




- ๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัร
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๑ นางสาว พลอยพิชชา ธรรมคุณ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๒ นางสาว อลิษา สุบนิชัย สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๓ นางสาว จุฬาลักษณ์ เกตุโสระ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๔ นางสาว ประไพร สมิตะโยธิน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๕ นางสาว จตุพร หว่างรักษาวงษ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๖ นางสาว นาริน แก้วพวง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๗ นาง กรรณิการ์ รวิกานนท์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๘ นาย พงษ์ศักด์ิ ดอกพวง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๓๙ นาย ศิริบรูณ์ สิงหส์วัสด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๐ นาย ธริษตร์ มาลา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๑ นางสาว พนสัดา ทามี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๒ นางสาว รมย์นลิน กมุติรา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๓ นาง วรรณเพ็ญ ฮ้อยปดั หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๔ นาย วรรณจักร ใจแก้วแดง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๕ นางสาว ชุติมา ไชยจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๖ นางสาว ปกีรณัมร์ เเสนดี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๗ นางสาว พัฒนน์รี ยิ่งรัมย์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๘ นาย สิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๔๙ นางสาว นภิาพร ดวงแก้ว พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๐ นางสาว ปทัมาภรณ์ ผุยค าภา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๑ นาย พีระพัฒน์ กสิวิทย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๒ นางสาว ฉันชนก ศรีนามล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๓ นาง สนธยา พลนกิร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๔ นางสาว ภทัรา กันทะตา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๕ นางสาว ชวณท รักเสนาะ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๖ นางสาว วรัญญา ขุมดินพิทักษ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๗ นางสาว ศุภลักษณ์ มีลาภ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๘ นางสาว จรัญญา สายทอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๐๕๙ นางสาว ศุทธินี สีสดตราดสะกุล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๐ นางสาว ศยามล อินทร์เชิง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๑ นางสาว วิภาดา เสนาะเสียง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๒ นาย เกียรติศักด์ิ เขื่อนแก้ว นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๓ นางสาว มนทริกา ลือยศ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๔ นางสาว อัจฉราพร เกษทอง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๐๖๕ นางสาว รัชนี ถิตย์สรรพ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๖ นางสาว กรกฎ ชีววัฒน์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๗ นาง ดารณี ไชยชาติ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๘ นาง นายนติยา อ ามาตย์มณี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๖๙ นางสาว พิชญาภา ปาละสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๐ นาง นภิาพร ศรีบรรเทา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๑ นาย กฤตธนกร นดิสีลาย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๒ นาง บวัผัน แสนยาเจริญกุล ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๓ นางสาว ชัญญานชุ กาลทะนดิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๔ นางสาว เดือนฉาย ยืนยงคีรีมาศ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๕ นางสาว ศศิณิศา  เอกนาม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๖ นางสาว จินตนา ตามวงค์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๗ นางสาว จุฑารัตน์ วรรณประเก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๘ นางสาว สุวรรณี พงษ์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๗๙ ว่าท่ีร้อยตรี อภรัิก สายลุน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๐ นาย สมโภช ใจอยู่ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๑ นาย กฤษฐนชนม์ หาระไชย สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๒ นางสาว กฤษณา วรรณกิจ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๓ นางสาว สุชิราภรณ์ เรืองเดช มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๔ นางสาว พรพรรณ มหาวัน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๕ นางสาว พจนา ค านิม่นวล พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๖ นางสาว วรรณธิดา ตันเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๗ นางสาว สุทธินี คล่ินเพ็ง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๘ นางสาว รุ่งรัตน์ เปาจีน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๘๙ นางสาว พัชรินทร์ เกตุเปรม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๐ นางสาว พิชชานนัท์ ญาณาวี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๑ นาง ปารณัท วงค์ราษฎร์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๒ นางสาว เพ็ญนภา ลาเลิศ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๓ นางสาว อรนชุ ประสงค์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๔ ว่าท่ี ร.ต. พงศ์วิชญ์ ไชยเพชรบษุฎี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๕ นางสาว จตุพร นวลนิม่ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๖ นาง พัชรี ดาบทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๗ นางสาว รพีภทัร ลัทธิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๐๙๘ นางสาว พิมผกา ใจใส ระยอง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๐๙๙ นางสาว ปยิะกุล อภวิงศ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๐ นางสาว พิมพ์พร พรมเพชร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๑ นางสาว ฐิติมา พิพัฒนเวชสกุล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๒ นาย ปรีชา สุนนัต๊ะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๓ นางสาว รัตณา พรมดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๔ นางสาว นริศรา เชื้อทองค า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๕ นางสาว ธมลวรรณ แสงกลาง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๖ นาง จิรนนัท์ ค าเพ็ชร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๗ นาย อนพุงศ์ เทือกค าซาว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๘ นางสาว ผกาวดี คนขยัน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๐๙ นางสาว วัลลิภา ปราณีสร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๐ นาง กอบแก้ว วงษ์คงค า กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๑ นางสาว ศรีประภา ค ากว้าง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๒ นางสาว ถนอมนวล อ่อนวิมล สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๓ นาย วีระ แก้วใสย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๔ นาย สัน ไฮกัญญา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๕ นางสาว วันทนยี์ ไถ้เงิน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๖ นาย ธีรยุทธ หาญอาวุธ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๗ นาย กรภทัร์ สินธุวงศ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๘ นางสาว อชินี สระคูพันธ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๑๙ นางสาว ต้องฤดี สุระประภาพิชย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๐ นาย ปฐมพงษ์ ชาดาหงอก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๑ นางสาว กัลยา อุปะสุขิน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๒ นาง ชนกิานต์ พุ่มเปีย่ม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๓ นางสาว จิตติมา โททะรินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๔ นางสาว หทัยรัตน์ หาญณรงค์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๕ นางสาว นภาลัย ชลธารกัมปนาท จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๖ นางสาว สุชิรา โพธิ์ศรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๗ นางสาว ร าไพ ทิพย์ตัน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๘ นางสาว ลักษณ์คณา เจริญสุข พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๒๙ นาย นายวีรศักด์ิ ปิน่โต ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๐ นาย กิตติศักด์ิ โพธิโชติ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๑ นางสาว สิรภทัร บญุเอม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๒ นางสาว บษุรา เพิ่มบญุ ศรีสะเกษ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๑๓๓ นางสาว อรชุมา โตสงคราม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๔ นาย อนสุรณ์ สวนเอก อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๕ นาง จันทร์เพ็ญ กองเสนา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๖ นางสาว สุวรางคณา ดวงมาลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๗ นางสาว สมลักษณ์ จันทร์สนธิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๘ นางสาว สิรินทิพย์ สิทธิศักด์ิ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๓๙ นางสาว ศิริวรรณ ศิริประภา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๐ นาย ศุภกร ค าศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๑ นางสาว นลิาวัณย์ เงินสองสี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๒ นางสาว กัษมาภรณ์ อิ่มนาง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๓ นางสาว กัญญ์วรา เพ็งภา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๔ นาย เขมชาติ วิเสโส สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๕ นางสาว ณฐมน ทองนอ้ย สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๖ นางสาว จุรีพร ขอพรกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๗ นางสาว รุ่งนภา ทองลือ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๘ นางสาว ชนสิรา กองกันภยั สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๔๙ นางสาว อ าพิกา บารมี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๐ นางสาว ปนดัดา สมสะอาด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๑ นางสาว เบญจมาศ กุฏแก้ววิเศษกิจ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๒ นางสาว ลักษมี ศรีชัย ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๓ นาย มานสั สุโพธิ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๔ นางสาว รุ่งนภา มาลา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๕ นางสาว วราภรณ์ ไชยงาม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๖ นาย เสรี สว่างภพ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๗ นางสาว กนกพร น้ าสา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๘ นาง กมลวรรณ กรกานก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๕๙ นางสาว นติิพร กุลพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๐ นาย ธีรพงษ์ คงตุก นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๑ นางสาว กชพรรณ จันทร์เขียว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๒ นาง สุวปรียา ฉันทะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๓ นางสาว อุษณี แสนวันดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๔ นาย ประภทัรพงษ์ จิตตะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๕ นาย พัศศักด์ิ จันทร์จรัส ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๖ นางสาว สุรัสวดี บญุสนอง สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๑๖๗ นาย ณัฐพล ก าพลศักด์ิ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๘ นางสาว ปธิณญาภรณ์ ลาหลายเลิศ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๖๙ นางสาว พรรณทิพย์ พิพัฒนก์ุล นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๐ นางสาว กมลวรรณ เหล็กแก้ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๑ นางสาว เสาวภา เรืองกสิกรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๒ นางสาว รัตนา สุขบ ารุง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๓ นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยพนสั เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๔ นาย ธนวรรธ สากล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๕ นางสาว ศิริพร ผิวแดง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๖ นางสาว วิริยา พลเมฆ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๗ นางสาว ชญานษิฐ์ เกษสาลี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๘ นางสาว นฤมล สุวรรณฤทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๗๙ นางสาว มธุรา ชุกล่ินหอม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๐ นางสาว นวรัตน์ สุระเสียง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๑ นางสาว ธิดา อุปมัย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๒ นางสาว ณัฐมภรณ์ มัน่ใจ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๓ นางสาว สุภสัสร ศรีมนตรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๔ นางสาว ดวงดี วังคีรี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๕ นางสาว นติยา พันธ์จันทร์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๖ นางสาว วลีรัตน์ คงสงค์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๗ นางสาว กระฐิน อุดยะเขื่อน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๘ นาง เกษร ทุมประดา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๘๙ นางสาว ฐิติมา ขุมดินพิทักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๐ นาง ธัญวลัย โตอดิเทพย์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๑ นาย พิสิทธิ์ศักด์ิ ทับบญุ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๒ นางสาว สุทธิตา เดชโภชน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๓ นางสาว ชรินทร์ทิพย์  หอมชื่น เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๔ นางสาว ธัญณิชา ทศไกร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๕ นางสาว จุฑาทิพย์ คุณพระรักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๖ นางสาว วัชราภรณ์ ตันสุหชั อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๗ นางสาว นนทยา อังกาบ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๘ นางสาว วิยะดา เทียมค า อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๑๙๙ นาย ประธาน แก้วประสงค์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๐ นาย พีรยุทธ ม่วงดี พิษณุโลก เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๐๒๐๑ นางสาว วาสนา ต่างใจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๒ นาย ประเทือง สุภายูรณ์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๓ นางสาว นราทิพย์ บญุแสน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๔ นางสาว ปราชนา ปรัชญนาวิน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๕ นางสาว มลทิพย์ นยิมพันธ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๖ นาย รณชัย เรืองแดง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๗ นาย วสันต์ เดชมี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๘ นางสาว กันย์สิตา ต๊ะเตจา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๐๙ นางสาว นชุนาถ ชัยจะโปะ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๐ นาย สุริยา นิม่นวล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๑ นางสาว นภิาพรรณ ไชยเลิศ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๒ นาง นติยา ไชยทองพันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๓ นางสาว วรรณนภิา พรหมหาราช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๔ นางสาว วัชรีย์ ภมูี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๕ นางสาว สาวิตรี ดีสม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๖ นางสาว สุภาสินี สุวรรณโชติ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๗ นางสาว นชินนัท์ ขวัญนู ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๘ นาย วีระพันธ์ เจริญไชยศรี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๑๙ นางสาว เครือวัลย์ จินาวัลย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๐ นาง กุลวดี ปานเนยีม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๑ นางสาว พิชญ์กรณ์ กองละ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๒ นางสาว ภทัรา วัชระกวีศิลป สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๓ นาง กนกพร แก้วากับทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๔ นาย สมศักด์ิ พุ่มพวง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๕ นาย ชัยวัฒน์ มูลศาสตร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๖ นาย ทวิช ศรีเกษม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๗ นางสาว หนึง่ฤทัย มานุ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๘ นาง สมฤทัย พิณราช มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๒๙ นางสาว ณัฐิยา สาบุง่ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๐ นาย ณัฐพล สันทาลุนยั สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๑ นางสาว ฮายาตี ฮารีหม๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๒ นางสาว โอบบญุ ทองรักษ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๓ นาง อารีรัตน์ อาษาไชย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๔ นางสาว กมลชนก ติดโสม พิษณุโลก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๒๓๕ นาย สุมิตรพงษ์ ศรีคาน เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๖ นางสาว กุณฑริกา เครือมิ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๗ นางสาว วงเดือน ทองเชื้อ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๘ นาย พิศาล ตระหง่าน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๓๙ นางสาว ธนาภา บญุนธิี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๐ นางสาว คัทลียา ทับอินทร์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๑ นาย ณัฐกร มะตะแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๒ นางสาว วราภรณ์ โพธิ์เหลือง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๓ นางสาว วิชุดา มานุ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๔ นางสาว พวงแก้ว คงสงค์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๕ นาง รัตนวลัย วงศ์โสภา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๖ นางสาว นารีรัตน์ ยืนยง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๗ นางสาว ภมรรัตน์ พรหมภาดา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๘ นางสาว เสาวภา โตมร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๔๙ นางสาว เมฑินี ส่องสว่าง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๐ นางสาว พัชรินทร์ ธันยกิตติพัชร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๑ นางสาว วัชรียา ฝีปากเพราะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๒ นาย ปริญช์ ปรัชญนาวิน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๓ นาย สุเมธ ชัยชนะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๔ นางสาว พรรวินท์ สถิรกุลชัย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๕ นางสาว กานต์ธีรา เรียกจ ารัส ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๖ นางสาว สุรัตนว์ดี แดงมา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๗ นางสาว พิมลพรรณ แสงปานแก้ว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๘ นาย ศิริเทพ เชื้อดวงแก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๕๙ นางสาว อรัญญา แสงจันทร์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๐ นางสาว ชัชชญา กาญจนพรหม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๑ นางสาว ณิชาพัฒน์ ช้างนลิ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๒ นางสาว ปยิฉัตร ขิมทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๓ นางสาว วรรณา มากตามเครือ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๔ นางสาว ปยิพัชร สีตะพงศ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๕ นางสาว สมไสว พรจันทร์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๖ นาง คณัสนนัท์ จันทาสูงเนนิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๗ นาย สิงหา ประสมศรี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๖๘ นาง ณภากุล มณีวรรณ ล าพูน เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๒๖๙ นางสาว นางสาวหนึง่ฤทัย ไผ่งาม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๐ นางสาว มิง่ขวัญ เชื้อมโนชาญ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๑ นางสาว สริยา กุลวุฒิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๒ นางสาว หทัยรัตน์ พลอยโสภณ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๓ นาย วัชรากรณ์ อย่างสวย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๔ นางสาว มัทนา นานยะ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๕ นางสาว นนัธิดา แดนขนบ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๖ นาง นชุรี สะอาด อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๗ นางสาว ปิน่ปนิทัธ์ แสงดี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๘ นางสาว วารีรัตน์ โกวิทยากร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๗๙ นางสาว สุนสิา จันทชาติ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๐ นาง อรณิชชา ทศตา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๑ นางสาว ดารารัตน์ โภชกปริภณัฑ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๒ นาย ชอบพสิษฐ์ วรรณทอง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๓ นาย สุวรรณ เหมือนเหลา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๔ นาง รัชนกีร อินถอด เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๕ นางสาว จุฑารัตน์ เชยล้อมข า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๖ นาง สุดารัตน์ หมัน่แคน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๗ นาง อุษณีย์  ช่วยกลับ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๘ นางสาว กฤษณา มะลิมาตย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๘๙ นางสาว กนกกร ฝ่ายสิงห์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๐ นางสาว ศิริวิมล ค านนัยา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๑ นางสาว จันทร์เพ็ญ บดุสีทา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๒ นางสาว กชณิภา เหลืองทอง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๓ นางสาว ศิริพร บตุรจันทร์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๔ นางสาว เสาวรส เอกนาม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๕ นางสาว นงนชุ เมฆสงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๖ นางสาว ศศิธร เนือ่งนนั มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๗ นางสาว ปทัมา นลิทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๘ นางสาว กนกอร ไชยจ า ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๒๙๙ นาง วารุณี แซ่จัง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๐ นาง นลินนภิา ปนัสุวรรณ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๑ นางสาว ปนดัดา สุริยะมณี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๒ จ.อ. เกรียงไกร กาญจนะ พิจิตร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๓๐๓ นางสาว สุภาพ จันทร์เพ็ง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๔ นาง ทิพวรรณ วัฒนะ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๕ นาย ภาณุวัตร เกิดรวย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๖ นาง ศิริรักษ์ สมคะเณย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๗ นาย บญุเลิศ ไชยโย จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๘ นาย จตุพร ศรีวัน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๐๙ นางสาว ปวีณา เพ็ญจันทร์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๐ นาง อธิตา พิริยะตระกูล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๑ นางสาว ณัฐชยา จินตรา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๒ นางสาว นางสาวพิมพ์สิมา บริบรูณ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๓ นางสาว รติกร โคตรธรรม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๔ นาง มยุรา กระโพธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๕ นางสาว สุวรรณา นชุนารถ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๖ นางสาว ชนดิา โภคา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๗ นางสาว ประภาศรี พูลโภค ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๘ นาย จตุรวิทย์ แสนดวง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๑๙ นางสาว พรรณนภิา รอดความทุกข์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๐ นางสาว เบญ็จวรรณ ภพูลผัน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๑ นางสาว ชณิรฎาภรณ์ พร้อมมูล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๒ นาย สุชาติ แช่ม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๓ นางสาว ชุลีวัลย์ อินทร์แก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๔ นางสาว ผกามาศ จอมทอง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๕ นางสาว จิตรตรา จาสว่าง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๖ นาง ลภสัรดา อาจแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๗ นางสาว ภทัรโรบล จันทร์ด า พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๘ นางสาว นธิิ กัลกะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๒๙ นางสาว วารินดาว์ อาลีมามะ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๐ นางสาว ศิริลักษณ์ จ ารัสศรี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๑ นางสาว จันทรวดี สมจันทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๒ นาง ธาริการ์ สุวรรณชาตรี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๓ นาย อภสิิทธิ์ ดีธรรมมะ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๔ นาง เมธาวี แสงทอง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๕ นาย ศุภกิจ เสียงสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๖ นางสาว สงกรานต์ สิงหก์ล่ิน พิษณุโลก เขต ๓



- ๑๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๗ นางสาว บษุยากร นลิเศษ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๘ นาย รณกฤต ทะนต๊ิะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๓๙ นางสาว กฤตยา สุวรรณไตรย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๐ นางสาว วชิรา แก้วเนตร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๑ นางสาว ตติยา ชันษา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๒ นางสาว เพ็ญนภาภรณ์ จันดีเลิศ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๓ นางสาว พจณีย์ พันเสนา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๔ นางสาว วิไลรัตน์ พาดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๕ นาย นลัิน อาจวงษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๖ นางสาว ธารินี แท่นมณี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๗ นางสาว ปยิะวดี แคสันเทียะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๘ นางสาว อาทิตยา จักกาวี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๔๙ นางสาว ธัญรัตน์ ปญัญาคันธา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๐ นางสาว จารุณี เจ๊ะอุเซ็ง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๑ นางสาว ประภาศิริ สุทธิหนู ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๒ นาย อาคม อนกุูล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๓ นางสาว ปาริชาติ พวงจ าปา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๔ นาย อภรัิกษ์ รุ่งเรือง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๕ นางสาว วิยะดา สีหา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๖ นางสาว เสาวนยี์ รจพจน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๗ นางสาว กิติญานนัท์ ครูทอง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๘ นาง สุภตัรา แสงไชยราช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๕๙ นาง มุขเธียรา พยากรณ์พิพัฒน์ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๐ นางสาว บษุรินทร์ สุทธะนะ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๑ นาง เกศสุดา ใจค า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๒ นางสาว จิตติมา อุ้ยอ้วน อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๓ นางสาว สุนษิา สองสี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๔ นางสาว นภิารัตน ์ เยี่ยมไธสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๕ นางสาว ทิพวรรณ กลีบทอง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๖ นาย อุดมพร ภวูิลัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๗ นาย ปฏคิม สุขส าราญ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๘ นางสาว กุลนนัท์ ภมูิภกัด์ิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๖๙ นางสาว ศรีสุดา ปะนามะเส บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๐ นางสาว วิภาพร แสงดี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๐๓๗๑ นาย มะรอดี ลอแม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๒ พ.อ.อ. อนชุา บญุรอดนอ้ย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๓ นางสาว พรสวรรค์ พุฒศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๔ นางสาว บญุญา วิลัยวิทย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๕ นางสาว วิภาวดี วิเศษลา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๖ นาง กนกวรรณ ชัยพัฒนเวช ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๗ นางสาว กิ่งกาญจน์ ทุ่งคาใน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๘ นางสาว ธนญัชนก กาษาวัตร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๗๙ นางสาว ฤทัยรัตน์ เกษมวรคณี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๐ นางสาว อาธิญา สมใหญ่ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๑ นางสาว อัญชลี ภมูิไชยา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๒ นางสาว สุภาวรรณ มูลค า เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๓ นางสาว ยุรีรัตน์ แก้วกิจ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๔ นาย ณัฐพล ชอบพิมาย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๕ นางสาว สาวิตรี ผาสุข ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๖ นางสาว สุมาลี อิ่มนาง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๗ นางสาว มานติา มะแม้น อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๘ นางสาว พรสวรรค์ โกสิงห์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๘๙ นางสาว ปวริศา สิงหะคเชนทร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๐ นางสาว ดวงกมล มาลา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๑ นางสาว ฐิตินนัท์ ไชยแสง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๒ นาย ทวีพงษ์ จรุงจิตวิทวัส กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๓ นางสาว นนัท์นภสั เครือพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๔ นางสาว ชลดา แซ่โค้ว สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๕ นางสาว ชญานศิวร์ อภอิัครกุลพงศ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๖ นาย พิศุทธ์ ศรีลายงค์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๗ นางสาว กรทิพย์ ไตรด าเนนิกิจสกุล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๘ นาง พลอยพิชชา ไชยพรม นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๓๙๙ นางสาว สุรีรัตน์ นุย้ปรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๐ นาง อุษา พจนพิมล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๑ นางสาว รัตนา โจมกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๒ นางสาว เมศยา มุกข์จีน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๓ นาย ธีรโชติ มะลิวัน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๔ นาย สุนทร จันทร์เทศ กาญจนบรีุ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๐๔๐๕ นางสาว พัชรินทร์ อินทะรส เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๖ นาง ผกาวัลย์ จ่าแก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๗ นางสาว วรรณวิสา ดวงภกัดี ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๘ นางสาว กฤษณา สีชน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๐๙ นางสาว พรเพ็ญ อ้นประวัติ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๐ นาง ศิริกานต์ บญุรอดนอ้ย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๑ นางสาว ภทัรภร พลอยแสง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๒ นางสาว จารุชา คลังภกัดี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๓ นางสาว วรัชยา สุนนัท์ธนชาติ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๔ นางสาว วิชชุลดา วรรณพันธุ์พงศ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๕ นางสาว มยุรี พรมโสภา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๖ นางสาว เมทินี กุดนอก สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๗ นาย พิเชษฐพงษ์ ทองจันทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๘ นางสาว ศุภวรรณ ทวกอ่อน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๑๙ นางสาว เยาวลักษณ์ บดุดาห์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๐ นางสาว ปยิวรรณ มัน่ต่าย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๑ นางสาว จุฬาภรณ์ ใสกระจ่าง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๒ นางสาว ปยิะดา พิลึก กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๓ นางสาว ศรินญา ปาณูปกรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๔ นางสาว สุวิมล เพชรนก กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๕ นาง พิมพ์พิชชา ปรีชาจารย์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๖ นางสาว จิราพรรณ งามสง่า พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๗ นาย ค าเหมือน พรมลา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๘ นางสาว จุรีรัตน์ กัณหาวงษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๒๙ นางสาว อัญชลี เหลืองตระกูล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๐ นาย คงศักด์ิ บญุโน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๑ นางสาว อัญมณี กล่ินศรีสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๒ นาย พนมวรรณ จันระภู ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๓ นาย ศุภชัย ล้ือแก้ว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๔ นาย วศิน สมบรูณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๕ นาย นายเฉลิมเกียรติ เทพรินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๖ นางสาว สุภารัตน์ ใจมา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๗ นางสาว พนารัตน์ วงค์ชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๔๓๘ นางสาว ศศิวิมล เมืองเงิน เชียงใหม่ เขต ๖
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๕๕๑๐๐๐๐๔๓๙ นางสาว ศิริภรณ์ นาคฤทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๐ นางสาว ศรีวร ไชยศิลป์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๑ นางสาว กนษิฐรินทร์ สุพรมอินทร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๒ นางสาว ปวีนา ไต่ครบรีุ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๓ นางสาว อรสา ชัยเมืองปกั พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๔ นางสาว เปรมศิริ กองเกิด ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๕ นาย ไพศาล หล้ามาชน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๖ นางสาว สุจิตรตา จันขุนทด นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๗ นางสาว สุกัลยา พิทักษ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๘ นาย วาทิต แดงประเสริฐ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๔๙ นางสาว อรพรรณ อบมา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๐ นางสาว นนัทวัน วิมลจิตร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๑ นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีโนรินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๒ นางสาว สุขเนตร ภผูา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๓ นาย อาซือมิง ดาลอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๔ นางสาว สาลินี จาจี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๕ นางสาว ณัฐนนัท์ สว่างเรืองฤทธิ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๖ นางสาว สุจิตรา ขันธะสุโข เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๗ นางสาว นชิฎา เพ่งพิศ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๘ นางสาว วีรยา ฟองชล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๐๔๕๙ นาง ปณุยนชุ นอ้ยศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๐ นางสาว สุพิศ หอมหวล ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๑ นาง ณิชกานต์ สระทองอยู่ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๒ นางสาว มะลิวัลย์ เย็นไธสง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๓ นางสาว สาวิตรี ธรรมเที่ยง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๔ นาย บญุชู จันดาประดิษฐ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๕ นาย จักรกริช พานชิกุล สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๖ นางสาว เฉลิมรัตน์ ละผา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๗ นาย ธนาวุฒิ หงดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๘ นางสาว สุภาพร รองศักด์ิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๖๙ นางสาว นภสันนัท์ บญุถนอม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๐ นางสาว ภริารัตน์ วิเท่ห์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๑ นางสาว จันทร์เพ็ญ มุขเมือง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๒ นาย วิศว์ นชุนารถ เชียงใหม่ เขต ๖
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๕๕๑๐๐๐๐๔๗๓ นางสาว ดุษฎี ทันการ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๔ นางสาว พัสส์ชาญาภา นพินภคันนัท์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๕ นางสาว ศิรินภา จันทรทา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๖ นางสาว วิชุตา ทิพย์สงคราม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๗ นางสาว รุจิรา ปกุโสม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๘ นาย ณัฐวุฒิ พรมลี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๗๙ นางสาว สายสุนยี์ ยงเพชร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๐ นางสาว ธนพร ต้ังกุลบริบรูณ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๑ นางสาว ณัฐดา กองทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๒ นาง ลักษ์ขณา แพนลา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๓ นางสาว ปรียานนัท์ แก้วหอม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๔ นางสาว วิกานดา สะแหละ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๕ นางสาว เพ็ญนภา อินทราปกรณ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๖ นาย เดชาชาญ มุลทาเย็น ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๗ นาย บณัฑิตพงศ์ ท้าวทุมมา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๘ นางสาว มณีรัตน์ ด้านวังขวา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๘๙ นาย ปรีดีศักฐฒ์ พรหมจักร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๐ นางสาว อินทพร ทองสุทธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๑ นางสาว สุภาพร พันธไชย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๒ นาง ฉายดรุณ มัน่เมือง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๓ นางสาว ธิดารัตน ์ โอชาอัมพวัน ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๔ นางสาว ธันยานี ค าทะเนตร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๕ นางสาว ทัศนวีรรณ อาจมุณี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๖ นาย อดิศักด์ิ ทรงรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๗ นางสาว อุทัยวรรณ สามิภกัด์ิศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๘ นางสาว ภญิญดา เมืองศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๔๙๙ นางสาว ไพรินทร์ กันโท เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๐ นางสาว ธิดารัตน์ อาจหาญ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๑ นาย วรพจน์ อภริติโกศล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๒ นาง ขวัญใจ จันทรรัตนบปุผา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๓ นางสาว เสาวลักษณ์ แส้ทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๔ นาง สิวัลยา พรธรรมสิรีกุล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๕ นาย เดชาธร จะริรัมย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๖ นางสาว พัทพร หอมไสย ชลบรีุ เขต ๒



- ๑๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๗ นาย จักรพันธ์ คะรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๘ นางสาว สุมิตรา กันทะโล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๕๐๙ นาย ธีรยุทธ เกี๋ยงค า แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๐ นางสาว อภสัรา กระแส เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๑ นางสาว บวับาน วงศาสืบ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๒ นางสาว วันดี ชิตชิกูล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๓ นางสาว ศศิวิมล พ่วงเอี่ยม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๔ นางสาว ภคัวิภา กิติศรีวรพันธุ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๕ นางสาว ลลิตา กันทาหลง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๖ ว่าท่ีร้อยตรี อนพุันธ์ กมลดีเยี่ยม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๗ นางสาว ธิดารัตน์ กองไพรวัลย์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๘ นางสาว ดุจดาว ศรีสังวร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๑๙ นางสาว นติยาภรณ์ บดุดาห์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๐ นางสาว ลภสัส์นภา มณีวงค์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๑ นางสาว กิตติกานต์ เพ็งโนนยาง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๒ นางสาว น้ าฝน แก้วศิลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๓ นาย บญุนาค ศรีขจร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๔ นาย บรรจงศักด์ิ วิเศษโวหาร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๕ นางสาว ปองลักษณ์ สะแหละ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๖ นางสาว ธวัลรัตน์ จงบริบรูณ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๗ นางสาว วีณา พิบลูย์วัฒนวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๘ นางสาว สุลักษณ์ อร่ามกูล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๒๙ นาย เก่งกิจ วารายานนท์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๐ นางสาว ปริณดา เจ๊ะง๊ะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๑ นางสาว ภญิญาดา ดัดสันเทียะ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๒ นางสาว ทิพวรรณ์ ศรีมันตะ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๓ นาง วราภรณ์ มาศงามเมือง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๔ นางสาว อนกุูล พานศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๕ นางสาว จงจินตน ์ เกียรติสกุลไช นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๖ ว่าท่ีร้อยตรี พัธนชัย จันทกร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๗ นางสาว อัจฉริยา โพธิพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๘ นางสาว สุนษิา แนน่แผ่น พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๓๙ นางสาว พัชรินทร์ โพธิละเดา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๐ นางสาว อุษา ด่านแพ ลพบรีุ เขต ๒



- ๑๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๑ นางสาว กัญญา นาคผ่อง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๒ นาย กษิด์ิเดช ค าผิวมา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๓ นาย สุพจน์ บารมี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๔ นาง จีราภรณ์ ใจเกล้ียง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๕ นาง วงศา อุ่นแก้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๖ นาย สมเกียรติ เกิดพิมาน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๗ นางสาว วาริยา ก าทองดี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๘ นางสาว กิ่งไผ่ เดชต่ิงเอง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๔๙ นาย ฤทธิชัย ชุมแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๐ นางสาว หนึง่ฤทัย อินแสนต๊ะ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๑ นางสาว กัญญาภทัร ชมภนูชุ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๒ นางสาว ศศิกานต์ สายใจ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๓ นางสาว อรษา เศรษฐสุข สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๔ นางสาว ปนดัดา เชื้อพรมมา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๕ นาย อานนท์ ไสยรินทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๖ นางสาว ชุลีพร พรหมประเทศ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๗ นางสาว สุดารัตน์ ทรงสัจจา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๘ นางสาว ณัฐนยีา จิตตมาเส กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๕๙ นางสาว สุมาลี อินริสพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๐ นาย อนนัต์ หลีสวัสด์ิ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๑ นางสาว สุดาพร ภสีูน้ า เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๒ นางสาว เลขา เพ็งแก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๓ นางสาว วิไลตา อารีย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๔ นางสาว วิชญาดา แก้วโน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๕ นางสาว ฐิติมา เสนาะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๖ นางสาว จินตนา พุ่มศรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๗ นางสาว  ่จอมนาง พวงดอก เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๘ นางสาว เสาวรัตน์ แสงสว่าง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๖๙ จ่าอากาศตรี วิรัตน์ ทาเพชร สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๐ นาย อานนท์ ชัยรินทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๑ นางสาว ธัญญรัตน์ ศุภธนพิพัฒน์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๒ นาง ศิวิมล ทองมนต์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๓ นาง สุชัญญ์ญา อ่อนทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๔ นางสาว ภาวิณี เทพบ ารุง กาฬสินธุ์ เขต ๒



- ๑๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๕ นางสาว พิมพ์นารา กงแก้ว ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๖ นาย ชัยทัต พินจิวชิรพงศ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๗ นางสาว ชนญัญา ไวแสน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๘ นางสาว ปฐมาพร เพ็ชรโก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๗๙ นางสาว ธนติา ไชยศิริ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๐ นางสาว นริสา วะทา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๑ นางสาว ชลิดา สียา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๒ นางสาว ธัชตะวัน ชูเรือง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๓ นางสาว กีฬาพรรณ ชุมนมุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๔ นางสาว สุดใจ ธัญวุฒิพณิชย์กุล อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๕ นางสาว จรีนชุ สอนจ้าน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๖ นาง ชนศิา พรมปญัญา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๗ นางสาว นฐิจิรา อ่อนชุลี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๘ นางสาว ดวงพัตรา เศรษฐานนัท์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๕๘๙ นางสาว รัตติพร สมบรูณ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๐ นาง พรทิพย์ จานแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๑ นางสาว ศศิกานต์ ศรีบริบรูณ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๒ นางสาว พรวิภา รอดราษฎร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๓ นาง ทัศนยี์ วัชรสุธากร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๔ นาง จารุวรรณ วิเชียรพัฒน์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๕ นาง จิราพร บวัลอย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๖ นาย ปรัน ก้านนาค ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๗ นางสาว ฉตินนัต์ พันธ์ไพบลูย์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๘ นางสาว สุภาวดี บวัแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๕๙๙ นางสาว บรรจง พันธศรี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๐ นางสาว นงนชุ กวนกระโทก นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๑ นาย กรวิทย์ วิศรีสิทธิ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๒ นางสาว ศุภลักษณ์ นนัทะเสน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๓ นางสาว ศิรดา ไกรยา สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๔ นางสาว วีระนชุ คอล้า หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๕ นางสาว อัญชนา ปานกลาง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๖ นาย อนนัตพร สุชาติพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๗ นาย ธงชัย มีรอดสุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๘ นางสาว ปนดัดา ฮมแสน สกลนคร เขต ๒



- ๑๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๖๐๙ นางสาว สุชาดา สายวัน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๐ นาง ศศิอณงค์ เหล็กสมบรูณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๑ นาย วริษฐ์ อินทร์พิมพ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๒ ว่าท่ีร้อยตรี บณัฑิต บรรทัดจันทร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๓ นางสาว นนทลี แก้วดี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๔ นางสาว สุธาสินี โพธิ์รัตน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๕ นาย วรภาส เพ็ชรตะคุ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๖ นาง ดวงใจ เวสกุล ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๗ นาง ปาริชาติ ช้างทอง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๘ นางสาว ธันยพร โชติชัย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๑๙ นางสาว วิลาสินี สงทิพย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๐ นางสาว ศิริขวัญ มีเสน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๑ นาย ทิวากร สัมมาสุข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๒ นาง กันตินนัท์ สุวรรณจันทร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๓ นางสาว อรพรรณ อ้วนแพง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๔ นางสาว วิไลภรณ์ พันธ์จูม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๕ นางสาว พรสุดา เพ็ชรร่ืน สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๖ นางสาว อรนรินทร์ แปงถา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๗ นางสาว นสุรา นลิแนม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๘ นางสาว ธิตินนัท์ เตียเย็น กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๒๙ นางสาว จงจิตต์ พุ่มสวัสด์ิ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๐ นาย อนชุา ปดินุย้ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๑ นางสาว ปนดัดา สงวนสัตย์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๒ นางสาว อมรรัตน์ ศิลปศร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๓ นางสาว นชุรี ทองสุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๔ นางสาว สุกัญญา วรรณสิทธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๕ นาง ภญิญาพัชญ์ ผาจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๖ นาง ธัญพร ประเสริฐศรี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๗ นางสาว ธารทิพย์ พงษ์พิทักษ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๘ นางสาว รุ่งอรุณ เล่ือมเรือง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๓๙ นางสาว เหมือนขวัญ ใจชื่น ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๐ นางสาว รัตนา พงษา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๑ นางสาว สุภาภรณ์ พรหมเมือง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๒ นางสาว อังคณา สุขเอียด ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๖๔๓ นางสาว กุลพิชญ์ พรหมปรีชาวุฒิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๔ นาย ธาวิต โพธิ์งาม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๕ นางสาว ช่อทิพย์สุคนธา ควรเสก สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๖ นาง ดากานดา วงศ์พิพัฒนท์วีป เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๗ นาย อนสุรณ์ พิลามาตร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๘ นางสาว อริยาพร พิลาคุณ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๔๙ นางสาว ทิพย์สุพัทธ์ตรา ขุ่มด้วง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๐ นางสาว ศศิวิมล พ่วงพี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๑ นางสาว สุกัญญา จันทร์ยวง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๒ นาง เสาวลักษณ์ ชนะมินทร์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๓ นางสาว สุลัญจพร คะณาสา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๔ นางสาว รอไอนี สังยาหยา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๕ นางสาว กัณย์สินี ประสงค์ดี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๖ นางสาว จินดา ปานเนยีม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๗ นางสาว พรรณมัย อินทชื่น สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๘ นางสาว พรพิมล แก้วนุย้ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๕๙ นางสาว ทัศนยี์ นอ้ยนอนเมือง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๐ นาย ธรรมรัฐ ถาวรรัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๑ นางสาว ชลธิดา บตุรวงศ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๒ นางสาว รจลี หมีเงิน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๓ นางสาว ณัฐพร จอมประเสริฐ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๔ นางสาว สุพรรณี เหลาอ่อน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๕ นางสาว ดวงพร มณีโชติ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๖ นางสาว สุภาภรณ์ ศรีกุญจร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๗ นางสาว อรอิริยา ต้นสาลี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๘ นางสาว ขนติตา นนสุราช สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๖๙ นางสาว กนกนนัท์ สุวัฒนคุปต์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๐ นางสาว วงเดือน นุม่ประเสริฐ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๑ นาย เพชร กระโพธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๒ นางสาว ปยิะพร ใอจ้อย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๓ นางสาว รจนา ยะฝ้ัน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๔ นาย สราวุฒิ บญุทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๕ นาง ศิรประภา มีก าลัง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๖ นางสาว ดุษณี คงประสม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๐๖๗๗ นางสาว ณัฏฐนนัท์ อามาตสมบติั กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๘ นางสาว พชรภทัร ประมวล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๗๙ นาย วินติย์ ไสวพันธ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๐ นาง ปรียาภทัร์ ขุนฤทธิ์แก้ว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๑ นางสาว สุทิศา เสาวกุล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๒ นางสาว จุฑามาส ใจเอื้อย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๓ นางสาว นนัทพร สีชมภู เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๔ นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๕ นาย ฎกีา ศิริพานชิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๖ นางสาว ลักษณา การินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๗ นางสาว เสาวณิต ด้วงเกตุ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๘ นางสาว กมลาพร แก้วนุย้ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๘๙ นางสาว นภิาพร กาฬพันธ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๐ นางสาว เสาวลักษณ์ ซุ่นบวบ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๑ นางสาว นภารัตน์ มัน่เหม็น พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๒ นางสาว ศศิกัญญา ยกย่อง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๓ นางสาว สุนนัทา เกตุแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๔ นางสาว ศนศิา ไชยประคอง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๕ นาย ปญัจพล ศุภมิตร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๖ นางสาว นรีชา แสงเงิน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๗ นางสาว พัชร์จีรา มนต์ปภาสิริ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๘ นางสาว ชุติมา สอนเสริม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๖๙๙ นาย รัฐภมูิ นชุนาคา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๐ นางสาว ภาวิณี สุทธศิลป์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๑ นาย ผาแดง ผายทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๒ นาย จักรี รุ้งทอง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๓ นาย ธีรพล จามมะเริง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๔ นาย เจษฎาพงค์ พานโมก ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๕ นางสาว วิชุดา เอี่ยมรักษา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๖ นางสาว ลดาวัลย์ บณัฑิต นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๗ นางสาว ขนษิฐา จันทสุวรรณโณ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๘ นาย ไพโรจน์ พิมพากุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๐๙ นาย ณัฐพงค์ ชะนะรักษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๐ นาง สกลรัตน์ วงศ์ฉลาด สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๐๗๑๑ นาย นภิทัร จงประทีป สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๒ นาย เจษฎากร สนทิเชื้อ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๓ นางสาว จิราวรรณ เด่นดวง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๔ นาย สกุลชัย เทียมสกุล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๕ นางสาว ชนสิรา ชัยศิริ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๖ นาย วรวิทย์ ปาระมี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๗ นางสาว วรัญญา ซ้ าศาสตร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๘ นางสาว จันทิมา ตนสุรณ์สกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๑๙ นางสาว ดิศรารัตน์ สาชะสะโรจน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๐ นาย อิสระพงษ์ คุณสมบติั อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๑ นาย ก าเชิง นาดอน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๒ นาง รัตนา มูเก็ม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๓ นางสาว ศิริลักษณ์ บญุเรืองศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๔ นางสาว แคทวีณา ดงอนนท์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๕ นาง เพ็ญนภิา สิงโหพล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๖ นาย วรรณศักด์ิ ประสิทธิ์ปญัญากร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๗ นางสาว ธิดาลักษณ์ พันค า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๘ นาง พิกุล ประสิทธิ์ปญัญากร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๒๙ นาง ทัศนลั์กษณ์ จันทร์ชนะ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๐ นางสาว จิราพร เพชรประไพ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๑ นาย อัศนี รัตนชัย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๒ นางสาว นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๓ นาง ปริยากร สัสัน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๔ นาย ธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๕ นางสาว จุฑาทิพย์ พิลาเกิด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๖ นางสาว เบญจวรรณ เจริญพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๗ นาย วราวุฒิ มัชเลศ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๘ นางสาว วิมลจิตร วิจารจิตร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๐๗๓๙ นางสาว วิศัลย์สยา บวัรอด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๐ นาย วีรเชษฐ์ รัตนคช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๑ นางสาว เมตตา วงศ์ชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๒ นางสาว อภญิญา หลวงกิจจา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๓ นาย ถาวร คงสมของ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๔ นางสาว ศิรดา สาลีติด ระยอง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๐๗๔๕ นาย กัมพล สีสัน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๖ นางสาว อติรส หยงสตาร์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๗ นางสาว จุฑาทิพย์ บตุรแสนคม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๘ นางสาว ธัญรัตน์ พรหมมินทร์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๔๙ นางสาว วนศิา รอดฉาย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๐ นาย เอกพล อุโมคง์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๑ นางสาว พรวีนสั สุ่มมาตย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๒ นางสาว ภคมน ภทัรพลพงศ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๓ นางสาว พชรวรรณ อนมุะ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๔ นางสาว วัลลียา พระพิทักษ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๕ นางสาว สุทธิดา ทัดสวน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๖ นาย ปรานเมธ การพิศมัย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๗ นางสาว วิลาสิณี เหมะธุลิน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๘ นางสาว วิไลพร จันทร์โพยม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๕๙ นางสาว อภญิญา บ ารุงจิตร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๐ นาย ถวัลย์ ไทรงาม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๑ นางสาว คงขวัญ กล่ินจันทร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๒ นางสาว รุ้งรวี บญุพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๓ นางสาว ตันหยง นาคจรูญ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๔ นางสาว ขวัญนภา หล้าตุ้ย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๕ นาย สรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๖ นาย กิตติ ทองประเสริฐ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๗ นาย วิทวัส ค าคุณเมือง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๘ นางสาว สุภทัรวรรณ สาลีติด ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๖๙ นางสาว นภิารัตน์ ดัชถุยาวัตร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๐ นาย วรวิทย์ ละครจันทร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๑ นางสาว วราภรณ์ บวัไข ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๒ นางสาว เกศฎา ไชยะธรรม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๓ นาง สัตตบงกช แสวงบญุ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๔ นางสาว ภชัภชิา กรุดอินทร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๕ นางสาว จิตรลดา บวัริคาน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๖ นางสาว ฐานกิา นวลคล้าย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๗ นางสาว พวงพิงศ์ จุลพันธ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๗๗๘ นาย สมพร ไก่แก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๐๗๗๙ นาย กันตภณ มัน่เกษวิทย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๐ นางสาว สุพรรษา บวัสุก กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๑ นางสาว กิ่งกาญจน ์ สร้อยจันดา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๒ นางสาว ลัดดา พงษ์สวัสด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๓ นางสาว สาวิตรี สีดาพิมพ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๔ นางสาว วาสินี กฤษณัมพก ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๕ นางสาว นชุฎาพร ประทุม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๖ นาย ทัชชกร ทะริยะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๗ นางสาว ธนพิรรณ ศรีไตรรัตน์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๘ นางสาว กนกธนญั ทองจันทร์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๘๙ นางสาว กัญรดา วิชาพร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๐ นางสาว อัษฎาภรณ์ อ านวย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๑ นาง จิราภรณ์ แสนบาง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๒ นาง ณัฐธยาน์ มณีวรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๓ นางสาว หทัยชนก วงศ์พลับ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๔ นาย อธิป แดงลีท่า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๕ นาย ปวริศวร์ สิมพลีวงศ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๖ นางสาว เบญ็จวรรณ ถาแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๗ นางสาว นงลักษณ์ ทองสิงห์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๘ นาย นพดล ชอบใหญ่ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๗๙๙ นาย นชุา วทานยิโรจน์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๐ นางสาว อนสุรา ข าจิตต์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๑ นาง พนดิา กาบกว้าง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๒ นางสาว วิลาวรรณ ทองจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๓ นาย กัมปนาท แก้วคง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๔ นางสาว วัชราภรณ์ วรสิทธิ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๕ นางสาว ขจีพันธ์ เสือข า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๖ นางสาว แก้วตา เก่งธัญกรรม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๗ นางสาว กัญจนณั์ฏ บญุธรรมา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๘ นางสาว ทัศดาว เหล่าเรือง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๐๙ นางสาว จิณาภา ปยิะศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๐ นาย สันติภาพ สังข์ค า ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๑ นางสาว รุจิรา ชูรอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๒ นางสาว ดวงตา อรุณรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๐๘๑๓ สิบเอก นรรธพงศ์ ใคร่เครือ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๔ นาง กฤติภร  รุ่งศิริ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๕ นาย พิศาล นามวงค์ษา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๖ นาย นวิัฒน์ อยู่ส าราญ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๗ นางสาว สุนสิา สมบติั ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๘ นาย จิรวัฒน์ นนทะโคตร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๑๙ นางสาว บญุร่วม ราวพิมาย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๐ นาย สุเมธส์ นชุนาช ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๑ นาย ภวูนาท กองธรรม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๒ นาง กัลยวรรธน์ วงศ์เมือง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๓ นางสาว มลสิชา ตะมะพุฒ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๔ นางสาว สุกัญญา ล านอ้ย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๕ นางสาว ปริพิชญ์ ชูภกัดี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๖ นางสาว ภรภทัร มีไชโย พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๗ นางสาว นฤมล มุสิเกิด นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๘ นาย เกริกเกียรติ จันทร์แดง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๘๒๙ นางสาว ขัตติยา ธนรังสิมา นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๐ นางสาว ปานสิรา ว่องไว กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๑ นางสาว นนัทพร บอกขุนทด บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๒ นาย พงษ์สันต์ พุทธรักษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๓ นางสาว สุภาภร นวนทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๔ นางสาว ขจี คุ้มเสาร์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๕ นางสาว ปทัมวรรณ พินโสดา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๖ นางสาว รัชดาวรรณ อ้อยเถาว์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๗ นางสาว จินดารัตน ์ พิมพ์หล่อ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๘ นางสาว จิราภรณ์ คงเมือง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๘๓๙ นางสาว สิริมาพร เพชรจุฑา นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๐ นางสาว พรฐิตา เพียรธรรม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๑ นางสาว อัจฉรา รุ่งสว่าง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๒ นางสาว กีรติ สุทธิ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๓ นาง รติกร เจ็ดจันทึก ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๔ นางสาว ธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๕ นางสาว แสงระวี พิมพรภริมย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๖ นางสาว จิตรา หมัน่กิจ นครราชสีมา เขต ๗



- ๒๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๗ นาย สุจริต นาราษฎร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๘ นางสาว พิชญานาถ แสนอาทิตย์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๔๙ นางสาว สิริกานดา พึ่งพันธ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๐ นาย ปริน วงศ์กมุทธศัย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๑ นางสาว ปราณี จันท า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๒ นาง กัญญรัตน ์ วัฒนา อ็อกเบนิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๓ นางสาว อภญิญา จันตูม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๔ นาย กฤษฎากร อุสาพรหม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๕ นาย ศุภกฤต สกุลว่องไว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๖ นางสาว จันทิมา จันทะเมธิ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๗ นางสาว ศิริมาศ ศิริเขตกิจ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๘ นางสาว นฤมล แก้วประดับ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๕๙ นางสาว กาญจนา แย้มมัน่คง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๐ นาย จินดาสมุทร กุลราช หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๑ นางสาว รุ่งทิวา ทาเจริญ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๒ นางสาว ธัญญาลักษณ์ สุริเย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๓ นางสาว สรัญญา เล็ดลอด ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๔ นางสาว สุภาภรณ์ เศษสุวรรณ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๕ นางสาว พรทิพย์ จรัสพันธ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๖ นางสาว ปยิะพร แสงศรีลม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๗ นาย อาทิตย์ สมพงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๘ นางสาว รัชดา ปญัจภกัดี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๘๖๙ นางสาว เนรัญชา ศิริวัฒน์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๐ นางสาว ชลธิชา สอนสง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๑ นาย ธนชักฤศ แก้วนา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๒ นางสาว งามตา ปยิะธ ารงชัย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๓ นางสาว พิมพ์ฤดี พิมพ์ศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๔ นาย ศุภชัย ถาวงศ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๕ นาง ภษูณิศา สิริวรพร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๖ นางสาว ธิดารัตน์ เรียนทับ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๗ นาย เรวุฒิ คล้ายทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๘ นางสาว สุธาสินี ชัยมาตย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๗๙ นาง วาสนา ตุลพันธ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๐ นางสาว ธวัลรัตน์ ทิณบตุร ร้อยเอ็ด เขต ๓



- ๒๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๑ นาง กชพร เปาอินทร์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๒ นางสาว นริมล หยังหลัง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๓ นางสาว กัญญาวีร์  มหาวงศนนัท์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๔ นาย เจษฎา สอนสิทธิ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๕ นาง นนัทนา ขุนศรี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๖ นาง ธนาอร พิลาวรรณ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๗ นาง รังสิมา อีแต ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๘ นาย ปยิพงค์ ศิริรักษ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๘๙ นางสาว วิไลวรรณ ร่องยืด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๐ นาย สุภาพ ค าปุก๊ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๑ นาย วรนพิิฐ ธนเดชก าธร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๒ นางสาว ปณัฑ์ภทัร์ชา จันทร์ทิพย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๓ นาย ณัฐพงษ์ เพ็ญจมุข นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๔ นาย อุสมาน อาแซ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๕ นางสาว มัลลิกา มาลารัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๖ นางสาว สุพรรษา สัญกูล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๗ นางสาว กัณต์พิชชา นิม่ครุฑ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๘ นาย อภวิัฒน์ บบุผา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๘๙๙ นาง บษุรา กล่ินสุคนธ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๐ นาง กรรณิการ์ ดวงเนตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๑ นางสาว รินรดา ทวีรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๒ นางสาว เกษร สมบรูณ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๓ นางสาว สุจิตรา ลางศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๔ นางสาว ยุลิวรรณ วรรณวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๕ นางสาว พานทอง แพนพาน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๖ นางสาว ปาริฉัตร เพชรอ่อน พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๗ นางสาว ชรินทร เล็ดลอด ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๘ นางสาว ดวงหทัย บญุเกษม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๐๙ นางสาว น้ าฝน เล้ียงชั่งทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๐ นางสาว เพ็ญภรณ์ นลิบรรพต ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๑ นางสาว นลิน ี ทิมาชัย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๒ นาง จิรัชยา สุขรอด อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๓ นางสาว พรนติิมา ไอยะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๔ นางสาว ปริศนา พลเกตุ ศรีสะเกษ เขต ๓



- ๒๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๕ นาง ดุษยา อาชาพล ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๖ นาย พีรพล วนชิชากร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๗ นาย กฤษณะ ภบูตุระ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๘ นาย นฐัพงษ์ วงค์ตาผา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๐๙๑๙ นางสาว จรินรัตน์ ค าเกษ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๐ นางสาว สุวิไล ไตรพรมมา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๑ นาย ศรัณย์ ทันตานนท์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๒ นางสาว จารุณี ไชยบวัรมณ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๓ นางสาว ประภาพร เรียนทับ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๔ นาง วลัยภรณ์ สาศิริ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๕ นาง กฤษณา ทุ่งเย็น พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๖ นาง อ้อยนภา สมบตุร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๗ นางสาว จุฑามาศ โนค า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๘ นาย นายฮาลูซี บอืซา ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๒๙ นางสาว ฐาปน ี ชินศิริพันธุ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๐ นาง สุพรรษา กล่ินจ าปี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๑ นางสาว น้ าฝน ชูบญุ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๒ นาย นฐัวุฒิ บตุดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๓ นางสาว สุพัชรากร ประชาชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๔ นางสาว อนนัญา ถนอมสัตย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๕ นางสาว รัชนี ช่วยรักษา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๖ นางสาว กีรณภรณ์ ศรีกุลวงค์กฤดิ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๗ นาย อนวุัฒน์ โยวบตุร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๘ นางสาว สุพินดา หะยีมะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๓๙ นางสาว ชรัญญา ทองเรือง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๐ นาง ดวงฤทัย ภริาษร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๑ นาง วาสนา มีสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๒ นาย เทวกาศ บญุวงค์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๓ นางสาว วราลักษณ์ ทองภู เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๔ นางสาว ชนดิา ศรีบญุเรือง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๕ นางสาว จันทรรัตน์ ทัศคร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๖ นางสาว นาตยา อินธิชิต บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๗ นางสาว ละออ ตังเซ่ง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๘ นางสาว อรวรรณ จันทะคุณ เลย เขต ๓



- ๒๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๐๙๔๙ นางสาว สิรินทร จิรนนท์วงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๐ นางสาว ปายีย๊ะ เจะมุ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๑ นางสาว ศริญญา ซุนเฮงกุล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๒ นาง ฉลวย ภตูานนท์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๓ นาง พรพิมล เพิ่มพูล อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๔ นางสาว รสสุคนธ์ แสงมณี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๕ นางสาว ธภชัธัญญา กมลขัน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๖ นาง รัตติกาล ปญัจรัตน์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๗ นางสาว เดือนแจ่ม พงอุดทา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๘ นาย วรพลวัฒน์ ธารานรัุกษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๙๕๙ นางสาว อักษรสุดา โพธิ์ศรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๐ นาย นายณัฐกร บตุรกลัด ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๑ นางสาว วราภรณ์ กัณชัย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๒ นาง ศศิจิตร์ ราโชกาญจน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๓ นางสาว สาวิตรี รัตนภริมย์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๔ นางสาว พัชรา ชมภหูลง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๕ นางสาว สุนษิา วงษ์ศรี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๖ นาง คันธรส สุธรรม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๗ นางสาว ภคพร ชาดา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๘ นางสาว นภชนก ดงแสนสุข ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๖๙ นางสาว สิรินทร์ยา เทพยา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๐ นางสาว นนทพร โรจนส์กุลพฤทธ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๑ นางสาว ศรินธร ซ่อนกล่ิน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๒ นางสาว ชนญัชิดา ศรีสุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๓ นางสาว เมทนี ฤกษ์สโมสร นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๔ นางสาว นาทติยา บาบญุ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๕ นางสาว สุชีรา ชาวตุ้ม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๖ นางสาว ขนษิฐา เศษคึมบง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๗ นาย สันติพงษ์ มงคลเจริญ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๘ นาย ธัชพล รักงาน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๗๙ นางสาว ศิริรัคน ์ กว้างยาว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๐ นางสาว อาทิตยา หมวดเมืองกลาง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๑ นางสาว จิราพร ดวงทองมา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๒ นางสาว วาสนา บตุรเจริญ พิษณุโลก เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๐๙๘๓ นางสาว สุพรรษา เทศแจ่ม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๔ นาย สิทธิพงษ์ เพิ่มพูล ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๕ นางสาว โสภติา จิตรหลัง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๖ นาย วีรพล ศรีทวน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๗ นาง นนัท์นภสั นามศรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๘ นางสาว พลอยรุ้ง ขวัญดี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๘๙ นางสาว ภวันตรี กันทะปงิ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๐ นางสาว เพรียววดี วัฒนกุล ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๑ นาง ศรินยา ดวงแสง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๒ นาย สุขสวัสด์ิ สาศิริ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๓ นางสาว ณัตจรินทร์ พรมสวัสด์ิ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๔ นางสาว วิไลวรรณ ปญัญาดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๕ นางสาว ปญันธัชช์ บคูะธรรม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๖ นาย ธนกฤต ศรีกสิกรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๗ นางสาว กนกินนัท์ พรหมวิชัย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๘ นางสาว สุมลทิพย์ ภมุรินทร์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๐๙๙๙ นาย กิตติคุณ เอี้ยวสุวรรณ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๐ นางสาว กมลมาลย์ พุทธิสมสถิตย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๑ นางสาว สุฑารัตน์ ฉิมมัน่ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๒ นางสาว วิภาพร หงษ์เวียงจันทร์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๓ นาย กสินฌาน ยะไวย์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๔ นางสาว พิมพ์ชนก ทับทิมไสย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๕ นางสาว สุภาพร แสนกล้า บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๖ นางสาว นงลักษณ์ ภูดี่ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๗ นางสาว สุขิตตา ดารายิ้มฤทธิ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๘ นางสาว จรรยา อยู่ดี ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๐๙ นาย กฤษณ์ ชาญเดชสิทธิกุล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๐ นางสาว ราศรี สุขสวัสด์ิ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๑ นางสาว วาสนา ท าค าทอง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๒ นางสาว เสาวณีย์ จันทรศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๓ นางสาว นจุรินทร์ เวียงอินทร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๔ นางสาว นภาพร วงค์สุนา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๕ นางสาว นนัทวัน นรบตัร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๖ นาง นางค าร้อย สาลัย นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๐๑๗ นางสาว สุรีรัตน์ เนาวดี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๘ นางสาว อนญัญา กองจิว พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๑๙ นาย รุจิภาส จันทิปะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๐ นางสาว วาสนา บวัสุวรรณ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๑ นาง สุชานนัท์ จานแก้ว สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๒ นาย พรรคพงศ์ โสมาเกตุ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๓ นาย ทรงพิทักษ์  จันอักษร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๔ นางสาว นริศรา แสนธรรมมา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๕ นาง วรัญชญา ทอนเทพ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๖ นาย พรรษวุฒิ เจริญเวช ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๗ นางสาว สุภาพร นนัโท ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๘ นาย ภบูดินทร์ โพธิข า บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๐๒๙ นางสาว ศิริรัตน์ ยั่งยืน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๐ นางสาว ตีญาพันธุ์ คงชู เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๑ นาย รังสิวุฒิ ทัดวรพงศ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๒ นางสาว กนกวรรณ สุจารี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๓ นาง สุชาดา จะรา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๔ นาย ธีระพงษ์ พรหมขันธ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๕ นาย มนตรี ศรีโชค ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๖ นางสาว ทัศวรรณ พันธวาวงษ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๗ นางสาว ปาริชาต แซ่เฮง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๘ นาย ธิติศักด์ิ เมฆอนนัตชัยกุล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๓๙ นางสาว ปวีณา เรือนแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๐ นางสาว ธัญชนติ ปมีะนาว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๑ นาย ศุภชัย นุย้บญุแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๒ นาง สัตตบงกช เวียงสมุด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๓ นางสาว ล าพูล บุง้ทอง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๔ นาย พิษณุ หงษ์วิเศษ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๕ นางสาว นภารัตน์ สายค ามี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๖ นางสาว ชุตินนัท์ ศิลารักษ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๗ นาง พรวลัย ธาตุทอง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๘ นางสาว พัชรี มัธยม สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๔๙ นาง อรอุมา เกื้อกูล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๐ นางสาว สุภทัรา ชาญวิเศษ ปราจีนบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๐๕๑ นางสาว ศิราภรณ์ นยิมตรง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๒ นาย เอกราช ปิน่เงิน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๓ นางสาว รัตนพร ทิมพิทักษ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๔ นางสาว วันวิสาข์ ศรีอิ่นแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๕ นางสาว สุกัญญา แสงตันชัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๖ นางสาว ธมนวรรณ จันทร์มา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๗ นาง พรษชล ผ่องใส เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๘ นางสาว พรฑิตา บญุเลิศกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๕๙ นาง ณัฎฐากร วัฒนเดชา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๐ นางสาว เบญญามาศ หุย้เจริญ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๑ นางสาว ชุติมา เจริญศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๒ นาย วัชรินทร์ สุทธาผา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๓ นาย พรหมฤทธิ์ ฤทธิเพชร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๔ นางสาว จันทร์เพ็ญ หรัิญรัตน์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๕ นางสาว พวงเพชร สิมทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๖ นางสาว เมทินี จันทร์เจิม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๗ นาย กฤษพล อัมระนนัท์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๘ นางสาว วรางคณา วรวรรวงศ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๖๙ นางสาว สุชีรา เครือพันธ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๐ นางสาว สุกัญญา เตชะศรี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๑ นางสาว รสสุคนธ์ โคลคร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๒ นาง กรรณิการ์ พิลาจันทร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๓ นางสาว พิมพ์พิชชา สุจินพรัหม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๔ นาย นายน าชัย ค ากุณา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๕ นางสาว ศิริวารินทร์ สายสมุทร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๖ นางสาว พัดชา รัตนชาติวิเชียร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๗ นางสาว สุกัญญา นามราช บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๘ นางสาว ธิดารัตน์ ปิน่แก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๗๙ นางสาว นนัท์นภสั พาลี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๐ นาง นนัทนา สมบรูณ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๑ นางสาว วธิดา วิลัย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๒ นางสาว เสาวลักษณ์ เกื้อภกัด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๓ นางสาว ชนดิาภา คล้ายสุวรรณ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๔ นางสาว อุด้ี กุลโคตร อุดรธาน ีเขต ๔



- ๓๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๕ นาย ณัฐวุฒิ บญุศรีแก้ว ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๖ นางสาว ศิรินภา พุฒแก้ว สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๗ นางสาว ปฏญิญา ปงหาญ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๘ นางสาว ฉลาด เทียบลิตร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๐๘๙ นางสาว นวลละออง พุทธายะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๐ นางสาว อนงค์ ปกัเคเต มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๑ นางสาว สุวิมล แสนสุริยวงศ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๒ นาย จักรพงษ์ กิจช่วย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๓ นาย สืบพงษ์ พูนวรรณกุล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๔ นางสาว นฐัธิดา ล้อประกานต์สิทธิ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๕ นาย ศุภโชติ กระสังข์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๖ นางสาว จิรัชยา ศรีพุทธิรัตน์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๗ นางสาว พัชรนนัท์ ภเูนตร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๘ นางสาว ฐิตานนัท์ ซังบนิ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๐๙๙ นางสาว สุพันเนตร เชื้อค าฮด หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๐ นาง สุวิมล ผิวสว่าง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๑ นาย มนตรี เที่ยงใจ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๒ นางสาว ณัฐวรา เพชรรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๓ นางสาว ณัฐกฤตา เกษมสุข ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๔ นาย สิทธิพงษ์ กองสุข อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๕ นาย จักรกริช ชาตรี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๖ นาง สุรดา สระทองอ้อย นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๗ นาง ฐิติมา อรรคฮาตศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๘ นาย นวิิสต์ิ เพชรเกตุ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๐๙ นาย คณพศ จันภธูร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๐ นาย ทวี ประจะนงั ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๑ นางสาว ปาริมา จันธิดา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๒ นาง นภาพร สุทธาผา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๓ นางสาว นนัธิดา หงษ์เหนิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๔ นางสาว หงษ์ ศรีมาฤทธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๕ นางสาว สุภาพร ลุดเครือ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๖ นางสาว ชนฎิาพร อาจจีน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๗ นางสาว สุธาสินี ศรีสวัสด์ิ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๘ นางสาว จุฑาภรณ์ หล่อมาก นครสวรรค์ เขต ๓



- ๓๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๑๑๑๙ นางสาว กิตยาภรณ์ ปิน่แก้ว กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๐ นางสาว จันทร์สุดา ค าภา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๑ นาง อุมาพร ใจอด ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๒ นางสาว สิริกมล ศรีดาโคตร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๓ นางสาว ศิรินทิพย์ ภกัด์ิวาปี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๔ นางสาว ศิริวรรณ ไชยศร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๕ นางสาว วันทนา หอมหวาน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๖ นางสาว นวลทิพย์ ศิริก าเนดิ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๗ นาย อภวิัฒน์ โยนก ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๘ นาย ศรัณยู โสสิงห์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๒๙ นาง วันทนี วงค์วาลแก้ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๐ นางสาว วชิรา นามเพราะ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๑ นางสาว ลภสัรดา ทรงประโคน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๒ นาง วรมัย หาชานนท์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๓ นาง เอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๔ นาย สรนนัท์ สุวรรณรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๕ นาง อมรรัตน์ เตชะปตุิ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๖ นาย วิสูตร ศรีเกตุ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๗ นางสาว ปริุมปรัชญ์ ญาติกลาง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๘ นาย เจริญชัย ใจกล้า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๓๙ นางสาว ทิพวรรณ ล าชัยภมูิ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๐ นางสาว อรทัย วงษ์เดช อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๑ นางสาว คนงึนจิ ไชยยา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุดาภรณ์ พงษ์ตุ้ย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๓ นางสาว ศุภมาส เวียงลอ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๔ นางสาว ภคนนัท์ แพงมา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๕ นางสาว พัชรินทร์ อินทร์ประหยัด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๖ นาย สนธยา พลทัน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๗ นางสาว พันธ์นลิน ก าลังงาม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๘ นาย สุทัศน์ คีรีเขตสวรรณ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๔๙ นางสาว อลิสรา เชียงบตุร อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๐ นางสาว ไซนะ บนิยาโกะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๑ นาย อุทัย สลีสองสม เชียงราย เขต ๒



- ๓๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๒ นางสาว ธิดารัตน์ เพ็งบลูย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๓ นาย ธนากร บญุสนาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๔ นางสาว รวีพรรณ นครพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๕ นางสาว นงลักษณ์ แก้วทวี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๖ นางสาว ณัฏฐณิชา เดชวิชิต ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๗ นางสาว ลัดดาวัลย์ ฝายสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๘ นางสาว วาสนา วงษ์ธาตุ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๕๙ นาย กิตตินนัท์ จาวะนา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๐ นางสาว เสาวณีย์ อุตสาห์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๑ นางสาว ณัฐรดา อุมาภรณ์กูล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๒ นาง วีระญา บา้นเหล่า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๓ นาย ธงชัย แทนจะโปะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๔ นางสาว วิมลรัตน์ เคารพรัตน์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๕ นาง อุไรวรรณ สาครขันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๖ นางสาว ธัญญา ช านนิอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๗ นางสาว จรรยารักษ์ โพธิ์พิจารณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๘ นาง มณีรัตน์ ภมูิวงศ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๖๙ นางสาว ศิริกัญญา จันทุมมา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๐ นาย อมเรศ เหล่าตระกูสวัสด์ิ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๑ นางสาว อภนินัท์ ธิติมุทา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๒ นางสาว วันเพ็ญ ฟองลม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๓ นางสาว ฐิติมา แสนสุริวงค์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๔ นาย อโนชา พัดมณี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๕ นาย เทิดศักด์ิ ลัดกรูด กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๖ นางสาว ศิรินพร อินต๊ะยศ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๗ นาย ปณัณทัต บญุเทียม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๘ นางสาว ภญิญารัตน์ อิ่มอุไร จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๗๙ นางสาว จตุพร บญุช่วย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๐ นางสาว สุพรรณนี ชามี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๑ นางสาว ปาริฉัตร ส่างขุน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๒ นางสาว จิตรานชุ กองบญุ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๓ นาง ดิศราภร คุรุอังกูร หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๔ นาง วรรณา ถิ่นเขาต่อ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๕ นาย ชิตพล ไชยยา เชียงราย เขต ๒



- ๓๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๖ นางสาว ศิวพร เมืองแก้ว ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๗ นางสาว รินรดา รอดรักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๘ นางสาว หสันะ๊ บนิยาโกะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๘๙ นางสาว กฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๐ นางสาว เกษดา มะลิวงค์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๑ นาง ปรวี ชูเชิด สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๒ นางสาว ไพรินทร์ กันแตง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๓ นาง ธัญญรัตน์ เทพเนยีม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๔ นางสาว อารีรัตน์ ไชยแก้ว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๕ นางสาว ธานี สุวรรณไตรย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๖ นาง กันนดิา ชมภพูาน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๗ นาง สุกัญญา นุม่พินจิ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๘ นาย ปญัจพล มโนหาญ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๑๙๙ นางสาว ณัฏฐนนัท์ สิงหธ์วัช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๐ นางสาว จีระนนัท์ ภลูะคร นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๑ นางสาว มาลัย พวงพิลา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๒ นาย พิชญะ ทองอ่อน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๓ นางสาว ปนดัดา จันทา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๔ นาง ศิริลักษณ์ แสนศรี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๕ นางสาว กมลรัตน์ จันทร์อัมพร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๖ นางสาว กอปรกุล หนเูล่ียง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๗ นางสาว ณัชฑ์ชา รัตนานภุาพ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๘ นาง ผกามาศ บญุชู นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๐๙ นางสาว สุนนัทา เชียงศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๐ นางสาว สุชาดา ชุมแวงวาปี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๑ นางสาว ปริศรา วิริยะภาพ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๒ นาย พงษ์ศักด์ิ นาคญวน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๓ นางสาว มารยาท จันทร์ศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๔ นางสาว ชุติพร งามแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๕ นางสาว สุนนัธิณีย์ ศรีธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๖ นางสาว วาสนา จิรชีวิน สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๗ นางสาว กนกพิชญ์ สวัสดิรักษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๘ นางสาว พรรณพิศ เสนาไทย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๑๙ นาย พีรเดช ณ  ร้อยเอ็ด นครราชสีมา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๒๒๐ นางสาว ระวีวรรณ กัณฑ์สุข ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๑ นางสาว นงรัก เวชกามา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๒ นางสาว กิ่งแก้ว จงรัก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๓ นาง อุมาภรณ์ แก้วมณี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๔ นางสาว นนัทพร ยะลาทรัพย์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๕ นางสาว วรรณกร เสนาจิตร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๖ นาย พงศ์สิน แก้วคง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๗ นาย เสมียน ทองแม้น สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๘ นางสาว ศรีวิไล บญุเยี่ยม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๒๙ นางสาว บญุญธิดา ศรีโชค อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๐ นางสาว ดวงลฎา ปญัญาหาร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๑ นางสาว หทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๒ นางสาว อารุณี ลัทธิ์ถีระสุวรรณ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๓ นางสาว สุภาพร ผาภมูิ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๔ นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนวรรณ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๕ นางสาว อัจฉราพร ขัดใจวงศ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๖ นางสาว วาสนา สีหะนาม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๗ นางสาว ใจ สองเมือง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๘ นางสาว เนตนภา จันทขันธ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๓๙ นางสาว วรรณพร สุวรรณศรี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๐ นาย วิสิทธิ์ศักด์ิ แก้วสะเทือน ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๑ นางสาว อนญัญา เตชะสุข อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๒ นางสาว ศศิวิมล สุขเอียด พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๓ นางสาว รสริน ถิ่นนาเมือง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๔ นางสาว รัตติยาพร แทนหลาบ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๕ นาย ทศพร ขจรเพชร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๖ นางสาว เยาวภา อนนัตภกัด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๗ นางสาว รสริน สอาดนกั เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๘ นาง มธุรดา ปิจ๊จะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๔๙ นางสาว เอ็มอร หนนุวงษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๐ นางสาว หนึง่ฤทัย จิตตฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๑ นางสาว ศศิญา เพชราวรรณ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๒ นางสาว นติยา ได้การ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๓ นางสาว ชัญญาภคั อัสโย มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๒๕๔ นางสาว อาทิตยา หอยสังข์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๕ นาง ชลาธร น้ าใส ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๖ นางสาว สมปอง นวนกลาง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๗ นางสาว ชุตินนัท์ สงคุ้ม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๘ ว่าท่ีร้อยตรี วรรณโชค ชมภพูลอย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๕๙ นางสาว กมลวรรณ์ แทนข า พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๐ นางสาว อุมาพร ขยิ่มจิตต์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๑ นางสาว ลักขณา นว่มกรุงเจริญ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๒ นางสาว นนัทภคั โวเบา้ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๓ นางสาว บงัอร ปกักะทานงั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๔ นางสาว วันนษิา เครือสาร เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๕ นาย กิตติคุณ หนัจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๖ นางสาว จิดาภา โคตะพันธ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๗ นางสาว วรัญญา พิมเสน พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๘ นาง ณัฐธยาน์ บตุรโยจันโท เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๖๙ นางสาว อารยา นนัทเจริญพร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๐ นางสาว อารยา ขันชัย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๑ นางสาว ธนสัพร นกัฟ้อน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๒ นางสาว สุนสิา จันทร์ผอม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๓ นางสาว ทิพวรรณ แก้ววงษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๔ นางสาว พัชรีญา ชัยมูล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๕ นางสาว จิรพรรณ แสนเมือง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๖ นาย เศฏฐวุฒิ ภชู านิ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๗ นางสาว ลภสัรดา ซ่อนกล่ิน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๘ นางสาว กัญญาวีร์ ช่วยเกิด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๗๙ นางสาว สกุณตลา ซอยรัมย์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๐ นางสาว สิริมา หมาดหลี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๑ นางสาว ศุภลักษณ์ ขันทะสอน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๒ นางสาว ปญัญานนัทร์ ปนิรุม กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๓ นางสาว ธนญัญา อุทาพงษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๔ นางสาว คุณวรรณ นลิสุวรรณ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๕ นางสาว อุบล ภาสวัสด์ิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๖ นาย ราชัน ชุมแวงวาปี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๗ นางสาว ปริฎฐา สารแสน ขอนแก่น เขต ๒



- ๓๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๘ นาย พุฒพล ดวงบบุผา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๘๙ นางสาว นดิา แสงวงศ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๐ นางสาว จิราภรณ์ ค าคาต บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๑ นางสาว ชนญัญา มหาโคตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๒ นางสาว จันทิมา สังขรัตน์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๓ นางสาว วิลาวัลย์ จันทะดวง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๔ นางสาว อาริษา สุจิมงคล เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๕ นาย ชนนิทร์ ผ่องแผ้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๖ นาง สุนทรี เนตรค า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๗ นางสาว ภาวินี บญุสุด หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๘ นาง กัญจนพ์ิชชา กล้าหาญ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๒๙๙ นางสาว นมิมิตา หนรูาม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๐ นางสาว อัยภกั กีรติปรียา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๑ นาย ยุรนนัท์ ทุมมาศ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๒ นาย โกสินทร์ เจริญศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๓ นาง ชญาดา แก้วตา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๔ นางสาว ชาลิณี รามแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๕ นาย ศักด์ิทวี ดีระเบยีบ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๖ นาย ศุภกฤต ใจสุข กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๗ นาง สุภาดา พลทัสสะ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๘ นาย คมกริช แก้วก่า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๐๙ นาง จิรสุดา ทองเรือง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๐ นาย วิศรุต สีหามาตย์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๑ นางสาว ภรณ์พรรณ ยุระเทศ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๒ นางสาว ศรัญญา เจ้าแก่นแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๓ นางสาว ประภาพร เจริญพร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๔ นาง ราณี ถนอมพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๕ นางสาว เมทินี เอนกสุข พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๖ นางสาว ผุสดี แก้วศรี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๗ นางสาว อรทัย ศรีประยงค์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๘ นางสาว ชนดัดา ตินะลา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๑๙ นางสาว พัชรดา โล่หท์อง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๐ นางสาว ชุติมา จงใจงาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๑ นางสาว แวยาลีนา แวตี ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๓๒๒ นางสาว จีรภา สารทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๓ นางสาว จันทารัตน์ พัสดุสาร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๔ นางสาว กิ่งแก้ว แก้วผลึก บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๕ นางสาว จริญญา สุวรรณโชติ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๖ นาย พงษ์ศิริ กุลสุทธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๗ นางสาว สุดารัตน์ เอื้อมงคลรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๘ นางสาว ภรฤดี ผินสันเทียะ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๒๙ นาย เมธา พฤกษติกุล หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๐ นางสาว อมรรัตน์ ผดุงเวียง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๑ นางสาว สกุณา บดุดาแพน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๒ นางสาว จุฑามาศ อุบล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๓ นางสาว ณัฏฐภทัร ค าแหง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๔ นางสาว กาญจนา คุปนติั แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๕ นางสาว ปนติตา พลเหลา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๖ นางสาว จุฑารัตน์ เกิดทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๗ นาย ซาฟารีห์ หนนัเส็น นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๘ นางสาว พรทิวา พามา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๓๓๙ นางสาว จารุวรรณ พวยพุ้ง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๐ นางสาว สุภาณี สอนง่าย กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๑ นาง ศุภวรรณ วงษ์ชัยเพ็ง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๒ นาย ณรงค์ชัย บานชื่น กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๓ นางสาว วาสินี สุพรรณฝ่าย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๔ นาย ธนพล หมัน่สกุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๕ นางสาว เครือวัลย์ ย้อยเสริฐสุด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๖ นางสาว พนดิา จันชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๗ นางสาว สวัชญา กู๋กระโทก กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๘ นาง สลักจิตต์  พลขันธ์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๔๙ นางสาว จิตตานนัทิ์ เหล็กเพ็ชร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๐ นางสาว ศุภรดา วาอุทัศน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๑ นางสาว กษิรา กาแสงพงษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๒ นางสาว นพรดา ศรีบญุเรือง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๓ นางสาว ณพนชุ หว้ยจันทร์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๔ นาย ธนภทัร ศรีอมร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๕ นางสาว อัมพวัน สมพมิตร เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๓๕๖ นางสาว วนดิา สิทธิรักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๗ นางสาว ธิดาทิตย์ ตินะลา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๘ นางสาว จิรารัตน ์ คงอ่อนศรี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๕๙ นางสาว นริดา เจะปอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๐ นางสาว นศิรา ศรีสอ้าน ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๑ นาย พนสั เถื่อนถ้ า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๒ นาย กันตภณ บญุทับ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๓ นางสาว สุภาวนา ขุนลาด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๔ นางสาว นนัทนา เสานาค สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๕ นางสาว ดิศราภรณ์ โตแปน้ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๖ นาย แสงเพชร แสงอากาศ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๗ นางสาว ดารุมาศ สุนทองหา้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๘ นางสาว สุชาดา นรสาร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๖๙ นางสาว อาทิตยา รักไทรทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๐ นาย วิชรุต  ขอสืบอ านวย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๑ นางสาว มารีเยาะห์ สะแมง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชญานี บญุราม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๓ นางสาว มัณฑนา พลเหตุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๔ นาย วีรยุทธ์ บญุศรี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๕ นาย นวิัฒน์ ค าลือ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๖ นางสาว นยันา ประทุมเลิศ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๗ นางสาว สิรินทิพย์ เพ็งพา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๘ นางสาว ดวงพร ไข่ทา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๗๙ นางสาว ณัฐนชิา กุยทวีจร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๐ นางสาว รัชฎาภรณ์ พันจัน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๑ นาย ถนอมยศ สมสวย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๒ นางสาว ขวัญกมล พลศร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๓ นางสาว ชญาดา มณีรัตน์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๔ นาง สกาว ค ายันต์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๕ นางสาว อรวรรณ ฟูแสง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๖ นางสาว ณัฐญาภรณ์ เศษคึมบง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๗ นางสาว พัชรินทร์ดา แก้วด า เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๘ นางสาว สุธาสินี บญุหา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๘๙ นาง เรวดี มาหะมะ นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๑๓๙๐ นางสาว สุทธิชา ค าสุทธิ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๑ นางสาว สุภาพรรณ อรรคนนัท์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๒ นางสาว ลลิลทิพย์ วรรณพงษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๓ นาย พิทักษ์ เรืองสวัสด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๔ นางสาว นภาพร ดีรักษา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๕ นางสาว เกษรา เกิดแปน้ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๖ นางสาว อ าไพ หล่อสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๗ นาง จิราพรรณ ดอนก้อนไพร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๘ นาย ณัฐพงษ์ ขอนทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๓๙๙ นางสาว ฐิศิรัตน์ ปลิดทุกข์ภยั ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๐ นางสาว จุลจิรา ชมภเูพชร์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๑ นางสาว นริศรา รอดเพชรภยั ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๒ นางสาว สุธาสินี สิรินวรัตน์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๓ นาง ภทัรนนัท์ ไชยพงค์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๔ นางสาว วิไลรัตน์ ควรคนงึ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๕ นาย ประดับพงษ์ ทองบอ่ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๖ นาย นครินทร์ กือสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๗ นางสาว พรศิริ ปกักุนนนั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๘ นาย ภญิโญ ดีพันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๐๙ นางสาว ธิรดา ธิราชรัมย์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๐ นาง นติยา นอ้ยดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๑ นางสาว อ้อมอรุณ บวัพรมมี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๒ นางสาว สุปราณี แสงเวียง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๓ นางสาว น้ าฟ้า แสนอุบล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๔ นางสาว สมฤดี มอญขาม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๕ นางสาว นภศิา จิณะเสน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๖ นางสาว พิมพ์มาดา ราศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๗ นางสาว วิไลพร นวลค า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๘ นางสาว สุพัตรา สะเอียบคง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๑๙ นาง นนัทกร ล้ิมศิริวัฒน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๐ นางสาว วิภาวัลย์ รูปจ าลอง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๑ นางสาว อนญัญา ประวัง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๒ นางสาว พรนรี ยลพัฒนศักด์ิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๓ นาย ประภาส มาชัยสิทธิ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๔๒๔ นางสาว นางสาวภญัรัตน์ เคยการ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๕ นางสาว จุรีรัตน์ จันทร์ประกอบ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๖ นางสาว ปภสัสิริย์ ชูทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๗ นางสาว ชนษิฐา  แพงบบุผา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๘ นางสาว ปวริศา ประจิตร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๔๒๙ นางสาว ปนยีา แก้วสมบรูณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๐ นางสาว กนกวรรณ นามขุน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๑ นาย กชภมูิ จงกลรัตน์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๒ นางสาว อาภาพร โพธิราช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๓ นางสาว รัตณา  อาแว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๔ นางสาว นนัทพร ศรีวรสาร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๕ นางสาว ฐิติวรรณ เนตร์เถื่อน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๖ นางสาว สุรีรัตน์ กอยขุนทด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๗ นางสาว มุทฑารัตน์ ภกัดีสุวรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๘ นางสาว อักษร บญุช่วย ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๓๙ นาย สมพงษ์ ไพรดีพะเนา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๐ นาย พงษ์ภทัร ค าภเูวียง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๑ นางสาว วงเดือน ไชยต้นเทือก สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๒ นางสาว ทักษพร อินทนจูิตต์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๓ นางสาว ชื่นกมล ไชยสพ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๔ นางสาว วิมลพันธ์ อ่อนอ้าย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๕ นางสาว นารีรัตน์ อินทะพล หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๖ นางสาว ณัฐวิภา กิราวัลย์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๗ นางสาว วรรณนศิา บตุรพรม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๘ นางสาว ปาณิสรา บวัพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๔๙ นางสาว ปภสัวรรณ ทองไสล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๐ นางสาว สาธนี การะเกตุ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๑ นางสาว ศิริวรรณ พร้อมมูล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๒ นางสาว สาวิตรี  เปาวะสันต์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๓ นางสาว เจนจิรา ต้นตะภา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๔ นาง อนธุิดา ภูภ่ทัรางค์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๕ นางสาว รวงทิพย์ แซ่ก้วย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๖ นาย วราพงษ์ บญุโกย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๗ นางสาว จุฑามาศ ผาริการ ขอนแก่น เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๑๔๕๘ นางสาว สุกัญญา สิงตะสุวรรณโณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๕๙ นางสาว กาญจนา แสนโสภา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๐ นางสาว กิ่งกาญจน์ กาญจนกูล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๑ นางสาว อังคณา โพธิ์ตรัส ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๒ นาง รินลดา พรไธสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๓ นางสาว ปฏฐพร ชมภศูรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๔ นางสาว ทัศนยี์ จ าปาทอง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๕ นางสาว อิศราพร ธูปทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๖ นางสาว จิตราพร สิทธิเชนทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๗ นางสาว ขนษิฐา ผิวทองงาม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๘ นางสาว ยุภาพร เนือ่งแก้ว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๔๖๙ นางสาว สาวิตรี บญุญะวัตร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๐ นาง ฉัตรดาว พรมจักร์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๑ นางสาว ศรีสุดา  เหมิหอม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๒ นางสาว วรัชญานนัท์ หมีดง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๓ นางสาว อุมาพร กล้ิงฝอย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๔ นาย ชัยวัฒน์ จันทร์วงษ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๕ นางสาว กานดา รูปจ าลอง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๖ นาย ภเูมธ แสงสาย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๗ นางสาว แพรไพลิน ภมูิประสิทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๘ นางสาว กาญจนา รักทรัพย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๗๙ นางสาว กรุณา นาบ ารุง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๐ นางสาว พชรธรณ์ อุ่นอินทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๑ นางสาว รภสัสรณ์ สิษฐ์หรัิญ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๒ นาย รังสิวุฒิ สมงาม ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๓ นางสาว ชนดิา เหลืองอุทัยรัตน์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๔ ว่าท่ีร.ต.หญิง สุภทัรา ภธูรณ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๕ นางสาว สุธิดา ผาพรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๖ นางสาว เพ็ญพิชญ์ ประเสริฐลาภ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๗ นางสาว ปาริชาติ ทองพันชั่ง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๘ นางสาว นศิาภทัร ยืนยง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๔๘๙ นาย เศรษฐพงษ์ สว่างเพียร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๐ นางสาว วัลภา รักสกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๑ นางสาว เภาสุรัตน์ ศรีชัยนาท กาญจนบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๑๔๙๒ นางสาว อภญิญา สุภะกะ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๓ นาย พิศุทธิ์ศักด์ิ กุลสาร แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๔ นางสาว ชรินทร์ โพธิ์เรือง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๕ นางสาว วรรณา แสนค า นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๖ นาย จิรชัย ตันตระกูล กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๗ นางสาว ผุสรัตน์ บ ารุงนา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๘ นาย นยัวุฒิ สระเกตุ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๔๙๙ นาง ทัศนยี์วรรณ จักรกาศ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๐ นาง ณิชมลกานต์ บรีุภกัดี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๑ นางสาว กนษิฐา แช่มช้อย ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๒ นาย ภาณุวัฒน ์ มัธยมนนัทน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๓ นางสาว มนสิชา จิรฐาเหมกร เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๔ นางสาว ประไพ วรรณทอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๕ นางสาว วรารักษ์ อ่อนคูณ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๖ นางสาว สุภาวดี ด านาคแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๗ นางสาว ณัฏฐ์นริน เจริญรอย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๘ นางสาว เหมวดี หมีโตะเตะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๐๙ นางสาว พราวพลิน วัชรจารุเศรษฐ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๐ นาง สุภาวิณี แก้วหานาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๑ นางสาว ศุภมาส ปนัแก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๒ นางสาว พันทิวา ช่วยขุน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๓ นางสาว มณีนชุ บญุยืน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๔ นางสาว อัจฉรา สุริยะฉาย นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๕ นางสาว ภทัรานษิฐ์ สรรพพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๖ นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทะศรี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๗ นางสาว วราภรณ์ กาวน เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๘ นาย ธีระยุทธ แผลติตะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๑๙ นาย เกียรติศักด์ิ อารีย์กิจ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๐ นาย จรัญ แสงหนิ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๑ นางสาว ศิริพร สิทธิทูล อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๒ นางสาว อารยา ทวายตาค า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๓ นาย สุรพจน์ ไฝดง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๔ นางสาว ณชนก สังเกตุกิจ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๕ นาย อนรัุกษ์ ดิศรานรัุกษ์ นครปฐม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๕๒๖ นางสาว อมรรัตน์ กันธรัตน์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๗ นางสาว กฤษณา เนือ้ทอง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๘ นาย วีระยุทธ เวียงสมุทร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๒๙ นางสาว จารุณี ยินดีทีป พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปราณี ศรีรัตน์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๑ นางสาว ชนาภา การังใจ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๒ นางสาว ปวริศา ยะชัยมา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๓ ว่าท่ี ร.ต. สมชาย ขันทะ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๔ นางสาว พรรณธิพา บนิชัย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๕ นาง พิไลพร พิมพ์ใหญ่ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๖ นาย ธงชัย ค าวัน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๗ นาย กฤษฏทิัศณ์ พิมพรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๘ นางสาว ศรินยา เพชรไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๓๙ นางสาว ณภทัร์วรัญญ์ ค าจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๐ นาย ชวัช ปานทุ่ม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๑ นางสาว พรรณจารีย์ สิงหน์มิิตตระกูล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๒ นางสาว มณทิพย์ อุดมผล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๓ นางสาว ธัญญพัทธ์ จิรอารยะกุล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๔ นาง อนงค์ แก้วดก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๕ นางสาว โสภติา จันทรา กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๖ นาย ณัฐกร   เจริญวงศ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๗ นางสาว นฤมล สมโชค ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๘ นางสาว พิศสุภางค์ สุขสัน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๔๙ นาย บญุธรรม แฮะประโคน นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๐ นาย รณชัย คงเติม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๑ นาย คุณากร ต๊ะอุ่น ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๒ นาง สุภาภรณ์ แช่มช้อย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๓ นางสาว ศิรินาถ บรรพบตุร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๔ นาย สิริชัย ช่อกระทุ่ม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๕ นางสาว เพ็ญนภา นพิัทธิ์นนท์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๖ นางสาว รูกาย๊ะ แสงเขียว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๗ นาย ปริญญา  จ าปาปุง้ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๘ นางสาว ภทัรา คล้ายสุบรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๕๙ นางสาว ขวัญศมน รัฐสมุทร สุรินทร์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๕๖๐ นางสาว ศิรินารถ ใจทอง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๑ นางสาว กัญจนรัตน์ ค าหนองหว้า สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๒ นางสาว นษุรา โสมาบตุร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๓ นางสาว สุพรรษา ค าจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๔ นางสาว ขนษิฐา นา่บณัฑิต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๕ นาง วิภารัตน์ สุวรรณวิโรจน์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๖ นาย ค านวน บตุรมิตร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๗ นางสาว พรพิมล หลงแก้ว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๘ นางสาว นาฏอนงค์ โลเชียงสาย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๖๙ นางสาว สุจิตรา ชาญณรงค์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๐ นางสาว สุธาทิพย์ โชติศักด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๑ นางสาว พัชริกา สมฤทธิ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๒ นางสาว อุษา ทองมีเพชร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๓ นางสาว ธีรดา แก้วพรหมด า ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๔ นางสาว พราวรวี ปญัญาดี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๕ นางสาว ศิริลักษณ์ ทะโพนชัย เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๖ นางสาว สุทธิวรรณ เจริญศิริ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๗ นาย สหเอกล์ พรมภา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๘ นางสาว นางสาวจีรวรรณ กันนฬุา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๗๙ นาง ณฐินี สวัสดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๐ นาง นลิน ปรีชาสุทธิกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๑ นางสาว ธีรยา บริบรูณ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๒ นางสาว นางสาวพิมพ์จันทร์ เพิ่่มมิตร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๓ นางสาว มนชยา ภมูิแสน นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๔ นางสาว ณัชชารีย์ ปญัญาเศรษฐี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๕ นางสาว ชลาสินธุ์ สังข์แก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๖ นาง บรรจง แสงใสแก้ว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๗ นางสาว ยามีละห์ เซ๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๘ นางสาว รอกีเยาะ เจะเตะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๘๙ นางสาว นพิาดา จูยอด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๐ นาง สุกัญญา เตจ๊ะยวง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๑ นางสาว สุ่กานดา นาเพีย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๒ นาย ปยิะ สุทธเขต นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๓ นาย ฉัตรชัย นาคสินธุ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๕๙๔ นาง รัตนา ปิน่แก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๕ นางสาว จันทิมา เมืองบวัผัน ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๖ นางสาว หยกรักษ์ ทองนว่ม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๗ นางสาว ปิน่พลอย บญุฑีย์กุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๘ นางสาว รัตนา พูลทองค า นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๕๙๙ นางสาว จตุพร ผ่องใส ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๐ นาง สุวรรณศรี สิงหห์ล้า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๑ นางสาว เสาวพิชญ์ บวัรุ่ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๒ นางสาว ณิชากร เจะแม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๓ นาย ณัฐวุ่ฒิ เตโช นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๔ นาง ศิริณญา โรจนธรรม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๕ นางสาว จุฑารัตน์ วรรณวงศ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๖ นางสาว หรรษา เจนประโคน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๗ นาย ไพฑูรย์ สุ่มหอม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๘ นาย บญุชิต สายทอง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๖๐๙ นาย อ านาจ แก้วดอนรี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๐ นางสาว พิชฎา โสมาศรี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๑ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อาทิตยา ชนะพล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๒ นางสาว สุภาวดี วังคีรี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๓ นาง ทิพวัลย์ ลาวรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๔ นางสาว อรสา ไทยเจริญ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๕ นางสาว วาสนา มากมา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๖ นาย โกวิท ถาวะโร กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๗ นางสาว สุนนัทา สุขไสว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๘ นางสาว พรพรรษา รักสกุล ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๖๑๙ นางสาว จุฬาภรณ์ โพธิตา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๐ นาย ปยิะศักด์ิ ซ้องสุข สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๑ นางสาว สุดารัตน์ สติราษฎร์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๒ นางสาว กนกวรรณ อ่อนทรวง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๓ นาย มงคล ไชยโยชน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๔ นาย บรรจงศักด์ิ กิ้มงาม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๕ นาง พัชญธิดา ปาจันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๖ นางสาว นจุรี โสภากอง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๗ นาย ชัยกัมพล มะโนชาติ ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๑๖๒๘ นางสาว คุณัญญา สองสมุทร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๒๙ นาย ทวี ทองค า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๐ นาย สิทธิพร ชลาชัย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๑ ว่าท่ีร้อยตรี พีรพล งาเจือ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๒ นางสาว ศิวิมล อัมมะวัน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๓ นาย คมสันต์ เฒ่าทอง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๔ นางสาว ปาหนนั อาจฤทธิ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๕ นางสาว ธันฐภทัร์ ไม้งาม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๖ นาย ภาณุวัฒน์ ฉ่ าสุวรรณวัฒนา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๗ นาย นายธีรวุฒิ ลาภทวี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๘ นาง อาภาภรณ์ แก้วบดุดา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๓๙ นางสาว บวัเงิน มาลาทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๐ นางสาว กนกวรรณ หาญประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๑ นางสาว นยันภ์คั หงษ์รัตน์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๒ นางสาว สุพัตรา นาเพีย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๓ นางสาว วนสัภรณ์ ขุดปิน่ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๔ นางสาว อาริตา สาวดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๕ นาย เอกพจน์ อ่องดา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๖ นางสาว นติยา ศรีวิชิต สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๗ นางสาว นราภรณ์ ใจอินทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๘ นางสาว ศศิธร เหน็สุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๔๙ นาย ปญัญา จันทร์ชุม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๐ นางสาว อัจฉราณี สุริยะ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๑ นาง จิราภรณ์ ทองสมบรูณ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๒ นางสาว สกุลรัตน์ บญุธรรม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๓ นางสาว ประพิมพ์พักตร์ แซ่โง้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๔ นางสาว ปวีณ์ริศา มีมุข นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๕ นางสาว สุดารัตน์ เดชะปรากรม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๖ นางสาว อมรรัตน์ คุ้มกุมาร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๗ นางสาว หนึง่ฤทัย สุวรรณรัตน์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๘ นางสาว อาภสัรา อารีการ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๕๙ นางสาว ไหมทิพ แถวอุทุม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๐ นาย เชาวฤทธิ์ ศรีมูล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๑ นางสาว จิรัศยา บริสุทธิรักษ์ ล าปาง เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๑๖๖๒ นางสาว อรวรรณ รอดสุด สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๓ นางสาว นางสาวสมศิริ ทองสมณ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๔ นางสาว จุฑารัตน์ บญุสมบติั นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๕ นางสาว นนัท์ศุลี กลีบเมฆ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๖ นาย คมกริช ประดิษฐ์สกุล สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๗ นาย ธนะพงศ์ มาปอ้ง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๘ นางสาว นฤมล ชิระมณี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๖๙ นางสาว พุธสะดี ประไวย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๐ นางสาว สุภาวดี เทาเกาะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๑ นางสาว ชัญญาวีร์ พันธ์จตุรภทัร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๒ นาย สันติ แก้วบวั สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๓ นางสาว สินธิตรา สว่างรุ่ง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๔ นางสาว จันจิรา ถนมิกาญจน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๕ นางสาว กวิสรา ชิลวงษ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๖ นางสาว พรทิพย์ วรรธนะบรูณ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๗ นางสาว ชญาณิศา พรหมไชย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๘ นางสาว วนสัพร เจริญผล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๗๙ นาย ธวัชชัย วงค์พิริยากร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๐ นางสาว อัจฉรา จันดารักษ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๑ นางสาว สุวรรณี ไวยากรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๒ นางสาว เชิดบตุรี หอมหวล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๓ นางสาว สุธาทิพย์ ชุ่มสูงเนนิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๔ นาย ทักษา เพชรสมัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๕ นางสาว กาญจนา ทองโชติ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๖ นางสาว ภคันยั ชุ่มชะนะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๗ นางสาว ปทัมา รุ่งรัตนธ์วัชชัย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๘ นาง ปรมาภรณ์ ฤทธิวัฒนานสุรณ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๘๙ นางสาว รวิวรรณ ส้มเกล้ียง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๐ นาย เอกนรินทร์ พงษ์เศวต สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๑ นางสาว เปรมฤดี ยศสาย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๒ นางสาว ชนติา โพธิ์อ่อง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๓ นางสาว อรพรรณ กิตติวรรธโนทัย สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๔ นางสาว จิราภรณ์ สังกะเพศ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๕ นางสาว จารุณี อ้วนแก้ว นครพนม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๖๙๖ นางสาว จุฬาลักษณ์ กุลศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๗ นาย นาซอรี กะมะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๘ นาง อภสิรา เงินเมือง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๖๙๙ นาย ณฐพจน์ เพ็ญศิริ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๐ นางสาว ภรณ์สุพักตร์ สุระเสียง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๑ นาย เพิ่มเกียรติ กาวิลาวัน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๒ นาย สุทธิรักษ์ อยู่เอม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๓ นางสาว ณัฏฐิพร เนือ่งเยาว์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๔ นางสาว สุวรรณี สุนทรมณีโชติ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๕ นาง พิมพ์วลัญช์ จันฤาไชย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๖ นาย นนัทพร สักประเสริฐ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๗ นางสาว สุนศิา แก้วค า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๘ นาย ธนนัต์ จันทร์มณีวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๐๙ นางสาว ศิรินภา สุภาพันธ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๐ นางสาว วรรณภรณ์ ทองเดช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๑ นางสาว ปภสัสร พบวงค์ษา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๒ นาง ผุสรัศมิ์ อาจพรม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๓ นางสาว กชพร ล้อมวงษ์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๔ นางสาว ปวีณา สว่างศีร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๕ นางสาว สุธีรา วงษ์แหวน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๖ นาย วัฒนา ขุลีทรัพย์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๗ นางสาว ณัฐญา มาเกิด อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๘ นาง อมรรัตน์ สวัสดิรักษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๑๙ นางสาว ศุกรพรรษา ดัชชานนท์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๐ นางสาว ศยามล จ าแนกรส สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๑ นาย ชุมแพ เจริญรัมย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๒ นาย เขมณัฏฐ์ ศรีสุพรรณ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๓ นางสาว จันทิมา อุปละ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๔ นางสาว พันทิวา ปนัต๊ิบ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๕ นางสาว จุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๖ นางสาว อัชฌา ตันตะราวงศา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๗ นางสาว ดุษยา กล่ินสุคนธ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๘ นางสาว เมธาวี แสนณรงค์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๒๙ นางสาว เกศินี มะลิงาม สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๑๗๓๐ นางสาว สุวิมล ด าแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๑ นางสาว ทิพย์นารา เหลืองประเสริฐ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๒ นางสาว อุไรวรรณ คชเนตร ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๓ นางสาว สิริรัตน์ เจียงทอง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๔ นางสาว กฤษณา เหมือนเลา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๕ นางสาว ญาดา มาลัยหอม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๖ นางสาว จารุวรรณ จันทร์แจ้ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๗ นางสาว อัฉราภรณ์ กวนวงศ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๘ นางสาว ศันสนยี์ โอถาวรวงษ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๓๙ นางสาว ศิริพร บญุประเสริฐ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๐ นางสาว จิราพร รักปาน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๑ นางสาว เขมิกา แก้วสะอาด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๒ นางสาว สุกัญญา บญุจง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๓ นางสาว นตุประวีณ์ เหมาะจิระสิริ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๔ นางสาว ภทัรนนัท์ มาสม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๕ นาย เสริมสิทธิ์ ศรีมีธรรม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๖ นางสาว ศิริรัตน์ ศิริภาค อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๗ นาย ปริญญา ทองบญุเหลือ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๘ นางสาว ปยิะรินทร์ ศรีไสว สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๔๙ นาย นเรศ หมูทอง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๐ นางสาว ยุวนชุ ใจเย็น พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๑ นางสาว พรรณิภา รัตนทิพย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๒ นางสาว สุภาวดี เชื้อนลิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๓ นางสาว ปริญญาพร ยั่งยืน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๔ นางสาว ปรินทร์ดา ประยูรหงษ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๕ นางสาว อนชุ ศิริวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๖ นางสาว สาลิกา เสนานคิม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๗ นางสาว ภคพร สวยสะอาด หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๘ นางสาว อ้อม อ่อนขาว นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๕๙ นางสาว อมรรัตน์ วงศ์สะอาด พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๐ นางสาว เนตรชนก แก้วกรูด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๑ นางสาว พัชรินทร์ วิชัยสูง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๒ นางสาว ศศิร์อร สุทธิพงศ์ธนาโชค อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๓ นางสาว ศิริพร ทานนัติ สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๗๖๔ นางสาว อภนิภา วิถีนนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๕ นางสาว ศุภนสั เสาศิริ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๖ นาย ชยุต กรรณิการ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๗ นาง รัตนา จ าปา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๘ นางสาว ณัฎฐา สุริยะประภาพงศ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๖๙ นางสาว สุพัตรา มาลาศรี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๐ นาย วีรวุฒิ บญุศรี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๑ นางสาว เกษรินร์ อัคนติถิน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๒ นางสาว เสาวลักษณ์ เอียดจุ้ย ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๓ นาย นธิิศ พันธ์โม้ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๔ นางสาว ปวีณา ชาพิภกัด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๕ นางสาว กรรณิการ์  บอ่แก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๖ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุวรรณเพ็ญ ช่วยแก้ว พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๗ นาย เอกลักษณ์ กระศิริ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๘ นางสาว สุคนธ์ แดงทองใส พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๗๙ นาย ธวัชชัย โสมคง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๐ นางสาว ธิปไตย ไชยองการ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๑ นางสาว ชาลิสา คุณธรรม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๒ นางสาว อภชิญา สุรเสียง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๓ นางสาว กาญจนา รักษ์วงค์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๔ นาย คมกฤต อินทพัฒน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๕ นางสาว สุวิกรานต์ จันทนะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๖ นางสาว กาญจนา ไวยเกษตกรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๗ นางสาว ลภสัรดา แสงบญุเรือง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๘ นางสาว ปรียาลักษณ์ พันธ์ศิริ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๗๘๙ นางสาว อมรรัตน์ ชัยนาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๐ นางสาว สุจินดา เมืองไข่ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๑ นางสาว จิฬาพร ยศสาย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๒ นาย ธรรมนญู เส็มย้ง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๓ นาย สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๔ นางสาว กัญชพร รัตนะนาม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๕ นางสาว พันธ์ทิพย์ เลิศจิรกิติกุล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๖ นางสาว ปวิตา ดรหลักค า ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๗ นาง อรวรรณ มาฉกาจ ชลบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๑๗๙๘ นางสาว ดวงนภา พรหมคง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๗๙๙ นางสาว สุภาพร ทองพันธ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๐ นางสาว ละอองดาว แปงใจ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๑ นางสาว มาลี เปยีงต๋อ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๒ นางสาว วันษา โฉมศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๓ นางสาว เจนจิรา ถนอมพันธุ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๔ นางสาว พชรพร สุขรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๕ นาย พิศิษฐ์ ปยิะสาธุกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๖ นางสาว พุทฒิธาดา สุขเจริญ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๗ นาย สมบติั บสุพา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๘ นางสาว รุ่งรัตน์ เรืองนุย้ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๐๙ นาย วรกฤษฎิ์ ค าเงิน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๐ นาย ธราดล ทิพวัจนา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๑ นางสาว พัชราภรณ์ เพ็ชนอ้ย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๒ นางสาว สุชัญญา เผ่าผาง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๓ นาย บญุโรม มาตรา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๔ นาย ภาณุวัฒน์ สุวรรณาลัย ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๕ นางสาว ธันยพร พูนแสง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๖ นาย สินประสงค์ หาขุนทด ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๗ นางสาว สุภาลักษณ์ เค้าคนธ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๘ นางสาว พรรณทิพย์ เจริญศิลป์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๑๙ นาย ธีรศักด์ิ เชื้อนนัตา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๐ นาย ไวกูณฐ์ ชูมา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๑ นางสาว ชนาภา ว่องสาริกัน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๒ นาย เกริกชัย มีศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๓ นางสาว สุภาวดี เอียดเหลือ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๔ นางสาว ณัชชา สุขนาบวั พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๕ นาย กริช ศรีอุปตะ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๖ นางสาว วาสนา ขันทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๗ นางสาว สาวิตรี นว่มนอ้ย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๘ นางสาว ศศิปภา ศุกกรีรักษ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๒๙ นางสาว ประกาย พลวุฒิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๐ นางสาว ชุตินนัท์ ทองเต็ม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๑ นางสาว ฐาณิญา ทองประสาร นครราชสีมา เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๑๘๓๒ นาย กิตติพล คงผล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๓ นางสาว จิรพร สวาทวงค์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๔ นางสาว รัตนากร อัมวงศ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๕ นาย ฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๖ นางสาว ดวงรักษ์ ศุกกรีรักษ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๗ นาย สุรพงษ์ เจริญสรรพ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๘ นางสาว จิราภรณ์ บรูณพันธ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๓๙ ว่าท่ี ร.ต ชาตรี ใสบริสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๐ นางสาว พิกุลวัลย์ นครชัย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๑ ว่าท่ีร.ต.หญิง มะลิวัลย์ โอสถานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๒ นางสาว อัจฉราภรณ์ สุคะโต นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๓ นางสาว บณัฑิตา จงจ า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๔ นาย ฉลาด ทองซาว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๕ นางสาว อาเสียง ฉายยิ่่ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๖ นางสาว สุภาวดี ทิมอ่อน กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๗ นาย นพดล โรจนบ์ญุถึง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๘ นางสาว ฉมามาศ วงศ์โยธา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๔๙ นางสาว จิราภรณ์ โพธิ์เกิด พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๐ นาย ชาญวุฒิ ค าภกัดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๑ นางสาว กชพร ค าอ้น กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๒ นางสาว นภสันนัท์ สุวราปยิะพัทธ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๓ นางสาว กาญจนา จันทร์สุโมกข์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๔ นางสาว สุภริกา นยันติย์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๕ นางสาว พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๖ นางสาว ชฎารัตน์ ศรีบริุนทร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๗ นางสาว มัญชุสา ดีบตุร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๘ นางสาว อัญชลี วงษ์ธัญการ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๕๙ นางสาว เจนวลี พาณิชย์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๐ นางสาว สอแลหะ นุย้ประดู่ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๑ นาย พรพิพัฒน์ จันทร์ชู สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๒ นางสาว วรรณิษา อุปการ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๓ นางสาว มุฆนยี์ ราฮิม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๔ นางสาว ศรัญญา พรหมเหมือน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๕ นางสาว วันวิสา บรรจง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๑๘๖๖ นางสาว ไพลิน จันทรังษี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๗ นางสาว ยุวาภรณ์ หม่องล าปาง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๘ นาย วิรชัย กับบญุ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๖๙ นาย เมธี ตระการจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๐ นางสาว พัชราภรณ์ เกษรวิจิตร์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๑ นางสาว นนัท์นภสั พูนประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๒ นางสาว ภทัรพร การะแบก ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๓ นาย อภวิัฒน์ อินขัด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๔ นางสาว วารุณีย์ ไชยศรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๕ นางสาว อรวรรณ ชมชัยภมูิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๖ นางสาว ดาวัลย์ อินทร์สิงห์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๗ นางสาว ณฏฐ์มน เกษรวิจิตร์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๘ นาง ณปพร ตาชูชาติ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๗๙ นางสาว จินตนาภรณ์ หนหูวาน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๐ นางสาว นริาวรรณ กิ่งกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๑ นาย สุวสันต์ บญุมาก กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๒ นางสาว วารุณี แก่นดี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๓ นาย ณัฐพล เมืองมา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๔ นางสาว วรัญญา  ชูกล่ิน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๕ นางสาว ฤทัยรัตร วงษ์คุย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๖ นางสาว ราตรี แสนสุริวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๗ นางสาว อิศวีร์พร บณัทะวงศ์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๘ นางสาว รัตนา ม่วงละออ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๘๙ ว่าท่ีร้อยโท มงคล ทัพผา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๐ นางสาว ฮามีด๊ะ หวันนรัุตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๑ นางสาว ศิริลักษณ์ นาโสม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๒ นางสาว ปานยีา บญุเสริม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๓ นาง เพ็ญพรรณ ส่งสุข บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๔ นางสาว ชนทัฐา ไชยภมูิ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๕ นางสาว สุพัตรา ค าหงษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๖ นางสาว สยามล กุหลาบศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๗ นางสาว อนรัุชนี จันทร์ชู สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๘ นาย อนนัต์ เขียวสด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๘๙๙ นาย สุทธิวัฒน์ โพธิ์นอก นครราชสีมา เขต ๓



- ๕๗/๗๔๙ -
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๕๕๑๐๐๐๑๙๐๐ นาย ธีระศักด์ิ พิมพ์เสนา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๑ นางสาว รวีวรรณ พจนารถบณัฑิตย์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๒ นางสาว อารีย์รัตน์ แจ้งวงษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๓ นางสาว พิมพ์วรา แสงใส ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๔ นาง นษิฐา ศรีษะเกษ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๕ นางสาว ลักขณา ทองใส นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๖ นาย สินธนา พัฒนากิจไพฑูรย์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๗ นางสาว พัชรินทร์ สีพลไกล ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๘ นางสาว นชิาภา วงษ์ชาลี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๐๙ นางสาว วริษฐา ไชยเสน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๐ นาย วีรชาติ ล่ิงไธสง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๑ นาย โสภาค แก้วปญัญา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๒ นางสาว ศิวาพร ขอบนาดี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๓ นางสาว พรนภา บญุยอ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๔ นางสาว ดาหวัน สมบรูณ์พงษ์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๕ นาง พันธุ์ทิวา วังหอม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๖ นางสาว นฤมล ปญัจพลานรัุกษ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๗ นางสาว นดัดาวรรณ บญุชุม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๘ นาย ธนากร พาลุกา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๑๙ นางสาว สุกัญญา มีสัจ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๐ นาง ปยิมาภรณ์ กิ่งภาร นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๑ นางสาว กรรณชฎา มิง่สูงเนนิ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๒ นางสาว กัญญภสั เนตรภกัดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๓ นาย ภานวุัฒน ์ กุลจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๔ นางสาว ดวงตา พวงสุวรรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๕ นางสาว จิตพร พวงแก้ว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๖ นางสาว รัชวรรณ โพนพุทธ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๗ นางสาว จารุดา ฮวดล้ิม กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๘ นางสาว ลาวรรณ อุทธชาติ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๒๙ นางสาว สุวนติย์ สมสืบ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๐ นาย กฤษดา ประชาธนานกุิจ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๑ นางสาว อุสนยี์ ชูระบ า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๒ นางสาว โสภดิา กล่ินเกลา อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๓ นาย วัฒนา ศิลางาม สุรินทร์ เขต ๒



- ๕๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๔ นางสาว ศศิกร มหาพล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๕ นางสาว ปญุญิศา แก้วมูลศิริ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๖ นาย ภวูดล ไชยศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๗ นาง สุกัญญา วงค์วร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๘ นางสาว รสุคนธ์ มุตต๊ะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๙๓๙ นาง ณภชันนัท์  หอมนาน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๐ นางสาว อาจารี เทศนาบญุ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๑ นางสาว นรีูเย๊าะ เหมเภอ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๒ นางสาว รุ่งขวัญ เปยีหลอ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๓ นางสาว ดารารัตน์ สุทธมุสิก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๔ นางสาว เกษรา หวังดี ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๕ นางสาว นชุนารถ สีดาโคตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๖ นาย ด ารงศักด์ิ บญุทะมาตย์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๗ นางสาว มาลี สายสินธุ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๘ นาย เกรียงไกร ค าแก่นแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๔๙ นางสาว เกศินนีนั จารุจินดา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๐ นางสาว เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๑ นาย เอกชัย ภริมย์พันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๒ นาย ชัยณรงค์ ระวาดชู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๓ นาย ภริูวัจน์ มาตราช สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๔ นาย นายศราวุธ พรนคิม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๕ นางสาว ชมัยพร เหนอืศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๖ นาย จิรวัฒน์ นอ้ยสุข ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๗ นาง ลักขณา ชุ่มนาค หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๘ นางสาว วนดิา ภารบลู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๕๙ นางสาว วณิชา ด าทองสุก สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๐ นางสาว สุพินญา อิทธิภกัด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๑ นางสาว รัชนกิาญจน์ หตัถบรูณ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๒ นางสาว ธนชัพร พ่วงอิ่ม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๓ นางสาว ภสัสร ฟักอ่อน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๔ นางสาว พัชรี ค าวิเศษ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๕ นางสาว พรพรรณ กุลศิริ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๖ นางสาว วลัยรัตน์ วรรณเลิศ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๗ นาย นายมีชัย ศรีสุขใส นครศรีธรรมราช เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๑๙๖๘ นาย เอกภพ อรุณทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๖๙ นาย รุ่งตะวัน จันทร์ลอยนภา นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๐ นาง ศิรินาฏ จารย์โพธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๑ นางสาว สาวิตรี สายนอ้ย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๒ นางสาว รัชญาพร วัตตเสรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๓ นาง ปรียาพร พรมสุข หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๔ นางสาว ปราณี ภกูองเมฆ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๕ นางสาว ขวัญกมล นครชัย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๖ นางสาว ธีรยา เสาะแสวง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๗ นางสาว สุทธาทิพย์ ลานนท์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๘ นางสาว รุ่งนภา ศรีจุลลา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๑๙๗๙ นางสาว โชติกา วีระพงษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๐ นางสาว วรรณพร นรินทร์รัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๑ นางสาว พรทิพย์ อบมา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๒ นางสาว ณัฐธยาน์ สังข์สุขศรี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๓ นางสาว แวววิมล ใจตรง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๔ นาง วิยดา ลาวตุม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๕ นางสาว นชุจรินทร์ คินขุนทด ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๖ นาง สุภางค์พิมพ์ อรัญญาวิกุล สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๗ นางสาว นนทวรรณ พุฒหมืน่ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๘ นางสาว สายชล จันทร์นว่ม สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๘๙ นางสาว มิรันตรี วันเอ็ด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๐ นาง แพรภคั ทองฉีด ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๑ นางสาว สุทิตา กายะเสนา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๒ นาย สุวัฒนช์ัย สุขพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๓ นางสาว เบญจวรรณ ก่อกุศล นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๔ นางสาว กรวรรณ เตชะแก้ว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๕ นาย ศักนริน โมฬาศรี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๖ นางสาว ศลิษา วงค์ค า ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๗ นาย อานนท์ แสงเขียว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๘ นางสาว เพียรมาลา ปอ้งปดัชา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๑๙๙๙ นางสาว ภริูชชนาฏ นรินทร์สรศักด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๐ นางสาว วาทินี แวมานะ๊ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๑ นางสาว นางสาวณัฐฐิดา มากหมู่ อุทัยธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๐๐๒ นางสาว น.ส.ฐิติมา ศรีบญุเพ็ง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๓ นางสาว ไพลิน บญุเจริญ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๔ นางสาว ศุภษร วิจิตรโคกกรวด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๕ นางสาว วนดิา ภูค่งทอง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๖ นาง ซารีนา พรหมปลอด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๗ นางสาว สุนษิา กุงสีเมือง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๘ นางสาว สุภาวดี ไชยา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๐๙ นางสาว พรทิพย์ นุน่คง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๐ นางสาว ณัฐณิชา นาหนองตูม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๑ นางสาว ศรสวรรค์ วงศ์ซ่ือสัตย์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๒ นางสาว ประภาศรี ทูลภริมย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๓ นางสาว กรรณิกา ศรีเมือง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๔ นาย กิตติศักด์ิ รอดฉาย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๕ นาย วิชาญ ดิษฐ์นวล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๖ นาง พิมพ์กมล ภูส่ าลี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๗ นาย ธีรวิทย์ วชิรานกุูล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๘ นาย นพดล นาคสกุล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๑๙ นางสาว สุรีพร พรมสาร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๐ นางสาว กิ่งแก้ว เดชใจทัศน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๑ นาย วรวุฒิ เสนคราม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๒ นางสาว กฤษณา ฟองจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๓ นางสาว ธนญัชญา สาเมือง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๔ นางสาว ปยิะมาศ ภาคพิพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๕ นางสาว เพ็ญพรรณ ถูสินแก่น มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๖ นางสาว ภญิญาพัชญ์ หงษ์โต สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๗ นาย ศุภนนัท์ ดิง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๘ นางสาว นติยา อิติปิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๒๙ นาย เธียรเอก ศรสงวนสกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๐ นางสาว นรีกาญจณ์ ซาแท่น มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๑ นางสาว นฤมล ค าผัด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๒ นาย ธิวากร บญุธรรม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๓ นางสาว สกาวศิถี ทองแท่ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๔ นางสาว วรรณชิยา นลิรักษา สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๕ นาย จิรายุทธ โต๊ะหมาด นครศรีธรรมราช เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๐๓๖ นาย ธิฏวิรพรรดิ ถาค า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๗ นางสาว ปทัมา จันทร์พรม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๘ นางสาว ศศิธร  คะสุวรรณ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๓๙ นาง จุฑามาศ พวงกุหลาบ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๐ นางสาว เพ็ญพักตร์ วาแสนดี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๑ นางสาว ศศิธร มณีใหญ่ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๒ นาย สันต์ ตันจ ารัส เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๓ นาย นาซอร  ี เจ๊ะหลง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๔ นางสาว กาญจนา ศรีจักร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๕ นางสาว ขวัญพนติ ชูสินธนะศักด์ิ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๖ นางสาว นางสาวจันทิมา แปน้โสม กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๗ นางสาว จุทรารัตน์ คงเวช กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๘ นาย เปรมสันต์ บญุช่วยบริบรูณ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๔๙ นางสาว ปิม๋ ทองเรือง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๐ นาย เมธกร นลิจันทร์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๑ นางสาว ชญานฐิ ชัยสวัสด์ิ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๒ นางสาว ณธวรรณ ญาณะโส ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๓ นาย สงคราม ทองดุน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๔ นางสาว ศิริวรรณรัตน์ วงศ์รุ่ง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๕ นาย ศุภเศรษฐ์ แสนเสร็จ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๖ นางสาว สุนทรี พจนา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๗ นางสาว เกศินี เหล่าคนค้า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๘ นางสาว บรูณา ปรีจ ารัส ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๕๙ นางสาว ศนกิานต์ มากมาย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๐ นาง ธัญลักษณ์ ยอดค าดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๑ นางสาว กานชนก เสียงล้ า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๒ นางสาว ขนษิฐา พงษ์พิมาย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๓ นางสาว ปยิะวรรณ เบา้มงคล เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๔ นาย อนชุิต สืบสุติน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๕ นาง นนัท์นภสั ค าสา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๖ นางสาว นฤทัย อาจจิตร์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๗ นางสาว อาภาพร ชัยวิเศษ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๘ นางสาว สุมิญธร เต่าทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๐๖๙ นาย วีรยุทธ มณีมงคล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๒๐๗๐ นาย อับดุลเลาะ ดอเล๊าะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๑ นาย สุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๒ นางสาว ปณิธาน แซ่อึ้ง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๓ นางสาว รัตติกาล ฤทธิวงศ์จักร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๔ นาย สมคิด วิภาคะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๕ นางสาว ฐิติยา คงอิ้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๖ นาย กฤษณะ ใจหาญ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๗ นางสาว ไพรรินทร์ ทองมูล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๘ นางสาว สมฤดี ลาค า เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๗๙ นางสาว อัจฉรา ฤทธิรอน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๐ ว่าท่ีร้อยตรี ภาคิน นพูิมพ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๑ นางสาว ศุทธินี พงษ์ใหญ่ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๒ นางสาว ธัญญพัทธ์ ศิริพลสินธุ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๓ นาง วลัยพร อินทรสิทธิ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๔ นาย วชิรพงษ์ อริยานวุัฒน์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๕ นางสาว เพียรรัตน์ แสงดี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๖ นาย จารุ ชูก าเนดิ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๗ นาย ปรัชญา บสุทิพย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๘ ว่าท่ี ร.ต.หญิง อรวรรณ สุริยวงค์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๘๙ นางสาว กาญจนา  วิณโรจน์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๐ นางสาว แสงอรุณ พิณเนยีม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๑ นางสาว เกวะลี สิงหช์า สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๒ นางสาว ชุลีพร มัน่การ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๓ นางสาว จิราภรณ์ อุ่นถิ่น นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๔ นาย อมรชัย  โมฬาศรี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๕ นางสาว กุลนรี นวลละมุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๖ นางสาว พรทิภา ค ากาศ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๗ นาง เรวดี สงสุข สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๘ นางสาว ชญาภา ประเสริฐศรี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๐๙๙ นางสาว พนติา เกื้อลาย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๐ นางสาว รพิพรรณ สุขสง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๑ นางสาว ธัญญ์นภสั เลิศปติิธัญศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๒ นาย วินยั สุทธิกุล อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๓ นาง อมรรัตน์ วุฒิ ปทุมธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๑๐๔ นางสาว สายชล สิกขาจารย์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๕ นาง มันทนี สาลีนาค นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๖ นางสาว เจียมจิตร มงคลเมือง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๗ นางสาว รุจาภรณ์ ลักษณะดี ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๘ นาง ปวันรัตน์ ส าราญ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๐๙ นางสาว ประครอง อดใจ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๐ นางสาว พัชรี มัน่การ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๑ นาย ศิวะ สาริบตุร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๒ นางสาว ศกลวรรณ กาญจนภกัด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๓ นางสาว สุมนธีรย์ ชัยคิรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๔ นางสาว นฤมล จันทรักษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๕ นางสาว เทพนรินทร์ นชุพุฒ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๖ นางสาว สุกัญญา สมวงค์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๗ นางสาว บษพร เย็นแข นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๘ นาย จงรัก เกื้อแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๑๙ นางสาว เนตรนภา นามผิว พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๐ นางสาว อุทัยวรรณ มวลทอง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๑ นางสาว กันยารัตน์ อุดมบวั ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๒ นาง วิไลวรรณ นาหนองค้า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๓ นางสาว บญุเตือน กามินี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๔ นางสาว จีรนา อาดตันตรา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๕ นางสาว อรอุมา อุ่นท้าว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๖ นางสาว ขนษิฐา อาทิตย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๗ นางสาว อุษา รุ่งเรือง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๘ นาย สุรจิณณ์ บรูณะไทย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๑๒๙ นางสาว สุพัตรา ถูวะการ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๐ นางสาว ปฏมิา ภกัด์ิศรสิทธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๑ นาง ชัชฎาภรณ์ แก้วจันทร์เพชร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๒ นาย อาทิตย์ พิมพ์โคตร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๓ นาย สุทธิพงษ์ แม้นรัมย์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๔ นางสาว สกาวรัตน์ ชินโคตรพงศ์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๕ นางสาว ประภสัสร วังแปง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๖ นางสาว ชลธิฎา โพธิ์นนิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๗ นางสาว มารียัม กะโด ยะลา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๑๓๘ นาย วีรัก แก้วบตุรตา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๓๙ นางสาว วรรณวิมล ดอกไม้ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๐ นาย สุพจน์ สุระเพิ่ม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๑ นางสาว สุชาดา ปลอยปลา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๒ นางสาว ณัฐกานต์ โนนพิมาย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๓ นางสาว ญาณินทร บวัสกุล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๔ นางสาว จิราภรณ์ พิมพ์โพธิ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๕ นางสาว อุบลวรรณ   กามขุนทด กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๖ นาย ธีรวัฒน์ จันทร์ปยิรัตน์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๗ นางสาว อัจฉรา เวชบรรพต บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๘ นางสาว อรชุมา พงค์ค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๔๙ นางสาว กิ่งกานต์ ยอดค า เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๐ นางสาว สราวฎี วระมูล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๑ นางสาว อัจจิมา พุฒแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๒ นางสาว ณัฐติยากรณ์ ศิลปกอบ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๓ นางสาว ภคอร พงษ์ภกัดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๔ นางสาว มะนดิา คานทอง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๕ นางสาว เมธิยา บดุดีสิงห์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๖ นางสาว ชวิศา แท่นปาน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๗ ว่าท่ีร้อยตรี นทีเทพ บญุอาจ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๘ นาย นนัทพัทธิ์ เหล็กเพ็ชร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๕๙ นาย ประจวบ ลาววงษ์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๐ นางสาว นติยา เปร่ืองปราชญ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๑ นางสาว นางสาวศิริลักษณ์ ลุ่ยพงษ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๒ นางสาว สุภาพร วิจารย์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๓ นางสาว การเกต นากใจ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๔ นางสาว กรรณิกา สุภาพ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๕ นางสาว จารุชา อินทยา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๖ นางสาว สิริชนก ภนูาชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๗ นางสาว จุฑารัตน์ ศรีชมภู อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๘ นาย พงศ์พันธุ์ หงัสเนตร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๖๙ นางสาว ณัฐกมล ธุระพันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๐ นางสาว จริยา การภกัดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๑ นางสาว เพ็ญทิวา คุณาวัฒน์ อุดรธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๑๗๒ นางสาว ปยิะมาศ บญุอินทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๓ นาง วารุณี รวมสิทธิ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๔ นางสาว ชัญนทั เพ็งพงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๕ นางสาว ชัญญานชุ ค าศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๖ นางสาว บษุบา ปัน้งาม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๗ นางสาว รัตนาภรณ์ สุจันทา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๘ นางสาว กวินทรา โกยชัย บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๗๙ นางสาว จุฬาลักษณ์ รัตนวัน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๐ นางสาว ศิริกุล รัตนไชย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๑ นาย ธนกร เผ่าสิงห์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๒ นางสาว พัชรดา อันทฤทธิ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๓ นางสาว รัตนา เวชกามา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๔ นาย รังสรรค์ กัณหา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๕ นาย บณัฑิต ดารา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๖ นาย พงศกร สิทธิฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๗ สิบเอก ช านาญ เผ่าคนชม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๘ นางสาว วัชรินทร์ สุภากาวี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๘๙ นางสาว รัตนาภรณ์ ทับวิธร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๐ นางสาว อัสนา แสนหวี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๑ นางสาว รัตนติ์มา เจียมดวง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๒ นางสาว น้ าผ้ึง ไผ่งาม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๓ นางสาว ทัศนยี์ สมศิริ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๔ นางสาว ทิติยา สมค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๕ นางสาว รุ่งระวี ภพูันนา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๖ นาย จรินทร ศรศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๗ ว่าท่ีร้อยตรี นกิร ค ามูล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๘ นาย กิตติพัฒน ์ ยวงใย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๑๙๙ นางสาว แสงอรุณ ค าธร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๐ นางสาว วนดิา นลิเศษ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๑ นางสาว ณัฐพัชร์ ค าเล็ก นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๒ นาย ศรเพชร บญุกู่ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๓ นาง เพชรรัตน์ สุภเสน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๔ นางสาว ภฐัชญา เหล่ียมดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๕ นางสาว วารุณี กฤษฎาวงศ์ สงขลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๒๒๐๖ นางสาว ยุรี โพธิ์หล้า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๗ นางสาว ภศัราภรณ์ มูลธรรม นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๘ นางสาว เรวดี รักษ์ณรงค์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๐๙ นางสาว ปรานอม เกษฎางศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๐ นาย พรรษวิชญ์ รัตติเจริญวงษ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๑ นางสาว กมลพร กันทา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๒ นางสาว ยุพิน วงลอย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๓ นางสาว ธัญญาภรณ์ สินสวัสด์ิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๔ นางสาว นนัทนาภรณ์ ศรีแสนตอ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๕ นางสาว วิชยา เผ่าภรีู อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๖ นางสาว คงขวัญ แก้วกองทอง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๗ นางสาว ภณิตา พงษ์วุฒิธรรม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๘ นางสาว ปาริชาติ ชัยวิเชียร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๑๙ นางสาว ศิรินพร ศิริมูลเครือ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๐ นางสาว กันติชา ชัยชนะ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๑ นาย นายณัฐมน มีมาก อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๒ นางสาว กฤตพร เกื้อเพชร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๓ นางสาว อัจฉรา จันทร์จิตร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๔ นาง ละอองดาว ใจเสาร์ดี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๕ นาย อัครรินทร์ อัครวนาธร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๖ นางสาว ณิชาดา ช่อมะลิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๗ นางสาว สรัญญาพร จันทร์ปล้อง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๘ นางสาว คณพร มีระหนันอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๒๒๙ นาง เมทินี พิสฐศาสน์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๐ นาย ณัฐพงษ์ พลสม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๑ นางสาว ณภทัร ขันการไร่ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๒ นางสาว ศิริวรรณ กริชแก้วศิริ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๓ นางสาว สุพัตตา โพธิรุด อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๔ นาง วริษรา หยุดยั้ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๕ นางสาว เด่นพร หนองแบก สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๖ นาย เอกลักษณ์  มหาพรหม อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๗ นางสาว เอื้อมพร อินต๊ะรักษา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๘ นาย อาทิตย์ วังโน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๓๙ นางสาว กัณนกิา วระประสพ ชลบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๒๒๔๐ นางสาว สุทาวัล อุ่นพรหม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๑ นางสาว วรรณธิดา ปานโต เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๒ นางสาว พรรณิษา อักษรเวช นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๓ นาย วิชาญ วงศ์ผาบตุร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๔ นางสาว กาญจนา แซ่เฮ้ง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๕ นาง เขมิกา ศิริขันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๖ พ.อ.ต. สมพงษ์ โชติชื่น ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๗ นาย พงษ์ศักด์ิ ประทุมสีลา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๘ นาง เยาวรัก เปล่ียนเนยีม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๔๙ นางสาว เย็นจิต ยะวังพล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๐ นาง อรธิรา วิเชียรเจริญรัตน์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๑ นางสาว วันทนา ทาทอง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๒ นาง เปรมรัศมี แก้วนาง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๓ นางสาว ลิษร เนตรวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๔ นาย ศรัณยู เนตรมณี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๕ นางสาว จุราวรรณ มิเล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๖ นางสาว พรพรรณ ดีศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๗ นางสาว อภริดี ศรีแสง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๘ นาย ชัชวาล รูปขันธ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๕๙ นางสาว สุกัลยา การสมชน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๐ นางสาว พัชรพร ไม่โรยรส กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๑ นางสาว วิลาวัลย์ ข าฉา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๒ นางสาว เรณู ทองดี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๓ นาง สุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๔ นางสาว วราภรณ์ สิทธิมโนรถ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๕ นางสาว นฤมล จันทร์เพ็ง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๖ นางสาว รุ่งทิวา ชมชื่น กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๗ นาย อิสริยยศ ศรีสุขใส ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๘ นางสาว ประไพพรรณ ช านาญชัด อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๖๙ นางสาว อรอุมา หรัิญวงษ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๐ นางสาว สาวิตรี ชูภกัดี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๑ นาย สมโชค ซึมรัมย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๒ นางสาว นฤมล ชมภแูก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๓ นาย มาโนช แดงไฟ สุโขทัย เขต ๒



- ๖๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๔ นางสาว พรพรรณ บญุทัน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๕ นางสาว ปวริศา พิมานแพง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๖ นางสาว พรทิวา อาปามะเก เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๗ นางสาว ศศิธร แพงบดุดี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๘ นางสาว ชลธิภรณ์ ละครคิด สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๗๙ นาย ปรีชา สีบวับาน ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๐ นางสาว จิรัตติกาล มีทอง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๑ นาง รู่กัยย๊ะ เขียวสด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๒ นางสาว วรรณวิภา ค าชารี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๓ นางสาว อัญชลี วีระวรรณ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๔ นาย ณัฐวุฒิ พาลุกา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๕ นาง เบญจมาศ พรหมไชยวงศ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๖ นางสาว เปาวนา โคตรพรมมา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๗ นาย ดนพุงษ์ มหาวงศนนัท์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๘ นางสาว กัณฐภรณ์ อาชีวะ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๘๙ นาย วรนรรถ ผ่องใส เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๐ นาย พงศ์พล ภจู่าพล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๑ นาย รักชาติ ใสดี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๒ นางสาว พัชรียา เสาแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๓ นาย ชวลิต ประจันทร์ศรี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๔ นางสาว รัชนี ลุนหล้า ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๕ นางสาว ยุวันดา วงษ์เส็ง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๖ นาย อาทิตย์ รักษ์พลพันธ์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๗ นางสาว พิมพ์รัตน์ งามเมือง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๘ นางสาว อรพิน ฉิมพาลี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๒๙๙ นางสาว อารีย์ รงค์ทอง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๐ นาย ธนภสัสร์ ดอนดีไพร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๑ นางสาว ส าราญ ปิน่มณี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๒ นางสาว สินนีาถ กฤชเฟื่องฟู นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๓ นาย ทนาย เชตุใจ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๔ นางสาว ลักขณา เพ็ชรนาดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๕ นางสาว กรรณิการ์ กันทะยศ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๖ นางสาว กมลพร แสนพิพิธ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๗ นางสาว คอลีเยาะ ธรรมตันหยง นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๓๐๘ นางสาว พิมพา่รัตน์ วังมา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๓๐๙ นางสาว เอื้องแก้ว คงมณี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๐ นางสาว ยุพดี เจริญรัตนไพฑูรย์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๑ นางสาว พรทิพย์ ทิพย์จันทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๒ นางสาว ปยิะวรรณ บญุภคัภากร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๓ นางสาว ปยิวรรณ คล้ายแก้ว ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๔ นางสาว นรัินตี แก้วเปีย้ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๕ นางสาว จีรวรรณ ผลทวี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๖ นางสาว ชมภนูชุ แสงหวัช้าง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๗ นาย ภทัรพงศ์ เจตินยั สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๘ นางสาว สุกัญญา บญุปลอด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๑๙ นางสาว ชาลินี ทองขันนาค เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๐ นางสาว ณัฐพร ปญัญา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๑ นางสาว รัชฎาภรณ์ ไทธะนี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๒ นาย พัชรพงษ์ ยศกันโท นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๓ นางสาว ทัศนกีร ก๋องมี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๔ นางสาว เสาวลักษณ์ กุมภโิร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๕ นาย เชาวฤทธิ์ ชมเชี่ยวชาญ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๖ นางสาว ณัฐนทัธ์ พรหมพัชรพล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๗ นางสาว นชุจรีย์ จ านงค์แก้ว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๘ นางสาว ศิริพร บญุวิทย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๒๙ นางสาว ชุติมา กล่ินปาน พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๐ นางสาว ปริศนา จันทะศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๑ นางสาว กมลรัชต์ ใจค าสืบ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๒ นางสาว กุลวดี โยธามาศ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๓ นาง ธัญญานฐั จันทร์อนนัต์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๔ นางสาว ปญัญภทัร ชุมศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๕ นางสาว เบญจมาศ อ าข า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๖ นางสาว อภรินนัท์ จันทร์จิต เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๗ นาง นงลักษณ์ ประทุมพันธ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๘ นางสาว ณัฎฐณิชา  ซอกิ่ง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๓๙ นางสาว อรวรรณ แสนยามาศ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๐ นาง สุนารี สุกิจปาณีนจิ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๑ นางสาว อังคนา สุดวิลัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๒๓๔๒ นางสาว คุณัญญา ลึกสีทา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๓ นาย รณชัย แก้วลุน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๔ นางสาว ปยิภรณ์ ครองสนัน่ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๕ นาย ศิวัช ชอบจิตร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๖ นาย จักรภทัร ชารีค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๗ นางสาว จันทร์จิรา ใจหมัน้ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๘ นางสาว ภคัภญิญา แสนค า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๔๙ นางสาว รุ่งทิวา มุงเมือง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๐ นาย ภทัรพล ศรีวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๑ นางสาว วรรณิดา มีผล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๒ นาย สดใส ใจตรง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๓ นาย ก าธร นอ้ยตะริ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๔ นาง อิสรียา การุญ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๕ นาย อนชุิต ผานค า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๖ นางสาว ฤทัยรัตน์ นพฤทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๗ นางสาว เสาวภา คงทิพย์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๘ นาง สุภาลิณี หตัถิยา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๓๕๙ นางสาว โรฮานา อูเซ็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๐ นางสาว ณัฏฐ์กานดา พลเยี่ยม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๑ นางสาว วิรัญญา เตชะภาณุรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๒ นางสาว มัสวารี มามะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๓ นางสาว ปทัมา ฤกษ์อุดม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๔ นาย ยุทธชัย แสงทองนภารุ่ง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๕ นางสาว ยอดหญิง เสนี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๖ นางสาว สุพัตรา วังสุข สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๗ นางสาว นภิาวรรณ์ สุนนัธรรม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๘ นาง นงนชุ แสงสุขขา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๖๙ นาย ปรดล ศิริพิรุณ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๐ นางสาว ศิริพร กัณฑาซาว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๑ นาย ฤชา ศรีกัน ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๒ นางสาว ธิติยา ค านนท์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๓ นางสาว จุฑามาศ พานชิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๔ นางสาว จิราภรณ์ ชูชะนะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๕ นางสาว ทิวารัตน์ ฐินใหม่ นครราชสีมา เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๒๓๗๖ นางสาว ปยิรัตน์ หล่มเหลา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๗ นางสาว กรกนก ศรีไชยบาล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๘ นางสาว แสงดาว อ่อนนิม่ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๗๙ นางสาว ชุลีพร เจ้าฝัน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๐ นางสาว อุษา พรหมสูตร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๑ นางสาว เจนศิริ ไขขัน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๒ นางสาว พรทิพย์ รุ่งเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๓ นางสาว แสงดาว ดูดี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๔ นาย ชยพงศ์ เฉลยทิศ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๕ นางสาว อัปสร บญุช่วย ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๖ นางสาว เกษณีย์ ไตรโยธี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๗ นางสาว น้ าฝน ชอบสระนอ้ย ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๘ นางสาว เตือนใจ ตลุนจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๓๘๙ นางสาว พจมาน สังข์ฤทธิ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๐ นาย นายไพบลูย์ เปีย้เอ้ย แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๑ นางสาว ศิริขวัญ วงศ์เจริญ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๒ นาย วรฉัตร เมืองค า สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๓ นางสาว พัชญา สัจจเขต หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๔ นางสาว กัญญาภคั แสงสว่าง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๕ นางสาว อัจฉรี ทวีวัฒน์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๖ นางสาว ธัญลักษณ์ อ่อนศรี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๗ ว่าท่ีร้อยตรี พัฒนพงษ์ พลิง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๘ นางสาว นชุรินทร์ ศรีละคร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๓๙๙ นางสาว จิราพร ซ้ิมเจริญ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๐ นาย อนชุา สุขสาลี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๑ นางสาว จรัญญา พายุบตุร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๒ นางสาว กรรณิการ์ มีมานะ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๓ นาย จุติเทพ เขียวทิพย์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๔ นางสาว เกตนน์ภิา มุกดารัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๕ นางสาว สุขธิดา ถนอมชู นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๖ นางสาว ปญุชิกา ภลู้นแก้ว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๗ นางสาว อันนา อ่อนมาก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๘ นางสาว อรทัย บญุมา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๐๙ นางสาว ภสัส์ศา ค าหนองคู สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๔๑๐ นางสาว อัญวีณ์ พิชิตจันทศักด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๑ นางสาว ซูไฮนี สะแลแมง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๒ นาย ไพศาล สิงหร์อด หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๓ นาย ธนติ วิชิต บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๔ นาย ณฐกร ชูมนต์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๕ นางสาว วัลภา ค าแก้ว พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๖ นางสาว น้ าเพชร จ้ายภกัดี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๗ นางสาว วริศรา คล้ายรักษ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๘ ว่าท่ี ร.ต. จ ารูญศักด์ิ ศรีพุทธา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๔๑๙ นาย ศตชาติ อินต๊ะสงค์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๐ นาย นนัทวัฒน์ สุดแดน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๑ นางสาว ประกายดาว จันทรา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๒ นาย ภคัพล บตุรพรม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๓ นางสาว กมลวรรณ จันทระ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๔ นางสาว ชญาภา เอกนาม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๕ นางสาว ชุติชมกานต์ บญุทา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๖ นางสาว กฤติกา จันทร์ด า พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๗ นาง ปยินาฏ พูลสวาท มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๘ นางสาว ชัญญานชุ เทพจันทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๔๒๙ นาง วรรณา โทบรีุ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๐ นางสาว กมลชนก เกรียงไกร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๑ นางสาว แพรวพรรณ สงคราม นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๒ นางสาว กนกวรรณ เชียงหยอง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๓ นางสาว รัฐนนัท์ ธงหมิะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๔ นางสาว วิภาดา โคตรธิสาร ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๕ นางสาว เจนจิรา เวชวิเชียร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๖ นาย สุชนม์ วงศ์สว่าง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๗ นาย ศิระเศรษฐ์ โสภาศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๘ นางสาว กุลทรัพย์ อนนัต์สวัสด์ิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๔๓๙ นางสาว ธาราทิพย์ บวัเหลา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๐ นางสาว พรรณวลี อิ่มใจ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๑ นางสาว สุนสิา รักษา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๒ นางสาว ณิชนนัท์ ส ารี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๓ นางสาว ณัฐธิดา ดวงดี ล าปาง เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๒๔๔๔ นางสาว จารุวรรณ เกษมสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๕ นางสาว ศิริณา เหล่ามูล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๖ นางสาว จิรนนัท์ อิ่มใจ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๗ นางสาว ลภสัรดา ถาริยะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๘ นางสาว วิไลพร วงษ์ศา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๔๙ นาย สืบสกุล อาสาท า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๐ นาย ธีรภทัร์ ต้ังวิเทศจิต นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๑ นางสาว ศุภลักษณ์ พุดสี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๒ นางสาว นงลักษณ์ เรืองโรจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๓ นาง จิตลัดดา สัจจเขต หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๔ นางสาว สุมิตา บวรจิตพาณิช ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๕ นาง ลัภยา ปิน่แก้ว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๖ นางสาว ธิดาวรรณ์ คามตะสีลา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๗ นาง ผกา เพิ่มอุสา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๘ นาย ชุติศักด์ิ กีรติเรขา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๕๙ นางสาว ภทัรภร โภคาพานชิ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๐ นาย ชัชวาลย์ ด าเนนิกิจชอบ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๑ นางสาว วิรวดี ลากุล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๒ นางสาว ศศิธร ภเูผ่น อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๓ นางสาว สมชนก ยอดเอี่ยม สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๔ นาง ปาณิสรา เรือนกูล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๕ นางสาว ศศิภกัด์ิ เจริญสุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๖ นาง สุวิมล สารก๋อง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๗ นางสาว รุ่งรัตน์ คณาเสน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๘ นาง สุพัตรา เมืองฤกษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๖๙ นางสาว กัลยา สิทธิ์นะศรี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๐ นาย ยุทธภมูิ ทองแดง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๑ นาง ชลิตา จินดาหลวง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๒ นางสาว สกลวรรณ สุวรรณรังษี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๓ นางสาว สุภทัชา คงคา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๔ นางสาว มณีรัตน์ สมอ่อน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๕ นางสาว อันธิกา ศรีตุลาการ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๖ นางสาว อธิชา ชื่นจิตตรา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๗ นาย ประยุทธ บญุยืน เชียงราย เขต ๒



- ๗๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๘ นาย พลชาติ พลชัย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๗๙ นาย พิทักษ์  ปดิตายัง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๐ นางสาว ณิชกานต์ ส ารี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๑ นางสาว สุวิชา เพียรพิจิตร ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๒ นางสาว ฉันทนา ศรีลาเลิศ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๓ นาย ธนพันธุ์ วุธยากร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๔ นางสาว พิมพ์ใจ พรหมเสนา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๕ นางสาว สุพรรณี สุวรรณบรีุ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๖ นางสาว นรินทร์รัตน์ ศรีชาหลวง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๗ นางสาว วรีรัตน์ พรมไชยวงค์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๘ นาย ธีระยุทธ ใสส่อง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๘๙ นางสาว รัตนาภรณ์ นชุท่าโพ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๐ นาย สันติศักด์ิ บญุกิจ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๑ นางสาว วันดี ไทยใหม่ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๒ นาง ปลัินธนา พรธาดาวิทย์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๓ นางสาว ปภาวรินท์ ปญัญาวงศ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๔ นางสาว สุธาทิพย์ ภูบ่ญุ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๕ นางสาว นนัท์นภสั ทาวี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๖ นาง สุธิศา เกิดอ่วม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๗ นางสาว ปวีณา เชื้อบญุมี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๘ นางสาว ชนดัดา พวงเหม็ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๔๙๙ นาง ตรีรนนัท์ ประสานเนตร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๐ นางสาว อรพิณ จารุวิบลูย์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๑ นางสาว พรรณิภา บญุโสพิศ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๒ นาย กิตติภทัร จิตไธสง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๓ นางสาว กชพรรณ ทนคง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๔ นางสาว พัชนยีา เหมาชัย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๕ นาย ฟารีส ยา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๖ นาง จุฬาลักษณ์ กองมณี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๗ นาย เสมา วิมุกตะลพ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๘ นาย วันเลิศ เรืองโรจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๕๐๙ นางสาว บวัหลัน เนยีงภา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๐ นางสาว มณีรัตน์ แย้มนชุ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๑ นาย ปภนิวิช ศุภวุฒิวรกุล สุรินทร์ เขต ๓



- ๗๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๒ นางสาว จิราภรณ์ บญุสอน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๓ นางสาว ไอยริญจน์ วิเศษไธสง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๔ นาง สดศรี ค าจันทร์ดี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๕ นางสาว พรธิตา จันทร์เคร่ือง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๖ นาง รพีพร คลาฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๗ นางสาว ภทัทิยาภรณ์ ฆารโสภณ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๘ นาย วิโรจน์ แก้วเรือง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๑๙ นางสาว อัญญารัตน์ ไชยสิทธิ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๐ นางสาว พรกมล พงศามงคล ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๑ นาย สักกชาญ ขันชุมภู เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๒ นาง ภทัรพร ปลิาผล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๓ นาย พีระพงษ์ พรมทา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๔ นางสาว เจษฎาวัลย์ แสงวิเชียร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๕ นางสาว รชยา หลักทอง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๖ ว่าท่ีร้อยตรี อุกกฤษฎ์ เข็มเพชรรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๗ นางสาว กัญญาพัฒน์ จันทร์ศรีนาค สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๘ นางสาว ภติินนัท์ หรัิญรักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๒๙ นางสาว วรรณทิพย์ อินทร์เอก นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๐ นางสาว ผกาทิพย์ บรรจงเมือง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๑ นางสาว จุดดาว ปาละคเชนทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๒ นางสาว วราภรณ์ ทาวี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๓ นางสาว โรจนฤ์ดี เยาวภาค นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๔ นางสาว พิมพ์ชนก เลือดศิริ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๕ นางสาว สุดารัตน์ วัฒนะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๖ นางสาว พิชฎา อุ่นใจกูล พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๗ นางสาว ชีวิตา ลีลา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๘ ส.อ. อุทัย เพ็งภู่ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๕๓๙ นางสาว เอกธิดา จิตตะมาภยั นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๐ นางสาว จงถนอม วนาราช สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๑ นางสาว ลัดดาวัลย์  พรภกัดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๒ นาย พิทักษ์ชัย จัตตุพรพงษ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๓ นาย ศุภฤกษ์ เชื้อขัด กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๔ นาง วรรณวิสา จานชมภู ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๕ นาง พรนภา เทียมทัด ร้อยเอ็ด เขต ๓



- ๗๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๖ นาย ธีระศักด์ิ สมบรูณ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๗ นาย สกล โกมลศรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๘ นางสาว ณญาดา หนเูอียด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๔๙ นางสาว กัญญ์ณิชชา ถือทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๐ นางสาว พรนภา เขื่อนแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๑ นางสาว สุประวีณ์ สิงนวน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๒ นางสาว ฉัตริยาภรณ์ ชูรัตน์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๓ นาย วิชัย นาหอ่ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๔ นาย ปรีดา มาชัยสิทธิ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๕ นาง นภิทัรา โตไทยะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๖ นางสาว สุดารัตน์ มหานลิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๗ นาย นพรัตน์ ขวัญทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๘ นาง สุพิชญา จันทะเสน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๕๙ นาย โชคทวี กาสี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๐ นางสาว ศรัญญา บญุช่วย นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๑ นางสาว นสัมา เวลาดี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๒ นางสาว ระวีวรรณ ผิวผ่อง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๓ นางสาว รุ่งทิวา ภูม่ะณี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๔ นางสาว วิไลกัญญา ภกัด์ิจรุง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๕ นางสาว พัชรินทร์ โพธิ์ค าพก สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๖ นางสาว อุทัยวรรณ แนง่นอ้ย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๗ นางสาว รัชดาภรณ์ โพธิ์ค าพก สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๘ นางสาว พิมพ์นารา พรหมพีระ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๖๙ นางสาว วนดิา รักษาศิลป์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๐ นางสาว มยุรฉัตร ทองปลิว ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๑ นางสาว กัญญาดา เทศารินทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๒ นางสาว สุภาวดี ผดุงชอบ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๓ นางสาว รัชดาพร หวลอารมณ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๔ นาย ภาสกร แก้ววังศรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๕ นางสาว ฌณิฎา หมอเล็ก ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๖ นางสาว ชณัชชา ภลู าผา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๗ นางสาว พรทิพย์ ไอยศูรย์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๘ นางสาว ว่านบรเพ็ด จูงศิริ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๗๙ นางสาว ภาวิตา โตโส นครราชสีมา เขต ๒



- ๗๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๐ นางสาว กาญจนา สระทองเพชร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๑ นางสาว นฤมล วิเวกอรุณ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๒ นางสาว ภทัรานี ภูข่วัญเมือง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๓ นางสาว ญาณิศา นพรัตน ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๔ นางสาว ศรัญญา จูหอ้ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๕ นางสาว รัตติยา สิทธิต๊ิบ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๖ นางสาว ลินดา หนนูิม่ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๗ นางสาว พิศมัย ปริหา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๘ นางสาว สุธาสิณี วงค์ค า ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๘๙ นางสาว นชุนาถ ด้วงช่วย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๐ นางสาว กนกวรรณ ตันนยิม ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๑ นาย ชูพงศ์ ถูกแผน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๒ นางสาว ศิริรัตน์ สังวรวุฒิไกร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๓ นางสาว ณัชธิษณ์สา อุดมเดชาเวทย์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๔ นาย ปยิวัฒน์ ชัยวงษ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๕ นางสาว สายใจ ทัศบตุร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๖ นางสาว วันทนา ครุธโม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๗ นาย มูฮัมหมัดซูฟวัน หะยีกามา ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๘ นางสาว กัญญ์ภคัญา แซ่โค้ว ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๕๙๙ นางสาว ณัฐกฤตา ทาวีราช นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๐ นางสาว อ้อยทิพย์ ดารา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๑ นางสาว วรพรรณ วิบลูย์สุวรรณ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๒ นางสาว ญาณิน เถาทอง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๓ นางสาว ไกรสร นนัทะวงค์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๔ นางสาว วรรณฑริกา ปนัทะนนั เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๕ นางสาว เสมอแข นะเรนสด ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๖ นางสาว น้ าฝน ผายม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๗ นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร ประเสริฐ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๘ นางสาว กันต์กนษิฐ์ หนอ่จันทร์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๐๙ นาย แวอุสมาน แวซู ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๐ นางสาว นดีา สะโร ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๑ นาย วิเชียร เจริญธรรม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๒ นางสาว กัญนกิา สีเสน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๓ นางสาว จินตนา หมืน่ราม นครศรีธรรมราช เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๒๖๑๔ นางสาว ศรัญญา งามกระบวน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๕ นางสาว พิชชาภา มหทิธิโชติ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๖ นาย สุปญัญา แก้วพิภพ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๗ นาย มูหามะรีดหวัน สอและ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๘ นางสาว ณัฐริกา กับปะหะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๑๙ นางสาว กฤษณีย์ ค ากล่ิน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๐ นาย รัตติกรณ์ ศรีเมือง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๑ นางสาว พัชชา ยุ่นสมาน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๒ นางสาว สุภาพร โคเทพ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๓ นางสาว สุชาวดี เชื่อมชิต เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๔ นาย โกศล วงค์วาร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๕ นางสาว นสิาคร กันทะพรหม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๖ นางสาว น้ าฝน แม้นชื่น พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๗ นางสาว สายทิพย์ วิจิตจ านงค์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๘ นาย อานนท์ เรืองเดช ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๒๙ นางสาว ศิริพร รูปงาม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๐ นาย สงวน ชวนละคร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๑ นางสาว จิดาภา อ านวยโภชน์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๒ นางสาว ศิริประภา สุทิน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๓ นางสาว นร์ูอังตา ยูโซะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๔ นางสาว จินตนา ธีรสถิตย์ธรรม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๕ นางสาว บหุลัน พันธุ์สุวรรณ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๖ นาง กานต์พิชา ทองค าสาร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๗ นางสาว พานชิ รินค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๘ นางสาว ธารทิพย์ สีทอง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๓๙ นางสาว พรเพ็ญ โพธิ์เจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๐ นางสาว อาทิตติยา นามณีชม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๑ นางสาว เกษศิรินทร์ แสนกล้า สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๒ นางสาว ชุติภา ครยก ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๓ นางสาว ฐิตินนัทนา ค าภริะแปง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๔ นาง กชนนัท์ พรมศรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๕ นางสาว ศิริรัตน์ ม่วงศิริ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๖ นาง ลักคณา นามเหลา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๗ นาย ทนงศักด์ิ จันทรวิวัฒน์ นครราชสีมา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๖๔๘ นาง กรกนก สุวรรณรัตน์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๔๙ นาย ประเสริฐ กระเบากลาง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๐ นางสาว ปาริชาติ มณีรัตน์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๑ นางสาว ศกุนตลา อุทกศิริ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๒ นางสาว นนัทิยา ศรีสุนารถ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๓ นาย วชิรพันธ์ จงวัฒนา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๔ นาย วสันต์ เพ็งเ่ที่ยง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๕ นางสาว จินตนา จันทร์เปรมปรี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๖ นางสาว ปตัมา อูมา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๗ นางสาว ยุวรรณ์ดา กองสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๘ นางสาว จันทิมา ค าแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๕๙ นางสาว แสงเดือน กัณทัพย์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๐ นางสาว สุภาวดี บวัสม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๑ นางสาว จุฑาทิพ ทิศโหล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๒ นาง คะนงึนติย์ เขตสูงเนนิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๓ นางสาว ณัฏฐพัชร์ ธรรมปานลาภเกิด ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๔ นาย ไพฑูรย์ เพชรโก พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๕ นางสาว พัชรากร ขันทะ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๖ นางสาว มณฑิรา พิทักษ์วงศ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๗ นางสาว จุฑามาศ ปา่แดง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๘ นางสาว รจนา ศรีแตงอ่อน กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๖๖๙ นางสาว ณัฐกาญจน์ แช่มช้อย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๐ นาย ธเนศ ปัน้หยา กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๑ นาย อ านาจ แก้วศิริวรรณ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๒ นางสาว ชิดชนก พิมสา สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๓ นางสาว คณิตา รีฮุง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๔ นางสาว เกศสุดา ถวิลหวัง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๕ นาย ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๖ นาย ทินกร ชินวงศ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๗ นางสาว อภญิญา อุปหนอง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๘ นางสาว จินตนา  พูนพิน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๖๗๙ นาย เรืองวิทย์ โฮมภริมย์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๐ นางสาว ฑิติพร เจือสกุล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๑ นางสาว เพ็ญพิชชา ภูด่นตรี สระบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๖๘๒ นางสาว อัญชลี ศรีสวัสด์ิ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๓ นางสาว อังคนา เวปลุานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๔ นาง รสสุคนธ์ ชมเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๕ นางสาว นางสาวจริยา ทีบญุมา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๖ นางสาว ชุติมา แผนสมบรูณ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๗ นางสาว นางสาวกฤษฎาภรณ์ ขวาน้ าค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๘ นาย ภวูนยั ใหม่มา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๘๙ นางสาว ฐิติรัตน์ หมอกเหมย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๐ นางสาว นภิาภทัร กุลมาตย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๑ นาง ภญิญลักษณ์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๒ นาย สุรวิทย์ ทองพิมพ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๓ นางสาว ดวงหทัย บญุใจ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๔ นางสาว ประภาภรณ์ กล่ินทอง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๕ นาย นายพงษ์ศิริ   ทวีชัย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๖ นางสาว วราภรณ์ สุนนัต๊ะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๗ นาย สุนทร โกมลวรรค อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๘ นางสาว ประดับดวง นาชิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๖๙๙ นาย ดริศ อิทธิธรรมรัตน์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๐ นาย พยุงศักด์ิ  จันทะเกษ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๑ นางสาว ดารณี หวานเกิน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๒ นางสาว สาคร เกิดศิริ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๓ นางสาว กัลยา แสงศรี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๔ นาย กฤษณะ ศิริ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๕ นางสาว ซาแลฮา มะปเีย๊าะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๖ นางสาว ธันยธรณ์ บวัทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๗ นางสาว สุมลฑา ทองพาศน์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๘ นาย ด ารงค์ สวนดี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๗๐๙ นางสาว นริศรา ครันเล็ก กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๐ นางสาว จิรายุ โล่หค์ า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๑ นางสาว เอกธิดา พงศาปาน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๒ นาย สหรัฐ ธรรมรักษา นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๓ นางสาว อัญญมณี สิงหบ์รุาณ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๔ นางสาว ณัฐฐิญา ทองสี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๕ นาย สุทธวีร์ สุทธิยานชุ สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๒๗๑๖ นางสาว จันทร์จิรา บรรณาค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๗ นางสาว ลีลาวดี ไชยคิรินทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๘ นางสาว กนกพร บญุเปง็ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๑๙ นางสาว พรสวรรค์ ใยโพธิ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๐ นาย วชิรวิชญ์ พิศุทธ์พัฒน์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๑ นาย เชาวลิตร สุภาพ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๒ นาง ณัฐนชิ ทาแกง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๓ นาง จิดาภา วิเศษศักด์ิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๔ นาย เทพนรินทร์ รอดบรรจง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๕ นางสาว ธิดารัตน์ พาดฤทธิ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๖ นางสาว ศิริลักษณ์ อิ่มมณี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๗ นางสาว อุราพร วงศ์สวัสด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๘ นาย รัฐพร ชูพิชัย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๒๙ นางสาว ปริยากร คุณสาร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๐ นางสาว สุมิตรา กุ้งมะเริง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๑ นางสาว วิไลลักษณ์ มีสันทัด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๒ นางสาว นฤมล ทองหล่อ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๓ นาง มยุรา เกษเกษร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๔ นางสาว ศศิธร เจนเอี่ยมวิทย์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๕ นางสาว กนกวรรณ ศรีค าแหง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๖ นาย อัครพนธ์ อินไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๗ นางสาว อาภาพร ฝาชัยภมูิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๘ นางสาว นางสาวพิกุลทอง สลับศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๓๙ นางสาว กฤติกา กิตติกรณ์กุล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๐ นาง รจนา ศรีประมัย สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๑ นางสาว นริวรรณ แสงอัคคะ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๒ นางสาว แพรวพรรณ ต้ังเชิง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๓ นางสาว นรูมา ซารีแปเราะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๔ นาง ปยิะมาศ ภจูอมแก้ว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๕ นางสาว สาริณี ทองหมุน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๖ นาย ศิริโชค กองเฉย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๗ นางสาว ปรียานนัท์ ไชยชนะ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๘ นางสาว กฤษณา วงค์ษา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๔๙ นางสาว นาตยา แย้มสง่า สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๒๗๕๐ นางสาว กชกร บษุบงก์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๑ นางสาว พิราวรรณ พรหมมา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๒ นาง ปฏญิญา มัน่จิต อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๓ นางสาว เจนสุดา เกิดศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๔ นาย อภวิิชญ์ อวัชสุวิจักขณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๕ นางสาว กมลวรรณ จันทร์วิเศษ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๖ นางสาว นวลฤทัย แดนค าสี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๗ นางสาว สุรีรัตน์ พันธ์หนิกอง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๘ นางสาว ผกาภรณ์ วรรณบวร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๕๙ นางสาว กิติมา วิเชียรศิริ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๐ นางสาว คนงึนจิ คุณชมภู สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๑ นางสาว วาสนา อรัญญิก สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๒ นางสาว แววดาว ราศรีอรชร ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๓ นางสาว สุธิดาภรณ์ จันทร์อ่อน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๔ นางสาว กันทิมา ชาญวิรัตน์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๕ นาย ศุภกฤต สูนโยธา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๖ นางสาว ศิริพร ศรีภา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๗ นางสาว วรรณา บญุถาวร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๘ นางสาว ชัญญาภคั มีสุขดี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๖๙ นาย ศรนรินทร์ อินดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๐ นางสาว พัชรี หมดทุกข์ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๑ นางสาว ธิดารัตน์ แสงโสภณ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๒ นางสาว จีระวรรณ สง่าบตุร ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๓ นางสาว ปภาวรินทร์ วิสุวรรณ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๔ นาย มติ ศิริพันธุ์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๕ นางสาว หทัยพัชร ทองเดช สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๖ นาง ศุภลักษณ์ แสงแก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๗ นางสาว พัชราภรณ์ สินธิสุทธิ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๘ นางสาว นทัธีเนตร เวทโอสถ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๗๙ นางสาว ธนญัชกร ศรีมูล เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๐ นาย พงศ์พิชาญ จั่นค า ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๑ นาง กมลวรี ด าพุด ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๒ นาย ศราวุธ สอนสุภาพ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๓ นางสาว อุไรวรรณ ศรีระษา นครศรีธรรมราช เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๗๘๔ นางสาว เนตรทราย แซ่ล้ี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๕ นาย สราวุธ พันเพลิงพฤกษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๖ นางสาว ศศิธร เศรษฐสมบรูณ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๗ นางสาว อรพินทร์ ปิน่หอม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๘ นางสาว กิตติยาภรณ์ สีลาเกตุ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๘๙ นาย กชกร ผลผลา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๐ นาย อรรถพล ปัน้ปญัญา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๑ นางสาว พิมพ์ใจ จ าชาติ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๒ นาง อัมพร บญุทศ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๓ นางสาว ธัญชนก กาญจนสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๔ นางสาว บงัอร ผลจันทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๕ นาย วรากร ชัยมณี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๖ นางสาว ลัดดา ค าทุม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๗ นางสาว กมลวรรณ ชัชวาลย์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๘ นาย วัชรินทร์ ขันแก้ว ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๗๙๙ นาย วุฒิพงษ์ วงธานี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๐ นางสาว นภสันนัท์ จันทร์ชื่น สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๑ นางสาว ยุวธิดา พานชิ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๒ นางสาว อารยา ค าปลิว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๓ นาย นายศิริชัย ปาสาวัน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๔ นาย พงศ์ญาณิน ส านกัวังชัย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๕ นางสาว นภสันนัท์ เพชรจ ารัส พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๖ นางสาว จันทร์จิรา ชอบกตัญญู สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๗ นางสาว อภสิรา เมฆวัน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๘ นางสาว นติยาภรณ์ ผดุงกิตติกุล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๘๐๙ นาย ธีรวีร์ วาณิชโยปชีวี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๐ นางสาว นรัิชดา บญุช่วย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๑ นางสาว งามตา อินทร์พงศ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๒ นาง จิราลักษณ์ สุภาวรรณ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๓ นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ อ่อนแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๔ นางสาว สุภาภรณ์ บตุรโส ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๕ นางสาว พัตราภรณ์ ไชยทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๖ นาง ธีมาพร ทองเจือเพชร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๗ นางสาว จิราพร ค าชนะ ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๘๑๘ นางสาว ยุพา นาควงษ์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๑๙ นางสาว อรสา คุ่มเค่ียม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๐ นางสาว ทิพย์รัตน์ อัจกลับ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๑ นาย เอกชัย กิมยู่ฮะ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๒ นาย ศุภวุฒิ ทองเจือเพชร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๓ นางสาว อัญชลี ค่าแพง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๔ นางสาว หทัยภทัร ทนยิ้ม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๕ นาย ยิ่งยศ สุขสุเดช ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๖ นางสาว ไหมยุรี บวับาน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๗ นางสาว ธานรัีตน์ แก้วใส ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๘ นางสาว จูฑารัตน์ ขนานใต้ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๒๙ นาง นนัทนา ศรีวิวัฒน์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๐ นางสาว พิราวรรณ กิมะพันธุ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๑ นางสาว จุลีรักษ์ โชคเจริญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๒ นางสาว ศิวพร มโนเพ็ชร อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๓ นางสาว ดลยา ยุทธนาพิพัฒน์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๔ นางสาว ปรมาภรณ์ ธรรมดูล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๕ นางสาว รุ่งอรุณ มูลลี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๖ นางสาว สุดาลักษณ์ เครือพิมาย กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๗ นาย สุทธิพงษ์ หลอดทอง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๘ นาย ณัฐวัฒน์ เวสประศาสตร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๓๙ นางสาว เกศรา สมนกึในธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๐ นางสาว ธนญัภสัส์ สวัสด์ิมงคล กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๑ นาง จุฬารัตน์ ประนอม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๒ นางสาว ปยิะดา นนัท์ดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๓ นาย นติิ วงษ์รัตน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๔ นางสาว กัญญาภทัร  วังภงูา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๕ นาย เทพทัต ธัญญเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๖ นาย วีระ แสงแก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๗ นางสาว สุคล อร่ามเรือง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๘ นางสาว สุมาลี อินทรแหยม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๔๙ นาย สุริยะ ดอเส็น ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๐ นาย สุรสิทธิ์ ฝ่ายทะแสง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๑ นางสาว ณัฐจีรา บญุนอก นนทบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๘๕๒ นาง อภชิญา อ้วนค าภา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๓ นางสาว อายีส๊ะ เจะนิ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๔ นางสาว ณัฐธิดา นอ้ยผล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๕ นางสาว วิไล ภาษี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๖ นาย จติชล ไชยลังกา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๗ นางสาว รัชตวรรณ มันเลาะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๘ นาย วรศักด์ิ โม่งตา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๕๙ นางสาว อลิศ นาสุนทร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๐ นางสาว พัสธิลา สาริกา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๑ นางสาว เกศรา เหล่าวรากุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๒ นางสาว วรรณา ชูสว่าง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๓ นางสาว รุจิเรข สุคนธมาศ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๔ นางสาว ธมน นชุเอี่ยม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๕ นางสาว พัชรินทร์ สร้อยวงษา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๖ นางสาว นนัท์นภสั ผลักกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๗ นางสาว นรัิชดา ทันรังกา สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๘ นาย พิชิตชัย เเสนอุบล สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๖๙ นางสาว สารีนา วาจิ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๐ นางสาว ปฏมิา มิตรจันทร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๑ นางสาว นฤมล คุ้มปยิะผล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๒ นาง ยุวดี บตุรโคตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๓ นาง พจนยี์ ทาทอง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๔ นางสาว นตืิพร ขุนพรหม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๕ นางสาว กิติยาภรณ์ นามดี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๖ นางสาว รัชดาพร สัตยวงศ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๗ นางสาว วนดิา วิโรจนน์พรัตน์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๘ นางสาว หทัยรัตน์ สุทาวัน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๗๙ ว่าท่ีร้อยตรี ศิริชัยย์ บญุณะสิทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๐ นางสาว สายสุนยี์ สิงหเ์วียง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๑ นางสาว อาภาพร วิเศษ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๒ นางสาว พัชรียา รุยยัน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๓ นาย มงคล วิทยารัตน์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๔ นาง วัชรีย์ บวัเพ็ง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๕ นางสาว นชุนาถ  ยอดเพ็ชร สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๘๘๖ นางสาว ธวัลพร สง่าชาวเหนอื กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๗ นางสาว วรรณอนงค์ สาระไทยวีรกุล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๘ นางสาว ยศสรัล บญุครอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๘๙ นาง ดวงใจ คุณสมบติั พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๐ นาย อภวิัฒน์ สอนสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๑ นาง รจนา ภกัด์ิโพธิ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๒ นางสาว กาญจนา ถันชนนาง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๓ นางสาว สุนทรี ใจเที่ยง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๔ นางสาว พิชญา ธรรมสุโข สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๕ นาย พิษณุ อภยัพรม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๖ นางสาว อุไรวรรณ ช านาญกิจ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๗ นาง รัชนกีร สวัสด์ิวงศ์ชัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๘ นาง นธิิกานต์ โตโส ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๘๙๙ นางสาว อรุณี ยืนยง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๐ นางสาว สิทธานนัต์ โพธิจันทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๑ นางสาว สุจิรา ด าสิน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๒ นางสาว ฐานยิา สยามพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๓ นางสาว วันวิสาข์ แย้มสุข สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๔ นาย ภาณุพงศ์ บรูณะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๕ นาย ธนาธิปป ์สุขด า ณ พัทลุง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๖ นาย สมศักด์ิ แปน้เกิด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๗ นาย นนัทวัฒน์ ปล้ืมสุข จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๘ นาย ภราดร พลทะจักร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๐๙ นางสาว ฟารีดะห์ มะดาริ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๐ นาย ณัฐวุฒิ เพ็งอ่ า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๑ นางสาว สาวิณี สุวรรณรอ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๒ นาย สิงหนาท มีสกุล อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๓ นาย เฉลิมเกียรติ สาโสม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๔ นาง รัตนาภรณ์ ชุมด้วน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๕ นาย อารีย์ พิมพ์พันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๖ นางสาว ศศิวิมล หมัน่เขตร์กรณ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๗ นาย สุวิจักขณ์ วงค์อุปนนัท์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๘ นางสาว พัตราภรณ์ แก้วโสภาค กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๑๙ นางสาว อรทิพย์ ภานรัุกษ์ ชลบรีุ เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๒๙๒๐ นางสาว มาริษา ชูมิง่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๑ นางสาว อรรถยา ไชยสาลี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๒ นางสาว รัตนา จิโสะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๓ นางสาว พิชญ์นรี สันวงศ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๔ นางสาว ศิวาพร มุง่มาตร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๕ นางสาว อรปภา อยู่ยืน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๖ นาย เกษมพฤต รัชตกันทะมูล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๗ นางสาว สุภาวดี พิเศษ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๘ นางสาว ไอรินทร์ ปตุิพรหมพันธุ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๒๙ นางสาว รชยา ภาวงศ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๐ นางสาว นวลภา มาใจ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๑ นางสาว พิไลพรรณ สว่างใจ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๒ นาย ฐปนรรศักด์ิ ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๓ นางสาว เพ็ญศรี แซ่เล้า ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๔ นางสาว จิรดา เมืองโคตร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๕ นางสาว วารุณี สุพรรณโมก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๖ นางสาว นชุจิรา สุวรรณรัตน์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๗ นาง ธิราวดี อินทานกุูล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๘ นางสาว ปณุยาพัค โหแ้พร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๓๙ นางสาว สุรีย์ เมฆลอย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๐ นางสาว ธันยาภทัร์ จารุวัฒนธ์นาพล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๑ นางสาว อรอนงค์ ปอ้งแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๒ นางสาว อรวรรณ พูลนิม่ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๓ นางสาว นจุริน ใหญ่แจ่ม สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๔ นางสาว นางสาวอุมาพร บญุจงรักษ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๕ นางสาว นวลจันทร์ ด านอ้ย นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๖ นางสาว วันทนา มากบญุ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๗ นาย มูฮ ามัด มาแกง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๘ นางสาว ศรีลักษณา ลีสีค า อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๙๔๙ นางสาว ณัฐริกา นนปญัญา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๐ นางสาว จิรารัตน์ จันทร์สุด ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๑ นางสาว ชุติภคั พึ่งสุยะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๒ นางสาว นาถยา พลเพ็ชร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๓ นาย สมหวัง ไชยทวีวงศ์ สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๙๕๔ นาย พงศกร พูนศิริ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๕ นางสาว ศรีวิภา ชัยศิริ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๖ นางสาว วรรณภา วงศ์อ่อง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๗ นางสาว พนชัญา มัน่ทน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๘ นางสาว อาทิตยา บญุทศ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๕๙ นางสาว นงลักษณ์ อินมาใหม่ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๐ นาย เอกฤทธิ์ กฤษณะพันธ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๑ นางสาว สราวลี  อินประดิษฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๒ นาง บษุกร ประทุมสันต์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๓ นางสาว พรณัชชา สายทัน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๔ นางสาว ฐิติพร สิมสวัสด์ิ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๕ นาย รุ่งวิทย์ หมัน่กิจ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๖ นาย พัสกร ยะสินธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๗ นาย ศิวกานท์ บาลโสง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๘ นางสาว พิจิตรา ไพรินทร์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๖๙ สิบโท กฤษณะ เจ๊ะดะระหมาน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๐ นางสาว สุภาวดี จันทร์แสง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๑ นาย ทศพล คล้ายมีปาน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๒ นางสาว นาตยา ด่ืนตา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๓ นาย พงศ์พิพัฒน์ โพธิ์วัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๔ นาย ปยิะ ผ้าลายทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๕ นางสาว ปวีณา พิมพ์สุคะ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๖ นางสาว สุดาทิพย์ ประวันเทา นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๗ นางสาว ธีรพร ประเสริฐสมบรูณ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๘ นางสาว โสภญัญา วงษ์สุวรรณ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๗๙ นาง บษุรา เต้ียวเนีย่ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๐ นางสาว พีรญา แสงบญุ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๑ นาย สุทธินนัท์ มัฐผา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๒ นางสาว เพ็ญนภา ยุยงค์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๓ นางสาว ชญานศิ ภมูิง่ศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๔ นางสาว รดาสถิตย์ มงคล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๕ นาย ศตคุณ ธงหมิะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๖ นาย กฤตนยั บญุสุข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๗ นางสาว บณุยกร จ าปามัน่ เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๒๙๘๘ นาง วรรณลี คุปติสุนทร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๒๙๘๙ นางสาว ปาหนนั รุ่งเรือง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๐ นางสาว วัชราภรณ์ วันฤกษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๑ นาย ศุภวุฒิ โยธะพล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๒ นาย ทศพล โพธิข า บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๓ นาย วงศกร คล้ายแดง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๔ นาง วราพร ไชยราช ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๕ นางสาว สุปราณี ศรีบญุมา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๖ นางสาว ปณาลี อุตรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๗ นางสาว จินตนา ศรีสงคราม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๘ นางสาว เกษศิรินทร์ เย็นปล้ืม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๒๙๙๙ นางสาว สรัลรัตน์ แก้วพรม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๐ นางสาว ล าพู ก้อนเอื้อย ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๑ นาย อภวิัฒน์ หงษ์สิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๒ นางสาว ปาริชาติ แสนภกัดี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๓ นางสาว กาญจนา ทองไชย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๔ นางสาว อาษา สุนทรธีรวุฒิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๕ นางสาว นวรัตน์ สุทธิแก้ว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๖ นาง ศิริญากร พิมพ์สุคะ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๗ นาย ธีรวุฒิ บญุเลิศ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๘ นางสาว วิสุดา ตลบหอม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๐๙ นาย ศาสตร์ตราวุธ พิมพ์สุคะ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๐ นาย เจษฏา มุขรักษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๑ นางสาว เบญจวรรณ ศรีสังข์ทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๒ นางสาว พรหมมาลัตร์ิ กองเงิน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๓ นางสาว อลิสา ดาบวั พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๔ นางสาว นชุรีย์ ฉิมรักษ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๕ นางสาว วีรณา ละครมูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๖ นางสาว ภทัราภรณ์ อักษรทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๗ นางสาว วรัญญา คนตรง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๘ นางสาว ผกากรอง อินทบ ารุง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๑๙ นาย ลิขิต พะสุรักษ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๐ นาย แสนพล คุปติสุนทร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๑ นางสาว วันดี สมบญุ ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๐๒๒ นางสาว ยุวลี จันธิมา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๓ นาย ด ารงศักด์ิ คงคุ้ม สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๔ นาง พัชรี เนยีมแก้ว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๕ นาง พัชมน เมืองศักดา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๖ นางสาว วิยะดา คึมยะราช สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๗ นางสาว เยาวเรศ จันทร์เติบ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๘ นาง ศิวพร จันทสอน ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๒๙ นางสาว สุดาพร มณีรัตน์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๐ นางสาว กัลย์สินี ชะนะ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๑ นาย เจษฎา ยั่งยืน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๒ นาง จันทนา บวัอาจ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๓ นางสาว สมร ฟังเย็น ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๔ นางสาว ธัญนนัท์ บญุลูน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๕ นางสาว สุธารัตน์ ระวินู สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๖ นางสาว สกลสุภา ธุสินแก่น ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๗ นาย พิชิต ฉัตรเฉลิม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๘ นางสาว ล าปาง ประโพศรี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๐๓๙ นางสาว พนตินนัท์ คันธะเรศย์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๐ นางสาว ลัดดาพร รสสุธรรม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๑ นาย ชัชธนวัฒนช์ัย กิรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๒ นางสาว รุ่งนภา ค าบดุษิ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๓ นางสาว บญุญาพร แซ่ต่าง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๔ นางสาว พัสฎาภรณ์ มูลจันทา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๕ นางสาว ทวีลักษณ์ เหมือนโสม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๖ นางสาว รจนา คุณวงค์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๗ นางสาว วิชชุดากร ศรีเคน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๘ นาง วรารัตน์ ชิตวิเศษ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๔๙ นางสาว เขมนจิ ชัยประโคม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๐ นาย เดชนรินทร์ คุ้มทั้งครอบ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๑ นาง สาริกา ทองด้วง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๒ นางสาว แพร สินโพธิ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๓ นาย อภชิาติ เฉื่อยประโคน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๔ นางสาว ศิรินภา วิลาพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๕ นาย ณธีวัชร์ ศิริกุลวิธิษณ์ เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๐๕๖ นางสาว นนัทิชา เชียงเกตุ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๗ นางสาว สุภาพร สุวรรณรักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๘ นางสาว ปยิอร แสงสุวรรณ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๕๙ นาย จิรายุ ถาวรสุข เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๐ นาง ธนชัภคั  ไพบลูย์สิริรัตน์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๑ นาย ธนาชัย แสงฤทธิ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๒ นางสาว ศิวิมล ณ พัทลุง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๓ นางสาว สุพรรษา แว่นกิ่ง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๔ นางสาว ณภทัรารัตน์ เกือยรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๕ นางสาว กรรนกิาร์  ฉิมพงษ์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๖ นาง อรวรรณ ใจหา้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๗ นางสาว วิลาสินี นาโล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๘ นางสาว รัชตา พุทธรักษา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๖๙ นางสาว กรฉัตร บญุจันทร์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๐ นาง เกื้อกูล ชุมศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๑ นางสาว ยุรีวัล วงษาแก้ว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๒ นาย สุรนนท์ ใจปงิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๓ นางสาว พิมพ์ใจ อายุยืน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๔ นางสาว ชนนัท์ธิญาภา อินทร์ชิด เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๕ นางสาว อมรรัตน์ ค าเสนาะ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๖ นางสาว วิมลรัตน์ โยธะพล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๗ นาง ธิวารัตน์ หร่ังมา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๘ นางสาว กฤษณา ช่างสากล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๗๙ นางสาว ภาพพิมพ์ เพชรศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๐ นาย สุขสรรค์ ปดิตาทะนงั นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๑ นางสาว ปยินนัท์ สุธรรมมา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๒ นางสาว สุธาทิพย์ ทองกุล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๓ นางสาว รสสุคนธ์ ใจสม พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๔ นาย ชูชาติ ยืนยง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๕ นางสาว อินทิวร บวัจ าปา สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๖ นาย ธนวัฒน์ กิ่งผา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๗ นางสาว กัญญาณัฐ สุขวัน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๘ นาย ธีรศักด์ิ ปดัใจ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๐๘๙ นางสาว พัชรี  สีหาสร้อย ขอนแก่น เขต ๒



- ๙๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๐ นางสาว นฐัจา จัตุรภชุพิทักษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๑ นางสาว สุชาดา อ าลอย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๒ นางสาว อสุมา แก้วก่ า หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๓ นางสาว วิไล พิมพ์เสน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๔ นางสาว รริศรา ทองนาคะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๕ นาย แวอาแซ ดอเลาะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๖ นางสาว กัลยกร พลนอก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๗ นางสาว สุขฤดี ศรีสุวรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๘ นางสาว เพียงดาว พิลาล้ า บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๐๙๙ นางสาว กมลวรรณ ศรีบญุเรือง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๐ นาย ภตูะวัน สิงหส์ม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๑ นางสาว รัตนาภรณ์ ผลภญิโญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๒ นางสาว กัลยา ศรีภพ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๓ นางสาว ซาฟูเราะห์ สาและ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๔ นาง สุมลฑา แพงทวี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๕ นางสาว ดวงนภา ทองบอ่ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๖ นางสาว อัญญารัตน์ ปานกล่อม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๗ นางสาว เบญญาภรณ์ สามารถกิจ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๘ นางสาว ศิริลักษณ์ ไคร้งาม เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๐๙ นางสาว นางสาวปกฉัตร เฉลิมศรี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๐ นางสาว พัชรี ทาสอนพันธ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๑ นาย สุภชัย พิณวานชิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๒ นางสาว ซาปยีะห์ ดือราฮิง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๓ นาย สราวุฒิ บรรณกิจ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๔ นางสาว กุสุมา วงศ์ษา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๕ นางสาว ธิดารัตน ์ ปาดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๖ นางสาว อารีรัตน์ ภูพ่ันธ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๗ นางสาว สุริยงค์ พิมพ์ทอง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๘ นาย จารุพงศ์ มนสั เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๑๙ นางสาว ศวรรยา เด็ดดวงรัมย์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๐ นาย เกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๑ นาย  ีพีระพงค์ ใจพิ่นจิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๒ นางสาว มะลิวัล วรวงศ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๓ นางสาว ปาริชาติ ประวันตา ขอนแก่น เขต ๓



- ๙๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๔ นางสาว ศิริมล เข็มทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๕ นางสาว นสัเราะห์ สาและ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๖ นางสาว ปาณิศา ดวงต๋า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๗ นางสาว นศุรา อยู่เย็น เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๘ นางสาว พัชราภรณ์ แสงแก้ว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๑๒๙ นางสาว อรฉัตร บุง่อุทุม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๐ นางสาว จิรชยา บวัมาตย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๑ นางสาว ดาวประกาย ไชนรา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๒ นาง สุดารัตน์ พิพัฒนพ์รวงศ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๓ นาย สุนนัท์ เอียดวุ่น กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๔ นางสาว จตุพร พิลารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๕ นาย มงคล โคตชัง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๖ นางสาว อรัญญา บญุชม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๗ นางสาว พานทอง วงศ์ศรีเทพ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๘ นางสาว ธนพร ทนเสน ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๓๙ นางสาว อรัญญา นอ้ยบวัทิพย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๐ นางสาว ทิพย์สุดา บญุจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๑ นาย อิศรา นาสิงคาร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๒ นาย อนรัุกษ์ สุดสาคร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๓ นางสาว รุ่งนภา ทองเอียง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๔ นางสาว งามนจิ แก้วดวงดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๕ นางสาว ภรภทัร วุฒิพรหม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๖ จ่าอากาศโท ชุมพล หงษ์ทอง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๗ นาง ยุพารัตน์ ธรรมดา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๘ นาง สุไรยา กาเส็มส๊ะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๑๔๙ นางสาว วัลยา ฉุยฉาย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๐ นาย ศุภเชษฐ์ ตีรกานนท์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๑ นางสาว ศิริพร อยู่รวม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๒ นางสาว พูนทรัพย์ แซ่ล้ี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๓ นาย อนนัต์ ละวันนา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๔ นางสาว ดวงเดือน แผ่นทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๕ นางสาว เมธินี ศรีบญุ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๖ นางสาว ศุภาพิชญ์ มาอ้น ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๗ นางสาว เบญจวรรณ สัตะโส กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๑๕๘ นางสาว ฉวีวรรณ พุ่มแจ้ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๑๕๙ นางสาว วิภารัตน์ เหลืองอรุณ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๐ นาง วรรณรี ทิวพงษ์งาม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๑ นาย ชัยพร ภเูดช ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๒ นางสาว สุพิชฌาย์ เยาวกรณ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๓ นางสาว จิราพร ซุยโล้น นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๔ นาย ศราวุฒิ พรหมศิริ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๕ นางสาว ธัญญลักษณ์ มาตรวังแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๖ นาย ณัฐพล นวะมะรัตน์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๗ นางสาว อภชิญา เพชรนุย้ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๘ นาง น้ าฝน ศรีอ านวย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๖๙ นางสาว อรทัย จันทอง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๐ นาง ชลดา ล้ิมพานชิย์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๑ นางสาว ชรินรัตน์ ภาชนะ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๒ นางสาว พัฒนยีา นาถ้ าพลอย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๓ นางสาว สาวิตรี แข่งเดือน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๔ นางสาว สุกัญญา ปากดี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๕ นางสาว ศศินญัญา ศิริมูล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๖ นางสาว แก้วตา สุพรรณ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๗ นางสาว พิมยราช จุทาการ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๘ นางสาว ฉัตรลดา หนพูุ่ม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๗๙ นางสาว ธิติมา พรมอุ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๐ นาย เขมพัฒณ์ ถาวงษ์กลาง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๑ นาย รวมพล ทองขาว อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๒ นางสาว นติยา โสภาดี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๓ นางสาว วันทนยี์ ล่ิมวานติย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๔ นางสาว เรวิกา อธิราช อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๕ นางสาว พัชรินทร์ ปดัตาลาคะ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๖ นางสาว นสิา ส ารี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๗ นาย สมใจ พันธ์ศรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๘ นาง วัชรีพรรณ แก้วกงพาน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๑๘๙ นางสาว ณัชพร ชื่นครุธ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๐ นางสาว พรพิลัย บรรหาร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๑ นางสาว จิตราภรณ์ สาตรา ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๓๑๙๒ นางสาว สุรีรัตน์ เครือบคนโท บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๓ นางสาว สุกัลยา หมุนข า นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๔ นางสาว โสภติา ยังเจ็ก นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๕ นางสาว ศันสนยี์ ธีระโรจน์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๖ นาย อรรถพล สังวังเลาว์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๗ นาย ภวูัตน์ ยาวิราช เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๘ นาย ศราวุฒิ บญุเฟรือง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๑๙๙ นางสาว ภทัร์ศยา ทองเทพ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๐ นางสาว มัทนา มีช านาญ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๑ นางสาว พรทิพย์พา สุวรรณมิตร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๒ นางสาว เอื้องฟ้า เขากลม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๓ นางสาว เยาวรัตน์ อุปถัมภ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๔ นางสาว ประภสัสร ยะอะนนัต์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๕ ว่าท่ีร้อยตรี อัถพล จันทราภริมย์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๖ นางสาว รินทร หล้าอยู่ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๗ นางสาว รุ่งทิวา ภูป่ระสงค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๘ นางสาว ศุภวารี เฮงเจริญ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๐๙ นางสาว สุวจี จันดาเขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๐ นาย ศิริวัฒน์ ฉัตรจิรันตน์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๑ นางสาว จันทร์วรา อ่อนชมจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๒ นางสาว สุจิตรา แย้มศรี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๓ นาย วิรัตน์ ผาด า ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๔ นางสาว รุ่งทิพย์ บตุรอด เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๕ นางสาว สมจิต แก้วบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๖ นาง สิริดาว พิมพ์แสง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๗ นางสาว สุภารัตน์ อาจกล้า หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๘ นางสาว อันธิกา ดอฆอ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๑๙ นางสาว พิมษ์นชิา ส่องศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๐ นาง วรารักษ์ การุณ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๑ นาย ภวูภทัร สุวรรณาลัย พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๒ นางสาว ณัชญา พลเรือง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๓ นางสาว ณัฐธยาน์ เจริญบวรวัฒน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๔ นางสาว ณัฐนติย์ นมิณะพัชร อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๕ นาย จามร พันธ์อิ่ม ปราจีนบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๒๒๖ นางสาว อัมพุชิณี เมืองอินทร์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๗ นางสาว พัสณัฎฐ์ จรัสอภรัิกษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๘ นางสาว ธีรดา อาจอินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๒๙ นาย กัมปนาท แก้วเหลา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๐ นาย สุริโย บษุบง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๑ นาง ปทิตตา สืบสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๒ นางสาว พรทิพย์ มังกร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๓ นางสาว อิสราภรณ์ บญุเกิดมา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๔ นาย วิรัตน์ ค าหลวง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๕ นาย นายเจริญชัย เหง้าสา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๖ นางสาว จริยาพร นสิยันต์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๗ นาง รวิยา ศรีอนชุาต อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๘ นางสาว อรุณพร พิทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๓๙ นาง ปรีดา วงศ์เลิศ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๐ นางสาว กฤษณี ธานนิทร์วิวัฒน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๑ นางสาว ลภสัรดา กิติกุลวรากร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๒ นางสาว สมฤดี เศษฤทธิ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๓ นางสาว สุวิมล พวงมาลี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๔ นาย สิทธิพร ชัญถาวร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๕ นางสาว กนกวรรณ บญุยงค์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๖ นาง ชญานนัทน์ พรดอนก่อ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๗ นางสาว ณัฐชา วงษ์กระจ่าง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๘ นางสาว ศิราภรณ์ วัฒนปกัษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๔๙ นาย ซาฟารี สามะอาลี ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๐ นาง จิรวดี อินทรสุข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๑ นางสาว อาภาภรณ์ ลาพวง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๒ นางสาว สุมาลี ทวีทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๓ นาย อารงค์ มาหะมะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๔ นาย ธนวัฒน์ ผลาหาญ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๕ นางสาว สมลักษณ์ ศรีราม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๖ นางสาว สลิลญา ธนวรรณ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๗ นางสาว จิตติมา ขอจุลซ้วน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๘ นางสาว นชิธิมา สอนเสริม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๕๙ นางสาว กรกช กาเจร์ ยะลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๓๒๖๐ นางสาว อัจฉรา นลิอนนัต์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๑ นาย ชาลิตา สุระค าแหง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๒ นางสาว ปริศนา แก้วสุข ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๓ นาย สันติ คงปญัญา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๔ นางสาว พัชรีภรณ์ อัคคีส าโรง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๕ นาย ธนาพงษ์ กรุงแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๖ นาง ปรางค์ทิพย์ ใจเจริญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๗ นางสาว อมรรัตน์ สุร าไพ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๘ นาย สานติ ต่ออ านาจ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๖๙ นางสาว บญุสวย ศรีวะสุทธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๐ นางสาว รัตนด์า เนยีมมูล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๑ นางสาว ศิริรัตน์ เมืองรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๒ นางสาว ชยมน สุวรรณรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๓ นาง มยุรฉัตร ค าปนั สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๔ นางสาว ณัฏฐิณี นาดี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๕ นางสาว ณัฐมีนา ค าอินทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๖ นาย กาญจนวัฒน์ เสริมศรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๗ นางสาว พัชราวดี แพงศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๘ นางสาว สุรีพรรณ ค าลือ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๗๙ นางสาว รวีนภิา ลอยฟ้า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๐ นางสาว วงวิไล สวัสด์ิศรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๑ นาย ณัฐพงษ์ ละมัย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๒ นางสาว สุกัญญา หมีนหวัง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๓ นางสาว วชิราพร เพ็งศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๔ นางสาว จิราภรณ์ โตนวม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๕ ว่าท่ีร.อ. ด ารง ก าเนดิบรรพต ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๖ นางสาว สุภาวรรณ ศรีมันตะ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๗ นางสาว เพชรสุดาวดี ไชยโยธา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๘ นาย ธีรภทัร มัคที ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๒๘๙ นาย ทรรศนศักด์ิ เทพอักษร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๐ นางสาว เกศสุดา หาญบาง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๑ นางสาว กมลชนก ศรีบบุผา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๒ นางสาว รุ่งทิวา ศรีวิชา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๓ นางสาว ปทิตตา สิทธิ์นะศรี สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๒๙๔ นางสาว ปณัฑ์ฉัตรีย์ ปานทรัพย์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๕ นาง สุภาพร ไวปญัญา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๖ นาง อัจฉราภรณ์ บญุประสิทธิ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๗ นางสาว ปทัมา นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๘ นางสาว ชัญญา ศรีจันทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๒๙๙ นาย โยฮัน ยูโซะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๐ นาย ศิขรินทร์ ดาวเรือง สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๑ นาง รัชนี ไกรสุข บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๒ นางสาว ธมภคมน อุปถัมภ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๓ นางสาว มลฤดี ศิริบติั มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๔ นาง สุธิดา กุลวงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๕ นางสาว พรเพ็ญ สงนุย้ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๖ นางสาว ภทัริญา แก้วกิ่ง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๗ นางสาว นางสาว สุพัตรา หาญกล้า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๘ นางสาว จุฑาภรณ์ อังคะหรัิญ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๐๙ นางสาว นพวรรณ หวันสู ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๐ นางสาว ดวงพร สอนเคน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๑ นาง ณัฐกุล กิ่งแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๒ นางสาว ชุติมา ปตัถาทุม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๓ นางสาว พัชรี ทั่งพรม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๔ นางสาว ชุติมา เปยีฉิม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๕ นางสาว ผกาทิพย์ หงษ์ศรีจันทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๖ นางสาว เทพสุดา กงเดิน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๗ นางสาว สายไหม ผลทับทิม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๘ นางสาว สิริวรรณ มีปาลาน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๑๙ นาย ตระกูลศักด์ิ ไทยลาวัลย์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๐ นางสาว ชลาทิพย์ ทรัพย์ข า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๑ นาง ณิช์ภาวันต์ ทศทอง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๒ นางสาว กฤษณา โพเทพา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๓ นางสาว ชมภู นึก่มัน่ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๔ นางสาว ทิพย์อาพร แสนยาเจริญกุล ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๕ นางสาว นรููลฮูดา อาลีลาเต๊ะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๖ นางสาว ปยินชุ ยาทา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๗ นาย นายคมเดช ภถูาดลาย กาฬสินธุ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๓๒๘ นางสาว ประภาวรินทร์ อาจเดช ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๒๙ นางสาว พันธ์ริกา นาพิสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๐ นางสาว ปาณิสรา โรจนโอฬาร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๑ นางสาว หนึง่ฤทัย บริหาร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๒ นาย อรรถพล ชวดนชุ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๓ นางสาว สุภาวิตา คชหรัิญ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๔ นาย กฤตวิทย์ ราชชมภู บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๕ นางสาว วันดี ทองพิละ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๖ นางสาว จุฑารัตน์ สงวนค า นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๗ นาย ศิริรักษ์ สว่างตา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๘ นางสาว จตุพร แท่นเอียด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๓๙ นาย ปรีชา ผดุงสมัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๐ นาย บญัชา วราภรณ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๑ นางสาว วาสนา ค าภกัดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๒ นางสาว วันเพ็ญ บญุลือ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๓ นาย สุรชัย จ ารัสภมูิ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๔ นาย อนรัุกษ์ รัตนวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๕ นางสาว อารีญา บวัทุม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๖ นางสาว กรชกร สิทธิเทศ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๗ นางสาว จิราพร ภกัดีดร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๘ นางสาว สีตีมารีแย ดามาแล ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๔๙ นาง สุนษิา วรชินา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๐ นาย สินธุ สุขอยู่ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๑ นาย วงศกร ต้ังทรงจิตร ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๒ นางสาว โสภติา เพ็งประพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๓ นางสาว สุวลี สร้างใหม่ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๔ นางสาว ปยิวรรณ จันทร์ขาว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๕ นาง อังคณา มากชูชิต นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๖ นางสาว โสรยา บบุผาพ่วง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๗ นางสาว นมิาธร นวธนภทัร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๘ นางสาว สุภดิา บวัผัด กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๕๙ นางสาว เนตรชนก ศรีโท นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๐ นางสาว ธิติยา อ่อนวิมล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๑ นางสาว อัจฉริยา สุดเสนห่์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๓๓๖๒ นาย ชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๓ นางสาว ใจกานต์ ทะสม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๔ นางสาว บงัอร สุขแก้ว สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๕ นางสาว แก้วกาญจน์ ปอ้มอุ่นเรือน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๖ นางสาว ปราณี ตรีจิตร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๗ นางสาว สุจิตตรา วงค์ค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๘ นางสาว สายทิพย์ สวนบรีุ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๖๙ นางสาว เอกพร สมภา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๐ นาย ปยิะราช ศุภธีรารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๑ นางสาว กัณฑ์ชรี คงรังษี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๒ นางสาว จุฑามาศ เอกตะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๓ นางสาว สุภาพร คุ้มพร้อม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๔ นาง วิภาพร ค ามุงคุณ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๕ นางสาว ศิริวัฒนา ฝ่ังสระ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๖ นางสาว ยามีละห์ ยาหมาย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๗ นางสาว สาวิตรี จันทร์คล้าย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๘ นางสาว กชพรรณ สุขประเสริฐ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๗๙ นางสาว รัตนศีริ ยืนยัง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๐ นาย สุทธิพงษ์ ตาสาโรจน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๑ นางสาว จิตราณัฐ ค าปญัญา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๒ นางสาว วรรณวิภา ค าซาว นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๓ นางสาว รอซีตา เจ๊ะเง๊าะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๔ นาย นริศ มงคล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๕ นางสาว สิทธิณี ทับดวง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๖ นาย สรายุ โสภา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๗ นางสาว นฤมล มีนาภา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๘ นางสาว ปทัมาภรณ์ ภูภ่กัดี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๓๓๘๙ นางสาว กฤติยา ยงประเดิม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๐ นางสาว ทิวาพร สุนทรเลิศธนากุล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๑ นางสาว กมลวรรณ วงศ์ดาว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๒ นางสาว ภสัราภรณ์ เจริญสุข ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๓ นางสาว ปยิาภรณ์ หนอ่ใหม่ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๔ นาง ณัฏฐ์ฎาพร สบายยิ่งดลเดช กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๕ นางสาว บษุบา นอ้ยนนท์ ชลบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๓๙๖ นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ สันตวิชัย นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๗ นาย ณรงค์ฤทธิ์  เจ้หนดู้วง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๘ นางสาว พิมพ์ชนก ขาวปา่ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๓๙๙ นางสาว ศิริพร โต้งฟ้า ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๐ นาย กฤษดา มหาราช ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๑ นางสาว ปรียาภา เพ็งด้วง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๒ นางสาว ภาวิตา จูมัน่ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๓ นางสาว นนัทภคั อะทะวงษา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๔ นางสาว กรรณิการ์ อภพิงศ์วัฒนกุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๕ นางสาว วารุณี ประโลมจิตร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๖ นางสาว พนติชา โพธิสาร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๗ นางสาว ปภชัญา สุวรรณคีรี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๘ นาง ปติิพร พราวศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๐๙ นางสาว ศุภสิรา สุพรรณแสง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๐ นาย วรกาญจน์ เรืองเดช นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๑ นางสาว อัมภา ประโลมจิตร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๒ นางสาว ญาณัท กันแก้ว สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๓ นางสาว ฐิติชญา สิทธิยงค์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๔ นาย ชีวัธนยั เจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๕ นาง ทัดดาว หงษ์เกิด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๖ นางสาว รุ่งนภา บตุะเคียน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๗ นาย กฤษวัชร์ วงศ์ดี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๘ นาย ภาสกร งามสม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๓๔๑๙ นาง รัตนา โสมาบตุร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ลัดดาวรรณ บญุช่วย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๑ นางสาว นวมล บญุยก สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๒ นางสาว วลีย์พัชญ์ บญุเฉลียว สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๓ นางสาว พิฐชญาณ์ ไตรยขันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๔ นางสาว สิริลักษณ์ จันทร์ฤทธิ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๕ นางสาว อรอนงค์ อังกูรรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๖ นางสาว ศุภชัยา ศิริประเสริฐ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๗ นางสาว อัจฉรา เต็มสวัสด์ิ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๘ นางสาว จามจุรีย์ อินทวงค์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๒๙ นางสาว เกศริน กาฬหว้า กาฬสินธุ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๔๓๐ นางสาว ยุวลี พานกระดึง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๑ นางสาว ปฐมาภรณ์ อยู่ร่มเย็น ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๒ นางสาว ชุติมา ชาลี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๓ นางสาว นาถนภา นธิิภญิญาเดช ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๔ นางสาว ธัญญ์นภสั จารุเกียรติจิรกุล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๕ นางสาว กัตติกมาส ดวงหะคลัง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๖ นางสาว วรานชุ สอนภกัดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๗ นางสาว เรณู บญุทองขาว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๘ นาย สุภาพ ฟองรัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๓๙ นางสาว อาภากร แก้วมุงคุณ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๐ นาง ผกาแก้ว จันทร์ศรี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๑ นาย มงคลชัย ขาวสะอาด ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๒ นาย เวชยันต์ ศรีแก้วรัตนะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๓ นาย นราธิป วรรณวัตน์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๔ นางสาว สมถวิล เหล่ียมทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๕ นางสาว รัตดาวรรณ จ าปาพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๖ นางสาว ยุพิน ไชยศักด์ิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๗ นางสาว ทิพรัตน์ สุดวิเศษ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๘ นาย ประสิทธิ์  สมแสวง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๔๙ นางสาว ศิริญญา กันทะดง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๐ นาย จิรวุธ สุภาพงษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๑ นางสาว ปลัินธนา บวัไถล มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๒ นาย ภราดร จอมทรักษ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๓ นางสาว สุรีย์พร ถึงสุข เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๔ นาย สุทธิ วัฒนโภคา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๕ นาย ศิริพงษ์ กุลอ่อน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๖ นางสาว ฐิตินนัท์ โสภา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๗ นางสาว ปรีชญา พลบรีุ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๘ นางสาว ปราณี คีรีทรัพย์ทวี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๕๙ นาย พงศธร เหลืองทองค า นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๐ นางสาว ตรีณารัตน์ กล่ินคง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๑ นางสาว วีรวรรณ ศิริยอด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๒ นางสาว มณีรัตน์ พรมศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๓ นางสาว สุมลตรา แสงจันทร์ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๓๔๖๔ นางสาว ชัญญานชุ ชินทวัน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๕ นางสาว นพิิฐพร ก้อนธิงาม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๖ นางสาว เสาวนยี์ พรมแจ่ม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๗ นาย วีรพล สังข์เพ็ชร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๘ นางสาว ศศิธร ขันนา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๖๙ นางสาว ปรียารัตน์ ตระกูลมณี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๐ นาย ทวีศักด์ิ เบญจธิวัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๑ นาย เกียรติวันชัย จันทร อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๒ นาย นนัทวัฒน์ ต๊ะติ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๓ นางสาว สุนนัทา จิตทะเน สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๔ นางสาว อรณิชา บญุตา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๕ นาง สลักจิต อยู่หนพูะเนาว์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๖ นาง ศศินนัท์ วงค์ราษฎร์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๗ นาย ทัศพล ทานบ าเพ็ญ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๘ นาง นติยา  ชาวขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๔๗๙ นางสาว ศุภลักษณ์ หะยีมะสาและ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๐ นางสาว พัชจรีย์ ด าค า ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๑ นางสาว สุวินี รอดเสน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๒ นางสาว อัจฉรา ปสัเสนะ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๓ นาย ภาณุพงศ์ ลีสีค า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๔ นาง สุรีรัตน์ ธาราพงษ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๕ นางสาว รัตนา เทพอ านวย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๖ นาง จุฬาพร ชูจิตต์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๗ นาง นวลออง บญุทองล้วน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๘ นางสาว สายสุนยี์ แถวโนนง้ิว ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๘๙ นางสาว ชลลดา นาควรินทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๐ นาง จุฑาทิพย์ ภชูุม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๑ นางสาว วิจิตรา ชูอินทร์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๒ นาย ขจรศักด์ิ หมัน่กิจ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๓ นางสาว สุธิดา ขันทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๔ นาง เฮนร่ี ภทัรานกุิจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๕ นางสาว ซารีฮะห์ ซ าซี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๖ นาย ปณัณวิช ปานดวงแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๗ นางสาว สุภาพร สิมสินธุ์ บงึกาฬ
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๕๕๑๐๐๐๓๔๙๘ นาย ธนกฤต พงษ์ประวัติ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๔๙๙ นาย เทพประสิทธิ์ สารพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๐ นาง อรวรรณ ทองพูลพัฒนกุล หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๑ นางสาว วารุณี ชาลี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๒ นาย ฉัตรชัย ตาเบอะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๓ นาย พัฒนพงศ์ ตรีทศ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๔ นาง ศุภสุตา กลอนโคกสูง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๕ นางสาว รภสัศา พันลี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๖ นาย พัฒนพงษ์ เกิดมงคล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๗ นาย วัชระ จันทร์เปง็ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๘ นางสาว ศศิธร ไชยเมล์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๐๙ นางสาว วาสนา บตุะเคียน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๐ นางสาว สุวิมล ชาติช านิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๑ นาย เกษมสันต์ ใจดี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๒ นาย หรรษดล แก้วนรา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๓ นางสาว รุจิรา กาต๊ิบ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๔ นางสาว วิภากรณ์ วีระสอน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๕ นาย วิศิษฏ์ ศรีรัตนพันธ์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๖ นางสาว ปารวี ภวูันนา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๗ นาย สุรักษ์ ศิริบตุร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๘ นางสาว พัทธนนัท์ ชั้นดี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๑๙ นาง อมร แซ่เค้ียน ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๐ นาย ฐาปนา สุขรัตน์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๑ นาย นาฎพล แสงศรี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๒ นางสาว ธัญญลักษณ์ เกิดมาก อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๓ นาย เอกรัฐ แสงประสิทธิ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๔ นาย ไชยเชษฐ์ แซ่ล้ิม กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๕ นางสาว ฉัตรวดี เหล่าคนค้า นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๖ นางสาว อิสรา มณีรัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๗ นางสาว พัชราภรณ์ ทองแพง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๘ นางสาว ไพลิน พันธนะ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๒๙ นางสาว จารุวรรณ ช่วยยิ้ม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๐ นางสาว สาธิมา สิทธิกูล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๑ นางสาว ศิริวรรณ แผลงฤทธิ์ สุโขทัย เขต ๒



- ๑๐๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๒ นางสาว สุนรัีตน์ เพ็ชรสงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๓ นางสาว รัชฎา วรสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๔ นางสาว นนัทิดา ใจอินสม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๕ นางสาว วรรณภา โกฎค าลือ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๖ นางสาว ชมพูนทุ ดวงโต เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๗ นาย กิตติศักด์ิ กิจติยา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๘ นางสาว ยุพาวดี ค าตัน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๓๕๓๙ นางสาว ศศิวิมล เข็มมาวงษ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๐ นางสาว วันแรม หนแูดง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๑ นาย วิษณุ วงศ์โพธิสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๒ นางสาว ชัชชาดา อุลิศ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๓ นางสาว อุษณี ค าหมืน่ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๔ นาง ญาณิศา มาสิงห์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๕ นางสาว ชุติมา ลอยทอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๖ นาย ครรชิต ครูบา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๗ นางสาว ภคัจิรา ส าเภาทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๘ นางสาว กิติยวดี โพธิ์ภกัดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๔๙ นางสาว ทิวากร แก่นกระโทก ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๐ นางสาว กรณ์จิรัสย์ จ้อยร่อย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๑ นางสาว จันทร์จิรา มลิแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๒ นางสาว อาภสัรา เฉยฉิว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๓ นางสาว ฐิตารีย์ สุพรหมอินทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๔ นาง นรินทิพย์ โต้งฟ้า ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๕ นาย จักรพงษ์ โนเมืองใจ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๖ นางสาว หนึง่นภา กล่อมโกมล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๗ นางสาว วราภรณ์ ลงลายชาติ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๘ นางสาว เสมอแข ไทยปรีชา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๕๙ นางสาว ณัฐวดี ไทยปรีชา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๐ นางสาว ชมภู ค าโท ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๑ นางสาว มัทนยีา แสนจันทร์ฮาม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๒ นางสาว จันทจร มะละ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๓ นางสาว จริยา ศิริวาลย์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๔ นาย เสกสรร โกศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๕ นางสาว อีลฮาม อารง ปตัตาน ีเขต ๒



- ๑๐๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๖ นาง ภคพร ทาพะยัง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๗ นางสาว นวมล เดชผดุง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๘ นางสาว ณิชารีย์ ดวงโต เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๖๙ นางสาว ล าแพน ตรีเดช สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๐ นางสาว ธัญญพร มาบวบ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๑ นางสาว นภสัสรณ์ ธนพิัฒนว์รเมธ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๒ นาย วิชชากร สิริอนศุาสน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๓ นาย ชัชวาล ธรรมโรเวศน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๔ นางสาว นวรัตน ์ ชนะบวั ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๕ นางสาว ศิริกานต์ พนมแก่น กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๖ นางสาว จริยา สระน้ าอ้อม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๗ นางสาว วิภารัตน์ พาภกัดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๘ นางสาว ศิริกาญจน์ ม่วงแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๗๙ นาย สุปรีย์ ทับทิมหนิ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๐ นางสาว ลัดดาวัลย์ บวัเพชร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๑ นาย นายนริพันธ์ สุวรรณโณ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๒ นางสาว สุภารัตน์ วิชา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๓ นาง ธันยพร มหาราช ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๔ นาง สัณหสิ์รี สมจิต นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๕ นางสาว นงลักษณ์ ธรรมศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๖ นางสาว มนฤดี วัฒนะจ านงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๗ นางสาว สนหนี นลิสกุล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๘ นางสาว ยุภาภรณ์ พิมพ์สาลี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๘๙ นาย อภรัิตน์ วิริโย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๐ นางสาว ณัฏฐธิดา แต้มสี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๑ นาย ตรีเนตร แก้วสิมมา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๒ นาย อุทิศ หนเูสน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๓ นางสาว ดุษณี ชนสยอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๔ นาย ณรันชัย โทนธนู พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๕ นาง มารีนา รอหะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๖ นาย ธีระวัฒน์ สมจิต นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๗ นาย เกียรติพงศ์ พจนส์มพงส์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๘ นาย บญัชา เทียนหอม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๕๙๙ นางสาว ภทัรา ธนพูันธุ์ชัย เพชรบรูณ์ เขต ๓



- ๑๐๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๐ นางสาว อาภาภรณ์ กิจธนะทรัพย์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๑ นางสาว วลาภรณ์ ดาศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๒ นาย ธานนิทร์ พิลาพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๓ นางสาว วราภรณ์ ศรีแสงฉาย กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๔ นางสาว มัสยา บตุะมะ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๕ นางสาว สุวรรณี ภลูะมุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๖ นาย ธวัชชัย ไอยะวรรณ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๗ นางสาว ยุวธิดา สุภกุล ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๘ นางสาว ธนวันต์ หม้อแก้ว นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๐๙ นาง รัตนพร กันธุ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๐ นาย สมบรูณ์ สุวรรณทิพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๑ นางสาว ศุภธิดา ไกรเทพ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๒ นางสาว พัชรา หาญแท้ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๓ นางสาว นริศรา กัณหาไชย บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๔ นาย ปทัพงษ์ ถนอมรัตน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๕ นาง สุวิมล พลายเพ็ชร์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๖ นางสาว ประภสัสร สมบติัวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๗ นางสาว นลพรรณ จันทร์แปน้ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๘ นางสาว หนึง่ฤทัย สุวิทย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๑๙ นาย สันติสุข หนบูรูณ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๐ นางสาว สุวลักษณ์ ทองหยู พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๑ นาย อนรัุกษ์ สุขส าราญ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๒ นาย กมลชัย พลายเพ็ชร์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๓ นาย นรัินดร์ รอดมณี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๔ นางสาว มณิสรา จินามา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๕ นาย ชูเกียรติ คล้ายสุบรรณ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๖ นางสาว หนึง่ฤดี จันทร์ทิพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๗ นางสาว สมสมัย แก้วประภาค เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๘ นางสาว วรรณนสิา หนุสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๖๒๙ นาง สุวรรณา ชุมสิทธิ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๐ นางสาว ยุวากร บรุาคร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๑ นางสาว กอบกุล สิงหบ์วัขาว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๒ นางสาว จิตตรา สุทธนะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๓ นางสาว อัญญานี แสงสุริยา สงขลา เขต ๓



- ๑๐๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๔ นางสาว อ้อมจันทร์ แก้วใส นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๕ นางสาว ศุภฤกษ์ ระลาคี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๖ นางสาว วิภาวรรณ เสมอภพ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๗ นาง เกศริน ทศดร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๘ นางสาว จันดี โทแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๓๙ นางสาว ศศิธร พานชิ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๐ นางสาว อุดมลักษณ์ หปุกา นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๑ นาย กิตติพงษ์ แคนสิงห์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๒ นางสาว วีนา โสระสิงห์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๓ นาย ธิชฟานฑ์ โส๊ะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๔ นาย สราวุช พลลาชม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๕ นางสาว นนัทพร คุ้มจั่นเพชร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๖ นางสาว สูรัยยา ดอเลาะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๗ นาย เกริก รักษาพล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๘ นางสาว สุณี เดโชศาสตร์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๔๙ นางสาว กษมา หลุยลาภประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๐ นาย คมกฤช ฉิมพสุทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๑ นางสาว วราภรณ์ พุ่มสอาด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๒ นางสาว เบญจลักษณ์ งามแสงแข กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๓ นาง ปานทิพย์ สลุงอยู่ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๔ นางสาว พิมพ์ชนก พรเพ็ง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๕ นางสาว ชวินดา มัน่ทน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๖ นางสาว พรวฤณ พงศ์ทักษกร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๗ นาย ธรรมรัตน์ ทานะเวช ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๘ นางสาว สุดารัตน์ สวนแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๕๙ นาง สรวีย์ พูลสวัสด์ิ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๐ นาย วชิระ ทองเฟื่อง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๑ นาย วสิน วดีศิริศักด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๒ นาย หรัิญ บญุรอด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๓ นางสาว อารียา กุลศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๔ นาย พชรพล นวนบติั สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๕ นาง รอดียะฮ์ ละใบเด็นยีส้า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๖ นางสาว อมรรัตน์ ชุมนมุเพชรทอง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๗ นางสาว วรรณนศิา มัชปาโต ขอนแก่น เขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๓๖๖๘ นางสาว วีรญา วังหนิ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๖๙ นางสาว ไพรวัลย์ อุ่นแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๐ นางสาว ยุพเยาว์ ด้วงผาง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๑ นางสาว จารุวรรณ สกุลวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๒ นาง ดาราณี มณีรักษ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๓ นางสาว อมร สอนสุภาพ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๔ นางสาว นนัทิดา กริมเขียว อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๕ นางสาว เพ็ญนภา แก้วคงดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๖ นางสาว นางสาวพนดิา เปีย้น้ าล้อม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๗ นางสาว ภทัราพรรณ วงษ์ปนั สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๘ นางสาว สุพิชา ยอดแก้ว นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๖๗๙ นางสาว ศศิร์ภทัร วรจรรยานกุูล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๐ นางสาว อัญชลี ล าลาย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๑ นางสาว จิราวัลย์ ต้นโพธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๒ นางสาว นนัท์นภสั โสรเสาร์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๓ นางสาว วิไลลักษณ์ เรืองฤทธิ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๔ นาย ณัฐธพงษ์ อาราเม นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๕ นางสาว กรรณิการ์ แก้วก๋องมา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๖ นาง เสาวลักษณ์ โคราช นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๗ นางสาว สมใจ หมวดมหงิษ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๘ นางสาว สิริณัฎฐ์ สาวรีย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๘๙ นางสาว ปภาดา มาลาอุตม์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๐ นางสาว ชญาภา มาตย์งามเมือง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๑ นาย ณัฐพงษ์ จันทคัต เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๒ นาย ชัยพฤกษ์ ศรีอ่อนทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๓ นาง จินตนา ชาญณรงค์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๔ นางสาว รวีรัตน์ อริยะโภคะกุล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๕ นางสาว ทัศณีวัลย์ สุกันยา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๖ นางสาว เพ็ญนชุ ค านวน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๗ นางสาว ทัศพร แสงทิตย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๘ นาย ชวลิต ไสยกิจ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๖๙๙ นางสาว นฤมล ศรีภู มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๐ นางสาว ทิพย์ณิชา วรสาร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๑ นาง บณัพร มหทัธนวานชิกุล บรีุรัมย์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๓๗๐๒ นางสาว ดวงใจ ตะเคียนเกล้ียง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๓ นางสาว ณัฐปภสัร์ ตาจุมปา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๔ นาย ชูอัยบม์ูฟัฎฎอ๊ล ละใบเด็นยีส้า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๕ นางสาว วิจิตรา ครรชิตชัย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๖ นาง สุภาวดี วันทา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๗ นางสาว เฉลิมรัตน์ เทียมจัตุรัส ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๘ นางสาว สาริศา สีสมุทร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๐๙ นาง ปญุญิศา ทัศนท์อง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๐ นางสาว วิชญาดา เอี่ยมมา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๑ นางสาว รพีพร ณ จันตา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๒ นางสาว อารีรัตน์ นาคขาว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๓ นาย ศีลศรัณย์ ศีลคุณ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๔ นาง จันทรัตน์ ชมสา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๕ นางสาว ปยิะษา ใจซ่ือ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๖ นาย ปรีเตอร์ วงศ์ตา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๗ นางสาว อรุณี เรืองเดช ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๘ นางสาว ฉันทรัตน์ ฉัตรค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๑๙ นาย ต่อพงศ์ ดวงค า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๐ นางสาว อมรา สุคโร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๑ นางสาว รัชนวีรรณ์ ศรีบญุเรือง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๒ นางสาว อาภาภรณ์ ศรีสุรเดชชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๓ นางสาว วิสา เหล่าจันอัน ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๔ นาย พีรธณัฏฐ์ อุดมผล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๕ นาง วดี แก้วทอง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๖ นาย นายศักรินทร์ สงัดดง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๗ นางสาว พิชญพร แผ้วพลสง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๘ นางสาว เจมจิรา สีพล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๒๙ นางสาว จุฑามาศ รองแขวง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๐ นางสาว อรรัมภา แต่งอักษร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๑ นางสาว มะยุรี โพธิ์ไข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๒ นางสาว ธนพร เฟื่องทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๓ นางสาว แร่งไหม นางแย้ม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๔ นาย อภวิิชญ์ ไอยะไกษร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๕ นางสาว เฟาซียะห์ หะยีดิง นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๓๗๓๖ นางสาว สุดา ถาวรแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๗ นาย ก้องจิตต์ พลเสน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๘ นางสาว อลิน เรืองรัตน์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๓๙ นางสาว อามีเนาะ ยูโซะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๐ นางสาว กุลิสรา สิงขรอาสน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๑ นางสาว ศรุตา โคสารคุณ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๒ นางสาว กาญจนา วงศ์ชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๓ นางสาว กวิตา พ้นภยั สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๔ นาง อรวรรณ หนแูจ้ม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๕ นางสาว ดวงชีวัน ยาตรา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๖ นางสาว อนญัพร   ทองดี คีน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๗ นาย ภทัราวุฒิ โผแพ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๘ นางสาว นจิตยา ชาวปา่ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๔๙ นาย กิตติ เดชสอน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๐ นางสาว พิมลวรรณ แก้วไสย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๑ นางสาว แสงรวี บูท่องจันทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๒ นางสาว พรรษมน พันจินา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๓ นางสาว จิรนนัท์ ด าเพ็ง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๔ นาย วสันต์ พันธ์นาค อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๕ นางสาว นสุรา โบะีโสย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๖ นาย สิทธิศักด์ิ เอี่ยมก าแพง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๗ นางสาว ซาฮานา เจะเตะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๘ นาย โกวิทย์ สมใจ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๕๙ นาง นภภีรณ์ ปญัญา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๐ นาง อรพิน หนิแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๑ นาย ปฐมพงษ์ ยะมา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๒ นางสาว บญุประคอง เสิงสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๓ นางสาว วิชชุดา เขม้นดี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๔ นางสาว ศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๕ นางสาว โชกฤษฎิติ์มา สิทธิจินดา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๖ นางสาว ธนญัญา สิมงาม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๗ นาง ฐิติรัตน์ จันทร์ลักษณ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๘ นางสาว ดวงพร โอภากาศ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๖๙ นางสาว ศิริมา ต้ังถึงถิ่น สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๓๗๗๐ นาง สมร เปีย้วงศ์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๑ นางสาว จุฑารัตน์ หนทูอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๒ นางสาว ปริมาตร มนตรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๓ นางสาว ธนาวดี สงพราหมณ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๔ นางสาว พัชรินทร์ ขุนณรงค์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๕ นางสาว จรรยา หนไูข่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๖ นาย เสวียงศักด์ิ อนภุกัด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๗ นางสาว นริาภรณ์ เขื่อนแก้ว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๘ นางสาว อธิชา ไชยเดช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๗๙ นางสาว พัชรี หอ่หุม้ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๐ นาย บญุทัน ธงชัย สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๑ นางสาว ไหวสะ บนิดุเหล็ม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๒ นาย สุริยันต์ บดุดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๓ นางสาว กาญจณา ดาโอ๊ะ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๔ นางสาว กนกวรรณ ปนัทนนท์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๕ นางสาว ฐาปนยี์ เกงขุนทด สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๖ นางสาว พัชรียา สุรชาติวงศ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๗ นางสาว อรอนงค์ พรหมทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๘ นางสาว สุดารัตน์ บางเหลือม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๘๙ นางสาว ชาลินี  จิระวุฒินนัท์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๐ นางสาว วัลลภา อุทยาน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๑ นางสาว ทัศนยี์ ดีดวงพันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๒ นางสาว สมจิตร์ พุทไธสง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๓ นางสาว ปยิฉัตร สุริยสาร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๔ นางสาว ลลิตา อุดรพันธ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๕ นางสาว สาวิตรี ภงูามเงิน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๖ นางสาว ธีราพร อ่อนชัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๗ นางสาว เพ็ญพัชรี พิลาแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๘ นางสาว นภิาพร ศรบญุทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๗๙๙ นางสาว กชกร ปติตะพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๐ นางสาว ธนษิฐา สุชาติพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๑ นางสาว วรัญญา พักอยู่ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๒ นางสาว จินดาพร นยัต๊ิบ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๓ นางสาว วรัญธร แสงจันทร์ เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๘๐๔ นางสาว พรพรรณ ทิวสระแก้ว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๕ นางสาว นจุนาฏ พลบตุร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๖ นางสาว กรรณิการ์ ศรีจักร์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๗ นางสาว เครือมาศ ภกัดีไพบลูย์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๘ นาง พิมพ์พร ธีธวัชรังสี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๐๙ นางสาว นางสาวสาวิตรี  เขื่อนเพ็ชร์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๐ นางสาว เกตุวดี แก้วหะวงษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๑ นาง ปวีณรัตน์ ธนทัศิริโสภณ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๒ นางสาว นงลักษณ์ พรรณพิพัฒน์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๓ นางสาว นนัทนชิ อินเกตุ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๔ นางสาว กาญจนา เรือนปนิ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๕ นางสาว รุ่งทิวา บญุเรือง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๖ นางสาว อ าพร ท้วมนิม่ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๗ นางสาว ปฐมา สุขทวี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๘ นางสาว พัสตราภรณ์ ปยุะติ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๑๙ นาง บญุญพร สมบรูณ์ทวีโชค เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๐ นาย ทวี แสนบญุ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๑ นางสาว พิมพ์ณดา อาสว่าง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๒ นางสาว กชพร ถนอมลาภ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๓ นาย วิกร แก้วสง่า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๔ นางสาว จันทิมา จิตต์มัน่ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๕ นาย สามารถ อยู่เย็น อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๖ นาย ธนติ หา้วหาญ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๗ นาง อัจฉราวดี บญุแสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๘ นางสาว บญุญาภรณ์ แดนประกรณ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๒๙ นางสาว จีระวรรณ์ จันดี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๐ จ่าเอก วิริยะพงษ์ ยอดเพชร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๑ นางสาว อลิษา พานนนท์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๒ นางสาว ค าทอน สงใส ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๓ นางสาว กีรติญา ลุนหล้า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๔ นาย จุลดิษฐ์ ศรีสงคราม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๕ นางสาว อมรรัตน์ ประยศ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๖ นางสาว ปญัจมา ไชยรัตน์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๗ นางสาว นลุิบล ศิริวงศ์ อุดรธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๓๘๓๘ นางสาว นนัทนทั กรุงศรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๓๙ นาย สุรัตน์ วังฝา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๐ นางสาว ชลีรัตน์ แสงเจริญ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๑ นาย ธรรมปณต จิตตพันธ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๒ นางสาว ปยิะพร พิมพ์บอน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๓ นางสาว วรางคณา ยศต้ือ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๔ นาง บญุชณัฐฏ์ พิมโคตร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๕ นางสาว กรรณิการ์ แปงปวนจู ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๖ นางสาว ศิรินทร ภกัดี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๗ นางสาว ณัฐนนัท์ ไชยจันลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๘ นางสาว วิรชา คุณอุดม อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๘๔๙ นาย เอกลักษณ์ ผการัตน์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๐ นางสาว ปาตีเมาะ เง๊าะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๑ นาง จันสุดา ผการัตน์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๒ นาย วุฒิศักด์ิ นนัตะสุข สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๓ นางสาว ณัฐกานต์ รวมชนอนเุคราะห์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๔ นางสาว ลินดา เกตุสุวรรณ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๕ นาย สุเมธ ชนะโยธา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๖ นางสาว พวงผกา ไชยพิลา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๗ นางสาว นรีูฮา ฮามัด นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๘ นางสาว หนึง่ฤทัย ค าคล้าย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๕๙ นางสาว ภณิดา ตะนา่น ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๐ นางสาว พสุ มหาวัน ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๑ นาง ธนญัญา ผิวอ่อน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๒ นางสาว สุอาภรณ์ ปปูาน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๓ นางสาว ลลิตา จารัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๔ นางสาว กฤติยาณี บญุพัฒน์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๕ นางสาว พิมสอน แก้ววิชัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๖ นางสาว พจนา ปญัญาคิด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๗ นางสาว ภทัธวรรณ จันทะกี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๘ นางสาว กาญจนาณัฏฐ์ สุขเกษม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๖๙ นางสาว ศุภชัยา อุตทอง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๐ นางสาว วราพร เจริญรักษ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๑ นาย ณัฐพงศ์ ทดทะศรี มหาสารคาม เขต ๒



- ๑๑๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๒ นางสาว กรวิการ์ ชัยทนนั เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๓ ส.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ ประสานสุข ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๔ นางสาว พลับพลึง สุวรรณเพชร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๕ นางสาว นฎัสฬิณ รสจันทร์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๖ ว่าท่ี ร.ต.หญิง นภิาพร พรมค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๗ นางสาว ยลดา ศรีพนมธรรม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๘ นาย กฤชนนท์ จันทะรัง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๗๙ นางสาว ปรินโญ กลมกล้ิง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๐ นางสาว นารีนาท บญุสิงห์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๑ นาย บญุฤทธิ์ ศรีเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๒ นางสาว กุลธิรัตน์ เท่าทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๓ นาย ปรีดา บญุภมูิ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๔ นางสาว สรัญดา วงศ์สาลี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๕ นางสาว ทิวาพร มาระครอง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๖ นางสาว พานทิพย์ ทองนวล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๗ นาย ปญัญา ล่ิมเรืองธรรม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๘ นาย เกียรติศักด์ิ อยู่ดี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๘๙ นางสาว อารีวรรณ อยู่ดี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๐ นางสาว ปวีณา สกุลนา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๑ สิบเอก กฤติกาญจน์ กันหา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๒ นาย วิชญะ แสงนาค นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๓ นางสาว เกนกิา เจริญสุข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๔ นางสาว ปภานยี์ ดอกดวง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๕ นางสาว นติย์รดี ปญัญาคิด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๖ นางสาว ทิพวรรณ ค าครองมี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๗ นางสาว สุภาวดี เพียรพนสัสัก ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๘ นางสาว กิติมา กิจประเสริฐ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๘๙๙ นางสาว ปาวีนา ระเด่น เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๐ นางสาว เบญจวรรณ์ อุทโท อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๑ นางสาว ชัญญานชุ สามล นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๒ นาย สุชาติ ชูนนิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๓ นางสาว ธัญวรรณ สิงหะคเชนทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๔ นางสาว สุพรรษา ไชยงาม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๕ นาย สุรศักด์ิ ศรีธรรมกุล พัทลุง เขต ๒



- ๑๑๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๖ นางสาว พัชรา ศรีชุมพวง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๗ นางสาว ศรวิษฐา เสนาธิบดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๘ นางสาว วราพร บญุเลิศ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๓๙๐๙ นางสาว แววตา ประมวล ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๐ นาย เอกพงศ์ ทิพย์มณเฑียร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๑ นางสาว อนรรฆวี แก้วดี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๒ นาย ศุภโชค หอมชื่น ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๓ นางสาว ปรางทิพย์ จันทร์ธิยะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๔ นาง พรรธิภา แก้วดอก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๕ นางสาว ชัณญานชุ แนบชิด เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๖ นาง ไพจิตร สีหมืน่ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๗ นางสาว กิติยา จิตดา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๘ นาย จิรัฏฐวุฒิ เพชรสมบติั สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๑๙ นางสาว วราภรณ์ แสนสิม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๐ นางสาว รวีวรรณ จิตรอักษร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๑ นางสาว รวิสรา เชื้อจันทร์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๒ นางสาว กาญจนา  เสมอกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๓ นางสาว ณหทัยา สมบรูณ์เรศ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๔ นางสาว อรอนงค์ เวียงแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๕ นางสาว อัมพาพรรณ จั่นจีน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๖ นางสาว สุชันษา สุภนินพงศ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๗ นาย อนชุา เพ็งค า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๘ นาย ดนยั ค าตุ้ม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๒๙ นางสาว รณพร รอดไทย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๐ นางสาว มยุรฉัตร ขอดทอง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๑ นาง วิยะดา สุวรรณชาตรี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๒ นางสาว มยุรี ตระกูลรัมย์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๓ นางสาว บณุยวรีย์ พยุงวงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๔ นางสาว ทิพย์วัลย์ อินภวูา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๕ นางสาว สุดาวรรณ พรมลี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๖ นางสาว สุชีรา เกตุศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๗ นางสาว พัลลภา กันทา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๘ นางสาว อรสา อุปละ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๓๙ นางสาว ศิริพร สิงหรั์ง อุบลราชธาน ีเขต ๓



- ๑๑๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๐ นางสาว จิดาภา นามสี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๑ นาย จเด็ด วงศ์ษร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๒ นางสาว ศศิวิมล ขวัญทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๓ นาย ราเชนทร์ สวัสดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๔ นางสาว สิริพร นาโสก นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๕ นาย ทัยณรงค์ ปนัไฮ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๖ นางสาว ไพลิน ชัยสุวรรณ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๗ นางสาว เพ็ญประภา เค็มมาก กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๘ นาย สมพล พุฒพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๔๙ นางสาว สุรัสวดี สุกหอม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๐ นางสาว กุลรดา แก้วละม้าย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๑ นางสาว สุภาวดี พรหมแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๒ นางสาว ณัฐณิชา ค าโล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๓ นางสาว ประพิมพ์พร ทองเชื้อ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๔ นาย ชัชเมธี อิสสระ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๕ นางสาว นราพร ขวัญเพชร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๖ นางสาว วาสิตา มากงลาด ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๗ นาย ศรัทธาวุฒิ จันขันธ์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๘ นาย เรวัติ นวลขาว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๕๙ นาย ณัฏฐจิตต์ กฤติธ ารง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๐ นางสาว อัจฉรา นลีะนนัท์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๑ นาย จิรพันธ์ ชัยเสริฐ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๒ นางสาว พัชรินทร์ โสค าภา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๓ นางสาว จารุวรรณ ศรีพุทธา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๔ นางสาว กัญนกิา โสดา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๕ นางสาว พิชญกานต์ บ ารุงกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๖ นางสาว ทองพูน จิณารักษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๗ นางสาว ชริตตรา แนน่ทุม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๘ นางสาว เสาวลีย์ สร้อยแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๖๙ นางสาว กัลยาณี ปรุาโต นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๐ นางสาว ธนญักรณ์ เต่าทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๑ นาย พิเศษ เมืองโพนงาม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๒ นางสาว อโณทัย มามะเริง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๓ นางสาว สุมินตรา เสวะรัตน์ ระยอง เขต ๒



- ๑๑๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๔ นางสาว พรรณพา จักรแก้ว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๕ นาย ฐปนวัฒน์ โฉมเฉลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๖ นางสาว เสาวลักษณ์ อุ่นจิตร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๗ นางสาว พรสวรรค์ โต๊ะนอ้ย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๘ นางสาว ประยูร เชื่อรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๗๙ นาย ฐาปกรณ์ ด่านสุข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๐ นาง เนตรนภา สุขมารมย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๑ นางสาว ชาลิณี หอมจะบก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๒ นางสาว ลภสัรดา จันทะวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๓ นางสาว ลัดดา จรสาย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๔ นาง ธีรนชุ สัจจาธรรม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๕ นางสาว ทิพยาภา กัญญาค า ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๖ นางสาว ธัญญาภรณ์ กุลสุวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๗ นางสาว อัจฉราภรณ์ ใจกระจ่าง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๘ นางสาว ภสัธธร สาธุจรัญ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๘๙ นางสาว โศศิษฐา ค าภมูี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๐ นางสาว จิระดี เทพวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๑ นางสาว สาธิตา เหล่าธง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๒ นาย สรรเสริญ พรขุนทด ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๓ นางสาว อลิษา ชื่นชม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๔ นางสาว พรชนนั สุขประเสริฐ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๕ นางสาว กษมา วารี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๖ นางสาว กิติยา คนซ่ือ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๗ นาย อดินนัท์ แสนเวียน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๘ นางสาว อุไร ส าเนากาญจน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๓๙๙๙ นาง สุทธิรัตน์ นาคราช นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๐ นาย ศุภฤกษ์ วิเศษหวาน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๑ นาย รัชตระกูล แสนราช มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๒ นางสาว สรัญญา ชนเพชร นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๓ นางสาว ดาวเรือง เข้าครอง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๔ นาย ฐาปนา ค าสมัย นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๕ นาง นชุจรี ภจูอมจิต นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๖ นางสาว นวลฉวี ดวงปญัญา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๗ นางสาว สุธาลิน นรุาช นครศรีธรรมราช เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๐๐๘ นางสาว นภิาดา ฉลาดแย้ม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๐๙ นางสาว ภวูดี ชรัญญา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๐ นางสาว อุไรรัตน์ จันธิมา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๑ นาง จินตนา โสรดสง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๒ นางสาว ชมพูนทุ ตันติเสวี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๓ นางสาว นนท์ปญิา แก้วมหานลิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๔ นางสาว วาทินี จิรัษฐิติพงศ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๕ นางสาว กรรณิการ์ เขียวแก้ว สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๖ นางสาว อริศรา สรรพาพร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๗ นางสาว กฤตยา อุปวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๘ นาย อภวิัฒน์ ค าวาท ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๑๙ นางสาว วรินดา อิสสระ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๐ นางสาว สิริพร คงเพชรศักด์ิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๑ นางสาว วีรยา เจริญรอย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๒ นางสาว เสาวลักษณ์  สิงหห์ฬ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๓ นางสาว กิ่งแก้ว พรมเวียงชัย อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๔ นาย ชัยยงค์ ทองเอ็ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๕ นางสาว กุลธิดา อุทโท กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๖ นางสาว สุรภสัสรา โสใหญ่ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๗ นางสาว นฐัยา กวางทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๘ นางสาว น้ าริน สิงขรวัฒน์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๒๙ นาง กฤตวรรณ ทองมี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๐ นางสาว ทิพวัลย์ สิงหว์ี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๑ นางสาว รัชฎาภรณ์ รติเพ็ญโกศล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๒ นาย เกียรติศักด์ิ โสภาหล้า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๓ นางสาว หทัยนชุ ฉายศิริ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๔ นางสาว ธนญัภาณ์ พาติกาบตุร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๕ นาย นฐัวุธ วงศ์เครือศร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๖ นาง เบญ็จมาศ ปานาวงค์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๗ นางสาว สิริรัตน์ แสงทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๘ นางสาว นริมล สุทธิ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๓๙ นางสาว สุพัตตรา เถระพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๐ นางสาว อุดมลักษณ์ ธุระแพง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๑ นางสาว ธารทิพย์ ฉายศิริ ล าปาง เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๔๐๔๒ นางสาว กิติยา อาษาราช หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๓ นางสาว สุรัชดา ถนอมโกมล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๔ นางสาว ศรีไพร ค านวล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๕ นางสาว จันทนา บงัคมเนตร เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๖ นาง ณัฐธยาน์ เมฆประยูร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๗ นาง จิตรลดา ชนะหาญ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๘ นาย ศิริวัฒน์ ศรีค าภา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๔๙ นาย อภศัิกด์ิ ซิมกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๐ นางสาว ปยินชุ คงดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๑ นางสาว หทัยชนก ดีซวง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๒ นาง อรุณี วงค์ค ามูล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๓ นางสาว วิไลวรรณ พิยะ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๔ นางสาว ขนษิฐา บตุรเงิน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๕ นาย เปรมชัย หนองหา้ง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๖ นางสาว กรรณิการ์ อมรพันธุ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๗ ว่าท่ี ร.ต. หญิง วนดิา ระวังรัมย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๘ นางสาว นวลฉวี ศรีแถลง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๕๙ นางสาว สุมาลัย กาพย์ไกรแก้ว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๐ นางสาว จันทิพา ฉลาดดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๑ นางสาว รัตนา พยุหะ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๒ นางสาว สุรางคนา ค าแพ่ง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๓ นางสาว คณัสนนัท์ บางพระ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๔ นาง สุพรรษา เฟื่องเหล็ก พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๕ นางสาว วิลาวรรณ วาปี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๖ นางสาว สุกัลยา บวัลอย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๗ นางสาว อรทัย ปงิธิ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๘ นาง รัชนี เพียรชัยสงค์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๐๖๙ นาย อรรถพร เลไทย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๐ นาง พรทิพย์ เตชะพิบลูย์ทรัพย์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๑ นางสาว ศุภชัญา ด้วงนลิ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๒ นางสาว เทียนมะณี อาจวงษา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๓ นางสาว เยาวลักษณ์ บญุวงค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๔ นาง กรรณิกา โพนทอง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๕ นางสาว กันยารัตน์ ชูไว พะเยา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๐๗๖ นาง จารุวรรณ แควนอ้ย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๗ นางสาว มยุรฉัตร ชูทรัพย์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๘ นางสาว หทัยภรณ์ โพไพศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๗๙ นางสาว อมรรัตน์ ใสกระจ่าง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๐ นางสาว สุภคัดี มิง่เมือง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๑ นางสาว กรรณิกา  ชมภพูาน สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๒ นาย วศิน โชติกสวัสด์ิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๓ นางสาว อัมลา หว้ยทราย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๔ นางสาว ศุภกัสร แซ่ชัย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๕ นางสาว ธัญญารัตน์ วังคะฮาต กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๖ นางสาว วาสิฏฐี คงแปน้ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๗ นาย ธวัช พรหมพิทักษ์กุล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๘ นาง ดุสิดา กล่ินหอม ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๘๙ นางสาว อนรัุกษ์ วุฒิแขม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๐ นางสาว ราตรี เส็งนา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๑ นาย ธนาชัย อินทรักษ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๒ นาย สุวิศิษฏ์ ปะระกรรม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๓ นางสาว ภาวิณี ริยอง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๔ นางสาว น้ าอ้อย เจริญผล พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๕ นางสาว พิชามญชุ์ ขวัญเงิน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๖ นางสาว พีรดา ริยอง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๗ นางสาว อรนชุ จันทราช ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๘ นางสาว นงค์ลักษณ์ มาตย์วิเศษ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๐๙๙ นางสาว อทัยวัลย์ ศรีจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๐ นาย อนรุิทธ เพชรประไพ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๑ นางสาว อรวรรณ ยังตัน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๒ นางสาว จุฑามาศ ทัศนพันธุ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๓ นางสาว อานชุ  เที่ยงสอ้าง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๔ นางสาว วัลลิษา สายทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๕ นางสาว โชติกา ลาภา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๖ นางสาว อ าพร ค ามูล หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๗ นาย ไพโรจน ์  วงษ์เสน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๘ นางสาว มยุรา ขันทะเสน ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๐๙ นางสาว สุมามาลย์ เกษแก้ว บรีุรัมย์ เขต ๓



- ๑๒๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๐ นางสาว อนตัตา พลเยี่ยม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๑ นาย เอนก บญุสิงห์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๒ นางสาว ดารารัตน์ ฮุนพานชิ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๓ นางสาว สุธีรา อ่อนศิลา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๔ นาง รัชนยี์ สุทธก๋า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๕ นางสาว มธุรดา ทองแม้น ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๖ นางสาว ดาราณี จะวะนะ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๗ นางสาว ทวีศรี จะวะนะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๘ นางสาว ณัฐธิดา นาคสิทธิ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๑๙ นางสาว ฐิตาพร อ่อนละมุล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๐ นางสาว สุวลี จิตเที่ยง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๑ นาย เตชสิทธิ์ อินต๊ะ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๒ นาย ทศพล จันทร์ส าโรง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๓ นางสาว ค ามูล สุขแสง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๔ นางสาว นธิินนัท์ แสงโชติ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๕ นางสาว สุดธิดา โฆษิตนธิิกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๖ นาง ทิพวรรณ สายเมฆ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๗ นาง มัทนา นาคสุข บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๘ นางสาว จริญญา นอ้ยทรง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๒๙ นาย แสวง นรชาญ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๐ นาย อรรณพ บตุิรงค์อุปถัมภ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๑ นางสาว ทาริกา ปญัญาดี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๒ นาย ปยิพันธุ์ เงาอ าพันไพฑูรย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๓ นางสาว สุนสิา หวังอ้อมกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๔ นาย นรากร แก้วอุ่น เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๕ นางสาว กาญจนา อินทร์ดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๖ นางสาว สนนัฑา ลุนอุบล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๗ นาย ธีรวัฒน์ ทองสุทธา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๘ นางสาว พวงแก้ว อินทรสูต ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๓๙ นาย สมบติั สมบรูณ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๐ นางสาว โชติกา สุริยวงศ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๑ สิบเอก ณรงค์ เลิศถมสุวรรณ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๒ นางสาว ศรัญญา ศรีคราม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๓ นางสาว ปฐมาวฬี เมืองเหนอื อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๔๑๔๔ นางสาว วราภรณ์ สีหะนาม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๕ นาย น าชัย สายเนตร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๖ นาย อนนัต์ มิทาโช อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๗ นางสาว ชุดากานต์ ค าเสียง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๘ นาย ธนวีน เสมเจริญ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๔๙ นาย ชัยมงคล กิตติพิทยานนท์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๐ นางสาว อรอุมา ปาประมูล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๑ นางสาว ปฏมิาภรณ์ สุวรรณสาร นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๒ นางสาว อัจฉรา วันร้อง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๓ นางสาว สุกัญญา ภพูันหงษ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๔ นางสาว พนดิา รกไพร นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๕ นางสาว จารุทัศน์ ประทุมมา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๖ นางสาว ญาณิศา มุสิเกตุ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๗ นาย ชลิต อิฐไธสง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๘ นาย พงศธร พงศ์พันธ์งาม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๑๕๙ นางสาว ญาณตา อ่อนจิ๋ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๐ นางสาว นารินทร์ ขันโคกกรวด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๑ นางสาว นสัรีน ดือราแม ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๒ นางสาว กัณฑาภรณ์ วิละปงิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๓ นาง ญาณิศา สิริวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๔ นางสาว สุชาวดี บตุรสาร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๕ นางสาว ปาจรีย์ บตุรสาร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๖ นางสาว สุพัตรา ขาวผ่อง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๗ นางสาว กนกกาญจน์ เครือสาร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๘ นางสาว ภทัรวรรณ อันภกัดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๖๙ นางสาว ธีรกานต์ นรากรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๐ นางสาว จริยา อันแปลง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๑ นางสาว กิติพร เสริฐวิชา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๒ นางสาว อรวรรณ สุขประเสริฐ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๓ นางสาว วาริยา อ าไพจิต นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๔ นาง จามจุรีย์ บวัขาว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๕ นางสาว ทัศนยี์ นาสมบติั กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๖ นางสาว ยุภาวดี แก่นจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๗ นางสาว ชนนี โสมก าสด บรีุรัมย์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๔๑๗๘ นางสาว ฉวีวรรณ แหว่ไธสง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๗๙ นางสาว รัชดาภรณ์ ใจดี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๐ นางสาว วรีรัตน์ ประดับมุข ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๑ นางสาว สุจิกา เนือ่งจ านงค์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๒ นางสาว ผกาภรณ์ บญุค า ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๓ นางสาว ตีรณา โมราวัล นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๔ นางสาว ณัฐพิมล ประทุมวงษ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๕ นางสาว บญุฑิตา บรรพบรุุษ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๖ นางสาว มุฐิฏา โคตรสาขา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๗ นาย สุเมธ ปะหปุะโพธิ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๘ นาย โยธิน อินทร์สันทราย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๘๙ นางสาว อารีย์รัตน์ อินสองใจ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๐ นาย อนสัพงษ์ แสนมะเพ็ง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๑ นางสาว สโรชินี ช่วยทุกข์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๒ นาย ชัยศิริ งามชื่น อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๓ นาย พงษ์ศักด์ิ พรมภกัดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๔ นางสาว วรรณวิมล จิตหาญ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๕ นาย สิชล ล่องลอย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๖ นางสาว สัญญาลักษณ์ ทรารมย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๗ นาย เศรษฐา เสนานาค กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๘ นางสาว วาสนา ค าของ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๑๙๙ นางสาว นสิา เชยกล่ิน กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๐ นางสาว ไอรดา ใจกล้า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๑ นางสาว ศรัณย์ภรณ์ คลังศรี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๒ นางสาว สุชัญญา อ่อนศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๓ นาย พิบลูย์ ผดุงโภคสูริย์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๔ นางสาว สุกัญญา พิณทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๕ นางสาว ยุวดี ชื้อผาสุข ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๖ นางสาว ประภาพรรณ์ แสงดาว ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๗ นางสาว วิไล ตอแลมา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๘ นางสาว สุภาพร มีหลง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๐๙ นาย ไพฑูรย์ บญุปก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๐ นางสาว กัญชลิกา พิรักษา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๑ นางสาว พัทรนนัท์ ชิตตะวงษ์ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๔๒๑๒ นางสาว เสาวนยี์ บญุเกิด ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๓ นางสาว ฐิติธนา ศรีค าไทย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๔ นาย พุธรัฐน์ จันทร์ตะละ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๕ นางสาว ภานมุาศ ไชยถาวร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๖ นาย วิโรจน์ คงเทพ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๗ นางสาว พิมพ์แข ค าเสน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๘ นาย กิจภทัรคุณ ก๋าสอน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๑๙ นางสาว ศิริลักษณ์ บญุโสม นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๐ นางสาว ทวินนัท์ ขันเขื่อน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๑ นาง วรวีวรรณ พลเขต ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๒ นางสาว ศิริพร บรรเทา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๓ นางสาว สุเบญ็ญา สมประสงค์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๔ นางสาว นธพร บญุทา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๕ นาย อภชิาติ โภคาพานชิย์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๖ นางสาว ศิริรัตน ์ เชื้อค าฮด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๗ นางสาว ฉัตรกุล ตรงคมาลี กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๘ นาย วุฒิชัย ภมิาลย์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๒๙ นางสาว ศิริพร แสดง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๐ นาย นรัิญ เพ็ชรจ ารัส สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๑ นาย เตชวิทย์ แก้วพรหม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๒ นาง อังคณา แก้วค า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๓ นางสาว ดุจเดือน พอใจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๔ ว่าท่ีร้อยตรี พฤทธิ์ อุปนสิากร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๕ นางสาว กิ่งกาญจน์ พรมเชื้อ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๖ นางสาว ปวีณา พลอยพิมล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๗ นางสาว กฤษฎาพร เวียงลอ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๘ นางสาว กรัณฑรัตน์ พรมณี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๒๓๙ นาง ปราณี ไทยสนทิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๐ นาย ณัฐพงศ์ สายเนตร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๑ นางสาว ศศิพรรณ เพชรนาวา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๒ นางสาว มนสัวี ปานแร่ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๓ นางสาว รุจิรา ทองนุย้ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๔ นางสาว นงลักษณ์ ส้มไม้ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๕ นางสาว วิราวรรณ โสธิสัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๔๒๔๖ นางสาว ธิติมา อ่อนค าเหลือง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๗ นางสาว อัญชลี แก่นไทย อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๘ นางสาว   ธนพร อยู่ปรางค์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๒๔๙ นางสาว ผกาพรรณ สว่างพิพัฒน์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๐ นางสาว เบญจมาภรณ์ ทองนอ้ย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๑ นางสาว วัลลภา อุปการแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๒ นางสาว เกษสรินทร์ รามศิริ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๓ นางสาว ธนภรณ์ จักร์ผัน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๔ นาง สมใจ ตรีเดช อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๕ นางสาว วาสนา นเิวศรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๖ นางสาว ธนติา สิทธิหาโคตร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๗ นาง กิ่งพิกุล จุลกัณฑ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๘ นางสาว ณัฐธิกา สงจีน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๕๙ นางสาว ดวงดาว สิงหซ์อม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๐ นางสาว ออมฤทัย วรศักดาพิศาล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๑ นางสาว ดวงใจ สิงหสั์น ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๒ นางสาว สุดถนอม บทกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๓ นาง เพียร ศิลาอ่อน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๔ นาย วสันต์ ศรบญุทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๕ นาย ศรัญญู สิงหช์ัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๖ นางสาว รัตนา เนยีมสุวรรณ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๗ นางสาว เพียงมณี โพธิ์หวี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๘ นางสาว เสาวลักษณ์ ฉายถวิล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๖๙ นาย ศุภศาสตร์ เหมือนขาว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๐ นางสาว สุวรรณี นามประพันธ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๑ นางสาว พัชยา อรรถผล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๒ นางสาว ผานติย์ บญุเรือง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๓ นางสาว พิชามญชุ์ ถาธิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๔ นางสาว รัตนา โฉมแพ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๕ นาย อัครพงษ์ แปงค าใส นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๖ นางสาว ศิริพรรณ ก๋าแก่น แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๗ นางสาว ศิริรัตน์ ทองเทพ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๘ นาย นนทนธ์วัฒน์ พิมพ์ชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๒๗๙ นางสาว ธัญรดา พิเศษฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๔๒๘๐ นางสาว ดุจดาว คชรัตน์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๑ นางสาว นฤมาศ พรมเสนา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๒ นางสาว ศุภลักษณ์ ณ ราช นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๓ นางสาว บญุทริกา พ่อจันดา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๔ นางสาว สุรีรัตน์ ดีแปน้ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๕ นางสาว มณีรัตน์ ดีแปน้ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๖ นางสาว รัชนกีร ไวยะราบตุร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๗ นางสาว สุทธิกานต์ แสงวิมลรุ่งเรือง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๘ นางสาว ปนดัดา ไชยเมืองชื่น ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๒๘๙ นางสาว กัญญ์วรา ศรีสุข พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๐ นางสาว จุฑารักษ์ ชุรีกรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๑ นางสาว นางสาวเพ็ญพร ใจเย็น สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๒ นางสาว สมควร เก่งนอก นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๓ นางสาว รณิดา ศรีอภชิาติ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๔ นางสาว อทิยา หนเูริก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๕ นาง สุมาลี จันทวงษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๖ นางสาว วัสยามน เพชรบญุวรรโณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๗ นางสาว นารินทร์ พลน า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๘ นาง กัลยา ต้ังโรจนขจร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๒๙๙ นางสาว ณัติกาญจน์ ชนะกาญจน์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๐ นางสาว วราภรณ์ ย่านงูเหลือม กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๑ นางสาว ปญุญิศา สายแสน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๒ นางสาว พรศิริ วิเศษหวาน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๓ นางสาว สุขใส ทองกุล อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๔ นางสาว มาลินี จ านงกุล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๕ นางสาว กฤติยา อินทร์ฉ่ า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๖ นางสาว ปริยาภทัร ศรีทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๗ นาย ปรีชา มานะดี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๘ นางสาว ฆอดียะฮ์ ต้ิงเก็ม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๐๙ นางสาว โสภาพร อุ่นจางวาง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๐ นางสาว นงคราญ ปนัสุวรรณ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๑ นาย พิสิทธิ์ วิชัยยา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๒ นางสาว กชพร ชูเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๓ นางสาว รัตนา รุ่งเรือง ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๓๑๔ นางสาว ทิพวิมล สาวสุดชาติ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๕ นางสาว โสภติ หลีกเล่ียง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๖ นาย สมภพ ทองสุข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๗ นางสาว วิยดา กุลวงค์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๘ นางสาว อารีย์ลักษณ์ วิทยา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๑๙ นาง รัฒดา ภลัิยวัลย์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๐ นางสาว ณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๑ นางสาว วรวรรณ บญุล้อม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๒ นางสาว วิไลพร นามมูลตรี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๓ นางสาว เยาวเรศ บญุวงค์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๔ นางสาว กรรณิกา พาแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๕ นางสาว จรรยพร บวัโรย ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๖ นางสาว เบญจมาศ   ยืนยง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๗ นางสาว ศุจิภา สุธรรมชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๘ นางสาว วิมลพรรณ สุวรรณเขต บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๓๒๙ นาย ทศพร เสง่ียมงาม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๐ นางสาว ศรีรุ้ง ค าเสียง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๑ นางสาว อรอุมา ท าบญุ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๒ นางสาว อังสุมาลิน อ่อนทุ่งใหญ่ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๓ นาง อัจฉรา กาศเจริญ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๔ นางสาว ตุลยา เพ็งชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๕ นาย ประเสริฐ นนัโช ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๖ นาย จิรภาส ทองสิงหา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๗ นางสาว จิตนภา บ ารุงมา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๘ นางสาว ธัญณชน ใจบญุตัน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๓๙ นางสาว ปภสัสร อยู่ชา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๐ นางสาว พาฝัน นอ้ยนึง่ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๑ นาย ประจักษ์ จีนเมือง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๒ นางสาว จิตรา ไชยยศ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๓ นางสาว อุดมพร พูลสวัสด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๔ นางสาว สุนรัีตน์ พูลศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๕ นางสาว กฤษณพร โคตรทุม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๖ นาง อ าพร นนัโช ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๗ นางสาว วิรวรรณ เฉลานอก กาฬสินธุ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๓๔๘ นางสาว นวรัตน์ ประชุมพร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๔๙ นาย นรุิติ กมลปรีดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๐ นาย วิทวัช สายหยุด อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๑ นางสาว ณปรางกุล ค าหอมกุล อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๒ นาง พนดิา ชัยมาโย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๓ นางสาว พิชชา กิมวานนท์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๔ นางสาว อินทิวร อินทรมงคล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๕ นางสาว อภชิญา สลับตาล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๖ นาง อุไรพร สร้อยสีหา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๗ นางสาว สมฤทัย ลุนหล้า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๘ นาย สัญชัย จารัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๕๙ นางสาว รัชนี ใยบวั พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๐ นางสาว มะลิดา บญุล้อม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๑ นางสาว ณัฐกานต์ เดชเถร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๒ นางสาว อรพรรณ ชั้นแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๓ นาย ชัยสิทธิ์ สุรวัฒนาประเสริฐ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๔ นางสาว ธัญลักษณ์ บศุยพงศ์ชัย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๕ นางสาว ชุติรัตน์ รัตนะกุล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๖ นางสาว ธิราภรณ์ เขื่อนรอบเขต ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๗ นางสาว อภญิญา บณุยเกียรติ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๘ นางสาว กาญจนา ญาติมิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๖๙ นางสาว เกษแก้ว นิม่หตัถา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๐ นางสาว วิลาวัณย์ แก้วบญุเรือง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๑ นางสาว พรพิลัย ท าบญุ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๒ นาง สุรีย์พร แข็งขันธ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๓ นางสาว ชนนัญา ร่มโพธิ์ทอง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๔ นางสาว นงรัตน์ ส าเภา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๕ นางสาว ณิชาภทัร สาริยัง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๖ นางสาว สายฝน  บตุรแวง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๗ นาย เกรียงไกร เหง้าสา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๘ นางสาว ฐนดิา ต่อโชติ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๗๙ นาย วีระศักด์ิ พูลเกษม ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๐ นางสาว ณัฐกฤตา ประดับค า อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๑ นางสาว อนสุรา ขุนคล้าย สุพรรณบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๔๓๘๒ นางสาว จิรวัฒน์ กลัดสุข ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๓ นางสาว พัฒนา ภแูย้มสี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๔ นางสาว อภญิญา ศรีไชยมูล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๕ นาง เทียนทิพย์ วรรณพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๖ นางสาว มธุรดา ปองไป มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๗ นางสาว สุวนนัท์ ทับเขียว พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๘ นางสาว จุฑามาศ พลายมี กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๘๙ นางสาว ปรัชญิช์ิณีย์ วิชิตวาที นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๐ นาง พนดิา นางาม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๑ นางสาว ตรีกุล อุบลวัตร์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๒ นางสาว บษุรา นาคาสุ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๓ นาง โนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๔ นางสาว อังคณาพร จนใจ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๕ นาย ระพีพัฒน์ แก้วตะโก สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๖ นาย เกรียงศักด์ิ อาราษฎร์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๗ นาย วิฑูรย์ วรรณพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๘ นาง รัชนวีรรณ หงษาชาติ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๓๙๙ นางสาว สุภลักษณ์ พรหมรับ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๐ นางสาว สมฤดี ผ่านแผ้ว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๑ นาย ธนากร แก่นเกษ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๒ นาย ภมูิพิศิษฎ์ ก้อนแก้ว เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๓ นางสาว จินตนา สามหมอ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๔ นางสาว สุวรรณา ใจบญุ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๕ นาง ดวงใจ จงเจริญ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๖ นางสาว วีระยา ภริมย์เอม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๗ นาย พีระสิทธิ์ พวงเพชร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๘ นางสาว วารุณี ยอดมงคล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๐๙ นางสาว ลัดดา อินจุ้ย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๐ นางสาว กฤษณา พรมดีมา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๑ นางสาว วราพร เอกรักษา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๒ นางสาว มณีกาญจน์ กมลภทัรรัตน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๓ นางสาว เนตรนรินทร์  เขางาม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๔ นาย ณัฐพล หลวงจันทร์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๕ นางสาว นริศรา วรรณพันธ์ ขอนแก่น เขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๔๔๑๖ นางสาว สุพัตรา มีค า นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๗ นางสาว นนัทิยา สุวรรณรัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๘ นางสาว ศิรินภา สายยศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๑๙ นาย นายวรวิทย์ นาคเม้า นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๐ นางสาว ขวัญหทัย เพ็ชรศรีธิ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๑ นาง อัฐฐาพร วิเศษ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๒ นางสาว อิสราภรณ์ อยู่เสน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๓ นางสาว ปริยาภา เจ้ยทองศรี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๔ นางสาว ภรธิมา ทองพันธ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๕ นาย ภษูิต ศรีสุข อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๖ นางสาว จริยา โคตรสมบติั มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๗ นางสาว นติยา ชัยแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๘ นางสาว นภิาพร เจริญรักษ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๔๒๙ นาย ภรภทัร สังมาตร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๐ นางสาว ปพิธวรรณ พูลพุทธา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๑ นางสาว กฤตยา สาสังข์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๒ นาย เอนก เอการัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๓ นางสาว เบญจพร สุรภานนท์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๔ นางสาว มะลิวรรณ  รัตนป์ระภา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๕ นาย กิตติ ศิริรักษ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๖ นางสาว ศิรประภา พรมนอ้ย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๗ นาย ณัฐพล หมืน่เจริญ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๘ นางสาว รุ่งทิวา พลแสน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๓๙ นางสาว ศศินนัท์ มิตรสันเทียะ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๐ นางสาว พีรดา สมถวิลชัยชาญ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๑ นางสาว วาสนา แก้วมณี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๒ นาย อิทธิพงศ์ ปริุนนัต์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๓ นางสาว จันทารัตน์ แทนหลาบ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๔ นางสาว ณัฏฐริณีย์ จีนกลับ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๕ นางสาว น.ส.ศริณญา ทองดีนอก กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๖ นางสาว นรเศรษฐ์ สุวรรณอ าไพ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๗ นางสาว นรูฮายาตี หะยีดอเลาะ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๘ นางสาว สุจิตตรา ภสีูดวง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๔๙ นางสาว ศศิรินทร์ แจ่มหม้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๑



- ๑๓๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๐ นางสาว ณัฏฐกมล บญุเรือง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๑ นาย ฟาอิส แวเยะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๒ นาง สุชาดา อินทร์แปน้ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๓ นาง ปริศนา ผิวค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๔ นางสาว กัญญภทัร ศิริกุล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๕ นางสาว กนกพร ใจสุข ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๖ นาย เอกราช กองล าเจียก อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๗ นางสาว ปวีณา เนมินทร์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๘ นางสาว รัตนา วงษาพัด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๕๙ นาย สุธน พลอินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๐ นาย เอษณะ ไชยวารี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๑ นางสาว ทับทิม ธุระพันธ์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๒ นาย อชิรวุฒิ ศรชัย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๓ นางสาว นางสาวสโรชา ปานเิสน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๔ นางสาว พนดิา ส าราญจิตร์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๕ นาย ไชยพจน์ นาราษฎร์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๖ นาย ทศพร กอทอง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๗ นางสาว คัคนานต์ สมศรี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๘ นางสาว สุทธินี ช านาญดู กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๖๙ นางสาว ภทัรศยา รอดชีวัน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๐ นางสาว รุ่งอรุณ แสงอรุณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๑ นาย ศุภชัย ศรีทวน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๒ นางสาว ถนอมจิตร เหง้าพรหมมินทร์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๓ นางสาว นติยา ชูแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๔ นางสาว เกษราภรณ์ ดวงมะณี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๕ นางสาว ทิพวดี คีรีสันติกุล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๖ นางสาว วิชุดา พลนามอินทร์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๗ นางสาว นชุจิรา สุวรรณโค บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๘ นาย อดิศักด์ิ โตนชัยภมูิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๔๗๙ นาย จักรพันธ์ ขันสาคร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๐ นางสาว อมรรัตน์ สุชาดา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๑ นาง ผกาพร ธิติกร ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๒ นางสาว ดารารัตน์ บตุรคาน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๓ นางสาว กนกวรรณ พัดภกัด์ิ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๔๘๔ นางสาว นางสาวชรัณยภทัร์ ประเคน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๕ นางสาว นภิาวรรณ มาละออง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๖ นาง สายสมร ดาทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๗ นางสาว วาสนา แขนดอนดู่ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๘ นาย รัฐพงษ์ จันทร์จองค า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๘๙ นางสาว พิภทัรา แก้วเปน็ทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๐ นางสาว วรรณภา เสาร์สา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๑ นางสาว ชลิดา พูลสมบติั นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๒ นางสาว แจ่มจันทร์ แก้วค า ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๓ นางสาว กฤตพร เฉยกลาง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๔ นางสาว ละอองทิพย์  สมรูป หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๕ นางสาว อ าไพ ประสารศรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๖ นางสาว ปณุฑริกา โชติจ าลอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๗ นาย พงศกร กิ่งแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๘ นางสาว ฐิติพัฒนธ์รา หนโูส๊ะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๔๙๙ นางสาว วิจิตรา ชาติวงค์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๐ นาย อรรถพล ค าภา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๑ นางสาว พรพินติ ทศศะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๒ นางสาว นงนชุ กาลา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๓ นางสาว วิลาวัลย์ คล้ายบตุร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๔ นางสาว เสริมศิริ วังนรุาช สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๕ นางสาว อัจฉรา สถาปนานสุรณ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๖ นางสาว รอเม๊าะ มามะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๗ นางสาว คณารักษ์ กาเผือกงาม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๘ นาง วรรณิกา มูลแก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๕๐๙ นางสาว ปวริศา ทีอุทิศ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๐ นางสาว ศิริพร ทวีแสง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๑ นาย ปรีชวุฒิ รัตรีพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๒ นาง สุรีพร ขันธมูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๓ นางสาว นภิาพร นนัตา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๔ นางสาว วาสนา การะดี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๕ นาง อภสิรา สุกใส ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๖ นางสาว ปยิะนชุ ไชยราช สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๗ นาย สิทธิเดช ตติยก้องเกียรต์ิ สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๕๑๘ นาย โอภาส ดะมาลี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๑๙ นางสาว ศิรินาถ ไทรงาม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๐ นางสาว นวกร ดิษฐสุวรรณ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๑ นางสาว แวยูรี เลาะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๒ นาง ศิริวรรณ ประสมสุข จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๓ นางสาว ปรารถนา เรืองค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๔ นางสาว ปตัฐมา ทองรมย์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๕ นางสาว ปณัสญา สุที ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๖ นางสาว อรอุมา ปานนลิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๗ นางสาว ศิรินทิพย์ แต้มทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๘ นางสาว ฐิติพร ร่าเริง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๒๙ นางสาว อมรรัตน์ หามา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๐ นางสาว อรมณี ด้วงอ้อย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๑ นางสาว มธุรดา สมัยกุล สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๒ นางสาว ธัญญพัทธ์ อุตมูล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๓ นางสาว นงลักษณ์ จ่ากลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๔ นางสาว อรวรรณ นคัราจารย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๕ นางสาว พัชรินทร์ ศรีอุทัย นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๖ นางสาว สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๗ นาย กรุง เจริญสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๘ นาย เอกพล เพ็ญสุข อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๓๙ นางสาว ภคัจิรา โชคบ ารุง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๐ นางสาว นรินทร์ตกานต์ รัศมีคนหาญ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๑ จ.ส.ต. กรันตวิชญ์ กองแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๒ นางสาว นริญญา ประสพภกัตร์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๓ นางสาว พวงเพ็ญ ดิสเสถียร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๔ นางสาว พจนยี์ พงษ์ชัด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๕ นางสาว นศิา ประสงค์เพ็ชร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๖ นางสาว รพีพรรณ จันทรภกัดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๗ นางสาว ปวรวรรณ โลมาศ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๘ นางสาว ปรียาภรณ์ บญุประจ า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๔๙ นาย สุวิทย์ อ่อนเฉวียง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๐ นางสาว เจนจิรา ปญัญาเหล็ก เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๑ นางสาว นนัศิริ ตาดี ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๕๕๒ นาย สาธิต สารทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๓ นาย ศราวุธ ประธานทรง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๔ นางสาว จุฑามาศ เกษดา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๕ นางสาว บษุบา ตาดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๖ นางสาว พวงคราม บรูณ์เจริญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๗ นาย อ านาจ ทาปนิ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๘ นางสาว โศธิดา ศิริอ านวยศิลป์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๕๕๙ นาย เจริญชัย วังวงค์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๐ นางสาว รจนา รัตนพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๑ นางสาว ลักขณา แก้วเรือง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๒ นาย ภาณุวรรษ ปรุงเรณู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๓ นางสาว พิศมัย ทุมปดัชา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๔ นาย สนธ์ชัย บ ารุงสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๕ นางสาว ชลธิดา บญุเลิศ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๖ นางสาว กันยารัตน์ ค าปา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๗ นางสาว สุรัตนา ปากบารา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๘ นางสาว ปริยฉัตร สุวรรสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๖๙ นางสาว พัชราภร สหทยาพินจิกุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๐ นางสาว วิภา เชียงมะณี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๑ นางสาว เบญญาภา สุดแสวง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๒ นาย อมรชัย เตียวยวด ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๓ นาย ธรรมสรณ์ จอมสวรรค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๔ นางสาว เพียรทอง โสนางาม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๕ นาง รัดดา มูลเพ็ญ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๖ นางสาว กมลพร พันธ์พงศ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๗ นางสาว ฐะปะนยี์ ประไพเมือง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๘ นาย ธีระพล รักษ์สีทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๗๙ นาย ธรรมภณ เฮมกลาง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๐ นาย ชัชวาลย์ อุ้มหอบ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๑ นางสาว ศศิธร ชาแท่น ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๒ นาย ณัฏฐกิตต์ิ ทองนาค เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๓ นางสาว เบญจมาภรณ์ ท้าวอาศา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๔ นางสาว ปณุณาสา ค าชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๕ นางสาว รัชณีย์ ช่วยเกื้อ ยโสธร เขต ๒



- ๑๓๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๖ นางสาว กรธิมา สุวรรณ์พงศ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๗ นางสาว ภญิญดา ปญัโญธนาด ารง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๘ นาย จิรวรรธน์ ชูเชื้อ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๕๘๙ นาง วิกาญดา รอดเพชร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๐ นางสาว สุภาภรณ์ แจ้งพูล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๑ นาย ภาณุพงศ์ ไชยมงคล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๒ นางสาว นติยา ค าสัตย์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๓ นาง วารุณี อุ่ยสกุล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๔ นางสาว นติยา ทองสอน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๕ นางสาว ดวงเดือน ทะค าวงษ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๖ นางสาว พรไพลิน กันธุระ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๗ นางสาว ยุภาพร ศรีมหานาม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๘ นาย พรพงษ์ หรัิญรัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๕๙๙ นางสาว ปรียาภรณ์ บงึไกร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๐ นาย ปณัณทัต พรหมกุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๑ นางสาว รัชนกีร พันธุ์มะลิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๒ นางสาว ออมสิน สมหมาย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๓ นาย ธีระศักด์ิ กุรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๔ นางสาว กอบแก้ว มารักษา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๕ นางสาว เกศสุดา ศรีนวลฟูต๊ะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๖ นางสาว เมธาวี จันทร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๗ นางสาว จันทณาพร ดวงศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๘ นาง พรฤทัย มณีวรรณ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๖๐๙ นางสาว ฉวีวรรณ นามจันทร์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๐ นาย มะปาริ สตอปา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๑ นางสาว บษุบา อุดชาชน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๒ นางสาว ธิติมา โพธิ์ศรี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๓ นางสาว ปฏญิญา ไทยประยูร จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๔ นางสาว จุฑามาส หนชูนะภยั ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๕ นาย ประชัน รูปคม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๖ นาย เฉลิมวุฒิ วรรณพฤกษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๗ นางสาว วิชชุลดา ค าอ้าย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๘ นางสาว กมลาสน์ ใจเพชร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๑๙ นางสาว ศิริพร สิมารับ กาฬสินธุ์ เขต ๒



- ๑๓๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๐ นางสาว ธารทิพย์ เชื้อหมอ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๑ นางสาว วิโปรด โรจนอธิกุล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๒ นาย พนมกร วังภสิูต กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๓ นาย กัมปนาท ชาญพนา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๔ นางสาว พรรณปพร กุลสุทธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๕ นาย เกรียงศักด์ิ วงษ์วุฒิศักด์ิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๖ นางสาว นธิิภรณ์ โสดาศรี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๗ นางสาว พัชราภรณ์ ค าลือไชย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๘ นางสาว พัชรา บญุมา นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๒๙ นาย กิตติศักด์ิ ค าแดง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๐ นาย ติณณภพ พัฒนะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๑ นางสาว อรอุมา อินพรหมมา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๒ นางสาว ธัญณิชา คันศิลป์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๓ นางสาว ปรารถนา บญุมี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๔ นางสาว ศิริกร ศรีเมือง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๕ นาย นนท์นที เทือกศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๖ นางสาว หทัยภทัร สดเอี่ยม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๗ นางสาว ชัญญานชุ สุขคณาลักษณ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๘ นาย ภชุงค์ สุวัฒนากูร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๓๙ นางสาว ธนติา ธนะสาร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๐ นาย ณัฐพล ศรีใสค า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๑ นางสาว ปรารถนา ภูร้่อย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๒ นางสาว สายใจ หว่าหล า สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๓ นางสาว มลฤดี สองเมืองหนู สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๔ นางสาว ธัญรัตน์ จาดเงิน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๕ นางสาว หนึง่ฤทัย ศรีจันทร์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๖ นางสาว เพ็ญศรี มหาขุนคีรี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๗ นางสาว อังคณา ชัยมหาวัน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๘ นาง จิตตาวดี ศรียะลา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๖๔๙ นาย เอกพงษ์ เปีย้ทา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๐ นางสาว อภญิญา บศุยพรรณ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๑ นางสาว จันทราพร คุ้มทรัพย์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๒ นางสาว ผกามาศ แก้วกิ่ง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๓ นางสาว ภรภทัร อัมไพ บงึกาฬ



- ๑๓๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๔ นาย ปรพจน์ โรจนอธิกุล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๕ นางสาว งามตา แหวนวิเศษ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๖ นางสาว บษุราภรณ์ แสงมณี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๗ นางสาว กนกอร จินดา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๘ นางสาว กิติยา ไชยเกล้า สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๕๙ นางสาว ปยิะนนัต์ ทิพโกมล อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๐ นาย วัชริศ พึ่งบญุ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๑ นางสาว กรรณิการ์ คงสุจริต พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๒ นางสาว ฝาตีม๊ะ สาเบต นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๓ นาง พัชราภรณ์ นนันลิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๔ นาง สมหมาย วงษ์เวช สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๕ นางสาว ฉัตราพร กาศวิบลูย์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๖ นางสาว สารภี อินญา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๗ นางสาว ปาริชาติ ยวนยี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๘ นางสาว สาวิณี ถิตย์วิลาศ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๖๙ นางสาว จิตตา ยศบตุร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๐ นางสาว ทิพย์วรรณ เนตรทิพย์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๑ นางสาว ฌัลลิกา สุทธากาศ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๒ นางสาว พัชราพร ศรชัย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๓ นางสาว กุลวรางค์ จันทะวัง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๔ นางสาว วรัญญา วารี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๕ นางสาว แก่นแก้ว บวัทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๖ นางสาว จารุวรรณ์ ชุ่มใจ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๗ นางสาว กัญญ์กุลณัช ชูทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๘ นางสาว ณฐมน ไชยเกตุ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๗๙ นางสาว อมรพรรณ เทพทอง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๐ นางสาว กัลยรัตน์ พงษ์แสง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๑ นาย พรหมเมศร์ เชื้อทอง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๒ นาย เสริมศักด์ิ จันเกิ้น นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๓ นางสาว สุวัลญา สะใบ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๔ นางสาว ศิริกัณยา พ่ออามาตย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๕ นางสาว อรุณรัตน์ อินกอ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๖ นาย พงศ์ศักด์ิ แสนสุภา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๗ นางสาว พวงพันธุ์ ภบูญุรี กรุงเทพมหานคร เขต ๑



- ๑๓๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๘ นาย ปณัณะ สังขตะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๘๙ นาง จิติมา ดอกเทียน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๐ นางสาว รัตนา อุดรสรรพ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๑ นางสาว วิรัณภทัร์ ณัฐกรณ์สินสุข ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๒ นางสาว สุดาทิพย์ ธรรมสงค์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๓ นางสาว ณิชากร ปยุรุก นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๔ นาง วีรนชุ พรมจักร์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๕ นางสาว สุชาดา ถนดัค้า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๖ นางสาว แพรวนภา ค าพระคุณ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๗ นางสาว เจนจิรา สัณหสิ์รีกูล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๘ นางสาว สุภาพร พรหมรักษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๖๙๙ นางสาว กันต์กนษิฐ์ ขุนสิทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๐ นางสาว ภาณุมาศ ไชยเชษฐ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๑ นาย วุฒิพงษ์ สุภา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๒ นางสาว วิมล สิทธิสอน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๓ นางสาว วริศฐามิ์ ฤทธิวงค์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๔ นางสาว วรรณลดา นอ้ยภา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๕ นางสาว นรินทร เพชรสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๖ นางสาว ภาวินี ไชยขันธุ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๗ นางสาว คณิตตา นางาม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๘ นางสาว สุรางคนางค์ โสนาเรือ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๐๙ นาย ณัฐวุฒิ บตุรโพธิ์ศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๐ นางสาว นชุรีย์ แสงนวล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๑ นางสาว รัชนวีรรณ ไม่เศร้า เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๒ นางสาว สายรุ้ง แสนสง่า อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๓ นางสาว พรรัตน์ ขุ่มด้วง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๔ นางสาว ปริศนา อ้นคง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๕ นางสาว ปญัญพร ชูสังข์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๖ นางสาว ประมวล วงษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๗ นางสาว วันเพ็ญ พ่านปาน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๘ นาย ชารีฟ ทองสีสัน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๑๙ นางสาว สุนสิา ชาวประชา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๐ นาย ธนากร โพธารินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๑ นาง ทิมใจ โพธารินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๗๒๒ นางสาว นภิารัตน์ วงศ์บาตร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๓ นาย ธีระยุทธ บ ารุง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๔ นางสาว ธัญรดี แสงบญุเรือง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๕ นางสาว เบญจมาศ หวังดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๖ นางสาว วันวิสา สมสะกิด ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๗ นางสาว ธนพัชร์ เด็ดแก้ว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๘ นางสาว มยุรี ปนัแปง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๒๙ นาย ปรีชา หมัดเลาะ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๐ นางสาว สาวิตรี ยืนยงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๑ นางสาว ณัฐฐินนัท์ กาสิงห์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๒ นางสาว สุกัญญา ปรากฎ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๓ นางสาว ฉวีวรรณ กาษี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๔ นางสาว นติยา นอ้ยปาปลูก ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๕ นางสาว พัชราภรณ์ จีนนอก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๖ นาย เดชชากรณ์ รุ่งฤดีชัยมงคล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๗ นางสาว จันทร์นภา กับบญุ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๘ นาย กรวิทย์ ทาสุรินทร์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๓๙ นางสาว ธริณี ธารารัตนสกุล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๐ นางสาว เกศรา จันฝาก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๑ นาย กฤษฎา ศรีณวัฒน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๒ นางสาว วิลาวรรณ พิมพาสูง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๓ นาย นธิิวิวรรธน์ รินฤทธิ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๔ นาย ชาคริต ปยิเดชอัครพงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๕ นาย อภวิัฒชัย พุทธจร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๖ นางสาว สาคร ดอนกาวิน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๗ นาย ภทัรวิทย์ ปรุงเรณู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๘ นางสาว สุภคั คงแก้ว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๔๙ นางสาว นนัท์นภสั แสนดี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๐ นางสาว นสินี อาบะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๑ นาย ธนา เกตุมาลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๒ นางสาว อุมาพร เขียวนุย้ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๓ นางสาว สมพร ศรีษะนอ้ย ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๔ นางสาว ภคันนัท์ สุวรรณประชา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๕ นางสาว ปวีสุดา เมืองสุข พิจิตร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๗๕๖ นาย กฤษฎี เหล่าสกุล สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๗ นางสาว ขันทอง นนัทะเสน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๘ นางสาว วนดิา พิมพ์โคตร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๕๙ นางสาว เบญจมาศ พัฒมะณี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๐ นางสาว ธัญลักษณ์ ทักษี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๑ นางสาว วรินทร์พร นาคประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๒ นางสาว มนต์ศิริ จินตรัตน์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๓ นางสาว ณัตติกาญจน์ ขุนเศษฐ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๔ นางสาว กนายุทธ์ ด้ันเมฆ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๕ นาย ณัฐวิทย์ นวลสงค์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๖ นาย นพดล ภาวะโคตร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๗ นาย ปรัชญา ขันธนยิม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๘ นางสาว รัตนวดี ภจูอมจิตร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๖๙ นางสาว ลักษณา ภจู าปา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๐ นาย ก้องเดช อาการ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๑ นางสาว ดวงใจ รักไทรทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๒ นาย ภานวุัฒน์ ศรีคัฒนพรม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๓ นางสาว นภาวรรณ นาคใหม่ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๔ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พรลภสั บญุเพ็ง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๕ นางสาว หทัยชนก สว่างวงศ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๖ นาง หนึง่กมล โสนาคู เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๗ นาย ณัฐวุฒิ บตุรราช ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๘ นางสาว อรัญญา ขัดศิริ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๗๙ นางสาว นนัท์นภสั วงษ์ทวี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๐ นางสาว ปรียาดา เตชะฟอง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๑ นางสาว วรรณลิกา ทองแก้วจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๒ นางสาว พัชรินทร์ คชรินทร์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๓ นางสาว นวพร เฉลิมโชติ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๔ นาย ส่ันติสุข ผ่านทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๕ นางสาว พรรณิภา ก่ าเสริฐ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๖ นางสาว สโรชา กาวี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๗ นางสาว สุธาทิพย์ หวัเพชร ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๘ นางสาว ทัศนยี์ เหล่าบรุาณ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๘๙ นางสาว พชรพรรณ ศรพรหม เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๗๙๐ นางสาว สุภาพรรณ อุ่นเสรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๑ นางสาว จา่รุดา หลักค า อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๒ นางสาว อัฎฐยา หาญแท้ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๓ นางสาว พรประภา กุลนอ้ย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๔ นางสาว อมรรัตน ์  ขัดสาย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๕ นางสาว จุฑามณี ยอดปรางค์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๖ นางสาว ดาวไต้ ขอรวมกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๗ นาย สันติสุข ไกรนาชล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๘ นาย ธีระพงศ์ วงศ์ไชย พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๗๙๙ นางสาว ภานชิา วงษ์ทาสี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๐ นางสาว ปญัจรัศม์ วรรธนณั์ฐ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๑ นางสาว เจนจิรา สระแก้ว บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๒ นาย วรัญญู ศุกลสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๓ นางสาว พรพรรณ บญุน า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๔ นางสาว รัตติกร ครูวาจารย์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๕ นางสาว สุพรรณี มณีศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๖ นางสาว ภรณ์ทิพย์ จันเกิ้น อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๗ นางสาว วีรวรรณ สมบรูณ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๘ นางสาว ฐิติรัตน์ เอนกสุวรรณกุล ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๐๙ นางสาว พิชชาภรณ์ ยืนยง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๐ นางสาว มะลิ พวงจ าปา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๑ นางสาว จารุวรรณ มากพงศ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๒ นาย อนวุัฒน์ ยิ่งเพชร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๓ นาย กฤตนนัท์ พาณิชพงศกร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๔ นางสาว กรองแก้ว จันทาโทอ่อน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๕ นางสาว สุกานดา นาใจรีบ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๖ นางสาว ศรีประภา อนนัตภมูิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๗ นางสาว หทัยรัตน์ คุณพระเมือง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๘ นางสาว อัจฉราภรณ์ ปิน่ทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๑๙ นาย ธีรเทพ มัน่คง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๐ นางสาว มินตรา ท่วมกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๑ นาย ธนากร ทิพรัตน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๒ นางสาว นภิา เจนสาริกรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๓ นาย ดนยั บญุมัน่ สุรินทร์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๘๒๔ นางสาว กัลยารัตน์ ประพัด บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๕ นางสาว ปยิวรรณ ทิมแดง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๖ นาย วีรยุทธ มุง่ยุทธกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๗ นาย สุภรัตน์ กรุดฉ่ า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๘ นาย อัครวุฒิ ปาณาตี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๒๙ นางสาว สุชาดา ผาริการ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๐ นาย ณรงค์ชัย มงคลโรจนก์ุล เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๑ นางสาว ชนาภา พรพิศาลทรัพย์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๒ นางสาว ปาริฉัตร ทูลกิจใจ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๓ นางสาว โสภา พิพัฒน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๔ นาย ศักรันทร์ เขตต์ค า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๕ นางสาว จิตรลดา บญุทองเพชร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๖ นางสาว มินตรา แก้วเขียว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๗ นางสาว ชุติมาตย์ สนทิปู่ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๘ นาย ภทัรดิศ บวัทอง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๓๙ นางสาว เนตรนลิน อยู่ประจักษ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๐ นาย ครองชัย ภริูเมธางกูร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๑ นางสาว พิมลพรรณ ทะแสง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๒ นางสาว วิลาวัลย์ แสวงสุข สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๓ นาย ชยาวุธ นลิเพ็ชร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๔ นางสาว นฐัญาภรณ์ จิณะเสน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๕ นางสาว ธนษิฐา ศิริเมย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๖ นางสาว จันทฤทธิ์ ประสานทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๗ นางสาว พันทิพ บญุเรือง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๘ นางสาว จิดาภา ส านกับา้นโคก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๔๙ นางสาว เปาซียะห์ หะยีดอเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๐ นาง นงลักษณ์ ศรีโมสาร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๑ นาย ชโยทิตย์ นชุนารถ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๒ นางสาว ธัญญรัตน์ ภูจ่ักรเพชรจรัส ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๓ นางสาว รอกีเย๊าะ นาแว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๔ นาย อุกฤษฏ์ ยลธรรม์ธรรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๕ นางสาว กนกวรรณ โสมเมา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๖ นางสาว วิมลรัตน์ จันทรมณี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๗ นางสาว เบญจวรรณ จันดี อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๔๘๕๘ นาย ปวุฒิ รัตรีพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๕๙ นางสาว กัลยา วันตาแสง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๐ นางสาว รุ่งรัตน ์ อินทรวิเศษ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๑ นางสาว กัญชพร เมืองทรัพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๒ นางสาว เรวดี นวลสว่าง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๓ นางสาว เสาวลักษณ์ วาระเพียง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๔ นางสาว วันวิสา นลิาพันธ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๕ นางสาว ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๖ นางสาว นนัทวัน นอ้ยวงษ์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๗ นาย คุณาวุฒิ สิงหท์อง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๘ นางสาว กาญจนา ปญัญายาว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๖๙ นางสาว ฉัตรดาว ชาติเชื้อ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๐ นางสาว ชลนนัท์ อุดมพงษ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๑ นาง สิรินภา ศรีอาภรณ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๒ นางสาว เฟื่องลัดดา พาบวั พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๓ นางสาว พิมพ์ชนก ดวงแก้วเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๔ นาย ส าเริง กุลาหลัก สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๕ นางสาว รัตติกาล จวงโคตร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๖ นางสาว อัญชลี ไร่วิบลูย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๗ นางสาว ณิยะวรรณ ชูทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๘ นางสาว อลิสา มาชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๗๙ นาย สายัณห์ ร้ิงไธสง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๐ นางสาว บญุญาภา บณุยขจร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๑ นางสาว สุนยี์ เขียวเทศ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๒ นางสาว วาสินี ภนูชุ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๓ นางสาว ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๔ นาย ภาคภมูิ ดาดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๕ นางสาว ฉัตรฤดี เวียงอินทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๖ นาง หทัยทิพย์ อุระวัฒนพันธุ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๗ นางสาว รุ่งณภา ดอกพอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๘ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ประภสัสร ทวีไพศาลกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๘๘๙ นางสาว น้ าฝน มีขันทอง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๐ นางสาว จันทรรัตน์ ชัยปภาวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๑ นางสาว รัศวรรณ ด าข า ลพบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๔๘๙๒ นางสาว ศศิพร ขุนทอง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๓ นาย หรัิณยเศรษฐ์ พันล าภกัด์ิ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๔ นางสาว พัทธ์ธีรา สิมมาสกุลพัทธ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๕ นางสาว ภทัธิราพร เจริญผล นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๖ นางสาว กฤษดา  ธนะปกรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๗ นางสาว ภคัจิรา บตุรผา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๘ นางสาว กนกอร จงกิตติรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๘๙๙ นางสาว ณัฐพร แสนมีมา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๐ นางสาว บบุผา ศิริคง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๑ นางสาว ครองขวัญ ฉิมณรงค์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๒ นางสาว อรพิน สีสัน นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๓ นางสาว วรัญญา อินหนัต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๔ นางสาว อนฎัฐ์พร บญุกอบ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๕ นาง ยุวดี บญุปก สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๖ นาย ไพศาล รินทอง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๗ นาง กานต์ธีรา ผาพิมพ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๘ นางสาว สิรินาถ มะณี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๐๙ นางสาว จัญจรี ศรแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๐ นางสาว ธันยาการณ์ สมควร เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๑ นางสาว ศิริพร ศรีชัยจันทร์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๒ นางสาว อรพิณ สุขสะอาด ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๓ นางสาว กนกพร สุนทรวัฒน์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๔ นางสาว จิตรลดา ไชยดี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๕ นางสาว ยุพา ปวึันนา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๖ นางสาว เฟื่องฤทัย บตุรแสง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๗ นางสาว ปวีณา ตะโนรี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๘ นางสาว กชพร จันคามิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๑๙ นาย ศรัณย์ เสือหล้า พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๐ นางสาว พรรณพิมล ฉ่ าอ้วน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๑ นาง พัชดา ไชยสนาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๒ นางสาว ดวงพร ทองเกียรติ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๓ นางสาว สมจิต บตุรวัตร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๔ นางสาว อติพร สายแวว ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๕ นางสาว อารี แจ่มใส เชียงราย เขต ๓



- ๑๔๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๖ นาย ปฏภิาค จันทาสี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๗ นางสาว เพียงนลิ ธนะวิมลสิทธิ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๘ นางสาว วาสนา แถมศรี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๒๙ นาย ธวัฒชัย จันทร์เทพ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๐ นางสาว สาธิตา แสงสิงห์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๑ นางสาว ชนดิา ศรีบญุราม เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๒ นางสาว อภชิญา พุทธรักษ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๓ นางสาว หรัิญญา ใหม่มะณี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๔ นางสาว นฤมล ทรงพระ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๕ นางสาว เพชรลักษณ์ เอี่ยมประเสริฐ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๖ นาง นติยา สุขประเสริฐ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๗ นาย ประวิตร จันทร์อับ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๘ นาง รุ่งนภา กองเพชร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๓๙ นางสาว ปณิชา พุ่มพวง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๐ นางสาว ชุติณัชชา วงศ์ทา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๑ นางสาว รัตติกาล ต๊ะอ้าย พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๒ นางสาว แขขวัญ กาบบวังาม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๓ นางสาว น้ าผ้ึง ทนนัไชยชมภู ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๔ นางสาว ปนดิา ปอ้มไชยา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๕ นางสาว จุฑาภรณ์ ย่องอั้น นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๖ นางสาว ธาราทิพย์ ปญัญาจา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๗ นางสาว นริสา พันธ์กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๘ นางสาว ปภาดา รัตนป์ระโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๔๙ นางสาว สุภาพร แก้วนโิฮม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๐ นางสาว ณัฐวรรณ ฐิตาคม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๑ นาย ศุภวุฒิ จอนหอมเฮ้า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๒ นางสาว อคิราภ์ โยธาธรรม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๓ นาย นวรัฐ ปนัใจดี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๔ นางสาว อัจฉราพร ธิโนชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๕ นางสาว วิไลพร คบขุนทด นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๖ นางสาว ศิริกัญญา อินทรเพชร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๗ นาย สมชาย ศีติสาร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๘ นาย ภานวุัฒน์ พัดเพ็ง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๕๙ นางสาว จิราภรณ์ ผโลศิลป์ ชัยภมูิ เขต ๓



- ๑๔๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๐ นางสาว สุชาฎา ทรัพย์แก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๑ นาย นที เหล่าจันตา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๒ นาย พิสุทธิ์ศักด์ิ รัตนาจิรโมท กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๓ นาย ธีระยุทธ วายโศรก สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๔ นาย ชัยวิทย์ คงงาม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๕ นางสาว กนกวรรณ ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๖ นางสาว โยธิกา นาคเทวัญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๗ นางสาว รัตนา ชุมทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๘ นางสาว นฤมล ประเสริฐสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๖๙ นางสาว ยุวรัตน์ ภถูมนาค กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๐ นางสาว สายชล ทุมมากร ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๑ นางสาว กันยาลักษณ์ ปวงสุข บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๒ นางสาว ประทุมพร ปลีบตุร กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๓ นาง วริศรา เตจ๊ะนา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๔ นางสาว จารุพัสตร์ นอ้ยสิงห์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๕ นางสาว ดรุณี ต่อศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๖ นาย อาคม อิ้มแตง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๗ นางสาว ชลลดา หมีปา่ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๘ นาย เอกชาติ ทองสกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๗๙ นาย จีรวัฒน์ บญุมี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๐ นางสาว หยาดพิรุณ  มิมาละ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๑ นาง ญาณิศา  พลแดง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๒ นาย มูฮัมหมัดฮัซทราน ฮัจญีมุสตอฟาร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๓ นางสาว ศิวรินทรา หนหูวาน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๔ นาย ชุติพนธ์ อุนจะน า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๕ นาย ณรงค์ศักด์ิ นรชาญ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๖ นาย ฐาปนาท เสนานนท์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๗ นางสาว ศรัญญา เขยกลาง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๘ นางสาว บษุราวรรณ อุ่นเจริญ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๔๙๘๙ นางสาว เสาวรส โปธิกา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๐ นางสาว อัมพร พุ่มพวง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๑ นางสาว ศิศิรา ปานเส็ม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๒ นางสาว อุไรพร พิมพ์ดีด นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๓ นางสาว คณิศร์นชิา หาญนรงค์ สงขลา เขต ๑



- ๑๔๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๔ นางสาว ชณัฎฐ์ฑิตา ค าพับ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๕ นาง ลักคณา ศรีทอง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๖ นางสาว นภปพร เนือ่งบญุยืน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๗ นางสาว ปาณิสรา คงหมืน่รักษ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๘ นางสาว พัชรา ตะถาขัด เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๔๙๙๙ นางสาว สยุมพร หวังประโยชน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๐ นางสาว พิมพ์ชนก กันยะมี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๑ นางสาว ธนรัตน์ ไชยศร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๒ นางสาว สุภาพร สุขกลัด นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๓ นาย สุวรรณกิตติ กันษา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๔ นางสาว มุจลินท์ ช านาญช่าง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๕ นางสาว สุนนัทา แสงทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๖ นางสาว อภสิรา ปาลา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๗ นางสาว เยาวนาถ วินสน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๘ นางสาว สุพัตตรา พ้นภยั หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๐๙ นางสาว ศันสนยี์ ธรรมจักร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๐ นางสาว นติยา เสถียรเขต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๑ นาย ธนกร บวัจันทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๒ นางสาว นริสรา อุระ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๓ นาง ณัชชาวีณ์ สุยะนา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๔ นางสาว ลลิตา ขาวเกิด สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๕ นางสาว เพชรรัตน์ แช่มหลง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๖ นางสาว ฮาลีเมาะ ยูโกะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๗ นาย ขจรศักด์ิ รุ่งเรือง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๘ นางสาว อัญรินทร์ ไกรคุ้ม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๑๙ นางสาว ฐิติมา ราศรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๐ นางสาว กัลยาณา วาจิ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๑ นางสาว กัญจนพร เงินอยู่ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๒ นางสาว อภสิรา ราศรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๓ นางสาว จิรัตติญา สงวนนาม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๔ นางสาว สุปราณี เกตุช้าง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๕ นางสาว ศิริพร ควรคิด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๖ นางสาว พัทธมน โสแสนนอ้ย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๗ นางสาว อภญิญา ไววิชา ชัยภมูิ เขต ๒



- ๑๔๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๘ นางสาว วิไลลักษณ์ หวังหุน้กลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๐๒๙ นางสาว ปตัทมา โพธิ์ศรี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๐ นางสาว กีรติกรณ์ บญุชู อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๑ นางสาว พาซีหย๊ะ กึกก้อง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๒ นางสาว อณัญลักษณ์ เนยีมช่องแค ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๓ นางสาว ศิริกัญญา ประสงค์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๔ นางสาว วรมน มีบญุ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๕ นางสาว กิจติญา อูบแก้ว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๖ นางสาว บษุราคัม สร้อยเพชร เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๗ นางสาว วิมลสิริ เนาว์สุวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๘ นางสาว กนกพร บาทชารี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๓๙ นาย คิมหนัต์ เฟื่องรอด ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๐ นางสาว จุฑารัตน ์ วิระกา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๑ นาย กรกมล อาษาราช ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๒ นางสาว สุนนัทา รัตนพร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๓ นางสาว วรรณภา ด้วงศาลเจ้า สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๔ นางสาว มลิดา ศรส าแดง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๕ นางสาว ปยิะพร ทมมืด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๖ นางสาว วัลวิภา เชื้อพงษ์ธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๗ นางสาว เสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๘ นาง สุจิตรา กิตติบริสุทธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๔๙ นางสาว ศศิธร บญุมาเลิศ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๐ นาย เกียรติอนนัท์ สุชินศักด์ิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๑ นางสาว ร าพึง รู้บญุ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๒ นางสาว สิรินภา นามพรหม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๓ นางสาว อารีรัตน์ บรูณพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๔ นางสาว สุนารี คุมโสระ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๕ นาย เอกชัย แสงแก้ว อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๖ นางสาว ชนดิา บญุมา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๗ นาย ตฤณ ทองสมบติั อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๘ นางสาว นนัทพร เนคมานรัุกษ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๕๙ นาย ถิรภทัร์พร สถาพรพิบลูย์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๐ นางสาว วรรณิษา หิน้ประดับ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๑ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จุฬาลักษณ์ เปรมใจ สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๐๖๒ นาง ราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๓ นางสาว มุกดา เพียลี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๔ นางสาว รุ่งนภา วันดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๕ นาย ญาณพล เบญ็พาด กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๖ นางสาว พรพิมล ทองมี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๗ นางสาว สุนทรี มุสะกะ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๘ นาง พรทิพย์ สีเทา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๖๙ นาย ภทัรพงศ์ มัจจุปะ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๐ นางสาว วราลักษณ์ สีสรรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๑ นาย ปฐมพงษ์ อินต๊ะมา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๒ นางสาว ณภทัร ชุมช่วย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๓ นาย ธนวัฒน์ เพิ่มจิระพานชิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๔ นางสาว ภษูณิศา โพธิ์วิจิตต์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๕ นางสาว พรรษชล บญุแสง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๖ นาย ภวูเนศวร์ สมมิตร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๗ นางสาว เตือนใจ พิมพกันต์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๘ นางสาว ญานกิา เงินฤทธิ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๐๗๙ นางสาว พัชราพร จีรยุทธนา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๐ นาย โอภาส เครือมัน่ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๑ นางสาว เรณู เชิดชู นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๒ นาย ศุภกร จันทรังษี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๓ นางสาว ภทัราภรณ์ ชัยส าโรง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๔ นาย ทรงวุฒิ บญุประคม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๕ นางสาว วิไลพร กลางสุพรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๖ นางสาว ปภสัสร ร่ืนกล่ิน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๗ นางสาว อรยา ขวัญศรีสุทธิ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๘ นางสาว ชาลินี ภพูันนา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๘๙ นาย นายวัชรพล สุนทรพินจิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๐ นางสาว นารีย์ ชายวงษ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๑ นางสาว รัตนป์ราณี ศรีบวัรินทร์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๒ นางสาว ธณัฏฐา ยอดสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๓ นางสาว แสงจันทร์ ศรีชมชื่น เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๔ นางสาว อัญธิชา วงศ์ดาว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๕ นางสาว กัญวรา ไผ่กอ อุบลราชธาน ีเขต ๕



- ๑๕๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๖ นางสาว มุกดา ปนิค า ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๗ นางสาว ภชัราภรณ์ มานอ้ย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๘ นาง เพ็ญจิตร์ พืชทองหลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๐๙๙ นาย วีรวัฒน์ ควินรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๐ นาง ศศิธร สุพรรณ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๑ นางสาว ชลิตา สมจิต สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๒ นางสาว นพมาศ ยอดหาญ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๓ นางสาว อทิตา วิชาพร อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๔ นางสาว นติย์ สีระชุม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๕ นาง กนกลักษณ์ จันทรวิศิษฏ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๖ นางสาว วัฒนาภรณ์ แจ่มรัศมี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๗ นาง วันวิสาข์ เทศคลัง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๘ นางสาว สุดารัตน์ นาหา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๐๙ นาง กุสุมา ศรีอินทร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๐ นางสาว ลลิตา แสนจิตต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๑ นางสาว จารุจิตร สิทธิปรุ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๒ นางสาว พิภาสิน ฦาชา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๓ นางสาว นวนาท กล่ินเมฆ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๔ นางสาว อุษากาญจน พานชิการ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๕ ว่าท่ี ร.ต. ศักดา เทศคลัง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๖ นางสาว ธนชัชา ชมภนูชิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๗ นาย เมธชวิน กันทะวงศ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๘ นางสาว ชนญัณิชา อ่อนนาหาด นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๑๙ นาย ไพจิตร อมราภรณ์กุล ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๐ นาย ฐิติพงษ์ ค าพันธ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๑ นาย วินยั ค าทิพย์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๒ นางสาว ภทัรศิริ โต๊ะหล้า นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๓ นาย พงศ์ประพันธ์ อัฒจักร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๔ นางสาว ทรายทอง ใฝ่ขันติ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๕ นางสาว มัลลิกา สายสุรีย์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๖ นางสาว ภทัรานษิฐ์ กันถิน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๗ นางสาว สุกัญญา จงหาญ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๘ นาง ฮาดียะ อิสมัน ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๒๙ นางสาว อุทุมพร สวยสกุล เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๑๓๐ นางสาว จุฑามาศ ปนัติ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๑ นางสาว จันจิรา จันทรจิต นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๒ นางสาว มุทิตา อุตมะพันธุ่่ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๓ นางสาว นงคราญ สายแวว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๔ นาย จิรัฏฐ์ ตรีเดชา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๕ นาย สมเจต กมลรัตน์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๖ นางสาว สุภาวดี ทองงาม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๗ ว่าท่ีร้อยตรี วีรยุทธ สามารถ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๘ นางสาว กมลทิพย์ อภพิงศ์วัฒนกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๓๙ นางสาว เมธินี แก้วม่วง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๐ นางสาว วีลาวัลย์ สุวรรณชาตรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๑ นางสาว ปวีณา สมนวล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๒ นางสาว อัญชลี บญุเฉียว ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๓ นาย ชัยยงค์ ราตรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๔ นาย เฉลิมวุฒิ วินานนท์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๕ นาง วันทนยี์ สาลี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๖ นางสาว ประยูรศรี บวัดก อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๗ นางสาว ยุพาวดี ริมทอง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๘ นางสาว ตรีเทพ กิมมาบตุร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๔๙ นางสาว ชาลินี สุวรรณค า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๐ นางสาว อรุณี อ่อนละมูล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๑ นาง มาลัย ทรัพย์มาก สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๒ นางสาว ศศิกมล หว้ยเรไร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๓ นางสาว นนัทนติย์ เกื้อเกตุ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๔ นางสาว นฤมล จันทร์แดง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๕ นางสาว สุภาภรณ์ หลงกุล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๖ นาย ชาญชัย นาไชย์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๗ นางสาว อาดีหยะ มีทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๘ นางสาว ณัฐรี เจริญทรัพย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๑๕๙ นาย พุทธิพงษ์ ค าฟู นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๐ นาย ธีรพล ทับทิมหนิ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๑ นางสาว มาลินี อุสมา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๒ นางสาว ซูไบหด๊ะ แนมุ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๓ นางสาว ศศินนัท์ อ่อนชัยเวียง อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๕๑๖๔ นางสาว สุพิชญนนัทน์ ถือชัย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๕ นาง อริสา ชูมี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๖ นางสาว ปรียาภรณ์ บญุสุข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๗ นางสาว เปรมฤทัย แทนรินทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๘ นางสาว ปราณี เทพอาษา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๑๖๙ นางสาว จตุรพร อุกฤษ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๐ นางสาว สุพัตตรา นาบง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๑ นางสาว วรางคณา สท้านธรนลิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๒ นางสาว ทนติา พรหมสุวรรณ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๓ นางสาว สุกัญญา ศิริปาน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๔ นางสาว ภพูิงค์ เทศบตุร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๕ นางสาว ปราญวรัญชน์ แก้วทอง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๖ นางสาว นรุมีย์ เบญ็ติสหสัอ าไพ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๗ นางสาว กอบแก้ว จันทะวิสัย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๘ นางสาว กีรติญา โมฆะรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๗๙ นางสาว นติยา แก้วภกัดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๐ นางสาว สุภาวดี นกัท านา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๑ นาง อโณทัย สุมากรณ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๒ นาย ปญัญา สายทองดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๓ นาย ศรายุทธ สุจจะชารี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๔ นางสาว สิริพร พรหมจันทร์ดา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๕ นาย ประวิทย์ บวัจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๖ นางสาว จิราพร เพชรมณี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๗ นางสาว กุสุมา ยะซัน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๘ นางสาว สุธิภรณ์ ใจมนต์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๘๙ นางสาว ปรัชญานนัท์ พุ่มเงิน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๐ นาย ณัฐพล วงศ์ประทุม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๑ นาย จักรินทร์ เทพอาษา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๒ นางสาว ปณุยาพร จิตร์แจ้ง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๓ นางสาว ปยิวรรณ เฉลิมชวลิต ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๔ นางสาว อรวรรณ สายสุนทร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๕ นางสาว กนกอร เฉลิมชวลิต นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๖ นางสาว สุดารัตน์ พุ่มอิ่ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๗ นางสาว อุษณีย์ สีสัน ศรีสะเกษ เขต ๓



- ๑๕๔/๗๔๙ -
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๕๕๑๐๐๐๕๑๙๘ นาย อดิลักษณ์ คงมณี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๑๙๙ นางสาว วรรณวิสา  เฮิงมล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๐ นางสาว พัชรียา สืบพงศ์เอื้อ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๑ นางสาว หทัยรัตน์ เพชรคง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๒ นางสาว พัชรินทร์ เชื้อภกัดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๓ นางสาว จินตนา บญุเกิด กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๔ นางสาว เอกสุนยี์ ส่านสม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๕ นางสาว มนสัยา ทาบเุรศ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๖ นาง มณีวรรณ์ ภมูี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๗ นางสาว กมลฉัตร มองมูล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๘ นางสาว พรทิพย์ แสงอรุณ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๐๙ นางสาว รัญญา พันเนตร หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๐ นางสาว สิริเกษ ดวงใจ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๑ นางสาว ภษูนศิา หมืน่สา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๒ นางสาว จรุณี มะสะอะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๓ นางสาว นฐัญากรณ์ สัพโส สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๔ นางสาว ศรัณยพร ตู้ภมูิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๕ ว่าท่ีร้อยตรี ธนติ ภอูินนา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๖ นาย สิทธิศักด์ิ คงเขียด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๗ นางสาว อัญชลี แปงสนทิ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๘ นาง สุกัญญา สุทธิศิริ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๑๙ นาง พรทิพย์ สวัสดิวิทยะยง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๐ นางสาว โชษิตา จินะไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๑ นาย กิตติ แสงจิรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๒ นาย จิรารุวัฒน ์ จ าปาแสน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๓ นาย สุรเชษฐ์ ซ่ือตรง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๔ นางสาว วันเพ็ญ ค าเพ็ชร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๕ นางสาว ภาวดี กลางณรงค์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๖ นาย สุธรรม บญุกลม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๗ นางสาว กัญญารัตน์ ไชยประโคม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๘ นาง อรุณรัตน์ ง้ิวงาม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๒๙ นางสาว วันเพ็ญ มงคลแก้ว ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๐ นางสาว รัชฎาพร เรืองจันทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๑ นางสาว มัทนยีา สมศักด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒



- ๑๕๕/๗๔๙ -
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๕๕๑๐๐๐๕๒๓๒ นางสาว สกาวรัตน์ ศรีบดุดา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๓ นางสาว วราภรณ์ ค าฉางข้าว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๔ นางสาว จิณณ์กมล บตุรงาม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๕ นางสาว ปภชัญา แจ่มใส ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๖ นางสาว กาญจนา วาทา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๗ นาย วุฒิชัย สิงหส์มบติั อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๘ นางสาว รวิวรรณ กายพันธ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๓๙ นางสาว กรรกฎ เกษตรสมบรูณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๐ นางสาว พัชราภรณ์ ทองวิเศษ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๑ นางสาว ฉัตรตรีญากร ธานี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๒ นางสาว วลีรัตน์ ขาวแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๓ นางสาว ไพจิตร นาสมฝัน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๔ นางสาว วิชัญญา เฮ้ียนชาศรี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๕ นางสาว ทรรศนกมล แดงประเสริฐ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๖ นางสาว สุนทรี จุลิวรรณลี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๗ นางสาว พรทิพย์ ทับทิมเมือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๘ นางสาว วัชราภรณ์ กองธรรม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๔๙ นาย วิทยา บญุมี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๐ นาย วิษณุ ไชยะนา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๑ นางสาว พยงค์ ค าภานชุ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๒ นางสาว รอกีเย๊าะ เจะแม็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๓ นางสาว เปรมวดี บวัใหญ่ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๔ นางสาว พรรณี พิรักษา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๕ นางสาว วัชโรบล มณีรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๖ นาง สุนสิา อุ่ยตระกูล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๗ นางสาว ปยิะนชุ ปฎสินธิยานนท์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๘ นางสาว ประภาพร บวังาม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๒๕๙ นางสาว ศวิษฐภทัร บญุกันต์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๐ นางสาว กฤตพร ผ่องพิทยา นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๑ นางสาว อรทัย มะธิปาปงั กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๒ นางสาว จารุวรรณ แก้วเคน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๓ นาย ปรเมษฐ์ จันดาปราบ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๔ นางสาว เยาวลักษณ์ ภลูะมูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๕ นางสาว ธนดัดา ยืนยั่ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒



- ๑๕๖/๗๔๙ -
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๕๕๑๐๐๐๕๒๖๖ นาย วิษณุ อุ่ยตระกูล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๗ นางสาว ธีรนาถ ด านิม่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๘ นางสาว ขวัญเกล้า แสงแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๖๙ นางสาว ตุลยาณี เรืองรอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๐ นาย สุนทร แดนกมล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๑ นางสาว สโรชา วิมลศิริสุวรรณ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๒ นางสาว วรารัตน์ หงสกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๓ นางสาว พรพรรณ สุวพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๔ นางสาว อมรพรรณ ผาระกัน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๕ นางสาว ณัฏฐ์ณิชกุล โมราสุทธิ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๖ นางสาว ปญัญ์ชลี เกล้ียงสิน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๗ นาย รุ่ง พรมพนสั ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๘ นางสาว ธิดาพร นวะมะวัฒน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๗๙ นางสาว กุสุมาล์ สุทาวัน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๐ นางสาว อัมรา ทุมมี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๑ นางสาว ณัฐกานต์ ทับสุข พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๒ นางสาว ชณัฐตา วุฒิเกตุ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๓ นางสาว ภทัราภรณ์ บวัศรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๔ นางสาว กุสุมาลย์ เกล้ียงสอาด พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๕ นางสาว วจีนชุ ศรีบางรัก นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๖ นาย ณัฐพล สาระวงษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๗ นางสาว ปรียาภทัร์ คงคลัง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๘ นาย วนนัธร บวัศรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๒๘๙ นางสาว วราภรณ์ พรมดี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๐ นาย ตามพงศ์ จิ้วพานชิ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๑ นางสาว หชักช อมตพันธุ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๒ นาย ทัตติยะ ศรีทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๓ นางสาว วิไลพร นนัแสวง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๔ นาย ดนเุดช เพชรอาวุธ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๕ นางสาว ณัฐนรี บตุรพรม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๖ นางสาว ทัศนี วงค์มาเกษ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๗ นางสาว นรีูดา บาโงยเปา๋ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๘ นางสาว กษิรา พุทธรักษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๒๙๙ ว่าท่ีร้อยตรี อาทิตย์ บริุมิตร นครราชสีมา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๕๓๐๐ นาย พินจิ ทองรอด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๑ นาย ธนาวัฒน์ จั่นเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๒ นาย สมคิด ปลิงกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๓ นาย ธนศักด์ิ สิทธิบุน่ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๔ นาย สัญญา ศรีวิไลย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๕ นางสาว ชวิศา ไล่กระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๖ นางสาว พิรียา เก่งกาจ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๗ นางสาว พิศราภรณ์ กุธพันธ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๘ นางสาว เบญจวรรณ ฟักนว่ม สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๐๙ นาย ธีระชัย ทองมา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๐ นางสาว วาสนา สินบญุ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๑ นางสาว นงคราญ วังแสง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๒ นางสาว อรพรรณ วาดเวียงไชย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๓ นางสาว วิไลพร มัน่แม่น ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๔ นางสาว พรรณธารักษ์ สิริกาญจนขจี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๕ นางสาว ดวงพร มูลสูงเนนิ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๖ นางสาว ปรียา เพ็ชรแต้มทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๗ นางสาว สินจัย ศรีโรจน์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๘ นาย วิรัช ด าฉวาง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๑๙ นาย นนธภทัธ สุขศิริ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๐ นาย สุพจน์ คชรณฑ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๑ นางสาว ศุภลักษณ์ ตาไล นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๒ นาง สมาพร พุ่มอยู่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๓ นางสาว กานต์ธิรา แสงเงิน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๔ นาย สรวัฒน์ เจิมเมือง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๕ นางสาว ดวงชีวัน บญุเกิด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๖ นางสาว ศศิประภา ปทัมาลัย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๗ นางสาว ผุสดี รักพุทธะ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๘ นางสาว วิภาวดี คงมี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๒๙ นางสาว จินดารัตน์ สุทธิวาจา นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๐ นางสาว ธิวาพร แสนลัง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๑ นางสาว สุขทวี แสนลัง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๒ นางสาว สุปราณี อุทานติย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๓ นางสาว สิรินาถภสัสรณ์ รัชเจริญบวร อุทัยธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๓๓๔ นาย คมเพชร ประวะสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๕ นางสาว ศิริขวัญ ค าโพธิ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๖ นาง ชญานน์นัท์ ก้อนใหม่ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๗ นางสาว มณีรัตน์ สีสาลี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๘ นางสาว ศิรินทิพย์ สุขประเสริฐ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๕๓๓๙ นาย กิจญาณ ลิพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๐ นางสาว ปารณีย์ ณ นคร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๑ นางสาว ชนสิรา ชูศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๒ นางสาว กชนชุ สุติรัตนชัย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๓ นาง ผานติย์ เวฬุวนารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๔ นางสาว จุรีรัตน์ ต่วนชะเอม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๕ นางสาว พจนา อินาวัง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๖ นาย อิศรานวุัฒน์ เฉยเฉลียง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๗ นาย ปณุยวัจน์ สุนพิรม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๘ นางสาว สุภาภรณ์ ทองเติม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๔๙ นาย อรุณ หลักทอง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๐ นางสาว ปาริฉัตร บญุเชิด บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๑ นางสาว อ าไพ พัทธวี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๒ นางสาว ฐิติรัตน์ สิริยศไกร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๓ นางสาว สถาพร นนกันธา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๔ นาง กรวรรณ เฒ่าแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๕ นาง รัตนพร อินทะลา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๖ นาย ศรชัย หลายทวีวัฒน์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๗ นางสาว นงลักษณ์ ชาวแพะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๘ นางสาว ผุสดี ภูภ่กัดี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๕๓๕๙ นาง พรทิพย์ ขัดชุ่มแสง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๐ นาย ภาณุพงษ์ มณีรัตนพ์ร เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๑ นางสาว หทัยรัตน์ บญุยประสาท สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๒ นาย จตุพร อินทวงค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๓ นางสาว สุนยั เกตุศีร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๔ นางสาว ณัฐชยา อุ่นวิเศษ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๕ นาย อภสิิทธิ์ งามบาง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๖ นางสาว ลิปกิาร์ ด าเกล้ียง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๗ นางสาว นารี เจริญโพธิ์ ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๓๖๘ นางสาว ปนดัดา สิงอินทร์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๖๙ นางสาว สุทธาภรณ์ กุยรัมย์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๐ นางสาว มลฤดี โลบไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๑ นาย ประสิทธิ์ ปาต๊ะวงศ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๒ นางสาว นพัทธ์ชนญัญ์ งามสวัสด์ิ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๓ นางสาว ปริยานชุ บญุโย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๔ นางสาว วรรณวิไล นาสินเพิ่ม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๕ นาง อุไรพร ฤทธิธรรม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๖ นางสาว ปยิภรณ์ ปอ้มมาตา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๗ นาง ยุพาภรณ์ แสงตาว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๘ นางสาว อารยา ค ารูณ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๗๙ นาย วรวุฒิ ทาอุโมงค์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๐ นางสาว สุเนาว์ พันธ์แตง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๑ นางสาว เอื้ออารีย์ จันทร์เหลือง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๒ นาย เฉลิมพล วุฒิกุล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๓ นางสาว ชมัยภรณ์ วนวาสี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๔ นางสาว ภริมย์รัตน์ บรุวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๕ นาง กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๖ นางสาว วิชชานี ทรงกิติพิศาล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๗ นางสาว นนัทรัตน์ นครแจ้ง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๘ นาย จ านงค์ นรดี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๘๙ นาย พุธพงษ์ ก้อนแพง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๐ นางสาว พรรณี แก้วบญุเรือง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๑ นางสาว ศรินยา ชาชุมพร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๒ นาย ศุภชัย ปานเกษม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๓ นางสาว จารุณีพร จรรยากรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๔ นางสาว บษุยามาศ บวบทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๕ นางสาว โนรีนา ดอรอแม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๖ นางสาว พรทิพย์ วงศ์ภกัดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๗ นางสาว นาถยา บตุรทองศรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๘ นางสาว เนตรดาว ศิริการ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๓๙๙ นางสาว สิริกาญจน์ ระวังภยั สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๐ นางสาว นพิาภร ใคร่ครวญ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๑ นางสาว กนกอร หมืน่แคล้ว พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๔๐๒ นางสาว สุภาวิณี สานศิุษย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๓ นางสาว ภทัรมน ล้ิมเลิศเจริญวนชิ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๔ นางสาว ปทัมา ทรงสง่า นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๕ นาย ชวันธร เรืองอุดมทรัพย์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๖ ว่าท่ี ร.ต. ศิริชัย บญุจันทร์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๗ นางสาว ศศิธร แก้วหาญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๘ นาง สุทัตตา พรามณี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๔๐๙ นางสาว เจนจิรา ช่วยนา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๐ นาย อภสิิทธิ์ เหล็มปาน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๑ นาย ฑอมนต์โท รังสิวรารักษ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๒ นางสาว กัณหา ศิริทรัพย์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๓ นางสาว ภญิญาพัชญ์ สังวร ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๔ นาย วชิระ ทองไสย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๕ นางสาว ยวนใจ พลเยี่ยม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๖ นางสาว สรญา โยริยะ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๗ นางสาว ชฎารัตน์ ทองไทย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๘ นางสาว วิชุดา กาฬภกัดี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๑๙ นางสาว กฤติยา  แสงประสิทธิ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๐ นาย สฤษด์ิพงศ์ นใิจ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๑ นางสาว ทัศนยี์ ทองลาด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๒ นาง ณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๓ นาย กิตติ ฤทธิรงค์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๔ นางสาว พรจันทร์ ประทุมชัย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๕ นางสาว ชมภนูชุ จุมพลศรี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๖ นางสาว สุพรรณี บตุรมงคล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๗ นางสาว อาเทตยา ไชยปะ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๘ นาย วิษณุ จรรยากรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๒๙ นางสาว ฐิติวรรณ กล่ินโลกัย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๐ นางสาว ประกายใจ คงพูน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๑ นางสาว ผ้ึงหยก ศิริทรัพย์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๒ นาง กาญจนาวดี คงแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๓ นางสาว หทัยพัชร์ กุลบตุร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๔ นางสาว ศิริพร ท้วมโพธิ์แก้ว ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๕ นางสาว พรทิวา ฤทธิรงค์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๕๔๓๖ นาย วนพุล คงบญุ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๗ นางสาว พัชราภรณ์ อ้วนเฝือ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๘ นาง จุฑาภทัร์ ก ามะหยี่ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๓๙ นาย ธีระพงศ์ พันธ์ธง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๐ นาง นภนรรถ ร้อยพิลา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๑ นางสาว โซเฟีย นราพงศ์ศาสน์ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๒ นางสาว สุจิตรา เลาะหะนะ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๓ นางสาว วิลาวัณย์ ทิพพูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๔ นาง นริามัย วิชัช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๕ นาย บญุธรรม ภมูิวิจารย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๖ นางสาว ดารากร กุลสอนนาน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๗ นางสาว กรองกาญจน์ มณีรัตนพ์ร เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๘ นางสาว เพ็ญทิพย์ เพ็ญทิพย์ โกติรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๔๙ นางสาว จิตลัดดา เทพพิบลูย์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๐ นางสาว อัญชิสา สาริพันธ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๑ นางสาว ดลลดา บรรพตพิทักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๒ นางสาว วิภาวดี วิเศษดรหวาย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๓ นางสาว จีรวรรณ ค าวาริห์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๔ นาย พงศกร เรืองสมบรูณ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๕ นางสาว ศศิวิมล นยัปราโมทย์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๖ นางสาว จิณณพัต ประจง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๗ นางสาว สุจิตรา จ่านอ้ย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๘ นางสาว สุพัฒตรา โยธี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๕๙ นาง ณัฐธยาน์ บศุแดง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๐ นางสาว ตติยา เจริญยิ่ง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๑ นางสาว พุทธรักษ์ จุลราช ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๒ นาย ศรีวัน ค าพ่าย เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๓ นางสาว ประภาพันธ์ โพรัง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๔ นาย ศุภชัย จันลา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๕ นางสาว นชุนภา ศิริลาภา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๖ นางสาว อนญัญา แจบไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๗ นาย อมรศักด์ิ สุตนพัฒน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๘ นางสาว อพรรัตน์ บญุรักษา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๖๙ นางสาว ชบาไพร ใจนนถี พะเยา เขต ๒



- ๑๖๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๐ นางสาว เฉลิมรัตนม์ณี ธรรมรักษ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๑ นางสาว รมิตา แจ้งกระจ่าง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๒ นางสาว วันนษิา เทียบแก้ว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๓ นางสาว นริมล พลแพงขวา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๔ นางสาว ชนาภา สอนสะอาด ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๕ นาย ตุลา นามสีอุ่น หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๖ นางสาว อรศรี บตุรดีขันธ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๗ นางสาว ศุภรัตน์ จันทร์เครือยิ้ม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๘ นาย วุฒิไกร ถิรจรุงสกุล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๗๙ นางสาว มัรยัม อาเนาะกาแซ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๐ นางสาว ศศิพร ปรัชญาโณทัย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๑ นางสาว ณัฏฐชา วันนา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๒ นางสาว สรินทร์ ตะทา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๓ นางสาว มะลิ แซ่เจน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๔ นางสาว ผกามาส ชัยพร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๕ นางสาว ศศิกานต์ นาแพง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๖ นาง ญานลีา อุเซ็ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๗ นาย เกษมศักด์ิ สัตย์ใสย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๘ นาย ธวัชชัย สารเสนา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๘๙ นางสาว รัตนากร ฉัตรวิไล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๐ นางสาว ชญาภา นยันติย์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๑ นางสาว แววดาว แผนสมบรูณ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๒ นางสาว สุกัญญา สวัสดิปญัญา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๓ นางสาว ยุภา โพธิ์ธานี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๔ นาย ชาญชัย ไทยยิ่ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๕ นางสาว ภทัรพร ญายอด ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๖ นางสาว สุวิกรานต์ ศรีวรรณา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๗ นาง ธวรรณ ออมแก้ว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๘ นางสาว สมจารี แจ่มศรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๔๙๙ นางสาว อาฟณันท์ สาแม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ยุภาวรรณ์ ไชยคีนี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๑ นางสาว กาญดา นาคะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๒ นางสาว วริยา นยิาโส กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๓ นาย ปฏญิญา อิ่นค า อุตรดิตถ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๕๐๔ นางสาว สิริลักษณ์ อินตะนยั ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๕ นาง ขวัญตา เฝ้ากระโทก บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๖ นาย น าพล แก้วจีน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๗ นางสาว ภรีดา ประดิษฐพงษ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๘ นางสาว สาวิตรี เทียมไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๐๙ นางสาว จตุพร อึ้งประเสริฐ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๐ นาย นนัทรัตน์ โกศล อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๑ นางสาว กาญจนา ค าทะวงค์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๒ นางสาว ปยิวดี พาพินจิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๓ นางสาว รสิกา ทับแสง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๔ นางสาว จารุวรรณ์ สอนน า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๕ นางสาว จิตรตรา ปลอดแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๖ นาย สราวุธ เกตุไพบลูย์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๗ นาย ณรงค์ศักด์ิ สุขส าราญ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๘ นางสาว วัชรา จันทรังษี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๑๙ นาง วันดี สะมะถะ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๐ นาง อรอุมา โฉมไธสง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๑ นางสาว กนกวรรณ ถายะเดช สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๒ นาย ฉัฐชัย พันธ์นาเหนอื กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๓ นางสาว ศิวนาถ สุวรรณรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๔ นางสาว วรรณิสา ปญัญาวุฒิ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๕ นางสาว จันทร์จิรา ปรีชาชาญ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๖ นาง วารินทร์ ภจูอมข า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๗ นางสาว ศิรกาญจน์ บงัเอิญ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๘ นางสาว พรรณทิภา นลิคง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๒๙ นาย ฮารีส เลาะแมหามะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๐ นางสาว สุภาภรณ์ พิกุลแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๑ นางสาว สุกฤตยา ยะลา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๒ นางสาว มณีรัตน์ งอกศิลป์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๓ นาย นายณัฐวุฒิ สุขร่ืน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๔ นางสาว ภาวิตรา โสดารักษ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๕ นางสาว วิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๖ นางสาว กาญจนาวดี อุตกฤษฎ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๗ นาง นภิาศิริ มุมอภยั อุดรธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๕๕๓๘ นาง จารุวรรณ กิมเชียง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๓๙ นาย เกรียงศักด์ิ ชัยชาญ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๐ นาง วรรณทนา นารัตตุง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๑ นางสาว ภริญา พาฤทธิ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๒ นาย สุเมธ วิไลกิจวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๓ นางสาว ฉวีวรรณ ภจูอมดาว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๔ นางสาว ละอองดาว พรมวิชัย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๕ นางสาว พัชรีพร สิงกาโม้ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๖ นาง อมรรัตน์ ขันชุมภู นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๗ นาง ทาริกา ปสัสาวะกัง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๘ นางสาว อุมารัตน์ คงเกิด นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๔๙ นาย ภทัรพงศ์ พันธ์ภู่ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๐ นางสาว ทัชสิญากานต์ ขิงสันเทียะ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๑ นางสาว อาภาภรณ์ นาคประเสริฐ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๒ นางสาว ชนก เทียมพงษ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๓ นาง พิชญ์สินี แสงอรุณ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๔ นางสาว กัญญาณัฐ หารอุดร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๕ นางสาว ศิริกานดา ค ามาบตุร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๖ นางสาว ภริดี เกตุสี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๗ นางสาว ไอเดีย มะระเปะ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๘ นางสาว สุจิตราภรณ์ เย็นวัฒนา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๕๙ นาง พัชรีพร ศรีแสง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๐ นางสาว จิรกานต์ พันธนู อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๑ นางสาว จันทนา สอนไวสาด ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๒ นางสาว พนดิา ส่งศรีแสน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๓ นางสาว รัชติพร อุดร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๔ นางสาว พลับพลึง ผิวแก้ว อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๕ นาย ตะวัน พาเหนยีว อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๖ นางสาว กมลทิพย์ เจริญศรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๗ นางสาว ศจี ศรีทอง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๘ นางสาว อาทิตยา มะลิหวล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๖๙ นาง จุฑามาศ ขัดทา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๐ นางสาว พวงพยอม ขันยศ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๑ นางสาว รวีวรรณ ชัยบตุร เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๕๗๒ นางสาว ชลิตา บวัเผ่ือน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๓ นางสาว รวิกานต์ แสนบวั หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๔ นาง สุภาภรณ์ ยินดี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๕ นางสาว จิตรลดา กาพย์กลอน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๖ นาย หาญชัย แสงอรุณ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๗ นางสาว รัตนกุล สุวรรณเพชร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๘ นางสาว ดอกไม้ คงสิม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๗๙ นาย ประทักษ์ ยืนยั่ง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๐ นางสาว ศรัญญา กล่ินสุคนธ์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๑ นางสาว ปภาวี ศิลาชัย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๒ นางสาว กมลพัฒน์ ถ้ าทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๓ นาย ประยงค์ ดวงประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๔ นาย นายสันติพงศ์ ทิพรส เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๕ นางสาว ลิสรา คงเมือง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๖ นาง ปณิษตา วีระกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๗ นางสาว นภสัสร วิประจง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๘ นางสาว รุ่งนภา จันทร์งาม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๘๙ นาง นฤชล บญุเสริม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๐ นางสาว ญาณิศา บญุประเสริฐ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๑ นางสาว นรี ลาเลียง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๒ นาง ดวงฤทัย มีเสรี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๓ นาง ช่อทิพย์ พุ่มพวง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๔ นางสาว สุภทัรา มีเนยีม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๕ นาย ธีรภทัร์ ศรีสองเมือง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๖ นางสาว ศริญญา ชิมโพธิ์คลัง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๗ นางสาว ธัญวรรณ  เต็มแขก ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๘ นางสาว ดวงเดือน ต้ังประเสริฐ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๕๙๙ นางสาว จิตติมณฑ์ เหมภมิล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๐ นาย ครองธรรม ศรีสองเมือง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๑ นาง วีรยา ศรีวิเศษ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๒ นางสาว ภทัราพรรณ หลิมสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๓ นางสาว สุกัญญา ไชยชาญ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๔ นาย ปราโมทย์ เสสสี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๕ นางสาว บษุปทัษ์ กุณวงศ์ เลย เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๕๖๐๖ นางสาว อภญิญา การกิจ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๗ นางสาว สุภาพร บญุภา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๘ นางสาว รุจรวี พรหมคีรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๐๙ นาย เกษม ภาษี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๐ นางสาว สิรินชุ นอ้ยแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๑ นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์เกษ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๒ นางสาว ปณิดา ก้อนแก้ว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๓ นางสาว สุกัญญา อิ่มประสงค์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๔ นางสาว ชนดิา เสียงดัง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๕ นาย จักรกฤษณ์ ทัดทา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๖ นางสาว จิราภรณ์ สนัน่ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๗ นางสาว พิมช์พยอม เปง็โม๊ะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๘ นาย ศรรธรรศ กุลวงค์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๑๙ นางสาว ผุสดี กองจันทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๐ นางสาว บญุจิรา บญุเดช ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๑ นางสาว สุนนัทา รุจิมาภสั ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๒ นางสาว สุติมา พลลาภ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๓ นางสาว ปาริชาติ หอกค า นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๔ นางสาว มนพร พิมล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๕ นาง ขวัญดาว ศรีวาลี สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๖ นางสาว ดวงมณี ศุภศร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๗ ว่าท่ีร้อยตรี วัฒนา พึ่งน้ า นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๘ นาย ชัยยะ ทิ้งแสน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๒๙ นาย จตุรวิทย์ ทะยศ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๐ นาย ภวัต ระยับศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๑ นาย ศุภฤกษ์ บวัหลวง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๒ นางสาว จุฑารัตน์ นลิทุ้ย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๓ นางสาว อุไรวรรณ ม่วงศรีจันทร์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๔ นางสาว อรอนงค์ ชูกรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๕ นางสาว สิรินาถ ผาพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๖ นางสาว จุฬาลักษณ์ นาสืบ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๗ นาย ไพโรจน์ ยงเยื้องคง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๘ นางสาว อนสุรา สามหมอ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๓๙ นางสาว วิไลวรรณ สมสวัสด์ิ สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๖๔๐ นางสาว นศิาญา แสงแก้วชูสิน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๑ นางสาว สุพัตรา ดีดวงพันธ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๒ นางสาว สุพัด สิทธิวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๓ นางสาว อรวรรณ เทพศิริ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๔ นาย ฉันท์ทัต ตริวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๕ นางสาว ชณิตรา สุธรรมมา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๖ นางสาว นสุยา ชิดสูงเนนิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๗ นางสาว รุ่งนศิา บญุรอด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๘ นางสาว พัชรินทร์ ศรีชาย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๔๙ ว่าท่ี ร.ต. หญิง ฤทัยรัตน์ วาที นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๐ นางสาว ณิชาภทัร ค าโกน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๑ นางสาว ชญาภา พึ่งประสพ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๒ นางสาว ปยิมาศ มาวงศ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๓ นางสาว ปยิะพร กลับขัน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๔ นางสาว ญาณิน แก้วกัน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๕ นางสาว อาวีณา หร่ิงรอด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๖ นาย ปยิะราชย์ ต้ังจิตอนนัต์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๗ นางสาว เกษสุดา เสาสูง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๘ นางสาว ปภทัรพร เสนาทิศ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๖๕๙ นาง สายขวัญ จึงจิรโรจน์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๐ นาย สง่า สวัสด์ิรักษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๑ นาย อภชิาติ ค าสนทิ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๒ นางสาว ศรัญญา อาจสม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๓ นาย อภชิาติ โภคทรัพย์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๔ นางสาว พานทอง กระแสโสม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๕ นางสาว นภิาพรณ์ มอบหมาย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๖ นาง ชลรัตน์ ชูช่วย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๗ นางสาว สุดารัตน์ อ้นแดง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๘ นาย ดาโอ๊ะ แซมา สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๖๙ นางสาว หทัยา กาฬภกัดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๐ ว่าท่ี ร.ต.ม.ล. อนพุันธ์ ศุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๑ นางสาว ฝนทิพย์ จันทร์แดง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๒ นางสาว จันธิวา รักพ่อ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๓ นางสาว ชนกมาส วรรณะ เชียงใหม่ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๕๖๗๔ นางสาว ขวัญฤทัย จันทร์แก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๕ นางสาว สมฤทัย รัตนาภรณ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๖ นางสาว สุภาวิดา อินทร์นิม่ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๗ นางสาว ณัฐสินี ปะล ามะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๘ นางสาว สุวรรณี แรงครุฑ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๗๙ นางสาว นงเนตร ชูเรือง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๐ นางสาว ปรียานติย์ ใจนอ้ง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๑ นางสาว จุฑามาศ บรรติศักด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๒ นางสาว ขวัญเมือง ดานอ้ย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๓ นางสาว ชมพูนชุ เทวรรณะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๔ นาย ศราวุธ ศรีทับทิม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๕ นาย ปริตต์ วัฒนากร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๖ นาย ภทัรดนยั ศึกษา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๗ นางสาว ดารุณี มีมงคล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๘ นาย วินยั พรมมา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๘๙ นางสาว สาวิตรี พัศชะสีห์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๐ นาย ทักสิน  คะดุน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๑ นางสาว ดุจฤดี หอมเฮ้า สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๒ นางสาว อารณีย์ มงคลวรผล นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๓ นาง กัลยกร สุรรัตน์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๔ นาง ณัฐธิดา บญุยงค์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๕ นางสาว ฟาวดี ปลุกใจหาญ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๖ นางสาว ฉัตรวดี สุทธยากรณ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๗ นางสาว วิภาวี ศรีวงศ์สุข ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๘ นางสาว นรููลนาเดีย บาฮะคีรี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๖๙๙ นาย ธนากร โพธิ์วัน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๐ นาย ดนยั เดโชพัฒนช์ญานนิ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๑ นางสาว สุนษิา เพ็ชรกาศ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๒ นางสาว ชวัลณัฐ ทองอุทัย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๓ นางสาว สุภาวรรณ ฉลวยศรี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๔ นางสาว กฤษณา ผลชารี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๕ นางสาว ภทัรภรณ์ สุขแก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๖ นางสาว พัชรี บญุศรี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๗ นางสาว ชารินี ศรีแสงอ่อน ลพบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๗๐๘ นางสาว ศุภดิา วงศ์วรรณา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๐๙ นาย ณัฐพงศ์ ผางวารี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๐ นางสาว พิไลรัตน์ จ าปา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๑ นาย สมเกียรติ สุดศรี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๒ นางสาว สุพิชญ์ ทองประเสริฐ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๓ นาย ไกรสีห์ เจริญรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๔ นางสาว ชรินทร์ทร ไหมค า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๕ นางสาว อัมรา สายสร้อย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๖ นางสาว วราภรณ์ การชาค า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๗ นางสาว วิศณี นะตะ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๘ นางสาว รสสุคนธ์ แดงดี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๑๙ นาย เอกวัฒน์ ฤกษ์เวียง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๐ นางสาว ภทัราภรณ์ แสงชมภู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๑ นางสาว จรรยา สมาธิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๒ นางสาว อุบล มูลสมบติั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๓ นาย ธีระศักด์ิ ลัมพชวา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๔ นางสาว ขนษิฐา ชุมทองมา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๕ นาย รีบวูัน กียะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๖ นางสาว นนัท์ชญาน์ เสือสิงห์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๗ นางสาว สุวนนัต์ ช่วยพิชัย ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๘ นาย เมธวัจน์ ไพบลูย์คุณาธร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๒๙ นางสาว มณฑิรา พันธ์เพชร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๐ นาย อาทิตย์ ทันบาล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๑ นางสาว ศศธร โพธิ์สาร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๒ นางสาว ทิพย์วรรณ นพรัตน์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๓ นางสาว อริยา หาวิเศษ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๔ นางสาว ศิริพร กาแก้ว นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๕ นางสาว สุธาศิณี รักษารักษ์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๖ นางสาว กัญจนก์มล แก้วเกียรติพงษ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๗ นางสาว ฟานซีาน เจะดาแม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๘ นางสาว ณิศชนณัฐ ดวงเงิน ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๓๙ นางสาว พัชรี วงษ์ไพร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๐ นางสาว สุทธิกานต์ อุทัยแพน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๑ นาย ชัยมงคล แซ่เบ๊ ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๕๗๔๒ นางสาว จุฬารัตน์ ทองด่านเหนอื กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๓ นางสาว ปริยากร บญุเลิศ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๔ นางสาว จิราวรรณ ทับศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๕ นางสาว อ าภา สายแก้ว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๖ นางสาว ภคัฑิรา ชาญวิจิตร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๗ นางสาว หทัยชนก กิ่งแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๘ นางสาว สุไทยา มีลาภ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๔๙ นางสาว วรรณภา ธรรมมา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๐ นางสาว ลลิตา ปงิพยอม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๑ นางสาว ศิรินทรา พรหมเศรณีย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๒ นาย ด ารงชัย ทรัพย์กุญชร ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๓ นางสาว สุวรี เกตุศิริ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๔ นางสาว รัชฎา เปลาเล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๕ นางสาว ทัศวรรณ์ ศรีวะสุทธิ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๖ นาย วรวีร์ บญุราช สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๗ นางสาว ยุพาวดี วงศ์โชคชัย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๘ นางสาว กนกอร ใจบญุ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๗๕๙ นางสาว กฤษณี เชิดชั้นวงศ์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๐ นาย พงศ์ธร รินฟอง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๑ นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๒ นางสาว ยิ่งอรุณ ดีสอน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๓ นางสาว ภสัสรา อินทรสาม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๔ นางสาว อาภาพร ศรีชมภู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๕ นางสาว ยุวภา ฐานบญัชา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๖ นาย นายอาหามะ ยูโซ๊ะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๗ นางสาว นริศรา สิงหอ์ินทร์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๘ นางสาว ดวงพร ปานะพราหม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๖๙ นางสาว อนธุิดา นนสะเกตุ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๐ นาย พงศ์พิสุทธิ์ ทองสุข ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๑ นางสาว จรรยาพร นคิม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๒ นางสาว สุจินดา วันชะเอม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๓ นาย ธิติพงศ์ ขัตตะละ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๔ นาย วีระพล เหง้าฝอย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๕ นาย ธีรวัฒน์ หาญวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๕๗๗๖ นาง ภคัรณัฐ ปกักะสัง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๗ นางสาว สุประภา ชาลีหอม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๘ นางสาว พรชวรัตน์ ฐานมัน่ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๗๗๙ นางสาว ชมณัฐ แรงจบ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๐ นางสาว รุ่งเพชร พิมพ์สิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๑ นาง ศิริรัญ จิตธรรม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๒ นาย ตรัยภพ เพิ่มวงศ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๓ นาย ณัฐวุฒิ อ่ าพูล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๔ นางสาว นรีรัตน์ ธงภกัด์ิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๕ นาย ณัฐวุฒิ จรัสทอง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๖ นางสาว พิตตินนัท์ วงศ์เสนา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๗ นาย ก าพล นนิภมร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๘ นางสาว ประวีณา พืชมงคลไชย ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๘๙ นางสาว จิระนนัท์ ชุติวโรภาส พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๐ นางสาว ณัฐภรณ์ ชัยเขต เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๑ นางสาว วันวิสา แก้วงาม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๒ นางสาว ปวีณา เจริญสุข เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๓ นาง ทิวาพร ลาทอง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๔ นางสาว อภริติ แซ่เตียว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๕ นางสาว ทัศนา นยิมทรัพย์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๖ นางสาว เขมจิรา ชูเมือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๗ นาง กาญจนา วงศ์หาญ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๘ นางสาว สุพรรณี ทองชมภู กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๗๙๙ นางสาว ศุภกาญจน์ อินทร์จ า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๐ นางสาว รัตนาภรณ์ พุมมา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๑ นางสาว มินทร ดีดวงพันธ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๒ นางสาว ภทัราพร ธุนาบาล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๓ นางสาว ปญัญาภรณ์ มณีเนตร ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๔ นางสาว ปนดักานต์ ชูวงศ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๕ นางสาว นภสร เอกวิบลูย์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๖ นาย บณัฑิต ชมภรัูตน์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๗ นางสาว ปยิะพร ปนิะกาพัง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๘ นางสาว สุธาทิพย์ ประวิชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๘๐๙ นาย สุเมธ อิสระพงษ์พันธุ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๘๑๐ นางสาว สุจิตรา หนชูู ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๑ นางสาว ศวรรณษร ก้อนทอง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๒ นางสาว สุพรรณี สุกใส นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๓ นางสาว ขนษิฐา จิตเหล่ือม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๔ นางสาว รสรินทร์ วงมะลิ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๕ นางสาว วันเพ็ญ ธรรมจักร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๖ นางสาว กชกร ศรีแพงมูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๗ นาย พงศ์พัฒน์ มาศรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๘ นางสาว เจ๊ะอัสรีฮา บนิเจ๊ะอาหลี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๑๙ นางสาว สุนสิา ก ารัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๐ นาย สมชาย เขม้นงาน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๑ นางสาว กนกวรรณ เชื้อตาพระ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๒ นาย ณัฏฐ์คณิศ รัตนกสิกร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๓ นางสาว วรัชยา อินเปง็ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๔ นางสาว ชนสัถ์นนัท์ สาไพรวัน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๕ นางสาว มารีเยาะ แท ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๖ นางสาว ชนสิรา จ่าชัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๗ นางสาว เจ๊ะอัสรีดา บนิเจ๊ะอาหลี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๘ นางสาว ลักขณา ชูสุข นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๒๙ นางสาว ธิติยา เล้ียงผ่องพันธุ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๐ นางสาว จรวยพร ขันทะยศ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๑ นางสาว สกุนณี ณ  นมิิตร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๒ นางสาว จรรยา สุ่มมาตย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๓ นาย พิชัย อินต๊ะงาม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๔ นาย ธงชัย กาญจนคลอด นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๕ นางสาว ส าอาง สุขอ้วน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๖ นางสาว สุภาภรณ์ ตุ่นแก้ว พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๗ นางสาว นชุธีรา บญุเรือน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๘ นาย หารง ยามา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๓๙ นาง อมรรัตน์ อมรนาถ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๐ นางสาว สิริมา ปรีเปรมจินดา อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๑ นางสาว จิตติมา จันเฮ้า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๒ นาย คงกฤช ไชยสาร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๓ นาย นายยุทธกร โสดาทิพย์ นครราชสีมา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๕๘๔๔ นาย ชัยวัฒน์ อุ่นวิเศษ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๕ นางสาว ปติิยาภรณ์ ยอดศิริสมบติั จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๖ นางสาว ศุภจิรา ช านาญเอื้อ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๗ นางสาว ศิโรรัตน์ ค านวนชัย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๘ นาง เมตตา สุวรรณส าลี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๔๙ นาย วรสิงห์ ศรีคุณ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๐ นางสาว ขนษิฐา ไชยวรรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๑ นาย ฐาวรัตน์ อุปมะโท เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๒ นางสาว ซอโฟ กาเด็งหะยี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๓ นาง เขมจิรา ธรรมโชโต ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๔ นางสาว จีราภรณ์  กองแก้ม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๕ นาย เกริกฤทธิ์ ศิริวารินทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๖ นางสาว ประภสัสร ศิริวารินทร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๗ นางสาว วรัญญา บญุรักษา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๘ นางสาว วัชรีญา เสนาวรานนท์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๕๙ นาย เธียรนนัท์ กงจักร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๐ นางสาว อนงค์ ดีดวงพันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๑ นางสาว สุกัญญา ใจอดทน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๒ นางสาว นภาลักษณ์ จักรนอ้ย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๓ นาย สุรเชษฐ์ วิเชียร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๔ นางสาว อรอนงค์ ทาเคลือบ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๕ นาย พงศกร จันทะเนตร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๖ นางสาว พัทธมลกาญจน์ ทองสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๗ นางสาว วิริยะภา นติย์พราน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๘ นาง กัลย์พัชญ์ ทองสัมฤทธิ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๖๙ นางสาว ซูนยัมะห์ มูซอ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๐ นาย ทิพากร คงทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๑ นางสาว นวนนัท์ คชาวงษ์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๒ นาย ทวีพงษ์ ปนัศรี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๓ นางสาว นพวรรณ อังกาพย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๔ นางสาว ภณัฑิรา ร้อยพรมมา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๕ นาย สาโรจน์ บญุจือ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๖ นาย ฉลอง ทองนุน่ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๗ นาง รุ่งฤดี ตะกรุดวัด อุดรธาน ีเขต ๒



- ๑๗๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๘ นางสาว จริยา พุทธรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๗๙ นางสาว สุดธิดา โรจนเมธากุล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๐ นาย อ านาจ บญุธรรม เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๑ นางสาว กัญญาภทัร แก่นสาร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๒ นาย สัญญา อ าภาพันธุ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๓ นางสาว ธัญญารัตน์ โอมฤก ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๔ นางสาว พัชรียา แขมโคตร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๕ นางสาว สะปยิ๊ะ บญุมาศ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๖ นางสาว จิตระดา งามแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๗ นางสาว จิตรา รสเจริญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๘ นางสาว วนดิา หปุะกา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๘๙ นางสาว ประณิฎา สะอาดเอี่ยม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๐ นางสาว สุวิกรานต์ นาคดี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๑ นางสาว ภคัรวิภา สกุลอินทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๒ นางสาว เพ็ญวิสาข์ พรมแสง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๓ นาง กชพร สุวรรณวงศ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๔ นาย เสกสรรค์ โพธิ์พิทักษ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๕ นางสาว วรรณกมล โพธิ์งาม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๖ นางสาว สูไฮลา มานะวุฒิ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๗ นาย เศรษฐพงษ์ ปริเตสัง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๘ นางสาว สรัญญา สุทันรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๘๙๙ นาย ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๐ นางสาว ปริศนา ทะนนัไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๑ นางสาว ฉันทนา ทีเกาะ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๒ นางสาว เทพธิดา สัมมา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๓ นาย วรวุฒิ อรชุน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๔ นางสาว อุไร ภริมย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๕ นางสาว สุพิชญนนัทน์ ธณสิริบญุญากร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๖ นางสาว ศิริพัฒน์ เพ็งจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๗ นางสาว ลลิตพร สุภาพัฒนกิจ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๘ นางสาว หนกูัณ เกตุค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๐๙ นางสาว กมลลักษณ์ บญุปลูก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๐ นางสาว รัตติพร ชาญชิต ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๑ นางสาว กฤษณา วิยา นา่น เขต ๒



- ๑๗๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๒ นางสาว มนสันนัท์ คชิณพักตร์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๓ นางสาว จินตรัตน์ เหง้าชมพู สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๔ นางสาว รัตนาวดี ปากวิเศษ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๕ นางสาว กรรณิการ์ ขวัญเกตุ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๖ นางสาว วิชชุดา สุขสินธ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๗ นาง วิภาวดี ต๊ิบประสอน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๘ นางสาว ทัดดาว หมูส่ะแก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๑๙ นาย ภาณุวัฒน์ เพียรภายลุน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๐ นางสาว เสาวณีย์ คชเลิศ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๑ นางสาว อภษิฎา หาทองเกษ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๒ นางสาว วริทธิ์นนัท์ นงค์พรมมา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๓ นาย วุฒิพงษ์ กองแก้ว หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๔ นางสาว ณัฐศิริ กล่ินใกล้ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๕ นาย กฤษณ์ มะละค า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๖ นางสาว ภทัรศิรินทร์ การะเกษ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๗ นางสาว อลิษา วงศ์สง่า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๘ นาย ภวูนารถ ทองพลาย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๒๙ นาง เพ็ญพักตร์ โอสถานนท์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๐ นางสาว อาดีละห์ หะยีอับดุลเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๑ นางสาว วรรณิศา หมานเจริญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๒ นางสาว ช่อทิพย์ แยบดี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๓ นางสาว ชฎารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๔ นาย ทรงพล วงศ์ดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๕ นางสาว กรอบแก้ว วักไธสง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๖ นางสาว ฐิตินนัท์ พาทา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๗ นางสาว อาภาภรณ์ เผ่าหวัสระ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๘ นางสาว วรัทยา รชตานนท์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๓๙ นางสาว สุนษิา กรองมะเริง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๐ นาย ศุภชัย สุธงษา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๑ นางสาว พิมพ์นารา ทองค า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๒ นางสาว ณัฎฐพัชร คุ้มบวั สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๓ ว่าท่ีร.ต.หญิง นรารัตน์ เหล่าบา้นเหนอื ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๔ นางสาว วลัยพร ไทยอ่อน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๕ นางสาว สุนศิา สังขมณี นครราชสีมา เขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๕๙๔๖ นางสาว สุพรรษา วงค์สุภา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๗ นางสาว ปรารถนา นวลแตง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๘ นางสาว วิชชุดา รักษ์วิชา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๔๙ นางสาว สุพัตรา ภมูิฐาน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๐ นางสาว ณัฐพร แสนทวีสุข อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๑ นาย นพดล แสงสิน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๒ นาย จาตุรงค์ จันต๊ะ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๓ นางสาว มลทิรา อุทุมมา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๔ นาย ศัษตราวุธ แก้วภมูิแห่ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๕ นางสาว นนัท์พนติา พรธนารัตน์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๖ นางสาว ซ าซียะห์ อีแต ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๗ นาย วายุ วงค์ละคร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๘ นางสาว ปยิฉัตร มูลสาร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๕๙ นางสาว วันวิสาข์ เซ่งรัตน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๐ นางสาว ชมัยพร แผลงงาม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๑ นาย อภวิัฒน์ สาวสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๒ นาง มณฑิรา ดีรัศมี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๓ นาง ต่วนฮัสนะห์ กูมูดอ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๔ นางสาว อรพิณ กุมจันทึก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๕ นางสาว สายฝน กัลยา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๖ นางสาว ทองปกัษ์ ปานเนาว์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๗ นางสาว ปยีาภรณ์ กิ่งแก้ว สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๘ นางสาว นรุยาณี สาแม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๖๙ นางสาว ชนากานต์ ค าสุมาลี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๐ นางสาว รัชณีวรรณ์ ศรีระสา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิง เจนนกิา บญุวรนชุ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๒ นางสาว ภทัราภรณ์ เกษรเสนา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๓ นางสาว สินรัีตน์ อ่อนรัศมี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๔ นางสาว ดวงนภา เวชแพทย์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๕ นางสาว อ้อยทิพย์ เชื้อบา้นเกาะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๖ นาย กรกานต์ รอดสิน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๗ นางสาว ศิริวรรณ ค าซ่ือ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๘ นางสาว กนกวรรณ อุดทา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๗๙ นางสาว มธุรดา ล้ าประเสริฐ สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๕๙๘๐ นางสาว พลิน เกตุสกุล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๑ นาย พิริยะ แพทย์ศาสตร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๒ นางสาว อุทษา ชัยงาม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๓ นางสาว ภทัราวรรณ เกษวงษ์รอด สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๔ นางสาว รังสินี สุริฉันท์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๕ นางสาว สิริมา ไชยโชติ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๖ นางสาว ทัศนยีา สุวรรณเกษร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๗ นางสาว สาวิตรี ทีดินด า ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๘ นางสาว อนญัชนนิทร์ หาญเชิงชัย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๘๙ นางสาว ชยาภรณ์ บญุเรียง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๐ นางสาว วิลาสินี สุบงกช นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๑ นาย วริทธินนัท์ บญุเลา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๒ นางสาว วรรณรัตน์ แก้วเกษเกี้ยง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๓ นางสาว ทิพวรรณ แสงแก้ว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๔ นาง สโรชิน รุ้งคมชาญ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๕ นางสาว รุจิราภรณ์ วงค์สาย เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๖ นางสาว แคทลียา มะโนจิตต์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๗ นางสาว จิรัฏฐ์ ศรีหะนลัต อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๘ นาย ศรัญญู งานทนะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๕๙๙๙ นางสาว ชญาภรณ์ ใหม่จันทร์ตา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๐ นางสาว จิตติกานต์ ค ามะสอน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๑ นางสาว สาวิตรี วงศ์ฝ้ัน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๒ นางสาว พัชรี ดลสา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๓ นางสาว ปทัมา นาสพัส อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๔ นางสาว จุรีพร ทองภบูาล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๕ นางสาว ปาจรีย์ วงษ์ชุ่ม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๖ นางสาว ปภสัรา เปล่ียนไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๗ นางสาว วชิราภรณ์ มากยิ่ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๘ นาย ธงชัย พิลาดิษฐ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๐๙ นาย วิทยา งามมาศ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๐ นาย พงษ์พัฒน์ นรินยา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๑ นางสาว วิภาพร อ่อนเที่ยง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๒ นางสาว นภิาพร ปญัญาเฉียบ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๓ นาย ยอดดอย จันทิหล้า เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๐๑๔ นางสาว เมตตา สารีวงค์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๕ นาง วาสนา ฉายแสง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๖ นางสาว นศิาชล หอ้งแซง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๗ นางสาว จงสรัญ เทพทินกร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๘ นางสาว ภทัรียา อนพุันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๑๙ นางสาว ปาริชาติ พิสุทธิ์รัตนาภรณ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๐ นางสาว วาสนา นามวงษา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๑ นางสาว นรูฮายาตี สาแลแม ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๒ นางสาว สาวิตรี ค าเคร่ือง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๓ นาย จักรราช จุลมาศ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๔ นางสาว ยุวดี ศิโรรัตนพาณิชย์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๕ นางสาว จีระพร แก้วอยู่ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๖ นางสาว วิภาวรรณ แสนค า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๗ นางสาว ชลลดา พิมพามา เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๘ นางสาว หงษ์นภา นอ้ยสีเหลือง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๐๒๙ นางสาว ศรีวณีย์ พิทักษ์ฉนวน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๐ นาย อภชิัย รักชน นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๑ นางสาว อัมพร พรหมณี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๒ นางสาว ปจันห์ทัย บรรดาพิมพ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๓ นางสาว ศิรินทร์ญา เดนโม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๔ นาง วิชุนี ขวัญแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๕ นางสาว จิราพร มาเพชร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๖ นางสาว อรพิน สีสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๗ นางสาว จิราภรณ์ แก้ววิชิตร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๘ นางสาว ศิริลักษณ์ พันธ์สิทธิ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๐๓๙ นาย สุริยา บบัภาเอก เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๐ นาย วีรยุทธ ปะกัง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๑ นางสาว วันวิสา ศรีสัย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๒ นางสาว อาฟีดา ดาราแม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๓ นางสาว ปราณี เกตุหอม กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๔ นาย สิงหา วงษ์เกลียวเรียน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๕ นางสาว สุจิตรา นรภาร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๖ นางสาว วรัชนนัท์ ขยัก นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๗ นางสาว ชนานชุ สังข์โกมล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๐๔๘ นางสาว วิมล อินทร์ฉลาด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๔๙ นางสาว เจนจิรา บวัเกตุ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๐ นางสาว ชุติมา สมเพ็ชร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๑ นาย อัมรินทร์ สอนโคตร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๒ นางสาว รจนา เอิมชา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๓ นาย รัญชน์ แถวโสภา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๔ นางสาว วัลลภา พลายแสง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๕ นาง วิชชุดา นรศรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๖ นางสาว ปญุญิศา ทิพย์รักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๗ นาง รสสุคนธ์ ปานสิงห์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๘ นางสาว มะลิวัลย์ ทะวงศ์ศรี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๕๙ นาย สุชาติ กัสโก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๐ นาย เชาวลิต สายจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๑ นางสาว พนดิา โม่ภา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๒ นางสาว ปทัมา พุฒซ้อน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๓ นางสาว วิมลมาศ ทองเจือเพชร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๔ นางสาว พิกุล แก้วแดง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๕ นาย ปริญญา พันธุ์บตุร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๖ นางสาว ณัฐฐาพร เจรจา เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๗ นางสาว ณัฐฐิการ์ สันทาลุนยั นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๘ นางสาว พัชริดา เหมกุล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๖๙ นางสาว รจนา ลอยมา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๐ นาย อภวิัฒน์ สังข์พุก เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๑ นาย ฉันทวิทย์ อนฤุทธิ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๒ นาย เกษมสันต์ เที่ยงผดุง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๓ นางสาว จริยา สิงหท์องลา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๔ นาย ปรเมศวร์ ศิริเสาร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๕ นางสาว อิสรีย์ สังโสภา กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๖ นาย ชัยพัฒน์ วิลาควง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๗ นางสาว จิตลัดดา คณะบตุร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๘ นาง ณัฏฐณิชา เทียมกลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๗๙ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ลีฮะห์ การียา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๐ นางสาว พนดิา วงศ์บญุ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๑ นาย อิทธิพล บญุกอบ นครศรีธรรมราช เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๐๘๒ นาง กัณธิชา บญุประเสริฐ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๓ นาย ศิริพงษ์ ภรัูพพา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๔ นาย ปริุนทร์ อินมาตย์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๕ นางสาว ฤทัยวรรณ ภูภ่โีญ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๖ นางสาว อริยาภรณ์ วุฒิศรีศิริพร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๗ นางสาว วีรญา มงคลอินทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๘ นางสาว สุภยัรัตน์ วาสุเทพ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๘๙ นางสาว ชวนพิศ พลดี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๐ นางสาว รัชดาภรณ์ พินชิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๑ นางสาว รัตติยา พละศักด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๒ นาย วินยั ประทุมแก้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๓ นางสาว สงกรานต์ นอ้ยใย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๔ นางสาว มยุรี วงค์ทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๕ นางสาว สุมิตรา พ่วงกลาง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๖ นาง อนงค์นาฏ ชื่นตา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๗ นางสาว ผุสรัตน์ บตุรโท อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๘ นางสาว ริต้า บอระเฮม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๐๙๙ นางสาว วิไลพร แถวภาพ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๐ นาย จุลดิฐ อุ่นหนองกุ่ง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๑ นางสาว ฐิติการ กล่ินจันทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๒ นางสาว เกศินี ศรีธง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๓ นาย รัฐพล ศรีวิเศษ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๔ นางสาว ณชพร เนตรประภา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๕ นาง ธนภรณ์ นลิสุข ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๖ นางสาว วิริยะ สร้อยยิ้ม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๗ นางสาว ผกาวลี ประโพธิ์ศรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๘ นางสาว สุนนัทา คูณภาค อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๐๙ นาง ดวงหทัย เรืองสุวรรณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๐ นาย ถาวร สันนา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๑ นาย ฐิติกร ปา่เขียว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๒ นางสาว ซาฟีนะห์ ปะดอ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๓ นางสาว กตัญยุตา เชาวนปรีชา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๔ นาง ทิติกรณ์ ทองดา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๕ นางสาว นภาพร ข่ายเพชร ชลบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๑๑๖ นาย ณัฐวุฒิ กองทอง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๗ นางสาว ตินรภี บญุสง่า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๘ นาย เชาวลิต นสัิยสัตย์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๑๙ นางสาว สุนสิา ค าจริง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๐ นาย พงศกร รักถึง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๑ นางสาว อัมพวัน ทั่งเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๒ นางสาว นชุฤดี หาญธงไชย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๓ นางสาว วิลาวัลย์ บญุสิมมา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๔ นางสาว พิชยา สายธนู หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๕ นาง สุดาวดี ขันตี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๖ นาง บปุผา แสงงาม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๗ นางสาว ณิชาภทัร ภคูลัง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๘ นางสาว กิตติมา ชมสนธิ์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๒๙ นางสาว วรารัตน์ บญุเพ็ง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๐ นางสาว กัญญาภทัร ธรรมเสถียร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๑ นางสาว ศิริขวัญ อ่อนเขว้า ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๒ นาย อาทิตย์ ฤาชา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๓ นางสาว ศรุดา พุกประเสริฐ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๔ นาย จารุวัฒน์ ทิพย์โพธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๕ นางสาว กาญจนี อินทรีย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๖ นางสาว กนกกาญจน์ พร้อมโกมล อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๗ นางสาว ปณิสรา ชาวเกวียน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๘ นางสาว สุนนัทา นนทเภท กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๓๙ นางสาว นงลักษณ์ หาญมานติกุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๐ นาง กฤตพร แก้วศรี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๑ นางสาว ปราณี สระทอง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๒ นาย กสิณ วุฒิสารวัฒนา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๓ นางสาว ภญิญาพัชญ์ กนกพรไพบลูย์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๔ นาง ชาทิพย์ เร่ิมด าริห์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๕ นางสาว ปทัมา ภูเ่กตุ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๖ นางสาว วัณชรี นอ้ยพงษ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๗ นางสาว ส่อฝีหย๊ะ เก็บเบญ็หมัด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๘ นางสาว กิตติยาภรณ์ พรมภกัดี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๔๙ นางสาว อรทัย อุ่นใจ นา่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๑๕๐ นางสาว วรรณกร พึ่งอุทัยศรี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๑ นางสาว อนธุิดา ไชยเชษฐ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๒ นางสาว รัชณี ไชยเพชร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๓ นางสาว ณัตตยา ศีตะโรหติ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๔ นางสาว วราภรณ์ พฤกษากร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๕ นางสาว จิราภรณ์ ชื่นใจ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๖ นางสาว ลักคนา วงค์สุข สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๗ นาย พรพล พุทธวิโร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๘ นางสาว สายพิน ชุตินทร สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๕๙ นางสาว จุรีกรานต์ ลุผานา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๐ นางสาว ตอยฮีเราะห์ อาแว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๑ นางสาว สุภาภรณ์ จันสา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๒ นางสาว ขวัญฤทัย พิมยะมาตร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๓ นางสาว กนกนภา มัน่ศักด์ิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๔ นางสาว เดือนฉาย ผ่องใส อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๕ นาย ไชยา อัมพันธ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๖ นางสาว ทยิดา กุลธนาวานชิ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๗ นางสาว อรวรรณ  หกพันนา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๘ นางสาว หทัยรัตน์ จูยิ่ง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๖๙ นางสาว ภาวิณี อัมพันธ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๐ นางสาว ดารารัตน์ วระสิงห์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๑ นาย ธัชชัย สินธพ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๒ นางสาว ซาพีย๊ะ ยาซิง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๓ นาย ปรัชญา พฤกษากร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๔ นางสาว สุภาภรณ์ ดวงวะนา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๕ นาย ไพศาล พรหมพฤกษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๖ นางสาว ศศิกานต์ จิมากรณ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๗ นาย อาทิตย์ แก้วเขียว ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๘ นางสาว มุกดา โพธิ์ศรี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๗๙ นาย สุรวิทย์ สายนาโก เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๐ นางสาว ฐิฌาญ์พัฒณ์ สังข์สกุล ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๑ นางสาว สุปราณี สุทธิสน นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๒ นางสาว สุดารัตน์ ช่างยา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๓ นางสาว อาทิตยา วันดี ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๖๑๘๔ นางสาว ชมพูนชุ เจริญพงษานนท์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๕ นางสาว พุทธา คันธศร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๖ นางสาว สุพัตรา ตู้บดุดา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๗ นาย วัชระ ชนะศรีภมูิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๘ นางสาว กนกวรรณ บญุมา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๘๙ นางสาว นชุรีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๐ นางสาว เสมอใจ บตุรอ่ า นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๑ นาย รณยุทธ หาญประชุม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๒ นาย วศโอม กัลปาลี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๓ นาย ตรีสูรย บณุยัษเฐียร ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๔ นาย วันชนะ เยียวยาสัตว์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๕ นาย ไพสันต์ิ ศรีแปง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๖ นาง สุพรรษา สีสุทะ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๗ นาย สนอง เกตุด้วง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๘ นาย กลยุทธ รจนา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๑๙๙ นางสาว สุรีรัตน์ มยุรา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๐ นางสาว อมรรัตน์ พิมพา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๑ นางสาว เสาวภาคย์ ประสารภกัด์ิ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๒ นางสาว เพ็ญประภา เพชรสอน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๓ นางสาว ญาณภา โสภารัตนากูล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๔ นางสาว สุทธินี เลพล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๕ นางสาว วิไลลักษณ์ บญุอาจ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๖ นางสาว กนกวรรณ บวัโรย ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๗ นางสาว ขนษิฐา แหวนแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๘ นางสาว ณิชากานต์ วัชโรสินธุ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๐๙ นาย ไพรทูลย์ สิงหม์ี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๐ นาย พงศกร แก้วรัตนกาญจน์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๑ นางสาว ธนติา จารัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๒ นางสาว ฐิติมา ศรพรมมาตร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๓ นางสาว นงค์นชุย์ มัน่คง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๔ นางสาว จารุณี อุ่นรุ่งโรจน์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๕ นางสาว พัชณีพร แสงแย้ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๖ นางสาว กมลวรรณ ศึกษา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๗ นาย ธงไชย ภูเ่กาะ อุตรดิตถ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๒๑๘ นางสาว พัชราวดี บญุเร่ืองลือ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๑๙ นางสาว รุ่งนภา จานแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๐ นางสาว อรอุมา ภสีูฤทธิ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๑ นาย ธนาเศรษฐ์ นธิิประภาวัฒน์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๒ นาง ดุษฎี ฉิมณรงค์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๓ นาย ศุภมิตร นงนชุ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๔ นาย สันติภาพ ไมหมาด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๕ นางสาว อรพรรณ วัจนะพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๖ นางสาว สุจิตรา ศิริการุณย์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๗ นางสาว สุกัญญา เกงขุนทด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๘ นาย วีรวัฒน์ รัตนพรหม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๒๙ นางสาว ภคนนัท์ ปารีพันธ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๐ นางสาว จารีย์ รสเจริญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๑ นางสาว ดวงทิพย์ เจียรนยัสุรรัตน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๒ นางสาว ชลธิชา ดวงกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๓ นาง สดใส นงนชุ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๔ นางสาว เพ็ญลักษณ์ ก าธรธนกาญจน์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๕ นางสาว วิไลลักษณ์ สุทธิส าฤทธิ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๖ นางสาว ยุวลักษณ์ ริวชัยภมูิ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๗ นางสาว วัลลีย์ ทองค า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๘ นางสาว จิตรา สวามิชัย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๓๙ นางสาว พิมพ์พร บงัพิมาย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๐ นางสาว มนสัวี ยันกา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๑ นางสาว กนกรัตน์ รักษาภกัดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๒ นาง อุมาพร หมืน่สรรพนา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๓ นางสาว กันตนา โตเหมือน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๔ นาย วุฒิพงษ์ ภาชนนท์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๕ นางสาว สุนษิา หงษ์ทอง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๖ นางสาว นภสัรา ฉัตรแก้วโพธิ์ทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๗ นางสาว กัญยานฐั ไชยสงค์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๘ นางสาว ศศิธร นอ้ยนลิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๔๙ นางสาว สุวลี รอดพร้อม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๐ นางสาว กัญญ์ชิสา นาคินชาติ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๑ นางสาว ศุมิชฌา วรรณวงศา ก าแพงเพชร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๒๕๒ นางสาว นนัทญา พรมสา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๓ นางสาว เกศรินทร์ วงศ์ทุมมา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๔ นางสาว เหมฤดี กลยนยี์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๕ นางสาว อุทุมพร พันธ์ตา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๖ นางสาว กัญญาพัชร รัตนโกเศศ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๗ นางสาว นฤมล พูนประชา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๘ นางสาว ศุภวรรณ แจ่มวิลัยพันธุ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๒๕๙ นางสาว พมลพร ทินก้อง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๐ นางสาว อลิษา ดวงเขียว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๑ นาย ทองใบ ไชยภกัดี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๒ นางสาว สุจิตรา ซ่อนกล่ิน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๓ นาย จักรพล ปานรัตน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๔ นางสาว สุภาพร ธีระวัฒนา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๕ นางสาว สุชาดา สุทธิสน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๖ นางสาว เสาวภา ประสารภกัด์ิ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๗ นาย พงษ์นรินทร์ จ านงค์ทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๘ นางสาว ปฐมาวดี สุขโกศล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๖๙ นางสาว วรรณนษิา ภลัิยวรรณ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๐ นางสาว สุภาภรณ์ บญุงาม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๑ นางสาว อนงค์ สีอ่อนแสง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๒ นางสาว สุปรียา ศรีเตชะ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๓ นางสาว หนึง่ฤทัย พันหลง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๔ นางสาว เขมิกา พิมล สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๕ นางสาว อุษณีย์ แสงไกร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๖ นางสาว กรรณิกา โอฬารวัฒนชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๗ นาย ด าริ แก้วดวงตา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๘ นาย เมาลิด จิตต์ประไพย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๒๗๙ นาย ยุทธนา สมพะมิตร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๐ นางสาว อัญชิษฐา แสงขาว ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๑ นาย อภวิิชญ์ เหล่าอัน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๒ นางสาว สุชาดา หา่นตระกูล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๓ นางสาว สิรินนัท์ เขียวอ่อน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๔ นางสาว มัลลิกา ในอรชร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๕ นางสาว สุวนยี์ การถาง นครราชสีมา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๒๘๖ นาง วาสนา  แจ้งอรุณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๗ นางสาว วันนาขวัญ คงด า นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๘ นาย วัชชิราวุฒิ สิงหค์ า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๘๙ นางสาว พรทิพย์ สอนก้อม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๐ นางสาว ปยิดา สุภารัตน์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๑ นาย เฉลิมชัย พรมภกัดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๒ นางสาว สุพิชญา ธงสวัสด์ิ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๓ นางสาว นษิรา แจ่มจ ารัส เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๔ นาย เสถียร สาลีงาม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๕ นางสาว สุกัญญา จ ารูญศรี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๖ นาย สมภพ คุ้มคง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๗ นางสาว สุนนัท์ บตุรดี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๘ นางสาว กมลรัตน์ บญุมาก ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๒๙๙ นางสาว วสุอรรณ กัลปาลี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๐ นางสาว เอมอร ค าดี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๑ นาย วัชรินทร์ ไพศาล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๒ นางสาว อรอุมา จันทร์นาลาว สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๓ นางสาว เบญจวรรณ แจ้งสอาด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๔ นาย วีรชาติ ดวงแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๕ นางสาว ณัชชารีย์ ก าธรชัยอนวุัฒน์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๖ นางสาว รวีพร ตันธนชัย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๗ นางสาว อรวีร์ เรืองกุลวรกิตต์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๘ นาง คนงึนจิ แสนศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๐๙ นาง รุ่งทิพย์ ร่มเย็น อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๐ นางสาว พิญญรักษ์ เบกิบาน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๑ นางสาว บษุยา อุ่นคณฑี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๒ นาย ยุคล หอ้งนครบรีุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๓ นางสาว รสิกา หมาดอี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๔ นางสาว ภทัรนนัท์ บวัเข็ม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๕ นาง ธนติิญานษิฐ์ วิจิตขากี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๖ นางสาว ศิรินนัท์ กุลดิลก สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๗ นางสาว พจมาลัย บญุเปร้ียว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๘ นางสาว ล าใย ค ากันหา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๑๙ นางสาว ปฐัมา วิชาภรณ์ นครราชสีมา เขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๖๓๒๐ นางสาว ศุภลักษณ์ พันธ์จันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๑ นางสาว จิตรา เกสพานชิ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๒ นาย วุฒิชัย ชาญธัญการ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๓ นาง ธัญชนก เพ็ชรรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๔ นางสาว เศรษฐพร บตุรวัง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๕ นาย นพฤทธิ์ สอนสา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๖ นาย พิเชษฐ์ โพธิข า ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๗ นางสาว มนชญา ตรัยศิลานนัท์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๘ นางสาว วรุณยุภา ไชยสิทธิ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๒๙ นาย สุภชาติ ตนเจริญสุข กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๐ นางสาว กมรวรรณ แนมนลิ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๑ นางสาว สุพาณี พุ่มทับทิม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๒ นาย สุกฤษฎิ์ หนมูาก พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๓ นางสาว นอิิลมี จิตรประสิทธิ์พร ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๔ นาย จีระพันธ์  ปนัสีทอง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๕ นางสาว จุฑารันต์ ศรีผุย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๖ นางสาว ศิรินนัท์  เชื้อตราพระ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๗ นางสาว ปราณี จ าใบรัก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๘ นางสาว วิลาวัณย์ เตโช สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๓๙ นางสาว พัชรีย์ ช่างยา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๐ นาง สุภาพร นะมามะกะ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๑ นางสาว ภทัรวดี นชุเสียงเพราะ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๒ นางสาว วิไลวรรณ พรายแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๓ นาย อัศวิน ภูท่อง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๔ นางสาว นธิินนัต์ กลางบรัุมย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๕ นางสาว อุษณี วันศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๖ นาง สุนดิา เจตมหนัต์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๗ นาย อารอฟัต เจ๊ะซู นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๘ นาย อัครพล บญุต้ัง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๔๙ นางสาว อนญัญา บญุรอ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๐ นางสาว ฐานติา อุบลวัตร พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๑ นาย กวินทรากรณ์ เกตุแก้ว ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๒ นาย ปรีชา  ฤาชา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๓ นางสาว สุพัตรา รู้ยืนยง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๖๓๕๔ นางสาว จตุพร รักรู้ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๕ นาย พงษ์ศักด์ิ สันโดษ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๖ นางสาว สุนสิา บญุชัยยัง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๗ นางสาว ศริญญา อินทร์เนือ่ง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๘ นางสาว นจุรินทร์ โสรัจจ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๕๙ นาย ชานนท์ ปยิะนนัท์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๐ นางสาว กรพินธุ์ ศรีวิโรจน์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๑ นางสาว มณฑิรา มณฑิราช สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๒ นาง สุภทัรา สกุลเวศย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๓ นางสาว หทัยชนก รัชนะปกิจ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๔ นาย ลักษศักด์ิ ยางสามัญ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๕ นางสาว กนกวรรณ ไชยนาพงษ์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๖ นาง รวีวรรณ มงคล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๗ นางสาว ชัชษนานนัท์ สุทธิรัตน์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๘ นางสาว ปริศนา มะลิซ้อน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๓๖๙ นางสาว น้ าทิพย์ สุดสังข์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๐ นางสาว สุนนัทา อุปชิด ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๑ นางสาว วรารัตน์ แก้วพิชัย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๒ นางสาว พัชนี พิมพไกร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๓ นางสาว สุภญิญา จันทร์มณี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๔ นางสาว ประทับจิต ขอร่ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๕ นาย ชุติพงศ์ ข าส าอางค์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๖ นางสาว เพ็ญศิริ บบัภาวัน เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๗ นางสาว ยุวธิดา พันธราช บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๘ นางสาว นภิาพร ค าวงค์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๗๙ นางสาว กิติยา โยลัย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๐ นางสาว จันทนา บญุเกิด บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๑ นางสาว นสุรา เพ็งแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๒ นางสาว หทัยา ปยิรัตนคุณากร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๓ นาย ณัฐวุฒิ ผุยพรม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๔ นางสาว วลัยนชุ อุ้มบญุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๕ นางสาว พรศิริ สายสุจริต พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๖ นางสาว เมษมาศ มีชู พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๗ นางสาว มัลลิกา เมืองไทย นครศรีธรรมราช เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๓๘๘ นางสาว จิราภรณ์ การะภกัดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๘๙ นางสาว จิตรลดา เจริญสุข พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๐ นางสาว ชวนพิศ แจ้งไพร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๑ นาย คมกฤษณ์ ค าธะณี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๒ นางสาว วารุณี ก้อนธิงาม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๓ นาย พัฒนา กลมพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๔ นางสาว กมลลักษณ์ สิงหซ์อมสิงหเ์อี่ยม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๕ นางสาว ฐิมาพร ชุมเชื้อ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๖ นางสาว มุกดา มังคะละ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๗ นาย ณัฐพงษ์ ทวีบญุ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๘ นางสาว กุศลิน คิดถูก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๓๙๙ นาย ยุทธนา มาเพขร กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๐ นางสาว กามารีเยาะ กูนงิ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๑ นางสาว สุชาดา ชังดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๒ นาย สุรศักด์ิ สมนกึ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๓ นางสาว สุรภา ปยิรัตนคุณากร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๔ นางสาว มาลัยรัตน์ รุ่งโรจน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๕ นาย ชินวัฒน์ วิลาศรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๖ นาย พิสุทธิ์ ปรีชาประภากร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๗ นางสาว กมลวรรณ บญุคิด เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๘ นางสาว ศุภสิรา เจิมจาตุผล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๐๙ นางสาว สุดใจ ทองขาว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๐ นางสาว ปยิวดี ไชยโชติ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๑ นางสาว เกศสุดา คล้ายสุบรรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๒ นางสาว คอดีหย๊ะ หมีนเส็น สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๓ นางสาว นริมล จันทร์หนู พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๔ นางสาว รัตติมา ถึงไชย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๕ นาย ยุรนนัท์ ดิเรกศิลป์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๖ นางสาว วิชิตา งามเนตร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๗ นางสาว ส าเภา การอินทร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๘ นาย สมหมาย อินภวูา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๑๙ นาง นพวรรณ บญุข้าเหลือ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๐ นางสาว พัสตาภรณ์ สวรรค์พร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๑ นางสาว นฤมล นาลอย พิจิตร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๔๒๒ นางสาว ณิณัาชาช์ คงมีสกุลรัตน์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๓ นาย ปราโมทย์ เพียรนภา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๔ นาย สุขสันต์ โพธิ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๕ นางสาว สุขุมาภรณ์ โลจรัส ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๖ นางสาว ศุภกันยา พุ่มไชยะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๗ นางสาว สุวรรณณา อนวุงษ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๘ นางสาว เรวดี จิตรีเนือ่ง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๔๒๙ นางสาว จารุณี สวี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๐ นางสาว กชกร แย้มชมภู ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๑ นางสาว ปวีณา วรแสง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๒ นาย ชารินทร์ภศั คงชุม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๓ นาย เชิดเกียรติ เมธีวุฒิสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๔ นาย มะสับรี ยามา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๕ นางสาว จันทรกานต์ ตะติยะสุเมธีสกุล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๖ นางสาว อรอุมา หนาแนน่ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๗ นางสาว อารีรัตน์ สุพิพัฒนโ์มลี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๘ นางสาว นภิาพร ลูนละวัน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๔๓๙ นาย ธนกร สมมิตร ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๐ นางสาว วรพรรณ จ าปาเทศ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๑ นางสาว วราลักษณ์ มีค า อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๒ นาย ปรัชญา พร้อมวงศ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๓ นาง ศิรกาญจน์ ภลูบศรี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๔ นางสาว ศันสนยี์ พันธ์สน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๕ นางสาว สุรัญชนา วิปลุะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๖ นางสาว เสาร์วภา อรรคฮาต เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๗ นาง เพ็ญนภา จุฑาธิปพงศ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๘ นาง พรรณอร อุ่นพิกุล มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๔๙ นางสาว ทิพยาภรณ์ ศรีลาวงษ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๐ นางสาว วราภรณ์ สดชื่น อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๑ นางสาว นลิยา ขวัญมี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๒ นาย วิษณุพร ปะสาวะนงั ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๓ นางสาว สุณัฏฐวรรณ รอดชาติ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๔ นาง ไพลิน เงินแท้ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๕ นางสาว มาซีเตาะ ดอเลาะ นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๔๕๖ นางสาว รัชดา ธัญญะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๗ นางสาว ทิพวรรณ เตวิยะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๘ นางสาว เพ็ญนภา เล็กสุก ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๕๙ นางสาว รัชยาภรณ์ ละมุนมอญ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๐ นาย เฉลิมพัฒน์ สีหะวงศ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๑ นางสาว พรพิมล กาหลง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๒ นาย ชัชวาลย์ ค าดี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๓ นางสาว มาวาตี ยะโต๊ะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๔ นางสาว ทิตวรรณ ยกล้วน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๕ นางสาว นภิาพรรณ บญุมา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๖ นางสาว ชลธิชา ข้อนอก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๗ นางสาว แววตา เอี่ยมบญุ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๘ นางสาว ภทัรียา รัตนตรัยวงศ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๖๙ นางสาว สุมินตรา บญุกาวิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๐ นางสาว ปยิวรรณ ก้องเสียง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๑ นาย กฤษฎา ภดีู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๒ นางสาว พรเพ็ญ แสงใสแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๓ นางสาว รุ่งอรุณ มูลพันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๔ นางสาว วิภาวรรณ โขนภเูขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๕ นางสาว ภทัร์นรินท์ แก้วบตุรตา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๖ นาย ภาณุพัฒน์ ตุ้มศรี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๗ นางสาว มนญัญา ศรีจ านงค์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๘ นางสาว กัลยาณี นากอก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๗๙ นาง นฤมล ยั่งยืน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๐ นาย นฐัพร สืบจิตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๑ นาย ฉัตรชัย นามวงษา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๒ นาย ชัชวาลย์ ช านาญรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๓ นางสาว ชนดิา เสตราช ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๔ นาย อัศวเดช ขวัญแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๕ นางสาว สุภาภรณ์ ไกยสิทธิ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๖ นางสาว วราพรรณ วงศ์กาฬสินธุ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๗ นางสาว ธิคณา ชูรัตน์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๘ นาย วินยั พานแสนชา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๘๙ นางสาว ปิน่รัตน์ ปญัโญใหญ่ สมุทรปราการ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๔๙๐ นางสาว นภิาพันธ์ ฐานวงค์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๑ นางสาว รัชยา จิตอารี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๒ นางสาว สุวรรณี สีทอง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๓ นางสาว สุกัญญา แก้วแถม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๔ นาย พรเทพ มูลศิริ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๕ นางสาว เพชรลดา กล้าเขตกิจ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๖ นาย เศวตนนัท์ วณิชโพธิพงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๗ นางสาว ปลูกขวัญ กิตติชาติเมธี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๘ นางสาว ยุพราช ศรีสุราช อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๔๙๙ นาย เจษฎา พิลายนต์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๐ นางสาว เปรมกมล หนคูล้าย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๑ นางสาว เตือนใจ ทองรัดแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๒ นางสาว จุฑาทิพย์ คุณสว่าง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๓ นางสาว กัณฑ์ญภรรสณ์ เยาว์ยุบล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๔ นางสาว ศิรินภา เนยีมสอาด นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๕ นางสาว อัจฉรวดี ปนุนา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๖ นางสาว วรรณนภิา ค าปนั เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๗ นางสาว รุจิรา ธัญญะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๘ นางสาว นารีรัตน ์ มาทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๐๙ นางสาว สาริณี มาปอ้ง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๐ นางสาว สุภสัสร เปยีโชติ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๑ นางสาว ชลธิชา กลมเกล้ียง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๒ นางสาว ปยิาพร หอ้งแซง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๓ นาย มานพ หงษ์พันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๔ นางสาว พิมพ์วิไล วรรณยศ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๕ นางสาว บษุบา อริยศรีวัฒนา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๖ นางสาว ปฐมาวดี ทองสุข เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๗ นางสาว ศิริประภา นกิรเถื่อน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๘ นางสาว อมรรัตน์ พฤกษะวัน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๑๙ นางสาว พัทริยา โขนภเูขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๐ นางสาว กิตติมา พวงสด พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๑ นางสาว อามีนา แซ่ล่ิม นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๒ นางสาว กรรณิกา หอมเนยีม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๓ นาย ณรงค์ ศรีนานอก นครราชสีมา เขต ๖
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๕๕๑๐๐๐๖๕๒๔ นางสาว กษมา ไพโรจน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๕ นางสาว ชญา ศิริบญุโญ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๖ นางสาว วราภรณ์ วงค์สถาน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๗ นาง พิมพกา ยอดทวี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๘ นางสาว ปยิาภรณ์ แก่นไร่ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๒๙ นางสาว น.ส จิตประไพ เสนาเนยีน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๐ นางสาว สุกัญญา โพธิเกษม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๑ นางสาว ภคนนัท์ ไชยค าหาญ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๒ นาย ชาญยุทธ จันโทริ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๓ นางสาว นติย์รดี ตาดทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๔ นาย ศรายุทธ สังข์นอ้ย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๕ นาง มัทนา จันทะปญัญา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๖ นางสาว ปิน่ฤดี เครือหงษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๗ นางสาว ชนติปรียา พีรประทาน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๘ นางสาว วิลาสินี บวัระเพ็ชร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๓๙ นาง วัชรา บรรเทิงสุข ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๐ นางสาว ณัฐพร ผลเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๑ นาง ศิริวรรณ ปนัโพธิ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๒ นางสาว อัสรีนา กาเจ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๓ นางสาว สไบพร ก าแพงแก้ว สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๔ นางสาว ธิดา ชุ่มชื่น นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๕ นางสาว ดุจมณี แสนเขื่อน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๖ นาย อุลัย ศรีสุธรรม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๗ นาง จินตนา ศรีปดัถา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๘ นางสาว อัญชลี สุใจบาล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๔๙ นางสาว อัจฉรา เหล่าสะพาน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๐ นางสาว วิมล ประหวั่น ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๑ นางสาว ปณิตา ชุมเชื้อ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๒ นางสาว สิริรัตน์ นาดอน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๓ นางสาว พัชรี สถาพรหม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๔ นางสาว ดรุณี ขันทะสา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๕ นาย นาวา หาญเชิงชัย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๖ นางสาว อรสา ส่องแสงกล้า ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๗ นางสาว ปลัินฑา ปนัต๊ะถา ล าพูน เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๕๕๘ นางสาว อมรา กิจเกียรต์ิ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๕๙ นางสาว โชติรส คงซ้าย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๐ นางสาว รพีพรรณ แก้วคง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๑ นาย ปยิะพงศ์ สินทรัพย์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๒ นางสาว ดลยา เจริญทอง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๓ นางสาว วิภา กินณรินทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๔ นางสาว ภสัรา หล้าสุวงษ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๕ นางสาว ระวีวรรณ เติมสุธา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๖ นางสาว ศรีวลักษ์ เวียงโอสถ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๗ นางสาว มัชฌิมา ลาเลิศ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๘ นางสาว นวรัตน์ รักพงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๖๙ นางสาว รัชนี บาทชารี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๐ นาย สมบรูณ์ สุมะนา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๑ นางสาว วนดิา ดวงเงิน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๒ นางสาว เสมอแข จันทะไทย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๓ นาย เดชากร สอนแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๔ นาย อนสุรณ์ แวงยางนอก เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๕ นาง เพียงเพ็ญ อรรถอนนัต์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๖ นาย เกียรติเทวาพิทักษ์ สายแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๗ นาย แสนศักด์ิ แก้วคง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๘ นาง นฤมล บตุรจันทร์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๗๙ นาง ธีรนชุ ฉิมฉลอง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๐ นางสาว ชุลีพร บวัไหล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๑ นาย เอกชัย มาเกตุ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๒ นางสาว ธนติา อมรทัศนสุข นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๓ นางสาว นรีชา คุ้มวงษ์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๔ นางสาว จุฑารัตน์ โถชัย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๕ นางสาว อรินรัตน์ ศิริสรรค์พุฒิกุล ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๖ นางสาว กชพรรณ มายะ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๗ นาย กฤษฎาการ อาสาภกัด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๘ นาง สุพัตรา มะโนวงศ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๘๙ นางสาว พันทิวา เชื้อรุ่ง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๐ นางสาว อุษาพร อาษาสร้อย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๑ นางสาว กัญญามาศ พรรณศรี สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๕๙๒ นางสาว น้ าทิพย์ เอี่ยมหนอ่ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๓ นางสาว ปยิฉัตร แสงงาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๔ นาย ธเนศ อมรทัศนสุข นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๕ นาย นนัทพล สินทา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๖ นาย พิทักษ์ สนรัมย์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๗ นางสาว สุจิตรา ดิษจ ารัส จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๘ นางสาว เพ็ญใจ วงศ์ก าแหง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๕๙๙ นางสาว พรเพ็ญ ภไูว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๐ นางสาว สายสุณี พลดง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๑ นาย สงบ ประสาน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๒ นาย สมศักด์ิ เขียวรัตน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๓ นาย อนรุิต สกุลวา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๔ นางสาว อัจฉรา นราวงษ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๕ นางสาว วิภาดา ข าประสงค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๖ นาย สุรชัย ต่วนโต เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๗ นางสาว สุดารัตน์ ตระหนี่ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๘ นาย บญุมี กระแสเทพ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๐๙ นางสาว ยุพา ทรายทอง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๐ นางสาว ลลิตา เบญจกุล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๑ นาย จตุพร เบญจกุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๒ นางสาว วรารัตน์ เณรจิ๋ว พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๓ นางสาว สุนทรีพร ละมุนมอญ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๔ นางสาว เสาวณีย์ ซ้ายหนองขาม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๕ นางสาว ศิรินภา บญุสุข อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๖ นางสาว วุฒิพร ลูกบวั อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๗ นาย กัมปนาถ บญุวงศ์ษา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๘ นางสาว กันธิชา บญุแต่ง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๖๑๙ นางสาว ศศิมาพร สร้อยกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๐ นางสาว นงลักษณ์ คุณมี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๑ นางสาว ปรางค์ณัฏฐา ผลพิกุล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๒ นางสาว ขวัญฤทัย ศรีค าวัง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๓ นางสาว อรศรี สงเคราะห์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๔ นางสาว ศรีอาภา เปรมฤทัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๕ นางสาว เลิศวิลัย ธิมา สุพรรณบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๖๒๖ นาย ธีระ กระจ่างฤทธิ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๗ นาย ธีระเดช พงศาปาน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๘ นางสาว ณภทัร เพียรเพชร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๖๒๙ นาย ฐิติพงศ์ สักลอ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๐ นาง สตรีรัตน์ พุ่มกล่อม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๑ นางสาว นฤมล แซ่ว่อง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๒ นางสาว ธาริณี พุ่มสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๓ นาย ณัฐพงษ์ บวัสวัสด์ิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๔ นางสาว ยุพเยาว์ บญุวิรัตน์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๕ นาย อิทธิพล หอเกียรติศักด์ิ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๖ นางสาว เอรินทร์ กาญจนวิวิญ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๗ นางสาว วิภารัตน์ พุทธสอน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๘ นางสาว อรอุมา รีฮุง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๓๙ นางสาว อุทุมพร ชนนูนัท์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๐ นางสาว มาลีวรรณ ปนูขุนทด เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๑ นางสาว นติยา กางถิ่น เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๒ นางสาว วิภารัตน์ วาจาจิตร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๓ นางสาว สมปอง จันทขัน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๔ นางสาว กมลชนก บญุธรรม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๕ นาย ศุภโชค โชติทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๖ นาย ทศพล วงค์ค าจันทร์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๗ นางสาว เกศรินทร์ พรมวงศ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๘ นางสาว นชุสอรา สาดีน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๔๙ นางสาว วิลาวัลย์ นนักวน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๐ นางสาว ถนดิา เนตรแสงสี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๑ นางสาว ผฎาพรรณ์ เสือแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๒ นางสาว สิริมา ตลึงผล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๓ นางสาว ธนาภรณ์ ศรีทิพย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๔ นางสาว สิรินทราพร รังษิโรตม์วโรดม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๕ นางสาว เสาวณีย์ ชัยบริุนทร์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๖ นางสาว มยุรฉัตร บญุมี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๗ นางสาว สุภทัตรา ดาพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๘ นางสาว วรีพร เวสกุล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๕๙ นาย สุนทร เชาวนณั์ฐเศวตกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๖๖๐ นางสาว ลัดดาวัลย์ นลิพันธ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๑ นาง นติิมา วิเศษ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๒ นาย วราวิชญ์ รัฐถาวร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๓ นางสาว ธัทร ทองมี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๔ นางสาว สุพัชญา อินทนาเกตุ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๕ นาย พิสุทธิ์ โชติสวัสด์ิ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๖ นาย ไชยภมูิ พรายทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๗ นาง กัญญาณัฐ ตรงกลาง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๘ นางสาว วราลักษณ์ เอาหานดั อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๖๙ นาย รัฐสิทธิ์ ศักด์ิศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๐ นางสาว เพ็ญพิสุทธิ จันทนมัฏฐะ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๑ นางสาว รจษนยี์ ดวงมาลา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๒ นาง อรุณศรี ไชยโยธา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๓ ว่าท่ี ร.ต.หญิง เนรมิต แก้วรัตนะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๔ นางสาว สุกานดา สุภษิะ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๕ นาย อนวุัติ ดวงแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๖ นางสาว นติยา บญุถึง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๗ นางสาว วรรณวิมล พูลเจริญ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๘ นางสาว ปยิะดา เนือ่งแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๗๙ นาย สนัน่ แสนสุรวาทิน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๐ นาง อัจฉราพรรณ ทินวัง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๑ นางสาว ศิราณีย์ นอ้ยเสม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๒ นางสาว อธิญาภรณ์ ชัยศิริวงษ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๓ นาย เมที มะลิ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๔ นาย นายดนพุล จ้องจันตะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๕ นาย อุดมศักด์ิ เหมทานนท์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๖ นางสาว มัชฉิมา เนือ่งพืช พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๗ นางสาว รุ่งฤทัย บญุชื่น พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๘ นางสาว พนารัตน์ ติระพงศ์ประเสริฐ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๘๙ นางสาว ปาริฉัตร บงกชเพชร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๐ นางสาว กาญจนา ฉ่ าเมืองปกัษ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๑ นางสาว ดุษฎี ทิมทองไทย สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๒ นางสาว ดลพร สาสอน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๓ นางสาว ดรรชนี ภอูุทา บงึกาฬ
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๕๕๑๐๐๐๖๖๙๔ นางสาว มัทนา ติปยานนท์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๕ นาย สุรศักด์ิ ไกรสุข บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๖ นางสาว ปยิทิพย์  บญุถึง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๗ นางสาว วาสนา เนือ่งพืช พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๘ นางสาว นภิาพร ขันทองดี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๖๙๙ นางสาว อโณทัย ทัพโพชา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๐ นาย สมเกียรติ ทองทิพย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๑ นางสาว จารุวรรณ ทองบญุมาก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๒ ว่าท่ี ร้อยตรี สุเมธ สุยะลังกา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๓ นาย พสธร ด าแสงสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๔ นางสาว พชรพร ธรรมวิญญู จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๕ นางสาว เสาวคนธ์ สวัสด์ิศรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๖ นาย จตุรนต์ เส้งอิ่ม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๗ นางสาว นศิชญา พลทะยาน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๘ นางสาว กรรณิการ์ ดาพุฒ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๐๙ นางสาว สิริกัญญา สมมาคูณ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๐ นางสาว พลับพลึง เตวี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๑ นางสาว ชนดัดา นรินยา นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๒ นาย ธนากร สายศร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๓ นางสาว ฉัตรแก้ว ธรรมจักร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๔ นาย ชนากร พองพรหม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๕ นางสาว คูณไทย แสงค า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๖ นางสาว ปาจารีย์ สิทธิมูล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๗ นางสาว อังสุดา นาอุดม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๘ นางสาว เมธาศิณีย์ ล้ิมประยูร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๑๙ นางสาว กรกนก อุตมะวงศ์วรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๐ นาย เมธี ทวีชีพ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๑ นางสาว อุไรพร พามา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๒ นาย เจษฎา กิตติภาณุกุล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๓ นาย ธีระศักด์ิ แข่งขัน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๔ นางสาว เอริศรา เทพณรงค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๕ นาย อาพันดี หวังพึ่งฉาย ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๖ นางสาว มุกดา ชะนะบญุ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๗ นาย ลิขิต ต่อมค า ล าปาง เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๗๒๘ นางสาว ดวงมณี วิลา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๒๙ นางสาว อรดี  จันทะคัด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๐ นางสาว นงนชุ ดวงประชา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๑ นางสาว ธิดารัตน์ วันแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๒ นาย พลวัฒน์ ม่วงอู่ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๓ นาย ฐิติวัฒน์ อินทรทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๔ นาย พีรพงษ์ โพธิ์เจริญ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๕ นาย โสวัฒน์ เวฬุวนารักษ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๖ นางสาว วรรณา สุขมาก สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๗ นาง กาญจนา ชูเชิด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๘ นางสาว ธนรัชฎ์ ตามบญุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๗๓๙ นาย ธราดล หตีอักษร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๐ นางสาว นอ้งทิพย์ พูนอนุ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๑ นางสาว สิรินทร์ สุวรรณรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๒ นางสาว พิชญาภา อามาตร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๓ นาย ปรินทร์ ปรึกษากร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๔ นางสาว อุมาภรณ์ ชายเกล้ียง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๕ นาย ธนากร เภสัชชะ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๖ นางสาว อัมพร ทุยบงึฉิม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๗ นางสาว วาสนา บญุชิต อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๘ นาง ศริญญา ปรึกษากร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๔๙ นางสาว อมรรัตน์ สมพันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๐ นาย อภชิน ยอดจักร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๑ นางสาว นางสาวรสริน เกณฑ์สระคู ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๒ นางสาว วรรณวิษา ขันบตุร ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๓ นางสาว ฐิติรัตน์ มณีโชติ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๔ นางสาว พิไลวรรณ คงสุวรรณสม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๕ นาย ประกาษิต อินสุวรรณ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๖ นาง จารุพัสส์ ศรีพุทโธ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๗ นางสาว พนตินาฎ ยวงศิริ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๘ นางสาว นริมล เหลาสิทธิ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๕๙ นางสาว ดวงเดือน แสงเมือง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๐ นางสาว พรศิริ ต้นทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๑ นาย พงศ์พิพัฒน์ สุปนิะ เพชรบรูณ์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๗๖๒ นางสาว อิสราภรณ์ ประทุมชัย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๓ นาย เฉลิมวุฒิ งามเกียรติขจร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๔ นางสาว สาวิตรี พิมพ์ทอง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๕ นางสาว ณัฐิยา อินยม พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๖ นางสาว วิภาดา ข าหนิต้ัง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๗ นางสาว นชุจรี ค าลือ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๘ นางสาว เกษร นาคดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๖๙ นางสาว ลักคณา ธิสานนท์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๐ นาย วัชรพงษ์ ฐิตะสาร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๑ นาย เมืองมนต์ เชษฐสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๒ นาย บดินทร์ สาลีแสง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๓ นางสาว วชิราภรณ์ แรมกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๔ นางสาว ณพิชชา ใจมูล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๕ นาย จิรภทัร ฉวี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๖ นาย วิษณุพงษ์ บรีุมาศ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๗ นางสาว ภาวินี มาสุข อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๘ นางสาว ธารารัตน์ สูปะเก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๗๙ นางสาว วิภาดา แก้วคงคา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๐ นางสาว เกษริน ฉิมเรือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๑ นางสาว กนกอร ตรีรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๒ นางสาว พุทธพร สิงหว์าปี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๓ นาย สุมิตร โขโลบวั เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๔ นาง อารยา  ดอฆอมูเซ๊ะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๕ นางสาว ปานเลขา พรหมปลัด พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๖ นางสาว อัญชลี สิงหเ์ทพ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๗ นาง วายาดัน แวเจะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๘ นาง นนัยะรัตน์ ค าวาท อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๘๙ นางสาว งามชื่น สุระสังข์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๐ นางสาว วิมล เจริญเอกวัฒนา สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๑ นางสาว ซัลมา บนิหม้าหลี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๒ นางสาว วิกานดา เอกเจริญ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๓ นางสาว พิชญ์ภสัสร เอี่ยมอรุณ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๔ นางสาว ปราณี มัน่เขตวิทย์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๕ นางสาว ชลธิชา จันทร์ดี เพชรบรูณ์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๗๙๖ นาย วัยวิทย์ บญุญา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๗ นางสาว ณัฐนนัท์ สังข์ทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๘ นาย ณัฐพงษ์ บญุเพ็ญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๗๙๙ นางสาว นาตอนงค์ กระแสบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๐ นาย วัฒนา ต่อสกุล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๑ นาย กิตติคุณ คูณสวัสด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๒ นาย ประดิษฐ์ ศรีนาพันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๓ นาย ทินกร ทรงเจริญ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๔ นางสาว วิไลลักษณ์ ศรีทา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๕ นางสาว นายาตี กือมอ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๖ นางสาว ศมน ลายเงิน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๗ นางสาว กชพรรณ ฉายแผ้ว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๘ นางสาว อุรา แสงกล้า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๐๙ นาย นาย กูนจัมุดิน หมะกาเซ็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๐ นาย อับดลมาชีต พลนุย้ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๑ นางสาว ธนาภรณ์ นครชัย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๒ นางสาว เสาวนติย์ วิงมูล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๓ นางสาว ปทัมาวดี คูณสวัสด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๔ นางสาว ซูไฮดา โสะสะ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๕ นางสาว ทัศนยี์ จินตนา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๖ นางสาว ประไพพิมพ์ พรมทา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๗ นางสาว พรทิพย์ กล่ันน้ าทิพย์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๘ นางสาว พรพิมล อยู่นดั สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๑๙ นางสาว วิภาวรรณ มุระดา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๐ นาย พัชรพงศ์ เพ็ชรยอดศรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๑ นางสาว ศิริรัตน์ ยั่งยืน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๒ นางสาว ศศิธร ศรีพิลา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๓ นางสาว ลักษณา พรมดอนกลอย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๔ นางสาว มินตรา สุวรรณชื่น สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๕ นางสาว ประทุมรัตน์ ญาติบ ารุง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๖ นาย สมชาย แสนค าปนิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๗ นาย ทัศพงษ์ สอนสมนกึ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๘ นาง จินตนา นาควิเชียร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๒๙ นางสาว รัฐญา ถานทองดี สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๖๘๓๐ นางสาว วาสนา โสภารักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๑ นาย วัชรินทร์ โรยสกุล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๒ นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยรัตน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๓ นางสาว ฎลินกาญจน์ ชูช านาญ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๔ นางสาว กัญญภคั เที่ยงธรรม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๕ นางสาว ณัฐภรณ์ ใจจิตร ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๖ นางสาว ปยิะนชุ นาไชย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๗ นาย ณัฐพล เปภกัดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๘ นาย ต่อสกุล จ าปาค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๓๙ นางสาว ชุติมา ศรีล าพัง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๐ นางสาว ดุษฎี เหลืองอ่อน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๑ นางสาว ฐิติยาภรณ์ จันดาวรรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๒ นางสาว เนตรภา วงศ์พรต กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๓ นางสาว บงกชวรรณ สายกองค า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๔ นางสาว พาดีละห์ มะเซ็ง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๕ นางสาว มณิสรา ช่อมณี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๖ นางสาว ธัญภสั แก้วยอดนลิ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๗ นางสาว สุภสัสรา ชมโฉม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๘ นางสาว สมปอง ใช้ช้าง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๔๙ นางสาว จิรวรรณ จันทร์เพ็ง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๐ นาย วิโรจน ์ จูมะโรง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๑ นางสาว สุพัตรา สาสิม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๒ นางสาว ศิริรักข์ แก้วมาพะเนา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๓ นางสาว วรรณนภิา ทองข า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๔ นางสาว อุไรพร  มงคุณ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๕ นาย ตลานนท์ เวทไธสง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๖ นาย ภมุริน ยมหา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๗ นางสาว อรุนยี์ ปะทะโก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๘ นางสาว ปาริชาติ ดินแดง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๕๙ นาย ณัฐติพงษ์ ใจจิตร ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๐ นางสาว จิราพร บญุชะวี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๑ นางสาว มัทรา โคตรหลักค า นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๒ นางสาว กัญญารัตน์ จันสูนย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๓ นางสาว ศิริทิพย์ ภมุเรศ นครศรีธรรมราช เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๖๘๖๔ นางสาว อัจฉรารักษ์ บรีุรักษ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๕ นางสาว ณฐพร อยู่เย็น เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๖ นางสาว สรัสวดี เขมะระตะ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๗ นางสาว จุฑามาศ มาตย์ผล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๘ นางสาว ยุวดี สุวรรณมณี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๘๖๙ นางสาว นนัธิญาน์ ปานนวม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๐ นาย ภวูนารถ ผิวเณร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๑ นางสาว พิกุล วนาพิทักษ์กุล กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๒ นางสาว กิจติยา ผาสุตะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๓ นางสาว รมยกร จวงจันทร์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๔ นาย อภชิาติ หงษาคร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๕ นางสาว ศศิประภา สาช านาญ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๖ นาย อัครเดช ฉายถวิล มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๗ นางสาว วิลาสินี พีระเปง็ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๘ นางสาว อ้อยทิพย์ ทางทอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๗๙ นางสาว ณัฏฐธิดา กมลทิพย์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๐ นางสาว พัชรินทร์ เสนากลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๑ นางสาว สุภานี เงินคีรี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๒ นางสาว เบญจมาภรณ์ ยามสุข เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๓ นาง ณัฐฐินนัท์ สมุทรศรี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๔ นาง ธนญัญา จูสี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๕ นาย จ ารูญ เนยีนไธสง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๖ นางสาว จุติมพันธุ์ วงศ์สวาสด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๗ นางสาว ตวงทิพย์ ภมุเรศ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๘ นาย สหมอน ประชาชิต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๘๙ นาย วุฒิวงศ์ ประดับวัน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๐ นางสาว สุพัตรา ยังศิริ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๑ นางสาว พนารัตน์ แก้วนกึ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๒ ว่าท่ีร้อยตรี หญิง ศรีประภา เจริญรักษ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๓ นาย ธนภคั ค าดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๔ นาย อานนัท์ เม้ามีศรี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๕ นางสาว นงลักษณ์  เราจาง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๖ นางสาว สุภาพร ขาวงาม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๗ นาง นนัทยา ยืนนาน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๖๘๙๘ นาย พิทักษ์ ค าเเคว่น ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๘๙๙ นางสาว มณฑลี ใจดี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๐ นาย พัฒนพงศ์ ปองไว้ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๑ นาย สุวรรณชัย สีหามาตย์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๒ นาย ปรพล ศรีดาชาติ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๓ นาย ณัฐพสิษฐ์ วงศ์ประเสริฐ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๔ นางสาว สุวรรณี ฮ่ัวจั่น เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๕ นางสาว ทิพย์นภิา แซ่อุ้ม สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๖ นางสาว ศิริพร จอมจักร์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๗ นางสาว จารุวรรณ เกตุถาวร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๘ นางสาว วันวิสา นุย้สุข ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๐๙ นางสาว ราตรี แก้วคง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๐ นางสาว น้ าทิพย์ เรืองเวชติวงษ์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๑ นางสาว อังศุมาลิน โพธิ์ถาวร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๒ นางสาว วันวิสาข์ อินทร์เอี่ยม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๓ นางสาว จุรีภรณ์ เฝดสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๔ ว่าท่ีร.ต. สุมงคล กุมภร์ี ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๕ นางสาว แพรผกา จันทะพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๖ นางสาว สุนติา นชุตาล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๗ นางสาว เกษศิณี หล่ าบตุร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๘ นางสาว อรทัย รุ่งศิลา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๑๙ นาง วิไล ศรีพุทธา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๐ นาย ปยิะพนธ์ ดวงพัฒน์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๑ นางสาว กนกพร ชูทอง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๒ นางสาว วิไลวรรณ์ เผ่าฟู พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๓ นาย จักรรัฐ บุน่วรรณา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๔ นางสาว ธนวันต์ บุน่วรรณา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๕ นางสาว ยุพาพร พัฒนกานต์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๖ นาย เกียรติศักด์ิ ประยงค์หอม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๗ นาย สมภาพ พลศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๘ นางสาว มารินทร์ นวนงาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๒๙ นาย นฐัวุฒิ มาศเกษม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๐ นาย พัทธราช นาโสก สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๑ นางสาว กาญจนา ยิ้มใหญ่ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑



- ๒๐๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๒ นางสาว สุพัตรา แสนสงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๓ นาย ปญัจรัศมิ์ ตาระกา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๔ นางสาว กรรณิการ์ โยรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๕ นางสาว น้ าฝน บญุโก ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๖ นางสาว ปนดัดา จิตธรรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๗ นางสาว เณรัญฌรา ปามุทาชาววาปี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๘ นาย ธีรพงศ์ เสือเมือง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๓๙ นางสาว นภิา หงษ์ลอย อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๐ นาย วรกานต์ ฟูแสง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๑ นางสาว พรไพริน ชัชวาลทิพย์รักษ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๒ นางสาว ณัฏฐิดา หมุนแทน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๓ นาง ประเสริฐศรี หอมตา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๔ นางสาว รุจิรา ที่รักษ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๕ นางสาว ณัฐธิกา อาคะมา นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๖ นางสาว วนารัตน์ พิจารณ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๗ นางสาว ศรัญย์รัตน ์ สังขรัตน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๘ นางสาว ลักขณา ข าสุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๔๙ นาย นติิพันธุ์ ทุ่งมีผล ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๐ นางสาว เพ็ญศรี แสงสิทธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๑ นางสาว จิราพรรณ สิงหเ์กิด จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๒ นาย ศุประชัย ใจใส ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๓ นาย วรัญญู ดอนเหนอื บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๔ นางสาว มัสตูรา ยา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๕ นาย สมยศ ใจกว้าง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๖ นางสาว ปดิวรดา อิ่มทรัพย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๗ นางสาว อัญชลี สุวรรณเพชร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๘ นาย สุวีเรศ โพธิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๕๙ นางสาว ทิวาพร แสนหล้า ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๐ นางสาว ปาลประภา ใหลเจริญ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๑ นาย คธาวุฒิ โทบดุดี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๒ นางสาว ปทุมพร ณ นา่น นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๓ นางสาว อโนทัย เพชรด า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๔ นางสาว ภาวินี บญุจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๕ นางสาว วาสิฐี ไหลธรรมนญู กาญจนบรีุ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๖๙๖๖ นางสาว ชลธิชา กวยทิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๗ นางสาว แจ่มใส ผาใต้ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๘ นาย นพพล ละค าลือ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๖๙ นาย ชาญวิทย์ ลิมปป์ยิพันธ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๐ นางสาว เมสิณี ชะนะชมภู เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๑ นางสาว อติรัตน์ ภริูคุปต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๒ นาย ทวีศักด์ิ แหลมคม ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๓ นางสาว สิทธิพร มูลฟย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๔ นางสาว ผาณิตา ต้ังนามประเสริฐ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๕ นางสาว วารุณี เมธวิริยศักด์ิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๖ นางสาว สุชาวดี โพดรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๗ นาง ระวีวรรณ สอนอาจ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๘ นางสาว ดรุณี ทุมมาร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๙๗๙ ว่าท่ีร้อยตรี วัชรินทร์ ปนิตา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๐ นาย สิรภพ หาญเสมอ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๑ ว่าท่ีร.ต.หญิง สายฝน ช านาญเรียน ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๒ นางสาว ชนญัชิดา เก้าล้ิม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๓ นางสาว นพพร แซ่ปกั ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๔ นาย ธนกิ วงศ์ชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๕ นาย พลรบ เตจ๊ะสิงห์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๖ นางสาว วริศรา ทิพย์พาวัลย์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๗ นาง พนดิา ภูท่อง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๘ นางสาว ปรีดาภรณ์ นพิล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๘๙ นางสาว ปณัณพร พวงสมบติั นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๐ นางสาว ปวีณ์สุดา นภุาพ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๑ นาย ปญัญาพล พรมสีดา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๒ นาย กฤษดา สารเหล่าโพธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๓ นางสาว พรรณิภา วงศ์จ าเริญ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๔ นางสาว ฐิตาภรณ์ ชัยรัง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๕ นาง ปริญารัตน์ ที่รักษ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๖ นางสาว กรกาญจน์ คงต่อ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๗ นางสาว นติติญา แสนสุด สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๘ นางสาว นรินทร์ธรณ ศรีวิเศษ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๖๙๙๙ นางสาว ปรวีร์ วรรณสาร เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๐๐๐ นางสาว ขวัญตา อินทองแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๑ นางสาว ปวริศา กุลพิมล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๒ นางสาว กิตติยา เดชทัพ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๓ นาย ธนาวุฒิ ศรีเหลา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๔ นางสาว กนกนพรรศ แพงไตร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๕ นางสาว วิลาวรรณ คงกระจ่าง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๖ นาย บริวัฒน์ โพธิ์ทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๗ นาย ฤทธานภุาพ แก่นสาร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๘ นาง ปาณิสรา สมาน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๐๙ นาย ปญัญา วงศ์กาปนิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๐ นางสาว โซฟียะห์ มะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๑ นาย อรรถชาติ วัฒนสุข บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๒ นาย ภมูินทร์ ราชบรีุ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๓ นางสาว กนษิฐา โพนกระโทก นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๔ นาย เก่ง ศรีวราสกุล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๕ นาย เฉลิมเกียรติ โทนชาติ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๖ นางสาว ชัชฎา จันทร์เมือง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๗ นางสาว บญุจันทร์ มูลดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๘ นางสาว นภิาวรรณ์ ขุนขาว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๑๙ นางสาว สุนนัทา สิทธิมานะชัย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๐ นางสาว สุภาพร ศรีสุวรรณ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๑ นาย กฤษณ์ธนพันธ์ จันทเขตร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๒ นางสาว รติกาญจน์ เค็งสม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๓ นางสาว ศิริรัตน์ รักญาติ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๔ นาย สรัญญู นะราชา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๕ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วรรณิภา เปีย่มดี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๖ นาง กมลชนก มีไชย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๗ นางสาว บษุยมาศ ทองดี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๘ นางสาว ประกายแก้ว เพ่งหากิจ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๒๙ นาย ฐาปกรณ์ อาวุธ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๐ นางสาว สุภาวดี สมนกึ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๑ นาง จิราพร  ทนโุวหาร เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๒ นางสาว อรนดิ ตระกูลชัยชนะ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๓ นาง ทิพวรรณ์ วิศว์วิสุทธิ์ พิจิตร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๐๓๔ นาย สุทธิชัย เพียสุพรรณ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๕ นาย ซุกรี โต๊ะกาจิ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๖ นางสาว ศราวดี ขาวแก้ว อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๗ นาย พัฒณพงศ์ ศรีกลับ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๘ นาย พงศ์อิสรา ศรีกลับ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๓๙ นางสาว สุกัญญา สิงหเ์กิด ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๐ นาย เกษมสันต์ พลนาค นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๑ นาย พลสินธุ์ วงษ์วิลา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๒ นาย ฐิติไชย ศรีผ่าน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๓ นางสาว วิลาวรรณ คงบวั พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๔ นางสาว รตินนัท์ เมฆฉาย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๕ นางสาว เนาวรัตน์ พันธมิตร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๖ นางสาว ปาริชาต นยิมพงษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๗ นางสาว รุจิรา แก้วพินจิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๘ ว่าท่ีร้อยตรี ปริวัตร เทพิน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๔๙ นางสาว วัชรินทร์ มะลิมาตย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๐ นาย วุฒิไกร จริโยทัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๑ นางสาว วรนวลศรี โพธิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๒ นางสาว ลัดดาวัลย์ สว่างภกัด์ิ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๓ นางสาว ชไมพร ชินวงศ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๔ นางสาว จีรวรรณ สุขสอนนาน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๕ นาง อมร ไชยแสงศรี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๖ นางสาว อมรรัตน์ โสรเนตร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๗ นางสาว ปรารถนา สังขรัตน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๘ นาง นชิานนัท์ ขุนนอ้ย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๐๕๙ นางสาว ปยิะฉัตร ถือค า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๐ นางสาว พศุตมา ผดุงหา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๑ นาย สมพล ไพมณี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๒ นาย นายอิทธิกร กรมละลึก สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๓ นาย บญุทอง ทองสุขรุจี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๔ นางสาว ปาจรีย์ โคตรแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๕ นางสาว วิจิตรา เสาสมทบ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๖ นางสาว สุภาพร จรจรัญ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๗ นางสาว ไดอานา่ ไพรเลียง ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๗๐๖๘ นาย ธราธร ณ นคร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๖๙ นางสาว สิริสุดา ประคองพวก ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๐ นางสาว วรรณภา เขื่อนหมัน่ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๑ นางสาว รัศมีรุ้ง รินสาย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๒ นาง อรอนงค์ จันทะวงค์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๓ นาย สมพงษ์ ปานเนาว์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๔ นางสาว สุพรรณี ตามบญุ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๕ นาย ปรัชญา กาญจนวณิชย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๖ นางสาว ปาณิสรา พูลสุข อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๗ นางสาว ปาริชาต เจริญสินธุ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๘ นางสาว บษุรินทร์ หลวงประสาร กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๗๙ นางสาว รัชนกีร จันทร์เปล่ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๐ นาย พรชัย บวัพันธ์โพน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๑ นางสาว สุทิศา วิริยะนมิิตร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๒ นางสาว นศิารัตน์ เรืองสกุล ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๓ นางสาว จารุวรรณ กันนกิา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๔ นางสาว อรวรรณ ปอ้งขันธ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๕ นางสาว วรรณิสา จีปน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๖ นาย วรชยุต ยิ่งนาม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๗ นางสาว อมาวศรี บวัซ้อน กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๘ นางสาว เกศริน เข็มเจริญ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๘๙ นางสาว จารุวรรณ แสวงดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๐ นางสาว ศิริพร แว่นศิลา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๑ นางสาว นภิาดา แสวง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๒ นาย กสิณ กุลเจียง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๓ นาย เกียรติคุณ มีทอง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๔ นางสาว ปลิตา ตองกิ่งแดง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๕ นาย พิทยา ธนะพัฒน์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๖ นางสาว อรพรรณ มากสุริวงษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๗ นาย สิทธิชัย โคตรบรีุ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๘ นางสาว กมลพร เพี้ยบญุมาก ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๐๙๙ นางสาว สุนษิา บญุพิมพ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๐ นางสาว สุกัญญา เหง่าแก้ว ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๑ นาย ชานนท์ เยี่ยงสกุลไพศาล อุบลราชธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๑๐๒ นางสาว วนดิา สุนทร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๓ นาย นสิสรณ์ ศรีประเสริฐ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๔ นางสาว โศรยา ชัยมุงคุณ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๕ นางสาว พจมาน สุทธิปญัโญ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๖ อส.ทพ.หญิง ราศี พิมพ์สวัสด์ิ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๗ นางสาว ภควรรณ กะมุทรา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๘ นางสาว ขนษิฐา แสนเขื่อน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๐๙ นางสาว ฐิติชญาน์ คุณมีสุขไพศาล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๐ นางสาว สุพรรษา ใจฟู เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๑ นางสาว นนัทิกา เมืองบวัผัน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๒ นางสาว ศิริวรรณ เพชรอุแท สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๓ นางสาว เกศริน ปกุค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๔ นางสาว พจมาน สว่างวงษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๕ นางสาว กานต์สิรี วัดจัง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๖ นาง ไซนะ หนกหลัง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๗ นางสาว สุรีรัตน์ มีศรีสวัสด์ิ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๘ นางสาว ศิริพร บญุญชัยศิลป์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๑๙ นางสาว อรทัย อรรคบตุร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๐ นางสาว นนัทนา มีส้ม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๑ นางสาว ชนญัญา แช่มช้อย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๒ นางสาว สุปราณี เผ่าพงศ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๓ นางสาว เพลินพิศ เที่ยงมัน่ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๔ นางสาว พรพิมล อินแก้วเครือ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๕ นาย อภชิาติ อินมะกอก ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๖ นาง พิชามญชุ์ บญุเทพ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๗ นาย กฤษฎา การพงษ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๘ นางสาว พรรณิภา สถาวร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๑๒๙ นาย ศิวาทร จุฬพันธ์ทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๐ นาย ชัชวาล วงศ์ชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๑ นางสาว อุทัยวรรณ เบา้ทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๒ นางสาว นงลักษณ์ บญุกระจ่าง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๓ นางสาว วิไลวรรณ พิลา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๔ นาย ศักด์ิสลิล  คาดค าฟู แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๕ นางสาว ศิริวรรณ ญาณศิริ อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๗๑๓๖ นางสาว ชุษณะ คุณาจันทร์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๗ นางสาว ศิริมนสั ศรีทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๘ นางสาว สุกัญญา อุยถาวรยิ่ง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๓๙ นางสาว ปทัมา ปชัชา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๐ นาย สุรินทร์ เงินยอดรัก นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๑ นางสาว จันทร์เพ็ญ แก้วกัญญา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๒ นางสาว อรพรรณ แก้วคูนอก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๓ นางสาว พัชราภรณ์ พันธุ์ชาลี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๔ นางสาว ณัฐวิริณ ช้างนิม่ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๕ นาย สมโภชน์ องค์เฉลิมเกียรติ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๖ นาย อนวุัฒน์ มานะวงศ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๗ นาย ธราดล กุลลา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๘ นางสาว ธนวรรณ ผิวขาว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๔๙ นางสาว นงลักษณ์ สนนา นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๐ นางสาว อ าภาพร ทองค า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๑ นาง สุพัศษา จันประทักษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๒ นางสาว ธนพร ราชลี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๓ นาย เอกลักษณ์ สุขมา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๔ นางสาว นนัทนา พลากร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๕ นางสาว จุไรรัตน์ ไชยศรีษะ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๖ นาย สรวีย์ ทุมวัน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๗ นางสาว อ าไพ ทุนกาศ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๘ นาย ธนวัฒน์ ทิพวัฒน์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๑๕๙ นาย วรยศ คุ้มตะบตุร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๐ นางสาว กอบกุล เชียงหนุน้ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๑ นางสาว กมลวรรณ ส าเภาแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๒ นางสาว จันทรา สาบาล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๓ นางสาว ศิริขวัญ สุวรรณะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๔ นาย วีรศักด์ิ คูณทอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๕ นางสาว ศิรินนัต ศิริหตัถกิจ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๖ นางสาว สุวลัชนนัท์ นอ้ยวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๗ นางสาว วรนชุ มหาพรม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๘ นาย นายอภนินัท์ กอสูงเนนิ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๖๙ นาง วราลี เพ็งบญุ อุดรธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๑๗๐ นางสาว ขนษิฐา วิชิต สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๑ นาย ชนะพล สุขสาร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๒ นางสาว หนึง่ฤทัย ร่ืนเวช พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๓ นาง วิไล รัตนเชิดฉาย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๔ นางสาว วิลาวัลย์ ธรรมธร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๕ พันจ่าเอก พัฒนะพงศ์ นภาโชติ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๖ นางสาว ทิพวรรณ ประดิษฐ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๗ นางสาว กนก บญุข า กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๘ นางสาว ปยินชุ ต้ังใจ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๗๙ นาย ปรีชา ทองประจง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๐ นางสาว จงกล บวัแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๑ นางสาว สุพิชชา บตุรวงษ์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๒ นาง ดารณี นนัทะทอง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๓ นางสาว จริยา ใสนวน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๔ นางสาว มลิวัลย์ มาลาศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๕ นางสาว ประภสัสร อินทรวิศิษฏ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๖ นางสาว อุษณีย์ บญุฤทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๗ นาย นายณัฐศิลป์ ศักด์ิศรี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๘ ว่าท่ี ร้อยตรี ณัฐพงศ์ คล้ายสุวรรณ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๘๙ นางสาว อัญชลี ลันถา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๐ นางสาว สะไบแพร ดอกพรม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๑ นาง นชุรีย์ ไชยวงศ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๒ นางสาว อาทิวราห์ ไกรรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๓ นางสาว อภริดี เที่ยงนอ้ย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๔ นางสาว กิ่งแก้ว อาจโนนเปลือย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๕ นาย อธิพงษ์ สุวรรณศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๖ นาย สราวุธ ค าสิม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๗ นางสาว ศิรินนัท์ ไชยพะยวน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๘ นางสาว เรณู กันทะเนตร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๑๙๙ นางสาว วิภาวดี บญุศรีรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๐ นางสาว สุรัญญา ธรรมลังกา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๑ นางสาว เบญญรัศมิ์ สิริวาสิกรังษี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๒ นางสาว ปณิฐชา ยิ่งเปยีง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๓ นางสาว นรินทร กุณวงศ์ เลย เขต ๒



- ๒๑๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๔ นาง นริมน โสภาพ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๕ นางสาว นพมาศ เส็งเมือง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๖ นางสาว สุทิน ทรงจิตร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๗ นางสาว ศุภกิา ธรรมสอน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๘ นางสาว พรพรรณ กล่ันสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๐๙ นางสาว ฤทัยรัตน์ วิเศษศักด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๐ นางสาว คนงึนจิ ภมูิโคกรักษ์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๑ นางสาว บศุรินทร์ ทองศรีอ้น อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๒ นางสาว นรินทร์พร อาจแก้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๓ นางสาว กิตติยา เชื้อนายหนาน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๔ นางสาว ศิริลักษณ์ อรัญมิตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๕ นางสาว สุมาลี ชนะราช ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๖ นาง ยามานี ปาละวัล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๗ นาย ชุมพล บญุชัยวงค์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๘ นาย เอกลักษณ์ ภขูาว อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๑๙ นาง ศิริพร ปริุนทราภบิาล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๐ นางสาว ลดาวัลย์ เกษีสังข์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๑ นางสาว ณิชา ใจชาญ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๒ นางสาว มณฑิรา จงสุพรรณพงศ์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๓ นางสาว อชิรญา สุทธิโชติ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๔ นางสาว ภทัรภร ทานาโชติ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๕ นางสาว ยุรี สาเหล็ม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๖ นางสาว ปนดัดา อาเทศ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๗ นางสาว พรทิพย์ สุวรรณ์ทวีกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๘ นางสาว นติยา จันทร์ภู่ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๒๙ นางสาว จิรัฐิติกาล มามะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๐ นาย ธนู ทองนาค ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๑ นาย วิทยา ชูไพบลูย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๒ นางสาว บษุบา บริคุต อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๓ นางสาว สุรีย์ภรณ์ ค าแดง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๔ นาย วีรวัฒน์ ปญัญาศรี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๕ นางสาว อรุณรัตน์ สามหมอ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๖ นาย ศิขรินทร์ โชติจันทร์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๗ นางสาว จิรภา พิมสุคะ ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๗๒๓๘ นางสาว เนรัญชลา โปธาค า ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๓๙ นาง วริษา เดือนใหม่ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๐ ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุรีย์วัล ไชยภกัดี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๑ นางสาว ศรัญญา กิ่งค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๒ นาย กนก ดอนเงิน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๓ นางสาว ทัศวรรณ เย็นเสมอ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๔ นางสาว ปยิะดา เที่ยงนอ้ย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๕ นางสาว อารีนี แวดือรามัน ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๖ นาย ศิวะ พลโรม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๗ นางสาว ภชาพร เกล็ดนิม่ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๘ นางสาว นภาพร  วงษ์ปล่ัง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๔๙ นางสาว อัญชณา กิจคณะ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๐ นางสาว วันดี ศรีบวัหลวง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๑ นาย เทอดพงษ์ การปลูก บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๒ นาย ธราธิป วิศัลย์พิทยากร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๓ นางสาว เกศิณี ภาคมฤกษ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๔ นางสาว ประภสัสรณ์ แก้วปัน๋ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๕ นางสาว กุลธนนัท์ อยู่สงค์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๖ นางสาว ภณิชชา เนือ่งขันตี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๗ นางสาว จิราภรณ์ สุจดา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๘ นาย อภชิาติ ผู้มีสัตย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๕๙ นาง อุดมลักษณ์  ฟ้าหยาด บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๐ นางสาว มนสัวี  รุ่งวัฒนา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๑ นางสาว ศันสนยี์ อภบิาลศรี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๒ นาย พิชัย แซ่เจว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๓ นางสาว สิรินนัท์ หนองช้าง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๔ นางสาว อมรรัตน์ ปดัชาเขียว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๕ นางสาว เสาวภา ช่อมณี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๖ นางสาว พัชราวดี กะวิกุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๗ นางสาว มาริสา โทสวนจิตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๘ นางสาว ณัฐฐาพร ท่อกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๖๙ นางสาว จีรภา โปชะฎา นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๐ นาง วิลัยวรรณ มาวัน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๑ นางสาว มยุเรศ พรสวัสด์ิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๗๒๗๒ นางสาว จิราภรณ์ สัพโส สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๓ นาง ฐิติพร ดอนเงิน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๔ นางสาว อารีย์ยาภา เชี่ยวกสิกร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๕ นางสาว สมหมาย เขียวนอ้ย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๖ นางสาว นฤภร นวลเสนห่์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๗ นางสาว นภิาพร วิเศษศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๘ นางสาว วรัชญาน์ ไชยจะโปะ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๗๙ นางสาว กรชวัล เมืองลอง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๐ นาย ชัยวัฒน์ สงแทน นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๑ นาย ธนา บตุรแขก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๒ นางสาว ศิริกาญจน์ โพนสงคราม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๓ ว่าท่ี รต.หญิง ภควรินทร์ แก้วสีนวน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๔ นางสาว วารุณี ชมชื่นดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๕ นางสาว เกศิณี ซาพะวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๖ นาย กุลวัสส์ บญุผูก อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๗ นางสาว พรเพ็ญ ทศภชูัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๘ นางสาว อัศนยี์ รัตนพลที หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๘๙ นางสาว สุนนัทา มาเมืองปกั นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๐ นางสาว ภารดี ยันตะพันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๑ นาง หนเูพียร เชื้อพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๒ นาย ธีรวุฒิ ตังเจริญวัฒนา นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๓ นางสาว วสุณีย์ สารรัตน์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๔ นางสาว รชตวัน จ าปาทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๕ นางสาว สนฎิา วงศ์สุริยามาศ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๖ นาย นติิภมูิ ผลเรือง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๗ นางสาว กชภทั พวงเขียว นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๘ นางสาว ปนสัยา อยู่สงค์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๒๙๙ นางสาว พัทธนนัท์ นสิกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๐ นาย นายเกรียงไกร บญุแก้วฟ้า ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๑ นางสาว วรทัย นามวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๒ นางสาว สุวรรณกาญจน์ อักษรการ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๓ นางสาว มัลลิกา ใจแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๔ นางสาว เบญจวรรณ ลาภรัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๕ นาง ฐิตาภรณ์ ดงใต้ หนองคาย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๓๐๖ นาย ธีระยุทธ พวงมาลี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๗ นางสาว สุมาลี อารีย์รักษ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๘ นางสาว จุฬาพร พลนโิคตร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๐๙ นาย เอกมนตรี อินทร์นอ้ม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๐ นางสาว ลัดดาวัลย์ ประทีปะจิตติ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๑ นางสาว อรชา ศิริวิชัย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๒ นาย กุญช์พิสิฎฐ์ สิทธินธีนโชค ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๓ นางสาว วิภารัตน์ กุลที อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๔ นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๕ นางสาว ละออง สอแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๖ นางสาว รุ่งทิวา บง้พรม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๗ นาย ศุภกิจ ค าดี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๘ นางสาว ณฐมน หลวงเปง็ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๓๑๙ นางสาว ณัชนนัค์ ไชยผง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๐ นางสาว บงัอร บรรลือทรัพย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๑ นาย สุริยา รัตนะ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๒ นางสาว สุภทัรา กอแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๓ นางสาว นริดาพร มารินทร์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๔ นางสาว เจนจิรา ชัยค าดี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๕ นางสาว กาญจนาณัฐ หุน่โพธิ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๖ นางสาว พวงผกา พรมชาติ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๗ นางสาว สิริณัฏฐ์ อภกิิจเจริญกุล อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๘ นาย เอกธวัฒน์ ตันติธนวัจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๓๒๙ นางสาว สินนีาฏ ลวดทรง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๐ นางสาว รัชฎาวรรณ รสหอม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๑ นางสาว ศริญญาภรณ์ ภมูิสูง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๒ นาย ศรุต ภทัรไพบลูย์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๓ นาย นฤดล คงทน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๔ นางสาว ชนญัญา ทองสุข ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๕ นางสาว นภิาพร พงษ์ประเทศ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๖ นางสาว กรรณิการ์ กล้ิงรัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๗ นาย ซาการียา ดอเลาะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๘ นาย เทพนวิัติ วิชัยวัฒนา นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๗๓๓๙ นางสาว ภรณ์ทิพย์ มิตรมาตย์ ชัยภมูิ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๓๔๐ นาย ดนยัพงษ์ เสมอใจ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๑ นาย ณัฐพงษ์ ปานหมีน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๒ นางสาว บวัพันธ์ อ่อนแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๓ นางสาว บษุณี ศรีปยิะพันธุ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๔ นางสาว คอรีเย๊าะ คงศรีวีรพันธ์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๕ นาย เสกสรรค์ สายอ่อน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๖ นางสาว กุลภรณ์ อินทร์เชื้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๗ นางสาว วราวรรณ ปรีดาพันธุ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๘ นาย วิชิต เอียงอ่อน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๔๙ นาย อับดุลเลาะ กูนงิ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๐ นาย ด ารงศักด์ิ บญุพันธ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๑ นาย ณัฐรงค์ สิงหพ์ร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๒ นาย ณรงค์ศักด์ิ ทัดศรี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๓ นางสาว ยลดา ทวีชาติ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๔ นางสาว วรินทร์กุล ชัยหรัิญพจน์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๕ นางสาว ลัดดาวัลย์ โชติรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๖ นางสาว นศุรา บตุะเขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๗ นางสาว นางสาวธีราพร โกติรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๘ นางสาว สุคนธรัตน์ ภดูอนนาง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๕๙ นางสาว ธนญัญาณ์ ปติิวัฒนส์มบติั สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๐ นางสาว ณัฐญาภา สิทธิชัย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๑ นาง ซารีหมะ แลบา ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๒ นางสาว อรณี เนยีมหอม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๓ นางสาว อรวรรณ วงค์ศรี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๔ นางสาว นงลักษณ์ ค าแผง สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๕ นาย ธนนิวัฒน์ สีค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๖ นาย วีรยุทธ เสาแก่น นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๗ นางสาว โชติมา ศรีชัยชิต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๘ นางสาว ธิดารัตน์ หมวกสกุล นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๖๙ นางสาว ขนษิฐา นานอน สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๐ นางสาว สุกัญญา สามสอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๑ นาย นพชัย ศักดาศรี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๒ นาง ยุพิน มานนัตพงศ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๓ นางสาว ศศิธร จันทร์ส่งแสง ตรัง เขต ๒



- ๒๑๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๔ นางสาว มูรนี เจ๊ะแว ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๕ นางสาว นางสาวจิรพรรณ มากวงษ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๖ นางสาว ยุพิน บวัตัน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๗ นาย อดิศรแ แสนโคตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๘ นาย สุทธิพงษ์ สนสุวรรณ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๗๙ นางสาว สุดาวรรณ ค าประวัติ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๐ นางสาว มัตษิตา บญุสุข บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๑ นางสาว ฉวีวรรณ แสนทวีสุข นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๒ นางสาว วันเพ็ญ หวังรายกลาง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๓ นาย ธชวรรธ พืชมงคล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๔ นางสาว นวลทิพย์ ภูจ่ามรี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๕ นางสาว ศศิกัญญา โคตรไกรสร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๖ นาย ณัฐพงค์ สีสมุทร์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๗ นางสาว ศิริขวัญ ภริมย์กิจ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๘ นางสาว นชุนารถ ทองเงิน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๘๙ นางสาว ดุษฎี สีโยธะ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๐ นางสาว ปยิธิดา โคกโพธิ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๑ นางสาว ชนาทิพย์ พยุงวัฒนา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๒ นาง สุพรรณพา ขันตีชู ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๓ นางสาว ทิวทัศน์ แก้วบงัเกิด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๔ นาง ญาณิศา ประเสริฐสุข เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๕ นาง ราตรี นศิเรต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๖ นาย ศรัณยู กันทะมัง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๗ นางสาว จิราพรรณ รมณารักษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๘ นางสาว พิมพ์พร แตงอ่อน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๓๙๙ นาง รุ่งนภา สิงหพ์ร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๐ นางสาว นริศรา ประเสริฐสิทธิ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๑ นางสาว รัตติยา โสมาบตุร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๒ นางสาว กุลธิดา แตงอ่อน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๓ นางสาว นจุรีย์ นุน่แก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๔ นาย ธิติ อยู่สมบรูณ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๕ นาย สุทธิคุณ วิริยะกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๖ นางสาว พนติา ชูคง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๗ นางสาว ศิริลักษณ์ วิชัย พะเยา เขต ๒



- ๒๑๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๘ นางสาว สุปราณี แข็งกสิกิจ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๐๙ นาย ท านุ ร้อยกรอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๐ นางสาว สาลีนา สีหมะ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๑ นางสาว อรวรรณ รัตนโชติ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๒ นางสาว จุฑารัตน์ สร้อยกุดเรือ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๓ นาย เมธี วงศ์ค า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๔ นางสาว ชลธิชา สุวรรณ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๕ นางสาว สายยนต์ ค านนิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๖ นางสาว ดวงพร ใยเจริญ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๗ นาย แวฟาดิล แวตี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๘ นางสาว พัทธิรา ครองราษฎร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๔๑๙ นางสาว พิชญาภรณ์ อภสิิทธิเนตร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๐ นางสาว โญธนฎั สุจิตโต สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๑ นางสาว ฉัตรอุมา ปรีดาพันธุ์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๒ นางสาว อุทุมพร เพชรแดง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๓ นาง รุจิรา หาระมี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๔ นางสาว ชุติมา ภูป่ระสงค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๕ นาย อาทิตย์ ตาสาย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๖ นาย จิรเดช หาระมี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๗ นาย อนชุา สาแก้ว สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๘ นาง กัลยา รอดทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๒๙ นางสาว ยุวดี เพชรเล่ือน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๐ นาย เจษฎาพร สิทธิเชนทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๑ นาย อภชิาติ อังคะสี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๒ นางสาว สกลวรรณ ค านนิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๓ นางสาว นลินี ไชยวิโน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๔ นางสาว กันธิมา สิทธิชัย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๕ นางสาว รัชนวีรรณ ศรัทธาคลัง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๖ นางสาว นติิมา โดยศรีเอี่ยม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๗ นางสาว พัชรา จันทร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๘ นางสาว อลีลักษณ์  เพ็ชนอก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๓๙ นางสาว ทิฆมัพร สัตตัง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๐ นางสาว นฤมล พันธ์แตง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๑ นางสาว อ าไพ ไพศาลธารา แม่ฮ่องสอน เขต ๒



- ๒๒๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๒ นาย ศุภชัย กองกะมุด ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๓ นางสาว ศิริกาญจน์ ฤทธิ์มนตรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๔ นางสาว สุพัตรา กันยาประสิทธิ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๕ นางสาว สิริพรรณ สังข์พิชัย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๖ นาย วรวุฒิ อภโิชติธรากุล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๗ นางสาว พัชรินทร์ พันธ์ภมูี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๘ นางสาว อัลวานี นทิอง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๔๙ นาย มนตรี ภจู าปา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๐ นางสาว สุภาวดี สาตรจีนพงษ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๑ นาง สุนดิา สอนค าหาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๒ นางสาว อรนวล รุจิกล่ิน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๓ นางสาว รภชัตา  รัฐสมุทร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๔ นาย ฉัตรชัย พุ่มพันธ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๕ นางสาว กัญญา แสงพิทักษ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๖ นางสาว นางสาวประณิธิ ภผิูวผา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๗ นางสาว วาสนา นนทธรรม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๘ นางสาว ชุติกาญจน์ สุวรรณัง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๔๕๙ นาย สุวิศิษฏ์ วิทยาวัฒนกิจ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๐ นางสาว นชุจรี หมูม่าก ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๑ นางสาว จริญญา ศรีสองเมือง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๒ นางสาว สุรดา นครพัฒน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๓ นางสาว วลัยลักษณ์ หอกค า สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๔ นาง จุฬาลักษณ์ หล้าอ าพันธ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๕ นางสาว หทัยรัตน ์ แสนดี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๖ นาย สมบรูณ์ บวัง้ิวใหญ่ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๗ นางสาว สุรีรัตน์ โหมดเจริญ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๘ นางสาว ณัฏฐณิชา ฉ่ าแจ่ม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๖๙ จ่าอากาศโท นธิิพงศ์ วรรณประเวศ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๐ นาง จิราพร ศรไชย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๑ นางสาว ดวงภรณ์ ชาพล นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๒ นางสาว ไพลิน อ่อนแสง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๓ นาย ธนาวินท์ พรมมา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๔ นางสาว ปารวี ชาญศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๕ นางสาว นงลักษณ์ เอี่ยมรอด อุทัยธาน ีเขต ๒



- ๒๒๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๖ นางสาว สุรางค์กูล โคตรสงคราม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๗ นางสาว สุมาลี มากข า พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๘ นางสาว จุฑารัตน์ วีระสกุล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๗๙ นาย กวินทร์วิทย์ แสนดี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๐ นาย กฤษณพล เหนีย่วบปุผา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๑ นางสาว พรทิพย์ ใจจิตร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๒ นางสาว รัตนาภรณ์ อินทโชติ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๓ นางสาว ณัฏฐพัชร์ โสดธิสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๔ นางสาว เนตรชนก ทองมาก ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๕ นางสาว นภาพร เพ็ญแจ้ง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๖ นาย ปฏพิันธ์ เขียวปอ้ม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๗ นางสาว วันทนา จันทร์สง่า เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๘ นางสาว อรัญญา วัดจัง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๔๘๙ นาง ปาริชาติ ด านาดี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๐ นาย ภมูินทร์ มัดถารักษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๑ นางสาว กานดาวดี สู่บญุ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๒ นางสาว อรอุมา ทองแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๓ นางสาว ลัดดา นอ้ยอามาตย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๔ นาย วุฒิชัย ทองจริง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๕ นางสาว กรรณิการ์ สมบรูณ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๖ นางสาว นฤมล ขุนศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๗ นาย ปราชญ์ณา ทองงาม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๘ นางสาว วาณี ดาทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๔๙๙ นาย ชิษณุสิทธิ์ ทารินทร์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๐ นาย พงศกร มณฑล เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๑ นางสาว วิภาสินี ธรรมสละ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๒ นางสาว ธนติานนัท์ อาจเอื้อม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๓ นางสาว ศิวกานต์ สมศักด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๔ นางสาว กนกวรรณ กล้ิงกลม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๕ นางสาว เยาวมาลย์ พรหมกุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๖ นาย กิติศักด์ิ คุ้มแก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๗ นางสาว รัตนรักษ์ จันทร์สวสด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๘ นางสาว นภสร ขัตติยะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๐๙ นางสาว อมรรัตน์ ตาหมด เชียงใหม่ เขต ๖
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๕๕๑๐๐๐๗๕๑๐ นาง ธาวิณี ใจสุ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๑ นางสาว สุรัสวดี สังข์พิชัย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๒ นางสาว ฐิติมา ขันสุรินทร์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๓ นางสาว กัลยา พวงชลอ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๔ นาย สุริโย โสดา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๕ นาง สมฤทัย จันทร์พวง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๖ นางสาว อมรรัตน์ อุไรรัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๗ นางสาว ธัญญากานต์ แก้วสุข เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๘ นางสาว ดาริกา ฉายจิตต์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๑๙ นาง สุกัญญา ลูกคิด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๐ นางสาว ภรณ์ทิพย์ เขจรศาสตร์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๑ นางสาว พัชราภรณ์ ฉัตรักษา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๒ นางสาว นนทวรรณ พุสาโลนา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๓ นางสาว ชาริณี กอรัตน์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๔ นางสาว ธิดารัตน์  อุปถัมภ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๕ นางสาว ชุติมา โม่งปราณีต ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๖ นางสาว สุรีวัลย์ ธาตุทาสี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๗ นาย วธนกฤติ ส่องสีรส อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๘ นาย ภริูวัฒน์ บอ่เงิน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๒๙ นาย คณิศร มูลนคิม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๐ นาย โกศล วงษ์จันทร์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๑ นางสาว พัชรีภรณ์ ไชยลังกา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๒ นางสาว กรรณิกา ค าเวิน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๓ นาย ชยพล นอ้ยดัด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๔ นางสาว ณัชชา สุริยะวงค์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๕ นาย สุริยา โกศลวิเศษทรัพย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๖ นาย สมานพันธ์ บรูพา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๗ นางสาว ธนาภรณ์ ลือชา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๘ นางสาว พิมพ์พรรณ อาจเจริญ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๓๙ นาย อนชุิต วงษ์ค า อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๐ นางสาว ณัฐจิราวดี ปานแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๑ นางสาว สุภาพร การกระสัง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๒ นาง ก าไร มีศิลป์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๓ นางสาว วชิราภรณ์ นลีะนนัท์ บงึกาฬ
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๕๕๑๐๐๐๗๕๔๔ นาย มูฮัมมัดอัสฮัน ตีมุง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๕ นาย ศาสตรา จันภธูร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๖ นาย ประวิทย์ ก าเนดิ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๗ นางสาว วันนกิา กว้างขวาง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๘ นางสาว พิมพา สีหะราช สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๔๙ นาย ธีรเดช แพงพันตอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๐ นางสาว อายูนี กือนิ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๑ นางสาว วรรณนดิา สุทธิการ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๒ นาย สาธิต โต๊ะเตบ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๓ นางสาว กานต์สิรี ปดัตานงั ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๔ นางสาว วรนชุ หนหูวาน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๕ นางสาว วิไลพร ไชยชนะ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๖ นางสาว สุภตัรา ทรัพย์อุปการ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๗ นางสาว รัตนาภรณ์ ถิ่นภวูงษ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๘ นางสาว กชพรรณ สุขสนทิ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๕๙ นางสาว ศริญญา บญุมาก สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๐ นาย อภเิดช สว่างเจริญ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๑ นางสาว ปริศนา ศรีบรูณากาญจน์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๒ นางสาว จันทร์สุดา ถาวรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๓ นาย ณฐพล โกมารพิมพ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๔ นาง นยันา เสนานชุ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๕ นางสาว มนษิา ค าจุมพล หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๖ นางสาว น้ าฝน พรมผุย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๗ นางสาว อังคณา จงสุขกลาง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๘ นางสาว นติยา ทองประทุม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๖๙ นางสาว รัฐการ ธรรมสิทธิ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๐ นางสาว สุวลักษณ์ ราชเจริญ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๑ นางสาว มธุรส ดาบลาอ า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๒ นาย เอกวิทย์ นรทีทาน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๓ นางสาว ปยิมน จรัสใส สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๔ นางสาว นฐัวรรณ พลศรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๕ นางสาว นาฎอนงค์ พรมจินดา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๖ นางสาว สุนสิา ศรีอัสดร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๗ นางสาว ธัชศิญานนัท์ บอ่แก้ว ระยอง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๕๗๘ นาย นฤชา ผ่องใส ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๗๙ นางสาว กนกพร ศรีสุภกัด์ิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๐ นาย ปราโมทย์ ชินาวิสาร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๑ นางสาว สายสุนยี์ เนยีมก าเนดิ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๒ นางสาว สุภชัชา   ไชยศิลป์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๓ นางสาว มณีนชุ มนตรีหาญ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๔ นางสาว จิราลักษณ์ วงละคร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๕ นาง วิลาวัลย์ ขันนาแล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๖ นางสาว อารีรัตน์ สุริรมย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๗ นาง สุภวรรณ บญุชื่น พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๘ นางสาว ธัญญวรรณ ชัยจ า ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๘๙ นาย ศราวุธ สมิทธิวัฒนกิจ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๐ นางสาว ประภาภรณ์ ยศสงคราม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๑ นาง ธรรญธร มาศเลิง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๒ นางสาว สุดาวดี นามวงศ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๓ นางสาว น้ าทิพย์ วันทอง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๔ นางสาว สุรินธร จิงเจริญ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๕ นาย มนสันนัท์ สุพรรณพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๖ นางสาว อัญชลี ส ารวมสุข มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๗ นาย สุพจน์ ตันธะดา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๘ นางสาว ปนดัดา ศรีวิไสย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๕๙๙ นางสาว สุณีย์รัตน์ สว่างวงษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๐ นางสาว กชพรรณ บรุะพา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๑ นางสาว พนดิา สังฆรักษ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๒ นางสาว อารีรัตน์ รามเกื้อ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๓ ว่าท่ีร้อยโท ศักดิสิทธิ์ คล่องดี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๔ นางสาว พัชริยา นทิี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๕ นางสาว ศศินนัท์ ถ้วยทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๖ นางสาว อรสา ทิพย์แก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๗ นางสาว สุนรัีตน์ ลอยนอก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๘ นาย คริสมาส สุวรรณลพ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๐๙ นางสาว รินระวี ทาเชื้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๐ นางสาว เย็นฤดี เภาท่าแดง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๑ นางสาว สกลวรรณ รูปหุน่ อ่างทอง
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๕๕๑๐๐๐๗๖๑๒ นาย นติินยั นามปญัญา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๓ นางสาว พุทธชาติ กะการดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๔ นางสาว กาญจนา ขอมทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๕ นาย เจษฎากรณ์ สีดาราช อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๖ นาง เนาวรัตน์ วงศ์อนุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๗ นางสาว กนกวรรณ จันทร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๘ นางสาว วันวิสาข์ โกมลวิทย์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๑๙ นาง เปยีทิพย์ ผิวแดง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๐ นางสาว ศรันยา เทียนด า ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๑ นาง กอบแก้ว บญุลับ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๒ นาย สุริยา ชัยมี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๓ นาย ปริวรรต รวิยะวงศ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๔ นางสาว อมรรัตน์ สุทธะมา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๕ นางสาว จิราพร ขัติยศ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๖ นาง อัจฉราวรรณ ฟองฟู เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๗ นางสาว กฤษณา พัฒนะสาร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๘ นางสาว ชุนาภา แสงมณี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๖๒๙ นาง นภิาพร วิศิษฎศิ์ลป์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๐ นางสาว นฤมล รักษาบญุ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๑ นางสาว หทัญา ปนัขัน แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๒ นาย ธีรวิทย์ บญุค้ า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๓ นางสาว จุฬาลักษณ์ เปมิรัมย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๔ นางสาว ศศิธร เอี่ยมกาย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๕ นาง ธินชัญา เสยกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๖ นางสาว ภทัราภรณ์ ท้าวโยธา สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๗ นางสาว นชุรีย์ อินนอ้ย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๘ นาย บญุแทน ฤทธิไตรภพ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๓๙ นางสาว นาถยา นามนยั ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๐ นาง ปนดัดา แสงจิรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๑ นาย นติิกร แสงจิรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๒ นางสาว กัญญาณัฐ สวนนอก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๓ นางสาว ศรัญญารัตน์ คงอิ่ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๔ นาง ไพลิน ดอนสิงห์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๕ นางสาว จุฑารัตน์ ภมูิสัตย์ ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๖๔๖ นางสาว สุปราณี เกิดกิจสินธุ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๗ นาย นติิพล กล าเงิน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๘ นางสาว อรอนงค์ แสนเสนา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๔๙ นาย ภทัธนะพงศ์ ธรรมวิจารณ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๐ นาย ยุทธศักด์ิ ผลกอง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๑ นางสาว อรอนงค์ โพธิเกษม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๒ นางสาว เสาวนยี์ ศรีเวียง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๓ นางสาว อนสุรา เอี่ยมสะอาด พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๔ นางสาว สุภญิญา วงวิสาร พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๕ นางสาว จิราพร คีรีสัตยกุล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๖ นางสาว รตี ศรีธงชัย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๗ นางสาว พนดิา ทวีโภค สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๘ นางสาว ชนาภทัร ปราบพาล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๖๕๙ นาย อดิศักด์ิ วงศ์ยุทธนานนท์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๐ นางสาว ศิริณภา เกิดเพ็ง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๑ นางสาว ทัชมนต์ ช่วยคง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๒ นางสาว ประกายเดือน โม้ตา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๓ นางสาว วราภรณ์ ยอดยาดี ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๔ นางสาว ประกายกูล เภารัตน์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๕ นางสาว อัญชลี ไพรสน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๖ นาย อนพุงศ์ คงแสง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๗ นาย จิรศิลป์ วัฒนาไพบลูย์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๘ นางสาว สุดารัตน์ บญุอุดม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๖๙ นาย วุฒินนัท์ นพมงคล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๐ นางสาว ทศพร ค าก้อน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๑ นางสาว จิตรลดา  ก้อนแ่พง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๒ นางสาว มัตทิตา เหยียดรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๓ นางสาว กนษิฐิกา ชมชื่น กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๔ นาย ภาดล ธัญธงชัย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๕ นางสาว นางสาวอาทิตยา อินทรักษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๖ นางสาว ช่อทิพย์ แสงสว่าง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๗ นางสาว สมใจ บญุมาก ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๘ นางสาว กาญจนก์นก ใจ่ออ่อน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๗๙ นางสาว สุภทัรา แสงแก้วเขียว มหาสารคาม เขต ๓



- ๒๒๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๐ นาย อรรตพล ก้อนตาล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๑ นางสาว สรารัตน์ ยีสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๒ นางสาว เนตรนภา พรมทองบญุ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๓ นาง ภทัริน พิมพ์อุบล เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๔ นางสาว ประภาพร นิม่กัน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๕ นาย นายอุสมาน เจ๊ะมิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๖ นาย ศิริพงศ์ บญุเม่น ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๗ นางสาว ขนษิฐา คงประเสริฐ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๘ นางสาว เบญจา แซ่ฉั่ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๖๘๙ นางสาว เกศวรี พ่อค้าช้าง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๐ นางสาว กุลวดี แสงทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๑ นางสาว อรสา บรูะพา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๒ นางสาว ปาณิสรา นากลาง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๓ นาง อัญชิษฐา จันทร์สีดา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๔ นางสาว น้ าฝน สมบรูณ์ชัย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๕ นางสาว เยาวภา ส าราญสุข ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๖ นาย เดชณรงค์ พิมพ์อุบล เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๗ นางสาว สุวัลลี สมบญุโสด ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๘ นาย ราชัย หล าขุน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๖๙๙ นาย ทวีศักด์ิ เต่ียวขุ้ย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๐ นาง สุกรรณิการ์ อินต๊ะพิงค์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๑ นางสาว เยาวภา บญุไทย จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๒ นางสาว ศิรินภา ข านคิม ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๓ นาง ปยิะพร พรมวัง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๔ นาย ปณัณทัต เทียนทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๕ นางสาว พิมพ์ปภคั นาคกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๖ นางสาว อัญชุลี วงจันเสือ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๗ นาง พนจิดา ถาโคตรจันทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๘ นางสาว ศตนนัท์ ปาลวัฒน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๐๙ นางสาว วิมพ์วิภา แสงงาม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๐ นางสาว สุภาพร บหุงารัตน์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๑ นางสาว ณปภชั อรหนัตา นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๒ นางสาว กุหลาบ ไข่ลาย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๓ นางสาว วันทนยี์ ศรีค าภา ขอนแก่น เขต ๕



- ๒๒๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๔ นางสาว พรพัฎสรณ์ มาศจิตต์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๕ นางสาว กุสุมา บญุแสนแผน อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๖ นางสาว ไพรรินทร์ หาสุข ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๗ นาย พงศ์เทพ ประสพเหมาะ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๘ นาง สุภาพร ศิริพรรณ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๑๙ นางสาว ธิติญา มีแต้ม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๐ นางสาว วราภรณ์ เพชรรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๑ นาย ธนพล สวัสด์ิวงษ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๒ นางสาว นชุนาฏ โส๊ะฝี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๓ นางสาว ณัทฐนษิฐ์ อุกฤษ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๔ นางสาว นษิฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๕ นางสาว สุภาวรรณ ทองสง่า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๖ นางสาว สุวิมล ค านวน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๗ นาง จีรวรรณ ศรีคันธะรักษ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๘ นางสาว สายรุ้ง ประเสริฐโชค กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๒๙ นางสาว รสิตา ทรงเดชะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๐ นางสาว สุวรรณรัตน์ บญุเนตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๑ นาย นายอิทธิพล ทองเพชร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๒ นางสาว ทิพนนัท์ วจีสิงห์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๓ นางสาว กาญจนา แดงแสน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๔ นาง พัชฎาพร ภทูองขาว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๕ นางสาว สุพัตรา วังวงค์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๖ นางสาว ภทัรภร สุขศิริ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๗ นางสาว ปริยากร เนนิริมหนอง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๘ นาง ทิมาพร พุฒิยัติ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๓๙ นางสาว กนกอร นวลจันทร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๐ ว่าท่ีร้อยตรี นมิิตร บญุกิจ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๑ นาย พรชัย จันเปรียง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๒ นาย สุทธิพงษ์ อุทธโยธา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๓ นางสาว วิษณุกร แสนพันธ์ศิริ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๔ นางสาว กัญญาภคั กุศาเดช ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๕ นางสาว ฟาซีหย๊ะ ยูโซะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๖ นางสาว วิลัยพร ลับลิพล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๗ นางสาว พิมลรัตน์ ภาคพิธเจริญ อุบลราชธาน ีเขต ๒



- ๒๒๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๘ นางสาว สุธาทิพย์ ธรรมรัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๔๙ นางสาว ทิพยวัลย์ จินะไชย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๐ นางสาว สุมาลี จุทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๑ ว่าท่ีร้อยตรี จักรี รามันเสะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๒ นางสาว ชรินรัตน์ หนชูู พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๓ นางสาว นภิาพร วงษ์นอก ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๔ นางสาว พรทิพย์ รกไพร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๕ นางสาว พัชริดา เกิดแสง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๖ นางสาว ปยิดา ปยิกาญจน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๗ นางสาว ลภสร กองณณงค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๘ นาย ภษูิต ภสูดสูง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๕๙ นางสาว จันจิรา เพ็งอ่อน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๐ นางสาว รุ่งนภา ไกรศร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๑ นางสาว มณีรัตน์ ขอค า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๒ นาย สรรชัย พุฒิยัติ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๓ นาง ฉัตรธิกร ชัยชนะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๔ นางสาว กาญจนา หนรัูกษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๕ นางสาว สยุมพร สุขคง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๖ นางสาว ทอปดั ฤทธิทิศ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๗ นางสาว เบญจา ต้นทุน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๘ นาย ธรรมรัตน์ คงดี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๖๙ นาย ศุภสิทธิ์ ชิดทอง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๐ นางสาว ฉวีวรรณ ชูช่วย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๑ นางสาว นางสาวสุภาวดี เสียมไหม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๒ นาย ปญัญา คะอังกุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๓ นาย สิทธิโชค ยาวิชัย เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๔ นางสาว เสาวลักษณ์ อ่อนละมัย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๕ นางสาว สุพัตรา สุทธิ ประภา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๖ นางสาว วรรณภา ต้ังวงศ์งาม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๗ นาง วิภาวดี จันเปรียง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๘ - ประภาพรรณ สืบทรัพย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๗๙ นาย นราศักด์ิ จันทะคีรี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๐ นางสาว พิมพ์ลภสั วิลันทนา จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๑ นาย สุริเยศ บาลต าบล สกลนคร เขต ๒



- ๒๓๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๒ นาย ปยิะบตุร ติณะคัด เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๓ นาย ยสวัต พูนสยามพงษ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๔ นางสาว ศุภกัษร ชูจิต ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๕ นาง มรัสฎา สิทธิเนตร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๖ นางสาว เกตุวดี โยธาภกัดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๗ นาย ธวัช พรหมมา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๘ นาย อรรถพล เมฆศรี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๘๙ นางสาว บงัอร นาดี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๐ นางสาว ข๊อดิเย๊าะ  เหล็มหวัง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๑ นางสาว กาญจนา เย็งคร้ึม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๒ นางสาว อาโณทัย ใฝ่ฝากมานะ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๓ นางสาว พิริยา สุขส าราญ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๔ นาย อ านาจ สารเทพ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๕ นาง วนดิา ใจจุมปู นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๖ นางสาว สุชาดา ต่ายมี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๗ นางสาว ยุพารัตน์ อัครจักร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๘ นาย ทวนทอง ศรีลา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๗๙๙ นางสาว ดวงใจ อุนาพันธ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๐ นางสาว จริยา ศรีชู สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๑ นางสาว วรรณศิริ ใหมง า ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๒ นางสาว กัณนกิา ไชยรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๓ นางสาว ณัฏฐา บรุะ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๔ นางสาว พัทธ์ธีรา สิงหเ์จริญ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๕ นาย รัชพงศ์ พรมมา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๖ นางสาว กรรณิกา ดอกรัง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๗ นางสาว วีระญา สิงหโ์ต บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๘ นางสาว วิไลวรรณ โตวงอ่วม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๐๙ นางสาว รัศมี โยชาลี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๐ นางสาว วนดิา เรือนงาม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๑ นางสาว นนัทิวา สมนอ้ย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๒ นางสาว จิราพร ผิวจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๓ นางสาว ประภาศรี แซ่ล่ิม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๔ นางสาว วราภรณ์ ศรีบญุเรือง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๕ นางสาว จันทร์สุดา พรมนนัท์ สกลนคร เขต ๓



- ๒๓๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๖ นางสาว ทิสารัตน์ วรรณวงค์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๗ นาย ภดิูศพงศ์ รุ่มรวย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๘ นาย ธนทั ภกัดีสุวรรณ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๑๙ นางสาว สาวิตรี สอนเงิน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๐ นางสาว จุฑารัตน์ แสงมณี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๑ นางสาว รจรินทร์ คุณแสง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๒ นาย ธัญเทพ ทองมี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๓ นางสาว เอมิกา สายแปง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๔ นางสาว ลมัยพร เวียงแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๕ นางสาว กนกวรรณ คุ้มอ่ า นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๖ นาย รัฐเขต วงค์ปญัญา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๗ นาย นายฐิติวัฒน์ กล่ินอาจ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๘ นางสาว วราพรรณ พรหมนชุานนท์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๒๙ นางสาว บญุยนชุ แซ่ซ้ิม สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๐ นาย นายอัครเดชา ฮวดคันทะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๑ นางสาว สรลิน รัตนพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๒ นางสาว สุธาทิพย์ เริงร่ืน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๓ นางสาว เมษยา พรมเมศย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๔ นางสาว ลดาวัลย์ ขุนศรี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๕ นางสาว สายฝน พิบลูย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๖ นางสาว กนกวรรณ ฤกษดี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๗ นาง สุพัสตรา สุวรรณไชยรบ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๘ นางสาว สุทธิดา วงศ์สุพรรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๓๙ นางสาว สุภาภรณ์ จันทึก สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๐ นางสาว เด่นนภา เจริญภาพ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๑ นางสาว ภริดา แกล้วสาริกรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๒ นางสาว พิมพ์พรรณ สุวรรณศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๓ นางสาว พิมพ์ชนก คูณกลาง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๔ นางสาว ปาณิสรา บญุสนอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๕ นางสาว ชนกิา แสงศร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๖ นางสาว ยุวธิดา นาสีแสน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๗ นางสาว นงค์นภสั จัตุพล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๘ นางสาว พลอย สีเหลืองอ่อน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๔๙ นางสาว กิตติยา เพ็ชรักษ์ สระบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๘๕๐ นางสาว อรุโณทัย มุงคุณ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๑ นางสาว พรพิมล เยรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๒ นาง ดาราพร สนสมบติั ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๓ นาย ธนกุุล อนนัทวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๔ นางสาว แผ้วมณี มาตรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๕ นางสาว สุดชฎา วงษ์โสภา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๖ นางสาว กฤษภรณ์ ทูลไธสง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๗ นางสาว ชัชชญา สุทธิวรรณ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๘ นางสาว ปรียาภรณ์ เกาะสังข์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๗๘๕๙ นางสาว ประภาพร ทิพสิงห์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๐ นางสาว พัชรินทร์ เดชพละ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๑ นางสาว ณัฐธยาน์ คงนุน่ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๒ นาย จามิกร ค าวัง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๓ นางสาว พนดิา มีสกุลทิพยานนท์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๔ นาย วินยั ชัยศิริ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๕ นาง สุวรรณา ปัน้เพ็ง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๖ นางสาว เสาวคนธ์ แก้วมูณี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๗ นางสาว จารุวัลย์ วิลัยปญัญา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๘ นางสาว ธิติมา สมปญัญา นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๖๙ นาย ชัยภทัร หลักค า อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๐ นางสาว ครองทรัพย์ อินนา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๑ นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วดอนรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๒ นางสาว ดวงกมล ทองเกษร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๓ นางสาว ทิพวรรณ ภโูต กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๔ นางสาว จุฑารัตน์ คูณกลาง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๕ นางสาว ณพรรษชนนัท์ อักษรดิษฐ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๖ นาย นายศรายุธ ล่ันอารัญ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๗ นาย ศุภชาติ ธาตุบรุมย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๘ นางสาว บษุยา นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๗๙ นางสาว อุษณิษา อุ่นสมบติั กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๐ นางสาว ปยิวรรณ ปรสันติสุข ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๑ นาย กิจมลเทียน สละเต็ม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๒ นางสาว พัชรินพร วงษ์เนนิ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๓ นางสาว หทัยกาญจน์ ก๋ามิง่ ล าปาง เขต ๓



- ๒๓๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๔ นางสาว ยุภาวดี สีจันค า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๕ นางสาว ปทัมา อยู่เชื้อ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๖ นางสาว ณิชา ศรียาโง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๗ ว่าท่ีร้อยตรี เจษฎา ด ารงคดี ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๘ นางสาว รสสุคนธ์ เสาวคนธ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๘๙ นางสาว เบญจมาศ ทิศลา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๐ นางสาว เอื้อมพร จาบจันทึก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๑ นางสาว วิภาดา ทิพรส อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๒ นางสาว มารีนา เวลาดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๓ นางสาว กรวิภา ประทุม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๔ นางสาว นนัทา โมทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๕ นางสาว สลักจิตร บญุมาก อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๖ นาย ฐิฏวิัฒน์ สุระวงศ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๗ นางสาว พัสตราภรณ์ หาญกล้า บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๘ นางสาว อรพรรณ ภแูม่นนาค อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๘๙๙ นางสาว วันดี จันทร์วงศ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๐ นาย สงวนศักด์ิ เดชปกัษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๑ นางสาว อารยา ทินาพิมพ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๒ นางสาว ดวงสมร จันทา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๓ นางสาว สุภารวี สองปราบ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๔ นาย เศรษฐี ยิ่งเพิ่มทรัพย์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๕ นาย พิชญะ โชคพล นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๖ นางสาว เจนจิรา เต็มพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๗ นางสาว ศกุนตลา พรมหมืน่ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๘ นางสาว ศิรดา รังกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๙๐๙ นางสาว ฤทัยรัตน์ วิเศษศักด์ิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๐ นางสาว อภริดา แพ่งกล่ิน นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๑ นางสาว ชลิตา พนเจริญสวัสด์ิ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๒ นางสาว ศรันย์พัทร ทองหญีต ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๓ นางสาว วิลัยภรณ์ สง่าเมือง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๔ นางสาว วาริศา ศรีสอาด อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๕ นางสาว ก าไร จ าแบบ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๖ นาย สงคราม สง่าสันเทียะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๗ นางสาว บญุญาพร บญุประคม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๙๑๘ นางสาว เจษฎาภรณ์ พหลุาพันธุ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๑๙ นางสาว สุกัญญา สมศิริพิทักษ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๐ นาย ณัฐิวุฒิ ยิ่งเพิ่มทรัพย์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๑ นางสาว อนสุรา พะวัน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๒ นางสาว ชัชญา พานชิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๓ นาย นที เอมแสง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๔ นาย ปยิะณัฐ กอลาบนัหลง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๕ นางสาว นวลจุฑา ไชยศิลป์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๖ นางสาว นาขวัญ จันทรสกุนต์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๗ นาง โสวิชญา จ๋าวะนา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๘ นาย สิภมี สุภาไตรย ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๒๙ นางสาว รุ่งอรุณ อุ่นเมือง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๐ นาย พันศักด์ิ จันต๊ะวงศ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๑ นางสาว ญานี ข าพวง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๒ นางสาว พัชรี ดวงศรี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๓ นาย บญัชา ทุมโยมา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๔ นาย อนพุงศ์ เพ็ญศรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๕ นางสาว กนกวรรณ เตชะโพธา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๖ นางสาว เพ็ญศิริ เมตตามิตร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๗ นางสาว วนดิา หวันตาหลา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๘ นางสาว สุภาวดี สันรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๓๙ นางสาว สุภสัสรณ์ สวัสด์ิบญุยากร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๐ นางสาว ลัดดาวัลย์ ฤาชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๑ นาย สัมฤทธิ์ แก้วกุ่ม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๒ นางสาว น้ าผ้ึง นุม่นอ้ย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๓ นางสาว นนัทกานต์ แสงดา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๔ นางสาว วรรณพร บญุยอ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๕ นางสาว กุลธิดา ฉิมพาลี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๖ นางสาว วิไลภรณ์ วังคีรี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๗ นางสาว สุวิมล แซ่ก่อง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๘ นางสาว ศิริพร เมืองฤทธิ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๙๔๙ นางสาว โสรยา ยะโกะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๐ นางสาว ขวัญฤทัย ใจหาญ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๑ นางสาว วรรณา ไชยเพศ ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๙๕๒ นางสาว นรัิชรา ทีสุกะ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๓ นาง ดารณี จันทะเลิศ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๔ นางสาว ดวงพร สร้อยสวน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๕ นางสาว ทัศนยี์ สุวรรณวงค์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๖ นางสาว กฤตติกา สิงหส์ถิตย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๗ นางสาว ธาวรรณ เต้ียมเครือ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๘ นางสาว อิสริยา มาตรสิงห์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๕๙ นาง สีไพร นวลปา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๐ นางสาว มาลัยทอง ศิวินา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๑ นางสาว วิยะดา ธรรมจิตต์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๒ นางสาว สุมาลี หาญกล้า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๓ นาง ฤทัยรัตน์ โสภาคะยัง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๔ นางสาว เสาวลักษณ์ ดวงมาลา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๕ นางสาว ณิชาภทัร แสงศรี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๖ นางสาว ณิชกานต์ จงใจ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๗ นางสาว กฤตมน ไกรนรา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๘ นาย สุรัตน์ เจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๖๙ นางสาว วลิดา ศรีอ่อน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๐ นางสาว ปญัจรัตน์ สิมสวัสด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๑ นางสาว อุบลรัตน์ ทรงประดิษฐ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๒ นางสาว อัญชนา สัจจาสัย จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๓ นางสาว นยันา คุณพาที บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๔ นาย อดิศักด์ิ ศรีไกรรส เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๕ นางสาว โชติกา สดสุชาติ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๖ นางสาว มัลลิกา นุม่สกุล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๗ นาย สุไฮมี ราซิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๘ นางสาว วรรัตน์ รัตนกูล กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๗๙ นางสาว แววนภิา เชิดชู ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๐ นาง รัชนกีร มาตรแก้ว มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๑ นาย จิรเมธ ถุงวิชา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๒ นาย เสกสรรค์ มณีธร แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๓ นางสาว ยุพา บงัขุนทด ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๔ นาย ธนศิลป์ ทองไทย อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๕ นางสาว ศิริขวัญ แซ่ลก พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๗๙๘๖ นางสาว นางสาวศิรินภา แจกกระโทก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๗ นางสาว สุพัตรา เหมวิเชียร นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๘ นาง สุภาพร ศรีไกรรส เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๙๘๙ นาย กิตติพงษ์ สิงหศั์กดา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๐ นางสาว นสิรา แก้วเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๑ นางสาว สุชาวดี บญุเสริม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๒ นางสาว ดวงกมล ปลัดกอง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๓ นางสาว สุลีวัลย์ เอียดกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๔ นางสาว ณัฏฐ์วรินท์ วงศ์สง่า สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๕ นางสาว วนดิา อุทธารัมย์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๖ นางสาว กัญญาภคั ทะนนัชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๗ นางสาว วรารัตน์ สุภาวะหา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๘ นางสาว สมหญิง รุ่งแสง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๗๙๙๙ นางสาว ภคพร สุริโย ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๐ นาย นรากร พินจิวรานนท์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๑ นางสาว นาตยา เดชศิริ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๒ นางสาว สุภาภร เมตตามิตร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๓ นาง ดารารัตน์ เวชสิทธิ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๔ นาย ศุภศาสตร์ เยาวกรณ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๕ นาย นรูฮีซาม บนิมามุ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๖ นางสาว วิยุตา เศียรอุ่น อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๗ นาย วุฒิชัย ลอมโฮม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๘ นาย นฤดล พนมค า หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๐๙ นางสาว ธิดารัตน์ ธงยศ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๐ นาย ธีรเดช วงศ์ภกัดี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๑ นางสาว เรียม ท้าวงาน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๒ นางสาว ศศิธร บตุรดี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๓ นางสาว สุธารัตน์ สุกัน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๔ นางสาว กรรณิการ์ กองสุข สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๕ นางสาว ดวงพร สมใจ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๖ นางสาว อรจิรา คงรัก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๗ นางสาว ฟาซียะห ์ เซะบากอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๘ นางสาว ศิริญญา นยิม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๑๙ นาย ณรงค์ศักด์ิ ดวงวะนา เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๐๒๐ นางสาว ธัญญรัตน์ ธีรพงศ์สกล ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๑ นางสาว ปยินนัท์ จินดาหลวง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๒ นางสาว ดวงตา วงศ์จินดา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๓ นางสาว กุสุมา บเูก็ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๔ นาย จักรพงษ์ ทุมระฉายา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๕ นางสาว วราภรณ์ ทองใส กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๖ นาย ด ารงค์ กัลยาวงศ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๗ นางสาว อรฉัตร ประสิทธิ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๘ นางสาว สิริกานดา พูลสวัสด์ิ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๒๙ นางสาว อามียะ สือมะแอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๐ นางสาว จิราพรรณ มะลิทอง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๑ นางสาว พูลศรี เสาวรส สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๒ นาย สรธัญ หนอ่ไชย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๓ นางสาว สุภาพร เศรษฐ์กุลบตุร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๔ นางสาว สุพรรวดี โพธิ์ทอง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๕ นาง วิไลลักษณ์ เส้นศูนย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๖ นาย อนนัต์ อ้นใจหาญ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๗ นางสาว ธนภรณ์ จิ๊ดชัง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๘ นางสาว ฮามีด๊ะ คาเรง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๓๙ นางสาว โสภติา จงบรีุ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๐ นาง เบญญาภา รัตนกรกาญจน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๑ นาย อนนัต์ หงษ์เวียงจันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๒ นางสาว เดือนสิริ ชราชิต นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๓ นางสาว ภทัรดา ทับทิมโส นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๔ นางสาว กัญญานฐั พรมเชื้อ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๕ นาง กรณัฐ ถนอมเชื้อ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๖ นางสาว รัตนทิ์วา ปานพรม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๗ นางสาว ปรียานชุ ปะมังคะตา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๘ นาง อริสา บวัเนยีม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๔๙ นาย วิเชียร มีชูวรพงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๐ นางสาว นงค์เยาว์ มณีกัญย์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๑ นางสาว ณัฐชานนัท์ ปญัญา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๒ นางสาว ธาราพร ศรีหนองแสง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๓ นาย ธีระวัฒน์ ดีนนัท์ สุรินทร์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๐๕๔ นาย รุ่งเจริญ ช่วงชัย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๕ นางสาว สุรัชดากรภ ์ ครูสอน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๖ นางสาว ชุติมา จันทมณีโชติ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๗ นางสาว รอบยีะ ลาเตะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๘ นางสาว วรารัตน์ รัตนกูล กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๕๙ นางสาว วรวรรณ บนิรินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๐ นางสาว กรวรรณ โสภารัตนพร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๑ นางสาว จุฑามาศ โชติกาญจน์ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๒ นางสาว ฮับเสาะ วานซิอ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๓ นางสาว นงค์นชุ โสภาคะยัง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๔ นางสาว เนตรณภทัร ผ่องใส ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๕ นางสาว พิมพ์พิศา ดวงวะนา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๖ นางสาว วรรณวิภา วิชาติ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๗ นาย เวทิน พลมะศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๘ นางสาว จามรี แช่ม นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๖๙ นางสาว อุมาพร เขจรฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๐ นางสาว นฤมล แย้มศรี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๑ นางสาว นติยา สายธิยศ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๒ นางสาว สายทอง วรสาร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๓ ว่าท่ีร้อยตรี ศรายุทธ ตากกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๔ นาย อภนิยั บรรพตเสต อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๕ นางสาว ศุภภคันนัท์ กฤษณ์สุวรรณ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๖ นาย อ านาจ ชาววาปี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๗ นางสาว ปยิวดี นามศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๘ นาง กรองจิตต์ เชิงหอม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๗๙ นางสาว ศิริทร ขันโมลี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๐ นาง บณุณดา ทิพย์เนตร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๑ นาย ทัตพล มงคลสุภา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๒ นางสาว ศศิธร ภฆูงั สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๓ นางสาว วนดิา สิงหค์รุธ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๔ นางสาว สุพรรษา ทัดชั่ง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๕ นาง บวัพันธ์ ขจัดกลาง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๖ นางสาว อภริมย์ คณะนาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๗ นางสาว ประภาวดี ชูแก้ว ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๐๘๘ นางสาว ดาราณี ภยูาทิพย์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๘๙ นางสาว สุดาลักษณ์ นอกสระ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๐ นางสาว สุธิดา ศรีชูทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๑ นาย สมาน กาวิใจ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๒ นางสาว อาภาพร เพริศแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๓ นางสาว อรวรรณ สันดี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๔ นาย ธรรมนญู จรศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๕ นาย สุรศักด์ิ คงแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๖ นางสาว ซาฟีย๊ะห์ ไทยสนทิ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๗ นางสาว พรทิพย์ คงชิต ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๘ นางสาว ธิดารัตน์ สติ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๐๙๙ นางสาว กัญญาภคั พรมแพง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๐ นางสาว นางสาวจิรวรรณ์ ทิพย์ทอง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๑ นางสาว พิชญาภา ตุลสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๒ นางสาว ศิริมา หาปญันะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๓ นาย วสันต์ พรมสิทธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๔ นาง สุภาพิชญ์ เทศารินทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๕ นาย ส าเริง สุขส าราญ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๖ นางสาว ณัฐณี คงเรือง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๗ นาย ธรรมจักร เทศแท้ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๘ นางสาว นางสาวนนัท์ลภสั เลิศสกุลรุ่งเรือง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๐๙ นางสาว จิราภา สุวรรณโก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๐ นางสาว ธัญลักษณ์ ปรือปรัง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๑ นางสาว สุวภา จรดล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๒ นาย ชัชวาลย์ บญุสากุล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๓ นาง ซูรีนา เจะเต๊ะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๔ นาย บญุธรรม ไชยราช หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๕ นางสาว ชณัฐฎา ปรุะมงคล อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๖ นาย เอกสิทธิ์ รัตนมโนรมย์เอกสิทธิ์ รัตนมโนรมย์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๗ นางสาว วิภาวี ณ นมิิตร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๘ นางสาว วัชรี ทันนา เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๑๙ นางสาว อัมพิกา สีฟ้า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๐ นาย ศรัญญู แก้วศิริ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๑ นางสาว บชุยา ถนอมจิตร์ ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๑๒๒ นางสาว เกษรา กุลพ่วง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๓ นาย กิตติพัฒน์ สีพิลา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๔ นางสาว สุภาพร จันทร์ปุม่ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๕ นางสาว กฤษณา จันทร์ช่วยนา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๖ นางสาว พัชราภรณ์ สุขเมือง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๗ นางสาว ณัฐธิดา จันทวงษ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๘ นางสาว กชกร ธ ารงค์ทิพยคุณ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๑๒๙ นางสาว วิจิตรา วงศ์ประทุม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๐ นางสาว พรนภา นากุล สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๑ นางสาว ณัฐชนนัท์ ยอดไฟอินทร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๒ นางสาว เจนจิรา ไสยาสน์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๓ นาง วาสิฏฐี วรรณพงศ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๔ นางสาว นฐมน จตุพักตร์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๕ นาง นดิาวัลย์ นยิมเยาว์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๖ นางสาว อรพรรณ ลบเลือน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๗ นาง สุจิตรา คูหา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๘ นางสาว แจ่มใส แสงวงศ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๓๙ นางสาว กมลวรรณ สิงหอ์ุไร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๐ นางสาว ดวงกมล สีอุทธา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๑ นางสาว ภทัร์รักษ์ พรรณประดิษฐ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๒ นางสาว จิราวรรณ โคตภเูขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๓ นางสาว สุประวีณ์ จีรวุฒิไกร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๔ นางสาว วีรวรรณ สว่างพิทักษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๕ นาย สรวุฒิ ไกรรักษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๖ นางสาว ปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๗ นางสาว นริมล พันธะสา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๘ นางสาว รุ่งนภา กุลคง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๔๙ นาง รุ่งทิวา ปะนาทัง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๐ นางสาว วิลาสินี สังข์มาศ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๑ นางสาว อัจฉรา แผนกุล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๒ นาง สุภาภรณ์ ปญัญาใหญ่่ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๓ นางสาว เพลินพิศ เขตคาม นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๔ นาย เฉลิมพล แก้วนนัไชย ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๕ นางสาว ละมุล แวงวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๘๑๕๖ นางสาว กฤตติยา ทองพะวา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๗ นาย วิบลูย์พงศ์ วัชรพงศ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๘ นางสาว วรรณรัตน์ มาตา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๕๙ นางสาว หทัยรัตน์ ทับทิมทอง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๐ นาย เอกพจน์ ธัญญเกษตร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๑ นางสาว มลิตา อัจกลับ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๒ นาย ฐิติวิชญ์ สร้อยจันดา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๓ นางสาว พิศมัย ค าภา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๔ นาย เอกรงณ์ สุภาผล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๕ นาย ประเสริฐ เงินบาท กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๖ นางสาว ละมัย บวัหอม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๗ นางสาว สมฤทัย ทองบริบรูณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๘ นาง ธนนิท์ธร ทะวังเสน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๑๖๙ นางสาว สุจิรา จ าปานาค สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๐ นาย จีระยุทธ ศิริพงษ์อาภรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๑ นางสาว อัมพิกา แก้วเคียงค า เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๒ นางสาว ศราวลี กูลรัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๓ นาย กิตติชัย บญุเหมาะ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๔ นางสาว เกศรา ด าหนทูอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๕ นางสาว ปาริตา ปณุจุบณั สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๖ นางสาว ศศิรา ศรีสอาด อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๗ นางสาว จตุรพร ก้านขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๘ นาย อภสิิทธิ์ ศรีพระนาม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๗๙ นางสาว วิภาพร ล่ าสูง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๐ นาย สงกรานต์ โสภา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๑ นางสาว วิยะดา ศรีสันต์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๒ นางสาว กรรธิมา มาตราช สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๓ นาง รัฐพรพันธ์ จันทานติย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๔ นางสาว สุภาพร เขตคาม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๕ นางสาว ปยิาภทัร อินผูก ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๖ นางสาว เพชราภรณ์ ชูละออง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๗ นาย กิตติศักด์ิ ค าวัง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๘ นางสาว นศิาชล ยืนยั่ง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๑๘๙ นางสาว เกตุวลี ด าหนทูอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๑๙๐ นางสาว สุพรรณนภิา นาไชย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๑ นาย ภาณุวิทย์ แสงศรี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๒ นางสาว วาณิชชา ผูกนอ้ย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๓ นางสาว บษุบามินตรา รับงาน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๔ นาง ไพลิน เกษมสุข ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๕ นางสาว วิชชุดา เกษมศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๖ นาย กฤษดา นนัตา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๗ นาย กิตติศักด์ิ กมลรัตน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๘ นางสาว ทัศนยี์ ก าลังดี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๑๙๙ นางสาว ดวงรัตน์ แต้เจริญผล เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๐ นางสาว เชาวนจ์ิตรา ทิพย์สุนทรพงษ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๑ นาย สุรศักด์ิ ยุวราชรัตนากร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๒ นางสาว ชมพูนทุ พลนอก อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๓ นาย นายอาทิตย์  จันดี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๔ นางสาว พรพรรณ ไชยณรงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๕ นาง โสพิชชาญ์ นาขวัญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๖ นาย วุฒิศักด์ิ ทองทิพย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๗ นางสาว จิตรลดา สิงหป์อ้ง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๘ นางสาว กุลณัฎฑาฑ์ บญุรอด บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๐๙ นางสาว ศิริธร เจริญสุข พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๐ นางสาว ลักขณา ใจสมุทร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๑ นางสาว นงค์นชุ โกยกอง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๒ นางสาว วริศรา ทองทิพย์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๓ นาย ชลธิศ เกิดเทศ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๔ นางสาว วรรษมน สวาสด์ิญาติ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๕ นางสาว ณัชธมลวรรณ สุยสวัสด์ิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๖ นางสาว สุทธินี เทศประสิทธิ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๗ นางสาว พรทิพย์ เตจ๊ะเสาร์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๘ นางสาว เหมรัตน์ สังวรกิตติวุฒิ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๑๙ นางสาว ศศิธร ช่างทอง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๐ นางสาว นลีวัจน์ แสงเมือง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๑ ว่าท่ีร้อยตรี ภริูภทัร พันตรี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๒ นาย ธนกร แย้มสุข นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๓ นางสาว วันวิสาข์ เจียรชัยกุล ชัยภมูิ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๘๒๒๔ นาง ทิพย์วรรณ ผิวงาม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๕ นาง คนาขวัญ หมายสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๖ นางสาว ธนดิา จินดาโสต ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๗ นางสาว ขวัญฤทัย หล่อเลิศฤทธิ์ชัย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๘ นางสาว นติยา ค าจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๒๙ นางสาว เกศริน แนบตู้ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๐ นางสาว กาญจนา ลากุลเพลิน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๑ นาง สมนกึ ยอดทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๒ นางสาว รัชนวีรรณ คล้ายทอง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๓ ว่าท่ีร้อยตรี พงค์ศักด์ิ จิตสอาด ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๔ นาย ศักด์ิสิทธิ์ ปอ้ชุมภู เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๕ นาง ณิตยา ดอนภริมย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๖ นางสาว รัตติกาล เคนดี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๗ นางสาว ขวัญสุขตา ฝ่ังสระ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๘ นางสาว โยษิตา กุลวัฒน์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๓๙ นางสาว กรรณิการ์ แม่นปนื สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๐ นางสาว สรัญญา ช่างประดิษ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๑ นางสาว วิชสุดา วังสาร เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๒ นาง อ าพร บตุรอุดม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๓ นางสาว วันเพ็ญ ขวดแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๔ นาย วิทยา ตาชูชาติ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๕ นางสาว ธนพร สนธิชาติกุล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๖ นางสาว ณัชชนษิฐา คิดเหน็ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๗ นาย สมรักษ์ บญุสาย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๘ นางสาว ผาณิต พิกุลศิริ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๔๙ นาย สามารถ นคิมจิตร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๐ นางสาว มรกต นาวะระ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๑ นางสาว วิลาสินี อุยสกุล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๒ นางสาว นนัท์นภสั แข็งแรง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๓ นางสาว ปยิาภรณ์ มณีเขียว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๔ นางสาว จิรานชุ แสงฮวด ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๕ นางสาว ปวีณา เชื้อลาว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๖ นาง อุไรพร เสรีรัฐ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๗ นางสาว พจณีย์ ยิ่งด านุน่ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๘๒๕๘ นางสาว ธิดารัตน์ วงศ์สวัสด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๕๙ นางสาว สุดารัชน์ ชิตชลธาร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๐ นางสาว สาริศา กล้ากสิกิจ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๑ นาย ธิติ อินาวัง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๒ นางสาว สาวิณี อ่วมเจริญ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๓ นาย ยุทธนา วิลัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๔ นางสาว อาทิมา จันทร์แจ่มแจ้ง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๕ นาย เดชา กิติหม่อง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๖ นางสาว ยุภาวดี โคษา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๗ นางสาว เพ็ญนภา ใจวงศรี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๘ นางสาว ชนติา ต้ังปอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๖๙ นางสาว  ดลพร คิรากรอมร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๐ นาย สุรศักด์ิ เสนาดี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๑ นางสาว สิริพันธ์ ธ ารงค์ทิพยคุณ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๒ นางสาว จุรีรีตน์ ผิวโพนม่วง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๓ นางสาว วลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๔ นางสาว ฐิติรัตน์ ประทานชัย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๕ นางสาว อัจฉรา อุปการะ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๖ นางสาว กาญจนา เปรมปรีดา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๗ นาย ตุลยภาค แก้วโคมลอย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๘ นางสาว จิตรา สร้อยสน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๗๙ นาง อรวรรณ มาลีย์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๐ นาย โชคชัย วงศ์อินตา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๑ นาย ศุภชัย รัตนพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๒ นางสาว เกศรินทร์ ศรีมูล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๓ นาง อุสณี ประทีปโชติรัตน์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๔ นางสาว ดวงกมล ไชยศิลป์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๕ นางสาว วลัยกร อินทชื่น สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๖ นาย ภคัรินทร์ โกฎแสน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๗ นางสาว จารุวรรณ เนตรศิลานนท์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๘ นางสาว อัจฉรา พูลสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๒๘๙ นาย ธเรศ ปิน่ละออ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๐ นางสาว ชนสิรา ทองก่อ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๑ นางสาว อิสยา จงต้ังสัจกุล ราชบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๒๙๒ นาย ญาณวุฒิ สุตะโคตร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๓ นางสาว ราตรี จูมมาระ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๔ นางสาว พิมพ์ริกา สุขตะโก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๕ นาง ธัญญลักษณ์ พึ่งพระ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๖ นางสาว ศรีสุดา ย่องเส้ง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๗ นางสาว สุภคัษร เอี่ยมศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๘ นางสาว วิภาวรรณ พระเขียนทอง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๒๙๙ นาง ธิดา ค าพุทธ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๐ นางสาว อรพรรณ์ แก้วกันหา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๑ นาง วีนสั แกว่นธัญญกิจ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๒ นางสาว เบญจพร ปิน่ประดับ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๓ นางสาว ลัดดาวัลย์ ทูลแก้ว ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๔ นางสาว จริยา วงษา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๕ นางสาว อ าภาพร ยอดแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๖ นางสาว วีรนชุ วันศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๗ นางสาว สุภาพร ค าพามา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๘ นางสาว ศิริพร สุวรรณสิงห์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๐๙ นางสาว วรรณภรณ์ อ่อนบญุ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๐ นางสาว ทรรศวรรณ ดาบตุร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๑ นางสาว นงนภสั สิงหว์ี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๒ นางสาว ณัฐณิชา ยอดสาแล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๓ นางสาว กรรณิการ์ ค ากาละ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๔ นางสาว ภชัภชิา ศรีอ่อน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๕ นางสาว กชนภิา ศรีสองสม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๖ นางสาว ศุภลักษณ์ ค าชนะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๗ นางสาว ณัฐพัชร์ เม้ากลาง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๘ นางสาว วรัญญ์รัตน์ ธนรัชต์ศุภสิริ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๑๙ นางสาว จุรีรัตน์ จารุเกษม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๐ นางสาว ศศิธร อุดรจรัส กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๑ นางสาว อติภา ภคูรองตา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๒ สิบโท ธีรพงษ์ สีหบตุร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๓ นางสาว ยุพาภรณ์ ปกักาโล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๔ นางสาว นภสัวรรณ ช่วยโอ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๕ นางสาว นฤมล ซอค าศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒



- ๒๔๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๖ นางสาว ยลชนก โยธีจรัสศรี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๗ นางสาว ภทัราพร ปงิเมือง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๘ นางสาว วาสนา อนยุูร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๒๙ นาย ประมุข เพ็ชรสุวรรณ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๐ นางสาว ชลลดา ส ารวมรัมย์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๑ นางสาว พรรณวษา จันทา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๒ นางสาว รุ้งนภา เพียโคตร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๓ นาง อัจฉรา สีไว สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๔ นางสาว สุนยี์ ย่ามกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๕ นางสาว ศิริพร ค าหว่าง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๖ นางสาว ประภาศิริ นาคค า ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๗ นางสาว ศิริวรรณ สุพัฒน์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๘ นางสาว ศวพร ทองหม่อมราม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๓๙ นางสาว นพิัทธา เปน็สุข ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๐ นางสาว เกศินี แปรคันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๑ นาง ปพิชญา ชาวหนองแสน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๒ นางสาว จิรัชยา นครชัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๓ นางสาว นชิศากร แสงสว่าง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๔ นางสาว ประภาพรรณ กลทิพย์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๕ นางสาว เจนวิลา โพธิ์ทิพย์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๖ นางสาว จาริยา ชิตตะวงษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๗ นาย ดวงแก้ว ศรีมา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๘ นาย นนัทพล ต้ังธนะวัฒน์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๔๙ นางสาว วิสุทธิ์กัลยา พุ่มเจริญ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๐ นางสาว นษิามณี กลมเกล้ียง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๑ นางสาว พิชามญชุ์ กาชัย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๒ นาย ธนาคาร สายทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๓ นางสาว สุภาพร หงษ์สร้อย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๔ นางสาว นชุนารถ แนวประเสริฐ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๕ นาย ประทีป นะวะกะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๖ นาย อภรัิกษ์ สีหะวงศ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๗ นาย นยิม สนทิเมือง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๘ นางสาว สุจิน ยี่ภญิโญ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๕๙ นางสาว นรุมี แวยูนุ ยะลา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๓๖๐ นางสาว นนัท์นภสั กันภยั พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๑ นางสาว ละมัย มูลเหลา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๒ นาย ไผ่ ชยันตรดิลก ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๓ นางสาว พัชรี ชาจันดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๔ นางสาว ทิพวัลย์ โคดม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๕ นาย ภษูิต พรหมดนตรี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๖ นาย รักษพงศ์ ทัดเทียม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๗ นาย ศรัญยู ภผูากาย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๘ นาย ทองสุข เจียรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๖๙ นางสาว ศศิวิมล ทองจ ารูญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๐ นางสาว รัตติมา โสภารักษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๑ นางสาว ศยามล นวลสนอง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๒ นางสาว ณัฏฐาภรณ์ สอนคง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๓ นางสาว ปทุมเกสร คนหาญ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๔ นางสาว กรพินธุ์ มาทันใจ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๕ นางสาว สาวิตรี การถาง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๖ นางสาว สุดารักษ์ นลิแพทย์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๗ นาย อภชิาติ บตุรวร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๘ นางสาว ฐาปนี ตรียาวรรณ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๗๙ นางสาว ณัฐภรณ์ ฝังใจ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๐ นางสาว อัมพุชินี แก้วคง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๑ นางสาว เบญจวรรณ วรรณบตุร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๒ นาย ชาญณรงค์ บรัุศมี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๓ นาย สุริยะเทพ เวทย์ไธสงค์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๔ นางสาว ชรินทิพย์ พันธ์นุม่ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๕ นางสาว ดรุณี เขมาปทุมศักด์ิ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๖ นางสาว พรชุมา จ่าเมือง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๗ นาง สุขุมาภรณ์ อัศวพิทยานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๘ นางสาว อภวิรรณ พิมพ์แก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๘๙ นาย พงษ์พัฒน์ กงพลี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๐ นางสาว นจุรี อัฒจักร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๑ นางสาว อัมพิกา นนัต๊ะสุ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๒ นาย วันชนะ พิมพ์แก้ว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๓ นางสาว นชิฎา รู้นอ้ม จันทบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๓๙๔ นางสาว ปณิษา สุจริตธรรม นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๕ นาย คณิศร มณีกาศ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๖ นาย อนสุรณ์ เหล็กกับทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๗ นางสาว สูไรยา สุริยะวงศ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๘ นาย ชนะ ใจตรง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๓๙๙ นาย ชิตพล ดีรูป กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๐ นางสาว ดาราพันธ์ ทองล้ิม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๑ นาย พงศกฤษฎิ์ โอชารส อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๒ นางสาว ขนษิฐา กันท า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๓ นางสาว สุธารส พีระธรรม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๔ นางสาว สุภกัดี ผางแพ่ง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๕ นาย โกมล สุขแก้ว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๖ นางสาว อรวัลย์ ทองมาก สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๗ นาย กธาวุฒิ ยืนนาน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๘ นางสาว กัลยาลักษณ์ ผลาผล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๐๙ นางสาว สุภาพรรณ วรรณรัตน์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๐ นางสาว รจนา พวงรัตน์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๑ นางสาว อาภากรณ์ เจริญพันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๒ นางสาว จินตนา สอนส่ัง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๓ นางสาว อัสมา หมัดศิริ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๔ นาง มัทนยีา สวัสดิวงค์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๕ นาย ณรงค์เดช ทวีโคตร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๖ นาย คมสันต์ แสงสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๗ นางสาว ยุวดี แพทย์เพียร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๘ นางสาว สุทธินี ทองดี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๑๙ นางสาว ศิรภสัสร ขวัญเมือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๐ นางสาว วราลักษณ์ หงษ์อินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๑ นางสาว อังสุมารินทร์ พิณราษฏร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๒ นาย สิทธิชณห์ อุดมศิลป์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๓ นางสาว นจิวรรณ ศรีสร้อย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๔ นาย ธนาเกียรติ แก้วมุติ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๕ นาง พิสมัย รุ่งเรืองศิริโชค มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๖ นางสาว ซอนย่า สนยาแหละ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๗ นางสาว ณัฐณิชา ปรุงแต่งกิจ ระยอง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๔๒๘ นางสาว ศุภร พวงมาลี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๒๙ นาย กฤษฎา อนกัทัศน์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๐ นางสาว จันทร์ธิดา กุลทรทัศน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๑ นางสาว วรุณยุภา คะโยธา สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๒ นาย ประกิจ วงษ์ส าราญ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๓ นาย เอกศิลป์ นคิะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๔ นางสาว ชุติมา พุ่มพฤกษ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๕ นางสาว กรองกาญจน์ กันกา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๖ นาย ชัยวุฒิ สุตนนท์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๗ นาย ธนเศรษฐ พู่พงศ์ไพบลูย์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๘ นาง ทิวาพร ธนาคุณ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๓๙ นางสาว พัฐนนท์ ปาณสีดา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๐ นางสาว สายสุดา ปอ้งสุข อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๑ นาย พิชญะ เวชวงค์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๒ นางสาว พริมกานต์ พันทนา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๓ นางสาว รัตนาภรณ์ โสภายนต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๔ นางสาว บตุูล ทวีกุล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๕ นางสาว กัลยา นาซ้าย เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๖ นาย วินยั ศรีละมัย สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๗ นาง ณัฏชรินทร์ ช่อประพันธ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๘ นางสาว น้ าฝน บญุเซ็ง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๔๙ นาย อานนท์ ทองทิพย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๐ นาย วีรวุฒิ เจริญชัย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๑ นางสาว จิตรสนา สามารถ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๒ นาย วิเศษศักด์ิ ชาติเชื้อ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๓ นางสาว พิมพ์พรรณ อรรคไกรสีห์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๔ นาย พีระ แสนสุริวงค์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๕ นางสาว ไพจิตร สุ่มค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๖ นาย ธนพัฒณ์ มีสุนทร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๗ นาย กิตติพงศ์ ทรัพย์มูล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๘ นางสาว กีรติกร ศรีโยธา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๕๙ นางสาว ชลธิมา ภหูมืน่ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๐ นางสาว พิมพกานต์ ปทัมสีแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๑ นางสาว ทองไส บญุตา เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๔๖๒ นางสาว เตือนใจ ถนอมเมฆ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๓ นางสาว กุลปริยา สนามทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๔ นางสาว จันทรัสม์ ชาญทุม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๕ นางสาว จิดานนัท์ สวนคล้าย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๖ นาย ศรทอง มโนนที กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๗ นาย กริช เรืองไชย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๘ นาย ศิวษร สารสิงห์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๖๙ นางสาว วิศัลยา   อุทธะจักร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๐ นาย ดิษฐ์ชาญภวัฒน์ ชานชุิต หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๑ นางสาว นาตยา จงใจมัน่ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๒ นาง สุนนัทิญา ชัยประโคน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๓ นางสาว กุหลาบ ปะวันนา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๔ นางสาว สุพัตรา พิยะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๕ นาย ณัฐวุฒิ มีครองธรรม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๖ นางสาว วนดิา ภผูา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๗ นาย อดุลยวิทย์ แวอุเซ็ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๘ นางสาว สุนสิา วรดิษฐ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๗๙ นาย สุชาติ ศรีอุบล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๐ นางสาว ปรียานชุ หล้ามา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๑ นางสาว สุจิตตรา สิงหส์ง่า พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๒ นางสาว เบญจวรรณ ชาติเชื้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๓ นางสาว กนกกาญจน์ ปาปะโข ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๔ นาย อลงกรณ์ เซนกัค้า พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๕ นาง สุภกัพร ทองอินทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๖ นาย วีระพล ภมูิผักแว่น ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๗ นางสาว วนดิา ค าเพราะ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๘ นาง กูฟาตีมะห์ แซแร นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๘๙ นาย สุธี พบบญุ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๐ นางสาว ธิดารัตน์ สุขดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๑ นางสาว อาจารี บญุบรรจง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๒ นางสาว สิริภา จันทร์ธรรม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๓ นาย พัฒนาการ เนยีมชัยภมูิ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๔ นาง วารุณี สุ่มมาตย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๕ นางสาว วราพร ตามบญุ ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๔๙๖ นาย เจษฎา จรรยาศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๗ ว่าท่ีร้อยตรี วันวิสา ทองสะอาด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๘ นางสาว ณัฐภสัสร  ทาทูน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๔๙๙ นาย เวทชัย ทองวัด พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๐ นาย ณัฐชนนัท์ วงไชพาณิชย์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๑ นางสาว ขนษิฐา แดงเปยี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๒ นาย ไกรศร สรจักร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๓ นาย พงศ์นารถ พจนสุ์จริต ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๔ นางสาว จีรนยั อินทร์นุม่ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๕ นาย สุชาติ กุลทรทัศน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๖ นางสาว สุขพัฒน์ คงมี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๗ นางสาว ปวีณา ชุมทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๘ นางสาว พรทิพย์ จิตต์สูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๕๐๙ นางสาว ปริยานชุ ค ามุงคุณ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๐ นางสาว ยุภาภรณ์ สีภา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๑ นางสาว จินตนา โพธิรัง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๒ นางสาว นอ้งฝัน บรูณพานชิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๓ นางสาว อุมาพร หมวดชาลี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๔ นางสาว อรอุษา จันทคร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๕ นางสาว อิศราภรณ์ คงโนนกอก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๖ นาย มงคล กลมไธสง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๗ นาย วีระพงษ์ ช านงิาน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๘ นางสาว อมรทิพย์ พรมศร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๑๙ นาย นวิัฒนะศักด์ิ ตุ่นทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๐ นางสาว เนทิกาญจน์ อยู่ถาวร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๑ นางสาว วรินดา ทุมระฉายา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๒ นางสาว จารุวรรณ พัฒนบิลูย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๓ นางสาว นสุรา อุดเลิศ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๔ นางสาว วรินทร์ จันทร์ใจดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๕ นาย ศรศักด์ิ ประสพวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๖ นางสาว ตุลาธิณี สุขวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๗ นางสาว สุธีรา วัฒนาอุดมวงศ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๘ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพัตรา เศรษสระ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๒๙ นางสาว เนตรดาว อินทร์ใหญ่ นครปฐม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๕๓๐ นาง วิไลรัตน์ โกศินานนท์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๑ นางสาว สุขฤทัย พรหมรับ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๒ นางสาว กานดา แสงบญุเรือง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๓ นางสาว ลักษิกา คงประเสริฐ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๔ นาย ประสิทธิ์ วิรุณพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๕ นางสาว มุกดา ลีลาวัฒนพงศ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๖ นางสาว เบญจวรรญ จันทร์โท ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๗ นางสาว สุริวัลย์ เกื้อปญัญา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๘ นางสาว ซาวียะ อาแซดอยิ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๓๙ นางสาว รัตนพร โพธิ์ทา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๐ นางสาว ปยินชุ พันสุดนอ้ย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๑ นางสาว เปรมกมล พรมมา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๒ นาย อธิปไตย กรวัฒนศิ์ริกุล นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๓ นางสาว วิชญาดา มากดี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๔ นางสาว ญาณิพัชญ์ เชยโต กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๕ นางสาว ทิพวรรณ ปญัญาหลวง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๖ นาย ศิวะ ทองดาษ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๗ นาย อนชุา แก้วประเสริฐ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๘ นางสาว ณัฐฐินนัท์ อินธิไชย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๕๔๙ นางสาว ธัญญารัตน์ ภลูายเรียบ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๐ นางสาว ทาริกา อรุโณ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๑ นางสาว ประพิมพรรณ์ นิม่นวล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๒ นาย ภานพุงศ์ จันคามิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๓ นางสาว ณัฏฐกัญญา ตอนจักร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๔ นางสาว ประทิน สองศรี กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๕ นางสาว กัญญรัตต์ งามพร้ิง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๖ นางสาว กรชนก ชุมนมุพันธ์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๗ นางสาว ปณุชญานษิฐ์ สยมภาค ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๘ นาย จิตตพัฒน์ หาญสุข พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๕๙ นางสาว ชูเกษม ใจพุดซา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๐ นางสาว นชุจรีย์ แจ่มเจ็ดร้ิว ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๑ นาย ประการ พรมลี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๒ นางสาว ทัศนยี์ อ่อนนวล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๓ นางสาว วราภรณ์ พรสุวรรณ์ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๘๕๖๔ นางสาว ณัฎฐา สุขสว่าง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๕ นาง รุ่งลักษณ์ ภาคภมูิ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๖ นาย ศิรภพ อาจใหญ่ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๗ นาง ปยิรัตน์ บตุรศรีภมูิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๘ นาย นาวิน ทองแสง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๖๙ นางสาว สิริวรรณ โพธิ์ทอง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๐ นางสาว นอิาณีตา สาวัน นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๑ นาย นพเก้า กล่ินเผ่น นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๒ นางสาว ณัฎฐ์ฑิตา ศรีเมือง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๓ นางสาว วิภาษิณี พลหล้า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๔ นางสาว อุษณีย์ คุณา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๕ นางสาว กิติยา ด่านเท่ง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๖ นางสาว นชุนาฎ สิบกนก พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๗ นาย ธีรยุทธ มากมี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๘ นางสาว ปาริฉัตร ปงิใจ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๗๙ นางสาว อรชร ยี่สุ่น ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๐ นางสาว จิราพร สมพงษ์พันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๑ นางสาว อภริาพร สีหา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๒ นางสาว จันจิรา มานะดี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๓ นาย เจษฎาวุฒิ อักษรเจริญ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๔ นางสาว ภริูตา ทรงประดิษฐ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๕ นาย ทินพัฒน์ บญุพงษ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๖ นางสาว ทัศนยี์ ด้วงทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๗ นาย ธีรวิทย์ บญุศรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๘ นางสาว อมรรัตน์ เพชรอินทร์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๘๙ นาย อธิพงษ์ วรวงศ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๐ นางสาว สาวิณี สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๑ นางสาว กัลยกร พิบลูย์ดิษฐ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๒ นางสาว นวนอนงค์ ไยชศรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๓ นางสาว ทัศภรณ์ ศรีจันดี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๔ นางสาว เมธินี บนิแวหะมะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๕ นางสาว ชนกสุดา พันสาย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๖ นางสาว สาวิตรี ไกรรัตน์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๗ นางสาว มะลิวัลย์ โคต่อเนตร สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๕๙๘ นางสาว อรอนงค์ ทองบริบรูณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๕๙๙ นางสาว ฤทัย อู่สุวรรณ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๐ นาง ชนนัรัตน์ วงไชพาณิชย์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๑ นางสาว โอพัฒตรา บตุราช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๒ นางสาว ศิริวรรณ ศรีทอง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๓ นางสาว ชนดิา ฤกษ์ดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๔ นางสาว จิรวรรณ นาขันที มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๕ นางสาว วารี เสตะพันธ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๖ นางสาว จุรีรัตน์ นนัทบริสุทธิ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๗ นางสาว พันธกานต์ ต้องถือดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๘ นางสาว ยุพิน โพธิ์ชัยใหญ่ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๐๙ นางสาว ล าเพย ชัญถาวร ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๐ นาย รอสดี แวหะยี ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๑ นาง ขวัญฤทัย นาคดี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๒ นาย อนชุา ปะกิระคะ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๓ นางสาว สุดารัตน์ แก้วมณี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๔ นาย อานาส ดอเลาะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๕ นางสาว สุนรัีตน์ กมลภพ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๖ นางสาว สมฤทัย ไชยชาญรมย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๗ นาย นนทนนัท์ ฤทธิ์บ ารุง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๘ นาย ชูศักด์ิ กันภยั สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๑๙ นางสาว จิรัฐติกาล สถิตย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๐ นางสาว กรณิช เกตกูล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๑ นางสาว ศรัญญา ศรีล้อม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๒ นางสาว สุภารัตน์ ค ามุงคุณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๓ นาง สุณัฏฐา สมร่าง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๔ นางสาว เพชราภรณ์ แก้วนา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๕ นางสาว ชนดิา บญุพิมพ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๖ นางสาว มณีรัตน์ ทรัพย์ฉวี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๗ ว่าท่ีร้อยตรี สิทธิ สุริยันยงค์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๘ นางสาว กาญนภิา ขาวกอด พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๒๙ นางสาว มุกรินทร์ ไชยประทุม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๐ นางสาว นสัรียะห์ เจ๊ะนะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๑ นางสาว อิศราวรรณ มุกดามณีวัลย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๖๓๒ นางสาว อนญัญา คชกฤษ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๓ นางสาว นดัดา ท าจะดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๔ นางสาว กนกวรรณ ทาหอม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๕ นางสาว จินตนา เอี่ยมสอาด สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๖ นางสาว วริตฒาฆ์ ฟองโหย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๗ นาง วรรณภา โสภา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๘ นางสาว ศุภาณัฐ ตรีถูกแบบ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๓๙ นางสาว นษิฐานนัท์ ภมูีศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๐ นางสาว รุ่งตะวัน อุปมา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๑ นางสาว วรัญญา วิเชียรสาร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๒ นางสาว กนกพร มาลี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๓ นางสาว เจตสิรินธร เฟื่องฟู อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๔ นาย ภทัรพิชญ์ เกตุค า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๕ นางสาว สุวจี ศุภมงคลสาร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๖ นางสาว ภญิญดา พุ่มมา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๗ นางสาว จิราภรณ์ เสริฐศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๘ นางสาว เจนจิราภรณ์ ธราด ารงณ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๔๙ นางสาว ภญิญา ภษูิตพิญานนั ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๐ นางสาว สุจาริน เหมือนสิงห์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๑ นาย เสวก ผาค า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๒ นางสาว ขนษิฐา นุย้เทศ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๓ นางสาว จนสิา ช่วยสมบรูณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๔ นางสาว ยานมุาศ ยศเรือนค า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๕ นาย นฤพนธ์ คุณสนอง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๖ นางสาว ปยิะนชุ ปิน่ส าอางค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๗ นางสาว วิชชุดา ศรีอนนัต์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๘ นางสาว จาศินี พุทธรักษา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๕๙ นาย เดชาพจน์ สุคันธรส เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๐ นาย ชัชวาลย์ พันธ์เพิ่มพูลกูล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๑ นางสาว มิรันตี ศิริเมฆา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๒ นางสาว เสาวลักษณ์ วันเอก เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๓ นาง ลาวัลย์ ผาค า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๔ นาย อานนท์ มงคลลักษมี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๕ นาย จานนท์ ศรีเกตุ นครปฐม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๖๖๖ นางสาว สุชิรา เพียนอก นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๗ นางสาว มุกดาพรรณ สุคันธรส สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๘ นางสาว รุ่งทิวา ไชยรักษ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๖๙ นาย ปฐมพงษ์ อินดี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๐ นางสาว นชุรินทร์ วังดู่ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๑ นางสาว เบญจมาศ ไกรสีห์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๒ นาย อาทิตย์ สุ่มค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๓ นาง อรุณี พิชิต กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๔ นางสาว วิมลรัตน์ เพ็งสร้อย พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๕ นางสาว นาฎรัตดา ดอนเคนจุย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๖ นาย วีระพงศ์ คงนาม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๗ นางสาว อนสิา ตะหวด เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๘ นาง ณัฏฐกันย์ เพชรเวียง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๗๙ นาง ปาจรี โยธานกั สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๐ นางสาว วิลาสินี ธรรมชัยกุล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๑ นางสาว หยาดพิรุณ สีกล่อม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๒ นาง รัตติกาล ม่วงมันดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๓ นางสาว อรรถจิรา ไชยวรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๔ นางสาว พัทธนนัทร์ จิราพัฒนเ์ดชา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๕ นาง วราณี สมจิตร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๖ นาย ญาณันกรณ์ จุมปู เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๗ นางสาว ยุวดี เทียนเงิน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๘ นางสาว ลัลธลิกา ปาดี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๖๘๙ นางสาว พัฒนจ์ิรา ศรีระอุดม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๐ นางสาว นาฎลัดดา นามไพร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๑ นาย ณัฐพงษ์ ศรีสร้อย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๒ นางสาว กิรนนัท์ แก้วตา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๓ นางสาว พัทยา ปานอ่อน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๔ นางสาว สาลินี เชิดสูงเนนิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๕ นางสาว สุภญิญา มณฑาทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๖ นางสาว วินนตา บชูาทิม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๗ นางสาว กาญจนา จินดาลักษณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๘ นางสาว วรีพรรณ มากศรี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๖๙๙ นาย นพดล เจริญผล ปราจีนบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๗๐๐ นาย ยิ่งยศ หล่อวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๑ นางสาว ธงศิริ อ่อนนวล เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศิรินญา ศิลทาน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๓ นางสาว สมรัก กองเพชร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๔ นาย ธวัชชัย กันตะวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๕ นาย ชินพัฒน์ ทีสุกะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๖ นางสาว สุพัชรา เกษรจรุง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๗ นาย รุจ รักงาม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๘ นางสาว ศิวาพร ลึกประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๐๙ นางสาว รุ่งทิวา ย่องเหล่ายูง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๐ นางสาว ณัฐสุภา เหลืองวิไล กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๑ นาง รติกร อินทรเกษม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๒ นางสาว พชรพร  กาตีวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๓ นาย สิทธิชัย ผิวทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๔ นางสาว ทัศนยี์ โพธิ์สาราช อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๕ นาย คนจิ สุวรรณกาศ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๖ นางสาว เพลินพิศ ศรีทา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๗ นางสาว ปฎวิรัชชา อินต๊ะอินทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๘ นาย อรรถวุฒิ จรัญญา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๑๙ นาย พจน์ จอมค า เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๐ นาย ประพันธ์ วงศ์น้ านอง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๑ นาย ปราโมทย์ สังข์เมือง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๒ นางสาว ณัฏฐณิชา บญุเปา๋ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๓ นางสาว กาญจนา ฦาชา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๔ นางสาว เสาวนยี์ ภสิูทธิ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๕ นางสาว ศิริพร บษุดี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๖ นาง ฟารีละ สามะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๗ นางสาว ยุพา ประทาย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๘ นางสาว เปมิกา สุขแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๒๙ นางสาว กุลชญา อินทชูด ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๐ นางสาว ชลธิชา คงไพบรูณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๑ นางสาว มุทิตา สงวนทรัพย์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๒ นาง สุภาพร สอนศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๓ นาง ณัฐกฤตา ปญัญาไว เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๗๓๔ นางสาว สุพิชฌาย์ อินธิมา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๕ นางสาว สุณีรัตน์ ชมภศูรี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๖ นาง รัตนด์า  อุ่นเจริญ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๗ นาง ษาริณี ประพันธ์ศิริ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๘ นาง พัทธนนัท์ วงษ์ชมพู บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๓๙ นางสาว จิรวัลย์ ไชยเดช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๐ นางสาว พรรณิภา คาดพันโน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๑ นางสาว ขวัญหทัย สิงสัตย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๒ นางสาว ทองทิพย์ ดานชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๓ นางสาว ปริยากร ทองสุข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๔ นาง อุบลรัตน์ มังสังค า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๕ นางสาว เบญจพร แก้วมณีชัย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๖ นาย วุฒินนัท์ แสงอ้าย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๗ นาย ชัยยง พิลาพอง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๘ นางสาว วานตีา ยูโซะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๔๙ นางสาว สุพรรษา จีหนู ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๐ นาย ภทัรพล บตุรโคษา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๑ นางสาว สุวิมล กมลฉ่ า อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๒ นางสาว วัลลีย์ ตาลพร้า พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๓ นาง นนัท์นภสั หลานเศษฐา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๔ นางสาว วาสนา โพธิกัน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๕ นางสาว สุจินต์ จันดากุล สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๖ นางสาว สุรีวัลย์ อ่อนหนองหว้า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๗ นางสาว วรัทยา แก้วกองทรัพย์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๘ นางสาว อรวรรณ แย้มยี่สุ่น เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๗๕๙ นางสาว กนกวลัย เพลินจิตต์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๐ นาย กรกต สารณีย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๑ นาย ธนวรรธน์ ธนโชติอรุณ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๒ นาง หทัยชนก ก้านจักร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๓ นางสาว ภาวิณี สุวรรณสังโส มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๔ นางสาว วรัญญา สารจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๕ นางสาว ชลธิชา พนมเวท ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๖ นางสาว จาริสาร์ บญุเจริญ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๗ นางสาว รุ่งนภา มุง่เมิน ล าปาง เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๘๗๖๘ นางสาว กิ่งดาว  ศรีวิชา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๖๙ นางสาว สยามล ยานพิันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๐ นาย เอกสิทธิ์ ฤทธิ์เพชรรัตน์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๑ นางสาว ศศิวิมล ต้ังชูวงศ์สกุล นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๒ นาย ชนาธิป สีสด เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๓ นางสาว สุพรรษา อินภบิาล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๔ นาย นรเศรษฐ์ จันทร์ไตรรัตน์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๕ นางสาว จุฑามาส ยอดเมือง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๖ นางสาว นชุนภา ทุมมีมาลา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๗ นางสาว สุรัตนว์ดี กระรินตา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๘ นางสาว พนดิา ถาวระ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๗๙ นางสาว กอบแก้ว กล่อมยิ้ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๐ จ.ส.ต. ปริชญ์ วรรณศิลป์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๑ นาย ศุภสิทธิ์ แวงดงบงั ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๒ นางสาว พัชนี ไกยเลิศ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๓ นางสาว วรรัตน์ นนัทะชัย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๔ นางสาว ยุพดี บณุย์เพิ่ม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๕ นาง ศศินนัท์ ทิพย์โอสถ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๖ นางสาว ปยิาภา ไชยเนตร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๗ นางสาว สารีนา มูซอ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๘ นางสาว ศศิณัฏฐ์ วรรณพินจิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๗๘๙ นางสาว สุภาพร จันทร์ศรี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๐ นางสาว เครือมาส มณฑาทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๑ นางสาว เสาวลักษณ์ มะโนราช มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๒ นางสาว เพ็ญพักตร์ สายจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๓ นางสาว ปรียาภรณ์ สุวัจนานนท์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๔ นางสาว มัลลิกา สร้อยจันดา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๕ นางสาว นาฏยา เสือขาว ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๖ นาง ภารุจีร์ ทองปอ้ง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๗ นางสาว ธนาภรณ์ คงรอด พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๘ นางสาว ศิริลักษน์ เจนปา่ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๗๙๙ นางสาว กรุณา สานอก ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๐ นางสาว ดาราวรรณ คัณทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๑ นางสาว ณัฐนนัท์ อ่ านก ชลบรีุ เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๘๘๐๒ นาย ณัฐชัย มากระโทก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๓ นางสาว สวรส พรหมมาศ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๔ นางสาว สายฝน ชูจิตร ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๕ นางสาว ปญัจรีย์ อ่อนผาด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๖ นางสาว ปทัมา ศรีสรรจันทร์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๗ นางสาว กฤษณี สุวรรณนิม่ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๘ นาย สมศักด์ิ แสงนลิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๐๙ นางสาว ทัศนยีา กาฬพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๐ นาง สุชาดา พรมดี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๑ นางสาว สุภาวนี สุขแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๒ นางสาว จรินธร พิเชฐพงศ์ธร ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๓ นางสาว ศศิวิมล  ควรสุวรรณ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๔ นาย นายประดิษฐ์  นอ้ยสงวน ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๕ นางสาว อรณิชา วันงาม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๖ นางสาว อรนชุ สุขประเสริฐ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๗ นางสาว กุฎาพร คงชู พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๘ นางสาว ปณัชรีย์ สังข์โพธิ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๑๙ นางสาว สิรากรณ์ พูลสวัสด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๐ นางสาว วริศรา จูมศรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๑ นาย นายเวชยันต์ สรรพเศียร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๒ นางสาว กฤตยา ศุภวุฒิ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๓ นาย วีรัทร ไกรวิมล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๔ นางสาว เนตรดาว โองอินทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๕ นางสาว พรวิภา หมืน่ยา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๖ นาย ภริูวัจน์ บญุมาก เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๗ นาย ศรัณย์ บญุลาภ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๘ นางสาว อมรรัตน์ บตุรโค นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๒๙ นางสาว ธีรายา ทองสมบติั อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๐ นาย เทพพร สิงหเดช สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๑ นางสาว กฤษณา อินต๊ะยศ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๒ นางสาว พิไลพร ไชยทองดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๓ นางสาว อรุ่ณรุ่ง ทองชูสกุล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๔ นางสาว พิมพา แสงผา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๕ นางสาว บษุกร พุ่มหอม อุดรธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๘๘๓๖ นางสาว ดรุณี ดวงจินดา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๗ นางสาว อภริดี แจ่มเกิด สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๘ ว่าท่ี ร.ต. กาญจนา เผ่ือนพงษ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๓๙ นางสาว ณัฐวรัทย์ เพื่อนพิมาย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๐ นางสาว สุภาพร ประวันเน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๑ นาย สมัชชา ธรรมสุทธิ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๒ นางสาว สุขจีภรณ์ ร าไพรุจิพงศ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๓ นางสาว เกษศินรัีตน์ รอดเริญ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๔ นาย ธนพงษ์ ติยะบตุร สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๕ นาง ฉันทนา ฝ่ายสัจจา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๖ นางสาว มยุรีย์ บญุชูเชิด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๗ นางสาว ออนอุชา จันทร์หล้า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๘ นางสาว มลทิวา ทิวะศะศิธร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๔๙ นาย เรวัตร บญุคง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๐ นางสาว มุทิตา หาญอาวุธ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๑ นางสาว อรวารี เอี่ยมราคิน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๒ นาย ชาคริต พานแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๓ นางสาว ศิริวรรณ จันต๊ะวงค์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๔ นางสาว ณัฐชยา ศีรีหร่ิง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๕ นางสาว ศิริลักษณ์ อภยั เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๖ นาย พรพิชิต โพธิวัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๗ นางสาว ณฐิณี มณีวรรณ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๘ นางสาว ดวงพร ปิน่ตุรงค์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๕๙ นางสาว พรรณราย ดีปญัญา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๐ นาง รัชนู เสวะนา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๑ นางสาว เพียรพร กองกาญจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๒ นาย ณัฐพล พิงกระโทก อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๓ นางสาว นภสัชญา ชัยศรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๔ นางสาว สาวิตรี ศรีสอาด ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๕ นาย ฉัตรชัย แก้วตาล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๖ นางสาว ชุลีพร บญุฤทธิ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๗ นางสาว ธีรณีย์ ชนม์ณานนัท์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๘ นางสาว นาริน ต้นสี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๖๙ นางสาว กฤษฎา ภารมงคล มหาสารคาม เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๘๘๗๐ นางสาว สิริลักษณ์ ผุยมูลตรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๑ นางสาว พัชรี วงษ์เสถียร ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๒ นางสาว นนัทนา อาจกล้า สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๓ นางสาว มะลิวัลย์ ภมูิหนองเปด็ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๔ นางสาว นดีุ ภดิูนด า พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๕ นางสาว กฤตมน นลิสังข์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๖ นางสาว ขวัญชนก ค าไชย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๗ นาง อมราพร ส าราญสุข นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๘ นางสาว ศิริลักษณ์ สัจจา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๗๙ นางสาว กรรณิการ์ ศรีสวัสด์ิ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๐ นางสาว รวิวรรณ อันปญัญา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๑ นางสาว กาญจนา ผ่องใส กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๒ นางสาว ปยิาพร อุ่นตา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๓ นางสาว วาฤดี ก้อนหนิ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๔ นาย อนรัุกษ์ สมตระกูล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๕ นาง กันยนา ปทิตพันนาดี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๖ นางสาว พัชราภรณ์ ณ หนองคาย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๗ นาง ปราณี ทองสุข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๘ นางสาว สุภาพร อัดซ้ิน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๘๘๙ นางสาว ดลนภา มัน่แก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๐ นาย เจษฎา กล่ินกล้า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๑ นางสาว สุภาวิตา ดีวาสนา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๒ นางสาว พนดิา อุทัยธวัช ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๓ ว่าท่ี ร.ต. จิระเดช อุดม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๔ นาย นายประเสริฐ อินเสนลา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๕ นาย เทพพร ประภสัสร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๖ นาย เกียรติพงศ์ ชูผล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๗ นาย ชานนัท์ ขุนทอง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๘ นางสาว วิราวรรณ ชัยชาติ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๘๙๙ นาง ชบาไพร แสนแก้ว มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๐ นางสาว สุพรรณี ภกัดีนนั บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๑ นางสาว ชวิศา เรืองแจ้ง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๒ นาย บณัฑิต ทองนอ้ย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๓ นาย วิญญู ขอดค า เชียงราย เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๘๙๐๔ นางสาว เปรมกมล ภกัดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๕ นาง วิลัยพร จุลเกต สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๖ นางสาว ปทัมา วงศ์สร้างทรัพย์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๗ นางสาว ชนฎัฎา มะโนวัน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๘ นางสาว สุภาภรณ์ พญาไทย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๐๙ นางสาว จิราภรณ์ เสตะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๐ นางสาว รุจีรัตน์ ศรีบรีุ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๑ นางสาว จุฑามาศ แก้วพรหมรัตน์ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๒ นาย สมพงษ์ ทองมาก ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๓ นางสาว ภาพิมล จันทร์หนองขาม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๔ นางสาว วัชราภรณ์ อุดชาชน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๕ นาย อภชิน อุดมพล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๖ นางสาว วิภาสิริ ศรีอาคะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๗ นาย กัมพล เสนาะเสียง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๘ นาง นางปพิชญา จริมา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๑๙ นางสาว กมลทิพย์ โมริดา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๐ นางสาว ศิวาพร แปน้ใจเย็น ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๑ นาง เมษา ศาสตร์นยิม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๒ นางสาว ธิดารัตน์ สุภายะ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๓ นางสาว จีริสุดา ล้ิมนวิัตกุล ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๔ นางสาว ลภสัรดา หมานปเุต๊ะ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๕ นางสาว สิริพร มนสั อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๖ นาย นภณญ์ ค าปติะ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๗ นางสาว ธัญญารัตน์ นนัทพรหม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๘ นางสาว เพียงหทัย วงษ์ดี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๒๙ นางสาว กรกนก หล่าจันทึก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๐ นางสาว จุฑาพร วงศ์กาฬสินธุ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๑ นางสาว สุกัญญา อันหนองกุง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๒ นาง กรรณิกา วงศาสุข เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๓ นางสาว ศรินรัตน์ ศิริจิตรวานชิ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๔ นางสาว จันทร์จุรี จันลา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๕ นางสาว จาริพร แฝงเชียงเหยีน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๖ นางสาว จิตรลดา เสนา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๗ นางสาว เกษณี ธนการศักด์ิ ราชบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๘๙๓๘ จ่าเอก โอภาส ทองขาว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๙๓๙ นางสาว จันทร์เพ็ญ จันทฤทธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๐ นางสาว สูฮีดา แมเร๊าะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๑ นางสาว เบญจพร ศรีสด อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๒ นางสาว จารุณี ศรีไตรภพ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ทวินนัท์ ชาติเชื้อ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๔ นางสาว เจนจิรา แก้วติ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๕ นางสาว รวีวรรณ ดิลกลาภ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๖ นางสาว แวววะลี แสงสุข ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๗ นางสาว จารุวรรณ จินาวรณ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๘ นางสาว อนนัต์ถิณี บญุจอง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๔๙ นางสาว จตุพร จันทร์นวล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๐ นางสาว เพ็ญนภิา แก้วดวงจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๑ นาง กรภทัร์ โภคสมบติั ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๒ นางสาว ธิติญา ไกยะฝ่าย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๓ นางสาว กนกพร ข าขาว ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๔ นางสาว อารีย์ ล้อมฉิมพลี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๕ นาย นราวุฒิ ตุ่นสาย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๖ นาย ชลอ วิเศษสินธุ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๗ นางสาว ก สินจักร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๘ นาง อรวรรณ วรรณเสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๕๙ นาย ศิริพล ผิวฉ่ า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๐ นางสาว กัญชพร วงค์สุยะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๑ นางสาว นภิาพร แสงทวี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๒ นาย วรเวช แสนมาโนช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๓ นางสาว วงแข ท าสีทา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๔ นางสาว มณัญญา นนัทะวงศ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๕ นางสาว สุภาภรณ์ ทองหล้ิม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๖ นางสาว อรนนัท์ สมแรง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๗ นาง สุรีรักษ์ รวงระแหง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๘ นาง นวลจันทร์ ลาดเหลา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๖๙ นาย ศักรินทร์ วงษ์เสือ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๐ นาย จิรศักด์ิ ลอรักษา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๑ นางสาว ถนมิมาศ ศรีเพชร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๘๙๗๒ นางสาว มสารัศม์ ธนพงษ์เดชาวัชร์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๓ นาย กิตติศักด์ิ นวลจันทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๔ นางสาว จารุกัญญ์ ตันติสุข เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๕ นางสาว พรรณิษา ภหูนองโอง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๖ นางสาว อลิษา  เอี่ยมส าอางค์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๗ นาย ศราวุฒิ หาญโสภา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๘ นางสาว สุวารี นอ้ยบวัทิพย์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๙๗๙ นาง ปรัชญา แอบดอน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๐ นาย วรุตม์ แสงขัติ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๑ นางสาว รสรินทร์ เจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๒ นางสาว ภาวิณี ยอดแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๓ นางสาว พัชรินทร์ แพทย์ศาสตร์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๔ นางสาว อาริยา สีมาพล นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๕ นางสาว ชลธิชา ฤทธิ์บ ารุง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๖ นาย ถิรวุฒิ สร้อยสังข์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๗ นางสาว จิราพร เหลือสุข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๘ นางสาว จิราภรณ์ จันทจร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๘๙ นาย บพิธ วังหนองเสียว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๐ นางสาว เบญจวรรณ จ าเริญรัตนพ์ันธุ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๑ นางสาว อรสุดา มหาสุข นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๒ นางสาว พัตรพิมล ฝ้ันจักรสาย ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๓ นาง อินทิรา งามศิริ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๔ นางสาว จิริยาภา สวัสดิกิจจานนท์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๕ นางสาว จิรวรรณ บตุรเต พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๖ นาย ชินวัตร ค าเพิ่ม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๗ นางสาว กรทิพย์ เรือนใหญ่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๘ นางสาว พัทธ์ธีรา แก้วประดิษฐ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๘๙๙๙ นาย อนนัต์ จารุภาค อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๐ นางสาว ณัฐชยา กุลศิริรัตน์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๑ นางสาว นารีรัตน์ มีหอม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๒ นาง รักษิณา  ค าลอย หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๓ นางสาว มัลลิกา ฝ้ันถา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๔ นางสาว จินดา ไชเล้ียว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๕ นาง ชลิตา จังพล ศรีสะเกษ เขต ๔



- ๒๖๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๖ นางสาว สุวิชา วโรรส กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๗ นาย วรเศรษฐ์ บญุการี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๘ นางสาว สุนสิา ทวีชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๐๙ นาย พิเชษฐ์ สุวรรณภาพ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๐ นางสาว ชลทิชา ทรัพย์ประเสริฐ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๑ นางสาว อัจฉรารัตน์ พิมพ์ทอง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๒ นางสาว จิตรวดี ยิ่งกว่าชาติ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๓ นางสาว เสาวลักษณ์ รอดอุดม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๔ นางสาว กัญญาพร ผาดไธสง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๕ นางสาว ธัญญ์วรา ทิพย์รัตน์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๖ นางสาว ศิริลักษณ์ หนึง่ด่านจาก กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๗ นางสาว พีรันธร เกตุกรุด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๘ นาย วัชระ เทศนอก สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๑๙ นาย ณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๐ นางสาว เมทินี ศรีอรรคพรหม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๑ นาย ภาสกร แววทองค า ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๒ นางสาว พัฒนน์รี มหาโยธี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๓ นางสาว กนกอร ฤทธิ์นายม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๔ นางสาว จีรนชุ ศรีอาราม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๕ นาย วิทยา ไชยมานนัต์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๖ นางสาว กษมวรรณ ส าเภาพล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๗ นาย อติยะ ศรีบริุนทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๘ นางสาว นศิารัตน์ จันทร์แก้ว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๒๙ นางสาว จุรารัตน์ อัครพิน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๐ นาย หชัเนตร ล่ิมสกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๑ นางสาว ชุติญา แก้วพรายตา เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๒ นางสาว กรรณิการ์ บาระมี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๓ นางสาว ดารุณี ก้อนทอง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๔ นาย วุฒิพร แก้ววิจิตร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๕ นาง ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๖ นางสาว จุฑามาศ หา้วจันทึก บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๗ นาย รณสิทธิ์ โพธิ์ศรี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๘ นางสาว พรทิพย์ วงโท ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๓๙ นางสาว พิมพ์นาม อานะสุข ล าปาง เขต ๑



- ๒๖๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๐ นางสาว ลัดดาวัลย์ ขวัญแสน เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๑ นาย เกรียงเดช เพ็ชรผ้ึง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๒ นางสาว กนษิฐา สีแป้ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๓ นางสาว อาภาพร ทันภา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๔ นาย พงศกร คงเมือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๕ นางสาว มัทนา แดงละสี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๖ นางสาว จุไรรัตน์ ไสยศาสตร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๗ นางสาว ขวัญเดือน แส่กระโทก นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๘ นางสาว ธัญมาศ นยิมญาติ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๔๙ นางสาว เพียงอัมพร อุดมกุศลศรี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๐ นาย จักรพันธ์ เจียระพงษ์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๑ นางสาว ศิรินธร หรรษา จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๒ นาง สุนทรี อาจหาญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๓ นางสาว สุภตัรา บญุเพ็ญ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๔ นางสาว วาสนา พิทักษ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๕ นางสาว กมลทิพย์ สักกุณา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๖ นางสาว พัชรพรรณ พันธุ์ชาติ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๗ นางสาว ชิดโสม ม่วงมนตรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๘ นางสาว วีรยา ศรีกุดเลาะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๕๙ นางสาว สุวนดิา เศษจันทร์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๐ นางสาว ธนชัชา จิตรช านาญทรัพย์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๑ นางสาว วราพร เจริญสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๒ นางสาว กาญจนวรรณ ศิริวุฒิ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๓ นาย ณาวาสินธุ์ ศรีสองสม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๔ นางสาว สุพิศ พรมรักษา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๕ นางสาว วณิภา โอ้น สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๖ นาย ณัฐพล จ าแปงตา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๗ นางสาว ธิติเนตย์ มะลิวันเครือ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๘ นาย บงกช จันทร์สุขวงค์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๖๙ นางสาว อรจิรา ล้านเที่ยง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๐ นาย เอกสิทธิ์ คหะวงศ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๑ นาง ฤทัยรัตน์ นวลตา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๒ นางสาว นพมล ศรีหานาม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๓ นาย วิเชียร ใจค า เชียงใหม่ เขต ๖



- ๒๖๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๔ นางสาว มนสัวีย์ มีประสงค์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๕ นางสาว ยุภารัตน์ ชัยทะนุ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๖ นางสาว เฉลิมขวัญ หมัน่ทรัพย์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๗ นางสาว อมินทร์ตรา พรหมปาละ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๘ นางสาว ทิพย์วรินทร สิริกุลอิทธิกร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๗๙ นางสาว อรอนงค์ แสงกล้า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๐ นางสาว วรรณภา ฤทัยทิพากร กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๑ นางสาว พรพรรณ ชื่อเพราะ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๒ ว่าท่ีร้อยตรี สุเมธ นาคมี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๓ นางสาว สุวิมล ดวงประภา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๔ นางสาว พรทิพย์ อินทร์ชมชื่น หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๕ นางสาว ธันยพร หรัิญวงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๖ นาย ธนวัจน์ สุขสมจิตร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๗ นางสาว อนญัญา พงษ์ประเสริฐ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๘ นางสาว อารมี บาราเฮง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๘๙ นาย จ ารัส พัฒนาคีรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๐ นางสาว นางสาวลัดดาวัลย์  แพงกันยา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๑ นางสาว ฟารีซอ ยีดิง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๒ นางสาว นภิาพร ภมูิโคกรักษ์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๓ นาย กฤตพล สีกัลยา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๔ นางสาว สมปอง ด าริห์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๕ นางสาว นลินรัตน์ อิมิวัฒน์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๖ นางสาว เยาวลักษณ์ เสาว์ทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๗ นางสาว อุดมรัตน์ รอดทาหอย สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๘ นางสาว ภาวิณี แก้วค ารอด ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๐๙๙ นาย แสนศักด์ิ สมทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๐ นางสาว สุชาดา บญุยัง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๑ นาย ปรีชา กุลชัยภมูิ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๒ นาย ด ารงค์ ไฝทาค า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๓ นางสาว ภมรทิพย์ สุพรรณสาร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๔ นางสาว อัญชลี ย่อภเูขาสูง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๕ นางสาว ทิพวรรณ วุฒิสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๖ นางสาว เพชรศิริ อานะสุข ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๗ นางสาว ภริมพรรณ สุนนัต๊ะ เชียงราย เขต ๒



- ๒๖๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๘ นางสาว อักษร วุ่นสุก ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๐๙ นางสาว วิภาดา หมืน่ยุทธ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๐ นางสาว นรรถพร ศรีประไพ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๑ นางสาว สุรีรัตน์ ใจมาโม๊ะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๒ นาย คเชนทร์ จ าจิตร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๓ นาย อ าพล โยธาศรี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๔ นาย ทินกร แขนรัมย์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๕ นางสาว จินดา วิชาศักด์ิ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๖ นาง นารีรัตน์ พ่วงกลัด เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๗ นางสาว สุภาภรณ์ ไชยมาตร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๘ นางสาว ภทัราพร ปนัใจเย็น ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๑๙ นาย พรชัย เดียงสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๐ นาย เฉลิมพล ชาวปลายนา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๑ นางสาว โชติกา สอนสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๒ นางสาว เกษร ตายังศรี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๓ นาย วรกรณ์ กฤติยะโชติ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๔ นาย วชิรวิทย์ เขื่อนแก้ว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๕ นางสาว พัชรินทร์ ซ่อนกล่ิน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๖ นาย ทศพล พลทอง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๗ นางสาว นนัทวรรรณ จูเกษม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๘ นางสาว วิลาพร ใจเที่ยง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๒๙ นาย สุเทพ สอนพูด ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๐ นาย ยุทธนา วัฒนประสิทธิ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๑ นางสาว จารุวรรณ สมานมิตร กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๒ นาย อธิภู ลาแก้ว ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๓ นางสาว ญาณิศา บญุเหล่ียม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๔ นาย นติิพงศ์ สงเมือง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๕ นางสาว เพลินจิตร เสาราช อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๖ นาย ประกาศิต อรกูล อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๗ นางสาว พรนภิา วงค์ษารี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๘ นางสาว กาญจนา ดิษฐาภรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๑๓๙ นาง สมใจ เมืองมา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๐ นางสาว นศิารัตน์ ตัวเสาร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๑ นางสาว ณัฐกานต์ ชื่นชมนาง เชียงใหม่ เขต ๕
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๕๕๑๐๐๐๙๑๔๒ นางสาว หทัยชนก ดวงใหม่ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๓ นางสาว สุรินธร ไชโยบวั ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๔ นางสาว ชุติมน กระแสร์สินธุ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๕ นางสาว อริสรา ปริโย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๖ นางสาว วันวิสา เถื่อนยอด อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๗ นาย จีรกฤช เพ่งพิศ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๘ นางสาว จิชานนัท์ เรืองจรัส อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๙๑๔๙ นางสาว สุชีรา ชวาลพงษ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๐ นาย อรรถวิท ฉายอรุณ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๑ นางสาว รัชนวีรรณ ผลรินทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๒ นางสาว สุวคนธ์ แนวตัน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๓ นางสาว อภชิญา ยู้โสบ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๔ นางสาว จิราพร สอนวงษ์แก้ว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๕ นางสาว นรีรัตน์ ซุงหล้า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๖ นางสาว อัญชลี เกตุเทศ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๗ นาย ศรัณย์ กระแสร์สินธุ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๘ นางสาว วิณัฐฐา วงศ์สารัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๕๙ นางสาว จิราพร จังอินทร์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๐ นางสาว นนัท์นภสั สินสุข สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๑ นางสาว ชนนกิานต์ บญุชิต อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๒ นางสาว สุทธิ์ไผท ทองกลม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๓ นางสาว ปทัมา สายปอ้ง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๔ นางสาว ธนภคั ทับทิมศรี กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๕ นางสาว กัญญา ราชรักษา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๖ นาย จิรวัฒน์ ประทีป ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๗ นาย เกียรติศักด์ิ เรืองประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๘ นางสาว วราภรณ์ นชุภู่ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๖๙ นางสาว กานต์นธิิ ฉิมพลี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๐ นางสาว อุษา สมบติัหอม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๑ นาง นางกุลญาดา ทองขวัญ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๒ นางสาว เลนกุา สายสุด ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๓ นาย จิตติพัฒน์ บญุธรรม กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๔ นาย ตวงสิทธิ์ ชัยยานนท์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๕ นางสาว เมทินี อดเหนยีว ล าปาง เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๙๑๗๖ นางสาว วิชุลดา ตังคณิตานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๗ นาย คม สุธรรมมา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๘ นางสาว รุจิรา นามเดช ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๗๙ นางสาว ชลธิชา ฝากไธสง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๐ นางสาว ชุติกาญจน์ พลเสน สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๑ นาย ชูศักด์ิ พรมรินทร์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๒ นางสาว ปยิะรัตน์ อนงค์ไชย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๓ นางสาว ปยิภทัร สัตตะบตุร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๔ นางสาว มุจลินท์ โตลาภ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๕ นาย สันติ ค าบอ่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๖ นางสาว ภริูชญา เกียรติบญุญาฤทธิ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๗ นางสาว ณชารีญา อุปฮาด บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๘ นางสาว กานดา บญุคงมา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๘๙ นาย ประกิต ชมวงศ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๐ นางสาว มุขรินทร์ คงสิน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๑ นาย กิตติศักด์ิ หตัถกิจ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๒ นางสาว กิตติกัญ ฉิมพลี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๓ นางสาว รวิภา กุลศรีวนรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๔ นาย ภทัรดนยั ดุงสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๕ นางสาว ขนษิฐา มโนเอื้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๖ นางสาว วารุณี ศรีสุวรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๗ นาย ณัฐกร วิลัยเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๘ นางสาว ในฝัน บรูณพานชิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๑๙๙ นางสาว วาโธทิพย์ จันทยา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๐ นางสาว เขมจิรา ภาเจริญสิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๑ นาย อานนท์ คุณติรานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๒ นางสาว ปยิดา เทียงแก้ว มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๓ นาง สุดามาศ เรืองสุขสุด กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๔ นางสาว พลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๕ นางสาว รัตนาภรณ์ จะเรียมพันธ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๖ นาย อภวิัฒน์ ศรีส าราญ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๗ นาย อดุลย์ ศรีอุดม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๘ นางสาว ทับทิม ภมูิประพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๐๙ นางสาว แวววิมล จันทร์เพ็ง ศรีสะเกษ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๒๑๐ นางสาว วารุณี โยธานนัท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๑ นาย วีระศักด์ิ มณีรัตน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๒ นาย วุฒิชัย มูลศรีแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๓ นางสาว สุภาวดี ธนทรัพย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๔ นาย ปญัญวรรธน์ ทิสนานพุัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๕ นาย มะสุกรี สะมะแอ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๖ นาย นราวิชณ์ อักสรด ารงศ์กุล กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๗ นางสาว รพีพร อ่ าพาธ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๘ นางสาว สุวาลี พานชินอก บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๑๙ นางสาว มัธุรีย์ ภดูารัตน์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๐ นางสาว สุปราณี วันชูเสริม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๑ นาย วาที มัททวีวงศ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๒ นางสาว วีรญา นชุภู่ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๓ นาย คณัสนนัท์ ศรีวิรัตน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๔ นาย เทอดพงษ์ ทองลาด ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๕ นางสาว พัชราภรณ์ รักพันธุ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๖ นางสาว สุดารัตน์ บงัเอิญ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๗ นางสาว จตุพร เมืองสุวรรณ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๘ นาย พงษ์พิชญ์ จันทร์สุขวงค์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๒๙ นาย กฤษดา พิมชะนะ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๐ นาย สุวิทย์ แสงนลิ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๑ นางสาว สุรีรัตน์ ทิพย์ปญัญา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๒ นางสาว นนัทวรรณ พูนผล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๓ นางสาว วิภา นยิมเดชา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๔ นางสาว เกศราภร รอบคอบ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๕ นาย ณัทฐพล ภูร่ะหงษ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๖ นางสาว อัมพวัน อุปนนัท์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๗ นางสาว นนัท์ธิดา กาพย์เกิด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๘ นางสาว ชุติมา สมุทรจินดา สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๓๙ นาง วาลิน พรหมภกัดี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๐ นาย ไพโรจน์ สุขคมข า นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๑ นาง กาญจนา ศรีโสดา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๒ นางสาว บศุรินทร์ โพธิพันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๓ นางสาว อรดี ปอ้มข า นครสวรรค์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๙๒๔๔ นาย จารุวัฒน์ วงษาจันทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๕ นางสาว จ าเนยีง เลิศผล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๖ นางสาว ธารทิพย์ ขวางนกขุ้ม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๗ นางสาว วัญวลินท์   อักสรด ารงศ์กุล กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๘ นางสาว ปณุญารัตน์ พันส าอาง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๔๙ นางสาว วทัญญา บหุงารัตน์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๐ นางสาว ศศิกานต์ ประวันเตา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๑ นาย ทินกร ขจัดกลาง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๒ นางสาว อุบลทิพย์ รักวงษ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๓ นางสาว อมลทินี สุขอนนัต์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๔ นางสาว ไกรษร กุลไพรบตุร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๕ นางสาว มารีนี บแีตบแูล ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๖ นางสาว มณีรัตน์ ใจมัง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๗ นางสาว ปภาพร บษุยะกนษิฐ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๘ นาย สุทธิพงศ์ มณีรัตน์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๕๙ นาย ปฏณิญา โมราชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๐ นางสาว นจินนัทน์ วงษ์กราน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๑ นางสาว ศุจีภรณ์ สุวรรณไตรย์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๒ นาย ฉัตรดนยั ศรีสา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๓ นางสาว สุภาพร จุตาทิศ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๔ นาง นติิรัตน์ ค าศรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๕ นางสาว จิราภรณ์ ศรีรอด ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๖ นางสาว ศิริธร เกษรสิทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๗ นางสาว สิรินทิพย์ จันทะช านิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๘ นางสาว พิมพ์ผกา หลักเพชร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๒๖๙ นางสาว อุดมลักษณ์ เกษก้าน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๐ นางสาว ชลธิดา พฤกษะวัน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๑ นางสาว อชิณณา ช่วยยา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๒ นางสาว อรอนงค์ ไชยศร นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๓ นางสาว ชฎาภทัร์ พิมพ์ศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๔ นางสาว วราภรณ์ ชลอสันติสกุล ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๕ นาย ภาษิต สองสนทิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๖ นาย นราธิป ดวงชื่น สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๗ นาย ทัศนะ ขุมทอง อ่างทอง
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๕๕๑๐๐๐๙๒๗๘ นาย ปรุฬห์ เดชโยธิน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๗๙ นางสาว ชไมพร ทุมตา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๐ นาย วุฒิชัย ประวันเตา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๑ นาย สุทธิพงศ์ สีลารักษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๒ นางสาว สุจิตรา มาตยาคุณ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๓ นางสาว สุนศิา วัฒนะ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๔ นางสาว เบญญาภา ดาวบริสุทธิ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๕ นางสาว ศิรินภา สิงหะ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๖ นางสาว ชลธิชา ทองประเทือง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๗ นางสาว ปยิะวรรณ ธนาวุฒิ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๘ นางสาว กุหลาบ ธรรมรังษี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๘๙ นางสาว อุษณีย์ มโนเอื้อ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๐ นางสาว เสาวณี อุ่นขาว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๑ นางสาว ทิพรัตน์ มุสิทธิ์มณี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๒ นางสาว ดรุณี รุปเหล่ียม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๓ นางสาว สุทธิวรรณ สีสันงาม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๔ นางสาว ชนม์รัตน์ สุขใส นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๕ นางสาว ปานเลขา วิเศษวงษา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๖ นางสาว สิริมา มาตย์นอก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๗ นางสาว พรรณทิพย์ ผลเกิด อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๘ นางสาว อุไรวรรณ์ บรรลือพีช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๒๙๙ นาย อุทัย วงค์ค าผา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๐ นางสาว พิสมัย ปตับตุร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๑ นางสาว สุภาพร วิชัยดิษฐ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๒ นางสาว ปยิะรัตน์ ทิลารักษ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๓ นางสาว ศิวลักษณ์ ราชสมบติั เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๔ นางสาว พรพิศ บญุศรีภมูิ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๕ นางสาว ศศิธร ค าเสียง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๖ นาย พินนัท์ ลาดบวัขาว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๗ นาย ปณิธาน หนจู้อย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๘ นาย ณัฐพล สุนทรินทร์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๐๙ นาย ณัฏฐชัย กรรชัยรัชพงศ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๐ นางสาว อุไรวรรณ มูลศรี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๑ นางสาว นนัท์นภสั ปยิกุล สงขลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๙๓๑๒ นางสาว ปราณี บวัแก้ว นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๓ นางสาว ผุสดี ตุละทา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๔ นางสาว วาสนา รัตนะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๕ นางสาว สุพัตรา สิทธิโคตร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๖ นางสาว นติยา ทิพย์มะเริง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๗ นาง อมรรัตน์ สีอาษา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๘ นางสาว ภคัจิรา จ าเริญสุข ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๑๙ นาย เอกอมร รวงโคกสูง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๐ นาย อนสุรณ์ พลอยงาม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๑ นางสาว ธัญญ์นภสั ทวีกิจธนาโรจน์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๒ นาง เจริศรา พงษ์หาญ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๓ นาย พรเทพ เพ็งแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๔ นางสาว รุจิรา พูลสวัสด์ิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๕ นางสาว วาสนา แจ้งจินต์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๖ นางสาว เจติยา บพุศิริ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๗ นางสาว สุภาภรณ์ ส ารวมจิต กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๘ นางสาว สมใจ ปาละสอน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๒๙ นางสาว เกวลิน อังคณากร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๐ นางสาว วันวิสาข์ มะโนราช นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๑ นางสาว ทัศณี ด่านกระโทก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๒ นางสาว นางสาวบษุราภรณ์ แก้วดี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๓ นาย ประภวิชญ์ บรรจงกุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๔ นาย สุริยัน วังกัลยา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๕ นางสาว ทิวาพร จันทร์สิงห์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๖ นางสาว วาริยา อ่อนตะวงศ์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๗ นางสาว เบญจวรรณ์ วาที ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๘ นางสาว มธุรส ผุดผ่อง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๓๙ นางสาว จิราภา กองถัน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๐ นางสาว พรวดี ศรีกุล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๑ นางสาว ฐิตาภรณ์ ภทัรพันธ์โกศล ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๒ นาง ขวัญหทัย พูลเพิ่ม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๓ นางสาว ณิชชยา อุ่นขาว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๔ นางสาว พรรณภคั โสมาศรี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๕ นางสาว อนงค์นาถ ทับทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓



- ๒๗๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๖ นางสาว ดอกอ้อ เจตนเสน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๗ นางสาว ราตรี  โกมลเปริน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๘ นางสาว แก้วตา อินทร์มี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๔๙ นาย ทรงทรัพย์ พิบลูย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๐ นาย ทองทัย ลือนาม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๑ นาง นติยา มะลาเพา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๒ นางสาว สลิดา ทัพธานี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๓ นางสาว วรุณยุภา วงศ์หนิกอง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๔ นางสาว อภญิญา ศรีนุน่ขาว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๕ นาง พรรณิภา ปานนก ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๖ นาย วัฒนา ซุ่นสกุล นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๗ นางสาว นวรัตน์ ยังอุ่น นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๘ นางสาว ปยิะนชุ คุดนา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๕๙ นาง สุพีชา เสมียนรัมย์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๐ นางสาว สุภานนั จันทร์ขาว บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๑ สิบเอก เอกชัย ทรงศิริ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๒ นางสาว แสงดาว ตาโน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๓ นางสาว ดรุณี ทองค า สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๔ นางสาว รุ่งนภา สารพันธ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๕ นาย อุทัย เอกมงคลกิจ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๖ นางสาว เกศินี สมภกัดี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๗ นางสาว ศุภรดา ชายกวด สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๘ นาย อาหลี  ยีหวังกอง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๖๙ นางสาว นทัธมน ยืนนาน อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๐ นางสาว ปวีนา โกละกะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๑ นางสาว วิยะดา จันทร์นวล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๒ นาย กิตติ คันดุไล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๓ นางสาว สุพัตรา นาทองหล่อ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๔ นางสาว ปณัจรัตน์ เอี่ยมสะอาด เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๕ นางสาว ฐิติพร ศิริปรุ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๖ นางสาว สุธีมนต์ แจ่มใส ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๗ นางสาว อัญชลี เซ่ียงเจ๊น บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๘ นาย อิสระภาพ สุขอยู่ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๗๙ นางสาว กรณิศ ยางสิงอ้อ นครพนม เขต ๒



- ๒๗๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๐ นาย ฬรรฑ์ รักษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๑ นาย นฐัพงศ์ กุลนา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๒ นาย ธุวานนท์ ใหมมี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๓ นางสาว นสุรา ยอดแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๔ นาย พนพิิมพ์ อินแถลง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๕ นาง วรรณิภา ค าแสงดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๖ นางสาว ฐิติรัตน์ พูนโต นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๗ นางสาว ฐิติมา ล ายอง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๘ นางสาว ฐปนยีดา บางมณี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๘๙ นาย อนชุิต ผิวผาด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๐ นางสาว สิริวรรณ แซ่เตียว ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๑ นางสาว มนชันก นาคมี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๒ นางสาว อิสสริยา ถิรพันธุ์เมธี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๓ นางสาว กรองแก้ว ม้าวมงคล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๔ นาย อนรัุตน์ ศรีวิเชียร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๕ นางสาว ชลลัดดา ต๊ะวิไชย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๖ นางสาว นนัทยา ศรีพลราช สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๗ นางสาว นงค์เยาว์ นราวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๘ นาง อัมพร มณีวัฒนพร แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๓๙๙ นางสาว สุภาวดี ค ากลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๐ นาย ชิษนพุงศ์ โสภา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๑ นาย อนตุร หาวิชิต ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๒ นาย อรรถพล ยาลังศรี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๓ นางสาว รุ่งทิวา ไชยโย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๔ นาย อนพุนธ์ ทองรุ่งโรจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๕ นางสาว จินตนา พรารักษ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๖ นางสาว ปยินชุ ปยิกุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๗ นางสาว กิตติยา พันธ์ชา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๘ นางสาว ธัญลักษณ์ สิงหเรศร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๐๙ นาง อังสานา โทโม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๐ นางสาว จุฑาทิพย์ รุ่งเรือง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๑ นางสาว รัฐนนัท์ สงวนศิลป์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๒ นางสาว ไพรินทร์ สอนนนท์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๓ นางสาว เยาวลักษณ์ แจ้งสุข นครสวรรค์ เขต ๓



- ๒๗๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๔ นาง พัฒนา ชัยบรูณ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๕ นางสาว พัชราภรณ์ สุวรรณพาเพลิน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๖ นางสาว ตติยา พันพฤกษา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๗ นาย ศุภฤกษ์ ยอดยา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๘ นางสาว อุมาพร เวสูงเนนิ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๑๙ นางสาว พรวิวรรณ์  สิงเกิด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๐ นาย สรสิช บญุสืบ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๑ นางสาว กุลวดี จอกนาค ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๒ นางสาว ชุลีพร ชมศรีวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๓ นางสาว วงเดือน นาถ้ าพลอย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๔ นางสาว นติยา สุขเสนา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๕ นาง สายฝน เอกะวิภาต อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๖ นางสาว บงัอร เลิกนอก เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๗ นางสาว พิมลพรรณ ไพรแก่น ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๘ นางสาว จิรัชยา ขนนัไทย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๒๙ นางสาว สุวรรณี สายวารี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๐ นาย เอนกวิชญ์ เลิศคอนสาร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๑ นาย วิทวัฒน์ เจริญเฉลิมศักด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๒ นาย พนมกร กิจเกตุ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๓ นาย ฟิตรี สมัยบารมี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๔ นางสาว บวัลัย ลาวัลย์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๕ นางสาว อัจฉรา เทือกพุดซา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๖ นาง รัติยาภรณ์ กองวัน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๗ นาย อโนชา ไคบตุร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๘ นางสาว ชลภสัสรณ์ ประไพพงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๓๙ นาย ธีรวัต ล้ิมรัตนเมฆา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๐ นาย ณัฐวุฒิ แสนมนตรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๑ นางสาว วรารักษ์ พรศิริสถิตกุล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๒ นางสาว สิริณัฏฐ์ ไคขุนทด นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๓ นาย สมชาย เดชภกัดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๔ นาง นภสัวัลย์ สายรัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๕ นางสาว หนึง่ฤทัย ฉิมพุฒ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๖ นางสาว ทิชาดา กุลจริต กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๗ นางสาว อรกัญญา พูนจันทึก นครราชสีมา เขต ๓



- ๒๗๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๘ นางสาว ดุษฎี ทองบุ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๔๙ นางสาว สุธิณี ชุมดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๐ นางสาว ดุจดาว พรสวัสด์ิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๑ นางสาว ศิริพร มีดี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๒ นางสาว อมรวรรณ เต๋ยะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๓ นางสาว ลภสัวิรตี เอื้ออารีย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๔ นางสาว ราณีย์ คงนก กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๕ ว่าท่ีร้อยตรี ทนง สอนบวบ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๖ นางสาว เขมจิรา ขวัญสกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๗ นาง ละมัย สมจิตต์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๘ นาย รัตนภมูิ ปานสี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๕๙ นางสาว วิลดา โพธิสาร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๐ นางสาว นติยา คามตะสีลา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๑ นางสาว จุไรรัตน์ ชุ่มเปง็ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๒ นางสาว วราพร เกไธสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๓ นางสาว ดวงใจ สินสูงเนนิ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๔ นางสาว เกศรา พุ่มปาน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๕ นางสาว จิราพร อินอร่าม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๖ นางสาว ปลัินธร ชินกร อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๗ นาย นพศักด์ิ ว่องวัชรกุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๘ นางสาว ศิริสา วารี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๖๙ นางสาว ปทัมา ทองวิเศษ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๐ นางสาว สุนดิา ปณุประวัติ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๑ นางสาว เพ็ญพักตร์ สมทรง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๒ นาย ธนพงศ์ เวียงสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๓ นาย สุริยา บญุเพ็ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๔ นาง ศริน กรวยทอง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๕ นางสาว นาตยา กอบธัญกิจ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๖ นางสาว กนกวรรณ บรูะพา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๗ นางสาว  ปนดัดา  แวดไธสง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๘ นางสาว สุพรรษา พันโภคา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๗๙ นางสาว วารุณี ศรีสุวรรณ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๐ นางสาว ณภสัสรณ์ พิมพ์นวิาส หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๑ นาย อภนินัท์ เมืองจันทร์ ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๔๘๒ นางสาว อาทิตา เสือชม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๓ นางสาว ธนนิี วงศ์ตรุษ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๔ นาง นนัทนา สว่างทั่ว ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๕ นางสาว กนกวรรณ เข็มเลา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๖ นาย สมคิด บญุรอดรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๗ ว่าท่ีร.ต.หญิง ฐนภทัร หงษ์คงคา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๘ นาย วรวิทย์ จาริคุณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๘๙ นางสาว พรปวีณ์ ปานเพชร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๐ นางสาว อลิษา พลเดช พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๑ นางสาว อรทัย หมืน่สีพรม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๒ นาย เดวิทย์ อุปวงษ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๓ นางสาว รอฟาฮะฮ์ บากา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๔ นางสาว ศิริณทิพย์ มาพันศรี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๕ นางสาว สุชาดา ชูราช สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๖ นาง ศรัญญา กุมผัน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๗ นางสาว พรทิพย์ บญุพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๘ นาย สเจตส์ แสงสุวรรณนกุุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๔๙๙ นางสาว วิลาวัลย์ หลงชิณ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๐ นางสาว สาธิณี สืบสายอ่อน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๑ นาย อภสิิทธิ์ สุวรรณสิงห์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๒ นางสาว สุธานี มีค า นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๓ นางสาว โสภา โกศล สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๔ นาง ผลิตา ศรีมะณี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๕ นาง ดวงใจ แสงกันยา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๖ นาย ศรัณย์ปการ ผสมทรัพย์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๗ นาย จักรกฤช ศรีวิเศษ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๘ นางสาว อุไรรัตน์ แนน่ดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๐๙ นางสาว อัจฉรา คงเล็ก สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๐ นาง ธนพร ศรีเมฆ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๑ นาย ชานนท์ นาคแดง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๒ นางสาว อมรรัตน์ มากรักชาติ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๓ นางสาว รุจิภาส โทนค า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๔ นาย เอกลักษณ์ สีแข่ไตร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๕ นางสาว รพีพรรณ เอกพงศ์ สมุทรปราการ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๕๑๖ นาง กัญญ์กุลณัช เมืองทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๗ นาย กริชไพฑูรย์ เปง็เรือน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๘ นางสาว นาถยา ยอดเถื่อน พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๑๙ นางสาว ไปรยา จงเทพ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๐ นาย ปารัช ผากิ่ง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๑ นาย ศักด์ิดา สายเสมา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๒ นาง วิจิตรา คุ้มภเูขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๓ นาย นายสุปตั พรรณา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๔ นาย ฤทธิชัย ค าจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๕ นางสาว ศิโรรัตน ์ บญุกอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๖ นางสาว วรีรัตน์ วรจันทร์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๗ นางสาว เบญญาภา ม่วงไตร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๘ นางสาว ยลดา หงษ์ทอง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๒๙ นาย อนพุงษ์ เดชบรัุมย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๐ นางสาว พิทยา กันทากาศ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๑ นาย วัชระ บญุมาก เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๒ นาย วรวิทย์ ไกรบ ารุง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๓ นางสาว ยุพา ศรีแก้ว นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๔ นางสาว จุไรรัตน์ อุบลเลิศ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๕ นาย อภรัิกษ์ เพียรชอบ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๖ นาง วาสนา ด าริหส์ระนอ้ย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๗ นางสาว มานกิา สันทัด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๘ นางสาว สุจิตตรา ปจีัตุรัส ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๓๙ นางสาว นงค์นชุ เดชสมบรูณ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๐ นางสาว มาลัย เอี่ยมอ าพัน สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๑ นาย คณิต หาญสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๒ นางสาว ภาวิณี อินทมาตย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๓ นาย อภชิาติ ศรีบพูิมพา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๔ นางสาว ศุภจิรา อยู่ยืด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๕ นางสาว สินี ฉลาด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๖ นาย ภาคภมูิ แสนบดุดา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๗ นางสาว ปาริฉัตร ร่มโพธิ์ทอง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๘ นาย วรพงศ์ ศรีจ านง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๔๙ นาย ธนพล วิลาวรรณ นครราชสีมา เขต ๖
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๕๕๑๐๐๐๙๕๕๐ นาย รณกิจ จันทร์เกตุ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๑ นางสาว ชนญัชิดา บญุมีสี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๒ นาย พีรดนย์ วิชาเรือง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๓ นางสาว อาจารี จรานวุัฒน์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๔ นางสาว ฐิติมา กินาวงศ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๕ นางสาว นพรัตน์ หงษ์มัง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๖ นางสาว ประวิณตรา ชลสาคร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๗ นางสาว รัตนสุดา โลไธสง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๘ นาง จริยา ช้างสาร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๕๙ นางสาว สุภาวดี แสงชาติ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๐ นาง ชญาณ์นนัท์ นนัทธนาคาร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๑ นาย วิชชุภทัร์ พันธวงศ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๒ นาย อนชุา สุขโข กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๓ นางสาว พรพิมล ไพรสณฑ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๔ นางสาว พรสุดา ดีวงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๕ นาย ปริญญา  กิติราช เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๖ นางสาว ศิรินทร์ แหวนหล่อ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๗ นางสาว ภษูิตา สิยานนัท์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๘ นาย เทพนภ กัณฑ์ทอง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๖๙ นาย กนกพิชญ์ พิมศร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๐ นางสาว วนดิา แสนแก้ว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๑ นางสาว กนกวรรณ แสงเมือง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๒ นางสาว ลัดดา ชายกวด สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๓ นางสาว จินตรัตน์ ม่วงชุม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๔ นาง เสาวณีย์ พิมทอง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๕ นางสาว กัลยากร เรือนเย็น จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๖ นางสาว วาสนา ศรีบรุมย์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๗ นางสาว ลักษณี เรืองฉาย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๘ นางสาว ศรธนพรรณ์ สิงเกิด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๗๙ นางสาว วิมลศรี เทนสุนา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๐ นางสาว วีรวรรณ เปร่งคอนสาร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๑ นางสาว รัตนา พันธ์บญุ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๒ นางสาว ภณิดา ธรรมมา สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๓ นางสาว อัจฉรา อิศรานวุัฒน์ ขอนแก่น เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๙๕๘๔ นาย สาธิต ปุง้โพธิ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๕ นาย อนวุัฒน์ ปานค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๖ นางสาว เกศรินทร์ วิเศษสิงห์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๗ นางสาว สุจิตรา สุขเจริญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๘ ว่าท่ี ร.ต.หญิง วาหทิ์นี บญุวัฒน์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๘๙ นางสาว วรวรรณ ฉลาดล้น สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๐ นางสาว ประไพรพันธ์ บวัพรมมี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๑ นาย จักริณ มีโพธิ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๒ นาย กนกศักด์ิ ชาพรมมา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๓ นางสาว อัญชลี กันทะดง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๔ นางสาว จิตจิรา หมทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๕ นางสาว อรอนงค์ ฤกษ์ชัย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๖ นาย ดิฐฉัตร เข็มเพชร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๗ นางสาว นภิาพร เจริญสุข ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๘ นางสาว อนสุรา สีกานลิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๕๙๙ นางสาว สุภาพร นกิรสุข เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๐ นางสาว จามจุรี โพธิดอกไม้ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๑ นางสาว อณัญญา วัณณพงษ์กูล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๒ นางสาว นติิญา ทองสาย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๓ นาย เชิดพงษ์ เชาวรักษ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๔ นาง ชลธิชา วิวัฒน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๕ นาย พรสุรักษ์ อารีราษฎร์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๖ นางสาว กรรธิมา มะยุเรศ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๗ นางสาว ฐานยีรัตน์ ปรางศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๘ นาย ชิราวุธ ผากา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๐๙ นางสาว จิตราพร ข าจันทร์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๐ นางสาว ปยิะมาศ ศรีมา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๑ นางสาว จิราวรรณ โทธรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๒ นาง อโนชา โคตุธา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๓ นางสาว สุจิตรา โคจ านงค์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๔ นางสาว ธัญญารักษ์ เอี่ยมศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๕ นางสาว อัญชลี พรามจร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๖ นางสาว อ าคา ประการแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๗ นางสาว หฤทัย เรืองไพศาล บรีุรัมย์ เขต ๔



- ๒๘๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๘ นาย สายชล จันหมกสิต สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๑๙ นางสาว วิจิตราภรณ์ บญุคง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๐ นางสาว นางสาวกฤษณา  วางหา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๑ นาย วิษณุ ฉิมพลี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๒ นาง หอมไกล นาจ าปา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๓ นางสาว เนตรา พ่วงทองค า แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๔ นางสาว ฐาณิญา สิงหแ์จ่ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๕ นางสาว จิตรลดา นรฤทธิ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๖ นางสาว จันทกานต์ อรุณ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๗ นางสาว เบญจมาศ แสงสว่าง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๘ นางสาว ณัฐศิกานต์ เชื้อดวงผูย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๒๙ นางสาว นภาวดี หงษาวงศ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๐ นางสาว เพ็ญประภา ลูกอินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๑ นาย กรวิท วิเศษดี ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๒ นาย ทศพร บญุมา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๓ นางสาว จุฑารัตน์ เหนีย่วทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๔ นาย มาหะมะสุกรี วาเงาะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๕ นาย บวร ลาบรีุ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๖ นางสาว อมรรัตน์ ยอดวิจารณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๗ นางสาว รัชวดี เม่นตะเภา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๘ นาย เศกสิทธิ์ คุ้มจอหอ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๖๓๙ นางสาว กรชนก เขื่อนเพชร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๐ นาย เปรมชัย ศรีนครดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๑ นางสาว วีณา สืบพันธ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๒ นางสาว วรรณา นวลศรี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๓ นางสาว มัสยา ศรีจรัส บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๔ นางสาว แพรไหม ปฐมเพทาย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๕ นาย จตุรงค์ กุลนอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๖ นางสาว วนดิา สุระเสน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๗ นางสาว จิรวรรณ เฮงศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๘ นาย วัชรชัย ปราบณรงค์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๔๙ นาง พิชชาภทัร์ วัชโสก อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๐ นางสาว จุรีรัตน์ ล้านพลแสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๑ นางสาว วรนชุ ธรรมรัตน์ นครปฐม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๖๕๒ นางสาว สิรินดา แจ่มแจ้ง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๓ นางสาว สุกศิลป์ ละอองเอก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๔ นางสาว แพรทิพย์ พรหมทอง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๕ นางสาว อลิสรา ภตู้องใจ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๖ นางสาว ฉวิตรี มะโนวัน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๗ นางสาว ลาวัลย์ ศักด์ิภากร ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๘ นางสาว เพ็ญพรรษ์ พุ่มเพชร นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๕๙ นางสาว จารุณี รอดเสียงล้ า สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๐ นางสาว ยุวดี ราตรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๑ นางสาว จิราพร สัจจา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๒ นางสาว สุพรรษา บวงขุนทด ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๓ นางสาว นภิาพร จรจรัญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๔ นางสาว ไอย์ลดา ค าเขียว อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๕ นาย บญุยกร  อินทการ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๖ นางสาว ชนนัพร วานชิประเสริฐพร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๗ นางสาว วีณา เลิศวีรพรกุล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๘ นาย ศรายุทธ วาที ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๖๙ นางสาว ภาชินี แก้วใจดี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๐ นางสาว ดาหลา แก้วมงคล ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๑ นาย นวิัตร์ พระธานี นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๒ นางสาว สายชล เปรมปรี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๓ นางสาว ณัฐชรี สิตรานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๔ นางสาว กิติยา ทองรัตน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๕ นางสาว วรลักษณ์ พยายาม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๖ นางสาว วิภารัตน์ แสนกล้า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๗ นาย วสันต์ บชูายันต์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๘ นางสาว ชนดิา อุตส่าหร์าชการ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๖๗๙ นางสาว รัศมี นวลบตุรดี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๐ นางสาว ลินนิ แสนปล้ืม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๑ นาย สุรเชษฐ์ ประถมปทัมะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๒ นางสาว มาดาม พทธรัตน์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๓ นางสาว พัชรี รอดชยันต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๔ นาย จารุพงศ์ รัตนบรีุ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๕ นางสาว รัตนา นนัตา พิษณุโลก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๖๘๖ นางสาว สุพัตรา นอ้ยภา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๗ นางสาว ลัฐกาญ วงศ์ละคร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๘ นางสาว บษุยา โสตินยั ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๘๙ นางสาว จิรัฐิติ ทิมัน ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๐ นาย อดิศร กิจช านิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๑ นาย กิตติพงศ์ โสมกลาง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๒ นางสาว วริษา ลดหวั่น ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๓ นางสาว พิชญา ชาญณรงค์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๔ นางสาว วาทินี โพธิ์ใหญ่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๕ นาย ปพัฑฒ์ชภพ เมฆอนนัตชัยกุล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๖ นางสาว ปนดัดา ศรีส าอางค์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๗ นางสาว กนกพร เจริญสุขพลอยผล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๘ นางสาว ยุวรี กุณโฮง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๖๙๙ นางสาว สุกัลยา แซ่ตัน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๐ นาย วรเดช ศรประสิทธิ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๑ นาย เดชวิทย์ หมูค า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๒ นางสาว วนดิา ภารสถิตย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๓ นาย ธนพัฒน์ คอและ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๔ นางสาว นภสัภรณ์ กิ่งสกุล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๕ นางสาว วารีรัตน์ อยู่ทะเล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๖ นางสาว สุกัญญา บญุอ้อย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๗ นางสาว ณัฐรินทร์ รวมสุข พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๘ นางสาว จิราพร คีรีวงค์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๐๙ นางสาว วาสนา พรมภกัดี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๐ นางสาว เจษฎางค์ มาตรา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๑ นางสาว สุมาลัย สุวะจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๒ นางสาว นฤมล คณะนาม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๓ นางสาว สุภาณี เอี้ยวฮะ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๔ นางสาว ปาริชาต สังโวลี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๕ นางสาว ศิณิชา ปนัมงคล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๖ นางสาว จรรยาภรณ์ สุขไทย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๗ นางสาว ณัฐธิมา นงนอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๘ นาย นฐัพล นาคจันทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๑๙ นางสาว พลอยไพลิน ช่างนาค จันทบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๗๒๐ นางสาว สิริยากร ประโลหติ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๑ นางสาว กมลทิพย์ วันเพ็ญ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๒ นางสาว วิไลลักษณ์ แสนปวง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๓ นางสาว สุวดี แดงดี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๔ นางสาว นรูมาลีนา มะยาโอ๊ะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๕ นางสาว อินทิรา หอมกล่ิน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๖ นางสาว วิภาษณีย์ ถามณี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๗ นางสาว กฤติยา ปาละพันธ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๘ นาย นายชุมพล วันหลาบค า มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๒๙ นางสาว จุฬาลักษณ์ สายมณี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๐ นางสาว รัตติกา มณีสัย ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๑ นาย ธีระวุธ บญุทรง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๒ นางสาว ไพรวรรณ อินทมาตร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๓ นางสาว วิมลพรรณ วงเวียน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๔ นางสาว พรศรี หวังกลีบสุคนธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๕ นางสาว รัตนา เข็มพงษ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๖ นางสาว ชนกานต์ โพธิละเดา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๗ นางสาว วิไลพร บริบาล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๘ นาย นฐัวุฒิ ยอดพังเทียม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๓๙ นางสาว เปรมฤดี เตาะครบรีุ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๐ นาง วรรณภา จีนนางรอง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๑ นางสาว นางสาวสุขสวัสด์ิ  สิงหโ์ต พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๒ นางสาว ภทัราพร ใจค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๓ นางสาว อุบลรัตน์ ชมพูราช พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๔ นางสาว จุรีรัตน์ กันลา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๕ นาย ณัฐพล ราษฎร์มณี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๖ นาย มหามัดนสัรี การียา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๗ นางสาว วิลาวัณย์ ศรีพันดอน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๘ นางสาว พรพฤกษา จิเวศพงศ์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๔๙ นาย สุนทร โพธิ์ศรีลา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๐ นางสาว ณัฐฑิตา สิทธิเดชา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๑ นางสาว พิมพ์ลดา จันทรสาขา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๒ นางสาว ณฐมน อภกิิตติธนาเดช นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๓ นางสาว มารินนา่ ค าทา ล าปาง เขต ๑
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๕๕๑๐๐๐๙๗๕๔ นางสาว รตนาภรณ์ ประจงการ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๕ นางสาว จันทร์ประภา ดีรักษา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๖ นางสาว ผกากาญจน์ ประยูรเต็ม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๗ นาย อภนินัท์ เหมะธุลิน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๘ นางสาว บงกชรัตน์ ศิวิลัย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๕๙ นางสาว นนัท์ธิดา รูปคม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๐ นางสาว นชุนาฏ ลิขิตวัฒนกิจ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๑ นาย วัฒนากรณ์ เฟื้อแก้ว พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๒ นางสาว วนดิา พิจารโชติ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๓ นางสาว พรเพ็ญ โพธาราม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๔ นาย เอกชัย ชื่นชม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๕ นางสาว จีรวรรณ มนต์ชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๖ นาย วิทูร แก้วเกิด สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๗ นาย สุทัศน์ สายกระแสร์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๘ นางสาว ชนม์สิตา มูลกัน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๖๙ นาย ธราธร กล่ินหอม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๐ นางสาว ปรียาภรณ์ ชัยชนะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๑ นางสาว รถธิราพร ข าอรุณ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๒ นาย ทิว ทิพยสิงห์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๓ นางสาว จุฑามาศ คุณรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๔ นาย อาทิตย์ ถิ่นปกาสัย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๕ นางสาว ภรภสัรีย์ จันทร์สิทธิ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๖ นางสาว พิพัฒอร เพียรเสมอ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๗ นางสาว สาวิตรี ดูแก้ว เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๘ นางสาว ธนญัญา ก าแพงค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๗๙ นาย วรวิทย์ สาโทรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๐ นางสาว จุลลดา ขวัญเงิน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๑ ว่าท่ีร้อยตรี อาบดีีน หะยีปิ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๒ นาย คนองฤทธิ์ สิงหบตุร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๓ นาย วรท เกษเพ็ชร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๔ นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ช านิ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๕ นางสาว ภาวิณี บญุมี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๖ นางสาว ณิศรา กระจ่างโพธิ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๗ นางสาว ศุภลักษณ์ ทองขาว หนองคาย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๗๘๘ นาย กฤษฎาพงษ์ พันธุ์เขตรกิจ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๘๙ นางสาว พันธ์ทิพย์ พุทธลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๐ นางสาว ณัฐธิดา สวยสม เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๑ นางสาว เนยีรนภิา ปดัธรรมมา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๒ นางสาว ยุกตนนัท์ ข าอรุณ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๓ นาย มานพ ปล้ืมวงษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๔ นางสาว กันยามาตร สุขขวด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๕ นาย ปฏวิัติ เวฬุวนารักษ์ ปฏวิัติ เวฬุวนารักษ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๖ นางสาว ณัฐสุดา สอนบญุตา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๗ นาย ปญัญา บเุกตุ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๘ นาย สุเมธ สุทธิปญัโญ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๗๙๙ นางสาว ณัฐสุดา สุทธิอาคาร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๐ นางสาว กฤติยา ราชชมภู ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๑ นาง จิรนนัท์ พลพินจิ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๒ นางสาว รมิดา บญุทา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๓ นาย วิทยา ไชยศรี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๔ นางสาว นฐัธินยี์ นามสวัสด์ิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๕ นางสาว นางสาวสุพรรณี บตุรสิมมา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๖ นางสาว สุภลัคน์ นพิัทพงษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๗ นาย กัมพล ไมตรีจิตร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๘ นางสาว พัชริ นทร์ ขวัญพรม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๐๙ นาย วรวุฒิ สาโทรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๐ นางสาว นภิาดา วงษ์นอ้ย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๑ นางสาว อาภาพร ถวิล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๒ นางสาว จิรัชญา ประดิษฐ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๓ นาย กฤช จันทรสาขา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๔ นาย อดิศักด์ิ วามะลุน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๕ นาย หสัมาดี เฮาะมะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๖ นางสาว ณัฐา ขันตีกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๗ นางสาว พุทสะรา ฉิมงาม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๘ นาย อฟันดี สะมาแอ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๑๙ นางสาว อุ่นเรือน ภมูิดา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๐ นางสาว ศรัทธาพร โคตรหานาม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๑ นางสาว พรรณี สาระทา ศรีสะเกษ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๙๘๒๒ นางสาว ขนษิฐา นติิพจน์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๓ นาย นาย  ปญัญาปกรณ์  โพธะศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๔ นาย วสันต์ ภกัดี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๕ นาย ธนาเสฎฐ์ มะลิปา่ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๖ นาง สุธาสินี โพธิ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๗ นางสาว จุฑารัตน์ เกตุกินฑะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๘ นางสาว จารุพรรณ อินทรชื่น พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๒๙ นางสาว เสาวณีย์ มะจะกรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๐ นางสาว ซอบารียะห์ ซูเด็ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๑ นางสาว เยาวภา อินทร์เจือ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๒ นาง รัตนากร  ดวงภกัดีรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๓ นางสาว พรธิภา ภผูาแนน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๔ นาย จตุพล แก่นจ าปา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๕ นางสาว ศิริภรณ์ สุวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๖ นางสาว สุวิมล รัตนอ าพร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๗ นางสาว จีราวรรณ ประดับมุข สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๘ นางสาว เบญจวรรณ จิตอ านวย นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๓๙ นาย ปราโมทย์ ศรีศักดา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๐ นางสาว วรัญญา การถัก กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๑ นาย จตุพร คลังวิสาร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๒ นางสาว ขวัญใจ แผนสมบรูณ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๓ นางสาว ธนศร  สันทะเนอืง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๔ นางสาว กัญญา แก้วใจใหญ่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๕ นาย กฤษดา ทองยาใจ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๖ นางสาว อัจฉราณ์ ร่างมณี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๗ นางสาว วรินทร์ธร ถือศีล เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๘ นางสาว วชิราภรณ์ ชื่นบาน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๔๙ นางสาว ปฐมาภรณ์ โพธิ์กลัด ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๐ นางสาว อลิสา คงแถลง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๑ นางสาว ศิริรัตน์ กิ่งบตุรโคตร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๒ นาย ทนงศักด์ิ จโนภาส นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๓ นางสาว ชีวิตา อิ่มทรัพย์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๔ นางสาว สุดา ทันลา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๕ นางสาว รพีพร สีพะรัง ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๙๘๕๖ นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์ค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๗ นางสาว นฤมล ศรีผาวงษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๘ นางสาว รสชรินทร์ เวฬุวะนารักษ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๕๙ นางสาว รพีพร ฤทธิ์ผาด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๐ นาง อริศรา แก้วเพียร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๑ นางสาว กมลวรรณ ทิพสุทธื์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๒ นางสาว จตุรพร อุดรเสถียร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๓ นางสาว กัลยา โพธิ์ศรีขาม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๔ นางสาว อัจฉรา ขาวคง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๕ นาย ดุลคิพลี หลังจิ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๖ นาง นางวิภาฎา โสภาอุทก กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๗ นางสาว อนงค์ลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๘ นางสาว จามรี แสงสว่าง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๖๙ นางสาว สุนษิา พวงจินดา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๐ นาย อรรถพล ธรีรุจาคม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๑ นางสาว ภาวิณี รุ่งเรือง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๒ นางสาว อ าภา พลยางนอก ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๓ นาย นวรรช จันทร์หอมฟุ้ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๔ นาย ปณัณธร ซองศิริ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๕ นางสาว ชนสิรา มะโนระกร กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๖ นางสาว นยันป์พร วิชาชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๗ นางสาว ศุภมาศ เรืองวรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๘ นาย ธีรพงศ์ พิชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๘๗๙ นาย ธนกร โคกสีอ านวย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๐ นางสาว กัญญารัตน์ โพธิ์ใต้ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๑ นางสาว กฐิน แสงแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๒ นาย พนสั จันทะลุน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๓ นางสาว จิราภา ทิศวงศ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๔ นางสาว กานต์ระวี โกมลเปรินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๕ นาย ดนยั นอ้ยอามาตย์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๖ นาย ธีระชัย เชื้อธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๗ นางสาว บญุญาลักษณ์ ล ามะนา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๘ นาย นนทวัฒน์ งามแสง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๘๘๙ นางสาว ซอเฟีย จรัลศาส์น ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๘๙๐ นางสาว วลัยกร กาหยี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๑ นางสาว ธัญมาศ อุบลบาน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๒ นาย พลชิต พลชัย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๓ นางสาว อัญพัชญ์ สิริรัฐเตชาภทัร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๔ นางสาว จิตอารีย์ วงศ์โต มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๕ นางสาว วรรณพร การุญ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๖ นางสาว ปยินชุ ชูช่วยสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๗ นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๘ นางสาว ศิริปากรณ์ โคตรโสภา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๘๙๙ นางสาว อัศริญญา กึกก้อง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๐ นางสาว วรรณพร นุม่จันทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๑ นางสาว นนัท์พร สองสี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๒ นางสาว มยุรี จรศรชัย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๓ นางสาว ฐิติพร ช านาญโพธิ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๔ นางสาว สุดศิริ ศรีสมัย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๕ นาย สราวุธ พลศรีเมือง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๖ นางสาว รัชนี นมาภรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๗ นาง พิมพกานต์ เชาวลิต แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๘ นางสาว ณิชนนัทน์ เมธาพุฒิพงศ์กูล ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๐๙ นางสาว วันวิสา อินต๊ะสิน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๐ นางสาว เพ็ญนภา พลายมาศ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๑ นาย อ านาจ บญุล้อม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๒ นางสาว สุภาภรณ์ กลอมเสนาะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๓ นาย พีรภทัร ราชา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๔ นางสาว มนสัวี โพธิ์แจ้ง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๕ นางสาว สุดาพร จ าปาทอง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๖ นางสาว คนงึรักษ์ บญุประเสริฐ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๗ นางสาว วัฒนาพร เปรมใจ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๘ นาย ธรรมนญู อรรคสูรย์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๑๙ นาย ปยิะพงษ์ ศรีสุพรรณ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๐ นาย บญัชา เงาเดช เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๑ นางสาว ประภสัสร เพียรผล นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๒ นางสาว ยุวเรศ ไทยผักแว่น บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๓ นาง กนษิฐา ดวงสูงเนนิ กาญจนบรีุ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๐๙๙๒๔ นางสาว อุษา ศรีพัฒนพ์งษ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๕ นางสาว นลุิบล พลหนองหลวง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๖ นางสาว อมรรัตน์ ทองถึง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๗ นางสาว วลัยพร ทาศิริ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๘ นางสาว เจนจิรา ค ามูล หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๒๙ นางสาว จิราพร ต่ายบญุ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๐ นาย ธีรศักด์ิ แก้วบญุ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๑ นาย ชัยปติกร สร้างดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๒ นางสาว ปณิชา ดวงแสงจันทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๓ นาย สุริยะ แสงกุดเลาะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๔ นาย อิสมาแอ ยีมะยี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๕ นาย จิรวัฒน์ สุขพาส ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๖ นาง กุลธิดา หนอ่สีดา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๗ นาง กิตติยา สร้อยเพชร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๘ นางสาว จิรารัตน์ มณียศ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๙๓๙ นาย ดนพุล วิเชียร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๐ นาย รัตทพล อินทพันธ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๑ นางสาว วันวิสาข์ เทียมสม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๒ นางสาว สุดารัตน์ สายแวว ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๓ นางสาว ศรัณรัชต์ นติิรัฐธนานนท์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๔ นางสาว พัชนี บรรเทาทุกข์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๕ นางสาว นนัทกา เครือจิต พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๖ นางสาว นริศรา เนตรโม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๗ นางสาว จันทิรา นอ้ยสีลา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๘ นางสาว พรพิมล เสือกล่ิน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๔๙ นางสาว ดุจฤดี เจริญผล สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๐ นางสาว ทิพยรัตน์ เภตรา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๑ นางสาว ปยิาภา ทองเต็มแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๒ นางสาว สุนทรี วรประสพ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๓ นางสาว พิรุญาณ์ ค้อชากุล ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๔ นางสาว สุพรรษา ผาปอ้ง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๕ นางสาว แจ่มจันทร์ คงพล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๖ นาย นฐัพล บ ารุงรส หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๗ นาง ทัศนา เพ็งธรรม เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๐๙๙๕๘ นางสาว ศศิธร ยอดยศ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๙๕๙ นางสาว ณัฐกาญจน ์ โพธิ์กล่ิน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๐ นางสาว นฤมล กาฬวงศ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๑ นาย ภาสกร บญุเหลือ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๒ นางสาว รอฮะนี เจะและ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๓ นางสาว หทัยทิพย์ หองทองคัด เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๔ นาง สิริกัญญา ชัยศรี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๕ นางสาว มานี ไตรธิเลน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๖ นางสาว ปทัมา หนมูาก พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๗ นาย วันชัย กาสา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๘ นางสาว กัญจนรั์ชต์ ไชยศรีฮาด เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๖๙ นางสาว ณกมน เจริญเดช สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๐ นางสาว พัชรินทร์ ท้าวค าวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๑ นางสาว ดวงใจ ค ามาปนั พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๒ นางสาว อาริยา ศรีตระบตุร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๓ นางสาว เอื้ออารีย์ ดอนเตาเหล็ก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๔ นางสาว กชพรรณ ดวงจันทร์ภภา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๕ นาย ลุฏฟีย์ เจะแว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๖ นางสาว กรรณิการ์ ขจรฤทธิ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๗ นางสาว กามีละ มะมิง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๘ นางสาว วัลลภา อาจอาสา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๗๙ นางสาว ณภชันนัท์ กิ่งสกุล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๐ นางสาว ธนสิสรา อุ่นกลม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๑ นาย ไตรทศ มณีฉาย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๒ นางสาว กนกวรรณ มะโนแสน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๓ นางสาว จุฑาทิพย์ แคยิหวา สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๔ นางสาว ทิพย์สุดา ทิพย์แสนพรหม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๕ นางสาว อุบลรัตน์ จิตระวงศ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๖ นาง พัชรินทร์ พรหมวงค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๗ นางสาว เจริญ ถิ่นปกุ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๘ นางสาว กรรณิกา ประพันธ์วงค์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๙๘๙ นางสาว เดือนนภา ชอบจิต พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๐ นางสาว จุลี ด าเพ็ชร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๑ นางสาว จินตนา พิกาศ มหาสารคาม เขต ๓
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๕๕๑๐๐๐๙๙๙๒ นาย จิรพันธ์ ท้าวแพทย์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๓ นางสาว นจุิตรา ฉิมไทย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๔ นางสาว สุวิมล นนทบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๕ นางสาว สุรินทรา แก้วมูล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๖ นาย มงคล สมใจ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๗ นางสาว วารุณี เวียงสอน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๘ นางสาว ดวงกมล โพธิ์แก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๐๙๙๙๙ นางสาว ณพัสนนัท์ บญุเดช ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๐ นางสาว พัทยา รินทอง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๑ นางสาว ทิพวรรณ ชูทับ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๒ นาย นาวิน นพเก้า บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๓ นางสาว ยุพิน บญุปก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๔ นางสาว วลัยลักษณ์ ชลประทิน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๕ นางสาว ธีรกานต์ ไชยจักร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๖ นาง วิไลพร ท้าวแพทย์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๗ นางสาว เจนจิรา นามวงษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๘ สิบเอกหญิง อรชร สาถ้ า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๐๙ นาง นติยา แก้วไทย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๐ นาง สุภารัตน์ แสนลา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๑ นางสาว ปภรณ์พรรณ ศรีพระจันทร์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๒ นางสาว วาทิณี พรายงาม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๓ นาย อภชิาติ อยู่ภู่ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๔ นางสาว เอ็มประภา โคจันดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๕ นางสาว สุนสิา ดีพรม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๖ นางสาว มณฑาทิพย์ ตระการรัตนสั์นติ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๗ นางสาว วรรณิดา พลชนะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๘ นาย กรุงสินธ์ พิจารโชติ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๐๑๙ นางสาว นชุจรี งามตา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๐ นางสาว เพลินตา สารสิทธิ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๑ นางสาว หงษ์ลดา ลูกจันทร์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๒ นางสาว จุมพิตรา เลิศมงคล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๓ นางสาว จารุณี มูลสมบติั ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๔ นางสาว กชพร อับดุลระหมาน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๕ นางสาว รุ้งลาวรรณ มัง่มีล้น พิจิตร เขต ๒



- ๒๙๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๖ นางสาว สุจิตรา ดวงมณี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๗ นางสาว ศุภานนั ดอนสมจิตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๘ นาย ยุทธพงษ์ กิตติรัตน์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๒๙ นาย มารุต ศิริกัน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๐ นางสาว ธุมวดี บรีุวงศ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๑ นางสาว พัชรินทร์  โพร่ม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๒ นางสาว ชีวิตา บญุถนอม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๓ นางสาว ยุวัลย์ดา ธีรโพธิพันธ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๔ นางสาว ธัญญรัตน์ จ ารัส เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๕ นางสาว กันย์สินี สอนพินจิ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๖ นางสาว ญาณิศา จุลพงค์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๗ นางสาว อุรวี พิทยากิต เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๘ นางสาว เสาวลักษณ์ สักคุณี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๓๙ นางสาว ญดา ทองเปล่ียน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๐ นางสาว มุกดา หนพูุ่ม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๑ นางสาว สุภาพร พิลาล้ า บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๒ นางสาว วาสนา พรหมมา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๓ นาย ศุภวัฒน์ ขันแข็ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๔ นางสาว สุพัตรา ธนปราชญ์เปร่ือง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๕ นางสาว ศริญญากรณ์ ใยพันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๖ นางสาว สุกัญญา บญุไพ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๗ นางสาว รดาศา พัฒนาพานชิกุล เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๘ นางสาว ปาณิสรา นกแก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๔๙ นางสาว พัชรี แย้มโกสุม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๐ นางสาว จุฑารัตน์ พุทธรังษี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๑ นางสาว นนัท์ชญาน์ เสาส าราญ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๒ นางสาว พบพร แสงทอง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๓ นาย เอนก ฉัตรเวชศิริ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๔ นางสาว ณัฏยา ราชคมน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๕ นางสาว ซากียา หมัน่เพียร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๖ นางสาว อริสา สุขเสถียรด ารง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๗ นางสาว ธัญชนก ผิวข า นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๘ นางสาว มนทิชา แวซอเหาะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๕๙ นางสาว นลุิบล บญุมาก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๐๐๖๐ นางสาว อรอุมา เซ่งทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๑ นางสาว ปริชาติ พรหมมา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๒ นางสาว กุลวดี มังคลาดุง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๓ นาย สุทธี สอาด ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๔ นาย พูลลาภ กิติชัยสกุล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๕ นางสาว จรรยาภรณ์ จิรานนัทิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๖ นางสาว พรทิพย์ ถาตุ้ย พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๗ นาย นเรนทร์ แก้วใหญ่ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๘ นางสาว ปริยฉัตร วงค์ค าหมู สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๖๙ นางสาว ศิริพร เนขุนทด ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๐ นาง จันทร์สุดา ศรีรักษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๑ นางสาว พรสวรรค์ สิงหค์าร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๒ นางสาว หทัยา ปจัจัย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๓ นางสาว วิยดา หม่อมเหมาะ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๔ นางสาว มัลลวีร์ นนทพุทธ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๕ นาย สุพัฒนช์ัย สว่างพฤกษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๖ นาย ทศพล ต้านกลางดอน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๗ นาย นพดล เกิดช่วง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๘ นางสาว นรินดา ค าสุข นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๐๗๙ นางสาว สุพัตรตา เดชศิริ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๐ นาย ซุลกิฟลี ยามู ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๑ นางสาว พิชชานนัท์ สุนนัต๊ะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๒ นาย กิตติ อินทรีย์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๓ นาย สุทธิศักด์ิ ชิดรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๔ นางสาว ชาริณีย์ สันติกร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๕ นางสาว นภิาพร เมืองมัน่ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๖ นางสาว จักษณา ศรีทองดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๗ นางสาว วิยดา ถมยาพันธุ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๘ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปณิดา ปานนกุูล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๘๙ นางสาว อรวรรณ บญุศร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๐ นางสาว ปรวรรณ สุนสุข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๑ นางสาว กัญทิพา แก้วมณี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๒ นาย วันฤกษ์ ช้างดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๓ นาย อานภุาพ บรรจง บงึกาฬ
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๕๕๑๐๐๑๐๐๙๔ นางสาว ศิริพร ค าบอน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๕ นางสาว ทิพย์สุดา พรมทอง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๖ นาง ประกายทิพย์ ศรีอินทร์งาม นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๗ นาย ณัฐวุฒิ มะสุวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๘ นาย อนชุิต ทับอุไร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๐๙๙ นาย สิทธิชัย สมัครไทย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๐ นางสาว จารุวรรณ นามวงศ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๑ นาย จักรกฤษณ์ พลขันธ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๒ นางสาว วรรณา อุดมพันธ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๓ นางสาว ศศิมา รุ่งสะอาด สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๔ นาย ภาวุฒิ พงษ์เจตสุพรรณ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๕ นาย ชัชลิต พรหมรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๖ นาง แสงเดือน ลาภจิตร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๗ นาย เกรียงศักด์ิ สารินนท์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๘ นางสาว พิมพ์มาดา ฉัตรสมบรูณ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๐๙ นาย อริยะ กฤตธนเวท ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๐ นางสาว สุกัญญา ศรีเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๑ นางสาว วิภารัตน์ มะโน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๒ นาย สุรเชษฐ์ จันเติบ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๓ นาย ไชยเสน ศรีวัง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๔ นางสาว ดวงฤทัย นลิเพ็ชร์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๕ นางสาว เมธินี ค าไทย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๖ นางสาว สุทิยา ตาทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๗ นางสาว สุกัลยา มานจุ า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๘ นาย พงษ์พิพัฒน์ พรมเมืองซ้าย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๑๑๙ นางสาว รุ่งอรุณ หมายสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๐ นางสาว ศรัญญา ครองยุติ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๑ นางสาว เพ็ญวลี อินทร์รัตน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๒ นางสาว อัญชัน อยู่ดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๓ นาย กัณศวัฒน์ วิเชียรสรรค์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๔ นางสาว ฐิติมา อภยักาวี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๕ นางสาว วันวิสา พวงพันธ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๖ นางสาว มณีรัตน์ ไตรภู่ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๗ นาย ธนดิฐ ไชยวงค์ เชียงใหม่ เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๐๑๒๘ นางสาว สุภลักษณ์ คณฑา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๒๙ นางสาว เพ็ญนภา จึงตระกูล สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๐ นางสาว กิตติมา นนทพันธ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๑ นางสาว นรีูดา มัยเซ็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๒ นาย ธนากร พงศ์ธนาพร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๓ นางสาว เสาวณีย์ เสนหนู พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๔ นาย ประสิทธิ์ ขุญจวง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๕ นางสาว ศิรดา บวัทองค า นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๖ นาย ภญิโญ สมิดรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๗ นาย ภทัรภมูิ ปญัจะเรือง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๘ นางสาว ประภา แข็งแรง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๓๙ นาง ชัชฎาวรรณ หลีสู ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๐ นางสาว ยุภาพร ลาคูบอน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๑ นาย ภวูดล ภฆูงั สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๒ นาย ศุภณัฐ อินทักษิณ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๓ นางสาว จิราภรณ์ ศรีวันนา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๔ นางสาว ณัฐภรณ์ ค าผา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๕ นางสาว กมนนทัธ์ สมใจ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๖ นางสาว รัตนาวดี ไชยชนะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๗ นางสาว กาญจนา ศรีโมรา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๘ นาง สุภาวดี พิมพ์สุด อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๔๙ นาย อังกูร. จันทะวงศ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๐ นางสาว นาตยา เรืองมณี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๑ นางสาว ภทัรานษิฐ์ ไกรระเบยีบ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๒ นาย ชรินทร์ แก้วดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๓ นาย ศักด์ิชัย พรมประทุม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๔ นาย กรรณเทพ แขกระโทก ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๕ นางสาว มัทณา บญุอยู่ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๖ นางสาว วราภรณ์ ดาวจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๗ นางสาว พัชยา ทะนนัไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๘ นางสาว จิราพร เขียวกุ้ง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๕๙ นางสาว ไหมดิหนะ๊ ภยัช านาญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๐ นางสาว อาทิมา สาโรวาท กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๑ นางสาว สุชาดา เพ็ชรจ ารัส สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๐๑๖๒ นาย มงคลชัย กันเพ็ง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๓ นางสาว พิมพ์ลภสั จันทร์ตรี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๔ นางสาว สราวลี ยาเพชร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๕ นางสาว ขณิดา มิตสีดา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๖ นางสาว นภาพร ละลี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๗ นางสาว ขวัญอิสรา บริสุทธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๘ นางสาว สุจิตรา โล่หค์ า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๖๙ นางสาว วีรวรรณ ศิริบรูณ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๐ นาย วรวิชญ์ ศักด์ิศรีท้าว บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๑ นางสาว อวัศยา ปงิเมือง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๒ นาย ศิริวุฒิ สิงหค์ า มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๓ นางสาว สุดารัตน์ พลอยพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๔ นาง ศิริพรรณ นาชัยลอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๕ นางสาว จตุพร พันธ์ทอง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๖ นางสาว รุจยาภา สุภคัวชิรกุล กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๗ นางสาว รัชญา รักทรัพย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๘ นางสาว รดาการ ต๊ะแก้ว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๗๙ นาง นฤมล มงคลแก้ว สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๐ นางสาว ปริยาภรณ์ พรหมอินทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๑ นาย บพุรัตน์ กาตาบตุร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๒ นางสาว ปาริชาติ เสียดกระโทก กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๓ นางสาว ปรวิศา นนัตา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๔ นางสาว จุฬารัตน์ โสภาพร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๕ นางสาว เก็จวลี ไทยพานชิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๖ นางสาว อารีย์ อารีรพ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๗ นางสาว อุณากร มหาเรือนลาภ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๘ นางสาว อธิชนนัท์ ค าหล่อ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๑๘๙ นางสาว สุประภาวดี โสริโย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๐ นางสาว ปรารถนา ไชยวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๑ นางสาว เกษร วงค์แสนสุข อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๒ นางสาว สุวิมล บญุชูกุศล ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๓ นางสาว สุนทรีย์ ค าทวี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๔ นาย วัชระ ซอนพา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๕ นางสาว เพ็ญพักตร์ กาสา อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๐๑๙๖ นางสาว วัชราภรณ์ ไชยยงค์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๗ นางสาว จันจิรา โสภาพ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๘ นาย ชิณวัฒน์ พิเศษฤทธิ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๑๙๙ นาย กฤษณ์ ศิริสวัสด์ิ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๐ นาย ณัฐดนยั วริวรรณ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๑ นางสาว ศิริวรา มัชฌิมา จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๒ นางสาว วาทิณี ศิริวงค์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๓ นางสาว หทัยกานต์ มารังกูร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๔ นางสาว รุ่งลาวัลย์ ประดิษฐ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๕ นาย ฐนธัช วินทะไชย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๖ นาย สุริยะ ศรีทันเดช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๗ นางสาว ชิมประภา เชื้อพรมธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๘ นาย มวลชน ดอนสมจิตร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๐๙ นางสาว วรรณภา ศรียอด มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๐ นางสาว อรทัย แย้มเศียร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๑ นางสาว เกณิกา อ้นประเสริฐ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๒ นาย ชัยพงษ์ ธรรมเจริญ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๓ นาย อนชุา ทองแฉ่ง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๔ นางสาว วาสนา พรหมเมตจิต เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๕ นาย สรายุทธ ภตูาสืบ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๖ นาง พิทยา ชัยพิมล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๗ นางสาว ซูไวบะห์ มานะ๊ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๘ นางสาว นริมล ศรีธร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๑๙ นางสาว วันวิสาข์ ประสานวรกิจกุล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๐ นาย ปริยวิศร์ ดีแฮ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๑ นางสาว หนึง่นชุ จุลพูน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๒ นาย สันติชัย เหลืองทองค า ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๓ นางสาว สุดา บนิสุริยะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๔ นางสาว น้ าอ้อย โพธิ์งาม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๕ นาย มนสัวีร์ เอกวงษา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๖ นางสาว กัลยาลักษณ์ มัน่เหมาะ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๗ นาง พิภทัรา สิทธิขันแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๘ นางสาว อรอนงค์   วินยักิจ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๒๙ นางสาว ธมลวรรณ มากปรางค์ เชียงราย เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๐๒๓๐ นางสาว จันทรามาศ โกมลเปริน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๑ นาย วุฒิชัย สาน้ าอ่าง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๒ นางสาว ชนสิสรา ขวัญโพก ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๓ นางสาว วิมล ศรีขาว อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๔ นาง อรนาฏ ทิพเลิศ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๕ นาย ศศินทร์ พรหมประสิทธิ์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๖ นาง ณัฏฐณิฌา ศรีเมือง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๗ นางสาว สุภาพร สรรพสอน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๘ นางสาว จุฬาลักษณ์ วารีศรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๓๙ นาง รัตติการ สุคันธวงศ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๐ นาย ณัฐพงศ์ ล้ิมวัฒนะ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๑ นางสาว นริศรา ร่วมรักบญุ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๒ นางสาว ศิวรัตน์ พลพันธ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๓ นาย ณัฐวุฒิ ใจดี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๔ นางสาว นฤมล ดวงแก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๕ นางสาว จามิกร ทรงประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๖ นางสาว กาญจนา สุบรรณประเสริฐ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๗ นางสาว กาญจนา เทศข า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๘ นาย สมเกียรติ  สรรพสอน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๒๔๙ นางสาว นภิาพรรณ อ้วนสี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๐ นางสาว สุพรรณี อ่อนเอี่ยม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๑ นาย พฤฒ จันทรเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๒ นาง สุพรรษา แก้วขุนทด บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๓ นาย ชานวุัฒน์ มีรี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๔ นางสาว อัญชลี สุขศิลป์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๕ นาย เอกพันธุ์ ศรีวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๖ นางสาว ปทัมาพร ส าราญถิ่น พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๗ นางสาว ธัญวรัตม์ เกษแก้ว บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๘ นางสาว ศิริญญา โคตุพันธ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๕๙ นางสาว สุภาพร ทองค า ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๐ นางสาว จินตนา กุชโร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๑ นางสาว นภาวรรณ เหลืองทองค า พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๒ นาง สุพรรณิการ์ ธนาเดชาวัฒนกุล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๓ นาย ศักด์ิเกษม พรหมศร ลพบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๒๖๔ นาง ศิริจันทร์ ธงไชย ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๕ นาย จิรวัฒน์ เด่ือกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๖ นางสาว ธัญธรณ์ บัง้ทอง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๗ นางสาว อรุณี มณีอ่อน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๘ นาย สฤษด์ิ แท่นกระโทก บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๖๙ นาย โยธิน เคหะฐาน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๐ นางสาว ณัฎณิชา ศรีสง่า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๑ นางสาว ทิวา แก้วปดัชา จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๒ นางสาว อรพรรณ กัดโกนา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๓ นางสาว วรารัตน์ แสนพันดร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิง รุ่งทิวา จิณะไชย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๕ นางสาว เจนจิรา วรคุตตานนท์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๖ นางสาว ญาณิษา พินธะ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๗ นาย มังครัช ทองภธูรณ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๘ นาง เกษมะณี ลาปะ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๒๗๙ นางสาว กนกวรรณ ทันบาล สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๐ นาง เอื้องฟ้า ศรีเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๑ นางสาว กรรณิกา ชูหา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๒ นางสาว นนตรา เทียมตรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๓ นางสาว กานต์ชนติา กมลมาลย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๔ นางสาว สุธิษา ก่อเกื้อ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๕ นางสาว ศรีชะฎา สนธิเมือง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๖ นาง อ้อมจันทร์ บญุทา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๗ นาง รัตติกา คุมแวง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๘ นางสาว วรวรรณ บวัทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๒๘๙ นางสาว จริยา นาแก้ว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๐ นางสาว จารุวรรณ กุลประจวบ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๑ นางสาว สุภาวดี นลิสนธิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๒ นางสาว ศศิพร ชินภา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๓ นางสาว สุนนัทา สุขากาศ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๔ นางสาว ภทรพร ดวงแก้ว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๕ นางสาว สุภาพร งานการ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๖ นาย ณฐกร ปฏญิญานสุรณ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๗ นางสาว นนัทศิลป์ ศิริโยธา มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๒๙๘ นางสาว ธรัญญา รินทรักษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๒๙๙ นางสาว โศภติา บญุวิทย์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๐ นางสาว วาสนา ศรีสวัสด์ิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๑ นางสาว พรเพ็ญ สักพันธ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๒ นางสาว ธัญนนัท์ อุดเทธิ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๓ นางสาว สิปปวดี ด ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๔ นางสาว อมรกุล สินประวุธฒ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๕ นางสาว แคทรียา เอี่ยมเพ็ชร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๖ นาย อิศเรศ บนิรินทร์ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๗ นาย วิรัช เพ็ญพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๘ นาย พรพจน์ มิตมาต ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๐๙ นางสาว กนกอร ยึดพวก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๐ นางสาว นารี ศรีบริุนทร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๑ นางสาว โสภติา โชโต ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๒ นาย ปริญญา พันหล่อมโส ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๓ นางสาว ศุภนชุ เชื้อไพบลูย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๔ นางสาว ศุภราภรณ์ ศรีโนรินทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๕ นางสาว ทิพยุดา ดาขาว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๖ นางสาว มนนัญา กุฎมณี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๗ นางสาว โศรยา ทองเกตุ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๘ นางสาว สุวภทัร บดุดาค า เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๑๙ นางสาว นงคราญ คงสมบติั หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๐ นางสาว ธัญญรัตน์ เชิดชูธรรม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๑ นางสาว สาวิตรี พันธ์สน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๒ นาย จาตุรนต์ สุวรรณสนธิ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๓ นางสาว สุภาวดี พรมโคตร นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๔ นางสาว กมลคณิสร์  รัตนะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๕ นาย นธิิวัฒน์ ธารายืนยง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๖ นางสาว ศิริลักษณ์ กาสา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๗ นางสาว นภิา ช านาญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๘ นางสาว วรนชุ นาจะหมืน่ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๓๒๙ นาย สิทธิโชค ทีปะปาล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๐ นางสาว ยุพาพร กุลด้วง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๑ นาง วิรัชดา อ่อนเปง็ นา่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๓๓๒ นางสาว สายทอง แซ่ฉิน กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๓ นางสาว รตนพร พงษ์มณี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๔ นางสาว พิลัยลักษณ์ ลึกดี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๕ นางสาว นชุรินทร์ เกิดศิริ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๖ นางสาว ปราณี งามดี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๗ นางสาว กาญจนา เชื้อไพบลูย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๘ นางสาว อัจฉริยดา อิสสระวงศ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๓๙ นาย สกุลวงศ์ จิตรดี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๐ นางสาว ศิริวัลย์ ไกรมาต พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๑ นางสาว วันดี มณีกรรณ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๒ นางสาว สุราช ยาวะโนภาส สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๓ นาย ทรงพล สีหาใต้ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๔ นางสาว อัจฉรารัตน์ นรินท์ชัยรังษี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๕ นาง นนัทวัน ดิษอินทร์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๖ นางสาว อาภาภรณ์ จันทรผลหอม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๗ นางสาว สุดารัตน์ สีดาแก้ว สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๘ นางสาว ประภาวดี สุขกูล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๔๙ นางสาว ธมลวรรณ ชัยเรียบ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๐ นางสาว ศิริลักษณ์ หมืน่สุข อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๑ นาย เอกสิทธิ์ อินต๊ะวิชา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๒ นาย พงษ์ศักด์ิ ใจทน อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๓ นางสาว พีรยา รุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๔ นางสาว สุพินดา ชาติเสนา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๕ นางสาว ศศิธร สนทิผล อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๖ นางสาว สุภารักษ์ มาชม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๗ นาย วรวิทย์ กงบงัเกิด ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๘ นางสาว ประภสัสร หยาดไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๓๕๙ นางสาว นฤมล อินทโฉม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๐ นาย ปกรณ์ ประทุมวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๑ นางสาว หทัยทิพย์ รามัญ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๒ นาง จ าลองลักษณ์ บตุรสาร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๓ ว่าท่ีร.ต.หญิง ปสุตา  แก้วเขียว ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๔ นางสาว ราตรี อวดร่าง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๕ นางสาว รัชนี เกื้อหนนุ บรีุรัมย์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๐๓๖๖ นางสาว ปยินชุ ศรีชะตา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๗ นางสาว อัจราภรณ์ วงค์แหยม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๘ นาย ทรงชัย ตรีภาพนาถ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๖๙ นางสาว ศุภรา สงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๐ นางสาว นภาฝัน จันทภาโส สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๑ นาง นนัท์นภสั ประเสริฐพงษ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๒ นาง เบญ็จวรรณ ภาษี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๓ นางสาว อรวรรณ ศิริธรรมพิทยา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๔ นางสาว ปนดัดา เวชโช ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๕ นาง อรพิน หวานเสียง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๖ นาย ต่อพันธุ์ หาญณรงค์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๗ นาย วสันต์ สัมนา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๘ นางสาว ภทัราวณี โรมบรรณ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๗๙ นาย จักรกฤช ปยิะสุนทร สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๐ นางสาว สกุลทิพย์ ผิวจันทร์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๑ นางสาว ศิริรัตน์ ปอ้มจัตุรัส ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๒ นาง สุนนัทา ทองวิเชียร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๓ นาย พิชิต สุขสี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๔ นาย อภชิาติ เพ็งตา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๕ นาย พีระศักด์ิ กิสูงเนนิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๖ นางสาว แพรวพรรณ สมศิริ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๗ นางสาว โชติมณี พลบติั กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๘ นาย อนพุันธ์ บญุชุบ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๓๘๙ นางสาว ศิรินภา มูลตา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๐ นางสาว ปาหนนั เวฬุวัน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๑ นางสาว กนกรักษ์ สงตลาด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๒ ว่าท่ีร้อยตรี รชต สุทธิจิตตกุล ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๓ นางสาว ดรุณี สุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๔ นางสาว วิกานดา สุการประสิทธิ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๕ นางสาว เมธาวิณี พันนทิา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๖ นาง วราภรณ์ ค าวิชัย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๗ นางสาว จุฑาพร แหยมแก้ว พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๘ นางสาว สุจินดา ฝาชัยภมูิ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๓๙๙ นางสาว ณภคั สุขสุวรรณ ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๐๔๐๐ นางสาว นนัท์นภสั ตาสี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๑ นางสาว สุธิดา หารินไสล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๒ นางสาว กรรฐิมา เหมือนศีรชัย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๓ นางสาว ปติิญา พรรณารุโณทัย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๔ นางสาว สัญญา พงษ์สุระ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๕ นางสาว วันวิสาข์ ปงิมะโน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๖ นางสาว ชุติมา ไชยพงษ์วิสุตษ์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๗ นาง สมเดช พระสุพรรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๘ นางสาว อัจจิมา รุจิการย์วณิช สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๐๙ นางสาว วรดา ฉิมงาม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๐ นาง วิราภรณ์ ชาลีค า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๑ นางสาว ณัฏฐ์นรี ช ากรม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๒ นาย มัสลัน ดอเล๊าะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๓ นาย สุปรีชา เอกกฤตสุวรรณ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๔ นาย พิพัฒนพ์งษ์ กาตาบตุร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๕ นางสาว เพ็ญแข ค านนั มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๖ นางสาว จันทิมา พรนคิม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๗ นางสาว พูลสุข จันทร์พวง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๘ นางสาว ขวัญตา เนาว์นนท์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๑๙ นางสาว อมรรัตน์ สุทธิธรรม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๐ นาย อดิศร สมโภชน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๑ นางสาว จิตตาวัฒนา อ่อนจันทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๒ นางสาว พาวิตี สุวรรณไตรย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๓ นางสาว กาญจนฐิ์มา วรรคคี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๔ นาย นายวิชา พรหมโชติ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๕ นางสาว น้ ามนต์ กาวี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๖ นาย อนชุิต โคตรพัฒน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๗ นาย ณรงค์ฤทธิ์ ค าพันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๘ นางสาว นติยา ส าแดงฤทธิ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๔๒๙ นาย อนพุงศ์ ทองชุม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๐ นางสาว ศิรภทัร สุขสุทธิ์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๑ นางสาว จันทร์เพ็ญ พรมโชติ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๒ นางสาว ปฏมิาพร หนทูวี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๓ นาย ชวิศ วิเศษชลธาร อุบลราชธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๐๔๓๔ นางสาว ซูไรดา ซีเดะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๕ นางสาว นชุนา ไขเขว้า สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๖ นางสาว เพ็ญแข ภริบรรณ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๗ นางสาว ชนติา อินทะเสน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๘ นาย จิรวัฒน์ นามสง่า หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๓๙ นางสาว เมษิณีย์ ทนโคกสูง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๐ นาย มนต์เทียน นามประโคน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๑ นาย สมศักด์ิ นสิสัยดี กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๒ นางสาว สุกัญญา ก้านเหลือง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๓ นางสาว สิริกานต์ แก้วไกรสร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๔ นางสาว พวงเพชร หนิชนะ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๕ นางสาว เมทินี สุทธิธรรม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๖ นาย พงศกรณ์ กองแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๗ นางสาว เบญจวรรณ สุภารัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๘ นางสาว อุดมลักษณ์ แซ่หล้ิว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๔๙ นางสาว อรินดา กันใหม่ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๐ นางสาว ทัศนยี์ ปติิทะโน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๑ นางสาว ณฐพรรธ บญุกล้า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๒ นางสาว อัญชนา ยานะโส เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๓ นาย เดชา สวี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๔ นางสาว ธิดาวดี บญุเดช ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๕ นางสาว อธิชา ทอนฮามแก้ว สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๖ นาย อัครนนัท์ เกษสุวรรณ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๗ นางสาว จุฬาภรณ์ กางตัน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๘ นางสาว ฐิตาภรณ์ ถาวรธรรม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๕๙ นางสาว พิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๐ นางสาว ดวงใจ แก้วมณี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๑ นางสาว สุพรรษา ไววิทยานนท์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๒ นาย อภนินัท์ แสงแก้ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๓ นางสาว ปทัมาภรณ์ หอ้ยทอง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๔ นาย ภนูวิัฒน์ ยุโส๊ะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๕ นางสาว นพวรรณ นอ้งหนิว้ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๖ นางสาว กัฬณณัฐ โอปนิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๗ นางสาว วลัยพรรณ วัดแก้ว พิจิตร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๔๖๘ นางสาว มาลิน เล้ียงสวัสด์ิ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๖๙ นางสาว สายใจ สันดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๐ นางสาว ทิพวัล มุง่ดี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๑ นางสาว ศศิประภา วิเศษชลธาร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๒ นางสาว มัณฑนา ถุงออด มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๓ นาย มานะชัย ครุฑจับนาค สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๔ นางสาว วราภรณ์ โสคะ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๕ นางสาว ศิโรรัตน์ เชื้อมัง่ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๖ นาย วสันต์ ผสม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๗ นาย เฉลิมวุฒิ ขัมภรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๘ นาย ปริญญา สว่างโคตร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๗๙ นางสาว ชรินรัตน์ ภูว่ิจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๐ นาย พนมศักด์ิ นาโพนงาม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๑ นาย จีรพงค์  ด่านกระโทก กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๒ นางสาว อิศรา แสนใจ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๓ นางสาว วิภาภรณ์ ไตรนพ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๔ นาง สีดา เลิศล้ า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๕ นางสาว วิไลลักษณ์ ทองยอด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๖ นาย วราพงศ์ อรัญสาร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๗ นางสาว วีณา จันทะวงค์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๘ นาย ณัฐภณ เดชกัญญ์ภคัญา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๘๙ นาย เทิดเกียรติ ศรีวะสุทธ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๐ นางสาว อาซีย๊ะ ดอเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๑ นางสาว ชยาภรณ์ ผลทิพย์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๒ นางสาว นนัทปทัม์ สาริมาน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๓ นาย ธีระ เจริญจิตรโสภณ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๔ นางสาว อรรัตน์ สุทธิธรรม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๕ นาย ธนาวุธ นเิวศกูล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๖ นางสาว นวลหงษ์ ค ามะหร่ี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๗ นางสาว พิมลตรา ตันกูล นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๘ นางสาว อมรรัตน์ สกุลพันธ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๔๙๙ นางสาว วิยะดา เพียกง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๐ นางสาว วิลาวัณย์ พรมมา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๑ นางสาว เดือนเต็ม ปญัญาฤทธิ์ ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๕๐๒ นางสาว บณุยดา ใจตุ้ย ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๓ นางสาว รัชฎา ใจสุข มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๔ นางสาว กิ่งกาญจน์ แทนวงศ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๕ นาย สุริยา แสงขาว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๖ นาย เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทอง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๗ นางสาว วนดิา ถาปนัแก้ว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๘ นาย วชิระ แก้วสว่าง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๐๙ นางสาว วิชุลลดา ศิริเกษ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๐ นางสาว พฤกษา บญุจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๑ นาย ยอด ราชชิต หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๒ นาง กรรณิกา โพธิ์ศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๓ นาย อิสรภาพ กันมา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๔ นาย อนพุงค์ บญุมี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๕ นางสาว นางสาวสิวลี เสียงหวาน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๖ นางสาว อังคณา ตันสุริยวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๗ นางสาว ทิพวัลย์ จันทร์ค า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๘ นางสาว วารุณี จันทาพรม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๑๙ นาง ญาณิศา อ่องยิ้ม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๐ นางสาว วรัญญา สุริยะ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๑ นางสาว อุบล เนือ่งชมภู อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๒ นาย ทรงพล มีค าทอง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๓ นาง เกศกมล ยอดหวิด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๔ นางสาว พรพิมล คงนาวัง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๕ นางสาว สุรีรัตน์ หลีมานนั พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๖ นางสาว อธิภรณ์ ค าเสมอ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๗ นาง ศุภนชุ ต้ังจิตยงสิวะ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๘ นางสาว สุนรัิตน์ วิวัฒนว์รนยั สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๒๙ นางสาว จารุวรรณ์ บางแก้ว สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๐ นางสาว ณัตินี ศรีสรรงาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๑ นางสาว สมรรัตน์ คิดยาว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๒ นางสาว สุธามาศ แจ้งสว่างศรี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๓ นาย สุนทร วรวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๔ นาย เนติวัฒน์ ขจิตมงคลวิศน์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๕ นางสาว นภาพร ดวงจันทร์มี เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๕๓๖ นาย สุรนนัท์ พันธ์สวัสด์ิ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๗ นางสาว กรัณฑรัตน์ ช่วยภมูิ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๘ นาง กรองกาญจน์ จันทรกรานต์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๓๙ นาย บณัฑิต แสงฝ้าย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๐ นางสาว สุภทัรา จ าปาค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๑ นาย เอกนคร อัคธรรมโม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๒ นางสาว จิราพร ยมสงค์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๓ นางสาว วีระนชุ ดวนครบรีุ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๔ นางสาว สุภทัรียา คบขุนทด นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๕ นาย ณัฐศักด์ิ บญุทัน อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๖ นาย พุฒิสาร สุวรรณรงค์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๗ นางสาว พิมพ์ลดา โชคศิรินธิิรัฐ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๘ นางสาว ร้อยรัตน์ ศรีโพธิ์วัง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๔๙ นาย สุภาพ อุตะมะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๐ นาย ภวูดล ใจล าปาง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๑ นางสาว จันจิรา วรสาร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๒ นางสาว แสงจันทร์ ปตุตะ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๓ นางสาว ทิพยสุดา จิรพรพาสุข ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๔ นาย อรรถพล พวงทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๕ นางสาว นชุนภา ค าชื่น สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๖ นางสาว วิลัยวรรณ เข็มทอง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๗ นางสาว ศิรินตุ สุทธิลักษณ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๘ นางสาว ศิริพร เดชวรภทัรกุล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๕๙ นาย วุฒิพงษ์ ท้าวค าวงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๐ นาย เทวา รุจิวิทยานนท์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๑ นางสาว คงขวัญ อ่วมเสือ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๒ นางสาว แวอารูนี แวอูเซ็ง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๓ นาย สนัน่ เชียงของ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๔ นางสาว ตติยา สุหา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๕ นางสาว ชมพูนทุ เพชรหบั สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๖ นาย พงศกร วีระวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๗ นางสาว กัญญาณัฐ กองแสนแก้ว แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๘ นางสาว รัชนก เพิ่มพูน ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๖๙ นางสาว ขวัญสุดา ดงภกัดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒



- ๓๑๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๐ นางสาว แวด๊ะ แวอูเซ็ง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๑ นางสาว กสุมา พร้อมเพรียง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๒ นางสาว ธิดารัตน์ สานงิ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๓ นางสาว ศุจินนัท์ โตพิทักศ์มงคล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๔ นางสาว อนสุรา ชาวบา้นโพธิ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๕ นางสาว ปทัมา สังข์เมือง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๖ นาย พงศธร ไพรอังกูร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๗ นางสาว รัตนาภรณ์ เชียงแรง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๘ นาย สันติพร บญุเต็ม สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๗๙ นางสาว วรรณพร เฝ้าหาผล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๐ นาย ก่อฤกษ์ วีระวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๑ นางสาว พัชราภรณ์ พลเยี่ยม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๒ นางสาว สมนชุ จารุพันธ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๓ นางสาว วันวิสาข์ เรียวเรืองแสงกุล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๔ นาย อภชิาต แก้วค า กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๕ นาย อดิศักด์ิ แสงกล้า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๖ นางสาว จุฑารัตน์ แท่งทองหลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๗ นางสาว รัตติกร รักษ์บางแหลม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๘ นางสาว ณัฐธิดา รัตนาพร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๕๘๙ นางสาว มยุรี วัฒนชัยสิทธิ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๐ นางสาว ตรีนชุ ศุภลักษณ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๑ นาย ฐิติพงษ์ รัตนชัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๒ นางสาว นงลักษณ์ ตรีเดช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๓ นางสาว พรรณปพร นรากรณ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๔ นางสาว ฐิวาทิพย์ บตุรพรม นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๕ นาย ยุทธศักด์ิ แสนธิจักร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๖ นางสาว เพ็ญศรี มีนิม่ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๗ นางสาว จุฬาลักษณ์ ประมูลทรัพย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๘ นาย ประครอง สระหนองหา้ง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๕๙๙ นางสาว สุนนัท์ ทองนาเมือง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๐ นางสาว กาญจนา จาไผ่ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๑ นางสาว สุจิตรา ค าดี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๒ นาย อนวุัฒน์ วรรณสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๓ นางสาว ฉัตรวิมล ชื่นสร้อย กาฬสินธุ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๖๐๔ นางสาว วิภาดา ณัฐวุฒิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๕ นางสาว ภทัรพร เอี่ยมส าลี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๖ นางสาว พัชราภรณ์ ภมูิฐาน ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๗ นางสาว สุภร นาคแก้ว ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๘ นางสาว วิไลลักษณ์ แว่นทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๐๙ นาย เจตณวัฒน์ ฟูต๋ัน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๐ นางสาว วรลักษณ์ พรหมมณี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๑ นาย มนตรี บญุสมัย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๒ นางสาว วิยากรณ์ ทรวดทรง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๓ นางสาว กัญจนช์ญา ค าดวง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๔ นางสาว ปารดา ค ากังวาลย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๕ นาย ไกรวิทย์ กมลเสถียร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๖ นาย ทวีศักด์ิ จิตต๊ะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๗ นางสาว สุปรียา สุขเปง็ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๘ นางสาว ปรารถนา ผาปอ้ง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๑๙ นาง สุพัตรา บญุตอบ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๐ นางสาว กนกพร ดาอินวงค์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๑ นางสาว มยุรา ไชยวุฒิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๒ นางสาว วิภาวดี ทองแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๓ นางสาว พัชราภรณ์ สอนจันทร์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๔ นางสาว พนารัตน ์ เดชอนนัทวิทยา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๕ นางสาว สุนภา ปอนแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๖ นางสาว มุจรินทร์ กล่ินเกษร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๗ นางสาว วิภาดา ศรีค าม้วน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๘ นาง ธนพรรณ มงคลจีรวัฒน์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๒๙ นางสาว กมลชนก เหนีย่วบปุผา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๐ นางสาว วรรณา จันฟอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๑ นางสาว พรทิพย์ สุวรรณไชยรบ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๒ นางสาว ชลธิชา ศรีชัยวงค์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๓ นางสาว เพลินทิพย์ สนสุนนัท์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๔ นางสาว บศุรา กุลานสุนธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๕ ว่าท่ีร.ต.หญิง ณัฐวดี วงษ์นาศรี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๖ นางสาว ราตรี เปรมสุข ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๗ นางสาว ขวัญใจ ค ามาบตุร นนทบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๖๓๘ นางสาว เจนจิรา ศรีจุดานุ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๓๙ นางสาว ภาวิกา จะชวนรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๐ นางสาว ขรินทร์ทิพย์ เสียงเพราะ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๑ นางสาว จิณณะณัฏฐ์ มาลากาญจน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๒ นางสาว ศิวพร วัลย์ศรี ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๓ นางสาว สุพรรษา ด้วงกูล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๔ นางสาว นภิาวรรณ โสมะสา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๕ นางสาว เสาวนยี์ สิทธิชัย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๖ นางสาว ปวริศา จันลาภา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๗ นาย เนรมิต ดวงสูงเนนิ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๘ นางสาว กัลยา เหรียญนุย้ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๔๙ นางสาว จุฑามาส ศิริภกัษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๐ นางสาว นรัชชา ศรีภกัดี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๑ นางสาว เบลีลักษณ์ ขุนจันทร์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๒ ว่าท่ี ร.ต. ศกล ร่ืนเริงกล่ิน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๓ นางสาว ทัศนยี์ เหมือนแก้ว ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๔ นาย ฉัตรณรงค์ มากศรทรง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๕ นาย วินยั ปูส่ ามะโน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๖ นางสาว กาญจนา คงชีภา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๗ นาย เจษฎา พลีสิงห์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๘ นาย ภกัดี หระมาตย์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๕๙ นางสาว พวงผกา สารใจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๐ นาย ประจวบ มีแดง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๑ นางสาว อลิษา พิมพ์ทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๒ นางสาว อนสิา รักเถาว์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๓ นางสาว กัลยา บษุมงคล สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๔ นางสาว เสาวกิตต์ ฉายชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๕ นางสาว ศศิธร  ทองไพร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๖ นาง ศรีสุดา สุพิพัฒนโมลี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๗ นาย ปติิภทัร ปานนะพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๘ นางสาว อิสราภรณ์ ทองเกิด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๖๙ นางสาว รัชนี บญุกอง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๐ นาย วรวุฒิ เหล็กเพชร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๑ นางสาว อุราพร ศรีแสงรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๐๖๗๒ นาย อานนท์ จันทร์สุคนธ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๓ นางสาว บษุยา แหนค า เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๔ นาย อนนัต์ สุมงคลภทัร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๕ นางสาว สรัญญา โอเจริญ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๖ นาง ประภสัสร ตันสุริยวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๗ นาย วัฒนา หารฟ้าเล่ือน อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๘ นางสาว ธัญลักษณ์ เหวขุนทศ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๗๙ นางสาว วัชรี วระวงค์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๐ นางสาว กนกวรรณ ภกูองไชย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๑ นาย กฤษณ์ สายสอน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๒ นางสาว สินพีร ยศปญัญา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๓ นางสาว เสาวนยี์ หงษ์ทองค า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๔ นางสาว สุภารัตน์ ศรีหลัก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๕ นาย ธนพนธ์ ค าล้าน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๖ นางสาว วรรณิษา พรประทุม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๗ นางสาว วิราวรรณ แซ่ล้ิม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๘ นางสาว นภาคณา พลรักษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๘๙ นาง นริศรา ณ ล าปาง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๐ นาย ณรงค์ศักด์ิ รุ่งรักสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๑ นางสาว จุรีมาศ ทองค าชุม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๒ นาย ศรัทธา ไฉนงุ้น เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๓ นางสาว เนชญา พรมเลิศ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๔ นาย กษิด์ิเดช เอี่ยมสง่า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๕ นางสาว ขวัญเรือน บญุเกิด ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๖ นาง เบญจมาศ ต่วนไธสง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๗ นาย อรรถกร เหรียญนุย้ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๘ นางสาว นภิาวรรณ ค าจันทราช นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๖๙๙ นางสาว ศรีญาภรณ์ ศรีนวลอ่อน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๐ นาย ณัฐวิทย์ อุ้มรัมย์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๑ นาย ธีรศักด์ิ ภาษาสุข บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๒ นางสาว วัชราภรณ์ คงสืบชาติ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๓ นางสาว ปณุยนชุ ศรีวิเศษ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๔ นางสาว วรรณภา พรมสุข บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๕ นาย วีระเชษฐ จีนพันธ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๐๗๐๖ นาย ณัฐวัฒน์ อุ้มรัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๗ นางสาว ศิริญญา มณีสวัสด์ิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๘ นางสาว ศรีสุวรรณ แสนบรรดิษฐ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๐๙ นาย ณัฐวิทย์ ยืนยงชาติ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๐ นาย ยุทธนา หอมไกล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๑ นาย ภาคภมูิ พลพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๒ นาย พิทยพันธ์ พวงเดช เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๓ นางสาว จิรปรียา ชัยเงิน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๔ นาย ชานนท์ แก้วมี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๕ นางสาว วิไลลักษณ์ แซ่ว่อง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๖ นางสาว วรวิมล ทองเยี่ยม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๗ นางสาว วิภาวดี หาญทองหลาง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๘ นางสาว วิภาวัณย์ สาระทรัพย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๑๙ นาย ปยิณัฐ วงษ์วิสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๐ นาย วราวุฒิ อินอ่อน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๑ นางสาว วนดิา บญุกอง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๒ นางสาว ภคัฐิณี พรหมใจรักษ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๓ นางสาว วัจนา สมรัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๔ นางสาว ธัญพิมล ค าลือเกียรต์ิ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๕ นางสาว สุดารัตน์ ฤทธิสนธิ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๖ นางสาว ประไพวัลย์ ศรีสวัสด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๗ นาย ณฤริน ฝ้ันสืบ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๘ นางสาว พัชราภรณ์ โคตรพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๒๙ นาย ฉัตรชัย ค าพะอุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๐ นาย ปฏญิญา ศรีสุข กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๑ นางสาว ธัชพร แก้วชุม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๒ นาย สิทธิศักด์ิ เกษจันทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๓ นางสาว สุทรา ทองพร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๔ นางสาว สุพรรณา ทองภบูาล มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๕ นาย วรฉัตร ทองเรืองนิม่ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๖ นางสาว ลัดดาวัลย์ สิทธิเสนา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๗ นางสาว วารุณี แก้วใสย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๘ นางสาว ชลาษา พิชัยช่วง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๓๙ นางสาว รังสิมาธรณ์ เพชรอุดมศักด์ิ ชลบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๐๗๔๐ นางสาว พรณิษา ศรีระษา นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๑ นางสาว อนงค์นาฏ ศรีรักภกัดี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๒ นาย ปฐมพงษ์ อุ่นศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๓ นางสาว พิมรดา จันทร์อ่อน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๔ นางสาว อนสุรา ต้นยวด อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๕ นาย พิชัย ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๖ นางสาว ชนนกิานต์ ขันธิกุล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๗ นางสาว สุพิชฌาย์ ทองสุก เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๘ นางสาว เมธินี แสนโคตร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๔๙ นางสาว ณัฐชณิษฐ์ เขจร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๐ นาย เนติรัฐ หนองขุ่นสาร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๑ นาย ชาคริต แทบทาม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๒ นางสาว หทัยทิพย์ ประเปรียว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๓ นางสาว เพ็ญนภา ก่อการ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๔ นางสาว ภรณิดา สืบเครือ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๕ นางสาว ฉัตรกมล เบยีดตะคุ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๖ นาย จักรพันธ์ รัตนน์้ าหนิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๗ นาย อัครพล คงคาสวัสด์ิ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๘ นาย สิทธิชัย วงค์ชัย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๕๙ นางสาว สุพิชญา บวัแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๐ นางสาว สุพัตรา มะลิอ่อง สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๑ นางสาว ภคนนัท์ พันธ์ทวิพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๒ นาย จักรกฤษณ์ เกตุอรุณ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๓ นางสาว พรพิมล กุหลาบ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๔ นาย วัชรชัย บรูวัตร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๕ นาย สงกราณต์ ดอนแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๖ นาง ธิดารัตน์ ทองรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๗ นาย นายไกรศร รูปเรียบ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๘ นางสาว สุรัตนา ประตาทะยัง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๗๖๙ นางสาว สุชาดา ธรรมเกตุ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๐ นางสาว สุจิรา ด านุย้ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๑ นางสาว กุหลาบ พลธรรม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๒ นางสาว เปรมยุดา เหล่าลาภะ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๓ นาย ชาญณรงค์ รุ่งทอง อุตรดิตถ์ เขต ๒



- ๓๑๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๔ นางสาว ชมพูนทุ ภากล้า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๕ นางสาว วิจิตรา สมดา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๖ นาย วิฑูรย์ สดาพงษ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๗ นางสาว สุธาสินี โกศัยพัฒน์ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๘ นางสาว สุรางค์ นาสุข สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๗๙ นางสาว วจีพร เที่ยงธรร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๐ นางสาว ทิพวรรณ เกื้อเส้ง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๑ นางสาว พัชรีย์ ไชยวรรณ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๒ นางสาว คอลีเยาะ ดอเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๓ นางสาว ณัฐกฤตา จันทร์หอม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๔ นางสาว ดวงจันทร์ เอกพันธ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๕ นางสาว ศรัญญา สังกะสินสู่ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๖ นาย ปณุณรัตน์ ประพันธ์อนรัุกษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๗ นางสาว พลอยปภสั เสตถา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๘ นางสาว เยาวเรศ แสนใจมูล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๗๘๙ นางสาว เกษราภรณ์ ชมภู ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๐ นาย นายฐิติวัฒน์ สุราราช สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๑ นางสาว กาญจนา แสนสีมนต์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๒ นางสาว กมลชนก กรุดนาค เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๓ นางสาว ปวีณา แฝงเมืองฟุก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๔ นาย ณัฐวุฒิ ค าศิลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๕ นางสาว เด่นนภา บญุเดช ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๖ นางสาว อุษา นรินญา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๗ นางสาว ณัฐนนัท์ สรรพพันธ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๘ นางสาว นพมาศ อินสม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๗๙๙ นางสาว รัศมี ฉัตรหลวง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๐ นางสาว วรรณนษิา ทองนอ้ย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๑ นางสาว สิรินาถ มณีชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๒ นางสาว จิราภรณ์ สุพรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๓ นางสาว ปติมา พลพิมพ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๔ นางสาว มลฤดี จันหอม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๕ นางสาว สไบทิพย์ ใยกลาง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๖ นางสาว ณัฏยา โสดวิลัย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๗ นางสาว สุคันธลักษณ์ พุสาโลนา ชลบรีุ เขต ๓



- ๓๑๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๘ นาง นติยา แสงจันทร์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๐๙ นางสาว กุลธิดา พันธจักร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๐ นางสาว รัตนา ผาน้ าค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๑ นางสาว กนกดาว มีทา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๒ นางสาว จุฑารัตน์ ชัยดี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๓ นาย ปกรณ์เกียรติ อินทร์เพชร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๔ นางสาว จุฑารัตน์ พงษ์พิพิธธรรม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๕ นางสาว อารียา ยะชัย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๖ นาย ทศวรรษ เสง่ียม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๗ นาย กฤษณ์ ธรรมสอน ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๘ นาย ภาณุวิชญ์ รูปดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๑๙ นางสาว มนนัยา บวัใหญ่ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๐ นาย อัษฎาง ธีระวิทยาภรณ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๑ นางสาว ศศินนัท์ สาบาล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๒ นางสาว จันทนา ธีระเพ็ญแสง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๓ นางสาว อัจฉรา สวามิชัย สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๔ นาง วรรณิษา ใจเสาร์ดี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๕ นางสาว ชลลิดา ปรางค์ทอง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๖ นางสาว ศิวพร ร่วมทรัพย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๗ นาง ศิรนนัท์ ใจแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๘ ว่าท่ี ร.ต.หญิง รัตติกาล ยิ้มเอียด นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๒๙ นาย เดชศักด์ิดา สุทธิประภา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๐ นาย ดนภุทัร พิมทา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๑ นางสาว ปรียาพร เวินขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๒ นาย พชรพล นมเนย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ขนษิฐา พิศชวนชม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๔ นาย พลกฤษณ์ เทศสิงห์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๕ นาย สยุมภู พรหมมิ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๖ นางสาว รัชนกีร ประจงเศรษฐ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๗ นางสาว วัชราภรณ์ เขียวเกษม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๘ นางสาว ชาลิดา บุ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๓๙ นาย ปรัชญา ปานจ าลอง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๐ นางสาว สายฝน สระโสม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๑ นางสาว กัญจนช์ญาน์ แซ่ภู่ นครศรีธรรมราช เขต ๓



- ๓๒๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๒ นาย วิศรุต วงศ์สายสถิตย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๓ นาย พีรยุทธ ค าเชียง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๔ นางสาว ภคมน สุระทรัพย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๕ นางสาว รัตติกาล เปล่ียนผดุง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๖ นางสาว ธิติมา ค าภู ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๗ นางสาว เยาวเรศ หนทูอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๘ นางสาว จรรยา วรรณสาร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๔๙ นาง ภทัรวดี ชนะพาห์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๐ นางสาว รุ่งนภา อุไรพงษ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๑ นางสาว ขวัญชนก ปอ้งอ้วน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๒ นางสาว ทิวานนัท์ สุวรรณเสาร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๓ นางสาว สุชาดา ศรีสังข์งาม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๔ นาง ชลลัดดา อิสรากุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๕ นาย ปณิธิ เกื้อลาย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๖ นางสาว ชารุณีย์ สุวรรณประทีป นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๗ นางสาว กัญญาภคั นนัติ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๘ นางสาว วรารัตน์ พุ่มพวง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๕๙ นางสาว กษกร ปานแย้ม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๐ นาย รับพล แสนสุข นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๑ นางสาว ชลธิชา ดีพันธ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๒ นางสาว เจนจิรา เรืองฤทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๓ นางสาว เกศรินทร์ เหงิขุนทด ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๔ นางสาว ประเสริฐศรี บญุหล้า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๕ นางสาว นชุจรี พัทยา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๖ นาย เด่นชัย สดใส สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๗ นางสาว อุไรลักษณ์ สุภาพ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๘ นางสาว กนกภรณ์ พุทธมา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๖๙ นาง นริมล ภงูามเชิง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๐ นางสาว มณีรัตน์ หนองขุ่นสาร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๑ นางสาว อุษา จอกสถิตย์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๒ นาย สมศักด์ิ ทศศะ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๓ นางสาว วิลาวรรณ นยัเนตร อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๔ นางสาว ทิพย์วรรณ ทองสง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๕ นางสาว อยู่เย็น แซ่หลี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๘๗๖ นาย ทศพร อามาตพล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๗ นางสาว นภิา สีมี่ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๘ นางสาว อุริสา อ่อนตานา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๗๙ นางสาว พรทิพย์ พงษาเกษตร นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๐ นางสาว อมรรัตน์ อาสสุวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๑ นางสาว รวิกร ไวยพจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๒ นางสาว ธีรยา พยุหะ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๓ นางสาว ศศิธร สง่างาม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๔ นาง วิไลวรรณ ปล้องอ่อน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๕ นาย สุขสันต์ หาดค า พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๖ นาย ปณุณกัญจน์ โสมเกษตรินทร์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๗ นางสาว พัชราพร ล่ันซ้าย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๘ นางสาว เพ็ญพิชญา มาศรี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๘๘๙ นาย ณัฐพล นรีมนต์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๐ นางสาว รสสุคนธ์ ปิน่ทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๑ นางสาว มนสิา คงรอด เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๒ นางสาว สุนยี์ โตทิม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๓ นาย พีระ เจนทัศนเอกจิต ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๔ นางสาว สุรีรัตน์ สุธรรม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๕ นางสาว นชุรา จันทะสิงห์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๖ นางสาว สุรินทร์ รุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๗ นางสาว เสาวนยี์ กมลวัทน์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๘ นางสาว วริศรา ชัชชาติพิศิษฐ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๘๙๙ นางสาว ชนติพร ค าไข นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๐ นางสาว สุกัญญา สุขประจ า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๑ นาง พีระพร คงสตรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๒ นางสาว พิมพรรณ ปรีชา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๓ นาง ประภา ว่องทั่ง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๔ นางสาว น้ าทิพย์ พูลอาสา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๕ นาย พรพจน์ พรมโคตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๖ นาย ทนงศักด์ิ แสมรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๗ นางสาว กัลยา ปติโต เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๘ นางสาว สมใจ สุทธิชัย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๐๙ นางสาว ฐิตาภา กล่ าอินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๐๙๑๐ นางสาว ธัญรดา สุขดี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๑ นางสาว รัชนพีร ทศศะ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๒ นางสาว คัคนนนัท์ พวงสวัสด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๓ นาง นรินชุ พรรสุวรรณ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๔ นางสาว นชุจรินทร์ เฉิดทรัพย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๕ นาย พชรศิลป์ สิงหส์ม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๖ นางสาว ปานวาด สุวรรณคาม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๗ นาย ณัฐวุฒิ ประสานจิตร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๘ นางสาว ธีรนาถ รัตตกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๑๙ นาย รัฐศาสตร์ หลักทอง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๐ นางสาว เจตนา จันทราพูน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๑ นาย คณาธิป เวชกามา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๒ นางสาว ทิวาพร เทพจิต ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๓ นางสาว นงลักษณ์ ศรีค า เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๔ นางสาว อัญชนางค์ ลักษวุธ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๕ นางสาว นฐัพร นาใจเย็น นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๖ นางสาว ฉัตรชนก คูณวัฒนาพงษ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๗ นางสาว ธีรารัตน์ งามแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๘ นาย ธีรพล บรูพันธ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๒๙ นางสาว เจนจิรา ศิริประภารัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๐ นางสาว จารุวรรณ ขัดชุ่มแสง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๑ นาง พรพรรณ วงศ์เรือน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๒ นางสาว สุดารัตน์ สร้อยจิต สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๓ นาย ทวีชัย ใจมัน่ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๔ นางสาว อรอนงค์ งามเงิน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๕ นาง วิภารัตน์ ชะโน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๖ นางสาว ศิริลักษณ์ กงสถิตย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๗ นางสาว สุชากาญจน์ รุ่งพุด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๘ นาย ดนพุล ยอดแก้ว สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๓๙ นางสาว สุภาภรณ์ ภบูญุเติม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๐ นางสาว ธนาภรณ์ อ่างค า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๑ นางสาว คชาภรณ์ เมฆม่วงแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๒ นาย พลากร ปธิปะปา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๓ นางสาว ทัศนยี์ ชัยวิเศษ ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๙๔๔ นางสาว ขนษิฐา เมฆนลิ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๕ นางสาว ณิชาดา วิเศษกาศ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๖ นาย จุฬานวิัฒน์ ต้ังมัน่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๗ นางสาว พัลยมนต์ สร้อยงาม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๘ นาง นราพร ซองค า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๐๙๔๙ นาย วุฒิพงษ์ ปิน่นาค อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๐ นางสาว ศศิประภา สอนจันดา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๑ นางสาว กนกวรรณ โพธิสม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๒ นางสาว ชลิตา สิทธิไชยากุล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๓ นางสาว พัชราวลัย จีนอนงค์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๔ นางสาว วลัยลักษณ์ เผ้าอาจ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๕ นางสาว นฤมล อารีวงค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๖ นางสาว โชติกา พฤฒามาตย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๗ นางสาว สมฤทัย ศรีวิไล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๘ นางสาว กนกอร อ่อนธรรม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๕๙ นางสาว พิมลพรรณ ใหม่ชัย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๐ นาย ขวัญชัย สุระเสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๑ นาย ศุกภโชค ช่วยนวล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๒ นางสาว กิตติวรรณ จันทร์เทพ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๓ นางสาว กฤตยา กลีบแก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๔ นาย สมพร แก้วลาย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๕ นาย พิศุทธิ์ ดาวเรือง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๖ นาย นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๗ นาย ภาณุพงศ์ โพธิ์จิตร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๘ นางสาว ณิชกมล โพธิ์แก้ว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๖๙ นาง อรกัญญา นาจรวย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๐ นางสาว ปยิฉัตร เชื้อประทุม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๑ นางสาว กัลยาวีร์ นลิสมัคร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๒ นางสาว สมคิด จันทร์โสดา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๓ นางสาว กันต์สินี ชะอุ่มเอียด ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๔ นาง อาทิตยา ชนะมาร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๕ นางสาว อรพรรณ ยาวิลาศ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๖ นาย มงคล สุระเสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๗ นางสาว ดวงพร นาหนองขาม มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๐๙๗๘ นางสาว สุพิตรา อเนกา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๗๙ นางสาว สุภาวดี จันทร์ศรีมาก พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๐ นางสาว นนัธิวา เทียมทัน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๑ นางสาว มัธนา ปญัญะ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๒ นางสาว ธัญฐิชา ทับศร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๓ นางสาว อุมาพร รักดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๔ นางสาว มัติกา หาญประโคน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๕ นางสาว พิกุล จันทะศรี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๖ นาง ปรียาภรณ์ กรุงกวี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๗ นาง พรภมิล อิ่มสร้อยฟ้า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๘ นางสาว ปรัชณีย์ นาโล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๘๙ นาย เวริกา ค าถา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๐ นางสาว รังสิมา เรืองแปน้ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๑ นาย ดนยั นามวิชัย บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๒ นางสาว จรัณยา ไสว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๓ นาย ชลิต กันทาสุวรรณ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๔ นางสาว กัลยา ล้ีต้ังเจริญ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๕ นาย กฤษกร จันทร์ลี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๖ นางสาว สุดาภรณ์ จินาวรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๗ นางสาว มยุรี ศรีบริุนทร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๘ นางสาว คณิศร ประมวล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๐๙๙๙ นางสาว รอบยี๊ะ ดอเลาะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๐ นาง จันทรรัตน์ แก้วล้อม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๑ นางสาว ปยิาภรณ์ พลจันทึก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๒ นาย ประดิษฐ์ สุทธิแสน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๓ นางสาว มัณฑนา ขันชุมภู เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๔ นางสาว อรฤทัย ทรัพย์แก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๕ นางสาว ประทุม จันธิมา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๖ นางสาว วิราวรรณ แก้วใส เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๗ นางสาว ฤดี รอดชมภู จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๘ นางสาว ราตรี คล่องแคล้ว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๐๙ นาย ปยิะ บญุสิงหส์อน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๐ นางสาว ปนดัดา กล้าหาญ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๑ นางสาว สุฬารัตน์ บญุธรรม เชียงราย เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๑๐๑๒ นางสาว ปยิะธิดา เหมือนฟู ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๓ นาย ธีรชัย บญุชุ่ม นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๔ นางสาว ภริาภรณ์ สุริยะ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๕ นางสาว ธนชั จันทะสิม อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๖ นางสาว วรรณภา ดีแก่ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๗ นางสาว ศิริพร ในจิตร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๘ นางสาว อรทัย   พุทธพิมพ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๐๑๙ นาย อัศวิน ซ้อนพุฒ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๐ นางสาว นพิัฒทรา หยงสตาร์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๑ นาย อับดุลเลาะ เจะโซะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๒ นางสาว สุธาสินี ธานศิธนพัฒน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๓ นางสาว จุฬาลักษณ์ เชี่ยวทอง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๔ นางสาว อมรรัตน์ เศษจันทร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๕ นาย จตุพรชัย ปทุมนนัท์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๖ นาง ปพัชสรณ์ อินทรสอน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๗ นางสาว ปทุมวรรณ อินทแพทย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๘ นาย สุทธิณัฐ นามวัน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๒๙ นาย ยุทธพงษ์ บตุรวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๐ นางสาว นวลฉวี ค าหาญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๑ นางสาว ปราณี รองสุพรรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๒ นางสาว ฉวีวรรณ สุขเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๓ นาง วิภาวดี ภญิโญธนวัต นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๔ นาย อรรถสิทธิ์ สาหรับ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๕ นางสาว ทัศนยี์ สุดาจันทร์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๖ นางสาว ศศิกานต์ วิบลูย์ญาณ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๗ นางสาว จิราพร มหาขาม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๘ นางสาว ชุติมา ส้มไม้ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๓๙ นางสาว ธีริศรา จันนอก อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๐ นางสาว อมร แนวถาวร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๑ นางสาว สุพรรษา คงอุ่น กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๒ นาย เพิ่มศักด์ิ จ าลอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๓ นางสาว ศิรินภา อินทมะ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๔ นางสาว นพวรรณ นาคนอ้ย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๕ นาย โกวิทย์ พงษ์ภกัดี ขอนแก่น เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๑๐๔๖ นาง คนงึนจิ บญุชูภกัด์ิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๗ นาย สิทธิโชค อังศุวิโรจนก์ุล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๘ นางสาว กัญญารัตน์ คงเปรม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๔๙ นาย พิเชษฐ์ มโนเอื้อ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๐ นางสาว อารีรักษ์ ดีปาละ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๑ นาย สุพาลักษณ์ เดชพล อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๒ นางสาว พิชญรดา เทพโกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๓ นางสาว สะกูรา เปะอะรอนงิ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๔ นางสาว พวงแก้ว สิทธิโชติ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๕ นางสาว รัตนภรณ์ เชื้อโฮม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๖ นางสาว สุพรรณี หอยสังข์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๗ นางสาว ธิดาวรรณ ศรีวุฒิพงศ์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๘ นางสาว รัชนดิา ปดันา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๕๙ นางสาว อัจฉรา กุลค าแดง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๐ นางสาว ธารารัตน์ กุลหงษ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๑ นางสาว ยุวดี ดีแก่ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๒ นางสาว ปริณญ์ปรียา หอมจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๓ นาย วีระชัย เรือนสอน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๔ นางสาว ประภาวดี ค าเขื่อน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๕ นางสาว รัตนาภรณ์ นอ้ยมัน่ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๖ นางสาว พิมจันทร์ ด่านสมัคร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๗ นาย นยิม โสมล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๘ นางสาว พิมพ์เดือน นาน้ าเชี่ยว นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๖๙ นางสาว ณัฐปรียา ยมะคุปต์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๐ นางสาว ปวริศา สาดา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๑ นางสาว สุพรรณี เติมสุธา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๒ นางสาว ยุพิณ ผิวขาว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๓ นางสาว จุฑามาศ ปานเรือนแสน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๔ นางสาว จิราภรณ์ ส าราญ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๕ นาย ภกัดี อรรถสาร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๖ นางสาว กรองกาญจน์ สามิตร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๗ ว่าท่ีร้อยตรี วัชรินทร์ เต็มสงสัย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๘ นางสาว บญุช่วย วงษ์ค าจันทร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๗๙ นางสาว โสภติา พูนศรี ราชบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๐๘๐ นางสาว จิราพัทร ข าปู่ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๑ นาย จรัญ บญุยรัตน์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๒ นางสาว รัตนาภรณ์ สดโคกกรวด บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๓ นางสาว สุตินา ทาตรี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๔ นางสาว จารุวรรณ อนเุวทย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๕ นางสาว กาญจนา ใหลอุดี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๖ นางสาว มาลินี สุวรรณ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๗ นาง หนึง่ฤทัย ชาญเวช นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๘ นาย ชยพล พื้นสะอาด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๘๙ นาย นายมงคล หนองหา้ง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๐ นางสาว ชุติมา อุ่ยเจริญศักด์ิ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๑ นาย สรรเสริญ ฤกษ์บรีุ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๒ นาง ภทัรภร แก้วศิริ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๓ นางสาว วิยดา จตุรวงค์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๔ นางสาว สุธดา พุทสอน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๕ นางสาว พรรณี แสงยะรักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๖ นางสาว สุวสินี บวัสาย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๗ นาย ธนากร สระแสงทรวง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๘ นาย กิตติมศักด์ิ พุทธวรคุณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๐๙๙ นางสาว ศุรินภา ทุงจันทร์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๐ นางสาว นฐัการณ์ เสนาะค า พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๑ นางสาว ณภทัร เลิศชญานทั นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๒ นางสาว นภุามาศ ขาวสะอาด ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๓ นางสาว ชนกธัญ อ่อนลา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๔ นางสาว กุลสตร่ี สดศรี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๕ นางสาว นลทินยี์ มงคลมะไฟ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๖ นางสาว สายใจ นามธรรม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๗ นางสาว ปณุณดา เพลินแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๘ นางสาว ขนษิฐา อุตสา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๐๙ นางสาว นศิาชล วงษ์ปญัญา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๐ นาย รัฐพล ชินวรรณ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๑ นางสาว ประทุมทิพย์ มหาขาม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๒ นางสาว ปยิพร หนขูาว ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๓ นางสาว วัลลภา สิทธิเจริญ เชียงใหม่ เขต ๖
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๕๕๑๐๐๑๑๑๑๔ นาย กิตติพันธ์ นาคมงคล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๕ นางสาว พรสุภา เนตรนาค ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๖ นางสาว ลดาวัลย์ ปิน่ล่ม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๗ นางสาว อรวรรณ บอ่ดินด า ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๘ นางสาว อรวรรณ สุขทัศน์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๑๙ นางสาว สุมลฑา โคษา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๐ นาย ภาณุวัฒน์ วิเศษกุล ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๑ นางสาว ชุติมา ชัยบญัชาการ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๒ นางสาว สุภาณี กันทะเนตร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๓ นางสาว ตติยานนัท์ พลศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๔ นางสาว ชุลีพร เอี้ยวฮะ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๕ นางสาว ปทัมา เหลืองสกุลพงษ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๖ นางสาว สุภาพร พลภกัดี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๗ นาง จันทนา หนุกระโทก เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๘ นางสาว วิชชุดา อุ่นจันทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๒๙ นางสาว สรินดา สมสะอาด บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๐ นางสาว ชุติมา ค าเมฆ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๑ นางสาว สินจัย รักษาก้านตรง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๒ นาย วรวิทย์ ลันไธสง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๓ นางสาว พรพรรณ ปากเมย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๔ นางสาว ประภาภรณ์   บริบรูณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๕ นางสาว มาฆมาส จันวดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๖ นาย วัชรากร กมลภพ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๗ นางสาว กิริยา เจริญสิทธิชัย ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๘ นาย วชิราวุธ สายควรเกย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๑๓๙ นางสาว ภทัรภร วัฒนธรรม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๐ นางสาว วันทินี ทองสุวรรณ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๑ นางสาว เพ็ญพักตร์ ท่วมไธสงค์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๒ นาย เรืองชัย อินทรักษา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๓ นางสาว รุจเรศ พินธุวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๔ นางสาว หทัยรัตน์ มาท ามา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๕ นางสาว สุธาสินี ร่มสีนวล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๖ นางสาว อ้อมฤทัย ไชยรักษา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๗ นาย ยมนา ยืนมัน่ อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๑๑๔๘ นางสาว อังคนา กวดวงค์ษา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๔๙ นางสาว จันธิมาศ มาตรา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๐ นางสาว ดวงกมล จันวดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๑ นางสาว ชิวนนัท์ ศิริรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๒ นาย ชนะวิชญ์ อนนักาญจนก์ุล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๓ นาย ทนงศักด์ิ สุวรรณโชติ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๔ นางสาว รินวรา เศรษฐกิจ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๕ นางสาว กัญชพร ทองวิชิต พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๖ นาย อาทิตย์ ยอยยิ้ม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๗ นางสาว พลอยตะวัน ภพูันใบ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๘ นางสาว สิรินาถ จันทวงษ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๑๕๙ นางสาว ณัชปภา แก่นอากาศ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๐ นาย อนลิุน แสนกล้า สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๑ นางสาว พวงพันธ์ วงศ์ชัย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๒ นาย ชัชวาล กวงแหวน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๓ นางสาว จุฑารัตน์ เสาวพันธ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๔ นางสาว รติพร พวงทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๕ นางสาว ชมพูนชุ ชมภทูัศน์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๖ นางสาว เบญจวรรณ ใจศรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๗ นางสาว สุภสัสรา บดุอินทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๘ นาย จิตติชัย ปากหวาน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๖๙ นาย ชัยวุฒิ วงษ์จันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๐ นางสาว สายหยุด หนแูก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๑ นาย รูสลาม อีแต ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๒ นางสาว อ้อยทิพย์ เฉลิมชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๓ นางสาว ปรัศนี บญุศรีสอาด ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๔ นางสาว วชิร์ลดา สิงหา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๕ นางสาว พิมลรัตน์ ทาเสน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๖ นางสาว แพวพังงา การะพิน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๗ นางสาว วรวีร์ สุจารี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๘ นางสาว ชุลีพร วงษ์มะณี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๑๗๙ นาย ภานมุาศ เอี่ยมอักษร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๐ นางสาว อรพรรณ เกิดรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๑ นางสาว แสงอาทิตย์ เรืองสว่าง ยะลา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๑๘๒ นางสาว ปภาวริณท์ ว่องไว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๓ นางสาว นาฏศิรินทร์ อินทร์อ่อน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๔ นางสาว ทรายทิพย์ ภูน่าท ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๕ นางสาว ณัฐกานต์ ทองสุวรรณ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๖ นางสาว พัชราภรณ์ นาราศรี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๗ นางสาว กฤติยา ปานไม้ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๘ นาย พชร ชมดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๘๙ นาย นครินทร์ จันทะโวหาร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๐ นางสาว ศิริประภา โกษาแสง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๑ นางสาว ศศิรดา พันชัยภู ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๒ นางสาว ภทัรานชุ ธัญลักษณ์ชัยกุล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๓ นาย ดิเรก สิทธิพงษ์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๔ นางสาว เจนจิรา กาศโอสถ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๕ นางสาว รพีสา ทองทิพย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๖ นางสาว กฤษติยา ไชยเชษฐ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๗ นางสาว จุไรวรรณ ขุนปริง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๘ นางสาว เพชรรัตน์ ดีบาง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๑๙๙ นาย ชวาทิต สุทธิประภา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๐ นางสาว สุทัศตา ปญัญาวงศ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๑ นางสาว อรวรรณ อยู่แพ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๒ นางสาว นริศา พรหมศร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๓ นาย ธนดักิจ พิณรัตน์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๔ นางสาว กัลยา วาลิสี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๕ นางสาว ศิริกัญญา ประเสริฐสังข์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๖ นางสาว สุปราณี ศรีจันทร์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๗ นางสาว อโณทัย หุน่งาม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๘ นางสาว เจนจิรา หมูค า แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๐๙ นางสาว กิติยาภรณ์ กลีบกลางดอน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๐ นาง จันทร์เพ็ญ สงวนศักด์ิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๑ นาย จักรกฤษณ์ ขาวจันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๒ นาง รินราวี แอมสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๓ นาง สุมาลี นกัเรียน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๔ นาง นฐัพร ลาภใหญ่ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๕ นางสาว พิกุล นพรัตนสิ์ทธิ่ศัก ราชบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๒๑๖ นางสาว รัชฎาภรณ์ มาตรา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๗ นาย ณัฐวุฒิ เกิดเชื้อ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๘ นาย ชาคร ค าเพราะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๑๙ นาย เอกพันธ์ พลศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๐ นางสาว เพ็ญศรี โสหา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๑ นางสาว ศุทธินี โล่ชัยยะกูล สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๒ นาย ณัฐพล ขุนณรงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๓ นางสาว สุนนัทา พลาพล ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๔ นาย สุทธิพงศ์ รอดสุทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๕ นางสาว ไพรินทร์ พลฤทธิ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๖ นางสาว ขนษิฐา ธรรมโชติ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๗ นาง เบญจภรณ์ ปิน่ทอง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๘ นาง ประภาวดี จันทร์กลับ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๒๙ นาย ศรศักด์ิ เรืองค า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๐ นางสาว จิรา ชูรุด นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๑ นาย อานสุรณ์ สารผล นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๒ นางสาว วราลี เกิดมาลัย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๓ นางสาว จุรีรัตน์ มหวิรรณ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๔ นาย นคิม ภฉูลอง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๕ นางสาว ดรุณี มูลฐี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๖ นาย ด ารงชัย จันทรังษี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๗ นางสาว ฐิติมา จันทร์ขาว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๘ นางสาว นางสาวกรรณิการ์ ถินวัลย์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๓๙ นางสาว จีระนนั แก้วพิภพ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๐ นางสาว ปนดิา โคตมะณี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๑ นาย สมาส สันโดษ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๒ นางสาว ปาริชาติ ขุนเพชร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๓ นางสาว วารุณี อาสาเสนา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๔ นางสาว สมพร โกฏทิอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๕ นางสาว จิตสุดา บญุสม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๖ นางสาว พรรณิกา สุภา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๗ นาย อ านวย บญุประทักษ์เวช หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๘ นาย วิทวัส พันธ์วงศา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๔๙ นางสาว อรประภา ลามค า สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๒๕๐ นางสาว  ่จารุวรรณ เนยีมแก้ว พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๑ นางสาว สุทัศน์ เยาวนารถ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๒ นางสาว สุวรรณา พิญญาณ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๓ นางสาว สุกัญญา บญุแหยม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๔ นาย ไพศาล บวัใหญ่รักษา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๕ นาย อภวิัฒน์ อิทรสูต ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๖ นางสาว นติยา สมนอ้ย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๗ นาย จรายุ วิศรี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๘ นางสาว รุ่งฐิชา พรมวงค์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๕๙ นาย นา่นนคร ค ามงคล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๐ นางสาว ธิดารัตน์ การิยา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๑ นาง นางสาวเอมอร ภแูช่มโชติ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๒ นาย สุรภทัร บญุญะรัง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๓ นางสาว รวีวรรณ บญุเจียม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๔ นางสาว จตุพร ทองลาด ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๕ นางสาว รุจิพรรณ ทาตรี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๖ นางสาว ขวัญชีวัน พลวิเศษ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๗ นางสาว ปยิมาศ ทองมาก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๘ นางสาว สุมิตา ศรีบวั กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๖๙ นางสาว ทัศนยี์ รักบา้นเพิง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๐ นางสาว ทิพวรรณ ขันธวัตร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๑ นางสาว ศศิกานต์ ศรีใส อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๒ นาย วัชริศ เครือใจยา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๓ นาง จันทร์เพ็ญ สงขวัญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๔ นาย ยศพล คงตระกูล สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๕ นาย สง่า สินเติม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๖ นาย ณัฐนยั ใจมัน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๗ นาย เอกลักษณ์ อุบาลี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๘ นาย พัฒนพัฒน์ พิชญธรรมกุล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๗๙ นาย ธีระพงษ์ ลัดดา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๐ นางสาว อนศุรา สุวรรณา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๑ นางสาว ณัฐธยาน์ คล้ายจันทร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๒ นางสาว ราตรี ปะโคทัง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๓ นางสาว อรวรรยา เย็นวัฒนา ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๑๒๘๔ นางสาว กัลยารัตน์ ตากัน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๕ นาง โสภดิา จานะธรรม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๖ นางสาว วรรณณิตา ทันสี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๗ นาย ศุภศิต กุมจันทึก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๘ นาย ภวูดล แสงทอง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๘๙ นางสาว อนสุรา ติถา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๐ นาย อภรัิกษ์ เอกชัยอาภรณ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๑ นางสาว ชฎาภา ศรีปรัชญากุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๒ นาย กิตติพันธุ์ แคนสิงห์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๓ นางสาว พรรัตน์ สวยรูป มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๔ นาง พิทยาภรณ์ นพรัตนเ์จริญกุล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๕ นางสาว รัญญรัตน์ ปาปะกาย บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๖ นางสาว อัจฉรา ทุมจันทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๗ นางสาว นาตยา ศรีเตชะ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๘ นาย พายุ ดวงปากดี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๒๙๙ นาย สุทธิชา โตอ้น เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๐ นาย วิษณุ ปาระจูม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๑ นาย ประยุทธิ์ ค้อจันทา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๒ นางสาว มัทนา สมตน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๓ นางสาว ธีรารัตน์ แก้วทองราช สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๔ นางสาว ชุลีกร ธีระอรรถจารี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๕ นางสาว สุภทัรสินี แก้ววิเชียร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๖ นางสาว ปทัมพร จูมปา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๗ นางสาว สุพิดา เกิดอู่ม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๘ นางสาว ศิริพรรณ เรืองนุย้ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๐๙ นาย ธนภชั ค าเหนอื นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๐ นางสาว วิจิตร ประวันเนย์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๑ นางสาว ชุลีธร อินผ่อง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๒ นาย ยุทธพงษ์ พรหมศิริ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๓ นาย ศุภกฤต แสนโสม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๔ นางสาว อัสระ ดอเลาะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๕ นางสาว พัชรินทร์ รู้สมัย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๖ นางสาว สุภคัฐา สุวรรณมณี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๗ นางสาว ชมพู ศรีวิเศษ สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๑๓๑๘ นางสาว ศิรินภา เพริดพร้ิง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๑๙ นางสาว เสาวภา เพชรสุข พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๐ นาย เกียรติศักด์ิ โภคา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๑ นาย พงศธร วรรณหอม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๒ นาง สาริศา เมืองกรุง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๓ นางสาว สุนษิา ทิพย์บญุทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๔ นาง ปรียานนัท์ ต้ังมัน่ดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๕ นางสาว นริภฎั ใหญ่ปราม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๖ นางสาว นริศรา สิงโพธิ์ทอง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๗ นางสาว ปราณี สนุน่ดี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๘ นาย มณฑล พรดวงประทีป สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๒๙ นางสาว วรรษิดา กี่หมืน่ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๐ นาย บดินทร์ จ าปาหาญ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๑ นางสาว อนงลักษณ์ แสนโคตร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๒ นางสาว นสิรีน อาบู ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๓ นางสาว สายสุดา เหล่าหมวด มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๔ นาย อ านาจ ทะโยโส เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๕ นางสาว วิกาญดา ปทุมสูติ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๖ นาง วิไลลักษณ์ บตุรรักษ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๗ นาย วุฒินนัทร์ พรนคิม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๘ นางสาว กัษมาฤดี ขนตา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๓๓๙ นาง สุพัตรา น าสงค์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๐ นางสาว เมธินี โทท า จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๑ นาง สุภตัรา พัฒนะผล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๒ นางสาว องุ่น ศรีวิจารณ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๓ นางสาว ภารดี ละเอียดตะคุ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๔ นาง อัมรินทร์ ลบบ ารุง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๕ นางสาว พิมพร สุริยพล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๖ นางสาว ชุติมา ศรีทอง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๗ นางสาว วันเพ็ญ รอดจันทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๘ นาย เอกพงศ์ แซ่ล้ิม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๔๙ นาย ปยิะ วิไลลักษณ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๐ นางสาว วรารัตน์ อนสัุตย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๑ นางสาว ศรุตา โฉมอุภยั นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๓๕๒ นางสาว นนัทวดี เอี่ยมอนสุรณ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๓ นาย พงศธร มะโนสา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๔ นางสาว ลินดา พิศตะคุ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๕ นางสาว พรหมภสัสร รุ่งโรจนว์รกุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๖ นาง สุพิชญ์ชญา ปภาวิชญ์วิรุฬห์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๗ นางสาว รัชนยีากร ปดิโต กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๘ นางสาว จารุวรรณ จงจิตร ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๕๙ นางสาว พฤกษา ฟองมี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๐ นาย จตุพล พรมโคตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๑ นางสาว เยาวรัตน์ สะอาด ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๒ นางสาว จิราภรณ์ เปยีนอ้ย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๓ นาง สุภาพร จันเทศ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๔ นาย ศักด์ิชาย วันแจ้ง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๕ นางสาว ศุภลักษณ์ นาคศรี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๖ นางสาว จริยา อนนัตภกัด์ิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๗ นาย นพดล สังข์นอ้ย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๘ นาย ธนวัฒน์ แสงสว่าง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๖๙ นาย ธนฐาน ทิพสุวรรณ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๐ นางสาว ฐิติรัตน์ หนนูอ้ย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๑ นางสาว ปทัมา แก้วพูล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๒ นางสาว ดวงหทัย จอมพุทธางกูร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๓ นางสาว ชมพูนชุ เจริญทรัพย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๔ นางสาว เกวลี สุขสบาย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๕ นางสาว ปริมล จรูญธรรม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๖ นางสาว นสุรา ไพสุวรรณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๗ นางสาว ทิพาพรรณ ภแูซมโชติ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๘ นาย มูฮ ามาดอาดลันด์ มะแซ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๗๙ นางสาว ละออ พูนศรี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๐ นางสาว จริยา สุภาพ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๑ นางสาว สุนญิา สีผลสมอ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๒ นางสาว จุฑามาศ เชื่องช้าง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๓ นางสาว กัลย์ทิชา จรรยา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๔ นาย ปรีชา คันธะด้วง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๕ นางสาว ธัญญลักษณ์ วงสาลี อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๑๓๘๖ นางสาว ศศิธร ค าแพร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๗ นาย ธนพล โลตุรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๘ นางสาว อภสิราณัฐ ตรีภมุมารักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๘๙ นาย รัตนพงษ์ มาพิบรูณ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๐ นาย ณัฐพงศ์ นิม่กลัด พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๑ นางสาว เกษวลี หวันละเบะ๊ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๒ นางสาว อัสมะ กาลม ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๓ นาย จิรสิน สุวี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๔ นางสาว ศุภศิริ ค าแพร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๕ นางสาว อรวรรณ อร่ามวิทยานกุูล ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๖ นางสาว นางสาววชิราภรณ์ เวฬุวนารักษ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๗ นางสาว พรรษชนม์ มากสมบรูณ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๘ นางสาว รักชนก รอดนริภยั นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๓๙๙ นางสาว ธนชัญา วงศ์สิริภาส นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๐ นางสาว ชุติมา ทรงพระ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๑ นางสาว บงัอร สูญราช สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๒ นาย พิริยะ ศรีปญัญา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๓ นางสาว ชลธิชา รัตนขันธ์แสง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๔ นางสาว พจชณิดา หมวกค า ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๕ นางสาว ปานดัดา พลวิเศษ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๖ นางสาว ดวงใจ วันแจ้ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๗ นาง ศิรินภา วงศ์เทพ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๘ นางสาว สุภาวดี นาคบญุ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๑๔๐๙ นางสาว ลัดดาวัลย์ วันสนกุ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๐ นาย วัลลภ กรธนเกษม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๑ นางสาว สุพีรณัฐ วงษ์ซีวะสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๒ นางสาว ปาริชาติ ชูแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๓ นางสาว บญุยิ่ง สายรัตน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๔ นาง นภสร ปริญญา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๕ นางสาว ทิพย์นภา โคษา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๖ นางสาว ดวงพร เครือแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๗ นางสาว นติยา ไทยเหนอื พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๘ นาง ชบาไพร ไทยลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๑๙ นางสาว วาสุกรี ศรีใชย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๔๒๐ นางสาว พัชรินทร์ ตาสาโรจน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๑ นาง วิมนตรี วงค์ค า เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๒ นาง สุกัญญา  ยอดปา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๓ นางสาว กิตติมา แสนชา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๔ นาง ชาลิสา นชุปัน้ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๕ นางสาว นวรัญชน์ งามแสง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๖ นางสาว มุทิตา โคตรสมบติั ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๗ นางสาว ปญุญิสา มีเจริญ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๘ นางสาว วาริชา มักสิก สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๒๙ นางสาว ณัฐวิภา มิตรสงเคราะห์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๐ นางสาว ศิโรรัตน์ ธรรมปาน ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๑ นางสาว กัญญาภทัร คณาพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๒ นาย ธวัช คิดอ่าน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๓ นางสาว ภทัรจิรา ภูเ่พชร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๔ นางสาว เยาวลักษณ์ จงรักษ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๕ นาย อลงกรณ์ แต้มแก้ว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๖ นางสาว วนสันนัท์ สุวรรณหงษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๗ นางสาว โสภติ ทุเรียน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๘ นาย ประวิทย์ หอมยามเย็น สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๓๙ นางสาว ฤดีมาศ พิมลศรี ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๐ นางสาว มณทิรา ติมุลา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๑ นางสาว ศิกานต์ ปล่องบรรจง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๒ นางสาว เพลินพิศ โสดาวัน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๓ นาย อิทธิพันธ์ ก้อนค าใหญ่ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๔ นาง กันยารัตน์ ศรีสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๕ นางสาว สุพรรณี เตระไชย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๖ นาย พงศ์ปณต มีบญุ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๗ นางสาว ส าราญ แสงปาก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๘ นางสาว โสภติา ฤทธิชัย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๔๙ นางสาว พันทิพา พัฒนากุล นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๐ นาย เอกพงศ์ พัฒนากุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๑ นางสาว ศุภกร โคตา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๒ ว่าท่ีร.ต.หญิง ภารดี พลอินทร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๓ นาย นายเรวัต เทพพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑



- ๓๓๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๔ นาย อัษฎางค์ สายสุข นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๕ นางสาว ชริตา พันธุ์ศรี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๖ นางสาว จุรีพร ปล่องบรรจง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๗ นางสาว เกศนภา มะเมีย สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๘ นางสาว เพชรนภา ปะกาเว อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๑๔๕๙ นางสาว สุพรรณ คีราช ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๐ นาย วิรุฬหภ์ากร สุนทรวิภาค หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๑ นางสาว อภาพร เพิ่มพูล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๒ นาย เทพฤทธิ์ บญุรินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๓ นางสาว ศศินกานต์ พันวิลัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๔ นางสาว ปิน่นภา สุดาทิพย์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๕ นางสาว บษุราภรณ์ รุ้งประสาท เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๖ สิบเอก ยรรยงค์ วรรณปะกา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๗ นางสาว ปวีณ์สุดา ม่วงเงิน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๘ นางสาว ชมพูนชุ ปอ้งชารี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๖๙ นาย อุดมชัย พรหมมา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๐ นางสาว ปณุยนชุ บบุผาดา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๑ นางสาว เนตรนภา วงษ์ชาลี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๒ นาย ภวูนาท พันนนท์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๓ นางสาว ญาฐิณี ไชยวงศ์หวั่นท๊อก นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๔ นางสาว ถิรนนัท์ ไก่แก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๕ นางสาว ศุภรักษ์ ภกัด์ิเกษม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๖ นางสาว ชนดิา แย้มศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๗ นางสาว กมลวรรณ เต่าให้ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๘ นางสาว พิยดา พิชัยยุทธ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๗๙ นางสาว ชุติมา วงษ์มาลี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๐ นาย ธรรมชาติ รักอยู่ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๑ นางสาว ปรียานชุ แตะอินรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๒ นางสาว ภทัทิยา เพียรสดับ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๓ นางสาว ภทัรา พรหมคนซ่ือ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๔ นาง บงัอร อเวรา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๕ นาย ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๖ นางสาว มรกต ทองงาม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๗ นางสาว กาญจนา ตาลิน ตาก เขต ๒



- ๓๓๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๘ นางสาว สารินี ดวงวิญญาณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๘๙ นางสาว อุไรรัตน ์ ทิพย์สิงห์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๐ นาย ขจรยศ เชื้อค า สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๑ นางสาว ปริฉัตร ยิ้มพงษ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๒ นางสาว ศิริมล บดุดาค า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๓ นาย พีระพล ทรงอาด บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๔ นาย ศักด์ิศิริ กันบวัลา สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๕ นางสาว จุฑารัตน์ นาคมะณี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๖ นาย ชัชฎากรณ์ บวัจูม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๗ นางสาว ธัญนาฏ ญาณพิบลูย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๘ นางสาว ปภาดา ปญัญาวราภรณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๔๙๙ นาย จีระ เรืองศรีรัตน์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๐ นาง นทัธ์พิมญชุ์ อุตอามาตย์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๑ นางสาว พรศิริ สายลือนาม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๒ นางสาว จันทนี อ่อนเขนย บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๓ นาย ปลาย งามจิตร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๔ นางสาว ธิดารัตน์ ใจชุ่ม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๕ นางสาว กรรณิกา มณีจักร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๖ นางสาว วณิชชา ปจัฉิมทึก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๗ นาย ณัชพล ภมูิดี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๘ นางสาว นริมล สีดานอ้ย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๐๙ นางสาว เบญจพร ประภสัสร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๐ นางสาว อารีย์ จันทร์เพชร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๑ นาง สุปราณี ไลเมือง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๒ นางสาว ประภสัสร ประสารสัตย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๓ นาง นติยา นามวัน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๔ นางสาว สุมิตรา ส ารองพันธ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๕ นางสาว พัชรี ค านอ้ย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๖ นางสาว ทิพวัลย์ พันธิทักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๗ นางสาว วิจิตรา นอ้ยเวช สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๘ นาย พิทยา ยอดทองดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๑๙ นางสาว ธิตินนัท์ ไทยประกอบ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๐ นางสาว ชนกิานต์ ดอกพอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๑ นางสาว จิตราวดี หลงโดย สงขลา เขต ๑



- ๓๔๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๒ นาย วิศวโยธิน ภงูามนลิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๓ นางสาว จีริกา เมฆหมอก เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๔ นาง เสาวนยี์ เกษศิริ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๕ นางสาว ศิรินภา ค านวนพื้น พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๖ นาย วรพจน์ ค าทุม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๗ นางสาว อัญชลี คงสมบติั บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๘ นาย กรคมน์ ทองศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๒๙ นางสาว ดอกรัก อินมี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๐ นาย เอกพงษ์ หมุแพง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๑ นางสาว เกล้า โคตรบรม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๒ นางสาว ศรัลนภทัร์ หอมอ่อน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๓ นาย ศุภณัฐ สรรพวุธ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๔ นางสาว พิมพิ์ลภสั ปรุณะวิทย์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๕ นางสาว ศิรินภา สุสมบรูณ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๖ นางสาว จีรนนัท์ ศรีสง่า นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๗ นางสาว อานซ๊ีะ เจ๊ะแว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๘ นาง สุนษิา นวลบตุสี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๕๓๙ นาย วรนารถ นนัทกิจ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๐ นางสาว สาวิตรี พงษ์ธนู ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๑ นางสาว ฐิติยา มะโนวัน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๒ จ่าอากาศตรี ธีรพงศ์ เสือล่อง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๓ นางสาว อนญัญา กรีแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๔ นางสาว น้ าฝน สุทินรัมย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๕ นางสาว กนกพร จันทรศร กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๖ นางสาว อนงค์ พาลาฤทธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๗ นางสาว กัลยาณี กองจันทร์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๘ นางสาว สุนศิา หมอกเมฆ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๔๙ นางสาว ตอง เปล้ืองเจริญ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๐ นางสาว ฐานตุรา คาดีวี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๑ นางสาว อุทุมพร พรหมมา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๒ นางสาว รินทร์ ยุ่งสันเทียะ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๓ นางสาว วารุณี ชิณวงษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๔ นาย รัฐพล ปราณีตรัตนานนท์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๕ นางสาว นติยา ปานธรรม กาญจนบรีุ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๖ นาย ชลธี อินต๊ะสม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๗ นางสาว ลักษณา ตติยศุภกรกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๘ นางสาว อภชิญา กินรา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๕๕๙ นางสาว ปรียาภรณ์ กลัดเนนิกุ่ม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๐ นาย อนสุรณ์ ทรัพย์พลอย สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๑ นางสาว พนดิา แก้วอยู่ดี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๒ นาย ธีระวุฒิ โพธิชัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๓ นางสาว พรพรรณ บชูากุล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๔ นางสาว ณัฐธิดา ไชยโรจน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๕ นางสาว สุจิตรา เนยสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๖ นาย บญุชัย ตายอด ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๗ นางสาว มธุรส พูลชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๘ นางสาว สาวิกา สาตร์เวช ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๖๙ นาย สมเกียรติ หล่ังน้ า ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๐ นางสาว ปวีณา เจียนกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๑ นางสาว มณีรัตน์ ประสพรัตนโชค พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๒ นางสาว กนกขวัญ รอดเอียด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๓ นาย ปพณพัชญ์ จันทวัณณ์โสภณ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๔ นางสาว จิราภรณ์ สมใจ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๕ นางสาว กฤติกา อังผาดผล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๖ นางสาว สุนสิา คนยงค์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๗ นาย ทินกร อ่อนก้อน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๘ นางสาว ปยิะวรรณ แสงจันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๗๙ นาย ปาติภทัร บ ารุงนา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๐ นาย วิชัย สง่างาม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๑ นาย อธิภทัร หนขูวัญแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๒ นางสาว พิณทิพย์ พลราชม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๓ นางสาว รัชนวีรรณ นนัทะเสน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๔ นาย สัญชัย แสนบา้น พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๕ นางสาว ณิชชาพัชญ์ เขียวรอด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๖ นาง อนจุรี ชูสกุลชาติ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๗ นางสาว กานต์ชนติ หมายดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๘ นางสาว นางสาวยุพิน  อินเรือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๘๙ นางสาว ฮามีซะห์ เจะดะ นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๑๕๙๐ นางสาว อรอุมา วงศ์จันทร์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๑ นางสาว ทิพรัตน์ นุย้เมือง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๒ นาย ชิตพล เจริญอาจ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๓ นางสาว สุนยี์ ยิ้มใย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๔ นาย นธิิรักษ์ ล้ิมลมัย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๕ นางสาว ทัดดาว สารสาริน กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๖ นาง นางมะลิ อัตภมูิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๗ นาย สมศักด์ิ โงนแนน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๘ นางสาว อารีนา นฤชิต นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๕๙๙ นางสาว เทพธิดา ค าเผือ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๐ นางสาว ณัฐนชิา อุทัยวัฒน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๑ นางสาว วรณัน สายวังจิต อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๒ นางสาว จารุเนตร ศรีโคกล่าม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๓ นาย ศราวุธ เกษวิริยการ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๔ นาย ศาสตรา พจนนสุนธิ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๕ นางสาว บปุผา ขวัญพรม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๖ นางสาว ณัฐกมล แก่นบญุ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๗ นางสาว วีร์ณัชญา ปภสัร์ธนนัท์กุล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๘ นางสาว กิติยา พรหมมา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๐๙ นางสาว จตุพร ศรีจันทร์อ่อน สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๐ นางสาว เอ็มพิกา สุขส าราญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๑ นางสาว สุธารัตน์ มากด่านกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๒ นางสาว ชญานษิฐ์ มีชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๓ นางสาว นฤเมาะ มะการอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๔ นางสาว ล้อมรักษ์ พิลาล้อม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๕ นางสาว มาฆรัตน์ กรีสุวรรณ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๖ นางสาว จริยา สีดามาต เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๗ นาย จิระโรจน์ นาชิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๘ นางสาว กนกวลี สังข์เฉย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๑๙ นาย เอกวิทย์ ตุลากันย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๐ นาย เอกสิทธิ์ โยธาสุข สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๑ นางสาว ธนภรณ์ เลียงผา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๒ นางสาว จีรภา พิสารักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๓ นางสาว สุพิชา ไสยวงศ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๑๖๒๔ นาย นายบณัฑิต ดีใจ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๕ นาย ทรงกฤต หารค าอุ้ย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๖ นาย ภทัรศักด์ิ เกษรเสนา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๗ นางสาว นชุจรินทร์ อมรสิน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๘ นาง พิมฉวี สุขใจ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๒๙ นาย เอกรัตน์ ทัศนยั สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๐ นาย สรินทร์ ครองยุติ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๑ นางสาว วราคณา ดู่อินทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๒ นางสาว วิชญาพร จันทร์กัน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๓ นาย ณัฐพล อินธิแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๔ นางสาว รัษฎากร ขันต๊ะ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๕ นางสาว รุ่งทิพย์ สายนุย้ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๖ นางสาว รัตนา พิลาเทพ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๗ นางสาว ณัฏฐ์ชยธร ธีราทรวิชญ์ภาส กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๘ นางสาว มณีนชุ ยศสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๓๙ นางสาว อัญรัตน์ เมฑกระจาย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๐ นางสาว ณัฏฐิณี ตาดทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๑ นางสาว นชินนัต์ ส านกัพงศ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๒ นาย อธิชาติ สีดามาต เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๓ นางสาว กัลยา ไชยวิเชียร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๔ นางสาว วรรณวรัตม์ เต่ือยโยชน์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๕ นาย วีระยุทธ โตทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๖ นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีมังกร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๗ นางสาว วชิราพร โพธิ์เหลือง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๘ นางสาว รัตนา ทับทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๔๙ นางสาว วงจันทร์ มุขขันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๐ นางสาว บงัอร ค านุ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๑ นางสาว ปารณัท บารมี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๒ นางสาว รัญชิดา เจียะรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๓ นางสาว รินทร์วดี สิงคาร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๔ นาย ศุภวุฒิ ภญิโญชวาลพงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๕ นาย กิตติศักด์ิ เหล่ียมไทย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๖ นาย ชิษณุพงศ์ โอษฐ์ฉิมพลี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๗ นาย อาเขต ทิพย์ร่วง พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๖๕๘ นางสาว ศิรินภา ฤทธิยงค์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๕๙ นาย ธิฤติ เจริญทรัพย์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๐ นาย จิตติพงษ์ รัตนา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๑ นางสาว เบญจวรรณ ประเสริฐสังข์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๒ นาง สุรัสดา อรัญสาร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๓ นางสาว ณัฐยาภรณ์ มัน่คง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๔ นาย กฤษณะ ทูลประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๕ นางสาว กัญญ์ญาณัฐ มีธรรม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๖ นางสาว ธัญญาทิพย์ แสงอ่อน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๗ นาย วรรธน จตุรานนท์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๘ นางสาว พลอยธวรรณ โกมารทัต ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๖๙ นางสาว วันเพ็ญ พิมายนอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๐ นางสาว ธนพร ศรีนวลพุฒ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๑ นางสาว ปรางวลี จีระวัฒโนบล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๒ นางสาว วนาลี จันทร์ปรีชา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๓ นางสาว ทิวารัตน์ เจริญโลก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๔ นาย อาคม เทวดา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๕ นางสาว วราภรณ์ เริกวารินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๖ นางสาว อภญิญา นาสมยนต์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๗ นางสาว รุจิรา ไกรพินจิ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๘ นางสาว ดาราวรรณ ประทีปทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๖๗๙ นางสาว นติยา มงคลเพชร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๐ นางสาว ศิริพร นุม่ฉาว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๑ นาย ศุภเกียรติ ประชากุล พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๒ นาย ดุลภากร ถิรศาสตร์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๓ นางสาว ปยินาถ โชควัติชัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๔ นางสาว รุ่งฤดี จันทร์ปรีชา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๕ นางสาว วิชุดา หาสกุล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๖ นางสาว อัญมณี สุวรรณผา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๗ นาย ชัยณรงค์ นุน่มัน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๘ นางสาว อรพิน รัตนพงษ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๘๙ นางสาว มลวิภา แสงภารา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๐ นางสาว ปยิะรัตน์ ตรีเพชร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๑ นางสาว อารีรัตน์ ชินศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๖๙๒ นางสาว ธมลวรรณ มีกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๓ นางสาว สมฤดี บญุหล้า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๔ นาย อาทิตย์ แก้วนอก มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๕ นางสาว วิไล พูนภพิัด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๖ นางสาว มนสัชนก ปนัเถิน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๗ นางสาว รัตนพร โฉมวันดี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๘ นางสาว ปยิะพร หารไชย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๖๙๙ นางสาว น้ าฝน เรืองเทพ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๐ นางสาว ศุจินนัท์ จันทร์เพชร ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๑ นางสาว มัลลิกา คุณรักษ์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๒ นางสาว อุทิตย์ บอนประโคน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๓ นางสาว วิลาวัณย์ ดิษหร่าย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๔ นางสาว จันทร์จิรา ขอจุลกลาง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๕ นาง รัตนาภรณ์ นวลจริง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๖ นางสาว สงวนจิต เม็ดไธสง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๗ นางสาว เยาวภา  อัมพรดิษฐ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๘ นางสาว ศศิธร บญุเลิศ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๐๙ นางสาว โชติมา โรจนเศรษฐกุล นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๐ นาย ยุทธพล สิทธิพรหม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๑ นางสาว วิชุดา เกิดกล้า นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๒ นางสาว กณกวรรณ กอกหวาน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๓ นาย สุริยา สะแลแม ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๔ นางสาว อ้อยทิพย์ สุนทร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๕ นางสาว นนัทรัตน์ ทองงามดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๖ นาย วรพัทธ์ ประตา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๗ นางสาว เบญจวรรณ คงยัง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๘ นางสาว ภทัราพร รัตนแ์สง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๑๙ นางสาว สุภาพร เพ็ชรแสนงาม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๐ นาย ยุทธนา วิชัยค า ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๑ นางสาว อรวรรณ วังค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๒ นางสาว ธิดาทิพย์ เศษภกัดี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๓ นางสาว สมปรารถนา เหมือนจิต สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๔ นางสาว กาญจนา เคหะจิตต์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๕ นางสาว รุ้งลาวัลย์ จันทร์ศรี นครราชสีมา เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๑๗๒๖ นางสาว วรรณี แวเด็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๗ นางสาว นนัทัชพร แนวเนือ่ง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๘ นางสาว สอปยี๊ะ ดือเร๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๒๙ นาย วุฒิจักร มูลเทพ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๐ นางสาว นติยาภรณ์ วิวัฒนบ์วรกุล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๑ นาย พิชัย อนรัุกษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๒ นางสาว ยุพา สิทธิวงษา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๓ นางสาว ภทัรวดี มากลาง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๔ นางสาว ภชัธิรา แว่นแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๕ นาย อภวิัชร์ ศิริขันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๖ นาย ก้องเกียรติ ปิน่กุมภร์ี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๗ นางสาว จิราวรรณ ชาลี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๘ นางสาว วนดิา วานยิาม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๓๙ นางสาว จินตนา ตาด านลิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๐ นาย นพรัตน์ วงษ์วัฒนะ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๑ นาย เลิศชัย แก้วภกัดี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๒ นาย วรานนท์ ผะดาวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๓ นาย นสัมาน ดาโอะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๔ นางสาว ชลดา เยาวรัตน์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๕ นางสาว ดวงชนก ทองงาม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๖ นางสาว จารุภา รอญศึก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๗ นางสาว อรอนงค์  งามดี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๘ นาง พิชะฌาดา ตายอด ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๔๙ นางสาว พิมลพรรณ ตรูหม่อง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๐ นางสาว พิชามญชุ์ พานชิพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๑ นางสาว ยุวดี โพธิกุล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๒ นางสาว เรวดี บชูาจันทรกูล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๓ นาง ดวงกมล ต่ีสุข ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๔ นางสาว ซาพียะห์ แวนะไล ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๕ นางสาว กัญชลี บวัแดง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๖ นางสาว ปริษา มีบญุ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๗ นางสาว อัญชัน อัปมะเย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๘ นาย เซียน พรพิรุณโรจน์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๕๙ นางสาว วิลาวัณย์ สุดทองคง สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๑๗๖๐ นางสาว ขวัญชนก ดวงสิงห์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๑ นางสาว กนกวรรณ ประสงค์ทรัพย์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๒ นาย ฤทธิกร ปญัญาวงศ์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๓ นางสาว สมัญญา ปา่วรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๔ นาย สาคร วงค์สมุทร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๕ นาง กนกวรรณ ประทุมมาตย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๖ นางสาว พิริยา สุทโธ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๗ นางสาว วิรัลพัชร พุทธศิริ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๘ นางสาว วิชาภรณ์ ค าสนทิ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๖๙ นาย กิติ อินทกาญจน์ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๐ นางสาว จันทร์ทิพย์ สายสวาท พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๑ นาย สุเทพ โตไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๒ นาย พีระศักด์ิ พวงเกษ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๓ นางสาว สมบรูณ์ นวลเศษ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๔ นาง อรชลี ธรรมรัง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๕ นาย ยุทธนา สุทธสม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๖ นางสาว อณัฐธิกรณ์ ทองสุวรรณ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๗ นาย ทศพล หรพูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๘ นางสาว วงเดือน วันเที่ยง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๗๙ นางสาว ณัชนกุล แคล้วอ้อม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๐ นางสาว วัชราพรรณ เชียงแรง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๑ นาย ธนวิทย์ สิทธิอุปชา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๒ นาง นติยา บรูพาพรพันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๓ นาย พงษ์ศักด์ิ ยอแซ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๔ นาย เชิดพงษ์ ปาฟอง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๕ นางสาว รัตนา ศรีสรรงาม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๖ นางสาว อัญชลี ยอดเกื้อ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๗ นางสาว อุมาพร ชมภรัูตน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๘ นาย สุพิศ ศรีมงคล สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๘๙ นางสาว กนกวรรณ อรุณรัชฎารมย์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๐ นางสาว ชลิตา สารจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๑ นางสาว นรีรัตน์ อักษรณรงค์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๒ นางสาว อรวรรณ ศรีอินทร์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๓ นางสาว นภิาวรรณ สารจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑



- ๓๔๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๔ นาย ปยิพงษ์ ไม่มีเหตุ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๕ นางสาว โรซนานี แวดอเลาะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๖ นาย สมมุง่ สังศิริ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๗ นางสาว ปราริศนนัท์ คิดการ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๘ นางสาว ปรีญาเนตร ตระแก้วจิตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๗๙๙ นางสาว อุษณี จิตรบตุร สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๐ นางสาว แสงมณี สิทธิวงษา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๑ นาง นงนชุ ทองแล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๒ นางสาว พนาวรรณ เกิดบญุ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๓ นางสาว จีราวรรณ ศรัทธานนท์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๔ นางสาว วัณนภิา ภตูาคม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๕ นางสาว สุวิชา พรหมวิหาร ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๖ นางสาว ขนษิฐา เสนานาม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๗ นางสาว รุ่งฤดี เล็กโมกข์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๘ นาย กฤตพล บรูพาพรพันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๐๙ นางสาว ณัฐยา ล าพาย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๐ นางสาว จีลวรรณ์ โนนรุ่งเรือง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๑ นางสาว ศิมาภรณ์ สัจจะบญุทวี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๒ นางสาว นฐัริกา สิงหเ์ดช ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๓ นาย อุเทน บญุทวี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๔ นางสาว ธมลวรรณ ขาวฟอม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๕ นาง ไพรินทร์ เสนาจอหอ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๖ นาย ภคิูด สีนอ้ย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๗ นาย เจษฏากร ชูเนตร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๘ นางสาว ปยินชุ หอ้งแซง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๑๙ นางสาว สุชาสินี ศรีมาลา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๐ นางสาว วรรณพา พลอยสารี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๑ นางสาว ธีราพร สืบหล้า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๒ นาย ภคัพงศ์ ศรีระพรม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๓ นางสาว กรรจณา แดงเปยีน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๔ นางสาว นราจันทร์ ศรีสุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๕ นางสาว สุกัญญา ฉลาดเลิศ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๖ นางสาว มยุรีย์ เพียรทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๗ นางสาว สุธิษา ทองเถื่อน สงขลา เขต ๑



- ๓๔๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๘ นางสาว ศศิธร มณีนยั กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๒๙ นางสาว รติรส เอิกเกริกรัมย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๐ นางสาว รัชฎาภรณ์ เรืองรัมย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๑ นางสาว ภทัราภรณ์ ศรีภกัดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๒ นางสาว ฉันทนา คงษา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๓ นางสาว แพรวัน จอยนอก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๔ นางสาว รัตนากร ใจสะบาย ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๕ นางสาว วลัยรัตน์ จั่นเพชร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๖ นาย สมศักด์ิ แสนราษฎร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๗ นางสาว วิภาวรรณ พรมสูตร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๘ นางสาว กิษยนนัท์ สังฆรัตน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๓๙ นาย อ านาจ ผ่านชมภู อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๐ นางสาว ดวงพร สมุดความ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๑ นาย รักวงค์ สีดาหา้ว นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๒ นางสาว สุทธานี มณีรัตน์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๓ นางสาว ณัฐธิกาพัณ ศรีหร่ิง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๔ นางสาว ลภสัรดา ฉากกลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๕ นางสาว สุวิภา ภามาศ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๖ นางสาว สุพิชชา ธรรมจิตต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๗ นางสาว แสงมณี ดาทอง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๘ นาย กฤษณ์ ขลิกโท สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๔๙ นางสาว ปวีณา บญุสินธุ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๐ นาง ธัญจิรา จันทร์จ่าย สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๑ นางสาว วารุณี ขลิบสุวรรณ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๒ นาย อมรินทร์ วีระประสิทธิ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๓ นาย พีรณัฐ ข าช้าง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๔ นางสาว จุรีวัลย์ งอกค า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๕ นาย รัฐพล พลแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๖ นาย สุรวิชญ์ มโนเจริญ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๗ นางสาว ธิชาภรณ์ ศรีพันดอน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๘ นางสาว ปญุญาวีร์ พาพาน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๕๙ ว่าท่ีร้อยตรี ปยิะพงษ์ ชั่งเล่ือย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๐ นาย สันทิฏฐ์ พูลส าราญ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๑ นาย ศิวาวุธ ประเสริฐ อุบลราชธาน ีเขต ๒



- ๓๕๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๒ นาย อธิป ใบแย้ม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๓ นาย พงษ์สัณชัย ปะวันนา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๔ นาย อนพุนธ์ ทองทับ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๕ นาง ปญัญพร วีระสกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๖ นางสาว ปาริชาต ต้ันสุย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๗ นางสาว มนสพร ไกรสิงหส์ม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๘ นางสาว ปกฉัตร บวัพึ่ง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๖๙ นางสาว อุษา วันเที่ยง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๐ นาง วินยั ศรีสวัสด์ิ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๑ นาย สุทิน แสงสุข สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๒ นางสาว ณัฐินยี์ อินนาค กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๓ นางสาว ปทัมา ศรีสุรมณี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๔ นาง อรสา จิตรโสภา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๕ นางสาว สุริวรรณ อึ่งจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๖ นางสาว วรรณิภา จันทะเมนชัย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๗ นาง ปยิรัตน์ โยธาวงค์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๘ นางสาว เพชราภรณ์ เทศศิริ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๗๙ นาย สราวุธ พัฒนะมาศ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๐ นาย พีรพงษ์ แก้วขวัญไกร จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๑ นางสาว พิมพ์รวี บวัประสิทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๒ นาย อัครวุฒิ หงษ์สามสิบเจ็ด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๓ นางสาว อริศรา ค าวังพฤกษ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๔ นางสาว ธนกิานต์ ธนะนู ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๕ นางสาว นศิารัตน์ สุขเหลือ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๖ นาย อนรัุกษ์ นชุารัมย์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๗ นาง พรทิพย์ ประเสริฐการ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๘ นาย อุทัย เทพบดุดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๘๙ นางสาว ถนอมศิริ พรหมสุรินทร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๐ นาย อนรุิธ ภกัดีถิ่นไพร แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๑ นาย กิจจา สถิตวงศ์วาน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๒ นาย วิทยา ดีอุดม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๓ นาย ขจรยศ สินศิริ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๔ นาย นายอัษฎาวุธ ควรนาม ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๕ นาย ตรีภพ มิตรมุสิก เพชรบรูณ์ เขต ๓



- ๓๕๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๖ นาย กิตติกวิน วงศ์แข ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๗ นางสาว สุจิตรา แสงวรรณธีระ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๘ นาย วรภณ เทพยศ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๘๙๙ นางสาว อารีพร โทขนาด สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๐ นางสาว สุกัญญา พันธุเมฆ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๑ นาย วรมัน ประนนิทา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๒ นางสาว ผกาวัน อุดมรัศมีโชติ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๓ นาย พชรกร บตุรวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๔ นางสาว ส้มเกลียว วงชมภู ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๕ นางสาว นติพาภรณ์ แต้มลึก เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๖ นาย นาคพงษ์ อ่อนเขียว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๗ นางสาว ขนษิฐา สีสังข์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๘ นางสาว นฐัถา ประทุมสังข์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๐๙ นางสาว สิริมา ขวัญจันทร์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๐ นางสาว จุฑาทิพย์ มานะกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๑ นาย สุทธิรักษ์ ประทุมวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๒ นาง แสงจันทร์ แว่วบตุร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๓ นางสาว แสงแข ทิพย์อักษร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๔ นางสาว พรพิมล ศรีวิเศษ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๕ นางสาว แสงอรุณ ลาน าเที่ยง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๖ นางสาว ปทิตตา จิตตวิวัฒนา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๗ นางสาว ผกามาส ล้ิมสันติธรรม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๘ นาย ศุภชัย ลาศูนย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๑๙ นางสาว คนงึนจิ พิเคราะหก์ิจ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๐ นาย ประเทือง รัตรองใต้ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๑ นางสาว สินาภรณ์ ธรรมโรง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๒ นางสาว นสิรินทร์ อับดุลรอแม ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๓ นางสาว ฐิตารีย์ กันจู ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๔ นาง วิลัดดา พรมวัน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๕ นางสาว พิม อยู่เจริญ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๖ นางสาว ศิรินชุ ไชยโรจน์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๗ นางสาว ล าพูล ทองพูน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๘ นางสาว กนกอร เจริญศุข กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๒๙ นาย นรุิตน์ จ าเนยีรกุล ชัยภมูิ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๑๙๓๐ นางสาว กัญจนช์ัชญา กระพือพงษ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๑ นางสาว สุกัญญา เกตสุรินทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๒ นาย สมพล อู่ประเสริฐ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๓ นางสาว สุฑามาศ ปทุมสูตร อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๔ นางสาว พุธิตา รุจาคม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๕ นางสาว ภทัรธินนัท์ โกษาแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๖ นางสาว สลิลนา ยากองโค อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๗ นาง นภิาพร จันกระจาย พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๘ นางสาว ศันสนยี์ แหวนวงษ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๓๙ นาย ชาตินนัท์ สันหะ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๐ นาย กิตติศักด์ิ บวัสะบาล อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๑ นางสาว นาฏยา สมใจ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๒ นาย สัณหพ์ิชญ์ ศิลปการโสภณ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๓ นาง สิรินทร์ธร เอราวรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๔ นางสาว วิลาสินี โคบ ารุง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๕ ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ เจริญชัย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๖ นางสาว อภญิญา ผาพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๗ นางสาว ปยิรัตน์ วิเชียรสรรค์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๘ นางสาว สิริกาญจน์ เอี่ยมกล่ัน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๙๔๙ นางสาว ฉัตรนภา เชยรัมย์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๐ นางสาว ธาริณี คณาดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๑ นางสาว เอมอร พันโนริต อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๒ นางสาว ขจีรัตน์ วงศ์ศรีพรม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๓ นาย อวิรุทธิ์ เทศนเิวศ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๔ นางสาว กิตติยา หนภูยัยันต์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๕ นาย วิโรจนรั์ตน์ สิรพิพัฒน์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๖ นางสาว เนตรทราย พลไชย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๗ นางสาว ศิริพรรณ ธรรมานติย์กุล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๘ นาย กฤตธิพงศ์ จองกว้าง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๕๙ นาง ชิราภรณ์ ไทยงามสุขสิริกุล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๐ นาย ณภทัร หรีกประโคน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๑ นาย สิทธิพงษ์ ภริมย์นาค ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๒ นาง กมลวรรณ อุตมะพันธุ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๓ นางสาว เฉลิมขวัญ ฝาเรือนดี พิษณุโลก เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๑๙๖๔ นาง วิกรรณดา โรคนอ้ย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๕ นางสาว นติยา นามวงษา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๖ นาย ธรรมนญู บญุวิไล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๗ นางสาว พัฒนช์ญา มานะกุล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๘ นาย ณัฐพงศ์ สุราช กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๖๙ นางสาว อรอุมา บูท่อง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๐ นางสาว วรรณวรัตน์ จิณแพทย์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๑ นางสาว ณิชาภทัร ขจีฟ้า ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๒ นางสาว ศิรินภา แพทย์พิทักษ์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๓ นางสาว กชศร ทองโสภา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๔ นาย วีระชัย สอนนาค สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๕ นาง วิชิตา แสวงผล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๖ นาย ยุทธยา สารราช พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๗ นาย ,มนสัพงศ์ บญุรักษา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๘ นาย ธีรยุทธ ชาติยานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๗๙ นางสาว ชุติมา สอนค าเสน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๐ นาย อาทิตย์ พิมพ์สมุทร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๑ นาย สุลักษณ์ เค้าสิม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๒ นาย ณรงค์ฤทธ์ จิวานนัทวัฒน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๓ นางสาว สุมัณฑนา เพิ่มดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๔ นางสาว ณัฐนชิา เมืองเชียงหวาน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๕ นางสาว กรกช คมข า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๖ ว่าท่ีร้อยตรี สุวรรณา รักษากิจ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๗ นางสาว รอฮานา ยะโกะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๘ นาย นติิ สอนรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๑๙๘๙ นางสาว ชรินรัตน์ ต้นเพ็ชร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๐ นางสาว นริศรา เสนานชุ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๑ นางสาว รัชนี บญุทศ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๒ นางสาว บษุราภรณ์ ค าเอี่ยม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๓ นาย ฉัตรทวีพันธ บณุยาพรอมร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๔ นางสาว ปาลิดา ธนะกุลภาคิน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๕ นางสาว สุภานนัท์ ใจนอ้ย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๖ นาย ณรงค์ศักด์ิ ชุมมุง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๗ นาง ดารงค์ขภญิญ์ เกตุแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๑๙๙๘ นางสาว อัจฉรา อมยิ้ม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๑๙๙๙ นางสาว ทับทิม หุน่หรัิญ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๐ นางสาว แอนนา วัฒนาโยธิน สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๑ นางสาว ปยิะหทัย อุไรรัมย์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๒ นางสาว ภวูิศศรณ์ แสงจารุพัชร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๓ นางสาว พิมพ์รภสั วาตาดา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๔ นาย วีระพล ตาสุข เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๕ นางสาว เยาวลักษณ์ กัลยาณ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๖ นางสาว ปาณิสา พูลส าราญ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๗ นางสาว จุฑาทิพย์ พิมพ์สี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๘ นาย ชัยยศ แก้วมานพ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๐๙ นาย ภาณุพงศ์ อ่อนรู้ที่ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๐ นางสาว อินทิรา จงจิตร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๑ นางสาว สุภคัตรา ศุภชีวะกุล ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๒ นางสาว เพียงดาว แก้วมณี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๓ นางสาว ปราณิศา จันทร์มา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๔ นาย ยุทธพงศ์ เรืองอินทร์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๕ นางสาว วิลาสินี อ่อนจันทร์อม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๖ นางสาว นลินี อินทะนนท์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๗ นางสาว นราภทัร ก ามหาวงษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๘ นาง ลินดา สืบส าราญ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๑๙ นาง นนัทนา เจริญรัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๐ นางสาว พรดารา หลวงเจริญ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๑ นางสาว นางสาวอัมมิการ์ รักษาภกัดี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๒ นางสาว พิศมัย เที่ยงผดุง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๓ นางสาว จิรัชญา สวัสด์ิไธสง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๔ นางสาว กรรณิกา อุสาหะ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๕ นางสาว ดวงดาว วรรณศรี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๖ นางสาว เพชรแก้ว อุดทังกันทา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๗ นางสาว ณัฐวรรณ อ่อนวงษ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๘ นางสาว สุมิตรี  ธรรมเกตุ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๒๙ นางสาว วรานชุ อาษาภา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๐ นาย นเรศ สุนนัต๊ะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๑ นาย วีระวัฒน์ หอมมาลัย พิษณุโลก เขต ๒



- ๓๕๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๒ นาย ณัฐศักด์ิ สวนสวรรค์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๓ นาย ศุภชัย ซ่ือตรง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๔ นางสาว ปทัมา  เต็กวุ่น พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๕ นาง แก้วมณี บษุบงค์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๖ นางสาว ชญาณิศ สาบาล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๗ นางสาว พิมวดี วรนชุ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๘ นางสาว นางสาวพิชชาภา รู้แหลม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๐๓๙ นางสาว วันวิษา พุฒหอม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๐ นางสาว สิริยา สอนสมนกึ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๑ นาง จิรนนัท์ คู่ควร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๒ นาย เอกสิทธิ์ มุมบญุ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๓ นาง มลฤดี สุทธิกุล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๔ นาย กิติคุณ เมฆอากาศ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๕ นาย เพิ่มพูน สิงหจ์ันทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๖ นาย สมเกียรต์ิ ช่วยไทย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๗ นาย ศักรินทร์ มานาดี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๘ นางสาว ณัฐกานต์ รวยสูงเนนิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๔๙ นางสาว สมฤทัย ปาลจิณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๐ นาง อุมาพร กัณหา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๑ นางสาว ศิริวรรณ ผลาสัย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๒ นางสาว ชลกร รอดสุวรรณ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๓ นางสาว สุนสิา ทาระแพน ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๔ นางสาว ปรีชา เพชรชี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๕ นางสาว นภธร เนยีมนาค กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๖ นางสาว เบญจมาศ เปรมปรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๗ นางสาว ภทัรวดี มีบางไทร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๘ นางสาว อรทัย เกตุพวงแก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๕๙ นางสาว สุกัญญา เรืองรัตน์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๐ นางสาว กรวิกา สีนอ้ย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๑ นางสาว ชบา พึ่งสุข ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๒ นางสาว เบญจวรรณ ศรีวิเชียร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๓ นางสาว จันทรกานต์ พรมดอนกอย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๔ นางสาว กรชนก ชุมจันทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๕ นางสาว จิรา พยัคฆรั์งสี นครศรีธรรมราช เขต ๓



- ๓๕๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๖ นางสาว พิราวรรณ อุค า อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๗ นางสาว วาสนา จิตต์พันธ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๘ นาย อาณัติ เหล่ือมศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๖๙ นางสาว สุมิตรา กุดเลา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๐ นางสาว วิภาวดี รัตนพลแสน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๑ นางสาว ปทัมาวดี เพ็ชรนวล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๒ นาง จิตราภรณ์ ส าราญจิตร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๓ นาย ไกรราช แก้วอ่อน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๔ นางสาว ผานติ ค าแสง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๕ นางสาว ชลธิชา ณรงค์ศักด์ิ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๖ นางสาว จุรีพร แทนสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๗ นางสาว ศิวาภรณ์ ฤกษ์ดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๘ นาย นายภคิน นาคสีหราช นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๗๙ นาย พีระพร ปานยิ้ม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๐ นางสาว ศยานชุ เลาะไธสง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๑ นางสาว ธัญญลักษณ์ ภปูยุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๒ นางสาว นภสัวรรณ แสนธิจักร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๓ นาย อนวิรรตน์ ดอนเส สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๔ นางสาว ปรียาภรณ์ ชุมสุวรรณ์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๕ นางสาว ชุติกาญจน์ เอ็มประโคน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๖ นางสาว นธิิวดี โสครู มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๗ นางสาว กรรณิกา สุขวงศ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๘ นาย เอกสิทธิ์ พรหมสุข พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๘๙ นางสาว พิชญาภา เยี่ยมยอด มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๐ นางสาว วรรณภา ประกิ่ง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๑ นางสาว สุจิน เมืองชุม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๒ นางสาว พวงเพชร เมืองชุม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๓ นางสาว กชพร แสงดาวเรือง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๔ นางสาว ชัชฎา พิทักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๕ นางสาว อรอนงค์ ชูชื่น เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๖ นางสาว ชลิตา สุขเฉลิม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๗ นางสาว วชรภรณ์ บญุวิโรจนฤ์ทธิ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๘ นางสาว สุพรรณี สิมมา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๐๙๙ นาย ณัฐพงศ์ จันทร์เภา บงึกาฬ



- ๓๕๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๐ นางสาว วิจิตรา วิวัฒนธ์นาฒย์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๑ นาย สมคิด พ่อเกตุ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๒ นาย สมชาย ไพชิต บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๓ นาย ไพฑูรย์ สว่างทิตย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๔ นาย อลงกรณ์ แย้มไสย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๕ นาง ลลิษา เจริญผล ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๖ นางสาว จ าลองลักษณ์ ซอกผา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๗ นางสาว ลลิตา ใจค า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๘ นางสาว อรพิน พรมสาเพชร หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๐๙ นางสาว จิรนนัท์ เนือ่งนรา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๐ นางสาว โสรญา มากพูน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๑ นางสาว อ าพา หงษ์ส าฤทธิ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๒ นาย ธนกฤต ศรีโคตร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๓ นางสาว นาถยา พยุงวงษ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๔ นางสาว ณัฐณิชา ไพบลูย์โรจนรุ่์ง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๕ นางสาว สุธาทิพย์ จันทรากานตานนัท์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๖ นางสาว ปณิดา โปตะนนัท์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๗ นาง พนตินาฎ ไชยศิลป์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๘ นางสาว นนัทพร บญุเอม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๑๙ นางสาว สุชาวดี แดงโชติ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๐ นางสาว พนดิา พลายละหาร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๑ นางสาว พรพรรณ พงษ์จอหอ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๒ นางสาว ธิรินทรา วงค์ชาลี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๓ นางสาว พิมลพรรณ ตุ้ยมูล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๔ นาย วีรศักด์ิ สืบวัน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๕ นางสาว สีแพร เพ็งพิศ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๖ นางสาว ตวงพร ธรรมบณัฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๗ นาย นพดล ไกรสังข์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๘ นางสาว นนัธินี พรมโยธา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๒๙ นางสาว อุทุมพร แสนเขียว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๐ นางสาว รุ้งสินี ราชจริต ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๑ นางสาว สุขใจ ชมเชย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๒ นางสาว ศุภลักษณ์ นามโคตร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๓ นางสาว จันทิมา มีมัง่ สุโขทัย เขต ๒



- ๓๕๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๔ นางสาว ภทัร ถามล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๕ นางสาว นนัทนา ศรีประไหม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๖ นางสาว รติกร รุ่งเรืองศิลป์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๗ นาย กิตติพงษ์ บตุรดี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๘ นางสาว ธัญลักษณ์ ขุนศรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๑๓๙ นางสาว ขวัญเนตร ก๋าแก้ว นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๐ นางสาว ชุติกาญจน์ สะกลาง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๑ นางสาว อุไรวรรณ มานะแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๒ นาง นภิาพร สมบติั เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๓ นางสาว จุฬารัตน์ ธีรสุจิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๔ นางสาว ศศิลักษณ์ กันตะภาค อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๕ นางสาว เสาวภา สุมาลุ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๖ นางสาว กมลวรรณ ภมูิผล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๗ นางสาว มัทรี ดังชัยภมูิ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๘ นาย ภาคภมูิ ใจแข็ง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๔๙ นางสาว สินี ปฏทิิน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๐ นางสาว รัตนา กุลสุวรรณ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๑ นางสาว เมษยา คนซ่ือ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๒ นางสาว ทิพาวรรณ ค าทวี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๓ นาย กิตติชัย ธาตุชัย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๔ นาง เพียงกานต์ ค ามูล ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๕ นาย ภานวุัฒน์ คงอินทร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๖ นางสาว กฤษณา ชินหงส์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๗ นางสาว ใจรัก อินทร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๘ นางสาว วัลลภา เพชร์ร่วง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๕๙ นางสาว ชลาลัย หอมหวน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๐ นางสาว วรรณิศา พ่วงแช อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๑ ว่าท่ีร้อยตรี จตุรภทัร ศรีธรรมมา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๒ นางสาว นนัทวัน เรือนค า อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๓ นาง ลัดดา จับตะเฆ้ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๔ นางสาว จูฑามาศ โทนค า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๕ นาย สรายุทธ แย้มโกเมนทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๖ นาย เมธี อินสม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๗ นางสาว สิริกร เกมสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๑๖๘ นางสาว นจุรินทร์ อินทะนนท์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๖๙ นางสาว กรวิภา ดาทองงอน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๐ นางสาว มาลินี วังพิมูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๑ นางสาว ปวีณา อ่ าเอี่ยม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๒ นางสาว รัชณี อินเกตุ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๓ นาย บณัดิษฐ์ ย่อยชา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๔ นาย ชวนนิทร์ ศรีชาทุม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๕ นาย ญาณกร แก้วสารภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๖ นางสาว ธิตินาม ยอดวัน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๗ นาย อัฐพล พันธ์จันทร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๘ นางสาว นงศ์คาล ทศพิมพ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๗๙ นางสาว วัชรินทร์พร บตุรเอก บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๐ นางสาว สุพิชญาภคั บญุเกิด อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๑ นาย เจณวิช ผาทิพพาที สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๒ นาง จิราภรณ์ บางบอ่ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๓ นางสาว หนกูัน ทองตัน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๔ นางสาว กนกินนัต์ ศรีบญุเรือง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๕ นางสาว สุกัญญา วรรณตา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๖ นางสาว ดวงจันทร์ หนทูอง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๗ นางสาว สุดารัตน์ หนเูรือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๘ นางสาว สายฝน ชุนเกาะ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๘๙ นางสาว อรวรรณ วงศ์จันทร์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๐ ว่าท่ีร้อยตรี สุริยา อรัญเฉวียง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๑ นางสาว นางสาวเวย์รุมาศ วงศ์พรหม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๒ นาย ศุภทัษร วิชัยจันทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๓ นาง อรนชุ ทัศนา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๔ นางสาว จงกล พักเสียงดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๕ นางสาว อุทุมพร สุวรรณใจ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๖ นาย ฉัตรณรงค์ อ้อวิเศษ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๗ นาย มหาราช ชนะมาร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๘ นางสาว จงกล ในทองหลาง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๑๙๙ นาย ปรีชา นลิด า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๐ นางสาว สมพร สาลีงาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๑ นางสาว เปมิกา สินธุวงศ์ นา่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๒๐๒ นางสาว กชพรรณ ภชูะอุ่ม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๓ จ่าโท กิติคุณ จันทุดม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๔ ว่าท่ี ร.ต. คง จ าชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๕ นางสาว วราลักษณ์ บญุปญัญา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๖ นางสาว แพรวนภา ทิพวงษ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๗ นางสาว สยามล อินมงคล สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๘ นางสาว สุพรรษา นามบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๐๙ นาย วัชรินทร์ อินทนพุัฒน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๐ นางสาว วิภาพร กางยาแสน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๑ นางสาว กาญจนา จวงสมุทร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๒ นางสาว กุลธิดา ทาระหอม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๓ นางสาว บษุยมาศ  ค าใส เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๔ นางสาว สุกัญญา ชอบธรรม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๕ นางสาว สุภาพร ชมภโูคตร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๖ นางสาว วิลาวัลย์ ม่วงเสน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๗ นางสาว ทัศนยี์ ค านวน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๘ นางสาว นภิาภรณ์ แก้วกัลป์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๒๑๙ นางสาว วรรณนภิา ตะบนูเพชร กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๐ นางสาว รัศมี กุลสุวรรณ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๑ นางสาว ธัญญรัศม์ สิริย์ภทัร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๒ นางสาว ปริญาวดี พลเสนา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๓ นางสาว   ฉัญวิษา     โยธิน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๔ นางสาว ประภาศิริ ชินบตุร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๕ นางสาว ปนดัดา บวันวน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๖ นางสาว อารยา บตุรสีตะราช บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๗ นางสาว กรรณิการ์ พรมค า ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๘ นางสาว แพรภทัร เสือเปรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๒๒๙ นาย ธานนิทร์ คนใหญ่ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๐ นางสาว จันทร์จิรา  มะโนเรศ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๑ นาง สุพิชญา จันทร์แจ้ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๒ นางสาว อารีนา บนิสมิน นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๓ นาย ศรานวุัฒน์ เนตรไธสง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๔ นางสาว วัชรินทร์ คลังเอี่ยม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๕ นางสาว พิศมัย บวัมาตย์ สระแก้ว เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๒๒๓๖ นาง สุรัตมณี นรายศร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๗ นางสาว เรไร รัศมี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๘ นางสาว กรรณิการ์ ค าสอน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๓๙ นางสาว ฟามีรา สะอุดี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๐ นางสาว สุดา สุจริตนรัินดร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๑ นางสาว กัษมาภรณ์  ดาทุมมา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๒ นางสาว สุนนัทา สงคราม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๓ นางสาว ณัฐฐินนัท์ ค าวัน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๔ นางสาว ทิพวรรณ ส าราญวงษ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๕ นางสาว อัญชลีรัตน์ รัตวาล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๖ นางสาว อัจฉรา งามเถื่อน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๗ นางสาว ณัฐนนัท์ธร จิตรมัน่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๘ นาย นราธิป จันทร์แก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๔๙ นางสาว สาวิตรี สลางสิงห์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๐ นางสาว อัจจิมา จ าปาหอม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๑ นางสาว วรางคณา สิทธิวรยศ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๒ นาย บริุนธร เทียมทัศน์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๓ นางสาว ฝารีด๊ะ สุวาหล า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๔ นางสาว ปริยากร วงค์ตาท า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๕ นาย วาทิต โนนศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๖ นาย ปยิะพงษ์ ค าคง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๗ นาย นกิร จันทร์ฟอง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๘ นางสาว วิไลลักษณ์ วังสการ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๕๙ นาย กมล มุนตะทุม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๐ นาง จิตติมา พรมสมบติั เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๑ นางสาว สุพรรณี โสภาวัฒน์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๒ นางสาว สุดารัตน์ สูตรไชย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๓ นางสาว ปชีะวรรณ์ เพชรอาวุธ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๔ นางสาว สุธิชา ทศพร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๕ นางสาว อรวรรณ กูลเรือน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๖ นาง ยมนา จ าปาสิม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๗ นาย วีรยุทธ ธรรมเกตุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๘ นางสาว ปยินชุ รอดสุทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๖๙ นางสาว พนดิา นนัทโต พิษณุโลก เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๒๒๗๐ นางสาว ระวิวรรณ ทองจันทร์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๑ นางสาว สรัญทิพย์ พรมสมบติั เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๒ นางสาว เพทาย บรรจง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๓ นาย ภาณุพงษ์ วงระคร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๔ นางสาว ประภสัรา สิมาจานทย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๕ นางสาว นงค์รักษ์ วันทนานวุงศ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๖ นางสาว ประภสัสร อุดมประเสริฐ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๗ นาย สิทธิกร อรุณัตน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๘ นางสาว เบญญาภา ทศนอ้ย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๗๙ นางสาว นราพร โพธิษา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๐ นางสาว มัญยุภาลักษณ์ ภทูองเงิน เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๑ นาย ทวีวัฒน์ อ่อนรู้ที่ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๒ นางสาว สายชล มูลตรีภกัดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๓ นางสาว ศิริกานต์ดา รุ่งโรจน์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๔ นางสาว ธิตินาถ ยอดวัน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๕ นางสาว ธัญสุดา ทักทอน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๖ นางสาว อรคกาญศ์ คงยุธ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๗ นางสาว นาถยา วุฒิพันธ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๘ นางสาว นริาวรรณ  สุขัน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๘๙ นางสาว พัชรสุรงค์ สมใจดี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๐ นางสาว สุนสิา หาบสา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๑ นางสาว นารีรัตน์ วงศ์ชัย แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๒ นาง นารีรัตน์ แก้วอ ารัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๓ นาย วีระชัย พิลายนต์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๔ นางสาว สุนนัทา สุวะเสน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๕ นางสาว ขวัญฤทัย มูลศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๖ นางสาว ศุภวัลย์ ภาภริมย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๗ นาย อนสุรณ์ แสงดาว อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๘ นางสาว จุฑารัตน์ ผิวเอี่ยม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๒๙๙ นาย วี ชวดรัมย์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๐ นาย กฤษณะ จันทร์แก้ว นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๑ นางสาว สิริลักษณ์ ส าราญพันธ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๒ นาย จอมทัพ สุขชัย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๓ นางสาว ลัดดาวัลย์ ปตุตะ บรีุรัมย์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๓๐๔ นางสาว นรมน วรรณวิจิตร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๕ นางสาว จิระวดี มีสวัสด์ิ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๖ นาง มาลี ด้วงสุข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๗ นางสาว วิไลรัตน์ ปราบวิชัย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๘ นาย วัธนพล อ่อนนิม่ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๐๙ นาย ธนากร กกกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๐ นางสาว มะลิวัลย์ สิงหส์วัสด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๑ นาง ชลธิชา แก้วสมศรี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๒ นางสาว สุพรรณี ศักด์ิดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๓ นางสาว พัชโรบล โพธิบญุมา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๔ นาย วิสุทธิศักด์ิ ทนโนนแดง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๕ นาย ไพฑูรย์ ลานขามปอ้ม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๖ นางสาว กมลรัตน ์ สงค์ช่วย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๗ นางสาว ธนษิฐืนนัท์  จันทร์แย้ม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๘ นาย ทวีศักด์ิ วาทิรอยรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๑๙ นางสาว กาญจนา ทั่วสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๐ นาย ธีรเทพ จันทร์คงช่วย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๑ นาง เยาวภา มาตา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๒ นาย ศุภชัย เชื้อนาฮี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๓ นาย วิทูรฑ์ รัตนเ์พ็ชร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๔ นางสาว วันดี คงจุล นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๕ นางสาว มลจิรา บญุเสริม กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๖ นาง วันทนยี์ พิมพ์สุวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๗ นางสาว วิภาวดี เรืองชาญ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๘ นางสาว รุจิเรข พินจิด า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๒๙ นางสาว บปุผา นอ้ยนาดี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๐ นางสาว พรวิภา ปญัญาสงค์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๑ นาง สุดารัตน์ พวงมาลีประดับ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๒ นาย อรรถวุฒิ นาสมวงศ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๓ นาย พงษ์สวัสด์ิ แสวงผล ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๔ นางสาว ปยิพร สิทธิถาวร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๕ นางสาว สุชานรี วงษ์วิลา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๖ นางสาว กิติยา นวิาศานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๗ นางสาว พัชรี แทนกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๓๓๘ นางสาว พัชรา ดีขวัญงาม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๓๙ นางสาว พรนชัชา พึ่งสลุด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๐ นางสาว รักชนก ปราบมนตรี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๑ นาง ปยินชุ พงษ์เภตรา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๒ นางสาว จันทร์เพ็ญ ศรีเพ็ง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๓ นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อินทองปาน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๔ นางสาว หทัยรัตน์ เวสารนนัท์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๕ นาย เดชนคร โตพิทักษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๖ นางสาว งามรดา ประเสริฐสุข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๗ นาย จักรพันธ์ จันทร์ศิริ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๘ นาง นางพิณนภา คุ้มสุวรรณ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๓๔๙ นางสาว ภาวดี จันทะเสน กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๐ นางสาว นนัทะนา สนสมบติั อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๑ นางสาว อรอุมา ปกัศรีสิงห์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๒ นางสาว จอมใจ สัมมาชีพ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๓ นางสาว น้ าฝน ใจฟอง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๔ นางสาว ณัฐธนกมล ล้ิมประเสริฐ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๕ นางสาว นยันป์พร เหลาประเสริฐ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๖ นางสาว ณัฏฐณิชชา ชูหา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๗ นาง โกศล แสนชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๘ นาย นโรตม์ เล่ียมสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๕๙ นางสาว สุดาพร แสนทวีสุข อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๐ นางสาว จินตหรา ซาพะวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๑ นางสาว อ าภวรรณ เชื้อวงค์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๒ นางสาว นางสาวศศิกานต์ หอมทรัพย์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๓ นางสาว นนัท์นภสัร์ ผิวเหลือง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๔ นาง ราตรี แซ่เล้า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๕ นาง คณิดา รัมมะรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๖ นางสาว นาฏลดา กุลราช อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๗ นางสาว ณัฐรดี จันทร์หอม ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๘ นาง รัชนี บญุเพลิง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๖๙ นางสาว ณัฐพร สกุลงาม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๐ นางสาว พรพันธ์ ทาจิตต์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๑ นางสาว วรวสุ ศุภอภรัิชช์ นครพนม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๓๗๒ นางสาว ทิตชญา นามพลแสน อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๓ นาย อานนท์ ปล้ืมเนตร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๔ นางสาว ปราจิม ศรีชุมแสง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๕ นางสาว ฐานดิา อุปการะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๖ นาย ขวัญชัย พะยอม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๗ นางสาว สุกัญญา โมตันตะสุทธิ์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๘ นางสาว นลินาสน์ พานเงิน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๓๗๙ ว่าท่ีร้อยตรี สหสั ไพภกัด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๐ นางสาว นางสาวสุกัญญา โกสุม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๑ นาย อินทภทัร อินทศรี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๒ นางสาว ปราณี มาตรา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๓ นางสาว กัญณภทัร พลศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๔ นาง สมศรี แสงศรีจันทร์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๕ นางสาว นรูฟายานี กูแบบาเด๊าะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๖ นางสาว สิริวรุณ ทรัพย์ส่วน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๗ นาย สุรเชษฐ์ วรรณสมาน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๘ นางสาว เสาวรส บรูณศิลปกร เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๓๘๙ นางสาว จิราพรรณ คนฉลาด อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๐ นางสาว มนสัวี ตระกูลดิษฐ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๑ นางสาว สายชล โปตะวัฒน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๒ นาย ชัยวัฒนา โพธิจักร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๓ นาง สภทัร์พร  จอยเอกา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๔ นางสาว ชวนพิศ พันชโก อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๕ นางสาว สุกัญญา เทพคูบอน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๖ นางสาว ศุทธินี ดวงราษี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๗ นางสาว วนดิา หอ้งแซง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๘ นาง ภทัราลี คมทอง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๓๙๙ นางสาว เสาวณีย์ พิทักษ์ธรรม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๐ นาย อรรฆรัตน์ ตาเมืองมูล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๑ นางสาว ลักษมี ณ นา่น นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๒ นางสาว ยุภาพร ใสทอง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๓ นาย ประภาพงษ์ แสงทอง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๔ นาง มลิวรรณ บญุวิไล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๕ นางสาว กนกวรรณ อุ่นผูก ล าปาง เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๒๔๐๖ นางสาว กนกอร ภมรนาค พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๗ นางสาว สมหญิง นครเสด็จ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๘ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นราทิพย์ เยาว์สนทิ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๐๙ นาง จุฑาทิพย์ เกิดไก่แก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๐ นาย จิติพล สนธยานนท์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๑ นางสาว พัณณิตา คงคุ้ม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๒ นางสาว กนกอร พันธ์สระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๓ นางสาว พจนยี์ โนนกอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๔ นาย อัมราม บเูซ็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๕ นางสาว กาญจนา จงเทพ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๖ นางสาว จิตตรอง บญุน า ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๗ นางสาว กัลยา บปุผากิจ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๘ นางสาว อรพินท์ พรหมศรี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๑๙ นางสาว วราภรณ์ ดวงตาเวียง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๐ นางสาว ณิชดาพร หวานสนทิ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๑ นางสาว วรรษมน มีสูงเนนิ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๒ นาง มิง่ขวัญ จันทนะผะลิน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๓ นาง เจียมจิตร มหวุรรณ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๔ นางสาว ศิริขวัญ ส่งเสริม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๕ นางสาว สมประสงค์ ลุนส าโรง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๖ นางสาว สุขศิริ ถนอมธรรม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๗ นางสาว นภสัวรรณ์ อธิกธนาทรัพย์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๘ นาย อภชิาติ แสงแจ้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๒๙ นาย ฐาปกรณ์ ลีกระจ่าง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๐ ว่าท่ี ร.ต. ธีระศักด์ิ แก้วใสย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๑ นางสาว ปญัญพัฒน์ ค ามงคล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๒ นางสาว ณัฐชานนัท์ เนยีมรัตน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๓ นางสาว รุยาพร อัจฉริยะปญัญา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๔ นางสาว พรทิพย์ เหมือนจิต พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๕ นาย ธนาคม อุทธศรี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๖ นางสาว อุบลวรรณ เชื้อแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๗ นางสาว อารียา สุโข ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๘ นางสาว นวิยา ค านอ้ย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๓๙ นางสาว นนัธณัฐ นลิพาทย์ ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๔๔๐ นางสาว มาลี กล่ินศรีสุข นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๑ นาย อถิชน ศรีโยธี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๒ นางสาว พิมพา โสภณพันธ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๓ นางสาว วรารัตน์ ขัดทรายขาว นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๔ นางสาว ฐิตารัตน์ แขขุนทด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๕ นางสาว สายชล เพียกแก้ว สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๖ นางสาว อัจฉราพร เทียงภกัด์ิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๗ นางสาว จุไลลักษณ์ คงดารา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๘ นางสาว กมลชนก บญุวัฒนานสุรณ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๔๙ นางสาว อลิตา คูเมือง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๐ นางสาว แพรพรรณ การะเกตุ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๑ นางสาว กฤติกา ลีกระจ่าง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๒ นางสาว ร าพัน จ าปาศรี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๓ นางสาว ภสัราภรณ์ ทัศนาราม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๔ นางสาว ปนาวี งามมาก สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๕ นางสาว ศิริวรรณ อู่รัศมี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๖ นาย ภริูศร์ เลิศศรี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๗ นาย ณัฐพงศ์ กันภยั สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๘ นาย สุปรียพงษ์ ตากรวด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๕๙ นางสาว จรรยารักษ์ ทองขุนด า พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๐ นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๑ นางสาว อรทัย อินทะกนก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๒ นางสาว นรัิญญา ธวัชชัย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๓ นาย สิทธิชัย สายแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๔ นางสาว จิตรจงกล เลิศศรี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๕ นางสาว สุขฤทัย พร้ิงเพราะ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๖ นางสาว ปยิะรัตน์ อุ่นตา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๗ นางสาว จินหว์รา สันชุมภู พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๘ นางสาว ฤทัยรัตน์ นามวงศ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๖๙ นางสาว พุทธิดา ทับทอง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๐ นาย ศิริพล เวชกรณ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๑ นางสาว จันทรา คัดทะรินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๒ นางสาว สุกัญญา หาสูง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๓ นางสาว ฐานนนัท์ มาเหง่า นครราชสีมา เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๒๔๗๔ นางสาว สุธาสินี เข้มแข็ง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๕ นางสาว อมราพร สาระปญัญา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๖ นางสาว ภทัรานษิฐ์ มีนา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๗ นางสาว วรรณภา เหง้าพรมมินทร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๘ นางสาว เย็นจิตร หารค า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๗๙ นาย อาทร อิฐรัตน์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๐ นางสาว นวภทัร พลประเสริฐ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๑ นาย เมธี ทะนนัไชย เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๒ นางสาว อัญญุรี ตุ้ยแม้น สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๓ นางสาว สุวรรณี ปญุสิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๔ นางสาว เจนจิรา ปราบศัตรู อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๕ นาย พฤวุฒิ เจียงจิรศักด์ิ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๖ นางสาว จีรียา แจ่มศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๗ นางสาว วลีรัตน์ รสชา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๘ นางสาว เพ็ญวรี จันทร์บญุนาค นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๘๙ นางสาว นางสาวยุวธิดา  นาคชาตรี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๐ นางสาว ธนญัญา ภูช่ื่น นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๑ นางสาว สุธีวรางค์ พยอมใหม่ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๒ นางสาว มณีวรรณ โปร่งใจ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๓ นางสาว ขวัญใจ หมืน่ขัน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๔ นางสาว จิราลักษณ์ มาลาหอม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๕ นาย ภาคภมูิ ภูดั่ด อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๖ นาย อุเด่นศักด์ิ สว่างภพ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๗ นาย ภทัรพงษ์ สุขเกิด พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๘ นาย ศุภเกียรติ มูลสาร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๔๙๙ นางสาว จุฑารัตน์ ใจทน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๐ นางสาว อรนชุ เก่าจอหอ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๑ นางสาว นติยา ไชยหงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๒ นางสาว ชนานาถ ธรรมชัย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๓ นางสาว ศุภลักษณ์ ค าพร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๔ นางสาว ยุวรี สุขวิเศษ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๕ นางสาว ดุจดาว พันธวาศิษฏ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๖ นาย วิชญะ วิชากุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๗ นางสาว เปรมกมล ตุ้มเจริญ เพชรบรูณ์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๒๕๐๘ นางสาว สมหญิง สีออน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๕๐๙ นาย ธนงค์ศักด์ิ โพธิ์ศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๐ นางสาว มยุรฉัตร เศษลือ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๑ นาง ศศิวิมนต์ ประทุมชาติภกัดี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๒ นางสาว วรรณภา สาระพร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๓ นางสาว วรรณวรัตม์ นราพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๔ นางสาว กชพร บญุรักษา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๕ นางสาว รัชดาพร พรมวันนา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๖ นางสาว กัลยา เนือ้สีจัน พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๗ นางสาว พรรณนภิา เกียรติเจริญ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๘ นาย สุรเดช เนือ้สีจัน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๑๙ นาย อัมรัตน์ หอมนาน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๐ นาย ยุทธจักร มณีเเดง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๑ นาย ยุทธภมูิ ทองสรวง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๒ นางสาว ณัฐพร บวัโคกสูง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๓ นางสาว จุฑามาศ ทองทรัพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๔ นางสาว ศวิตา ไชยมัน่ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๕ นางสาว ภคัจิรา นลิเกษม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๖ นางสาว ยุบา โส้สมัน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๗ นาง วีรยา ทิพภเูมือง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๘ นาย ราชัน โพธิ์ศิริ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๒๙ นาย นายปณิธาน ภูจ่รูญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๐ นางสาว ภคัธดา ชมสมุทร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๑ นางสาว กฤตปภา พินจิมนตรี ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๒ นาง กนกรัฐ เข็มทอง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๓ นางสาว ธนญัญา ทวินนัท์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๔ นางสาว ฐิตานนัท์ ศรีสวัสด์ิ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๕ นางสาว บญุณิศา เพียจ าปา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๖ นางสาว ภทัรกร บ ารุงเสนา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๗ นางสาว ปาริชาติ แก่ฉลาด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๘ นางสาว วิลา่วัณย์ จันทนา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๓๙ นาย ปยิะพงษ์ วังเหมือย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๐ นางสาว กนกวรรณ คชพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๑ นาย ชัยวัฒน์ หอมจันทร์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๒๕๔๒ นางสาว กรรักษ์ เพชรคง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๓ นางสาว พรศิริ    สุมาลีย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๔ นางสาว จิตรนภา อุปถัมภ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๕ นางสาว ภคัธีมานนัท์ จันทร์อิ่ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๖ นาย ทรงพล วรรณพราหมณ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๗ นางสาว วณิชยา เนอืงพันธ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๘ นางสาว สุพินดา บตุรโยจันโท เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๔๙ นางสาว ณัฐญดา นาคมิตร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๐ นางสาว หยาดพิรุณ ภบูญุอิ่ม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๑ นาย ปรีดา ศรีต าแย เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๒ นางสาว กรชนก แก้วกนก บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๓ นางสาว อนงค์ สีดาพล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๔ นางสาว นริศรา กมลวิบลูย์นนัท กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๕ นางสาว ยุวดี สุดสายเนตร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๖ นางสาว ราณี ชัยศิริ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๗ นาย อัคคธรรมรัตน์ มีบงึพร้าว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๘ นางสาว ขนษิฐา เทพแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๕๙ นางสาว ณัฐญาภรณ์ ทิพย์สิงห์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๐ นาย นพปฎล จันทรตรีรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๑ นางสาว เยาวลักษณ์ เรืองโพน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๒ นาย เจษฎา สอนบาลี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๓ นางสาว ปยินชุ บญุศรัทธา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๔ นางสาว ปรียานชุ สุทธิใส เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๕ นางสาว ศิริกุล ตระกูลเกิด ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๖ นางสาว ภมรรัตน์ มณีโชติ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๗ นางสาว ดาลีลา หลีขาว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๘ นาย ธงชัย ดาวรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๖๙ นางสาว วัชรี เพ็ชรตะกั่ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๐ นางสาว พนดิา แก้วมา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๑ นาย สยาม จันทร์ดี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๒ นางสาว สิริภรณ์ สุกช่วง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๓ นางสาว สุรีย์ ขันธ์รัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๔ นางสาว จุฬารัตน์ บญุดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๕ นาง ฉลอง แสฉิม สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๕๗๖ นางสาว สุนดิา แก้วพรรณา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๗ นางสาว พัชนี ทุดปอ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๘ นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ธรรมโหร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๗๙ นาย มูฮ าหมัด สแลแม นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๐ นาย มนตรี โกมลมณีนาค แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๑ นางสาว อภวิรรณ ด้วงสีทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๒ นางสาว นพิัทธา ศรีวโร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๓ นางสาว วริยา ไชยโรจน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๔ นางสาว แววตา โคตรภเูขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๕ นางสาว สุดารัตน์ ขันติวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๖ นาย จิรวิทย์ ธรรมปาพจน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๗ นาย อัสลี แลแมแน ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๘ นางสาว มัณฑนา ขอพงษ์ไพบลูย์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๘๙ นางสาว พัทยา อินทรสันต์ิ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๐ นาย วีระยุทธ โสมสุพิน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๑ นางสาว รุจิรา สุวรรณ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๒ นาง นภา มีชัย ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๓ นางสาว นฐักานต์ เจริญลาภ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๔ นางสาว ปทิตตา ขุนสิทธิ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๕ นางสาว ชลทิมา ทาทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๖ นางสาว ลดามณี ฝีปากเพราะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๗ นางสาว อารีลักษณ์ ค าวังจันทร์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๘ นางสาว วาสนา แสนสุข สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๕๙๙ นางสาว ชนดิา ภญิโญธรรมโนทัย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๐ นาย อนชุา มินา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๑ นางสาว โกศล ซ้วนล่ิม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๒ นางสาว มัตติกา วงค์วิชัย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๓ นาง จิระวดี สุพร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๔ นางสาว สุพัตรา ศรีวะรมย์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๕ นาย สามารถ ค าสุข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๖ นางสาว ชนติา เถามณี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๗ นาง กมลทิพย์ ยุเหล็ก นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๘ นาย ปยิะวัชร รักเพชร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๐๙ นางสาว ดวงสุดา ศรีเงิน พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๖๑๐ นาง เปยี เศษไธสงค์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๑ นางสาว สุรีพร ศรีมาคราม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๒ นางสาว รัชนี โพธิ์พันธะราช อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๓ นางสาว อมราวดี ตันวัฒนเสรี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๔ นางสาว จินตนา ค้ิวราชแยง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๕ นาย จักราวุฒิ อ่อนสุวันนา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๖ นางสาว เพ็ญสุวรรณ ขุนหมาด นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๗ นางสาว กาญจนา สวนดอก สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๘ นางสาว พัทธวรรณ แสงบญุส่ง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๑๙ นางสาว นฤมล ศิลปวิสุทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๐ นางสาว อาตีเกาะห์ เถาะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๑ นางสาว วรฤทัย เถาะ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๒ นางสาว ปริสุทธิ์ วิบลูย์เจริญผล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๓ นาง จรรยพร ค าออน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๔ นางสาว ลียานา ดอเลาะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๕ นางสาว อัญชุลี ไชยอ้วน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๖ นางสาว อัญมณี เพ็ชรทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๗ นางสาว รัตนา บญุทิพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๘ นาย สมพร ปวงขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๖๒๙ นางสาว ศิริวรรณ กุดเปง่ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๐ นางสาว พัชราพรรณ กุลยะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๑ นางสาว ปริชาติ คงประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๒ นาง กัลยา บริบรูณ์สุข ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๓ นาย อรุณศักด์ิ นกเส้ง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๔ นางสาว วันวิสาข์ ทะสา ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๕ นางสาว วันวิสา งามข า เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๖ นาง ธัญญชนก ค าสุข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๗ นางสาว สุพรรษา แจ้งอักษร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๘ นางสาว อุษาวดี วาดเมือง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๓๙ นางสาว สุนษิา บวัแก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๐ นางสาว อภญิญา ศรีอรรคพรหม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๑ นางสาว นารีญา มะรอแม ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๒ นาย นายศุภชัย ทาระค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๓ นาย จตุพล จิตระงับ ชัยภมูิ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๖๔๔ นางสาว กาญจนาพร ไร่ไสว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๕ นางสาว สุรัตนด์า วงศ์ชารี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๖ นางสาว วิพารุณี ซ่อนเจริญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๗ นางสาว นษิก์นภิา จินาพร เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๘ นางสาว สุภาวดี ยิ่งดี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๔๙ นางสาว เนตรนภา ล้ิมประเสริฐ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๐ นางสาว สายมณี สงใส ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๑ นางสาว นภิาพร บญุสร้อย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๒ นางสาว สุรัตนฌ์า กล่ันบญุ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๓ นางสาว สุนศิา แซ่ล้ี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๔ นาย พงศ์ธร กะลันตัน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๕ นางสาว พิชา ประเสริฐ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๖ นาย อันวาร์ หมะบะ๊ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๗ นางสาว อาทิตยา พรหมขลิบนลิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๘ นางสาว ขวัญหทัย เหล่าทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๕๙ นางสาว สุนสิา ค าเขียว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๐ นางสาว อริสา อินทะจร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๑ นาย ชยาวุธ เชื้อดวงผุย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๒ นางสาว จุฑารัตน์ หสัดี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๓ นางสาว นสัริน วิหกหาญ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๔ นางสาว ปฏมิา วิบลูย์เจริญผล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๕ นางสาว สุนษิา แสนเหล่าค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๖ นางสาว สุรดา เนือ่งนอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๗ นางสาว ญาติมา  เชื้อคมตา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๘ นางสาว นรินทิภา พันธุนา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๖๙ นาง เจนจิรา บญุเฮง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๐ นางสาว หนึง่ฤทัย ธารบญุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๑ นางสาว นฐัญา วงษ์หอย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๒ นางสาว พศวีร์ เปล่ียนเฉย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๓ นาง รุ่งฤดี ศิริปะกะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๔ นางสาว ธัญชนก โรงค า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๕ นางสาว ชรินรัตน์ ขวาไทย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๖ นางสาว ลลิตา อนชุา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๗ นาง วรรณ์ทะนา สวนจันทร์ พะเยา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๖๗๘ นางสาว สุนทรี บญุพรวงศ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๗๙ นาง อรทัย ภจูอมจิตร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๐ นางสาว ธัญญารัตน์ แก้วขวัญไกร ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๑ นางสาว สุกัญญา อยู่ด า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๒ นาย กุณรชิตย์ คงกฤษตยพันธ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๓ นางสาว นลินี สุรินต๊ะ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๔ นางสาว ณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๕ นาง อ าภา สังข์ศิริ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๖ นางสาว กนกวรรณ มีชัย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๗ นางสาว ศิรินนั ภริมย์บวั สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๘ นางสาว ยุวดี พุธมา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๖๘๙ นางสาว ภควรรณ อินทรสอน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๐ นางสาว อรพรรณ กุลสุวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๑ นางสาว สมหญิง สังข์ชม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๒ นาย ศุภวัฒน์ บตุราช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๓ นางสาว อนฐัพร พานพินจิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๔ นางสาว กัลยาณี ทองปน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๕ นางสาว เนตรนภา พุทธธรรม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๖ นางสาว ลักคนา  ไกรบ ารุง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๗ นางสาว ชญาพัฒน์ รติธนาดุล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๘ นางสาว สายชล ภูจ่ านงค์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๖๙๙ นาย สิทธิวัฒน์ อินทะจักร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๐ นางสาว หนึง่ฤทัย กันทิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๑ นาง ศิโรรังษี สุขค าเม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๒ นางสาว สุยานี ดาลียา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๓ นาย นฤนาท จันทร์อนนัต์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๔ นางสาว รัชนู แก้วทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๕ นางสาว นลินี สายสูง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๖ นางสาว วรางคนาง ศักด์ิอนนัต์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๗ นาย อรรถวุฒิ  รัชชูวงศ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๘ นางสาว ปนดัดา ผดุงกิจ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๐๙ นาย พงศพันธ์ มาตย์แท่น มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๐ นาย เมธิชัย เสารางทอย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๑ นางสาว วิจิต นชุนสิุทธิ์ นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๒๗๑๒ นางสาว มณีรัตน์ สุทธหลวง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๓ นางสาว ศิริยา เกษียร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๔ นางสาว นวรัตน์ วรรณค า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๕ นางสาว แสงบหุลัน มีดอก กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๖ นางสาว พัณณ์ชิตา หยู่ตุ้ง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๗ นางสาว อรุณี คิดอ่าน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๘ นางสาว ปยิะวรรณ ปาเปีย้ม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๑๙ นางสาว ศิริลักษณ์ หวนจิตร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๐ นางสาว ณัฐฐา เทพธรรม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๑ นาง พิสมัย กอบเกื้อ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๒ นางสาว วันทนยี์ นาควังไทร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๓ นางสาว วันเพ็ญ อนนัติ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๔ นางสาว รัตติกาล จันทร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๕ นาย เลิศชาย ประยูร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๖ นาย อนชุา บญุหลิม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๗ นางสาว นวลทิพย์ บญุทัด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๘ นางสาว พัชรนนัท์ ชูเชิด เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๒๙ นาย ภวูเดช เพชรชนะ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๐ นาง อัฐภญิญา กุลไพศาล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๑ นาง ณิยวรรณ บญุสุวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๒ นางสาว อาภรณ์ แจ้งจุล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๓ นางสาว เพ็ญประภา โยธาทูน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๔ นาย สมคิด ชูนพรัตน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๕ นางสาว แสงระวี ริผล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๖ นางสาว ดาริน วันเต ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๗ นางสาว จันทร์ทิพย์ ถนดัเพิ่ม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๘ นางสาว ชนญัญา โพธินาม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๓๙ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เกวลี มณีรักษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๐ นางสาว คอลีเยาะ มะดือเระ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๑ นางสาว เนตรนภา เพชรสุทธิ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๒ นางสาว ปยิวรรณ ฐานอุดม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๓ นางสาว ปภาดา เทียนกระโทก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๔ นางสาว สุกัญญา จัตุรัส ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๕ นาง วิรภทัร บตุรจันทร์ หนองคาย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๗๔๖ นาย นวพล จบศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๗ นาย กฤตภาส ไชยยา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๘ นาย จตุรพร วุฒิมงคล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๗๔๙ นางสาว กิติญาภรณ์ วันดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๐ นางสาว รวีวรรณ ค าขาวเหลือง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๑ นาย สมพร แดงผา อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๒ นางสาว อัจฉรา สุทธิโพธิ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๓ นางสาว สุภาวดี เสนาะเสียง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๔ นาย สิทธิพงศ์ เสนห่์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๕ นางสาว ซูลวัยนี ยะลา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๖ นางสาว สุฑารัตน์ ภกัดีสุวรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๗ นางสาว ศิรินภา โตกลาง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๘ นาย นรุิตต์ิ สิงหดี์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๕๙ นางสาว อุฬาริน อยู่รอด พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๐ นางสาว นติยา สุราต นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๑ นางสาว กฤติกานต์ ทองเส้ง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๒ นาง สุจิตรา ค าจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๓ นาย โฆษิต ตรีเดช ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๔ นางสาว กันตนา แตงอ่ า พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๕ นาย ณรงค์ศักด์ิ ภคู าตา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๖ นางสาว ชาลินี ขุนชู กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๗ นางสาว กรรณิกา หลีกหมี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๘ นางสาว อัญชนา ภริูศรี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๖๙ นาง มารยาท วงศ์อุดมศิลป์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๐ นางสาว วัลภา อิ่วสง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๑ นางสาว สุติพร วรนาม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๒ นางสาว วิไลลักษณ์ นาคดี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๓ นางสาว พีรญา ค าเพราะ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๔ นางสาว พิมพ์ศิริ อุ่นเรือน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๕ นาย ปยิะพงษ์ ตาสิติ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๖ นาย ธันยวัฒน์ จ าศักด์ิ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๗ นาง รัชฎา บรูณ์เจริญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๘ นาย โสภณ อินทนนัท์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๗๙ นางสาว จีระพา ทองสม พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๗๘๐ นาย การียา สามะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๑ นางสาว อริสา จันทร์เสถียร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๒ นางสาว นงคราญ พึ่งพวก พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๓ นางสาว สงกรานต์ มัง่มูล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๔ นางสาว ธรชนพ ริดตะขบ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๕ นาง ดวิษา ธนาวร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๖ นางสาว อุดมลักษณ์ ทองค า นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๗ นางสาว สร้อยลดา เยี่ยงสอน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๘ นางสาว ฐิตาพร กุลเสวกวิบลูย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๘๙ นางสาว บศุรา วารินทร์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๐ นางสาว ชุติมา วรรณพงศ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๑ นางสาว สายฝน หลงฮัน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๒ นาย ยุทธภมูิ ทัณทะรักษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๓ นาย สมคิด ทับไทร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๔ นางสาว ภทัรภร ปอ้มไธสง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๕ นาย พิเชษฐ์ สังทองงาม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๖ นาย ปริชต์ สาติ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๗ นางสาว จตุพร ศรีนกุูล ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๘ นางสาว พัศนยี์ อ่อนสุระทุม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๗๙๙ นาย ธนวัฒน์ พลายคง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๐ นางสาว อมรรัตน์ บญุชิด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๑ นาย จัตุรงค์ วงศ์อุดมศิลป์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๒ นางสาว เพ็ญประภา เจริญสุข เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๓ นาย กฤชณัท บวัไขย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๔ นาย สรพงษ์ ค าตะ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๕ นาย ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๖ นางสาว ธรารัตน์ หอมพิกุล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๗ นาย วรรณชัย คมข า สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๘ นางสาว เบญจภรณ์ ศรีวงษา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๐๙ นางสาว เบญจมาศ หนมูาก พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๐ นางสาว อังศุมาลิน ยอดสง่า ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๑ นางสาว สุทธิลักษณ์ ซุนสอน ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๒ นาย สุรเชษฐ สีนอ้ย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๓ นางสาว ศิริพจนา ไชยที หนองบวัล าภ ูเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๘๑๔ นาย จิรวิทย์ หงษ์สัจจะพงศ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๕ นางสาว พัฒนี กล่ินดี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๖ นางสาว ศรัญญา ละม่อมสาย อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๗ นางสาว อิสรา ศรีทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๘ นาย ชัยชาญ ไถนาเพรียว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๘๑๙ นางสาว สุพรรษา จันทะสุข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๐ นางสาว สุพรรณ ขันสัมฤทธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๑ นาย จิรวุฒิ โพธิ์สุดตา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๒ นางสาว ธัญญภรณ์ พลายพิชิต สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๓ นาย ณัฐพล ศรีมะณี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๔ นางสาว ฐานติา กองใส เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๕ นาย นรัินดร์ นามเจริญ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๖ นางสาว พนารัตน์ เทพบญุตา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๗ นางสาว ณัฐชนา ปากหวาน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๘ นางสาว สุพัฒตรา เปรมปรี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๒๙ นางสาว สุกัญญา เบา้ตุ้ม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๐ นาย พลพัฒน์ หวานเปราะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๑ นางสาว รัตนพรรณ จันทร์ไผ่ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๒ นางสาว กรรณิการ์ ชัชวาลย์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๓ นางสาว จันทนา ต้นโพธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๔ สิบเอกหญิง เวระวี อ่อนศรี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๕ นางสาว อัจฉรา มาแก้ว ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๖ นางสาว นติยา รักพินจิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๗ นาย วิระวัฒน์ ค าอุต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๘ นางสาว วิภาพร ทองพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๓๙ นางสาว นตัติยา คุ้มรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๐ นางสาว ศศินนัท์ สมหมาย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๑ นาย ชุติภทัร วงค์ธิดา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๒ นาย ภคิน ชมกลาง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๓ นางสาว วนดิา มีโฉม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๔ นางสาว จินตณาพร ศรีบญุเรือง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๕ นางสาว ธนวรร เค้ามูล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๖ นางสาว สุภาภรณ์   ธานี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๗ นาย ณรงค์ จันทร์นอ้ย สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๘๔๘ นางสาว พาวะณี พลศรี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๘๔๙ นางสาว อุษณีย์ บญุเรืองนาม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๐ นางสาว จามจุรี สุยะระ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๑ นางสาว ชญาภา สร้อยสวิง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๒ นางสาว ฮัฟณี ประไมสูรี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๓ นางสาว นลินี กาลสุวรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๔ นางสาว สริตา สงสุข นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๕ นางสาว นฤมล สิริรัตนวงศา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๖ นางสาว วิชุดา นลิพุทรา สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๗ นาย อดิเรก งอยผาลา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๘ นางสาว สุพรรณี ระฤทธิ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๘๕๙ นางสาว ลักษิกา รัตนวารี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๐ นางสาว อารีรัตน์ ปริปณุณะ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๑ นางสาว ณัฐธิดา สอนพรหม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๒ นางสาว ประเทือง โพธิ์สง่า นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๓ นางสาว ภญิญาภทัร สวัสดี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๔ นางสาว ณัฏฐณิชา แสนแก้ว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๕ นาง พรทิพย์ ตันมูล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๖ นาย วราวุธ ชมภศูรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๗ นางสาว เบญจมาศ สีลาสิทธื กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๘ นางสาว ชนดิา หล้าสา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๖๙ นางสาว อาทิตยา พาพรมราช นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๐ นางสาว สงกรานต์ แวดโส ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๑ นาย จักรินทร์ ปลาลาศ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๒ นางสาว กนกพร ศิลปศ์ร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๓ นางสาว พเยาว์ พวงแก้ว นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๔ นางสาว พลอยไพลิน สุขพลอย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๕ นางสาว จิราภรณ์ สกุลพราหมณ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๖ นางสาว ลักขณา มุงคุณค าชาว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๗ นางสาว กชกร พลคงนอก สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๘ นาย สุวิช ขันประมาณ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๗๙ นาง ลัดดา เพ็ชรดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๐ นาย ทวียศ อินทร์หนู พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๑ นาย นายธิเบศ ยิ้มแย้ม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๒๘๘๒ นาย มูฮัมหมัดฮาฟีซี มือลี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๓ นาย ธนชั เดิมท ารัมย์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๔ นาย ฮาเฟซ อิสมาแอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๕ นางสาว สมใจ แก้วศรีงาม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๖ นางสาว อภญิญา สามล ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๗ นางสาว สุณิสา ศรีทอง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๘ นางสาว อัจฉริยา เพชรดี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๘๘๙ นาย ปญัญาปกรณ์ ผดุงกิจ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๐ นาง อัญชลี เวียงค า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๑ นางสาว จรีพร อินทรเกตุ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๒ นาย พชร ด าเกิงพันธุ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๓ นางสาว เฉลิมขวัญ ดอกตาลยงค์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๔ นางสาว พัฒญา โททุมพล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๕ นาย เชาวลิต หล่อเถิน แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๖ นางสาว ภทัราภรณ์ ยอดโพธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๗ นาย บญุฤทธิ์ รากกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๘ นางสาว เทพธิดา สุทธิประภา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๘๙๙ นาย ศิริชัย มะโนมัย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๐ นางสาว นรินรัตน์ ใจค า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๑ นางสาว วิภาวดี ถึงกัน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๒ นางสาว ณัฐริญา วงศ์ค าจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๓ นาย สมปอง วงษ์ทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๔ นางสาว ขนษิฐา คุณุ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๕ นางสาว ทัศนยีา ดวงใจ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๖ นางสาว ปรียาภรณ์ ฤทธิ์จิตเพียร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๗ นางสาว พรนภิา ต๋าค าปนั เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๘ นางสาว ชนสิรา เฉกแสงทอง สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๐๙ นางสาว หายาตี แนะไล ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๐ นางสาว ปรียานชุ จันทร์คลองใหม่ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๑ นางสาว ภทัรทร วงศ์อ้าย แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๒ นางสาว คอบเสาะ มูหนะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๓ นาง จงจิตร  บวังาม พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๔ นางสาว เจ๊ะรอกีเย๊าะ เตาะสาตู ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๕ นางสาว กานต์สินี แบขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๒๙๑๖ นาย เฉลิมยศ ศรณรินทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๗ นางสาว ธัญญาภรณ์ ค าภโิล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๘ นางสาว จิราวรรณ ไชยงาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๑๙ ว่าท่ีร.ต.หญิง สาหนา อีนหมัน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๐ นาย เชาววัชร์ ตรีสังข์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๑ นางสาว ณัฏฐนนัท์ ทิวาค า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๒ นางสาว ไพวรรณ อุดมรัตน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๓ นางสาว วันทนี ระดาบตุร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๔ นาง ศิริรัตน์ ชุดกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๕ นางสาว ฐิตาพร อุมานนท์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๖ นางสาว วชิรา อะชัยยัง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๗ นาย คนงึฤทธิ์ ภรีะเปง็ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๘ นางสาว ม๊ะพูเซ๊าะ มอลอเล๊าะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๒๙ นางสาว สวิตตา ชาลีชัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๐ นางสาว วลัยพรรณ  สอนศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๑ นางสาว สุรีรัตน์ เจริญด ารงทรัพย์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๒ นางสาว ธิติยดา วรสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๓ นางสาว ฐปนรรฆ์ ฤทธิมา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๔ นางสาว สุธิตา สุริแสง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๕ นางสาว กฤษณี รัตนทองมา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๖ นางสาว ปาริชาติ ข าทอง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๗ นางสาว สมใจ แก้วฉวี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๘ นาย อภวิิชญ์ ยศถามี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๙๓๙ นางสาว ภานมุาศ โต๊ะฝา เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๐ นาย ทวีชัย วิสาร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๑ นางสาว ธิดารัตน์ บวรวิวัฒนก์ุล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๒ นาย นมิิต ถมภริมย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๓ นางสาว นาฎลัดดา ไชยอ านาจ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๔ นางสาว ดวงกมล โสดาลี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๕ นางสาว พัทธนนัท์ เพิกเฉย ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๖ นาย รัชพงศ์ โนนจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๗ นางสาว วรรณี หล๊ะหมูด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๘ นาย บญุมี เหมกุล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๔๙ นางสาว อินทุกานต์ ภมูิง่ดาว บงึกาฬ
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๕๕๑๐๐๑๒๙๕๐ นางสาว วราภรณ์ ศิลาโชติ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๑ นางสาว วนสิา องอาจ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๒ นางสาว อาทิตยา ปราณีต ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๓ นางสาว ณัฐกานต์ แก้วสุจริต กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๔ นางสาว ธนทัภทัร บญุหาญ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๕ นางสาว ปญุญิศา แก้วภริมย์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๖ นางสาว ปองกานต์ เกษมพิริยะพงศ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๗ นางสาว รัตนา รอดทิม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๘ นาย สิริพงศ์   เพ็ชรพิจิตร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๕๙ นาย ศุภฤกษ์ จันทร์นนท์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๐ นางสาว ประภาพร  จ าเริญพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๑ นางสาว มนทิรา มาคง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๒ นางสาว ทิพวรรณ วรรณวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๓ นาง ชรีนนัท์ แก้วสุข ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๔ นางสาว เปรมฤทัย โทขนาด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๕ นางสาว สิริภา ปัน้บญุ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๖ นางสาว กาญจนา ทองเจิม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๗ นางสาว ยศพร จังพล หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๘ นางสาว ศรัณย์ทร ภลู าธาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๖๙ นางสาว รอฮานา แนมุ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๐ นางสาว สกาวเดือน ศรีสุวรรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๑ นางสาว จุลารัตน์ รัตนะ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๒ นางสาว ธนพร นนทะพา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๓ นางสาว อัญชลี ธิชากรณ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๔ นางสาว รัชดาภรณ์ ทวยทุย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๕ นาง ปนดัดา พูลสวัสด์ิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๖ นาย เอกพล  เจตินยั ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๗ นางสาว อรพรรณ สืบแสน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๘ นางสาว สิรินาฏ ศรีสร้อย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๗๙ นางสาว เสาวณีย์ ก าเนดิรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๐ นาง พิศมัย ทองวิเศษ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๑ นางสาว ปภานนัท์ ปญัญาฤทธิ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๒ นางสาว ประเทืองทิพย์ สะอาด อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๓ นางสาว ดวงพร ประทุม ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๒๙๘๔ นาย ศักรินทร์ ซาเสน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๕ นาง มยุรา เลิศวิจิตรโสภณ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๖ นางสาว ขนษิฐา ยงไธสง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๗ นางสาว จุลรักษ์ จุลกะ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๘ นาง สุวรรณี พลแสน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๘๙ นางสาว ปทัมาพร ตะมะพุฒ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๐ นางสาว ขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๑ นาง ดาวพระศุกร์ ดีมี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๒ นาย ธวัช วาณิชวิริยะ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๓ นางสาว จินตนา สอนศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๔ นางสาว วิไลกุล บญุช่วยสุข พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๕ นางสาว วิระยา พลเมือง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๖ นาย ลิขิต สุโภภาค อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๗ นางสาว สุภาดา มูลเอก บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๘ นางสาว สุภาวดี สารค า พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๒๙๙๙ นาย สุกฤษฏิ์ ดียิ่ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๐ นางสาว มยุรี มิทะลา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๑ นางสาว อมรพรรณ พรหมมาศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๒ นางสาว กมลทิพย์ จิตรักไทย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๓ นางสาว เกศวิไล ไชยทอน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๔ นาย บญุรักษ์ นริภยั นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๕ นางสาว วิจัยศรี สุนทรอารักษ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๖ นางสาว กุลญาภา ปยิาภาศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๗ นางสาว ยุวดี อินธิแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๘ นางสาว นชุรินทร์ อินต๊ะการ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๐๐๙ นางสาว พิชานนัท์ พรหมกัลป์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๐ นางสาว กาญจนา เสาแก้ว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๑ นางสาว เพ็ญพรรณ โพธิ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๒ นางสาว ณัฐทรียา ไชยโสภา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๓ นางสาว ณัฐพร บญุวรณ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๔ นางสาว ดวงแก้ว หนศูรีแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๕ นางสาว กุลนาถ ประทุมเทา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๖ นางสาว ภทัรวิจิตรา วินาเสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๗ นางสาว วาสนา วาศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๓๐๑๘ นางสาว น้ าฝน ยาปนั นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๑๙ นาย ไพศาล เนยีมกล่ัน สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๐ นางสาว สิริมา  แท่นนลิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๑ นาย วชิระ ชมภพูื้น อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๒ นางสาว ณัฏฐิรา ดอนโมกข์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๓ นางสาว กรกนก ช่วยฤกษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๔ นางสาว บงกชพร ส าเลิศรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๕ นางสาว จรุงจิตต์ ทองรุ่ง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๖ นางสาว รัชนู สุโพธฺ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๗ นาง อัญชลี มาคิน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๘ นางสาว พรทิพย์ กล่ินดอกไม้ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๒๙ นางสาว เนยีรวิภา ดอนโมกข์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๐ นางสาว มัลลิกา จันไตรรัตน์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๑ นางสาว นนัทวรรณ พันธุ์พฤกษา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๒ นางสาว โสรยา ชลสงคราม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๓ นาย สุริยา นลิทจันทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๔ นางสาว อรุณรัตน์ จันทะนา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๕ นางสาว นภาไลย์ ปอ้งเรือ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๖ นางสาว ณัฏฐินี สุนทรพนาเวศ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๗ นางสาว ไอรินศรา ค าโต๊ะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๘ นาย วิวัธน์ อินทะสุระ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๓๙ นางสาว ภทัทิยา ส่องศรี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๐ นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๑ นางสาว สุพัตรา จิตรเสง่ียม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๒ นางสาว สมพร สุริยันต์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๓ นาย ภาณุ ซ่ือสัตย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๔ นางสาว สุนิ แปน้สันเทียะ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๕ นาย อัครพนธ์ ชุมอักษร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๖ นาย ภาณุ ส่องศรี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๗ นางสาว หทัยทิพย์ จิตรักไทย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๘ นางสาว กาญจนา หมัดอาด้ า ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๔๙ นางสาว กาญจนา วิระกา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๐ นางสาว ระมล กองศรี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๑ นางสาว มัณฑณา จันทนนท์ นครศรีธรรมราช เขต ๒



- ๓๘๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๒ นางสาว ปนดัดา พานชิอัตรา จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๓ นาง อัณณ์ชลิตา ไชยบวรศิลป์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๔ นางสาว พัชรินทร์ แย้มแตง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๕ นาง มัลลิกา เจริญฤทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๖ นางสาว วิไลพร ศรีบริุนทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๗ นางสาว พรรณพิจิตร คงยศ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๘ นาย เกรียงไกร สุดประเสริฐกุล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๕๙ นาย ภชูิศ หมืน่เตียง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๐ - พรทิพย์ ผิวข า ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๑ นางสาว ชนนัรัตน์ โอภาสนนัท์กิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๒ นาง กัณหา เพ็ชรคาน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๓ นางสาว มยุรี เสมียนชัย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๔ นางสาว บษุกร เครืองาม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๕ นาง มัญธิดา ทองศรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๖ นาย วสันต์ สัญจร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๗ นางสาว ภญิณภทัร ทัศนะภาค ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๘ นางสาว วินธิา สานปา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๖๙ นางสาว ละออง คุรุวงษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๐ นาย คมกริช วงษ์โสภา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๑ นาย กฤษณะ พินจิลึก ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๒ นางสาว บศุรินทร์ รอดไพร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๓ นางสาว ศศิวรรณ ปรีชา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๔ นาย ขรรค์ชัย บญุถนอม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๕ นางสาว โสภติตา พิลามา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๖ นางสาว ศรีวรรณ ขลุ่ยทอง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๗ นาย ณัฐดนยั พลากร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๘ นางสาว นพวรรณ เพชรเจริญ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๗๙ นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณ์ไชยรบ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๐ นางสาว สุนสิา หอ้ยดอกหอม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๑ นาย วันเฉลิม ศรีบตุตะ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๒ นางสาว จิดาภา ธนะค าดี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๓ นาย ประมูล ค าสมัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๔ นางสาว วรณัน ทับทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๕ นางสาว ปณิตา สุพานโชว์ กาญจนบรีุ เขต ๔



- ๓๘๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๖ นาย พงศ์พิษณุ ทิศทองดี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๗ นางสาว มยุรี ขันประกอบ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๘ นางสาว สุพรรณี ร่วมพรม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๘๙ นางสาว มนสิชา มะโหรา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๐ นาย ผดุงเกียรติ กนกสิงห์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๑ นางสาว รุสนานี ยูโซะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๒ นางสาว นอรานงิ เจ๊ะบอืราเฮง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๓ นางสาว ณัฐกาญจน์ สังฆภมูิ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๔ นาง ประภสัสรณ์ ณะค า ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๕ นาย กฤษณพงษ์ คารมหวาน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๖ นางสาว ธนพร สนอุป ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๗ นาย สังสรรค์ วงค์ตรี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๘ นาย กฤษณ์ กองแก้ว ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๐๙๙ นางสาว รัตนา ทัดเทียม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๐ นางสาว วัลยา อนพุันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๑ นางสาว ณัฐชา พิกุลทอง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๒ นางสาว ปทัมา ปล่ังเปล่ือง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๓ นางสาว วิระยา เสาร์ดี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๔ นาง จิรพักตร์ นาเมืองรักษ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๕ นางสาว ยุภาพร จ าปาศรี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๖ นางสาว วาสนา สุขสวัสด์ิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๗ นางสาว อัญชลิกา สิริพัฒนธ์นโชติ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๘ นาย ศิษฎพัฒน์ สุทธิปญัโญ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๐๙ นางสาว สุภาพร ไทยเสรีกุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๐ นางสาว สุดปรารถนา จันทร์เพชร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๑ นาง รัตชณีย์ แก้วแสวง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๒ นางสาว มณฑนยี์ วิมล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๓ นาย พงศกร ก้อนนลิ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๔ นางสาว สโรชา ผิวขาว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๕ นาย บวรพจน์ สุวรรณรัตนากูล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๖ นางสาว ทัศพร บญุมาพิลา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๗ นาย ปกกุลวัชร์ สุขวาสนสินธุ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๘ นาง ปถัมา ดวงอินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๑๙ นางสาว ดวงจันทร์ สีหาราช เพชรบรูณ์ เขต ๓



- ๓๘๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๐ นางสาว เปรมสุดา จันนามอม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๑ นาย มนญูเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๒ นาย นกิร จอมพะเนนิ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๓ นางสาว จอยริกา จันทร์อินตา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๔ นางสาว เพ็ญนภา บญุเพ็ง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๕ นาย ศักด์ิศิริยุทธ สุทธิกรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๖ นางสาว นางสาวภาสิตา สุทธิเมฆ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๗ นาย อภรัิกษ์ สุรรัตน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๘ นางสาว ร่มฤดี อิ่มเกษม สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๒๙ นางสาว นสุรา ชายสมุทร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๐ นางสาว พรนภา ศรีบวัริทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๑ นาย ธนสิน ชูโชติ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๒ นางสาว กฤษณา ทัดเทียม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๓ นางสาว สุชาดา เรืองศิริ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๔ นางสาว สุภาพร นารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๕ นาย ขจรศักด์ิ แสงพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๖ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง มัลลิกา ชุมทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๗ นางสาว กชพรรณ ผดุงโภค พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๘ นางสาว มินตรา หาฤทธิ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๓๙ นาง วนดิา เกิดด้วยทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๐ นางสาว พนดิา แดงนอ้ย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๑ นาย สิทธิพงษ์ โมราราย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๒ นางสาว สุกัญญา ยัพราษฎร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๓ นางสาว พิชญาพร สุบนิ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๔ นางสาว ภษิมา ภษูิรัตน์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๕ นางสาว พรทิพย์ เขียวมรกต จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๖ นาง ณัฐนชิา พรพิริยจินดา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๗ นางสาว ชลกานต์ จันทร์มณี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๘ นางสาว อัจจิยา ชัยมาโย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๔๙ นาย ประหยัด วิชาเงิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๐ นางสาว กีรติกร นอ้ยบดุดี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๑ นาย อาณัติ ธรรมมงคลชัย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๒ นางสาว กันตา ภศิูตอุดมโชค ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๓ นางสาว กาญจนา แดงพยุง ปราจีนบรีุ เขต ๒



- ๓๘๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๔ นาย อัครรัฐ แก้วโก นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๕ นาย พีรพงษ์ พัชรพจนากรณ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๖ นาย ธีรภทัร เกิดกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๗ นาย ณรงค์ชาติ สีทาไข สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๘ นางสาว รัตติมัย แพทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๕๙ นางสาว นภสัวรรณ ด้วงรุ่ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๐ นางสาว วรารินทร์ เอมสุวรรณ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๑ นาง สาวิกา กุสโร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๒ นาย อาทิตย์ สุรางคนารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๓ นาย ภทัรพล มณีเรือน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๔ นาย สุนนัท์ กิ่งน้ าฉ่า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๕ นาง อนงค์พร ชาโสรส ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๖ นาย วราเทพ เพชรชลคราม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๗ นาย นธิิ เรืองสุขอุดม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๘ นางสาว ษิญาภา จุลหงส์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๖๙ นางสาว รุ่งอังคาร แสนพรมมา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๐ พระ วิฑูรย์ สุขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๑ นางสาว วราภรณ์ ข าเพชร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๒ นาย ปาริชาติ  ชายกวด สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๓ นางสาว อุลัยวรรณ์ หมูห่มี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๔ นางสาว อุไรวรรณ์ จันทรเสนา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๕ นางสาว ยุวดี เวียงสิมมา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๖ นางสาว ธัญนนัท์ สิมลา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๗ นาย ธนน สันดร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๘ นางสาว ศิริขวัญ เรืองโต อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๗๙ นางสาว ชนติา สุขถาวร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๐ นางสาว ภริาณี พรมจันทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๑ นางสาว สุปรานี เทียนแพร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๒ นาย พรศักด์ิ ภตัศรี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๓ นางสาว วงเดือน ดอนสีดา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๔ นาย สุรคิต หติเมียงสงค์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๕ นางสาว ภทัรวดี สุยโพธิ์นอ้ย บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๖ นาย นฤพล นรภาร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๗ นางสาว ภรภทัร สุนทโรจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๓



- ๓๘๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๘ นางสาว อุไรวรรณ อยู่บรีุ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๑๘๙ นาย ณัฐพงศ์ มีแก้ว สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๐ นางสาว เจนจิรา สิริแปง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๑ นาย ศิวนสั บอนค า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๒ นาย กิตติกร หมัน่การ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๓ นาย อนสุรณ์ พรหมมาศ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๔ นางสาว พรรณทิวา บญุรอด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๕ นาง อัญธิกา ราชเมืองมูล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๖ นางสาว ชัชฎาภรณ์ มูลสาร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๗ นางสาว สรัลพร ศรีบริุนทร์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๘ นาย พิชุกร ศรีนตุ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๑๙๙ นางสาว อภริดี หริกุลรักษ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๐ นาย ณรงศักด์ิ มหายาโน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๑ นางสาว ผุสดี ด่าเร่ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๒ นางสาว อารีนา อาลีลูกา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๓ นาย วรพล กล่ินสุคนธ์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๔ นางสาว สุนสิา สารเฉวต กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๕ นางสาว ธีรญา ไผ่เถื่อน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๖ นาง ฤทัยรัตน์ ดอกบวั ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๗ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐชานนัทน์ พละการ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๘ นางสาว ณัฐชญา สุริต นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๐๙ นางสาว พิชญานนิ ชมเมือง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๐ นางสาว รัตนาพร ศรีกุณะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๑ นางสาว อัฉราพร อินทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๒ นางสาว จีรวรรณ สุดเฉลียว ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๓ นางสาว สุภาภรณ์ ดอกเบญจมาศ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๔ นาง ศุภธนศิร์ สืบสา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๕ นางสาว พัชรินทร์ อ่อนแก้ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๖ นาย ธนศิร สังข์เกิด ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๗ นางสาว อรุณวรินทร์ บตุรวิเศษ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๘ นาย นรากร วงษ์ชมภู หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๑๙ นางสาว ลัดดาวัลย์ เปน็ไทย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๐ นางสาว ทิพพานชุ ลีนาลาด สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๑ นางสาว พัชรพรรณ จิตจักร มหาสารคาม เขต ๓



- ๓๙๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๒ นางสาว กนกลดา นอ้ยประไพ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๓ นางสาว นชุจรี ปนิะกาโน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๔ นางสาว ประภาพร เบา้ทอง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๕ นางสาว สุนนัทิณี ลีลานวกุล อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๖ นาย ณัฐพล พันธุ์ยาง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๗ นางสาว วัณณิตา นอ้ยประไพ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๘ นาย วินยั พวงจันทร์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๓๒๒๙ นางสาว ส ารวย เฉิดจินดา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๐ นางสาว ปวีณา สว่างวงษ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๑ นางสาว ยุวดี โพธิ์ศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๒ นาย ชูชาติ ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๓ นางสาว ศิริลักษณ์ ปะวันนา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๔ นางสาว ชุลีพร ชาญประไพร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๕ นาย นายอนรัุกษ์ แก้วลูก นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๖ นางสาว เนตรนภา ประค าศรี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๗ นาง พรพรรณ สัตย์ฌุชนม์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๘ นาง สุรีมาศ รุ่งสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๓๙ นางสาว จิราภรณ์ คงกลับ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๐ นาง สิริวรรณ นวลสาย สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๑ นางสาว จุไรรัตน์ หอมดวง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๒ นาง วิสารัตต์ิ ฆารพล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๓ นางสาว อัลเกาว์ซัร  อารง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๔ นางสาว นริสา นาควิสุทธิ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๕ นางสาว ภาวินี ฉัตรวิไล อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๖ นางสาว อมรรัตน์ พันธุ์่พิมพ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๗ นางสาว โสรยา บวบจิตร์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๘ นางสาว จุฑารัตน์ บญุมี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๒๔๙ นางสาว อนศุรา ภมูิโคกรักษ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๐ นาย จีรศักด์ิ ทองดอนเกือง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๑ นาย ไพศาล เงินทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๒ นางสาว สาธิตา คงรอด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๓ นางสาว ญานศิา ชนะกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๔ นาย ธีระวิชญ์ ข ามัน่ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๕ นางสาว เรือนแก้ว ชัยวิเศษ บรีุรัมย์ เขต ๒



- ๓๙๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๖ นาย ณัฐพงษ์ ธิดา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๗ นางสาว วิไล ลีประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๘ นางสาว วิทิตา พรมสุวรรณ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๕๙ นางสาว อริศรา ภวภตูานนท์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๐ นางสาว พีรดา ยั่งยืน ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๑ นาย ทศพล นาขะมิน้ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๒ นางสาว วรลักษณ์ ปญัญาเหล็ก เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๓ นางสาว อ าภาพร เอมอิ่ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๔ นางสาว สิชาธิดา นพบรีุ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๕ นางสาว พิชามญชุ์ เชาระก า มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๖ นาย ชนวีร์ เปง็ค ามา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๗ นางสาว วิภาพร ไชยเกตุ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๘ นางสาว สุชาดา พลเพชร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๖๙ นางสาว ภารดี กลางโยธี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๐ นาย เจษฎา กล้าหาญ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๑ นางสาว อรวรรณ นนัทะชัย แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๒ นางสาว จารุพรรณ พงศ์ศาสตร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๓ นาย วสันต์ ค ายิ่ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๔ นางสาว ภทัรภรณ์ บญุส่ง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๕ นางสาว นวรัตน์ ยอดผักแว่น นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๖ นางสาว สมลักษณ์ โสรถาวร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๗ นางสาว สุทิญา ไชยวรรณ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๘ นางสาว ปาริชาติ ทองรบ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๗๙ นางสาว ปริยาพร โชติศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๐ นางสาว ภารตี เปรมทา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๑ นางสาว โสภาภรณ์ แสนทวีสุข อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๒ นางสาว นางสาวสุภาภรณ์ มาลาศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๓ นางสาว สุกัญญา แสนอุบล หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๔ นางสาว ภฏัศนนัท์ นาชัยฤทธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๕ นางสาว วิชชาฎา รอดทับพันธุ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๖ นางสาว ณิชกานต์ บญุเวช สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๗ นางสาว ดรุณี ศิริจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๘ นาย ภาคภมูิ มาลากาญจน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๘๙ นางสาว อัมพิกา ท าทอง นครราชสีมา เขต ๕



- ๓๙๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๐ นาย ชาญณรงค์ ภริมย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๑ นางสาว อุไรวรรณ หมิง่ทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๒ นาย เฉลิมศักด์ิ จันทร์สุริวงษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๓ นาง รุ่งนภา จามนอ้ยพรม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๔ นางสาว กัญญ์ชิสา พิพัฒนสุภรณ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๕ นางสาว สุดารัตน์ พุ่มพรม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๖ นางสาว ฐานติา อุบล สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๗ นาย นรินทร์ สันรัตน์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๘ นางสาว นริมล พันธ์มณี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๒๙๙ นางสาว กิตยาดา สารพัน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๐ นางสาว อารีญา ศรีแสง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๑ นางสาว ภาวิณี ศรีบญุเรือง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๒ นางสาว ศิริพร ปญัญแสง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๓ นางสาว รสสุคนธ์ รัตนพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๔ นางสาว สุปราณี สมคะเน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๕ นาย สุริยา ราชพล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๖ นางสาว เยาวลักษณ์ กล้ามาก เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๗ นาย รูซกี ซาจิ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๘ นางสาว กิ่งกาญจน์ ธรศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๐๙ นาย พิเชษฐ์ ปาลิไลยก์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๐ นางสาว ณุรีสา แฉมิง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๑ นาย ศราวุธ ดวงแจ่ม อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๒ นางสาว รวิษฎา กองทอง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๓ นางสาว อัญชลี เพียรแก้ว นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๔ นางสาว ลัดดาวัลย์ สุวรรณภาพ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๕ นาย เจษฎา สมศิลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๖ นางสาว นงลักษณ์ สุริเทศ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๗ นางสาว สุรสา พันธ์มะลี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๘ นางสาว สุจิตรา บญุนาค กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๑๙ นางสาว จิตติมา วิจิตร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๐ นางสาว กานดา วันทอง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๑ นางสาว ณัฐสุดา มหาหงิค์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๒ นางสาว ปทัมา ผาโคตร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๓ นางสาว พัชริยา ค าแดง พิษณุโลก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๓๓๒๔ นาง ณรัตนนัท์ อริยะธรรมาวงค์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๕ นาย ธนพล ไชยเลิศ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๖ นาย อนพัช หยิบยก ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๗ นางสาว นตัยา โสมาศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๘ นางสาว สวนยี์ ทิสารัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๒๙ นางสาว ชุดาภา ผิวเผือก ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๐ นางสาว ภทัรภรณ์ ศรีใส ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๑ นางสาว ระวิวรรณ ธรรมชู บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๒ นางสาว ฟารีดา กูเดดาเก็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๓ นาย วรวุฒิ มุมสิงห์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๔ นางสาว สายฝน ไชยสวัสด์ิ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๕ นาย เมธา สวาทพงษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๖ นางสาว จิราภา ธรรมวงษ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๗ นางสาว วิไลวรรณ รักทวีโชค เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๘ นางสาว พูลสวัสด์ิ สังข์บวัแก้ว ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๓๙ นางสาว สุภาวดี เสนาะกรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๐ นางสาว ศิริพร จันทะนนั สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๑ นางสาว จิราภรณ์ ศิริมาลา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๒ นาย วสันต์ ภดีู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๓ นางสาว ปนดัดา หมายสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๔ นาย อารอฟัต ดอเล๊าะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๕ นางสาว อัญธิกา ไชยโสดา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๖ นาง เสาวนยี์ พรมมาก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๗ ว่าท่ีร้อยตรี เกษมสัน บบุผาเดช ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๘ นาย นพปฎล เพ็งอารีย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๔๙ นางสาว สุพิณ ชุมภชูิต เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๐ นางสาว เต็มจิต ธานเีจตน์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๑ นางสาว ประภา จันทร์เงิน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๒ นาย ปยิศักด์ิ ธรรมบตุร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วราวรรณ มาทะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๔ นางสาว ศิวิมล ปญัญาเลิศ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๕ นางสาว ตะวันณา อันยงค์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๖ นางสาว วรนาถ ไพโรจน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๗ นางสาว อรอรุณ นลิสวย กรุงเทพมหานคร เขต ๒



- ๓๙๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๘ นางสาว ลิษา อโนมาศ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๕๙ นาย ณัฐพงศ์ เกื้อสกุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๐ นาย นพพร ผดุงกิจ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๑ นาย นรเชษฐ ขุนทองเพชร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๒ นาง อัมพวรรณ เก็มกาแมน ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๓ นาย ภาสกร กลัดสมัย ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๔ นางสาว ปาริชาติ แก้วศักด์ิ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๕ นางสาว จิรพร สิงหท์อง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๖ นางสาว มานดิา พัดกลม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๗ นางสาว ปราณี สาสนาม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๘ นาย พิทักษ์ หารบวัค า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๖๙ นางสาว ปริศนา ทิพกันทา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๐ นางสาว สิริศุภญา สิงหโ์พนงาม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๑ นาย สุพัฒนา วิเศษ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๒ นาย สมยศ โพธิ์รัตน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๓ นางสาว ทัศนยี์ สมัยนยิม กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๔ นางสาว ภทัรกุล จุลศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๕ นาย ชลอ ทับล้อม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๖ จ่าสิบตรี พิทยา รัชอินทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๗ นางสาว ฐานมุาศญิ์ สะเกษ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๘ นางสาว อาทิมา สิทธิประการ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๗๙ นางสาว วิมลลักษณ์ ภูจ่ีน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๐ นางสาว ศิริมณฑา เกษี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๑ ว่าท่ีร.ต.หญิง จันทร์จิรา ไชยหมัน่ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๒ นาง คริษฐา จารุจิตต์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๓ นางสาว ณัฐมนต์ ทองเพชร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๔ นางสาว วนดิา คงถาวร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๕ นางสาว นพรัตน์ วงศ์ศรีเผือก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๖ นางสาว รัฐธนนัท์ เตโชภาส ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๗ นางสาว ดวงกมล ข ารัตน์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๘ นางสาว วนดิา วรพันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๘๙ นางสาว นอ้งนาง ช่างเกวียนดี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๐ นางสาว ประกาย กุณารบ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๑ นางสาว ธนภทัร เปรียบนาน สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๓๓๙๒ นาย เปร่ืองวิทย์ พิศพันธ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๓ นางสาว โฉมศรี โชติชูช่วง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๔ นางสาว นาซีเต๊าะ จะรีดิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๕ นางสาว วิชุดา ชินโคตร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๖ นาย วิศรุต เทพทองปนั เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๗ นางสาว พัชราภรณ์ สุรินทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๘ นางสาว ศจีนาฏ อินขวัญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๓๙๙ นางสาว นงลักษณ์ โคกโพธิ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๐ นางสาว อุทัยวรรณ มุลตรีบตุร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๑ นาย อภรัิฐ แก้วบวั นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๒ นางสาว ปนดัดา แกล้วกล้า ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๓ นางสาว อรพรรณ สงวนนาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๔ นาย ฤกษ์ชัย ชะตาถนอม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๕ นางสาว พรพรรณ สอนศรี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๖ นาย ธนาธิษณ์ เล่ืองลือ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๗ นาย สุพจน์ โพธิ์รัตน์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๘ นางสาว พัชรี อิสโร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๐๙ นางสาว ดาวาตี แวโดะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๐ นางสาว อุลัย ไชยสิงห์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๑ นาย ไพรวัลย์ เวียนเตียง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๒ นางสาว พิมพ์ลภสั ไกยวินจิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๓ นาย รัฐพล แสนโคตร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๔ นางสาว กรรณิกา ค าเกษ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๕ นาย ปฏเิวธ เกตุพงษ์พันธุ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๖ นางสาว ชุลีกรณ์ อุตรอินทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๗ นางสาว มัทนยีา พยัฆวรรณ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๘ นางสาว พัชชาพร บณุยสาระนยั นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๑๙ นางสาว อมรรัตน์ เสือสิงห์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๐ นางสาว วรินดา รัตนอุดม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๑ นาย คริฟสมัน ยานยา ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๒ นาย บริพัฒน์ กองแก้ว ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๓ นางสาว ชนดิา บญุอุ้ม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๔ นางสาว รัตนาภรณ์ นาวา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๕ นางสาว ศิริภรณ์ แก้วตา ชลบรีุ เขต ๑



- ๓๙๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๖ นาย รัฐนนัท์ พันธมาศ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๗ นางสาว พรธันย์ชนก จันทร์คล้าย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๘ นางสาว ขวัญชนก อ่อนนุม่ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๒๙ นางสาว ทัศนยี์ ยีหวันจิ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๐ นาง ซากีนะฮ์ อีซอ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๑ นาย จิรายุทธ์ ทองพรม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๒ นางสาว รัชนี สิงหบ์ญุ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๓ นางสาว กมลวรรณ คงบางปอ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๔ นางสาว จิราวรรณ์ แก้วสีทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๕ นางสาว ยุวดี ศรีสุภา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๖ นางสาว นภิาพร พลสุวรรณ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๗ นางสาว รุจิรา ประพันธ์อนกุรักษ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๘ นางสาว อาริยา กองธรรม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๓๙ นาย สุทธะ บญุจันดา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๐ นางสาว เพชรมณี ปานกล้า อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๑ นาย ธีระศักด์ิ สมสอาด อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๒ นาย อิบรอเฮง มะลี ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๓ นาย พีรวัฒน์ มุททารัตน์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๔ นางสาว กมลทิพย์ ศรีประไหม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๕ นาย ไตรทศ มะโนสด เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๖ นางสาว ปทุมพร แจ่มยวง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๗ นางสาว ประนอม สมภมูิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๘ นางสาว ปณิตา ปอ้มแสง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๔๔๙ นางสาว ราซีลา อิงดิง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๐ นางสาว รุ่งนภา มาลาศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๑ นาย กิตติศักด์ิ บวัเข็ม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๒ นาย ธวัชชัย กุลสุวรรณ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๓ นางสาว ศศิประภา เฉลยพจน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๔ นาย ธนวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๕ นาย อานนท์ บา่ยเที่ยง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๖ นาย ยุทธพงษ์ กะถาไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๗ นางสาว สุพรรษา พุ่มอิ่ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๘ นาย เดชา เดชะค าภู ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๕๙ นางสาว ศุลีมาศ ศิลปศาสตร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕



- ๓๙๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๐ นาย อนนัต์ หนาเหตุ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๑ นาย สัญญา เจริญสรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๒ นาย กิตติศักด์ิ แจ้งอรุณ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๓ นางสาว อัจฉราพร พาพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๔ นาย สมโภช ช่างด าริห์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๕ นาย อภวิัฒน์ จ านงค์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๖ นางสาว วาสนา นรัฐกิจ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๗ นางสาว ณัฐวดี หาญกล้า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๘ นางสาว นชิานนัท์ บรุวัชระไชย จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๖๙ นางสาว อาทิตยา ชัยวิชิต ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๐ นางสาว ดวงจันทร์ พวงเงิน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๑ นางสาว ขนษิฐา ช้างเฟื่อง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๒ นาย พงษ์ศิริ สามารถ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๓ นาย เอนก ประวิเศษ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๔ นางสาว จุฑามาศ บญุละ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๕ นางสาว จินดามณี ปุด๊แค ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๖ นาย วิชิต ทองดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๗ นางสาว ศศิกานต์ เพชรล้ า หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๘ นาง พรรณปพร จ าปาศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๗๙ นาย ทิวา ยศม้าว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๐ นาย เอนก อินเปง็ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๑ นาย เศรษฑิพงฆ์ ประไพภมูิ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๒ นางสาว อภญิญา อุทัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๓ นางสาว จุฑากนก แก้วมณีชัย นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๔ นาย ประวิทย์ ผดุงเวียง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๕ นาง จุฑารัตน์ วงศ์สายตา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๖ นาย สมบติั อุทัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๗ นาง ชมพูนชุ อินอุเทน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๘ นาย อานนท์ สานะ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๘๙ นางสาว ชิตญาณ์ เงินพจน์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๐ นางสาว ซูเลียนา บอืซา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๑ นาย เชษฐา พังทุย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๒ นาง ภรดี โภคา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๓ นาง สุชัญญา โภคา สระแก้ว เขต ๒



- ๓๙๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๔ นางสาว อรวรรณ เล็กชะอุ่ม ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๕ นางสาว ต่วนอารีนา สะบโุด นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๖ นางสาว ชนดิา อุบลศรี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๗ นางสาว ศิริลักษณ์ อาทิตย์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๘ นางสาว ผานติย์ โอทารัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๔๙๙ นางสาว ชนษัฐ์พร คุณกัณหา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๐ นาย ณัฐพล ส่งเสริม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๑ นาย อดิศักด์ิ เผยศิริ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๒ นางสาว สุภาวดี เสถียร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๓ นางสาว พัชริดา ใหลสุข อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๔ นางสาว พรศิริ จันทร์เพชร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๕ นางสาว พรพิมล ขาวผ่อง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๖ นาย ชัยพร ชื่นนรัินดร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๗ นางสาว สรียากรณ์ นาคนาม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๘ นาย อารีย์ หสัโส๊ะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๐๙ นางสาว ศาสนนัท์ พวงขจร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๐ นาย ขันติ อุดมฉวี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๑ นาย นรููดิน ตูแกบอืซี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๒ นางสาว อันธิกา อินนอ้ย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๓ นางสาว ชยาภา ชาญเวช กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๔ นาง ฮีมยารียะห์ วาเยะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๕ นางสาว นตัติยา ใจปติิ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๖ นาย ชูชัย ปาคา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๗ นางสาว จันทิมา เย็นวัฒนา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๘ นางสาว นธิิดา ทองใส สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๑๙ นางสาว รัตนา ปญัจะวัน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๐ นางสาว กรรณิกา ลิมานวุัฒน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๑ นางสาว นาถนภา พันธ์ชัย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๒ นางสาว ชรัญดา ค านนัดา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๓ นางสาว สุภาวดี สุขวัฒนา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๔ นางสาว สุวรรณา สายบญุมี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๕ นางสาว นรัสวี ฤทธีอิทธิพัทธ์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๖ นาย สายสุรีย์ สิงหสุ์พรรณ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๗ นาย สายธาร วิลัยพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔



- ๓๙๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๘ นางสาว กิ่งกานต์ ภธูรภกัดี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๕๒๙ นางสาว จันทร์ฉาย จักษุพา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๐ นางสาว คนงึนติย์ แก่นท้าว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๑ นางสาว ยูไนดา มามะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๒ นางสาว ทัศนยี์ ยศปญัญา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๓ นางสาว อภญิญา ทิ้งแหล๊ะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๔ นางสาว ศิริพรรณ มูลศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๕ นาย เอกพันธ์ อาจหาญ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๖ นาย พงศกร สุจันทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๗ นางสาว อมร ปญัญาพิมพ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๘ นางสาว มัลลิกา เจ้าทรัพย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๓๙ นางสาว สรินยา ใยล ายวง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๐ นางสาว ชุติกาญจน์ ลีประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๑ นาย กิตตินนท์ นงค์นวล นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๒ นางสาว อภญิญา ยศปญัญา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๓ นางสาว ปญุชรัสมิ์ คุ้มไพทูรย์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๔ นางสาว ภกัดี เที่ยงตรง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๕ นางสาว วิไลวรรณ  รักธรรม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๖ นางสาว อาภาภรณ์ มะลิซ้อน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๗ นาย พงศกร ไชยปญัหา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๘ นาย วินยั อุ่นใจ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๕๔๙ นางสาว บษุกร พงษ์เม่น ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๐ นางสาว ดาราลักษณ์ พันธุ์แนน่ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๑ นางสาว ณัฐรดา ภวธีชานนท์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๒ นางสาว ชนตุา สุตภกัดี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๓ นางสาว ภทัราวดี พลเยี่ยม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๔ นางสาว ณัญรญา เหง้าจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๕ นาย เฉลิมพล ภแูสนใบ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๖ นางสาว ธัญดา รอดเสียงล้ า สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๗ นางสาว ยุภาภรณ์ ด าอ่อน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๘ นาย วชิรวิทย์ พงษ์เม่น ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๕๙ นางสาว สุพัตรา โคตรหา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๐ นางสาว อุษณี ปานด า พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๑ นางสาว อัญญา ตานะเปง็ เชียงใหม่ เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๓๕๖๒ นางสาว พิมพ์ใจ มาดาดาษ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๓ นาย สักรี เจะดอเลาะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๔ นางสาว มาลิษา อินทร์บวั พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๕ นางสาว ภทัรวดี ขันธะมูล มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๖ นาย วิทยา ชนะสาร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๗ นางสาว ยุวเรศ อินทะเรืองรุ่ง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๘ นาย  ูภเูบศร์ เวียงไพโรจน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๖๙ นางสาว ตอยีปะห์ เจ๊ะเต๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๐ นาย คงฤทธิ์ กันยาสนธ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๑ นาย ชัยยศ วิเศษ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๒ นางสาว รัชนลัีกษณ์ เพ็งมีศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๓ นางสาว ณัฐธนภทัร์ นรถี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๔ นางสาว นรีนชุ วรรณภริะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๕ นางสาว สุพัตรี วงศ์วอ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๖ นางสาว ศิริพร แก้วแฉล้ม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๗ นาย ณัฐพงศ์ ศรีประไหม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๘ นางสาว เนตรนภสิย์ จันทวีสุข อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๗๙ นางสาว ปวีณรัตน์ สีเหล่ือมใส ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๐ นางสาว สุธาสินี คงทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๑ นาง กิตติภรณ์ โม้ตา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๒ นางสาว พัชรี รอดแก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๓ นางสาว วิภกัตรา ไพรลิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๔ นางสาว นางสาวพรพรรณ ทองจัตุ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๕ นางสาว พรพรรณ เกตุละ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๖ นางสาว นนัทนา ลานนท์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๗ นาง นนัทพร อุ่นทะยา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๘ นางสาว พัชรินทร์ คุณาจันทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๕๘๙ นางสาว เปรมสุดา อินทร์เลิศ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๐ นางสาว วรางคณา บญุช่วย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๑ นางสาว วงเดือน สมแวง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๒ นางสาว นชินนัท์ อินธิเดช ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๓ นางสาว สุลาวัลย์ ใยทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๔ นาย วรวุฒิ สีมี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๕ นาย ราชัญ เลิศลาด เชียงราย เขต ๒



- ๔๐๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๖ นาย วรรณศักด์ิ พรหมสิงห์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๗ นางสาว นชินนัท์ สุวรรณะ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๘ นางสาว เพชรรัตน์ ปวนทา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๕๙๙ นางสาว ไซนบูะห์ อาแวมูเด็ง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๐ นาย นายวรงค์กต โพธิจักร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๑ นางสาว สุกัญญา วิรุณพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๒ นางสาว ภาวิณี สายเบาะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๓ นางสาว ศิริพร งามจ ารัส เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๔ นางสาว วิมลพัชร ทองไทยนนัท์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๕ นางสาว สุภารัตน์ งามศรี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๖ นางสาว สายสุณีย์ โสมศรี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๗ นางสาว วรรณิศา ศรีแจ่ม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๘ นางสาว พิมพิลัย สีหาไว นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๐๙ นาย ทศพร พลแก้ว สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๐ นางสาว ณัฐริกา เพชรภา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๑ นางสาว ปภสัสร อ่อนการ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๒ นางสาว นลิิซซาอาซหมัด โต๊ะเต๊ะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๓ นางสาว รสรินทร์ ไพรนาคทอง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๔ นางสาว วิยุดา ดาหา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๕ นางสาว นอ้งนตุ สิงหโ์ม้ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๖ นางสาว ปยิธิดา พนาพิทักษ์กุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๗ นางสาว ธิติมา เจริญรอย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๘ นางสาว ภาวิณี ประดับจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๑๙ นางสาว พรรณิษา พวงศรี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๐ นาย ชาญไชโย พุทธไธสง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๑ นางสาว ศิโรรัตน์ พิมาย ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๒ นางสาว สุกัญญา รักสุดที ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๓ นาย ยุทธพงษ์ ดีมา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๔ นางสาว ฮายาตี ตอเฮ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๕ นาย ซู อาแวมะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๖ นาย วิษณุพงษ์ เปล่ียนพร้อม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๗ นางสาว สุจิตตา โสมรุษ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๘ นางสาว รัตนาพร แหม่งปงั หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๒๙ นางสาว ซูรัยยา รอยิง ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๓๖๓๐ นางสาว เพลินพิศ หมวกค า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๑ นางสาว ฐิติมา อิ่มบู่ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๒ นาย ชลวัฒนชัย บวันวล ชลวัฒนชัย บวันวล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๓ นางสาว เนาวรัตน์ บวัสีทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๔ นางสาว ยุพา ประสงค์ดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๕ นางสาว นสิา สังขภริมย์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๖ ว่าท่ีร้อยตรี บญุญบตุร ฐาปะนา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๗ นางสาว เรวดี ศรีทวีวัฒน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๘ นางสาว เพ็ชรรัตน์ เอ้กันหา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๓๙ นางสาว อรนชุ สิทธิ์ประเสริฐ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๐ นาย สมัคร จันทรคาต สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๑ นาย อดุลเดช จันทสิทธิ์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๒ นางสาว อรรัมภา วิเลปนะ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๓ นางสาว สุภาวดี มะเริงสิทธิ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๔ นางสาว สุภารดี จารยุ้ย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๕ นางสาว ธิดารัตน์ ชมภหูอม สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๖ นาย มงคล โคตรตาแสง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๗ นาย ชาตรี โยวะศรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๘ นางสาว รักขณา โคตรธรรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๖๔๙ นางสาว กาญจนา ภมูินา นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๐ นางสาว จุฑารัตน์ สุวรรณพันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๑ นางสาว สุกัญญา วอดทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๒ นางสาว ศิริพร พลเสนา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๓ นางสาว ปทัมา ใจเฉื่อย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๔ นางสาว กาญจนา นามพิชัย บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๕ นางสาว อริสรา จุปะมะตัง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๖ นางสาว ชฎาพร ศรีเมือง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๗ นางสาว นาถยา ชัยภมูิ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๘ นาย ฟูเกียรติ สิมสินธุ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๕๙ นางสาว วรวรรณ บญุประจักษ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๐ นาย สัณหภาส ต้ือปัน้ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๑ นางสาว สุกัญญา อนภุาพ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๒ นาย เมธีปกรณ์ วิริยะธรรม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๓ นางสาว ศิริภาพร ร่วมคิด สุรินทร์ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๔ นางสาว นนัทิยา มวยดี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๕ นางสาว สุณิสา พวกพลดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๖ นางสาว รัตนสิ์ชล ม่วงนอ้ย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๗ นาย นราธิป ใจเที่ยง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๘ นางสาว มัตสริน ยงเขตร์กิจ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๖๙ นางสาว เสาวภา มะเริงสิทธิ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๐ นางสาว อานา หนชู่วย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๑ นางสาว นฐัลดา พูลรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๒ นางสาว ทิวากร แก้วรากมุข เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๓ นาย สันติ ทองนิง่ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๔ นางสาว สุภาภรณ์ ทองบตุร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๕ นาย อัศวิน ล้ิมธรรมาภรณ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๖ นางสาว เยาวดี ใจรักดี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๗ นางสาว อุบล ประทุมวัน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๘ นางสาว จุฑารัตน์ บ ารุง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๗๙ นางสาว ดารณี ใจแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๐ นางสาว ภณัฑิรา แก้วนอ้ย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๑ นางสาว พัชรี ตามแต่รัมย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๒ นาย มุสลิมันห์ แวสะมะแอ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๓ นางสาว เกศณี สมพันธ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๔ นาง พัฒนาพร สีหาราช หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๕ นางสาว ธารินี จินดาไทย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๖ นางสาว จิราพร มีเสมา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๗ นาย นฤเบศ ชัยที อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๘ นาย ไกรวิทย์ คามบศุย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๘๙ นางสาว ปวีณา สัสดี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๐ นางสาว จุฑามาศ อุตวงษา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๑ นางสาว กุลชนก วงศ์เมธา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๒ นางสาว อรวรรณ ขวัญชุม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๓ นางสาว สุณิสา สมศรี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๔ นางสาว สุพีรณัฐ บญุเกิน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๕ นาย ชารีฟ โต๊ะสมัน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๖ นางสาว กนกพร อินทร์ประจบ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๗ นางสาว นนัตพร รอดสุด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๘ นางสาว ทวินนัท์ สุวรรณศรี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๖๙๙ นางสาว ชนาธิป หมกแดง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๐ นางสาว ทิพวรรณ คงใหญ่ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๑ นางสาว บณุยนชุ วงษ์ชารี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๒ นางสาว ลลิพร พูลชัย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๓ นางสาว ทิพย์จันทร์ คุณุรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๔ นางสาว ฐิภาพรรณ อ านาจ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๕ นางสาว อภชิญา สิงหเ์รือง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๖ นางสาว รุ่งทิพย์ สีหะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๗ นาย ชลธวัช ปดัถาวะโร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๘ นางสาว วารุณี กล้าหาญ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๐๙ นางสาว สุจิตรา  อุลปาทร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๐ นางสาว วงศ์จันทร์ เพ็ชรรัตน์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๑ นางสาว นรูฟาฎลีะห์ เลาะหามะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๒ นางสาว ชญารัฐ พานนัต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๓ นางสาว สิทธิพร วงค์มัน่ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๔ นาง อมรา วิเศษสิงห์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๕ นางสาว วิมล อินญา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๖ นางสาว ธารทิพย์ คงทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๗ นางสาว เพลินพิศ เหมือนพันธุ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๘ นาย ธีรพงษ์ อาจวารินทร์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๑๙ นางสาว กนกอร จรรยาวุฒิ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๐ นาง ภนัทิลา ปญัญาชัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๑ นาย ภานวุัฒน์ บญุมีมาก บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๒ นางสาว จินตนา สุขสะอาด อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๓ นางสาว จิรนนัท์ ทองตัน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๔ นางสาว มานดิา กาศวิเศษ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๕ นาง ชญาดา ต้นสิริชัย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๖ นาย สุธี จ าปาอูป ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๗ นาย อนชุิต คุระแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๘ นางสาว สุรางค์รัตน์ บษุบง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๒๙ นางสาว พรรณิการ์ สมัคร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๐ นางสาว ศุภสิรา ราชเพ็ชร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๑ นาย วรวุฒิ ประสารพจน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๒ นางสาว จันทวดี ศรีจันไชย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๓ นาย ธีรวัจน์ สุขเจริญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๔ นาง มนต์ธิลา ทรัพย์ค าจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๕ นางสาว ธนพร ทองอนนัต์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๖ นางสาว ศิริอรุณ แซ่โซว นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๗ นางสาว ธนษัพร ใจมา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๘ นางสาว วงศ์ลัดดา ประดิษฐ์จา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๓๙ นาย ปติิพงษ์ นามวงศ์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๐ นางสาว พนติธิดา เปรมานพุันธ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๑ นางสาว อรกัญญา เฮนะเกษตร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๒ นางสาว กันตยารัตน์ ภเูฉลิม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๓ นาย ทินพัฒน์ แพงทรัพย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๔ นาย อัฐพงศ์ พยัคฆพันธ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๕ นางสาว วาสนา พยัคฆพันธ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๖ นาย บรรจง แก้วไชย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๗ นางสาว ณัฐกานต์ จันทนา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๘ นาย พัฒนพงศ์ ภมูิโคก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๔๙ นางสาว นงนชุ สายสีแก้ว ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๐ นางสาว พร้อมพรรณ ค าจันทร์วงศ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๑ นางสาว กัญญารัตน์ มณีกันตา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๒ นาย ชัยยศ คุณแสน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๓ นางสาว ดุสิตา เพ็ชรสังข์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๔ นางสาว ชลธิชา สิงคเวหน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๕ นางสาว หทัยชนก เดชอุดม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๖ นางสาว มณีรัตน์ เจ้ายอด เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๗ นางสาว เพลินพิศ แก้วใส ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๘ นาย เอนก สุรเสวี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๕๙ นางสาว จารุณี ธน.แนน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๐ นางสาว อัญชลี คงพริก พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๑ นางสาว อาภรณ์ เอียดเสน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๒ นาย มะนาวี กาซอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๓ นาง รัชนี สินกิ่ง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๔ นางสาว กิตติกมล เจริญทรัพย์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๕ นาย ธเนศ เขตการ นครสวรรค์ เขต ๓
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๖ นาย ปรีชา บตุรพาชี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๗ นาย ธงชัย มหา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๘ นางสาว อุทัยวรรณ ครองศิลป์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๖๙ นาง นชิธิมา เพ็งโนนยาง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๐ นางสาว รัตติยา เฉลิมโภชน์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๑ นางสาว อรวรรณ ศรีอาษา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๒ นาง จิรวดี ศรีใหม่ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๓ นางสาว อุทุมพร ลูกโม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๔ นาง ปทิตตา สกุลซ้ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๕ นางสาว กาญจนา หอมชื่นใจ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๖ นาย นพินธ์ สุวรรณ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๗ นางสาว  สายฝน   ศรีนอ้ย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๘ นางสาว สาวิตรี กลมไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๗๙ นางสาว อ าไพ เรียบขุนทด ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๐ นาง รวิวรรณ ธรรมจา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๑ นาย เจนภพ อานนั นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๒ นางสาว มานดิา ทรงแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๓ นางสาว ตวนอัสมานี อับดุลบตุร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๔ นางสาว สมประสงค์ ใบแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๕ นางสาว ศิริรัตน์ ยืนยิ่ง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๖ นางสาว นวพร เสนาราษฎร์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๗ นางสาว บงัอร ยาธงชัย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๘ นางสาว ณัฐภทัร พิลาจันทร์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๘๙ นาย พานุ มาลัย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๐ นางสาว ชลิตนนัท์ ศรีสุพรรณ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๑ นาย วัชรินทร์ จันทรัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๒ นาย สะอาด เนาว์พิมาย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๓ นางสาว วินา เชื้อค าฮด นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๔ นางสาว สุภาภรณ์ ประยงค์ข า สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๕ นางสาว จิรพัชร สิงหแ์ก้ว นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๖ นางสาว ธิดารัตน์ ชนทัศน์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๗ นางสาว ทัศนยี์ สินเทาว์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๘ นางสาว จิตรลดา ยางทุ่ง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๗๙๙ นาย อภสิิทธิ์ สมศรี ขอนแก่น เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๓๘๐๐ นาย จักรพงศ์ สรรพกิจ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๑ นางสาว สุภาวดี เศรษฐบตุร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๒ นางสาว ณหทัย บวมขุนทศ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๓ นางสาว บษุยมาศ สูงเทิง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๔ นางสาว กูซารีลา ต่วนจอหลง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๕ นาย ธีรวุฒิ โชคนาคะวโร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๖ นางสาว มัลลิกา ใจทน อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๗ นางสาว ชุติกาญจน์ ชาตะ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๘ นางสาว กมลรัตน์ ไชยสุนนั เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๘๐๙ นางสาว เกศราภรณ์ เดชสุด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๐ นางสาว ญาณี แวอาลี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๑ นางสาว บษุรัตน์ คงปาน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๒ นางสาว กรรณิการ์ ปอ้งม่วง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๓ นาย ราเชนทร สาราบรรณ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๔ นาย เอนก รุ่งเรือง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๕ นาย พลากร สีสัน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๖ นางสาว อทิตยา สมวงษา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๗ นางสาว อานตีา โส๊ะแห สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๘ นางสาว ณัฐภาวีร์ เขื่อนเมฆ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๑๙ นางสาว ฑิฆมัพร พันธุ์มุง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๐ นาย ไพโรจน์ สุกแดง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๑ นางสาว กันทิมา หมวกวรรณ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๒ นาง สูไฮลา กาเจ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๓ นาง จิราวรรณ ศรีสุพัฒน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๔ นางสาว ปานฤทัย ชมภอูุด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๕ นาย ทศพล แดงดงบงั ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๖ นางสาว ภรทิพย์ พิลาทา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๗ นาย อภชิาติ ตรีมิง่มิตร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๘ นางสาว วรีวรรณ ธนะวุฒิฐาปนนท์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๒๙ นาย สมชาย ชัยทองสวัสด์ิ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๐ นาย เทวา ขันติวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๑ นาง รัชนี พรหมศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๒ นาย สุรชัย ลือชัย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๓ นางสาว สุกัญญา คนดี สระแก้ว เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๓๘๓๔ นาย ชวนากร นามแสน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๕ นางสาว นภิารัตน์ ยางศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๖ นางสาว อัมพร เตียวรักษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๗ นางสาว พรเพ็ญ สังฆมะณี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๘ นาง ฑัชชา่นนัทร์ ปราบริปู นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๓๙ นาย นายนฏัฐพร พลเจริญ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๐ นางสาว ธัญญารัตน์ นงัตะลา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๑ นางสาว นยันา มาประจง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๒ นาย ภวูนยั ดีใจ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๓ นาง นนัทนา ธรรมสวัสด์ิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๔ นางสาว ภาวิณี นาคนาม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๕ นางสาว ชมัยพร ดอกพุฒ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๖ นางสาว ปราณี ฝ่ายเทศ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๗ นางสาว ชนดิา อัศวภมูิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๘ นางสาว นภิาพร สมอดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๔๙ นาย สุมิตร ขันติวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๐ นาง วรรณณา เหมือนรุ่ง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๑ นางสาว ปทัมพร อิ่มเอิบ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๒ นาย สารีมาน สะมะแอ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๓ นางสาว จิราวรรณ พัฒนกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๔ นางสาว ณัฐวดี ใจอดทน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๕ นางสาว บวัหลัน คงมัง่ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๖ นางสาว กฤษณา สารการ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๗ นางสาว วิชิดา พูนกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๘ นางสาว เยาวลักษณ์ ทองสด มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๕๙ นางสาว อุทุมพร พิลาวรรณ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๐ นางสาว ภคมน สินธุมา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๑ นางสาว อนรรฆรียา หนนุชู สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๒ นางสาว ลภสัรดา เจิมเมือง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๓ นางสาว ศิริวรรณ เขียวแดง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๔ นางสาว มัลลิกา พงษ์สิงหจ์ันทร์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๕ นาย อดิศักด์ิ มัน่สอน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๖ นางสาว วราณี นามแสน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๗ นางสาว นวลละออง พันสีเงิน มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๓๘๖๘ นาย มรุต เลิกนอก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๖๙ นาย จิรายุ แก้วค าแสน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๐ นางสาว พรพิมล ทับภเูดช ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๑ นาง สุธาสินี ก้อนนคร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๒ นางสาว จุฬารัตน์ แพเพ็ชร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๓ นางสาว ปธิตา กายจะโปะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๔ นางสาว จารุณี สีลา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๕ นาย มูฮ ามัดตามีซี เมาะมูลา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๖ นาย เศรษฐพงศ์ โพธิ์ชัย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๗ นางสาว จุฑาทิพ โมรีรัตน์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๘ นางสาว อาตียะห์ ตาเยะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๗๙ นางสาว ปยิธิดา หม้อทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๐ นางสาว วันทนา จันทร์เมือง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๑ นางสาว สุภตัรา ชูเชื้อ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๒ นางสาว เอื้องฟ้า เดชประกอบ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๓ นางสาว นนัทนา มาประจง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๔ นาย กันต์ธีร์ พันธุ์ล ายอง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๕ นาง ธัญลักษณ์ มูลศรี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๖ นางสาว ศิลาพันธ์ จันทร์สว่าง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๗ นางสาว ยุวรรณี จิตเกื้อกูล ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๘ นางสาว พิรุณรักษ์ พลหล้า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๘๙ นางสาว อรอุมา ข าเพชร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๐ นาย นกิร สุปนิ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๑ นางสาว วันทนยี์ แก้วทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๒ นางสาว อาภาพร นามพิลา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๓ นาย รังสิต ปนิใจ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๔ นาย กิตติศักด์ิ กองเงิน พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๕ นาย ธนฤกษ์ อักกะมานงั ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๖ นางสาว เสาวล่ักษณ์ ปาแว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๗ นางสาว สุภาภรณ์ พรมจันทร์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๘ นางสาว ปริชญาภรณ์ ด้วงบญุมา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๘๙๙ นาง สุรีรัตน์ ดีพยุง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๐ นาย ศราวุฒิ นอ้ยน้ าค า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๑ นางสาว สุทิสา คงเรือง ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๓๙๐๒ นางสาว อาฑิตยาภรณ์ โพธิเวชกุล อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๓ นางสาว ณัฐธยาน์ พิมโยธา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๔ นางสาว พัชรีภรณ์ หรพร้อม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๕ นาง สุพัตรา วุฑฒยากร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๖ นาง สาริณี ปนัธง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๗ นางสาว เบญจมาภรณ์ สีมา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๘ นางสาว วรนน สุขัง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๐๙ นางสาว ภานชุนารถ เจ๊ะเหง็ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๐ นางสาว วราภรณ์ วาระสิทธิ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๑ นางสาว ณัฐนชิ สมเงิน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๒ นางสาว กนกพร วิเชียรวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๓ นางสาว รุ่งอรุณ นาคจะโปะ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๔ นางสาว มัญชุสา เจริญเลิศ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๕ นาย รัฐกร อัณโน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๖ นางสาว ณัฐปภสัร์ ขอเหนีย่วกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๗ นางสาว ปนดัดา ปกิวงศ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๘ นางสาว อรุณรัตน์ นวลนอ้ย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๑๙ นางสาว รัตติยา เขตขยัน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๐ นางสาว ศิริวรรณ หอมขาว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๑ นางสาว ซูไลฮา หะยีหะซา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๒ นาย ภทัรดนยั พันธ์วงศ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๓ นาย นกุูล สีดาแก้ว มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๔ นาย สุทธิชัย ไชยเพชร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๕ นางสาว ฑิตินนัท์ พลทอน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๖ นางสาว สุพัตรา ขาวราศรี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๗ นางสาว สุจิตรา เลือดกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๘ นางสาว จิรนชุ วงษ์อารักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๒๙ นางสาว พรทิวา ประเสริฐ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๐ นางสาว ดาวนพาภรณ์ จิตรแสวง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๑ นาย กฤษณะ แท่งทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๒ นางสาว ทิพย์วรรณ ลางแขก เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๓ นางสาว อัญชลีพร จงศุภวิศาลกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๔ นางสาว ดวงฤทัย ทุมดี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๕ นางสาว กัญญาวัฒน์ ภาโสม เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๓๙๓๖ นางสาว กัลยา โสพันธ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๗ นาย สุทัศน์ จี่มุข นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๘ นาย วิทยา ยุงทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๓๙ นางสาว อุทัย ยี่สุย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๐ นางสาว เสาวรส พาติกะบตุร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๑ นาย อนพุงค์ ทองจันทร์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๒ นางสาว นฤมล แก้วขวัญ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๓ นางสาว ชุติมันต์ กล่ินกลาง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๔ นางสาว ฝาตีม๊ะ มัจฉา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๕ นางสาว ปยิวรรณ ดวงศรี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๖ นาย นรัินดร์ สุถาลา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๗ นาย นภดล แสงศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๘ นางสาว เกศกนก แสงสิทธิ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๔๙ นางสาว กนกวรรณ สังข์วิลัย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๐ นางสาว กุลธิดา ดวงศรี นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๑ นาย ธีระพงษ์ ศรีสร้อย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๒ นางสาว ณัฐภร เจริญชีวะกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๓ นาย พรชัย ไพศาล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๔ นางสาว ดวงกมล กล้าหาญ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๕ นางสาว รุ่งทิพย์ เลิศนทิัศน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๖ นางสาว ปยิฉัตร ดวงศรี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๗ นางสาว สุนษิา ผ่านชมภู นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๘ นางสาว ภริูกานต์ สองสี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๕๙ นางสาว จิราภรณ์ ประสารรัมย์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๐ นาย วินยั ดวงมาลา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๑ นางสาว เฉลิมพร มาวัง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๒ นางสาว อังคณาลักษณ์ เครือฟู ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธนาภรณ์ แก้วจีน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๔ นางสาว เปยีทิพย์ วังสอน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๕ นางสาว พรรณผกา สืบเทพ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๖ นาย ธนาวุฒิ มีดี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๗ นางสาว อัญชลี สาระณา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๘ นางสาว ดวงพร พลพรมราช นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๖๙ นางสาว อลีนา  ใยภา ศรีสะเกษ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๓๙๗๐ นางสาว วิรัลพัชร เล้าอร่ามวัฒนา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๑ นางสาว บศุราภรณ์ สว่างชาติ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๒ นาง สุภาพร รจนาสม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๓ นางสาว อุทัยรัตน์ สุดทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๔ นางสาว จันทร์จิรา ปะนะทัง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๕ นาง หยาดฟ้า แก้วกระจ่าง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๖ นาย อรรถพล อรรถโกวิท ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๗ นางสาว สุภลักษณ์ ปญัจมาตย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๘ นางสาว วริญญา ศรีเกษ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๗๙ นางสาว อุษณีษ์รัตน์ รัชอินทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๐ นางสาว พูลทรัพย์ ไชยวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๑ นาย กอบชัย จ าวัน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๒ นางสาว ณัฐกานต์ จันทร์เปีย้ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๓ นางสาว สุดารัตน์ บตุรโคตร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๔ นางสาว วิจิตรา ปล้องบรรจง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๕ นางสาว วัลลภา พงษาเทศ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๖ นาย ภรีดล งามใจ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๗ นางสาว อรณิกา ชัยเสนี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๘ นาย พงศักด์ิ เกลือสีโท กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๘๙ นางสาว ทิพวรรณ ภนูาฤทธิ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๐ นางสาว เฉลิมพร สุธรรมราช ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๑ นาย จักรพันธ์ บญุผ่อง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๒ นางสาว วัชรี ศิริพงษ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๓ นาย ถิระธรรม์ เชาว์โชติ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๔ นาย กิตติคุณ วงศ์อนนัต์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๕ นางสาว ศิริญญา ผงอินทร์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๖ นางสาว ประวีณ์นชุ บญุพันธ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๗ นาย อับดุลรอฮีม ซาและ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๘ นางสาว เกศรินทร รุ่งรังสี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๓๙๙๙ นางสาว วรารัตน์ นฤเบศไกรสีห์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๐ นางสาว อัจจิมา ปทัมารัง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๑ นางสาว วิภาวดี ปญัญาทิพย์วารี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๒ นาย สุพิชชา ปาละสาร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๓ นางสาว สิริพร ซ้อนบญุ ชัยภมูิ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๐๐๔ นาง นภิาพร พันธุวร อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๕ นาย ชีวินทร์ ชุมแสง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๖ นางสาว พรสวรรค์ จันทะคาม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๗ นาย ธีรพงศ์ ลาวัณย์วัฒนกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๘ นางสาว เบญจรัตน์ มูลชมภู กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๐๙ นางสาว กชกร พิรักษา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๐ นาย นายรังสิต พระพิมพ์ใส นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๑ นางสาว ปฏญิญา หนรูาช พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๒ นางสาว รัชนพีร เถื่อนตินกง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๓ นางสาว สุธิพร มังยะสุ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๔ นาย วาทิต เสนสาร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๕ นาย นติายูสศุบกี มุสตาฟา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๖ นางสาว อรทัย กฤชไพริน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๗ นางสาว สุภาณี พลประเสริฐ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๘ นางสาว นาตนภิา ชนะเกตุ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๑๙ นางสาว อภสิรา บญุกล่ิน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๐ นาง วาสนา ปทุมวัลย์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๑ นาง นภสัสร พิทังกร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๒ นางสาว พรรณธิดา สุนทรธรรม ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๓ นางสาว สุพิน จันทร์ธิมาน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๔ นางสาว จิราภรณ์ เหลืองสินศิริ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๕ นางสาว พัชรวลัย คิดประเสริฐ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๖ นางสาว กัณฐภรณ์ ชนะพล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๗ นางสาว สุดารัตน์ จันทร์สุวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๘ นางสาว กนกพร ดารารัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๒๙ นางสาว กัญจ์ณณัฏฐ์ เผ่าผม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๐ นาย ปฏกิรณ์ บวัจูม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๑ นางสาว รวิสุดา เศษสันต์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๒ นางสาว วรัทยา นาคพนม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๓ นาย สัมพันธุ์ พิจารณาธรรม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๔ นาย ประจักษ์ เทพสุริย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๕ นางสาว ลลิดา วงค์เครือศร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๖ นางสาว ภทัรภร กล่ินกระบี่ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๗ นางสาว จิลลภทัร์ คงสบาย บรีุรัมย์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๐๓๘ นางสาว วิภาวรรณ วงษ์มณี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๓๙ นางสาว สุธาสินี อิ่มทรัพย์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๐ นางสาว นางสาวกมลวรรณ ปรกติดวง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๑ นางสาว ปณิฉัตร แก้วแกมทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๒ นางสาว ธนพร แก่นจันทร์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๓ นางสาว กฤษณา ชวาเขต พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๔ นาย เมธี เมืองใจ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๕ นางสาว อาภาพร กวางรัตน์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๖ นาย กฤษดากร ตาค า ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๗ นาย ทัศนยั ต๊ะเขื่อนแก้ว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๘ นาย จีรวัฒน์ ไมยะปนั อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๔๙ นาย พิสุทธิ์ บญุเย็น ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๐ นางสาว รสสิรินทร์ นวลปาน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๑ นางสาว นรินรัตน์ รัตนศักด์ิชัยชาญ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๒ นาง ชัชฎาภรณ์ จงสุข สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๓ นางสาว ณัฐญาพร ดอกจันทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๔ นางสาว รัตนาภรณ์ จารุกิตต์ิธีรกุล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๕ นาย พีระชาติ อูปแก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๖ นางสาว พันธ์วิรา จันทะไข่สร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๗ นาย สมชาย พิมพ์สารี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๘ นางสาว สุธีธิดารัตน์ ชอบชื่น เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๐๕๙ นางสาว อ าภาวรรณ์ ร่าหมาน สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๐ นางสาว จีรภา อินทรจ าปา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๑ นางสาว จันทนา นรภาร กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๒ นางสาว พิกุลทอง สุขขา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๓ นางสาว เสาวรส ม่วงลายทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๔ นางสาว รุจิกรณ์ นนัทยานนท์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๕ นางสาว หนึง่ฤทัย โชติชนนิทร์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๖ นางสาว ศศิรินทร์ สุขจีน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๗ นางสาว พวงประภา ต้นศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๘ นาง ศุภพิชญ์ บญุญานอ้ย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๖๙ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ส าลี แก้วมาตย์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๐ นาย สมพร สิมมา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๑ นางสาว พัชรา อ่อนเบา กาญจนบรีุ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๔๐๗๒ นางสาว สุกัญญา ตาลสมรส อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๓ นาย กนต์ธร มีมาตร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๔ นางสาว อนงค์คาร บญุมาก ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๕ นาย ช านาญ หงษ์สุวรรณ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๖ นาง สุกัญญา เมืองมูล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๗ นาย ชนะการณ์ แก้วเกิด สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๘ นางสาว ชนญัชิดา พุ่มพฤกษา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๗๙ นาย สานซีู อาแว ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๐ นางสาว รัตนติ์ยา ศรีสว่าง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๑ นางสาว วรวีร์ ชูแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๒ นางสาว นฤทัย ใจเปีย้ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๓ นางสาว ปาหนนั กล้าประจัน ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๔ นาง วรนชุ เกษมสุข สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๕ นางสาว สนธิ์ทลี มาตแก้ว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๖ นาย วัลลภ ชูรักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๗ นางสาว ภทัราภรณ์ สุภาษิ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๘ นางสาว ผกาวรรณ วรรณวงษ์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๘๙ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รัตนากร วงศ์ค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๐ นางสาว พิมพา แก้วผัด อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๑ นางสาว วรรณวิษา โพธิ์ชัยรัตน์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๒ นางสาว ศิรินภา จิ่งนะก่า แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๓ นางสาว นฤมล อรกุล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๔ นาย สายชล แร่ดี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๕ นางสาว ทิพวรรณ พวงศิลป์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๖ นาย สุรัตน์ รอดขันเมือง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๗ นางสาว วรรณิภา สีดาค า นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๘ นาย ปรเมศร์ อินต๊ะนอน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๐๙๙ นาย ณวัฒชัย คันทาเงิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๐ นางสาว ฐิติมา สีลุน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๑ นาง อภริดี พันธ์ด้วง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๒ นาง เมษา ศรีสมนาง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๓ นางสาว ปยิเนตร จันทนสุ์คนธ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๔ นางสาว กันทิมา คงชุ่มชื่น อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๕ นางสาว วรรณิภา แฝงกระโทก นครราชสีมา เขต ๒



- ๔๑๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๖ นางสาว ศิรินภา สุดใจ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๗ นางสาว นนัท์นลิน เทพคง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๘ นางสาว ธัญภทัร์ ศรพรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๑๐๙ นางสาว สุภาลักษณ์ พิลาออน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๐ นาย ธีรวุฒิ  รุจิราณับกุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๑ นางสาว จีรนนัท์ ชฎารัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๒ นางสาว ศตาชา พลจันทึก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๓ นาง อรุณรัตน์ ค ามัน่ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๔ นาย ศักด์ิดา ส าโรง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๕ นางสาว นติยา ปราบมนตรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๖ นางสาว อัจฉรา ลักขษร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๗ นาย นนัทพล สิงมิง่ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๘ นาย นพดล จิตท้วม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๑๙ นางสาว จารุวรรณ เพชรไวกูณฐ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๐ นาย อวยชัย กองวงษา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๑ นาย วรวุฒิ บตุรศาสตร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๒ นางสาว ศิวิกร วิชัยวงค์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๓ นางสาว สมเพียร บานชื่น ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๔ นางสาว ดลณพรรษ สุยานะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๕ นางสาว สุรางค์ สมดอก สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๖ นางสาว อุษา บญุมาปดั ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๗ นางสาว ทิญากร อุทัยฉาย สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๘ นาย อภนินัท์ ขันทะสีมา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๒๙ นาย มูฮ าหมัดฟาริด หะมะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๐ นาย ศุภสวัสด์ิ ดรพิลา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๑ นาย นติิ แถวไธสง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๒ นางสาว จิราภรณ์ พงษ์ยศ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๓ นางสาว รัตนาภรณ์ พิลาศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๔ นางสาว ราตรี คมสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๕ นางสาว เกศราภรณ์ เวระนะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๖ นางสาว ยุวลี สารมโน เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๗ นาย ศิกวัฒน์ โคตะมะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๘ นางสาว จันทิรา ปญัญาทรง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๓๙ นางสาว ณัชชา วิวัฒนเ์สรีกุล ตรัง เขต ๒



- ๔๑๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๐ นาย จ าเริญ ศรีหนองโปร่ง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๑ นางสาว ยุภาพร โม้เมือง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๒ นางสาว อนกุูล ภศูรี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๓ นางสาว ฮามีดะห์ เจะเย็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๔ นางสาว รชยา เอื้อเฟื้อ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๕ นางสาว ภาวินี ปริงทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๖ นางสาว มณีรัตน์ อิ่มปรีชาวงค์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๗ นาง ศิริพร จันต๊ะใจ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๘ นางสาว นฤทัย แช่มขุนทด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๔๙ นางสาว นฐัพร ไชยจันลา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๐ นาย สิทธฺชัย ชมภชูนะภยั พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๑ นางสาว ศิริพัฒน์ เจริญศิริ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๒ นาย วราวุฒิ เกษมสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๓ นางสาว นภาพร สุภาษิ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๔ นางสาว พรพิมล อินทร์สุข สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๕ นางสาว นภิาภทัร ต้ังจิตต์ธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๖ นางสาว วรัญญา โพธิ์สีมา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๗ นางสาว อรวรรณ ชมโลก พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๘ นางสาว วัลย์ศิริ ไทยแท้ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๑๕๙ นางสาว วิพาภรณ์ ปญัญา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๐ นางสาว ปทัมาภรณ์ เฮงสมบรูณ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๑ นางสาว กัญญาภคัร บญุสิม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๒ นางสาว พ.พิรพัทร   อิ่มสีสด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๓ นางสาว นจุิรา ศรีอรุณ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๔ นางสาว วิไลพร ภเูล่ียมค า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๕ นาย วิทยา แคว้นคอนฉิม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๖ นางสาว พรทิพย์ หา้วหาญ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๗ นางสาว จุฑามาศ นอ้ยเต็ม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๘ นาย ภมูิพัฒน์ พุฒกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๑๖๙ นางสาว จัสมิน แข็งฉลาด บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๐ นางสาว มาลัยรัตน์ ราชบตุร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๑ นางสาว ปารัชญ์ ชุมเสน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๒ นางสาว พนดิา ธนบรีุ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๓ นาย อภชิาติ ชาติสิริทรัพย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑



- ๔๑๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๔ นาง นางสาวิตรี ชาช านาญ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๕ นางสาว อุไรวรรณ แสนสามก๋อง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๖ นางสาว พรรณนภิา พลซ่ือ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๗ นางสาว อัญชลี วงค์พาน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๘ นาย ภรภทัร ดาราพัฒนภคั กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๗๙ นางสาว ชญานศิ หมืน่ดวง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๐ นาง ณิชนนัทน์ แก้วโท เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๑ นาย ประเสริฐศักด์ิ เจริญวุฒิพงศ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๒ นาย วิวัฒน์ วิริยะกิจ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๓ นาย สถิตย์ ศรีโท นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๔ นาย สมโชค ละอองโชค สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๕ นางสาว วาสนา ผาลารัก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๖ นางสาว รัตนากร พลสมัคร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๗ นางสาว เบญญาภา วงค์สิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๘ นางสาว ศุภลักษณ์ เพชรสุก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๘๙ นางสาว ธนพร ส าแดงภยั บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๐ นางสาว รัตนาพร พลสมัคร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๑ นาย พูลสวัสด์ิ แสงรุ่ง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๒ นางสาว ศิริวรรณ์ อินธิแสง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๓ นาง ดุจดาว สอนสารี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๔ นางสาว ปวณี เขียวจันทร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๕ นางสาว มนสัชนก หวังพิทักษ์วงศ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๖ นางสาว นนัทวัน ขยันสะการ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๗ นางสาว กรวิภา ปญัญาดี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๘ นางสาว รัตนช์นก นวลแขว่ง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๑๙๙ นางสาว สุพรรณิตา เชิดฉาย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๐ นางสาว นสัธญา เดชพละ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๑ นางสาว ดิศญา ศิวะนนัต์วงษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๒ นางสาว เมทนี อมรดลใจ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๓ นาง ชนดิาภา ก้องเสียง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๔ นาง ทิพย์วิไล ยี่สารพัฒน์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๕ นางสาว จริยา ชูสุวรรณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๖ นางสาว ธีรนนัท์ แก้วศรีรัง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๗ นางสาว กาญจนา เขียวหวาน ปราจีนบรีุ เขต ๒



- ๔๑๙/๗๔๙ -
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๕๕๑๐๐๑๔๒๐๘ นางสาว นางสาววัลลภา โพธา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๐๙ นาง อทิติยา  ธงสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๐ นาย วัชระ เพียสา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๑ นางสาว แสงจันทร์ เจ๊กนอก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๒ นางสาว อุเบกขา ดวงแก้ว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๓ นางสาว พรพรรณ ขันโคกกรวด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๔ นางสาว ณัฐหทัย ธัญรดีนนัทยศ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๕ นางสาว ปรียาภา ฆอ้งเล็ก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๖ นางสาว ศิริพร อ๊อดดี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๗ นางสาว กาญจนาวดี มะลาหอม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๘ นางสาว ภคมาส พรหมทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๑๙ นางสาว สุวิมล เวระนะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๐ นาย สุรเชษฐ์  ไชยพร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๑ นาย สุรศักด์ิ วิจิตรปญัญา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๒ นางสาว วิลัยภรณ์ แก้วพาปราบ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๓ นางสาว จุฑารัตน์ ทิพย์สอน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๔ นางสาว อารีรัตน์ จับใจ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๕ นาง สุภทัรษร ธิรินทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๖ นางสาว รัตนา สายดวง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๗ ว่าท่ี ร.ต. เกียรติพงศ์ กูลดี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๘ นางสาว อภญิญา ช่วยส าเร็จ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๒๙ นางสาว ศรินภทัร ขันธะจ านงค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๐ นาย นพคุณ ภโูคกยาง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๑ นาย เจนยุทธ ยางหงษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๒ นางสาว กิตติยา ชูช่วย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๓ นางสาว นริศรา ชื่นตา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๔ นาง กฤชภร แพงสุดใจ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๕ นางสาว ธิดารัตน ์ นามโคตร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๖ นาย ธนสัชา สาระไชย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๗ นางสาว จุฑามาศ ทองดีเขียว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๘ นางสาว พฤกษา ภมุรินทร์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๒๓๙ นางสาว วิลาพร อินศวร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๐ นาย สรายุทธ์ บรรจง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๑ นางสาว มยุรินทร์ พลทนะ หนองบวัล าภ ูเขต ๒



- ๔๒๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๒ นางสาว ศิรินภา บตุรทา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๓ นาง วรรธิกา บญุยืน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๔ นาย ปยิพงษ์ ขุ่ยค า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๕ นางสาว ชุติมน แปงค าเรือง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๖ นางสาว รัตติยา เลิศศรี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๗ นาง อนญัญา ศรีลาวงษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๘ นางสาว จันทรา จันทร์ส าราญ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๔๙ นางสาว จิตลัดดา วินทะไชย กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๐ นาย อาทิตย์ เมืองสนธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๑ นางสาว วาสนา วงค์ดี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๒ นางสาว อณัญญา มาอยู่ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๓ นางสาว ดวงใจ อาจแก้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๔ นางสาว มัทนา บวัศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๕ นางสาว ภณัฑิรา มณีวรรณ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๖ นาง กฤษณาพร วอกลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๗ นางสาว ดาริกา เสมาทอง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๘ นาย อิสรพงษ์ แพนแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๕๙ นางสาว สุภาพร สิทธิสาร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๐ นางสาว ภคัฐ์พิชา โภคะสมบรูณ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๑ นางสาว สารีพ๊ะ สาและ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๒ นางสาว เดือนทิพย์ โสภา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๓ นางสาว คริษฐา คล้ายแพร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๔ นาย ปฏมิากร ดวงชัย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๕ นางสาว ชนญัชิดา พินโย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๖ นางสาว ศิริกัญญา พิมทา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๗ นางสาว ฤทัย เมทา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๘ นางสาว อินทิรา อุนาพรหม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๖๙ นางสาว พจมาน ค าบญุมี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๐ นางสาว ชวัลลักษณ์ สุนน้ าเที่ยง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๑ นางสาว สุกัญญา เชิดฉาย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๒ นางสาว คันธรส ศรีสุวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๓ นางสาว สุนสิา วังตา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๔ นางสาว ทัศนยี์ รินทระ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๕ นางสาว พัชรา อุปตา เชียงราย เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๖ นาง สมใจ ธรารักษ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๗ นาย อาทิตย์ มิตรสุวรรณ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๘ นางสาว นภิาพรรณ โสรัสสะ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๗๙ นาง วิไลวรรณ วงชารี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๐ นาง อนงค์ มีทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๑ นางสาว ศะลิษา เจริญเกียรติ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๒ นาย วรรษพล ขันตี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๓ นางสาว พัสสิณี เลิศนภิกัร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๔ นางสาว วาทินี ศรีสุวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๕ นางสาว อาภา หงษ์ค ามี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๖ นางสาว อุไรวรรณ แก้วจันทะ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๗ นางสาว รัชฎาภรณ์ ผลฟัก พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๘ นาย วรกร พุทธางกูร นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๘๙ ว่าท่ี ร.ท. จิรศักด์ิ ฤทธิมาร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๐ นางสาว สุกัญญา พูลเสน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๑ นางสาว ดาระวรรณ ทองแบบ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๒ นาย กิตติศักด์ิ วงษ์ไทย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๓ นางสาว สุวิมล แทนจะโปะ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๔ นางสาว อามีเนาะ ตีเย๊าะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๕ นางสาว ปยินชุ นาโสก ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๖ นางสาว รัตนา ชุมพร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๗ นาง ละไม เชื้อหงษ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๘ นางสาว รูฮานา สีเดะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๒๙๙ นางสาว ต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๐ นางสาว นศิาชล งามแสง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๑ นางสาว อัปสรสุดา เกี้ยวเกิด นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๒ นาย สุพล กัญญาบญุ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๓ นาย สุปญัญา ช่างปนั ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๔ นางสาว นางสาวจีรนยั  หนิกลาง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๕ นางสาว ชาลินี หมะแม่ง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๖ นางสาว ชัญญา พันทวี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๗ นางสาว ศุภลักษณ์ อุทธศรี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๘ นางสาว อาภาภรณ์ อุตม์อ่าง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๐๙ นางสาว ขวัญเรือน ศรีมงคล นครราชสีมา เขต ๗
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๐ นาย ธวัชชัย กรอบสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๑ นาย พรชัย สมขาว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๒ นางสาว จินรัตน์ เกาะม่วงหมู่ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๓ นางสาว บษุบา สารโท ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๔ นางสาว สัตตบงกช  ยานะปลูก ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๕ นางสาว เหมือนฝัน จ้อยอารีย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๖ นางสาว อรอนงค์ เรืองคร้ิง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๗ นาย นพพล มนตรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๘ นางสาว ภณิดา หาญบาง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๑๙ นางสาว เยาวภา พูนบญุราศรี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๐ นาง นางนภสัวรรณ นลิโฉม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๑ นางสาว ธนชัพร พูลเขียว ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๒ นางสาว เบญจพร จันทร์ทองใบ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๓ นาย สุรเดช ชมชื่นดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๔ นางสาว รัชนก กาวีย์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๕ นางสาว ขนษิฐา โมรินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๖ นางสาว สิริมณี เปา่ปา่ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๗ นางสาว ปยิะนชุ นาคแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๘ นางสาว เมทืนี ก าลังทวี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๒๙ นางสาว ปรีดา สีลาดเลา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๐ นาย อภสิิทธิ์ ภคูรองตา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๑ นางสาว ผุสรัตน์ ชุมสิงห์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๒ นางสาว รัตติกาล ไฝนนัตา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๓ นาง รัตนากร วงษ์วัน สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๔ นางสาว นงเยาว์ อินตา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๕ นางสาว ยุภารัตน์ ฝ่ายสีลา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๖ นางสาว ชุติวรรณ แก่นนาค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๗ นาย อิสมาแอ สาและ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๘ นางสาว วรัญญา อุดมพูนสิน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๓๙ นางสาว นนัทวรรณ เสือทอง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๐ นาง นติยา เยื้องกลาง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๑ นางสาว ปาริชาติ ชัยพอ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๒ นางสาว รติวัลย์ เนาวพันธ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๓ นางสาว เบญญทิพย์ หอมประเสริฐ หนองคาย เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๔ นางสาว จุฑาทิพย์ เรืองประโคน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๕ นางสาว วัชรี วัชระดิลก นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๖ นางสาว สุมิตรา จิตตะระ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๗ นางสาว นงเยาว์ เสมอ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๘ นาย ชัยวัฒน์ เทพแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๔๙ นางสาว ประกายดาว ปญัโญใหญ่ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๐ นาง อารีพร ศรีสุวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๑ นางสาว ทัดดาว เทียมเพ็ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๒ นางสาว นศิานาถ สายแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๓ นางสาว สร้อยทอง สุขกล้า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๔ นางสาว สุวดี เหมือนศรีชัย เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๕ นางสาว อาภรณ์ เดชบรัุมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๖ นาย อลงกรณ์ ถาวร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๗ นางสาว ทิพย์วรรณ บญุมาก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๘ นางสาว จีรนนัท์ ภรูาศรี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๕๙ นาย สมศักด์ิ ขาวงาม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๐ ว่าท่ีร้อยตรี ชัดชลอ พวงแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๑ นางสาว กวิสรา จันมุณี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๒ นางสาว ธันยพร นวลแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๓ นางสาว กรวิภทัร เติมทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๔ นางสาว อัญธิกา เหล็กสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๕ นาย ชัยสิทธิ์ จันดี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๖ นางสาว พูลศิล ชุมทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๗ นางสาว รุ่งทิพย์ อนวุรรณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๘ นางสาว อรุณี ปิน่ทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๖๙ นาย ประวิทย์ ทองอ่อน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๐ นางสาว ผกากรอง วันศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๑ นางสาว วิภาสา สิทธิสมาน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๒ นางสาว นนิภา โพธิกุดไสย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๓ นางสาว ชุติมา โพธิบณัฑิต เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๔ นางสาว มูรนี อาลี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๕ นางสาว ณัชชา ดวงเที่ยง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๖ นางสาว โรสลีนา สาเร๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๗ นางสาว อรอุมา ยักกะพันธ์ สงขลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๔๓๗๘ นางสาว อุมาพร จงสกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๗๙ นางสาว สุภาพร พรมกาวี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๐ นางสาว เกศดาว ผลเหม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๑ นาย ปยิพงค์ เหมนะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๒ นางสาว ทิยารัตน ์ จงแสง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๓ นาง อัจฉราภรณ์ ทองมี กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๔ นางสาว ยุวธิดา เชาระก า บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๕ นางสาว ณัฐพร  สุขละม้าย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๖ นางสาว เสาวลักษณ์ เพียกขุนทด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๗ นาย คามิน คงฤทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๘ นางสาว ปยินชุ โยชนะ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๘๙ นางสาว พิมพ์ลภสั วงษ์ท้าว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๐ นางสาว จารุณี ฝ่ายทอง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๑ นางสาว จณิสตา ทิพย์อักษร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๒ นางสาว เรณุกา จาอาบาล ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๓ นางสาว นรีูยะห์ ซา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๔ นางสาว ทัศนยี์ สมอแข็ง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๕ นางสาว วันนสิา ทับอาสา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๖ นางสาว โสภา กันทาเหล็ก สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๗ นางสาว รัชนวีรรณ สุบนิดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๘ นางสาว ศศิพิมล พิริยะพงศ์พิสิฐ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๓๙๙ นางสาว จุฑามาส ศรีแสง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๐ นางสาว อพิรดี อุ่นเมตตาอารี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๑ นางสาว ฟีอ๊ะ รามัญเศษ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๒ นาย อิสมาแอ นเิซ็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๓ นางสาว อภญิญา สีอ่อน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๔ นาง ณภสันนัท์ กันหาจิตร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๕ นางสาว ระเบยีบ อุปสัสา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๖ นางสาว สุริยงค์ ชาวงษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๗ นางสาว วาสนา อุ่นบญุตัน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๘ นางสาว กนกวรรณ ไชยหล่อ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๐๙ นางสาว วิวัฒนาลัย พงษ์จงมิตร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๐ นาง ณัฏฐกมล นามวิชัย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๑ ว่าท่ีร้อยตรี ไพริน พันธุ ก าแพงเพชร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๔๑๒ นางสาว ศิริพร ทุมจันทร์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๓ นางสาว ปาริฉัตร ตาลมูล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๔ นางสาว ซูนาย๊ะ ยูบง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๕ นาย ภคัพล ภาคภมูิพงศ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๖ นาย สหสัชัย ธีระพิทยาพงศ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๗ นางสาว อักษรา วรจักร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๘ นางสาว ร าพึง พิงผักแว่น นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๑๙ นางสาว สุภารัตน์ ศรีวิรัตน์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๐ นางสาว ดารุณี เรืองร่ืน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๑ นางสาว จินดาวรรณ นกัการรอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๒ นางสาว พิภทัศญา โล้กูลประกิจ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๓ นางสาว สุวัฒนา คงศิริ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๔ นางสาว นฤมล นอ้ยบาง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๕ นางสาว มัยสูรี จิงดารา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๖ นางสาว วัสรินทร์ พันธุนติย์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๗ นางสาว ธีราพร ใจกอบกู้ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๘ นาย เกียรติคุณ ลิไทสง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๒๙ นางสาว นนัท์นภสั ศรีสวัสด์ิ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๐ นางสาว ศิศิรยา นพข า ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๑ นาย ไชยวัศ ชนะราวี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๒ นางสาว สุพรรณี สุปนินะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๓ นางสาว ปาริชาติ ไมสัน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๔ นางสาว ลัดดาวรรณ ล่ืนกลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๕ นางสาว ยูรีดา แซะนงุ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๖ นาง ปนดัดา บ ารุงเทียน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๗ นาย วิทยา หาญแท้ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๘ นาย เฉลิมพล อุดมศรี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๓๙ นางสาว ประภาพร ประมูลการ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๐ นาย ณัฏฐวุฒิ ชยันโต อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๑ นางสาว ลลิตา กรมจรรยา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๒ นางสาว แพรอาภา นภารมย์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๓ นางสาว ทัศพร นามวิชัย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๔ นาง นาถยา เรืองเนตร นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๕ นาง สมปอง เอกจักรแก้ว อุดรธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๔๔๖ นางสาว วารุณี แซ่ต้ัน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๗ นางสาว ภริตพร ชีพช านาญ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๘ นางสาว วีณาภรณ์ พรมพิทักษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๔๙ นาย อิทธิพล พงษ์บณัฑิตนกุุล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๐ นางสาว สุพิชฌาย์ เลียงวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๑ นางสาว ศิวพร กาแดง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๒ นางสาว ฑิภาวรรณ สุทธิประภา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๓ นางสาว ขวัญชนก รักศรี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๔ นางสาว ศรัญญา นลิทิตย์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๕ นางสาว รอบยี๊ะ นนัแน่ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๖ นางสาว กาญจนา ผ่องแผ้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๗ นางสาว เก้าวรรธยา สุนทร เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๘ นาย จารักษ์ พันที กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๔๕๙ นางสาว อัจฉราพรรณ พันธ์หล่า นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๐ นางสาว วิไลวรรณ เศิกศิริ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๑ นางสาว วิลาวัลย์ แสนค า นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๒ นางสาว แจ๋ว บญุทานนัท์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๓ นางสาว วันเพ็ญ เหลืองอร่าม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๔ นาย นครินทร์ งวดชัย อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๕ นางสาว รจนา นนัต๊ะภมูิ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๖ นางสาว ศิรินภา พรหมพฤกษ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๗ นาง พรรณทิพา สีหาโคตร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๘ นางสาว นจุรีภรณ์ กาวัลย์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๖๙ นาย มอฮามะรุสดี สะแมดัม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๐ นาย ณัฐพงษ์ จันทร์ยอด เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๑ นางสาว กมลวรรณ ผ่องกาย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๒ นางสาว ณฐภสั สิงหเ์งิน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๓ นาย ภาณุพงศ์ แก้วมี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๔ นาง ศรัยฉัตร โพธิราช ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๕ นาง ธัญญลักษณ์ มงคลชัยวรรณ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๖ นางสาว สุณิสา บญุชิต อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๗ นางสาว วรัญญา บญุเรือน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๘ นางสาว นงนชุ ยมดิษฐ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๔๗๙ นางสาว สิริวิมล ศรีมันตะ ลพบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๔๘๐ นางสาว ฌัชนนัท์ ดวงเที่ยง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๑ นางสาว ปยิรัตน์ ภกูิ่งนา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๒ นางสาว ชลกนก มงคลวรผล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๓ นางสาว สุกัญญา เทพเพชร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๔ นางสาว ทิวานนัท์ เพ็งทิพย์นาง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๕ นางสาว นราภทัร กอบก า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๖ นางสาว จารุวรรณ เวียงภกัดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๗ นางสาว พนดิา ชัยเนตร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๘ นางสาว พิชญา ขุนทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๘๙ นาย ศุภกร มีหมู่ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๐ นางสาว มณธิรา ฉิมแว่น พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๑ นาย วิทวัส หรัญรัตน์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๒ นางสาว สุณิสา ภลีู ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๓ นาย สุขสันต์ิ เอกจักรแก้ว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๔ นางสาว รสริน โพธิ์ทอง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๕ นางสาว อรนภา ตุ่มอ่อน ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๖ นางสาว ฌานกิา ภลูะมูล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๗ นาย วิรัตน์ ชัยฤทธิ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๘ นางสาว สุดาพร ศรีวีพัฒน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๔๙๙ นางสาว กัญญมล ทันบญุ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๐ นางสาว วีรนชุ ประสมจันทร์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๑ นางสาว วารินทร์รัตน์ คงนาคคชฤทธิ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๒ นางสาว ผุสณี อ่ าสุวรรณ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๓ นางสาว ปวีณา กลางบน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๔ นางสาว วิยะดา สิมคุณขะ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๕ นางสาว อ าพร วงปญัญา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๖ นาย ดิฐพงษ์ อันทราศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๗ นางสาว เกศสุดา กันแก้ว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๘ นาย ไพทูลย์ สุขหนา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๐๙ นางสาว พรศิรินทร์  ชูโฉม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๐ นางสาว โสภา วงค์ใหญ่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๑ นาย นฤรงค์ กันรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๒ นางสาว อรุณรัตน์ รองเมือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๓ นางสาว สุภาวดี สิงหใ์ส เชียงใหม่ เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๔๕๑๔ นางสาว อุไรวรรณ สายจันทร์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๕ นาย หาญพงศ์ โมรา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๖ นางสาว นฐวรรณ จงปตันา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๗ นางสาว สุรีรัตน์ ศรีใส พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๘ นางสาว ณัฎฐินี อิ่มแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๕๑๙ นางสาว ปพิชญาภรณ์ ปดัศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๐ นางสาว ตวงรัก จักรเจริญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๑ นาย ณัฐจักร เหล็กทะเล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๒ นางสาว ไมตรีจิต สอนสุภาพ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๓ นางสาว วรางคณา ภทัรศรีดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๔ นาง ชลิตดา แยบภายค า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๕ นางสาว วริศรา อนวุัน ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๖ นาย อ านาจ นนัตะสิน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๗ นาย ภานเุดช เยี่ยมมโน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๘ นาย บณัฑิตย์ ค าพงษ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๒๙ นางสาว ธนวรรณ อุปนนัท์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๐ นางสาว จีรยา หาดทะวายการ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๑ นางสาว รัตนา ศรีแสง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๒ นางสาว นนัทวดี กินนาธรรม เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๓ นางสาว ธารารัตน์ ค าชัย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๔ นางสาว จันทร์เพ็ญ สิงหว์งษา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๕ นางสาว มณีรัตน์ ใจทิพย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๖ นาง ณัฐกานต์ เพิ่มบญุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๗ นางสาว วัลยรีย์ พรทิตยกุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๘ นางสาว สุธีรา ภสูมนกึ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๕๓๙ นางสาว นนัตพร พิมทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๐ นางสาว จาริยา เจริญฤทธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๑ นางสาว กมลทิพย์ จันทร์แก้ว ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๒ นาย ตาลเด่ียว แอแดง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๓ นาย สุริยพงษ์ ต าปาน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๔ นางสาว อ้อนฤทัย ไกรษร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๕ นาย สุชา นลิชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๖ นาย ทรงกรช นพทัน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๗ นางสาว พิมพ์รภสั ประสีระเตสัง บรีุรัมย์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๕๔๘ นาย ประพฤติ เที่ยงทางธรรม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๔๙ นางสาว บญุลือ ชมพิกุล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๐ นางสาว ศรีประภา พรมจันทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๑ นางสาว ศุภนสัต์ิ นามด้วง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๒ นาง ณัฐกานต์ เพชรที่วัง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๓ นาย สมชัย บตุรคง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๔ นางสาว กนกพรรณ พูลเพิ่ม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๕ นาย กณวรรธน์ คงบญุแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๖ นางสาว อันธิกา อาทร สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๗ นางสาว เบญจรัตน์ พรมมาปยุ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๘ นาย อินทนนท์ เรืองใสส่อง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๕๙ นางสาว วชิราภรณ์ ดอนเส อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๐ นางสาว ศิริเกศ บญุแผน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๑ นางสาว สุภาวิดา ใจแสน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๒ นางสาว นิม่นวล ลาภทวี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๓ นางสาว จุรีย์พร โสภาจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๔ นางสาว วราพรณ์ สิงหใ์ส เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๕ นางสาว อัญชลี ไหมทอง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๖ นางสาว เทวิกา ช่วยนกุูล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๗ นาย ศุภชัย ทิ้งแหล๊ะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๘ นางสาว ศศิกานต์ ธงภกัด์ิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๖๙ นางสาว มณฑนยี์ สอนสุภาพ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๐ นางสาว ชมภู ราชวังเมือง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๑ นางสาว สรัญญา บญุคงชน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๒ นางสาว จันทร์จิรา ฉายพุดซา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๓ นางสาว อาอีซะห์ เจะยิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๔ นาย เมธานนท์ มีช านะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๕ นางสาว พุทธาวดี สมกูล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๖ นางสาว ปรีดาวัลย์ บญุเนตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๗ นางสาว พีรญา พลายมี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๘ นาย ศุภณัฐ เดชวิถี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๕๗๙ นางสาว สุณิสา กรมจรรยา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๐ นางสาว อรนลิน เกษศิริ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๑ นางสาว สมฤดี สมนกึ นครราชสีมา เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๔๕๘๒ นาย ปรเมศวร์ รัตนประดิษฐ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๓ นางสาว สุรัสวดี ชัชวาลุรัตน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๔ นางสาว ขนษิฐา แสนดี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๕ นางสาว บษุรา สนเจริญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๖ นางสาว วิไล นามด้วง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๗ นาย บวรศักด์ิ ชุตินทราศรี กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๘ นาง ธิดารัตน์ นลิทะสิงห์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๕๘๙ นาง มัชฌิมาภรณ์ ไชยพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๐ นางสาว ชนศิา นนัทจักร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๑ นางสาว อภญิานนท์ วงศ์ใหญ่ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๒ นางสาว วิชญาภา เทศเอม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๓ นางสาว วิภารัตน์ โสวรรณะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๔ นางสาว อรวรรณ กล้วยทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๕ นาย ฉัตรมงคล อาวรกูล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๖ นาย ภคัรพล แสงเงิน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๗ นาย ณัฐพล เหลาชัย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๘ นาย ศุภชัย ลาภทวี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๕๙๙ นางสาว ศศิธร ตุ่นทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๐ นาย นเรศ ขนมหดั เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๑ นางสาว อติศา ศรีพลนอก กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๒ นางสาว สุวิมล เนือ้ไม้ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๓ นาย ปรัชญา สังข์อินทร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๔ นาง จุฑามาส ศรีสุข นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๕ นางสาว มลฤดี จันทะรัง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๖ นางสาว เสาวลักษณ์ ทองพราว บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๗ นางสาว วรรณยุดา  ขุนเพชร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๘ นางสาว โสรยา พยัฆวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๐๙ นางสาว เสาวลักษณ์ นะหู นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๐ นาย ณรงค์ชัย ผาตินาวินวงศ์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๑ นางสาว นงลักษณ์  เจ๊ะแฮ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๒ นางสาว อนติา ศรีรัตนะ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๓ นางสาว กาญจนา สาริบตุร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๔ นางสาว อรัญญานี จันฉวาง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๕ นางสาว ปณุณ์ลภสั ค าอินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๔๖๑๖ นาย ถิรวิช เพชระกระจ่าง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๗ นางสาว ชลนภิา เพชรสุด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๘ นางสาว ภทัรวรรณ มากโภคา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๑๙ นางสาว ปทัมาภรณ์ แข็งแรง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๐ นาย ขันติ เถายา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๑ นาย บญุชู ซาเสน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๒ นาย ฮัซมาน อิสสภาพ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๓ นางสาว ปภาวรินท์ กิจวัฒนาวิวัฒน์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๔ นาง ชลฑิชา วงศ์วิเศษ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๕ นาย สัณฐิติ อินต๊ะวิกูล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๖ นาย มนติย์ โสเก่าข่า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๗ นางสาว อาภาพร ศรีตระการ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๘ นางสาว สุณัฐชยา มหาวัน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๒๙ นางสาว อ าภา นมิมานพิภกัด์ิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๐ นางสาว สิริพักตร์ เกื้อกูล เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๑ นางสาว บหูลัน ภวภตูานนท์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๒ นาย ภราดร บา่งวิรุฬหรั์กษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๓ นางสาว นนัทรรศพร พิมพ์พงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๔ นางสาว สุธารัตน์ จันทร์ด า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๕ นางสาว สิริอร มะลิทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๖ นางสาว สุภรัตน์ จรรยา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๗ นางสาว พิชชาพร กันทะยวง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๘ นางสาว ศุภรัตน์ อยู่สุข เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๖๓๙ นาย ดิเรก แก้วบรรจักร์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๐ ว่าท่ีร.ต.หญิง ธัญญารัตน์ ยาใจ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๑ นางสาว วิชญ์สุดา ภษูณะวิวัฒน์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๒ นางสาว ชลิดา ชื่นชม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๓ นางสาว ศศิธร พิมพ์ดา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๔ นางสาว วรางคณา เดชขันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๕ นางสาว ทศพร จันทร์ศรี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๖ นาย อโณทัย เกิดเขานอ้ย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๗ นางสาว กัลปร์ดี เกตุแก่น พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๘ นางสาว วินติา เกตุแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๔๙ นางสาว สุภาพร พรมทา สุรินทร์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๖๕๐ นาย ไกรวิทย์ ขวัญเมือง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๑ นางสาว สุพัตรา แสนวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๒ นาย พุทธิพงศ์ ไศลบาท กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๓ นางสาว หสัยา โตพุ่ม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๔ นางสาว อภญิญา แดนกาไสย์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๕ นาง สมนกึ เขตแดน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๖ นางสาว แววตา จันทวงค์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๗ นางสาว อรวรรณ สุทธิแพทย์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๘ นาง ลักษณาวรีย์ ภมุรินทร์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๕๙ นางสาว ปริณดา เข็มทอง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๐ นางสาว พิมพ์พิชชา กล่ินทองหลาง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๑ นางสาว พิชญา พิมพ์โคตร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๒ นางสาว รัตนา เศรษฐสุข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๓ นางสาว บญุธิดา บญุสืบวงษ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๔ นางสาว นริมล รัตนพันธ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๕ นางสาว กนกวรรณ ปญัญา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๖ นางสาว วรรณประภา ชูศรี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๗ นางสาว ภรณ์ทิพย์ นาแถมเพชร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๘ นางสาว สุภาวดี จ าปี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๖๙ นางสาว สุชาดา มณีรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๐ นางสาว วิราวัณย์ โพธิ์งาม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๑ นางสาว วราภรณ์ หอมเนยีม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๒ นางสาว มลฤดี สารมาศ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๓ นางสาว ฐิตินนัท์ บญุประเสริฐ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๔ นางสาว ปยิะมาศ แก้วอ่อนใส สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๕ นางสาว ปสุตา พรหมชาติ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๖ นาย ธนเดช หมูว่ินจิกุล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๗ นางสาว ณัฐสราทิพย์ มงคลศรี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๘ นาง  ธนสวรรณ    ถาบตุร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๖๗๙ นาย พิสิทธิ์ เชียงรอด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๐ นาย พงค์ ช่วยรักษา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๑ นางสาว ศิริญญากรณ์ สุขพิพัฒน์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๒ นางสาว สุปญิาวรรณ หมายปาน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๓ นาย อุดม ทวีความสุข แม่ฮ่องสอน เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๖๘๔ นางสาว อรุชา คู้เจริญ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๕ นางสาว ภทัรธิดา คงหาญ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๖ นางสาว ธนานติย์ เจริญสุข อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๗ นาย พงศ์ศักด์ิ สังข์ท้วม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๘ นางสาว วนดิา กลายสุข อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๘๙ นางสาว ภาวลี สังข์โพธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๐ นางสาว ชลลิกาญจน์ สุขโข เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๑ นาย ชินณพัฒน์ ปณุยธรศักด์ิ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๒ นางสาว กชพรรณ นนท์แก้ว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๓ นางสาว ยุวมาลย์ สัตย์ชาพงษ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๔ นางสาว ณิชาพร เฮิงมล ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๕ นาง ลัดดาวรรณ มงคลเคหา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๖ นางสาว วรรณิภา เดชขันธ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๗ นาย พรพรหม ปานหนู นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๘ นางสาว นางสาววรรณภา นวลเกตุ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๖๙๙ นาย ศุภฤกษ์ ตาต๊ะค า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๐ นางสาว พรธิยา สิริสรรค์บญัชา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๑ นางสาว มณีรัตน์ รักษาพล นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๒ นางสาว ศรัลทิพย์ โชติรัตนมณี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๓ นางสาว หนึง่ฤทัย ด าเนนิ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๔ นางสาว แสงเดือน กล่ินประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๕ นางสาว ธนาภรณ์ ทองโต ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๖ นางสาว ศศิธร ค าไล้ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๗ นาย ปยิะ พิกุลทอง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๘ นาย ชาญวิทย์ ชาญชรา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๗๐๙ นาย ธนาพงษ์ รักษานวล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๐ นางสาว ยุวภรณ์ เกตุแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๑ นางสาว ดุษฎพีร แหวนวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๒ นาย ธนากร มาตรา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๓ นางสาว วราพร ธนทรัพย์โยธิน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๔ นางสาว ลัดดาวัลย์ มณีรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๕ นางสาว อรุณี เปล้ืองทุกข์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๖ นาย ธีวินท์ อุนจะน า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๗ นางสาว กรรณิการ์ แหวเมือง ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๗๑๘ นาง ณปภชั อุนจะน า ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๑๙ นางสาว ปวีณา ยาวะโนภาส ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๐ นางสาว สายใจ เกษม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๑ นางสาว พรหมภสัสร ปญุญบาล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๒ นางสาว จิรพัตรา วิชาเรือง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๓ นางสาว พัชรินทร์ เมืองแก้ว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๔ นาง ปรีดาภรณ์ อ่อนเกตพล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๕ นาย อฏวี กฤษสุวรรณ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๖ นาย กัมปนาท คัชมาตย์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๗ นางสาว สุนติา ควรกล้า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๘ นางสาว ปทัมาภรณ์ จันทวงค์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๒๙ นางสาว อัจฉราภรณ์ สังข์โพธิ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๐ นางสาว ดารณี ดิเรกศิลป์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๑ นางสาว เหมวดี วิฑูรย์พันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๒ นางสาว ประไพ มีกล่ินหอม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๓ นาง วนดิา จีนประชา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๔ นางสาว พันทิพา วงษ์บตุร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๕ นางสาว วายุกานต์ สมโคตร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๖ นางสาว รุ่งฤทัย จันทรถาวร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๗ นางสาว ฐาปนี ค าจัตุรัส ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๘ นางสาว สุพินญา ศรีดารักษ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๓๙ นางสาว ชฎาภรณ์ วัฒนบตุร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๐ นางสาว สุพัตรา เพลิงบตุร แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๑ นางสาว กนกรัตน์ มัตราช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๒ นางสาว ริญญารัตน ์ โชติพัชรอนนัต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๓ นางสาว ปวีณา แสวงทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๔ นาย วิทวัฒน์ วิจารย์วงษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๕ จ่าสิบโท เดชณรงค์ ไหลเลิศลักษณา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๖ นางสาว จิรนนัท์ รักษา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๗ นาย เกริกฤทธิ์ สิทธิจันทร์เสน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๘ นาย เจตพล จันทร์กระจ่าง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๔๙ นางสาว วาสนา ศรีระบาย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๐ นางสาว รุ่งนภา ภริมย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๑ นาย กิตติศักด์ิ อารีรอบ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๗๕๒ นางสาว เพ็ญนภา จันทร์สุวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๓ นางสาว ธนศิา ด าศรี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๔ นางสาว สุกัลยา ล่องลอย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๕ นาย กิตติพงษ์             กฤษณะภษูิต                    ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๖ นางสาว ณัฐวิภา สุดแท้ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๗ นางสาว อัมรา นนัท์โภคินวงษ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๘ นางสาว ฐิตาภา รัตนบรรดาล นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๕๙ นางสาว สุกนต์ธี เอื้อทวีสัมพันธ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๐ นางสาว วาสนา ค าสาเลา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๑ นางสาว ประภสัสร วันเฟื่องฟู นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๒ นางสาว เอื้องผา โรจนบ์ญุถึง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๓ นางสาว อารีวรรณ จันทร์ไพจิตร กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๔ นางสาว กาญจนา ทุนจิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๕ นางสาว นรัชชิมา สักลอ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๖ นางสาว พีรญา เข็มทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๗ นางสาว ปราศรัย ภชูุม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๘ นางสาว สุชาดา เพียซ้าย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๖๙ นางสาว ทัศนยี์ ไร่วิชัย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๐ นาย ธนสาร หลอมประโคน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๑ นาย ระพีพันธ์ สุขพงษ์ไทย ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๒ นาง เมธิกา หมืน่จิตร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๓ นางสาว เนติมา สกุลวิโรจน์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๔ นาย ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๕ นางสาว สุเบญญา เฟื่องฟุ้ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๖ นาย ณัฐวุฒิ ยอดศิริ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๗ นาย ปรวีร์ จันทรชิต ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๘ นาย ปรีชา ศรีหนองโปร่ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๗๙ นาย วิลาศ แก้วระดี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๐ นางสาว ส ารวม ทิพย์อักษร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๑ นาง อรทัย ใจกล้า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๒ นาย ปฐมพงษ์ สุภาจันทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๓ นาย รัมย์ สมเพ็ชร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๔ นางสาว นจุรี ชินรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๕ นางสาว ณัฐธิดา ปนัทะอิน นา่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๗๘๖ นาง ฉัตรสุดา ชัยเรียบ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๗ นางสาว สุภสัสรา อุปศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๘ นาย ไกรสรณ์ ผูกพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๗๘๙ นาย ณัฐพงศ์ ศรีจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๐ นางสาว สุไวบะ๊ มาราสา สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๑ นางสาว จีรารัตน์ ราชวิเชียร ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๒ นางสาว วิไลลักษณ์ ช่วยเรือง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๓ นางสาว ส.อ.ภกัจิต ดวงอาสงค์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๔ นางสาว ชัชญาภา สารผล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๕ นางสาว สุทัศนี เหลาเกตุ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๖ นาง กรภทัร์  ชาญช่าง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๗ นางสาว นาวินี แวนาแว นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๘ นาย พุฒชาติ เขนย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๗๙๙ นางสาว ญาณิกา ทองค า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๐ นาย พฤกษชาติ กองพันธ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๑ นางสาว มนญัยา ทรงเจริญ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๒ นางสาว นติยา เขียวแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๓ นาง มาณริกา กล้าหาญ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๔ นางสาว จิราพร จอมธรรม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๕ นางสาว กฤติรดา กีรตินนทการ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๖ นาง นนัทิกานต์ ทองทาย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๗ นางสาว จิราภรณ์ หงษ์สิบหก แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๘ นางสาว จินฐัฎา เรียนปงิวัง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๐๙ นางสาว จิราภรณ์ สุพร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๐ นางสาว รุ่งราตรี แสนเสนา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๑ นางสาว วิไลภรณ์ แก้วนชุ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๒ นางสาว ศิริจันทรกานต์ วงละคร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๓ นางสาว จิรปรียา ศิลา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๔ นาง นิม่อนงค์ สุขก าเนดิ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๕ นาย สุวิจักขณ์ หวังวนวัฒน์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๖ นางสาว นนัท์นภสั เกษยาว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๗ นาง สุทธาสิน ี ฑีฆายุ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๘ นางสาว ชาลิษา ชิดโคกสูง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๑๙ นางสาว ชาลินี ลามค า สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๘๒๐ นาย สุรศักด์ิ คันธชาติ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๑ นาง วณิชชา ไหทองธิคะบตุร อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๒ นาย สุรชัย ธรรมประเสริฐ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๓ นางสาว ศศิมล หอมชื่นจิตร กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๔ นาย วัทธิกร นาถประนลิ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๕ นางสาว ไพศาล เครือมาศ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๖ นางสาว กฤษณา นนัทวงศ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๗ นางสาว สุพิชา ศรีวรกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๘ นาย พิเชฐ  ภทูวี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๒๙ นางสาว จิราพร ตุ้ยกาศ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๐ นางสาว ฮูดา บอืแน ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๑ นางสาว ชิตชบา ชื่นใจ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๒ นางสาว ลักษณา สุดวงรัตน์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๓ นางสาว อารีรัตน์ อ่อนทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๔ นาย ศิวาวุฒิ ประเสริฐสุข อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๕ นาง เพชรแก้ว ปิน่เงิน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๖ นางสาว นจุพร บญุปดั ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๗ นาย ปณุยพงศ์ อุทาธร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๘ นางสาว ดวงจันทร์ มุลิลา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๓๙ นาย อธิปตัย์ สายสุด อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๐ นางสาว วิไลรัตน์ เชิงหอม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๑ นาย สมบรูณ์ คงเมืองค า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๒ นางสาว เยาวรัตน์ ค ามะลา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๓ นาย ณัฐพงษ์ แหวนหล่อ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๔ นางสาว ปนดัดา ชูจิตต์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๕ นางสาว วิมลรัตน ์  ดีดวงพันธ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๖ นางสาว ธิญาดา ใจสวัสด์ิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๗ นางสาว จันทร์พิมพ์ แก้วสีเขียว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๘ นาง ธนญัญา ราตรีสุข นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๔๘๔๙ นางสาว นนัทวรรณ พรมจันทร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๐ นางสาว เนตรนภา ศรีหนองโปร่ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๑ นางสาว ธิติยา พรมจันทึก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๒ นางสาว สุนนัทา งามทรง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๓ นาย วรเชษฐ์ สุริยะหนอ่ค าชัย เชียงใหม่ เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๔๘๕๔ นางสาว นวิาต์พร เขาทอง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๕ นางสาว ชญาภา ลือค างาม สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๖ นางสาว นติยา ปล่ังกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๗ นาย อภชิาติ จิตต์ธรรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๘ นางสาว อรพิน ปาส าลี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๕๙ นางสาว รัตนา ทองรอด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๐ นางสาว ศุภรพรรณ บญุอนนัต์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๑ นางสาว สุลาวัลย์ กันตา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๒ นางสาว ลภสัรดา ค ารินทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๓ นาง กัลยกร ปิน่ทอง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๔ นางสาว ทิพวรรณ ธรรมสิทธิ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๕ นาง ดาราวรรณ สาครินทร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๖ นาย ธีรพงศ์ รัตนถาวร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๗ นางสาว นางสาวฉัตรแก้ว เอมใจ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๘ นางสาว ชาติญา ธวัชอุดมธาดา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๖๙ นางสาว นศิากร จันทนา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๐ นางสาว กรรณิการ์ อัครินทร์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๑ นาง เมธาพร ทองสีด า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๒ นางสาว ณัฐชาภรณ์ ปนิตา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๓ นางสาว นติยา คงเอียด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๔ นางสาว อารยา ปญัญา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๕ นางสาว พรพิมล พิรุณโสภา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๖ นางสาว เดือนเพ็ญ ญาณประสพ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๗ นางสาว ทัศนยี์ สวัสดี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๘ นางสาว อรยา ถิตย์กุล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๗๙ นางสาว อุไรพร พฤกกาเหลา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๐ นางสาว ยุพา พิมพ์ไลย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๑ นาย สุทิน พรมปาวงศ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๒ นางสาว กนกวรรณ ค าประเสริฐ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๓ นางสาว เขมกร วงค์ตุ้ย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๔ นางสาว สุพันธ์นดิา นาคอินทร์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๕ นางสาว สุกัญญา ทองประมูล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๖ นาย ณรงค์ฤทธิ์ กาลจักร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๗ นาย อนสุรณ์ สนธิคุณ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๘๘๘ นางสาว กมลรัตน์ โชติกวิรัตน์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๘๙ นางสาว ชุติพร ฟูปงิ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๐ นางสาว ศิริภาวรรล ชาญจิตร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๑ นางสาว วิชชุดา ชัยนพิพันธุ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๒ นางสาว สุภาภรณ์ จ าปานาค อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๓ นางสาว กุสุมาลย์ ศรีกุล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๔ นาย เอกธวัช ชาสงวน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๕ นางสาว วิยะดา แก้วพุฒ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๖ นางสาว นนัทิดา แก้วดอก เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๗ นางสาว กนกกร นาคปลัด พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๘ นางสาว ชุลีพร อาจรบ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๘๙๙ นาง นลินี จันทร์เล่ือน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๐ นางสาว นาริน ไตรพรมมา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๑ นางสาว สุนศิา แกมเอี้ยม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๒ นางสาว ธิดารัตน์ หมิโสภา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๓ นางสาว นศุราภรณ์ สนธิสุข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๔ นาย กีรติ วิมลเศรษฐ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๕ นางสาว สุนษิา แก้วรัตนะ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๖ นางสาว หนึง่ฤทัย แซ่ส่อ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๗ นางสาว วาสนา กาแก้ว พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๘ นางสาว ศิริพร เนยีมปกุ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๐๙ นางสาว วนสิรา ฤทธิ์มหา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๐ นางสาว ชลธิชา พลไกรษร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๑ นาย อภชิน ฝ่ายรีย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๒ นาย ทนงศักด์ิ จ าเริญเจือ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๓ นางสาว โชติมา อิ่มอินทร์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๔ นางสาว ณัฐวรรณ ร้ิวกุล กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๕ นาง อรัญญา ปนิตาเสน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๖ นางสาว ชฎาพร ดวงปนัแก้ว สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๗ นางสาว ชณิดาภา เว้าสูงเนนิ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๘ นางสาว ศรอนงค์ เปดิโปร่ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๑๙ นางสาว อังสุมาลี ค าพิชัย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๐ นาย ณัฐญาดา ประครองเมือง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๑ นาย เอกลักษณ์ โปร่งจิตร สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๔๙๒๒ นางสาว อภญิญา เทพแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๓ นางสาว บณุฑริกา บณุกานนท์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๔ นางสาว วาสนา บญุประกอบ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๕ นางสาว พัทธวรรณ แก้วกัน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๖ นางสาว นติยา ทองขาว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๗ นาย อนสุรณ์ กรอนกลาง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๘ นางสาว จีราพร ปนัค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๒๙ นางสาว กรรณิกา เหล่ือมทองหลาง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๐ นางสาว อ าภา อุ้มบญุ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๑ นาย ชานนท์ อ าไพ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๒ ว่าท่ี ร.ต.หญิง พนดิา ยิ้มจู พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๓ นางสาว ถิรดา ประพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๔ นาย รณยุทธ ถิรรัตนมงคล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๕ นาย สุทธิพงษ์ ไทยธานี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๖ นาง นติยา กานต์วรัญญู ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๗ นางสาว อรนชุ คุ่ยมุข เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๘ นางสาว ชนนัพร รวมขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๙๓๙ นางสาว เครือวัลย์ สิมลา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๐ นางสาว ปยิะนนัท์ วงษ์ลา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๑ นางสาว นฤมล ภฆูงั สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๒ นางสาว พรพิรุณ เวียงแก้ว อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๓ นางสาว สาวิตรี พลอยงาม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๔ นาย สถิตย บญุสาร อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๕ นางสาว รุ่งทิวา วงค์ปอ้ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๖ นาย สกาว เรือนจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๗ นางสาว สิญาพันต์ ยาเที่ยง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๘ นางสาว สุดาญา มิง่พัชรการ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๔๙ นาย จตุภมูิ จิตต์ประเสริฐ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๐ นางสาว อนงค์นจิ พลรักษา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๑ นาย ธวัชชัย พุทธลา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๒ นางสาว รัตนพร แก้วกัญญา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๓ นางสาว พรนภทัร์ แก่นคง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๔ นาย กิตติภณ ปรางค์ศรีทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๕ นาย เกียรติศักด์ิ จีจอม เพชรบรูณ์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๔๙๕๖ นางสาว ปยินชุ จอดนอก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๗ นางสาว จิตภนินัท์ โชคอนนัต์ตระกูล นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๘ นาย ศรายุทธ จักรเงิน ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๕๙ นางสาว ปยิลักษณ์ เทพกล่ า พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๐ นางสาว บษุราพรรณ จันต๊ะคาด เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๑ นางสาว โชติภทัร เพียโคตร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๒ นางสาว อรัญญา เจริญตา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๓ นางสาว นางสาวสุภาพร ยากองโค อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๔ นางสาว จารุวรรณ ชัยวิเชียร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๕ นาง สุนพีร เรือนจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๖ นาย นายสุทธิพงษ์ โพธิ์ศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๗ นางสาว พรทิพา  อินดี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๘ นางสาว บปุผา บบุผาชาติ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๖๙ นางสาว พัชรินทร์ ทองเชื้อ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๐ นางสาว บษุบา สุภาพ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๑ นาง ลัดดา สารเรือน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๒ นางสาว อนฏิฐกา ศึกษาการ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๓ นางสาว ปราณี บวัดก อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๔ นาย พงศ์เดช แก้วสุจริต ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๕ นางสาว วราภรณ์ ทรัพย์ศฤงศิริ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๖ นางสาว ปยิะวรรณ ชายกล่ัน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๗ นางสาว กนกวรรณ เจียมใจ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๘ นางสาว ลลิตา เจียรศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๗๙ นาย ชัยวัฒน์ ขุมทอง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๐ นางสาว สุชีรา สุพลจิตต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๑ นาย ชนาธิป กุลวงศ์พิทักษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๒ นางสาว รัฐพร อุดมเพ็ญ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๓ นางสาว ปทัมา สุภา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๔ นาง วรุณยุภา ช านาญหมู่ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๕ นางสาว นฤพร อ่อนศรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๖ นาย ผดุงเกียรติ นลิปานะ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๗ นางสาว ขนษิฐา บ ารุงชัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๘ นาง วิลาวัลย์ เกตเจริญ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๘๙ นางสาว ภคัวลัญชญ์  คงมัน่ อุตรดิตถ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๔๙๙๐ นาย ณรรฐพล สมอุดม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๑ นางสาว อารีรัตน์ พันธุศิลป์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๒ นางสาว ประทุมพร นาริยะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๓ นางสาว มณีรัตน์ อ้วนมะโฮง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๔ นางสาว ผจงพร ด้วงสัตย์ธรรม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๕ นางสาว กมลวรรณ สุวรรณอิน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๖ นางสาว รัตนวรรณ ปโิข่ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๗ นางสาว ศิริญากรณ์ สุวรรณรมย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๘ นางสาว ณัฏวรรณ สกุลทอง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๔๙๙๙ นางสาว จันทิมา ขวดแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๐ นางสาว รุ่งอรุณ ครองใจบญุ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๑ นางสาว มาลัย ระวังเหตุ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๒ นางสาว รัชนู รัตนะรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๓ นาย นาวีศักด์ิ เอื้อทวีสัมพันธ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๔ นางสาว ณิชชา อิงสุธรรม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๕ นางสาว บงัอร สีทา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๖ นางสาว อนสุรา บริแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๗ นาง ธรรณก์วสา จันทพาโส สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๘ นางสาว ศรัณยา ภมูิพื้น เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๐๙ นางสาว อรนชุ สีหะวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๐ นางสาว สินนีาฎ มุณีรัตนากร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๑ นาย กิตติศักด์ิ ผลาไสย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๒ นางสาว ศุภกร ผูกพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๓ นาย ศรีหราช ขุนทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๔ นางสาว ภสัราวลัย แสงแปลง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๕ นางสาว ธิติกานต์ ระเบยีบ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๖ นางสาว จุฑารัตน์ ใจสะอาดซ่ือตรง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๗ นาย ธนวัฏ เคลือบพ่วง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๘ นาง นภิาพร ศรีวัฒนพงศ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๑๙ นาง ว๊ณา ช านสูิงเนนิ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๐ นางสาว สุพรรษา แก้วดอก เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๑ นางสาว รุจิรา บตุรดี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๒ นาย วรากร อณุมากุล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๓ นางสาว นนัทพร กุลชาติชัย บรีุรัมย์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๕๐๒๔ นางสาว เบญจมาศ สีโม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๕ นาย ยุทธชัย แสงชาติ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๖ นางสาว มรรคมาส ปราสาร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๗ นาย ธเนศ ฉัตรานฉุัตร หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๘ นางสาว ญาณี ดวงสิมมา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๒๙ นางสาว จุฑาภทัร์ เขม้นดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๐ นางสาว อรณิชา กาละพันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๑ นางสาว วิภารัตน์ เปาทัน ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๒ นาย โชคอนนัต์ ชูสกุล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๓ นางสาว อัจฉริยาพร บญุเฉลียว อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๔ นางสาว ชัชฎา ประคองทรัพย์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๕ นางสาว ทัศนยี์ กรสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๖ นาย อรรถพล ศรีสุข นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๗ นาย ปญิญา สุมังคะ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๘ นางสาว จุรีพร สงชู ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๓๙ นางสาว จรรยา งามเมืองตึง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๐ นาย นพินธ์ สิงหแ์ดง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๑ นางสาว รัชนี จิตมาตย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๒ นาย อนชุา อัศวภมูิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๓ นางสาว รพีพร ขัมภะกิจ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๔ นางสาว กาญจนจิ บวัเมือง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๕ นางสาว ณัฐธยาน์ ก่อแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๖ นาย กิติพงษ์ วงษาสันต์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๗ นางสาว วราภรณ์ ฆาระกูล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๘ นางสาว อนชุิดา แสนค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๔๙ นางสาว พัชรินทร์ พลายดัสถ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๐ นาย ธิระศักด์ิ อินทรสาร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๑ นาย ดุสิต ไกรกิจราษฎร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๒ นางสาว จงรักษ์ สาธิราช อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๓ นาย ประเดิมศักด์ิ ปตุิภมูิสวัสด์ิ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๔ นางสาว กนกกร ขาวอ่อน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๕ นาย กีรติ โทอึ้น อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๖ นาย วุฒิชัย ดาบวิกิจต์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๗ นาย ปารินทร์ พลประเสริฐ นครพนม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๐๕๘ นางสาว ฌิชาภทัร ขัตติวงค์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๕๙ นางสาว นริศรา เงินดี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๐ นางสาว ทิวานนท์ คนเพียร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๑ นางสาว นนัท์นภสั นาสวน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๒ นางสาว สุทธินี ประชุมเหล็ก อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๓ นาง วรัทย์ริษา ศิริเตชภทัร์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๔ นางสาว จันทรัศม์ เขื่อนแก้ว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๕ นางสาว สมพร ไชยพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๖ นางสาว ทัศนยี์ เหล่าบา้นค้อ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๗ นางสาว ซาวีล่า หมะเส็น ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๘ นางสาว สุภาณี ค าเสียง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๖๙ นางสาว สุมลทิพย์ อินทโชติ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๐ นางสาว นธิิมา ศิลาวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๑ นางสาว อรุณรัตน์ วงศ์ผาบตุร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๒ นาย สุพจน์ แสนแก้ว สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๓ นางสาว กรรณิการ์ มูลศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๔ นาย เจนณรงค์ ด าประภา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๕ นางสาว เสาวรัตน์ พุฒแย้ม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๖ นางสาว อุดมรัตน์ ทุมมา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๗ นางสาว วรินร าไพ แก้วรักษา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๘ นาย ต่วนสุไลมาน กูจิ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๗๙ นางสาว ตุแวนรีูซา สาและ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๐ นาง เทพวรรณ บญุภกัด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๑ นางสาว ศรินรัตน์ สุริยันต์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๒ นาย ภมูิสิทธิ์ วงศ์ทวีศักด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๓ นางสาว วารุกาญจน์ มีฉลาด ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๔ นางสาว สุภาพร รินสาร อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๕ นางสาว สายชล บญุค า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๖ นางสาว ศิราภรณ์ ธรรมสัจจกูล สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๗ นางสาว วิลาสินี กนษิฐานพุงศ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๘ นางสาว มาลา นามโคตร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๐๘๙ นางสาว นพรัตน์ ชื่นบาน ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๐ นางสาว นริสรา แดงอาจ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๑ นางสาว ชลธิชา ทรายหมอ เชียงราย เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๕๐๙๒ นางสาว เพ็ญแข บญุส่ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๓ นางสาว ภทัรานษิฐ์ คาดสนทิ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๔ นางสาว ธัญญารัตน์ แสงสนทิ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๕ นางสาว สุพร กุลวุฒิ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๖ นางสาว จารุณี  นุย้ขาว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๗ นาย เมทาย จันทร์เจริญ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๘ นางสาว พนมรุ้ง ลิมปวิงศ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๐๙๙ นางสาว นภาพร ถิ่นแก้ว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๐ นาย เทวฤทธิ์ จ าปี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๑ นางสาว ณิชานนัท์ ชิณสงคราม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๒ นาย ธีรานนท์ โพธะราช หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๓ นางสาว จิราพร โภคสวัสด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๔ นาย สมคิด การุณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๕ นาย โกวิท สายค า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๖ นาย เบญ็จพล จ าเนยีรพล ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๗ นางสาว รสสุคนธ์ บญุวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๘ นางสาว ศิริธร วินจิฉัย สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๐๙ นาง อรทัย ทองพ่วง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๐ นางสาว นงลักษณ์ โสระสิงห์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๑ นาย พรชัย จันทะคีรี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๒ นางสาว สุพรรณี ซ่อนกล่ิน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๓ นางสาว นางสาวสายรุ้ง มุกรักษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๔ นางสาว ภทัรธินนัท์ ชูช่วยสุวรรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๕ นางสาว สุภกิจ จันทนะชาติ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๖ นางสาว วัชรินทร์ ยวงโพธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๗ นางสาว นฐัสุรางค์ เล็กสุวงษ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๘ นางสาว ธณชยกร ดวงศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๑๙ นางสาว มณีรัตน์ อินสองใจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๐ นางสาว สุภาณี รักษาสุข อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๑ นางสาว ฐาปนี ฤกษ์ดี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๒ นางสาว วรลัญ บญุกัน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๓ นางสาว เบญจมาศ แต้มพุดซา นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๔ นางสาว ภคภทัร ทิมนอ้ย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๕ นาย ชุมพล อุตมะ ยโสธร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๑๒๖ นาย นพพงศ์ สุนทรแย้ม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๗ นางสาว ชัญญา วัฒนสุข นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๘ นางสาว กฤษฎาพร วงค์รัก สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๒๙ นาย จักรินทร์ มิง่ขวัญ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๐ นางสาว พรชิตา บญุยินดี กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๑ นาย อนพุงษ์ ชาค า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๒ นางสาว ปวิตรา เกษเงิน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๓ นางสาว ปยิะพร ไชยวัน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๔ นางสาว ชลธิชา ขันธ์สุวรรณ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๕ นางสาว พจนา เชื้อนอ้ย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๖ นางสาว ศิริลักษณ์ ภกัดีกุล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๗ นาย วุฒิศักด์ิ กรมทอง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๘ นางสาว มณฑิชา ขันเขตร์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๓๙ นาย ยิ่งยศ ทองศรีนอ้ย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๐ นางสาว ชลธิชา ชาติพุดซา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๑ นางสาว หทัยรัตน์ ทองสุวรรณ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๒ นาง ชลดา เหน็งาม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๓ นางสาว พรทิวา โนจากุล ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๔ นาย กันต์พสิษฐ์ เทียนเส็ง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๕ นางสาว วิรฉัตร กั๊กหนู กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๖ นางสาว พิมลพรรณ สมศรีแสง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๗ นางสาว อภญิญา ประสมศรี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๘ นางสาว จินตหรา เที่ยงทางธรรม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๔๙ นางสาว ธีรยา มานะศรีสุริยัน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๐ นางสาว ปรียาภรณ์ แสนศรี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๑ นางสาว เกษราภรณ์ ถินจ านงค์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๒ นาย ฐาปกรณ์ สาชิน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๓ นางสาว มณฑา อินทนนิ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๔ นางสาว เพ็ญนภา พรมลี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๕ นางสาว นลิรัตน์ นลิดับแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๖ นาย สมบติั เลนค ามี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๗ นาง กิตติภาพร หลีใจ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๘ นางสาว วรัทย์ริษา อัครภาณุภทัร์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๕๙ นางสาว ดารณี บวัทอง ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๑๖๐ นาย ธนวัต ศิลปสุข นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๑ นางสาว ฐานยิา ปสัสาค า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๒ นางสาว ทัศนยี์ กาสเส็น สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๓ นางสาว วารีย์ บวังาม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๔ นางสาว พิมพ์วัชระ ประกอบมี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๕ นาย ประหยัด ลครพล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๖ นางสาว นตินภิา เสนาฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๗ นางสาว อ าภา เหมกุล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๘ นางสาว ธิดารัตน์ แสงสนทิ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๖๙ นางสาว ทิพวัลย์ มังกรแก้ว ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๐ นางสาว ชุ่ติมา เสาร์เพชร นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๑ นางสาว ศรีสอางค์ เวสกุล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๒ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศิริพร ราชจันทึก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๓ นางสาว จารุณี อุทัย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๔ นางสาว ชลธิชา เทพเรณู นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๕ นางสาว ศิลินพร ผ่องใส ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๖ นางสาว ณัฐพร งามระยับ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๗ นาย สมพร ปริลา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๘ นางสาว วราภรณ์ เหลาแตว สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๗๙ ว่าท่ี ร.ต.หญิง รัตติยา กระบรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๐ นางสาว ชรินทร สิงหบ์ ารุง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๑ นางสาว ศิริวิมล สุนนัท์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๒ นางสาว ศศิธร พุ่มสกุล ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๓ นาย ปรัชญา อินทร์ตา จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๔ นางสาว นยิม สุปตัติ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๕ นางสาว ปภาวีร์พร สาธุชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๖ นางสาว อัญชลี ใจศิลป์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๗ นาง สิริลักษณ์ รักษาดี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๘ นางสาว ภริญา เกียรติบ ารุงขจร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๘๙ นางสาว ธนวันต์ อึ่งชื่น ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๐ นางสาว ธนชัชา เด่นโชคประกาย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๑ นางสาว ภทัรา เทียมชัยภมูิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๒ นางสาว รุจิรัตน์ นะรา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๓ นางสาว วนดิา ปลอดภยั ปราจีนบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๑๙๔ นางสาว กัลยา กิตติพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๕ นางสาว รัตนาภรณ์ นชุดารา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๖ นาง เกศนี ประภาสัย จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๗ นางสาว นเิมาะ นมิะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๘ นางสาว ภทัรศยา ปจิจ๊ะ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๑๙๙ นางสาว ชนติา มิง่ขวัญ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๐ นางสาว กรกนก ไสยจรัญ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๑ นางสาว รัชนี เข็มนาค เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๒ นางสาว นริมล มูลเมือง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๓ นางสาว ขวัญจิรา ประสมกล้า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๔ นาง ดวงฤดี ยอดชล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๕ นางสาว อมรรัตน์ เข็มปญัญา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๖ นาง นนัทิยา บ ารุงนอก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๗ นางสาว นฤมล บญุอุ้ม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๘ นางสาว กิตตยา สุขกันต์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๐๙ นางสาว สิริพร จันทราภริมย์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๐ นางสาว โรจนี สุวิทยศักด์ิ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๑ นางสาว มยุรา ยุวนานนท์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๒ นางสาว ภทัรศรี รักงาม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๓ นาย อนพุงศ์ เจริญผล อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๔ นางสาว สุภารัตน์ ตุ่นกอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๕ นางสาว วรรณาภรณ์ ผลรัตนไพบลูย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๖ นาย อัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๗ นาย ชูเกียรติ ไชยโคตร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๘ นางสาว พัชรินทร์ ศิริขันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๑๙ นางสาว นติยา เพ็ญศรี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๐ นางสาว วิกานดา พากเพียร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๑ นางสาว มุนซีเราะห์ แดแก ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๒ นางสาว โชติกา ศรีสุริยชัย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๓ นาย นวัช มาลีแก้ว บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๔ นางสาว กานต์นภสั ศศิวรรณพงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๕ นางสาว นงเยาว์ พลีสัตย์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๖ นางสาว วราภรณ์ คารมร่ืน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๗ นางสาว สาคร ใจรักษา เพชรบรูณ์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๕๒๒๘ นางสาว กุลธิดา เทียมหอม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๒๙ นาย เจตนพ์งศ์ สุวรรณา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๐ นางสาว คัทลียา ไพสีขาว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๑ นางสาว วรางคณา นริพาธ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๒ นาง ประนอม เรือนเหล็ก แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๓ นางสาว เบญจรัตน์ สิงหว์ร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๔ นางสาว นนัทนา ปลายชัยภมูิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๕ นางสาว ศมาพร แซ่โง้ว ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๖ นาง นติยา ลมกาหลง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๗ นางสาว นภาพร ศรีอุ่น ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๘ นางสาว วริศรา สมจิตร สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๓๙ นางสาว ปฏมิา ปทัมเกตุ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๐ นาง หนึง่ฤทัย สิทธิเสนา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๑ นางสาว ณัฐฐิญา สามารถ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๒ นาย เขมราช นวลแสง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๓ นาย ธรรมิก ปิน่ทองนอ้ย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๔ นางสาว วรัญญา โคตรชมภู หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๕ นางสาว จันทนา ศรีใส ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๖ นาง สุกัญญา   มัง่มี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๗ นางสาว เดือนเพ็ญ บลิไธสง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๘ นางสาว พรทิพา พูลทรัพย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๔๙ นางสาว กัลยา กาพล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๐ นาง นโิลบล รุมภกัดี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๑ นางสาว ธิดารัตน์ ศรีละมุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๒ นางสาว จริยาพร พวงมณี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๓ นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ปญัญา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๔ นาง สุพรรณี ชมภแูก้ว เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๕ นาย นรินทร์ ด าชู กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๖ นางสาว นววรรณ เเก้วหนู สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๗ นางสาว กัญญารัตน์ ไหมแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๘ นางสาว วนดิา บางยิ้ม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๕๙ นางสาว พรวิภา สุกาวิระ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๐ นางสาว สุภณิตา กุลครอง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๑ นาง เทพรัตน ์ ผลาฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๒๖๒ นางสาว จันทนา แก่นจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๓ นางสาว สิริรักษ์ ชูหา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๔ นาย ฐิติวัฒน์ ศรไชย อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๕ นางสาว อ าภาพร พนสัอนสุรณ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๖ นาย เสรี รานสีะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๗ นางสาว กันยารัตน์ ศรีประเสริฐ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๘ นางสาว โสภดิา โพธิ์บงึกาฬ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๖๙ นางสาว วิรัลพัชร์ พึ่งวงษ์ญาติ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๐ นางสาว สุพรรณี ชามนตรี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๑ นางสาว อรนชุ นาหว้ยล้อม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๒ นางสาว วรานชุ เทพจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๓ นาย วัชระ กันทะวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๔ นาย อภรัิกษ์ คงแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๕ นาย ไวย์กฤษณ์ ชาตะบตุร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๖ นางสาว ผ่องนภา ก่อทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๗ นางสาว ปาณลณัฐ สุดคุ้ม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๘ นางสาว ดวงนภา กุมภาพร เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๗๙ นางสาว สุพรรษา รัตนชุม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๐ นางสาว นงนชุ บตุรพรม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๑ นางสาว นางสาววลัยภรณ์ ดวงสุภา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๒ นางสาว วรัญญา เตจ๊ะสุภา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๓ นางสาว อัจฉรา พรมบรรทัด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๔ นาย นธิิศักด์ิ ศูนย์จันทร์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๕ นาง รุ่งนภา ธรรมคุณ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๖ นางสาว ขวัญดาว  แก้วก่อง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๗ นางสาว สุพัชรี สอนศรี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๘ นางสาว ดารุณี อุทธิยัง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๘๙ นาง จินตนา ทศไธสง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๐ นางสาว อุบลรัตน์ บญุชากรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๑ นางสาว ศรีไพร โสมเกษตรินทร์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๒ นาย อัครพงศ์ อินทร์มี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๓ นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๔ นาย ราชัน นามวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๕ นางสาว อทัยพร คงชู นครศรีธรรมราช เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๕๒๙๖ นาย วรายุทธ ดีมี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๗ นางสาว ลักษณาวดี โสภาพ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๘ นาย ธนพงษ์ สุวรรณ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๒๙๙ นางสาว กฤษณา ขันต๊ะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๐ นางสาว สุภา นาเล้ียง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๑ นางสาว อภสิรา คลองมดคัน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๒ นางสาว จรินทร์ทิพย์ อินตะพันธ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๓ นางสาว ณัฐพร ค าแก่นแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๔ นาย กิตติภพ ใจกล้า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๕ นางสาว กานดา พิกุลศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๖ นาง สุวคนธ์ ซอกรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๗ นางสาว วัชราภรณ์ พิลา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๘ นางสาว อภษิฎา อรัญพูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๐๙ นางสาว โรสนานี บนิสาแล๊ะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๐ สิบเอก สุนทร ศรีสุนทร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๑ นางสาว ชลิดา ไชยทองศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๒ นางสาว อุษณีย์ บญุดาราช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๓ นางสาว สุชาดา แก้วบญุพะเนา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๔ นาย แวฮาเล็ม บาโระสะนอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๕ นางสาว กฤษณา นชุมี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๖ นางสาว บษุดี นะคะจัด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๗ นาง เกษร มาละศรี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๘ นางสาว อัญชลี บดุดี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๓๑๙ นางสาว อมรภณัฑ์ หงษ์สิบหก พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๐ นางสาว นติยา สาดี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๑ นางสาว กนกกานต์ ช่างหลอม กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๒ นางสาว รัตนาภรณ์ ภผูา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๓ นางสาว ดรุณี ท่าดี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๔ นางสาว อาลิตา สุทธิศักด์ิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๕ นางสาว กมลา จันทร์สว่าง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๖ นางสาว สุกัญญา เคณาอุประ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๗ นางสาว น้ าทิพย์ แสงเดือน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๘ นางสาว ฐิติมา บญุเนตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๒๙ นางสาว นชุนาฏ ทองฤทธิ์ ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๓๓๐ นางสาว เสาวนยี์ พิมพ์ต่อ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๑ นางสาว ทับทิม ค าภกัดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๒ นาง วิภา พรมเปยีง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๓ นางสาว กัลยา คันธี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๔ นาง นนัท์นภสั ถาวรกุล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๕ นางสาว ทัศนยี์ ด าริห์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๖ นางสาว พัทธนนัท์ มุงบญุ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๗ นาย อัครินทร์ นกิรพันธ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๘ นางสาว สุวิมล ขันทะบตุร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๓๙ นาง วราภรณ์ เขียวศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๐ นางสาว ชฎายุนนัท์ สุขกันต์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๑ นางสาว ชลธิชา บวัเผ่ือน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๒ นาย สุรศักด์ิ ไชยวัง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๓ นางสาว ลภสัรดา ศิริโสม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๔ นางสาว อักษรารัณย์ จ านงค์ศิลป์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๕ นาง นฤมล จิตระวัง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๖ นางสาว เพ็ญประภา สวัสดิพงษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๗ นาย เกชา ยิ่งยืน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๘ นางสาว อมรพรรณ ในชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๔๙ นางสาว อารีรัตน์ ชัยสัตรา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๐ นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีลูกวัฒน์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๑ นางสาว ลลิตา ดอนกลาง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๒ นางสาว ทองทิพย์ พรมบตุร สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๓ นางสาว วิยดา ผางทอง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๔ นางสาว สุญาวรรณ์ ชาญประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๕ นางสาว สถิตยาพร เพียงเกษ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๖ นางสาว ศิริรัตน์ หลวงสนาม นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๗ นางสาว พันทิพา ฉันทกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๘ นางสาว ชนดิา กันหาญาติ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๕๙ นาย สิทธิกร ยะค าแจ้ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๐ นางสาว กาญจนา อุทัศน์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๑ นางสาว อรุณรัตน์ ใจวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๒ นาง สุพรรณี พวงเกาะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๓ นางสาว อุษา สุนเจิม ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๕๓๖๔ นางสาว อารีรัตน์ จงดี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๕ นางสาว ดวงจิตร์ ทองนาคะ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๖ นางสาว ชนญัชิดา พูนสินโภคทรัพย์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๗ นาย เมธี มะโนกิจ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๘ นาย เด่นชัย ปา่ล่ันทม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๖๙ นาย วันชัย สงโสม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๐ นาย ณิชคุณ บณุรังศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๑ นางสาว อุทัยวรรณ โปะ๊เล็ก มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๒ นางสาว วรรณภา นามแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๓ นางสาว ประภาพร เตมีย์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๔ นางสาว วาสนา วงษ์ค าด้วง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๕ นางสาว กฤษฎาภรณ์ ยนยุบล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๖ นาง ราตรี แคนสี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๗ นางสาว กัญภร ละมัยเกศ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๘ นางสาว จิตรเกษม หตัถาภรณ์สกุล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๗๙ นาย นพดล ปดัตาสงคราม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๐ นาย วุฒิศักด์ิ โคตรพัฒน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๑ นางสาว หสุณา ตามาต ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๒ นางสาว วรรณวิภา จูเภา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๓ นาย ณัฐกุล ไชยอิ่นค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๔ นาง พิชญาภา สัตย์ซ่ือ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๕ นางสาว ณิฃาภทัร จันทร สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๖ นางสาว ปยิธิดา เจริญโชติกร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๗ นางสาว ภาณุวรรณ กาฬศิริ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๘ นาง วราพร แก้วเปีย้ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๘๙ นางสาว นฐัธิดาพร กุฏนิ้ า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๐ นาง นภิาพร รันนนั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๑ นางสาว วิมลดา บญุเรือง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๒ นาย ณัฐพงศ์ รู้รอบ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๓ นางสาว ธันยาภรณ์ นภิริมย์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๔ นางสาว วรรณณิศา พระมนเทียน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๕ นางสาว วรัณชรี ค าศรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๖ นางสาว ชไมพร ไชยะ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๗ นาย จันทร์ทอง กัณเรศ เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๓๙๘ นางสาว ไอริณ อุ่นค า อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๓๙๙ นาย จารุวัฒน์ สังขฤทธิ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๐ นาง กมลรัตน์ เหมมูล นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๑ นาย จิรายุทธ์ ทรัพย์สมบติั สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๒ นาย ปฏพิัทธิ์ พรหมศรี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๓ นางสาว จรรยา เซ่ียงอึ๋ง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๔ นางสาว เบญญทิพย์ หงษ์ทอง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๕ นางสาว เพ็ญนภา ออมแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๖ นางสาว อัญชลีพร พรรณา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๗ นางสาว อินทิรา ตรีเวช กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๘ นาย เนติวรรณ ดวงศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๐๙ นางสาว รัฐพร หมัน่แสวง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๐ นาย สุขเสิน ค าอ่าง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๑ นางสาว สมร ประสมศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๒ นางสาว สุดารัตน์ ทองจันดา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๓ นางสาว สุดารัตน์ เต็มปญัญา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๔ นาย ธนบดี ภมูิเดช ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๕ นางสาว นทัยา เพียรใจ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๖ นางสาว นารีรัตน์ ศรีอาจ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๗ นางสาว นภิาพร ศรีครไทย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๘ นางสาว จิรายุ ทองภู นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๔๑๙ นาย จตุรงค์ ปรางค์ศรีทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๐ นางสาว ณัฐวดี อุมา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๑ นางสาว นติยาภรณ์ อุ่นกาศ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๒ นางสาว ปริุณปรัชญ์ ขอนพุดซา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๓ นางสาว นติยา น้ าฟ้า ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๔ นางสาว ศิริลักษณ์  เนยีมวงษ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๕ นางสาว พจนารถ ใจหาญ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๖ นาย สิทธินนัท์ ขอประสงค์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๗ นางสาว วาสนา เขียวทอง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๘ นาย สิทธิชัย สุขคง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๒๙ นางสาว กิตติวดี แลบา สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๐ นางสาว นชุนาฏ นาจวิจิตร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๑ นาง จิรภญิญา  บญุเม่น สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๔๓๒ นางสาว สุวารี ช านนิอก ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๓ นางสาว เจนจิรา สิงหพ์ันธ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๔ นางสาว โสรัตน์ มโหฬาร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๕ นาย สุชาติ บญุเชิด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๖ นางสาว วนชัพร วงค์เวียน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๗ นาย ธวัชชัย นนัตา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๘ นางสาว ลีลาวดี นคราวนากุล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๓๙ นางสาว แสงประกาย ศรีหาเมฆ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๐ นางสาว รวมพร ไชยภกัดี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๑ นาย สมชาย ฤกษ์จ านงค์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๒ นางสาว วิชญาพร ดอกค า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๓ นางสาว ธาราวรรณ เที่ยงดี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๔ นางสาว ซิลมีย์ กาเซ็ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๕ นางสาว วีณา เมฆฉาย สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๖ นางสาว สมัย แก้วน้ าเที่ยง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๗ นางสาว ธิติมา ประทุมสินธุ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๘ นาง อภญิญา จันทลือชา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๔๙ นางสาว นาตยา หอมชื่นจิตร ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๐ นางสาว จิตรารัตน์ บญุเยี่ยม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๑ นางสาว นติยา จันทร์เสน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๒ นางสาว เยาวธิดา สมหวัง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๓ นางสาว วิภาดา ล้ิมบวัหลวง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๔ นางสาว ชนาธิป พึ่งดอกไม้ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๕ นาย วรยุทธ ทิพยานนท์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๖ นางสาว นางสาวเบญญาภา สิมพา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๗ นาย สมยศ ส าโรงลุน ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๘ นาย บณัฑิต เถื่อนทอง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๔๕๙ นางสาว อรวรรณ เรืองมา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๐ นางสาว วราภรณ์ ปัน้กิจวานชิเจริญ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๑ นางสาว มัทนา เพ็งสว่าง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๒ นาง ปทุมพร เพชรใหม่ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๓ นาง อุมาพร การรุ่งโรจน์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๔ นาย จักรพงษ์ เถาว์ชาลี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๕ นางสาว เพ็ญนภา พุดสุด ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๔๖๖ นาย ต่อตระกูล ไตรปกรณ์กุศล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๗ นางสาว ณฐมน รัตนเสน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๘ นาง ศุภกัษร กรณ์เพ็ชร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๖๙ นางสาว พันทิพา ยะฝา ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๐ นาย นวิัติ ประกอบธรรม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๑ นางสาว อรพิน บรูณะ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๒ นางสาว อัญชลี ดวงจันทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๓ นาย ณัฐพงษ์ สุจันทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๔ นางสาว นราพร ศรีวิลาศ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๕ นางสาว ชลลดา วรรณสิทธ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๖ นางสาว วรรณฤดี จารุฑีฆมัพร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๗ นาง สุชาดา เชี่ยวชาญ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๘ นางสาว ศิรินธร เวชไทยสงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๗๙ นางสาว วนดิา แย้มมณี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๐ นางสาว สลักจิต จิตตวิวัฒนา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๑ นางสาว พีรญา ศรีสมุทร กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๒ นางสาว จิราธรณ์ แสงเนตร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๓ นางสาว สันทนา อินทร์ชื่น บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๔ นางสาว ภทัราวรรณ ล าพินาศ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๕ นางสาว สุนษิา หมวดคงทอง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๖ นาง อภญิญา วรรณทองสุก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๗ นางสาว วิชุดา ยุนลิา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๘ นางสาว อรวรรณ ฝ่ายค ามี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๘๙ นาย ธเนศวร์ แก้วการ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๐ นางสาว เอื้องฟ้า แผนสมบรูณ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๑ นางสาว จารุวรรณ ค าแพงอาจ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๒ นางสาว ฐิติกาญจน์ กล่ินหอม นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๓ นางสาว ดวงใจ ไวยพัฒน์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๔ นางสาว สุนยี์รัตน์ ศิริรักษ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๕ นางสาว เยาวภา สมศักด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๖ นางสาว พิมพ์ชญา พลไพรินทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๗ นาย สิริชัย แก้วประสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๘ นางสาว พัฒนา สิงหโ์สดา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๔๙๙ นางสาว วนดิา สุขเจริญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๕๐๐ นาง สุภาพร ปิน่แก้ว ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๑ นางสาว พัชราภรณ์ ไมตรีจิตร เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๒ นางสาว นภาพร วงค์ภู เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๓ นางสาว วราภรณ์ จันทร์ฟอง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๔ นางสาว รัญญกิต คชปญัญา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๕ นาย ต่วนซัลมัน ตวนแม ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๖ นางสาว อรนชุ เสาวิไล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๗ นาย ณัฐวุฒิ ก๋าใจ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๘ นางสาว ปราณี ปา่จาก ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๕๐๙ นาย ณัฐพล เช่นพิมาย นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๐ นางสาว กมลลักษณ์ ค าปรีชา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๑ นางสาว ศิริพร เหล่ียมไทย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๒ นางสาว มณีรัตน์ มีระหนันอก ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๓ นางสาว สิรินาฎ ศรีสุธรรม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๔ นางสาว ปาริชาติ วิทังจีน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๕ นางสาว อนญัญา จันทะ่คูณ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๖ นางสาว เรืองรดา ศรีไพร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๗ นาย รณชต โชคศรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๘ นางสาว รูบยีะ เปาะละ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๑๙ นาย อดิเทพ ทองค าพงษ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๐ นาย ประดิษฐ์ คลังระหดั ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๑ นางสาว ขัตติยา ขืนเขียว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๒ นางสาว เชิญจุติ พรมสอาด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๓ นางสาว มยุรฉัตร ศรีสัตบตุร เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๔ นางสาว สายยุธ นพคุณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๕ นางสาว เปมิกา หตัถาภรร์สกุล สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๖ นางสาว สังวาลย์ บวัเทศ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๗ นางสาว สมหมาย  คนคิด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๘ นางสาว นฤมล หงษ์ค า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๕๒๙ นาย กิตติวงค์ ไชยวงษา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๐ นางสาว อัษฎาพร วิชาผง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๑ นางสาว จีรัญญา อ่อนผาด พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๒ นางสาว พลอยชนก มัน่วงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๓ นาย วีรยุทธ ดวงปทุม อุดรธาน ีเขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๔ นางสาว อัจจิมา แก้วขุนทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๕ นางสาว ฤดีพร พาไชย กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๖ นางสาว พิมพา ใจอินปัน๋ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๗ นางสาว อาทิตยา ทองทวี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๘ นางสาว วรรณทนา คชริน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๓๙ นางสาว กรวรรณ ณัฐวรโชติ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๐ นาย มนตรี สว่างศรี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๑ พลทหาร วิเชียร ด าเนนิงาม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๒ นางสาว ศิริเพ็ญ ปล่ังพิมาย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๓ นาง จาริณี ขุมข า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๔ นางสาว ภาวินี เข่งพิมล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๕ นางสาว จรรยา จันทนารี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๖ นาย อาทิตย์ ใจแก้ว หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๗ นางสาว ธชกช แสงไกร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๘ นาย จัตุรงค์ ค่าม่วง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๔๙ นางสาว วิชยา สุ่มสังข์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๐ นาย สุทธี ศาลางาม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๑ นางสาว ดานกิา มณกลม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๒ นางสาว สาพูรอ ปาแว ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๓ นาย พงค์สันต์ เที่ยงธรรม สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๔ นาย ภมูิเมธ ขวัญแก้ว พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๕ นาย เอกชัย วรท า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๖ นางสาว ปวรวรรณ ถิ่นโคกสูง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๗ นางสาว จิตติกานต์ ชาญนติิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๘ นาย พีรวัฒน์ คูณวัฒนาพงษ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๕๙ นางสาว อรวรรณ ทองโสภา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๐ นางสาว กนกอร ศิรินอก ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๑ นาย วงศ์กานต์ วิบลูย์ญาณ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๒ นางสาว นดัดา จูงกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๓ นาย ภทัรลักษณ์ ธรรมวิจิตร ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๔ นางสาว ขวัญหทัย ไชยทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๕ นาย ชนนิทร กองสุข ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๖ นางสาว วิไลวรรณ เพชรไปล่ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๗ นางสาว รัตนา พิมกลาง นครพนม เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๘ นางสาว ปริญญา ศรีโพธิ์ชัย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๕๕๖๙ นาย นติิวุธ ชูเชิดไพรสกุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๐ นางสาว วิชชาพร ศรสาลี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๑ นางสาว สุณิสา พุมมา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๒ นางสาว เกษร ศรีทะโร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๓ นางสาว ศิรินทร สร้อยแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๔ นาย ศุภโชค มีสอาด นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๕ นางสาว จุฑามาส คงวารี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๖ นางสาว จิราภรณ์ ทองค าสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๗ นาย ศุภณัฐ พรหมคีรี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๘ นางสาว นชุนาฎ จันลาศรี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๗๙ นางสาว รัชมารี ทองเกลียว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๐ นางสาว ปาริฉัตร นลิานชุ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๑ นาย อภริาม แก้วยัง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๒ นางสาว ไววดี ซอสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๓ นาย สุรชัย จันทร์เรือง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๔ นางสาว สุวพร แสงจันทร์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๕ นางสาว ปโยธร บตุรวงค์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๖ นาย ศิวพงศ์ พลธรรม สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๗ นาย ธราดล แก้วบตุร อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๘ นางสาว กฤษณา สกุนนัท์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๘๙ นาย ศักด์ินรินทร์ ภภูกัด์ิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๐ นางสาว มลิษา เลพล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๑ นางสาว พิชญธิดา ดวงดี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๒ นางสาว จันทร์จิรา กาวิชัย ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๓ นางสาว ศรีวรินทร์ เลิศวิลัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๔ นางสาว ชุติมันต์ ทีฆกุล อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๕ นางสาว รุ่งนภา เมยดง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๖ นาง อุไรวรรณ นิม่วรรณัง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๗ นางสาว จุฑามาศ โสรัจจ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๘ นาย ธนวรรธน์ ชูแสง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๕๙๙ นางสาว บงัอร ชินฮาต สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๐ นางสาว กรณิการ์ ค าบญุมา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๑ นางสาว จารุวรรณ พิทักษ์ ชัยภมูิ เขต ๒



- ๔๖๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๒ นางสาว ธารวิมล เจริญจามีกร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๓ นางสาว ปยิะนชุ ต่อประโยชน์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๔ นาย ธนสิร การณรงค์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๕ นาย อลงกรณ์ นลินนท์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๖ นางสาว อาวีกร ดาราพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๗ นาย อธิกร เจนคุรุกิจ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๘ นางสาว เบญจมาภรณ์ บบุผาชาติ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๕๖๐๙ นาย จักราวุธ ปนิะกัง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๐ นางสาว ชิดชไม ภโูอบ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๑ นางสาว ทิพย์วัลย์ ใจสุวรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๒ นาง จีราวรรณ์ ชูแสง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๓ นาย สันฐิติ ข าร้าย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๔ นาย วริศ ศิริสนธิวรรธน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๕ นางสาว ปรมา ศรีวาลัย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๖ นางสาว ทิพย์สุดา แก้วค าสอน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๗ นางสาว ทรีนภา อริยวงศ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๘ นางสาว พิจิตรา บวัทุม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๖๑๙ นางสาว เนตรทราย รุ่งสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๐ นางสาว ชมพูนชุ กุลณา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๑ นางสาว ศุภกีร เจ๊กแช่ม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๒ นางสาว นรีูฮะห์ ปาแว ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๓ นาย กิตติพงษ์ ทัดเทียม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๔ ว่าท่ี ร.ต. หญิง วาสนา เภอเกล้ียง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๕ นางสาว ดวงดาว ด้วงค าจันทร์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๖ นาย พิชิต บูแ่ก้ว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๗ นางสาว อรสา สิมมา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๘ นางสาว นวพร เรือนงาม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๒๙ นางสาว อนนัต์ธนา  สามพุ่มพวง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๐ นางสาว รุ่งฤดี สุดจ านงค์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๑ นาย ชัชศรัณย์ รักษาวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๒ นางสาว สุพรรณี หตัถกรรม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๓ นางสาว มารียานา แวแซ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๔ นางสาว อัจจิมา เอี่ยมอาจหาญ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๕ นางสาว แก้วมณี คนยืน นครพนม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๖๓๖ นางสาว ศิรประภา เกียรติลือเล่ือง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๗ นางสาว สุนษิา พ่วงกุล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๘ นางสาว พิมพ์ลดา ปราณีชน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๓๙ นางสาว จิตราภรณ์ กาวี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๐ นาย สิทธิชัย จันทะวงสิงห์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๑ นางสาว ไซม๊ะ โดตะเซะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๒ นางสาว ศิริพร นาคแสง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๓ นางสาว จิราภรณ์ สีสัน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๔ นาย กิตติพัฒน์ ศรีชัย สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๕ นางสาว จินตหรา ธรรมรักษา สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๖ นาย ธีรวัฒน์ วงศ์วรัญญู เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๗ นาย เกรียงไกร ศิรินอก ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๘ นางสาว ภทัรากรณ์ จันทเขต อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๔๙ นางสาว จินดารัตน์ วงศ์ตนา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๐ นางสาว สิริเทพ ใจหาญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๑ นาย ปรัชญา สันทัด ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๒ นางสาว อภสิรา ทวีผล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๓ นางสาว นปภรณ์วรรณ ศรีเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๔ นางสาว ฐิตาภา ลาดหนองขุ่น ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๕ นางสาว ศุภางค์ ดอนม่วงไพร กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๖ นางสาว นนัทพัทธ์ ยอดดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๗ นางสาว บษุยา ขุนสงคราม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๘ นาง จินดารัตน์ นามประเทือง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๕๙ นางสาว สุธิมา เกื้อรัตน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๐ นาย อรงค์กรณ์ แพงมาพรหม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๑ นางสาว มัลลิกา ชูก าแพง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๒ นาย ชวิศ วัฒนสุข นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๓ นางสาว น้ าผ้ึง จินดา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๔ นางสาว ศิริพร อโสโก ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๕ นางสาว ฉัตรนภา บตุรจัน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๖ นางสาว ดาณิชา ไชยสถิตย์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๗ นางสาว แพรวรพี เนตรทิพย์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๘ นางสาว ณัฐวดี นิม่นวล ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๖๙ นาย พรเทพ ชื่นเรณู กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๖๗๐ นางสาว สุพัตรา อ้วนโต เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๑ นางสาว รจนี ศรีกระพา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๒ นางสาว อรุณี ค ายา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๓ นางสาว วรรณภา นอ้ยสะอาด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๔ นางสาว ฟารีดา เจะแล นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๕ นางสาว รัตนนัท์ แถลงการณ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๖ นางสาว พัชญนนัท์ บตุรแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๗ นาย สุวพิชญ์ สกุลสอน แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๘ นาย วรรธนพงศ์ ทับธานี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๗๙ นางสาว เกศินี เชื้อนุน่ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๐ นาย ธวัช ดอกเต็งกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๑ นาย ปยิรัฐ พร้อมพรม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๒ นางสาว นลิดา เอี้ยวเล็ก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๓ นางสาว ศรารัตน์ มณีวิทย์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๔ นางสาว รุจิรา แสงบตุร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๕ นางสาว ปทัมาพร โควังชัย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๖ นาย ธนาวุธ ทองล่ิมสุด ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๗ นางสาว จิรารัตน์ บญุเพ็ง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๘ นางสาว ศิรีนนัท์ จอมภา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๘๙ นางสาว กาญจนา ยอดคงดี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุกัญญา เวชเจริญ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๑ นางสาว ปยิะรัตน์ ภวูะสุวรรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๒ นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๓ นางสาว กาญจนา หงษ์ทอง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๔ นางสาว จิตรลดา ทองแสง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๕ นางสาว ชุติมา พันธ์นารา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๖ นางสาว อริญรดา อรรคเสริญ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๗ นางสาว กันยา ไพรวัลย์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๘ นางสาว สริญญา ชลวิจิตร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๖๙๙ นางสาว สุนนัทา สาเส็ม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๐ นาย สุรศักด์ิ ทิสันเทียะ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๑ นางสาว สุภาวดี คันทะมาตย์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๒ นางสาว นติยา คะหนู เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๓ นางสาว เสาวภา บญุศรี ชลบรีุ เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๕๗๐๔ นางสาว ก้อยใจ จันทร์ส าเร็จ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๕ นาย อลงกรณ์ โพธิ์เหมือน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๖ นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ประทุม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๗ นาง นงนภสั จุ้ยขาว อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๘ นาย อนนต์ บตุรส าราญ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๐๙ นางสาว สาธิกา แก้วหล้า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๐ นาย นาย ฐากูร ศรีชะตา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๑ นางสาว ศิริทิพย์ พยุง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๒ นางสาว นภวรรณ ประดิษฐ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๓ นางสาว วิมล เจือจันทร์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๔ นางสาว ปรีย์นนัท์ บญุชู ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๕ นาย ภริูวัฒน์ ศรีจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๖ นาย วีรวิชญ์ ยิ่งกวีมานพ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๗ นางสาว เกศสุดา มาพงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๘ นาย วิโรจน์ เนยีมแสง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๑๙ นางสาว พรทิวา พันธ์ไชย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๐ นางสาว กนกวรรณ พิทักษ์ธานนิทร์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๑ นางสาว วิไลพร ปานแดง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๒ นางสาว ทักษพร ตันเจริญ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๓ นางสาว กมลวรรณ แจ้งมณี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๔ นางสาว ประนอม สีสะทาน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๕ นางสาว ศรีอุษา อารีราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๖ นางสาว พชรพร ต่อสกุล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๗ นางสาว กนกพร บญุเรือง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๘ นางสาว นโิลบล สุขศิริ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๒๙ นางสาว อรพรรณ ศิริสัมพันธ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๐ นาย รชานนท์ ทองอุทุม อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๑ นางสาว ศิวาพร ต้ังวันเจริญ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๒ นาย ศุภกรณ์ จรัญญา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๓ นางสาว ธิติยาภรณ่์ ทองพิ่ระ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๔ นางสาว วลีพร พรหมจีน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๕ นางสาว จิราวรรณ มานาดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๖ นางสาว สุธีระวรรณ สุตะโท ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๗ นางสาว สุพิชา คงเจริญ เพชรบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๕๗๓๘ นาย วฤทธิ์ชวินทร์ ศรีภมูิมาศ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๓๙ นาย ชญาพัฒน์ แย้มนุน่ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๐ นางสาว เสาวรส ทองแจ้ง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๑ นางสาว มาวิกา อุตรศาสตร์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๒ นาย กรวิทญ์ เทพชัย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๓ นาง ผกามาศ ยอดยา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๔ นางสาว รัชฎาภรณ์ ดอนจงรักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๕ นาย อนรัุกษ์ ประกอบนนัท์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๖ นางสาว กาญจนา อินทุรัตน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๗ นางสาว เพียงใจ ถุงออน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๘ นาย นติิพงษ์ เจาะจง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๔๙ นางสาว จินตนา ณ ล าพูน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๐ นางสาว หทัยรัตน์ ญาติปล้ืม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๑ นางสาว กนกวรรณ เหล่าจ าปา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๒ นางสาว สุดารัตน์ พูลผล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๓ นาย ณัฐนยั ไชยชนะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๔ นาง วันเพ็ญ โพธิ์นคร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๕ นางสาว ศิววงศ์ แก้วสีขาว มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๖ นางสาว รุ่งอรุณ มีจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๗ นางสาว ณัฐวรรณ จันทรัพย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๘ นางสาว พิชญา เพ็งแจ่มศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๕๙ นาย วิศิษฏ์ ย่าพรหม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๐ นาย ธีรภทัร โนนค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๑ นางสาว เพ็ญประภา จันทร์เต็ม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๒ นาง อรพรรณ เจริญสุข อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๓ นางสาว ศรัญญา ประชุมรักษื อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๔ นางสาว ศุภชัยา อินทักษิณ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๕ นาย อภรัิกษ์ โรจนพ์วง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๖ ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิราพร เหรียญทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๗ นางสาว พจมาน อาจหาญ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๘ นางสาว ศิรินนัท์ อยู่ชมบญุ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๗๖๙ นาง อรอนงค์ หนสุูคนธ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๐ นางสาว วริศรา บวับตุร์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๑ นางสาว   วรรณฑกานต์ สาจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๕๗๗๒ นางสาว อัจฉรา นยิมแสง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๓ นาย ณัฐพล มุขยวัฒน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๔ นางสาว กาญจนา นว่มทอง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๕ นางสาว วรรณิดา กุสะรัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๖ นาย อัครเดช ไชยปะ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๗ นาง ครองใจ หล้าสุดตา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๘ นางสาว ปรีดาพร ยศเมฆ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๗๙ นาย บริุนทร์ สุนทรนนัท์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๐ นางสาว อริญญา ปิน่แก้วกาญจน์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๑ นางสาว ธนาภรณ์ บญุปนั แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๒ นาย คุณาวุฒิ เวียงวิเศษ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๓ นางสาว สุภาพร ศรีเมือง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๔ นางสาว ศิรัญญภฏั บตุรไทย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๕ นางสาว วิไลวรรณ สุมาลี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๖ นางสาว ฑิตยาภรณ์ แจ้งค า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๗ นางสาว สุกัญญา ประชุมคุณ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๘ นางสาว สุธิดา บญุศรี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๘๙ นางสาว นวมลน์ ผอนจรุง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๐ นางสาว บญุญารัตน์ ขานอยู่ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๑ นางสาว ดวงพร นามหาญ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๒ นางสาว กชามาส ยิ้มเมือง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๓ นางสาว วิไลวรรณ เมฆวงษ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๔ นางสาว รัชนี ตุ้มขันธ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๕ นางสาว สิรินนัท์ เซียวสกุล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๖ นางสาว ภคินี ซ าเจริญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๗ นางสาว รุจิรา กุลวงศ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๘ นางสาว สุกัญญา แถมพยัคฆ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๗๙๙ นางสาว สุภาพรรณ บญุน าสิน กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๐ นาย ภราศักด์ิ หอมจันทร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๑ นางสาว ซีตี ตอกอ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๒ นางสาว อตินชุ บญุประเสริฐสิน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๓ นางสาว สุณิสา นาเอก สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๔ นาง สกุณา ยศรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๕ นางสาว กมลพรรณ เหล่าจ าปา อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๕๘๐๖ นาย ชาคริต อิ่มเจริญกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๗ นาย ศิริพงaษ์พันธุ์ ถาตา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๘ นาย ภมูิพิพัฒน์ พันธ์เปน็ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๐๙ นางสาว สุรัสวดี บญุติด นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๐ นาย วีรยุทธ ไตรเดช พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๑ นาย สุรศักด์ิ สารรัตน์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๒ นางสาว มณีรัตน์ เพชรสมัย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๓ นาย เอกสิทธิ์ ชัญมาตรกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๔ นาย ธนกร มากมี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๕ นาง สุพรรษา ค าอ่วน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๖ นางสาว ปยิวดี ชิณโคตร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๗ นางสาว กิติยา พลับแจ้ง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๘ นางสาว นฤมล เขียวข า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๑๙ นาย ภาคภมูิ ภกัดี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๐ นางสาว อุไรวรรณ อุดมลาภ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๑ นาย พนมขวัญ สุดสม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๒ นาย ธนธรณ์ หรัิญกานต์กิจ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๓ นาย รณชัย สอโส สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๔ นางสาว สุภทัรสร ขุมทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๕ นางสาว พีท พันธ์พิบลูย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๖ นางสาว กานต์พิชชา ประยูรพันธุ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๗ นาย ตัรมีซี สะมะลี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๘ นางสาว จิรวรรณ จิตรเที่ยง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๒๙ นางสาว จุรีรัตน์ โสยดี ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๐ นางสาว นริศรา เหล่ียมตระกูล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๑ นางสาว พัชรินทร์ สมบญุ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๒ นางสาว เมษยา หนมิพานชิ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๓ นางสาว ดรุณี บญุเทพ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๔ นาย อนุ เพ็ชรัตน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๕ นางสาว ชาลิสา ประสานพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๖ นาย พัชรพล บญุทา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๗ นางสาว สราญทิพย์ จันหนู สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๘ นางสาว ทิพวรรณ จันโทภาส ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๓๙ นางสาว สาธิมน จูดจันทร์ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๕๘๔๐ นางสาว สุวินชา พรมกูล นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๑ นางสาว กนกวรรณ สุขแสงรัตน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๒ นางสาว ประภาพรรณ ฉลูศรี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๓ นางสาว ภานชุนาฏ รอดย้อย นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๔ นางสาว ศุภลักษณ์ ทัศบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๕ นาง บงัอร จ าปาทอง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๖ นางสาว จันทร์เพ็ญ เกตุลิขิตกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๗ นางสาว ดลยา เกตุเตียน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๘ นางสาว เกศสรินทร์ ทานา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๘๔๙ นางสาว พรฤดี จิวสวัสด์ิ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๐ นางสาว รัชฎาวรรณ์ เสียงล้ า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๑ นางสาว สุภาลักษณ์ อุตตะมะ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๒ นางสาว อาอีซะฮ์ ดือราแม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๓ นางสาว ปาริฉัตร สุริยะฉาย นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๔ นางสาว โสริตา ทิพย์สันเทียะ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๕ นาย อภสิิทธิ์ เสนาฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๖ นางสาว กัญญาพันธุ์ ศุภสร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๗ นางสาว มัทนา พรหมภกัดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๘ นางสาว ศศิธร สังฆธรรม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๕๙ นาย ศราวุธ แสงชาติ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๐ นาย ชลัมพล พูลศิลป์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๑ นางสาว นางสาวกรรณิการ์ มีมา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๒ นางสาว จริญญา รักษาบญุ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๓ นางสาว ภทัราจารินทร์ ทองภธูร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๔ นางสาว อทิตยา บญุฤกษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๕ นาย สมบรูณ์ เจริญศรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๖ นาย กรินทร์ ค าแก้ว สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๗ นางสาว ศิรินาถ อุ่นศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๘ นางสาว ปลิูต์ฎาร์ อ่อนสิงห์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๖๙ นางสาว แววตา ชาสงวน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๐ นางสาว กชกร ปานรุ่ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๑ นางสาว ชไมพร แซ่เล้ียว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๒ นางสาว เจนสุดา บญุศรี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๓ นาย คมกริช พรพมรินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๕๘๗๔ นางสาว ธารีรัตน์ ค าบศุย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๕ นางสาว กาญจนา เถาว์ชาลี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๖ นางสาว ฤดีพร ศิริเบา้ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๗ นางสาว ปภาวรินทร์ ดอกไธสง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๘ นางสาว ศิริพร จันทร์ศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๗๙ นาย ระพีพันธ์ ภฆูงั สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๐ นางสาว ดวงสุดา ดีดวงพันธ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๑ นางสาว ทิพไพลิน ดวงแก้วนธิิกุล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๒ นางสาว สุชาดา ธรรมสอน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๓ นาย เชวงวิชญ์ โนนค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๔ นาย คณาพจน์ แสงสี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๕ นาง อุดมลักษณ์ แก้วเกาะสะบา้ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๖ นาย วิศิษฏ์ มีเถื่อน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๗ นางสาว อัญมณี แฝงบญุ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๘ นางสาว จุฬาลักษณ์ บญุทา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๘๙ นางสาว จงจิตร ประดา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๐ นางสาว รสรินทร์ อยู่รอด อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๑ นาย เกษม สุจริต บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๒ นาง สาริสา พลช านิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๓ นางสาว จันจิรา คงยืน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๔ นางสาว ฟารีซา มะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๕ นางสาว รัตติยากร จันปุม่ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๖ นางสาว พุทธพร ภกัดี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๗ นางสาว ทักษพร นลิทรา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๘ นางสาว วัชรินทร์ สุขศรีทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๘๙๙ นางสาว อัญชลี เกียวซี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๐ นางสาว เอธัท คนกลาง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๑ นางสาว ไฉไล มามงคล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๒ นางสาว ภทัรวดี สว่างเรือง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๓ นางสาว ศิริพร วิชาราช กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๔ นางสาว อภชิญา ทองปานดี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๕ นาย จตุพร ธิราภรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๖ นางสาว ศิริขวัญ ศรีสว่าง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๗ นางสาว จันทร์ฉาย พรมโลกา เชียงราย เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๕๙๐๘ นางสาว ปนดัดา หนนูอก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๙๐๙ นาย กรชวัล พนาวาส พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๐ นาง จุฬาลักษณ์ สุพรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๑ ว่าท่ีร.ต. ประพัฒน์ ขวัญสุข นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๒ นางสาว สายฝน เจนชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๓ นางสาว วรุณรัตน์ คุ้มแสง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๔ นางสาว ธิดารัตน์ โรจนพ์วง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๕ นางสาว บวันา่น ใบยา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๖ นางสาว ชวัลกร ช่วยสง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๗ นาย ณัฐพล พรทิตยกุล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๘ นางสาว ปวีณา จุลพันธ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๑๙ นางสาว ทิพวรรณ อนกุูล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๐ นาง รมย์ชลี เพชรด า นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๑ นางสาว เบญจมาศ ดือรือมอ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๒ นางสาว  เนติมา บญุประเสริฐสิน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๓ นางสาว ยุพาวดี เจริญรัมย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๔ นาย ธิติพงษ์ แปน้ทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๕ นาย อาทิตย์ โทมี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๖ นาง ทัศนยี์ ปะทัง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๗ นางสาว นพรัตน์ ก้อนทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๘ นางสาว รัชฎาวรรณ เกสโร ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๒๙ นางสาว สุปรียา ส่องสพ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๐ นางสาว ทิวารัตน์ แก้วกิตติ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๑ นางสาว นาดียะ ปอเง๊าะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๒ นาย จักรกฤษณ์ รัตนบรีุ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๓ นางสาว วนดิา อาจหาญ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๔ นางสาว พัชริน พิมพ์แสง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๕ นางสาว วรรณพา ศรเจียงค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๖ นางสาว กานต์พิชา ดอนลาดลี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๗ นางสาว จุฑาทิพย์ กลางประพันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๘ นาง สุไรดา เสกเมธี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๓๙ นาง ฮาสนะ๊ วุฒิศาสน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๐ นางสาว เรวดี ลายพาก สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๑ นางสาว วิลาวรรณ์ ชัยลา ขอนแก่น เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๕๙๔๒ นางสาว ปรมาภรณ์ ปลอดโปร่ง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๓ นางสาว ภชัณภา พรหมมา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๔ นางสาว วรรณวิษา ยศศิริ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๕ นางสาว ขนษิฐา ถิรโศภติเลิศ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๖ นางสาว จินตนา ตอพิมาย ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๗ นาย นราศักด์ิ ค ายันต์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๘ นาย มูฮ าหมัดซูไฮมี ดาหาลี ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๔๙ นางสาว พลอยไพลิน พรหมนารท ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๐ นาย ณัฐพงศ์ ยอดดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๑ นางสาว เรวดี แซ่จั่น นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๒ นาย ศุภชัย ทาแก้ว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๓ นางสาว สุกัญญา มาระศรี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๔ นางสาว อรพรรณ สุขธนะ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๕ นาย เฉลิมพล ใจค า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๖ นางสาว หทัยทิพย์ เครือมูล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๗ นาย ศิลากร วิลานนัท์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๘ นางสาว วนชิชา ชัยมูล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๕๙ นาย จิตรกร แสงศรีจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๐ นาง มนชัญา คณาค า ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๑ นางสาว อนงค์นาฏ นกแก้ว ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๒ นางสาว รุจิรัตน์ ชาลีฟอง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๓ นางสาว รัตติยา นารินทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๔ นางสาว สุรีรัตน์ เมืองแทน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๕ นางสาว กัลย์ชญาส์ุศร เยี่ยงกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๖ นางสาว ชลัมพร ชะโนวรรณะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๗ นางสาว โชติกา ภกัดีนอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๘ นางสาว นาฏธิดา หาระวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๖๙ นางสาว กาญจนเ์กล้า แฉล้มไธสง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๐ นาย สองนคร เครือแสง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๑ นาย ภาคภมูิ ตาลีบตุร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๒ นางสาว โชติกา โชตึก ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๓ นาง ญาณิศา ไร่วิชัย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๔ นางสาว รัตนพร จันทนวน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๕ นางสาว อุมาพร โลนชุ ชลบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๕๙๗๖ นาย คุณข้าว ศรีเชียงสา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๗ นางสาว ปรีณาพรรณ ขัติพันธุ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๘ นาง ณัฐชยา มาไว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๗๙ นางสาว สุมิตรา บางทราย อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๐ นางสาว ปยินนัท์ วอกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๑ นางสาว ศิราณี ศรีดุกา นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๒ นางสาว พิมพ์ชนก หรัิญค า นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๓ นางสาว เมตตา ส าเนยีงใส กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๔ นางสาว บวัแก้ว ปิน่ท า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๕ นางสาว ปยิรัตน์ เพ็ชรสังข์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๖ นาย ทัศนพรฑ์ ชัยดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๗ นางสาว ศิวาลัย ช านาญพล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๘ นางสาว ภทัรศิริ เยี่ยมพนมคุณ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๘๙ นางสาว กชพร อูมาร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๐ นางสาว สุชาดา ภาหวาย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๑ นางสาว กานดา เชื้อดวงผูย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๒ นางสาว ส าเภา เสมศึกสาม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๓ นางสาว วาสนา สมโสภา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๔ นางสาว ปทัมาวรรณ ลุนนาแซง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๕ นางสาว ศศิชานนัท์ ภาระเวช กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๖ นางสาว อาทิตยา เหม็ภริะ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๗ นางสาว สุพัตรา สิมมาลา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๘ นางสาว คณิตา จันทรวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๕๙๙๙ นางสาว อรณิชา ศาลิคุปต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๐ นาย ณรงค์ วงค์ชนะ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๑ นางสาว ศิริพร ปอ้มปกัษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๒ นาง ศศิพิมพ์ กองสุข นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๓ นาย กู้เกียรติ มีสีดี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๔ นางสาว วรรณวิไล วิไลวรรณ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๕ นางสาว ณัฐวิภา จ าปาสี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๖ นางสาว อรทัย นิม่แสง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๗ นางสาว นาฏลดา ลังกาเทพ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๘ นางสาว วิลาวัลย์ นอ้ยศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๐๙ นางสาว ชนกิา จันทรทิพย์ สระบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๐๑๐ นาย วิทวัส วิชัยยา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๑ นาย สรวิศ ดรุณเดช นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๒ นางสาว นงค์รักษ์ ดวงอาสงค์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๓ นางสาว พันธ์ทิพย์ พิมพ์สะอาด ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๔ นางสาว มนสัชนน์ ใจโทน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๕ นางสาว สุรีพร แพงวิเศษ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๖ นางสาว ศาณุมาศ ทองนวน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๗ นางสาว สุวรรณ์ จะริบรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๘ นางสาว พิศมัย แก้วสมสิน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๐๑๙ นางสาว โชติกา บญุระบอื นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๐ นางสาว วาร์ฌิน ี จิรักษา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๑ นาย พงษ์ธวัฒน์ บญุพิทักษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๒ นาง นชิธาวัลย์ ค าเสาร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๓ นางสาว อนรัุกษ์ โพยนอก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๔ นาง วราภรณ์  ส้มอ่ า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๕ นาย อธิพงษ์ วรบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๖ นางสาว สุกัญญา นนิทราช อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๗ นาย ยิ่งยง ภมูิศรีจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๘ นางสาว ดวงใจ แว่นวงษ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๐๒๙ นางสาว ศุมาลิน สุนสาระพัง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๐ นางสาว กนกวรรณ สิมพา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๑ นางสาว กัลยา่ณี กองน า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๒ นาง เพ็ญพิชชา นาคค า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๓ นางสาว อาบดีะ โต๊ะเอียด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๔ นาย ณัฐสิทธิ์ ร่มศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๕ นางสาว ฉัตรสุมาลย์ คงอยู่ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๖ นางสาว รัชฎากุล อินทรา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๗ นางสาว ปรัชญา วงศ์ปญัญา่ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๘ นาย ธนาวุฒิ นามมนตรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๓๙ นาย โรจนพงศ์ นลิแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๐ นางสาว รุจิโรจน์ ชนะบญุ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๑ นางสาว อรอุมา บญุชูวงค์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๒ นางสาว ภาณุมาศ เปง้ชัยโม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๓ นางสาว สายฝน ผิวเหลือง นครปฐม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๐๔๔ นาย อังกูร กฤษฎอ์ังกูร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๕ นางสาว ณิรัฒฎาภรณ์ พันธ์ภกัด์ิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๖ นางสาว เทียมจันทร์ ผลาปรีย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๗ นางสาว เอมอร ปะเมสี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๘ นางสาว มุกดามณี ศรีพงษ์เพริศ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๔๙ นาย นพรัตน์ อ้นทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๐ นางสาว ชนญัชิดา พรมแก้ว นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๑ นาย สุรชัย ทะสุตะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๒ นาง ภกัด์ิอิงคกร เกษประทุม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๓ นางสาว วันเพ็ญ สมบติัทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๔ นาย ชนาเทพ โครมกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๕ นางสาว นธิิมา พรมจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๖ นาย ณัฐพงศ์ วงษ์พันธ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๗ นางสาว สุพรรณิกา คมข า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๘ นางสาว ศิวาพร นธิิเศรษฐทรัพย์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๕๙ นาย จรินทร์ ฐานหนกัแนน่ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๐ นางสาว ณัทปภา จันทร์โสม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๑ นาง วีณา นาคยุติ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๒ นางสาว วาสนา สอนสุด บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๓ นาย ภานพุงษ์ สุภาวอ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๔ นาย สิทธิพงษ์ คู่แก้ว ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๕ นางสาว พัชรมล ทองสุวรรรณ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๖ นางสาว  ีรุ่งนภา เทียวไทย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๗ นางสาว ไพลิน ตันศิริ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๘ นาง ภคัจิรา วรธรรมปญัญา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๖๙ นางสาว นริศรา เลิศไกร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๐ นางสาว สรินญา พรมภารักษ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๑ นางสาว อุไรรัตน์ ไสยาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๒ นางสาว จินตนา อิ่มพูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๓ นาย อรุณรัตน์ เขมะรัง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๔ นางสาว สุพรรณ ดอกทองหลาง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๕ นาย วัฏจักร ลุนทรา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๖ นาย สิทธิพงษ์ ชิณวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๗ นางสาว นภิารัตน์ แสงสว่าง บงึกาฬ
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๕๕๑๐๐๑๖๐๗๘ นาย คมกริช สุรชน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๗๙ นางสาว สุฑามาศ โมรีย์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๐ นางสาว ศรินญา ยอดคีรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๑ นาย สุนนท์ชัย ทามณี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๒ นางสาว วิลัยวรรณ สุขล้อม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๓ นาย ณัฐพงศ์  จันทวัฒน์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๔ นางสาว จริยาพร เจริญสว่าง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๕ นาง อรุณศิริ พิมตะขบ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๖ นางสาว มณีรัตน์ แซ่เหล่า พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๗ นางสาว ปาริชาติ สุริยะฉาย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๘ นาย สยมพร สินพานชิ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๘๙ นางสาว อัจฉริยา ภูเ่ผือก ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๐ นาย เกรียงศักด์ิ ปอ้งเขต ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๑ นางสาว ศิริรัตน์ เชยบรีุ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๒ นาง โสดาพร หลอดทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๓ นาย อรุณภพ ธนะค าดี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๔ นางสาว ธนธรณ์ แปน้พรหม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๕ นางสาว ทิพย์ภากร กันธวงค์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๖ นางสาว วิภาวลัย โภคทรัพย์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๗ นางสาว จุฑามาศ สุดนชุ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๘ นาย สมชาย ตัดสมัย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๐๙๙ นางสาว อุบลวรรณ พูนพิน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๐ นางสาว เบญจมาศ จันทร์พวง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๑ นาย นายอภรัิกษ์ ทูลภริมย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๒ นาย วรัญญู ระดมยิง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๓ นางสาว จุฬาลักษณ์ พิมพ์เจริญ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๔ นางสาว ชนาธิป ปยิมโนธร นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๕ นางสาว รัชนดิา มัน่หมาย สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๖ นางสาว จินตนา ศรีเสมอ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๗ นาย จิรายุ รุ้งทอง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๘ นางสาว กันยา ดวงแก้ว สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๐๙ นาย อาทิตย์ ช่วงหาราช ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๐ นางสาว ปาริชาติ ทองใคร้ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๑ นางสาว อภริตี รอดส่งศรี นครศรีธรรมราช เขต ๔



- ๔๗๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๒ นาง นศิารัตน์ ไขแสงจันทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๓ นางสาว ชลธิรา ทองชัย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๔ นางสาว กนกกาญจน์ ปนัทะรส สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๕ นางสาว สุภาณี ศรีโสดา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๖ นางสาว สุชาวดี เขยะตา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๗ นางสาว ธัญวิกา วงศ์ใหญ่ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๘ นางสาว ศิราพร ค าสุพรม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๑๑๙ นางสาว อาจารี เครือปอ้ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๐ นางสาว พรสุดา พจนธ์นกรกุล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๑ นางสาว เกวลิน หลวงราม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๒ นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์โกมล สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๓ นาย เชิงชัย ทวยไธสง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๔ นางสาว นรมาณี บลูะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๕ นางสาว นพภาภรณ์ เกตุนิม่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๖ นางสาว สริณี สุวรรณโสภา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๗ นางสาว เกวลิน วงค์ประสิทธิ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๘ นาย สุวิทย์ อุทังไข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๒๙ นางสาว อัญรัตน์ ออ่นละออ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๐ นางสาว ชุติมา บญุประดิษฐ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๑ นางสาว ทิพานนั สมร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๒ นาย เบญจพล วงศ์ค าจันทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๓ นางสาว นนัทยา สาระศาริน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๔ นาย ศุภกิตต์ิ บมสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๕ นางสาว วัชรา โคตบดุดา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๖ นางสาว อัญชิษฐา พงษ์นา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๗ นาย วีรศักด์ิ โคตชาติ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๘ นาย เจษฎาวุฒิ กัววัฒนาพันธ์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๓๙ นาง ประภาพร หนวูงศ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๐ นางสาว สุปราณี สุขเกษม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๑ นาย ชัยวิช จันทะโสต กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๒ นาย ศิวณัฐ ยศกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๓ นางสาว มนทิรา หวังสวัส นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๔ นาง จุฬารัตน์ เทพมงคล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๕ นาย เด่นศักด์ิ ยศราวาส จันทบรีุ เขต ๒



- ๔๗๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๖ นางสาว ร่มฉัตร ชูเหมือน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๗ นางสาว วิจิตรา สุนทรไชย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๘ นางสาว ธนนัวรัตถ์ เกษแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๔๙ นาง ประไพ ชิณโฮง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๐ นาย ธนจักร บญุวณิชย์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๑ นางสาว พรวิไล แสนโคตร นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๒ นางสาว ธนยารินทร์ รฐาศุขหรัิฐภกูิจ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๓ นางสาว นฤมนต์ ศรีทองกูล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๔ นางสาว นรููลฮีดายะห์ บากา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๕ นางสาว ภณิดา สอนทะเดช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๖ นางสาว สุกัลญา เชื้อค าจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๗ นางสาว พรรณี บริสุทธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๘ นาย อรรณพ ปรุาชะกา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๕๙ นางสาว ธัญนนัท์ เนยีมรัตนก์นก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๐ นางสาว กัญจนพร กลางค า ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๑ นางสาว นฤมล ร่ืนวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๒ นางสาว กาญจนา ศรีสุพัฒน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๓ นาง ภทัรพร คลังสมบติั ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๔ นาย ไทยรัฐ สิทธิศาสตร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๕ นาย วุฒิไกร เครือสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๖ นางสาว พัชรินทร์ ต๊ะคิงษา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๗ นาง นางสุวิมล จูสวย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๘ นางสาว อภญิญา นวุงษ์ศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๖๙ นาง ธนนัพัชร์ สุริยะมณี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๐ นาย ณัฐเศรษฐ์ แปน้คง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๑ นางสาว ณิชา ทองโตนด สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๒ นาย เจตษฎา ราชจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อลิศรา อินไข ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๔ นาย เอนก กุละค าแสง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๕ นางสาว ณิชชาอร โพธิ์ร่ม จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๖ นาย ศุภชัย กองเพชร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๗ นางสาว ศิริพร รักษ์เจริญ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๘ นางสาว มัณฑนากร ราชชมภสูาร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๗๙ นางสาว ปยินชุ แสนโสม ยโสธร เขต ๒



- ๔๗๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๐ นางสาว ลดาพร อุระพนม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๑ นางสาว กรองแก้ว พิมพ์ศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๒ นางสาว วิลาวัลย์ นนัทา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๓ นางสาว เพ็ญชรินทร์ โคตรชมภู หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๔ นางสาว รัมย์ประภา บญุทะระ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๕ นางสาว ภทัรวดี ท้าวสาลี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๖ นาย ธนศักด์ิ ตยะพักตร์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๗ นาง อรวรรณ ภาษุ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๘ นางสาว วรรนภิา กองมี นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๑๘๙ นาย อนชุิต พึ่งเกตุ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๐ นางสาว สุกานดา จันทวารีย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๑ นางสาว เอรวัลณีย์ พั่วพันศรี ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๒ นาง พรพิมล กองพันธ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๓ นางสาว เสาวนยี์ อนกุูลประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๔ นาย อ านาจ วันทาพรม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๕ นางสาว พรประภา ภูศุ่ข นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๖ นางสาว ศรัณย์พร เซาะลอ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๗ นาย อนรัุกษณ์ ผอบทิพย์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๘ นางสาว ชญาดา บวัชัย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๑๙๙ นางสาว นติยา ชุมภู พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๐ นาย จักรพงศ์ บญุเรือง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๑ นางสาว แก้วทิพย์ แสงโชติ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๒ นางสาว อชิตา ทาคากาวา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๓ นางสาว ธัญญ์ธิชา วันหลุมข้าว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๔ นาย ชลสยาม ชตาถนอม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๕ นางสาว ธิดารัตน์ ดวงจินดา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๖ นางสาว เปาวรัช สังข์เรืองรุ่ง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๗ นางสาว เกษราภรณ์ สุนนัต๊ะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๘ นางสาว เกตุวรินทร์ พุ่มกระสวย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๐๙ นาย ณัฐวุฒิ ปานจีน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๐ นาง จันทกานต์ิ โตสวัสด์ิ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๑ นางสาว กาญจนา พิมวานนัท์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๒ นางสาว เบญจวรรณ ยาตรา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๓ นางสาว นรินทร์พร อาจแก้ว เลย เขต ๓



- ๔๗๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๔ นาย นราพงษ์ เถาวัลย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๕ นางสาว พรพรรณ วิลัยรัตน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๖ นาย ประธาน ภเูท็ง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๗ นางสาว กุลธิดา ยามะรัต พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๘ นาย รัตนแก้ว ศรีมงคล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๒๑๙ นาย ออุลย์ แวมานะ๊ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๐ นางสาว พิมพ์พร บตุรเพชร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๑ นางสาว สุจรรยา ปุด๊แค ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๒ นาย สุรศักด์ิ เต่าค า พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๓ นางสาว ณัฐพัชร์ เรืองทัพ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๔ นาย จักรพันธ์ สุวรรณนพ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๕ นางสาว จงกลณี ขวัญศรีวงค์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๖ นาย อาธร กองไตร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๗ นาย ชวลิต ค าสุริย์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๘ นางสาว อัญชลี พละศักด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๒๙ นางสาว ณัฐชนติย์ วงศ์สกุลเกียรติ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๐ นางสาว สุชาวดี ศรีสร้อย สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๑ นางสาว วรินธร บญุตา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๒ นาง เสาวลักษณ์ ปกัษธรสันติ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๓ นางสาว กันยารัตน์ เมฆโพธิ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๔ นางสาว รุ่งดารา สังสุดชา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๕ นาง กมลลักษณ์ สีวาดมา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๖ นางสาว นติยา เชื้อรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๗ นางสาว อรวรรณ ขวัญเมือง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๘ นางสาว พัชรนนัท์ เขตต์สุพรรณ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๓๙ นาย ปยิะวิทย์ แซ่ล่ิม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๐ นาย อิศเรศ กุดหอม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๑ นาย พงศ์พัฒน์ เล็กวิจิตรตระกูล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๒ นางสาว ดารารัตน์ ม่วงทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๓ นางสาว วาธินี เครือไม้ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๔ นางสาว นงลักษณ์ องอาจ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๕ นาง ปณิดา อุราเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๖ นางสาว พัชรี คุ้มประเสริฐ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๗ นาย จเร บญุกร ก าแพงเพชร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๒๔๘ นางสาว ปริยฉัตร เกษตรสุนทร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๒๔๙ นางสาว สาวิตรี ล้ าเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๐ นางสาว ณฐภทัร เจนจบ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๑ นาย อนนัต์ กันหาจิตร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๒ นางสาว ประนอม สุทธิประภา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๓ นางสาว สุจิตรา กองเกิด บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๔ นาย ธนวัฒน์ เหลืองขมิน้ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๕ นาย วุฒิชัย นนัพิลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๖ นางสาว จันทร์จิรา ช่วยอรัญ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๗ นางสาว กุลธิดา ปญัญาธร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๘ นางสาว สุประวีณ์ มะลาตรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๕๙ ว่าท่ีร้อยตรี นครินทร์ อรุณพันธ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๐ นาย เกรียงไกร พร้อมพรม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๑ นางสาว พนดิา วิจิตขะจี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๒ นางสาว สิริโสภา มหาอ้น มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๓ นางสาว รุ่งนภา ฝ้ันกา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๔ นางสาว วรานชุ ท าตามธรรม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๕ นาย สาธิต แย้มเกษร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๖ นางสาว ศิริลักษณ์ ถูกอารมย์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๗ นางสาว ชนสิรา ลินกลาง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๘ นางสาว โซเฟีย ปนาแว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๖๙ นาย เดชา ดีสุข ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๐ นาย ชาญชัย บตุรโคษา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๑ นางสาว ธนดิา ศรีบญุยอด ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๒ นางสาว นฤนาถ บญุตา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๓ นาย วุฒิไกร ภูสุ่วรรณ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๔ นางสาว วรินทร มณี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๕ นางสาว สุวินชา แสนกล้า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๖ นางสาว มาลินี ล้อประโคน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๗ นางสาว สิรินรัตน์ ขอค้า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๘ นาย คธาวุธ ธรรมเพชร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๗๙ นางสาว ชนดิา ทันอินทรอาจ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๐ นางสาว จตุลดา ทันชม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๑ นางสาว สาวิตรี ประทาน สกลนคร เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๖๒๘๒ นางสาว พรทิพย์ โฆษวิฑิตกุล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๓ นางสาว อาซีซะ สะนอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๔ นาย ปฐมพงษ์ ผลสุข ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๕ นางสาว นพมาศ ศาสตร์เวช ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๖ นางสาว ชรินทร์พร ไชยาจินะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๗ นางสาว สุวรรณู เกิดเหมาะ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๘ นางสาว ณัฏชณัญท์พร ยศสูงเนนิ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๘๙ นางสาว จิตพิศุทธิ์ เอี่ยมอาจหาญ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๐ นางสาว นวรัตน์ เสริมไชยพัฒน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๑ นางสาว คุณาพร ศรีประทิน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๒ นาง กุลณัฐ แสนสมบติั ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๓ นาย ธานนิทร์ ค านงึ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๔ นางสาว สุพรรณี คุ้ยเอี่ยม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๕ นาย วศกร รัตนไชย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๖ นาง มาลัย จรัสเฉลิมพงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๗ นางสาว วรรณวิไล ศรีสุพัฒน์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๘ นางสาว สุภาพร กองกาญจน์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๖๒๙๙ นางสาว รัชนก บวัหลวง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๐ นางสาว เกศินี พรมแก้วสี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๑ นาย บญุญฤทธิ์ ถายะเดช สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๒ นาง มาลินี สมบติัศิริ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๓ นาง วัชราภรณ์ ทองวิสูง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๔ นางสาว สุธิสา แสนเสนา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๕ นาย กฤติชัย สิทธิวงศ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๖ นางสาว วรีรัตน์ บวันติิสกุล ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๗ นางสาว สุนนัทา มูลมานสั กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๘ นางสาว ญาณิศา สมก าลัง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๐๙ นางสาว บษุบา บบุผาวรรณ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๐ นางสาว วิไลวรรณ ทิพวันนา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๑ นางสาว ไลลา นุย้โส๊ะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๒ นางสาว นวพร โกฎคิ า แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๓ นางสาว อาทิตยา ผาดิบ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๔ นางสาว มารีนี แวเจะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๕ นางสาว ปริทัศญา ดาวรีรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๖๓๑๖ นาย รัฐวิชญ์ โนรินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๗ นางสาว วันสิริ สายสุพรรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๘ นางสาว ภทัราภรณ์ พรหมเพศ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๑๙ นางสาว พรพรหม  เวียงอินทร์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๐ นางสาว วชิราภรณ์ ส าโรงแสง   มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๑ นางสาว พวงชมพู ค าหาร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๒ นางสาว ญาณิศา คงแสง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๓ นาย ก ณฑ์กฤษฎิ์ สุทธะ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๔ นาย ทิวากร รัตนบตุร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๕ นางสาว หทัยทิพย์ มณีรัตน์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๖ นาย นฐัพงษ์ กู้แฝง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๗ นางสาว ศิรินทิพย์ ไตรด ารง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๘ นาย อมรเทพ ไกยวงค์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๒๙ นางสาว นนัท์นภสั สายทอง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๐ นาย ชวลิต สีหาภาค ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๑ นาย เอนก เชื้อทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๒ นางสาว พรพักตร์ สุวรรณผา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๓ นางสาว ภาวาดี นยิมสืบ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๔ นางสาว มณทิรา ชาติดี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๕ นางสาว รัชนกีร ชัยสนทิ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๖ นางสาว พิมลพรรณ ศิลปศุ์ภาพงศ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๗ นาย ณัฐวุฒิ เครือวัลย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๘ นาย ศุภชัย มณีกรอง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๓๙ นาง มะลิวรรณ ศรีชัย อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๐ นางสาว ปณัยาดา ฤทธิจักร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๑ นางสาว นวพรรณ อุตะภา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๒ นางสาว ละออง ลือหาร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๓ นาย บวรภคั ตุลาภริมย์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๔ นางสาว มัสยา ละครมูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๕ นางสาว สุภาพร มีอุตส่าห์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๖ นางสาว พัชราภรณ์ ศรีหลง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๗ นางสาว เกษร สงแจ้ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๘ นาย รัฐภมูิ เข็มขัด ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๔๙ นางสาว อ าพร ศุกลภญิโญ เชียงราย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๓๕๐ นาย นพินธ์ อุทุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๑ นาง นงนชุ อิ่นค า เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๒ นางสาว จิตตาภทัร์ กองเสน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๓ นางสาว นาริน ศรีนาค นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๔ นาง รัชฎาภรณ์ ดวงมาลา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๕ นาย ไพวรรณ์ จิตอ่อง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๖ นางสาว พิชญ์สินี พร้อมวิหาร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๗ นางสาว ปภชันก สาศิริ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๘ นางสาว ชมพูนทุ ภพูาดแร่ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๕๙ นางสาว จุรีรัตน์ พลมะณี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๐ นางสาว พัชรินทร์ เสาเวียง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๑ นาย พิทักษ์ เกษทองมา กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๒ นาย สิรภพ เรืองโรจน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๓ นางสาว อรวรรณ อินทรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๔ นางสาว สุทธีรา แก้วเทพ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๕ นางสาว รุ่งทิวา ประภสัสร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๖ นางสาว สายฝน เติมตัวรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๗ นาย ณัฐพงศ์ คงวรรณ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๘ นาย อาทิตย์ ยอดค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๖๙ นางสาว บษุยากร ปจัอาษา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๐ นางสาว อมรรัตน์ พินจิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๑ นาง วัชราภรณ์ ทุมค าปญัจรัส ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๒ นาย สุวศิน ปนิทุกาศ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๓ นางสาว จินตะนา สมศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๔ นางสาว นนัทนา อินแก้ว นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๕ นางสาว กีรกิต์ิ วงศ์จันทึก บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๖ นางสาว กรรณิการ์ ตะบตุร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๗ นางสาว สุพัชฉญากรณ์ เฉิดจ ารัส อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๘ นางสาว นลิยา อนพุันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๗๙ นางสาว กัณยารัตน์ แสงทอง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๐ นางสาว รัมภาพร ศรีนวล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๑ นางสาว สุดารัตน์ สายเพียร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๒ นาย บญุสาน ทระทึก หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๓ นางสาว พัชรินทร์ พระกระจ่าง ล าปาง เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๖๓๘๔ นางสาว ชนกนาถ ธรรสนทิ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๕ นางสาว วัลลี ประสานสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๖ นางสาว รูซีลา ดาโอะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๗ นางสาว สุกัญญา หนนุวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๘ นางสาว เปรมฤดี หมัน่มี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๘๙ นางสาว ภทัรวรรณ มาสุข พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๐ นางสาว สุวรรณา สุทธิ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๑ นาย นภสินธุ์ ดวงประภา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๒ นางสาว พรประภา ถาวร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๓ นางสาว วรรณิภา อัฐวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๔ นางสาว ณัทธิชา ศรีราช สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๕ นางสาว อนตุรา บวัหลวง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๖ นางสาว อรวรรณ หงษ์ทอง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๗ นางสาว จิระนนัท์ สร้างโสก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๘ นางสาว อทัยจิตร เพ็งทะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๓๙๙ นางสาว ภณัฑิลา เย็นใจ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๐ นางสาว จิตจินดา มากูลต๊ะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๑ นาย ปฐวี ปณุยจรัสธ ารง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๒ นางสาว ซูไอนี มะยาซิง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๓ นางสาว จุฑารัตน์ มูลอ้าย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๔ นาย ไกรสร แก่นสังข์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๕ นางสาว สุพัตรา แสนธิจักร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๖ นางสาว ราตรี ธรรมนวรัตน์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๗ นางสาว กาญจนา ศิริแสน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๘ นางสาว ศรีเพ็ญ งามข า สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๐๙ นางสาว วนดิา แซ่เจีย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๐ นางสาว ลัดดาวัลย์ กาใจตรง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๑ นางสาว ทัศนยี์ ด าข า นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๒ นางสาว บษุยา แซะอาหลี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๓ นางสาว กาญจนา รักบ ารุง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๔ นางสาว บษุบา จารัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๕ นางสาว ฐิติมา คล้ายดอกจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๖ นางสาว อัจฉราภรณ์ จัทร์เดิม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๗ นางสาว โศภษิฐ์ อินทเรือง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๔๑๘ นาง ภคพร เซ่งหล่ี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๑๙ นาย อาวุธ นอ้ยชาลี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๐ นาย ทัชนนท์ สัตถาผล สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๑ นางสาว นวลฉวี นทิัศน์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๒ นางสาว ธัญสินี ธราวรรณ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๓ นาย กิตติธัช สมศรีแสง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๔ นางสาว ภานชิา สมนาบตัร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๕ นางสาว อลิญา มะรอเซะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๖ นางสาว อาภสัราพร สุมนเมธี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๗ นางสาว จันทร์สุดา ปสัสาวัฒนะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๘ นางสาว เบญจพร สีดอกบวบ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๒๙ นางสาว ลัดดา ล าดวนรัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๐ นางสาว ปทัมาภรณ์ สิงหช์ะฎา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๑ นาย เจ๊ะฮัมดี โตีะบากา ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๒ นางสาว จุไรพร พลมะณี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๓ นาย กิตติ สร้อยนาค เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๔ นางสาว ไพลิน ไชยภกัดี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๕ นาย ณัฐวุฒิ ประสมสุข ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๖ นาย ชาญณรงค์ สมแพง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๗ นางสาว ภาลิณี โอกาส นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๘ นางสาว วิไลลักษณ์ ตะโคตร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๓๙ นางสาว กัญจณ์ณัฎฐ์ คงเปยี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๐ นางสาว พรณิชา บญุเทพ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๑ นางสาว ปญัจา ชูช่วย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๒ นางสาว จีระประพา ธนะค าดี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๓ นาง  ่จิราภรณ์ พุทธิ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๔ นางสาว ทักษิณา ยอดประทุม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๕ นางสาว นภิาภรณ์ กู้แฝง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๖ นางสาว สุภาภรณ์ ทองปอ้ง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๗ สิบเอก ศักดา นลินนท์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๘ นางสาว นพมาศ ผ่องผิว พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๔๙ นางสาว ยมลพร โสภาพันธุ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๐ นาย เอกภพ นอ้ยหว้า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๑ นางสาว จุฑาทิพย์ วิจิตร์ ล าพูน เขต ๒



- ๔๘๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๒ นาย ธวัชชัย ใหม่ศรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๓ นางสาว ทักษพร คุณวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๔ นางสาว อัญธิกา ล้ิมวัฒนา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๕ นางสาว ปญุณิสา ทองรัก กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๖ นางสาว ทัศนยี์ ดัชถุยาวัตร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๗ นาง พิมพ์นารา ภพูวก ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๘ นาย ชวลิต อัศวภมูิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๕๙ นาย เอกฤทธิ์ วงศ์งาม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๐ นาย กิตติชัย เกตุนิม่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๑ นางสาว สุกัญญา จันทร์เอน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๒ นางสาว นชัพิมพ์ สิทธิชัย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๓ นางสาว สินนีาถ เจ๊ะอาลี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๔ นางสาว ดารณี ชูชัย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๕ นาย สัตยา ธิวันดา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๖ นางสาว อัจฉรินทร์ ศรีสร้อย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๗ นางสาว ปทัมา ชูสนทิ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๘ นางสาว สุชีรา ปญัญาใส ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๖๙ นางสาว นนัทญา แผนเจริญ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๐ นางสาว อรทัย สุวรรณรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๑ นางสาว พัชราวดี พรเพ็ง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๒ นางสาว ธิดาภรณ์ ภลู้ าผา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๓ นาย เสกศักด์ิ ชัยชาญ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๔ นางสาว ณัฐกานต์ ยอดปรีดา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๕ นางสาว ทิพรัตน์ ณะด า ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๖ นาย จักรกริช ดวงอุปะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๗ นางสาว นภาพร ทองคล่ี นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๘ นาย ศุภกิตต์ิ ชนะโยธา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๗๙ นางสาว สิริรัตน์ สตารัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๐ นาย ฐาปกรณ์ บญุแก้วเสือ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๑ นาง สุพัตรา วงษสิงห์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๒ นาง นฏัฐริณีย์ เรืองโรจน์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๓ นางสาว พิกุล รักฝูง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๔ นางสาว นติยา ลาเคน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๕ นางสาว ชนากานต์  นาคเสวี สุพรรณบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๖๔๘๖ นางสาว อรุณรัตน์ แก้วปทุม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๗ นาย ขลทิตย์ ชัยวิรัช อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๘ นาง ดวงใจ ชูศรี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๘๙ นางสาว จันทร์เพ็ญ กุลสิงห์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๐ นางสาว พวงผกา แก้วนอ้ย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๑ นางสาว จงจิต เสมียนกุล หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๒ นางสาว อาจารี ค าวัง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๓ นางสาว สุริย์ริสสา นลิไชย อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๔ นางสาว วรรณรัตน์ ชังเหยี่ยว ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๕ นาย อัศวิน อินสุวรรณ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๖ นางสาว เจติยา แสงจันทร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๗ นาย นธิิพัฒน์ กองทรง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๘ นางสาว สุชาดา มณีบวั สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๔๙๙ นาย ธีระ วานชิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๐ นางสาว น้ าทิพย์ จันทร์มูล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๑ นาย ธงชัย กัลยา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๒ นางสาว รัชฎาพร มีชัย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๓ นางสาว พรชนก วรรณขาม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๔ นางสาว หตัญา ลายทิพย์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๕ นางสาว ศรัญพร แซ่เจ็ง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๖ นางสาว อธิญา แก้วเรือง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๗ นางสาว กฤติยาณี ต้นงอ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๘ นางสาว นฐันนัท์ สิงหฉ์ลาด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๐๙ นางสาว ลภสัรดา นนทา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๐ นางสาว อาทิตยา สายสุข นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๑ นางสาว อัจฉรา ประดับวงษ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๒ นาย ฉัตรชัย ฤกษะเสน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๓ นางสาว ฤดี อินสูง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๔ นางสาว วิภารันต์ คงยะมาศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๕ นาย อิทธิเดช ลอยลม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๖ นาย สุริยา เมืองร่ืน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๗ นางสาว อารยา วงษ์งาน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๘ นางสาว วราภรณ์ ปญัหา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๑๙ นางสาว กุลลัดดา จิตรอักษร ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๕๒๐ นาง ญาณตา พรหมพินจิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๑ นางสาว รุจิรา วงศ์โสภา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๒ นางสาว อารยา อินทร์หอม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๓ นางสาว ไอซะห์ สาแปอิง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๔ นางสาว กิตติยา บญุเศษ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๕ นางสาว ศิริวรรณ เรืองชาญ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๖ นาย ประพรชัย สุขสว่าง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๗ นางสาว นริศรา ตรีพรม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๘ นางสาว จุฑาทิพย์ โล้เจริญรัตน์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๒๙ นางสาว จิรทิญา กิติกุลธวัช กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๐ นางสาว นศิารัตน์ พงศ์ไพศาลศรี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๑ นางสาว บษุราภรณ์ บรรเทา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๒ นางสาว อรประภา แพ่งศรีสาร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๓ นาง เนตรนพิศ บวัไพร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๔ นาย เกรียงไกร นามมุงคุณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๕ นาย ชินภทัร บบุผา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๖ นางสาว พิชญ์สุกานต์ สิมสินธุ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๗ นางสาว สุวรรณศรี สายสนอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๘ นางสาว อนสัวีร์ แวหะหมัด ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๓๙ นาย ฐนกร ฆารพันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๐ นางสาว สุนนัทา ขมักการ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๑ นางสาว อธิพร คนตรง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๒ นางสาว ทาริกา คนตรง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๓ นางสาว ศรัญญา ระจิตด ารงค์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๔ ว่าท่ีร้อยตรี ประกิต เพ็ญจันทร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๕ นางสาว แดดน้ าหมอก สุวพงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๖ นางสาว จันทวร วงศ์กระจ่าง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๗ นางสาว อมรรัตน์ ยศกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๘ นาย สุชาติ พันธ์จันทร์ดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๔๙ นางสาว นฤมล สวนสุขเกษม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๐ นางสาว ปาริชาติ นรีะพัด มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๑ นางสาว ชาลิสา กุลพัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๒ นาย อังกูร รู้ท านอง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๓ นางสาว กาญจนา นพภาแก้ว สงขลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๖๕๕๔ นางสาว สุภาพ ปอ้มมะลัง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๕ นางสาว อาพิรานี เจะเลง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๖ นางสาว ลัคณา อนนัตวงษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๗ นางสาว วันดี ประจักร์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๘ นาย วีระศักด์ิ ทองสุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๕๙ นางสาว กรองกานต์ วณิชย์กุล นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๐ นาย ธีระศักด์ิ เครือค า บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๑ นาย อุทัย ขันชมภู อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๒ นาย เดชา วิราวรรณ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๓ นางสาว ดุษฎี สารภี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๔ นางสาว สุพัตรา ชิวขุนทด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๕ นาง วรรณา ศราวุฒิ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๖ นางสาว สุนนัทา ศรีวิราช พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๗ นางสาว ภาวดี นาผม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๘ นางสาว รุ่งณภทัร เทพบรรทม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๖๙ นางสาว วนดิา ปกัการะนงั ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๐ นาย กฤษฎา เหลืองไพโรจน์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๑ นางสาว อุมารินทร์ ไชยวารินทร์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๒ นางสาว จันธิมา หงษ์คงคา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๓ นางสาว จรัญญา สุพรหมจักร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๔ นางสาว สุรีรัตน์ สุทธิอาคาร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๕ นางสาว พรรณผกา มณฑารักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๖ นางสาว จุฬารัตน์ หปูระโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๗ นางสาว ปยิะมาศ เซ่ียงหว็อง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๘ นางสาว เมธินี สุขเดช ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๗๙ นาย ธารากร พงษ์ปา่ไม้ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๐ นางสาว สุนสิา สุบนิ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๑ นาง เบญจวรรณ นลิอาทิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๒ นาย ปฎล ศักด์ิปกรณ์กานต์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๓ นางสาว กิติญา มุขสมบติั อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๔ นางสาว กรรณิกา ปญัญาผาบ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๕ นางสาว อรจิรา ล่องต้ี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๖ นางสาว ปยิาภสัณ์ จันทร์สวัสด์ิ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๗ นางสาว สุพรรณี ขัดสาร ล าพูน เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๕๘๘ นางสาว อารีรัตน์ ประดับ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๕๘๙ นางสาว วริศรา วรรณวัต นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๐ นาย จิรพงษ์ มูลกิตติ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๑ นางสาว นฤมล นยิมสิน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๒ นางสาว นพิัธธา วัฒนา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๓ นาย ณัฐพล สังข์อยู่ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๔ นาง เจนจิรา วันสม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๕ นาย รณฤทธิ์ ภูห่สัดร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๖ นางสาว วริสรา ปริุโส กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๗ นางสาว ชนฐักานต์ พืชผักหวาน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๘ นางสาว ศิริวรรณ ชัยศิริวงษ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๕๙๙ นางสาว อินทุราภรณ์ อินทรประจบ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๐ นาง วิลาวัลย์ คุรุกิจก าจร นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๑ นาย สรรเพ็ชร ศรีแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๒ นางสาว พรรพี ไชยบญุศรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๓ นาย เมธี เพียงไธสง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๔ นาย วีระชาติ บญุเฉิด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๕ นางสาว อัจฉรา คงชุม ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๖ นางสาว จุติพรรณ นสิาวัน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๗ นางสาว ศุศิชา ช่วงชิด กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๘ นาย อนวุัติ เพชรพรหม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๐๙ นางสาว ศิวาพร อินทรตระกูล หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๐ นางสาว อัจฉราภรณ์ แก้วสีอ่อน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๑ นาง ขวัญหทัย รัตนไ์ทรแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๒ นาง จิราพร นารีนาถ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๓ นางสาว ธิตาภรณ์ พิมพ์บงึ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๔ นางสาว นชิานนัท์ ชูติพงศ่์ชัยวัฒน์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๕ นางสาว กฤตยา เฉลิมศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๖ นาย วีระวุธ บางปา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๗ นาย ยุรนนัท์ ไตรหตัถทรัพย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๘ นางสาว ทณิการ์ เภตราพลาดิศัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๑๙ นางสาว คัทลียา เปทุ้่ง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๐ นางสาว อิศรา เคาวฤก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๑ นางสาว เศรษฐกาญจน์ สารจุม ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๖๒๒ นางสาว พัชรี ศรีเจริญ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๓ นางสาว ณัฐสินี ฤทธิรัตน์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๔ นาย สุทธิพงษ์ โตษยานนท์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๕ นาย สมเดช ทีงาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๖ นางสาว วัชรีย์ นอ้ยพยัคฆ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๗ นางสาว พิศมัย สุจริต ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๘ นางสาว อาริยา งิมขุนทด อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๒๙ นางสาว พรพิมล แก้วโท ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๐ นางสาว สวพร แพย์ประพาฬ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๑ นาย ลภณ บญุปก บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๒ นางสาว รุจินนัท์ ชมภฆูงั นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๓ นางสาว บงัออน ตามบญุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๔ นางสาว มัลลิกา สังข์พนสั เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๕ นางสาว เพชรรัตน์ แซ่ว่อง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๖ นางสาว สาวิตรี เมฆสุวรรณ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๗ นางสาว ชุลีกร เครือเพชร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๘ นางสาว นางสาวนรีูยะห ์ ดอเล๊าะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๓๙ นางสาว ณัฐฌานนท์ ศรีนวล ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๐ นางสาว ศิรินทร์ญา อิสรานกุูล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๑ นาง ปรารถนา สวัสด์ิรักษา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๒ นางสาว ไขแสง สิงหว์งค์ษา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๓ นางสาว นาฎนภา มณีปอ้งสกุล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๔ นางสาว นนทิยา ดวงวิญญาณ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๕ นางสาว กรธิดา สงจันทร์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๖ นาง ดอกรัก แนน่อุดร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๗ นางสาว ศรินญา เวียงอินทร์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๘ นางสาว ศิลาพร ไวฉลาด กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๔๙ นางสาว ทิพยนยั แซ่เฮ่า นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๐ นางสาว นรีุซ า มะเจ๊ะแน นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๑ นางสาว มยุรา อ้วนทอง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๒ นางสาว จินตนา แก้วตาบรรเจิด ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๓ นางสาว กณิกนนัท์ สธนวสุ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๔ นางสาว อนธุิดา พรมตา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๕ นางสาว ศรีสุดา เยกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๖๖๕๖ นางสาว พินจิ สมหวัง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๗ นางสาว ณัฐพร อันทรินทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๘ นางสาว ขวัญเรือน ชูหนขูาว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๕๙ นาย นายสมศักด์ิ  จิตจร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๐ นางสาว ทิวาพร เนยีมค า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๑ นาย ชัยมงคล ใจยะทัศน์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๒ นางสาว วัชราภรณ์ ชาวชุมนมุ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๓ นางสาว มาริษา แก้วสุวรรณ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๔ นางสาว เกศินี ภูร่ะหงษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๕ นาย วรวิทย์ ศรีจักร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๖ นางสาว จีระภา นวลแพง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๗ นาย เ่มธาวี หวานเสียง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๘ นาง อ าไพร พรถึง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๖๖๙ นางสาว กมล บญุทัน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๐ นางสาว บญุญรัตน์ เสวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๑ นางสาว จุฑาทิพย์ สุโน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๒ นางสาว ศิวพร มุกเข็ม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๓ นางสาว วาสนา คามวัลย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๔ นาย ดนพุล เดชศรีจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๕ นางสาว สุกัญญา ค าปลิว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๖ นางสาว สไบทิพย์ คุ้มวงษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๗ นาย รณกร มีฤทธิ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๘ นางสาว อมรพรรณ คงชู ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๗๙ นางสาว สุจีรัตน์ บญุประเสริฐ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๐ นาย กิตติพจน์ สุจิตราวินจิกุล ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๑ นางสาว พจมาล ชัยภธูร นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๒ นางสาว ปราณปริยาฐ์ หมืน่สังข์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๓ นางสาว นรีูญา ปนัจอร์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๔ นางสาว กฤตติกา วงศ์ใหญ่ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๕ นาย ธนาพงศ์ เขื่อนแก้ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๖ นางสาว กฤติยานี สาริยา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๗ นางสาว วรรณภา ไตรสุขศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๘ นางสาว วรันธร กองศรีรักษ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๖๘๙ นางสาว อภชิญา ปลอดปล้อง ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๖๙๐ นางสาว สุวิมล ด้วงนุย้ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๑ นางสาว จิตชญา บาลโสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๒ นางสาว ล าใย นยีาทองหลาง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๓ นางสาว ฟาริดา ศรีบวั นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๔ นาย กฤษฎากร สุทธะเสนา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๕ นางสาว สุภาพ นวลเปยีน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๖ นางสาว สุมาลี ศรีจรรยา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๗ นางสาว ศศิธร มธุรส สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๘ นางสาว อรุณศรี สุริเย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๖๙๙ นาย อ าพล ทรงรักษา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๐ นางสาว อรพันธ์ ธนะแก้ว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๑ นาย นทัิศน์ ใหมแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๒ นาย กฤตธนกร แสงสม นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๓ นาย พิทยา สีไพสน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๔ นางสาว วิลาวัลย์ ปญัญาอภวิงศ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๕ นาย ปติิพัฒน์ ไข่ค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๖ นางสาว นฤมล ภูรั่ตน์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๗ นาย นายสุพรรณ จันทโชติ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๘ นางสาว สุมีนา นาสมวงศ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๐๙ นางสาว ผ่องพรรณ ศรีภริมย์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๐ นางสาว ขวัญยืน เศษชมภู สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๑ นางสาว ไซนะ สตอปา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๒ นางสาว วชิรารักษ์ ทองด้วง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๓ นางสาว พรวิภา กุลวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๔ นางสาว จารุวรรณ เต็มอุทัย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๕ นางสาว รัตติยา โกพลรัตน์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๖ นาย อัครวัตร หมกทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๗ นางสาว จริยา ชาติประสพ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๘ นาย วุฒิชัย ทรงประไพ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๗๑๙ นางสาว สุไรดา อาแวกาแฉะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๐ นาย กฤตภาส ไชยมงคล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๑ นางสาว อาภา พุ่มโพธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๒ นางสาว ศุภลักษณ์ มูดยะ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๓ นางสาว นภาพร ขยันคิด สระแก้ว เขต ๑



- ๔๙๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๔ นางสาว กนกพร ศรีกะชา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๕ นางสาว สุภาวดี ก้านบวั ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๖ นาย ธีรณิช นาคสนัน่ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๗ นางสาว วีรยาภรณ์ เทียมผล อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๘ นาย รพี กุลพัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๒๙ นางสาว สุภาวิณี รักพวก กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๐ นางสาว เกศมณี ข่วงทิพย์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๑ นางสาว สุนลิทา เหลือวัฒนาสกูล กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๒ นางสาว ยุภาพร ยะไชยศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๓ นางสาว วิไลวรรณ พรมวาศรี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๔ นางสาว ปรุดา ศรีสมภพ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๕ นางสาว อนสุรา พรหมเวียง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๖ นางสาว นสิา ใจภกัดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๗ นาง วลัยพร เนรมิตร จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๘ นางสาว สมบรูณ์ ขรณี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๓๙ นาย นฐักร กองตา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๐ นางสาว ณัฐกานต์ ค ายวง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๑ นางสาว ลภสัรดา พันธ์ปอ้ม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๒ นางสาว วิมลมาศ เจติยานกุูล ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๓ นางสาว พัทธวรรณ สระบวั ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๔ นางสาว อนญัธนา คงทน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๕ นาง จิราวรรณ บ ารุงญาติ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๖ นาย ศิริชัย แซ่เอี๊ยว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๗ นาย สุพัฒน์ มะโนศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๘ นางสาว สุดารัตน์ มัน่หมาย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๔๙ นางสาว รจนา ไชยโท อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๐ นาย ภทัรกร ภมูิวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๑ นางสาว ศิรินทรา นารินทร์รักษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๒ นางสาว สุวิมล ค าชนะ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๓ นาง ธนนนัต์ อติชาติพงศ์กุล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๔ นางสาว ชัญญา แสงท้าว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๕ นางสาว ศญามล มธุรส สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๖ นางสาว สุภาพร แก้วแสน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๗ นาย เชวลิต คงพัฒน์ ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๗๕๘ นางสาว กิตติยา ศรีด าเดช นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๕๙ นางสาว อาทิตยา แพทย์นาดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๐ นางสาว พิชยา ทิพย์คุณ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๑ นางสาว เสาวณี มูลมานสั ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๒ นาง พนาจิตร เกตุทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๓ นางสาว ผการัตน์ สังข์ศรี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๔ นางสาว ณัฐพร ศรีค ามูล ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๕ นางสาว อัศวินี สิมสรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๖ นางสาว สุรียาภรณ์ ดวงดี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๗ นาย พูนลาภ มายาง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๘ นาย ทศพล ธรรมปญัญา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๖๙ นางสาว กูอัสราณี กูเง๊าะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๐ นางสาว ทิพย์สุดา รันนนั มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๑ นางสาว ภทัรวรรณ ปญัจะพันดอน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๒ นาง ฐาปนี เจริญวิวัฒนส์กุล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๓ นางสาว สุวณีย์ แสนสุภา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๔ นางสาว จิราวรรณ ภจู าเนยีร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๕ นาย นรัิติศัย สาริยา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๖ นางสาว วรรณา ขันละ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๗ นางสาว นโิรสมีมี นเิซง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๘ นางสาว อรนชุ ศิริพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๗๙ นาย พนม คูค า มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๐ นาย ณัฐพล ทินราช นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๑ นาย วชิราวุธ รินทะลึก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๒ นาย จิรวัฒน์ บตุรลักษณ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๓ นางสาว ปรียมาศ ภยูอดตา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๔ นาง วสุนนัท์ นามมนตรี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๕ นางสาว วิภาวรรณ บญุเดช สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๖ นางสาว สิรินาฏ พันธุโคตร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๗ นางสาว นางสาวอรุณรัศมี สอนนนฐี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๘ นางสาว ธนภรณ์ ทองล้วน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๘๙ นางสาว ญาณภทัร แสงมุกดา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๐ นางสาว รินดา รัตนโสภาพันธ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๑ นาย นนัทวัฒน์ นนัทสมบรูณ์ ขอนแก่น เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๖๗๙๒ นางสาว ดารุณี ดวนใหญ่ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๓ นางสาว นโิลบล วงศ์ทวี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๔ นางสาว พัฒนช์ินี ขันทศกร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๕ นาย สามารถ สวงรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๖ นาย รุ่งเรือง ผิวส าโรง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๗ นางสาว ศรสวรรค์ วอทอง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๘ นางสาว ดาวรรค์ แผ้วนาง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๗๙๙ นาย ธีระพร กุลบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๐ นางสาว มยุรา เพียสุพรรณ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๑ นางสาว สุภาภรณ์ เดชยก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๒ นางสาว ศิริรัตน ์ อยู่อ่ า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๓ นาย จีรชาติ สีขน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๔ นางสาว รุ่งนภา สละ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๕ นางสาว เพ็ญพักตรา สิมณี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๖ นางสาว พรทิพย์ นชุจิโน แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๗ นางสาว สุดารัตน์ มาหา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๘ นาง ฮุสนา เจ๊ะเลาะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๐๙ นางสาว ธิดารัตน์ คุณแสง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๐ นาย นรุิทธ เกตุนุย้ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๑ นางสาว จินตนาภรณ์ สุคติ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๒ นาง จันทนา เอ้งฉ้วน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๓ นางสาว พรรณวดี ใจบญุ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๔ นางสาว คณาวดี วงศ์ต่อม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๕ นางสาว รัตนา กันหาวรรณ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๖ นางสาว ธีราลักษณ์ อรกุล ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๗ นางสาว วาสนา วงสุรินทร์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๘ นาง เสาวลักษณ์ เชื้อหาญ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๑๙ นาง เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพรทิพย์ จันทร์นอ้ย ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๑ นาย ภานวุัฒน์ ศรีไชยเลิศ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๒ นางสาว พรพรรณ ภูแ่ก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๓ นางสาว ปวีณา กองอาษา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๔ นางสาว พจนยี์ โชคเหมาะ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๕ นางสาว เอมมิกา นารีพล นครศรีธรรมราช เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๘๒๖ นาย วรงค์ จันทเลิศ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๗ นางสาว วาสนา สอนโคตร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๘ นาย เขมชาติ เปล่ียนศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๒๙ นางสาว ธิดารัตน์ เอี่ยมสะอาด พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๐ นางสาว เกสรินทร์ ดวงทอง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๑ นาย สมชาติ ชัยรส อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๒ นาย อภชิาติ เศรษฐการ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๓ นางสาว มนดิา นนขุนทด นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๔ นางสาว จิราพรรณ วิลยะกูล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๕ นาย วัชรพงษ์ พิมพ์มา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๖ นางสาว สุวรรณี โกศล สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๗ นางสาว สมมุด ทับผา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๘ นาย กวีวัฒน์ พิกุลทอง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๓๙ นาง ปราณี สาเส็ม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๐ นางสาว โสภติา พรหมเกษ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๑ นาย สุทธิอรรถ เนือ้อ่อน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๒ นาย จิตติศักด์ิ  แสนหล้า นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๓ นางสาว อัญมณี ปนิตาปนั เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๔ นางสาว หฤทัย  สุวรรณทอง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๕ นางสาว ธนวรรณ พิมพขันธ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๖ นาย พงศ์พันธุ์ โม้ตา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๗ นางสาว กชกร ทวีศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๘ นาย อุกฤษฏ์ ค าปงั สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๔๙ นางสาว ศศิกานต์ ศรีจันทร์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๐ นาย เกียรติคุณ แก้วเคน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๑ นางสาว สุพัตรา โตเหีย้ม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๒ นางสาว สุพัฒตรา พรศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๓ นางสาว ศศินนัท์ หลักศรี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๔ นาย จักรพงศ์ ศิริพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๕ นางสาว กีรติภทัร หาญสุวรรณ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๖ นาย ภมูิภาค ค าทิพย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๗ นางสาว ปริศนา มะหามะณี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๘ นางสาว ฐิติวรดา หลาวทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๕๙ นางสาว วนดิา หมุดเหล็บ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๖๘๖๐ พลทหาร ปรีชากร หสัโก พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๑ นาย นกุูล เต้ียนซ่ี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๒ นางสาว อ าภา สารรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๓ นางสาว ปทัมา บญุเนือ่ง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๔ นางสาว สุกัญญา ค าแก้ว ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๕ นางสาว กนกทิพย์ เนาว์ประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๖ นางสาว เรวดี ขันธเขต กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๗ นางสาว สุนษิา ไกรเทพ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๘ นาง สุพร เต้ียนซ่ี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๖๙ นาย สมศักด์ิ สันทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๐ นาย ฉาฝาหรี หมาดหนดุ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๑ นางสาว อรพรรณ อารีราษฎร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๒ นางสาว พรชนก เวสา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๓ นาย อิทธิพล เวียงสันเทียะ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๔ นางสาว รจนา โพธิ์สังข์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๕ นางสาว พัชราภรณ์ อินทรัตน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๖ นาย ศรวัส ศิริ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๗ นางสาว นภสัวรรณ ยะสง่า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๘ นาย มงคล วงอามาตย์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๘๗๙ นางสาว ลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๐ นาย สุขุม พิมพะสาลี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๑ นางสาว บงัอร งามเมือง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๒ นาย นกิร ศรีปาน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๓ นางสาว ณัฏฐกานต์ ภแูล่นคู่ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๔ นาย ฉัตรพงศ์ ไวยาการณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๕ นาง นนัท์นภสั ฟั่นแจ้ง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๖ นางสาว ตรีทิพยนภา ลิมปรั์ชดาวงศ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๗ นางสาว เทวิกา ประทีปฉาย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๘ นางสาว วัลลภา ศรีรังกูร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๘๙ นางสาว บษุกร โพธิ์สุวรรณ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๐ นาย สินเกียรติ ชูตระกูล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๑ นางสาว วารุณี ปฤษฎางค์ชัย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๒ นางสาว กิตติมา ชุ่มแจ่ม สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๓ นางสาว วัฑฐิกร แก่นนาค พิษณุโลก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๖๘๙๔ นางสาว ทัศนาวดี พรหมแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๕ นางสาว จันทร์นภา คงนชุ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๖ นาย ขวัญชัย มูลพินจิจรรยา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๗ นางสาว เพ็ญพร ปญัญาไว กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๘ นางสาว ประภาภรณ์ พิมาณแพง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๘๙๙ นางสาว วนดิา สุขโฉม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๐ นางสาว สุชาดา มัดเหย่ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๑ นาย มนตรี นอ้ยการนา นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๒ นางสาว สุจินดา ก้านบวั สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๓ นาย กฤษณะ ศิริปกุ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๔ นางสาว สุภาภรณ์ บญุโยม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๕ นาย ปยิะณัฐ นอ้ยศรี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๖ นาย จาตุรงค์ กนกเกศมณี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๗ นางสาว ลฎาภา ขันติยู สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๘ นาย ชานนท์ อนคุุต นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๐๙ นาง อมรรัตน์ ภารสมบรูณ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๐ นางสาว หวันย๊ะ จินดา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๑ นางสาว จิราภรณ์ พรมลีจันทร์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๒ นางสาว ชโนทัย วุฒิกรณ์ธร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๓ นางสาว ปยินนัท์ พึ่มชัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๔ นางสาว นจัมีย์ สะอะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๕ นาย ปยิวัฒน์ ฝูงที อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๖ นางสาว พรทิพย์ สินทิพลา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๗ นางสาว เพ็ญพักตร์ ราวิล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๘ นางสาว ชินสุดา รุ่งเรือง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๑๙ นางสาว พรพิรุณ โอ่งอินทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๐ นาย ผดุงศักด์ิ กะรัตน์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๑ นางสาว วรญา จตุพัฒนรั์งสี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๒ นางสาว วาสนา  วาปทีะ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๓ นางสาว วิมลรัตน์ ปรีชาวนชิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๔ นางสาว นฤมล พูนประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๕ นาย ไกรสร แสนทวี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๖ นาย พีรดนย์ ทองดา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๗ นางสาว ณัฐณิชา คล้ายยา ล าปาง เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๖๙๒๘ นางสาว ทิพย์สุคนธ์ กุลพินจิมาลา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๒๙ นาย อนชุิต ดียิ่ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๐ นางสาว พภสัสรณ์ แก้วก่า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๑ นาย พรัส แสนทวีสุข อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๒ นางสาว พรชนก อุ่นอุดม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๓ นางสาว ธัญญธร พลแก้ว ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๔ นาย เดชา เจียนพันธ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๕ นางสาว สุนสิา ปัน้แตง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๖ นาย มังกร แสนเสนา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๗ นางสาว จันทร์จิรา ชุ่มเย็น กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๘ นางสาว สมควร อ่อนสอาด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๓๙ นางสาว แพรวพรรณ์ อ่อนสอาด อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๐ นาย ยศกร ปวนแก้วหาญ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๑ นางสาว นฤมล ขัติวงค์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๒ นางสาว รองทิพย์ พวงทิพย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๓ นางสาว สายฝน บญุรอด ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๔ นางสาว ภคัธีมา ยิ้มเส้ง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๕ นาย จิระวัฒน์ วังกะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๖ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กัญญ์ปวีร์ ไชยวิสูตร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๗ นางสาว อมรรัตน์ แก้วโกมล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๘ นางสาว บพุชาติ วิจิตรเชื้อ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๙๔๙ นาง ยุพาวดี ไชยทองศรี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๐ นางสาว กุลณัฐสนนัท์ ไหว้ครู ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๑ นางสาว สุคนธา จันทร์เขียว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๒ นางสาว ขวัญใจ พิมพ์ทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๓ นางสาว เบญญาภา ดาพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๔ นางสาว สุนนัทา สุภโกศล อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๕ นางสาว พรเพ็ญ สุตาวงศ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๖ นางสาว ทัศนยี์ มุสิก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๗ นางสาว ภวิศภา อินธิศร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๘ นางสาว รจนา สันวงศ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๕๙ นางสาว วิชชุลดา จักรไชย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๐ นางสาว ณิศราพร ทองแก้ว สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๑ นาย สมชาย บลิสุริยะ นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๖๙๖๒ นาง อัญชยา สุทิน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๓ นางสาว กมลธิดา กมลรัตนานนัท์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๔ นาง รุ่งทิพย์ ศิริโพธิ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๕ นางสาว มณีรัตน์ หงษ์บญุมา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๖ นาย ธราทร มหานาม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๗ นางสาว ธัญญลักษณ์ ค ามา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๘ นางสาว รัชชาวดี บญุพูลมี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๖๙ นางสาว ปวีณา กัณหา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๐ นางสาว นจุรี คณฑา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๑ นาง สรินยา สมศรี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๒ นาย ศุภชัย สมภกัดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๓ นางสาว อารดา ช าเรืองฤทธิ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๔ นางสาว สิรภทัร โสยดี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๕ นางสาว พัชรินทร์ ทองนาเพียง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๖ นางสาว ดาวเดือน อินเตชะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๗ นาย ปตุิพงศ์ อินทร์จันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๘ นางสาว อุไรวรรณ์ ตรีวุฒิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๗๙ นางสาว พรพิมล ระตาภรณ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๐ นางสาว ธนาพร ธรรมวัตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๑ นางสาว กนกพร บวัใหญ่ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๒ นางสาว จันทร์จิรา เกตุถาวร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๓ นางสาว อรทัย โทรัตน์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๔ นางสาว พัชรี ทิมจ าลอง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๕ นาย ภานวุัฒน์ ศรีลักษณ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๖ นาง อรวรรณ สิมมาสุด ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๗ นางสาว ศรัญญา สิงหอ์ุดร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๘ นางสาว อภสิรา พันธุ์สุข กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๘๙ นางสาว สุกัญญา ทางทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๐ นาย อาทิตย์ พันธ์ค าภา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๑ นางสาว เกศวดี จิระสินสมบติั กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๒ นางสาว ขวัญสุดา ศรีมงคล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๓ นางสาว พลอยนรินทร์ ค าภาพันธ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๔ นาย ภทัรพล โยกันวี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๕ นางสาว วิจิตรา เถื่อนค า อ่างทอง
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๕๕๑๐๐๑๖๙๙๖ นางสาว วลัยพร สีค า ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๗ นาย วีรวุฒิ ทิพย์ปญัญา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๘ นางสาว แพรวแพรวา  รัตนติยานนท์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๖๙๙๙ นางสาว ดาวิษา เส้งหนู กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๐ นาง สุดารัตน์ ศรีชนะ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๑ นางสาว กัญญนนัทน์ โค้วธนาวิวัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๒ นางสาว นริศรา สุภาจินต์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๓ นางสาว กัณณิกา ก้อนแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๔ นางสาว บษุฎี พัฒนกิจ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๕ นาย สุรสิทธิ์ บญุสอาด ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๖ นางสาว ละอองดาว สุดหล้า ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๗ นาง นชุจิรา นอ้ยแจ่ม ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๘ นางสาว สินจัย ริดจันทร์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๐๙ นางสาว พัชรนนัท์ ใจแก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๐ นางสาว รัตติกานต์ เหล่ทองค า ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๑ นาย ศักด์ิพันธุ์ บญุเอี่ยม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๒ นางสาว จามรี สวยแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๓ นาย ธีรศานต์ ศรีกาญจน์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๔ นาย สันชัย พรมโภชน์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๕ นาย อดิเทพ ปนัเตจ๊ะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๖ นางสาว ตุลาพร วิเศษศิลป์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๗ นางสาว ณัฎฐธิดา ขุนสังข์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๘ นางสาว อุษณีย์ กองพิมพ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๑๙ นาย สรรพวิทย์ สิงหเสม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๐ นางสาว ปญุญิศา นอ้มกลาง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๑ นาย อิบราเฮ็ง ดือระซอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๒ นางสาว ศิราวาวิณีย์ ต่อสกุล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๓ นางสาว รัชนี มุลศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๔ นางสาว ภษูณิษา งามพลกรัง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๕ นางสาว สุภาพร เกิดมีทรัพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๖ นางสาว นชุนาถ คงทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๗ นางสาว วิไลพร ปราบคนชั่ว ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๘ นางสาว ลลิลทิพย์ ก้องพานชิกุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๒๙ นางสาว สุจิตรา ศรีสุริยะ ขอนแก่น เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๗๐๓๐ นางสาว อรพรรณ แก้วชิน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๑ นางสาว จิตรลดา สืบสิมมา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๒ นางสาว อรรชลี บญุบ าเรอ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๓ นางสาว นฐพร ดิลกเมธานนท์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๔ นาย พิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๕ นางสาว สุรภา สาศรีรัตน์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๖ นางสาว มนชุลี บญุชู อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๗ นาย ทศพล กิตต๊ะ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๘ นาย ประเสริฐ นมุัติ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๓๙ นางสาว อาภาพร วรบตุร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๐ นางสาว อรรถวรรณ แต้นวกุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๑ นางสาว พัชรีภรณ์ แก้วบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๒ นางสาว กัลยาณี ขันประมาณ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๓ นางสาว นศิาชล ดุลย์มา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๔ นางสาว มนดัดา คุณสาร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๕ นางสาว จันทร์จิรา สุ่มเมา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๖ นางสาว วรรณกร งอกลาภ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๗ นางสาว สุกัญญา จ านลิ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๘ นาย ชเนวิน โพธิ์ราม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๔๙ นางสาว อรอุมา กาดีวงค์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๐ นาย อาทิตย์ บญุทัน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๑ นาง ลักขณา พืชศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๒ นาย อภวิิชญ์ ศรีจันทร์ทับ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๓ นาย ภาณุวัฒณ์ อ่อนฤทธิ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๔ นางสาว มะลิวรรณ ปนัแก้ว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๕ นางสาว ยุวลักษณ์ ศรีแนน ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๖ นางสาว จอมศรี วงค์ชมภู อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๗ นางสาว รุ่งนภา อ่วมข า อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๘ นางสาว ฐิติการต์ อินทะนะ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๕๙ นางสาว จีรพร เสนแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๐ นาง วิลาวัณย์ แซ่เอี้ยว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๑ นางสาว อุทุมพร พรหมหาญ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๒ นางสาว นางสาวปนดัดา ภชูมชื่น กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๓ นางสาว นางสาวนสิา อยู่ประไพ อุบลราชธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๗๐๖๔ นางสาว อรัญญา ดวนใหญ่ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๕ นาย เชษฐา กล้าใจ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๖ นางสาว ประไพพร ภธูาตุทิพย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๗ นางสาว จินตนา นาทองบอ่ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๘ นางสาว ฐิติมา ค าลือ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๖๙ นางสาว เรวดี เสนแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๐ นางสาว รณิดา กมณฒ์เปรม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๑ นาย ชัยชาญ แก้วโพธิ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๒ นางสาว ปยิดาพร ภุม่พันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๓ นางสาว ณัฐพัชร์ ภวภตูานนท์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๔ นางสาว สิริกร      วรนาม     มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๕ นาย มูฮัมหมัดฮัมดี อูเซ็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๖ นางสาว สุภทัรา ค าแคว้น นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๗ นาง ปภาดา พื้นพรม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๘ นาย ชัยวัฒน์ ดวงมาลา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๗๙ นางสาว พรฤดี เจริญผล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๐ นางสาว เกษมศรี งอมสงัด ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๑ นางสาว ณัฐภสัสร เจริญผล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๒ นาย พัสตราภรณ์ เจิมปล่ัง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๓ นางสาว นางสาวสงกรานต์ อินอุด อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๔ นางสาว เบญจวรรณ วงค์สวัสด์ิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๕ นางสาว มณีรัตน์ มักสัน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๖ นางสาว นภาพร ภโูท ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๗ นางสาว จิราภรณ์ ศิริภกัด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๘ นางสาว สุลาวัลย์ สิมาขันธ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๘๙ นางสาว สุดารัตน์ เพชรรักษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๐ นางสาว นางสาวจงจิตต์   ตีราด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๑ นางสาว ณัฐณิชา บรรเทาพิษ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๒ นาย นายนฤดล ประคองสิน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๓ นางสาว วิภาวัลย์ ลึกลาภ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๔ นางสาว นชุรินทร์ ประพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๕ นาย ศุภชัย หนองช้าง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๖ นางสาว สุธีรดา สุขมาก ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๗ นางสาว จิราภรณ์ โสดาจันทร์ มหาสารคาม เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๗๐๙๘ นางสาว กุลนนัท์ ยังคง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๐๙๙ นาย ศรประกฤษฎ์ หมูส่ะแก นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๐ นางสาว ทัตธนนัท์  พุ่มนชุ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๑ นางสาว อรทัย เนือ่งมัจฉา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๒ นางสาว นภทัร สุจิมงคล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๓ นางสาว สาวิกา มาสนา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๔ นาย ยุทธิชัย อ่อนเกตุพล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๕ นาย ยอด อรัญเพิ่ม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๖ นางสาว จารุวรรณ อุดมค า สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๗ นางสาว สุพัตรา สายธนู บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๘ นางสาว ธัญญพัทธ์ บรูพา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๐๙ นางสาว พชรพร ท้าวมหาวรรณ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๐ นางสาว สุธิดา กัณฑ์หา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๑ นางสาว ซารีผะ เจะมิง่ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๒ นาย มะอัสลัน มะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๓ นางสาว ขวัญฤดี ชอมรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๔ นางสาว จุฬาลักษณ์ เสาร์มา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๕ นาง ณัฏฐิกา ค าปา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๖ นาย วิสิทธิ์สรรค์ โคตรตัสสา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๗ นางสาว กาญจนา แก้วส่อง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๘ นาย สยุมพล พุทธโกมล เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๑๙ นางสาว มัทณิดา ค าตา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๐ นางสาว ธนพร วิริยโกศล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๑ นางสาว ศิริลักษณ์ กงนกขุ้ม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๒ นาย ภานวุัฒน์ โปธาเจริญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๓ นางสาว จิรวดี แก้วชาลุน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๔ นางสาว ณัฐกานต์ นามบตุร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๕ นางสาว สุนสิา ทรัพย์สูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๖ นางสาว นงลักษณ์ พงษ์เกษ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๗ นางสาว สุนสิา เพ่งพินจิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๘ นาย สันติ ใจตรง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๗๑๒๙ นาย นนทพัทธ์ นยิมชัย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๐ นางสาว รัตนติ์กา กันทะวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๑ นาย กรวิทย์ ฤทธิเนยีม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๑๓๒ นางสาว กุลวดี จันทร์เจริญ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๓ นางสาว จุฑาทิพย์ กุมผัน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๔ นางสาว พรพิมล ยุทธหาร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๕ นางสาว แก่นนภา ประกอบสันต์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๖ นางสาว เอ็มไพร รัตน์่่่่วิสัย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๗ นางสาว ศุภามณี ลีกุดเลาะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๘ นางสาว ศิริพร พันมูล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๓๙ นาย สนธยา อุ่นอ่อน สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๐ นาย นายปยิะชาติ มริเวช กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๑ นางสาว วนดิา นามมา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๒ นาง นรูซัมซู ยีเส็น ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๓ นางสาว อินทิรา ศรีหาตา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๔ นางสาว สุภาพร กาวิล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๕ นาย พีระพัฒน์ อนรัุกษ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๖ นางสาว อรวรรณ แสนนก อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๗ นางสาว มัสนา เจ๊ะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๘ นางสาว สุทัชชา แต้น าชัย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๔๙ นางสาว เพ็ญศิริ เนตรจันทร์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๐ นาย ภวูเดช อินจ านงค์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๑ นาย กฤษฎา แก้ววิลัย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๒ นาย สุไลมาน มะมิง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๓ นางสาว จันทร์ฉาย มหนัตมรรค ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๔ นางสาว พวงนรินทร์ ค าปุก๊ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๕ นางสาว พรทิพย์ โม่ศรี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๖ นางสาว ศิริพร เพ็งกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๗ นางสาว ชนานชุ พุทธสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๘ นางสาว สุพัตรา วงระคร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๑๕๙ นางสาว สาวิตรี อ่ าทุ่ง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๐ นางสาว วาศินี เผ่ือคง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๑ นาย ฐิติกร เชียงวงค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๒ นางสาว อรพรรณ พรรณ์ทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๓ นาย ธวัชชัย ขันธ์เสน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๔ นางสาว วริญญา บญุสถิตย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๕ นางสาว ชณิดาภา พิลาจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๗๑๖๖ นางสาว ไพลิน หรัิญชาติ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๗ นางสาว ปารวี ประเทือง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๘ นาย บรรณธยาน์ เชื้อเพชร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๖๙ นาย อีดีฮัมดีซาตีรี หะยีนอ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๐ นาย ณัทกร เยอเจริญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๑ นางสาว อลิสรา เจาะจง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๒ นางสาว ศรีไพรรัตน์ แก่นเชื้อชัย สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๓ นางสาว รัชนี แก้วอาสา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๔ นางสาว จรัสพร บวัเรือง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๕ นางสาว รุ่งกาญจน์ โพธิวรรณ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๖ นางสาว รัตนาวดี ค าจ๋า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๗ นางสาว ศรินยา บญุทัน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๘ นางสาว นภิารัตน์ ประมวล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๗๙ นางสาว ลมัยญา มะณีศรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๐ นางสาว วัลภา ค านาง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๑ นาย วีระ คุณวงศ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๒ นางสาว หทัยชนก แก้วหล้า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๓ นางสาว สุดารัตน์ สุจริต กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๔ นางสาว สุภานนั ปญัญาบญุ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๕ นางสาว นางสาวเยาวเรศ ราชดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๖ นางสาว พรชนก เย็นใจมา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๗ นางสาว ณัฐชญาฎา จิระวิมล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๘ นางสาว สาวิตรี บญุงอก ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๘๙ นาย ศิลปศ์รุต เสาร์ประโคน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๐ นางสาว ริญญารัตน์ พานทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๑ นางสาว ขนษิฐา อุปชิต ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๒ นางสาว ดาวัลย์ จันทวงค์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๓ นางสาว ชินภคั วงศ์กาฬสินธุ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๔ นางสาว เพชรชมพู สุคนธพงศ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๕ นางสาว ศิริพรรณภา ทิมบรูณ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๖ นางสาว ปนดัดา มากเมือง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๗ นางสาว รัตนมณี สีดี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๘ นางสาว ฐิติกานต์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๑๙๙ นาง อรุณี วิเศษนนัท์ เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๒๐๐ นาย ธนกฤต นนทบตุร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๑ นาย กิตติ ละครสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๒ นางสาว สมาพร โสภาเวทย์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๓ นางสาว ลลิตวดี บษุบงก์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๔ นางสาว อนสุรณ์ กูดอั้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๕ ศ.อ. หญิง อ าาภาพร พูลสุข ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๖ นางสาว นารีรัตน์ อินทอง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๗ นาย พิทักษ์ ศรีเสนห่์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๘ นาย เหมวัฒน์ กาฬวิลัย ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๐๙ นาย วีระพงษ์ วงษ์วิชา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๐ นางสาว ศิวาพร ประมูลทรัพย์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๑ นาย เกษม ชัยบ ารุง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๒ นางสาว บษุรา พุดผา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๓ นางสาว นริศรา สุทธมา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๔ นาย วุฒิไกร วินทะไชย์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๕ นาย วัชรพงษ์ ขุนณรงค์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๖ นางสาว จิราภา นอ้ยเอาะ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๗ นาง นริศรา ค าวัง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๘ นางสาว ดนติา มังคละไชยา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๒๑๙ นางสาว กชมน ธนะมูล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๐ นางสาว ณัฐกานต์ กุ้งมะเริง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๑ นางสาว อุมาพร พรหมณี นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๒ นางสาว ฐิติพร แก้วนกิร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๓ นางสาว โชติรส อรรถรัฐ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๔ นางสาว อธิการ เพ็งจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๕ นาย ปยิะวัฒน์ โพธิ์ชาติปาน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๖ นางสาว วิไลลักษณ์ รักษ์เดช สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๗ นางสาว ศิวพรรณ ไชยรักษ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๘ นางสาว รัศมี ชัยมณ๊ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๒๙ นางสาว หฤทัย บญุอินทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๐ นางสาว วารุณี การะเกต สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๑ นางสาว กมลวันท์ เหลืองค า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๒ นางสาว สุวิมล ชูสุวรรณ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๓ นางสาว นนัทวลี ไชยรักษ์ สุรินทร์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๒๓๔ นางสาว สุภาพร ทองเพชรจันทร์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๕ นางสาว จิตรานชุ ขันเชียง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๖ นางสาว สมพร พูลเขต ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๗ นาย อนวุัตน์ อรรคชาติ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๘ นาย หฤษร์ บบัภาเอก ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๒๓๙ นางสาว จารีรัตน์ ใจเย็น นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๐ นางสาว วันทนา มีอดทน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๑ นางสาว เภารัตน์ นนทสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๒ นางสาว กฤษณา สุทธิประภา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๓ นางสาว สุพัตรา ธรรมรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๔ นางสาว อนญัญา นวิรัตน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๕ นาย วัชรพงษ์ วงษ์แสวง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๖ นาย สุรสิทธิ์ โนภาศ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๗ นางสาว จิระนนัท์ การิสุข อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๘ นางสาว อุบลวรรณ ทองสุข อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๔๙ นาง ศุภณิตา อินทรเพชร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๐ นางสาว ศรทิพย์ บญุปรุง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๑ นางสาว หนึง่ฤทัย วงศ์ธนะบรูณ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๒ นางสาว ซัลมา โตะเย็ง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๓ นางสาว ธนธรณ์ แตงไทย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๔ นางสาว นรีูซัน โตะบอืซา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๕ นางสาว ณัชวดี ศรีกูลกิจ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๖ นางสาว วิภารัตน์ แก้ววงศ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๗ นางสาว ปวิชญาดา ศิริรัตน์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๘ นาง สุชาดา รีไพโรจน์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๒๕๙ นางสาว ธิดารัตน์ ปตัถาทุม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๐ นางสาว นภสัสร เหง้าโอสา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๑ นางสาว ณัฐวิภา ล้ิมกิจประเสริฐ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๒ นางสาว ยุพิน โสมมา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๓ นาย ฐานนัดร เข็มทอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๔ นางสาว สายฝน สกัดกลาง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๕ นางสาว ภทัลดา ทัดทาน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๖ นางสาว โสภติา เหน็ประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๗ นาย อนพุงค์ จิตหาญ ล าพูน เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๒๖๘ นาย ณัฐวุฒิ อัคราช อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๖๙ นางสาว นชุจรี ศรีบตุดี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๐ นางสาว นภาพร ด้วงขาว นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๑ นางสาว เจนจิรา สุค าตุ่น ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๒ นาย วีระพงษ์ เทพพร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๓ นาย มะซูฮัน เซะแม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๔ นาย ประคมสัน เภาพาษ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๕ นาง พรทิวา อ านวย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๖ นางสาว กันตินนัท์ โสภา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๗ นางสาว ทิวาวรรณ จันทร์เรืองศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๘ นางสาว อัสนะ บนิสุหลง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๗๙ นางสาว วัฒนา นาหวันลิ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๐ นางสาว กมลธิดา แก้วกมล ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๑ นางสาว วรรนษิา วะโนปะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๒ นางสาว วิตติมา หตัถบรูณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๓ นางสาว เพชรไพลิน อินฉ้วน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๔ สิบเอกหญิง กิ่งนภา ยาหสั นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๕ นางสาว ณรัชช์อร คงล้ิม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๖ นาย กฤษฎาภรณ์ นรินทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๗ นางสาว นนัท์นภสั ทางทอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๘ นางสาว พรพรรณ ไตรมงคลเจริญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๘๙ นางสาว สุจิรา จันทร์คุ้ม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๐ นางสาว นชิาภา อารีเอื้อ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๑ นาง ปญุญิศา จงศิริ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๒ นางสาว ปิน่ประภาภรณ์ กุลสุวรรณ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๓ นางสาว ณัฐณิชา ดารามาศ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๔ นางสาว ปราณี วางหา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๕ นางสาว ฐิติพร ทองแท้ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๖ นาง สุนนัท์ ศรีสอาด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๗ นางสาว พิมพ์ใจ พรมเลิศ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๘ นาย อะหม์ัด มะหะมะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๒๙๙ นางสาว อรพรรณ ศรีบญุเรือง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๐ นางสาว ภวูรรณ โกษา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๑ นางสาว สุรีรัตน์ เอี้ยวพันธ์ ปตัตาน ีเขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๒ นาย ศักด์ิชาย บวักอ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๓ นางสาว พิจิตราภสั ตาค า พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๔ นางสาว อัจฉรา งามเลิศวิไล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๕ นางสาว นฤมล เวสสุวรรณ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๖ นางสาว วาสนา เพ็งถมยา เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๗ นางสาว อรพินท์ เปีย่มอุดมลักษณ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๘ นาย ยุทธศักด์ิ สารีเครือ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๐๙ นางสาว ธนฝน บวัแย้ม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๐ นางสาว ระรินทิพย์ ปมิมณี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๑ นาง สุพิน ยาดี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๒ นาย เกียรติศักด์ิ มูลเจริญ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๓ นางสาว ดวงธิดา ประกอบแสง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๔ นางสาว สุปราณี ยางก้อน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๕ นางสาว ปาริชาติ ดาซามิ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๖ นางสาว สุภลักษณ์ บญุเลิศ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๗ นาย กรวิทย์ กล้าหาญ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๘ นางสาว อัมพร พินจิมนตรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๑๙ นางสาว ภนดิตา เคนาวัต สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๐ นางสาว พิมพ์ชนก สุขเจริญ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๑ นางสาว เทียมแข แสงใส มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๒ นาย สุพล สีวรรณะ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๓ นางสาว อัมพวา จอมนงค์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๔ นางสาว วรรณ์งาม กันยานอ้ย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๕ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพัตรา เชาวฤทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๖ นางสาว วรลักษณ์ ฟุ้งเฟื่อง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๗ นางสาว นรูมีย์ แลแมแน นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๘ นางสาว ณิชาภา ชุมอภยั อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๒๙ นาย ยิ่งยศ ยอดสุรินทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๐ นางสาว สุพัชรีย์ มณีนวล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๑ นางสาว อารียา เผ่าต๊ะใจ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๒ นางสาว สหสัทยา บญุเรือง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๓ นางสาว จินดาภทัร์ นาคบ ารุง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๔ นาง โชติรส รังษี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๕ นางสาว สุทธิกาญจน์ จันทร์ทอง กาญจนบรีุ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๖ นางสาว ดรุณี ศรีอุบล ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๗ นาง อัญชญาภรน์ อุทโท ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๘ นางสาว วิจิตรา คณโฑแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๓๙ นางสาว จิรวัฒน์ เหลือผล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๐ นางสาว นลิญา เจริญฉิม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๑ นางสาว สมาพร ประสิทธิแสง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๒ นางสาว เพชรดา ก้อนทอง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๓ นาย ปนษัฐ์ พิมาน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๔ นางสาว กัญญาภคั เพ็งแย้ม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๕ นางสาว รัตติกาล ภบูญุล้น กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๖ ส.อ. ฐากร วงศ์พุทธะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๗ ว่าท่ีร้อยโท เสมอสิทธิ์ คงวุฒิ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๘ นางสาว วีรญา การะเวก นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๔๙ นาง ปณุยนชุ พิภพ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๐ นางสาว ณพัฐอร ศรีชนะ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๑ นางสาว ปริยา มัน่คง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๒ นางสาว กชกร สัจจสังข์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๓ นางสาว วัชราภรณ์ พันธุมี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๔ นางสาว วาโย สายค าภา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๕ นางสาว บญุสนอง เสาะสมบรูณ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๖ นางสาว ธัญญาภรณ์ จินดา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๗ นางสาว วนชินนัท์ หลาบค า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๘ นางสาว ปณุฑริก แสงวังค า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๕๙ นางสาว ติรยา ภกัดีรอด หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๐ นางสาว ณัฐนรี เบญ็จรูญ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๑ นางสาว วารุณี สิทธิวัง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๒ นางสาว สุพรรณี ไขแสง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๓ นาย ปวิตร ตรีสงค์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๔ นางสาว จุฑารัตน์ เอเตียวเจริญ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๕ นางสาว ศิริพร แก้วพิศ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๖ นางสาว วรัญชญา รอดแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๗ นาง ฟ้าลิขิต ขะทุม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๘ นางสาว กริชสุพร ไชยเสน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๖๙ นางสาว สุธาทิพย์ ควรนาม ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๗๓๗๐ นางสาว อนงค์นาฏย์ นงค์นวล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๑ นางสาว กรรณิการ์ เจริญเกียรติ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๒ นางสาว ภควรรณ ทัศบบุผา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๓ นางสาว ณัฎฐณิชา จงอริยตระกูล ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๔ นาย อนนัทชัย บผูุ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๕ นางสาว สายใจ เวียงดอนก่อ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๖ นางสาว ณิภาวรรณ์ ปดิตาละคะ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๗ นาย อัครชีวิน บวัหลวง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๘ นางสาว ปญุญิสา ลามพัฒน์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๓๗๙ นางสาว ขัตติยา อุดมฉวี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๐ นาย วิษณุ เถียนหนู ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๑ นางสาว พจมาน อนนัสลุง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๒ นางสาว เบญจวรรณ เด็ดขาด พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๓ นางสาว หทัยรัตน ์ คงชะนะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๔ นางสาว ณัฏฐณิชา อนแุก่นทราย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๕ นางสาว กิตต์ิรวี ค าภาหมี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๖ นางสาว สุพิน อินทร์งาม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๗ นางสาว ค าปุน่ บตุรแสน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๘ นางสาว กมลทิพย์ อุดมภ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๓๘๙ นาย กอบกิจ เมืองอินทร์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๐ นางสาว รัชดาพร นามรักษา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๑ นางสาว ปวีณา ถิ่นแก้ว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๒ นางสาว วรวรรณ หลิมวุฒิกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๓ นางสาว กัลยารัตน์ พินธุกรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๔ นางสาว ณัฏฐนชิา ภแูถวนา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๕ นางสาว สุธิชา ทุมวารีย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๖ นางสาว จันทร์จิรา รัตนพิบลูย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๗ นางสาว ชมพูนชุ วัชรศิลาจันทร์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๘ นางสาว นริสรา จันทะเวช อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๓๙๙ นาย อรรถพงษ์ ไชยโคตร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๐ นางสาว นติิยา เติมสุข สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๑ นาง ชนากานต์ แก้วอุดม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๒ นางสาว ทวีรัตน์ มดแสง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๓ นางสาว อรสา ชูราษี สกลนคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๔๐๔ นาง วราภรณ์ อาจหาญ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๕ นาย ปริวัฒน์ ชุ่มอภยั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๖ นางสาว จุไรรัตน์ ชุ่มอภยั มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๗ นางสาว อัจฉรี โฮ้คร้าม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๘ นางสาว อาทิตติยา ตาลสมรส ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๐๙ นาย ธวัชชัย เหมือนสุวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๐ นางสาว กาญจนา นารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๑ นาง อรนชุ หงษ์ทอง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๒ นางสาว สุติมา อิสอ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๓ นางสาว ภทัรา ค ามุงคุณ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๔ นาย สุริยา ไชยโวหาร ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๕ นาย อภนินัท์ ปญัญาศรี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๖ นาง ชญานนัทน์ มาขวา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๗ นางสาว วัชราภรณ์ จูมพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๘ นางสาว สันทนา เยาวศรี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๑๙ นางสาว วลัยลักษณ์ คนเพียร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๐ นางสาว ภรพิมล เพียดสิงห์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๑ นาย ยรรยง ชัยพรมมา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๒ นางสาว ศิรินลักษณ์ กันยะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๓ นางสาว ศิริพร สุจริต อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๔ นางสาว พัชริดา บวัสิงห์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๕ นาย อนพุงศ์  เขื่อนเพชร เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๖ นางสาว กัญวรา แดงร่า ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๗ นางสาว สิริกร ใจอ่อน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๘ นาย อรรถกร แซ่ต้ัง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๒๙ นางสาว ทิพย์วิมล ทองบญุยัง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๐ นางสาว เจษณี บตุรด า สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๑ ว่าท่ีร้อยตรี ถวิล ท่อเจริญ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๒ นางสาว ทิตานนั ก าจัด เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๓ นางสาว กิตติยา อรรคปทุม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๔ นางสาว มนทกานต์ิ พลายยิ้ม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๕ นางสาว อรสุรางค์   จักรทุม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๖ นางสาว ศศิพา นาราคาม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๗ นางสาว พรทิพย์ เต็งวิลัย อุตรดิตถ์ เขต ๒



- ๕๑๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๘ นางสาว ณีรนชุ ช้างนอ้ย เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๓๙ นางสาว ศศิธร จงหม่อง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๐ นางสาว เกตุวดี กาญจนยี์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๑ นาย ภทัรพงค์ ผิวดี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๒ นาย อัครเดช วนสินธุ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๓ นางสาว ปรียาภรณ์ เนยีมนก พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๔ นางสาว อรอนงค์ นปิณุะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๕ นางสาว นสิาลักษณ์ หลอดเงิน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๖ นางสาว รัชนยี์ พัฒนะราช อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๗ นางสาว อริส รักษาราช สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๘ นางสาว วารุณี คุณสีขาว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๔๙ นางสาว ธิดารัตน์ โม้แก้ว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๐ นางสาว วิลาสินี ทาทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๑ นางสาว วิไลลักษณ์ เกิดประดิษฐ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๒ นาย ศุภกิตตร์ิ ค าวงศ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๓ นางสาว สิริกาญจน์ สุขวิเสน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๔ นาง พรนภา ศรีธนะ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๕ นางสาว วราภรณ์ มณีอรุณ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๖ นาง ชไมพร ศรีหา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๗ นางสาว ปพัดชา เกิดประดิษฐ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๘ นางสาว อุไรพรณ์ ใจมูล ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๕๙ นางสาว วันวิสาข์ โอบอ้วน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๐ นางสาว กัลยาณี ขาลสุวรรณ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๑ นางสาว ณิชนนัทน์ สงอุปการ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๒ นางสาว ศันศนยี์ บญุชัย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๓ นางสาว รุ่งนภา ใจทา สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๔ นางสาว จุไรพร นคิรหล่อน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๕ นางสาว อมรรัตน์ แก้วคงธรรม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๖ นาย ศรุต ทองแจ้ง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๗ นางสาว นริศรา สุธรรมา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๘ นางสาว โลมไศล ศรีตะเขต บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๖๙ นาย พิษณุชัย  เพียช่อ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๐ นางสาว นธิิปวีร์ วงค์มณี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๑ นางสาว วรรณา เสือฟัก ปทุมธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๔๗๒ นางสาว เมธาวี เทพมณี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๓ นางสาว ทศพร แพ่งพนม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๔ นางสาว เยาวพา ค าฟู นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๕ นาย ชัยวุฒิ แสนแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๖ นาย ทวี ยศศรียา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๗ นางสาว กฤษณา สอนสุภาพ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๘ นางสาว จิราภรณ์ ชูเกิด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๗๙ นางสาว ยานี เผ่าอุ้มผาง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๐ นาง ทัศนยีา ปฐัวี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๑ นางสาว สิริกาญจน์ อาจสาลี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๒ นางสาว กมลรัตน์ กาญจนะวสิต ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๓ นาย ณัฐพจน์ สุวิชญางกูร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๔ นางสาว กชพร น าโชคเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๕ นาย วีรุทย์ วงศ์วีรวุฒ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๖ นางสาว โสภดิา สืบซุย จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๗ นาย ประยงค์ วินธิมา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๘ นางสาว ทิพย์วรรณ อุดทาค า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๔๘๙ นางสาว ลาวัณย์ เกิดค า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๐ นาย ณัฐวุฒิ เงินสันเทียะ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๑ นางสาว นารินทร์ ดรเคนลด มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๒ นางสาว สุจิตรารัตน์ ถาไชยลา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๓ นางสาว พิกุล วงศ์พุทธะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๔ นาย ยศยิ่ง สระตัน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๕ นางสาว นอิาภา ยะโสธร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๖ นาง ศุภลักษณ์ ศุภศร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๗ นางสาว บษุรา ล้วนกลาง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๘ นางสาว ณภสันนัท์ เนยีมพุ่มพวง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๔๙๙ นาย อนนัต์ บรรหาร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๐ นางสาว วิจิตรา ปตัตาเทสัง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๑ นางสาว รจวลิน นะบรรดิษฐ์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๒ นางสาว ประภาพร แสนวงค์มา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๓ นาย จักรพันธ์ ศิริเล้ียง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๔ นางสาว ภทัรรินทร์ กิ่งวิชิต สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๕ นาย ปรีระพงษ์ สุดหล้า ขอนแก่น เขต ๒



- ๕๑๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๖ นาย อนวุัฒน์ สิงทิศ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๗ นางสาว สุรีพร ไชยสถาน ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๘ นางสาว มลิวรรณ ลุล่วง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๐๙ นางสาว ชลลดา ผลทอง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๐ นางสาว จีรนนัท์ สนสี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๑ นางสาว กรรณิกา ภหูารนา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๒ นางสาว พยอม อ่อนสุระทุม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๓ นางสาว กาญจนรัตน์ อาจสุรินทร์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๔ นางสาว กรกมล สัจจาเฉลียว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๕ นางสาว ภควรรณ บบุผาเผ่า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๖ นางสาว บศุยา จุลแสนบวั สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๗ นางสาว จารุวรรณ มะนะโส ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๘ นางสาว อรวรรณ ศิริเล้ียง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๑๙ นางสาว ปริศนา อ้อยรักษา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๐ นางสาว ปยินาฏ แฉล้มชาติ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๑ นาย สิทธิศักด์ิ ยงค์รัมย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๒ นางสาว กนกพร วิชัยโย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๓ นางสาว ธริณี นยิม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๔ นางสาว ปรียาภรณ์ มาลารักษ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๕ นางสาว สุนนัทา ผอมเอียด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๖ นางสาว มณฑิรา ประดิษฐ์อารีกุล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๗ นางสาว รุจิรา สังข์ทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๘ นางสาว วรรณทิพา ภแูสนศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๒๙ นางสาว น้ าฝน ศรประดิษฐ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๐ นางสาว จันจิรา เกื้อเดช พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๑ นางสาว วลัยกร กล่ าอินทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๒ นางสาว ศิริโสม ภมูิโสม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๓ นางสาว วีรนชุ พูลสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๔ นางสาว คณิตตา มาลาวัลย์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๕ นาย ธนนัทร์ชวัฒน์ เดชปณุสวัสด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๖ นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๗ นางสาว ยุวดี มานสัสา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๘ นางสาว วิภาณี ค าใจ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๓๙ นางสาว นชุนาถ ชื่นชม สุรินทร์ เขต ๒



- ๕๑๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๐ นางสาว นภสักรณ์ พูลชา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๑ นางสาว ปวีณา แสนใหม่ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๒ พันจ่าอากาศเอก วสันต์ เสนห่า นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๓ นางสาว พลอยไพลิน สิทธิสาร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๔ นางสาว มัลลิกา ทัศนางกูร อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๕ นางสาว เพชรไพลิน ล่ิวลักษณ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๖ นางสาว จารุณี เติงตุ่น ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๗ นาย อาทิตย์ ศรีวิเศษ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๘ นาย ชนะชัย จันทร์โถ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๔๙ นาย ชัชวาล ภโูอบ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๐ นางสาว กนษิฐา ครองศักด์ิ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๑ นางสาว ศิรินาถ อมรธรรม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๒ นาง สุภาวดี บตุรจันทร์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๓ นางสาว ณัฐวรา มาเปง็ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๔ นาย สุรินทร์ บญุเชียร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๕ นาย พงศ์ภมร มังบูแ่ว่น พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๖ นางสาว ปณัยตา โหมดไทย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๗ นางสาว เพ็ญนภา ค าภาสี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๘ นางสาว อังศธร ศรีสมทรัพย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๕๙ นาย พิเชษฐ หวนสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๐ นางสาว ศศิรดี แดงภกัดี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๑ นาย จตุรภชุ ศรีพรม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๒ นางสาว สุธิดา จ๋าพิมาย บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๓ นางสาว ธมนวรรณ งามสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๔ นางสาว สาวิตรี พรสวัสด์ิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๕ นางสาว ฤดีกานต์ พรหมบตุร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๖ นาย สุรพงศ์ วงศ์มณี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๗ นางสาว กมลทิพย์ สร้อยสน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๘ นางสาว ศิริรัตน์ เนตรหาญ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๖๙ นางสาว ชลลดา ไกลถิ่น เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๐ นางสาว วันเพ็ญ ค าหอม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๑ นางสาว อภภิาดา แสงจันทร์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๒ นางสาว วรพรรณ ช านาญค้า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๓ นางสาว นงลักษณ์ เล็กอรินทร์ มหาสารคาม เขต ๒



- ๕๑๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๔ นางสาว ปวิตรา โกมลกิติสกุล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๕ นาย นติิโชค ธรรมวรีย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๖ นางสาว ภรณ์ทิพย์ บญุประกอบ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๗ นางสาว สุมาลี บตุรแสง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๘ นางสาว มนสตรา กล่ินมาลัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๕๗๙ นางสาว ภทัรภร นามวิสัย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๐ นางสาว วรรณิศา ฦาชา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๑ นางสาว ชัญญา วงค์วุฒิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๒ นางสาว เพ็ญพักตร์ คณะมะ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๓ นางสาว ณิชาภทัร โกสุธรรม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๔ นาง นรืูอมา แลเมาะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๕ นางสาว อัจฉราภรณ์ พลพิมพ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๖ นาย พลาวัสถ์ ศรีโสภาคกุล เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๗ นางสาว เทียมแข มาลา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๘ นางสาว มัลลิกา ทมถา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๘๙ นางสาว แสงจันทร์ สีนามเพ็ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๐ นาง วิไลพร โลนชุ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๑ นางสาว จริยา พันธ์โภคา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๒ นางสาว อมรรัตน์ อาจสมัย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๓ นางสาว ปยิะนชุ ชูปาน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๔ นาง วรรณภา วงษ์อุบล อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๕ นางสาว ศศิวิมล นรมาศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๖ นาง พรวิเศษ บญุยะทิม นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๗ นางสาว เพียงเดือน สิมศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๘ นางสาว กนกวรรณ วิวัฒนว์รรธนะ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๕๙๙ นางสาว กชพร ดีเลิศ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๐ นาง อาทิตยา ค าจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๑ นางสาว วลัยพร พรมมาปี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๒ นางสาว สุรัตวดี ขุนไกร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๓ นาง ชลธิชา ญาณสิทธิ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๔ นางสาว พัชรินทร์ การรักษา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๕ นางสาว ศศิธร คนชม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๖ นางสาว วรรณภา อมรวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๗ นาย พีระพงษ์ พลเยี่ยม ร้อยเอ็ด เขต ๓



- ๕๑๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๘ นางสาว ประภาภรณ์ โกศล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๐๙ นางสาว พรพิรุณ โสมทรัพย์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๐ นางสาว ประกายแก้ว ปรากฏรัตน์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๑ นาย อัครเดช พลบตุร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๒ นางสาว ปณุฑริกา กาลปกัษ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๓ นาย เอกชัย อินทร์จันทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๔ นางสาว ฐณิชา สาลีพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๕ นาย อิศรา ชูศรี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๖ นางสาว เบญจวรรณ ค านงึ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๗ นางสาว นฤมล แย้มสกุลณา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๘ นางสาว วชิราภรณ์ โคตรสมบติั ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๑๙ นางสาว เด่นนภา คงศรีรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๐ นาย สุพจน์ เกษสุภะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๑ นางสาว อาภาภรณ์ หนองเรือง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๒ นาย ชนะศึก จ าปาทิพย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๓ นางสาว ปรียานชุ ประทุมพร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๔ นางสาว พิไลลักษณ์ ทัพแสง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๕ นาย อนรุิท สว่างมัน่ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๖ นางสาว ศศิธร ทองต่ิง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๗ นาย เกื้อกลู โลหติ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๘ นาย โยธิน บาดาจันทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๒๙ นางสาว รัชนาถ มีสมบรูณ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๐ นางสาว พลาพร โพธิ์หอม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๑ นางสาว นนัท์นลิน เชยชม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๒ นางสาว จุฬาลักษณ์ อินทร์แปน้ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๓ นางสาว สุพิชญนนัทน์ พุทธปสิทธิ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๔ นางสาว จีรนนัท์ เดชพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๕ นางสาว ฉัตรดาว คงเอียด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๖ นางสาว ศุภสินยี์ พรหมทา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๗ นางสาว กรุณา ภพูิพัฒน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๘ นาย รพีพงศ์ นกึอุ่นจิตร์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๗๖๓๙ นาย ธนสิษฐ์ อินทร์ไทย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๐ นางสาว วิไลลักษณ์ อัคฮาด ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๑ นางสาว พสธร แสงสุกวาว ขอนแก่น เขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๗๖๔๒ นางสาว กันตะนา จ่าภา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๓ นาย นายภพสุข เอี่ยมละออง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๔ นาย วีระศักด์ิ กิตติพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๕ นางสาว พุทธรักษ์ ไทยนทิัศกุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๖ นางสาว ณัฐนนัท์ ไชยสิทธิ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๗ นาย ภวูนาท เทพจันทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๘ นาย เอกพงศ์ จิตติศักด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๔๙ นางสาว นางสาวภทัราภรณ์  มูลเมือง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๐ นางสาว รุ่งนภา อุตมะแก้ว เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๑ นางสาว ณชญาดา มณีจันสุข เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๒ นางสาว กุสุมากร นามสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๓ นางสาว ณัตตยา บุง้ทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๔ นาง พรนภิา ทองไพวรรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๕ นางสาว ฉัตราภรณ์ ธรรมบญุเรือง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๖ นาย สมยศ ศรีสะอาด ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๗ นางสาว กรรนกิา แสนวังทอง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๘ นางสาว สุชยา ทิพย์อุตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๖๕๙ นางสาว ยุวธิดา จันทมาน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๐ นาย วีระพัฒน์ เชิดชู พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๑ นางสาว ภาวิณี อรรคสาร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๒ นางสาว วลัยรัตน์ สงย้อย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๓ นางสาว เกวลิน สมบติั นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๔ นางสาว ยุพเยาว์ จันทร์มี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๕ นาย ไพรัช แรงจบ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๖ นางสาว ไอศิกา บญุยืน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๗ นางสาว นจุรินทร์ กันทวี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๘ นางสาว กรรณิการ์ วงศ์เจริญ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๖๖๙ นางสาว จันจิรา ทองปัน้ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๐ นางสาว สุภญิญา วิยะรัตน์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๑ นาย ปริวัตร ผายทอง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๒ นางสาว เกษรา บษุบารัตน์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๓ นางสาว เรณุกา สาจันทร์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๔ นางสาว พัชรินทร์ บริบาล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๕ นางสาว กันต์กมล เตชะไพโรจน์ อุดรธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๗๖๗๖ นางสาว จินดามะณี แผงนาที สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๗ นาย ภริูพงศ์ จิตเที่ยง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๘ นางสาว เปรมฤดี ศรีวิจารย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๗๙ นางสาว เครือวัลย์ บวังาม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๐ นางสาว อรวรรณ จันทา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๑ นางสาว วันทิตา วุฒิพนมศักด์ิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๒ นางสาว ศิริรัตน์ แข็งขัน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๓ นางสาว จินดารัตน์ ไกรทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๔ นางสาว โชติกา โคตะยันต์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๕ นาง นงนชุ ลังกาเปีย้ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๖ นางสาว ชุตินธร ศาลากาล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๗ นางสาว ส่อฮ่าบหีย๊ะ สะแหละ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๘ นางสาว วัลวิภา มาดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๘๙ นางสาว จิราภรณ์ แสนทวีสุข นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๐ นางสาว ขวัญชนก ศิริธรรม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๑ นาย สยาม เครือน้ าค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๒ นาย ธเนศ ศรีจันทึก เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๓ นาย สมบติั บลิเหลม ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๔ นาย ครรชนะ คุ้มทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๕ นางสาว หฤทัย เรืองงาม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๖ นางสาว วรัญญา ธรรมเจริญ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๗ นางสาว นวรัตน์ คะมะณี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๘ นางสาว กิ่งกาญจน์ ชูพูล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๖๙๙ นางสาว ธนดิา เสมา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๐ นางสาว พัชรินทร์ ยาสระคู อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๑ นางสาว รสริน สิงหบ์ญุตา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๒ นางสาว ณภาลัย เหล่าวงษา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๓ นางสาว รัชนี แก้วนาเหนอื ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๔ นาย รัตนชัย อาจมังกร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๕ นางสาว ราตรี หะยาจันทา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๖ นางสาว อรัญญา ภูเ่กิด ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๗ นางสาว บศุรา ฟักแก้ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๘ นางสาว อ าภา ทิสา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๐๙ นาง ประเทือง ลาต าแย หนองบวัล าภ ูเขต ๒



- ๕๒๒/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๐ นางสาว กนกอร บง้นาง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๑ นางสาว กุลธิดา บญุยืน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๒ นางสาว ฮาสนี มาสี ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๓ นางสาว ปภาดา ไชยคาน สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๔ นางสาว ประกายดาว คล้ายทับทิม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๕ นางสาว ชลธิชา คงมีผล กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๖ นางสาว พันทิวา เปน็สุข ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๗ นาย ภาณุพงศ์ เวียงค า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๘ นางสาว สุวรรณี ปเุลโต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๑๙ นางสาว ปริณดา วรรณทวี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๐ นางสาว คนงึนจิ สมบรูณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๑ นางสาว วิไลวรรณ แสงหรัิญ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๒ นางสาว อณิชกานต์ บรูมาตย์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๓ นางสาว รัตนาภรณ์ ทองจันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๔ นาย ธนเชษฐ์ ค าอ่อง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๕ นางสาว ฐิดานนัท์ สีดารอด สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๖ นางสาว จันทิมา รัตนสมัย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๗ นางสาว ณันทริญา เยาวลักษณ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๘ นาย สุรศักด์ิ พิชิตมาร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๗๒๙ นาย นพรัตน์ พันธ์วุ้น อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๐ นางสาว ปยิะพร แสนกันค า ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๑ นาย ประภาส สาระศาลิน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๒ นางสาว อาภาพร พรพนม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๓ นางสาว อุไรวรรณ ฮองต้น นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๔ นาง ปาณิศา ทินจอง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๕ นาย วีระพงศ์ โยธาบริบาล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๖ นาย ษัฑวัต นรินทรวรกุล ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๗ นาย อรรถพร วรรณทอง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๘ นางสาว ขนจิฐา ศูนยราช นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๓๙ นางสาว กัลยา ออมสิน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๐ นางสาว วริยาภรณ์ อธิพรทองศิลป์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๑ นางสาว กนกวรรณ จันทร์แก้ว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๒ นางสาว อรปวีณ์ บวัชู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๓ นางสาว ผุสชา เนตรแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๒



- ๕๒๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๔ นางสาว ปาลิตา กุลโคตร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๕ นางสาว สุจิตรา สิถิระบตุร เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๖ นางสาว พัชรินทร์ กล่อมสุริวงค์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๗ นางสาว ศรีเพ็ญ เดชสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๘ นาย ชัยสิทธิ์ วงศ์กลาง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๔๙ นาง พักตร์วิภา ภหูดัสวน ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๐ นาย สิทธิชัย ดีพิจารณ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๑ นาย วีระพงศ์ แก้วอ่อนแสง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๒ นางสาว จิตรลดา วิงชุน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๓ นางสาว จิราภรณ์ อุดแตน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๔ นางสาว สิรินภา เตชะจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๕ นาง ชลธิชา ใจเกษม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๖ นางสาว นฮิาฟีซา หะยีวาเงาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๗ นางสาว นางสาวเพชรพิมาน ช านาญรบ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๘ นางสาว วิลาวัณย์ ศรีไทย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๕๙ นางสาว พรพิมล โต้วังจร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๐ นางสาว ศิริลักษณ์ มะโนเคร่ือง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๑ นาย ทศพล สุขล้อม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๒ นางสาว ธัญรัตน์ ศุภมิตร ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๓ นาย ธนาวุธ ไชยลังการ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๔ นาง ปรานติติยา ทองใหญ่ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๕ นางสาว มรกต นาค า พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๖ นาง กัลยณัฎฐ์ ภมูิไชยโชติ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๗ นางสาว ชุติมา ประทุมศาลา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๘ นาย ธนาวุฒิ จุลเลศ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๖๙ นางสาว กุลวณี พงษ์ยี่หล้า นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๐ นางสาว นฤมล สองวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๑ นางสาว พัชรี รัตนวัชรศักด์ิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๒ นางสาว นฤนาฎ รัตนจินดา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๓ นางสาว ศศิ ทองศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๔ นางสาว สุขภชั สมสุข ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๕ นางสาว ภทัราวรรณ ร่ืนรวย สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๖ นางสาว ศศิธร แก้วค าสอน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๗ นางสาว ศรีรัตน์ ธรรมมะธะโร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑



- ๕๒๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๘ นางสาว อรอนงค์ กบลิพัสด์ุ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๗๙ นางสาว สุนสิา สร้อยสุวรรณ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๐ นาย วรวิทย์ พลเยี่ยม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๑ นางสาว นวรัตน์ เมฆหมอก ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๒ นางสาว ปณียา อินทกาศ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๓ นางสาว สุรีวัลย์ อุตรพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๔ นางสาว ฐิติพร จันทภกั สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๕ นางสาว กรชนก ปุง่ค านอ้ย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๖ นางสาว รวิพร อู่อรุณ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๗ นางสาว สุรีรัตน์ ศรีโลหอ้ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๘ นาย เทพไพบลูย์ ทองท า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๘๙ นางสาว สุนษิา วิงชุน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๐ นางสาว เกสา ยอดสิงห์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๑ นาย ภานุ ธนศิูลป์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๒ นางสาว ชลาลัย ไวทยางค์กูล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๓ นาง ยุภารัตน์ พลเยี่ยม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๔ นางสาว สุภจัฉรี อรัญ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๕ นาย เกษม มาลีวรรณ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๖ นางสาว ธีรภฏัสช์ โลกนมิิตร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๗ นางสาว ทานตะวัน ดวงมาลา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๘ นางสาว ศิริกัญญา ไพรเขต ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๗๙๙ นางสาว สุจรรยา ยศบรุุษ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๐ นางสาว ศศิพร มณีพันธุ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๑ นาย ภรัณยู ปูว่ัง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๒ นางสาว พรพิมล คงสวัสด์ิ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๓ นาย ยุทธการ ควรนาม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๔ นางสาว สนธยา พรมวรรณา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๕ นางสาว ศีตลา ปะนาเต นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๖ นาย อนชุิต ศรีจันทร์รักขิต อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๗ นาง อัญญารัตน์ ชาวสวน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๘ นางสาว พรรณวดี แก้วสีเคน ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๐๙ นางสาว ปยิวรรณ เกษา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๐ นางสาว สุดาวรรณ คัชเขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๑ นางสาว แจ่มนภา ยอดหอ นครศรีธรรมราช เขต ๒



- ๕๒๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๒ นางสาว ชุติมา สิทธิเขตรกรณ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๓ นางสาว วราลักษณ์ นามมนตรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๔ นางสาว จุฬารัตน์ ทวีรัตนศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๕ นางสาว วทันยา อ่ าพันธ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๖ นางสาว ดนยา เพียโคตร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๗ นางสาว โชติกา อุ่นต๊ิบ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๘ นางสาว กนกพร นาดูน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๑๙ นาย วรวิทย์ สุขขวัญ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๐ ว่าท่ีร.ต. มารุต เกยูรวงศ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๑ นาย เทวัติ ค าปญัโญ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๒ นางสาว วีรินทร์ เตือประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๓ นางสาว ณัฐกฤตา นุม่นวล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๔ นางสาว กนกวรรณ พรหมแสนปงั อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๕ นางสาว เย็นจิตร อุทัยแพน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๖ นางสาว สุมาลี ค าโสมศรี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๗ นางสาว สุพรรษา รอยดี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๘ นาย มรกต ชุมเปยี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๒๙ นางสาว เกษรินทร์ บรรเทา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๐ นาง เขมมิกา นาคปาน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๑ นางสาว ณัฐกฤตา ไชยสีดา สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๒ นางสาว สุธีรา ภญิโญ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๓ นาย วรัญภมูิ เกตุถนอม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๔ นางสาว สถาพร มูลค า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๕ นางสาว อุบล สีทา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๖ นาง พุทธชาติ เพ็งประพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๗ นางสาว สมใจ อุ้มไกร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๘ นางสาว เขมจิรา ยืนยั่ง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๓๙ นาย อารี ศิริวัชระกุล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๐ นาย พรสวรรณ์ ครองเมือง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๑ นางสาว ปวีณ์กร หมายสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๒ นางสาว รุ่งนภา จันทร์พรม นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๓ นางสาว สุภาภรณ์ โปจีน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๔ นางสาว ศิริชล จันทร์จงปราณี กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๕ นางสาว พัฒนล์ดา คิดกล้า สุรินทร์ เขต ๓



- ๕๒๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๖ นางสาว ชญาดา ศุภสันติรักษ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๗ นางสาว    ปฏพิัทธิ์ จินาวงศ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๘ นาย ปฏญิญา บญุที บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๔๙ นางสาว นลิวรรณ โชคชัย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๐ นางสาว มนสัญา ค ามณี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๑ นางสาว กรกนก หาปญันะ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๒ นางสาว นนัทวัน โตสวัสด์ิ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๓ นางสาว กัลยา เจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๔ นางสาว ลภาพิม เนตรวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๕ นางสาว ลัดดา นอ้ยนลิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๖ นางสาว จารุวี ธีระเกตุ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๗ นาย มูฮ ามัดลีกี เจ๊ะอูมาร์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๘ นาย กมล หาญแท้ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๕๙ นางสาว อาภา ปยิารมย์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๐ นางสาว ทัศนญีา ขวัญผิว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๑ นางสาว กีรตยา ทนโกจารย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๒ นางสาว พัชรี ทีปะลา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๓ นางสาว เพ็ญนภา  มูลปลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๔ นางสาว พรรณทิวา ภาโนมัย อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๕ นางสาว อนงค์นาถ สอนเชียงค า บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๖ นางสาว พิมพ์พิศุทธิ์ สตาภริมย์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๗ นางสาว พรพรรณ พรหมอินทร์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๘ นางสาว อภญิญา สุพรรณ์สาย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๖๙ นางสาว วิจิตรา นาใจเย็น กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๐ นาง ศุภลักษณ์ สอนสติ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๑ นางสาว วิภาวี มีชัย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๒ นาย กฤษฎากร กระจ่างถิ่น ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๓ นาย อาทร โคตมุตร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๔ นางสาว พรรณรัตน์ วัดนครใหญ่ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๕ นางสาว ถนอมวรรณ ชินค าหาร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๖ นางสาว สุรัสวดี สมงาม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๗ นางสาว ปล้ืมใจ พรมทองบญุ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๘ นาง พิมลพรรณ แสนประเสริฐ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๗๙ นางสาว สุไรณี เซะบงิ ยะลา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๘๘๐ นางสาว พัชราภรณ์ ค าเพราะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๑ นาย เกรียงไกร พาอยู่สุข สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๒ นางสาว พัชรา สุดประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๓ นางสาว หฤทัย ค าแพงแก้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๔ นางสาว ยุภาวดี ธรรมวัตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๕ นางสาว นาปเีสาะ เจ๊ะเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๖ นางสาว พัทธ์ธีรา ธีรวัฒนว์าที เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๗ นางสาว นนัท์นภสัร์ ไชยสิงห์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๘ นางสาว ฑิตฐิตา  ใสสีสูบ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๘๙ นางสาว ซูไฮลา โกะอาลี ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๐ นางสาว ศรุตา พุ่มจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๑ นางสาว สุดาวัลย์ พรมจันทร์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๒ นางสาว ประภาพร สุวรรณแพทย์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๓ นางสาว เพ็ญพยอม ภกูะฐิน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๔ นางสาว คัทลียา ฉลวยศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๕ นาย สิทธิโชค พรมสะอาด ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๖ นางสาว เพ็ญพักตร์ ยุติธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๗ นางสาว สมบรูณ์ จันคณา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๘ นาง อรอุษา หอมค า สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๘๙๙ นางสาว ลักขณา โหมดเทศ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๐ นาย โสภณ ม่วงเขียว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๑ นางสาว กาญจนา คุ้มขันธ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๒ นาย วรยุทธ สุทธสน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๓ นางสาว สุจิตรา ภสูะพาน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๔ นางสาว มัทนา โหมดเทศ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๕ นางสาว ลัดดา แผ่นผา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๖ นางสาว ชัญญาภคั โยวะผุย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๗ นางสาว ฮัสนยี๊ะ เก็มสัน ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๘ นางสาว วงเดือน ผดุงเวียง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๙๐๙ นางสาว อรวรรณ มาบญุ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๐ นางสาว ศริญญา เดียมขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๑ นาย พรศักด์ิ กาวีละ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๒ นางสาว วรภรณ์ พุ่มพวง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๓ นางสาว สุนศิา วงชมภู สระแก้ว เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๙๑๔ นางสาว สุรภี สืบสนธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๕ นางสาว สรารินทร์ สิงหแ์ก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๖ นางสาว พิมพ์พิชา ปดัตานาคะ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๗ นางสาว จุฑามาศ สะแต นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๘ นางสาว นภารัตน์ ภคัูสมาส อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๑๙ นาย วิสูตร ราสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๐ นาย วรพันธ์ วรรณศิริ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๑ นาง กนกลักษณื ล้อมงูเหลือม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๒ นางสาว หทัยา เหล่ียมสิงขร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๓ นางสาว พรจุฬา จันทร์งาม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๔ นางสาว ศิริสุดา ยุวพรหม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๕ นางสาว จิรภบตุร สุขวุฒิไชย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๖ นางสาว ทิพากร โอปาก บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๗ นางสาว วรรณศิริ สาสกุล อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๘ นางสาว อารีย์ สาระขันธ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๒๙ นางสาว สุวรรณี แก้วเกิดเคน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๐ นาง บรุพร ประทุมวัลย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๑ นางสาว เรวดี ชนลิกุล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๒ นาย ภษูิต หสัชัย กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๓ นาย ปรีชา ประสารศรี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๔ นางสาว จิรัชญา บสุดี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๕ นาง รุสนานี โสะเบญ็อาหลี ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๖ นางสาว สุภาวิณี สันนถิา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๗ นางสาว ร าไพ แพงศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๘ นางสาว เพ็ญพิชชา มะหดั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๓๙ นางสาว ทิชากร ขัวจันทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๐ นางสาว ทวินนัท์ แสนพินจิ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๑ นางสาว สุวิมล ดีประวี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๒ นาง ฉวีวรรณ แก่นเกษ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๓ นาง ลินดา ลับแลชัย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๔ นางสาว นฤมล จุติประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๕ นางสาว นราวัลย์ สถิตย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๖ นางสาว สุวิมล ทองแปลง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๗ นางสาว ประภสัสร เขียวสด ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๗๙๔๘ นางสาว อรสา พลายงาม ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๔๙ นางสาว อรพรรณ ตันจันทร์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๐ นางสาว ชลนี เทพวงศ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๑ นาง สุดารัตน์ วงศ์แก้วเขียว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๒ นางสาว รัตนา พรหมเทพ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๓ นางสาว ภาณุมาศ ปรากฎมาก สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๔ นาง น้ าฝน เฟื่องมะณี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๕ นางสาว วรัญญา กันทะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๖ นางสาว สุรินธร แคนตะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๗ นาย ปริบณั มณีฉาย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๘ นาย ประทีป มลีรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๙๕๙ นางสาว โชติรัตน์ สร้อยสน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๐ นางสาว ศิริภากรณ์ คุราวัน สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๑ นาง นสิรินท์ สะมะแอ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๒ นางสาว วรินทร ธิวงศ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๓ นางสาว ปยิาณี ยังประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๔ นางสาว กัญนกิาร์ พรมโต อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๕ นาง อุมาพร สมใจ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๖ นางสาว พัชรีย์ วุฒิยา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๗ นางสาว สินนีาฏ ด้วงภูท่ิม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๘ นาง สุวรรณพินจิ จันทร์เที่ยง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๗๙๖๙ นาย เศรษฐา สมใจ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๐ นางสาว ทองคูณ บญุโสภาพ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๑ นางสาว ชุติมดี เกตุชิต บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๒ นางสาว สุนนัทา กุมรีจิตร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๓ นางสาว จุฑารัตน์ แซ่ล้ี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๔ นางสาว บษุยา เขื่อนแก้ว เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๕ นางสาว อรทัย สุวรรณพงค์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๖ นางสาว พิกุลทอง นตุิธร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๗ นางสาว มินตรา สุทธิมูล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๘ นาย ณัฐนนัท์ เกตุโท พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๗๙ นางสาว ปทัมา ศรีอินทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๐ นาย ทศพล ทรศัพท์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๑ นางสาว ผกา นเุคราะหช์ล นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๗๙๘๒ นางสาว ดวงใจ ศรีชื่น นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๓ นาง วราลักษณ์ จันทร์พูล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๔ นางสาว รวงทอง ทองด้วง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๕ นางสาว พิรดา สีสมุดค า อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๖ นาง ดรุณี รัดจันทอง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๗ นาง ปรางทอง วงค์สะท า พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๘ นางสาว วิไลพร ทาค าสม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๘๙ นางสาว นชัชา ทองชีวงค์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๐ นางสาว เกศศิริ ปญัจิต อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๑ นางสาว ดารุวี ปดิตาระโพธิ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๒ นาง เบญจมาภรณ์ พันธวงค์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๓ นาง ขนษิฐา แก้วธิ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๔ นางสาว ชนญัธิดา น าโชคเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๕ นางสาว จิตตริกา หลาวมา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๖ นางสาว รัตนาภรณ์ เมืองตรีงาม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๗ นาย วเรนทร ศรีเทียม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๘ นางสาว รัตนากร เอื้อไทย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๗๙๙๙ นางสาว ชลิดา ภูพู่นทรัพย์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๐ นาง ลมหวล  ภกัดีทา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๑ นางสาว มนดิา อรุณถาวร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๒ นางสาว สุภารัตน์ รักเถาว์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๓ นาย พงศ์ธร จันทร์ธร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๔ นางสาว ภทัราพร สูงเรือง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๕ นางสาว ขวัญตา ค าเหมา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๖ นาย คณิต จารึกธรรม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๗ นางสาว วาสนา อ่อนนอ้ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๘ นางสาว กัญชลี ตันจันทร์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๐๙ นางสาว เอ็มอร สงวนร า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๐ นางสาว มนต์รัตน์ มัน่ส าลี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๑ นางสาว นอรีย๊ะ ปะดุกา สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๒ นาย ธนนัวัฒน์ เสนามาตย์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๓ นางสาว นฤมล เกื้อกูล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๔ นางสาว รัตนา ชื่นตา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๕ นางสาว พิไลพร เส้นเศษ นครพนม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๐๑๖ นาย ฐิติศักด์ิ เพ็ชรเทียม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๗ นาง วารุณี ค าเคร่ือง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๘ นางสาว จามรี กิจสวน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๑๙ นางสาว ชนสิรา ปานสี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๐ นางสาว ธนญัญา สีหดัสา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๑ นาย นายอุเทน  สุฤทธิ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๒ นางสาว สุจินต์ ไชยจ า สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๓ นาย วรวุฒิ ศรีเทียม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๔ นาง อรุณรัตน์ ผลจันทร์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๕ นาย อภวิัฒน์ ขอบคุณ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๖ นาง วันวิสา ทวีกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๗ นางสาว ปญัจพร เนนิอุไร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๘ นางสาว จริยา มะลิทอง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๒๙ ว่าท่ีร้อยตรี ศิรประภา โสภานเวช อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๐ นาย นนทศักด์ิ จันทร์สนทิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๑ นางสาว จุฑารัตน์ มีสุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๒ นางสาว สุนทรี ตรีพาทย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๓ นาย นพินธ์ เพ็ชรค า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๔ นางสาว ปณิุกา โพหรัิญ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๕ นางสาว ศศิวิมล บตุโรบล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๖ นางสาว นภารัตน์ วรรณทิพย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๗ นางสาว ธัญรัศม์ กุนามา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๘ นางสาว วชิราภรณ์ ข ามา พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๓๙ นางสาว ปยิวรรณ พนาพิทักษ์กุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๐ นางสาว พรพิมล ภดีู กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๑ นาย อรรถพล สุพรรณ์สาย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๒ นางสาว สุกัญญา ส่งเสียง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๓ นาย ชิตพล ดวงพิกุล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๔ นางสาว อนญัญา เสาสุรินทร์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๕ นางสาว วรัญญา ชูเพชร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๖ นาย ตัสรีฟ อาแวกาเซ็ง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๗ นาย นจิธิพงศ์ แสงสว่าง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๘ นาง เบญจวรรณ เพ็ญสุข เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๔๙ นางสาว สุพัตรา บตุราช ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๐๕๐ นางสาว วราภรณ์ ดวงค ารัตน์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๑ นาย ชัยพิชิต ไชยสิทธิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๒ นาย ภาณุวัฒน์ มะกา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๓ นางสาว พรปวีณ์ ง้ิวราย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๔ นางสาว พรพิมพ์ ชื่นยัง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๕ นางสาว จุฑามาศ คชอาจ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๖ นางสาว ทุเรียน พงษ์สุพรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๗ นางสาว เจริญฝัน เทียนทุมพันธ์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๘ นางสาว สุรีรัตน์ มะณีบู่ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๕๙ นางสาว กัลยรัตน์ จันสุ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๐ นางสาว อัจฉรี วีระเสถียร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๑ นาย นิ นจิินกิารี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๒ นาย วรเมธ เสือคง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๓ นางสาว มลตรา เครือตาแก้ว สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๔ นาย จันทศิลป์ อะทุมชาย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๕ นาย ซาเฟียน ดามะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๖ นาย ก้อิงพิพัฒน์ กองค า บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๗ นางสาว จุรีรัตน์ จ้อยสวัสด์ิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๘ นางสาว อุไร จันทร์แก้ว กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๐๖๙ นางสาว ณิชนนัท์ พบพาน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๐ นางสาว ศศิธร นามไพลิน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๑ นางสาว ภริดา ทินศรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๒ นาย ศราวุฒิ บญุสิทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๓ นางสาว นสิากร ช่วยตน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๔ นางสาว มยุรี ภกัดียา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๕ นางสาว พรรนภิา ศรีทอง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๖ นางสาว จุรีรัตน์ ทิ้งสุข สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๗ นางสาว มณีรัตน์ พรมนอก กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๘ นาย สิทธิชัย ไพค านาม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๗๙ นาง สุมาลี กิ่งเมือง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๐ นางสาว วิไลพร นนัทะผา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๑ นางสาว นนัทิชาภรณื โสดาปดัชา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๒ นาย บญุทัน โตมร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๓ นางสาว สุรภี ทรัพย์เจริญ นนทบรีุ เขต ๒



- ๕๓๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๔ นางสาว จันทร์เพ็ญ บษุบงค์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๕ นางสาว สุภทัทา หงษ์ค า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๖ นางสาว สลิลรัตน์ พันธุขันธ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๗ นาย ศีลวัต แซ่เฮ่ง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๘ นางสาว พิกุล ใจยา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๘๙ นางสาว ฮาดียะ ดะเซ็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๐ นาง วรางคนาง บญุจันทึก นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๑ นางสาว กรรณาภรณ์ มุง่สังเกตุ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๒ นางสาว จันวิภา แตงพงศ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๓ นาย ดิเรก เจือจาน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๔ นาง ภณัฑิรา อินทร์อ าคา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๕ นางสาว วิจิตรา แรมโคกสูง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๖ นางสาว อ าพร บวรศิริกุล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๗ นาย กฤตณุวัฒน์ งานดี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๘ นางสาว ปทุม ตราสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๐๙๙ นาย ขจรฤทธิ์ ประเวระภยั สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๐ นางสาว วรรญา สุภา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๑ นาย จิรวัฒน์ จางจันทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๒ นางสาว ฉันทนา อามาตมูลตรี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๓ นางสาว พิมพ์ชนก ปสันะจะโน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๔ นางสาว วันนภิา มาตรา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๕ นางสาว วริศนนัท์ ผาณิบศุย์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๖ นาย ภาคภมูิ โสดามา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๗ นาย ไพบลูย์ แนววิเศษ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๘ นางสาว อาทิตยา จันทร์สว่าง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๐๙ นางสาว พรวิมล สิงหเ์รือง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๐ นาย วัฒนา ทิ้งโคตร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๑ นางสาว จ าลอง เณวิลัย พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๒ นางสาว นติยา บญุรักษา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๓ นาย จักรชัย นนัทะผา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๔ นางสาว สินญัญา เพ็งหนู สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๕ นางสาว วราภร วงษ์กลม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๖ นางสาว ลดาวัลย์ เบา้เงิน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๗ นาง ศิริกัญญา แสนรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒



- ๕๓๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๘ นางสาว คณารัตน์ จันทร์สว่าง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๑๙ นาย ธีรชัย นามไพลิน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๐ นางสาว วรัทยา ปะระทัง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๑ นางสาว ลิดาพรรณ จันทร์พิมานสุข นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๒ นางสาว พชรภรณ ทองดี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๓ นางสาว ศิวพร บญุกระทุ่ม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๔ นางสาว สุภาพร บตุราช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๕ นางสาว ปตัติยา แจ้งประจักษ์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๖ นางสาว ฑิฆมัพร บญุเอนก อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๗ นาง อุมาภรณ์ ศักด์ิอาจ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๘ นางสาว ศุภลักษณ์ สลางสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๒๙ นางสาว มยุรา กอฟัก กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๐ นาย ศุภกฤต แสนค าหล่อ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๑ นางสาว อมรรัตน์ ดับประดิษฐ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๒ นางสาว สุพัฒตรา สุนนัต๊ะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๓ นางสาว ดิษยนนัท์ ไชยดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๔ นางสาว ญาดา สุกพันธ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๕ นางสาว จุรีภรณ์ พันธ์นลิ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๖ นาย วุฒธา ลาภสมบติัศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๗ นางสาว ยุพา ม่วงเพชร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๘ นางสาว วรางคณา  ปนินะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๓๙ นางสาว กัลยารัตน์ ไมโคกสูง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๐ นางสาว อัญชลี เผ่าแจ้ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๑ นางสาว สุธิสา กอพูนพัฒน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๒ นางสาว อรอนงค์ อินอร่าม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๓ นางสาว พิมภา สิงหโ์ต อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๔ นาย บณัฑิต หลอดทอง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๕ นาย สุชาติ แย้มเขนง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๖ นางสาว สุชาดา สหอารักขา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๗ นางสาว ณัฐนนัท์ ศรีบริุนทร์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๘ นางสาว ศิริรัตน์ ทองน า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๔๙ นางสาว กิตติยา   การเร็ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๐ นาง พัชนยี์ นนับญุ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิราภรณ์ แสงดา นครราชสีมา เขต ๖



- ๕๓๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๒ นางสาว รัตนมน บญุยะ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๓ นาย ภรัณยู มหบญุพาชัย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๔ นาย ธิติพงษ์ ใจกระเสน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๕ นางสาว กรรณิการ์ ด้วงฉุน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๖ นางสาว เมธิณี ราชวงษ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๗ นางสาว พรรณนภิา ราชเสนา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๘ นาย ทศพล เตโช สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๕๙ นาย ณรงค์ ด ารงกุลพัฒน์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๐ นาง จ าปา วัฒนศิรินทรเทพ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๑ นางสาว ซ่าณะ หะยีเดอเร๊ะ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๒ นางสาว สุภาพร บญุวิแวง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๓ นางสาว อักษรา พันแสง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๔ นางสาว กมลธนสัร์ ศรีสุวรรณ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๕ นางสาว อัจฉรา ละเภท กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๖ นางสาว รุ่งนภิา พันธ์ศิริ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๗ นางสาว สุธาทิพย์ เจริญยศ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๘ นาย สุรชัย ศรีเคลือบ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๖๙ นางสาว นติยา ดีนวนพะเนา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๐ นาง นนัทิยา สมชัย หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๑ นางสาว ฐิติฌาภรณ์ พงศ์จันทร์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๒ นางสาว วริสา ว่องวิชญกร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๓ นางสาว พรพรรณ คชสุวรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๔ นางสาว รพีพร ภแูลข า สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๕ นางสาว เกษร พันธุสิน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๖ นาง กนษิฐา ศรประสิทธิ์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๗ นางสาว ภสัสร วงค์ค าปนั สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๘ นางสาว ปนธิิ แสงคงเรือง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๗๙ นาย สุพัฒน์ จินดารุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๐ นาย ธีรวงศ์ รัตนคร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๑ นางสาว สุดาพร อ่อนสี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๒ นางสาว ร าไพ ปแีหล้ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๓ นางสาว นภาพร พลายงาม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๔ นางสาว เจนจิฬา บญุพิโย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๕ นาย อานณ สิงคะนอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒



- ๕๓๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๖ นาง เจนวิภา สุขกวี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๗ นางสาว พรอุมา บวัเดช เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๘ นางสาว จิตติมา แก้วกระจ่าง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๘๙ นางสาว สิรินภา ศรีสาธร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๐ นาย ศดานนท์ สุริวงค์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๑ นาย ภริูศักด์ิ บญุส่งเสริมโชค กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๒ นางสาว คัทลียา คอยจิต เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๓ นางสาว ศิริพร มีชัย บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๔ นางสาว นาตยา นนทะค าจันทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๕ นาย ฐานนัดร์ คุณโนนยาง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๖ นาย ชิษณุชา ฉายแสง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๗ นางสาว กติญา หนปูาน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๘ นางสาว ยุพิน วงศ์สอน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๑๙๙ นางสาว สุพัตตรา โสมกุล บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๐ นาย พลวัฒน์ บญุอาษา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๑ นางสาว นภาวรดี เรืองเดช ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๒ นางสาว วรวรรณ เที่ยงตรง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๓ นางสาว ซารีนา อาแซ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๔ นางสาว สุภคั สุคนธพงศ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๕ นางสาว อมรลักษณ์ อาษาสนา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๖ นาย สุรศักด์ิ เสนสิทธิ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๗ นางสาว ปวีณา คงประเสริฐ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๘ นางสาว อาธิสา ศิริพร ณ ราชสีมา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๐๙ นาย เขมรัตน์ นรมัง่ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๐ นาง จันทร์เพ็ญ พงษ์ศิริ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๑ ว่าท่ีร้อยตรี ธีระยุทธ์ สาเรศ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๒ นางสาว มธุรส สะตะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๓ นางสาว ปนดัดา พิณโท ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๔ นาง ธนชัพร พรหมมาแบน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๕ นางสาว รุ่งอรุณ ปวงค า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๖ นางสาว จิราพัชร์ คิดได้ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๗ นางสาว ณัฐฌาฐิตา ครุธเผือก เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๘ นางสาว ภารดี เทียนสุคนธ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๑๙ นางสาว ผชุมพร พ่วงแย้ม ตาก เขต ๒



- ๕๓๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๐ นางสาว เพ็ญพักตร์ นนัทะพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๑ นางสาว ชุติมา วุฒิพงศ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๒ นาง สุกัญญา วงค์ประชา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๓ นางสาว วรรณวิภา โลหะสาร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๔ นางสาว สกาวเดือน พิธะธง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๕ นางสาว พิมพ์ประภา หล้าเฟย พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๖ นางสาว จุฑามาศ เต้ียค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๗ นาย ปรีดี เจริญจิต อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๘ นางสาว วิลาวรรณ พาพรมราช บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๒๒๙ นางสาว อรอุมา แก้ววงษา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๐ นางสาว ผกาวรรณ ศรีนเูดช มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๑ นางสาว วารุณี อุดถา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๒ นาย สามารถ ศรีนรจันทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๓ นางสาว ธิดารัตน์ สิงเกื้อ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๔ นางสาว สุภาวดี ปา่สนธิ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๕ นางสาว ขวัญหทัย มณีรัตนป์ระเสริฐ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๖ นางสาว กัญชรส บรรจงรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๗ นางสาว ยุวันดา สุทธิดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๘ นาย ปรีชา โกรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๓๙ นางสาว เสมอฝัน เทียนทุมพันธ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๐ นางสาว พรพิมล  ภบิาลจอมมี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๑ นางสาว พรทิพย์ นานอก พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๒ นางสาว สุชาวดี อินทร์จันทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๓ ว่าท่ีร้อยตรี อิศรินทร์ บญุศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๔ นางสาว วลัยลักษณ์ พิทอง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๕ นางสาว ศรินรัตน จิรขจรเกียรติ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๖ นาง ประนอมจิตร หอมบญุ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๗ นาย พัทยา บญุอภยั อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๘ นางสาว นติยา กันธาปนั เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๔๙ นาย พบธรรม ทองเรือง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๐ นางสาว อุไรลักษณ์ อุ่นบญุเรือง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๑ นาย อิทธิกร ภมูิพันธ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๒ นาย เอกสิทธิ์ เอกปรีชาชาญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๓ นางสาว ชัชฎาภรณ์ ศรีพนม กรุงเทพมหานคร เขต ๓



- ๕๓๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๔ นางสาว กันชชิญาฐ์ ใจชื่นทวีโชติ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๕ นางสาว ลินดา มณฑาทิพย์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๖ นาย วชิรเมษฐ์ พลานพุัฒน์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๗ นาย กิตติกาญจน์ แก้วระกา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๘ นางสาว ดารารัตน์ รัตนโชเต สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๕๙ นางสาว วนดิา เอนกนวล เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๐ นางสาว มนลัีกษ์ สะตะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๑ นางสาว ณัฐชาภา นนัทสมบติั เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๒ นางสาว ทัศนยี์ ชูจันทราภรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๓ นางสาว วรรณภา จุตตะไร ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๔ นางสาว วิไลพร แก้วเหล่ียม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๕ นางสาว คนงึนจิ ชอบสอาด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๖ นางสาว ขวัญนภา ประชุมรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๗ นาง อรวรรณ อุปเถย์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๘ นาย ศราวุธ ขันสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๖๙ นางสาว ชลธิชา โพธิกุล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๐ นางสาว อุบล ศรีลาย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๑ นางสาว นจุรินทร์ มาระตา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๒ นาง บษุกร ค าบญุเกิด อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๓ นางสาว สุพรรณี   ชมภู ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๔ นางสาว นงค์นชุ นติยโรจน์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๕ นางสาว อนงค์นาถ ทองพัฒน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๖ นาย ฟัฎลูดีน หมันเหม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๗ นางสาว นางสาวปาณิสรา แก้วปญัญา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๘ นางสาว งามนติ พันธ์ภมูิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๗๙ นางสาว ปาริชาต อยู่ยืน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๐ นาย กัมพล ใจแก้ว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๑ นาง ปวีณา เยอเจริญ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๒ นางสาว ศิริพร จรไกร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๓ นาย ซอบรี เซะบงิ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๔ นางสาว สุภคั คันธสม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๕ นางสาว ค ากิ่ง ภมูี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๖ นาง พิชชาภา ชิณวงศ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๗ นางสาว ณิชนนัทน์ ชื่นชม อุบลราชธาน ีเขต ๒



- ๕๓๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๘ นางสาว เชาวนยี์ ไชยสุวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๒๘๙ นางสาว มะลิวัลย์ จันผาย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๐ นาย วีรยุทธ เสมสันต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๑ นางสาว ชนรรวรรณ ปดัสาโก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๒ นางสาว ชุติมา เจริญชนม์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๓ นางสาว กานต์ฤดี รักอก ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๔ ว่าท่ีร้อยตรี วาทิตย์ กุศลคุณ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๕ นางสาว สุวัฒนา ดิษฐ์ประเสริฐ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๖ นางสาว นชุนารถ เนยีรกระโทก บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๗ นางสาว อมรรัตน์ อังกินนัทน์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๘ ว่าท่ีร้อยตรี วุฒิชัย เหมาะใจ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๒๙๙ นางสาว ทัศพร กัญญาพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๐ นางสาว สาธิดา อุบลกาญจน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๑ นาย ธนธร อังกินนัทน์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๒ นาย พุทธสิทธิ์ ละดาห์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๓ นาย ประมวล สว่างชาติ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๔ นาย ขจรยศ เหมะฤดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๕ นางสาว ดลชนก ภมูิสถิต นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๖ นางสาว อัมพร ยืนยง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๗ นางสาว สรสิชา วันนจิ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๘ นาย อนรุิตต์ิ กรองมะเริง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๐๙ นาย วีระยุทธ สมพรศักด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๐ นาย กฤษณะ โคตรศรีวงษ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๑ นางสาว กาญจนา อนงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๒ นางสาว จันทร์จิรา นวนทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๓ นางสาว พนตินาฏ สังข์วิจิตร นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๔ นาง ฉิมลี รัตนวิชา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๕ นางสาว มาลัย แก้วคุณ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๖ นาย ช านาญ พวงทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๗ นางสาว วิจิตรา พัฒนท์อง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๘ นาย อ าพล สงวนศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๑๙ นางสาว จริยา โสสุด อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๐ นางสาว ปวีณา นนัทพันธ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๑ นางสาว นนัทิดา จับศรี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๘๓๒๒ นางสาว ปยิะนชุ บตุรโยธี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๓ นางสาว พินตินนัท์ พิมายนอก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๔ นางสาว ศิราภร เจริญทอง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๕ นางสาว อารีรัตน์ รัตนวัชรศักด์ิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๖ นางสาว ปณิดา จอมสูงเนนิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๗ นางสาว ภทัรกาญจน์ ทองขุนด า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๘ นางสาว เบญจวรรณ ลือกิจ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๒๙ นาย ยุทณา ง้ิวลาย อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๐ นาย ชนาธิป ง้ิวราย ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๑ นางสาว กรรณิการ์ ค ามานติย์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๒ นางสาว สุวดี กาญจนาภา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๓ นาย วัชรวีร์ อังกูรเกียรติยศ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๔ นางสาว ปนธิี อินทพันธุ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๕ นางสาว นภทัร เอกธนนัท์กุล สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๖ นางสาว กัลยา จันทร์สระแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๗ นางสาว นชุจรีย์ คงสกุล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๘ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ภาวิณี นาคข า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๓๙ นางสาว เมธยา ขะจวง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๐ นาย ด ารงศักด์ิ สุดเส้นผม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๑ นางสาว รุ่งนภา บญุเชิญ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๒ นางสาว วันทนา จันต๊ะภา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๓ นางสาว จิรพรรณ อมรชร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๔ นาย สราวุฒิ ฉินทสงเคราะห์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๕ นางสาว ชุติปภา เพชรวิเชียร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๖ นางสาว ทิพวรรณ ภศูรีเมือง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๗ นาย อนนัต์ ใจสุยะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๘ นางสาว กฤษณา อังกินนัทน์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๔๙ นางสาว อลิฟ หะยีลาเปะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๐ นางสาว กรรณิกา ไชยะโอชะ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๑ นาย ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๒ นางสาว พิจิตรา  ตุบทา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๓ นางสาว ภาวิณี พาพันธ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๔ นางสาว วาศิณี แสนเขื่อน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๕ นาย นครชัย เปาวะนา นครพนม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๓๕๖ นาย นพิล จ าปเีรือง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๗ นางสาว สงกรานต์ เต่ยภเูขียว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๘ นางสาว พรพณา จันทราภริมย์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๕๙ นาง รัศมี อุไรศรี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๐ นางสาว อรนชุ นสิเรศ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๑ นาย ภมูิภพ อนนัตรักษ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๒ นางสาว มัทนยีา ธเนศนติย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๓ นางสาว ผกามาศ เลาะสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๔ นางสาว สุดารัตน์ กมลสุวิชาญ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๕ นางสาว พรทิพย์ ภกัดีสอน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๖ นางสาว ธนญัญา พูลสง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๗ นาย จิระยุทธ รจพจน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๘ นางสาว สุกัญญา อรอินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๖๙ นาย โกเมนทร์ พลส าโรง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๐ นางสาว ปญุญารัศมิ์ แผ้วสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๑ นาย ชัชพงษ์ แสนวงษา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๒ นางสาว ดารณี มนตรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๓ นางสาว รัชนี องอาจ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๔ นาย พิภพ รุยันต์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๕ นางสาว รัชดาพร พรมตา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๖ นางสาว ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๗ นางสาว ณัฎฐนนัทน์ ค้าโค เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๘ นางสาว ยุบล พลประสิทธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๗๙ นางสาว หทัยรัตน์ พรมมา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๐ นางสาว จิรภทัร เวียงวัฒนชัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๑ นางสาว วิจิตรา พาผล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๒ นางสาว อุมาภรณ์ แปงกูล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๓ นางสาว กรรณิการ์ พรมวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๔ นางสาว กัญฐิกา ชุมพาที พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๕ นางสาว รุฬิยา ผลไม้ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๖ ว่าท่ีร้อยตรี ผดุงศักด์ิ สาราบรรณ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๗ นางสาว เดือนนภา ข าอรุณ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๘ นางสาว มยุรา สิทธิสร กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๘๙ นางสาว วรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ สุพรรณบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๓๙๐ นางสาว นนัทกา จ๋าตูมมา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๑ นางสาว อ้อมจิต กุติการณ์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๒ นางสาว ปาตีเมาะ บอืราเฮง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๓ นาย เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๔ นาย รัชตานนัต์ แสวงนาม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๕ นางสาว กาญจนา อัครชาติ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๖ นาย พุชฌงค์ สมตระกูล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๗ นางสาว ชลิดา ภมูิกระจ่าง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๘ นาง สุวิมล ทิพย์ประพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๓๙๙ นางสาว นนัท์นภสั น้ าตอง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๐ นางสาว ช่อทิพย์ ส่องสว่าง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๑ นางสาว อรทัย บดุดีค า นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๒ นางสาว อามานี แว้ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๓ นางสาว พรจันทร์ แฝงสมศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๔ ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุพรรณี ศรีปาน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๕ นางสาว นางอัสราภรณ์ ผุยพงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๖ นาย จีรนนัท์ อาระลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๗ นาย วีระพงษ์ วรรณยศ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๘ นางสาว จิตราวดี ภสูดศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๐๙ นางสาว อิศรา ไชยขันตรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๐ นางสาว ทิพรัตน์ วงศ์สุข ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๑ นางสาว อัญชลีพร บญุเพิ่ม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๒ นาย วีรพล พงศ์รัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๓ นางสาว พันธ์นภา ยาใจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๔ นางสาว มนทิรา เหมอารัญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๕ นางสาว เกษนี ปญัญาภมูิสถิตย์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๖ นาง เพียรพีรดา สุขสาม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๗ นางสาว ชาลินี รุ่งรุจิราพร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๘ นาย นติิวัฒน์ เสนาผล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๑๙ นางสาว พัชรินทร์ ยางสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๐ นาย นพัด เจียมประเสริฐ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๑ นางสาว กัญชลิกา วลัยเพชร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๒ นางสาว ปวิชญา พรหมมา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๓ นางสาว พรพันธ์ กอธวัช ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๘๔๒๔ นาง วริศรา นามวัฒน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๕ นางสาว บวิญารัตน์ จอมทิพย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๖ นางสาว สิริรัตน์ ทองขาว กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๗ นางสาว สาธิตา โพธิ์เจริญกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๘ นางสาว ปณิุกา มรดก สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๒๙ นางสาว ณันทิยา สมคิด ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๐ นางสาว สุชารี พูนปาล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๑ นางสาว จิราภรณ์ ภกัดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๒ นาง กัลชนา แปงค า เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๓ นางสาว ลดาวัลย์  ค าฉิม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๔ นางสาว สุดาทิพย์ ลองจ านงค์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๕ นางสาว ทิชาภชั อุปถัมภ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๖ นางสาว อัญญรัตน์ ทวีทรัพย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๗ นาย ประจักษ์ หนหูมาด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๘ นาย สราวุฒิ งามศักด์ิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๓๙ นาย อภชิาติ ศรีกุตา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๐ นางสาว ลดาวัลย์ บญุมาก ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๑ นางสาว รัชดา เจริญกิจ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๒ นางสาว นดิติญา สามารถ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๓ นางสาว ปณัยตา เบญจมาตย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๔ นาย เรืองศิลป์ แซ่ต้ัง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๕ นางสาว สุนสิา โม่งปราณีต ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๖ นางสาว ปรางทอง ขันแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๗ นางสาว กาญจนาภรณ์ ทวยจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๘ นางสาว ฮามีนะ๊ หลีเส็น ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๔๙ นางสาว นววรรณ สุมูลเวช ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๐ นาง ภทัรา ประทุมเมศ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๑ นางสาว รอยียะ มูซอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๒ นางสาว ฉวีวรรณ ไหวพริบ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๓ นางสาว ปทิตตา มงคลเฉลิม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๔ นาย ประเสริฐวิทย์ นารินนท์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๕ นางสาว พิชญานนัท์ รอดพ่าย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๖ นาย ปริญญา ฤทธิ์ตา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๗ นางสาว จามรี สง่าพันธ์ สกลนคร เขต ๓
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๘ นางสาว บญุรอด ธรรมเดชา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๔๕๙ นางสาว พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๐ นางสาว รสริน ปนิตา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๑ นางสาว กนกฐิตา พลวงค์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๒ นางสาว สุดารัตน์ อาษาเสนา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๓ นางสาว สุวารี ชาวนาฮี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๔ นาย ปฏนินัทน์ โคตรชัย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๕ นาย วิทวัส เกตุใหม่ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๖ นางสาว สุไลยา กุลทวี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๗ นางสาว ปยิะนชุ ค าถา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๘ นางสาว จันทิมา ยศทะราช สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๖๙ นางสาว นศิานาถ สุค าวัง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๐ นางสาว จุไรวรรณ อนกุูล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๑ นางสาว ขันแก้ว พันธ์ทอง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๒ นางสาว ปญุชรัสมิ์ นาคสวัสด์ิ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๓ นาย มานพ กาญจนรส นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๔ นางสาว กัลยาณี สุวรรณพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๕ นางสาว หทัยชนก สนทนา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๖ นางสาว ชฎาวรรณ พรหมอินทร์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๗ นางสาว ลินดา ลิขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๘ นางสาว ปยินชุ วิมลพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๗๙ นาง เกตุธิมล ระภาเพศ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๐ นางสาว วันวิสา พันธุ์แก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๑ นางสาว นรินทร อภยัภกัด์ิ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๒ นางสาว อัจฉรา วิมลพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๓ นางสาว มาลีวรรณ เทียนเงิน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๔ นางสาว ลัดดาวัล พลแก้ว นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๕ นางสาว สุจิตรา พิมพา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๖ นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๗ นางสาว อารยา แสงภารา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๘ นางสาว รัตนารมย์ ภแูปง้ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๘๙ นาย รชา ขุนไทย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๐ นางสาว ธาราวรรณ กันสีชา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๑ นางสาว สิรินธร โกติยะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๒ นางสาว ฐิตา่รีย์ ธงชัย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๓ นางสาว อนนัตญา สายราม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๔ นาย วรวิทย์ อัคราภชิาต กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๕ นางสาว ฟ้าสวย ตรีโอษฐ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๖ นางสาว ทิพวรรณ ศรีใส มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๗ นางสาว คนงึนชุ ก๋งเอม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๘ นางสาว ประภาพร บตุรีสุวรรณ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๔๙๙ นางสาว ปาริชาต สุดทวี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๐ นาย ภญิโญ พละกุล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๑ นางสาว มณีวรรณ บญุเชิญ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๒ นางสาว จรรยา สีสมอ่อน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๓ นางสาว กัญญาวีณ์ นอ้ยมหาพรหม สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๔ นาย เอกดนยั พรมใจบญุ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๕ นางสาว อรวรรณ อุตราศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๖ นางสาว ทิพากร นารี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๗ นาย ยศธร ทราฤทธิ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๘ นางสาว วธิดา เสยกระโทก อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๐๙ นาย วรรณ์วศิน ศิริอาภรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๐ นาย ไกรสร แดงเพรียว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๑ นางสาว นภิาพร โสภารักษ์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๒ นางสาว จันทร์จิรา ชัยกิจ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๓ นาย นชิพงศ์ ศรีมกุฎพันธุ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๔ นางสาว ละอองดาว แสนวงศ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๕ นางสาว ธนาวดี ไกรกิติโชค ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๖ นางสาว สุดาทิพย์ พลเสนา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๗ นางสาว นางสาว   นาง ชัยมุงคุณ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๘ นางสาว วสนนัทน์ ศิริเลิศสกุล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๑๙ ว่าท่ีร.ต.หญิง นฆิมัพร มาศกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๐ นางสาว เบญจมาศ บญุแล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๑ นางสาว วลัยพร สุวรรณศรี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๒ นาย ปรัชญารัฐ ค าทวี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๓ นาย อลงกรณ์ สิงหภ์กัดี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๔ นาย ณัฐวุฒิ บญุจังหนู นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๕ นางสาว นภาพร พานเงิน ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๕๒๖ นางสาว ปณิชา คล่องเชิงสาน ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๗ นาย ก าธร การะศรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๘ นางสาว วรรณภา รุ่งวิสัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๒๙ นางสาว ปรียานชุ กิติอาษา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๐ นาง สใบแพ มณีแสน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๑ นางสาว น้ าเพชร แสงสิมมา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๒ นางสาว กนษิฐา ปานอยู่ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๓ นางสาว สมัชญา โสมาศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๔ นางสาว สุกัญญา เพิ่มพูน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๕ นางสาว สุพรรณิกา กณารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๖ นาย นางสาวสุภารัตน ์ ภลูสวัสด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๗ นางสาว ศรัญญา สันธานเดชา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๘ นาง สุปรีดา บญุช่วยแทน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๕๓๙ นางสาว สุธาสินี ก้อนใจ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๐ นางสาว อัญชุลี แสงราม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๑ นางสาว ผกาพร สายยศ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๒ นาย ธนาวัฒน์ สายยศ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๓ นาง จิรพรรณ ประดับชาติ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๔ นางสาว อรุณี น าระนะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๕ นางสาว อัญชุลี คุ้มหมู่ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๖ นางสาว ชไมพร เฉิดรักษา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๗ นาย ณภทัร เกลียวทอง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๘ นาย มะหะหมัด เจะมะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๔๙ นางสาว มีนา พฤฒิชัยวิบลูย์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๐ นางสาว ศุธิพร เกิดบวัทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๑ นาย ธนากร แก้วเสนา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๒ นางสาว พรทิพย์ ทันการ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๓ นางสาว นนัทิยาภรณ์ กอกษัตริย์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๔ นางสาว นธิิมา ค าประโคน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๕ นาย เกียรติศักด์ิ จันทร์แจ่มภพ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๖ นาง สุนรัีตน์ ชินทวัน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๗ นางสาว อรนชุ วัณธุวัฒน์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๘ นาง มัทนา โสรัจประสพสันติ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๕๙ นางสาว วิชุตา นาถเหนอื มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๕๖๐ นาย ศักด์ิดา พุทธลา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๑ นางสาว รุ่งทิพย์ ไชยประกรณ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๒ นาย อนชุา เดชโอม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๓ นาย สุริยา เส้นทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๔ นาย กฤติไกร ไชยลึก สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๕ นาง กล่ินขจร บตุรดา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๖ นาย ณัฏฐ์ โสภณโภไคย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๗ นางสาว วรารัตน์ วัฒนชโนบล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๘ นางสาว กันริศา หาญประโคน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๕๖๙ นางสาว อนงนาฏ อุ่นเรือน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๐ นางสาว นทัฐชล มูลค า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๑ นางสาว วิภาวี ใจซ่ือดี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๒ นางสาว จิราพร ชาติภธูร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๓ นางสาว ประไพจิตร เสนาะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๔ นางสาว สุกัญญา ภลูสวัสด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๕ นาง ชรีรัตน์ นวลมะ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๖ นางสาว กมลพร บญุปลูก ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๗ นางสาว วราภรณ์ โพธิ์สุข ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๘ นางสาว สุกัญญา บญุศร สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๗๙ นางสาว อ าพร ภเูขา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๐ นางสาว อมรศิริ ม่อมพะเนาว์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๑ นางสาว อารีย์ แสงพวง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๒ นางสาว นนินาท อรอินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๓ นางสาว เรือนขวัญ จอกทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๔ นางสาว มนพัทธ์ จุพิมาย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๕ นางสาว นริศรา มูลเหลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๖ นาย บลัยา มามุ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๗ นางสาว พิชญวดี กุลมงกุฎ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๘ นางสาว ธนาวดี ยนปลัดยศ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๘๙ นางสาว ธนติา เจนประเสริฐ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๐ นาย นพกร แก้วขาว ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๑ นางสาว วรัญญา สิงหส่ั์งถ้ า บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๒ นางสาว อลิตสา สุขสงวน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๓ นาย เฉลิมพล อินทร์ลอย ก าแพงเพชร เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๔ นาย เฉลิมเกียรติ บญุสิทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๕ นางสาว บษุยาพรรณ เรียงสนาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๖ นางสาว ณัฐกฤตา กองชุมพล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๗ นางสาว ชณุตพร ทับทิมหนิ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๘ นางสาว เอื้อการย์ อภญิญพานชิย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๕๙๙ นางสาว ร่มเย็น พรรษา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๐ นาย ธนากร ทองจรัส กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๑ นางสาว ปยิะวรรณ สุมณฑา สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๒ นาย พิสิฐ เฉลิมพันธุ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๓ นางสาว ทัศนา กิจสอาจ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๔ นางสาว จิราพร หอมชื่น อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๕ นาย ปอ้งพันธุ์ ศรีวิริยะ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๖ นางสาว ศิริพร สาธร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๗ นางสาว บษุกร ศุภวัฒนธ์นบดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๘ นางสาว สุดารัตน์ อินปากดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๐๙ นางสาว ปาจรีย์ บญุรักษ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๐ นางสาว สุภาพรรณ มาลัย ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๑ นางสาว ศรัญญา  ชูเพ็ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๒ นางสาว สุวรรณา แสนทวีสุข อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๓ นางสาว ศุภวรรณ เศรษฐมาตย์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๔ นางสาว วรารัตน์ สมนยิาม พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๕ นางสาว ซูไฮลา บอืซา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๖ นางสาว มยุรี สินทูล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๗ นางสาว พัชรี สุวรรณสอาด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๘ นางสาว สุดารัตน์ แสงโชติ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๖๑๙ นางสาว กุลริศา ชิงดวง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๐ นางสาว ประทานพร กาวิน า ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๑ นาย ช านาญ พลแสง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๒ นางสาว วรรณภา ประดับเสริฐ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๓ นางสาว มุธิตา แสงทอง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๔ นางสาว อรรณพร หมืน่อ่อน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๕ นางสาว นงค์นชุ ศรีหาวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๖ นางสาว สวรรยา กุลทวี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๗ นางสาว พรธิวา ไชยจันดา อุบลราชธาน ีเขต ๓
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๘ นางสาว สุภาภรณ์ โทสูงเนนิ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๒๙ นาย อภชิาติ ชูชุม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๐ นางสาว อัจฉรา วรรณปะเก มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๑ นางสาว กนกวรรณ อาสนาชัย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๒ นาง ชวัลนชุ พรมดวงดี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๓ นางสาว รัตนา สังขกุล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๔ นางสาว ภทัรานษิฐ์ เสือเล็ก เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๕ นาย อภชิาติ ภควิกรัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๖ นาย นรานนท์ ไชยบาล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๗ นางสาว ประภาภรณ์ ธรรมฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๘ นางสาว รมิดา ชะมังกลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๓๙ นาย เอกชัย เกื้อกุลบตุร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๐ นางสาว มนสันนัท์ พร้อมญาติ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๑ นางสาว ปยิะมาศ ทองเส้ง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๒ นางสาว แวววิสา อินทองปาน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๓ นาง ชลธิชา เย็นเอง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๔ นางสาว ธีรภทัร์ มาศขาว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๕ นางสาว นภิาพร จันทร์เพ็ญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๖ นาย ศักด์ิชัย สอดศรีจันทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๗ นางสาว ภวมัย วงศ์ใหญ่ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๘ นางสาว สุกัญญา ฟักหว่าง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๔๙ นางสาว วรัฎฐยา วิศิลา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๐ นางสาว สุพิตา ใจมัน่ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๑ นางสาว สุธารัตน ์ เนยีมหอม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๒ นางสาว ทัศนี เกียรตินอก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๓ นางสาว เพ็ญพักตร์ พาหา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๔ ว่าท่ีร้อยตรี วีระพงษ์ พร้อมญาติ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๕ นาง รัตนาภรณ์ ทองค าดี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๖ นางสาว เยาวรักษ์ นงค์พรหมมา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๗ นางสาว จงกล ข าน้ าคู้ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๘ นางสาว ฐิตารีย์ พอนชาวนา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๕๙ นางสาว อนสุรา กันทาอ้าย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๐ นางสาว ลดาวรรณ เดชขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๑ นางสาว สุพัตรา เหม่นแก้ว ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๖๖๒ นาง กมลรัตน์ พันธุ์พืช ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๓ นาย อดิศักด์ิ ฮังโยธา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๔ นาย แวรูอิสลัม สะแม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๕ นางสาว อรพรรณ ราชสีมา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๖ นางสาว อัญมณี รินากุล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๗ นางสาว ทณิตา สุเมธีธนาเลิศ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๘ นางสาว ศุภานนั จ าเริญบญุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๖๙ นางสาว ชญาดา ค าภู ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๐ นางสาว มณีรัตน์ สังข์นอ้ย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๑ นาย กัณฑ์อเนก บญุชาญ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๒ นางสาว พวงรัตน์ ศรีงาม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๓ นาง พรทิพย์ คงเพ็ชร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๔ นางสาว นงลักษณ์ เข็มยาว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๕ นางสาว กชกานต์ ทาแกง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๖ นาง พรพิมล คันศิลป์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๗ นาง อมรทิพย์ เพชรชู สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๘ นาย ประจักรชัย ค านนท์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๗๙ นางสาว พัชรินทร์ วงษ์มามี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๐ นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์พันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๑ นาง สุชาดา ศรีสร้อย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๒ นางสาว อรนชุ ชนะพจน์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๓ นางสาว สุวรรณี สะเลมัน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๔ นางสาว วัชราภรณ์ ชูอ่อนนวน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๕ นางสาว ณัชชา รินทรักษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๖ นาง อุษา เมืองมูลชัย อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๗ นางสาว นาตยา สวัสดี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๘ นาย ศุภกร อุ่นบญุมา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๘๙ นางสาว พนาพร มาตย์วิเศษ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๐ นางสาว สาริกา โกยรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๑ นาง นางสาวกรแก้ว แกว่นถิ่นเถื่อน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๒ นางสาว จีระนนัท์ พันธุ์โพธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๓ นาย กฤษฎาพัฒน์ ธราวศิน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๔ นางสาว เพ็ญพรรณ ศิริวงษ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๕ นางสาว ยุภารัตน์ ปงัคะบตุร ฉะเชิงเทรา เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๖ นาย สากล โกยรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๗ นางสาว นางสาววิกันดา โพนะทา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๘ นางสาว กนษิฐา สมาธิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๖๙๙ นางสาว วชิรา ใจสมุทร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๐ นาย อิสมาแอล ปงัหลีเส็น ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๑ นางสาว ฉวีวรรณ วงษาไชย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๒ นางสาว สุนนัท์ สุมลโสภณศิริ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๓ นางสาว ศรารัตน์ ชูนพรัตน์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๔ นางสาว มานดิา วิปลุากร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๕ นางสาว ศิริวรรณ น้ าทรง กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๖ นางสาว ภทัชญดา สายจันทร์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๗ นางสาว กาญจณี โชติสุข สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๘ นางสาว วัลยา โขงอ้อม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๐๙ นางสาว ปจัจิมาศ แท่นมุกข์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๐ นางสาว พรพรรณ มีบญุเสมอ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๑ นางสาว ทราย ปรานสุจริต นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๒ นางสาว ภทัรกร เพ็งยา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๓ นางสาว ภคัจิรา ถานนัดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๔ นางสาว นติยา สิมสิน กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๕ นางสาว จิตสุภคั ตันติเกษตรกิจ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๖ นาย นายภมีเดชา อรุณโรจน์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๗ นาย อุทัย สารารัฐ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๘ นาย ธนกร ปราบหงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๑๙ นางสาว สิริลักษณ์ แต่งรุ่ง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๐ นางสาว รัตติยากร วงศ์กล่ิน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๑ นางสาว สุติมา ศิลาโชติ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๒ นางสาว กรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๓ นางสาว ฝาลีด๊ะ หมัดอาด า สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๔ นาย คฑาหตัถ์ พันพะม่า สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๕ นางสาว วิลาสิณี คุ้มกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๖ นางสาว หยาดพิรุณ หนนุกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๗ นางสาว ทวีพร กองศรี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๘ นางสาว สุวารี ถานนัดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๒๙ นาย ชูเกียรติ วิเศษรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๗๓๐ นางสาว ทิฆมัพร ค าสิงหา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๑ นางสาว รัชนี ศรีแพงมน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๒ นางสาว กนกกาญจน์ หงษ์วงษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๓ นาย สรนยั สุริสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๔ นาย ศดิศศักด์ิ โคตะวงศ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๕ นาย พัฒนพงษ์ มะหดั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๖ นางสาว มนทิรา ภริมย์ศรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๗ นางสาว อรอุมา กิมศรี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๘ นางสาว ขนษิฐา  กุลงูเหลือม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๓๙ นางสาว ดลฎาภา อาจศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๐ นางสาว ภทัราภรณ์ มุดธิดา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๑ นางสาว ปยีาภรณ์ ครองระวะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๒ นางสาว ขวัญดาว ทวีเขตต์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๓ นางสาว วราพรรณ ทะชมภู ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๔ นางสาว จุฑารักษ์ นาสารี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๕ นางสาว อาจรีย์ กามินี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๖ นาย บรรลือศักด์ิ อาจวิชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๗ นางสาว กนกวรรณ นลิพัฒน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๘ นางสาว ยุพิน บตุะเขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๔๙ นางสาว กนกวรรณ ธรรมโชติ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๐ นางสาว กานดา ปกุค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๑ นางสาว กมลทิพย์ อุปวงษ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๒ นางสาว ฉวีวรรณ เชื้อบญุ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๓ นางสาว สุวรรณา รุจิโมระ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๔ นางสาว กานติศา ไชยรักษ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๕ นาย นายศรัทธา เจะแล ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๖ นาง พรนภสั เรือนสุภา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๗ นางสาว เสาวภาคย์ สีหาบญุทอง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๘ นางสาว วรพรรณ กินดุก กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๕๙ นางสาว ศุภชิา ล้ิมวิเศษศิลป์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๐ นางสาว สุมา ศรีโยธา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๑ นาย สุวพันธ์ อุตส่าห์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๒ นาง เอื้อจิต บญุเสนาะ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๓ นางสาว ฐิติกานต์ คลังทรัพย์ นครราชสีมา เขต ๒



- ๕๕๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๔ นางสาว ดรุณี ฤทธิลี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๕ นางสาว ลักษิณา ขันหลวง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๖ นางสาว อัจฉริยาภรณ์ อยู่ค า นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๗ นาย เอกสิทธิ์ ศรีกะรัตน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๘ นางสาว วลัยพร ภฉูายา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๖๙ นางสาว กุณฑล หนทูวน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๐ นาย อติวิชญ์ ประทุม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๑ นางสาว เสาวนติย์ แสงอร่าม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๒ นางสาว นนัปภา วันดึก อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๓ นางสาว เนตรนภา ค าตัน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๔ นางสาว สุกัญญา สุขากาศ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๕ นางสาว น้ าฝน ชัยนนนอก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๖ นางสาว วาทินี ราชบก บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๗ นางสาว อรผธู สุวรักษ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๘ นาย พงศ์สันต์ จันทร์รัตนะ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๗๙ นางสาว สุนนัทินี ฉิมแปน้ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๐ นางสาว ศศิธร ประกอบแนน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๑ นางสาว พรทิพย์ ภาชะนะ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๒ นางสาว นติิญา นริาศภยั อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๓ นางสาว ศิริพร สุขสวัสด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๔ นาย ณรงค์ศักด์ิ ชาวกัณหา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๕ นางสาว วิมลรัตน์ สินจันอัด สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๖ นางสาว ธนติา พูลภาพ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๗ นางสาว โสภดิา แดงวิไล ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๘ นางสาว ศิรินนัท์ วงกลม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๘๙ นางสาว พิมชยา หงษ์ทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๐ นางสาว เรืองรัตน์ ปดัชัยยัง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๑ นางสาว ณัฐธิดา อุ่นใจ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๒ นางสาว นภารัตน์ มา่จันต๊ะ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๓ นางสาว นงเยาว์ ชวนคิด พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๔ นางสาว นรัิตน์ ณัฐวสุธา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๕ นางสาว ศิรินาถ ศรีฉายา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๖ นาย สันติชิต ศรีมันตะ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๗ นางสาว วาสนา สุวรรณชาตรี ยะลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๘๗๙๘ นางสาว สุธีมนต์ บญุเปล่ียน อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๘๗๙๙ นางสาว ธารินี หร่ังเพ็ชร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๐ นางสาว ศิรินภิาพร พวงค า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๑ นางสาว วรารัตน์ ผงสินสุ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๒ นางสาว ธนนีาฎ ชูแสง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๓ นางสาว บศุบา จ าปาแก้ว พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๔ นาย สุวิทย์ สุขโพธิ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๕ นาย อนวุัตร คามเขต อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๖ นางสาว สุดาพร รินสมปาน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๗ นางสาว อามีนะ๊ ปงัหลีเส็น สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๘ นางสาว ปริยนนัท์ แจ่มกระจ่าง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๐๙ นางสาว ปยิะฉัตร กมลรัตน์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๐ นางสาว ปยิะดา วงษ์ขันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๑ นางสาว ปริชมณ มากมี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๒ ว่าท่ีร้อยตรี จตุรงค์ ดวงแก้ว อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๓ นางสาว พัชราวดี สุตะโคตร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๔ นาย เอกพันธ์ หมืน่แกว้น นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๕ นางสาว อภ ฤทธิยา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๖ นางสาว สุดาภรณ์ แต้เจริญผล เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๗ นางสาว เฉลิมพร กุดกังวล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๘ นางสาว ฤทัยรัตน์ ดิเรกศิลป์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๑๙ นางสาว มยุรี โพธิ์โชติ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๐ นาย บญัชี เงินนาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๑ นาย อภรัิกษ์ บญุราชแขวง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๒ นางสาว อมรรัตน์ ผ่านแสนเสาร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๓ นางสาว วาทินี เพ็งเที่ยง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๔ นาย ธนากรณ์ จอดนาค สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๕ นางสาว แจ่มจันทร์ ศรสังเขป สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๖ นางสาว แสงรวี วรภยั ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๗ นางสาว ปริยา ธนะขว้าง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๘ นาง ศุพันธณัฐ อุ๊ดปวง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๒๙ นางสาว ทิฆมัพร น าระนะ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๐ นาย รณภมูิ พลนามอินทร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๑ นาง ณิชารีย์ นาคมณี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๘๘๓๒ นางสาว พรกมล จันต๊ะ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๓ นาง รัตนา นพรัตน์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๔ นาย ศักด์ิภธูร คลังระหดั ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๕ นาง อุบลรัตน์ สมยาประเสริฐ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๖ นางสาว ทิพาพร เนยีมแตง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๗ นางสาว ธนติา มุง่หมาย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๘ นางสาว จริยพร เจริญศิริ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๓๙ นาง ประภสัสร เรือนรักเรา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๐ นางสาว ศิริรัตน์ สมาพงษ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๑ นางสาว นศิาชล ศรีอักเศษ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๒ นางสาว เจ๊ะรอฮายา สะอะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๓ นางสาว ปิน่อนงค์ ใหลหล่ัง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๔ นาง อภริดี สุริยะศรี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๕ นาง วรฉันท์ แก้วบรรดาล ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๖ นางสาว พรทิพย์ คงเกิด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๗ นางสาว นริมล นว่มเจิม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๘ นางสาว ศุภพิชญ์ บง้พรม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๔๙ นาย ประมวล ธรรมรจน์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๐ นางสาว ปริญดา ทองจันทร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๑ นาย ศราวุฒิ สมลา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๒ นาย วิชยุตม์  แสงจันทร์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๓ นางสาว สุปภา กาญจนธ ารง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๔ นาย สุรพันธุ์ รุ่งเรือง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๕ นางสาว ราตรี ศรีธรรมมา กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๖ นางสาว เสาวลักษณ์ อินทโสภา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๗ นางสาว นศิรา ทัศนไพบลูย์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๘ นางสาว วชิราภรณ์ สุภารี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๕๙ นาย ภาวัต ภมูิคอนสาร เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๐ นางสาว สร้อยสิน แก้วหนู สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๑ นางสาว ดลลญา โสภาสุข บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๒ นางสาว วงเดือน สิงหบ์วั เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๓ นางสาว อรอนงค์ ผลจันทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๔ นาย ชญาณินทร์ อักษรสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๕ นางสาว ทิตาพร ธัญญเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๘๘๖๖ นางสาว สุดา สร้อยจันดา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๗ นาย เอกพงษ์ ตันแปง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๘ นางสาว อรวรรณ ชาภกัดี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๖๙ นางสาว ภคัชัญญา เชื้อสีดา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๐ นางสาว ทวินนัท์ บญุจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๑ นางสาว เสาวภา ภแูก้ว บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๒ นาย เชิดชัย มัง่มี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๓ นางสาว เพ็ญจันทร์ ด้วงปัน้ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๔ นางสาว มณี จิตท า ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๕ นางสาว ชนกิรรดา คงนอ้ย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๖ นาย กิตติพงษ์ โสภพิันธ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๗ นางสาว ศศิมาภรณ์ ไชยโย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๘ นาง รินทร์วดี ด ารงค์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๘๗๙ นางสาว กวิสรา จันทร์ปรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๐ นาย สุรจิตร เก๊าค า ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๑ นางสาว กมลวรรณ แสนดี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๒ นางสาว สุนนัทา อิ่มละเอียด ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๓ นาย ธีรยุทธ โพธิสาร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๔ นางสาว ทัศนยี์ อ่อนโส ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๕ นาง ธัญญวดี คล่ืนแก้ว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๖ นางสาว กัญญาภคั ปรัชญาประชากร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๗ นางสาว กาญจนา แดงวงษ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๘ นาย นติิพงษ์ วรศิลป์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๘๘๙ นางสาว บษุกร กันดี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๐ นาง ชนม์นภิา เขนย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๑ นางสาว ดวงจิต สอนศรีสุวรรณ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๒ นาย นวกร ยิ่งยวด ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๓ นางสาว ชลธิชา สงวนนาม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๔ นางสาว อรอุมา อนรัุกษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๕ นางสาว ศิรินทรา วิการะโพธิ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๖ นางสาว กาญจนา แยกสันเทียะ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๗ นางสาว อาทิตยา  ศรีสุวอ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๘ นางสาว รสจนา เพ็ชรกุล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๘๙๙ นางสาว ธารวิมล ชูเชิด จันทบรีุ เขต ๒



- ๕๕๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๐ นางสาว กาญจนา บญุจันทร์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๑ นางสาว ศุจิณัฏฐ์ สุริมล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๒ นาย มนต์ชัย สีปนิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๓ นางสาว ร าไพ ไชยเล้ียว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๔ นาย ชนะภมูิ บวับาน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๕ นางสาว นภิา จาวเจริญกุล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๖ นาง วิไลพร สีปนิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๗ นางสาว วรพรรณ ภมูิประพันธ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๘ นางสาว จัตุรพร ประเสริฐพงค์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๐๙ นาย อ านวยชัย วงษ์นาม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๐ นาย สว่าง จงบริบรูณ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๑ นาง ศิรินนัท์ หมืน่แสน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๒ นาย เปรมปรีดา ไตรวิภาค หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๓ นางสาว สาวิตรี ปูแ่ตน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๔ นางสาว วรุณทิพย์ ใจแก้ว เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๕ นางสาว ศิรินภา นรากุล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๖ นางสาว ทิพวรรณ ชาลี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๗ นาย อาทิตย์ อบสุข อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๘ นางสาว เกี่ยวดาว จันทร์สว่าง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๑๙ นางสาว ธัญวรัตม์ ขันสัมฤทธิ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๐ นางสาว ขนษิฐา หนเูกล้ียง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๑ นาย ทิวากร แสนบริสุทธิ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๒ นางสาว ปรียาวัลย์ วงค์เกี่ย ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๓ นาง กิติยา เรืองเดช นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๔ นาง หนพูิน อริยะภกัดี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๕ นางสาว ทิวาพร คงขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๖ นางสาว รัตติกาล วงศ์หลวง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๗ นางสาว ประนสัดา ขวัญศิริ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๘ นางสาว เพียงพธู บดิาศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๒๙ นางสาว อรอุมา แสนแก้ว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๐ นางสาว ภาวิณี สงวนรัตน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๑ นาย สุริยา โกสุม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๒ นางสาว ปยิวรรณ  ดวงเงิน ดวงเงิน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๓ นางสาว ธิติมา อินเขียว ล าปาง เขต ๑



- ๕๕๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๔ นางสาว เสาวคนธ์ พราหมณ์เอม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๕ นางสาว ฐิตะวัน นาสมพืช เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๖ นางสาว อาตีก๊ะ สะอุ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๗ นางสาว รัตนา พรหมแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๘ นาย พิเชษฐ ชะบารัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๓๙ นางสาว ภคัภร เพ็งจันทร์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๐ นาย ธวัชชัย ออมกล่ิน เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๑ นาย นรุิตม์ โพธิชัย จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๒ นางสาว สุภาภรณ์ ทองงาม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๓ นางสาว อังศุมาลิน ทับแสง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๔ นางสาว สมเพชร โมระพัฒน์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๕ นาย คมกริช บญุรอด ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๖ นางสาว อัจฉราวดี บวัเกตุ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๗ นางสาว วิชุตา กาบตุ้ม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๘ นางสาว ชนาภา แคนสี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๔๙ นาย อุทัย หมอกชัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๐ ว่าท่ี ร.ต. บรรณรชต มหาโพธิ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๑ นางสาว ประทุมพร  จันทา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๒ นางสาว กาญจนา วางโต กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๓ นางสาว ฐิติชญา เทศารินทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๔ นางสาว ฐาปนยี์ สีลาดเลา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๕ นางสาว รัชณีวรรณ ทองค าสุก เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๖ นางสาว มทนพร พิมเอ้กา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๗ นางสาว ดาวศิริ นดุล พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๘ นาย มงคล ฐิตพงศสถาพร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๕๙ นางสาว ชุติมา สุภเสถียร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๐ นางสาว พรนกิา ไพยะราช เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๑ นางสาว เลิศลักษณ์ ปัน้สนทิ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๒ นางสาว วโรบล ไชยวงศ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๓ นางสาว มณีรัตน์ อินคง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๔ นางสาว ฐิติวัลค์ กองจันทร์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๕ นาย สุวกิจ การเร็ว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๖ นาง มุกดา กองสถาน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๗ นางสาว สุวิมล บญุมาก สุพรรณบรีุ เขต ๒



- ๕๕๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๘ นางสาว ธนพร ณ วาโย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๖๙ นางสาว ศิรินนัท์ รอดทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๐ นางสาว วารุณี สุริยาวงษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๑ นาย กฤษ อุปมัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๒ นาย ศาสดา แจ่มแจ้ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๓ นางสาว ศิริวรรณ จากรัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๔ นางสาว ชญานณิ์นท์ พรหมทอง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๕ นางสาว ศิร์ธัญ บญุชม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๖ นางสาว จันทิมา ลุนบดุดา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๗ นางสาว พันธิภา สารพัฒน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๘ นางสาว รัตนภรณ์ หอมบญุ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๗๙ นาย อัครวิทย์ สิงคิวิบลูย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๐ นางสาว จิตรลดา อาจหาญ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๑ นางสาว กมลวรรณ สุดแสน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๒ นาย ฐิติพัฒน์ จันทรบปุผา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๓ นางสาว ลัดดาวัลย์ โทสวนจิต นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๔ นางสาว จริยาวดี นนทิจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๕ นาง ฮานาน ดือราแมง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๖ นางสาว ณัฐณิชา ศิริชุ่ม เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๗ นางสาว ศิรินทร์พร สามสี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๘ นาง มรกต จุมปาลี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๘๙ นางสาว อินทิรา สุวรรณมิง่ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๐ นางสาว สุวรรณี โพธิ์ศรี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๑ นาย ปธานนิทร์ ตาบตุรศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๒ นางสาว ทัศนวีรรณ วันทองทักษ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๓ นางสาว กมลวรรณ เนติมหาเมธ๊ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๔ นางสาว ปวริศา กันแตง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๕ นางสาว พันธ์วิรา ปญัญาค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๖ นางสาว วิรากานต์ ตะเคียนเกล้ียง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๗ นางสาว กรทิพย์ โอภาส อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๘ นางสาว ปนดัดา อุดมสิทธิ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๘๙๙๙ นางสาว นทัธมน หสัประยูร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๐ นางสาว ปวริศา สอิ้งทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๑ นางสาว วนลี นลิชัย หนองบวัล าภ ูเขต ๒



- ๕๖๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๒ นางสาว อัจฉรา สมสิรินวกุล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๓ นางสาว กุลธิดา ค าเต็ม นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๔ นาง อัญชะลี กลับแปน้ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๕ นางสาว จุฑารัตน์ ขนอม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๖ นาย จักรกฤษ อัญญโพธิ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๗ นางสาว พัชนี พักตะไชย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๘ นาย อาทิตย์ สุ่มมาตย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๐๙ นางสาว ยุพากรณ์ หอมทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๐ นางสาว นนัทิยา ซอมตะคุ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๑ นางสาว วรางคนางค์ โชติขันธ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๒ นางสาว ปยิมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๓ นางสาว ทิฆมัพร จาตุรนต์วิชิต ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๔ นาย บญัชา ทองเปา้ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๕ นาย สนธยา ประทุมวี ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๖ นางสาว สุรินดา แจ่มใส ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๗ นางสาว น้ าค้าง เฉยดี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๘ นางสาว ทิฆมัพร แก้วเมือง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๑๙ นางสาว ซาฮูรีน อะลีดิมัน ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๐ นางสาว พิชญ์ชนก สอนมาก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๑ นางสาว วาสิณี พันธ์ภู่ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๒ นางสาว สุภาวิตา มาตา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๓ นางสาว จิราภรณ์ เกษร หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๔ นางสาว ปรารถนา นกออก อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๕ นางสาว ขวัญชนก พ่อบตุรดี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๖ นางสาว พรพิมล แพงจ่าย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๗ นางสาว จุฑาภรณ์ อาสนะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๘ นางสาว สิริมาศ หร่ังนอ้ย บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๒๙ นางสาว ทิวา ดีสวัสด์ิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๐ นางสาว พิมานมาส  แก้วจิรพันธ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๑ นางสาว พรรณิภา หนอ่แก้ว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๒ นางสาว นภาพร อรุโรศิริกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๓ นาย จตุภมูิ โกมาสถิตย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๔ นางสาว พรพรรณ โสขวัญฟ้า บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๕ นางสาว พัลลดา เพ็ชรแก้ว สงขลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๙๐๓๖ นางสาว กนกรัตน์ เพชรแก้วนา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๗ นางสาว ศิริรัตน์ แก้วพเนา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๘ นาง สายสุนยี์ การินทร์รัตน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๓๙ นางสาว อ าไพ บญุประกอบ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๐ นาย เจษฎา บญุธรรม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๑ นาย ธนยศ ฉัตรแก้วภณกุล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๒ นาย วีระวัฒน์ ชูรัตน์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๓ นางสาว อรชพร ชมชวน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๔ นาย ไกรสรรค์ แก้วทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๕ นาย ฉัตรชัย ยาประสิทธิ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๖ นางสาว ศุภลักษณ์ สุริยะ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๗ นาย ทวิศักด์ิ ยรรยงค์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๘ นางสาว ณัฐนนัท์ สุวรรณศักด์ิ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๔๙ นางสาว ธนดิา อภยัพันธ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๐ นาย วรวุฒิ พิมพ์แสง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๑ นางสาว ญาริกา เรียบเงิน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๒ นางสาว ปริศนา พ่อสียา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๓ นาย สิทธิพงษ์ เพชรชู สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๔ นาย นติิพงษ์ สิงหกัมพล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๕ นาย ชัยรัตน์ บตุรสาลี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๖ นาย เฉลิมวุธ ปอ้เมืองเขียว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๗ นางสาว พัชรี แก้วพิทักษ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๘ นางสาว จันจิรา ชุมสุข สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๕๙ นางสาว วฤณพร ผองสุข ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๐ นางสาว พรทิพ เหมนแก้ว นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๑ นางสาว ศิริรัตน์ นวนฉวี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๒ นาย ธนกร สาลีสุข นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๓ นางสาว วรัญญา สุตะภกัด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๔ นาย พงษ์ธร เมืองมูล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๕ นางสาว นาฏยา ปฏโิค นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๖ นางสาว สุธารัตน์ บวันอ้ย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๗ นาง ธมลวรรณ บวังาม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๘ นางสาว ศุภะนนัท์ ดวงแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๖๙ นาย เสริมศักด์ิ พิมพ์ศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๙๐๗๐ นางสาว จริยา ทองแสง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๑ นาย ศักด์ินภา ปา้นภมูิ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๒ นางสาว อาภากร คณวิวัฒนกูล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๓ นาย นฤเบศ ก้งซ้าย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๔ นางสาว อังศุมาลิน ภญิโญทรัพย์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๕ นาย บรรณยุทธ ทองส่งโสม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๖ นางสาว อารีย์ นอนโพธิ์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๗ นางสาว อติพร เชียงจันทร์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๘ นางสาว พราวนภางค์ ก้านขุนทด ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๗๙ นางสาว สิริพร พรมพิทักษ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๐ นางสาว เจนจิรา ดวดไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๑ นาย ชูศักด์ิ กิตติราช อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๒ นางสาว จิตรประสงค์ จันทรุกขา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๓ นางสาว สุดาพัน สุโทวา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๔ นางสาว วรรณภา ศิริภกัด์ิ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๕ นางสาว ปรียาภรณ์ พรมศรี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๖ นางสาว แคทริยา คัชรินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๗ นาย ทศพล ศรีนวล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๘ นาง ไพรินทร์ กิตติราช อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๐๘๙ นางสาว สายพิน เนตรแสงศรี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๐ นาย กรกช แสวานี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๑ นางสาว จิตมณี สถิรพันธุ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๒ นางสาว ธิดารัตน์ เหลาผา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๓ นาง เบญญาภา กังแฮ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๔ นางสาว ภคอร เสือจันทึก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๕ นาย วัชรศักด์ิ ทิพบ ารุง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๖ นางสาว สิริลักษณ์ ผาสุข นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๗ นางสาว ศิริพร สิงหช์ู นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๘ นางสาว ชลภสัสรณ์ บญุอาจ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๐๙๙ นางสาว นดิ อย่างสวย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๐ นาย พัทธรัตน์ นพรวีพร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๑ นางสาว กุลฑลี แสงสุกใส ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๒ นางสาว ยุพดี แสงชมภู ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๓ นางสาว จงกลณี ทัศบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๙๑๐๔ นางสาว โรสมีณีย์ บอืซา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๕ นางสาว มัทนา สารเมืองโฮม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๖ นางสาว ลลิตา รัญจวนจิตร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๗ นางสาว ศิรีนาถ ศรเพชร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๘ นาย ภกัดี สุรเนตร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๐๙ นางสาว นาถนภา ไวยะเลิศ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๐ นาย สมชาย รสหอม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๑ นางสาว พรทิพย์ เครือแสง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๒ นางสาว เปมิกา ทองสัมฤทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๓ นางสาว อรทิชา ช านาญระเบยีบกิจ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๔ นางสาว ล าใย พอสียา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๕ นางสาว เกศรินทร์  สุขคล่ี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๖ นางสาว อาทิตยา นอระศรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๗ นาย เกษม ปวกพรมมา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๘ นาย อับดุลฮาดี อีแต ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๑๙ ส.ต.อ. วรวรรณ ทองทาย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๐ นาง อัญชิสา จิตร์เลขา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๑ นางสาว ลักขณา อาชาชาญ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๒ นางสาว ศราวดี สุรชน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๓ นาง จิราวรรณ เหลาภา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๔ นางสาว พรรณทิพย์ ดลสมบรูณ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๕ นาย มูนร์ี แซมิง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๖ นางสาว ประภสัสร เที่ยงแน่ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๗ นางสาว พัชรนนัท์ สุ่มทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๘ นางสาว วรรณวิภา ภูธ่ัญญเจริญ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๑๒๙ นางสาว ณัฐฐินนัท์ จวงทอง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๐ นาย กันตพัฒน์ รอดคืน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๑ นางสาว สลิลรัตน์ รุจิรารุ่งเรือง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๒ นางสาว นงเยาว์ สีเหลือง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๓ นางสาว นพิาดา ใจเทียมศักด์ิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๔ นางสาว อารีย์ลักษณ์ แข็งขยัน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๕ นางสาว ปาณัฐถา แสงสว่าง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๖ นางสาว ปานรดา แสงสว่าง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๗ นางสาว นธิิรัตน์ เฑียรบญุเลิศรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๑๓๘ นางสาว ยุวธิดา บตุรธนู อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๓๙ นางสาว นภาพร ฉายา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๐ นางสาว นนัท์ชนก เมืองสุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๑ นาย สุรเดช เรืองบ ารุง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๒ นาย ศราวุธ ศรีหะแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๓ นาย พิทักษ์ พลรัตน์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๔ นาย วรกร ไชยวรรณ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๕ นางสาว รุจิรา จินตกสิกรรม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๖ นางสาว สิรนชุ พรมวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๗ นางสาว ศิวิมล มัง่ค่ัง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๘ นาย ณัฐพงษ์ สมานกุล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๔๙ นางสาว นฤนารถ ถุงทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๐ นางสาว กมลวรรณ วิมลอักษร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๑ นางสาว ศิริวรรณ ดวงมาลา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๒ นางสาว อรุยะทิพย์ เรืองศรี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๓ นางสาว ชณัญชิดา ค าบญุเรือง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๔ นาย เรืองฤทธิ์ ไชยชุมพล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๕ นางสาว ชลธิชา เต่านนท์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๖ นาย ฐิติพงศ์ บญุศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๗ นางสาว วรรยา พลายงาม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๘ นางสาว พิกุล แรงฤทธิ์ดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๕๙ นางสาว ศิริลักษณ์ เรืองศรีโรจน์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๐ นาย อรรณพ ชาติประเสริฐ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๑ นางสาว สุพัตรา ทองสิงห์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๒ นางสาว อาภรณ์ ริยะบตุร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๓ นางสาว นษิฐเนตร์ โชตพันธศานต์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๔ นาย ชัยมงคล ประชุมชน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๕ นางสาว ธินญัชนก เพ่งเล็งดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๖ นางสาว มัสตูรา หะยีนาแว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๗ นางสาว สุธารี นาคสุวรรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๘ นางสาว สาวิตตรี ทับทิม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๖๙ นางสาว กิตติยา อิสลาม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๐ นาย ประจักษ์ สุพร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๑ นาง วรางค์ภรณ์ จิราพันธ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๑๙๑๗๒ นางสาว นงค์นชุ แสงพารา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๓ นางสาว ประพาพร สีลา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๔ นางสาว ภสันนัท์ วิสิลา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๕ นางสาว อามาน ี สมาแฮ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๖ นางสาว จารุวรรณ จันทร์นชุ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๗ นาย เจษฎาพงษ์ สุขสงค์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๘ นางสาว จุฬารัตน์ โยธี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๑๗๙ นางสาว กัญญา มะนู ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๐ นาย ดอน บรุาณเดช กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๑ นาย ภาคภมูิ เอี่ยมสกุล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๒ นางสาว ประภาภทัร สว่างรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๓ นาย ชวลิต ศรีสวัสด์ิ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๔ นาย กิตติพงษ์ อัคศรี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๕ นาง อมรรัตน์ ตนเตชะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๖ นาย นพพร พานสายตา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๗ นาง ยุวดี รัตนะ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๘ นางสาว วรรณภา รุ่งเช้า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๘๙ นาย รณฤทธิ์ พรมสร สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๐ นาง ชุลีพร สร้อยสีหา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๑ นางสาว สุพัตรา ฆารประเดิม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๒ นางสาว พรเพ็ญ พงษ์แพทย์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๓ นางสาว จุทามล ทะบญุมา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๔ นางสาว ยาใจ แก้วจันทึก อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๕ นางสาว อรุโณทัย ข าศรี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๖ นางสาว ประภา ไชยโชติ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๗ นาย วรวุฒิ แขกวันวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๘ นาย ณัฏฐ์พฤทธ์ อริยธเนศ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๑๙๙ นาย ธวัชชัย หสัมา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๐ นาย วชิระ ฐาตุจิรางค์กุล หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๑ นางสาว สุนษิา แก้วชมภู สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๒ นางสาว กิ่ง อ าพันทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๓ นางสาว อาสีกีน ขะเดได้หวัง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๔ นางสาว พิชชาภรณ์ จันหวาน ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๕ นางสาว รุสณี แวกะจิ ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๒๐๖ นางสาว วารุณี สีเคนา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๗ นางสาว มัดดีฮ๊ะ วอเงาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๘ นางสาว สุดารัตน์ นพคุณ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๐๙ นาย วัชรินทร์ บญุเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๐ นาย กฤษฎา นจิถาวร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๑ นาย อ าพล มนต์เดช ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๒ นาย ศรัญญู ปานยศ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๓ นาย ปรกเกศ ใจสุวรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๔ นาย ปยิะกานต์ มาตรค าจันทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๕ นางสาว หลานหลวง ค าโสภา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๖ นางสาว สุธิดา  อุตรอ ามาตย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๗ นางสาว จิวัฏชา แสนเงิน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๘ นางสาว ภทัรรินทร์ แก้วสุฟอง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๑๙ นางสาว สุพัตรา หม่ซ้าย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๐ นาย นายนพรัตน์ บญุช่วย สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๑ นางสาว จุฬาลักษณ์ สุขยา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๒ นางสาว ภสัราภรณ์ อาริยวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๓ นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขไทย พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๔ นาย มะรอฟี มอลอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๕ นางสาว เบญจมาศ สุขวัฒนากรณ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๖ นางสาว ทานนัทนอ์ร ตะนสุะ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๗ นางสาว วันวิภา เชาวนดี์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๘ นางสาว สุดแสน ชอบผล ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๒๒๙ นางสาว นริะนนัท์ บษุบรรณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๐ นางสาว จารุณี โชคประสพ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๑ นางสาว แพรตะวัน สิริวฒนโ์ชติ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๒ นางสาว เอื้อมพร พรมศรี นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๓ นาย สวรินทร์ นาคพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๔ นางสาว กุลนษิฐ์ ใจยศ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๕ นางสาว รัศม์ศิกานต์ บงัคม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๖ นางสาว วิภาวดี มีแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๗ นางสาว เกศกนก ศิลาอ่อน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๘ นางสาว กิจจา แตงทรัพย์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๓๙ นางสาว ปวิชญา วงษ์รักษ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๒๔๐ นาย ศรชัย บ ารุงภกัด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๑ นางสาว อรทัย วันใส นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๒ นาย บญุจันทร์ สวยสอาด บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๓ นางสาว กิตติยาภรณ์ ชื่นศรี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๔ นางสาว จารุณี สีดาบตุร อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๕ นางสาว กุหลาบภรณ์ เทพวงค์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๖ นางสาว มัณฑนา รัตนทองอิทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๗ นางสาว ฐิติมา แก้วหานาม หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๘ นางสาว ฐิตามร ขอยุทธกลาง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๒๔๙ นางสาว ชไมพร กองปาน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๐ นางสาว ศิริรัตน์ แผ่นผา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๑ นางสาว อลิษา โยธิกา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๒ นางสาว ปวินตรา จิตมาตย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๓ นางสาว สุธิดา คงเลิศมงคล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๔ นาย อานภุาพ จักรภพนรากุล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๕ นางสาว จตุพร เมืองมา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๖ นางสาว ศิริรัตน์ โพธิ์ไกร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๗ นางสาว วลัยธร บตุรพรม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๘ นางสาว สุรีภรณ์ นาคสุวรรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๕๙ นางสาว ปานพิมพ์ พูลสวัสด์ิ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๐ นางสาว จิราภรณ์ แก้วมี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๑ นางสาว อินทุอร  เชื้ออินทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๒ นางสาว วิไล เต่าเงิน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๓ นางสาว ดรุณี หามะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๔ นางสาว ธิติมา โพธิ์สุพรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๕ นางสาว เจมจิรา จู้เจ้ย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๖ นางสาว ทิฆมัพร ภกัดีรัตน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๗ นาง วาสนา จันเคร่ือง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๘ นางสาว ศรัญญา ศรีรุ่งกาญจน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๒๖๙ นาย พลากร มูลตรีภกัดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๐ นาย จรูญศักด์ิ เหมเส็น ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๑ นาย อ านวย ใจตรอม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๒ นางสาว มาริดา โต๊ะแอ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๓ นาย จักรพงษ์ พิลาจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๓



- ๕๖๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๔ นาย ฮาซัน มะยี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๕ นาย ธีรพงศ์ ศรีธนะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๖ นางสาว สุมามาลย์ นาคพุ่ม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๗ นางสาว กษมา ช านาญกิจ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๘ นางสาว วรรณา อินใหม่ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๗๙ นางสาว พรรณทิพา โชโต สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๐ นาย โกวิทย์ สีจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๑ นางสาว มลฤดี เจริญสรรพ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๒ นางสาว ภทัรวดี สุวรรณจักร เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๓ นาย อดิศักด์ิ บญุวุฒิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๔ นางสาว ฮานนั หะยียะพา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๕ นางสาว วันทนยี์ อุบลรัตน์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๖ นางสาว พุ่มพวง แก้วกัลยา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๗ นางสาว ณัฏฐ์ชรินทร์ สืบพงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๘ นางสาว วรรณวิมล นาคะ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๘๙ นางสาว พัทธนนัท์ กลางประพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๐ นางสาว แสงเดือน ชมภจูันทร์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๑ นางสาว ศันสนยี์ กมลรัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๒ นางสาว ณัฐชยา พุทธานุ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๓ นางสาว สุณีรัตน์ โพธิ์สุพรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๔ นาง หฤทัย ฉ่ าเจริญ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๕ นางสาว นทัชภทัรนนัท์ นกพะเนา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๖ นางสาว ศุรวีร์ กล่ินเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๗ นางสาว มัณฑนา ธิติมูล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๘ นางสาว ศรีสมร อนศิุลป์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๒๙๙ นางสาว ษุภาดา ลือสัตย์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๐ นางสาว ศรัญยา หมัดอาดัม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๑ นางสาว วรัญชญา บรูณรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๒ นางสาว นฤมล ไทรตระกูล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๓ นางสาว จิตธิมา เมืองแก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๔ นางสาว พิริยา พลชนะ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๕ นาย ธนพล ก้านเพชร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๖ นางสาว สุขมาภรณ์ ใบมาก นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๗ นาย วรพจน์ เหล็กดี ชลบรีุ เขต ๒



- ๕๖๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๘ นาย ณัฐกานต์ จันทร์ดวง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๓๐๙ นางสาว ภทัรวรรณ หมัน่คนเที่ยง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๐ นางสาว คนงึนชุ วิทเวทย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๑ นางสาว อัศวรักษ์ รอดทุกข์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๒ นาย ทรงวุฒิ กล่ินหอม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๓ นางสาว พิมพ์ใจ ไชยยุทธ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๔ นาง จุรีรัตน์ อุดมมงคล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๕ นางสาว กาญจนา พลอาสา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๖ นางสาว ปทัมาภรณ์ วะชุม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๗ นางสาว พรทิพย์ ขุมเงิน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๘ นาง อมรรัตน์ อาจวิชัย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๑๙ นางสาว ปณุณภา โพธิ์อุบล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๐ นางสาว เพ็ญรัตน์ ผลบญุ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๑ นาย วิทยาพณธ์ ฉิมอ่อง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๒ นางสาว ปารย์ตรีรัตน์ ชึรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๓ นางสาว พัณฒ์ณิตา ปุด๊ทา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๔ นางสาว ประวีณา รังคะวงศ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๕ นางสาว สุกัญญา ไทรแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๖ นางสาว ปวิตรา มูเด็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๗ นางสาว ทัศนยี์ ชาญนอก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๘ ว่าท่ีร้อยโท ธนวิฃญ์ บ ารุงศิริ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๓๒๙ นางสาว ปยิพร ตรีโพธิ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๐ นางสาว นนัท์ชญาณ์ รัตนะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๑ นาง ล าไพร ศรีสิทธิการ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๒ นาย ปยิะมิตร เรืองจันทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๓ นางสาว จุรีรัตน์ บญุมาก ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๔ นางสาว สมฤดี ตะเคียนเกล้ียง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๕ นางสาว ทรัพย์ปริญ ต่อมกระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๖ นาง ปยิธิดา คงนรัินตฤทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๗ นางสาว ปยินชุ เต็มสะอาด ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๘ นางสาว ปรียานชุ สีชมภู นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๓๙ นางสาว ศิรินนัท์  โลหะ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๐ นางสาว ชรินทิพย์ โสบกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๑ นาง จารุณี สมดี นครราชสีมา เขต ๖



- ๕๗๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๒ นางสาว กุลธิดา ภมูิคอนสาร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๓ นาย เอกสิทธิ์ สอนบาล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๔ นาย ทวี รัณระณา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๕ นางสาว ปยิฉัตร คุณพาที ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๖ นางสาว อรอนงค์ สมมาตร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๗ นางสาว สรินดา ยิ่งยอด สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๘ นางสาว ปญัจพร เกื้อนุย้ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๔๙ นางสาว จันจิรา จิตรหลัง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๐ นาง สุดสวาท พันธุ์พินจิ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๑ นางสาว พลอยไพลิน สงวนปี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๒ นางสาว มยุรา จันทะมุต อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๓ นางสาว ภริมย์ กองแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๔ นางสาว นรูอัลนี กูโน ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๕ นาง พฤกพันธ์ โลนฃุ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๖ นางสาว นาถฤดี ทามะฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๗ นางสาว อามีนะห์ หะยีวาเด็ง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๘ นางสาว พรพรรษา เรืองจันทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๕๙ นาย ประธาน ครองสิงห์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๐ นางสาว วรรณธิดา มูณี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๑ นางสาว อัจฉรา ธนเีพียร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๒ นางสาว ดารณี พรหมทัต ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๓ นางสาว จันทิรา สมปาน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๔ นางสาว รัชนยีา จับใจนาย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๕ นางสาว กุลกานต์ พลสยม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๖ นางสาว ศตพร บญุทวี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๗ นางสาว พัชรินทร์ กบรัตน์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๘ นาย ณัฐ ธรรมรักษา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๖๙ นางสาว พรรษาพร แสนศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๐ นางสาว นภิาพร ผลมาตร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๑ นาย อลงกรณ์ นอ้ยค า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๒ นางสาว จารุณี อินทนู หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๓ นาย พงษ์พิพัฒน์ เขียนเจริญ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๔ นางสาว สุมาลี พยอมพันธู์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๕ นางสาว สุรินทา ชุ่มเย็น ก าแพงเพชร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๓๗๖ นางสาว สุภลักษณ์ พันธ์มะโน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๗ นาย ปริญญา เดชสุภา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๘ นาย หาญทรัพย์ วรรณพราหมณ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๗๙ นางสาว รัชนี รัณระณา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๐ นางสาว ธีริศรา กุลยะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๑ นางสาว ปาริชาติ มีนารัตน์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๒ นางสาว วันทา เฟื่องฟู เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๓ นางสาว รัฐสภาพร ไพรสิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๔ นางสาว ประณยา กองทิพย์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๕ นางสาว พจณี พุฒตาล ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๖ นางสาว วัชโรบล เพียรพิทักษ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๗ นางสาว ภาวดี ช่วยสุข อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๘ นางสาว เดือน คงช่วย ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๘๙ นางสาว ชลธิชา จ้ายหนองบวั ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๐ นางสาว ดารณี จอมปอ้ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๑ นางสาว เพชรรัตน์ บษุบงค์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๒ นางสาว เปมิกา อินทนาม ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๓ นางสาว พิชญาภา ละขะไพ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๔ นางสาว มุทิตา การภกัดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๕ นางสาว นนัทพร พูลเปรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๖ นางสาว กฤษติญา ปตัเตนงั นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๗ นางสาว แก้วกรรณิการ์ หนองภกัดี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๘ นางสาว จิราภรณ์ กลีบรัง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๓๙๙ นางสาว บณุยนชุ บญุประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๐ นางสาว วรรณวิไล ชื่นอารมย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๑ นางสาว ชุติมา ชูชุม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๒ นางสาว ณฐิณี จิตรผดุงวาณิชย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๓ นาย ธนกร วงษ์นาค นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๔ นาย เกษมศานต์ แวงวรรณ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๕ นาง ศุพัชรีญา สมมิตร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๖ นาย เศรษฐพล บวังาม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๗ นางสาว สุพรรณี ชนะพาห์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๘ นางสาว กฤษณา การินทอง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๐๙ นางสาว ภทัราณี วรรณศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๙๔๑๐ นาง เนาวรัตน์ จันทร์เทพ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๑ นางสาว กิ่งกาญจน์ ไทยกิ่ง อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๒ นางสาว อทิตวรรณ อนสิุ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๓ นางสาว กัญญาณัท อักโข อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๔ นาย ปยิะชาติ ล้อถาวร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๕ นาย อัมพล ชาสงวน นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๖ นางสาว ดารณี นพรวีพร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๗ นางสาว ชัญณิตา ผันผ่อน อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๘ นางสาว วรารัตน์ ผลถวิล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๑๙ นาง จุฑามาศ วิชัยวงศ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๐ นาย อดิศักด์ิ ค ามะณี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๑ นางสาว วงเดือน จงบริบรูณ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๒ นางสาว ทิพรัตน์ สืบศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๓ นาย จักรพันธ์ ประณุทนรพาล สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๔ นางสาว คณัสนนัท์ เที่ยงธรรม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๕ นาย สุรัตน์ วิรัชพงศานนท์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๖ นาย สรัล เปีย้วนิม่ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๗ นางสาว พนดิา แนน่อุดร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๘ นางสาว พรรณี ประยูรเต็ม ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๒๙ นางสาว ณัฐฐินนัท์ พวงบตุร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๐ นางสาว ลลิตา เพชรรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๑ นาย อ าพล แก้วมูล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๒ นางสาว ฤทัย ผลถวิล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๓ นางสาว นโิลบล โตไทยะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๔ นางสาว พัชรี อินทร์วิเศษ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๕ นาย ยุทธนา วรรณกิจ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๖ นางสาว มณฑิรา เศิกศิริ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๗ สิบเอก ชนะชัย  แนนดี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๘ นาย สวัสด์ิ ขนานแข็ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๓๙ นางสาว กรรณิการ์ คงแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๐ นางสาว สมหญิง ผกานนท์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๑ นาย ณัฐวุฒิ ปกติ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๒ นางสาว นลุิบล โตไทยะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๓ นางสาว พนดิา ตรีแสน อุบลราชธาน ีเขต ๕
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๕๕๑๐๐๑๙๔๔๔ นางสาว สุรัสวดี สุทธภกัดี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๕ นางสาว ปรียานชุ นวนภมูีวัน ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๖ นางสาว ชาริสา สีหามาตย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๗ นางสาว กมลวดี คิดทวี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๘ นางสาว สโรชา จันทร์อินทร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๔๙ นางสาว นภาพร ชมภงูาม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๐ นางสาว ฉฏาธร เมืองมงคล ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๑ นางสาว วรรณรัตน์ ด าหม่าน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๒ นาย ปรีชา ทุ่งลา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๓ นาย สมพร จันทร์โอภาส ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๔ นางสาว เมษา ชูคง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๕ นาย คมสันต์ จันทร์หอม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๖ นาย จิรวรรธ ยมเกิด ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๗ นางสาว นนัทนา บตุรมาตา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๘ นาย วาริช สกุลพงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๕๙ นาย อาทิตย์ หอมวัน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๐ นางสาว กนกอร พูลพุทธา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๑ นาย รชตะ ต้ังพานชิ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๒ นางสาว รัชฎาภรณ์ พรมเสน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๓ นางสาว สุนนัทา สิมมา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๔ นาย ประเสริฐ ตันหนมิ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๕ นาย ณัฐพล บตุรภกัดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๖ นางสาว ขวัญฤทัย เดชอุดม นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๗ นางสาว เสาวลักษณ์ วรวิเศษ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๘ นางสาว ปวริศา แพกระโทก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๖๙ นางสาว วลัยลักษณ์ ชมชื่น ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๐ นาง กฤติกา รอบจังหวัด ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๑ นาย ธรรมศาสตร์ เยาว์ธานี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๒ นางสาว ภทัร์กมล กิ้มเจริญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๓ นาย ธิติภทัร ไพช านาญ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๔ นางสาว ปยิะมาศ แข่งขัน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๕ นาย ดนยั ศรีวงษา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๖ นางสาว ปยินาถ แข่งขัน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๗ นางสาว พัชรี คนบญุ เพชรบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๔๗๘ นางสาว นชุนาถ บวัสุดตา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๗๙ นาย นเรศ ศรีวิชัย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๐ นาง ทิวาวรรณ วงษ์ขันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๑ นาง เวณิกา หมูแก้ว เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๒ ว่าท่ีร้อยตรี โชคชัย คงชนะ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๓ นาย ธิติภทัร์ โยธิกุล หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๔ นางสาว ฐิตารีย์ เบอร์ฮา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๕ นางสาว จรรทิวา  ราชพรหมมา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๖ นางสาว ณัฐธนภทัร โตเชื้อ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๗ นาง ปทุมรัตน์ บญุปราการ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๘ นางสาว ปาลิดา สุวรรณชาตรี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๘๙ นางสาว วรัญญา จินดาทอง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๐ นาง ปรางค์ทิพย์ จีรังสวัสด์ิ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๑ นาย พิสิทธิ์ มัง่มี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๒ นางสาว พัชรา จ าปาแดง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๓ นางสาว หทัยชนก ทิอินโต ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๔ นางสาว บณัฑิตา สดใส เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๕ นางสาว วันดี ชวดเปยี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๖ นาย ค ารณ เกิดทุ้ย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๗ นางสาว วรมล แจ่มใส นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๘ นาย เฉลิมชัย แม้นทอง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๙๔๙๙ นางสาว อาภาพิไล นิม่นวล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๐ นางสาว จิตรลัดดา โถบ ารุง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๑ นางสาว อังคณา ทรายหล้า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๒ นางสาว กนกวรรณ จันทร์โสภา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๓ นางสาว ดรุณี แสงกุดเลาะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๔ นางสาว อุมาพร บางใบ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๕ นาง รัตติกาล ศิริค านอ้ย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๖ นางสาว บญุตา แซ่เล็ก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๗ นางสาว ทัศนสุ์ดา ยิ่งยง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๘ นาย ณัฐพงศ์ หอยนกคง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๐๙ นาย พันธกานต์ รับงาน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๐ นาย ไพโรจน์ พิมประสาร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๑ นาง ศรีประไพ อยู่เจริญ นครราชสีมา เขต ๗
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๕๕๑๐๐๑๙๕๑๒ นางสาว ชมพูนทุ ภมูิชัย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๓ นางสาว แสนเทวี สารแสน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๔ นาย เมธี สมโพธิ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๕ นาย ยิ่งยศ ใจเมตตา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๖ นางสาว วิลาวัณย์ ทัศนยั กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๗ นางสาว พัชรี แก้วกรูด กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๘ นางสาว วิจิตรา พันธ์สอน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๑๙ นาย วิทยา โมทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๐ นาย เชาวลิต สังข์บวั กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๑ นางสาว เสาวณีย์ รัตนคช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๒ นางสาว โสภติา สุขแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๓ นางสาว สรัญญา ตันเส็ง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๔ นางสาว คนดิา ปรีนาขาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๕ นางสาว อลิษา เนาว์สนธิ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๖ นางสาว ณัฏฐ์ตา เหมมาชูเกียรติกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๗ นางสาว ประภาพรรณ รักษาภกัดี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๘ นางสาว นฤมล บญุเกศ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๒๙ นางสาว ศุภลักษณ์ แก้วยอดเขา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๐ นางสาว ปติิรัตน์ รอดทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๑ นาย ทักษ์ศิลป์ พวงสีเคน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๒ นาย สิทธิพงษ์ มณีสว่าง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๓ นางสาว ปยิวรรณ ขลิบทองรอด ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๔ นางสาว รัตนก์ัลยา เรืองธีรวงศา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๕ นางสาว นภาวรรณ ค ามุงคุณ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๖ นางสาว กนกลักษณ์ สวาทที อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๗ นางสาว ชนญัชิดา จันทร์แก้ว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๘ นางสาว รอฮานี กาแลซา ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๓๙ นางสาว อารยา พวงแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๐ นางสาว จิตละมุน ไขทะเล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๑ นางสาว พิมประภา ฟูไฝต๊ิบ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๒ นาย อุทัย ใจนวล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๓ นาย สูไฮมี อาบู ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๔ นาย วิทยา สุขไมตรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๕ นางสาว ศิรินภา จันทร์เหลือง ชลบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๙๕๔๖ นาย โกวิท สังข์ศรีเพชร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๗ นางสาว พิชยาพัณ ไกรศร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๘ นาย พลากร ภขูมัง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๕๔๙ นาง จารุณี วงษา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๐ นางสาว พชรฏา ยิ้มปรีชา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๑ นางสาว ทิพย์ทิวา ชัยเพ็ชร ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๒ นางสาว ปยิะวรรณ จันทร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๓ นางสาว เนตรชนก สิทธิพรวัฒนา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๔ นางสาว รจนา บญุให้ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๕ นางสาว เพชราภรณ์ งอธิราช ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๖ นางสาว สิริลักษณ์ กัลยาวงศ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๗ นางสาว วิยุดา โยธากุล นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๘ นาย ชนาธิวัฒน์ สืบศักด์ิ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๕๙ นางสาว นศิารัตน์ ควรสุทธิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๐ นางสาว ดาวพระศุกร์ ปานเจริญ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๑ นางสาว ณฐกันต์ เกาเต๊ะ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๒ นางสาว ศศิโสม พาณิชย์กุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๓ นางสาว กมลมาศ ยอดไกร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๔ นางสาว สุวรรณา จันทร์พรหม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๕ นางสาว นางสาวฐิติมา เตียวหยิน ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๖ นางสาว อรอุมา ภาจันทร์คู นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๗ นางสาว ลัดดา เสทิมร า ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๘ นาย ธนากร สนเกิ้ม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๖๙ นางสาว สุวรรณี สุวรรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๐ นางสาว วันดี ศิริวงศ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๑ นางสาว จิราวรรณ ค าทิพย์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๒ นาย สมพงษ์ รอดความทุกข์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๓ นาย เชิดพันธ์ ชาติสกุล อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๔ นาง จันทร์จิรา จ านงค์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๕ นางสาว ศิริกัญญา บญุเพลิง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๖ นางสาว นชินาท ชมเชย กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๗ นาย อัลอามีน โต๊ะโยะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๘ นางสาว เจนจิรา สงัด พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๗๙ นางสาว นาราทอน บญุแก้ว แม่ฮ่องสอน เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๕๘๐ นาย วีระยุทธ ประดิษฐ์จา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๑ นางสาว ศศิธร แคล้วปรปกัษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๒ นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๓ นางสาว หทัยทิพย์ บวัผัน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๔ นางสาว ปทัมา บวัตูม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๕ นางสาว ณิชนนัทน์ ชุยกระเด่ือง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๖ นาย นพินธ์ อินลี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๗ นางสาว รุจิรา ผ่านชมภู หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๘ นาย หยก มีผิว สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๘๙ นางสาว วรรณา เข็มรัตน์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๐ นางสาว ศิริพร สายกระสุน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๑ นางสาว มนสัชนก มธุระ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๒ นางสาว พัทธนนัท์ เนือ่งชมภู บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๓ นาย อ านาจ รักถิ่น เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๔ นางสาว ทรรศนยี์ เรืองศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๕ นางสาว นางสาวอุรวี จิตตะธรรมะ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๖ นางสาว พรรณทิวา อ ารุงสกุลรัฐ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๗ นางสาว ราตรี สร้างสรรค์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๘ นางสาว อุราลักษณ์ ประเสริฐสังข์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๕๙๙ นางสาว เกศินี พรหมบตุร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๐ นางสาว ขนษิฐา ศรีทอง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๑ นางสาว จันทรา สัมฤทธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๒ นางสาว อริศรา อรรคฮาตศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๓ นางสาว วีรญา กฤตยายศ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๔ นางสาว แก้วใจ นนัสมบติั กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๕ นาย ขวัญชัย กันนลุา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๖ นาย ไชยัณต์ โพลังกา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๗ นาง สุฑามาศ นาเจริญ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๘ นางสาว พิชญ์ภาวีร์ กานจนว์รโชติ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๐๙ นางสาว ศศิธร แสนมา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๐ นาง เนตรนภา จันทรักษ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๑ นาย ทวีชัย สมบรูณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๒ นาย อนรุิทร์ บญุเกื้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๓ นางสาว เดือนเต็ม จิมานงั บรีุรัมย์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๖๑๔ นางสาว ขนษิฐกานตร์ ชุมเศียร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๕ นางสาว ปรียาดา ปณุขันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๖ นาย วุฒิศักด์ิ กันหาฤกษ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๗ นางสาว ช่อลัดดา นารินทร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๘ นาย สันทัด ค าใสอินทร์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๑๙ นาง นริศรา ปญัญาเอก สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๐ นาย สิวริศร ภแูย้มไสย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๑ นาย เกรียงศักด์ิ สร่างโศก ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๒ นาง พรพรรณ พุกชาวนา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๓ นางสาว กฤศณา บญุญานเุคราะห์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๔ นางสาว วาสนา แสงอรุณรุ่งรัตน์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๕ ว่าท่ี ร.ต. นพิพิชฌน์ เตรียมแรง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๖ นางสาว สมหมาย สร้างไร่ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๗ นางสาว สราญรัตน์ บุง่เสนห่์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๘ นางสาว พรกฤติยา แก้วจินดา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๒๙ นางสาว วิไลวรรณ เธียรธรรม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๐ นาย อนวัช คนองเดช อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๑ นางสาว ระวีพร มูลสาร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๒ นางสาว หทัยชนก คะชะวะโร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๓ นางสาว พรพิมล เจริญดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๔ นาย วรรณศักด์ิ เบา้ภาระ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๕ นางสาว นริศวรรณ สุจันดา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๖ นาย จักรพันธ์ จันทร์หนฤูทธิ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๗ นางสาว จีรนนัท์ เขียวกระเบือ้ง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๘ นางสาว สุณัฐฐา พิทักสินธุ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๓๙ นางสาว ณัฎฐณิชา คนใหญ่ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๐ นางสาว วิมลรัตน์ เรือนใจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๑ นางสาว ณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๒ นางสาว อัญชิษฐา จันระดา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๓ นาย อภชิาต ศรีสุข เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๔ นางสาว ศิริพร  วงศ์ตรี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๕ นางสาว พรชนก นาใต้ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๖ นางสาว ฮูไซมะห์ กือเด็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๗ นางสาว อรนชุ เหลืองอรุณ สุพรรณบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๙๖๔๘ นาย กอบศักด์ิ ไชยวารี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๔๙ นางสาว วันวิสา ศิริกาญจน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๐ นางสาว กานดา พลแพงขวา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๑ นางสาว สิรภทัร จอมเกาะ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๒ นาย วรวุฒิ เพชรอ าไพ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๓ นางสาว ณัฏฐพร สุพรม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๔ นางสาว ณัฐสุดา ธิปทา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๕ นางสาว พิมพ์ลภสั บญุสาย ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๖ นาย วีรพงษ์ แสงเพชร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๗ นางสาว อุไรวรรณ ส่งเสริม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๘ นาง สุรีรัตน์ อยู่เกิด หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๕๙ นาย พงศกร พิบลูย์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๐ นาย คมทอง มานะ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๑ นางสาว อัจฉราวดี เศรษฐสุข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๒ นางสาว สุกัญญา คงเร่งดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๓ นางสาว พิมพ์ทิชา พัชรธันยกิตต์ิ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๔ นางสาว วรินทร์ทิพย์ วงศ์ษาพาน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๕ นางสาว ชลิตา นาคมูสิก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๖ นางสาว ทิพย์ทิวา สุวรรณเพชร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๗ นางสาว แอน สิทธิจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๘ นางสาว สมหญิง ชาภกัดี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๖๙ นางสาว สุพัชรี ศรีแก่วิน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๐ นางสาว ทัตทิชา มุสิโก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๑ นางสาว เบญจมาศ สังข์ด้วง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๒ นางสาว ศรุดา นาชัยลอง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๓ นางสาว ราตรี ช่วยสม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๔ นางสาว พรแก้ว แก่นอินทร์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๕ นางสาว จุฑารัตน์  ุบญุเรือง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๖ นางสาว นนัท์นภสั ชูแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๗ นางสาว สิรินทร์ญา เสถียรกาล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๘ นาย วีรยุทธ อมรศตพิพัฒน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๗๙ นาย อภนินัท์ เขียวสี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๐ นางสาว จันทิรา สุริยมาตร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๑ นางสาว มลฤดี คอนมะลา มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๖๘๒ นางสาว นฤมล บชูา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๓ นางสาว จันทร์เพ็ญ แก้วเหล่ายูง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๔ นางสาว อุทุมภรณ์ สิทธิภาที ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๕ นางสาว ธาริตา แฝงบญุ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๖ นางสาว อุไรวรรณ เต็งชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๗ นาง ธารินี ลาภสมบรูณ์ยิ่ง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๘ นางสาว วิภาพร สิงหบ์ตุร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๘๙ นาง ชนกานต์ กว้างขวาง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๐ นางสาว นาซีบะ๊ เจ๊ะโกะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๑ นางสาว รติพร เทพวงศ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๒ นาย สมพบ สิทธิจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๓ นาย อาหามะ มะซะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๔ นางสาว บวัแก้ว ทองคนทา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๕ นาย กฤษฏภพ จันทเสน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๖ นางสาว ปาณิสรา จันทะวาน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๗ นาย สถิตย์ สิงหค์นอง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๘ นาย ศุภศิลป์ พื้นอินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๖๙๙ นางสาว เบญจมาศ ยะพิพะ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๐ นาย นมิิตร บรูพา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๑ นางสาว ปาริฉัตร บญุมาส่ง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๒ นาง พรหมภสัสร กอนวิเชียร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๓ นาย ธีรยุทธ์ จันทโชติ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๔ นางสาว วิไลพร แกล้วกล้า สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๕ นาย ปติิพงษ์ ค าแก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๖ นาง ประภาพร มังคลาด พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๗ นาย มานพ ทองเรือน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๘ นางสาว พิมพา ทองพูล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๐๙ นางสาว รวินทร์นภิา ฉายประเสริฐศรี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๐ นาย ภาณุพงศ์ บตุรวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๑ นางสาว เครือฟ้า ผาสุข อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๒ นางสาว นราวดี ธรรมวิเศษ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๓ นางสาว สมใจ จันทร์ทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๔ นางสาว พชร รวยเงิน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๕ นาย ถนอม ปทุมสังข์ มหาสารคาม เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๖ นาย ศรายุทธ สาลีโภชน์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๗ นาย คมวิทย์ จามจุรีโสภาคย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๘ นาง สิริกาญจน์ ชินพันธุ์นชุ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๑๙ นางสาว น้ าทิพย์ สันติวิมล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๐ นางสาว สุพัฒตรา ปูม่ะรัตน์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๑ นางสาว ยุภาวรรณ แก้วดี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๒ นางสาว อุทัยรัตน์ พรมมา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๓ นาย ภธูเนศน์ ศรีสังวรณ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๔ นางสาว สุวัฒนา พาลี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๕ นางสาว รอยริน อุทธโยธา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๖ นาย ชาคริต อาจหาญ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๗ นางสาว พรรณภา ทองเคน อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๘ จ.อ. โส โมธรรม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๒๙ นางสาว อภญิญา ศิริสวัสด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๐ นางสาว สุรีย์พร สิบทัศน์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๑ นางสาว เกศณี เจนธารา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๒ นางสาว สุธาภรณ์ ยิ่งด านุน่ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๓ นางสาว จันทร์จิรา โหโมลา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๔ นางสาว สุภาพร ใยดี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๕ นางสาว กมลศีล คูณค้ า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๖ นางสาว วารุณี บญุมาน า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๗ นางสาว อนสุรา ชาวเชียงตุง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๘ นางสาว กัญญา จันทะระ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๓๙ นางสาว วิภาพร จะดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๐ นางสาว ณัฐญาพร ก้อนทอง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๑ นางสาว ศิรินนัท์ เอียดเหลือ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๒ นาย พีระพัชร์ พรมรอง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๓ นางสาว กัญญารัตน์ แก้วมณี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๔ นางสาว จีราพา ขันธกสิกรรม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๕ นางสาว จุฬารัตน์ รักวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๖ นางสาว จุฑารัตน์ บญุชู หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๗ นาย วรภทัร อาปะโม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๘ นางสาว ธัญญลักษณ์ ทวีโชติกิตติโศภณ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๔๙ นาย สิรภพ กมลเลิศ นครราชสีมา เขต ๒



- ๕๘๒/๗๔๙ -
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๕๕๑๐๐๑๙๗๕๐ นางสาว จีรภา แสนหล้า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๑ นางสาว เดือนนภา  หมุหะ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๒ นางสาว อินท์ชลิตา เชิดสกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๓ ว่าท่ี ร.ต. สมคิด ดิฐจ านงค์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๔ ว่าท่ีร.ต.หญิง ไซนบั สาแล๊ะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๕ ส.อ. ภาคภมูิ นุม่วัฒนะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๖ นางสาว จุติมา ปกัษาชาติ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๗ นางสาว เรียมจิตต์ ศิริผล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๘ นาง วรรณี สุหลง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๕๙ นาย ธานนิทร์ รสดี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๐ นางสาว นฤมล เทียบโพธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๑ นางสาว ทัศนยี์ บวัภา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๒ นางสาว เรียมดารา เรือนธง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๓ นางสาว เสาวคนธ์ พันธุ์ฉลาด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๔ นาย อ านวยชัย งาหอม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๕ นางสาว ธัญลักษณ์ รู้ปญัญา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๖ นางสาว ชุติปภสั กวั้งนก พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๗ นาย กฤษฎา ชุมภบูาง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๘ นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์ภาค า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๖๙ นาย ชลเทพ ปัน้บญุชู อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๐ นางสาว มาลิน ธูปมงคล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๑ นางสาว ลีลาวดี ศรีวรสาร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๒ นาย นวิัฒน ์ ทันตา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๓ นาง ขนษิฐา ภาคเดช กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๔ นางสาว พัชราภรณ์ ชัยชมภู เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๕ นางสาว ประภสัสร เพชรหบั สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๖ นาย ชยางกูล มูลสีละ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๗ นางสาว ลีนมน แสนทวีสุข ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๘ นางสาว รัชนวีรรณ  ไชยอักษร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๗๙ นางสาว สุพรรณิการ์ อายุวัฒน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๐ นาย พงษ์พัฒน์ เสนหอม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๑ นาย จีรศักด์ิ อินมี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๒ นางสาว วณิชชากร ฤกษ์สนธิ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๓ นางสาว ดาวเรือง มาจันทร์ มหาสารคาม เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๙๗๘๔ นาย ผดุงเกียรติ เหล่าธีรกาญจนา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๕ นางสาว สุปราณี เพ็งพูล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๖ นางสาว ศิริลักษณ์ มณีนาค สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๗ นางสาว กษมาศ ฟองเพชร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๘ นาย สมชาย ชอบหวาน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๘๙ นางสาว นฐพร สุขส าเนยีง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๐ นาย สมัย มีเคลือบ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๑ นางสาว รังสินี สุคนธปฏมิา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๒ นางสาว นยิม โคตรสุโพธิ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๓ นาย วัฒนา มังตะการ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๔ นาย ปยิะวัติ เกตุมุณี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๕ นางสาว กฤษวรรณ ศรีสมานวุัตร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๖ นางสาว มาลีนา มุงคุณ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๗ นาย วีระศักด์ิ พิจารณ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๘ นางสาว เกวรี ไชยรา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๗๙๙ นางสาว จุฑามาศ สุขสมศรี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๐ นางสาว กรรัตน์ ฟองเพชร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๑ นางสาว นนัทิดา คลังกลาง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๒ นาย บณัฑิต แก้วลอย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๓ นางสาว ศิวภรณ์ ทะวงษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๔ นางสาว จิตรลดา อัฑฒ์เศรษฐโสภณ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๕ นางสาว มัชติกานต์  ม่วงพรม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๖ นาย ศรีรัตน์ มากค า ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๗ นางสาว นาฏตินนัท์ ทองค ายาน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๘ นางสาว ทิพย์วรรณ เกียรติพรกุล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๘๐๙ นางสาว ชลธิชา มายอด อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๐ นางสาว ลักษณาวลัย สิงหจ์ันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๑ นาย พงศ์พิสุทธิ์ ปรุุศักด์ิ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๒ นางสาว ทิตยา ประสม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๓ นางสาว วรางคณา รัตนมณี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๔ นางสาว ศิริรัตน์ สายเครือมอย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๕ นาย ชาญวิทย์ สายปนิตา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๖ นาย พิเชษฐ์ ค าสิงห์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๗ นาย มะยี สิรอมา นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๑๙๘๑๘ นางสาว ศิริกัญญา เสนาคุณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๑๙ นางสาว ฐาปนี ศรีระเวช ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๐ นาย กรีฑา ชฎาด า ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๑ นางสาว ศิรินทิพย์ บญุชัย ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๒ นางสาว วิยะดา มีธรรม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๓ นาย เกียรติศักด์ิ ช านาญ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๔ นางสาว เพ็ญนภา รัตนบรีุ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๕ นางสาว พัชรินทร์ ไกรเพ็ชร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๖ นางสาว สิริวิภา สิทธิภาพ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๗ นางสาว รัตนาภรณ์ อมรชัยธนนัต์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๘ นางสาว รัตนวลี ภกัดีโชติ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๒๙ นางสาว ศรัณยา นพสุวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๐ นางสาว กิติภา ศิลาวัชรพล สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๑ นาย ปยุต ถิระสาโรช นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๒ นางสาว ธัญญรัศม์ ชญามูลรัตน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๓ นางสาว เลอลักษณ์ เคร่ืองนนัตา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๔ นางสาว นางสาวจอมขวัญ แก้วละมุล ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๕ นางสาว เนตรนภา เดชผล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๖ นาย เมธี เทศโล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๗ นาย ธนภทัร จันทรัตน์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๘ นางสาว กัญญาภคั ตาลรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๓๙ นางสาว นภิารัตน์ นาคะสุวรรณ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๐ นางสาว ชนกิานต์ อินไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๑ นางสาว ศิริรัตน์ ปานทอง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๒ นาย จักรี สุดสมสิน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๓ นาง ทิพธิวา แข่งขัน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๔ นางสาว พิศมัย ขุนไชย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๕ นาย สุวรรณ ค าเส็น สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๖ นาง ณัทมน ย่านกลาง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๗ นางสาว ฐิติยา ศรีชาย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๘ นางสาว ธิดาพร ขอนปง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๔๙ นางสาว พัชรินทร์ บรูณ์เจริญ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๐ นาย ภานพุงศ์ เทพญา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๑ นางสาว เจนจิรา เมืองทัง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๘๕๒ ว่าท่ี ร.ต. วรันธร ขันอินทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๓ นาย วิวัฒน์ วงค์พุทธะ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๔ นาย บรรจบ พ่วงไทย ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๕ นาย นายยรรณ์ยงศ์ ธรรมสาร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๖ นาย ตฤณภพณัฐกร บรรพชาติ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๗ นางสาว อ าพร บ ารุงศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๘ นางสาว จุฑาทิพย์ อัปมะเย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๕๙ นาย อาคม วงศ์เครือศร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๐ นางสาว ปาณชญา ศิริรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๑ นางสาว ศิริพร สืบวงษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๒ นางสาว สุดารัตน์ ตันซ่ือ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๓ นาย กิจพิสิฐ อ าพวลิน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๔ นาย บรรณวัฒน์ โสมเสริมทรัพย์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๕ นางสาว เดือน ธาราแดน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๖ นางสาว นติติยา นาโควงค์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๗ นางสาว ชนดิาภา ศรีไชยลา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๘ นางสาว วีรพร ศรีบญุเรือง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๖๙ นางสาว ณิชชา กีรติสุธน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๐ นาง นนทกร บญุเปา๋ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๑ นางสาว นภสัวรรณ ทัศบตุร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๒ นาย ต่อศักด์ิ กล่ินศรีสุข ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๓ นาย วราศักด์ิ กองพิมพ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๔ นาง ศันสนยี์ สุภาจีน ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๕ นาย นพพร หอมไม่หาย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๖ นาย ศุภกิจ ชอบธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๗ นางสาว วริษฐา ปิน่นาค นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๘ นางสาว พรรษภริมย์ เลิศทรรศิน นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๘๗๙ นาย สุรชาติ พงษ์สุวรรณ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๐ นางสาว รจริณร์ กุก่อง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๑ นางสาว อรศา โพธิ์ศรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๒ นางสาว ปวีณา จันชารา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๓ นางสาว สุทธาทิพย์ จิตต์จ าลอง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๔ นางสาว จรรยภรณ์ บญุพิชัย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๕ นางสาว อัจฉราพรรณ จันทะไพร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๘๘๖ นางสาว ภสัสรรัชฎ์ ศรีเจษฎานนัทน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๗ นางสาว อทิตยา สมตัว สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๘ นางสาว จิราพรรณ ภาวสุทธิการ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๘๙ นางสาว ปานจรี นามวงศ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๐ นางสาว ธันยพัต ชยุตม์พงษ์ลดา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๑ นางสาว จิราภรณ์ ไชยสุภา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๒ นางสาว ธิดารัตน์ มหาพรม อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๓ นางสาว สุพรรณี วงษ์สังข์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๔ นางสาว จุฑาทิพย์ เดชดี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๕ นางสาว ศุภนินัท์ ค าปยุ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๖ นางสาว ศุธาธินี บริบาล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๗ นางสาว ชนฐักานต์ ทิพย์โรจน์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๘ นางสาว บณุยกาฬ  ฉีดเนยีม นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๘๙๙ นางสาว ลินดา หาญมานพ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๐ นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์ศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๑ นางสาว สุกัลยา สาธร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๒ นางสาว กัลยา ใบธง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๓ นางสาว ปยินชุ เงาะปก ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๔ นางสาว อักษรา ดีหลี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๕ นางสาว อรพรรณ เกิดมงคล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๖ นางสาว วันแพรว เสนาลา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๗ นาง ชลรักษรัก  ค าภา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๘ นาย นธิิกฤษฎิ์ มณีบญุ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๐๙ นางสาว เกศินี เปยีบตุร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๐ นางสาว วชิราพรรณ ไชยสุวรรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๑ นางสาว วนดิา โคตะมา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๒ นาย สุรศักด์ิ เที่ยงภกัด์ิ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๓ นาย จักรรินทร์ แสนสิน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๔ นางสาว นชุนาถ นะคะจัด นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๕ นาย พงษ์เทพ แซ่ล้ิม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๖ นางสาว ศิรินภา ปญัญาภู นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๗ นางสาว ลลิตา คิอินธิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๘ นางสาว ศุภรัตน์ พรรณา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๑๙ นางสาว เสาวนยี์ จันทะสิน สระแก้ว เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๙๒๐ นาย สมบติั สังขาว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๑ นาย ธนกฤต ชนะเทพา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๒ นางสาว อรอุมา สมตระกูล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๓ นางสาว ฐิตาภา เคร่ืองทิพย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๔ นางสาว สิวินยี์ วีระพันธุ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๕ นาง ปณิดา แสนตุ้ย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๖ นางสาว ฐิติมา เกิดมงคล เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๗ นางสาว จรรยา นกุิจรัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๘ นาย อัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๒๙ นาย พิทักษ์ จันใด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๐ นาย ตรีประภตัร ลาภมาก เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๑ นางสาว สิริมา มากปล่ัง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๒ นางสาว ประทุมพร สิมมา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๓ นางสาว พรเพ็ญ พรมเก่า บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๔ นาย ไซฟูลฮัฟซี อาแวกอแด นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๕ นางสาว จิรพรรณ เฟื่องขจร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๖ นาย สุเดช เอียดเกิด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๗ นางสาว มลฤดี วงษ์หาจักร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๘ นางสาว พรทิพย์ ศรีมาดี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๓๙ นาย พิเชษฐ์ เครือสุวรรณ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๐ นางสาว กาญจนา สมหมาย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๑ นางสาว ศรัญญา ขุนเอม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๒ นาง สุภคัวัน ศรีกุลจันทร์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๓ นางสาว รัตนสุดา คู่เงินทอง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๔ นางสาว ทัศนว์รรณ ถ้วยลาย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๕ นางสาว ชญาพร วรรณประเวช ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๖ นางสาว เรณู นุม่สนทิ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๗ นางสาว ภทัรวดี ดอนประดู่ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๘ นางสาว วิยะดา แสงวงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๔๙ นางสาว อุไร หมินหมัน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๐ นางสาว ภคัสุรีย์รัช ศีลใหอ้ยู่สุข ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๑ นางสาว สุดารัตน ์ เบญ็จสูงเนนิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๒ นางสาว สุดารัตน์ หาญบาง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๓ นางสาว ปาณิศา ยมยะมาลี นนทบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๑๙๙๕๔ นางสาว เจนจิรา บรูณโสภา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๕ นางสาว สุพรพรรณ กมลเลิศ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๖ นาง ศุภธิดา ท่าทราย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๗ นางสาว ศิรินยา กิ่งแก้ว บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๘ นางสาว เสาวณีย์ บษุบงค์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๕๙ นาย ไชยกาล จรรยาเล่ิศ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๐ นาย ณัชพล กระศิริ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๑ นาย เจษฎา ภริมรักษ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๒ นาย ครรชิต สุทธิพิบลูย์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๓ นางสาว อัจฉราพรรณ ค ายวง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๔ นางสาว ดวงสมร หนเูหลือง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๕ นางสาว สุธาสินี โพนะทา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๖ นางสาว ทิพยสุดา ทองแท้ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๗ นาย อรรถพล ค าปคิา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๘ นางสาว กมลพร กลางเดช ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๖๙ นางสาว รักคณา ภมูี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๐ นางสาว เบญจภรณ์ เทพสุริย์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๑ นาย อดิศักด์ิ ลักษณะสี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๒ นาย รุด จันทร์ทิพย์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๓ นางสาว ศิริราณี ภริมย์ชม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๔ นาย รวีโรจน์ สุระค าแหง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๕ นางสาว ฮานนัย์ นาวินพัฒนรัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๖ นางสาว ศิรินนัท์ เหลากลม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๗ นาย สรศักด์ิ นพคุณ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๘ นางสาว นชุนาฎ ศรีอรุณ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๑๙๙๗๙ นางสาว เกวลิน กองกะมุด ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๐ นางสาว พรพิมล พูนทรัพย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๑ นางสาว วรรณภา  สุนาภกัดี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๒ นางสาว ณัฐนริษา ธงคม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๓ นางสาว รินดา พาฤทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๔ นางสาว สิทธิมา หนพูวก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๕ นางสาว วิยดา ธิโสภา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๖ นางสาว ปวีณา แสนใจวุฒิ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๗ นาง จุฑารัตน์ ช้างแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
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๕๕๑๐๐๑๙๙๘๘ นางสาว อรไท เล่ียนกัตวา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๘๙ นางสาว ชลินนัท์ รัตนปญัญากร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๐ นาย เกษตร อ่ านาคินทร์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๑ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุรินทร์นา หมืน่ปดัชา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๒ นาย ชนวีร์ รัตนปญัญากร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๓ นางสาว นฤมล มานาดี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๔ นางสาว วิฬาวาตี แม็งเตะ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๕ นาย สุพัฒนช์ัย เจริญสุข ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๖ นางสาว อาโซรา มาหะมะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๗ นางสาว วริษฐา บตุรจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๘ นางสาว ณภาภชั ภญิโญทรัพย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๑๙๙๙๙ นาง พิสมัย ถิ่นตองโขบ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๐ นาง อมรรัตน์ กวยทะวิมล พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๑ นางสาว เสาวภา สุพรมอินทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๒ นางสาว นวลจันทร์ สัญจรดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๓ นางสาว กัญญานฐั ทันแก้ว สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๔ นาย สุทักษ์ เวียงค า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๕ นาย วัชระ มหาวันแจ่ม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๖ นางสาว จุฑามาศ โสพิน กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๗ นาง ใจเพชร จินดา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๘ นางสาว นจิภร มะณู ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๐๙ นางสาว อัญชลี ค าชาลี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๐ นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีใหญ่ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๑ นาง ไพลิน แก้วหาวงค์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๒ นางสาว ศิกานต์ ปรีดาวรรณ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๓ นางสาว กาญจนา นอ้ยวิมล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๔ นางสาว ครองขวัญ รังษี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๕ นางสาว วงค์รัตน์ จันทร์สุข สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๖ นางสาว ณธีภรณ์ ปอ้งท้าว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๗ นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ทรัพย์อนนัต์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๘ นางสาว ธัญชนก รูปพรม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๑๙ นางสาว มูรณี หะยีดอเล๊าะ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๐ นางสาว เกสรี ตอกอ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๑ นาย มะอาลาวี อับดุลเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๐๒๒ นางสาว พรรณวรทศ์  มาลัย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๓ นางสาว ปาณิสรา สอสอน ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๔ นางสาว ณัฐรินทร์ ผ่านวิริยะชัย เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๕ นาย พงษ์ศิริ ทานะศิลป์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๖ นางสาว ภทัจิรา ล้อสุวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๗ นาย เสถียร กิ่งเล็ก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๘ นาย ภาณุวัฒน์ ล้ าแสง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๒๙ นาย ชัชวาลย์ สีอินทร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๐ นางสาว วรารัตน์ แบง่ทิศ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๑ นาง สัญทนา พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๒ นางสาว ไพรินทร์ มูลตรีศรี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๓ นางสาว เข็มพร จันทราษี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๔ นางสาว อุทัยวรรณ มีเอกภาพ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๕ นางสาว มนญัญา ภถูาวร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๖ นางสาว สุพรรณี แก้วทิพย์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๗ นางสาว ศิรินญภทัร์ ยอดพุด ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๘ นางสาว นครสวรรค์ ก าเพ็ชร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๓๙ นาง รัตติกาล ภผูา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๐ นางสาว ปานดวงใจ โณสุโข เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๑ นางสาว กิตติญา ภสุูจริต กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๒ นางสาว ปฐมาวดี สุมา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๓ นางสาว สานติย์ คงปรีพันธุ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๔ นางสาว อมลภา นาหอ่ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๕ นาย วีนสั จอมเกาะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๖ นางสาว กรรณิกา ตีระเกียรติพิศาล สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๗ นางสาว บงัอรทิพย์ ศิริไทย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๘ นางสาว มยุรา ศรสุระ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๐๔๙ นางสาว มัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๐ นาย รัชต์พล ขวัญสุวรรณ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๑ นางสาว จิตชยา อนภุาพ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๒ นางสาว สุนนัทา ครุฑธามาศ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๓ นาง วรรณวิมล โสพัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๔ นางสาว พัสตราภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๕ นางสาว วรัสญา โรจนส์นธิกุล นนทบรีุ เขต ๒



- ๕๙๑/๗๔๙ -
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๕๕๑๐๐๒๐๐๕๖ นางสาว วิลาสินี เจียรสุคนธ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๗ นางสาว สุนสิา ค าหอมกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๘ นางสาว สุรีรัตน์ สุวรรณพันธ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๕๙ นางสาว อาพรจิต บตุรดี หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๐ นางสาว จันทร์จิรา นลิมูล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๑ นางสาว นภิาภรณ์ สอนเม่น สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๒ นาย นารายณ์ อินทะเรืองรุ่ง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๓ นางสาว สุมาลี รงค์ทอง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๔ นางสาว นรินทร์พิชญ์ แก้วพิลารมย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๕ นางสาว อนสุรณ์ บญุตะนยั ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๖ นางสาว สุนนัทา พันวงษ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๗ นาง สมถวิล สวนต๊ะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๘ นางสาว เอมฤทัย เพลิดฤทธิ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๐๖๙ นางสาว จรีรัตน์ สมสุข เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๐ นางสาว จารุวรรณ กวางทอง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๑ นาย พีระยุทธ อาจหาญ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๒ นางสาว อรณิชา ชัยวงศ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๓ นางสาว กีรดา ภฆูงั สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๔ นางสาว นนัทิยา ไทยใหม่ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๕ นาย ตะวันภพ วงษ์ลา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๖ นางสาว พิมพ์ผกา  ใจไว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๗ นางสาว สุภาพ อินทรทัต นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๘ นางสาว สริลักษณ์ ทวีสุข สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๗๙ นางสาว ธีวรา ธีระโกศล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๐ นางสาว ดวงใจ ไพรสิงห์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๑ นางสาว เกศกนก คชคง สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๒ นางสาว ศิริลักษณ์  ้เรืองราม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๓ นาย พงษ์เดช ปทิตตานนท์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๔ นางสาว สุนทรีย์ ขัติยะ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๕ นางสาว วัชราภรณ์ คล่องแคล่ว สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๖ นางสาว ณัฐภรณ์ รักเดช นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๗ นางสาว สุวพิมพิ์ จันทร์ทิพย์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๘ นาย คณาธิป นบัแสง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๘๙ นางสาว สิรินภา ค าสม ชัยภมูิ เขต ๓
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๐ นาย ธราพงษ์ กล่ินประทุม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๑ นางสาว นภาพราว ไพรลินทร์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๒ นางสาว นงคราญ  ตะมะ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๓ นางสาว จุฬาภรณ์ ประโพศรี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๔ นางสาว โสภติ ช านาญกิจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๕ นาย ธงชัย เบอร์ไธสง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๖ นางสาว กนกวรรณ คล้ายสุบรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๗ นางสาว สุพรพรรณ พาอยู่สุข ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๘ นาย วิโรจน์ แก้วเมือง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๐๙๙ นาย วิษณุศักด์ิ ทาทอง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๐ นาย ณัฐวุฒิ มาตระออ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๑ นางสาว พชรศร กุหลาบหอม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๒ นาย ยุรนนัท์ นาพงศักด์ิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๓ นางสาว สมพิศ มีศิลป์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๔ นางสาว กรรณธิกา เพชรศรี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๕ นางสาว รัชนพีร สุทธวงค์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๖ นางสาว สมจิตร์ สอนดา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๗ นาย ไตรรัตน์ อาพัดนอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๘ นางสาว พรพิมล ชมสูง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๐๙ นางสาว นนัทพร กิจจามัย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๐ นางสาว ชุติมา ว่องวัฒนากูล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๑ นางสาว ขวัญสุดา กันทะศักด์ิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๒ นางสาว สุดาภรณ์ สกุลลักษณ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๓ นาย สุทธิโชค ขอบคุณ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๔ นางสาว ปวีณา สุวรรณโชติ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๕ นาย เจษฎา ศรีวารินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๖ นาง จิรวดี พรหมพินจิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๗ นาย อิศระพงศ์ พลายสาร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๘ นางสาว ศุภลักษณ์ นาถวิล นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๐๑๑๙ นางสาว หนึง่ฤทัย ทุมมาจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๐ นาย ศุภกร ศรีสุริโย พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๑ นางสาว บญุญาดา ศรีบญุเรือง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๒ นางสาว ศิริวรรณ ฤทธิ์ขจร ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๓ นาย เจษฎา ชื่นค้า กรุงเทพมหานคร เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๐๑๒๔ นางสาว ชุติกานต์ ทิมจันทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๕ นางสาว พนดิา ดิษฐเจริญ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๖ นาย ธนกร จันทร์เส็ง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๗ นางสาว จิราพร ภมูิพระบุ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๘ นางสาว ศรัญญาภรณ์ อ่อนละมูล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๒๙ นางสาว สุภาวดี วงค์ล้อม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๐ นางสาว เพ็ญนรินทร์ วงษ์ชารี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๑ นางสาว จุฬารัตน์ สนงาม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๒ นาย คณธร เกตุแย้ม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๓ นางสาว สุวรรดี พันปา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๔ นางสาว อารีวรรณ จันทร์เอียง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๕ นางสาว วรรณิกา ไชยธรรมมา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๖ นางสาว มัทติกา ยะกุณะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๗ นางสาว ธิดารัตน์ ไชยสุนทร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๘ นางสาว รสสุคนธ์ ติละบาล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๓๙ นาย ศุภชัย แก้วทะชาติ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๐ นางสาว สุวนนัท์ นอ้ยหมอ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๑ นาย สงกรานต์ ไชยธรรมมา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๒ นางสาว กานติมา จ าปาสิม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๓ นาย อลงกต สุระสาย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๔ นางสาว วิชชาพร จินหล า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๕ นาย ณัฎฐศรัณยุ์ แก้ววังชัย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๖ นางสาว ปริชาต์ิ สามก าปงั กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๗ นาง ดวงพร มีพยุง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๘ นาย ประสิทธิ์ หอยสังข์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๔๙ นางสาว จตุพร พลชะนะ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๐ นางสาว กัญญาณัฐ นนัจันที ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๑ นาง จารุณี แก้วกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๒ นางสาว ศิรินญา พวงศรี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๓ นางสาว พัชราวลัย ภแูย้มไสย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๔ นาย สุริยา พัฒนโชติ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๕ นางสาว สุจรรยา ไชยสาร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๖ นางสาว วนดิา เรืองข า ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๗ นางสาว วิไลภรณ์ ค าภาวัน เชียงใหม่ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๐๑๕๘ นาง พีรณัฎฐ์ ปานเจริญ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๕๙ นางสาว ภสัรินพร พวงสวัสด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๐ นางสาว รุ่งทิวา อินทวงศ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๑ นางสาว อินทร์แปง สมานมิตร นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๒ นางสาว เยาวเรศ ศรีสุวรรณ์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๓ นางสาว สุพรรษา จรรยา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๔ นางสาว วีรวรรณ ฤทธิมาร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๕ นางสาว ปนดัดา นิม่อร่าม นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๖ นาง สุภาพร กาวาท พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๗ นาย ณรงค์เดช  จักษุพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๘ นางสาว จารุณี สิงหส์ถิตย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๖๙ นาย ภานพุงศ์ พฤทธิพงศ์กุล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๐ นางสาว ชัญญานชุ คลังประเสริฐ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๑ นางสาว ฐาปนี สลีสองสม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๒ ว่าท่ีร้อยตรี ธิตินนัท์ ทองทิพย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๓ นางสาว นรูมา อัลฟาตะห์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๔ นางสาว โรจนี สุวรรณะชัย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๕ นาย ชาญวิทย์ พื้นผา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๖ นางสาว อุษา ไพรสิงห์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๗ นาย นริมิตร หวังผล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๘ นางสาว อาภรณ์ เสนากิจ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๗๙ นางสาว วิลาวัลย์ พรมแพน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๐ นางสาว สิริพร กาจินา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๑ นางสาว อัจฉราภรณ์ หมืน่สีพรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๒ นางสาว สุภณิตา ระวังภยั สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๓ นางสาว ชมัยพร ขุนณรงค์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๔ นาย อดิศักด์ิ       ชาลี อดิศักด์ิ       ชาลี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๕ นางสาว เปล่งฉวี นามวงศ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๖ นางสาว สุประภา ลาโคตร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๗ นางสาว วรรณยุพา พวงจ าปา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๘ นางสาว สุรีรัตน์ คงกระพันธ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๑๘๙ นาง กัญญาณัฐ ชื่นพิมาย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๐ นางสาว พัชรภรณ์ นิม่คล้าย นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๑ นางสาว อาภาพร กลัดส าเนยีง กาญจนบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๐๑๙๒ นางสาว ยุวดี บญุเรือง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๓ นางสาว จันทร จันทร์ไกร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๔ นางสาว สายใจ พิมพ์สี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๕ นาย เดชา เงินเย็น เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๖ ว่าท่ี ร.ต.หญิง สาวิตรี พิมคีรี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๗ นาย โฆษิต บญุยง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๘ นางสาว ธิดารัตน์ แสนสม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๑๙๙ นาง วีณา ยาวุฒิ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๐ นางสาว เนตรนภา นมัสไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๑ นาง สุณิสา ทองดี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๒ นางสาว ปริฉัตร จินดามณี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๓ นาย ชานนท์ พรมเสือ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๔ นางสาว สุนนัทา บญุกอด อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๕ นางสาว กนกวรรณ ทองทิพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๖ นางสาว วริศรา ชื่นวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๗ นางสาว ศราวัสดี นวกัณหว์รกุ่ล นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๘ นางสาว สุภญิญา สิงหค์ า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๐๙ นางสาว จุฬารัตน์ ภกูองไชย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๐ นางสาว ธัญนนัท์ ทองกลาง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๑ นาง ธัญญารัตน์ ลือหล้า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๒ นางสาว ตรีลดา พิมพา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๓ นาย สุภาพ บตุตะกูล นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๔ นางสาว วัชรินทร์ สีธิวงค์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๕ นาย อรรถพร เดชขันธ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๖ นางสาว รัตนช์ณีย์ หนนูาค นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๗ นางสาว อรอุมา แสงตรีสุ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๘ นางสาว จิราภรณ์ คงอินทร์แก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๑๙ นาย เรืองวิทย์ มีสะอาด บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๐ นางสาว กานต์พิชชา ฤทธิ์เทพ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๑ นางสาว สิริเลิศ ตรังคานกุูลกิจ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๒ นางสาว วรัญญา เชาว์แหลม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๓ นางสาว ณัฐธิดา สิริศิโรรัตน์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๔ นางสาว วรฤทัย จุนทะกอง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๕ นางสาว ฐิติชญา ชัชวาลย์ เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๒๒๖ นาย เปรมากร ไชยเหมาะ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๗ นางสาว ยุพิน แหลมหลาว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๘ นางสาว อัญชลี ชิดรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๒๒๙ นางสาว ดอกอ้อ อุดม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๐ นาง ณัฐกฤตา หตัถา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๑ นางสาว พนดิา นคิมคาย ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๒ นางสาว วาสนา ขวัญทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๓ นาย ภาสกรณ์ ไพรวัลย์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๔ นางสาว นนัทนา เก็มเด็น พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๕ นางสาว ปวีณา คุณประเสริฐ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๖ นางสาว จิราภรณ์ ปกรณ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๗ นางสาว อารีนา แวดอเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๘ นาง พุทธชาติ รินค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๓๙ นางสาว ณัฐกฤตา ทองศรี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๐ นางสาว พิสุลักษณ์ ชัยยะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๑ นางสาว ต่วนมาเรีย รงโซะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๒ นาง นางสุภารัตน ์ บญุอินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๓ นางสาว นางสาวสุนยี์ จ านงค์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๔ นาย สันติกร เปล่ียวปลอด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๕ นางสาว กุลวดี แสงมณี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๖ นางสาว สุนนัท์ พัดผล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๗ นาย เกรียงไกร ขึ้นกันกง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๘ นาย หนรัูกษ์ บตุรแสน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๔๙ นางสาว สิริยากรณ์ ศิลานนท์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๐ นาย อรรถพงศ์ ต้ังชนะ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๑ นาย ศิรภสัร์ ศรีแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๒ นาย รังสิมันต์ มาเทศ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๓ นางสาว ลลิตา อยู่เหีย้ง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๔ นางสาว รดา ม่วงประเสริฐ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๕ นาย สมศักด์ิ โจระสา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๖ นาย ณัฐวุฒิ ส าราญรมย์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๗ นางสาว กชพร ไทยประสงค์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๘ นางสาว สุนนัทา จ าปาเมือง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๕๙ นาย พลากร ขุนจ านงค์ พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๒๖๐ นางสาว ศศิริร จันทร์ธีระโรจน์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๑ นางสาว ชรัญญา แก้วพุฒ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๒ นาย ธนาภทัร พงษ์สม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๓ นาง นางจิตราภรณ์ นวลแหยม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๔ ม๑ โกวิท มุสิกะ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๕ นางสาว ณัฐธิดา เพิงสงเคราะห์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๖ นางสาว มัทนา ล้านเชียง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๗ นางสาว ชนกพันธ์ สุวรรณทิพย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๘ นางสาว จุรีรัตน์ คงนุน่ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๖๙ นางสาว ศิริอร อิ้มพัฒน์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๐ นางสาว ชลธิดา นาสมยนต์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๑ นาย วาทญาณสิทธิ์ นาคดนตรี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๒ นางสาว วรรณพร วงศ์สีดา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๓ นาย อภเิดช หยวกทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๔ นางสาว สิริธร พนาอุดม กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๕ นางสาว เบญ็จพร โสมา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๖ นางสาว สุวฎี สุขเขียว สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๗ นางสาว นติยา อินพลอย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๘ นางสาว วรวรรณ คุณสวัสด์ิ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๗๙ นางสาว ธนทั มีเหมือน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๐ นาง ยุวธิดา โจระสา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๑ นางสาว ชมภู่ ศรทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๒ นางสาว ศศิมาภรณ์ จันทร์ทรง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๓ นางสาว สาวิตรี ศรีอ่อน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๔ นาย ฮัมดี นแิม นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๕ นางสาว อันลดา ธารแสนศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๖ นาย ประสิทธิ์ หงษ์ทอง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๗ นาย ทวีพงษ์ สรสันต์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๘ นาย ฉัตรพงษ์ อุดรบรูณ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๘๙ นางสาว อริสา ทองสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๐ นางสาว ยุพา สังคันติ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๑ นางสาว จิรฐา กุลวริณิษฐา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๒ นางสาว ศิริขวัญ มิง่ขวัญ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๓ นาย เสกสรรค์ คนฟูม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๐๒๙๔ นางสาว ยุพดี กล่ินนอ้ย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๕ นาย เศรษฐา ปนิะเต นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๖ นาง รัศมี ตะเคียนราม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๗ นางสาว ขวัญเรือน ศรีสลุง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๘ นาย กนกศักด์ิ พลับทอง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๒๙๙ นาง สุธารัตน ์ พรหมจันทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๐ นางสาว ไพรูซ ตาเฮ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๑ นางสาว ฐิติชยา จับใจนาย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๒ นางสาว คฬาณี ภวูิจารย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๓ นาย ธวัฒนช์ัย ประเสริฐสังข์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๔ นาย ภทัรสกล แสงสีดา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๕ นาย นายปรัชญา ถ้ ากลาง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๖ นางสาว สมจิตร พรมแสน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๗ นางสาว ศริน ไชยรา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๘ นาย ธีระวัฒน์ โคภมูี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๐๙ นาย กันตพงศ์ สุวรรณไพบลูย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๐ นาย สาโรจน์ ชมสวน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๑ นาย ธวัชชัย กล้าครบ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๒ นางสาว นติยา พลลาภ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๓ นางสาว ยุวนดิา ยึรัมย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๔ นางสาว สุนสิา กันณะ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๕ นางสาว อัญชุลี ฟุ้งมาก ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๖ นางสาว สุภาวดี พรมดอนก่อ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๗ นาย ตะวัน สุทธวิจิตร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๘ นางสาว จิราพร พรหมโวหาร เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๑๙ นาย ธนวัตร โข่ก านนั อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๐ นาย ชีวิน เปล่ียนเฉย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๑ นางสาว ชลิดา ภแูสงส่ัน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๒ นางสาว ประจินดา เดือนเพ็ง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๓ นางสาว ปวีณา วงษ์วัฒน์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๔ นางสาว ปฐมาวดี ศักราพร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๕ นางสาว อัญชลี จ่าชัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๖ นางสาว วรัญญา โพธิกนษิฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๗ นาย รพีพงศ์ ทองมีเพชร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๐๓๒๘ นางสาว อุบล จันทะสี หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๒๙ นางสาว วราภรณ์ มีบญุเปีย่ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๐ นางสาว พรพรรณ์ เหลืองทอง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๑ นางสาว กาญจนา องครักษ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๒ นางสาว ฐาปนญัญา จารุมาศ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๓ นางสาว ธิดารัตน์ ด ากุล นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๔ นางสาว มลทิพย์ ผิวแดง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๕ นางสาว ประภสัสร มีศาสตร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๖ นางสาว สุทธิรดา เอื้อตระการวิวัฒน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๗ นาย ชาติศักด์ิ โสมณวัตร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๘ นางสาว กัญจนรั์ชต์ มลิวัลย์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๓๙ นางสาว สินใจ ตุ้ยศักดา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๐ นาย วิศรุต ไชยพรมมา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๑ นางสาว กาญจนา เที่ยงธรรม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๒ นางสาว วัลลภา อินสุ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๓ นางสาว ศศิธร จิรพงศาธร ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๔ นาง อรพรรณ จิตสนธิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๕ นางสาว จินตนา จูงใจ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๖ นางสาว กาญจนา เรียงจาบ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๗ นางสาว อาลานี ตาเฮ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๘ นางสาว วิภาณี ศรีสมพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๔๙ นางสาว อภญิญา วีระพาพันธ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๐ นางสาว สุดารัตน์ ไชยวงษา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๑ นาย อดุลย์ ค าพมัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๒ นาย อดิศร ปดันา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๓ นางสาว นฤมล โสนาคู สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๔ นาย เรวัฒน์ ปานประชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๕ นาย เจริญศักด์ิ บบุผา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๖ นางสาว อรสา พัดเพ็ง อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๗ นางสาว ทวีวรรณ ปสัสาค า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๘ นางสาว อมรรัตน์ สุขสานต์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๕๙ นาย นคิม เนาวนติย์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๐ นาย มูฮ าหมัดฟารีด หะยีกาเดร์ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๑ นาย วศิน บญุเพียร นครสวรรค์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๐๓๖๒ นางสาว หทัยา ปราบพยัคฆา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๓ นางสาว ยินดี คงพูน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๔ นาย วระศิลป์ คงดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๕ นางสาว กุสุมาลย์ สิทธิโห ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๖ นาย นายธีรพงษ์ นาเมืองรักษ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๗ นางสาว กรรณิกา มูลเมือง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๘ นางสาว พรพรรณ อุ่นเจริญ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๖๙ นางสาว กัญญาภคั ขาวพล พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๐ นาง วีรยา อาษานอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๑ นาง นติยา โคตรมงคล ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๒ นางสาว วาทินี เถื่อนนาดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๓ นางสาว ภทัรกานต์ วรยศ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๔ นาย อธิชัย อารยไพสิฐ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๕ นางสาว เบญจวรรณ ร่ืนเริง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๖ นางสาว พิชญ์ณัฎฐา งามมีศรี กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๗ ว่าท่ีร.ต. มาลี บรูณะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๘ นางสาว นางสาวภทัรารินทร์ จูแวน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๓๗๙ นางสาว กุลยา ปราชญาสุนทร ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๐ นางสาว นศิารัตน์ ธนาพงศ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๑ นางสาว ฐิติกาญจน์ งามเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๒ นาย จตุรงค์ ศรีระโส อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๓ นางสาว อังคณา สุดทวี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๔ นางสาว ณัฐิดา ระมัง่ทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๕ นางสาว แพร พิริยฐิติกุล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๖ นางสาว รุ่งทิวา จันทร์ใด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๗ นางสาว ธนชัชา บงึมุม อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๘ นาย บญัชา ทองดี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๘๙ นางสาว วิไลวรรณ ด ารงค์ยศ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๐ นางสาว สุพรรณี ศรีสมบติั ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๑ นางสาว พัฒนน์รี อรุณสิทธิ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๒ นาย นราศักด์ิ คุณะวัฒนา กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๓ นางสาว ลดาวัลย์ พงษ์ไพร เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๔ นาย วัชรพงษ์ ส าราญรมย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๕ นางสาว พิฐชญาณ์ฎา เดชชุม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๐๓๙๖ นาย สกุลชาติ มณีวงค์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๗ นาย เกรียงศักด์ิ ฉิมปาน ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๘ นาง มยุรา ธีระขันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๓๙๙ นางสาว จุฬารัตน์ พลเสนา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๐ นาง สุวิมล วิชา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๑ นางสาว กัญญารัตน์ ว่าวก าเหนดิ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๒ นางสาว กัลยากร บาลุน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๓ นางสาว ชฎาพร ดีโนนโพธิ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๔ นางสาว ชุลีพร ณ ถลาง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๕ นาย สมศักด์ิ เอี่ยมกอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๖ นางสาว ธาริณี ชูสงค์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๗ นางสาว อัลิปรียา ไชยสวัสด์ิ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๘ นาย จรัญ ภอูากิจ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๐๙ นางสาว อีดานี ดะเซ็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๐ นางสาว สุพิชฌาย์ ตันชัยสวัสด์ิ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๑ นางสาว อัจฉรา กล่ินถือศิลป์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๒ นางสาว ชมพูนทุ มีเดช อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๓ นางสาว จิรภา จันทศิลป์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๔ นางสาว ราตรี บตุรงาม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๕ นางสาว จิตรตรี เสนาค า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๖ นางสาว นชุรินทร์ จินะสิทธิ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๗ นางสาว ปยินนัท์ ประทีปพิชัย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๘ นางสาว นดัตยา อัปกาญจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๑๙ นาย นทัวุธ รักคล้าย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๐ นางสาว เตือนใจ สังข์ค า เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๑ นางสาว ชลธิชา เชาว์ชาญ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๒ นางสาว สุดา มีบญุมาก บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๓ นางสาว พาขวัญ แซ่ล้อ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๔ นางสาว สุรัชฎา ขันชะลี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๕ นางสาว สิริรัตน์ บญุระมี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๖ นาย ภมูรินทร์ แก้วประกอบ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๗ นาย ณัฐภธั บลิยะพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๘ นางสาว จุรีรัตน์ กงซุย ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๒๙ นาย ไตรรัตน์ กอใหญ่ พะเยา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๔๓๐ นางสาว มยุรี ชัยสามหมอ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๑ นางสาว สุจิตรา อินนนัชัย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๒ นางสาว พัทธ์ธีรา ดารุนกิร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๓ นาง ร าไพ ภสีูเขียว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๔ นางสาว อุมาพร แก้วบา้นเหล่า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๕ นางสาว ชลิชา ประชุมวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๖ นางสาว วนมาลิน โคกยะสุพรม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๗ นางสาว ภทัราภรณ์ นนัติภา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๘ นางสาว อุไรพร ธรรมเกต อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๓๙ นาย อัศวิน ต๊ะวงค์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๐ นางสาว ดรุณี สมจิตต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๑ นางสาว สุพัตรา โถทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๒ นางสาว กรคณา สุขสวัสด์ิ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๓ นางสาว สกุลดี ดวงแก้ว ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๔ นาย กัญฬาพัฒน์ ทันแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๕ นางสาว ทักษมณฑ์ ถิ่นปญัจา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๖ นางสาว สิรินนัท์ วงษ์เสนา นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๗ นางสาว นลินี สมดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๘ นางสาว ศุภลักษณ์ บริรักษ์เลิศ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๔๙ นางสาว คัทลิยา นนทะเวช อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๐ นางสาว อัสนยี์ สืบอินทร์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๑ นางสาว ฐิติกานต์ สายแสงจันทร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๒ นางสาว นริศรา ไชยวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๓ นางสาว นภาวรรณ อภรัิกษ์วงศ์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๔ นางสาว นภทัร การะพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๕ นาง ปทิตตา อาจสมบญุ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๖ นางสาว วันวิสา แทนมณี กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๗ นางสาว เบญจพร พรมพรุ้ย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๘ นางสาว บวรภคั แซ่อือ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๕๙ นาย ปยิศักด์ิ ไชยเวช กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๐ นางสาว ยุพาวรรณ มีพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๑ นางสาว ธิดารัตน ์  ช่างทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๒ นางสาว จารุนนัท์ จันทฤทธิ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๓ นางสาว สาลินี ประเสริฐ อุดรธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๐๔๖๔ นาย วชิรา สุขสวัสด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๕ นาย พงษ์พันธ์ โพรัง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๖ นาย ส าราญ บญุสรรค์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๗ นางสาว จันทร์หอม ประโมศรี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๘ นางสาว เพ็ชชรี ดนยัรุ่งรัตน์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๖๙ นางสาว รุสในดา เจ๊ะอารง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๐ นาย ปฐมพงษ์ กีรติวิทยายุต กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๑ นาย ทรงธรรม รุ่งอรุณ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๒ นาย ปยิะวัชร บญุราช ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๓ นางสาว ณัฐนนัทพร หงษ์ทอง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๔ นางสาว วรัญญา อาจวิชัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๕ นางสาว อรวรรณ ทองแย้ม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๖ นาย ธราธร สุขเทศ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๗ นางสาว วิไลวรรณ รัตนวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๘ นางสาว สุวิมล ดรหงษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๗๙ นาย ภชูิต จงกล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๐ นางสาว ปยิะพร ปิน่สุวรรณ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๑ นาง ณิชาภา พรหมพินจิ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๒ นางสาว รุ่งกานต์ นาคสังข์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๓ นาย สิทธิชัย เทพพรหม นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๔ นางสาว นดุจรินท์ เขาวงค์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๕ นางสาว ขนษิฐา สายสุวรรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๖ นางสาว ปรัศนยีาภรณ์ คิดสม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๗ นางสาว สุนทรี เพชรประเสริฐ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๘ นางสาว สุวิมล ภกัดีโชติ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๘๙ นางสาว เบญจมาศ เล่ือนแก้ว อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๐ นางสาว ชาลิสา ใจพรม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๑ นางสาว อรุณศิริ โสประดิษฐ์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๒ นางสาว ปมานสุุภา เอี่ยมสุวรรณ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๓ นางสาว เครือมาศ จันทร์วิเศษ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๔ นาย จิตรกรณ์ ไชยสีหา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๕ นาง มนฤดี ปวงใจ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๖ นางสาว อ าภา สุปนิะ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๗ นางสาว สุภทัรา บญุมา ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๐๔๙๘ นางสาว พัชราพรรณ บวัดอก ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๔๙๙ นาย ปยินนัท์ ชวนประกอบ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๐ นางสาว วิมลรัตน์ วิไลภกัดี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๑ นางสาว รัตดา แก้วมาตย์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๒ นาย จักรพล แสงบญุมี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๓ นางสาว กาญจนา หาญชิน ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๔ นางสาว พัสริยา ศาลาทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๕ นางสาว สินรัีตน์ คานทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๖ นางสาว ปาริชาต ปงุคานนท์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๗ นางสาว จินตหรา ก้อนพิลา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๘ นางสาว พัชราภรณ์ ชนยุทธ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๕๐๙ นางสาว สุภตัรา ตูลเพ็ง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๐ นางสาว เบญจพร บริบรูณ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๑ นางสาว รัชณี หยูหงิม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๒ นางสาว บณุณดา ผลไสว อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๓ นางสาว มารีนา ลาเด็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๔ นาง รสรินทร์ บญุสุขสรรค์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๕ นางสาว จามรี ชนยุทธ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๖ นางสาว ธนติา จันทร์ศิลา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๗ นาย สุวิชา เนยีมนลิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๘ นางสาว กฤษดาภรณ์ การสอน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๑๙ นางสาว ทิพย์สกุล บญุชูดวง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๐ นางสาว กนกอร จันทรักษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๑ นางสาว ณัชธนาภรณ์ ทิพย์ศรีบญุ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๒ นางสาว สิริฉัตร เกล็ดงูเหลือม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๓ นางสาว อรนชุ สุแพง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๔ นางสาว อาภรณ์ โพธิ์ศรี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๕ นางสาว อุทุมพร ค าพวง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๖ นางสาว นรูอัยนี ตะโล๊ะเลาะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๗ นาย ณัฐวุฒิ ศรีกันยา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๘ นางสาว พิมลศิริ ปอ้มเชียงพิณ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๒๙ นาย ระพีพันธุ์ ลวดลาย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๐ นางสาว นภาพร เทียนงาม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๑ นางสาว ซัซวาณีย์ สามะ นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๕๓๒ นางสาว ปยิวดี บวัพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๓ นางสาว กฤตติยา กราพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๔ นาย สุวานชิ ยุทธนา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๕ นางสาว เย็นจิตร พิมพ์บลูย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๖ นาย สมาแอ บื่อราเฮง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๗ นางสาว จอมนาง คงรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๘ นาย เกียรติศักด์ิ หา้วประมง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๕๓๙ นาย สุริยะ ยะโกะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๐ นาย สิริพงษ์ ยังคุณ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๑ ว่าท่ีร้อยตรี ชิตณรงค์ สองพล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๒ นางสาว รัตติยา สมุดความ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๓ นางสาว วิรัญญา วงศ์พิพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๔ นางสาว อุไรรัตน์ จันทะโพธิ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๕ นางสาว กนกวรรณ สุขบรรเทิง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๖ นาย ธรรมรินทร์ กาเกตุ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๗ นางสาว ดาริกา มณีฉาย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๘ นางสาว ศรัญณภทัร เอี่ยมศิริกุล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๔๙ นางสาว กัลยาเนตร เดชพันธ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๐ นางสาว วริสรา สมจิตต์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๑ นางสาว รักชนก สุกุ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๒ นาง ปฐมาภรณ์ รัตนพร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๓ นางสาว วรรวิษา โตทิม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๔ นางสาว อังคณา สุขวัฒนา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๕ นางสาว ณัฏฐิดา สังฆพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๖ นางสาว ณัฐธยาน์ วราพันธ์เลิศ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๗ นางสาว นภิา รักษาศิล ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๘ นางสาว ชวนพิศ คุชิตา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๕๕๙ นางสาว รุ่งทอง                มังวงษ์           กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๐ นางสาว วิภารัตน์ มะตัน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๑ นางสาว สุทธิลักษณ์ แก้ววงษา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๒ นางสาว พณณกร ณาฎณิชกุลพร นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๓ นาย สุวัฒน์ พงษ์สุพรรณ์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๔ นางสาว สุพรรษา เทโพธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๕ นางสาว บญุมี สุขแฉล้ม สุรินทร์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๐๕๖๖ นางสาว อาทิตยา อัมวงศ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๗ นางสาว อัญชลี พละสาร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๘ นางสาว ศศินา ถุนพุฒดม สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๖๙ นางสาว วิยดา โปทา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๐ นางสาว จิตรลดา จิตต์การุณย์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๑ นางสาว สุบรรณ มะปรางก่ า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๒ นาย อรรถพล จงกลแพทย์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๓ นางสาว วรลักษณ์ อักษรชู กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๔ นางสาว รักขณา ติดชัย สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๕ นางสาว สิริกมล โพธิ์ปอ๊ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๖ นางสาว นภารินทร์ ปราณีนติย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๗ นางสาว สุกัญญา บญุไทย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๘ นาย อับดุลเลาะ ดือราซอ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๗๙ นาย กฤตพรต สังข์สุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๐ นางสาว ศิริทรา ช้างทอง กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๑ นางสาว วิภาภรณ์  ศรีคุณ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๒ นางสาว ปรารถนา บญุยิ่ง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๓ นาย ลัคน์ หงษ์ราช ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๔ นางสาว สุมาลี อุปชัย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๕ นางสาว ศิริพร อาจปกัษา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๖ นางสาว กานดา สามขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๗ นาย สุวรรณ อินทร์ประโคน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๘ นางสาว ปณุณดา ศรีมงคล สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๘๙ นางสาว อาภรณ์ นรัญดา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๐ นางสาว รัชดาภรณ์ โคคะมาย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๑ นางสาว สุภารัตน์ บบุผาชาติ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๒ นางสาว พิชชาพร เสียงเพราะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๓ ว่าท่ีร้อยตรี กฤษรักษ์ เนยีมหอม อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๔ นางสาว วิชชุดา เหมือนทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๕ นาย กิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๖ นางสาว จิตติมา ปญัญาสิทธิ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๗ นางสาว กุสุมา พลแสน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๘ นาย คฑาวุธ เเวดอุดม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๕๙๙ นางสาว สกุลกาญจน์ เกิดผล เชียงใหม่ เขต ๕
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๕๕๑๐๐๒๐๖๐๐ นาย อนสุรณ์ กันหาจันทร์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๑ นางสาว มนต์ธิยา โทท า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๒ นางสาว นฤมล พูลศรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๓ นางสาว บษุบา จันใด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๔ นางสาว แต๋ว นาครินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๕ นาง นางชุดาณัฏฐ์ เพริดพราว ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๖ นางสาว ธัญญ์รวี จารุโชคอธิพัชร์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๗ นางสาว แก้วเฉลียว แพทย์เพียร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๘ นางสาว ปิน่อนงค์ รัตนวิชัย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๐๙ นาย จรุณ ไชยชมภู เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๐ นาง ลักขณา นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๑ นางสาว ภสัส์ศา ภอูินนา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๒ นางสาว นาตยา มาโพธิ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๓ นางสาว ยุภาวรรณ เผือกรักษา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๔ นางสาว เปรมยุดา ธีรธรรมกูล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๕ นางสาว สุปรียา สายปาน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๖ นาย มนตรี ไวจ าปา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๗ นาย รณกฤต สนกุพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๘ นาง ปยิะณัฐ ปานโลหติ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๑๙ นาง ล าภู ขันกสิกรรม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๐ นางสาว ซาลาม๊ะ ชะยานยั พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๑ นาย พิพัฒนพ์งศ์ หดัขะเจ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๒ นาย พฤทธิกร ค าสิบ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๓ นาย เอกตนยั วงสะอาด กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๔ นางสาว ศศิพิมพ์ ค าด า นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๕ นางสาว กรองกาญจน์ ไชยโสภา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๖ นางสาว นภิารัตน์ เพ็ญพักตร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๗ นางสาว มลวดี หล้าโท บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๘ นางสาว ปริทตา สาประเสริฐ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๒๙ นาย เจษฎาพงษ์ พรมสอน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๐ นาย ภานมุาส กาศเกษม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๑ นางสาว ชไมพร อินสอน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๒ นาง ชัญญานชุ ขัติยะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๓ นาย กฤษกร  ภถูาดลาย กาฬสินธุ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๖๓๔ นางสาว สุมาลัย บญุฤทธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๕ นางสาว วาสนา  มีข า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๖ นางสาว ขวัญประภา นามตาแสง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๗ นาย กฤษฎา แสงสุรินทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๘ นางสาว เบญจวรรณ ยี่สุ่น ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๖๓๙ นางสาว สุพรรษา หอมเนยีม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๐ นาย สุวรรณศักด์ิ ปะชาติ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๑ ว่าท่ีร้อยตรี พลวัฒน์ สุทธไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๒ นาย ซับรี แวเง๊าะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๓ นาย พิเชษฐ พิมิตร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๔ นางสาว อุบล ปญัญา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๕ นางสาว ธัญธ์ฉมา บญุใบ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๖ นาง โชติกา จันทร์รอด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๗ นาย ภทัร ทองมี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๘ นางสาว ปณุณภา กรพันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๔๙ นาง ธนวันต์ อินต๊ะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๐ นาย รติรมย์ ลูกอินทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๑ นาย เชาวฤทธิ์ ไชยอินทร์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๒ นางสาว สกุลรัตน์ สุมาลี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๓ นางสาว ช่อเพชร คงใหม่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๔ นางสาว สุภาภรณ์ สารศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๕ นางสาว พิมพ์นภิา เครือเทพ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๖ นางสาว ศิริลักษณ์ อ๊อดสุวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๗ นางสาว รัตติกาล เพ็ญพักตร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๘ นางสาว ปาณิสรา ยะพลหา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๕๙ นางสาว จุไรรัตน์ สีหะวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๐ นางสาว น้ าอ้อย ต้องถือดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๑ นางสาว นนัทิกานต์ บญุอิ่ม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๒ นางสาว พิมพ์พฤกษา ภริมชิราพันธ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๓ นางสาว จารุวัลย์ เจริญวุฒิวิทยา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๔ นางสาว ภทัรลดา ทังโส อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๕ นางสาว เกษร จันทร์แก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๖ นางสาว นภทัร พิมิตร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๗ นางสาว พิทยา ศรีบา้นโพน สระแก้ว เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๖๖๘ นางสาว คณิตา บว่งราชบพิตร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๖๙ นางสาว ตรีดาว สุริวงค์ใย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๐ นางสาว พินจิฐา จุดาสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๑ นาง ณัฏฐี ศิลปรัตน์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๒ นางสาว กัณฑิมา เกล้ียงมณี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๓ นาง วิไลกิจ ปะชาติ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๔ นาย อัสมาน บนิเจะยอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๕ นางสาว เยาวลักษณ์ พิริยะวณิชชา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๖ นางสาว ธัญฐรัศม์ วรรธนะวรกุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๗ นาง วีราภรณ์ กุมภาว์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๘ นาย รามิล  เสมาทอง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๖๗๙ นางสาว สุนยี์ หมีคง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๐ นางสาว สุธีวรรณ ถกจัตุรัส นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๑ นาย นฐัพงษ์ ไค่นุน่สิงห์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๒ นาย พัฒนชัย สาวิกัน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๓ นาย วสันต์ เทศนศิลป์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๔ นางสาว วรรณา หาญนอก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๕ นางสาว จุฑามาศ ศรีจันทร์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๖ นางสาว นนัทิยา วงษ์โสภา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๗ นางสาว จิตติมา ปราบนอก นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๘ นางสาว รุ่งนภา ภูแ่สง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๘๙ นางสาว ศิริเพ็ญ พ่อลีละ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๐ นาย ไชยา สุภาพ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๑ นางสาว จุไรรัตน์ แก้วทวี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๒ นางสาว จิตติมา สิงหฝ่์าย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๓ นางสาว หนึง่ฤทัย บญุสารวัง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๔ นางสาว ดารารัตน์ กองจันทึก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๕ นางสาว ถนอมวรรณ รักษ์มณี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๖ นางสาว เพ็ญศิริ พ่อลีละ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๗ นางสาว สวรรยา ยังสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๘ นางสาว สุภารัตน์ ปรีสงค์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๖๙๙ นางสาว สุชาดา ทวยไธสง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๐ นางสาว ณัฐกฤตา สระโสม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๑ นางสาว ยุวรจน์ ปตุสะ ตรัง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๗๐๒ นางสาว รัตนา บนิมูสอ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๓ นาย นายสมบติั จูเปาะ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๔ นาย ชิตพล ทองนอ้ย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๕ นาย วิตะชัย วงค์ษา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๖ นางสาว เอี่ยมศิริ คุ้มแสง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๗ นาย ทรงพล ค าสาร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๘ นางสาว วรรณิสา ฟองณวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๐๙ นางสาว อรวัลย์ บญุอินทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๐ นาย สมประสงค์ จ าปาลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๑ นางสาว นริชร รินทราช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๒ นางสาว นรีนนัท์ พันธวุฒ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๓ นางสาว อภสิรา กะวะละสูตร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๔ นางสาว สุกัญญา ทองค าแสน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๕ นางสาว มณีรัตน์ สีขาว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๖ นางสาว จิราณา สุมนทา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๗ นางสาว คูซีม๊ะ เจ๊ะโวะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๘ นางสาว นนัท์ชนก หล้าดอก พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๑๙ นาย ชาญพจน์ โสมะตะนยั นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๐ ว่าท่ีร้อยตรี ธวัชชัย สายแสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๑ นาย วิจิตร วินทะไชย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๒ นางสาว ณัฐรดา ค าทรัพย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๓ นาย ศุภกิจ ยืนสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๔ นาย ณัฐดนยั ธงทอง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๕ นางสาว กาญจนา บญุชม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๖ นางสาว ณัฎฐ์ภาดา สังตนดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๗ นาย ชาตธนทัศน์ ปราจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๘ นาย วิสิทธิ์ศักด์ิ แสนโสม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๒๙ นาย พิเชษฐ์ พันธ์ค า หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๐ นางสาว จิระษา ละม้าย นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๑ นางสาว ฉันทนา เวียงสงค์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๒ นาย ปยิะพงษ์ โพธิ์พุ่ม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๓ นาย อโณชา ดามาพงศ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๔ นาย จักรพันธ์ ก้อนมณี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๕ นางสาว จุฑามาศ วันแอเลาะ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๐๗๓๖ นาย สุริยา ดวงศรี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๗ นางสาว รุ่งทิวา นามไพร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๘ นาย ณัฐวัตร รอดสวัสด์ิ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๓๙ นางสาว จันทิมา สดใส กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๐ นาย ธนโชติ ข ารักษ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๑ นาย ธีรวัฒน์ นสัีนเทียะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๒ นางสาว อมรรัตน์ ไตรแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๓ นางสาว ปณิชดา บญุศิริ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๔ นางสาว วิมลธา นิม่หนู เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๕ นาย ยงยุทธ นนทา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๖ นาง นงนชุ ชูเถื่อน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๗ นางสาว นริชา รากวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๘ นางสาว ดารุณี รอดเรืองรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๗๔๙ นางสาว วิลาสินี เนาว์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๐ นางสาว สุภาพร พลเสนา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๑ นางสาว ฉัตรรัชฎา อินทุวงศ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๒ นาง อัมภาพร หมวดไหม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๓ นาย ธีระวุฒิ บริบรูณ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๔ นางสาว อนงค์นาฏ หนแูท้ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๕ นาย พงศ์ธร ชูติระกะ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๖ นางสาว นลินี ศรีทักษิณ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๗ นางสาว จิรัชญา แร่เพชร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๘ นางสาว จันทร์สุดา อภรัิกษ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๗๕๙ นาย สุทัศน์ สารจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๐ นางสาว เมธิณี ปลาสุวรรณ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๑ นางสาว อลิตา หาญก าลัง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๒ นาย ธีระศักด์ิ ใจใหญ่ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๓ นางสาว วิยะดา แก้วทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๔ นางสาว จิตติมา นเิท แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๕ นางสาว วรินทร์ลดา สุขแสน ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๖ นางสาว วรนชุ ปนัดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๗ นาย วิษณุพงษ์ เรียวกลาง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๘ นางสาว ดาริกา กาลคลอด นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๖๙ นางสาว อภสิรา สมฤทธิ์ พะเยา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๗๗๐ นางสาว ศรีไพล ลักษณะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๑ นางสาว นชิวรรณ์ พลธนะ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๒ นาย วรัญญู นาคเกล้ียง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๓ นางสาว เสาวคนธ์ ปณุนสุวรรณ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๔ นาย ธีระวัฒน์ วงศ์ภกัดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๕ นาย ฤทธิไกร นุม่วัฒนะ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๖ นางสาว ยุภาวดี บญุนอ้ย ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๗ นางสาว ยุวดี ประสารศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๘ นาย นติิเวช สัตย์ใสย์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๗๙ นาย อนนัตพล นาคเครือ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๐ นางสาว ชลธิชา สายขัด เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๑ นางสาว ศิริลักษณ์ พินจิ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๒ นางสาว ฉัตรสุดา หงษ์ใจ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๓ นาย บญุเต็ม พวงเพชร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๔ นางสาว รัตติยา โพธิ์เงิน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๕ นางสาว ศิรประภา จันทจร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๖ นางสาว วิไล อเนกศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๗ นางสาว จรูญลักษณ์ วังมูล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๘ นางสาว ทรรศนนัท์ ค ามุงคุณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๘๙ นางสาว อาทิตติยา ธรรมลี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๐ นางสาว อนงค์ลักษณ์ แก้วเขียว อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๑ นางสาว นงลักษ์ โสภาบญุ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๒ นางสาว จุฑาทิพย์ จันทรวงศ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๓ นาง ณัฐนี ไชยวัง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๔ นางสาว กัณทิมา ขุนทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๕ นาย นาคร รัตนอาภากุล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๖ นางสาว ลัดดา ร่วมสุข นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๗ นาง พิศมัย มานะกิจศิริสุทธิ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๘ นาย จุฬวิทย์ หมืน่ไธสง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๗๙๙ นาย ประพันธ์ ยอยโพธิ์สัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๐ นางสาว พชรวรรณ ทวงชน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๑ นาย ไตรรัตน์ งามยิ่ง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๒ นางสาว ปาณิศา กุลกิตติโสภน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๓ นางสาว นชุจรี บญุสืบ นครพนม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๘๐๔ นาย จีรภทัร จตุมงคลภทัร เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๕ นางสาว สุปราณี ผลาผล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๖ นางสาว สาลิสา อาวรณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๗ นาย เศกสิทธิ์ กรวยสวัสด์ิ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๘ นาย จักรกฤษณ์ แกมนลิ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๐๙ นางสาว ลฎาภา ยอดลองเมือง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๐ นาย อรชุน เจริญยิ่ง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๑ นางสาว ยุวธิดา ไสยจรัญ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๒ นาย ณัฐภทัร พรมฝาย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๓ นางสาว นสินี เสมอภพ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๔ นาย อภสิิทธิ์ พุดสีเสน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๕ นางสาว พุทธรักษา กูนา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๖ นาง ฮูดา เปาะมะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๗ นางสาว ชลธิชา ทองไชย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๘ นางสาว ศุภมาศ ชูราษฎร์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๑๙ นาย ชาญชัย เชื้อกล้า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๐ นางสาว จุฑามาศ คณะทอง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๑ นางสาว ทัณฑิกา นงัตะลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๒ นางสาว ขวัญชเยศ กุกแก้ว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๓ นางสาว ชิวรัตน์ ไพเราะ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๔ นางสาว หม๊ะซูยี ตาเละ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๕ นาย ศักด์ิสิทธิ์ พิมพิรัตน์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๖ นาย สิทธิพงษ์ วงค์พลังกุล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๗ นางสาว สุชาดา ช่างสลัก สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๘ นางสาว สุพัชรา แซ่ฟุ้ง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๒๙ นางสาว ตรงจิตร ชาวะหา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๐ นางสาว ปยิาภสัท์ แก้วมณี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๑ นางสาว ศิริภรณ์ จันทาโฮม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๒ นางสาว ลลิดา สามพันธ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๓ นางสาว สุนศิา จันทะแก้ว ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๔ นางสาว เกศินี กระจ่างกลาง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๕ นาย อุเทน แซ่จึง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๖ นาย ศราวุธ สังข์รุ่ง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๗ นางสาว กฐิน อินสอน ก าแพงเพชร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๐๘๓๘ นางสาว วรรณภา ตาละกา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๓๙ นางสาว นวลละออ จ าปานวน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๐ นางสาว น้ าฝน สตังดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๑ นางสาว พจนารถ นามตะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๒ นาง ชนญัชิดา เนตรประสาท เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๓ นาง สุพันธ์ณี แก่นนอก หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๔ นาง วัชรีญา ไพรทอง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๕ นางสาว อารีปะ สาเล็ง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๖ นางสาว สิริกร หาญชนะ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๗ นางสาว สุภคั เฑียรบญุเลิศรัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๘ นางสาว อัจฉราภรณ์ ทาสะอาด ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๔๙ นาย อนนัต์ อินต๊ะใจ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๐ นาย ชัชวาล ปูเ่งิน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๑ นาย วัชรพล แพชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๒ นางสาว รัตติกา นนิเทศ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๓ ว่าท่ี ร.ต.หญิง จรรจิรา สีดุก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๔ นาย พรเทพ พูนดี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๕ นางสาว กุสุมา ดวงแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๖ นางสาว นรารัตน์ กัลพฤกษ์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๗ นางสาว จันทิรา นลิจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๘ นางสาว ศุจินนัท์ สงวนดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๕๙ นางสาว พรไพลิน อุดเลิศ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๐ นาย กฤษฎา ค าผุย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๑ นาง สุภาพร ชูสังข์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๒ นางสาว อุลัยภร แรงดี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๓ นางสาว กนกภรณ์ หมัพานนท์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๔ นาย วัลลภ สุขดิษฐ์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๕ นางสาว สุภาภรณ์ ธาตุทอง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๖ นางสาว จุรีรัตน์ แก้วมรกฏ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๗ นางสาว กรกาญจน์ วรสานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๘ นางสาว มยุรา บญุมา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๖๙ นาย วุฒิไกร ทองดี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๐ นางสาว ชไมพร อุดอ้าย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๑ นาง ศิรินทิพย์ ศรีโกตะเพชร สุรินทร์ เขต ๓



- ๖๑๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๒ นาย ศรายุทธ กัดสูงเนนิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๓ นางสาว นรูไอนี แสมงยี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๔ นางสาว มาเรียม มอหาหมัด ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๕ นางสาว อภษิฐา หงษ์ทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๖ นางสาว สุรัตน์ พวงภู่ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๗ นาย วัฒนา ศิริเวช ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๘ นางสาว อัญชลี เดยะดี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๗๙ นาย เกียรติภพ พุกรอด กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๐ นาย อภวิิชญ์อิษฎากร บงึใส ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๑ นาย ค าพันธ์ พรมด้าว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๒ นางสาว ธัญจิราภา เมืองนก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๓ นางสาว เพ็ญแข ค าไวโย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๔ นาย ดนยั สวนทอง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๕ นางสาว เดือนเพ็ญ บญุสิทธิ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๖ นางสาว จตุรภทัร พรหมรักษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๗ นางสาว นศิาชล วันริโก ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๘ นาง ปยิะพร พันชนะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๘๙ ว่าท่ีร.ต.หญิง อัจฉราพร พลนกิร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๐ นาย กิตติศักด์ิ ฤทธิ์ตา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๑ นางสาว อรอุมา เทียมศรี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๒ นาย ระพีพัฒน์ รัถยาธรรมกุล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๓ นาย เทียนชัย หงษ์ทะนี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๔ นางสาว ดารุณี แอฤทธิ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๕ นางสาว ยุภาพร ดันงา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๖ นาง ยุพา สุพล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๗ นางสาว หนึง่ฤทัย เหลาอุดม ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๘ นางสาว ธนพร ขวาระคร จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๘๙๙ นางสาว วนสันนัท์ ไตรธิเลน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๐ ว่าท่ีร.ต. อติคม พลนกิร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๑ นางสาว กุสุมา วงรักษา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๒ นางสาว กีณิยา ระถะยาน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๓ นางสาว มณฑิรา แผ้วพลสง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๔ นาย ภาณุพงศ์ สาระทิพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๕ นางสาว สุภาภรณ์ พลายละหาร สุพรรณบรีุ เขต ๓



- ๖๑๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๖ นาย ธนญชัย กุนนัท์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๗ นาย ทัตตนนัท์ คงล าธาร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๘ นาง นชุนาฏ ชูแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๐๙ นาย ศราวุธ จิตวัฒนศิริกุล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๐ นางสาว วัชราภรณ์ ขันช่วย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๑ นาง ธิดา กาลภธูร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๒ นาย พีรชัย ชินพร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๓ นางสาว รัตนาวรรณ โพธิ์กิ่ง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๔ นางสาว จุฑาภรณ์ ภพูาที กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๕ นางสาว ภทัรปภา นาคนุม่ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๖ นาง ไปรยา วงษ์วิทยา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๗ นางสาว จิรัชญา เสมาภกัดี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๘ นางสาว ดวงพร เยสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๐๙๑๙ นางสาว สุชาดา นาสนทิ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๐ นางสาว พัฒนน์รี แก้วสีเคน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๑ นาง นภิา วงศ์ใหม่ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๒ นางสาว ล าจวน เพชรรัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๓ นางสาว ปทัมา เครือวัลย์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๔ นางสาว วันเพ็ญ  ฝาค า อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๕ นาย นทัุต สุขส าราญ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๖ นาย สงกรานต์ ลาประวัติ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๗ นาย ตรีภพ พรหมหงษ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๘ นางสาว มัณยากร ทองจ ารัส ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๒๙ นางสาว สุวรรณา สารภี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๐ นางสาว จารุวรรณ แก้วทองราช สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๑ นางสาว วิไลลักษณ์ เรณูศิลป์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๒ นาย ก้องกล้า พิริยะกิจไพบลูย์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๓ นางสาว มัตติกา กงนรินทร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๔ นางสาว กันยารัตน์ ญะเมืองมอญ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๕ นางสาว กรรณิกา แปงกลาง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๖ นางสาว ศิริลักษณ์ ทองสัมฤทธิ์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๗ นาย ออมทรัพย์ อินกองงาม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๘ นางสาว วาสนา แผ้วสาสน์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๓๙ นางสาว ภทัราวรรณ นามกอง เลย เขต ๒



- ๖๑๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๐ นาย ศรชัย บญุก าเนดิ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๑ นางสาว พิมพ์วลัญช์ ค าวิหาร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๒ นางสาว ณัฐวรัญช์ ศรีเทศ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๓ นางสาว อาทิตยา ชะนะบญัญัติ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๔ นาง จิตติมา ชาญเนติกิจ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๕ นางสาว กัญญาณัฐ โอโลรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๖ นาง พิจิตรา มีรินทร์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๗ นาย อนสุรณ์ จันทร์แจ้ง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๘ นางสาว เพ็ญพรรณ สมพิทักษ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๔๙ นางสาว พัชรียา ชัยปญัหา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๐ นางสาว  กัตติกา อาจหาญ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๑ นางสาว เด่นนภา ภาสะโน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๒ นางสาว จินตนา เพ็ญศรี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๓ นางสาว วรลักษณ์ มีบญุ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๔ นางสาว ภทัราวรรณ ผ่อสุขสวัสด์ิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๕ นางสาว สุพัฒนา เปยีทอง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๖ นางสาว นางสาวสุพรรษา เดชมงคล อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๗ นาย ประพนธ์ ทองนอ้ย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๘ นางสาว วนดิา ศรีพิทักษ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๕๙ นาย พัฒนายุทธ ถิระพร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๐ นางสาว ดารารัตน์ มากมี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๑ นางสาว วัชราพรรณ์ สอนจินซือ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๒ นาย ทักษิณ ทองจันทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๓ นาย นธิินนัท์ โคตรบรีุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๔ นางสาว อัญชลี แผ้วสาสน์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๕ นางสาว โสภาลักษ์ ศิริแสง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๖ นาง ภาวดี จัตตุเรศ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๗ นางสาว สุนนัทา ชนาชน แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๘ นางสาว วันนศิา ทองสุข สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๖๙ นางสาว พาขวัญ ทุทิน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๐ นาย ทัตตพันธุ์ คงล าธาร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๑ นาง สกุณา จิตวัฒนศิริกุล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๒ นาย ศักด์ิชัย ไชโยธา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๓ นางสาว ธารารัตน์ หนบูญุ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒



- ๖๑๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๔ นางสาว วรรณา ทองบา้นบอ่ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๕ นางสาว ฉลองพร มังสา ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๖ นาย วิรัตน์ สิมสวัสด์ิ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๗ นางสาว ชุติมา ตลอดภพ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๘ นางสาว เจนนี่ สะตะพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๗๙ นางสาว พินจิ  ศิริพยัคฆ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๐ นางสาว นชิาภา จันทร์ทารี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๑ นางสาว อาภรณ์ คงศรีพุฒ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๒ นาย อานนท์ นาราช บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๓ นางสาว วรรณกาญจน์ ค าด้วง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๔ นางสาว ติชิลา คมข า ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๕ นางสาว กรวิกา แก้วอาภรณ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๖ นางสาว พรจักรี ช้างขาว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๗ นางสาว โนรี เวียงทอง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๘ นางสาว นภิาพร ไม้นอ้ย อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๘๙ นาย วีระเดช กุลวงศ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๐ นาง นงนชุ เพชรดี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๑ นางสาว แสงจันทร์ จินดาศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๒ นางสาว ชลธิชา นชุบษุบา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๓ นาย อิสมะแอ บองอปาเนา๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๔ นาย นรินทร์ ภสีูดิน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๕ นางสาว วชิราภรณ์ กันทะวัง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๖ นางสาว ดฤมณฑ์ สนองบญุ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๗ นางสาว พรพิมล อาจเอี่ยม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๘ นาย นฤนาท มัน่ศักด์ิ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๐๙๙๙ นางสาว ศิวนาถ ธนะบญุ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๐ นางสาว ปารนนัท์ จงอ้อมกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๑ นางสาว กนฎิฐา เจริญสุข นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๒ นางสาว จิตประสาร สุทธิแพทย์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๓ นางสาว ขวัญกมล ชมเมิน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๔ นางสาว ชไมพร บญุประดิษฐ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๕ นางสาว ศุภวรรณ สมเชื้อ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๖ นางสาว กิ่งแก้ว แดนประเทือง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๗ นางสาว ณนฑิฌา บญุภมูิ บรีุรัมย์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๑๐๐๘ นาง พัชราพร งามสม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๐๐๙ นางสาว ฐิติมา สายทอง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๐ นางสาว ณัฏฐกันย์ สืบศรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๑ นางสาว กัญญาภทัร ศุภมาตย์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๒ นางสาว พัชรินทร์ อยู่เย็น นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๓ นาย กรวิทย์ นนัติแก้ว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๔ นาง อุ้มพร ทองดี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๕ นาง กาญจนา ชูเรือง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๖ นางสาว มณีวรรณ ทองทิพย์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๗ นางสาว ชรินทร เรียบเรียง สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๘ นาย พัฒนศักด์ิ เทศไธสง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๑๙ นางสาว พิชชาภรณ์ บงึอ้อ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๐ นาย บญุเสริม บง้กาวงษ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๑ นาย สุชาติ สีเสน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๒ นาง จันจิรา สวัสดี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๓ นาง วิรัชฎา โกพลรัตน์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๔ นาย วีรยุทธ ปานด า สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๕ นางสาว สูไรยา อาแว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๖ นางสาว สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๗ นางสาว วัลลภา โคตะวินนท์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๘ นาง นนัทวรรณ ค าธานี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๒๙ นางสาว ณุภทัรณีย์ หมัน่เพียรกิจ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๐ นาย วิศรุต ศักดาณรงค์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๑ นาง ทิฆมัพร เกษมณี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๒ นางสาว นฤภรณ์ พลายด้วง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๓ นางสาว อัจฉราภรณ์ เล็กวิไล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๔ นาง ศรุดา ดอนเหนอื มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๕ นาย ราชิณ ชาติพหล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๖ นาย ลุตฟี แบฆอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๗ นาย ธีรยุทธ มาณะจักร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๘ นางสาว พชรพรรณ บณุยะพรรค เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๓๙ นางสาว พรทิพย์พา ทองภพูสุพัทธ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๐ นางสาว ทศพร อรัญรุตม์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๑ นางสาว สุรังรอง จันทกาญจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๑๐๔๒ นางสาว เจนจิรา ปิน่สันเทียะ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๓ นางสาว สาคร สายบวั อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๔ นาง สุดาพร ง่วนหอม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๕ นางสาว อนนิทิตา แรงหาญ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๖ นางสาว จันทิมา ล่อใจ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๗ นางสาว เบญจาสินี สีภกัดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๘ นางสาว สุมลทา ยึดนาวา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๐๔๙ นางสาว กัญจนพร แก้ววิจิตร นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๐ นาง สุดใจ ศรีนวลขาว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๑ นางสาว ภทัศา วิเชียรทอง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๒ นางสาว เพชรมณี เจริญรัตนร์วี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๓ นางสาว อรวรรณ อยู่แก้ว อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๔ นางสาว นยิากร หอมบบุผา สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๕ นางสาว สุธีรา ดลรุ้ง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๖ นางสาว วัชรีภรณ์ ใครบตุร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๗ นาง ปยิกาญจน์ ตันเจริญ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๘ นาง สุธิดา โสดาโคตร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๐๕๙ นางสาว กมลวรรณ ยศสง่า เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๐ นางสาว วนชันนัท์ ปกัปิน่ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๑ นางสาว ฐิติวรรณ สุขเนยีม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๒ นางสาว นนัท์นภสั จ านงกูล กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๓ นางสาว ศศิวิมล สุมาลี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๔ นางสาว ปนดัดา สังข์ทองงาม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๕ นางสาว นายูซะห์ เจะหะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๖ นางสาว สมบรูณ์ เรืองกลาง สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๗ นางสาว ปทิตตา มาทน ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๘ นาย ณัฐพงศ์ นยัจิต จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๖๙ นางสาว พรชนก ท้ายเซ่ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๐ นางสาว ปณุญพร แสงอรุณ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๑ นาง วิไลทิพย์ ทองเอื้อ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๒ นาย จิรภทัธ ภาชนะทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๓ ว่าท่ีร้อยตรี สมภพ นนท์ขุนทด พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๔ นางสาว มณีรัตน์ นยิมสัตย์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๕ นางสาว วรรณกมล ฉันประเดิม กาฬสินธุ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๐๗๖ นาง รัตติกาล จ านวน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๗ นางสาว นติเจริญ เจริญเกียรติ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๘ นางสาว จุฬาลักษณ์ พัฒนา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๗๙ นางสาว ณิชากร แสนสุริวงศ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๐ นางสาว จันทิรา เพิ่มขึ้น กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๑ นางสาว สุธาศรี คงชู ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๒ นาง ชินานนท์ ไชยโยธา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๓ นางสาว เพ็ญพักตร์ พูลเพิ่ม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๔ นางสาว ปาริชาติ วิชาจารย์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๕ นางสาว สิเมย์ลิน บญุสุดใจ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๖ นางสาว สุลัดดา นริาช นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๗ นาง ราตรี สิงหาวาสน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๘ นางสาว ศิริขวัญ ศรีทองกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๘๙ นาย ธงชัย วนพิพัฒนพ์งศ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๐ นาง สุรินทร์ยา ธรรมเที่ยงธรรม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๑ นางสาว ปริญากร รอดเกิด สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๒ นาย สันติ นาใจตรอง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๓ นางสาว อนงค์ เขตบญุไสย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๔ นางสาว สายฝน ทุนรวม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๕ นางสาว สุภาพร นาไชยโย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๖ นางสาว กัญญาวีร์ ช่วงเสน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๗ นางสาว ประนอม วงศ์พล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๘ นาย อนวุัฒน์ ศิโล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๐๙๙ นาย ธิติ เพ็งผ่อง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๐ นาย อาฮามัด นาแว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๑ นางสาว สิริวิมล สิทธิภาพ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๒ นางสาว จุฑารัตน์ สุขสละ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๓ นาง อฐิตยา พิณโพธิ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๔ นางสาว นติยา ภาระยาท ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๕ นางสาว จิราพร นาทอง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๖ นาย วิทยา วุฒิพงค์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๗ นางสาว นนัทวัน ใจเย็น นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๘ นาง นยันา แก้วมุกดา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๐๙ นางสาว รพีพร เพ็ชรมาลัย สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๑๑๑๐ นางสาว มลฐ์ดารา อ๊อดทรัพย์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๑ นางสาว บณัฑิตา โปร่งใจ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๒ นาง วิมลมาส นษุพรรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๓ นางสาว ภณัฑิรา สารบรูณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๔ นางสาว สุพรรณี ราชสีห์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๕ นางสาว ฉวีวรรณ สุริยะวงศ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๖ นาง จารุวรรณ กังวาล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๗ นางสาว นภิาพร ดวงริดี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๘ นางสาว จุฑาทิพย์ ชิณหงส์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๑๙ นางสาว ดวงฤทัย แสวงโคตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๐ นางสาว น.ส ฤทัย นกพรม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๑ นางสาว สายน้ าผ้ึง เต็มดวง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๒ นาย วงศกร ประกอบแสง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๓ นางสาว เทวิกา เมืองมูล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๔ นางสาว สุพรรณี พันธ์เสถียร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๕ นางสาว อลิสา รสแก่น สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๖ นางสาว ซัยตง ดือรอนี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๗ ว่าท่ี ร.ต.หญิง ธัญญพรรษ พรมทัศน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๘ นางสาว ปาลิดา สมงาม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๒๙ นางสาว พัชรี พูนสวัสด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๐ นาง ปวีณา อ่อนค า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๑ นาย วรรณยุทธิ์ ดาบแก้ว กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๒ นางสาว ณัฎฐกานต์ ล้านค า ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๓ นางสาว วิลาสินี วิลากุล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๔ นาย เปรมชัย เพียรงาม เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๕ นางสาว ปาณิกา ฉะอ้อน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๖ นาย อภวิัฒน์ ศิโล ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๗ นาย ศตพงศ์ แก้วนพรัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๘ นางสาว สุดารัตน์ จิวะวิวัฒนเ์สถียร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๓๙ นาย ณัฏฐชัย บรุาณเดช บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๐ นาง ลัดดา งานนนัไชย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๑ ว่าท่ีร้อยตรี วีระพงษ์ ติปญัโย ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๒ นางสาว วรัญญา ชูศรีรัตน์ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๓ นางสาว ณัฐฐาพร แสนเจ๊ก ขอนแก่น เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๑๑๔๔ นางสาว ธีรนชุ ชนะชัย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๕ นางสาว นางสาวปรียานชุ วิเชียร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๖ นางสาว อรทัย อุ่นสวัสด์ิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๗ นางสาว ภทัราวดี ศรีบญุเรือง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๘ นาย ด ารงชัย จะค ารัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๔๙ นางสาว ชนกาณต์ แพฟืน ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๐ นางสาว เกษราภรณ์ ถาวร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๑ นาย พงศธร รุ่งทัพพวง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๒ นาย ธรรศกร ดิษฐสุวรรณ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๓ นาย อุทิศ ธรรมสุรินทร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๔ นางสาว วรินยา พรมศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๕ นาย ปริญญา เพียแก้ว ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๖ นางสาว นริศรา อินทรสด อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๗ นางสาว ลักษณาพร อุตมะยาน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๘ นางสาว วันเพ็ญ วงษา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๕๙ นาย วีระยุทธ สุภพิัฒโมลี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๐ นางสาว นฤชา แว่วสอน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๑ นางสาว ณัฐกานต์ ค าปนัต๊ิบ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๒ นางสาว ชื่นจิต ขุนราช จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๓ นางสาว ปภสัรา แสงสว่าง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๔ นางสาว วัลภา นนัทเวช นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๕ นางสาว วัชราภรณ์ สีหาพันธ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๖ นางสาว พรพรรณ สร้อยพาน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๗ นาย รอมซี แตมาสา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๘ นางสาว พรโพยม ทัศนสนวิจารณ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๑๖๙ นางสาว เขมนติร เคนวันดี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๐ นาย อธิป ศุภฤกษ์ชัยศร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๑ นางสาว กิ่งแก้ว ปะริโต มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๒ นางสาว พิชญาณัฏฐ์ สุขอารมภ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๓ นางสาว ดวงพร วัดจัง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๔ นางสาว บณุยอร ศิริปวรฉัตร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๕ นางสาว กัญญาภสัส์ อินดา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๖ นางสาว รัชนกีร หงษ์ทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๗ นางสาว วรัญญา เค้านาวัง ชัยภมูิ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๑๑๗๘ นางสาว ธิดารัตน์ ช่วยชูแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๗๙ นาย สุพัฒน์ ปารจิตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๐ นางสาว ระพีพรรณ ผ่องใส จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๑ นาย เพชรวรุณ สีขวดแก้ว ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๒ นาย วขิระ พิลาชัย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๓ นางสาว สุมาลี คัณทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๔ นางสาว ศิริพร กงสอน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๕ นางสาว สุนทรี เรณูร่วง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๖ นางสาว พาตีนะห์ หะยีสาวี ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๗ นาย สันติ โนนยาง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๘ ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์ จันตะคุณ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๘๙ นางสาว รัชนี ค าแพงจีน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๐ นางสาว กรัณฑรัตน์ พวงจ าปา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๑ นางสาว วิจิตรา มีนารัตน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๒ นางสาว มณฑิชา นาควานชิ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๓ นางสาว พิมพ์พิศุทธิ รังศิริรักษ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๔ นางสาว วาสนา เทพมงคล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๕ นาย วิทยา หอมมาลา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๖ นางสาว จุทามาศ แสนสุริวงค์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๗ นางสาว ธนวรรณ บญุเสริฐ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๘ นาย สานนท์ สุดสวาสด์ิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๑๙๙ นางสาว สุดารัตน์ ค าวรรณดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๐ นางสาว จุรีมาศ มูกขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๑ นางสาว ลลิดา มานะกุล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๒ นางสาว หนึง่ฤทัย กันเกษร ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๓ นางสาว ณิชมน กิราวัลย์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๔ นาย วีระพล ทองแท่ง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๕ นางสาว วิไลลักษณ์ บญุสวน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๖ นางสาว กาญจนา ผุดวรรณา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๗ นางสาว วัชรภรณ์ ธรรมสัตย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๘ นาง ปรนนั ดาวช่วย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๐๙ นางสาว อริยานนัท์ มาชะนา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๐ นางสาว เรณู จินะโต้ง เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๑ นางสาว ยุภาพร มือชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๑๒๑๒ นางสาว นติิยา ถึงค าภู สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๓ นางสาว นางสาวจันธิมา มีงาน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๔ นางสาว ชมพูนทุ สมัครการ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๕ นางสาว เกษร สุวรรณละ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๖ นางสาว วรรณวิมล สิงโหพล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๗ นางสาว วิภาพร สืบช่างศิลป์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๘ นางสาว ตติยาภรณ์ ศรีจิ๋ว นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๑๙ นางสาว ศิริพร วิเชียรสาร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๐ นางสาว กัลยาณี ชัยพิเดช ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๑ นางสาว อโนชา แม้นพยัคฆ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๒ นางสาว จีรนนัท์ หมืน่ภกัดี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๓ นางสาว ชยนนัท์ คีตภทัรชัยชาญ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๔ นางสาว ไปรยา กวดขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๕ นางสาว จารุจันทร์ ชูเจริญ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๖ นาง สลิลรัตน์ วันสุข อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๗ นาง กาญจนา ชมสวน เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๘ นางสาว ปยิะนชุ ทะเสนฮด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๒๙ นาย เชาว์วัฒน์ สุขพันธ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๐ นางสาว ธิปญาดากรณ์ บวัพรม สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๑ นาย มนตรี นะรารัมย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๒ นาย เกรียงไกร ใจยสุข พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๓ นาย พงศกร ดีมาก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๔ นางสาว อันฮาร สือแต ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๕ นางสาว ฐิติมา ขนนุปัน๋ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๖ นางสาว นริศรา บญุใหญ่ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๗ นางสาว นฤมล แสงพรหมวิหาร สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๘ นางสาว สุวิมล เกียรติประชา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๓๙ นางสาว พรพรรณ์ ปองตี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๐ นาง จุฑารัตน์ อันทะผลา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๑ นางสาว กุศลิน ประสานศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๒ นางสาว วรรณรดา ดาวเรือง พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๓ นางสาว พนติตา ใจบาล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๔ นางสาว อภญิญา สนทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๕ นางสาว คณิตตา พลขุนทด ชัยภมูิ เขต ๓



- ๖๒๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๖ ว่าท่ีร.ต.หญิง อรดี อุ่มสาตร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๗ นาย ผดุงเกียรติ เอื้อระพีกุล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๘ นางสาว ปณัรสี รัตโนภาส เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๔๙ นางสาว การดา แก้วปอ้งปก พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๐ นางสาว วรางคณา บญุก่อน เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๑ นางสาว ชลธิชา พิมพาค า นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๒ นาย อุทัย เมืองแก้ว นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๓ นางสาว อัจฉริยา นาชิต กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๔ นางสาว กาญจนา บญุรักษา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๕ นาย นรัินดร์ กานนท์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๖ นาย เศรษฐพงศ์ อินโองการ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๗ นางสาว พิมพา ชุ่มใจ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๘ นางสาว ณิชนนัทน์ อัมภรัตน์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๕๙ นางสาว มาลินี ค าเครือ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๐ นางสาว สุรีย์ เยอเซาะ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๑ นางสาว ปริยากร นาทันลิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๒ นางสาว ปยิวรรณ์ มาศบิง้ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๓ นางสาว นวลละออง บตุรศิริ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๔ นางสาว วิจิตรา พรธาดาวิทย์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๕ นางสาว ธัญพร แทนโสภา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๖ นางสาว ณัฐกฤตา ส าเภาทอง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๗ นางสาว รุ่งทิวา อินยาศรี ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๘ นางสาว พรศิริ ภกัดีบาง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๖๙ นางสาว สุรางค์ พัทยากรประชา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๐ นางสาว อาทิตยา สุขเสาร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๑ นางสาว ดวงตา สมร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๒ นางสาว หทัยรัตน์ เครือนาค สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๓ นาง ปรัศนยีาภรณ์ มัน่ปี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๔ นางสาว วิลาสินี อรัญศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๕ นางสาว ชลธาร อุปลา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๖ นางสาว จารุวรรณ แก้วหล้า สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๗ ว่าท่ี ร.ต. คมกฤษดา ภหูวัเพ็ก ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๘ นางสาว สีวิกา สุขสวัสด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๗๙ นางสาว ปรียานชุ นนัสวาท นครราชสีมา เขต ๖



- ๖๒๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๐ นางสาว อัจฉรา จ ารูญรัตนนาวิน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๑ นางสาว ดุษฎี วงษ์ค าหาร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๒ นางสาว วรรณา ตรีวิสูตร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๓ นาย สลายุทธ โพกุนนะ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๔ นางสาว ณัฐภรณ์ สงวนศักด์ิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๕ นางสาว สมสุดา เรตสันเทียะ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๖ นางสาว นรีูมา กาเต็ง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๗ นางสาว กรรณิกา หงษ์ยนต์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๘ นางสาว รู่กีย๊ะ บนิอาสัน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๘๙ นางสาว ไพลิน เสมจิตร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๐ นางสาว รัตนา เสือค ารณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๑ นาย พนมกรณ์ หลวงดี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๒ นาย ศราวุธ จันทรศิริ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๓ นางสาว กุลลดา โพธิกาวิน ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๔ นาย ธนกฤต จันต๊ะนาเขต เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๕ นางสาว การะเกด เก่งเชี่ยวชาญวงศ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๖ นาย เสริมศิลป์ สินศิริ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๗ นางสาว สุพรรณษา ม่วงมนตรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๘ นางสาว วิภาวรรณ อักษร เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๒๙๙ นาง จุฑามาศ ยาพรม ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๐ นางสาว วรนชุ ศรีหรัิญ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๑ นางสาว นนัทนา สิงหสุ์พรรณ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๒ นางสาว ธัญลักษณ์ ยุราวรรณ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๓ นางสาว อรอุมา เพียรดี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๔ นางสาว ทัดดาว ศรีบรุมณ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๕ นางสาว หทัยทิพย์ พรมทอง ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๖ นาง ภนัทิลา วรรณศรี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๗ นางสาว ศิริวรรณ สุขธร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๘ นาย ภทัรชน บวัทองจันทร์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๐๙ นางสาว นาซูฮา อีแต ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๐ นาย สมรภมูิ  ล าภา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๑ นาย สราวุธ แปะซ่ิว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๒ นางสาว คณิศร จูงาม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๓ นาย ขวัญชัย พรมพิทักษ์ สุโขทัย เขต ๒



- ๖๒๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๔ นางสาว จรีพร วังคีรี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๕ นาง จันทร์ชนก ศรีสุข ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๖ นาง ลภสัรดา พุฒพันธ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๗ นางสาว ธนชัชา โคตรวงษา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๘ นางสาว ณิชาภทัร สุทธิเจริญ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๑๙ นาง ละอองดาว แพงค าแสน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๐ นาย สมพร สุวรรณศรี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๑ นางสาว อมรรัตน์ สิงหป์อ้ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๒ นางสาว เกศรินทร์ โปะ๊ประทีป ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๓ นางสาว ฐิติมา มาลี เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๔ นางสาว พิชามญชุ์ จันทร์สุวรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๕ นางสาว วรัญญา สากุลา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๖ นางสาว ศดานนัท์ มูลอ้าย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๗ นาง ปสุตา ฆอ้งณรงค์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๘ นางสาว ชมพูนชุ ชุ่มเพ็งพันธุ์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๓๒๙ นางสาว บงัอร เกษแก้ว สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๐ นางสาว พรสิรี โพธิ์แดง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๑ นาย พันตรี ฉายาพัฒน์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๒ นาย เฉลิมพล ภูด่อก นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๓ นางสาว ชัชชญา  งามภเูขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๔ นางสาว สุธาสินี พรมสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๕ นางสาว วาสนา เฟื้องแปง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๖ นางสาว อนงค์ ธัญญเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๗ นางสาว ปทัมา เจริญลักษ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๘ นางสาว รัตนา สุวรรณภกัดี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๓๙ นางสาว เบญจรัตน์ ศรีวัชรพงศ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๐ นาง ฐิติรัตน์ โตอ้น เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๑ นางสาว ณิชานนัท์ ค าโสภา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๒ นางสาว เสาวลักษณ์ ณ รังษี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๓ นาง สุมินตรา เวียงทอง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๔ นางสาว ทิพรดา ไชยศิลป์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๕ นางสาว จันทนา ด ามี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๖ นาง นภิาพร พุทธศาวงษ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๗ นางสาว ตรียกุล แว่นแก้ว อุทัยธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๓๔๘ นางสาว ธัญญภรณ์ ปดิชามุก ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๔๙ นางสาว วันวิสา ชานนตรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๐ นางสาว ธิดารัตน์ อาจเอี่ยม บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๑ นางสาว ณัฏฐินี ศรีจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๒ นางสาว ปรียานชุ แก้วทุ่ง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๓ นาย สุพจน์ พลจันทร์งาม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๔ นางสาว ไพรวรรณ ไขโพธิ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๕ นาย จีราวัฒน์ ประจักษ์จิตต์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๖ นางสาว แคทรียา สุขมา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๗ นางสาว ปาริฉัตร ชอบสว่าง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๘ นางสาว จิตต์วรา ดอนดง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๓๕๙ นาย ศักรินทร์ พลค า ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๐ นางสาว กัญชรส โจงจาบ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๑ นาย ชุมพล ภยิรัตน์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๒ นาง วีนดั ศรีหาบตุร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๓ นางสาว กัลยกร ระบายเพ็ชร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๔ นาง วาณิชา ล าทา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๕ นาย คมกฤษ เชี่ยวชาญ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๖ นางสาว สุภาพร อ่อนสอาด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๗ นางสาว สุรีรัตน์ แสงพรเลิศ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๘ นาย นฤชล บญุมา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๖๙ นางสาว น้ าฝน บดุดีเหมือน หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๐ นางสาว สุธารัตน์ ดีแสน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๑ นางสาว ชนญัชิดา แซ่เจียะ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๒ นางสาว ศิริลักษณ์ วีระค า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๓ นางสาว พิมชนก เทียนสุพรร์ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๔ นางสาว อุบล พิลาแดง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๕ นาย มูฮัมหมัดฮาฟิซ สาอิ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๖ นางสาว นฐัสุดา เหมหงษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๗ นางสาว ณัฐธพิมพ์ ระบายเพ็ชร พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๘ นาย สุวรรณ ทองจันทร์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๗๙ นางสาว ปวีณา เลิศศรีสุราษฎร์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๐ นาง สกฤตยา แสนตรง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๑ นาง ภาวิณี บญุสนอง ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๓๘๒ นางสาว นราภรณ์ ดอนใหญ่ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๓ นางสาว ลัดดา วงค์พันธ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๔ นางสาว มณัสนนัท์ ศรีจันทวงษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๕ นางสาว ธารารัตน์ สุนทรวิภาต ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๖ นางสาว กัญจนภ์สันนัท์ พรมอ่อน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๗ นางสาว ภทัริน เทศชาติ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๘ นาย จักรกฤษณ์ ทวยดี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๘๙ นางสาว ศิริมา ยะนลิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๐ นางสาว เณริศา คนคล่อง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๑ นางสาว พัทธิยา นอกพลกรัง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๒ นางสาว เจษฏาพร สิงหเ์จริญ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๓ นางสาว อ าไพ รักษาธรรม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๔ นางสาว ปดูรียะห์ เปาะแต นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๕ นางสาว สาวิณี สุริยาวงษ์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๖ นาง อารยา โสภาประสิทธิ์ผล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๗ นางสาว จันทราพร หบีแก้ว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๘ นางสาว กันยานา ศรีทอง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๓๙๙ นาย กวี สิทธิจันทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๐ นางสาว นติยา ยางนอก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๑ นางสาว นภิารัตน์ อุประ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๒ นางสาว พัชนยี์ ค าพันธ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๓ นางสาว วรรณภา สิงหท์อง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๔ นาย ธงรัฐ ธรรมเจริญ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๕ นางสาว บษุกร รูปอั๋น ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๖ นางสาว ศุภรัตน์ จิตรบาล ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๗ นางสาว อรชร ศรีวงษา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๘ นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณเทน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๐๙ นางสาว เกศินี สีสวาท ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๐ นางสาว สุภาพ สมาน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๑ นางสาว รัตติยา จูมวงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๒ นางสาว กนกวรรณ สังข์ศรีแก้ว นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๓ นางสาว รวิวรรณ วงศ์คช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๔ นางสาว บษุรัตน์ ด านุย้ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๕ นางสาว ชาคริยา สวดมนต์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๑๔๑๖ นางสาว นลิาพร จันทาทอง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๗ นาย เชิดชัย วิเลิศรัมย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๘ นางสาว นางสาวสุภคัศิณีญ์ ฮามพิทักษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๑๙ นางสาว วรรณฤดี เจริญมณี สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๐ นาย วงค์สุวรรณ ธุระหาญ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๑ นาย เอกชัย ชูแก้ว ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๒ นางสาว วิรัตร์ดา อินทะวงศ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๓ นางสาว ขนษิฐา เนตรนชุ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๔ นางสาว ปรารถนา เลิศปยิะวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๕ นางสาว กฤชวรรณ จ าปาทอง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๖ นางสาว ผณินทรา ไกรกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๗ นาง จันจิรา ทาสี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๘ นางสาว บวัมาศ ทรงประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๒๙ นางสาว เพ็ญศิริ เพชรไข่ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๐ นางสาว พิศมัย มุภาษา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๑ นาย ยงยุทธ ไม้ไผ่ดง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๒ นางสาว จรรนภาพร ชอนชัย ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๓ นางสาว เพ็ญนภา จันทร์ปาน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๔ นางสาว บญุตา แสงหล้า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๕ นาง สุภาพ สมร จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๖ ว่าท่ีร้อยตรี ศิริพงษ์ จันตุ้ย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๗ นางสาว วาสนา วรรณขาม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๘ นาย กิตติพงศ์ พรรคพล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๓๙ นางสาว นางสาวนาฏนารี รัตนอาจ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๐ นางสาว นลิาภรณ์ ไชยพันโท อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๑ นาย นพรัตน์ พิมพรมมา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๒ นางสาว ปาริชา ภูเ่ผือก ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๓ นางสาว สุมิตรา พ่วงคุ้ม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๔ นาย ภมูิทัศ วงค์บาง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๕ นางสาว ปทัมา ชัยวงศ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๖ นางสาว ชมภู่ ทนโม๊ะ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๗ นางสาว สุมณฑา บ ารุงจันทร์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๘ นางสาว ปิน่มณี จันทร์เพ็ญ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๔๙ นางสาว อาทิตยา ปราสาททอง สระบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๔๕๐ นางสาว ศรีวิไล ศรีมงคล ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๑ นาง อารีย์ ปาจันทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๒ นาง อาวานสี กือมอ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๓ นางสาว วันวิสาข์ จันทร์พิลา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๔ นางสาว พรสวรรค์ วิรัตนเ์ศรษฐสิน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๕ นางสาว จุฑามณี มลยงค์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๖ นางสาว เยาวนยี์  ชมทอง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๗ นางสาว ศรีสุดา วงศ์ลา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๘ นางสาว อรอุมา บวัหลวง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๕๙ นางสาว พรทิพย์ ไสยวิจีน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๐ นางสาว ศรีวรรณ ศรีบตุรสี นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๑ นาง วรัชยา มะลิ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๒ นางสาว ทิพวรรณ พิมะโอก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๓ นาย เริงศักด์ิ จันทร์นวล สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๔ นางสาว ภรณ์พิรุณ ครบพล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๕ นางสาว ชญานษิฐ์ กว้างสวาสด์ิ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๖ นางสาว รุจิเรศ จันทร์เพ็ญ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๗ นางสาว น้ าฝน คลองร้ัว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๘ นาง ชนสิรา เจียรบตุร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๖๙ นาย ปญุญ์ชนม์ พัทธ์ฐิติโชติ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๐ นางสาว กันยาพร สุริฉาย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๑ นางสาว นางสาวอรพรรณ นมูหนัต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๒ นาย ประวิตร จิตรจักร บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๓ นางสาว ณัฐพร ล่อดงบงั บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๔ นางสาว ทิวาพร พาเจริญ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๕ นาง นภาพรรณ เพชรยอด ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๖ นาย วรศักด์ิ พรมดี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๗ นางสาว กรรณิกา ค ามงคุณ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๘ นาย ณัฐวัชร กัณหาเขียว ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๗๙ นาย พิสิษฐ์ พงษ์ศาสตร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๐ นางสาว วิรันยา สังวันนา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๑ นางสาว กัญญาณี จ้งจันศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๒ นางสาว สุภาดา เนือ่งบรีุรัมย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๓ นางสาว สุนติย์ พระศรี นครสวรรค์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๑๔๘๔ นาย วิชชุกร ทองแดง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๕ นางสาว กาญหทัย ชิณวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๖ นางสาว อัญชลี ไชยสวัสด์ิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๗ นาง พรรณทิพย์ วิสุทธิศักด์ิ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๘ นาย ณัฐพงษ์  ศรีดาว ศรีดาว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๘๙ นางสาว จิตชญา ภามาตย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๐ นางสาว ดวงฤดี แดงสะอาด สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๑ นาย พิชิตชัย พันธุ์สง่า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๒ นางสาว เสาวลักษณ์ ไชยสวัสด์ิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๓ นางสาว ภทัรา พวงมาลัย บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๔ นาย จ ารัส สุกรรณ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๕ นางสาว ปยิะธิดา แก้ววิเศษ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๖ นางสาว ชไมพร มัควา กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๗ นางสาว อภริดี จันทร์เนยีม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๘ นาย จักรพรรณ์ สุขประสงค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๔๙๙ นางสาว โชติมา ค าเมือง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๐ นางสาว พรชนก สถิตรัชตสถาพร ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๑ นาย ณัฏฐกิจต์ิพล ขาวฟอง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๒ นางสาว พรพรรณ สาเคดา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๓ นางสาว เนตรชนก บญุเพ็ชรรัตน์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๔ นางสาว ภษูณิศา สุริหาร ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๕ นาย รัตนชาติ รัตนสมบติั ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๖ นางสาว จารุวรรณ กุณฑโชติ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๗ นางสาว ชลธิชา ดอบตุร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๘ นาย เฉลิมวุฒิ ศรีอินทร์นอ้ย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๐๙ นางสาว พรพรรณ ยอดสง่า นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๐ นางสาว ปยินชุ มหาโคตร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๑ นางสาว ปานรวี อุทัยบาล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๒ นางสาว วรัญญา ตาท้าว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๓ นางสาว อ าภาภรณ์ โรมรินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๔ นางสาว พัชรี ต้นอินทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๕ นาย ธัชคุณ อาจหาญ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๖ นาย ประกรรณ์ ไชยะสุ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๗ นาย ศิริชัย มิง่แก้ว ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๕๑๘ นางสาว นฤธร นว่มภกัดี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๑๙ นางสาว หสัยา วนมัณฑนา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๐ นางสาว ฤทัยรัตน์ โลเกตุ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๑ นาย ธีระ แสงชมภู เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๒ นางสาว กัญญาณัฐ จอนดอน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๓ นาย ขจรศักด์ิ ตักโพธิ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๔ นางสาว ราตรี บตุรเพ็ชร ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๕ นาย ณัฐดนยั โทอึ้น กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๖ นางสาว สุดารัตน์ หนจูันทร์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๗ นางสาว อรทัย บวัรอด นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๘ นาง กาญจนสุดา คงพิทักษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๒๙ นาย ธเนษฐ์ แสงชมภู เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๐ นางสาว หทัยวรรณ หวันอาหลัง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๑ นางสาว สุพิศ สารัตน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๒ นาย จรุงศักด์ิ เพชราภรณ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๓ นาง จิราพร บวัด า ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๔ นางสาว ทัศชญา ทัตประคอง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๕ นางสาว กรรณิกา โนนวิชา นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๖ นาย ชาญณรงค์ จันทะโชติ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๗ นางสาว อัมพวรรณ กระจ่างจาย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๘ นางสาว นติยา มูลสันเทียะ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๓๙ นางสาว อัจฉรา จิตสนธิ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๐ นางสาว พรรณนี สุวรรณโณ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๑ นางสาว ประภาพร รักโคตร ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๒ นางสาว เบญจวรรณ อารมรัตน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๓ นางสาว วรรณธนา สีแก้ว เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๔ นางสาว อรวรรณ ตันจะโข พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๕ นาง พัทธ์ชรัญญา ดามาพงศ์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๖ นางสาว จรินธร แสงอุไร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๗ นางสาว วิภา แก้วรักษา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๘ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ขวัญหทัย ช่วยประดิษฐ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๔๙ นางสาว ลักขณา ดอนเส ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๐ นางสาว อนงค์ลักษณ์ จันทร์ด า สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๑ นางสาว อรวรรณ มากสุข สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๑๕๕๒ นาง ทิพวรรณ โชติสวัสด์ิ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๓ นาง ธัญยธรณ์ ปณัณสิริโรจน์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๔ นาง เจษราพร หมัน่คูณ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๕ นางสาว อุบลรัตน์ พรหมจรรย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๖ นางสาว นพรัตน์ พัสดุสาร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๗ นางสาว จิรัชญา เอี่ยมผ่อง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๘ นางสาว เมธิณี มีบญุมา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๕๙ นางสาว น้ าผ้ึง สีนวล พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๐ นาย กฤษณ์ หวังเจริญกุลชัย อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๑ นาย พลสินธุ์ พรหมมูล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๒ นางสาว ปทุมพร อิ่มไว นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๓ นาง ดวงเนตร นาสมบรูณ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๔ นาย แทน นาสมบรูณ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๕ นางสาว ธันยาวีร์ จันทรัตน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๖ นางสาว นางสาวอารีรัตน์ ภมูิเทศ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๗ นางสาว นตุชาดา ยศธสาร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๘ นางสาว ศิริรัตน์ รองสุพรรณ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๖๙ นางสาว สุนติษา บญุอภยั ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๐ นาย ถาวร ทองสมุทร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๑ นางสาว ไพจิตร บรรเทาพิษ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๒ นางสาว สุณีรัตน์ ไชยะสุ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๓ นางสาว จิรัชญา ดวงศรี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๔ นางสาว จุฑาวดี ยงแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๕ นางสาว ลัดดาว ค าวัง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๖ นางสาว เกษร สาเคดา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๗ นางสาว อนญัชนา พุฒศรี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๘ นางสาว วิลาวัณย์ ไชยต้นเทือก นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๗๙ นาย กิติกร แสงเมืองเก่า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๐ นางสาว สุรีย์วรรณ สิทธิมา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๑ นาย สุพจน์ แก้วทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๒ นาย สุรศักด์ิ โคตวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๓ นาย ด ารงศักด์ิ ทองค า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๔ นางสาว กนกอร บวัคีรี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๕ นางสาว ธิติวัลค์ุ ขาลถม บรีุรัมย์ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๑๕๘๖ นางสาว ดารุณี ใจสุข อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๗ นางสาว ประกาทิพย์ ทิพภวัน กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๘ นางสาว จริยา ทัตประคอง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๘๙ นางสาว ฐิติพร ต้ังรัตนผล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๐ นาย ศรัณญู วระชุน ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๑ นางสาว อภฤิดี ติเอียดย่อ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๒ นางสาว รุ่งนภา นุน่งาม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๓ นาย ธวัชชัย ลุนศร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๔ นางสาว สายฝน หวนประโคน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๕ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อัจฉราพร อินทไชย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๖ นาย วิเชษฐ์ชัย แสนสร้อย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๗ นาง อัศราพรหม ฑิมงคลพรหม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๘ นางสาว สุภาวดี อายุวัฒน์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๕๙๙ นางสาว โสภดิา ประภาสัย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๐ นางสาว จริยา สิงหบ์ญุ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๑ นางสาว ภทัรานษิฐ์ สิงพิมพ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๒ นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ณัฐปดัลภ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๓ นาย ถิราวุฒิ เรืองทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๔ นางสาว ดวงใจ เชียงมูล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๕ นางสาว สุวาภรณ์ สร้อยแก้ว ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๖ นางสาว พรนรินทร์ ล้ิมกลาง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๗ นางสาว รินรดา ค าศรีพล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๘ นางสาว พิญญรักษ์ จริยะรังษิธรรม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๐๙ นางสาว สุชารัตน์ พรมเกตุ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๐ นางสาว วรลักษณ์ โอชารส ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๑ นางสาว นภิลดา พลอยชื่น สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๒ นางสาว รพีพร ไชยศาสตร์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๓ นางสาว วัชราภรณ์ บตัจตุรัส นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๔ นางสาว พรรณทิภา รักษาแสง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๕ นางสาว อัมรา เกษอินทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๖ นางสาว กนกพิชญ์ชาญา ทิพย์ประสงค์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๗ นาย กฤษฎา ค ามา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๘ นางสาว กานดา หวังผล จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๑๙ นางสาว ลมุล วิสีปตัย์ สระแก้ว เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๑๖๒๐ นาย กิตติพงษ์ ศิริกันไชย แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๑ นางสาว กาญจนา รอมาลี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๒ นางสาว อนามิกา แสงสี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๓ นางสาว ดวงพร สุขภาคี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๔ นางสาว ทิพวรรณ ทองเครือ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๕ นางสาว จารุวรรณ พลเจริญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๖ นางสาว สวยศิลป์ อุ่นพิชัย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๗ นางสาว สุภาพร ฟูค ามี เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๘ นางสาว นงคราญ บตุตะวงค์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๒๙ นางสาว ระพีพรรณ ค าเครือ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๐ นางสาว จันทร์เพ็ญ ฤกษ์เปรมปรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๑ นางสาว พราพร บ ารุงถิ่น ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๒ นาย เอกราช ลือโลก อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๓ นางสาว ปณุยวีร์ กออ าไพ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๔ นางสาว หทัยรัตน์ รักคง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๕ นางสาว วัฒนา ธรรมวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๖ นางสาว ศานนัฐิรัตน์ พัฒนะโชติ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๗ นางสาว พิทยา ค าคม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๘ นาย ธิปไตย พุ่มพวง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๓๙ นาย ธโนดม ปวิรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๐ นางสาว อารีรัตน์ ดุจจานทุัศน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๑ นางสาว สุภทัตรา พงษ์พรรณา ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๒ นางสาว นฤมล ค าพุทธ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๓ นางสาว ขนษิฐา แก่นแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๔ นางสาว พรรณนภา พรหมศวร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๕ นางสาว ภาณิดา จันทร เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๖ นาย อลงกรณ์ ค ายอด บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๗ นางสาว อรทัย ขันชะลี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๘ นางสาว ผกามาศ อยู่รอด พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๔๙ นางสาว พัชราภรณ์ สิงหบ์ณัดิษฐ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๐ นางสาว เมวิกา สืบอาทะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๑ นางสาว แวปาตีเมาะ เจ๊ะอาแว นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๒ นางสาว วิภาพร จารุเรืองไพศาล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๓ นางสาว ฮาซนะ๊ มิง นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๖๕๔ นางสาว จุฬาลักษณ์ ไชยราช บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๕ นางสาว เจตสุดา สุริยาสัก ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๖ นางสาว ชนตุพร ฝ้ายลุย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๗ นางสาว กฤติกา หล้ากันหา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๘ นางสาว มณีเนตร แก้วโท หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๕๙ นางสาว ชัชฎา สุธนาคณาธร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๐ นาย วีระศักด์ิ พันธะโคตร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๑ นางสาว นนัทนจิ นามจูมจัง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๒ นาย ปฐมพงษ์ สุขสานต์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๓ นางสาว ดวงใจ ประถมนาม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๔ นางสาว วราภรณ์ กึกก้อง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๕ นางสาว เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๖ นาย ประภาส บญุเคหา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๗ นาย สุทธิรัตน์ วารีอุดมทรัพย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๘ นาย วุฒิศักด์ิ ทิพย์ปญัญา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๖๙ นางสาว นติยา ดวงมณี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๐ นางสาว นสิากร พันธ์พิพัฒน์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๑ นาย รชวรรฎ ค าชู ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๒ นางสาว วรรณพร พงษ์ธนู ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๓ นางสาว แสงนภา บญุเกษม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๔ นาย เกรียงไกร เที่ยงวัน เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๕ นางสาว ปณุณดา ทุมดี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๖ นางสาว กนกอร  นาคุณ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๗ นางสาว เยาวลักษณ์ กุลประดิษฐ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๘ นางสาว กาญจนา เกื้อแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๗๙ นางสาว ทิพวรรณ ศรีชนะ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๐ นาย อนชุาติ อาคะนยั เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๑ นางสาว ทิพย์นฤมล อินทะเนตร ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๒ นางสาว ภทัรากรณ์ วิชัยวงษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๓ นาง สุภทัรี โคตะนนท์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๔ นาย ภทัรพงษ์ ดรศรีจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๕ นางสาว ละอองทิพย์ บตุรวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๖ นาง ภาสินี ศิริกันไชย แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๗ นางสาว โศภติ คลังวิเชียร อุตรดิตถ์ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๘ นางสาว ศศิกานต์ ทวีทา อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๘๙ นางสาว นางสาวปภาดา เรืองดี นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๐ นางสาว ประ่ไพ ฤทธิสิงห์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๑ นางสาว ศิรินทร์ ไชยบงั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๒ นางสาว ศรัญญา หอมกล่ิน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๓ นางสาว นนัท์นภสั เพิงสงเคราะห์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๔ นางสาว เทอดพร สุโพธิ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๕ นางสาว มณีวรรณ สิงหส์วัสด์ิ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๖ นาง ฤทัยรัตน์ สุขสมบตุร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๗ นางสาว กนกพร ภดูวงจิตร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๘ นางสาว จารุณี วิชัยวงค์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๖๙๙ นางสาว ชรินทร์ทิพย์ จับสังข์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๐ นางสาว สังวาลย์ โนแก้ว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๑ นางสาว สุพรรณี ชนะแสวง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๒ นางสาว      สุนสิา          บวัแก้ว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๓ นางสาว วรรณา อ่ าศรี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๔ นาย ธนกฤต ศุภเลิศ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๕ นาย เฉลิมวุฒิ ขจรโมทย์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๖ นางสาว เย็นจิตร นนธิจันทร์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๗ นางสาว กนกวรรณ กันทุกข์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๘ นาย เฉลิมชัย พลดงนอก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๐๙ นางสาว สมัน ชุมกลาง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๐ นาย นายไกรสร ยีสมัญ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๑ นาย วิศรุต ทองสุข อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๒ นางสาว วิมล มะปราง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๓ นางสาว สุกัญญา ฟักเมือง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๔ นางสาว วรรณา บปุผากิจ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๕ นาย เกษมชัย คูเมือง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๖ นางสาว ปรียานฏั วงศาจารย์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๗ นางสาว วารุณี ทาทองสี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๘ นาย สุจิน อินทนะ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๑๙ นางสาว กชพรรณ ปอ้งโล่ห์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๐ นางสาว กัลยาณี สุดชนะ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๑ นางสาว ภาลินี พันธุมาส อ่างทอง
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๒ นางสาว อรไพริน จงกลรัตน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๓ นางสาว ชลาลัย ชัยโยบวั ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๔ นาย อภยั ค าภาพันธ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๕ นาย วัชรศักด์ิ สุวรรณไตรย์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๖ นาย บญุญฤทธิ์ สุพรรณนอก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๗ นางสาว อานสิ แวหะยี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๘ นาย ภวูนารถ ไปนาวะดี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๒๙ นางสาว รังสินี ใจมัน่ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๐ นางสาว ศิริพรรณ ศิริเรือง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๑ นางสาว นชิาภา เชื้อข า สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๒ นางสาว รัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๓ นาย พินจิชัย บณัฑิต อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๔ นางสาว พิมภา สัชชานนท์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๕ นางสาว ชนดิา ยศม้าว บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๖ นางสาว วิลาวัณย์ หอมสินธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๗ นาย อนสุรณ์ ช่ออังชัญ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๘ นางสาว จิรวรรณ ทันธิมา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๓๙ นางสาว เขมจิรา อิ่มดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๐ นาย สิริชัย สุขสีทอง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๑ นางสาว จันทร์จิรา ธรรมจักร์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๒ นางสาว พีรกานต์ ประแดงปยุ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๓ นาย ธิติพงษ์ พนารัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๔ นาง อธิภรณ์ มีฤทธิ์ใหญ๋ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๕ นางสาว พรพิมล หอมถวิล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๖ นางสาว ธิดารัตน์ เชื้อค าฮด สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๗ นางสาว รันตะนา โสดาจันทร์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๘ นาย พุทธิพงศ์  ทองออน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๔๙ นางสาว กุลมณี พรมศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๐ นาย นายประไพร บวัเปือ่ย อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๑ นางสาว ณฎาประไพ ศิริจันโท ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๒ นางสาว ฉวีวรรณ์ บางประอินทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๓ นางสาว รุ่งทิพย์ จักขุจันทร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๔ นางสาว รัชนี รุ่งสิรินาถ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๕ นาย ปยิะชัย ชลารักษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๖ นางสาว ศิริวรรณ แสงจันทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๗ นางสาว วัชราพร เงินจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๘ นางสาว ศุภานดิา มุงคุล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๕๙ นางสาว วรวลัญจน์ วรรณวาสน์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๐ นาง รุ่งนภา วิเตียนจม เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๑ นางสาว ฟาซีฮะ แกแม นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๒ นางสาว ปญัญานชุ ศรีวิไสย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๓ นางสาว จินดาพร มูลกันทา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๔ นางสาว รัชนกีร สักลอ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๕ นางสาว พลอลกันต์ญา สิงหร์าช อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๖ นางสาว วรรณพร แก้วมูล เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๗ นาย วุฒิพงษ์ บญุขาว ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๘ นางสาว อารีสา รักเกตุ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๖๙ นางสาว พัชริดา ธรภทัรวรโชติ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๐ นาย ศาสตรา สุภาสัย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๑ นางสาว ชญาณิณ เปีย่มอักโข ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๒ นาย อภชิาติ ชัยวุฒิ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๓ นางสาว คัทรียา เทพกัน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๔ นางสาว เนตรทราย เบา้จันทึก ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๕ นาง อรอุสา วงษ์ดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๖ นางสาว แวฟาตีเมาะ เจ๊ะมูซอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๗ นางสาว อรพรรณ ปา้นภมูิ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๘ นางสาว นางสาวบงัอร ลิตลคร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๗๗๙ นางสาว ศิริวรรณ ภริมราช มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๐ นางสาว คอลีเยาะ มะหะแซ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๑ นางสาว วิมพ์ลักษม์ นาคนาม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๒ นางสาว กรวิยา จันทร์ขจร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๓ นางสาว ทิพธิดา ธรภทัรวรโชติ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๔ นางสาว สุนนัธา จีนา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๕ นางสาว รุจา สุขสอาด ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๖ นางสาว ยุภาพร พลเวียงค า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๗ นางสาว ศิวิมล ประจ าทอง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๘ นางสาว กัญฬยานี ภคูงค า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๘๙ นางสาว ผกามาศ ทับเงิน สุโขทัย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๗๙๐ นางสาว วราภรณ์ หนา้ดีแท้ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๑ นางสาว ดวงหทัย ถิ่นนกุูล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๒ นางสาว ศิวพร ใจหา้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๓ นางสาว กัลยา แสนค า ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๔ นางสาว ปวริศา นอ้ยก้อม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๕ นางสาว ชไมพร เทาศิริ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๖ นางสาว สุจินต์ พูลปัน้ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๗ นางสาว วริศรา จบศรี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๘ นางสาว วิชญดา หลักฐาน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๗๙๙ นางสาว วรญา โกพลรัตน์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๐ นางสาว สุธาสินี ทองพูน นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๑ นาย อาณูวาร์ อะสัน สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๒ นางสาว คริชา มุง่เรืองกลาง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๓ นางสาว ทับทิมมสยาม จันพิลา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๔ นาย ชาญวิชิต ทองนพคุณ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๕ นาย ธีธัช ทัตธนะ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๖ นาง นศิรา กองแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๗ นางสาว โสรญา ตอสกุล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๘ นาย ภรีาวิชญ์ ชัยมาลา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๐๙ นางสาว ซาลีฮาห์ อัดดีน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๐ นางสาว ณัฐวดี นาควิเศษ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๑ นางสาว ประภาพร ปทัทุม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๒ นางสาว ฎารยา ศรีวัฒนานนท์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๓ นาย อธิปก กุลเกล้ียง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๔ นางสาว จิราวรรณ สารลิขิต ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๕ นางสาว พัฐชญาณ์ พรมลา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๖ นางสาว ชมพูรัศ ดังนโิรจน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๗ นางสาว จิรวรรณ สาระด่วน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๘ นาย ซูเฮ็บ เวาะยี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๑๙ นางสาว กนกวรรณ พงษ์จินดา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๐ นาย ธุรกิจ โกทา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๑ นาย วรวิทย์ คล้ายกรุด ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๒ นางสาว ธัญญาลักษณ์ กระแย้ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๓ นางสาว พิชาภรณ์ โพธิสม อุดรธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๘๒๔ นางสาว กานติมา กรุดเผือก กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๕ นางสาว พัชริยา  นาอุดม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๖ นางสาว ฐิติมา สวัสด์ิประสิทธิ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๗ นาง อรพรรณ เพ็งเหมือน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๘ นางสาว สินี นามเคน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๒๙ นาย สุเทพ เบกิบาน แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๐ นางสาว พรทิวา วงรอบ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๑ นางสาว ศันสนยี์ ศรีสุวรรณ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๒ นางสาว อิสรีย์ เหมทานนท์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๓ นาย คมสัน คงยอดดี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๔ นาย ณัฏฐพล พลข้อ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๕ นาย อภชิาต วัลลภ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๖ นางสาว จิรวดี อินทรวิเชียร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๗ นางสาว กัญญารัตน์ มหาวันชัย สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๘ นางสาว ประทุมพร เพ็ญมาก อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๓๙ นางสาว ดวงภสัสร ม่วงมูล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๐ นางสาว วราภรณ์ อิ่มพันธุ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๑ นางสาว หทัยกาญจน์ สิทธิศักด์ิ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๒ นางสาว ชนนัยา มะลิซ้อน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๓ นางสาว วราพรรณ ไคร้อินปัน๋ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๔ นางสาว ยุพวรรณ สมานทรัพย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๕ นางสาว สุพัชชา เครือฉิม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๖ นางสาว วราภรณ์ อินทร์ไชย สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๗ นาย สุริยาวุธ ไพช านาญ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๘ นางสาว ตรีทิพ แซ่อั๊ง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๔๙ นาย ด ารงศักด์ิ พรหมบญุ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๐ นางสาว กัญญาณัฐ จันทะบลูย์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๑ นางสาว อมลวรรณ มนกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๒ นางสาว จันจิรา จะรับรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๓ นางสาว จิราภคั พุทธเสน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๔ นาย กิตติศักด์ิ ศิริคุณ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๕ นาย นายสหสรรศ์ เอมศรี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๖ นาย วีรวัชร์ ทองสุข อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๗ นางสาว อัจนา เวชพิทักษ์ ยะลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๑๘๕๘ นางสาว ประภสัสร แก้วกัณหา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๕๙ นางสาว ปณัณรัตน์ จันทเรืองพงศ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๐ นางสาว วิลาสินี หนรัูกษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๑ นางสาว กัญญ์วรา มูลยะ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๒ นางสาว วิภาวรรณ ฉายด ารงค์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๓ นางสาว จิราพร ศิลารักษ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๔ นางสาว พัณนดิา ทุมพร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๕ นาย เฉลิมวุฒิ วงศ์ฉายา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๖ นาย ธิติโรจน์ แสนแปง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๗ นาย เจษฒินนัท์ สุวรรณไตรย์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๘ นาย ธีระวัฒน์ บ ารุงรส อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๖๙ นางสาว ลักขณา ค าผาเยือง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๐ นางสาว ทิพวัลย์ คุ้มเนตร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๑ นางสาว ศิริพร ตอสกุล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๒ นาย ภานวุัฒน์ บญุศิลป์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๓ นาย กิตติกร รัชตเวชกุล มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๔ นางสาว ศุภปญัญา สุขส่ง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๕ นางสาว ภทัรนนัท์ แถวไธสง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๖ นาง อชิรญาณ์ ปงิสุแสน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๗ นาย สยามพงษ์ วงค์สุวรรณ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๘ นางสาว นภิาพร คุณพระเมือง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๗๙ นางสาว นรูฮาฟีซ๊ะ สาอิ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๐ นางสาว ฐานดิาภา โล่งกระโทก พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๑ นาย วัชรพงศ์ สายเขียว เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๒ นางสาว พรรณทิวา เทวงศา อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๓ นางสาว เบญญภทัณ์ เรืองเรนทร์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๔ นาย พลวัต สืบแก้วอุทัย นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๕ นางสาว ภาติณี ผลสอน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๖ นางสาว ธัญญาทิพย์ บญุพรหม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๗ นาย อินทัช ดาวเรือง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๘ นาง ทิวาวรรณ จึงสุทธิวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๘๙ นางสาว สุพรรษา วิเศษชาติ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๐ นางสาว กิตติยา มหาพรหม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๑ นางสาว วลัยภรณ์ ศรีสถาน อุดรธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๑๘๙๒ นาง กาญจณา ออมสิน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๓ นางสาว ผ่องเพ็ญ สาลี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๔ นางสาว ภทัรา วันทอง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๕ นางสาว กมลวรรณ ศรีหาพงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๖ นางสาว สุนสิา ศรีเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๗ นางสาว ศันสนยี์ ศีอภชิาติ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๘ นางสาว สุภาภรณ์ อัสการ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๘๙๙ นางสาว ปรางทิพย์ เกตุละ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๐ นางสาว สุชาดา  ต๊ะสุ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๑ นางสาว ชุรีภรณ์ คลังทรัพย์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๒ นางสาว สรินทิพย์ ดวงแก้ว สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๓ นางสาว สาวิตรี แก้วนยิม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๔ นางสาว จุไรรัตน์ บวัศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๕ นาง รัตนด์าวรรณ ศรีชุม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๖ นางสาว มัลลิกา โพธิวิเศษ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๗ นางสาว กิ่งกาญจน์ โพธิกะ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๘ นาย สาธิต จันทร์อู่ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๐๙ นาย พงษ์สันต์ ไชยแก้ว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๐ นางสาว กรรณวิภา ใจสีธิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๑ นางสาว สุภาพร สุระกุล สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๒ นางสาว สุพรทิพย์ สุวรรณ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๓ นางสาว วรุณศิริ หนเูทศ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๔ นางสาว อาทิตยา อัดโดดดร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๕ นางสาว นวมลล์ิ อุดมลาภ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๖ นาย ศราวุธ มุลสุมาลย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๗ นางสาว อรียารัตน์ สวัสด์ิบ ารุง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๘ นางสาว พรนดิา เศรษรักษา สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๑๙ นาย ภานวุัฒน์ โทบาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๐ นางสาว ณัชชา นลิสุวรรณ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๑ นาย อิดดรุสซ์ บาเกาะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๒ นาย สมศักด์ิ ทาวรรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๓ นางสาว ปาริชาติ จันทยุง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๔ นาง ณีรมล ประภารัตน์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๕ นาง ชนนิาถ มานะวงค์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๙๒๖ นาย นทัิศน์ มุกดา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๗ นางสาว โชติกา ศรเพชร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๘ นางสาว ณัฐชยา อริยสุกริม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๙๒๙ นางสาว ขวัญใจ คมกล้า สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๐ นางสาว อาภรณ์ ภทูะวัง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๑ นาย ชยวัฒน์ ภขูะโร สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๒ นาง นดัดาธร ยงประเดิม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๓ นางสาว ถนดัศรี สถิตปา่แขม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๔ นางสาว ขวัญดาว วิเศษดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๕ นางสาว ภสุูตา ปิน่ทอง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๖ นางสาว ปวริศา ภวเจริญผล ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๗ นาง ภทัราภรณ์ บญุประเสริฐ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๘ นางสาว ศิริรักษ์ แนวบตุร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๓๙ นางสาว จริยา จิตต์มณี กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๐ นาย ศักด์ิชัย หนแูปน้ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๑ นางสาว วรรณิดา วงค์กระโซ่ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๒ นางสาว อนงลักษณ์ แนวโอโล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๓ นาง พิมพ์วลัญช์ ศรีหาพล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๔ นางสาว เจนจิรา เจตินยั ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๕ นางสาว อุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๖ นาย ธรรมนญู กันทะวงค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๗ นาย ณัฐวุฒิ เครือวัลย์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๘ นางสาว กุลธิดา แสนใจบาล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๙๔๙ นาง ธีรารัตน์ หลอดแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๐ นาง วราภรณ์ ขว้างจิตต์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๑ นาง สุพัฒตา เสมียนชัย พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๒ นางสาว ปรารถนา มะลิไทย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๓ นาง ช่อลัดดา ภพูานใหญ่ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๔ นางสาว กฤษณา ศรีจันทร์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๕ นางสาว อภชิญา ไชยชนะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๖ นาย พงษ์ศักด์ิ อะกะยอง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๗ นางสาว อุไรวรรรณ สุดใจ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๘ นาย ณัฐวุฒิ พุทธบวั นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๙๕๙ นางสาว ชลธิชา หวังวรวัฒนากุล ระยอง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๙๖๐ นาย ธนวัฒน์ คงมณี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๑ นาย นาธร ปะตาชาลี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๒ นาย ระวี เผ่าภธูร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๓ นางสาว จีระวัตร์ วงสาโท มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๔ นางสาว จีรภา วงสาโท นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๕ นางสาว อุลิศ สุราช อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๖ นางสาว ศศิธร พลหาญ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๗ นางสาว แหวนทอง กู้เขียว ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๘ นางสาว นภิาพร พรมภผูา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๖๙ นาย วิทยา จันทโรจน์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๐ นางสาว สาวิณีย์ บตุรท้าว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๑ นางสาว ระพีพร   คณะพล มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๒ นางสาว สมฤทัย กลางพิลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๓ นางสาว ลลิตา เพ็งถา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๔ นางสาว ขวัญใจ ฤทธิ์เนยีม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๕ นางสาว จันทราภรณ์ สาริขิต เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๖ นาย ชีวพันธ์ จีนทั่ง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๗ นาย ธนบตัร ฟักทอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๘ นางสาว ณัฐรดา บญุพิลาเรืองศรี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๗๙ นางสาว ชนากานต์ แก้วปญัญา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๐ นาง กรณิกา สมศักด์ิ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๑ นางสาว ชไมพร ขวัญล้อม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๒ นางสาว นฤมล มิตรช่วยรอด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๓ นางสาว อรวรรณ พรหมชัย ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๔ นางสาว เรณุกา หนสัูงข์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๕ นางสาว มนพิชา เหมือนจินดา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๖ นางสาว สบาย อินทร์ศรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๗ นางสาว สุทัตตา  แก้วกระจ่าง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๘ นางสาว อามีด๊ะ ลาเก๊ะมา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๘๙ นางสาว กรชนก อุทาพร นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๐ นาง นฤมล ด านอ้ย นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๑ นาง พศิกา วีระพงษ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๒ นางสาว ยมลภทัร หนนู้ า นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๓ นางสาว ภริญา บวัผุด พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๑๙๙๔ นาย บญุส่ง  คุณสมบติั สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๕ นางสาว วีนสั พันธ์กาฬสินธุ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๖ นางสาว สุพิชญ์ชญา นนัทับ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๗ - ธนาภา พวงประเสริฐกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๘ นาย ชรินทร นาคทอง สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๑๙๙๙ นาย ศุภรักษ์ เลิศไตรกุล ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๐ นางสาว โสธร แดงอาจ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๑ นาง ปาริชาต พรมเสน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๒ นางสาว เอกอาภรณ์ สุริยะเจริญ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๓ นางสาว พิมพ์ปวีน์ ศรียากูล อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๔ นางสาว ชัญญาพิชญ์ ไชยวิชูนฐัภมูิ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๕ นางสาว ปทันา ยานะแก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๖ นาง มนทกานติ จันทโรจน์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๗ นาย ณัฐพงศ์ สุขสมกิจ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๘ นางสาว อัมพร ปดัชัยภมูิ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๐๙ นางสาว ศิริรัตน์ ขาวชม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๐ นาย สุริยา เกษมสินธุ์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๑ นางสาว ภาวิลัย ขันธุแสง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๒ นางสาว คะนงึนจิ พัดทอง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๓ นางสาว สายพิณ ยามสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๔ นางสาว พัทธ์ธีรา เงินสุข ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๕ นางสาว ชลิตา เต็มใจ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๖ นางสาว จารุวรรณ หมูห่มืน่ศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๗ นางสาว พัชรี เกิดเจริญ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๘ นางสาว ไพลิน ไทยเจริญ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๐๑๙ นาย อัสนี ทองพ่อค้า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๐ นางสาว กัลยา ข่าขันมณี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๑ นาย อิศรินทร์ อินทรตระกูล เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๒ นาง เปมิกา เจนจตุรานนท์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๓ นาย ทุ่งทอง ทะเสนา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๔ นางสาว ณัฐธิดา บตุรพรม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๕ นางสาว ธรณ์ธันย์ บตุนุ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๖ นางสาว รุ่งนภา รักษาพล ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๗ นางสาว พรลภสั รัตนมณี สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๒๐๒๘ นางสาว เอมอร ลามาตย์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๒๙ นางสาว อ้อยตาล พละเอ็น ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๐ นางสาว มธุรดา ผิวข า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๑ นางสาว ซาริฮา หมะหมีน นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๒ นางสาว วิภาวรรณ ปัน้สุข นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๓ นางสาว ยุพาพร สร้อยไข สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๔ นางสาว พรรณวรท เทียนทอง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๕ นางสาว ฮาซามิง หามะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๖ นางสาว นติิยา วงษ์กาฬสินธุ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๗ นาย สุรพงศ์ พรายพรรณ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๘ นางสาว เสาวนยี์ บตุรงาม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๓๙ นางสาว สงวนวงศ์ เส้ิงสูงเนนิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๐ นาย นที ทองบา้นบอ่ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๑ นางสาว จิตรลดา สงบดี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๒ นาย ประพันธ์ แสงปนั พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๓ นางสาว วรรณวณัฐ หมืน่ค าปา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๔ นาย อัสณัย ทองพ่อค้า พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๕ นาย นอิัมรัน แวสามะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๖ นางสาว อรวรรณ อินทร์อร่าม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๗ นางสาว วิลาชินณ์ ประคัลภพ์งศ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๘ นางสาว สิริลักษณ์ กรดแก้ว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๔๙ นางสาว สุภารัตน์ กลางนรัุกษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๐ นางสาว อานซีะห์ เตาะสาตู ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๑ นางสาว สุจิตรา ทรงพิลัย เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๒ นางสาว นฤมล แต่งแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๓ นาย ด ารงค์เดช ปะรินสารัมย์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๔ นางสาว กัญฐณา จาบทะเล นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๕ นาย ทวีวัฒน์ เจริญสุข สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๖ นางสาว มะยุรี สีค ามา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๗ นางสาว กิตติกานต์ ฉิ้มล่อง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๘ นางสาว ณปภชั อึงคทรัพย์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๕๙ นาย ยศกาญจน์ เดชสองชั้น ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๐ นาง ปนดัดา ช านาญ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๑ นาย พัฒนพงศ์ สมหนองหว้า ร้อยเอ็ด เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๒๐๖๒ นางสาว อัจฉรา จันลาวงค์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๓ นางสาว พิมลพรรณ เมฆอัมพร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๔ นาย อดิศักด์ิ ถูกคะเนย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๕ นางสาว กรกช เทภกิัน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๖ นางสาว สุภาภรณ์ โชติร่ืน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๗ นาย ธีรยุทธ ชาวโยธา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๘ นางสาว อลิศรา ค าอยู่ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๖๙ นางสาว นรุอาซีมะห์ ปะเกสาแล๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๐ นางสาว รุ่งฤทัย สุขสายอ้น ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๑ นางสาว ศิริเดือน รัตนจันทร์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๒ นางสาว ธารารัตน์ มนทสิทธิ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๓ นางสาว นชุนาฎ พูลมี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๔ นาง มณธิรา ถูกคะเนย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๕ นาย สุรไกร อุปลา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๖ นางสาว ณญาดา รัตนบรีุ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๗ นางสาว นรูมี เปาะเงาะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๘ นางสาว ศุภมาส ไทยอ่อน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๐๗๙ นางสาว บษุกร กิจโป้ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๐ นางสาว ปทัมาภรณ์ สีนานวล นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๑ นางสาว วาริศา สุดขันธ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๒ นาย อัศวิน ก าพล แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๓ นางสาว จิราพร ฤทธิ์เลิศ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๔ นางสาว อัญญมณี ปานดียิ่ง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๕ นางสาว ปณุญิศา ประทุมเนตร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๖ นางสาว นฤมล คุณพระเมือง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๗ นางสาว ส าราญ แก้วอ่อน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๘ นางสาว พิมพ์พิชชา ศิริรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๘๙ นางสาว สรวงสุดา เจริญวงค์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๐ นางสาว อุษณีย์ พรมเด่ือ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๑ นาย ณัติเวช หงษ์อินทร์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๒ นางสาว อภญิญา ชาวชายโขง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๓ นางสาว วิศัลยา คุณมาศ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๔ นาง กุหลาบ แพงตาแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๕ นางสาว พรภริมย์ พรหมบตุร สุรินทร์ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๖ นาย จักรวาล ชัยอาภยั เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๗ นางสาว บญุฑริกา แก้วฟู เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๘ นางสาว ศิริลักษณ์ พรสิงชัย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๐๙๙ นางสาว พัชรินทร์ โนนทิง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๐ นางสาว อลิศา ไกรนรา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๑ นางสาว กัญญณัช ไชยมี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๒ นางสาว นนัทพร นนทะชิต ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๓ นางสาว ลภสัรดา พรหมคงบญุ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๔ นางสาว วันดี มลฑา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๕ นางสาว มลฤดี ดวงชื่น ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๖ นางสาว กมลวรรณ พิรักษา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๗ นาย พิชญ์ศดิศ งามสุข บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๘ นาง ศิริวรรณ  คะสุวรรณวงศ์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๐๙ นาง แสงโสม นภสินธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๐ นางสาว ลัลนา แสงชาติ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๑ นางสาว อภชิยา เขจรนนัทน์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๒ นางสาว รัตนา หรัิญรัตน์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๓ นางสาว กัลยา ปราบรัตน์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๔ นางสาว สุทิสา เทพบล เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๕ นาง นนัทิยา นามวงษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๖ นางสาว สุชาดา วานชิกูล ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๗ นางสาว นงเยาว์ ดอกแก้ว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๘ นาง พนดิา ภขูันซ้าย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๑๙ นาง สาวิตรี ไพรีรณ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๐ นาย ปริญญา อุนาสี บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๑ นางสาว เถลิงพร เต้าตะโร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๒ นางสาว วิไลวรรณ ถานา อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๓ นางสาว พุทธิกันย์ ประคัลภพ์งศ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๔ นางสาว จิรภา ธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๕ นาย ปณัฐวัษฏ์ อ่อนจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๖ ว่าท่ีร้อยตรี นริิสรา วะเท ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๗ นาย ธนกฤต มิง่พฤกษ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๘ นางสาว ชุติมา ทาสุรินทร์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๒๙ นางสาว ฐิติมา พรหมมา กาญจนบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๑๓๐ นางสาว กูรอฮานา กุพะมา ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๑ นางสาว อารยา หาญก าลัง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๒ นาย ประสิทธิ์ กรุมรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๓ นางสาว วันเพ็ญ กล่ินเกล้ียง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๔ นางสาว อรอุมา โสภยั ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๕ นาย นราธิป สิริวรรณพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๖ นางสาว รัตนา แฝดกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๗ นาย ปยิะพงษ์ กระชั้นกลาง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๘ นาย เดชนที หล่อยดา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๑๓๙ นาย อโนทัย งามโสม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๐ นางสาว กฤติมา วิชาชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๑ นาย ปริพัตร ปานจู พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๒ นาย ธรรมรัฐ เลขานกุิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๓ นางสาว คณารักษ์ นรีมิตร์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๔ นาย สุนทร กุลอาจศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๕ นาง นางธารพระพร สีดาวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๖ นางสาว ชัญญานชุ ภพูิพัฒนภ์มูิ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๗ นางสาว เสาวลักษณ์ เก็ตมะยูร ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๘ นางสาว อนงค์ศรี เพียยุระ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๔๙ นางสาว กัญญาภคั สินธนทูอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๐ นางสาว สุธิสา แก้วตา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๑ นางสาว นา่นนภา ศรีสันต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๒ นางสาว นนัธพร ปานนอก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๓ นาย ไชยพล ศรีมาตร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๔ นางสาว พรพรรณ เกื้อบญุ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๕ นาย สุนมิิต บญุโญ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๖ นางสาว ณัฐกิตติยา ธีรปรียาพงศ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๗ นางสาว นาถยา ช านาญดง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๘ นางสาว นชุรี มาสภา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๕๙ นางสาว วีระยา ประกายศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๐ ว่าท่ีร้อยตรี อ านาจ นาคเล้ียง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๑ นาย จักรพงษ์ ใจซ่ือ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๒ นางสาว ภคัณรินทร์ ธนาพรปณุณโรจน์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๓ นาง ผกาพรรณ คงแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๒๑๖๔ นางสาว วรัญญา มีคุณ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๕ นางสาว หนึง่ฤทัย เพชรล้ า เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๖ นางสาว อุมาพร ราชมี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๗ นาย สมัย ทองอ้ม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๘ นางสาว เอื้อมพร ชาติสุวรรณ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๖๙ นาง น้ าฝน รัชสีห์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๐ นางสาว ขนษิฐา ผาสุข นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๑ นางสาว กนกวรรณ สุพลจิตร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๒ นาย นายณัฐวุฒิ ปกสุข พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๓ นาง วีรยา ขอนแฝก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๔ นาง สุภาพร แก้วเงิน เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๕ นาง กัลยา อารีวงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๖ นาย อภเิทพ ทวีผล ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๗ นาย ธวัชชัย มัง่ค่ัง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๘ นางสาว ศรีสุดา สอนกร่ิม กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๗๙ นางสาว วลาวรรณ์ พันธ์ศรี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๐ นางสาว กิตติยา แสวงวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๑ นางสาว เบญจมาศ ลองค า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๒ นางสาว นฤมล อุตสาห์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๓ นางสาว ยุวดี จะมีพันธ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๔ นางสาว มลิวัลย์ มาลัยตอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๕ นาง สุนนัทา คงคารักษ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๖ นางสาว สุภคั ส าราญบงึแก ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๗ นางสาว ช่อผกา วัชรไกร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๘ นางสาว รสสุคนธ์ ทองค า สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๘๙ นางสาว พนาวัน ถนนแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๐ นาย ธนดล นนัทเมฆ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๑ นางสาว วิภาพร จันมี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๒ นางสาว ชุติญาภคั ฤทธิ์ไธสง บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๓ นาย ธนากร วัตจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๔ นาย อับดุลเลาะ หะแว ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๕ นางสาว อุรุชา ฉิมฉ่ า กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๖ นางสาว จุฑามาส เทพวงษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๗ นางสาว ศุภลักษณ์ เฟื่องทิพย์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๒๑๙๘ นางสาว พรนภิา โอษฐิเวช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๑๙๙ นางสาว ขนษิฐา ขุนเทพ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๐ นางสาว อ าภา ปากเกล็ด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๑ นาย จักรพงษ์ พรหมรักษา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๒ นางสาว พัชรี ยอดอ่อน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๓ นาย กฤตเมธ แทนกุดเรือ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๔ นาง กัลยาณี มัตติตานงั นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๕ นาย อนกุูล เสนแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๖ นางสาว เจนจิรา มหนุี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๗ นางสาว สุภาพรรณ บญุวงค์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๘ นางสาว นภิาพร สุภาพ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๐๙ นางสาว รจรินทร์ ประสิทธิ์วัฒน์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๐ นางสาว สุวรีย์ สงฆม์ณี ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๑ นาย ยิ่งศักด์ิ ยุทธชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๒ นางสาว สุภาพร ทองทิพย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๓ นางสาว ลดาวัลย์ มาตรา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๔ นางสาว วัชราภา สิงหฬ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๕ นางสาว อาภาภร อ่อนประเสริฐ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๖ นางสาว มนสันนัท์ เบญ็พาด ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๗ นางสาว ไอลดา กล่ินเมือง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๘ นางสาว เพชรัตน์ ช้างแก้ว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๑๙ นางสาว ช่อลัดดา นจิการ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๐ นาง สุพิชฌาย์ ราชเข่ง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๑ นาย ญัตติพงษ์ นามศรีชาติ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๒ นาย ศุภฤกษ์ พิมพ์แดง สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๓ นางสาว วาสนา สรฤทธิ์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๔ นาย วงศธร ทิพย์บตุร พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๕ นางสาว วราภรณ์ หรัิญวงษ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๖ นางสาว ธนาภรณ์ ชีพสุมนต์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๗ นางสาว ทับทิมทอง เนือ่งอุดม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๘ นาง ณัฐณิชา สามสาลี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๒๙ นางสาว วิไลรัตน์ ชมดง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๐ นางสาว วิชยา ศรีผิวผาก เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๑ นางสาว มาลินี ไทยฤทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๒๓๒ นางสาว ณัฐปภสัร์ มางาม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๓ นางสาว ทิภาพร มณีสว่าง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๔ นาย อธิรัตน์ มงคลนมิิตร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๕ นาง อรอนงค์ บญุมี สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๖ นางสาว กันต์กวี มีปา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๗ นางสาว นวพร อังคะโส อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๘ นางสาว พุมรินทร์ ลือชา นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๓๙ นางสาว อัมพิกา เชื้อหมอ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๐ นาง อุทัยพร สลางสิงห์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๑ นาย สุรพงศ์ เจริญเพชร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๒ นาง ขวัญทิวา พันทอง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๓ ว่าท่ีร้อยโท อาณกร วงษาเวียง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๔ นางสาว ค านวณ ใจศรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๕ นางสาว กฤษณา สังสุข นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๖ นาย ขจรเกียรติ ศรีบวัจับ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๗ นางสาว ปทัมวัฒน์ ขบวนดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๘ นางสาว เพ็ญแข พุ่มพวง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๔๙ นางสาว สุพัตรา พิทักษ์ฐิตินนัท์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๐ นาง เกศสุณี ชลิตภรัิตน์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๑ นางสาว สุภาพร บญุดล นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๒ นาย จักรพงษ์ บวัสิงห์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๓ นาย อุดม แก้วนารี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๔ นางสาว ภคนนัท์ สุวรรณรักษ์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๕ นางสาว ชนาทิพ เขื่อนเพชร นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๖ นางสาว นรูอีมาน ตาเละ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๗ นาง เบญจมาส ศรีจุมพล อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๘ นางสาว สุพิณยา วาปกีัง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๕๙ นางสาว มาลินี ทองโคตร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๐ นาง ณิชกานต์ แปน้เกิด สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๑ นาง ซูไฮบฮั กาหลง ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๒ นางสาว นางสาวกนกอร โคแสงรักษา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๓ นาง อ าพรพันธุ์ คชริน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๔ นางสาว ดวงจิตรา บญุปลูก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๕ นาง สุภาขวัญ ปนักาที ชลบรีุ เขต ๓



- ๖๕๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๖ นางสาว อรอนงค์ ครองพงษ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๗ นางสาว อุทุมพร เนเยือด สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๘ นางสาว วันวิสา ชินอาจ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๒๖๙ นาง จารุวรรณ พรมนนท์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๐ นาย ประภวิษณ์ุ ชัยชนะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๑ นางสาว กันตพัฒน์ แก้วกลม สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๒ นาย วีรวิทย์ จันทะเล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๓ นาย ดวง พานจ านงค์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๔ นางสาว เพ็ญจิตร สีสวย หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๕ นางสาว วันสิริ ยิ้มสวัสด์ิ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๖ นาง รัชชุดา แดงวิเศษ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๗ นางสาว รัญจวน เหม็ชูยิ่ง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๘ นางสาว ไพฑูรย์ อาจการ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๗๙ นางสาว เด่นนภา พลฤทธิ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๐ นางสาว จินตนา ดอนแนไพร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๑ นางสาว ธัญญาภรณ์ ภวูงษ์ไกร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๒ นางสาว ศศิธร หวานแท้ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๓ นาย ธีรพงษ์ บริบรูณ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๔ นาย นฐัพงศ์ เกษมทะเล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๕ นางสาว จินตนา ปลายชัยภมูิ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๖ นางสาว นางสาววรวรรณ ชุ่มจู เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๗ นางสาว กัญยารัตน์ ทองพิละ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๘ นางสาว สุมลฑา สุนทรกิจ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๘๙ นางสาว นลิเนตร รัตนพันธุ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๐ นางสาว สุนติย์สา ฉิมเนย กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๑ จ.ส.ต. ทศพล บญุปอด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๒ นางสาว ธัญญพัทธ์ ค าดี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๓ นางสาว วัชรินทร์ เมฆอับ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๔ นาย ธนพัฒน์ ทานา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๕ นางสาว ทิพวรรณ เสนเชื้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๖ นางสาว ศิริรักษ์ ศรีระวัตร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๗ นางสาว อ้อยทิพย์ ทองนุน่ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๘ นางสาว ธัญญามาศ วงศ์จอม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๒๙๙ นางสาว อังคณา ค ามา เชียงใหม่ เขต ๖



- ๖๕๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๐ นางสาว สุกัญญา วันสืบ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๑ นาง โสภติา ประทุมชาติ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๒ นางสาว รัตติกาล ฟองแก้ว พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๓ นาง กาญจนา ธรรมสโรช ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๔ นางสาว รัชณู สมบติัมี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๕ นาง สุมาลี  อุปมา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๖ นาง มารีนี ซา ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๗ นาง จันทร์จิรา ชมชื่น ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๘ นางสาว จีรนนัท์ สุวรรณเทน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๐๙ นางสาว ดุษณิษา บวัพรม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๐ นางสาว เกศริน นาคสมบรูณ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๑ นางสาว วรวรรณ พื้นผา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๒ นางสาว มัรญานี ปะดอมะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๓ นางสาว อมรรัตน์ มูลสาร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๔ นางสาว เสาวลักษณ์ ผาธรรม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๕ นางสาว เอื้อกรกาญจน์ พรหมนุย้ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๖ นางสาว กิติต์ธัญญา ต้ินไล่เดชาวัฒน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๗ นาย เสรี พรมนนท์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๘ นาง สุจิตรา อุดมศรี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๑๙ นาย ฉลองรัฐ อูปเฮียง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๐ นาย ประวิตร คงสีปาน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๑ นางสาว สิทธินนัท์ ศรีเรือง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๒ นาง สุนนัทา ขยันขาย พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๓ นาย สุนทร ทองเฟื่อง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๔ นาง ปยิธิดา นอ้ยเสนา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๕ นางสาว ปทัมพร   โพธิสวัสด์ิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๖ นางสาว วรรณวิภา เพียรเสมอ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๗ นางสาว สุพรทิพย์ บวัผัน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๘ นาง จินตนา ยนต์ศิริ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๒๙ นางสาว สุดารัตน์ อนนัทวรรณ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๐ นาง วิษณุภรณ์ โพธิ์นา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๑ นาย มาฆะ ไชยแก้ว สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๒ นาย ด าเกิง บญุลอย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๓ นางสาว วิภาวดี โกกะพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒



- ๖๕๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๔ นาง สุกัลยาณ์ บวัแก้ว บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๕ นาย พินจิ ผ่องอ าไพ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๖ นางสาว อมรรัตน์ บญุเยี่ยม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๗ นางสาว เกศฎาพร มูลแก้ว เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๘ นางสาว ปยิาภรณ์ แช่มช้อย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๓๓๙ นางสาว นอิอน อินตนาม เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๐ นางสาว มยุรา ศิริ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๑ นางสาว ศิริพร วรรณกุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๒ นาย นายนคิม เทพวงค์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๓ นางสาว วันเพ็ญ ไชยสาลี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๔ นางสาว อรัชพร ครคง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๕ นางสาว พิมพ์ใจ องค์การ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๖ นางสาว พีรญา ค าจริง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๗ นางสาว อลิษา มูลแก้ว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๘ นางสาว ชญาณิศร์ ธีรจิตตินนัท์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๔๙ นาง กัญณพัชร เฉลยกุล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๐ นาย ภมูิรัตน์ แก้วอุดทัง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๑ นางสาว นดิา สุขเวช สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๒ นาง นยันา คงดี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๓ นางสาว นทัธ์ชนนั ล้ิมพรพิบลูย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๔ นาย ปรัชญา มาณะศรี เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๕ นาง วีนา จันทร์ประสิทธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๖ นางสาว ปาร์หนนั ขวัญศรี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๗ นางสาว รสริน ศรีนรา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๘ นางสาว นางสาวสมบรูณ์ แย้มยิ้ม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๕๙ นาง ขวัญหล้า สุคนธ์สราญ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๐ นางสาว จรินยา ประนสิอน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๑ นางสาว วรรณพร นาดี ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๒ นางสาว ภทัราพร กุลหอม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๓ นางสาว สุภาวดี เลิศสงคราม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๔ นาง ศิราณี ชัยชนะ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๕ นางสาว นนัทิยา ค าจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๖ นาง ปทุมวดี กุศลส่ง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๗ นาย ประจักษ์ เยาวพันธ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓



- ๖๕๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๘ นาง นภิาภรณ์ ทองมาก สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๖๙ นางสาว รัศมี ค าใบ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๐ นางสาว นพมาศ พรมอินทร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๑ นางสาว วาสนา กิจจารักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๒ นาง ณัฏฐนนัท์  จิราทิวัฒนากุล สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๓ นางสาว เสาวลักษณ์ บวัอินทร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๔ นางสาว บณุยวีย์ ดิษฐ์ค าเหมาะ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๕ นางสาว มะยุรี ผดุงดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๖ นาย สุริยา มารมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๗ นาย บดินทร์ นอ้ยมิง่ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๘ นางสาว ปยิภรณ์ ค าปาน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๗๙ นางสาว พิรุณภรณ์ อามาตย์ทัศน์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๐ นางสาว ซารอ มาลายา ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๑ นาย สรวุฒิ บญุมาศ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๒ นางสาว กรรณิกา ศิลละมัย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๓ นางสาว เรวดี เสียงดี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๔ นาย นฐัทรณ์ วิชัช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๕ นางสาว แพรววา ทัศบตุร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๖ นาง กัณฐมณี สุขจินดาเสถียร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๗ นางสาว นาฏวิภา วงศ์โสม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๘ นางสาว ค าผา ประสพดี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๓๘๙ นาย ณัฐพล ยงเพชร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๐ นางสาว กนกอร ด่านโอภาส ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๑ นางสาว ชลดา บวัลาด ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๒ นาง นงนชุ เนยีมจันทร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๓ นางสาว จิรัฐฏยิา เพชรสุวรรณ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๔ ส.อ. สุนนัท์ บญุตาแสง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๕ นาย องอาจ สาระชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๖ นางสาว กัญญรัตน์ ธุระมาลย์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๗ นางสาว นภสันนัท์ แสงจักรวาฬ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๘ นาย จิตรกร โยธารินทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๓๙๙ นางสาว นรัินดา สระโสม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๐ นางสาว อรพรรณ ธาณี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๑ นางสาว พรนภา ใกล้สันเทียะ นครราชสีมา เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๒๔๐๒ นาย นสุรณ์ พรมวงค์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๓ นางสาว หทัยกาญจน์ เถาวัลราช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๔ นางสาว วีรนชุ ทองค า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๕ นางสาว นชิาภา ไทยหล่อ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๖ นางสาว ศิริรักษ์ สอนศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๗ นางสาว แสงดาว แก้วสิทธิ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๘ นางสาว กรรรณิกา อุบลเผ่ือน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๐๙ นางสาว ศิริรัตน์ สุวิพันธ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๐ นางสาว อัจฉรา กุมสะรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๑ นางสาว เจนจิรา แดงปรก พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๒ นางสาว สุพรรณณี เสนพาท ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๓ นางสาว ไพรริน ไชยทองพันธ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๔ นางสาว ดาวพร ศรีจันทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๕ นางสาว สุฮายานี สมาน ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๖ นางสาว สุกฤตา จันทร์หงษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๗ นางสาว วันวิสาข์ ฉิมพาลี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๘ นางสาว ศิระกาญจน์ เกตุสวัสด์ิ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๑๙ นางสาว วิมล มาเที่ยง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๐ นาย เอกพงษ์ พลซ่ือ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๑ นางสาว วรรณทิพย์ บญุช่วย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๒ นางสาว ศิราภรณ์ แสนนา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๓ นางสาว ภาวิตรี ศรีบญุ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๔ นางสาว กันตะนา สุขประเสริฐ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๕ นาย วรพจน์ แสนศรี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๖ นางสาว นดา เจะอูมา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๗ นางสาว กชพรรณ พิศพรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๘ นาย บนัลือศักด์ิ ปล้ืมใจ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๒๙ นางสาว กนกรัฏ อนนัต์กูล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๐ นางสาว ศิรินทร มาทอง ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๑ นางสาว กมลรตวรรณ มัครมย์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๒ นางสาว กาญจนา สุขาทิพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๓ นาย ชัยยา ดาหนูุย้ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๔ นางสาว กิติยาภรณ์ ถาวร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๕ นางสาว สุวรรณี ผลพิบลูย์ ปทุมธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๔๓๖ นางสาว สุดใส บญุเสน ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๗ นาย ทิศธยา ยี่สารพัฒน์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๘ นางสาว กุลนาถ วรัชชัยการ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๓๙ นาย เชาวรินทร์ เมฆฉาย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๐ นางสาว อรราภา ลาภมา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๑ นางสาว วารุณี ดอกจันทร์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๒ นางสาว ชลกาญจน์ ชาติดวงเพชร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๓ นาง นนัทพร พลต้ือ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๔ นางสาว อามีเนาะ อาแวยา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๕ นางสาว กัญญ์พิดา หอมมาลา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๖ นางสาว จารุวรรณ วงษ์ยาแดง ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๗ นางสาว พรทิพย์ บรูณารมย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๘ นางสาว นนัทิชา โพธิ์ชัย อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๔๙ นาง มนสัสา ภเูขียว สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๐ นางสาว ภทัรมล ศิริฉาย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๑ นางสาว สุพิชฌาย์  ุปุย๋รักษา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๒ นางสาว สุคนธ์ แซ่ภู่ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๓ นางสาว นชุนาฏ โกมาน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๔ นาย ประมาณ มีศิลป์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๕ นางสาว พัชรา ช านาญกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๖ นาย ค ารณ ยิ่งเจนจบ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๗ นาง ลัดดาวัลย์ สิกขาจารย์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๘ นาย สุริยันต์ แดงด้วง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๕๙ นาย บญุสรวง ขันซ้าย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๐ นางสาว พัชรินทร์ ประทุม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๑ นาย ชลิต เสกสรรกุญชร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๒ นาย ราชวัตร กล่ินแก้ว ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๓ นางสาว ณัฐพร อาจสมัย อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๔ นางสาว ทิวาวรรณ หสัจันทอง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๕ นาย ภาณุพงศ์ ประเสริฐกุล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๖ นางสาว รุ่งอรุณ จังพล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๗ นาย ธวัชชัย กลางพิลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๘ นาย ณรงค์ ไตรรัตน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๖๙ นางสาว วัชรา บวัหอม อุบลราชธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๒๔๗๐ นางสาว ปรียานชุ โชคมีสี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๑ นางสาว นนัท์นภสั วงษ์ศรีรัตน์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๒ นางสาว ศิริพรรณ โพธิ์ปฒัสา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๓ นาย วีรภทัร กุสุมาลย์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๔ นางสาว วรรณจ ารูญ ศรีงาม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๕ นางสาว อารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๖ นางสาว สุพรรณี ตระหง่าน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๗ นาย นายวิโรจน์ สมสอน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๘ นางสาว จิรวรรณ สุขจิตร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๗๙ นางสาว วรรษวดี วิโสรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๐ นางสาว สาริศา ดอกพอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๑ นางสาว ณัฐกานต์ กุลบตุร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๒ นางสาว สุภาพรรณ บญุสมภพ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๓ นาย พรปรีชา กรึกกระโทก แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๔ นาย วีระศักด์ิ นุน่ปาน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๕ นางสาว อัจฉรา ฉิมานกุูล สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๖ นางสาว สายใจ ไกรเวทย์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๗ นางสาว บญุรอด อ่ าคล้อย สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๘ นางสาว วราพร สว่างศรี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๘๙ นาย จีรทัศน์ เกตุหล า ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๐ นางสาว นภิาพรรณ ศรีหร่ิง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๑ นางสาว อภฤิดี พิลาแดง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๒ นาง ชนญัธิดา ศรีเลิศ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๓ นางสาว เปรมจิตร์ ไชยวงค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๔ นางสาว ขนษิฐา โกมล นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๕ นางสาว จันทร์จิรา สมพงษ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๖ นางสาว กรรณิกา ถนอมพล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๗ นาย ประจักษ์ กองอ้น ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๘ นางสาว สุภาวดี กั้วพงษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๔๙๙ นางสาว ศิริภรณ์ เฟื่องมณี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๐ นางสาว สุภาพร ทองแม้น สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๑ นางสาว จ าเนยีร กิ่งวงศ์ษา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๒ นาย ผดุงพงษ์ สารสิทธิ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๓ นางสาว สุภาวดี สิมมาสุข ขอนแก่น เขต ๒



- ๖๖๓/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๔ นาย นพดล เกติยะ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๕ นางสาว จุฑาทิพย์ สุนทรรัตน์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๖ นางสาว วะรี ทองอ่อน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๗ นาง โชติกา พันธ์ศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๘ นางสาว กิ่งกนก กิณเรศ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๐๙ นางสาว วลีญา เฮาเลิศ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๐ นางสาว คะนติถา ผิวเหลือง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๑ นาย สาทิพย์ สุทาศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๒ นางสาว เบญจมาศ เทพธานี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๓ นางสาว ชลธิชา กริชยานนท์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๔ นาย อันฟาล แซวานิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๕ นาย สมพร เทพสิงห์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๖ นางสาว ดรุ่ณี หลังลีงู กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๗ นางสาว ธารินี เจริญชัย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๘ นางสาว มลฤดี หาญประโคน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๑๙ นางสาว สุมนมาลย์ ศิริเนตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๐ นางสาว นชุชฎา ภริมย์พู่ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๑ นางสาว สุภาวดี สิงหด์ า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๒ นางสาว วันรวี นนัทผาสุข นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๓ นางสาว ศศิรดา หวังสุนทร พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๔ นาย สุทัศน์ ไชยโภค บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๕ นางสาว จรินทร์ทิพย์ สาระศาลิน กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๖ นางสาว เพียงตะวัน วันดี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๗ นาย ศิริวัฒน์ เหมือนโพธิ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๘ นางสาว จามีกร ธีระวิศิษฐชัย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๒๙ นางสาว เกศแก้ว โกเสยโยธิน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๐ นาย รัฐพล ศิริเนตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๑ นางสาว สุชีรา โพธิข า นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๒ นางสาว หนึง่ฤทัย กุณโฮง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๓ นางสาว ขวัญฤทัย แสงใส ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๔ นางสาว ชรินทร์ทิพย์ สุคันธา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๕ นางสาว กัลยาณี เพ็ญจันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๖ นางสาว อรทัย พงษ์สระพัง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๗ นางสาว ณัฐกฤตา เชื้อสีดา พิษณุโลก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๕๓๘ นางสาว อารยา โสภา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๓๙ นางสาว จามรี ธีระวิศิษฐชัย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๐ นางสาว ธิฐิยา อันทะชัย ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๑ นางสาว พนดิา ทองแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๒ นางสาว ภริมย์ยา เพ็งทะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๓ นางสาว พัชรี ค าแดง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๔ นาย ชยพัทธ์ จีรพัฒนพงศ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๕ นางสาว ศศิอจิรภาส์ เต้าสุวรรณ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๖ นางสาว มนสันนัท์ ลือนาม บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๗ นาย กิตติ พงษ์สุวรรณ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๘ นางสาว พิมพกาญจน ์  เทพกัน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๔๙ นางสาว ศศิประภา อินทฤทธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๐ นาย ชาญยุทธ์ มุมสุวรรณรักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๑ นางสาว กรรณิการ์ อะตามา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๒ นางสาว พิมพร อ่อนค า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๓ นางสาว ระพีพรรณ อินทะรน เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๔ นางสาว ณัฐกานต์ นาคนตัถ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๕ นางสาว อารีย์ ประมวลพืช บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๖ นางสาว กุลจิรา เจิงหม่อง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๗ นางสาว มะลิวัลย์ พูลเอียด พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๘ นางสาว กัญญา ไชยทอง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๕๕๙ นางสาว ธันยพร ราชรองชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๐ นางสาว พัชรียา ฤทธิสิงห์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๑ นาง บษุบา จารุธนติกุล สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๒ นางสาว ศุภวรรณ ช่วยบ ารุง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๓ นางสาว เพ็ญนภา ทวีโชติ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๔ นาย อรันศุก ละค าลือ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๕ นางสาว สกาวรัตน ์ ปะโพทิง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๖ นางสาว สุจิตรา ค าสุวรรณ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๗ นางสาว ศิริวรรณ ยนประสิทธิ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๘ นาย นายวิทยา ปนูกลาง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๖๙ นางสาว ปยิาภรณ์ เจริญไชย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๐ นางสาว จุธาศิณี ค าภา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๑ นางสาว นางสาวกนษิฐา ประทุมศรี ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๕๗๒ นางสาว เพ็ญศรี กล้าณรงค์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๓ นางสาว ปาจรีย์ วายโสกา ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๔ นางสาว ชลธิชา เพียรการ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๕ นางสาว ปยิะพร ไชยชนะ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๖ นางสาว ทัศนยี์ สะนนท์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๗ นางสาว วรารักษ์ พรมสอน อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๘ นางสาว ประภาพรรณ วัฒนะ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๕๗๙ นางสาว ภทัรภร ค าเปีย้ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๐ นางสาว นภิาวรรณ สิทธิแพทย์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๑ นางสาว จุฑาเกศ ศรีสง่า อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๒ นางสาว สุพิชฌาย์ บญุเกตุ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๓ นาย รุ่งโรจน์ ละออง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๔ นาย สุริศร์ ณรงค์ฤทธิ์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๕ นาย ภาณุวัฒน์ เพ็งแจ่ม ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๖ นางสาว จินตณา วรรณค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๗ นางสาว รัตนา อ้วนนมิิตร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๘ นางสาว พรรณนสิา แมลงภูท่อง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๘๙ นางสาว กนกวรรณ บอ่ค า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๐ นาย จักรพงษ์ ค าหล่อ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๑ นาย ถิรธน รัตนไชย นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๒ นางสาว วริยา ด้วงนอ้ย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๓ นางสาว กรรริการ์ ครูทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๔ นางสาว ทิพวัลย์ จิตแสง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๕ นางสาว กตัญชลี เอกวุธ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๖ นางสาว วาสิฏฐี ใสลือค า เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๗ นางสาว วิกันดา สามาอาพัฒน์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๘ นางสาว ธิดารัตน์ ธงเค็ง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๕๙๙ นางสาว ธนตัดา ทองตรี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๐ นาย อัฐพร อบเชย ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๑ นางสาว อาลิตา เกิดมงคล กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๒ นางสาว เด่นดวง แสงจันทร์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๓ นางสาว ประทุมมาศ ฉายากรณ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๔ นางสาว สุชาดา บั่วแก้ว พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๕ นางสาว ดารุณี เขียวใบไม้ ขอนแก่น เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๖๐๖ นาย จ าเริญ แดงกระโทก นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๗ นางสาว รัตติยา กิจบ ารุง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๘ นางสาว รัตนา เที่ยงผดุง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๐๙ นางสาว วิชุวดี สุริยวงศ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๐ นาย ขวัญชัย พัดเกร็ด นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๑ นางสาว ชนญัชิดา แสนค า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๒ นาง นภาภรณ์ พิบลูย์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๓ นางสาว อัมรา สมบติัมนต์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๔ นางสาว เพียงอัมพร มีสมบรูณ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๕ นาย นฐัพล แซ่ต้ัง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๖ นางสาว กฤษณา จ าปาอ่อน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๗ นาย ทวีศักด์ิ สุขเอี่ยม นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๘ นางสาว วรรณภา ซาลุน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๖๑๙ นางสาว อัญญานี กาทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๐ นาย อรรถพล ราชประโคน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๑ นางสาว วันเพ็ญ หมอทอง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๒ นางสาว ทิพย์ทิวา กงสีหา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๓ นางสาว ทิพพระจันทร์ ฝ่ายพนอม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๔ นางสาว ดวงใจ นามสีหาญ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๕ นางสาว สมพร อาจทวีกุล บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๖ นางสาว ขนษิฐา เหลือสืบชาติ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๗ นาย จีระพงษ์ พาเก่านอ้ย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๘ นางสาว นชุรนนัท์ คณานติย์ธนกิจ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๒๙ นางสาว สุพัตรา แสงเมือง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๐ นางสาว ปริศนา บรุาณสุข บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๑ นางสาว นฤมล ตรีทิพย์ชวาล มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๒ นาง จุฑาทิพย์ พุ่มแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๓ นางสาว กุสุมาภรณ์ พุดหล้า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๔ นาง นติยา แพงสาย ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๕ นางสาว ณัฐชา เส็งนา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๖ นางสาว อภษิฐา วิไลรัตน์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๗ นางสาว หนึง่ฤทัย ชื่นชม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๘ นางสาว รัชฎพร อะทะโน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๓๙ นางสาว มะลิวัลย์ แจ่มใส บรีุรัมย์ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๐ นางสาว เกษรา เสนสุวรรณ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๑ นางสาว ศุภสิรา พรมจารี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๒ นางสาว กนกวรรณ บญุหลาย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๓ นาย ประพันธ์ เวียงสิมา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๔ นางสาว ภาสุรฎี บญุเกิด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๕ นางสาว เกษรินทร์ พุทธสังฆ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๖ นางสาว ไอมีย์ อาแว ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๗ นาย พิศาล ประเสริฐพงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๘ นางสาว อุษาวรรณ อุบลขาว อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๔๙ นางสาว เจนจิรา นาโควงค์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๐ นาง สโรชา นพเวช จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๑ ว่าท่ีร้อยตรี กิตติศักด์ิ ชูชุม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๒ นางสาว กาญจนวดี นาคโสภา ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๓ นาย อานนท์ บญุมาศ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๔ นางสาว นลินภสัร์ พูลเกษมชญากิตต์ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๕ นาย ไพศาล ปานแปน้ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๖ นางสาว กฤตภคั ธรรมเกษร จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๗ นางสาว สุจิตรา ง้ิวชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๘ นางสาว อรรถพร ตรีศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๖๕๙ นางสาว ปยิะดา บญุเย็น กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๐ นางสาว ธนาภรณ์ ซังเอียด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๑ ว่าท่ี ร.ต. ภทัรวิน แจ้งใจ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๒ นางสาว มณีรัตน์ แซ่เขา นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๓ นางสาว กัญชลี เบญ็โส๊ะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๔ นางสาว ปาณิศา ราชมณี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๕ นาย พิเชษฐ์ พันธ์วิริยกุล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๖ นางสาว อรทัย พันธ์พิพิธ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๗ นาย โกเมศ อาจทวีกุล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๘ นางสาว สายสุณีย์ ปญัญา เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๖๙ นาย เมฆนิทร์ เขื่อนแก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๐ นางสาว ขนษิฐ์ ค าดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๑ นางสาว เมทินี เอี่ยมสกุล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๒ นางสาว ศิริขวัญ สร้อยจันดา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๓ นาง พิจิตรา นวนแสง ศรีสะเกษ เขต ๓
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๔ นาย ภชุงค์ ชาญชัยวีระพันธ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๕ นางสาว กรรณิการ์ ไชยศิลป์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๖ นางสาว รัชนี ไพรบงึ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๗ นางสาว นพรัตน์ อวยพร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๘ นาย นฐัพงษ์ ทองปัน้ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๗๙ นางสาว กัญญา เอียดเกาะสมุย สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๐ นางสาว ณิชนนัทน์ ศรีด่าน จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๑ นาย ธีรยุทธ์  พรมมะลิ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๒ นางสาว จิราพร ธิวะโต สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๓ นางสาว วันวิสา นิม่ด า พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๔ นาย ธีระพงศ์ รองวัง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๕ นางสาว ปรัศนี ฮองอุ้น อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๖ นางสาว สุนศิาจิณณาภคั ครุธาโรจน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๗ นาย สุริยะ นภิริมย์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๘ นางสาว ปญัจพร เรืองขนาบ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๘๙ นางสาว สุจิตรา คุณวัฒน์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๐ นางสาว ภคินี มะลิแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๑ นางสาว อัจฉิมา ปญัจชัย ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๒ นางสาว วลัยภรณ์ พุฒแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๓ นางสาว นชุจิราพร พลยุทธ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๔ นาย เมธวัฒน์ อ่อนเรือง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๕ นางสาว สุพาภรณ์ ทาจิตต์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๖ นาย ศมภมูิ ภมูี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๗ นางสาว นลินลักขณ์ แซ่เจง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๘ นาย ปยิพล สมบติัมนต์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๖๙๙ นาย ภาณุวัตร ใจดวง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๐ นางสาว กรวิกา ขาวผ่อง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๑ นาย ขจรพล พิมพ์หงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๒ นางสาว กฤติกา นาคสวัสด์ิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๓ นาย เชษฐ์ นนท์นาท ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๔ นาย ทศพร วรรณค า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๕ นางสาว กษมา หวังเจริญ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๖ นางสาว จุฑารัตน์ ภูท่อง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๗ นางสาว วรางคนาง พระราช หนองคาย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๗๐๘ นางสาว กันยารัตน์ ทองไชย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๐๙ นาย วัชระ สุขย้อย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๐ นาย อนชุิต ขุลีทรัพย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๑ นาย ฐปนรรฆ์ เหง้าแก้ว กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๒ นางสาว นาถลดา ภมูลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๓ นาย สุบรรณ ศิลาเลา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๔ นางสาว ปยินนัท์ เหลืองแจ่ม กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๕ นางสาว ณัฐนชุ ทรัพย์เสน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๖ นางสาว ธีร์จุฑา ศรีวงห์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๗ นางสาว ชลธิชา สาคร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๘ นางสาว สิริรัตน์ พรหมปัน้ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๑๙ นางสาว ปณุณภา อารีย์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๐ นาย เอกรินทร์ ปิน่เกตุ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๑ นางสาว นฤมล ขันประโคน ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๒ นาย เกียรติภมูิ ดวงรัตน์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๓ นางสาว อาซือมะห์ มะดีเยาะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๔ นางสาว พนติานนัท์ ลีราช ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๕ นางสาว วราภรณ์ เขียวพุ่มพวง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๖ นาย ธนากร นามโพธิ์ชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๗ นางสาว วราภรณ์ วงศ์ชัย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๘ ว่าท่ีร้อยตรี เจตนพิัทธ์ จิระวัฒนพิสิษฐ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๒๙ นางสาว จุฬาภรณ์ นวลตา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๐ นางสาว เกษรา คุระเอียด นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๑ นางสาว ณัทกาญจน์ อภบิาลเกียรติ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๒ นางสาว สุชาดา ธรรมชัย เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๓ นางสาว สุภร การะบตุร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๔ นาง กิ่งกมล แก้วประทุม ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๕ นางสาว สุภาวดี ชูแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๖ นางสาว กิติยาพร เถื่อนโยธา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๗ นางสาว ศิริพร ราชบวันอ้ย ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๘ นางสาว สุรีย์พร ทองบวั ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๓๙ นาย ณัฐ นะยะเนตร สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๐ นาย สุรศักด์ิ ชาวด่าน พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๑ นาย พิทยา หมินหมัน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๗๔๒ นางสาว กมลชนก มะลิใหม่ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๓ นางสาว เพียงใจ เข็มขาว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๔ นางสาว ชวลิดา ประจันตะเสน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๕ นางสาว สุรีวัลย์ แก้วไชยะ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๖ นางสาว วริศรา นติิโยธิน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๗ นางสาว ศุมินดา แต้มทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๘ นาย เริงชาติ เฟียดขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๗๔๙ นางสาว ภทัราภรณ์ แสนตรง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๐ นางสาว ขนษิฐา ป้า้กระโทก นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๑ นางสาว พรทิพย์ มาศเสม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๒ นางสาว นวรัตน์ ธีรวัฒนะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๓ นาย เกียรติศักด์ิ สาระค า นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๔ นาย สุริยน เกื้อมา สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๕ นางสาว นชัชา เพ็ชรนาค ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๖ นางสาว สุนสิา อินอุทัย สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๗ นางสาว อัจฉรา สวนจรูญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๘ นางสาว พสุนติ เดชดี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๕๙ นางสาว ปรางชนา กันทาสี ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๐ นางสาว วิภาภรณ์ เทศสาย นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๑ นางสาว ณัฏฐณิชา ธรรมศิริ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๒ นางสาว นนัทิดา เปไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๓ นาง ธนนัพัชร เหล่าชาติ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๔ นางสาว ธิดารัตน์ ผจญภยั นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๕ นาย สุทัศน์ ยะฝาด ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๖ นางสาว วิชุดา ธนปณุยปรีดา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๗ นางสาว บณุฑริกา ปฐมชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๘ นางสาว ศศิวิมล ง้าวทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๖๙ นาย ณัฐวุฒิ สุนทรเวช เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๐ นางสาว ธนาภรณ์ โนนรุ่งเรือง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๑ นาย สุนทรพจน์ อินทร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๒ นาย พรเทพ ปรูณานนุาค ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๓ นาย ขจรศักด์ิ ขันบญุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๔ นางสาว ปยิะวรรณ เทพกิจ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๕ นางสาว จุฑาทิพย์ สดใส บรีุรัมย์ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๒๗๗๖ นาย มูฮ าหมัด ชอบงาม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๗ นาย ประสงค์ วิชาไพบลูย์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๘ นางสาว พัชรรักษ์ พงค์ดา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๗๙ นางสาว วรัชยา เกาะหมาน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๐ นางสาว ตาญาวี ภกัดีจุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๑ นางสาว ณัฐพร ค าเร็ว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๒ นางสาว รัตนกร หล้าบอื ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๓ นางสาว สารภี ทองศรีแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๔ นาย กัมปนาถ กัญชนะกาญจน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๕ นางสาว นงนชุ คลังทอง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๖ นางสาว นงลักษณ์ นพรัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๗ นางสาว วัชราภรณ์ ศรีนชุ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๘ นางสาว จิราภรณ์ ค าเภา สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๘๙ นาย ธนวุฒิวัฒน์ อุดมปวรเจริญ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๐ นางสาว วิชุตา เหนอืกฤตสกุล ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๑ นางสาว จุฑาธิปตัย์ เทศแก้ว ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๒ นาย คมกริช บวัสิงห์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๓ นาย ปริวรรต ธงธวัช นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๔ นางสาว พรพิมล กล่ินสุริยศักด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๕ นางสาว พิลาภรณ์ พรมทอง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๖ นาย พงศธร การกสิขวิธี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๗ นาย กมลเทพ สถิตย์ภมูิ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๘ นาง วิริญา นามแดง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๗๙๙ นางสาว ภกาวดี เกรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๐ นางสาว ศริญญา เขื่อนแก้ว นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๑ นางสาว จารุมาศ วงษ์ศรีจันทร์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๒ นาย อรรถสิทธิ์ อ านวย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๓ นาย อภสิิทธิ์ อ่อนสกุล ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๔ นางสาว ยุวนนัท์ กอนมล พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๕ นางสาว ผกาวลี ทีเหล็ก สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๖ นางสาว เพียงพิศ โชชัย ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๗ นางสาว อภญิญา ธุระพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๘ นางสาว สุภาภรณ์ ช่างสลัก นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๘๐๙ นางสาว กิตติยา หาญกุดตุ้ม อุบลราชธาน ีเขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๒๘๑๐ นาย ณัฐวุฒิ สุนทรารักษ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๑ นางสาว น้ าฝน ไชยขันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๒ นางสาว จินตนา แกมขุนทด ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๓ นางสาว ชลิตา ใบแย้ม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๔ นางสาว นวลจันทร์ เกตุชาติ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๕ นางสาว เกษณี แสนพินจิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๖ นาย ธนาสิน ชูโต กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๗ นางสาว สิริศา จักรบญุมา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๘ นางสาว โชติกานต์ พาหบุตุร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๑๙ นางสาว เกษณี วงค์จันทร์ต๊ิบ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๐ นางสาว พิมพ์ใจ สีบญุรอด ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๑ นางสาว รุสดา บนิตาเยะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๒ นางสาว อามาณี เจะมุ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๓ นางสาว นชุาดา นริชล สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๔ ว่าท่ีร้อยตรี จักรพันธ์ ดวงดี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๕ นาย รัฐเขต พานชิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๖ นาย พีรยุทธ์ ศิริพงษ์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๗ นางสาว สุพรรณี คุ้มแวง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๘ นางสาว อนญัญา ขุนแพง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๒๙ นางสาว สาลินา มุเก็ม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๐ นางสาว สาวิตรี สวัสดิรัตน์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๑ นางสาว จันทร์เพ็ญ เคนดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๒ นางสาว วรรณวนชั โอภาสพันธ์สิน นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๓ นาย ตรากานต์ ค าเกิด แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๔ นางสาว ภคพร พงศ์ศิริยานนท์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๕ นาง วรรณฤดี วรพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๖ นาย พิศาล นอ้ยมิง่ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๗ จ่าอากาศเอก ธีระ ภาระโข นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๘ นางสาว มาลา บญุร่วม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๓๙ นางสาว พอหทัย ศรีบริุนทร์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๐ นาง กุหลาบ มหามาตย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๑ นาย วรวิทย์ มาดิษฐ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๒ นาง ฌิชมน วิชัย เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๓ นางสาว สุกานดา หงษ์ทอง นครราชสีมา เขต ๕
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๕๕๑๐๐๒๒๘๔๔ นางสาว นพิารัตน์ พิลารักษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๕ นาย เดชดี หลีวิจิตร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๖ นาง กุสุมา พงษ์นลิ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๗ นาง ปทุมพร หงษ์ษา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๘ นางสาว ซารียะ บยูา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๔๙ นางสาว ชวนนัท์ โยไทยหาญ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๐ นางสาว เยาวลักษณ์ ขันติ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๑ นางสาว สุธิดา ภกัดีใหม่ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๒ นาย จักรพรรณ ธานี สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๓ นาย นายจงรักษ์ จันทร์ผุด สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๔ นางสาว สมพร ยืนยาว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๕ นางสาว ดรุณี สมบรูณ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๖ นางสาว วิชุดา อุทาโย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๗ นางสาว ณัตติกา แนพ่ิมาย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๘ นางสาว ณวทิวา สาคร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๕๙ นางสาว ภาวิณี ไชยศรี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๐ นางสาว น้ าทิพย์ เวทย์วีระพงศ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๑ นางสาว อัญชลี กิจเมือง แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๒ นาย กฤษดา อ้วนล้ า อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๓ นางสาว กุญช์ญาณ์ ศรีพิพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๔ นาย ไชยเชษฐ์ ค าหอมกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๕ นาย ศุภศิต วงศ์วิลาศ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๖ นางสาว มัสรียา มะลี นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๗ นางสาว นฤมล อาจวิชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๘ นางสาว วิภาวดี จันทร์ดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๖๙ นาย ชัยอนนัต์ คล้ายเนยีม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๐ นาย สุนทรวิทย์ ไชยวรรณ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๑ นางสาว ภรณ์ทิรา ศิริสงวน สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๒ นางสาว พิมทิพย์ รุ่งเรือง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๓ นาย ซาลามิง หะยีดอเล๊าะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๔ พ.อ.ท. ไชโย มือยัง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๕ นางสาว วิภารัตน์ ศิริสุทธา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๖ นางสาว เฉลิมศรี มะสังข์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๗ นางสาว เบญจมาส วุฒิสาร อุดรธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๘๗๘ นางสาว ชรัญญา อาภาวัง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๘๗๙ นาย สัพพัญญู ผ่องแก้ว สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๐ นาย ธพิวัจน์ ศรีจวง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๑ นางสาว ดวงดาว ดาราย้อย ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๒ นางสาว เยาวภา ไชยเพชร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๓ นาย พงษ์ศักด์ิ ก้อนวิมล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๔ นางสาว สมปราถนา สินมาก ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๕ นางสาว เมทินี สาริกา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๖ นางสาว ขันทอง ทรงงาม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๗ นาย นายบญุส่ง ด าเอี่ยมดี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๘ นางสาว พัชชา เจริญเมือง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๘๘๙ นาย ชุมพล พระลือ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๐ นางสาว สุวรรณา ลีลา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๑ นางสาว สาริณี ชุนดี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๒ นางสาว รัตนา ภาระโข สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๓ นาย สุพพัฒนช์ัย กิจสวัสด์ิ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๔ นางสาว ภสัณาภรณ์ มูลคร อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๕ นางสาว อรวรรณ รามจักร ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๖ นางสาว โสมจุฑากร พรเสกสรรค์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๗ นาง รุ่งนภา วัฒราช อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๘ นางสาว กิตติมา โพธิ์ไพร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๘๙๙ นางสาว สุขเสมอ ภูร้่อย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๐ นางสาว จีรนนัท์  ทิพย์ศรีหา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๑ นางสาว ศิริเนตร กุสุโมทย์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๒ นางสาว กาญจนา คาดีวี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๓ นางสาว หนึง่ฤทัย ทองมาก สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๔ นางสาว นโิลบล มีชัย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๕ นางสาว สุดารัตน์ พลพุทธา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๖ นางสาว อลิสรา เครือปา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๗ นาย พุทธพร ค าแสน อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๘ นางสาว ไมตรี แขพิมพันธ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๐๙ นางสาว จิรวดี ปรือปรัก ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๐ นางสาว อุทุมพร แก่นยิ่ง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๑ นางสาว ทัศนยี์ หาญวิเศษ บรีุรัมย์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๒๙๑๒ นางสาว รุจิเรข ชัยอุปค า เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๓ นางสาว นวพร ภารสุวรรณ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๔ นางสาว ชลลดา พุ่มเกษม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๕ นาง ยุภาวดี สอนกุพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๖ นาย วิษณุทร เสียงเลิศ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๗ ว่าท่ีร้อยตรี ฐิตินนัท์ อินทาปจั สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๘ นาย สถิตย์ สงน ามา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๑๙ นาย ชญนนท์ อินโอ้ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๐ นางสาว สุพรรณี บญุกิจ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๑ นางสาว รัตนา อุปมัง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๒ นางสาว ทรงพร รักษงค์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๓ นาย นายยรรยงค์ ใจมัน่ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๔ นางสาว ลัดดา ถึงจันทึก นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๕ นางสาว กัญญา เยาะเย้ย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๖ นาย วุฒิการ รุ่งเรือง อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๗ นางสาว มิง่ขวัญ คนงึการ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๘ นางสาว ปนดัดา แก้วลี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๒๙ นาง สรัลชนา ศรีช่วย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๐ นางสาว ขวัญวลี เรืองไทย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๑ นาย วีร์ชบตุม์ สุริยาประภา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๒ นาย สมนกึ ประเทืองสุขพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๓ นางสาว จิราพร ทาคนชัย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๔ นางสาว สุธิดา สุขรี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๕ นางสาว นติยา วิรุณพันธ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๖ นาย วิชิต ค ามีภา หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๗ นาย ไพฑูรย์ นสีูหา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๘ นางสาว เบญจมาศ ไชยสินธ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๓๙ นางสาว สุวิมล ศรีสุข ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๐ นางสาว พรวิภา ขันโท ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๑ นางสาว กฤตยาพร สุพพัตกุล บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๒ นาย ปญัญา ล้านทอง สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๓ นาง บษุยา อานนท์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๔ นางสาว ทิพาภรณ์ ไชยแสน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๕ นางสาว ศุภลักษณ์ ศรีทองสุข นครปฐม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๒๙๔๖ นาง อารีรัตน์ ทองโสม นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๗ นาย ขวัญศิริชัย ชัยสีดา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๘ นางสาว กัลย์ลภสั  บวัลา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๔๙ นางสาว สุรีพร คงนอก นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๐ นางสาว นพณัฐ จ้อยทอง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๑ นาง กิตติพร กันอัศวะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๒ นางสาว มัลลิกา ทิพย์สัน บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๓ นาย สมภพ สุนา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๔ นางสาว ปาริฉัตร นลิตา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๕ นางสาว พรชนก บริสุทธิ์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๖ นาย กีรติ จันทร์ศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๗ นาง เกศินี มาวงษ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๘ นางสาว พิมพรรณ์  ศฤงคาร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๕๙ นาย วราพล ศีรษะโคตร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๐ นางสาว อินท์ธีรา เรืองวุฒิวิทย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๑ นางสาว รัชนู เกิดเทวา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๒ นางสาว นวพร ทาระหอม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๓ นางสาว นนัทรัตน์ ล าธารสวรรค์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๔ นางสาว กาญจนา วงศ์สุภา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๕ นาย สมิทธิ์ กาญจนกัณห์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๖ นางสาว ค าจันทร์ คนคม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๗ นางสาว ขรินทร์ทิพย์ เสือสะอาด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๘ นางสาว สายฝน ชัยมาตร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๖๙ นาย วรุต แก้วภกัดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๐ นาย ภพรัตน์ ศรีกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๑ นางสาว เบญจมาพร แซ่โง้ว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๒ นางสาว สารีนา ยะผา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๓ นางสาว สุดารัตน์ ไชยคงทอง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๔ นาย ปฤษฎี สายไหม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๕ นางสาว ศิริรัตน ์ ดวงแก้ว หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๖ นางสาว ศิรกาญจน์ คืดนอก สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๗ นางสาว วิชุดา จันทวารา อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๘ นาง วิภาดา มะลิทอง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๗๙ นางสาว เกศกนก ไตรย์พืชน์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๒๙๘๐ นางสาว จุฑามณี สิริเศรษฐวรรธ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๑ นาย พันธกานต์ กุลบตุร เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๒ นางสาว รพีพรรณ ฤทธิสิทธิ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๓ นางสาว ญัสมิน เมาะบลูา นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๔ นาย ธนธัส นลินนท์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๕ นาง กชพร บตุรมาตา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๖ นาย ดุสิต จงจิตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๗ นางสาว ธีรพร บตุราช ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๘ นางสาว นภสัวรรณ์ กล้าหาญ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๘๙ นางสาว สิริลักษณ์ ปราบพาล อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๐ นาย นราธิป ราชติกา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๑ นางสาว ชณัฏฎา เอิบโพธิ์กลาง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๒ นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๓ นางสาว จรีรัตน์ จ าปาแดง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๔ นาง นติยา บตุรสุข ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๕ นางสาว ณัฐธยาน์ ขวัญศรีสุทธิ์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๖ นางสาว วนดิา เพิ่มพล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๗ นางสาว ปราณี บญุประสาท บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๘ นางสาว ชาวดี อันลูกท้าว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๒๙๙๙ นาย ชัยภทัร ทองอยู่ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๐ นางสาว อัญชลี เผ่าภรีู ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๑ นาง พิมพ์น้ าผ้ึง วรรณสาม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๒ นาย เคพล นาวาพัสดุ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๓ นาง ไพลิน กันรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๔ นางสาว จิรัศยา ผิวผ่อง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๕ นางสาว นารีรัตน์ ภูเ่กษร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๖ นางสาว ศุภดิา มีบตุรดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๗ นางสาว คัทลียา นุม่เฉย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๘ นาง ชุติมา ลอยประเสริฐ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๐๐๙ นางสาว สุธารัตน์ บวัเรือง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๐ นางสาว ณัฏฐาภรณ์ ระร่ืน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๑ นาย ฉัตรพงษ์ พรมมี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๒ นางสาว สุรีวัลย์ จันทร์ใด บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๓ นางสาว สุภารัตน์ วรรธนธ์นวงศ์ เชียงใหม่ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๓๐๑๔ นางสาว ศกุนชิญ์ บญุครอบ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๕ นางสาว อรุณรัตน ์ ค ามา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๖ นาย อาทิตย์ ลายยุง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๗ นางสาว ปารวติ เชื้อยืนยงค์กุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๘ นางสาว       สุชานนัท์ พรหมขันธ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๑๙ นางสาว ภทัราวดี นามมา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๐ นาง สุภาวดี แปน้แก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๑ นางสาว กิตติมา เนือ่งมี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๒ นางสาว สุชาดา อ่อนหนองหว้า บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๓ นาย อุรุพงศ์ คงสุข นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๔ นางสาว มนธิลา โพธิวงษ์ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๕ นางสาว ภทัราภา พูนโพธิ์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๖ นาย อนมุาศ นนทวิชัย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๗ นาง กนกนาฎ  สีทาสี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๘ นางสาว พนดัดา กุลาราช กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๒๙ นางสาว นนัท์นชิา เสมา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๐ นางสาว ศิรินนัท์ เสาร์ประโคน นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๑ นาง วิลาสินี่ วรรณประเสริฐ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๒ นาย สุเมธ แก้วระดี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๓ นาย ธนภทัร เพ็งอินทร์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๔ นางสาว เทียนทิพย์ ผ้าลายทอ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๕ นางสาว ภรภทัร เพชรอ าไพ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๖ นาย ทินพงษ์ เขจรศาสตร์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๗ นางสาว ฐิติกา ริยะบตุร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๘ นางสาว วาสิฏฐี ตรรกวิทย์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๓๙ นางสาว พรพิมล หย่างสุวรรณ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๐ นาย ณัฏฐชัย เจริญไทย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๑ นาย ดุรงณ์กร ต้นภบูาล สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๒ นาย บญุญฤทธิ์ รักสนอง พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๓ นางสาว สมพิศ เอื้อเฟื้อ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๔ นางสาว รอกีเย๊าะห์ เจะฮี ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๕ นางสาว กรวิกา หว่งนาค นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๖ นางสาว ภสัลดา แจ่มจ ารัส ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๗ นาย อุทาร มาศจุฬา สกลนคร เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๓๐๔๘ นางสาว ดารุณี สังรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๔๙ นาง มาลินี สีสัน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๐ นางสาว สาวิตรี จิ๋วพุ่ม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๑ นาง สมาภรณ์ บญุหวัง อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๒ นางสาว อภริดี จินดานุ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๓ นาย อนวัช ผลบ ารุง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๔ นาย ปยิะวัฒน์ สวัสดี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๕ นาย วุฒิศักด์ิ วิจิตรเรืองฤทธิ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๖ นาย คงฤทธิ์ กาญจนี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๗ นางสาว ทัศนยีา ไสยะกิจ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๘ นาง อารีย์ หนแูก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๕๙ นางสาว ยุวดี สิงหจ์ันทร์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๐ นางสาว สุดาวดี นลิเขต อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๑ นางสาว ทัศนี จาริยะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๒ นางสาว ไพลิน วงษาเสน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๓ นางสาว ดวงกมล ดวงใจ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๔ นาย ธนวัฒน ์ เมืองซอง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๕ นาย ไพรพนา ชัยนคร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๖ นาง นศิากร โคตรบาล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๗ นาย รณชัย พงษ์พันธุ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๘ นางสาว อรัญญา กนกเพ็ชร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๖๙ นาย วัชรพล ทองแพง ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๐ นางสาว รจนกรพรรณ วิมลพันธ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๑ นางสาว ศิราธร พรมศรี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๒ นางสาว ปราณี สุขสม ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๓ นางสาว เพ็ญนภา ทิพย์สง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๔ นาย วสันต์ ทรงด้วงทุม ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๕ นาย พิศุทธิ์ แพรชัย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๖ นาง ปยินาถ เกษรบวั ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๗ นางสาว จารี ไชยหมาน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๘ นางสาว ฤทัยรัตน์ พึ่งพัก สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๗๙ นาย ประคอง สายแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๐ นางสาว วาสิฎฐี โภคทรัพย์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๑ นางสาว มัทนาวดี หทัยานนท์ สงขลา เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๓๐๘๒ นางสาว อมรรัตน์ อมรบนัดาลสุข สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๓ นางสาว ปยิาภรณ์ ใจแก้ว เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๔ นางสาว รุ่งทิวา สวัสด์ิเรือง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๕ นางสาว รังสิยา พวงจิตร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๖ นางสาว ชณัญชิดา ก าลังงาม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๗ นาย วรวลัญช์ พะยะ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๘ นางสาว ธมลพร ค าแสน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๘๙ นางสาว ภนชัย์พร บขุุนทด นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๐ นางสาว สุภาวดี ดิษสังข์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๑ นาย ยรรยง ก าบงัภยั นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๒ นาย ธุวานนัท์ ทองรัก นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๓ นาย สกล กิตติวัฒนะชัย หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๔ นาย พรชัย แสนซ่ือ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๕ นางสาว ดลยา รัตนวงศ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๖ นางสาว วิสสุตา วงษ์นาค สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๗ นางสาว นริชรา ถาเหง่า ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๘ นาย อาทิตย์ ชัยแสง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๐๙๙ นาง อาภสัรา โลจรัส อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๐ นางสาว อนนัตยา รัตนะวงษา ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๑ นางสาว อนสุรา มหาค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๒ นาย ปวรุตม์ ลอยเวหา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๓ นางสาว กาญจนา ลาดก าแพง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๔ นางสาว ปวีณวัชร์ อ่ ากลัด อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๕ นางสาว สุรีพร ภจูอมแก้ว บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๖ นางสาว สุดาภรณ์ สาระศาลิน สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๗ นางสาว สุภาพรรณ มาโชค มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๘ นางสาว นภสัวรรณ ศรีเมธาพัฒน์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๐๙ นางสาว วรรณวิภา อ าพนพงษ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๐ นางสาว กัญญภทัร แสงดาว สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๑ นาย ธีรวัฒน์ ประดาสุข สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๒ นางสาว ปวีณา หวูอง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๓ นาย สมบติั มณีนาค พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๔ นาย นเรศร์ ดีรักษา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๕ นางสาว ขวัญนภา ประกอบบญุ นครปฐม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๑๑๖ นางสาว พัชรินทร์ บญุสะอาด อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๗ นาง สุชาดา บญุมาไสว พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๘ นางสาว กนกวรรณ เดชคงแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๑๙ นางสาว อัญชรี อุดมฤทธิ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๐ นางสาว กุลธิดา มังคลากุล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๑ นางสาว ชวนพิชญ์ แสนสุข มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๒ นางสาว ศศิธร กลับกลาง ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๓ นางสาว ชลันดา กุดเปล่ง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๔ นางสาว ธิดารัตน์ ขันค า เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๕ นาย เอกสิทธิ์ คงเรือง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๖ นางสาว กีรนนัท์ ข าปล้ืมจิตร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๗ นางสาว รูกิหย๊ะ เหย็บหมัด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๘ นางสาว หนึง่ฤทัย คัชเตสี ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๒๙ นางสาว ธีรานชุ มานะศิริ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๐ นางสาว สุภารัตน์ นามกอง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๑ นางสาว สุชาดา หนองจิก กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๒ นาย พัฒนายุทธ มาจันทร์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๓ นางสาว อรฤทัย จันทรบญุแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๔ นางสาว วรรณนภา ชวนรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๕ นาง ศิรินภรณ์ หล่อพิเชียร เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๖ นางสาว พัสรีพร อรินทร์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๗ นาย ธีรวัฒน์ จันทร์ใส ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๘ นางสาว วชิราพร สุรวิชัย ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๓๙ นาย ชัยยา สกลหล้า ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๐ นางสาว เทพสุดา ดีแจ้ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๑ นางสาว ศาธนี วาดเขียน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๒ นางสาว ณัฐธิดา บาอินทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๓ นาง อัญญรัตน์ แสงภูว่งษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๔ นาย อนวุัฒน์ ชาญอาวุธ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๕ นางสาว วิชุดา ไทยประสาน บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๖ นางสาว สุรีรัตน์ พงษ์จินดา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๗ นางสาว โชติมา มีลักษณะ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๘ นางสาว สุธิรา พัดชา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๔๙ นาย ไกรวิทย์ รัตนะโสภา ศรีสะเกษ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๑๕๐ นางสาว จตุรพร ไชยสุวรรณ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๑ นางสาว เบญจภรณ์ วิริยะกิจ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๒ นาย วสันต์ จันทร์ทับทอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๓ นางสาว พัชรีพร แสงสัตย์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๔ นางสาว ธวัลภสัร์ ช่อมะลิ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๕ นางสาว วัชรี โต๊ะประดู่ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๖ นางสาว กชวรรณ สอดสุข นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๗ นาย สมพงษ์ แก้วขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๘ นาย สมคิด โนนกลาง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๕๙ นางสาว ปณุยนชุ พรมกอง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๐ นางสาว ดวงสมร เพาะแปน้ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๑ นางสาว เฉลิมขวัญ คงแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๒ นางสาว ปทัมาพร ปติวัน มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๓ นางสาว ศรัญญา โถดี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๔ นาง ปญิาภรณ์ ใจจันทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๕ นาง สจีรัตน์ สิงทะยม อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๖ นางสาว รัชนี แหละหนา่ย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๗ นางสาว สร้อยนภา ฤทธิรัตน์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๘ นางสาว พัชรี ดีหลี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๖๙ นาย สุธีกร ไชยะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๐ นาง พัฒนา ขันสุวรรณา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๑ นาย ธรรมศักด์ิ ทองเดือน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๒ นางสาว ฟิรดาวส์ มะดิเยาะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๓ นาง กฤษฎาภา ชูกะนนัท์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๔ นาย นพดล วุฒิยิ่งยง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๕ นางสาว สุภกัดี คงไข่ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๖ นางสาว ประไพพิมพ์ ต๊ะวิโล เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๗ นางสาว ฐะนยีา สวัสด์ิวงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๘ นางสาว สรินทร์พร เล็กประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๗๙ นางสาว นภสัญาณ์ คอนชัย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๐ นาย อมรพงศ์ ทรัพย์เกษร์วงษ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๑ นางสาว ณัฎฐณิชา ศศิภานนท์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๒ นางสาว นางสาวชนดัดา ดงพะจิต กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๓ นาย จตุพร ฉายกะพันธ์ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๓๑๘๔ นางสาว ปฏญิญา วัฒนประพันธ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๕ นาย ณกฤช ไชยพารา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๖ นาย ถนดั แก้วแฉล้ม สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๗ นางสาว วชิราภรณ์ สลีสองสม เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๘ นาย ฐกฤต กันประเสริฐ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๘๙ นางสาว ปิน่มณี บญุยิ่ง หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๐ นางสาว รจนา ตาสุยะ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๑ นางสาว จรูญลักษณ์ ไชยฮะนจิ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๒ นางสาว สุนติยา เคล้าเครือ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๓ นาง วิลาสินยี์ สีดามาตย์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๔ นางสาว ศิริพร สร้อยเพชร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๕ นาง เพ็ญนภา สิมสวัสด์ิ สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๖ นาย สุทธิมิตร จันทร์ศักด์ิ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๗ นางสาว เกษรินทร์ ศิริวัง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๘ นางสาว รัตติยา มากพยับ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๑๙๙ นางสาว วิภาวรรณ ช่วยสงค์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๐ นาย ฉัตรชัย แก้วหลวง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๑ นางสาว สุดารัตน์ พลวัน นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๒ นาย มะพารีด ดอเลาะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๓ นางสาว สุภาพร ฤทธิ์หมุน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๔ นางสาว นวสิริ ก าไลแก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๕ นางสาว วิภาพร จ้อยสีเกตุ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๖ นาย กฤษณะ เจิมศิริ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๗ นางสาว พรนภา ศิลาชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๘ นาย ดนชัยันต์ กระต่ายทอง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๐๙ นางสาว อุไรรัตน์ เกื้อกูล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๐ นางสาว ธิดารัตน์ ศรีก่ า ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๑ นาย สุริยันต์ กลาหงษ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๒ นางสาว ปราวิณี หมอกมุงเมือง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๓ นางสาว จุฑาทิพย์ อุทธตรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๔ นาย ธนรักษ์ นาเวช พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๕ นางสาว สุทธิพร สายยศ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๖ นางสาว จินตนา เสือมาก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๗ นาย พิเชฐ อ่ าบางกระทุ่ม พิจิตร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๒๑๘ นางสาว อิสราภรณ์ ชดช้อย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๑๙ นางสาว ฝนทิพย์ ไตรระเบยีบ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๐ นาย เกียรติคุณ คุรุกิจก าจร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๑ นางสาว อาทิตยา วังคะออม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๒ นางสาว อรุณวดี ทองหาร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๓ นางสาว พนารัตน์ บญุยะคงรัตน์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๔ นางสาว กรกมล เค้าค า ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๕ นางสาว ทิพวรรณ อุทัยเต อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๖ นางสาว ภคบงกช ปอ้งพาล อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๗ นางสาว สุพิชฌาย์ สุระโพธา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๘ นาย สุทิน บพุผา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๒๙ นางสาว ศรัญญา เติมสินสวัสด์ิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๐ นาย โกสินทร์ โชติพินจิ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๑ นางสาว อรอนงค์ ศรีนวล ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๒ นาย ครรชิต ละอองทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๓ นาง ฤทัยรัตน์ กระจ่างยุทธ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๔ นางสาว ซากีเราะ ดอเลาะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๕ นางสาว ณัฎฐ่ินี ปิน่แก้ว ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๖ นางสาว วิยะลักษณ์ ปอ้มสาหร่าย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๗ นางสาว ทิพวัลย์ หลานวงษ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๘ นางสาว วรรทนา หาญชาตะ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๓๙ นางสาว วิณิตกุล แก้วกัณหา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๐ นางสาว จุฬาลักษณ์ เลยยุทธ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๑ นาย สิทธิชัย สุนทรังษี ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๒ นางสาว ปวีณา หมีชูด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๓ นาง นนัธิดา นอ้ยสุข ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๔ นาย ศิริชัย ศรีสวัสด์ิ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๕ นางสาว ปานฤดี อ่ าแก้ว เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๖ นางสาว กฤตินี มูลแก้ว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๗ นาง ศิริพร ชมภจูักร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๘ นางสาว เบญจมาศ บตุรแสง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๔๙ นางสาว ไพลิน ชับขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๐ นางสาว กฤติยา อุดอ้าย นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๑ นางสาว จุฬาลักษณ์ มีมาก พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๓๒๕๒ นางสาว ขนษิฐา ปติะบรูณ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๓ นางสาว วราภรณ์ เชื้อหงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๔ นางสาว นรีูยะ ปาแซ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๕ นาง พรรษชล แสวงผล ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๖ นางสาว วารุณี จันดาหอม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๗ นางสาว ณิชานนัท์ เหลาสิงห์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๘ นาย เอกลักษณ์ เถาว์ชาลี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๕๙ นาย ปญัญาพล พิมดี ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๐ นางสาว ภคมน อนนัตมาศ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๑ นางสาว กัญญารัตน์ แก่นแก้ว สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๒ นางสาว วิไล เพ็ญโคกกรวด นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๓ นางสาว จิราภรณ์ หนัประดิษฐ์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๔ นางสาว กรรณิการ์ สุทธิกุล ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๕ นางสาว เบญจมาศ ปลูกค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๖ นาย โสภณ ผุดผ่อง ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๗ นางสาว สุภาวะดี จันทร์สิงห ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๘ นางสาว กมลพร อ่อนค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๖๙ นาง ปราณี แก้วพวง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๐ นางสาว สุดารัตน์ บวัชุมสุข ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๑ นาย ณัฐกร ทองปัน้ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๒ นางสาว วงเดือน แสนซ่ือ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๓ นางสาว สุภาทิพย์ จ าลองชาติ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๔ นางสาว วิภารัตน์ มะสูงเนนิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๕ นางสาว วะนดิา เปรมทา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๖ นาย รุ่งมงคล ดาศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๗ นางสาว สุชาดา จงจงประเสริฐ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๘ นาย เอกวัฒน์ ลือสมุทร อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๒๗๙ นางสาว ไพลิน ดิษยเกษม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๐ นางสาว ยูวารี สามอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๑ นางสาว สุจิตตา เรือนค า ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๒ นาย ปรัชญา สุวรรณบลูย์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๓ นางสาว ศิริพร ดุมแก้ว ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๔ นาย สันตชัย ประเสริฐศักด์ิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๕ นางสาว ปาหนนั คุณพระมา ขอนแก่น เขต ๕
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๕๕๑๐๐๒๓๒๘๖ นาย เพิ่มวิทย์ ริยาพันธ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๗ นางสาว วริษา พูลศิลป์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๘ นางสาว เชษฐ์สุดา เลนะนนัท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๒๘๙ นางสาว เขมนติา จัตุภทัรกุล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๐ นาย เชาวนน์คร มูลสุวรรณ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๑ นางสาว รัตนาภรณ์ ยอดประเสริฐ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๒ ว่าท่ีร้อยตรี อรุณสวัสด์ิ ชิ้นเพชร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๓ นางสาว อรทัย ศรีมงคล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๔ นางสาว พัชราภรณ์ ล้ิมสันติธรรม ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๕ นางสาว ธัญวรัตม์  ผิวเหลือง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๖ นางสาว ณรจ อุ่นเมือง ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๗ นาย เทอดเกียรติ สมแค้ว อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๘ นางสาว วรรณรัตน์ วิลานนัท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๒๙๙ นาย ประพันธ์ศักด์ิ วรรณทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๐ นาย ประเสริฐ ไข่แก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๑ นาง ศรุตา  อินทมี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๒ นางสาว อธิฐาน จันชะนะ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๓ นางสาว นภา กุดแถลง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๔ นางสาว พนดัดา แก้ววงศ์หาญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๕ นาย จักรพงษ์ วิพรรณะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๖ นาย วุฒิคม บญุก่อน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๗ นาย สินสุริโย ปิน่เมือง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๘ นางสาว เสาวณีย์ ทองสม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๐๙ นางสาว วาสนา แก่นภกัดี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๐ นาย ณัฐพงษ์ แจ่มทุ่ง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๑ นาย ไปยวิตร ยะตา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๒ นางสาว สุภาวดี ประกอบทรัพย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๓ นางสาว กิ่งดาว วรรณปะเก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๔ นาย พเยาว์ บวัแก้ว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๕ นางสาว มาริสา ณัฎฐ์ธนานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๖ นางสาว ส าเนยีง แก้วพวง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๗ นางสาว ศิริกมล วุฒิอินทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๘ นางสาว พิมลพร ทองด้วง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๑๙ นางสาว กษมา ฟุ้งมงคลเสถียร ยโสธร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๓๒๐ นางสาว ศิรินาถ ดวงแก้ว อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๑ นางสาว เมธนดีล ไชยดา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๒ นางสาว เฉลิมขวัญ ดวงสุภา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๓ นางสาว กมลนารถ ชัยชนะ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๔ นางสาว เบญจวรรณ แสงศรี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๕ นางสาว ธัชกร สีมาพานชิ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๖ นาย เกรียงไกร เพียรสร้างสรร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๗ นาย อามิง สือแม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๘ นางสาว ผาณิต สมรรคไทย อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๓๒๙ นางสาว นฤมล สมัตถะ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๐ นาย ประสิทธิ์ แพะขุนทด นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๑ นางสาว นา่ริน คงโพธิ์นอ้ย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๒ นาง ยุพาพร เจือจันทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๓ นางสาว พนตินาฏ อาสนสุวรรณ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๔ นางสาว วาสิตา กิติจันทโรภาส กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๕ นางสาว จุฑามาศ นาคทองคง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๖ นาง เสาวนยี์ ทองมา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๗ ว่าท่ี ร.ต. พงษ์นธิิ บญุศรี นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๘ นางสาว ปยิะดา ตรีสุคนธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๓๙ นางสาว ปพิชญา จุลอ่อน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๐ นาง ทิพวรรณ หลักกลาง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๑ นางสาว ชาลีวรรณ ชาลี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๒ นางสาว กนษิฐา ค ายืน เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๓ นางสาว รีซา มะมูแร ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๔ นางสาว อรทัย คงจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๕ นางสาว ภทัราภรณ์ อัฒจักร ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๖ นางสาว สุมาลี ทรงสังข์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๗ นาง ทัศมาพร โพธิ์ศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๘ นางสาว ชลิสรา กุนมล เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๔๙ นางสาว วิรัญญา ร าเพย นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๐ นางสาว สุนสิา เพ้ยจันทึก สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๑ นางสาว ปยินชุ นามแสน ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๒ นางสาว จิรัชญา สุสาสน์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๓ นางสาว สุประวีณ์ แก้วก๋องมา เชียงใหม่ เขต ๖
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๕๕๑๐๐๒๓๓๕๔ นางสาว กัลมสรณ์ วงศ์พิสมล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๕ นางสาว ชานดัดา ศรีค ามา นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๖ นางสาว วิภาพร กันพิพิธ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๗ นางสาว จารุดา นติิสุข ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๘ นางสาว ทิพากร หมัน่ดี อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๓๕๙ นางสาว อภญิญา โคผดุง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๐ นางสาว เดือนเต็ม รสดี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๑ นาย อืทธิพล จันทรเสถียร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๒ นางสาว หวานใจ ผลบญุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๓ นางสาว พิมพ์ชญา โมไนยาพัฒน์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๔ นาง ปภาดา สิงหส์ถิตย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๕ นางสาว ภทัรพร กาสะ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๖ นาย อลี ไฮเดอร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๗ นาย ภาณุวัฒน์ ปะลุวันรัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๘ นางสาว สุวรรณี ทนงส าโรง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๖๙ นางสาว วัชราภรณ์ พรมหนู สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๐ นางสาว ธันยพัต สิงเพชร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๑ นางสาว ปณัฑิตา หอมอุทัย สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๒ นางสาว นภิาพร ทิพโชติ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๓ นาย ธนพล นรเศรษฐพันธุ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๔ นางสาว สุภาวิณี แก้วบวัดี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๕ นางสาว นชุนารถ พันธ์แก่น ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๖ นางสาว มินตรา วรินทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๗ นางสาว ปพิชญา ศรีรัตนา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๘ นางสาว แกมแก้ว แซ่อึ้ง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๗๙ นาย ด ารงค์ ใยย้อย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๐ นางสาว เพ็ญประภา โสมสุข อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๑ นางสาว ณัฐธยาน์ เผ่าภธูร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๒ นางสาว ปลินดา อนลิบล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๓ นาย ธณัติ อรุณศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๔ นาย ณัฐพงษ์ หมืน่สอน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๕ นางสาว จีราพรรณ แก้วปญัญาเพ็ญ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๖ นางสาว กฤษณา ปดัตาสงคราม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๗ นาย นพกฤษฏิ์ บญุรอด ราชบรีุ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๓๘๘ นางสาว ศุทธินี มินทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๘๙ นางสาว ธนฎัฐา วงษา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๐ นาง ปนดัดา โล่หสุ์วรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๑ นางสาว ดุจเดือน เชื้อเทศ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๒ นางสาว ปราณี ตะเคียนเกล้ียง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๓ นางสาว อารีนี นฮิะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๔ นางสาว จริยาพร โตกุล เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๕ นาง พิมลมาศ รอดแก้ว พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๖ นางสาว วันนมิิตร จันทร์จะนะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๗ นางสาว ธันยนนัท์ ชาญตะบะ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๘ นางสาว อรชุดา พาระแพง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๓๙๙ นาง ธิดารัตน์ อินต๊ะชุม ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๐ นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์ส่อง อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๑ นางสาว วิไลวรรรณ คูณเมือง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๒ นาย วันชาติ เพ็ชร์ศรี บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๓ นางสาว ศรุตตา แสงรัศมี อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๔ นางสาว ชมพูนชุ อ าภาราม พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๕ นาย อภชิัย แก้วทองค า สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๖ นางสาว ณัฏฐิญากร ค าไมล์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๗ นางสาว กนกกาญจน์ จันทร์หอม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๘ นางสาว มูนเีราะฮ์ นฤชิต นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๐๙ นาย กฤษณะ กล่ินดี พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๐ นางสาว วินนตา รัตนสุชล นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๑ นางสาว ณัฐฑาพร สุขจิตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๒ นางสาว ยุพิน ภบิาลวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๓ นางสาว กรณษา อุ่นคง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๔ นางสาว จุฑามาศ ค าเอี่ยม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๕ นาย สมชัย ยาศรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๖ นางสาว สุพรทิพย์ สุขบรูณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๗ นางสาว นนัทิยา ไหมทอง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๘ นางสาว ปยิวรรณ จันทกรี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๑๙ นางสาว ชมภู ทองเดือน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๐ นางสาว สุดารัตน์ กสิว ฒน์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๑ นางสาว สุรัสวดี เอกธนานนท์ นราธิวาส เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๓๔๒๒ นาย นายศักด์ิดา    กาละดิเรก สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๓ นางสาว อมรรัตน์ พุมมา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๔ นาย ปภาวิน อินต๊ิบ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๕ นางสาว มณีรัตน์ บตุรษา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๖ นางสาว อัสมะ สาหม๊ะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๗ นางสาว ศิริพร สว่างศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๘ นางสาว นรีูซัน อาแว นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๒๙ นางสาว วันเพ็ญ เกื้อบญุ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๐ นางสาว กมลรัตน์ แย้มยิ้ม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๑ นางสาว วรรณพร ณ  สงขลา สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๒ นางสาว อัสมา รอดกุบ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๓ นางสาว จีรนนัท์ แว่นใหญ่ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๔ นาย กล้าหาญ กล้าศึก นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๕ นางสาว อุปริม อาพัทธนานนท์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๖ นาย เศรษฐา วงศ์หงษา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๗ นางสาว วุฒิมาศ นาพรม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๘ นางสาว รอสือนะห์ สามอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๓๙ นาย ณัฏฐเอก เลาหสลิลโรจน์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๐ นางสาว กิ่งดาว มะเริงสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๑ นางสาว ฮาบบีะ ปาแนจะกะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๒ นาง สุกัญญา กั่นกลด สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๓ นางสาว ฐิตาภา ขวัญทอง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๔ นางสาว ชณัฐา พงษ์พิทักษ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๕ นางสาว อัจฉรา ประดับพรม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๖ นาย ยศวริศ กุละจันทร์เพ็ง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๗ นางสาว ชมภนูชุ แนนดี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๘ นาย ณรงวิทย์ ล้วนวิเศษ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๔๙ นางสาว สุมิตราวดี พุทธก าเหนดิ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๐ นางสาว บษุบงค์   บดุดาชัย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๑ นางสาว ศิริพร อิ่มเต็ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๒ นางสาว รัญชนา พันธุ์ชัชวาล เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๓ นางสาว ดวงกมล ผาเจริญ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๔ นางสาว ศิราภรณ์ ค าคอน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๕ นางสาว อัจฉรา ปิน่ตบแต่ง เชียงใหม่ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๓๔๕๖ นางสาว กนกกาญจน์ ฝ่ังสระ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๗ นางสาว พนดิา พันธุ์วุฒิ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๘ นาย ตรีรัตน์ สังข์ยก ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๕๙ นาง ปนดัดา เสาเกลียว สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๐ นางสาว เบญญาภา เดิมบรีุ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๑ นาย มะดงยา ดอเลาะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๒ นางสาว กัลญา นนัทสาร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๓ นางสาว วารุณี ภริูวัฒนกุล นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๔ นางสาว ชลธิชา เหมพยัคฆภมูิ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๕ นางสาว กัลยา พวงทอง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๖ นางสาว จิราวรรณ เส็งข า ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๗ นาย วชิร เข็มพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๘ นางสาว ยุวดี เทพพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๔๖๙ นางสาว อังคณา ธนทวี ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๐ นาย สุวรรณชาติ ภมูิคอนสาร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๑ นางสาว อริตา ชัยสุพัฒน์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๒ นางสาว อนงค์ พลเคน ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๓ นาย อูไบดี สาและ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๔ นางสาว นริมล ไชยชนะ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๕ นางสาว พิศมัย อุดม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๖ นางสาว กมลพร ยอดพยุง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๗ นางสาว ปริตตา พุ่มดนตรี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๘ นาง อัจฉรานนัท์ วิโรจนม์ุณี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๔๗๙ นางสาว รอหบิะห์ วานิ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๐ นางสาว นชุจรีย์ มูณีวรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๑ นาง สุดารัตน์ บญุจิตรเกษม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๒ นาย ปยิะ กรรณิกา นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๓ นางสาว พรนภา คมกล้า อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๔ นางสาว จิราภรณ์ ชูโชติ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๕ นางสาว วาสนา สะหม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๖ นางสาว ภทัรพร บญุมาไชย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๗ นางสาว ศรีรัตน์ ประทุมโพธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๘ นางสาว อานดิดา สังขดุษฎี กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๘๙ นางสาว ภรณี ช่วยขุน นครศรีธรรมราช เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๓๔๙๐ นางสาว ณัฐจารวี นนัท์เศรษฐโชติ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๑ นางสาว จริญาพร ชัยวงค์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๒ นางสาว จ านงค์จิตร ประเสริฐสุข มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๓ นางสาว วรรณา ขวัญแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๔ นางสาว ปทัธิมา เดือนจ ารูญ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๕ นาย บริวัฒน์ เกตุศรีบริุนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๖ นางสาว การะเกด จันสะบาน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๗ นางสาว โสมศิริ ชูแสง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๘ นาย เบญ็วิลดาน ศรีอัญมณี ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๔๙๙ นางสาว วรุณรักษ์ สีดี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๐ นางสาว นฤมล ทะนนัชัย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๑ นาง นรีรัตน์ นาคสง่า ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๒ นาย ณัฐนนท์ เสาร์จันทร์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๓ นางสาว ชนดิา ขุราศรี สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๔ นางสาว ธนยพร เจริญสังข์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๕ นางสาว พรินพร ทองจัตุ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๖ ว่าท่ีร้อยโท ประกฤตศิลป์ บญุศรี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๗ นางสาว มยุรี ต้ังจิตร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๘ นางสาว พรรณธิพา มารศรี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๐๙ นาย สาคร เครือชัย ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๐ นางสาว เจะแอเสาะ เจะอาลี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๑ นางสาว สุพรรษา พงศาวสีกุล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๒ นางสาว กนษิฐา คิดชอบ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๓ นางสาว จิราวรรณ ขุนหลัด นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๔ นางสาว พัชญา ช่วยพานชิย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๕ นางสาว กัญญนนัทน์ กอวชิรพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๖ นางสาว กนกวรรณ หา่นด า ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๗ นางสาว อรัญญา อาบสุวรรณ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๘ นางสาว อรอุมา แลวริด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๑๙ นาย วินยั แก้วอรสาร บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๐ นางสาว วรฉัตร วงษ์ละคร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๑ นางสาว ศรัญญา วงค์โสภา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๒ นางสาว สุนดิา มาระแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๓ นางสาว พัชรียาภรณ์ กงจักร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๕๒๔ นางสาว ซูรีนา บอืราเฮง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๕ นางสาว กฤษณา อาจนอ้ย ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๖ นางสาว อุษมาภรณ์ หว่งต่าย เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๗ นางสาว กานตรัตน์ พละศักด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๘ นางสาว นดิา แผ้วครบรีุ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๒๙ นางสาว เกศกานดา อุดมสินค้า กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๐ นางสาว ยุวดี จ านงค์พันธ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๑ นางสาว อรวรรณ เทียนธวัชกุล นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๒ นางสาว ศิริพร แก้วนาง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๓ นางสาว จุฬาวรรณ วิชานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๔ นาย วันเฉลิม  ศรีสูข นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๕ นางสาว จิราพร ฮามวงศ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๖ นางสาว นยันป์พร วงษ์ชา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๗ นาย เอกรัตน์ หอมละเอียด สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๘ นาย น าพล น าพละอภเิดชสกุล นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๕๓๙ นาง สุภาวดี วิชาไชย มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๐ นางสาว ผการัตน์ สงแทน พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๑ นาย พิชัย เหล่าราช กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๒ นาย วีรพงษ์ ค าด้วง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๓ นางสาว บญุญากร อ่อนคง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๔ นาย อาทิตย์ ทองสุพรรณ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๕ นางสาว ญาดา สุขนรัินทร์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๖ นางสาว วาสนา สวัสด์ิรักษา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๗ นางสาว ณัฏฐณิสา สุวรรณวงศ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๘ นางสาว สุพจนา  คุ้มวงษ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๔๙ นางสาว ภริทตา ทองกันยา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๐ นางสาว นชุนารถ เจริญดี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๑ นางสาว ยาลีฮา ยูโซ๊ะ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๒ นางสาว รอยฮา อับดุลลาเต๊ะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๓ นางสาว นริชา แสงทิตย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๔ นางสาว ปยิธิดา เขียวอ่อน ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๕ นางสาว อัจราภรณ์ หมะหวีเอ็น สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๖ นาย ธเนศร์ สาพิมาน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๗ นางสาว วิภาวดี กาศสกุล เพชรบรูณ์ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๓๕๕๘ นางสาว สาวิตรี โคตรวงศ์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๕๙ นางสาว อณัฐชานนัท์ สุวรรณศรี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๐ นาย นภา มาตย์วิเศษ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๑ นางสาว ปริศนา มูลสาร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๒ นางสาว มยุเรศ เกษเพ็ชร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๓ นางสาว นรีรัตน์ ยาเถิน ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๔ นาย มาโนชญ์ เจริญสุข     เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๕ นางสาว วิภาวดี ทวนกิ่ง นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๖ นาย ธีระศักด์ิ เชื้อกุลา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๗ นาย ธนดล ธรรมประโชติ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๘ นางสาว ณัทรัฏฐ์ ฉุงนอ้ย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๖๙ นางสาว มนทิรา ส าเภาอินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๐ นาย ศรุติ เหล่าหาโคตร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๑ นางสาว นฤมล ไกรทอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๒ นางสาว จีรานนัท์ จันทร์วิเศษ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๓ นางสาว ผกาพันธุ์ มาจุม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๔ นาง ปยิฉัตร ภมูาลัย ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๕ นาย อานนท์ รักพรหม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๖ นางสาว วราภรณ์ ถิ่นถาน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๗ นางสาว สุณิษา คงส่วน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๘ นางสาว ชนนัธร ประสุทธิ์ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๗๙ นางสาว ละมัย นนท์เอนก นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๐ นางสาว อุษา ทะมา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๑ นาย ณัฐวุฒิ สิงหจ์ันทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๒ นางสาว เขมิกา  กรอบสูงเนนิ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๓ นางสาว ศรุชิตา โพธิ์อุดม ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๔ นางสาว สิริจรรยา ด าดิน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๕ นางสาว วีรยา โยธาฤทธิ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๖ นาย ฐิติพงษ์ บวัปอ้ม หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๗ นาย พจนสิทธิ์ หรัิญโรจน์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๘ นางสาว ศิริรัตน์ ผาสุวรรณ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๕๘๙ นางสาว วลีรัตน ์ ทองสุวรรณ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๐ นางสาว นารี กวดสละ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๑ นาย วัฒนา จันทอุตสาห์ มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๕๙๒ นางสาว พัฒนาวดี ศรีเมือง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๓ นางสาว ปดิวรดา เสนาใจ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๔ นาย ภาวัต บญุจิตรเกษม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๕ นางสาว รินรดา เทียนทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๖ นาย กิตติศักด์ิ พวงสันเทียะ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๗ นางสาว ทิพวรรณ จันทร์อุดม สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๘ นางสาว นพคุณ หอมกิจ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๕๙๙ นางสาว เกษรา ปญัญาจิตร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๐ นางสาว พักตร์วิภา ไชยแก้วเมร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๑ นางสาว ธารินี ชาติไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๒ นาย ส.ศิริชัย นาคอุดม สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๓ นางสาว จามลี มีใหม่ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๔ นางสาว บวัสัย พูนสวัสด์ิ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๕ นาย วรพันธ์ สีด า ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๖ นาย อนนัทวัช เปยีสกุล นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๗ นางสาว ลาภกิา โยธาภกัดี ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๘ นางสาว ชุตาภา สืบอาสา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๐๙ นางสาว ดาราวดี ข่ายทอง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๐ นางสาว เพลินตา สังเขป อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๑ นางสาว สุรีย์วรรณ ปญัญาเหล็ก ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๒ นางสาว อรวรรณ โทท า ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๓ นางสาว กุลจิรา รักษ์วงศ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๔ นาย นธี วะโลหะ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๕ นาง ขวัญตา ขวัญแดง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๖ นาง เนตรนภา อินทุฤทธิ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๗ นางสาว ชลกนก ปญัญาวัน สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๘ นางสาว อธิกร ขันทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๑๙ นางสาว ศิริวรรณ แก้วสุววรรณ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๐ นางสาว กิ่งกมล นาหรัิญ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๑ นาย กฤษดา ข าทับทิม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๒ นางสาว ฏญิญารัตน์ วงศ์ค าจันทร์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๓ นางสาว เปรมยุดา ทวนยิ้ว สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๔ นาง วิจิตรา บ ารุงวงค์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๕ นางสาว อัจฉรา ยอดสายออ นครราชสีมา เขต ๕
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๕๕๑๐๐๒๓๖๒๖ นางสาว จิตรา ต้ังจิตบ ารุง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๗ นางสาว สุพัตรา แซ่จาง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๘ นางสาว สุติมา กดทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๒๙ นางสาว ธนภร จิตรหาญ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๐ นาย อุเทน เชิดชู นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๑ นางสาว ทิพาวดี อีสา นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๒ นางสาว จุฑาทิพย์ บญุทัน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๓ นางสาว รัชนี ศรีทับทิม นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๔ นางสาว จิราพร แซ่ภู่ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๕ นางสาว กมลรัตน์ พรหมเสนา ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๖ นางสาว สีลาภรณ์ เทียนบตุร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๗ นาย สุลักษณ์ ผลบญุ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๘ นางสาว เบญจมาศ ขุราศรี กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๓๙ นาย วิโรจน์ เพิ่มพรม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๐ นางสาว นติิยาภรณ์ ศรีจันทึก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๑ นางสาว กนกวรรณ ใจตา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๒ นาย นวิัฒน์ แก้วเกิด ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๓ นางสาว ชาลิสา สารสิทธิ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๔ นางสาว จุติรัตน์ จงใจ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๕ นาย อนนัต์ โหนา นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๖ นาย ด ารงค์รักษ์ มีศรีแก้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๗ นางสาว ภทัรัญญา อัตถาพร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๘ นางสาว พักตร์ผ่อง สมบญุญฤทธิ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๔๙ นาย เอกพัฒน์ พุ่มทอง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๐ นางสาว วิภาวรรณ ถอยกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๑ นาง นภารัตน์ ค าทอง สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๒ นางสาว เบญจมาศ ไชยภาพ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๓ นาย พงษ์เทพ พงษ์ไพร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๔ นางสาว ชยานนัต์ ดวงงาม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๕ นางสาว ประครอง ค าดวง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๖ นางสาว วิจิตรา วงษ์ยะลา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๗ นาง สุภารัตน์ ทองช่วย พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๘ นางสาว พรปวีณ์ แสงอรุณ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๕๙ นางสาว ปทัมาภรณ์ นลิพันธุ์ ลพบรีุ เขต ๒



- ๖๙๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๐ นางสาว อรพรรณ สนธิศรี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๑ นาย ปฐวี ส่งเสริม อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๒ นาง รสจริน ต้ังศิริไพบลูย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๓ นาง ธัญญรัตน์ อิ่มศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๔ นางสาว ปรียา มีเมือง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๕ นาย ยุธทนา ศรีสงคราม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๖ นาย บญุฤทธิ์ ศรีทัน นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๗ นางสาว ลัสนรรห์ คลังข้อง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๘ นาย ภทัรวิทย์ ค าวันสา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๖๙ นางสาว นรินทร โพธิ์สีดี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๐ นางสาว กรุงศรี พ่วงสมบติั ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๑ นาย ศุภกฤษ มะลิจันทร์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๒ นางสาว จิราภรณ์ อ่อนสองชั้น นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๓ นางสาว สุธาสินี หงษ์ทอง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๔ นางสาว อลิสา รูปศรี ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๕ นางสาว สิริพร นครแสน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๖ นางสาว ซูไรนี หะยีหามะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๗ นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีวรรณะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๘ นาย ศิวศิษฎ์ เลิศศรี สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๗๙ นางสาว สุภาณี เขียวทอง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๐ นางสาว จิดาภา พิบาลวงศ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๑ นางสาว พิมพ์ทิพย์ ปานสง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๒ นาย นรัินดร์ จันทร์พรม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๓ นางสาว พิชญ์ญาภคั แก้วเกตุ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๔ นางสาว เกวรินทร์ ท าวงศรี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๕ นางสาว กรรณิกา แสงทินกร กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๖ นาย ณรงเดชค์ สาพิมาน มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๗ นาย จรัสพร เลือนเฉื้อง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๘ นาย วรชัย มาบวบ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๘๙ นาย นวิัติ วัฒนธรรม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๐ นางสาว อัญชนาภา ศรีวิเชียร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๑ นางสาว นยันป์พร ชัยยอดนอ้ย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๒ นางสาว จุฑารัตน์ สีมูลมาตย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๓ นาย สมชาย คิดท า นครราชสีมา เขต ๖



- ๖๙๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๔ นางสาว รานี สุภา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๕ นางสาว หทัยชนก พรหมบตุร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๖ นางสาว สุกันยา ดอกไม้ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๗ นางสาว สตรีวิช เสโส ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๘ นางสาว อาภรณ์ สิงหาบตุร อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๖๙๙ นางสาว หยาดพิรุณ นุม่นิม่ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๐ นางสาว กนกวรรณ ยุบไธสง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๑ นางสาว พัชรี เต๋จ๊ะนงั เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๒ นางสาว ลลนา หงษ์โต กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๓ นางสาว จิราพร นมูหนัต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๔ นางสาว ขวัญพิชชา ยกทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๕ นาง สุพิน ศิริยานนท์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๖ นางสาว ณิชาภา มาตย์ค า ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๗ นางสาว ซาฟีซัณย์ เพ็งเปาะละ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๘ นาง ฐปนี บญุสิทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๐๙ นาย อรุณมิน ชิณวงค์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๐ นางสาว วิไลพร ชุมเศียร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๑ นาย วุฒิไกร สร้อยสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๒ นางสาว อุดมพร รุกขชาติ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๓ นางสาว ธนติชา บญุเปล่ง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๔ นางสาว พันธุ์ทิพา วราโพธิ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๕ นางสาว เทพรัตน์ พิณเนยีม ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๖ นางสาว เสาวลักษณ์ ปริบญุณะ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๗ นางสาว ธารินี สังข์แก้ว เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๘ นางสาว ศศิกาญจน์ ยกย่อง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๑๙ นางสาว ฐิติรัตน์ ยศอินทร์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๐ นาย อภชิาติ จันปลิว สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๑ นางสาว มาริสา วัชรวารี นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๒ นาย ปรัชญากร อินทร์วัน ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๓ นางสาว สุวรรณี สิงหท์อง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๔ นาง ปาณิสรา เพียรเกิด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๕ นางสาว ปาริชาติ ศิริวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๖ นางสาว อีหด๊ะ สือแม นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๗ นาย ปภนิวิช คชาธาร ขอนแก่น เขต ๕



- ๖๙๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๘ นางสาว สุภาพร เรืองผา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๒๙ นางสาว รอมีฮะ ตะแม็ง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๐ นางสาว สาบารียาห์ โตะแวฮายี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๑ นางสาว อุษณีย์ วิจารี ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๒ นางสาว อรอุมา มุงเมือง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๓ นางสาว พัชรีภรณ์ ใบแสง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๔ นางสาว นภิาวรรณ ศรีขวาพา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๕ นางสาว รจนา เกรียงดา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๖ นาง กาญจนา กึกก้อง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๗ นางสาว จารุภทัร บญุส่ง สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๘ นางสาว สุวพิชญ์ พิมพ์รส กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๓๙ นางสาว จิรารัตน์ ค ามะณีจันทร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๐ นาย กิตติพงษ์ คชศักด์ิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๑ นาย พงษกรณ์ ช านาญ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๒ นางสาว สุนสิา แก้วอ่อน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๓ นางสาว ศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๔ นางสาว อรวรรณ ทองราช ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๕ นางสาว พัทธนนัท์ ช่วยพานชิย์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๖ นางสาว นารีมาลย์ อีแต ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๗ นางสาว วีระพร สอนเสริม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๘ นางสาว ปวีณา ด้วงแหวะ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๗๔๙ นางสาว นภิาพร เงินวงษ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๐ นางสาว ธัญชนก ไชยปะ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๑ นางสาว เจนจีรา ปลอดภยั นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๒ นางสาว สมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์ ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๓ นางสาว ศุภลักษณ์ พลนรัุกษ์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๔ นาย เพชรรุ่ง ค าพลึก ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๕ นางสาว ศศิรา สาริกานนท์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๖ นางสาว นรีูซัน บดิีง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๗ นางสาว อรอุมา ทิพรัตน์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๘ นางสาว บษุบง สารีกุล อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๕๙ นาง จุรีพร ภาวะสุทธิพงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๐ นางสาว ชุติมา ขัตติสะ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๑ นาย อาทิ สุขอ่วม ตาก เขต ๒



- ๗๐๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๒ นาย มนสั เส่ียมแหลม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๓ นางสาว ดุษฎี ศรีสุนนท์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๔ นางสาว มลฤดี เกษหงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๕ นางสาว อารีรัตน์ ปาณียะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๖ นาย ทิวากร ศรีตะวัน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๗ นาย พิรชัช ก าจร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๘ นางสาว ธันทิวา ชุมแวงวาปี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๗๖๙ นางสาว วนดิา แสงมณี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๐ นางสาว ณัฐชานนัท์ รักมิตรธนดีกุล ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๑ นางสาว เกศสุดา ชิ้นเพชร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๒ นางสาว สุรีรัตน์ ทองออน อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๓ นาย ธีระพงษ์ เสาวภา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๔ นาง ธันยนนัท์ ชื่นนติุมงคล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๕ นางสาว วราลักษณ์ เกตุไพบลูย์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๖ นางสาว ลัดดาวัลย์ สายวงค์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๗ นาง นชุนาฏ ธรรมทิ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๘ นาย จตุรงค์ ภกัดีใหม่ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๗๗๙ นาย วิชัย พิมพ์อูป นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๐ นางสาว ศิรยา นชุเทียน พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๑ นาย สมพงษ์ สีอัคฮาต มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๒ นางสาว ศรุตา ชูขาว ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๓ นางสาว ธันยพร ก๋องวงค์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๔ นางสาว จันจิรา ดาวไสว จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๕ นางสาว กนกนารา จะมีพันธ์ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๖ นางสาว ณิชาดา ธรรมวิฐาน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๗ นางสาว ฐิติรัตน์ ธรรมสิทธิ์ชัย พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๘ นางสาว เฉลิมขวัญ ศรีษะนาราช มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๘๙ นาย ยากี หะยีสามะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๐ นางสาว จิราลักษณ์ ใจทัด นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๑ นาย เอกรินทร์ ฉัตรสุวรรณ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๒ นาย ธนพล เมรสนดั บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๓ นางสาว จุรีพร ทองมาก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๔ นางสาว ณัฐพร เอี่ยมหรุ่น กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๕ นางสาว อุมาภร ศาลา นครศรีธรรมราช เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๗๙๖ นาย ชยุตพงศ์ วงศ์ษายะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๗ นางสาว อุมาพร บญุแพง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๘ นางสาว วาสนา อาริกุล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๗๙๙ นาย สรณัฐ พรมมา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๐ นางสาว สุพัตรา ไชยชิต ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิง พจณี เจิมรอด มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๒ นางสาว สวรรยา สุทธศิลป์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๓ นาย กิติชาญ ธรรมสอน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๔ นางสาว จุฬาวดี สิทธิฤทธิ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๕ นางสาว นภาพร ไชยปะ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๖ นางสาว ทิตยาภรณ์ ชัยชนะ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๗ นางสาว ภทัฐิรา จันทะคาม มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๘ นางสาว ศุทธินี สุขศิริ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๐๙ จ่าสิบตรี สุริยา ไชยเพส นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๐ นางสาว เบญญาภา จันทวงศ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๑ ว่าท่ีร้อยตรี ณิชพน เพชรสีสุก อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๒ นางสาว ฮาซานี กาโซ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๓ นาง ปญุญิศา แก้วมา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๔ นางสาว พนดิา แสนราม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๕ นางสาว กาญจนา ได้พร นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๖ นางสาว จินดา มวลมนตรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๗ นาย นครินทร์ นอ้ยปกุ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๘ นางสาว ธรินดา แรกบตุร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๑๙ นางสาว ชุติรัตน์ ขวัญถาวร ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๐ นางสาว ศิริรัตน์ รีเรืองชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๑ นางสาว ภทัรา เอี่ยวเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๒ นางสาว จารวี ประกอบดี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๓ นางสาว มณฑา ทิพย์รักษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๔ นางสาว ศิริรัตน์ คงสีปาน นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๕ นาย กิตติศักด์ิ สุจันทา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๖ นางสาว กรรณิการ์ โตน้ า นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๗ นางสาว กุสุมา จันทร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๘ นางสาว กมลวรรณ งอยภธูร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๒๙ นางสาว กัลย์กมล พลเคณ นครราชสีมา เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๘๓๐ นางสาว รัชนกีร อินทะจักร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๑ นางสาว เกศสุดา รัตนพงศ์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๒ ว่าท่ีร้อยโท วรณัฏฐ์ เอมพิพิธ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๓ นาย สรยศ ยิ่งบญุ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๔ นางสาว จิณัฐพร ค าศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๕ นาง กรกมล มัชฌิมาภโิร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๖ นางสาว ณฐอร ออนทองหลาง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๗ นาย อเนก พนประชาเชษฐ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๘ นางสาว นฏัฐา คณารักษ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๓๙ นางสาว กันยา หมันเร๊ะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๐ นางสาว รัตนาภรณ์ ด าพะธิก อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๑ นางสาว มัลลิกา เพชรประไพ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๒ นางสาว ธิตินดัดา สิงหแ์ก้ว เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๓ นางสาว สุกัญญา ไกรวิสูตร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๔ นาย ไพศาล ซาวัล ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๕ นาง สุธันวา ชะอ ารัมย์ บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๖ นางสาว นติยา โพธิ์งาม ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๗ นางสาว สุพรรรษา  สุรินทร์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๘ นางสาว ลลิดา บณุยรัตน์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๔๙ นางสาว จารุวรรณ กันภยั กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๐ นางสาว วิภารัตน์ วินทะไชย์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๑ นางสาว เสาวนยี์ ยอดถา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๒ นางสาว สิริณัฐ มุกดาสนทิ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๓ นางสาว ฐิติมา อิ่มส าราญ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๔ นางสาว วราลักษณ์ มันดี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๕ นางสาว นธิิดา นอศรี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๖ นางสาว สุกัญญา มุสอแยนา สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๗ นาง สุลีวัลย์ ฤทธิเดช พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๘ นาง กิตติพร ศรีสุวรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๕๙ นางสาว อรพิน หยกถาวรวงศ์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๐ นางสาว กัลยา สาโท ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๑ นาย ธีร์ รัตนสว่างภพ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๒ นางสาว ลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๓ นางสาว ชลธิชา โสภานาโสม ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๓๘๖๔ นางสาว นนทกร วงศ์อนุ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๕ นางสาว รุจิราวรรณ อานภุาพ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๖ นางสาว น้ าผ้ึง เสือทิม กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๗ นาง สายใจ บตุตะ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๘ นาย เอกวิทย์ ชัยลังกา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๖๙ นาย สุวิชา เพ็ชรพลพันธ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๐ นางสาว ปริยากร ไชยชาญยุทธ์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๑ นางสาว ทิฆมัพร สวัสดิพันธ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๒ นางสาว สุภาพ สายลาด อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๓ นาย พงษ์สิริ บญุชื่น พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๔ นางสาว วัชรีพร บญุศรี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๕ นาย อมรศักด์ิ สระวารี สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๖ นางสาว มยุรา อูมา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๗ นางสาว เพ็ญศรี จันทร์ดอกไม้ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๘ นาย พิทักษ์ แก้วภมูี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๗๙ นางสาว อภญิญา พงษ์โสภณ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๐ นางสาว ชนตัต์ดา สีทา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๑ นางสาว กุสุมา แสงประดิษฐ์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๒ นางสาว หนึง่ฤทัย ทองดี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๓ นาย ทศพล นามปญัญา ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๔ นางสาว ภาวนา สร้อยเสน สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๕ นาย โกวิทย์ เฉื่อยขุนทด สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๖ นาย ศุภกร ค าพันธ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๗ นางสาว ภทัราวรรณ จินดา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๘ นางสาว ธันย์ชนก  เลิศศึกษากุล ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๘๘๙ นางสาว น้ ามนต์ บญุเรือง ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๐ นางสาว กฤษณา หมูมา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๑ นางสาว พุทธิดา ล้ิมมณีกิจ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๒ นางสาว ณัฐทพัสส์ กิตติวิเศษกุล สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๓ นางสาว ปภาวรินทร์ อภชิัยทรงฤทธิ์ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๔ นางสาว ปริณดา สิทธิโสด เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๕ นางสาว กุลรัตน์ นามโพธิ์ชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๖ นางสาว จุฑารัตน ์     นนทะมาตย์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๗ นาย พิศุทธ์ อุดร ล าปาง เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๓๘๙๘ นางสาว ไพฑูรย์ จันปญัญา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๘๙๙ นางสาว กัลยารัตน์ แก้วอินทร์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๐ นางสาว วรารัตน์ จวนโสม บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๑ นางสาว ศิรินภา เนตรใจ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๒ นางสาว สุภาพร รัตนวิชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๓ นางสาว ชลธร ภโูชคชัย บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๔ นาย ราชพฤกษ์ เมืองมาก บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๕ นางสาว ขวัญชนก อนรัุกษ์จันทรา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๖ นาย อาทิตย์ เขมิกานาคะวงศ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๗ นางสาว วีรยา ศรีสวัสด์ิ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๘ นาย นรินทร์เจตน์ ทิพวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๐๙ นาย ชูสิทธิ์  หว่งไธสง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๐ นางสาว มุกดา ดวงดี ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๑ นางสาว ศุภลักษณ์ ประทุมรัตน์ ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๒ นาย เจษฏา สมศักด์ิ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๓ นางสาว สุวรีย์ ประหา สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๔ นางสาว เมธาวี ศูนย์กลาง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๕ นางสาว วนชิา ไกยชน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๖ นาย สุริยัน แสงจันทร์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๗ นางสาว ปานใจ ด านลิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๘ นางสาว ชุติมณฑน์ พุ่มโลก ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๑๙ นางสาว ปณุวิภทั ตะติสูงเนนิ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๐ นางสาว นนัทิพา ภเูขาทอง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๑ นางสาว ปาริชาติ ศรีสุนทร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๒ นาย นฤดล สองสี อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๓ นาง จรุณลักษณ์ จันทราประสิทธิ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๔ นางสาว พรทิพย์ เนตรบงัอร หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๕ นางสาว เจนจิรา มาลา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๖ นาง อ าพร นามวงษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๗ นาง พกามาส ปัน้งาม อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๘ นางสาว ธัญญ์รวี นติิรัตนกุลพงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๒๙ นางสาว รัชฎา วรเวก สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๐ นางสาว สราลี เจริญผล นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๑ นางสาว สลิลรัตน์ ทิพยบญุ สุรินทร์ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๙๓๒ นาย ภรีูพันธ์ กันทรัพย์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๓ นางสาว พัชราภรณ์ ศรีสุข อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๔ นาง สิริญาพร จันทรเทพ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๕ นาง ปยิะรัตน์ คาดสนทิ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๖ นาย กรกฤต แก้วพยงค์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๗ นางสาว ศิริพร หว่งกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๘ นางสาว กัลยา ธงรอด นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๙๓๙ นาย ไรนา่น ชายเต๊ะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๐ นางสาว สุพัฒน์ เกรษราช เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๑ นางสาว ชลธิชา วงศ์นครธรรม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๒ นางสาว ปทัมา พิทักษ์เถื่อน สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๓ นางสาว จันทร์สุดา วรกา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๔ นางสาว วรรณิศา การันต์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๕ นางสาว สกุลณา ศรีจันทร์ฉาย กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๖ นางสาว ศีกัญญา โขงอ้อม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๗ นางสาว มาลินี อุ่นอาสา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๘ นางสาว กมุทกานต์ คล่ืนแก้ว นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๔๙ นางสาว ณัฐชานนัท์ โภชะโน สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๐ นางสาว อุไรรัตน์ เทียบมูล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๑ นางสาว ปริชาติ กงลีมา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๒ นางสาว ประดับทิพย์ ลอยชื่น นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๓ นางสาว สุดาพร แก้วสมศรี อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๔ นางสาว มณีรัตน์ วงศ์พุ่ม อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๕ นางสาว วิมลมาศ หลักทองค า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๖ นางสาว อารยา สมล่ า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๗ นาง ยุพา พระสว่าง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๘ นางสาว สุภาพร เศษวงค์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๙๕๙ นาง ละมัย โหว่สงคราม มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๐ นางสาว กันนกิา ธรรมสา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๑ นางสาว ปาณิสรา การิโก ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๒ นางสาว มลฤดี เพียงงาม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๓ นางสาว วิภา โชติกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๔ นางสาว นฏัจรินทร์ ทวีสวย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๕ นาง จินดาพร มีสกุล นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๓๙๖๖ นางสาว วีรยา บญุซิน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๗ นาย นฤพล ส้มแก้ว สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๘ นางสาว เนาวรัตน์ เมืองสง ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๖๙ นางสาว มัทธนา ทองสาย ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๐ นางสาว สุชาดา    จันทร์สว่าง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๑ นาง สิริวรรณ ค าพิมูล สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๒ นาย ภมูิชินภคั ทันตา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๓ นางสาว ณัฏฐ์ธนมน วิสุทธิพงษ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๔ นางสาว เด็นใจ ฮาดเนาลี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๕ นาย ชัยฤทธิ์ ปญัญาวิลาวัณย์ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๖ นางสาว พิชชากร ฤทธิ์ฤทัย นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๗ นาง ภญิญานษิฐ์ ปญัญาศิรสิทธิ์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๘ นางสาว รสรินทร์ ผดุงรัตน์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๗๙ นาง วราภรณ์ วัดโคก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๐ นางสาว กิตติยา ด าแก้ว สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๑ นางสาว สุมาลัย คล่องใจ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๒ นางสาว ศันสนยี์ ทิพย์สังวาลย์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๓ นางสาว อังศิกา ประดิษฐ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๔ นาย พงศธร กวานสุพรรณ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๕ นางสาว เสาวลักษณ์ นอ้ยสุพรรณ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๖ นางสาว ยุภา แสงประเวช มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๗ นางสาว วิรงรอง ทองรักษ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๘ นางสาว เขมนจิ กาปนิตา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๘๙ นาย ชัยวุฒิ ปานกลาง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๐ นางสาว ศิริพร เนตรถาวร ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๑ นางสาว ภคัวลัญชญ์ นาโนน บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๒ นาย วิทวัช กุยแก้ว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๓ นางสาว เนตรนภา แข็งบญุ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๔ นางสาว สุภาวรรณ จันทร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๕ นาง พนดิา บตุรสาลี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๖ นาย จันทร์ธวัช ราศรี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๗ นางสาว กมลฉัตร แสนสี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๘ นางสาว เปมิกา แสนแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๓๙๙๙ นางสาว นรีูซัน มานิ นราธิวาส เขต ๒



- ๗๐๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๐ นาง จันทร์เพ็ญ ช่างปรุ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๑ นางสาว ลัดดาวัลย์ สมจันทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๒ นางสาว ปยิะพร ใบแย้ม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๓ นางสาว ปริศรา กาเหมือยวงศ์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๔ นาง แจ่มจันทร์ หอมระหสั ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๕ นางสาว จามจุรี สุมหรัิญ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๖ นางสาว วรนชุ เพิ่มผล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๗ นางสาว อุมาพร ชัยช านาญ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๘ นางสาว กิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๐๐๙ นางสาว สาวิตรี บญุช่วยส่ง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๐ นางสาว รัตนาวดี พิศนอก บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๑ นางสาว จารุวัจน์ ลาดณณงค์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๒ นางสาว สกาวเดือน ศรีหนั อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๓ นางสาว วรรนสิา เปีย่มประชา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๔ นาย วิชาญ งามหนองอ้อ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๕ นาย ภาณุศักด์ิ สิริสมุทรสาร นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๖ นาง มณฑา กมลเลิศ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๗ นาย นริาศ ราชโยธา บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๘ นาย วาทยุทธ  จันทร์ส่อง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๑๙ นางสาว ทัศนกีร แก้วจันดา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๐ นาย นายพงศ์พัฒน์ คงคาลัย ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๑ นางสาว จินดา ธารายืนยง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๒ นางสาว วสุกาญจน์ เขม้นดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๓ นาย ชานนท์ เปาะซอ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๔ นางสาว วิราพร หมอกไชย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๕ นางสาว สุดารัตน์ หงษ์คงคา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๖ นาง ปารณีย์ สุวรรณนติย์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๗ นาง กาญจนา ดวงก า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๘ นาย เกริกฤทธิ์ ค าบญุเรือง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๒๙ นางสาว ดาวเรือง เทพก๋อง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๐ นาง พีรรัชฎากรณ์ สุดประเสริฐ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๑ นางสาว เกษร สร้อยจิตร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๒ นางสาว สุมาลี พรมทา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๓ นางสาว อัซรีณา ยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๔๐๓๔ นางสาว พรทิพย์ เกื้อกูล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๕ นาง อรอุมา ปาวรีย์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๖ นางสาว ศุภลักษณ์ ภายชิด กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๗ นาย เด่นพงษ์ เจริญสุข กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๘ นางสาว เกษรา บา่วแช่มช้อย นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๓๙ นาย ณัชพร ไชยมูล สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๐ นางสาว กมลชนก บริสุทธิ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๑ นางสาว สุคนธ์ ผลาญไกรเพชร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๒ นางสาว สมฤดี จิววะสังข์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๓ นาย เชิดชัย ชูปาน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๔ นางสาว พิมพ์ลดา กิตติณัฐรัชต์ธร นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๕ นาย ไบฮากีย์ เจ๊ะโกะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๖ นางสาว อรวรรณ วิทูรกิตติกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๗ นางสาว ณัฐธยาน์ อันแสน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๘ นางสาว กรรณิกา ราชวงษา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๔๙ นางสาว นทัธิกา สังข์วงศ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๐ นางสาว พัชรีญา พาหะ หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๑ นางสาว วรรณิศา ด้วงนลิ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๒ นางสาว วิไลพร ศรีสว่าง เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๓ นางสาว รุ่งรวี นาคเฉลิม ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๔ นางสาว ฮามีด๊ะ บอืราเฮง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๕ นาง นนัทนา ทิพวรรณ์ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๖ นางสาว ขนษิฐา บวัขม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๗ นางสาว กาญจนา แย้มเปล่ียน ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๘ นางสาว อารดา ไพลขุนทด สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๕๙ นางสาว เมธิพร เวียงสมุทร์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๐ นางสาว วิภาวี แก้วควรชุม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๑ นาง สุรีรัตน์ วุฒิวิสุทธิ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๒ นาย ชุมพล ศุภเลิศ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๓ นางสาว สุณิสา สุขคุ้ม ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๔ นาย อภศัิกด์ิ คายทอง ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๕ นางสาว น้ าผ้ึง บญุขาว ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๖ นาย พีระพันธ์ มะลิรัมย์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๗ นาย สราวุฒิ เพ็ชรย้อย พัทลุง เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๔๐๖๘ นางสาว นวันวัจน์ แข่งขัน ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๖๙ นาย นรินทร์ ไชยโน เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๐ นาง ปยิะนชุ ดีฤสานต์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๑ นางสาว วรณัน แพงย้อย สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๒ นางสาว ปภาวรินท์ สุสระ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๓ นางสาว กาญจนา ติง ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๔ นางสาว ฐิตารัตน์ คุ้มค า พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๕ นางสาว กลอยใจ พวงประยงค์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๖ นางสาว ปริศนา กองเหยีะ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๗ นางสาว ณัฏฐนนัท์ ปารมี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๘ นางสาว สุกัญญา มณีพฤกษ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๗๙ นางสาว วรรณวิศา เคนประคอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๐ นางสาว สิรีลักษณ์ ภษูา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๑ นาง รจนี นาเมืองรักษ์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๒ นาย วิโรจน์ ราชสุภา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๓ นางสาว ปณัณิกาณ์ แสงพวง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๔ นางสาว วิชชุดา ดลเจิม ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๕ นางสาว ปติิพร วัฒนอินทโรจน์ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๖ นางสาว นนทพร  วงค์ไฝ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๗ นางสาว ปาริชาติ จันปญัญา สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๘ นาย พันธ์ศักด์ิ งามจารุเลิศไมตรี แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๘๙ นาย ธิปตัย์ ปรีด์ิเปรม เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๐ นางสาว อารีรัตน์ นามพิชัย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๑ นาย พงศธร ชาลีนวิัฒน์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๒ นางสาว อริศรา อินทร์ทิพย์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๓ นาย นพกฤษฏิ์ สิมะวัฒนรัตน์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๔ นางสาว สุภาพร กันทศรี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๕ นางสาว เบญจวรรณ สินทรัพย์ ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๖ นางสาว วนดิา ขาวสง่า ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๗ นางสาว ปนดัดา ศรีทา อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๘ นางสาว สุพรรณษา  นนทะพัฒน์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๐๙๙ นางสาว วิสสุตา ศรีวิไล สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๐ นาง นงลักษณ์ งอกค า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๑ นางสาว ธนาพร เพียรชอบ บรีุรัมย์ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๔๑๐๒ นางสาว ชุติกานต์ ปราบพาล ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๓ นางสาว จิณัฏฐา ในจิตร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๔ นางสาว มรกต เชื้อพันธุ์ลาน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๕ นางสาว ลินดา มะลิมาตย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๖ นาง สุดปรารถนา ไชยวรรณา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๗ นางสาว กานต์ติมา อ่วมฉิม ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๘ นางสาว เกวรี ยวงสุวรรณ์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๑๐๙ นางสาว รัตนา ขันจันแสง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๐ นางสาว จุฑาทิพย์ ศรีบริุนทร์ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๑ นางสาว พิชญา พลีนอ้ย อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๒ นางสาว ขวัญใจ ฤทธิ์ค ารพ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๓ นางสาว เสาวลักษณ์ เพิงสงเคราะห์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๔ นาย นรเศรษฐ์ จงปราณี นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๕ นางสาว นนัทพร อนรุาษฎร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๖ นางสาว ธนารัตน์ อินทร์ฉ่ า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๗ นางสาว อมรรัตน์ จินดาเพชร นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๘ นาย กฤตภาส เปรียบดีสุด สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๑๙ นาย วิยะเดช อินธิสาร ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๐ นางสาว วราภรณ์ พันธ์นายม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๑ นางสาว สุทธิวรรณ ตระการดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๒ นางสาว ปองเลขา บญุเลิศ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๓ นาย อดิศักด์ิ ไพจิตจินดา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๔ นางสาว มาลัย นาคประกอบ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๕ นาย ปยิะราช บญุพิทักษ์สกุล ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๖ นางสาว จิราภรณ์ สัมฤทธิ์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๗ นางสาว ยุพารัตน์ พิลาแหวน สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๘ นาย ธาวิต วงศ์วรรณ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๒๙ นาย ก้าวหนา้ โสพัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๐ นาย สุกรี อิอะแต ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๑ นางสาว นางสาวอ้อมฤทัย ธรรมเจริญ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๒ นาย วราวุฒิ แก้วทองมา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๓ นาย ศรายุทธ งาสิทธิ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๔ นางสาว อริศรา บาศรี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๕ นาย จตุพร พิมพ์บงึ ขอนแก่น เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๔๑๓๖ นาง ธนญัญา สวัสดี ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๗ นางสาว อรุณี หงษา กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๘ นางสาว ภาวิณี ลักขษร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๓๙ นาง สุมาลี ธนะสถิตย์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๐ นางสาว หนึง่ฤทัย โทอึ้น กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๑ นาย เสกสรรค์ จันทราช ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๒ นาย มูฮ าหมัดสูฮัยมี ดาราแมยะลอ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๓ นางสาว รัสมาวาตี พาลาบเูก๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๔ นางสาว วีร์นสันนัท์ สิริโสตร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๕ นาย สุรพงษ์ สิทธิวงศ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๖ นางสาว วัชลาวลี ไวจ าปา สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๗ นางสาว ชุติมา ฑีฆะ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๘ นางสาว ปราณี พราหมณี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๔๙ นางสาว จิราพร เจริญสุข นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๐ นาย อานนท์ สมสวย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๑ นางสาว อรพร เสียงเพราะ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๒ นางสาว จารุดา แสงโทโพ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๓ นางสาว จามจุรี เสือทุ่ง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๔ นางสาว สายฝน ตรีบญุเมือง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๕ นางสาว อัญฃัญ โทนเด่ียว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๖ นางสาว นริมล คงประจักษ์ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๗ นาย ภาณุพงศ์ ไชยแก้ว เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๘ นางสาว พิชญานนัท์ พาเสนห่์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๕๙ นาย ศุภวิจักษณ์ นฤิมล นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๐ นางสาว โชติกา โนนใหญ่ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๑ นางสาว สิริพันธ์ นมิานะ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๒ นาย สิทธิชัย ใจซ่ือ พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๓ นางสาว จันทร์ศรี บญุภกัดี บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๔ นางสาว เบญจวรรณ จันแก้ว แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๕ นาย ปฐม เดชะ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๖ นาง นชุนภา หว้ยทราย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๗ นาย ดุษฎี ไชยทิพย์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๘ นาย จตุรชัย ไชยลังกาพิงค์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๑๖๙ นางสาว เกศรินทร์ ดุจดา อุบลราชธาน ีเขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๔๑๗๐ นางสาว ณัฐวดี กาญจนภริมย์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๑ นางสาว อุไรวรรณ์ นาสุข ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๒ นางสาว ค าผิว จ าปาทอง สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๓ นาย พุฒินนัท์ หงษ์สิงหท์อง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๔ นางสาว นงลักษณ์ ตาสี พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๕ นาย ศิรภพ จิตร์เฉย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๖ นาย สิทธิพงษ์ มะณู บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๗ นางสาว มยุรา นามกอง ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๘ นางสาว สุทธินี กล่ ากล่อมจิตร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๗๙ นางสาว มุจรินทร์ มะเสนา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๐ นางสาว สุนสิา มาลาล้ า บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๑ นางสาว วิริยา นาคดิลก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๒ นางสาว กัญญารัตน ์ แดงศรี เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๓ นางสาว วราภรณ์ ขมัน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๔ นางสาว ชนากานต์ รอดแก้ว ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๕ นางสาว รัตนาภรณ์ จันพา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๖ นางสาว ทิพย์วรรณ ประดับลาย อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๗ นาย ณัฐวุฒิ ปรางทอง ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๘ นางสาว พบพร แหล่งหล้า มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๘๙ นางสาว จันทร์จิรา สุขดี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๐ นางสาว กฤษณา วาทโยธา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๑ นางสาว ณิชาภา แก้วเจิม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๒ นางสาว ศิรินนัท์ อ่วมคงสาตร์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๓ นางสาว มินตรา กาพุด เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๔ นางสาว เปรมกมล  วิมลรวีวัฒน์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๕ นางสาว กิติยา ศศิธร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๖ นางสาว มยุรินทร์ ชาญจระเข้ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๗ นาย วิชณุพงษ์ ค าคูณ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๘ นางสาว สุภา ศรีเมืองพรม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๑๙๙ นางสาว กันยากานต์ จักรเสน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๐ นางสาว จินตนา เหง้าละคร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๑ นางสาว วัชราภรณ์ แพงหอม สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๒ นางสาว ปยิะนชุ จิตต์สิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๓ นางสาว ขวัญชนก อักษรแหลม ชลบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๔๒๐๔ นางสาว ชนดิาภา พิลาสุข กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๕ นางสาว ปทัมา มะโนธรรม เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๖ นางสาว สุพันณี ญาติบ าเรอ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๗ นางสาว ศรัญญา หอมวัน บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๘ นางสาว นรีูซา มะเย็ง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๐๙ นางสาว อัญชลี มาสาตร์ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๐ นางสาว รพีพรรณ วงศ์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๑ นางสาว ศรัญญา พุ่มมี พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๒ นางสาว ศิรินญา ญาติกิ่ง นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๓ นาย ไพฑูรย์ หนิโน ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๔ นาย ปกรณ์ สุโพภาค อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๕ นางสาว มินตรา กะโด นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๖ นางสาว นติยา นิม่หนู นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๗ นางสาว ธัญญาภรณ์ บาลเพียร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๘ นางสาว วัลภา อยู่จันทร์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๑๙ นางสาว ธิดารัตน์ นมรักษ์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๐ นางสาว ตรีสวาท โวหารกล้า กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๑ นาง รัชนู วงศ์พราหมณ์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๒ นาย กีรติ อุปนสิากร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ญาณิศา แสนสุวรรณ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๔ นางสาว วราภรณ์ มากมี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๕ นางสาว อัจฉรา โพธิ์นา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๖ นาย สรายุทธ ศรีประดิษฐ์ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๗ นางสาว นศิากร แย้มฉวาก สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๘ นาย สายมิตร ไชยพันธ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๒๙ นางสาว พนดิา ไชยบตุร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๐ นางสาว นชุรี บญุทอง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๑ นาย อภวิัฒน์ รุ่งเช้า ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๒ นาง ปญัชลิกา พูลฤทธิ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๓ นางสาว ชนนัพัฒน์ วรรณวิจิตร บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๔ นาย ฏฐิาฬุฒิ ด าดี ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๕ นาง พุทธชาติ มูลศรี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๖ นาย ไกรฤกษ์ เกษมสินธุ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๗ นางสาว เมธาพร วงศ์นลิ อุบลราชธาน ีเขต ๔



- ๗๑๔/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๘ นาง กชพร สังข์โกมล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๓๙ นางสาว อินทิรา นามเรือง บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๐ นางสาว นฤมล วันภกัดี มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๑ นางสาว นรารัตน์ แสงจันทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๒ นางสาว นนัทพร ธานกีุล อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๓ นางสาว กัลยาณี ฑปภผูา นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๔ นางสาว กฤติยาภรณ์ วงค์เคา เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๕ นาง จิตฤทัย ผงล่ า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๖ นางสาว ธิราวดี คงเล่ียม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๗ นาย ปรัชญา ธรรมกุล สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๘ นางสาว เจิมขวัญ พลศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๔๙ นางสาว อาภากร คัณทักษ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๐ นางสาว จิรัชญา ฉันทอุไร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๑ นางสาว วรัญญา นอ้ยยศ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๒ นาย นายอธิวัฒน์ เพชรอาภรณ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๓ นางสาว ศริญญา หลักศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๔ นางสาว ประภาศรี พิกุลทอง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๕ นางสาว กิ่งชบา ศรีทวนฐาน สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๖ นางสาว รัชนก เปรมประโยชน์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๗ นางสาว วาสนา คอนพิทักษ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๘ นางสาว สุรัตนธ์ิดา กาญจนนพวงศ์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๕๙ นางสาว นฏัธิดาพร สืบเชื้อ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๐ นางสาว มัลลิกา อินทร์วงค์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๑ นางสาว เหมือนฝัน ศรีรักษ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๒ นาย ดนุ หทัยานานนท์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๓ นางสาว อนงค์นาถ บญุราช นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๔ นาย วณัฐพงศ์ ธรรมศิริโชติ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๕ นาย พงศ์ศักด์ิ ชูปาน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๖ นาง รวิภา มณีท่าโพธิ์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๗ นางสาว จารุวรรณ์ ดานวุงษ์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๘ นางสาว ศุทธินี ดีอุดม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๒๖๙ นางสาว ประภสัสร ราชมี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๐ นางสาว ศิริลักษณ์ รัตตะชัย บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๑ นางสาว อุมาพร ยาสมุทร เชียงใหม่ เขต ๖



- ๗๑๕/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๒ นางสาว อารีรัตน์ บญุโสภา อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๓ นางสาว ชลิตา ธรรมสอน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๔ นางสาว รจนาภรณ์ ไกรรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๕ นางสาว ณัฐรีย์ วงศ์ชนะ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๖ นางสาว ทิพย์วิมล เขียวก้อนแก้ว เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๗ นางสาว โสรญา คงไข่ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๘ นางสาว สารีปะห์ มีซา ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๗๙ นางสาว อุมาพร พูลสวัสด์ิ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๐ นาง รุจิรัตน์ ทัศวงศ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๑ นาย ภานพุันธ์ เพิ่มเปีย่ม สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๒ นางสาว กัญวรัท เฮงชัยโย เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๓ นาย ธนภทัร แสงจันทร์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๔ ว่าท่ีร้อยตรี มงคล อินจ าปา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๕ นางสาว แคทรียา ไชยโยราช ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๖ นางสาว น้ าทิพย์ วงษ์ค าจันทร์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๗ นางสาว นจุรินทร์ ค าทอง พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๘ นางสาว อ่อนสา เงางาม ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๘๙ นางสาว รภสัศา เฮงชัยโย ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๐ นางสาว สุมาลี ไขประภาย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๑ นาง สุพรรษา ปยิวรนนท์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๒ นางสาว วันทนยี์ ค าแก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๓ นางสาว ศศิธร ฉิมสวัสด์ิ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๔ นางสาว วัชนกิร ศรีก าพล กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๕ นางสาว กัญชพร วรรณทอง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๖ นางสาว บษุณี โพธิ์ชื่น ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๗ นางสาว นนัท์นภสั ยินดีพิพัฒน์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๘ นางสาว สิรินชุ หมืน่เจริญ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๒๙๙ นาย ภทัรภมูิ ต่อชีพ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๐ นางสาว วันวิสา หมอโอสถ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๑ นาย นราศักด์ิ พรามพิลา พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๒ นาย ธีรภทัร มูลจันทร์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๓ นางสาว วนสันนัท์ เดชอุปการ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๔ นางสาว อารีรัตน์ ชะนะทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๕ นาย ปภสัร์ สาธุวงษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒



- ๗๑๖/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๖ นางสาว วิภา แปน้จันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๗ นางสาว สาวิตรี ศิริบตุร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๘ นางสาว พัชรีญา ค าภมูี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๐๙ นางสาว วีนา เพื่อนใจมี นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๐ นางสาว นติยา กาวน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๑ นางสาว ธารทิพย์ ค าโย ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๒ นางสาว สุรารักษ์ พินรอด นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๓ นาย สุพจน์ ขวาค า หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๔ นาง รัญชิดา อินเสมียน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๕ นางสาว ธันย์ชนก สุขเอี่ยม เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๖ นางสาว วชิราภรณ์ แสงทอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๗ นางสาว รุ่งรัตน์ ธีระนนัท์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๘ นางสาว สุนสิา จีนกระจัน กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๑๙ นางสาว เพียงขวัญ เจริญสะอาด พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๐ นางสาว ปาณิสรา บญุด้วยลาน ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๑ นางสาว ยารอด๊ะห์ เจะโซะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๒ นาย ศักรินทร์ งาสิทธิ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๓ นางสาว ศิวดาต์ิ ล้ิมวงษ์สกุล บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๔ นางสาว สินไทย เชิดชู สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๕ นางสาว สุฌานี มงคลฤกษ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๖ นางสาว มาริสา ยนต์นยิม สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๗ นาย ศราวุธ วราฤทธิพงษ์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๘ นางสาว รุ่งทิวา สอนศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๒๙ นางสาว ชุดติมา อุบลบาน สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๐ นาย อรรคพล ตะนะสอน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๑ นางสาว จันทพร บ ารุงทรัพย์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๒ นางสาว วิระยา พุทธวงศ์ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๓ นาง นติยา สินธู นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๔ นางสาว กรรณิการ์ สุนทรหรัิญ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๕ นางสาว กาญจนา อรุณพันธุ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๖ นางสาว ณัชชา ศักด์ิไพบลูย์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๗ นางสาว โศศิษฐา ชูปาน นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๘ นางสาว จรรยา อุทธิยา เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๓๙ นางสาว ปฏมิา อินทร์ฉ่ า เพชรบรูณ์ เขต ๓



- ๗๑๗/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๐ นางสาว จิราวรรณ กรีจังหรีด นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัชรี เส็นบตัร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๒ นาง บศุรากร จ าปา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๓ นางสาว อริยา เกียรติก้องอ าไพ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๔ นางสาว กาญจนา การงานดี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๕ นางสาว ภทัรินทร์ ธาตุไพบลูย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๖ นางสาว แววตา อินสุ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๗ นางสาว ศิริรัตน์ วังลึก ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๘ นางสาว เอ็มออน สุสุข พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๔๙ นาย ทศพล เดชพละ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๐ นางสาว เยาวลักษณ์ ปานแดง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๑ นาย สุไลมาน อาหะมะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๒ นาง วชิราภรณ์ คงเต็ม นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๓ นางสาว กุลนนัทน์ บวัจันทร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๔ นางสาว เจริญขวัญ เจริญสินถาวร พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๕ นาย ภวูนารถ ถาวรศิริ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๖ นางสาว เฉลิมพร ฉ่ าไกร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๗ นางสาว วันเพ็ญ นลิด า ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๘ นาย ชัยวิชิต โกพลรัตน์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๕๙ นางสาว ปณิตา ยืนยาว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๐ นางสาว สุธิดา ยศถามี เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๑ นางสาว สุพัตรา อารมย์เสรี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๒ นางสาว กมลรัตน์ อุดมเสถียร สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๓ นาย คมสัน ฝาชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๔ นางสาว ธนญัชนก สนบัแนน่ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๕ นางสาว สุกัญญา หวันเต๊ะ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๖ นางสาว สุคันธมาศ ระงับพาล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๗ นางสาว สร้อยสาลี พงษ์นวล กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๘ นางสาว กัญญา สืบเรือง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๖๙ นางสาว จิราภรณ์ เพชรเรือง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๐ นางสาว ชไมพร บญุวิเศษ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๑ นางสาว ลีระภาพร ค าพิฑูรย์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๒ นางสาว พรรัมภา กลับนุย้ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๓ นางสาว อรวรรณ จันทร์ทอง พิษณุโลก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๔๓๗๔ นาย อดิพัฒน์ ศิลาสุวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๕ นางสาว เนตรนภา นนทจันทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๖ นางสาว จิดาภา แสงมณี นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๗ นาย รองฤทธิ์ ไกรกิจราษฎร์ ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๘ นาย ปรัชญา ศุภาสร ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๗๙ นางสาว สาริศา นาคแก้ว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๐ นาย สุภาพ ดวงสีเสน ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๑ นาย ชัยชนะ นาทองไชย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๒ นาง ศศิตา สุขขี ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๓ นางสาว เบญจพร ท าบญุ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๔ นางสาว นติยา จงจอหอ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๕ นางสาว นชุนาท ก าปัน่ทอง นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๖ นางสาว โซฟีย๊ะ สาเมาะดอแม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๗ นางสาว พัชนชุ พรมบตุร นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๘ นาย ดวงปี สระแก้ว อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๘๙ นางสาว อรพรรณ สามหาดไทย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๐ นางสาว ทัศนาพร แก้วจันดา อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๑ นางสาว วลีพร สังหสี์ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๒ นางสาว คนพวรรณ ฝ่ายพนอม นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๓ นางสาว ฑิฆมัพร ภมูิประสาท ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๔ นางสาว ราตรี ณ ราช นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๕ นาย วรรณพงษ์ ผิวขม ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๖ นาย วันพิตตรี เดาะหวัง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๗ นางสาว มลฤดี ภพูะศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๘ นางสาว รณิภา พงศ์พุทธชาติ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๓๙๙ นาง เสาวรีย์ ศิลวันต์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๐ นางสาว สุนนัทา ข าหนิ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๑ นางสาว ปาริชาติ ทองจันทรา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๒ นางสาว สายทอง  ศิลปหสัดี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๓ นางสาว วิลาวรรณ ล้วนพร ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๔ นาย ยุทธนา ศรีธรสุทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๕ นางสาว วิไลวรรณ ช่วงเชิญ เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๖ นางสาว หนึง่ฤทัย จ้อยสว่าง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๗ นางสาว จุฑาทิพย์ ดวงแพงมาตร์ ปราจีนบรีุ เขต ๒



- ๗๑๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๘ นางสาว สุกานดา มีศิลป์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๐๙ นางสาว เบญจมาศ ทองเพียง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๐ นางสาว พรทิพย์ ตุมา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๑ นางสาว กนกวลี แก้วเนตร ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๒ นางสาว พรนภา กิจสิริสินชัย ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๓ นางสาว นฤมล อาภรณ์พิโมกข์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๔ นาย อรรควิช บญุธนาวัฒน์ ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๕ นางสาว วชิรญาณ์ ชัยนา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๖ นางสาว ศิริรัตน์ สิทธิพรวรกุล ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๗ นางสาว พัชราภรณ์ จันทวงศ์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๘ นาย ปริญญา ภูย่้อย นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๑๙ นาย ชัยยุทธ ศรีประสิทธิ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๐ นาย ธนา กองไธสง บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๑ นางสาว อรพิน นามสง มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๒ นาง วัลลภา บางเอี่ยม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๓ นาย จักรพงษ์ ยอดโพธิ์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๔ นาง คนงึนจิ  มัน่ทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๕ นางสาว หทัยนชุ เพ็ชรประดับ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๖ นางสาว ศิรินภา บญุรอด พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๗ นางสาว สุพิศ ธานี ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๘ นางสาว จันจิรา แสงเขียว นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๒๙ นางสาว กชมล บวันาค พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๐ นาย ชยันต์ พันธุ์ชาลี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๑ นาย นนัทชัย บญุนฉิันท์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๒ นาง ช่อนภิา สินธุโคตร ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๓ นางสาว มยุรี ใฝ่รักสงบ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๔ นาย ลุคมัน ลาเต๊ะ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๕ นางสาว พนาวรรณ อุดมโภชน์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๖ นางสาว ทิพย์สุดา โคตรสมพงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๗ นางสาว สุภาพร รามเทพ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๘ นาง ณัฏฐ์วรรณา นวลค าวัง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๓๙ นางสาว ธีรารัตน์ นามเข็ม ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๐ นาง นติยา โนนสุรัตน์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๑ นางสาว วิไลพร บญุมาปะ เชียงใหม่ เขต ๖
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๕๕๑๐๐๒๔๔๔๒ นางสาว สาวิตรี สังข์เจริญ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๓ นางสาว อรศิริ แท่งหอม ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๔ นางสาว วราณี มูลทองชุน นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๕ นาย วงศกร เส็งพานชิ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๖ นางสาว เพ็ญนภา คงนุย้ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๗ นางสาว เยาวภา คชศิริ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๘ นางสาว เกษศิญา อินทรีย์ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๔๙ นางสาว เพ็ญนภา สาสังข์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๐ นางสาว นรูซูไวบะ๊ สาและมุ ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๑ นางสาว นารินทร์ ล้วนแก้ว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๒ นาย ศรณ จิตตะยโศธร ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๓ นางสาว อัสมะ ตันหยงดาโอะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๔ นางสาว จารุวรรณ วรรณพราหมณ์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๕ นาย สิริ สรรค์เศรษฐ์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๖ นางสาว วรรณพร มีกล่ินหอม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๗ นางสาว สุภาณี ศรีมหนัโต ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๘ นางสาว นพมาศ โพธิสิงห์ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๕๙ นางสาว นนัทพร ชนตุะคุ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๐ นางสาว รังสิมา ทองเลิศ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๑ นาย เจนวิทย์ จุลฤกษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๒ นาง นนัทิยา พลสุนทร อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๓ นางสาว อัญชลี ใจนวล เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๔ นางสาว พรเพ็ญ ท าอินลาด มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๕ นางสาว วาจี ราชบวันอ้ย อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๖ นางสาว สุชาวดี ศรีเมือง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๗ นางสาว ริญญาภทัร์ จันทร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๘ นางสาว อรวรรณ ในจันทึก นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๖๙ นางสาว พิมพ์ใจ พรหมทา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๐ นางสาว รัชนกีรณ์ สุธาธรรมรัตน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๑ นาง พิชฒาภร พิมใจใส ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๒ นาย ปนืไทย   คงทน พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๓ นางสาว ยุภเยาว์ คงแก้ว นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๔ นาย ธวัชชัย ขัติรัตน์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๕ นางสาว พฤกษา พิมพ์เขต เลย เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๔๔๗๖ นางสาว ปาณิสรา ทาลมดี เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๗ นาง สุพรรณณี ฝาชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๘ นางสาว อนงนาฏ หมะแล๊ะ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๗๙ นางสาว กัญญารัตน์ จ านงเพียร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๐ นางสาว ดวงนภา สิริสุขขากุลย์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๑ นางสาว ปยิะณัฐ ภยันอก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๒ นาง ณัฐฐินนัท์ หร่ิวนอ้ย ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๓ นางสาว ขณิดา พรหมชนะ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๔ นางสาว กิ่งกาญจน์ ควรจ า สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๕ นาย กิตติศักด์ิ อินทศิริ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๖ นางสาว นติยา โคตสิน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๗ นางสาว พัชริวรรณ จีนคง พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๘ นางสาว ประทีป เมืองจันทร์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๘๙ นางสาว ประกายดาว เหล็กดี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๐ นางสาว กรรณิกา สุขศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๑ นาย ศักด์ิสุริยา มานพ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๒ นางสาว สุรัสวดี ชุ่มจันทร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๓ นางสาว จุฑามาศ ธรรมวงศ์ เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๔ นางสาว สุดารัตน์ จวบศรี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๕ นางสาว พัชรินทร์ ชัยศรี ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๖ นางสาว อรพรรณ ดวงศรี เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๗ นางสาว อาภาภรณ์ กระมุท กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๘ นางสาว กันยารัตน์ ปิน่ล้า พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๔๙๙ นางสาว ชลาลัย โพธิ์ขาว อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๐ นางสาว นางสาวดวงจันทร์ สมเกษม อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๑ นาย สุมิตร บตุตะโยธี อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๒ นางสาว กฤษติกา ชายติง เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๓ นางสาว พรวิมล ม่วงทอง สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๔ นางสาว วรารัตน์ หนองยาง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๕ นางสาว นาซีเร๊าะ ยีสะอิ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๖ นางสาว ปทัมา เส้งนนท์ พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๗ นางสาว ราตรี จรเดช กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๘ นางสาว ณิชาภา พงษ์วิเศษ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๐๙ นางสาว พรทิพย์ โสมแผ้ว สกลนคร เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๐ นาย สุนนัท์ชัย พุดหนอ่ย เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๑ นางสาว ทานตะวัน หลาบโพธิ์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๒ นาง กูนกานต์ ปาจรีย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๓ นางสาว ศรินทรา คชสินธิ์ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๔ นาง สุวรรณ์ บญุผูก นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๕ นาย มณูญ เหลือถนอม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๖ นางสาว รัตนาภรณ์ พลรัตน์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๗ นางสาว นนัทิดา เทียนอร่าม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๘ นางสาว อรอนงค์ สิงหบ์ณัดิษฐ์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๕๑๙ นางสาว สุกัญญา นามแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๐ นางสาว วงค์เดือน เกาะเกตุ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๑ นางสาว นาตยา จ านงค์ลักษณ์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๒ นาย วิชาญ โต๊ะรักษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๓ นาย นายคมเพชร ของสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๔ นางสาว จันทร์ฉาย บญุจู เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๕ นาง วิมล วรรณวงค์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๖ นางสาว พรทิพย์ หมูยา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๗ นางสาว ยุพาวรรณ รักศิลป์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๘ นางสาว เปรมปรีดา ทองลา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๕๒๙ นางสาว ภชัริดา ประครองพันธ์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๐ นางสาว อรอริญา ลาเวียง ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๑ นาย วิสวัฒน์ สุวรรณแพร่ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๒ นางสาว ทัศณีย์ สังหสี์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๓ นางสาว กมลทิพย์ ยันตะคุ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๔ นางสาว นภสันนัท์ หาญทะเล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๕ นาง ภาสินี ปลอดแก่นทอง สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๖ นาย ประสิทธิ์ สิมพร ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๗ ว่าท่ีร้อยตรี พงศธร ยามา  ยามา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๘ นางสาว จุฑาลักษณ์ โมมีเพชร ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๓๙ นางสาว สุภาพร จันทรฺเหม็น อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๐ นาย กิตติพงษ์ แสงเย็น ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๑ นางสาว สุดารัตน์ พันธ์ขาว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๒ นางสาว อามานี สะมาแอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๓ นางสาว ปาลินา ดีลแหละ สงขลา เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๔๕๔๔ นาง กาญจนา งาสิทธิ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๕ นางสาว จุฑามาศ รัตนบรีุ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๖ นางสาว นารีรัตน์ แสงแก้ว เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๗ นาง อรปภา เชื้อสุวรรณ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๘ นางสาว นริศรา ถาปนา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๔๙ นาย ศิลปช์ัย เหล่าดี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๐ นางสาว วลัยลักษณ์ ผลเกิด ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๑ นางสาว มรรษมนต์ ศรีสุบรรณ์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๒ นาย บรรชา จันทะคัด ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๓ นางสาว มะลิวัลย์ ปนินะ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๔ นางสาว เปรมฤดี ทองลา ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๕ นางสาว อัจฉรา จันทราช ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๖ นาย จิรานวุัฒน์ พันธุนติย์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๗ นางสาว วงเดือน พรมบดุดี อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๘ นางสาว นางสาวมลฤดี บบุผามาลา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๕๙ นาย ยศศักด์ิ ชรินทร์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๐ นาย ณัฐชัย มังคลาด พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๑ นางสาว ณัฐฒิญา สุขาทิพย์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๒ นาย สันติ มลาวรรณ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๓ นาย ธนณัฐ ข าจา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๔ นางสาว วิภาวดี ภยูอดนลิ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๕ นางสาว จุฑารัตน์ ชนไฮ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๖ นางสาว ธนกัญญา นาคนา นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๗ นางสาว เกวลิน พราหมณ์วงศ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๘ นางสาว อริสรา นะบลิหะหมัด สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๖๙ นางสาว ณัฐวรรณ ศรีระบาย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๐ นางสาว จารุวรรณ  ช่างชุบ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๑ นาย ปยิะพงษ์ มงคลบรุาณ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๒ นางสาว วันทนยี์ เฉียดกลาง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๓ นางสาว ฐิติมา ศรีเศษนาม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๔ นางสาว วันเพ็ญ นามบญุเรือง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๕ นางสาว สุติมา สิงหต้ื์อ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๖ นางสาว เสาวลักษณ์ ด้วงทองกุล สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๗ นาย นรพงษ์ แปน้สุวรรณ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๔๕๗๘ นาง ธนพร นาสารีย์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๕๗๙ นางสาว เกศรินทร์ แกมนรัิตน์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๐ นางสาว วันทนา วรรณสิทธิพันธุ์ บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๑ นางสาว วิลาสินี แสงค าพระ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๒ นางสาว สุกัญญา นวนชะนะ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๓ นาย พัชรสูริลักษณ์ โสภพรรฐรวิญฝักฝ่าย เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๔ นาย สวิชชา วัฒนทัพ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๕ นาย สุรวุฒิ อินทร์สุข สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๖ นางสาว จริยา เพ็ชร์หมาด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๗ นางสาว อรวรรณ อมิธิดา อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๘ นางสาว พัชรา โชติพรวน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๘๙ นางสาว สุดทารัตน์ สุค าภา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๐ นางสาว ณัฐกมล แจ้งเจน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๑ นาง วงษา จ านงเพียร สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๒ นางสาว ซารีนา กามา ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๓ นาง ชนดัดา มหานาม ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๔ นางสาว จุฑาพร เบา้ทอง สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๕ นางสาว เรวดี นามทองดี กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๖ นางสาว จาริณี โสค าภา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๗ นาง สุชาดา สุขประสริฐ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๘ นางสาว อัมภกิา จาปญัญะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๕๙๙ นางสาว จุฑามาส ลาเวียง ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๐ นางสาว นนัท์นภสัร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๑ นางสาว อัจฉรา เติบสูงเนนิ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๒ นางสาว ลลิดา ดาวสุข ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๓ นาย โกวิท ศรีธรสุทธิ์ อุดรธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๔ นางสาว มัสณี แก้วกาบค า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๕ นาย ชัยพร ชลภาพ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๖ นางสาว อารีย์ ธิตา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๗ นางสาว รุ่งทิวา อินทร์ทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๘ นาย อดุลย์ บญุขาว สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๐๙ นาง บษุยา สุวรรณไตรย์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๐ นางสาว มัฌฌุฎา ทองโคตร นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๑ นางสาว ปวีณา บญุเสนอ ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๔๖๑๒ นาย ศุภฤกษ์ วธีรวงศ์นจิ พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๓ นาง เสาวนยี์ คะอังกุ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๔ นาย ปรเมศ บญุมา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๕ นาย ธีระศักด์ิ สีละอามาตย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๖ นางสาว กรองแก้ว พิมพ์ทอง บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๗ นางสาว วรัณญา กองศรี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๘ นางสาว ฐิตานนัท์ กิจสุคุณรัตน์ อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๔๖๑๙ นาย ธนติชัย สินเติม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๐ นางสาว นฏัฐา พุทธาวันดี ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๑ นางสาว พิรุณพร โพธิ์ดี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๒ นางสาว วัลดี ผ่องใส ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๓ นางสาว สุจิตรา ชื้อเจริญชวกุล ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๔ นาย เอกมงคล ล้นเหลือ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๕ นางสาว จารุวรรณ พันขุนทศ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๖ นาย จุมพล โคตุทา ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๗ นางสาว ชญาภรณ์ หมุกหมาก ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๘ นางสาว ยุพเยาว์ เพ็ญพร อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๒๙ นาย ราชา อินทร นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๐ นางสาว สุดาพร ล่ามฉิมพลี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๑ นาย วันเฉลิม ค าศิลา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๒ นางสาว วนชิชา กันธา เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๓ นางสาว ภทัริณี รัตนพันธ์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๔ นาย จิรัฐ เจริญสุข นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๕ นางสาว ทิพย์วรรณ สุวอ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๖ นางสาว ชนดิา วงษ์เอียด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๗ นางสาว ภศัรา เพ็งมะณี สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๘ นางสาว วลัยลักษณ์ หลงทองอยู่ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๓๙ นาย ทิวา บรุาณรมย์ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๐ นางสาว ชะเอม มีเชาว์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๑ นางสาว ปกิตตา คนเพียร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๒ นางสาว อ้อมเดือน พวงทอง อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๓ นางสาว อาทิตยา วงษ์วรรณ อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๔ นางสาว สุรีพร โรจนวิภาค นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๕ นาย สมพงษ์ กิจเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๔๖๔๖ นางสาว ปรีดาภรณ์ โชติแสงมณีกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๗ นาย นายธิติ ธรรมวิริยะกุล นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๘ นางสาว ภศิชา บรูณะอุดม อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๖๔๙ นางสาว อโณทัย ใจพรมมา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๐ นางสาว สุจิตรา ณีรัตน์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๑ นางสาว พนดิา เงินทอง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๒ นางสาว หทัยทิพย์ ค ามูล ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๓ นางสาว นภิาขวัญ บญุสง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๔ นางสาว สุนดิา ภูใ่จเที่ยง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๕ นางสาว ศมิษฐา ปาณศรี อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๖ นางสาว นนัทะนา ทิพประมวล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๗ นางสาว เข็มพวง ขวัญนุย้ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๘ นางสาว จุฑารัตน์ สิงหโ์ห พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๕๙ นาย ไชยสิทธิ์ สันวิลาศ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๐ นางสาว เบญจมาศ บวัระพา เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๑ นาย วินยั สุขยุภกัด์ิ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๒ นาย นวิัติ เพชรฤทธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๓ นาย โชติภณ   ชาตานนัท์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๔ นางสาว บศุย์รินทร์ ธรรมเนยีม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๕ นางสาว เพ็ญประภา สูงชัยภมูิ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๖ นางสาว วิภาดา ประยงค์เพชร บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๗ นาง กัณฐิกา วัฒโน กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๘ นางสาว ทิตยาพร เบญจโภคทรัพย์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๖๙ นางสาว สุมิตรา ใจพรมมา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๐ นางสาว อุลัยภรณ์  ประสีระเก มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๑ นาย สุรชาติ พิมพ์สัตย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๒ นางสาว ยุพาวรรณ สุริยะอ้าย เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๓ นาย กลวัชร สุภาศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๔ นาย ประยุทธ สีวงษา บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๕ นางสาว อัญชะลีพร จ านงค์ศรี มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๖ นางสาว วรรณนภา นุย้ผุด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๗ - ธัญพร สายค าพา ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๘ นางสาว หนึง่ฤทัย ดารดาษ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๗๙ นาย สกล แก้วเสริม เลย เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๔๖๘๐ นางสาว น.ส.ศิริพร กิตไชย กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๑ นางสาว รอฮีม๊ะ ยิมาคาโล๊ะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๒ นางสาว พาฝัน ใหมธรรมจักร สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๓ นางสาว พิชามญชุ์ พลายละหาร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๔ นาย ภษูิต รัตนพร พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๕ นางสาว สุจิตรา พันธ์เพชร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๖ นางสาว เยาวนติย์ ตองกระโทก บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๗ นาง นติยา งอกศิลป์ สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๘ นางสาว กรรณิกา ศรีประเสริฐ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๘๙ นางสาว จารุรัตน์ ทับทิม ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๐ นางสาว ซัลวาณีย์ แมหะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๑ นางสาว รัติกาล สุทธิภกัด์ิ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๒ นางสาว อัศรียา บสุโร สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๓ นางสาว ณัฏฐา อินทะมาตย์ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๔ นาย ฉลองชัย กะตะโท ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๕ นาย ธนาวุฒิ จันทร์ปรุง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๖ นางสาว จันทนี ปานการะเกตุ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๗ นางสาว ยศศิพร สุขส าราญ ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๘ นางสาว สุภาภรณ์ เพลิดเพลิน สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๖๙๙ นาย นวพล กุลชะโมรินทร์ อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๐ นางสาว สุพัตรา สิทธิศักด์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๑ นาย อภวิัฒน์ พาทีชอบ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๒ นางสาว เกษทิพย์ ทองอินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๓ นาย ศาศวัต มณีโสภา ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๔ นางสาว ผกามาศ ปญัญาค า ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๕ นางสาว จิตลดา พ่อธานี เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๖ นางสาว จรูญจันทร์ ภูป่าน กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๗ นางสาว สากีนะห์ ลาเต๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๘ นาย สุรเชษฐ์ ชะละจิตต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๗๐๙ นางสาว ณัฐญา ศรีเมือง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๐ นางสาว กัญญา บญุมา ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๑ นางสาว จิรนนัท์ พันธ์นลิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๒ นาย อานสั กะแน นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๓ นางสาว ปริยชาต สาวันดี ศรีสะเกษ เขต ๔



- ๗๒๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๔ นาย ปยิะพงษื พรหมรักษ์ นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๕ นางสาว มณีรัตน์ สิงหน์วน ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๖ นางสาว ปณิฑิรา แคนยุกต์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๗ นางสาว ศศิมาพร แจ่มกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๘ นางสาว สิริกานต์ ผิวผ่อง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๗๑๙ นางสาว ศศิธร ชุมศรี บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๐ นางสาว พัชราภรณ์ เถรวัลย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๑ นางสาว ประพาพร คิอินธิ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๒ นางสาว เกศรินทร์ อินทร์ขุนจิต พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๓ นางสาว วิภาพร ศรีค าเวียง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๔ นางสาว พัดชา ทองทั่ว ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๕ นาย กูอิลาม ระยีแก นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๖ นาย สมเกียรติ เปรมปรีด์ิ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๗ นางสาว ศิวพร สุ่มทอง ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๘ นางสาว ฟาทียะ สาอะ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๒๙ นางสาว บวัสอน ผิวเงิน อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๐ นาง หทัยรัตน์ โกษา เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๑ นางสาว ณัฐรินยี์ แพไธสงค์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๒ นางสาว สุภสัสร โกจ่อละ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๓ นางสาว ศุภกัษร ชมสระนอ้ย นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๔ นางสาว จันทร์แจ่ม พวงผกา สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๕ นางสาว ศิริรัตน์ เพ็ญธิสาร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๖ นางสาว ชนดิาภา มุง่มี จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๗ นางสาว วันเพ็ญ หงษ์ค าจันทร์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๘ นางสาว แสงระวี สีนานวน ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๓๙ นางสาว ภทัราดา ส่งแสง ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๐ นางสาว สุภทัร์ศยา อ่อนอก ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๑ นางสาว ลัชชา ตาลาคุณ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๒ นางสาว มณฑิรา ศรีบบุผา นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๓ นางสาว จิราพร ร่ืนนสุาร เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๔ นางสาว จุฬารักษ์ ทิพยเสนา นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๕ นางสาว น.ส.หทัยภทัร ชูคง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๖ นางสาว ถิรชา พวงสมบติั นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๗ นางสาว นภสัสร วรกุล เชียงใหม่ เขต ๓



- ๗๒๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๘ นาย พัศกร มูลศรี พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๔๙ นาย จ าเริญ ฝ้ันเต่ย แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๐ นางสาว สุขเกษม เย็นแม้น นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๑ นางสาว จุฬาลักษณ์ นิม่นุย้ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๒ นาง ปยิะมาศ สุขสุดไพบลูย์ อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๓ นางสาว กลอยทิพย์ ภูพ่ันธ์พิทักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๔ นาย จชิรศักด์ิ โรจนกุศล สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๕ นางสาว มณชญา วายโสกา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๖ นาย ณธเดช เพียยุระ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๗ นางสาว กุลิสรา ทรงแสงธรรม ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๘ นางสาว ธนดิา แดงวิเศษ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๕๙ นางสาว นภิาวรรณ สมพงษ์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๐ นางสาว ชิฐาณัฐ แดงเจริญ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๑ นางสาว รัตนาภรณ์ ขันทองค า ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๒ นางสาว ปาลิดา ธัญญกรรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๓ นาย ปติิภพ จิตรสิงห์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๔ นางสาว สุรีลา อภริมานนท์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๕ นาย สมศักด์ิ พุมเรียงปา่ แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๖ นางสาว จุฬาลักษณ์ พัดภเูขียว นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๗ นางสาว โชติกา วงษ์กระจ่าง นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๘ นาย ไชยา บวัลอย บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๖๙ นาย นมิิตต์ สุขช่วย นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๐ นาย กานต์ดนยั สุขประเสริฐ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๑ นางสาว สุปราณี ชนะบญุ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๒ นางสาว ปาณิศา จ าปาแดง อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๓ นาย รัฐกานต์ ศรีศิริ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๔ นางสาว ยุพยง ทัศคร สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๕ นาย ศิวณัฐ กันหา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๖ นางสาว สุพัตรา บญุหนนุ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๗ นางสาว ชีวนนัท์ พันธุ์จันทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๘ นางสาว สนธยา ทองอินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๗๙ นางสาว ปภทัราพร เสนานชุ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๐ นาง นงนชุ รักษานุน่ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๑ นางสาว มุจจลินทร์ ประเมินชัย สุรินทร์ เขต ๓



- ๗๓๐/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๒ นางสาว กัณฑ์ชุติสรา วรธนณุกรณ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๓ นางสาว นริศรา ทองไพรวรรณ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๔ นางสาว จุฑารัตน์ ปญัญามาตร    อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๕ นาย นายธีรเจษฎ์ โกญจนาทพันธ์ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๖ นางสาว จิตติยา อามิง นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๗ นางสาว ณิชกานต์ ฉายแสง กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๘ นาย อรุณ พงษ์จันทร์โอ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๘๙ นางสาว ณัฏฐ์ศิกาญจน์ บวัดี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๐ นาง กรรณวรรณ ปทัมาลัย นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๑ นางสาว พิมลฑา คงจรัส พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๒ นางสาว สุมนพิชญ์ พลศรี อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๓ นาย ธวัชชัย พลเสนา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๔ นางสาว นสุราภรณ์ อินทร มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๕ นางสาว นลินชุ ทวีรัตน์ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๖ นาย กิตติศักด์ิ เพ็งเกต ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๗ นาง ราตรี จันทะแจ่ม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๘ นาย รอซาลี มะแอ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๗๙๙ นางสาว ธัญลักษณ์ จักรนารายณ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๐ นางสาว นจุรินทร์ ทิพย์บญุผล ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๑ นางสาว ปรียานชุ พลเผ่า กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๒ นาย พชรพงษ์ เดชสุภา ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๓ นางสาว อัจฉราพร รอดภยั กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๔ นางสาว กมลวรรณ สมศรี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๕ นางสาว วรรณนดิา ช้างโคร่ง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๖ นางสาว ศิรินภา สังข์ทอง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๗ นางสาว ทิพย์วัลย์ เพชรนลิ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๘ นาย ฮีซาม มายีซา ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๐๙ นาย วิฑูรย์ ผิวพอใช้ นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๐ นางสาว ศิริกุล เดชะกุล หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๑ นางสาว ปารดา ทรัพย์แก้ว ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๒ นางสาว ภานชุญา ใจไวย ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๓ นาย กฤษณะ เปล้ืองประเสริฐ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๔ นางสาว อาภาสิน ี ค าภเูขียว ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๕ นาย อนพุงศ์ เอียดเฉลิม พัทลุง เขต ๒



- ๗๓๑/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๖ นาย เอกลักษณ์ คิดดี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๗ นางสาว ศรีสวัสด์ิ ศุภสระ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๘ นาย ชัยวัฒน์ ปตัตาลาโพธิ์ ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๑๙ นาย สุนนัท์ ปริุมศักด์ิ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๐ นาย สุวัฒน์ ดอนเส ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๑ นางสาว ปญัจารี ปราบใหญ่ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๒ นางสาว พุทธชาด ระดากรณ์ กมลช่วง กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๓ นางสาว กชกร พิเดช นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๔ นางสาว ศิริพร อนนัตภมูิ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๕ นาง ดลฤดี มูลสาร อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๖ นาย พิสิฐ อนนัตะ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๗ นางสาว จุฑามาศ แก้วศรี สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๘ นางสาว ทวีนนัท์ สัจจะสังข์ ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๒๙ นางสาว มาริสา บตุรรักษ์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๐ นาย อนพุงษ์ ยอดรักษ์ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๑ นางสาว อิศรา ดารากัย นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๒ นาย วิทวัส ญาณกิตติ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๓ นางสาว นรัิตนด์า แก้ววงษา เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๔ นางสาว ขนษิฐา เย็นแย้ม สระแก้ว เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๕ นางสาว ศิริกัญญา ขันตี สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๖ นางสาว เนตรชนก สุภะกรรม นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๗ นางสาว วาสนา จันตาอุด ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๘ นางสาว ณปภชั บญุชยภชั มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๓๙ นางสาว พิมพ์ใจ อนเุปโฐ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๐ นางสาว สุพาณี สกุลพันธุ์ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๑ นาย ศิริชัย ภญิโญเลิศกุลชัย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๒ นางสาว จริยา ช่วยเอียด ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๓ นาย สิทธิพร เหล่าคนค้า ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๔ นางสาว ขนษิฐา นามโคตร ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๕ นาย วรวุฒิ สารสุวรรณ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๖ นาง ณิชคพัทร พาหบุตุร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๗ นางสาว ยลดา ดีแสน นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๘ นางสาว นภิาวรรณ วิสกรรมจร พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๔๙ นางสาว พิชญาภา พรมแพง บงึกาฬ
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๕๕๑๐๐๒๔๘๕๐ นางสาว ศิริพร บอ่รุณพันธ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๑ นางสาว ปาริชาติ ศรีโฮง มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๒ นาย กฤษณ์พงศ์ เดชนะ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๓ นางสาว พูนสุข ขันทับทิม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๔ นางสาว นรีูนาร์ เจ๊ะนิ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๕ นาย นายวรากร หลูศริยกุล กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๖ นาย สุรีพร จันทะหงษ์ สกลนคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๗ นางสาว วิจิตตรา บษุบาล นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๘ นาย ไตรรัตน์ นาสวาสด์ิ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๕๙ นางสาว เจนจิรา พร่องครบรีุ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๐ นางสาว สุชาดา ขันเชียง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๑ นางสาว จิตสุภางค์ ชัยกุลเสรีวัฒน์ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๒ นางสาว น.ส.ณัฐวลัย สุขพรรษกิจ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๓ นางสาว พิไลวรรณ ปอ้งปก อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๔ นางสาว ศิรินนัท์ แนนสินธุ์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๕ นางสาว บงกช คล้ายลี ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๖ นางสาว นฤมล ศรีธรรมมา ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๗ นางสาว รัตนาภรณ์ รัตนวิชัย นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๘ นางสาว รพีพรรณ จินนัทุยา บรีุรัมย์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๖๙ นาย วีระวิทย์ นาคเสน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๐ นางสาว อมรรัตน์ เรือนเหลือ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๑ นางสาว กรรณิกา ศรีนคัริทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๒ นาย ทวีชัย แหวนวงษ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๓ นางสาว วรรณภา จูงกลาง นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๔ นางสาว นงนชุ บสุดี สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๕ นางสาว วรรณา ภปูาทา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๖ นางสาว น้ าฝน แสงอรุณ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๗ นางสาว ไข่มุก หลักค า ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๘ นางสาว ณัฏฐิกา บตุรจันทร์ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๗๙ นางสาว สุพิชญา ทนงค์ นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๐ นางสาว ปราณิศา สุขแสวง จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๑ นาย ชัชวาล ถึงรัตน์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๒ นางสาว ปญัญานชุญ์ บรรเทา ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๓ นางสาว วิภารัตน์ สมศักด์ิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๕๕๑๐๐๒๔๘๘๔ นางสาว ณพาพร บตุรพรม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๕ นางสาว นศิากร ชูสกุล อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๖ นาย พิทนคร หวานหอม เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๗ นางสาว จุติพร สีสุวงษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๘ นางสาว พัลลภทัธ์ คชรัตน์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๔๘๘๙ นาย พฤตินยั เผ่าพันธ์ขาว มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๐ นางสาว สุพัตรา สิทธิจรรยากุล ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๑ นางสาว ปาริชาติ ราชสีเมือง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๒ นางสาว อ้อยทิพย์ สมสินธ์ ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๓ นาย วีระยุทธ ทองหล่อ บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๔ นางสาว น.ส.ชุติกาญน์ วัลลา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๕ นาย ภานวุัฒน์ เกตุปราชญ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๖ นาย กนกศักด์ิ ลาโคตร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๗ นาง กาญจนา รักชะนะงาม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๘ นาย จัตุพล ปญัจิต ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๘๙๙ นาย เสริมศักด์ิ เปง็โย ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๐ นางสาว นลืตา ภกัดีญา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๑ นางสาว จุฬนี เฑียรทอง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๒ นางสาว กิตติยา ทับทิมศรี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๓ นางสาว กิ่งกาญจน์ อินทร์ข า ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๔ นางสาว อรวรรณ แสนมหา มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๕ นาย ปริญญาศักด์ิ เจียระแม กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๖ นางสาว จุฑาภรณ์ พรมกาล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๗ นางสาว ธันวา ภายอุ้ม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๘ นางสาว จิรภา พรหมกาล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๙๐๙ นาย ประกาศิต จันทร์ชูเสถียร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๐ นางสาว วนดิา ชะอินวงษ์ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๑ นางสาว สุชาดา อุดมค า นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๒ นาย อัฑฒกานต์ สายแก้ว นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๓ นางสาว กิติยาภรณ์ นาจวง อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๔ นางสาว ปนดัดา แสนละเอียด พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๕ ว่าท่ี ร.ต.หญิง มลนภา จันทร์เพ็ญ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๖ นางสาว วรินทร ประสาวะเท หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๗ นางสาว อังสุภา จันทบรีุ นครราชสีมา เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๔๙๑๘ นาง อุไรวรรณ จันทร์ศิริ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๑๙ นางสาว วิไลวรรณ ใจค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๐ นางสาว สิริพรรณ หนทูอง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๑ นาย นรวัฒน์ จิตรักษ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๒ นาย ดนพุงศ์ วิญญา ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๓ นางสาว วนดิา พุ่มเจริญ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๔ นางสาว วันวิสาข์ ปิน่ทองพันธ์ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๕ นางสาว คัทลียา คงนาค สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๖ นาง อุษาวดี พูลยอด เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๗ นาง สายฝน สลีวงศ์ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๘ นางสาว ดรณี ค ามุงคุณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๒๙ นางสาว เพ็ญนภา จันทองไฝ สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๐ นางสาว ผกามาศ ศรีสัจจา สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๑ นางสาว พณัชกร วิชัด ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๒ นางสาว สุปราณี วังสาวดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๓ นางสาว ปณุยวีร์ มิลินเจริญไชย กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๔ นาง อรอุมา พิมพา กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๕ นาย ธนเูดช ศรีวิลัย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๖ นาย สุวิจักขณ์ คงถาวร อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๗ นางสาว กันต์ฤทัย เนตรศิริ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๘ นางสาว เนตรชนก ผดุงวิทย์วัฒนา ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๓๙ นางสาว ชัญญาภคั วรรณโวหาร ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๐ นางสาว จิตติมา จิตจักร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๑ นางสาว ศุภกันต์ มโนพรม ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๒ นางสาว ปรียานชุ  กรุณา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๓ นาง จารุวรรณ อินสกุล นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๔ นางสาว ขนษิฐา สังข์ทอง กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๕ นาย ณรงค์ยศ เจริญสุข นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๖ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปรัศนี สุวรรณราช กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๗ นางสาว ศุภกาญจน์ ชินวราพัฒน์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๘ นางสาว เด่นรติ ศรธเดช อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๔๙ นางสาว อัญชลี วะสัตย์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๐ นาง อรอนงค์ ร้อยทา สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๑ นางสาว พิมพา บตุรดี ตาก เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๔๙๕๒ นาย สนธิเดช หสัแดง ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๓ นางสาว อรอุมา แก้วเกตุ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๔ นางสาว ธัญญารัตน์ วงษ์มณี ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๕ นาง อรอุมา เจริญไทย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๖ นางสาว สุภาดา หนอู่อน นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๗ นางสาว ฟิตรีญา สะมาโร ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๘ นางสาว เด่นเดือน จงรัก ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๕๙ นางสาว ปริศนา แสงสุวรรณ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๐ นาย จีระพันธ์ กันทะเนตร เชียงราย เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๑ นางสาว ภทัรา เหล่าสุวงศ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๒ นางสาว ปยิะนชุ อุ่นแก้ว เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๓ นางสาว วาลิกา นาคดุก กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๔ นางสาว วนจิฐา เบา้ปดัสี ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๕ นางสาว ขนษิฐา ทิพยานนท์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๖ นางสาว นฤมล ประคองจิตมัน่ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๗ นางสาว นลินรัตน์ กลมเกล้ียง สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๘ นางสาว วรจิต ศรีปรัง ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๔๙๖๙ นางสาว สุธาสินี ฉิมพลีศิริ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๐ นางสาว บณัฑิตา สุขแสงศรี นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๑ นาย ธงชัย ดวงเพชร หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๒ นางสาว พิชญาภคัร ขันตีชู เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๓ นางสาว อารีรัตน์ ฉิมไทย ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๔ นางสาว ศิริลักษณ์ คงประสิทธิ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๕ นางสาว เปมิกา ศรีกุล ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๖ นางสาว สาลินี ราชวงศ์ นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๗ นางสาว ธนษิฐา จันทะสิงห์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๘ นางสาว สงกรานต์ ธิยะค า เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๗๙ นางสาว ชัญญานชุ เมทา นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๐ นางสาว ฐานวีร์ ปราบสุธา นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๑ นางสาว เพ็ญศิริ น้ ามัน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๒ นาง ธนวันต์ บตุรพรม นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๓ นางสาว สุดารัตน์ พ่วงวงศ์ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๔ นางสาว กีรติ การะบรูณ์ เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๕ นาง สุปราณี ศรีวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๔๙๘๖ นางสาว วารีรัตน์ บญุมัน่ สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๗ นางสาว กัสตีนี บอืราเฮง นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๘ นางสาว สุกานดา อุดม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๘๙ นาย อาทิตย์ พรมสิทธิ์ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๐ นางสาว สิริญญา พฤคฌาญาณ จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๑ นางสาว ปยิะดา บญุทานงั มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๒ นางสาว สุวลี ศรีคราม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๓ นางสาว ธาราภรณ์ อุบล สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๔ นางสาว อินทุกานต์ พันธุ์สะอาด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๕ นางสาว วิลาวรรณ สงวนพฤกษ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๖ นางสาว จีรวรรณ สุขหลังสวน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๗ นางสาว ปยิะดา ศรีอินทร์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๘ นางสาว ทัศนยี์ วรรณสูตร สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๔๙๙๙ นางสาว ภทัรวดี ประสงค์ทรัพย์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๐ นางสาว ทัศนยี์ ชูทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๑ นางสาว กาญจนา ขุนแร่ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๒ นางสาว นสัรีน หะยีอาแว ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๓ นางสาว ณัฐพร แก่นปรึกษา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๔ นางสาว วิรัส บญุร่วม สระแก้ว เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๕ นางสาว ศศินชุ บญุเปรม ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๖ นางสาว วาทิณี ยาค า ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๗ นางสาว จีทวัลย์ จันทวี นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๘ นางสาว สุวภทัร สดุดี อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๐๙ นางสาว จิรนนัท์ ใจหมัน่ เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๐ นางสาว นนัทิยา ไกรวิเศษ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๑ นางสาว ลักษณวดี จิตพยัค กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๒ นาย ศิระวัตร ศิลา นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๓ นางสาว กัญญารัตน์ พันธุ์ขวานอ้ย ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๔ นางสาว จิรันธนนิ สุบนิ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๕ นางสาว จิดาภา สุดเสนาะ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๖ นางสาว สุภานติย์ อินทร์ค า อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๗ นางสาว ภทัราวรรณ โกสุมา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๘ นางสาว พรฉวี บวัพงษ์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๐๑๙ นางสาว นนทิยา ชัยชาญ ศรีสะเกษ เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๕๐๒๐ นาย ขวัญชัย รักษ์ชน ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๑ นางสาว อรชุมา บญุมี พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๒ นาย ภาณุพันธ์ เชื้อแถว กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๓ นาย จีรวิชญ์ แพงแก้ว สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๔ นางสาว ธนาพร จักรนารายณ์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๕ นางสาว คอพือเซาะห์ เจ๊ะนิ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๖ นางสาว ศิริพร เพียดจันทร์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๗ นางสาว ฝนทิพย์ นามเสนาะ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๘ นาย รณกฤต ติยะศักดิเดช ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๒๙ นางสาว วราภรณ์ ชุมใหม สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๐ นางสาว สาลิณี ธรรมสอน กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๑ นางสาว สุปราณี ชาติชัชวาล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๒ นาย เฉลิมพล ขวกเขียว กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๓ นางสาว นจุรีย์ เณรสุวรรณ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๔ นางสาว ศิริพร เต๋มา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๕ นางสาว ลัดดาวัลย์ ทองแจ่ม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๖ นาย วิทยา ลัทธิมนต์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๗ นางสาว ภาวิณี พลช านิ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๘ นางสาว วันทนา นามแสง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๓๙ นางสาว ปรียภรณ์ พลราช ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๐ นาย เอนกพงศ์ ชินรัตน์ อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๑ นางสาว สุภาวดี สมศรี ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๒ นางสาว พรดรุณ บญุเลิศ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๓ นางสาว วัลยา ปานแก้ว ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๔ นางสาว กรณ์นกิา สารไชยค า ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๕ นางสาว ปรารถนา ปอ้มพยัคฆ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๖ นาย วีระยุทธ ทิพม่อม อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๗ นางสาว คชาภรณ์ ทะนชุิต เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๘ นางสาว พวงแก้ว อติสุธาโภชน์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๔๙ นาย ณัฐวุฒิ นามเทพ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๐ นางสาว อคปภา สุขอัจจะสกุล สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๑ นาง นากเกสร แก้วตา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๒ นางสาว นฐัพิมพ์ อุดมกิจพิพัฒน์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๓ นางสาว ปนดัดา โภคพิพัฒน์ พะเยา เขต ๒



- ๗๓๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๔ นาง วรนารถ กรวยทอง ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๕ นาง ลัดดาวัลย์ เภอรักษ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๖ นางสาว สุทธาสินี แตงโสภา ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๗ นางสาว นภิาพัฒน์ ไหลรินทร์ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๘ นางสาว อิสริยา ศรีทอง นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๕๙ นาย ณฐปกร ไชยสม แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๐ นาย ธฤต นลิบรรพต กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๑ นางสาว น้ าผ้ึง โพธิ์ศรี กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๒ นางสาว พิมพ์ใจ งามวงษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๓ นางสาว ภทัรีญา โกพลรัตน์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๔ นางสาว ณิชาภา ขวัญเจริญ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๕ นางสาว รพีพรรณ ยิ้มยังแมน นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๖ นางสาว วัชรา พัสลัง ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๗ นาง ปทัมา ภญิโญ ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๘ นางสาว นนัท์นภสั สมอาษา เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๖๙ นางสาว ชฎารัตน์ ประสิทธิ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๐ นาย อักษรินทร์ มิลินเจริญไชย กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๑ นางสาว กนกอร ด ามี พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๒ นาย ปริญญา สงวนสัตย์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๓ นาง อัจฉรา ณ อุบล อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๔ นางสาว ต่วนปตัรี เบญจมาพร ปตัตาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๕ นางสาว เสาวคนธ์ อิสระวัฒนา กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๖ นาย รุจิภาส ค าแก้ว ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๗ นางสาว สุมลมาลย์ เลือดกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๘ นางสาว ณฐมน ชุนใช้ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๗๙ นางสาว นทัธมน เย็นใจ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๐ นางสาว นฤมล เผือดผุด กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๑ นาย อดุลย์ มูลขุนทด สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๒ นางสาว จาริยา โตะหยม ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๓ นางสาว ลออทิพย์ เมฆประมวล ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๔ นางสาว ขวัญเรือน พวงสมบติั ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๕ นางสาว พัชรพรรณ หอมสุวรรณ พิจิตร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๖ นาย จิโรจ ใจแก้ว อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๗ นางสาว สุลาวัลย์ คล้ายคล่ี ปทุมธาน ีเขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๘ นางสาว สุกัญญา สิงหอ์ยู่ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๘๙ นาย ประสพโชติ ปรีชาวรพิชญ์ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๐ นาย สิชล รัตนบวัชุม นครราชสีมา เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๑ นางสาว ภริูนท์ลักษณ์ เติมพันธุ์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๒ นางสาว ณัฏฐ์ปภา ราคายิ่ง เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๓ นาย จักรพันธ์ สีสุนนท์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๔ นางสาว โสนดิา ชลธาร นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๕ นางสาว ศศิวิมล กุลวิทิต นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๖ นางสาว สุจิตรา ผลอรัญ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๗ นาย ศุภกิจ พิมพ์เสน เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๘ นางสาว ภทัราพร เจริญพร หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๐๙๙ นางสาว รุ่งทิพย์ เจริญกาลัญญูตา สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๐ นางสาว กาญจนาภรณ์ โอบอ้อม เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๑ นางสาว ลภสัรดา ปทัมคัมภ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๒ นาย คมกริช มะลิงาม สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๓ นางสาว จิราวรรณ วันทา อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๔ นางสาว ปยิธิดา สร้อยค า อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๕ นาง วิมล เสนาค า นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๖ นางสาว อ้อมใจ เหล็กเกิดผล ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๗ นางสาว ดิษยา  ชุมสงคราม ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๘ นางสาว รมิตา ก้อนทอง อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๐๙ นางสาว สุริวัสสา กล่อมเดช จันทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๐ นางสาว สุริยาภรณ์ ศรีบญุเรือง นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๑ นางสาว สุวรรณี พุ่มเจริญ ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๒ นางสาว ประนชุดา ประดับจันทร์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๓ นางสาว รัชนี ข าชื่น อ่างทอง
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๔ นางสาว รุจิวรรณ นาชัยสินธุ์ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๕ นาย ศุภชัย รักจันทร์ นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๖ นาย เฉลิมพล เหง้ารักษา พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๗ นาย กฤษณะ ผิวทอง ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๘ นางสาว กรรณิการ์ จูมพิลา ยโสธร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๑๙ นางสาว อธิษฐาน ยวงกระโทก นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๐ นาง สุชาดา บ ารุงกิจ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๑ นาย พีรเดช ศุภานสุนธิ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๒ นางสาว รวีวรรณ์ ขยันวงษ์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๓ นางสาว รัตนา ประพันธ์ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๔ นางสาว ธัญญา เตบสัน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๕ นางสาว ศิริรัตน์ ยี่สุ่นศรี สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๖ นาง ศุภาพิชญ์ ซ้ิมเจริญ ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๗ นาย ธ ่ระ ราชสุภา ก าแพงเพชร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๘ นาย สุพจน์ ดอกไม้ สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๒๙ นาย ปยิวัจน์ วงศ์โอภาส ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๐ นางสาว ณิชภทัร กันธิยะ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๑ นางสาว ประภาภรณ์ สิงหน์นัท์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๒ นาย สิทธิพงษ์ บญุอินทร์ ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๓ นางสาว ทิพย์วิสา ประเมินชัย สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๔ นางสาว สาลูวานี มะลี นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๕ นางสาว อัจฉรียา อัจฉริยะภานนท์ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๖ นางสาว สุจิตรา ปฏสินธิ สมุทรปราการ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๗ นางสาว ลัดดาวัลย์ ทิศพรม บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๘ นางสาว มารีเยาะห์ ตูมุ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๓๙ นางสาว ยุพาภรณ์ สุดชา มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๐ นาย สุริยา ประไพวรรณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๑ นางสาว สุวิมล บญุจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๒ นางสาว วิภาพร ลีเพ็ญ หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๓ นางสาว ไพวรรณ ทองอนนัต์ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๔ นางสาว พัชรฎา ยิ้มนาโพธิ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๕ นางสาว สุนติรา เย็นสุข พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๖ นางสาว ปฐวี มากะเต บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๗ นางสาว จุรีภรณ์ ต้ังมัน่ดี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๘ นางสาว รัตติกาล เจ้ากลดี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๔๙ นาย ธิชาวุฒิ บญุทน อุบลราชธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๐ นางสาว สุวิมล จันทร์ภกัดี นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๑ นางสาว ชฎาพร สิงหป์ัน้ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๒ นางสาว ยุพาพร วิพรหมหา ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๓ นาย อิศราพงศ์ เสนาชัย ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๔ นางสาว สมพร บญุเศษ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๕ นางสาว มยุรา ขนาดผล ยะลา เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๖ นาย วิทวัช เขตบรรพต สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๗ นางสาว เกรวี มณีโชติ นราธิวาส เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๘ นาย ธวัชชัย จันทร์ลา หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๕๙ นางสาว สุดารัตน์ คชสิทธิ์ นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๐ นางสาว เจ๊ะฮาหวา สาเบต สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๑ นาย ปริญญา ระดาบตุร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๒ นางสาว ธิดารัตน์ บตุรเนยีร มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๓ นางสาว อนธุิดา ใจองอาจ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๔ นาง ทัศนี นวลสลุง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๕ นางสาว สุนสิา ชัยพรม สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๖ นางสาว เปชิตา เจริญจาด กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๗ นางสาว ฟารีดา คาเร็ง ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๘ นาย สุเทพ ปล้ืมใจ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๑๖๙ นางสาว วนดิา สาแก บรีุรัมย์ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๐ นางสาว เจนจิรา สุขวรรณา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๑ นางสาว ศรสุณี ปานเิสน หนองคาย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๒ นางสาว นภคั ชัยอุปค า เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๓ นาย ยุทธนา ดาแล่หมัน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๔ นางสาว อลิสษา เพ็ชรสุทธิ ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๕ นางสาว สมสมร ปล้องไหม พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๖ นาย เกรียงไกร นมนาน ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๗ นาย อับดุลรอซะ ดาโอ๊ะ นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๘ นาย สรธฤต พรหมบตุร สุรินทร์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๗๙ นาย กมเรศว์ โต้ต้ิน พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๐ นางสาว จิราภรณ์ กาลพัฒน์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๑ นางสาว ธัญจิรา กลึงมัน่ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๒ นาย สุเมธ โตนุม่ ชัยภมูิ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๓ นางสาว กุลพิธาร์ สัจจา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๔ นาย ศิริชัย จงประเสริฐ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๕ นางสาว นสิารัตน์ อุดม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๖ นาย พิชัย ขันตีพันธุวงศ์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๗ นางสาว อโนชา เสนแก้ว ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๘ นางสาว นลิยา ชาภมูิ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๘๙ นางสาว ทศพิชา ดวงค านอ้ย มหาสารคาม เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๕๑๙๐ นางสาว สาฝีนะ๊ หล าหล๊ะ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๑ นางสาว ศศินี บญุเส่ียง ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๒ นางสาว วริษฐา วรบวร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๓ นางสาว ปยิวรรณ เครือสาร แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๔ นางสาว วราภรณ์ สุวรรณโสภา ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๕ นางสาว ธันยนนัท์ ศรีลานาแก ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๖ นางสาว กนกทิพย์ ชัชวาลย์ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๗ นางสาว นริศา ไชยชวคุปต์ นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๘ นางสาว สุปรียา บษุบงค์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๑๙๙ นางสาว ภคัฐินนัท์ จันทร์หอม กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๐ นาง ชุติภา ขัวเปาะ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๑ นางสาว สินาภรณ์ จันทร์ศรี ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๒ นางสาว สายใจ สวัสดี ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๓ นางสาว มณีวรรณ แสงทอง เชียงใหม่ เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๔ นางสาว สิรินธร เกกินะ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๕ ว่าท่ีร้อยตรี สุวรรณ สาทกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๖ นางสาว ราตรี เจือจันทร์ สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๗ นาย ศุภกิจ ใบอดุลย์ อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๘ นาง ภคพร วรรณศรี อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๒๐๙ นางสาว จุตรพร หวัฝาย นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๐ นาย ปรีชา บญุมี กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๑ นางสาว ราตรี แพงไชยศรี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๒ นางสาว ณัฐกานต์ พันธ์หนองหว้า ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๓ นางสาว จริยา อ่อนทอง พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๔ นางสาว เกณิกา หมอกค าจัน แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๕ นางสาว สุทิศา จุลบษุรา พัทลุง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๖ นางสาว กล่ินเกล้า พิกุลศรี ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๗ นาย ชูเกียรติ งามประวิง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๘ นางสาว บญุญิสา สุขอร่าม เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๑๙ นาย พิเชฐ เข็มขาว ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๐ นางสาว ธันย์ชนก ประไพรักษ์ นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๑ นางสาว นภิาพร พลช านิ มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๒ นาย อิมรอน บนิวาณิช ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๓ นางสาว เบญจพร โพธิ์ค า กรุงเทพมหานคร เขต ๒
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๕๕๑๐๐๒๕๒๒๔ นางสาว จิราภา สร้อยจ าปา นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๕ นาย อับดุลเลาะ สะอุ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๖ นาง อัชรินทร์ อนนัต์กิตต์ิ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๗ นาย ปยิบตุร ด าประภา กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๘ นางสาว พรทิพย์ พลสุข สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๒๙ นางสาว อัจฉรา อ่อนปาน อุทัยธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๐ นาย กิตติพันธุ์ ศรีวิชัย สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๑ นางสาว ศิริวรรณ จุ่นหวัโทน กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๒ นางสาว นนัธิดา บญุชิต อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๓ นางสาว ปาจรีย์ สินไชย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๔ นาย วิทวัส แสงโสรัตน์ อุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๕ นางสาว รัตนาพร ทองค า เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๖ นาย กิตติพนธ์ ผ่านจังหารๆ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๗ นางสาว ไขศรี ล้ิมอ าไพ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๘ นางสาว ทิพย์วรรณ นชุวงษ์ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๓๙ นางสาว จิราพร แก้วเรือง สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๐ นางสาว ประกายมาส สุดสาย กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๑ นาย ปริญญา มีมุข นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๒ นางสาว ศศิประภา มังขุนทด นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๓ นางสาว แววตา อินถา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๔ นางสาว นตัญา อินรินทร์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๕ นาย ธนทั เจริญด้วงรักษา พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๖ นางสาว ศันสนยี์ บญุเสริม ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๗ นางสาว นฐักานต์ สุวรรณเรือง สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๘ นางสาว ปริศนา ช่วยศิริ เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๔๙ นางสาว เด่นนภา ฟูดุลยวัจนานนท์ ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๐ นางสาว วรรณภา อวดคร่อง เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๑ นาง เมธาพร ค าบวัโคตร อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๒ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กนกอร วงศ์ษา ล าปาง เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๓ นางสาว มยุเรศ แซ่หวัง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๔ นางสาว วรารัตน์ เลิศแก้ว นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๕ นางสาว ศศิธร ศรีพันดอน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๖ นางสาว หนกูาญจน์ บวับาน นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๗ นางสาว ศรุดา พรพัฒนชัย สุพรรณบรีุ เขต ๓
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๕๕๑๐๐๒๕๒๕๘ นางสาว อาทิตยา คูคลองทุ่ง ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๕๙ นางสาว นติยา ค ากล่ัน เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๐ นางสาว ปวีณา จันทรสาร กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๑ นางสาว สุภามาศ ทองเรืองนิม่ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๒ นางสาว จารุวรรณ เบญ็พาด กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๓ นางสาว สุชาดา ฉิมพลีศิริ สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๔ นางสาว วิมลพร พิมพ์จันทร์ นครราชสีมา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๕ นาย ทวิช มาตราช อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๖ นาย ชาตรี นาคยิ้ม เลย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๗ นางสาว อภญิญา รงค์รัตน์ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๘ นางสาว อังคณา จิตต์พินยั นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๖๙ นางสาว จิรนนัท์ แว่นนอ้ย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๐ นางสาว พัชราภรณ์ จอมทอง กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๑ นาย วีระพงษ์ ธนพงศากร กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๒ นาย ศิริสัญชัย เทพศิริ ร้อยเอ็ด เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๓ นางสาว รัชฎา เจือจันทร์ เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๔ นางสาว คณิตา ไชยชมภู เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๕ นาย ธงชัย กะรนรักษ์ กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๖ นางสาว สุธิดา บญุสุข สุราษฎร์ธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๗ นางสาว รัชนกีร ก้อนแก้ว ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๘ นางสาว แคทริยา แสงค ามา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๗๙ นางสาว นชัค์ณภสั วันทอง เลย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๐ นางสาว นนัทิดา ฤกษ์ไชย ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๑ นางสาว ประภทัร์ศรินทร์ อินทะยศ ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๒ นางสาว เพ็ญนภา ชูมี นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๓ นางสาว หนึง่ฤทัย ตับกลาง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๔ นางสาว อรพรรณ ปูพ่รม พิษณุโลก เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๕ นางสาว ปทัมา พันธ์ชัย ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๖ นางสาว รุ่งนภา โพธิ์รี สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๗ นาย วัชรพงษ์ แตงอ่อน พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๘ นางสาว ธัญญ์นลิน นจิจารีย์ นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๘๙ นาง พรพิมล ไชยด้วง ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๐ นาย กมลาสน์ วิรัชกุล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๑ นางสาว สุชาดา เอี่ยมสะอาด เพชรบรีุ เขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๒ นางสาว นภิาพร พงษ์ศรี เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๓ นางสาว บณัพร ศรีโสดา อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๔ นางสาว สกาวเดือน จันทร์สวัสด์ิ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๕ นางสาว ชนญัญา ทองผาง เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๖ นาย อภยิศ ปทัมคัมภ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๗ นางสาว สุจิตรา เรียนแพง พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๘ นางสาว กมลชนก ธิมา ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๒๙๙ นางสาว อรวรรณ ทองอุไร สุโขทัย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๐ นางสาว ชนดิาภา สุนทรวงษ์ ราชบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๑ นาย กฤษฎา สัตยานรัุกษ์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๒ นางสาว วิไลวรรณ สาปติตา ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๓ นางสาว สุคนธา นาเมือง เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๔ นางสาว วาสนา ภริะค า เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๕ นางสาว กุลฑรี ภาพสิงห์ เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๖ นางสาว ดลยพร ปาค าทอง อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๗ นางสาว วารุณี สีเหลือง นครราชสีมา เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๘ นางสาว พิมพ์ใจ เปยีงงาม ล าปาง เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๓๐๙ นางสาว ณัฐชญา บญุวงศ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๐ นางสาว ศรีสุดาราม กรไชยา กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๑ นางสาว สุวรรณี นอ้ยเวช สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๒ นางสาว จุฑาภคั โยธารักษ์ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๓ นางสาว หนึง่ฤทัย เกิดสวัสด์ิ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๔ นางสาว วิไลภรณ์ เสียราช ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๕ นางสาว ณัฐทนี สุขวรรณวิทย์ สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๖ นาย ฉัตรชัย หงยาว มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๗ นางสาว จตุพร เจ้าทรัพย์ ขอนแก่น เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๘ นางสาว ชิวารัตน์ มะดาเระ ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๑๙ นาง นงนชุ ศิริโภคานนท์ กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๐ นาย ยศพร บวัศรี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๑ นางสาว เสาวลักญ์ ธรรมเกษร ระยอง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๒ นางสาว เสาวลักษณ์ หลักฐาน กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๓ นาย สาทิตย์ จักรเทพวงศ์ สุพรรณบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๔ นางสาว วิลาวัณย์ กุศลากร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๕ นางสาว นพวรรณ เสมพืช สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
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เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๖ นางสาว สุภาพร มินา เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๗ นางสาว จันจิรา หนรูอด สงขลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๘ นางสาว นสิารัตน์ สอดจิตต์ นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๓๒๙ นางสาว ณัฐธัญ ล้ิมเจริญ กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๐ นางสาว กรกนก นาชัยสินธุ์ มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๑ นางสาว สมจิตร์ สวัสดี ชัยภมูิ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๒ นางสาว อภริดี มีชัย มหาสารคาม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๓ นางสาว รสสุคนธ์ ค าเรือง นา่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๔ นางสาว รัตนาภรณ์ ชูแช่ม นครสวรรค์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๕ นางสาว เมติกา คัดคะมิน สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๖ นางสาว พัชรินทร์ ปนิตา ล าพูน เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๗ นางสาว รัตนา ศิลา บรีุรัมย์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๘ นางสาว ญาดาพัฒน์ โยธี ศรีสะเกษ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๓๓๙ นางสาว ธนชัพร สามศรี ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๐ นางสาว พัฒนา อ่อนนวล พะเยา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๑ นางสาว อัจฉราพร ค ามูล ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๒ นางสาว ผกาศรี ทองคลองไทร สุราษฎร์ธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๓ นาย เกียรติพงศ์ ค าเหมือน อุดรธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๔ นาย นรูมาน ดอเล๊าะ ยะลา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๕ นาย ศมรัตน์ บญุยศ ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๖ นางสาว สุดาทิพยย์ อาจวิชัย สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๗ นางสาว อมรรัตน์ ชนะเลิศ กาญจนบรีุ เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๘ นางสาว ณัฐทิตา พรมสะอาด กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๔๙ นางสาว วรินทร บญุหล้า มหาสารคาม เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๐ นางสาว วิลัยวรรณ กิ้มหม้ง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๑ นางสาว วรรณศิริ งึดสันเทียะ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๒ นางสาว เสาวลักษณ์ ฉากพิมาย ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๓ นางสาว มุกดา ก้อนสูงเนนิ ลพบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๔ นางสาว ขวัญแก้ว ศรีประเสริฐ สุพรรณบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๕ นางสาว สุภาภรณ์ นยิมแก้ว ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๖ นางสาว ปาซียะห์ สุหลง ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๗ นางสาว ภสัสิริฤทัย นยิมการ นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๘ นางสาว จริยา ค าปนั เชียงใหม่ เขต ๖
๕๕๑๐๐๒๕๓๕๙ นาย อภโิชติ เย็นธนากุล ศรีสะเกษ เขต ๔
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๕๕๑๐๐๒๕๓๖๐ นางสาว ดาวประกาย สุพรรณโมกข์ นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๑ นางสาว ราชาวดี โปร่งแสง นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๒ นางสาว ปทิตตา เกษเจริญคุณ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๓ นางสาว ปรัชญาณี นติิธรรม อุดรธาน ีเขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๔ นางสาว นชุจรินทร์ อุทโท กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๕ นางสาว ภณิดา โมคมูล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๖ นางสาว ณิชาภทัร บญุชารี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๗ นางสาว นริมล บงึไกร ศรีสะเกษ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๘ นางสาว วิลาสินี เพียรสมผล ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๖๙ นางสาว นศิาชล ชวนชัยลึก กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๐ นางสาว หญิงกมล ณ พัทลุง นครศรีธรรมราช เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๑ นางสาว ภาวีณี ชีวาภาคย์ อุบลราชธาน ีเขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๒ นางสาว ชลธชา พลีสิงห์ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๓ นาย อภรัิตน์ เดชช านาญ กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๔ นางสาว วิไลนชุ กุศลากร ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๕ นางสาว สุปราณี เพียนไธสง นครราชสีมา เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๖ นางสาว อัจฉรา จ าเริญบญุ กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๗ นาย วันธวัฒน์ จี่เอี่ยม พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๘ นาย ธนภมูิ วัชรงค์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๗๙ นางสาว ดารารัตน์ ศรีเกษม นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๐ นางสาว ชุดาณัฏฐ์ สินทม นครศรีธรรมราช เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๑ นางสาว พิจิตรา สมสา สกลนคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๒ นาย ญาณภทัร ชัยชนะ เชียงราย เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๓ นางสาว ประภาศิริ พันธุ์มี ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๔ นางสาว สุรีย์ พราหมศาสตร์ เพชรบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๕ นางสาว วชิราพร ศิริแข็ง หนองบวัล าภ ูเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๖ นาง อานี วาหะ ยะลา เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๗ นาง รัตนา ศรีสวัสด์ิ ปราจีนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๘ นาย อภสิิทธิ์ จิตติพลังศรี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๘๙ นางสาว วีรฉัตร แคนหนอง กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๐ นางสาว ศิริพร สินไชย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๑ นางสาว นรมน ขุนจันทร์ สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๒ นางสาว อนษุรา รักขวัญ กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๓ นางสาว จันทร์ยา โพธิ์สาชัย ศรีสะเกษ เขต ๓



- ๗๔๘/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๔ นางสาว เบญจมาภรณ์ พรพุทธรักษา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๕ นาย ภวูนยั สุดสาคร กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๖ นางสาว ปภสัสิริย์ ไชยคิรินทร์ สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๗ นางสาว จินตนา อิ่นค า สระบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๘ นางสาว เบญจมาศ หมวดหร่ี นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๓๙๙ นางสาว รุ่งอรุณ ภาคกลาง นครราชสีมา เขต ๗
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๐ นาย ประจักร แก้วบวัเคน อุบลราชธาน ีเขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๑ นางสาว โรสนา เหล็กดี ปตัตาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๒ นางสาว รินทรา แก้วประดิษฐ์ อุบลราชธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๓ นางสาว เสาวลักษณ์ จ าปาทอง นครศรีธรรมราช เขต ๔
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๔ นางสาว จุฑามณี พรพุทธรักษา กาญจนบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๕ นางสาว ปาริฉัตร ปริุโส ขอนแก่น เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๖ นาย รัตนชัย ปาลือชา นครพนม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๗ นาย จักรินทร์ อินทร์เพชร ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๘ นางสาว อุษณี สนตะคุ นครราชสีมา เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๐๙ นาย พรสถิตย์ ต๊ะค า ตาก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๐ นางสาว เอื้อมอุรา สิงหป์ัน้ ขอนแก่น เขต ๕
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๑ นาย สังวรณ์ เดชมัด นนทบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๒ นาย ชาตรี บญุมี สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๓ นางสาว ขนษิฐา สมภาร กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๔ นาย นราธิป ตะวัน สงขลา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๕ นางสาว กนกวรรณ พูลทรัพย์ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๖ นางสาว กัญญาพัชร มาแจ้ง ปทุมธาน ีเขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๗ นางสาว ณิชาพร ฤทธิบรูณ์ ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๘ นางสาว นงค์ลักณ์ ค้อนกระโทก ศรีสะเกษ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๑๙ นางสาว กัญจนรั์ชต์ พันธ์เลิศ บงึกาฬ
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๐ นางสาว อริสรา มหาวรรณ์ เชียงราย เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๑ นางสาว อนศุรา นอ้ยชื่น กาฬสินธุ์ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๒ นางสาว มิรันตรี จันจวง ชลบรีุ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๓ นางสาว ชาฎาสุมินฌ์ ค ายอด พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๔ นางสาว เบญจมาพร มีนอ้ย ชลบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๕ นางสาว ประภาศรี บวัศรี นครปฐม เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๖ นางสาว พินจินนัท์ จันทร์มณี เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๗ นาย วุฒิเดช ก าลังเก่ง ล าปาง เขต ๑



- ๗๔๙/๗๔๙ -

เลขประจ ำตวัสอบ คุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่สมคัรชือ่  -  สกุล
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๘ นางสาว แววดาว ดวงจันทร์ พิษณุโลก เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๒๙ นางสาว มยุรี เสนาธรรม เชียงใหม่ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๐ นางสาว วาสนา พงษ์พัว กาญจนบรีุ เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๑ นาย กิตติ มะลิปรีดากุล ชลบรีุ เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๒ นางสาว นภาเพ็ญ บญุถาวร กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๓ นาย อ านาจ นดักล้า สุรินทร์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๔ นางสาว นาฏยาพร สินไชย ตรัง เขต ๒
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๕ นางสาว นางสาวมาซือนะห์ เปาะซา นราธิวาส เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๖ นาย ธีรวัฒน์ บญุแจ้ง เพชรบรูณ์ เขต ๓
๕๕๑๐๐๒๕๔๓๗ นางสาว พรพิมล ดวงสว่าง ลพบรีุ เขต ๒


