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๑ นายกีรติ  มุ่งเครือ
๑๗๐๙๘๐๐๒๑๙๖๘๖๒ นายจัตุรงค์  แคบขุนทด
๑๓๐๐๘๐๐๒๐๗๗๘๑๓ นายพนิตนันท์  นาคบ ารุง
๑๓๑๑๕๐๐๐๐๓๗๘๑๔ นายพรชัยชนะ  สิมมา
๑๗๓๙๙๐๐๖๖๐๘๕๖๕ นายภูริพงษ์  สลางสิงห์
๑๔๙๐๕๐๐๑๒๒๙๕๙๖ นายวิษณุวัตร  ปัทถะทุม
๑๔๗๑๐๐๐๑๒๒๒๑๗๗ นายอรรถพันธ์  ศรีสุวัฒโนทัย
๑๗๑๐๕๐๐๓๑๓๗๖๐๘ นายกฤษฎา  นิพนธ์
๑๑๙๙๖๐๐๑๘๗๖๘๙๙ นายกฤษณ์  จ าปาโชติ
๑๑๔๐๖๐๐๑๘๐๗๕๙๑๐ นายกัณฐศักด์ิ  นาคบุตร
๑๘๔๙๙๐๑๓๘๒๓๓๖๑๑ นายกิตติชัย  ศรีใจ
๑๕๗๐๗๐๐๒๐๘๓๔๑๑๒ นายกิตติศักด์ิ  กันหาชาติ
๑๑๐๐๗๐๑๙๒๘๙๙๖๑๓ นายกิตติศักด์ิ  กิตติพงษ์
๑๖๑๐๑๐๐๑๐๔๖๒๕๑๔ นายกุลโรจน์  ตาติเส
๑๑๐๒๗๐๐๖๐๐๘๗๕๑๕ นายคฑาวัสส์  แสงสุดตา
๑๑๐๐๕๐๐๓๓๑๔๓๗๑๖ นายคเณศ  ไชยอนงค์ศักด์ิ
๑๓๐๙๙๐๐๖๘๐๘๕๑๑๗ นายคุณานนต์  ม าขุนทด
๑๓๐๑๘๐๐๑๒๙๙๖๙๑๘ นายจักรกฤษ  ใจดี
๑๖๔๐๗๐๐๐๖๑๑๖๑๑๙ นายจิรพงษ์  รัตนประเสริฐ
๑๓๒๑๒๐๐๑๐๑๔๖๐๒๐ นายจิรพัฒน์  พรมมีเดช
๑๑๐๔๒๐๐๒๐๑๕๔๐๒๑ นายฉัตรชัย  แกละพลอย
๑๗๐๙๙๐๑๐๓๕๖๒๙๒๒ นายฉัตรชัย  ดลปัดชา
๑๔๖๙๙๐๐๔๗๓๒๓๔๒๓ นายชวิศ  ขัติพิบูลย์
๑๕๐๙๙๐๑๓๙๑๒๓๑๒๔ นายชัยณรงค์  พิมนิสัย
๑๔๖๑๔๐๐๐๘๕๐๒๕๒๕ นายชัยวัฒน์  เพ็ชรสุวรรณ
๑๑๐๐๒๐๑๑๓๗๔๐๐๒๖ นายชาญชัย  วงวันดี
๑๑๐๓๗๐๐๙๒๗๕๓๑๒๗ นายชาญยุทธ  ยางเฟ่ือง
๑๖๑๙๙๐๐๑๘๕๙๓๘๒๘ นายชาติชาย  สร้อยเพ็ชร์
๑๖๕๙๙๐๐๕๕๑๔๖๒๒๙ นายชานน  นินนามมะ
๑๑๐๐๗๐๒๒๗๓๘๘๘๓๐ นายชานน  อ่องสร้อย
๑๑๐๓๗๐๑๙๖๐๙๔๙
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๓๑ นายชิษณุพงศ์  วงษ์นาค
๑๑๐๐๘๐๑๑๘๔๖๗๑๓๒ นายชุมพล  ประสานเนตร
๑๑๐๐๒๐๐๕๒๓๕๒๗๓๓ นายโชคอนันต์  พิมพาภรณ์
๑๔๑๐๖๐๐๓๐๗๑๒๘๓๔ นายฐิติกร  ขันสันเทียะ
๑๑๐๓๗๐๑๘๙๖๖๗๑๓๕ นายณธัชพงศ์  ภู่ขันเงิน
๑๘๖๙๙๐๐๒๗๑๑๖๖๓๖ นายณภัทร  กุลนาฝาย
๑๓๖๙๙๐๐๒๔๙๘๕๘๓๗ นายณรงค์ชัย  ลมไธสง
๑๕๐๑๑๐๐๐๘๘๕๗๕๓๘ นายณรงศ์ธรรมช์  บวรรัตนศิริ  
                 ๓๙ นายณัฐพงศ์  ลือชัย
๑๘๖๙๙๐๐๓๑๒๗๙๒๔๐ นายณัฐพล  เดชไชย
๑๖๔๐๒๐๐๐๘๕๒๘๒๔๑ นายดลวัฒน์  ส าเภา
๑๒๒๙๙๐๐๓๐๐๑๙๖๔๒ นายเดชาวัต  เมธีอัษฎาวุฒิ
๑๑๐๒๒๐๐๐๙๖๗๕๒๔๓ นายตฤณ  มีผิว
๑๑๘๙๙๐๐๒๘๓๙๙๓๔๔ นายไตรทศ  คงหิรัญ
๑๓๐๙๙๐๑๑๔๖๕๑๓๔๕ นายทวีศักด์ิ  มุกสิกสวัสด์ิ
๑๑๐๓๑๐๐๒๘๕๖๐๑๔๖ นายทินกร  ไชยอุบล
๑๔๑๐๖๐๐๒๙๙๔๗๘๔๗ นายธนกร  วรรณชนะ
๑๑๖๐๑๐๐๓๕๑๒๔๔๔๘ นายธนกฤต  พรมเลิศ
๑๔๑๙๙๐๐๓๖๒๕๙๙๔๙ นายธนกานต์  สมณะ
๑๕๐๙๙๐๑๑๒๙๕๘๗๕๐ นายธนบดี  บุญทิม
๑๑๐๓๗๐๐๒๕๑๘๐๔๕๑ นายธนพล  พัดลม
๑๑๗๙๙๐๐๒๗๖๓๑๘๕๒ นายธนันท์ชัย  แซ่กวาง
๑๗๔๙๙๐๐๕๓๓๒๙๓๕๓ นายธนากร  หม่อมไหล
๑๕๐๑๑๐๐๐๘๗๖๖๘๕๔ นายธนาคินทร์  ปุ่นปาน
๑๖๕๐๗๐๐๐๖๒๖๔๘๕๕ นายธนิต  เสนกระจาย
๑๑๓๙๘๐๐๐๓๓๗๓๑๕๖ นายธรรมนูญ  สมจิตร
๑๑๐๓๗๐๑๕๗๖๕๓๗๕๗ นายธรรมรัตน์  ค าพุทธ
๑๑๐๐๗๐๒๔๔๓๓๘๔๕๘ นายธรายุทธ  บัวจิตต์
๑๘๔๙๙๐๐๒๗๑๕๙๐๕๙ นายธวัชชัย  แก้วดก
๑๘๖๐๗๐๐๑๒๘๒๕๖๖๐ นายธวัชชัย  รักศรี
๑๑๐๐๕๐๑๐๓๘๘๙๐
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๖๑ นายธีรเทพ  ฉิมคล้าย
๑๑๐๐๕๐๑๑๐๕๑๒๑๖๒ นายธีรภัทร  จันทรุคานนท์
๑๗๔๐๓๐๐๑๓๘๘๗๕๖๓ นายธีรภัทร์  เครือแก้ว
๑๖๑๙๙๐๐๒๕๕๒๘๖๖๔ นายธีรวัช  โชติมหา
๑๑๐๑๔๐๑๖๑๑๗๑๘๖๕ นายนครินทร์  บัวบาน
๑๓๒๙๙๐๐๕๘๒๔๑๗๖๖ นายนที  กองโพด
๑๖๖๐๖๐๐๑๓๑๑๒๕๖๗ นายนนท์วริศ  หงษ์สุวรรณ์
๑๗๐๙๙๐๐๕๔๔๓๗๖๖๘ นายนพดล  ผาสุขกิจ
๑๑๔๙๙๐๐๑๘๕๔๙๕๖๙ นายนฤดล  สุดเล็ก
๑๑๐๐๕๐๑๐๕๖๑๗๑๗๐ นายนันทพัทธ์  พิทักษ์เกษมกุล  
               ๗๑ นายนิรันดร์  จันทะน้อย
๑๑๐๓๗๐๑๖๑๑๗๒๓๗๒ นายบัญญาศักด์ิ  รัสมะโน
๑๘๐๙๙๐๐๘๖๓๘๒๙๗๓ นายบุญเสริม  โพธ์ิทองงาม
๑๑๒๐๖๐๐๑๔๑๐๕๒๗๔ นายปกรณ์  สละช่ัว
๑๔๑๙๙๐๐๔๘๐๖๗๒๗๕ นายปฐวี  คชมะเริง
๑๑๙๙๘๐๐๐๘๖๑๓๔๗๖ นายปรเมศ  ครอบบัวบาน
๑๑๐๐๕๐๑๒๔๒๒๔๑๗๗ นายประชาชาติ  ไชยะป๊อก
๑๕๐๙๙๐๑๖๓๘๗๖๗๗๘ นายประชา  นิลดา
๑๓๔๑๕๐๐๒๗๕๐๙๙๗๙ นายประยุทธ  เวียงวะลัย
๑๔๐๙๙๐๑๗๒๒๘๖๖๘๐ นายปวริศร  ศรีทองเกิด
๑๑๐๐๘๐๑๐๔๒๗๑๐๘๑ นายปวิช  เลิศมานนท์
๑๑๐๒๗๐๐๐๖๘๙๔๔๘๒ นายปิตุภูมิ  นันทวิทยา
๑๑๐๐๒๐๐๖๖๔๕๗๑๘๓ นายปิยะพนธ์  พลายเถ่ือน
๑๑๐๑๘๐๐๔๓๘๑๗๓๘๔ นายผจญ  สมนึก
๑๗๖๙๘๐๐๐๖๗๔๔๔๘๕ นายพงศกร  ใจสมคม
๑๘๖๙๙๐๐๒๓๒๘๒๙๘๖ นายพงศา  จ าปาทอง
๑๖๕๙๙๐๐๕๒๗๑๔๖๘๗ นายพงษ์ศักด์ิ  เมืองเปรม
๑๖๕๐๗๐๐๐๗๑๘๒๕๘๘ นายพลรัตน์  สิมารัตน์
๑๑๐๐๘๐๐๙๙๗๗๑๖๘๙ นายพัชรพล  ใจปิติ
๑๓๖๙๙๐๐๓๑๘๙๐๖๙๐ นายพัชรพล  ป้ายนอก
๑๒๕๐๔๐๐๒๖๖๕๖๐
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๙๑ นายพานศีล  พลงาม
๑๓๑๙๙๐๐๔๔๙๐๖๗๙๒ นายพิชญะ  ยอดค า
๑๑๖๐๕๐๐๐๔๘๘๐๘๙๓ นายพิเชษฐ  อินไกร
๑๔๗๑๒๐๐๓๕๖๕๐๕๙๔ นายพิเชษฐ์  ขอนพุดซา
๑๓๐๙๙๐๐๗๙๗๒๘๖๙๕ นายพิสิษฐ์  เฉลยโอฐ
๑๑๖๐๑๐๐๔๔๔๕๐๑๙๖ นายพีรพล  อินทุเวศ
๑๑๐๓๗๐๐๙๒๐๐๑๓๙๗ นายพุฒิฉัตร  ตนะทิพย์
๑๕๕๙๙๐๐๓๕๘๔๓๔๙๘ นายภคพล  มะโนรัมย์
๑๑๐๔๒๐๐๑๙๗๕๙๓๙๙ นายภัทรภณ  ทิพย์เหรียญ
๑๘๐๙๙๐๐๕๖๔๑๒๑๑๐๐ นายภาณุมาศ  ปานโบว์
๑๘๐๑๖๐๐๑๖๐๓๓๗๑๐๑ นายภาณุวัฒน์  สารปา
๑๕๒๐๘๐๐๐๘๗๙๖๑๑๐๒ นายภานุพงศ์  ภูจ่าพล
๑๕๓๙๙๐๐๔๕๓๕๗๗๑๐๓ นายภิมาย  พ่ึงแรง
๑๗๖๙๙๐๐๒๘๘๖๙๘๑๐๔ นายภูเบศ  ธนโชตินันทกุล
๑๗๐๙๙๐๐๙๖๓๑๔๐๑๐๕ นายภูพิรัฐ  บุญงาม
๑๑๐๒๐๐๒๕๖๑๖๙๖๑๐๖ นายมงคล  กุศลสวัสด์ิ
๑๘๐๙๗๐๐๒๗๐๘๐๘๑๐๗ นายมงคล  เมฆสาย
๑๕๓๙๙๐๐๔๖๙๕๔๖๑๐๘ นายมนชัย  ศรีสวัสด์ิ
๑๑๐๓๗๐๒๒๙๑๕๔๔๑๐๙ นายมนัสชัย  สิทธิดา
๑๔๑๙๙๐๐๔๕๐๐๔๘๑๑๐ นายมนัส  ตรุยานนท์
๑๘๖๐๒๐๐๑๐๗๙๐๐๑๑๑ นายยุทธศิลป์  ตีทอง
๑๗๓๐๒๐๐๒๓๗๒๔๓๑๑๒ นายรพี  พงษ์โสภณ
๑๑๐๒๐๐๒๐๘๖๘๕๘๑๑๓ นายรัชโยธิน  ปัญญายืน
๑๕๒๙๙๐๐๗๗๖๖๒๗๑๑๔ นายรัฐการณ์  ต่ายเมือง
๑๘๔๐๑๐๐๕๑๒๑๓๖๑๑๕ นายเลิศชาย  แสงสุวรรณ
๑๗๔๙๘๐๐๑๙๘๓๔๔๑๑๖ นายวงศกร  เสือประเสริฐ
๑๑๑๙๙๐๐๒๒๗๓๙๒๑๑๗ นายวรกิจ  ต๊ะพันธ์
๑๕๒๙๙๐๑๐๐๖๒๘๑๑๑๘ นายวรชิต  เสนาะสรรพ์
๑๑๖๐๑๐๐๖๐๐๑๑๒๑๑๙ นายวรโชติ  เสนาะสรรพ์
๑๑๖๐๑๐๐๖๐๐๑๒๑๑๒๐ นายวรพล  เสนาพิทักษ์
๑๑๐๒๐๐๒๑๕๒๗๒๙
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๑๒๑ นายวรุตม์  วรพุฒ
๑๑๐๓๗๐๑๒๓๑๔๒๔๑๒๒ นายวัชธากร  มาทอง
๑๑๐๓๗๐๒๒๗๔๕๕๑๑๒๓ นายวัชรพล  สมานชม
๑๑๐๒๗๐๐๕๗๕๕๒๘๑๒๔ นายวัชระ  จันทสิทธิ
๑๙๖๙๙๐๐๒๖๙๗๒๑๑๒๕ นายวัชริศ  เชิดโคกศรี
๑๓๒๑๐๐๐๒๕๒๕๘๘๑๒๖ นายวิทยานนท์  กูบกระบ่ี
๑๑๐๓๗๐๒๖๐๙๐๕๖๑๒๗ นายวิทวัส  พูลพิพัฒน์
๑๖๓๙๘๐๐๑๓๑๓๖๔๑๒๘ นายวีรยุทธ  ล้วนศรีมงคล
๑๗๗๙๙๐๐๒๔๑๑๔๔๑๒๙ นายวีระศักด์ิ  พระวิเศษ
๑๔๑๑๑๐๐๑๖๔๑๘๓๑๓๐ นายศรันธ์  ทองจันดา
๑๓๔๙๙๐๐๕๕๒๕๔๒๑๓๑ นายศรายุทธ  นวนสวาท
๑๔๑๙๙๐๐๕๔๘๓๐๗๑๓๒ นายศราวุฒิ  สังข์กรด
๑๘๐๙๙๐๐๗๔๔๐๔๘๑๓๓ นายศักดา  นาคากูล
๑๘๐๙๙๐๐๖๙๐๘๐๑๑๓๔ นายศุภกฤต  โพธ์ิทอง
๑๓๓๙๙๐๐๖๕๑๕๒๔๑๓๕ นายศุภชัย  หนูนวล
๑๙๑๙๙๐๐๑๓๕๔๖๖๑๓๖ นายเศรษฐพงศ์  พิลาสันต์
๑๑๐๓๗๐๐๖๔๙๙๒๑๑๓๗ นายส่งพันธ์  ไสยวิจีณ
๑๔๖๐๓๐๐๑๖๘๒๑๑๑๓๘ นายสราวุธ  จักกะพาก
๑๒๐๙๗๐๐๖๓๓๔๔๒๑๓๙ นายสรวิชญ์  กลีบประทุม
๑๑๐๐๕๐๑๑๒๖๒๗๖๑๔๐ นายสหพันธ์ุ  อนันทขาล
๑๘๐๙๙๐๐๘๑๖๖๘๕๑๔๑ นายสันติ  สมสุข
๑๗๔๙๘๐๐๑๑๓๐๒๑๑๔๒ นายสิทธินนท์  ช่วยเล่ือม
๑๘๔๙๙๐๐๒๘๑๘๑๑๑๔๓ นายสิทธิพล  ศรีเมฆมาศ
๑๖๐๐๑๐๐๗๐๙๑๖๑๑๔๔ นายสินทอง  ปานแดง
๑๑๘๙๙๐๐๑๒๕๖๕๔๑๔๕ นายสิรภพ  สุวรรณน้อย
๑๙๖๙๙๐๐๒๑๙๔๔๙๑๔๖ นายสิริเดช  พันธ์อินทรไกวัล
๑๑๐๑๔๐๑๖๒๕๕๔๙๑๔๗ นายสุทธิรัตน์  สงวนบุญ
๑๑๐๐๕๐๐๕๗๖๖๐๐๑๔๘ นายสุเมธ  อินทร์สุข
๑๑๔๐๕๐๐๐๕๕๑๓๘๑๔๙ นายสุรศักด์ิ  คะแนนศิลป์
๑๑๐๓๗๐๓๑๗๖๖๐๙๑๕๐ นายโสฬส  ชูสวัสด์ิ
๑๒๕๐๓๐๐๐๕๗๗๐๕



- ๖ -

ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

บัญชีรำยละเอียดกำรบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ำรับรำชกำร

๑๕๑ นายหัสนัย  ปัถพี
๑๖๗๐๘๐๐๑๐๕๐๕๕๑๕๒ นายอดิศร  ทองมาก
๑๗๔๐๑๐๐๐๕๙๘๓๑๑๕๓ นายอดิศักด์ิ  สิงห์เพชร
๑๑๐๐๗๐๑๓๗๓๗๗๓๑๕๔ นายอนิรุจย์  บุญรักษา
๑๑๒๙๗๐๐๐๒๕๙๗๔๑๕๕ นายอนุพงษ์  ทิพย์ปัญญา
๑๕๐๙๙๐๐๙๗๙๘๔๖๑๕๖ นายอนุพนธ์  แก้วเนียม
๑๘๑๐๖๐๐๐๗๔๑๗๑๑๕๗ นายอนุสาร  จันทร์สุวรรณ
๑๕๐๐๑๐๑๑๒๒๓๓๔๑๕๘ นายอภิเดช  เรียบร้อย
๑๑๐๒๐๐๑๑๑๙๕๘๒๑๕๙ นายอมรเทพ  พุ่มเรือง
๑๗๗๙๘๐๐๑๖๗๖๔๓๑๖๐ นายอรุณพงษ์  เมืองสุวรรณ์
๑๒๐๙๗๐๐๓๘๔๙๕๗๑๖๑ นายอัครชัย  หาญกล้า
๑๗๗๙๙๐๐๑๕๔๕๙๔๑๖๒ นายอาทิตย์  โชตินิสากรณ์
๑๓๐๙๙๐๑๓๐๑๑๒๘๑๖๓ นายอิทธิพล  จันทร์สอน
๑๖๐๐๑๐๐๕๘๓๖๕๕๑๖๔ นายอิศเรศ  เมืองค าบุตร
๑๕๒๙๙๐๐๖๙๔๓๒๙๑๖๕ นายอุดมศักด์ิ  กาบิน
๑๕๔๙๙๐๐๓๗๙๔๗๔๑๖๖ นายเอกพงษ์  แซ่เฮ้ง
๑๗๓๙๙๐๐๓๖๓๗๔๖๑๖๗ นายกฤษฎา  สิทธิเสนา
๑๓๔๙๙๐๐๔๒๙๔๒๒๑๖๘ นายกฤษณะ  ฝักฝ่าย
๑๕๐๙๙๐๑๓๕๐๑๙๔๑๖๙ นายกันตินันท์  จันทกุล
๑๔๑๙๙๐๐๒๐๘๗๔๓๑๗๐ นายกิจประเทศ  พงษ์ชัยโชค
๑๑๐๐๘๐๐๙๔๑๘๖๙๑๗๑ นายกิตติพงศ์  บุญมาก
๑๑๖๙๘๐๐๒๑๔๘๔๑๑๗๒ นายกิตติภูมิ  อ่อนภิรมย์
๑๑๐๔๒๐๐๑๕๐๔๕๗๑๗๓ นายกิติกุล  โอสถ
๑๘๖๙๙๐๐๑๕๗๐๐๒๑๗๔ นายเกรียงไกร  สังขผล
๑๙๕๙๙๐๐๔๘๐๔๘๑๑๗๕ นายค ามูล  ภูจ าปา
๑๔๔๑๒๐๐๐๐๐๓๔๔๑๗๖ นายจักรพันธ์  ศิริรัตนมงคล
๑๗๗๙๙๐๐๑๘๑๗๗๐๑๗๗ นายจักรพันธ์  สิงห์ดี
๑๑๐๐๗๐๑๖๐๖๓๗๙๑๗๘ นายจิร  ก าแหงกิจ
๑๙๒๙๙๐๐๓๑๓๕๘๕๑๗๙ นายจิรกิตต์  โพธ์ิถวิล
๑๑๐๓๗๐๓๑๕๖๘๘๘๑๘๐ นายจิรเมธ  ม่ันเขตรวิทย์
๑๖๐๙๙๐๐๓๑๗๖๔๘
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๑๘๑ นายชนม์ณกรณ์  
               อิทธิเดชธีร์วรา๑๘๒ นายชนินทร์  บุญมา
๑๑๐๐๕๐๐๔๗๗๔๔๐๑๘๓ นายชโนทัย  เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย  
          ๑๘๔ นายชัยกฤต  วงษ์กันยา
๑๔๐๙๙๐๐๙๓๓๗๔๐๑๘๕ นายชัยวัฒน์  พูนสวัสด์ิ
๑๕๑๐๑๐๐๒๓๙๘๕๘๑๘๖ นายชินพงศ์  ร็อตมันน์
๑๓๒๙๙๐๐๓๗๔๕๕๕๑๘๗ นายชุมพล  สิทธิทัต
๑๗๒๙๙๐๐๕๓๙๕๘๕๑๘๘ นายฐิรอังกูร  เสถียรเจริญสุข
๑๕๐๙๙๐๐๗๐๐๙๑๔๑๘๙ นายณภัทร  พานิชย์
๑๓๒๙๙๐๐๔๒๓๐๕๐๑๙๐ นายณรงค์ฤทธ์ิ  คนหม่ัน
๑๔๘๐๕๐๐๑๘๙๔๗๖๑๙๑ นายณัชพล  พละสาร
๑๔๑๑๐๐๐๑๒๐๖๙๙๑๙๒ นายณัฐกานต์  วรรณสาร
๑๓๔๙๙๐๐๕๘๖๔๑๒๑๙๓ นายณัฐ  คงดี
๑๓๐๑๗๐๐๒๐๗๒๘๓๑๙๔ นายณัฐชนนท์  อินทร์จ านงค์
๑๓๐๐๑๐๑๑๗๒๓๐๙๑๙๕ นายณัฐนนท์  กล่ินหอม
๑๙๐๙๘๐๑๐๙๙๙๐๙๑๙๖ นายณัฐพงษ์  ชัยนุพันทร์
๑๖๕๙๙๐๑๙๐๗๕๙๗๑๙๗ นายณัฐวุฒิ  เดชพันธ์
๑๑๐๐๗๐๑๓๐๒๗๙๕๑๙๘ นายทศพล  พันธ์ุรัตน์
๑๖๐๐๑๐๐๓๗๗๗๒๙๑๙๙ นายทัตเทพ  ยวนช่ืน
๑๓๓๙๙๐๐๖๔๙๒๙๕๒๐๐ นายทัตพล  พิการัตน์
๑๗๗๐๖๐๐๒๗๙๖๗๙๒๐๑ นายเทียนเฉลิม  โสภา
๑๖๕๙๙๐๐๔๕๖๖๔๘๒๐๒ นายธนกร  รัตตัญญู
๑๑๐๐๘๐๐๘๕๕๕๘๐๒๐๓ นายธนพงษ์  ตาทอง
๑๑๖๐๑๐๐๒๗๔๑๒๖๒๐๔ นายธนภัทร  พันกันปราณี
๑๑๐๐๒๐๑๐๕๗๒๔๔๒๐๕ นายธนวัช  สิทธิมณี
๑๑๐๒๐๐๒๓๘๘๒๑๘๒๐๖ นายธนวัฒน์  ชุบทอง
๑๑๔๙๙๐๐๖๔๑๗๒๕๒๐๗ นายธนวัฒน์  สินธน
๑๑๐๒๔๐๐๐๖๒๗๗๑๒๐๘ นายธัชพล  รักบ้านเกิด
๑๑๖๐๑๐๐๓๗๔๗๙๑๒๐๙ นายธันวา  โพธ์ิสาวัง
๑๑๐๐๕๐๑๑๖๑๔๗๑๒๑๐ นายธีรนาถ  พิกุลทอง
๑๖๓๙๘๐๐๑๘๙๒๘๑
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๒๑๑ นายธีรพงศ์  อะทะวงค์
๑๕๕๐๗๐๐๑๐๖๕๖๕๒๑๒ นายธีรเมธ  กรุมรัมย์
๑๑๐๐๔๐๐๘๕๔๓๖๕๒๑๓ นายธีรศักด์ิ  หงษ์แก้ว
๑๓๓๐๔๐๐๔๘๔๑๖๗๒๑๔ นายนพจิตร์  ดาลัดกวิน
๑๘๐๙๙๐๐๓๑๒๗๓๓๒๑๕ นายนพพร  กษิณศรี
๑๑๖๐๕๐๐๐๕๓๗๕๕๒๑๖ นายนพพร  เทพวรรณ
๑๕๑๐๑๐๐๓๐๒๔๒๘๒๑๗ นายนพรุจ  แวววีรคุปต์
๑๗๓๙๙๐๐๔๘๖๑๑๒๒๑๘ นายนราธิป  สืบเทศ
๑๗๐๙๘๐๐๒๕๑๐๓๒๒๑๙ นายนัฐพงศ์  อุ่นอก
๑๘๔๑๖๐๐๑๐๑๗๑๓๒๒๐ นายนัฐพล  กิติมศักด์ิ
๑๒๕๐๑๐๐๑๘๔๖๗๓๒๒๑ นายนัฐพล  ไทยส าโรง
๑๓๐๐๑๐๐๑๓๙๒๔๓๒๒๒ นายนันทวัน  จันทวารีย์
๑๑๐๐๔๐๐๖๘๕๔๓๑๒๒๓ นายนิคม  ลาวทอง
๑๗๑๐๓๐๐๑๔๐๖๗๕๒๒๔ นายนิตินัย  แน่งน้อย
๑๑๗๙๙๐๐๒๓๑๖๘๓๒๒๕ นายไนยชน  หลักตา
๑๓๐๐๑๐๐๑๓๗๘๐๑๒๒๖ นายปฐมพล  แจงเล็ก
๑๑๐๒๐๐๒๓๐๕๓๐๔๒๒๗ นายประสิทธ์ิ  นามโคตร
๑๔๗๐๖๐๐๑๐๒๒๓๒๒๒๘ นายประเสริฐ  เคารพวงศ์ชัย
๑๓๐๙๙๐๑๐๒๓๘๖๑๒๒๙ นายประเสริฐ  ปะวะภูสะโก
๑๔๕๙๙๐๐๒๔๑๓๘๔๒๓๐ นายปิยะพล  พรหมเกตุจันทร์
๑๑๒๙๙๐๐๔๑๗๒๒๑๒๓๑ นายปุรชัย  กุศล
๑๑๐๔๒๐๐๒๐๖๔๒๘๒๓๒ นายเปาซี  พงหลง
๑๙๑๐๓๐๐๐๖๙๔๘๑๒๓๓ นายพงศกร  อรุณรัตนาเทวัญ
๑๕๒๙๙๐๐๓๗๗๓๘๒๒๓๔ นายพรเลิศ  พลายละหาร
๑๑๐๒๐๐๒๕๐๘๓๒๙๒๓๕ นายพิชัยยุทธ  ค าน  าปาด
๑๑๒๙๙๐๑๕๙๔๙๓๓๒๓๖ นายพิทักษ์พงษ์  ถาบัวค า
๑๕๐๙๙๐๐๗๗๔๓๗๓๒๓๗ นายพีรบูรณ์  ชนะธีรโรจน์
๑๑๐๐๕๐๑๓๒๖๘๘๗๒๓๘ นายเฟาซาน  จุ้ยน  าสี
๑๙๒๐๕๐๐๐๘๒๒๖๐๒๓๙ นายภาคภูมิ  ระย้า
๑๖๔๐๑๐๐๒๕๕๑๒๗๒๔๐ นายภาคิน  หลักชัย
๑๓๔๐๗๐๐๓๘๖๗๘๑
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๒๔๑ นายภาณุพงศ์  สิงหสันติ
๑๖๓๙๘๐๐๑๘๒๐๒๓๒๔๒ นายภาณุวิชญ์  โพธ์ิเจริญ
๑๑๒๙๗๐๐๐๓๗๖๓๘๒๔๓ นายภานุกร  เทพกุญชร
๑๖๔๐๑๐๐๑๘๔๑๔๙๒๔๔ นายเมธา  บุญยงค์
๑๗๓๙๙๐๐๕๑๖๑๐๑๒๔๕ นายรชต  โตสมบุญ
๑๑๕๙๙๐๐๓๓๑๓๐๑๒๔๖ นายรัชชานนท์  พุทธมงคล
๑๑๖๐๑๐๐๔๗๑๙๒๔๒๔๗ นายรัฐกิต  สมพรรณพาณิช
๑๕๐๙๙๐๐๘๓๑๕๕๕๒๔๘ นายรัฐศาสตร์  รัตนวงศ์
๑๔๘๙๙๐๐๒๓๙๗๘๙๒๔๙ นายรุ่งโรจน์  พัฒนสินสถิตย์
๑๖๑๐๖๐๐๑๐๓๓๖๙๒๕๐ นายวังชล  ค านนท์
๑๔๙๐๒๐๐๐๘๖๕๗๔๒๕๑ นายวิศรุต  กันสุข
๑๑๑๙๙๐๐๕๗๑๗๕๑๒๕๒ นายวิสุทธ์ิ  บุญมี
๑๑๗๙๙๐๐๓๕๘๘๔๕๒๕๓ นายวีระพล  ภู่ทองเจริญ
๒๓๒๐๘๐๐๐๒๔๒๗๗๒๕๔ นายศตวรรษ  ภูดินดง
๑๔๐๐๙๐๐๑๔๘๗๓๔๒๕๕ นายศรัณญ์  น้อยพิทักษ์
๑๗๔๙๙๐๐๓๘๕๖๐๐๒๕๖ นายศรัณย์  ลิขิตศิลป์กุล
๑๕๖๐๓๐๐๒๔๐๒๐๕๒๕๗ นายศักด์ิดา  ศรีสวาท
๑๗๐๙๙๐๑๐๑๖๕๗๘๒๕๘ นายศุภกิจ  นันทศร
๑๑๓๙๙๐๐๒๔๘๕๐๑๒๕๙ นายศุภณัฐ  ผิวงาม
๑๓๒๐๗๐๐๒๕๔๒๓๐๒๖๐ นายศุภภัทร์พงศ์  แย้มโพธ์ิ
๑๑๐๐๒๐๐๗๙๐๒๗๔๒๖๑ นายศุภสิทธ์ิ  ศรีพูล
๑๓๓๙๙๐๐๓๘๕๒๓๙๒๖๒ นายสมรัฐ  บุญธรรม
๑๓๒๑๐๐๐๓๒๘๗๖๒๒๖๓ นายสรสิช  แสงมณีปิติ
๑๑๐๓๗๐๑๓๖๒๓๒๔๒๖๔ นายสันติ  ศรีเพียงจันทร์
๑๑๒๙๙๐๐๒๙๓๓๖๑๒๖๕ นายสาโรช  อินชายเขา
๑๖๔๐๗๐๐๑๑๕๒๙๖๒๖๖ นายสิทธิชัย  อุตมะ
๑๕๒๐๘๐๐๐๗๖๘๙๗๒๖๗ นายสุทธวีร์  โสมอินทร์
๑๓๔๑๖๐๐๒๖๖๓๕๑๒๖๘ นายสุทธิพงษ์  ประเสริฐสุข
๑๔๑๑๖๐๐๑๓๓๖๕๑๒๖๙ นายสุประสิทธ์ิ  ปานุกูล
๑๙๐๙๘๐๐๓๓๖๗๗๐๒๗๐ นายสุเมธ  ประดับมุข
๒๑๖๐๑๐๐๐๒๒๓๑๑
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๒๗๑ นายสุรกิจ  กัลยาณวิสุทธ์ิ
๑๖๖๙๙๐๐๒๐๔๐๑๑๒๗๒ นายสุโรตน์  ปานจีน
๑๑๐๒๐๐๑๗๙๘๕๓๖๒๗๓ นายหลักไท  กรุดเพชร์
๑๒๔๙๙๐๐๕๐๔๑๒๓๒๗๔ นายอธิฏิ  ตุลานนท์
๑๑๐๒๐๐๒๔๐๒๐๐๘๒๗๕ นายอนุพงค์  พรหมจักร
๑๕๐๙๙๐๐๗๖๒๒๒๗๒๗๖ นายอภิไชย  บุบพันธ์
๑๖๕๙๙๐๐๓๙๒๒๐๘๒๗๗ นายอภินัชเศรษฐ์  แก้วดุสิต
๑๖๒๙๙๐๐๓๗๘๑๖๗๒๗๘ นายอภิภู  ปรีชล
๑๓๐๙๙๐๐๘๔๘๕๘๑๒๗๙ นายอภิสิทธ์ิ  ศรีสุข
๑๙๒๙๙๐๐๓๙๗๑๗๗๒๘๐ นายอัครเดช  คล้ายพุฒ
๑๓๑๙๙๐๐๑๖๖๐๓๑๒๘๑ นายอัษฎายุทธ  ขวัญจันทร์
๑๑๐๓๗๐๒๑๓๒๓๒๒๒๘๒ นายอานนท์  เกตุบุดดา
๑๔๕๐๒๐๑๓๑๔๑๑๒๒๘๓ นายอุดมรัตน์  สุขเจริญ
๑๑๒๙๙๐๐๒๔๕๔๔๗๒๘๔ น.ส.โชตินาถ  บัวสมบูรณ์
๑๑๐๐๒๐๑๔๓๘๖๗๑๒๘๕ น.ส.เมรี  ชโลดมพงศ์
๑๑๐๓๗๐๑๕๐๗๙๓๔๒๘๖ น.ส.อภัสรา  เหมือนอิน
๑๖๒๐๖๐๐๐๙๙๑๒๔๒๘๗ น.ส.แก้วตา  ล  าเลิศ
๑๑๓๙๙๐๐๒๔๔๔๖๗๒๘๘ น.ส.ธัญธาดา  ศุภเกตุ
๑๑๐๒๐๐๓๑๖๔๒๒๔๒๘๙ น.ส.ปุณยนุช  เดชะบุญ
๑๑๐๒๐๐๑๖๒๕๐๑๑๒๙๐ น.ส.ศาณุมาศ  ทองนวน
๑๓๓๙๙๐๐๑๒๗๖๒๑๒๙๑ นายจิราวัฒน์  ไพวัน
๑๔๘๙๙๐๐๑๙๑๗๐๑๒๙๒ นายวรวิช  กิจพิพัฒน์
๑๑๐๓๗๐๑๔๔๒๐๘๕๒๙๓ นายกมล  แก้วอารี
๑๑๖๐๑๐๐๕๖๗๔๒๕๒๙๔ นายกฤษฎา  สุขฤกษ์
๑๙๐๙๘๐๐๔๑๘๖๘๗๒๙๕ นายกฤษณพงษ์  ดวงแก้วกาศ
๑๕๑๐๑๐๐๒๐๖๐๖๒๒๙๖ นายกฤษณะ  ชูชีพ
๑๑๐๐๕๐๐๙๖๖๓๙๔๒๙๗ นายกิตติพศ  สูชัยยะ
๑๑๐๒๐๐๒๔๘๘๒๖๓๒๙๘ นายกิตติวงศ์  วงษ์เชิดขวัญ
๑๗๔๙๙๐๐๒๑๑๗๐๙๒๙๙ นายเกษม  เสือสมิง
๑๖๕๙๙๐๐๗๔๘๔๐๑๓๐๐ นายคชาทัช  ปิติธนพงษ์
๑๑๒๙๗๐๐๐๘๑๕๙๙
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๓๐๑ นายจักรินทร์  วัฒนาสุข
๑๑๐๐๒๐๑๑๔๓๐๙๔๓๐๒ นายชยุต  สว่างเนตร
๑๑๐๓๐๐๐๐๔๔๔๒๓๓๐๓ นายเชาวฤทธ์ิ  สมเดช
๑๕๐๐๙๐๐๑๒๗๙๙๐๓๐๔ นายไชยวัฒน์  บุญนาค
๑๑๘๐๒๐๐๐๘๕๕๐๓๓๐๕ นายณัฐพงศ์  สัตยะยุกต์
๑๒๐๐๙๐๐๑๒๔๐๑๒๓๐๖ นายณัฐพล  เชาวน์โอภาส
๑๙๐๙๘๐๐๓๙๐๕๘๘๓๐๗ นายณัฐพล  อ้วนอินทร์
๑๒๐๙๗๐๐๔๐๙๔๓๗๓๐๘ นายตะวัน  โพธ์ิศรีนาค
๑๖๕๙๙๐๐๔๖๗๑๒๗๓๐๙ นายทินกร  ม่วงมัน
๑๖๐๑๑๐๐๒๘๕๖๘๐๓๑๐ นายธนันท์รัฐ  ทาระคุณ
๑๑๐๐๘๐๐๕๕๘๗๓๙๓๑๑ นายธาดา  แมคคลีฟ
๑๙๐๙๘๐๐๙๒๓๔๖๒๓๑๒ นายธีรวัฒน์  พันธุ
๑๔๑๐๒๐๐๑๐๔๗๙๓๓๑๓ นายนนทวัฒน์  เรืองรุ่ง
๑๖๐๙๗๐๐๑๗๑๒๐๘๓๑๔ นายนภดล  วงศ์พิพันธ์
๑๘๐๐๔๐๐๑๙๒๘๙๗๓๑๕ นายเนติพงศ์  ติลสาร
๑๒๐๐๑๐๐๕๖๑๒๘๑๓๑๖ นายบุรินทร์  พูลพิพัฒน์
๑๗๖๙๙๐๐๒๙๓๙๕๑๓๑๗ นายประหยัด  จ าปาดี
๑๓๒๐๗๐๐๒๔๕๑๙๒๓๑๘ นายปัณณวัฒน์  แรมลี
๑๔๐๙๙๐๑๕๓๕๑๕๒๓๑๙ นายพงษ์พัฒน์  ปาดศรี
๑๗๒๙๘๐๐๑๙๖๒๕๒๓๒๐ นายพรภวิษย์  เตจ๊ะ
๑๕๗๙๙๐๐๕๒๐๐๘๘๓๒๑ นายพศิน  ทองกูล
๑๕๒๙๙๐๐๘๘๓๕๖๓๓๒๒ นายรุ่งพณัฐ  รัตนะสูงเนิน
๑๕๗๙๙๐๐๔๕๗๐๖๘๓๒๓ นายรุ่งโรจน์  บุญมาก
๑๖๐๑๒๐๐๑๐๐๐๔๕๓๒๔ นายเรืองยศ  หาญโก่ย
๑๓๐๙๗๐๐๑๑๕๑๐๖๓๒๕ นายวรวุฒิ  แก้วทองค า
๑๑๓๐๒๐๐๑๐๘๐๓๑๓๒๖ นายวิชา  โฉมศรี
๑๓๐๙๙๐๐๕๗๔๒๖๑๓๒๗ นายวิศรุต  ตลับเงิน
๑๑๐๓๗๐๒๑๐๒๑๐๕๓๒๘ นายสุทธิพงษ์  ชาวยอง
๑๕๔๐๖๐๐๐๘๒๗๘๘๓๒๙ นายสุทธ์ิเชษฐ์  ผลจันทร์
๑๘๖๙๙๐๐๓๐๗๑๘๗๓๓๐ นายสุรัตน์  ศีลอวยพร
๑๑๐๐๗๐๑๕๗๓๔๗๑
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๓๓๑ นายสุวัฒน์  รอดมุ้ย
๑๑๐๐๒๐๐๔๘๑๗๕๑๓๓๒ นายอชรายุ  ศรนารายณ์
๑๑๐๑๒๐๐๓๐๘๕๒๐๓๓๓ นายอติรุต  พ่วงรอด
๑๗๓๙๙๐๐๓๖๔๐๖๘๓๓๔ นายอนิรุธ  แผ่นทอง
๑๕๖๐๑๐๐๔๑๑๒๑๙๓๓๕ นายอนุสรณ์  จายสละ
๑๕๗๙๙๐๐๒๙๗๕๖๗๓๓๖ นายอนุสิทธ์ิ  จักรมา
๑๑๐๓๗๐๒๒๖๙๔๓๓๓๓๗ นายอลงกรณ์  แสงไสย
๑๙๐๙๘๐๐๙๗๖๒๑๓๓๓๘ นายกฤตภาส  เข็มทอง
๑๗๔๙๙๐๐๔๓๕๕๙๓๓๓๙ นายขจรศักด์ิ  สมลิคุณ
๑๕๑๐๑๐๐๑๗๐๒๘๙๓๔๐ นายโฆษณ์การ  ฤกษ์ศานติวงษ์
๑๑๐๑๘๐๐๕๗๘๑๓๗๓๔๑ นายชมภู  กุดวงค์แก้ว
๑๔๗๐๓๐๐๐๖๔๖๙๖๓๔๒ นายธนบูรณ์  มูลวิสาร
๑๓๖๐๓๐๐๐๗๐๐๒๖๓๔๓ นายนนทกานต์  ภูกองสังข์
๑๔๓๑๒๐๐๐๔๖๗๔๓๓๔๔ นายนนทวิทย์  นิลานุช
๑๑๐๒๐๐๑๒๘๗๘๐๙๓๔๕ นายนฤพล  นิระทัย
๑๔๓๙๙๐๐๑๓๙๖๕๒๓๔๖ นายปฐมชัย  ขัยระย้า
๑๗๓๙๙๐๐๕๗๒๕๕๘๓๔๗ นายปวเรศ  แก้วมาลา
๑๘๒๐๖๐๐๐๕๘๓๓๗๓๔๘ นายพงษ์นรินทร์  แรกเมือง
๑๒๐๙๗๐๐๒๒๙๓๒๓๓๔๙ นายพีรพัฒน์  หมวดเพชร
๑๑๔๙๙๐๐๔๕๑๓๐๖๓๕๐ นายวีระชาติ  แสนปัน
๑๕๐๙๙๐๑๒๑๗๒๖๕๓๕๑ นายวีระยุทธ  มูลอุดม
๑๔๑๑๐๐๐๐๗๓๙๐๙๓๕๒ นายศตวรรษ  สังขผล
๑๙๕๙๙๐๐๔๑๓๙๘๙๓๕๓ นายสิทธิพงษ์  วงศ์อินทร์
๑๕๒๙๙๐๐๗๖๒๙๒๘๓๕๔ นายสุเมธ  สมสา
๑๔๗๐๕๐๐๐๙๗๓๕๑๓๕๕ นายสุริยา  สอนค า
๑๓๖๕๓๐๐๐๐๔๔๐๑๓๕๖ นายอริญย์  เล่าเป่ียม
๑๗๓๐๒๐๐๒๕๒๘๕๔๓๕๗ นายอัครวัฒน์  ฟองฤทธ์ิถิรายุ
๑๔๐๙๙๐๐๘๖๑๘๓๘๓๕๘ นายอัฐพล  จิตรสวัสดิรักษา
๑๒๑๙๘๐๐๑๘๒๗๖๑๓๕๙ น.ส.นีรชา  รากแก่น
๑๑๐๐๗๐๑๙๑๕๕๔๑๓๖๐ น.ส.วิลาวัลย์  ขุนปักษี
๑๘๔๙๙๐๐๒๘๐๗๔๒
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๓๖๑ น.ส.อัมพิกา  ทะสุใจ
๑๕๐๙๙๐๑๓๒๔๔๘๗๓๖๒ น.ส.กมลวรรณ  สุภาษิต
๑๑๖๐๑๐๐๔๖๔๓๔๑๓๖๓ น.ส.กัญญาณัฐ  สุดเวหา
๑๑๘๐๑๐๑๐๙๙๐๐๐๓๖๔ น.ส.กัญญารัตน์  พิทักษ์
๑๑๙๙๖๐๐๑๗๗๙๘๕๓๖๕ น.ส.กัญญาวีร์  ศิริอาภรณ์
๑๗๐๙๙๐๐๘๗๓๕๓๑๓๖๖ น.ส.กาญจนา  ใจอารีย์
๑๗๐๙๙๐๑๐๕๗๒๘๒๓๖๗ น.ส.เกตุจินดา  พูลเพ่ิม
๑๗๐๙๙๐๐๔๓๔๔๒๒๓๖๘ น.ส.จุฑาทิพย์  กิจลอบ
๑๓๕๐๑๐๐๔๒๓๖๔๒๓๖๙ น.ส.จุฑาทิพย์  คุ้มเมือง
๑๘๐๑๕๐๐๐๕๓๗๑๗๓๗๐ น.ส.ฉัตรชนก  สีหเทพเลขา
๑๕๒๐๑๐๐๐๙๔๖๕๕๓๗๑ น.ส.ชุลีพร  เกตุแก้ว
๑๘๐๙๗๐๐๓๒๑๒๒๔๓๗๒ น.ส.ณัชชารีย์  กุลชัยยาศิริ
๑๗๔๙๙๐๐๓๐๙๖๖๑๓๗๓ น.ส.ณิชกานต์  เสร็จกิจ
๑๗๒๙๙๐๐๔๔๖๐๕๖๓๗๔ น.ส.ณิชารัศม์  จิระอ าพรพงศ์
๑๑๐๑๕๐๐๓๙๗๐๗๒๓๗๕ น.ส.ดารารัตน์  รักศาสตร์
๑๕๐๙๙๐๑๔๒๐๖๓๐๓๗๖ น.ส.ทิตยาภรณ์  ช่ืนรุ่ง
๑๑๐๑๕๐๐๘๙๔๑๒๒๓๗๗ น.ส.ธนาภรณ์  รักษาจิตต์
๑๑๔๙๙๐๐๒๐๓๕๔๐๓๗๘ น.ส.ธมน  ประณต
๑๑๐๒๐๐๓๐๒๕๖๒๓๓๗๙ น.ส.ธัชพัช  วงสมิง
๑๑๐๐๒๐๐๔๖๘๐๘๙๓๘๐ น.ส.ธัญนันท์  เอ่ียมวรานันท์
๑๑๐๐๘๐๐๗๙๐๘๘๗๓๘๑ น.ส.นิภารัตน์  ณ เชียงใหม่
๑๕๐๙๙๐๐๙๖๘๑๕๑๓๘๒ น.ส.บุญสุภา  รอดแก้ว
๑๘๐๙๙๐๐๙๔๑๑๘๘๓๘๓ น.ส.ประกายดาว  ธิมานิตย์
๑๑๐๓๗๐๒๒๐๕๗๐๒๓๘๔ น.ส.ปาณิสรา  เนตรนิมิตร
๑๗๒๙๙๐๐๒๔๓๘๙๙๓๘๕ น.ส.พรพรรณ  จักสาน
๑๕๔๐๓๐๐๑๐๗๓๘๖๓๘๖ น.ส.พลอยณัชชา  เกิดรอดนิธิวัฒน์
๑๑๐๐๕๐๐๓๖๓๒๙๑๓๘๗ น.ส.ภัทรานิษฐ์  เลิศศิริสมบัติ
๑๘๐๙๙๐๐๖๓๐๓๓๖๓๘๘ น.ส.มณีรัตน์  รอดภัย
๑๘๐๐๘๐๐๒๒๕๗๘๔๓๘๙ น.ส.มาริษา  เทียนทอง
๑๑๐๓๗๐๐๔๐๒๙๑๘๓๙๐ น.ส.ยลดา  ก าแหง
๑๑๐๑๕๐๐๔๔๗๔๗๙
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๓๙๑ น.ส.รัตนาภรณ์  อารักษ์
๑๗๗๐๓๐๐๐๙๙๑๑๐๓๙๒ น.ส.วรรณเฉลิม  แตงหอม
๑๑๗๙๙๐๐๓๑๓๗๖๑๓๙๓ น.ส.วรรณวิภา  สังฆพร
๑๕๓๙๙๐๐๕๓๖๓๑๖๓๙๔ น.ส.วันวิสาข์  ขุมทอง
๑๑๐๒๐๐๑๗๒๗๗๒๘๓๙๕ น.ส.ศรินรัตน์  รัตนเลิศ
๑๘๖๐๓๐๐๐๕๘๓๖๖๓๙๖ น.ส.ศศิธร  ชุมพล
๑๘๐๐๑๐๐๒๓๖๔๗๓๓๙๗ น.ส.ศิรินาถ  บุญมาศ
๒๒๐๐๙๐๑๐๒๙๘๓๖๓๙๘ น.ส.สิริภัทรา  แวดาโอะ
๑๘๐๙๙๐๐๗๓๐๑๑๐๓๙๙ น.ส.สิริรัตน์  ชอบธรรม
๑๖๐๙๙๐๐๑๓๕๑๑๖๔๐๐ น.ส.สิวาณิชปาก์  เสนี
๑๙๒๙๙๐๐๒๖๗๐๗๙๔๐๑ น.ส.สุชีวรรณ  สุขคง
๑๑๐๐๕๐๑๑๙๕๙๙๕๔๐๒ น.ส.สุภิญญา  สาดทอง
๑๖๑๐๑๐๐๑๐๒๗๔๖๔๐๓ น.ส.อัญมณี  พุฒหยวก
๑๑๐๐๒๐๐๕๙๒๐๙๐๔๐๔ น.ส.อาภัสรา  สุขสันติสุวรรณ
๑๑๐๐๕๐๑๔๖๑๘๙๐๔๐๕ น.ส.อุษณี  บุราคร
๑๓๒๑๒๐๐๐๙๒๗๙๗๔๐๖ น.ส.เอื อการย์  เอื อสุขพันธ์ปราณี  
            ๔๐๗ น.ส.จิตตราพร  บุญมา
๑๑๐๐๕๐๐๙๖๕๐๙๖๔๐๘ น.ส.จิรชยา  นฤขัตรพิชัย
๑๗๔๙๙๐๐๒๘๑๑๑๑๔๐๙ น.ส.จิราพร  บุญพิศิษฐ์สกุล
๑๑๐๐๕๐๑๑๐๑๗๖๑๔๑๐ น.ส.จุฑาทิพย์  มณีใส
๑๑๖๐๑๐๐๓๔๐๒๓๔๔๑๑ น.ส.ชนิดา  ด้วงคง
๑๑๐๓๗๐๐๐๔๖๘๔๔๔๑๒ น.ส.ณฤทัย  ฤทธ์ิมาก
๑๑๐๐๕๐๑๐๒๙๕๔๘๔๑๓ น.ส.ธนพร  ตุลยนิษก์
๑๑๐๓๐๐๐๐๓๑๔๓๗๔๑๔ น.ส.ธนวันต์  พ่ึงเจียม
๑๑๐๐๕๐๐๖๐๕๘๒๑๔๑๕ น.ส.ธิติยา  กิจบ ารุง
๑๑๐๓๗๐๑๔๓๒๐๖๓๔๑๖ น.ส.ธีร์ธารา  เทศรัตนพันธ์
๑๑๐๐๒๐๐๖๑๘๘๐๓๔๑๗ น.ส.นงลักษณ์  ดีหนู
๑๑๐๓๗๐๐๗๐๘๘๖๓๔๑๘ น.ส.นันท์นภัส  ค ามณี
๑๑๐๐๕๐๐๖๑๘๙๓๑๔๑๙ น.ส.บาจรีย์  โพธ์ิคานิช
๑๓๐๐๑๐๐๑๒๙๐๓๕๔๒๐ น.ส.บุณยวีร์  กาญจนจงกล
๑๑๐๑๔๐๒๑๒๗๓๒๑
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บัญชีรำยละเอียดกำรบรรจุบุคคลพลเรือนเข้ำรับรำชกำร

๔๒๑ น.ส.เบญจมาศ  ซอยรัมย์
๑๓๑๑๐๐๐๑๖๖๔๑๐๔๒๒ น.ส.ปริศญา  คูหามุข
๑๑๐๐๕๐๐๗๖๔๕๓๘๔๒๓ น.ส.ปวิชญา  ปานวงค์
๑๑๐๐๗๐๑๘๔๗๐๓๑๔๒๔ น.ส.ปุษยาภัทร  พิมพ์พืชน์
๑๑๖๐๑๐๐๓๘๗๘๑๘๔๒๕ น.ส.ระพีพรรณ  น้อยตั ง
๑๑๐๐๕๐๑๓๗๙๒๒๑๔๒๖ น.ส.วรรณพร  มีสุข
๑๑๓๙๖๐๐๐๙๙๐๘๙๔๒๗ น.ส.วรัชฎามณี  วิวัฒน์สวัสด์ิ
๑๑๐๐๗๐๑๑๘๑๘๐๗๔๒๘ น.ส.ศิรประภา  ไชยศีรษะ
๑๓๓๐๙๐๐๓๒๔๕๖๘๔๒๙ น.ส.ศิระวรรณ  บัวศรี
๑๑๐๒๗๐๐๑๕๘๓๓๑๔๓๐ น.ส.สุธาทิพย์  ยินดีวงษ์
๑๑๐๐๕๐๐๔๗๒๒๒๗๔๓๑ น.ส.สุธินี  กิมกง
๑๗๐๙๙๐๑๓๐๑๔๑๘๔๓๒ น.ส.โสรยา  โปราณานนท์
๑๑๐๑๔๐๒๐๘๔๖๘๑๔๓๓ น.ส.อรปรียา  มานกาเซ็ม
๑๑๐๒๗๐๐๕๔๔๑๙๓


