
ขอ้มลูผู้ปฏบิัตงิานเก่ียวกับการออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566

ล าดบั วันที่ครบก าหนด

1 น.ส. กชมล  เดชวงศ์ภากร 25/02/2566
2 นาย กนก  เนือ่งจ านงค์ 14/07/2566
3 น.ส. กนกเนตร  อินทร 16/02/2566
4 น.ส. กนกพร  วงษ์ศรีแก้ว 02/11/2566
5 น.ส. กนกรัตน ์ วงศ์ธีระทวีพร 14/12/2566
6 น.ส. กนกวรรณ  บวัขาว 29/11/2566
7 น.ส. กนกวรรณ  สวนมะลิ 28/12/2566
8 นาย กมล  จิรโมฬี 15/03/2566
9 นาย กมล  เอกทวีกูล 22/12/2566
10 น.ส. กมลชนก  กิตติบรรลุ 29/11/2566
11 น.ส. กมลชนก  แนน่อุดร 30/06/2566
12 น.ส. กมลธร  อิงคธนาชัย 12/02/2566
13 นาย กรกช  สังขนยิม 05/02/2566
14 น.ส. กรกวิณ  กาญจนมัณฑนา 14/12/2566
15 นาง กรรณิกา  เตชะธนะชัย 17/08/2566
16 น.ส. กรรณิการ์  เกตุหงษ์นอ้ย 10/08/2566
17 นาย กรัณย์พล  แซ่โง้ว 14/06/2566
18 นาย กรินเทพ  ธ ารงยุทธ 19/05/2566
19 นาย กฤตภาส  หมัน่ธรรม 06/12/2566
20 นาย กฤติเดช  ชวัลนติิกุล 21/01/2566
21 นาย กฤษฎา  จันทร 16/03/2566
22 นาย กฤษฎา  ตรัยรัตนทวี 01/06/2566
23 นาย กฤษฎา  พวงประเสริฐ 19/03/2566
24 นาย กฤษฎา  มณีเนตร 15/01/2566
25 นาย กฤษฎา  โมกขบริสุทธิ์ 15/06/2566
26 นาย กฤษฎา  หาญจางสิทธิ์ 21/07/2566
27 น.ส. กฤษฎิ ์ ชีวะธรรมานนท์ 26/04/2566
28 นาย กฤษฏม์นสั  ถือศีล 20/12/2566
29 นาย กฤษพงษ์  สุวรรณวงศ์ 12/03/2566
30 น.ส. กล่ินสุคนธ์  ธิมาหาร 19/03/2566
31 นาง กวิตา  คงเพชร 16/04/2566
32 นาย กวิน  ประพันธ์ 27/10/2566
33 นาย กวี  บวรเดชเตชานนท์ 12/08/2566

ชือ่-นามสกุล
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34 นาย ก่อเกียรติ  ช่ืนสุนทร 16/12/2566
35 นาย ก้องภพ  ทัดเกษร 21/05/2566
36 น.ส. กัญญ์ณณัฏฐ์  สุทธวัฒนาเวโรจน์ 13/07/2566
37 น.ส. กัญญ์ภฏัสุดา  สุขสุเดช 06/04/2566
38 น.ส. กัญญ์วรา  เลาพงษ์สิต 15/11/2566
39 น.ส. กัญญา  แปลงงาม 01/09/2566
40 น.ส. กัญญาพัชร  นดัครีพ 19/05/2566
41 น.ส. กัญญารัตน ์  วิวัฒนไ์พศาลนนท์ 26/01/2566
42 นาย กัญสุกฤษฎิ ์ เอมต่ี 01/11/2566
43 น.ส. กัลยา  วงศ์ใหญ่ 02/12/2566
44 น.ส. กัลยา  อินทศิริ 17/03/2566
45 น.ส. กาญจนา  กนกจารุรักษ์ 30/09/2566
46 น.ส. กาญจนา  เขียวระยับ 29/12/2566
47 นาง กาญจนา  นันจันที 11/10/2566
48 นาง กาญจนา  สุธีระตฤษณา 16/11/2566
49 น.ส. กานดา  บญุล  า 12/05/2566
50 นาย กานตสิทธิ์  แซ้ล้อ 23/11/2566
51 นาย ก าพล  ชัยฤทธินกุูล 27/05/2566
52 นาย กิตติ  สุทธิโชค 22/12/2566
53 นาย กิตติคุณ  สลับศรี 19/03/2566
54 นาย กิตติณัฏฐ์   มากมณีพิวัฒน์ 28/05/2566
55 นาย กิตติพงษ์  จิตรประทุม 08/12/2566
56 นาย กิตติพงษ์  อินทร์อร่าม 14/05/2566
57 นาย กิตติพัฒน ์ แจ่มสว่าง 11/11/2566
58 นาย กิตติพัฒน ์ ประพัสสร 04/10/2566
59 นาย กิตติพัทธ์  บญุเต็ม 20/12/2566
60 นาย กิตติภพพ์  ฉัตรกิตติยาภรณ์ 06/05/2566
61 น.ส. กิตติยา  กุมพงษ์พันธ์ 12/11/2566
62 น.ส. กิตติยา  ศรีเฟื่องฟุ้ง 28/05/2566
63 นาย กิตติศักด์ิ  ฉันท์สถิต 25/06/2566
64 นาย กิตติศักด์ิ  ดีเสมอ 10/06/2566
65 นาย กิตติศักด์ิ  ภูว่ิริยะพงษ์ 30/09/2566
66 นาย กิติกรณ์  ผลนพคุณชัย 23/04/2566
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67 นาย กิติศักด์ิ  เขาวงษ์ 05/10/2566
68 นาย กีรติ  จันทร์ฉาย 03/06/2566
69 นาง กุลจิรา  รัตนจารุ 15/03/2566
70 น.ส. กุลภรณ์  มหทิธิมนตรี 26/03/2566
71 นาง กุลย์ปวีณ์  พรรณรัตน์ 11/05/2566
72 นาย กุลวัสส์  สุทธิพรสมบติั 20/12/2566
73 นาย กู้เกียรติ  สุขพิทักษ์ 08/01/2566
74 นาย เกริกพล  แย้มโรจน์ 03/12/2566
75 นาย เกรียงไกร  ฉัตรสุวรรณ 18/02/2566
76 นาย เกรียงไกร  บญุมี 16/12/2566
77 นาย เกรียงไกร  ลายสาร 17/06/2566
78 น.ส. เกศรา  เพิ่มชอบ 02/04/2566
79 นาย เกษม  คุ้มญาติ 22/12/2566
80 นาย เกษมสันต์  แสงนาค 29/12/2566
81 น.ส. เกษร  ปญัญะปญู 15/11/2566
82 นาย เกียรติกรณ์  คุณโอนด 29/12/2566
83 นาย เกียรติขจร  ประทุมวัน 26/02/2566
84 นาย เกียรติศักด์ิ  วิจิตรพิเชียรกุล 26/11/2566
85 นาย เกียรติอนนัต์  อุสาหะพันธ์ 27/09/2566
86 นาย โกเมน  จงมงคลเสถียร 24/12/2566
87 นาย โกวิท  ทองส าราญ 24/12/2566
88 นาย โกวิทย์  ตระกูลกี 02/04/2566
89 นาย โกศล  จินดามณีพล 14/12/2566
90 นาง ใกล้รุ่ง  ลี สิ นภยั 05/02/2566
91 นาย ไกรสิทธิ์  ไอยโรจนพลกุล 09/08/2566
92 นาย ขจร  วุฒิรัตน์ 10/06/2566
93 นาย ขจรศักด์ิ  ลานทอง 28/12/2566
94 น.ส. ขจีจินต์  ศิริปติิอดุลย์ 10/11/2566
95 นาย ขวัญชัย  ทีบญุมา 27/02/2566
96 น.ส. ขวัญเรือน  อ่อนรัมย์ 19/02/2566
97 นาย เขมชาติ  ทรัพย์พล 28/10/2566
98 น.ส. เขมินทรา  ทองประสม 20/12/2566
99 นาย คงคา  บวัแก้ว 04/10/2566
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100 นาย คงศักด์ิ  วงศ์ค าจันทร์ 27/02/2566
101 นาย คณิศ  โลจนานนท์ 21/07/2566
102 นาย คธาพงศ์  กุลวัฒนพันธ์ 16/07/2566
103 นาย คธาหตัถ์  กุลประดิษฐ์ 22/09/2566
104 นาง คนึงนิจ  รัตนไพบลูย์เจริญ 06/05/2566
105 นาย คมศิลป ์ ฉลาดคิด 06/12/2566
106 นาย คมสัน  ขะนอก 20/12/2566
107 นาย คมสัน  บญุอาจ 15/06/2566
108 นาย คมสันต์  สินทรัพย์ 14/12/2566
109 น.ส. จงรักษ์  ปาสิงห์ 08/03/2566
110 นาง จงรักษ์  วิเชียรเครือ 20/01/2566
111 นาง จณินญา  เลาหะสวัสด์ิชัย 25/06/2566
112 น.ส. จตุพร  เย็นรักษา 17/05/2566
113 นาย จตุรพร  สีทองค า 16/07/2566
114 นาย จรัญ  เดชผดุง 14/12/2566
115 น.ส. จรัญนภิา  เกาะกลาง 26/02/2566
116 นาย จรัส  แซ่เล่า 28/07/2566
117 นาย จรัส  เลียงสันเทียะ 21/12/2566
118 น.ส. จรินรักษ์  จรัสโสภณวงศ์ 03/03/2566
119 นาง จริยา  พรหมจันทร์ 05/10/2566
120 นาง จริยา  เพ็ชรตระกูล 18/10/2566
121 น.ส. จอมใจ  เขี ยวแก้ว 13/02/2566
122 นาย จักรพันธ์  อภบิาลวรกุลชัย 16/11/2566
123 นาย จักรพันธุ์  ภทัรพรพิสิทธิ์ 09/06/2566
124 นาย จักรราช  อาณาพิทักษ์ 21/06/2566
125 นาย จักรรินทร์  เมฆา 05/01/2566
126 นาย จักรินทร์  ภทัรสมเจตน์ 16/12/2566
127 นาง จันทนา  คติการ 08/07/2566
128 น.ส. จันทนา  แหยมประเสริฐ 05/02/2566
129 น.ส. จันทน ี สุขสกุณี 07/05/2566
130 น.ส. จันทร์จิรา  ทองสม 17/09/2566
131 นาง จันทร์เพ็ญ  ฤกษ์สุรนนัท์ 29/12/2566
132 นาง จันทรา    ภูท่อง  22/11/2566
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133 น.ส. จันทรา  รมฤทธา 21/12/2566
134 น.ส. จันทรา  อดิโสภณภากร 30/11/2566
135 น.ส. จันทวรรณ  จงรักมงคล 12/05/2566
136 น.ส. จารุวรรณ  เทียมทัศน์ 01/11/2566
137 น.ส. จาเร  ชาติ 16/12/2566
138 นาย จ าปา  สีดาชมภู 29/12/2566
139 นาย จิณณวัตร  สายไทย 08/07/2566
140 น.ส. จินดา  ศักด์ิเสรี 03/12/2566
141 น.ส. จินตนา  สุวรรณไตร 14/06/2566
142 น.ส. จินนา  มณีเหล็ก 27/12/2566
143 นาง จิรพร  ธัญหมอ 28/12/2566
144 น.ส. จิรภา  โคตรศรีวงษ์ 20/01/2566
145 นาย จิรโรจน ์ เรืองกิตต์ชัยกุล 29/01/2566
146 นาย จิรโรจน ์ หรัิญศิริพงษ์ 11/10/2566
147 นาย จิรวัฒน ์ ล่ิมเชย 19/05/2566
148 นาย จิรวัฒน ์ อรุณ 08/12/2566
149 นาย จิรัฏฐ์พล  พัฒนพูล 15/12/2566
150 น.ส. จิราพร  เรณูนวล 13/02/2566
151 นาง จิราภรณ์  ฉ่ าช่ืน 08/06/2566
152 นาย จิรายุ  สุวรรณพิทักษ์ 10/03/2566
153 นาย จีรวัฒน ์ สังสุข 25/06/2566
154 นาย จีระ  มูฮัมหมัดกาเซ็ม 11/03/2566
155 นาย จีระภคัณ์  พัดนวล 09/09/2566
156 นาง จุฑามาศ  ผลิศักด์ิ 23/06/2566
157 น.ส. จุฑามาส  พลับพลา 12/11/2566
158 น.ส. จุฑารัตน ์ ธิติภาคย์ 29/06/2566
159 น.ส. จุฑารัตน ์ อึ๊งสกุล 27/09/2566
160 นาย จุมพล  จงเจริญกมล 17/12/2566
161 น.ส. เจนนภา  จิตมัน่ 26/02/2566
162 นาย เจริญชัย  ขาวส าลี 05/02/2566
163 นาย เจริญพงศ์  นกัผูก 27/12/2566
164 นาย เจริญฤทธิ์  สุวรรณไตรย์ 04/10/2566
165 นาย เจษฎา  สนตอน 17/06/2566
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166 นาย ฉลาม  พลภกัดี 23/12/2566
167 นาย ฉัตรกาญจน ์ อินสว่าง 01/06/2566
168 นาย ฉัตรเฉลิม  จิตขจรไพศาล 24/06/2566
169 นาย ฉัตรชัย  ปญัญามหานนท์ 28/12/2566
170 นาง ฉัตร์ฐิตา  ธนนนัทนฐิ์ติกร 29/12/2566
171 นาย ฉัตรตรินทร์  ตรีสัตยกุล 06/05/2566
172 นาย ฉัตรภทัร  วงศ์ค า 09/11/2566
173 น.ส. ฉัตรวีรยา  วริทธิ์ธรบพุกร 29/11/2566
174 นาย ฉันทพันธู์  จาดเอี่ยม 01/10/2566
175 นาย เฉลิม  จันทร์มณี 06/12/2566
176 นาย เฉลิม  ชูแก้ว 24/12/2566
177 นาย เฉลิมเกียรติ  อรัญญาเกษมสุข 28/12/2566
178 นาย เฉลิมพล  ช่างรอง 16/11/2566
179 นาย เฉลิมพล  ดวงมณี 16/12/2566
180 นาย เฉลิมพล  เอี่ยมเลิศวงศ์ 16/08/2566
181 นาย เฉลิมฤทธิ์  ทองค า 16/06/2566
182 นาย เฉียบ  มีสิกขี 16/06/2566
183 น.ส. ชญาดา  ชะรุรัมย์ 04/11/2566
184 น.ส. ชญานนิ  เอื อชัยวิวัฒน์ 23/03/2566
185 น.ส. ชญานศิ  วีโรทัย 02/09/2566
186 นาง ชณิดาภา  รัตนชัดเจน 22/11/2566
187 นาย ชนกานต์  เรือนแพร 26/08/2566
188 นาย ชนธัญ  จ ารูญทัต 23/11/2566
189 นาง ชนนเนษฏ ์ ระจิชัยไพศาล 04/02/2566
190 น.ส. ชนม์นภิา  ผาแก้ว 01/10/2566
191 นาย ชนสิษฎ ์ สุภาพแท้ 29/11/2566
192 นาย ชนะ  เอี่ยมภญิโญ 09/01/2566
193 น.ส. ชนากาน  ใจศิลป์ 08/10/2566
194 นาง ชนฏิา  ใช่วิวัฒน์ 28/12/2566
195 น.ส. ชนดิา  ภูส่มบรูณ์ 02/12/2566
196 น.ส. ชนดิาภา  กันติพงศ์พิพัฒน์ 16/12/2566
197 น.ส. ชนนิาถ  ชีวเกิดสิริ 21/12/2566
198 น.ส. ชมนภสั  ธรรมเพ็ชร 27/01/2566
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199 นาง ชมพูนทุ  เพชรกลาง 13/05/2566
200 นาย ชยกร  ตั งพัฒนกิจรุ่ง 20/05/2566
201 นาย ชยุต  เอี่ยมเงิน 08/12/2566
202 นาย ชยุตม์กิตต์ิ  ปตุตวงศ์เกษม 24/03/2566
203 นาย ชรินทร์  เสืออบ 22/12/2566
204 นาย ชรินทร์  อากรเจริญ 11/02/2566
205 นาง ชลดา  เปีย่มสง่า 17/12/2566
206 นาย ชลวัชร  ลอยชลมาศ 21/07/2566
207 นาย ชลอ  ทองชันลุก 05/02/2566
208 นาย ชลิต  พงษ์สัมฤทธิ์ 15/12/2566
209 ว่าท่ี ร.ต. ชวลิต  ภูใ่จเท่ียง 08/12/2566
210 นาย ชวลิต  สุทธิจันทร์ 20/05/2566
211 นาย ชววรรณ  ภทัรฐิติ 29/06/2566
212 นาย ชวัชร์พล  ธนนิธิมะลิทอง 02/12/2566
213 นาย ชวาลัย  ใช้ประทุม 27/12/2566
214 นาย ชวิฐพล  เรืองแสง 08/04/2566
215 นาย ชอชัย  ไตรศักดิพล 17/12/2566
216 นาย ชะโอด  อยู่ศรีสุข 16/12/2566
217 นาง ชัชชฏา  มหากรกช 29/12/2566
218 นาย ชัชชัย  เณรพึ่ง 17/02/2566
219 น.ส. ชัชฎาภรณ์  นนัจันที 18/05/2566
220 นาย ชัชวาล  สุทธิลักษณ์ 15/09/2566
221 นาย ชัชวาลย์  พุธะภาชน์ 16/11/2566
222 น.ส. ชัญญาภคั  โคตรจ าปา 22/01/2566
223 นาย ชัยชนะ  ธงชัย 06/12/2566
224 นาย ชัยนรินท์  ธนานนัต์สุวรรณ 28/06/2566
225 นาย ชัยพร  สร้อยอ่อน 16/12/2566
226 นาย ชัยพัฒน ์ ธีรสุวิภากร 22/12/2566
227 นาย ชัยพิพัฒน ์ พุ่มฤทธิ์ 17/08/2566
228 นาย ชัยมงคล  วรพรรุจี 10/11/2566
229 นาย ชัยเมศร์  กิตติจรรยาวัชร์ 23/12/2566
230 นาย ชัยยุทธ  ศิริจันทรโท 10/03/2566
231 นาย ชัยโรจน์  สิริโพธินนัท์ 01/06/2566
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232 นาย ชัยวัฒน์  แดงเลิศ 07/12/2566
233 นาย ชัยวัฒน์  พวงจันทร์ 14/05/2566
234 นาย ชัยวัฒน์  เพชรวิเศษกุล 07/12/2566
235 นาย ชัยวัฒน์  สันติวราคม 17/06/2566
236 นาย ชัยวิชิต  วรไวย์ 16/02/2566
237 นาย ชัยวุฒิ  พูลภไีกร 07/12/2566
238 นาย ชาคริต  สงวนวงษ์ 13/12/2566
239 นาย ชาญชัย  เชยเดช 24/12/2566
240 นาย ชาญชัย  ดัดตรงธรรม 28/04/2566
241 นาย ชาญชัย  ตรงเพ็ชร 13/12/2566
242 นาย ชาญชัย  ตรีโสภา 24/12/2566
243 นาย ชาญชัย  ธนาวิจิตรสกุล 29/12/2566
244 นาย ชาญวิทย์   สมบติันิมิตสกุล 22/11/2566
245 นาย ชาตรี  ลีลาภากร 07/12/2566
246 นาย ชาติชาย  วังเกล็ดแก้ว 23/12/2566
247 น.ส. ชาพิมญชุ์  ไทยรี 04/08/2566
248 นาย ช านาญ  โยธะกา 22/12/2566
249 นาย ช านาญ  วิจานจิตร 16/12/2566
250 นาย ช านาญ  ศิริไสว 13/08/2566
251 น.ส. ชิดชนก  ล่ิมนลิรัตนส์กุล 12/02/2566
252 นาย ชิตชัย  ตั งจิตไพศาล 17/02/2566
253 นาย ชิน  อึ งไพบลูย์ 29/11/2566
254 นาย ชินบตุร   สอนสตรี 25/06/2566
255 น.ส. ชินะจิตต์  สุวิมลธรรมคุณ 17/02/2566
256 นาย ชุติพนธ์  อุดมโรจนธ์นชัย 24/12/2566
257 น.ส. ชุติมา  ตั งตรงใจ 26/02/2566
258 นาย ชุมพล  พันธุ์ศุภศิริ 16/12/2566
259 นาย ชูชาติ  ยอดพยุง 06/12/2566
260 นาย ชูชาติ  องอาจยุทธนากร 21/01/2566
261 นาย โชค  ค านอ้ย 09/08/2566
262 นาย โชคชัย  เพชรกล้ารุ่ง 08/12/2566
263 น.ส. โชติกา  ธนาสกุล 10/08/2566
264 นาย โชติธนนิท์  จตุวิศาลพัฒน์ 17/12/2566
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265 นาย ไชยชาญ  แสงทน 20/10/2566
266 นาย ไชยอนันต์  พากเพียร 26/02/2566
267 น.ส. ซายูริ  อูเอซึจิ 29/06/2566
268 น.ส. ฌัลล์รันญา  ตั งขจรศาสตร์ 15/11/2566
269 นาย ฐติเดช  บวัตูม 15/11/2566
270 น.ส. ฐานติา  เทพพิทักษ์ 30/01/2566
271 นาย ฐานศิวร์  สุวรรณพงษ์ 13/04/2566
272 นาย ฐาปนันท์  มโนทิพย์ 10/09/2566
273 น.ส. ฐิติกานต์  ทาเงิน 16/12/2566
274 น.ส. ฐิตินันท์  พิภษูณะเดช 29/12/2566
275 นาย ฐิติพงษ์  โชคอ านวย 23/04/2566
276 น.ส. ฐิติรัตน ์ จันทร์ทีกูล 29/06/2566
277 น.ส. ณกาญจน ์ เทียนจ ารัส 13/12/2566
278 นาย ณฐ  วิริยะชาญชัย 12/02/2566
279 น.ส. ณฐกฤต  วรรณวิเศษ 16/11/2566
280 นาย ณฐพลพล  ด่านเสถียร 17/03/2566
281 นาย ณธีพงศ์  โพธิ์ทองค าฐิติ 25/08/2566
282 นาย ณนเรศวร์  ทรงเส่ียงชัย 14/10/2566
283 นาย ณพสิทธิ์  บญุสม 22/09/2566
284 น.ส. ณภทัร  เกิดศิลป์ 01/10/2566
285 นาย ณรงค์  บญุผูก 09/04/2566
286 นาย ณรงค์  ปติีนวสกุล 20/12/2566
287 นาย ณรงค์  พรทวีวัฒน์ 02/11/2566
288 นาย ณรงค์  ลายสาน 17/06/2566
289 นาย ณรงค์ฤทธิ์  นนัพิลา 25/10/2566
290 นาย ณรงค์เวทย์  เสียงดัง 07/12/2566
291 นาย ณรงค์ศักด์ิ  อาวรณ์ 09/11/2566
292 น.ส. ณัชชารีย์  จิโนธนเศรษฐ์ 02/09/2566
293 น.ส. ณัฏฐณิชา  ใสผุด 20/07/2566
294 นาย ณัฏฐวัฒณ์  จรูญเกียรติกร 17/02/2566
295 นาย ณัฐ  ประกอบทรัพย์ 07/12/2566
296 น.ส. ณัฐกิตต์ิ  โรจนว์รานนัท์ 29/07/2566
297 น.ส. ณัฐชมนต์  ภทัรพงศ์รัฐโชค 06/02/2566
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298 นาย ณัฐชัย  สุวรรณปญัญา 20/12/2566
299 น.ส. ณัฐชา  ธนายศศนันท์ 08/04/2566
300 นาง ณัฐชา  ประทุมตรี 24/05/2566
301 น.ส. ณัฐณพัศชา  จิตต์เจริญ 10/08/2566
302 นาย ณัฐธนกร  บญุยิ ม 03/08/2566
303 นาย ณัฐธีร์  กฤตานนพิธิวัฒน์ 20/12/2566
304 นาย ณัฐธีร์  เวโรจนรั์ตนกิจ 09/01/2566
305 นาย ณัฐปภสัร์  พันธุ์สามารถ 22/12/2566
306 นาง ณัฐปณัฑ์  ฐณณัฏฐกัณ 27/12/2566
307 นาย ณัฐพงศ์  เหมธรรมมา 12/02/2566
308 นาย ณัฐพงษ์  กาเยนนท์ 17/05/2566
309 น.ส. ณัฐพร  จันตา 26/05/2566
310 นาย ณัฐพล  กระต่ายทอง 20/10/2566
311 นาย ณัฐพล  คงรักษาคุณ 20/12/2566
312 นาย ณัฐพล  ดอกบวั 19/02/2566
313 นาย ณัฐพล  ตัณฑสุริยะ 14/09/2566
314 นาย ณัฐพล  ทรัพย์พัฒนากุล 10/06/2566
315 นาย ณัฐพล  บญุพิทักษ์ 15/09/2566
316 นาย ณัฐพล  เมธีสกุลฤทธิ์ 19/01/2566
317 นาย ณัฐภทัร  สุขสมบรูณ์ 19/10/2566
318 น.ส. ณัฐรินทร์  พุ่มแฟง 13/10/2566
319 น.ส. ณัฐวดี  ตันเจริญ 06/02/2566
320 น.ส. ณัฐวดี  ศรีผดุง 17/06/2566
321 นาย ณัฐวัชร์  นพินธ์เจริญศรี 19/10/2566
322 นาย ณัฐวัตร  แปง้หอม 28/04/2566
323 นาย ณัฐวุฒิ  พญามัง 17/05/2566
324 น.ส. ณัฐสุดา  หริรักษ์ 27/02/2566
325 นาง ณาณวัณร์  เนยีมสูงเนนิ 18/03/2566
326 น.ส. ณิชกานต์  โปอินทร์ 20/02/2566
327 นาง ณิชาภทัร  ปะวันนา 08/03/2566
328 น.ส. ณิลุบล  แตงเอม 25/11/2566
329 นาย ดนพ  พูลวิเชียร 28/10/2566
330 นาย ดนัย  ยมวัลย์ 13/05/2566
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331 นาง ดวงกมล  มูลอินต๊ะ 15/10/2566
332 น.ส. ดวงแก้ว  จัตุรัส 28/12/2566
333 น.ส. ดวงใจ  องอาจสกุลเดช 29/06/2566
334 นาย ดวงทิพย์  ศรีลาชัย 27/12/2566
335 น.ส. ดวงพร  เพิ่มทรัพย์ 24/09/2566
336 น.ส. ดวงพร  อึ่งชัยภมูิ 08/03/2566
337 น.ส. ดวงรัตน์  เฉลิมพันธ์ 23/12/2566
338 นาง ดวงรัตน์  รักษาชอบ 02/12/2566
339 นาย ดานยั  เทียนมณี 06/12/2566
340 น.ส. ดารณี  มโนรถ 28/12/2566
341 น.ส. ดาราพรรณ  บญุยศักด์ิเสรี 23/11/2566
342 นาง ดาริกา  ธิดา 07/06/2566
343 นาย ดาวูด อาลี  ดีวัน 12/03/2566
344 นาย ด ารงค์  ศรีอินทรสุทธิ์ 08/12/2566
345 นาย ดิเรก  บญุมี 13/10/2566
346 นาย เดชาพัชร  ไชยเทศ 19/03/2566
347 นาย เดชาวุฒิ  ทาแปง้ 25/11/2566
348 นาย เด็ดเด่ียว   ใจเอื อ 30/04/2566
349 นาย ตระกูล  อินทพันธุ์ 02/11/2566
350 น.ส. ตรีรักษ์  รุจิราธ ารง 28/04/2566
351 นาย ตฤณภทั  โรจกุลธนเดช 16/12/2566
352 นาย ตะวัน  อธิภทัรโยธา 27/08/2566
353 นาย เตชนธิิ  ศิริคุม 23/03/2566
354 นาย ไตรเวท  เทียนทอง 07/06/2566
355 นาย ไตรสิทธิ์  ธรรมวงค์ 04/10/2566
356 น.ส. ถนยันน์นัท์  เชื อชาวนา 19/08/2566
357 นาย ถวิล  แสงสุวรรณ 06/12/2566
358 นาย ถิรธนา  ศรีประไพ 04/08/2566
359 นาย ถีรวัฒน ์ ขาวนก 24/11/2566
360 นาย แถม  วงค์ค า 14/12/2566
361 นาย ทนงศักด์ิ  ลีลาคงกระพันธ์ 28/10/2566
362 นาย ทนงศักด์ิ  สายหลักทอง 10/08/2566
363 นาย ทรงศักด์ิ  มุทิตานนัท์ 17/11/2566
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364 นาย ทรงศักด์ิ  สงวนศักด์ิ 01/12/2566
365 นาย ทรงศักด์ิ  อุดมนาม 04/11/2566
366 นาย ทรงสิทธิ์  จินตธรรม 13/01/2566
367 นาย ทรงสิทธิ์  ทิพย์สิทธิ์ 29/09/2566
368 นาย ทวิช  ประมวล 01/12/2566
369 นาย ทวีศักด์ิ  แดงโกเมน 02/09/2566
370 นาย ทองดี  พยัคมะเริง 06/12/2566
371 นาย ทะนง  สีตลารมณ์ 15/12/2566
372 นาย ทัตเทพ  พูลเพิ่ม 29/07/2566
373 น.ส. ทัศตวรรณ  ทองทับ 25/10/2566
374 นาย ทัศนยั  ไก่แก้ว 22/01/2566
375 นาง ทัศนยี์  โชคลาภ 03/12/2566
376 น.ส. ทัศนยีา  ถินทอง 06/12/2566
377 น.ส. ทานตะวัน  สุวรรณชาตรี 31/05/2566
378 น.ส. ทิชารัตน์  แซ่แปะ๊ 02/08/2566
379 นาย ทินกร  พรมโสภา 09/03/2566
380 นาง ทิพย์วรรณ  แซ่กี 16/12/2566
381 น.ส. ทิพย์สุนี  เชื อวงษ์ 27/02/2566
382 น.ส. ทิพวรรณ  ไมถึง 11/03/2566
383 น.ส. ทิพวรรณ  ลียะวณิช 16/12/2566
384 น.ส. ทิพาพร  เมฆาภาค 08/06/2566
385 นาย เทพมงคล  มณีมนต์ 13/12/2566
386 นาย เทอดเกียรติ  เพ็งพิศ 16/11/2566
387 นาย เทอดเกียรติ  สาระโกเศศ 28/05/2566
388 นาย เทอดศักด์ิ  เงินสัจจา 13/02/2566
389 นาย เทียนชัย  เข็มทอง 19/10/2566
390 นาย ไทยรัฐ  ไทยตรง 05/10/2566
391 นาย ธงชาติ  สุโกมล 17/11/2566
392 นาย ธงไชย  ปติินวสกุล 21/12/2566
393 น.ส. ธชานาถ  วิไลธัญญา 29/01/2566
394 นาย ธนกร  ณ ถลาง 31/03/2566
395 นาย ธนกฤต   สังฆกิจ 23/02/2566
396 นาย ธนกฤต  วสุนธาราพร 12/08/2566
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397 นาย ธนกฤต  สังขโชติ 25/08/2566
398 นาย ธนกฤต  สุกรินทร์ 08/12/2566
399 นาย ธนกานต์  โลหะวิทยวิกรานต์ 06/10/2566
400 นาย ธนกิจ  ปัน้เหนง่เพ็ชร 29/10/2566
401 นาย ธนจิรัฏฐ์  นว่มทนงค์ 11/05/2566
402 นาย ธนชาต  เมธาวีตระกูล 21/12/2566
403 นาย ธนชาต  สุดดีพงษ์ 07/01/2566
404 นาย ธนชาติ  ไกรวิเวก 28/12/2566
405 นาย ธนโชติ  ชูส าโรง 01/11/2566
406 นาย ธนบดี  ชูศักด์ิ 16/06/2566
407 น.ส. ธนพร  เจริญรวยยิ่ง 02/12/2566
408 น.ส. ธนพร  ช้างแก้ว 05/11/2566
409 นาย ธนพล  บรรณรักษ์ณา 05/02/2566
410 นาย ธนพัชญ์  ข้องแก้ว 23/08/2566
411 นาย ธนพิชญ์  รักษายศ 13/02/2566
412 น.ส. ธนภร  สุขใจ 05/02/2566
413 น.ส. ธนภรณ์  จิรัฐิติสิริกุล 29/12/2566
414 นาย ธนภทัร  นลิศรีใส 07/10/2566
415 นาย ธนภมูิ  ส้มฉุน 20/12/2566
416 นาย ธนวรรธน ์ บางศรี 30/11/2566
417 นาย ธนวัฒน์  จิรยศสินชัย 11/02/2566
418 นาย ธนศักด์ิ  พงษ์ปญัญาวัฒนา 14/12/2566
419 นาย ธนะพัฒน ์ วนดิา 13/12/2566
420 นาย ธนะเมศฐ์  ประชาเจริญกาญจน์ 20/12/2566
421 นาย ธนะสิทธิ์  วังรัตนชัย 29/09/2566
422 นาง ธนัชกร  ศิริวินจิ 16/03/2566
423 นาย ธนัชฐณัฐ  แสนสุด 13/12/2566
424 นาย ธนันต์ชัย  ตรีนงลักษณ์ 06/02/2566
425 นาย ธนา  แสงมณี 02/04/2566
426 นาย ธนากร  รัตนเสน 16/11/2566
427 นาย ธนาชัย  บญุยฤทธิ์กิจ 30/11/2566
428 นาย ธนานนัท์  พันธุ์ศรี 02/09/2566
429 น.ส. ธนาพร  อยู่ศูนย์ตรง 25/05/2566
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430 นาย ธนาพล  ด้วงนิม่ 04/03/2566
431 นาย ธนาศักด์ิ  เจริญยิ่ง 22/04/2566
432 น.ส. ธนิดา  คุณปติิชลธร 11/02/2566
433 น.ส. ธนิดา  แสนสี 25/03/2566
434 นาย ธนิต  บญุปาน 12/11/2566
435 นาย ธนิต  เอกอรรณพ 10/08/2566
436 น.ส. ธนิตา  เวสารัชกิตติ 12/02/2566
437 นาย ธนิสร  ภูพุ่่ม 02/12/2566
438 นาย ธเนศ  เมฆวงศ์ตระการ 12/11/2566
439 นาย ธเนศวร์  ช่ืนอารมย์ 15/06/2566
440 น.ส. ธมลวรรณ  สุชาติลิขิตวงศ์ 22/11/2566
441 นาย ธรณิศ  เพ็ชรยิ่ง 07/06/2566
442 นาย ธรรมนญู  ผิวข าทองดี 30/11/2566
443 นาย ธรรมวิชญ์  ปฐมทัพพ์มงคล 28/12/2566
444 นาย ธรรศพงศ์  ธีมาภคัธมนนัท์ 30/09/2566
445 นาย ธวัช  ทวีธนา 22/06/2566
446 นาย ธวัช  นภาลัย 22/12/2566
447 นาย ธวัช  วงษ์พลับ 14/09/2566
448 นาย ธวัชชัย  กองมูล 03/11/2566
449 นาย ธวัชชัย  ไตรถาวร 19/10/2566
450 นาย ธวัชชัย  พงษ์จิรกิตติ 22/07/2566
451 นาย ธวัชชัย  ใหม่สุวรรณ 12/11/2566
452 นาย ธวัชชัย  อนนัต์โชคชัย 27/12/2566
453 นาย ธวัชชัย  อินทรสวาสด์ิ 17/11/2566
454 นาย ธัญญวัฒน ์ สหะศักด์ิมนตรี 12/05/2566
455 นาง ธัญญาลักษณ์  แก้วสุวรรณ์ 05/10/2566
456 น.ส. ธันย์ธิชา  พุฒตาล 15/07/2566
457 นาย ธาตรี  ปิน่แก้ว 01/07/2566
458 นาย ธารารัตน ์ ลาจ้อย 23/09/2566
459 นาย ธ ารงค์  แก้วจุฑานติิ 09/09/2566
460 น.ส. ธิดารัตน ์ สุทธนู 05/11/2566
461 น.ส. ธิดารัตน ์ สุนทร 08/03/2566
462 น.ส. ธิติมา  สุขร่ี 05/02/2566
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463 นาย ธิติวัจน ์ คัมภริานนท์ 20/09/2566
464 นาย ธิราวุฒิ  มณีรัตน์ 26/01/2566
465 นาย ธีร์  ช่ืนจิตร 16/06/2566
466 นาย ธีรชัย  นุชนามี 12/11/2566
467 นาย ธีรพงษ์  ทรัพย์เมฆ 29/12/2566
468 นาย ธีรพันธุ์  ตั งพินจิจิต 17/12/2566
469 นาย ธีรภทัร  รัตนไตร 17/02/2566
470 นาย ธีรภทัร  สมบรูณ์ 15/03/2566
471 นาย ธีรวัชร์  บญุญกาศ 16/12/2566
472 นาย ธีรวัต  เลี ยงพันธุ์สกุล 04/02/2566
473 นาย ธีรวิทย์  ชัยมงคล 23/12/2566
474 นาย ธีรศักด์ิ  โพธินาม 27/10/2566
475 นาย ธีรศักด์ิ  มุง่กั นกลาง 08/03/2566
476 นาย ธีระพงษ์  งามถาวรวงศ์ 23/06/2566
477 นาย ธีระพงษ์  เทียมประเสริฐ 05/11/2566
478 นาย ธีระวัฒน์  เนตรทิพย์ 17/09/2566
479 น.ส. นกแก้ว  พาราช 14/12/2566
480 นาย นคร  โมรา 05/02/2566
481 นาย นคเรศ  วัฒนามนตรี 26/02/2566
482 นาง นงค์นชุ  บญุรัตน์ 24/12/2566
483 น.ส. นงนภสั  คงสมบรูณ์ 18/10/2566
484 นาง นงนชุ  นาคแจ่มใส 14/12/2566
485 น.ส. นงลักษณ์  จินวิเศษ 19/07/2566
486 น.ส. นงลักษณ์  สุขวรรณโรจน์ 15/12/2566
487 นาย นที  คงสุวรรณ 07/12/2566
488 นาย นที  คชภมูิ 10/09/2566
489 นาย นพ  รัตนวราวุธ 22/11/2566
490 นาย นพดล  เกษมวรรณ์ 27/01/2566
491 นาย นพดล  แคนมัน่ 30/01/2566
492 นาย นพดล  จรัสวัชรชัย 29/12/2566
493 นาย นพดล  ศรีคร้าม 18/02/2566
494 นาย นพนนัทน ์ เลิศสินเกรียงไกร 09/11/2566
495 นาย นพพร  กิจประชา 23/02/2566
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496 นาย นพพร  คล้ายนลิ 28/10/2566
497 นาย นพพร  จันตา 11/03/2566
498 น.ส. นพรัตน์  มโนมัย 03/08/2566
499 นาย นพรัตน์  ศรีจันทร์ 23/02/2566
500 น.ส. นพวรรณ  ประตูด่าน 12/03/2566
501 นาง นพวรรณ  ปทัมาลัย 11/06/2566
502 นาย นภทัร  กาญจนเตชานนท์ 20/12/2566
503 น.ส. นภสันนัท์  ศุภเสถียร 16/12/2566
504 นาย นภาเดช  พรหมศิริ 05/10/2566
505 น.ส. นภาพร  ศิระยรรยง 28/12/2566
506 นาย นรพนธ์  โชติบรรยง 07/04/2566
507 น.ส. นรารัชต์  บญุท้วม 28/10/2566
508 นาย นรินทร์  แซ่จึง 21/05/2566
509 นาย นรินทร์  ฤกษ์เฉลิมพจน์ 10/11/2566
510 นาย นริศ  ศรีสุระคุปต์ 10/03/2566
511 น.ส. นริศรา  ค าภา 05/01/2566
512 น.ส. นริศรา  เสมอภาค 28/12/2566
513 นาย นฤพล  ผึ งใย 02/12/2566
514 น.ส. นฤมล  กิจกล้า 07/10/2566
515 น.ส. นฤมล  เรืองระยับ 03/08/2566
516 นาง นลินทิพย์  รัตนไตร 17/02/2566
517 นาง นลินภสัร์  กิจธนติอนนัต์ 28/06/2566
518 นาย นวชาติ  ปิน่เจริญ 05/02/2566
519 นาย นวพงษ์  คงเพ็ชร์ขาว 22/12/2566
520 นาง นวพร  วัดอักษร 05/10/2566
521 นาย นวพล  สุขเจริญ 23/06/2566
522 น.ส. นวลจันทร์  เทียมทนงค์ 07/09/2566
523 นาย นกัรบ  วิวัชนะ 08/12/2566
524 นาย นคัชา   ตระกุลมีนกั 27/02/2566
525 นาย นฐัพล  รุ่งโรจน์ 27/02/2566
526 น.ส. นนัท์ณพรรธน ์ ตันติวณิชกร 20/02/2566
527 นาง นนัทนา  สิทธานครินทร์ 14/12/2566
528 น.ส. นนัทภคั  จันทจร 07/10/2566
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529 น.ส. นนัทภคั  ไทรเล็กทิม 04/03/2566
530 นาย นนัทวุฒิ  หมะโดด 10/11/2566
531 นาง นนัทิยา  จาง 13/02/2566
532 นาย นนัทิวัฒน์  มณีอินทร์ 03/03/2566
533 นาง นยันา  ยจนา 22/09/2566
534 นาย นารา  ถนอมเสรี 16/04/2566
535 นาง นารีรัตน ์ โพละเดา 10/08/2566
536 นาย นาวิน  อรรถวุฒินนัท์ 06/12/2566
537 นาย น าชัย  อ าพันธ์ 08/12/2566
538 นาย น าโชค  แก้วดี 08/03/2566
539 นาย นคิม  ลายสาร 17/06/2566
540 นาย นติย์  อิทธิวิภาต 06/12/2566
541 น.ส. นติยา  ชูรัตน์ 05/10/2566
542 น.ส. นติยา  มาละหาน 16/12/2566
543 นาง นติยา  สวัสด์ิมานี 08/06/2566
544 น.ส. นติา  นารอยี 02/07/2566
545 นาย นติิวัฒน์  นอ้ยเจริญ 30/11/2566
546 นาย นทิัศน ์ อินทสร 29/07/2566
547 นาง นธิิกานต์  อัศววิโรจนก์ุล 23/08/2566
548 นาย นพินธ์  กิตติศรีงามพล 01/09/2566
549 นาย นพินธ์  ทวีสิน 06/12/2566
550 นาย นพินธ์  พฤฒิสกลเลิศ 09/11/2566
551 นาย นยิม  พิทักษ์ชินพงศ์ 17/08/2566
552 นาย นริมิตร  ประชุมวรรณ 22/12/2566
553 นาย นรัิญ  สาตจีนพงษ์ 28/12/2566
554 นาย นรุิตม์  แสนจังหรีด 28/12/2566
555 นาง นวิพัฒน์  อรรคสุทธิกุล 04/02/2566
556 นาย นวิัฒน์  มีหนองใหญ่ 24/12/2566
557 น.ส. นศิากร  คงนรัุตน์ 22/09/2566
558 นาง นสิม  หทโยทัย 07/12/2566
559 นาย นสัิณห ์ เลี ยงเจริญ 11/02/2566
560 นาย นกุูล  ขุนศรี 20/12/2566
561 น.ส. นชุจรินทร์  จันทร์อ่ า 15/09/2566
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562 น.ส. นชุนาฎ	  เพ็ชรเฟื่อง 23/01/2566
563 น.ส. นชุรา  พ้นภยัพาล 17/03/2566
564 นาง นศุรา  มาลาสัมฤทธิ์ไชย 03/03/2566
565 น.ส. นรีูซาล  ปตีูล่า 09/03/2566
566 นาง เนตรนภา  พลไชยมาตร 01/10/2566
567 นาย บดินทร์  ศรีสุวงค์ 27/12/2566
568 นาย บรรจง  ศิริวราวาท 19/03/2566
569 นาย บรรเทิง  จันทร์พงษ์ 18/10/2566
570 นาย บอย  เอี่ยมประดิษฐ์ 30/11/2566
571 น.ส. บงัอร  ดรุณธร 29/04/2566
572 น.ส. บงัอร  สินสุข 18/08/2566
573 นาง บงัอร  แสงพิรุณ 08/12/2566
574 นาย บญัชา  ฉิมพิบลูย์ 01/12/2566
575 นาย บญัญัติ  โชติธนาการ 15/09/2566
576 นาย บณัฑิต  เทศดี 12/11/2566
577 นาย บณัฑิต  มณีศรี 14/12/2566
578 นาย บนัดาล   ธรรมทินนา 27/09/2566
579 น.ส. บวัสอน  นาสิงห์ 17/12/2566
580 นาย บ ารุง  นอ้ยเจริญ 23/12/2566
581 นาง บญุจันทร์  รุ่งสิทธิชัย 17/11/2566
582 นาย บญุชัย  อาสอภสิิทธิ์ 15/12/2566
583 นาย บญุชู  กองรัมย์ 05/11/2566
584 นาย บญุเชิด  พูลสมบติั 29/12/2566
585 นาย บญุญาโรจน ์ ท่องมนต์วิทย์ 07/12/2566
586 นาย บญุทัน  มีมุข 19/03/2566
587 นาย บญุปอน  มากเทพารัก 04/11/2566
588 นาย บญุยฤทธิ์  นพคุณางกูล 23/12/2566
589 นาย บญุยืน  แซ่อึ ง 15/12/2566
590 นาย บญุส่ง  กิจศิริลาภ 25/06/2566
591 นาย บญุสม  จริตวงษ์ 03/11/2566
592 นาง บณุยาพร  วิทยาอุดมพันธ์ 28/04/2566
593 นาง บศุรา   แก้วเปล่งศรีสกุล 12/08/2566
594 นาย ปกรณ์  กล่ินคง 14/12/2566



ขอ้มลูผู้ปฏบิัตงิานเก่ียวกับการออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566

ล าดบั วันที่ครบก าหนดชือ่-นามสกุล

595 นาย ปฏญิญา  คุณพาที 16/12/2566
596 น.ส. ปฏญิญา  พงษ์ศาสตร์ 27/05/2566
597 นาย ปฏวิัติ  ปญัจศิลา 27/02/2566
598 น.ส. ปณิตา  วงษ์กรณ์ 08/06/2566
599 นาง ปทิตตา  จินดาวงศ์ 17/11/2566
600 นาง ปทิตตา  อาชีวะพนิช 23/01/2566
601 น.ส. ปทุมรัตน ์ ตั งเส้ง 22/07/2566
602 นาง ปทุมรัตน ์ แสงหรัิญ 12/05/2566
603 น.ส. ปภาดา  จ ารูญศิริ 03/11/2566
604 น.ส. ปภาวรินท์  แดงขา 12/03/2566
605 น.ส. ปภาวิน  ช่ืนสมบติั 25/10/2566
606 น.ส. ปภาวี  ตั งผลงาม 18/03/2566
607 นาย ปภณิวิทย์  สถิตปกรณ์ชัย 13/12/2566
608 นาย ประชัย  ตันติวงศ์อ าไพ 16/11/2566
609 นาย ประทิน  กาญจนวิกัย 01/07/2566
610 นาง ประทิน  วิจิตรธัญลักษณ์ 29/11/2566
611 นาย ประทีป  ทับหรัิญ 11/05/2566
612 นาย ประทีป  เทียนทอง 13/12/2566
613 นาย ประทีป  อินทา 01/12/2566
614 นาย ประเทศ  อยู่ยืน 16/12/2566
615 นาย ประพนธ์  รัตนโกสุม 10/03/2566
616 นาย ประพล  วณิตชยาพงศ์ 15/12/2566
617 นาย ประพัฒน์  รวมเมฆนิทร์ 29/11/2566
618 นาง ประภาพร  กูลเงิน 07/12/2566
619 น.ส. ประภาพร  พุทธสิน 11/11/2566
620 นาย ประภาส  ศรีปทุมภรณ์ 30/01/2566
621 นาย ประภตุว์  หตัถพันธุ์ 23/02/2566
622 นาย ประยงค์  นิลไชย 20/07/2566
623 นาย ประยุทธ  หมานเส็น 17/06/2566
624 นาย ประวัติ  คาระค า 10/03/2566
625 นาย ประสาท  กล่ินเกษร 30/11/2566
626 นาย ประสิทธิ์  สาระทรัพย์ 22/11/2566
627 นาย ประสิทธิ์  สุพิมพ์ 24/12/2566
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628 นาย ประเสริฐ  เทศนส์าลี 03/06/2566
629 นาย ประเสริฐ  วันโมฬี 15/12/2566
630 นาย ประเสริฐ  สถิตเกษตรศรี 07/12/2566
631 นาย ประเสริฐ  สันติลินนท์ 14/12/2566
632 นาย ประเสริฐ  เหลืองวัฒนาโชค 29/12/2566
633 นาย ประเสริฐพร  อิ่มมูล 12/11/2566
634 นาย ประหยัด  ทองมาก 20/12/2566
635 นาย ประหยัด  สวัสดี 12/02/2566
636 นาย ปรัชญา  เอี่ยมกมล 07/12/2566
637 น.ส. ปราณี  ศิริศิลป์ 14/01/2566
638 นาย ปริญญา  ค าโท 31/05/2566
639 นาย ปริญญา  รักรุ่งโรจน์ 03/06/2566
640 น.ส. ปริณดา  ไพศาลเจริญวงศ์ 05/08/2566
641 นาย ปริพันธ์  วรรณวงศ์ 17/11/2566
642 น.ส. ปริยากร  นอ้ยมา 28/07/2566
643 นาย ปรีชา  จ าปาศรี 07/12/2566
644 นาย ปรีชา  พันธ์มี 20/01/2566
645 นาย ปรีชา  ภูส่มบรูณ์ 06/12/2566
646 นาย ปรีชา  ศรีศุภอักษร 21/05/2566
647 นาย ปรีชา  สะอาดศรี 27/12/2566
648 นาย ปรีดา  แสงอภยั 09/04/2566
649 น.ส. ปรีดาวรรณ  รักจรรยา 25/06/2566
650 น.ส. ปรียนันท์  วิวัฒน์เตชากร 21/09/2566
651 น.ส. ปรียาภรณ์  รัตนมณี 09/03/2566
652 นาง ปรียาภทัร์  มัทปานงั 15/03/2566
653 นาย ปวรัตถ์  ฉัตรวัฒนาสกุล 16/04/2566
654 นาย ปวริศร์  พุติเนติพัฒน์ 19/07/2566
655 น.ส. ปวีณา  แสงเสวก 03/12/2566
656 นาย ปญัญา  ยอดเวียน 03/12/2566
657 นาย ปณัณทัต  ฤทธิ์แปลก 29/12/2566
658 นาย ปณัณรุจน ์ ฉัตรคีรีรัตน์ 26/05/2566
659 น.ส. ปทัมา  มะสังหลง 08/03/2566
660 น.ส. ปาจรีย์  นรินทร 22/12/2566
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661 น.ส. ปาณนนัท์  เกิดสุวรรณ์ 14/05/2566
662 น.ส. ปาณิสรา  หมวกสังข์ 19/05/2566
663 นาย ปาน  แปน้เมือง 06/02/2566
664 นาง ปาริชาติ  อินทะเสม 20/05/2566
665 น.ส. ปาลิดา  เจริญลักษณา 09/01/2566
666 นาย ปยิพงษ์  หารชนะ 17/11/2566
667 นาย ปยิพล  พรเฮงสกุล 15/12/2566
668 นาย ปยิะ  สุขนาวัน 01/12/2566
669 นาย ปยิะณัฐ  อนพุัตร 29/04/2566
670 น.ส. ปยิะนชุ  อวยพรสกุล 14/12/2566
671 น.ส. ปยิะพร  เกิดสวัสด์ิ 24/03/2566
672 น.ส. ปยีนชุ  นภาโชติ 20/01/2566
673 นาง ปณุณภา  นาคฉาย 29/12/2566
674 น.ส. ปณุยาพร  คิดศรี 22/04/2566
675 น.ส. เปมิกา  เคียงศรี 28/12/2566
676 นาย เปีย่มศักด์ิ  บญุญชโลธร 17/02/2566
677 น.ส. ไปรยา  สุริยวงษ์ 18/02/2566
678 นาย ไปรวิทย์  ประดิษฐดวง 20/12/2566
679 นาย ผจญ  ช่ืนตา 17/05/2566
680 นาย เผด็จ  หนเูผือก 20/05/2566
681 นาย พงศกร  ชิดไชย 19/03/2566
682 นาย พงศ์เทพ  ธรรมประสม 28/12/2566
683 นาย พงศธร  ถวิลอ าพันธ์ 01/12/2566
684 นาย พงศ์ภคั  สกุลพรหมพิริยะ 28/09/2566
685 นาย พงศ์ศักด์ิ  ทองธรรมชาติ 19/02/2566
686 นาย พงศ์สิริ  วงษ์เงิน 24/06/2566
687 นาย พงษ์เดช  ชีรัง 20/11/2566
688 นาย พงษธรณ์  นติิอมนโรจน์ 01/04/2566
689 นาย พงษ์ประณต  บญุทศ 11/05/2566
690 นาย พงษ์พร  เล็กพงษ์ 28/12/2566
691 นาย พงษ์พัฒน ์ สัตยวินิจ 23/06/2566
692 นาย พงษ์พิษณุ  ศิริบตุร 12/11/2566
693 นาย พงษ์ศักด์ิ  จิรพงษ์ปกรณ์ 14/12/2566
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694 นาย พงษ์ศักด์ิ  ประดิษฐกุล 23/11/2566
695 นาย พงษ์ศักด์ิ  ลีลาคงกระพันธ์ 26/11/2566
696 นาย พงษ์ศักด์ิ  สมบติั 16/08/2566
697 นาย พงษ์ศักด์ิ  อินทแก้ว 12/01/2566
698 น.ส. พจณีย์  เจษฎาอรรถพล 06/12/2566
699 นาย พจน ์ วัฒนผลพินจิ 01/12/2566
700 น.ส. พจมาน  ลิ มสุคนธ์ 29/12/2566
701 น.ส. พนารัตน ์ นอ้ยอุบล 28/12/2566
702 น.ส. พนชิ  จันทร์ทอง 28/12/2566
703 น.ส. พนชินันท์  ฉายสาตรา 20/05/2566
704 น.ส. พนดิา  จิตต์ปลื ม 21/04/2566
705 น.ส. พยุง  บญุจันทร์ 20/12/2566
706 นาย พรชัย  จันทร์วงษ์ 16/03/2566
707 นาย พรชัย  ศรีสุข 02/12/2566
708 นาย พรชัย  อัศวศรีกุลธร 29/04/2566
709 นาย พรชัย  เอื อวีระวัฒน์ 17/12/2566
710 น.ส. พรทิพย์  พลเสนา 30/08/2566
711 น.ส. พรทิพย์  รอดนิม่ 14/12/2566
712 น.ส. พรทิพย์  อินแดง 13/02/2566
713 นาย พรเทพ  ตันคณิตเลิศ 01/12/2566
714 นาย พรเทพ  บวัมัน 18/05/2566
715 น.ส. พรพิมล  คงวงศ์สิริพร 24/12/2566
716 น.ส. พรพิมล  ดารานอ้ย 22/01/2566
717 นาย พรรณวัฒน ์ ภูท่อง 22/11/2566
718 นาย พรเลิศ  คงชุ่ม 02/12/2566
719 นาย พรหมพิริยะ  ศรีชัยวัฒนา 26/02/2566
720 นาย พฤทธิ์  สริกขกานนท์ 16/12/2566
721 นาย พฤหสั  บญุภมร 31/08/2566
722 นาย พล  สุรวีรกุล 06/10/2566
723 นาย พลเดช  นาระต๊ะ 13/02/2566
724 นาย พลพิพัฒน ์ มีใจมัน่เดชา 24/12/2566
725 นาย พลสันต์  เกียรติมโนกุล 16/12/2566
726 นาย พศิน  ชูมณี 29/12/2566
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727 นาย พอเกียรติ  สังข์กลาง 13/12/2566
728 น.ส. พัชน ี วงษ์ทิพย์ 28/05/2566
729 น.ส. พัชรรัฐ  ผิวสุข 03/02/2566
730 น.ส. พัชราภรณ์  ค าสุภาพ 17/12/2566
731 นาง พัชรินทร์  ถนอมแหยม 30/11/2566
732 น.ส. พัชรินทร์  วงค์หาญ 12/07/2566
733 น.ส. พัชรี  ไชยกา 28/11/2566
734 นาง พัชรี  วชิระนาวิน 16/06/2566
735 น.ส. พัชรีย์  นวลจันทร์ 16/12/2566
736 นาง พัฒณิตย์  ศรีวิโรจน์ 24/12/2566
737 นาย พัฒน์ชาญ  พลธเนศชานนัท์ 28/12/2566
738 นาย พัฒนวิชญ์  เตชัสศรีวัฒนา 20/12/2566
739 นาง พัฒนา  บวรหฤทัย 14/12/2566
740 นาย พัฒรัฐ  ท่าไคร้กลาง 02/08/2566
741 นาง พัตราพร  พวงประเสริฐ 19/03/2566
742 นาย พันธุ์เทพ  พิทยาพิศุทธิ 13/12/2566
743 นาย พัสกร  ศุภวรรณ 25/08/2566
744 น.ส. พัสดาพร  กระจ่างจิตยศกุล 08/01/2566
745 น.ส. พัสทรีภร  แสงโสภณ 17/08/2566
746 น.ส. พิกุล  สิงหท์ร 24/12/2566
747 น.ส. พิกุลทอง  กิจใบ 03/03/2566
748 น.ส. พิชชาพร  ทองโอภาส 19/03/2566
749 น.ส. พิชญ์ฐรา  พยนต์ศิริเมธ 02/12/2566
750 น.ส. พิชญ์สิน ี พีระเตโชติ 29/07/2566
751 น.ส. พิชญากร  ภมูิ 15/12/2566
752 น.ส. พิชน ี พิทยาพิศุทธิ 12/11/2566
753 นาย พิชิตพล  จิระโพธิรัตน์ 29/11/2566
754 นาย พิเชษฐ์  เจตจ ารูญ 17/09/2566
755 นาย พิณิชฐ์  แควเครือวัลย์ 28/12/2566
756 นาย พิทักษ์  เก้ากิเลน 17/12/2566
757 นาย พิทักษ์  ลีลา 22/01/2566
758 นาย พิพัฒน์  ศุภอรรถชัยชาญ 02/12/2566
759 นาย พิพัฒน์  อภรัิกษ์ธนวงศ์ 05/01/2566
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760 นาย พิพัฒน์  อัครวินทกุล 18/05/2566
761 น.ส. พิมพ์ใจ  ร่ืนรส 14/12/2566
762 น.ส. พิมพ์ชนก  ค าชา 20/02/2566
763 น.ส. พิมพ์ณิชา  รอดทวีศรี 06/12/2566
764 นาง พิมพ์พรรณ  กิจแก้ว 10/06/2566
765 นาย พิรัจน ์ เลาหรุ่งพิสิฐ 08/12/2566
766 นาง พิไล  อังษานาม 28/07/2566
767 นาย พิศิษฐพงศ์  ใจสม 23/08/2566
768 นาย พิษณุกร  ภกัดีบตุร 09/07/2566
769 นาย พิสิฐ  บญุล  า 08/12/2566
770 นาย พิสิฐ  สุขการ 13/10/2566
771 นาย พิสิษฐ์  ตั งจิตต์ชนะรุ่ง 21/04/2566
772 นาย พิสิษฐ์  ตั งพัฒนกิจรุ่ง 24/05/2566
773 นาย พีรชัย  ใจรักกล้า 16/02/2566
774 นาย พีรพงษ์  คุ้มภยั 04/06/2566
775 น.ส. พีรภทัร  ศุภกิจจาธร 25/08/2566
776 นาย พีรวัส  เอี่ยมสินวัฒนา 27/04/2566
777 นาย พีระ  จ าปาเทศ 20/02/2566
778 นาย พีระพล  เจริญมาศ 13/08/2566
779 นาย พีระพันธ์  ขันทะสีมา 22/06/2566
780 นาย พีระยุทธ  เยาวะบตุร 30/03/2566
781 นาย พูนพิชญ์  ภูว่ิชญ์เศรษฐ 17/03/2566
782 นาย พูลทวี  อ านาจเจริญสุข 04/10/2566
783 น.ส. เพลินพิศ  ทองสมจิตต์ 14/12/2566
784 นาย เพิ่มศักด์ิ  ธรรมานวัตร์ 28/12/2566
785 น.ส. เพียงแข  ปตัถาค ามี 29/01/2566
786 น.ส. แพรว  หมัน่ดี 04/03/2566
787 นาย ไพรวัลย์  เกตุเจริญ 22/12/2566
788 นาย ไพรวัลย์  หอยสังข์ 23/12/2566
789 นาย ไพรัช  สนธิ 26/10/2566
790 นาย ไพรัช  สุขแสน 23/08/2566
791 นาย ไพรัช  สุทธิเนตร์ 07/06/2566
792 นาย ไพโรจน ์ กาเซ็ม 26/04/2566
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793 นาย ไพโรจน ์ กาษศิริ 08/12/2566
794 นาย ไพโรจน ์ ชัยจีระธิกุล 02/08/2566
795 นาย ไพโรจน ์ ปรึกษา 02/11/2566
796 นาย ไพโรจน ์ ผดุงศักด์ิเมธา 24/12/2566
797 นาย ไพโรจน ์ วินประเวศ 29/12/2566
798 นาย ไพวัลย์  วงศ์จันทร์ 01/12/2566
799 นาย ไพศาล  เหมือนวงศ์ 02/12/2566
800 น.ส. ฟารินดา  เพชรชนะ 22/01/2566
801 น.ส. ภคมน  ฐกฤตฐิติภา 14/04/2566
802 นาย ภควัถ  โชติรัถเจริญกุล 17/12/2566
803 น.ส. ภรณ์อริญชย์  ศรธิโมงค์ 16/11/2566
804 นาย ภวัสต์  วิไลวรรณ 03/06/2566
805 น.ส. ภคัวรรณ  สังข์มัน 29/12/2566
806 นาย ภทัร  ร่ืนพันธ์ 28/07/2566
807 นาย ภทัรธรรม  โภไคยวัฒน์ 29/06/2566
808 น.ส. ภทัร์ธีนนัญาณ์  หล่อวณิชย์ 05/02/2566
809 น.ส. ภทัรสิริ  เกตุประทุม 01/01/2566
810 น.ส. ภทัราวรรณ  อินทวงศ์ 18/10/2566
811 นาย ภาคภมูิ  พันธุ์สง่า 27/12/2566
812 นาย ภาคภมูิ  พัวเนีย่ว 20/09/2566
813 นาง ภาณี  ปพัพานนท์ 10/11/2566
814 นาย ภาณุพงศ์  ศรีพรหม 29/12/2566
815 นาย ภาณุมาศ  วัฒนวิกรม 25/11/2566
816 นาย ภานุรุจ  อนนัตโภไคย 09/03/2566
817 น.ส. ภาภรอัณณ์  เอนก 17/02/2566
818 นาย ภาวัต  ถนอมซ่ือ 05/02/2566
819 น.ส. ภาวิณี  โภชนา 19/02/2566
820 นาย ภาษิต  ยามผาสุข 13/07/2566
821 น.ส. ภาสุรัตน์  ถ้วนค า 14/07/2566
822 นาง ภญิญาพัชญ์  ภูก่ิตต์ิพิภทัร์ 01/10/2566
823 นาย ภริภทั  ฐกฤตฐิติภา 14/04/2566
824 นาย ภมูรินทร์  บวัยืน 07/06/2566
825 นาย ภวูดล  แสงท้วม 25/06/2566
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826 นาย ภวูเดช  ชุดาพรวรยศ 30/11/2566
827 นาย ภวูนารถ  สิโรราบ 14/09/2566
828 นาย ภษูิต  ปติีนวสกุล 31/05/2566
829 นาย ภสิูทธิ  ภาติกพันธ์ 10/11/2566
830 นาย มงคล  ขันแก้ว 05/10/2566
831 นาย มงคล  แคนมัน่ 07/12/2566
832 นาง มงคลรัตน ์ ชัยสมสุขฤดี 24/12/2566
833 นาย มณเฑียร  วิชากรกุล 27/02/2566
834 นาย มนตรี  พ่วงเผือก 28/12/2566
835 นาย มนตรี  โพธิชาเนตร 23/08/2566
836 นาย มนตรี  ภูม่ณี 15/11/2566
837 นาย มนตรี  โอวาทวิจัย 14/12/2566
838 นาย มนตรีรัตน ์ ผการัตน์สกุล 02/12/2566
839 น.ส. มนฤดี  นอ้ยสอน 24/09/2566
840 นาย มนสั  ชุมแสง 20/12/2566
841 นาย มนสั  ทองประเสริฐ 23/11/2566
842 นาย มนสั  วุฒิบ ารุง 30/03/2566
843 นาย มนสั  เสือวงษ์ 15/09/2566
844 นาย มนจิ  อินทรค าแหง 14/12/2566
845 นาย มน ู ค าลือเมือง 14/07/2566
846 น.ส. มยุรฉัตร  ศรีจันโท 02/04/2566
847 น.ส. มยุรา  เนือ่งคันธาร์ 20/12/2566
848 น.ส. มยุรี  ตั งธนชัย 02/07/2566
849 นาย มรกต  คลังสีดา 18/02/2566
850 น.ส. มัญชุกร  จิตร์ชูช่ืน 27/12/2566
851 น.ส. มัญชุน ี เกษมพุก 20/10/2566
852 น.ส. มัณฑนา  เจริญสุข 29/09/2566
853 น.ส. มัทนา  เจริญนาวี 21/06/2566
854 น.ส. มัลลิกา  มัน่เหมาะ 26/10/2566
855 นาย มานพ  ช่ืนจิตร 15/12/2566
856 นาย มานพ  บญุประสิทธิ์ 26/10/2566
857 นาย มานพ  รุ่งโรจน์นวกุล 19/01/2566
858 นาย มานพ  อร่ามทิพย์ 01/09/2566
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859 นาย มานะ  ครูเวียง 29/12/2566
860 นาย มานสั  ด ารงค์เวช 12/03/2566
861 นาย มาโนช  สนธิภกัดี 28/12/2566
862 น.ส. มาริษา  มิง่สุข 07/05/2566
863 น.ส. มาสวิน  ดอเล๊าะ 23/03/2566
864 น.ส. มินตรา  บญุยอด 24/12/2566
865 นาย มีชัย  ชมภพูาฒ 20/12/2566
866 นาง มีนา  ปวนค า 24/12/2566
867 นาย เมธา  เมนะสูตร 01/06/2566
868 น.ส. แมนวดี  ทัศนป์ระทุม 07/12/2566
869 นาย ไมตรี  บตุณรังษี 16/02/2566
870 นาย ยงยุทธ  ศรีวิไลรักษ์ 27/02/2566
871 นาย ยรรยง  ทิพย์ธัญญา 02/12/2566
872 นาย ยศวัจน ์ บญุศรีณัฐชยา 13/10/2566
873 นาย ยศวัฒน ์ ศุภสาร 23/11/2566
874 นาย ยอด  ฉัตรวัฒนาสกุล 16/04/2566
875 นาย ยอดชาย  นาคแจ่มใส 14/12/2566
876 นาย ยอดชาย  ผักกะสังข์ 29/09/2566
877 นาย ยอดชาย  หตัถกิจ 07/06/2566
878 นาย ยอดรัก  ไร้พวง 07/12/2566
879 นาย ยิ่งยศ  ทิพย์ธัญญา 08/12/2566
880 นาย ยุทธกร  เล็กมณี 03/08/2566
881 นาย ยุทธนา  วงษ์สุด 13/01/2566
882 นาย ยุทธนา  อรุณเจริญ 12/03/2566
883 นาย ยุทธนา  อินทะเสม 20/05/2566
884 น.ส. ยุบลรัตน ์ นันทาภรัิตน์ 21/01/2566
885 น.ส. ยุพา  สายดี 30/01/2566
886 นาง ยุพิน  ปรียวาณิชย์ 27/12/2566
887 น.ส. ยุวดี  นุมัติ 24/12/2566
888 นาย รชานนท์  เงินดี 26/04/2566
889 นาย รณวีร์  ไชยวงษ์ 30/04/2566
890 น.ส. รติชา  พรมสาขา ณ สกลนคร 11/02/2566
891 นาย รวิพล  ชัยสมสุขฤดี 06/12/2566
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892 นาย รวี  บญุสันติสุข 20/01/2566
893 น.ส. รสสกร  สมวรศรี 22/03/2566
894 น.ส. ระพีพรรณ  บญุเพ็ง 12/11/2566
895 นาย รังษี  เข็มประดับ 04/02/2566
896 นาย รังสรรค์  นยัทรัพย์ 12/02/2566
897 นาย รัชชาพงษ์  จิรายุเจริญศักด์ิ 21/10/2566
898 น.ส. รัชชุดา  อุทัยรัตตกุล 28/09/2566
899 น.ส. รัชดาภรณ์  บางประเสริฐ 07/01/2566
900 นาย รัชตพันธุ์  ศักด์ิฤทธิชัย 20/12/2566
901 น.ส. รัชน ี นาคจู 26/02/2566
902 นาง รัชน ี รัตนไพบลูย์พงศ์ 30/06/2566
903 นาย รัฐชนะ  สุหรี 22/12/2566
904 นาย รัฐวิทย์  กองแก้ว 15/12/2566
905 นาย รัตน ์ จนลิรัตนะพงษ์ 03/12/2566
906 น.ส. รัตนา  กิจศิริลาภ 25/06/2566
907 นาง รัตนากร  นาจาย 31/05/2566
908 นาย ราวินดรานา  ซิงห์ 23/12/2566
909 น.ส. ร าพึงจิต  พรมเทพ 06/05/2566
910 นาง รินทร์วดี  อาวูเซียเก้ 06/08/2566
911 นาง รินรดา  จันทรอาภาแสง 02/02/2566
912 นาง รุ่งทิพย์  จตุพรรังสรรค์ 16/01/2566
913 น.ส. รุ่งทิพย์  จ าต๊ะ 29/11/2566
914 นาง รุ่งนภา  ศรีสุระคุปต์ 23/08/2566
915 นาย รุด  แหยมคง 14/06/2566
916 น.ส. เรณุกา  จุลนันท์ 29/12/2566
917 นาง เรณุกา  สงวนศักด์ิ 16/12/2566
918 นาง เรณู   ล่ิมสุวรรณ์ 24/12/2566
919 นาย เรืองฤทธิ์  ภมูิศรีสอาด 11/05/2566
920 นาง เรืองศรี  สังข์วาลนชุ 04/11/2566
921 นาย เรืองศักด์ิ  แสงจ ารัส 21/12/2566
922 น.ส. ฤดีวรรณ  ทิพวัน 07/12/2566
923 นาย ฤทธิพันธุ์  สัณฑมาศจิรวัส 28/09/2566
924 น.ส. ลลิตา  วิชาพร 07/05/2566
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925 นาย ละอองทิพย์  เอี่ยมปฐม 04/03/2566
926 น.ส. ลักขณา  อรุณวัฒนชัย 14/05/2566
927 น.ส. ลักษณา  ศรีระทุ 17/11/2566
928 นาง ลัดดาวัลย์  อัศวเลิศลีลา 05/02/2566
929 น.ส. ลาวัล  บาลเพชร 16/12/2566
930 น.ส. ลาวัลย์  เรืองพงษ์ 16/12/2566
931 นาง เลอสิรี  โรจนบ์ญุนนัท์ 26/05/2566
932 นาย เลิศศักด์ิ  โพธิ์ศรี 17/12/2566
933 นาย วงกต  ปจัฉาภมูิชน 02/12/2566
934 นาย วงพรหม  มาลัย 21/12/2566
935 นาย วงศกร  กาญจนาวิบลูย์ 23/01/2566
936 นาย วชิร  มีทรัพย์โอฬาร 06/10/2566
937 นาย วชิรศักด์ิ  ศรีวงค์วรรณ์ 26/02/2566
938 นาย วณัญกฤต  บตุรกันหา 10/08/2566
939 น.ส. วนิดา  ไกรเดชา 13/10/2566
940 น.ส. วรชา  บญุศิริ 16/12/2566
941 นาย วรเทพ  มานะวุฒิเวช 20/12/2566
942 นาย วรพงษ์  สุขตระกูล 22/12/2566
943 นาย วรพจน ์ พรายแย้ม 27/12/2566
944 นาย วรพจน ์ วีระธ ารงค์ 26/04/2566
945 นาย วรรณชัย  วุฒิศักด์ิ 02/12/2566
946 น.ส. วรรณภา  ผ่านพัฒนาสวัสด์ิ 06/05/2566
947 น.ส. วรรณรักษ์  ดีเฉลา 21/05/2566
948 นาง วรรณวิไล  ปานแสง 29/12/2566
949 น.ส. วรรณา  ค าลือเมือง 14/07/2566
950 นาง วรรณา  เจริญภทัรากร 23/12/2566
951 น.ส. วรรณิกา  ขุนทอง 12/02/2566
952 น.ส. วรรประภา  สุขเฉลิม 21/01/2566
953 น.ส. วรรรกานต์  บานแย้ม 25/06/2566
954 น.ส. วรวรัย  อสัมภณิวงศ์ 13/07/2566
955 นาย วรวิทย์  พิบลูย์วรกิจ 25/05/2566
956 นาย วรวิทย์  เอี่ยมสอาด 22/04/2566
957 นาย วรวุฒิ  บตุรรักษ์ 28/10/2566
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958 นาย วรวุฒิ  สินสมบติั 27/12/2566
959 นาย วรศักด์ิ  บดุดีเหมือน 02/07/2566
960 นาย วรสิทธิ์  พึ่งพาพุทธธรรม 08/06/2566
961 น.ส. วรางคณา  ขาวเธียร 06/12/2566
962 นาย วรานนท์  งามอุษาวรรณ 28/04/2566
963 น.ส. วรารัตน์  โผแพ 29/04/2566
964 นาย วราวุฒิ  สบายวงค์ 20/07/2566
965 นาย วราวุธ  ม่วงงาม 28/05/2566
966 น.ส. วรินกาญจน ์ รุจิกาญจนว์รกุล 21/12/2566
967 นาย วรุต  วงศ์สุวรรณ 05/08/2566
968 นาย วศิน  ตันติศิรินทร์ 09/09/2566
969 นาย วสันต์  ฝ่ังชลจิตร 16/11/2566
970 นาย วสันต์  พรรณาผลากูล 21/10/2566
971 นาย วสันต์  ไพสินสมบรูณ์ 19/02/2566
972 นาย วสันต์  วาทะวัฒนะ 24/06/2566
973 นาย วสันต์  อภรัิตนวงศ์ 13/10/2566
974 นาย วัชรพล  ศรีธร 02/07/2566
975 นาย วัชระ  บรูณะจรรยากุล 07/12/2566
976 น.ส. วัชราพร  ศิลาวรรณ์ 30/11/2566
977 น.ส. วัชราภรณ์  ณ หนองคาย 26/03/2566
978 นาย วัฒนา  อนสุรณ์สิทธิ์ 29/12/2566
979 นาย วันชัย  ชูส าโรง 27/12/2566
980 นาย วันชัย  รัตนวิจิตร 24/06/2566
981 น.ส. วันณี  ไชยเผือก 02/02/2566
982 น.ส. วันดี  ศรีสถาพรวงศ์ 04/11/2566
983 น.ส. วันทนา  แม้นรอด 19/01/2566
984 น.ส. วันทนา  โอภาสรัศมี 23/11/2566
985 นาย วันนวิัติ  หงษ์เทเวศน์ 03/02/2566
986 น.ส. วันวิสาข์  ธาราเดช 11/11/2566
987 น.ส. วัลเพ็ญ  บญุพร 24/11/2566
988 น.ส. วัลภา  มาตย์นอก 13/12/2566
989 นาย วัลลภ  กิจพ่อค้า 27/12/2566
990 นาย วัลลภ  จอนบ ารุง 11/11/2566
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991 นาย วัลลภ  ทิพย์กมลสุข 06/12/2566
992 น.ส. วาชาฎา  ชะงอนรัมย์ 28/12/2566
993 นาย วานติย์  สุวิญญา 17/03/2566
994 นาย วิชญ์เสกข์  กรณ์อัศวโสภณ 12/05/2566
995 นาย วิชยุตม์  รักจันอัด 02/02/2566
996 นาย วิชัย  จงธนพิพัฒน์ 22/11/2566
997 นาย วิชัย  เจือจันทร์ 24/11/2566
998 นาย วิชัย  ดิลกพรธนกุล 28/12/2566
999 นาย วิชัย  นาสมตึก 29/09/2566
1000 นาย วิชาญ  หาญสว่างกิตต์ิ 09/11/2566
1001 นาย วิเชียร  บญุญะเปีย่ม  17/12/2566
1002 นาย วิฑูร  ช่อผูก 07/12/2566
1003 นาย วิฑูรย์  พบจินดา 28/12/2566
1004 นาย วิทยา  กันสัตรูหา่ง 28/12/2566
1005 นาย วิทยา  โกสีนาม 04/05/2566
1006 นาย วิทยากรณ์  ธรรมโสภณ 15/12/2566
1007 นาย วิทวัท  รุ่งไร่โคก 18/02/2566
1008 นาย วินัย  เต็กหงษ์ 22/12/2566
1009 นาย วินัย  ปพัพานนท์ 10/11/2566
1010 นาย วินัย  วิยะนดั 28/07/2566
1011 นาย วินัย  สินสถาน 29/04/2566
1012 นาย วินัส  แสงกลาง 20/09/2566
1013 นาย วิบลูย์  ดาวพลังพรหม 02/12/2566
1014 น.ส. วิภา   ระวังปา่ 14/12/2566
1015 นาง วิภา  พรหมคล้าย 02/07/2566
1016 น.ส. วิภาดา  จุ้ยนยิม 03/06/2566
1017 น.ส. วิภาพร  คงสาคร 13/08/2566
1018 นาง วิภารัตน ์ ศรีจันทร์วิจิตร์ 15/12/2566
1019 น.ส. วิภาวดี  เจริญสาย 02/12/2566
1020 นาย วิม  ประมูลทรัพย์ 20/12/2566
1021 น.ส. วิมล  หละ 24/02/2566
1022 น.ส. วิยะดา  สาขา 09/04/2566
1023 นาย วิรัช  พฤทธิสาริกร 28/12/2566
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1024 นาย วิรัช  ภทัรสันต์ิ 14/12/2566
1025 นาย วิรัตน ์ บณิศิรวานชิ 14/01/2566
1026 นาย วิรัตน ์ รุ่งสิทธิชัย 21/12/2566
1027 นาย วิรุฬห ์ ทรัพย์ดีมีเจริญ 24/09/2566
1028 นาย วิโรจน ์ ประภารสุต 14/07/2566
1029 นาย วิโรจน ์ อาจหว้ยแก้ว 10/08/2566
1030 น.ส. วิลาวรรณ  หอยสังข์ 27/10/2566
1031 น.ส. วิไล  เตชะโรจนต์ระกูล 27/12/2566
1032 น.ส. วิไลวรรณ  บางสุริย์ 02/07/2566
1033 น.ส. วิไลวรรณ  ภทัรเสถียรชัย 13/10/2566
1034 นาย วิวัฒน ์ จตุพรรังสรรค์ 09/06/2566
1035 นาย วิศรุต  โรจนเ์พชรรัตน์ 09/11/2566
1036 นาย วิศิษฎ ์ หรัิญรัศมี 14/12/2566
1037 นาย วิษณุ  ธาราชีพ 06/12/2566
1038 นาย วิษณุ  พลเรือน 28/10/2566
1039 นาย วิษณุ  ภใูหญ่ 21/06/2566
1040 นาย วิสันต์ วาเลนไทน ์ วัชรภญิโญ 29/01/2566
1041 นาย วีรกานต์  นนัติวงค์ชัยเกตุ 22/06/2566
1042 นาย วีรพงศ์  บษุบงก์ไพฑูรย์ 11/06/2566
1043 นาย วีรวัฒน์  พึ่งวิรวัฒน์ 24/12/2566
1044 นาย วีรวุฒิ  เปีย่มผล 19/03/2566
1045 นาย วีรศักด์ิ  สีลาโคตร 27/05/2566
1046 นาย วีระ  ชึรัมย์ 19/05/2566
1047 นาย วีระ  สงวนเผ่า 20/12/2566
1048 นาย วีระ  อินธิแสง 26/11/2566
1049 นาย วีระชาติ  สุวิมลธรรมคุณ 17/02/2566
1050 นาง วีระนชุ  กล่ินนาค 28/12/2566
1051 นาย วีระยุทธ  อารีย์ชน 18/10/2566
1052 นาย วีระศักด์ิ  สามารถ 25/02/2566
1053 นาย วุฒิ  กันฉาย 03/12/2566
1054 นาย วุฒิกร  ธัญหมอ 16/12/2566
1055 นาย วุฒิไกร  แสงสารวัตร 30/07/2566
1056 นาย วุฒิพงค์  สาคร 23/03/2566
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1057 นาย วุฒิศักด์ิ  อนนัตสิทธิ์สกุล 29/12/2566
1058 น.ส. เวธน ี จงกลรัตน์ 05/01/2566
1059 น.ส. แวววัน  น่ิมนวล 12/02/2566
1060 นาง ศจินนัท์  เกียรติมณีโชติ 30/11/2566
1061 น.ส. ศญามนต์  โคจ านงค์ 09/06/2566
1062 นาย ศตพร  สะดาวงษ์ 11/05/2566
1063 นาย ศรณรงค์  มูลโน 16/11/2566
1064 น.ส. ศรัญญา  เทพจันตา 13/10/2566
1065 นาย ศราวุฒิ  แก้วสีงาม 16/02/2566
1066 นาย ศราวุธ  ค าแสง 30/11/2566
1067 นาย ศราวุธ  บ าขุนทด 20/08/2566
1068 นาย ศราวุธ  ไหมด า 14/05/2566
1069 น.ส. ศรินทิพย์  แจงเจริญ 19/08/2566
1070 นาย ศรีนอ้ย  จิตเปล่ือง 16/06/2566
1071 นาง ศรีประภา  สัตยากุมภ์ 18/03/2566
1072 นาง ศรีพรรณ  ชมภทีูป 05/11/2566
1073 น.ส. ศรีวรรณ  ค าชุมภู 21/05/2566
1074 นาย ศวัษ  สุพิชญ์ 16/06/2566
1075 นาง ศศกร  พ่วงสูงเนนิ 15/10/2566
1076 น.ส. ศศิธร  พามี 28/01/2566
1077 น.ส. ศศิมาศ  ด่านประเสริฐกุล 09/03/2566
1078 นาง ศศิวรรณ  ประกอบบญุ 07/12/2566
1079 นาย ศักดา  บญุมา 13/12/2566
1080 นาย ศักดา  ร่ืนฤทธิ์ 23/12/2566
1081 นาย ศักด์ิชัย  สีสุคล 30/11/2566
1082 นาย ศักดิโชติ  มังษะชาติ 23/01/2566
1083 นาย ศักด์ิสิทธิ์  ไตรรัตน์ 20/07/2566
1084 นาย ศักด์ิสิทธิ์  มนตรีอมรเชฐ 04/08/2566
1085 นาย ศานติย์  สุมานัส 16/12/2566
1086 น.ส. ศิรดา  ประทุมวงศ์ 02/07/2566
1087 น.ส. ศิรประภา  ประสิทธิเวช 09/04/2566
1088 น.ส. ศิราพร  วิชาญยุทธนากูล 15/11/2566
1089 นาง ศิริโฉม  แคนทอง 08/12/2566
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1090 นาย ศิริชัย  จิตประสพเนตร 02/12/2566
1091 นาย ศิริชัย  ไวทยานนท์ 23/01/2566
1092 น.ส. ศิริญาพร  สุทธิพรสมบติั 20/12/2566
1093 นาง ศิริณา  สามสูงเนนิ 14/06/2566
1094 นาย ศิริเดช  ฤทธิแผลง 30/11/2566
1095 น.ส. ศิรินทิพย์  น  าผุด 20/12/2566
1096 น.ส. ศิรินภา  เตตะมะ 27/02/2566
1097 น.ส. ศิรินนัท์  ศิริพงษ์สุศิลป์ 09/06/2566
1098 นาย ศิริพงศ์  ด่านประสพสุข 07/05/2566
1099 นาย ศิริพงษ์  ปาปะโลม 27/05/2566
1100 นาย ศิริพงษ์  พูลสวัสด์ิ 03/12/2566
1101 นาย ศิริพงษ์  ศรีผดุง 14/06/2566
1102 น.ส. ศิริพร  วงศ์จันทร์ 01/12/2566
1103 น.ส. ศิริพร  สุวรรณวงค์ 17/05/2566
1104 น.ส. ศิริพร  เอมกมล 27/12/2566
1105 น.ส. ศิริมา  โกวิทอริยวงศ์ 05/08/2566
1106 น.ส. ศิริอัมพร  ศรธิโมงค์ 21/07/2566
1107 นาย ศิวกร  คุสิตา 11/02/2566
1108 นาย ศิววุฒิ  พิลาโสภา 16/09/2566
1109 นาย ศิวัช  ชูศรีสุข 04/06/2566
1110 นาย ศุภกร  จงเทิดทูนสกุล 21/10/2566
1111 นาย ศุภกร  อยู่กร 24/06/2566
1112 นาย ศุภกิจ  ชัยศรีสุรพันธุ์ 24/12/2566
1113 นาย ศุภกิต์ิ  ทิพย์ฤชา 04/02/2566
1114 นาย ศุภชัย  แก้วนรา 19/07/2566
1115 นาย ศุภชัย  โชคชัย 26/10/2566
1116 นาย ศุภชัย  หนูเจริญ 24/11/2566
1117 นาย ศุภเชษฐ   สมชัย 21/07/2566
1118 นาย ศุภโชติ  ภญิโญบริสุทธิ์ 21/07/2566
1119 นาง ศุภธิดา เสกาจารย์  คาน 29/10/2566
1120 นาย ศุภฤกษ์  ขันตี 06/01/2566
1121 นาย ศุภฤกษ์  โอฬารณรงค์ 14/07/2566
1122 นาง ศุภลักษณ์  อุดมทิตรัชต์ 01/12/2566
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1123 นาย ศุภวัชช์  เวสารัชกิตติ 12/02/2566
1124 นาย ศุภศักด์ิ   แสงหาญ 03/12/2566
1125 น.ส. ศุภางค์  ชวดฉลุน 25/11/2566
1126 นาย เศกสรรค์  บญุนาค 04/11/2566
1127 นาย สกนธ์  นยันานนท์ 11/06/2566
1128 นาย สไกร  เหล่าวงศ์โคตร 13/12/2566
1129 นาย สงกรานต์  ค าทิพย์ 01/06/2566
1130 นาย สงกรานต์  แสงสุข 20/12/2566
1131 นาย สงวนศักด์ิ  ค้ายหา้งหว้า 26/10/2566
1132 นาย สถาพร  บนุนาค 17/08/2566
1133 นาย สนธญา  ภกัด์ิวาปี 06/12/2566
1134 นาย สนัน่  ศักด์ิเสรี 03/12/2566
1135 นาย สม  สุทธิศักด์ิ 22/11/2566
1136 นาย สมเกียรติ  พรมมารักษ์ 27/05/2566
1137 นาย สมเกียรติ  เล่ียมรักษ์ 09/11/2566
1138 นาย สมเกียรติ  อ่วมมีเพียร 17/11/2566
1139 นาย สมควร  บญุสังข์ 15/10/2566
1140 นาย สมคิด  ช่ืนบาน 01/03/2566
1141 นาย สมคิด  โสภณธนกิจสกุล 24/12/2566
1142 น.ส. สมคิด  แหยมอุบล 24/12/2566
1143 นาย สมคิด  เอกอรุณ 04/06/2566
1144 นาย สมเจตน์  อ่วมมีเพียร 16/11/2566
1145 น.ส. สมใจ  วิบลูย์กิจอาภากุล 06/02/2566
1146 น.ส. สมใจ  ศรีเพ็ชร์ 29/12/2566
1147 นาย สมชัย  ธรรมเศรษฐ์ 26/04/2566
1148 นาย สมชาย  คล้ายเหมือน 01/03/2566
1149 นาย สมชาย  จั่นลิ นลา 17/12/2566
1150 นาย สมชาย  โชติพฤฒิพงศ์ 23/12/2566
1151 นาย สมชาย  เทียรวรรณ 27/01/2566
1152 นาย สมชาย  แผนฟู 20/12/2566
1153 นาย สมชาย  มิง่ไชย์ 28/12/2566
1154 นาย สมชาย  รัตนสานส์สุนทร 25/10/2566
1155 นาย สมชาย  เลาหะสวัสด์ิชัย 25/06/2566
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1156 นาย สมชาย  วรรณดี 01/01/2566
1157 นาย สมชาย  ศรีแสงธรรม 27/12/2566
1158 นาย สมชาย  ศุภลักษณ์ 03/12/2566
1159 นาย สมชาย  สมศักด์ิ 15/12/2566
1160 นาย สมชาย  สัลย์สญชัย 14/12/2566
1161 นาย สมชาย  สิริทรัพยากร 10/11/2566
1162 นาย สมชาย  อะทะไชย 08/12/2566
1163 นาย สมชาย  โอชะกล่ิน 30/11/2566
1164 นาย สมนกึ  หม่องศิริ 22/09/2566
1165 นาย สมบติั  อึ งสุวรรณ 13/12/2566
1166 นาย สมบญุ  ค าอินทร์ 25/05/2566
1167 นาย สมบญุ  โพธิ์สุวรรณ์ 27/12/2566
1168 นาย สมบรูณ์  รัตนไพบลูย์พงศ์ 30/06/2566
1169 นาย สมประสงค์   แดงจันทร์ 16/11/2566
1170 นาย สมปอง  แก้วจ ารัส 02/03/2566
1171 นาย สมปอง  ศรีใสสุข 28/12/2566
1172 นาย สมพงษ์  ธ ารงสิริวรานนท์ 31/03/2566
1173 นาย สมพงษ์  ปานอินทร์ 02/12/2566
1174 นาย สมพร  อยู่อ าไพ 11/11/2566
1175 นาย สมพล  จรรยาพอจิต 29/09/2566
1176 นาย สมภพ  แก้วเมือง 30/11/2566
1177 นาย สมภพ  รัตนวราวุธ 23/11/2566
1178 นาย สมโภช  จินวุฒิ 20/12/2566
1179 นาย สมโภชน ์ การสมวรรณ์ 16/01/2566
1180 นาย สมโภชน ์ ณ อยุธยา 26/10/2566
1181 นาย สมมารถ  ซึงทอง 22/12/2566
1182 นาย สมยศ  เสาวคนธ์ 11/06/2566
1183 นาย สมฤกษ์  เดชวงศ์รัตน์ 21/12/2566
1184 น.ส. สมศรี  โพธิ์เงิน 03/02/2566
1185 นาย สมศักด์ิ  เธียรนาราโรจน์ 16/09/2566
1186 นาย สมศักด์ิ  พนอนุอุดมสุข 16/12/2566
1187 นาย สมศักด์ิ  พหหุลวง 07/12/2566
1188 นาย สมหมาย  กริดกระโทก 20/12/2566
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1189 นาย สมหมาย  วิชญคุปต์ 17/12/2566
1190 นาย สมหมาย  อิดดาเลส 06/12/2566
1191 นาย สมาน  ซุยกระโทก 22/12/2566
1192 นาย สมาน  พุ่มเพ็ชร์ 28/12/2566
1193 นาย สรเดช  เท่ียงบญุ 15/12/2566
1194 นาย สรรค์  สอนบตุรนาค 24/05/2566
1195 นาย สรศักด์ิ  ศรีทับทิม 08/06/2566
1196 น.ส. สรัญญา  ไชยสิทธิ์ 30/01/2566
1197 น.ส. สรัลพร  สุคนธา 01/11/2566
1198 น.ส. สโรชา  กล่อมสุนทร 13/08/2566
1199 นาย สวัสด์ิ  เพชรนภาพร 10/03/2566
1200 นาย สวัสดิโชติ  เต็งสวัสด์ิ 19/02/2566
1201 นาย สหรัฐภมูิ  พสิษฐ์สอน 01/09/2566
1202 นาย สังคม  นพคุณ 22/11/2566
1203 นาย สัญชัย  ขุนยศ 15/01/2566
1204 น.ส. สัญญา   ม่วงนางรอง 16/12/2566
1205 นาย สัญญา  กล่ินฤทธิ์ 27/12/2566
1206 นาย สัญญา  แดงใส 15/11/2566
1207 น.ส. สัญลักษณ์  สารพันวงศ์ 02/02/2566
1208 นาย สัณฒนะ  บรีุเลิศวัฒนา 12/05/2566
1209 นาย สันต์ชัย  พานเงิน 27/02/2566
1210 นาย สันติ  เจริญสุข 28/12/2566
1211 นาย สันติ  วิเศษดอนหวาย 11/02/2566
1212 นาย สันติ  สมทองพานชิ 26/11/2566
1213 นาง สันทนยี์  คงทน 24/02/2566
1214 นาย สัมพาส  ยงยุธ 13/12/2566
1215 นาย สัมฤทธิ์  ค ากองเกิ่ง 01/12/2566
1216 นาย สัสคง  สสกรณ์กุล 22/03/2566
1217 นาย สาคร   จันทสาร 27/05/2566
1218 นาย สานนท์  ทองรัตน์ 13/07/2566
1219 นาย สามารถ  ทุมกลาง 21/10/2566
1220 นาย สามารถ  โพยนอก 04/02/2566
1221 นาย สามารถ  เมฆวงศ์ตระการ 16/11/2566
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1222 นาย สามารถ  อุ่นจิตร 17/06/2566
1223 นาย สายชล  อ่ าศรี 10/03/2566
1224 น.ส. สายพิน  คชนาม 11/11/2566
1225 นาย สายัณห ์ ด้วงอ้น 06/12/2566
1226 นาย สายัณห ์ นกชม 06/12/2566
1227 นาย สายันต์  วงศ์พิภพมงคล 11/02/2566
1228 น.ส. สารภ ี สันติวราคม 27/12/2566
1229 นาย สารยุทธ์  แซ่อึ ง 29/09/2566
1230 นาย สาโรจน ์  วงค์สายญาติ 16/12/2566
1231 นาย สาโรช  เอื อเฟื้อ 27/10/2566
1232 น.ส. ส าเนยีง  ปะริตะวา 10/11/2566
1233 นาย ส ารวย  เดชผดุง 14/12/2566
1234 นาย ส ารวย  บญุมี 13/12/2566
1235 น.ส. ส ารวย  สิงหห์ล 28/12/2566
1236 นาย ส าเริง  บญุถนอม 03/12/2566
1237 นาย ส าเริง  โพธิ์เย็น 08/12/2566
1238 นาย สิงชัย  ชาติสิริทรัพย์ 29/12/2566
1239 นาย สิชากร  ไชยสุวรรณ 17/11/2566
1240 ว่าท่ี ร.ต. สิทธิโชค  เกตุจ านงค์ 27/02/2566
1241 นาย สิทธิพร  โอเจริญ 17/11/2566
1242 นาย สิทธิเสน  ตรงวิวัฒน์ 20/12/2566
1243 นาย สินธ์  เวียงค า 08/03/2566
1244 น.ส. สินณัีฐา  เอื อเฟื้อ 13/10/2566
1245 น.ส. สินนีาถ  คอนมะลา 24/06/2566
1246 นาย สิรภพ  ธุถาวร 01/12/2566
1247 นาย สิริชัย  พุดเสียง 30/01/2566
1248 นาง สิริภรณ์  พิพิธธนสรณ์ 13/02/2566
1249 น.ส. สิริมาส  อัครเสถียร 16/12/2566
1250 น.ส. สิริวรรณ  ธีรสกลภาพ 09/07/2566
1251 นาย สิริวุฒิ  อัคควุฒิกุล 13/08/2566
1252 นาย ส่ีชัย   วิรุฬหอัศว 29/11/2566
1253 นาง สีตลา  สิมะปกรณ์ 10/06/2566
1254 นาย สุกฤษฎิ ์ อันประเสริฐ 29/12/2566
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1255 น.ส. สุกฤษฐ์ฏญิา  เพชรเชิดศักด์ิ 26/11/2566
1256 น.ส. สุจารีย์  สังข์แก้ว 28/12/2566
1257 นาย สุจิตต์  ปานพลอย 17/08/2566
1258 นาย สุชล  สุดสวาท 01/12/2566
1259 น.ส. สุชาดา  กุลวรเสถียร 21/12/2566
1260 นาย สุชาติ  แซ่เฮ้ง 24/12/2566
1261 นาย สุชาติ  พันธุ์สี 20/12/2566
1262 นาย สุชาติ  เรืองสว่าง 21/12/2566
1263 นาย สุชาติ  วิทยากาศ 07/12/2566
1264 นาย สุชาย  เคล้าคลึง 21/12/2566
1265 น.ส. สุชารัตน์  บรรณทอง 19/05/2566
1266 นาย สุชิน  วงษา 24/12/2566
1267 น.ส. สุดใจ  ร่ืนพาหนะ 29/06/2566
1268 นาย สุดชาย  พิมพ์สมุทร 22/12/2566
1269 น.ส. สุดารัตน ์ ขจรสัตย์ 01/12/2566
1270 นาย สุทธินนัท์  ประตูด่าน 28/12/2566
1271 นาย สุทธิพร  ลมูลนอ้ย 19/02/2566
1272 นาย สุทธิพันธ์  สาทรกิจ 01/11/2566
1273 นาย สุทัชชา  นอ้ยช่างคิด 30/11/2566
1274 นาย สุทัศน ์ กายพันธุ์ 03/12/2566
1275 นาย สุเทพ  จันทร์ทอง 16/12/2566
1276 นาย สุเทพ  เชียงอินทร์ 24/12/2566
1277 นาย สุเทพ  สมัยประเสริฐ 05/11/2566
1278 นาย สุเทพ  สิงสาหสั 24/09/2566
1279 นาย สุเทพ  สุทธิชัยเดชา 30/01/2566
1280 นาย สุธน  จันทะยาสาคร 23/08/2566
1281 นาย สุธรรม  นวลทวี 01/10/2566
1282 น.ส. สุธรรมมา  เครือหมู 13/09/2566
1283 น.ส. สุธาทิพย์  ชมภพูื น 20/01/2566
1284 นาย สุธี  อรรถวุฒินนัท์ 06/12/2566
1285 นาง สุธีรัตน์  เยี่ยมสวัสด์ิ 18/03/2566
1286 นาย สุนทร  สวนอาจ 25/05/2566
1287 นาย สุนทร  แสงสาย 13/12/2566
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1288 นาย สุนนัท์  เขาวงค์ 02/03/2566
1289 นาง สุนนัท์  ลิ มธีรภคั 27/10/2566
1290 นาง สุนษิถา  ตรีลพ 11/11/2566
1291 น.ส. สุนสิา  รามสิทธิ์ 11/11/2566
1292 น.ส. สุใบดะ  เต๊ะหมาน 18/03/2566
1293 นาย สุพจน ์ พิทยพงษ์พัชร์ 02/12/2566
1294 นาย สุพจน ์ ฤกษ์ดี 01/10/2566
1295 น.ส. สุพรรณา  กาแดง 28/12/2566
1296 น.ส. สุพรรษา  ลิมวิภวูัฒน์ 14/07/2566
1297 น.ส. สุพัตรา  จาดฤทธิ์ 24/09/2566
1298 น.ส. สุพัตรา  เจริญทรัพย์พานิช 02/08/2566
1299 น.ส. สุพัตรา  นอ้ยภา 11/06/2566
1300 น.ส. สุพัตรา  พุฒิโพธิ์ 26/11/2566
1301 นาย สุพิศ  บญุเหมาะ 18/05/2566
1302 น.ส. สุภลัคน ์ โกเมนเอก 01/11/2566
1303 น.ส. สุภคั  การพาณิชย์ 09/08/2566
1304 น.ส. สุภา  ชัยรักษา 28/12/2566
1305 นาย สุภาพ  แก่นท้าว 09/07/2566
1306 นาย สุภาพ  สังเกตกิจ 22/04/2566
1307 นาง สุภาพ  เอี่ยมกล่ิน 20/12/2566
1308 นาง สุภาภรณ์  พบจินดา 28/12/2566
1309 น.ส. สุภาวดี  บญุนมิิตร 21/12/2566
1310 น.ส. สุภาวดี  ฟีสันเที ยะ 22/11/2566
1311 น.ส. สุภาวดี  แสงศรี 24/09/2566
1312 นาง สุมาลี  เค่งเปีย่ม 23/07/2566
1313 น.ส. สุมาลี  สมแก้ว 04/05/2566
1314 นาง สุมิตตา  ศรียา 02/08/2566
1315 นาย สุเมธ  อินทร์พิทักษ์ 28/05/2566
1316 นาย สุรชัย  งามสอาด 17/12/2566
1317 นาย สุรชัย  จินารักษ์พงศ์ 05/01/2566
1318 นาย สุรชัย  เจียมสมาน 23/11/2566
1319 นาย สุรชัย  นพินธ์เจริญศรี 11/02/2566
1320 นาย สุรชาติ  สุระคาย 27/10/2566
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1321 นาย สุรเชษฐ์  จริยธรรมวัติ 08/07/2566
1322 นาย สุรพันธ์  ธารีวาสน์ 22/04/2566
1323 นาย สุรศักด์ิ  เพ่งพิศ 22/12/2566
1324 นาย สุรสิทธิ์  สันติวราคม 17/06/2566
1325 นาย สุรัตนช์ัย  สุขนอ้ย 24/11/2566
1326 นาย สุรินทร์  กวางสบาย 18/02/2566
1327 นาย สุรินทร์  สุขแก้ว 15/12/2566
1328 นาย สุริยนต์  กาญจนสุระกิจ 17/12/2566
1329 นาย สุริยา  สวัสดี 12/02/2566
1330 นาย สุริยา  แสงสุวรรณ 19/07/2566
1331 นาย สุริยา  อรุณเมือง 05/03/2566
1332 น.ส. สุรีรัตน ์ หยวกจังหรีด 13/04/2566
1333 น.ส. สุวพิชญ์  ฉัตรอริยรัตน์ 16/12/2566
1334 นาย สุวรรณ  พูลสวัสด์ิ 29/09/2566
1335 น.ส. สุวรรณา  ค าใส 08/03/2566
1336 นาง สุวรรณา  มีสวัสด์ิ 04/08/2566
1337 นาง สุวรรณา  เมืองโหมด 28/12/2566
1338 นาย สุวัฒน ์ เอื อวิเศษวงศ์ 10/06/2566
1339 นาย สุวิทย์  ใจทะวงค์ 02/07/2566
1340 นาย สุวิทย์  เชาวนว์ัฒนา 29/07/2566
1341 นาย สุวิทย์  ศุภสิทธิสัมฤทธิ์ 22/11/2566
1342 น.ส. สุวิมล  ค ากันยา 27/10/2566
1343 น.ส. สุวิมล  จุรีรัตนวนชิ 26/05/2566
1344 นาย เสกสรร  แสงอรุณ 01/12/2566
1345 นาย เสกสรรค์  บญุชู 20/12/2566
1346 นาย เสกสรรค์  ม่วงศรี 01/12/2566
1347 นาย เสกสันต์  แสงทองค า 30/04/2566
1348 นาย เสนห่ ์ เกิดบ ารุง 24/11/2566
1349 นาย เสริม  ม่วงงาม 09/11/2566
1350 นาย เสริมศักด์ิ  ซ้ายบรรณ 27/12/2566
1351 น.ส. เสาร์วารัก  ใหม่ผึ ง 15/11/2566
1352 น.ส. เสาวนยี์  อภรัิกษ์ธนวงศ์ 16/12/2566
1353 น.ส. เสาวลักษณ์  ศักด์ิแสน 19/05/2566
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1354 น.ส. แสงจันทร์  บญุชัย 13/12/2566
1355 น.ส. โสภณ  แจ่มจันทร์ 23/11/2566
1356 นาย โสภณ  ตั งผดุงสุขสม 13/12/2566
1357 นาย โสภณ  ฟุ้งกล่ินส่ง 20/12/2566
1358 น.ส. หงษ์หยก  ธรรมธารทอง 02/03/2566
1359 น.ส. หทัยกาญจน ์ บวรสุทธิวงศ์ 04/11/2566
1360 น.ส. หทัยรัตน ์ กรชุติปภา 12/11/2566
1361 น.ส. หทัยรัตน ์ เกตานนท์ 18/08/2566
1362 น.ส. หฤทัย  ปิน่ทอง 01/10/2566
1363 นาย หสันยั  นรเทพ 05/11/2566
1364 นาย องอาจ  ตันจีย์บนุย์ 07/12/2566
1365 น.ส. อณัศยา  สุภคัพาณิชย์กุล 05/11/2566
1366 นาง อณี  ธุระภารพิสัย 21/01/2566
1367 นาย อณุวัตร  ศรีธนมูาศ 17/06/2566
1368 น.ส. อโณทัย  มนต์ทิพย์ 16/12/2566
1369 นาย อดิศร  สุดใจนาค 29/04/2566
1370 นาย อดิศักด์ิ  ชัยศรี 03/08/2566
1371 นาย อดิศักด์ิ  ทิพย์จ านงค์ 01/09/2566
1372 นาย อดิศักด์ิ  สุนทรปกาสิต 06/12/2566
1373 นาย อดิษร  จัตุรัส 25/06/2566
1374 นาย อดุลย์  หวังสวา 07/12/2566
1375 นาย อธิปพัฒน ์ ภคัโชตนธ์นนิ 30/11/2566
1376 นาย อธิภทัร  ฮ่ันสกุล 27/02/2566
1377 นาย อธิวัชร  บญุศิริ 17/12/2566
1378 นาย อธิวัฒน ์ ชุ่มเสนา 27/09/2566
1379 น.ส. อธิศนนัท์  ธงเสนามนตรี 29/12/2566
1380 นาย อนวัช  ศานติกุล 06/12/2566
1381 น.ส. อนัญญา  วิกุลจรูญเดช 21/09/2566
1382 น.ส. อนัญญา  อมรจตุรพร 10/02/2566
1383 น.ส. อนัญญา  อินทร์ชูกุล 29/07/2566
1384 นาย อนัถ  สีแจ้ง 29/04/2566
1385 นาย อนันต์  กาญจนวิสูตร 23/12/2566
1386 นาย อนันต์  ทินะพงศ์ 13/10/2566
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1387 นาย อนันต์  ประดับมุข 27/12/2566
1388 นาย อนันต์  ฤติตานนท์ 17/06/2566
1389 นาย อนันต์  สินธวานวุัฒน์ 15/12/2566
1390 นาย อนันทชัย  ค าหว้ยแย้ 29/06/2566
1391 นาย อนุชา  ขวัญสังข์ 19/08/2566
1392 นาย อนุชา  วิชิตจิตรกุล 23/12/2566
1393 นาย อนุชาติ  นชุพุ่ม 13/12/2566
1394 นาย อนุชิต  พัดช่ืน 04/10/2566
1395 ว่าท่ี ร.ต. อนุพงศ์  สุรินทรานนท์ 29/01/2566
1396 นาย อนุวัต  ทองชู 29/01/2566
1397 นาย อนุวัติ  บรูณ์เจริญ 20/08/2566
1398 น.ส. อภชิญา  โกแสนตอ 18/05/2566
1399 นาย อภชิาติ  สุวรรณสิทธิ์ 07/12/2566
1400 นาย อภเิดช  ดุษฎธีรรมโชติ 07/12/2566
1401 น.ส. อภริดี  อ านวยพร 25/05/2566
1402 นาย อภรัิกษ์  สิทธิสอน 30/11/2566
1403 นาย อภวิัฒน์  ศักด์ิอุดมวัฒโน 21/04/2566
1404 นาย อภสิิทธิ์  จูโพธิ์แก้ว 29/12/2566
1405 นาย อมร  แมจิตต์ 20/12/2566
1406 น.ส. อมรรัตน ์ ฝามงคล 17/05/2566
1407 นาย อมรศักด์ิ    เกียรติมณีโชติ 30/11/2566
1408 น.ส. อมลรุจีวงศ์  สุนทรกิจประไพ 10/11/2566
1409 น.ส. อรกัญญา  อุมรชาติ 23/02/2566
1410 นาย อรชุน  ศุขพร 22/01/2566
1411 นาง อรทัย  ขันตี 23/11/2566
1412 นาง อรทัย  หาญพละ 01/04/2566
1413 น.ส. อรนชุ  เอี่ยมสะอาด 17/11/2566
1414 นาย อรรณพ  วิวัฒนก์มลวัฒน์ 06/12/2566
1415 นาย อรรถเกียรติ  สายสุวรรณ์ 27/01/2566
1416 นาย อรรถพล  ตาจันทร์ดี 28/07/2566
1417 นาย อรรถพล  พูลแก้ว 20/12/2566
1418 ว่าท่ี ร.ต. อรรถสิทธิ์  ประเสริฐผาติสุข 29/09/2566
1419 น.ส. อรวรรณ  คงทอง 11/03/2566
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1420 น.ส. อรวรรณ  พันนาเคน 13/02/2566
1421 นาง อรวรรณ  สาทรกิจ 01/11/2566
1422 น.ส. อรวรรณ  แสนใจ 28/04/2566
1423 น.ส. อรวรรณ  อาศัยสุข 16/11/2566
1424 น.ส. อรัญญา  พลอยเลี ยง 28/12/2566
1425 นาย อริยพล  ผลเอกประดิษฐ์ 22/12/2566
1426 นาง อริยาภรณ์  สิริโพธินนัท์ 18/05/2566
1427 นาง อริสา  กออินทรศักด์ิ 17/05/2566
1428 น.ส. อรุจี  ศิโรดม 20/10/2566
1429 น.ส. อรุณี  สุโขธนงั 21/10/2566
1430 นาย อลงกรณ์  แซ่ลี 17/06/2566
1431 น.ส. อลิสรา  เจริญสุข 09/03/2566
1432 นาย อัครเดช  งามมีศรี 08/12/2566
1433 นาย อัครเดช  จันทร์แจ่มใส 17/02/2566
1434 นาย อัครเดช  ดลเสมอ 18/10/2566
1435 นาย อัครเดช  โพธิจันทร์ 04/06/2566
1436 นาย อัครพล  ช่ืนถาวร 16/12/2566
1437 น.ส. อังคณา  ชัยชูวิทย์ 12/01/2566
1438 น.ส. อังคนา  บญุสุขา 14/12/2566
1439 น.ส. อัจฉรา  ทองใหญ่ 20/07/2566
1440 น.ส. อัจฉรา  อยู่หว่าง 14/12/2566
1441 นาย อัญชนะ  วิทยาอุดมพันธ์ 28/04/2566
1442 นาง อัญชลี  กมลศิลป์ 17/02/2566
1443 นาย อัญเชิญ  พินธุ์ทอง 29/11/2566
1444 น.ส. อัญญารัตน ์ ไพเราะ 30/11/2566
1445 น.ส. อันนา  ฉัตรมงคลพร 22/11/2566
1446 น.ส. อัมพร  กมลชัยวานชิ 26/08/2566
1447 น.ส. อัมพร  ดีเสมอ 13/12/2566
1448 น.ส. อัมรา  ยอดรัก 19/05/2566
1449 นาย อานตุ  ดามันซาบดีีน 01/12/2566
1450 นาย อานภุาพ  แสนค า 27/08/2566
1451 น.ส. อาภสัสร  มงคลหงษ์ 14/04/2566
1452 น.ส. อาภากร  นเิวศวิวัฒน์ 02/02/2566
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1453 นาง อารยา  ปญัญาวรรณ 23/12/2566
1454 น.ส. อารยา  สันทัด 19/02/2566
1455 นาง อารีย์  สินสุขประเสริฐ 29/12/2566
1456 นาง อารีรักษ์  มะวา 02/09/2566
1457 น.ส. อารีรัตน ์ พงษ์กัณฑา 29/12/2566
1458 นาย อ านวย  คุ้มภยัเพื่อน 29/12/2566
1459 น.ส. อ านวย  สุขแสง 25/02/2566
1460 นาย อ านาจ  เพชรเย็น 06/12/2566
1461 นาย อ านาจ  อ่ าเอี่ยม 16/08/2566
1462 น.ส. อ าพรพันธ์  เต็งมณี 03/03/2566
1463 นาย อิทธิ์ณณัฎฐ์  ก้อนแก้ว 09/06/2566
1464 นาย อิทธิพล  พรายงาม 02/07/2566
1465 นาย อิทธิพัทธ์  สมญาธชรักษ์ 02/12/2566
1466 น.ส. อินทิรา  พรหมมาก 23/06/2566
1467 นาย อิศรพงษ์  โพธิ์ขาว 16/12/2566
1468 นาย อิสระพงศ์  สุกปล่ัง 16/02/2566
1469 นาย อุดม  เหล่าทองสาร 13/12/2566
1470 นาย อุดร  อินอ่อน 22/11/2566
1471 นาย อุทัย  สุโพภาค 23/07/2566
1472 นาย อุทัย  สูงกระโทก 25/02/2566
1473 น.ส. อุทัยณิชา  เรืองไทย 16/08/2566
1474 น.ส. อุทุมพร  ปรูณะสุคนธ์ 08/12/2566
1475 นาง อุบลรัตน ์ สงอุปการ 10/06/2566
1476 นาย อุปถัมภ ์ ศรีแพง 19/05/2566
1477 น.ส. อุรชา  ประสิทธิเกตุ 30/09/2566
1478 นาย อุรุพงษ์  มาแจ้ง 04/03/2566
1479 นาย อุไร  ยันสูงเนิน 29/12/2566
1480 น.ส. อุไรรัตน ์ กานู 14/12/2566
1481 น.ส. อุไรวรรณ  สมญารักษ์ 02/12/2566
1482 นาง อุษา  สังข์ทอง 17/12/2566
1483 น.ส. อุษา  หุน่บวัทอง 06/12/2566
1484 นาย อู่ทอง  กาญจนสุระกิจ 14/12/2566
1485 นาย เอกชัย   สว่างเวียง 29/12/2566



ขอ้มลูผู้ปฏบิัตงิานเก่ียวกับการออกของที่ครบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566

ล าดบั วันที่ครบก าหนดชือ่-นามสกุล

1486 นาย เอกชัย  เทศโมลี 01/06/2566
1487 นาย เอกชัย  บรุกสิกร 02/03/2566
1488 นาย เอกราช  เพชรเย็น 06/12/2566
1489 นาย เอกรินทร์  พรหมณี 17/11/2566
1490 นาย เอกวัฒน ์ ศรีวิโรจน์ 20/12/2566
1491 นาย เอกสิทธิ์  ผดุงศักด์ิวงศ์ 22/09/2566
1492 นาย เอกสิทธิ์  เหมือนวงษ์ 19/10/2566
1493 นาย เอนก  ไตรอุโภค 09/09/2566
1494 นาย เอนก  ทวีสุข 23/11/2566
1495 นาย เอนก  ทองเอี่ยม 28/10/2566
1496 น.ส. เอมอร  จ าปา 27/10/2566
1497 น.ส. เอื อมพร  พันธุ์ดี 09/09/2566
1498 น.ส. เอื อมพร  พูนกระโทก 29/11/2566
1499 นาย โอรส  อินทรครรชิต 28/12/2566
1500 น.ส. อรัญญา พลอยเลี ยง 28/12/2566
1501 นาย อริยพล ผลเอกประดิษฐ์ 22/12/2566
1502 นาง อริยาภรณ์ สิริโพธินนัท์ 18/5/2566
1503 นาง อริสา กออินทรศักด์ิ 17/5/2566
1504 น.ส. อรุจี ศิโรดม 20/10/2566
1505 น.ส. อรุณี สุโขธนงั 21/10/2566
1506 นาย อลงกรณ์ แซ่ลี 17/6/2566
1507 น.ส. อลิสรา เจริญสุข 9/3/2566
1508 นาย อัครเดช งามมีศรี 8/12/2566
1509 นาย อัครเดช จันทร์แจ่มใส 17/2/2566
1510 นาย อัครเดช ดลเสมอ 18/10/2566
1511 นาย อัครเดช โพธิจันทร์ 4/6/2566
1512 นาย อัครพล ช่ืนถาวร 16/12/2566
1513 น.ส. อังคณา ชัยชูวิทย์ 12/1/2566
1514 น.ส. อังคนา บญุสุขา 14/12/2566
1515 น.ส. อัจฉรา ทองใหญ่ 20/7/2566
1516 น.ส. อัจฉรา อยู่หว่าง 14/12/2566
1517 นาย อัญชนะ วิทยาอุดมพันธ์ 28/4/2566
1518 นาง อัญชลี กมลศิลป์ 17/2/2566
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ล าดบั วันที่ครบก าหนดชือ่-นามสกุล

1519 นาย อัญเชิญ พินธุ์ทอง 29/11/2566
1520 น.ส. อัญญารัตน ์ไพเราะ 30/11/2566
1521 น.ส. อันนา ฉัตรมงคลพร 22/11/2566
1522 น.ส. อัมพร กมลชัยวานชิ 26/8/2566
1523 น.ส. อัมพร ดีเสมอ 13/12/2566
1524 น.ส. อัมรา ยอดรัก 19/5/2566
1525 นาย อานตุ ดามันซาบดีีน 1/12/2566
1526 นาย อานภุาพ แสนค า 27/8/2566
1527 น.ส. อาภสัสร มงคลหงษ์ 14/4/2566
1528 น.ส. อาภากร นเิวศวิวัฒน์ 2/2/2566
1529 นาง อารยา ปญัญาวรรณ 23/12/2566
1530 น.ส. อารยา สันทัด 19/2/2566
1531 น.ส. อารี ภทัรวิมล 5/1/2566
1532 นาง อารีย์ สินสุขประเสริฐ 29/12/2566
1533 นาง อารีรักษ์ มะวา 2/9/2566
1534 น.ส. อารีรัตน ์พงษ์กัณฑา 29/12/2566
1535 นาย อ านวย คุ้มภยัเพื่อน 29/12/2566
1536 น.ส. อ านวย สุขแสง 25/2/2566
1537 นาย อ านาจ เพชรเย็น 6/12/2566
1538 นาย อ านาจ อ่ าเอี่ยม 16/8/2566
1539 น.ส. อ าพรพันธ์ เต็งมณี 3/3/2566
1540 นาย อิทธิ์ณณัฎฐ์ ก้อนแก้ว 9/6/2566
1541 นาย อิทธิพล พรายงาม 2/7/2566
1542 นาย อิทธิพัทธ์ สมญาธชรักษ์ 2/12/2566
1543 น.ส. อินทิรา พรหมมาก 23/6/2566
1544 นาย อิศรพงษ์ โพธิ์ขาว 16/12/2566
1545 นาย อิสระพงศ์ สุกปล่ัง 16/2/2566
1546 นาย อุดม เหล่าทองสาร 13/12/2566
1547 นาย อุดร อินอ่อน 22/11/2566
1548 นาย อุทัย สุโพภาค 23/7/2566
1549 นาย อุทัย สูงกระโทก 25/2/2566
1550 น.ส. อุทัยณิชา เรืองไทย 16/8/2566
1551 น.ส. อุทุมพร ปรูณะสุคนธ์ 8/12/2566
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1552 นาง อุบลรัตน ์สงอุปการ 10/6/2566
1553 นาย อุปถัมภ ์ศรีแพง 19/5/2566
1554 น.ส. อุรชา ประสิทธิเกตุ 30/9/2566
1555 นาย อุรุพงษ์ มาแจ้ง 4/3/2566
1556 นาย อุไร ยันสูงเนนิ 29/12/2566
1557 น.ส. อุไรรัตน ์กานู 14/12/2566
1558 น.ส. อุไรวรรณ สมญารักษ์ 2/12/2566
1559 นาง อุษา สังข์ทอง 17/12/2566
1560 น.ส. อุษา หุน่บวัทอง 6/12/2566
1561 นาย อู่ทอง กาญจนสุระกิจ 14/12/2566
1562 นาย เอกชัย  สว่างเวียง 29/12/2566
1563 นาย เอกชัย เทศโมลี 1/6/2566
1564 นาย เอกชัย บรุกสิกร 2/3/2566
1565 นาย เอกราช เพชรเย็น 6/12/2566
1566 นาย เอกรินทร์ พรหมณี 17/11/2566
1567 นาย เอกวัฒน ์ศรีวิโรจน์ 20/12/2566
1568 นาย เอกสิทธิ์ ผดุงศักด์ิวงศ์ 22/9/2566
1569 นาย เอกสิทธิ์ เหมือนวงษ์ 19/10/2566
1570 นาย เอนก ไตรอุโภค 9/9/2566
1571 นาย เอนก ทวีสุข 23/11/2566
1572 นาย เอนก ทองเอี่ยม 28/10/2566
1573 น.ส. เอมอร จ าปา 27/10/2566
1574 น.ส. เอื อมพร พันธุ์ดี 9/9/2566
1575 น.ส. เอื อมพร พูนกระโทก 29/11/2566
1576 นาย โอรส อินทรครรชิต 28/12/2566


