
1 นายเนียม  บตุรเลก็ เกษียณ 6950 น.ส.อริยา  บตุรเลก็ 2,200

2 นายสุวรรณ  บรัูมย์ สรจ.บซ 2252 น.ส.วนิตา  บรัูมย์ 2,200

3 นางภณิดา  เจนกลุนิษฐ์ โยธา 9730 น.ส.ชญา  เจนกลุนิษฐ์ 2,200

4 นายล าพอง  สาคีรี สบท.ล าปลายมาศ 11212 นายพีรวสั   สาคีรี 2,200

5 นายพงษศ์กัด์ิ  คิดตะเสน ผปด.1 4505 น.ส.พิมวา  คิดตะเสน 2,200

6 นายทนงศกัด์ิ  ตั้งในธรรมกมล ทรัพยากรบคุคล 9100 น.ส.ณชัชา  ตั้งในธรรมกมล 2,200

7 นายพรณรงค ์ วงษโ์ชติ สดร.ธน 8221 นายอภิรักษ ์ วงษโ์ชติ 2,200

8 นายสมชยั  โลมาบตุร สดร.อด. 1821 น.ส.ชลิดา  โลมาบตุร 2,200

9 น.ส.รุ่งอรุณ  บญุเรือง โยธา 9691 น.ส.ภทัร  ควรสนอง 2,200

10 นายถวิล  จนัทร์วงศ์ สรพ.ชพ 479 น.ส.ณฐัชยา  จนัทร์วงศ์ 2,200

11 นายประกอบ  ศรีไสล เดินรถ 6767 น.ส.กวินทิพย ์ ศรีไสล 2,200

12 นางชมพนุูท  สติใหม่ เดินรถ 11832 น.ส.วรณนั  สติใหม่ 2,200

13 นายส าราญ  ประค า สรจ.บซ 574 น.ส.ชนิกานต ์ ประค า 2,200

14 นางฉตัรลดา  ชยัทอง แพทย์ 8166 น.ส.กนัตยา  ชยัทอง 2,200

15 นายชาญวิทย ์ พิพธัธญักลุ เดินรถ 6064 น.ส.ญาณิศา  พิพธัธญักลุ 2,200

16 นายวสนัต ์ เรืองง้ิว สรจ.บซ 9313 นายนนทกร  เรืองง้ิว 2,200

17 นายชรินทร์  พวงวาสนา สรจ.บซ 7150 น.ส.ชลญัลกัษณ์  พวงวาสนา 2,200

18 นายชชัชยั   ป่ินมณี สรง.อด 10127 น.ส.ปวนัรัตน ์  ป่ินมณี 2,200

19 นายธีระพล   เกษรินทร์ สรจ.ลป 7266 นายภูธเนศ   เกษรินทร์ 2,200

20 นายมาโนช   ศิวพรตระกลูชยั สรจ.ลป. 1167 น.ส.สุรีรัตน ์ ศิวพรตระกลูชยั 2,200

21 นายสรวิชญ ์  รอ ณ รัง ษี อาณติัสญัญาณ 7316 น.ส.ปิยวรรณ  รอ ณ รัง ษี 2,200

22 นายมงคล  วงษส์ายตา สรจ.รส 10585 นายภูรินทร์   วงษส์ายตา 2,200

23 นายช านาญ   อินเจริญ สรจ.บซ 1611 น.ส.วนัสุข  อินเจริญ 2,200

24 นายวิปเชษฐ   สร้อยเกลียว โยธา 8323 น.ส.วริษา   สร้อยเกลียว 2,200

25 นายยทุธนา  เช้ือสีดา สรพ.กค 2719 น.ส.วิรากานต ์  เช้ือสีดา 2,200

26 นางสุดาพร   เคนใบ โยธา 10867 น.ส.สสิธร   เคนใบ 2,200

27 นายศกัดา   เหลาทอง บริหาร 4627 น.ส.นิสากร   เหลาทอง 2,200
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28 นางประวาลย ์  กาลคลอด ช่างกล 10622 น.ส.จนัทร์ทิพย ์  กาลคลอด 2,200

29 นายส าเริง   แกว้สุข สบน.ตท 3372 น.ส.จิตรโสภา  แกว้สุข 2,200

30 นายสาโรจน ์ ค  าเปลว ช่างกล 8078 น.ส.ปนดัดา  ค  าเปลว 2,200

31 นายขจรศกัด์ิ  ชูติวงษ์ สรจ.บซ 3518 น.ส.ณภทัร   ชูติวงษ์ 2,200

32 นายสมศกัด์ิ  กมลเศวตวงศ์ สรพ.ชพ 377 น.ส.นนัทสิ์นี  กมลเศวตวงศ์ 2,200

33 นายพิน  ไหมแกว้ ผปด.4 9154 น.ส.สุดารัตน ์  ไหมแกว้ 2,200

34 นายพิน  อณัฑยานนท์ ผปด.4 5630 น.ส.อนัธิกา  อณัฑยานนท์ 2,200

35 นายสุรจิต  โชติอรรคณิต สดร.หใ 1541 นายศิรสิทธ์ิ  โชติอรรคณิต 2,200

36 นายวิโรจน ์  โอชาอมัพวนั สบน.หใ 7866 น.ส.ปวีณนุช   โอชาอมัพวนั 2,200

37 นายวนัชยั  บญุฤทธ์ิ การเงิน 6903 นายเฉลิมชยั  บญุฤทธ์ิ 2,200

38 นายดนยั  ค  าเสนาะ สรจ.รส. 1877 น.ส.ชนกนนัท ์  ค  าเสนาะ 2,200
39 นางอนงคน์าฎ  แสงสถิตย์ การเงินบญัชี 10618 น.ส.กลัยรัตน ์  แสงสถิตย์ 2,200
40 นายวาณิชย ์  ฤทธ์ิสมคัร สรจ.หใ 6626 นายอดิเทพ  ฤทธ์ิสมคัร 2,200
41 นายพิศิษฐ ์ พิเนตรโชติ สรพ.กค 6923 น.ส.อภิญญดา  พิเนตรโชติ 2,200
42 นายธีรยทุธ   จนัทร์ดวง สซร.กท 9791 นายสุทธิภทัร  จนัทร์ดวง 2,200
43 นายประทีป  อ่ิมเอิบ สรจ.อด 432 นายไชยฤทธิ  อ่ิมเอิบ 2,200
44 นายนิทศัน ์  อ่อนน่วม สรจ.บซ 8875 น.ส.อภสร  อ่อนน่วม 2,200
45 นายสมชาย  พรมพิชยั สดร.ชพ S0108 น.ส.อรอนงค ์  พรมพิชยั 2,200
46 นายธีรวุฒิ  ลอยศกัด์ิ ผปด.3 10007 น.ส.ธญัลกัษณ์  ลอยศกัด์ิ 2,200
47 นายประจวบ  หม่ืนอาษา สรจ.อด 3250 น.ส.ภณัฑิรา   หม่ืนอาษา 2,200
48 นายสุนทร  จงมอบกลาง ผปด.3 3252 น.ส.สุภาวดี   จงมอบกลาง 2,200
49 นายศุภวิชญ ์  สินทวี สดร.ทส. 10897 นายกฤติภูมิ  สินทวี 2,200
50 นายชยัพงค ์ เกิดเอ่ียม ช่างกล 6297 นายธีรพงษ ์  เกิดเอ่ียม 2,200
51 นายหสัสุรินทร์  อยัวรรณ์ ผปด.1 1284 นายพรพฒัน ์  อยัวรรณ์ 2,200
52 นายอนุสิทธ์ิ  สุวรรณศร สรจ.ทส 11203 นายณภฒัร์   สุวรรณศร 2,200
53 นายด ารงค ์ กล่ินด่านกลาง สดร.รส 10261 น.ส.วรางคณา   กล่ินด่านกลาง 2,200
54 นายกิตติกลุ  ใจงูเหลือม สรจ.รส 348 น.ส.จิดาภา  ใจงูเหลือม 2,200
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55 นายสุระชยั   บญุเลิศ สรจ.ทส 4806 น.ส.จรรยพร   บญุเลิศ 2,200
56 นายวชัรชยั  ภูม่ิงเดือน ช่างกล 3124 นายยทุธนา  ภูม่ิงเดือน 2,200
57 นายนิกรณ์  รามนาถ์ สรจ.ทส 2412 นายรัชชานนท ์  รามนาถ์ 2,200
58 นายปิยะ  ทองรอด สดร.ทส. 3507 น.ส.อคัรชา  ทองรอด 2,200
59 นายฤทธิเดช   รอดศรี สดร.ทส. 2647 น.ส.ทกัษิณา   รอดศรี 2,200
60 นายสถิตย ์ ทนสงผล โยธา 7900 นายสุปรีดี  ทนสงผล 2,200
61 นายเตธสั   แดขนุทด สรจ.ทส 1889 นายชนพล  แดขนุทด 2,200
62 นายเรืองศกัด์ิ  อรุณวงศ์ ผปด.4 2167 น.ส.นุชนาฎ  อรุณวงศ์ 2,200
63 นายสุจิโรจน ์ สุวรรณนคร สรจ.ทส 3159 นายธนพงศ ์ สุวรรณนคร 2,200
64 นายสมบติั  หนชยั ผปด.4 5109 น.ส.นภสัสร  หนชยั 2,200
65 นายฉตัรชยั  สุวรรณพนัธ์ สรจ.ทส 6554 นายฉตัริน  สุวรรณพนัธ์ 2,200
66 นายเมธี  ปรสนัติสุข สรจ.ทส 2551 นายชโยดม  ปรสนัติสุข 2,200
67 นายอุสมาน  อาลี สบท.เทพา 8832 น.ส.กอมารียะห์  อาลี 2,200
68 นายศุภฤกษ ์ ไลเ้ลิศ สรจ.ธบ 8850 นายนพฤกษ ์ ไลเ้ลิศ 2,200
69 นายสมคิด  สุภะกรรม ผปด.3 5805 นายธนกิจ   สุภะกรรม 2,200
70 นายรุ่งเรือง  สบาย อาณติัสญัญาณ 11488 นายณชัพล  สบาย 2,200
71 นายนิพนธ ์ นุชพิทกัษ์ สรจ.บซ 5266 น.ส.ภทัรภร   นุชพิทกัษ์ 2,200
72 นายวีระพงษ ์ นุศิริหาร ผปด.2 3739 น.ส.มาศรวี  นุศิริหาร 2,200
73 นายวิชยั  สุนทรสุริยวงศ์ สรพ.ปพ 678 นายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์ 2,200
74 นายภทัรพงศ ์  เดชาเกียรติไกร สดร.อด. 11319 นายกนัตพงศ ์  เดชาเกียรติไกร 2,200
75 นางธารทิพย ์  จามรขนัธ์ ช่างกล 4433 นายอภิสิทธ์ิ   จามรขนัธ์ 2,200
76 นายอษัฎา  สุรัตนเ์สนีย์ สดร.ทส. 7344 นายปฏิฌาน  สุรัตนเ์สนีย์ 2,200
77 นายมะเรนุง  เจ๊ะมะ โยธา 10040 น.ส.นูรเจนนี   เจ๊ะมะ 2,200
78 นางศิริเนตร  สุขประสงค์ บริการสถานท่ี 10631 น.ส.ชนิกานต ์ สุขประสงค์ 2,200

171,600รวม  78  คน
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