริวฒัน์ เพ็ชรายุทธ

952000410 นายชวกร โอภาสานนท์

952000411 นางสาวสุภาวรรณ์ อนุดิษฐ์

952000412 นายมานิตย์ สิทธิสาร

952000413 นางสาวจรญัญา จงวสุศรี

952000414 นางลดัดา กลิ=นบาํรุง

952000415 นางสาวอรสา จนัทรชุ์ม

952000416 นางสาวอภิตา เกียงสุภา

952000417 นางสาวโชติมา จอมพุทรา

952000418 นางสาวยุพา คงพริก

952000419 นางสาวบุณฑริกา ประดบัมุข

952000420 นางสาวอนุรี เครือศรี

952000421 นางสาวณิชกมล หมุ่ยยุง

952000422 นางสาววลัยา คาํมุกชิก

952000423 นางสาวเจนจิรา จตุรตัน์

952000424 นางสาวสุเพ็ญศรี จนัโทภาส

952000425 นางสาวปพิชญา บุญราศรี

952000426 นางสาวธิดารตัน์ เนียมกสิพงษ์

952000427 นางสาวยุวดี สุขใส

952000428 นางสาวจิราภา พึ=งสระน้อย

952000429 นางสาวธิราพร ทองบาง

952000430 นางสาววีรยา พรหมประเทศ

952000431 ส.อ.วรุตม์ ผาโคตร

952000432 นายคมสนัต์ ขวญัฤกษ์

952000433 นางสาวพรพรรณ ประสาททอง
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เลขประจาํตวัสอบ
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ชื�อ - นามสกุล

952000434 นางสาววรเกศ เลี=ยวตระกลู

952000435 นางสาวพชัราภรณ์ ณ ระนอง

952000436 นางสาวบงกช ของสนัเทียะ

952000437 นางวรรทนา นาคฤทธิ;

952000438 นางสาวมณฑาทิพย์ ทองธรรมชาติ

952000439 นางสาวศศิธร การะบุญ

952000440 นายโสฬส จุย้ศิริ

952000441 นางสาวพรพิมล ทองธรรมชาติ

952000442 นางสาวอจัฉรา พิงทะวงศกุ์ล

952000443 นายธนโภคิน รกัซอ้น

952000444 นางสาวดรุณรตัน์ แต่งอกัษร

952000445 นายจิรายุ โสภณคณาทร

952000446 นางสาววิทญัOู ขาํชยัภมิู

952000447 นายศิริพงศ์ ทองอารีย์

952000448 นางสาวชมพนุูช เธียรศิริพิพฒัน์

952000449 นางสาวณฎัฐิณี หนูขวญั

952000450 นายกีฬา หนูยศ

952000451 นางสาวอญัชลี ชยัศรี

952000452 รอ้ยเอกธงฉตัร สุภาพิชยั

952000453 นางสาวนิโลบล ใจแกว้

952000454 นางสาวสิริรชัต์ เหล่าสุวรรณรชัต

952000455 ว่าที=เรือตรีปกรณ์ ศรีปลาด

952000456 นายยุทธศกัดิ; ปั2 นแตง

952000457 นางสาวอารยา ดว้งทรง

952000458 นางสาวราตรี โหพ้ึ=งจู

952000459 นางสาวสุพรรณี ปัญญาจีน

952000460 นางสาวบุษกรณ์ กกรมัย์

952000461 นางสาวสิริยากร ดงแกว้

952000462 นางสาวฐิติรตัน์ พรหนองแสน

952000463 นางสาววชิรดา ทิพยอ์ุบล

952000464 นายอณุรกัษ์ อินทตัสิงห์
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เลขประจาํตวัสอบ
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ชื�อ - นามสกุล

952000465 นายวิเชียร คงเพชรศกัดิ;

952000466 นางสาวสสิรศัมี บวัวิรตัน์

952000467 นางสาวจีระภา พองพลา

952000468 นางสาวราชาวดี ดวงศิริรุ่งโรจน์

952000469 นางสาวธญัญารตัน์ ไชยเนตรไกรสิน

952000470 นางสาวอรญัญา จนัทรก์ลดั

952000471 นางสาวกนิษฐา ชูเชิด

952000472 นางสาวมทัธุรดา ริยาพนัธ์

952000473 นางสาวภนัฑิรา สุหร่ายเพ็ชร

952000474 นางสาวอจัฉรา ประสมผล

952000475 นางสาวรติยา เจริญกิตติยาภรณ์

952000476 นางสาวอติพร เกิดเรือง

952000477 นายเอกชยั เกตุนุ้ย

952000478 นายรองฤทธิ; นันทไพบลูย์

952000479 นางสาวภทัรสิ์ริย์ อินทรร์จนา

952000480 นางสาวเกยรู เม่าทอง

952000481 นางสาวกุลธิดา วฒันะอํ =า

952000482 นางสาวอาภากร เกิดผล

952000483 นางวธู นิติรตันกุล

952000484 นางสาวเกศินี นาคจรญู

952000485 นางสาววาสนา กนัคาํ

952000486 นางสาวสลิตา สุสิงห์

952000487 นางสาวจิตติมา กียะสตูร

952000488 นางสาวปัทมา เอี2 ยนสกลู

952000489 นางสาวสุธาสินี เสน้ขาว

952000490 นางสาวรตัติยา อานมณี

952000491 นางสาวรุ่งฤดี มงคลเกตุ

952000492 นางสาวนฤพร วชักรอมรไชย

952000493 นางสาววริษา รุ่มจิตร

952000494 นายสุทธคนธ์ สงัขก์ลู

952000495 นางสาวรุจิเรข แซ่หลี
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เลขประจาํตวัสอบ
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ชื�อ - นามสกุล

952000496 นางสาวสุนิสา พงศผ์าสุก

952000497 นางสาวสุพตัรา พรมตนั

952000498 นางสาวณสิรา ภิรมยว์งศ์

952000499 นางสาวทตัชญา วชัระเดชาภทัร

952000500 นายจิรายุ หนูสง

952000501 นางสาวกมลชนก แกว้สุข

952000502 นางสาวอภิญญา ชนะพิมพ์

952000503 นายคาํคิด ไชยสจั

952000504 นายอาทิวฒัน์ ดาวสมบรูณ์

952000505 นางสาวนวรตัน์ สามญั

952000506 นายพงศพ์นัธุ์ สิทธิพนัธ์

952000507 นายวิชยั ผลมาก

952000508 นางสาววรรณภา นิติมงคลชยั

952000509 นางวิไลลกัษณ์ เครือยา

952000510 นางสาวกมลพร สุทธิสุขศรี

952000511 นางสาวศิวพร หอมหวล

952000512 นางสาวณฐัมน พงศสุ์พฒัน์

952000513 นางสาวปิยพรรณ ปัญญาวงศ์

952000514 นางจิราพร หาญกลบั

952000515 นายสมใจ บุญอาจ

952000516 นางสาวอรทยั บวัชุ่ม

952000517 นางสาวรศัมี สิมมา

952000518 นายมนตรี ธนรส

952000519 นางรุ่งทิวา ศรีประเสริฐ

952000520 นายเสกสรร โกสียเ์ดชาพนัธ์

952000521 นางกรุณี ชาญไววิทย์

952000522 นายนิติ ประทุมวงษ์

952000523 นายรฐัชยั ชาํนาญไพร

952000524 นางสาวจิรนันท์ บรรจงภาค

952000525 นางสาวเกตุกาญจน์ สงวนมิตร

952000526 นายนักรบ เจริญสุข
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952000527 นายฐฏณิฏัฐ ์ หลกัชยักุล

952000528 นางสาวธญัญา ศรศิลป์

952000529 นางสาวนพมาศ อินทรก์ลํ =า

952000530 นางสาวพรทิพย์ เส็นสด

952000531 นายสตัวแพทยน์ราธิป เหล่าสุนทร

952000532 นายเฉลิมชนม์ บุญเกียรติสกุล

952000533 นางสาวบุณฑริกา ชมมาลี

952000534 นางสาวชุติกาญจน์ ศิริคาํ

952000535 ส.อ.หญิงขวญัขา้ว  ยามโสภา

952000536 นางสาวอจัฉราวดี ศรีรตัน์

952000537 นายศาสตรา สาตราภยั

952000538 นางสาวจนัทรจ์ีรา แดงทองคาํ

952000539 นางสาวยุคลธร เพ็ญโรจน์

952000540 นางสาวสิริพร แดงทองคาํ

952000541 นางสาวขวญัวฒันา ปฐมสิทธิภิรกัษ์

952000542 นางสาวผ่องพรรณ บุญประสม

952000543 นางสาวพชัรีย์ สุแพง

952000544 นางสาวชุติมาพร แสงอ่อน

952000545 นางสาววีณาพร จนัทะสินธุ์

952000546 นางสาวดาริณี วงคช์ยั

952000547 นางสาวสุภทัรา สุภารตัน์

952000548 นางสาวกนกนารถ มีโชติ

952000549 นางสาวณิชนันทน์ ดีพรม

952000550 นางสาวลญัญณฐั ภาตะนันท์

952000551 นายปรีชา มีนาค

952000552 นายอภิเดช พิมสมาน

952000553 สิบเอกหญิงนภสัสร ใจหาญ

952000554 นางสาวปวีณา มากฤทธิ;

952000555 นางสาวธนวรร เคา้มลู

952000556 นางสาวจิราพร จรรยาอ่อน

952000557 นางสาวศิริรตัน์ แจง้กรณ์
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952000558 นางสาวอสันี หวงัพิทยา

952000559 นางสาวพรรณชนก ผลโพธิ;

952000560 นางสาววรรณนภา น้อยสาํลี

952000561 นายพิชยั ลีลาจนัทรโ์ชติ

952000562 นายชยัยศ มะณุโชติ

952000563 นายศิระ สุริยศิษย์

952000564 นายศิริศกัดิ; ศรีถนอมทรพัย์

952000565 นางสาวอจัฉรานี ปราบริปู

952000566 นายสุทธิลกัษณ์ สงูหา้งหวา้

952000567 นางสาวภทัรวรรณ มโนธรรม

952000568 นายกฤชณพ์งษ์ ศรีอาํนวย

952000569 นายภมิูอดุลย์ ยหีวงักอง

952000570 นางสาวมลฤดี ปักษิณศิริ

952000571 นางสาวศุภลกัษณ์ นาสงูชน

952000572 นางสาวณฐัชยา ไชยสลี

952000573 นายโสฬส สงึมรมัย์

952000574 นางสาวจอมใจ สมัมาชีพ

952000575 นางสาวเบญจวรรณ ศรีแดง

952000576 นางสาวเบญจรตัน์ ราชฉวาง

952000577 นางสาวยุพา ขนัคาํ

952000578 นางสุดารตัน์ รอดชื=น

952000579 นางฐิติญาร์ สิงหโ์ตทอง

952000580 นางสาวสุธาสินี ปลอ้งใหม

952000581 นายอคัรชยั รตันศิลป์

952000582 นางสาวปิยธิดา ชา้งสาร

952000583 นางสาวอภิรดี สม้จีน

952000584 นางสาวอรอุมา แป้นกลดั

952000585 นางสาวเดือนเพ็ญ ถิระวนัธุ์

952000586 นายพนัธย์ศ  เซีP ยะสกุล

952000587 นายกฤษณพงศ์ อ่องอารี

952000588 นางสาวสุวิมล ชุ่มชูบุญ
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952000589 นายสุนทร โวหารลึก

952000590 นางสาวกุหลาบ หาวิเชียร

952000591 ว่าที=รอ้ยตรีสายชล ศรีสุข

952000592 นางสาวศศิพิมพ์ ครคง

952000593 นางสาวจิตตานันท ์ ชาลี

952000594 นายไพศาล ดีชู

952000595 นายคมสนั วิเศษธร

952000596 นายนพดล บุญบุรี

952000597 นายวิชาญ มีสามานะ

952000598 นางสาวสุภาวดี ทองสระคู

952000599 นายครรชิต คนสนั

952000600 นางสาวเบญจวรรณ จนัทรศิ์ริ

952000601 นางจุฑาทิพย ์ แซ่โชว

952000602 นางสาวมทันียา อรรคนิตย์

952000603 นางสาวศิริพร ชาคริตฐากรู

952000604 นางสาวกุลกญัญา มีศรี

952000605 นางสาวนันทพร อคันิจ

952000606 นางสาวศิริลกัษณ์ วิเศษ

952000607 นางสาวสุพฒัน์ชลี เติมพิทยาไพสิฐ

952000608 นางสาวบงกช วสยางกรู

952000609 นางสาวธิดารตัน์ คชรินทร์

952000610 นางสาวปนัดดา ถูกแผน

952000611 นายจกัเรศ เมตตะธาํรงค์

952000612 นางสาวเนาวรตัน์ ภู่ระหงษ์

952000613 นางสาวมทัณิดา คาํตา

952000614 นางสาวพรทิพย์ ขนัตรี

952000615 นางสาวศริญญา ศิริปนู

952000616 นางดุษณี กุยแกว้

952000617 นางสาวอนงนาฏ ปัญโญใหญ่

952000618 นางสาวปิยพร แดนสีแกว้

952000619 นางสาวมนันยา วงษ์อู่ทอง
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952000620 นางสาวธนัชพร อุดมศรี

952000621 นางสาวกุลจิรา ออกช่อ

952000622 นางสาวกญัญานาถ วงัใน

952000623 นางสาวสุภทัสร วงัใน

952000624 นายสุริยา  นิลพรอ้ม

952000625 นายศุภวฒัน์ นาคทอง

952000626 นายนิธิวฒัน์ สงัฆะมะณี

952000627 นางสาวธีราภรณ์ วงศโ์ชคประสิทธิ

952000628 นายสิทธิศกัดิ; ดอกบวั

952000629 นางสาวดนิตา อินต๊ะมลู

952000630 นางสาวญาณิศา ผิรงัคะเปาระ

952000631 ว่าที=รอ้ยตรีสดายุ สุทธิมาศ

952000632 นางสาวนารี สุธรรม

952000633 นายกุลชิต ศรีจนัทรดี์

952000634 นางสาวพชรวรรณ ปานไม้

952000635 นางเสาวลกัษณ์ โชติพรม

952000636 นางสาวสุทธิฉนัท์ สุขโข

952000637 นายอนุสรณ ์ สุขเกษม

952000638 นางสาวอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์

952000639 นายณรงค์ วงศเ์รือน

952000640 นางสาวปิยาภรณ์ โชติวรานนท์

952000641 นายประเสริฐ ชยักิจไพบลูย์

952000642 นางสาวชฎาภรณ์ แซ่ตั2ง

952000643 นางสาวปัญจรศัม์ สุจนัทรศ์รี

952000644 นายวชัรพงศ์ วรรณวงศ์

952000645 นางสาวปริยากร ฤทธิสุนทร

952000646 นางสาวปัทมา เลาเก็ง

952000647 นางสาวสุนีย์ กลดัแพ

952000648 นายดิเรก ศิริเวชกุลศรี

952000649 นายสุภาพ เกา้ซว้น

952000650 นางสาวไปรยา ฉิมมี
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952000651 นายวรวฒัน์  เดชวงคย์า

952000652 นางวินิตา บุญวิจิตร์

952000653 นายณฐัไชย เพิ=มเติม

952000654 นายวรกร จึงพิเชษฐโสภณ

952000655 นายสมบติั เนียมทว้ม

952000656 นางสาวนิตยา ถมหนวด

952000657 นางนิรมล  มหิตพงษ์

952000658 นางสาวนงนภาทิพย์ นาคาํ

952000659 นายกฤษ จงคลา้ยกลาง

952000660 นายสุประกิจ ทองดี

952000661 นายพนมกร ขนุอ่อน

952000662 นายกิตติพงษ์ เทพนิกร

952000663 จ่าเอกภริูสณัห์ ลกัขษร

952000664 นางสาวอมรรตัน์  คาํบุญ

952000665 นายวิชา นาวิเศษ

952000666 นางสาวปรางสิริ อารีรมัย์

952000667 นางสาวกิตติพร พินิชการ

952000668 นางสาวปนัดดา กลิ=นบวั

952000669 นางสาวจนัทิมนัตุ์ จนัทกาญจน์

952000670 นางสาวชนิตา สินประสงค์

952000671 นายกริช กมลเนตรพิสุทธิ;

952000672 นางสาวอุมาภรณ์ ไทยเจริญ

952000673 นายพงศกร จนัทรแ์ยม้

952000674 นายภาคภมิู กนัทาธรรม

952000675 นายภริูวฒัน์ เกื2 อทาน

952000676 นายสุริยา โกศลวิเศษทรพัย์

952000677 นายสิริวฒันิ; กุมภิรศัมิ;

952000678 นางสาวพิมพม์าดา ชา้งสาร

952000679 นางสาวประกายดาว ทรายคาํ

952000680 นางสาวพชัรพร ชยัวิรตันะ

952000681 นางสาววราพร พรมเสน
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952000682 นางสาวสมฤดี ศิริรตัน์

952000683 นางสาวมณัฑนา ทิพยว์ารีรมย์

952000684 นางสาววชัราภรณ ์ สุขขี

952000685 นางสาวนิมลรตัน์ คาํรงัษี

952000686 นายวฒันา ปัญญามณีศร

952000687 นายวณิชชากร ทิพยว์ารีรมย์

952000688 นายปัญญา มณีโชติ

952000689 นายเมธาพล ชยัชนะ

952000690 นายประเสริฐ มาดาํ

952000691 นางสาวทิพมาศ จาํนงคร์กัษ์

952000692 นางสาวภทัรียา น้อยวฒัน์

952000693 นางสาวสุพรรณี พงษ์ตระกลู

952000694 นางสาวมนัสรี สงัขเ์ผื=อน

952000695 นางสาวนิภา แกว้สุวรรณ์

952000696 นายคเชนทร์ สฝูน

952000697 นายชุมพล  นิยมวรรณ

952000698 นายวรวุฒิ ศิวรงัสรรค์

952000699 นายภาณุวฒัน์ บุญญานุโกมล

952000700 นางสาวนิตยา ทองหนูนุ้ย

952000701 นางสาวศรีสุภา รตันางกรู

952000702 นางสาวชญาพรรณ พิทกัษ์พิทยา

952000703 นางสาววรรณกร บุญกนั

952000704 นางสาวศิริวลี สุวรรณกิจ

952000705 นางสาวลดัดาวลัย์ ปานมณี

952000706 นางสาวจิราภรณ์ สุขแกว้

952000707 นางสาวกาญจนา นิกรสุข

952000708 นางสาวศิราพร ริพล

952000709 นางสาวอธิตา หะยกีารีม

952000710 นางสาวพจนธนกร ตนัสกุล

952000711 นายอรุณ สุขน่วม

952000712 นายธรรมศกัดิ; นิตะพฒัน์
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952000713 นางสาววรญัญา วรปราชญ์

952000714 นางสาวนิรศัมช์ญา รูคุ้ณ

952000715 นายโรจน์ศกัดิ; อาษาบาล

952000716 นางสาวเอื2 อมพร สาํเภาเงิน

952000717 นางสาววีณา โอบออ้ม

952000718 นางสาวสุวรรณา สุทธิจารจิตร์

952000719 นางสาววิภาดา ตาลอาํไพ

952000720 นางสาวจริญญา มาศอรุณ

952000721 นายรวิกร วุฑฒะกุล

952000722 นางสาวชาญชรินดา ชมชื=น

952000723 นายอนันต์ ปราบมาก

952000724 นางสาวเจนจิรา ธรรมจารี

952000725 นางสาวจิตติมา ชยัตั Qน

952000726 นางสาวนาถฒย์า บุญมา

952000727 ว่าที=รอ้ยตรีจาตุรงค์ จิระวงศว์าน

952000728 นางสาวเนตรนภางค์ อุทโท

952000729 นายเทอดศกัดิ; เลาหเมตเมธา

952000730 นางสาวสุมาลี ศรีสมโภชน์

952000731 นายนริศ มณีโรจน์

952000732 นางสาวสินี เครือแกว้

952000733 นายสมชาย พิลึก

952000734 นางสาวพณัณิตา เอี=ยมสอาด

952000735 นางสาวกนกวรรณ สุขแสงรตัน์

952000736 นางสาวธญัญาวดี สงวนสตัย์

952000737 นายสมัพนัธ์ งามสอาด

952000738 นางสาวปราชญดา มณทิพย์

952000739 นางสาวชมพร ยามา

952000740 ว่าที=ร.ต.สุริยณัห์ จนัทรแ์กว้

952000741 นางสาวปรียพนัธ์ มีทรพัย์

952000742 นางสมใจ โชติช่วง

952000743 นางสาวจิราภรณ์ ดีชูศร
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952000744 นางสาวอรวรรณ เทพวงศ์

952000745 นางสาวกาญจนา ใหวยะ

952000746 นางสาวนิภาพร เวฬนุารกัษ์

952000747 นางสาวสุภาวดี จรจรญู

952000748 นางสาวดวงกมล ลาภยนืยง

952000749 นางสาวศิริโสภา ชนะตรีรตันพนัธุ์

952000750 นางสาวอภิญชา สุดเวหา

952000751 นางสาวรุจิราพร หงษ์ทอง

952000752 นางสาวชิดชม รมณียธรรม

952000753 นางสาวมลิวลัย์ ลุยจนัทร์

952000754 นางสาวรุ่งนภา มีพรหม

952000755 นางสาววราพรณ์ ดอนหวัล่อ

952000756 นายศิริศกัดิ; ขวญัสุข

952000757 นางสาวจิราภรณ์ เสวะนา

952000758 นางสาวกญัจนรตัน์ จนัทรอ์่อน

952000759 นางพิชยณนัท์ อุทยัอนุรกัษ์

952000760 นางสาวนกน้อย ชูคงคา

952000761 นางสาววรวรรณา คลาดแคลว้

952000762 นางสาวนฤมล เตชะสุวรรณ์

952000763 นางสาวดลนภา เตชะสุวรรณ์

952000764 นางสาวอารียา เตชะสุวรรณ์

952000765 นางสาวฐิติมา หมู่พรมมา

952000766 นางสาวปริตา สพัโส

952000767 นางสาวสิริกร บุษดี

952000768 นางมานัสรีร์ โชคปิตินันท์

952000769 นางสุทธินีย์ กงัวาลดี

952000770 นายชาญวุฒิ สีบุญมา

952000771 นางสาวกญัจณิศย์ วนัชยั

952000772 นางวรรณรตัน์ แยม้คลา้ย

952000773 นางสาวธารินี คาํลือ

952000774 นายบณัฑิต คะชะมุข
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952000775 นางสาวยุภาพร เพชรพลอย

952000776 นางสาวธนธีรา ชยัรกัษ์

952000777 นางสาวอมรรตัน์ สะสีสงัข์

952000778 นางสาววาทินี ทองยนื

952000779 นางสาวสมยา ทองโสภา

952000780 นางสาวสวรรยา เมง้เกร็ด

952000781 นายสิรภพ วงษ์เนียม

952000782 นายนราวิชญ์ แจ่มจาํรสั

952000783 นายสุรชยั สอนภกัดี

952000784 นายเดโช ทิมธรรม

952000785 นางสาวนิดา เหมือนพระ

952000786 นายชนะรตัน์ ชนะผล

952000787 นางสาวปิยะรตัน์ ดีกลาง

952000788 นางสาวนันทกา จินจาคาม

952000789 นางสาวรชัดาพร หวลอารมณ์

952000790 นายศุภกร อสัสานนท์

952000791 นางสาวอโณทยั วิชยัสืบ

952000792 นางสาวปาณิสรา นาชะ

952000793 นางสาวจริญญา นิติยารมย์

952000794 นางสาววรนิพิฐ วรสุข

952000795 นายพงศศ์กัดิ; บุญถาวรวฒัน

952000796 นางพิศมยั ศิริโพธิ;

952000797 นางสาวเนตรนภา กรรณิการ์

952000798 นายเดชอุดม วงศไ์ทย

952000799 นางสาวกรณภา ชมบุญ

952000800 นางสาวสุภร นาคแกว้

952000801 นางสาวกนกวรรณ พิสุทธิจารุ

952000802 นางสาวปาริชาติ มณี

952000803 นางสาวศิริวิมล เปี= ยมวิทยาคุณ

952000804 นางสาวอรอนงค์ พลอยวิเลิศ

952000805 นางสาวมยุเรศ พงศท์องเมือง
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952000806 นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์

952000807 นายณพงศ์ เตชะภาณุปรีดา

952000808 นางสาวธนัยพร วิศิษฏส์มวงศ์

952000809 นางสาวเกษศิรินทร์ คุโณปการตระกลู

952000810 จ.ส.อ.ยุทธ แสงคาํมา

952000811 นายอามีนาเล๊าะ อาเเว

952000812 นางสาวอามารตี วิชิตานุรกัษ์

952000813 นางสาวจุฑามาส ครุธพุ่ม

952000814 นางสาวจนัจิรา อินต๊ะยะ

952000815 นางสาวพรพิมล ทวี

952000816 นางสาวพชัรา นาคศิริ

952000817 นางสาวเกษราภรณ์ เสียงดงั

952000818 นายสจัจา กีรติทวีสุข

952000819 นางสาวศริณญา พรหมรกัษ์

952000820 นางสาวนารีรตัน์ เนติสตัยาภิบาล

952000821 นางสาวนพร เนติสตัยาภิบาล

952000822 นายณฐัวุฒิ เนติสตัยาภิบาล

952000823 นางนุชนาถ ศรีฝั2น

952000824 นางสาวอินทุกานต์ ดอกนารี

952000825 นายธนัชรตัน์ หริ=งระรี=

952000826 นายอาํนาจ อินทรสุ์วรรณ

952000827 นายชยพล เจียรธราวานิช

952000828 นางสาวปวิมลวรรณ รตันศรีโชติช่วง

952000829 นายสิทธานต์ ชมภแูกว้

952000830 นางสาวสุวิกรานต์ ชูควร

952000831 นายอภิรกัษ์ ชยัรกัษา

952000832 นางสาวเอกวรรณ กลิ=นหอม

952000833 นางสาวกญัญาวีร์ เปรี=ยมจอมศิริ

952000834 นายสุรเชษฐ์ สีแดง

952000835 นายกิตติกร ชวนะพงศ์

952000836 นางสุวิษา บวันาเมือง
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952000837 นายเกียรติกลู บุษยศ์รีเจริญ

952000838 นายปริญญาคม กิจบุญชู

952000839 นางสาวตติยา เซ่งแซ่

952000840 นางสาววลัลภา เอี=ยมจอ้ย

952000841 นางสาวอญัชลี อุ่นจิตติ

952000842 นางจารุณี ฤตวิรุฬห์

952000843 นางสาวมธุดล พ่วงพลบั

952000844 นายสนธยา สีแดง

952000845 นางสาวจิตราพร เขยีดโทน

952000846 นางสาวจิราพชัร โหมดตั Qว

952000847 นางสาวธิดารตัน์ จนัทรวรรณกรู

952000848 นางสาวรมิดา พึ=งสีใส

952000849 นางสาวมธุรส มีหลา้

952000850 นายกรณัย์ ปานขอ่ยงาม

952000851 นางศกณธวรรณ จนัทรมานะ

952000852 นางปิยะทิพย์ พรหมณีวฒัน์

952000853 นางสาวอมรา วิจิตร

952000854 นางสาวสรวงพร คงดี

952000855 นายวิระชยั ผกากรอง

952000856 นายจกัรพนธ ์ วิไลพนัธุ์

952000857 นางสาวสุดา ศรีทยั

952000858 นางสาวกิรติการต์ ขยายแกว้

952000859 นางสาวจิตรานันท์ จนัทรค์าํปัน

952000860 นางสาวพรทิพพา นนทภา

952000861 นางมุมตาส มีระมาน

952000862 นางสาวกลัยารตัน์ วนัพิรตัน์

952000863 นางสาวพรรณนี สุกรี

952000864 นางสาวกลัยา เมืองพระฝาง

952000865 นางสาวพงคศิ์ริ ปิตุรตัน์เจริญกุล

952000866 นางสาวนิตยา กนัลยัพนัธ์

952000867 นางจุฑามาศ ขม่แกว้
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952000868 นางสาวธนกร เสาสมภพ

952000869 นางสาวนฤมล แสงบุญ

952000870 นางสาวพรประภา ถาวร

952000871 นางสาวกรุณา ต่อเติม

952000872 นางสาวสวรรยา อ่อนสมจิตร์

952000873 นายนพดล สีอ่อน

952000874 นางสาวเพชรรตัน์ บุญเรือง

952000875 นางสาวศิริพรรณ รุ่งสงัข์

952000876 นางสาวรตันา ชูเชื2 อ

952000877 นางสาวภิมุขมาตยา หอยแกว้

952000878 นายสมศกัดิ; ภกัดีเกียรติวงศ์

952000879 นางสาวพชัรินทร์ บุคเคน

952000880 น.ส. วรมณี มงคลสนธิ; 

952000881 นายฤชา ตนักลู

952000882 นายทวีพนัธ์ อินสม

952000883 นางสาวนวลอนงค์ อนันต๊ะ

952000884 นายอดิศกัดิ; เปรี=ยมจอมศิริ

952000885 นางสาวโรสนี สะมาแอ

952000886 นายปณิธาน ไชยรกัษ์

952000887 นางสาวสุดารตัน์ พิมลรตันกานต์

952000888 นางสาวศิริรตันา คาํสีลา

952000889 นางสาวสายชล บุตรนุช

952000890 นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพนัธุ์

952000891 นางสาวดารกา ไตรรตัน์วงศ์

952000892 นางสาวเนตรชนก โชติ

952000893 นายเฉลิมฤทธิ; แกลว้กลา้หาญ

952000894 นางสาวสุพรรษา ประสงคสุ์ข

952000895 นางสาวจินดาพร แกว้ลายทอง

952000896 นางสาววีราชินันท์ ภู่ภกัดีพนัธ์

952000897 นางสาวขวญัฤทยั วชิรพนัธส์ถิต

952000898 นางสาวชิดชนก ศาสตรานนท์
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952000899 นางสาวฒวีพร โตวนิช

952000900 นายประวติัวิทย์ ศรีเชียงสา

952000901 ว่าที= รอ้ยตรีสิทธิศกัดิ; เหลี=ยมรุ่งมณี

952000902 นางสาวชณารตัน์ มีพยุง

952000903 นางสาวบงกช จฑูะเตมีย์

952000904 นางสาวชนกานต์ ศรีคาํ

952000905 นายสุภาต จนัทรต๊์ะ

952000906 นายวุฒิสนัต์ เทพจร

952000907 นางสาวโรสนานี แวมามะ

952000908 นายเอกณรินทร์ รองราม

952000909 นายนิวฒัน์ โพธิ;ศรี

952000910 นายมะพาริ กะมนิูง

952000911 นายณรงคศ์กัดิ; สุขวิบลูย์

952000912 นายวณฐัพงศ์ สุขมุพนัธนาสาร

952000913 นายธชัพล วฒันาไพศาล

952000914 นางสาวยุพิน สิทธิกนั

952000915 นางสาวสุลดัดา ทรพัยสิ์น

952000916 นางสาวนพสร ทรพัยสิ์น

952000917 นางสาวณิชวรรณ พลูสวสัดิ;

952000918 นางสาววนิดา แสนทวีสุข

952000919 นายนพดล ศรีพุทธา

952000920 นางสุชีรา ศรีพุทธา

952000921 นางสาวประทุมมาลย์ พวงโต

952000922 ว่าที=รอ้ยตรีราชนัย์ เดชคาํภู

952000923 หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั=น

952000924 นางสาวจิตตาภรณ์ กล่อมแดง

952000925 นางสาวณฐักฤตา อิงคศิริ

952000926 นางสาวพนัตรี วิเศษธนวฒัน์

952000927 นางสาววสุนธรา ศรีภมิูมาศ

952000928 นางสาวมลฤดี ปะทา

952000929 นางสาวทิชา สิงขร
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952000930 นางสาวกรรณิกา ชุติวาสนาสกุล

952000931 นางสาวภสัรา เรียนชอบ

952000932 นางสาวนิลุบล คาํยิ=ง

952000933 นางสาวกนกพร เกียรติพิริยะ

952000934 นายปราโมทย์ ชลคีรี

952000935 นางอรญัญา มีมงคล

952000936 นางสาวอรนภา ลิ2 มวฒันาพิบลูย์

952000937 นางสาวนิศานาถ เจือทอง

952000938 นายกมัปนาท อุทยานิน

952000939 นายศุภเดช พฒัธาญานนท์

952000940 นางสาววินิตา สุดหลา้

952000941 นางสาวอาริยา นาสะอา้น

952000942 นางสาวสาลีทิพย์ ยิ=งฟวูฒันา

952000943 นางสาวจริยา บุณยานุเคราะห์

952000944 นายศกัดิ;ชยั พงษ์ไพบลูย์

952000945 นางสาวพชัรี ดิษฐแสง

952000946 นายฟาริด มาลินี

952000947 นางสาวเสาวนีย์ บาํรุงศรี

952000948 นายอรรถสิทธิ; รตันดิลก ณ ภเูก็ต

952000949 นายธวชัชยั แซ่ด่าน

952000950 นางสาวธิติมา ทองสม

952000951 นางสาวอรอุมา รามศิริ

952000952 นางสาวรตัติกาล หินแกว้

952000953 นางสาวประภาพร สุขเกษม

952000954 นางสาวรติการ เรากสิกรรม

952000955 นางสาวชนัดดา โพธิ;ศรี

952000956 นายพรทวี แท่งทอง

952000957 นายกิตติพทัธ์ แกว้ชะนะ

952000958 นางสาวอนงคน์าถ คาํศิริ

952000959 นางสาวณฐันุช ทรพัยเ์สน

952000960 สิบเอกเทอดศกัดิ; สงัวรกาญจน์
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952000961 นางสาวยุพาวดี ชูศิริ

952000962 นายมาโนช วิริยะ

952000963 นางสาวศิริวรรณ วิบุลศิลป์

952000964 นางสาวสุจิรตัน์ จนัทนั

952000965 นางสาวพิมพล์ภสั รกัษ์วงศ์

952000966 นายกมัปนาท จิตตธ์รรม

952000967 นายเปาว์ มงคลการุณย์

952000968 นายชวดล ชินวิทยากร

952000969 นางสาวปฏมิา เมษประสาท

952000970 นายปริญญา คา้สุวรรณ

952000971 นางสาวพจนีย์ เพชรคง

952000972 นางสาวพีรดา สาสนะกระบวน

952000973 นายกฤษฎากรณ์ ว่องไว

952000974 นายนราวุธ ระพนัธค์าํ

952000975 นายชานนท์ ไสยกิจ

952000976 นายเอกชยั ทบัเที=ยง

952000977 นางปรานีย์ จนัทรส์าํราญ

952000978 นางสาวจีรพชัร บุณยพรหม

952000979 นางสาวสุชาดา วงศธ์นะบรูณ์

952000980 นายสมภพ สุทธหลวง

952000981 นางพิมพพ์ิสุทธ ์ สุทธหลวง

952000982 นายทกลา้ ชินเดช

952000983 นางสาวนัยน์กมล ทนันิเทศ

952000984 นายสุนทร จงปัตนา

952000985 นายนิพทัธ์ เทศทรงธรรม

952000986 นางสาวณฐัธิดา ทองแผ่น

952000987 นายวีรพงส์ วาสุกะรตัน์

952000988 นางสาวจุฑารตัน์ อุ่นไพร

952000989 นางสาวการต์นู เพ็งพรม

952000990 นางสาวจนัตนา ปิงยอม

952000991 นายจารุพฒัน์ หนูนคง
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952000992 นายอนุสรณ์ นํ2าผึ2 ง

952000993 นายพิจกัษณ์ พนัธวฒัน์

952000994 นางสาวปุณยนุช เปลี=ยนสี

952000995 นางสาวขนิษฐา หนูมั =น

952000996 นางสาวบุษกร ชื=นพิบลู

952000997 นายเอกราช ชูจนัทร์

952000998 นายปฏยุิทธ์ บรูพฒัน์

952000999 นางสาวดุจดาว ฉวีวรรณ์

952001000 นายวงศส์ถิตย์ สายแจง้

952001001 นางสาวชนกนันท์ ชมชยั

952001002 นางสาวปลินธร เพ็ชรฤทธิ;

952001003 นางสาวขวญัธิดา สุทธิพิทกัษ์

952001004 นางสาววรีพร ปัญญา

952001005 นางสาวศุภภาพร แพทยงักุล

952001006 ว่าที=ร.ต.สุรสิทธิ; สุวรรณรตัน์

952001007 นายอาวุธ จิโนวฒัน์

952001008 นายชชัพงศ์ ทองขนั

952001009 นางจิราพร กนัฟัก

952001010 นายกิตติ สงวนธรรม

952001011 นางสาวศิริวรรณ สุริยนัต์

952001012 นายภคัพล นันตาวิราช

952001013 นางจิตติ สงวนธรรม

952001014 นางสาวดวงพร มงคลเนาวรตัน์

952001015 นางสาวจีนิษณา ใจชุ่ม

952001016 นางจเูรียะ  ศรีทพัไทย

952001017 นายบดินทร์ ทิพยมณฑล

952001018 นายเจริญ บุษบงกรด

952001019 นายโอภาส คาํฝึกฝน

952001020 นายชูเกียรติ พงศพ์นาพิพฒัน์

952001021 นางสาววีรยา บุญเย็น

952001022 นางสาวนันทม์นัส แท่งทอง
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952001023 นายศกัดินันท์ ภิรมยาภรณ์

952001024 นางสาวขนัเงิน ตนักลู

952001025 นายไชยวฒัน์ รกัเกียรติเผ่า

952001026 นายรุ่งโรจน์ เหน่คาํ

952001027 นางยุภาพร นิยมวงค์

952001028 นายณฐัพนธ์ บุญขนัตินาถ

952001029 นางสาววลัยา บุญเลิศ

952001030 นายปกรอินทร์ ผาสุข

952001031 นางสาวศุภลกัษณ์ ซาวคาํเขต

952001032 นางสาวสุพรรณ์ วงศค์าํลือ

952001033 นายกิตติ ลิ2 มพธัยาเนตร์

952001034 นางสาวพชัรินทร์ โพธิวราพรรณ

952001035 นางสาวกรรณิกา อนาคามี

952001036 นางสาวชุติมา ริ2 วเสมาทอง

952001037 นางสาวสุภาวดี ฤกษ์ดี

952001038 นางสาวศรินทร์ ประเสริฐช่วง

952001039 ว่าที=รอ้ยตรีสรรคช์ยั ปรีชา

952001040 นายวีระศกัดิ; สิทธยางกรู

952001041 นางสาวแกว้กนัยา อิ=มวฒัน์

952001042 นางสาวพชัรี เติมสุขผล

952001043 นางสาวอจัฉราวดี บวัเกตุ

952001044 นายธนพนธ์ ตุลาทอง

952001045 นายธีรตัน์ ชาเรืองฤทธิ;

952001046 นายรฐักานต์ โรจน์จินตกานต์

952001047 นางสาวยุพเรศ เตโช

952001048 นางสาววรรณนิภา เรืองแสน

952001049 นางสาวศุภชัญา คาํอาษา

952001050 นางสาวศิรรตัน์ บุญถนอม

952001051 นางสาวสุนิสา เพชรสนธิ;

952001052 นายธนศกัดิ; ยนืยั =ง

952001053 นายเอนก นาเสงี=ยม
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952001054 นางสาวอุรชา  วานิช

952001055 นางสุทรามาศ ยะหตัตะ

952001056 นางสาวสุชนา วานิช

952001057 นายพณพงษ์ สากิยบุตรวงศ์

952001058 นางสาวพิศพิไล กณัฑภยั

952001059 นางสาวนัฑกาญจน์ เทอดสุทธิรณภมิู

952001060 นางสาวชนมนิ์ภา ช่างทอง

952001061 นายรุจ เกษตรสุวรรณ

952001062 นางสาววรชัยา ทาํมากิตติคุณ

952001063 นายครรชิต สระทอง

952001064 นางสาวธิดาทิพย์ หอมมะลิ

952001065 นายไพรชั วรศิริ

952001066 นางสาวพชัรินทร์ จินกระวี

952001067 นายบรรลุ ฉลาดปรุ

952001068 นางสาวสิริกุล เพ็งสวสัดิ;

952001069 นายปิยะพงษ์ ศรีบุรินทร์

952001070 นางสาววิไลลกัษณ์ เถื=อนคาํแสน

952001071 นางสาววิไล ปรึกษากร

952001072 นายกฤตณพ์ทัธ์ อาํนักมณี

952001073 นางสาวนิติยา อะริยะ

952001074 นางสาวมนัสชนก นันทะเสน

952001075 นายอคัรเดช ประมาคะเต

952001076 นางสาวสุรียร์ตัน์ โล่หอ์ภิรกัษ์กุล

952001077 นางสุกญัญา ทองอ่อน

952001078 นางสาวอรรธยา ช่วยบาํรุง

952001079 นางสาวลดัดาวลัย์ กลิ=นเจริญ

952001080 นางสาวสุภาพรรณวดี คาํดี

952001081 นางสาวสุภารตัน์ คาํสุวรรณ

952001082 นายภทัรพงษ์ ยิ=งดาํนุ่น

952001083 นายณฐัพล กนัตีวงศ์

952001084 นายสุรเชษฐ์ ขาํสุข
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952001085 นางชลธิศา หอมชะเอม

952001086 นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา

952001087 นายประสพสุข มงคลไชยสิทธิ;

952001088 นายเกียรติศกัดิ; ฤทธิศกัดิกุล

952001089 นางศุภลกัษณ์ ไชยเพิ=ม

952001090 นายวรวุฒิ คณูคาํตา

952001091 นายณรงฤทธิ; มีนาวงค์

952001092 นายคาํรณ มิตรเ์ทวิน

952001093 นางสาวเสาวรส  แน่นหนา

952001094 นายวรวิทย์ โมกขะสมิต

952001095 นายชวนัธร เรืองอุดมทรพัย์

952001096 นางวราภรณ์ สุพรรณพิทกัษ์

952001097 ว่าที=รอ้ยตรีชชัวาล มณีสว่างวงศ์

952001098 นางสาวเสาวนีย์ มีทรพัย์

952001099 นางสาวสุทธินี นาควิทยา

952001100 นายเอกรฐั หยงสตาร์

952001101 นางสาวบุญฑริกา สว่างยิ=ง

952001102 นางสาวชลิตา ทองคาํ

952001103 นายสุรศกัดิ; เตชะเอย้

952001104 นางสาวศิริกุล ขาํเดช

952001105 นางสาวกุสุมาวดี ประสาทศรี

952001106 นางสาวสุภีริยา เตชะนันท์

952001107 นางสาวอจัฉริยา วิจิตร

952001108 นางประเสริฐ เฮงสวสัดิ;

952001109 นางสาวชไมนุช นิพทัธสจัก์

952001110 นายศิรินุสรณ์ เตชะ

952001111 นางสาวศนัสนีย์ ทางอนันต์

952001112 นายรฐัภมิู เฉลิมพงษ์

952001113 นางสาวปัทมาวดี โพประสิทธิ;

952001114 นายศรีไพร คงไพฑรูย์

952001115 นางสาวนิรามน แพรกรีฑาเวศน์
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952001116 นางวิลาสินี หุ่นตระกลู

952001117 นายพนัธุชิต พีตกานนท์

952001118 นายสดุดดี มะลิซอ้น

952001119 นายชยนันท์ สุวรรณรตัน์

952001120 นางสาวช่อกมล ทิวาศุภชยั

952001121 นายอาํพล เบญจศานต์

952001122 นางสาวสุพร สนัติกุล

952001123 นางสาวสุญญตา เมฆสวสัดิ;

952001124 นางสาววลยัพร วิหคมาตย์

952001125 นางสาวชนิชา ขนัชยัภมิู

952001126 นางสาวกาญจนา หลงสะ

952001127 นางสาววิภาพรรณ เลาหเธียรประธาน

952001128 นางสาวชุติมา มหาทาํนุโชค

952001129 นางสาวอมรรตัน์ สองแกว้

952001130 นางสาววิลาวณัย์ หงษ์นคร

952001131 นางสาวผจงจิต ติPบประสอน

952001132 นางสาวดวงใจ เย็นจิตร

952001133 นางสาวปิยนาถ ขาํทวีพรหม

952001134 นายปริญญา ปฏพินัธกานต์

952001135 นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก

952001136 นางทอปัด ศาสตราศรยั

952001137 นายอภิวฒัน์ อคัเรศวิรุฬห์

952001138 ดาบตาํรวจชยัวฒัน์ เปรี=ยมรตันชยั

952001139 นางสาวเสาวคนธ์ ปินปันคง

952001140 นางสาวนันทิยา แซ่เตียว

952001141 นางสาวอจัฉรา อาภาพงศศ์กัดิ;

952001142 นายโสฬส เมฆอาภา

952001143 นางสาวสุทธิมาศ มากละมา้ย

952001144 นายคุณาวุฒิ เฉลาชยั

952001145 นางสาววีรยา มณีรตันดาํเกิง

952001146 นางสาวศิริวรรณ ลกัษณะวงศ์
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952001147 นายรกัพงษ์ พงศศ์าสตร์

952001148 นางสาวอรวรรณ ภิรมจิตรผ่อง

952001149 นางสาวจุฬารตัน์ หนูทอง

952001150 นายวชัระ ภิรมยไ์กรภกัดิ;

952001151 นายวิทยา อินถานัน

952001152 นายสถิตย์ อุปาลี

952001153 นางสาวสริญญา ภมิูภู

952001154 นายชนะพล ฉาไธสง

952001155 นายศรณัยฤ์ทธิ; กล่อมปัญญา

952001156 นางสาวศิวาพร แสงศิริ

952001157 นางสาววรรณภา วิเชียรโชติ

952001158 นายณรงคศ์กัดิ; พรหมน้อย

952001159 นายเอกชยั ธีรทัธานนท์

952001160 นางสาววนัวิสาข์ เงินทองเนียม

952001161 นางสาวณฏัฐพ์ิชา คงสวสัดิ;

952001162 สิบโทคาํรณ โปรยเงิน

952001163 นายจารุตร สมวงศ์

952001164 นางสาวฤทยัรตัน์ เกษมวรคณี

952001165 นายธนัยพงศ์ เจียมทอง

952001166 นายมารุต อตัตโชติ

952001167 นายชยัพร อ่อนสมา

952001168 นางสาวดวงกมล จาํสตัย์

952001169 นางสาวมลัลิกา กุลศิริพฤกษ์

952001170 นางสาวรตันาภรณ์ บุญประกอบ

952001171 นางสาวภษูณิศา สุวรรณศิลป์

952001172 นางสาววราดวง สมณาศกัดิ;

952001173 นางสาวกลัพฤกษ์ พลศร

952001174 นางสาวปัทมา แตงผึ2 ง

952001175 นายสถาพร รกัธรรม

952001176 นางสาวอารมย์ ชื=นคลา้ย

952001177 นางสาวธนวรรณ แกว้คง
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952001178 นางสาวปรุงจิตร ฤกษ์บุญศรี

952001179 นางสาวศตพร จนัทรจ์ริญ

952001180 นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง

952001181 นางสาวมณทิพย์ ฤทธิไกร

952001182 นางสาวชุติมา ธรรมดวงศรี

952001183 นางวราพร เตชะวฒันาบวร

952001184 นางสาวนิรชร ชุติเนตร

952001185 นางสาวบุษรินทร์ ศรประทุม

952001186 นางสาวชมพนุูช ยุกติรตัน์

952001187 นางสาววชัรี ไลเ้ลิศ

952001188 นายพงศธร กิจเจริญรุ่งโรจน์

952001189 นางสาวศิริจรรยา พึ=งยนต์

952001190 ว่าที=รอ้ยตรีมีชยั คงเกษม

952001191 นางสาววิชญาดา แกว้สีขาว

952001192 นางอรพิน มงคลวิทย์

952001193 นายนพพร มีชะนะ

952001194 นายธนพล บุญมีฤทธิ;

952001195 นางสาวชุดาภา ภทัรกรรม

952001196 นางสาวทิพวรรณ รุ่งแดง

952001197 นายฤทธิพล เวนานนท์

952001198 นางสาวประทุมวดี ปิยธรรมศิริ

952001199 นางสาวณิชพิมพ์ สงูสถิตานนท์

952001200 นางสาวรชัฎา รอดเทศ

952001201 นางสาวภทัรียา ศรีสมุทร

952001202 นางสาวศริญญา กิตติรตันโยธิน

952001203 นางสาวผุสดี ภุมรา

952001204 นายไมรตรี มุลตรีภกัดิ;

952001205 นายกิตติศกัดิ; สุมามาลย์

952001206 นางสาวลดัดา สารานพคุณ

952001207 นางสาวลกัขณา สินโน

952001208 นางสาวลดัดาวลัย์ พรหมดนตรี
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952001209 นายพลภทัร  โชติคราม

952001210 นางสาวดาริกา มุสิกุล

952001211 นางสาวปรางทิพย์ วงศพ์ทัธยากร

952001212 นางสาวรพีพร บุตรโคษา

952001213 นางสาวตุลา วงศป์าลี

952001214 นางกิ=งทอง นาไชย

952001215 ว่าที=รอ้ยตรีณฐัพงษ์ ยางธิสาร

952001216 นางสาวสุดายุรตัน์ คุณากรกวิน

952001217 นางสาวพชรอร มหาชยั

952001218 นางสาวอมรวรรณ ศรีชูเปี= ยม

952001219 นางสาวอุทยัวรรณ ชีวะมงคล

952001220 นางสาวรชันีวรรณ ชูเชิด

952001221 นายจาํเป็น เอี=ยมอกัษร

952001222 นางสาวปรางคสิ์นันท์ โทธรตัน์

952001223 นางสาวมณฑินี พงศป์ระศาสน์

952001224 นางสาวสุดธิดา สงัขพ์ุ่ม

952001225 นางสาวอรุณวรรณ รตันพฤกษ์

952001226 นายเสกสรรพ์ สินเรืองศรี

952001227 นางสาวรชยา ลีวานิชย์

952001228 นางสาวภสัสร รวิสกุลวงศ์

952001229 ว่าที=รอ้ยตรีตะวนั จาํปาโพธิ;

952001230 นายวิโรจน์ หามณี

952001231 นางสาวยุวธิดา สีแดง

952001232 นายศรทัธา เจะ๊สู

952001233 นายปกรณ ์ สุวรรณสถิตย์

952001234 นางสาวนํ2าผึ2 ง เอียงสนัต์

952001235 นางณฐัมน โปกปัน

952001236 ว่าที=รอ้ยตรีพีรวฒัน์ รกัษาภายใน

952001237 นางสาวกนิษฐา บาํรุงรส

952001238 นางสาวเจนจิรา ไตรสวสัดิ;วงษ์

952001239 นางสาวเรวดี ไตรวรรณ์
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952001240 นางสาววิลาวณัย์ บุญสุข

952001241 นายสิทธิพร นนทะโชติ

952001242 นางสาวชนัดดา อยูสุ่วรรณ

952001243 นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์

952001244 นางสาววิชชุลดา วรรณพนัธุพ์งศ์

952001245 นางสาวนภาพร บรรพต

952001246 นายสนัติพงษ์ สมาธิ

952001247 นางสาวสมฤทยั พรยั =งยนื

952001248 นางสาวพรรณวดี คงสาํรวย

952001249 นางสาวสิริอร ศิริญาณ

952001250 นายฉตัรฐิภคั เรือนคาํ

952001251 นางสาวอรไท  เดชบุรมัย์

952001252 นายณรงค์ มื=งเมือง

952001253 นางสาวพฒัน์พร อรรจนานันท์

952001254 นางสาวพชรวรรณ วงัตะพนัธ์

952001255 นางสาวสุภาวดี น้อยนํ2าใส

952001256 นางสาวธญัลกัษณ์ พิลา

952001257 นางปฏธิรรม มิ=งเมือง

952001258 นายทศันัย สุสานนท์

952001259 นายสิทธิชยั วรชิน

952001260 นางสาวสุรีวลัย์ โพธิ;ใหญ่

952001261 นางจุไรภรณ์ บุษรารตัน์

952001262 ว่าที= ร.ต.บุญเหลือ สีทิศ

952001263 นางสาวอาภิสรา ประทีป ณ ถลาง

952001264 นายศุภกิจ ตน้วิบลูยศ์กัดิ;

952001265 นายวนาสณัฑ์ จรญัลกัษณพงค์

952001266 นางรตัติยา  แกว้ลาย

952001267 นายยุทธนา  รกัษาชนม์

952001268 นางสาวรติมา ศารทะประภา

952001269 นายธชัวุฒิ จาดบนัดิสถ์

952001270 นางสาวสุพิชฌาย์ อุปริกธาติพงษ์
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952001271 นางสาวดวงใจ  สงวนพิมพ์

952001272 นางสาวมนตสุ์ภา หวงัแกว้

952001273 นางสาวพฒันุช โสพฒัน์

952001274 นางสาวพสัตรม์น ภเูดชาประเสริฐ

952001275 นางสาวสุพิชฌาย์ มลิทอง

952001276 นางสาวอจัฉราวรรณ น้อยกลํ =า

952001277 นางสาวสินีรตัน์ ยุทธกิจ

952001278 นางสาวสุนิสา พนัรอด

952001279 นายวลัลภ โพธิ;สงัข ์

952001280 นางสาววณิชยา ยิ=งสี

952001281 นางสาวณฐิันา สนัหนองเมือง

952001282 นายวิชทวสั เดชพิทกัษ์

952001283 นายนาทพงษ์ ศิริกาญจนพงศ์

952001284 นายอาชว์ บุญถนอม

952001285 นายพงษ์ภทัร์ รตันสุวรรณ

952001286 นางสาวชนนิกานต์ ไชยศิริ

952001287 นางสาวสานิตตา วงศสุ์รเศรษฐ์

952001288 นางสาวสาวิตรี วงศสุ์รเศรษฐ์

952001289 นางศรีวรรณ บุณยรงัษี

952001290 นางสาวอรพรรณ เกื2 อสกุล

952001291 นางสาวนงนุช ศรีโปฎก

952001292 นายสุรศกัดิ; โพธิ;นิล

952001293 นางสาวจตุพร โพธิ;สุข

952001294 นางสาวพรสถิตย์ จนัทร

952001295 นายกิตติศกัดิ; เมืองระรื=น

952001296 นางสาววาสนา สิงหล์อ

952001297 นายสญัชยั ชูช่วย

952001298 นายพิสิฐ ทาปัญญา

952001299 นางสาวอจัฉรา ไอยรากาญจนกุล

952001300 นางสาวกิตติยา ปุระดุก

952001301 นางสาวสิรกานต์ หนูชุม
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952001302 นางดวงนภา บุณยฤทธิ;รกัษา

952001303 นายวิชชากร อดุลทิฐิพชัร

952001304 นางสาวณฏัฐิณี ศิริมาจนัทร์

952001305 นางสาวสมบติัสิริ โพธิ;เย็น

952001306 นายสารตรยั วชัราภรณ์

952001307 นายธนัท ชยัวิเสน

952001308 นางสาวนิภาพร เกง้โทน

952001309 นางสาวพิเศษเลิศ เทียนทอง

952001310 นางสาวรชัณีภรณ์ อิ=นคาํ

952001311 นางสาวจุไรรตัน์ อิ=นคาํ

952001312 นางสาวอรอนงค์ อุทยัชยั

952001313 นางสาวอจัฉริยา บุตรหุน

952001314 นางสาวทศันีย ์ ทองเกิด

952001315 นางณิชารีย์ แสงแจ่ม

952001316 นายเกรียงศกัดิ; จนัทวรรณกรู

952001317 นางสาวศุจินันท์ กาศลุน

952001318 นายเมธาสิทธิ; กุศลสง

952001319 นางสาวพรพิลาศ กินบุญ

952001320 นางสาวบุชยา แกว้ศรีวงศ์

952001321 นางสาวพิมพ์ เบ็ญจกุล

952001322 นางสาวรกัษ์ หว้ยเรไร

952001323 นายสุทศั ปุลาสะเก

952001324 นางสาวโสวภา ชุติประพฤทธิ;

952001325 นางทิวากร เหล่าลือชา

952001326 นายสากล แกว้เนิน

952001327 นางสาวศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ

952001328 นายอาณติั สีจนัไชย

952001329 นายคมสิทธิ; วิศิษฐร์ศัมีวงศ์

952001330 นางสาวจุฑามาศ แกว้เนตร

952001331 นายนาที อินทรสตู

952001332 นายศรายุทธ์ ตณัฑเทศ
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952001333 นายภาณุพงศ์ สกุนตนิยม

952001334 นางสนธยา เขื=อนเพชร์

952001335 นางสาวเกวลิน กลูณาวงศ์

952001336 นางสาวพสัชณญัช์ ศรีพนมเขต

952001337 นางบาํรุง ทศันา

952001338 นายมงคล สุดโต

952001339 นางสาววิจาริณี ศรีนวล

952001340 นางสาวพชัรินทร์ สมพุฒิ

952001341 นายเสริมสกุล ศรีทอง

952001342 นายณรงคศ์กัดิ; มโนสิทธิชยั

952001343 นายณฐัพล สุจริต

952001344 นายกองทพั มีศิริ

952001345 นางสาวอนงคร์กัษ์ จาํปาทอง

952001346 นางสาวจิตติมา ฉิมเรือง

952001347 นายธีระพงษ์ เดชะ

952001348 นางสาวดวงนภา พงษ์ประเสริฐ

952001349 นางสาวจนัดา หารลา

952001350 นางสาวสุนิตรา  สิงคะอุดม

952001351 ว่าที=พนัตรีพนมคร บุญเรือง

952001352 นายคีตพงศ์ สากุล

952001353 นางสาวอุมานาฏ อุณอนันต์

952001354 นางสาวศิโรรตัน์ หอมนาน

952001355 นางสาวกิ=งดาว เพียชยั

952001356 นางสาววารี สวสัดิ;มงคล

952001357 นางสาวจามรี  สินจรญูศกัดิ;

952001358 นางสาวอุมาพร จินนะงาม

952001359 นางสาวทศันีย์ ตระกลูศุภชยั

952001360 นายสุบิน  ขนัตี

952001361 นางขนิษฐา ศรีทอง

952001362 นางสาวสุวรรณา มั =นชาวนา

952001363 นายภจัจ์ งามสิทธิโชค
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952001364 นางสาวหลิน กิจพิพิธ

952001365 นางสาวลดัดาวลัย์ เขื=อนคาํ

952001366 นางสาวกุสุมาวดี ราชบุรี

952001367 นางสาวสาวิตรี เตชะคาํ

952001368 นางสาวพนิตา แทเ้ที=ยง

952001369 นายพิทกัษ์ บุญฤทธิ;

952001370 นายสมาธิ แยม้สกุล

952001371 นางสาวศุภนุช บุญถดั

952001372 นางสาวฐิติมดี หิรญัสิทธิ;

952001373 นายนพคุณ ณ ถลาง

952001374 นายกาํพล จาววฒันาสกุล

952001375 นางสาวสมพร ทาทิพย์

952001376 นางสาวสาวิตรี ดาํทรพัย์

952001377 นายดลเดช พิทกัษ์เขตต์

952001378 นางสาวสราลี กิจเจริญศกัดิ;กุล

952001379 นายกวีพจน์ บรรลือวงศ์

952001380 นายปกป้อง รตันชู

952001381 นายพรอ้มพงศ์ ผุงเพิ=มตระกลู

952001382 นางสาวสิรินาถ ฉตัรทอง

952001383 นางสาวจิรฐา เกตุรตันบวร

952001384 นางสาวดวงใจ โพธิสุ

952001385 นายอนุชา จงจิตต์

952001386 นายณฐัพงษ์ อุบลประสิทธิ;

952001387 นางสาวลดาวรรณ สุวรรณอุดม

952001388 นางสาวอุษณีย์ ภมิูพนัธุ์

952001389 นางสาวจุฑามาศ พรหมมนตรี

952001390 นายบุญเสริม แดงศรี

952001391 นายพิศาล ทานประสิทธิ;

952001392 นางจิตฤดี ขวญัพุฒ

952001393 นางสาวพรพรรณ แกว้วนัทา

952001394 นางสาวสลกัจิต อว้นไตร
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952001395 นางสุภรณ์ ราหนิ

952001396 นางสาวจิตรลดา รกัษาวงศศ์กัดิ;

952001397 นายพิณญา คงจนัทร์

952001398 นางสาวจุฑามาศ ธนนราพงศ์

952001399 นางสาวอรอุมา ทองธิราช

952001400 นางสาวสุพินดา วงศอ์ุดมมงคล

952001401 นายเกียรติภมิู ศรีพลอย

952001402 นางสาวสุวาที อภิบาลภวูนารถ

952001403 นางสาวศราวลัย์ อิ=มอุดม

952001404 นางสาวสุรภา แยม้สี

952001405 นางสาวผการตัน์ โกสลัลป์ระไพ

952001406 นางสาววชัราภรณ์ ไพทยะทตั

952001407 นางสาวกรรตัน์ สดากร

952001408 นางสาวคาํปอง อโนดาษ

952001409 นายภาคย์ จินดาโชติ

952001410 นางสาวศุภกาญจน์ บวัเรือง

952001411 นางสาวนิศานาถ ศรีคาํ

952001412 นางสาวพชัรา ชชัวารี

952001413 นางสาวสุชญา ชีวีวฒัน์

952001414 นางสาวสาวิตรี กวยทะวิมล

952001415 นางสาวณฏัฐนภสั ศรีลาศกัดิ;

952001416 นางสาวจินตนา ช่างปรุง

952001417 นายกิตติศกัดิ; ทองวิเชียร

952001418 นายชยัวฒัน์ ชลชาญ

952001419 นางสาวนฤมล บุญทา

952001420 สิบเอกสญัญา วงคเ์สือ

952001421 นางสาวปรีชญา บุสจะ

952001422 นางสาวนฤมล หงสพ์นูพิพฒัน์

952001423 นายกนัตธี์ร์ พาแพง

952001424 นางสาวศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐ

952001425 นางสาวนุชนาฏ นิติชาติ
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952001426 นางสาวศรีสุดา ขาํประเสริฐ

952001427 นางสาววรรณวิภา เศรณีวิจยักิจการ

952001428 นางสาวธนพร สิทธิยานันท์

952001429 นางสาวพรทิพย์ อิสริยานนท์

952001430 นางสาวศิริเพ็ญ คุม้เมฆ

952001431 นางสาวฉตัรมณี จอมคาํสิงห์

952001432 นางสาวมทันี สิงหเสนี

952001433 นายภษิูต ทรพัยส์อาด

952001434 นางสาววรางคณา อาํนวยเกียรติ

952001435 นางสาวพรชนิตว์ ศรีชู

952001436 นางสาวนันทพร ศรีทพัไทย

952001437 นางสาวนิรมล ทองลิขติ

952001438 นางสาวอาภารตัน์ รตันฉายา

952001439 นางสาวชนาภา สอนบวั

952001440 นายพีรวสั หงษ์สมบติั

952001441 นางสาวนริศรา พุทธสุภะ

952001442 นางสาวพิริยา เลิศมงคลนาม

952001443 นางสาวกณัทิมา ทองศรี

952001444 นางสาวนันทวนั หตัถมาศ

952001445 นางสาวนิติญา ทองบุญรอด

952001446 นายนพพล ผ่องใสศรี

952001447 นางสาวอรุณี ผลบุญ

952001448 นางสาวภทัราภรณ์ โพนเงิน

952001449 นางสาวปวีณนุ์ท ภนูาสอน

952001450 นางสาวจารุณี แสงสุวรรณ์

952001451 นางสาวณฐักานต์ รงัสิมนัต์

952001452 นางสาวนิชภา นาคสมบรูณ์

952001453 นายสาํเนียง วรรณทอง

952001454 นางสาวปิยะพร ศรีวิชา

952001455 นางสาวสุรียพ์ร วีรงคเสนีย์

952001456 นางสาวธนิตา ทองเงา
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952001457 นางสาวนิชพร นาคสมบรูณ์

952001458 นางสาวสุรสัวดี ทองเต็ม

952001459 นางสาวศุภางค์ วงษ์แจง้

952001460 นางสาวอภิชดา นาคสมบรูณ์

952001461 นายปัญญาพล เถรว่อง

952001462 นางสาวกรุณา สิงหลุ์น

952001463 นางสาวรวิรตัน์ โสธรพิทกัษ์กุล

952001464 นางสาวขนิษฐา ชูคาํสตัย์

952001465 นางสาวพิชญสิ์นี ทรพัยป์รีชา

952001466 นางสาวชลธิชา โรจนแสง

952001467 นางสาวจุฬาพร นํ2าผึ2 ง

952001468 นางสาววนิดา พลายดว้ง

952001469 นางพิไลพร ดวงจร

952001470 นายชาํนาญ บริเพชร

952001471 นางสาวนนทกร จนัทรแ์สง

952001472 นางสาวสุมาลี แทส้งูเนิน

952001473 นางสาวสกุณา ศุภาดารตันาวงศ์

952001474 นายสมคิด คาํผง

952001475 นายวีระพนัธ์ อะนันชยั

952001476 นางสาวพรพรรณ พุทธเสน

952001477 นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน

952001478 นางสาวสนัทน์สิริ เหรียญทอง

952001479 นางสาวภสัพร เฉลิมรมย์

952001480 นายกิตติพล ภทัรภากร

952001481 นางสริตา เจริญทศัน์

952001482 นางโสภิต เกลี2 ยงประไพ

952001483 นางสาวภควดี ถนอมกล่อม

952001484 นางสาวรวิวรรณ พิกุลทอง

952001485 นางสาวพิยุวารี คุรุโคตร

952001486 นางสาวบณัฑิตา พานิล

952001487 นายพิชยัณรงค์ ศุภอนันต์
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952001488 นางสาวจีรกร นาควิโรจน์

952001489 นางสาวชมภู่ เหนือศรี

952001490 นางสาวนิธิวดี คณัธานันท์

952001491 นางสาววรวนิต ส่งรศัมี

952001492 นางสาวปีชะวรรณ์ เพชรอาวุธ

952001493 นายภิญโญ รุ่งสาย

952001494 นายธีรเดช ทิพยม์ณี

952001495 นายกฤตวิทย์ จนัทรแ์จ่มใส

952001496 นายวรภพ พรรณรายน์

952001497 นางสาวกนิษฐา บุญคุม้

952001498 นายอนุภาพ เพชรมีศรี

952001499 นางสาวปิยะมาศ อมรทรพัย์

952001500 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณพุ่ม

952001501 นายปราการ หงัสวนัส

952001502 นางสาวธชัชมธร สิงหค์รุ

952001503 นายกรณัยพ์ฒัน์ อิ=มประเสริฐ

952001504 นายชยัทนันท์ ศรีอภิวงศ์

952001505 นางสาวชชัญา วาดเขยีน

952001506 นายณฐัวรา แสงอรุณ

952001507 นางสาวศศิกญัญา ทวนเกรียงไกร

952001508 นางสาวธยานิษฐ์ งามศรีผ่องใส

952001509 นายธชันนท์ พุ่มโภคยั

952001510 นายประจวบ สดแสนรตัน์

952001511 นางสาวอญัชลี อินทรด์าํ

952001512 นางสาวคณิสร สมณะ

952001513 นางสาวแพรว ตรีรตัน์

952001514 นายนิพนธ์ นามบุญมา

952001515 นายสิทธิชยั ละมยั

952001516 นางสาวสิริกาญจน์ แซ่เฮง

952001517 นางสาวศศิวิมล วรรณแสงทอง

952001518 นางสาวทวีวรรณ นิปัทธหตัถพงศ์
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952001519 นางสาวบงัอร คาํหลอม

952001520 นางสาวกรณฏัฐ์ ชชัฎาเศรษฐพงษ์

952001521 นางสาวธญัญาลกัษณ์ สินธุเขยีว

952001522 นางสาววราภรณ์ หมอนสะอาด

952001523 นางสาวชมพนุูท ปิ= นน้อย

952001524 นายเฉลิมศกัดิ; ขาํเลิศ

952001525 นางสาวจิรฐัติกาล ยี=สรง

952001526 นางสาวปัจจรี ศรีโชค

952001527 นายสนัติ พฒัน์พนัธุ์

952001528 นางสิริพร อนุพนัธ์

952001529 นายคนัถสิทธิ; พรรณธนะ

952001530 นางสาวธิชาภทัร สุภาษา

952001531 นายจกัรกฤต มณีวรรณ์

952001532 นายพรชยั ใจแปง

952001533 นางสาวสุมนา ศรีพุทธิรตัน์

952001534 นางสาวตรีนุช ศรีสวสัดิ;

952001535 นางสาวสุธาทิพย์ ภทัรกุลวณิชย์

952001536 นางสาวทิพยสุ์ดา ตลบัทอง

952001537 นางสาวสโรชา พิมพท์อง

952001538 นางทิพวรรณ คงนาวงั

952001539 นายจกัรินทร์ นิธุรมัย์

952001540 นางสาวศศิกร บาลทิพย์

952001541 นางสุนทรี วิชยั

952001542 นางสาวคนึงนิตย ์ เอี=ยมทอง

952001543 นางสาวสิริรตัน์ ใจสาม

952001544 นายวนัชนะ อินทนู

952001545 นางสาวปานจิตต์ แกว้นาม

952001546 นายศุภชยั อภินันท์

952001547 นางสาววราลกัษณ์ ชมภพูงษ์

952001548 นางสาวสุทธิชา ด่านเจริญจิต

952001549 นางสาววรรณภา วรรณาลยั
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952001550 นายปรชัญา แตรสงัข์

952001551 นางสาวอรรวิภา ประเสริฐสุข

952001552 นางสาวอมรรกัษ์ เส็งกลิ=น

952001553 นายกาํจร พงศศิ์ริ

952001554 นางสาวศรณัยา เขื=อนทอง

952001555 นายเอนก วงคช์มภู

952001556 นางสาวจนัทิมา มุขดว้ง

952001557 นางสาววรางคณา คาํมงคล

952001558 นายกิติศกัดิ; ชุมทอง

952001559 นายบรรจง แดงเขม้

952001560 นางสาวพฒันาพร พวงสายใจ

952001561 นายวลัลภ ขนุทาํนาย

952001562 นางอจัจิมา กลิ=นดีปลี

952001563 นางนิตยา แปงเพ็ชร

952001564 นางสาวพิชามญช ์ เอี=ยมสา

952001565 นางสาวลดัดา กองหาโคตร

952001566 นางสาวณฐัชนันท์ จนัทคุปต์

952001567 นางสาวชิดชล      ตั2งสุขขยีศิ์ริ

952001568 นางสาวบุญจนัทร์ ลกัษวุธ

952001569 นายต่อสกุล อรญัเขต

952001570 นางสาวประกาย ตนัติกุลมานิมิต

952001571 นางสาวณฐัพร เจียรวิบลูยสุ์ข

952001572 นายตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง

952001573 นายสิทธิพร เตียประสิทธิ;

952001574 นายธนัญตพล ถาบุตร

952001575 นางสาวสริตา จิตรพิทกัษ์เลิศ

952001576 นายมนัสชยั ปิ= นโต

952001577 นายพสิษฐ์ ไตรวิชชานันท์

952001578 นางธญัยธรณ์ ตนัโน

952001579 นางสาวยุวกรณ์ ฉิมมี

952001580 นายนพพล ราบบาํเพิง
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952001581 นางสาวกาญจนา สมรภมิู

952001582 นางสาวสุชาดา ปรีชา

952001583 นางสาวกฤษณา เดชาเลิศ

952001584 นายพงศภ์สัสร์ เรืองประดบั

952001585 นายพรชยั นุ่มอ่อน

952001586 นายศิริพงษ์ ทองจนัทร์

952001587 นางสาวมยุรี จกัรก์ระวาฬ

952001588 นายยงยุทธ ขาวเรือง

952001589 นางสาวอญัชลี วงษ์สุนทร

952001590 ส.ต.ท.พิรุฬห์ ทองนุ่น

952001591 นายพิสิษฐ์ สนัติวงษ์สกุล

952001592 นางสาวสุพรรณี ตอ้นรบั

952001593 นายบวร มาบุญลือ

952001594 นางสาวกมลวรรณ บุญปกครอง

952001595 นางสาวนิชาภา จนัพรหม

952001596 นางสาวเบญจา ศิริผล

952001597 นายพีรภทัร วาณิชยเ์จริญ

952001598 นางสาวทศันีย์ ศรีคาํ

952001599 นายจิตตภาคย์ จิวารตัน์

952001600 นางสาวโสภาภรณ์ พลนวล

952001601 นายปิยะ บุญมาเลิศ

952001602 นายชวลิต สงวนพนัธ์

952001603 นางสาวกนกกาญจน์  นุกลู

952001604 นายเสถียรพงษ์ ขาวหิต

952001605 นายยุทธศกัดิ; พบลาภ

952001606 นางสาวณิทนันฑ์ แสงสีทา

952001607 นางสาวอรพรรณ ทดัศรี

952001608 นางสาวนันทมาส นทีธาร

952001609 นายอรรคพงษ์ ดว้งยศ

952001610 นางทิพเนตร ทวีวรโชติ

952001611 นายนฬพนร์ จนัทรไ์กรศรี
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952001612 นางสาวปภสัสร เจริญบณัฑิตย์

952001613 นายสกล วิธูรจิตต์

952001614 นางสาวพฤฒิพร ชูเวทย์

952001615 นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดา

952001616 นางสาวรชัฎาพร พุทซาคาํ

952001617 นายเจษฎาพร มานิล

952001618 นางสาวฉตัรติยา เกียรตินาวี

952001619 นายสายชล ดาษนิกร

952001620 นางสาวณิชาพชัร์ ลิ2 มสมุทรชยัพร

952001621 นางสาววิลาวลัย ์ กองสะดี

952001622 นางสาวณิชาภา พิลาลํ2า

952001623 นางสาวระวีวรรณ กสิกรณ์

952001624 ส.ต.ต.หญิงพรนิภา ชลาสินธุ์

952001625 นายกษิดิศ รุ่งสวสัดิ;

952001626 นางสาวยุพา ไผ่ปาน

952001627 นางสาวชวิศา เชียรเจริญ

952001628 นางภทัรานิษฐ์ พุทธกลู

952001629 นางสาวสุภา ปานะบุตร

952001630 นางจุมพิตา พพูงษ์

952001631 นายบณัฑิต ภกัดีสุวรรณ์

952001632 นางสาวพวงผกา มาลีวตัร

952001633 นางสาวสุทธิลกัษณ์ จิรารกัษ์

952001634 นางสาวสิริพร ยิ2 มแฉ่ง

952001635 นางสาวองัคนา จบศรี

952001636 ว่าที=รอ้ยตรีชาญชยั จนัทรเ์อี=ยม

952001637 นางสาววลัภา ไวเชิงคา้

952001638 นางสาววารุณี รวยดี

952001639 นางสาวณฐัธีมา เติมชยัอนันต์

952001640 นางสาวภารดี เถื=อนบาํรุง

952001641 นายเชิดศกัดิ; สิริเพียรพลงั

952001642 นางสาวกษิมา ฝันฝากจิต
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952001643 นางสาวสุภามาศ มสิูกะ

952001644 นางสาวพิลาศลกัษณ์ ศรีนคร

952001645 นายสุธี วรรณา

952001646 นายสมบติั อ่อนสลุง

952001647 นายโมไนย สาชุม

952001648 นางสาวศศิวิมล อุปนันไชย

952001649 นายมนตรี ลิจุติภมิู

952001650 นางสาววีนัสริน เชื2 อบุญ

952001651 นางสาวอภิณญา จาํปาเงิน

952001652 นางสาวรตัติกาล ดาวธง

952001653 นายสุจิน แซ่เลา

952001654 นายธนากร หน่อแกว้

952001655 นางสาววรรณพร พาณิชยช์ะวงศ์

952001656 นางสาววรลกัษณ์ เมธาจารย์

952001657 นายวรายุทธ ใจเอื2 อ

952001658 นายสงกรานต์ เรือนคาํ

952001659 นางสาวกญัOุมา มุทุวงศ์

952001660 นางสาวปภาณี อารีวงศ์

952001661 นางสาวโสภาวดี มลูเมฆ

952001662 นายภคพล สายหยุด

952001663 นางหนึ=งฤทยั สุนายนตร์

952001664 นางสาวสุวฒันา ทิมดี

952001665 นางสาวรชันีวรรณ อา้งสกุล

952001666 นางสาวอจัฉรา พจนา

952001667 นส.ณฐักานต์ พิรุณละออง

952001668 สิบเอกธนาวุฒิ สุขสาํราญ

952001669 นางสาวญาณิศา ตนัศิรินาถกุล

952001670 นางสาวอรพรรณ เมืองคลา้ย

952001671 นางสาวจนัทรา นิยมทอง

952001672 นายฉตัรธพล คงหว้ยรอบ

952001673 นางสาววลัลภา เกิดวฒันธรรม
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952001674 นางสาวอรดา จาตุรนตล์กัษณ์

952001675 นางสาวเกศินี จนัทรวงศ์

952001676 นางสาวปภสัสร กิมสุวรรณวงศ์

952001677 นางสาวนงลกัษณ ์ เสียงดงั

952001678 นางสาวพรประภา เกื2 อชาติ

952001679 นางสาวนฤมล ลลิตพงศก์วิน

952001680 นางสาวสายรุง้ ไครว้งค์

952001681 นางสาวกรทิพย์ เฟื= องเจริญ

952001682 นางธญัวรตัม์ ปิตุภมิูนุรกัษ์

952001683 นายทวิช สวนโต

952001684 นางสาวเมธิณี ปรีดาศกัดิ;

952001685 นายนิตินัย เพชรโชติวงศ์

952001686 นางสาวโชติรส โสวจสัสตากุล

952001687 นางสาวอลิษา เจริญธรรม

952001688 นางสาวภาพิมล รชัอินทร์

952001689 นางสาวพรทิพย์ ปานประทีป

952001690 นางสาวธิดารตัน์ ทองรตันะ

952001691 นายฐปนรรฆ์ ตนัสกุล

952001692 นางสาวสิริพรรณ ศิริพงศติ์กานนท์

952001693 นางสาวสุมนา เลี2 ยงเจริญ

952001694 นายสรยุทธ ไชยมาศ

952001695 นางสาวพรพิมล ลิมวิเศษศกัดิ;

952001696 นายนพคณ คลา้ยพนัธ์

952001697 นายชยัยศ บุษยลกัษณ์

952001698 นายพรชยั คติกาํจร

952001699 นางสาวอชิรญา คติกาํจร

952001700 นางบุศรา เกิดแกว้

952001701 นายนวดล ทวีทรพัย์

952001702 นายวชัธนพงศ์ ยอดราช

952001703 นางสาวอญัชลี ชูทองรตัน์

952001704 นางสาววนิดา ทะประสิทธิ;จิต
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952001705 นางสาววนัทนีย์ เครือฟู

952001706 นางสาวจิราภรณ์ พึ=งบุญ

952001707 นางสาวปันฐลิกา พงศฉ์บบันภา

952001708 นายศุภฤกษ์ ใจเย็น

952001709 นางสาวกญัจนา ดาํรงคไ์ชย

952001710 นายพนูชิต ทองระยบั

952001711 นางมณัฑนา วรรณศรี

952001712 นางสาวนภาชนก สุขเสือ

952001713 นางสาวนภสร รงัสิมนัตร์ตัน์

952001714 นางสาวพิมประไพ ขาวขาํ

952001715 นางสุชาดา โตปิติ

952001716 นายเสกสรร จนัทรน้์อย

952001717 นายมนัส จนัสุทธิรางกรู

952001718 นายบุญธรรม ขา่ขนัมะณี

952001719 นางสาวนวลจนัทร์ สุขอินทร์

952001720 นางสาวธญัญา อิงคเพียรกุล

952001721 นางสาวผกามาส จรรยาเพศ

952001722 นายสาโรช โกษารกัษ์

952001723 นายวิธู ปัณราช

952001724 นายนิรนัดร์ โพธิราช

952001725 นางสาวธธิรา หนูอุไร

952001726 นางสาวปัทมาภรณ์ สุขสมโสด

952001727 นางสาวพจนีย์ วโรรส

952001728 นางสาวนัฎฐิณี ฮุนตระกลู

952001729 นางสุพตัรา วุฑฒยากร

952001730 นางสาวสริตา พ่วงทองคาํ

952001731 นางสาวศิริรตัน์ เทพสุข

952001732 นางสาวกชกร รตันศรี

952001733 นางสาววิภาวรรณ ป้อมสนาม

952001734 นางสาววิรงรอง ถาวร

952001735 นางสาวพรภทัร์ โคตะนนท์
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952001736 นางสาวสุพรรษา อาลี

952001737 นางสาวหฤทชญา แกว้จนัทร์

952001738 นายเอกสิทธิ; คงเจริญ

952001739 นางสาวอริสา ต่อสุวรรณ์

952001740 นายเผ่าพนัธุ์ ต่อพล

952001741 นางสาวนิสา เพิ=มศิริวาณิชย์

952001742 นางสาวธิดารตัน์ จกัรทอง

952001743 นายเอกวรา ธรรมกีรติวงศ์

952001744 นางสาวปภสัสราภา ลมา้ยศรี

952001745 ว่าที=รอ้ยตรีเกียรตินิยม ขนัตี

952001746 นางสาวสุพรรษา ท่องมนตว์ิทย์

952001747 นางสาวสุคนธา   ปรีดี

952001748 นายฮซัซนั ดารามั =น

952001749 นางสาวสุรียพ์ร จนัทรบุ์ญ

952001750 นายบญัชา ไชยเสน

952001751 นางสาวบุญทิวา พนัธุเ์พ็ง

952001752 นางสาวธนกร เทศแยม้

952001753 นางสาวภคินี ธาํรงโชติ

952001754 นายอลงกต ภริูเวทย์

952001755 นางสาวปาริชาติ บุญโฉม

952001756 นางสาวจุฑามาศ วาสิกรตัน์

952001757 นางสาวสุกญัญา ทิมทอง

952001758 นางสาวพรอริยา ฉิรินัง

952001759 นางสาววิมลวรรณ เมืองจนัทร์

952001760 นางสาวอาภรณ์ ศุภกรรตัน์

952001761 นายอภิวฒัน์ สุวรรณรตัน์

952001762 นางสาวพงศภ์รณ์ โพธิ;พลูเงิน

952001763 นางสาวรุจิรา ชาลีฟอง

952001764 นางสาวรุ่งอรุณ แสงสว่าง

952001765 นางสาวณฏัฐิญา บุญอุดมทรพัย์

952001766 นางสาวสุพตัรา กนัจู
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952001767 นางสาวพิศมยั ฤทธิมาร

952001768 นายปรีชา ดว้งหวา้

952001769 นางสาวธนัญดา นิรนัดร

952001770 นางสาวศศิภา เพชรกรรพุม

952001771 นางสาวฐิตารีย์ ประกอบแกว้

952001772 นายศุภศกัดิ; นิ=มทรงธรรม

952001773 นางสาวมยุรี บู่ทอง

952001774 นางสาวกชกร ทองคาํชู

952001775 นางสาวชลาลยั เสน่หท์อง

952001776 นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณเนตร

952001777 นางสาววณฐักาญจน์ จิตตธ์รรม

952001778 นางสาวประชุมพร วิชยักุล

952001779 นางสาววาริน พาลีวล

952001780 นางสาวสุภาพร โอนอ่อน

952001781 นางสาวนภศัชลินทร์ อินทรนุ่์มพนัธ์

952001782 นายพิษณุกร ยอ่มครบุรี

952001783 นางสาวปรางมาศ ศรีสุรตัน์

952001784 นายวิจิตร สดสะอาด

952001785 นายสุพจน์ สายชุ่มดี=

952001786 นายชยัวุฒิ สุมนเตมีย์

952001787 นายธนู พุกชาญคา้

952001788 นายณฐัวุฒิ พฒันไพบลูยสิ์น

952001789 นางสาวชนิกานต์ วงัวิเศษกุศล

952001790 นายวรศกัดิ; ศรีเจริญ

952001791 นายสมบรูณ์ โปร่งจิตร

952001792 นางสาวเอมอร กาํบงั

952001793 นส.ละออทิพย์ ไมตรี

952001794 นางนงนุช กุศล

952001795 นางสาวมาดาพร ลาภโรนจน์ไพบลูย์

952001796 นายกนกกฤษณ์ รกัษาพราหมณ์

952001797 นายยอดแมน ศิริแพทย์
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952001798 นางสาวเกศินี สกุลวงษ์

952001799 นางสาวพนัธจิต จนัทะกล

952001800 นางสาววรรณิภา หน่องพงษ์

952001801 นางสาวลดัดาวลัย์ เพ็งโหมด

952001802 นางสาวนลินี หิมพงษ์

952001803 นายธญัเทพ สิทธิเสือ

952001804 นายศุภรตัน์ ทองอ่อน

952001805 นางสาวบุษยา พิกุลทอง

952001806 นางสาวบุษรตัน์ วารีรกัษ์

952001807 นายปุญญพฒัน์ พิมษร

952001808 นายกิตตินันท์ อนัมบุตร

952001809 นางเกษราภรณ์ โสมศรีแพง

952001810 นางสาวอมรรตัน์ ศรีเจริญ

952001811 นายอนุวฒัน์ กาํแพงแกว้

952001812 นายชาํนาญ เตือนวีระเดช

952001813 นายชูเดช ทองมิตร

952001814 นางสาวเฟื= องนภา คงเป็นสุข

952001815 นายยศเดช ศีลเตชะ

952001816 นางสาวองัคนา มงคลชยั

952001817 นายธีรวฒัน์ พรจิตไพศาล

952001818 นางสาวรตันาวดี โยธารกัษ์

952001819 นางสาวสิริพร  ยศแสน

952001820 นางสาวญาณิศา เผ่าพิน

952001821 นางสาวธิดารตัน์ พึ=งพิงพกั

952001822 นางสาวชญานี ออ๊ดทรพัย์

952001823 นางสาวลขันา วารี

952001824 นางสาวกมลภรณ์ บุญถาวร

952001825 นางสาวเกวลี ดวงกาํเหนิด

952001826 นางสาวประภาศิริ ศรีบุญเรือง

952001827 นางสาววลยัรตัน์ โพนคาํ

952001828 นางสาวณิชาภา บุรณศิริ
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952001829 นางสาวหรรษา ศรีสมบรูณ์

952001830 นางสาวจุไรรตัน์ กนัภยั

952001831 นางสาวกมลรศัม์ พลบุรี

952001832 นางสาวกรรณิกา ศรีประยา่

952001833 นายวชัรพงษ์ สุขวีงศ์

952001834 นางสาวอจัฉรี พรหมนํ2าแกว้

952001835 นางสาวนาฏญา โสภา

952001836 นางสาวเบญจพร  ถึงฝั=ง

952001837 นางสาวจุฑามาศ เอี=ยมอุตมะ

952001838 นางสาวณฐิักา จิตตวิตติ

952001839 นายกมล ตนัติทวีรตัน์

952001840 นางสาวเนตรนภา จตุัรงคแ์สง

952001841 นางสาวคณิดา ไกรสนัติ

952001842 นางสาวทวิตรา กาญจนาลยั

952001843 นางสาวยศวดี งามสอาด

952001844 นางสาวจริยา ฉตัรคาํ

952001845 นางสาวอารียา หงษ์หิรญัเรือง

952001846 นางสาวนัยนา วงษ์ทบัทิม

952001847 นางสาวปฏยิากร โคผดุง

952001848 นางสาวศศกร ดาํขาํ

952001849 ว่าที=รอ้ยตรีพรเทพ วชัโรธร

952001850 นางสาวปนิดา เหมืองหมอ้

952001851 นางสาวเปมิศา ป้องนารา

952001852 นางสาวประพิมพฝั์น สมพงษ์

952001853 นายนาท ชาํนาญกิจ

952001854 นางสาวนรารกัษ์ บุตรชา

952001855 นางสาวปฏมิา บุตรชา

952001856 นางสาวนิรชัดา ภมิูประเสริฐ

952001857 นายสุรชั แก่นผา

952001858 นายเฉลิมพร วรพนัธกิจ

952001859 นางสาวชนมฐิ์กานต์ ทิพยทศัน์
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952001860 นางสาวอมรรตัน์ ไชยศิรินทร์

952001861 นายจิรายุทธ เพชรดาวงค์

952001862 ส.ต.อ.สุพจน์ หอมชื=น

952001863 ด.ต.สนัติราษฎร ์ พวงมาลา

952001864 นายอภิศกัดิ; ดวงภกัดี

952001865 นางสาวสุภาพร สุขพินิจ

952001866 นางสาวสาธนี อินทสุภา

952001867 นางสาวบุปผา มีพลอย

952001868 นายปุญญภคั ถายา

952001869 นางสาววรพรรณ กระต่ายทอง

952001870 นางสาววริยดา มิศพล

952001871 นางสาวสุทธิเดือน ชุณหกานต์

952001872 นายเจตนา แกลว้ทนงค์

952001873 นางสาวพรรณิภา สุกใส

952001874 ดาบตาํรวจศิริปกรณ์ ใจงาม

952001875 นางสาวเบญจวรรณ หาญนอก

952001876 นางสาวสิริพร ลาภธนาพาณิช

952001877 นางสาวนันทนีย์ อคัรเดชาวุฒิ

952001878 นางสาวสิริลกัษณ์ วาดรกัชิต

952001879 นางสาวกลัยา ตรีสตัยตระกลู

952001880 นายธนศกัดิ; สุนทร

952001881 นางสาวอรชร โชติญาณวงษ์

952001882 นางวริษา วิสุทธิใจ

952001883 นายกรกช เกิดแกว้

952001884 นายเอกชยั ศรีวาจา

952001885 นางสาววราภรณ ์ สกลไชย

952001886 นายสมเกียรติ นากระโทก

952001887 นางสาวมญัชุพฒัน์ ฉํ =าสุงเนิน

952001888 นางสาวศิริญญา ปานแกว้

952001889 นายเอกพล นวพนัธ์

952001890 นายสิงหนาท สุวฒันาธรรมกุล
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952001891 นายวชัระ ณรงคฤ์ทธิเดช

952001892 นายรงัสนั หลา้พรหม

952001893 นางสาวปาริชาต คาํวงศ์

952001894 นายนิรตัน์ พิมสุวรรณ

952001895 นางสาวอรทยั กลางณรงค์

952001896 นางสาวอรอนงค์ กลางณรงค์

952001897 นางสาวจิราภรณ์ เตชะสุข

952001898 นางมนัญยา  แสงพนัธุ์

952001899 นางสาวยุวศรี ต่ายคาํ

952001900 นางสาวปัทมา เพชรพิศาล

952001901 นายรติ สุนทรวราภาส

952001902 นายแดนไตร ช่างฆอ้ง

952001903 นางสาวกุลธิดา เจียรนัย

952001904 นางสาวชุติมา นิ=มนวล

952001905 นางสาวกวิตา ธนานันทยศ

952001906 นายประเสริฐ วงษ์แสน

952001907 นางสาวสิรินารถ เอี=ยมแกว้

952001908 นางสาวปาณบดี อนิวฒัน์

952001909 นางสาววรปภา วะลยัศรี

952001910 นางศศิธร ศรีอุไร

952001911 นางสาวเพ็ญณีย์ กาํแพง

952001912 นางสาวเบญจวรรณ สงัขท์อง

952001913 นางสาวเปรมจิตต์ ใจหาญ

952001914 นายนิธิภทัธ์ กองบาง

952001915 นายธนกิจ สถาพรอานนท์

952001916 นายทวาสิน โกศยัสุนทร

952001917 นางสุดาวดี ชมภรูตัน์

952001918 นางสาวมณัฑนา ธรรมกณัหา

952001919 นางสาววณัณวฑั  ประชุมรตัน์

952001920 นางสาวจารียา พละมา

952001921 นางสาววิสมยั สุริยขนัธ์
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952001922 นายธีรศกัดิ; รตันา

952001923 นางสาวสุกญัญา แกว้ทดั

952001924 นางสาวษมาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

952001925 นางสาวชนิดา ชยัรตันศกัดิ;

952001926 นางสาวอจัฉรา เหมะธุลิน

952001927 นางสาวเมตตา คงคากลู

952001928 นางสาวกรุณา ประสิทธิแสง

952001929 นางสาวอรพรรณ พนูทอง

952001930 นางสาวรชยา หลกัทอง

952001931 นางสาวศศิประภา บุญเลิศ

952001932 นางสาวสุกฤตา ชชัวาลกิจกุล

952001933 นางวริศพรรณ์ ศุภมิตรเกษมณี

952001934 นางสาวปัทมกร พงวาเรศ

952001935 นายธนดล นาคพิพฒัน์

952001936 นางสาวอารี ศรีใสพฒันกุล

952001937 นางสาวชมมาดา ศรีนวล

952001938 นางสาวสุนันทา เมืองทรพัย์

952001939 นางสาวมุจลินท์ ซา้ยเกลี2 ยง

952001940 นายสรณะกฤษณ์ ทะจนัทร์

952001941 นายสุกฤษฏิ; แตงโต

952001942 นายสมบรูณ์ ปััญญาพลสกุล

952001943 นางสาวยมลทชั แกว้ตาสาม

952001944 นางสาวผุสดี มะโนพิงค์

952001945 นางศศิมา แร่นาค

952001946 นายอนันต์ สมัพทัธภาพ

952001947 นายขวญัประชา นุชพิเรนทร์

952001948 นางสาวสณัสนีย์ ทวีชยัศุภพงษ์

952001949 นางสาวชญาน์นันท์ ภคัลดากรวิวฒัน์

952001950 นางสาวกิตติยา สาลี=

952001951 นางสาวบุษญา เลิศวิริยจิตต์

952001952 นางสาวนิศาชล วิจารณว์งศ์
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952001953 นางสาววิมลสิริ พนัธห์นู

952001954 นางสาวจารุวรรณ นครจารุพงศ์

952001955 นายญาณพล ทรพัยากร

952001956 นายรพิรตัน์ ทว้มกรุง

952001957 นางสาวสุมาลี  เพ็ชรขนัธ์

952001958 นางสาวภธัรภร ปุยสุวรรณ

952001959 นางสาวศวรรณี สิทธิจินดาวงศ์

952001960 นายกรวิทย์ ช่วยดู

952001961 นางสาวปัตมาพร บุญสนอง

952001962 นางสาวปาริชาต ปัญญาเดช

952001963 นายปฤษณะ บุญปัQน

952001964 นายสุวรรณ เขื=อนแกว้

952001965 นางสาวธนธรณ์ สุขอร่าม

952001966 นางสาวจารุวรรณ กะทง

952001967 นางสาวศิริภทัร์ จนัทรอ์ร่าม

952001968 นางปณิตา ไชยอินทร์

952001969 นางสาวอุรสา พีชวณิชย์

952001970 นางสาวชนัดดา พราหมณม์ณี

952001971 นายชฎาธาร โทนเดี=ยว

952001972 นางสาวมนพทัธ์ สีขาว

952001973 นางสาวณฐัธิดา เตียวสกุล

952001974 นางสาวปิยะธิดา ตั2งไพศาลกิจ

952001975 นายวินัย อ่อนกลํ =า

952001976 นางนันทภคั กวางเมตตาธรรม

952001977 นางสาวนภา วฒันยง

952001978 นายอุดมชยั กวางเมตตาธรรม

952001979 นางสาวนลินี เหล่าพลูสุข

952001980 นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข

952001981 นายพินันชยั ปานนก

952001982 นางสาววิชภา หลวงจอก

952001983 นายประพนัธ์ มณีโชติ
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952001984 นางสาวเสาวลกัษณ์ นนทวงษ์

952001985 นางสาวมนตริ์สสา สิริธนไพศาล

952001986 นางอินทิรา วงษ์นิกร

952001987 นางสาวอจัรา ชยัสิทธิ;

952001988 นางสาวปริญญา  แกว้คอทอง

952001989 นางสาวอมัพาพนัธุ์ กรุณกิจ

952001990 นางสาวปิยะวรรณ ทองสาลี

952001991 นางเบญจมาศ ยุทธพฒันพร

952001992 นายเกริกพล ประกอบชาติ

952001993 นางสาวจิราภรณ์ นิจจนัทรพ์นัศรี

952001994 นางสาวภฏัฏนีิ คา้ผล

952001995 นางสาวธนาวดี หนูห่วง

952001996 นายชนัญญ์ อยูจุ่ย้

952001997 นางสาวกุลนรี ไตรนาค

952001998 นางสาวอุบล สุดสวาสดิ;

952001999 นางสาวสุลกัขณา เรืองฤทธิ;

952002000 นางสาวศรีตลา โพธิ;ศรีทอง

952002001 นางสาวพวงศรี จกัรษ์า

952002002 นางสาวจีรวรรณ บุญพลูมี

952002003 นางสาวอารีรตัน์ นิลวฒันา

952002004 นายคมศร แสงจินดา

952002005 นางสาวนภสัวรรณ สุขวุฒิไชย

952002006 นางสาวจนัทรฉ์าย สนิท

952002007 นางสาวธนัยา เลิศสุทธิกุล

952002008 นายศิริชยั ถาวร

952002009 นายพงศน์คร  ยางงาม

952002010 นายอภิสิทธิ; สารภี

952002011 นางสาวพชัราวลยั ศุภภะ

952002012 นางสาวกานตพ์ิชชา  ทองงอก

952002013 นางสาวนุชนาฏ จนัทวรี

952002014 นายสณัหกร สีหตระกลู
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952002015 นายเกรียงไกร คงธนกิตติ

952002016 ว่าทีร.ต.ศรณัยู เมฆอรุณกมล

952002017 นางสาวพรไพลิน คาํกรุ

952002018 นายสุพฒัน์ เกิดมงคล

952002019 นางสาวสมใจ ยอดปราง

952002020 นางสาวสุชีรา มาตยภธูร

952002021 นางสาวสุกญัญา บวัแกว้

952002022 นางสาวศุภวรรณ ไกวลัโกศล

952002023 นางเรณู หมีเทศ

952002024 นายคมสนัติ; จาํปาหอม

952002025 นางสาวพิมพอ์ร พนมวนั ณ อยุธยา

952002026 นางสุนิเรศ แกว้มณีชยั

952002027 นางสาวมินตรา สิริวนัต์

952002028 นายสุริยา เบ็ญพาด

952002029 นางสาวจารุณี ถุงทรพัย์

952002030 นางสาวกมลเนตร วฒันกลู

952002031 นายเชาวว์ุฒิ สิงหแ์กว้

952002032 นางสาวพินณพา บวัดวง

952002033 นางสาวรฐัศิมา ชยัรตันารมย์

952002034 นางสาวฝนทอง อินรอด

952002035 นางสาวประภสัสร ปลอดขาว

952002036 นายพิชิตพล ชื=นชม

952002037 นางสาวลดาวลัย์ น้อยเหลือ

952002038 นางสาวกาญจนา บุญเนื=อง

952002039 นายอาชวิน ชระธีระคุปต์

952002040 นางสาวธณัญพร ฉิมธนู

952002041 นางสาวอรอนงค์ บุรสัการ

952002042 นายวชัรพล เวชกุล

952002043 นางสาวดนยวรรณ แจ่มนิยม

952002044 นายสิริวตัร ลํ =าหงษ์

952002045 นายธนภทัร ปัจฉิม
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952002046 นางสาววาสนา โฉมดี

952002047 นางสาวนวลบวร ขาํเจริญ

952002048 นายเดโช โพธิ;ศรี

952002049 นางสาวเสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

952002050 นายกิตติศกัดิ; ธนาลาภสกุล

952002051 นางสาวกิตติยา ปลอดแกว้

952002052 นางสาวสุวธิดา ริ2 วตระกลูไพบลูย์

952002053 นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช

952002054 นางสาวพรรณนารา  สาํเนียง

952002055 นางสาวพรทิพย ์ คาํแยม้

952002056 นางสาวณฐัธิชา มีสุวรรณ

952002057 นางสาวยุคลธร หอมหวาน

952002058 นางสาวศิริพร บรรยาย

952002059 นางสาวปาจรี จฑูธประชากุล

952002060 นางสาวปิยบุตรา กรสุรตัน์

952002061 นางสาวณฐักานต์ เพชรสนัทดั

952002062 นางสาวกนกวรรณ กลินณศกัดิ;

952002063 นางสาวศิริกญัญา ทองสุข

952002064 นายเสธ์ อินทุวงศ์

952002065 นางสาวตวงพร  ศรีลือชา

952002066 นางสาวสุพรรษา มะลิขาว

952002067 นางสาวจารุพรรณ ลาภสุรเทียนทอง

952002068 นายกอบชยั อิ=มปรีชา

952002069 นางสาวปฏมิา พกัตรผ่์อง

952002070 นางธนพร นันตธ์นะ

952002071 นายกิตติ;ธเนศ สิงหป์ระเสริฐ

952002072 นางฟาริดา ฉิมพาลี

952002073 นางสาวประพิณทิพย์ หมื=นน้อย

952002074 นางสาวกรกนก องคบุ์ญญรกัษ์

952002075 นางสาวเมธาวี มานิต

952002076 นางสาวนวดี กระจายวงศ์
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952002077 นายเกียรติพงศ์ พจน์สมพงส์

952002078 นางสาวชาติรส สมัมะวฒันา

952002079 นางสาวอภิญญา ชูดวง

952002080 นางสาวสาธิตา แกว้เหล็ก

952002081 นางสาวพรภทัร พวงรอด

952002082 นางสาวศิริภรณ์ โฮไ้ทย

952002083 นายวิรชั อินทิราวรนนท์

952002084 นางสาวณฐัชา ตรีมุข

952002085 นางสาวอลิษา ศรีสุขใส

952002086 นางสาวเลอลกัษณ์ ภู่ไพบลูย์

952002087 นางสาวสุริยา กา้นเหลือง

952002088 นางสาวปิยะนุช หมู่สิกศิริ

952002089 นางสาวรณิดา สมิตานนท์

952002090 นางสาวธาราวรรณ พรหมรตัน์

952002091 นางสิริลกัษณ์ แกว้รตัน์

952002092 นายพฤหสั ภวูราง

952002093 นายทวีศกัดิ; จนัทรช์ู

952002094 นางสาวณฐัยา พรอนุวงศ์

952002095 นางอุทยัวรรณ สุวรรณกาํเนิด

952002096 นางสาวภทัรธนัท โพไทร

952002097 นางสาวณฐัชยา ดะรีพตัร์

952002098 นางสาวนฤมล สุรเมธีกุล

952002099 นายวิพฒัน์ ทองคาํพนัธุ์

952002100 นางสาววิลาวณัย์ เพชรลาย

952002101 นายณฏัฐนันท์ กลิ=นนํ2าหอม

952002102 นางสาวมณฑิรา กรรณสดบั

952002103 นางสาวอุทุมพร วงษ์ศิลป์

952002104 นางสาวปาริฉตัร ชฎาวฒัน์

952002105 นายธีระภทัร ์ แตม้ดื=ม

952002106 นายอนิรุทธ์ ภศูรีโสม

952002107 นางสาวอนงคล์กัษณ์ อินเป้ง
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952002108 นายพิทกัษ์พงศ์ กิตติโสภณ

952002109 นางสาวดุลยา บุพนัธ์

952002110 นางสาวณฐิันี อุยยางกลู

952002111 นางสาวภิรดา ละสอน

952002112 นางสาวเกศิณี แกว้มาลา

952002113 นางสาวฉตัรสุดา เผือกใจแผว้

952002114 นายอดินันต์ จนัทรา

952002115 นางสาวสุภาพร ศรีอินทรสุด

952002116 นายพธัรากรณ ์ หว้ยแกว้

952002117 นางสาวศรีสุภา พิไชยแพทย์

952002118 นางสาวธญัรตัน์ ดอกชูรุ่ง

952002119 นางจิตราภรณ์ ทองประดิษฐ์

952002120 นางสาวปณิฐี เกิดศิริ

952002121 นางศิริพรรณ สีทบัทิม

952002122 นางสาวกาญจนา ผลาผล

952002123 นางสาวภานิชา ปลั =งประเสริฐ

952002124 นางกาญจน์กุระ ฮยัสคาเนน

952002125 นายสณัห์ พนัธอ์ุไร

952002126 นางสาวณฐัชรีวรรณ พนัธุเ์ขยีน

952002127 นายชิน ผางนุย

952002128 นายวรกาญจน์ วงคจ์นัทรค์าํ

952002129 นายสิทธิโชค พานิชยิ=ง

952002130 นางสาวสุขมุาล อุดม

952002131 นางสาวอระนุช โกศล

952002132 นางสาวปรกัมาศ อิ=มเอิบ

952002133 นางสาวกนกอร ธีรนุลกัษณ์

952002134 นางสาวพรศิลป์ แสนคาํ

952002135 นางมนัสดา เรืองรอง

952002136 นางสาวชาตบุษย์ นีละรตัตานนท์

952002137 นางสาวกนกรตัน์ กระสินพนัธุ์

952002138 นางสาวอรวี ดีรศัมี
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952002139 นางสาวรุจิราภา บุญเจือ

952002140 นายปริเยศ บุญยนื

952002141 นายเจษฏ์ เกษตระทตั

952002142 นายสุปรีย์ เถระพฒัน์

952002143 นางสาวรตัติยา ซงัชาสิทธิ;

952002144 นางสาวชุติมา น่วมวตัร

952002145 นางสาวเสาวนิตย์ พุฒิเลอพงศ์

952002146 นายภาสกร ภู่พนัธศ์รี

952002147 นางสาวอรอนงค์ ขนัเดช

952002148 นางสาวบรรพตี ไวยกาญจน์

952002149 นางสาวปภชัญา มานิตากลู

952002150 นางสาวนิจชนา วราวงศ์

952002151 นายณฏัฐกิติ เศตะพราหมณ์

952002152 นางสาวอาภรณ์ คุระเอียด

952002153 นายฐานวฒัน์ พรอ้มมลู

952002154 นางสาวศิรินันท์ ถนัดคา้

952002155 นายอิสระพงศ์ ถนัดคา้

952002156 นาวสาวณฎัวรรณ์ เอี=ยมสุวรรณ์

952002157 นางสาวกุลนรี นาคะ

952002158 นายพงศส์วสัดิ; ภสูมศรี

952002159 นายอิสระ สีบุญเรือง

952002160 นางสาวทิพาพร เนียมแตง

952002161 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมกีระติ

952002162 นางสาวนิลิณี หนูพินิจ

952002163 นายปริญญา แซ่อุ๋ย

952002164 นางสาวพรรทะนีย์ พิพฒัน์นุกุล

952002165 นางสาวอุบลวรรณ จนัทรส

952002166 นางสาววรารตัน์ เพชรพิรุณ

952002167 นางสาววนัพรรษา ชุติปัญญา

952002168 นางสาวทิพากร คาํเกิด

952002169 นางสาวศกุณตา โล่หนิ์มิตร
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ชื�อ - นามสกุล

952002170 นางสาวรชันี แสนสวสัดิ;

952002171 นางวารี กิติมลู

952002172 นางสาวบาบิยา เลี2 ยงถนอม

952002173 นางสาวธารินี ทองมี

952002174 นางสาวสกุณา สุกชยัเจริญพร

952002175 นางสากิยา ศิริวงษ์

952002176 นางดวงภรณ์ ตรีธญัญา

952002177 นายจิรพงษ์ โลพิศ

952002178 ว่าที=ร.ต.ฉตัรชยั วฒันวชิรกุล

952002179 นางสาวกาลญัOุตา กุย้ประเสริฐ

952002180 นางสาววรรณรตัน์ บุญสิน

952002181 นายรชัภมิู จงภกัดี

952002182 นายณฐัพงศ์ ดีแท้

952002183 นายโอภาส ขาํยวง

952002184 นายณฐัวุฒิ เตชนัวยั

952002185 นางสาวอนงนาฏ นรศรี

952002186 นางสาวกนกกาญจน์  หาญอาษา

952002187 นายเถกิงเดช นวรตัน์ ณ อยุธยา

952002188 นางสาวอมรรตัน์ รตันกิจเจริญ

952002189 นายตฤป ดนัยตั2งตระกลู

952002190 นางสาวญาดา วงศพ์รประทีป

952002191 นางชุลีพร คาํแหง

952002192 นายศรณัย์ พอสม

952002193 นางสาวฐิติวรรณ ลีฬหวนิช

952002194 นางสาวเดือนฉาย แซ่โป้ว

952002195 นายกนัตธร ร่าเริงยิ=ง

952002196 นางสาวอญัชิสา ผลเกิด

952002197 นางสาวสุธาสินี สุพิชญางกรู

952002198 นางสาวพจนา ฟุ้งขจรศกัดิ;

952002199 นายชวน กิจวิทยกุล

952002200 นางสาวจุฑาภรณ์ ธรรมจารี
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952002201 นายอนุชาติ มะลินิล

952002202 นายโกวิท รงัษีสุริยะชยั

952002203 นางสาวสุทชัชา เวฬสุุวรรณ

952002204 นางสาวกิ=งดาว อินใจ

952002205 นางสาวธนาพร พนูสุขเจริญ

952002206 นางสาวสุคนธทิ์พย์ วงศพ์นัธ์

952002207 นายวิฑรูย์ สิงหค์าํป้อง

952002208 นางสาวองัคณา พวงสุดรกั

952002209 นางสาววนิดา มโนมยัยานนท์

952002210 นายจกัรพนัธ์ แสงกลา้

952002211 นายอนุพงษ์ เรือนไทย

952002212 นายกิติพงษ์ จนัทรถ์าวร

952002213 นางสาววิจิตรา วอนเพียร

952002214 จ.อ.ทศพล ไชยนต์

952002215 นางสาววิภาดา  คาํดี

952002216 นางสาวอรวรรณ คาํดี

952002217 นางสาวจุฑารตัน์    ชยัพฒันาการ

952002218 นายวราพงศ์ สมบติัคาํ

952002219 นางสาวฐิติมา นุชท่าโพ

952002220 นางสาวภาวิณี บรรลือพรศกัดิ;

952002221 นางสาวมารีนา แตมามุ

952002222 นางสาวอรวรรณ ตรรกนาถ

952002223 นายมฮูมัหมดั เจะ๊อาบู

952002224 นางสาวกษชล กิตติปรีชากุล

952002225 ว่าที=รอ้ยตรีเจษฎา ดาํรงคดี

952002226 นางสาวเพ็ญแข สุพฒัน์ศกัดิ;สกุล

952002227 นางสาวสุพรรรภา สุขหทยั

952002228 นางสาวปภสัรา เพ็ชรศรี

952002229 นายดิษฐา จาํปาแขก 

952002230 นายชชัวาล นิมโรธรรม

952002231 นางสาวมนัสวิน มุกดาประกร
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952002232 นางโสรยา ชินบญัชากุล

952002233 นางสาวจุฑารศัมิ; พลูเกษ

952002234 นางวาสนา ไชยพิชิต

952002235 นางสาวพรพรรณ สุตระ

952002236 นางสาวอฏัฐเลขา รกัประเทศ

952002237 นางสาวเอื2 องฟ้า เขากลม

952002238 นายศรณัย์ จนัทรป์ระเสริฐ

952002239 นางสาวนิสสา หวานเสนาะ

952002240 นายธีรพฒัน์ ขนุชนะ

952002241 นางสาวพิมพฑ์กัษอร แสงทองไชย

952002242 นายเอกรฐั ไตยราช

952002243 นางสาวสุปาณี ตั2นเล่ง

952002244 นางสาวณฐักานต์ เป้รอด

952002245 นายชูชาติ โตงิ2 ว

952002246 นางสาวภรภทัร ลมลูศิลป์

952002247 นายผจญ ประทุมนันท์

952002248 นางสาวนิภาภรณ์ ชูสีนวน

952002249 นางสาวนุตประวีณ์ ลีลาสกุลธรรม

952002250 นางสาวสมภกัดิ; พงษ์ฤกษ์

952002251 นางสาววชัราภรณ์ พิมพาพร

952002252 นางสาวสุดารตัน์ อินทฤกษ์

952002253 นายณรงค์ สะอะ

952002254 นางสาวไพลิน สุริโย

952002255 นางสาวสุจิตตา ชื=นคาํ

952002256 นางสาวพุทธสุข ภอู่อนศรี

952002257 นางสาวแพรว ควรชม

952002258 นางสาวสจารี โกวิทวที

952002259 นางสาวพเยาว์ สมหมาย

952002260 นางจารุณี มงคลแกว้

952002261 นางสาวนุชจิรา ยะสง่า

952002262 นางสาวเอมอุมา ติยะวนิช
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952002263 นางชาลิสา สมบรูณ์

952002264 นางสาวฐิติกาญจน์ ศรธนะรตัน์

952002265 นายวฒันชยั บวรเศรษฐพงศ์

952002266 นางสาวสุกนัยา หนัจรสั

952002267 นางสาวจิราพร รุจิวฒันากร

952002268 นางสาวศศิวิมล ผลิตาภรณ์

952002269 นางสาวอมรรตัน์ ทองแสน

952002270 นายวิโรจน์ นวสกุลศกัดิ;

952002271 นางสาวปรารถนา ไวมงคุณ

952002272 นายโพธิพงศ์ พรหมศาสตร์

952002273 นายวฒันชยั ตรีสุขเกษม

952002274 นางสาวกนกอร นุ้ยเล็ก

952002275 นางสาวกิตจเมธ แจง้ศิริกุล

952002276 นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี

952002277 นางสาวสุชาดา จงัรสัสะ

952002278 นางสาวเกศณา ลาดปะละ

952002279 นางสาวกรพินท์ สุนทรนนท์

952002280 นางสาวรตันา เกตุรกัษา

952002281 นางสาวภทัรพ์ิชชา รกัสุข

952002282 นางสาวอญัชิสา จ่าภา

952002283 นางสาววชิราพนัธุ์ ศรีปัญญา

952002284 นายสรายุทธ แสนสุข

952002285 นายวิสิษฐ์ ราชพิทกัษ์

952002286 นางสาวอจัจิมา สนธิทรพัย์

952002287 นายมงคล อภิณหวฒัน์

952002288 นางสาวเพลินพิศ ศิริสมบรูณ์

952002289 นางสาวนารีรตัน์ ณ นุวงศ์

952002290 นางสาวเพชรลดา งานเลิศ

952002291 นางจิรายุ มงคลปทุมมาวดี

952002292 นางสาวภทัรา อยูส่าํราญ

952002293 นางสาวมนัสวี สุธรรมพิทกัษ์
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952002294 นางสาวรวีวรรณ เล็กศรีสกุล

952002295 นางสาวปิยะนชุ แสนนก

952002296 นางสาวนภาพร นวลช่วย

952002297 นางชนากานต์ ลือชา

952002298 นางสาวจิมาภรณ์ แซ่หลี

952002299 นายเอกภพ บุญเพลิง

952002300 นายสมชาย ยดินรดิน

952002301 นางสาวพรรณราย ปิยวินิจฉยักุล

952002302 นายวุฒิพงศ์ คงทอง

952002303 ว่าที=รอ้ยตรีเสมา อยูนุ่ช

952002304 นางสาวพิมพไ์ทย ทินนะยะโส

952002305 ว่าที=ร.ต.หญิงพิสชา สถาพรบาํรุงเผ่า

952002306 นาย นายพรเทพ รกัษ์บางแหลม

952002307 นางสาวชมพนุูท สามารถ

952002308 นายอนุชา ภวายน

952002309 นายจรสัพฒัน์ สาครเจริญ

952002310 นางสาววราภรณ์ หิรญัวงษ์

952002311 นางสาวโนรี มะเย็ง

952002312 นางสาวศุภมาส ลิมาวฒันชยั

952002313 นางสาวศศิรตัน์ เหวจะบก

952002314 นายปฏพิทัธ์ อุดมสมุทรหิรญั

952002315 นายวสุพนัธุ์ วงษ์ดี

952002316 นายโชคดี จดิูษฐป์ระเสริฐ

952002317 นางสาวสิริลกัษณ ์ เหลือสุข

952002318 นางสาววิภาดา ญาณสาร

952002319 นางสาวนิดา พินิจวิกรานต์

952002320 นางสาวนภาพร สีใส

952002321 นายธนัตถ์ ช่างสาน

952002322 ว่าที=รอ้ยตรีกนกศกัดิ; เทือกเพีย

952002323 นายพฤฒิสร เทียบจิรประภา

952002324 นางสาวชญานันทน์ จนัทรเ์ทียนบุญ
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952002325 นายขนิษฐ์ มาคุม้

952002326 นายภทัรพงษ์ เทียบจิรประภา

952002327 นางสาวณฐัฐนันท์ โภคินวรพนธ์

952002328 นางสาววรุณรตัน์  เบญจประเสริฐ

952002329 นางสาวกวินทรากร ไชยกลู

952002330 ว่าที=รอ้ยตรีคมัภีร์ สายคาํพนัธ์

952002331 นางสาวจารุภทัร ประราศรี

952002332 นายอิทธิพล มหาวงศนันท์

952002333 นางสาววราภรณ์ วชิรวิทยากร

952002334 นางจินตนา มากพานิชยว์ฒัน์

952002335 นางสาวจิรภา บุญชูวงศ์

952002336 นายทินกร แพทยร์กัษ์

952002337 ว่าที= ร.ต.สงวนศกัดิ; ศรีพลงั

952002338 นายประยุทธ เทียมสุข

952002339 นายชยุติ บุญสิงห์

952002340 นางสาวสุธีรา แสงโชติ

952002341 นายทศพร วรกมล

952002342 นางสาววริยา ดว้งน้อย

952002343 นางสาวกาญจนา ศิริพฤฒิกุล

952002344 นายสมาน นิลสกุล

952002345 นางสาวราตรี วงัหอม

952002346 นางสาวกุลธิดา เพ่งผล

952002347 นางสาวอุมาพร โสมสุขสวสัดิ;

952002348 นางสาวณฐัฐินันท์ อรุณกิจ

952002349 นางสาววรุณสิริ ภธูนวิศิษฏ์

952002350 นางสาวกิตติยา ตติยไกรแสน

952002351 นางสาวอามีนา แสงจนัทร์

952002352 นางสาวชุติมา ชูทอง

952002353 นางสาวอาภาพร ทรงพุฒิ

952002354 นางสาวกรรณิกา ก๋าแกว้

952002355 นางสาวชนากานต์ ทลูกสิกร
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952002356 นางสาวชุลีกร แกว้ชนะ

952002357 นายประดิษฐ์ สะเลิศรมัย์

952002358 ว่าที=รอ้ยตรีธนพล จินตประชา

952002359 นางสาวปัทมา อาจสมบุญ

952002360 นางสาวผการตัน์ ขนุกาํแหง

952002361 นางสาวศีลิยา สุขอนันต์

952002362 นางสาวพรนิภา ชยัวงค์

952002363 นายเทพรตัน์ วิริโยธิน

952002364 นางสาวรชันีกรณ์ บุตรอุดม

952002365 นายปพนพทัธ์ อธิษฐดิ์ษฐ์

952002366 นางอญัชิษฐา นาคโดด

952002367 นางสาวปาลสิฌาล์ ธีรฐัฌานล์

952002368 นางสาวโสภิดา แกว้มณี

952002369 นางสาวนิลุบล เหลืองช่อสิริ

952002370 นางสาวณฐิัดา บุญสรา้งสม

952002371 นางสาวจิตติยา หนูมี

952002372 นายสุรพล หา้วหาญ

952002373 นายวรากร ดวงมณี

952002374 นางสาวปวีณทศัน์ งามไตรไร

952002375 นางสาวภทัริณี คงชู

952002376 นางสาวองัศนา อิทธะรงค์

952002377 นางสาวนํ2าทิพย์ สุขหอม

952002378 นางสาวนภาภรณ์ กฤตยานนทเลิศ

952002379 นายวชัระ มงคล

952002380 นางสาวนพวรรณ ธีระธญัโญภาส

952002381 นางสาวพชัรินทร์ ธรรมมิญช

952002382 นางสาวกลัยาณี แม่นธนู

952002383 นายมนทกานติ; ศิริโสภณ

952002384 นางสาวสุชญกาญจน์ เหลืองอรุณกิจ

952002385 นางสาวจิตราภรณ ์ สาคาํ

952002386 นางสาววิริยา คงเจริญ
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952002387 นายกรวิทย์ ธนะรงัสฤษฏ์

952002388 นางสาวเบญจนุช ชนะทอง

952002389 นางชลธิชา กาํลงัไทย

952002390 นายรกัษ์เกียรติ พึ=งพิมาย

952002391 ว่าที=รอ้ยตรีธนกร โตทินา

952002392 นางสาววาสนา ชลรตันชีวิน

952002393 นางสาวทิพาพร นะมาตร์

952002394 นางพชัรี อินธิยศ

952002395 นายวรรณวิทย์ เอี=ยมอิทธิพล

952002396 นายนิภทัร์ ชมบา้นแพว้

952002397 นายรณภมิู ชาภวูงศ์

952002398 นางสาวสุนีย์ สมบุญเรืองศรี

952002399 นางสาวอรอินทุ์ ตนัชยัวิทยากุล

952002400 นางสาวภิรดา วิริยวงศกร

952002401 นายปริญญา พุทธวงค์

952002402 นางสาวปริยดา ตรุยานนท์

952002403 นางสาวมารินี คาํแกว้

952002404 นางสาวธนภรณ์ ซ่อนกลิ=น

952002405 นางสาวสุธาทิพย์ เกิดเดช

952002406 นางสาววิภสัรา ทองคาํ

952002407 นางศุภณฐัพิชญ์ ทรงอาํนาจเจริญ

952002408 นางสาวปัณสุชา ธนธนาธรณ์

952002409 นางสาวศรณัยพ์ร นวลจนัทร์

952002410 นางปิยะพร เอิบอิ=ม

952002411 นายเศกศกัดิ; มลูปลดั

952002412 นายอภิชาติ โสรีกุล

952002413 นายอุเทน นุตรกลาง

952002414 นายกสูารี ยาแบโด

952002415 นางสาวนฤมล พึ=งแกว้

952002416 นางสาวจุไรรตัน์ อคัรปรีชาศาสตร์

952002417 นางสาววรรณยา เฉลยปราชญ์
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952002418 นายใจเพชร อรกาล

952002419 นายศิริชยั ดิถีวฒัน์

952002420 นางสาววิอร แจ่มแจง้ แจ่มแจง้

952002421 นางสาวหนึ=งฤทยั พนัธุเ์ขยีน

952002422 นายกรกช พิสฐศาสน์

952002423 นางสาวสิรชัชา สง่าสุขสายชล

952002424 นางสาวจุฑารตัน์ จีนบนัทึก

952002425 นางสาวสุวลี จิตเที=ยง

952002426 นางสาวอารดา มณีรตัน์

952002427 นายธีรชาติ แท่นอ่อน

952002428 นายอนุศกัดิ; เกิดสิน

952002429 นายเอกลกัษณ์ ใจคลาย

952002430 นายวชัภณ อมรกุล

952002431 นายศกัดิ;สถาพร ไชยชาญ

952002432 นายวิวฒัน์ แพ่งโยธา

952002433 นางสาววลยัพร โพนคาํ

952002434 นางสาววิรชัดา อาศนะ

952002435 นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ

952002436 นางสาวรชันก วงคฝั์2น

952002437 นางสาวสุภาวดี เสียมไหม

952002438 นางสาวนิตยา ชาญสายสาคร

952002439 นางสาวรสสุคนธ์ เรืองพิพฒัพนัธุ์

952002440 นางสาววรรณวราพร แถวนาชุม

952002441 นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ;

952002442 นายนพพร เจือจนัทร์

952002443 นายกวิน กลมกล่อม

952002444 นางสาวมาลินี ชมชื=น

952002445 นางสาวฐิติมา เพ็ชรพงษ์

952002446 นายภาคภมิู ตนัธนศรีกุล

952002447 นายกรณด์นัย วิทยานุการุณ

952002448 นางสาวศิราวรรณ คลงัขอ้ง
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952002449 นายธีรพงศ์ มนตแ์กว้

952002450 นางสาวณฐัาภรณ์ พระสุมี

952002451 นางสาวศุภลกัษณ์ ราษฎรป์ระเสริฐ

952002452 นายอชิตพล พลเขต

952002453 นายอมรเทพ อุทยัรตัน์

952002454 นางสาวรตัติกาล สารกอง

952002455 นางสาวสาวิตรี ทองประเสริฐ

952002456 นางสาววิลาวณัย์ ญาณพฒัน์ตระกลู

952002457 นางสาววนัวิสาข์ เนาวรงัษี

952002458 นายอุเทน แจง้สุวรรณ

952002459 นางชิดชไม วิสุตกุล

952002460 นายพิชยั ศรีทองคาํ

952002461 นางทคัษิณี รอดซุง

952002462 นางสาวกุลวดี มงัคลาดุง

952002463 นายอฐัพงษ์ สว่างวรรณากร

952002464 นางสาวศิริลกัษณ์ บุญมณี

952002465 นางสาววิไลลกัษณ์ สามารถ

952002466 นางสาวสุชาดา ดว้งเกื2 อ

952002467 นางนวรตัน์ ผิวเรืองนนท์

952002468 นายจะเร ศนูยศ์รี

952002469 นางประทุม โสวภาค

952002470 นายชยัวฒัน์ เกตุพนัธ์

952002471 นางสาวจิตมณี กา้งออนตา

952002472 นางสาวณฎัฐา คู่สามารถ

952002473 นางสาวศราทิพย์ บุญสืบสกุล

952002474 นางสาวมานิดา เจริญร่าง

952002475 นางสาวกิตติมา จิตมนัส

952002476 นางสาวกมลทรรศน์ ชาญวิชา

952002477 นางสาววิภาวี อคัรบวร

952002478 นายเขมพฒัน์ ปัญญาเปียง

952002479 นางสาวพรสวรรค ์ มั =นเข็มทอง
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952002480 นางสาวเบญจมาพร มธุลาภรงัสรรค์

952002481 นายตรีเพชร จินตนุ์พงศ์

952002482 นางสาวสุกญัญา แกว้จนัทึก

952002483 นางสาวสุธิดา กรุดเนียม

952002484 นายแสงอาทิตย์ เจง้วฒันพงศ์

952002485 นางสาวเสาวนีย์ นาคมีศรี

952002486 นางสาวชีวานันท์ บุญเติม

952002487 นางสาวณพรรษชนันท์ อกัษรดิษฐ์

952002488 นายสุทธิพงศ์ ศรีชุมพล

952002489 นายพงษ์พร สาทรวรวิทย์

952002490 นางสาวจุไรรตัน์ ฝอยถาวร

952002491 นางสาวชนิกา แสงศร

952002492 นางสาวนวลเพ็ญ พ่วงพนัสี

952002493 นางสาววิจิตรา ไชยทิพยอ์าสน์

952002494 นางสาวอญัชลี อยูนิ่=ม

952002495 นายชยพล หอมเกษร

952002496 นายบุญชยั ชูเชิดมงคลกุล

952002497 นางสาวจิตรลดา พรหมมากรณ์

952002498 นางสาวชวนันท์ ทองปลิว

952002499 นายปรีชา ภมิูพื2 นผล

952002500 นางสาวจีราพร ปสนันาการ

952002501 นายชยัวฒัน์ จะวิเสน

952002502 นางวนัทา หวงัเลี2 ยงกลาง

952002503 นางสาวเปมิกา อุปมยั

952002504 นายเสกสณัห์ ชูสินธ์

952002505 นางสาวศมพรตัน์ ขนุทิพย์

952002506 นางสาวอนุช พรหมอ่อน

952002507 นายศุภกรณช์ยั สรอ้ยจาํปา

952002508 นางสาวศิริภทัร ธรรมเขต

952002509 นางสาววาสนา ทองทิพย์

952002510 นายมนตรี แดงชาติแท้
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952002511 นางสาวชุติมา อนุเทศ

952002512 นางสาวศิริมนัส ไวภาษา

952002513 นางสาวนฤมล มงคลแท้

952002514 นางสาวบานชื=น เก่งมนตรี

952002515 นางสาวภคัจิรา สารเทพ

952002516 นางกนิษฐา พงศสุ์วรรณ

952002517 นางสาวอธัยา อินทรแ์กว้

952002518 นางสาวชนาสิน ไชยละมุล

952002519 นางสาวนลินรตัน์ ปิยนลินมาศ

952002520 นางสาวพรรษยาพร ทวีกุล

952002521 นายภานุ ภวะกุล

952002522 นางปิยรตัน์ ขอสนัติวิวฒัน์

952002523 นางสาวกาญจนา ทองเพชร

952002524 นางสาวปุณิกา ขติัยศกุล

952002525 นายอคัเรศ เลาะวิถี

952002526 นางสาวชญัญานุช โมราศิลป์

952002527 นางสาวพรทิพย์ วิริยะวฒันา

952002528 นางสาวปาริชาติ มณีโชติ

952002529 นายสุขสนัต์ เมียมขนุทด

952002530 นายณรงคฤ์ทธิ; วงัระหา

952002531 นายชยัวฒัน์ ยอดเณร

952002532 นางสาวพรภทัรา แกว้มณี

952002533 นางสาวนุจรีย์ ตุม้คง

952002534 นางสาวกลัยวีร์ แซ่อู ้

952002535 นางพุทธิยา พื2 นพรม

952002536 นางสาวพิงอร วิไลวงษ์

952002537 นางสาวณฐักา ช่วยหนู

952002538 นางสาวณฏัยา ปั2 นตะกั =ว

952002539 นางสาวเด่นนภา ภู่นาค

952002540 นางสาวปัณฑิตา ฉนัทานุศาสน์

952002541 นางสาววราลกัษณ์ สนิทพจน์
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952002542 นางสาวปาริชาติ ธรรมนราทิพย์

952002543 นางสาวดุจฤทยั ธนาบริบรูณ์

952002544 นายนนทิพฒัน์ ทวีวฒัน์

952002545 นายกรกฤษณ์ บุญชู

952002546 นางสาวสิริกานต์ ศรีรอด

952002547 นางสาวทิวา เอมธานี

952002548 นางสาวผุสดี กิจบุญ

952002549 นายธนพนัธ์ ลือคาํหาญ

952002550 นายกมลศิษฏ์ หอสุวรรณจิตร

952002551 นางสาวสุนิสา พรหมอยู่

952002552 นางสาวนพพรพรรณ วงัภสิูทธิ;

952002553 นายสมนึก ธญักานตส์กุล

952002554 นายภมิูเมธ นิตยผลิน

952002555 นายภาณุวฒัน์ เอกธรรมสุทธิ;

952002556 นางสาวกญัจน์องัค์ สุนทรนนท์

952002557 นางสาวกิ=งแกว้ จั QนติPบ

952002558 นางสาว สุวลกัษณ์ พานิช

952002559 นางสาวพนูพิสมยั มีลาภ

952002560 นางสาวธญัญลกัษณ์ สายอุดม

952002561 ว่าที= รอ้ยตรีจกัรพรรดิ อาจศิริ

952002562 นางสาวนรินทร์ เนียมนุช

952002563 นางสาววรญา มาประชา

952002564 นางสาวฐิตาภรณ์ น้อยนาลุ่ม

952002565 นางสาวพณิชญา พรหมมาลี

952002566 นางสาวชนินทรพ์ร ถู่มงคลชยั

952002567 นายธนพล ขนุสงูเนิน

952002568 นางสาวดวงใจ ปุราถานัง

952002569 นางสาวธนาภรณ์ ศรีศิริพนัธุ์

952002570 นางสาวเพ็ญพรรณ มั =นยนื

952002571 นางสาวสุภาภรณ์ สิงหค์าํ

952002572 นางสาวหนึ=งฤทยั ภกัดีวงษ์
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952002573 นางสาวจิรนันท์ บุญสุข

952002574 นายเฉลิมรฐั ปิยวาจากร

952002575 นายทวีศกัดิ; สุขโีมกข์

952002576 นายสุชชัชยั นวลคลา้ย

952002577 นางสาวกาญจนศิริ ปานอุไร

952002578 นางสาวภรภคั บุญกิตติเจริญ

952002579 นายปานพรหม อ่อนละมยั

952002580 นายวราโชติ มจัฉากลํ =า

952002581 นางสาววราภรณ์ เพิ=มชื=น

952002582 นางสาวปรียาภรณ์ บุญยะพนั

952002583 นางสาวจิตาภา ไวเขตการ

952002584 นายศุภศกัดิ; บุญญะสุต

952002585 นายพุฒิพงศ์ เปานิล

952002586 นางสาวณฐัพร มาดนาค

952002587 นายดาํรงคศ์กัดิ; ฤดีเจริญสกุล

952002588 นางสาววรวลญัช์ เธียรนพคุณ

952002589 นางสาวศรณัยา พาสินเพิ=ม

952002590 นายณรงค์ พถูาวรวงศ์

952002591 นางสาวปารณิณทร์ โชติกเสถียร

952002592 นางสาวธีราภรณ์ เจริญกุล

952002593 นางสาวอนุสรา อินทนูจิตต์

952002594 นายสิริศกัดิ; ศรทัธาเจนสุข

952002595 นายอะหม์าน มะนุ

952002596 นายธีรพตัน์ ไผ่เรือง

952002597 นายปริยุทธชยั สีมะหนัต์

952002598 นางสาวนิดาวรรณ อ่อนนวม

952002599 นางสาวศรีวิภา สวนกลู

952002600 นางสาววรรณวริน ธนะหมี

952002601 นางสาวปิยะภรณ์ สมเนตร

952002602 นางสาวจิราภรณ์ เหมือนเพ็ชร์

952002603 นายณฐัพล เนตรหิน
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952002604 นายคงพนิต วงศจ์าํปา

952002605 นางสาวสุภาพร สนัติเสถียรกุล

952002606 นางสาวชุติภา ใบใหญ่

952002607 นางสาวรตันาภรณ์ มุมบา้นเซ่า

952002608 นายอนุรฐั สุรกร

952002609 นางสาวสุพรรณี ปลดัศรีช่วย

952002610 นางสาวสุขใจ สุทธิเสน

952002611 นายภพพล ศรีวิหะ

952002612 นายไมตรี จิรไมตรี

952002613 นางสาวอุมาพร วตัตา

952002614 นางสาวปวริศา ตั2งวิวฒัน์ตรีตระกุล

952002615 นางสาวตะวนัฉาย ฉายาทบั

952002616 นายวิศาสตร์ สืบชมภู

952002617 นางสาวจนัทรจิรา ประเสริฐจิตร์

952002618 จ.อ.ถาวร รุณแสง

952002619 นางสาวอรอุมา หลา้แหล่ง

952002620 นางสาวพรรณวไล จนัทรปาน

952002621 นางสาวนลินี อุ๋ยสุวรรณ

952002622 นายปิยกุล ปัญโญ

952002623 นายมนัส สุทธิการ

952002624 นางสาวกุลวรางค์ สุวรรณจรสั

952002625 นายกิติสรรค์ เมฆศิลปสถิตย์

952002626 นางสาวสุวาสินี วิสุทธิโชติวรกุล

952002627 นางสาวสุรชันา สนิทโกศยั

952002628 นางสาวสุวฒันา แสงขรุงั

952002629 นายกนัตภณ พริ2 วไธสง

952002630 ว่าที=รอ้ยตรีมนตช์ยั วรรณวิจิตร์

952002631 นายนินาท พลเดช

952002632 นางสาวชมเพลิน พรหมศิริ

952002633 นางสาวลดาวลัย์ มะลิไทย

952002634 นายวิทวสั วฒันโอฬาร
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952002635 นายคม ขมุแร่

952002636 นางสาวปฐมาวดี จุทอง

952002637 นางสาว ศุภมาส ชาญธวชัชยั 

952002638 นางสาวสุฤดี สุนทรวฒัน์

952002639 นางสาวจนัทรต์รี เติมกลิ=นจนัทร์

952002640 นางสาวนิสาพร มหูะมดั

952002641 นางสาวบุญญะประภา ภู่ษา

952002642 นางสาวณฐัพิมล สีสด

952002643 นางสาวพีรญา มาทวีโชติกุล

952002644 นางสาวณฐักานต์ กลูณรงค์

952002645 นางสาวดาราพร วงศไ์ทยเจริญ

952002646 นายชุมพร พนัธุดี์

952002647 นายปราโมทย์ ลิมปิผล

952002648 นายธนารตัน์ ตนัมณีประเสริฐ

952002649 นางสาวชรินรตัน์ มงคลแถลง

952002650 นายผดุงชาติ มงคลแถลง

952002651 นางสาวบุษยมาส รตันดอน

952002652 นางสาววรรณนิภา สุขสถิตย์

952002653 นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณส์นัติ

952002654 นายยุทธนา มีเลิศ

952002655 นายโอม ไทยสวสัดิ;

952002656 นายประพฒัน์ กระจ่างเยา่

952002657 นางสาววลัลภา มีศรี

952002658 นางสาวภาวิณี วิสยัแสวง

952002659 นายปิยะศกัดิ; วุฒิจรญูพนัธ์

952002660 นางสาวนันทพร แสงเดช

952002661 นางสาวจุฬวดี สุทธิประภา

952002662 นางสาวจุฑามาศ จกัรแกว้

952002663 นางสาวนภสัมณฑ์ วุฒิ

952002664 นายธนกร โมฆรตัน์

952002665 นายปรทตัต์ ศรีหาทน
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952002666 นายปรชัญา ศิรินภาพนัธ์

952002667 นางสาวบุษรินทร์ อินนุรกัษ์

952002668 นางสาวสุธิสา ฝาชยัภมิู

952002669 นางสาวเณริกา พืชมงคล

952002670 นางวนิดา พรพาณิชพนัธุ์

952002671 นางสาวพทัยา ใจแช่ม

952002672 นางสาวศิรประภา ขวญัเมือง

952002673 นางสาววริศรา บุตรประเสริฐ

952002674 นางสาวเพิ=มทรพัย์ บวัสุวรรณ

952002675 นายปรมตัถ์ จนัทรโคตร

952002676 นางสาวณฏัฐา หอมชื=น

952002677 นายผณินทร โพธิ;ศรีสงู

952002678 นายสุทธิรกัษ์ ประจงกลู

952002679 นายพนมกร มิตรแกว้

952002680 นางสาวภรณัภคัร์ ฟังเพราะ

952002681 นายพลัลภ กุศล

952002682 นางสุพรรณี พริ2 งวณิชย์

952002683 นางสาวอุไรวรรณ กะสมัพนัธ์

952002684 นายภกัดี นราจร

952002685 นางสาวนพรตัน์ พาทีทิน

952002686 นางสาวพินทสุ์ดา แกว้แจ่มศรี

952002687 นายศราวุธ เคนกุล

952002688 นายวรเทพ หนูชู

952002689 นางสาวปารชัญา มะโนธรรม

952002690 นางสาวพฒันี กสิโกศล

952002691 นายโอภาส ศรีสงัเกตุ

952002692 นางสาวพชัราวดี คาํรอด

952002693 นายเกรียงไกร นาคแกว้

952002694 นางสาววรรณา พรหมมา

952002695 นายสรพงษ์ เลิศอนันต์

952002696 นายประพนธ์ มุ่งหมาย
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952002697 นางสาวสิริรตัน์ วงศป์าลีย์

952002698 นส.ดาราวรรณ มณีเย็น

952002699 นายสรธรรศ คนัธมาลา

952002700 นายจิตติ บรรจุ

952002701 นางสาวสุจิตรา แนใหม่

952002702 นายสุวดิษฐ วิชยัดิษฐ

952002703 นายวุฒ สถานติ2 น

952002704 นางสาวสุธีลกัษณ์ ลาดปาละ

952002705 นางสาวลดัดาวลัย์ ชูทอง

952002706 นายปวิช ตรุยานนท์

952002707 นางสาวขนิษฐา สาธิตไพศาลกุล

952002708 นางสาวกุลชลี รตันคร

952002709 นางสาววนัทนีย์ ชูช่วง

952002710 นางสาวจามจุรี พนัธุมวนิช

952002711 นางสาวอรวรรณ สินสุขใส

952002712 นายวรวิทย์ อมัวงษ์

952002713 นางสาวศิริลกัษณ์ อภิรมยพ์ฤกษา

952002714 นางสาวจินตนา รกัษ์กาํเนิด

952002715 นายสรพศั รกัประชา

952002716 นางสาวเอื2 องทิพย์ ไตรบาํรุง

952002717 นางสาววรรณนภา วิไลพนัธุ์

952002718 นายสีหราช สงัขโ์กมล

952002719 นางสาวทิพยว์รรณ เต๊ะขนัหมาก

952002720 นางสาววิมลรตัน์ ขาํดวง

952002721 นางสาวเกษณี ยะใหม่วงค์

952002722 นางสาวธนิยา ลพานุวรรตน์

952002723 นางสาวปาริกชาติ แกว้มณี

952002724 นางสาวนิชาภา หยกในตระกลู

952002725 นางสาวสุภา มโนภิญโญภิญญะ

952002726 นางสุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

952002727 นางสาวเทพนารี กตญัOู
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952002728 นางสาวกาญจนา อุทยัฉาย

952002729 นางสาวสิริวดี ไทยดว้ง

952002730 นายธีรศกัดิ; ศรีสุรกุล

952002731 นางสาววิลาสินี ทีเจริญวารี

952002732 นางสาวชญัญากร สิงหส์าย

952002733 นางสาวณฏัฐณี สนใจ

952002734 นายภราดร ดวงดี

952002735 นางสาวศศิกาญจน์ พุทธลา

952002736 นายคทา บุญลน้

952002737 นางสาวมทัยา กลิ=นหวล

952002738 นางสาวธนวดี ละม่อม

952002739 นายอนินทรีย์ โยธา

952002740 นายเบญญพนต์ บุญเติม

952002741 นางสาวเบญจมา บุญเติม

952002742 นางสาวปรียาภรณ์ มหาทรพัย์

952002743 นางสาวสุติมา อ่อนแกว้

952002744 นางสาวบุณิกา จนัทรเ์กตุ

952002745 นางสาวศรณัยา อตัถากร

952002746 นางสาวพชัรี สิริชวลิต

952002747 นางสาวผกามาศ ภมิูสุราษฎร์

952002748 นางสาวอาริยา ภู่วฒันกุล

952002749 นางสาววชัรีวรรณ จิตตส์กุล

952002750 นางสาวลาวรรณ ญาณปัญญา

952002751 นายพงษ์ศกัดิ; โกเอี2 ยน

952002752 นางสาวพรริญญา สินไชย

952002753 นางสาวเกศิณี นิลประยรู

952002754 นางสาวญานินธร แสงประสาร

952002755 นายธนภาค เปรมปรีดิ;

952002756 นางสาวศิริวรรณ ซอ้นขาํ

952002757 นางสาวศาลิตา ทบัพุ่ม

952002758 นายหสันัย ตนัเทียม
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952002759 นางสาววิชญาภรณ์ มงคลนันทิภาคย์

952002760 นางสาวสุบิน งามเมือง

952002761 นางจิรพรรณ ประดบัชาติ

952002762 นางสาวฐนิตา วิโรจน์กุล

952002763 นางสาวสุมิตรา สุบินประเสริฐ

952002764 นางสาวอารีวรรณ กิตติวฒัน์

952002765 นางสาวภาวินี อริยะกุลวงศ์

952002766 นางสาวกฤษณี นะธรรมโม

952002767 นายธเนศ แตงสาตร์

952002768 นางสาวศิรประภา พนัธุริ์นทร์

952002769 นางสาวอมรรตัน์ ศรีเจริญทรรศน์

952002770 นายอุสมาน แวหะยี

952002771 นางสาวอญัชลี หาญฤทธิ;

952002772 นางสาวประภาพร พลอยยอด

952002773 นางสาวจิตรานุช ปานขาว

952002774 นางสมศรี สิงหท์อง

952002775 นายพฤทธิพงศ์ โพธิวราพรรณ

952002776 ว่าที= รอ้ยตรีชาญคณิต อาวรณ์

952002777 นางสาวธนาพร ธญัญะเศรษฐ์

952002778 นางสาวศิริมนัส แสงงาม

952002779 นางสาวปิยะรตัน์ พรหมชาติ

952002780 นายนฤเทพ สวสัดิกุล

952002781 นางสาวดวงตา บุตรแสงดี

952002782 นางสาวสุชีรา สามกษัตริย์

952002783 นางสาวฐิราพร เปลี=ยนกระโทก

952002784 นางสาวศิริลกัษณ์ ศรีพลกรงั

952002785 นายชลากร สนัตติวิทย์

952002786 นางสาวพิมพช์นก จิตตมี์ธรรม

952002787 นางสาวชนินันท์ ทองเผือก

952002788 นางสาววิภาวินี คาํมาเรือน

952002789 นางสาวเบญจมาศ กระแสรบุตร
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952002790 นางสาวสิรยา วงษ์กลา้หาญ

952002791 นางจีรนันท ์  ปัญญาเลิศ

952002792 นายประจกัษ์ วฒันกุล

952002793 นางธิดารตัน์ สาระพล

952002794 นายรกัสยาม นามดุง้

952002795 นายไตรศกัดิ; รกัใหม่

952002796 นางสาวธิตินันทน์ นิยมไทย

952002797 นางไซนียะ๊ สะมาลา

952002798 นายนิธิศ จิตโชติ

952002799 นายวีริศ อุโฆษผล

952002800 นางสาวจารุวรรณ ไชยพงษ์

952002801 นายเอกสิทธิ; ศรีชยัวิทย์

952002802 นางสาวนันทวนั น้อยนาเวศ

952002803 นายวลัลภ ศรีนุกลู

952002804 นางสาวชุติมา แกว้พิบลูย์

952002805 นางสาวปัทมา หาญนอก

952002806 นางสาวศุภลกัษณ์ เกรียงไกรสร

952002807 นายมนัส ศรีจนัทร์

952002808 นางสาวธาริการ ์ ยิ=มรมัย์

952002809 นางสาวสุวรรณี ฮั =วจั =น

952002810 นางสาวนันทิดา โอฐกรรม

952002811 นายอรรถยา ลาพน้

952002812 นายประดิษฐ์ สลางสิงห์

952002813 นายอนุภมิู คาํยงั

952002814 นางสาวขวญัสุดา ยนตรี

952002815 นายวรตัม์ ศรีเทพ

952002816 นางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล

952002817 นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ

952002818 นายสรศกัดิ; รตันวงศ์

952002819 นางสาวธนวรรณ พริ2 งเกษมชยั

952002820 นางสาวอภิชรดา ชยัปกรณ์
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952002821 นายกฤษฎา บุญชยั

952002822 นายนิรุติ สว่างใจธรรม

952002823 นายยศธร วฒันะพิทกัษ์สกุล

952002824 นางสาวกนิษฐา แยม้โพธิ;ใช้

952002825 นายสายณัห์ เทียนวิมลชยั

952002826 นายพงศส์รร เทพคุม้กนั

952002827 นายอฤเดช แพงอะมะ

952002828 นายสกพจน์ วิมลเกษม

952002829 นายอฐัพงษ์ กลิ=นม่วง

952002830 นางสาวจุฑารตัน์ มณีโชติ

952002831 นางสาวพจันภา พลเพชร

952002832 นางสาวโศจิรตัน์ สีลกนัตสติู

952002833 นางสาวแสงเดือน อมรหตั

952002834 นางสาวธารารตัน์ ลิ2 มตระกลู

952002835 นายฟศูกัดิ; สายทอง

952002836 นางสาวดุษฎี อศัวพรประดิษฐ์

952002837 นางสาวศิริประภา ศิลาโท

952002838 นางสาวอรธุมา ชูเชิด

952002839 นางสาวขวญัหทยั ทองธิราช

952002840 นางสาวพรพรรณี ถงัไชย

952002841 นางสาวเปรมกมล หลวงสนาม

952002842 นางสาวกิรตี เชียงเหงี=ยม

952002843 นางสาวกรวรรณ บุนยงค์

952002844 นางอาํนวย นากกร

952002845 นางสาวราตรี วงศว์ิวิชพฒันา

952002846 นางสาวรชันี ขนัธหตัถ์

952002847 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณรตัน์

952002848 นางสาวสุภาณี รตันสุวรรณ

952002849 นางสาวศิริลกัษณ์ คาํวร

952002850 นางสาวธญัณิชา  สุวรรณภกัดี

952002851 นางสาวเพ็ญศรี อิ=มใจ
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952002852 นางสาวรชัดา พรมหนองแสน

952002853 นางสาวชวลัลกัษณ์ สุขสวสัดิ;

952002854 นางธนาสินีย์ ครุอาํโพธิ;

952002855 นางสาวกาญจนา พุ่มประเสริฐ

952002856 นายประสิทธิ; จนัทรเ์อี=ยม

952002857 นายปรชัญา มงคลไวย์

952002858 นางสาวนิตยา หลวงจนัทร์

952002859 นางสาวอรุณรตัน์ รตันกุล

952002860 นายธวชัชยั ศรีภกัดี

952002861 นางสาวชนนิกานต์ นุชประคอง

952002862 นางสาวนุชนาฏ ต๊ะวิชยั

952002863 นางฐิติมา สุภาเลิศ

952002864 นางสาวชญัญา ศรีรตันะ

952002865 นางสาวศนัสนีย์ มีพรอ้ม

952002866 นางสาวสุภาวดี ชอบเสร็จ

952002867 นายนันทวฒัน์ ทาชาด

952002868 นางสาวทศัวรรณ ศาลาผาย

952002869 นางสาวเสาวลกัษณ์ สงัสะโอภาส

952002870 นางสาวชื=นชีวนั บุญทนั

952002871 นางสาวปราณี อนุอนั

952002872 นางสาวนิรชา กฤชแสงทองคาํ

952002873 นางสาวพทัธนันท์ แมน้เมฆ

952002874 นายชาคริต ประสงคสุ์ข

952002875 นายจตุพล วานิชาชีวะ

952002876 นายนภทัร รตันนาคินทร์

952002877 นางสาวภทัรพร คุรุเวชสมบรูณ์

952002878 นางสาวธญัญลกัษณ์ เจียรละม่อม

952002879 นางสาวจุฑามาศ จุลวรรณ

952002880 นายจีรพงศ์ แก่นทรพัย์

952002881 นางสาวจริยา แยม้เลม็ด

952002882 นายชญาพฒัน์ แยม้นุ่น
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952002883 นางสาวฐิติมา กลํ =าศรี

952002884 นายสุรชยั วฒันทรพัยโ์สภณ

952002885 นางสาววลยัพร พลกลาง

952002886 นายวิระพงศ์ คุณประทุม

952002887 นางสาวนีรวลัย์ สุดยิ=ง

952002888 นางสาวอธิตานันท ์ นพรตัจินดารกัษ์

952002889 นางสาววรรษกานต์ หนูยิ2 ม

952002890 นางสาวมนัสชนก นันทะชยั

952002891 นางสาวธิติมา เขยีงถุ่ง

952002892 นางสาวเสาวคนธ์ อ่อนศรี

952002893 นายอรญัญ์ ขนัติยวิชย์

952002894 นางสาวพรธิพา สงวนศกัดิ;

952002895 นายบุญมี บุญประเสริฐ

952002896 นางสาวประวีณา เกื2 อเม่ง

952002897 นางสาวธนสิริ เพชรช่วย

952002898 นางสาวพรลกัษณ์ พินิจปรีชา

952002899 นางสาวปิยาภรณ์ ประชานนท์

952002900 นางสาวสุภลกัษณ์ คลา้ยบุญ

952002901 นางสาวยอดหญิง ศรีอุทธา

952002902 นางสาวพชัราภรณ์ แกว้แกมทอง

952002903 นางสาวมนทิชา จริงจิตร

952002904 นายสุทศัน์ จินตนานันท์

952002905 นายรณภทัร ยวงงาม

952002906 นางสาวจิรภทัร  คงสงัข์

952002907 นายกฤษฎา ตาทิพย์

952002908 นางสาวสุพตัรา นครพฒัน์

952002909 นายปรีดา รอดนวล

952002910 นางสาวธญัวรตัม์ สุขพล

952002911 นางสาวพรพิมล คุปตจกัร

952002912 นางสาววาทินี ปวงเริ=ม

952002913 นายสุธี รงัสรรคศุ์ภโร

94



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952002914 ว่าที=รอ้ยตรีเรวธั จิตจง

952002915 นางสาวอสมาภรณ์ จตัตุพรพงษ์

952002916 นางสาวอภิญญา สงัขกุล

952002917 นางสาวสุริยา สนธิ

952002918 นายกิตติศกัดิ; น่าชม

952002919 นายกานต์ จุลเสน

952002920 นางสาวพชัราวดี พรรณเนตร

952002921 นายสุวจัชยั อินแถลง

952002922 นางทิพยอ์ุสา แสงสว่าง

952002923 นางรุจยา แกว้ทรพัยศ์กัดิ;

952002924 นางสาวสุมาลี จิตรคาํ

952002925 นายนิคม ช่างเกวียน

952002926 นายอุดม ธรรมนิยม

952002927 นางสาวกมลทิพย์ เรารตัน์

952002928 นางสาวหฤทยั พงษ์กนกโชติ

952002929 นางสุพิศ หลา้คาํภา

952002930 นางสาวปรียานุช ศรีวรสาร

952002931 นางสาวนุชจรินทร์ ไชยคาํภา

952002932 นายพิเชษฐ์ พุมมา

952002933 นางสาวชุติสรา ปะกิระตงั

952002934 นางสาววาสนา บวัทิพย์

952002935 นางสาวเรือนขวญั ศรีวรสาร

952002936 นายวรวุธ ศรีมี

952002937 นายทิวากร ศรีตะวนั

952002938 นายอมรเมธ พิทยาเสถียร

952002939 นายฉตัรไชย รุ่งแสง

952002940 นางสาววรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์

952002941 นายศุภรตัน์ ศรีดีแกว้

952002942 นางสาวอญัธิชา มั =นคง

952002943 นายมาหะมะ เจะ๊โซะ

952002944 นายสุทธิรกัษ์ แกว้เหมือน
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952002945 นางสาวอิสรีย ์ หรี=จินดา

952002946 นส.อิษฏสุ์ดา บุญฤทธิ;

952002947 นายสมพจน์ คาํแกว้

952002948 นางสาวไฉไล กองทอง

952002949 นางสาวชญัญานุช ขอนคาํ

952002950 นางสาวบุษกร บุญสุข

952002951 นางสาวอญัญือรา มาหามะ

952002952 นางสาวอาทิตยา สุตา

952002953 นางสาวณฐัฐิยาภรณ์ ผลาวงษ์

952002954 นางสาวอมรพรรณ ฟปัูญญา

952002955 นายเกียรติศกัดิ; เกิดสุข

952002956 นายเตชินทร์ ศรีเหนี=ยง

952002957 นางคณิตา เกิดสุข

952002958 นางสาวอารีนา แหละเหย็บ

952002959 นางสาวสุนันทา แหวนทองคาํ

952002960 นางสาวดุษฎา จินดาวฒัน์

952002961 นางสาวศศิพิมล พิกุลทอง

952002962 นางสาวอภิญญา สตัยากุล

952002963 นางสาวนิภาพร นบนอบ

952002964 นายอดิเรก ปัญญาลือ

952002965 นางสาวคคนางค์ เอกจิตร

952002966 นางสาวกรรณิการ์ เลี=ยมสกุล

952002967 นายณฐัชาต โตจีน

952002968 นายวรชาติ โตแกว้

952002969 นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่ง

952002970 นางสาวปวิตา พึ=งภพ

952002971 นางสาวชฎารตัน์ บุษยวิทย์

952002972 นายปิยชาติ วงัมลู

952002973 นางสาวธีราภรณ์ พรหมอนันต์

952002974 นายพรพรหม เทพเรืองชยั

952002975 นายสราวุธ สวสัดี
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952002976 นายภทัพล แจง้บุตรศรี

952002977 นางสาวอุมาพร ภกัดีวงศ์

952002978 นางสาวจิราพร สอนสงัเสน

952002979 นางสาวปิยฉตัร   อินยะวิน

952002980 นายกิตติศกัดิ; สมทรง

952002981 นางสาวภศัรา แอสระ

952002982 นายบณัฑิต องคานนท์

952002983 นายรฐัพล อน้บณัฑิต

952002984 นายพงษกร ทศันะพงษ์

952002985 นายพฒันา วฒันากร

952002986 นายอศันัย ใจปลื2 ม

952002987 นางสาวนิภาพร กุลงเูหลือม

952002988 นางสาวจริญญา มุ่งม่าน

952002989 นางสาววชัราภรณ์ แกว้วงศ์

952002990 นางสาวอารยา จ่าโนนสงู

952002991 นางสาวเยาวเรศ กงัใช่งว้น

952002992 นางสาวพชัรินทร์ อินทรแ์กว้พะเนาว์

952002993 นายกานน ม่วงมณี

952002994 นางสาวยิ=งรกัษ์ น้อยศิริ

952002995 นายภาสกร เกวี

952002996 นายปรชัญา ลอยฟ้า

952002997 นายบญัชา ชวาลไชย

952002998 นางสาวธีรวดี ชมพุทธา

952002999 Mr.Amornchai Sukarom

952003000 นายวินัย อินทรกัษ์

952003001 นางสาวหนึ=งฤทยั พรหมวาที

952003002 นางสาวบุญมา กรายไทยสงค์

952003003 นายอภิวิชญ์ ทิพโชติ

952003004 นางสาวมนทกานต์ วิสุทธิแพทย์

952003005 นายเสรีไทย เสนาราษฎร์

952003006 นายสุรินทร์ วชัรสุรชยั
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952003007 นายศุภกฤต สินมา

952003008 นางสาวกนิสรา มากงาม

952003009 นางสาววนัเพ็ญ กาบทอง

952003010 นายเศวต ปานบุญ

952003011 จ่าสิบเอกชยัยะพนัธ์ กนักา

952003012 นางสาวธญัญรตัน์ สาปาน

952003013 นางสาวลกัษวีร์ เทพสิงห์

952003014 นางสาวอุษณีย์ ใจหา้ว

952003015 นางสาวอาภสัรา พืชพนัธ์

952003016 นายเอกนรินทร์ ปินทะนา

952003017 นางสาวทศวรรณ มั =นเมือง

952003018 นางสาวสุรีนาฏ กิจบุญชู

952003019 นางสาวเนตรวราภรณ์ มจัฉาน้อย

952003020 นางสาวศจีพรรณ สุริยาศศิน

952003021 นายธาํรงค์ ทวีกสิกรรม

952003022 นางสาวจามรินทร์ ศิริยนตการ

952003023 นายวิเชียร แกว้มณี

952003024 นายวุฒิวฒัน์ อนันตพ์ุฒิเมธ

952003025 นายเฟื2 อ คิดกิ=ง

952003026 นางสาววิชุดา ทองสุขมาก

952003027 นางสาวสุกญัญา แซ่โก

952003028 นายวิภาค วิวฒันานนท์

952003029 นายปริญภทัร รตันพงษ์

952003030 นางสาวประวีณา สว่างจิตต์

952003031 นางสาวกนัยารตัน์ จวนรุ่ง

952003032 นางสาวสิริลกัษณ์ เที=ยงธรรม

952003033 นายกาํพล โมลยัรกัษ์

952003034 นางสาวธนวรรณ สาระรมัย์

952003035 นางสาวชุมพิชา ภกัดีชาติ

952003036 นางสาวญาณิกา คลา้ยขาํ

952003037 นายพฤกษ์ วงศศิ์ริ
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952003038 นางสาววริษฐา บุญวิทยา

952003039 นายณฐักฤษฎ์ กาญจนาธิวตัณ์

952003040 นายเฉลิมชยั สุโข

952003041 นางสาวนพรตัน์ ศรีหริ=ง

952003042 นางสาวศิรินทิพย์ วุฒิวฒันา

952003043 นางดาริกา รตันบุรี

952003044 นางสาวอริยาภรณ์ นิตยว์ินันท์

952003045 นางสาวจุฑามาศ ภู่สวรรค์

952003046 นางสาวสุชารตัน์ บรรจงศิริทศัน์

952003047 นายพชัร วรรณายน

952003048 นางวรรณวิไล โพธิ;เดช

952003049 นางสาวกฤติกา คงเพ็ชร์

952003050 นางสาวบุญมา สามทองกลํ =า

952003051 นายจกัรพนัธ์ อภินันท์

952003052 นางสาวพรทิพย์ รุ่มนุ่ม

952003053 นางสาวศิริญญา เปรมจิตต์

952003054 นายทศัน์พล พวงกุหลาบ

952003055 นายพฒัณพงษ์ วาณิชยชาติ

952003056 นางสาวมทันพรรณ จิQวเจียม

952003057 นางสาวจุรีรตัน์ หนูคง

952003058 นายวทัธิกร นาถประนิล

952003059 นายเอกวุฒิ ทองบุญเรือง

952003060 นางสาววรรณวิสา ปานสมทรง

952003061 นางสาวรติกร วรรณบวร

952003062 นางสาวกฤติยา แกว้สุขโข

952003063 นางสาวอุทยัศร โสภากุล

952003064 นายวิจารณ์ เสนสกุล

952003065 นางสาวอิสรียย์า หาญพิพฒัน์พาณิชย์

952003066 นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ

952003067 นางสาวพิมพช์นก เทพโพธา

952003068 นางสาววศัยาภร สินพลู
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952003069 นางสาวกรรณิกา ศรีลยั

952003070 นางสาวนันทนา เรืองรงัษี

952003071 นางมธุสร ตนัตระกลู

952003072 นางสาวชชญา เผือกทอง

952003073 นางสาวฉตัรศิรินทร์ นาคหฤทยั

952003074 นางสาวญาณิสา สดุดีชีวิน

952003075 นางสาวกาญจนา เพ็งจรสั

952003076 นางสาวกิ=งกาญจน์ กรสุรตัน์

952003077 นายธนาเดช อสิพงษ์

952003078 นางสาวปรารถนา ประมวล

952003079 นางสาวสุวรรณี พิทกัษ์วินัย

952003080 นายฉตัรชยั มุ่งลา

952003081 นายฉตัรดาํรงค์ เชื2 อนาม

952003082 นางสาวพรดี สะสมบติั

952003083 นางสาวนิลุบล ลิปลั =ง

952003084 นายพิตรพิพฒัน์ สถิตวิทยา

952003085 นางสาวธญัชนก จงรกัไทย

952003086 นายธนิตสรณ ์ อินทรภาษิต

952003087 นางสาวพรปวีณ์ มลูศรีละ

952003088 นางสาวสุชาดา ปั2 นโฉม

952003089 นางสาวสุพรรณี ขอดเผือ

952003090 นายประเสริฐ วงศภ์ธูร

952003091 นางสาวปริญา รตันา

952003092 จ.ส.ต.หญิงกานตม์ณี นํ2าใจ

952003093 ว่าที=รอ้ยตรีอรรถพร ศรีเมฆ

952003094 จ.ส.ต.หญิงอณญัญา พรหมศิริ

952003095 นางสาวชาลินี สุทธิเดช

952003096 นายรงัสฤษดิ; ประกอบกิจ

952003097 นายศุภเดช อิสระบงัเกิดผล

952003098 นางสาวอรพรรณ อุทธสิน

952003099 นายเกรียงไกร เตชะเสนา
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952003100 นางสาววินิตดา ใยเมือง

952003101 นายกรุงสินทร์ ศรีโมรา

952003102 นายอิทธิพล ยรรยง

952003103 นายบญัญติั กาบขงิ

952003104 นายเอกรฐั สุวรรณเวช

952003105 นางสาวพรเพ็ญ หอมแก่นจนัทร์

952003106 นายธนพนธ์ เรือนสิทธิ;

952003107 นายธญัภิสิษฐ์ สวสัดี

952003108 นางสาวณฐัพร ปาลิวนิช

952003109 นางสาวสุนทรี แซลอ้

952003110 นางสาวอรพิมณฑ ์ พงษ์ประเสริฐ

952003111 นายเจษฎา กิตติภาณุกุล

952003112 นางสาวจนัทรเ์พ็ญ ภมิู=งเดือน

952003113 นางสาวชื=นฉตัร แซ่ลอ้

952003114 นางสาวธญันันท์ สินชยั

952003115 นางสาวชินากร สุวรรณประสิทธิ;

952003116 นายจารุวฒัน์ ปัทมโยธิน

952003117 นางสาวเนตรนพิท จนัทรเจริญ

952003118 นางสาวศุภกาณฑ์ นานรมัย์

952003119 นายยศพล ณ นคร

952003120 นายฉตัรชยั นิยะบุญ

952003121 นางสาวพชัรี ใสดี

952003122 นางสาวปุณณภา ถนิมมาลย์

952003123 นางสาวเพ็ญพสัตร์ บวักองทา้ว

952003124 นางสาวปัทมา แพมงคล

952003125 นางสาวเมธาวี สนัติคุณากร

952003126 นางสาวธิติมา วุฒิกุลานนท์

952003127 นายศราวุธ ไชยทองพนัธ์

952003128 นางสาวชนนิกานต์ บุญนาค

952003129 นายมฆัวงัส์ บุญนาค

952003130 นางสาวสุดารตัน์ คาํไฝ
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952003131 นายนิรติัศยั อินทโชติ

952003132 นางสาวพรทิวา มสัอดีู

952003133 นายธรรมนูญ มากเสมอ

952003134 นางสาวเยาวเรช  นามวิจิตร

952003135 นายจีรศกัดิ; พนัสนอก

952003136 นางสาวอาภาพตัร์ ชาญชยัมงคล

952003137 นางปิยาภรณ์ กวีภทัรนนท์

952003138 นางสาวอุบลลกัษณ์ เทียมทดั

952003139 นายดรณัภพ ดีอุดมวงศา

952003140 นางสาวนาฎพงษ์ ปัจฉิมา

952003141 นายพิศลย์ พรอ้มจรรยากุล

952003142 นางสาวชลิดา พุฒิทอง

952003143 นางสาวอญัชนา ดาํพริก

952003144 นางสาวสุภารตัน์ ลิจุติภมิู

952003145 นางกฤษณลกัษณ์ ยกชู

952003146 นายวรวุฒิ พึ=งพกั

952003147 นางสาวฐาปราณี มาดี

952003148 นางสาวภิญพรรณ สาครศิริ

952003149 นางสาวจีรพรรณ สมตน

952003150 นางสาวโสภิดา วายุพฒัน์

952003151 นางสาวทิพารตัน์ สุนทรศารทลู

952003152 นางสาววีรวลัย์ หนูเกื2 อ

952003153 นางสาวจิราวรรณ อาํไพจิตร

952003154 นางสาวสุธินี ทองหยบิ

952003155 นางสาวอชัรา เสือจาํศิล

952003156 นางสาวพฒันาพร เงินหมื=น

952003157 นางสาวพรรณวดี สารบรรณ

952003158 นายชยัวฒัน์ สงูยิ=ง

952003159 นางสาวเขมมิกา ทบัทิมดี

952003160 นางสาวธาริณี แสงสง่า

952003161 นางสาวประวีพร ประสพเกียรติโภคา
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952003162 นายศราวุธ หวงัรวยนาม

952003163 นางสาวอนงนิตย์ ใจเกลี2 ยง

952003164 นางสาวฐิติมา จิระมานิต

952003165 นางสาวกาญจนาภา เอกคณาลกัษมี

952003166 นางสาวสุนทรารตัน์ ศกัดิ;ทอง

952003167 นางสาวธญัญก์มน ล่อกิจ

952003168 นายณฏัฐพร ไผ่ประดิษฐ์

952003169 นางสาวมรกต แซ่จิว

952003170 นางสาวพนิตนาฎ รอดสุด

952003171 นางสาวปภสัสรา พิพฒัน์พนัธุ์

952003172 นางสาวสวนีย์ ไกรเทพ

952003173 นางสาวรสกร มณีโชติ

952003174 นางสาวมณีรตัน์ บชูา

952003175 นางสาวพรทิพย์ ผลประเสริฐ

952003176 นางสาวชมพนุูท กรรณิการ์

952003177 นางสาวเกศณี นวลวฒัน์

952003178 นายณรงค์ คงดี

952003179 นายอาทร พิศาลอนุกลูกิจ

952003180 นางสาวปรศันียาภรณ์ ลิ2 มกุล

952003181 นายเสกสรร อินทุประภา

952003182 นางสาวธริษศา กล่อมสมร

952003183 นายชายชนท์ บุษยานุรกัษ์

952003184 นางสาววีราพร วชัรพงศช์ยั

952003185 นางสาวสุภารตัน์ เพชรสมุทร

952003186 นางช่ออญัชญั เอกธรรมสุทธิ;

952003187 นายรุ่งวิชา ไชยยศ

952003188 นายณฐัพล บา้นไร่

952003189 นายสุรพงษ์ เพ็ชรห์าญ

952003190 นางสาวสุพตัรา ปิยะจนัทร์

952003191 นางสาวพรเพ็ญ ทองมา

952003192 นายพลาวตัร พุทธรกัษ์
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952003193 นางสาวอุทุมพร เพ็ชรรุ่์งเรือง

952003194 นางสาวตีรณนัท์ เอกสมทราเมษฐ์

952003195 นางสาวประกายเพชร ธรรมศร

952003196 นางสาวพุทธวรรณ รตันพนัธ์

952003197 นางสาวพรทิพย์ เฟื= องวรวงศ์

952003198 นายกรกช พบประเสริฐ

952003199 นางสาวพรรณวดี พลูสวสัดิ;

952003200 นางสาวทิพพาวดี เลิศวิริยะวานิช

952003201 นางสาววุฒิพร ลกูบวั

952003202 นางสาวสายสิญจน์ ศรีวรรธนะ

952003203 ว่าที=รอ้ยตรีปรชัญานนท์ ครสาย

952003204 นายพรศึก ไวยจินดา

952003205 นางสาวสุภาพร ทะทืม

952003206 นางสาวอญัชุลี สิวินทา

952003207 นายพรเทพ พรไชยา

952003208 นางสาวอจัฉรา แสงอนุรกัษ์

952003209 นางสาวโรสนา รฐัการณัย์

952003210 นางสาวศศิธร คงหนู

952003211 นางสาวรุจิรา ศรีจนัทร์

952003212 นางสาวรฎัชญา เหล่าชินชาติ

952003213 นางพศัภสัสรณ์ กลิ=นระรวย

952003214 นายคมพิจกัษณ์ สงัขท์อง

952003215 นางสาวสุมณฑา  ก่อแกว้

952003216 นายศราวุธ ชนัษา

952003217 นายพรหมพล โกศลเศรษฐ์

952003218 นางสาวบุษยมาส เกษมพงษ์

952003219 นายสวรรค์ ภกัดี

952003220 นายก่อเกียรติ ฤทธิมนตรี

952003221 นายประสิทธชยั เดชขาํ

952003222 นางสาวบุณฑริกา พาภกัดี

952003223 นายจกัรพนัธ์ ใจเย็น
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952003224 นายกิตติพล ดว้งเจย้

952003225 นายราชการ ปรึกษาดี

952003226 นางสาวเนติกานต ์ วิรติกุล

952003227 นางสาวศิริวรรณ จนัจดั

952003228 นางสิริรตัน์ อินโองการ

952003229 นางนิตยา อินทา

952003230 นายวิศรุตม์ พ่วงเภตรา

952003231 นางสาวทศันีย์ ขนุชาญโหมด

952003232 นายวฒันา หอมหวล

952003233 นายรณกฤต ผลดี

952003234 นางสาววราภรณ์ วรดิษฐว์งศ์

952003235 นางกรรณิการ์ หงษ์ทอง

952003236 นางสาวนฤดี บุญชุม

952003237 นางสาวพิชามญชุ์ สว่างสุข

952003238 นางสาวดารารตัน์ รุ่งเรือง

952003239 นางสาวจรรยา ใช่ทอง

952003240 นายสมควร คลบัคลา้ย

952003241 นางสาวกิตติยา พชันี

952003242 นางสาวภทัรยา ปรีชาพานิช

952003243 นายจิรชยั ชื=นเจริญ

952003244 นางชญัญรชั  สรายนต์

952003245 นายพีรภพ พุ่มไพศาลชยั

952003246 นางเขมวดี หม่อมไหล

952003247 นางสาวกณภา ปรีชาพานิช

952003248 นางสาวกรเอก พนัธุท์อง

952003249 นางสาวธนาภา นาคทองแกว้

952003250 นางสาวทรรศวรรณ บุญเจริญ

952003251 นางสาวปัทมา นันติยะ

952003252 นางสาวยุรฉตัร เคียงศิริ

952003253 นางสาวจนัทนาวรรณ ขวญัยนื

952003254 นางสาววิราวรรณ์ บวัชุม

105



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952003255 นางสาวกิตติมา ทรพัยสุ์ข

952003256 นางสาวสายสุนีย์ มีภู่

952003257 นางสาวปิติมา ปิติเสรี

952003258 นางสาวจิราพร จนัทรวินิจ

952003259 นายธนวฒัน์ ธนพรรณสิน

952003260 นางอรกญัญา บวัพฒัน์

952003261 นางสาวม่านไหม ณ นคร

952003262 นายพิสิฐ วงษ์รตันสมบติั

952003263 นายภิธาน ทองศรีพงษ์

952003264 นายยุทธนา ราชรกัษ์

952003265 นายจตุรวิทย์ ศศิธรานนท์

952003266 นางสาวบุญมาดา บุญญคุณากร

952003267 นายอุดมพร ขนุอ่อน

952003268 นายสาโรช อภิวชัรกุล

952003269 นางสาวศศิธร สีสายชล

952003270 นางสาวปวริศา ปกพฒันกุล

952003271 นางสวิตตา  ปราณีธยาศยั

952003272 นางสาวอุรสา จาํปาทิพย์

952003273 นายวุฒิชยั เหล่าเลิศ

952003274 นางสาวจนัทนา เนียมพุ่มพวง

952003275 นางสาวอจัฉราพร รตันมณี

952003276 นางสาววาสนา จนัทรปุ์ก

952003277 นางสาวอรพิน กมลรตันโยธิน

952003278 นายพงษ์สิทธิ; นันทญา

952003279 นางสาววรรณา ถิ=นน้อย

952003280 นายมณฑล มะณีพนัธ์

952003281 นางสาวลภสัรดา ชุ่มจาํรสั

952003282 นางสาวอมัพร ดวงธรรม

952003283 นายวิทยากร จนัทรศ์รีบุตร

952003284 นายเกชา พลูสวสัดิ;

952003285 นางสาวสิริพร ทวีปัญญาภรณ์
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952003286 นางสาวดรุณี กลิ=นเกตุ

952003287 นายปฏพิทัธ์ วงศอ์นุการ

952003288 นางสาวนรานิษฐ์ วริศรตันกาญจน์

952003289 นางสาวบุษบา ศรีเทพ

952003290 นายณฐัพงศ์ แกว้ศรี

952003291 นางสาวณฐันรี สาํเร็จผล

952003292 นางสาวจิรกานต์ ชูตรงั

952003293 นายจตุรวิทย์ เชียรวิชยั

952003294 นายพีรพฒัน์ เฮิงโม

952003295 นางสาวชนาทิพย์ สุคนธจ์นัทร์

952003296 นางสาวชื=นสุมณ ทุเรียน

952003297 นางสาวศลิษา ใจสมุทร

952003298 นางสาวปาจรีย์ สิงหโ์ต

952003299 นางสาววราภรณ์ บวัเผื=อน

952003300 นายกฤษณก์มล ไชยบุญเรือง

952003301 นายธนวฒัน์ ดีปัญญา

952003302 นางสาวศศิธร นิสภา

952003303 นางสาวอณชัฌา เดชเสง้

952003304 นายวรสิทธิ ศรีบุญ

952003305 นางสาวศจีพรรณ แสงอ่อน

952003306 นางสาวชนิดา เขง่เฮง

952003307 นางสาวอรวลี เรืองจนัทร์

952003308 นางทิพยว์ิภา โชติเกียรติมนัส

952003309 นายดุลยพ์ิทกัษ์ พงษ์พานิช

952003310 นางสาวขวญัฤทยั ไตรพรม

952003311 นางสาวปรณฐั พรหมขนุทอง

952003312 นางจนัทรเ์พ็ญ เณรวงษ์

952003313 นางสาวกาญจนา จนัทรชิต

952003314 นายวรพล คหฏัฐา

952003315 นางสาวชารดี โพธิ;พุ่ม

952003316 นายคมกฤช โรจนนิมิต
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952003317 นางสรวงสุดา ตนัทวีวงศ์

952003318 นางชมพิศ แพมณี

952003319 นางสาวสายฝน ปะณะรกัษ์

952003320 นายคมสนัติ; พิชิตการณ์

952003321 นางสาวปิยะนุช กลางหมู่

952003322 นางสาววรุฬยุภา ทองกลม

952003323 นายปฏภิาณ อินหว่าง

952003324 นายบุญญฤทธิ; บุญโกมล

952003325 นายดิลก แตงทอง

952003326 นางสาวพรปวีณ์ ไพมณี

952003327 นายนราธิป ใจธรรม

952003328 นางสาวณชัชา เจริญรุ่งเรือง

952003329 นางสาวภราวดี หอมแยม้

952003330 นางสาวสุกญัญา จนัทรเ์จ็ก

952003331 นางสาวยุวธิดา เทพยศ

952003332 นางสาวนฎา ชาคริยานุโยค

952003333 นางสาววิชญาณ เจริญกุล

952003334 นางสาวอาทิตติยา ดวงสุวรรณ

952003335 นางสาวเธียรธิดา เหมพิพฒัน์

952003336 นางสาวกฤชมน ศรีลดัดา

952003337 นางสาววรรณฐินี แกว้ไทรยอ้ย

952003338 นายศุภวฒัน์ เกตุประทุม

952003339 นาวสาวจารุณี รงัสินธุ์

952003340 นางสาวศศิวิมล กวัสุวรรณ์

952003341 นางสาวนิภาพร นักจะเข้

952003342 นายต่อพงศ์ รกัผกา

952003343 นางสาวนํ2าฝน อินทนี

952003344 นางสาวนภาพร ใจสวสัดิ;

952003345 นางสาวศิริพร ศรสมัพนัธ์

952003346 นางสาวพิมพ์ แสนมะโน

952003347 นายสุภสิทธิ; ภภูกัดี
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952003348 นางสาวพนัธุทิ์พา ชา้งศิริ

952003349 นายปิยะบุตร ขวญัเมือง

952003350 นายมนตช์ยั ศรีเทพ

952003351 นางสาวพิมพพ์ร เหมพิพฒัน์

952003352 นายพรสิน ชื=นอุระจิตร

952003353 นางสาวธิดาพร เปรมสนธิ

952003354 นางสาวศิลนารถ นิยมสาํรวจ

952003355 นายธนาธิป จนัทรม์า

952003356 นายสุเมธ ภวูดลพิทกัษ์

952003357 นางสาวเกศินี ศิริเดช

952003358 นางสาววฤษสพร วิริยะประสาท

952003359 นางสาวสุนทรี แขถนอม

952003360 นางสาวอรรถยา พามา

952003361 นางจิราวดี  ญาติตาอิน

952003362 นางสาวทิพรกัษ์ วงษาดี

952003363 นางวนัทณี ศรีจนัทรนิ์ล

952003364 นางสาวสุภาพร สิรวณิชย์

952003365 นางนภาภรณ์ สมอ่อน

952003366 นายสุรศกัดิ; วฒันราช

952003367 นางสาวธนภรณ์ ทบัทิมศรี

952003368 นางสาวอรสา บุพโกสุม

952003369 นางสาวนงนุช ทบัทิมศรี

952003370 นางสาวนิภาพร กาญจนา

952003371 นางศมภสัสรา สุขศิริ

952003372 นายชูเกียรติ ทบัทิมศรี

952003373 นายจตุพล ทา้วบุญยนื

952003374 นางสาววริษฐา เมืองโคตร

952003375 นายวีรยุทธ์ เกื2 อกิ2 ม

952003376 นางสาวสุภาพร เตี=ยบวัแกว้

952003377 นางสาวสิริลกัษณ์ อตัระผดุง

952003378 นางสาวมยุนา พรหมสิทธิ;
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952003379 นายดีณห์ โอเจริญ

952003380 นางสาวอจัฉรา พาไทสง

952003381 นายอิสระ ตั2งสุวรรณ์

952003382 นางสาวสุวิมล สุขเกษม

952003383 นายนพรตัน์ สาํเภา

952003384 นางสาวพชัรินทร ์ ทองมาก

952003385 นางสาวอาจารีย์ ช่างประดบั

952003386 นางสาวอรพิน ตั2งกุลบริบรูณ์

952003387 นางสาวเอื2 อมพร สุมาลี

952003388 นางสาวพรรณิภา วงษ์วชิรโชติ

952003389 นางสาวเกศริน คงสืบชาติ

952003390 นางสาวนินาท บวัวงัโป่ง

952003391 นายทรงเกียรติ วิโรจน์กลูทอง

952003392 นางสาวทวีวรรณา ศรศิวรกัษ์

952003393 นางสาวชลธิชา ฤชุรุ่งเรือง

952003394 นางสาวพนิดา ศกัดิ;ศรี

952003395 นางสาวดนิตา จิตสว่างโศภิต

952003396 นางสาวธนัชพร ปรีชาชีววัฒน์

952003397 นายทวีศิลป์ วิโสภา

952003398 นางสาวพนัธุทิ์พา ตรีริยะ

952003399 นางสาวจุฬาภรณ์ วงศแ์กว้เขยีว

952003400 นางสาวศิริรตัน์ เมืองรี

952003401 นางสาวกมลา ณ วิเชียร

952003402 นางสาววนัวิสาข์ โอบอว้น

952003403 นายสลกัร พานา

952003404 นางสาวสุวรรณา ดอกกะฐินสด

952003405 นางสาวโศจิรา ทองตนั

952003406 นางสาวศศิธร แสงศิลา

952003407 นายอษัฏายุธ รอดพ่าย

952003408 นางสาวดารุณี กรพนัธ์

952003409 นางสาวป้อมเพชร พนาลิกุล
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952003410 นางสาวอรอุมา มีเสือทอง

952003411 นางสาววริยาภรณ์ พงษ์วราพฒัน์

952003412 นายสิทธิพงษ์ สุขยนื

952003413 นายวุฒินันท์ สุวรรณชาติ

952003414 นายธนาพงษ์ ยอดจนัทร์

952003415 นางสาวสุทธิชา ภวนาคโสภณ

952003416 นายสมชาย สุวรรณ

952003417 นายพีรสิฐ ลกัขษร

952003418 นางสาวอมัพร อิทธิประเสริฐ

952003419 นางสาวชมนาด ใจหา้ว

952003420 นางสาวสุจิตรา ศรีสองเมือง

952003421 นางสาวเย็นฤดี แกว้พิทกัษ์

952003422 นายกมลวิช ชาํนิ

952003423 นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่าย

952003424 นางสาวสุชาดา บุญนิยม

952003425 นางสาวณฐันันท์ เชิงกล

952003426 นายปิยะ สงัขกุล

952003427 นายอดิเทพ จกัรศรีพร

952003428 นางสาววิภาวี ศรีคาํภา

952003429 นายไชยนัต์ ประไพภกัดิ;

952003430 นางสุมนา กานธนาวฒัน์

952003431 นางสาวจกัรีพร สารนอก

952003432 นางสาววิชุตา ติ=งตอ้ย

952003433 นางสาวยุพิน ปั2 นประดบั

952003434 นางสาวสมปรารถนา สมินทรปัญญา

952003435 นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล

952003436 นายเดชา งามวงษ์

952003437 นายพชร อริยะสกุล

952003438 นางสาวธิดาลกัษณ์ แกว้คณู

952003439 นางสาวธนาลกัษณ์ แกว้คณู

952003440 นายวิชาญ คงสโรช
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952003441 นางสาวพชัรี ดีอินทร์

952003442 นางสาวพรชยา อมัพาผล

952003443 นายศุภกิตต์ ธีระนุกลู

952003444 นางสาวสุพชัรี คลา้ยขาํ

952003445 นางสาววชัราพร สุวรรณเตมีย์

952003446 นางสาวนิพทัธา ศรีวโร

952003447 นายสุมิตร เกตะสิทธิ;

952003448 นางสาววนันา สงวนศรี

952003449 นางสาววลัยนิ์ภา นาคสุข

952003450 นางสาวกนกพร ทองเครือ

952003451 นางสาวพนิดา แจง้ไพศาล

952003452 นางสาวอรวรรณ พวงสวสัดิ;

952003453 นายนพดล ตั2งวิเศษทรพัย์

952003454 นางสาวปรียาพฒั คงถาวร

952003455 นายปวีณ ศรีวิระ

952003456 นางสาวประภสัสร มณีรตัน์

952003457 นางสาวฐิติพร นิลรตัน์

952003458 นายพนัฤทธิ; กนัพยุง

952003459 นางสาวสุปราณี มั =งมี

952003460 นางสาวลลิดา ศรีวิชยั

952003461 นางสาวอริศรา ชีวาณิชย์

952003462 นางสาวธิติมา จาตุรนัตบุตร

952003463 นางสาวเพ็ญผกา น้อยศิริ

952003464 นายทวีศกัดิ; เมฆโพธิ;

952003465 นางสาวกมลรชัต์ ใจคาํสืบ

952003466 นางสาวยุพาภรณ์ ศิริโสม

952003467 นางสาวณฐัรดา อตัระผดุง

952003468 นายวฑัฒพงศ์ ศรีสุขใส

952003469 นางสาวเอกนภา ขาํโสภณ

952003470 นายศุภโชค แกว้สง่า

952003471 นางสาวอารดา พรหมเทศ
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952003472 นายนิลภทัร คงพ่วง

952003473 นายพิชยั จีนท่าไม้

952003474 นางสาวสาธิมา มั =นดี

952003475 นางสาวพิริยากร แกว้ธรรมชยั

952003476 นายณฐัวุฒิ เข็มเงิน

952003477 นางสาวกุสุมา เอี=ยมสาํอางค์

952003478 นางสาวสดใส อคัรมั =นคงวณิช

952003479 นายเอกรตัน์ พึ=งพร

952003480 นายจรุงชาติ หงสพ์ิพิธ

952003481 นายอนุศกัดิ; เดชแกว้

952003482 นายชนมเ์จริญ ธรรมมิโกมินทร์

952003483 นายธงรฐั ธรรมเจริญ

952003484 นางสาวธญัญว์รรณ ฐิติกุลรศัมี

952003485 นางสาวอติวณัณ์ มรรคประเสริฐ

952003486 นายณรงคฤ์ทธิ; ร่มพุดตาล

952003487 นางสาวอมรรตัน์ เอมอิ=ม

952003488 นางสาววรินธร  ไชยปัดชา

952003489 นายจรญูกิจ แมน้พิบลูย์

952003490 นายอิสระ พลจงัหรีด

952003491 นางสาวสุฑาทิพย์ งอกผล

952003492 นางสาวจุรีพร ศรีอินทร์

952003493 นายภพธร ตงัคณิตานนท์

952003494 นางสาวธนัยพร พลประสิทธิ;

952003495 นายเอกรินทร์ ยะกนัมลู

952003496 นายปริวรรต ณ สุวรรณ

952003497 นางสาวมนฤดี สุรพจน์

952003498 นางสาวสุนิสา เหมพนัธ์

952003499 นางสาวศิรประภา โคกโพธิ;

952003500 นางสาวอณัณริ์ตา พิบลูยฐิ์ติ

952003501 ว่าที=รอ้ยโทธาวิน เกษรสงัข์

952003502 นางศรีอาํไพ ดวงชื=น
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952003503 นางสาวสหสัชา นํ2าทิพย์

952003504 นางสาววรมน ศิลาสิทธิ;

952003505 นางสาวธนัชญา สาธุวงษ์

952003506 นางสาวสมทรง เย็นฉํ =า

952003507 นางณฐัธยาน์ ศรีสุวรรณ

952003508 นางภทัรภร  ผ่านคุม้ทอง

952003509 นางสาวนภพร อินจนั

952003510 นายวสนัต์ รตันกุล

952003511 นายศกัดิ;สิทธิ; อิ=มแมน

952003512 นายกิติศกัดิ; สุจริตธุระการ

952003513 นางสาวสวนีย์ บรรพจน์พิทกัษ์

952003514 นางทรงลกัษ์ ภวภตูานนท ์ณ มหาสารคาม

952003515 นางสาวธิดารตัน์ วงษ์พนัธุ์

952003516 นางสาวอรอุมา สู่ความดี

952003517 นายกิตติ เพลินจิตต์

952003518 นายกาํพล ธีรปัญญาวฒัน์

952003519 นางสาวปรียะวดี จนัทรส์วสัดิ;

952003520 นางสาวเยาวพา นมสัศิลา

952003521 นายวชัระ พิมพป์ระเสริฐ

952003522 นางสาวชลชนก ทะเลน้อย

952003523 นางสาวพิมพน์ภา อมฤตวรชยั

952003524 นายสราวุฒิ จินตนุกลู

952003525 นายกมล มาตยภธูร

952003526 นางสาวเมรินทร์ บุญอินทร์

952003527 นางสาวกาญจนา หิรญัเกษตร

952003528 นางสาวฐานวีร์ คุ่มเคี=ยม

952003529 นางอภิชญา หนูทวี

952003530 นายภาณุวตัร ใสประเสริฐ

952003531 นางสาวสวรรยา เหลื=อมลํ2า

952003532 นางสาวนุชนาฏ สุขเอม

952003533 นางสาวอารยา เอกธรรมสุทธิ;
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952003534 นายต่อศกัดิ; เวียงสมุทร

952003535 นายพรเทพ ยงัทิพย์

952003536 นางสาววิยะดา โตอดิเทพย์

952003537 นางสาวอลิสรา ศิริวุฒิ

952003538 นางศิยาภรณ์ ชื=นกุศล

952003539 นางสาวทวินเทวี พ่วงรบั

952003540 นางรินรดา เบ็ญจขนัธ์

952003541 นางสาวภาวิดา น้อยปั=น

952003542 นางสาววิไลลกัษณ์ ใหม่วงษ์

952003543 นายธนบดี เกื2 อกลูประชา

952003544 นายจีรศกัดิ; นิลอุบล

952003545 นายปวิช สนั=นเมือง

952003546 นายกรรณเกษม วสนัตวิษุวตั

952003547 นายเมธา ทองเจิม

952003548 นางสาวสาวิตรี ทรงเจริญ

952003549 นางสาวอจัฉรา แซ่ว่อง

952003550 นางสาวฐาปณีย์ ศรีวิสุทธิ;

952003551 นายพากเพียร พชัรพจนากรณ์

952003552 นางสาวสิริสุดา หนูทิมทอง

952003553 นางสาวณฏัฐนันท์ สุดเสน่หา

952003554 นางสาววราภา แดงอินทวฒัน์

952003555 นางสาวนภาพร เชื2 อฉํ =าหลวง

952003556 นางสาวสุธาดา ปราณิคม

952003557 นายองอาจ อิทธิสิริศกัดิ;

952003558 นางสาวจีรนันต์ ไชยงาม

952003559 นายคธาวุธ เทศนิยม

952003560 นางสาวฐิติกร รตัตากร

952003561 นางสาวพรพิมล คงศิลป์

952003562 นางสาวพชัราลกัษณ์ สุวรรณ

952003563 นางสาวอรวรรณ แก่นแกว้

952003564 นางสาวเสมือนทิพย์ ศิริจารุกุล
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952003565 นางสาวประภสัสร สุขจีระเดช

952003566 นายสมบลูณ์ สงัวรณ์

952003567 นายฐิติโรจน์ รินรส

952003568 นางสาวเมธิณี กนัทรารมย์

952003569 นางสาวพิชญสิ์นี  ศรีสวสัดิ;

952003570 นางสาวปริยาภรณ์ วรรณยศ

952003571 นางสาวจรสัพรรณ เนตรหิน

952003572 นายบุญฤทธิ; จาํปาเงิน

952003573 นายฐิติพนัธ ์ กุลศิริ

952003574 นางสาวนันทวนั ธนะศรีสุธารตัน์

952003575 นางสาวชนมนิ์ภา สิงหพล

952003576 นางสาวติรารตัน์ ศรีศรศาสตร์

952003577 นางสาวมาริสา นวลงาม

952003578 นางสาวกาํไลทอง อ่อนสีนิล

952003579 นางสาวภทัรวดี วงศว์านิช

952003580 นางกานตสิ์นี ภกูนั

952003581 นางสาวอมรรตัน์ สิงหา

952003582 นายวีระศกัดิ; ทิพยว์งศ์

952003583 นายวชัระ ชโลธร

952003584 นางสาวทธัชาวรรณ ศิริยงค์

952003585 นางสาวกลัยร์กัษ์ ทบัทอง

952003586 นายกฤษณ์ สวสัดิ;ฤทธิรณ

952003587 นางสาวสุชาดา มุกดาสนิท

952003588 นางสาวพชัรภรณ์ พรหมบุตร

952003589 นายภานุพนัธ์ สจัจาธรรม

952003590 นางสาวสุภาพร วิทรูกิจวานิช

952003591 นายทศพล  ยิ=งรมัย์

952003592 นายอภิชาต กรรมสิทธิ;

952003593 นายทวิทย์ บวัทอง

952003594 นางสาวสุกลัย์ เจริญกุล

952003595 นางสาวกนกพร ปผูา้
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952003596 นางสาวภทัรวดี จตัตานนท์

952003597 นายปริทศัน์ สุทธิวรกุลพงษ์

952003598 นายอรุณ ยางงาม

952003599 นางสาวจุรีรตัน์ พรพิทกัษ์

952003600 นายประสิทธิ; นาคชู

952003601 นางสาวณิชาภทัร บุญตามช่วย

952003602 นางสาวศิริมาศ ภวูเจริญพงศ์

952003603 นางสาวมนตฤ์ดี ประกิจวฒันากุล

952003604 นางสาวปทุมพร พิบลูยผ์ล

952003605 นายณุรฏัฐ์ โชติมา

952003606 นางสาวเพชรรตัน์ คาํซื=อตรง

952003607 นายภาณุศกัดิ; มลูศรี

952003608 นางสาวอรนุช ชะโน

952003609 นางสาวหนูจนัทร์ ป้องกนั

952003610 นางสาวชลิตา อินศร

952003611 นายทวชั พุ่มวงษ์

952003612 นางสาวศุภลกัษณ์ ยะแสง

952003613 นางสาวสุภสร พวงบุบผา

952003614 นางสาวพิมพช์นก ไพรีพินาศ

952003615 นางสาวภทิัรา เตียตรงจิตรมั =น

952003616 นายสิทธา พงษ์ศกัดิ;

952003617 นายจกัรพงษ์ คงช่วย

952003618 นายศุษิระ บุตรดี

952003619 นายครรชิต แสนอุบล

952003620 นางสาวกมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ์

952003621 นายทรงลกัษมณ์ วิโรจน์รตัน์

952003622 นางสาวกญัจน์รชัต์ พิมพจ์าํปา

952003623 นางสาวปริตา โยธาพิทยากุล

952003624 นายภทัรวิทย์ อยูว่ฒันะ

952003625 นายเจน จนัทรสุภาเสน

952003626 นางสาวอุมาพร สอยเหลือง
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952003627 นางสาวพชัริน บวัทอง

952003628 นางสาววรงรอง ทตัราคม

952003629 นางสาวอจัฉรา ตั2งวานิชกพงษ์

952003630 นางสาวณฐัญดา กาฬบุตร

952003631 นางสาวช่อลดัดา บวัทอง

952003632 นางสาวจิราวลัย์ ภแูสงสั =น

952003633 นายดนุพล แกว้ศรีมล

952003634 นายวิทยา กลีบเมฆ

952003635 นางแสงเดือน สิทธิศกัดิ;

952003636 นางสาวเกตุวดี พฤกษ์พฒันพงศ์

952003637 นางสาวเรไร ประกอบผล

952003638 นางสาวชวนพิศ เรืองจรสั

952003639 นางสาวเจนจิรา พิมพการ

952003640 นายธนาวิทย์ หมายทรพัย์

952003641 นางสาวจิตตเกษม เชื2 อคง

952003642 นายประทีปภทัร สีหานาม

952003643 นางสาวธนาพร โฆสิตเสวี

952003644 นางสาวมนัสนันทน์ นิรนัตรตัน์

952003645 นางสุวรรณี คู่โนรมัย์

952003646 นางสาวนิชธิมา อ่อนจินดา

952003647 นายปริญญา วงศอ์นุ

952003648 นางสาวบุษราภรณ์ จรดล

952003649 นางสาวทวีสุข ถาปันแกว้

952003650 นายประเสริฐศกัดิ; บุตรสา

952003651 นายณฐัวุฒิ กรกาํจายฤทธิ;

952003652 นายราชนัย์ พฒันศกัดิ;

952003653 นางสาวนภาพรรณ โลววิวฒันกุล

952003654 นางสาวดวงใจ เจริญรวย

952003655 นางสาวอชิตา จะบงั

952003656 นางสาวสุกญัญา ดวนสนัเทียะ

952003657 นางสาวนิติญา คุม้ไพร

118



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952003658 นายราเชณ คณะนา

952003659 นางสาวกชพร อ่อนอภยั

952003660 นายชชัวาลย์ เติมศรี

952003661 นางสาววิชุนีย์ ศรีสะอาด

952003662 นายวชัรพงษ์ วีระวฒัน์

952003663 นางสาวเมทิกา ตะเวทีกุล

952003664 นางสาวธรนันท์ จนัทรสวสัดิ;

952003665 นางสาววิชุณี สารสุวรรณ

952003666 นางสาวภตัติญา แกว้สี=ดวง

952003667 นายธนาวฒัน์ วารีสมานคุณ

952003668 นางสาวมณฑิตา พดูสงคราม

952003669 นายสุพล สอนสมนึก

952003670 นางสาววราภรณ์ ขนานไพร

952003671 นางสาวดรุณี สียานเก็ม

952003672 นายภคิน สีลานนท์

952003673 นางสาวภาณีดา สุขไสย

952003674 นางสาวดาราวรรณ ชมวิจิตร

952003675 นายมานพ กองอุ่น

952003676 นายนฤมิต โอบอว้น

952003677 นางสาวงามทิพย์ คาํกลดั

952003678 นางสาววรรณภา สงดั

952003679 นางสาวพรปวีณ์ ช่วงฉํ =า

952003680 นางกลัยาณี ธนาสุวรรณ

952003681 นางสาววริษา อมรฤทธิ;

952003682 นางสาววนนันท์ เตมีศกัดิ;

952003683 ว่าที=ร.ต.กิตติพงษ์ เกิดน้อย

952003684 นายณฐัเศษฐ์ ศรีเล็กดี

952003685 นายวิเชียร ทองเกลี2 ยง

952003686 นางสาวหฤทยั แสงจรสัวิชยั

952003687 นางสาวธิติมา โกลากุล

952003688 นางสาวมาลยัภรณ์ บุตรดี
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952003689 นายณรณั กอเกรียงไกรกุล

952003690 นายโอภาส เลศกัดิ;

952003691 นางสาวนันทิตา เพชราภรณ์

952003692 นางสาวอุรพี กาญจนชม

952003693 นางดวงจิต ยะตา

952003694 นางสาวศิวภรณ์ ทวีแสง

952003695 นางสาววชัรินทร์ มีชนะ

952003696 นายสุระเดช วงษ์ศรีทา

952003697 นางสาวจารุณี ศรีหารกัษา

952003698 นางสาวเจนตา แกว้ไฝ

952003699 นางสาวภณัทิยาพร ดาวเรือง

952003700 นางสาวจุไรรตัน์จินดา อรรคนิตย์

952003701 นางสาวสุภมรลคัน์ สมบรูณพ์งษ์

952003702 นางสาวปทุมมาวดี กุลวฒันะไพศาล

952003703 นางสาวชุลีพร นาคพวง

952003704 นางสาวศุภพิชญาพร ปัญญา

952003705 นางสาวนุชจรี ตนัทนาภรณกุ์ล

952003706 นางสาววราพร ไชยมา

952003707 นางสาวมะลิดา ชูรินทร์

952003708 นางพิมพภ์คั ภทัรนาวิก

952003709 นางสาวมนัสวี พฒันกุล

952003710 นางสาวศิรินันท์ สุวรรณนิจ

952003711 นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ

952003712 นางสาวปิยาภรณ์ สุขะวิริยะ

952003713 นายณฐยศพงษ์ ฉวีวรรณ

952003714 นายอศัวราช กุศลชู

952003715 นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา

952003716 นางสาวจิราณี ตั2งพรโชติช่วง

952003717 นายรชักร นิลผาย

952003718 นายศรายุทธ สีจร

952003719 นางสาวรตวิสา ปาลินทร
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952003720 นางสาวณฐอร สุขแสงเนตร

952003721 นางสาวอมัพา แกว้จงประสิทธิ;

952003722 นางสาววิมลนารถ ประดบัเวทย์

952003723 นางสาวปราณีรตัน์ แสงเกษตรชยั

952003724 นายธนวฒัน์ ประไพ

952003725 นางสาวดารินทร์ แซ่ตั2ง

952003726 นางสาวจิราภรณ ์ เชยกระสินธุ์

952003727 นายปกรณ์ ศกัดิ;ศรี

952003728 นางสาวนิภาภรณ์ ดู่ป้อง

952003729 นายจิรศกัดิ;  หมู่โยธา

952003730 นางสาวนฤมล นันทรตันสกุล

952003731 นางสาววิศรุตา อฐันาค

952003732 นางสาวจุฑารตัน์ จนัทรโ์สม

952003733 นางสาวยุพาภรณ์ อริยสุระ

952003734 นางสาววรภา นาเมือง

952003735 นางสาวสนธยา สาํเภาทอง

952003736 นางสาวพิชญสิ์นี อภิวงคง์าม

952003737 นางสาวยุวดี อริยสุระ

952003738 นางสาวนวินดา ณ นคร

952003739 นางสาวเมทินี พรหมสุรินทร์

952003740 นางสาวสุรางค์ พุ่งโตมร

952003741 นายภาสวิชญ์ รุ่งเรือง

952003742 นางสาวอารยา ท่าไครก้ลาง

952003743 นายศุภชยั ตนัยาลกัษณ์

952003744 นายวริษฐ์ สิงขรรตัน์

952003745 นางสาวชลิตา พิจิตร

952003746 นางสาวหทยัรตัน์ โล่ประดิษฐ์

952003747 นายธเนศ รกัษา

952003748 นางสาวนวินดา ซื=อตรง

952003749 นางสาวชุลีกร ระวิโรจน์

952003750 นางสาวจุฑารตัน์ ระวิโรจน์
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952003751 นางสาววิภาวรรณ กองเกตุ

952003752 นางสาวจิรนันท์ จนัทรเ์จริญ

952003753 นายนิติพฒัน์ สุทธิชนโสภากุล

952003754 นางสาวอนัญญา อคัรนาวินวงศ์

952003755 นายสุภาพ ไสรเพ็ชร

952003756 นายอภิชล กา้นธงชยั

952003757 นายเจษฎา บุณยะนิวาศ

952003758 นางสาวชมพนุูท บุญราชแขวง

952003759 นายสมนึก ฉั =วประดิษฐภ์ณัฑ์

952003760 นายเฉลิมพงษ์ เรือนเย็น

952003761 นางสาวพฤกษา พึ=งจิตตป์ระไพ

952003762 นายตนัติกร ศิริอางค์

952003763 นางลกัษณีย ์ บุญขาว

952003764 นางสาวรมัณีย์ พระโคตร

952003765 นายเดี=ยว อภยัราช

952003766 นายธนโชติ ว่องไว

952003767 นางวรรณเพ็ญ มั =งเขตแขวง

952003768 นางสาวสุวดี กนัภยั

952003769 นางวรวลญัช์ สุปัจชา

952003770 นางสาวชลธิชา ถวิลไพร

952003771 นางสาวธภทัร ม่วงเกลี2 ยง

952003772 นางสาวจุฑารตัน์ เชื2 อพงษ์

952003773 นายปริญญา ดลมินทร์

952003774 นายธีระวฒัน์ ไกรฤกษ์

952003775 นางสาวดวงหทยั คชเสนี

952003776 นายไพโรจน์ องัการกุล

952003777 นายธนัญชยั บุญหนัก

952003778 นายศิลา เส็งพานิช

952003779 นายสุรพงษ์ ตนัติวงศ์

952003780 นางสาวรวิวรรณ สนัตา

952003781 นางสาวรตันวดี เศรษฐจิตร
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952003782 นางศรญัญา ภาษี

952003783 นางสาวปิยะพร ปะระมะ

952003784 นายวชัรชยั นิลผึ2 ง

952003785 นางสาวณฐัชนันทพ์ร ยิ2 มเผือก

952003786 นางสาวเฉลิมวรรณ ศศิภทัรกุล

952003787 นายอภิชาติ  พุฒพวง

952003788 นางสาวสมปรารถนา โสวรรณะ

952003789 นายรงัสรรค์ แกว้คาํลา

952003790 นายสนัวิช แกว้มี

952003791 นางศิริลกัษณ์ มาปง

952003792 นางสาวพจนมาศ รกัมณี

952003793 นางสาวธญัญรตัน์ ทวีนุต

952003794 นางสาวอรพรรณ พงศพ์งนั

952003795 นายอิทธิพทัธ์ สุยะ

952003796 นางสาวพรธนา พงษ์ดง

952003797 นางสาวชาคริยา ชุมศรี

952003798 นายอรรรณวฒัน์ เรืองสุข

952003799 นางสาวรตันาภรณ์ อินทนานนท์

952003800 นางสาวสุธาสินี มหามิตร

952003801 นางสาวเสาวนิตย์ จนัทรส์วสัดิ;

952003802 นางสาวจินตนา จาํปาเทศ

952003803 นายปรียภทัร ์ แสงโนรี

952003804 ว่าที=เรือตรีสรวรรธก์ ไชยาวรรณ

952003805 นางสาวสุรภา เหมมาลา

952003806 นายเฉลิมชยั อินทรกาํแหง

952003807 นางสาวชนกนันท์ ชุ่มศิริ

952003808 นายปัญญา ไตรรตันา

952003809 นายถวิล จุลทศัน์

952003810 นางสาวมยุรี นาสา

952003811 นางสาววิไลวรรณ เขื=อนแกว้

952003812 นางกญัญารตัน์ หมวกสงัข์
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952003813 นางวฤนดา เผ่าศิริ

952003814 นางสาวพจนา เหลือโกศล

952003815 นางสาวรุ่งนภา เวียงสงค์

952003816 นางสาววิมลยา เนื2 อทอง

952003817 นายโสภณ เจียรเจริญ

952003818 นางสาววลัวิษา ปิติมาตร์

952003819 นางสาวกุสุมาวดี กลา้เชี=ยว

952003820 นางสาวรุ่งฤดี เพชรโพธิ;ทอง

952003821 นางสาวขวญันาง ชูเพชร

952003822 นายวิทรูย์ ยวงสะอาด

952003823 นางสุชาดา สุจริต

952003824 นางสาวศิริลกัษณ์ มลอุ่น

952003825 นางสาวดวงกมล วรรณะวีระโชติ

952003826 นายคมสนั ทะกนั

952003827 นางสาวรตวรรณ   อยูเ่มือง

952003828 นางสาวนรมน วรรณวิจิตร

952003829 นางสาวสายใจ แสงแจ่ม

952003830 นางสาวจริยา ปัดถานะ

952003831 สิบเอกสราวุธ โกญจนาท

952003832 นางสาววิทยาพร อินต๊ะเสา

952003833 ว่าที=รอ้ยตรีหญิงอริศรา ดว้งช่วย

952003834 นายจกัรกฤษณ์ สุคนัธรตัน์

952003835 นางสาวจุฑามาศ ธีวีระปัญญา

952003836 นางสาวชลชนก บุญมา

952003837 นางสาววนารี จิตธรรม

952003838 นายธีรทศัน์ บาํเหน็จพนัธุ์

952003839 นางสาวยุพาวดี สวสัดิ;เมือง

952003840 นางสาวนันทนี ถินจนัทร์

952003841 นางธารินี พินเที=ยง

952003842 นางสาวนันทิรา สุภาสยั

952003843 นางสาวจรสัศรี นิยมศิลป์
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952003844 นางสาวนวมินทร์ นิยมศิลป์

952003845 นางสาวศุทธินี เมฆประยรู

952003846 นายพฤธิพงค์ พิศาลวชัรินทร์

952003847 นางสาวอรอุมา บุญมี

952003848 นายจตุโชค แหวนเพชร

952003849 นางสาวดริณธร เติมเจิม

952003850 นางสาวณฐักฤตา ทองมลู

952003851 นางสาวบุตรช์ล สุวรรณลพ

952003852 นายไฟซอล ยโูซะ

952003853 นางวิภาวรรณ ฉิมวรรณ

952003854 นางสาวอารีรตัน์ บุญมณี

952003855 นางสาวรพีพร  ระวิพนัธ์

952003856 นางสาวมะลิวลัย ์ มีฉวี

952003857 นางสาวปนิดา ตาเอ็น

952003858 นางสาวพนอศรี ศรีวิโรจน์

952003859 นายสุเทพ บวักลบั

952003860 นางสาวอุชุกร ประดุจพรม

952003861 นางสาวอิษยา ภู่สิทธิกุล

952003862 นางสาวอโณทยั มณีวลัย์

952003863 นายกรกต มีเชาว์

952003864 นางสาวสาวิตรี ศิลาจนัทร์

952003865 นางสาวรชักร คหูาทองเจริญ

952003866 นางสาวนงนุช เขื=อนแกว้

952003867 นาวสาวนิธิตา สวสัดิ;รกัษา

952003868 นางสาวศกลวรรณ อรณัยะนาค

952003869 นางสาวงามจิตร ดวงดี

952003870 นางสาวศรินธร รตันชวานนท์

952003871 นางสาวพรพรรณ วิชยัดิษฐ

952003872 นายวสนัติ; สายทอง

952003873 นางสาวภทัรานุช ผงสุข

952003874 นายอธิชยั เกิดบวัเพชร
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952003875 นางสาวประไพพร อุ่นโพธิ;

952003876 นางสาวเบ็ญจมาส นาควงษ์

952003877 นางสาวยุวพร วิชยัดิษฐ

952003878 นางสาวปิยวรรณ มาตราช

952003879 ส.ต.ต.ณฐัพงษ์ วรหลา้

952003880 นายชาตรี คงแป้น

952003881 นางสาววชัราภรณ์ ชนะเคน

952003882 นายวชัรพิพฒัน์ สิมมา

952003883 นางสาวชุตินธร บวัทอง

952003884 นางสาวสุพรรณวิภา เนตรสว่าง

952003885 นายจกัรพนัธ์ ชยัสิทธิ;

952003886 นายชูพนัธ์ สงัเนตร

952003887 นางสาวหทยัรตัน์ ช่องขนัปอน

952003888 นางสาวขนัทอง นวลนุช

952003889 นางสาวพรสุรางค์ จมัปาสุต

952003890 นายรฐัภมิู ชยัรงัษี

952003891 ว่าที=รอ้ยตรี นิยม ทองเหมือน

952003892 นางสาวสนิทพรรณ กลิ=นจนัทร์

952003893 นางสาวอจัฉรา อินทสุภา

952003894 นายจิรฏัฐ์ งนัลาโสม

952003895 นางสาวสุดารตัน์ สปัสาร

952003896 นางสาวองัคณา ปวนสุรินทร์

952003897 นางสาวนริศรา เชิ=อพุทธ

952003898 นางสาวอญัชลี พลอยเพ็ชร

952003899 นางสาวนิภาพร อาจองค์

952003900 นายชาคริต อุตรพงศ์

952003901 นางสาวนุชสรา อสิพงษ์

952003902 นางสาวชยุตรา สุวรรณธาร

952003903 นายหาญ แสงโชติ

952003904 นางสาวสุนิสา ศิริอุดม

952003905 นางสาวขนิษฐา วิชยัดิษฐ์
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952003906 นางสาวจริยา สุดกระโทก

952003907 นายเสรี เสือกระสงั

952003908 นางสาวจนัทรเ์พ็ญ ตนัเจริญ

952003909 นางสาวกุลวรรณ โสตถิกุล

952003910 นางสาววิภาพรรณ ฉิ2 ม

952003911 นางสาวยุพาภรณ์ รถทอง

952003912 นางสาวจรรยารกัษ์ อินทรประเสริฐ

952003913 นางสาวหยาดฝน ชินโสภณทรพัย์

952003914 นายรงัสรรค์ รศัมีฤกษ์เศรษฐ์

952003915 นางสาวอชันีญา มีทรพัยท์วีกลู

952003916 นายสิทธิชยั คุณานันทกุล

952003917 นางสาวรติรตัน์ เขยีวมีส่วน

952003918 นายธเนศ แมน้อินทร์

952003919 นายเพิ=มวิทย์ สุขโสตร์

952003920 นางสาวสุภวรรณ กงภธูร

952003921 นางสาวอุไร บางยี=ขนั

952003922 นายประกอบ สุทธิกาโมทย์

952003923 นายฐิติพงษ์ ไพรธรฤทธิ;

952003924 นางสาวจนัทรทิ์วา อินตา

952003925 นางสาวธิรดา สุขธรรม

952003926 นางขนิษฐา กลํ =ากลา้

952003927 นางสาวธนัยช์นก ทองตนั

952003928 นางสาววรางค์ รามบุตร

952003929 นางอุษา ปกติจิต

952003930 นายเฉลิมพล แกว้น้อย

952003931 นางสาววาสนา จรญูศรีโชติกาํจร

952003932 นางสาวจริยาพร สงัขรตัน์

952003933 นายสมบติั วานิชชินชยั

952003934 นางสาวอนันทยา แสนสวสัดิ;

952003935 นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์

952003936 นางสาวสรวรรณ พ่วงแสง
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952003937 นางสาวนพวรรณ ทบัทอง

952003938 นางสาวหทยัภทัร  เฉลิมพนัธ์

952003939 นางสาวประไพพิศ นิ=มพินิจ

952003940 นางสาวปัญญวลี คลา้ยเรือง

952003941 นางสาวนฤมล ธนศรีภกัดีกุล

952003942 นางอารีรตัน์ ชูพนัธ์

952003943 นายเอกชยั ไชยจิตร

952003944 นางสาวอนันธิตรา ดอนบนัเทา

952003945 นางสาวนนทพร จาํปาวนั

952003946 นางสาวภชัราพร สงัฆะโณ

952003947 นางสาวศิรประภา อุทานันท์

952003948 นายพิทยา เพ็ชรยงัพลู

952003949 นางสาวมิทิตา ขาํกลิ=น

952003950 นางสาวพชัรี พระสงฆ์

952003951 นางสาวธญัญรตัน์ พรมภิชยั

952003952 นายอมรเทพ เกื2 อดว้ง

952003953 นางสาวภาวิณี อินนาค

952003954 นางสาวสุภาพร สมบรูณป์ระเสริฐ

952003955 สิบโทจิตรกร พิทองจา

952003956 นางสาวพนัธภรณ์ สุภคักาญจน์กุล

952003957 นางสาวจริญญา นักคุ่ย

952003958 นางสาวปัทมาพร ปันทิยะ

952003959 นางสาวองัคณา ราชนิยม

952003960 นางอมรรตัน์ นิยะกิจ

952003961 นางสาวสุมิตรา นุ่มมีศรี

952003962 นายชชัดล ดนตรี

952003963 นางสาวองัคว์รา มหมติั

952003964 นายกมลพนัธ์ เกิดมั =น

952003965 นางสาวชลธิชา กมลกลาง

952003966 นาวสาววราภรณ์ ชยัวินิจ

952003967 นายปิยะพงศ์ ภมิูประพทัธ์
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952003968 นางสาวจนัธร ชุมศรี

952003969 นายเมธา วิชิต

952003970 นางสาวกิ=งกาญจน์ พวงประโคน

952003971 นางสาวอรวรรณ คงสุขโข

952003972 นางสาวจารุภา กมลบรูณ์

952003973 นายเอกชยั ศรีสุข

952003974 นางสาวรุ่งนภา ตาอินทร์

952003975 นางสาวโสภิดา ลพัธิโสภณ

952003976 นางสาวชโลบล ชยันิคม

952003977 นายผจญพร เสียงสกุล

952003978 นางสาวกวินวณัณ์ กาฬดิษฐ์

952003979 นางสาวอณัริศฎา แกว้เหล็ก

952003980 นางสาวจิรชัญา โสมรกัษ์

952003981 นางสาวอมราพร ศรีพวัเจริญ

952003982 นายสุรตัน์ หงษ์สิบสอง

952003983 นายพรศกัดิ; แสนแกว้

952003984 นางสาวจิรทิตา เตชะเสน

952003985 นางสาวไพศิษฐฏ์า กมลคุปติภกัดี

952003986 นางวิชชุตา บวัคลี=

952003987 นายจิตรกร เอมพนัธ์

952003988 นางสาวเสาวลกัษณ์ ทว้มทอง

952003989 นางสาววิจิตรา พีรฉตัรวุฒิกุล

952003990 นางสาวชุติมา เภตรา

952003991 นางสาวสุพรรณี ลิตโต

952003992 ว่าที=รอ้ยตรีปรเมศวร์ ราชพรหมมินทร์

952003993 นายบรรทดั มะลิวลัย์

952003994 นายปิติพฒัน์ บุตรโคตร

952003995 นางสาวภุมรินทร์ คาํเดชศกัดิ;

952003996 นายศุภฤกษ์ ลายประวติั

952003997 นางสาวกลัยพร นีละภมร

952003998 นายพีระยุทธ อินกลํ =า
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952003999 นางสาวทศันีย์ โพธิ;ทอง

952004000 นายอนุวตัร มณีวงศ์

952004001 นายสุวรรณ เปรมปรีดิ;

952004002 นางสาวรตันา ไพศาล

952004003 นางสาวฐิติยา ฟมูั =น

952004004 นางสาวจรรยารตัน์ ชาํนาญวาด

952004005 นางสาววลยันุช สกุลนุ้ย

952004006 นางสาววรานิษฐ์ บลัลงักโ์พธิ;

952004007 นายกมลศกัดิ; คงศรีเจริญ

952004008 นางสาวมาริสา ยรูะสิทธิ;

952004009 นางมณีวรรณ บรรลุศิลป์

952004010 นายนบ ศรีจนัทร์

952004011 นายวุฒิพงษ์ กนัราช

952004012 นายรฐันันท ์ พงศว์ิริทธิ;ธร

952004013 นายธีรวุฒิ กุลจิรารกัษ์

952004014 ว่าที=รอ้ยตรีธรรมรตัน์ มินา

952004015 นายเรืองฤทธิ; คงอยู่

952004016 นางสาวนุชรี อาบสุวรรณ

952004017 นางสาวนํ2าฝน เอี=ยมวิริยาวฒัน์

952004018 นางสาวสุธาศิณี สุทธิรกัษ์

952004019 นายอดิศกัดิ; หวงัจิตต์

952004020 นางสาวจุไรรตัน์ ระงบัพิศม์

952004021 นางสาวปณิดา เวทการ

952004022 นางสาวสุนิสา ธนูศิลป์

952004023 นายศรณัย์ เจริญศรีเมือง

952004024 นางสาวศศิธร ธนูศิลป์

952004025 นางสาวสราวตรี สุขสงูเนิน

952004026 นางสาวพิมพาภรณ์ นวลมี

952004027 นายกิตติพร ปทุมทอง

952004028 นางสาวพรทิพย์ ฉิมทิน

952004029 นายชวลา ตนัตรตันพงษ์
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952004030 นางสาวสุกญัญา หนูทอง

952004031 นางสาวเปรมวดี สกุลสม

952004032 นางสาวมีนา นาคธน

952004033 นางสาวจรรทา เรืองชยั

952004034 นายกฤษณะ พนัธุจ์ินดา

952004035 นายเนน์ตินัย พระไตรยะ

952004036 นางสาวพรสวรรค์ สรอ้ยโมรา

952004037 นางสาวปริยากร คงประทุม

952004038 นายรณรงค์ ดวงเกิด

952004039 นางสาวภทัรภร สุนทราพนัธ์

952004040 นายสนธิวฒัน์ เศรษฐรมัย์

952004041 นายสุรงคก์ร เพชรรกัษ์

952004042 นางสาวกิรดา พุ่มพงษ์

952004043 นายปีติ สง่ารกัษ์

952004044 นางละออง ศรีอนันต์

952004045 นายธนกฤต ภทัรเกษวิทย์

952004046 นางสาวฐิติกรณ์ ยาวิไชย

952004047 นางสาวปิยะทิพย์ สมัพนัธป์ระทีป

952004048 นางสาวนันทกา เครืออินทร์

952004049 นางสาวปาริฉตัร ทองมา

952004050 นางสาวบงกช หะรารกัษ์

952004051 นางสาวปรารถนา อุณจกัร

952004052 นางสาวพลอย เจริญสม

952004053 นางสาวเพ็ญพรรณ จนัทรสิ์งห์

952004054 นางสาวพนิดา สมแกว้

952004055 นางสาวลดัดา คาํมงคล

952004056 นางสาวดวงพร องัศุประเวศ

952004057 นางสาวณฐัฐา รตันปัญญา

952004058 นายกฤษฎา เอนกรตันทรพัย์

952004059 นางสาววราภรณ์ ศรีตมัภวา

952004060 นางสาวสมจนัทร์ อภิพรสกุล
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952004061 นายภริูพงศ์ วรรณวิไล

952004062 นายอดุลย์ สมศิริ

952004063 นางสาวณชากุญ สิงหเ์สนา

952004064 นางสาวปรียาภรณ์ มั =งคั =งรุ่งโรจน์

952004065 นางสาวรวิสุดา ทบัทิมเทศ

952004066 นางสาวสโรชา จาํเมือง

952004067 นางปิยะดา สุขสุพนัธ์

952004068 นางสาวเพ็ญนภา คุม้โหมด

952004069 นางสาวณฐัพร ชมภบุูตร

952004070 นางสาวอญัชลี เมฆเคลื=อน

952004071 นางกุณฑรี อกัษรกาญจน์

952004072 นายเชิงชาย ทองชู

952004073 นางวชิรญาณ์ โฉมยงค์

952004074 นางสาวเนาวรตัน์ น้อยมะลิวนั

952004075 นางสาวรพีพรรณ ฮั =นเจริญ

952004076 นางสาววรรณภรณ์ อนุอนั

952004077 นางปิยตา สุนทรปิยะพนัธ์

952004078 นางสาวจารุภทัร บุญส่ง

952004079 นางสาวชุติมา สุขขี

952004080 นางสาววรลกัษณ์ เทียมเก่า

952004081 นายเลิศเชาว ์ สุนทรปิยะพนัธ์

952004082 นางสาวเขมจิรา ธนัทบวรนิจ

952004083 นางสาวทิพยกานต์ สุขเสงี=ยม

952004084 นางสาวฐิติรตัน์ เจนพานิชการ

952004085 นายสารเมธ สีทองสุรภณา

952004086 นางสาวปุณยวีร ์ หนูประกอบ

952004087 นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์

952004088 นางสาวกาญจนา พบบ่อเงิน

952004089 นายอรรถชาติ  ชาติประทุม

952004090 นางสาวเกียรติสุดา ดาวเรือง

952004091 นางสาวทิพวรรณ พละสุขสมบติั
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952004092 นางสาวนฤมล บวบหอม

952004093 นางสาวปทิตตา อคัราธนกุล

952004094 นางสาววรวลญัช์ อาณติัวงศ์

952004095 นางสาวอญัชลีภรณ์ จนัต๊ะแกว้

952004096 นางสาวชนัญชิดา ศิริจนัโท

952004097 นายเจริญรตัน์ ประเสริฐสงัข์

952004098 นางสาวศิริวรรณ ทิพรกัษ์

952004099 นางสาวสุพิชฌาย์ ทา้วเชื2 อลาว

952004100 นางสาวพยอม ขนุแกว้

952004101 นางสาวพิฐชญาณ์ ขาวขาํ

952004102 นางสาวนภฑกร พงศคุ์ณ

952004103 นายบณัฑิต ศรีนวลสุข

952004104 นางสาวศิวาพร นามเย็น

952004105 นางสาวนนทลี ศรีมโน

952004106 นางสาวจนัทนี วีระชยั

952004107 นางสาวประกายแกว้ เจริญอนุสรณ์

952004108 นางสาวสุภาณี ตั2งอยูสุ่ข

952004109 นางสาวกฤติกา บรูณโชคไพศาล

952004110 นายอนุสรณ์ วงัคะฮาต

952004111 นายรณสัถช์ยั อารียวงศส์ถิตย์

952004112 นางสาวสุวฒันา แก่นจนัทร์

952004113 นางจิราภรณ ์  แสงวนัทอง

952004114 นายวรพนธ์ เครือพนัธศ์กัดิ;

952004115 นายณฐัพล ราํไพ

952004116 นางสาวอภิภา วิศรุตเวช

952004117 นางสาวสุภาวดี ถมจอหอ

952004118 นายกิตติพงษ์ โปษกะบุตร

952004119 นายชยัทศัน์ หอยสงัข์

952004120 นางสาวชลิตา คาํหอม

952004121 นางสาวสุนทรียา สืบแสน

952004122 นางสาวหนึ=งฤทยั เตมีซิว
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952004123 นางสาวพนัดดา เต็มปลอ้ง

952004124 นางสาวปัญจพร โชคพรปัญจกุล

952004125 นายธนเทพ เอี=ยมศุภวฒัน์

952004126 นางสาวรตันา ตั2งสิทธิศิลป์

952004127 นางสาวสุพรรณี สินโพธิ;

952004128 นายธนวชั วงษ์เดช

952004129 นางสาวสุพรรษา หนูเพชร

952004130 นางสาวจนัทิมา ว่องเจริญวฒันา

952004131 นางสาวกรณิการ์ พรณะศรี

952004132 นางสาวกมลวรรณ เอี=ยมขาํ

952004133 ว่าที=รอ้ยตรีณรงคฤ์ทธิ; เชื=อมาก

952004134 นายจิตตนนท์ เจียมตน

952004135 นางสาวนันทธ์วชั เสถียรนาม

952004136 นางสาวปาณิสรา ทองหลิ2 ม

952004137 นายอภิรกัษ์ ศรีเอี=ยม

952004138 นางสาวเบญจวรรณ หมีนอน

952004139 นายนิติกร ไชยสิทธิ;

952004140 นางสาวจิตราพร  มงคลเคหา

952004141 นางสาวมุกประดบั ฟองสมุทร์

952004142 นายภีราวิชญ์ ชยัมาลา

952004143 นางสาวแววนภา พนัเรือง

952004144 นางสาวภาวดี ช่วยเจริญ

952004145 นางสาวภณิดา สาระผล

952004146 นายชนินทร์ ยิ2 มยอ่ง

952004147 นางสาววรรโณทยั สงูสว่าง

952004148 นางสาวพฒัน์นรี บุญนันทช์ยั

952004149 นายปิยวิทย ์ เกษร

952004150 นายศกัดิ;สิทธิ; ตุม้ทอง

952004151 นางสาวจารุณี บุญเล่า

952004152 นางสาวบุญฑริก ภจูอมจิตร

952004153 นายณฐภทัร บุญรตัน์
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952004154 นายอนุพงศ์ จนัทรเ์อี=ยม

952004155 นางสาวรชันีกร ชูเกลี2 ยง

952004156 นางสาวพชัรพร เทอดธรรมไพศาล

952004157 นางสาวศศิธร ทบัศรี

952004158 นางอุทยั เกษรา

952004159 นายไกรฤกษ์ ทิพยสุ์มาลยั

952004160 นางสาวธิติมา กลางทพั

952004161 นางสาวสุจารี สายสงู

952004162 นายชยัวฒัน์ หทัยานันท์

952004163 นางสาวกาญจนา อาจชยัชาญ

952004164 นายชยัธนาวฒัน์ ภพูวก

952004165 นางสาวธนัยมนย์ เกิดผล

952004166 นายสุภเกียรติ บวัทองจนัทร์

952004167 นางสาวพิณญาดา ทรายเงิน

952004168 นายสาธิต สุขสว่าง

952004169 นางสาวมาลยั มาสุข

952004170 นางสาวปานใจ ชยัมงคล

952004171 นายคณธิศ สุพรเสฐียรกุล

952004172 นายปราโมทย์ จั =นอุไร

952004173 นางสาวธนวลัย์ คาํมั =น

952004174 ว่าที=รอ้ยตรีอิสระพงศ์ ผางสระน้อย

952004175 นางสาวเสาวภา ตนัสุวรรณ

952004176 นางสาวอรพินท์ พรหมศรี

952004177 นายนารถสุวรรณ ตนัตระกลู

952004178 นางสาวมธุรส วีระกุล

952004179 นายนาทวุฒิ ตรีเพ็ชร์

952004180 นางสาวนฤมล ด่านพงศสุ์วรรณ

952004181 นางสาวสุภาพรรณ เทาใหม่

952004182 นายภานุมาส เทพทอง

952004183 นายวชัรพงษ์ ทองสะอาด

952004184 นางสาวจีราภรณ์ พงศพ์นัธุพ์ฒันะ
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952004185 นายรฐัชยั พงษ์สุวรรณ

952004186 นางสาวสุขมุาลย์ ศรีเงินดี

952004187 นางสาวจรญัญา มั =นต่อ

952004188 นางสาววิลาวรรณ คาํบางปราช

952004189 นางสาวซวูารี มอซู

952004190 นางสาวชื=นกมล ภพูานเพชร

952004191 นางสาวณฐัธิดา จุลิรชันีกร

952004192 นายธงชยั เชื2 อเนียม

952004193 นางสาวนภสัธนันท์ ทรพัยบ์ญัญติั

952004194 นางสาวณฐัพร อนัทรินทร์

952004195 นางสาวนวลวรรณ ปัญญาดี

952004196 นางสาวณฐักาญจน์ พ่วงพนัธ์

952004197 นายธนกฤต ฉายถวิล

952004198 นางสาวสราทิพย์ สุวรรณ์

952004199 นางสาวสมฤดี สุขกาย

952004200 นายสิรภทัร ลิ=งไธสง

952004201 นางสาววรลกัษณ์ โสมะภีร์

952004202 นางสาวณภาสณ์ฐั ขา่ยม่าน

952004203 นางสาวรุ่งรชันี จนัทรา

952004204 นางสาวพชัราวดี สวสัดิสาร

952004205 นางสาวศิริพร พรพิชิตวฒันากิจ

952004206 นางสาวพิจิตรา ไกรพินิจ

952004207 นายอรรถรตัน์ บุญเกตุ

952004208 นางสาวเสาวภา หินวิเศษ

952004209 นางสาวพิพิธพร เอี=ยมจอ้ย

952004210 นางสาวพิมลพร พงศท์องคาํ

952004211 นางสาวณฐัชนน สุขสาํเนียง

952004212 นางสาวระบาย ลายทิพย์

952004213 นางสาวศศิวิมล บุตรสีเขยีว

952004214 นายดิศพงศ์ ตณัศลารกัษ์

952004215 นางสาวประทุมรตัน์ หนูยงั
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952004216 นางสาวนพกาญจน์ อรุณานนทช์ยั

952004217 นายวรุตม์ สุวิสิษฐ์

952004218 นางสาวพรพรรณ วงศห์นายโกฏ

952004219 นางสาววลยัลกัษณ์ ศรีบุญเรือง

952004220 นางสาวณธภร รุ่งอินทรวณิช

952004221 นางสาวรตันา นุ่นหยู

952004222 นางสาวนิดานุช แกว้เทพ

952004223 นางสาวจรมัพร เผ่าภรีู

952004224 นางสาวธญัญมาศ สอสุวรรณ์

952004225 นางสาวกมลพรรณ โคตรมณี

952004226 นางสาวอารีวรรณ แต่ประสิทธิ;

952004227 นางสาวปุญญิศา ชารีรกัษ์

952004228 นางอุษา บวัจาํนงค์

952004229 นางสาวปริยาภทัร ชูทอง

952004230 นางสาวจุลีพร เกื2 อบุญส่ง

952004231 นางสาวอลัจนา ธรรมรุจี

952004232 นางสาวอจัฉรา ชาบาง

952004233 นางสาวสิริมาส หมื=นสาย

952004234 นายสราวุธ เปียนรมัย์

952004235 นางสาวภทัธิราพร เจริญผล

952004236 นายนัฐพนัธ์ ณ ตะกั =วทุ่ง

952004237 นายครรชิต พิระภาค

952004238 นางสาวภษูณิศา เต๋งเจริญสุข

952004239 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณดี

952004240 นายธนณฏัฐ์ สากระสนัต์

952004241 นางสาวชุติมา ราชพิทกัษ์

952004242 นางสาวรชยา พรมวงศ์

952004243 นางสาวนิลุบล ไพเราะ

952004244 นางสาวอรนุช อธิภาคย์

952004245 นางสาวรุจิเรข วิจิตรศิลป

952004246 นางสาวสุมิตตา นามไพศาลสถิตย์
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952004247 นางสาววิรชัดา ภาชนะปรีดา

952004248 นางสาวสุขมุาลย์ ธีระสมบรูณ์

952004249 นางสาวเกียรติสุดา กาศเกษม

952004250 นางสาวชุติมา สิทธิเขตรกรณ์

952004251 นายชยัพล กิจวรโชติ

952004252 นางสาวฉนัทนา บรูณพนัธ์

952004253 นางสาวฐาปนิจ ศรีบุญมา

952004254 นางสาวหทยัวลัลภ์ ลิปิสุนทร

952004255 นางสาวชิดชนก เลี2 ยงประยรู

952004256 นางสาวจิราภา เอกฐิน

952004257 นางสาวทศพร มีจนัทร์

952004258 นางสาวชนัญชิดา ปภสัโร

952004259 นางสาววิลาสินี สหอารกัขา

952004260 นางสาววชัรี ทรพัยก์ระจ่าง

952004261 นายณฐัชนม ์ อนันตะเศรฐกลู

952004262 นางสาวกรรณิการ์ เสนทอง

952004263 นางสาวชุติมา นิยมศาสตร์

952004264 นายรณชิต รินทระ

952004265 นางสาวจนัทิรา จินดามาตย์

952004266 นางสาวสุภาพร กิ=งแกว้

952004267 นางสาวศิรินทิพย์ กลมสะอาด

952004268 นายปราโมทย์ อินทรพ์รหม

952004269 นายเอกพล ภวูนารถนฤบาล

952004270 นางสาววีรวรรณ นิตยสุทธิ;

952004271 นางสาวรุ่งนภา ตนัเจริญ

952004272 นางอรนุช เทพแกว้

952004273 นางสาวอรกญัญา เพ็งแกว้

952004274 นางสาวนราพร เขื=อนยงั

952004275 นางสาวณชัญา เติมสงูเนิน

952004276 นายสงัเวียน เครือวงั

952004277 นางสาวฤทยัทิพย์ แกว้สุก
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952004278 นางสาวอาภาลกัษณ์ ศรีคง

952004279 นางสาววรรณนภา สระทองหน

952004280 นางสาวธนัญญภสัสร ์ดิสสกาญจน์ คงชูชยั

952004281 นางสาวกญัวณา ศรีสุข

952004282 นางสาววรรณวิสาข์ พรหมมา

952004283 นางสาววิจิตรา ศรีสุข

952004284 นางสาวกรกิตติ; ขนุแกว้

952004285 นางสาวมลัลิกา ทองอรุณ

952004286 นางสาวจุฑารตัน์ รุ่งจาํรสั

952004287 นางสาวหทยัรตัน์ จิตพิทกัษ์

952004288 นางสาวดวงกมล กรมาทิตยสุ์ข

952004289 นายสาคเรศ นาคะ

952004290 นางสาวนิสา ภมิูรกัษ์

952004291 นางสาวเอม สิงหโกวินท์

952004292 นางสาวอญัชลี ชุมภทูอง

952004293 นายวีระชยั สีดาพรมมา

952004294 นางสาวฉตัรสุดา เจริญวานิข

952004295 นายมงคล สุขการณ์

952004296 นางสาวพรพิมล สิทธิวรรณธนะ

952004297 นายมนัสพล สกุลพนัธุ์

952004298 นายวิสุทธิ; ลือชาติ

952004299 นางมรกต อินเจือ

952004300 นางสาวณฏัฐวดี ภคูาํ

952004301 นางสาวจุฑาทิพย์ วงษ์ขาํ

952004302 นายวรพล ศรีวิหะ

952004303 นางนิลุบล ศรีขะโรจน์

952004304 นางสาวพชัราภรณ์ สีมาพล

952004305 นางสาวชมพนุูช เตชะนัดตา

952004306 นายณรงคศ์กัดิ; ร่างเล็ก

952004307 นายสาโรจน์ เผ่าวงศากุล

952004308 สิบเอกนพพร สพนัธุพ์งษ์

139



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952004309 นางสาววริษฏา หงสก์าญจนกุล

952004310 นายณรงค์ เถาวเ์กตุ

952004311 นางสาวกาญจนา แซ่เอีP ยบ

952004312 นางสาวภริูตา สิงหะสุริยะ

952004313 นางสาวณฏัฐา ประเทศกรณีย์

952004314 นางสาวนนทวร รตันผลิน

952004315 นางสาวศุภมาศ นุ้ยเล็ก

952004316 นางสาวสีนาง จิตรจาํนอง

952004317 นางสาวมนสิชา คงสมปราชญ์

952004318 นางสาวกฤติการ แก่นลืม

952004319 นางสาวอจัฉริยาพร ภสูดศรี

952004320 นายหิรญัวิชช์ สายยศ

952004321 นางสาวสุภลกัษณ์ ศรีนวล

952004322 นายทวีศกัดิ; นารีรมัย์

952004323 นางโชติกา มั =นเจก๊

952004324 นางสาวธนวรรณ เกตุแกว้

952004325 นายภมิูชาย พงษ์ประภาพนัธ์

952004326 นางสาวองัคณา กนัทาจนัทร์

952004327 นางนฤมล พรหมจกัร์

952004328 นางสาวศรินญา ปเูต๊ะ

952004329 นางสาวทศันีย์ นพภาพนัธ์

952004330 นายนนทกร หนูเปลี=ยน

952004331 นางสาวปิยะมาศ ห่อทอง

952004332 นางสาวปิยะฉตัร สมทรง

952004333 นางสาวสุชาดา ยางเอน

952004334 นางสาวนุชรตัน์ เต็งสุวรรณ

952004335 นายอนันต์ พิริยะภทัรกิจ

952004336 นางสาวจิรพนัธ์ ศรีทองกุล

952004337 นางสาวพรรณิศา นิมมานเหมินท์

952004338 นายพนม นิลสกุล

952004339 นายพิชญา หิรญักาญจน์
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952004340 นายฤทธิไกร นุ่มวฒันะ

952004341 นางสาวจนัจิรา กิติเวียง

952004342 นางสาวณชัชารีย์ เกิดพรจิรพฒัน์

952004343 นางสาวแววสุดา เล็กจนัทร์

952004344 ว่าที=รอ้ยเอกขวญัชยั หนูรุ่ง

952004345 นายสนธยา เสือน้อย

952004346 นางสาวสุรารกัษ์ ศรีลาศกัดิ;

952004347 นางสาวจิตราภรณ์ สงคป์ระเสริฐ

952004348 นายกาํธร พุทธิขจร

952004349 นายจิรายุส แจ่มแสง

952004350 นางสาวอรจิตร ประดา

952004351 นางสาวพยอม เหล่าพิเดช

952004352 นางสาววรรณี ศิริรตัน์

952004353 นางสาวชลธิชา ปิตตาระเต

952004354 นางสาวกุสุมา หงษ์ทอง

952004355 นางสาวปิยนันท์ แซ่ตั Qง

952004356 นายประสพสุข สรอ้ยทอง

952004357 นางวนัชพร แกว้กระจ่าง

952004358 นางสาวสิริพร สรอ้ยพาน

952004359 นายอคัรเดช ใหม่นา

952004360 นางสาวนันธิดา สืบวงศเ์หรียญ

952004361 นายธีรพล ประดิษฐบรรจง

952004362 นางสาวอลิศรา เสมชูโชติ

952004363 นายคมกริช กองสินหลาก

952004364 นายอานพ มหาประทุม

952004365 นางสาวนาตยา เต็มราม

952004366 นางสาววรางคณา จกัรสาร

952004367 นายสุเมธ อินคาํเชื2 อ

952004368 นางสาวทาริกา สุทธสม

952004369 นางสาวธญัธิตา ใจวิเสน

952004370 นางสาวนวพร ประพนัธ์
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952004371 นางสาวพชร สมานิตย์

952004372 นางสาวอดิศรา วิลาลยั

952004373 นางสาวภณัฑิรา แสงวงศ์

952004374 นางสาวธญัญารตัน์ จอมพุทรา

952004375 นางสาวรตัติกาล พวงทอง

952004376 นายสุรเชษฐ์ เสนตระกลูชยั

952004377 ว่าที=รอ้ยโทโสภิศ บวัเทศ

952004378 นายพฒันชยั ลิ2 มทองเจริญ

952004379 นางสาวศิวนีย์ ทรงดาวเรือง

952004380 นายทรงชยั แซ่ตั2ง

952004381 นางสาวจรรยารตัน์ ชิตามร

952004382 นายภาณุวฒัน์ กลัพตัร์

952004383 นางสาวอุไร ซิรมัย์

952004384 นายวีระพงศ ์ วงัจาํนงค์

952004385 นางสาวภาสินี โนรีวรรณ

952004386 นายศราวุฒิ สุทธิพิทกัษ์

952004387 นางสาวจิตรวดี โพธิ;ศรี

952004388 นางสาวอจัฉรา พึ=งผลงาม

952004389 นางสาวนางสาวปุณยว์ิสาข์ รุ่งเพ็ชร

952004390 นางสาววิมลรตัน์ เพชรรตัน์

952004391 นางสาวสุธญัญา อุดมผล

952004392 นายณฐพล ผลิตะพลูศรี

952004393 นางสาวประภสัสร จนัทสาโร

952004394 นายพรพรหม อุ่นแท่น

952004395 ว่าที=รอ้ยตรีทองเหม  ชาํนิสงูเนิน

952004396 นางสาวปาริชาต เลาหบุตร

952004397 นางสาวสุพรรณี โสฬส

952004398 นายชาญานิน อุดพว้ย

952004399 นายมนตรี สามงามดี

952004400 นางรชญา เพอรแ์นล

952004401 นายกิตติพนัธุ์ อรุณมณี
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952004402 นางทองพลู บุญคง

952004403 นางสาวชนิภา ศิริพรสุข

952004404 นางสาวชนิศากาญจน์ อุณหพิพฒัพงศ์

952004405 นางสาวสุภาพร โพนตุแสง

952004406 นางสาววนิดา โพธิ;ทอง

952004407 นายสุรตัน์ มีขนัทอง

952004408 นายทวีศกัดิ; ธารทะเลชล

952004409 นางสาวฉวีวรรณ กฤตยกรนนท์

952004410 นายศิริวุฒิ บวัสมาน

952004411 นางสาวอนันตา บุตรสิน

952004412 นายวิษณุลกัษณ์ คาํยอง

952004413 นางสาวสิริรตัน์ ศรีเจริญ

952004414 นายเวชยนัต์ แกว้พวง

952004415 นายวรวุฒิ อยูดี่

952004416 นางสาวคนัธารส จกัรตอน

952004417 นางสาวศิรินุช พรมคาํ

952004418 นางสาวรชันี สมอทอง

952004419 นายสุรศกัดิ; ทองคาํ

952004420 นางสาวอิชยช์ญา เติมวิทยพนัธุ์

952004421 นายประพฒัน์ ทองกาญจนา

952004422 นางสุกญัญา ฉตัรแกว้มรกต

952004423 นางสาวอรวรรณ อาํพนัขาว

952004424 นางสาวจุฑามาศ โสมสุวรรณ

952004425 นางสาวเมษ์ลรร แสนคาํแกว้

952004426 นางสาวสุกญัญา อภิโกมลกร

952004427 นางสาวจารุณี ชูแตง

952004428 นางสาวภารดี ภู่งาม

952004429 นางสาวพชัรี วรรณโท

952004430 นายพีรพงศ์ เหลี=ยมศิริเจริญ

952004431 นายณฏัฐณิชา พรรณรตัน์

952004432 นางยุวดี ใจซื=อตรง
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952004433 นางสาวกรรณิการ์ ทองแผ่น

952004434 นายธนภมิู มาประเสริฐ

952004435 นายสิทธิเดช คงสุจริตธนินท์

952004436 นางเยาวลกัษณ์ สิงหท์อง

952004437 นายสุขสนัต์ บวัฉิม

952004438 นายพิชยั ธงโสม

952004439 นายณรงคท์รพัย์ พวงวนิชกิจ

952004440 นายอคัรชยั หล่อประพนัธ์

952004441 นางสาวปาจรีย์ พนัธุสาคร

952004442 นาวสาวขนิษฐา ชั2นงาม

952004443 นางสาวปาริชาติ สงัขข์าว

952004444 นายอุทยั ใหญ่นอก

952004445 นางสาววนัเพ็ญ เอี=ยวเจริญ

952004446 นายทวีศกัดิ; วิมล

952004447 นางสาวณฐันิช บุญเปี= ยม

952004448 นางสาวณฎัวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

952004449 นางสาวดวงกมล คมใส

952004450 นายออกฤทธิ; ศิริรตัน์ตระกลู

952004451 นางสาวดลยา ศิริปรุ

952004452 นายภทัรชยั ดวงแกว้

952004453 นางสาวสิริญา จึงจรสัทรพัย์

952004454 นางสาวพิมลมาศ เนตรมยั

952004455 นางสาวศิริขวญั วงษ์จินดา

952004456 นายณฏัฐกิตติ; โสทธยาสยั

952004457 นายองอาจ วิเศษสุข

952004458 นางสาวสุดาวดี ไชยวุฒิ

952004459 นางมณฑา นานาวิชิต

952004460 นางสาวอตัทญา รอดสุข

952004461 นายธชักร คมสนั

952004462 นางลกัขณา อศัวรุ่งนิรนัดร์

952004463 นายสุรชาติ กาติPบ
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952004464 นายวรพฒัน์ ลีลาประชากุล

952004465 นายจกัรพนัธ์ รอดเหตุภยั

952004466 นางสาวบานเย็น สืบสุนทร

952004467 นายอรุณ สุภะโกศล

952004468 นางสาวสิริอนงค์ อํ =าพุทรา

952004469 นางสาวนํารพี สุเสวี

952004470 นางสาววิภาวรรณ ทองเนียม

952004471 นางสาวศิริภรณ์ ศิลปวานิช

952004472 นางสาววราภรณ์ ภาคีผล

952004473 นางสาววิยะดา แสงอนัประเสริฐ

952004474 นางสาวมาลีกา ชูลี

952004475 นางสาวอนิสรา ธนีสตัย์

952004476 นายฐิติพงษ์ สุขนิตย์

952004477 นายสุกฤต คาํภา

952004478 นายปิยพงศ์ นิพทัธศ์านต์

952004479 นางสาวพรรณี ญานะตื2 อ

952004480 นางสาวกาญจนา เผือกมนั

952004481 นางสาวอรณิช จิตรแสวง

952004482 นางสาวนพรตัน์ จนัทรเ์กษม

952004483 นางสาวนงลกัษณ์ บุญทองโท

952004484 นางสาวนริศรา เกษกรณ์

952004485 นายภทัร รตัรสาร

952004486 นายภชิูชย์ ไชยะนา

952004487 นายนภดล คุม้ครอง

952004488 นายไพรวรรณ โยธาสุภาพ

952004489 นางสาวบุษยฉตัร ทองดว้ง

952004490 นางกฤติมา อชัฌารจเรข

952004491 นางสาวลดาวลัย์ สรอ้ยสวสัดิ;

952004492 นายชยัพฤกษ์ เล็บครุฑ

952004493 นางศศิวรรณ สีตสุวรรณ

952004494 นางสาวกญัจนัสม์ พาพล
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952004495 นางสาวอรญัญา จนัทรด์าํ

952004496 นางสาวศิริวรรณ บุษยโกมุท

952004497 นางสาวสุคนธทิ์พย์ ทิพยพ์ิชยั

952004498 นายทวีป พลยนื

952004499 นางสาวรชันีวรรณ อินทรช์ู

952004500 นายเกษตร ประจงไสย

952004501 นางสาวยุวดี อณัฑสตูร

952004502 นางสาวรตันภรณ์ ปิ= นเจริญ

952004503 นางสาวชาลิศร์ รกัแผน

952004504 นายสมเกียรติ สระโพธิ;ทอง

952004505 นางสาววิยะดา แสงสว่าง

952004506 นายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์

952004507 นายธนเสฏฐ์ ทองใสเกลี2 ยง

952004508 นางสุนันทา สระโพธิ;ทอง

952004509 นางสาวอารีวลัย์ วนาอุปถมัภกุ์ล

952004510 นายประสิทธิ; วิฑรเูศรษฐ์

952004511 นางสาววิภาดา ระหา

952004512 นางสาวกนกวรรณ วรอาคาร

952004513 นายพงษ์ศกัดิ; นันทนพิบลู

952004514 นางสาวกนกมน รุจิรกุล

952004515 นายศุภฤทธิ; ธาราทิพยน์รา

952004516 นางสาวณชันิชา แพอ่อน

952004517 นางสาวกาญจนา ภทัรธญัญา

952004518 นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ์

952004519 นางสาวปาริชาต เรืองลอยขาํ

952004520 นางสาวลลิดา แสงจกัร์

952004521 นายสยาม สินธุบุญ

952004522 นายวชัพล โรจนรตันางกรู

952004523 นางสาวธิญาดา พิชญาศุภกุล

952004524 นายเอกลกัษณ์ คะดาษ

952004525 นายพิชยั พิเชียรพงษ์
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952004526 นางสาวเมตตา สมภมิู

952004527 นางสาวศศิกานต์ มลูอินต๊ะ

952004528 นางสาวณิชาภา สุดลาภา

952004529 นางสาวนิภาพร สุทธิสนธ์

952004530 นางสาวนันทิชา เชียงเกตุ

952004531 พ.ต.ต.วิริยะ คิดบา

952004532 นางสาวสิริกานดา วชัราไทย

952004533 จ่าเอกอิทธิฤทธิ; ไชยขนัธ์

952004534 นางนํ2าทิพย์ เทพบุตร

952004535 นางสาวสุชาดา ศรีใหม่

952004536 นางสาวปิยะวรรณ แสนทวี

952004537 นายสรณัรฐั อรุณมิตร

952004538 นายสามารถ พยอมหอม

952004539 นางสาวปรียา ชมเชย

952004540 นายณฐัพงศ์ ลีสวสัดิ;

952004541 นายอติเทพ จิรสิทธิ;

952004542 นางสาวสมฤดี พรหมช่วย

952004543 นางสาวนภาพร สุทธินันท์

952004544 นางสาวนนทิยา วารีสุข

952004545 นางสาวอรญัญา วจันเทพินทร์

952004546 นางสาวนราภรณ์ ใจคาํลือ

952004547 นางสาวมนินทรา ใจคาํปัน

952004548 นายจรญั คนแรง

952004549 นางสาววิไลพร ขาวสุข

952004550 นางสาวรชันีวรรรณ สุขเสนา

952004551 นางสาวกมลวรรณ นาวากาญจน์

952004552 นายปริญญา อินตาพรม

952004553 นางสาวพิชมนต์ อว้นคาํ

952004554 นางสาวกมลชนก รุจิวฒันพงศ์

952004555 นายประจกัษ์ มโนสุทธิ

952004556 นางสาวรุ่งรตัน์ กุสลาศรยั
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952004557 นายจิตติวฒัน์ งอกคาํ

952004558 นางสาวสรวงสุดา สีแดง

952004559 นายพงษ์พนัธุ์ โคตรประทุม

952004560 นางสาวสุพรรณี ไลประเสริฐ

952004561 นางสาวลกัขณา สามญั

952004562 นายบญัชา ประสานสิน

952004563 นางสาวลภาพรรณ ลาภมาก

952004564 นายวรวีร์ ก่อวุฒิพงศ์

952004565 นายณรงคเ์ดช วิศิษฐศ์รี

952004566 นางสาวรชัดาภรณ์ ปงสนิท

952004567 นางสาวปณิชา แสงสุขอนันท์

952004568 นายปรเมศร์ กลิ=นหอม

952004569 นางสาวสุรมยั รงัษีธรรม

952004570 นางสาวโนอาเจน สุขใจ

952004571 นายคมสนั นามตะคุ

952004572 นางสาวจุฬาลกัษณ์ พนัธุสุข

952004573 นางสาวกนัตยา มาเที=ยง

952004574 นางสาวอญัญปารย์ ศิลปนิลมาลย์

952004575 นางสาวสุปราณี วิกรยับรูณ์

952004576 นางสาวโชติกา วีรนะ

952004577 นางสาวโสภา สมบรูณ์

952004578 นางสาวฐิติพร มา้วิไล

952004579 นางสาวนุจรี คาํมุกชิก

952004580 นางสาวพชัราภรณ์ เยาวสุต

952004581 นายบดินทร์ แตรรปูวิไล

952004582 นางสาวอฐัภิญญา วิสาลกล

952004583 นายสุรพล คพูิมาย

952004584 นายสมชาย ติระจินดาสกุล

952004585 นายสุรภทัร์ พิไชยแพทย์

952004586 นางสาวจรีพร เทพมณฑา

952004587 นางสาวจริยา วิเชียรวรรณ์
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952004588 นางสาวประภสัสร พนัธส์มพงษ์

952004589 นายกิตติ โพธิ;จวง

952004590 นายทรงพล แถวทิม

952004591 นายวิศรุต พุทธเกื2 อ

952004592 นางสาวปัญญดา ชินรกัษ์บาํรุง

952004593 นายสุวิทย์ จุลศร

952004594 นางสาวชลธิชา เมฆรา

952004595 นางสาวสุภาวดี ภนูาสงู

952004596 นางสาวพวงเพ็ชร ยอดจนัทร์

952004597 นางสาวพรรณภร บุตรศรี

952004598 นางสาวปิยะกาญจน์ เจนถาวร

952004599 นางสาวสมพร คาํชมภู

952004600 นายจิระพงศ์ อ่อนหนู

952004601 นายศรายุทธ เสียมไหม

952004602 นางสาวเสาวรส คงฉิม

952004603 นางสาวภทัรอ์ร แสงฤดี

952004604 นายทวีศกัดิ; ชะวาลา

952004605 นางสาววชิรานี  ธนกลูกิจ

952004606 นางสาวเจนจิรา ฝั2นเต็ม

952004607 นายอุทิศ สายบุญเกิด

952004608 นายธนวฒัน์ กลิ=นดี

952004609 นายธนะพงษ์ จุ่นวาที

952004610 นางสาวจารุนันท์ อินวาท

952004611 นายประภาส เกตุแกว้

952004612 นายอภินันท์ จนัทรงัษี

952004613 นางสาวกนกวรรณ คู่สวสัดิ;

952004614 นางสาวโสภา ศรีทอง

952004615 นายอรรถสิทธิ; ครองยุทธ

952004616 นายภีมเดช จนัทรแ์กว้

952004617 นางสาวภทัราวรรณ ศรีสนัดา

952004618 นางสาวพทัธนันท์ บุญโญ
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952004619 นายถาวร นาคคาํ

952004620 นางสาวปิยธิดา เลื=อนพลบั

952004621 นายเอกภทัร จินดาอินทร์

952004622 นางสาวนุชารตัน์ มุงคุณ

952004623 นางสาวอุไรรกัษ์ หินทอง

952004624 นางสาวศิริวรรณ แตงหนู

952004625 นายพลัลภ เสร็จกิจ

952004626 นายธีระพนธ์ ยุพงษ์ฉาย

952004627 นายปราโมช อคัรวณิชเลิศ

952004628 นางสาวณฏัฐา เจียกขจร

952004629 นายชนะพงษ์ ชฎาวงศ์

952004630 นางสาวนวลทิพย์ สานุกลู

952004631 นางสาวกมลเนตร สุภาพ

952004632 นางกนกทิพย์ เมืองกระโทก

952004633 นายจิตตต์ระการ สมสุข

952004634 นางสาวปฏญิญา ตรุศบรรจง

952004635 นางวีนา เมฆใหม่

952004636 นายสมบติั พรมพนัห่าว

952004637 นางสาวรกัษ์ขณา สามารถ

952004638 นางกนกวรรณ สิทธิโกศลจิต

952004639 นายปิยะชาติ ฤทธิ;รุ่ง

952004640 นางสาวศิริวรรณ กุลภา

952004641 นางสาววรรณพร พิมพเ์พ็ง

952004642 นางสาวธิติมา ตะรุสะ

952004643 นางสาวรสรินทร์ สุวรรณพฒัน์

952004644 นางสาวลภสัรดา เทียนประชุม

952004645 นางสาวสลาวรี บุญสอน

952004646 นางสาวสวินี อารียว์ฒันานนท์

952004647 นางสาวสุจิตรา พิษณุวรานนท์

952004648 นายขวญัชยั ขาํวงษ์

952004649 นางสาวกนกวรรณ รฐัสมุทร

150



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952004650 นางสาววนัธะนา สานุสิทธิ;

952004651 นายทวีศกัดิ; ปานเทวญั

952004652 นายจิตรช์นะ เตชะติ

952004653 นางสาวนนทชา ยะเสส

952004654 นายเฉลิมพล โยวะ

952004655 นางสาวสหทัยา บุณยะเวศ

952004656 นางสาวเยาวมาลย์ คลา้ยยิ=ง

952004657 นายโชติช่วง พรหมบุตร

952004658 นางสาวมาลี ธาดาปรสิทธิ;

952004659 นางสาวขวญัชาติ ชูแกว้

952004660 นางสาวธญัชนก อินทารกัษ์

952004661 นางสาวรตันาวรรณ หอมเนียม

952004662 นางสาวเจริญขวญั จนัทรจ์ิรานุวฒัน์

952004663 นางสาวสุพรรณิกา จนัทรจ์ิรานุวฒัน์

952004664 นางสาวจิรตัติญา สงวนนาม

952004665 นางสาวสมจิตต์ บวับาน

952004666 นางสาวอารยา อินทรทศัน์

952004667 นางสาวเสาวลกัษณ์ ดีสงูเนิน

952004668 นางสาวกมลรตัน์ สุนทรลาภ

952004669 นางสาวศิริญญา ม่วงสอน

952004670 นางสาวอญัชลี แช่มขนุทด

952004671 นางสาวกลัยา ศรีพงษ์

952004672 ว่าที=รอ้ยตรีเจด็จ กลํ =านาค

952004673 นางสาวมาริสา จินดาขดั

952004674 นางสาวฐิติพร แสงบุดดา

952004675 นางสาวจุลาภา สุริยจนัทร์

952004676 นายธีราวุฒิ วงัสมบติั

952004677 นายยงยุทธ บุษบา

952004678 นางสาวดาราวรรณ อุบลพนัธ์

952004679 นางสาวศรีไพร บุญชู

952004680 นางสาวชนิพรรณ จาติเสถียร
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952004681 นางสาวพิมใจ พรหมสุวรรณ

952004682 นางสาวอรพรรณ จาํปา

952004683 นางสาวธณฐัพร พนูเพชรมงคล

952004684 นางสาววลัลภา ท่าจีน

952004685 นายสนธญา ง่วนจร

952004686 นายสิวะนนท์ พรหมมาศ

952004687 นางสาวตวงพร จนัทรแ์กว้

952004688 นางสาวลดาวลัย์ ธรรมชีวนั

952004689 นางสาวสุดสวาท ดีคราม

952004690 นางสาววรรณิภา ปะมาคะเต

952004691 นายทวีศกัดิ; บุญชื=น

952004692 นางสาวมนัสชนก ณ มงคล

952004693 นางสาวสุภาภร ยงัประดบั

952004694 นางสาวโชติกา กาบกลาง

952004695 นางสาวพิริยาพร สุวรรณหาญ

952004696 นางสาวปรินดา ตาสี

952004697 นายวีระศกัดิ; ยอดวงกอง

952004698 นายอนน มิ=งเมือง

952004699 นางสาวจนัทนา ถึงถิ=น

952004700 นายพงศธร จนัทรแ์ดง

952004701 นางสาวณิชวรรณ จนัอน้

952004702 นางสาววกุล จุลจาจนัทร์

952004703 นางสาวปถมา วรรณกุล

952004704 นายณฏัฐพงษ์ สายพิณ

952004705 นางสาววิจิตรา ฉลาดลน้

952004706 ว่าที=รอ้ยโทอภิสิทธิ; ปิยรตันกุล

952004707 นางสาวดาริการ์ อุปะเดีย

952004708 นายอรรถสิทธิ; เดชสงค์

952004709 นางทอฝัน กรอบทอง

952004710 นางสาวเมธาพร รตันวรรณ

952004711 นางสาวรตันา สนเปี= ยม
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952004712 นางสาวบุษราภรณ์ ชา้งเจริญ

952004713 นายพชัรพล จงไพบลูยกิ์จ

952004714 นางสาวจุฑาทิพย์ ชมใจ

952004715 นายจิราวุฒิ จิตรจารุ

952004716 นางสาวชลวรรณ อินทองคาํ

952004717 นางวิมลรตัน์ ชูคนัหอม

952004718 นายยุทธนา อาจศตัรู

952004719 นางสาวสุธีทิพย์ นาสุริวงษ์

952004720 นางสาวสุธาสินี สิรินวรตัน์

952004721 นางสาวดอกแกว้ จุระ

952004722 นางสาวกษิมาภรณ ์ ธนะสมบติั

952004723 นายกฤษฎา พิพฒัน์กษีร

952004724 นางสาวมิ=งขวญั ยอดสุวรรณ

952004725 นางสาวเจษฎา หนูรุ่น

952004726 นายคติวิช กนัธา

952004727 นางนากเกสร แกว้ตา

952004728 นางสาวพลัลภา ฉตัรทอง

952004729 นายนิรตัน์ เจะสา

952004730 นางสาวศรณัยธ์ร แดงอุดม

952004731 นางสุภาภรณ์ โสรมรรค

952004732 นางสาวนริศรา บรูพาพิทกัษ์

952004733 นางสาววชิราพร ตุติ

952004734 นางสาวศิริรตัน์ แซ่ลิ2 ม

952004735 นางสาวสาครินทร ์ บุญสิทธิ;

952004736 นางสาววรรณพร ฉตัรทอง

952004737 นางสาวขนิษฐา ดอนชยั

952004738 นางสาวภาวิณี บุดดีคาํ

952004739 นางสาวมะยุรีย์ จนัทะปัน

952004740 นางสาวพรกมล วงษ์จินดา

952004741 นางสาวพชัรวรรณ ตนัตะโยธิน

952004742 นางสิริวิภา สงัขหิ์รญั
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952004743 นางสาวรตันากร ภู่เจนจบ

952004744 นางสาวสุรตัติกาล ผกูเกษร

952004745 นางสาวสุภสัรีญา บวัเกตุ

952004746 นายเกรียงไกร วงศคี์นี

952004747 นายมานิตย์ มารอด

952004748 นางสาวบรรจงรตัน์ มะวงศษ์า

952004749 นางนงลกัษณ์ ยะสะกะ

952004750 นายชยัวฒัน์ ประมวล

952004751 นางสาวณฏัฐิกา เจยาคม

952004752 นายสุทิศ เบ็ญมาศ

952004753 นายเชิดชยั แสงสว่าง

952004754 นายพิฉนัท์ กิ2 นโบราณ

952004755 นางสาวรภทัรฐิ;รดา สุวรรณวฒันภมิู

952004756 นายโชติพฒัน์ ผลโพธิ;

952004757 นางสาวจนัทิรา ทวิสุวรรณ

952004758 นายสุวิทย์ ภมิูฤทธิกุล

952004759 นายพฒันเทพ เครือชะเอม

952004760 นางสาวสิรีลกัษณ์ ไมตรีปวิธ

952004761 นางสาวพิมพพ์ิชา เพชรศิริโชติ

952004762 นางสาวอลิษา โล่วาณิชยพ์ฒัน์

952004763 นายศุภกร ดาราพนัธุ์

952004764 นายวฒันชยั แจง้สว่าง

952004765 นายสุรพรรณ น้อยสุวรรณ

952004766 นางสาวขนิษฐา สาระจฑูะ

952004767 นางสาวศหธัยา สิ=วศรี

952004768 นายวชัระ ดางาม

952004769 นายณฏัฐ์ ธนัยภรสกล

952004770 นายจกัรพนัธ์ ชูสีนวน

952004771 นางสาวเกษรา ณศรีสุข

952004772 นางสาวสุนีลา รูสุ้กิจกุล

952004773 นางสาวภานุมาศ เขยีวจาํปา
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952004774 นางสาวเบญจมาศ สมศรี

952004775 นางสาวอจัฉรา ปานอาํพนัธ์

952004776 นายภาณุพงศ์ ภโูต

952004777 นางกณิชฐิกาญน์ นวลแยม้

952004778 นางสาวสุวนิตย์ ราชประดิษฐ

952004779 นางพชัรา ช่วยคํ2าชู

952004780 นายอภิเษก รศัมีปาน

952004781 นางสาวกุหลาบ สุตะภกัดี

952004782 นางนันทพร บุญสิทธิ;

952004783 นายภทัรพล สิงหปั์2 น

952004784 นายศุภฤกษ์ ลี2 ตระกลูพิชิตชยั

952004785 นางรสสุคนธ์ ตรีเดช

952004786 นางสาวจุฑาทิพย์ อิทธิชินบญัชร

952004787 นายถวิพงษ์ ยอดวงศ์

952004788 นางสาวกอบกุล ประทุมสตูร

952004789 นางสาวพรทิพย์ มากน้อย

952004790 นางสาวปัทมพร นาทอง

952004791 นางสาวแกว้ตา พะนิจรมัย์

952004792 นางสาวสุตรตัน์ อ่อนรกัษ์

952004793 นางสาวผลละออง รตันจาํนงค์

952004794 นายกลยุทธ แกว้บวัดี

952004795 นางจตุพร แกว้นาโพธิ;

952004796 นางสาวมนัสวี ตุลาธร

952004797 นางสาวฉตัรทิพย์ สุทธะลกัษณ์

952004798 นายณฐพล ทองสอน

952004799 นางสาววนัทนีย์ พ่วงจาด

952004800 นางสาวธมณ ไชยศรี

952004801 นางสาวนนทนันทน์ เชื2 อพลากิจ

952004802 นางสาวลลิตา มหาศิริกุล

952004803 นายชนาเมธ บุญอาษา

952004804 นายศุภวฒัน์ วดีศิริศกัดิ;
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952004805 นางสาวชนัญชิดา ดอนดง

952004806 นางสาวนิยดา ชูชาย

952004807 นายนพดล คงกฤตยาพนัธ์

952004808 นางสาวจิรนันท์ อินทรกาํเนิด

952004809 นางสาวอุมาพร แกว้นพรตัน์

952004810 นางสาวหทยัรตัน์ สุดตา

952004811 นางสาวกนกอร สุดโต

952004812 นางสาวสุภาพร ลํ2าวรรณวงศ์

952004813 นายวุฒิชยั ปกแกว้

952004814 นางสาวมลฤดี คนสอน

952004815 นายหิรญั อศัววงศเ์กษม

952004816 นายธีรศกัดิ; เกตุหิรญั

952004817 นายสญัชยั เมืองแกว้

952004818 นางสาวบุญวาสนา จินดาวงศ์

952004819 นางสาวพณันิดา สุวรรณวงศ์

952004820 นางสาวศิริขวญั พรมน้อย

952004821 นางภทัราพร ปุณะตุง

952004822 นายสิรวฒัน์ เจิมศิริวฒัน์

952004823 นางสาวศุภวรรณ เนียมสอน

952004824 นางสาววลยัพร ธรรมบาํรุง

952004825 นายอธิพงศ์ อินโท

952004826 นางสาวอรทยั  ด่านสาคร

952004827 นางสาวปิยนุช มุขเงิน

952004828 นางณฐิันี ชุติมนัตพงศ์

952004829 นายภริูภมิู ชมภนุูช

952004830 นางสาวโสภา พสกภกัดี

952004831 นายทวีชยั ศิริ

952004832 จ่าสิบเอกกิตติพงศ์ คีรีรกัษ์

952004833 นางสาวนิอร จิตทรพัย์

952004834 นายบรูณะ เกียรติสงคราม

952004835 นายภาณุวฒัน์  ธนะศกัดิ;ศรี
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952004836 นางสาวนิชาภา วรรณพฒัน์

952004837 นางสาวพินทิพา เทศวิศาล

952004838 นางสาวทศันีย์ เชาวโนทยั

952004839 นางสาวจิลมิกา เจริญทนัง

952004840 นางสาวสายนที จากถิ=น

952004841 นางสาวกลัยาณี  สุขไทย

952004842 นางสาวฉวีวรรณ เพ็ชรประสม

952004843 นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ;

952004844 นายมติ นาคพน

952004845 นางสาวกนกกร ศุกรินทร์

952004846 นางสาวปัทมา สมพงษ์

952004847 นางสาวฉตัรชนก วงศแ์กว้

952004848 นายภาคภมิู โชคชยัรุ่งโรจน์

952004849 นางสาวณชัชา ลิมปศิริสุวรรณ

952004850 นายกิตติพร นงคน์วล

952004851 นายกิตติรตัน์ ตระกลูรกัษา

952004852 นายมฮูาํหมดักอดรี ต่วนมหญีย์

952004853 นายกมนศกัดิ; ผ่องศิริ

952004854 นางสาวปัณณป์าลี ศิริธุวานนท์

952004855 นางสาวสุพิชญา รกัแดง

952004856 นางสาวมีแชลล์ ฮาสุวรรณกิจ

952004857 นางสาวนันทมาส ทองปลี

952004858 นางสาวนวพร อิฐรตัน์

952004859 นางสาวชลยัรตัน์ ชาญพฒัน์ธญัดา

952004860 นายณฐัพร พนัธุเ์พ็ง

952004861 นายคณิต สตัยซื์=อ

952004862 นางสาวดนยา ทา้วอนนท์

952004863 นางสาวสรอ้ยสุดา เลาะหมุด

952004864 นางสาววรรณี รอดอริห์

952004865 นางสาวมนปพร ขวญัเผือก

952004866 นายทิวตัถ ์ ชูเชื2 อ
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952004867 นางสาวพนัธุทิ์พย์ ทิพยก์องลาศ

952004868 นางสาวสุปรียา ขาํเมือง

952004869 นายอาภสัสร์ ปะลาวนั

952004870 นายวิธวินท์ วฒันะมงคลรกัษ์

952004871 นางสาวสิริกร เทนุรกัษ์

952004872 นางสาวนิจวรรณ หวานสนิท

952004873 นางสาวสุวภรณ์ คาํชมภู

952004874 นายกิตติ วิโรจรตันาภาพิศาล

952004875 นางสาวบุบผา จนัทนนท์

952004876 นายชนกานต์ วุฒิวรคุปต์

952004877 นางสาวฐิติรตัน์ รกัษาศรี

952004878 นางสาวกมลวรรณ โพธิ;แกว้

952004879 นางสาวอจัฉรา กุดวงษา

952004880 นางสาววิไลวรรณ รตันพงศ์

952004881 นายอิทธิรุจน์ กนัสิทฺธิ;

952004882 นายนัสที กรโอชาเลิศ

952004883 นางสาวปรียาภรณ์ ทองเหลือง

952004884 นายอฏัฐเรข กนัสิทธิ;

952004885 นางสาวชนิตา ศรีจนัทรา

952004886 นางสาวกลัยธ์มน ภคัเวทพิสิษฐ์

952004887 นางสาวสุนทรี เหลืองอร่าม

952004888 นางสาวทสันันทน์ หงสะพกั

952004889 นายณฐัพล ร่วมสุข

952004890 นายเสกสรรค์ ประทุมวินิจ

952004891 นายวีรนันท์ มาลาศิลป์

952004892 นายนิรนัดร์ เนตรภกัดี

952004893 นายพุท ตุลยกุล

952004894 นายสุทธิกานต์ สาระบุตร

952004895 ส.ต.ต.คมกริช สุทธะสกุลดี

952004896 นางสาวนฤมล น้อยหวอย

952004897 นายภเูบศ สุขเกษม
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952004898 นายอภิลกัษณ์ เลิศทรงวุฒิกุล

952004899 นายเจษฎา เลือดไทยณรงค์

952004900 นางสาวอรทยั อินต๊ะไชยวงค์

952004901 นางสาวเกศศิรินทร์ เลิศไกร

952004902 นางสาวแพรวพรรณ ปานนุช

952004903 นางสาวธญัญพฒัน์ จองศิริวฒัน์

952004904 นางสาวศิริลกัษณ์ ไตรหตัถทรพัย์

952004905 นางสาวนิภา ขาวชาํนาญ

952004906 นางสาวปริยานุช คิมหะจนัทร์

952004907 นางสาวชนิดา เข็มเงิน

952004908 นางสาววีรวรรณ ภู่เกษร

952004909 นายสนัติภาพ กอปรสิริพฒัน์

952004910 นางสาวพีรยา จอมวงค์

952004911 นายนิรุช ขอสุข

952004912 นางสาวพรรณทิพย์ มีทรพัยห์ลาก

952004913 นายนายเกรียงศกัดิ; นพนนท์

952004914 นายอบัดุลฮากีม การีโรจน์

952004915 นายรฏัฐชยั สายรวมญาติ

952004916 นางสาววิมลทิพย์ ศิรินันทวกุล

952004917 นางสาวปิยะนุช ตรีวรรณไพศาล

952004918 นางสาวกญัจนา กุศลชู

952004919 นางสาวมนัสวี ระวิวรรณ

952004920 นางโสภา หอยสงัข์

952004921 นางสาววรรณวิไล ฤทธิเดช

952004922 นางสาวเบญจรตัน์ บุญเทพ

952004923 นางสาวชญานุตม์ แพร่พาณิชวฒัน์

952004924 นางสาวเพ็ญนภา แป้นจนัทร์

952004925 นายเซาฟาร์ บสูะมญั

952004926 นายศรทอง         สุขชยั

952004927 ว่าที=รอ้ยตรีว่าที= ร.ต.สุรพงษ์ พฒัน์เอี=ยม

952004928 นางสาวกิตินันท์ รตันพิทกัษ์กุล
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952004929 นางสาวณฐัตะวน้ ลิ2 มประสงค์

952004930 นายธนิต โตอดิเทพย์

952004931 นางสาวสมคิด ภู่สุด

952004932 นางสาวเมธาวี อนะวชักุล

952004933 นางสาวอุไร ศรีสวสัดิ;

952004934 นางสาวนํ2าฝน หวานชอบ

952004935 นางสาวจนัทรห์ทยั ทองหลิ2 ม

952004936 นางสาวพรนิชา นามวงศ์

952004937 นางสาวพิจิตตรา ขนัตรี

952004938 นางสาวอริศรา อรรคฮาตศรี

952004939 นางสาวปาจารีย์ อกัษรนิตย์

952004940 นางสาวอุษากร แซ่หลา้

952004941 นายเจริญ ตรีพิเชฐกุล

952004942 นางสาวอติพร อุตตะมะ

952004943 นางสาวปนัดดา อนุกลูวิทยา

952004944 นางสาวคนัธรตัน์ เพ็ชรมุณี

952004945 นายทรงกช ศรีประสาร

952004946 นายธนัญพนธ์ เทศขาํ

952004947 นางสาวทิพสุคณธ์ บาํรุงวงศ์

952004948 นางสาวนิภาภทัร์ น้อยเทียม

952004949 นางสาวขวญัหทยั ทนงจิตร

952004950 นางสาวเบญจพร โคตรวุฒิ

952004951 นางสาวจงใจ มะปะเข

952004952 นางสาวกลัยา รมรตัน์

952004953 นางสาวนิตยา คาํเขยีว

952004954 นายจเร ศรีเผ่าเอี=ยม

952004955 นางสาวพชัราภรณ์ สุขร่องชา้ง

952004956 นางสาววนัชลี เพ็งพงศา

952004957 นางสาวพทัธนันท์ คงทอง

952004958 นางสาววรวิมล วงัศพ่าห์

952004959 นายสมร คุณดิลกชนะกุล
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952004960 นางสาวจนัทรทิ์พย์ คงสินรตันชยั

952004961 นางสาวสลิตา หนูสงค์

952004962 นายรณชยั มถสิกสงัข์

952004963 นายวิโรจน์ วิชยัโกศล

952004964 นายภทัรพล เพ็ชรพงังา

952004965 นางสาวสงกรานต์ บุญขนาน

952004966 นางสาวทิพยว์รรณ เครือนวล

952004967 นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล

952004968 นายธเนศณฏัฐ์ พนัธุกรกวีวุฒิ

952004969 นางสาวธีรารตัน์ หลีสกุล

952004970 นางสาวศศิอร บุษยพนัธุ์

952004971 นายพลัลภ ฤทธิมาร

952004972 นางสาวนิภาวรรณ ศิริไพบลูย์

952004973 นายตน้วงศ์ สุดโต

952004974 นางสาววราภรณ์ โพธิวฒัน์

952004975 นายนิติกร วิทยานุภากร

952004976 นางสาวสุพตัรา  ปรีชื=น

952004977 นางสาวธิรดา ปิ= นประเสริฐ

952004978 นางสาวสุราลยั เชื2 อสมุทร

952004979 นายอาทมาต สุขสถาน

952004980 นางสาวศรีสมร บวัดี

952004981 นางสาวรมยธี์รา เชื2 อโชติ

952004982 นางสาววารุณี วงษ์ศิลป์

952004983 นายสมศกัดิ; สุวรรณโฉม

952004984 นางสาวไพลิน ลาํพาย

952004985 นางสาววรรณวิภาว์ ชูวงษ์

952004986 นายอภิวฒัน์ ใจใหญ่

952004987 นางสาววณิชยา จนัทรมณี

952004988 นางสาวปัทมา พุ่มเกื2 อ

952004989 นางสาวกลัยาภรณ์ สวมทอง

952004990 นายพสวตั รงัษี
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952004991 นางสาวธิติมา  พานเข็ม

952004992 นางสาวกนกวรรณ จนัทลู

952004993 นางสาวศศิธร อาํนาจรุ่งตระกลู

952004994 นายเมืองมล เสนเพ็ง

952004995 นางสาวมณัฑณา ฉิมม่วง

952004996 นางสาวธิดารตัน์ ภทัราดลูย์

952004997 นายประสิทธิ; วงษ์กาฬสินธุ์

952004998 นางสาววฒันาภรณ์ กระจ่างงาม

952004999 นายอยุทธ โสพิลา

952005000 นางสาวอรอุมา แก่นแกว้

952005001 นางสาวดลฤดี จุฑายรรยง

952005002 นางสาวสรินทิพย์ ปานเสมศรี

952005003 นายเกียรติศกัดิ; สุขศิลป์

952005004 นายอรรถพนัธ์ สงเกื2 อ

952005005 นางสาวจนัทรจ์ิรา สมจนัทร์

952005006 นางสาวธนาพร หว้ยนุ้ย

952005007 นางสาวอรพรรณ ขลิกคาํ

952005008 นางสาวเสาวณีย์ อญัชลีภทัร์

952005009 นางสาวพนิดา พพูิพิธ

952005010 นางสาวนิธิมา คงสวสัดิ;

952005011 นางสาวกญัญาณี ปุสเดโว

952005012 นายวรวุฒิ คชคีรีเดชไกร

952005013 นางสาวดวงพร ห่วงไธสง

952005014 นางสาวขนิษฐา จนัทรมาศ

952005015 นางสาวภทัริยากุล แก่นแกว้

952005016 นายพีรณฐั ธานีรตัน์

952005017 นายทวีศกัดิ; สมัมา

952005018 นายคณิค จนัทวานิช

952005019 นางสาวตีรณา อุทุมพฤกษ์พร

952005020 นางสาวสุภาพร สินศิริวฒันา

952005021 นางสาวจิตราพรรณ มงคล
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952005022 นางสาวประพยั กนัเทพา

952005023 นางสาวสุธาสินี กองทรพัย์

952005024 นายสกล จิวะตระกลูธรรม

952005025 นางสาวภคัรดา ทองมณี

952005026 นางสาวอรรธนิศา สายบวั

952005027 นายธนวฒัน์ บุญเจริญผล

952005028 นายกนัตธี์ภพ พรหมพนัธุ์

952005029 นางสาวสดใส พิมพท์องงาม

952005030 นางสาวชิตยาภรณ์ หงษ์ทอง

952005031 นางสาวกนกพร บวัทรพัย์

952005032 นางสาวดวงพร มากศิริ

952005033 นางสาวชนันทภ์สัส์ คล่องสั =งสอน

952005034 นางสาวคนัธารตัน์ ยอดพิชยั

952005035 นายพชัระ มามงคล

952005036 นางสาวณฏัฐภ์คั เกียรติศกัดิ;

952005037 นางสาวจีราภรณ์ คาํศรี

952005038 นางศิริพรรณ นาชยัลอง

952005039 นางสาวองัคณา ไชยคาํวงั

952005040 นางสาวสุวดี ชุมนุม

952005041 นายพรสิทธิ; ภคักระนก

952005042 นางสุภาภรณ์ สุขเกษม

952005043 นายอดุลย์ งาแกว้

952005044 นายอภิวฒัน์ เรืองสิริวิชญกุล

952005045 นายศิวเมวศวร์ อคัรภิบรูณ์

952005046 นางสาวอรทยั ลุลงยศ

952005047 นางสาวณฐัพร กลัยาณมิตร

952005048 นายอิทธิพล สายวิเชียร

952005049 นางสาวภทัรินทร์ ทยะราษฎร์

952005050 นางสาวพนุชดา เจริญชยั

952005051 นางสาวพิม กลัยาณมิตร

952005052 นางสาวปรียาภรณ์ ม่วงไหมทอง

163



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952005053 นางสาวกุสุมา คลงัจตุัรสั

952005054 นายอนุกลู สวสัดิ;พาณิชย์

952005055 นางสาวณิศรา เจษฎาอภิบาล

952005056 นางสาวพิมพรรณ สุขสวสัดิ;

952005057 นางสาวสุวารินทร์ ใจแกว้

952005058 นางสาวพรทิพย์ เคนเหลื=อม

952005059 นายชินกฤต ประสารยา

952005060 นางสาวสายใจ กีรติยานันทน์

952005061 นางสาวชนิดา ดงักอ้ง

952005062 นางสาวเสาวรตัน์ ทบัใจ

952005063 นายคชภคั จิรวชัรพล

952005064 นางสาวเจนจิรา จนัทรส์ม้

952005065 นางสาวรศัมี สุขประเสริฐ

952005066 นางสาวณิชาภา ฉิมพงษ์

952005067 นางสาวสิริพร พงศหิ์รญัสกุล

952005068 นางสาวมยุรินทร์ เตชะเชวงกุล

952005069 นายกวี โสนน้อย

952005070 นางสาวภทัรา ชยัเพียรเจริญกิจ

952005071 นางสาวรตันากร ตั2งวานิชกพงษ์

952005072 นางสาวอภิชญา หิรญัปุณยปรีดา

952005073 นายพรชยั ศรีบุรินทร์

952005074 นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์

952005075 นายณฏัฐ์ วิศิษฏย์ิ=งเจริญ

952005076 นางสาวกมลวรรณ วฒันชยั

952005077 นายพิษณุ หินตั2ง

952005078 นางสาวชลธิชา เตียวไพรชั

952005079 นางสาววชัราภรณ์ เพชรดี

952005080 นายมณทิพย์ มโนการ

952005081 นายวีร์ วรศกัดิ;โยธิน

952005082 นางสาววรากร สุจริต

952005083 นายดนัยศกัดิ; เย็นใจ

164



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952005084 นางสาวกนิศฐา สุขช่วย

952005085 นางสาวสุภคัพร รตันกุญชลี

952005086 นางสาวณิชนันทน์ จินเอียด

952005087 นายวิชาคม เดชรกัษา

952005088 นางสาวรุจิรา จินตกสิกรรม

952005089 นางสาวชุติมาภรณ์ ภู่ไพบลูย์

952005090 นางสาวสุรตันา นิลพนัธุ์

952005091 นายศกัดิ;สิทธิ; จงสมคัร

952005092 นางสาวอารีรตัน์ โฮมประเสริฐ

952005093 นางสาวธญัพร เมฆพฒัน์

952005094 นางสาวมนธวลั บุญส่งประเสริฐ

952005095 นางสาววาริษา วาแม

952005096 นางสาวลภสัรดา ศรีหิรญั

952005097 นางสาวศุภทัชา อารยะพนัธ์

952005098 นางสุดารตัน์ อ่อนทุม

952005099 นางสาวจุฬาลกัษณ์ ไชยพยอม

952005100 นางสาวกรรณิการ์ โชคชญากิตติ;

952005101 นางสาวชชัฎาพร ภทัรวงศว์าณิชย์

952005102 นายวรชยั วงศกิ์จรุ่งเรือง

952005103 นางสาวพชัรพรรณ เปี= ยมสมบรูณ์

952005104 นางสาวผกาภรณ์ เถื=อนชยั

952005105 นางสาววิไลลกัษณ์ สวนมะลิ

952005106 นางธิติมา อรชร

952005107 เรืออากาศโทนรบดี งิ2 วทอง

952005108 นายนิติรฐั สุคนธวิโรจน์

952005109 นายธาร สุขานุศาสน์

952005110 นางสาวภทัรพร เปี= ยมสมบรูณ์

952005111 นางสาวปณิธาน สุจิรชาโต

952005112 นางสาวกนกพร สุจิรชาโต

952005113 นางศิรณัยู สงสะนะ

952005114 นางสาวพรชนก เรืองวีรยุทธ
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952005115 นางสาวเลิศลกัขณา ยงยุทธตระกลู

952005116 นายพนม วงศไ์ทย

952005117 นางสาววาววิลา วรรณสถิตย์

952005118 นางสาวจนัทรทิ์พย์ พลูประเสริฐ

952005119 ว่าที=รอ้ยตรีหญิงเดือนเพ็ญ มะโนเรือง

952005120 นางสาวจิราภรณ์ ปาลพนัธุ์

952005121 นายณุพงษ์ มงคลสวสัดิ;

952005122 นางสาวปิยนุช ประกอบกิจ

952005123 นางสาวนนทพทัธ์ ตรีณรงค์

952005124 นายสมภพ แตม้มาลา

952005125 นางสาวลกัขณา ดาํชู

952005126 นายธนเดช ประดิษฐล์าภ

952005127 นางสาวพทัธยา ตรีณรงค์

952005128 นายชูชาติ จุลพนัธ์

952005129 นายจินตวฒัน์ นํ2าแกว้

952005130 นางสาววนัวิสาข ์ ชมศิริ

952005131 นางสาววรรษวรรณ โภวาที

952005132 นายกิตติคุณ อิษวาส

952005133 นายนัฐพงษ์ วรินทร์

952005134 นางสาวกรกนก ปานอาํพนัธ์

952005135 นางสาวสาวิตรี กลิ=นหอม

952005136 นายวสนัต์ รุ่งภกัดีสวสัดิ;

952005137 นางสาวอุบล หนูแจ่ม

952005138 นายจกัรธร หน่ายโย

952005139 นายอาํนวย  พงษ์อินทรว์งค์

952005140 นางจนัทิมา พนาจนัทร์

952005141 นายศราวุฒิ จนัทรห์า้งหวา้

952005142 นางสาววิชุดา ขนุหนู

952005143 นางสาวสุวรรณา เสงี=ยมศิลป์

952005144 นางสาวศิรินธร คงประพฤติ

952005145 นางสาวดวงพร รุณนะพงศา
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952005146 นายรฐัภมิู ปางวชัรากร

952005147 นางสาวอารีรตัน์ ขํ =าขนุ

952005148 นางสาวปวีณา ศิริพฒันานุกลูชยั

952005149 นางสาวนัจพร เพ็งพนู

952005150 นางสาวมาริษา สงไกรรตัน์

952005151 นายวีระวุฒิ สรอ้ยพลอย

952005152 นางสาววนิดา กนัทาแกว้

952005153 นางสาววนัวิษา ชาทิพย์

952005154 นายภาณุพงษ์ รตันเสวี

952005155 นายไวยวฒัน์ ดนังา

952005156 นายสพดั มือแป

952005157 นางสาวธญัญาภร นิจวฒัน์

952005158 นางสาวกลัยานี วุฒิศรี

952005159 นางวิภา สาเขตร์

952005160 นางสาวธญัญารตัน์ มุสิก

952005161 นางสาววราภรณ ์ บุญมี

952005162 นางสาวยุพาพรรณ เพ็ชรไพฑรูย์

952005163 นายกฤตภาส จินาภาค

952005164 นายเกาทณัฑ์ สุขเสงี=ยม

952005165 นายอกนิษฐ์ เลิศไกร

952005166 นางสาวบุษยรตัน์ ธรรมขนัตี

952005167 นางสาววรนาฏ์ เกตสุริยงค์

952005168 นางสุวิมล ชอบเงิน

952005169 นางสาวกนกอร วาฤทธิ;

952005170 นางสาวนิสา แซ่ลิ2 ม

952005171 นางสาวศิริมาวดี ศิรธนิตรา

952005172 นางสาววิลาวลัย์ กรดดาํ

952005173 นายวรกฤต ศิรธนิตรา

952005174 นายภทัรพล จงัสถิตยกุ์ล

952005175 นายอฏัฐพล เตชะธนาพงศสิ์น

952005176 นายณฐัพล ไชยกล
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952005177 นายไตรรงค์ เปลี=ยนแสง

952005178 นางสาววรวลัยา บุญชูศร

952005179 นายเกียรติศกัดิ; ทนันไชย

952005180 นางสาวกนกวรรณ รตันบุรี

952005181 นางสาวลานนา มณีประวติั

952005182 นางสาวมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ.์

952005183 นางสาวอจัฉรา เชยองอาจ

952005184 นางสาวศิริกาญaุ์ สุริยศิษย์

952005185 นางสาวสายรุง้ ฤทธิเดช

952005186 นางสาววิสสุตา บุญมี

952005187 ว่าที=รอ้ยตรีสมบติั พรหมสวรรค์

952005188 นายอนุชยั ถนอมสินรตัน์

952005189 นายไกรศกัดิ; ตั2งมั =นธนบวร

952005190 นายเดชพล คฤหรตัน์

952005191 นางสาวกนัยสิ์นี พนัธว์นิชดาํรง

952005192 นางสาววิภาพร พรวิเศษศิริกุล

952005193 นายชยัชนะ โรจน์นครินทร์

952005194 นายศิวเมศร์ เงินโน

952005195 นางสาวปฐมาภรณ์ เถาวพ์นั

952005196 นางสาวทศันีย์ เหลาทอง

952005197 นางวาสนา บุญประสพ

952005198 พ.จ.อ.กุลวุฒิ ปลื2 มศรี

952005199 นายอนุสรณ์ อริยะเครือ

952005200 นายปิยะสกุล ชูโฉม

952005201 นางสาวเพ็ญฤดี ตั Qนสกุล

952005202 นายมนตรี อินทโชติ

952005203 นายกาํเพลิง พนัธุดี์

952005204 นางสาวสุภาวดี บรูะพนัธ์

952005205 นางสาวสาํเภาเงิน ชาติสาํราญ

952005206 นางสาวศรินยา บุตรวงศ์

952005207 นางสาวรุ่งอรุณ สายทอง
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952005208 นางสาวรุ่งทิวา ตะติชรา

952005209 นายบญัชา หนูเจริญ

952005210 นางสาวกาญจนา นาดี

952005211 นางสาวชืื=นจิต พงษ์พลู

952005212 นายธีรโชติ บุญรศัมี

952005213 นายวิรตัน์ เกศชยัชนา

952005214 นางสาววนิดา ปัตตงัเว

952005215 นางสาวยุภาวดี สาํราญฤทธิ;

952005216 นายวรพจน์ เปรมฤดี

952005217 นางสาวปวีณา มั =นคง

952005218 นางสาวรติมา อ่อนสาํลี

952005219 นายประเวทย์ คนัธรตัน์

952005220 นางสาวธนกานต์ สายสิญจน์

952005221 นางสาวกมลชนก รวยดี

952005222 นางสาวญาดา ชอบทาํดี

952005223 นางสราลี จนัทรสิ์งห์

952005224 นางสาวปัทมา น่วมทนงค์

952005225 นายเฉลิมชนม์ ช่ออินทร์

952005226 นายธนพศัน์ อภิธนวฒัน์

952005227 นายกวี ยามเย็น

952005228 นางสาวอารีรตัน์ ไตรสุรตัน์

952005229 นางสาวอจัฉริยา คาํมี

952005230 นางสาวเบญจมาภรณ์ พนัธุลิ์กะ

952005231 นางสาวเยาวลกัษณ์ นิศามณีเนตร

952005232 นายกิตติพงษ์ โลเกตุ

952005233 นางสาวสุชาดา วงศพ์นาไกร

952005234 นางสาวกนกพรรณ ชลสินธุ์

952005235 นางสาวกรวรรณ ชูนวพนัธ์

952005236 นายนัฐวุฒิ แสงเอียด

952005237 นางสาวนฤมล คาํประเสริฐ

952005238 นางสาวไพจิตตรี เจริญทรพัย์
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952005239 นางสาวพรพรรณ แซ่หว่อง

952005240 นายบรรจบ พ่วงไทย

952005241 นายศุภชยั เหล่าสมบติั

952005242 นายแกว้ หมายชอ้นกลาง

952005243 นายภวูนารถ แสงสุริยา

952005244 นายไพโรจน์ สุวรรณศรีสุข

952005245 นางสาวชลลดา กรุดแกว้

952005246 นางสาวปินันทนา สิงหย์ะบุศย์

952005247 นางสาววริชธร วธาภทันันท์

952005248 นางสาวพิยดา ชุณหอโณทยั

952005249 นายวิศิษฎ์ สรอ้ยพรรณา

952005250 นางสาวฉวีวรรณ จนัทรช์ู

952005251 นายอรรถชยั คนัธะชุมภู

952005252 นางสาวปิยะฉตัร เจริญสุข

952005253 นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์

952005254 นางสาวสุกฤตา สนิทจนัทร์

952005255 นางสาวองัศุมา การุณยวนิช

952005256 นางสาวจุฬาภรณ์ บุญจนัทร์

952005257 นางสาวอาภากร บวัทนั

952005258 นายวีระพจน์ กิมาคม

952005259 นายอภิสิทธิ; เอี=ยมสุขประเสรฺฐิ

952005260 นางสาวอารี นุชประเสริฐ

952005261 นางสาวจุฬมีาศ เพ็ชรพิเศษ

952005262 นางสาวจารุณี คาํปู่

952005263 นายอคัรเดช สุวรรณวิสุทธิ;

952005264 นางสาวเพชรดา เพ็งตา

952005265 นางสาวนิภาพรรณ สุวรรณวิสุทธิ;

952005266 นางโชษิตา แดงศิริ

952005267 นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์

952005268 นายเทพกร ช่วยสงคราม

952005269 นางสาวกลัยาณี ศรีบุระ
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952005270 นางสาวสุจิรา สุขวฒัน์

952005271 นายกฤตยา ไชยยศ

952005272 นางสาวชุติมา ทองสุข

952005273 นางสาวจริยา มยัราช

952005274 ว่าที=รอ้ยตรีจตุภพ แก่นแกว้

952005275 นางสาวจนัทิมา โนรี

952005276 นางสาวธนัยาภรณ์ วฒันากมลกุล

952005277 นางสาวพรรณทิพย์ หนูนันท์

952005278 นางสาวพรศิลป์ อินทิยศ

952005279 นางสาวปรียาภรณ์ จนัทวงษ์

952005280 นางสาวนุชนาถ ลอยจิQว

952005281 นางวลยัภรณ ์  เอี2 ยวตระกลู

952005282 นายกานต์ โตสนธิ

952005283 นางสาวศรินยา หุ่นฉายศรี

952005284 นางสาวนพวรรณ  คาํพามา

952005285 นางสาวนลินทิพย์ เปี= ยมสุข

952005286 นายอนาวิล อมรเดชากุล

952005287 นางสาวชญานันทน์ เกื2 อสงัข์

952005288 นางสาวภคัวดี จฑูะจนัทร์

952005289 นางสาวขวญัฤดี อินทวงศ์

952005290 นางสาววลัคุว์ดี โกส้กุล

952005291 นางสาวมณทิชา รื=นสุข

952005292 นางสาววธันาธร รสโหมด

952005293 นายสุคิด เรืองเรื=อ

952005294 นายพฒัน์ สมานสิน

952005295 นางสาวอรทยั  ไวยศรีแสง

952005296 นางสาวศศิธร รุ่งเรืองธนารกัษ์

952005297 นางสาวพชัรินทร์ อิ=มพนัธ์

952005298 นายเอกชยั ตนัติพนัธุพ์ิพฒัน์

952005299 นางสาวคณางค์ ปฏปิทาพานิชย์

952005300 นายพงศฐิ์ติ พสัอ๋อง
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952005301 นางศิริลกัษณ์ แสงสุริยงค์

952005302 นายธนพงศ์ ทองรอด

952005303 นายอมรศกัดิ; จูม้ณฑา

952005304 น.สทชัชญา มุสิกไชย

952005305 นางสาววงศต์ะวนั ภู่เจริญ

952005306 นายศกัดา เซะวิเศษ

952005307 นางสาวอรวี สายศิลปี

952005308 นางสาววิลานี คาํแหง

952005309 นายวนัเฉลิม เหลืองอ่อน

952005310 นายศิริบดี จงวิบลูทรพัย์

952005311 นายธเนศ ลิ=มผดุง

952005312 นายจตุพล เพชรเสนา

952005313 นางสาวเพชร จนัทรลื์อ

952005314 นางสาววิภาวี ขาํประไพ

952005315 นางวารุณี บุญวิจิตร

952005316 นางสาวปริตา จิระกิตติพร

952005317 นายชยัฤทธิ; กุศลสุข

952005318 นางสาวสวิชญา นนทหิ์รญั

952005319 นายอดิศกัดิ; ขนัทะนิยม

952005320 นายทศพร สุวานิช

952005321 นางสาวพิณกาน ภทัเศรษฐ์

952005322 นางปณิตา เหมราช

952005323 นายทวีศกัดิ; อินทรก์ณัฑ์

952005324 นางสาวเชาวนีย์ ไชยสุวรรณ

952005325 นางสาวอนงลกัษณ์ มั =นใจ

952005326 นายชาตรี ศกัดิ;ภิรมย์

952005327 นางสาววรลกัษณ์ จนัทรตัน์

952005328 นางอมัพร เหราบตัย์

952005329 นางสาวชนิตา ทองไทย

952005330 นางสาวตวงพร บุญชวลิต

952005331 นางวิชชุดา ภาโสม
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952005332 นางสาวเสาวลกัษณ์ วิชยัดิษฐ์

952005333 นางปราณี วรกุล

952005334 นางสาวปนิตตา สุวรรณวฒันะ

952005335 นางสาวปาณิศา ลบัเหลี=ยม

952005336 นางสาวภาวิณี จกัรสาน

952005337 นางสาวปราณีจิตร สุวรรณวฒันะ

952005338 นายบญัญติั รตันวิเชียร

952005339 นายทกณู สุวภาพ

952005340 นางสาวชลิตา รอดกลาง

952005341 นางสาวรพีภรณ์ สามเตี2 ย

952005342 นายสุรพงษ์ ตีเมืองสอง

952005343 นางสาววนิดา วรรณรตัน์

952005344 นายวชัระ นิ=มศรี

952005345 นางสาวมุกดา มีคุณ

952005346 นางพิชชุกานต์ นิ=มศรี

952005347 นางมณีวรรณ ศรีปาน

952005348 นางสาวชณิสรา รอ้ยเที=ยง

952005349 นางสาวกรรณิกา บุตรอุดม

952005350 นางวาสนา อินแถลง

952005351 นางสาวพนิตา ศรีประยา่

952005352 นางสาวสุภาวดี สตูรประจนั

952005353 นางสาวอจัฉรา ใจรกัษ์

952005354 นางสาวออมสิน จินดากุลเวศ

952005355 นายฉตัรชยั หวงัมีจงมี

952005356 นางสาวชุติมนัตฐิ์ษา ผดุงทอง

952005357 นางสาวเรวดี เสนอินทร์

952005358 นางสาวยถิูกา คิดรอบ

952005359 นางสาวภทัรธร ชวนะคุรุ

952005360 นางนีรดา สินธส์มุทร

952005361 นางสาวศิรินภา พาที

952005362 นายธนากร เจริญเมือง
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952005363 นางสาวเนตรนรินทร์ นกน่วม

952005364 นางสาวภทัรพ์ิชชา รุจิระพงศช์ยั

952005365 นายเอกลกัษณ์ พิเชฐโสภณ

952005366 นางสาวเสาวลกัษณ์ หอ้งทองคาํ

952005367 นางสาวกานตฤ์ทยั จนัทรว์ิไลลกัษณ์

952005368 นางสาววลยัภรณ์ ศุภนิมิตวิเศษกุล

952005369 นางสาวกิตติยา มลูสาร

952005370 นายกิตติชยั เบ็ญระเหม

952005371 นางสาวชุตาภา คุณสุข

952005372 นายอาคม ไชยเบา้

952005373 นางสาวมธุรพจน์ ศรีโพนทอง

952005374 นางพวงเพ็ชร์ แจ่มจาํรสั

952005375 นายรฐัไกร ลิ2 มสุขศรีกุล

952005376 นางสุธีรา พรมมา

952005377 นางสาววนัวิสา เลาหพิสิฐพานิช

952005378 นางสาวฐิมาภรณ์ ฤกษ์พิชยัสุทธิ;

952005379 นายวานิช   ทองเกตุ

952005380 ว่าที=รอ้ยตรีอศัวิน ครูพ์ิพฒัน์

952005381 นางสาวจิรวดี ระยา้

952005382 นางสาวพารุณี ยิ2 มสบาย

952005383 นายถนัด ดาวเวียง

952005384 นางสาวรกัมณี บุตรชน

952005385 นางสาวปิยรตัน์ ยุทธวิสุทธิ

952005386 นางสาวอตินุช วนัละคาํ

952005387 นางอธัยาพร กระจกเหลี=ยม

952005388 นายศรณัย์ ฤกษนันทน์

952005389 นางสาววชัรินทร์ จนัทรสุ์วรรณ

952005390 นายจกัรกริช นิไชยโยค

952005391 นางสาวสุภาวดี สาลีทอง

952005392 นางสาววลยัพร   บิหลายเจะ๊

952005393 นางสาววราภรณ์ วิทยสินธนา
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952005394 นายวฒันะ พ่วงปิ= นเพชร์

952005395 นางสาวจินตนา สิงหท์อง

952005396 นางสาวภิยะพรรณี วฒันายากร

952005397 นายพรอ้มพล แทนศิริ

952005398 นางสาวภคชล ฤทธิเกษร

952005399 นางสาวทิตาภา จุลศิริวงศ์

952005400 นางวรธิดา อินสว่าง

952005401 นางภทัรภร พรหมเต็ม

952005402 นายอนุชา บุญเกิด

952005403 นายวรฉตัร นราภยั

952005404 นางสาวจารุวรรณ หนูชยัแกว้

952005405 นางสาวอรนุช สุขเวทย์

952005406 นางณฐัภรณ์ บุตรวงษ์

952005407 นางสาวกนกกาญจน์ รตันไพบลูย์

952005408 นางสาวนฤมล ธารารมย์

952005409 นางสาวพชัรีวรรณ สีงามสรม

952005410 นางสาวพชรขจี เจริญศิลป์

952005411 นางสาวปัทมา สุขสมยั

952005412 นางสาวนันทน์ภสั เฉลิมเกียรติกุล

952005413 นางสาวอภิสรา สมคัรสโมสร

952005414 นางสาวมณีชชัวาล มณีศรี

952005415 นายเชวงพจน์ ครองธานินทร์

952005416 นางสาวยุวเรศ เต็มบุญ

952005417 นายสมศกัดิ; เสนาภกัดี

952005418 นางสาวสุปรีดา ตั2งประเสริฐศรี

952005419 นายมารุต พรหมเชื2 อ

952005420 นางสาวปิยะนุช เพียรรตัน์พิมล

952005421 นางสาวบุณยนุช ด่านนคร

952005422 นางสาวอลิสรา เพียรรตัน์พิมล

952005423 นางสาวปาริชาติ เกิดผล

952005424 นางสาววิจรรยา วงศว์ิวฒัน์

175



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952005425 นางสาวสุนิสา ไพบลูยศิ์ริ

952005426 นางสาวจริยา จิตรเ์จริญ

952005427 นางสาวกนัยารตัน์ การิสุข

952005428 นายสาโรจน์ แผ่นสุวรรณ์

952005429 นางสาวสุธาสินี   อินทะวงษ์

952005430 นางสาวศิริพร สมถา

952005431 นางสาวอชิรญา สุภาเดช

952005432 นางสาวปรารถนา เดชประเสริฐศรี

952005433 นางสาวศศิธร แซ่กงั

952005434 นางสาวปฎภิาณี ขนัทนันต์

952005435 นางกุสุมา แสงรกัษาวงศ์

952005436 นางสาวเพียงเพ็ญ ทวีโต

952005437 นายวชิรพงษ์ จนัทรป์ระภานนท์

952005438 นางสาววิจิตรา บุญแล

952005439 นายศกัดา แกว้มณี

952005440 นายฐิติภมิู รุ่งปิติ

952005441 นางสาวสุวลกัษณ์ สุทธิจารีย์

952005442 นายประจกัษ์ สุขอร่าม

952005443 นายวีรพล วฒันสิงหด์าํรงค์

952005444 นางสาวรมยช์ลี สุวรรณชยัรกัษ์

952005445 นางสาวสุธาสินี นพธญัญะ

952005446 นางสาวลาภิสรา ศรีสุวรรณ

952005447 นางสาวเกษราภรณ์ ทองเทพ

952005448 นางสาวอาทิตยา อุยะเสถียร

952005449 นายศราวุธ รกัษ์ยศ

952005450 นางสาวอาวีพรรณ เกษมนิมิตรพร

952005451 นางจนัทรจ์รสั เกียรติ;ทวีมั =นคง

952005452 นายจตุพงศ์ วรรณมลู

952005453 นางสาวอจัจิมา วิเลปนะ

952005454 นางสาวจนัทิมา เขมะนุเชษฐ์

952005455 นางสาวอจัฉราภรณ์ บุญมั =น
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952005456 นางสาวศิริพรรณี ตระกลูศรี

952005457 นางฐิตารีย์ คงพิริยะเมธา

952005458 นางสาวสาธิตา คนองเดช

952005459 นางสาวสุพรรษา มงคลวิวฒัน์

952005460 นางสาวนวพร ชยัอิทธิอนันต์

952005461 นางสาวอุทยัวรรณ เดชสิงหโ์สภา

952005462 นางสาวภรณพ์รรณ สะสม

952005463 นางสาวสุมาลี โพธิกสิกร

952005464 นางสาวภทัริยา สงัขน้์อย

952005465 นางสาวพิมพม์าศ ดวงมี

952005466 นางสาวสุภาพร สิงหาเทพ

952005467 น.สมณีวรรณ เกตะวนัดี

952005468 นางสาวรสสุคนธ์ เคา้มลู

952005469 นางสาวจิราภา คงกิตติคุณ

952005470 นางสาวสุจิตตรา หงษ์ยนต์

952005471 นางสาวปิยะชาติ ญาณเตชสั

952005472 นางสาวพรสรวง มากมณี

952005473 นางสาวพิมประภา ฟไูฝติPบ

952005474 ว่าที=รอ้ยตรีธรรมรตัน์ รตันชยั

952005475 นางเหรียญพร น้อยบุตรสิริโชติ

952005476 นางสาววิภารตัน์ ชยัเพชร

952005477 นางสาวรชันก นวลมงัสอ

952005478 นายเอกชยั แซ่จั =น

952005479 นางสาวนพมล บวัซอ้น

952005480 นางสาวมณทิพย์ จนัทรแ์กว้

952005481 นางสาวหทยักานต์ โชติกลาง

952005482 นายเรืองศกัดิ; เรืองพิสิฐ

952005483 นางสาวสกุลรตัน์ พุกกะวรรณะ

952005484 นางสาวองัคสิญา คงหอม

952005485 นางสาวอรญัญา กรีธาชาติ

952005486 นางสาวปริญญา ศรีสุวงศ์
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952005487 นางสาววิษฬาห์ ชีวะสาธน์

952005488 นางสาวศรณัญภสั รกัศีล

952005489 นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ

952005490 นางสาวบงกช ชิมะบุตร

952005491 นายโกศล ชยัสวสัดิ;

952005492 นายไพฑรูย์ ทวีรุจิโรจน์

952005493 นางสาวแอวิรา รตันอุบล

952005494 นายสาํราญ อินทรพินิจ

952005495 นางสาวมชัรียา ขาํดีพรอ้ม

952005496 นางจิราภา กุลลิ2 มรตัน์ชยั

952005497 นายณทัวรรษ คาํตา

952005498 นางสาวจิรายุ รตันบวร

952005499 นางสาวรตันภรณ์ แซ่ลี2

952005500 นางสาวชณิชา พรหมลกัษณ์

952005501 นางสาวศิริรตัน์ ตุม้เจริญ

952005502 นางสาวฉฐัถกามาศ พลศรี

952005503 นางสาวพชัรินทร์ เหลืองตรีโรจน์

952005504 นางสาวนิดา จุลพนัธ์

952005505 นางสาวอุไรรตัน์ พนัธุเ์พชร

952005506 นางจิราพร ขาวจนัทร์

952005507 นายมนภทัร มนัสวานิช

952005508 นายภวูนาถ สุขสม

952005509 นางสาวจีรภทัร์ เจษฏจรสัพงศ์

952005510 นางสาวรุจิรา ทิมาภรณ์

952005511 นางสาวบุญญาพร เชื=อมสมพงษ์

952005512 นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสริฐ

952005513 นางสาววิสาข์ อ่อนประเสริฐ

952005514 นายสุรชาติ บวัชุม

952005515 นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ

952005516 นางลดัดาวลัย์ แสงเดช

952005517 นางสาวเกศณี คิ2 วนาง
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952005518 นางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์

952005519 นางสาวอรอุมา สิงหค์ง

952005520 นางสาวขวญัฤดี ศรีสุวรรณ

952005521 นางกนกวรรณ พฒันเดช

952005522 นางสาวฐิติมา ศรีบรรณสาร

952005523 นางสาวหทัยา บวัมุย้

952005524 นางสาววรวรรณ นาสมโภชน์

952005525 นางสาวพิมพณ์นฎา เธียรพฒันะวงศ์

952005526 นางสาวเบญจวรรณ นภาพงศ์

952005527 นางสาววิภาดา ศรีสุวรรณ์

952005528 นางสาววิมลมาศ โอสถเสน

952005529 นายสรายุทธ์ ทองธุลี

952005530 นางสาวจรรญารกัษ์ คงชู

952005531 นางสาวพวงมาลา แก่นศรียา

952005532 นางสาวอจัฉริยา หอมหวล

952005533 นางสาวกานดา กลิ=นหอม

952005534 นายเจษฎา งามประภาสม

952005535 นางสาวชุติมา เหมชาติลือชยั

952005536 นางสาวกนิษฐา สุปัตติ

952005537 นางสาวอมรรตัน์ ศรีสุข

952005538 นางสาวพนิดา พุทธิจุล

952005539 นางสาวจนัทรเ์พ็ญ เผือกไร่

952005540 นางสาวสุพตัรา หนูนวล

952005541 นางสาวเมขลา ละดาดก

952005542 นางนรินทรทิ์พย ์ บุญแข็ง

952005543 นายยอดชาย ทองธีระ

952005544 นางสาวสมฤดี ศาสตรผ์ดุง

952005545 นางสาวอรญัญา กร่ายตลาด

952005546 นางสาวอุราวรรณ ไกรนรา

952005547 นายทนงศกัดิ; ขาวชะอุ่ม

952005548 นางสาวภุมริน ขอบรปู
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952005549 นางสาวพรรณวดี ศรีบุญเรือง

952005550 นายวิมล ตุน้ดาํ

952005551 นางสาวรกัชนก  ชาํนาญมาก

952005552 นางสาวลลันา  รมณัญา

952005553 นางสาวรตัรวินท์ สิทธิพจน์

952005554 นางสาวทุติยาภรณ์ ภมิูดอนมิ=ง

952005555 นางสาวแววรวี กมัปนากร

952005556 นางสาวนลินี อึ=งสกุล

952005557 นายเอกภพ โอตาคาร

952005558 นางสาววารินทร์ วงษ์วรรณ

952005559 นายณฐัพล เทศขยนั

952005560 นางสาวเจือจนัทร์ ด่านสืบสกุล

952005561 นางสาวจุฬาร◌ุัตน์ ขนัแกว้

952005562 นายธนากร ทองจรสั

952005563 นายปัญญา วงศจ์นัทร์

952005564 นางสาวเมศิญานี ศรีสุวรรณ์

952005565 นางสาวโยษิตา โตเสาวลกัษณ์

952005566 นางสาวประภาพร จนัทรเ์อียด

952005567 นายชิชญาสุ์ บุญมี

952005568 นายศุภอรรถ ขวดใส

952005569 นายธวชั ขวดใส

952005570 นางสาวมลทิภา ญาณสตูร

952005571 นางสิญานุช ภมิูเหล่าแจง้

952005572 นางสาวณฐัวดี จนัทบุปผา

952005573 นางสาวปิยะมาศ บุญแรม

952005574 นางสาวสุชาดา บวัพนัธ์

952005575 นายธีรภทัร เทพพนัธ์

952005576 นายโอภาส สมใจนึก

952005577 นายสงัคม หนูทอง

952005578 นางสาวธุมากร เจดียค์าํ

952005579 นางสาวภทัทิรา เรืองเวช
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952005580 นางสาววิชชุดา พิพฒัน์วฒันากุล

952005581 นายเกียรติพงศ์ จิราพงศ์

952005582 นางสาวจุไรรตัน์ บุญที=สุด

952005583 นางเกล็ดมณี แกว้ตระกลูพงษ์

952005584 นางจีรนุช วชัราวนิช

952005585 นางสาวนิระชา ศรีวงษ์

952005586 นายวิรตัน์ สงศรี

952005587 นายกษิรชั สุวรรณเพ็ญ

952005588 นางสาวบวัทิพย์ ชูกลิ=น

952005589 นางสาวฤทยัรตัน์ ไทยเลิศ

952005590 นางสาวฤดีพร ลางคุลานนท์

952005591 นางพรสวรรค์ บลูาเทา

952005592 นางสาวพุทธชาติ อิ=มใจ

952005593 นางสาวศิริรตัน์ ชื=นอุดมสวสัดิ;

952005594 นางสาวภทัรวดี รตันบุรี

952005595 นางสาววนัวิสา เขยีวแกร

952005596 นายธนภรณ์ นุ่มโต

952005597 น.สกรวิกา สารคณา

952005598 นางนงคนุ์ช สาวะจนัทร์

952005599 นางสาวนิตยา มาทองแดง

952005600 นางสาวทศัวรรณ คาํทองสุข

952005601 นางสาวนุชนาถ ทบัครุฑ

952005602 นางสาวปาจรีย์ ปะดุกา

952005603 นายประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ

952005604 นางสาวกญัญารตัน์ โพธิลกัษณ์

952005605 นางสาวนิติรฐั คลา้ยดอกจนัทร์

952005606 นางสาวประนอม ศรีโกศกัดิ;

952005607 นางสาวธนวรรณ ศรีนาง

952005608 นายพิศณุ เจียมสุข

952005609 นายเอกสิทธิ; สิทธิสมาน

952005610 นางสาวดลนภา เพิ=มสมบติั
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952005611 นายวชิระ แซ่ตั2น

952005612 นางสาวปัทมา จิตรศรีสวสัดิ;

952005613 นางสาวเนติลกัษณ์ ดว้งอิ=ม

952005614 นายรุจน์ธีภพ กงแกว้

952005615 นางสาวสาํเรือง สุ่มจนัทร์

952005616 นางสาวจุฬารตัน์ เลิศวิลยั

952005617 นางสาวภาณุมาศ ชื=นวฒันา

952005618 นายอนุรตัน์ เลิศวิลยั

952005619 นายยศวรรษ ดาํยศ

952005620 ส.ต.ต.หญิงกญัญณ์ณชัญ์ กิตติวรพฒัน์

952005621 นางสาวแพรวพรรณ ทะริยะ

952005622 นายศราวุฒิ โคกสุนันท์

952005623 นางสาวจิราภรณ์ พนัธจ์าํปา

952005624 นางสาวณฐัพร เฉลิมแสน

952005625 นางสาวสายธาร บุญพนัธ์

952005626 นางสาวงามจิต สุนทรธีรวุฒิ

952005627 นางสาววชัรารศัมิ; ภิรมยภ์กัดี

952005628 นางสาวมธุรส ซุย้นิกุล

952005629 นางสาวสมใจ สมรปู

952005630 นางอรไพลิน เลิศสุทธิวงค์

952005631 นายสนัติภาพ อุดมมงคล

952005632 นางสาวสุธาสินี หนองน้อย

952005633 นายอรรถสิทธิ; พรหมชาติ

952005634 นางสาวศศิธร เวียงเก่า

952005635 นางสาวสุนทรี อยูส่ถาน

952005636 นางสาวพชัรี ไกรแกว้

952005637 นางสาวฑาริกา พลโลก

952005638 นางสาวดุษฎี คาํบุญเรือง

952005639 นางสาวจิราภรณ์ สุขสวสัดิ;

952005640 นายชยัวฒัน์ ยิ2 มชา้ง

952005641 นางสาวสุภาวดี ธีรพงศากร
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952005642 นางสาวสุทธิลกัษณ์ พิทกัษ์วงศ์

952005643 นางสาวคุณากร กรสิงห์

952005644 นางสาวจารุณี พิมพขนัธ์

952005645 นางสาวเบญจวรรณ สิทธิยากร

952005646 นายอาทิตย์ วาณิชอดิศกัดิ;

952005647 นายอนุรกัษ์ ตะปินา

952005648 นางสาววาริณี วรรณทร

952005649 นายทวีศกัดิ; ทองบู่

952005650 นายสิทธิพงษ์ ทิปัญญา

952005651 นายดุษิต โพธิ;ทอง

952005652 นางสาวสุกญัญา เสรีนนทช์ยั

952005653 นายเศกสนัต์ รกัสม

952005654 นายธนกฤต สิทธิกนั

952005655 นายเอก เอื2 อตระการวิวฒัน์

952005656 นางสาวทรรศนวรรณ รณฤทธิวิชยั

952005657 นางสาวปราณี ศรีคงแกว้

952005658 นางสาวกรองทอง แก่นคาํ

952005659 นางสาวชนิกา โตเลี2 ยง

952005660 นางอจัฉรา แพนพงศแ์สน

952005661 นางสาวทิมธิยา วรรณวิทยาภา

952005662 นางสาวอมัภิกา วงคช์ยัคาํ

952005663 นางสาววลัลกัษณ์ เที=ยงดาห์

952005664 นางสาววรรณนิกา บุญประเสริฐ

952005665 นสอรวรรณ เที=ยงดาห์

952005666 นางสาวอรุณี สุเจตนันท์

952005667 นางสาวณฐันันท์ รอดสี

952005668 นายธวชัชยั เพ็ชรเงิน

952005669 นางสาวทศัณีย์ ทศัระเบียบ

952005670 นายณฐัวุฒิ สองทิศ

952005671 นายวานิช จนัทวิโรจน์

952005672 นายพงศกร ฉิ=งกงัวาลชยั
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952005673 นางสาวทศันันท์ บุญสวน

952005674 นางสาวกลัยาณี จงอรุณงามแสง

952005675 นายราม พรพิทกัษ์

952005676 นางสาวปาริชาติ  ชุมพงศ์

952005677 นางสาวสุภลกัษณ์ ทองทบัทอง

952005678 นายภคณฐั วิปุลานุสาสน์ 

952005679 นางสาวพุทธรกัษา วิภาทิน

952005680 นายนลิน ตณัฑิกุล

952005681 นายธีรยุทธ บญูคง

952005682 นางสาววิภาดา ปิ= นเกษร

952005683 นางสาววรางคณา จุฑาจนัทร์

952005684 นายสุรินทร์ สุขมุาลานนท์

952005685 นายนิธิพฒัน์ บวัผนั

952005686 นางบุศรา ฟักภู่

952005687 นางสาวนงลกัษณ์ อาภาโรจนกิจ

952005688 นางสาวกนิษฐา ศรีประทุม

952005689 นางสาวปริยาภรณ์ ศิริพานิช

952005690 นายอรรถกฤต ไทยสมบรูณ์

952005691 นายณรงคช์ยั จิรวฒันานนท์

952005692 นางสาวภทัรา เวสสสุ์ภารตัน์

952005693 นายปรเมศวร์ เซ่งกาํเหนิด

952005694 นางสาวปัฐมา ชูประเสริฐ

952005695 นางสาวสุรดา พุฒพวง

952005696 นางสาวรุ่งนภา จุลศกัดิ;

952005697 นายนิติการ นาคเจือทอง

952005698 นางสาวศกัดิ;ดาํเนิน นนทกิ์ติ

952005699 นางสาววาสนา กล่อมคง

952005700 นางสาวนันทพร มณีรตัน์

952005701 นายกีรพงษ์ มานะพฒันพงศ์

952005702 นางสาวศิริพร คุม้แว่น

952005703 นายยุทธพล เจริญรตัน์
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952005704 นายชยัรชัต์ จนัทรต์รี

952005705 นางสาวสุพรรษา หลงัประเสริฐ

952005706 นางสาววรลกัษณ์ จนัทรศ์รีบุตร

952005707 นางสาววนัวิสาข์ วรรณพิพฒัน์

952005708 นายทศพล สุธาสิริทรพัย์

952005709 นายนวินทร์ บุญยะโรจน์

952005710 นางสาววรินธร บุญยะโรจน์

952005711 นางวราลกัษณ์ คงศรีเจริญ

952005712 นางสาวจุฑามาศ มานิตยกุล

952005713 นายสิทธเดช หมอกมีชยั

952005714 นางสาวผาณิต อารีวงศ์

952005715 นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์

952005716 นางสาวสิรินาถ เทียนวิจิตร

952005717 นางสาวสลิลญา นิยมศิลป์ชยั

952005718 นางสาวนิศารตัน์ ปางจุติ

952005719 นางสาววิภาวี ปั2 นนพศรี

952005720 นางสาวเสาวนี วรรณวิทยาภา

952005721 นางสาวปรินดา เอี=ยมโอภาส

952005722 นางสาวรมยร์วี ศรีวงั

952005723 นายเอกชยั มานะทิวสน

952005724 นายกรกฤษณ์ จงจดักลาง

952005725 นายธนูเทพ ประสานทอง

952005726 นางสาวกรรณิการ์ ขวญัมิ=ง

952005727 นาย   ทกัสุรินทร์ นาโสก

952005728 นางสาววชัาภา สงัวาลยเ์พ็ชร

952005729 นางสาวธรรมฆป์รชัญ์ มงคลรอ้ย

952005730 นางสาววราลี ชาชิโย

952005731 นายกึกกอ้ง พนูพานิช

952005732 นางสาววิลาวณัย์ ท่องคง

952005733 นางสาวพิมพพ์ร ไชยฤกษ์

952005734 นายภทัรดร จั2นวนัดี
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952005735 นางจรรยา สวสัดิ;ตระกลู

952005736 นายธนัว์ พีรวุฒิ

952005737 นายยุทธศกัดิ; ศรีอุทโยภาส

952005738 นายกฤษฎา โกวิทวิสิทธิ;

952005739 นางสาววรางคณา เอกอุรุ

952005740 นางสายใจ แจ่มจิราวรรณ

952005741 นายสุรพงศ์ อ่องประกฤษ

952005742 นางดวงใจ ทองโพธิ;

952005743 นางสาวพรเพ็ญ นุ้ยมาก

952005744 นางสาวเลขา ต่อชีพ

952005745 นางสาวโสภิตา กิจงาม

952005746 นางสาวสมใจ แจ่มจิราวรรณ

952005747 นางสาวอุมาพร ชาํนาญ

952005748 นายสมศกัดิ; มือเพ็ชร

952005749 นางสาวถิรดา มณีรตัน์

952005750 นายพนาสนัต์ กิติศรีวรพนัธ์

952005751 นายพิระ วฒิัธรรม

952005752 นางสาวรุ่งรตัน์ บรูพาวิจิตรนนท์

952005753 นางสาววรรณสมร วงศส์มัพนัธ์

952005754 นางสาวพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย

952005755 นางสาวอุมาพร วงศส์มัพนัธ์

952005756 นางสาวสุวฒันา พรมมีเดช

952005757 นางสาววิภาวรรณ อินทรส์มบรูณ์

952005758 นางสาวอมัภวลัย์ พลดวงคาํ

952005759 นางสาวหทยัทิพย์ แท่นทอง

952005760 นางพงษ์ลดา ภทัรมานะวงศ์

952005761 นางสาววนันดา หมวดเอียด

952005762 นางสาวกนกกาญจน์ โพธิ;หวี

952005763 นางสาวเยาวเรศ จนัฑรูย์

952005764 นางสาวสุภา เพ็ชรยิ2 ม

952005765 นางสาวปิติกาญจน์ ไชยรกัษ์
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952005766 จ.ส.ต.คมกริช มีบุญ

952005767 ว่าที=ร.ต.ธีรภาพ ราชนิยม

952005768 นางสาวกชกร ลิขติสุวรรณ

952005769 นายกาญจน์ เกษรสงัข์

952005770 นางสาวสุนันทา เปี= ยมพริ2 ง

952005771 นายอนุพฒัน์ สิทธิโชคชยัวุฒิ

952005772 นางสาวนิตยา มลูปินใจ

952005773 นางสาวพชัรินทร ์ กอ้นทอง

952005774 นางสาวทิพยวลัย์ ศรีสุข

952005775 นางสาวขวญัหทยั สถาปนาศุภกุล

952005776 นายวิชยั อินทนาม

952005777 นางสาววราภรณ์ ขาํสนิท

952005778 นางสาวพชัรียา เรียงสนัเทียะ

952005779 นางสาวจนัทจร กออิสรานุภาพ

952005780 นางสาวชนิดา เสาวคนธ์

952005781 นางสาวอรอินทุ์ จนัเสน

952005782 นางสาวธาริณี นันทปรีชาชาญ

952005783 นางสาวนันทกาญจน์ ขนัตยานุกลูกิจ

952005784 นางสาวเอกรตัน์ ยกรตัน์

952005785 นางสาวกุลระวี ธรรมวงค์

952005786 นางสาวสโรชา สุทธิจิต

952005787 ว่าที=ร.ท.สุริยา โพธิ;สาวงั

952005788 นายเอกวิทย์ พิจิตรศิริ

952005789 นางสาวภวดี ลิขติวงษ์

952005790 นางสาวนารี ชื=นคลา้ย

952005791 นางสาวจาริณี จงปลื2 มปิติ

952005792 นางสาวเกศนี คงนก

952005793 นายปัณณวิชญ์ รุ่งเรืองวรนนท์

952005794 นางสาวรตันาภรณ์ โยชน์ชยัสาร

952005795 นางสาวนนทญา หงษ์รตัน์

952005796 นายสิทธิพงศ์ ดาวทอง
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952005797 นางสาวสิริวรรณ คาํนวนสินธุ์

952005798 นายธนทตั โกษีโรจน์

952005799 นายสิริวิทย์ สุขกนัต์

952005800 ว่าที=รอ้ยตรีณฐัวิชช์ อธิธนัยโรจน์

952005801 นางสาวอมตา ศรีเหรา

952005802 นางสาวจิรานันท์ รุ่งเรืองวรนนท์

952005803 นายชานนท์ แกว้มี

952005804 นางสาวสุชญัญา อรุณสนัติโรจน์

952005805 นางสาวชญัญช์ญา ศรีสุดใจ

952005806 นางสาวจีราภรณ์ ราวะรินทร์

952005807 นางสาวชมพนุูท อน้ชุ่ม

952005808 นายณฐัชยั ประดิษฐว์งศก์ลู

952005809 นางสาวณฐัชลยัย์ ธนปุณยารกัษ์

952005810 นางสาวกชพร ธรรมนิยม

952005811 นางสาวศิริพร ทรงประกอบ

952005812 นางเสาวณีย์ ขนุวิเศษ

952005813 นายปกป้อง จิตรแ์จง้

952005814 นายจิรพนัธ์ สิงหเสนี

952005815 นายธีรวฒัน์ สารมะโน

952005816 นายศุภเชษฐ์ โคงาม

952005817 นางสาวมยุรา สุขยิ=ง

952005818 นางสาวดวงแกว้ ดีดพิณ

952005819 นายวชัระ สมวงษ์อินทร์

952005820 นางสาวเพ็ญจนัทร ์  ภมิูเทศ

952005821 นางสาวจรรยา รบัศิริเจริญ

952005822 นางสาวนิติยา เลาหกุลวิวฒัน์

952005823 นางสาวรดี พนัธุศิริสด

952005824 นางสาวพทัธนันท์ ทางาม

952005825 นางสาววารุณี ศรีนุช

952005826 นางสาวรชันีกร รตันวิวฒันกุล

952005827 นางสาวนัทธมน วงษ์ศรี
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952005828 นาบมนตรี จาํปาดี

952005829 นางสาวสุรชัดา ไชยเขยีว

952005830 นายกสิเดช จารุเพ็ง

952005831 นางสาวสุปรางคว์รรณ สมบรูณจ์นัทร์

952005832 นายวิทยา สมบติั

952005833 นายทรงกฤตย์ ลิ=มสมพร

952005834 นางสาวมลฤดี พรหมเจริญ

952005835 นายนพรตัน์ ไชยวิโน

952005836 นางสาวเมลณี สิริอิสสระนันท์

952005837 นางสาวสุจิรา วงศป์ระเสริฐ

952005838 นางสาวสุรชัฎา   ศรีพิทกัษ์

952005839 นางสาวสีวรา รกัทอง

952005840 นางสาวครุวรรณ ชมศิริ

952005841 นางสาวสุชาดา เกษรางกลู

952005842 นางสาวอรกญัญา ผาไขย

952005843 นางสาวศิริวรรณ พรวรรณพงศา

952005844 นายพิทกัษ์ อยูนิ่รนัต์

952005845 นายอนุชา  สุนันต๊ะ

952005846 นางสาวมณฑารพ ศรีเบ็ญรตัน์

952005847 นางสาวกิติมา ราชวงษ์

952005848 นางสาวมธุรส ชูฤกษ์

952005849 นางสาวกุลธิดา นาคพิน

952005850 นายพนัส โพธิบติั

952005851 นางสาวภณิตา จาํเริญโชค

952005852 นางสาวภทัราวรรณ ทองดี

952005853 นางสาวประภากุล โถปั2 น

952005854 นางจุรีพร ถํ2าประเสริฐวงศ์

952005855 นางสาวรพีพร โพธิ;สิงห์

952005856 นางกรรณิการ์ สุกใส

952005857 นางสาวพรทิพย์ ทลูจินดา

952005858 นางสาวอนิลทิศา ศรีโสภา
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952005859 นางสาวชลธิรา ศิริภทัรนุกุล

952005860 นางสาวเอื2 องทิพย์ เกตุกราย

952005861 นายสมคิด แกว้พรมทะ

952005862 นางสาวสุนันทา เทียมคาํ

952005863 นายเบญจเดช สวนแกว้

952005864 นายเทอดพงศ์ พรหมพิชยั

952005865 นายวทญัOู โอว้ประดิษฐ์

952005866 นายพาชยัยุทธ ราหุละ

952005867 นายศลัยา เขยีวชะอุ่ม

952005868 นางสาวสิริพร เหลืองสุนทรชยั

952005869 นางสาวธิดารตัน์ ฆะสนัต์

952005870 นางสาวชชัฌาบดี ภมรพิบลูย์

952005871 นางสาวเพ็ญสิรี ศรียะศกัดิ;

952005872 นางสาวรุ่งฤทยั ประตใูหญ่

952005873 นายชาญศกัดิ; สิทธิพงศ์

952005874 นางสาวสุคนธทิ์พย์ อภิชยัเจริญวงศ์

952005875 นางสาวออ้มหทยั ดีแท้

952005876 นายประสิทธิ; คา้ชยัภมิู

952005877 นายอรรถพล ศรีสวสัดิ;นุภาพ

952005878 นางสาวพณวรรณ ยามาเจริญ

952005879 นางสาววิไลวรรณ ไชยวารี

952005880 นายจีรวฒัน์ ตาลเยี=ยน

952005881 นางสาวจินตนา บวัคาํ

952005882 นางสาววาสนา การะเกตุ

952005883 นายตะวนั ประทกัษ์นุกลู

952005884 นางสาวอริยา วิถี

952005885 ส.ต.ท.บญัชา ดอนรอดไพร

952005886 นายยุทธนา เถียรประภากุล

952005887 นางสาวธนียา สอนวิจารณ์

952005888 นายสมพงษ์ จนัแหล่

952005889 นายนิรุตติ; โกมลวานิช
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952005890 นางสาวเปรมจิต รองสวสัดิ;

952005891 นางปณตนนท์ เถียรประภากุล

952005892 นางสาวชญานิศา  กาญจนะเลขา

952005893 นางสาวนภสัสร เวชศาสตร์

952005894 นางสาวจริญญา สตัยวณิช

952005895 นางสาวสุภาภรณ์ กอ้นทอง

952005896 นางสาวอรวรร เสนาะกรรณ์

952005897 นายวนัชยั สระแกว้

952005898 นางสาวจาริณี แสนยาพนัธุ์

952005899 นางกรวรรณ แกว้จงัหวดั

952005900 นางเพลินพิศ สมวงค์

952005901 นางสาวกมรมน บุษรานนท์

952005902 นางสาวเบ็ญจพร  กุลนิตย์

952005903 นายพีระภทัร แพ่งศรีสาร

952005904 นางสาวนภาภรณ์ เห็นวงศป์ระเสริฐ

952005905 นางอมรรตัน์ จตัตุวฒัน์

952005906 นางสาวรุจิเรก เจริญใจ

952005907 นางสาวเนตรดาว ปาลี

952005908 นางเสาวนีย ์ เกษศิริ

952005909 นายปภพ โมกขพนัธุ์

952005910 นางสาวศิริลกัษณ์ ใจบุญทา

952005911 นายสงัขกร เหลืองสกุล

952005912 นางสาวพิกุล ราชพลแสน

952005913 นายรชต ตะนาวศรี

952005914 นายศราวุธ อินแป้น

952005915 นายไพศาล มุสิการุณ

952005916 นางชลลดา กาญจนประเสริฐ

952005917 นางสาววชิรญาณ ์ วีรประพนัธ์

952005918 นางสาวเกยรูมาศ อยูถิ่=น

952005919 นายภพพล พลูสวสัดิ;

952005920 นายปรีชา นันต๊ะราช
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952005921 นางสาวชนกกานต์ สนัตะโร

952005922 นางสาวนิรติัศยา โพธิ;ศรีอุ่น

952005923 นางสาวชีวรตัน์ สุมงคล

952005924 นางพตัราภรณ์ อารีเอื2 อ

952005925 นางสาวมีพร ปริญญาพล

952005926 นางสาวลกัขณา ด่อนครา้ม

952005927 นายเกรียงไกร อน้บู่

952005928 นางสาวณฏัฐน์ภพร ชยัพงศพ์ิพฒัน์

952005929 นายจิตติยุทธ์ กาฬสงค์

952005930 นางสาวพิชญา ทวีประดิษฐผ์ล

952005931 นางสาวอริยาพร พิลาคุณ

952005932 นางสาวสุทธิวรรณ แสงกาศ

952005933 นางดาราพร สวรรยาธิปัติ

952005934 นางสาวพรรณทิพา พิมพศ์กัดิ;

952005935 นางสาวธนาวรรณ อยูป่ระยงค์

952005936 นายณฐัพนัธ์ มั =นศรแผลง

952005937 นางสาวปิยมาศร์ เก่งกว่าสิงห์

952005938 นางสาวดวงใจ สิมมาสุด

952005939 นางวารุณี สะโสดา

952005940 นางภณชัษา การะภกัดี

952005941 นางสาวมลฤดี สองเมืองหนู

952005942 นายทรงพล แซ่ตั2ง

952005943 นายทรงพลศกัดิ; รตันวิไลลกัษณ์

952005944 นางสาวชนัญชิดา ชวดเปีย

952005945 รอ้ยเอกสุรชาติ ทบัทิมเทศ

952005946 นางสาวจงกมล จริยกุล

952005947 นายบดินทร์ สุขเลิศ

952005948 นางสาวนภาพฒัน์ คศูรีรตัน์

952005949 นางสาววาริกา ไชยรกัษ์

952005950 นางสาวศิวพร ประดิษฐว์งศ์

952005951 นางสาววรรณนิภา เชื=อมทอง
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952005952 นางสาวจนัทิมา สกุลพานิชยั

952005953 นางสาววิชชุดา เขยีวคา้

952005954 นางสาวศศิรินทร์ แกว้มาลยัทิพย์

952005955 นางสาวนิภาพร จิตตอ์ารี

952005956 นางสาวจนัทรจ์ิรา สรงชล

952005957 นายภผูา บวับุญ

952005958 นางสาวศิริพร สุชาติพงศ์

952005959 นางสาวจตุพร เสพศิริสุข

952005960 นายกิติศกัดิ; เสพศิริสุข

952005961 นายภทัรภมิู สงวนสตัย์

952005962 นางสาวกญัญว์รา ครุฑนอก

952005963 นายชาตรี ชุมภู

952005964 นางสุวรรณี วิชยัคาํจร

952005965 นายมนตรี ไชยชาติ

952005966 นางสาวกณัฑาวีฐ์ วิสตูรศิริฤกษ์

952005967 นางอจัฉราพร กลดัสวสัดิ;

952005968 นางสาวณฐัวรรณ อินทรเพชร

952005969 นายบุษกร ผาณิบุศย์

952005970 นายสรศกัดิ; ธนันไชย

952005971 นางสาวปัทมาวดี สุขวาสนะ

952005972 นางสาวจีรวรรณ ขรภมิู

952005973 นางสาววราพร นุ่มไทย

952005974 นางสาวปุณฑริกา เภสชัชา

952005975 นางสาวเกศแกว้ โชคผ่อง

952005976 นางสาวสุพิชญา แข็งขนั

952005977 นางสาววรรณชนก สุนทรเจริญ

952005978 นางบงัอร  ศิลาลิตร์

952005979 นางสาวณฐัพร เจียมประสิทธิ;

952005980 นายวศิน ผลว่า

952005981 นางสาวนิตยา ภเูดช

952005982 นายนพพร ยงประเดิม
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952005983 นางสาวสายใจ ชูรตันา

952005984 นางสาวรชัดากร ตั2งวานิชกพงษ์

952005985 นายภาคภมิู ยะมะโน

952005986 นางสาวประกาย มานํา

952005987 นางสาวผกาพรรณ แสนนรินทร์

952005988 นางสาวอรวรรณ์ เพิ=มพิพฒัน์

952005989 นายอนวชั กาทอง

952005990 นางพิชญป์ระภา กองจนัทึก

952005991 นางสาวอรอนงค์ โทแกว้

952005992 นางสาวนิรมล เจริญหลาย

952005993 นางสาวสิริเนตร ตั2งมั =นสกุล

952005994 นายนายสิริวิชญ ์ ไอริยะลาพงศ์

952005995 นางสาวนนทว์ลี คเูกษมกิจ

952005996 นางสาวศิริวรรณ ป้องกนั

952005997 นางสาวชมพนุูท อ่อนชอ้ย

952005998 นายพจนาถ ปัญญาศิลป์

952005999 นางสาวทศัน์ดาว ผลเพิ=มสุข

952006000 นางสาวณฐัฑลี ผลวานิชย์

952006001 นางสาวบุณฑริกา โอทกานนท์

952006002 นางสาวพรพิมล วุฑฒะวนิช

952006003 นายสุรพนัธุ์ จนัทรอ์ิ=ม

952006004 นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐกุ์ล

952006005 นางสาวกรรภิรมย์ สุคนธสิงห์

952006006 ว่าที= ร.ท.ณฐัพล อารีกุล

952006007 นางสาวเขมิสรา บุญสิงห์

952006008 นายฉตัรชยั วงษ์ทองสมนั

952006009 จ่าสิบตรีฉณัภุร์ตัน์    วสุอารีย์

952006010 นายมนตรี ธรรมพฒันากลู

952006011 นางสาวธญัวรรณ ตนัตินาคม

952006012 นางสาวจรินทรทิ์พย์ กาํดวง

952006013 นางสาวเบญจวรรณ ภู่รุ่ง
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952006014 นางสาวกญัจน์ชยากร เชยชม

952006015 นางสาวสุพตัรา พินิจมนตรี

952006016 นางสาวอรญัญา ศกัดิ;วงค์

952006017 นางสาวสุภาวรรณ กาศกัดิ;

952006018 นางพิสมยั พวงมาลยั

952006019 นางสาวปิยาภรณ์ จนัทรค์าํ

952006020 นางสาวมรกต ยงัเกิด

952006021 นางสาวชวลันุช เมฆกระจาย

952006022 นางสาวจิตตวดี ภทัรธรรมาพร

952006023 นางสาวลดัดา พิมจั =น

952006024 นายพงศเ์ทพ จนัทรส์นัเทียะ

952006025 นางสาวสุชาดา ถาวรวิริยะนันท์

952006026 นางสาวนิตยา เปรมเจริญ

952006027 นางสาวรุ่งนภา เมฆมธัยนัห์

952006028 นางสาวจารุวรรณ พรหมศิริ

952006029 นายนฤพนธ์ บุตรรตัน์

952006030 นายเสรี คงแกว้

952006031 นายอลงกรณ์ สิงหจ์นัทร์

952006032 นางสาวกรณก์าญจน์ เพ็ชรพ์นัธ์

952006033 จ.ส.ต.หญิงวิภารตัน์ ชาตรี

952006034 นายคมกริช จิตจาํนงค์

952006035 นางณิชพร ฉายอรุณ

952006036  นางสาวกุลธิดาร ัตน์ สิงหโ์คตร

952006037 นางสาวปรมาภรณ ์ บุญเขื=อง

952006038 นายสุชาติ มากู่

952006039 นายลอราช ประสพภกัตร์

952006040 นางสาวสุวรรณา อศัวเหล่าวรพงศ์

952006041 นายโอฬาร ศิลปสนธยานนท์

952006042 นางสาวปาริฉตัร จนัทศร

952006043 นางสาวอุษา สุขประเสริฐ

952006044 นางสาวนัชฎาภรณ์ ฟสูาย
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952006045 นางสาวภารดา อุทโท

952006046 นายคณทรรศน์ อิศรศกัดิ; ณ อยุธยา

952006047 นายเฉลิมชยั โพธิ;ทอง

952006048 นางสาวปัทมาพร พุ่มทบัทิม

952006049 นางสาวสมจินตนา ทองกรด

952006050 นางสาวอจัฉรา มะลิเวช

952006051 นางสาวฉวีวรรณ แปวกระโทก

952006052 นางสาวปิยฉตัร เชาวลิต

952006053 นางสาวสิริพร ปัทมานนท์

952006054 นางสาววชัราวลยั ธรรมลงักา

952006055 นางสาวพรรณี สมเทศน์

952006056 นางสาวนภสัพร พนัธุท์อง

952006057 นางสาวปริณาลกัษณ์ พทันวิโรจน์

952006058 นางสาวธวลักร บุตรขนัต์

952006059 นางสาวชญัญช์นพร ทิพยเ์ครือ

952006060 นางสาวสุรางค์ คงนคร

952006061 นางสาวนลินี บึงมุม

952006062 นางนารถระพี สาริพฒัน์

952006063 นางสาวปาริฉตัร รตันากาญจน์

952006064 นางสาวมณฑิรา ดวงสาพล

952006065 นายธมัโชติ ธมัประพาสอศัดร

952006066 นางสาวภาวินี รอดประเสริฐ

952006067 นางสาวนวรตัน์ จนัฤาไชย

952006068 นางจุฑามาศ ทศัสุวรรณ

952006069 นางสาวจิราพรรณ สาํเภาทอง

952006070 นายอภิชาต โคตรทศัน์

952006071 นายพงคพ์นัธ์ เขยีวกุง้

952006072 นายกิติศกัดิ; จนัฤาไชย

952006073 นางสาวสิริลกัษณ์ จนัทรเกตุ

952006074 นายประสิทธิ; มงคลเกษตร

952006075 นางสาวประนอม สิมละคร
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952006076 นางสาวดวงกมล โภชนพนัธ์

952006077 นางสาวปาริชาติ อินสว่าง

952006078 นายเอกชาต บุญยะศิลป์

952006079 นางสาวมชัฌิมา สุทธิวนิช

952006080 นางสาววิมล คลา้ยฉิม

952006081 นายชานนท์ บุญมีพิพิธ

952006082 นางสาววริศรา วิบลูยศ์กัดิ;

952006083 นาย อาชิต  เอี=ยมศิริ

952006084 นางสาวอลิสา เสนะเปรม

952006085 นางสาววาสุนทรา ชยัรตัน์

952006086 นางนารีรตัน์ ศรีอุทยั

952006087 นางสาวกรกาญจน์ จิตสุทธิ;

952006088 นางสาวสิโรบล สุขสวคนธ์

952006089 นางสาวสุพตัรา พนัขนุ

952006090 นายอดิเทพ เพียรไพรงาม

952006091 นายนันทลา้นนา อุตตคาํมี

952006092 นางสาวกณัยณ์พชัร อินทจนัทร์

952006093 นายฉลองชยั สิทธิวงั

952006094 นายภาคภมิู พิลึก

952006095 นายอนุรกัษ์ อภยับริรตัน์

952006096 นางสาวฐิติพร   จนัทรด์า

952006097 นางสาวจรรจิรา นพคุณ

952006098 นางสาวนํ2าทิพย์ อุดมทรพัย์

952006099 นางสาวชลธิชา จนัทเขตต์

952006100 นางอาภาพรรณ ตั2งใจ

952006101 นางสาวอรุณี วงษ์แกว้

952006102 นางสาวสุปรานี บงัศรี

952006103 นางสาวอรนิรินธน์ กาญจนโรจน์

952006104 นางสาวนัฏฐพจัฐ์ ประสงคสุ์ข

952006105 นางสาวรตันากร แสนทาํพล

952006106 นายชวลิต สุวรรณคีรี
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952006107 นางสาวอมัพร  ลืมนัด

952006108 นางสาวพลัลภา อินปา

952006109 นายเสงี=ยม คลา้ยรศัมี

952006110 นางธญัลกัษณ์ มหาธรรมทิพย์

952006111 นายสนธิ นราเขมอนันต์

952006112 นางสาวประภสัสร สารสงัข์

952006113 นางสาววิไลลกัษณ ์ พาพิมพ์

952006114 นางสาวชนัดดา รวดเจริญ

952006115 นายจกัรภมิู จินตนพนัธุ์

952006116 นางสาวชื=นฤดี สากิยะ

952006117 นางสาวอุราสี ทองยงั

952006118 นางสาวอาทินันท์ วิเชียร

952006119 นางสายฝน บุญแจง้

952006120 นายสมเกียรติ เกื2 อหนุน

952006121 นางสาวอภิลดา โอเจริญ

952006122 นางสาวเฉลิมพร เนียมพ่วง

952006123 นายมนตรี บุญยะผลานันท์

952006124 นางสาวตรีทิพย์ สุขโข

952006125 นายรตันพงศ์ แกว้น้อย

952006126 นายธนกฤต วงศสิ์งห์

952006127 จ่าอากาศโทถาวร ผิวเณร

952006128 นางสาวจินดา สรอ้ยสนธิ

952006129 นายชนณพฒัน์ ช่วยสองเมือง

952006130 นางสาวศศิวิมล ศรีนภาวงศ์

952006131 นางสาวขวญัฤทยั คาํฝาเชื2 อ

952006132 นายณฐัพงศ์ ช่วยชู

952006133 นายธนกฤต วิชยัดิษฐ์

952006134 นายวีระพงษ์ เดชจินดา

952006135 นายกาํธรพล บวัเพชร

952006136 นางสาวรวิวรรณ คาํพรหม

952006137 นางสาวศศิพชัร์ อาโคม
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952006138 นางสาววรรณพร ณ ไทร

952006139 นางสาวอภิชญา อินทรสุภา

952006140 นางสาวณจัยา คงสุข

952006141 นางสาวชิดชนก คาํเลิศ

952006142 นางสาวอร่าม ใจกลา้

952006143 นางสาวพรณภา ทิพยานนท์

952006144 นางอุษา เผื=อนดว้ง

952006145 นางสาวนพิดา คุณประเสริฐ

952006146 นายกิตติศกัดิ; ทาจินะ

952006147 นายสมพร นามบุญลือ

952006148 นางสาวเนตรนภา ไชยเป็ง

952006149 นางสาวณฐัพชัร รอดรตัน์

952006150 นางสาวสิริกลัยา ชินกลาง

952006151 นางสาวนครินทรทิ์พย์ พุทธสิทธิ;

952006152 นางสาวภทัทิรา บาํเพ็ญทาน

952006153 นางสาวศิริขวญั จนัลาศรี

952006154 นางสาวจุฑาทิพย์ เพชรอินทร์

952006155 นางสาวปริยากร เข็มเพ็ชร์

952006156 นายจกัรพงษ์ สมหนองหวา้

952006157 นางสาวธชัตะวนั  แวกะจิ

952006158 นางสาวศุภานัน พละวุฑิโฒทยั

952006159 นางสาวปาณิสรา สุขพฒัน์

952006160 นางสาวขนิษฐา เทพประสิทธิ;

952006161 นายไพบลูย์ ชีววิญOู

952006162 นางสาวกมลพรรณ ทาบา้นฆอ้ง

952006163  นาย  สุทศันัยน์  ขอมธิดา

952006164 นางสาวนัทธห์ทยั ลงักาพิศาลพงษ์

952006165 นายณรงฤทธิ; วุฒิพงศต์ระกลู

952006166 นางสาวชุตินันทน์ วงษ์อาทิตย์

952006167 นางสาวอรญัญา ผิวเกลี2 ยง

952006168 นางสาวกานต์ ขาํสงัข์

199



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952006169 นางสาวอติพร ภู่บณัฑิตย์

952006170 นางสาวนํ2าฝน   หยัภาค

952006171 นายธนวตั แดงสุริศรี

952006172 นางสาวดารุวลัย์ ทรพัยอ์นันตกุ์ล

952006173 นางสาวชญาน์นันท์ ศิระทวีพงศ์

952006174 นางสาวนันทกานต์ คาํรศ

952006175 นายประสิทธิ; นานอก

952006176 นางสาวสุ จิณณา ชยัพฒัน์

952006177 นางสาวปทุมมาศ พราววิเชียร

952006178 นางสาวกมลชนก แกว้ณรงค์

952006179 นางสาวนิรญัชรา มากมา

952006180 นางสาวจนัทรก์มล สถิรวณิชย์

952006181 นางสาวเพ็ญพร บวัผึ=ง

952006182 นางสาวพิชญน์าฏ พานิชเพิ=มพงษ์

952006183 นางสาววรทยั ปรีดาศกัดิ;

952006184 นางสาวนันทพร มากทอง

952006185 นางสาวพรพรรณ โสขวญัฟ้า

952006186 นายปิยวชั ละคร

952006187 นางสาวสุรางคร์ตัน์ เหมศรี

952006188 นางสาววรณิต กาญจนพิบลูย์

952006189 นายศุภชยั ธีระวงศ์

952006190 นางสาวนํ2าผึ2 ง เทศนา

952006191 นายบุญญวฒัน์ หวงัชยั

952006192 นายประเสริฐ พลูสวสัดิ;

952006193 นางสาววรางคณา สุขสม

952006194 นางสาวอลิสา ศรีวิชยั

952006195 นางสาวมะลิวลัย์ ยอดพรหม

952006196 นายชยัวฒัน์ คนสอน

952006197 นางสาวพิมพพ์ร ภคูรองเพชร

952006198 นางสาวขวญัเรือน ยอดคาํ

952006199 นางสาวจนัทรเ์พ็ญ คิ2 วองอาจ
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952006200 นางสาวฎาวีณี ต่วนมดูอ

952006201 นางสาววชิราภรณ์ เจะ๊แว

952006202 นางสาวณฐัวดี ประดิษฐช์ยั

952006203 นายชาํนัญ สุขศรีนาค

952006204 นายเทวฤทธิ; เลิศลํ2า

952006205 นางสาวระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์

952006206 นายโยธิน พลประถม

952006207 นางนําสิน พยุงศิลป์

952006208 นางสาวอมรรตัน์ สุวรรณอินทร์

952006209 นางสาวจิตราพร ผดุงพล

952006210 นางสาวองัคณา จนัโท

952006211 นางสาววรรณศิริ ชุติมา

952006212 นางกุสุมา ชนะสุข

952006213 นายสิทธิโชค เทียนนิมิตร

952006214 นายธนวฒัน์ พงษ์สุวรรณ

952006215 นายทวีศกัดิ; ภู่ชยั

952006216 นายสมาน วิจิตรญาณพล

952006217 นางสาวพชรมณ ประดิษฐไ์วทยากร

952006218 นางสาววศินี ธีรรตันสถิต

952006219 นางสาวสุธิดา วฒันุวรรณ

952006220 นายณฐัพงศ์ ชนะสุข

952006221 นางสาวพรพิมล บุญชยั

952006222 นางสาวพิมพิกา จนัทไทย

952006223 นางสาวมณี นาถะพินธุ

952006224 นางสาวลิตา รตันพนัธ์

952006225 นางสาวสุดา สุวรรณรกัษ์

952006226 นายวิโรจน์ เกื2 อคลงั

952006227 นางสาวกุลวดี แกลว้กลา้ 

952006228 นางสาวฉตัรจิรา ช่วยนุกลู

952006229 นางสาวกนกวรรณ ทองมาก

952006230 นางสาวกลนัทิกา แพทยสิ์ทธิ;
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952006231 นางสาวสุนิสา แกว้มณี

952006232 นางสาวอญัญช์ลี ดวงดี

952006233 นายเจษฎา ศุนาลยั

952006234 นายไมตรี สิรศกัดิ;ชยักุล

952006235 นางสาวนันทน์ณฏัฐ์ เอกจิตต์

952006236 นายกฤษณพงษ์ เสริฐขนุทด

952006237 นางสาวกรรณิกา สุภาพ

952006238 นายอรรถพล ช่วยนุกิจ

952006239 นายไพทรูย์ นนทการ

952006240 นางสาวแสงเดือน ปาแสนกุล

952006241 นางสาวเกศกุล สระกวี

952006242 นางสาววรรณธมล สยมพงศ์

952006243 นางสาวโสภา ช่วยเพชร

952006244 นางสาวจนัทนา โชคพาชื=น

952006245 นายธนกร ก่อสราพนัธุ์

952006246 นางสาวลลิตภทัร พุ่มพฤกษ์

952006247 นายชวลิต มีสวสัดิ;

952006248 นางสาว อมรรตัน์ วนัองัคาร

952006249 นางสาวศิริเกศ พริ2 งพรอ้ม

952006250 นางสาวกรรณิการ์ ชูเชิด

952006251 นางสาวดวงเดือน ปาแสนกุล

952006252 นายฐิติพงษ์ ศรีสมบติั

952006253 นางสาวชญาดา เพ็ญสุข

952006254 นางสาวพิจิตรา นรนราพนัธ์

952006255 นายประภาส ไก่แกว้

952006256 นางยุพาวดี กุหลาบแกว้

952006257 นายเก่ง เจียมกิจวฒันา

952006258 นางสาวศรอนงค์ ชยัประภา

952006259 นางสาวดวงรตัน์ ธรรมสโรช

952006260 นายศกัรินทร ์ ป้องเศรา้

952006261 นายอนุดิษฐ์ ศรีทองคาํ
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952006262 นางสาวสุพรรษา เนคมานุรกัษ์

952006263 นางสาวอิสรีย์ อนธนารกัษ์

952006264 นางชิโนรส ศรีบุญราษฎร์

952006265 นางสาวนิศานาถ เปรมมณี

952006266 นางสาวขนิษฐา ดาํรงชยานุกุล

952006267 นางสาวเมทินี กวีกิจประเสริฐ

952006268 นางสาววรรณมาฆะ เกษรดอกไม้

952006269 นางสาวธณภศร วงคส์ถาน

952006270 นางพรทิพย์ วรรณวิโรจน์

952006271 นางสาวณฐัปภา โฮมแพน

952006272 นายเผ่าพนัธุ์ ศิริสวสัดิ;

952006273 นางสาวเจิดนภางค์ ไชยเลิศ

952006274 นายนิมิตต์ การะดี

952006275 นายนิติกร   กิตินาม

952006276 นางสาวปิ= นปก ศิริเสถียร

952006277 นายวิทยากร บทมลู

952006278 นางสาวฉตัรสุดา พิมพา

952006279 นายนพดล อินทรเสนา

952006280 นางสาวรชัพร ถํ2าทองถวิล

952006281 นางสาวสุภาพร นกเจริญ

952006282 นางสาวธิดารตัน์ ทาก๋า

952006283 นายนาวี ม่วงแขก

952006284 นางปุณยนุช ณ นคร

952006285 นางสาวนิตยา รูท้าํนอง

952006286 นางสาวพรพิมล นาชิน

952006287 นางวฒันา วรรณประภา

952006288 นางเสาวพรรณ  ปะณะรกัษ์

952006289 นางสาวศีลิยา หลิ=มโตประเสริฐ

952006290 นายจิรศกัดิ; โพอุทยั

952006291 นายวีรชยั งว้นสกุล

952006292 นายชยัสิทธิ; แกว้จรญู
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952006293 นางสาวงามพิศ สุดเสน่ห์

952006294 นางสาวกริชสุดา อินอิว

952006295 นายศุภสวสัดิ; พิลา

952006296 นางสาวปาณิสรา เจดารากุล

952006297 นางวิภาสิริ โพอุทยั

952006298 นางสาวพลิศา เกตุแกว้

952006299 นายวรวฒัน์ สุธรรมน้อย

952006300 นายสุธรรม คาํกาศ

952006301 นางสาวจนัจิรา จองไพจิตรสกุล

952006302 นายกิตติกนัตพงศ์ ศรีบวันํา

952006303 นางสาวกนกวรรณ ปลิ=มกมล

952006304 นายวาสิฏฐพ์ล สาระรกัษ์

952006305 นางสาวศรุตา สิทธิไชยากุล

952006306 นายอมรศกัดิ; คงช่วย

952006307 นางสาวเกศกาญจน์ บริบรูณ์

952006308 นางกาญจนา อมรอรช

952006309 นายชเนษฎ์ วิชาศิลป์

952006310 นางสาววลยัพร ยอดคาํมี

952006311 นายทนันทธ์ยาน์ ศิริแพทย์

952006312 นางกมลพร เบ็ญจมาศ

952006313 นางณฐักฤษตา วิจารณ์

952006314 นางสาวระเบียบ ศรีกงพาน

952006315 นายพงษ์นรินทร์ วรรณธนาเลิศ

952006316 นายคุณากร ต๊ะอุ่น

952006317 นางสาวเฉลิมพร ศรีธรณ์

952006318 นางสาวสายศร สุขภิรมยส์นัติ

952006319 นายขจรศกัดิ; เขมสุข

952006320 นายศรณัยศิ์ริ คมัภิรานนท์

952006321 นางสาวออ้มจิตร พงษ์ธีระดุลย์

952006322 นางสาวนิภาพร สุธรรม

952006323 นายเมธกร นิลจนัทร์
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952006324 นายณฐัพล ทีดี

952006325 นายวิชยั สนัลกัษณ์

952006326 นายปรีชา รินชยั

952006327 นางสาวศริณญา คมัภิรานนท์

952006328 นายธีระศกัดิ; จนัทรแ์สง

952006329 นางสาวระพีวรรณ นาคะ

952006330 นางสาวบญัทิตา อุตรพงษ์

952006331 นางสาวพรสุรีย์ สิงหม์ณี

952006332 นางสาวเสาวนีย์ มจัฉาชีพ

952006333 นางสาวนุวดี สิงหค์รา

952006334 นางสาวสุภาวดี อินทพนัธ์

952006335 นายพีระ เลียวประเสริฐพร

952006336 นางพชัรี จาํปาทอง

952006337 นางสาวมณฑา ศรีวิโรจน์

952006338 นางสาวมทันา วานิชย ์

952006339 นางอาลียะห์ อาวงั

952006340 นายณฐ อนงคเ์วช

952006341 นายโกศล เรืองแสน

952006342 นางสาวรุ่งรตัน์ จิณะเสน

952006343 นางสาวรุ่งเรือง จนัทา

952006344 นางสาวอิสรีย์ อาชาลํ2าเลิศ

952006345 นางสาวสุภทัรษ์า แพรทอง

952006346 นางสาวลลิตา ยาวงัเสน

952006347 นางสาวเกศสุดา สายตาต่อม

952006348 นางสาววริษฐา มุกดาสนิท

952006349 นางสาวณฏัยา แกว้ธรรมมา

952006350 นางสาวมลัลิกา ชูมณี

952006351 นางสาวฉวีวรรณ ปันคาํ

952006352 นายบริบรูณ์ พรหมสว่าง

952006353 นางสาวจิรารตัน์ มณียศ

952006354 นางสาววลยัพรรณ เชียงเงิน

205



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952006355 นางสาวนวลพรรณ พรหมสว่าง

952006356 นายพลัลภ องัการกุล

952006357 นางสาวศศิธร น่วมเจริญ

952006358 นายสุชาติ แหวนแกว้

952006359 นายณฐัพล กลา้หาญ

952006360 นางสาวสุนิสา สายอุปราช

952006361 นางสาวภทัรพรรณ แกว้ศรีราวงษ์

952006362 นางสาวจิตตราพร  พรหมเพ็ชร

952006363 นางสาวปุณณดา พระฉาย

952006364 นางสาวพิชญช์ญา อศัวเพ็ญกรณ์

952006365 นางอรวรรณ พะมณี

952006366 นางสาวศศิธร อุ่นโพธิ;

952006367 นางสาวพรรณวิภา อมรปรชัญา

952006368 นายสายชล เถรนิยม

952006369 นายภสิูทธิ เนตรสุวรรณ

952006370 นางสาวพุทธชาด เมืองสง

952006371 นางสาวสุรสัวดี เจะ๊หมดั

952006372 นางสาวอรสา ชูเชิด

952006373 นางสาวเนานิรนัดร ์ อวะภาค

952006374 นางสาวปัญญาวดี ชมสุวรรณ

952006375 นางสาววิภาสิทธิ; หิรญัรตัน์

952006376 นางสาวรณัยา จินดาทตั

952006377 นางสาวจอมขวญั โคกวิทยา

952006378 นางสาวศศินี โพธิ;ทอง

952006379 นายสุรเดช ทองบุญชู

952006380 นายสิระ สมนาม

952006381 นางสาววรรณธณี เกื2 อนุ่น

952006382 นายกิตติพงศ์ จนัดาเบา้

952006383 นายณฐัวุฒิ พนัธุอ์น้

952006384 นางสาวเกียรติสุดา บุญส่ง

952006385 นางสาวศิริพร จรลัชล
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952006386 นายวีระยุทธ์ โควาวีระสิทธิ;

952006387 นางสาวนงนุช รุจิรงัสิมนัตุกุ์ล

952006388 นางสาวธิติมา อุณวิไล

952006389 นางสาวองัคณา ฟั=นแจง้

952006390 นายเกรียงไกร ศรีเสริมทรพัย์

952006391 นางสาวกิตติยา ปัญญาเยาว์

952006392 นางสาวนันทน์ภสั ปาลินทร

952006393 จ่าสิบเอกอาคม มุขประดบั

952006394 นางสาวปิยะฉตัร แกว้ท่าไม้

952006395 นางสาวอรกมล วงศท์ะกณัฑ์

952006396 นางสาวรจนา ชยัสุนทร

952006397 นางสาวนิศาชล ฮวบบางยาง

952006398 นางสาวธนิตา เบ็งสงวน

952006399 นางนิตยา เมฆขนุทด

952006400 นางสาวนุชรี สมิทธิ;เบญจพล

952006401 นางสาวณภสัธร ฤทธิ;เต็ม

952006402 นายชยานันท์ ภกัดีประพนัธ์

952006403 นางสาวทิฐินันท์ ตั2งอิษฎนั์นทน์

952006404 นายภานุรกัษ์ ฤกษ์ดี

952006405 นายพยงค ์ มลูวาปี

952006406 นางสาวนรากร ศรีจนัทร์

952006407 นายชาญชยั อิ=มสอาด

952006408 นายชลวิทย์ อวนศรี

952006409 นางสาวบุสรา นิลเต๊ะ

952006410 นางสาวนวพรรษ คาํไส

952006411 นางสาวสุลดัดา ศรีโท

952006412 นางสาวทศันีย์ ตั2งวรรณวิทย์

952006413 นายประยุทธ สมวงษา

952006414 นางสาววราภรณ์ พิชยัรตัน์

952006415 นางสาวนิสา เถนว่อง

952006416 นางหยกแกว้ พลดี

207



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952006417 นางสาวจนัทรเ์พ็ญ จารุทิกร

952006418 นางสาวสุรางค์ ตุลารกัษ์

952006419 นางสาวพชัยา เลือดชยัพฤกษ์

952006420 ว่าที=รอ้ยตรีหญิงสุณี เทศแก่น

952006421 นางสาวเบญจลกัษณ์ ศิริบรูณ์

952006422 นางสาวประภา อ่านนอก

952006423 นางสาวฐาดินี พงษ์รปู

952006424 นางสาวนิศากร เกษมศกัดิ;โกศล

952006425 นายปรเมศว์ วิบุลศิลป์

952006426 นายนพพา บุญสมบรูณส์กุล

952006427 นางสาวปวีณา ดาวขาว

952006428 ว่าที= ร.ต.วนัเฉลิม พลดี

952006429 นายพงษ์สณัชยั ปะวนันา

952006430 นายศุภชยั ปานนิล

952006431 นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง

952006432 นายภาณุวฒัน์ แป้นน้อย

952006433 นางสาวกาณดา จิตตรีศิลป์

952006434 นางสาวธีพิมล คงแกว้

952006435 นางจนัทรจ์ิรา ขนัพนัธ์

952006436 นางสาวพลัลภา ตุย้เต็มวงค์

952006437 นายวิวฒัน์ บุญสงู

952006438 นางฐิติรตัน์ ดอกจนัทร์

952006439 นายอภิเดช  รกัษาโสม

952006440 นางสาวรจนา คงคาลบั

952006441 นายณฐัภทัร แสนมลูเมือง   

952006442 นางสาวอรษา จิตประพนัธุ์

952006443 นางสาวอุมาพร พรหมเสน

952006444 นายธีระวฒัน์ จนัตระ

952006445 นางสาวปัสสณา เจริญสาํราญ

952006446 นายไสว พิลึก

952006447 นางสาวพรรณิสา ดวงมา
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952006448 นางสาวทิพยว์นั สุขสนั

952006449 นายปฐมพงษ์ ยะอนันต์

952006450 นางสาวอมรรตัน์ ขมุทอง

952006451 นางสาวเกตุแกว้ รุ่งวิทยา

952006452 นายกิตติศกัดิ; ไทยปรีชา

952006453 นางสาวกานตพ์ิสชา สุขสนั

952006454 นางสาวฌาลิดา พงษ์เฉลียวรตัน์

952006455 นายปฐมพงษ์ บาํเริบ

952006456 นางสาวผการตัน์ อํ =าเจริญ

952006457 นายเขมพฒัน์ เหรญัญะ

952006458 นางสาวปานณภา ภาณุธนไชย

952006459 นายประเสริฐศกัดิ; เกิดทรพัย์

952006460 นาวสาวปานรพี รงัษี

952006461 นางสาวนํ2าฝน เทียนทอง

952006462 นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร

952006463 นางนันทนา ศุภศรี

952006464 นางสาวอรพร สุทธิเนียม

952006465 นางสาววรรณพร โสพนัธ์

952006466 นางสาวเปรมจิต วงศเ์มฆ

952006467 นายพชรพล อดุลวิทย์

952006468 นางเนตรนารี พุกรอด

952006469 นางสาวหทยัทิพย์ รอ้งคาํ

952006470 นายสรวิชญ ์ เพชรนคร

952006471 นางสาวศิริวรรณ อุประกุล

952006472 นางสาวทศพร สจัจพงศ์

952006473 นางสาวสุธิดา เหล่าสิงห์

952006474 นางสาวนิอร ลีรตัน์

952006475 นางสาวสุมาลี ยนืยงนาวิน

952006476 นางสาวเรวดี กรประชา

952006477 นายอุทยั ละชั =ว

952006478 นางสาวภทัรวดี เอียดเต็ม
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952006479 นางสาวอฉัราวดี คาํมุข

952006480 นายณฐัวุฒิ รตันะ

952006481 นางสาวสุรตัติญา สลุงใจดี

952006482 นางสาวเกิดกาญจน์ สุขเกษม

952006483 ว่าที=รอ้ยตรีอภิชา จนัทรแ์ทน

952006484 นายธนศิลป์ ทองไทย

952006485 นางสาวธนิตา ห่อมกระโทก

952006486 นายบริคณฑ์ มายวนั

952006487 นางสาวจรรยา แสงประเสริฐ

952006488 นางสาวธนัชพร ทนัไธสง

952006489 นางสาวกรพินธุ์ ทนกลา้

952006490 นางสาวกริยาพร เทพรตัน์

952006491 นางสาวปาลีรฐั ไทยเกิด

952006492 นายนพรุจ หินอ่อน

952006493 นางสาวกาญจนา หงษ์ทองนิ=ม

952006494 สิบตาํรวจโทหญิงเนตรดาว จิระกิจ

952006495 นางสาวพิมพน์าท วงศาโรจน์

952006496 นายโยธิน โกกาธรรม

952006497 นางสาวชลธิชา นิติภกัดิ;

952006498 นางสาววไลลกัษณ์ ตนัติวชัรานนท์

952006499 นางสาวสุภิญญา สอนง่าย

952006500 นายรณฤทธิ; นาโควงศ์

952006501 นางสาวอิสราภรณ์ หริมพานิช

952006502 นายเฉลิมพล หลํ =าวรตัน์

952006503 นางสาวภทัรศิ์นี แสนสาํแดง

952006504 นางสาวอโนทยั ชูสุวรรณ

952006505 นายพงษ์นุวฒัน์ สอนพรหม

952006506 นางสาวกลัยรกัษ์ คุม้ดว้ง

952006507 นางสาวพชัรศรี ใจสุข

952006508 นางสาวเรณู นิลประวิทย์

952006509 นายนิติ กองคณู
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952006510 นายเอกพจน์ กนัภยั

952006511 นายพิงคพ์นัธุ์ ไพศาล

952006512 นางสาวเรวดี สุวิมลโอภาส

952006513 นายณรกมล เลาหร์อดพนัธ์

952006514 นางสาวสริณีฑ์ บุญธรรมติระวุฒิ

952006515 นายเอกรินทร์ แสงโพธิ;ทอง

952006516 นายสุรเชษฐ์ รกัษ์วงศ์

952006517 นางสาวศราวสัดี นวกณัหว์รกุล

952006518 นายประภสั โรจนนัครวงศ์

952006519 นางสาวภทัรมน แกว้พรอ้มฤกษ์

952006520 นางสาวรชัดาพร ชุมแกว้

952006521 นางสาวใกลรุ่้ง   คาํภิลานน

952006522 นางสาวอรอุมา ช่วงโชติ

952006523 นายพิทกัษ์ แยม้เกตุ

952006524 นางสาวจิราวรรณ วงษ์ราช

952006525 นางสาวทิพยร์ตัน์ โพธิพิทกัษ์

952006526 นางสาวศิริมาศ สิทธิกรม

952006527 นางสาวพฒันิดา วิรวรรณนาวิน

952006528 นางรชันี ชมมี

952006529 นายณฐักร ชาญเชี=ยว

952006530 นางสาวธญัลกัษณ์ ไกรษร

952006531 นายสุรพงค์ สุวรรณเจริญ

952006532 นางสาวจนัทรฉ์วี ฉวีรุ่งรคัน์

952006533 นางดวงเดือน แยม้เกตุ

952006534 นางสาวมะลิวลัย์ ทรงจิตรตัน์

952006535 นายสมคัร ชุนบุญ

952006536 นางสาวทิชา ทิมพลู

952006537 นางสาวสุธนา สกุลดาว

952006538 นางสาวสุนิษา วงศตุ์รนั

952006539 นายพุทธิวฒัน์ โชตะนา

952006540 นางสาวปริศนา ศรีนวลจนัทร์
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952006541 นางสาวรุ่งนภา อินทา

952006542 นางสาวจิรฐิัติ รตัน์โนบล

952006543 นางสาวปารณทั ทองสิน

952006544 นางสาวรตันา เพ็ชรสงูเนิน

952006545 นางสาวศิริกญัญา ขยนัดี

952006546 นางสาวนริศรา คาํสิงห์

952006547 นางสาวเกศนี บาลเย็น

952006548 นางสาววิไลรตัน์ สุวรรณรินทร์

952006549 นางสาวฐาปนี อมร

952006550 นางสาวนงรกัษ์ ประเสริฐสุข

952006551 นายปิยพจน์ สามตัถิยากร

952006552 นางสาวสุวจี แสนคาํ

952006553 นางสาววนัวิสา สิงหฬ

952006554 นางสาวอิงกมล หิรญั

952006555 นายพจนารถ พลศรี

952006556 นางสาวนัฐยา พิพิธทอง

952006557 นางสาวนิภารตัน์ จนัทาศรี

952006558 นายธญัวิวรรธน์ มโนธรรม

952006559 นายจกัรกฤษณ์ เคร่งวิทยา

952006560 นางสาวรตัน์ชนก บุญประเสริฐ

952006561 นางสาวฉตัรนภา หมั =นเจริญ

952006562 นายพฤษภนัตร์ ปิตยานนท์

952006563 นายเดชพนัธุ์ สวสัดี

952006564 นางสาวนิรมล วงศบุ์ญนาค

952006565 นางประภาพร โพธิ;ทอง

952006566 นางสาวศิวพร แสงภทัรเนตร

952006567 นายเจษฎารฐั ประกอบกิจ

952006568 นายสรุจ ธรรมนิยม

952006569 นายพงศเ์ทพ วีระพงศ์

952006570 นางสาวโรจนรินทร์ โกมลหิรญั

952006571 นางสาวณนัทิวร เทียนแป้น
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952006572 นายเดชา ตาละนึก

952006573 นายธีระวรรธน์ ขวญัเมือง

952006574 นางสาวชุติมา นุตยะสกุล

952006575 นางสาวชญานี ขนุสวสัดิ;

952006576 นางสาวสุภาธร ศรีเนาวรตัน์กุล

952006577 นางสาวนฤมล ตนะทิพย์

952006578 นางสาวสุนิดา ทองโท

952006579 นางสาวอรมยั เหมืองหมอ้

952006580 นางอรทยั หอมเนียม

952006581 นางสาวเกษมสุข สุขเกษม

952006582 นางสาวศิวาพร จี2 ปัน

952006583 นางสาวสายธาร ชลชาติภิญโญ

952006584 นางสาวสุวลกัษณ์ เยาวนุ่์น

952006585 นายอภิวฒัน์ เปรมบุญ

952006586 นางสาวสุกานดา พนมศกัดิ;

952006587 นางสาวนางสาวประพตัสร ชาดี

952006588 นางอจัฉราภรณ์ พลูยิ=ง

952006589 นายปราโมทย ์ เติมทรพัย์

952006590 นางสิรินพร ฉิมบุญอยู่

952006591 นายมนูญ ใจสุข

952006592 นางธนัยพร สงัขนุ่์น

952006593 นางสาววนัทนา เป็นสุข

952006594 นางสาวกนกอร  ประสานทอง

952006595 นายศิวชล ไรวา

952006596 นางสาวโยษิตา แกว้บุญเรือง

952006597 นางสาววรญัญา ศิริอุดม

952006598 นายพรชยั มั =นคง

952006599 นางสาวธญัญารกัษ์ หนุนยศ

952006600 นางสาวมนทิรา ศรีวิลยั

952006601 นางสาวธิดารตัน์ สุขศรีทอง

952006602 นางสาววนัดี หนุนยศ
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952006603 นางสาวรฐัพร อศัวพฒันากลู

952006604 นางสาวพรพรรณ สารขนัธ์

952006605 นายวชัรากรณ์ เขมิขนัธ์

952006606 นางสาวพชัรา อ่อนดาํ

952006607 นายสุรวุธ พุ่มอิ=ม

952006608 นางสาวศิริจิตต์ ประสมสี

952006609 นางสาวธิดารตัน์ ศิริสกุลไพศาล

952006610 นายธนเชษฐ์ ประเสริฐสินชยั

952006611 นางสาวปถมาภรณ์ ไทยโพธิ;ศรี

952006612 นางสาววีรญา จนัทรไ์พแสง

952006613 นางสาววรา สมหวงั

952006614 นายไพรตัน์ อานัย

952006615 นางสาววิภาสิริ สุระจิตต์

952006616 นายบุคอรี เพ็ชรหนู

952006617 นางสาวหฤทชญา ยงัประดิษฐ

952006618 นางสาวสุกญัญา สนัป่าแกว้

952006619 นางสาวขวญัจิรา ประสมกลา้

952006620 นางสาวอรพรรณ เกตุเลิศประเสริฐ

952006621 นายจกัภพ พานิช

952006622 นางสาวสุวิสา สุรงัสิมนัตกุ์ล

952006623 นางสาวรุจิรา คุณเลิศ

952006624 นายเฉลิมพล วงศซื์=อ

952006625 นางสาวสุพิชชา อุดมจิตร

952006626 นางสาวกนกสิณี ยิ2 มยวน

952006627 นางสาวกรพินธ์ รณศิริ

952006628 นางสาวอรศิริ สงคง

952006629 นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์

952006630 นางสาวอาภาวดี มั =งมี

952006631 นางนันทิยา เกล็ดประทุม

952006632 นายเรวชัชยั รอตเจริญ

952006633 นางสาวกตญัชฬี นามปักษา
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952006634 นางณฐักฤตา คาํแฮ

952006635 นางสาวสุภิญญา บุญช่วย

952006636 นายพสักร ลี2 วิศิษฏพ์ฒันา

952006637 นางวลัภา โบราณมลู

952006638 นางสาวนันทิยา เตชะติ

952006639 นายอภิรกัษ์ พนัธุพ์ณาสกุล

952006640 นางสาวปัทมาพร ใครว้านิช

952006641 นางสาวชาลินี บาํรุงกิจ

952006642 นายสุริยา บวัเนียม

952006643 นางสาวปุญชรสัมิ; ก่อเจริญวฒัน์

952006644 พนัจ่าเอกพงษ์ศกัดิ;  คุณธรรม

952006645 นางสาวจิตรลดา แกลว้ทนงค์

952006646 นายศรนัยว์ิทย์ เกิดยนิ

952006647 นางสาวอภิญญา บาํรุงจิตต์

952006648 นายปรมินทร์ ขวญันอน

952006649 นางสาวปิยะวรรณ มาศิริ

952006650 นายธนิตศกัดิ; ศรีจนัทรนิตย์

952006651 นางสาวสุภคัชา หอมจนัทร์

952006652 นางสาวเจริญศรี ทองดาํ

952006653 นางสาวอรวรรณ น้อยวฒัน์

952006654 นางสาวสุนีย์ เอมวรรธนะ

952006655 นายเอนก มากอนันต์

952006656 นางสาวสุพิชฌาย์ จนัทรพ์วง

952006657 นายสารวฏัม์ ภธูนาเดชาประเสริฐ

952006658 นายวรพล อินทรกาํแหง

952006659 นายอลงกรณ ์ มั =งมี

952006660 นางสาวปรางทิพย์ อ่อนหวาน

952006661 นางสาวกิตติมา ตรีโยธา

952006662 นางสาวศุภรานันท์ กาพยพ์ิมาย

952006663 นายกุศล พิมพท์รพัย์

952006664 นางสาวบุษฎี ศรีชุ่ม
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952006665 นางสาวจรสัพิมพ์ ลิ=มสิริตรงัค์

952006666 นางทรงนคร การนา

952006667 นางสาวกรชนก นันใจจุ่มปา

952006668 นางสาวศิวาพร  แฉ่สงูเนิน

952006669 นายยุทธพงศ ์ การนา

952006670 นายธีรภทัร์ อนุชาติ

952006671 นางสาวพชัรี เพ็ชรอาํไพ

952006672 นางสุจิตรา นาคะชาต

952006673 นายสุรเดช ขนุจนัทร์

952006674 นางณฐัมน วรพฤทธานนท์

952006675 นายอศัวิน ทองนิรมล

952006676 นางสาวอมรรตัน์ บุญใจใหญ่

952006677 นางธญักร แสงอรุณ

952006678 นางสาววนัปิติ คิ2 วงาม

952006679 นายกาญบญัชา พานิชเจริญ

952006680 นางสาวดารณี ศิลพร

952006681 นางสาวปวีณา อธิมุตติกุล

952006682 นางสาวรตันาภรณ์ วงศศ์รีอ่อน

952006683 นายภคันันท์ สุขสาํราญ

952006684 นายพงษ์เดช ดวงแข

952006685 นางสาวโศภิต พนัธรตัน์

952006686 นางสาวนิรมล ศิริปรณว์งศ์

952006687 นางสาววิยารตัน์ กุมุทนาถ

952006688 นางสาวอรอนงค์ ดวงแข

952006689 นางสาวเอมอร ถาคาํ

952006690 นางสาวกรรจนา สุวรรณสงัข์

952006691 นางสาวอมรรตัน์ สงัโคมินทร์

952006692 นายสราวุธ ตนัยาลกัษณ์

952006693 นางสาวปิยนันท์ นามวงศ์

952006694 นางสาววรรธนพรรณ หิรญัพานิช

952006695 นายวชัรพงศ์ แสงอ่อน
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952006696 นายวรชาติ วฒันอมร

952006697 นางสาวเทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน

952006698 นายชายชาญ ศิริพรศรี

952006699 นางสาวกมลทิพย์ อกัษรทอง

952006700 นายพนัธกานต์ มลูศาสตร์

952006701 นางสาววราภรณ์ อมรพิสุทธิ;

952006702 นายกิตติศกัดิ; คาํพะทา

952006703 นางสาวบุณฑริกา อิศราภิรมย์

952006704 นางสาวปวีณา ผาแสง

952006705 นายเอกวิทย์ หวนัตาหลา

952006706 นางสาวนันทิยา โขย้นึ=ง

952006707 นายนิวตัน์ บุญมี

952006708 นายสมยศ จนันะ

952006709 นายสุรศกัดิ; กาญจนเรืองสกุล

952006710 นางสาวมนสินี สุขมาก

952006711 นางสาววราภรณ์ คงสมบรูณ์

952006712 นางสาวพนิดา สถานสถิตย์

952006713 นายปรมะ โสทธยาสยั

952006714 นางภรณพ์ิลาส จนัทะโสม

952006715 นางสาวกมลชนก ทองสุข

952006716 นายปฏญิญา ลาภเจริญวงศ์

952006717 นางสาวรตันากร ลี2 ละไกรวรรณ

952006718 นางสาวปฐมา ลี2 ละไกรวรรณ

952006719 นางสาวนภาศิริ สะดา

952006720 นางสาวพชัรินทร์ เอี=ยมสอาด

952006721 นางสาวรศัมี โพธิ;แฉลม้

952006722 นางสาวทรรศนีย์ ลีมานะกิจ

952006723 นางสาวอุมาวดี  ศรีเกษตรสรากุล

952006724 นางสาวอนงค์ เสริฐวาสนา

952006725 นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์

952006726 นางสาวนุชนาถ ปั2 นคุม้
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952006727 นายประเสริฐศกัดิ; ชูแกว้

952006728 นายอิสสรา พิจิตรศิริ

952006729 นางสาวสุนิศา เฉลิมภกัตร์

952006730 นายโฆษิต แกว้มงคล

952006731 นางสาวจุไรรตัน์ แก่นจนัทร์

952006732 นางสาวทวิกานต์ โคว้มณี

952006733 นางสาวมะลิวลัย์ กงพะลี

952006734 นายประกาศิต วิเชียรสรรค์

952006735 นางสาวสุนิสา เส็งง่วน

952006736 นางสาวสุภาภรณ์ ดาํรงพนัธ์

952006737 นางสาวเชาวลยั โยธารกัษ์

952006738 นางสาวสุธิดา กิจเกษตรสถาพร

952006739 นางสาวณฐัวดี อุฬารรกัษ์

952006740 นายอภิวฒัน์ วิริยเวชกุล

952006741 นางสาวพานิตา ศิริแสง

952006742 นายปิยพงศ์ วชิรมนตรี

952006743 นายสุวิทย์ ท่าจีน

952006744 นางสาวทิพวลัย์ พลภกัดี

952006745 นายรุจิภาส จรรยาศรี

952006746 นางศุภรดา ศรีสงคราม

952006747 นางสาวจตุพร ฮกทา

952006748 นางสาวฟาริดา ศิริแสง

952006749 นางสาวรตันา บองขาว

952006750 นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม

952006751 นางสาวสุปราณีย์ สวนัทอง

952006752 นางสาวสุภทัรา โพธิ;สิงห์

952006753 นายลาํครองสิทธิ; คาํสงค์

952006754 นางสาวพรพิมล สนรกัษา

952006755 นางสาวสิริพร หมดัเลขา

952006756 นางสาววรรณเลขา นวมพราหม

952006757 นางสาวยุรนันท์ ตามกาล
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952006758 นางสาวเบ็ญญาทิพย์ ตนัติอริยทรพัย์

952006759 นางสาวชนัญชิดา หีบคาํ

952006760 นายประวิทย์ งามพรอ้ม

952006761 นายปืติภทัร บุญประสพ

952006762 นายสุภวฒัน์ มโนยศ

952006763 นางสาวจารุณี เสภา

952006764 นางสาวณฎัฐา บวัเงิน

952006765 นางธนภรณ์ นวลอินทร์

952006766 นางสาวรุจิภาส ณ เชียงใหม่

952006767 นางสาวจุฑารตัน์ พนัธุดี์

952006768 นางสาวพรทิพย์ ชื=นอารมณ์

952006769 นางสาวโสภา จนัทภาโส

952006770 นางสาวสุดสงวน ไพยรตัน์

952006771 นางสาวสุวภาพ วงศส์มศรี

952006772 นางอมัพร  มุสิงห์

952006773 นายธชัวสัส์ ตั2งตรงขนัติ

952006774 นางสาวปัญนี กิตติพงศพ์ิทยา

952006775 นางสาวพชัรินทร์ เชื2 อบณัฑิต

952006776 นางสาวปิยนุฐ ธนาวุฒิ

952006777 นายจิรภทัร เชาวนะ

952006778 นายพีรพงษ์ ร่างเล็ก

952006779 นางสาวศณานุช เสนาะกรรณ

952006780 นางนฤมล สุกนัทา

952006781 นางพร สุธาพจน์

952006782 นางสาวสุภาภรณ์ หรรษา

952006783 นางสาวสุภทัรา สนธิเศวต

952006784 นายพิริยพ์งษ์ สระแกว้

952006785 นางสาวมลวิภา ทองเชื2 อ

952006786 นางสาวพรวินัส สิมมา

952006787 นางสาวณฐัณิชา จิตชื=น

952006788 นางสาวอินทรธิ์รา คาํภีระ
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952006789 นางสาวธนภทัร จีรพรชยั

952006790 นางเกวรกัษ์ ไชยชมภู

952006791 นางสาวภริูชญา อสุนี ณ อยุธยา

952006792 นางธนารีย์  ศิริทศัน์

952006793 นางสาวบุศยนันท์ กรทอง

952006794 นายอภิรกัษ์ นพรตัน์

952006795 นางสาวปัญจเกตน์ นิรุตติศาสตร์

952006796 นายจกัรพนัธุ์ กิตติรงค์

952006797 นายวิทยา เทพอาํนวย

952006798 นางสาวเสาวณีย์ บวัทอง

952006799 นางสินีนาฏ สุทธิประทีป

952006800 นายพงษ์ศกัดิ; ตุ่มเงิน

952006801 นายชูชีพ ปันแกว้

952006802 นางสาวชญาธร บุญลือ

952006803 นางสาวทิพกฤตา สมบติัวงค์

952006804 นายวิชาติ ใจสมิง

952006805 นางสาวชมภู สีสนั

952006806 นางสาวกญัญาวีร์ ศิลาวาริน

952006807 นางสาววรรณา สุภาพพลู

952006808 นางอมรรตัน์ ดวงแป้น

952006809 นางสาวกานตณิ์ชา ปาโล

952006810 นางสาวภทัรพร จึงทวีสตูร

952006811 นางสาวจุฑาพร น้อยประเสริฐ

952006812 นางชมภนุูช คุม้ศรี

952006813 นางสาวกรรณิการ ์ แสนเพชร

952006814 นางสาวกลัยารตัน์ อาภาวณัสงค์

952006815 นางสาวอุษณีย์ ธีรเสนี

952006816 นางสาวอรรจนีย์ ศรีธรรมศาสน์

952006817 นางสาวบานเย็น มีมุข

952006818 นางสาวชุติมา สุวรรณรินทร์

952006819 นายสมใจ ทองจิตร์
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952006820 นางบุญญา ทองสาย

952006821 นายณฏัฐภ์วิศ ทิพานันอภิรมย์

952006822 นางสาวนางสาวศรินทิพย์ สนทอง

952006823 นางสาววรานันท์ อศัวลาภสกุล

952006824 นายสมบติั สุขพล

952006825 นางสาวณฐัรดา ณฐัณภาส์

952006826 นายกฤตย์ ชุมถาวร

952006827 นางสาวกชพรรณ วรรณภีร์

952006828 นางสาวภลดา เรืองหิรญั

952006829 นางวิมานพร สิงหเ์สนา

952006830 นางสาวทิพยอ์าภา บวับาน

952006831 นางสาววาสิฏฐี เป้าเลง้

952006832 นางสาวรตันา วิเชียรรกัษ์

952006833 นางสาวนุจรี ดวงลดัดา

952006834 นางสาวจิรชัญา สุภาพจน์

952006835 นางสาวฐิติชญานัน วิศิษศาสตร์

952006836 นางสาวพจันภา วงศว์รชาติ

952006837 นางสาวอรุณวตี ปัญญาพลู

952006838 นางสาวโรจนา ศรีองักรู

952006839 นางสาวสหชัษา ขยกั

952006840 นางสาวฤชุอร บุญศรไชย

952006841 นางสาวศิริยา ไขแ่กว้

952006842 นางธนพร กิตติลาภ

952006843 นางสาวจิตมาศ นวลกระจ่าง

952006844 นางสาววนิดา จิตตต์ั2ง

952006845 นางสาวสุวิมล  รามนาถ์

952006846 จ่าโท(หญิง)ธนัทอร ศรีจนัทรส์ง่า

952006847 นางสาวศรญัญา เดชธรรมรงค์

952006848 นางสาววราภรณ์ เนียมหอม

952006849 นายกฤษนที บุญลอ้ม

952006850 นางสาวฐิติรตัน์ แตม้คบุรี
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952006851 นางสาวอมัรตัน์ อินทรศ์กัดิ;

952006852 นางสาวปวิชญา แกว้สุทธิ

952006853 นางสาวนัศภรณ์ ธารเพชรวฒันา

952006854 นางพิชามญชุ์ กุลจรสัวิริยะ

952006855 นายสายนั บุญประกอบ

952006856 นางสาววิภาวี สุปินะเมธา

952006857 นางชมพนุูท ตนัทเสนีย์

952006858 นางสาวรจเรข สุวรรณกุล

952006859 นางสาวจิตติมา ฤทธิ;เลิศ

952006860 นางสาววิลาส รตันานุกลู

952006861 นายสิตพนัธ์ อินต๊ะวิน

952006862 นางสาวอรุณี สุขน่วม

952006863 นายภทัร ศกัดิ;เพชร

952006864 นางสาวโรฮานา หมาดทิ2 ง

952006865 นางสาวพิณพร คงแท่น

952006866 นางสาวปรินดา ศรีรตันะ

952006867 นางสาวนิรญัญา บุญติ2 น

952006868 นายปิ= นพงษ์ คงชนะ

952006869 นายอนุวฒัน์ คาํลา้น

952006870 นางสาวลฐิักา จินดาสงวน

952006871 นางสาวกมลรตัน์ สุขสถาน

952006872 นางสาววิภาวดี ชาํนาญ

952006873 นายอภิชาติ สายยศ

952006874 นางสาวกรณ ์ วฒันกุล

952006875 นายสุทธิรกัษ์ วิเศษสงัข์

952006876 นางสาวเกศรินทร์ ผลขนัธุ์

952006877 นางสาวช่อฟ้า ปรีดี

952006878 นายสมศกัดิ; คงสุข

952006879 นางสาวขวญัเรือน บุญกอบแกว้

952006880 นางสาวจารุณี พรหมมานนท์

952006881 นางสาวปาจรีย ์ อินทะชุบ
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952006882 นางสาวพชัรี วงษ์บวัทอง

952006883 นางสาวเพ็ญศรี กลิ=นจนัทร์

952006884 นายภิเชษฐ์ ใบเขยีว

952006885 นางสาวศิริจรรยา เขาประเสริฐ

952006886 นางสาวญาณิศา ร่วมสนิท

952006887 นางสาววราภรณ์ ศรีแกว้

952006888 นายธีระพงศ์ ใหม่นิถะ

952006889 นายจตุพร ธนูปมาภรณ์

952006890 นางสาวพชัรินทร์ จนัต๊ะเจริญ

952006891 นายพรณรงค ์ สิงหส์าํราญ 

952006892 นางสาวชนมช์นก อ่อนศรี

952006893 นางนิรชัรา  จนัทะโสม

952006894 นายรฐัศาสตร์ จั =นเจริญ

952006895 นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรณ์

952006896 นางสาวปัญชลี ภกัดีชาติ

952006897 นางสาวณฐักานต์ วีรานันต์

952006898 นายยุทธ  อุปวรรณ์

952006899 นางสาวตติยา แสงคาํ

952006900 นางสาวจุฑาภรณ์ เบา้ทุม

952006901 นางสาวอรชุมา ดีศรีแกว้

952006902 นางบุษญา เอี=ยมศิริ

952006903 นายธีรเดช เรืองศรี

952006904 นางสาวอินทิรา สาํเนียงดี

952006905 นางสาวประกายแกว้ เปลื2 องนุช

952006906 นางสาวฐิปาณี อินทรม์าก

952006907 นางสาวแข ภู่พฒัน์วิบลูย์

952006908 นางสาวธรารตัน์ สุกิน

952006909 นางอริสา สุโข

952006910 นางสาวพิญญรกัษ์ พิพฒัน์ภริูกิจ

952006911 นางสาวถนอมลาภ รชัวตัร์

952006912 นางสาวปิยมณฑ์ เกษกุล
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952006913 นางสาวอรอนงค์ หน่อทิม

952006914 นางสาววีณา จิตรนิรตัน์

952006915 นางสาวรสสุคนธ์ ผ่องโชติ

952006916 นางสาวนวนิตย์ สว่างจิตต์

952006917 นางสาวจารุชา ทิศหลา้

952006918 นางสาวปัณฑิตา ลุนคุณ

952006919 นางสาวปัญจพร สรอ้ยโสภณ

952006920 นส.วิจิตรา ครลูะวงษ์

952006921 นายอาณติั จั =นเผือก

952006922 นางสาวอริสรา กองชีพ

952006923 นางสาวลินดา ดาํคง

952006924 นายจิรายุส เตี2 ยทอง

952006925 นางสาวจิตลดา คล่องดี

952006926 นางสาวขวญัชนก รตันะ

952006927 นายวรเชษฐ์ สิ=วไธสง

952006928 นางสาวยิ=งลกัษณ์ วงศร์ตันพงษ์

952006929 นางสาววิดาวรรณ เพ็งแกว้

952006930 นางสาววิจิตรา ภจูอมดาว

952006931 นางสาวภคันางค์ ทิวแพ

952006932 นางสาวศิริพรรณ หทยัธรรม

952006933 นางสาวจิรายุ พลูฉนวน

952006934 นางสาวขนิษฐา ปานแกว้

952006935 นางสาวกรรณิการ์ โสมา

952006936 นางสาวสมรตัน์ ณ สงขลา

952006937 นางสาวกนกอร วุฒิวงศ์

952006938 นางสาวศุภพฒันา ทองไชย

952006939 นายพงษ์เทพ เจริญสวสัดิ;

952006940 ว่าที=รอ้ยตอาํนาจ เทียนสุวรรณ

952006941 นายทศพล เตชะธนะวฒัน์

952006942 นางสาวปิยนาฏ ศิริบรรณ

952006943 นายดิษยพ์นัธ์ กมลปลื2 ม
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952006944 นางสาวพรชนก พิศมยั

952006945 นายอิทธิศกัดิ;  พรมภกัดิ;

952006946 นางสาวสานิต นิลสนธิ

952006947 นายทศพล กองสุข

952006948 นางสาวจนัทรา ชลาสิน

952006949 นายสมชาย คาํวรรณะ

952006950 นายสารทลู เพ็ชรคมขาํ

952006951 นางสาวอริยา น้อยสุข

952006952 นางสาวปิยรตัน์ หมื=นศรีชยั

952006953 นางสายสุนีย์ คาํวรรณะ

952006954 นายอนุชิต หาญนุรกัษ์

952006955 นางสาวทวีวรรณ นุราช

952006956 นายคณาธิศ รตโนภาส

952006957 นายตรยัมิตร รปูใส

952006958 นางสาวอมรรตัน์ ชาํนาญคา้

952006959 นายณฐัวร เจา้สกุล

952006960 นายนิติธร อุ่นคาํปา

952006961 นางสาวปิยะวรรณ ธนากรพฒันา

952006962 นางสาวกฤตติยา ปัจจุสานนท์

952006963 นางสาวพรรณรวี ธนากรพฒันา

952006964 นางอนงลกัษณ์ บุญเจริญ

952006965 นายมงคลชน โภคยสุ์พสัตร์

952006966 นายประวิทย์ พลวตัพิพฒัน์กุล

952006967 นางสาวปารตรี นิลสุข

952006968 นางสาวจิราพร เทียบทรง

952006969 นางสาวเอกวรา ทรพัยหิ์รญั

952006970 นางสาวณฐัมณีการ ไชยบุญตา

952006971 นางสาวกรรณิการ์ เพ็ญสุริยะ

952006972 นางสาวสุวพีร์ วฒันชยั

952006973 นายทีฆทศัน์ ทีฆทรรศนกุล

952006974 นางสาววิมล แดงเรือง
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952006975 นางสาวกฤษฎี บุญสวยขวญั

952006976 นายกรกฎ คชฤทธิ;

952006977 นายพีรพนัธุ์ พงศม์านะวุฒิ

952006978 นางสาวพลัลภา พุกพนู

952006979 นางสาวผกามาศ ทองคาํดี

952006980 นางสาวเกษร พฒันสิงห์

952006981 นางสาวศรวณีย์ นาเคณ

952006982 นายรชัพล ลานตวน

952006983 นางสาวจิรติัวลั เครือศิลป์

952006984 นางสาวสมศรี เมฆไพบลูยว์ฒันา

952006985 นางนพลกัษณ์ บุญยการ

952006986 นายสมศกัดิ; ศรีวารี

952006987 นายกรกต อภิชยัรุ่งเรือง

952006988 นางสาวธญัญา ทองสุข

952006989 นางสาวเอริสา มโนธรรม

952006990 นางสาวศนัสนีย์ ศรีบวั

952006991 นางสาวนุฎชฎา ภทัรพฤฒานนท์

952006992 นางสาวสิริพร จุฝ๊าก

952006993 นางสาวชาลิสา สุคนธพงศ์

952006994 นายชยัภทัร เลิศจารุโชคขจร

952006995 นางอจัฉรา ฤทธิเดช

952006996 นางสาวสุจารี เวียงสมุทร

952006997 นางสาวสุนทรี สุทธศิลป์

952006998 นางสาวจงจิตต์ ฤทธิ;หิรญั

952006999 นางสาวณฐัพชัร์ ภิญโญพานุวฒัน์

952007000 นางสาวศิริเลิศลกัษณ์ พิทกัษ์

952007001 นางสาววลยัพรรณ ภมิูภกัดิ;

952007002 นางสาวพฤกษา บุกบุญ

952007003 นางสาวปภสัวรรณ ปุรินทราภิบาล

952007004 นางสาวพนันิภา พิทกัษ์โกศล

952007005 นางสาวพีรภาว์ ลิมปนวสัส์
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952007006 นางสาวเจติยา มีโพธิ;

952007007 นางสาววชัรภรณ์ วชัรปรีชา

952007008 นายศุภกร สวาทสุข

952007009 นางสาวมาราตี แจ่มสาํราญ

952007010 นางสาวนฤมล บุญยะเสนา

952007011 นางสาวอธิยา เรืองจกัรเพ็ชร

952007012 นายปรชัญา พรมมี

952007013 นางสาวมาลิสา บุญมณี

952007014 นางสาวบุศรินทร ์ ช่อทอง

952007015 นางสาวสุวิมล พิชยักมลฉตัร

952007016 นางสาวพนิดา อาจหาญ

952007017 นางสาวจารุณี พนัธุเ์สงี=ยม

952007018 นางสาวธญัวรตัต์ แกว้ก่า

952007019 นางสาวชลารตัน์ รตันขนัติชยั

952007020 นายพิษณุ จาํปา

952007021 ด.ต.อนันท ์ หรุ่นเจริญ

952007022 นางสาววิสา ผุดผ่อง

952007023 นางสาวสุธิตา กิมจาํปา

952007024 นางสิริพร ทิมประเสริฐ

952007025 นางสาวเกศินี เตมี้ย์

952007026 นายปิติพนัธุ์ สุปัญจนันท์

952007027 ว่าที=รอ้ยตรีรชันัย ทองคาํ

952007028 นายธิติ ธีระเธียร

952007029 นางสาวนุจิรา สารถอ้ย

952007030 นางสาวณาตยา ไชยมงคล

952007031 นายวรเมษ โสมศรีแพง

952007032 นางสาวจีระภา คลา้ยเพ็ชร

952007033 นางสาวจุติกา ผุดผ่อง

952007034 นางสาวอิสราวดี ยศปัญญา

952007035 นางสาวสุนันทา มุทุมณ

952007036 นางสาวพรรณสุชา สายประเสริฐ
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952007037 นางสาวจิราภา สนัติยานนท์

952007038 นายนราวิชญ์ ทลูกสิกร

952007039 นางสาวพชัรินทร์ เวชกามา

952007040 นางสาวชฎาฐณุฏญ์ มณฑน์ทพณัณ์

952007041 นางสาวพชัญสิ์ตา ศิริชยัเจริญ

952007042 นายคงศกัดิ; มากซุง

952007043 นางสาวพิมพช์นก   บุญรอด

952007044 นายสามารถ ขนัทกสิกรรม

952007045 นางสาวชนินันท์ ลิมปิชชัวาลย์

952007046 นายวิทพรรณ มีหอม

952007047 นายณฐัศร พรหมเพ็ชร

952007048 นางสาวชลนัธรณ์ อนุชาญ

952007049 นางสาวจุฑามาศ พรหมเพ็ชร

952007050 นางสาวนฤมล อู่คงคา

952007051 นางสาวพิชยา พิริยะภรณ์

952007052 นายภาคภมิู เกตุแกว้

952007053 นางสาวนวลจนัทร์ พู่พฒันศิลป์

952007054 นางสาวอจัฉลา ชาตะวราหะ

952007055 นายจิระ จิตสุภา

952007056 นายวีรรตัน์ ลีลาธรรม

952007057 นางสาววิมลรตัน์ ปานเพ็ชร

952007058 นางสาวจารินี กองสุวรรณ

952007059 นางสาวอรพิน อริยะมงคลการ

952007060 นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง

952007061 นายศุภชยั ผดุงหสั

952007062 นายประพนัธ์ จบัใจนาย

952007063 นางสาวอนัธิกา ธรรมเนียม

952007064 นางสาวศิรินภา ยุทธเนตร

952007065 นางสาวพกัตรว์ิมล กลสรร

952007066 นายอภิชาติ ชูจนัทร์

952007067 นางสาวนิวิมาน์ ชลาภกัดี
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952007068 นายมวลชน สายบุตร

952007069 นางสาวพชัรา เสริมตระกลู

952007070 นางสิรินุช ตุมแกว้

952007071 นายบุญชั2น ลาํพองชาติ

952007072 นางสาวสุกาญดา ภมิูพนัธ์

952007073 นายสุริยนต์ ตุมแกว้

952007074 นางสาวพลูสุขศิริ พลูสุข

952007075 นางสาววิภาพร  ชีพเป็นสุข

952007076 นางสาวจิราพร เกียรติวุฒิอมร

952007077 นายอาทิตย์ มากสกุล

952007078 นางสาวทิพสุคนธ์ บุญรอด

952007079 นางสาววิลาวลัย์ อาภาอนันต์

952007080 นางสาวกมลพร แสงนิล

952007081 นางสาวเมษา ถิ=นคาํบง

952007082 นายวชัชพล พลพิบลูย์

952007083 นายณฐัวุฒิ เภสชัเวชกิจ

952007084 นางสาวอมรรตัน์ แสนศรี

952007085 นายวรพงษ์ อินปา

952007086 นายกิตติพงศ์ ศิริแสงเลิศ

952007087 นางสาวระวิวรรณ ระดมสุข

952007088 นางสาวยศุเนตร ธรรมปาน

952007089 นางสาววิไลลกัษณ์ ชาติวิเชียร

952007090 นางสาวปวีณา หนองโยธา

952007091 นายวราวุธ ปาลวฒัน์วิไชย

952007092 นางนัฏยา ทาสาลี

952007093 น.สพกัตรา คุณประทุม

952007094 นางสาวสุนิสา ดว้งเงิน

952007095 นางสาวพวงแกว้ พรหมรส

952007096 นางสาวมานิดา  สุตญัตั2งใจ

952007097 นายนิพนธ์ ทองศรี

952007098 นางสาวพวงผกา ศรีสวสัดิ;
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952007099 นางสาวธนัยพร หิรญัวงศส์ว่าง

952007100 นายสุรเดช สมใจหมาย

952007101 นางสาวหทัยาวลี  สินภิบาล

952007102 นางสาวกนกวรรณ บุน้ประสิทธิ;ชยั

952007103 นางสาวสุปราณี ธนพิทกัษ์

952007104 นายสุพจน์ อนุพงษ์ภิชาติ

952007105 นายนิพนธ์ สิงหภ์ู่

952007106 นางสาววริสา จาํเริญเกตุประทีป

952007107 นางเบญจวรรณ สุภารตัน์

952007108 นางสาวอุษา เสวตงาม

952007109 ด.ต.ชนชน วงษ์พนัธ์

952007110 นางสาวคณพิชญ์ นามราช

952007111 นางสาวรตัติกาล ว่องวิกยก์าร

952007112 นางสาวไพลิน ถาใจ

952007113 นางสาววาสนา วิรุญรตัน์

952007114 นางผกามาศ สีหามลู

952007115 นางสาวชุตินธร รวมธรรม

952007116 นางสาวประภาศิริ ตงศิริ

952007117 นาวสาวกรณทั นาวีรตัน์

952007118 นางสาวกนกพร มั =นสกุล

952007119 นางสาววรรณภา เอี=ยมสมบติั

952007120 นางสาวตวงพร แก่นศรียา

952007121 นางชุลีพร ฤทธิมา

952007122 นางสาวภาราดา นาควิจิตร์

952007123 นางสาววนัวิสาข ์ พรรครกัษ์

952007124 นางสาวรติัยา ธานี

952007125 นางสาวธิติรตัน์ อุดมพนัธ์

952007126 นางสาวนุจรินทร์ ทีฆตระกลู

952007127 นางสาวนิษฐา ทิชินพงศ์

952007128 นางสาวปาริชาต ประเสริฐเทียนชยั

952007129 นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพนัธุ์
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952007130 นางสาวภคัชิสา ศรีสุข

952007131 นายอนรรฆ วิพลชยั

952007132 นายวรพล สุทธิวาทนฤพุฒิ

952007133 นางสาววริสรา ปลื2 มฤดี

952007134 นางสาวมทันา อรญัญา

952007135 นายชุมพร บุญราช

952007136 นางสาวชิดชนก ทองจบั

952007137 นายเสฐียร ทั =งทองมะดนั

952007138 สิบตาํรวจโทเจนรบ พละเดช

952007139 นายสยาม แสนทอง

952007140 นางสาวหนึ=งฤทยั คาํพรม

952007141 นางนันทน์ภสั ชีระภากร

952007142 นางสาวภิญญาพชัญ์ หิรญันันทวฒัน์

952007143 นายพงศก์รณ์ วิเศษเบญจกุล

952007144 นายสมโภชน์ เจริญขาํ

952007145 นายมะกาสือปี กากะ

952007146 นางสีชชุญา ธีรวิสิฐพงศ์

952007147 นางสาวพชัรินทร์ เกตุนิมะ

952007148 นายสุวฒัน์ ศิริรตัน์

952007149 นางปาจรีย์ ปัญญานาค

952007150 นายณรงคช์ยั พ่วงปาน

952007151 นายรุจธร ลีสุขสาม

952007152 นางสาวสุนทรี สีทอง

952007153 นางสาวณุตตรา นัยพินิจ

952007154 ว่าที=รอ้ยตรีเอกลกัษณ์ รุ่งวิสยั

952007155 นางสาวอรพรรณี โพธิ;แสง

952007156 นางสาวอนัญญา แกว้กระจ่าง

952007157 นายชาญวิทย์ อศัวเทศานุภาพ

952007158 นางสาววิรญัญา เทียนประทีป

952007159 นายวีระวุฒิ ตูจ้ินดา

952007160 นายศดานนท์ วตัตธรรม
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952007161 นางภสัสริญญา กงัเจริญ

952007162 นางสาวบุษกร วิทยานุกรณ์

952007163 นายณฐัวงศ์ วรรณอาภา

952007164 นางสาวกนกกาญจน์ ทวีระวงษ์

952007165 นางสาวสวิตตา พุฒทศันี

952007166 นางสาวกฤติกา ณ สงขลา

952007167 นางสาวอจัฉราภรณ์ สุรตันวนิช

952007168 นายดาํรงคศ์กัดิ; เจษฎาภทัรกุล

952007169 นายพิจารณ์ ดิษฐป์ระชา

952007170 นางสาวเพ็ญประภา เปี= ยมพุก

952007171 นายขจรศกัดิ; วรประทีป

952007172 นางสาวพรรณิภา ศรีบุญตา

952007173 นางสาวปฏมิา นาคแจง้

952007174 นางสาวกมลชนก หินน้อย

952007175 นางสาวอรอุสา ลอยทะเล

952007176 นางสาวศิริลกัษณ์ ตั2งขบวนบุตร

952007177 นางสาวกมลพรรณ บุญทวีสุข

952007178 นายปัญญา สาํราญหนัต์

952007179 นางสาวเกศริน อุตธรรมชยั

952007180 นางสาวจนัทิมา เกษรชื=น

952007181 นายสายณัห์ สงัขชุ์ม

952007182 นางสาวอรรจันา แสงจินดา

952007183 นายรฐัชยั คงเกียรติคีรี

952007184 นางสาวอิงอร โพธิจกัร

952007185 นางกนกวรรณ จงกลรตัน์

952007186 นางสาวรุ่งนภา รุ่งรอด

952007187 นายปริญญา จนัทรห์ลา้ฟ้า

952007188 นายพงศกร การอรชยั

952007189 ส.ต.ท.พุทธา พิกุลศรี

952007190 สิบเอกทรงยศ สาโรจน์

952007191 นางสาวสุพรรณี ชยัพิพฒัน์
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952007192 นางสาวกมลวรรณ บุญปิตุรกัษ์

952007193 นางสาวอจัฉริยา รกัษ์รอด

952007194 นางสาวมณัฑนา ถนอมสิงหะ

952007195 นางสาวนิภา จิตประกอบ

952007196 นางสาวสุวิชญา รอดสุวรรณน้อย

952007197 นางสาวฐิติมาภรณ์ ขมุทอง

952007198 นายประเวส นามสีฐาน

952007199 นายธนากร ศรีนวล

952007200 นางสาวพรสิริ สุทธิรกัษ์

952007201 นางนภาพร ไกรธรรม

952007202 นางสาวสุปราณี พิชยัคาํ

952007203 นายสุณฐัพงศ์ สงูสุมาลย์

952007204 นายจนัทรเ์ลง วิทยเ์วทย์

952007205 นางสาวรติัยา ทองยั =งยนื

952007206 นางสาวปนัดดา ปั2 นทอง

952007207 นางสาวมาลยั เมืองศรี

952007208 นางสาววินี ภวูสุนทเรส

952007209 นายวิธวิทย์ ประสานศกัดิ;ทวี

952007210 นางสาวจีรสุดา เปลี=ยนสมยั

952007211 นางสาวอจัฉราวดี เครือภกัดี

952007212 นายจิรายุทธิ; อ่อนศรี

952007213 นางธญัยธรณ์ พิพิธธนสุขสิน

952007214 นายธราพงษ์ สุขมาก

952007215 นางสาวกรณิกา เผือกวิสุทธิ;

952007216 นางสาวนิธิดา วิวฒัน์พาณิชย์

952007217 นางสาวรตัน์ติกร วิชยัดิษฐ์

952007218 นายอุเทน พุ่มจนัทร์

952007219 นางสาวนิตยา ทองคาํ

952007220 นายสุขโข นิจอนันตช์ยั

952007221 นางสาวสุมาลี สรอ้ยมาลี

952007222 นายประยรู จอมหลา้พีรติกุล
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952007223 สิบโทสุรินทร์ ทาํเพียร

952007224 ว่า ร.ต.ธีรวฒัน์ ประพนัธโ์รจน์

952007225 นายนิติภาคย์ วิจิตรวงศ์

952007226 นางสุภาภรณ์ โกพล

952007227 นางอาภาภรณ์ จอมหลา้พีรติกุล

952007228 นางสาวนาถฤดี ศกัดิเศรษฐ์

952007229 นางสาวเบ็ญจมาศ สงัขโชติ

952007230 นางสิรดา มงคลพนัธ์

952007231 นายวิทวฒัน์ หนูเหมือน

952007232 นางสาวชลนที เครือจนัทร์

952007233 นางสุพรรณิการ์ ธนาบรูณศกัดิ;

952007234 นางสาวนิยรตัน์ ชิณสาร

952007235 นางสาวกุลวรา จารุพนัธ์

952007236 นางสาวนันทิญา มณีโชติ

952007237 นางสาวญาณิศา ศิริวฒัน์

952007238 นางสาวเจนจีรา วงษ์เรือง

952007239 นางสาวสุพรรณี หลวงใจ

952007240 นางสาวกาญจนาวดี คงสวสัดิ;

952007241 นางสาวนภทัร อรุณสุขรุจี

952007242 นางสาวกาญจนาวดี สาํลีเทศ

952007243 ดาบตาํรวจธีรพงศ์ พนมแก่น

952007244 นางสาวธญัพร รตันสุข

952007245 นางสาวกลัยกร คณาวฒันไชย

952007246 นายสาํรวจ ทวีชยั

952007247 นางสาวพรนิภา อ่อนเกิด

952007248 นางสาววรรณา ขาวนิ=ม

952007249 นางสาวนันทน์ภสั นิปัทธหตัถพงศ์

952007250 นางสาวนิศา สอนคุม้

952007251 นายรฐักร  สุขอว้น

952007252 นางสาวบุญผ่อง สุวรรณวงศ์

952007253 นางสาวอรอนงค์ ดอกจนัรี
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952007254 นายณรงค์ แกว้เพ็ง

952007255 นางสาวจรียา แกว้สงัข์

952007256 นางสาวสุรชัตา ราคา

952007257 นายฉตัรชยั สื=อสนัติสุข

952007258 นางสาวลิษา อโนมาศ

952007259 นางสาวสุพรรษา สารพล

952007260 นายเกรียงไกร ฉางขา้วคาํ

952007261 นางสาวจิรพนัธ์ ระวงัวงศ์

952007262 นายภาณุพงศ์ คงคณู

952007263 นายสุรวิชญ์ กา้นสนท์

952007264 นางสาวสุมินทรญ์ามาศ ทิพยว์งศา

952007265 นางสาวสุเทวี คงคณู

952007266 นายณฐัวุฒิ แกว้กญัญาติ

952007267 นางสาวเจนจิรา เริงเกษตรวิทย์

952007268 นายชูวิทย์ ไชยเบา้

952007269 นางสาวสุปรีชา ศิริเอี=ยม

952007270 นางสาวมนตป์รารถนา มณีรุ่ง

952007271 นายยงควิโรจน์ เศษวงค์

952007272 นางสาวสุกญัญา ชูเอี=ยม

952007273 นายยศธรรม จนัทรภกัดี

952007274 นายนิรนัดร์ จนัทรช์ยั

952007275 นางสาวธรรญาภรณ์ วงศบุ์ญชยันันท์

952007276 นายสถาพร สกุลวฒันะ

952007277 นายเสกศกัดิ; ปราบพาลา

952007278 นายวีรพงศ์ แยม้สระโส

952007279 นางสาววรรณศิริ อภิวนัท์

952007280 นายเดชา จินดาธรรม

952007281 นางสาวปัจมาภรณ์ ยอดดาํเนิน

952007282 นางสาวจริยา อุปศรี

952007283 นางสาวธีติมา โภคากรณ์

952007284 นายชาติชาย รตันกลู
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952007285 นางมาลี ดาวลัย์

952007286 นางสาวนันทนา สมัฤทธิ;

952007287 นายวิโรจน์ ดว้งแป้น

952007288 นางสาวอุษา มนัตะสตูร

952007289 นางสาวราตรี เนื=องจาํนงค์

952007290 นางสาวลินดา พรมลกัษณ์

952007291 นายสมัฤทธิ; ใจดี

952007292 นางสุพชัชา โรจน์วรรตัน์

952007293 นางสาวปัทมา เจริญพร

952007294 นางสาววนิชยา จนัทรตัน์

952007295 นายจกัรพรรดิ; ภาพยนตร์

952007296 นายอิทธิพล สมัฤทธิ;

952007297 นางโสภณา จิรวงศนุ์สรณ์

952007298 นายสวรรค์ ยมสีดา

952007299 ว่าที=รอ้ยตรีหญิงกลัยา ใจมา

952007300 นางสาวสุภทัราพร ไม่โรยรส

952007301 นายเอกตระกลู แกว้ประจบ

952007302 นางสาวรุ่งนภา อาภาวศิน

952007303 นางพวงผกา ภยูาดาว

952007304 นางณฐัมน พนัธุช์าตรี

952007305 นายประพฒัน์พงษ์ คาํภู่

952007306 นางสาววรญัชน์พร พลายงาม

952007307 นางสาวสรอ้ยหวาย พดัเงิน

952007308 นายคมัภีร ์ มณีวลัย์

952007309 นางสาวอโนชา กิมกง

952007310 นายอรรจน์ ศุทธากรณ์

952007311 นายณฐัพงศ์ ดว้งหิรญั

952007312 นางสาวจิตราภรณ์ อ่อนละมลู

952007313 นางสาวไลล่า  คาน

952007314 นางสาวพรศิริ สายสุจริต

952007315 นางสาวอุณนดาทร มลูเพ็ญ
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952007316 นายกอบเดช มะโนรตัน์

952007317 นางสาววรีย์ สุขชื=น

952007318 นายทวีศกัดิ; อน้ถาวร

952007319 นางสาวอารีวรรณ ใบกุหลาบ

952007320 นางสาวอนัญญา เพชรสุข

952007321 นางสาวปาริฉตัร มิตรเทวิน

952007322 นางสาวปริชาติ  จินาปุก

952007323 นางสาวศิริกาญจน์ อุ่นนันกาศ

952007324 นายสหรฐั มะแอ

952007325 นางสาวณทัปภา สุริยะ

952007326 นางสาวอนุชชิดา ตาน้อย

952007327 นางสาวกมลชนก กลบัศรี

952007328 นางสาวปิยวดี เถื=อนจกัร์

952007329 นางสาวเสาวคนธ์ จริตกาย

952007330 นางสาวฐิตารีย์ เพียรธญักรณ์

952007331 นางพรนภสั พองพรหม

952007332 นางสาวมยุรี บุดศรี

952007333 นางสาวณฐัสุดา ปุณยกมลพนัธ์

952007334 นางสาวทิวารตัน์ จิตรทิวา

952007335 นายสุวฒัน์ อินทนาม

952007336 นายสุทธิปพงษ์ ยงัชื=นสวสัดิ;

952007337 นางอิสริยา ณ พทัลุง

952007338 นายทรงยศ สุดยอด

952007339 นางกิจศิริ หสัภาค

952007340 นางสาวอรสา สุทธิไสย

952007341 นายสราวุธ ศิริคาํ

952007342 นายจตุภมิู สุวรรณพนัธ์

952007343 นางสาวมณฑา ตนัติพรหมินทร์

952007344 นายจรลั เจตน์จาํนงค์

952007345 นางสาวบุณยลกัษณ์ ประสงค์

952007346 นายไตรรตัน์ จิตวราภรณ์
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952007347 นางรุ่งฤดี มีลาภ

952007348 นางสาวดุษฎพีร หิรญั

952007349 นางสาวนราพร บุญจวง

952007350 นางจรรยา  ระฆงัทอง

952007351 นางศุภกานต์ จนัทรรตัน์

952007352 นางสาวพรรณราย พรหมมณี

952007353 นายคุณาวุฒิ ถนัดกสิกิจ

952007354 นางสาวอรวรรณ์ วรพนัธุ์

952007355 นายอานนท์ อ่วมกระทุ่ม

952007356 นางสาวจิตเรศ ดาํรงรตัน์

952007357 นางสาวศรีเลิศ พนัธเ์มฆากุล

952007358 นางสาวอลิศรา เพ็งหวัรอ

952007359 นางสาวจนัทรต์รี คาํสอน

952007360 นางสาววรรณฤดี หวั =นเซ่ง

952007361 นางสาวพิมพช์นก ธานีวฒัน์

952007362 นายกฤษณฐั เกีQยงหนุน

952007363 นางสาวกาญจนา ยุติธรรม

952007364 นางสาวณฐัภรณ์ แช่มเทศ

952007365 นางสาวพรจรสั สุทธินันท์

952007366 นายกิตินันท์ วนักอบกิจอุดม

952007367 นางสาวอรทยั สุทธิจกัษ์

952007368 นางสาวกรรณิการ์ ถนอมปัญญารกัษ์

952007369 นายทิชา คงหว้ยรอบ

952007370 นายชยัทตั คงหว้ยรอบ

952007371 นายจกัร ชุมวงศ์

952007372 นายชูธรรม บุญรอดชู

952007373 นางอมราลกัษณ์ สุภาพินิจ

952007374 นางสาวชนิกานต์ สิทธิฟอง

952007375 นายสุรชยั มีทอง

952007376 นางสาวฐนิดา น้อยสกุล

952007377 นางสาวจนัทิมา อรุณเรื=อ

238



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952007378 นางสาวสริกา นนทะสร

952007379 นางสาวปัญชลี เขยีวขจี

952007380 นางสาวพนิดา สตัถาสาธุชนะ

952007381 นายธวชั ทองคาํ

952007382 นายนิติศาสตร์ รุ่งกาํจดั

952007383 นางสาวสุนันทา สุพรรณ

952007384 นางสาวกรรณิการ์ หลกัเพชร

952007385 นางสาวธนันทช์ฎา  ชนะสินสิริโชติ

952007386 นายวีรภทัร ขาวสาํอางค์

952007387 นางสาวพิมพพ์า ตะโกสีย์

952007388 นางสาวสุชาดา เทียมธรรม

952007389 นางสาวสุรียพ์ร ชุมแสง

952007390 นางสาววนัทนา รอดประเสริฐ

952007391 นายกฤษฎา ดาวกระจาย

952007392 นางสาวศรณัยธ์ร ลาภพระ

952007393 นางสาวสุนิสา โสวรรณี

952007394 นายกฤษณะ จนัทรโชติ

952007395 นายกิตติพงศ์ เชื2 อสะอาด

952007396 นางสาวสาวิตรี สามปลื2 ม

952007397 นางสาวเข็มทิพย์ ชูพึ=งอาตม์

952007398 จอนนายขจรศกัดิ พงษ์นิทรพัย์

952007399 นายพีระภทัร ประสงค์

952007400 นายอาํนาจ พนาพิทกัษ์กุล

952007401 นางสาวมาลาพนัธ์ ขมิ2 นผง

952007402 นายอรรถสิทธิ; สุริสีหเสถียร

952007403 นายณฐัพงศ์ เพชรสุวรรณ

952007404 นางสาวจุฑารตัน์ พีระเกียรติขจร

952007405 นายธรรมรตัน์ มาแจง้

952007406 นางสาวชุติธร ทวิเลิศ

952007407 นายปัณณธร แสงจนัทร์

952007408 นางสาวเจนจิตร บวัชุม
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952007409 นางสาววราภรณ์ ชีพฒัน์

952007410 นางสาววิไลกญัญา ภกัดิ;จรุง

952007411 นางสาวกิ=งกาญจน์ จงสุขไกล

952007412 นางสาวเหมวดี คุม้ชา้ง

952007413 นางสาวนภสมน นิจรนัดร์

952007414 นายสุวฒัน์ เนตรเจริญ

952007415 นายวราวุฒิ งานยางหวาย

952007416 นางสาวกญัญารตัน์ มหาราชสุพนัธ์

952007417 นางสาวจรีรกัษ์ เย็นใส

952007418 นางสาวนภาพร สีดาราช

952007419 นางสาวนฤมล ติยะแสงทอง

952007420 นางสาวนิศารตัน์ ทิพยดารา

952007421 นายณฐัพษ์ ผ่องแผว้

952007422 นางสาวอุไรวรรณ มณีโชติ

952007423 นายนันทพงศ์ จอ้ยโถ

952007424 นางสาวศิริรตัน์ บริหาร

952007425 นายสมชาย ใจใหญ่

952007426 นางสาวเกศิณี ทิตระกลู

952007427 นางสุดา จอมนาสวน

952007428 นางสาวปิยอร วฒัน์หิรญัวงศ์

952007429 นายประสพสุข ชอบทาํกิจ

952007430 นายพสุมนต์ ลี=ไพบลูย์

952007431 นางสาวสกุณา อยูดี่

952007432 นางสาวสวย หลกัเมือง

952007433 นายเนรมิตร  วงษ์ทรงยศ

952007434 นางสาวยุภา หงิมทิวา

952007435 นางสาวปทุมวรรณ ทองตราชู

952007436 นางสาวอญัญารตัน์ รตันา

952007437 นางสาวจิดาภา โอบออ้ม

952007438 นายวฒันกร ขา่ทิพยพ์าที

952007439 นางสาวอาทิตยา ขนานแข็ง
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952007440 นางสาวสุคนธา โพธิ;ทอง

952007441 นายชยัเฉลิม จงสมชยั

952007442 นางสาวฐิตสิริ บรูณารมย์

952007443 นางสาวสกุลเพ็ญ คงสกุล

952007444 นางสาวนภาพร ฟักเจริญ

952007445 นางสาวสุทิศา เกาะลอย

952007446 นางสาวรติมา วิเศษพาณิชย์

952007447 นางสาวมนัสนันท์ ปัญญามี

952007448 นางสาวลาภาพรณ์ กุกุทพนัธ์

952007449 นายพีรวุฒิ วงษ์วิภษิูตานนท์

952007450 นายสถาพร อินชูกุล

952007451 นางสาวทรรศนีย์ ตอพฤกษา

952007452 นางสาวสุพชัรี กิจคา้

952007453 นางกญักร ขวญัช่วย

952007454 นางสาวพชัรนันท์ อิ=มทั =ว

952007455 นางสาวณฐัริกาย์ เจดียห์น่อ

952007456 นางสาวนันทินี อินทสงัข์

952007457 นางสาวพชัรี ไคลค้ง

952007458 นางสาวพฒันี เศรษฐีธญัญาหาร

952007459 นางกาญจนา ศรีผกัหอม

952007460 นายยนืยง ทิพศรี

952007461 นายธีรพงษ์ คงตุก

952007462 นายจาํเริญ แกว้รกัาษา

952007463 นางสาวกษิรา สุดา

952007464 นางสาวกรรณิการ์ ทองผิว

952007465 นางสาวญาณิชศา สาํราญ

952007466 นางสาวอโณทยั พวงนาค

952007467 นางสาวมะยุรี เพ็ชรบรรพต

952007468 นางสาวสมฤทยั สพัโส

952007469 นางสาวไอริณ ถาวรนันท์

952007470 นางวิชชุลดา ลดาวลัย์

241



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952007471 นางสาวอามานี นิฮะ

952007472 นายเชนทร์ ผางนุย

952007473 นางสาวหสัยา ไทยานนท์

952007474 นางสาวศิริวรรณา แกว้พลอย

952007475 นายสุรชยั เพชรประดบั

952007476 นางอาภาภรณ์ เจริญผล

952007477 นางศศิภา ศรลมัพ์

952007478 นางสาวศิริจนัทร์ บิณศิรวานิช

952007479 นายกฤตยากร ลดาวลัย์

952007480 นางสาวดวงแกว้ จนัทรส์ระแกว้

952007481 นางสาววาสนา ผลอ่อน

952007482 นางสาวมาณวิกา กนัไชยคาํ

952007483 นางสุภาณี   ซองศิริ

952007484 นางสาวขวญัใจ รกัชาติ

952007485 นางสาวนิชาภา ดอนกาํเหนิด

952007486 นางสาวประภาพร เรืองช่วย

952007487 นางสาวลลัน์ภทัรา ปิยะวงศม์งคล

952007488 นางสาวกนิษฐา  วยัวุฒิ

952007489 นางพิมพช์นก เวหนรตัน์

952007490 นางสาววิรงัรอง รามบุตร

952007491 นางสาวชาริณี ใจเอื2 อ

952007492 นางสาวพรรษวดี พงษ์ศิริ

952007493 นายธนัยลกัษณ์ แสนโคตร

952007494 นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ

952007495 นายสิทธิชยั แสงชูวงศ์

952007496 นายธนกร นิลเขต

952007497 นายสุรสิทธิ; อุดหนุน

952007498 นางสาวนฤภร จินดานิล

952007499 นายสุพทั จิตรซื=อ

952007500 นางสุชาวดี มานวธงชยั

952007501 นางสาวนงลกัษณ ์ แกว้มะ
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952007502 นางสาวเต็มสิริ ไชยเดช

952007503 นางสาวเจนจิรา มาหา

952007504 นายภควตั พรอ้มมลู

952007505 นายอธิป สุขมงคล

952007506 นางสาวจิรประภา พรหมปัน

952007507 นางสาวณิชชาภทัร อยูบ่วั

952007508 นางสาวฤทยัพรรณ คนิูอาจ

952007509 นางสาวสายฝน  ทพัขวา ทพัขวา

952007510 นางสาวศิริญญา ธีระอนันตช์ยั

952007511 นางศิริขวญั จิตตส์มุทร

952007512 นางสาวอรวรรณ พู่พิสุทธิ;

952007513 นางสาวรชันีกร ไพยชาํนาญ

952007514 นายธีระ วานิช

952007515 นางกญัญาภทัร จิระไอ

952007516 นางสาวอรไท สีหาบุญมี

952007517 นางสาวอรชร มีจอม

952007518 นางสาวปิ= นเกลา้ อํ =ารอด

952007519 นางสาวกฤติกา ถีถะแกว้

952007520 นายสุจรรยา นิคม

952007521 นายวชิร ศรีคุม้

952007522 นางสาวธนัยชนก ปะวะละ

952007523 นางสาวทิฆมัพร มนตรี

952007524 นางสาวสุชีรา รตันถาวร

952007525 นางสาวพรรณภสร โพธิ;พนัธ์

952007526 นางสาวฤทยัรตัน์ สงจนัทร์

952007527 นายกิตติพงศ์ สมรกัษ์

952007528 นางสาวปียพกัตร์ สมวิทรู

952007529 นายนิรุต ชื=นงาม

952007530 นายเทวรตัน์ บึงพรรตัน์

952007531 นางสาวชูจิตร คงทอง

952007532 นายสุปรีชา สุมาริธรรม
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952007533 นางสาวกญัญารตัน์ จิตรโสม

952007534 นางสาวสุชาวดี ชยัพฤกษ์เจริญ

952007535 นางสาวตอ้งตา ชยัฤทธิ;

952007536 นางนวลอนงค์ โพธิ;ช่วย

952007537 นางสาวจิราภรณ์ มีสง่า

952007538 นางสาวอภิรดา บุญประเสริฐ

952007539 นางสาวสรินยา หยสีมนัอาหลี

952007540 นางจนัทรพ์ร ปิงเมือง

952007541 นางสาววฒันา บวัภมิู

952007542 นายบุรเศรษฐ์ เลิศสินไทย

952007543 นายณฐัดนัย จานโอ

952007544 นางอินทิรา ทนัตวิวฒันานนท์

952007545 นายศรศกัดิ; ตนัตะโนกิจ

952007546 นางสาวธนพร อินพุ่ม

952007547 นายทรพัยอ์นันต์ พละบุตร

952007548 นางสาวนรารตัน์ ทองศรีนุ่น

952007549 นายคมชาญ เทพสุทะ

952007550 นางสาวพรนิภา หอมไสย

952007551 นายอธิพงศ์ ขวญัศกัดิ;

952007552 นางวนิดา จนัทคุปต์

952007553 นางกลัปพฤกษ์ โฆเกียรติมานนท์

952007554 นางสาวธญัญพทัธ์ สมบรูณผ์ล

952007555 นางสาวกุลลดัดา เยาวนิตย์

952007556 นายวินัย ดวงแกว้

952007557 นางสาวอจัฉรา ชาํนาญกิจ

952007558 นางสาวจนัทิมา สิงคนิภา

952007559 นายประหยดั จรุญ

952007560 นางสาววิไลวรรณ ถานอาดนา

952007561 นายเอกภพ คงสง

952007562 นางสาวจุฑาลกัษณ ์ พลเยี=ยม

952007563 นางสาวเกศรินทร์ เกตุพยคัฆ์
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952007564 นายชนาพล วงักงัวาน

952007565 นางสาวธนัชพร นาคปทุมสวสัดิ;

952007566 นางสาวอรวรรณ กฤตธนเวท

952007567 นางสาวไอยเรศ คาํฤทธิ;

952007568 นางสาวยุพเรศ สุขยด์วง

952007569 นายสุวิทย์ เครือเค้

952007570 นายนรินทร์ ทา้วแก่นจนัทร์

952007571 นายอภิชยั ประชาสุภาพ

952007572 นายสุรพงษ์ เนาวเศรษฐ์

952007573 นางสาวฐิติรตัน์ ธิติภมรรตัน์

952007574 นางสาวพนัธธิ์ดา  ตรียวง

952007575 นายประยรู พละดล

952007576 นางสาวอญัชลี นัสสาสาร

952007577 นางสาวสวมล สุขธนู

952007578 นายขจรศกัดิ; ทรพัยว์ิไล

952007579 นายสุริยณัท์ จริงจิตร

952007580 นางสาวอณิชา เลื=องชยัเชวง

952007581 นางสาวจิตวดี สุวณัณกีฏะ

952007582 นายจิราวฒัน์ ปัญญาเทียม

952007583 นางสาววรรณา ยกยอ่ง

952007584 นายสามารถ เทพสิงหท์อง

952007585 นางปาริฉตัร ภทัราพรพิสิฐ

952007586 นางสาวกมลทิพย์ แสงไข่

952007587 นางคาํใจ คาํวิเศษ

952007588 นางสาวณฐัธิมา ไชยสิทธิ;

952007589 นางสาววิชาดา ไวยสารา

952007590 นายณฐัพล รงัสิมาหริวงศ์

952007591 นางสาวอญัชลี ธาํมรงคค์งสถิต

952007592 นายอรรถพล อาํพนัพงษ์

952007593 นางสาววิจิตรา คนัธารส

952007594 นางสาวนงนุช จริยวงศพ์านิช
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952007595 นายธีรศกัดิ; ศรีสาํราญ

952007596 นางสาวกิตติยา ธนทวี

952007597 นายประทีป สลีอ่อน

952007598 นางสาวกาญจน์สุมาต์ บุรพผล

952007599 นายประพนัธ์ กลิ=นหรั =น

952007600 นายสายนัย์ หสัรินทร์

952007601 นางสาวศศิธร ธงชยั

952007602 นายพินิต อยูเ่ย็น

952007603 นางสาวเบญจกุล ธนะนิรนัดร์

952007604 นายนนทธ์กร ปิยนนทศิลป์

952007605 นางสาวปรียา  บุญรอด

952007606 นายมนัส ฉิมหิรญั

952007607 นางสาวอริญรดา ชูรกัษ์

952007608 นายกิตติศกัดิ; มหตัธน

952007609 นางสาวนัยวะรตัน์ ศุภสร

952007610 นางศรีสุข ศกัดิ;ศรี

952007611 นางสาวณฐันษวรรณ ใจหาญ

952007612 นางสาวศิวพร ทองกวาว

952007613 นายปิยะภทัร เลิศศิริแสนยากร

952007614 นางสาวเดือนเด่น นุเรมรมัย์

952007615 นางสาวนภารตัน์ ดนตรีเจริญ

952007616 นางปุณรภสั แพงคาํ

952007617 นางสาวกรกมล วิจารณพ์ล

952007618 นางสาวภาสินี ปรีชาพืช

952007619 นายคมสนัต์ อินตา

952007620 นายตรีรตัน์ โยชะนัง

952007621 นายสิทธิ ปรีชาพืช

952007622 นางสาวโสภา พิศวงปราการ

952007623 นางสาวจิตราภรณ์ จิตรธร

952007624 นางสาวศาศศิชาต์ เหล่าอารีรตัน์

952007625 นางสาววนัสนันท์ โลกคาํลือ
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952007626 นางอุไรวรรณ บุษทิพย์

952007627 นายธาริต ศรีสมยั

952007628 นางสาวสุนทรีย ์ ศรีวงศต์า

952007629 นางสาวจิราภรณ์ ตาทิน

952007630 นางสาวเสาวภา นาคบุตรศรี

952007631 นางสาวสุปรียา มนตรี

952007632 นายธนกร วิเวก

952007633 นางสาวเมธาวี ธิมาศ

952007634 นางสาวศิรประภา เถรว่อง

952007635 นางสาวสุพชัรี ขอบจิตร์

952007636 นางสาวพรศรี แหยมอุบล

952007637 นางสาวกรรณาภรณ์ ปิ= นแกว้

952007638 นางสาวมาฤดี ชูลีรกัษ์

952007639 นายอดิศดัดิ; ผสม

952007640 นางสาวกฤษณา วิเชียรปัญญา

952007641 นายกฤษฎา เล็กอนุสรณ์

952007642 นางสาวภทัรวลญัชญ์ สามหาดไทย

952007643 นายปัญญา ทรงศิริ

952007644 นายศราวุฒิ นาคสุวรรณ์

952007645 นายพิรฐั กนัคาํ

952007646 นายวรุตม์ กิจบรรทดั

952007647 นายศิริศกัดิ; บวัชุม

952007648 ว่าที= ร.ต.เด่นดวง เนื=องวิจิตรประสพ

952007649 นางสาวดุสดีภา การบุญ

952007650 นางสาวนันทน์ภสั เนื2 อสีจนั

952007651 นางสาวธวรรณรตัน์ อยูส่มบรูณ์

952007652 นางสาวชุติมา บุษบง

952007653 นางสาวหทยักาญจน์ สุขลาภ

952007654 นายจรวย บุญสาลี

952007655 นายเอกลกัษณ์ เกิดเทศ

952007656 นายอภิรฐั อารี
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952007657 นายอนุพงศ์ ชูมี

952007658 นางสาวปณิธิ นาคมอญ

952007659 นายวรรณลพ คลา้ยเจียม

952007660 นางสาวจินตนา จกัษุดุลย์

952007661 นางณิชาภทัร วรสนัติกุล

952007662 นายสุดทา้ย สตันันท์

952007663 นายอนุชา คาํปาสงัข์

952007664 นางสาวบุญรตัน์ ศิลปถาวรกุล

952007665 นางสาวอนามิกา แกว้สุริยนัต์

952007666 นางสาววรรณา ศรีจนัทร์

952007667 นางสาวศิริลกัษณ์ ศิริโต

952007668 นางสาวภิญญาพชัร์ เลิศสินชนานนท์

952007669 นางสาวธริณี นิยม

952007670 นายชยัปราการ ไชยแสงคาํ

952007671 นายสมชาติ ใหมชู

952007672 นางสาวหทยัชนก เสารส์งู

952007673 พนัจ่าอากาศเอกนัฐพงศ์ มีพึ=ง

952007674 นางสาวคณิณพิชญ์ อาํนวยวิบลูย์

952007675 นางสาวอชิภา ศรีทยั

952007676 นางสาวศรีสกุล แสงสุวรรณ

952007677 นางสาวนันทิยา พาหุมนัโต

952007678 นางสาววชัราภรณ์ นามศิริ

952007679 นางสาวผจงจิตต์ ประทุมชาติ

952007680 นางสาวปริูดา อบทอง

952007681 นางสาวพิมพา ฝ่ายบุตร

952007682 นางสาวสุภาพร สุทธิภกัดี

952007683 นางสาวมลิวลัย์ ม่วงโคกสงู

952007684 นายเกิดชยั เครือยา

952007685 นางสาวทศันีย์ อินทวงั

952007686 นางสาวปรียานันท์ เที=ยงพิมล

952007687 นางสาวผานิตา นาคผจญ
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952007688 นายคณพศ สาํโรงลุน

952007689 นางสาวอุษณีย์ สาํเนียงประเสริฐ

952007690 นางสาวธิดารตัน์ ขนัติยะ

952007691 นางสาววีรวรรณ ดาวฤกษ์

952007692 นางสาวนิศากร ลี2 ชาญพานิชยกิจ

952007693 นางสาวเบญญาภา สุรสอน

952007694 นางสาวณฐัธิดา หา้วหาญ

952007695 นายภคัพล ศิลปานนท์

952007696 นายอาคิรา โสภณวชิรวงศ์

952007697 นางสาวสิรินันท์ วรวิกโฆษิต

952007698 นางสาวสุนิสา เลา้วฒันพงษ์

952007699 นายพีระ ธนามี

952007700 นางสาวรวิวรรณ ธีระมณีกุล

952007701 นางสาวเกษชรินทร์ จกัขจุนัทร์

952007702 นางสาวสสินันธ์ ศรีสุวรรณ

952007703 นายวิเชษฐ สนธิ

952007704 นายฐากร อยูว่ิจิตร

952007705 นายเจษฎา ธนารกัษ์

952007706 นางสาวพนมวนั อินรีย์

952007707 นายภทัราวุธ ปักเคธาติ

952007708 นางสาวสุภาวดี ธรรมรตัน์

952007709 นายธีระวฒัน์ คงทอง

952007710 นางวิชุดา ชา้งแกว้

952007711 นางสาวอรณิชชา ชื=นจิตร

952007712 นางสาวหฤทยั ศุภนนทกร

952007713 นางสาวปาณิสรา ภทูอง

952007714 นางอชัณา ฤทธิ;เทวา

952007715 นางสาวปริชาติ ผลานิสงค์

952007716 นางสาวนราจนัทร์ พิมเสน

952007717 นางสาวอมรรตัน์ หาญชนะ

952007718 นางสาวดรุณี ศรีนาคร
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952007719 นางสาวกิตติยา สุขเสน

952007720 นายทวีศกัดิ; ฤทธิ;เทวา

952007721 นายสุธญัญ์ อิ=มเอิบธรรม

952007722 นายไชยวฒัน์ สุวรรณโน

952007723 นายเกรียงศกัดิ; สหสัสะเดชะ

952007724 นางสาวเพียงกมล หดัโท

952007725 นางสาวจนัทิมา สาครสิทธิ;

952007726 นางสาวจุไรรตัน์ จินดาวงศ์

952007727 นายนเรศ คาํเปรว

952007728 นางสาวองัคณา สายทอง

952007729 นางสาวนภาพร ทิพมาสน์

952007730 นางสาวศรญัญา รณศิริ

952007731 นางสาวอาภรณ์ ภู่เผือก

952007732 นางสาวจิราภรณ์ กมลคร

952007733 นางสาวรุง้รชันี ชยัชมภู

952007734 นางสาวบุษยารตัน์ จนัทรป์ระเสริฐ

952007735 นายทศัไนย รอดมีบุญ

952007736 นายเมษา นวลศรี

952007737 นายพงษ์สนัต์ ตนัติปริญญากุล

952007738 นางสาวอุทยัวรรณ รตันจารุรกัษ์

952007739 นางสาวนุชจรี ทพัเพรียง

952007740 นายชชัวรรณ โภคผล

952007741 นายนักรบ เถียรอํ =า

952007742 นางสาววรวิกลัยา เกียรติ;พงษ์ลืาภ

952007743 นายอนันท์ พิทกัษ์กุล

952007744 นางภาวนา สมัฤทธิ;มีผล

952007745 นายจิรยง ตั2งจิตเจริญพงศ์

952007746 นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา

952007747 นางสาวเครือวลัย์ สนธิสิงห์

952007748 นางสาวองัคณา อุดเมืองเพียร

952007749 นางสาวทศันีย์ สุนทรธรรม
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952007750 นางสาวมลิวลัย์ เมืองอินทร์

952007751 นางสาวสุรางคนา ถมยาแกว้

952007752 นางสาวธนพร จินาวฒัน์

952007753 นายสราวุธ  พรหมมินทร์

952007754 นายณฐัพชัร์ แท่งทองคาํ

952007755 นางสาวรตัน์รวี โภคฐิติยุกต์

952007756 นางสาวปิยวรรณ บุญเพ็ญ

952007757 นางสาวธณฐัชา  รตันพนัธ์

952007758 นางสาวดวงธิดา แท่งทองคาํ

952007759 นางสาวภณัฑิลา รศัมีพิริยะพิจิตร

952007760 นางสาวพิศธร เศรษฐะทตัต์

952007761 นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์

952007762 นางสาวองัศุมา กา้นจกัร

952007763 นางสาวพนรตัน์ สุวรรณสายะ

952007764 นายทวีวฒัน์ สาสกุล

952007765 นางกญัญาภคั สิงหค์าํ

952007766 นายอรรถพล ศิลาม่อม

952007767 นายกมัปนาท มั =นทอง

952007768 นายธรรมรตัน์ พุทธไทย

952007769 นางสาวสุมิตรา รกัสตัย์

952007770 นางสาวมลัลิกา ชื=นมณี

952007771 นางสาวตวงกมล ตณัฑวิรุฬห์

952007772 นายสุพงศพ์ิชญ์ โอมาก

952007773 นางสาวศุภกญัญา เกษมสุข

952007774 นางสาวนันทภรณ์ จนัทพลา

952007775 นางสาวนิภาพร ผะอบทอง

952007776 นางสาวจิราสา จิรายุพฒัน์

952007777 นางสาวจิดาภา ศุภพลทองโชติ

952007778 นางสาวอุษา ขนุทอง

952007779 นางสาวเพราพิลาส ขวาสระแกว้

952007780 นายสุภทัร นาคทอง
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952007781 นางสาวอภิญญา แจง้หมื=นไวย

952007782 นายมาโนช บรูณท์อง

952007783 นางสาวขนิษฐา พลซา

952007784 นางสาวปริณดา ดาดี

952007785 นางสาวขวญัใจ ส่องแสงจนัทร์

952007786 นายจิรศกัดิ; สอนทรพัย์

952007787 นางสาวฉตัรแกว้ พรมแตง

952007788 นางสาวเต็มสิริ หนูพนัธ์

952007789 นางสาวศุภลกัษณ์ ศรีจนัดี

952007790 นายณฐัพล จนัทรโสภา

952007791 นายไพฑรูย์ อินทชิต

952007792 นางสาวสุธีรา  โพธิ;ศรี

952007793 นางสาวอลิษา  เกษทองมา

952007794 จ่าสิบเอกธีระวฒัน์ ประพฤติธรรม

952007795 นางสาวศริณยาภรณ์ ชยัเพชร

952007796 นางสาวอจัฉรา วุฒิธาดา

952007797 นางสาวฉนัทช์นก ไชยสมบรูณ์

952007798 นางปรินทร ศรีภมิู

952007799 นางสาวอรุณี มะฎารกั

952007800 นายฉตัรเพชร ทองธีระ

952007801 นายธงชยั เดือนขนุทด

952007802 นายพฒันเศรษฐ์ พฒันโพธิ;

952007803 นางสาวปอรินทร์ เพ็ญศิริ

952007804 นางสาวปริฉตัร ฉายแสง

952007805 นางสาวชลิตา ไวรกัษ์

952007806 นางสาวเสาวลกัษณ์ ไทยกลาง

952007807 นางศนัสนีย์ คาํดวง

952007808 นายเฉลิมชนม์ ศรีทองจนัทร์

952007809 นางสาวสรอ้ยสิรินทร์ พรหโมบล

952007810 นายชาํนาญ นิลจนัทร์

952007811 นางสาวชนาภา ด่านระหาร
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952007812 นางสาววรญัญา มีเดช

952007813 นางสาวอรวรรณ บุณยะแต่ง

952007814 นางสาวธชัภร ชะรารตัน์

952007815 นายภานุวฒัน์ กอ้นทรพัย์

952007816 นางสาวทิพยอ์ุบล ทิพเลิศ

952007817 นางสาวนริสรา รตันแสง

952007818 นางสาวนัยนา จาํปาโพธิ;

952007819 นายพรประเสริฐ วงษ์ทอง

952007820 นายพนัส สนใจ

952007821 นางสาวธนิตา ขนุทองน้อย

952007822 นางชนัญชิดา ธรรมสอน

952007823 นายศุภรชัต ์ ส่วนเศรฐษา

952007824 นางสาวนฤพร พร่องครบุรี

952007825 นางสาวสิริรตัน์ อคัราช

952007826 นางสาวยวูีตา โสะประจิน

952007827 นายธนกร พลศดิั;

952007828 นางสาวนิศารตัน์ เขยีนนิล

952007829 นางสาวรุจิรา จนัทรกัษ์

952007830 นางสาวเพชรา ใจตรง

952007831 นายจตุรงค์ สว่างวงศ์

952007832 นายไตรจกัร ตนัศิริ

952007833 นางสาวฐิติพรรณ สวนกนั

952007834 นางสาวสุกญัญา กาจหาญ

952007835 นางสาวจรญัญา พายุบุตร

952007836 นายกฤษณะ ดีใจ

952007837 นางสาวกนกกาญจน์ ตุ่นจาเรือน

952007838 นางสาวธนานันต์ อารียพ์งศ์

952007839 ว่าที=รอ้ยตรีสุรพนัธ์ พวงใต้

952007840 นางสาวสุภาวดี เติมเต็มทรพัย์

952007841 นายธนกร ขนัทเขตต์

952007842 นางสาวนรินทรจ์นัทร์ ตนัธิยะ
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952007843 นางสาวปุณิกา หลกัเพ็ชร

952007844 นายสุรกฤช คมทา

952007845 นางสาวงารญัชา อนัตรเสน

952007846 นางสาวสุจินดา เบา้รกัษา

952007847 นายพรเทพ วนานตส์าํรวจ

952007848 นางสาวสุพิศ บายคายคม

952007849 นางสาวกนิษฐา จนัทรแ์ตง

952007850 จ่าอากาศเอกอภิชาติ ไชยสีดา

952007851 นางสาววนัดี ฉวีจนัทร์

952007852 นางสาวมณชัชา ศรชยั

952007853 นางสาววรดาณ์ รองเดช

952007854 นายธนยศ ชุ่มเชิงรกัษ์

952007855 นางสายพิณ ยานะ

952007856 นายณพมิตร ดาน้อย

952007857 นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่

952007858 นายถิรพล คาํโนฤทธิ;

952007859 นางสาวปนิธี อิฐทา

952007860 นางสาวเขมณฏัฐ์ ดอกไมเ้ทศ

952007861 นางสาวเกศินี เวทยาวงศ์

952007862 นางสาววรินทร อยูสุ่ภาพ

952007863 นางสาวธชัสร ตนัติวงศ์

952007864 นสพิริญา ไตรทิพยานนท์

952007865 นางสาวภทัรานิษฐ์ กรวยสวสัดิ;

952007866 นายเศรษฐการ ศรีนวลเนตร

952007867 นายมาหะมะอุเซ็ง หะยเีซ็ง

952007868 นายภาณุพนัธ์ ประจนัต๊ะ

952007869 นายถิรวฒัน์ หมุนแทน

952007870 นางสาวดริญญา อนุอนั

952007871 นายณฐักิตติ; บุญจนัทร์

952007872 นางสาวกาญจนา วรรณศิริ

952007873 Mr.Woraphat Pakawongse
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952007874 นายสุรชาติ ชยัปัญญา

952007875 นางสาวสายใจ ลีลาขจรจิต

952007876 นางสาวนงลกัษณ์ นะระ

952007877 นางสาวสุภาวดี สมุดไทย

952007878 นายจีระพงศ์ ทองพนัธ์

952007879 นางสาวณฐัชานันท ์ วงษ์สมบรูณ์

952007880 นางสาวอุมาวดี เดชธาํรงค์

952007881 นางสาววลัวิกา สตัถาวร

952007882 นางสาวกมลมาศ บุญจนัทร์

952007883 นางสาวเปรมใจ เอื2 อจิตร์

952007884 นายกิตติกร ทองไหล

952007885 นางมาลี สารากร

952007886 นางสาวธานัญญารชัต์ ลั2วสมบรูณ์

952007887 นางสาวนิรชัฎา เตชจารุวงศ์

952007888 นายจกัรพงษ์ ครองยุทธ

952007889 นางสาวชนัญชิดา หว่างเพียร

952007890 นางสาวคชาภรณ์ วงศพ์รหมศิลป์

952007891 นางยุภาพร จนัทศิริ

952007892 นางพวงเพ็ช ศรีจุลโพธิ;

952007893 นางสาวสรรพารี ยกยอ่ง

952007894 นางสาวอรณี พึ=งสาํราญ

952007895 นางสาวณฐันรี สุพรรณพงศ์

952007896 นางสาวสุภารตัน์ บุตรวงศ์

952007897 นางสาวกลัยกร วงศร์กัษ์

952007898 นางสาวนํ2าฝน ไทยวงษ์

952007899 นางสาววราภรณ ์ บาดดี

952007900 นางสาวสุนิดา พลงัศกัดิ;

952007901 นางสาวอารมย์ พิทกัษ์สงคราม

952007902 นางสาวเพลินพิศ โคนุตะ

952007903 นางสาวธนพร  หอมละออ

952007904 นางสาวนฤมล พุ่มพวง
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952007905 นายพงษภทัร คงเจริญ

952007906 นายพลกริช ฉายารกัษ์

952007907 นางสาวจุฬาลกัษณ์ ศกัดิ;ศรีสุวรรณ

952007908 ว่าที=รอ้ยตรีภณธกร กุลสนัต์

952007909 นายบรรพจน์ มีสา

952007910 นายประกรรษวตั จนัทรป์ระไพ

952007911 นางสาวปัทมา ผาสุขตระกลู

952007912 นายศิริศกัดิ; จุทาการ

952007913 นางสาวมทันีญา คลา้ยมนต์

952007914 นางสาวเบญจมาภรณ์ ศิริรงัสรรคกุ์ล

952007915 นางสาวชลลดา เชื=อมแกว้

952007916 นางสาวกฤติยา โชตะมงัสะ

952007917 นางพชัรินทร์ กีรติวินิจกุล

952007918 นางสาวเดือนดารา  อาํนวยพร

952007919 จ่าเอกสงกรานต ์ เชยอษัร

952007920 นางเอื2 อมเดือน รตันปราสาทกุล

952007921 นางสาวธิดา ล่วนเต็ม

952007922 นายวุฒิไกร โฮชิน

952007923 นางสาวอรอุมา เพชรสว่าง

952007924 นายประสงค์ สิริโสภาสยามวงศ์

952007925 นางสาวมนัสพรรณ จาํเริญนุสิทธิ;

952007926 นางสาวปรารถนา โป่งฟ้า

952007927 นางสุรีพร วงษ์คาํจนัทร์

952007928 พ.ต.ต.คีตาญ ชคทนัดก

952007929 นายสุพิศ ยอดโพธิ;

952007930 นายชยัวฒัน์ มั =นจินดา

952007931 นางสาวภคมณ ปานสงูเนิน

952007932 นางสาวประไพรศรี จตุเทน

952007933 นางสาวนลินี จินา

952007934 นางสาววนัเพ็ญ บุญศรี

952007935 นางสาวสริตา หงษ์ประดบั
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952007936 นางสาวศศิกร ทิพยค์นูอก

952007937 นางสาวภทัรศยา แกว้มณี

952007938 นางธารหทยั มาลาเวช

952007939 นางสาวกนกพร รุจิราชยากร

952007940 นางสาวชุติมา  ไชยชาํนิ

952007941 นางสาวณฐักานต์ ธิคาํ

952007942 นางสาวธญัพรรณพร พฒันเจริญ

952007943 นางพรทิพย์ อวิรุทธมรรค

952007944 นางสาวนันทพร กสิกิจสกุลผล

952007945 นางสาวณฏัฐณิชา ประทุมมินทร์

952007946 นางสาวธญัญก์มน สีป้อ

952007947 นางสาวเปมิกา ไสยประพาส

952007948 นางสาวสุรชัฎา คงสตัย์

952007949 นางสาวชนิสา ฝ่ายขนัธ์

952007950 นางสาวจุฑามาศ ฤกษ์รุจิพิมล

952007951 นายประสาท หิรญัคาํ

952007952 นายพงศร์ชัตธ์วชั วิวงัสู

952007953 นายวิรชั ภู่เล็ก

952007954 นางสาวจนัทรสุ์ดา คาํตุย้

952007955 นายบรรจง อินกลํ =า

952007956 นายเลอสรร กวีวฒัน์

952007957 นางสาวจินตนา จนัเรือน

952007958 นายปราโมทย์ ตงฉิน

952007959 นายวรรธนะ แสนประเสริฐ

952007960 นางสาวธญัชนก วิริยะมงคลชยั

952007961 นางสุนันทา ทวีผล

952007962 นางสาวจุฑารตัน์ พนัธุลี์

952007963 นางสาวพิมลพรรณ พาพกัตะคุ

952007964 นายจกัรกริช ดวงนาค

952007965 นางสาวชยาภรณ ์ เชียงษา

952007966 นางสาวฐิติมา ศุภวฒัน์
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952007967 นายคเชนทร์ งามศกัดิ;ประเสริฐ

952007968 นางสาวสุดาทิพย์ วีระชนานันท์

952007969 นางสาวณติัยา กรกมล

952007970 นายวิโรจน์ ศกัดาฤทธิ;บุรี

952007971 นางสาวพรพรรณ พฒันธาดาพงษ์

952007972 นางสาววนาวรรณ เจริญสุข

952007973 นางสาวทิพากร หาญใจ

952007974 นายวิทยา บุญธรรม

952007975 นางสาววรรณกร ชูจิตร

952007976 นางสาวมตัติกา ทองรส

952007977 นางสาวอญัชลี ปิ= นจนัทร์

952007978 นางสาวสุปราณี วงศก์าแกว้

952007979 นางสาวอุมาพร ไชยสงู

952007980 นายสุทิน กิจจะ

952007981 นางสาวเนื2 อน้อง บาํราบพาล

952007982 นายสุรินทรช์ยุตม์ บุญประสพ

952007983 นายประสิทธิ; ทนัสมยั

952007984 นายทวีวิทย์ สถาพรหม

952007985 นางสาวจิตรลดา จนัทรเ์ทศ

952007986 นายพงษ์พนัธุ์ ศรีเวียงยา

952007987 นางสาวกิตติวรา เนียมใย

952007988 นางสาวกมลวรรณ ทองอ่อน

952007989 นางสาวสุภทัรา เจียงพิจิตร

952007990 นางสาวกญัญา คาํตา

952007991 นางสาวภณิญา ยอดเมือง

952007992 นายพรชยั คาํเพิงใจ

952007993 นางเจนจิรา สุขเกื2 อ

952007994 นส.ฤทยั ตรงัควชิรกุล

952007995 นายประมวล เขตบุรี

952007996 นายภาณุพนัธุ์ สุวฒันนนท์

952007997 นางสาวณิชกานต์ ชื=นเจริญ
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952007998 นางสาวสไบนาง มิตสุวรรณ

952007999 นางสาวพาณาวรรณ ภู่สี

952008000 นางสาวชนาภา สรอ้ยดอก

952008001 นางสาวใจดี ดวงสุวรรณ

952008002 นางสาวพิชญานันท์ สุขมาก

952008003 นางสาวจารุนันท์ จนัทฤทธิ;

952008004 นางสาวอรอนงค์ จุลพนัธ์

952008005 นางสาวกฤษณา ไทยทอง

952008006 นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ

952008007 นางสาวมยุรี ขวบสนัเทียะ

952008008 นางสาวจิราพร นราศรี

952008009 นายกีรติ ทองเนตร

952008010 นางสาวกุลชาดา โตโภชนพนัธุ์

952008011 นางสาวธนอร จนัทรอ์นู

952008012 นางสาวเบญจวรรณ เดชอุดมวีระวฒัน์

952008013 นางสาววชิรฎา เชยบวัแกว้

952008014 นางสาวจิราภทัร ทวิชศรี

952008015 นางสาวชลทิพย์ พุ่มเกิด

952008016 นางสาวนัคมน เรืองจรสั

952008017 นางสาวอมัพรพรรณ เสริมสินไพบลูย์

952008018 นางสาวสุชาดา องักาบกิ=งแกว้

952008019 นางสาวณจัยา สุขทะเล

952008020 นางธญัวรรณ์ ศรีเดชะกุล

952008021 นางสาวสินีนาฏ บุญศิริ

952008022 นายอรรถพล จิตตภ์กัดี

952008023 นายธนกฤต กิ=งสวสัดิ;

952008024 นางสาวลกัขณา แสนคาน

952008025 นางสาวหนูดาว เมืองแสน

952008026 นายปริวตัร แกว้สถิตย์

952008027 นางสาวอุราภรณ์ เรืองวชัรินทร์

952008028 นางสาวลลิดา รตันมงัคลานนท์
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952008029 นายอนันต์ นิยม

952008030 นายเบ็ญจรงค์ แสงสุธา

952008031 นางสาวมณีนุช เปลี=ยนศรี

952008032 นางเรือนจิตร ทองดี

952008033 นายสมชาย ศกัดิ;บริบรูณ์

952008034 นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

952008035 นายวิเชียร เวา้สงูเนิน

952008036 นางสาวกฤตอร เหล่าอินทร์

952008037 นางสาวรตันบดี โพธิ;ปั2 น

952008038 นางสาวญาตรี สมลํ =า

952008039 นายฉตัรมงคล วายโสกา

952008040 นางสาวอรณิชา จฑูะรสก

952008041 นางปาริชาต สุขกรณ์

952008042 นายสมชาย เมืองมลู

952008043 นายมาโนช สุภาพนัธว์รกุล

952008044 นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพฒัน์

952008045 นายนเรนทร์ จนัทรส์ว่าง

952008046 นางสาวกนกวรรณ กรรณแกว้

952008047 นายอาณติั บวัแยม้

952008048 นางสาวยุพเรศ แสงจนัทร์

952008049 นางธญัชนก เกตุสวสัดิ;

952008050 นางสาวรุ่งนภา เฉลียวศิลป์

952008051 นางสาวเฉลิมลกัษณ์ มุสิเกษม

952008052 นายเกริก ปิ= นตระกลู

952008053 นางสาวภารดี  จนัทรล์อย

952008054 นางสาวลชินี ปานใจ

952008055 นายชูศกัดิ; ชูศรี

952008056 นางสาวณฐันันท์ สีดาแกว้

952008057 นางสุธาสินี วิยาภรณ์

952008058 นางสาวโสมวรรณ สุขประเสริฐ

952008059 นางสาวชมพนุูท ส่งขา่ว

260



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952008060 นายนพพล สทัยาสยั

952008061 นายกฤษฎา จนัทรเสนา

952008062 นางสาวปิยะวรรณ ใจอกัษร

952008063 นางสาวอารีจิตร รศัมี

952008064 นางสาวธนวรรณ วรรธนะชีพ

952008065 นางสาวชินานันท ์ ขนุวิทยา

952008066 นางสาวนวลนภางค์ ทองสมัฤทธิ;

952008067 นางสาวปฐมาภรณ ์ ชุมแสง

952008068 นางสาวโชติกานต์ วรรธนะชีพ

952008069 นางสาวสุวรรณี บุญเหลือ

952008070 นายสุเมธ เนาวรุ่์งโรจน์

952008071 นางสาวนิศากร พรมอ่อน

952008072 นางสาวพิชานันท์ ไชยนุรกัษ์

952008073 นายวรรณะ จนัทรทิ์น

952008074 นายอคัรเดช สีมาพลกุล

952008075 นางสาวกรรสัวฎี กฤตชยา

952008076 นางสาวณฏัติยา บุญถูก

952008077 นางสาวเมธาวี ลิ2 มประยรู

952008078 นายธีรศกัดิ; พยนตเ์ลิศ

952008079 นางสาวพรพรหม วิศิษฎว์ณิชย์

952008080 ว่าที=รอ้ยตรีธรรมรตัน์ ฉิมแกว้

952008081 นางสาวณฐัฐิกา มาสงัข์

952008082 นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา

952008083 นายจิรวฒัน์ ชื=นเอี=ยม

952008084 นายวรพงศ์ ผูภ้กัดี

952008085 นางสาวสาวิตรี  อารีย์

952008086 นางสาวปาริชาติ คุณากรพิทกัษ์

952008087 นางสาวพนิดา วรยศ

952008088 นายจกัรพงษ์ คอ้ชากุล

952008089 นางสาวณฐัธิสา ระเริง

952008090 นายเอกสิทธิ; น้อยฤทธิ;
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952008091 นางกลัยารตัน์ ลิ2 มเสรี

952008092 นางสาวชญาณพ์ิมพ์ ธรรมวรรณ์

952008093 นางสาวณฏัฐพร ประดิษฐพจน์

952008094 นายพงศภ์ทัร์ วงศว์ิทยากลู

952008095 นายวสนัต์ อินทรประสงค์

952008096 นายโชติวฒัน์ พลูสิน

952008097 นายภาณุวฒัน์ เนือยทอง

952008098 นางสาวอุไรวรรณ หมดัอ่าดมั

952008099 นายยงยุทธ กงัวาล

952008100 นายธวชัชยั ลกัเซง้

952008101 นางวาสนา กงัวาล

952008102 นางสาวตุลาพร น้อยวฒันา

952008103 ว่าที=รอ้ยตรีนิตินัย นิยมวนั

952008104 นางสาวดวงกมล ลกูอินทร์

952008105 นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ

952008106 นางสาวพชัรี ศรีสวสัดิ;เพ็ญ

952008107 นางสาวจินตนา ศรีวารีรตัน์

952008108 นายธนกฤต จิวะตระกลูธรรม

952008109 นางสาวชญาดา  ขมุทรพัย์

952008110 นางสาวจรินทร ทองขาวขาํ

952008111 นางสาวอนงค์ แกว้บนัดิษฐ

952008112 นายมงคล แปลงกาย

952008113 นางสาวพจนา แกว้สวสัดิ;

952008114 นางธญัภา พาพลงาม

952008115 นายอภินันท์ พชัโรภาสวฒันกุล

952008116 นายปัญญาพร กาบบาลี

952008117 นางสาววรรณวิภา พ่วงเจริญ

952008118 นางสาวสุธนา หวงัสถิตสถาพร

952008119 นางสาวอชัฌา วู

952008120 นางสาวไพลิน ภกัดีเพิ=มพิพฒัน์

952008121 นายอนุชา ชลอกลาง
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952008122 นางสาวญาณี แกว้ประสิทธิ;

952008123 นางสาวณฐัชน์เรศ มาเจริญ

952008124 นายธานินทร์ ไชยเยชน์

952008125 นายสญัญา มาศิริ

952008126 นายกฤป  จุระกะนิตย์

952008127 นางสาวกญัญร์ะพี กิตติคุณาภรณ์

952008128 นางสาวจารุวรรณ ตระบนัพฤกษ์

952008129 นายภาคภมิู มะลิวลัย์

952008130 นางสาวเสมอ แผนปั2 น

952008131 นางสาวนารีรตัน์ สีระสาร

952008132 นางสาวปริชาติ ทาํนุ

952008133 นายชูเกียรติ เทมียะโก

952008134 นางรุจิรา เทมียะโก

952008135 นายดิลก โรจน์ทองคาํ

952008136 นางสาววาสนา พรหมวิหาร

952008137 นางสาวจุฑามาศ เขยีวสิรยากร

952008138 นายรพินทร์ นภวงศกร

952008139 นายสุธญัวฒัน์ เวชวงศว์าน

952008140 นางสาวเสาวลกัษณ์ อน้เมฆ

952008141 นางสาวสุธาสินี เห็นพรอ้ม

952008142 นางสาวกรดา คหูะกอ้งกิจ

952008143 นางสาวจิรฐัติกาล เฉลิมสุข

952008144 นางสาววราภรณ์ วิเศษพานิชกิจ

952008145 นางสาวณราวรรณ ติตตะบุตร

952008146 นางสาวรชัดาภรณ์ สุขยิ=งเจริญ

952008147 นายบรูฮาน ยามา

952008148 นางสาวศรีวารุนี อว้นศรี

952008149 นางสาวศศิธร เจียรนัยธนะกิจ

952008150 นางสาวชนิตรนั์นท์ ทองสุข

952008151 นางสาวบุกร อินปา

952008152 นายวรพจน์ จิราพงษ์
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952008153 นางสาวปฏริตัน์ โพธิ;มจัฉา

952008154 นางสาวสลกัจิต ทบัเวช

952008155 นางสาวเยาวลกัษณ์ บุญเลิศ

952008156 นางสาวอาภาภรณ์ ลิมป์วฒันะชยั

952008157 นายเมธี มะลิลม

952008158 นายสุรศกัดิ; ศิริประเสริฐสุข

952008159 นางสาวปณิดา โกฎเพชร

952008160 นางสาววิยดา  ทาใหม่

952008161 นางสาวจิราภรณ์ หาญวิวฒันา

952008162 นางฐาปนี ชาวขา้วไร่

952008163 นางสาวอภิญญา ศรีรตัน์ธนารกั

952008164 นางสาวสุวารี อริยพลูพงศ์

952008165 นางสาวสุภคั แซ่โงว้

952008166 นางศศิกานต์ ขาวขาํ

952008167 นางสาวนุชรี แกว้พะวงศ์

952008168 นางสาวจารุณี บุญเรืองรตัน์

952008169 นางสาวกฤษณา กาญจนเพ็ญ

952008170 นางสาวลกัขณา ฉุน้ทิ2 ง

952008171 นายกมัพล เบ็ญมาศ

952008172 นายทีฆ จนัทนปุ่ม

952008173 นางสาวแววดาว ดวงจนัทร์

952008174 นางสาวพิชญศุ์ภร วิสุทธิ

952008175 นางสาวศิริพรรณ วงคค์าํปัน

952008176 นางสาวอจัฉรา บุญกลิ=น

952008177 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเกสร์

952008178 ว่าที=รอ้ยตรีวสนัต์ สุขสม

952008179 นางสาวกติกา ติกุล

952008180 นายวรรตัน์ สิริสุขวิโรจน์

952008181 นายภาสกร บุญคุม้

952008182 นางสาวลาวณัย์ พงษ์สุวรรณศิริ

952008183 นายจิร เจษฎาภทัรกุล
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952008184 นางสาวธิดาพร  เพชรทอง

952008185 นางสาววณฐัชา ชาติพงศ์

952008186 นางสาวกนกวรรณ การุญเมธา

952008187 นางสาวอุชุมาศ รมฤทธา

952008188 นายศุภชาติ รอดรกัษา

952008189 นายนัฐธี ไทยทองนุ่ม

952008190 นางสาวสุชาดา วิชยารงัสฤษดิ;

952008191 นายปฐมพงษ์ ระยารกัษ์

952008192 นางกนกกาญจน์ ระยารกัษ์

952008193 นางสาวจนัจิรา รกัร่วม

952008194 นางสาวทิพวรรณ เครือคาํ

952008195 นางสาวรสพร เขมะรงัษี

952008196 นายบุญยกุล ปินะโต

952008197 นางสาวกาณฑน์ภสั เกษาอาด

952008198 นางสาวนํ2าออ้ย  วิจิตร

952008199 นายประพนัธ์ แสงทองดี

952008200 นายบุญทนั โตมร

952008201 นางสาวสุธิดา มีเพียร

952008202 นางสาวนุศรา ทองแยม้

952008203 นายราชศกัดิ; สุวรรณนัจศิริ

952008204 นายกิตติศกัดิ; กํ Qาดี

952008205 นางสาวอนรรฆิยา ชูคลา้ย

952008206 นางวรางคณา นิยมฤทธิ;

952008207 น.สอรภฏั    บุญมา

952008208 นางสาวจุฑามาศ นุชเสียงเพราะ

952008209 นางสาวภาวิณา ช่วยชาติ

952008210 นายศิววงศ์ เพชรจุล

952008211 นายศกัดา ขจรบุญ

952008212 นางสาวยุวพา ธนาธาร

952008213 นางสาวจิตตาภา ขนุทอง

952008214 นายอิทธิ แกว้ดวง
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952008215 นายเชิด ดีเกิด

952008216 นางสาวจตุพร พลธรรม

952008217 นางสาวยุพดี ระโหฐาน

952008218 นางสาวพกัตรว์ิภา พิเภก

952008219 นายสมบติั โพธฺศรี

952008220 นางสาวกนกรตัน์ ชูศรี

952008221 นายพิเชษฐ์ คงธีรภทัร

952008222 นางสาวธญัดา อรุณศกัดิ;

952008223 นายสิงหา โพธิแท่น

952008224 นายไวษ์ชยานันท์ ลาวรรณา

952008225 นางสาวรุจิรา เวสพนัธ์

952008226 นายประเสริฐ เอ่งฉว้น

952008227 นางอรุณรตัน์ เอ่งฉว้น

952008228 นางจีรภา นนทะบุตร

952008229 นายวชันะชยั จมูผา

952008230 นางสาวอรชา กาํยาน

952008231 นางสาวเยาวเรศ สงัขท์อง

952008232 นางสาวนันทรตัน์ ยอดพิทกัษ์

952008233 น.สดรุณนภา  นาชยัฤทธิ;

952008234 นางสาวธนัยกร คาํกอ้น

952008235 นางสาวมลัลิกา การยัภมิู

952008236 นายศกัดิ;ชาย วุฒิมานพ

952008237 นางสาวณธษา เถื=อนฤาชยั

952008238 นายรุ่งอรุณ คมหมู่

952008239 นางสาวสิวินีย์ ศรีสรอ้ยทองสุก

952008240 นายศตวรรษ ทิพโสต

952008241 นางพรเพ็ญ จุฑานิตย์

952008242 นายพนมพร ชวนอุดม

952008243 นายรชัภมิู มาการ์

952008244 นางสาววลัภา หนูนวล

952008245 นางสาวศิรินันท์ สินธุวาทิน
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952008246 นางสาวณฎัฐณิชา น้อยโกมุท

952008247 นางสาวอุมาพร กสันุกา

952008248 นายอภิสิทธิ; เสนาวงค์

952008249 นายกิตติพฒัน์ คงมะกลํ =า

952008250 นางสาวกลัยา อวิโรธนานนท์

952008251 นายศิระ ศิริคุณานนท์

952008252 นางสาวจิตตินันท์ ประสารแสง

952008253 นางสาวสุมนา สุทธิ

952008254 นางสาวพนัทิพา อมรฤทธิ;

952008255 นางสาววราภรณ์ ทีสุกะ

952008256 นางส่าวพิจิตรา ทีสุกะ

952008257 นางสาวขนิษฐา สวสัดิรกัษ์

952008258 นายกษมา สกัทอง

952008259 นางสาวสุชนินธ์ บณัฑุนันทกุล

952008260 นางสาวสกลรตัน์ ผายทอง

952008261 นางปฏมิาพรรณ สตัยธีรานนท์

952008262 นางสาววริศรา จินดาศรี

952008263 นางสาวอรอินทุ์ ทานาราช

952008264 นางสาวขวญัหทยั พื2 นทอง

952008265 นางสาวฐิติพร เกาะสมุทร

952008266 นางสาวเนตรนารีรกัษ์ ยุทธนา

952008267 นางสาวประวีณา กสิพนัธ์

952008268 นางสาวนวพรรษ รอดเกิด

952008269 นางสาววนัสิริ สุริยานนท์

952008270 นายธนภทัร อาจวิชยั

952008271 นายวสัน์ หงษ์พรอ้มญาติ

952008272 นางสาวประภสัรา กนัภยั

952008273 นส.จุฑารตัน์ อินทรมงคล

952008274 นส.รวีวรรณ ศรีสุทธิ;

952008275 นางพิศุทธาภา ชุ่มมะโน

952008276 นางสาวพนิดา แดงหาร
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952008277 นางสาวกมลชนก โคตกนก

952008278 นายภคพล สงัขแ์กว้

952008279 นางสาวชมกมล พุ่มพนัธุม่์วง

952008280 นางสาววรงัคศิ์กอรณ์ เสือปั2 น

952008281 นางสาวจิรวรรณ โสมจนัทร์

952008282 นางสาวแสงดาว อ่อนนิ=ม

952008283 นายสุเมธ แกว้สุพฒัน์

952008284 นายเอกวฒัน์ สุขประจนัทร์

952008285 นายกีรเกียรติ ชุติกร

952008286 นางสุวรรณ์ หสัวายุกุล

952008287 นายวีระวฒัน์ ใจจนัทร์

952008288 นางสาวสกาวรตัน์ นาเมืองรกัษ์

952008289 นางสาวชลธิชา ลิขติวฒันไพศาล

952008290 นายอรณัย์ อิกาํเหนิด

952008291 นางสาวฤทยัรกัษ์ รกับางแหลม

952008292 นางสาวนัยนันทน์ ลีลาชยั

952008293 นางสาวพุทธพร บวัเพ็ชร

952008294 นายเจษฎา สอนบาลี

952008295 นางสาวนุชจรินทร์ ศุภมงั

952008296 นางสาววรกญัญา พวงพุ่ม

952008297 นางสาวกาญจนา เทียมพิทกัษ์

952008298 นายเเสงชยั ศรีประโคน

952008299 นายภานุวฒัน์ ชุมแสงศรี

952008300 นางสาวสิมาพร ชาํนิ

952008301 นางสาวมณสัวี มรกต

952008302 นางสาวพชัรา ทองมี

952008303 นางสุกญัญา ปะทกัขนัิง

952008304 นายศกัดา สาครตานันท์

952008305 นางทรงศรี บุบผาเพชร

952008306 นางสาวสรินทร โมฬพีนัธ์

952008307 นายพฒันะพงษ์ จนัทรค์าํ
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952008308 นางสาวอริญา อู่บวัทอง

952008309 นายเธียรไท ไชยา

952008310 นางสาวนงนุช ท่วมจร

952008311 นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง

952008312 นางสาววาธิณี อินทรพงษ์นุวฒัน์

952008313 นางจีรพชัร์ วงคท์า

952008314 นางสาวลาํไพร นุ่มยองใย

952008315 นางสาวนันฑิยา ชาติประทีป

952008316 นางสาวอมัพร หล่อดาํรงเกียรติ

952008317 นางสาวพานี คนัธรส

952008318 นายสาธิต บุญเซ่ง

952008319 นายอิศเรศ จิณฤทธิ;

952008320 นางอญัชนา ผกามาศ

952008321 นายสว่าง กุลวงษ์

952008322 นางสาวขวญัดาว วิเศษแสง

952008323 นางสาวกชกร สุชาติเลิศปัญญา

952008324 นางสาวกุลนิภา โพธิ;อบ

952008325 นางสาววลัลยา เรืองรุ่งขจรเดช

952008326 นางสาววิชชุดา พสัถาน

952008327 นางสาวกมลชนก จรตระการ

952008328 นางสาวธนิดา เสมา

952008329 ว่าที=รอ้ยตรีหญิงจงรกัษ์ แสนแอ่น

952008330 นางสาวอรรถยา แจงบาํรุง

952008331 นางสาวอชิรญา ธิติพงศพ์ิพฒัน์

952008332 นางสาวอรุณี สถาพรจตุรวิทย์

952008333 นางสาวปิยาพรรณ โพดกาลง

952008334 นายณฐัพงศ์ ปกติจิตร

952008335 นายภมิูภทัร ภมิูชาติ

952008336 นางสาวนฤชล นุชประมลู

952008337 นางสาวจิราพร ธนวิรุฬหกิ์จ

952008338 นางสาวสุวรรณี ฝากลาภ
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952008339 นางสาวนวรตัน์ วิทยาคม

952008340 นายสิทธิชยั แสนศาลา

952008341 นางสาวภิญญาภรณ์ ญาดี

952008342 นางสาวนงลกัษณ์ แกว้โภคา

952008343 นางสาววรรวิสา พรมแตง

952008344 นางสาวเสาวลกัษณ์ รตันอุดมสวสัดิ;

952008345 นายพะยงค์ เศษโพธืิ

952008346 นางสาวสุจิตรา อาวชันานุกุล

952008347 นางสาวธิดา บุตรรกัษ์

952008348 นางสาวจุฬาลกัษณ์ ทวีบุตร

952008349 นายปิยวฒัน์ ปองผดุง

952008350 นางสาวนิรติัศา แซ่ตั =น

952008351 นายสุนทร เครื=องคาํ

952008352 นางสาวพจณิชา จนัทรศิ์ริ

952008353 นายสุชาติ พิบลูแถว

952008354 นายเฉลิมศกัดิ; น้อยศรี

952008355 นายพงศป์ระเทศ จนัทรแ์กว้

952008356 นายเกรียงไกร สนัป่าแกว้

952008357 นายมณฑล หสัดินทร์

952008358 นางสาวเพ็ญประภา อาจสมิติ

952008359 นางสาวธิดาวรรณ  ศีรวุฒิพงศ์

952008360 นางสาวกญัฐพทัฬ์ ทา้วดี

952008361 นางศนัสนีย์ ขจรบุรี

952008362 นางสาวเบญจา ทองพนัธ์

952008363 นายจกัรกฤษณ ์ วงษ์สุวรรณ์

952008364 นางสาวรสนันท์ นิยมตรง

952008365 นางสาวอรพิน แกว้สอาด

952008366 นายอติวิชญ์ ปิ= นนิกร

952008367 นางนงคราญ มะทะ

952008368 นางสาวปิยธิดา ยอดแกว้

952008369 นายศมนะ สรรพตานนท์
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952008370 นางสาวกนกพร จนัทเวช

952008371 นายวชัรพงษ์ น้อยหมื=นไวย์

952008372 นายสุลกัษณ์ พิมลลิขติฤกษ์

952008373 นายมงคล พรหมเมศร์

952008374 นางสาวอนรรฆมณี โภคสวสัดิ;

952008375 นางนํ2าฝน ไชยรินทร์

952008376 นางสาวปัณรสี กิ=งแกว้

952008377 นางสาวชิตศุภางค์ รงัษีสมบติัศิริ

952008378 นายใจสิงห์ บมับรา

952008379 นายอาํนาจ ศรีเทพ

952008380 นางสาวนวลวรรณ วชัรากร

952008381 นางสาวศิวิไลซ์ เสริมศรี

952008382 นางสาวมชัฌิมา ประสมสืน

952008383 นางสาววณิภา ชื=นฉํ =า

952008384 นางสาวกิตติมากร บุณยะจิตติ

952008385 นางสาวรวิษฎา หาญชนะ

952008386 นางสาวศิริจิตติ บุณยะจิตติ

952008387 นายเดชา ตั2งนิลเลิศ

952008388 นายผกากรอง มากพนัธ ์ วิลเลียมส์

952008389 นางสาววีรยา เพี2 ยนผล

952008390 นางสาวเนตรนภา พลเชียงสา

952008391 นางสาวเกศวดี อชัชะวิสิทธิ;

952008392 นายปราการ ศรีงาม

952008393 นางสุรียพ์ร ศรีงาม

952008394 นายสมพบ อุกประโคน

952008395 นางสาวพีรดี เหมวิรชั

952008396 นายพยุงศกัดิ; จนัทรส์วสัดิ;

952008397 นายอรรณพ พฒันผลสขูมุ

952008398 นางสาวอมรรตัน์ พลหาญ

952008399 นายเสฎฐวุฒิ ขมุทอง

952008400 นางสิรินาฏ แก่นโมก
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952008401 นางสาวสุลาวลัย์ ภคัรกุลเกษม

952008402 นางสาวอรุณี พฒันผลสขูมุ

952008403 นางสาวนัตฐิณี เอี=ยมสะอาด

952008404 นางสาวชนิตา  ธรรมมคัวนั

952008405 นายภาษิต เครืองเนียม

952008406 นายอาวุธ  สมบรูณย์ิ=ง

952008407 นายพงศกร สจัจิพานนท์

952008408 นางสาวหทัญา ชยัชมภู

952008409 นางสาวศิไรรตัน์ วิบลูยกุ์ล

952008410 นางสาวธญัดา ช่วยสมบรูณ์

952008411 นางสาวสว่างจิตร สมภกัดี

952008412 นางสาวรุ่งสุรีย์ บุตรสู

952008413 นางสาวสุภาพร ทองราช

952008414 นางสาวเรณู เกือบสนัเทียะ

952008415 นางสาวมานิตา ยงัฉิม

952008416 นายจกัรพงศ์ มนัสพิทกัษ์ชยั

952008417 นางสาวสุพรรณณี เป็งคาํ

952008418 นายวิชิต สุวรรณรตัน์

952008419 นางสาวธญัรตัน์ ทองทบั

952008420 นางแสงเดือน อินทรลื์อ

952008421 นางสาวลกัษิกา พน้ภยั

952008422 นายมารุตร์ รุ่งเรือง

952008423 นายวฤทธ์ ชูเชิด

952008424 นางสาวพรอ้มพรรณ พรหมพิทยายุทธ

952008425 นางสาวพศวีรม์น จนัทรประภาพกุล

952008426 นางสาวปัจฉิมาพร พลชยั

952008427 นางสาวบุษกร ชูศรี

952008428 นางณฏัฐณิชา สารบรรณ

952008429 นางสาวสิราณี สงัคะพฒัน์

952008430 นายวรพจน์ นีละโยธิน

952008431 นางสาวธนวดี รชัตารมย์
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952008432 นางสาวโสภิดา จนัทรแ์กว้

952008433 นางสาวศุภกาญจน์ แซ่ภู่

952008434 นางสาวพฑัรา พิริยานนท์

952008435 นายธีระพล ดาํทอง

952008436 นายมงคล พชัรวงศสิ์ริ

952008437 นางสาวชวาลา ละวาทิน

952008438 นางสาวพรพิรุณห์ บลัลงัก์

952008439 นายธรรมรตัน์ นิ=มนิรมานมงคล

952008440 นางสาวณภทัร แดงจนัทรแ์กว้

952008441 นายมนพ เพชรคง

952008442 นายวิทยา เหล่าโกทา

952008443 นางสาววงศทิ์พย์ วฒันาวี

952008444 นางสาวอจัฉญา รอดวินิจ

952008445 นายภาสกร สวนเรือง

952008446 นายจกัรพนัธ์ ปริรกัษ์วิจิตร

952008447 นางสาวอมลวรรณ พิศิษฐวานิช

952008448 นายชวนัน ซึ2 งสมัปทาน

952008449 นางสาวกมลทิพย์ รตันจีนะ

952008450 นางสาวธญัรดี ก่อตั2งสมัพนัธ์

952008451 นางสาวนันทภคั อนันต์

952008452 นางสาวชุติมา ขาํหรุ่น

952008453 นายณฐัพล อินกลํ =า

952008454 นางสาวศิริวรรณ ปรีชา

952008455 นางสาวปรศันี ศรีสุข

952008456 นายจเด็จ สุวรรณบณัฑิต

952008457 นางอติพร สุวรรณบณัฑิต

952008458 นางสาวนภาพร รตันาถ

952008459 นางสาวพิชญณา เจือมณี

952008460 นางสาวกนกรตัณ์ ชลศิลป์

952008461 นางสาวชนัญญา ใยลออ

952008462 นางสาวพรรณิภา ปงกองแกว้
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952008463 นายอิสระ ตรีปัญญา

952008464 นางสาวอโณทยั ฉิมสุข

952008465 นางสาวจาํเรียง สงัขฉิ์ม

952008466 นางสาวชลิศา แสงสว่าง

952008467 นายเฉลิมศกัดิ; วนรตัน์

952008468 นางเปมิกา วิกยานนท์

952008469 นางสาวประจิม แตงร่ม

952008470 นางสาววนัวิสาข์ สายสนั=น ณ อยุธยา

952008471 นายสุชล ไชยศิริ

952008472 นางสาวโขมพสัตร์ โกเมนพินิต

952008473 นางสาวธนียา สามวงั

952008474 นายวทญัOู เทศะศิริ

952008475 นางสาวสุรีย์ เขยีวมรกต

952008476 นางสาวจนัทรเ์พ็ญ ผ่องมณี

952008477 นางเอื2 อมพร เพ็ชรน้อย

952008478 นายนิรนั ดะแซ

952008479 นายสุกฤษฏิ; จรดล

952008480 นายชาญชยั ผดุงศกัดิ;

952008481 นางสาวพชันี อิ2 ดแสง

952008482 นางสาวสุทิศา ไพบลูยว์ฒันกิจ

952008483 นางสาวพิชามญชุ์ เลิศวฒันพรชยั

952008484 นางสาวผ่องใส สินธุสกุล

952008485 นายสุรเชษฐ์ โฆษะวิวฒัน์

952008486 นางประภาพร ประสาทเขตตก์าร

952008487 นางสาววรญัญา วรรณคุณ

952008488 นางสาวจิราภรณ์ ดาํจนัทร์

952008489 นางสาวปทิตตา วิเศษบุบผา

952008490 นายปุณยธร เพ็ญภาคกุล

952008491 นายบุญโชค เขยีวมา

952008492 นางสาวอรพรรณ จนัทรงัษี

952008493 นางสาวศุภรสัมิ; โรยภิรมย์
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952008494 นางสาวปิยวรรณ เจียรสุวรรณ

952008495 นางสาววีรวรรณ กุลตัถน์าม

952008496 นายสมบติั ประทีปเกรียงไกร

952008497 นายธนภทัร สงัขรตัน์

952008498 นางสาวชลทิชา เปล่งรศัมี

952008499 นางสาววชิราวลัย์ เอี=ยมใจตรง

952008500 นายธนาพงษ์ ลทัธิ;ถีระสุวรรณ

952008501 นายประเสริฐ พะนมมาศ

952008502 นายชนัธน นิจบรรณ

952008503 นางธิดารตัน์ ริกาํแง

952008504 นางสาวดรุณี ดอกแกว้

952008505 นายวรชยัพิพฒัน์ แฝงยงค์

952008506 นายสุธี ตั2งพานิชย์

952008507 นางสาวธนัยากานต์ วรเศรษฐวฒัน์

952008508 นางสาวศิริวรรณ อุทธา

952008509 นางสาวกมลรชัต์ กาญจนรชัต์

952008510 นางรชันี เชื=อมทองเจือ

952008511 นายจกัรพงษ์ เชื=อมทองเจือ

952008512 นางสาวยุวศรี อวะภาค

952008513 นางสาวกาญจนา นวนแจง้

952008514 นางสาวฐิติรตัน์  พาณิชยางกรู

952008515 นางสาวดารารตัน์ ฟเูดช

952008516 นางสาวทรรศน์พงศจ์รณ์ บาํรุงพฤกษ์

952008517 นางมยุรี สุวรรณโคตร

952008518 นางสาวอลิศรา ตลึงผล

952008519 ว่าที=รอ้ยตรีสุรพงษ์ หว่างเจริญศกัดิ;

952008520 นางสาวโสภา ชยัพฒัน์

952008521 นางสาวนันทกา บุญสุข

952008522 นางสาวอญัญาลกัษ ไทยภกัดี

952008523 นายสุพจน์ หิริวฒันวงศ์

952008524 นางสาวสุทธาทิพย์ เกตุปาน
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952008525 นางสาวอรทยั ใจแกว้

952008526 นายชิณวิทย์ แยม้ครวญ

952008527 นางสาวพรพิมล อินทกาศ

952008528 นางสาวปิยาภรณ์ ขนัเพชร

952008529 นางสาวปัทมา หนูคง

952008530 นายพิเชษฐ์ จานชยัภมิู

952008531 นางสาวขนิษฐา หอมตะโก

952008532 นางสาวกุลนันท์ มากมี

952008533 นายปัญญพนต์ ปัญญา

952008534 นายอุทยั กายพนัธ์

952008535 นางสาววรุณยุพา อิสิ

952008536 นางสาวอรอุมา เจริญยุทธ

952008537 นายวชักร ไขแ่กว้

952008538 นายบุญยิ=ง ประทุม

952008539 นางสาววิณีกาญจน์ สุขสวสัดิ;

952008540 นางสาวมธุรส พิสยัพนัธุ์

952008541 นางสาวอินทิรา จนัทรฐั

952008542 นางสาวสิริอร แกว้ลาย

952008543 นางสาวดวงแข ศิริหงษ์สุวรรณ

952008544 นายทองพนู เฉิดสมบรูณ์

952008545 นายสารตัถ์ ขตัติยะ

952008546 นายวุฒิชยั ศิริสุโขดม

952008547 นางสาวขวญัชนก อาํภา

952008548 นายคมสนั คีรีวงศว์ฒันา

952008549 นางสาวฐิติชญา ทองใหญ่

952008550 นางสาวมุกดา ปินคาํ

952008551 นางสาวปานทิพย์ พ่อคา้ชา้ง

952008552 นางดวงดาว แกว้วรรณรตัน์

952008553 นางสาวราชาวดี เอี=ยมศิลป์

952008554 นางสาวสรอ้ยฟ้า โต๊ะพนัธุอ์นันต์

952008555 นางสาววิทิตา ไชยศรี
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952008556 นางศศิธร เทพวรรณ์

952008557 นางสาวสุจิตรา บาํรุงสุข

952008558 นางสาวหทยัรตัน์ ฉนัโทวุฒิ

952008559 นายธีรยุทธ สว่างศรี

952008560 นายจตุพงค์ จุฬพนัธท์อง

952008561 นางสาวศุภลกัษณ์ วนัปัQน

952008562 นายวฒันกร เดชานุสรณ์

952008563 นายพฒันชยั แสนกลา้

952008564 นางสาววดี อมรรตันธาํรง

952008565 นางสาวจนัทิมา อรุณจินดาเลิศ

952008566 นางอุษณีย์ ชชัธรานนท์

952008567 นางสาวปกิตตา สุวรรณวฒันา

952008568 นายพฒันพงศ ์ ธิสอน

952008569 นายปริญญา อินตน้

952008570 นางสาวศิริกุล มลูโรจน์

952008571 นางสาวมยุรฉตัร รุ่งแสง

952008572 นายโสฬส ประสิทธิ;นอก

952008573 นางสาวพรรณวไล ชมบุญ

952008574 นายบรรดาล ทรพัยเ์จริญ

952008575 นายรชัชเมธ แน่งน้อย

952008576 นางสาวพทัธนันท์ ณ วรรณไทย

952008577 นายวงศส์ถิตย์ ศุภสุข

952008578 นางสาววิภาพร ถาริปน

952008579 นายมนัส  วีระวฒันพงศ์

952008580 นายวิศรุต ขาวลิขติ

952008581 นางสาวรุจิรตัน์ พนัธสิ์ทธิ;

952008582 นางสาวนพมาส จนัทรล์อย

952008583 นางสาวสุมิตรา อ่างหิรญั

952008584 นายอานนท์ สิงหแ์จ่ม

952008585 นางสาววลัลภา เสือสะอาด

952008586 นางสาวดวงใจ จอ้ยศิริ
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952008587 นางสาวสุพาณี ตั2งตระกลูทรพัย์

952008588 นางสาวนิภาพร ประเสริฐสงัข์

952008589 นางสาวฮสัลีนา บุญทวี

952008590 นางสาวนวมาลย์ คีรีมา

952008591 นางสาวศุภชัญา ขลิบเงิน

952008592 นางมทัรินทร ์ วงษ์เมือง

952008593 นางสาวปิยาภรณ์ พรหมทตั

952008594 นางสาวกรกช อินทรกัษ์

952008595 นางสาวชีวานันท์ นิวาสธรรมรตัน์

952008596 นายราเชน เสง้เซ่ง

952008597 นางสาวสิรีธร ยุทธนาถจินดา

952008598 นางสาวปพิชญา สนั=นเอื2 อ

952008599 นางสาววารี  นาคพฒัน์

952008600 นางสาวนฤมล เปล่งสอาด

952008601 นางสาวเรวดี วิลาวรรณ

952008602 นางสาวณชัฐา แจ่มเมือง

952008603 นางจีรนันท ์ ชาญบณัฑิตนันท์

952008604 นายธชพล ณ นคร

952008605 นางสาวเรืองรอง กอกคาํมลู

952008606 นางสาวเลอศิริ ศรีทองสม

952008607 นางสาวภณัฑิลา ดอกจนัรี

952008608 นางสาวดลธิดา เจริญวยั

952008609 นางสาวสราญลกัษณ์ เธียรตระการ

952008610 นายภานุวตัน์ งามฉวี

952008611 นางสาวศิรารมย์ อิ=มผ่อง

952008612 นางสาวรตัติยาภรณ์ ทองยน่

952008613 นางวลารตัน์ ปฏเิวศ

952008614 นางสาวพฒันียา ชมบุญ

952008615 นางสาวปิยะภรณ์ วรประโยชน์

952008616 นางสาวสุนิสา ภติูภิณโยวฒัน์

952008617 นางสาวพิชชานันท์ เกตุอร่าม
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952008618 นางสาววริศรา นพประไพ

952008619 นายต่อเกียรติ บุตตะมาศ

952008620 นางสาวอนุสรา ศรีวิสุทธิ;

952008621 ว่าที=รอ้ยตรีวีระวฒัน์ มาณี

952008622 นางสาวจิรารุวรรณ เกตุวิชิต

952008623 นายธนภทัร ทองโสม

952008624 นายธนธร จงศิริฐิติศกัดิ;

952008625 นางสาวกมลอร เดชประดิษฐ์

952008626 นางรชันีกร ชุมนูรกัษ์

952008627 นางสาวหทยัรตัน์ ลิ=มอรุณวงศ์

952008628 นางสาวมณัทนา ใจมั =น

952008629 นางสาวเฟื= องลดา เสนารถ

952008630 นางสาววรรณิษา รกัแกว้

952008631 นางสาวสุกญัญา เศรษฐรกัษา

952008632 นางสาววิริกา ตั2งคาํ

952008633 นางสาวภทัธิยา ไชยณรงค์

952008634 นางสาวกุลแ◌้กว้ สุขสลกัคาํ

952008635 นางสาวอรญัญา วลาอฐั

952008636 นางสาวอุรารตัน์ ยุทธไชย

952008637 นางสาวธิติมา สาลา

952008638 นางสาวศิริเพ็ญ ไหมวดั

952008639 นางสาวผสมศรี อนุวตัรนิติการ

952008640 นายวชัรพงศ์ แซ่แต้

952008641 นางสาวสมใจ ไชยเพศ

952008642 นายปรเมศวร์ ว่องพิริยพงศ์

952008643 นางสาวนวพร ปานจนัทร์

952008644 นางสาวธนัญญา แจ่มทิม

952008645 นางวารุณี ขาวสว่าง

952008646 นายจาํเนียร คาํสุกดี

952008647 นางสาวภทัรสุดา จารุธีรพนัธุ์

952008648 นางสาวสุพชัรินทร์ อรุณสกุล
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952008649 นายชยัพร เส็งดอนไพร

952008650 นายนิติ จิวหานัง

952008651 นางสาวศนิพร สมิตชาติ

952008652 นางสาวณิชาพกัตร์ ขนอม

952008653 นายชยัวฒัน์ ไพนุพงศ์

952008654 ว่าที= ร.ต.เอกพลรชัต์ อคัรบรูภทัร์

952008655 นางสาวณิสากร อินทรเ์ทียม

952008656 นางสาวสมยุภทัร  เสียงสุวรรณ

952008657 นางสาวเมทินี สุประพาส

952008658 นางสาวศิริเพ็ญ ปรชัญาสกุล

952008659 นางสาวจิราพร สุมิพนัธ์

952008660 นางสาวจนัทรากุล  จนัทมลู

952008661 นางสาวรพีพรรณ กองตมู

952008662 นางสาวปิยะมาศ ทาวิชยั

952008663 นางสาวภทัรวดี มณี

952008664 นายกานตน์ภนต์ ศรีวิภาสถิตย์

952008665 นายอิทธิศาสตร์ อินทรโชติ

952008666 สิบเอกวีนัส บุญศรีภมิู

952008667 นางสาวอรุณณี พุกเจริญ

952008668 นางสาวสุตาภทัรา โนนอ่อน

952008669 นางสาวเสาวภาคย์ แสงแกว้

952008670 นางสาวศิริวิมล ศิรรตัน์ประภา

952008671 นายชาญวิทย์ คุม้วงศ์

952008672 นายสุดเขตร ชาติพนัธ์

952008673 นางสาวอจัจิมา เมืองสง่า

952008674 นายพรอนันต์ พุ่มแกว้

952008675 นางสาวจนัจิรา รตันนันทเดช

952008676 นางสาวศิริพร กออินทรศ์กัดิ;

952008677 นางสาวชมชนก ศรีพลพา

952008678 นายไพศาล อนุตรานุสรณ์

952008679 นางสาวอญัชลี อินพล
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952008680 นางสาวกุลธิดา เครือทิม

952008681 นางสาวจุฑารตัน์ รตันพิทกัษ์ชน

952008682 นายมานิตย์ พ่วงบางโพ

952008683 นางสาวฐิติมา ภตูะมี

952008684 นางสาวณฐัภสัสร แดงมณี

952008685 นางสาวรวิวรรณ นิรมิตวสุ

952008686 นายปฐวี จนัทรเ์กษ

952008687 นายบรูพา ผูภ้กัดี

952008688 นายนิรนัดร์ เลา้สกุล

952008689 นายสิทธิชยั กรีฑาเวช

952008690 นางสาวดวงเนตร เชยประเสริฐ

952008691 นางสาวจุรีรตัน์ ชูใจ

952008692 นางสาวฐิฏญิา อาจปรุ

952008693 นางสาวรสัรินทร์ พงษ์ลี2 รตัน์

952008694 นางสาวทชัชา พวงชอ้ย

952008695 นางสาวนิตยา ไมอุ้ม้

952008696 นางสาวปัทมา จินดาพงษ์

952008697 นางสาวสุธาสินี ประสานวงศ์

952008698 นางสาวสุทธินี กลํ =ากล่อมจิตร์

952008699 นางสิริวรรณ แสงอุไร

952008700 นางสาวพชัราภา ดินดาํ

952008701 นายภริูต ควินรมัย์

952008702 นางสาวจิราพร บุญเทียม

952008703 นางธราธร ศรีวิไลย

952008704 นางสาวรวิวรรณ หนูแดง

952008705 นายกระพนั เกิดผล

952008706 นายเฉลิมพงษ์ โพธิ;ลี2

952008707 นางสาวสินีนาฎ ชาวนา

952008708 นางสาวธิดารตัน์ คีมกระโทก

952008709 นายเอกพนัธุ์ วงศก์าํแหง

952008710 นางสาวดุษณี เชยทอง
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952008711 นายชาญณรงค์ พลูเพิ=ม

952008712 นางสาวกิตติธร เฉลิมทรพัย์

952008713 นางสาววนัดี แสงอากาศ

952008714 นายธนวุฒิ เหลืองวฒันกุล

952008715 นางสาวพทัรตัน์ อมรชร

952008716 นางสาวอภิญญา จนัทนะศิริ

952008717 นายโชคดี ศรีอินทร์

952008718 นางสาวฐิติชภา เพ็ชรประสิทธิ;

952008719 นางสาวปุญญพฒัณ์ ปรีพร

952008720 นางสาวกญัญาพร ไทรชมภู

952008721 นางสาวผกาพนัธ ์ แกว้ชูชื=น

952008722 นางสาวจนัทิมา เสวกจินดา

952008723 นางสาวภทัราวดี ทิพยดี

952008724 นายนรินทร พรสุขนิมิตกุล

952008725 นางเยาวบรูณ์ ดาวสุวรรณศรี

952008726 นายวิชิน สืบปาละ

952008727 นางสาวสายใจ เกียรติกิตติสรณ์

952008728 นายวสนัต ์ นุ่มพรม

952008729 นางสาวปราณี พดัคุม้

952008730 นายรุ่งโรจน์ แสงธรรมชยั

952008731 นางวรนุช โพธิ;พุ่มเย็น

952008732 นายณฐัพงศ์ พงศป์ฐมกุล

952008733 นายสมาน ขาํคลา้ย

952008734 นางสาวยุวดี ทองไทย

952008735 นายศรชยั เทียมสานุจิตต์

952008736 นางสุภาพร โฉมประดิษฐ์

952008737 นางสาวลกัษมีประภา อมัวงศา

952008738 นางสาวปิยะธิดา เชาวพ์านิช

952008739 นายนพพล อุทิศ

952008740 นายวิทวสั สายชมภู

952008741 นางสาวภทัธิรา ธีรสวสัดิ;
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952008742 นายสุรชยั แนวประเสริฐ

952008743 นางสาวกุลพรรณ จนัทรแ์กว้

952008744 นางสาวสุพรรณี คาํเรือน

952008745 นางสาวดุษฎี กฤษฎี

952008746 นางสาววาสินี จงจิตสิน

952008747 นางสาววรมัพร สุขสุวานนท์

952008748 นายเลอศกัดิ; บุญณะชยั

952008749 นางสาวอมรรตัน์ ปานใย

952008750 นางสาวสิริกร จึงธนากรกุล

952008751 นายเอกรตัน์ ภริูมาภรณ์

952008752 นายจิตรภณ ชมภู่

952008753 นางสาวธญัวรชัม์ วงษา

952008754 นางสาวสิริพร ละชั =ว

952008755 นางสาวลดัดาวลัย์ ผดุงโอษฐ

952008756 นางสาวณฐักฤตนีน คาํป๊อก

952008757 นางสาวชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร

952008758 นางสาวศศิวิมล ขวญัทอง

952008759 นางสาวปาริชาต คนซื=อ

952008760 นางสาวกฤตพร บุญการินทร์

952008761 นายชยัอาสา ลีลาศุภกิจ

952008762 ว่าที=รอ้ยตรีกิตติพงศ ์ ทาจี

952008763 นางสาวดวงกมล คา้เจริญ

952008764 นางสาวศิรินภา ทองคาํฟู

952008765 นายประเสริฐ  เป็นสุข

952008766 นางสาวภทัรียา แกว้เกิด

952008767 นายอรรคพล เถาวทิ์พย์

952008768 นางสาวธชาษร โสภณสุรการ

952008769 นายวชิรพนัธุ์ ชา้งศรี

952008770 นางสาวชมพนุูช ทองปาน

952008771 นางสาวฤทยัขวญั บรูณวนิช

952008772 นางผกามาศ เอมแยม้
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952008773 นางสาวศิริวรรณ ฦาชา

952008774 นางสาวรกัชนก เอนกแสน

952008775 นางสาวภทัรา อุปดิษฐ์

952008776 นายจารุศษิ; ดอกคาํ

952008777 นางสาววรา สุขเจริญคณา

952008778 นางสาวจนัทิมา เพียงดวงใจ

952008779 นางสาวนพวรรณ สุทธศิลป์

952008780 นางสาวจิตติมา เจนประเสริฐ

952008781 นางสาวเมทินี แกว้กอ้นน้อย

952008782 นางสาววรญา สมวงศ์

952008783 นางสาวทชัการณ์ บุณยประสิทธิ;

952008784 นางสาววนัเพ็ญ ประทุมวนั

952008785 นายมานพ สุวรรณกฏู

952008786 นางสาวประกายดาว ปามา

952008787 นายณฏัฐพงศ์ สุนทโรทก

952008788 นางสาวลลัธริมา ประจง

952008789 นางสาวดนยา สงครินทร์

952008790 นางสาววชิราภรณ์ วชัระเสถียร

952008791 นางสาวอุษา รุ่งแสง

952008792 นางสาวสาํราญ จวงสมุทร

952008793 นางสาวดวงอุทยั คงธนดาํริสกุล

952008794 นางสาววรนัดา ดวงมณี

952008795 นางสาวนฤมล ทนปรางค์

952008796 นางพิมพว์ลญัช์ นันทยัทวีกุล

952008797 นางสาวพชรมน พรหมเปี= ยม

952008798 นายกิตติพงษ์ พลภกัดี

952008799 นางสาวมนตฑ์กาน สงักาศ

952008800 นางสาวปพิชญา ปาลกลู

952008801 นางสาวนิภาพร ช่วยธานี

952008802 นางสาววสุรตัน์ รตันศิลป์

952008803 นางสาวอญัชลี วงษา
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952008804 นายสุรสิทธิ; สมัโย

952008805 นายอรรถชาติ วฒันสุข

952008806 นางสาวออ้ยทิพย์ โพธิ;นคร

952008807 นางสาวนิลุบล บวัสุนทร

952008808 นายธณฐัพงศ์ สิริภากร

952008809 นายธีรทศัน์ สุดสาย

952008810 นางสุกญัญา สุจาคาํ

952008811 นางสาวธญัรดา บุญยงค์

952008812 นางสาวสิริคุณ คุม้ครอง

952008813 นางสาวสิริวฒัน์ สุวรรณศรี

952008814 นายชยัรตัน์ ธรณี

952008815 นายรงัสฤษดิ; เลิศสวสัดิ;

952008816 นางสาวดาราณี ฉนัทวิลาสกุล

952008817 นายกฤตภาส ประสาทกุล

952008818 นางสาวจารุวรรณ เทพหริรกัษ์

952008819 นายณฐัวุฒิ กาวีวน

952008820 นายดุษฎี เชื2 อบางคู ้

952008821 นายพีระเดช วงษ์บาํรุงเทวี

952008822 นางสาวสุภาวณี ตุงคะมณี

952008823 นางสาวนิตสรา อินทรเ์จริญ

952008824 นางสาวทิพสุดา คิดเลิศ

952008825 นางสาวไวทยา จาํนงสุทธเสถียร

952008826 นางสาววีรดา มีสุขมาก

952008827 นางสาวณฐัณิชา เกื2 อลาว

952008828 นายภาณุพนัธุ อกัษรเสือ

952008829 นางสาวอุมาวดี วงษ์มิตร

952008830 นายเมธี สอาดลว้น

952008831 นางสาวชลิดา พนัธุพ์ิมพ์

952008832 นางสาวพนัธินีย์ เนตรศุภลกัษณ์

952008833 นางธนัญาพชัญ์ ใจปัญญา

952008834 นายเกมกุลิน นิธิชลสุข
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952008835 นางสาวกาญจน์วิตรี งามพริ2 ง

952008836 นายญาณบณัฑิต มงคลสวสัดิ;

952008837 นางสาวสุธาดา ภู่อุทยั

952008838 นางสาวสรอ้ยสุวรรณ น้อยเจริญ

952008839 นางสาวนคนันท์ จนัทรนิ์=ม

952008840 นายปราศรยั เอี=ยมสอาด

952008841 นางสาวกานตม์ณี ธูปหอม

952008842 นายศราวุฒิ เกษวิริยการ

952008843 ว่าที=รอ้ยโทยศภฤศ ศรีจนัทรอ์่อน

952008844 นายธีระพงษ์ คุม้ราษี

952008845 นายปิยพงศ์ ตุลาธร

952008846 นางสาววุฒิดา คงเจริญ

952008847 นางสาวทิพวลัย์ โมกภา

952008848 นายนิพนธ์ คชชะ

952008849 นางสาวกฤติกา กาบพลอย

952008850 นายกวิน วนัวิเวก

952008851 นางสาวพิลาวลัย์ นาคพนม

952008852 นางสาวอรรถยา วิริยาลยั

952008853 นายกฤษฎา วงศว์ิลาสชยั

952008854 นายภวตั เลิศสุธน

952008855 นายจตุรวิทย์ พิมพท์อง

952008856 นายวิลาศ ศกัดิ;พิพฒัน์

952008857 นางสาวพรทิพภา ธรรมรกัชยั

952008858 นางสาวพชัรินทร์ ไกรกฤษสม

952008859 นายพิชยั เหล่าศรีวิจิตร

952008860 นายธาดา ทองศรีนุ่น

952008861 นางสาวกานตพ์ิชชา เกตุหอม

952008862 นางสาวพรทิพย์ เสี2 ยมหาญ

952008863 นายศิวพล สงวนนวล

952008864 นายอารมี์ ดือราเซะ

952008865 นายสายฝน จนัทะบุตร
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952008866 นางสาวณฐัวรินทร์ สินแสงแกว้

952008867 นางสาวนิธินันท์ ขาวรุ่งเรือง

952008868 นางสาวเพ็ญสุภา อมัวรรณ

952008869 นางสาวกฤษณา ไชยเตกุล

952008870 นางสาวกมลวรรณ มนตรีฤทธิไกร

952008871 นายมงคลชยั โปยขนุทด

952008872 นายอภิศกัดิ; เหล่าสะพาน

952008873 นายวีรยุทธ เติมสวสัดิ;

952008874 นางสาวณิชชาภทัร จนัทนวรรณ

952008875 นางสาวเปมิกา แกว้วฒัถา

952008876 นางสาวอจัฉรา ขนทอง

952008877 นายถิระวฒัน์ วงคเ์พ็ญ

952008878 นายเกรียงไกร เตียทะสินธุ์

952008879 นางสาวกฤติยา อิสมาแอล

952008880 นางวิลยั บุตรว์ตัร

952008881 นางสาวรวิวรรณ พละศกัดิ;

952008882 นางสาวนาถสุดา วงษ์บุญงาม

952008883 นางสาวประไพพิศ ชุนวิมลศิริ

952008884 นายสถิตย์ เพชรสุวรรณ

952008885 นางสาวอารยา วงษ์งาน

952008886 นายหตัถชยั สวสัดิ;สุข

952008887 นางสาวพิชชาภา ประกอบบุญ

952008888 นางสาวดรุณา คาํจนัทร์

952008889 นางสาวกณิศ ศรีเปารยะ

952008890 นายเทอดพงศ์ แสงทอง

952008891 นางสาวสุภาพร โนจา

952008892 นางสาวจิตตานันท์ โสบุญมา

952008893 นางสาวธนวรรณ สมจิตร

952008894 นางสาวอมรรตัน์  การะเวก

952008895 นายชิรพงษ์ ญานุชิตร

952008896 นางสาวนิชนันท์ วงษ์สวสัดิ;
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952008897 นางสาวพรรณติยา ใจอ่อน

952008898 นางสาวบุญส่ง ศรีอนุตต์

952008899 นางสาวรจนา ขยนั

952008900 นางสาวชยาภา อตัชู

952008901 นายพนัธุศ์กัดิ; ปิ= นทอง

952008902 นางสาวภทัรพร อุตพนัธ์

952008903 นางสาวจนัทรนิ์ภา จิตตซื์=อ

952008904 นายเอกรกัษ์ ทนัประโยชน์

952008905 นายพีรวสั อินทวี

952008906 นายสุรเศรษฐ์ หน้างาม

952008907 นางสาวทฤตมน ทองเรือง

952008908 นางสาวเสาวลกัษม ์ บุญชุ่ม

952008909 นางสาวปิยเปรมกมล วนัติยา

952008910 นายพนัธุย์ศ พวัพนัพฒันา

952008911 นางสาววรรณารตัน์ วรรณโพธิ;

952008912 นางสาวกฤษณรตัน์ นาตนั

952008913 นายรฐัธยาน์ สุวรรณบุญญาพร

952008914 นางรุจิเรข  แพทยคุ์ณ  เยา่ตกั

952008915 นางสาวนลินภสัร์ มงคลธนะเกียรติ

952008916 นางสาวพุทธพร พุ่มโรจน์

952008917 นางสาวดุษญาณี พืชผล

952008918 นางสาววินิจศรี ฉิมพุฒ

952008919 นายเกียรติศกัดิ; ประดิษฐพร

952008920 นายพรณรงค์ สุรงักาญจน์

952008921 นายพรอ้มพงษ์ วงศว์นิชกงัวาฬ

952008922 นายณฐัวุฒิ งามนิรตัน์

952008923 นางสาวพชัรินทร์ รศัมีจีรวิไล

952008924 นางสาวศนัสนีย์ จาํนงค์

952008925 นางสาวมยุรี ชมภงูาม

952008926 นายปณิธาน เทพสงเคราะห์

952008927 นางสาวนวพร เนาวรตัน์

288



เลขประจาํตวัสอบ

รายชื�อผูส้มคัรสอบแข่งขนัเพื�อบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการโดย ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบ 
ภาคความรูค้วามสามารถทั �วไป (ภาค ก.) สาํหรบัผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ชื�อ - นามสกุล

952008928 นางสาวอญัชลี คาํกล่อม

952008929 นางสาวจินตนา พนัจนัดา

952008930 นายกฤษกร บณัฑิตพานิชย์

952008931 นายฤทธิชยั ภิญโญรตันโชติ

952008932 นางสาวสายฝน รสหอม

952008933 นายคนิตย์ ผามะณี

952008934 นางสาวจิราพร รอดพ่วง

952008935 นายศกัดิ;ชยั ไชยรกัษ์

952008936 นางสาวณฎัฐณิชา มีศืลารตัน์

952008937 นางสาวอลงกรณ์ เกิดเนตร

952008938 นางสาวอญัชลี วิวฒัสวสัดินนท์

952008939 นายพงศธร วงษ์ธิ

952008940 นางสาวคคนางค์ ช่อชู

952008941 นายธนชยั ไพศาลจรุง

952008942 นางสาวพชัรินทร์ แพทยศ์าสตร์

952008943 นายเสริพงศ์ วงศก์มลาไสย

952008944 นายชุติวิทย์ พรหมขติัแกว้

952008945 นางสาวปริตา ปิยรตันวงศ์

952008946 นางสาวประภสัสร ตอพล

952008947 นางสาววิชยาภรณ์ ฤทธิสิทธิ;

952008948 นางปริยากร ศรีสะอาด

952008949 นายทนงศกัดิ; ธรรมกิจวฒัน์

952008950 นางสาวศรินธร ซอหะซนั

952008951 นายการนัต์ ผึ=งบรรหาร

952008952 นางสาวสุรีรตัน์ สุภาใจ

952008953 นายสมบติั เกตุรตัน์

952008954 นางสาวบุณฑริกา  สงัขม์าศ

952008955 นางสาวพรวิมล วิโรจน์วุฒิกุล

952008956 นางสาวลลิต หวงัสนัติ

952008957 นางสาวโสรยา กลีบเกษร

952008958 นางสาวบุญรกัษา ศรีสว่าง
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952008959 นางสาวจิตติมา เจริญลิ2 มประเสริฐ

952008960 นางสาวศรีนภา กลํ =าคาํ

952008961 นางสาวอภิรดา ฟั=นเขยีว

952008962 นางสาวอชัฎาภรณ์ โทสาลี

952008963 นายวิทยา บุญช่วย

952008964 นางสาวกมลวรรณ พนัธุแ์กว้

952008965 นางสาวกชรตั จนัทรโมลี

952008966 นางโชติกา ธรรมวิเศษ

952008967 นางสาวเสาวณีย์ นาแซ

952008968 นางสาวสุนิษา ปั2 นสุข

952008969 นางสาววิราวรรณ  เกษสว่าง

952008970 นายพินิจ อึ2 งตระกลู

952008971 นางสาวจีระนันท์ แว่นแกว้

952008972 นางสาวอินทิรา มลูศาสตร์

952008973 นางสาวณชัณิษฐ์ ธนวชัรเกียรติ;

952008974 นางสาวไภรพา อ่วมแจง

952008975 นางสาวดรินธร ตรีณุมิตร

952008976 นายอรรถชยั วงศอ์ุดมมงคล

952008977 นางสาวทศัวรรณ ศรีวะอุไร

952008978 นายอานนท์ ยอดญาติไทย

952008979 นางสาวกมลภสั สุทธิประภา

952008980 นายธนนท์ จติกุล

952008981 นางสาวมณีพรรณ กนัธะลี

952008982 นางสาวศรณัยา ฤทธิรกัษ์

952008983 นางสาวธนพร บตัจตุัรสั

952008984 นางสาวสุจิตรา พื2 นอินทะศรี

952008985 นายธนากร มณีโชติ

952008986 นางสาวเบญจรตัน์ ประสาทเขตตก์าร

952008987 นายนุชิต อินทรา

952008988 นางสาวจามจุรี อินกนัยา

952008989 นางสาวสุกญัญา มาระยาต
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952008990 นางสาวศิริกญัญา สุขชีพ

952008991 นางหทยักาญจน์ อภิวิมลลกัษณ์

952008992 นางสาวสุชีรา บุคาํ

952008993 นายศิริมงคล บุญมา

952008994 นางสาวรชัฎากร ชามทอง

952008995 นางสาวรุจิรา สุริยา

952008996 นางสาววชัรินทร์ กรวยสวสัดิ;

952008997 นายพิพฒัน์ อาจมีแกว้

952008998 นางญาณิณษา กอ้นทองดี

952008999 นางสาวสกุณตลา คาํหยาด

952009000 นางสาวเพชรจิรา นาคสวสัดิ;

952009001 นางสาวอิศรารตัน์ ภถูมศรี

952009002 นายนราวุฒิ  อรุณรงัษี

952009003 นางสาวศุทธินี ศรีสวสัดิ;

952009004 นางสาวกานต์ ตระกลูบุญ

952009005 นายวีระ ยนิดี

952009006 นายเกรียงไกร จุลหงษ์

952009007 นางสาวจิรภา หงษ์มงั

952009008 นางสาวจุฑารตัน์ จั =นสกุล

952009009 นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ

952009010 นางสาวเกศชุดา รอดเงิน

952009011 นางสาวอมัาริสา ถิรโสภณ

952009012 นางสาวรฐัวลัย์ เฮงคราวิทย์

952009013 นางสาวจนัทจิรา เสถียร

952009014 นางสาวลลิตตา พานิชผล

952009015 นายธีรภทัร รตันสุวรรณ

952009016 นางสาวจีรภทัร์ อฐัฐิศิลป์เวท

952009017 นางสาวสุณฏัฐา อฐัฐิศิลป์เวท

952009018 นางสาวสุธาทิพย์ เจริญรุ่งแสงกุล

952009019 นางสาวพิมพา ภยูะดาว

952009020 นางสาวปทุมวรรณ อินทแพทย์
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952009021 นางสาวชชัฎาภรณ์ เย็นใจ

952009022 นางสาวศิรินทร เกื2 อมี

952009023 นางสาวแดง ชูดาํรงคเ์กียรติ

952009024 นางสาวถนอมรตัน์ ฟองเลา

952009025 นางปุญญดากุล ราชนานนท์

952009026 นางสาววนัวิสาข์ รตันพนัธ์

952009027 นางสาววรนุช จนัทรสุ์ริย์

952009028 นางสาวมณีรตัน์ ยอดศรี

952009029 นางวริศรา สมคัรเขตรการ

952009030 นายเทวพงษ์ พวงเพชร

952009031 นางสาวสุภทัรี    ศรีนอก

952009032 นางสาววนัทิตา ใหม่ขนัธ์

952009033 นางสาวกุลกานต์ ประเสริฐกิจวฒันา

952009034 นางสาวปนัดดา นนทะการ

952009035 นางสาวหทยักาญจน์ เบญจวิทยาธรรม

952009036 นางสาวอรไท สุขธมัรงค์

952009037 นางสาววรรณวนัช ปิยบรรพต

952009038 นางสาวเปล่งศรี  ตองอ่อน

952009039 นางสาวนงนุช หวงัเจริญ

952009040 นายวิชยั ท่อนจนัทร์

952009041 นางสาวศุภมาส มงคลพร

952009042 นางสาวกญัญาณี อุทยัมงคล

952009043 นางสาวธีรดา ภิรมยโ์สภณ

952009044 นายสมชาย ตนัติวฒันะผล

952009045 นายภาณุวฒัน์ ยาณะปลกู

952009046 นางสาวพิชญากร แจง้สนาม

952009047 นางสาวมทันา สกุลศรีส่งบุญ

952009048 นางพรปวีณ์ เชื2 อจนัทร์

952009049 นางสาวธีรวรรณ กิติ

952009050 นางสาวสุวิมล กิติ

952009051 นางสาวพจมาน บุญอนันต์
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952009052 นางสาวปะราลี พิชยัรตัน์

952009053 นายสุขพงศ์ ศิรินุพงศ์

952009054 นางสาวภทัริน เกียรติกมลกุล

952009055 นางสาวปาณิสรา เนาวโคอกัษร

952009056 นางวนิดา พิมรินทร์

952009057 นางสาวสิริมา บุญศิริ

952009058 นายศราวุฒิ นวลจนัทร์

952009059 นางสาววิไลรตัน์ สุวรรณกล่อม

952009060 นายนิพนธิ; สุขนัีง

952009061 นางสาวศจีมาศ พลูทรพัย์

952009062 นายณฐัวุฒิ สิงหจ์นัทร์

952009063 นายปราปต์ แพงศรี

952009064 นางสาวบุษบา เขจรลาภ

952009065 นางสาววิไล กสิโสภา

952009066 นางสาววรรณปวีณ์ ฝั2นเบา้

952009067 นายเฉลิมชนม์ พงศพ์นัธง์าม

952009068 นางสาวธิดารตัน์ เลาหะพานิช

952009069 นางสาวนลินี จาํนงคพ์ล

952009070 นายศุภสิทธิ; ทรงพุฒิ

952009071 นายเจษฎา ปริตาโพธิ;

952009072 นายสุชิน แสงละออ

952009073 นางสาวสุทธินี สุวรรณมณี

952009074 นายองอาจ พฒันสุทธิชลกุล

952009075 นางแสงเดือน ฟองงาม

952009076 นายมโน บุญสุข
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