
ลำดับที่ รหัสประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล

1 นายพูนทรัพย์  วรรณรัตน์

2 นางสาวธนทร  บับพาน

3 นางสาวสุวรรณา  ใจดุ

4 นายสมเกียรติ  เกิดบุญเรือง

5 นางสาวอุไร  ศรีดำ

6 นางสาวอัญธิอร  บุญโกมล

7 นางสาวสกุลรัตน์  ใจขัติ

8 นางสาวศุภรานันทนา  กุลศรี

9 นายวงศกร  บุญมี

10 นายอุดม  ชำนิ

11 นายณรภัทร  พิทักษ์ธรรม

12 นางสาวศิริพร  ศรีนาค

13 นายอติชาติ  แย้มทับทิม

14 นางสาวประภาพร  บรมฤทธิ์

15 นายปรัชญา  ปลื้มมาลี

16 นายรักพงษ์  ขอลือ

17 นางสาวนิภาวรรณ  ถาวร

18 นางสาววาสนา  โชติวุฒิพัฒนา

19 นางสาวศิริรัตน์  โสภา

20 นายณัฐพลธวัช  นิ่งราวี

21 นางสาวไอลดา  จูเที่ยง

22 นางสาวพรทิพย์  ปุรา

23 นายเบจพล  แข็งเขตกรณ์

24 นางสาวสุธาวัลย์  วงศ์เกษม

25 นางสาววิภาวดี  รู้เสงี่ยม

26 นางสาวนารี  บำรุงจิตต์

27 นางสาวชุติมา  พินิช

28 นางสาวสุดารัตน์  วงนางาม

29 นางสาววิภาวรรณ  เจือจันทร์

30 นายธนศักดิ์  สนองบุญ
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31 นายกรกฎ  วิทยานุกรณ์

32 นางสาววรันทร  มะณี

33 นางสาวขวัญกมล  ประเสริฐ

34 นายณัฐวุฒิ  ปัญญามูล

35 นางสาวเพชรรัตน์  ยศอาลัย

36 นางสาวพิสมัย  ป้องทอง

37 นางสาวกุมารี  ออกสุข

38 นายมรกต  พรรณพิจิตร

39 นางสาวอำพร  เนียมหอม

40 นายบรรวัสถ์  บุญราช

41 นายกฤษตฌาพนธ์  วัชระไชยสกุล

42 นายชัยยุทธ  พืชมาก

43 นางสาวภัชรา  สุขณะล้ำ

44 นางภัทรภร  สังขพิชัย

45 นางราตรี  ปาวารี

46 นางจิราภรณ์  พุ่มนก

47 นางสาวฐิตารีย์  กุลละวณิชย์

48 นายทศพล  พยุงวงษ์

49 นายรัฐเขตต์  ประเสริฐ

50 นายอุเทน  สามหล้า

51 นางสาวกาญจนา  ศรีจักร์

52 นางสาววรรณพร  บุญพันธ์

53 นางสาวณัฐธิดา  เพ็งสุข

54 นางสาวสุนิสา  คงศรีชาย

55 นางสาวลลิตา  การะเกตุ

56 นางสาวนุลักษณ์  สมบัติบูรณ์

57 นางสาวณิชา  ไชยพันโท

58 นางสาวณิชา  แสงทอง

59 นางสาวณัฐพร  อ้วนล่ำ

60 นายอาคิรา  ยูวนิมิ

สัญญาจ้างหมดอายุ
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61 นางสาวเนตรอัมพร  พรมบึงลำ

62 นางสาวศุภรัตน์  ราษฎร์ดุษดี

63 นางสาวมนทยา  หงจันทา

64 นางสาริศา  วงษ์คำ

65 นางสาวประภัสสร  ดีสุ่ม

66 นางสาววิธู  ศิริรัตนอำพร

67 นางสาวปภัสธนันท์  พิทยธีราพงศ์

68 นางสาวรุ่งไพลิน  แสงสุขขา

69 นายพัสกร  คงกินเก

70 นางสาววรารัตน์  มธุรส

71 นางสาวอังคณา  ปุ่มพิมาย

72 นางสาวรุ่งรัตน์  ใหมศรี

73 นายไพรรัตน์  ผลศิริ

74 นางสาวศรีสุดา  เชื้อแสน

75 นายนนณภัทร  อาวิรุทร์

76 นางสาวรัศมี  สิงหากุล

77 นางสาววิมลมาศ  คำอ่อน

78 นายเอนก  พุ่มพวง

79 นางสาวปาณิสรา  พงษ์รามัญ

80 นางสาวทัศนีย์  จารุสาร

81 นางสาวเบญจวรรณ  ยงรติกุล

82 นายวุฒิพงษ์  แสนจันทร์

83 นางสาวดาราวรรณ  นารูล่า

84 นางสาวน้ำผึ้ง  พุดขุนทด

85 นายทัศน์ชัย  สิทธิโคตร

86 นายกฤษณ์  คุรุวิทย์

87 นายศตวรรษ  พรไชย

88 นางสาวสุดารักษ์  สุวรรณธาดา

89 นางสาวธมลวรรณ  เจริญสุข

90 นางพรประภา  ปรีชาชิณวงศ์
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91 นายวชิระ  สุทารส

92 นางสาวกาญจนา  แถวอุทุม

93 นางสาวธัญญาภรณ์  ละออเอี่ยม

94 นางสาวกาญจนา  สร้อยกุดเรือ

95 นางสาวพิมพ์นารา  จิ๋วจู

96 นางสาวรัชนี  ชูศรี

97 นางสาวทิพวรรณ  ช่างคิด

98 นางสาวกัญชลารักษ์  ทีปกากร

99 นางสาวชญานุช  สุขแสวง

100 นางสาวอรอุมา  อรุณประเสริฐ

101 นางสาวสวรรณญา  บุญฤทธิ์

102 นางสาวสุขุมาภรณ์  สมแก้ว

103 นางสาวบุญยนุช  ด่านนคร

104 นางสาวอรวรรณ  ยั่งยืน

105 นางสาวสมปราถนา  สาพันธ์

106 นางอภิสรา  นาชัยเพิ่ม

107 นายภาคิน  สุขจันทร์

108 นายพุทธินันท์  ชาติประยูร

109 นายอภิรภัทร  เกิดกุล

110 นางสาวพัชรี  จันทะคาม

111 นางสาวกนกทพิย์  ศักดิ์ประโคน

112 นายชลธิศ  พัฒนศิลป์

113 นางสาวจุฬาทิพย์  อินทพักษ์

114 นายทศพล  ยงยศ

115 นางสาวฐิติรัตน์  คลี่สุข

116 นางสาวอัจฉรา  จุทอง

117 นายวิสุทธิ์  อินทรพิบูลย์

118 นายปิยพงค์  เอี่ยมกุล

119 นางสาวศศิธร  อินทรยงค์

120 นายไพรัช  ปาหลวง
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121 ว่าที่ร้อยตรี บันลือฤทธิ์  แก้วบุตรดี

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่เอกสารไม่ครบ  สามารถนำมายื่นได้ในวันที่สอบสัมภาษณ์


