
 
 
 
 

ประกาศองค�การสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
เร่ือง รายช่ือผู!มีสิทธิสอบข!อเขียน 
................................................... 

 

   ตามท่ีองค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเป)นพนักงาน นั้น 
   องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยฝ+ายทรัพยากรบุคคล จึงขอ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ พร อมประกาศรายชื่อผู เข ารับการสอบข อเขียน 
ดังต�อไปนี้  
  ก) วัน เวลา และสถานท่ีสอบ 
   ๑) ให ผู สมัครสอบเข าสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู ความสามารถท่ัวไปและความรู 
ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ข อเขียน) โดยแบ�งการสอบออกเป)น ๓ วิชา คือ วิชาท่ี ๑ ความรู ความสามารถ
ท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน) วิชาท่ี ๒ ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) วิชาท่ี ๓ ความรู 
ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ผู เข าสอบต องผ�านท้ัง ๓ วิชา โดยต องได คะแนน             
ไม� ตํ่ากว�าร อยละ ๕๐ ท้ัง ๓ วิชา ก�อน จึงจะมีสิทธิเข าสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
(สัมภาษณ�)  
   ๒) ให ผู สมัครสอบเข าสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู ความสามารถท่ัวไปและความรู 
ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง (ข อเขียน) ในวันอาทิตย�ท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.        
ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี รายละเอียดกําหนดการสอบข อเขียน รายชื่อผู เข ารับการสอบข อเขียน 
เลขประจําตัวสอบ ตําแหน�งท่ีสมัครสอบ ห องสอบ แนบท ายประกาศนี้          
  ข) ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
   ๑) การสอบแข�งขัน จะใช วิธีสอบข อเขียน และสอบสัมภาษณ� ท้ังนี้ให ผู เข าสอบ
ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบ ตามท่ีกําหนด  
   ๒) ให ผู เข าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
       ๒.๑) แต�งกายให สุภาพเรียบร อย และไม�สวมรองเท าแตะฟองน้ํา  
        ๒.๒) เป)นหน าท่ีของผู เข าสอบท่ีจะต องทราบกําหนด วัน เวลา สถานท่ีสอบ และ
ห องสอบ และจะต องเข าห องสอบตามวัน เวลา และสถานท่ีสอบท่ีกําหนดไว  
       ๒.๓) ผู เข าสอบต องนําบัตรประจําตัวสอบ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวข าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ าหน าท่ีของรัฐ หรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให  ซ่ึงมีรูปถ�ายและมี
เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท�านั้น (ฉบับจริง) หากไม�มีบัตรดังกล�าวแสดงตนในการเข าสอบ 
จะไม�อนุญาตให เข าสอบ 

 /๒.๔) การสอบข อเขียน… 



-๒- 
    ๒.๔) การสอบข อเขียน 
     ๒.๔.๑) ผู เข าสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบก�อนเวลาเริ่มสอบ แต�จะเข าบริเวณ
ห องสอบได ก็ต�อเม่ือได รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ าหน าท่ีคุมสอบ ผู ท่ีไม�มีส�วนเก่ียวข องกับการสอบ            
ในครั้งนี้ไม�อนุญาตให เข ามาในบริเวณหน าห องสอบ  
    ๒.๔.๒) ผู เข าสอบท่ีไปถึงห องสอบหลังเวลา ๐๙.๔๕ น. ไปแล ว จะไม�
อนุญาตให เข าห องสอบ 
     ๒.๔.๓) ผู เข าสอบจะต องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและแถวสอบท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบกําหนดให  ผู ใดนั่งสอบผิดท่ี หรือผิดแถวสอบ จะไม�ได รับการตรวจให คะแนน 
     ๒.๔.๔) ผู เข าสอบจะต องเชื่อฟMงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของ
คณะกรรมการ หรือเจ าหน าท่ีคุมสอบอย�างเคร�งครัด 
    ๒.๔.๕) ผู เข าสอบต องจัดเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ หรือน้ํายาลบคําผิด
ไปใช ในการทําข อสอบ และจะต องใช กระดาษคําตอบท่ีจัดไว ให โดยเฉพาะเท�านั้น  
    ๒.๔.๖) ห ามนําสิ่งของ หรืออุปกรณ�อ่ืนใด นอกเหนือจากท่ีระบุไว ตามข อ 
๒.๔.๕ เช�น เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส�ทุกชนิด โทรศัพท�เคลื่อนท่ี (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร 
กุญแจ รีโมทคอนโทรล ตํารา หนังสือ บันทึกข อความ กระเปOาสะพาย กล�องหรือกระเปOาใส�ดินสอ เครื่อง
คํานวณ อุปกรณ�ท่ีใช คํานวณได  อุปกรณ�บันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และ/หรือวัสดุอุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีส�อไป
ในทางทุจริต ท้ังนี้ หากพบว�าผู ใดนําเข าห องสอบจะถือว�าเจตนากระทําการทุจริต   
    ๒.๔.๗) เม่ืออยู�ในห องสอบขณะสอบไม�พูดหรือติดต�อกับผู เข าสอบรายอ่ืน 
หรือไม�ออกจากห องสอบเว นแต�จะได รับอนุญาตและอยู�ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ าหน าท่ีคุมสอบ 
     ๒.๔.๘) ไม�อนุญาตให ผู เข าสอบออกจากห องสอบก�อน ๑ ชั่วโมง  
     ๒.๔.๙) ห ามผู เข าสอบคัดลอกข อสอบ หรือนําแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ�ทุกชนิดท่ีใช ในการสอบออกจากห องสอบ เว นแต�อุปกรณ�ท่ีผู เข าสอบเตรียมมาเพ่ือใช ใน
การสอบ เช�น ปากกา ดินสอ ยางลบ เป)นต น 
    ๒.๔.๑๐) เม่ือหมดเวลา และกรรมการหรือเจ าหน าท่ีคุมสอบสั่งให หยุด      
ทําข อสอบ ผู เข าสอบต องหยุดทันที  
  กรณีท่ีผู ใดไม�ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบครั้งนี้ หรือผู ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต  
องค�การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จะไม�อนุญาตให เข าสอบ หรือให ออกจากห องสอบ หรือ
พิจารณาสั่งงดตรวจให คะแนน โดยจะยุติการสอบในครั้งนี้ และจะไม�มีสิทธิเข ารับการสมัครสอบกับทาง อ.ส.ค. 
ต�อไป รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติมได ท่ีฝ+ายทรัพยากรบุคคล โทร ๐-๓๖๙๐-๙๖๘๕ 

 

                                                                                                                                    ประกาศ ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                                                           
                                                                               นางนงลักษณ� ศรีนิล 
                                                                      หัวหน ากองบริหารทรัพยากรบุคคล 
                                                             รักษาการในตําแหน�งหัวหน าฝ+ายทรัพยากรบุคคล 



กําหนดการสอบข!อเขียน 
 

เวลา รายละเอียด 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
วิชาท่ี ๑ ความรู ความสามารถท่ัวไป 

วิชาท่ี ๒ ภาษาอังกฤษ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. วิชาท่ี ๓ ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 

 

 



ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ตําแหน�งท่ีสมัครสอบ ห�องสอบ

๑ นาย กิติศักดิ์ คุ�มแก�ว ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๑ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒ นางสาว จารีรัตน! อุ�นมั่น ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๒ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๓ นาย ธงชาติ สุริยวงค! ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๓ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๔ นางสาว นิภาพรรณ สมบูรณ!สุข ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๔ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๕ นางสาว มนัสมนต! สาลีผล ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๕ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๖ นางสาว อาภาพร นาดี ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๖ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๗ นาย สงกรานต! ประสมบูรณ! ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๗ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๘ นาย อนุวรรต ปะนา ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๘ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๙ นางสาว กนกวรรณ คํ่าอํานวยสุข ๒๐๐๐๐๐๐๐๐๙ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๐ นางสาว ชิราภรณ! บุญช�วย ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๐ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๑ นางสาว สุพัตรา แก�นมา ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๑ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๒ นางสาว รพีภัค กลั่นจันทร! ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๒ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๓ นางสาว ใบเตย ดิษยนันท! ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๓ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๔ นาย สุศิลนัย คล�ายหิรัญ ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๔ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๕ นาย ฉัตรเชาวสิโรตม! ยอดคีรี ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๕ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๖ นางสาว อรุวรรณ รักภักดี ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๖ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๗ นาย ธีรนันท! บรรจง ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๗ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๘ นาย อานนท! นามวงค! ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๘ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๑๙ นางสาว สุขุมาล อรบุตร ๒๐๐๐๐๐๐๐๑๙ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๐ นาย สุรศักดิ์ สุทธิประภา ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๐ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๑ นาย พงษ!ศิริ บุญสามารถ ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๑ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๒ นาย ภัทรพล วิวัฒนาการ ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๒ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๓ นางสาว วิไลภรณ! กลางพิมาย ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๓ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๔ นางสาว นิตยา ปนสูงเนิน ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๔ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๕ นางสาว กชามาศ ทิพย!สุบรรณ! ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๕ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๖ นาย อาทิตย! พัดด�วง ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๖ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๗ นางสาว นุชรีย! คํากรุงเก�า ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๗ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๘ นาย พลวัติ รอดเนียม ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๘ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๒๙ นางสาว อานันตภรณ! หมั่นเขตรกิจ ๒๐๐๐๐๐๐๐๒๙ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๓๐ นาย วสุวัฒน! พวงแก�ว ๒๐๐๐๐๐๐๐๓๐ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๓๑ นาย พนมพร วงศ!เชียงเพ็ง ๒๐๐๐๐๐๐๐๓๑ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๓๒ นางสาว สุจิตรา สงวนศิลป> ๒๐๐๐๐๐๐๐๓๒ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

๓๓ นาย พัฒนศิลป> รีศรีคํา ๒๐๐๐๐๐๐๐๓๓ นักวิชาการเผยแพร� ๔ ๓๒๑

 รายช่ือผู�เข�ารับการสอบข�อเขียน เลขประจําตัวสอบ ตําแหน�งท่ีสมัครสอบ ห�องสอบ

การสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อบรรจุและแต�งต้ังเป'นพนักงาน องค(การส�งเสริมกิจการโคนมแห�งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

วันอาทิตย(ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

ณ. อาคารอดิเรกสาร (อาคาร ๓) โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ตําแหน�งท่ีสมัครสอบ ห�องสอบ

๑ นางสาว ป?ทมาพร บุญชู ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๑ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒ นาย ภาณุพงศ! คําผาด ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๒ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๓ นาย ป?ญจพล เตียสกุล ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๓ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๔ นางสาว พาศิกา เตมีประเสริฐกิจ ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๔ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๕ นาย ณัฐวุฒิ นันทวิเชียร ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๕ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๖ นางสาว บุปผชาติ ประทุมมาศ ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๖ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๗ นางสาว โยษิตา กาญจนะ ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๗ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๘ นางสาว สุวิมล โพธิ์ประสิทธิ์ ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๘ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๙ นางสาว ธันวมาส กาศสนุก ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๙ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๐ นาย วีระพล ดีโป ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๐ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๑ นาย ปฏิภาน ศรีเพชร ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๑ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๒ นาย วิชัย แท�นรัตน! ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๒ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๓ นาย ฐาปนา จันกัน ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๓ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๔ นางสาว ณัฏฐธิดา อุปลา ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๔ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๕ นาย ธันวา กลิ่นสกุล ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๕ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๖ นาย วีรยุทธ วงค!วัน ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๖ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๗ นาย ป?ณณธร ฤทธิโต ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๗ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๘ นาย นิธิคุณ รัตนีทู ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๘ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๑๙ นาย กัมปนาท กิตติวงศ!ตระกูล ๑๐๐๐๐๐๐๐๑๙ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๐ นาย ปานะพงศ! เจือจันทร! ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๐ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๑ นาย นัฐพล สมนา ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๑ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๒ ว�าท่ีร�อยตรี พรชัย นันตา ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๒ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๓ นาย อมรชัย หาญพาณิชย!พันธ! ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๓ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๔ นางสาว ปุญญิศา ศรียาบ ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๔ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๕ นาย ณัฐชนนท! ใหม�หลวงกาศ ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๕ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๖ นาย กิตติพงศ! งามวงศ!น�อย ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๖ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๗ นาย จิระวิช จําลองศุภลักษณ! ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๗ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๘ นางสาว ณัฐพร ลีมา ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๘ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๒๙ นาย ชัชชัย ฆังคะจิตร ๑๐๐๐๐๐๐๐๒๙ วิศวกร ๔ ๓๒๒

๓๐ นาย นรรัตน! อธิยะ ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๐ วิศวกร ๔ ๓๒๒
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวสอบ ตําแหน�งท่ีสมัครสอบ ห�องสอบ

๑ นาย ณัฐวัตร คงขันธ! ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๑ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒ นาย เชาว!ลิต พันธ!สังข! ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๒ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๓ นาย กิตติ เอ้ือดํารงสิริ ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๓ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๔ นาย นิรันดร! โตบุญล�อม ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๔ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๕ นาย ชาติชาย ธนาทักษ! ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๕ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๖ นาย ธัญวิชญ! แก�วอุภัย ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๖ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๗ นาย อภิรักษ! เทิดพุทธคุณ ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๗ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๘ นาย พีระพงษ! จันทร!ชูกลิ่น ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๘ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๙ นาย ชาคริต เอ๊ียวชัยพร ๑๐๐๐๐๐๐๐๓๙ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๐ นาย ฐาปนันท! สละชีพ ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๐ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๑ นาย ปGยณัฐ สัตย!จริง ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๑ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๒ นาย ณัฐ พุทธพงศ!วิไล ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๒ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๓ นาย พิชิตชัย พฤกษา ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๓ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๔ ว�าท่ีร�อยตรี ดุษฎี วงษ!หล�า ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๔ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๕ นาย ณรงค! เกษสําอาง ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๕ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๖ นาย ธนิสร แพวิเศษ ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๖ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๗ นาย กฤตบุญ ชุ�มปุก ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๗ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๘ นาย พรชัย ศรีสังสิทธิสันติ ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๘ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๑๙ นาย ปริญญา ณ วันจันทร! ๑๐๐๐๐๐๐๐๔๙ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๐ นาย ไพศาล สุขสด ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๐ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๑ นาย นิพนธ! จุ�ยศิริ ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๑ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๒ นาย ชลดรงค! กันภัย ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๒ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๓ นาย พฤหัส ชาปาน ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๓ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๔ นางสาว กิตติทัศน! วงศ!ต�อม ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๔ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๕ นาย สุริยน แห�หล�า ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๕ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๖ นาย ธีระพล ฤทธิศาสตร! ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๖ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๗ นาย นรภัทร บัติสูงเนิน ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๗ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๘ นาย พิสิฐ หอมเชย ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๘ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๒๙ นางสาว กิตติยาพร พงค!พีระ ๑๐๐๐๐๐๐๐๕๙ วิศวกร ๔ ๓๒๓

๓๐ นาย ณัฐพล ศิลปชัย ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๐ วิศวกร ๔ ๓๒๓
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๑ นางสาว มณีรัตน! ธนบัตร ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๑ วิศวกร ๔ ๓๒๗

๒ นาย กิตติพัฒน! เหมจินดา ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๒ วิศวกร ๔ ๓๒๗

๓ นางสาว กานต!พิชชา คําสม ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๓ วิศวกร ๔ ๓๒๗

๔ นาย อัศจรรย! ช�างทอง ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๔ วิศวกร ๔ ๓๒๗

๕ นาย ณัฐพงษ! นาควงษ!วาลย! ๑๐๐๐๐๐๐๐๖๕ วิศวกร ๔ ๓๒๗

๖ นาย บรรยง ผุดผาย ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๑ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๗ นางสาว จิตรอารีย! ใจจริงดี ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๒ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๘ นาย ศิริพงษ! วงเวียน ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๓ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๙ นางสาว ป?ฑมา บุญเนตร ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๔ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๐ นาย ณรงค! เปJงเส�า ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๕ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๑ นาย สุธิพงษ! อุตเสนา ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๖ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๒ นาย อภิวิชญ! โศจิรัตน!กุลเดช ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๗ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๓ นาย สะอาด น�อยเจริญ ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๘ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๔ นาย ขวัญชัย ลพพึ่งชู ๓๐๐๐๐๐๐๐๐๙ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๕ นาย สุทัศน! ศศิศรี ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๐ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๖ นาย อภิภู ธิตะป?น ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๑ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๗ นางสาว กนกทิพย! หอมสุคนธ! ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๒ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๘ นาย อุดมการณ! ยุทธชุม ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๓ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๑๙ นางสาว จุฑารักษ! กิติยานุภาพ ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๔ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๐ นางสาว นวลนภา พุ�มพันธ! ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๕ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๑ นาย อรรถพล บัวหอม ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๖ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๒ นาย คีรีมาศ โพธิ์โตนด ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๗ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๓ นางสาว ปาริชาติ แซ�คํา ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๘ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๔ นางสาว อนง ถนอมทรัพย! ๓๐๐๐๐๐๐๐๑๙ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๕ นางสาว ธชา พงษ!พานิชย! ๓๐๐๐๐๐๐๐๒๐ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๖ นางสาว นิพารัตน! ทมินทร ๓๐๐๐๐๐๐๐๒๑ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๗ นาย อัสนี ดอนนางพา ๓๐๐๐๐๐๐๐๒๒ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๘ นางสาว พิมพ!ภา โรจนวิภาต ๓๐๐๐๐๐๐๐๒๓ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๒๙ นางสาว กัญญา พงษ!แดง ๓๐๐๐๐๐๐๐๒๔ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗

๓๐ นาย พีระวัฒน! นวนเพ็ง ๓๐๐๐๐๐๐๐๒๕ เจ�าพนักงานเกษตร ๓ ๓๒๗
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