




(กรณีไม่มีชอืในประกาศฯ) 
 

แบบคํารอ้งขอเปนผู้สมัครเขา้รบัการสรรหาและเลือกสรร 
เพือจดัจา้งเปนพนักงานราชการทัวไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 

*************************** 

       เขยีนท.ี............................................................... 
        วนัที.............. เดือน............................ พ.ศ. .................. 

เรยน ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือจดัจา้งเปนพนักงานราชการทัวไป 
 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 

  ด้วยข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).............................................................................................................. 
เลขประจาํตัวประชาชน ---- หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
ได้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรเพือจดัจา้งเปนพนักงานราชการทัวไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  
และได้ชาํระเงนค่าสมัครสอบแล้ว โดยได้รบัเลขชาํระเงน (เลขทีอ้างอิง ๑) คือ............................................................
แต่ปรากฏว่าไม่มีชอืเปนผู้สมัครตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ ลงวันที         ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
จงึขอยืนคํารอ้งต่อคณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ เพือขอเปนผู้สมัครและมีสิทธเิข้ารบัการประเมินความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ในครงันี โดยส่งหลักฐานประกอบมาเพือโปรดพจิารณา ดังนี 
  ๑. หลักฐานการชาํระเงนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
  ๒. สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน พรอ้มรบัรองสําเนา 

  ข้าพเจา้ขอรบัรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารทีแนบมาพรอ้มนีเปนความจรง 
ทุกประการ หากมีการตรวจสอบแล้วข้อความและเอกสารดังกล่าวเปนเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจา้เปนผู้ไม่มีสิทธเิข้ารบั
การประเมินในครงันี และจะไม่ขอเรยกรอ้งสิทธใิด ๆ ทังสิน จงึลงลายมือชอืไว้เปนหลักฐาน 

  จงึเรยนมาเพือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (ลงชอื)..........................................................ผู้ยืนคํารอ้ง 
             (............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ยืนด้วยตนเองที หรอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนของบรษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ถึงกองการ
เจ้าหน้าที กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร
รฐัประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210 ภายใน
วันที 6 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ  

แบบคํารอ้ง ๑ 



(กรณีชอื นามสกุล เลขประจาํตัวประชาชนไมถู่กต้อง) 

แบบคํารอ้งขอแก้ไขข้อมูลและรบัรองตนเองว่าเปนผู้สมัครเขา้รบัการสรรหาและเลือกสรร 
เพือจดัจา้งเปนพนักงานราชการทัวไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 

*************************** 

       เขยีนท.ี............................................................... 
        วนัที.............. เดือน............................ พ.ศ. .................. 

เรยน ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือจดัจา้งเปนพนักงานราชการทัวไป 
 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 

  ด้วยข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).............................................................................................................. 
เลขประจาํตัวประชาชน ---- หมายเลขโทรศัพท์......................................................................
ได้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรเพือจดัจ้างเปนพนักงานราชการทัวไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  
และขา้พเจา้ได้เลขประจาํตัวสอบเลขที.............................................................ตําแหน่ง............................................................... 

  ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครและประกาศรายชือผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีข้อมูล 
ทีไม่ถูกต้อง ขา้พเจา้จงึขอแก้ไขข้อมูลเพือใชเ้ปนหลกัฐานในการเขา้รบัการประเมิน ดังนี 

รายการทีขอแก้ไข ข้อมูลเดิมตามใบสมัคร/ประกาศรายชอื ข้อมูลทีขอแก้ไข 
๑. คํานําหน้านาม   
๒. ชอื   
๓. นามสกุล   
๔. เลขประจาํตัวประชาชน   

โดยส่งหลักฐานประกอบมาเพือโปรดพิจารณา ดังนี 
  ๑. ใบสมัคร (ทีมีเลขประจาํตัวสอบ) 
  ๒. สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน พรอ้มรบัรองสําเนา 

  ข้าพเจา้ขอรบัรองว่า ข้าพเจา้เปนผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรเพือจัดจ้างเปน
พนักงานราชการทัวไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารทีแนบมาพรอ้มนี  
เปนความจรงทุกประการ หากมีการตรวจสอบแล้วข้อความและเอกสารดังกล่าวเปนเท็จ ให้ถือว่าขา้พเจา้เปน         
ผู้ไม่มีสิทธเิขา้รบัการประเมินในครงันี และจะไม่ขอเรยกรอ้งสิทธใิด ๆ ทังสิน จงึลงลายมือชอืไว้เปนหลักฐาน 

  จงึเรยนมาเพือโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (ลงชอื)..........................................................ผู้ยืนคํารอ้ง 
             (............................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ : ยืนด้วยตนเองที หรอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนของบรษัท ไปรษณีย์ไทย จาํกัด ถึงกองการ
เจ้าหน้าที กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคาร
รฐัประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210 ภายใน
วันที 6 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 

แบบคํารอ้ง ๒ 



เอกสารแนบ 1

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ
1 660100001 นางสาว ณัฐกานต์ จรไธสง
2 660100002 นาย คมสัน คันธเนตร
3 660100003 นาย กิติศักด์ิ คุ้มแก้ว
4 660100004 นางสาว สุวลี ฟูทอง
5 660100005 นางสาว พิมพ์ชญา เมืองงาม
6 660100006 นางสาว ชนินันท์ น้อยม่ิง
7 660100007 นางสาว รุง่ฑิวา สุวรรณยศ
8 660100008 นางสาว มลตรา อสงไขย
9 660100009 นางสาว มนต์ฑาทพิย์ อุปมัย

10 660100010 นางสาว เมธาพร บุญสุข
11 660100011 นาย มงคล ศรศัีกด์ิ
12 660100012 นางสาว จารุวรรณ รุง่แจง้
13 660100013 นางสาว ปยิวราลักษณ์ หนองนงค์
14 660100014 นางสาว พจวรรณ์ เจรญิวัลย์
15 660100015 นางสาว อัจจมิา บุตรชาร ี
16 660100016 นางสาว วรากาญจน์ สุนันต๊ะ
17 660100017 นาย ศุภชยั บุญคง
18 660100018 นางสาว ภารดี จรีะธรรมเสถียร
19 660100019 นางสาว ปราณปรยีา อินผูก
20 660100020 นางสาว กาญจนา ปรชัญาโณทยั
21 660100021 นางสาว ศรวณีย์ พิมพ์ชยั
22 660100022 นาย ศรรกฏิยพงศ์ ฟูเต็มวงศ์
23 660100023 นางสาว เนตรนภา ก๋าวชิยั
24 660100024 นาย ประวชิ เพ็ชรโย
25 660100025 นางสาว นาฎลดา ดาลาด
26 660100026 นางสาว ทชิานันท์ แก้วเทพ
27 660100027 นางสาว สุรญัชนา ศุภโกศล
28 660100028 นางสาว วมิลรตัน์ สุวรรณละออง

ชือ่ - สกุล

รายชือ่ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจดัจา้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ต าแหน่งนักทรพัยากรบุคคล
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ลงวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

หน้าที่ 1 จาก 13



เอกสารแนบ 1

29 660100029 นางสาว จรินันท์ มะลิแก้ว
30 660100030 นาย พิจกัษณ์ ทวคุีณ
31 660100031 นางสาว เจอืจนัทน์ เกษมสินธุ์
32 660100032 นางสาว พิชชาอร นันทะชมภู
33 660100033 นางสาว ศิวมิล พรมศร ี
34 660100034 นาย ปยิณัฐพศุตม์ ผิวขม
35 660100035 นางสาว สุธดิา ปานะพรม
36 660100036 นางสาว ชนันดา บัวลา
37 660100037 นางสาว อภิชญา พรมมินทร์
38 660100038 นางสาว วจิติรา สมสอน
39 660100039 นางสาว กนกวรรณ นามขุน
40 660100040 นาย ภานุพงศ์ พนมเขต
41 660100041 นางสาว อัญฌิษา มาสุอิ
42 660100042 นางสาว มลิวัลย์ พรมลี
43 660100043 นางสาว สุจติรา วถีิ
44 660100044 นางสาว สิรปิระภา โทณะกุล
45 660100045 นางสาว กัลยรตัน์ สมวงค์
46 660100046 นางสาว ปวชิญา เครอืบุญมา
47 660100047 นางสาว วราภรณ์ ปงผาบ
48 660100048 นาย มะยูนัย บือโต
49 660100049 นางสาว นุสรา เครอืกิจ
50 660100050 นางสาว ศศอร ศิรบิวรภัทร
51 660100051 นางสาว อรอนงค์ ค ากันหา
52 660100052 นาย จกัรวุธ พุทธขิณ
53 660100053 นางสาว ธญัญาศิร ิ ทองสุข
54 660100054 นางสาว อภิญญา บัวละวงค์
55 660100055 นาง แก้วอัมพร พรหมมา
56 660100056 นางสาว พิชญ์ไพลินทร์ แรมสุข
57 660100057 นางสาว พิมพ์ชนก สายวรีะกุล
58 660100058 นางสาว สุฑามาศ จนัทรมี์
59 660100059 นางสาว อัมพวรรณ รุง่เรอืง
60 660100060 นางสาว ชุติมา มะลัยทอง
61 660100061 นางสาว ชลิตา ศักด์ิเรว็
62 660100062 นางสาว ปยิะฉัตร บุญกร

หน้าที่ 2 จาก 13



เอกสารแนบ 1

63 660100063 นางสาว ธดิารตัน์  ขัดทาน
64 660100064 นาย ปรชีา สายบุตร
65 660100065 นางสาว สุกฤตา บุญโสภา
66 660100066 นางสาว อาภาวดี ทบัสิรกัษ์
67 660100067 นางสาว อภิสมัย พุฒตาลดง
68 660100068 นางสาว สุชาวดี วงษ์ภักดี
69 660100069 นางสาว กมลวรรณ วงค์ขัน
70 660100070 นางสาว พรพิมล โพธิข์ี
71 660100071 นาย ณัฐนันท์ ปญัญาบุตร
72 660100072 นางสาว สุดารตัน์ หนูศรแีก้ว
73 660100073 นางสาว นิชาภา จนัทรพ์รหม
74 660100074 นาย คชรตัน์ อุ่นกาศ
75 660100075 นางสาว กมลรตัน์ สนิทพจน์
76 660100076 นางสาว ธนาภรณ์ จูเกษม
77 660100077 นางสาว สิรนิยา บุญยนื
78 660100078 นางสาว เนตรนภา ค าชาลี
79 660100079 นางสาว กรองกาญจน์ บรรจง
80 660100080 นางสาว ชลธยิากร มะไฟ
81 660100081 นางสาว จนิตนา เมืองสุวรรณ์
82 660100082 นาย บารมี ติตถะสิร ิ
83 660100083 นางสาว สุพัชรา ชุมเสนา
84 660100084 นางสาว ณภัคมนต์ โตไทยะ
85 660100085 นาย อนันตภมิู ทองรกัษ์
86 660100086 นาย นนทชั ปญัญาธนาธร
87 660100087 นาย เอกพันธ ์ บุญรมย์
88 660100088 นางสาว ธารทพิย์ อุ่นกาศ
89 660100089 นางสาว สุพิชฌาย์ ทองสุก
90 660100090 นาง ชนิดา นวไชยเสนา
91 660100091 นางสาว อัจฉราภรณ์ มะโนนึก
92 660100092 นางสาว กานต์ธดิา มามะ
93 660100093 นางสาว วภิาวรรณ สิงห์ปลอด
94 660100094 นาย พิพัฒน์ เชีย่วชาญ
95 660100095 นาย ศรณัยู สนิทไชย
96 660100096 นางสาว วลิาวัลย์ ฝั้ นค าปวง

หน้าที่ 3 จาก 13



เอกสารแนบ 1

97 660100097 นาย คณุตม์ดิฐ วรโชติเจนวทิย์
98 660100098 นางสาว ขวัญสุดา เจรญิศร ี
99 660100099 นางสาว นงค์ลักษณ์ บุญทนั

100 660100100 นางสาว รุง่เจรญิศร ี บรสุิทธิ์
101 660100101 นาย ภัทรวรรธน์ ทรพัยอิ์นทร์
102 660100102 นาย ชนะกุล ศรวีะรมย์
103 660100103 นาย ศุภกฤต? จนัทวารา?

104 660100104 นางสาว วันวลิน ตันติสุทธวิงษ์
105 660100105 นางสาว พัชราภรณ์ สุขใจ
106 660100106 นางสาว ชลดา แสนนาวา
107 660100107 นางสาว จริาภรณ์ นาเมืองรกัษ์
108 660100108 นางสาว อัจราพร ทองทบั
109 660100109 นาย เอกราช จติพิภพ
110 660100110 นาย บัณฑิต ฟักสุข
111 660100111 นางสาว วกิานดา โนนไธสง
112 660100112 นางสาว นภศร คชพรม
113 660100113 นาย พงศธร ค าเสน
114 660100114 นางสาว วรศิรา พลรกัษ์
115 660100115 นางสาว ชลธชิา ศิรบูิรณ์
116 660100116 นางสาว วัชร ี ตาปราบ
117 660100117 นาย กิตติวัฒน์ นุชสุข
118 660100118 นางสาว เบญจมาศ พงษ์จ าปา
119 660100119 นางสาว พรพระพาย เดชาถิรคุณ
120 660100120 นางสาว ศศิปวรี ์ สุภัทรศิรกุิล
121 660100121 นางสาว อรพินท์ สีลาน
122 660100122 นางสาว ญาสุมินต์ นาคยอ้ย
123 660100123 นางสาว วนัสนันท์ เดชอุปการ
124 660100124 นางสาว ดามิยา สวัสดี
125 660100125 นางสาว ทศันีย์ บุตรนาม
126 660100126 นางสาว รสสุคนธ์ บุญจนัทร์
127 660100127 นางสาว ชรนิทรท์พิย์ ซง่สกุลชยั
128 660100128 นาง ณัชชา วทิยาขาว
129 660100129 นางสาว ชไมพร เชือ้แดง
130 660100130 นางสาว อุมาพร บุญล้น
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131 660100131 นาย เอกชยั จนัต๊ะวัง
132 660100132 นางสาว จนัทริา เลาวะ
133 660100133 นาย ปรมิน ตุ้มทอง
134 660100134 นางสาว จนิตนา บุราไกร
135 660100135 นางสาว จติรานุช อังคณาวรานนท์
136 660100136 นาย พงศกร ขืนเขียว
137 660100137 นางสาว ปุณยนุช อาดยอ่แฮ
138 660100138 นางสาว ชุติมณฑน์ พัฒนพันธ์
139 660100139 นางสาว เมรษิา กาศมณี
140 660100140 นางสาว นันทภรณ์ แสนค าฟู
141 660100141 นางสาว ชลดา สอหมัน
142 660100142 นางสาว อรวรรณ ซอ้นศร ี
143 660100143 นาย ธนภัทร บัวเงนิ
144 660100144 นาย สิรภพ ทาสุคนธ์
145 660100145 นางสาว ภัคธดิา สหชยัวริยิกุล
146 660100146 นางสาว กฤษญากร ศรนุีเสน
147 660100147 นางสาว นิภาพร ค าอ่อน
148 660100148 นางสาว รุจริา เข็มปญัญา
149 660100149 นางสาว ภักด์ิพานิตตา โอบอ้วนกีรติ
150 660100150 นาย เอกพงษ์ เพ่ิมพูล
151 660100151 นางสาว ปาณิสรา กระต่ายทอง
152 660100152 นางสาว นิตยา หลานวงค์
153 660100153 นาย กีรตาพันธ์ สระแก้ว
154 660100154 นางสาว สิรามล มีทองแสน
155 660100155 นางสาว พรหทยั ไชยเดือน
156 660100156 ว่าที่ร.ต. บุพรตัน์ กาตาบุตร
157 660100157 นาย วรพล ไพศาลสุขะกุล
158 660100158 นางสาว กมลชนก ฟักสวัสด์ิ
159 660100159 นาย ณัฐภัทร ทรงชยักุล
160 660100160 นางสาว จนิต์จุฑา สายบท
161 660100161 นาย ชยุตพงศ์ ฤทธิม์นตร ี
162 660100162 นางสาว ปารณีย์ ศรสีง่า
163 660100163 นาย พุฒิเมธ ขุนนนท์
164 660100164 นางสาว ภัทรานิษฐ์ นิสลา
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165 660100165 นางสาว รุง่รดา  ครองยุติ
166 660100166 นางสาว ทพิานัน ไข่แก้ว
167 660100167 นางสาว สโรศิณีย์ เบรตันกุล
168 660100168 นางสาว ปาลประภา ใหลเจรญิ
169 660100169 นางสาว ธญัญาทพิย์ จกัรบุญมา
170 660100170 นางสาว ลลดา เจรญิภัทราวุฒิ
171 660100171 นางสาว อมรรตัน์ ม่วงมิตร
172 660100172 นางสาว ขวัญนภา ค ากระจาย
173 660100173 นาย สีหพล อินทรกั์บจนัทร์
174 660100174 นางสาว ภัทธริา แสง?รม่?โพธิไ์ทร?

175 660100175 นางสาว มนทริา ค าเสน
176 660100176 นางสาว นลิตา โยธี
177 660100177 นางสาว รุนณีย์ ชนิพันธ์
178 660100178 นางสาว ภรรณภัสษา ศรสีมุทร
179 660100179 นางสาว ประภาพร ใจวรรณ
180 660100180 นางสาว จนัทกานต์ สิงห์สทา้นทั่วทศิ
181 660100181 นางสาว กัลยา เหล่าราช
182 660100182 นางสาว นารนิ แน่นดี
183 660100183 นางสาว อินทภุา กุดหอม
184 660100184 นางสาว คณิศร สมคิด
185 660100185 ว่าที่ ร.ต.หญิง วันวสิา นาตัน
186 660100186 ว่าที่รอ้ยตร ี กัญญารตัน์ สุรวิงษ์
187 660100187 นางสาว ศิรพิร ผกากอง
188 660100188 นางสาว อุมาพร พันธุคุ้์มเก่า
189 660100189 นางสาว ปยิะธดิา แสนเสาร์
190 660100190 นางสาว สุภิสรา ปิ่ นปก
191 660100191 นาย พดด้วง จ าปาทอง
192 660100192 นางสาว เนซา่ ไชยมานะ
193 660100193 นางสาว นิติพร ภาพสิงห์
194 660100194 นางสาว สราวรรณ วราพุฒ
195 660100195 นางสาว ณัฐสุดา พูลทองค า
196 660100196 นางสาว ชญาณภัส สัสสินทร
197 660100197 นางสาว ณัฏฐน์าร ี สิทธริกัษ์
198 660100198 นางสาว จติิญา จนัดาโคต
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199 660100199 นางสาว ทกัศินา นิมิตร
200 660100200 นางสาว อรสา สัตยานุรกัษ์
201 660100201 นางสาว โนฮาปซีะห์ สาแลแม
202 660100202 นางสาว กนกวรรณ จติรา
203 660100203 นางสาว ศิรขิวัญ สายสุด
204 660100204 นางสาว ปทติตา ก้านเกษ
205 660100205 นางสาว ปานชวีา ชมภพ้ืูน
206 660100206 นาย สุรชยั ถมปดั
207 660100207 นาง พิชญาดา งานไว
208 660100208 นางสาว ฐติารยี์ ลาทนุ
209 660100209 นาย ธนะสรรค์ อุดมกูล
210 660100210 นางสาว ภัณฑิรา พรมมา
211 660100211 นางสาว ศิรลัิกษณ์ อุปนันไชย
212 660100212 นางสาว ธวัลรตัน์ ทองค า
213 660100213 นาย จกัรกฤษ ศรยีาใจ
214 660100214 นางสาว ศิโรรตัน์ อินทะเก๋ียง
215 660100215 นางสาว ภัทธยิา โสภาจนัทร์
216 660100216 นาง วรนิทรภั์ค ทาปลูก
217 660100217 นาย กชกร แก้วดี
218 660100218 นาย นวคุณ ผลชืน่
219 660100219 นาย ผดุงศักด์ิ โค้วศิร ิ
220 660100220 นางสาว นวกฏชมนฑ์ พัฒนเจรญิสกุล
221 660100221 นางสาว ศุภกานต์ ภทูองใบ
222 660100222 นาย เมธวัฒน์ ส าเภา
223 660100223 นาย ศุภณัฐ ศรสุีราช
224 660100224 นางสาว อัจฉรยีา สง่าดี
225 660100225 นาย ศิรศัิกด์ิ บุญทศ
226 660100226 นางสาว พัทธยา อุ่นชยั
227 660100227 นางสาว พิมพ์ขวัญ นาทสิีรกุิล
228 660100228 นางสาว สุพัตรา ธนะกลม
229 660100229 นางสาว อธติิยา คมใน
230 660100230 นางสาว วรวรรณ สอดทรพัย์
231 660100231 นางสาว สุมาลี อาญาเมือง
232 660100232 นาย วรีพล สิมพิลา
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233 660100233 นางสาว เขมจริา พิไลกุล
234 660100234 นาง เจนจริา วันศร ี
235 660100235 นางสาว ศรสุีดา มีชยั
236 660100236 นางสาว กัญณกร ก าหอม
237 660100237 นางสาว ฐติิมา สอนดี
238 660100238 นาย พงศ์ศิร ิ บ ารุงวงศ์
239 660100239 นางสาว พัชรกัญญ์ ธวิงศ์ษา
240 660100240 นางสาว มนสิชา ตันอุ่นเดช
241 660100241 นางสาว จดิาภา เลาหวนิช
242 660100242 นางสาว พรรณพิลาศ จติใจ
243 660100243 นางสาว สุพรรณี เรยีงบุญ
244 660100244 นางสาว นกยูง วเิศษกูล
245 660100245 นางสาว ณิชากร แหยมเกิด
246 660100246 นางสาว จสิรตา ไชยวรรณ
247 660100247 นาย ปฤทธา ระดาพงษ์
248 660100248 นาย เกรยีงไกร เชือ้ค าฮด
249 660100249 นาย กฤตยติ์กานต์ ขวัญหวัญ
250 660100250 นางสาว สิรภัิทร์ แสวงศร ี
251 660100251 นาย ชนกนันท์ พลอาทติย์
252 660100252 นางสาว นิรยา วงค์บุญจนัทร์
253 660100253 นางสาว ไลอานา เจะสนิ
254 660100254 นางสาว วลิาวัลย์ อินทรแ์ก้ว
255 660100255 นาย กิตติทศันื อินต๊ะวงค์
256 660100256 นางสาว สลิลทพิย์ อินธมิาศ
257 660100257 นางสาว สุพัตรา แก้วหนู
258 660100258 นาย ปวรศิ ศิรพิยคัฆ์
259 660100259 นาง มณีวรรณ นามนาง
260 660100260 นางสาว ณิชากร จริะกิจ
261 660100261 นางสาว จุฬาลักษณ์ ผงธลีุ
262 660100262 นางสาว วนิิดา บุญมาก
263 660100263 นางสาว สุทธดิา พันธจ์ าปา
264 660100264 นางสาว อัญชสิา ทองดี
265 660100265 นางสาว กัญญ์ณิศา ปทัมลี
266 660100266 นาย สินประสงค์ หาขุนทด
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267 660100267 นางสาว รนิลณี วงค์พุทธค า
268 660100268 นางสาว บุณยดา สูงติวงค์
269 660100269 นางสาว สุชริาภรณ์ สุนทรภักด์ิ
270 660100270 นางสาว สุพรรษา สุเทศ
271 660100271 นาย วรีะยุทธ เฉิดสถิตย์
272 660100272 นางสาว อนัญพร ขุมเพชร
273 660100273 นาย ศรณัยร์ชั แก้วค าลา
274 660100274 นางสาว ปรณีาพรรณ สงยาง
275 660100275 นางสาว วไิลวรรณ อภัยพงค์
276 660100276 นาย ธรรมนูญ พงษ์บุตร
277 660100277 นางสาว เจนจริา พุฒภงูา
278 660100278 นางสาว ธญัลักษณ์ เหลาสาร
279 660100279 นางสาว รชัมาร ี พรวชิกุล
280 660100280 นางสาว มนัสนันท์ อ้นคง
281 660100281 นางสาว มณีวรรณ พูลไชย
282 660100282 นาย ทฆัิมพร มาศิร ิ
283 660100283 นางสาว รุง่อรุณ วงษ์สิงห์แก้ว
284 660100284 นางสาว อุลัยลักษณ์ อุ่นทะยา
285 660100285 นางสาว สุปราณี มีสง่า
286 660100286 นางสาว อารรีตัน์ วงษ์ชาลี
287 660100287 นางสาว กิลิตา พรมลักษ์
288 660100288 นางสาว ปทติตา บุญคล้าย
289 660100289 นางสาว ชญัญาทพิย์ ธรีโรจน์ชาลี
290 660100290 นางสาว จุฑารตัน์ พันธมุา
291 660100291 นางสาว กชกร สามารถ
292 660100292 นางสาว พิมพา สายวรีะกุล
293 660100293 นางสาว วรรณภา ทองศร ี
294 660100294 นางสาว อารยีา การดี
295 660100295 นางสาว ศจติตรา ชมภศูร ี
296 660100296 นางสาว โฉมสุดา แหวนเพ็ชร
297 660100297 นาย อภิบาล อภิบาลแบ
298 660100298 นาย สุรนิทร์ มิตยา
299 660100299 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อินตะยศ
300 660100300 นางสาว กัญญาพัชร รตันพันธุ์
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301 660100301 นางสาว พนิดา เพชรไพร
302 660100302 นางสาว พิชชานันท์ บุญครอง
303 660100303 นางสาว จรญิญา มูลคร
304 660100304 นางสาว รตันา กาลจกัร
305 660100305 นางสาว ปยินาถ สุตตะระ
306 660100306 นางสาว สุภัทรดิา โคตรพรหม
307 660100307 นางสาว วนิดา บุษบงค์
308 660100308 นาย ปติิภาคย์ สุพรรณ
309 660100309 นางสาว เจติญา ฟูเถ้ิม
310 660100310 นาย ชวนันท์ เกิดกูล
311 660100311 นาย ธนทตั ชว่งโชติ
312 660100312 นางสาว ปรารถนา สุรยิา
313 660100313 นางสาว มินลดาห์ หมัดและ
314 660100314 นางสาว กาญจน์รชัฎ์ รตันขวัญ
315 660100315 นางสาว รชันีกร ศรรีาตร ี
316 660100316 นางสาว สุกัญญา สมแก้ว
317 660100317 นางสาว ไพรนิทร์ ไชยชาติ
318 660100318 นางสาว ปทัมาวรรณ โสดก
319 660100319 นางสาว อารยีา จนัทเนตร
320 660100320 นาย สุบิน จนัทรว์ัน
321 660100321 นางสาว มานิตา สายสร
322 660100322 นาง วันวสิาข์ อุดกันทา
323 660100323 นางสาว มารษิา พรมเทพ
324 660100324 นางสาว คนึงนุช ไพบูลย์
325 660100325 นาย รชัชานนท์ แสนอ่อน
326 660100326 นางสาว พยอม เจรญิรตัน์
327 660100327 นาย ชุติเดช ศิรมิงคล
328 660100328 นางสาว จติรลดา คอนมะลา
329 660100329 ว่าที่ ร.ต.หญิง กชกร ศิรสูิตร
330 660100330 นาย สุรบดี มะลิทอง
331 660100331 นางสาว ภาวดี ละครชยั
332 660100332 นางสาว นิตยา ลาภสาร
333 660100333 นางสาว ณัฐพร วงศ์เรอืน
334 660100334 นางสาว จารุณี วันดี
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335 660100335 นางสาว นิศารตัน์ ต้ังฤทยัวรรณ
336 660100336 นางสาว ทวิาพร ศรทีอง
337 660100337 นางสาว คณัสนันท์ จนิะรกัษ์
338 660100338 นาย ธนาพล เลิศวุฒิกุล
339 660100339 นางสาว กัญญาณี ม่ังมี
340 660100340 นาย ชาญชยั ไกรวเิศษ
341 660100341 นางสาว สิราวรรณ ยามี
342 660100342 นางสาว ธญัชนก หน่วยเดชา
343 660100343 นางสาว กัลยาณี สายสินธ์
344 660100344 ว่าที่ ร.ต. อรรถพล ชยัพราหมณ์
345 660100345 นางสาว ศรสุีดา สมบูรณ์
346 660100346 นาย ธนากร สุวรรณชาติ
347 660100347 ว่าที่ร.ต.หญิง กรรณญาณัฐษ์ จนัทชิยั
348 660100348 นาย ภมิูนทร์ ทนับุญ
349 660100349 นางสาว มนัสนันท์ เลิศศิร ิ
350 660100350 นางสาว ฉัฎษ์ณิภาเพ็ญ ผ่องแผ้ว
351 660100351 นางสาว นัชชา แสนทวสุีข
352 660100352 นางสาว อรทยั กันทะยอด
353 660100353 นางสาว กชพร สาวลุิน
354 660100354 นาย สุชยัวัฒน์ ม่ันใจ
355 660100355 นางสาว ศุภนิดา ไพบูลพิมพ์
356 660100356 นางสาว รตัติยากร ชาวส้าน
357 660100357 นาย เขตต์กาญจน์ เจรญิทอง
358 660100358 นางสาว มณีพร สายชาลี
359 660100359 นางสาว ชมพูนุช คงตน
360 660100360 นางสาว ทศันีย์ พรรรณาภพ
361 660100361 นาย เดโช ค าสุข
362 660100362 นาง เกตวลี ค าศร ี
363 660100363 นางสาว อรวรรณ กันทะว ี
364 660100364 นาย สหัสวรรษ จกัรห์รดั
365 660100365 นาย ชนิวัตร ชยัภา
366 660100366 นาย โกเศรษฐ์ ชยัพันธ์
367 660100367 นางสาว สิรยิากร ราชบัณฑิต
368 660100368 นาย ฌานธติิ ฐปนภานุ
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369 660100369 นางสาว นัยนา พรดี
370 660100370 นางสาว ซตีีฮายา บินแวหะมะ
371 660100371 นาย ชชัวาลย์ ประภาสุทธกุิล
372 660100372 นางสาว สุทธกิานต์ รม่โพธิ์
373 660100373 นางสาว พุธติา สาวทรพัย์
374 660100374 นางสาว อมรรตัน์ พรมเนตร
375 660100375 นางสาว พรทพิย์ อู่ทอง
376 660100376 นางสาว ภัสสร โสมเพ็ชร
377 660100377 นางสาว ทรรศนพร ประคองใจ
378 660100378 นางสาว วรรฤดี ลาวัลย์
379 660100379 นางสาว  จรยิา วรสุ?ทธิ?์
380 660100380 นาย พชกร มหัทธนวาณิชกุล
381 660100381 นางสาว สุมาลี ตามบุญ
382 660100382 นางสาว สุพิชญา พวงพันธ์
383 660100383 นาย สุทวิัส สอนศร ี
384 660100384 นาย เจษฎา  สุขรรีมัย์
385 660100385 นางสาว สุภาสิร ิ วาลมูลตร ี
386 660100386 นางสาว ศิรยิาภรณ์ มูลเพ็ญ
387 660100387 นางสาว ณัฐธมณท์ รตันวงศ์ณัฐกร
388 660100388 นาย สุธนพนช์ บุญนาค
389 660100389 นางสาว วาสนา พิมมะทะ
390 660100390 นางสาว วชิชุดา จัว่จนัทกึ
391 660100391 นางสาว ษรทนินรชัต์ เหมนิรชัต์ชภัค
392 660100392 นางสาว จรีนันท์ สลับศร ี
393 660100393 ว่าที่ ร.ต. อดิศร หม่ันคิด
394 660100394 นางสาว ปุณยนุช ปุณประวัติ
395 660100395 นางสาว จริวรรณ กีฬา
396 660100396 นางสาว ชลิดา ใจกลม
397 660100397 นางสาว สุวรรณรตัน์ บุตรเอ้ือ
398 660100398 นางสาว รตันาภรณ์ อารเีอ้ือ
399 660100399 นางสาว กาญจนา ตอนศร ี
400 660100400 นางสาว นัฐกานต์ บุญเนตร์
401 660100401 นาย ศรณัยพั์ชร์ สุขแสงดาว
402 660100402 นางสาว ชลิดา บุญโต
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403 660100403 นางสาว อัญยมณี กิงโพธิ
404 660100404 นาย อนุวัตร สองเมือง
405 660100405 นาย ชยานันท์ ลีลารุง่ฤดี
406 660100406 นางสาว กาญจนา อนุสนธ์
407 660100407 นาย วรชั จนัทรคํ์าตา
408 660100408 นางสาว วรญญา ขัติยะราช
409 660100409 นาย ชลนที จนัทรอิ์นตา
410 660100410 นางสาว สุชาดา ศรหาวงศ์
411 660100411 นาย วระศักดิ จนิดาอินทร์
412 660100412 นางสาว ลลิตา ชมรส
413 660100413 นาย ธนวัฒน์ ธานี
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ
1 660200001 นาย ธโนดม วไิลพันธุ์
2 660200002 นางสาว โชติกา ทองประเสรฐิสุข
3 660200003 นาย กนกพิชชา วงค์ค า
4 660200004 นางสาว สุพรรษา สุ่มเพชร
5 660200005 นาย นายพุฒิพงษ์ พรมเสน
6 660200006 นาย กาญจน์ธนัศ กองทอง
7 660200007 นางสาว ณิชกานต์ ศรสุรนิทร์
8 660200008 นางสาว ณัฐภรณ์ หาญมนตร ี
9 660200009 นางสาว ชนิสรา พัลวัน

10 660200010 นางสาว มูรนี โต๊ะลง
11 660200011 นางสาว นันทธ์นัษฐ์ พรมผาม
12 660200012 นางสาว สุขณิษา ระวชิยั
13 660200013 นางสาว ฐติิมาพร สุทะต้ัง
14 660200014 ว่าที่รอ้ยตร ี ปราณศักดา พิรยิะเมธี
15 660200015 นาย ชยัทตั อ้างอิง
16 660200016 นาย บุณยกฤต สะอาด
17 660200017 นางสาว  สมาพร  สอนคะ
18 660200018 นางสาว เนติลักษณ์ วุฒิจนัทร์
19 660200019 นางสาว สุภาภรณ์ น่ิมพลับ
20 660200020 นางสาว ดาอัยน่า เทพคุณ
21 660200021 นางสาว รตันาภรณ์ พรมฤทธิ์
22 660200022 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ นัยนานนท์
23 660200023 นางสาว ภัทรวดี มีชยั
24 660200024 นางสาว กรองจติต์ เนืองเฉลิม
25 660200025 นาย ด ารงค์ ทองเจาะ
26 660200026 นางสาว พิมพ์นารา อินตารกัษา
27 660200027 นาย สุธิ เหล็กดี
28 660200028 นางสาว พิมพ์วภิา มัยวสัิย

รายชือ่ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจดัจา้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ต าแหน่งนักส่งเสรมิการพัฒนาชุมชน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ลงวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

ชือ่ - สกุล
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29 660200029 นางสาว ณัศวรา ทองเถ่ือน 
30 660200030 นาย ไพรวรรณ์ ศรภีา
31 660200031 นาย กิตติศักด์ิ มีศิร ิ
32 660200032 นางสาว อันชลี วเิศษพันธ์
33 660200033 นางสาว พิชญ์สินี ฉ่ิงทองค า
34 660200034 นาง กิตติยา แก้วนพคุณ
35 660200035 นางสาว อโณทยั รกัเอียด
36 660200036 นางสาว ภัทรา สิงจานุสงค์
37 660200037 ว่าที่รอ้ยตร ี พัสกร คุณารกัษ์
38 660200038 นางสาว สุปวณ์ี มีบุญ
39 660200039 นาย ธรีวุฒน์ เฮงสวัสด์ิ
40 660200040 นาย ณัฐวุฒิ คล้ายศิร ิ
41 660200041 นางสาว สุภาวรรณ พิมพ์จนัทร์
42 660200042 นางสาว โสรญา เพชรสังข์
43 660200043 นางสาว กนิษฐา ผ่านแสนเสาร์
44 660200044 นางสาว ปารฉัิตร มุ่งธญัญา
45 660200045 นางสาว อรสิรา โสหุรตัน์
46 660200046 นางสาว มนัสดา เรอืงดี
47 660200047 นาย เฉลียว บัวสม
48 660200048 นางสาว กนกวรรณ ปนัทนั
49 660200049 นาย อัซนาว ี รมัมะมุด
50 660200050 นางสาว จริชัญา ทองสุก
51 660200051 นาย สิรพิงศ์ รกัษ์ธรรมเสมอ
52 660200052 นางสาว ประภัสสร เผือแก้ว
53 660200053 นาย ธนกฤต ชุม่มงคล
54 660200054 นางสาว ดวงกมล จงทวเีกียรติ
55 660200055 นาย ณัฐธวัฒน์ สุดสม
56 660200056 นางสาว เมษา บรวิงษ์
57 660200057 นางสาว นลินี ปรางทบัทมิ
58 660200058 นางสาว นุชนาฎ ราชรกัษ์
59 660200059 นางสาว ศรุตา ประดับสุข
60 660200060 นางสาว ศศิธร ล้ิมอารยี์
61 660200061 นางสาว ภัทรวดี ภัทรพงศ์พันธ์
62 660200062 นางสาว นัญฆณา ถ่ินนาราม
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63 660200063 นางสาว สุทารตัน์ สุรฉิาย
64 660200064 นางสาว ฉันทนา รสใจ
65 660200065 นางสาว ปณิตา อินทรวรรณ
66 660200066 นางสาว อุทมุพร หาญฉวะ
67 660200067 นางสาว นรศิรา สามี
68 660200068 นาย ณัฐวัฒน์ ศรพูีล
69 660200069 นางสาว มนัญญา เชือ้นพคุณ
70 660200070 นาย ทรงวุฒิ บัวเผ่ือน
71 660200071 นาย อรญิญภา ใจแสน
72 660200072 นางสาว สัณห์สมร ศิรสิ าราญ
73 660200073 นางสาว ฝนทพิย์ พรหมแก้ว
74 660200074 นางสาว กัญญาภัทร สุถาลา
75 660200075 นาย ทตัพงศ์ เศวตสุรยิานนท์
76 660200076 นางสาว ณัชชา ฮีมินกูล
77 660200077 นาย สุขสันต์ เจรญิสุวรรณ
78 660200078 นาย เลอพงศ์ เจรญิสุข
79 660200079 นางสาว กัญญาณัฐ ปานเพชร
80 660200080 นางสาว รพีพรรณ ชืน่ชม
81 660200081 นางสาว ซูไรดา สะนิ
82 660200082 นาย กรชิชานน เมธางกูร
83 660200083 นาย พิชยะ เลิศพิพัฒนสกุล
84 660200084 นางสาว ญาดา กิจพัฒนกุล
85 660200085 นางสาว ปทัมา เกตุเขียว
86 660200086 นางสาว จุฑาภรณ์ พูลสวัสด์ิ
87 660200087 นางสาว ลัทธมิา สุทมาส
88 660200088 นางสาว ธมลวรรณ เกทารงั
89 660200089 นางสาว ญาณัจฉรา มลการนา
90 660200090 นาย กิตติศักด์ิ ทบัทมิเขียว
91 660200091 นางสาว พรรณวลี อภิวมิลลักษณ์
92 660200092 นางสาว ไพลิน ทองสอดแสง
93 660200093 นางสาว วรศิรา ใจฉลาด
94 660200094 นางสาว แจม่จติ ก่ิงก้า
95 660200095 นางสาว ณภัสวรรณ นาคแท้
96 660200096 นางสาว ณัฐฏิญาภรณ์ หารุค าจา
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97 660200097 นางสาว พรวภิา สมสา
98 660200098 นางสาว วรรณพร ยาหอม
99 660200099 นางสาว ภัทรวดี ถือทอง

100 660200100 นางสาว จรีวรรณ บรพัินธ์
101 660200101 นางสาว ธนวรรณ สุภาพ
102 660200102 นางสาว มันสลี ฟองสมุทร
103 660200103 นางสาว สุพัชรนิทร์ เกษประทมุ
104 660200104 นาย กันตินันท์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
105 660200105 นาย ศิลา ศรวีัฒนตระกูล
106 660200106 นางสาว พลอยนภา รกัเพ่ือน
107 660200107 นางสาว กัลยสุ์ดา โภคทรพัย์
108 660200108 นางสาว ธญัญลักษณ์ ใสสีสูบ
109 660200109 นางสาว ขนิษฐา ประพรม
110 660200110 นางสาว สุดารตัน์ อะมูล
111 660200111 นาย ณัฐวัตร ศิรธิรรมจกัร
112 660200112 นางสาว นัชชา ใจแข็ง
113 660200113 นางสาว กานต์ธดิา ไทยเก่ง
114 660200114 นางสาว สิรญิญา สุธรรมปา๋
115 660200115 นางสาว วยิาภรณ์ ทรพัยสุ์วรรณ
116 660200116 นาย ธราดล เพ็งแจม่
117 660200117 นางสาว เบญจวรรณ เทยีนทอง
118 660200118 นางสาว นภัทร วรรณทว ี
119 660200119 นางสาว ปวณีา ดีค า
120 660200120 นาย เบญจรตัน์ วงศ์มาลา
121 660200121 นางสาว นุชนาฏ ผุยพรม
122 660200122 นางสาว กนกวรรณ จนัคูเมือง
123 660200123 นางสาว กุลชา เพ็งพงษา
124 660200124 นางสาว กานพลู ทองเล่ียม
125 660200125 ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญาณัฐ อ่ินค า
126 660200126 นางสาว กุลรตัน์ บัวชุม
127 660200127 นางสาว อักษร พรหมบุญแก้ว
128 660200128 นางสาว จติตราภรณ์ ยางเขียว
129 660200129 นางสาว กิติยาภรณ์ เยาวเรศ
130 660200130 นาย วัชรพงศ์ ปุ่มไม้
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131 660200131 นางสาว ธนัชญกร โสใหญ่
132 660200132 นางสาว รุจริา วญิญะกูล
133 660200133 นางสาว ปญัญาพร สะสิกุล
134 660200134 นางสาว จุรรีตัน์ ขันสิงห์
135 660200135 นาย ณรงค์ศักด์ิ รงัค์สุข
136 660200136 นาย สุวทิย์ ล าพุทธา
137 660200137 นางสาว ปาลิตา คล้ายผ้ึง
138 660200138 นาง สิรญิาวรี ์ บุญชยัโย
139 660200139 นางสาว ชณิดาภา ศิรริตัน์
140 660200140 นาย ธนวัต อู่ขลิบ
141 660200141 นางสาว ฐติิมา นันโท
142 660200142 นางสาว รุจริา ภมุรนิทร์
143 660200143 นางสาว ปุณญาดา นวลนาค
144 660200144 นางสาว นวพร กวนัีนทชยั
145 660200145 นางสาว ปวณิอร แสงชาติ
146 660200146 นางสาว บงกช ศรสีวัสด์ิ
147 660200147 นางสาว อรทยั สุวรรณม่ังมี
148 660200148 นางสาว กุลสินี บุญมาก
149 660200149 นางสาว ภารดี พันธุแ์ก้ว
150 660200150 นาย ศักด์ิกฤษณ์ พิมพ์ทอง
151 660200151 นาย ชยันรงณ์ วชิาธรรม
152 660200152 นางสาว สุภาวดี ดาศร ี
153 660200153 นางสาว กัญญาณัฐ อ่ิมเพ็ง
154 660200154 นาย ชาญวชิญ์ ชราชติ
155 660200155 นางสาว จรินันท์ ไวยโพธิ์
156 660200156 นางสาว สุภมณฑน์ สุภชยัพานิชพงศ์
157 660200157 นางสาว น้าหน่ึง   นาขัน
158 660200158 นางสาว อุมาวดี ชาสอน
159 660200159 นางสาว กัญญารตัน์ บุญใหญ่
160 660200160 นาย ณัฐพล ขวัญยนื
161 660200161 นางสาว ศิรมิาศ สืบจากถ่ิน
162 660200162 นางสาว ดวงกมล ส่งแสง
163 660200163 ว่าที่รอ้ยตร ี อภิชยั เจนจบ
164 660200164 นาย วรวุฒิ แสนแก้ว
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165 660200165 นาย ศิวะพร ทศพล
166 660200166 นางสาว อัจฉราภรณ์ ลมสูงเนิน
167 660200167 นางสาว รุง่นภา ธยิญั
168 660200168 นาย นรสิงห์ ปญัญาใส
169 660200169 นางสาว ศรญัญา แก้วปดัตา
170 660200170 นางสาว วภิาดา ลารมิาตย์
171 660200171 นาย ภรภัทร โชคอ านวย
172 660200172 นางสาว พนารตัน์ บินดาโอ๊ะ
173 660200173 นางสาว ปทัมาวนีิ เมฆนิล
174 660200174 นางสาว ทฆัิมพร สารไชย
175 660200175 นางสาว จริาวรรณ คงไพฑูรย์
176 660200176 นางสาว ศิรลัิกษณ์ ชา้งเผือก
177 660200177 นาย ทกัษ์ มากสังข์
178 660200178 นางสาว บุณยาพร วังค าหาญ
179 660200179 นางสาว ปวณีา อยู่ฉัตร
180 660200180 นางสาว ศศิอร ทองอินทร์
181 660200181 นาย เด่น ประดับศร ี
182 660200182 นาย วรีะยุทธ สนศิร ิ
183 660200183 นางสาว กนกลักษณ์ สุนทรแตร
184 660200184 นางสาว รวภิา พวงไสว
185 660200185 นางสาว จรรยา สิทธแิก้ว
186 660200186 นางสาว ปณคพร พลีชมภู
187 660200187 นาย บูรณะพงษ์ บุญประเสรฐิ
188 660200188 นางสาว ภิรญา เสาะแสวง
189 660200189 นาย อุสมัน บินดาโอะ
190 660200190 นางสาว มณฑา เกาะใหญ่
191 660200191 นางสาว จริลดา ส าเนียง
192 660200192 นางสาว กนกวรรณ พูลสุข
193 660200193 นาย อัฐพล พรรณเจรญิ
194 660200194 นางสาว สุทธกิานต์ ใจส าราญ
195 660200195 นาง อ าไพ มีทา
196 660200196 นางสาว ภัชรดิา ลุรงยศ
197 660200197 นางสาว จนิตนา เจรญิยิ่ง
198 660200198 นางสาว สวติา วชิาธร
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199 660200199 นางสาว พัชรากร ถงุแก้ว
200 660200200 นางสาว วลิาสินี จนัทรพ์วง
201 660200201 นาย เกียรติศักด์ิ สุทมาส
202 660200202 นางสาว อัลณีซาร์ สัจจะเจรญิพร
203 660200203 นางสาว ปทัมา มาศประสิทธิ์
204 660200204 นาย วัชระ ดาดาด
205 660200205 นาย ศุภโชติ คุณหาร
206 660200206 นางสาว ชนนิกานต์ ดวงแก้ว
207 660200207 นาย นฤเบศร์ กลางอากาศ
208 660200208 นางสาว นฤมล ค าม่ัน
209 660200209 นางสาว อรรมัภา ขอนเอิบ
210 660200210 นางสาว ก่ิงแก้ว สิงห์สุระ
211 660200211 นางสาว สุทธพิร สิรวิัฒนานนท์
212 660200212 นางสาว เพ็ญศิร ิ แสนซุง้
213 660200213 นางสาว ธนาวดี ทองขาว
214 660200214 นางสาว มีนาพร มลคล้า
215 660200215 นางสาว อารยา อามหน้อย
216 660200216 นางสาว นวลพิศ มีเดชา
217 660200217 นาย สรวชิญ์ วัฒนะกุลธนาชยั
218 660200218 นาย ภัทรดนัย จนัทะยุทธ
219 660200219 นาย เฉลิมเกียรติ แก้วสมวาง
220 660200220 นางสาว ปภัสรา พรมลัทธิ์
221 660200221 นางสาว นันทญิา น้าทบัทมิ
222 660200222 นางสาว พัทราวดี มณฑา
223 660200223 นางสาว สุพิชฌาย ์ สิรวิาณิชธนกุล
224 660200224 นางสาว นารรีตัน์ กุนาง
225 660200225 นาย พลพรรธน์ ศุภศร
226 660200226 นาย รตัน์ฐาภัทร หม่ันเพียรกิจ
227 660200227 นางสาว วภิาวดี หม่ันเพียร
228 660200228 นางสาว ศิรพิร จนีศาตร
229 660200229 นางสาว นารรีตัน์ ทดัจนัทร์
230 660200230 นางสาว ชวรรณพร นาคนาม
231 660200231 นางสาว เปมิกา ลือมงคล
232 660200232 นางสาว พัชยา อรรถผล
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233 660200233 นางสาว สุนิสา ชยัรนิทร์
234 660200234 นางสาว ธนาภา มัธยา
235 660200235 นาย อนุพงษ์ ทรายสุทร
236 660200236 นางสาว ปาลิดา อยู่สบาย
237 660200237 นาย วราวชิญ์ บุตรทอง
238 660200238 นางสาว สุพรรษา ตราโต
239 660200239 นางสาว กนกวรรณ ม่ันชว่ยวงศ์
240 660200240 นางสาว ประภาพร วเิชยีรศร ี
241 660200241 นางสาว ชญานิศ ใจเฉลียว
242 660200242 นางสาว ชชัฎา พิมุกข์สกุล
243 660200243 นาย ธนาทติย์ จ าปามี
244 660200244 นางสาว เกศรนิทร์ วงค์ระแหง
245 660200245 นางสาว นรศิรา นารถกลับ
246 660200246 นาย ธรีวัฒน์ เกตวสิิทธิ์
247 660200247 นาย รงัสรรค์ พสุทนัท์
248 660200248 นาย ศราวุฒิ สว่างประเสรฐิ
249 660200249 นางสาว ธญัญพัฒน์ อิงสา
250 660200250 นางสาว จริวดี บางเพียรดี
251 660200251 นาย ยสินทร นิธเิศรษฐทรพัย์
252 660200252 นางสาว จนิตนา อาจหาญ
253 660200253 นางสาว อรยิา อุปนันท์
254 660200254 นางสาว รชัฎาภรณ์ เม่นอยู่
255 660200255 นางสาว เหนือสุชา อธพัินสีห์
256 660200256 นางสาว ปวณีา ทา่สว่าง
257 660200257 นางสาว สุนทร ี วรีะพจนานันท์
258 660200258 นาย อุกฤษฎ์ รามศิร ิ
259 660200259 นาย อัสหา ติผอง
260 660200260 นางสาว ณัฐชยา จนัทรล์า
261 660200261 นางสาว อันธฌิา มุสิกชาติ
262 660200262 นางสาว สุภา คงแก้ว
263 660200263 นางสาว บัณฑิตา แก้วเสถียร 
264 660200264 นางสาว วลัยพรรณ วงศ์สุขพิศาล
265 660200265 นาย โกวทิ ทะขันแก้ว
266 660200266 นางสาว เกษสุรยี์ ไม่เศรา้
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267 660200267 นาย กฤษฎา ภู่พิจติร
268 660200268 นาย ฐาปกรณ์ แก้วดอนรยี์
269 660200269 นางสาว ธนยพร บุญปวง
270 660200270 นาย ชนนันท ์ ธเนศวรศักด์ิ
271 660200271 นางสาว สุทตัตา จาบทอง
272 660200272 นาย วศิิษฐ์ กุลนะจา๋
273 660200273 นางสาว ชฎามา ฐติิปรชิญ์
274 660200274 นางสาว ศศิธร ค าวชิติ
275 660200275 นางสาว จารว ี มนัสสนิท
276 660200276 นาย ชลากร สาหล้า
277 660200277 นางสาว น้าเพชร สุขเหมือน
278 660200278 นางสาว พิสชา โพธิท์อง
279 660200279 นาย ธรีะวัฒน์ ไกรวงศ์
280 660200280 นางสาว สุพรรษา รตันประทมุ
281 660200281 นางสาว เยาวเรศ กรกเยน็
282 660200282 นางสาว อทติยา รอ้ยลาภ
283 660200283 นางสาว สุภาวดี พาสิงห์
284 660200284 นางสาว จรินันท์ โพธวิัง
285 660200285 นางสาว เบญจรตัน์ จนัทรเ์ที่ยง
286 660200286 นางสาว ปรางทพิย์ บุญสรา้ง
287 660200287 นางสาว ปรยิากร โต๊ะเล็ก
288 660200288 นาย ยุทธพงษ์ จรเสถียร
289 660200289 นางสาว สุจวิรรณ โกติแพง
290 660200290 นางสาว อุชกร สิงห์เก้ือ
291 660200291 นาย สุเมธ บดีรฐั
292 660200292 นางสาว นูรกอลบี นิธพัินธุกุ์ล
293 660200293 นางสาว ขวัญจริา เชือ้ทอง
294 660200294 นางสาว อรชิาภัสร ์ ไชยทารนิทร์
295 660200295 นาย ธนัยภ์ศุตม์ พรหมนุ่น
296 660200296 นาย ธนกฤต เกษสวัสด์ิ
297 660200297 นางสาว มุกดา เพียลี
298 660200298 นางสาว ภนิตา เชือ้จนัทร์
299 660200299 นางสาว ภัณฑิรา รอดเนียม
300 660200300 นางสาว วรญัญา ศรเฉลิม
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301 660200301 นางสาว ธดิารตัน์ ดาวังปลา
302 660200302 นาย ปฏิพัทธิ์ เครอืนาค
303 660200303 นางสาว เจนจริา บูรณประเสรฐิกุล
304 660200304 นาย ปรญิญา ศรผีาลา
305 660200305 นางสาว สุวภัทร แตงแก้ว
306 660200306 นางสาว สุภาพร อ่องส ารดิ
307 660200307 นางสาว รุง้ดาว หมีแรต
308 660200308 นางสาว รววิรรณ ศรสีาคร
309 660200309 นางสาว ชญาภา เศษพลอย
310 660200310 นางสาว ชนัญชดิา วงษ์กาไชย
311 660200311 นาย กฤษณพล สิรวิัฒนไพลิน
312 660200312 นางสาว สุนิสา ชยัณรงค์
313 660200313 นาย ศุภศักด์ิ แก้วลิเล็ด
314 660200314 นางสาว วภิาว ี หลวงโน
315 660200315 นาย อภิภวูนนท์ ภลูา
316 660200316 นางสาว จารุพรรณ กางก้ัน
317 660200317 นางสาว กชพรรณ ณะดร
318 660200318 นางสาว จุฑามาศ มาตุวเิชยีร
319 660200319 นาย เศรษฐกิจ เงนิทอ๊ก
320 660200320 นางสาว สโรชา สมอยู่
321 660200321 นางสาว อารยา ผัดอิน
322 660200322 นางสาว ภัชราภา เฟ่ืองฟู
323 660200323 นาย พิทวัส รชัสถิตย์ ล้อมวงษ์
324 660200324 นางสาว นภัสสร คล้ายแท้
325 660200325 นางสาว ปวณีา วงศ์แสนสี
326 660200326 นาย สิรดนัย พิมล
327 660200327 นางสาว ญาณกร อบสุวรรณ์
328 660200328 นางสาว สุดาวรรณ ขามทอง
329 660200329 นางสาว ธญัวรตัม์ เหมือนเสมอใจ
330 660200330 นางสาว ศิรภัิทร์ หาส าร ี
331 660200331 นางสาว นุชนารถ สุนทะวงศ์
332 660200332 นางสาว พิชญดา อสิพงษ์
333 660200333 นางสาว ภาวณีิ แสนภักดี
334 660200334 นาย รพีภัทร ศรไีกรภักด์ิ
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335 660200335 นาย ณัฐพล จริชพัีฒนา
336 660200336 นางสาว วไิลพร ภผูาอนุรกัษ์
337 660200337 นางสาว อฌิรญาณ์ สุนันต๊ะ
338 660200338 นางสาว อัญชษิฐา พินศิร ิ
339 660200339 นางสาว จรวยพร สิงหราไชย
340 660200340 นางสาว กัลยรตัน์ วงษ์มณี
341 660200341 นางสาว ณัฐชยาพร สังข์โชติ
342 660200342 นาย พศวรี ์ บุตรค า
343 660200343 นาย ภวูณัฏฐ์ พุมมณี
344 660200344 นาย เจนภพ ทองรกัษ์
345 660200345 นางสาว พรนภา มาดล
346 660200346 นาย ธรีพงศ์ สกุลพูลกิตติ
347 660200347 นางสาว รชัดาภรณ์ ศรทีอง
348 660200348 นางสาว ลลิตา เจรญิทา้ว
349 660200349 นาย ภรณัยู เมตมาตร์
350 660200350 นาย มารษิ ทบัพึง
351 660200351 นางสาว รุง่นภา ชาตร ี
352 660200352 นางสาว ธญัลักษณ์ เถอะจา๋
353 660200353 นางสาว สุพรรษา ค าไวย์
354 660200354 นางสาว สุทธลัิกษณ์ มงคล
355 660200355 นาย นาวนิ ทองหล่อ
356 660200356 นางสาว พัสตราภรณ์ อ่อนลมูล
357 660200357 นาย พุทธนินท์ ปุยภิรมย์
358 660200358 นางสาว รววิรรณ ค าหอม
359 660200359 นางสาว น้าทพิย์ อะนุ
360 660200360 นางสาว ปรญีาภัทร บุญวัน
361 660200361 นางสาว ปณิชา กล่ินจนัทร์
362 660200362 นางสาว ประวณีา จนัทองอ่อน
363 660200363 นางสาว ปรารถนา นนประสาท
364 660200364 นางสาว นุชจร ี ห้อยดี
365 660200365 นางสาว จนิตาภา พัฒนไพบูลยว์งศ์
366 660200366 นาย พงษ์ศักด์ิ วรชาติตระกูล
367 660200367 นางสาว สุพัตรา อินชุม่
368 660200368 ว่าที่ ร.ต.หญิง สายฝน กองมู
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369 660200369 นางสาว พลอยไพลิน บุญค า
370 660200370 นางสาว จตุพร พ่ึงตน
371 660200371 นางสาว จริาภรณ์ อาบสุวรรณ์
372 660200372 นาย อิบรอเฮง สาแล
373 660200373 นาย จตุพร แซล้ิ่ม
374 660200374 นาย พงศธร เชาวลิตกิจกุศล
375 660200375 นางสาว หทยัชนก ภวูงษ์
376 660200376 นางสาว ทารณีิ ทบัศิร ิ
377 660200377 นางสาว นูรอาซรีา สือร ี
378 660200378 นางสาว สาวติร ี ไชยอ านาจ
379 660200379 นางสาว ลักคณา ศิรผิล
380 660200380 นางสาว ศศิณา ทนิจอง
381 660200381 นางสาว วมิลรตัน์ ตาลยอ้ย
382 660200382 นางสาว ทกัษพร ค านาค
383 660200383 นางสาว เนตรนภา จติรอักษร
384 660200384 นางสาว กนกนุช ศรวีัง
385 660200385 นาย ศราวุธ ค าสาเลา
386 660200386 นางสาว พัชรมณฑ์ อารยิะกูล
387 660200387 นางสาว ภัทราวรรณ ศิรสิิทธิ์
388 660200388 นางสาว นิษธดิา ขาวข า
389 660200389 นางสาว สุวมิล พินิตตานนท์
390 660200390 นาย เอนก สันทะนะ
391 660200391 นางสาว เอ้ืออารยี์ ทองภู
392 660200392 นางสาว นิสา ศรปีญัญา
393 660200393 นาย เจตนิพัทธ์ กันทยิา
394 660200394 นางสาว นพร เพชรดง
395 660200395 นางสาว จริาพร จติรกัสินธ์
396 660200396 นางสาว จุฑามาศ คงตัน
397 660200397 นางสาว สุพรรษา ช านาญ
398 660200398 นางสาว กัญญาณัฐ ก่ิงแก้ว
399 660200399 นางสาว สุขุมาภรณ์ ปุณยสาร
400 660200400 นาย พิพัฒน์ จริะวงศ์ธนากิจ
401 660200401 นางสาว สุภาวดี สายญาติ
402 660200402 นางสาว สุธพีร อุตธรรมชยั
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403 660200403 นาย ธนาวนิท์ พรมมา
404 660200404 นางสาว ฐติาภรณ์ วงศ์พงษ์ค า
405 660200405 นาย สมภพ พรหมโชติกุล
406 660200406 นาย ภาณุพงศ์ สุทธนิวล
407 660200407 นาง วลิาสินี อรยิะวรรณ
408 660200408 นาย กิตติวุฒิ ฮาดดา
409 660200409 นางสาว ลัดดา หอมร ืน่
410 660200410 นางสาว ฉววีรรณ เทพอินทร์
411 660200411 นาย นายสัณฐติิ สุวรรณ
412 660200412 นาย วศิรุต ณิชกิจปรชีา
413 660200413 นางสาว นราศิณี แก้วใหลมา
414 660200414 นางสาว วราพัชร จนัทรเ์ส้ง
415 660200415 นางสาว กัญญาวรี ์ ประทมุวัน
416 660200416 นางสาว ศิวนาถ มะตัน
417 660200417 นาย พิทวัส วงค์ม่าน
418 660200418 นาย ชนมเพชร หมวกอินทร์
419 660200419 นาย กรฑีา หอมนาน
420 660200420 นางสาว วรญัญา สีกัน
421 660200421 นางสาว ปุญญิศา ปนิค า
422 660200422 นาย ธราเทพ ศรโีชติชยั
423 660200423 นางสาว กาญจนา ฮาดคันทงุ
424 660200424 นางสาว พนัชกร รุง่สุขสมกิจ
425 660200425 นางสาว วาลิน ชุม่พ่ึง
426 660200426 นาย วชริะ แสงพุ่มพงษ์
427 660200427 นางสาว บุษยมาส อังกาพย์
428 660200428 นางสาว วนิสา เจมิกล่ิน
429 660200429 นางสาว ศุภรตัน์ เนตรชยัภมิู
430 660200430 นาย วุฒิไกร ไชยชอ่ฟ้า
431 660200431 นาย ธรีวุฒิ พุฒคง
432 660200432 นางสาว อัญชลี สุจะวะนะ
433 660200433 นางสาว จริพรรณ เชือ้คมตา
434 660200434 นาย บุญเอก กล่ินกล่ัน
435 660200435 นางสาว ญาณิศา ธปูบูชา
436 660200436 นาย รตันโชค ผาค า
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437 660200437 นางสาว ภัทธดิา รอดประเสรฐิ
438 660200438 นาย จกัรวีงศ์ ขันติวงศ์
439 660200439 นาย นพรตัน์ ค าชืน่
440 660200440 นางสาว ขนิษฐา นันตา
441 660200441 นาย ชนินทร์ สิทธิ
442 660200442 นาย ฐติิวัชร เกตุมณี
443 660200443 นาย พงศธร ดาวกระจาย
444 660200444 ว่าที่รอ้ยตร ี เกียรติศักด์ิ แก้งจ าปา
445 660200445 นางสาว อรสิรา ฟักมงคล
446 660200446 นาย อารชั หลังยาหน่าย
447 660200447 นางสาว ปณิดา จุย้สาย
448 660200448 นางสาว สุกานดา ยอดศิร ิ
449 660200449 นางสาว อุไรรตัน์ หลักค า
450 660200450 นางสาว ศรสวรรค์ จนัทะคุณ
451 660200451 นางสาว สนทยา วงศ์มณีใส
452 660200452 นาย ตะวัน เชยีงขวาง
453 660200453 นางสาว ณัฐกฤตา กล่ินไทย
454 660200454 นางสาว นันทวดี ปอ๋อ่อน
455 660200455 นางสาว พัณณิตา ทาผา
456 660200456 นาย เกรยีงไกร สุขนุกูล
457 660200457 นางสาว กฤษณา ชาวน่าน
458 660200458 นางสาว กานติมา อ่อนธนู
459 660200459 นางสาว สุมาลี วเิศษธร
460 660200460 ว่าที่ร.ต.หญิง กัลญา สมจนัทร์
461 660200461 นางสาว เบญจวรรณ นามปญัญา
462 660200462 นางสาว จริาภรณ์ สมศร ี
463 660200463 นางสาว ปยิาภัทร โพชสาลี
464 660200464 นางสาว โสภิต ศรจีนัทกึ
465 660200465 นางสาว ศาธญิา เกตุปั้ น
466 660200466 ว่าที่รอ้ยตร ี สงกรานต์ ใจปนิตา
467 660200467 นางสาว พรทพิย์ ดวงเอ็นอาจ
468 660200468 นางสาว สิวดีิ เมฆขุนทด
469 660200469 ว่าที่ ร.ต อภิวัฒน์ จแิฮ
470 660200470 นางสาว ทพิากร ขจรมณี
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471 660200471 นางสาว ปนิสา พรายนาค
472 660200472 นางสาว มานิตา พุทธานนท์
473 660200473 นางสาว อาทติญา ทพิวงศ์
474 660200474 นางสาว อรอนงค์ ผิวพรรณ
475 660200475 นางสาว ณัฐกมล แผ่นทอง
476 660200476 นางสาว พรรณิภา โพชนา
477 660200477 นางสาว มินตรา โลสันเทยีะ
478 660200478 นางสาว จนัทปัปภา บุญเรอืง
479 660200479 นางสาว วณิดา อนุมา
480 660200480 นาย อิทธพิงศ์ แพกระจา่ง
481 660200481 นางสาว สถิตยภ์รณ์ อุ่นอมรชยั
482 660200482 นางสาว รชันีวรรณ สุภาร ี
483 660200483 ว่าที่รอ้ยตรหีญิง ภมุรนิทร์ ฉิมชว่ย
484 660200484 นาย วุฒิชยั บุสถิตย์
485 660200485 นางสาว สมิตานันล์ สีหาราช
486 660200486 นางสาว ปยิะดา ทาวะรมย์
487 660200487 นางสาว กนกวรรณ บุญเสรฐิ
488 660200488 นางสาว จนิต์จุฑา บวกขุนทด
489 660200489 นางสาว กมลชนก อุดมพรปรชีา
490 660200490 นางสาว นลินทพิย์ พูลนวล
491 660200491 นางสาว ณัฐนร ี โค้ววรรณศร ี
492 660200492 นาย ธนาภัทร สมวงษา
493 660200493 นาง จุฑามาศ สมพงษ์
494 660200494 นาย ณัฐอนันต์ ด้วงทอง
495 660200495 นางสาว ภษูณิศา อ้วนล่า
496 660200496 นางสาว อทติิยา นาคศร ี
497 660200497 นาย ณัฏฐช์ยั สุวรรณจู
498 660200498 นาย ภาณุ ศรพีละธรรม
499 660200499 นางสาว นวลปราง เวฬุวนาธร
500 660200500 นางสาว ทศันีย ์ อินราช
501 660200501 นางสาว นันทยาพร เทวะ
502 660200502 นางสาว ศิรกัิลยา ราชดา
503 660200503 นาย นิติธร ภู่เชย
504 660200504 นางสาว ทพิสุวรรณ วณิะ
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505 660200505 นาย นพอนนต์ เถาลอย
506 660200506 นางสาว อรุณกมล มัจฉิม
507 660200507 นางสาว สุธณีิ แก้วมาเรอืน
508 660200508 นางสาว บูรณี มีจนัทร์
509 660200509 นางสาว สุกานดา ดวงสิมา
510 660200510 นางสาว ณัฐฐริาพรรณ สมาน
511 660200511 นางสาว จนัทมิา พุ่มละมัย
512 660200512 นางสาว บังอร พิไลกุล
513 660200513 นางสาว ชนัญชดิา ยอ่มครบุร ี
514 660200514 นาย ณัฐวุฒิ ปลูกเนียม
515 660200515 นางสาว ประพิมพรรณ หันจรสั
516 660200516 นางสาว สุดารตัน์ สุขเกษม
517 660200517 ว่าที่รอ้ยตรหีญิง หงษ์ลัดดา ค าเชดิ
518 660200518 นาย พิทกัษ์พงษ์ ภานะโสต
519 660200519 นางสาว สิราวรรณ ม่ันฟัก
520 660200520 ส.อ.หญิง สุภาพร ทองทว ี
521 660200521 นางสาว รุจริา ค าเฝา้
522 660200522 นางสาว อาภาทพิย์ หาทว ี
523 660200523 นาง กนกวรรณ เจรญิพร
524 660200524 นางสาว สกุลรตัน์ มะลังศร ี
525 660200525 นาย ปราชญา อมแยม้
526 660200526 นางสาว ศิรลัิกษณ์ ดัสดีสอง
527 660200527 นางสาว พรรณทพิา คล่องแคล่ว
528 660200528 นาย ยุทธชยั จนัทรแ์จม่
529 660200529 นางสาว พิมพ์สุภัค ติงมหาอินทร์
530 660200530 นางสาว รงัสิมา สอนสังข์
531 660200531 นางสาว สุพัตรา โพธิด์ า
532 660200532 นาย สิรเิชษฐ์ จนัทรศั์กด์ิรา
533 660200533 นาย นรวรี ์ สุทธพัินธุ์
534 660200534 นางสาว นางสาวชรญัณัฐ์ อินทะประเสรฐิ
535 660200535 นางสาว ศศิธร ทมุสงคราม
536 660200536 นางสาว ไพรนิทร์ สุวรรณเพ็ง
537 660200537 นางสาว เกวลิน คณะรตัน์
538 660200538 นาย พงศ์ศักด์ิ ศิลา
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539 660200539 นางสาว สุคนธา มุสิกสูตร
540 660200540 นาย ทศพร คล้ายมี
541 660200541 นางสาว สิรนิดา อ้นทอง
542 660200542 นางสาว ฐติาภรณ์ แก้วประภา
543 660200543 นางสาว ยุภาวดี วงไชยา
544 660200544 นางสาว ธญัญาพร กิจนุกร
545 660200545 นางสาว กนกพร นามจนัทา
546 660200546 นางสาว สุนิตา อุ่นค า
547 660200547 นาย ภาวัช ตีรลานนท์
548 660200548 นาย ธรีเมธ ใยยะธรรม
549 660200549 นางสาว ศุภัชร ี ฉัตรจนิดารตัน์
550 660200550 นางสาว มัซนี เส็มยามา
551 660200551 นางสาว ธติิมา พองชยัภมิู
552 660200552 นาย อรญิชยว์ทิย์ ราวนิิต
553 660200553 ว่าที่รอ้ยตรหีญิง เบญจมา กล้าหาญ
554 660200554 นางสาว ภาวติา จติบุญ
555 660200555 นางสาว สุพัตรา ศรวีไิล
556 660200556 นาย ปฏิพล สังสีแก้ว
557 660200557 นางสาว ศศิภา สกุลน้อย
558 660200558 นางสาว เมธาพร ทองบุญ
559 660200559 นางสาว ชาลินี ไถวสินธุ์
560 660200560 นาย วุฒิภัทร ฟองจางวาง
561 660200561 นางสาว อรวรรณ หลงมา
562 660200562 นาย ศุภกร โสภาวตานนท์
563 660200563 นางสาว พัชรพร กองเสียงสังข์
564 660200564 นางสาว ประภัสสร แคะมะดัน
565 660200565 นางสาว ธนวรรณ หลักฐานดี
566 660200566 นางสาว ปญัญพัฒน์ พ่วงชาวนา
567 660200567 นาย วรีพัฒน์ อ่อนแก้ว
568 660200568 นางสาว เพชรรตัน์ ใชสงคราม
569 660200569 นางสาว ชวติา เพ็ชรเ์จรญิ
570 660200570 นาย ศรณัย์ ทบัม่ัน
571 660200571 นางสาว พรณิตา ม่ิงมาลี
572 660200572 นางสาว กัณฐมณี ทองดี
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573 660200573 นางสาว กิตติยา กันทะฟู
574 660200574 นาย ณัฐวัตร สุรพิล
575 660200575 ส.ต.อ. ศราวุธ ชุมสงค์
576 660200576 นาย กิตติธชั สวรรค์ประทาน
577 660200577 นางสาว รววีรรณ สัตยธ์รรม
578 660200578 นางสาว นภัสสร งามวลัิย
579 660200579 นางสาว บุษรา ไกรทองสุข
580 660200580 นาย สุธชียั จนัทรว์ัน
581 660200581 นางสาว อภิญญา ตันทอ่น
582 660200582 นางสาว จนิดาพร วุน่กลัด
583 660200583 นาง วันนิสา ยาวใิจ
584 660200584 นางสาว ชุติมา กิตติประภานันท์
585 660200585 นางสาว ฉัตรชฎา แสนชา่งไม้
586 660200586 นางสาว แคตยา กรมศิลป์
587 660200587 นางสาว ภาวณีิ ฉัตรชยัเจนกุล
588 660200588 นาย ฐาปนิต ค าแข
589 660200589 นางสาว กัณญาภัค ทสีกุล
590 660200590 นาย ณัท รตันเศรณี
591 660200591 นางสาว ทพิยอ์รุณ บุตรนาม
592 660200592 นางสาว สุลิสา อินต๊ะน า
593 660200593 นางสาว อิศราภรณ์  แก้วค าใส
594 660200594 นางสาว ภาณุมาส นาคเสน
595 660200595 นางสาว ชุติมา ปรางมาศ
596 660200596 นางสาว กุลสตร ี สวัสดิวงศ์
597 660200597 นางสาว ณัฏฐน์ลิน บุญคุ้มวงศ์
598 660200598 นาย นิรุติ พลสมัคร
599 660200599 นางสาว ธาดารตัน์ สายแก้ว
600 660200600 นาย ซอบร ี สาและ
601 660200601 นางสาว กัลยช์ลิดา ขอค า
602 660200602 นางสาว จงกลนี สอนทองมา
603 660200603 นาย นพณัฐ เล่ือนแก้ว
604 660200604 นางสาว พรรณภัทร กันทะสีค า
605 660200605 นาง นันทวรรณ ชวีวญิญู
606 660200606 นางสาว สุภิญญา ศรบีาล
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607 660200607 นาย อภิวัฒน์ ปญัญะภาโส
608 660200608 นางสาว สาศิณี สุขเกษม
609 660200609 นาย วทิศรุฒิ ชาบัว
610 660200610 นางสาว หน่ึงฤทยั จกัรใจวงค์
611 660200611 นางสาว เบญจรงค์ เก่งกาจ
612 660200612 นางสาว พลอยพรรณ กาสุนันท์
613 660200613 นางสาว ชุติมณฑน์ พวงมาลัย
614 660200614 นางสาว แคทรยีา พรงาม
615 660200615 นางสาว จารุวรรณ แก้วพิมพ์
616 660200616 นางสาว นงนุช โพธิบุ์ญ
617 660200617 นางสาว ฉัตรชนก อ่อนศร ี
618 660200618 นางสาว กรองทอง ใจบุญ
619 660200619 นางสาว เบญจมาศ เหม็นบู่
620 660200620 นาย วฐิชญฐานนท์ รกัษาชาติ
621 660200621 นาง ดวงนภา เนตรทอง
622 660200622 นางสาว ณัฐณิชา ศรเีพชร
623 660200623 นางสาว นารนิ เชือ้หมอ
624 660200624 นางสาว ธรีพร ขัตติจติร
625 660200625 นางสาว ทรรศนีย์ บุญฉิม
626 660200626 นางสาว สิรนิธร วเิศษหม่ืน
627 660200627 นาย ภัทรพล บัวสถิตย์
628 660200628 นางสาว อารรีตัน์ จนัทะเสน
629 660200629 นางสาว วรรณา ม่ันพุทธ์
630 660200630 นางสาว ประภัสสร มุกสุข
631 660200631 นาย เชาวพงษ์ มูลศรติี
632 660200632 นาย ศิรริฐั ไชยชนะ
633 660200633 นาย ปญัจพล ภพูรม
634 660200634 นาย นายศราวุธ  สอนพิมพ์พ่อ
635 660200635 นางสาว ชนากานต์ แก้วเหลา
636 660200636 นาย ประดิษธรย์ แก้วสารพัดนึก
637 660200637 นาย ทศพร จอมวัน
638 660200638 นางสาว นัฎเราะฮ์ มาสยี
639 660200639 นางสาว รุง่นภา กองศักด์ิ
640 660200640 นางสาว เยาวเรศ โนวชิยั
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641 660200641 นางสาว ภัทราพร รุง่จนัเหนือ
642 660200642 นางสาว กัลยานี ณ ชาตร ี
643 660200643 นาย สถาพร อ่อนหัวโทน
644 660200644 นางสาว นวรตัน์ พูลนวล
645 660200645 นางสาว สุวรรณา ใจจ านงค์
646 660200646 นาง วรงัคณา มุขดาร์
647 660200647 นางสาว เกวลิน พงษ์จติรภักด์ิ
648 660200648 นาย อนุวัฒน์ ผมปนั
649 660200649 นางสาว กานต์ธดิา พิทกัษ์รตันะสกุล
650 660200650 นางสาว นราธปิ นกแก้ว
651 660200651 นาย เมธา ชุติกานนท์
652 660200652 นางสาว อุรสัยา เกิดฤทธิ์
653 660200653 นางสาว อรปรยีา ใจแจง้
654 660200654 นาย สุรวทิย์ ดาอ่า
655 660200655 นางสาว จรรยา รูข้าย
656 660200656 นาย ญาณวรี์ สีนิล
657 660200657 นาย ธงไชย เสียงวังเวง
658 660200658 นางสาว กนกกร เข็มตรง
659 660200659 นางสาว ศศิวมิล ณะจนัทร์
660 660200660 นาย คฑาวุธ ศิรนัิย
661 660200661 นางสาว ธญัลักษณ์ หมอปา่
662 660200662 นาย ภรณัยู สิทธปิระสาท
663 660200663 นาง กรรณิกา ดอนลาดลี
664 660200664 นางสาว ลักษมี สายบุญเยื้อน
665 660200665 ว่าที่ ร.ต. ภวูดลย์ อินทร
666 660200666 นางสาว ธาชนีิ เกษตระชนม์
667 660200667 นางสาว จุฑามาศ เวทยจ์รสั
668 660200668 นาย ธรีย์ช อินทะวงค์
669 660200669 นางสาว อรกานต์ ใจปกัษ์
670 660200670 นาย พงศ์พล สิงห์นิมิตตระกูล
671 660200671 นางสาว สุภาพร ถาปาลบุตร
672 660200672 นางสาว สุภาภรณ์ ธรุะพระ
673 660200673 นาย วาฤทธิ์ พลมุข
674 660200674 นางสาว สมฤดี หัสสะโร
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675 660200675 นางสาว นาถยา ละฝาย
676 660200676 นางสาว จนัจริา ดาบุตร
677 660200677 นาย สรณ์สิร ิ ไทยประสิทธิ์
678 660200678 นางสาว ชดิชบา พ่อมี
679 660200679 นางสาว สุพัตรา อนุรกัษ์สกุลสิม
680 660200680 นางสาว ภาวนีิ จนัทาพูน
681 660200681 นาย บุญฤทธิ์ ทรรศนียพ์งษ์
682 660200682 นางสาว วามารนิทร์ ม่วงแชม่
683 660200683 นางสาว วรามาศ ม่วงหิมพาน
684 660200684 นางสาว มารษิา คงเยน็
685 660200685 นางสาว สารศิา วันจนัทร์
686 660200686 นางสาว รงัสิมา เพ่ิมพูน
687 660200687 นางสาว กมลทพิย์ แซเ่อ๊ีย
688 660200688 นาย นิรุทธ์ เนตรจ านงค์
689 660200689 นางสาว สายสุณีย์ เพชรร์ตัน์
690 660200690 นางสาว พสุชา สกุลสุทธวิัฒน์
691 660200691 นางสาว วันวสิา วงษ์เพ็ง
692 660200692 นาย จามร ดอนไพรที
693 660200693 นาง นุชราภรณ์ รฐัเมือง
694 660200694 นาย วชิยั ทองโชติ
695 660200695 นางสาว อุทมุพร ยุชมภู
696 660200696 นางสาว อรสิา โพธิน์คร 
697 660200697 นางสาว จรีะนันท์ กันธะเดช
698 660200698 นางสาว ปยิฉัตร บ ารุงแคว้น
699 660200699 นาย ปวรุตม์ ชุมเขียว
700 660200700 นาย กรวทิย์ ยะจา
701 660200701 นางสาว นฤมล หาญสงคราม
702 660200702 นางสาว นพรดา พรมเมืองเก่า
703 660200703 นางสาว ภรูชิา ศรอิีนทร์
704 660200704 นางสาว พรพรรณ พุตฉาย
705 660200705 นางสาว เลิศลักขณา เชษฐาไชย
706 660200706 ว่าที่ ร.ต. กิตต์ิธนัตถ์ ธรีะวทิย์
707 660200707 นางสาว ธญัญลักษณ์ โสพล
708 660200708 นางสาว สรลันุช ครุฑเมือง
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709 660200709 นางสาว สุนทรยีา รกัษ์วงศ์
710 660200710 นาย วศิรุต ไชยยศ
711 660200711 นางสาว อารยิา คตโคตร
712 660200712 นาย กิติกานต์ กิติวงศ์
713 660200713 นางสาว สุธารณีิ ศรชีนะ
714 660200714 นางสาว อภิชญา ขุนเพ็ชร
715 660200715 นางสาว คฑามาศ ค าตา
716 660200716 นางสาว กันยน์ภัส ศรสีวัสด์ิ
717 660200717 นางสาว กรรณิการ์ เขียวมะนี
718 660200718 นางสาว สุภิตา ขานดาบ
719 660200719 นางสาว ปณัณธร สาระรตัน์
720 660200720 นางสาว คุณัญญา ลาภเกิด
721 660200721 นางสาว รตันาภรณ์ คงหาญ
722 660200722 นางสาว จติตราพร เกิดฤทธิ์
723 660200723 นางสาว เยาวพา จนัใด
724 660200724 นางสาว กนกวรรณ จนัเหลือง 
725 660200725 นาย ชยวชิญ์ คชาประดิษฐ์
726 660200726 นาย เลิศบุญญฤทธิ์ วงศ์ชะนา
727 660200727 นางสาว อุมารนิทร์ ศิลาวาร ี
728 660200728 นาย ไซฟุรดีน เจะอาแว
729 660200729 นางสาว สายธาร กิฬาวทิย์
730 660200730 นางสาว จารุวรรณ ค าสะอาด
731 660200731 นางสาว สุทศิา โสมเพชร
732 660200732 นางสาว ณภัค ไตรทพิย์
733 660200733 นาย ทรงพล ขันธเ์ครอื
734 660200734 นางสาว นัตติยา พุทธจกัร
735 660200735 นางสาว กานต์พิชชา คงม่ัน
736 660200736 นางสาว วไิลพร ชูชืน่
737 660200737 นางสาว ลัคนา กล้าปราบศึก
738 660200738 นาย พีรพล ภู่กระฉัตร
739 660200739 นางสาว กนกวรรณ แสงเปี่ ยม
740 660200740 นางสาว มุจลินทร์ ปยิะรกัษ์
741 660200741 นางสาว ธดิารตัน์ ฉิมประสงค์
742 660200742 นางสาว กัลยรตัน์ เหมืองพลอย

หน้าที่ 22 จาก 55



เอกสารแนบ 2

743 660200743 นาย ณัฐกานต์ คนเพียร
744 660200744 นางสาว ณิชกานต์ แก้วมณี
745 660200745 นางสาว ณัฎฐา รว่มยอด
746 660200746 นางสาว ชลธชิา ฉิมชา่งแต่ง
747 660200747 นางสาว ผกากุล เต่าจนัทร์
748 660200748 นางสาว สุกัญญา เอียดชุม
749 660200749 นาย ธรากร พงษ์ปญัญา
750 660200750 นางสาว นางสาวเพ็ญทพิยณิชา ทพิยศุภลักษณ์
751 660200751 นางสาว ปรชิญา ไชยสาร
752 660200752 นางสาว เสาวภาคย์ เสมอภาค
753 660200753 นางสาว อมรรตัน์ ศรเีวยีง
754 660200754 นางสาว วไิลลักษณ์ สีหาทบั
755 660200755 นางสาว รติมา แก้วจอ้น
756 660200756 นางสาว นิภาพร ตุ้มทอง
757 660200757 นางสาว สุนิษา ชาลีพรม
758 660200758 นาย ศจาณุวัฒน์ เครอืวเิสน
759 660200759 นางสาว อภิชญา ยุบล
760 660200760 นาย ภีมยาพัสร กระแสศัพท์
761 660200761 นาย เปี่ ยมสุข ทพิยป์ระจา
762 660200762 นางสาว เบญจมาศ สุหลง
763 660200763 นางสาว เขมวกิา ถีนา
764 660200764 นาย กนกศักด์ิ ขาวสมบูรณ์
765 660200765 นาย วรสิทธสิิน หงษ์ทอง
766 660200766 นาย ยศธนพิชญ์ ผลาหาญ
767 660200767 นางสาว ธญัวรตัม์ มากมี
768 660200768 นางสาว ธรีดา สุปญับุตร
769 660200769 นาย วรพล แหกาว ี
770 660200770 นาง รตันาพร ซอ้นเติม
771 660200771 นางสาว สุภัทรา สีหะไชย
772 660200772 นาย อ าพล ธงชยั
773 660200773 นางสาว สโรชา ไข่มุกข์
774 660200774 นางสาว ศรแีพร สุบรรชม
775 660200775 นาย ทวศัีกด์ิ แสงโชติ
776 660200776 นางสาว จุฑามาศ จนัทรม์ณี
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777 660200777 นางสาว ศิรนัินท์ คงจุย้
778 660200778 นางสาว พัชร ี ปาระมี
779 660200779 นางสาว ฐติิมา ต้ังค า
780 660200780 นางสาว วมิลนัทธ์ วังสุวรรณรกัษ์
781 660200781 นางสาว ลักษิกา นาคศิร ิ
782 660200782 นาย ชนิตพล นาคเสน
783 660200783 นางสาว มนัสนันท์ บุญชู
784 660200784 นางสาว ณัฐณิชา เยน็เหลือ
785 660200785 ว่าที่ร.ต.หญิง ภรภัทร จริภัทรปวร
786 660200786 นางสาว ฉันทนา ค าบาง
787 660200787 นาย ภาณุวัฒณ์ อ่อนฤทธิ์
788 660200788 นางสาว ลัดดา วงศ์เพ็ง
789 660200789 นาย ฐาปกรณ์ สีหะไกร
790 660200790 นาย ศรณัย์ ชูดวง
791 660200791 นาย ภศิูษฐ์ เบญจโรจน์ภิญโญ
792 660200792 นาย ปราโมทยั โรจนกุล
793 660200793 นาย สรญัญู ปิ่ นแหวน
794 660200794 นาย นนทธ์นา สิงขโรทยั
795 660200795 นางสาว อันนา แสนใจ
796 660200796 นางสาว จรยิา จนัทรก์ระ
797 660200797 นางสาว วชริญาณ์ ดีงาม
798 660200798 นางสาว ปวณีา ศิรนิาจนัทร์
799 660200799 นางสาว ศศิวมิล หัตถา
800 660200800 นางสาว ปภัทชกร สุรนิทร์
801 660200801 นางสาว สิรชิล ทองกร
802 660200802 นางสาว พชรพรรณ เนียนไธสง
803 660200803 นางสาว ปวรศิา ชาววัฒนา
804 660200804 นางสาว ปารฉัิตร สุขเกษม
805 660200805 นาย ประจกัษ์ กันทะน่วม
806 660200806 นางสาว รตันา บุญหล้า
807 660200807 นางสาว ปุณยาพร ใสจอมศร ี
808 660200808 นางสาว วชิญาพร ไชยค า
809 660200809 นาย กิตติพงษ์ ปรากฎ
810 660200810 นาง นาถอนงค์ วงษ์ตา

หน้าที่ 24 จาก 55



เอกสารแนบ 2

811 660200811 นางสาว สุจนิดา ธรีเมทนีิ
812 660200812 นางสาว ณัฏฐร์ดา ภรูศัิกด์ินานนท์
813 660200813 นางสาว กนกวรรณ ยั่งยนื
814 660200814 นางสาว พิมประภัส แก้วสีดา
815 660200815 นางสาว เสาวลักษณ์ โลหะวณิชย์
816 660200816 นาย ศราวุธ ค าสิงห์
817 660200817 นางสาว สิรธีร ดวงตา
818 660200818 นางสาว ระพีพรรณ วงค์พุทธค า
819 660200819 นางสาว พิทยารตัน์ มากอ่อน
820 660200820 นางสาว ฐติิพร พัฒนชยัวัฒน์
821 660200821 นางสาว เกศวลี ฉิมมะณี
822 660200822 นางสาว กฤติญาพร สุทธานินทร์
823 660200823 นางสาว ปรยินุช แก้ววเิชยีร
824 660200824 นางสาว วรญัญา กัลยาประสิทธิ์
825 660200825 นาย พิชยั แก้วหอม
826 660200826 นางสาว นพวรรณ เขียวแก้ว
827 660200827 นางสาว ธญัชนก แว่นแก้ว
828 660200828 นาย วรดนัย เพียรพิชยั
829 660200829 นางสาว นุรไลลา ตือระ
830 660200830 นางสาว ชนิกานต์ มีสวรรค์
831 660200831 นางสาว น้าฝน ปญัญาทพิย์
832 660200832 นาย ศรณัยู สุภารตัน์
833 660200833 นางสาว อัญณี บุญชยั
834 660200834 นาย สาโรจน์ พุ่มเจรญิ
835 660200835 นางสาว ปารษิา เทพนรนิทร์
836 660200836 นาย ทศพล โชคบัณฑิต
837 660200837 นางสาว พิชญ์สิณี เต็งประเสรฐิ
838 660200838 นางสาว รุจรีตัน์ สุมาลี
839 660200839 นางสาว สาธกิา รม่เยน็
840 660200840 นาย พชรกฤต นาระทะ
841 660200841 นางสาว สุนิสา หลีล้วน
842 660200842 นาย กล้าณรงค์ จุม้เขียว
843 660200843 นางสาว พิศมัย วงษ์ชาลี
844 660200844 นาย สมใจ ไชยสนาม
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845 660200845 นาย เฉลิมศักด์ิ เขียวชะอุ่ม
846 660200846 นาย ยุรนันท์ ทองยอ้ย
847 660200847 นางสาว กรรณิการ์ หนูศิร ิ
848 660200848 นางสาว สุธรีาย์ เหมตะศิลป์
849 660200849 นาย ธรีพันธ ์ พลศร ี
850 660200850 นางสาว สมฤดี โนจกัร
851 660200851 นางสาว สุภัทกาญจน์ นรภาร
852 660200852 นางสาว ศศิภา ชุมภธูมิา
853 660200853 นางสาว พัฒชราวดี โทนไทย
854 660200854 นางสาว ภรณัยา กลัดแขก
855 660200855 นางสาว วพิากร ผาพรม
856 660200856 นางสาว ภาณุมาส บุญเกตุ
857 660200857 นาย พุทธชิยั ดวงค า
858 660200858 นางสาว ชุติณัสพร ลุนาบุตร
859 660200859 นางสาว จรญัญา คงเพชร
860 660200860 นางสาว คัทรยีา อายุยนื
861 660200861 นาย ณัฐวุฒิ ตลับเพ็ชร
862 660200862 นางสาว รจนา ประไพมาลี
863 660200863 นางสาว โชติกา ค าสีลา
864 660200864 นางสาว ตูแวรอฮานิง อามีเด็ง
865 660200865 นางสาว สิรธีร ธรรมสวัสด์ิ
866 660200866 นางสาว เกตวรางค์ แก้วดี
867 660200867 นางสาว รวพิรรณ หอมสุดชา
868 660200868 นางสาว สุวนันท์ เสวกชาติ
869 660200869 นางสาว สุกัญญา ม่ันเขตวทิย์
870 660200870 นาย วรายุส์ ศรอ่ิีนแก้ว
871 660200871 นางสาว ทพิยสุ์ดา ขัดแก้ว
872 660200872 นาย อธพิงศ์ แจง้สว่าง
873 660200873 นางสาว นิรมล จนัทรม์าศ
874 660200874 นางสาว ดารุณี ม่ันคง
875 660200875 นาย ณิชชากรณ์ นรนิทร์
876 660200876 นางสาว วมิลรตัน์ จนิดารตัน์
877 660200877 นางสาว พัชรา พูลเขตรการ
878 660200878 นางสาว วาสนา ทาพล
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879 660200879 นาย วสันต์ และซนั
880 660200880 นางสาว ชชัชญา บุญชว่ยแล้ว
881 660200881 นาย ธรีว์รทิธฐ์ภัทร ขันศึก
882 660200882 นางสาว อรษา ยศรุง่เรอืง
883 660200883 นางสาว จริาภา แสนจนัทร์
884 660200884 นาย ภัครนิทร์ นางาม
885 660200885 นางสาว สุทธดิา ค ารศัมี
886 660200886 นางสาว บุษกร เฉียงสระน้อย
887 660200887 นางสาว ปยิาพัชร แสนอุบล
888 660200888 นางสาว กัลยกร วันทมุมา
889 660200889 นางสาว วัฒวรรณ ไชยอ่อนแก้ว
890 660200890 นาย ฤทธิเ์กียรติ กาวชิยั
891 660200891 นางสาว รสนันท์ อัยลา
892 660200892 นางสาว อาตีเกาะห์ ยามู
893 660200893 นางสาว กรรณิการ์ ค าเขิน
894 660200894 นางสาว วรนัธร ปนัดิ
895 660200895 นางสาว วภิาว ี สนุกแสน
896 660200896 นางสาว อรพร ทองศิร ิ
897 660200897 นางสาว วัชราภรณ์ ทา้ววงษ์
898 660200898 นาย สิทธศัิกด์ิ สิงห์สัตย์
899 660200899 นาย ธนวรรธ ฤทธิอ้์วน
900 660200900 นาย อนุชติ เมืองคง
901 660200901 นาย วรยศ เดชครอบ
902 660200902 นาย ปฐมพงศ์ ค าเกล้ียง
903 660200903 นาย โชติวทิย์ กล่ินบุญ
904 660200904 นางสาว ปวณีา ยาศร ี
905 660200905 นางสาว ชลดา อินทรส์อน
906 660200906 นางสาว บุญรกัษา วรรณศร ี
907 660200907 นางสาว ณัฐธยาน์ คงน่ ุน
908 660200908 นางสาว กฤษฎาภา บุญอยู่
909 660200909 นางสาว แวรุสนาณี แวยูโซะ
910 660200910 นางสาว ปภาวรนิท์ ทองแทง่
911 660200911 นางสาว กนิษฐา วรรณพงษ์
912 660200912 นางสาว จรีนันท์ วันทองสุข
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913 660200913 นางสาว เมธภัตน์ มณีโชติ
914 660200914 นาย วสุพล คูฮุด
915 660200915 นางสาว ภาวาดี    นิยมสืบ
916 660200916 นางสาว ชญานันท์ อาสาไพร
917 660200917 นางสาว กนกจรส วรรณกุล
918 660200918 นางสาว ชญานิษฐ์ ขึน้เสียง
919 660200919 นางสาว ขนิษฐา ค าหาญ
920 660200920 นางสาว ศศิธร อนุรส
921 660200921 นาย วรศักด์ิ ภิรมยใ์จ
922 660200922 นางสาว ณัชชา อินทนิล
923 660200923 นางสาว ก่ิงกมล หอยสกุล
924 660200924 นางสาว วชิญา ปุรณะพรรค์
925 660200925 นางสาว วภิาว ี บรบูิรณ์
926 660200926 นาย ปรเมศวร ์ บุบไชยา
927 660200927 นางสาว วัชรนิทร์ เสร ี
928 660200928 นางสาว วรรณภา วารชิา
929 660200929 นางสาว บุษกร บุร ี
930 660200930 นางสาว จนัทรา บัวบุตร
931 660200931 นางสาว พรปวณ์ี กัณหา
932 660200932 นางสาว นันทพร หลักค า
933 660200933 นางสาว เกสร ภู่สาย
934 660200934 นางสาว ปิ่ นสุดา ปรายกระโทก
935 660200935 นางสาว ประวณี วงศ์เทยีมจนัทร์
936 660200936 นางสาว ธมลวรรณ หงส์เจรญิม่ันคง
937 660200937 นางสาว มทนิา จนัทรท์มิา
938 660200938 นางสาว ธญัมุข ศิลปสมบูรณ์
939 660200939 นาย ธณพล ศรสงวน
940 660200940 นาย ธนัยวทิย์ วรรณบูรณ์
941 660200941 นาย จาตุรนต์ ไชยยศ
942 660200942 นาย ธญักร เล้ียงสุข
943 660200943 นาย สรลั ประเมติยาโน
944 660200944 นางสาว ณิชา ธรีะสาร
945 660200945 นางสาว ธมลวรรณ เพชรภา
946 660200946 นางสาว พรชนก อุดทา
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947 660200947 นางสาว จุฑามาศ เมืองนาม
948 660200948 นาย กรณ์ดนัย หอมสุดชา
949 660200949 นาย ณัฐพงษ์ ชาญประโคน
950 660200950 นาย ภัคคพงษ์ ผลจรญั
951 660200951 นางสาว ทพิาพรรณ ด าเกาะ
952 660200952 นางสาว วชรพร จนัทรฉ์ลอง
953 660200953 นางสาว ชนากานต์ พรหมสุวรรณ
954 660200954 นางสาว นลินี ทมิาชยั
955 660200955 นางสาว วัฒทราณี ชยัประเทศ
956 660200956 นางสาว ธมลวรรณ รอบแคว้น
957 660200957 นางสาว ชลธชิา สุขประเสรฐิ
958 660200958 นางสาว นาตยา รอบแคว้น
959 660200959 นางสาว สุภัชชา แก้วอุบล
960 660200960 นาย นิพนธ์ สัมพันธะ
961 660200961 นางสาว นันทณ์ภัส กะฐนิ
962 660200962 นาย จกัร ี แสนทวสุีข
963 660200963 นางสาว กัญญาณัฐ ข าคม
964 660200964 นางสาว วรรณภิกา ไกรยสิทธิ์
965 660200965 นางสาว รศัมี แสงทอง
966 660200966 นางสาว ณธญิญาวรนิทร์ เสนาหม่ืน
967 660200967 นาย อัครวนิชนนท์ ตองอบ
968 660200968 นางสาว พัชราภรณ์ ลุนปุย
969 660200969 นางสาว ทพิรตัน์ พนมวัน ณ อยุธยา
970 660200970 นาย นิอุสมัน นุงวาซา
971 660200971 นางสาว ณัฐญภัทร มากชว่ย
972 660200972 นางสาว ศิรริตัน์ บัวลา
973 660200973 นางสาว นิศารตัน์ สรรคพงษ์
974 660200974 นางสาว เบญจวรรณ วเิชยีรทอง
975 660200975 นางสาว รุจริา ศรสีมครุฑ
976 660200976 นางสาว ชนิกานต์ กองแกน
977 660200977 นางสาว นิศานาถ สรรคพงษ์
978 660200978 นางสาว ศศิกาญจน์ ชาวบ้านกรา่ง
979 660200979 นางสาว พรรทพิา พิทกัษ์พูลศิลป์
980 660200980 นางสาว สุดา ชยัมณี
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981 660200981 นางสาว หทยัชนก ทรพัยสิ์น ทรพัยสิ์น
982 660200982 นาย ฑรรศณุย์ กฤชศร
983 660200983 นาย ฉัตรชยั สายทองค า
984 660200984 นางสาว กุลพิลาส สระแก้ว
985 660200985 นางสาว ปภาวดี เติมด ารงพล
986 660200986 นาย วทิยส์วุฒิ อิสระ
987 660200987 นางสาว จริภา เนือนหอม
988 660200988 นางสาว อรุณลักษณ์ มีเท
989 660200989 นาย วสุวรรธน์ โตจนี
990 660200990 นางสาว ธนินทธ์ร อยู่คง
991 660200991 นางสาว จนิตนา นวนมีศร ี
992 660200992 นางสาว นภัสกร อ่อนค า
993 660200993 นางสาว สุภาพร ศรสีวรรค์
994 660200994 นาย วัชระพงค์ โพธิ
995 660200995 นางสาว นุชนารถ ว่องการไถ
996 660200996 นางสาว อัฐภิญญา ทุ่นใจ
997 660200997 นาย อเนกชยั สุยะลา
998 660200998 นางสาว บุณยาพร ศรสุีเลิศ
999 660200999 นาย กันตพงศ์ กรโีส

1000 660201000 นาย จกัรนิ พุ่มไสว
1001 660201001 นางสาว อมรลักษณ์ สมพีระกุล
1002 660201002 นาย อัษฎาวุฒิ พุทธคี
1003 660201003 นางสาว กนกพรรณ ปญัญาคง
1004 660201004 นาย สุรเชษฐ นรอยู่
1005 660201005 นาย วศิรุต สวงโท
1006 660201006 นาย มะอูเซง็ ปูมูลูกือจิ
1007 660201007 นางสาว เรณุกา พรรณา
1008 660201008 นางสาว นฤมล ผิวศิร ิ
1009 660201009 นางสาว ศุภนิดา ทพิวาร ี
1010 660201010 นางสาว ธนัชชา ยมฤทธิ์
1011 660201011 นาย ภาณุพงศ์ รุง่เรอืง
1012 660201012 นางสาว จนัทกานต์ ศรเีมือง
1013 660201013 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ม่วงเปยี
1014 660201014 นาย ธรีภัทร์ บุตรจนั
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1015 660201015 นางสาว กนกวรรณ อักษรกาญจน์
1016 660201016 นางสาว ปณิฐชา ยิ่งเปยีง
1017 660201017 นางสาว วรรตัน์ ศุภมงคลชยั
1018 660201018 นางสาว กัญญ์ศิร ิ จติต์บวรสว่าง
1019 660201019 นาย ไตรภพ บุญเลิศ
1020 660201020 นางสาว อัญชษิฐา ดีศรเีพ็ง
1021 660201021 นางสาว สุพัชชา เกษรจรุง
1022 660201022 นาย กัลป์ เกาะสูงเนิน
1023 660201023 นางสาว รตัติกาล ครุฑเสือ
1024 660201024 นาย วศัิลย์ จนัทมีิ
1025 660201025 นางสาว ดาราธปิ ณ เมืองใหม่
1026 660201026 นางสาว ศุภรดา แสงรุง่เรอืง
1027 660201027 นางสาว ชนาพร สุขขารมย์
1028 660201028 นางสาว ศันสนีย์ เทยีมเสง ีย่ม
1029 660201029 นางสาว อนุสรา เทพศิร ิ
1030 660201030 นางสาว ทดัชนก สุรยิะ
1031 660201031 นางสาว บังอร สีโท
1032 660201032 นาย ประโยชน์ กลับชยั
1033 660201033 นาย ณัฐวุฒิ สุวัตธกิะ
1034 660201034 นาย วัฒนากร ปิ่ นกุล
1035 660201035 นางสาว ณัฎฐวรรณ ค าวันศร ี
1036 660201036 นางสาว กรรณิการ์ บูรณ์เจรญิ
1037 660201037 นางสาว ณัชชารชั สุทธแิสน
1038 660201038 นางสาว ปยิะดา ยะใหม่วงค์
1039 660201039 นางสาว ภษูณิศา ตันชุม่
1040 660201040 นางสาว อนงค์ชนก คงทอง
1041 660201041 นางสาว คัชชญากร สองฐติิธนา
1042 660201042 นางสาว อรอนงค์ นวลมาถต์
1043 660201043 นาง ธดิารตัน์ ชาลีมาตย์
1044 660201044 นางสาว บุรมินาถ ผิวขาว
1045 660201045 นางสาว ปยิะธดิา ศรทีะนีทอก
1046 660201046 นางสาว สุภาภรณ์ สุขจรรยา
1047 660201047 นาย ทนิกร ค าแว่น
1048 660201048 ส.ท. กฤษดา เรอืงสุขสุด
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1049 660201049 นางสาว ทพิวรรณ บุตตะวงศ์
1050 660201050 นางสาว วรญิญา นิลจนัทร์
1051 660201051 นางสาว ประภาคสิร ิ อันพิมพ์
1052 660201052 นางสาว ปฐมา พรมฤทธิ์
1053 660201053 นาย อมรเทพ พราหมชม
1054 660201054 นางสาว ธนัชชา มะลิแก้ว
1055 660201055 นาง นิจนิรนัดร ์ บรรพแก้ว
1056 660201056 นางสาว ธญัสุดา เพ็งทองหลาง
1057 660201057 นางสาว วภิาวรรณ เน้ือนาค
1058 660201058 นาง พฤกษา ปิ่ นสวาสด์ิ
1059 660201059 นาย จกัรพงษ์ ประดับเขต
1060 660201060 นาย นิติธร ค าหงษา
1061 660201061 นาย ชุติพนธ์ ทมิพูล
1062 660201062 นาย นูหรน เล่งกูล
1063 660201063 นางสาว จนัทนิภา น่วมเงนิ
1064 660201064 นาย ชฎายุ วรบุตร
1065 660201065 นางสาว อัษฎาพร ม่ันเฮง
1066 660201066 นางสาว ศศิธร สุขค ามี
1067 660201067 นาย โสภณวชิญ์ บรริกัษ์เลิศ
1068 660201068 นาย ถนอมพงศ์ อ้ึงประเสรฐิ
1069 660201069 นางสาว ปราณี รอดเทศ
1070 660201070 นางสาว อรพิมพ์  น้อยเทยีม
1071 660201071 นาย วรากร พูลทรพัย์
1072 660201072 นางสาว อมินทต์รา วงค์ปอ้ม
1073 660201073 นาย สืบตระกูล กันทะทรง
1074 660201074 นางสาว ยุวดี ภมิูวณีิ
1075 660201075 นางสาว ทชันก แทน่แก้ว
1076 660201076 นางสาว ปารชิา วรศาสตร์
1077 660201077 นาย กิตติพงษ์ เดชโอภาส
1078 660201078 นางสาว ผุสชา บัวชุม
1079 660201079 นางสาว ศุภนิดา สุทธผิล
1080 660201080 นาย ณัฐพงค์ ทพิยร์องพล
1081 660201081 นาย ฐากูร บุญโสดากร
1082 660201082 นางสาว กรศศิร์ อภัยภักดี
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1083 660201083 นางสาว อัจฉรยิาภรณ์ จนัทรสุ์วรรณ
1084 660201084 นางสาว มินทรต์รา ยนิดี
1085 660201085 นาย ณัฐชนน มาพิจารณ์
1086 660201086 นางสาว อินธริา มวยลี
1087 660201087 นาย ณัฐนนท ์ กุหลาบศร ี
1088 660201088 นางสาว ปาณิศา สีโสภณ
1089 660201089 นางสาว ดาราภรณ์ ก่อเกิด
1090 660201090 นางสาว อรวรรณ บุญทมิ
1091 660201091 นางสาว กาญจนา เหล่านายอ
1092 660201092 นาย อภิสิทธิ์ วงษ์น้อย
1093 660201093 นางสาว ภัทรวดี นุ้ยเกล้ียง
1094 660201094 นางสาว รววิรรณ วันนิวาด
1095 660201095 นางสาว นลินทพิย์ สมุติรมัย์
1096 660201096 นางสาว สุธานี ดีเทยีน
1097 660201097 นางสาว มงคลรตัน์ ทรพัยพ์รอ้ม
1098 660201098 นาย ศุภชยั แก้วแกมจนัทร์
1099 660201099 นาย พรวทิย์ เขมภสิูต
1100 660201100 นาย เอกรฐั ประดับสุข
1101 660201101 นางสาว ศศิชา เตชะมา
1102 660201102 นาย ธวัชชยั ชลาประเสรฐิ
1103 660201103 นางสาว เสาวลักษณ์ กันธมิาพงค์
1104 660201104 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศร ี
1105 660201105 นางสาว แสงรว ี ศรทีน
1106 660201106 นางสาว ฐติิพร วังวงค์
1107 660201107 นางสาว ก่ิงกาญจน์ บ ารุงรตัน์
1108 660201108 นาย ธนิกร ถาอ่อนสี
1109 660201109 นางสาว ศศิวมิล กันเกตุ
1110 660201110 นางสาว ชนกนาถ บุญมณี
1111 660201111 นาย โอภาส นอกขุนทด
1112 660201112 นางสาว พนาวรรณ บัวค า
1113 660201113 นางสาว วรศิรา โพธิช์ยัสาร
1114 660201114 นางสาว กัญญารตัน์ กล่ันความดี
1115 660201115 นางสาว เกตวลิน โสมณวัฒน์
1116 660201116 นาย อัศวนิ ดวงมูล
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1117 660201117 นางสาว กัลยา วันสาลี
1118 660201118 นางสาว ลัดดาวัลย์ สังข์ธปู
1119 660201119 นางสาว อรุโณพร ทองบรสุิทธิ์
1120 660201120 นางสาว ศุภลักษณ์ พกแดง
1121 660201121 นางสาว สุตาภา ศรมีาตย?์

1122 660201122 นาย ศิรศัิกด์ิ คลังสมบัติ
1123 660201123 นาย ทองสุ่น เนตต?ะ?พันธ?์

1124 660201124 นาย ปณิธาน นุ้ยชวดี
1125 660201125 นางสาว ภัทรวดี พุทธจุิน
1126 660201126 นางสาว วาสิตา สมัครการ
1127 660201127 นางสาว ณัฐพร ร ามณี
1128 660201128 นางสาว จรยิา อุตรชน
1129 660201129 นางสาว ชญานิศ วงศรชูี
1130 660201130 นางสาว ปยิธดิา เหลือผล
1131 660201131 นางสาว ศิรลัิกษณ์ รุง่เรอืง
1132 660201132 นาย สิรภพ กล่ินมาลัย
1133 660201133 นางสาว อัญพิชา แก้วสม
1134 660201134 นางสาว บุษยมาศ น้อมเจรญิ
1135 660201135 นาย ธรีนินทร์ วงศ์วาณิชโอภาส
1136 660201136 นาย สุชาติ สายกระสุน
1137 660201137 นางสาว พรรณปพร จนัทราจงัหรดี
1138 660201138 นางสาว ศรญัญา พัดลม
1139 660201139 นางสาว ปณัฑิตา รม่เยน็
1140 660201140 นางสาว พิชญาดา เดชชุม
1141 660201141 นาง ศันสนีย์ สิงห์ดี
1142 660201142 นาย พรเจตน์ พาเจรญิ
1143 660201143 นางสาว สุภาพร ปราบสงคราม
1144 660201144 นางสาว พรพัชรนันท ์ สมัครเขตรการ
1145 660201145 นาย อรรถพล อาจหาญ
1146 660201146 นางสาว จนัทรฉ์าย พนม
1147 660201147 นาย สมภพ พรมเอ่ียม
1148 660201148 นางสาว กนกวรรณ โม่มาลา
1149 660201149 นางสาว ณัฏฐณิชา ยนืยง
1150 660201150 นาง สุพรรษา ไผทฉันท์
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1151 660201151 นางสาว สุณิสา หลวงแก้ว
1152 660201152 นาย เกรยีงไกร อาภาสราวุฒิ
1153 660201153 นางสาว อัมภิกา มุมขุนทด
1154 660201154 นางสาว วัชราภรณ์ อัฐนาค
1155 660201155 นางสาว พัชรพร อารนิทร์
1156 660201156 นางสาว ทพิวัลย์ หาผล
1157 660201157 นางสาว รสรนิ แก้วพวง
1158 660201158 นางสาว วารุณี พลมาก
1159 660201159 นางสาว ภัทรานิษฐ์ วงศ์ชยัเดช
1160 660201160 นางสาว ปาลิดา สมุดสารญั
1161 660201161 นางสาว นภัสวรรณ วงค์ชยั
1162 660201162 นางสาว นิภาพร ศิรลัิกษณ์
1163 660201163 นาง รตันกร จนัทรส์วัสด์ิ
1164 660201164 นางสาว ณภัทร เลียบแล
1165 660201165 นางสาว พิมพ์ชนก ผุยค าสิงห์
1166 660201166 นางสาว ธนะดา แสงสิงแก้ว
1167 660201167 นางสาว นิอัสรนีา ระเด่นอาหมัด
1168 660201168 นางสาว เกตน์สิร ี ค าด า
1169 660201169 นางสาว กัลยา เพชรศิลาชยั
1170 660201170 นางสาว ณธญันันท์ เกตทองสง
1171 660201171 นางสาว ฐานิชดา กันทะธง
1172 660201172 นาย ทวิา มาตันบุญ
1173 660201173 นางสาว อนันตรา บัวศร ี
1174 660201174 นางสาว กรรณิการ์ ผัดใจ
1175 660201175 นางสาว ชลิตา ชูตะวณิชย์
1176 660201176 นาย ณัฐ พันธุภั์กดี
1177 660201177 นางสาว สุทธกิานต์ ทนันชยั
1178 660201178 นางสาว พรรณารฐั ชยัราช
1179 660201179 นางสาว พัชรพร แก้วจนัทกึ
1180 660201180 นาย กิตติ หล้าหนู
1181 660201181 นางสาว นิภากรณ์ เวฬุวนาธร
1182 660201182 นางสาว สุนันทา จนัสิร ิ
1183 660201183 นางสาว มนธริา ภาพเสร ี
1184 660201184 นางสาว ศุภลักษณ์ เตชะเลิศพนา
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1185 660201185 นางสาว สารนัินท์ สีนวล
1186 660201186 นาย มะหะหมัด หมาดสา
1187 660201187 นางสาว จนิตนา ยนิดี
1188 660201188 นางสาว ชลาลัย พรมมีเดช
1189 660201189 นางสาว กุลฤทยั ไกรงาม
1190 660201190 นางสาว สุกัญญา แสงสว่าง
1191 660201191 นางสาว ชดิชนก นันทะมีชยั
1192 660201192 นาง พิชญธดิา ชอ่ชัน้
1193 660201193 นางสาว ญาณพัทธิ์ มานะดี
1194 660201194 นาย อภิเษก ไทยเจรญิ
1195 660201195 นาย กรธนัท ศุภภะ
1196 660201196 นางสาว ปารชิาติ พุทธเจรญิ
1197 660201197 นางสาว โชติกา ทมิทอง
1198 660201198 นาย สมศักด์ิ จนัทรเ์ทา
1199 660201199 นางสาว กมลวรรณ จนัทรป์ระอบ
1200 660201200 นางสาว ณัฏฐกฤตา วงค์สุรยิาไกร
1201 660201201 นางสาว จุฑารตัน์ กิตติบัณฑิต
1202 660201202 นางสาว อภิรดา แก้วปรากาญจน์
1203 660201203 นางสาว ศุภาพิชญ์ โพธิศ์ร ี
1204 660201204 นางสาว จารุวรรณ ปาโท
1205 660201205 นางสาว อุไรวรรณ ชูสง
1206 660201206 นาย นิติพัฒน์ เดิมสันเทยีะ
1207 660201207 นาง อรุณรตัน์ กาลจกัร์
1208 660201208 จ.ต. อัศร ี ราแดง
1209 660201209 นาย ธรีฉัตร จนัทรอาภา
1210 660201210 นาย นัฐพล สิงห์เเสง
1211 660201211 นางสาว ธดิารตัน์ ค าภมิู
1212 660201212 นางสาว สุพัตรา พรหมมินทร์
1213 660201213 นางสาว สุภัค พันธุเ์สนาะ
1214 660201214 นางสาว ยุถิกา คลังคง
1215 660201215 นางสาว พรรณิดา แก้วเปี้ ย
1216 660201216 นางสาว พงศ์ศุลี ศิรมิงคลเดชากุล
1217 660201217 นางสาว ธดิาพร สุขเต
1218 660201218 นางสาว วรญัญา หะระหนี
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1219 660201219 นางสาว อรอุมา แก้วอุ่น
1220 660201220 นาย วโิรจน์ ศรบุีญเรอืง
1221 660201221 นาย มงคล จนิดามณี
1222 660201222 นางสาว ก่ิงแก้ว บุญจนัทร์
1223 660201223 นาย สิทธโิชค บุญน า
1224 660201224 นาย นายอดิศักด์ิ บุญที
1225 660201225 นาย ณภัทร พุทธเิมธากุล
1226 660201226 นางสาว จริชัญา พรหมพิลา
1227 660201227 นางสาว สิรกิาญจน์ ทมิเจรญิ
1228 660201228 นางสาว ธนภรณ์ แจง้ขัน
1229 660201229 นาย ธฤตภณ สวนดอกไม้
1230 660201230 นางสาว สุภาพร เณรตาก้อง
1231 660201231 นางสาว สุภาภรณ์ เกษมศิลป์
1232 660201232 นางสาว กมลทพิย์ ส่วนบุญ
1233 660201233 นาย พงศกร ขาวเหมือนเดือน
1234 660201234 นางสาว อาภาพรรณ ธรรมสะโร
1235 660201235 นางสาว ธนภรณ์ พันสุระ
1236 660201236 นางสาว ภัทราวรรณ ขันธวิงค์
1237 660201237 นางสาว รสกร เอ่ียมสะอาด
1238 660201238 นางสาว ศิรนัินท์ สายเครอืมอย
1239 660201239 นาย พิธวิัฒน์ บุญเกิด
1240 660201240 นางสาว อาทติยา  มูลพุกก์
1241 660201241 นาย พัชระ ชาตร ี
1242 660201242 นางสาว กัญลิญา บุญขาว
1243 660201243 นางสาว ณิชากร เดิมทอง
1244 660201244 นางสาว นิษฐา จนัทรเกิด
1245 660201245 นางสาว อุไรวรรณ เซีย่งค้ิวเจรญิ
1246 660201246 นางสาว ปยิะนาถ สนอยู่
1247 660201247 นางสาว สกาวเดือน อารยี์
1248 660201248 นาย ธนโชติ โชติพรม
1249 660201249 นาย ณัฐวุฒิ วังตาล
1250 660201250 นางสาว ชโลธร ศรนุวัตร
1251 660201251 นางสาว ภรรตันพัฒน์ เนาว์สุวรรณ
1252 660201252 นางสาว ปิ่ ลจารุเนตร ปาโกวงค์
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1253 660201253 นางสาว วรณัน ศรมีณีรตัน์
1254 660201254 นางสาว ลลิตา  หาสุข
1255 660201255 นาย อรรถวทิ ค าสุข
1256 660201256 นาย สมศักด์ิ วงค์ค า
1257 660201257 นาย ศราวุธ พุทธปญัโญ
1258 660201258 นางสาว สิร ิ คงเจรญิ
1259 660201259 นางสาว อัจฉรยิา เอ่ียมประดิษฐ์
1260 660201260 นาย ประภวษิณ์ุ สามัคคี
1261 660201261 นางสาว ทศันีย์ สุขแสงงาม
1262 660201262 นางสาว ศิรลัิกษณ์ อักษร
1263 660201263 นางสาว ธดิารตัน์ ธภิาศร ี
1264 660201264 นางสาว ดลนภา สมนึก
1265 660201265 นาย กันตภณ กันภัย
1266 660201266 นางสาว ณัชชา พรหมปญัญา
1267 660201267 นางสาว กนกวรรณ รตันวรรณ
1268 660201268 นาย ภาณุวัฒน์ เปง็โท
1269 660201269 นาง สุรรีตัน์ น้อยสคราญ
1270 660201270 นางสาว ทศิาชล ศรขีา
1271 660201271 นางสาว อุ่นเรอืน อินสูนย์
1272 660201272 นาย อัครกฤษ เกตจงกล
1273 660201273 นางสาว ขนิษฐา พลซา
1274 660201274 นางสาว วันวสิาข์ อวชยั
1275 660201275 นางสาว เฉลิมขวัญ เหล็กทอง
1276 660201276 นางสาว ศภานันท์ มงคลพันธ์
1277 660201277 นางสาว ปาจรยี์ ประจกัษ์
1278 660201278 นางสาว รตันาวรรณ อามาตมนตร ี
1279 660201279 นางสาว ฐติิมา แพงวงษ์
1280 660201280 นางสาว กนิษฐา ธรรมประคอง
1281 660201281 นางสาว สุรวดี พรหมด า
1282 660201282 นาย คมสัน พันธจ์นัทร์
1283 660201283 นาย ภานุวัฒน์ คนซือ่
1284 660201284 นางสาว ชรนิรตัน์ ศรจีนัทร์
1285 660201285 นางสาว อุบลวรรณ ก าลังว่อง
1286 660201286 นาย ชยัณฤทธิ์ บุตรเล่ียม
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1287 660201287 ว่าที่รอ้ยตร ี วันเผด็จ  กาเรยีน
1288 660201288 นางสาว เกษมณี ธนะสุข
1289 660201289 นาย มานะชยั จนัทรบ์ ารุง
1290 660201290 นางสาว กัลยาณี พบโชค
1291 660201291 นาย จกัรพันธ์ เจา้เจด็
1292 660201292 นางสาว กัลยรตัน์ จนัทรห์อม
1293 660201293 นางสาว จริาพร จติทะเน
1294 660201294 นาย ธนพล พักเกาะ
1295 660201295 นางสาว นวลพรรณ เกตุพรหมมา
1296 660201296 นาย อัฐพล จ าแน่
1297 660201297 นางสาว นิศารตัน์ อ่ิมจาด
1298 660201298 นางสาว รงัสิมา คล้ายพิมพ์
1299 660201299 นางสาว จรีวรรณ สุธาพจน์
1300 660201300 นางสาว ศิรนิทรธ์ร เพ็งน้าค า
1301 660201301 นางสาว ธริดา ชมใจ
1302 660201302 นางสาว ชริญา รกัเหล่า
1303 660201303 นาย สมศักด์ิ เสียงใส
1304 660201304 นางสาว กรรณิการ์ ภคู าอ้าย
1305 660201305 นางสาว เทยีมจนัทร์ แก้วพร
1306 660201306 นางสาว สุทาทพิย์ วังคีร ี
1307 660201307 นางสาว ณัฐชยา นิลเกษ
1308 660201308 นางสาว ณัฐณิกาญจน์ กัญหา
1309 660201309 นางสาว ปทมุพร ปอ้งฉิม
1310 660201310 นางสาว ปภัสสร ซือ่ตรง
1311 660201311 นางสาว อาซยีะ๊ สาและ
1312 660201312 นางสาว อัจฉราพรรณ เกิดเจรญิ
1313 660201313 นางสาว ปารฉัิตร แชม่ชู
1314 660201314 นางสาว อธชิา จนัทรโ์อ
1315 660201315 นาย อภินันท์ เทศมี
1316 660201316 นางสาว ศิรริตัน์ ทาทพิย์
1317 660201317 นางสาว นรานันทด์า จนัต๊ะ
1318 660201318 นางสาว มณัญยา บัญญัติ
1319 660201319 นาย พรเทพ พรมมาก
1320 660201320 นางสาว ชณัฎฐา ตรกี าจร

หน้าที่ 39 จาก 55



เอกสารแนบ 2

1321 660201321 นางสาว กวสิรา บุญบุตร
1322 660201322 นางสาว ภัคธมีา กาญจนฤทธิพ์งศ์
1323 660201323 นางสาว ปุญชรสัม์ิ ดีชงั
1324 660201324 นางสาว ณัฐรกิา ระดมสุข
1325 660201325 นางสาว พิมพิกา อุทยัแสน
1326 660201326 นางสาว ศุภรตัน์ วันนาหม่อง
1327 660201327 นาย อดิศักด์ิ พรรณพิจติร
1328 660201328 นาย รฐัพล สุขนุ่ม
1329 660201329 นาย ณรงค์เดช ธรรมนิยม
1330 660201330 นางสาว วราศิณี เวฬุมาส
1331 660201331 นาย ภีมพล จนัทร
1332 660201332 นางสาว บุษราคัม สุทธวิาร ี
1333 660201333 นางสาว มัตติกา จนัทรส์ว่าง
1334 660201334 นางสาว ชุติมา จอกแก้ว
1335 660201335 นาย ยุทธพงษ์ วลิานันท์
1336 660201336 นาย วัชรากร นามแก้ว
1337 660201337 นางสาว กัญญ์วรา หนูหว้า
1338 660201338 นางสาว กนกรตัน์ พฤกษะวัน
1339 660201339 นางสาว อ าภรณ์ สงคง
1340 660201340 นาย เชดิชาย สมบูรณ์ชยั
1341 660201341 นาย อภิสิทธิ์ รกัหนก
1342 660201342 นางสาว ชุติมา ยิ้มแสง
1343 660201343 นางสาว รุง่นภา อินทะจกัร์
1344 660201344 นาย วรพงศ์ กรมภักดี
1345 660201345 นาง ปญัญาพร อนุทมุ
1346 660201346 นาย จกัรกรชิ พวงมาลัย
1347 660201347 นางสาว ปวันรตัน์ เหมืองอุ่น
1348 660201348 นางสาว จุฑามาศ รกัษาหาร
1349 660201349 นาย ภาณุวัตร เหมยกาศ
1350 660201350 นางสาว ปณิชนา เอกอัจฉรยิา
1351 660201351 นาย ธรีะพร บุญประกอบ
1352 660201352 นางสาว บรรจบพร สีน้าเงนิ
1353 660201353 นางสาว สุพัตรา  ทาชยั
1354 660201354 นางสาว ปิ่ นมณี พรมมา
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1355 660201355 นางสาว นันตชติา สว่างทองหลาง
1356 660201356 นางสาว สุรยิากร หิรญัวงศ์
1357 660201357 นาย พงศ์ปณต ศรหีาโคตร
1358 660201358 นางสาว พิมพัชชา อินทรทตั
1359 660201359 นางสาว วราภรณ์ ค าแก้ว
1360 660201360 นาย ชานุวัฒน์ หอมนาน
1361 660201361 นางสาว ศิรพิร พิลาชยั
1362 660201362 นาย ก้องเกียรติ บุญเพ่ิมผล
1363 660201363 นางสาว ปภัสสร พุ่มภัทรชาติ
1364 660201364 นาง ชารกิา ศรปีระเสรฐิ
1365 660201365 นาย อรรถชยั สาฤทธิ์
1366 660201366 นางสาว กรรณ์ณิภา ยิ้มพูลทรพัย์
1367 660201367 นางสาว วราภรณ์ ภมุรนิทร์
1368 660201368 นางสาว จรยิา สุนทรวณิช
1369 660201369 นางสาว อารยา อ่อนน้อม
1370 660201370 นางสาว รงัสิมา พิมพ์ทอง
1371 660201371 นางสาว พรพรรณ ภู่เสม
1372 660201372 นางสาว กชฐนภรณ์ ฟองเอม
1373 660201373 นางสาว อินทอุร ยนืยง
1374 660201374 นางสาว นิราภร จนัทรแ์สนตอ
1375 660201375 นางสาว ปดิวรดา วงศ์สุวรรณ
1376 660201376 นางสาว รสัวดี ชยัยะ
1377 660201377 นางสาว สิรพัิฒน์ สานเพ็ง
1378 660201378 นางสาว จรยิา ทรงพระ
1379 660201379 นางสาว พัชรดิา มาคา
1380 660201380 นางสาว บุศรนิทร์ ขจร
1381 660201381 นางสาว วรรณิภา แก้วหาวงษ์
1382 660201382 นางสาว ภัทราภรณ์ แสงวรรณธรีะ
1383 660201383 นางสาว อารยีา แก้วไธสง
1384 660201384 นางสาว นปภัช สุทธชิาญบัญชา
1385 660201385 นางสาว อารยา อ าพร
1386 660201386 นาง ชนากานต์ รว่มกระโทก
1387 660201387 นาย วสุพล วรภัทรทรพัย์
1388 660201388 นางสาว ขวัญณภา ชว่ยคง
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1389 660201389 นางสาว ณัฐกฤตา มีบุญ
1390 660201390 นางสาว สัจจารฐั วสิิทธิ์
1391 660201391 นาย ศักยพงศ์ โนภาศ
1392 660201392 นางสาว นันทน์ภัส เพ็งพา
1393 660201393 นางสาว ทศันีย์ ทองดอนกุ่ม
1394 660201394 นางสาว ธนัญญา นิลสนธิ
1395 660201395 นางสาว อรพรรณ สระทองเหยยีด
1396 660201396 นาย ปญัจภัทร ชูชนะ
1397 660201397 นางสาว ยุวเรศ   ญาณศุภวงศ์
1398 660201398 นาย นายอมรเทพ ศรวีเิชยีร
1399 660201399 นางสาว พรศิร ิ คดบุญ
1400 660201400 นาย ภคพงษ์ หกส่ี
1401 660201401 นาย ไชยพร สุธารกัษ์
1402 660201402 นาย เศกศักด์ิ ไวยพัฒน์
1403 660201403 นาย ชูวทิย์ สุทธนะ
1404 660201404 นางสาว สกุลรกัษ์ ศักด์ิค าดวง
1405 660201405 นางสาว รตัติกาล โสภา
1406 660201406 นางสาว ปนิดา อ่ิมเต็ม
1407 660201407 นาย นพดล กาว ี
1408 660201408 นาย มหัทธนะ เจรญิเมือง
1409 660201409 นางสาว ยุภาพรรณ ศิรวิงษ์
1410 660201410 นางสาว พรภิรมณ์ ศรชีาติ
1411 660201411 นาย มะฮามีมิง สูกี
1412 660201412 นางสาว รชันีกร สินธชุยั
1413 660201413 นางสาว ณัฐธดิา ฤดีสุขสกุล
1414 660201414 นางสาว นันทนา ดวงรตัน์
1415 660201415 นางสาว เพชรทพิา พรหมชาติ
1416 660201416 นางสาว สาวกิา ทองแก้วจนัทร์
1417 660201417 นางสาว รชัดา รดัทงุ
1418 660201418 นางสาว พิมพ์ปรยิะเพรศิ สมพงค์
1419 660201419 นาย สุทธพิงษ์ แพบัว
1420 660201420 นาย เสฐยีรพงศ์ ทพิยนุกูล
1421 660201421 นางสาว สุวจ ี พฤษกูล
1422 660201422 นางสาว จรีนันท์ เทศนา
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1423 660201423 นางสาว ศิรลัิกษณ์ อรรคบุตร
1424 660201424 นาย เตชนิท ์ ค าเทศ
1425 660201425 นาย พสธร ต๊อดแก้ว
1426 660201426 นางสาว ดวงจนัทร ์ รตันภู
1427 660201427 นางสาว สิรมิินตรา นิตยป์ระเสรฐิ
1428 660201428 นางสาว กมลวรรณ กล่ินกุหลาบ
1429 660201429 นางสาว กาญจนา อ่อซา้ย
1430 660201430 นางสาว ศศิธร เชือ้ตายา
1431 660201431 นางสาว เกวลี สังข์พรหมราช
1432 660201432 นางสาว วรารตัน์ แก้วจนัทรเ์หลา
1433 660201433 นางสาว อรพรรณ พันธุส์า
1434 660201434 นางสาว จารุวรรณ เพ็งแก้ว
1435 660201435 นางสาว รชัดาภรณ์ เม้าก าเนิด
1436 660201436 นางสาว นัฎฐา อาญาเมือง
1437 660201437 นาย โอม ศรนีวกรณ์
1438 660201438 นางสาว ปรยิาภัทร มุ่งเกิด
1439 660201439 ว่าที่ ร.ต.หญิง เทวกิา ชว่ยนุกูล
1440 660201440 นางสาว พิมพกานต์ หมู่โยธา
1441 660201441 นางสาว อินทริา อินทรจุ์ฬ
1442 660201442 นาย พงษ์สิร ิ ม่วงคุ
1443 660201443 นาย เศรษฐพงศ์ พนมพงษ์
1444 660201444 นางสาว ศุภกานต์ ศรบุีบผา
1445 660201445 นางสาว ชญานี เขียมวัชระ
1446 660201446 นางสาว วไิลภรณ์ บุญตวง
1447 660201447 นางสาว อามานะห์ บากาเด็ง
1448 660201448 นางสาว อรณัญธ์ ณ ระนอง
1449 660201449 นางสาว ณัฐมล บัวโคกรงั
1450 660201450 นางสาว อรวรรณ สิงห์กรม
1451 660201451 นาย เดชาธร เฉลิมพิศ
1452 660201452 นางสาว วลิาวรรณ จ านงค์กิจ
1453 660201453 นางสาว วันวสิาข์ สีนวน
1454 660201454 นาย อัษภรณ์ จติบุตร
1455 660201455 นางสาว ธนัตฌา สันทดั
1456 660201456 นางสาว อังคณา กันทะจนัทร์

หน้าที่ 43 จาก 55



เอกสารแนบ 2

1457 660201457 นางสาว กัญญาภัค ยศหนัก
1458 660201458 นางสาว ณัฐธยาน์ โบสถ์แก้ว
1459 660201459 นาง มาลีตา เกษมสุข
1460 660201460 นาย ศรสี าราญ สิงห์โต
1461 660201461 นางสาว ฐติิชญาณ์ ภาคูกา
1462 660201462 นางสาว ธติิพร ทนังาม
1463 660201463 นางสาว รตันภรณ์ พิมพะนิตย์
1464 660201464 นางสาว สุวัจนี ศรแีก้ว
1465 660201465 นาย ศุภโชค แข่งเพ็ญแข
1466 660201466 นางสาว ชลธชิา ปตัถา
1467 660201467 นางสาว โสภา ศรจีนัทรท์รา
1468 660201468 นางสาว ศิขรนิธาร แสนจ าลา
1469 660201469 นาย นิติภมิู ขันชุมภู
1470 660201470 นาย ชนินทร์ ยนืสี
1471 660201471 นางสาว วรีะญา เปร ีย้วน้อย
1472 660201472 นางสาว ชลธริา สุขสงวน
1473 660201473 นาย พงศกร โตจติ
1474 660201474 นาย คชา นรศรหีา
1475 660201475 นางสาว นภาพร รตันวัน
1476 660201476 นางสาว วณิชญา กล าพัก
1477 660201477 นาย ธนวัฒน์ ทองมี
1478 660201478 นางสาว ไอรดา เกษรสกุล
1479 660201479 นาย อัศศิร ิ จนัตุด
1480 660201480 นางสาว น้าผ้ึง แสงเล่ือม
1481 660201481 ว่าที่รอ้ยตรหีญิง อินทริา ธรรมะ
1482 660201482 นางสาว กาญจนา กล่าค า
1483 660201483 นาย วรีะยุธ พลายด้วง
1484 660201484 นางสาว กมลชนก เพชรนุ้ย
1485 660201485 นางสาว อัญชลี ธรรมวงค์
1486 660201486 นางสาว สุนิสา ม่อมพะเนาว์
1487 660201487 นางสาว วรรณี ศรชียั
1488 660201488 นางสาว ศิรลัิกษณ์ สรงพรมทพิย์
1489 660201489 นางสาว นัฐฐนัินท์ พงษ์เจรญิ
1490 660201490 นางสาว ฐติาภา ธโินชยั
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1491 660201491 นางสาว ญาณิศา มโนรตัน์สกุล
1492 660201492 นางสาว สุดารตัน์ นุชเวช
1493 660201493 นางสาว สุกัญญา ธรรมราชา
1494 660201494 นาย หมัดผาเดล ปูเต๊ะ
1495 660201495 นางสาว ดาราวรรณ ศรเีรอืง
1496 660201496 นาย พีรพล บรรพตา
1497 660201497 นางสาว บุญญารตัน์ แดงงาม
1498 660201498 นาย วชิยั สาดเอ่ียม
1499 660201499 นางสาว ยลลดา พิมพ์หนู
1500 660201500 นาย นิติพัฒน์ เวทางค์บวรกุล
1501 660201501 นางสาว สุชานันท์ โลหะ
1502 660201502 นางสาว ปรณีาพรรณ อ้นยะ
1503 660201503 นางสาว อภิญญา นรนิทร์
1504 660201504 นาย วันนิวัติ ศรสีมบัติ
1505 660201505 นางสาว เกษสิรนิทร์ หมีดง
1506 660201506 นางสาว ขนิษฐา แก้วกาหลง
1507 660201507 นางสาว แสงทอง แก้วจติคงทอง
1508 660201508 นาย ธธีวัช ทองดี
1509 660201509 นาย ทวชียั ศรทีรงเมือง
1510 660201510 นาย วรีะศักด์ิ เหมบุตร
1511 660201511 นางสาว วสิสุตา ฉววีงศ์พงษ์เดช
1512 660201512 นางสาว กนกวรรณ วหิก
1513 660201513 นางสาว กชกร อินทรเ์มือง
1514 660201514 นางสาว ณรทิสา ฤทธิณ์รงค์
1515 660201515 นางสาว สุพรรษา ยะวงษา
1516 660201516 นาย มเหสักข์ ผุดผาด
1517 660201517 นางสาว อภิญญา วังคีร ี
1518 660201518 นาย อนันต์ชยั ปั้ นปลือ
1519 660201519 นาย อรรถวาทนิ ทองใบ
1520 660201520 นางสาว ซูรยีานี สะมะแอ
1521 660201521 นางสาว มารนีา สาและ
1522 660201522 นางสาว ปฑิตตา อุทธตร ี
1523 660201523 นางสาว เทววีจิติร แก้วจติคงทอง
1524 660201524 นางสาว ฐานิตา ด้วงดี
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1525 660201525 นางสาว รสมนฑ์ กิจรุง่วัฒนะ
1526 660201526 นางสาว ภัทรวดี ศรศิร ิ
1527 660201527 นางสาว ลัดดาวัลย์ ดาวทอง
1528 660201528 นางสาว ธญัยภัสร์ เฉลิมรมัย์
1529 660201529 นางสาว ธนพร จนัทรเ์สม
1530 660201530 นาย วรพล ปพนยรรยง
1531 660201531 นางสาว ทวิาพร วงค์สามารถ
1532 660201532 นาย สิทธโิชค ยะแสง
1533 660201533 นางสาว ธารรีตัน์ แกล้วชติ
1534 660201534 นาย สุรยิา ศรมีงคล
1535 660201535 นางสาว สมร ชืน่บาล
1536 660201536 นาย ชานนท์ หนองภิวงค์
1537 660201537 นาย ณัฐพล เนียมข า
1538 660201538 นางสาว กาญจนา นุศลศาลา
1539 660201539 นาย เจนณรงค์ สุทธสิาร
1540 660201540 นางสาว สาธติา อาสาหม้อ
1541 660201541 นางสาว สุพิชญา ตันติวัฒนะผล
1542 660201542 นาย ณัฐศิลป์ ภชูา่งทอง
1543 660201543 นางสาว สุพิชชา ทองอ่วม
1544 660201544 นางสาว พรพิมล สะแสงสาร
1545 660201545 นางสาว อาทติยา แยม้ศร ี
1546 660201546 นาย ธนพล คนสันต์
1547 660201547 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ นามโคตร
1548 660201548 นาย จกัรภัทร เมืองปฐม
1549 660201549 นาย ธวุานันท์ ค าลือ
1550 660201550 นางสาว อังคณา ไชยม่ันคง
1551 660201551 นางสาว จนิตนา  พยุง
1552 660201552 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ชนะชยั
1553 660201553 นาย ยุทธพิชยั มีเคน
1554 660201554 นาย ศิวกร พบหิรญั
1555 660201555 นางสาว รกัชนก เดชวทิย์
1556 660201556 นาย ต้อย ปดัถม
1557 660201557 นางสาว ละอองแก้ว จนัทรโ์คตรแก้ว
1558 660201558 นาย ภานุวัฒน์ ขันอาษา
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1559 660201559 นาย คุณากร ค าวเิลิศ
1560 660201560 นาย พิธวิัฒน์ ชาวเวยีง
1561 660201561 นางสาว ลักษมณ สรอ้ยทอง
1562 660201562 นาย ธญัวทิย์ ยลวงศ์
1563 660201563 นางสาว ศรณัยร์ตัน์ บุรนิทรนิตย์
1564 660201564 นางสาว กนกพร โคกเกษม
1565 660201565 นางสาว นิตยา ศรพีงษ์ไชย
1566 660201566 นางสาว กัญญพัศร หนูเพชร
1567 660201567 นาย พรชยั กล่ินหอม
1568 660201568 นางสาว วนัสนันท์ พรหมวัชรนิทร์
1569 660201569 นางสาว ฐติิรตัน ศาสตรวาหา
1570 660201570 นางสาว ณัฐชยา ฉัตรหลวง
1571 660201571 นาย อรรถพล สมบัติ
1572 660201572 นางสาว รตันาวดี ขานโคกกรวด
1573 660201573 นาย พิสุทธิ์ กระจา่งจติกุล
1574 660201574 นางสาว นิตยา ปล่ังกลาง
1575 660201575 นางสาว พิจติรา จ าปาแก้ว
1576 660201576 นางสาว คณิสรา ตุทาโน
1577 660201577 นาง รุง่ระว ี นันสถิตย์
1578 660201578 นางสาว นันทวัน มัยวงศ์
1579 660201579 นาย อภิชาติ วงษาเนาว์
1580 660201580 นาย ณภัค ธนารุจพิรกุล
1581 660201581 นางสาว ปฐมพร เคนมาตร์
1582 660201582 นางสาว นิตยา เพ็ชรแก้ว
1583 660201583 นางสาว วณัฏฐา ปวุตินันท์
1584 660201584 นางสาว นภกาญจน์ ไล้เลิศ
1585 660201585 นางสาว พรชติา ส่ือกลาง
1586 660201586 นางสาว จนัทนีิ ศรปีระเสรฐิ
1587 660201587 นางสาว ลลิดา พลายละหาญ
1588 660201588 นาย กบิล จติรวเิศษ
1589 660201589 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรารถนา พูนลาภเดชา
1590 660201590 นาย เจตน์ธนัชกฤต มหาราช
1591 660201591 นาย นพดล แสงธรรมโชติ
1592 660201592 นาย ยุทธภมิู นนทภา
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1593 660201593 นางสาว ศิรริตัน์ จบัใจ
1594 660201594 นางสาว พรชติา บูญประคม
1595 660201595 นาย มงคล ศรเีอ่ียม
1596 660201596 นางสาว ประภัสสร จนัทรท์อง
1597 660201597 นางสาว จรญิญา เขียวยศกิจ
1598 660201598 นางสาว กมลรตัน์ กาญจนะวสิต
1599 660201599 นาย ศุภกิจ เกษกุลภมิูพัฒน์
1600 660201600 นาย นายสายฟ้า ม่ันหมาย
1601 660201601 นางสาว รชัดา คุณาบุญ
1602 660201602 นางสาว ภัฑาภรณ์ รตันจนัทร์
1603 660201603 นางสาว ฐติินันท์ วเิชยีรพงษ์
1604 660201604 นางสาว วรางคณา จอมเกาะ
1605 660201605 นาย เนติพงศ์ ใจแก้วมา
1606 660201606 นางสาว ปาณิสรา รตันเดช
1607 660201607 นางสาว ชญาณี วเิวก
1608 660201608 นาย ณัฐกมล ฟูใจ
1609 660201609 นาย ศตวรรษ สุกใส
1610 660201610 นางสาว ชไมพร ชฏาจติร
1611 660201611 นางสาว วาสิตา ไชยแล
1612 660201612 นาย ภากร พันวัง
1613 660201613 นางสาว ทศันีย์ นารนิทร์
1614 660201614 นางสาว อัญชลี ทพิยแ์สนชยั
1615 660201615 นางสาว กันยา สติภา
1616 660201616 นางสาว วมิลสิร ิ หงษ์ค า
1617 660201617 ส.อ. อภิรกัษ์ โฉมเฉลา
1618 660201618 นางสาว สิรยิาภรณ์ สุภาพงษ์
1619 660201619 นางสาว สุพิชชา บาตดี
1620 660201620 นางสาว พชรภรณ์ ประสงค์เงนิ
1621 660201621 นางสาว สุนิษา อุดมรตัน์
1622 660201622 นางสาว อนุธดิา บุตะเคียน
1623 660201623 นางสาว ศุภาวรรณ วลัิยศิล
1624 660201624 นางสาว สิรพัชร เสนนันตา
1625 660201625 นาย ชลชาสน์ บุญลา
1626 660201626 นางสาว บุญญพร ขวัญเมือง
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1627 660201627 นางสาว ขนิษฐา เทยีนชยั
1628 660201628 นางสาว นิตยาพร ใจตรง
1629 660201629 นางสาว จริภา เทศวงศ์
1630 660201630 นาย กิติพิเชษฐ์ ธปูบูชา
1631 660201631 ว่าที่ร.ต. ชุมพล สมบูรณ์
1632 660201632 นางสาว ภัทราภรณ์ ชูปล้อง
1633 660201633 นางสาว รตันา บุญศิร ิ
1634 660201634 นางสาว ชชัวภิา ฉัยยากูล
1635 660201635 นางสาว คุณาวรรณ ศรตีระกูล
1636 660201636 นางสาว อัจฉรยิา บุญชว่ย
1637 660201637 นางสาว ปนัดดา พิชหอม
1638 660201638 นางสาว นิรชา เศรษฐศักดาศิร ิ
1639 660201639 นางสาว อารรีตัน์ โคพิชยั
1640 660201640 นาย วรียุทธ วัฒนคีร ี
1641 660201641 นางสาว ธติิมา วงษ์เจรญิ
1642 660201642 นางสาว สาวติร ี คงสอน
1643 660201643 นางสาว ธวัลหทยั ฉิมตระกูล
1644 660201644 นางสาว นุสรยี์ นิแซ
1645 660201645 นางสาว มนพัทธ์ เต้ียเสมอเชือ้
1646 660201646 นางสาว นลินทพิย ์ สงวนสุข
1647 660201647 นางสาว ณัฐกานต์ สุขรอด
1648 660201648 นางสาว จารุณี ประก่ิง
1649 660201649 นาย ธษิณวุฒิ ชืน่อารมย์
1650 660201650 นางสาว กรรณิการ ์ รุณน้อย
1651 660201651 นางสาว ดาราพร ทาแนน
1652 660201652 นางสาว ชลวรี ์ ชนกล้าหาญ
1653 660201653 นางสาว ชมัยพร แหล่งหล้า
1654 660201654 นาย พงษ์ธเนศ ลิมไพบูลยว์งค์
1655 660201655 นาย ณัฐวุฒิ? ขาว?งาม
1656 660201656 นางสาว อารยา ม่ังมี
1657 660201657 นางสาว อติกานต์ แก้วพามา
1658 660201658 นางสาว สุดาพร จนัทรเ์พ็ง
1659 660201659 นางสาว สกุณา กุสุโมทย์
1660 660201660 นาย มะสุกร ี สะดีเยา๊ะ
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1661 660201661 นาย นิกร วงศ์ธรรม
1662 660201662 นางสาว ทพิาพร น้อยน่วม
1663 660201663 นางสาว ศกลวรรณ ตินนะศร ี
1664 660201664 นางสาว จุฑามาศ เมธาสิทธชิยั
1665 660201665 นางสาว พนิดา จนิาบุญ
1666 660201666 นาย จกัร ี บุญวทิยา
1667 660201667 นางสาว วลัยพร ขันทะรกัษ์
1668 660201668 นางสาว บุณฑรกิา เขียนทอง
1669 660201669 นาย อารฮัม บากอสุงกีะจิ
1670 660201670 นางสาว ทกัษพร ไกรสิงห์
1671 660201671 นางสาว สุภารตัน์ ลาโพธิ์
1672 660201672 นาย ฌารชิช์ พวงแก้ว
1673 660201673 นางสาว สุชญัญา เขตบ ารุง
1674 660201674 นางสาว กมนรตัน์ ทองนวล
1675 660201675 นางสาว ปวณีา สุทธกิิตติรตัน์
1676 660201676 นางสาว ธนภร อ่ิมสมบัติ
1677 660201677 นางสาว ประภาสิร ิ บุญโชติ
1678 660201678 นางสาว นุจร ี เทพโภชน์
1679 660201679 นางสาว พิชญาพร ทองโชติ
1680 660201680 นาย ภาณุพงศ์ เปยีนาค
1681 660201681 นางสาว ไซนับ อีบุ๊
1682 660201682 นางสาว ดารารตัน์ กุลศร ี
1683 660201683 นางสาว สารณีิ เตชะ
1684 660201684 นางสาว วาสิฎฐี วงษ์จนัทร์
1685 660201685 นางสาว ประติชญา สละภัย
1686 660201686 นางสาว ตะวันฉาย จนัทรเ์สวก
1687 660201687 นางสาว ภาวดิา ใจจรมิ
1688 660201688 นาย วุฒิชยั ใจโน
1689 660201689 นาง วารณีิ อนันตชยัศิร ิ
1690 660201690 นาย พงศกร แก้วมาลากุล
1691 660201691 นาย กฤษณพงศ์ หอมชืน่
1692 660201692 นางสาว ชรชัต์ฎา บุญมี
1693 660201693 นางสาว รตันาภรณ์ เถ่ือนเอ่ียม
1694 660201694 ว่าที่ร.ต.หญิง อมรรตัน์ เปยีงใจ
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1695 660201695 นางสาว พิชานันท  ์ กล่ินรตัน์
1696 660201696 นางสาว ชญาดา เสนาธรรม
1697 660201697 นางสาว ศิรนัินท์ เรยีงเงนิ
1698 660201698 นาย ทรงพล เจยีงค า
1699 660201699 นางสาว นีรนาถ พรอ้มสัมพันธ์
1700 660201700 นางสาว ประวณีา เงนิทพิย์
1701 660201701 นางสาว เกษณี ชุมมุง
1702 660201702 นางสาว ฉัตรนภา สุวรรณ์
1703 660201703 นางสาว วรษิฐา บุญรตัน์
1704 660201704 นางสาว พิกุลทอง จนัทะพงษ์
1705 660201705 นางสาว นันทน์ภัส พรหมพันธุ์
1706 660201706 นางสาว สุภาภรณ์ ภู่ต้นหยง
1707 660201707 นางสาว นัฐฐณีิ ยามา
1708 660201708 นาย ทนงศักด์ิ บุญประสพ
1709 660201709 นางสาว อรวรรณ วุทธโิช
1710 660201710 นางสาว ศศิชาดา เมืองมา
1711 660201711 นางสาว ปาณวรนิทร์ สนธเิศวต
1712 660201712 นางสาว อัจฉรา รม่แก้ว
1713 660201713 นางสาว พรนภา กาสิงห์
1714 660201714 นางสาว นวพร คนร า
1715 660201715 นางสาว กฤษยา หมายดี
1716 660201716 นางสาว ปรญีานุช บุญนาค
1717 660201717 นางสาว เนตรนภา หนองแบก
1718 660201718 นางสาว เจนจริา ธรรมสกุลเวทย์
1719 660201719 นางสาว ชลิตา มหาวงค์ทอง
1720 660201720 นางสาว วาสนา แสงทองดี
1721 660201721 นางสาว อติพร วัฒนชโนบล
1722 660201722 นางสาว ชุติภา หอมละออ
1723 660201723 นาย มนตร ี จ าปาศร ี
1724 660201724 นางสาว ศิรทิดั โตบารมีกุล
1725 660201725 นาง พนิดา โมคภา
1726 660201726 นางสาว รชันี มังกร
1727 660201727 นางสาว ดวงพร ชืน่จติ
1728 660201728 นางสาว อัมพิกา นาแก้ว
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1729 660201729 นางสาว สุภาวดี ทนเถ่ือน
1730 660201730 นางสาว เพ็ญนภา ปะโนรมัย์
1731 660201731 นาย นพัตธร รวมทว ี
1732 660201732 นางสาว จุฑาทพิย ์ สีคาม
1733 660201733 นางสาว ปรศินา พุ่มประจ า
1734 660201734 นางสาว อติพร อุ่นเปน็นิจย์
1735 660201735 นาย นิพนธ์ จุย้ศิร ิ
1736 660201736 นางสาว สุนิตรา ศรแีดง
1737 660201737 นางสาว พัชราภรณ์ ด้วงฉิม
1738 660201738 นาย นนทชยั เที่ยงสันเทยีะ
1739 660201739 นาย จ ารสั วริโิยราญ
1740 660201740 นาย ชลากร พ่ึงทรพัย์
1741 660201741 นางสาว สโรชา คล่ีวงษ์
1742 660201742 นางสาว พรรณิการ ์ จนิดานุช
1743 660201743 นางสาว อินทพร ปติิพูนทรพัย์
1744 660201744 นางสาว ชลิตา อินทรส์อาด
1745 660201745 นางสาว ข้าวขวัญ อุดร
1746 660201746 นางสาว ศุภรตัน์ ประดา
1747 660201747 นางสาว เบญญาทพิย์ บุตรทพิย์
1748 660201748 นาง อารรีตัน์ วงค์กุนะ
1749 660201749 นางสาว ภรูรีตัน์ ชอ่มะลิ
1750 660201750 นางสาว สุนิษา ภสีูน้า
1751 660201751 นางสาว จริวรรณ มะลิรส
1752 660201752 นางสาว ธนภรณ์ ขันติยะ
1753 660201753 นางสาว วลิาวัณย์ ยิ้มยอ่ง
1754 660201754 นางสาว ประกายดาว อุดม
1755 660201755 นางสาว ณัฐธดิา เพ่ือนพิมาย
1756 660201756 นาย รชัชานนท ์ ปาโน
1757 660201757 นาย นิติ พรหมแก้ว
1758 660201758 นาย ขวัญชยั อินธศัิกด์ิ
1759 660201759 นางสาว วรียา ไฉไลพานิช
1760 660201760 นางสาว อัญชนา ยกกระบัตร
1761 660201761 นางสาว วันวสิาข์ เอียดประพาล
1762 660201762 นาย ธติิสรณ์ วงศ์สุรยิะเกษม
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1763 660201763 นางสาว นฤมล จนัทรกั
1764 660201764 นางสาว เกวลิน ทองร า
1765 660201765 นางสาว สุปรยีา ศรมุีงคุล
1766 660201766 นาย ธรีะเดช สุวรรณภักดี
1767 660201767 นาง ชลธชิา เคลือบบุญสอน
1768 660201768 นางสาว เจมจริา จนัต๊ะวงค์
1769 660201769 นางสาว ฐติาภา จนิดามรกฎ
1770 660201770 นางสาว สิรกิานดา ชนะชยั
1771 660201771 นางสาว จุฑามาศ ค าแก้ว
1772 660201772 นาย ธชภล ธรรมขันธ์
1773 660201773 นางสาว พิมพ์พิชชา บุญภาไพโรจน์
1774 660201774 นางสาว จุฑาทพิย์ ชยัแก้ว
1775 660201775 นางสาว อภิญญา วงค์ศรยีา
1776 660201776 นางสาว อทติยา ดลสุข
1777 660201777 นางสาว ศศิธร มณีสุข
1778 660201778 นางสาว ตรสุีคนธ์ ค าหนัก
1779 660201779 นาย สุทธชิยั สิงห์ทอง
1780 660201780 นางสาว พราวพรรณ อาสา
1781 660201781 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรลัีกษณ์
1782 660201782 นางสาว ธญัภัทร เพ่งผล
1783 660201783 นาย นุชา ราซดีิ
1784 660201784 นางสาว ชลิตา น่ิมตลุง
1785 660201785 นางสาว ลิตา กุลเมธารตัน์
1786 660201786 นางสาว จนัทนา ยอดทอง
1787 660201787 นางสาว สุนันทรา อาปอ้ง
1788 660201788 นางสาว ปาลิฏา ศิรเิสถียร
1789 660201789 นาย มงคลชยั แก้วดี
1790 660201790 นาย ปรญิญา เพชรศร ี
1791 660201791 นางสาว สุพัตรา ล่าบ้านหลวง
1792 660201792 นางสาว จติรศิรลิดา ไชยถา
1793 660201793 นางสาว ธญัชนา นพรตัน์
1794 660201794 นางสาว ญาสุมินทร์ ปิ่ นสุวรรณ
1795 660201795 นางสาว ธญัญารตัน์ ศรสีมรทอง
1796 660201796 นางสาว ภนิตา ทองจ าปา
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1797 660201797 นางสาว เมรนิทร์ ชูโชติ
1798 660201798 นางสาว สุดารตัน์ ทองเถ่ือน
1799 660201799 นางสาว ศรสุีดา พันธุโ์ท
1800 660201800 นางสาว ศลิษา กระแสรญ์าณ
1801 660201801 นางสาว ปภัสสร เหลาศร ี
1802 660201802 นางสาว วลิาวัณย ์ คงด า
1803 660201803 นางสาว ทพิยว์ดี ศรสุีพรรณ
1804 660201804 นางสาว อารยา เสียงระฆัง
1805 660201805 นาย จกัรกฤษณ์ รตันบุร ี
1806 660201806 นางสาว กัลยรตัน์ โมกสีลา
1807 660201807 นางสาว โสภา วงค์ใหญ่
1808 660201808 นางสาว จริาพัชร พองค า
1809 660201809 นางสาว วลิดา อรหันตา
1810 660201810 นางสาว สุทธนีิ ลีนุรตัน์
1811 660201811 นางสาว วลิาวัลย์ มีอินถา
1812 660201812 นางสาว ประไพพิมพ์ โสระวงค์
1813 660201813 นางสาว ศรนัย์ อัศวนิชสกุลกิจ
1814 660201814 นางสาว ชมพูนุท ทองสันติ
1815 660201815 นางสาว ณัฐนันท์ ฝอดสูงเนิน
1816 660201816 นาย ธรีะวัฒน์ คะเรรมัย์
1817 660201817 นางสาว วนิดา สรอ้ยสน
1818 660201818 นาย ไตรภพ สองเปง็
1819 660201819 นาย ธรีวุฒิ คะเรรมัย์
1820 660201820 นาย วัชราวุฒิ สายบุตร
1821 660201821 นาย ณัฐพงศ์ อันทะชยั
1822 660201822 นาย ศรายุทธ อินทรฉั์ตร
1823 660201823 นางสาว ลภัส หนูขาว
1824 660201824 นาย ชนัย แซโ่ซ
1825 660201825 นางสาว อภิสรา บ ารุงเกาะ
1826 660201826 นางสาว ฐานิชสรณ์ วรรณศร ี
1827 660201827 นาย ธนากร แสนสาร
1828 660201828 นาย สัตยา ชุมด้วง
1829 660201829 นางสาว กานติมา ผลนาค
1830 660201830 นางสาว ภัทรสุดา ทารตัน์
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1831 660201831 นางสาว จารุวรรณ พ่วงพันธุ ์
1832 660201832 นางสาว อัจฉรยา คาํบุญ
1833 660201833 นางสาว เมธนีิย์ ปอกแก้ว
1834 660201834 นางสาว ชลธชิา ชนิสงคราม
1835 660201835 นางสาว กัลชนา ทิพย์ปญญา
1836 660201836 นาย พิระวุฒิ อินทรพ์รหม
1837 660201837 นาย กิตติพัฒน์ แสงอุทัย
1838 660201838 นางสาว จุฑามาศ บัวบาง
1839 660201839 นาย ศรณัย์ เพชรนิล
1840 660201840 นาย อาวุธ แผนพยงค์
1841 660201841 นาย กฤษณะ ลิมเจรญ
1842 660201842 นางสาว ชฎาพร สอนนชาติ
1843 660201843 นางสาว กนกวรรณ ภูพันหงษ์
1844 660201844 นาย ชยัวัฒน์ ดวงชยัภูมิ
1845 660201845 นางสาว พรปวณ์ รอดดอนไพร
1846 660201846 นางสาว ฉัตรศิร ภวังสวัสดิ
1847 660201847 นางสาว สุชาวดี ทองหนูรุง่
1848 660201848 นางสาว ศิรนภา พวงแก้ว
1849 660201849 นาย วกร  เอียมสัมพันธ์
1850 660201850 นาย วระชยั ยอดดี
1851 660201851 นางสาว วาณี สงพรหมทิพย์
1852 660201852 นางสาว บุษกร เหล็กเพชร
1853 660201853 นาย กลวัชร แสงจนัทร์
1854 660201854 นางสาว อุมาพร อุประ
1855 660201855 นาย นันทวุฒิ วงศ์วสุทธวิัฒนา
1856 660201856 นางสาว วรศรา พันธุธ์รรม
1857 660201857 นาย ปราโมทย์ โสภาพันธรตัน์
1858 660201858 นางสาว ทิพย์วรรณ พุมาเกลียว
1859 660201859 นาย ธนารกัษ์ แยบการไถ

หน้าที 55 จาก 55



เอกสารแนบ 3

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ
1 660300001 นาย ธวัชชยั ศรวีะรมย์
2 660300002 นางสาว นัฎฐา อินหอม
3 660300003 นาย ณัฐพล เจยีกุลธร
4 660300004 นาย เต็มตะวัน เกษเพ็ชร์
5 660300005 นางสาว สุนิสา  พงศ์ผาสุก
6 660300006 นาย นายพีรพัชร์ สัตยาพันธุ์
7 660300007 นางสาว กุณณ์สิรยิากร บุญปวณ์ีสิรสิกุล
8 660300008 นางสาว รฐันันท์ เพ็งเรอืง
9 660300009 นางสาว กมลชนก ถนอมเสียง

10 660300010 นาย สุชนิ เปยีนขุนทด
11 660300011 นางสาว สุธมิา นามวงษา
12 660300012 นางสาว ศศิธร บรรณกิจ
13 660300013 นางสาว ชลชญาณ์ ศุภธนพัฒน์
14 660300014 นางสาว บุญสมพร จนัสุข
15 660300015 นางสาว น้าตาล นาใจคง
16 660300016 นางสาว อัยณัฏฐ์ ชยัเสนา
17 660300017 นางสาว กิรณา ปรเีอ่ียม
18 660300018 นาย นทกีานต์ พันธโ์ชติ
19 660300019 นางสาว กนกวรรณ ทอืเกาะ
20 660300020 นาย จริเมธ แก้วมาลัย
21 660300021 นางสาว อภิญญา คชนินทร์
22 660300022 นาย นาวนิ บุญน ามา
23 660300023 นาย เทอดศักด์ิ มาตวังแสง
24 660300024 นางสาว พิมพ์พิศมัย แขดอน
25 660300025 นางสาว อิสนีย์ ค่ายทอง
26 660300026 นาย ปณชยั เต็มส้ม
27 660300027 นางสาว จริาภรณ์ รตันวงศ์
28 660300028 นางสาว ญาณิศา หันชยัศร ี

รายชือ่ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจดัจา้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผน
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ลงวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

ชือ่ - สกุล

หน้าที่ 1 จาก 6



เอกสารแนบ 3

29 660300029 นางสาว วรวรรณ ทองไข่
30 660300030 นางสาว ณัฐธดิา ส้มจนี
31 660300031 นาย พงศธร ทองเพชรคง
32 660300032 นางสาว กิตติกาญจน์ กุลเกตุ
33 660300033 นางสาว พลอยพรรณ ชดิประทมุ
34 660300034 นางสาว พรชนิตว์ อักษรวรรณ
35 660300035 นางสาว จติทรีา ไหวพรบิ
36 660300036 นางสาว ชุติมณฑน์ พงษ์ศิร ิ
37 660300037 นางสาว วันทนี เจมิกล่ิน
38 660300038 นางสาว นิฮานีซะห์ สาแม
39 660300039 นางสาว ตุลยา แสงสว่าง
40 660300040 นาย ธนิศร ดวงทพิย์
41 660300041 นาย สรชัฎ์ อนุอัน
42 660300042 นาง วรรณิศา สุภาพ
43 660300043 นาย รฐัพล แสงจกัษ์
44 660300044 นางสาว ศศิประภาภรณ์ วชิยัค ามาตย์
45 660300045 นางสาว ปฏิมาภรณ์ ไชยเมือง
46 660300046 นางสาว สุนิตย์ พิมแสน
47 660300047 นางสาว พิมมาลา แจง้ฉาย
48 660300048 นางสาว หุสนา โต๊ะระหนี
49 660300049 นางสาว จอมวธู พูลทรพัย์
50 660300050 นางสาว จริาพัชร ผาสารค า
51 660300051 นาย วรญัญู จนัศร ี
52 660300052 นาย ณรงศักด์ิ ทพิยเ์ปน็รตัน์
53 660300053 นางสาว เมธาว ี สมศร ี
54 660300054 นางสาว อัญญาณี รานบัว
55 660300055 นางสาว ปวรณีย์ มะไลไธสงค์
56 660300056 นางสาว ฐาปนีย์ เพ็งสูงเนิน
57 660300057 นางสาว ชลิตา พละเนียม
58 660300058 นางสาว เพชรพลอย นูมหันต์
59 660300059 นางสาว พิมพ์ชนก ชูศิลป์
60 660300060 นางสาว กุสุมา สิงห์เทพ
61 660300061 นาย ภานุวัฒน์ เกณฑ์ขุนทด
62 660300062 นางสาว ประวณีา จัน่นพรตัน์

หน้าที่ 2 จาก 6



เอกสารแนบ 3

63 660300063 นางสาว ณัชชา เชญิทอง
64 660300064 นางสาว ชนิญาดา ภู่ระหงษ์
65 660300065 นางสาว ชลธชิา คงเมฆา
66 660300066 นางสาว อภิภู สุขสุโชค
67 660300067 นางสาว ภัทรกิา จุฑางกูร
68 660300068 นาย ภัคพงษ์ เรอืงฤทธิ์
69 660300069 นางสาว บุณฑรกิา สักเรนทร์
70 660300070 นางสาว เสาวลักษณ์ มะเสนัย
71 660300071 นาย ณัฐพงศ์ แดงบัวทอง
72 660300072 นาง ศิรพิร จอมพงศ์
73 660300073 นางสาว นภัสสร ชยัโย
74 660300074 นางสาว ภัทรภร พ่ึงทอง
75 660300075 นางสาว มูรนี นิเง๊าะ
76 660300076 นางสาว มัสลินทร์ ดีมี
77 660300077 นางสาว พีรดา ด้วงเอ่ียม
78 660300078 นางสาว ณัชชา ทพิยแสง 
79 660300079 นางสาว รวพิร จอดเกาะ
80 660300080 นางสาว เสาวลักษณ์ ชูสุวรรณ
81 660300081 นาย ปฐัทว ี ปทมุานนท์
82 660300082 นางสาว นภสร อมตชวีนิ
83 660300083 นางสาว ศรสีวรนิทร์ ส าเรงิ
84 660300084 นางสาว ณัฐนร ี ลักษณะกิจ
85 660300085 นางสาว กัลยรกัษ์ ถิรโสภี
86 660300086 นางสาว ธคิณา ศรบุีญนาค
87 660300087 นางสาว ชญัญา สุทธิ
88 660300088 นาย สมชาย เสรมิทรพัย์
89 660300089 นางสาว เจนจริา นาแก้ว
90 660300090 นางสาว ขวัญปนิดา จนัทรต์ร ี
91 660300091 นางสาว กมลวรรณ สุนารตัน์
92 660300092 นางสาว ณัฏฐว์รตัน์ แก้วเมือง
93 660300093 นาย พรเพชร สมบัติ
94 660300094 นางสาว กิตติยา สีสิม
95 660300095 นาย ธญัญกิจจ์ อัตไพบูลย์
96 660300096 นาย วรรณศักด์ิ พูลวงศ์

หน้าที่ 3 จาก 6



เอกสารแนบ 3

97 660300097 นาย กันติพิชญ์ นนทจ์รีพัส
98 660300098 นางสาว เขมณิช จนิะสะทุ่ง
99 660300099 นาย จริายุ บุญวงศ์

100 660300100 นางสาว วรรณวลี วฐิาน
101 660300101 นางสาว อังคณา อินทศร
102 660300102 นางสาว คัมภีรพรรณ ชูทอง
103 660300103 นาย ศุภโชค เนตรวศิิษฐ์
104 660300104 นางสาว ปกิตตา แก้วมุกดา
105 660300105 นาย พรพิทกัษ์ เติมเกียรติไพบูลย์
106 660300106 นางสาว ธนวรรณ อินทรห์า
107 660300107 นาย เพชรรตัน์ อายุวงษ์
108 660300108 นางสาว พิมพิยา บุญศิรชิชัวาล
109 660300109 นาย พงศกร ฟักทอง
110 660300110 นางสาว ธรีกานต์ โคตรตัสสา
111 660300111 นางสาว วริยิาภรณ์ เสนเผือก
112 660300112 นางสาว ชมภนุูช จนัทองแท้
113 660300113 นาย วันเสด็จ ขจรมาศบุษป์
114 660300114 นางสาว รตันาวดี มานะว ี
115 660300115 นางสาว ชุติกาญจน์ วุฒิปราณี
116 660300116 นางสาว ธติิกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์
117 660300117 นางสาว สิรหิญิง จุไร
118 660300118 นางสาว เยาวรตัน์ แก้วสีอ่อน
119 660300119 นางสาว สาธดิา เส็มหมัด
120 660300120 นางสาว ฐติิพร บาลี
121 660300121 นาย ไพบูลย์ ต้ังอิสรเมธากุล
122 660300122 นาย จกัรกฤษณ์ หวังสุข
123 660300123 นางสาว อัญชญั ฉันทวรลักษณ์
124 660300124 นางสาว ณพชรวรรธ์ ไขสกุล
125 660300125 นางสาว กนกวรรณ วันดี
126 660300126 นางสาว ญาณิศา เรอืงฤทธิ์
127 660300127 นางสาว อภิญญา สมานลักษณ์
128 660300128 นาย จกัรภัทร วชริยุทธนากร
129 660300129 นางสาว วภิาดา กอทอง
130 660300130 นาย กนกพล มากบ ารุง

หน้าที่ 4 จาก 6



เอกสารแนบ 3

131 660300131 นาย ยุทธนา แสนทน
132 660300132 นางสาว วไิล เพ็งแข
133 660300133 นางสาว สุภาวรรณ กินรวีงศ์
134 660300134 นางสาว ชลิตา มะลิรส
135 660300135 นางสาว วไลพร มณีวงษ์
136 660300136 นาย จกัรวาลย์ บุตรสามาลี
137 660300137 นางสาว สุชานันท์ ระกิติ
138 660300138 นาย ธรรมธร เลิศประสิทธพัินธ์
139 660300139 นางสาว ภานุมาส ภตู้องใจ
140 660300140 นางสาว ณัฐพร ยอดยา
141 660300141 นาย ณัชพล เมธเมาลี
142 660300142 นาย สุวัฒน์ พลสยม
143 660300143 นาย นายวญิญา พรมสิงห์
144 660300144 นาย อลงกรณ์ นามนนท์
145 660300145 นาย ศิรชิยั ฉัตรแสงศุภวงศ์
146 660300146 นางสาว วนิดา สาโสภา
147 660300147 นาย ฮัมดี ขาวสะอาด
148 660300148 นาย อธวิัฒน์ หนูขาว
149 660300149 นางสาว ศุภิสรา นันทะเส
150 660300150 นาย วชิญสิษฎ์ ปวศฎานันท์
151 660300151 นางสาว ธนัยธรณ์ จงัรสัสะ
152 660300152 นางสาว กิติญาภรณ์ รกัจนั
153 660300153 นาย นเรศ เพิงใหญ่
154 660300154 นาย อดิญลักษณ์ เจรญิชนิวณิชย์
155 660300155 นางสาว เขมจริา ชยัศร ี
156 660300156 นางสาว นลัทพร กาญจนะภาโส
157 660300157 นาย ปณัณวัฒน์ ชูสังข์
158 660300158 นางสาว นุชรยี์ สุขนันทศักด์ิ
159 660300159 นางสาว โยษิตา เจยีวสามเนตร์
160 660300160 นาย นฤนาท จนัทรอ์นันต์
161 660300161 นาย กิตติพศ บุตรเมืองปกั
162 660300162 นางสาว ดวงกมล ศิรเิวช
163 660300163 นาย ญาณวชิ ไข่มุกด์
164 660300164 นางสาว ฮัสมา หนุนอนันต์

หน้าที่ 5 จาก 6



เอกสารแนบ 3

165 660300165 นาย ประสิทธิ นุ่มเอียม
166 660300166 นางสาว เมทะนี ศรจาํปา
167 660300167 นาง นิชาภา จองกฤษ
168 660300168 นาย บัณฑิต ผูกดวง
169 660300169 นางสาว พัธณีย์ ดีสุข
170 660300170 นางสาว เบ็ญจพร กุตระแสง

หน้าที 6 จาก 6



เอกสารแนบ 4

ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ
1 660400001 นางสาว อารรีตัน์ เชา้กระโทก
2 660400002 นางสาว ซาฟรนีา เจะ๊มะ
3 660400003 นางสาว กชพร อินตะนัย
4 660400004 นางสาว ธญัญ์นร ี โชคศิรชิยัภักด์ิ
5 660400005 นาย ไพวัชร์ ทองมีสิทธิ์
6 660400006 นางสาว วันวสิาข์ เจรญิธนสกุล
7 660400007 นางสาว ชฎาพร เดชยศดี
8 660400008 นาย อรรถพล ต่องสุพรรณ
9 660400009 นางสาว ภตภร ซอ่นกล่ิน

10 660400010 นางสาว ศิรภิา พิมประจติร
11 660400011 นาย พัศวุฒิ วธิรุติั
12 660400012 นางสาว รชันีกร ปญัญาวรรณ์
13 660400013 นาย ปรชัญา ชานนทเ์มือง
14 660400014 นางสาว ณัฐญา เชีย่วชาญ
15 660400015 นาย ธนกฤต พรจนัทะวงษา
16 660400016 นางสาว ภัทราภรณ์ กิจเกรกิกาญจน์
17 660400017 นาย นายหาญชยั สีลาน
18 660400018 นางสาว ศิรณิะภา ภักดี
19 660400019 นางสาว จุฑาทพิย์ ยิ้มน้อย
20 660400020 นาย วุฒิพงษ์  บรบิาล
21 660400021 นางสาว พิชญาภัค จะเกรง
22 660400022 นางสาว นภาพร ตะนัง
23 660400023 นางสาว รววิรรณ สกุลพานิช
24 660400024 นางสาว ฐติิรตัน์ ครุธเกตุ
25 660400025 นางสาว วชิญาพร กัณฐรตัน์
26 660400026 นาง ฐติารยี์ อินตาพวง
27 660400027 นาย บดินทร์ ม่ิงจนัทกึ
28 660400028 นาย ธนกฤต รตัจติต์

รายชือ่ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจดัจา้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ลงวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

ชือ่ - สกุล

หน้าที่ 1 จาก 9



เอกสารแนบ 4

29 660400029 นางสาว หทยัภัทร กลางการ
30 660400030 นางสาว สุชาดา ชมภทูอง
31 660400031 นางสาว จนัทนิภา เพ่ิมพูล
32 660400032 นาย กฤตยวัฒน์ แบนเพชร
33 660400033 นาย อรญั พรมวงศ์
34 660400034 นาย ธรีะพงษ์ จนัดาวงษ์
35 660400035 นางสาว ณัฐฐาภรณ์ ทองน้อย
36 660400036 นางสาว ณัฏฐนันท์ อินทรวงษ์โชติ
37 660400037 นางสาว ธญัธดิา ทองศิร ิ
38 660400038 นางสาว อินทริา ภาคบุตร
39 660400039 นางสาว นภาพร เพชรแก้ว
40 660400040 นาย ธนภัทร พาลาด
41 660400041 นางสาว เปรมวดี นามสิมมา
42 660400042 นางสาว ศิรนิภา เจรญิผล
43 660400043 นางสาว วรทิธนัินท์ นันทะจนัทร์
44 660400044 นาย สุเมธี อินค าเชือ้
45 660400045 นางสาว ชนากานต์ ค าแพง
46 660400046 นาย ปรมินทร์ อินทรสิทธิ์
47 660400047 ว่าที่รอ้ยตร ี พงศธร โททสัสะ
48 660400048 นางสาว ชนิดา ดีกระโทก
49 660400049 นางสาว ธญัญดา ไทยพิทกัษ์
50 660400050 นาย พสิษฐ์ จดัการ
51 660400051 นาย สงกา สามารถ
52 660400052 นางสาว กานต์ธดิา ณ ล าปาง
53 660400053 นางสาว ธญัวรตัน์ ยิ่งยศ
54 660400054 นางสาว นัตติญา ศรพิชยั
55 660400055 นางสาว นิติยา ศรพีล
56 660400056 นางสาว สุกันยา หลงชนิ
57 660400057 นาย ธนกร ม่อมดี
58 660400058 นาย ณัฐดนัย แพทยสิ์ทธิ์
59 660400059 นาย กิตติพัทธ์ ปญัญ์อภิลักษณ์
60 660400060 นางสาว รสสุคนธ์ จอมพล
61 660400061 นางสาว เพชรรตัน์ เพียลา
62 660400062 นางสาว กัลยรตัน์ แสงปกั
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63 660400063 นางสาว พฤกษ์ภัทรา หาญล ายวง
64 660400064 นางสาว อรสา นวนพรม
65 660400065 นางสาว เจนจริา ไชยมงคล
66 660400066 นาย ปญัญา ทาระธรรม
67 660400067 นางสาว กุหลาบทพิย์ บุญยอ
68 660400068 นางสาว จริาภา เอนกนวล
69 660400069 นางสาว อัญธกิา จุย้ทองหลาง
70 660400070 นางสาว ถนอมรตัน์ ยาวชิยัปอ้ง
71 660400071 นาย สันติธร สะสม
72 660400072 นาย เปรม พันธช์นะ
73 660400073 นาย ธนยศ ศรล้ีวน
74 660400074 นางสาว เฟมวภิา เปล่ียนกลาง
75 660400075 นางสาว รสกาญจน์ รชัฎาศร ี
76 660400076 นางสาว ธญัทพิย์ อารยางกูร
77 660400077 นาย ณัฐวุฒิ จรโคกกรวด
78 660400078 นาย พีระพงษ์ ค าเขือ่น
79 660400079 นาย อัศพล เง ือ่นกลาง
80 660400080 นางสาว จติรตัน์ดา ศรบุีญราช
81 660400081 นาย ระฟ้า วงศ์ววิัฒนา
82 660400082 นางสาว ลักขณา กล่ินสุคนธ์
83 660400083 นางสาว ศิลปศุ์ภา ศิลกุศล
84 660400084 นางสาว ณัฐฐาพร การกระสัง
85 660400085 นางสาว พิญธดิา ธปิทา
86 660400086 นางสาว ยุพาพิน ชณิเทศ
87 660400087 นางสาว นรนิทรท์ร สุขัง
88 660400088 นาย เจษฎา รกัษาภักดี
89 660400089 นางสาว จติสุภา ประหา
90 660400090 นาย นันทวัฒน์ มายา
91 660400091 นางสาว อัจฉรา ชนิขุนทด
92 660400092 นางสาว ณิรณิฎา จอมอูป
93 660400093 นางสาว ชลิตา ดาษขุนทด
94 660400094 นางสาว สุภาภรณ์ วงศ์ศิร ิ
95 660400095 นางสาว สุพิชฌาย์ บุญส่ง
96 660400096 นางสาว กษมา อรุณทตั
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97 660400097 นาย สุวทิย์ ค าเรอืงศร ี
98 660400098 นาย วายุภัค ค าจนัทร์
99 660400099 นางสาว ณัฐวรรณ ขุนพลพิทกัษ์

100 660400100 นาย สรณ์สิร ิ แหล่งสนาม
101 660400101 นาย นิวัฒน์ชยั ธนโชติชยงักูร
102 660400102 นางสาว เกศรนิทร ์ ทองปน
103 660400103 นาย อธพิงศ์ ไชยจติร
104 660400104 นาย อัครเดช เชือ้แก้ว
105 660400105 นาย ภาสกร อุนยะพันธุ์
106 660400106 นางสาว รุจริา เสนานุช
107 660400107 นางสาว พรสวรรค์ สารทอง
108 660400108 นาย อนุวัฒน์ อิสระศักด์ิ 
109 660400109 นางสาว กมลพรณ งามศิรสิกุล
110 660400110 นาย ธนัยธร กาวรรณ
111 660400111 นาย จติตฤณ สุภารตัน์
112 660400112 นาย เจนณรงค์ เอ่ียมสอาด
113 660400113 นาย ชยัพร ศรพีลี
114 660400114 นาย ทรงพล สีม่วง
115 660400115 นางสาว กานต์ธดิา เผ่าตุ้ย
116 660400116 นางสาว นันทน์ภัส ค าแก้ว
117 660400117 นาย ณัทวัสส์ คงชนะ
118 660400118 นางสาว วัฒนวดี กาอินทร์
119 660400119 นาย อนุชติ หม่ืนโฮ้ง
120 660400120 นางสาว หัสญา หน่อวงค์
121 660400121 นาย ปรญิญากร พลทม
122 660400122 นางสาว พิกุลแก้ว โดนสุข
123 660400123 นางสาว อภิญญา กันสา
124 660400124 นาย ตรยีดี เสารโ์สภา
125 660400125 นางสาว กมลชนก ทองดี
126 660400126 นางสาว วนัชพร วัฒนชยันันท์
127 660400127 นาย ภรณัยู ดิศวนนท์
128 660400128 นาย ธนโชติ เขือ่นโยธา
129 660400129 นางสาว ณัฐพร ตราเงนิ
130 660400130 นาย ณัฐพล ศรวีะปะ
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131 660400131 นาย รชัชานนท์ มณีอินทร์
132 660400132 นาย ปารเมศ การุญญเวทย์
133 660400133 นางสาว พรทพิย์ งามสวย
134 660400134 นางสาว อมลธรีา แจม่สว่างพันธุ์
135 660400135 นางสาว ชุติมา จนัทรล์อย
136 660400136 นางสาว กัญญา ทองเครอื
137 660400137 นางสาว ปฐมาภรณ์ ส่ือกลาง
138 660400138 นาง สุภาพร พลสวัสด์ิ
139 660400139 นางสาว กชกร ศรชียั
140 660400140 นางสาว ธนัชพร สมใจเรา
141 660400141 นางสาว ธดิารตัน์ ลาดกระโทก
142 660400142 นางสาว ณัฐติการณ์ สารบาล
143 660400143 นาย ศรายุธ สันถา
144 660400144 นางสาว วไิลวรรณ ภักดีล้น
145 660400145 นางสาว ปภาดา ธาราสิรจินัทรา
146 660400146 นางสาว ศุภนิดา เขตชูใส
147 660400147 นางสาว ณัชภากร ศรเีจรญิ
148 660400148 นาย กิตติชยั หิรญัรมย์
149 660400149 นางสาว รตันาภรณ์ เพชรรุง่
150 660400150 นางสาว สุภัสสรา ภานุวทิยานุสรณ์
151 660400151 นางสาว พวงผกา ยศไกร
152 660400152 นาย รชัชานนท์ มัญยานนท์
153 660400153 นาย ศราวุธ เจรญิรู ้
154 660400154 นาย กฤตเมธ รอนใหม่
155 660400155 นางสาว กมลชนก โอษฐจนัทรศ์ร ี
156 660400156 นางสาว อสพาภรณ์ สิงห์แก้ว
157 660400157 นางสาว ชุตินันท์ ปนิะโต
158 660400158 นางสาว นัทธมน วหิวา
159 660400159 นางสาว ชนาธาร ขุมทอง
160 660400160 นางสาว พิชญา ชูกล่ิน
161 660400161 นางสาว ชุลีพร แลเฮว
162 660400162 นางสาว ชลธชิา  หว่านนา
163 660400163 นางสาว สายธาร เดชดี
164 660400164 นางสาว ชนกานต์ วไิลเนตร
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165 660400165 นาย จริฎัฐ์ ปญัญาดี
166 660400166 นาย พงษ์อนันต์ ล างาม
167 660400167 นางสาว ขวัญฤทยั เจรญิรุง่เรอืงชยั
168 660400168 นางสาว เทพศิร ิ พรมศร ี
169 660400169 นางสาว ปรายฟ้า เตห่าน
170 660400170 นางสาว ฐติาภรณ์ เมินแก้ว
171 660400171 นาย ยศสรลั แทนมาลา
172 660400172 นางสาว รชนีกร เคนค าตัน
173 660400173 นางสาว อลีนดา กันฉ่ิง
174 660400174 นาย รณชยั วงศ์ฤดีเจรญิกุล
175 660400175 นาย วรีะพล ดาวเฉลิมวงศ์
176 660400176 นาย ศรณัย์ วรนาม
177 660400177 นาย ธรีศักด์ิ มะยุโรวาท
178 660400178 นางสาว สุภาพร พรหมศร ี
179 660400179 นาย กฤติคุณ ค าภา
180 660400180 นางสาว โสภาพรรณ คนดี
181 660400181 นางสาว สิรธีร เพ็ชรหม่ืนไวย
182 660400182 นางสาว ศิญาณินท์ ด ามี
183 660400183 นางสาว สุพัทยา นวมอุ่น
184 660400184 นางสาว ครนิทรธ์ร ชุม่อ่อง
185 660400185 นาย วรีวัฒน์ ชมภวูงค์
186 660400186 นาย เจษฎา กองโกย
187 660400187 นางสาว เฟ่ืองนภา เสร ี
188 660400188 นางสาว ยศวดี จิว๋นุช
189 660400189 นางสาว วรนิทนันท์ วันชูพร ิง้
190 660400190 นาย ศิวนาถ จนิารตัน์
191 660400191 นาย ชนิวัตร ดีถงุ
192 660400192 นางสาว จนัจริา เพชรรกัษา
193 660400193 นางสาว เบญจริา ศิรสิวัสด์ิ
194 660400194 นางสาว สุนันทา ต้องถือดี
195 660400195 นางสาว สโรชา พลเหลือง
196 660400196 นางสาว อเฑตญา เที่ยงธรรม
197 660400197 นางสาว จุฑามาศ เจาะจง
198 660400198 นาย กฤชพล เตชะโรจนภวูดล
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199 660400199 นาย พัฒนชยั คงอยู่
200 660400200 นาย พิทยา สุวงค์ภักดี
201 660400201 นางสาว ศิรนิภา บุรมศร ี
202 660400202 นางสาว เบญญาภา อนัญตภักดี
203 660400203 นางสาว กมลรตัน์ รกัษาวงค์
204 660400204 นาย มโนสิทธิ์ โหระสุวรรณ
205 660400205 นาย ปฏิภาณ ปราการะนันท์
206 660400206 นางสาว อรทยั  กาเมือง
207 660400207 นางสาว อัญชนา นามเขต
208 660400208 นางสาว จรยิา ปา่โพธิช์ยั
209 660400209 นาย เจษฎาพงษ์  แสนสุข
210 660400210 นางสาว จุฑาทพิย์ นาดีไฟ
211 660400211 นาย ส าเรจ็ แข็งแรง
212 660400212 นางสาว ธนัยพร ชูอินทร์
213 660400213 นาย พยุทธ เดชมุนินทร์
214 660400214 นาย ฐติิกร เจรญิ
215 660400215 นาย จริภัทร วรรณกูล
216 660400216 นางสาว ณัฐฐา แสนทวสุีข
217 660400217 นางสาว ชลธชิา วงค์ษาเนาว์
218 660400218 นางสาว รสสุคนธ์ ปญัส่งเสรมิ
219 660400219 นางสาว นิชาวรรณ ชาศร ี
220 660400220 นางสาว สุพา ยะราช
221 660400221 นางสาว เสาวลักษ์ หาญชยั
222 660400222 นางสาว วรารตัน์ กังวาล
223 660400223 นางสาว ชนิกานต์ บุญเชยีง
224 660400224 นางสาว สิรยิากร กว้างขวาง
225 660400225 นางสาว ฑิตฐติา สิรสุิวลักษณ์
226 660400226 นางสาว สุนิษา บับพาสี
227 660400227 นาย เกียรติพงศ์ พลสงคราม
228 660400228 นางสาว ชนิดา พิมพ์สาร
229 660400229 นางสาว สุธษิา ไกรสุวรรณ
230 660400230 นางสาว ธนัยธรณ์ จติรวรากุล
231 660400231 นาย เตชนิท์ ศุภเลิศ
232 660400232 นาย พัฒนาสิทธิ์ อรุณศิรภิมิู
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233 660400233 นางสาว วรลัณพัชร์ อามาตยเ์สนา
234 660400234 นางสาว ณกันยกรณ์ อามาตยเ์สนา
235 660400235 นาย พัฒนศาสตร์ สิทธิก์าญจนพันธ์
236 660400236 นาย ด ารงค์เดช ปะรนิสารมัย์
237 660400237 นาย พงศกร เคร ือ่งรมัย์
238 660400238 นาย พุฒิชยั ทดัทอง
239 660400239 นาย จนิตวัธน์ นุบาล
240 660400240 นางสาว ณัชชารยี์ อ ามาตยนิ์ติกุล
241 660400241 นางสาว จติตราพร ชาวศร ี
242 660400242 นางสาว อลิสา โกมลวชิญ์
243 660400243 นางสาว พรธดิา พิมพะกัน
244 660400244 นางสาว ปยิดา ฮมภิรมย์
245 660400245 นางสาว เกศกนก วลัิยสูงเนิน
246 660400246 นางสาว ทบัทมิ จนัทสุวรรณ
247 660400247 นางสาว วาสิตา เอ่ียมบัวหลวง
248 660400248 นางสาว สุดารตัน์ พรหมสาส์น
249 660400249 นาย ภาสกร ลาธลีุ
250 660400250 นางสาว ธนิดา มะเรงิสิทธิ์
251 660400251 นาย ณัฐพล สระทอง
252 660400252 นาย ภัทรชยัปกรณ์ ชอ่งวารนิทร์
253 660400253 นาย บัณดิษฐ์ กันทะดา
254 660400254 นางสาว หทยัชนก ใจผ่อง
255 660400255 นางสาว ศรญัญา หิรญัค า
256 660400256 นางสาว อันฟาล กะลูแป
257 660400257 นางสาว สุภาวรรณ สีลาเสรจ็
258 660400258 นางสาว สุรยีพ์ร ยุติธรรม
259 660400259 นางสาว สิรยิา ค่าคูณ
260 660400260 นางสาว อภัสศิตา อภัยลุน
261 660400261 นาย ปวรปรชัญ์ บุตรศร ี
262 660400262 นางสาว จนัทกานต์ ตระกูลรมัย์
263 660400263 ว่าที่ ร.ต.หญิง สายทอง ค าอินต๊ะ
264 660400264 นางสาว ภัสราภรณ์ พูลทว ี
265 660400265 นางสาว กนิษฐา แก้วทรพัย์
266 660400266 นางสาว ศิรริตัน์ สิทธิ

หน้าที่ 8 จาก 9



เอกสารแนบ 4

267 660400267 นางสาว สุวภา สีดอนเตา
268 660400268 นางสาว ศุจนัีนท์ สันติกุล
269 660400269 นาย ธญัชนิต คาํเขือน
270 660400270 นางสาว นพวรรณ ศะรจนัทร์
271 660400271 นาย คณพงศ์ อัครโชคธรีกุล
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ
1 660500001 นางสาว อนุสรา มาสวัสด์ิ
2 660500002 นางสาว จรยิา ชว่ยผดุง
3 660500003 นางสาว ณฐนีิ ทองเนียม
4 660500004 นางสาว สุทธดิา สุวรรณรตัน์
5 660500005 นาย อนุชติ อุเซง็
6 660500006 นางสาว อุสณี บินอาแว
7 660500007 นางสาว ปรชียา แดนนารตัน์
8 660500008 นางสาว พรพิรุณ อ าไพจติต์
9 660500009 นางสาว จตุภัทร ปรชีา

10 660500010 นาย สิทธโิชติ จุตตะไร
11 660500011 นางสาว อุทมุพร ไทโ้กสม
12 660500012 นางสาว ไอยวรนิ รุง่อรุณนิติรกัษ์
13 660500013 นาย พิรุณ เอ้ืออัจจมิากุล
14 660500014 นาย นวพล ศรงีามสนิท
15 660500015 นางสาว พัชราภรณื เดชพร
16 660500016 นาย พงศกร เพียงจนัทร์
17 660500017 นาย นรนิทร์ ตะโหนด
18 660500018 นางสาว มนพัทธ์ สุขีสนธิ์
19 660500019 นาย ภคพณ มณีโชติ
20 660500020 นางสาว ภาวนีิ ทวทีอง
21 660500021 นาย เอกรฐั สาคร
22 660500022 นางสาว กฤษฎาพร สิรเิลิศวณิชชา
23 660500023 นางสาว มารนีา สมานมิตรกุล
24 660500024 นาย ปรญิญา จนิดาเพชร
25 660500025 ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา สุวรรณนากิจ
26 660500026 นางสาว ชญาภา ดอนชาดา
27 660500027 นางสาว จติตรญีา อินประชา
28 660500028 นางสาว ฟิรดาวส์ กะนา

รายชือ่ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจดัจา้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ต าแหน่งนักวชิาการพัสดุ
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ลงวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

ชือ่ - สกุล
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29 660500029 นางสาว เกวลิน จนัทลิกา
30 660500030 นางสาว ผุสดี นุรกัษ์
31 660500031 นาง ขวัญเรอืน พวงน้อย
32 660500032 นางสาว รสัวรรณ พนังแก้ว
33 660500033 นางสาว ซูไรนี อาแวเต๊ะ
34 660500034 นางสาว ฟอรร์ด้ิา สะหมัดหานาย
35 660500035 นางสาว ณัสลีมินทร์ ดือรามะ
36 660500036 นาย สาละวนิ จติต์สอ้ิง
37 660500037 นางสาว จติญาดา สิทธหิล่อ
38 660500038 นางสาว สุไฮดา ยามือโล๊ะ
39 660500039 นางสาว วราภรณ์ ทรพัยโ์สม
40 660500040 นาย วชริวชิญ์ ทรพัยท์วกิีตต
41 660500041 นางสาว ปยิวรรณ์ ไสรนิทร์
42 660500042 นางสาว ปารฉัิตร ทวิไทรสาน
43 660500043 นางสาว กัญญาณัฐ เชยชุม่
44 660500044 นางสาว นูรลี ยะลา
45 660500045 นางสาว กาญจนา ภาสวัสด์ิ
46 660500046 นาง เอมิกา พงษะพัง
47 660500047 นางสาว วจิติรา แม้นเนรมิตร
48 660500048 นางสาว อามาณี ดะแซ
49 660500049 นางสาว ภารดี ปานเรอืง
50 660500050 นางสาว กมลพร ระนาดแก้ว
51 660500051 นางสาว ศิรดา เหาะเเจรญิ
52 660500052 นางสาว พนิดา พันตาวงษ์
53 660500053 นางสาว ชรนิทรท์พิย์ ทรพัยไ์พบูลย์
54 660500054 นางสาว ปาตีเมาะ บาซอ
55 660500055 นางสาว มานิตา ศรขี ากุล
56 660500056 นางสาว รุง่นภา เรอืงยิ่ง
57 660500057 นางสาว มาเรยีม นิเต็งหะ
58 660500058 นางสาว จนัทรจ์ริาพร แสงงาม
59 660500059 นางสาว จนัทรจ์ริา ยิ้มมา
60 660500060 นางสาว เสาวลักษณ์ สุดชู
61 660500061 นางสาว กมลธนนันท์ นาคเกตุ
62 660500062 นางสาว เจนนภา ไชยมง
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63 660500063 นางสาว สุพัตรา บุญกุลชยั
64 660500064 นางสาว ศศิภา ทวเีภค
65 660500065 นาย ปยิะพัตร รกัษาเปา้
66 660500066 นางสาว หทยัพร ประพรกิ
67 660500067 นางสาว ศิรประภา น่วมทมิ
68 660500068 นาย อดิศักด์ิ ใจห้าว
69 660500069 นางสาว ภัทรสุดา แปน้นาบอน
70 660500070 นาย อภินันท ์ อุ่นเมือง
71 660500071 นาง จติติมา นาสรร
72 660500072 นาย เกรกิพล บุญนาส าโรง
73 660500073 นางสาว ปยินันท์ เอกเกษมลีสกุล
74 660500074 นาย ภัทรพงศ์ พ่ึงชา้ง
75 660500075 นางสาว อทติา น้อยสกุล
76 660500076 นางสาว ศศิวมิล เรอืงเทพ
77 660500077 นาย ชวลิต แพนไธสง
78 660500078 นางสาว ชไมพร ขันเงนิ
79 660500079 นาย อะมัร จชิอ้ง
80 660500080 นางสาว เจนจริา ปิ่ นลออ
81 660500081 นาย อาหาหมัดหูสนี บอเกาะ
82 660500082 นางสาว กาญจนา ทองด้วง
83 660500083 นางสาว วรีะวรรณ หนูชุม
84 660500084 นางสาว ปภิญญา บุณยะตุลานนท์
85 660500085 นางสาว ฮาฟีซา เลาะมาอะ
86 660500086 นางสาว โกสุม เก่งธญักรรม
87 660500087 นางสาว อุทยัวรรณ เมืองน้อย
88 660500088 นางสาว นางสาวอรอนงค์ ดอเลาะ
89 660500089 นางสาว อามีเนาะ วาเลาะ
90 660500090 นางสาว รุสนี กือแมแซเจะ๊ลอ
91 660500091 นาง นาเดียร์ โดยหมะ
92 660500092 นางสาว จุรพีร นวลเกล้ียง
93 660500093 นางสาว ซารอฟะห์ มะสาแม
94 660500094 นางสาว ณัฐนิชา มีสติ
95 660500095 นางสาว ธนัญญา ขวัญสกุล
96 660500096 นาง พชรพีรรณ์ ลือสิทธิ์
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97 660500097 นางสาว พิมพ์อัปสร หิรญัจนัทรสุ์ข
98 660500098 นางสาว ภคมน ฉ่าแสง
99 660500099 ว่าที่ ร.ต. ธวัช หรุม่วสัิย

100 660500100 นางสาว รุง่ทวิา เจรญิ
101 660500101 นางสาว กรติยา ชนะสิทธิ์
102 660500102 นางสาว ภาวติรา แสนกล้า
103 660500103 นางสาว กมลวรรณ ภวูภิิรมย์
104 660500104 นาย ภวูนัย เพชรบูรณ์
105 660500105 นางสาว สุนันทา สุวรรณนัง
106 660500106 นาย จตุรพัฒน์ คงบัว
107 660500107 นางสาว นางสาวรูฮานิง แวสะมาแอ
108 660500108 นาย ภาษิต ตันติพรหมินทร์
109 660500109 นางสาว สีตีปาตีเมาะ แซมะแซ
110 660500110 นางสาว ปาตีเม๊าะ บือราเฮง
111 660500111 นาย สุชานันท์ ถัทธะพร
112 660500112 นางสาว สิรลัิกษณ์ จนัทรจ์กัษุ
113 660500113 นางสาว นุชรยี์ กาเหรม็
114 660500114 นาย ศักด์ิชยั บุญมากุล
115 660500115 นางสาว กวนินาฎ สงสุรนิทร์
116 660500116 นางสาว โยธาณัฐ สว่างจนัทร์
117 660500117 นางสาว ปญัญารสิา สู้ตา
118 660500118 นาย อิฟฟัต วาหลง
119 660500119 นางสาว โซเฟีย อุมา
120 660500120 นางสาว ลัดดาวรรณ คงแก้ว
121 660500121 นางสาว สุมาลี บุญยงค์
122 660500122 นางสาว แวรุสนานี หะมะ
123 660500123 นางสาว สมมาตร พิลึก
124 660500124 นางสาว โซเฟียนี ซาแม
125 660500125 นางสาว รชัมีนี ดะแล
126 660500126 นางสาว ปยินันท์ มีพัฒน์
127 660500127 นางสาว อธกัิญญ์ บารมี
128 660500128 นางสาว พารซีาร์ สะมะ
129 660500129 นางสาว นาเดียร์ สาเม๊าะ
130 660500130 นาง เบญญาภา พิลาชยั
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131 660500131 นางสาว สุรยีลั์กษณ์ เรอืงรกัษ์
132 660500132 นางสาว ใยนะ จอเตะ
133 660500133 นางสาว นูรดีา เจะเลาะ
134 660500134 นางสาว มยุร ี มะยาลา
135 660500135 นาย สุเพียน เซง็
136 660500136 นาย รชัมงคล ประพฤติชอบ
137 660500137 นางสาว ฐติิมา โตวงษ์
138 660500138 นางสาว กนกวรรณ เพชรเครอื
139 660500139 นางสาว ปยิะชาติ ไสยเกิด
140 660500140 นาย ฤทธไิกร ประดิษฐ์
141 660500141 นางสาว สินีนาฏ เชือ้บ่อคา
142 660500142 นางสาว มารษิา เพชรเจรญิ
143 660500143 นางสาว ธรีวรา  รตันบุญ
144 660500144 นางสาว อารตี รองเดช
145 660500145 นางสาว ธารทพิย์ อภิปรชัญาพงศ์
146 660500146 นาย ชาตร ี ทองด้วง
147 660500147 นางสาว แพรวพรรณ พลศักด์ิ
148 660500148 นางสาว หน่ึงฤทยั เสทนิ
149 660500149 นางสาว มุกธดิา พงษ์จนัทร์
150 660500150 นางสาว อัสมาอ์ หมัดเหยบ็
151 660500151 นางสาว ชนาภา แก้วธรรมานุกูล
152 660500152 นางสาว ภาณุมาส สุวรรณวงศ์
153 660500153 นางสาว ดวงดาว ขจติเพชรจรสั
154 660500154 นาย ธรียุทธ รกัชาติ
155 660500155 นางสาว คอลีเยาะ แวโดยี
156 660500156 นางสาว พรปวณ์ี สุวรรณรตัน์
157 660500157 นางสาว ธนิฏฐา ภู่ประเสรฐิ
158 660500158 นางสาว รุง้เพชร วงษ์จุย้
159 660500159 นางสาว ชญาภา มหิฤศรคเณศวร
160 660500160 นางสาว อาอีชะฮ์ บาฮอ
161 660500161 นางสาว ณิชาภัทร ชุนเจรญิ
162 660500162 นางสาว กมลพร พรหมคง
163 660500163 นางสาว ครองขวัญ สบานแยม้
164 660500164 นางสาว ปารชิาต รุจาคม
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165 660500165 นาย จกัรพันธ์ ก าเนิดสิงห์
166 660500166 นาง ศิรลัิกษณ์ แสงเพ็ชร
167 660500167 นาย ชลันธร จนัทรสุ์ข
168 660500168 นางสาว เจนจริา เหมือนกรุง
169 660500169 นางสาว มลธริา สาระนิตย์
170 660500170 นางสาว นฤมล เกตุก้อน
171 660500171 นาย อับดุลรอหมาน หมาดเต๊ะ
172 660500172 นาย อัฟฟาน อูแล
173 660500173 นางสาว นันทยิา รอดยงั
174 660500174 นางสาว ฟิรดาวส์ หามะ
175 660500175 นางสาว สุธารตัน์ เพ็ชรมาศ
176 660500176 นาย สิรพัชร์ วทิยากาญจน์
177 660500177 นาย โสภณ พระลับรกัษา
178 660500178 นางสาว เกตุแก้ว สรอ้ยอ่วม
179 660500179 นางสาว นีรนุช เกตุนวล
180 660500180 นางสาว วารกิา เครอืวงค์
181 660500181 นางสาว มุทติา หมายสุข
182 660500182 นางสาว กิรณา เทยีนแยม้
183 660500183 นาย สิรพันธุ์ คล้ายเพ็ชร์
184 660500184 นาย สายพุดดิน แฮแมเรยีง
185 660500185 นาย ซุลกิฟลี แลเยา๊ะ
186 660500186 นางสาว อพินยา หนูแปน้
187 660500187 นางสาว พลอยชมพู ฉิมอินทร์
188 660500188 นางสาว ยุวดี กล่ินขจร
189 660500189 นาง วลิาวัณย์ ศิรนุิพงศ์
190 660500190 นาย สังวร ชือ้รตันากร
191 660500191 นางสาว มลาภรณ์ ซงัปาน
192 660500192 นางสาว อัฟนันน์ แวกะจิ
193 660500193 นางสาว สุชาวดี ห้องทองค า
194 660500194 นาย กฤษกร โขมพัฒน์
195 660500195 นางสาว สายสมร พูลสวัสด์ิ
196 660500196 นาย ชนาธปิ สุขสมสิน
197 660500197 นางสาว ชญาภรณ์ ใจกอบกู้
198 660500198 นางสาว นูรอัยนีย์ หะมิงมะ
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199 660500199 นางสาว ฟาซยีะ๊ห์ สมานหะ
200 660500200 นางสาว อรวรรณ เทยีนทมุพันธ์
201 660500201 นางสาว ยูวัยรยีะห์ เด็งโด
202 660500202 นางสาว ซุกรยีะห์ โต๊ะเจะ๊
203 660500203 นางสาว สิรวิดี ต้ังสิรวิรกุล
204 660500204 นางสาว สุภิญญา ชว่ยสังข์
205 660500205 นางสาว อารุณี หาละ
206 660500206 นางสาว เมวกิา ขวัญสุวรรณ
207 660500207 นาย ศิรวทิย์ อุคติ
208 660500208 นาย เกษมสันต์ จากโพชน์
209 660500209 นางสาว อนงค์ภัทร์ หัสจรรย์
210 660500210 นางสาว ยามีล๊ะ สุและเลาะ
211 660500211 นางสาว ศิรกิานดา เครอืโอ๋
212 660500212 นางสาว พีชชา มณีวงศ์
213 660500213 นาง พรญาณ์ภัสร์ ยศอักษร
214 660500214 นางสาว ศิรยิากร แก้วค า
215 660500215 นาย อันวาร์ หมาดบากา
216 660500216 นางสาว สุไลลา เจะหมะ
217 660500217 นางสาว ซารนีา มาเยาะกาเซะ
218 660500218 นางสาว ณภาภัช ปญัญาชน
219 660500219 นาย ภานุวัฒน์ วงศ์ทอง
220 660500220 นางสาว สุภาพร ลาภภพเพ่ิมพูน
221 660500221 นาย ชุติเทพ ชยัเพชร
222 660500222 นางสาว ขนิษฐา ทองเดช
223 660500223 นางสาว พิชามญชุ์ ทองเชือ้
224 660500224 นาย สุกฤต สิทธคิรอง
225 660500225 นาย สมเกียรติ นพภาพันธ์
226 660500226 นางสาว สุพิชฌาย์ วงศ์สม
227 660500227 นางสาว ชาลิสา สินแบน
228 660500228 นางสาว กรรณิการ์ ถนอมแนว
229 660500229 นางสาว นิรชัฌา ชุม่กล่ิน
230 660500230 นางสาว อภิญญา กุมรมัย์
231 660500231 นางสาว ชนากานต์ ชา้งต่อ
232 660500232 นางสาว บุษรารตัน์ ศรบุีญเรอืง
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233 660500233 นาย ศรวัส วเิศษสินธุ์
234 660500234 นางสาว ธญัลักษณ์ หล้าล าปาง
235 660500235 นาย วนัิย ฤทธิเ์อ่ียม
236 660500236 นางสาว ปรชิาติ ไชยภักดี
237 660500237 นางสาว อรอนงค์ ขาวนุ้ย
238 660500238 นางสาว หยาดทพิย์ ดารากัย
239 660500239 นางสาว ชนิดา รุมารถ
240 660500240 นางสาว กัสมี สือแต
241 660500241 นางสาว ขวัญปว ี ภิญโญ
242 660500242 นาย อัลอฟิส อนายาตุลา
243 660500243 นางสาว สุกัญญา ยุทธศาสตร์
244 660500244 นางสาว ซานา มาหามะสือร ี
245 660500245 นางสาว ฮัสวาณี อาแว
246 660500246 นางสาว มารยีา ดามะ
247 660500247 นางสาว คอดีเยาะ สาหะ
248 660500248 นางสาว ธนภรณ์ เพชรรตัน์
249 660500249 นางสาว อารยีา จนัทะโร
250 660500250 นางสาว ศสิญา ภขูะโร
251 660500251 นางสาว ชฎาพร นาคสิงห์
252 660500252 นาย ณัฐพนธ์ ฐติิภรณ์พันธ์
253 660500253 นางสาว สุกัญญา ล้ิมเจรญิ
254 660500254 นางสาว วรรณพร อนุกูล
255 660500255 นางสาว นภัสสร คงไฝ
256 660500256 นางสาว ตวงรตัน์ สุขุมวทิยาพร
257 660500257 นางสาว วรรณกาญจน์  ทองโม
258 660500258 นางสาว เบญญาณิช การโชค
259 660500259 นางสาว รญัชนา แก้วพงษ์
260 660500260 นางสาว ปุญชรศัม์ิ ชืน่ใจ
261 660500261 นาย สมชาย เจะ๊ละหวัง
262 660500262 นางสาว กรวกิา จูดจนัทร์
263 660500263 นางสาว กุลปรยีา ศรสีอน
264 660500264 นาง ธญัชติา ศิรวิัฒนโชติกุล
265 660500265 นางสาว ทศมา นิรมิตร
266 660500266 นาย อานนท์ ไชยสาส์น
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267 660500267 นางสาว เพ็ญวดี เพชรชนะ
268 660500268 นาง อัจจมิา แก้วดอน
269 660500269 นางสาว วารุณี ทองรกัจนัทร์
270 660500270 นางสาว กรรณิการ์ ดีเบา
271 660500271 นางสาว อรอุมา เดชอรญั
272 660500272 นาย รอซนี รา่หมาน
273 660500273 นางสาว ภัณฑนิภา คมน์ธนาธร
274 660500274 นางสาว ทพิยว์ดี ประกอบกาย
275 660500275 นาย ซฮีาบุดดิน สกุลดิเยาะ
276 660500276 นางสาว ภัทธริา ใจกอบกู้
277 660500277 นางสาว พรทพิย ์ ศรศาสตร์
278 660500278 นาย พีรเดช ณ  รอ้ยเอ็ด
279 660500279 ว่าที่รอ้ยตรหีญิง กรนิทรท์พิย์ นิลมาลย์
280 660500280 นางสาว วไิล วณิชกิจเจรญิกุล
281 660500281 นางสาว วาลียา สีสังข์
282 660500282 นางสาว อรพรรณ เเก้วอรา่ม
283 660500283 นางสาว จติราภรณ์ นนทเสมา
284 660500284 นางสาว พิชญ์สินี เขียดน้อย
285 660500285 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรจีนัทร์
286 660500286 นางสาว สิรนิภา สถานต้ิน
287 660500287 นางสาว ลลิตา อินโท
288 660500288 นางสาว ปทัมา เมฆสงค์
289 660500289 นางสาว หทยัชนก  ทบัทมิทอง
290 660500290 นางสาว ชวัลลักษณ์ พงษ์ไทย
291 660500291 นางสาว จรีาพร ใยฤทธิ์
292 660500292 นางสาว อาซูรา บาบู
293 660500293 นาย กิตติภพ สุขวรรณดี
294 660500294 นาย ปพนพัชร์ จติธนานันต์ชยั
295 660500295 นางสาว ศศิธร จนัทคาม
296 660500296 นางสาว วชิชุตา สาอีซา
297 660500297 นางสาว ชุติมณฑน์ โคตรเมือง
298 660500298 นางสาว มูนาดียา อาลี
299 660500299 นางสาว พลอยไพลิน ดวงสุด
300 660500300 นาย มณฑล พรดวงประทปี
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301 660500301 นางสาว อังคณา กรสุทธิก์วนิ
302 660500302 นาย ธรียุทธ สุขมาก
303 660500303 นางสาว เนตรชนก มังธานี
304 660500304 นางสาว วราภรณ์ เสรอีภิวัฒน์
305 660500305 นางสาว อภิชญา พิศงาม
306 660500306 นางสาว ศุภธดิา สายเสมา
307 660500307 นางสาว รุง่ทพิย์ แก้วเขือ่นขันธ์
308 660500308 นาง ศฐาภรณ์ อินทรนุพัฒน์
309 660500309 นาย รอก๊ิด สาแม
310 660500310 นาย ธรีภัทร อวยไชย
311 660500311 นางสาว ศรญัญา ค าพินันท์
312 660500312 นางสาว นภัสรพี ชูจติต์
313 660500313 นาย ศุภมาตย์ อยู่เถาว์
314 660500314 นาง พรทพิย์ ลอยบรรดิษฐ
315 660500315 นาย ซูไฮมี มะทา
316 660500316 นางสาว ดาวามา ราหมาน
317 660500317 นางสาว ซานิยาฮ์ ราโอบ
318 660500318 นางสาว พอหฤทยั จนัเขียด
319 660500319 นาย พิศาล เพ็ชรเล็ก
320 660500320 นาย บัญชา เทยีมศร ี
321 660500321 นาง ปยิะมาศ สุขสุดไพบูลย์
322 660500322 นางสาว อารยีา โดงกูล
323 660500323 นางสาว คอดีเยาะห์ หล าเบ็ญส๊ะ
324 660500324 นาง พิกุลแก้ว พ่ึงชยั
325 660500325 นางสาว สุธาร ี ชูสังข์
326 660500326 นางสาว ปรยีานุช อุมาไพร
327 660500327 นางสาว พรจนัทร์ จนัทรเกษมพร
328 660500328 นาย สมศักด์ิ นฤมลนภากร
329 660500329 นาย ธวัชชยั อินทรร์อด
330 660500330 นางสาว อภิสรา ทนัยุภัก
331 660500331 นาย ยุทธนา เก้าเอ้ียน
332 660500332 นางสาว วชริญา นวลละออง
333 660500333 นางสาว ธมลวรรณ จนัทรโณทยั
334 660500334 นาย วทิวัส อ้ึงศิรไิพศาล
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335 660500335 นางสาว สุพัฒตรา มีสาคร
336 660500336 นางสาว พรรณทภิา แสนมงคล
337 660500337 นาย ศุภสิน ค าเจรญิ
338 660500338 นางสาว สาธมิา ประเสรฐิ
339 660500339 นางสาว ปุณณมาส ศิรปิรชิยากร
340 660500340 นางสาว จุฑาภัค ถ่ินถาน
341 660500341 นางสาว วรรณี เบ็ญหลัง
342 660500342 นาย ธณากรณ์ เหมือนหนู
343 660500343 นาย อิรฟาน มะลี
344 660500344 นางสาว ฮัสนี แดร์
345 660500345 นางสาว เจตนากร เพ็ชรสิทธิ์
346 660500346 นางสาว นลินรตัน์ ตรากลางเรอืงกิจ
347 660500347 นาง ซูซานา อ ามาตย์
348 660500348 นาย อดิศักด์ิ มากเจรญิ
349 660500349 นาย กฤษณะ สุดาทพิย์
350 660500350 นางสาว อังคนังค์ ธรรมชยั
351 660500351 นางสาว กชนิภา พุทธกรธ ารงป์
352 660500352 นาย นัทพล โทนแก้ว
353 660500353 นางสาว เจนจริา เหลาแหลม
354 660500354 นางสาว ลภัสรนิทร์ กิตติคุณานันท์
355 660500355 นางสาว ธมนวรรณ มีแก้ว
356 660500356 นาย ธนวัฒน์ ตุ่มผะกา
357 660500357 นางสาว ฐติาภา พลายละหาร
358 660500358 นางสาว สุธดิา วุฒิเดช
359 660500359 นางสาว สุภารตัน์ สงเจรญิ
360 660500360 นางสาว สุกัญญา แก้วเสน
361 660500361 นางสาว ชุตินันท์ ปยิงั
362 660500362 นางสาว กาญจนา สุดจติต์
363 660500363 นางสาว นพรตัน์ คันทกัษ์
364 660500364 นาย อับดุลรอซะ ดาโอ๊ะ
365 660500365 นางสาว รุง่อรุณ ทพิยก์าว ี
366 660500366 นางสาว กัญญาณัฐ มะลิมาศ
367 660500367 นางสาว ศิรวิมิล ล่ือเพ็ง
368 660500368 สิบเอก ธรีพงศ์ สิมพันธ์
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369 660500369 นางสาว เกวลิน สรอ้ยสะอาด
370 660500370 นางสาว ไอยวรญิร์ จนัทรน์วล
371 660500371 นางสาว ซูไฮนี อีปง
372 660500372 นางสาว เบญจวรรณ สิทธยิากร
373 660500373 นาง มัยมูนี สังร ี
374 660500374 นางสาว สูดีนา หมาดเต๊ะ
375 660500375 นาย อาคม สิมมะลี
376 660500376 นางสาว ปารมิา หลีหลัง
377 660500377 นางสาว ภัศรา สังเวย์
378 660500378 นางสาว นาตาร ี จุลบุตร
379 660500379 นางสาว ปยิมาภรณ์ รตันกาญจน์
380 660500380 นางสาว สุรยีฉ์าย หมีปา่
381 660500381 นางสาว พจนา พรรณสุทธิ์
382 660500382 นางสาว อัมพวัน พิลึกนา
383 660500383 นางสาว บุญธดิา ทองจนัทร์
384 660500384 นางสาว วรจติ โมกขกุล
385 660500385 นางสาว สุพัตรา เร ิม่ยนิดี
386 660500386 นางสาว อรวรรณ จนัทรพุ่์ม
387 660500387 นาย วรีะชาติ สมเที่ยง
388 660500388 นาย ชยัวัฒน์ แจง้อักษร
389 660500389 นางสาว ยูนีซนั ลาเตะ
390 660500390 นาย จฟัฟน่ี เด่นสุมิตร
391 660500391 นาย ภบูดินทร์ สุขเสมอกุล
392 660500392 นางสาว ปรยิานุช ใจแสน
393 660500393 นางสาว ธดิารตัน์ มะยมตะคุ
394 660500394 นางสาว นันทวัน จนัทรตัน์
395 660500395 นางสาว กาญจนา เทพปนิตา
396 660500396 นาย กูฟิตร ี ประกอบการคดี
397 660500397 นาย ภวูไนย ศรเีวชนันต์
398 660500398 นางสาว อนันตา ศรผ่ีอง
399 660500399 นางสาว เกวลิน จรสัวกิรยักุล
400 660500400 นาย ภควัตร คงไทย
401 660500401 นาย อัสฮาร์ ปะดอมะ
402 660500402 นาย ศุภเดช ตาลน้อย
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403 660500403 นาย อุดมศิลป์ บุญรตัน์
404 660500404 นางสาว กมลชนก ละอองพันธ์
405 660500405 นางสาว ตรดีารา รตันะรตั
406 660500406 นางสาว อาฟาฟ บือซา
407 660500407 นาย อรรถสิทธิ์ สาตสี
408 660500408 นาย เมทนีดล เทพเธยีร
409 660500409 นางสาว โนอาอีซะ เจะ๊ซู
410 660500410 นางสาว สุนัยญา แดงเหม
411 660500411 นางสาว สุภาพร ศรสีระ
412 660500412 นางสาว บัยตูลย์ มามะ
413 660500413 นางสาว กาญจนา บุญกองชาติ
414 660500414 นางสาว ธติิมา มุ่งอ้อมกลาง
415 660500415 นางสาว พัชรา แก้วไฝ
416 660500416 นางสาว พัชร ี แก้วไฝ
417 660500417 นางสาว สวรรยา นาควริตัน์
418 660500418 นางสาว สุภารตัน์ ปานพนม
419 660500419 นางสาว ณัฐดา กองทอง
420 660500420 นางสาว นูรอาซกีีน อับดุลเลาะ
421 660500421 นาย มะหมัดอีซา ยาหวัง
422 660500422 นางสาว รุง่ฤดี ผาบสิมมา
423 660500423 นางสาว พรสุดา เหล็กกล้า
424 660500424 นางสาว เกวลิณ บางบ่อ
425 660500425 นางสาว รตันา เตาวะโต
426 660500426 นาย อามีน สามะเด็ง
427 660500427 นางสาว อภิสรา สุวรรณประสิทธิ์
428 660500428 นางสาว วันทนีย์ เขือ่นโคกสูง
429 660500429 นางสาว รวิา วาเด็ง
430 660500430 นาย ซูฮัยมิน หะยสีะแม
431 660500431 นางสาว มนัสนันท์ พัฒนวเิชยีร
432 660500432 นาย อับดุรเราะฮ์มาน เจะ๊เลาะ
433 660500433 นางสาว อรทยั เรอืงผล
434 660500434 นางสาว เขมิกา บูรพาอาจ
435 660500435 นางสาว นราวดี บัวใจบุญ
436 660500436 นาย ณัฐวัศ ขวัญปาน
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437 660500437 นาย กันตพิชญ์ ศรประสิทธิ์
438 660500438 นางสาว ฟารดีา เสล่ราษฎร์
439 660500439 นางสาว ทศันิม หะยดีารยีอ
440 660500440 นางสาว นารรีตัน์ พาไทสงฆ์
441 660500441 นาย ไกยซนั สะมะแอ
442 660500442 นางสาว กมลวรรณ มะเซง็
443 660500443 นางสาว สีตีคอรเียา๊ะ ติบอสู
444 660500444 นาย ธนากร มะเซง็
445 660500445 นางสาว บุณฑรกิา จอมทอง
446 660500446 นางสาว อาซยีะ๊ มามุ
447 660500447 นางสาว มาเรยีม หะยสีนิ
448 660500448 นางสาว ธนิดา แสงวเิชยีร
449 660500449 นางสาว เกศิณี ทองบุญเรอืง
450 660500450 นางสาว โศภิตชา อังครอนันต์
451 660500451 นางสาว ศิรพิร จ าปาทอง
452 660500452 นางสาว ปานตะวัน ภนูาไชย
453 660500453 นางสาว ฮานิสร์ บินเด็ง
454 660500454 นางสาว วรทิยา พวงปญัญา
455 660500455 นางสาว พัฒน์นร ี แพทยพิ์ทกัษ์
456 660500456 นางสาว ไอรนิลดา ช านาญกิจ
457 660500457 นางสาว ณัฐกานต์ แก้วอินทร์
458 660500458 นาย จกัรนรนิทร์ น้อยสุทธิ
459 660500459 นางสาว ดวงฤทยั ค าเรอืง
460 660500460 นางสาว สุกัญญา ชอบงาม
461 660500461 นางสาว พลอยภัทรช์า ปอ้มทอง
462 660500462 นางสาว ณัฐณีย์ พัดงาม
463 660500463 นางสาว วศินา แก้วอุดร
464 660500464 นางสาว เบญจมาพรรณ ตันสกุล
465 660500465 นางสาว ปาวณีา ล่ิมมิตร์
466 660500466 นางสาว มะลิวรรณ ไขข้างพูล
467 660500467 นางสาว พิมพ์วมิล มังคลาทศัน์
468 660500468 นางสาว วรรณพร ทรพัยมี์
469 660500469 นางสาว ธดิารตัน์ มีโคตรกอง
470 660500470 นาย มะสุกร ี หะมัด
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471 660500471 นางสาว ธารทพิย์ อุทศัน์ทอง
472 660500472 นางสาว สโรชา อินทรเล่ง
473 660500473 นางสาว นาซเีราะ ยอืโระ๊
474 660500474 นาย ธรีะ ธรีเมธางกูร
475 660500475 นางสาว สาวติร ี เมฆสุวรรณ
476 660500476 นางสาว ลลิตา ชมภโูกฐ
477 660500477 นาย ศรณัย์ ราญรอน
478 660500478 นางสาว ชุติมา สังสมศักด์ิ
479 660500479 นางสาว ศุภรตัน์ จ าลองชาติ
480 660500480 นางสาว กรรณิการ์ หนูยศ
481 660500481 นางสาว จนัทรท์รา คงกะพ้ี
482 660500482 นางสาว ณัฐธยา กาลชยั
483 660500483 นางสาว เปา๊ะวาตี หลงหมัด
484 660500484 นาย วชิยัสิทธิ์ โยธา
485 660500485 ว่าที่รอ้ยตรหีญิง จริารตัน์ ขัดมะโน
486 660500486 นาย ฟัยรูซ อีบุ๊
487 660500487 นางสาว ซูไรดา วายุ
488 660500488 นาย ชนินทร์ เกาะกลาง
489 660500489 นางสาว ยารอด๊ะ ซยีง
490 660500490 นางสาว เขมินทรา อินทะรงัษี
491 660500491 นางสาว วันวสิา ม่ันคง
492 660500492 นางสาว ธรีาภรณ์ เทศพุก
493 660500493 นางสาว ฟาตียะ สาและ
494 660500494 นางสาว สศินา บุญขุนทด
495 660500495 นางสาว นาดียา หะยมีะมิง
496 660500496 นางสาว จติตวดี ขวัญศรสุีทธิ์
497 660500497 นางสาว ศรุดา ประดาห์
498 660500498 นางสาว อานูสา   สะบาหานาเล๊าะ
499 660500499 นาย สมคิด ดวงพิมพ์
500 660500500 นาย ชยัวัฒน์ มีปากแพรก
501 660500501 นางสาว ประภาภรณ์ สังข์ศรเีพชร
502 660500502 นางสาว รตันาภรณ์ ธนเกศ
503 660500503 นางสาว รนิทรลิ์ตา วรีธนัสพงศ์
504 660500504 นางสาว กมลรตัน์ ไชยวงษ์
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505 660500505 นางสาว ดวงกมล ผลทรพัย์
506 660500506 นางสาว อามีเน๊าะ การอูีมา
507 660500507 นางสาว กาญจนา แก้วสีทอง
508 660500508 นางสาว อาภาพร อ่อนแต้ม
509 660500509 นางสาว กาญมณี จนิดา
510 660500510 นางสาว นันทนิษฐ์ อัฐนาค
511 660500511 นาย กฤตตฤณ หม่วยนอก
512 660500512 นางสาว จนิตนา สวัสดี
513 660500513 นาย ธนภมิู แคนยา
514 660500514 นางสาว ปวรรณรตัน์ เจะ๊สแม
515 660500515 นาย ปญัญา สุรขันธ์
516 660500516 นางสาว ธดิารตัน์ เอ้ือธรรมถาวร
517 660500517 นางสาว กัญญาภัค แนวปราณีต
518 660500518 นางสาว ฐาปนี ยอดดี
519 660500519 นาย อธคิม แสงเพ็ชร
520 660500520 นางสาว วานีดา เจะ๊เล๊าะ
521 660500521 นางสาว ภัทราวดี ตรทีอง
522 660500522 นาย ชาณุพงษ์ โพธิท์อง
523 660500523 นางสาว สุทศัดา ผกาฟุ้ง
524 660500524 นางสาว รุสนิง ยูโซะ
525 660500525 นางสาว สุนิสา ศรปีระจนัต์
526 660500526 นางสาว จตุพร จนัทรน์าลาว
527 660500527 นางสาว สาณีญ๊ะ แตบาตู
528 660500528 นางสาว ชนกานต์ สกุลสัมพันธศ์ร ี
529 660500529 นางสาว กนกพร อู่อ้น
530 660500530 นางสาว นุรไอนี แดงนุ้ย
531 660500531 นาย จติรนิ เสนาะจติร์
532 660500532 นางสาว สุวนีา ยูโซะ๊
533 660500533 นางสาว ซุไรดา มะ
534 660500534 นางสาว กัญญา แก้วศร ี
535 660500535 นางสาว มนัสนันท์ อนันตศร ี
536 660500536 นางสาว ทชัติมา คงทอง
537 660500537 นาย พงศธร มังคละเสถียร
538 660500538 นาย ฉัตรชยั หนักแดง
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539 660500539 นางสาว จนัทมิา ค าทองโซ่
540 660500540 นางสาว ลลิตพรรณ ยอดเพชร
541 660500541 นางสาว นราวดี พุฒซอ้น
542 660500542 นางสาว นงนภัส อยู่ระหัส
543 660500543 นาย กิตติศักด์ิ ชูชุม
544 660500544 ว่าที่รอ้ยตร ี เรวัต เบ็นหมาด
545 660500545 นางสาว พิณชภร เพชรหลิม
546 660500546 นางสาว กนกวรรณ สองแก้ว
547 660500547 นางสาว กานต์หทยั เข็มทอง
548 660500548 นางสาว ดารกิา มายูร
549 660500549 นางสาว ปภัสรา สืบซุย
550 660500550 นาย ธนัตนนท์ กีฬาแปง
551 660500551 นางสาว อัสยณั รอกา
552 660500552 นางสาว สุพิชญา พันธลุาภ
553 660500553 นางสาว ภาวณีิ เก่งสารกิาร
554 660500554 นาย เอกเทพ แปะเที่ยว
555 660500555 นางสาว ศรวมิล หม่ืนจบ
556 660500556 นางสาว ฐติิรตัน์ ชืน่ตา
557 660500557 นางสาว กิตติยา วงษ์แสง
558 660500558 นางสาว สุธติา  ด้วงกระโทก
559 660500559 นางสาว วนิดา ประค านอก
560 660500560 นางสาว ธญัชนก บุตรพินธุ์
561 660500561 นางสาว อนุสรา ปนัชะนา
562 660500562 นางสาว มาลีนี เจะ๊แม
563 660500563 นาย สมเกียรติ ประทมุมา
564 660500564 นางสาว ซลีาวาตี วานิ
565 660500565 นางสาว อินอาม บาโล
566 660500566 นางสาว กมลวรรณ วาลุกาสุวรรณ
567 660500567 นางสาว ซูไวบะห์  สาแมง
568 660500568 นางสาว กษิราณัท ผุดผ่อง
569 660500569 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วสีทอง
570 660500570 นางสาว อัจฉรา อ่อนสง่า
571 660500571 นาย นรภัทร์ เพชรชู
572 660500572 นางสาว อรวรรณ หนูบูรณ์
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573 660500573 นางสาว กชมน เสมาพิทกัษ์
574 660500574 นางสาว กุสุมา มากอ าไพ
575 660500575 นางสาว วรรณวสิา นิลวัฒน์
576 660500576 นางสาว รตันาภรณ์ รุง่เรอืง
577 660500577 นางสาว นูรดีา อับดุลรามัญ
578 660500578 นางสาว ฟารดีะ ดอเล๊าะ
579 660500579 นางสาว ณฐกร กองพล
580 660500580 นางสาว จรสัพร พัดชืน่
581 660500581 นางสาว เบญจมาศ ขุนทอง
582 660500582 นางสาว ตมิสา วัฒนธรีางกูร
583 660500583 นางสาว อรวรี ์ หิรญัพันธุ์
584 660500584 นางสาว อานีตา ดีเยา๊ะ
585 660500585 นางสาว รอสีตา สอนดี
586 660500586 นางสาว นภสร หนูรกัษา
587 660500587 นาย ธนภัทร จนัทวงศ์
588 660500588 นางสาว ปยินุช ศุภสาร
589 660500589 นาย รชัชานนท์ ศรยีานงค์
590 660500590 นางสาว กัลยาณี สุวรรณพันธ์
591 660500591 นางสาว ทพิวรรณ ธาตุรกัษ์
592 660500592 นาย อนุสรณ์ ติเศษ
593 660500593 นาย ภควัฒน์ โพธิน่ิ์มแดง
594 660500594 นางสาว ทติยา ศรงีาม
595 660500595 นางสาว ธญัพร สุขสม
596 660500596 นางสาว กัสตูร ี สะมะแอ
597 660500597 นางสาว พิชญาดา จนัทนนท์
598 660500598 นางสาว ปณาลี ศรใีหม่
599 660500599 นางสาว อามานี แสแลแม
600 660500600 นาย ภมิูศักด์ิ ปกัการะนัง
601 660500601 นาย ประภาส จนัทรประดิษฐ
602 660500602 นางสาว สุติมา ก าพล
603 660500603 นางสาว สุนีตา หะยบูีระ
604 660500604 นางสาว อัญชลี สัมฤทธิ์
605 660500605 นางสาว ธดิารตัน์ โพธิแ์ทน่
606 660500606 นางสาว ซูไฮนี บือแน
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607 660500607 นางสาว กมลชนก ผุดผ่อง
608 660500608 นาย แวอุสมาน โตะอีเล
609 660500609 นางสาว ดัชนีย์ นาไชย
610 660500610 นางสาว นารรีตัน์ เอกอนงค์
611 660500611 นางสาว นุชจร ี สุขอมรทรพัย์
612 660500612 นางสาว อัสมา เบ็ญอาหลี
613 660500613 นางสาว ฐานิตา ทองสุข
614 660500614 นางสาว จารุวรรณ วศิิษฎ์รฐัพงศ์
615 660500615 นางสาว ธญัญาพร ทะเสนฮด
616 660500616 นางสาว จนัทนิภา กันทะยวง
617 660500617 นาย สหรฐั อาด า
618 660500618 นาย อธพิงษ์ รกัษาคาม
619 660500619 นางสาว ธวัลพรรณ ทองจนัทา
620 660500620 นางสาว จุฑากานต์ แก้วพินิจ
621 660500621 นางสาว เบญจรตัน์ เศียรเก้ือ
622 660500622 นางสาว นิภาพร ใสจนัทกึ
623 660500623 นางสาว ณัฐชยา เด่นกาญจนศักด์ิ
624 660500624 นาย ซารอน อาแวกือจิ
625 660500625 นางสาว นูรไอณี ดือราโอะ
626 660500626 นาย ปรวรรษ จนัทา
627 660500627 นางสาว สุวชิศร ี สุขทร
628 660500628 นาย ธนากร ค าวเิลิศ
629 660500629 นางสาว เพชรรุง้ เหล่ียมสุวรรณ
630 660500630 นางสาว ขวัญฤทยั นิกรถา
631 660500631 นาย พันธกานต์ หมอยา
632 660500632 นาย กิรติ หอมละเอียด
633 660500633 นางสาว สุภาวติา วชิยัโย
634 660500634 นางสาว กัลยกร ศรคี า
635 660500635 นางสาว ณัฐธดิา แก้วระยบั
636 660500636 นางสาว เนตติกา ถ่ินระหา
637 660500637 นางสาว จน่ีา เจะ๊โส๊ะ
638 660500638 นาง จณิณพัต วรรณา
639 660500639 นางสาว วรางคณา ฉลองกลาง
640 660500640 นาย ณกรธนัท ทองไซร้
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641 660500641 นางสาว โศภิดา ชมนุช
642 660500642 นางสาว ณัฐชยา เพ็ชคง
643 660500643 นางสาว สุไวดา มาดีน
644 660500644 นางสาว จนัทมิา แก้วพรหม
645 660500645 นางสาว จติราภรณ์ เล่งล้วน
646 660500646 นางสาว สิรนิาถ ชูข า
647 660500647 นางสาว จารุวรรณ ทาเอ้ือ
648 660500648 นางสาว หัสยา พรหมเจรญิ
649 660500649 นางสาว กรฌ์ณภัทรส์ ทองค า
650 660500650 นางสาว ธารารตัน์ ธรุารตัน์
651 660500651 นาย ทองค า ค าลือ
652 660500652 นางสาว ภัศรา อุตมัง
653 660500653 นางสาว นูรตัสนีม  เงาะ
654 660500654 นางสาว กฤติยา ชอบงาม
655 660500655 นางสาว ศิรญิญา นกจนั
656 660500656 นางสาว ภารว ี หยงสตาร์
657 660500657 นางสาว อังนิกา เคนบู
658 660500658 นางสาว บุญรตัน์ วงษ์ทา้ว
659 660500659 นางสาว ภัทรวรนิทร์ ศักด์ิสงค์
660 660500660 นางสาว วรีวรรณ อินทรสมบัติ
661 660500661 นางสาว ศิรนิยา วงศ์ตระกูลสุขดี
662 660500662 นางสาว ธญัญลักษณ์ จนัทรเ์ล็ก
663 660500663 นางสาว สุภาวดี สุวรรณกิจ
664 660500664 นางสาว พลอยงาม พิทกัษ์แทน
665 660500665 นางสาว มธรุส พรหมณี
666 660500666 นางสาว ต่วนไฟรุซ มาน๊ี
667 660500667 นางสาว พัชราภรณ์ พุ่มหนู
668 660500668 นางสาว อุษาวดี พรอ้มสุข
669 660500669 นาย มนตร ี ศรวีงศ์รตัน์
670 660500670 นางสาว ปภาภัทร วัฒนสุรเดชา
671 660500671 นางสาว ศิรวิรรณ บุญเลิศ
672 660500672 นางสาว ชนนิกานต์ พุทธาผาย
673 660500673 นางสาว วันทนา ไตรจกัภพภาคี
674 660500674 นางสาว พิณทริา ช านาญสิง
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675 660500675 นาง นูรฮูดา การาหมัด
676 660500676 นางสาว อนิฐศรา ทองไชย
677 660500677 นางสาว ดวงธดิา ม่ิงภเูขียว
678 660500678 นาย ถาวร คงรกัชา้ง
679 660500679 นาย ฤทธริงค์ แก้วมุขดา
680 660500680 นางสาว พรพรรณ สละตัน
681 660500681 นาย ปอ้งเกียรติ ชาตะสุภณ
682 660500682 นางสาว กุลิสรา เมืองแก้วกุล
683 660500683 นาย  มูฮัมหมัด สุทธสิาโร
684 660500684 นาง บุณฑรกิา กาลาสี
685 660500685 นางสาว ณัฐวรรณ สุธานพดล
686 660500686 นางสาว วรชัยา เกาะหมาน
687 660500687 นางสาว มารนีา จาเอาะ
688 660500688 นางสาว นนทยิา กระตุดเงนิ
689 660500689 นางสาว พิไลวรรณ หล้าสุวงษ์
690 660500690 นางสาว พรทภิา ณ หนองคาย
691 660500691 นาย ธรีภัทร เรอืนทอง
692 660500692 นางสาว มรรธณา กาโฮง
693 660500693 นางสาว พนิดา สายจนี
694 660500694 นางสาว ปรญิญา ศรไีสล
695 660500695 นาย สุรเชษฐ์ สีดามาศ
696 660500696 นางสาว วนิดา แก้วพิทกัษ์
697 660500697 นาย ณัฐนินท์ ศิรเิสถียร
698 660500698 นางสาว ภัทรวดี เพ็ชรนวล
699 660500699 นางสาว ปยิธดิา ต้ังสกุลสุข
700 660500700 นางสาว ปกีรณัม อรรถกิจเจรญิ
701 660500701 นางสาว จนัทกานต์ ขาวเกตุ
702 660500702 นางสาว ซูไรณี หะมะ
703 660500703 นางสาว มะลิสา ค าแหง
704 660500704 นางสาว สาวติร ี เรอืงโพธิ์
705 660500705 นางสาว ณิชารยี์ โตมี
706 660500706 นางสาว สุมาลี หาญกล้า
707 660500707 นาง สุจติรา บุญเพชร
708 660500708 นางสาว นูรฮาฟีละห์ เจะเตะ

หน้าที่ 21 จาก 33



เอกสารแนบ 5

709 660500709 นางสาว มารสิา ตาแก้ว
710 660500710 นางสาว เสาวนิต การวจิติร์
711 660500711 นางสาว ศุภลักษณ์ โตแปน้
712 660500712 นางสาว สุดาทพิย ์ บุญศิร ิ
713 660500713 นางสาว รอชาดาร์ เส็นบัตร
714 660500714 นางสาว ซลิมีย ์  ลาลี
715 660500715 นางสาว ณัฏฐฌากรณ์ แสนปาก
716 660500716 นางสาว สุภาวดี ชนวนทอง
717 660500717 นางสาว รตันา หิดาวรรณ
718 660500718 นางสาว สุนิตสา เพชรพรรณ
719 660500719 นางสาว รตันาภรณ์ สงคราม
720 660500720 นางสาว ชญัญา ศรจีนัทร์
721 660500721 นางสาว สุรสัวดี กล่อมเอ่ียม
722 660500722 นางสาว จุฬาลักษณ์ มาดาโต
723 660500723 นางสาว กนกวรรณ ศรไีสยเพชร
724 660500724 นางสาว อาทติยา เดชศร ี
725 660500725 นางสาว พาดีละฮ์ แม
726 660500726 นางสาว นิตติยา จนิดาวัลย์
727 660500727 นางสาว ชนากานต์ แสนเสน
728 660500728 นางสาว ไอเสาะ เสาะมะ
729 660500729 นางสาว มายชาร์ กล่ินกา
730 660500730 นางสาว ฐชิาดา ประชุมวรรณ
731 660500731 นางสาว ไอยรดา อ่อนสนิท
732 660500732 นาย ชสิท ไทยตรง
733 660500733 นางสาว พิยดา จ าปาใด
734 660500734 นางสาว อาวาติฟ ลาเต๊ะ
735 660500735 นาง ชนานันทน์ ศักด์ินนทชาติ
736 660500736 นางสาว ศุภาพิชญ์ ด านาคแก้ว
737 660500737 นาง พัชร ี หับสุภา
738 660500738 นางสาว ชฎาภา ศรสุีรยิวงค์
739 660500739 นางสาว เยาวลักษณ์ ยงัโยมร
740 660500740 นางสาว วสัิย เติมบุญ
741 660500741 นางสาว จณิณ์พัชฌาณ์ สายยดื
742 660500742 นางสาว ศิรฎา เก้ือสุข
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743 660500743 นางสาว อาณีซา สาเระ๊
744 660500744 นางสาว ฟัตเมาะห์ ดือราแม
745 660500745 นางสาว ขนิษฐา สุภาพงค์
746 660500746 นางสาว จรยิา พุกเศรษฐี
747 660500747 นางสาว สุวรรณา เหมซะ
748 660500748 นางสาว สุุนันทา นวนประโคน
749 660500749 นางสาว นภารตัน์ ไชยรบ
750 660500750 นางสาว ภัทรภร แดงสากล
751 660500751 นาง ซูใอดะห์ เจะ๊เงาะ
752 660500752 นางสาว อัรฎีณีย ์ เจรญิยนื
753 660500753 นาย ราเชนทร์ อติรุจตระกูล
754 660500754 นาย ประดิพัทธิ์ พรประสิทธิ์
755 660500755 นางสาว ปนัดดา ชาศร ี
756 660500756 นางสาว ธมลวรรณ จติรตัน์
757 660500757 นางสาว ศเรา๊ะต้า หมัดบก
758 660500758 นางสาว อิลฮาน เจะ๊มามะ
759 660500759 นาย พงศ์พิพัฒน์ สุทธมิาศ
760 660500760 นางสาว ปณิดา ทบัทมิ
761 660500761 นางสาว ปรชิาติ เกษศรรีตัน์
762 660500762 นางสาว แอนจน่ีา ซา
763 660500763 นางสาว ปนัดดา ล่ิมวัฒนานุรกัษ์
764 660500764 นางสาว ณัฐนิชา สีบุตตะ
765 660500765 นางสาว โสภิตา นุ่มลืมคิด
766 660500766 นางสาว นิรมล หาญกล้า
767 660500767 นางสาว ฐณัฐฐา น่ิมละออ
768 660500768 นางสาว ซตีีฟาตีมะห์ บินมามะ
769 660500769 นางสาว กฤตติยาภรณ์ สุขเทศ
770 660500770 นางสาว บุษบากร ค าเมือง
771 660500771 นาย ภวูนัฐ มัคสิงห์
772 660500772 นางสาว ธชักร กัญกาญจนะ
773 660500773 นางสาว ศิรนิทรท์พิย์ ทองเอียด
774 660500774 นางสาว สวชิญา บุญเสนอ
775 660500775 นาย ซูเพียน สะมะ
776 660500776 นางสาว วาสนา สุวรรณโณ
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777 660500777 นางสาว สุชติา ชืน่อารมย์
778 660500778 นางสาว เยน็ฤดี ทองศร ี
779 660500779 นางสาว แพรพลอย บุญโท
780 660500780 นางสาว วาสนา มีวัฒนะจตุพร
781 660500781 นางสาว ปาอีซะห์ ยูซาร ี
782 660500782 นางสาว นันทนีิ มณีชยั
783 660500783 นางสาว ฟัทมา ดุลยธ์ารา
784 660500784 นางสาว วันวสิาข์ จุลบุตร
785 660500785 นาย พัสกร สามัคคี
786 660500786 นางสาว ไฮฟะห์ สาแม
787 660500787 นางสาว วลิาสินี แก้วขวัญเพชร
788 660500788 นางสาว ศิรวิรรณ สรอ้ยทอง
789 660500789 นางสาว กัณฑาภรณ์ ธวีรีะพันธ์
790 660500790 นาย นิวัติ อินทรส์ าราญ
791 660500791 นางสาว ศิวพร รองเดช
792 660500792 นางสาว ชนกนาฎ ชูเกล้ียง
793 660500793 นางสาว วาสนา ปานพงษ์
794 660500794 นางสาว สุธดิา บุตรเพ็ชร
795 660500795 นางสาว พีรดา สาสังข์
796 660500796 นาย อภิเดช หนูละออง
797 660500797 นาย พีรพัฒน์ ด านาคแก้ว
798 660500798 นางสาว นฤดี บ่าวแชม่ชอ้ย
799 660500799 นางสาว ธนัยสิ์ตา เรอืงรกัษ์วัชร
800 660500800 นางสาว ญาวยีา ปูเตะ
801 660500801 นางสาว นูรซีาน ดือเระ๊
802 660500802 นาย ธนกร ราชมณี
803 660500803 นางสาว จติรา โสพินธุ์
804 660500804 นางสาว หัทยา เพสูงเนิน
805 660500805 นาย ธนเทพ ขุนพรหม
806 660500806 นางสาว ธมนวรรณ วังสุวรรณ
807 660500807 นางสาว ปญัจพร หนาดค า
808 660500808 นางสาว มารสิา แก้วจนัทร์
809 660500809 นางสาว นัฐรชัชญา คัตชาทตั
810 660500810 นาย พลิศร์ ม่วงประเสรฐิ
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811 660500811 นางสาว วยิะดา การะเกษ
812 660500812 นางสาว สุมาลินี มณีวงษ์
813 660500813 นางสาว นวรตัน์ ศรชยั
814 660500814 นาย อาดิส หะยหีะมะ
815 660500815 นางสาว บงกช พรหมบรริกัษ์
816 660500816 นางสาว เสาวลักษณ์ ชูชว่ย
817 660500817 นางสาว ศิรนัินท์ ดีจนัทรจ์อ้ย
818 660500818 นางสาว วภิาว ี สุขประจนัทร์
819 660500819 นางสาว อรวรรณ ขันน้าเที่ยง
820 660500820 นางสาว วรญัญาภรณ์ หลีหนุด
821 660500821 นางสาว ฐธิราภรณ์ สุขใส
822 660500822 นางสาว ลดาวัลย์ คงจ ารูญ
823 660500823 นางสาว จติราภรณ์ ดวงผุนมาตย์
824 660500824 นางสาว สุวชิาดา ภาษี
825 660500825 นางสาว จรยิา บุญเฟรอืง
826 660500826 นาย พศวรี ์ กิตติสุภานนท์
827 660500827 นางสาว ผกามาศ จนัดารตัน์
828 660500828 นางสาว ซูไฮลาห์ เล๊ะนุ๊
829 660500829 นางสาว ฐติารยี์ กอบวทิยา
830 660500830 นาย บาซอร ี มีมะ
831 660500831 นาย วรปรชัญ์ พ าขุนทด
832 660500832 นางสาว ศิรริตัน์ ชนะกุล
833 660500833 นางสาว มินตรา เรอืงคง
834 660500834 นางสาว นัยนา รว่มสนิท
835 660500835 นางสาว สุวมิล จติดี
836 660500836 นางสาว พรชนก รอดนิกร
837 660500837 นางสาว จติชนก วัฒนากูร
838 660500838 นางสาว ณัฐรกิา ชูชว่ย
839 660500839 นาย วรปรชัญ์ สันตะการ
840 660500840 นางสาว ณิชากร เอกรุณ
841 660500841 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ครุฑวชิติ
842 660500842 นางสาว นุจร ี เรงิสมุทร
843 660500843 นางสาว ชยลักษมี ส่งศร ี
844 660500844 นางสาว ดวงพร โอภากาศ
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845 660500845 นางสาว แสงระว ี เหล่ือมสีจนัทร์
846 660500846 นางสาว อัณณ์ศา บางจัน่
847 660500847 นางสาว กัญญารตัน์ แสงค า
848 660500848 นางสาว สาวติร ี เปยีสันเทยีะ
849 660500849 นางสาว นุธดิา โพนธาตุ
850 660500850 นาย คมสัน หยนัยูโซะ๊
851 660500851 นาย สันติพงษ์ สารปิา
852 660500852 นางสาว สุมิณตรา โพธจุิไร
853 660500853 นางสาว พิมพ์ชนก จานโอ
854 660500854 นางสาว กชพร อ่อนพันธ์
855 660500855 นาย ณรงค์กร พันธบุตร์
856 660500856 นางสาว อุษณีย์ เรอืงเขตร
857 660500857 นางสาว อทติยา แถวหมอ
858 660500858 นางสาว พันวกิา หนูชู
859 660500859 นางสาว สุกัญญา พาดทองหลาง
860 660500860 นางสาว สุภาวดี สมหงษ์
861 660500861 นางสาว วภิารตัน์ วัฒนะกิจ
862 660500862 นางสาว นูรฮูดา ดือราแม
863 660500863 นางสาว อรรถจริา ไชยวรรณ์
864 660500864 นางสาว ชอ่ทพิย์ พลศร ี
865 660500865 นางสาว เสาวรส ทองลา
866 660500866 นางสาว ราตีผ๊ะ วาแมง
867 660500867 นางสาว สุวรรณที แก้วชาติ
868 660500868 นางสาว กรรณิการ์ หันจางสิทธิ์
869 660500869 นาย วชิติโชค ปานพวงแก้ว
870 660500870 นาย ศุภกฤต กฤตโยภาส
871 660500871 นางสาว นันทน์ภัส หาญพิทกัษ์ชยักุล
872 660500872 นางสาว นัฐธกิา นามบิดา
873 660500873 นางสาว ปภาวดี อ่อนจุล
874 660500874 นางสาว กาญจนมาส จนัทรทพิย์
875 660500875 นางสาว ปวรรรตัน์ ศรยีาภัย
876 660500876 นาย ทวชียั รนิทรโ์ภคา
877 660500877 นางสาว นิชธาวัลย ์ ยาไก่ต้อย
878 660500878 นาย ทนิ คิดการ
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879 660500879 นาย นนทพร พลเดช
880 660500880 นางสาว อุษา เปี่ ยมฤกษ์
881 660500881 ว่าที่ ร.ต.หญิง อธชิา บัวงาม
882 660500882 นางสาว รุง่รศัมี พิมประสาร
883 660500883 นางสาว อัฟเราะห์ ยูโซะ
884 660500884 นางสาว ประภาวรรณ ชยัราช
885 660500885 นางสาว จารุพร ตาดิ
886 660500886 นางสาว นูรซีนั บือซา
887 660500887 นางสาว จงลักษณ์ อินทฉิม
888 660500888 นาย รตันกร หน่อแก้ว
889 660500889 นางสาว ผกายวรรณ ณะชอ้ย
890 660500890 นางสาว รุง่ขจี กาฬภักดี
891 660500891 นาย พรพิพัฒน์ สุขใจ
892 660500892 นางสาว ณัฏฐก์ฤตา บุญมาศ
893 660500893 นางสาว จริาทร นามพิชยั
894 660500894 นางสาว รุง่ทวิา มาก๋า
895 660500895 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
896 660500896 นาย นฤนาท จุลพงษ์
897 660500897 ว่าที่ ร.ต.หญิง รชันี เกศเก้า
898 660500898 ว่าที่รอ้ยตร ี ภิรุณพร พุทธค า
899 660500899 นางสาว มาลินี คงประสิทธิ์
900 660500900 นาย มูฮัมหมัดซากิร บาสอสิดิก
901 660500901 นางสาว ชลธชิา คงตะบุตร์
902 660500902 นาย นิตินัย เพชรโชติวงศ์
903 660500903 นาย ณัชพล เพียรธรรม
904 660500904 นางสาว มะลิวัลย์ ปราสาทดียิ่ง
905 660500905 นางสาว วรรณพร รอดแก้ว
906 660500906 นางสาว ล าดวน สืบเชือ้
907 660500907 นาย จกัรพันธ์ ทองใบ
908 660500908 นางสาว ธญัญาเรศ บุญญานุกูลกิจ
909 660500909 นางสาว กรวรรณ กล่ินจ าปี
910 660500910 นาย จอม ทวดเสนา
911 660500911 นางสาว ยอดสรอ้ย ศิรมิงคล
912 660500912 นางสาว ธญัญาภรณ์ โกรมัย์
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913 660500913 นางสาว กรสุฎา เกิดบัวทอง
914 660500914 นาย ภาณุพงศ์ ชยัศร
915 660500915 นางสาว อรสิา โพธิศ์รชียั
916 660500916 นางสาว สุนิสา พรายอินทร์
917 660500917 นางสาว ยุวธดิา อาลี
918 660500918 นางสาว ยศธร ชูจนัทร์
919 660500919 นางสาว อรณัชชา แสงนาว ี
920 660500920 นางสาว กฤษฎาพร ดวงสีเสน
921 660500921 นาย ปฐมพงศ์ พลพิภพ
922 660500922 นางสาว สิรขิวัญ เพ่ือนสงคราม
923 660500923 นางสาว พรรณพนัช เตียวฉ้ิม
924 660500924 นางสาว นิสามะนี หะมะ
925 660500925 นางสาว นาถชนก เปา้ทอง
926 660500926 นางสาว นาถลดา ไชยแสง
927 660500927 นางสาว อรอุมา แคปา่สัก
928 660500928 นาย ปฏิวัติ เมืองแก้ว
929 660500929 นางสาว สารนีิย์ บุตรศร ี
930 660500930 นางสาว รชันีกร แสงเพชร
931 660500931 นาย สุชาติ รกัขิตาธรรม
932 660500932 นาย จริพันธ์ ปนิทรายมูล
933 660500933 นางสาว อาทติิยา ลัภนาเคนทร์
934 660500934 นาย อับดุลฮากีม ตาผา
935 660500935 นาย วรโชติ สังขรตัน์
936 660500936 นางสาว นาซลีา เซง็
937 660500937 นางสาว สุชายุรตัน์ ไพบูลยว์ัฒนกิจ
938 660500938 นาย ธนนันทน์ ภัทรตานนท์
939 660500939 นางสาว ฟารดีา ดอเลาะ
940 660500940 นางสาว จุฑาวรรณ โพธิศ์ร ี
941 660500941 นางสาว จุฑามาศ ชมภนุูช
942 660500942 นางสาว สุธาทพิย์ ก าลังเก้ือ
943 660500943 นางสาว สุพัตรา ชว่ยบ ารุง
944 660500944 นางสาว มารนิีง บินเซะ
945 660500945 นาย สุวทิย ์ เอ้ืองแซะ
946 660500946 นางสาว สุปรญิญา ปวนปนั
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947 660500947 นาย พชร ชนินพร
948 660500948 นางสาว อังคณา อาจหาญ
949 660500949 นางสาว มัทนา พิศดู
950 660500950 นางสาว ศิรริตัน์ สองเมือง
951 660500951 นางสาว โชติรส วอทอง
952 660500952 นาง สิรตัินหยง เกล้ียงทอง
953 660500953 นางสาว สมฤดี กิสูงเนิน
954 660500954 นางสาว นิจจารยี์ ธรรมสะโร
955 660500955 นางสาว เฌอทานต์ ภักดี
956 660500956 นางสาว ขวัญหทยั โฉมเชดิ
957 660500957 นางสาว ปภาวดี สอนวสัิย
958 660500958 นางสาว นิฮูลวานา นิฮะ
959 660500959 นางสาว จนัทนา วัฒนไพร
960 660500960 นางสาว พลอยไพลิน ดารากัย
961 660500961 นาย สัฟวัน แปเราะ
962 660500962 นางสาว วภิาดา มะลิวัลย์
963 660500963 นางสาว กานต์สินี ดอเล๊าะ
964 660500964 นาย ธติิ แสงวมิาน
965 660500965 นาย ธนพล พิมพ์ทอง
966 660500966 นาย ชลภัทร สุขเอ่ียม
967 660500967 นางสาว วันทน์ณภัทร สุขเกิด
968 660500968 นางสาว ฮุซนี สนิ
969 660500969 นาย พิทวัส อินทรไพโรจน์
970 660500970 นางสาว นะอีมะฮ ดารามะ
971 660500971 นางสาว สุไวบะห์ ยูโซะ
972 660500972 นางสาว รฏัยาพร ประชุมทอง
973 660500973 นางสาว ธนวรรณ จนัทรอ่์อน
974 660500974 นางสาว ซูนัยเราะห์ บือราเฮง
975 660500975 นางสาว วลัย ตะมะเข
976 660500976 นางสาว กาญจนา สว่างจนัทร์
977 660500977 นาย ชนิวัตร หวังมี
978 660500978 นางสาว มัทนา แดงรกัษ์
979 660500979 นาย พัชรวัฒน์ ทองสินธุ์
980 660500980 นาย ณัฐพงศ์ อินธเิดช
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981 660500981 นางสาว บุษราค า ตรเีพ็ชร
982 660500982 นางสาว ดารารตัน์ สัมฤทธิผ่์อง
983 660500983 นางสาว กชนันท์ ตันหยงทอง
984 660500984 นางสาว ปานระว ี ขาวสังข์
985 660500985 นางสาว วัชราภรณ์ สุดหอม
986 660500986 นางสาว เจรญิ สุขราษฎร์
987 660500987 นาย อุทยั หนูทศัน์
988 660500988 นางสาว เอมอร โพธิศ์ร ี
989 660500989 นางสาว ไพลิน พรมมาก
990 660500990 นางสาว ปาลิกา พันธภั์กดี
991 660500991 นางสาว กันยารตัน์ มานะจติต์
992 660500992 นางสาว นัดชา อาบูลี
993 660500993 นางสาว ซากียะ พราเนาะ
994 660500994 นางสาว สาธนา สุขเกษม
995 660500995 นางสาว กาญจนา สุทาธรรม
996 660500996 นาย พัธรวชิญ์ เกตุชาติ
997 660500997 นางสาว สุดารตัน์ พรหมน่ิมนวล
998 660500998 นางสาว เบญญทพิย์ มบขุนทด
999 660500999 นางสาว ปวณีา น่ิมเรอืง

1000 660501000 นางสาว ขนิษฐา พัฒนเชยีร
1001 660501001 นางสาว ลลิตา หวังจติร
1002 660501002 นางสาว ทพิยพ์ารตัน์ แยม้วงษ์
1003 660501003 นางสาว ธภิาภรณ์ ส ามะเน๊ียะ
1004 660501004 นางสาว ทพิยว์รรณ สุดทองคง
1005 660501005 นางสาว เติมศิร ิ ยอดสง่า
1006 660501006 นาย รุง่โรจน์ หะยะมิน
1007 660501007 นางสาว ฤชวรี ์ ทองชนะ
1008 660501008 นางสาว สุชานาฎ ส านักพงษ์
1009 660501009 นางสาว ชนากานต์ ยี่เส้ง
1010 660501010 นาย มะรูสมี หะยสีะกันดา
1011 660501011 นางสาว พรวลิาศ แซล้ิ่ม
1012 660501012 นางสาว วณิชา จนิดามัง
1013 660501013 นางสาว ชนิสรา มีบุญ
1014 660501014 นางสาว ธนัยช์นก ตรศีาสตร์
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1015 660501015 นางสาว ทติยากร จนัทรด้์วง
1016 660501016 นางสาว ณิชากร สังขพันธุ์
1017 660501017 นางสาว รุสมาสว ี โมงสะอะ
1018 660501018 นางสาว จริาวรรณ ปานชาลี
1019 660501019 นางสาว นพวรรณ รุง่เรอืง
1020 660501020 นาย ภวัต นววชิชาภรณ์
1021 660501021 นางสาว ลลดา พรมบุตร
1022 660501022 นาย กฤษณะ ธาตุทอง
1023 660501023 นาย สุรชยั ปาแว
1024 660501024 นาย อัยมาน แลแร
1025 660501025 นางสาว วันประเสรฐิ เจรญิสวัสด์ิ
1026 660501026 นาย ยุธนัินท ์ ทองมุสิทธิ์
1027 660501027 นาย วทญัญู ส าเภา
1028 660501028 นางสาว ประภัสสร สาลีพรรณ์
1029 660501029 นาย ณรงค์ศักด์ิ ทดัศร ี
1030 660501030 นางสาว เบญจมาศ แสนฝา้ย
1031 660501031 นาย อามีน ฮาบิ
1032 660501032 นาย กิตติศักด์ิ ทองสมบัติ
1033 660501033 นางสาว ฟามีลา มะดีเยาะ
1034 660501034 นางสาว พิมพิไล สมนวล
1035 660501035 นางสาว รตัติกาล ละมูล
1036 660501036 นาย ชารอน ต าส าสู
1037 660501037 นางสาว ปุณยวรี ์ สมสวัสด์ิ
1038 660501038 นาย ทวชียั ใจดี
1039 660501039 นางสาว วรศิรา คุณทพิย์
1040 660501040 นางสาว ขวัญภิรมณ์ ชว่ยคง
1041 660501041 นาย รุสดี อาแว
1042 660501042 นางสาว ปฏิญญา ซุน้สุวรรณ
1043 660501043 นางสาว อุทร ศรวีเิชยีร
1044 660501044 นางสาว ฟารฮัีน โนะ
1045 660501045 นางสาว รวกิานต์ ข าเจรญิ
1046 660501046 นางสาว จริาพร ชาวกล้า
1047 660501047 นาย เดะแว สะแลแม
1048 660501048 นาย มาหามะ สะมาอุง

หน้าที่ 31 จาก 33



เอกสารแนบ 5

1049 660501049 นางสาว จุฑาลักษณ์ จติพิทกัษ์
1050 660501050 นาย ไพฑูรย์ จูสิงห์
1051 660501051 นางสาว อาซยีะห์ มอลอ
1052 660501052 นางสาว สัตรยีา สาโอะ
1053 660501053 นาย เปาวเรศ ยุโส้
1054 660501054 นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วละเอียด
1055 660501055 นางสาว มารยาท อินทรสวาสด์ิ
1056 660501056 นางสาว วมิลศิร ิ กวางอุเสน
1057 660501057 นางสาว นันทน์ภัส จนัทรท์อง
1058 660501058 นางสาว ณฐมน สุขสว่าง
1059 660501059 นางสาว ณัฐกานต์ นันไตย์
1060 660501060 นาย สูไลมาน ยะผา
1061 660501061 นางสาว วมิลลักษณ์ ธนาพัฒน์เดชากร
1062 660501062 นางสาว ชลธชิา บุญสมบูรณ์สกุล
1063 660501063 นางสาว มาดียะ โตะเฮง
1064 660501064 นาย จรีะ แทนค า
1065 660501065 นางสาว ณลิลล์รชัฏ์ อรญัคีร ี
1066 660501066 นางสาว สุวลี พันชนะ
1067 660501067 นางสาว อรวรรณ สว่างวงษ์
1068 660501068 นางสาว บุษยมาศ ชุมพงศ์
1069 660501069 นางสาว วรรณภา ชา่งสอน
1070 660501070 นางสาว นิรมล ชยันราทพิยพ์ร
1071 660501071 นางสาว สุกัญญา อินสุวรรณ
1072 660501072 นางสาว พิชญาภา พิมร ี
1073 660501073 นางสาว จริาพรรณ คล้ายหัด
1074 660501074 นาง วานิษา แวโด
1075 660501075 นาย พงษ์นรนิทร์ นิลสนธิ
1076 660501076 นางสาว อรจริา สีทา
1077 660501077 นางสาว กาญจนี ผิวผ่อง
1078 660501078 นางสาว อนัญญา คงสุวรรณ
1079 660501079 นาย ครรชนะ ธนะสัมบัน
1080 660501080 นางสาว วชดิา ขุนสารวัตร
1081 660501081 นางสาว อภิญญา ถาวรรตัน์
1082 660501082 นางสาว กนกวรรณ ชลาสินธ์
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1083 660501083 นางสาว ภัทรรยา เจนเจษฎ์พงษ์
1084 660501084 นางสาว น.ส.อภิสสร แซอุ่่ย
1085 660501085 นางสาว กัญญ์ฐพิมพ์ คงเพ็ชร
1086 660501086 นางสาว รุง่นภา รตันเสนศร
1087 660501087 นางสาว รภาว โม้ลา
1088 660501088 นางสาว มุสลีมะห์ แวบือซา
1089 660501089 นางสาว อัญชนัน บัวงาม
1090 660501090 นางสาว นีรนุช นามเมือง
1091 660501091 นางสาว ธนัยพร บุญมาก
1092 660501092 นางสาว จงดี ใยฝาย
1093 660501093 นาย นายเสรมพล พันธุท์อง
1094 660501094 นางสาว วรรณนภา หนูขาว
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ล าดับที่ เลขประจ าตัวสอบ
1 660600001 นางสาว พรพิมล แซแ่ต้
2 660600002 นาย วรภัทร บัวเผ่ือน
3 660600003 นางสาว จติต์โสภิณ วงษ์ทองดี
4 660600004 นาย ชยัอนันต์ อุชพันธุ์
5 660600005 นาย อับดุลเลาะห์ มะเซง็
6 660600006 นาย กิตติกานต์ รุง้รามา
7 660600007 นาย กฤษดา เผ่าเพ็ง
8 660600008 นางสาว ซามีลา ดีเยาะ
9 660600009 นาย มูฮ าหมัด ดะเล็ง

10 660600010 นางสาว จุรพีร ด้ินจิง้หรดี
11 660600011 นาย พุทธริชั เหมรา
12 660600012 นางสาว พรอุษา พวงเปยี
13 660600013 นางสาว มาลิษา ปราบมาก
14 660600014 นาย สักการ นงรตัน์
15 660600015 นาย อรรถกร คงหนู
16 660600016 นางสาว ศจพิิชา อัครนิพรม
17 660600017 นาย บาซรี กียะ
18 660600018 นาย เทพนฤทธิ์ พลโคกก่อง
19 660600019 นาย ตะวัน รุง่แสง
20 660600020 นาย ไตรภพ ศรเีมืองคุณ
21 660600021 นาย หัตกร สดรมัย์
22 660600022 นาย ธนดล พานิชยเ์ลิศอ าไพ
23 660600023 นาย ซอฟีอี บูละ
24 660600024 นาย นวพัฒน์ พรหมเลข
25 660600025 นางสาว ศศิธร ใสสุข
26 660600026 นาย ฟรุตกรณ์ หมาดหมีน
27 660600027 นาย อัชวทิย์ อ่อนศรแีก้ว
28 660600028 นางสาว วนิิทรา วาสประสงค์

รายชือ่ผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจดัจา้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ต าแหน่งวศิวกรโยธา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ ลงวันที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

ชือ่ - สกุล
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29 660600029 นาย ลุฏฟี ดอเลาะ
30 660600030 นางสาว วันนิศรา ดือราแม
31 660600031 นาย อับดุลรอมัน จงิจาเละ
32 660600032 นาย นที อินทไทร
33 660600033 นาย ภาณุพงศ์ จงสมชยั
34 660600034 นางสาว ศุภกานต์ ค าบาง
35 660600035 นาย อนุวัฒน์ อ่ินต๊ิบ
36 660600036 นาย กรณินทร์ ขันละ
37 660600037 นาย ธนากร ใจตรง
38 660600038 นาย อัคมัล เจะมะ
39 660600039 นาย อามีน ยะรงิ
40 660600040 นาย อานนท์ แก้วสาลี
41 660600041 นาย ภาสกร เอ่ียมอ าภา
42 660600042 นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ ค าผาย
43 660600043 นาย ชวีนิทร์ สุมกระจวิ
44 660600044 นาย พงษ์พิสุทธิ์ รตันนิตย์
45 660600045 นาย ธนกฤต อยู่เจรญิ
46 660600046 นาย อาดือนัน หะยกืีอเตะ
47 660600047 นาย ธนภณ กลึงกลางดอน
48 660600048 นาย อนิรุท ดอนอามาต
49 660600049 นาย ววิัฒน์ สุวรรณชมภู
50 660600050 นาย พิทยา ศรพีรหมมา
51 660600051 นางสาว ณัฐรกิา แดงมาด
52 660600052 นางสาว รตันาพร รตันก้านตง
53 660600053 นาย กฤษณะ เพ็ชรนุ้ย
54 660600054 นาย กวนิ ส าลีขาว
55 660600055 นางสาว ปานชวีา รูปสันทดั
56 660600056 นาย อัจฉรยิะ ทองสมบูรณ์
57 660600057 นาย พงศกร สุรเสน
58 660600058 นาย ฐกลวรรธน์ เมืองเกตุ
59 660600059 นาย รุสลัน สาและ
60 660600060 นาย ติณณ์ บุญภักดี
61 660600061 นาย พงศกร ศิรสิิงห์อ าไพ
62 660600062 นางสาว ธดิาพร กัตติยะ
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63 660600063 นาย อาลีรอมฎอน หะยอีาวัง
64 660600064 นาย ศุภกร ศิรวรรณ์
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ลําดับที เลขประจาํตัวสอบ
1 660700001 นาย ธรีภัทร ดําแจม่
2 660700002 นาย มนัส ศรมูลชยั
3 660700003 นาย ปรชัญาพร สาลีพันธ์
4 660700004 นาย อัษฎา เพ็งสรอ้ย
5 660700005 นาย อลงกต ตาหมืน
6 660700006 นาย โกมล กาละปกษ์
7 660700007 นาย สุภเวช นวมโคกสูง
8 660700008 นาย เรวัต ทนงศิลป
9 660700009 นาย ธนบดี หัศบาํเรอ

10 660700010 นาย ณัฐภัทร หีตอักษร
11 660700011 นาย ธเนศ นุชกลาง
12 660700012 นาย อนุชติ พิมมะทา

รายชอืผู้สมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพือจดัจ้างเปนพนักงานราชการทัวไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ตําแหน่งนายชา่งไฟฟา
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ ลงวันที  26 ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5)

ชอื - สกุล
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