
 
 
 

 

ประกาศส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
 

----------------------------------- 
 
                    ตามท่ีได๎มีประกาศสํานักขําวกรองแหํงชาติ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง รับสมัครสอบแขํงขัน เพ่ือ
บรรจุบุคคลเข๎ารับราชการในตําแหนํงประเภทวิชาการและตําแหนํงประเภททั่วไป ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร๑เน็ต ตั้งแตํ
วันที ่5 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 นั้น 
                    บัดนี้ การรับสมัครได๎เสร็จสิ้นแล๎ว  ปรากฏวํามีผู๎สมัครสอบที่ได๎บันทึกข๎อความครบถ๎วนและได๎ ชําระ
คําธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กําหนด ซึ่งได๎รับเลขประจําตัวสอบแล๎ว ถือวําเป็น ผู๎สมัครสอบแขํงขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข๎ารับราชการในตําแหนํงประเภทวิชาการ และตําแหนํงประเภททั่วไป  ตามรายละเอียดแนบท๎าย
ประกาศนี ้
                     สําหรับผู๎สมัครสอบ 
                    ผู๎ที่ได๎ชําระคําธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ๎วนตามวัน เวลา ที่กําหนด แตํไมํมีชื่อในประกาศ
สํานักขําวกรองแหํงชาติ เรื่อง รายชื่อผู๎สมัครสอบแขํงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข๎ารับราชการในตําแหนํงประเภทวิชาการ  
และตําแหนํงประเภททั่วไป โปรดนําหลักฐาน ซึ่งได๎แกํ ใบสมัคร เอกสารการชําระคําธรรมเนียมในการสมัครสอบ และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ๎าหน๎าที่ด๎วยตนเอง ณ สํวนบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักขําว
กรองแหํงชาติ เลขที่ 321 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ห รือทางโทรสารหมายเลข 0 2281 8020  
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556  ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อเป็นผู๎สมัครสอบเพ่ิมเติมตํอไป และ
สามารถตรวจสอบรายชื่อได๎ในเวบไซต๑  http://www.nia.go.th หรือ http://job.nia.go.th ในวันที่ 21 มกราคม 
2556 หากไมํดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกลําว จะไมํสามารถเข๎าสอบแขํงขันฯ  ในครั้งนี้ 
                    
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
 

นายสุวพันธุ๑  ตันยุวรรธนะ 
  

(นายสุวพันธุ๑  ตันยุวรรธนะ) 
ผู๎อํานวยการสํานักขําวกรองแหํงชาติ 
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รายชื่อผู๎สมัครสอบแขํงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข๎ารับราชการ 

แนบท๎ายประกาศประกาศสํานักขําวกรองแหํงชาติ ลงวันที่  21 ธันวาคม  2555 
 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
 

ต าแหน่ง  นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจัย) 
 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ สกุล  

00155000001 นาย โชคชัย รัตนพร 
00155000002 นาย ชาตโยดม อันชื่น 
00155000003 นาย สุพจน๑ ทนทาน 
00155000004 นางสาว นุสรา คงเผื่อน 
00155000005 นาย พิพัฒน๑ กระสินธ๑ 
00155000006 นาย สุวภัทร นิลพันธ๑ 
00155000007 นางสาว อสมาภรณ๑ คุ๎มครอง 
00155000008 นาย สถิตย๑ ไกยชน 
00155000009 นาย วรวุฒ ิ โลราช 
00155000010 นางสาว เดือนเพ็ญ สุขเณร 
00155000011 นาย ศุภลักษณ๑ เพชรปลูก 
00155000012 นางสาว ดวงพร สุขเณร 
00155000013 นาย ทวีป มหาสิงห๑ 
00155000014 นาย กิตติพงษ๑ พิมสาร 
00155000015 นางสาว ฌานิกา แก๎วแสนทิพย๑ 
00155000016 นาย เตโช ชุํมสูงเนิน 
00155000017 นางสาว เบญจวรรณ ลือนิคม 
00155000018 นาย อํานาจ ลาภารัตน๑ 
00155000019 นาย ปราโมทย๑ ไทยธวัชกุล 
00155000020 นางสาว ลลนา ตาสัก 
00155000021 นาย ปรีชา บัวศรี 
00155000022 นางสาว นิตยา เพ็ญศรี 
00155000023 นาย วัลลภ จอมเกาะ 
00155000024 นาย ประทีป จยุะโส 
00155000025 นาย สมบูรณ๑ สุทธิฤาชัย 

 



          - 2 - 
 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ สกุล 

00155000026 นางสาว ณิชาภัทร ชมชํอเงิน 
00155000027 นาย เรืองฤทธิ์ สุขกันทา 
00155000028 นาย พรเวช มั่นไทรทอง 
00155000029 นาย ศรัณย๑ จิระวรานันท๑ 
00155000030 นาย ธีรเจต มณีโรจน๑ 
00155000031 นาย ณรงค๑ศักดิ์ สุทธิบุญ 
00155000032 นาย กฤตินันท๑ ชนรักษ๑ธรรม 
00155000033 นาย คณพล อิศรภักดี 
00155000034 นาย ภูสิษฐ๑ บุญปลูก 
00155000035 นาง จุไรรัตน๑ เดือนจํารูญ 
00155000036 นาย ไพชยนต๑ จันทร 
00155000037 นาย ชยันต๑ ใจผูก 
00155000038 นาย ปิยะพงษ๑ เวียงคํา 
00155000039 นาย สมศักดิ์ ดียิ่ง 
00155000040 นาย ธีรพงษ๑ ไทยเรือง 
00155000041 นาย ฆงรักษ๑ ศตสุขสกุล 
00155000042 นางสาว พจนา ชูแสง 
00155000043 นาย ภาคภูมิ หลวงมณีวรรณ๑ 
00155000044 นาย วิทยา ลิมพยอม 
00155000045 นาย ทัศศุรฒุญ๑ ชัชวาลโชติเจริญ 
00155000046 นาย กิตติธัช ชูโชต ิ
00155000047 นาย พีชณัฐ จิตต๑เจริญ 
00155000048 ด.ต.หญิง พชรวฤนท๑ กันชัย 
00155000049 นาย ปรัชญา สนิทมัจโร 
00155000050 นาย อนุชา ศรีสกุลธนไชย 
00155000051 นาย จักริน อรุณรุจิพันธุ๑ 
00155000052 นางสาว ธัญวรรณ ถามูลเลข 
00155000053 นางสาว พัชรี จันทร๑ไชยแก๎ว 
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เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ สกุล 

00155000054 นาย ณธรรศ เดชเวทย๑ 
00155000055 นาย พณดล ชิตรัตน๑ 
00155000056 นาย ธนพัทธ๑ บุญญานุพงศ๑ 
00155000057 นางสาว สิริแข สุจริต 
00155000058 นาง อ๎อมเดือน จันทระ 
00155000059 นางสาว รสสุคนธ๑ ผลวัฒนะ 
00155000060 จําอากาศเอก สมศักดิ์ อัคคีโรจน๑ 
00155000061 นาง จินดาลักษ๑ คงเกตุ 
00155000062 นาย ภูธเนศน๑ ศรีสังวรณ๑ 
00155000063 นางสาว สุทิศา นวลพลับ 
00155000064 นาง ศศิวิมล สนิทชาติ 
00155000065 นาย อนุวัฒน๑ สุยุพร 
00155000066 นางสาว ญาราภรณ๑ วันนา 
00155000067 นางสาว สุภาภรณ๑ นฤภัย 
00155000068 นางสาว ปาจรีย๑ วิชิตะกุล 
00155000069 นาย บัญญัติ ลิขิตพัฒนสมบัติ 
00155000070 นาย ฉัตรเทพ จุลวัฒน๑ 
00155000071 นาง ป๓ทมา เป้าทอง 
00155000072 นางสาว วราภรณ๑ ดีน๎อย 
00155000073 นาย ภัทรวุฒิ ก๎อนสมบัติ 
00155000074 นาย ศุภศิลป์ ธรรมธิลา 
00155000075 วําที่ ร.ต สุริยา นาคดํา 
00155000076 นาย ศักดิ์ดา สุปาลรักษ๑ 
00155000077 นาย พิทยา บุญมาภิ 
00155000078 นาย ธนชัย รักรุํงเรือง 
00155000079 นางสาว สราลี ดีผาย 
00155000080 นาย ทรงกลด ขาวแจ๎ง 
00155000081 นางสาว พรหทัย รอดถาวร 
00155000082 นางสาว กิ่งนภา อนันธิตากุล 
00155000083 นาย ชาตรี แก๎วเกือบ 
00155000084 นางสาว อรยา ไกรขาว 
00155000085 นาย สันทัด หมีเฟ่ือง 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000086 วําที่ ร.ต. สายันต๑ มั่นการ 
00155000087 นางสาว นุชนารถ เหลืองดอกไม๎ 
00155000088 นาย วิชาญ อารีย๑รักษ๑ 
00155000089 นางสาว ปิยะดา ป๓ญญาธิคุณ 
00155000090 นาย อภิรักษ๑ รุจิระภูมิ 
00155000091 นาย คุณธรรม สุธาประดิษฐ๑ 
00155000092 นางสาว ครินทราธ๑ สุธาประดิษฐ๑ 
00155000093 นางสาว พิมพ๑ใจ อิสระไพจิตร๑ 
00155000094 นาย อํานาจ ศิลประกอบ 
00155000095 นาย กมล ดํากระเด็น 
00155000096 นาย บุญมี สมจันทร๑ 
00155000097 นางสาว ญาสินี อัจฉริยะเกียรติ 
00155000098 วําที่ ร.ต. ภควัท ภูํแก๎วเผือก 
00155000099 นางสาว ฐิติลักษณ๑ คําภา 
00155000100 นางสาว เนาวรัตน๑ ทนทาน 
00155000101 พันจําเอก ปิตุรัตน๑ นาคคํา 
00155000102 นาย ธวัชชัย ปิงสุแสน 
00155000103 นาย สุทันต๑ ศิริสาคร 
00155000104 นางสาว เกศสุดา คล๎ายสุบรรณ๑ 
00155000105 นางสาว บุศย๑สิรินทร๑ ยิ่งเกียรติกุล 
00155000106 นาย ธิติ สามบุญเรือง 
00155000107 นาย อรรถวิทย๑ จิตสํารวย 
00155000108 นางสาว ปฏิญา ปุระเทพ 
00155000109 พันจําอากาศโท ภูวดล เค๎าคลึง 
00155000110 นาย วัฒนา อินลี 
00155000111 นางสาว เหมพรรณ เวหาธนารักษ๑ 
00155000112 นางสาว ศศิธร แก๎วใสศรี 
00155000113 นางสาว รัตนาพร ษรเดช 
00155000114 นางสาว ขนิษฐา ดํารงชยานุกุล 
00155000115 นาย อภิชัย คําลําปาง 
00155000116 นางสาว ปิยะธิดา กาหา 
00155000117 นางสาว อนัญญา นิลภูม ิ
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000118 นางสาว บุศรา เสริมสุข 
00155000119 นาย ดําเกิง ลักษณะโยธิน 
00155000120 นางสาว บงกช เพ็งดิษฐ๑ 
00155000121 นางสาว ลักษิกา แดงบุญเรือง 
00155000122 นาย ยุภักดิ ์ บอนคํา 
00155000123 นาย วุฒิชัย จันทร๑ต๏ะ 
00155000124 นาย รณกฤต วิริยะกุล 
00155000125 นางสาว วาสนา ปุริสา 
00155000126 นาย ภูริธวัช จิยะจันทน๑ 
00155000127 นางสาว ทัดดาว การสมสิษฐ๑ 
00155000128 นาง กันทิกา พ่ึงรศ 
00155000129 นางสาว กัลยวรรธน๑ จันทร๑อํวม 
00155000130 นางสาว ภคพร จักรกาญจน๑ 
00155000131 นางสาว สุภาพร หมื่นจิตร 
00155000132 นางสาว ปรมาภรณ๑ คชรินทร๑ 
00155000133 นาง สายชล ไกรจัตุรัส 
00155000134 วําที่ร.ต.หญิง อัจฉรา เกื้อทาน 
00155000135 นางสาว ทัศนีย๑ สอนเนียม 
00155000136 นางสาว พัณณ๑ชิตา จารุสาร 
00155000137 นางสาว เยาวลักษณ๑ โพนศรี 
00155000138 นางสาว ภัทร๑ศยา ฉาบกังวาล 
00155000139 นาย พีรยุทธ สมจิตต๑ 
00155000140 นางสาว มลธิรา บุญตา 
00155000141 นางสาว ณัชจิรัฏฐ๑ ประมวญผล 
00155000142 นาย จรัส เจริญชัยพูนผล 
00155000143 นาย ศิวกานต๑ ใจแสน 
00155000144 นาย มงคล ศิริศักดิ์เมธาวี 
00155000145 นาย นรินทร๑ อัยแก๎ว 
00155000146 นางสาว นพรัตน๑ บุญราศรี 
00155000147 นางสาว ป๓ทมาพร ตะโหนดไธสง 
00155000148 นางสาว วีรยา เกตุทับทิม 
00155000149 วําที่ร.ต. ศิรการ จันทร๑สํองแสง 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000150 นางสาว ขนิฐา รอดพวง 
00155000151 นาย รชตะ ตั้งพานิช 
00155000152 นาย ธันวา ดวงมณี 
00155000153 นาย ณฐพงศ๑ นกเพชร 
00155000154 นาย ธนพล อุมาภิรมย๑ 
00155000155 นางสาว ภควรรณ ผิวพันธมิตร 
00155000156 พ.อ.ท. ฉัตรชัย กลํอมกําเนิด 
00155000157 นาย จินดาวัฒน๑ ภมรพล 
00155000158 นาย ธงชัย องค๑ยา 
00155000159 นางสาว ธัญรัตน๑ สีบัว 
00155000160 นาย พนากิจ สิทธิวีระกูล 
00155000161 วําที่ ร.ต. สมเชิญ ขวัญป๓ญญา 
00155000162 นาย วิชญบูรณ๑ ชื่นโอฬารกุล 
00155000163 นาย อิศรา ขัติยวรา 
00155000164 นาย สัมฤทธิ์ โสภาหอม 
00155000165 นางสาว ภารว ี กันตะกนิษฐ๑ 
00155000166 นางสาว จุไรรัตน๑ ไสยศาสตร๑ 
00155000167 นาย ปิยะ ป่ากู 
00155000168 นาย วีระวัฒน๑ คําก๎อน 
00155000169 นางสาว สุพรรษา สมดวงสี 
00155000170 นางสาว วรวรรณ เชยชิด 
00155000171 นาย อนัญวัติ พันธ๑เพ็ง 
00155000172 นางสาว รัชนันท๑ ลือวรศิริกุล 
00155000173 นางสาว วีณา นุชตพงษ๑ 
00155000174 วําที่รต. นัฐพล ยงยศ 
00155000175 นาย ภาณุพงศ๑ ลีล๎อม 
00155000176 นาย ธาตรี รัตตชู 
00155000177 นาย สุธายุทธ นาคปนคํา 
00155000178 นางสาว วรารัตน๑ สุดตา 
00155000179 นางสาว อรวรรณ มานะดี 
00155000180 วําที่ ร.ต. อิสระพงศ๑ สินรอด 
00155000181 นางสาว อาภาพร พวงเกษ 
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ชื่อ สกุล 

00155000182 นาย ธีระชัย ชูภ ู
00155000183 นาย จรัญ หลวงชาญ 
00155000184 นาย เขมชาติ หลาวทอง 
00155000185 นาย ปารเมศ ทองเจริญ 
00155000186 นาย กิตติภพ ธรรมะวรคุณ 
00155000187 นางสาว สาวิตรี สีสุข 
00155000188 นาย รณกฤษ ศรีเปรมหทัย 
00155000189 นางสาว กิตติยาพร จิตหนักแนํน 
00155000190 นาย กิตติพงษ๑ สํวนลม๎าย 
00155000191 นางสาว ปาริชาติ เชี่ยวรอบ 
00155000192 นาย คามิน ดาหาญ 
00155000193 วําที่ ร.ต. ปกรณ๑ คลังพหล 
00155000194 นาย อาทิตย๑ ไทรมะเริง 
00155000195 นางสาว ธนวรรณ ศุภโรจนชัย 
00155000196 นาย บูชิต เกํงการไถ 
00155000197 นาย พิพรรธ คุ๎มพํวง 
00155000198 นาย นิติธร บุญไชย 
00155000199 นาย คงฤทธิ์ โสภาคํา 
00155000200 วําที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ มะโน 
00155000201 นางสาว เบญญาภา เอมโอช 
00155000202 นางสาว วรรณี น้ําประสารไทย 
00155000203 นางสาว วรรณิศา บัวแจ๎ง 
00155000204 นางสาว วรรณา จันทร๑แก๎ว 
00155000205 นาย สัมฤทธิ์ ใจดี 
00155000206 นาย วินัส ใจจิตต๑ 
00155000207 นาย อัครพล หอมละม๎าย 
00155000208 นางสาว ชุติมา หวานฉ่ํา 
00155000209 นาย พีระยุทธ รัตนพันธ๑ 
00155000210 นาย เฉลิมฤทธิ์ คราพันธุ๑ 
00155000211 นาย ธนพล มากแสงสิริ 
00155000212 สิบตรี ชัยโรจน๑ สันทาลุนัย 
00155000213 นางสาว ธันยพร โชคสกุลพันธ๑ 
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ชื่อ สกุล 

00155000214 นาย อภิศักดิ์ ซิมกระโทก 
00155000215 นาย ยุทธนา โจมการ 
00155000216 นางสาว รัสรินทร๑ ศิริภัทรภูรีนนท๑ 
00155000217 นางสาว ผุสดี คล๎ายมณี 
00155000218 นาย ธีระทัศน๑ อัศวจารุวงศ๑ 
00155000219 นางสาว อรชุดา เชื้อชําง 
00155000220 นาย ชลทิศ ทิพย๑ธารา 
00155000221 นาย นพรัตน๑ จันทร๑รักษ๑ 
00155000222 นาย คเณศ มานะศิลป์ 
00155000223 นาย อภิเดช เกิดถ่ิน 
00155000224 นาย สุทัศน๑ อินชํวย 
00155000225 นาย กฤตธี เผื่อนพงศ๑ 
00155000226 นางสาว จันทร๑สุดา หามนตรี 
00155000227 นาย รังสันต๑ ชะนะจน 
00155000228 นาย สุรชาติ จันดี 
00155000229 นางสาว บรรยง เรืองไชย 
00155000230 นาย พิชิตชัย ฝูงใหญํ 
00155000231 นางสาว นิยุตา ชํวยบํารุง 
00155000232 นางสาว พรรษา ป๓ญญาคม 
00155000233 นาย พิศาล แก๎วสพาน 
00155000234 นาย เกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล 
00155000235 นาย กิตติเดช แสงสุก 
00155000236 นางสาว ขจาริน อ่ิมสุวรรณ 
00155000237 นางสาว ภาวิน ี คามวุฒิ 
00155000238 นางสาว นิตยา เฉียงเมือง 
00155000239 นางสาว ทัศนีย๑ ศรีใจ 
00155000240 นางสาว มนธิชา วงวิภาค 
00155000241 นาย ทรงยศ เชิดกระโทก 
00155000242 จ.ท. ทรงธรรม นิ่มกลิ่น 
00155000243 นาย นพดล ฆ๎องเงิน 
00155000244 นาย จตุรพร ใครบุตร 
00155000245 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ ทุมอะริยะ 
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ชื่อ สกุล 

00155000246 นาย อดิศักดิ์ แซํขอ 
00155000247 สิบโท ฉลองกรุง ศรีวิไล 
00155000248 นางสาว ศรัญญา ศรีจันทร๑ 
00155000249 นางสาว จิตรานันท๑ อําพลศักดิ์ 
00155000250 นาย อรัญ อรัญมาตย๑ 
00155000251 นาย ทวน ชัยสุข 
00155000252 นาย ราชัน จันทร๑สํองแสง 
00155000253 นางสาว วรยา บัวทอง 
00155000254 นางสาว พิไลลักษณ๑ เลี้ยงสกุล 
00155000255 นาย ญาณันกรณ๑ จุมปู 
00155000256 นางสาว ลักขณา ปรางค๑นอก 
00155000257 นาย พงศ๑วรุตม๑ แสงสุรินทร๑ 
00155000258 นาย ยุทธพงษ๑ กิตติรัตน๑ 
00155000259 นาย อภิสิทธิ์ กิจโชค 
00155000260 นาย วิทวัส ถีระแก๎ว 
00155000261 นาย ปิยพันธ๑ ไพบูลย๑ 
00155000262 นางสาว พัชรินทร๑ สุวรรณ 
00155000263 นาย คํารณ คํามา 
00155000264 นาย ชานนท๑ คําโพธิ 
00155000265 นางสาว ณัฐกฤตา ทาวีราช 
00155000266 สิบโท วันชัย ใจยุติธรรม 
00155000267 นาย ภัทธรวีร๑ พรมนัส 
00155000268 นางสาว พิชญาพร สมเด็ด 
00155000269 นาย ทวีเดช ภูํอารีย๑ 
00155000270 นาย ดนุเดช สวัสดิวงศ๑ 
00155000271 นางสาว จินตนา สิงห๑คํา 
00155000272 นางสาว ศิกานต๑ ปรีดาวรรณ 
00155000273 นางสาว โศภิตา วรยศเมธิน 
00155000274 นาย ธนานันท๑ ทับธนะ 
00155000275 นางสาว เกศณิฎา ทองกร 
00155000276 นางสาว พิชญา ลือบุญธวัชชัย 
00155000277 นาย กฤษฎา ภูมิศิริรักษ๑ 
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ชื่อ สกุล 

00155000278 นางสาว ชุติมา ภูมิแก๎ว 
00155000279 นาย วรภส เอกบุตร 
00155000280 พ.อ.อ. สุพจน๑ แตกหนองโน 
00155000281 นางสาว มาสุฑล สัญพึ่ง 
00155000282 นาย กิตติ์รัฐ ประเสริฐฤทธิ์ 
00155000283 นางสาว ศิชา ขวัญอํอน 
00155000284 นาย ธนาวุฒ ิ ขัตติยะสุวงศ๑ 
00155000285 นางสาว ศจีกาญจน๑ คํารพมิ่ง 
00155000286 นางสาว วนิดา ชุํมวิจิตร 
00155000287 นางสาว มธุรดา โพธิ์อามาตร๑ 
00155000288 นาย กฤษณะ ใจหาญ 
00155000289 นาย นายฐิติพงษ๑ เผือกเผํา 
00155000290 นาย ธรากร ประเสริฐเตชาโต 
00155000291 นางสาว ศิริทิพย๑ สนิทมัจโร 
00155000292 นาย ฤาโชติ รชฎทรัพย๑ 
00155000293 นาย อภิรักษ๑ ชานวาทิก 
00155000294 นางสาว รัชต๑พนิดา ปุริโส 
00155000295 นาย เสฏฐนันท๑ ชํอฟ้า 
00155000296 นาย สุวภัทร อุชาดี 
00155000297 วําที่ ร.ต. ชาญชัย จันทร๑เอี่ยม 
00155000298 นางสาว นรนล สมบุญโสด 
00155000299 นางสาว กาญจนา เงาเงิน 
00155000300 นาย ธนกฤต ทองคํามาร๑ 
00155000301 นาย ทวีศักดิ์ เบญจธิวัฒน๑ 
00155000302 นาย ปุญญวันต๑ จิตประคอง 
00155000303 นางสาว อภิรดี บูรณปรีชา 
00155000304 นางสาว สิริจันทร๑ หิรัญเพ็ชรกุล 
00155000305 นาย ธนนท๑ ขันตี 
00155000306 นางสาว อรุณวรินทร๑ บุตรวิเศษ 
00155000307 นางสาว โชติมา บัวทองรังสิมา 
00155000308 นาย มงคลยศ สถาวร 
00155000309 นางสาว ผุสราภรณ๑ ทิมวงศ๑ 
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00155000310 นางสาว ณัฐสินี โกยกอบกาญจน๑ 
00155000311 นาย ฉันทวิทย๑ ปฏิมา 
00155000312 นาย สุทัศน๑ ตํวนเครือ 
00155000313 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ จินาการณ๑ 
00155000314 นางสาว นภสร สุดท๎วม 
00155000315 นาย พันธุ๑วศิน ทัศนเสถียร 
00155000316 นางสาว ตันหยง นาคจรูญ 
00155000317 นางสาว ศันสนีย๑ ศรีวิชัย 
00155000318 นาย ปิยะวัฒน๑ ชํอผูก 
00155000319 นางสาว กิตติยาภรณ๑ ชื่นศรี 
00155000320 นางสาว ปิยวดี ชูม ี
00155000321 นาย สุขุม ซุยน้ําเที่ยง 
00155000322 นาย สราวุธ วิบูลย๑กุล 
00155000323 นาย ภาณุวัช มํวงนวล 
00155000324 นาย พรชัย แซํอ้ึง 
00155000325 นาย วงศ๑ไทย บุดด ี
00155000326 นาย ทินวัฒน๑ วงศ๑มาศ 
00155000327 นาย วิศิษฏ๑ จันทร๑ลุน 
00155000328 นาย เสกสรร ชานนท๑ 
00155000329 นาย ภีรติ เรืองเจริญอนันต๑ 
00155000330 นาย วิรุฬห๑ ผาคํา 
00155000331 นาย กิตติพงค๑ ศรีสุขใส 
00155000332 นาย นท ี ไตรย๑พืชน๑ 
00155000333 นางสาว ญาณิศา แสงแก๎ว 
00155000334 นางสาว พริ้ว วิริยะพานิช 
00155000335 นางสาว ธมกร สวนบํารุง 
00155000336 จ.ส.อ. วสันต๑ เรือนมอย 
00155000337 นางสาว บุณยวีร๑ สุทธิสงวน 
00155000338 นางสาว มนต๑นภา นิลนนท๑ 
00155000339 นาย เอกชัย เชิดชูเสนนะ 
00155000340 นาย ภานุวัฒน๑ ศรีคัฒนพรม 
00155000341 นาง นงนภัส ท๎วมพิบูลย๑ 
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00155000342 นาย อภิภู พัฒนยินดี 
00155000343 นาย จิรวุฒ ิ ปณีตจิตต๑ 
00155000344 นาย วีระศักดิ์ อรุณ 
00155000345 นางสาว กมลชนก คงเจริญ 
00155000346 นาย คุณากร ประสิทธิ์พรกุล 
00155000347 นาย อนุกูล แสนเขียว 
00155000348 นาย สถาพร เสถียรเนตร 
00155000349 นางสาว จิราพร เจียมกีรติกานนท๑ 
00155000350 นาย นิติพัฒน๑ ลือชาคํา 
00155000351 นางสาว รัตติพร สมบูรณ๑ 
00155000352 นาย เกริก มิตรกูล 
00155000353 นาย วุฒิชัย จินากูล 
00155000354 นางสาว กนกวรรณ บุญยงค๑ 
00155000355 นาย อนวัช ชูเสือหึง 
00155000356 นาย วิศรุต อํอนเฉวียง 
00155000357 นาย จารุกิตติ์ คงพุกา 
00155000358 นางสาว ทรรศิตา กล๎าการขาย 
00155000359 นาย ไพศาล โชคประคอง 
00155000360 นาย กฤษดา เปลี่ยนขํา 
00155000361 นาย มังกร พวงครามพันธุ๑ 
00155000362 นาย ชาญวุฒิ ภูํหรุํน 
00155000363 นางสาว พธูทิพย๑ มาศิริ 
00155000364 นาย กวีศิลป์ อินต๏ะโคตร๑ 
00155000365 นาย ภานุพงษ๑ น้ําฝน 
00155000366 นางสาว ภัชษนัญฑ๑ จันตัน 
00155000367 นาย จิตบุณย๑ นาคอุไร 
00155000368 นาย นันตวรรธน๑ รอดชู 
00155000369 นาย ฐิดายุ มนต๑คล้ํา 
00155000370 พ.อ.อ. ฤทธิรงค๑ เส๎งสีแดง 
00155000371 นาย นคร สถาพร 
00155000372 นาย สรสิช ประสงค๑สุข 
00155000373 นาย ณรงค๑ เหลําวอ 
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00155000374 นาย สุวิชัย แย๎มมีศรี 
00155000375 นาย เกรียงศักดิ์ สันติวัฒนานนท๑ 
00155000376 นางสาว เบญจรัตน๑ ครุขยัน 
00155000377 นาย นนทชัย ชวนพันธุ๑ 
00155000378 นาย จิรยุทธ๑ ศรีรักษ๑ 
00155000379 นางสาว ปิยนุช ภูกันแก๎ว 
00155000380 นางสาว รัตนา วงค๑ทะ 
00155000381 นาย สุรศักดิ์ คําหอม 
00155000382 นางสาว แสงรวี บูํทองจันทร๑ 
00155000383 นาย ชาญวิทย๑ ประสานทอง 
00155000384 นาย ตรีวัฒน๑ ชมด ี
00155000385 นาย นิรุตต๑ มงคล 
00155000386 นางสาว พจมาศ กามะพร 
00155000387 นางสาว นางสาวอรุณวรรณ สุภาวรรณ 
00155000388 นาย ธนวัฒน๑ ลิมปิโสภณ 
00155000389 นาย สิทธิศักดิ์ ตาสุภา 
00155000390 นาย ธนารัตน๑ กิจกล๎า 
00155000391 นางสาว ภัคจิรา ป๓จจะวงษ๑ 
00155000392 นาย วรเศรษฐ๑ วศินพาณิชย๑ 
00155000393 นางสาว บุญฑิลา อินสุยะ 
00155000394 นางสาว กันยารัตน๑ แก๎วละเอียด 
00155000395 นาย จักรพงษ๑ สาบุญมา 
00155000396 วําที่ ร.ต.หญิง พชรภรณ๑ บรรลือทรัพย๑ 
00155000397 นาย รุํงศักดิ์ ชโลธร 
00155000398 นางสาว จรรยา ดวงจิตร๑ 
00155000399 นาย จิรวัฒน๑ จํารูญ 
00155000400 นางสาว กวินลักษณ๑ สุนทะโรจน๑ 
00155000401 นางสาว ศุทธภัค พันธุ๑ภาไพ 
00155000402 นางสาว แสงโสม กออุดม 
00155000403 นางสาว ลัญจ๑ ไล๎เลิศ 
00155000404 นาย สุวิทวัส สาโพธิ์ 
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00155000405 นาย อนุสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา 
00155000406 นาย ศิขรินทร๑ หุํนเจริญ 
00155000407 นาย ภูเบศร ขันแข็ง 
00155000408 นาย ณัฐฏ๑ ผํองใส 
00155000409 นางสาว ขวัญข๎าว ยามโสภา 
00155000410 นางสาว พิรุณพรรณ กาญจนวารี 
00155000411 นาย ปิยะศักดิ์ นาหํอม 
00155000412 นาย สรยศ จันทรักษ๑ 
00155000413 นางสาว ญาณตา อํอนจิ๋ว 
00155000414 นางสาว ศิรินทิพย๑ เทียมพันธ๑ 
00155000415 นาย เอกลักษณ๑ พร๎อมวงศ๑ 
00155000416 นาย สุชาติ ลีหกุล 
00155000417 นางสาว นภาพร แย๎มวาที 
00155000418 นางสาว กรองกาญจน๑ วัลยา 
00155000419 นางสาว ภิรญา ศรีภมร 
00155000420 นางสาว ปิ่นฤทัย หลักทอง 
00155000421 นาย ภาคภูมิ เรืองฤทธิ์ 
00155000422 นางสาว วรรณิภา สีเมยดง 
00155000423 นาย ยุทธศักดิ์ พิทึกทักษ๑ 
00155000424 นางสาว รสสุคนธ๑ จึงเจริญ 
00155000425 นางสาว วรางคณา ต๏ะแฝง 
00155000426 นางสาว ยุพา ขันตรี 
00155000427 นางสาว พฤติมา อินงาม 
00155000428 นาย พลกฤต ผดุงฉัตร 
00155000429 นาย เอก โพธิสุข 
00155000430 นางสาว ธัญญารัตน๑ ศรชนะ 
00155000431 นาย สมจิต นันทวงศ๑ 
00155000432 นางสาว ลัดดาวรรณ นนปะติ 
00155000433 นาย ฉัตรพงศ๑ ไวยาการณ๑ 
00155000434 นางสาว จุติพร ราชอาษา 
00155000435 นางสาว ปริณดา สงทิพย๑ 
00155000436 นาย ชัชวาล ชุมวรเดช 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000437 นาย ทรงพล จูงพันธ๑ 
00155000438 นางสาว สุชาดา เพ็งศร 
00155000439 นางสาว บัณฑิตา พรรณขาม 
00155000440 นางสาว วลัยลักษณ๑ อินทรพรหม 
00155000441 นาย ภควรรษ จันทร๑ทอง 
00155000442 นางสาว สุวรรณา ขาวหิรัญ 
00155000443 นาย ทิฆัมพร ตันติวิญ๒ูพงศ๑ 
00155000444 นาย ศรัณย๑ เสือหล๎า 
00155000445 นางสาว วลัยภรณ๑ พุฒแก๎ว 
00155000446 นางสาว มัณยากร ชัยมีเขียว 
00155000447 นาย ณัฐชาต ไชยฤกษ๑ 
00155000448 นาย พรเทวา สันทัด 
00155000449 นางสาว อุมาพร เวสูงเนิน 
00155000450 นาย สป๓ญญ๑ อมรกล 
00155000451 นาง รักษา ครุฑดิลกานันท๑ 
00155000452 ร๎อยตํารวจตรี พงศกร มีพันธุ๑ 
00155000453 นาย เปรื่องวิทย๑ พิศพันธ๑ 
00155000454 นางสาว ทิวาวรรณ ยอดกําลัง 
00155000455 นาย อัฏษราวุฒิ ศรีสิงห๑ 
00155000456 นาย ดีเดย๑ บรรเลงกลอง 
00155000457 นางสาว จีรวรรณ กรกมล 
00155000458 นาย เอกลักษณ๑ ธรรมวิเศษ 
00155000459 นางสาว ศศิธร คําตา 
00155000460 นางสาว สุจินดา ใจกิ่วแล 
00155000461 นาย สุรเดช หนึ่งชนะ 
00155000462 นาย สุรชาต ผดุงจันทน๑ 
00155000463 นางสาว ชญานันทน๑ ฉัตรมาศ 
00155000464 นาย เกษมสุข เตรียมตัว 
00155000465 นางสาว สุธิน ี เทียนกุล 
00155000466 นางสาว เพียงนภา วรสาร 
00155000467 นาย หยก ดีเมฆ 
00155000468 นาย จักรวรรดิ สุคนธามาศ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชือ่ สกุล 

00155000469 นางสาว สุกัญญา สิริกิจวณิชย๑ 
00155000470 นาย สุรศักดิ์ สีสุธรรม 
00155000471 นาย ประชุมสุข คูหา 
00155000472 นางสาว จารุมาศ ขันธนิยม 
00155000473 นาย เทวาธิบดี สุทธวงค๑ 
00155000474 นาย ชวลิต แหวนทอง 
00155000475 นางสาว สมพิศ เดชะพระรักษา 
00155000476 นาย ปรัชญา ประกอบพันธุ๑ 
00155000477 นาย พีรพล แสงเทียน 
00155000478 นางสาว จิราพร เฉลยผิว 
00155000479 นางสาว ศุภวรรณ สมบุตร 
00155000480 นางสาว พัชชา ยุํนสมาน 
00155000481 นางสาว พรทิพย๑ ทัพวัฒน๑ 
00155000482 นางสาว กัญญ๑รดาดาว ลาพิตร 
00155000483 นาย อรุณ กุบแก๎ว 
00155000484 นาย ชรายุทธ พัฒน๑ธรรมรงค๑ 
00155000485 นางสาว นภัสวรรณ มิตรคุณ 
00155000486 นาย พิชิต ขวัญชัยนนท๑ 
00155000487 นาย พีรพล กลิ่นขจร 
00155000488 นางสาว อารีรัตน๑ จุ๎ยฮก 
00155000489 นาย อานนท๑ นันทะชิน 
00155000490 นางสาว อรอินทร๑ อินทรโชติ 
00155000491 นาย ธนัช รอดเนียม 
00155000492 นางสาว อังคณา ศรีวิเรือน 
00155000493 นางสาว พัชรี ผลาหาญ 
00155000494 นาย ปกรณ๑ภพ บุญยืน 
00155000495 นาง พิมพกาญจน๑ พลประสิทธิ์ 
00155000496 นางสาว วิภาสิร ิ นันททรัพย๑ 
00155000497 นาย จุมพล เจดีย๑ถา 
00155000498 นางสาว ศิวพร เมฆฉาย 
00155000499 นาย กฤตวิช พิชญาภรณ๑ 
00155000500 นางสาว ธันทณัฏฐ๑ สุขโขธิติรัต 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000501 นาย ยัสถะ พลมี 
00155000502 นางสาว สุนทรี บุญพรวงศ๑ 
00155000503 นางสาว นฤมล โตบัว 
00155000504 สิบเอก ฤทธินันท๑ ศรีวิชัยวงค๑ 
00155000505 นาง ลักษณา ศรีวิชัยวงค๑ 
00155000506 นางสาว หทัยชนก ชูใส 
00155000507 นาย สุริยา โลแก๎ว 
00155000508 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ ปิยะวิทยานนท๑ 
00155000509 นาย เจิมโชติ ควะชาติ 
00155000510 นาย สมบัติ นาวิกชีวิน 
00155000511 นางสาว ฐานียา เอ่ียมพงศ๑สมิทธิ์ 
00155000512 นางสาว ศิรินภา กาลจักร 
00155000513 นาย ณัฐพล ธนานุวัฒน๑ 
00155000514 นางสาว ภัทราพร ศรีโยหะ 
00155000515 นาย ทวีศักดิ์ ซ๎ายยศ 
00155000516 นาย จิรัฏฐ๑ ชุมสาย ณ อยุธยา 
00155000517 นาย รัชพล สุคนธชาติ 
00155000518 นางสาว ทศพร ยอแซ 
00155000519 นาย สมพล ไทยจงรักษ๑ 
00155000520 วําที่ร.ต. ธัชทฤต สุขเจริญ 
00155000521 นางสาว กนกพร ชูวัน 
00155000522 นาย อัมพร สุมังคะ 
00155000523 นาย สามารถ ตราชู 
00155000524 นางสาว ดลีนา บุญศรี 
00155000525 นาย วุฒิชัย เหลือสุข 
00155000526 นาย กรินพัชร๑ วัดแก๎ว 
00155000527 นาย ศรนรินทร๑ ยศรุํงเรือง 
00155000528 นางสาว จุฑามาศ สงสม 
00155000529 นาย เจตนา แกล๎วทนงค๑ 
00155000530 นาย ศราวุธ มาเฉลิม 
00155000531 นางสาว ธัญพรรธน๑ ป๓ญญาไวย๑ 
00155000532 นาย บุญญฤทธิ์ ธรรมวงษา 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000533 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร๑ 
00155000534 นาย พัฒนสิทธิ์ ตํอซอน 
00155000535 นาย อํานาจ ขุนภูมิ 
00155000536 นาย อภินัย บรรพตเสต 
00155000537 นาง สายชล เพ็ชรสันทัด 
00155000538 นางสาว กาญจนา อะชํวยรัมย๑ 
00155000539 นาย ธีระเดช นาคสกุล 
00155000540 นางสาว ปาริชาติ ดอกดวง 
00155000541 สิบเอก สมนึก แกํนจันทร๑ 
00155000542 นางสาว พุทธรักษ๑ อะทาลาน 
00155000543 นางสาว ษลีก๑ปรีดิ์ยา พลอยงาม 
00155000544 นาย เริงศักดิ์ มังํสวัสดิ์ 
00155000545 นางสาว สุกัญญา โมกไธสง 
00155000546 นางสาว ยูมีราห๑ ยูโซ๏ะ 
00155000547 นางสาว ศุภิสรา กลิ่นโสภณ 
00155000548 นาย ธีรพล ปานมี 
00155000549 นางสาว แม๎นหมาย อรุณชัยพร 
00155000550 นาย กิติพงษ๑ หอมมณฑา 
00155000551 นางสาว วลัยพรรณ ไชยปรุง 
00155000552 นาย ภิชาติ เพชรนาม 
00155000553 นางสาว ปรานี ไทยเที่ยง 
00155000554 นาย ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน๑วรกุล 
00155000555 นางสาว กนกนาถ มุกุระ 
00155000556 นางสาว พรรัตน๑ สัจจะวศิน 
00155000557 นาย ทศพล ยอดประเสริฐ 
00155000558 นาย ปรีชา เอ่ียมตระกูล 
00155000559 นางสาว ศิริลักษณ๑ รัยวรัก 
00155000560 นางสาว ศุภรัตน๑ มีประพันธ๑ 
00155000561 นาย สรทัศน๑ วิชัย 
00155000562 นางสาว จิตราพรรณ รัตนวงษ๑ 
00155000563 นาย พงษ๑พันธุ๑ พรหมพันธุ๑ 
00155000564 นาย นวรัตน๑ สาราณียะพงษ๑ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000565 นาย สุภัทร เขื่อนงูเหลือม 
00155000566 นางสาว กิติญานันท๑ ครูทอง 
00155000567 นาย พลากร เขจร 
00155000568 นางสาว ปิยะวรรณ ชายกลั่น 
00155000569 นาย ชาญวิทย๑ ซึ่งรัมย๑ 
00155000570 นางสาว นริศรา นาคสูํสุข 
00155000571 นางสาว ชญานิศา สุวรรณ 
00155000572 นางสาว สุมาลี เถื่อนกุล 
00155000573 นาย มนตรี ทองมี 
00155000574 นางสาว พอลักษณ๑ ปิ่นระฤก 
00155000575 นาย สุกรี คลองวิธี 
00155000576 นาย วงศกร ภิบาลศักดิ์ 
00155000577 นาย ยศพัทธ๑ ฉิมสุข 
00155000578 นาย ศรัณย๑ ภิบาลศักดิ์ 
00155000579 นางสาว นัยนา คําภักดี 
00155000580 สิบเอก ไพรัตน๑ พันธสูตร 
00155000581 นาย อาณัติ สําราญวานิช 
00155000582 นางสาว กัญหา ขาวสังข๑ 
00155000583 นาง ธัญลักษณ๑ เก๎งโทน 
00155000584 นาย อักษรินทร๑ มิลินเจริญไชย 
00155000585 นางสาว เยาวรัตน๑ สุขป๓กษา 
00155000586 นางสาว ปาริญ บุญเย็น 
00155000587 นาย องอาจ รุกขวัฒนกุล 
00155000588 นางสาว มาลัยทอง ศิวินา 
00155000589 นางสาว รัชนิกุล อุตรศาสตร๑ 
00155000590 นางสาว ดุษณีญา อินทนุพัฒน๑ 
00155000591 นาย พรศักดิ์ จะมณี 
00155000592 นาง นิภาพร อํุนบรรเทิง 
00155000593 นางสาว สุภานัน กรรณวัฒน๑ 
00155000594 นางสาว กนกพร ไชยสมบูรณ๑ 
00155000595 นาย สิทธิราช หลังยาหนําย 
00155000596 นางสาว ศุจิรัตน๑ เรืองฤทธิ์ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000597 นาย จิรพงษ๑ ศรีสุข 
00155000598 นาย ชานนท๑ ชูรัตน๑ 
00155000599 นาย จารุวัฒน๑ กองแก๎ว 
00155000600 นาย จิราวุธ มณีบางกา 
00155000601 นางสาว นฤมล กลิ่นสุคนธ๑ 
00155000602 วําที่ ร.ต. วีรทัต ปรินายวนิชย๑ 
00155000603 นาย ธาวิต เลพล 
00155000604 นาย พงศธร เหลืองรุํงรัส 
00155000605 นางสาว เพชรดา บุญหิรัญ 
00155000606 นางสาว รังสินี ลนกฐิน 
00155000607 นาย เขมชาติ วิเสโส 
00155000608 นาย เมธี โก๎ลํอง 
00155000609 นาย อดิศักดิ์ ลักษณะสี 
00155000610 นางสาว ชุลีพร วิเสโส 
00155000611 นางสาว ขนิษฐา น๎อยเทศ 
00155000612 นางสาว วัชรปราณี คงหุํน 
00155000613 นางสาว คนึงนิต พงษ๑สินทรัพย๑ 
00155000614 สิบเอก ประกาศิต ตรีภพ 
00155000615 นาย วิชัย แซํหลิ่ว 
00155000616 นาย ธนพล ดวงดารา 
00155000617 นาย อภิรัต ชูแวํน 
00155000618 นาย กิตติ นัคเร 
00155000619 นาย วสันต๑ สัญจร 
00155000620 นาย ธนพล บัวประสิทธิ์ 
00155000621 นาง ศิรินทิพย๑ นึกได๎ 
00155000622 นางสาว กุลพิชญ๑ พรหมปรีชาวุฒิ 
00155000623 นาย พชร ชูสิน 
00155000624 นางสาว นิศาชล ทัตพงศาสิริ 
00155000625 นางสาว อรวีร๑ หนูแก๎ว 
00155000626 นาย ธนชัย วัชระพิสุทธิ์ 
00155000627 นาย ราชารัฐ วรรณลักษณ๑ 
00155000628 นางสาว วรินทร๑พร ดิษลักษณ๑ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155000629 นาง ณัฐธิดา ทิพย๑กุลกานต๑ 
00155000630 นางสาว กนกพรรณ รัตนสร๎อย 
00155000631 นางสาว วารุณี ใจชุํม 
00155000632 นาย นาวิน เสริมสุข 
00155000633 นาย เกยีรติภูมิ ศรีพลอย 
00155000634 นาย ตามพงศ๑ จิ้วพานิช 
00155000635 นาย สุเชาว๑ อ๎อยอินทรนิล 
00155000636 นางสาว นิราวรรณ ใจอํุน 
00155000637 นาย อัคราช นาคพํุม 
00155000638 นางสาว กิติยา วรรณศรี 
00155000639 นาย จีระศักดิ์ พระศรี 
00155000640 นางสาว มลฤทัย บุญนวน 
00155000641 นาย สุภวิชย๑ ปรางค๑จันทร๑ 
00155000642 นาย กฤตยชย๑ โสภณดิลก 
00155000643 นาย สกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒิ 
00155000644 วําที่ ร.ต. โอฬาร ศรีนวลชํวย 
00155000645 นางสาว พิมพ๑ปวีณ๑ วิมลแก๎ว 
00155000646 นาย ชัชวาล เผําภิญโญ 
00155000647 นาย สุรศักดิ์ แตํงเนตร 
00155000648 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน๑ 
00155000649 นางสาว อดิศรา ศิริเจริญวิไล 
00155000650 นาย ยุรนันท๑ ทุมมาศ 
00155000651 นาย ศิริชัย จันทวงษ๑ 
00155000652 นางสาว ญาติมา ทองคํา 
00155000653 นาย พงษ๑เดช คล๎ายเผําพงษ๑ 
00155000654 นาย สรายุทธ ผดุงภักดีกุล 
00155000655 นางสาว สุพัตรา แสงทอง 
00155000656 นางสาว ฐิติรัตน๑ ชุมทอง 
00155000657 นางสาว วีรนันท๑ นิยมกุล 
00155000658 นางสาว จักรินกาญจน๑ คันธิก 
00155000659 นางสาว ป๓ทมา หาญณรงค๑ 
00155000660 นางสาว ธนัสชา สุขาภิรมย๑ 
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00155000661 นางสาว คณิตฐา คําภาค 
00155000662 นาย จิรศักดิ์ หลวงไกร 
00155000663 นาย เมธา พฤกษติกุล 
00155000664 นาย เกียรติศักดิ์ นิลมณี 
00155000665 นาย สุมนัส อัตตนาถ 
00155000666 วําที่ ร.ต. เอกสิทธิ์ ไพศูนย๑ 
00155000667 นาย วีระชัย ตาสวําง 
00155000668 นางสาว เกษรา ขรรค๑ชัย 
00155000669 นางสาว ภคมน นามเจริญ 
00155000670 นางสาว สุธาสิน ี สายสุคนธ๑ 
00155000671 นาย สุมิตร เกตะสิทธิ์ 
00155000672 นาย วิชญะ วิชากุล 
00155000673 นาย เดชาวุฒิ เป็งยะสา 
00155000674 นางสาว สิริกัญญา คํายหนองสวง 
00155000675 นางสาว ปาริตา เกี๋ยงมูล 
00155000676 นาย พีรดนย๑ วิชารักษ๑ 
00155000677 นาย ศมา สมานะวณิชย๑ 
00155000678 นาย วรวุฒ ิ วงศ๑สุรเศรษฐ๑ 
00155000679 นาย ทศพล สุรพันธ๑วรเวช 
00155000680 นาย ภาสกร รอยอินทรัตน๑ 
00155000681 จ.ท. ปุระเชษฐ๑ สุระสัจจะ 
00155000682 นางสาว สวัสนันท๑ กางศรี 
00155000683 นางสาว พัชราพรรณ ชอบธรรม 
00155000684 นาย ธนภัทร ทองดี 
00155000685 นางสาว บุษบา นุสลศาลา 
00155000686 นาย วีรพจน๑ ธีรชาญวิทย๑ 
00155000687 นาย สราวุธ ไสยกิจ 
00155000688 นาย ก๎องเกียรติ ปิ่นกุมภีร๑ 
00155000689 นาย ภราดร นวลละมุล 
00155000690 นาย อนุพงษ๑ พุฒศิริ 
00155000691 นาย พงศ๑พันธุ๑ เส็งประเสริฐ 
00155000692 นางสาว ปิยนุช ปานแก๎ว 
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00155000693 นางสาว จิตราภรณ๑ ดวงมา 
00155000694 นางสาว อรวรรณ พรหมวงษ๑ 
00155000695 นาย รักชาติ แสนจันทร๑ 
00155000696 นางสาว บุญชนา อัครวรมาศ 
00155000697 นางสาว ศศิวิมล ตรีวิเชียร 
00155000698 นาย พงศกร โค๎วไพโรจน๑ 
00155000699 นางสาว วิภาดา จาววงศ๑สันต๑ 
00155000700 นาง จิรพักตร๑ นาเมืองรักษ๑ 
00155000701 นาย พีระพงษ๑ นรารักษ๑ 
00155000702 นาง ศิริธิชา แพํงสภา 
00155000703 นาย นพชาติ ชุมศรี 
00155000704 นางสาว สาวิตรี เปรมโพธิ์ 
00155000705 นาย เอกชัย สาระสิทธิ์ 
00155000706 นางสาว ชนิดาภา ผิวอํอน 
00155000707 นางสาว นนท๑มนัส พิทยธีราพงศ๑ 
00155000708 นาย สุรพล สุดา 
00155000709 นางสาว พรรณงาม ธีระพงศ๑ 
00155000710 นาย นิตย๑ กรกนกกมล 
00155000711 นาย อดิศักดิ์ วงศ๑ยุทธนานนท๑ 
00155000712 นาย ธนพล พิริยพันธุ๑ 
00155000713 นาย ประหยัด ทัดเทียม 
00155000714 นางสาว ชุติมา สุทธิฤกษ๑ 
00155000715 นางสาว รัชฎาภรณ๑ ศรีรักษา 
00155000716 จ.ต.หญิง สุชาดา มากระจัน 
00155000717 นางสาว จุฑาภรณ๑ พงศ๑ทองเมือง 
00155000718 นางสาว ญาณารณพ อุณารักษ๑ 
00155000719 นางสาว แพรไหม ปฐมเพทาย 
00155000720 นางสาว ภาวิไล เกษสาคร 
00155000721 นาย เขตต๑นนท๑ งํวนกิม 
00155000722 นางสาว สมพร ศรีกระสังข๑ 
00155000723 นาย อดิศักดิ์ ศรีสุทธิญาณ 
00155000724 นาย วันชัย ชาวดอน 
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00155000725 ส.ต.ท. สุวัฒน๑ กองถัน 
00155000726 นาย เศรษฐา สมใจ 
00155000727 นาย นันทวี อัศวาภรณ๑ 
00155000728 นาย อัครวัชร จุลบุรมย๑ 
00155000729 นาย รัชพล พงษ๑นิกร 
00155000730 นาย พราย โฉมหนําย 
00155000731 นางสาว จริยาพร นพผล 
00155000732 นางสาว จรรยา จันทอง 
00155000733 นางสาว สินีนาฎ แตงทรัพย๑ 
00155000734 นางสาว นงลักษณ๑ หนูประสิทธิ์ 
00155000735 นาย สุวัฒน๑ชัย ไพเราะ 
00155000736 นางสาว นฤมล ชาติดี 
00155000737 นาย ณัฐพล พูลนาผล 
00155000738 นาย สมเจต กรแก๎ว 
00155000739 นาย มงคล วรากรณ๑ 
00155000740 นางสาว สุจิรา พัดศรี 
00155000741 นาย วรวิทย๑ มุํงโนนบํอ 
00155000742 นาย ขวัญเมือง บุญประเคน 
00155000743 นาย พงศกร จันท๑พิพัฒน๑พงศ๑ 
00155000744 นางสาว วิจิตรา จันเข็ม 
00155000745 นาย ศราวุธ พรหมอินทร๑ 
00155000746 นางสาว เกศรินทร๑ ธงศร ี
00155000747 นางสาว อัจฉราภรณ๑ บัตรรัมย๑ 
00155000748 นางสาว ขวัญชนก พรหมอินทร๑ 
00155000749 นาย กิตติศักดิ์ มากรื่น 
00155000750 นางสาว ปิยรัตน๑ สุภาพงษ๑ 
00155000751 นางสาว นิยะดา อภิปรัชญาพงศ๑ 
00155000752 นาย อารีเพ็ญ หิเล 
00155000753 วําที่ ร.ต.หญิง ภัทรา ป๓ญญาใจ 
00155000754 นาย ปิยนันท๑ จันทสรณ๑ 
00155000755 นางสาว เมธินี แก๎วมํวง 
00155000756 นาย นครินทร๑ ตันติพงษ๑วัฒนา 
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00155000757 นางสาว ปุญชรัสมิ์ นิษฐาป๓ญญาพนต๑ 
00155000758 นาย สืบศักดิ์ ดอนวิเศษ 
00155000759 นางสาว โศภาพิชญ๑ ฉัตรนาค 
00155000760 นาย สิร สืบจากรอด 
00155000761 นางสาว ดรุณ ี มีขวด 
00155000762 นางสาว ศิวพร เทพวงษ๑ 
00155000763 นาย ธีรจักษ๑ พุทธสอน 
00155000764 นาย เทวฤทธิ์ ชัยวงศ๑ 
00155000765 นาย วัชระ มงคล 
00155000766 นางสาว ศิรดา ชัยชมภ ู
00155000767 นางสาว รัตนาภรณ๑ สุขแสงรัตน๑ 
00155000768 นางสาว อิสรียา เชิดฉาย 
00155000769 นาย สาธิต เรียนแพง 
00155000770 นาย ศิริศักดิ์ กาวิละ 
00155000771 นาย วรสรณ๑ คงปาน 
00155000772 นาย ศรัณยพงศ๑ ไชยเสริม 
00155000773 นาย ชวิน ใจกล๎า 
00155000774 นางสาว นฤมล วรภัทรเมตตรัย 
00155000775 นาย ธีรพงศ๑ ปิยะมิตร 
00155000776 นาย อุทัย จงมีเสร็จ 
00155000777 นางสาว บัณฑิตา ยาทุมานนท๑ 
00155000778 นาย วิริยะ แดนวังเดิม 
00155000779 นาย วันชัย ประยงค๑ 
00155000780 นาย ธีร๑ปรี คนดี 
00155000781 นาย อัฒพงศ๑ อัมรานนท๑ 
00155000782 นาย เจิมศักดิ์ เหลืองประไพกิจ 
00155000783 นางสาว สิราภรณ๑ ชวนประเสริฐ 
00155000784 นางสาว ธนัญญา พงษ๑ด๎วง 
00155000785 นางสาว ชลลดา บัวโค๎ง 
00155000786 นาย อนุพงษ๑ ภาชนะ 
00155000787 นาย เอกราช ฟ๓กขาว 
00155000788 นางสาว บุปผา วันดี 
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00155000789 นาย กิตติโชติ บัวใจบุญ 
00155000790 นางสาว สุพรรษา หอมเนียม 
00155000791 นางสาว อภิญญา พิลาจันทร๑ 
00155000792 นาย จิรเจต มีบุญ 
00155000793 นางสาว อรอนงค๑ แก๎วมงคล 
00155000794 นางสาว วรรณภา ทองละมุล 
00155000795 นางสาว ปทุมมาศ เข็มเเก๎ว 
00155000796 นาย ภูเบศวร๑ รัตนตรัยเสถียร 
00155000797 นาย วรากร จันทะโม 
00155000798 นางสาว กาญจนา หะสด 
00155000799 นางสาว ฐาปณีย๑ โชติรัตน๑ 
00155000800 นางสาว ธนพร เตชะวรงค๑ 
00155000801 นางสาว บุษกร สายมณี 
00155000802 นาย ศิริชัย หาทองคํา 
00155000803 นาย สุวิชา สุขปลั่ง 
00155000804 นางสาว กวินทรา พานิชชัย 
00155000805 จําเอก วุฒิกุล โกจารย๑ศรี 
00155000806 นาย เชิดชัย ชูปาน 
00155000807 นาย พีรเดช ธรรมรักษ๑ 
00155000808 นางสาว พัชราวัลย๑ เตียวตระกูล 
00155000809 นาย กรพิสิษฐ๑ ศุภวิฑูรย๑ 
00155000810 นางสาว ชาริษา พัฒนไทยานนท๑ 
00155000811 พันจําเอก สุรชัย คําศรี 
00155000812 นาย สุนันท๑ ระวะรักษ๑ 
00155000813 นางสาว ณัฐกฤตา นิยมธรรม 
00155000814 นาย ดนัย ปราศรัย 
00155000815 นางสาว เนาวรัตน๑ เหล็กเทศ 
00155000816 นาย มฆากาจ เรืองมาลัย 
00155000817 นาย รวี อัลนะห๑ดี 
00155000818 นางสาว ลักษิกา มั่งมูล 
00155000819 นางสาว อัจฉราภรณ๑ สุวรรณกําจาย 
00155000820 นาย ภัทรพงษ๑ ประชุมกุล 
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00155000821 นาย อธิพงศ๑ มํวงทอง 
00155000822 นางสาว ณัชนภัสร๑ ทีทา 
00155000823 นาง ผุสดี มํวงทอง 
00155000824 นาย สุวิน ชุมชัย 
00155000825 นางสาว ธาริณี นาคเมธี 
00155000826 นางสาว วราภรณ๑ ศรีแสงฉาย 
00155000827 นางสาว นิรัชฎา โคตรพันธ๑ 
00155000828 นางสาว ศรสวรรค๑ นวลปาน 
00155000829 นาย ปกรณ๑เกียรติ วาณิชวัฒนากุล 
00155000830 นางสาว ปภากร วรสถิตย๑ 
00155000831 นางสาว ปฤณ วิจิตรานนท๑ 
00155000832 นางสาว วรนันท๑ ชูกําลัง 
00155000833 นาย ปิยะ พิกุลทอง 
00155000834 นางสาว พีรียา พักแพรก 
00155000835 นางสาว วารุณี พลณรงค๑ 
00155000836 นาย ศุภสิทธิ์ เติมพรเลิศ 
00155000837 นาย ณปภัช สัจนวกุล 
00155000838 นางสาว ป๓ตมา คําแก๎ว 
00155000839 นาย ยุทธพงศ๑ ขันประกอบ 
00155000840 นาย สมชาย สลางสิงห๑ 
00155000841 นางสาว ขวัญตา ตั้งมณี 
00155000842 นาย ปนพนธ๑ ไพศาลพันธุ๑ 
00155000843 นางสาว เพ็ญประภา นิวาศานนท๑ 
00155000844 นางสาว วรนุช บัวเย็น 
00155000845 นาย วสันต๑ เกตุพงศ๑ 
00155000846 นาย ศราวุฒิ ไคร๎ทอง 
00155000847 นาย ศุภวัฒน๑ ธรรมนิยม 
00155000848 นางสาว กานดา แก๎วกรต 
00155000849 นางสาว ศรีนวล บุญสํงศรี 
00155000850 นางสาว พรรัมภา ลาสนธ ิ
00155000851 นางสาว ธนาภรณ๑ สุขสัมพันธ๑ 
00155000852 นางสาว ยุพาพร รํมขวา 
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00155000853 นางสาว ณรินทร๑ ลาภโสภา 
00155000854 นางสาว อัธยา ขําวงษ๑ 
00155000855 วําที่ ร.ต. กิตติพงศ๑ สินธะ 
00155000856 นาย กอบชาติ วิเชียรศรี 
00155000857 นาย พูนศักดิ์ บุญยัง 
00155000858 นางสาว ธารินี ศรีด๎วง 
00155000859 ส.ต.ท. ธัญญะ ชิยางคะบุตร 
00155000860 นาย อธิป คําพิลา 
00155000861 นาย เจษฎา เกลียวกมลทัต 
00155000862 นางสาว อนัญญา กิติศรี 
00155000863 นางสาว อุษณีษ๑ สร๎อยอากาศ 
00155000864 นางสาว พรรณราย จิตร๑แจ๎ง 
00155000865 นาย วิชชุพงษ๑ โอฬารกิจเจริญ 
00155000866 นาย วีระศักดิ์ นุํนปาน 
00155000867 นาย กฤษณ๑ เจนจิรวัฒนา 
00155000868 นางสาว ธนภรณ๑ เอ้ือวิจิตรสิริ 
00155000869 นางสาว สมคิด จันทร๑แจ๎ง 
00155000870 นางสาว อาณะกร กระจํางศิวาลัย 
00155000871 ส.อ. สุภกิจ แห๎งสอาด 
00155000872 นาย อภินันทน๑ ลุเอี่ยม 
00155000873 นางสาว นุชรัตน๑ดา จตุเทน 
00155000874 นางสาว ชิดชนก ชุํมพาลี 
00155000875 นางสาว ปวีณา สุขขะ 
00155000876 นาย ภวินท๑ เที่ยงบางหลวง 
00155000877 นาย นิติพงษ๑ สิงหกัมพล 
00155000878 นางสาว ภารดี พันธุ๑ศรีวรพงษ๑ 
00155000879 นางสาว ภคิน ี โชคเกิด 
00155000880 นางสาว หฤทยา ล๎อวรลักษณ๑ 
00155000881 นาย นนทิวรรธน๑ บังเมฆ 
00155000882 นาย สิทธิพงศ๑ พะงาตุนัด 
00155000883 นาย รชานนท๑ ไชยมงคล 
00155000884 นาย ยศศิริ สันธนาคร 
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00155000885 นางสาว ศิรินภา โรจนบุรานนท๑ 
00155000886 นาย พนากร สุคชเดช 
00155000887 นางสาว กฤตติกา ปานพลอย 
00155000888 นาย ธีรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 
00155000889 นาย นิรัญ นามดี 
00155000890 นางสาว กุญช๑วรรณ นิดรกูล 
00155000891 นาย จีรวิชญ๑ แพงแก๎ว 
00155000892 นางสาว พรเพชร เพ็งสาย 
00155000893 นางสาว พนิดา อรุณพันธ๑ 
00155000894 นาย สุดใจ โกนากัน 
00155000895 นาย ณัฐพงศ๑ นามทะจันทร๑ 
00155000896 นาย ศิวกร ไพโรจน๑ 
00155000897 นาย กฤตภาส รามสมภพ 
00155000898 นาย สมชาย เชื้อวงค๑ 
00155000899 นาย ณัฐวุฒิ อุนะพํานัก 
00155000900 นางสาว นิดารัตน๑ แก๎วตา 
00155000901 นางสาว ชุติมา เรืองสังข๑ 
00155000902 นางสาว ทิพย๑วิมล สุวรรณโณ 
00155000903 นาย ศราวุฒิ ภูโอบ 
00155000904 นาย อัครชีวิน บัวหลวง 
00155000905 นาย พงษกร สิมมา 
00155000906 นาย ธเนษฐ ธมิกานน๑ 
00155000907 สิบเอก ยุทธพงษ๑ มั่งเรืองสกุล 
00155000908 นาย ภูพาน แก๎วอัคฮาด 
00155000909 นาย ชมรักษ๑ ชัยสนิท 
00155000910 นางสาว รัตติกาล เทือกชัยคํา 
00155000911 นาย อรรถพล วัชรศักดิ์ตระกูล 
00155000912 นาย เอกวัตร ชํวยนุํม 
00155000913 นาย ณัฏฐ๑พัชร๑ พิมใจใส 
00155000914 นาย วุฒิชาติ ทอนศรี 
00155000915 นางสาว มณีรัตน๑ กวยระคาร 
00155000916 นาย ภาณุพงศ๑ ชัยยุทธภูมิ 
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00155000917 นาย ภานุพล ภูนาฤทธิ์ 
00155000918 นางสาว นงลักษณ๑ เดือนเพ็ญ 
00155000919 นาย อภิบูรณ๑ แสนโภคทรัพย๑ 
00155000920 นาย ธนนต๑ เอ่ียมกําเนิด 
00155000921 นางสาว รุํงอรุณ สุดชนะ 
00155000922 นาย สยาม คชหิรัญ 
00155000923 ส.ต.อ. กิตติพงษ๑ โชติมงคล 
00155000924 นางสาว โสรยา มหาวงค๑ 
00155000925 นาย ณัฏฐนนท๑ สายประเสริฐ 
00155000926 นางสาว เบญจมาส สังข๑สุวรรณ 
00155000927 นาย อลงกรณ๑ รักชาติ 
00155000928 นางสาว ณัฐกานต๑ คุรุพันธ๑ 
00155000929 นาย วรพล กลิ่นสุคนธ๑ 
00155000930 นาย จักรพงษ๑ วิรุฬพรรณ๑ 
00155000931 นางสาว นิลุบล ครูวงศธร 
00155000932 นางสาว รัตยากร วงศ๑เล็ก 
00155000933 นาย สุนทร โค๎จัน 
00155000934 นาย สุเมธ คํามณี 
00155000935 นางสาว ตรีณารัตน๑ กลิ่นคง 
00155000936 นาย อานนท๑ โกวิทเสถียรชัย 
00155000937 นางสาว ธัญญรัตน๑ จํารัส 
00155000938 ส.ต.ท. วรวุฒ ิ ผํานผิว 
00155000939 นางสาว ธวัลรัตน๑ ศรีจันทร๑กาศ 
00155000940 นาย ปรัชญา ทับทิมสี 
00155000941 นางสาว เบญจรักษ๑ บุญอาพัทธิ์เจริญ 
00155000942 นาย ภานุวัฒน๑ พันชนะ 
00155000943 นาย ไชยกร กิติยายาม 
00155000944 นาย เจด็จ โนรี 
00155000945 สิบโท ธเนศ เพชรสีชํวง 
00155000946 นาง สุไรยา กาเส็มส๏ะ 
00155000947 นางสาว พรพนา พูลสวัสดิ์ 
00155000948 นางสาว แพรววนิด ไชยราช 
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00155000949 นาย ชัยวิทย๑ คุ๎มทรัพย๑ 
00155000950 นาย พร๎อมพงศ๑ พองศรี 
00155000951 นางสาว พรรษา ทับทิมศรี 
00155000952 นาย พิทักษ๑ ควรครู 
00155000953 นาย วิชัย บุดดาวงศ๑ 
00155000954 นาย ป๓ญญา ลีลาชัย 
00155000955 นาย วิระด ี สายสกล 
00155000956 นาย ชาญชัย อุนทรีจันทร๑ 
00155000957 นาย ยิ่งภัทร๑ สุวรรณวงษ๑ 
00155000958 วําที่ ร.ต. พิสิฐชัย รักเกียรฐิ อํอนสิงห๑ 
00155000959 นางสาว วิภาว ี บุญมี 
00155000960 นางสาว นุจรินทร๑ พงษ๑ศรีเจริญสุข 
00155000961 นางสาว ธิดา พรเหมือนเพชร 
00155000962 นางสาว นฤสรณ๑ รุํงแจ๎ง 
00155000963 นางสาว สุนิสา ภาณุภาส 
00155000964 นางสาว รุจิรา พลดอน 
00155000965 นางสาว วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ 
00155000966 นางสาว เมลิสสา ยอดขยัน 
00155000967 นางสาว รุํงรัตน๑ เซี่ยงหวอง 
00155000968 นางสาว ณภัทร ผิวอํอน 
00155000969 นาย ภาคภูมิ ฉิมเสือ 
00155000970 นาย เอกรัตน๑ โยธะการี 
00155000971 นาย มารุต ขาวเมือง 
00155000972 นางสาว กษมา ฐานกุมมา 
00155000973 นางสาว จันทร๑สุดา จําแนกมิตร๑ 
00155000974 นาย ศุภวัชช๑ เนาว๑สุวรรณ 
00155000975 นางสาว วรวรรณ วิชัยกุล 
00155000976 นาย วิเชียร สุรเวคิน 
00155000977 นางสาว กิ่งกาญจน๑ ทองประไพ 
00155000978 นางสาว ธนวรรณ สัตยธีรานนท๑ 
00155000979 นางสาว รัชณีย๑ ชํวยเกื้อ 
00155000980 นางสาว อสมา ป๓ทมะสังข๑ 
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00155000981 นาย บุญรัตน๑ บุญยรัตนสกุล 
00155000982 นาย ชิดชัย ศรีวนิชยอดชัย 
00155000983 นาย ชยุตม๑ สิริรัตตนนท๑ 
00155000984 นางสาว วรัญญา กุมภัณฑ๑ 
00155000985 นาย ธนชัย แสงจันทร๑ 
00155000986 นางสาว มัจฉา ทองดี 
00155000987 นางสาว ไพจิตร เลพล 
00155000988 วําที่ ร.ต. ณัฐพล วิเชียรวงศ๑ 
00155000989 นางสาว สุราคัญธี ดอกไม๎ 
00155000990 นางสาว จุติพร เกษร 
00155000991 นาย ศักดิ์นรินทร๑ รณเรืองฤทธิ์ 
00155000992 วําที่ร.ต.หญิง พรพิไล สะผาย 
00155000993 นาย สัญญลักษณ๑ อํอนสกล 
00155000994 นาย สาธิต สันวิลาศ 
00155000995 นาย สูฮัยมีน บินสะมะแอ 
00155000996 นางสาว นภาพร แชํมเฉย 
00155000997 นางสาว วิลาวัณย๑ อัตถสุริยานันท๑ 
00155000998 นางสาว นฤมล ทองอนันต๑ 
00155000999 นาง อังสนา คุณดิลกธนกุล 
00155001000 นางสาว ป๓ทมาพร วิชัยพล 
00155001001 นางสาว ปิยะดา วงษ๑ป๓ญญา 
00155001002 นางสาว กัลยาณี พร๎าวไธสง 
00155001003 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ จารย๑โพธิ์ 
00155001004 นาย ธนาพล แดงเพ็ง 
00155001005 นาย จุลจักร จันทร๑ทองสุข 
00155001006 นาย มารุต หิรัญศรี 
00155001007 นาย วิชา เอ่ียมเชย 
00155001008 นาย ณัฐพงศ๑ ยํองบุตร 
00155001009 นาย พลพีร๑ บัวสรวง 
00155001010 นางสาว ประไพศรี สายสืบ 
00155001011 นางสาว อังคณา ปาทะ 
00155001012 นาย นรากร บุญตัน 
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00155001013 นางสาว ฉัตรนภา มหถาวร 
00155001014 นาย รัฐธีร๑ทนนท๑ สังข๑ทอง 
00155001015 นาย ไพสิฐ พุทธิเกษตริน 
00155001016 นาย ชาญไชย บุระวงค๑ 
00155001017 นาย ณัฐพัฒน๑ จันทร๑ธํารงค๑ 
00155001018 นาง พัชนีย๑ แบํงทิศ 
00155001019 นางสาว จันทร๑จิรา จันทร๑สม 
00155001020 นาย ภาณุวัฒน๑ ทองอํอน 
00155001021 นาย กฤษณ๑ วีระแสงพงษ๑ 
00155001022 นางสาว ปภัทราพร เสนานุช 
00155001023 นางสาว กนกพร ชื่นใจดี 
00155001024 นางสาว กาญจนา พํูกลั่น 
00155001025 นาย บุญยฤทธิ์ โคตรมหา 
00155001026 นางสาว ไพรจิตรา มากมี 
00155001027 นางสาว วิภาว ี ดวงมุลตรี 
00155001028 นางสาว พัชราพรรณ หอมเอ้ือม 
00155001029 นาย ปรัชญา หมํอมตา 
00155001030 นาย คณา รักษาบุญ 
00155001031 นางสาว นันธิดา บุตรเสมียน 
00155001032 นาย ทวีศักดิ์ หมื่นเจริญจิต 
00155001033 นางสาว พจนีย๑ ของใส 
00155001034 นางสาว ดารุณีย๑ ทองยุ๎น 
00155001035 นาย สุรวิทย๑ อินทองมาก 
00155001036 นาย ชาญศิลป์ สั่งสอน 
00155001037 นางสาว ธนัญญา สุขแก๎ว 
00155001038 นางสาว ชุตินธ มีทรัพย๑มั่น 
00155001039 นางสาว จุฑามาศ ตังควานิช 
00155001040 นางสาว กรวิยา โลหิตหาญ 
00155001041 นาย สุรภัทร มีทรัพย๑รุํงโรจน๑ 
00155001042 นางสาว สมหญิง ชอบสุข 
00155001043 นาย อรรณพ ดวงอัน 
00155001044 นางสาว ปฐมพร ผิวนวล 
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00155001045 นาย มน ู บุญเจือ 
00155001046 นางสาว ณัฐพัชร๑ กลางประพันธ๑ 
00155001047 นาย วิรัตน๑ อวนศรี 
00155001048 นางสาว ทิพฟ้า ดวงเลขา 
00155001049 นาย พชรดนัย ปาณธูป 
00155001050 นางสาว กรรชรส ธรรมนิตยกุล 
00155001051 นางสาว จิรัชยา แสงสุริยา 
00155001052 นางสาว จารุณี แผ๎วชนะ 
00155001053 นาย ยุทธนา แก๎วเทพ 
00155001054 นางสาว สุพัตรา เฟ่ืองธรรมขจร 
00155001055 นาย ธีระยุทธ เอียดแก๎ว 
00155001056 นาย พรเทพ อยูํชื่น 
00155001057 นางสาว ฉัตรวลัย แสงจันทร๑ 
00155001058 นางสาว วริศรา สายวัน 
00155001059 นางสาว ณิชาดา วิเศษกาศ 
00155001060 นาย วรภพ สิงห๑เชื้อ 
00155001061 นางสาว สุทธิรักษ๑ อัตถดก 
00155001062 นางสาว ฐานุพร สุทธิวงศ๑ 
00155001063 นางสาว ดวงกมล เริ่มตระกูล 
00155001064 นาง เยาวลักษณ๑ จันทร๑อิน 
00155001065 นางสาว ภัทราพร ตันโสดเจริญ 
00155001066 นาย ทนง อุดมพล 
00155001067 นาย สุชาติ กัสโก 
00155001068 จ.ท.หญิง ภัสสร ขัดโน 
00155001069 นางสาว อัจฉรา จันทร๑อบ 
00155001070 นาย ภูริชญ๑ รัตนสิงหา 
00155001071 นาย เถกิงศักดิ์ ไชยา 
00155001072 นาย ยุทธนา คุ๎มหมูํ 
00155001073 นางสาว เมธิกา นิมมานโสภณ 
00155001074 นาย รัฐธรรมนูญ สืบถิ่น 
00155001075 นาย เจษฎา ปทุมชาติ 
00155001076 นาย เอกวิทย๑ บุบผาโชต ิ
00155001077 นาย อลงกรณ๑ ภาคพาไชย 
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00155001078 นาย นายศุภกิจ แป้นนอก 
00155001079 นาย ณัฐวุฒิ สุนทรารักษ๑ 
00155001080 นาย วรวิทยา ชุติมา 
00155001081 นาย ไมตรี ศรีพงษ๑ 
00155001082 นาย ธิติพงศ๑ เที่ยงศักดิ์อนุกุล 
00155001083 นางสาว พิไลวรรณ หล๎าสุวงษ๑ 
00155001084 นาย วรศักดิ์ โมํงตา 
00155001085 นางสาว ภาวิณี เทพคําราม 
00155001086 นาง รัชรฐา ปาลกะวงศ๑ ณ อยุธยา 
00155001087 นางสาว มนต๑ธิรา กาญจนานนต๑ 
00155001088 นางสาว ณฐมน หนูเนตร 
00155001089 นางสาว นัทธมน จําวงศ๑ 
00155001090 นางสาว จุฑามาศ โทนคํา 
00155001091 นาย สุเมธ เสาตอ 
00155001092 นางสาว ปฏิญญา สิงห๑พิสาร 
00155001093 จ.ส.ต. สมบูรณ๑ เมืองมอง 
00155001094 นาย วสันต๑ แก๎วทอง 
00155001095 นาย ณัฐชัย ยิ่งยืน 
00155001096 นางสาว จารุณี ทองนุ๎ย 
00155001097 นาย องอาจ เจริญศรี 
00155001098 นางสาว ศิวิไล สกุลเอื้อ 
00155001099 นางสาว ณัฐวดี แก๎วเตํง 
00155001100 นาย คณิน วิวัฒน๑นิรันดร 
00155001101 นาย สมนึก อนันธิโย 
00155001102 นาย ชัยฑัตธิ์ ใสแสง 
00155001103 นางสาว กนกรัตน๑ ฉัตรเวทิน 
00155001104 นาย ธนพณ โกมลผลิน 
00155001105 นาย ประสิทธิ์ อัตต๑สินทอง 
00155001106 นางสาว ทิพย๑วรรณ ทองขาว 
00155001107 นางสาว สิรทยา จินดาพันธ๑ 
00155001108 นาย ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา 
00155001109 นางสาว มานิดา คูํกระสังข๑ 
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00155001110 นางสาว ศศิธร บุตรดี 
00155001111 นาย อาทิตย๑ ปิ่นทอง 
00155001112 นางสาว กรรณิการ๑ ตันติมุทธา 
00155001113 นางสาว ภควดี ประดับเพชรรัตน๑ 
00155001114 นางสาว มนตรา งามวาจา 
00155001115 นางสาว ภิญญดา อันสนั่น 
00155001116 นางสาว ปาณิสรา การิโก 
00155001117 นาย วุฒิพงษ๑ ภาชนนท๑ 
00155001118 นางสาว ประภาณี อินทรกลํอม 
00155001119 นาย พลวัต ติ๊บกาวิน 
00155001120 นาย วรท คงชูชัย 
00155001121 นาย วีระยุทธ จันทร๑ดี 
00155001122 นาย เธียรวิชญ๑ ทรัพย๑ยุทธ 
00155001123 นาย ธีรนัย กาเขียว 
00155001124 นางสาว สิริเนตร วิวัฒน๑เจนเจริญ 
00155001125 นางสาว ธีรารัตน๑ นามเข็ม 
00155001126 นางสาว ทินภา เทศารินทร๑ 
00155001127 นาย ทรงทราย พานวงศ๑ศรี 
00155001128 นางสาว สุพัฒฑรา ชื่นตา 
00155001129 นาย พรเทพ กงชุน 
00155001130 นาย ณพลพงศ๑ พันธุ๑พฤกษ๑ 
00155001131 นางสาว วณัชภรณ๑ ดอนคําใจ 
00155001132 นางสาว นพวรรณ ศิริป๓ญญาพรกุล 
00155001133 นาย รักษ๑ศักดิ์ ป๓้นศรี 
00155001134 นางสาว วียานุช กิ่มพะเก๎า 
00155001135 นางสาว ดวงกมล แกํนสาร 
00155001136 นางสาว สุภัทร รัตนบุรี 
00155001137 นาย อภิศักดิ์ บุญรอดชู 
00155001138 นางสาว เสาวภาคย๑ รัตนบุรี 
00155001139 นาย กฤษณ๑กมล ตันวิบูลย๑ 
00155001140 นาย กฤษณ๑ สีอุไร 
00155001141 วําที่ ร.ต. พีรวิทย๑ พรหมแก๎ว 
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00155001142 นางสาว เยาวพันธ๑ นาอ๎อม 
00155001143 นางสาว จีรนารถ อินสาคร 
00155001144 นางสาว วัชรินทร๑ พันธุ๑เภา 
00155001145 นางสาว ชลธิชา อํอนนุํม 
00155001146 นาย รุํงโรจน๑ ศิริโสดา 
00155001147 นาย ชัยธวัช เพ็ชรประสิทธิ์ 
00155001148 นางสาว สิริทิพพา ปิมปาอุด 
00155001149 นางสาว สุภาวด ี พํุมต๎นวงษ๑ 
00155001150 นางสาว สุกานดา ฉิมสุข 
00155001151 นาย พิจิตร วรรณะเดชะ 
00155001152 นางสาว ชมนาท เสพศิริสุข 
00155001153 นางสาว พรลินี วงศ๑ชารี 
00155001154 นาย ทวีศักดิ์ ใจศรี 
00155001155 นางสาว วารุณี ศรีรานี 
00155001156 นางสาว ลลิดา ศิริเสาร๑ 
00155001157 นางสาว ฐิติญา วิมลวัฒน๑ 
00155001158 นาย ณัฐวุฒิ โตอ๎น 
00155001159 นาย ตรีระพร รัตนพันธ๑ 
00155001160 นางสาว ภัทริน กมูลลึก 
00155001161 นาย วีระชาติ นันตะเวช 
00155001162 นางสาว เกศราภรณ๑ เขียวรอด 
00155001163 นาย ป๓ญจพล มโนหาญ 
00155001164 นาย ณัฐพงษ๑ ประดิษฐ๑ผล 
00155001165 นาย ทรงศักดิ์ สุรันนา 
00155001166 นาย ศุภชัย นาถาดทอง 
00155001167 นาย สุรพันธ๑ กันธาซาว 
00155001168 นางสาว ลัดดาวรรณ๑ วันดี 
00155001169 นางสาว อภิรดี ศุกรภาส 
00155001170 นางสาว จีระนันท๑ ภูตรี 
00155001171 นาย กฤษติภูมิ คงด๎วง 
00155001172 นางสาว สุพัตรา สายแวว 
00155001173 นางสาว วันเพ็ญ บุญลือ 
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00155001174 นาย นวิน สังข๑เทพ 
00155001175 วําที่ร.ต. สุรชัย จิตร๑ถาวรมณี 
00155001176 นางสาว ธมลวรรณ ดาวธง 
00155001177 นาย สมเชษฐ พรหมสมบัติ 
00155001178 นาย สุทัศน๑ สันโดษ 
00155001179 นางสาว นฤมล หงษ๑ยี่สิบสี่ 
00155001180 นางสาว ธนาวรรณ อยูํประยงค๑ 
00155001181 นางสาว อจลญา พิกุลแก๎ว 
00155001182 นาย คณิศร นุตวงษ๑ 
00155001183 นาย พงษ๑สิริ แซํลิ่ม 
00155001184 นางสาว นฤมล โพธิ์ทอง 
00155001185 นาย กิจกุล จินดา 
00155001186 นางสาว อรทัย กฤชไพริน 
00155001187 นาย ปรัชญา ใช๎เทียนทอง 
00155001188 นาย ภุชงค๑ บุญเอ่ียม 
00155001189 นางสาว วราภรณ๑ วิจิตรเวชการ 
00155001190 นางสาว เกศินี พํุมเพชรสา 
00155001191 นางสาว ภคมน สีคําทา 
00155001192 นางสาว พวงเพ็ชร อุดมศรี 
00155001193 นาย นฎิศวร๑ แยบดี 
00155001194 นาย ประวิทย๑ ทหารไทย 
00155001195 นางสาว วัลย๑ลดา ภวภูตานนท๑ 
00155001196 นาย ภาณุพงศ๑ มีกุล 
00155001197 นาย สภาวุฒ ิ ภูจอมขาว 
00155001198 วําที่เรือตรี พุทธางกูร หุํนสะดี 
00155001199 นางสาว เบญจวรรณ สุมารัตน๑ 
00155001200 นาง ทิพวรรณ เทตะรัตน๑ 
00155001201 นาย ชาตรี นาคยิ้ม 
00155001202 นางสาว ปิยา ชุมแก๎ว 
00155001203 นาย ศราวุธ สุจริต 
00155001204 นางสาว สุธีรัตน๑ อินจิโน 
00155001205 นางสาว ธาราทิพย๑ หาญลํายอง 
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00155001206 นาย วชิราคม เมืองโคตร 
00155001207 นางสาว ยุวเรศ หลุดพา 
00155001208 นาย ชนินทร๑ยศ มั่นหมาย 
00155001209 นาย อวยพร ชีงามวัฒนะกุล 
00155001210 นาย พิทัก จันทราช 
00155001211 นาย สิทธิศักดิ์ รัชชุศิริ 
00155001212 นาย พีรวัฒน๑ คูณวัฒนาพงษ๑ 
00155001213 นางสาว ปริยา อุบลบาน 
00155001214 นางสาว ฉัตรแก๎ว คละจิตร 
00155001215 นางสาว เยาวลักษณ๑ บัวบาน 
00155001216 นาย กิตติพงษ๑ ไชยโสดา 
00155001217 นาย สาธิต อินทรสุข 
00155001218 นาย วัลลภ สุวรรณนิจ 
00155001219 นางสาว พิชามญชุ๑ พิมพ๑โพธิ์ 
00155001220 นางสาว ภัทร๑ชาต๑ ลาภานิกรณ๑ 
00155001221 นางสาว ณัฐณิชา เลิศลักษณ๑ปรีชา 
00155001222 นางสาว พนิดา เรืองเจริญ 
00155001223 นางสาว วัลยา ศรีสุวรรณ๑ 
00155001224 นาย ดุนยา จาเอาะ 
00155001225 นางสาว พรประภา ขําเกิด 
00155001226 นางสาว ปนัดดา ทองฤทธิ์นุํน 
00155001227 นาย ราชันย๑ เจียมศิริ 
00155001228 นาย สราวุธ วงศ๑ทรัพย๑สิน 
00155001229 นางสาว พรพิมล เรืองพริ้ม 
00155001230 นาย มนตรี ปิ่นหอม 
00155001231 นาย พลพิสุทธิ์ ธรรมาภิสมัย 
00155001232 นาง ศิริรัตน๑ จงรักษ๑ 
00155001233 นาย นิพนธ๑ มีชัย 
00155001234 นางสาว ชยานันต๑ วงค๑ปลั่ง 
00155001235 นางสาว สุภานัน บัวแดง 
00155001236 นาย เอกราช สุริต 
00155001237 นางสาว อังคณา หวังมวลกลาง 
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00155001238 นางสาว ณภัทร มัจฉากล่ํา 
00155001239 นาย ภูดิศ ชีวณิชชากร 
00155001240 นาย ปกรณ๑ ใจภักด ี
00155001241 นางสาว ภัคพิชา อารีย๑ 
00155001242 นาย บรรณาการ บังวรรณ 
00155001243 นาย พงศ๑ปณต สิงหรา 
00155001244 นางสาว รริษฐา ขมวิไล 
00155001245 นางสาว นิศาชล ป๓กการะโน 
00155001246 นาย เจตนา สารทอสี 
00155001247 นางสาว ดวงใจ สีสวรรค๑ 
00155001248 นางสาว รัฐพร อินทร๑จันทร๑ 
00155001249 นางสาว มยุรี แก๎วทําไม๎ 
00155001250 นาย เจษฎา แสงไพโรจน๑ 
00155001251 นางสาว วีรยา ฟองชล 
00155001252 นางสาว วนิดา แสงดี 
00155001253 วําที่ ร.ต. ปรวัฒน๑ สีฟูม 
00155001254 นางสาว ปริญสินีย๑ พรสวัสดิ์ 
00155001255 นาย อาจทนง พรสัมฤทธิ์ 
00155001256 นาย พิสิฐ เพชรเรืองรอง 
00155001257 นาย ทวีวัฒน๑ โรจราธา 
00155001258 นาย บพิษ พรมแสง 
00155001259 นาย เป็นหนึ่ง อยูํครบ 
00155001260 นาย จักรพงศ๑ จําเริญสาร 
00155001261 นางสาว ปริฉัตร หมุดตะเหล็บ 
00155001262 นาย ลักษณ๑ วรสาร 
00155001263 นางสาว ดวงกมล กฤตสัมพันธ๑ 
00155001264 นางสาว มยุรี พิกุลเงิน 
00155001265 นาย ฮาริส บูนํา 
00155001266 นางสาว สิริมา เลนะพันธ๑ 
00155001267 นางสาว วิภาภรณ๑ กระจํางลิขิต 
00155001268 นาย อดิสัย บุญพันธ๑ 
00155001269 นาย เปรมพงษ๑ เทือกธรรม 
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00155001270 นางสาว รํมฉัตร บุญภักดี 
00155001271 นางสาว ศศิมา ช๎างทอง 
00155001272 นาย นท ี เครื่องคํา 
00155001273 นางสาว พชพร เจริญศรี 
00155001274 นางสาว จุฑามาศ เลิศเกียรติรัชตะ 
00155001275 นาย สมประสงค๑ ประเทืองเกียรติ 
00155001276 นางสาว ศิิราณี คูณกิ่ง 
00155001277 นาย ณัฐภัทร วัฒนสิน 
00155001278 นางสาว บังอร ตาจินะ 
00155001279 นาย วีรวุฒ ิ หุตะประเสริฐ 
00155001280 นาย วสิน วดีศิริศักดิ์ 
00155001281 นาย ชานนท๑ เกิดสิน 
00155001282 นาย นัฐพล เลื่อนแก๎ว 
00155001283 นาง สิรินันท๑ ชยาวนิช 
00155001284 นาย พยัคฆ๑ เอ่ียมสอาด 
00155001285 นาย วัฒนา เลิศไกร 
00155001286 นาย ปวินท๑ หนํอแก๎ว 
00155001287 นางสาว รัชฎาวรรณ วิทจิตร 
00155001288 นางสาว รัชนา รัชนะวีระกานต๑ 
00155001289 นาย พงศ๑พันธ๑ เตชนราวงศ๑ 
00155001290 นางสาว สุภาวรรณ นันทขว๎าง 
00155001291 นาย ธนา บตรแขก 
00155001292 นาย โยธิน วันทองสุข 
00155001293 นาย บดินทร๑ ทิพยมณฑล 
00155001294 นางสาว ป๓ณฑ๑ชนิต โสภาพงศ๑ 
00155001295 นาย อรรถชัย เจ๎ยชุม 
00155001296 นางสาว จรัสพร รัตนวีระประดิษฐ๑ 
00155001297 นาย ภัทรพงศ๑ ชาญศร 
00155001298 นางสาว วรารัตน๑ แก๎วดี 
00155001299 นาย ธวัชวิทย๑ โพธิ์ศรี 
00155001300 นางสาว พชรมณฑ๑ รินลา 
00155001301 นาย ณรงค๑ สกลพงศ๑ไพโรจน๑ 



 
- 42 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155001302 นางสาว วิภาพร ป้อมกระโทก 
00155001303 นาย ศิริพงษ๑ จันสํารวม 
00155001304 จ.ส.อ. ธวัชชัย คํายอด 
00155001305 นางสาว พาสนา เนินทราย 
00155001306 นาย พุทธินันท๑ สุกุมลจันทร๑ 
00155001307 นางสาว สาริศา แทํนมงคลมาศ 
00155001308 นาง บุษกร รัตนะ 
00155001309 วําที่ ร.ต. อชิรวิทย๑ สถาปนุกูล 
00155001310 นางสาว อัมราภรณ๑ ศรีกาญจนพัฒน๑ 
00155001311 นางสาว กนกกาญจน๑ รัชนิพนธ๑ 
00155001312 นางสาว วารุณี ชัยกิจ 
00155001313 นางสาว พัณนิดา ตะพานบุญ 
00155001314 นางสาว พรปวีณ๑ ระเบียบโอษฐ๑ 
00155001315 วําที่ ร.ต.หญิง จันทร๑เพชร ธนาคุณ 
00155001316 นางสาว ธาราวรรณ ชูกลิ่น 
00155001317 นาย สุรศักดิ์ ริยะนา 
00155001318 นางสาว ลักษมี กระจายแก๎ว 
00155001319 นางสาว สุพรรษา โสสีสุข 
00155001320 นาย นพปฏล ชาติกระพันธุ๑ 
00155001321 นางสาว ฉอ๎อน ปลอดฟ๓ก 
00155001322 นาย พัฒนพงษ๑ วงค๑สถาน 
00155001323 นาย พงษ๑เทวิน ตันต๎าว 
00155001324 นางสาว วิภาดา ธรรมสาร 
00155001325 นางสาว อรพินท๑ วิริยะสหกิจ 
00155001326 นาย ธงทอง เวณุจันทร๑ 
00155001327 นางสาว พัชริยา ยิ่งอินทร๑ 
00155001328 นาย ธนบัตร แก๎ววิเชียร 
00155001329 นางสาว รัชฎากรณ๑ กล๎าเกิด 
00155001330 นาย สัญญา กันทะเสน 
00155001331 นางสาว ประวีณา ศรีทาบุตร 
00155001332 นางสาว กฤษณา สีนวลสด 
00155001333 นางสาว กฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์ 
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00155001334 นางสาว สุภาวด ี รีย๑ฐมพันธ๑ 
00155001335 นางสาว ปรีดาภรณ๑ ถิระวัฒน๑ 
00155001336 นางสาว ฤทัยรัตน๑ อรรถมงคล 
00155001337 นางสาว กัญรินทร๑ ปิยะบุณยรัตน๑ 
00155001338 นางสาว อิสรีย๑ รชตะธํารง 
00155001339 นาย เอกวิทย๑ ก๎านเหลือง 
00155001340 นาย กมล กอกหวาน 
00155001341 นางสาว สุภาพร เหลือสาคร 
00155001342 นาย เจริญ รอดป๓นนา 
00155001343 นางสาว ดวงใจ พลอาษา 
00155001344 นาย กิตติศัพท๑ พ๎องเสียง 
00155001345 นางสาว ปุริมปรัชญ๑ ญาติกลาง 
00155001346 นาย เสนํห๑ แก๎วอุดร 
00155001347 นาย พิสุทธิพงษ๑ ขุมเพ็ชร๑ 
00155001348 นางสาว วรารัตน๑ หมวกยอด 
00155001349 นาย กิตติธัช เจริญศักดิ์ 
00155001350 นางสาว ศิริพร ย๎วนบุญหลิม 
00155001351 นาย เศฏวุฒิ ภูชําน ิ
00155001352 นางสาว รักษ๑สิชา บัวสระ 
00155001353 นางสาว สิริวิพา มะยมหิน 
00155001354 นาย วิทวัตร ศรีดอน 
00155001355 นาย นราวิชญ๑ องคมงคล 
00155001356 นาย ไกรสร สุนทรประสิทธิ์ 
00155001357 นาย อธิคม พันธุ๑ศรีเกตุ 
00155001358 นางสาว มนัสนันท๑ มะทะ 
00155001359 จําเอก คุณกานต๑ เพชรงาม 
00155001360 นาย วรวิทย๑ ลันไธสง 
00155001361 นาย พิชญะ โชคพล 
00155001362 นาย ภาณุพงศ๑ หรั่งช๎าง 
00155001363 นาย สายัณห๑ กันตีมูล 
00155001364 นาย วัชรินทร๑ บุญรักษา 
00155001365 นาย สราวุธ จิระสวัสดิ์วงษ๑ 
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00155001366 นางสาว จุฑาภรณ๑ เดชเกศรินทร๑ 
00155001367 นาย ณรงค๑ เพ็ชรรัตน๑ 
00155001368 นาย สุวัจน๑ ตรีเกษมมาศ 
00155001369 นาย พลรัตน๑ ละคร 
00155001370 นางสาว ดวงสมร สุดทอง 
00155001371 นาย ปยุฒ พิทยาวัฒน๑ 
00155001372 นางสาว ดิษยา กมลชัย 
00155001373 นางสาว ภัชนันท๑ กลิ่นศรีสุข 
00155001374 นาย ภากร จันทร๑ทรงกลด 
00155001375 นางสาว สิรีธร ถนอมสิงห๑ 
00155001376 นาย ธนศักดิ์ ทวีโชต ิ
00155001377 นางสาว อริศา กาแก๎ว 
00155001378 นาย ศิริพงษ๑ สรรเสริญ 
00155001379 นางสาว สมสกุล สุขสวัสดิ์ 
00155001380 นางสาว สิรินาฏ ชูปาน 
00155001381 นางสาว พิกุล พันเดช 
00155001382 นาย วุฒิชาติ ศรีสุขกลาง 
00155001383 นาย ชัชวิทย๑ พํุมสงวน 
00155001384 นาย อัมรัน เจ๏ะอาลี 
00155001385 นาย เกียรติศักดิ์ วิชัย 
00155001386 นางสาว เสาวภา สีมาก 
00155001387 นางสาว ศุมาลิน จันพลา 
00155001388 นางสาว พัชรี แซํตัน 
00155001389 นาย กฤษณะ ดํารงค๑ธวัช 
00155001390 นาย อธิวัจน๑ ชุบไธสง 
00155001391 นางสาว วรนุช มาลี 
00155001392 นางสาว พรทิพย๑ ศรีสะอาด 
00155001393 นาย ฐนธภทร ภูํจิรเกษม 
00155001394 นางสาว เนรัญชรา เดชผล 
00155001395 นางสาว ฤทัยรัตน๑ แก๎วดี 
00155001396 นางสาว จิรนันท๑ โนวิชัย 
00155001397 นาย ซอลฮา อูมา 
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00155001398 นาย ณัฐกร บุตรกลัด 
00155001399 นางสาว สิริกัญญา ธงทันที 
00155001400 นางสาว นิพาพร ธนวินิจสกุล 
00155001401 นางสาว ศศิธร จักร๑นารายณ๑ 
00155001402 นาย เอกลักษณ๑ เติมยิ่งเจริญ 
00155001403 นางสาว หทัยทิพย๑ ดํานกระโทก 
00155001404 นาย ปรมะ สีหะวงษ๑ 
00155001405 นางสาว สุนีย๏ะ มุสา 
00155001406 นางสาว นงลักษณ๑ กาญจนกิจเกษม 
00155001407 นางสาว สุภาณ ี แต๎มแก๎ว 
00155001408 นางสาว ชนันท๑กานต๑ แตงกวารัมย๑ 
00155001409 นาย เสกสรร พลวารินทร๑ 
00155001410 นางสาว สุกันยา หันจรัส 
00155001411 นาย ไพรัช ถาวร 
00155001412 นาย ราม พรพิทักษ๑ 
00155001413 นาย เจษฏา อุทเบ็ญ 
00155001414 นาย พณรักษ๑ น๎อยทรงค๑ 
00155001415 นาย กิตติวัฒน๑ โกมลแผ๎ว 
00155001416 นาย ยุทธนา ผาสุข 
00155001417 นางสาว เพียงพร บําเริบ 
00155001418 นาย ทศพร อาตมผดุง 
00155001419 นาย อนิรุทธิ์ เพียเทพ 
00155001420 นางสาว พิมพ๑มาดา ช๎างสาร 
00155001421 นางสาว สุภาพร พรหมศักดิ์ 
00155001422 นางสาว เบญจมาภรณ๑ สายแก๎ว 
00155001423 นาย ธรรมรัตน๑ ธัญธเนส 
00155001424 นางสาว บัวสอน บัวลา 
00155001425 นาย สุเมธี ขาวงาม 
00155001426 นาย อามีน สมาแฮ 
00155001427 นางสาว กัลย๑ธีรา ชุมป๓ญญา 
00155001428 นาย พิพัฒชัย สารสุวรรณ๑ 
00155001429 นาย ชัยยพันธ๑ ตันสกุล 
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00155001430 นางสาว นูดียานี ดอเล๏าะ 
00155001431 นาย สําเริง เกยจอหอ 
00155001432 นาย ธัชกร อินทเอิบ 
00155001433 นางสาว กมลวรรณ พรมมา 
00155001434 นาย ธนากร วัฒนะโชติ 
00155001435 นาย สามารถ กลัดทอง 
00155001436 นางสาว บัวพันธ๑ สัตบุตร 
00155001437 พันจําเอก พัฒนะพงศ๑ นภาโชต ิ
00155001438 นาย เทอดพล พันธุ๑โชติ 
00155001439 นาย วรพล อุทยมกุล 
00155001440 นาย สมพงศ๑ สังข๑แก๎ว 
00155001441 นาย จิรายุส สิริกันภัย 
00155001442 นาย ปริญญา จรรยาฉาริวงค๑ 
00155001443 นางสาว รจนา ทองปรน 
00155001444 นาย นิติธร เพชรรัตน๑ 
00155001445 นางสาว วรฌิมา ชุดพิมาย 
00155001446 นางสาว ณัฏฐนันท๑ ไชยศิริวิรัตน๑ 
00155001447 นาย นิติ ถวัลย๑กิจดํารงค๑ 
00155001448 นาย ศราวุธ บุราสิทธิ์ 
00155001449 นางสาว ณัฐวรรณ ติรกิจพานิชกร 
00155001450 นางสาว ศิราพรรณ เทพเสน 
00155001451 นางสาว ชาลิสา วรรณเสน 
00155001452 นาย วิษณุกร เนตรประสาท 
00155001453 นางสาว ธันยา นาควานิช 
00155001454 นาย ชลากร บุญยะมาตย๑ 
00155001455 นางสาว ปิยนุช เพชรโรจน๑ 
00155001456 นางสาว จิรารัตน๑ รัตนทัศนีย๑ 
00155001457 นาย จารุชาติ กันทาอินทร๑ 
00155001458 นาย ชวยศ จุยประเสริฐ 
00155001459 นางสาว จิราภรณ๑ ศรีรอด 
00155001460 นาย กุญช๑ฐาน๑ ทัดทูน 
00155001461 นางสาว จุรีรัตน๑ พัดบัว 
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00155001462 นางสาว จารุจินต๑ พัดบัว 
00155001463 นาย อโณทัย อานุน 
00155001464 นาย บรรชา บุญทอง 
00155001465 นาย ธีราวัฒน๑ แก๎วกอง 
00155001466 นางสาว นาตยารัตน๑ ทําชารี 
00155001467 นาย จิระ ปุญญนาดี 
00155001468 สิบเอก อนุชา ภูํเปี่ยมศักดิ์ 
00155001469 นางสาว ชนาธิป แสนทวีสุข 
00155001470 นางสาว พฤกษา ชูเกียรติ 
00155001471 นางสาว เสาวลักษณ๑ ศัพทเสวี 
00155001472 นาย สายัณห๑ มูลอะมี 
00155001473 นางสาว ณพรรษชนันท๑ อักษรดิษฐ๑ 
00155001474 นางสาว ทองพาขวัญ จาบทอง 
00155001475 นาย กวีพงษ๑ อํ่าแสง 
00155001476 นาย ชยากร บุสสุวัณโณ 
00155001477 นางสาว ยุวนา ฤกษ๑เฉิลมพจน๑ 
00155001478 นาย พชรภณ ลาดศรี 
00155001479 นาย รัตนศักดิ์ รัตนลาโภ 
00155001480 นางสาว อังสุมารินทร๑ อันทะระ 
00155001481 นาย อภิวัฒน๑ ศีลคุณ 
00155001482 พันจําอากาศเอก รัชพล คุณพรม 
00155001483 นาย ป๓ญญาพล รัตนมงคล 
00155001484 นาย ป๓ณณวัฒน๑ วงษ๑บุญ 
00155001485 นางสาว สุพรรณิกา แก๎วเขียว 
00155001486 นาย สุรเชษฐ๑ โคตะมา 
00155001487 นาย ธีรวัฒน๑ สุขเอม 
00155001488 นางสาว กษมา ฐิตะลักขณะ 
00155001489 นาย กีรติ กิจประเสริฐ 
00155001490 นางสาว ภัทราภรณ๑ น๎อยสากล 
00155001491 นาย ยุทธนา สุนันตา 
00155001492 นาย ยศฐพงศ๑ ธรรมรสโสภณ 
00155001493 นาย สุริยา คําวิชิต 
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00155001494 นางสาว เพียงพร เพชรอําภัย 
00155001495 วําที่ ร.ต. ภาคภูมิ แก๎วเขื่อน 
00155001496 นาย มนตรี พรหมจรรย๑ 
00155001497 นาย ภิพบ คําสวาสดิ์ 
00155001498 นาย ธนะชาติ ระบบกิจการดี 
00155001499 นาย อรรถวิชญ๑ ป๓กปิ่น 
00155001500 นาย จรัญวัฒน๑ ใยนิรัตน๑ 
00155001501 นางสาว ดุสิดา แซํโง๎ว 
00155001502 วําที่ ร.ต. ขวัญ คําทองสุข 
00155001503 นาย ชานนท๑ ไสยกิจ 
00155001504 นาย ณัฐพงศ๑ แก๎วศรี 
00155001505 นาย ศรัญ๒ู แย๎มนวล 
00155001506 นางสาว หนึ่งฤทัย ล๎วนเส๎ง 
00155001507 นาย ธานี ป๓้นพิพัฒน๑ 
00155001508 นาย อาทิตย๑ นุ๎ยโส๏ะ 
00155001509 นางสาว วิยะดา สํองสุข 
00155001510 นาย ธันยพร สํองสุข 
00155001511 นางสาว เนติมา อรุณพันธ๑ 
00155001512 นางสาว กัญชริญา พรหมแก๎ว 
00155001513 นางสาว อรอุมา กิมศรี 
00155001514 นางสาว สฤณี วงษ๑โกวิท 
00155001515 นาย วัชระ อินธิราช 
00155001516 นางสาว อาริศรา ศรีเชียงสา 
00155001517 นางสาว ศจีพร อิงคนินันท๑ 
00155001518 นาย พิสิษฐ๑ภณ สุพิชญาภรณ๑ 
00155001519 นางสาว หิรัณยา จันทร๑ตาฝ๓้น 
00155001520 นางสาว ละริตตา พลชนะ 
00155001521 นาย เสริมศักดิ์ ณรงค๑อินทร๑ 
00155001522 จําสิบตรี นิติพล ท๎าวอุํนเรือน 
00155001523 นาย พงษ๑พัฒน๑ ธราพงษ๑พันธ๑ 
00155001524 นาย พิศาล จรัสโสภณ 
00155001525 นางสาว วันศิริ ศิลปประพันธ๑เลิศ 
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00155001526 นาย กรัณย๑ยศ รอดพิทักษ๑ 
00155001527 นางสาว ภัทราพร ยศวิจิตร 
00155001528 สิบตํารวจตรี ณัฐพงศ๑ นุชศิร ิ
00155001529 นาย ภูมินทร๑ ยศวิจิตร 
00155001530 นางสาว วารุณี สิรินทร๑ 
00155001531 นาย ปรีดา คนตรง 
00155001532 นาย พงษ๑พัฒน๑ เนือกขุนทด 
00155001533 นาย อรุษ พิมพ๑สราญ 
00155001534 นาย จิรเดช ลายสุวรรณ 
00155001535 นางสาว วรรษพร ปิ่นเพ็ชร 
00155001536 นาย ชวนากร กํอบุตร 
00155001537 นางสาว สุพรรษา สํงชัย 
00155001538 นาย เผด็จ มณีโชติ 
00155001539 นาย ทินกร ชินวงศ๑ 
00155001540 นาย ประกาษิต อินสุวรรณ 
00155001541 นาย สมชัย ด๎วงพล 
00155001542 นางสาว จันทรา เฮงสมบูรณ๑ 
00155001543 นางสาว ศิริรัตน๑ สิมะเนตรสวําง 
00155001544 นาย สุพรชัย ประมงคุณ 
00155001545 นางสาว รวีภัทร๑ บุญเอก 
00155001546 นาย ณรงค๑ เล๎าหะชัย 
00155001547 นาย อิทธิกร เถกิงมหาโชค 
00155001548 นาย พีรรุจ อภินันทร๑ 
00155001549 นางสาว มารีย๏ะ ลางีตัน 
00155001550 นาย นรนิติ แกํนพะวา 
00155001551 นาย พงศกร กันทะสี 
00155001552 นาย พิสิษฐ๑ รัตนจันทร๑ 
00155001553 นาย ธีรวัจน๑ สุป๓ญญา 
00155001554 นางสาว จิราวรรณ พลนุ๎ย 
00155001555 นาย อัครเดช แกํนหอม 
00155001556 นาย ธีรพงษ๑ อาจหาญ 
00155001557 นาย ชานน มาศนิยม 
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00155001558 นางสาว ณัฐธีรา มีจันทร๑ 
00155001559 นาย นันนวัฒน๑ บารมี 
00155001560 นางสาว ปฐมพร ชื่นใจชน 
00155001561 นางสาว สริตา ชะอํุมดี 
00155001562 นาง วราพร แสงหอย 
00155001563 นาย ทวีพงษ๑ แกํนพินิจ 
00155001564 นาย สรนันท๑ สรณานุภาพ 
00155001565 นาย ยุทธภูม ิ ศรีคําจีน 
00155001566 นาย บุญญาณ เจ๏ะเลาะ 
00155001567 นาย ยุทธพงษ๑ วังเอก 
00155001568 นางสาว ทิพรัตน๑ วิจิตรวงศ๑วาน 
00155001569 นางสาว นงรัก เวชกามา 
00155001570 นาย ธนวรรธ สากล 
00155001571 นางสาว รุํงอรุโณทัย ทองวงสา 
00155001572 นาย เดํนอนันต๑ หวันแลบ 
00155001573 นาย สุนทร วงศ๑อารี 
00155001574 นางสาว อธิวรรณ๑ เมืองแก๎ว 
00155001575 นางสาว อารยา พํุมกลัด 
00155001576 สิบเอก อนุวัฒน๑ สาน้ําอําง 
00155001577 นางสาว วิระวรรณ ชมเชย 
00155001578 นาย ยศนนัท๑ ศิริวรรณ 
00155001579 นางสาว เกลียวใหมํ หมื่นใจ 
00155001580 นางสาว โสเพ็ญ เสริมผล 
00155001581 นางสาว พันธุ๑ระวี บุตรกูล 
00155001582 นาย ภาวัต ภูมิคอนสาร 
00155001583 นาย อาทิวัฒน๑ ดาวสมบูรณ๑ 
00155001584 นาย ปรัชญา ตั้งพงษ๑ 
00155001585 นาย สํองแสง บุญสา 
00155001586 นางสาว สาธิมน จูดจันทร๑ 
00155001587 นาย จุฬาวงค๑ พลบํารุง 
00155001588 นาย จตุพล หวลระลึก 
00155001589 นาย เกรียงไกร สนธินุช 
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00155001590 นาย ชณาธิป รัตนภูม ิ
00155001591 นาย เดํน เมืองติบ๊ 
00155001592 นาย วรชาติ การเกํง 
00155001593 นางสาว สุนิสา แสงสุข 
00155001594 นางสาว ชมภูํ ทนโม๏ะ 
00155001595 นางสาว พรสุข บุญรอดรัมย๑ 
00155001596 นาย จักรพงษ๑ โพธิ์ศรีทอง 
00155001597 นางสาว สุนารี นิลภูม ิ
00155001598 นาย สาธิต ขันขวา 
00155001599 นาย กันตินันท๑ แก๎วคํา 
00155001600 นาย ปิยะวัตร เพชรหนู 
00155001601 นาย จินตวัฒน๑ ศิริรัตน๑ 
00155001602 นางสาว มนัสนันท๑ วงศ๑วีระ 
00155001603 นางสาว จณนันท๑ แสงบัว 
00155001604 นาย เจษฎา ทัศนสุวรรณ 
00155001605 นางสาว สุปรียา เลิศสุข 
00155001606 นางสาว วรุณี พรมมัณธุ๑ 
00155001607 นาย วินัย สุขยุภักดิ ์
00155001608 นางสาว เกศมณี สุขชัย 
00155001609 นางสาว กนกอร จินดา 
00155001610 นางสาว บุญญาพิศุทธิ์ ชาติธัญญ๑ธิติ 
00155001611 นาย ชวลิต ทองพวง 
00155001612 นางสาว พัชชา เพ็ญทองดี 
00155001613 นางสาว พรศริิ ศรีพรหม 
00155001614 นางสาว อุดมลักษณ๑ ชัยบุรินทร๑ 
00155001615 นาย ทัศณา รักษ๑พงศ๑ 
00155001616 นางสาว ญาฎา เพ็ชรแก๎ว 
00155001617 นาย พิพัฒน๑ พิณสุวรรณ 
00155001618 นาย เฉลิมพล ยางสุข 
00155001619 นางสาว ลภัทรลดา โต๏ะระมัน 
00155001620 นาย สนธิมาศ แซํแต๎ 
00155001621 นาย เฉลิมพล กางทอง 
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00155001622 นาย วุฒิชัย แซํเบ๎ 
00155001623 นางสาว สุภารัตน๑ สร๎อยมี 
00155001624 นาย สุทธิพันธุ๑ สายเมือง 
00155001625 นาย เศรษฐ๑สกล คันศร 
00155001626 นาย เตชนิธิ รุจิปูริตานันท๑ 
00155001627 นาย อิทธิพงค๑ สิงห๑ประเสริฐ 
00155001628 นาย ศุภกิจ สวัสดิ์กิจ 
00155001629 นาย พัธณ๑พล เนติพันธกานต๑ 
00155001630 นางสาว กมลวรรณ อนุมาศ 
00155001631 นาย ธีรนิติ จันทร๑ประวิตร 
00155001632 นาย จีระพงษ๑ จันทร๑คํา 
00155001633 นางสาว สุวารี เสนาธรรม 
00155001634 นาย ณัฐพงศ๑ คํานาแซง 
00155001635 นาย ภัธการ พจนธารี 
00155001636 นางสาว พิมพ๑ธัญญา ฆ๎องเสนาะ 
00155001637 นางสาว ณฐมนต๑ หัสดี 
00155001638 นาย พิเชษฐ๑ เหตุทอง 
00155001639 นางสาว ธัญญรัตน๑ มากดํา 
00155001640 นางสาว กัญจน๑ณัฏฐ๑ บุญวิจิตร 
00155001641 นางสาว ปิยาภรณ๑ ธีรจางคพิชัย 
00155001642 นาย วุฒิชัย อริวรรณา 
00155001643 นางสาว อมรวรรณ ตันทอง 
00155001644 นาย จักรี พรหมบริสุทธิ์ 
00155001645 นาย ชัยศักดิ์ ศรีอักขรกุล 
00155001646 นางสาว ทิพากร สินชัย 
00155001647 นาย ธีระชัย เป็งใจ 
00155001648 นาย สุกิจ ศรีเพ็ง 
00155001649 วําที่ ร.ต. หญิง กรณ๑สินี อนุสนธิพันธุ๑ 
00155001650 นางสาว นภัสกร ขุนทวี 
00155001651 นาย วุฒิไกร บุญมาภักดี 
00155001652 นาย ศรัทธา ชัยกิจตระกูล 
00155001653 นาย ภควัต เกตุวีระพงศ๑ 
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00155001654 นาย ทรัพย๑ บุตรโพธิ์ 
00155001655 นาย กุลยศ ฤดีจรัสวัลย๑ 
00155001656 นาย ประกาฬ ตันสิทธิพันธ๑ 
00155001657 นาย ธนกฤต ฉันทะมิตร๑ 
00155001658 นางสาว พิชญาพร สีเข๎ม 
00155001659 นางสาว นุชจรินทร๑ เพชรคํา 
00155001660 นาย ภัทรพงษ๑ แก๎วแกมทอง 
00155001661 นาย ธีรพงษ๑ ประดับสุข 
00155001662 นาย ปนัท กลิ่นหอม 
00155001663 นางสาว ณัฐพร ยืนยง 
00155001664 นางสาว สิริพจน๑ วิชชาภา 
00155001665 นาย โกสุม เผือกทอง 
00155001666 นาย ศิริชัย เพชรดีคาย 
00155001667 นาย อาวุธ พิทักษ๑วัชรีกุล 
00155001668 นางสาว บุษบา รุํนเจริญ 
00155001669 นางสาว นันทวัน กิจประยูร 
00155001670 นางสาว วิลยา ไกรสิทธิ์ 
00155001671 นาย วัชระ นุํมนวล 
00155001672 นางสาว นุชรี สงขาว 
00155001673 นาย ศุภณัฐ สรรพวุธ 
00155001674 จําเอก ไพบุลย๑ ละครพล 
00155001675 นางสาว อมรรัตน๑ มานะวัฒนวงศ๑ 
00155001676 นาย ธีระพล คนึงคิด 
00155001677 นางสาว มุกดา พรรค๑พิทักษ๑ 
00155001678 นางสาว วรางคณา คงคา 
00155001679 นางสาว อรญา ใจเสมอ 
00155001680 นาย ประพันธ๑ ไชยสาร 
00155001681 นาง กัลยากร คําพิพากษ๑ 
00155001682 นาย ชญาณินทร๑ อักษรสิทธิ์ 
00155001683 นาย สรณัฐ พัวเพ่ิมพูลศิริ 
00155001684 นาย วันนิวัต ิ ไกรนรา 
00155001685 นางสาว วรัฏฐยา วิศิลา 
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00155001686 นาย จิติวัฒน๑ เอ่ียมวัชรินทร๑ 
00155001687 นางสาว ภานุช เฟ่ืองฟู 
00155001688 นางสาว ทมิตา เอ่ียมสาย 
00155001689 นางสาว นิรมล ศรีวิบูลย๑รัตนา 
00155001690 นางสาว อุณากรณ๑ บัวสวรรค๑ 
00155001691 นางสาว สนธิพร บุญแชํมชู 
00155001692 นาย สราวุฒ ิ ชูเกียรติ 
00155001693 นาง นิตยา แก๎วใสสนิท 
00155001694 นางสาว จิรัชญา โสมรักษ๑ 
00155001695 นางสาว สุธาสิน ี คําหล๎า 
00155001696 นางสาว จิรฐา นาคดี 
00155001697 นางสาว นวพร ป๓้นจันทร๑ 
00155001698 นางสาว รุ๎งตะวัน ไรํทองรุํงโรจน๑ 
00155001699 นาย มาดหมาย ไฉนศิริยุทธิ์ 
00155001700 นางสาว นิภาพรรณ ยอดศรี 
00155001701 นาย ศุภนันท๑ ดิง 
00155001702 นาย จีระพงษ๑ อรพันธ๑ 
00155001703 นาย สงกรานต๑ ผํองไพรวรรณ 
00155001704 นางสาว สุประวีณ๑ มาโยง 
00155001705 นาย จรุงวิทย๑ แจํมใส 
00155001706 นาย วัชระ ต๏ะแปงป๓น 
00155001707 นางสาว ผกามาส ชัยพร 
00155001708 นาย ปริเยศ วงษ๑วิสิทธิ์ 
00155001709 วําที่ ร.ต.หญิง ปารณีย๑ คําบาล 
00155001710 นาย อาทิตย๑ เผําพันธ๑ 
00155001711 นางสาว ภัทรกานต๑ ภัทรธํารง 
00155001712 พ.จ.อ. สมัย สีคํา 
00155001713 นาย ชัชพงศ๑ กาลบุตร 
00155001714 นางสาว อําภา อนุศรี 
00155001715 นางสาว สุนีย๑ ลอหะ 
00155001716 นางสาว ยุวดี เริงสุชล 
00155001717 นางสาว จีนะ วิถีไพร 



 
          - 55 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155001718 นาย จารุพัฒน๑ ทองมี 
00155001719 นาย สุธรรม เกื้อบุญสํง 
00155001720 นาย เชาวลิต คงชํวย 
00155001721 นางสาว ธัญธิพา เมืองใจ 
00155001722 นางสาว สุกัญญา นันตา 
00155001723 นาย ประสิทธิ์ ดิษรา 
00155001724 นาย ปรัชญา แป้นไทย 
00155001725 นาย ณัฐชัย ชินอรรถพร 
00155001726 นาย ฉัตรเฉลิม เสวตสมบูรณ๑ 
00155001727 นาย วาสิฏฐ๑ วรวงษ๑ 
00155001728 นาย พิเชษฐ สุรกิจบวร 
00155001729 วําที่ ร.ต.หญิง รตนพร โมทิวงค๑ 
00155001730 นาย กานต๑ ศรีอรุณ 
00155001731 นาย อิศเรศ ชฎากรณ๑ 
00155001732 นาย ชยธัช พูลนวล 
00155001733 นาย ชัชวาล บุญครอง 
00155001734 นาย พัฒน๑กมล ไซทรัพย๑ธนากุล 
00155001735 นางสาว ฉันท๑ชนก เจนณรงค๑ 
00155001736 นาย สุรเกียรติ คําชมภู 
00155001737 นาย สุระ พงศ๑พันธ๑ภราดร 
00155001738 นาย ชัยณรงค๑ เซํงซ๎าย 
00155001739 นาย นิติธร แยกโคกสูง 
00155001740 นาย พรต ภัทรรังสฤษฏ๑ 
00155001741 นางสาว จีระนันท๑ รัตนานนท๑ 
00155001742 นาย วุฒิชัย ลิขสิทธิ์ 
00155001743 นางสาว เพ็ญนภา ดวงวรรณะ 
00155001744 นาย ชัชวาลย๑ แสงจินดา 
00155001745 นางสาว ศิวาพร กอและ 
00155001746 นางสาว ลัดดา จริยะภูมิ 
00155001747 นาย สมชาย ธาดากชกร 
00155001748 นาย อรรถชัย อรํามวาณิชย๑ 
00155001749 นาย ธีระวัตร จันทระ 
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00155001750 นาง ชลิตา จังพล 
00155001751 นาย สุทธิพงษ๑ เสือดี 
00155001752 นางสาว เรวีนา โนทะ 
00155001753 นางสาว ธิดาพร มณีเรืองเดช 
00155001754 นาย นิรุตติ์ ทูลเกล๎า 
00155001755 นาย นพดล โสภณวรกิจ 
00155001756 นาย รณัชย๑ วรรณเสวก 
00155001757 นางสาว พัชรี จติต๑มั่น 
00155001758 นาย กฤษฎา ศรีสุข 
00155001759 นางสาว วันดี ชัยวงศ๑ 
00155001760 นาย ศราวุฒิ มงคลพิภาค 
00155001761 นาย พยงศ๑ ศิลา 
00155001762 นางสาว อโณมาศ คงเมือง 
00155001763 นาย นิธิศ สิตะรุโณ 
00155001764 นางสาว ปิยะฉัตร วัฒโล 
00155001765 นาย พรหมฬังศรี เคหะลุน 
00155001766 นาย อุทิศ อินทรกุล 
00155001767 นางสาว อทิตยา ไชยโกฏิ 
00155001768 นาย เอกพัฒน๑ ดามัน 
00155001769 นางสาว บวรเพ็ญ เรืองสูง 
00155001770 นางสาว นัฏฐกานต๑ กัลปหา 
00155001771 นาย ชัยรัตน๑ พรมสวรรค๑ 
00155001772 นางสาว สมัชญาญ๑ สุขสําราญ 
00155001773 นาย อมฤต ศรีพิชญาการ 
00155001774 นาย กฤตสิทธิ์ เชตุพงษ๑ 
00155001775 นางสาว โกลัญญา ณ ลําปาง 
00155001776 นางสาว พรนิภา ต๐าคําป๓น 
00155001777 นาย พิสิษฐ เวสา 
00155001778 นางสาว อัชราพร เพ่ิมทรัพย๑ 
00155001779 นาย สรตนัย หมวกแก๎ว 
00155001780 นาย ชาตินักรบ พวงสําลี 
00155001781 นาย ศักดิ์ชัย วิโรจนาวัฒน๑ 
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00155001782 นาย ณัฐชาต ธรรมราช 
00155001783 นางสาว วิชุตา อภัยโส 
00155001784 นาย เฉลิมพล วัฒนศรีสงวน 
00155001785 นาง ชญาพร ชัยสุวรรณ 
00155001786 นางสาว วิทิตา พิสิฐพร 
00155001787 นาย สถาพร พินิจนอก 
00155001788 นางสาว จิราภรณ๑ นวลทอง 
00155001789 นาย วรรณลพ สนงาม 
00155001790 นางสาว ทิฐิรัตน๑ อิทธินนท๑มงคล 
00155001791 นางสาว ฐิตารีย๑ ภาคย๑พงศ๑สุข 
00155001792 นาย กิตติพัฒน๑ หา๎วหาญ 
00155001793 นาย ศิวาวุธ บวรรัตนกุล 
00155001794 นางสาว จินตนา เวียงสิมา 
00155001795 นาย สุวนิตย๑ ประจันพล 
00155001796 นางสาว วรารัตน๑ แสนทําพล 
00155001797 นางสาว นันทภรณ๑ ไชยโคตร 
00155001798 นางสาว นิธิมา หาญคํา 
00155001799 นาย อาจศึก หลิมสุนทร 
00155001800 นาย นพเก๎า แตงอํอน 
00155001801 นาย ธาดา พรหมน๎อย 
00155001802 นางสาว อรสา บุญพรม 
00155001803 นางสาว สิรินพร ฟ้าภิญโญ 
00155001804 นางสาว อมราวดี อมาตยกุล 
00155001805 นาย ณัฐพงศ๑ สิมเหล็ก 
00155001806 นาง มนสิชา เงินฝรั่ง 
00155001807 นางสาว สุภัทรินทร๑ อามาตย๑ 
00155001808 นาย เอกลักษณ๑ มหายศ 
00155001809 นางสาว รุจิรา ประทีปพรศักดิ์ 
00155001810 นางสาว ธัญชนก เหลืองทองอรําม 
00155001811 นาย นนทวัฒนา เดชาติวงศ๑ ณ อยุธยา 
00155001812 นางสาว สุธิดา นพคุณ 
00155001813 นางสาว นริศรา วรวงษ๑ 
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00155001814 นาย ภูมินทร๑ อินทร๑แป้น 
00155001815 วําที่ ร.ต.หญิง กานดา ไชยบาล 
00155001816 นาย ฉลองเกียรติ ขันหล๎า 
00155001817 นางสาว วรรัตน๑ ไชยวงค๑ 
00155001818 นางสาว ณภาภัช ภิญโญทรัพย๑ 
00155001819 นาย คมกฤษ ห๎อยไธสง 
00155001820 นาย วุฒิกรณ๑ จันทะพันธ๑ 
00155001821 นางสาว ศศินภา รูปงาม 
00155001822 นางสาว ฐิติรัชญา แก๎วเสนา 
00155001823 นาย วิสูตร รัตนสิงห๑ 
00155001824 นาย วิษณุพงษ๑ ห๎วยกรดวัฒนา 
00155001825 นางสาว กมลทิพย๑ คุ๎มโนนชัย 
00155001826 นางสาว ณัฐนันท๑ ทองคํา 
00155001827 นาย ปรีชา ราชภักด ี
00155001828 นาย ภาวัต ผํองใส 
00155001829 นางสาว ธนัชพร ไวลิขิต 
00155001830 นางสาว ธันย๑ชนก ไกรสวัสดิ์ 
00155001831 นาย ธิติพันธุ๑ โสนน๎อย 
00155001832 นางสาว สุภาศิณี อินทร๑ศรี 
00155001833 นาง สุวิมล ละลมชัย 
00155001834 นางสาว ไอรดา สุลา 
00155001835 นางสาว ฐิติวรรณ เนตร๑เถื่อน 
00155001836 นาย ระบิน เจริญวัย 
00155001837 นางสาว ศุภพร สุขสวําง 
00155001838 นางสาว รัตน๑วิภา สุภเมธีร๑ 
00155001839 นาย วิเชียร เจริญคติธรรม 
00155001840 นางสาว นพเก๎า สุวรรณประเวก 
00155001841 นางสาว จิราภรณ๑ สมรําง 
00155001842 นางสาว วรันธร อรรคปทุม 
00155001843 นาย อนนต๑ วงษ๑แหวน 
00155001844 นาย อนุสรณ๑ กรอนกลาง 
00155001845 นางสาว วสุอรรณ กัลปาลี 
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00155001846 นาย สุวิจักษณ๑ สุวพงษ๑ 
00155001847 นาย อุสําห๑ สุวรรณ๑มณ ี
00155001848 นาย กฤษณ๑ ศิริสวัสดิ์ 
00155001849 นางสาว สาวิตรี จันทร๑ฮวบ 
00155001850 นางสาว สุพิชา สัมพันธ๑ 
00155001851 นางสาว ธิดารัตน๑ ไชยสุนทร 
00155001852 นางสาว สิริรัตน๑ โพธิ์เงิน 
00155001853 นาย ณัฐภัทร ยุทธวรวิทย๑ 
00155001854 นางสาว วิรัชชดา ดวงมณี 
00155001855 นางสาว สิริวิมล สุวรรณเพชร 
00155001856 นาย นฤภัทร พลรักดี 
00155001857 นางสาว นุชนาฏ อินทะนาค 
00155001858 นางสาว อัจฉราภรณ๑ นาขยัน 
00155001859 นาง จิตรจิรา จริงจิตร 
00155001860 นาย ประเสริฐศกัดิ์ กุมภีพงษ๑ 
00155001861 นาย นฤพล สุวรรณประภา 
00155001862 นาย อาณัติ รัตนานุสรณ๑ 
00155001863 นาย กฤษฎา ยาสมุทร 
00155001864 นางสาว ศิริลักษณ๑ แซํอ้ึง 
00155001865 นางสาว นิศรา สวนจันทร๑ 
00155001866 นางสาว รุํงทิวา รุํงรัตน๑ 
00155001867 นาย ชินบุตร อภัยโส 
00155001868 นาง รัตนา มูเก็ม 
00155001869 นาย ธนวัฒณ๑ ศิรรัตนสิทธิ์ 
00155001870 นาย วัชระ รอดไสว 
00155001871 นางสาว รวีวรรณ จันทรโรทัย 
00155001872 นางสาว ยุวรัตน๑ แทํนจินดารัตน๑ 
00155001873 นาย นุกูลกิจ ศรีวิชัย 
00155001874 นาย นนท๑วริศ พระพรหม 
00155001875 นางสาว สุภาภรณ๑ โตงาม 
00155001876 นางสาว สุดารัตน๑ อํูประเสริฐ 
00155001877 นาย อารยะ อุยสุย 
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00155001878 นาย สุธีรยุทธ พรหมทอง 
00155001879 นางสาว ศาธิมา มีโชค 
00155001880 นาย เดชา เดชแก๎ว 
00155001881 นางสาว ณัชพิชาพัฒน๑ ป๓ญญากรรธ๑ธร 
00155001882 นางสาว กิตติคุณ หล๎าเต็น 
00155001883 นาง กรองจิตต๑ อําพันธ๑ 
00155001884 นางสาว ชนม๑นกานต๑ สารากรบริรักษ๑ 
00155001885 นาย ชูชาติ ชูโต 
00155001886 นางสาว กานต๑กนิษฐ๑ พรมไพร 
00155001887 นางสาว ธิดาพร ลาดสลุง 
00155001888 นาย กิตติศักดิ์ เที่ยงตรง 
00155001889 นาย วิวิศน๑ ประเสริฐสม 
00155001890 นาย เทพฤทธิ์ มากล๎น 
00155001891 นาย อรรถกร โชติพืช 
00155001892 นาย วรุฒน๑ แก๎ววิจิตต๑ 
00155001893 นางสาว ตวงพร แสนเสนาะ 
00155001894 นางสาว พัชรี รัตนคร 
00155001895 นางสาว วนัชพร สืบสาย 
00155001896 นางสาว ทัศพรพรรณ ทองดีเลิศ 
00155001897 นาง วชรพรรณ สะอาด 
00155001898 นางสาว ปิยาภรณ๑ เจริญไชย 
00155001899 นาย วิษณุ สายรัตนทองคํา 
00155001900 นางสาว อุมาพร บู๎จิรดุล 
00155001901 นางสาว กุสุมา กุลตัถ๑นาม 
00155001902 นาย ศิริศักดิ์ วิทยานิติพงษ๑ 
00155001903 พ.จ.อ. ธวัฒิชัย พรมมา 
00155001904 นางสาว จิรนุช เลิศสกุลทอง 
00155001905 นาย ธนวัฒน๑ โพธิ์ศรี 
00155001906 นาย สันตนันต๑ รักษาคง 
00155001907 นาย สมพล ชาติพุทรา 
00155001908 นาย สมศักดิ์ เอ่ียมผดุง 
00155001909 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งอํ่า 
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00155001910 นาย ปกรณ๑ คงเลิศ 
00155001911 นาย พันธวิศย๑ เทพจันทร๑ 
00155001912 นางสาว นิธิยา วงษ๑บุบผา 
00155001913 นางสาว ชัญญา วงค๑วุฒิ 
00155001914 นาย ฐิติวัจน๑ พงษ๑ประพนธ๑ 
00155001915 นางสาว ศิริพร สายรัตน๑ 
00155001916 นางสาว ซาฮูรีน อะลีดิมัน 
00155001917 นาง พัชรินทร๑ เจริญยศ 
00155001918 นาย สุรสิทธิ์ สุวรรณ 
00155001919 นางสาว ชุติมา วิจิตรวงศ๑วาน 
00155001920 นาย วิวรรธน๑ ตาลประดิษฐ๑ 
00155001921 นาย วุฒินันท๑ ประธาน 
00155001922 นาย สิทธิพร รัมภาพ 
00155001923 นางสาว เสาวลักษณ๑ น๎อยป๓นเดีย 
00155001924 จําสิบตรี นุกกุน สีแพน 
00155001925 นาย ณัฐิวุฒิ ยิ่งเพ่ิมทรัพย๑ 
00155001926 นาย หฤษฎ๑ มหาทน 
00155001927 นางสาว วัลลภา พุกกิริยา 
00155001928 นางสาว รติมากร พรหมชาติ 
00155001929 นางสาว นันทรัตน๑ เกตุแทน 
00155001930 นางสาว ศิรินุช เรืองแจํม 
00155001931 นางสาว วันจันทร๑ ไม๎แก๎ว 
00155001932 นางสาว สุกัญญา มั่นเขตกิจ 
00155001933 จําอากาศโทหญิง นภาพร บุตรศิริ 
00155001934 นางสาว ไพลิน รัศมีมาลา 
00155001935 นางสาว ทิพสุคนธ๑ ศรีแจํม 
00155001936 นาย ธรรมศักดิ์ หนูสุก 
00155001937 นาย ธมิตรชัย สมมุดดี 
00155001938 นาย ศรุต โขงรัมย๑ 
00155001939 นาย วายุ วรเลิศ 
00155001940 นาย นพนรา บุญบ๎านเกิด 
00155001941 นางสาว จุรัฐติกาล อันทะแขก 
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00155001942 นางสาว จิราพร แก๎วบํอคํา 
00155001943 นาย อรุณ แสงจันทร๑ 
00155001944 นางสาว ป๓ญชิกา มูลรังษี 
00155001945 นางสาว รุํงรัตน๑ ผลสวัสดิ ์
00155001946 นางสาว กรรณิกา ขุนเทพ 
00155001947 นางสาว ศศิธร สุริคํา 
00155001948 นาย ปิติภูม ิ พานิชเลิศ 
00155001949 นางสาว ภูษณิศา คุณศิริ 
00155001950 นาย อรรถพล มาลาพร 
00155001951 นางสาว กฤตณภัทร ภาคพร 
00155001952 นาย สุชาติ ขุนอินทร๑ 
00155001953 นาย ไตรรักษ๑ เล็กเริงสินธุ๑ 
00155001954 นางสาว รุํงฤดี พริกเบ็ญจะ 
00155001955 นาย ปรีชา แสงวุฒิ 
00155001956 นาย พิเชฐ มโนรัตน๑สกุล 
00155001957 นาย สมบัติ สิริธารากุล 
00155001958 นาย วันเฉลิม คงเกต 
00155001959 นาย สุกิจ เลิศสาคร 
00155001960 นาย ฐปนัตว๑ เกื้อกูลวงศ๑ 
00155001961 นางสาว จีรวรรณ สกุลป๓กษ๑ 
00155001962 นาย เกรียงไกร พรมศรีธรรม 
00155001963 นาย พิเชษฐ พํุมนวน 
00155001964 นางสาว ภควดี ล๎อวรลักษณ๑ 
00155001965 นางสาว สุชาสิน ี สรวงสุธาร 
00155001966 นาย จารุพงษ๑ อุทัยรังษี 
00155001967 นาย ธนาพล ทวีโชคบินมา 
00155001968 นาย วิฑูร รัมมะสังข๑ 
00155001969 นาย ฉัตรชัย ทุเรียนงาม 
00155001970 นางสาว ปีชะวรรณ๑ เพชรอาวุธ 
00155001971 นาย ธีระพัทธ๑ อริยธัชสุธา 
00155001972 นางสาว ศุทธินี ชํวงมณีโชติ 
00155001973 นางสาว อัมพร ไตรรัตน๑ 
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00155001974 นางสาว วรพินทร๑ ศรีใจอินทร๑ 
00155001975 นางสาว นันทนัช ป๓ญญาอินทร๑ 
00155001976 นาย วิศรุต คําปุ้ย 
00155001977 นาย ปราจีน อินกัน 
00155001978 นางสาว รัตติการณ๑ พามาตร 
00155001979 นาย ธีรยุทธ สุทธิวารี 
00155001980 นาย ศุภกิจ พงษ๑พิพัฒน๑ 
00155001981 นางสาว ภัสสร เกียรติพงษ๑พันธ๑ 
00155001982 นาย ภิญโญยศ มํวงสมมุข 
00155001983 นางสาว กันตา คงเหมือน 
00155001984 นางสาว แพรวพรรณ เที่ยงธรรม 
00155001985 นาย อิสระพงศ๑ สุวรรณโณ 
00155001986 นางสาว ทานตะวัน แก๎วสม 
00155001987 นาย ภานุมาส สุภาพ 
00155001988 วําที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์ สอนสมบูรณ๑ 
00155001989 นางสาว ธันยพร ตรีสุข 
00155001990 นางสาว มนทกานติ์ พลายยิ้ม 
00155001991 นาย คมสัน ปงศรีชัย 
00155001992 นางสาว ทัศนีวรรณ เพิกเมลัย 
00155001993 นางสาว จามจุรีย๑ อินทวงค๑ 
00155001994 นางสาว นิพาดา ทองคําแท๎ 
00155001995 นาย ณรงค๑พันธ๑ ปรารมภ๑ 
00155001996 นางสาว ประกายตา หลีกภัย 
00155001997 นาย วัชรชัย องคเรียน 
00155001998 วําที่ ร.ต.หญิง มาริสา สกุลรักษ๑ 
00155001999 นาย ณฐาภพ เชียงสอน 
00155002000 นางสาว กรนิกา แก๎วมหาวงค๑ 
00155002001 นาย ปรัชญ๑ ตรีจาตุรันต๑ 
00155002002 นาย มงคล จันทะกา 
00155002003 นางสาว วรุณยุพา สัตยพิจิตร๑ 
00155002004 นาย นัทพงศ๑ จันทรานนท๑ 
00155002005 นางสาว มาลินี วัฒนกุล 
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00155002006 นาย นฤเทพ สวัสดิกุล 
00155002007 นางสาว ยุวเรขา จึงแย๎มปิ่น 
00155002008 นางสาว ประภาพร ปานพรม 
00155002009 วําที่ ร.ต.หญิง พีระพร สุทธิวรวงศ๑ 
00155002010 นางสาว วารุณี ฉัตรเท 
00155002011 นาย นําพล แก๎วจีน 
00155002012 นางสาว ศิณิชา ป๓นมงคล 
00155002013 นาย ปริญญา ค้ําชู 
00155002014 นางสาว สาริศา สังข๑ชุม 
00155002015 นางสาว กาญจนาถ คิดดี 
00155002016 นาย วุฒิไกร ชัยฮัง 
00155002017 นางสาว สุวรรณี ไวยากรณ๑ 
00155002018 นางสาว วนิดา สุจิตตวัฒนะ 
00155002019 นาย สจกต สุขสวัสดิ์ 
00155002020 นาย กําชัย สุวรรณเรือง 
00155002021 นางสาว จารุวรรณ เวียงนนท๑ 
00155002022 นาย อนุชิต แก๎วสี 
00155002023 นางสาว พิมพ๑ใจ แสงแพง 
00155002024 นางสาว ธันยนันท๑ สิงหะสุริยะ 
00155002025 นางสาว เบญจมาศ ทองศรี 
00155002026 นางสาว ญาณี ศศิธรฉาย 
00155002027 นางสาว สุกัญญา ทาวิ 
00155002028 นางสาว วริฏฐา รัศมี 
00155002029 นางสาว กัญชพร วรรณทอง 
00155002030 นาย สมัชชา งามสงํา 
00155002031 นางสาว กาญจนา แสงอรุณ 
00155002032 นางสาว รัชนีวรรณ พํุมยี่สุํน 
00155002033 จ.ท. วิรุฬห๑ โสภาราษฏร๑ 
00155002034 นางสาว ศาวิตรี ฉิมงาม 
00155002035 นางสาว สุพร สังข๑แก๎ว 
00155002036 นาย เผด็จศึก พ่ึงสามัคคี 
00155002037 นาย ศิวกร คุสิตา 
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00155002038 นางสาว อรชร ดํารงนิธิกุล 
00155002039 นางสาว ชลณิกานต๑ สายแก๎ว 
00155002040 นางสาว มะลิวัลย๑ สุรินทร๑ 
00155002041 นาย นเรศ สิงห๑โตทอง 
00155002042 นางสาว เสาวลักษณ๑ ฤกษ๑อรุณรุํง 
00155002043 นาย สรายุทธ ชาญชลสมุทร 
00155002044 นาย วุฒิชัย ชุํมชื่น 
00155002045 นางสาว ปิยวรรณ กิจนพศรี 
00155002046 นาย ทวี ดีครัน 
00155002047 นางสาว ชัชระพี สอนไวย๑ 
00155002048 นางสาว สุปราณี บุญกลํอม 
00155002049 นางสาว กานดา ทศรักษา 
00155002050 นาง พีรญา วงศ๑ตั้ง 
00155002051 นาย อนุสรณ๑ ดิษฐสวรรค๑ 
00155002052 นางสาว จินตนา เหลืองศิริเธียร 
00155002053 นางสาว กษมน รัตนพันธ๑ 
00155002054 นาย จิรยุทธ อาญาเมือง 
00155002055 นางสาว จุฑาทิพย๑ วงค๑คําหล๎า 
00155002056 นาย ธิษณะ เรืองศุข 
00155002057 นางสาว วรัชยา ใจคํา 
00155002058 นาย วิทักษ๑ วิทักษบุตร 
00155002059 นาย ปรีชา ปากคํา 
00155002060 นางสาว วิมล แซํเซี้ย 
00155002061 นางสาว สุภาภรณ๑ สิงห๑เทียน 
00155002062 นาย วิทยา ขาวชํวย 
00155002063 นางสาว สิรินาถ แสงสุวรรณ 
00155002064 นาง ประภัสสร ขันธมะ 
00155002065 นางสาว นฤณี เตชะอิง 
00155002066 นางสาว กมลนัทธ๑ พิมที 
00155002067 นางสาว ป๓ฐมาพร สุขสนอง 
00155002068 ส.ต.ท. คุ๎มชน ธารีเกษ 
00155002069 นาย มนูญ วอสูงเนิน 
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00155002070 นาย สุกฤษฏิ์ แตงโต 
00155002071 นางสาว ป๓ทมา สัมพันธมิตร 
00155002072 นางสาว อัจฉรา โอฬารจันทโรทัย 
00155002073 นางสาว ปริศนา กิจเจริญ 
00155002074 นางสาว นันทพร ยะลาทรัพย๑ 
00155002075 นาย ณรงศ๑พล แสนสุข 
00155002076 นาย สุขสวัสดิ์ งามประดิษฐ๑ 
00155002077 นาย เกรียงไกร ใจชื่น 
00155002078 นางสาว ศิริพร หริัญนา 
00155002079 วําที่ ร.ต. พินิจ ศรีมาลา 
00155002080 นาย ชรินทร๑ ควนใต๎ 
00155002081 นาย พิชิต คชเสนา 
00155002082 นาย วราชัย ดอกบัว 
00155002083 นางสาว ระพีพรรณ พํุมพฤกษ๑ 
00155002084 นาย พลสิทธิ์ จิระสันติมโน 
00155002085 นาย ณัฐดนัย วริวรรณ 
00155002086 นาย ธนศักดิ์ ชูชีพ 
00155002087 นางสาว ขวัญธิดา สุทธิพิทักษ๑ 
00155002088 นางสาว อนงนาฎ เหตุทอง 
00155002089 นาง ลดาวรรณ๑ พลสุวรรณ๑ 
00155002090 นาย สงคราม ทองดุน 
00155002091 นางสาว กมลรัตน๑ พรหมสิงห๑ 
00155002092 นางสาว อัมพร วังคูหา 
00155002093 นางสาว นิตยา น๎อยคล๎าย 
00155002094 นางสาว ดวงพร ทองจําง 
00155002095 นางสาว กัญญาภัค บุญเสน 
00155002096 นางสาว กนกวรรณ หงษ๑น๎อย 
00155002097 นางสาว ณัฐนิช สุทธาศวิน 
00155002098 นาย ภัคพล ยุติธรรมดํารง 
00155002099 จ.อ. เจษฎา อําคาแก๎ว 
00155002100 นาย ณัฐวุฒิ มัณยัษเฐียร 
00155002101 นาย เอกพันธ๑ สาตรกําป๓ง 
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00155002102 นาย มานะ พลอยเลิศ 
00155002103 นาย นัฐวุฒ ิ สิงห๑บ๎านหาด 
00155002104 นาย สีทน แย๎มยิ้ม 
00155002105 นาย เอกสิทธิ์ ชลธารมณีทิพย๑ 
00155002106 นาย รัชพล เทพจร 
00155002107 นาย จตุรงค๑ ทองโอภาส 
00155002108 นางสาว เนติภา รุํงโรจน๑ 
00155002109 นางสาว พรนภา หนูทิม 
00155002110 นางสาว เบญจมาภรณ๑ พํุมลําเจียก 
00155002111 นางสาว ศุทธินี ชัยดิษฐอดุลย๑ 
00155002112 นาย พิสิทธิ์ โรยสกุล 
00155002113 นาย อนุชิต สิธิราม 
00155002114 นางสาว อมรรัตน๑ สุขอํุนพันธ๑ 
00155002115 นาย กุลวัฒน๑ ศรีอินทร๑งาม 
00155002116 นาย ณัฐสิทธิ์ จุลวานิช 
00155002117 นาย ศิวรรจน๑ สําเภาเพ็ชร๑ 
00155002118 นางสาว นิศารัตน๑ จูฑานุวงศ๑ 
00155002119 นางสาว ภัทราภรณ๑ สนธิคุณ 
00155002120 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เช๎ารุํงเกียรติ 
00155002121 นางสาว สายชล ทองกันยา 
00155002122 นางสาว เยียรยง แดงม่ันคง 
00155002123 นาย ปณัสย๑ เพชรชํวย 
00155002124 นาย อภิสิทธิ์ นิธิกรกุล 
00155002125 นางสาว วิลักขณา ดวงจอมดี 
00155002126 นาย นราธิป ใจเที่ยง 
00155002127 นาย จํานรรจ๑ แสงฉ่ํา 
00155002128 นาย วิทยา สิงหะหล๎า 
00155002129 นางสาว เสาวลักษณ๑ ธิกรรมพล 
00155002130 นางสาว นุจรินทร๑ โสรัจจ๑ 
00155002131 นาย ฮาหลีม หลีดินซุด 
00155002132 นาย ยุติธรรม สารพานิช 
00155002133 สิบเอก จําเนิน รักดี 
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00155002134 นางสาว สุนีย๑ ฉัตรศิริยิ่งยง 
00155002135 นางสาว แสงนภา กออุดม 
00155002136 นาย ชนัญญ๑ เมฆหมอก 
00155002137 นาย ภาณุกร สอนสมนึก 
00155002138 นาย จักรพงษ๑ ภูติรัตน๑ 
00155002139 นาย อาณัติ ผาสุขเจริญลาภ 
00155002140 นางสาว กุลธิดา แก๎วทอง 
00155002141 นาย สันติ ไชยศิริ 
00155002142 นาย กฤษ ทามณีวรรณ๑ 
00155002143 นางสาว อัจฉราภา ชํวยช ู
00155002144 นางสาว กวิตา ธนานันทยศ 
00155002145 นางสาว นฤมล ชํานาญกิจ 
00155002146 นางสาว ลลิตตา พานิชผล 
00155002147 นาย ตฤษนันท๑ ถูกจิตร 
00155002148 นาย จิรวุฒ ิ ปานพรม 
00155002149 นาย รชต เปลี่ยนสี 
00155002150 นาย วิทวัส ตรีนนท๑ 
00155002151 นาย ธนวรรธน๑ ยุทธชัย 
00155002152 นางสาว สุดารัตน๑ ศรีพักตร๑ 
00155002153 นาย สมยศ จุ๎ยกระจาย 
00155002154 นาย ชานนท๑ บํอคํา 
00155002155 นาย มรุพงษ๑ พงษ๑บัว 
00155002156 นางสาว รัชนียาพร ลิ้มวิชิต 
00155002157 นางสาว นพรัตน๑ พุทธรักษ๑ 
00155002158 นาย ธนวุฒ ิ สิงขรอาจ 
00155002159 นางสาว วัฒนา อินอนันต๑ 
00155002160 นาย นิกม๑ แสงศิรินาวิน 
00155002161 นาย เอกรินทร๑ สุขไสย 
00155002162 นางสาว ยุวลักษณ๑ จุลปาน 
00155002163 นาย ตระกูล ชัยยะมนตรี 
00155002164 นาย เริงชัย เดชารัตน๑ 
00155002165 นางสาว ฐิติกาญจน๑ เครือหงส๑ 
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00155002166 นางสาว มธุเรียม ศรีริรมย๑ 
00155002167 นาย วรวุฒ ิ ภูนี 
00155002168 นาย เจษฎา สมศิลา 
00155002169 นาย อลงกรณ๑ ผิวขํา 
00155002170 นางสาว ทิพวรรณ วายะมะ 
00155002171 นาย วิทยา ชูชํวย 
00155002172 นาย พงษ๑พัฒน๑ เสนหอม 
00155002173 นางสาว พิมพร คล๎ายสุบิน 
00155002174 นาย วรากรณ๑ สารเถื่อนแก๎ว 
00155002175 นาย อนุนันท๑ ปงหาญ 
00155002176 นางสาว ธิดารัตน๑ ชนทัศน๑ 
00155002177 นางสาว ชยาภา ทรงประโคน 
00155002178 นาย ธรรมสิทธิ์ ศิริสมบัติ 
00155002179 นาย ณัฏฐธร ลือวณิชกิจ 
00155002180 นางสาว วิยะดา ฝอยทอง 
00155002181 พ.อ.อ. ดวงดี แม๎นพรม 
00155002182 นางสาว ณัฐพร ลีมา 
00155002183 นาย ศักดิ์เกษม สอดก่ิง 
00155002184 นาย ป๓ญญาดี บุญสวัสดิ์ 
00155002185 นาย อภิเดช บุญชัย 
00155002186 นางสาว สุนทรี เกิดผล 
00155002187 นางสาว เขมาพัณณ๑ มากชํวย 
00155002188 นางสาว ณภัทร ชมเชย 
00155002189 นาย พงษ๑พันธ๑ กันยาคํา 
00155002190 นาย วสุธา นกพัฒน๑ 
00155002191 นาย วัชรินทร๑ อินทรอารีย๑ 
00155002192 นางสาว แวววล ี สุคนธ๑ 
00155002193 นางสาว เพ็ญประภา มํวงทอง 
00155002194 นางสาว ประภัดสร จันทร๑อินทร๑ 
00155002195 นางสาว ชุลีพร เพ็ชรพราว 
00155002196 นาย อธิณัฏฐ๑ โพธิ์สุทธิ์ 
00155002197 นาย รัฐพล ไกรสกุลศักดิ์ 
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00155002198 นางสาว ญาณิสรา อมรวณิชสาร 
00155002199 นางสาว กชมน เสวกวัง 
00155002200 นางสาว วิไลภรณ๑ ทิพย๑พิมล 
00155002201 นาย พรพจน๑ นาคเงิน 
00155002202 นางสาว อภิญญา อยูํสิงห๑ 
00155002203 นางสาว อรพรรณ สิงหพันธ๑ 
00155002204 นาย สถาพร ไทรแก๎ว 
00155002205 นางสาว วัลยา แก๎วโพนยอ 
00155002206 นาย กิตติพงศ๑ บุญสอน 
00155002207 นาย นท ี ทองบ๎านบํอ 
00155002208 นางสาว ฉัฐมณฑน๑ มาลัยวงษ๑ 
00155002209 นางสาว กรรณิกา มุงธิสาร 
00155002210 นางสาว จีรภา ขับสนิท 
00155002211 นาย ภาณุวัฒน๑ ด๎วงเลื่อง 
00155002212 นางสาว อริศรา สรรพาพร 
00155002213 วําที่ ร.ต. ธนภัทร ยศวิไล 
00155002214 นาย เชาวศิลป์ ยุชัย 
00155002215 นาง ศิรินทร๑ยา เจริญสุขทรัพย๑ 
00155002216 นาย ออมสิน รัตนคร 
00155002217 นาย อาณัติ ป๓ญญารัมย๑ 
00155002218 นางสาว นวลสมร จริยอมรเวช 
00155002219 นาย พิสิทธิ์ พลทํากลาง 
00155002220 นางสาว ธัญญลักษณ๑ ทองสาลี 
00155002221 นาย รัฐพล ชุมวรฐาย ี
00155002222 นาย ศิวะ พินาศภัย 
00155002223 นาย ณัฐพงศ๑ มณีจักร๑ 
00155002224 นาย อาสาฬ สมบูรณ๑ยิ่ง 
00155002225 นางสาว พรทิพย๑ ทองมา 
00155002226 นาย อัสมัน แวกามา 
00155002227 นางสาว ชุลีกร ยาน้ําคํา 
00155002228 นาย สันติสุข แก๎วใส 
00155002229 นางสาว ภายุดา ปุณตุง 
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00155002230 นางสาว วิภาพร ล่ําสูง 
00155002231 นางสาว จาศินี พุทธรักษา 
00155002232 นางสาว ภัทรพรรณ พุทธาวงษ๑ 
00155002233 นาย นราศักดิ์ สิทธิชุม 
00155002234 นางสาว จิรภัทร อรุณจรัส 
00155002235 นาย พีรศักดิ์ ใจภพ 
00155002236 นาย วราวุธ จันต๏ะ 
00155002237 นางสาว นิรมล หนูภัยยันต๑ 
00155002238 นาย สมภพ ลีมูล 
00155002239 นางสาว รพีพรรณ จันทร๑ตัน 
00155002240 นาย คงศักดิ์ บํวงราบ 
00155002241 นาย มังกร สุขคณา 
00155002242 นาย พรอาทิตย๑ โฮมแพน 
00155002243 นาย วิทยา ทองรักษ๑ 
00155002244 นางสาว กรัชนันท๑ พันธ๑ทับ 
00155002245 นางสาว พรพิไล นวลน๎อย 
00155002246 นางสาว รัฐดา อุสุภานนท๑ 
00155002247 นางสาว ณัฏฐิกา พอสอน 
00155002248 นางสาว สุชาดา เซี่ยงฉิน 
00155002249 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ ปินะกาพัง 
00155002250 นาย สมบูรณ๑ ศรีภูํทอง 
00155002251 นาย สมบัติ เสาว๑ทอง 
00155002252 นาย ศักดา ศิริรัตน๑ 
00155002253 นางสาว วรารัตน๑ วงค๑ดาว 
00155002254 นางสาว ยุพาพรรณ เพ่ิมสิน 
00155002255 นางสาว กนกวรรณ รุํงสุวรรณ๑ 
00155002256 นางสาว เกศน๑กนก แสงแก๎ว 
00155002257 นางสาว เบญจมาศ วุฒิคุณ 
00155002258 นาย นิมิต ประสารพันธ๑ 
00155002259 นางสาว นิภาวรรณ ใจเป็น 
00155002260 นาย ศิริเกียรติ์ ศรีเสมอ 
00155002261 นางสาว มานิตา โพธิ์วัง 
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00155002262 นาย กฤตภาส หนูดาษ 
00155002263 นาย อานิเทพ สมจิตต๑ 
00155002264 นางสาว ณัฐพร ชัชวาลกวินกุล 
00155002265 นาย ชนินทร๑ ปกรณ๑สัจจานันท๑ 
00155002266 นางสาว พวงรัตน๑ หาดแก๎ว 
00155002267 นางสาว ชญาน๑นันท๑ ปฐมฉัตราพงศ๑ 
00155002268 นางสาว เนตรชนก เจียระนัย 
00155002269 นาย สัญชัย บุราสิทธิ์ 
00155002270 นาย จีรศักดิ์ จันทร๑ศรี 
00155002271 นางสาว นันทวัน ทิพโยธา 
00155002272 สิบตํารวจโท ศิวะพัฒน๑ เรืองเดชณรงค๑ 
00155002273 นางสาว ธนากาญจน๑ กลอนกลาง 
00155002274 นางสาว อรวรรณ คุณยศยิ่ง 
00155002275 นางสาว ชุติมา บูรณกิจ 
00155002276 นางสาว จรัสพร อยูํสุข 
00155002277 นาย ปฏิวัติ วงศ๑หอม 
00155002278 นาย วีรสิทธ หลงเจริญ 
00155002279 นางสาว สุชาดา นาสนิท 
00155002280 นาย ปิยวัชร ประมวลรัตน๑ 
00155002281 นาย อภิธนา ศรีดาบุตร 
00155002282 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ พยัฆศิริ 
00155002283 นาย ชนน หนูทอง 
00155002284 ส.อ. ไพรวัลย๑ บุท ู
00155002285 นางสาว พรธิดา พรหมวิหาร 
00155002286 นาย นายทวีลาภ ฉันทพานิช 
00155002287 นางสาว กชกร พิเดช 
00155002288 นางสาว นวพร แก๎วเดียว 
00155002289 นางสาว วาเลนไทน๑ ศรสีทอง 
00155002290 นาย ธนสรณ๑ สาระพัดวิเศษ 
00155002291 นาย ภมร เจริญชีพ 
00155002292 นางสาว ศิริณญา สาทรานนท๑ 
00155002293 นาย ธนวัฒน๑ มุลทา 



 
      - 73 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155002294 นางสาว ศุภาพิชญ๑ สมน๎อย 
00155002295 นาย ธนภัทร โชต ิ
00155002296 จ.ต. ทิชาวัฒน๑ อนันตสุข 
00155002297 นางสาว กฤติญา ชูประเสริฐ 
00155002298 นาย สรคม บุญสูงเพชร 
00155002299 นางสาว ปวีณา เขตอํานวย 
00155002300 นางสาว สุกัญญา มาตสอาด 
00155002301 นางสาว มนัสวีณ๑ฐากร ทองอํอน 
00155002302 นาย พงษ๑เทพ เลี้ยงธนวัฒนกุล 
00155002303 นางสาว สุดใจ ชูชาญ 
00155002304 นาย วงศ๑ตระกูล มาเกตุ 
00155002305 นางสาว นิภัทรา สุขบรรเทิง 
00155002306 นางสาว เกษร บุญหนา 
00155002307 นาย ศุภวรรษ ศิริฐานนท๑ 
00155002308 นาย วัสสา กิจศิริ 
00155002309 นาย อดิศักดิ์ บุญสร๎าง 
00155002310 นาย พีรวัฒน๑ ผํองพัฒน๑ 
00155002311 นางสาว รชฏ เสียงใส 
00155002312 นางสาว ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์ 
00155002313 นางสาว รสสุคนธ๑ สุขสวาท 
00155002314 นาย อนุพงษ๑ มหาโคตร 
00155002315 นาย อนุชา ลีเจริญ 
00155002316 นาย กรกช ก๎อนตาล 
00155002317 นาย เชาวลิต นิธิมัย 
00155002318 สิบโท กิติทัศ กวางทุม 
00155002319 นางสาว ดวงพร บุนนาค 
00155002320 นาง จุฑาภร จันทร๑ดี 
00155002321 นางสาว ขวัญดาว จันทโชติ 
00155002322 นางสาว กษมา แสงมณี 
00155002323 นาย เลิศวิทย๑ เพียหล๎า 
00155002324 นาย อนวัช คนองเดช 
00155002325 นางสาว ปานไพลิน สิงห๑หนองโดน 
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00155002326 นางสาว ณัฏฐภัส เหลืองพฤกษชาติ 
00155002327 นางสาว นิติกร พงษ๑ไพบูลย๑ 
00155002328 นางสาว ปวีณา ศรีรัตนะ 
00155002329 นางสาว อรทัย สุริวงศ๑ 
00155002330 นางสาว นรยา ฉายปิติ 
00155002331 นางสาว มนัญญา สาคร 
00155002332 จําเอก วิริยะพงษ๑ ยอดเพชร 
00155002333 นางสาว สุนีรัตน๑ ศรีวิชัย 
00155002334 นางสาว พิชญา โคมพุดซา 
00155002335 นาย สันต๑ชัยภรณ๑ จิตรักวงศ๑สกุล 
00155002336 นาย ชวิน วิชาพร 
00155002337 นางสาว อุมาพร โควงษ๑ 
00155002338 นาย รัชวุฒ ิ สัมมาวรณ๑ 
00155002339 นาย เดชชาติ ยี่โชติชํวง 
00155002340 นางสาว จิตกัญญา ชาญศิลป์ 
00155002341 นาง ทัศสุดา โพธิ์สวัสดิ ์
00155002342 นาย ปิติพงษ๑ นามวงศ๑ 
00155002343 นาย สาธิต คงสืบชาติ 
00155002344 นาย วิสุทธิ ์ สันติเพชร 
00155002345 นางสาว อรพัทธ๑ วงศาโรจน๑ 
00155002346 นาย ธิติ ภูํพลอย 
00155002347 นางสาว กาญจน๑ทิพย๑ ถนอมบุญ 
00155002348 นาย พูนทรัพย๑ เรืองอินทร๑ 
00155002349 นางสาว สายรุํง ปานุเวช 
00155002350 นาย ภูวดล กิตติธนะบูรณ๑ 
00155002351 นางสาว นันท๑นภัส สุภนันทวัจน๑ 
00155002352 นางสาว อัจฉราภรณ๑ สุคําภา 
00155002353 นาย นิวัฒน๑ คานพรม 
00155002354 นางสาว นฤมล สุยะราช 
00155002355 นาง สาวิตรี ศฤงคาร 
00155002356 นางสาว ณัชชวกร กันทาท๎าว 
00155002357 นางสาว สรินยา ลูกรัก 
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00155002358 นาย จรัญ อนุธาตุ 
00155002359 นาย กฤษณพรรณ เทพพิชัย 
00155002360 นางสาว ธัญญารัตน๑ เสนาะสําเนียง 
00155002361 นางสาว อรพรรณ คุณาสกุลเลิศ 
00155002362 นางสาว วิรุญา แก๎วสมบูรณ๑ 
00155002363 นาย ราชิตด๑ คนงาม 
00155002364 นางสาว อรนุช บุตรดี 
00155002365 นางสาว ณัฐรดา ไชยราช 
00155002366 นาย วิทยา ชารี 
00155002367 นางสาว ชนิดา ชาตโร 
00155002368 นางสาว พรวิมล เวชพานิช 
00155002369 นางสาว วรรณิษา เนตรวรนันท๑ 
00155002370 นางสาว วิยาดา กันยาลัง 
00155002371 วําที่ ร.ต. ชวลิต สอดสํอง 
00155002372 นาย ขัตติยา เที่ยงจิตร๑ 
00155002373 นางสาว รพีพรรณ นุํมนิ่มสกุณี 
00155002374 นางสาว ภัทรภร เพ่ิมพูล 
00155002375 นางสาว นิภาพร เกิดกัน 
00155002376 นางสาว ศุภวรรณ จันทร๑ขาว 
00155002377 นางสาว ปกรณ๑รัตน๑ กันทะเขียว 
00155002378 นาย ฐสิษ รจนาสม 
00155002379 นาย ธนิก ธนกรไพศาล 
00155002380 นาย เกรียงศักดิ์ จัดสนาม 
00155002381 นาย ศุภณัฏฐ๑ เชิดกลาง 
00155002382 นางสาว กิตติยาพรรณ โพธิ์อํอน 
00155002383 นางสาว ณฐมน อังกูรธนโชติ 
00155002384 นางสาว กนกวรรณ ชูจิตต๑ประชิต 
00155002385 นาย ณัฐวุฒิ กรุงเกษม 
00155002386 นางสาว อัญชลี ปิยะวงศ๑ 
00155002387 นาย สมเกียรติ คงสวัสดิ์ 
00155002388 นางสาว อุไรวรรณ เมืองแก๎ว 
00155002389 นาย ศุภวัฒน๑ เกษเพชร 
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00155002390 นางสาว รวิวินย๑ โชติปภสวัสดิ ์
00155002391 นางสาว จิรวดี หลวงสุข 
00155002392 นาย ธีรวัฒน๑ ใจโลกา 
00155002393 นาย เอกลักษณ๑ สายแก๎ว 
00155002394 นาย เจนณรงค๑ วายโสกา 
00155002395 สิบเอก ปฏิภาณ เอกเจริญกุล 
00155002396 จําอากาศเอก ภานุวัฒน๑ ป๓้นเจริญ 
00155002397 นาย ปรมินทร๑ จิโรภาส 
00155002398 นางสาว กรกชท๑ คิดเสาร๑ชุํม 
00155002399 นาย วินัย อํอนกล่ํา 
00155002400 นาย ชาญณวิชญ๑ ดวงตา 
00155002401 นาย อภิวัฒน๑ วัฒนพงษ๑ 
00155002402 นางสาว ธิดารัตน๑ ชาติไทย 
00155002403 นาย พร๎อมพงษ๑ วงศ๑ราษฎร๑ 
00155002404 นาย ณัฐจักรภ๑ จันทร๑คูเมือง 
00155002405 นางสาว วิภาพรรณ พลวัน 
00155002406 นางสาว ดารัตน๑ หลํอนน๎อย 
00155002407 นาย ณัฐวุฒิ ไชยลาภ 
00155002408 นาง ธัญญธร สุมงคล 
00155002409 นาย พีระพัฒน๑ ไวถนอมทรัพย๑ 
00155002410 นางสาว วรางคณา ประดับมุข 
00155002411 นางสาว มัทนา บัวลิวัน 
00155002412 นาย ศราวุธ กฤษณะบาล 
00155002413 นางสาว จันทร๑ตะวัน ใจสมุทร 
00155002414 นาย เดชรัช นุชพํุม 
00155002415 นาย ศรายุทธ นามสงํา 
00155002416 นางสาว เบญจมาภรณ๑ ถนอมนิ่ม 
00155002417 นาย ประตินัณข๑ รัศมีโรจน๑ 
00155002418 นางสาว อัญชิรญา จันทรปิฎก 
00155002419 นางสาว โสภิณ ศิริทร 
00155002420 นางสาว ทิพา ผาพิมพ๑ 
00155002421 นางสาว นางสาววิลาวรรณ มาลี 
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00155002422 นาย ณัฐพล หอสกุลไท 
00155002423 นางสาว พัชราภรณ๑ ตั้งมานะกิจ 
00155002424 นางสาว มัตถกาญจน๑ เอียดดํา 
00155002425 นางสาว ดุษฎี ขุนทอง 
00155002426 นางสาว เปลวเทียน อุตระชัย 
00155002427 นาย พัฐสรร อังคณาวิบูลย๑ 
00155002428 นาย อภิชาติ อรัญโชติ 
00155002429 นาย ภาณุกฤษ ธานีรัตน๑ 
00155002430 นาย นิสัย บริสุทธิ์ 
00155002431 นางสาว วิลาวรรณ วัชรกุล 
00155002432 นางสาว ปิยะนาถ แก๎วจินดา 
00155002433 นางสาว ทฤฒมน รอดเพียร 
00155002434 นางสาว ปาจรีย๑ เปี้ยวนิ่ม 
00155002435 นางสาว ชาริณี คชเดช 
00155002436 นาย คณิต ขลิรัมย๑ 
00155002437 นางสาว ทิวาวรรณ มีชิน 
00155002438 นางสาว กุลธิรัตน๑ เทําทอง 
00155002439 นาย อาทิตย๑ ทองไทย 
00155002440 นาง ภัทรธินันท๑ หล๎าทุม 
00155002441 นาย วัทธิกร ประจิตร 
00155002442 นาย อธิภู อนันต๑ดํารงรัตน๑ 
00155002443 นางสาว เมธาพร ดวงเกตุ 
00155002444 นาย สฤษฎ๑เดช จิตต๑อัสนียกุล 
00155002445 นาย ชาตรี กาญจนมุสิก 
00155002446 นางสาว อารีรัตน๑ ศิลาพรหม 
00155002447 นางสาว เฉลิมพร พีระสงคราม 
00155002448 นาย ธีรพงศ๑ ยิ้มประดิษฐ๑ 
00155002449 นาง วรรณพร สุวรรณศรี 
00155002450 นางสาว ศุภวรรณ เรืองแก๎ว 
00155002451 นางสาว ปิยรัตน๑ งามขํา 
00155002452 นางสาว อาจารีย๑ สายบุญยัง 
00155002453 นาง เกษสุดา จิวานันทวัฒน๑ 
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00155002454 นางสาว โสตถิพันธุ๑ โสตถิกลุ 
00155002455 นางสาว ชนัญชิดา โอรักษ๑ 
00155002456 นาย นฤนารถ นันทกมลวารี 
00155002457 นาย โชติชัช สนธิสงํา 
00155002458 นาย อานนนท๑ อินทร๑ไหม 
00155002459 นาย วรเชษฐ๑ เทวิน 
00155002460 นางสาว มัณฑนา ราชยา 
00155002461 นาย ยอดยิ่ง จันทร๑เสนา 
00155002462 นางสาว ชนิศา ตั้งจิตรเจริญ 
00155002463 นาย วิศาสตร๑ สวัสดิ์ภักด ี
00155002464 วําที่ รต. กฤษณ๑ นรชาติพันธุ๑ 
00155002465 นางสาว สิริกัญญา นรชาติพันธุ๑ 
00155002466 นางสาว สุนิสา คําจริง 
00155002467 นางสาว เขมนิพพิชฌน๑ ธนพณัณท๑ 
00155002468 นางสาว หนึ่งฤทัย อํุนไทย 
00155002469 นาย จารุพงศ๑ อํอนล๎อม 
00155002470 นาย ธีระวิทย๑ สุวรรณสินธุ๑ 
00155002471 นาย อนันต๑ ศิริธัญญะรัตน๑ 
00155002472 นางสาว ภัทวรรณ บุตรรักษ๑ 
00155002473 นางสาว วันทนี แต๎กระโทก 
00155002474 นางสาว ปนัดดา ศรีจันทร๑ 
00155002475 นางสาว พรรณจิตรา ธนะสุนทร 
00155002476 นาย วีรศักดิ์ กันธรรม 
00155002477 นาย วิโรจน๑ นวมเผือก 
00155002478 นางสาว อณัญญา วัณณพงษ๑กูล 
00155002479 นาย อรรถรัตน๑ ศรีวงศ๑ 
00155002480 นางสาว วิชาฎา ศรีสมครุฑ 
00155002481 นางสาว ศุจิภา สุธรรมชัย 
00155002482 นางสาว ณฤชล บุตรบรรจง 
00155002483 จําเอก อนันตสิทธิ์ จงหํอกลาง 
00155002484 นางสาว ธชามาศ รัตนจินดา 
00155002485 นาย ชัยวัฒน๑ สีจันชัย 
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00155002486 นางสาว สุเพียงพิชญ๑ ศศานนท๑ 
00155002487 นาย เศรษฐชัย อาภาขจร 
00155002488 นางสาว ภัคจิรา โพนเงิน 
00155002489 นาย สุรวุฒ ิ แจํมจบ 
00155002490 นาย นิรวิทย๑ เมืองดิษฐ๑ 
00155002491 นางสาว คีตภัทร ผลประเสริฐ 
00155002492 นางสาว กิรณา สมวาทสรรค๑ 
00155002493 นาย สกล ศรีมณีทองกุล 
00155002494 นางสาว ภัคนันท๑ ทองใบใหญํ 
00155002495 นาย จักรธร หนํายโย 
00155002496 นางสาว อุบลวรรณ ราชบุญคุณ 
00155002497 นางสาว สํารวย บุญเนือง 
00155002498 นาย ธราวุฒ ิ วิชัยดิษฐ 
00155002499 นางสาว ยุพา หนูแสง 
00155002500 นางสาว สุภาว๑ มณีงาม 
00155002501 นางสาว วรรณา เอียดประพาล 
00155002502 นางสาว กาญจนาวดี เตชะศรี 
00155002503 นาย วรพันธ๑ ต๎องใจ 
00155002504 นาย โกมล ตํอชีพ 
00155002505 นางสาว ภาวิน ี คงสอน 
00155002506 นางสาว ปิยะนุช พวงทวี 
00155002507 นาย พีรวัฒน๑ ตั้งตระกูล 
00155002508 นาย ภูริต รัตนาธรจิตติ 
00155002509 นางสาว รุํงฤดี โพธิกลาง 
00155002510 นางสาว พรประภา ฟ้าภิญโญ 
00155002511 นางสาว มิรันตี สัมมาเพ็ชร๑ 
00155002512 นาย ภูมิพัฒน๑ สุขผล 
00155002513 จ.ท. ธีรพงศ๑ เสือลํอง 
00155002514 นางสาว จรรยพร บัวโรย 
00155002515 นาย กิติพงษ๑ ไชยปิง 
00155002516 นางสาว ภัทรัตน๑ แก๎วลาดวงษ๑ 
00155002517 นางสาว นิสา ลายคราม 
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00155002518 นาย คณาพจน๑ วิชัยศิริพันธ๑ 
00155002519 นาย ณัฐดนัย สุริโยดร 
00155002520 นางสาว ภัทราพร งามขํา 
00155002521 นางสาว พิมพ๑มาดา ราศรี 
00155002522 นางสาว จินดานุช กุลวงศ๑ 
00155002523 นาย วีระพล ตาสุข 
00155002524 นางสาว อรุณศรี สุริเย 
00155002525 นาย ป๓ญญา จันทร๑มา 
00155002526 นาย เจนภพ ฤกษ๑ปิยะทรัพย๑ 
00155002527 นาง ปุณยนุช เมืองแดง 
00155002528 นางสาว วันวิสาข๑ วงศ๑พิทักษ๑ 
00155002529 นาย ธีรภัค พูลภักดี 
00155002530 นางสาว ปริตา จรัลชวนะเพท 
00155002531 นางสาว กาญจนา บังเกิดผล 
00155002532 นาย กฤษณะ ท๎าวเพชร 
00155002533 นางสาว พิชญา อยูํอ๎น 
00155002534 นางสาว ศศิรัตน๑ บุญประคอง 
00155002535 นาย ยงยุทธ หนูทองแก๎ว 
00155002536 นาย อิทธิพงศ๑ อินทร๑ประดิษฐ๑ 
00155002537 นาย นายธนากร ศรีละพันธ๑ 
00155002538 นางสาว แสงกนก ศักดิ์เมือง 
00155002539 นาย ศุภนิตย๑ จิตมั่น 
00155002540 นางสาว ธรรมวรรณ สุนทรา 
00155002541 นาย นิธิ สุดวิไล 
00155002542 นางสาว วรารัตน๑ คลี่เกษร 
00155002543 นาง ภิญญาภัฎ แสนพรหม 
00155002544 นางสาว นาตยา อํุนวัน 
00155002545 นางสาว อรนิตย๑ เอํงฉ๎วน 
00155002546 นาย ตาณ กิชะรัมย๑ 
00155002547 นางสาว นิภาพร การกล๎า 
00155002548 นาย จามร คําผา 
00155002549 นาย ธันวา สุภาพ 



 
                - 81 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155002550 นาย กิตติ ธนวริกรกุล 
00155002551 นาย เตชทัช กาจสุวพล 
00155002552 นาย ธีรพล สังข๑ทอง 
00155002553 นางสาว อมรรัตน๑ เกิดศรี 
00155002554 นาย ศรทอง เสถียรทิพวรรณ 
00155002555 นาย ณัฐพงศ๑ ขําทิพย๑พาที 
00155002556 นาย ณัฐ ธรรมรักษา 
00155002557 นางสาว โสภาวด ี มูลเมฆ 
00155002558 นางสาว วาสินี ศรีปล๎อง 
00155002559 นางสาว ชุติณัชชา วงศ๑ทา 
00155002560 นาย ธนายุทธ อํอนดี 
00155002561 นาย คณิน เทพทัย 
00155002562 นาย วัชระ รัตนะ 
00155002563 นางสาว จิราภรณ๑ แสงคํามา 
00155002564 นางสาว กมลชนก บุญลี้ 
00155002565 นางสาว ลักขณา ทองมะโรง 
00155002566 นาย วฤทธิ์ รุํงเจริญ 
00155002567 นาย เกรียงศักดิ์ คุตตรานนท๑ 
00155002568 นาย ณัฐวิทย๑ หิตะชัยภูม ิ
00155002569 นางสาว บุญเรือน บุญศรี 
00155002570 วําที่ร.ต. บัณฑิต เมืองป๓ญญา 
00155002571 นาย ทวีป อนันต๑ประเสริฐ 
00155002572 นางสาว มณีรัตน๑ เงาศรี 
00155002573 นาย วิทวัช จิตมาตย๑ 
00155002574 นางสาว ภิญสุดา มณเฑียรสุภา 
00155002575 นาย ธารา ชะนา 
00155002576 นาย ชัชพงศ๑ เชื้อเมืองพาน 
00155002577 นางสาว ภัทรา ศรีมงคล 
00155002578 นาย ธนิต นวลอุทัย 
00155002579 วําที่ ร.ต. บุญฤทธิ์ แสนโท 
00155002580 นาย ศรเผด็จ จันทร๑ศรีนวล 
00155002581 นาย ธวัชชัย ยืนยง 
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00155002582 นางสาว อุมาภรณ๑ ด๎วงชะอํุม 
00155002583 นางสาว นฤมล วงษ๑สม 
00155002584 นาย วุฒินันท๑ เรืองเอ่ียม 
00155002585 นางสาว ฐิตินันท๑ ชํวงสุวนิช 
00155002586 นาย วรเดช สมชัย 
00155002587 นางสาว พรทิพย๑ ศิริดล 
00155002588 นางสาว สายรุ๎ง สุขสวัสดิ์ 
00155002589 นาย ภูมิพงษ๑ เชื้อพราหมณ๑แพ 
00155002590 นางสาว จารุวรรณ๑ สินเติม 
00155002591 นาย พิเชษฐ วงค๑ศรี 
00155002592 นาย พรเทพ เหลืองวิชชเจริญ 
00155002593 นาย ปิยะศักดิ์ โชคอํานวย 
00155002594 นาย อมรศักดิ์ คชสิทธิ์ 
00155002595 นาย อนุชิต อมรธรรม 
00155002596 นาย ธีรยุทธ เกิดเรือง 
00155002597 นาง ณัฐชนันท๑พร ศิริพัฒนกูล 
00155002598 นางสาว โศภิตา วิสา 
00155002599 นาย ดนัย เหมยเงิน 
00155002600 นางสาว อโนชา ปานแก๎ว 
00155002601 นาย เนรมิต สงแสง 
00155002602 วําที่ ร.ต. พงษ๑ชัยวัฒน๑ คําสัตย๑ 
00155002603 นางสาว สินีมาศ รุํงนามา 
00155002604 นาย อธิวัฒน๑ คุณนํา 
00155002605 นาย กิตติศักดิ์ พินิจ 
00155002606 นางสาว อลิสา ชีไธสง 
00155002607 นางสาว นุชจรินทร๑ ศรีสงคราม 
00155002608 นางสาว ปุณยภา ชัยมาลา 
00155002609 นาย สมบัติ เกตุสม 
00155002610 นาย ไชยพร เอ่ียมวงค๑ 
00155002611 นาง สุภาภรณ๑ บัวรมย๑ 
00155002612 นาย ศักดา ชูรัตน๑ 
00155002613 นางสาว ทัศนีย๑ น๎อยนอนเมือง 
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00155002614 นางสาว ปิยาภรณ๑ ทองศิริ 
00155002615 นาย วศิน ศรีสุข 
00155002616 นางสาว สาริศา นามจันโท 
00155002617 นางสาว อัญธิสา หมีดเส็น 
00155002618 นางสาว สุชาดา ประดับ 
00155002619 นาย ธนาวิทย๑ ชัยสุภาพสิริกุล 
00155002620 นาย ภานุพงศ๑ รักทุํง 
00155002621 นางสาว อรอนงค๑ ภุชฌงค๑ 
00155002622 นางสาว สิริพร หินซุย 
00155002623 นางสาว สุทธิวรรณ สังวร 
00155002624 นาย ชนะการณ๑ แก๎วเกิด 
00155002625 นางสาว ดิศราพร พลอยกระจําง 
00155002626 นาย สมศักดิ์ มํวงคุ 
00155002627 นางสาว กฤตยา จันทร๑เที่ยง 
00155002628 นางสาว สีวิกา สุขสวัสดิ์ 
00155002629 นางสาว พัชรา กลํอมดี 
00155002630 นาย รุจิระ โรจนเมธีสกุล 
00155002631 นางสาว สายฝน พยัฆจันทร๑ 
00155002632 นางสาว ศิรินภา บุญนิรันดร๑ 
00155002633 นาย จักรพงษ๑ กาญจนรังษี 
00155002634 นาย สุนทร จันทร๑เทศ 
00155002635 นาย วุฒิชัย อยูํเป็นสุข 
00155002636 นางสาว เสาวณ ี เผือกคํา 
00155002637 นางสาว วรรณวิภา ห๎อยกอน 
00155002638 นางสาว ลินดา พืชสี 
00155002639 นางสาว ปราง เนตรไสว 
00155002640 นางสาว ดารารัตน๑ ช๎างด๎วง 
00155002641 นางสาว สุพัตรา พํอยันต๑ 
00155002642 นาง ชุติมา แก๎วพิจิตร 
00155002643 นาย กิตติพงศ๑ คงศรี 
00155002644 นางสาว กฤติยา พุตติ 
00155002645 นาย ยศภร ชํวยพัฒน๑ 
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00155002646 นางสาว วารุกาญจน๑ ธรรมโชติโก 
00155002647 นางสาว ซารีณา ภักเปี่ยม 
00155002648 นาย ฐิตวัฒน๑ จิตต๑แจ๎ง 
00155002649 นาย วาทิต ชัยชนะทอง 
00155002650 นางสาว จีราวรรณ พรมทอง 
00155002651 นางสาว วรรณวิมล อํวมเนตร 
00155002652 นางสาว ศศิธร นันดี 
00155002653 นางสาว มลฤดี ลูกอินทร๑ 
00155002654 นาย ปรัชญา อํุนอารีย๑กุล 
00155002655 นาย เอกจุฑา แสงมณี 
00155002656 นางสาว ปรียนันท๑ วุฒิสุพงษ๑ 
00155002657 นางสาว นิศารัตน๑ เทพรักษ๑ 
00155002658 นางสาว สายใจ สวนจันทร๑ 
00155002659 นางสาว นวรรณ บัวขาว 
00155002660 นาย ปิยะพันธ๑ ใบเงิน 
00155002661 นาย ศุภเชษฐ๑ ศรีประมาณ 
00155002662 นาย ชัยสิทธิ ์ ทําไคร๎กลาง 
00155002663 นางสาว ภัทรธิชา สีมํวงคํา 
00155002664 นาย วรพงษ๑ วิชาญ 
00155002665 นาย ฉัตรชัย ปานปิ่น 
00155002666 พันจําเอก นพรัตน๑ คงศิลา 
00155002667 นาย ไกรฤทธิ์ จันทร๑แชํมช๎อย 
00155002668 นาย กัณตินันท๑ บุศแดง 
00155002669 นาย สมพร มัธยันต๑ 
00155002670 นางสาว ณิชากานต๑ พิมสิม 
00155002671 นางสาว ชมศมณฑ๑ วรรณงาม 
00155002672 นาย ปิยะพงษ๑ ขันธวงศ๑ 
00155002673 นาย ศราวุฒิ บางบํอ 
00155002674 นาย วัชรพงศ๑ สุวรรณนิตย๑ 
00155002675 นาย อนิรุทธ๑ สิทธิมงคล 
00155002676 นาย อธิวัชร ธัญญวงศ๑ 
00155002677 จ.ต. วัชรากร งามเจริญ 
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00155002678 นางสาว วราภรณ๑ คุํยปรีชา 
00155002679 นางสาว นริศรา วงษ๑น๎อย 
00155002680 นางสาว สุทธินีย๑ มโนสมุทร 
00155002681 นางสาว สาริณ ี ปรากฎวงศ๑ 
00155002682 นาง สุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ 
00155002683 นางสาว อัญชลีญา จันทร๑งาม 
00155002684 นาย วรภ ธัญธาดาพันธ๑ 
00155002685 นาย โสวัจ อาทรเมทนี 
00155002686 นาย อภิวัฒน๑ ธิมา 
00155002687 นาย อภิวุฒิ นิติวดีลักขณา 
00155002688 นาย พงษ๑พันธ๑ ทองเริ่ม 
00155002689 นาย สมศักดิ์ ไกรเทพ 
00155002690 นาย อนุพงษ๑ จันทะคีรี 
00155002691 นางสาว วชิราภรณ๑ สุพรรณโกมุท 
00155002692 นางสาว ทิพย๑หทัย ทองธรรมชาติ 
00155002693 นาย สุริยา อินตา 
00155002694 วําที่ ร.ต. อํานาจ นาคเลี้ยง 
00155002695 นางสาว นภัสวรรณ กวางทอง 
00155002696 นาย ปิยะ หงษาวดี 
00155002697 นาย เอกชัย เภาแก๎ว 
00155002698 นาย ฐิติพงษ๑ บัวป้อม 
00155002699 นางสาว ปิยมาศ วิภูสัตยา 
00155002700 นางสาว ปาริฉัตร เพชรอํอน 
00155002701 นางสาว สุดารัตน๑ วิบูลย๑สิน 
00155002702 นางสาว สลิตตา พลศรีลา 
00155002703 นางสาว คณิศร ป๓กกะทานัง 
00155002704 นางสาว จิรวดี แจ๎งขํา 
00155002705 นางสาว กนกวรรณ ป๓ญญา 
00155002706 นาย ประธาน ผุดผํอง 
00155002707 นางสาว หนึ่งฤทัย บริหาร 
00155002708 นางสาว วรรณ ี เซี่ยมค้ิว 
00155002709 นาย อภินันท๑ ไชยปราบ 
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00155002710 นางสาว ธิดารัตน๑ ศรีละมุล 
00155002711 นาย องอาจ มธุรกันต๑ 
00155002712 พันจําอากาศเอก เอกชัย พานทอง 
00155002713 นาย สมศักดิ์ ทรัพย๑พงศ๑ปทีป 
00155002714 นาย วศินรัตน๑ ชารีวัน 
00155002715 นาย ทศพล สุภาพ 
00155002716 นางสาว โสภาพร คงเชื้อนาค 
00155002717 นาย บดินทร๑ รินป๓น 
00155002718 นาย ชวินทร๑ ศักดิ์อลงกรณ๑ 
00155002719 นาย วสุพันธุ๑ วงษ๑ด ี
00155002720 นางสาว ฐานิตา พลรักษ๑ 
00155002721 นาย ศุภกร คูนิอาจ 
00155002722 นางสาว อารียา ชํางประเเสริฐ 
00155002723 นาย เผด็จ ชมภูศรี 
00155002724 นางสาว นัฎชร ี วีระยุทธวัฒนะ 
00155002725 นาย เชาวลิต ซามงค๑ 
00155002726 นาย ธนวิชญ๑ กรุดมํวง 
00155002727 นาย สุวัตถิ์ชัย พรหมจิตติพงศ๑ 
00155002728 นางสาว ศิรประภา เหลืองประทีป 
00155002729 นาง บุญราศี หินเธาว๑ 
00155002730 นางสาว อัจฉรา ลาดคูบอน 
00155002731 นางสาว วินิตา เพชรวสันต๑ 
00155002732 นางสาว มัชฌุมา ซื่อจริง 
00155002733 นาย สยม สะอาดวงศ๑วาน 
00155002734 นางสาว เปรมกมล มะโนรมณ๑ 
00155002735 ร.ต. อรรถสิทธิ์ กัณหานุ 
00155002736 นางสาว นาถยา สุวรรณชะรา 
00155002737 นางสาว สุทธิกาญจน๑ อํุนคํา 
00155002738 นางสาว อัจฉราพร วันถุนัด 
00155002739 นางสาว กรกนก ทิศพํวน 
00155002740 นางสาว อริสา สุขภูวงค๑ 
00155002741 นางสาว พัชรินทร๑ อินไชย 
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00155002742 นางสาว นภาลัย โกมลเมนะ 
00155002743 นาย ชาณิน บัวแก๎ว 
00155002744 นางสาว ศุลีมาศ ราชประโคน 
00155002745 นาย พัชรพงษ๑ เกตุวงษา 
00155002746 อส.ทพ. นิตยา ไชยแก๎ว 
00155002747 นางสาว ชญาภา ภูํประดิษฐ๑ 
00155002748 นาย ฐิติวัฒน๑ สามาอาพัฒน๑ 
00155002749 นาย ไพศาล รุํงเจริญพัฒนกิจ 
00155002750 วําที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ โสประดิษฐ 
00155002751 นาย ภุมรินทร๑ ก๐าแกํน 
00155002752 นางสาว เนตรชนก ทองก๎อน 
00155002753 นางสาว เสาวลักษณ๑ สีมะพริก 
00155002754 นางสาว อรวรรณ ทั่งถิร 
00155002755 นางสาว พนิตตา ภูํประดิษฐ๑ 
00155002756 นาย วิรุจน๑ อรรถสาร 
00155002757 นางสาว ปาจรีย๑ หัวใจ 
00155002758 นาย ณัฐธนพัทธ๑ แสงศรี 
00155002759 นาง จิราพร ทั่งหิรัญ 
00155002760 นาย สุกฤษฎิ์ ทั่งหิรัญ 
00155002761 นางสาว จันทร๑จิรา สุพรมพันธ๑ 
00155002762 นางสาว สิริมา แทํนนิล 
00155002763 นาย ปุณณพัฒน๑ จันทร๑ศรีทอง 
00155002764 นาย ธีรพงศ๑ ไชยสาส๑น 
00155002765 นาย เลิศศักดิ์ เสนาะคํา 
00155002766 นาย รุํงรดิศ เหมฤดี 
00155002767 นาย จีรวัฒน๑ ธงกระโทก 
00155002768 นางสาว อรยา บิหลังเจ๏ะ 
00155002769 นางสาว ภาริษา สุคนธ๑ 
00155002770 นางสาว พุทธิดา กาสกุล 
00155002771 นางสาว วารุณี ขันนาค 
00155002772 นางสาว ปาณิสรา สุขแก๎ว 
00155002773 นาย รณชัย เจริญศักดิ์ไพบูลย๑ 
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00155002774 นาย วิสุทธินันท๑ นิลพัฒน๑ 
00155002775 นาย จตุรงค๑ ต๏ะสุ 
00155002776 นาย ปราณ๑รณ กาญจนากร 
00155002777 นาย สุรชัย เกียรติสุภัค 
00155002778 นางสาว อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร๑ 
00155002779 นางสาว ปิยวรรณ ป๓นจันตา 
00155002780 นาย สุรชัย กิมฮวดกุล 
00155002781 นางสาว เสาวรส ป๓้นจันทน๑หอม 
00155002782 นาย วัชรงค๑ ชํานาญ 
00155002783 นาย พชรพล โอษคลัง 
00155002784 นาย ภัทรายุ หอวัฒนธรรม 
00155002785 นาย ณัฏฐสิทธิ์ บุญเจริญ 
00155002786 นางสาว อทิตยา จันทะเชํ 
00155002787 นาย ปุญญพัฒน๑ ทับละคร 
00155002788 นางสาว วรรณพร กุหลาบ 
00155002789 นางสาว เฉิดอัชฌา ปานยิ้ม 
00155002790 นาย สถาพร คูํตระกูล 
00155002791 นาย ฐิติรุจ จันทร๑มหา 
00155002792 นาย ธัญพิสิษฐ๑ ไชยโคตร๑ 
00155002793 นาย ปรีดี แก๎วลอย 
00155002794 นาย ณัฐพล สุรพันธเสรี 
00155002795 นางสาว เสาวลักษณ๑ นันทะศรี 
00155002796 นางสาว จารุจิต ทองคํา 
00155002797 นางสาว ชนิดา เทียมเทศ 
00155002798 นางสาว ธรรศญา ทองพงษ๑ 
00155002799 นาย โชคอนันต๑ แดงเอียด 
00155002800 นางสาว จุฑากานท๑ รักสกุล 
00155002801 นางสาว สุพรรณี กันทาผาม 
00155002802 นางสาว ทิพวรรณ รวมทรพัย๑ 
00155002803 นางสาว ฑิตินันท๑ พลทอน 
00155002804 นาย สุขสันต๑ มงคล 
00155002805 นางสาว ขนิษฐา สนิทชน 
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00155002806 นางสาว ดาริกา ปิยจิตต๑ไพโรจน๑ 
00155002807 นาย ธวัชชัย ใสแสง 
00155002808 นางสาว กชพรรณ ลักขษร 
00155002809 นาย สุทิน เจริญพร 
00155002810 นางสาว วิลาวัณย๑ แซํตั้ง 
00155002811 นาย นรินทร๑ จาตุรพิศานุกูล 
00155002812 นาย ธนะชัย จาตุรพิศานุกูล 
00155002813 นางสาว กันต๑ฤทัย แสงศรีจิราภัทร 
00155002814 นาย อภิชาติ สุขศรี 
00155002815 นางสาว จติรลดา พันธรักษา 
00155002816 นางสาว ศิริวิมล ชื่นจรูญ 
00155002817 นางสาว อําเภาวรรณ๑ แสงเดช 
00155002818 นางสาว วิภาว ี สินธุนาวา 
00155002819 นางสาว รัชนิดา รักกาญจนันท๑ 
00155002820 นางสาว ดลชนก ธนานรพนธ๑ 
00155002821 นาย พีระพล ทรงอาด 
00155002822 นาย จติติโชติ พูลอรําม 
00155002823 นาย ประวิทย๑ โชรรัตน๑ 
00155002824 นาย พรหมลิขิต แทนแล 
00155002825 นาย อรุณ รังรองษีกุล 
00155002826 นาย เจนวิทย๑ วิจิตต๑พันธ๑ 
00155002827 นาง กรรณิกา ผูกไมตรี 
00155002828 นาย ธนกริช ศรีสิงห๑ 
00155002829 นาย กิตติพงษ๑ อินทโฉม 
00155002830 นาย สายัณห๑ สังขชาติ 
00155002831 นาย นพดล ลาสุทธิ 
00155002832 นาย มารุจณ๑ รุจจนพันธุ๑ 
00155002833 นาย จตุพล สระมุณี 
00155002834 จ.ท.หญิง วีรญา แสงคํา 
00155002835 นาย สุริยา มํวงศรี 
00155002836 นาย ก๎องศักดิ์ เนินหนู 
00155002837 นาย รัชพล เจียมประยูร 
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00155002838 นาย ธิโชค ปิตะมนตรีกุล 
00155002839 นางสาว พรนภา อํุนสมัย 
00155002840 นางสาว รมินทรา ศรีมงคล 
00155002841 นางสาว สุมณฑา แซํซิ้ม 
00155002842 นางสาว แพรวพรรณ ป๓นใจดี 
00155002843 นาย ธัญพิสิษฐ๑ จักษุบท 
00155002844 นาย ธนภัทร ศิริเรือง 
00155002845 นาย จักรพงษ๑ เพชรข๎อง 
00155002846 นางสาว เมธิณี จงศร ี
00155002847 นางสาว กฤษฎิพร เขียวผํอง 
00155002848 นางสาว ปริญญาพร รุํงรัศมี 
00155002849 นางสาว รัฐนันทร๑ อัครธนดล 
00155002850 นางสาว ชัญนัท เพ็งพงษ๑ 
00155002851 นาย สิทธิ์นรินทร๑ เกตุบํารุง 
00155002852 นาย อโนทัย พรมศรี 
00155002853 นางสาว นิรชา สุเทพ 
00155002854 นาย พาณาสน๑ ตันโชติกุล 
00155002855 นาย อาทิตย๑ ชํวงโชต ิ
00155002856 นาย ทรงกรด ผลประดิษฐ๑ 
00155002857 นาย ชลติพันธ๑ เปลํงวิทยา 
00155002858 นางสาว กฤตพร เกื้อเพชร 
00155002859 นางสาว รําไพ สุดสี 
00155002860 นาย จักรพันธ๑ พิชนะชน 
00155002861 นาย ธีรยุทธ เมืองสนธิ์ 
00155002862 นางสาว รุจิรา เชาวรักษ๑ 
00155002863 นางสาว เกศรินทร๑ วิเศษสิงห๑ 
00155002864 นาย เชิดพงษ๑ เชาวรักษ๑ 
00155002865 นางสาว กษิรา น๎อยอาษา 
00155002866 นาย พลสินธุ๑ ขําขันมะลี 
00155002867 นาย เสกสรร หนูอินทร๑ 
00155002868 วําที่ ร.ต. ฉลอง ศิริเพ็ง 
00155002869 นาย สุรสีห๑ ศิลาพงษ๑ 
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00155002870 นางสาว สุรางค๑ พัทยากรประชา 
00155002871 นางสาว วาทินี ตติยาภรณ๑ 
00155002872 นางสาว วัสมน บุญชูศรี 
00155002873 นาย ณัฐวุฒิ ไชยวัง 
00155002874 นาย นพพล อ่ิมกมล 
00155002875 นาย นายสมหมาย มากศรี 
00155002876 นางสาว ฐิติรัชต๑ ทองสาย 
00155002877 นาย ชัยพร อํอนหวาน 
00155002878 นางสาว ณัฏฐาชล แพํงโยธา 
00155002879 นางสาว วันทนา ศักดิ์เจริญ 
00155002880 นาย วัชระ จันทร๑เป็ง 
00155002881 นาย อภินันท๑ จันทร๑สวําง 
00155002882 นาย สมชาย บุญละออ 
00155002883 นาย จรินทร๑ จันทร๑โฉม 
00155002884 นาย กรกฎ งามเมือง 
00155002885 นางสาว สุภาพ บุญเฮ๎า 
00155002886 นาย เจตน๑ ตรีรัตน๑ 
00155002887 นางสาว ภรณี เกษมทรัพย๑ 
00155002888 นางสาว สุรีรัตน๑ รอดเร็น 
00155002889 นาย อนุสิทธิ์ สวัสดิ ์
00155002890 นาย ประเสริฐ สุวรรณนิมิตร 
00155002891 นาย พรชัย แก๎วสวัสดิ์ 
00155002892 นาย ธวัชชัย บุญธรรม 
00155002893 นาย พีระ รุกขชาติ 
00155002894 นาย อภิชาติ วชิรประดิษฐพร 
00155002895 นางสาว ชมพูนุช พลอยทอง 
00155002896 นาย พิชย นีลพัธน๑ 
00155002897 นาย ภาวัต โตศิร ิ
00155002898 ด.ต. พงษ๑เทพ พลศรีลาภ 
00155002899 นางสาว โลมะณี วิชาชัย 
00155002900 นาย ทัศนัย พวงบุบผา 
00155002901 นาย ธราพงษ๑ ทองจรัส 
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00155002902 นางสาว วราภรณ๑ พรมมิ 
00155002903 นาย ฐิติศักดิ์ ราษีทอง 
00155002904 นางสาว วรุณรักษ๑ สมหวัง 
00155002905 นางสาว ชมพูนุท เครือมณี 
00155002906 นางสาว วารีรัตน๑ สมหวัง 
00155002907 นาย ดนวัฒน๑ สุขสําเนียง 
00155002908 นาย ธนาพล กุลกุศล 
00155002909 นาย อานนท๑ สร๎อยเงิน 
00155002910 นาย อมร พันอ๎น 
00155002911 นางสาว กาบแก๎ว กิลันดา 
00155002912 นางสาว อัญชลี เพียรธรรม 
00155002913 นาย นายอรรคพล ศรีจักรโคตร 
00155002914 นาย ธีรสุต สัมพันธมาศ 
00155002915 นาย โชคอนันต๑ รักษาภักดี 
00155002916 นางสาว รัชประภา อยูํเย็น 
00155002917 นาย ประถม พํุมแก๎ว 
00155002918 นาย ภัครชานนท๑ สายแก๎ว 
00155002919 นาย มหัจธนเทพ ชุมฝาง 
00155002920 นางสาว ศิวพร อินต๏ะหลํอ 
00155002921 นาย วิวัฒน๑ ศรีทองทา 
00155002922 นางสาว กรกมล ปาลกะวงศ๑ ณ อยุธยา 
00155002923 นางสาว ฤชุอร รัตนธํารง 
00155002924 นาย อดิศักดิ์ สาลีโนศักดิ์ 
00155002925 นางสาว ชฎากรณ๑ ภิรมย๑ 
00155002926 นาย สุธีร๑ ปิมปวง 
00155002927 นาง กุลิสรา เสียมไหม 
00155002928 นาย นเรศ ขําเจริญ 
00155002929 นาย ณัฐภาส ศรีเลิศ 
00155002930 นาย สหพัชร๑ ประชากูล 
00155002931 นาง ชีวัน ศรเพชร 
00155002932 นาย พชร ชมด ี
00155002933 นางสาว ลดาวัลย๑ สะเดาว๑ 



 
         - 93 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ สกุล 

00155002934 นาย ฉัตรชัย เพ็งจันทร๑ 
00155002935 นางสาว อภิรดี อินธิเดช 
00155002936 นาย ภูวนาท นิธิพรเดชะ 
00155002937 นางสาว คณิสร ณ สงขลา 
00155002938 นางสาว จิตรา เกสพานิช 
00155002939 นาย ธนจักร บุญวณิชย๑ 
00155002940 นางสาว สุพรรณี นิลวรรณา 
00155002941 นางสาว ณิชานันท๑ มานะดี 
00155002942 นางสาว จุฑามาศ ธนะเวช 
00155002943 นาย กิตติศักดิ์ ทิพชํวย 
00155002944 นาย ประทีป สุนทรกิจ 
00155002945 สิบตรี พีรพล เลี้ยงเจริญทรัพย๑ 
00155002946 นาย สิทธิพร ยังพลขันธ๑ 
00155002947 นาย ณัฐพล วงศ๑ไพรบูลย๑ 
00155002948 นางสาว ขนิษฐา อลังกรณ๑ 
00155002949 นางสาว จันทรา ประดิษฐ๑ 
00155002950 นางสาว วรันต๑ภรณ๑ อุปพลเถียร 
00155002951 นางสาว สุธาทิพย๑ คล๎ายเหล็ง 
00155002952 นาย จีรณัทย๑ บํารุง 
00155002953 นาย กุลวรรธ สุกใส 
00155002954 นางสาว พรทิวา วึบชัยภูม ิ
00155002955 นาย ณัฐภูม ิ ขันติณรงค๑ 
00155002956 นางสาว เหมือนฝ๓น เกิดขาว 
00155002957 นาย วีระชัย สิงหทะแสน 
00155002958 นางสาว อัจฉรา หมื่นเป็ง 
00155002959 นางสาว ไสว เนินใหมํ 
00155002960 นาย กิติศักดิ์ ภิงคะสาร 
00155002961 นางสาว อธิษฐาน อธิพงษ๑อาภรณ๑ 
00155002962 นาย รักษิต รัตนภิญโญกุล 
00155002963 นางสาว ณัฐวดี จันทร๑ยัง 
00155002964 นางสาว อรุณศิริ บุญมา 
00155002965 นาย ธนนท๑ ทรงแสงธรรม 
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00155002966 นาง วราภรณ๑ แสงกระจําง 
00155002967 นาย สุทธิชาติ รัชชะ 
00155002968 นางสาว กรกนก เล็กเจริญ 
00155002969 นางสาว จุธาภรณ๑ ชุมบุญ 
00155002970 นางสาว วาสินี นุชนวล 
00155002971 นางสาว สุธัญญา จริยไพศาลสิน 
00155002972 นางสาว สุธาสิน ี เถามานกูล 
00155002973 นาย ปิยชาติ เจริญดี 
00155002974 นางสาว สุภัทตรา ดิสสรา 
00155002975 นางสาว รินรดา เกิดขาว 
00155002976 นางสาว อัจฉรา อํอนปาน 
00155002977 นาย ยุทธพร ประสานศรี 
00155002978 นางสาว มยุรดา ประทุมรัตน๑ 
00155002979 นางสาว ภัทราภรณ๑ พรหมเพศ 
00155002980 นาย นวพล คุ๎มภัย 
00155002981 นางสาว วีรกานต๑ บัวทุม 
00155002982 นางสาว บํารุงรัตน๑ แสงวงศ๑ 
00155002983 นาย พีรพล เตจ๏ะสา 
00155002984 นางสาว หฤทัย ยืนวงศ๑ 
00155002985 นาย ศักย๑ศรณ๑ ธรรมสอน 
00155002986 นาย ทรงพล มิตตัสสา 
00155002987 นาย วีรยุทธ แหละหมัน 
00155002988 นาย พิทยา สุวรรณพานิช 
00155002989 นาย ธงชัย เรือนศรี 
00155002990 นาย ไชยรัตน๑ อยูํแสง 
00155002991 นาย เกริกชัย ลาภมาก 
00155002992 นาย พงศกร ศรีเมือง 
00155002993 นาย พิทักษ๑พงษ๑ พรมรัตน๑ 
00155002994 นาย ทวีลาภ ประสิทธินาวา 
00155002995 นาย วีระพล มองเพชร 
00155002996 นาย สุทัศน๑ สมน๎อย 
00155002997 นาย ทิพกรณ๑ คุ๎มไพรัน 
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00155002998 นางสาว วารุณี อภิมุขสุรกุล 
00155002999 นางสาว ฉวีวงศ๑ อภิมุขสุรกุล 
00155003000 นางสาว ณัฐภา ปิตยานนท๑ 
00155003001 นางสาว ปริญญศรี มธุรอัมพิลานันต๑ 
00155003002 นาย ฉัตรชาติไชย ปิตยานนท๑ 
00155003003 นางสาว รัชดาภรณ๑ รักบ๎านเพิง 
00155003004 นาย ประสิทธิ์ ใบมะอู 
00155003005 นางสาว วรรดี อินทราช 
00155003006 นาย นรชัย แซํซื่อ 
00155003007 นางสาว โยทะกา ดงรุํง 
00155003008 นาย สมบูรณ๑ ชอบทํากิจ 
00155003009 สิบตํารวจตรี อรรถชัย ภักดีอักษร 
00155003010 นางสาว กรวิกา ก๎านเงิน 
00155003011 นาย โชคชัย อภิบาลพลธรรม 
00155003012 นางสาว สุนทรี หมีปาน 
00155003013 นางสาว อําไพวรรณ ณัฐรมย๑ 
00155003014 นางสาว มันทนา แก๎วมา 
00155003015 นางสาว พิรัญญา พันธุศิริ 
00155003016 นางสาว พัชราพร ตงมั่นคง 
00155003017 นาง นิสารัตน๑ เต๐จ๏ะ 
00155003018 นางสาว อณามิกา ณะรินทร๑ 
00155003019 นาย ธนะชัย บัวบุปผา 
00155003020 นาง จารุณี รุํงสวําง 
00155003021 นางสาว ณัฏฐิกา เวฬุวนารัก 
00155003022 นางสาว นฤดี คงนวลใย 
00155003023 นาย สราวุธ บุตรวงษ๑ 
00155003024 นาย ณัฐจักร ชํานิชลธิศ 
00155003025 วําที่ ร.ต. เอกลักษณ๑ รัตนวิภาส 
00155003026 นางสาว สุดสายใจ พุทธจอก 
00155003027 นางสาว สรารัตน๑ สุขผํองใส 
00155003028 นาย ยุทธนา วิลัย 
00155003029 นางสาว วิชุดา เพ็ชราลดาคุณ 
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00155003030 นาย จตุพล จาตุรานนท๑ 
00155003031 นางสาว ปิยะนุช ชูปาน 
00155003032 นาย นันทสิทธิ์ ศักดิ์เทวินทร๑ 
00155003033 นาย บรรณธยาน๑ เชื้อเพชร 
00155003034 นาย สินทร แสนสุข 
00155003035 นาย ประยุทธ๑ ชํวยเพชร 
00155003036 นาย ธีรภัทร๑ มณี 
00155003037 นางสาว ปวรีย๑ บุญมหาโชค 
00155003038 นางสาว เฉลิมขวัญ บุญฟอง 
00155003039 นาย อมรินทร๑ เพชรสา 
00155003040 นาย ชัยพิทักษ๑ คําศรีสุข 
00155003041 ร๎อยโท ทวนฤทธิ์ สุขสมบูรณ๑ 
00155003042 สิบโท บัณฑิต พงษ๑ศักดิ์ 
00155003043 นาย กิตติพงษ๑ โฉมวิไล 
00155003044 นาย สมพร ภูผิว 
00155003045 นาย สุรณรงค๑ มาลัย 
00155003046 นาย จักรพงษ๑ โพธิมัด 
00155003047 นาย นิติพงศ๑ รัตนสุภา 
00155003048 นางสาว จินตนา ป๓ญญาโกญ 
00155003049 นาย สวํางนนท๑ วาณิชกุลนันทน๑ 
00155003050 จําสิบเอก ยุทธชัย สบายรูป 
00155003051 พันจําอากาศเอก ทรงวิทย๑ พงษ๑สวัสดิ์ 
00155003052 นางสาว ชลดา บัวลาด 
00155003053 วําที่ ร.ต. พลากร เพียชํอ 
00155003054 นางสาว ศุภกันต๑ มโนพรม 
00155003055 นาย สุรเชษฐ๑ เชตุทอง 
00155003056 นาย อมร แสนทวี 
00155003057 นางสาว ทรายรีย๑ พรหมทอง 
00155003058 นางสาว สุธามาศ แก๎วของแก๎ว 
00155003059 นาย เปรมพงศ๑ พูลพัฒน๑ 
00155003060 นางสาว อาภรณ๑ พัฒนรัชตอดุล 
00155003061 นาย ภารดร บัวบาน 
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00155003062 นาย ศุภผล ชํอวิชิต 
00155003063 นาย ธนัตถ๑ ฟ๓กคง 
00155003064 นางสาว ธิดารัตน๑ จํานงค๑ 
00155003065 นางสาว สุจิตรา เนตรสุวรรณ 
00155003066 นาย อุทัย กันทะวิน 
00155003067 นาย ธานี ไชยแก๎ว 
00155003068 นางสาว สุภาพร เอกฉันท๑ 
00155003069 นาย ภัทรพงศ๑ ฆาตนาค 
00155003070 นาย ธนวัฒน๑ พะยัติ 
00155003071 วําที่ ร.ต. สถาพร รุํงบุญคง 
00155003072 นางสาว นารีรัตน๑ ธาราพงษ๑ 
00155003073 นาง นัฏยา ทาสาลี 
00155003074 นางสาว ประกาย ศรีจันทึก 
00155003075 นาย วริษฐ๑ พุกบุญมี 
00155003076 นาย วสันต๑ เสนํหา 
00155003077 นางสาว พิไลวรรณ ทองกองเตีย 
00155003078 นางสาว รุํงนภา เจริญแพทย๑ 
00155003079 นางสาว นฤมล พูนทอง 
00155003080 นางสาว ศันสนีย๑ ตั้งจิตรถาวรกุล 
00155003081 นางสาว ชมธิดา ชื่นนิยม 
00155003082 นางสาว ชิสา ธนะศรี 
00155003083 นางสาว ป๓ณณ๑ฉัตร๑ เดชวสุพงศ๑ 
00155003084 นาย เฉลิมพล วิไล 
00155003085 นาย ญาณพจน๑ ก๎อนทอง 
00155003086 นาย พลาธิป กําแพง 
00155003087 นางสาว ตฤณญดา สัจจานันท๑ 
00155003088 นาย ไกรวิทย๑ ตั้งรักษ๑วัฒนากุล 
00155003089 นางสาว กฤติญา ทองมณี 
00155003090 นางสาว ณัฐนรี เบ็ญจรูญ 
00155003091 นางสาว ชนิภา วันยะ 
00155003092 นาย คงเอก พรหมมณี 
00155003093 นาย ฉัตรชัย ทันมัง 
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00155003094 นาย วิชิต ทองกาย 
00155003095 นางสาว เกษศริน รอดศรี 
00155003096 นาย นิวัตร คําพันธ๑ 
00155003097 นางสาว วรินทร๑พร โชติจรูญพันธ๑ 
00155003098 นาย วิศิษฐ๑ ขวัญผล 
00155003099 นาย ตรัยรัตน๑ ดีรอด 
00155003100 นาย สราวุฒ ิ สอนสระคู 
00155003101 นางสาว รับขวัญ บุญเรืองขาว 
00155003102 นางสาว พรรณิการ๑ รัตนเมือง 
00155003103 นางสาว ฐิติมา ฤทธิศักดิ์ 
00155003104 นาย ศศิศ จิตต๑แจ๎ง 
00155003105 นางสาว ญิปพรรณ เทพวัฒนะ 
00155003106 นางสาว ภัทราวิน สุวรรณรัตน๑ 
00155003107 นาย วรพจน๑ นนทโชติ 
00155003108 นาย สุขใจ พรมดอนกอย 
00155003109 นาย เลอพงศ๑ ธารสมบัติ 
00155003110 นางสาว ศิริลักษณ๑ เทียนหอม 
00155003111 นาย นิคม แจํมเมือง 
00155003112 นางสาว ปรียาภรณ๑ เงินขาว 
00155003113 นางสาว ละออง ตะวัน 
00155003114 นาย คําไมล๑ บุญธรรม 
00155003115 นางสาว นวีนา วัฒนประดิษฐ๑ 
00155003116 นาย กิติบดี จันทร๑ประวิตร 
00155003117 นางสาว ผุสชา เรืองกูล 
00155003118 นาย ฐิติกร ฐิติกวิน 
00155003119 นางสาว รัตน๑ติกา กันทะวงค๑ 
00155003120 นางสาว มัทนาวดี ศรีพนัก 
00155003121 นาย กิตติศักดิ์ สุรเสียง 
00155003122 นาย พงษ๑ศักดิ์ พิมมะโส 
00155003123 นางสาว กรพินธุ๑ หมั่นมานะ 
00155003124 นาย ชินภัทร จําปาเงิน 
00155003125 นาย นัฏธชาต ิ ม๎าแก๎ว 
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00155003126 พ.จ.อ. พลวัฒน๑ เกงขุนทด 
00155003127 นาย วรวัฒน๑ ใจผํอง 
00155003128 สิบโท คณิน เศวตวงศ๑ 
00155003129 นางสาว บุญญศิริ อํ่าผํอง 
00155003130 นางสาว ศิชนม๑ สร๎อยบัว 
00155003131 นางสาว หัทยา ภูดี 
00155003132 นาย เฉลิมพล โตพงศ๑พันธุ๑ 
00155003133 นาย อรรถพล สังวังเลาว๑ 
00155003134 นาย เมษา มุสิกา 
00155003135 นางสาว เยาวนิตย๑ พลอยกระโทก 
00155003136 วําที่ร๎อยโท คมกริช อินนันชัย 
00155003137 นาย ไชโย มือยัง 
00155003138 นาย รณชัย จอดนอก 
00155003139 นาย อนุพงค๑ เตสะเส็ด 
00155003140 นาง พิมพ๑ชนก เป็นสุข 
00155003141 นาย ศุภฤกษ๑ กําเนิดแก๎ว 
00155003142 จําอากาศเอก กวีณ ก๎อนนาค 
00155003143 นางสาว วารีลักษณ๑ กําแพงแก๎ว 
00155003144 นางสาว จิรายุพร รัตนประดิษฐ๑ 
00155003145 นางสาว รุํงอรุณ ป๓ญญาอภิวงศ๑ 
00155003146 นาย นราพงษ๑ กลั่นตา 
00155003147 นางสาว ชัญญาฉัตร อินโปธา 
00155003148 นางสาว ชนันธร หมื่นสา 
00155003149 นาย วรรณชัย แก๎วมณีย๑ 
00155003150 นางสาว โดมนภา รุํงเรือง 
00155003151 นางสาว ตวงพร พิมเพราะ 
00155003152 นางสาว ป๓ทมรัษฏ๑ บัวทอง 
00155003153 นาย ยศพงษ๑ เสนาน๎อย 
00155003154 นาย พรสถิต เถกิงผล 
00155003155 นางสาว กรรณิการ๑ จันสายทอง 
00155003156 จําสิบเอก ธีระยุทธ๑ ศรีชัย 
00155003157 นาย พุฒิพงศ๑ ดํารงค๑เผํา 
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00155003158 นางสาว ณัฏฐ๑ฐาประภัส ภักภูมินทร๑ 
00155003159 นางสาว เพชรรัตน๑ วงค๑วร 
00155003160 นาย วุฒิชัย ไชยสิทธิ์ 
00155003161 นางสาว แววมณี แพทสูงเนิน 
00155003162 นาย ณัฐพล มาเผือก 
00155003163 นาย ณัฐพล ดวงประจักษ๑ 
00155003164 นางสาว วิชชุตา สําเร็จดี 
00155003165 นาย โกวิท พลอยแสงโชติ 
00155003166 ส.ต. อธิพัฒน๑ ตาลสุก 
00155003167 นาย ยศสวิน อมราพิทักษ๑ 
00155003168 นางสาว ดวงนภา กุมภาพร 
00155003169 นาย วิทยา วามเกษ 
00155003170 นาย อนุรัตน๑ สุขมาก 
00155003171 นาย ธนากร หนํอแก๎ว 
00155003172 นางสาว อังคณา พิศนุกัน 
00155003173 นางสาว พิมพรรณ กันทาสุวรรณ๑ 
00155003174 นาย พีรยศ รตันชาติชูชัย 
00155003175 นาย เอกวุฒิ ภักภูมินทร๑ 
00155003176 นาย โจฮัน กูมุดา 
00155003177 นางสาว อสมาภรณ๑ กลํอมจิตร๑ 
00155003178 นาย วิสิษฐ๑ แสงแก๎ว 
00155003179 นางสาว บุษรา วิสารัตน๑ 
00155003180 นาย ณิตธิกรณ๑ จือเหลียง 
00155003181 นาย จิรทีปต๑ มายา 
00155003182 นางสาว นาตยา สมเที่ยง 
00155003183 นางสาว ฐิติมา นิยมศิลป์ชัย 
00155003184 วําที่ ร.ต. พีรศักดิ์ เตชพิพิธมงคล 
00155003185 นางสาว รําลึก เขียนเจริญ 
00155003186 นางสาว อธิติยา ได๎ฤกษ๑งาม 
00155003187 จ.อ. สุเมธ ศรีอินมนต๑ 
00155003188 นางสาว จฑุามาศ ไทยแท๎ 
00155003189 นางสาว สาวิตรี ผาสุข 
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00155003190 นาย ปรัชชญา เจนประเสริฐ 
00155003191 นางสาว สุณิสา เสนาโยธ ี
00155003192 นาย ทัพพ๑เทพ มะวัน 
00155003193 นาย ฉัตร จับปรั่ง 
00155003194 นาย ปิยะพันธ๑ สถิตคุณารัตน๑ 
00155003195 นาย มนัส หนูด๎วง 
00155003196 ส.ต.ท. ธีรวัฒน๑ บุญสิน 
00155003197 นาย อนุสรณ๑ น้ําใจดี 
00155003198 นาย ปฐมพงษ๑ พงษ๑บูรณกิจ 
00155003199 นาย โชติทว ี สังขชาติ 
00155003200 นางสาว นวพีร๑ หอมหวล 
00155003201 นางสาว ศศิธร อยูํสําแดงกิจ 
00155003202 นาย วรณัฐ มุสิกรักษ๑ 
00155003203 นาย ธีรภัทร๑ ชูศรีพัฒน๑ 
00155003204 นาย ชวลิต คํามะยอม 
00155003205 นาย เกรียงไกร บุญชู 
00155003206 นาย มานะ จันทร๑สุข 
00155003207 นางสาว อรวรรณ เกษมสูํบุญ 
00155003208 นาง ภัทรดา โชคสุวรรณาคิน 
00155003209 นาย ทรงพล พัฒนพร 
00155003210 นางสาว รัชดาภรณ๑ สนธิเพ่ิมพูน 
00155003211 นางสาว จุฑารัตน๑ เหนี่ยวทอง 
00155003212 นาย สุลักษณ๑ ยํอมกลาง 
00155003213 นาย เบญจพล ธิติสุทธิ 
00155003214 นาย เกรียงไกร บุญอ่ิม 
00155003215 นางสาว จิดาภา กลิ่นจิ๋ว 
00155003216 นางสาว สุภาวด ี ปิ่นทอง 
00155003217 นางสาว ดวงกมล โกกนุทาภรณ๑ 
00155003218 นาย วีรวัฒน๑ ชัยโยบัว 
00155003219 นางสาว ธาริณี แก๎วศรีงาม 
00155003220 นาย อนุชิต โชคบัณฑิต 
00155003221 นาย จิรพันธ๑ หมื่นเจริญ 
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00155003222 นาย ชัยวัฒน๑ หังสเนตร 
00155003223 นาย ศาสตรา บุญสืบ 
00155003224 นาย นพดล มณีศรี 
00155003225 นาย ชลธิชา เบ๎าวันดี 
00155003226 นางสาว วราภรณ๑ วงศ๑เจริญ 
00155003227 นาย ปราโมทย๑ วีระสม 
00155003228 นางสาว กันติยา สินทา 
00155003229 นางสาว สุภิญญา นาคมงคล 
00155003230 นางสาว อาริยา สุขแสงเพ็ชร 
00155003231 นางสาว วริฏฐา ติยานันทิ 
00155003232 นาย สราวุธ สุขจันทร๑ 
00155003233 นางสาว เปรมฤดี ปราชญาวงศ๑ 
00155003234 นางสาว พนิตพิชญา พรมชัย 
00155003235 นาย คมกริช เพชรคมกริช 
00155003236 นางสาว พลอยฉัตร รักษาพล 
00155003237 นางสาว ฐิติมา ปานศรี 
00155003238 นาย จักรพงค๑ ออประดิษฐ๑ 
00155003239 นางสาว อุษณีย๑ จินา 
00155003240 นาย ยศถา จาริพันธ๑ 
00155003241 นางสาว วัลชญนัน หลจูแดง 
00155003242 นางสาว สุนันท๑ พัดผล 
00155003243 นาย ธนวัฒน๑ อุไรศิริ 
00155003244 นาย ศักดิ์ดา จาริพันธ๑ 
00155003245 นางสาว วรรณกร พ่ึงอุทัยศรี 
00155003246 วําที่ ร.ต. อรรคพล บัวจักร๑ 
00155003247 นาย ธีระพงศ๑ พันธ๑ธง 
00155003248 นางสาว ณัฐพร ธูปะจร 
00155003249 นางสาว ป๓ญจวรี พัวพันธ๑ศรี 
00155003250 นางสาว อาภาพรรณ ทองเรือง 
00155003251 นางสาว ชุลีพร สุพร 
00155003252 นางสาว ภัทรพร ตันติวุฒิพงศ๑ 
00155003253 นางสาว เพ็ญพงา พรมเทพ 
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00155003254 นางสาว รุํงทิวา วีสม 
00155003255 นางสาว นภาวรรณ๑ สาลีโท 
00155003256 นาย จิณณวัตร๑ พุกภูษา 
00155003257 นางสาว นริศรา โกกิลารัตน๑ 
00155003258 นาย ปิยะวัฒน๑ ปิ่นเจริญ 
00155003259 นาย ประยุทธ รัตนรักษ๑ 
00155003260 นางสาว นันท๑นภัส โพธิ์เพียร 
00155003261 นางสาว สุพัชรา ชุมเสนา 
00155003262 นางสาว ศิรินภา สีเหลือง 
00155003263 นาย ภูม ิ สุโพธิ์ภาค 
00155003264 นางสาว สาลินี ยาโงะ 
00155003265 นางสาว อรอุมา แก๎วเมือง 
00155003266 นางสาว ชญาดา สุวรัชชุพันธุ๑ 
00155003267 นาย สรณัฐ พัฒนสระคู 
00155003268 นาย อรรถวัจน๑ ตุยาสัย 
00155003269 นาย ทวีศักดิ์ สาครเย็น 
00155003270 นางสาว ชวันธร สัมฤทธิ์ 
00155003271 นางสาว นัจภัค เสาธง 
00155003272 นางสาว ธาริณี นิลสุวรรณ 
00155003273 นาย วุฒินันต๑ สงใย 
00155003274 นาย ธนิษฐ๑ มาคล๎าย 
00155003275 นาย กิตติชัย คําตันบุญ 
00155003276 นางสาว อานันต๑ศิริ ประยูรสุข 
00155003277 นาย มนูญ ฤทธิทิศ 
00155003278 นางสาว ดารณี มัชฌิมา 
00155003279 จําเอก หฤษฎ๑ มาฉิม 
00155003280 นางสาว พัชรี อุทธชาติ 
00155003281 นางสาว นิรดา ชาติมนตรี 
00155003282 นางสาว กุลวดี แก๎วชะโน 
00155003283 นาย คม อุทธชาติ 
00155003284 นาย ชูชาติ เคือสาร 
00155003285 วําที่ร.ต.หญิง ธัญลักษณ๑ ศิริโท 
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00155003286 นาย ณัฐพงศ๑ ลีลาศักดิ์ศิริ 
00155003287 นางสาว วจิรา แก๎วขุนทอง 
00155003288 นาย ภาณุวัฒน๑ แนํนอุดร 
00155003289 นางสาว จิราภรณ๑ สุวรรณหงษ๑ 
00155003290 นาย ธนกิจ แกํนเกษ 
00155003291 นางสาว กฤตกนก รัตนไกรศรี 
00155003292 นาย วรพงศ๑ แสงกล๎าหาญ 
00155003293 นางสาว สรัลชนา ศักดิ์เมือง 
00155003294 นาย พิจิตต๑ ศรีทัศโร 
00155003295 นาย ฐิติกรณ๑ เจนศิริวงษ๑ 
00155003296 นางสาว เพชรทัย เกิดโชติ 
00155003297 นาย ศุภณัฐ ต๎นตระกูลรัตน๑ 
00155003298 นางสาว วราภรณ๑ พุทธโกศล 
00155003299 นาย ชูวิช แพงพุฒ 
00155003300 นาย พีรพงษ๑ ตลับทอง 
00155003301 นาย นภัส มหาสวัสดิ์ 
00155003302 นางสาว คณัสนันท๑ เอกพิทยตันติ 
00155003303 นางสาว จิราวรรณ ใจเพ่ิม 
00155003304 นางสาว ภวนารินทร๑ ประภาวิชา 
00155003305 นาง ป๓ทมพร เชื้อแก๎ว 
00155003306 นาย พงษ๑ธวัฒน๑ บุญพิทักษ๑ 
00155003307 นางสาว กนิษฐา กาละป๓ตย๑ 
00155003308 นาย พีรวัฒน๑ ขาวบริสุทธิ์ 
00155003309 นาย ทศพร กฤตยานาถ 
00155003310 นาย เกรียงไกร สะแม 
00155003311 นาย ธนาวุฒ ิ จึงกาญจนา 
00155003312 นาง รํมฟ้า ใจคําสุข 
00155003313 นางสาว เมทิกา แก๎วศรีนวล 
00155003314 นางสาว รณิดา มหาจักษุ๑ 
00155003315 นาย ธนทัต เทพทัต 
00155003316 นาย สุรเดช แก๎วจันดี 
00155003317 นาง ประภาวดี ฉิมโห๎ 
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00155003318 นาย กิตติโชติ พัดพรม 
00155003319 จ.ต. ชัยรินทร๑ พลีสิงห๑ 
00155003320 นาย สุดเขต ประภาสะวัต 
00155003321 วําที่ ร.ต. รักษ๑ตระการ ตระการสุข 
00155003322 นาย มงคล สาธุพันธุ๑ 
00155003323 นางสาว กนกกาญจน๑ กุลวิเชียร 
00155003324 นางสาว สิริกร สาแช 
00155003325 นางสาว วาธิน ี สมานันตกุล 
00155003326 นางสาว หทัยรัตน๑ สถาพร 
00155003327 นางสาว อุมาวดี คงมา 
00155003328 นาย สุรชัย เงินคําคง 
00155003329 นาย พิรภพ สิงห๑มณี 
00155003330 นาย วัฒนศักดิ์ พาพันธุ๑ 
00155003331 นางสาว จุรีรัตน๑ แดขุนทด 
00155003332 นางสาว พรทิวา คล๎ายเดช 
00155003333 วําที่ร.ต.หญิง ปรีชาภรณ๑ จิตต๑รําพึง 
00155003334 นางสาว กัญญ๑ชิตา กุลพนาเวศ 
00155003335 นาย กฤษฏิ์ ลิปิมงคล 
00155003336 นาย สุรชัย ธานี 
00155003337 จ.ท. อนุพล อ่ินคํา 
00155003338 นาย วิริยะพงษ๑ วีระพงษ๑ 
00155003339 นางสาว กันต๑กนิษฐ๑ ปากอุตสาห๑ 
00155003340 นางสาว พัชรินทร๑ ศิริรักษ๑ 
00155003341 นาย พิติรัตน๑ วงศ๑สุทินวัฒนา 
00155003342 นาย นายพลวุฒิ ศรีธรา 
00155003343 นาย ประยูร บุญสกันต๑ 
00155003344 นางสาว ภัทรภร เรียนเวช 
00155003345 นางสาว นาฏอนงค๑ วงศ๑เจริญ 
00155003346 นาย อภิเชษฐ๑ จักรแก๎ว 
00155003347 นาย ณภัทร อุดขันจริง 
00155003348 นาย ศราวุธ โสนันทะ 
00155003349 นาย สิทธิพันธ๑ เจริญสวัสดิ์ 
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00155003350 นาย สมคิด กาวิล 
00155003351 นางสาว ณัฏฐินี ตีรถะ 
00155003352 นางสาว จันทิมา เพชรแก๎ว 
00155003353 นางสาว ณัชชา ศักดิ์ไพบูลย๑ 
00155003354 นางสาว กัญญารัตน๑ แก๎วแท๎ 
00155003355 นางสาว ป๓ญจาภรณ๑ จันทะหะ 
00155003356 นางสาว สินีนาถ แสงหล๎า 
00155003357 นาย อาทิตย๑ ประการแก๎ว 
00155003358 นางสาว มานิตย๑ อินทร๑ธรรม 
00155003359 นาย อาทิตย๑ โคตัน 
00155003360 นางสาว พิมพัตร สุทธิประภา 
00155003361 นางสาว สิรินภา เจาะเส็น 
00155003362 นาย ยุทธพล ทวีตา 
00155003363 นาย กฤษฏ๑ น๎อยเต็ม 
00155003364 นางสาว ดวงฤทัย โพธิกุล 
00155003365 นาย ทศพล จินดามณี 
00155003366 นางสาว ณิชา กาศลังกา 
00155003367 นาย นพพร ศรีธรรม 
00155003368 นางสาว นางสาวนิตยา พัชรานุ 
00155003369 นาย องอาจ ขันทอง 
00155003370 นางสาว รัตนาภรณ๑ พะสุรัมย๑ 
00155003371 นางสาว ศันสนีย๑ สุทธิ 
00155003372 นาย มรกต เกิดมณี 
00155003373 นางสาว จารุรินทร๑ แก๎วหลวง 
00155003374 นางสาว ชุลีกร หลวงบํารุง 
00155003375 นาย วิทวัช ธะนะสูตร 
00155003376 นาย ดนัย ศรีชัย 
00155003377 นาย ธีระ อํอนเทศ 
00155003378 นางสาว รัฐพร ดื่มโชค 
00155003379 นาย โยธิน สอเหลบ 
00155003380 นาย บัญชา หนูเจริญ 
00155003381 นาย ปิยวัชร๑ วรรณใส 
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00155003382 นาย คณิต จุติรักษ๑ 
00155003383 นาย คณิศร มณีกาศ 
00155003384 นางสาว นิอาภา ยะโสธร 
00155003385 นางสาว กชพร ภูศรีฐาน 
00155003386 นางสาว ธีระพร ป๓ตเตย๑ 
00155003387 นาย สินธุมาศ ฉันท๑เชื้อเผําพันธุ๑ 
00155003388 นางสาว อํานวย ฟ้าคุ๎ม 
00155003389 นาย จามร ชูขาว 
00155003390 นาย ปิยะ เลิกอินทร๑ 
00155003391 นางสาว ณัฐกาญจน๑ ขําพํวง 
00155003392 นางสาว กมลทิพย๑ ยุพิน 
00155003393 นาย ภัทรพงศ๑ เหมัษฐิติ 
00155003394 นางสาว ศศิวิมล บําเรอ 
00155003395 นาย ทรงพร พลาดิศัย 
00155003396 นาย นิธิวิทย๑ มหาภาส 
00155003397 นางสาว พรพาพรรณ จุ๎ยประเสริฐ 
00155003398 นาย อธิวัฒน๑ จันทร๑เชื้อ 
00155003399 นางสาว ศิริรัตน๑ ดีโต 
00155003400 นาย นิสิต มะโนชัย 
00155003401 นางสาว วลัยภรณ๑ วงศ๑ศรีสกุลแก๎ว 
00155003402 นางสาว อําไพพรรณ ยินดี 
00155003403 นาย ทศพล รัตนพงษ๑ 
00155003404 นางสาว นิชนันท๑ รื่นสุข 
00155003405 นางสาว กานต๑วดี เพ่ิมผล 
00155003406 นาย สมภพ สยามประโคน 
00155003407 นาย ประวิทย๑ หมอป่า 
00155003408 นาย นิตินันท๑ อัครบวร 
00155003409 นางสาว ปวีณรัตน๑ บรรจงแต๎ม 
00155003410 นางสาว ฐศิรกุล อัครบวร 
00155003411 นางสาว นิลุบล ธรรมชุน 
00155003412 นางสาว วรรณภา แสงกาศ 
00155003413 นางสาว ขวัญตา แก๎วสม 
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00155003414 นางสาว กนกวรรณ อรุณศรีโสภณ 
00155003415 นางสาว ชินานาฎ ตันยา 
00155003416 นาย อาทิตย๑ สุริยมาตย๑ 
00155003417 นางสาว ศิรินญา เผําชวด 
00155003418 นาย ดนัย ทะน๎อย 
00155003419 วําที่ร๎อยโท ยศภฤศ ศรีจันทร๑อํอน 
00155003420 นาย วิทวัฒชัย แสงศิริ 
00155003421 นางสาว ศิริรัตน๑ แก๎วกัน 
00155003422 นางสาว นฤมล พูนประชา 
00155003423 นางสาว นิศารัตน๑ สารศิลป์ 
00155003424 นาย สุรเดช ทองบุญชู 
00155003425 นางสาว จินตนาการ เตรียมทนะ 
00155003426 นางสาว เนียลิสา แซํพ่ัว 
00155003427 นาง พินิจนันท๑ พรหมลังกา 
00155003428 นาย พิชิต ทบภักดิ์ 
00155003429 นาย วิภ ู เศรษฐพรรค๑ 
00155003430 วําที่ ร.ต. กฤษฎา เสาวคนธ๑ 
00155003431 นาย ภาวิช จันทร๑มงคล 
00155003432 นาย พิทยาวุฒิ พุฒพันธ๑ 
00155003433 นาย อภิชาติ กุบแก๎ว 
00155003434 นางสาว วรรณวนัช วัชรวิศิษฏ๑ 
00155003435 นางสาว กัณฐมณี มากชํวย 
00155003436 นาย นิติธรรม สิงห๑เทพ 
00155003437 นาย ณัฐพงศ๑ เกลียวเพียร 
00155003438 นางสาว พัชราภรณ๑ บุตรงาม 
00155003439 นาย ธีระพงค๑ พลเกษตร 
00155003440 นาย วรวุตร๑ บรรดาลทรง 
00155003441 นาย กมล กาญจนไพหาร 
00155003442 นางสาว ป๓ทมา ผลไม ๎
00155003443 นาย สวิตต๑ พฤกษโกศล 
00155003444 นาย อภิรัฐ เกื้อเพชร 
00155003445 นางสาว กนกวรรณ ฐิติปพรพัฒน๑ 
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00155003446 นาย ณพล ตรงดี 
00155003447 นาย วันชนะ ปานมณี 
00155003448 นาย ธนภพ บุญธีรารักษ๑ 
00155003449 นาย วิเชษฐ ศรีชาวนา 
00155003450 นาย ชานนท๑ สีนวล 
00155003451 นางสาว ไรหนับ ขุนหลัด 
00155003452 นาย พิเชฐ ห๎วยหงษ๑ทอง 
00155003453 นางสาว วราวรรณ ขนานแข็ง 
00155003454 นางสาว กัญญณัฐ มนต๑ประเสริฐ 
00155003455 นาย อํานาจ บุบผามาลา 
00155003456 นางสาว วรุณยุภา นาเกลือ 
00155003457 นาย โชคชัย กิตติวรรณวงศ๑ 
00155003458 นางสาว เฉลิมขวัญ รัชฎานนท๑ 
00155003459 นางสาว ธิดาทิพย๑ หอมมะลิ 
00155003460 นาย ธนวินต๑ วุฒิวิชญานันต๑ 
00155003461 นาย ปีติภูม ิ เพชรใหมํ 
00155003462 นาย อภิรักษ๑ เพียรเจริญ 
00155003463 นางสาว โญธนัฏ สุจิตโต 
00155003464 นาย ธชวรรธ พืชมงคล 
00155003465 นางสาว ธิดารัตน๑ แรํทอง 
00155003466 นาย ธนพนธ๑ วรมิศร๑ 
00155003467 นางสาว โสภิตา คชเสนา 
00155003468 นาย ฐิตินันท๑ ประเทืองคุณ 
00155003469 นางสาว ขวัญธิดา มุณีรัตน๑ 
00155003470 นางสาว ปรีชญา สอยเหลือง 
00155003471 นางสาว ชิดานันท๑ บุญสิทธิ์ 
00155003472 นางสาว ปรีดาภรณ๑ คําที 
00155003473 นางสาว วนิดา เทียนสวัสดิ์ 
00155003474 นาย เดํนชัย พิจารย๑กุล 
00155003475 นางสาว จารีย๑พร บุ๎นเสา 
00155003476 นางสาว ศิริลักษณ๑ คันธะวงค๑ 
00155003477 นางสาว ศิริจันทร๑ จันทร๑หอม 
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00155003478 นางสาว กันธิมา พํุมเพ็ชร๑ 
00155003479 นาย โกสินทร๑ รัตนคร 
00155003480 นางสาว จิตติพร ชัยชนะวงศา 
00155003481 นางสาว ทานันทน๑อร ตะนุสะ 
00155003482 นาย ราเชนทร๑ มหานิล 
00155003483 นาย พงษภัทร๑ ยอดเพชร 
00155003484 นางสาว จินดาพร ทรงคุณ 
00155003485 นางสาว อมาวสี สังข๑จันทร๑ 
00155003486 นางสาว จริยา ผอมไผํ 
00155003487 นางสาว กนกเรขา สังข๑จันทร๑ 
00155003488 นางสาว พัชรีภรณ๑ หรพร๎อม 
00155003489 นางสาว ฉันทิดา ศิริบุตร 
00155003490 นาย คุณากร มากเอนก 
00155003491 นางสาว จิรพรรณ พงศ๑อัครวานิช 
00155003492 นางสาว พรพรรณ จรรยาศิริ 
00155003493 นางสาว สุนิสา ถูกคะเนย๑ 
00155003494 นางสาว รชยา นรสิงห๑ 
00155003495 นาย พีรเดช พันธจักร๑ 
00155003496 นางสาว บูรณา เชาวลิต 
00155003497 นาย ประดิษฐ๑ กัลสุมาโส 
00155003498 นาย วรายุทธ ภูฆัง 
00155003499 นาย สัณห๑ อํวมเรืองศรี 
00155003500 นางสาว ปรารถนา วีระนาถ 
00155003501 นางสาว ศุภาณี อรรคเศรษฐัง 
00155003502 นาย สัญญลักษณ๑ วงค๑อินตา 
00155003503 นาย ยุทธศักดิ์ ศรียะอาด 
00155003504 นางสาว วัชรินทร๑ หยุดรัตน๑ 
00155003505 นาย สุเทพ ปานนาค 
00155003506 นางสาว ฌิกามาศ สัตยคุณ 
00155003507 นาย วุฒินันท๑ อุดมมงคลกิจ 
00155003508 นางสาว รจรี แกํนจันทร๑ 
00155003509 นางสาว มาลีรัตน๑ ภักดีฉนวน 
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00155003510 นางสาว ทยากร วงษ๑ไทย 
00155003511 นาย วสุรัตน๑ ทองหุน 
00155003512 นางสาว จีรวรรณ รัตถา 
00155003513 นางสาว ศุภางค๑ ประพิณ 
00155003514 นางสาว ทักษอร ศานติธนกร 
00155003515 นางสาว กัลยา เมืองพระฝาง 
00155003516 นาย ธณกร ภัทรเสฏฐกุล 
00155003517 นางสาว พัชราพรรณ เปรมมณี 
00155003518 นาย เกษม ป๓นทราย 
00155003519 นางสาว ทิวา แก๎วป๓ดชา 
00155003520 นาย สรศักดิ์ รัตนโชต ิ
00155003521 นางสาว ขวัญชนก สืบเสม 
00155003522 นางสาว ปรียานุช จันทร๑คํา 
00155003523 นาย จัตุรถา ยืนยงสุวรรณ 
00155003524 นางสาว อนงค๑นาถ ฉอ๎อนจังหรีด 
00155003525 นางสาว กษมา โกยกุล 
00155003526 นาย ณัฐพล พลฤทธิ์ 
00155003527 นางสาว วิจิตรา ดีจันดา 
00155003528 นางสาว ศิรินภา สระทองหน 
00155003529 นางสาว วัชราภรณ๑ ชูอํอนนวน 
00155003530 นาย วสันต๑ ธานิสพงษ๑ 
00155003531 นาย ธีรศักดิ์ รักษาวงศ๑ 
00155003532 นางสาว สุรีรัตน๑ วีระพจนานันท๑ 
00155003533 นางสาว วิไลพร เพชรกําเนิด 
00155003534 นางสาว ชรินรัตน๑ มีภูํ 
00155003535 นาย สถาพร ล๎อมไรํ 
00155003536 นางสาว อัญญานี ปุจฉากาญจน๑ 
00155003537 นางสาว วรัญญา ดําอาจ 
00155003538 นาย สุทธิรักษ๑ โหมดมณี 
00155003539 นาย จิตติ ทองแป้น 
00155003540 นาย วิธาร กาฬกาญจน๑ 
00155003541 นางสาว กรรณิการ๑ ขจรฤทธิ์ 
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00155003542 นางสาว พิมพ๑ชนก วิชัยดิษฐ๑ 
00155003543 นาย ณัฏฐ๑ฐิติ เดชสิทธิ์วีธรา 
00155003544 นางสาว ศิริพรรณ เทพประสิทธิ์ 
00155003545 นางสาว กุลวดี ศรีเจริญ 
00155003546 นางสาว ศิริขวัญ สุริยันต๑ 
00155003547 นางสาว กานต๑พิชชา บุญแก๎ว 
00155003548 นาย สมพร จันป๓สสา 
00155003549 นาง สุปิยดา เย็นวัฒนา 
00155003550 นางสาว บงกช ดารารัตน๑ 
00155003551 นาย อิศรพงษ๑ ทองพนัง 
00155003552 วําที่ ร.ต.หญิง โญธิกา นามัง 
00155003553 นาย ทศพล อนุสิทธิ์ 
00155003554 นางสาว ชยานุตม๑ ภักษา 
00155003555 นางสาว วิไล กอแล๏ะ 
00155003556 นาย กีฬาบอล กอนแสง 
00155003557 นางสาว จุฑาทพิย๑ ศรีทรัพย๑ 
00155003558 นาย ทศพร แนวประณีต 
00155003559 นางสาว สุมนชยา จึงเจริญศิลป์ 
00155003560 นาย พจน๑ ติณะรัตน๑ 
00155003561 นาย ประชาภรณ๑ วัฒนวิจารณ๑ 
00155003562 นาย ภูมิพัฒก๑ สํารวยสินธุ๑ 
00155003563 สิบตรี ธนา ไชยชํอฟ้า 
00155003564 นาย รัชพล ป๓ญญาแก๎ว 
00155003565 นางสาว กัลยาณี ปุราโต 
00155003566 นาย ไชโย เตียนจักร๑ 
00155003567 นางสาว วรรณสม สีสังข๑ 
00155003568 นางสาว ประภาพร เสนีวงศ๑ 
00155003569 นางสาว ณิชากร แก๎วสุขผํอง 
00155003570 นางสาว อัญชลีพร สุคม 
00155003571 วําที่ ร.ต. กิตติพงษ๑ นนท๑ไพบูลย๑ 
00155003572 นาย ธีรภัทร เอกวิธาพงษ๑ 
00155003573 นาย พีระภ๑ โตจิตร 
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00155003574 นางสาว สุจิตรา สาคร 
00155003575 นาย จักรกฤษณ๑ ป๓นเจียง 
00155003576 นาย สมปอง ศรีศิลป์ 
00155003577 วําที่ ร๎อยตรี อุทัย ภูมิประมาณ 
00155003578 นางสาว ณัฐสรัลพร ปิยดนัยวุฒิกุล 
00155003579 นาย บารมี สมาธิป๓ญญา 
00155003580 นาย ณัฐกร ศรีสุวรรณ 
00155003581 นาย การัณย๑ กําราบภัย 
00155003582 นาย ภาคภูมิ พิสมเกิด 
00155003583 นางสาว ภาณิศา ไชยรัตน๑ 
00155003584 นาย กษิดิ์พัฑฒิ วีรยารุจิภาส 
00155003585 นางสาว เกวลี ยิ่งยวด 
00155003586 นางสาว ปรีดา พรมบุญ 
00155003587 นางสาว อังค๑ริสา คําลือ 
00155003588 นาย ศักรินทร๑ บุญฤทธิ์ 
00155003589 นางสาว ชัฌญากานต๑ ศักดี 
00155003590 นาย คมกริช ศรีตองอํอน 
00155003591 นางสาว จตุพร พูลสวัสดิ์ 
00155003592 นางสาว ราตรี ขัติยศ 
00155003593 นาย อาทิตย๑ แหลํงสนาม 
00155003594 นางสาว สิริกานต๑ บางมํวงงาม 
00155003595 นาย ชาญวิทย๑ บัวลอย 
00155003596 นาย อนุชา ประโลมรัมย๑ 
00155003597 นาย ชินพันธ๑ สังกระหวัด 
00155003598 นาย ณัฐวรรธน๑ ขันภิบานวงค๑ 
00155003599 นางสาว เกศกัญญา อยูํสุข 
00155003600 นางสาว วีระนุช ดวงพลจันทร๑ 
00155003601 นางสาว รัตติกาล ทานา 
00155003602 นางสาว ศิริพินท๑ ดวงบาล 
00155003603 นาย ธนพล จันทสุวรรณ 
00155003604 นางสาว ภาวิณี จันทสุวรรณ 
00155003605 นางสาว ธารทิพย๑ โกมลภิส 
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00155003606 นางสาว สุวนีย๑ บุตรรักษ๑ 
00155003607 นาย ยุทธจักร มณีเเดง 
00155003608 นางสาว บัณฑิตา แย๎มวจี 
00155003609 นางสาว กมลทิพย๑ สัตบุศย๑ 
00155003610 นางสาว นฤนาถ แข็งขัน 
00155003611 นางสาว ปริญญา วงศ๑เมฆ 
00155003612 นางสาว มุกฐิตา ดวงศร ี
00155003613 นางสาว ศวรสรัญรัชญ๑ มาลา 
00155003614 นางสาว ธีรนันท๑ วิรุฬห๑ภูติ 
00155003615 นางสาว ราตรี จูมมาระ 
00155003616 นาย พัชร ทองสุวรรณ๑ 
00155003617 นาย วีรพงษ๑ ชายไฝ 
00155003618 นาย รัฐธนินท๑ สนธิรัตน๑ 
00155003619 นางสาว วันเพ็ญ สวายพล 
00155003620 นางสาว อรวรรณ เทียนธวัชกุล 
00155003621 นางสาว ป๓ฐมาภรณ๑ อํอนนํวม 
00155003622 นาย กัมปนาท ปฐมเศวตตระกูล 
00155003623 นาย จตุพล จํานงบุตร 
00155003624 นางสาว พัชรินทร๑ บุญผํอง 
00155003625 นางสาว รักขวัญ หาญอังกูร 
00155003626 นาย ภูเบศวร๑ เทียนเพิ่มพูล 
00155003627 นางสาว รชยา จิโนรส 
00155003628 นาย สิทธิโชค บุญวาท ี
00155003629 นาย นภดล แกํนเรณู 
00155003630 นางสาว ปิยนารถ คุณชู 
00155003631 นาย อภิวัฒน๑ ทองดีนอก 
00155003632 นางสาว จิดาภา ขัตฤกษ๑ 
00155003633 นาย ณัฐกานต๑ หวานแก๎ว 
00155003634 นาย ภานุรุจ รัชสุทธิ ์
00155003635 นางสาว สุกัญญา คําสี 
00155003636 นาย สุทธิพงษ๑ พ้ืนแสน 
00155003637 นางสาว วรรณิภา จาดดํา 
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00155003638 นาย วรวีร๑ เตลียะโชติ 
00155003639 นาย บุณยภัทร บุญปราบ 
00155003640 นางสาว สุปรียา ปิ่นมิ่ง 
00155003641 นางสาว สลักจิต โมสุขะ 
00155003642 นางสาว ชาลิณี ป๓้นป๓ญญา 
00155003643 นางสาว วิไลรัตน๑ แก๎ววิไล 
00155003644 นาย เฉลิมพล ขําละม๎าย 
00155003645 นางสาว ภัสราภรณ๑ ญานะคํา 
00155003646 นางสาว อาภัสรา พลอยระย๎า 
00155003647 นางสาว บุญศิริ จึงจรัสทรัพย๑ 
00155003648 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ นันทตันติ 
00155003649 นางสาว วิภาว ี สมนึก 
00155003650 นางสาว ศิโรรัตน๑ เจริญเปลี่ยน 
00155003651 นางสาว ทิพวรรณ ทามูล 
00155003652 นางสาว ชุตินันท๑ ผดุงกิ่งตระกูล 
00155003653 นางสาว มนัสธยา แตงโสภา 
00155003654 นางสาว นิ่มนวล สืบวงค๑ 
00155003655 นาย อุลิศ ปลื้มจิตต๑ 
00155003656 นาย คมน๑กรณ๑ อมรเสริมศักดิ์ 
00155003657 นาย ระพินทร๑ เวียงศิลา 
00155003658 นาย ภทร ปุ้ยตระกูล 
00155003659 นาย ดุลยพัฒน๑ นุชเฟ่ือง 
00155003660 นาย วันฉัตร สนิทวงศ๑ ณ อยุธยา 
00155003661 นาย พัฒนวัจน๑ ตรากลาง 
00155003662 นาย ภิธารัช สิทธิรุํง 
00155003663 นางสาว สมศรี ภูํเลี้ยง 
00155003664 นาย อภิเชฐ บุญรังศรี 
00155003665 นางสาว กนกวรรณ สิวะลีพิทักษ๑ 
00155003666 นาย ณัฐวุฒิ หวํานพืช 
00155003667 นาย มังครักษ๑ อุทกิจ 
00155003668 นาย วลงกรณ๑ ภาสกานนท๑ 
00155003669 นาย สุทธิวาท ปธานะพานิช 
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00155003670 นางสาว วรรณวิมล สุวุฒิกุล 
00155003671 นางสาว ณัฐวดี รูปสงค๑ 
00155003672 นางสาว อุษุมา เหรียญตระกูล 
00155003673 นางสาว ชุลีกร อินทรเจริญ 
00155003674 นาย มานัส วัฒนะ 
00155003675 นางสาว เพ็ญพิศุทธิ์ สุวรรณฤกษ๑ 
00155003676 นาย อธิราช วัตตธรรม 
00155003677 นาย วศะวัชศ๑ อุทโย 
00155003678 นาย ปรมะ อุทโย 
00155003679 นางสาว ณัฐพิมล ใจธิตา 
00155003680 นาย รัฐชัย วงษ๑ทอง 
00155003681 นาย นพดล กิตติวินท๑ 
00155003682 นาย กฤติน ตั้งวงษ๑ไชย 
00155003683 นาย พลกฤษณ๑ ขวัญเกื้อ 
00155003684 นางสาว ศรัณญ๑รัชต๑ สังข๑ทอง 
00155003685 นาย อภิชลักษณ๑ ทองรักขาว 
00155003686 นาย ดิเรก พูถาวรวงศ๑ 
00155003687 นาย พิสิฐ ภมรศิลปธรรม 
00155003688 นาย วรพล ชัยธีรณัฏฐ๑ 
00155003689 นางสาว อรรถพร ดวงตา 
00155003690 นาง สาริศา ยุคันธร 
00155003691 นางสาว วรรัตน๑ สุวรรณรัตน๑ 
00155003692 นาย จักรกฤษณ๑ กิ้มเทํง 
00155003693 นาย วรรณลพ จันทรสุข 
00155003694 นางสาว ฉัตรทิพย๑ จันทรโชตะ 
00155003695 นางสาว ซะกิยะฮ๑ ยูโซะ 
00155003696 นางสาว อัจฉริยาพร ไชยราช 
00155003697 นาย สุวิวัฒน๑ กวีวุฒิพงศ๑ 
00155003698 นาย ภพรัตน๑ ศรีกุล 
00155003699 นางสาว กิติวิภา คําเอ่ียม 
00155003700 นางสาว ภวิภา มีวาสนาสุข 
00155003701 นาย ทศพร อุดมศิริสุข 
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00155003702 นาย เดํนศักดิ์ ราวิวัฒน๑ 
00155003703 นาย ภาณุมาศ ทองแสน 
00155003704 นางสาว พีรดา มีผล 
00155003705 นาย วรรณชนะชัย กลิ่นสุวรรณ 
00155003706 นางสาว กิ่งกาญจน๑ เอ่ียมละออ 
00155003707 นาย จีราวัฒน๑ ประจักษ๑จิตต๑ 
00155003708 นาย นพปฎล จันทรตรีรัตน๑ 
00155003709 นาย นรุตม๑ชัย ภัคคะสิริวัฒน๑ 
00155003710 นางสาว สุรีพร ปิยะชาตบดี 
00155003711 นาย ศักรินทร๑ วงษ๑แสงจันทร๑ 
00155003712 นางสาว ฉัตรดาว คงเอียด 
00155003713 นางสาว กมลทิพย๑ เหลําเลิศ 
00155003714 นาย ธนพล อาจสัญจร 
00155003715 นาย เอก ถาวระ 
00155003716 นางสาว วลีรัตน๑ ตัณฑุลเศรษฐ๑ 
00155003717 นาย พูนศักดิ์ ดวงโกศล 
00155003718 นาย ศุภชัย จันลา 
00155003719 นาย ธนา โชคพระสมบัติ 
00155003720 นาย พนัส ศรีไชยบาล 
00155003721 นาย อนุรักษ๑ พงษ๑สวัสดิ์ 
00155003722 นาย พเยาว๑ ผาใต๎ 
00155003723 นาย วิฑูรย๑ มาลี 
00155003724 นาย ลือเดช แปวกระโทก 
00155003725 นางสาว ศิรินทิพยากร แก๎วเหลา 
00155003726 นางสาว ศิรินภา โสมะพันธ๑ 
00155003727 นาย พงศธร ธรรมสถิร 
00155003728 นาย สุริยัน พัฒเจริญ 
00155003729 นางสาว เบญจรัตน๑ อํ่าป๓้น 
00155003730 นางสาว จุฑาทิพย๑ รักภักดี 
00155003731 นางสาว ธัญย๑ปภัสภ๑ จิตร๑รัมย๑ 
00155003732 นาย วทัญ๒ ู เทวาพิทักษ๑ 
00155003733 นางสาว สิริพร มูลเมือง 
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00155003734 นาย อัมฤทธิ์ จานุวี 
00155003735 นาย สามารถ สีนินทิน 
00155003736 นาย สนธญา บุญแสง 
00155003737 นาย ศราวุฒิ เทพชุม 
00155003738 นางสาว เพ็ญนภา มณีวงค๑ 
00155003739 นาย สิทธิพงษ๑ กระดม 
00155003740 วําที่ ร.ต. พิศาล จรสุข 
00155003741 นางสาว ชลธิชา โหระกุล 
00155003742 นาย สมศักดิ์ ยาฝาด 
00155003743 นาย โกวิท พรมผักแวํน 
00155003744 นาย วศิษฐ๑ ธีรวิโรจน๑ 
00155003745 นาย อัศนัย ทวีสาร 
00155003746 นาย กฤษฎา ทรงสังข๑ 
00155003747 นาย อภินันท๑ บํารุงสุข 
00155003748 นาย ฉัตรา ชินทอง 
00155003749 นาย จิรายุ สิงหาษา 
00155003750 นาย วรรณชัย สุวรรณ 
00155003751 วําที่ ร.ต. ถิร บุตรสืบสาย 
00155003752 นาย กฤษดาพันธ๑ สองคําชุม 
00155003753 นาย จักรกฤษณ๑ ศรีอุดม 
00155003754 นาย คมสันติ์ คงศิริ 
00155003755 นาย สุนทร มูํเก็ม 
00155003756 นาย เจษฎา ธรรมชัยกุล 
00155003757 นาย ป๓ญญา วนสินธุ๑ 
00155003758 จําอากาศเอก ยงยุทธ ใจเสาร๑ดี 
00155003759 นาย นัฏฐพล กองยักษี 
00155003760 นางสาว ณัฐกิตติยา ธีรปรียาพงศ๑ 
00155003761 นางสาว ปิยะดา บุญราศรี 
00155003762 นางสาว ณปภัช อังศุธรารักษ๑ 
00155003763 นาย นายสมนึก ดีผาด 
00155003764 นาย กิติคุณ โตรักษา 
00155003765 นางสาว เครือวรรณ๑ ธารไสว 
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00155003766 นาย วรากร โพธิ์ชัยศรี 
00155003767 นางสาว ศิรณา บัวเทิง 
00155003768 นาย จรัญ เรืองนะ 
00155003769 นางสาว จิตติมา สุริยวงษ๑ 
00155003770 นาง กรรณิการ๑ รวิกานนท๑ 
00155003771 นางสาว มลิลา พิมูลชาติ 
00155003772 นาย ปวี รวิกานนท๑ 
00155003773 นาย สุทธิพงษ๑ วงศ๑ษาคํา 
00155003774 นาย อภิชาต จําปาเทศ 
00155003775 นางสาว ณัชญา ตรีนุสนธิ์ 
00155003776 นาย อภิวัฒน๑ ศรีรุํงเรือง 
00155003777 นางสาว ภัชราภรณ๑ กันเสน 
00155003778 นาย ณัฐพร หมื่นจันทร๑ 
00155003779 นาย ศุภกร บํารุงพันธ๑ 
00155003780 นางสาว ชนากานต๑ วรรณวัตร 
00155003781 นางสาว ป๓ทมา อินตานันท๑ 
00155003782 นาย ณัฐชนันท๑ วงไชพาณิชย๑ 
00155003783 นางสาว อัคค๑จินดา ตรีสุวรรณ 
00155003784 นางสาว วารุณี ศรีรุํง 
00155003785 นางสาว ศุภพิมฐ๑ โชคถนอมจิตต๑ 
00155003786 ส.อ. วีรวัฒน๑ สุริยะ 
00155003787 นางสาว ปาณิสรา ทายะนา 
00155003788 นาย กฤตภาส พรหมพันใจ 
00155003789 นาย ณัฐกรณ๑ บัลนาลังค๑ 
00155003790 นาย จักรา ไชยโคตร 
00155003791 นาย รักษ๑พงศ๑ รัชตะวิเศษ 
00155003792 นาย ชัยยะพล ศักดิ์สูง 
00155003793 นางสาว ศิริพรรณ เรือนคําฟู 
00155003794 นางสาว สุปรียา วังใน 
00155003795 นาย ดนุพงษ๑ ฮะเติ้ง 
00155003796 นางสาว วันทนา ขวัญสวย 
00155003797 นางสาว ปฏิมา เกียรติศักดิ์โสภณ 
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00155003798 นาย สุกิจ แซํยําง 
00155003799 นาย สาปรี มูเหล็ม 
00155003800 นาย นราธิป เรียบร๎อย 
00155003801 นาย คชา กันมูล 
00155003802 นางสาว เทียนเงิน อุตระชัย 
00155003803 นาย สมโภช เภรี 
00155003804 นาย สรเชษฐ ขจรกฤติยากุล 
00155003805 นางสาว อัจฉรา ศิลาพงษ๑ 
00155003806 นาย ทศพล นามป๓ญญา 
00155003807 นาย ธเนศ จึงเจริญพานิชย๑ 
00155003808 นาย อธิชาติ แก๎ววงศา 
00155003809 นางสาว รัตนา เต๐จ๏ะใหมํ 
00155003810 นาย กฤตภาส ศรีสุข 
00155003811 นางสาว วนิดา วงษ๑บ๎านใหมํ 
00155003812 นางสาว อภิญญา หิรัญรักษ๑ 
00155003813 นาย นคร สุดทะ 
00155003814 วําที่ ร.ต. วีระชล บัวลอย 
00155003815 นางสาว ภณิดา ชูชํวยสุวรรณ 
00155003816 นางสาว จิราภา วาสนาพรหม 
00155003817 นางสาว โชติรส เมืองแกํน 
00155003818 นางสาว ประภาพร ชํวงชัยชนะ 
00155003819 นางสาว วีณา ตันติสุขวัลกุล 
00155003820 นางสาว ภาริดา สายสิงห๑ 
00155003821 นางสาว จันทรกานต๑ เอ้ือมงคล 
00155003822 นางสาว นริศรา รุํงประชาเดช 
00155003823 นางสาว ศรมณ โชคสุข 
00155003824 นางสาว ลลิตา แสงทอง 
00155003825 นางสาว สุวดี เผื่อนกลาง 
00155003826 นางสาว วรรณี ขวัญแก๎ว 
00155003827 นางสาว ชุติมา กรุดมินบุรี 
00155003828 นางสาว ไพรัช แก๎วย๎อย 
00155003829 นางสาว มัทนา ภูครองหิน 
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00155003830 นาย สังสรรค๑ วงค๑ตร ี
00155003831 นาย รัฐพล ทิพย๑สุวรรณ 
00155003832 นาย รังสรรค๑ สวํางพานิช 
00155003833 นางสาว จีรนันท๑ สาระวัน 
00155003834 นางสาว มนตรา ตันตระกูล 
00155003835 นางสาว ดวงใจ สายยางหลํอ 
00155003836 นางสาว กชพรรณ หนูชนะ 
00155003837 นางสาว เหรียญตรา บุตรตะราช 
00155003838 นาย ธนาวุฒ ิ จันทรัตน๑ 
00155003839 นางสาว ปิยะนุช เงินเย็น 
00155003840 นางสาว ศุภลักษณ๑ หงส๑พันธุ๑ 
00155003841 นางสาว ชลธิชา จันทร๑เพ็ง 
00155003842 นาย ปฏิพัทธ๑ ใจหาญ 
00155003843 นางสาว รัชนัชชา งานดี 
00155003844 นาง ธิดารัฐ ประทุมทอง 
00155003845 วําที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ มาค๎ุมทัพ 
00155003846 นางสาว สุกัญญา สิงห๑อยูํ 
00155003847 นาย ธีระพงศ๑ ห๎วยหงษ๑ทอง 
00155003848 นาย ชาญศิลป์ ธิติอุดมสิทธิ์ 
00155003849 นางสาว ยุพรัตน๑ มาฟู 
00155003850 นางสาว มะลิวัลย๑ ชํวยเพชร 
00155003851 นางสาว รัชนีกร ทองเหลือง 
00155003852 นาย โอฬาร นิลใบ 
00155003853 นาย ธันนพ เอ่ียวเฉย 
00155003854 นาย พายุ ปลั่งดี 
00155003855 นาย ปฐมพงษ๑ ศรชัย 
00155003856 นางสาว ธนพร หมื่นรักษ๑ 
00155003857 นางสาว รัตนาวดี ขึมจันทร๑ 
00155003858 นาย เอกภักดิ์ เข็มพิลา 
00155003859 นาย จักรพงศ๑ มนัสพิทักษ๑ชัย 
00155003860 นาย วีรภัทร กันภัย 
00155003861 นาย วสันต๑ ธรรมสอน 
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00155003862 นางสาว พัทธนันท๑ โทจําปา 
00155003863 นางสาว นภาพร กระดังงา 
00155003864 นาย อนุพันธ๑ บุญชุบ 
00155003865 นาย อาทิตย๑อุทัย หาวงษ๑ 
00155003866 นาย เสริมศักดิ์ ขันแก๎ว 
00155003867 นางสาว ปิยะธิดา กุลสุวรรณ๑ 
00155003868 นาย อาณัติ รุํงเรือง 
00155003869 นาย อภิราชน๑ การะเกษ 
00155003870 นางสาว ปทิตตา ฤทธิ์ทอง 
00155003871 นาย ศรายุทธ จักรชัย 
00155003872 นางสาว เพ็ญนภา ทองประไพ 
00155003873 วําที่ ร.ต. ธนกร อารีเอื้อ 
00155003874 นาย พัชร สนั่นพัฒนพงศ๑ 
00155003875 นางสาว ฝนทิพย๑ ทองแก๎ว 
00155003876 นางสาว เรณ ู พรมแม๎น 
00155003877 นาง นุชนาฎ บุญคง 
00155003878 นาย พิช๒ุตม๑ พลทม 
00155003879 นางสาว แพรวพรรณ พุกพันธ๑ 
00155003880 นาย สันติ พลหมอ 
00155003881 นาย ยุทธภูม ิ ทัณทะรักษ๑ 
00155003882 นางสาว สุกัญญา อินทรัพย๑ 
00155003883 นางสาว วลัยพร ชัยชาญวิทย๑ 
00155003884 นาย สุพรรณ สมวงค๑ 
00155003885 นาย ศุภรักษ๑ เลิศไตรกุล 
00155003886 นางสาว ฐิตาวัลย๑ ลาภขจรสงวน 
00155003887 นางสาว เสาวรส กิจเลิศผล 
00155003888 นาย พงษ๑เทพ วงษ๑แก๎ว 
00155003889 นาย นพดล คําเสาร๑ 
00155003890 นางสาว สิริลักษณ๑ ไชยสิทธิ์ 
00155003891 นางสาว กาญจนา ตจสารอุไร 
00155003892 นาย พงศ๑พิเดช ทองนุํน 
00155003893 นางสาว พรรณทิพา ไชยสอน 
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00155003894 นาย ภัครินทร๑ โกฎแสน 
00155003895 นาย โวหาร ทองเกลี้ยง 
00155003896 นาย จักรภัทร ดุลยพัชร๑ 
00155003897 นาย อัฎฐพล บุญสร๎าง 
00155003898 นางสาว ชิดชนก ทัศนา 
00155003899 นาย รัตน๑พงษ๑ นันทรัตน๑ 
00155003900 นางสาว นันทวรรณ คราประยูร 
00155003901 นางสาว นิตยา ดีวัน 
00155003902 นาย ทศพล เสริมศิริ 
00155003903 ส.อ. ปรีชา ชื่นบุญ 
00155003904 นาย สมชาย มีจั่น 
00155003905 นาย ปิยะพงศ๑ นามเชียงใต๎ 
00155003906 นาย วรการ สุดาแก๎ว 
00155003907 นาย ญาณสุวัฒน๑ อินทําทอง 
00155003908 นาย สมชาย ยอดจันทร๑ 
00155003909 นาย ฤทธิศักดิ์ สดคมขํา 
00155003910 นางสาว พิมพ๑นิพร ซอนสุข 
00155003911 นาย ทวีศักดิ์ ศรีวิชัย 
00155003912 นาย สรรเสริญ สุขเกษม 
00155003913 นาย ภานุพงษ๑ ฟองจันทร๑ 
00155003914 นาย ป๓ณณทัต ศุภนคร 
00155003915 นางสาว วันทนา ทวีเส๎ง 
00155003916 นางสาว มนัสวี วงศ๑ทิพย๑ 
00155003917 นางสาว จุฑารัตน๑ เอกชัญญวรรษ 
00155003918 นางสาว วนิดา ชัยมงคล 
00155003919 ส.ต.ท. ปิติพงษ๑ ทองสีอ๎น 
00155003920 นางสาว จีระนันต๑ เรืองพุฒ 
00155003921 นางสาว กนกพรรณ ทวีคูณ 
00155003922 นาย เปี่ยมลาภ พงษ๑สุวรรณ 
00155003923 นางสาว ธิดารัตน๑ วงศ๑พจนีย๑ 
00155003924 นาย นัฐพงษ๑ วันที 
00155003925 นาย ทวีศักดิ์ สุขีโมกข๑ 
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00155003926 นาย สมพงษ๑ ก่ําเสริฐ 
00155003927 นาย ธีระ สุทธิเจริญ 
00155003928 นางสาว กรุณา รัตนรุํงเรือง 
00155003929 นาย ซูฮามิน มะดือเระ 
00155003930 นางสาว ปานนิตา ธนธวัตน๑ 
00155003931 นาย สรรเสริญ เรือนงาม 
00155003932 นาย สารกิจ นิ่มงามศรี 
00155003933 นาย สันติพงษ๑ แสงไชย 
00155003934 นาย ศุภกร รามการุณ 
00155003935 นาย ธรรมนิต สังหวิทย๑ 
00155003936 นางสาว วิไลวรรณ ทัดวอน 
00155003937 นาย สรายุทธ๑ หลําสะ 
00155003938 นาย วชิรวัตติ ์ อาริยะสิริโชติ 
00155003939 วําที่ ร.ต. บุญญาพัฒน๑ ทะสา 
00155003940 นาย ศิริชัย อินทวงค๑ 
00155003941 นาย เทวฤทธิ์ รําพึงสุข 
00155003942 นาย คะนองศักดิ์ ดาใหญํ 
00155003943 นางสาว อมรรัตน๑ อาสนาทิพย๑ 
00155003944 นางสาว วรัญญา อาจวิชัย 
00155003945 วําที่ ร.ต. ศักดา มาลาศรี 
00155003946 นาย ศังกร มณีรมย๑ 
00155003947 นางสาว บุษรา นุชธิสาร 
00155003948 นาย รงค๑รวี ประเสริฐศิลป์พลมา 
00155003949 นาย ยุทธพงษ๑ ทางไธสง 
00155003950 นาย ปฏิพัทธ๑ โฉมวิไล 
00155003951 นางสาว จุฬารัตน๑ เชื้อเมืองพาน 
00155003952 นางสาว ธิดารัตน๑ เกื้อหนุน 
00155003953 นาย สุริยัน กาญจนวัฒน๑ 
00155003954 นาย พีระ โกสีย๑ 
00155003955 นางสาว ปราณี อนุกูลสัมพันธ๑ 
00155003956 นาย จัตุรงค๑ ยุทธพงษ๑ธาดา 
00155003957 นางสาว หทัยกาญจน๑ คํามงคล 
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00155003958 นาย ชนาธิวัฒน๑ สืบศักดิ์ 
00155003959 นางสาว ทัดดาว ทองอ่ิม 
00155003960 นาย นพดล ชิวปรีชา 
00155003961 นางสาว ธนสวรรค๑ กล่ําอุไร 
00155003962 นาย ธนู พุกชาญค๎า 
00155003963 นางสาว ธิดารัตน๑ อุดมวัฒนะ 
00155003964 นาย ปภาวิน จันทรวงศ๑ 
00155003965 นางสาว ชมพูรัศ ดังนิโรจน๑ 
00155003966 นางสาว สุกีตา บินรัตแกว๎ 
00155003967 นางสาว วรรณณิกาณ๑ คร๎ามไพบูลย๑ 
00155003968 นาย พงษ๑ศักดิ์ อภิรมย๑ 
00155003969 นาย สรวิชญ๑ กลิ่นผกา 
00155003970 นางสาว อมรรัตน๑ ศิริพรสวรรค๑ 
00155003971 นางสาว สลิล นิลพงษ๑ 
00155003972 นาย ปพน เรืองทอง 
00155003973 นาย หัสชัย หนูอุไร 
00155003974 นางสาว กัญญาภรณ๑ เพ่ิมพูล 
00155003975 นางสาว วารุณี สุพรรณ 
00155003976 นางสาว รัชดาพร คะเชนทร 
00155003977 นาย จักรพันธุ๑ วิริยะประสิทธิ์ 
00155003978 นาย ธรรมรัตน๑ พวกดี 
00155003979 นาย ปริญญา ทองอํอน 
00155003980 นาย อํานวย คงระเบียบ 
00155003981 นาย สุธีพงศ๑ สืบสาครชูพงษ๑ 
00155003982 นางสาว พัชรียา จันกันทะ 
00155003983 นาย วชรพงษ๑ สาริวงค๑ 
00155003984 นาย ประสาทพร ขุมทิพย๑ 
00155003985 นาย ธนันดร เจริญเรือง 
00155003986 นางสาว จุฑารัตน๑ แดริรัมย๑ 
00155003987 นางสาว สทัญณา ปาลกะวงศ๑ ณ อยุธยา 
00155003988 นาย วิศิษฏ๑ พรมนนท๑ 
00155003989 นางสาว ขจิตพรรณ กอแสงบัณฑิต 
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00155003990 นางสาว สุภาพร มาลัยสอน 
00155003991 นางสาว กานต๑พิชชา สุวบุตร 
00155003992 นาย ป๓นนวิชญ๑ งามผํองใส 
00155003993 นาย ฤกษ๑ชัย ธรรมสมบัติ 
00155003994 นาย สุริยา ลิบลับ 
00155003995 นางสาว ชัชวัลย๑ ชิดนอก 
00155003996 นางสาว ทิศา เฉลิมชํวง 
00155003997 นาย เล็งเลิศ เลาหสุขไพศาล 
00155003998 นาย อนุวัตร๑ ขําเจริญ 
00155003999 นางสาว ปิยะมาศ กองอุดม 
00155004000 นางสาว ดารูนะ ดอเลาะ 
00155004001 นาย อิสระ พลสรรค๑ 
00155004002 นาย สาคร อุดมศรี 
00155004003 นางสาว อมรรัตน๑ จันทร๑พริ้ม 
00155004004 นางสาว กิตติยา ขันทอง 
00155004005 นางสาว อรทัย แก๎วโสภา 
00155004006 นาย ศุภกิต เสนนอก 
00155004007 นางสาว โชติกา แหรํมบรรเทิง 
00155004008 นางสาว อัมรา เหมืองจา 
00155004009 นาย จีรศักดิ์ สิงห๑วงค๑ 
00155004010 นาย ณัฐพัฒน๑ อยูํพรมราช 
00155004011 นาย ศิวกานต๑ ศรีวารี 
00155004012 นางสาว รุํงอรุณ เอ่ียมสุภาพงษ๑ 
00155004013 นาย สมชาย เเก๎วงาม 
00155004014 นางสาว กนกวรรณ นาคประสิทธิ์ 
00155004015 นาย ลิขิต บุญเปี่ยม 
00155004016 นาย อํานาจ นาคสิงห๑ 
00155004017 นาย ปฏิพัทธิ์ พรหมศรี 
00155004018 นางสาว อมราภรณ๑ นวลจันทร๑ 
00155004019 นาย ณัฐพล วีระพงษ๑สุชาติ 
00155004020 นางสาว กาญจนา เสนา 
00155004021 นางสาว ลัดดาวัลย๑ ไกรพานนท๑ 
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00155004022 นางสาว เกศวดี ภูํศร ี
00155004023 นางสาว สมฤดี ธราธารกุลวัฒนา 
00155004024 นางสาว ผกามาศ เครือสุวรรณ 
00155004025 นางสาว วิไลวรรณ เรืองโสม 
00155004026 นางสาว อารีรัตน๑ มูลรักษา 
00155004027 นาย ธีระวัตร สมโสภาพ 
00155004028 นางสาว ปิยะทัศน๑ พินะสา 
00155004029 นางสาว จอมขวัญ เจริญรูป 
00155004030 นาย สัมฤทธิ์ มั่งมี 
00155004031 นางสาว ธรรณญธร ดลป๓ดชา 
00155004032 นาย กําธร สงวนสุข 
00155004033 นางสาว รุํงนภา รุมรณกาศ 
00155004034 นางสาว ชญาณิศ พิบูลย๑สวัสดิ์ 
00155004035 นาย เริงรณชิต วรังครัศมิ 
00155004036 นางสาว กฤตยา ทรงประโคน 
00155004037 นางสาว วิภาว ี ลีละพงศ๑ประสุต 
00155004038 นาย ประณม สงสวําง 
00155004039 นาย ศดานนท๑ สุริวงค๑ 
00155004040 นาย เอกนรินทร๑ มีมาก 
00155004041 นางสาว ภิตินันท๑ ดอกไม๎ 
00155004042 นางสาว ซํอฟาวาตีย๑ สามะ 
00155004043 นางสาว ชลดา มั่งมา 
00155004044 นางสาว พรพรรณ ป๓ญญ๑เดชะวุฒิ 
00155004045 นาย ชินวัฒน๑ ฮํุนศิริ 
00155004046 นางสาว พรรนิดา จักรทิพย๑ 
00155004047 นางสาว พฤติรัตน๑ ธารณธรรม 
00155004048 นางสาว วรวรรณ เสียงลือชา 
00155004049 นางสาว วิไลลักษณ๑ สะอาด 
00155004050 นางสาว สิรภัทร วงศ๑มณฑา 
00155004051 นางสาว ชนัฐกานต๑ ทิพย๑โรจน๑ 
00155004052 นางสาว ศันสนีย๑ จํานงค๑ 
00155004053 นาย วิทวัส ยอดยิ่งยง 
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00155004054 นาย ประวัติ สุขสวัสดิ์ 
00155004055 นาย ศราวุฒิ คําเทพ 
00155004056 นาย ไพศาล โยธาจันทร๑ 
00155004057 นาย วิทยา โพธิ์ทอง 
00155004058 นางสาว อรอนงค๑ โคตร๑สันเทียะ 
00155004059 นาย ธนวันต๑ โพธิ์ทอง 
00155004060 นาย จักรพันธ๑ บุญรอต 
00155004061 นางสาว นงนุช ภาดี 
00155004062 นางสาว เมษา โพธิพฤกษ๑ 
00155004063 นาย บริภัณฑ๑ ปิมสาร 
00155004064 นางสาว สาลิสา อาวรณ๑ 
00155004065 นางสาว รัตนภรณ๑ นิลวิสุทธ ิ
00155004066 นาย ภูวไนย พาสกุล 
00155004067 นางสาว อธิชา เจียะเหี้ยง 
00155004068 นาย ศรุต คณาวงษ๑ 
00155004069 นางสาว ภูษณิศา หีบเงิน 
00155004070 นางสาว จิรัฏฐ๑ฎา คํารังษี 
00155004071 นางสาว จินตนา นนทะสัน 
00155004072 นางสาว ณัฐมน แก๎วแสวง 
00155004073 นาย ปรีชา หงษ๑ศักดิ์ศิลป์ 
00155004074 นาย ณัฐวัฒน๑ หนูทอง 
00155004075 นางสาว อสพาภรณ๑ สีสด 
00155004076 นางสาว ภัทรภร แชํมปรีชา 
00155004077 นาย ณยศ กุลพานิช 
00155004078 นาย กิตติคุณ ถิ่นพยัคฆ๑ 
00155004079 นาย สุขนิรันดร๑ ทองรอง 
00155004080 นางสาว สุวรรณี สุวรรณไพบูลย๑ 
00155004081 นางสาว คงศีล จันทสุข 
00155004082 นางสาว กณิศญาภา พรผุดผํอง 
00155004083 นางสาว นัฏกานต๑ แสงพิทักษ๑ 
00155004084 นางสาว นิชดา ชญนฤนาท 
00155004085 นาย ศรัญ๒ู จิระประเสริฐศกดิ์ 
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00155004086 นาย จิตรติ สาระวัน 
00155004087 นาย นุกูลกิจ บุญสนิท 
00155004088 นาย สิทธิโชค นาคประทุม 
00155004089 นาย อัฑฒวินท๑ ศรัณย๑ภัทรางกูล 
00155004090 นาย ธงรบ ชํางสาน 
00155004091 นางสาว เจนจิรา แก๎วปานกัน 
00155004092 นางสาว วิชญาดา เกิดขุมทอง 
00155004093 นาย ธนกิจ เวินชุม 
00155004094 วําที่ ร.ต.หญิง ประรัตดา จันทะคุณ 
00155004095 นาย วราวุธ ชมภูศรี 
00155004096 นาย อรรถพล เทิดขวัญชัย 
00155004097 นาย ธนากร ชัยวิช ู
00155004098 นาย ชาลี วรเดช 
00155004099 นาย สมรรถนัย สิงคะกุล 
00155004100 นาย บัณฑิต หอมเกษ 
00155004101 นาย เกียรติสกนธ๑ กลิ่นสุวรรณ 
00155004102 นาย วีรชน เรืองจติร๑ 
00155004103 นางสาว ธนรรวรรณ คําแหง 
00155004104 นางสาว ณัฐภัทร รักจ๎อย 
00155004105 ส.ต.ท.หญิง นิภาพร วัฒนาธร 
00155004106 นางสาว พรทิพย๑ ตุมา 
00155004107 นาง นิภารัตน๑ พลศิริ 
00155004108 นาย สุทัศน๑ ระวีเพิศ 
00155004109 นางสาว รภัสสา ยุชยทัต 
00155004110 นางสาว เขมิกา เฮ็งสมบูรณ๑ 
00155004111 นาย เอกพงศ๑ ชัชวาลย๑ปรีชา 
00155004112 นางสาว เพ็ญนภา คําสอง 
00155004113 นาย ปราโมทย๑ สุขนาม 
00155004114 นาย ธนัช ชนะผล 
00155004115 นาย อรรถพล เจียรนัยหยก 
00155004116 นาย บวร ประทีปพรศักดิ์ 
00155004117 นาย พงศธร ศรลัมพ๑ 
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00155004118 นาง ธัญชนก ขุนน๎อย 
00155004119 นาย กวีรัตน๑ ลางหล๎า 
00155004120 นางสาว ปริญดา ทองจันทร๑ 
00155004121 นาย แผน โอดคง 
00155004122 นางสาว เสริฐ อินทร๑แก๎ว 
00155004123 นางสาว ชลกนก ป๓ญญาวัน 
00155004124 นาย อาทิตย๑ แก๎วศรีทัศน๑ 
00155004125 จําอากาศเอก พงษ๑ศักดิ์ บํารุงกิจ 
00155004126 นางสาว จีรนันท๑ สนูบุตร 
00155004127 นาย สมภพ มณีเนียม 
00155004128 วําที่ ร.ต. สยาม บัวระภา 
00155004129 นาย พรวิศิษฏ๑ จินตนาวงษ๑ 
00155004130 นาย เอกทัต ทองเมํง 
00155004131 นางสาว นงนุช กลิ่นหอม 
00155004132 นางสาว รัตน๑สิชล มํวงน๎อย 
00155004133 นางสาว ภทรณัฐ พรหมมาศ 
00155004134 นาย ฐาปกรณ๑ อาวุธ 
00155004135 นาย สมมาศ สงณรงค๑ 
00155004136 นางสาว อมรรัตน๑ ทับมี 
00155004137 นาย อดิศักดิ์ ถูกคะเนย๑ 
00155004138 นาย ชัยวิวัฒน๑ ซุ๎ยไกร 
00155004139 นาย พงศธร ปราบพาล 
00155004140 นาย ทวิทย๑ นองประโคน 
00155004141 นางสาว ศิตา หอมทอง 
00155004142 นาย จีรวัฒน๑ แพงแสน 
00155004143 นาย เรวัต หุนารัตน๑ 
00155004144 นางสาว ภัทรภร ผลฉัตร 
00155004145 นาย ยศวร จันทร๑แก๎ว 
00155004146 นาย เนติศิริ รอดคําวงศ๑ 
00155004147 นางสาว สุภาวิมล ภูสงํา 
00155004148 นางสาว นัยนา ชุมคง 
00155004149 นางสาว ชลธิชา ชัยสมบัติ 
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00155004150 นาย นายยุทธพล ผลโยน 
00155004151 นางสาว ป๓ณฑารีย๑ คงสัตย๑ 
00155004152 นางสาว เกสริน บุญประดิษฐ 
00155004153 นางสาว อภิญญา เพชรรัตน๑ 
00155004154 นาย ฐณโชค บุญสุข 
00155004155 นาย ธัญพิสิษฐ๑ รองทอง 
00155004156 นาย ภาณุวัฒน๑ สีสัตย๑ซื่อ 
00155004157 นางสาว สุภร ี พริบไหว 
00155004158 นางสาว ยมล พงษ๑พันธ๑ 
00155004159 นาย ภาราดร ปาตีคํา 
00155004160 นาย ธนดล ทุงฤทธิ์ 
00155004161 นางสาว สุธาสิน ี ชํางชุม 
00155004162 นางสาว อังศวีร๑ ตันรัตนพิทักษ๑ 
00155004163 นางสาว เกตุแก๎วพิศุทธิ์ การงาน 
00155004164 นาย ขจรศักดิ์ สมละออ 
00155004165 นาย อัคพงษ๑ สิทธิวงศ๑ 
00155004166 นางสาว รัตนา อ๎วนนิมิตร 
00155004167 สิบโท พงษ๑ณเดช ผาติวิทย๑ 
00155004168 นางสาว กฤษณา ตุลสุข 
00155004169 นาย นภปฎล อํุนหมั่นกิจ 
00155004170 นาง นพภรณ๑ สมชํวง 
00155004171 นางสาว กมลทิพย๑ บุญญะสุวรรณ 
00155004172 นาย มารุตพงษ๑ เลื่อนน้ํา 
00155004173 นางสาว วรทิพย๑ นามคร 
00155004174 นางสาว วันวิศาข๑ อชิรเสนา 
00155004175 นาย วรรณชัย ขาวนุ๎ย 
00155004176 นาย ศุภกร ไชยสมนึก 
00155004177 นางสาว นันท๑นภัสร๑ แต๎มประสิทธิ์ 
00155004178 นาย ศิขรินทร๑ กระทุํม 
00155004179 นาย ปรีชา สีแดง 
00155004180 นางสาว นลินี ผูกเกษร 
00155004181 นาย สัมผัส ศิวิไล 
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00155004182 นาย นฤพล มํวงศรี 
00155004183 นางสาว อัญชลีพร ดีจริง 
00155004184 นางสาว ศศิวิมล สุนันต๏ะ 
00155004185 นาย พิเชษฐ๑ แสงดาว 
00155004186 นาย ภคิน นุ๎ยบรรพต 
00155004187 นาย ธนดล เกษา 
00155004188 นาย ณัฐกวินป์ คูหา 
00155004189 นางสาว ภัทรวดี สันตะ 
00155004190 นาย กัฐติพัฒน วานานวงค๑ 
00155004191 นางสาว จุฑามาศ นันทิยา 
00155004192 นาย เกริกเกียรติ บัวแบน 
00155004193 นางสาว กฤตพร กระแสทิพย๑ 
00155004194 นางสาว ชนกเนตร มณีรัตน๑ 
00155004195 นางสาว สุภาพร เฉยรุ๎ง 
00155004196 นาย ปราโมช สร๎อยปา 
00155004197 นาย ปิยะพล เจียมรัมย๑ 
00155004198 นาย สมหมาย หมื่นหํอ 
00155004199 นางสาว กาญจนา พรกาญจนวงศ๑ 
00155004200 นาย วาท ี สกุลซ๎ง 
00155004201 นางสาว พรทิวา วงรอบ 
00155004202 นางสาว นุชรี ทัพศิริ 
00155004203 นางสาว สุนิษา รัสม ี
00155004204 นาย ณัฏฐ๑กร ดอนเกษม 
00155004205 นาย อุศเรน ภูตะลุน 
00155004206 นาย ทวีศักดิ์ พลายรักษา 
00155004207 นาย วีรเดช เป้าทอง 
00155004208 นาย ธํารงค๑ศักดิ์ ชาญอาวุธ 
00155004209 นาย เอกพงษ๑ พุทธัง 
00155004210 นางสาว น้ําฝน การคาน 
00155004211 นาย โกสินทร๑ ประกอบพร 
00155004212 นางสาว กมลวรรณ ชํองงาม 
00155004213 นางสาว นภัทรชนม๑ วิวัฒน๑โชติธน 
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00155004214 นางสาว รัตจิรส ศุกร๑เพ็ง 
00155004215 นาย อารชวิน ภูํหริย๑วงศ๑สุข 
00155004216 นาย เมภากร ป๓ญญา 
00155004217 นาย ธนาทร ระวีวัฒน๑ 
00155004218 นางสาว จริญญา ศรีภูธร 
00155004219 นาย นิวัติ เพชรฤทธิ์ 
00155004220 นางสาว พัชรียา อยูํยงค๑ 
00155004221 นาย อนุสรณ๑ ชูแสง 
00155004222 นางสาว ภณิษา เพ็งอ่ิม 
00155004223 นาย ไพรัช สีสมด ี
00155004224 นาย พัทธพล สุขเอ่ียม 
00155004225 นาย ธิชาวุฒ ิ บุญทน 
00155004226 นาย อัฐสิชัททัศน๑ พันธ๑นุํม 
00155004227 นางสาว สุภาวด ี มีเย็น 
00155004228 นางสาว ปารวี โชติคุตร๑ 
00155004229 นาย จักรี มณีดํานจาก 
00155004230 นาย สุริยงค๑ ชาลีเครือ 
00155004231 นางสาว จิราภรณ๑ ประดิษฐคําย 
00155004232 นางสาว ลลิตา ทรงเจริญ 
00155004233 นาย ธีรทิช เทพยา 
00155004234 นาย สัญญา สุภาสาด 
00155004235 นางสาว มนพร เฉลิมทรัพย๑ 
00155004236 นางสาว ป๓ญจมาพร จตุรนต๑รัศมี 
00155004237 นาย ศุภกร คําศรี 
00155004238 นาย สิทธิชัย สมัครไทย 
00155004239 นาย พล อมรวรรณานนท๑ 
00155004240 นาย กฤษณ๑ พัฒนประสิทธิ์ 
00155004241 นาย วุฒิพงศ๑ อินทร๑เอี่ยม 
00155004242 นาย ธนเดช ยุํงยั้ง 
00155004243 นาย สุรชัย สระคํา 
00155004244 นาย ราเมศวร๑ อัปกาญจน๑ 
00155004245 นาย สรวิชญ๑ รอดขวัญ 
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00155004246 นางสาว ชุดา ภูมิวาณิช 
00155004247 นาย เชิดชัย วิเลิศรัมย๑ 
00155004248 นาย ณัฐพล ศิริภาพ 
00155004249 นาย เกียรติศักดิ์ สุขยืน 
00155004250 นางสาว กาญจนา จันท๎าว 
00155004251 นาย จักร๑นรินทร๑ ภูมิแก๎ว 
00155004252 สิบตรี อันติมะ โยธาพล 
00155004253 นาย ปริญญา ชูมณี 
00155004254 นาย จักรพงษ๑ สวัสดิ์รัมย๑ 
00155004255 นางสาว นิชนันท๑ รอดเนียม 
00155004256 นาย จิราวุฒิ วิเชียรฉาย 
00155004257 ส.อ. จักรกฤษณ๑ ยอสินธุ๑ 
00155004258 นางสาว ณัฐชยา หวนจิตร 
00155004259 นางสาว รุํงอรุณ น๎อยวงศ๑ 
00155004260 นางสาว กรองแก๎ว แก๎วคํา 
00155004261 นาย อภิศักดิ์ นครินทร๑ 
00155004262 นาย วีรวัฒน๑ พิลากุล 
00155004263 นางสาว สุวัจนา ตรีรส 
00155004264 นางสาว นิภาภรณ๑ วํองไว 
00155004265 นางสาว ฉัตราพร ยุกตะเสวี 
00155004266 นางสาว จิตตาภา ขุนทอง 
00155004267 นาย ปริญญา ชัยธาน ี
00155004268 นางสาว จริญญา สุวรรณโชต ิ
00155004269 นาย ชลชัย จตุรทิศ 
00155004270 นางสาว ลักขณา แก๎วแดง 
00155004271 นาย ไพรัช พยุงกลาง 
00155004272 นาย ธราธิป ทิพย๑กรรณ 
00155004273 นางสาว มารยาท ภูํภัทรพงศ๑ 
00155004274 นาย วสันต๑ จิตต๑โภคกุล 
00155004275 นางสาว นิตยา ภูแขํงหมอก 
00155004276 นาย พินโย พริ้งเพราะ 
00155004277 นางสาว คุณวรรณ นิลสุวรรณ 
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00155004278 นาย ณัฏฐพงศ๑ อินทรประพันธ๑ 
00155004279 นางสาว พรรณี ทรงศิริ 
00155004280 นาย ชาญวุฒิ บุญรอด 
00155004281 นางสาว วันเพ็ญ ตั้งตรงสันติ 
00155004282 นางสาว สวพร วันปู 
00155004283 นาย นพฤทธิ์ บุญชุํม 
00155004284 นาย กีรติ สิริธนอนันต๑ 
00155004285 นาย นนทยา พิมโคตร 
00155004286 นาย ปานรินทร๑ ชูสนิท 
00155004287 นางสาว วารี ศิลป๓กษา 
00155004288 นาย อดุลย๑ คําพมัย 
00155004289 นางสาว ภาวิณี สายเบาะ 
00155004290 นาย จุติพร ไชยทวีวงศ๑ 
00155004291 นาย ณัฐเดช ณัฐเดชฤทธิ์ชัย 
00155004292 นาย ธิติวัฒน๑ ประพันธ๑พจน๑ 
00155004293 นาย วิทวัส พานิชบัณฑิตกุล 
00155004294 นาย ธีรจิตร๑ สุมา 
00155004295 นาย นันทภพ ดวงประทุม 
00155004296 นาย ราชัน แก๎วจรูญ 
00155004297 นาย วรุต จิตต๑บุญ 
00155004298 นางสาว ทัตธนภรณ๑ คําศรี 
00155004299 วําที่พันตรี นรินทร๑ อินตาใจ 
00155004300 นาย อโนทัย งามโสม 
00155004301 นางสาว นาฏยา คีรีพิทักษ๑ 
00155004302 นาย เชาวนันต๑ จันทร๑สมบูรณ๑ 
00155004303 นาง จุฑารัตน๑ ใยทอง 
00155004304 นางสาว บุศราภรณ๑ ผํองพัก 
00155004305 นาย การ สัมฤทธิ์กุลชัย 
00155004306 นางสาว ไพรินทร๑ เชื้อสมุทร 
00155004307 นางสาว นันทพร อนุราษฎร๑ 
00155004308 นาง วิมัญชรี เยื่อปุย 
00155004309 นางสาว ณัฐนพิน โปป๓ญจมะกุล 
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00155004310 นางสาว จตุพร ศรีสุข 
00155004311 นาย อิสระ ตู๎ทอง 
00155004312 นางสาว พรทิพา สิงห๑ปี 
00155004313 นาย ภัทรพล นามทอง 
00155004314 นาย ณัฐวุฒิ คล๎ายสงคราม 
00155004315 นาย วัฑฒพงศ๑ ศรีสุขใส 
00155004316 นาย ภานุ ศรีสุนทรพินิต 
00155004317 นาง ธัญวรัตม๑ หนูฉ๎ง 
00155004318 นางสาว สุพัตรา บุญประเสริฐ 
00155004319 นาย ธีระศักดิ์ สีละอามาตย๑ 
00155004320 นางสาว วจีรส ธัญหมอ 
00155004321 นาย สุรินทร๑ ราชยศ 
00155004322 นางสาว ขวัญตา เสกทวีลาภ 
00155004323 นางสาว ภูริกานต๑ สองสี 
00155004324 นาย ประพนธ๑ สุดวิไล 
00155004325 นางสาว กฤษฎี จงใจ 
00155004326 นางสาว ศศิธร จงใจ 
00155004327 นาง ป๓ทมา โกรพิมาย 
00155004328 นางสาว นาถยา รูปสูง 
00155004329 นางสาว ปาจรีย๑ ทองน้ําวน 
00155004330 นางสาว ปริชาติ วงคําซาว 
00155004331 นางสาว ชมพูนุท เกตุพร 
00155004332 นาย เกรียงไกร รักษาแดน 
00155004333 นางสาว วัชรินทร๑ยา จันทอง 
00155004334 นาย เฉลิมพล เขตขันธ๑ 
00155004335 นางสาว คอดีย๏ะ ทิ้งน้ํารอบ 
00155004336 นาย จิราธิวัฒน๑ พิมพ๑สุจีรวีโรจน๑ 
00155004337 นางสาว รัชชานันท๑ เข็มทิศ 
00155004338 นางสาว สัสสฬัส สกุลทองทิพย๑ 
00155004339 นาย ธนพล นรเศรษฐพันธุ๑ 
00155004340 นางสาว นันท๑นภัสถ๑ ยาเพ็ชรน๎อย 
00155004341 นาย สันทัด เกตุพุก 
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00155004342 นางสาว ปาริฉัตร ยี่สิ้น 
00155004343 นางสาว ศิริพร เสาศิริ 
00155004344 นางสาว รสสุคนธ๑ เทยีบเทียม 
00155004345 นางสาว จุฬาลักษณ๑ สําอางค๑ 
00155004346 นางสาว สุพีร๑ญา วิลาศ 
00155004347 นางสาว นภวรรณ สายเขียว 
00155004348 นาย วุฒิพงษ๑ ขําเจริญ 
00155004349 นาย สุระชัย ทองแม๎น 
00155004350 นางสาว วราภรณ๑ หมื่นสังข๑ 
00155004351 นาย สุขุมจักรณ๑ ยะสวัสดิ์ 
00155004352 นางสาว ศิริพร แก๎วพิศ 
00155004353 นางสาว ทิพากร วิชิตาเลิศพงศ๑ 
00155004354 นางสาว ณัฐชุดา สิงหกัมพล 
00155004355 นางสาว น๎องนุช อํ่าอ่ิม 
00155004356 นาย ฉัตรชัย ยอดเวียงไชย 
00155004357 นาย ณัฐพงษ๑ สํงแสง 
00155004358 นางสาว กฤติณดา อํุนใจ 
00155004359 นางสาว กานต๑รวี มีนุํน 
00155004360 นางสาว สุกัญญา พวกสนิท 
00155004361 นางสาว สิริประภา คําภูษา 
00155004362 นาย ธีระภัทร จิรวุฒิวงศ๑ชัย 
00155004363 นางสาว กมลรัตน๑ จันทคาต 
00155004364 นางสาว รุํงนภา บุญทองขาว 
00155004365 นางสาว ชุลีพร หงษ๑วัฒนาวงค๑ 
00155004366 นางสาว ดวงจันทร๑ บุตราศรี 
00155004367 นาย กัมปนาท ศรีพูล 
00155004368 นางสาว ชินานาฎ รักษ๑วงศ๑ 
00155004369 นาย พุทธินันท๑ พุทธิวิชยานันท๑ 
00155004370 นางสาว สุธาสิน ี จั่นอาจ 
00155004371 นาย ชาคริต อยูํจุ๎ย 
00155004372 นาย นครินทร๑ ศิริเลิศ 
00155004373 นาย สุขุม บุญเรือง 
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ชื่อ สกุล 

00155004374 นางสาว วรินทร โรจน๑ศิริกูลกิจ 
00155004375 นาย บุญล้ํา ไกยสิทธิ์ 
00155004376 นาย นราศักดิ์ คํายันต๑ 
00155004377 นาย วีรเดช ถาวรประสิทธิ์ 
00155004378 จําสิบตรี ฉัตรชัย ชํานาญไพร 
00155004379 ส.ท. ภูวดล กําแมด 
00155004380 นางสาว พจนา คุณธารณ 
00155004381 นาย ภานุพงษ๑ ลามคํา 
00155004382 นางสาว จารุพัฒน๑ ทรายงาม 
00155004383 นาย สามารถ มีกําเนิด 
00155004384 นาย ณัฐพล คนสะอาด 
00155004385 นางสาว นุชรินทร๑ ศรีสังข๑ 
00155004386 นาย อภิสิทธิ์ ดิษบรรจง 
00155004387 นาง ทัศนีย๑ เกษภาษา 
00155004388 นาย โอฬาร เรืองหิรัญวนิช 
00155004389 นางสาว ชนากานต๑ อยูํสําราญ 
00155004390 นาย สุทิน คุ๎มนุํน 
00155004391 นางสาว สุพรทิพย๑ คชาสุวรรณ 
00155004392 นาย ทินกร เทียมทองใบ 
00155004393 นาย ปิติพงศ๑ ทิพยเกษร 
00155004394 นาย กรกฎ หนูเกื้อ 
00155004395 นางสาว อรสา เกตศักดิ์ 
00155004396 นางสาว อภิญาณี คุณสมบัติ 
00155004397 นางสาว มาลัย ไกรทอง 
00155004398 นาย สิทธินันท๑ มลิทอง 
00155004399 นาย สุนทร มณีรัตนาศักด์ิ 
00155004400 นางสาว ศิรินทิพย๑ บุญชัย 
00155004401 นาย นันทชัย ลอยลิบ 
00155004402 นาย สุกิจ จุ๎ยมอญ 
00155004403 นางสาว กรป๓ต กวินพัฒนเดโช 
00155004404 นางสาว วราภรณ๑ หมื่นศรี 
00155004405 นาย ภูมิภพ อนันตรักษ๑ 
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ชื่อ สกุล 

00155004406 นาย ทวี ทองทา 
00155004407 นางสาว วีณา หลงทอน 
00155004408 นางสาว ฐานีวรรณ งามบรรหาร 
00155004409 นาย ฐิติพงศ๑ เพ็งชัย 
00155004410 นางสาว รสรินทร๑ จิตรานนท๑ 
00155004411 นางสาว พรรณระพี พรรณวงศ๑ 
00155004412 นางสาว นริสรา อ๎วนดวงดี 
00155004413 นาย จรัล ทับสุวรรณ๑ 
00155004414 นางสาว ผาณิต วงศ๑ชารี 
00155004415 นาย พิพัฒน๑ วงค๑ขันธ๑ 
00155004416 นางสาว แพรวพรรณ คําโพธิ์ 
00155004417 นาย ศรัณย๑ภัทร จักรแก๎ว 
00155004418 นางสาว หรรษา เกียรติสุรวงศ๑ 
00155004419 นาย ณัฐพนธ๑ อินทร๑แชํมชื่น 
00155004420 วําที่ ร.ต. นิรันดร๑ อํอนเพชร 
00155004421 นาย ภูม ิ นาคเสนีย๑ 
00155004422 นางสาว วัลยรีย๑ พรทิตยกุล 
00155004423 นาย กฤษฎา การพงษ๑ 
00155004424 นาย ดนุพล เลิศพงศ๑ภากรณ๑ 
00155004425 นางสาว สุรีย๑พร มํวงนิกร 
00155004426 นางสาว โสภิตา สุขแก๎ว 
00155004427 นาย ชัยวัฒน๑ พงษ๑โสภา 
00155004428 นาย พงษ๑พัฒร๑ เพ็ชรคล๎าย 
00155004429 นาย ปฏิวัติ ประธรรมโย 
00155004430 นาย ชยันต๑ พันธุ๑ชาลี 
00155004431 นางสาว กมลชนก บุญวัฒนานุสรณ๑ 
00155004432 นาย ธนพนธ๑ ภิรมย๑ไกรภักดิ์ 
00155004433 นางสาว วงษ๑เดือน พงษ๑จันทร๑ 
00155004434 นาย เชาววัชร๑ ตรีสังข๑ 
00155004435 นางสาว รัตภรณ๑ กลางประพันธ๑ 
00155004436 นางสาว ไทยรัตน๑ คนหาญ 
00155004437 นาย อัฐพล ถวิลการ 
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ชื่อ สกุล 

00155004438 นางสาว กชพร บุญรักษา 
00155004439 นาย สาธิต ชาวไชย 
00155004440 นาย ภัทรเมธว๑ อนุเวช 
00155004441 นางสาว มณี นาถะพินธุ 
00155004442 นางสาว อัจฉรียา ดวงวิบูลย๑ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง  นักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร)์ 

 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ นามสกุล 

00255000001 นาย เชิดชาย แก๎วนรินทร๑ 
00255000002 นาย อาทิตย๑ เจริญชัย 
00255000003 นางสาว สุธีรา ปานนาค 
00255000004 นางสาว ศรัญญา แสงแก๎ว 
00255000005 นาย บดินทร๑ เขื่อนป๓ญญา 
00255000006 นาย วีรยุทธ คิดหงัน 
00255000007 นาย มารุต เชาว๑โคกสูง 
00255000008 นาย สุรพงศ๑ อมรพรวิทยา 
00255000009 นาย วส ุ บํารุงชัยชนะ 
00255000010 นาย กิตติชัช จันทร 
00255000011 นางสาว ภาวิดา ปานดํา 
00255000012 นาย นฤภัทร อํอนจันทร๑ 
00255000013 นาย ชัชพล พิพิธภราดร 
00255000014 นาย พงศกร บริบูรณ๑ 
00255000015 นาย จิโรจน๑ ศรีตรัย 
00255000016 นาย บัณฑิต วิริยะเจริญกิจ 
00255000017 นาง ชลทิชา ผู๎มีสุข 
00255000018 นางสาว ปนัดดา ใจบุญลือ 
00255000019 นาย ธนภัทร๑ ไชยพิตร 
00255000020 นางสาว ธันย๑ชนก ทวีศักดิ์ 
00255000021 นาย ป๓ญญา สระโอษฐ 
00255000022 นางสาว ภาพิมล ชัยขันธ๑ 
00255000023 นางสาว ปริชญา รัตนพูล 
00255000024 นาย ภูมินันท๑ บัวงาม 
00255000025 นาย นิพนธ๑ เพียรทอง 
00255000026 นาย นพรุจ หินอํอน 
00255000027 นาย ปิยพันธุ๑ เกตุสุวรรณ๑ 
00255000028 นางสาว กนกวรรณ แก๎วทอง 
00255000029 นางสาว รัตนา ป๓้นงาม 
00255000030 นาย ธรณธรรม เมธารักษ๑ชีพ 
00255000031 จําเอก ธรรมรัตน๑ พงษ๑พรหม 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000032 นาย อภิวัฒน๑ อินขัด 
00255000033 นาย ภัคเกษม ชินเดช 
00255000034 นางสาว สุกัญญา กวยทอง 
00255000035 นางสาว ขวัญนภา ประกอบบุญ 
00255000036 นาย สันติรุจน๑ ยิ้มปาน 
00255000037 นาย นิกร อินเต็ง 
00255000038 นาย สุรินทร๑ แก๎วจินดา 
00255000039 นาย สพล จิระประภูศักดิ์ 
00255000040 นาย วีร๑ ศรีทิพโพธิ์ 
00255000041 นาย ศราวุฒิ ผาละศรี 
00255000042 นาย สันติภาพ แก๎วกับเพชร 
00255000043 นางสาว ชลธิชา พนมเวท 
00255000044 นาย เอกรินทร๑ เตชถนอมพงศ๑ 
00255000045 นางสาว ศิราพร รัตนเดช 
00255000046 นางสาว ศรีจิตรา พันธ๑ชาติ 
00255000047 นาย วุฒิพงษ๑ ปิ่นนาค 
00255000048 นาย ป๓ญจรัศม์ิ ตาระกา 
00255000049 นาย จักรพันธ๑ แซํตั้ง 
00255000050 นาย ไตรธร ตันตยาวนารถ 
00255000051 นาย คมสันต๑ กําประทุม 
00255000052 นาย ณฐภัทร พรมมา 
00255000053 นาย สุขสันต๑ ศรีทาดา 
00255000054 นางสาว รสริน วิไธสง 
00255000055 นางสาว มณทิชา ทุนอินทร๑ 
00255000056 นาย ปิยะพัชร ขจรบุญ 
00255000057 นางสาว นันทนา ศรีพรมติ่ง 
00255000058 นาย จกัรพงศ๑ อํุนป๓ญญากุล 
00255000059 นางสาว นัฐยา เมํนรักษ๑ 
00255000060 นาย นพรัตน๑ ไชยสิทธิ์ 
00255000061 นาย วีระยุทธ รันใหมํ 
00255000062 นาย สราวุธ แสงหิรัญ 
00255000063 นาย มนตรี ผดุงเวียง 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000064 นาย ปฏิคม สุขสําราญ 
00255000065 นาย โรม มีชัย 
00255000066 นาย กฤติน สุขสด 
00255000067 นางสาว พัชรา แดงวงษ๑ 
00255000068 นางสาว สุรดา ศรีสุวรรณ 
00255000069 นาย ภาษิต ทองกูล 
00255000070 นางสาว พิชญา พงศ๑พัฒนกิจโชติ 
00255000071 นาย สุพจน๑ คําผูก 
00255000072 นาย วีรพล พงศ๑รัตน๑ 
00255000073 นางสาว อรอนงค๑ อภิรัตสัมฤทธิ์ 
00255000074 นาย วุฒิชัย ตํางมงคล 
00255000075 นางสาว ดาราพร คงมา 
00255000076 นาย วาริน นาราวิทย๑ 
00255000077 นางสาว จิราภร ชูม ี
00255000078 นางสาว จิตติพร พรมงาม 
00255000079 นาย สกล สีมันตะ 
00255000080 นาย ชัยวัฒน๑ มัคคะที 
00255000081 นาย ธนพัฒน๑ กิ่งแก๎ว 
00255000082 นาย จักรพันธ๑ เอกภูมิ 
00255000083 นาย นพดล มํวงรุํง 
00255000084 นางสาว อัญชลี ศักดิ์จ๎าย 
00255000085 นาย ธงชัย มีรอดสุวรรณ 
00255000086 นางสาว กนกอร ขันเงิน 
00255000087 นาย เอกชัย ธีรัทธานนท๑ 
00255000088 นาย ประพันธ๑พงษ๑ คงศรีรอด 
00255000089 นาย ธนาวุฒ ิ จันทิมา 
00255000090 นาย เสนํห๑ วงค๑ชื่น 
00255000091 นางสาว ชฎารัตน๑ ไชยสิงห๑ 
00255000092 นางสาว สุณิสา กรมจรรยา 
00255000093 นาย ปฏิยุทธ๑ เผําจินดา 
00255000094 นาย สัมพนัธ๑ ศุภชัยวัฒนา 
00255000095 นางสาว ธารินรัตน๑ จึงธีรพานิช 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000096 นาย อริยะ ชางประยูร 
00255000097 นางสาว นภาพร พรมสํวน 
00255000098 นางสาว ศิริลักษณ๑ นาโสม 
00255000099 นางสาว พัชรมณี ปานเจริญ 
00255000100 นางสาว ธนัดดา คงหาดงาม 
00255000101 นางสาว วลันดา โพธิ์เกษม 
00255000102 นางสาว สุภารัตน๑ คําสุวรรณ 
00255000103 นาย กิตติภพ ยาวิเลิง 
00255000104 นาย ศุพล ตั้งศุภจรูญนุกูล 
00255000105 นาย จิรศักดิ์ โตรัตน๑ 
00255000106 นาย ขจร ทองคํา 
00255000107 นาย ณัฐกร เมืองแก๎ว 
00255000108 นาย สุพรรณพงศ๑ วงษ๑ศรีเพ็ง 
00255000109 นาย พัฒนพงศ๑ วิทรายคํา 
00255000110 นางสาว ศิริทิพย๑ ภุมเรศ 
00255000111 นางสาว ศุภมาส วิจารณ๑ 
00255000112 นางสาว อนงลักษณ๑ จันทะสิงห๑ 
00255000113 วําที่ร๎อยตรี ภาณุวัฒน๑ เกาะประเสริฐ 
00255000114 นาย สุกฤษฎิ์ สรหงษ๑ 
00255000115 นาย ภูวดล แสงทอง 
00255000116 นางสาว กนกวรรณ อรุณรัชฎารมย๑ 
00255000117 นาย นพัต ถ้ําเจริญ 
00255000118 นาย รณสิต เฉลิมลาภ 
00255000119 นาย พงศ๑พรรณ คุ๎มทรัพย๑ 
00255000120 นาย พูนทวี ศรีบุปผา 
00255000121 นาย บดินทร๑ รินเย็น 
00255000122 นาย ภูวดล อินทร๑จันทร๑ 
00255000123 นาย กฤษณ๑ สืบซึ้ง 
00255000124 จ.ท. เอกพงค๑ รอดภัย 
00255000125 นาย กิจจา หาญสกุลนุสรณ๑ 
00255000126 นาย สุเมธ วนาลีสุขสันต๑ 
00255000127 นางสาว ปริยากร อุปพงษ๑ 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000128 นาย วราวุฒ ิ น๎อมนําลาภ 
00255000129 นางสาว มนัญญา ไชยทองศรี 
00255000130 วําที่ร๎อยตํารวจโท ภัทรพงศ๑ ศรีสวัสดิ์ 
00255000131 นางสาว วัลญา ทองบํอมะกรูด 
00255000132 นางสาว ศวพร ทองหมํอมราม 
00255000133 นางสาว พิสุทธิ์ศิริ โยทัยเที่ยง 
00255000134 นาย ปรมัตถ๑ พวงเดช 
00255000135 นางสาว มะลิวรรณ ป๓นแก๎ว 
00255000136 นางสาว ฐิติชญา รัตนมณี 
00255000137 นาย ณพนคร สุชีวกุล 
00255000138 นาย ธนกร รุํงสุทธาพงษ๑ 
00255000139 นางสาว จุฑาทิพย๑ เชี่ยวชาญ 
00255000140 นาย มนตรี จันทะพงษ๑ 
00255000141 นาย วรัญ๒ู แสงขัติ 
00255000142 นาย ศุภชัย ชัยชุมพล 
00255000143 นาย พงษ๑พิพัฒน๑ น๎อยวิลาศ 
00255000144 นาย เกรียงศักดิ์ ชัยชนะ 
00255000145 นาย ชยวีร๑ อ๎นอารี 
00255000146 นาย ธีรพงศ๑ งามพร๎อมวงษ๑ 
00255000147 นางสาว หทัยทพิย๑ พรหมมาศ 
00255000148 นาย วสวัตติ ์ ผลสุทธิชัย 
00255000149 นาย ธนากร กุลโฮง 
00255000150 นาย ยศพล คงตระกูล 
00255000151 นาย ณพัชร๑ สิทธิบุศย๑ 
00255000152 นาย ดนัย เกื้อลาย 
00255000153 นางสาว อุมารัตน๑ คงเกิด 
00255000154 นางสาว กรุณา เดํนดี 
00255000155 นางสาว จรีญา ประชุมมาก 
00255000156 นาย ณัฐกิตติ์ ธนิกกูล 
00255000157 นาย กานต๑ นาเมืองรักษ๑ 
00255000158 นาย นิพนธ๑ จันทร๑ดี 
00255000159 นาย จารุวัจน๑ กล๎าหาญ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00255000160 นางสาว รวีพร จรญูพันธ๑เกษม 
00255000161 นาย สิริพงศ๑ เลิศรักมงคล 
00255000162 นางสาว ศรัญญา ตามสัตย๑ 
00255000163 นาย ปฏิภัทร๑ แต๎มไว 
00255000164 นาย นายภูวเนตร ชํวยเลื่อม 
00255000165 นาย วัฒนพัชร๑ เก๎าลิ้ม 
00255000166 นางสาว รัชฎาวรรณ เกสโร 
00255000167 นาย ดนพล สําราญพงษ๑ 
00255000168 นางสาว อรณี พรหมปาน 
00255000169 นาย อรรถพร แสนยศ 
00255000170 นาย วงศกร ไชยแก๎ว 
00255000171 นางสาว มาลี แก๎วแจ๎ง 
00255000172 นางสาว นันทณัฏฐ๑ ภูทอง 
00255000173 นาย จรัสพงษ๑ โชคชัยสิร ิ
00255000174 นาย ดํารงศักดิ์ ถมยา 
00255000175 นาย คณากร เนียวกุล 
00255000176 นาย อนวัช ศรีสังข๑ 
00255000177 นาย ณัฐดนัย เกตุเพชร 
00255000178 นาย ศิวกร จินดารัตน๑ 
00255000179 นาย รัชนัย ประสงค๑ใด 
00255000180 นางสาว สุภาภร เมตตามิตร 
00255000181 นางสาว ฉวี โคนพันธุ๑ 
00255000182 นางสาว นงลักษณ๑ กลิ่นสุคนธ๑ 
00255000183 นางสาว สิริทิพย๑ ชมภู 
00255000184 นางสาว จารุวรรณ เชิญกลาง 
00255000185 นางสาว อาภาภัทร อกนิษฐวงศ๑ 
00255000186 นาย โสธร จิตรังษี 
00255000187 นาง จิราพร เจริญธนรุํง 
00255000188 นาย ฉัตรชัย อายุศร 
00255000189 วําที่ ร.ต. ไชยา วิเชียนล้ํา ร.น. 
00255000190 นางสาว อารยา แหลํทองคํา 
00255000191 นางสาว อรุณี อํอนละมูล 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00255000192 นางสาว พัชรา ธจิตธรรม 
00255000193 นางสาว เจนจิรา ชิตพันธุ๑ 
00255000194 นาย ธนบูรณ๑ กมลรัตนกุล 
00255000195 นาย อธิวรรธน๑ จาตุจิรานนท๑ 
00255000196 นางสาว ณัฏฐพัชร๑ พงษ๑พระเกตุ 
00255000197 นาย อภิชิต จันทะกา 
00255000198 นางสาว จันทกานต๑ อรุณ 
00255000199 นาย สุพจน๑ เดชเดโช 
00255000200 นาย กัตเวท เยอเจริญ 
00255000201 สิบเอก จตุรงค๑ บุญเรือง 
00255000202 นาย มานัส ตัญญาภักดิ์ 
00255000203 นาย ฉัตรชัย เดชอุดม 
00255000204 นาย อนุชิต พ่ึงเกตุ 
00255000205 นางสาว นันทกา จ๐าตูมมา 
00255000206 นางสาว สาวิตรี วงษ๑นุํน 
00255000207 นาย ณัฎฐพงศ๑ เจนจตุรานนท๑ 
00255000208 นาย อับดุลเลาะห๑ พงหลง 
00255000209 นาย ปริทัศพล ดําเกาะ 
00255000210 นาย อดิเทพ กันหะ 
00255000211 นาย กฤษฎา โสมนะพันธุ๑ 
00255000212 นางสาว ณัฐศรินทร๑ กาญจนรชตะ 
00255000213 นาย อโนชา พัวสุวรรณ๑ 
00255000214 นาย กิติศักดิ์ เต็มตระกูล 
00255000215 นาย สิทธิชัย พัฒเย็น 
00255000216 นางสาว สุนิสา ท๎วมพลอย 
00255000217 นาย ชาคริต อาจหาญ 
00255000218 นาย ภานุพงษ๑ คามวุฒิ 
00255000219 นาย ทศพล ศรีเพ็ชรพันธุ๑ 
00255000220 นางสาว ชัญญานุช สุขคณาลักษณ๑ 
00255000221 นาย ธนภัทร กุหลาบทิพย๑ 
00255000222 นาย อภิเดช ไชยโพธิ์ 
00255000223 วําที่ร๎อยตรี วรรณโชค ชมภูพลอย 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000224 นาย ปรัสเชษฐ๑ พบพาน 
00255000225 นาย พรรษา ขลิบแย๎ม 
00255000226 นาย เอกรัตน๑ เมืองด๎วง 
00255000227 นางสาว ภาณิณี ภูเขา 
00255000228 นาย วัฒนา บุญไชย 
00255000229 นาย ขจรศักดิ์ รุํงเรือง 
00255000230 นาย พิธพร บุญฤทธิ์ภักดี 
00255000231 นาย ชยากร บุญฤทธิ์ภักดี 
00255000232 นางสาว วรัญธร พินิจจันทร๑ 
00255000233 นางสาว สุภารัตน๑ สุทธี 
00255000234 นาย พงศ๑กรณ๑ เอ่ียมสําอางค๑ 
00255000235 นาย บุรัณย๑ เหล็งจุ๏ย 
00255000236 นาย สกภณ รุํงโรจน๑ 
00255000237 นางสาว โชติกา คําเสริมสอน 
00255000238 นางสาว พัชราภรณ๑ ใจชํวงโชต ิ
00255000239 นางสาว โชติชนิตย๑ ฤทธินารายณ๑ 
00255000240 นาย ศรัญ๒ู ยุทธนานันท๑ 
00255000241 นาย อุกฤษฏ๑ หมั่นภักดี 
00255000242 นางสาว สุดารัตน๑ มหานิล 
00255000243 นางสาว เบญจมาภรณ๑ ญานวงศา 
00255000244 นาย สุรศักดิ์ จันเอียด 
00255000245 นาย วันชัย แก๎วมรกฎ 
00255000246 นาย ชยุต เจือจันทร๑ 
00255000247 นาย ธีรศักดิ์ เกลียวทอง 
00255000248 วําที่ร๎อยตรี รุจธร ลีสุขสาม 
00255000249 นาย นพสิทธิ์ ชนะไชย 
00255000250 นางสาว สุทธิลักษณ๑ นาคสุทธิ์ 
00255000251 นางสาว รัชนีวรรณ ศรัทธาคลัง 
00255000252 นาย สุทธิพงษ๑ เผําสีสุราช 
00255000253 นางสาว มัทธนา ก๎อนสันทัด 
00255000254 นางสาว ตรีชฎา แสนศรีชัย 
00255000255 นาย ป๓ถย๑ พ่ึงเจริญ 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000256 นาย พีรดนย๑ หลุมเฟ็ต 
00255000257 นางสาว พิชญา จุมพล 
00255000258 นาย ปิยะวุธ บารมี 
00255000259 นาย ชนาธิป เครือแดง 
00255000260 นาย พิทวัส เอ่ียมสุข 
00255000261 นาย พงศักดิ์ พรหมเดช 
00255000262 นาย นัฐพงษ๑ บุญวงศ๑ 
00255000263 นางสาว พรพรรณ อากาศรังสี 
00255000264 นางสาว ศุภวรรณ คุ๎มครอง 
00255000265 นางสาว นฤชล ยิ้มแย๎ม 
00255000266 นางสาว พรพิตตรา ไมตรีเวช 
00255000267 นาย ศุภเชษฐ๑ โคงาม 
00255000268 นาย คนองศักดิ์ บุญญาชัย 
00255000269 นาย นายชนธัญ เอกวงษา 
00255000270 นางสาว ปิ่นปินัทธ๑ ปทุมมาศ 
00255000271 นางสาว ณัชชา อนันตวิเชียร 
00255000272 นาย อาทิตย๑ นุํมวงศ๑ 
00255000273 นาย มนฉกรรจ๑ ยลพัธน๑ 
00255000274 นาย ชาคริต น๎อยจริง 
00255000275 นางสาว ศิริรัตน๑ เมืองรี 
00255000276 นาย กฤษฏา สอนเย็น 
00255000277 นาย เอนก ปลัดชัย 
00255000278 นาย กรกต ลุนราช 
00255000279 นาย ภานุวัช วงศ๑เครือสอน 
00255000280 นาย ชวลิต เชิดชาญชัยศรี 
00255000281 นาย สุริยันต๑ อํอนพิมพ๑ 
00255000282 นาย เกรียงศักดิ์ บุญประเสริฐวัฒนา 
00255000283 นาย พชร เจริญดี 
00255000284 วําที ่ร.ต. ธีรภพ มาซา 
00255000285 นาย จิรายุ สุเมธพิพัธน๑ 
00255000286 นาย ธิติพนธ๑ วงศ๑สุวรรณ 
00255000287 นางสาว ชลัลฎา หนูทอง 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000288 นางสาว วรากร คํามูล 
00255000289 นางสาว พรทิพา กอนแสง 
00255000290 นาย ตรีประภัตร ลาภมาก 
00255000291 นางสาว ชนัญชิดา ชมชื่น 
00255000292 นางสาว บุศรินทร๑ พรหมสังคหะ 
00255000293 นาย โกวิท ภักดิ์ปาน 
00255000294 นางสาว สิรยา ศรีสวําง 
00255000295 นาย ศุภสิทธิ์ มิตรกิจรุํงเรือง 
00255000296 นาย ตํอศักดิ์ เนียมวิลัย 
00255000297 นางสาว ศิริกุล ตระกูลเกิด 
00255000298 นางสาว ภิญญาพัชญ๑ สนใจ 
00255000299 นาย เจติศักดิ์ วงศ๑ชนะ 
00255000300 นาย มานพ เงื่อมผา 
00255000301 นาย สายันต๑ ตะเนาว๑ 
00255000302 จําสิบเอก ฤทธิเดช แสงแจํม 
00255000303 นาย อรรถพล รุํงกมลวิฉาย 
00255000304 นาย สุทธิเกียรติ นุ๎ยคง 
00255000305 นางสาว วรางคณา เดคํากาศ 
00255000306 นาย วุฒินันท๑ คํามุลคร 
00255000307 นางสาว ชุตินันท๑ กระจง 
00255000308 นางสาว สุรินธร จิงเจริญ 
00255000309 นาย มาฆะนันท๑ สิงหะ 
00255000310 นาย ภาคภูมิ ประดับมุข 
00255000311 นาย สุขสันห๑ สุภาพรหม 
00255000312 นางสาว ดาราภรณ๑ สอนเหง๎า 
00255000313 นาย อมรเทพ มหิวรรณ 
00255000314 นางสาว อธิชา อรํามเมือง 
00255000315 นาย ธีรพันธุ๑ เอ่ียมวชิรากุล 
00255000316 นาย ประสพชัย ศรีษร 
00255000317 นาย วศิน กลิ่นขจร 
00255000318 นาย ปริวรรต ตั้งพงษ๑ 
00255000319 นาย พรหมธรรธร หาญไชยนันท๑ 
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ชื่อ นามสกุล 

00255000320 นางสาว เพียงรวี จันทร๑จํารัส 
00255000321 นางสาว ฐิฌาญ๑พัฒณ๑ สังข๑สกุล 
00255000322 นาย สงบ เทนุรักษ๑ 
00255000323 นาย เทียนชัย เขม็งาม 
00255000324 นาย ศุภฤกษ๑ อนันตทรัพย๑ 
00255000325 พันจําอากาศเอก อุทัย จิ๋วรี 
00255000326 นาย ศรัญ๒ู เดํนดํารง 
00255000327 นาย กิตติศักดิ์ แซํหลี 
00255000328 นาย สุรเชษฐ๑ วงษา 
00255000329 นาย รัฐศักดิ์ ปิ่นแก๎ว 
00255000330 นางสาว สุภษ ี ดวงใส 
00255000331 นาย กฤษณะ เจิมศิริ 
00255000332 นางสาว สุรีย๑พร เทพโสดา 
00255000333 นาย สรศักดิ์ เสนํห๑วงค๑ 
00255000334 นาย ศุภเนตร รํวมกระโทก 
00255000335 นาย ศุภชัย รักพลเมือง 
00255000336 นาย กิตติ ทั้วสุภาพ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ นามสกุล 

00355000001 นางสาว ธัญพิชชา นิคง 
00355000002 นาย สุพจน๑ ฉายภมร 
00355000003 นางสาว สุภาวด ี พิใจ 
00355000004 นางสาว สายพิน ภาคสาร 
00355000005 นาย รัชทานต๑ จันเสน 
00355000006 นางสาว พรทิพย๑ แสงขันธ๑ 
00355000007 นาง รุํงทิวา เลํนวารี 
00355000008 นางสาว นิภาภรณ๑ กลิ่นฉุน 
00355000009 นางสาว ลักษณ๑สุนีย๑ อินทรมณี 
00355000010 นางสาว จริยา กล๎าหาญ 
00355000011 นางสาว วรรณรีย๑ ขาวฟอง 
00355000012 นาง วาสนา ทองชาติ 
00355000013 นาย จิรานุวัฒน๑ เต็มใจ 
00355000014 นางสาว ศศิมาพร สะเอียบคง 
00355000015 นางสาว บุศราพร แสนกล๎า 
00355000016 นาย ธนิตพงศ๑ ทวีรัตน๑ 
00355000017 นาง อุไรวรรณ ฤาไชยคาม 
00355000018 นางสาว นิภาวรรณ บุญจันทร๑ 
00355000019 นางสาว ลําพูน โพธิมา 
00355000020 นาง ดาวเรือง บุญชู 
00355000021 นาย วิทยา แดงสิน 
00355000022 นาง ซาฟียะฮ๑ ฮิมสกุล 
00355000023 นางสาว ชมพูนุช พุทธรักษา 
00355000024 นางสาว ดารารัตน๑ ทองกัญญา 
00355000025 นางสาว เมธิณี กวยสกุล 
00355000026 นางสาว รจนา สาระวารี 
00355000027 นางสาว ปฐมวรรณ จันทพิมล 
00355000028 นางสาว นิตยา ศิริภักดิ์ 
00355000029 นางสาว อรุณศรี กวานดา 
00355000030 นางสาว นปภา ชูเกียรติ 
00355000031 นางสาว สุธาสิน ี สีแดง 
00355000032 นางสาว จีราภัสร๑ ฤกษ๑ปิยะทรัพย๑ 
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00355000033 นางสาว จตุพร มกรกิจวิบูลย๑ 
00355000034 นางสาว ดารารัตน๑ ฮุนพานิช 
00355000035 นางสาว สุพัฒนา อัฎฐวรมงคล 
00355000036 นางสาว ชลธิชา ชื่นแพร 
00355000037 นางสาว เพชรไพลิน การะกัน 
00355000038 นางสาว ณภัทร อาจอุดม 
00355000039 นางสาว สายชล แก๎งสุยะ 
00355000040 นางสาว กันยาวีร๑ แก๎วอาษา 
00355000041 นางสาว ชุติปภา วงษ๑ไทยผดุง 
00355000042 นางสาว อํุนเรือน เครื่องกลาง 
00355000043 นาย ศราวุธ โพธิกุล 
00355000044 นางสาว พฤติพร สุขดี 
00355000045 นางสาว ตวงทิพย๑ รัตนเสวก 
00355000046 นางสาว มนัสชนก มธุระ 
00355000047 นางสาว ปราริตา เดํนดวง 
00355000048 นางสาว ชนัตพร เหี้ยมหาญ 
00355000049 นางสาว กนกวรรณ เจียมเจริญ 
00355000050 นางสาว สุพรรณษา ศรีวิชา 
00355000051 นางสาว น๎องนุช ไชยวรรณ 
00355000052 นางสาว ขนิษฐา รักษาเมือง 
00355000053 นางสาว ทัศนา ใจมา 
00355000054 นางสาว นันท๑นภัส แก๎วบํอไทย 
00355000055 นางสาว อมร แสงพริ้ง 
00355000056 นางสาว เกษรา อรรคมุต 
00355000057 นางสาว จุฬาลักษณ๑ นาแข็งฤทธิ์ 
00355000058 นางสาว กุลนันท๑ เชี่ยวชาญ 
00355000059 นางสาว สิยา เจริญ 
00355000060 นางสาว ภวันรัตน๑ ชาภูวิง 
00355000061 นางสาว รุํงดาว คล๎ายกูล 
00355000062 นางสาว บพิตร คงศิลา 
00355000063 นางสาว รัชนู ลิ้มศิริวัฒน๑ 
00355000064 นางสาว วัชราภรณ๑ บิลพัฒน๑ 



 
           - 3 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 
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00355000065 นางสาว สุวรรณี ควรทอง 
00355000066 นาง วรารัตน๑ งามชัยพาณิชย๑ 
00355000067 นาง ภัทรศยา สีชิน 
00355000068 นาง ตรีนุช ยศศิริ 
00355000069 นางสาว ภัทรานิษฐิ์ ตันแก๎ว 
00355000070 นาง ศิริพร พรมโคตร 
00355000071 นางสาว โชติมา เสรีศิริเจริญกุล 
00355000072 นางสาว วรวรรณ ปนิชิจิวาสันต๑ 
00355000073 นาย อุเดํนศักดิ์ สวํางภพ 
00355000074 นางสาว อาภาพร สังข๑ทอง 
00355000075 นาง ธิดาพร พละสุ 
00355000076 นางสาว นิชนันท๑ ขุนพรหม 
00355000077 นาย อนุวัฒน๑ น๎อยทรง 
00355000078 นางสาว ศิรินันท๑ มุํงหมาย 
00355000079 นาง อัญชลี ใจแปง 
00355000080 นาง ฐิติมนต๑ นาคมณี 
00355000081 นางสาว วิษณา จันทรักษ๑ 
00355000082 นางสาว จิราพร อินต๏ะวงค๑ 
00355000083 นางสาว มลฤดี จ๎อยหนองบัว 
00355000084 นางสาว สุกัญญา พรมทอง 
00355000085 นางสาว ธัญญรัตน๑ วงษ๑อินทร๑ 
00355000086 นางสาว วรรณดี รักษาชุม 
00355000087 นางสาว มณีรัตน๑ หมั่นกิจ 
00355000088 นางสาว อัญมณี ใจเด็จ 
00355000089 นาง ปิยะมาศ เดชชํวง 
00355000090 นางสาว ศิริวรรณ ทวีศักดิ์ 
00355000091 นางสาว วรพินทร๑ ทฤาษี 
00355000092 นางสาว ศศิธร จุ๎ยยิ้ม 
00355000093 นาง เยาวลักษณ๑ กิตติคุณ 
00355000094 นางสาว ธนกร เสาสมภพ 
00355000095 นางสาว นิตยา สมอทอง 
00355000096 นางสาว จันทิมา พรมจันทร๑ 
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00355000097 นางสาว สพัชญ๑สนันท๑ พสกภักดี 
00355000098 นางสาว กัญญา ฉายวรรณ 
00355000099 นางสาว ชลลดา โชว๑พิทธพรชัย 
00355000100 นางสาว เกศรา สถานชัย 
00355000101 นางสาว สุดารัตน๑ สุวรรณชื่น 
00355000102 นางสาว ป๓ทมาวดี โพประสิทธิ์ 
00355000103 นางสาว นริศวรรณ สุจันดา 
00355000104 นางสาว พิมพ๑พิสุทธิ์ เป้าสอน 
00355000105 นางสาว รุํงอรุณ ยิงลํา 
00355000106 นางสาว สกุนตา เสนาะศัพย๑ 
00355000107 นางสาว นวลจันทร๑ ดูชัยรัมย๑ 
00355000108 นางสาว อามิตา ซอสูงเนิน 
00355000109 นางสาว สิริรัตน๑ ศรีวราพันธุ๑ 
00355000110 นางสาว สุชาดา นฤอาภา 
00355000111 นาย เฉลิมวุธ ป้อเมืองเขียว 
00355000112 นางสาว ตรีนุช พิพัฒน๑ 
00355000113 นาย ณัฐวุฒิ บุตรโชติ 
00355000114 นางสาว สุกัญญา สุขจิตต๑ 
00355000115 นางสาว พจณีย๑ เปียบุญมี 
00355000116 นางสาว ฤทัย ไชยเชื้อ 
00355000117 นางสาว ธัญพร วุฒิฐิโก 
00355000118 นางสาว เกวลิน โกมินทร๑ 
00355000119 นางสาว ธนิดา จินดาโสต 
00355000120 นาย ธนกร แก๎วยวน 
00355000121 นางสาว กนกพร จีระวงค๑ 
00355000122 นางสาว เสาวลักษณ๑ ภูํพันธ๑ 
00355000123 นางสาว ณัฐวรา ยอดแก๎ว 
00355000124 นางสาว พัชนีย๑ โสมแก๎ว 
00355000125 นาง ธมลวรรณ ป้อมภา 
00355000126 นางสาว กมลธน บัวยอม 
00355000127 นางสาว วนิดา สรรเสริญศักดิ์ 
00355000128 นาง นภัสสร ดําขํา 
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00355000129 นางสาว ศิริกาญจน๑ คําบุดดี 
00355000130 นาย วิรุฬห๑ภากร สุนทรวิภาค 
00355000131 นางสาว รพีพรรณ นิยมทอง 
00355000132 นางสาว กวินลักษณ๑ ทวีรัชตอนันต๑ 
00355000133 นางสาว พรแดง แซํเตียว 
00355000134 นางสาว ณัฎฐิกา ตันติวิวัฒน๑กุล 
00355000135 นางสาว ทิพย๑วารี เหลาศรี 
00355000136 นาง อุดมลักษณ๑ เตี้ยคํา 
00355000137 นางสาว ระพีพร ตังควัฒนา 
00355000138 นาย พจน๑ บริสุทธิ์ 
00355000139 นางสาว วิภาลักษ๑ เทียมไธสง 
00355000140 นางสาว กฤษณา ดําชู 
00355000141 นางสาว เกศสุดา ชํองวารินทร๑ 
00355000142 นางสาว ศศิธร สิมเข๎าจ้ํา 
00355000143 นาย ศุภกร แสงสวําง 
00355000144 นางสาว พัชรดา โภคธรรม 
00355000145 นางสาว ศุกร๑ฤดี ขุมดินพิทักษ๑ 
00355000146 นาง ณิรากรณ๑ โชติเสว๑ 
00355000147 นางสาว ดวงฤดี หงส๑สุวรรณวงษ๑ 
00355000148 นางสาว วิลาวรรณ จันดอวร 
00355000149 นางสาว ปาริชาติ จําปาโพธิ์ 
00355000150 นาง กฤษณา ทุํงเย็น 
00355000151 นางสาว ดวงมณี วงค๑เหมือน 
00355000152 นางสาว ขวัญแก๎ว ธาลโชต ิ
00355000153 นางสาว รัศมิ์รวี โรจนชญานันท๑ 
00355000154 นางสาว ศิริพร อํานาจเรืองไกร 
00355000155 นางสาว ขวัญใจ เสริมสุข 
00355000156 นางสาว จรรยา พรมต๏ะ 
00355000157 นาง ธัญวรินทร๑ ภูรีดิษยศิลป์ 
00355000158 นาย ณรงค๑ พุทธสาร 
00355000159 นาง สุรีย๑พร ลําธาร 
00355000160 นางสาว มลฤดี ทิพย๑รักษ๑ 
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00355000161 นางสาว ชลธิชา ดีพันธ๑ 
00355000162 นางสาว ฤทัยรัตน๑ สมจิตร๑ 
00355000163 นางสาว ประภัสสร วงษ๑ชําง 
00355000164 นางสาว กัญญาพร เกษมโอภาช 
00355000165 นางสาว พิมพ๑วรีย๑ ภาคภูมิ 
00355000166 นางสาว เบญจรัตน๑ วัฒนรัตน๑ 
00355000167 นาย เอกพัชร ธารีสุข 
00355000168 นางสาว วาสนา ปอนเกษม 
00355000169 นางสาว สร๎อยสุฎา อินตา 
00355000170 นาง สุดารัตน๑ ภูแต๎มนิล 
00355000171 นางสาว กนกพร ขําหินตั้ง 
00355000172 นาย นิธิภัทร เนียมสอาด 
00355000173 นางสาว เทียมแข เทศฤทธิ์ 
00355000174 นางสาว รัชฎาวรรณ กันตังกุล 
00355000175 นางสาว อาระยา เผํามงคุณ 
00355000176 นางสาว ไพจิตร สัตธรรม 
00355000177 นางสาว รัตนาภรณ๑ ปนันตา 
00355000178 นาง นงเยาว๑ บํารุงราษฏร๑ 
00355000179 นางสาว ปิยปราชญ๑ คําผิวมา 
00355000180 นางสาว ชวัลลักษณ๑ ขังทัด 
00355000181 นางสาว มัสยา บุญมี 
00355000182 นางสาว รุจิรา รัตนารามิตร๑ 
00355000183 นางสาว กมลชนก มานะศักดิ์วศิน 
00355000184 นางสาว เมทิกา ประภากรศิริ 
00355000185 นางสาว เยาวลักษณ๑ สมศักดิ์ 
00355000186 นางสาว จิราพร ทองมี 
00355000187 นางสาว ดวงใจ นากา 
00355000188 นางสาว เพ็ญพรรณ โชติชํวง 
00355000189 นางสาว จรัสแสง แจํมใส 
00355000190 นาง พัชรินทร๑ รู๎ศาสตร๑ 
00355000191 นาย อิศราพงศ๑ เสนาชัย 
00355000192 นาง สุลาวัลย๑ ลินติดตํอ 
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00355000193 นางสาว ศิริมล บุญศิริ 
00355000194 นาย สุเทพ บุญโพธิ์ 
00355000195 นาง กันยารัตน๑ นาคบุตร 
00355000196 นาง จิราพร สนิทกลาง 
00355000197 นางสาว วรรณวลีย๑ คร่ําสุข 
00355000198 นางสาว ณัฐทยา โสดยิ้ม 
00355000199 นางสาว เกศริน แนบตู๎ 
00355000200 นางสาว เนตรา พํวงทองคํา 
00355000201 นาย สุทธิรักษ๑ เนียมสมบุญ 
00355000202 นางสาว ปิยมาศ ป๓นคํามูล 
00355000203 นางสาว จินดา สงเดช 
00355000204 นางสาว จุฑารัตน๑ ดวงแก๎ว 
00355000205 นางสาว เนติมา เพ็ชรมาศ 
00355000206 นางสาว เขมจิรา ณ รังษี 
00355000207 นางสาว พิมพ๑ใจ ถิ่นถ๎อย 
00355000208 นางสาว พิมพ๑ลักษณ๑ ศรีเชียงสา 
00355000209 นางสาว วนิดา สนองลักษณ๑ 
00355000210 นางสาว จุฬาพรรณ สนิทปู่ 
00355000211 นางสาว วันวิสา บุญถนอม 
00355000212 นางสาว ทิพย๑มณฑา สายแขก 
00355000213 นางสาว ณัฎฐ๑สุชา อินต๏ะวงค๑ 
00355000214 นางสาว กนกวรรณ วิญญายงค๑ 
00355000215 นางสาว ศิริลักษณ๑ ครึบกระโทก 
00355000216 นางสาว อาภาศรี คงจันทร๑ 
00355000217 นางสาว ศุภักษร ชูจิต 
00355000218 นางสาว ภัคจิรา คําเบ๎า 
00355000219 นางสาว จันทรา เขมาภิรัต 
00355000220 นาย ภควัต คําภา 
00355000221 นางสาว นิรินทร๑ นิ่มตลุง 
00355000222 นางสาว สุนันท๑ จันทร๑ทอง 
00355000223 นางสาว จิราณี ตั้งพรโชติชํวง 
00355000224 นางสาว พัชรี แก๎วกรูด 
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00355000225 นางสาว อรอุมา แสงสุวิทย๑ 
00355000226 นางสาว อาภา จันทร๑เขียว 
00355000227 นางสาว นงศ๑นุช แก๎วเมฆ 
00355000228 นาย ธนาวัฒน๑ แจวรุํงโรจน๑ 
00355000229 นาย เอกชัย กลํอมรักษา 
00355000230 นางสาว วรัญญา ลาภเอกอุดม 
00355000231 นางสาว กุลภัส จินตะกัน 
00355000232 นาย ณัฐนนท๑ ธรรมชัย 
00355000233 นาง สุนิสา ทองต๎ง 
00355000234 นางสาว ประกายมาศ ประกาศิต 
00355000235 นางสาว รสรินทร๑ แซํฮํอ 
00355000236 นาง สายใจ สุวรรณราช 
00355000237 นางสาว รัตตินันท๑ รัฐโรจน๑ฐากุล 
00355000238 นางสาว นินภา วงศ๑ลา 
00355000239 นาย ราเชน ปิ่นสกุล 
00355000240 นางสาว วาริณีย๑ วันตา 
00355000241 นางสาว สุวคนธ๑ นุํมดี 
00355000242 นาง ปวีณา เยอเจริญ 
00355000243 นางสาว ทิพย๑วัลย๑ โคตมิตร 
00355000244 นางสาว มณีนุช คําเข่ือน 
00355000245 นางสาว เอราวัณ คชบุตร 
00355000246 นางสาว จิราพร กุศลวิสิฐ 
00355000247 นางสาว ปรมาภรณ๑ ปาลวัฒน๑ 
00355000248 นางสาว อังคณา บัวเงิน 
00355000249 นางสาว นิทรา ลํองแดง 
00355000250 นางสาว สุคณฑา แอํนป๓ญญา 
00355000251 นางสาว ภาริษา สุขสมบูรณ๑ 
00355000252 นาย สมนึก อุเต็น 
00355000253 นาย คมกฤช ฉิมพสุทธิ์ 
00355000254 นางสาว โชษิตา ไพโรจน๑ 
00355000255 นางสาว วรารักษ๑ รินยาน๏ะ 
00355000256 นางสาว ณิชาภัทร ลุณบุตร 
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ชื่อ นามสกุล 

00355000257 นาง เพลินจิต อนุเกตุ 
00355000258 นางสาว ตรีทิพ ศรีเพ็ชรพันธุ๑ 
00355000259 นางสาว กาญจนา สินธวัชวงศ๑ 
00355000260 นางสาว เนตรนภา ตู๎ทอง 
00355000261 นาย ณัฐพล อํุนอํอน 
00355000262 นางสาว จิรภาภรณ๑ ลือคําหาญ 
00355000263 นางสาว ปิยรัตน๑ ราชพรสินธุ๑ 
00355000264 นาง ปิยดา วิชัยโย 
00355000265 นางสาว สิริวิมล พิมพ๑กล่ํา 
00355000266 นาย ณัฐธิติ์ เตชะบุญ 
00355000267 นางสาว ประภาพร เจินเทินบุญ 
00355000268 นางสาว ดัชนี แซํอ้ึง 
00355000269 นางสาว แก๎วกมล บุญทอง 
00355000270 นางสาว ฐิตาภา ฆะวีวงษ๑ 
00355000271 นาย ดนุพล เรือนทิพย๑ 
00355000272 นางสาว เบญจวรรณ พูนครบุรี 
00355000273 นางสาว เบญญา พรหมภัทร 
00355000274 นาง นันท๑นภัส สังข๑มาศ 
00355000275 นางสาว ประภัสสร สิงห๑โสภณ 
00355000276 นางสาว เขมจิรา น้ําว๎า 
00355000277 นางสาว วราภรณ๑ แสงวัชรสุนทร 
00355000278 นางสาว ชฏาวัลย๑ ปาละสุทธิกุล 
00355000279 นางสาว รัชนีกร บุญยงค๑ 
00355000280 นางสาว กรกนก ศรีหา 
00355000281 นาง ทิพวรรณ เนื้อเกลี้ยง 
00355000282 นางสาว จรุีรัตน๑ ทิ้งสุข 
00355000283 นาง เกศสิริ หอมนิจสกุล 
00355000284 นางสาว จารินี กองสุวรรณ 
00355000285 นางสาว บุษรากร คุ๎มไขํ 
00355000286 นางสาว น้ําค๎าง ชะทินทร 
00355000287 นางสาว ปวีณา ป๓ญญาภู 
00355000288 นางสาว น้ําทิพย๑ เกตุทอง 



 
          - 10 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00355000289 วําที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ พยัฆฤทธิ์ 
00355000290 นาย โกวิทย๑ ชุมเกลี้ยง 
00355000291 นางสาว เสาวณีย๑ สุวรรณสาร 
00355000292 นาง จารุวรรณ เจริญพงศ๑เวช 
00355000293 นางสาว กาญจนา ทาโล 
00355000294 นางสาว ณวพร เรือนศิลา 
00355000295 นางสาว เกษชญานิษฐ๑ หนึ่งชนะนิธิโชต ิ
00355000296 นางสาว สมหวัง อโนทิพย๑ 
00355000297 นางสาว อัมพา สุวรรณฤทธิ์ 
00355000298 นางสาว สุภาวด ี บัวหลวง 
00355000299 นางสาว เพ็ญศรี สํงแสง 
00355000300 นางสาว สร๎อย นุํนศรี 
00355000301 นางสาว พิมพ๑สุจี อุฬารศิลป์ 
00355000302 นางสาว รัชดาภร และโวหาร 
00355000303 นางสาว วิไลลักษณ๑ จิ้วเส๎ง 
00355000304 นางสาว วรรลยา สายแสง 
00355000305 นางสาว ณิฐชานันท๑ จันทร๑เรือง 
00355000306 นางสาว จุฑาทิพย๑ ตรีศาสตร๑ 
00355000307 นางสาว วีรวรรณ วรรณบุตร 
00355000308 นาง ปริญญา ญาดาวงศ๑ 
00355000309 นาย นฤภัทร เทียมเมฆ 
00355000310 นาง ฉัตรชนก อินศร 
00355000311 นางสาว จุฑามาศ ศรีสนิท 
00355000312 นางสาว พิไลวรรณ ผดุงรัตน๑ 
00355000313 นาย เดํน ใจพินิจ 
00355000314 นางสาว นัทธมน หมื่นศรี 
00355000315 นางสาว ลลิดา เจียมสุขุม 
00355000316 นางสาว นิรมล พลชนา 
00355000317 นาง บุษบา สุมนะป๓ญญาวงศ๑ 
00355000318 นางสาว อัจฉราภรณ๑ โชติกรณ๑ 
00355000319 นางสาว โชษิตา จินะไชย 
00355000320 นางสาว สุธีรา แตงบาง 
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ชื่อ นามสกุล 

00355000321 นางสาว สุธาทิพย๑ รัตนวรรณ 
00355000322 นางสาว วรัญญา สายจันยน 
00355000323 นาง พรฑีรากูล นันตาเขียน 
00355000324 นางสาว นิภาพร เสนาการ 
00355000325 นางสาว กรองกาญจน๑ ชาวนาฝ้าย 
00355000326 นางสาว กัลยา มีเดช 
00355000327 นางสาว รจนาไฉน ฐิติธรรมเสถียร 
00355000328 นางสาว อภิญญา จันทร๑แก๎ว 
00355000329 นางสาว ชลลดา ขําพะเนาว๑ 
00355000330 นาง ชมฐ๑สุนี อินทสิทธิ์ 
00355000331 นางสาว ธิติมา นวลขํา 
00355000332 นางสาว วจีพร เนตรทิพย๑ 
00355000333 นางสาว มลิวัลย๑ วรคุณาลัย 
00355000334 นาง ลักคณา บ๎านศิลา 
00355000335 นางสาว นิรมล สุขแจํม 
00355000336 นางสาว ธวัลรัตน๑ จันทร๑เป็งผัด 
00355000337 นางสาว ณัฐธยาน๑ ปิยะวัฒน๑ 
00355000338 นางสาว สุภาภรณ๑ สังข๑ทอง 
00355000339 นางสาว ศิริกัญญา ขยันดี 
00355000340 นางสาว สิริลักษณ๑ อํูทอง 
00355000341 นางสาว พรพรรณ เรืองวารี 
00355000342 นางสาว วิลาวัลย๑ จันทบุบภา 
00355000343 นางสาว ดารัตน๑ ทองดีนอก 
00355000344 นางสาว สุพาภรณ๑ สีเพ็ง 
00355000345 นางสาว มัสยา นิจจอหอ 
00355000346 นาง เสาวรักษ๑ สุขสาคร 
00355000347 วําที่ ร๎อยตรี นุกูล สัมฤทธิสุทธิ์ 
00355000348 นางสาว ฐิติชญาน๑ ภาษี 
00355000349 นางสาว สุนันทา สมานวงศ๑ 
00355000350 นางสาว มาณิสา สังวรณ๑ 
00355000351 นางสาว สายฝน บุญใจ 
00355000352 นางสาว ณัฐชนก นาคนาคา 
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ชื่อ นามสกุล 

00355000353 นางสาว นัจนันท๑ เปลื้องหนองเรา 
00355000354 นางสาว เพ็ญศิริ เพชรไขํ 
00355000355 นางสาว อิราวดี ทุํงพรวญ 
00355000356 นางสาว เกศริน ภูวัง 
00355000357 นางสาว ประภาพร ปาคํา 
00355000358 นาง ธัญญารัตน๑ สมบูรณ๑ 
00355000359 นาง กาญจนา โพธิ์งาม 
00355000360 นางสาว มาริษา อัศวไพรินทร๑ 
00355000361 นางสาว เบญจวรรณ ปรางเพ็ชร 
00355000362 นางสาว สุคนธา เอียดเหตุ 
00355000363 นางสาว ศรีสุดา บุญสิงห๑ 
00355000364 นางสาว อนามิกา แสงสี 
00355000365 นางสาว วราภร ทองคํามี 
00355000366 นางสาว ปรมาภรณ๑ คงสุวรรณ 
00355000367 นางสาว ทิพย๑สุดา บุตราช 
00355000368 นางสาว ณารียา อาจมา 
00355000369 นางสาว ลภัสกฤตา แก๎วรู๎ดี 
00355000370 นางสาว มินทร๑ลิตา ไกรสินบุรศักดิ์ 
00355000371 นางสาว รสรินทร๑ นามโคตร 
00355000372 นางสาว นวลอนงค๑ ทาทอง 
00355000373 นาง ณัฐธิดา นวลคํา 
00355000374 นางสาว วรารัตน๑ จวนโสม 
00355000375 นางสาว สุภาพ เมืองจันทร๑ 
00355000376 นางสาว ธนภรณ๑ สีมา 
00355000377 นางสาว วิไลวรรณ วรรณภพ 
00355000378 นางสาว ประวิตรี ศรีวิเชียร 

 

 

 

 

 



          ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ นามสกุล 

00455000001 นางสาว ศศิธร พรมสวัสด์ิ 
00455000002 นาย ยุทธการ เชนชํวยญาติ 
00455000003 นาง จิราวรรณ โวหาร 
00455000004 นาง ขวัญตา อัมระปาล 
00455000005 นางสาว วันวิสา เทพอวยชัย 
00455000006 นาย ชุติภัทร วงค๑ธิดา 
00455000007 นาย สุธีรภาพ สังข๑ด๎วง 
00455000008 นางสาว วาสุพร คงใหญํ 
00455000009 นาย ศุภณัฐ สาระทิพย๑ 
00455000010 นางสาว ปาริชาติ นุชจํานงค๑ 
00455000011 นางสาว จันทรา นิยมทอง 
00455000012 นางสาว เบ็ญจวรรณ นวลมะโน 
00455000013 จ.อ. สมภพ แพงมะจริน 
00455000014 นาย ณัฐนนท๑ ปินคํา 
00455000015 วําที่ร๎อยตรี ธนายุทธ พินิจมนตรี 
00455000016 นาย พงศ๑ธร รินฟอง 
00455000017 นางสาว จิตราวดี มโนนึก 
00455000018 นางสาว พยอม เหลําพิเดช 
00455000019 นาย สุบรรณชา ขันติวงค๑ 
00455000020 นาย ปวีณวัจน๑ คงแก๎ว 
00455000021 นาง ชลธิชา โมรา 
00455000022 นาย อนันตสิทธิ์ จําปาพันธ๑ 
00455000023 นางสาว สาวิทตรี คําควร 
00455000024 นางสาว กรรณิการ๑ เทียนทอง 
00455000025 นาย อรําม ประการแก๎ว 
00455000026 นาย สรศักดิ์ สุขสอาด 
00455000027 นาย นท ี บุญเผือก 
00455000028 นาย จเร ทั่งโต 
00455000029 นางสาว นภาพร ชัยวงค๑ 
00455000030 นาย อานนท๑ เสาร๑วงค๑ 
00455000031 นาย เอกลักษณ๑ อนุรักษ๑ 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000032 นางสาว ศิรินดา เกียรติเจริญ 
00455000033 นาย ณัฏฐ๑ฑิพัฒน๑ ศรีสุดใจ 
00455000034 นางสาว ศศินา สายจันทร๑ 
00455000035 นางสาว สุนิสา ถาเป็นบุญ 
00455000036 นาย วิชิต ศิลปสุวรรณ 
00455000037 นางสาว ผกามาศ สูนสันเทียะ 
00455000038 นาย สรไกร บําเพ็ญบุญ 
00455000039 นาย เรืองศักดิ์ ประจะนัง 
00455000040 นาง ลลิลทิพย๑ คําฟองเครือ 
00455000041 นางสาว ทัศวรรณ๑ จันทร๑แก๎ว 
00455000042 นางสาว ฐานีย๑ อุทัศน๑ 
00455000043 นาย วรรณศักดิ์ เก๎าเอ้ียน 
00455000044 นางสาว ณิชาภา จิตต๑เกษม 
00455000045 นาย กํอฤกษ๑ ทองสง 
00455000046 นางสาว สุภาพร จันทร๑หล๎า 
00455000047 นาง เพียงจันทร๑ กลั่นผลหรั่ง 
00455000048 นางสาว ชณัฐชา สุสมบูรณ๑ 
00455000049 นางสาว พุฒตาล ปราชญ๑ศรีภูมิ 
00455000050 นางสาว วลัยพร แย๎มโคกสูง 
00455000051 นางสาว ธมนต๑วรรณ เฉลิมสัตย๑ 
00455000052 นาง ธเนตรศรี บุญหมื่น 
00455000053 นางสาว ทรายแก๎ว เวียงสงค๑ 
00455000054 นางสาว ศศิวิมล มังชินา 
00455000055 นางสาว พรทิพา นิลเปลี่ยน 
00455000056 นาย พิสิฐ เภาแก๎ว 
00455000057 นาย ไพวัลย๑ ยางงาม 
00455000058 นาย อภิชาติ แต๎มประเสริฐ 
00455000059 นาย กันตภณ วรสิงห๑ 
00455000060 นาย โมฮําหมัดดาอิม สาหวี 
00455000061 นางสาว ณิชาภัทร ตันติดนุนันท๑ 
00455000062 นางสาว นภัสสร กรดี 
00455000063 นาย วิศิษศักดิ์ กรรณาริก 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000064 นางสาว กชพรรณ ทิศกระโทก 
00455000065 นาย ไพรัช พลรักษ๑ 
00455000066 นางสาว สิริลดา ดํวนเดิน 
00455000067 วําที่ร๎อยตรีหญิง ชะอ๎อน อินทอง 
00455000068 นางสาว จิรกานท๑ จันดี 
00455000069 นางสาว จารุวรรณ จรพรมราช 
00455000070 นาย อาทิตย๑พงศ๑ ประพันธ๑บัณฑิต 
00455000071 นาย วรรณชัย อารีกุล 
00455000072 นางสาว รัชดาภรณ๑ ปิ่นมํวง 
00455000073 นางสาว นงลักษณ๑ พิศวงศ๑ 
00455000074 นาย สฐากร คงทอง 
00455000075 นางสาว วัณฐนี สกุณา 
00455000076 นางสาว พิทยนันทน๑ จันทร๑อาภรณ๑ 
00455000077 นาย ภาณุวัฒน๑ เมําทับ 
00455000078 นางสาว ณปภัช รุํงเผําพันธุ๑ 
00455000079 นางสาว จิราพร ขุนนา 
00455000080 นาง นุจรี แก๎วมณี 
00455000081 นางสาว อมรรัตน๑ คุราชิตะ 
00455000082 นาง อุไรศิลป์ ไวยากรณ๑ 
00455000083 นาย ชนพล อัศวารยานันท๑ 
00455000084 นาง ปุรฎา สายยืนยง 
00455000085 นาย โพธิบูรพ๑ จรัญรัตนศรี 
00455000086 นางสาว วิเรล ี บุญชู 
00455000087 นาย ศุภกิต วิรป๓ญญากุล 
00455000088 นาย จุมพล เพชรทวี 
00455000089 นางสาว ดวงกมล ตั้งทวีวัฒนา 
00455000090 นางสาว สุจินดา รสภา 
00455000091 นาง กนกวรรณ หงส๑สิงห๑ 
00455000092 นาย ณัฐวุฒิ พันธุ๑อ๎น 
00455000093 นาง วัลยา ยะธะนะ 
00455000094 นางสาว นัยน๑ปพร ศรีนิ่มนวล 
00455000095 นางสาว กัญญาภรณ๑ ทํานองดี 
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00455000096 นางสาว ปิยมาศ แนํนอุดร 
00455000097 นาง สมบัติ ศิริมาตย๑ 
00455000098 นางสาว วนัฐสนันท๑ ป๓ญญาสาร 
00455000099 นาย นําชาติ ตาสระคู 
00455000100 นาง นฤมล ปิยะ 
00455000101 นาย ถาวร กิจเรณู 
00455000102 นางสาว นริศรา เลิศสงคราม 
00455000103 นางสาว พิชญลักษณ๑ บูรณะจารุ 
00455000104 นาย ณัฐพนธ๑ ทองมา 
00455000105 นาย ไวยวุฒิ สุทธาใจ 
00455000106 นางสาว น้ําฝน เอ่ียมอรุณ 
00455000107 นางสาว ธนานันท๑ กันยายาว 
00455000108 นางสาว ชญานันธ๑ สระเกตุ 
00455000109 นาย สุรัตน๑ ศรีเมือง 
00455000110 นางสาว ศิริรัตน๑ หลวงสนาม 
00455000111 นางสาว จิรายุ ทองภู 
00455000112 นางสาว ธิดารัตน๑ มหาพรม 
00455000113 นาง วรรณเพ็ญ ฮ๎อยป๓ด 
00455000114 นาย นภัสธรณ๑ ชัยยา 
00455000115 นางสาว ชนกวรรณ พุกเจริญ 
00455000116 นางสาว เยี่ยมพร ภิเศก 
00455000117 นาย จักรพันธ๑ คะรัมย๑ 
00455000118 นางสาว สกลธ๑วรรณ๑ ทิพกวีย๑ 
00455000119 นาย วราวุฒ ิ พลับศิริ 
00455000120 นางสาว อุมารินทร๑ กลิ่นสันเทียะ 
00455000121 นางสาว พรทิพย๑ ภูกันแก๎ว 
00455000122 หมํอมหลวง นันทิยา ศรีธวัช 
00455000123 นางสาว พัชรินทร๑ รอดมา 
00455000124 นาย รณชัย พิพัฒน๑สัตยกุล 
00455000125 นาย พิเชฐ โสภณแพทย๑ 
00455000126 นางสาว ชลธิชา ประทุมทอง 
00455000127 นาย วิโรจน๑ บุญศรี 
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00455000128 นางสาว วันทนา คันทะ 
00455000129 นาง วรณัน ไชยสลี 
00455000130 นางสาว สุมาลินี เตชะศรี 
00455000131 นางสาว สุมาพร ชาสุวรรณ 
00455000132 นางสาว พัชราพร พุทธานุ 
00455000133 นางสาว ศศิวิมล นัยปราโมทย๑ 
00455000134 นางสาว กาญจนา แก๎วสงํา 
00455000135 นางสาว กมลวรรณ มุขโรจน๑ 
00455000136 นางสาว อรพิน หิมวันต๑ 
00455000137 นางสาว ดิสราพร ยาคํา 
00455000138 นางสาว ชนิตตา ฉ่ําชื่นวงศ๑ 
00455000139 นาย ทวีวัฒน๑ จิตติเวทย๑กุล 
00455000140 นาย วรรณจักร ใจแก๎วแดง 
00455000141 นางสาว รุํงทิวา กิจเจริญนันทเชาว๑ 
00455000142 นาง ฐิตาพร โชติมงคล 
00455000143 นางสาว แพรวนภา พรมพิชัย 
00455000144 นางสาว ภารดี บุญมาวงศ๑ 
00455000145 นาย ธนกิจ กรุยกระโทก 
00455000146 นางสาว เปียยนัน ยงยุทธ 
00455000147 นางสาว สุภาวด ี ศรีวัฒนพงศ๑ 
00455000148 นาย สุรชัย โสมาบุตร 
00455000149 นางสาว วนิดา วิชัยกุล 
00455000150 นาง วันวิสา ธูปบูชา 
00455000151 นาง อิสรีย๑ ศตพุฒินันท๑ 
00455000152 นางสาว ชณุตพร เกิ้นโนนกอก 
00455000153 นางสาว ป๓ทมาพร แสงศศิโสม 
00455000154 นางสาว สุพรรณา คําจม 
00455000155 นางสาว กรองกานต๑ ป๓ญญาชัย 
00455000156 นาย กัมปนาท ภูํจามร 
00455000157 นางสาว จันทร๑เจ๎า ใจระย๎า 
00455000158 นางสาว จันทร๑จิรา สุวรรณพาหุ 
00455000159 นาย นพพร จารุสิงห๑ 
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00455000160 นาย ฮาหรูน สันหละ 
00455000161 นาย นรเศรษฐ๑ เหมํงเวหา 
00455000162 นางสาว มยุรา สุริยนต๑ 
00455000163 นางสาว เกศิณี นิลประยูร 
00455000164 นางสาว วิสวาจ ี จิตอารีย๑ 
00455000165 นางสาว แคทลียา จิตอารีย๑ 
00455000166 นาง รุจิรา แดงเงิน 
00455000167 นางสาว ชวัลณัฐ ทองอุทัย 
00455000168 นาย นพรุจ ชํวยมิตรกุล 
00455000169 นางสาว ณัฐกฤตา ลุนลี 
00455000170 นางสาว ภัททิยา สํองศรี 
00455000171 นางสาว อรพิน ซาเสน 
00455000172 นางสาว กาญจนา จตุรพิพิธพรชัย 
00455000173 นาย คมกฤช นุ๎ยสว ี
00455000174 นาย พีรพล วนิชชากร 
00455000175 นางสาว มรินทราณ๑ ลอตระกูล 
00455000176 นางสาว กรรณิการ๑ กุมทา 
00455000177 นางสาว รุจิพัชญ๑ ศรีเรืองเมตตา 
00455000178 นางสาว มนันยา ทองอรําม 
00455000179 นาย ศิลา ฤกษ๑บรรเลง 
00455000180 นางสาว สุภัส โสพันธ๑ 
00455000181 นาย สุรศักดิ์ รัตนชัยกาญจน๑ 
00455000182 นางสาว ชุติกาญจน๑ บุญสมภพ 
00455000183 นางสาว ปรวีร๑ หมอยาดี 
00455000184 นางสาว ศิรินาจ ทองโสม 
00455000185 นาย อธิพงษ๑ คงจา 
00455000186 นางสาว จิรัชญา ประดิษฐ๑ 
00455000187 นาง จรัสวรรณ ตั้งวงศ๑ชูเกตุ 
00455000188 นางสาว อิสลัม ลาภจิตร 
00455000189 นางสาว กมลทิพย๑ กรานวงศ๑ 
00455000190 นางสาว ศิรภัสสร อ่ิมกมล 
00455000191 นาย ภูวนัย กาวน 
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00455000192 นางสาว เปรมจิตร รีรักษ๑ 
00455000193 นาย วุฒิชัย กังแฮ 
00455000194 นางสาว จิราพร กันปี 
00455000195 นาย วีรพล พราหมณ๑แก๎ว 
00455000196 นางสาว กาญจนา อินต๏ะ 
00455000197 นางสาว เกศนี เพ็ชรมาตย๑ 
00455000198 นางสาว นิษฐกานต๑ สุขแสง 
00455000199 นาง ศิริลักษณ๑ บัวพ่ึง 
00455000200 นาง ชลากร จันสารา 
00455000201 นางสาว สุภาวด ี ผองขํา 
00455000202 นาย ยศวีร๑ จันทนา 
00455000203 นางสาว นุชนาต เชี่ยวชาญ 
00455000204 นาง ชยาภัสร๑ ชูตระกูล 
00455000205 นาย อํานาจ นฤภัย 
00455000206 นางสาว ฐิติมา คงรุํงเรือง 
00455000207 นางสาว กนกพร แก๎วเงา 
00455000208 นางสาว สุวดี กิจเดช 
00455000209 นาย ธีรกร รักขติวงษ๑ 
00455000210 นาย วัชรพงษ๑ ตะนะเกตุ 
00455000211 นางสาว วิภารัตน๑ อาทิตย๑ตั้ง 
00455000212 นางสาว ญริดา จนิษฐ๑กุล 
00455000213 นางสาว ชญาภา ลีฝ้าย 
00455000214 นางสาว ป๓ทมา เพชรหนูเสด 
00455000215 นางสาว อัจฉรา มีชัย 
00455000216 นาย ธิติพงศ๑ ขัตตะละ 
00455000217 นาย กานต๑กวี นครขวาง 
00455000218 นางสาว บุศรินทร๑ รัตนวรรณ๑ 
00455000219 นาย ณัฐดนัย สาตรา 
00455000220 นางสาว มรกต สนสนอง 
00455000221 นาง สุดารัตน๑ ริบแจํม 
00455000222 นางสาว ปิณฑิรา แตงดี 
00455000223 นาย สุรจิณณ๑ บูรณะไทย 
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00455000224 นาย จําเนียง นิลขันธ๑ 
00455000225 นาง ตรีนุช ทองบํอ 
00455000226 นางสาว อัญชลี หงส๑มณีกุล 
00455000227 นางสาว ชบาไพร ผลาปรีย๑ 
00455000228 นางสาว ชนิสรา ลินกลาง 
00455000229 นางสาว ณัฐธิดา ระกาศ 
00455000230 นางสาว ศิริรัตน๑ สายสุคนธ๑ 
00455000231 นางสาว นนทพร วงค๑ต๐อ 
00455000232 นางสาว สุกัญญา อนุจร 
00455000233 นาง ณัฐชยา ไชยมะโน 
00455000234 นาย จักรวิทย๑ มงคลพิบูลย๑ 
00455000235 นางสาว สายฝน พรมแก๎ว 
00455000236 นาย วรวัฒน๑ สร๎อยเงิน 
00455000237 นางสาว วีราภา บุญหมื่น 
00455000238 นางสาว กรมณี ลิขนสุทธิ์ 
00455000239 นาย เชาวลิต ภูเยี่ยมจิตร 
00455000240 นางสาว พิมลพรรณ ศิริฤทัยวัฒน๑ 
00455000241 นางสาว พราวระพี มีนาม 
00455000242 นางสาว อารีย๑ ธีระกุล 
00455000243 นางสาว ธัญญลักษณ๑ ดีนอก 
00455000244 นาย ธนพล การุณวงค๑ 
00455000245 นางสาว วิภาภรณ๑ เอกจิตต๑พิเชฏฐ๑ 
00455000246 นางสาว อารีรัตน๑ โสดา 
00455000247 นางสาว นิภาพร อินทมาตย๑ 
00455000248 นาย ณัฏฐาวิภ ู ปาตีคํา 
00455000249 นางสาว อิงอร โสภ ี
00455000250 นางสาว อุทุมพร ใจเฉพาะ 
00455000251 นางสาว จุรีรัตน๑ ภูมิสุข 
00455000252 นางสาว จิตติกาญจณ๑ วงศ๑สุคติเวช 
00455000253 นาย ไชยพร ศรีดําน 
00455000254 นางสาว กรรณิกานต๑ ทิใหมํธง 
00455000255 นางสาว จิรวรรณ แห๎วเพ็ชร 
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00455000256 นาย สุมิต อินทวงศ๑ 
00455000257 นางสาว พุทธชาติ อนันตกิจไพศาล 
00455000258 นางสาว พรรณิภา พันธุ๑โยธิน 
00455000259 นาย ทินกรณ๑ โสภารักษ๑ 
00455000260 นางสาว ปิยกานต๑ อาจารียวุฒิ 
00455000261 นางสาว ปาณิศรา มูลหลวง 
00455000262 นางสาว อนุสรา เตียงเกตุ 
00455000263 นาย เกษม จิตติวุฒินนท๑ 
00455000264 นางสาว ธมนวรรณ คนฉลาด 
00455000265 นางสาว จารุวรรณ๑ ชุํมใจ 
00455000266 นาย ศุภชัย กันทะเนตร 
00455000267 นาย จรีศักดิ์ คงแก๎ว 
00455000268 นาง วันนิดา ทองอํวม 
00455000269 นาง ภิญญดา อุนะพํานัก 
00455000270 นาง พัชรากร รสจันทร๑ 
00455000271 นาย สันติ จันทร๑เปลํงแสง 
00455000272 นาย สัณห๑พิชญ๑ ศิลปการโสภณ 
00455000273 นาย อัศวเดช เอ่ียมสี 
00455000274 นาง วิลาสิน ี ศิวัตม๑สายตรง 
00455000275 นางสาว ปิยะดา เนื่องแก๎ว 
00455000276 นาย ธิติพันธ๑ ศรีภมร 
00455000277 นาย นิติ จันทร๑ทองแก๎ว 
00455000278 นางสาว กนกวรรณ น้ําแก๎ว 
00455000279 นาย เกษมชัย สายเสมา 
00455000280 นางสาว สายฝน เมืองแกํน 
00455000281 นาย นนทิพัฒน๑ หลังปูเต๏ะ 
00455000282 นางสาว พวงคราม บูรณ๑เจริญ 
00455000283 นาง สร๎อยวาสนา พรมเวียง 
00455000284 นางสาว พิมพ๑สุภา ดอนทิพย๑ทราย 
00455000285 นางสาว วันวิสาข๑ ต๎นยาง 
00455000286 นาย อุดม ราชพงศ๑ 
00455000287 นาย ประภาส ฝางแก๎ว 
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00455000288 นางสาว สุพิชฌาย๑ คําไพเราะ 
00455000289 นางสาว รัชนีวรรณ คําชาย 
00455000290 นางสาว วราลักษณ๑ ไชยเสือ 
00455000291 นางสาว ประภัสสร อุดมประเสริฐ 
00455000292 นาง โสภา พยัคฆเดช 
00455000293 นาย ธวัฒน๑ ขุนขํา 
00455000294 นางสาว ลลิตา ขาวเกิด 
00455000295 นางสาว วันวิสาข๑ คงสมแสวง 
00455000296 นางสาว มยุรี ดาทอง 
00455000297 นางสาว นันทวัน เครือฟ๓ก 
00455000298 นางสาว ณัชปภัสส๑ อุสรากร 
00455000299 นางสาว ปราชญานี จันทวิบูลย๑ 
00455000300 นางสาว ดวงใจ แซํลิ่ม 
00455000301 นาย พลัฏฐ๑ ทิโน 
00455000302 นางสาว ณธิดา ศรีสม 
00455000303 นาย กฤตกวีปกรณ๑ พงษ๑สนิท 
00455000304 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย๑ 
00455000305 นางสาว วิชุดา นามวงษ๑บุญ 
00455000306 นางสาว ศิริรัตน๑ จันทหารี 
00455000307 นางสาว อรวรรณ ทําวํอง 
00455000308 นาง กิตตมิา ล๎อมชัยสงค๑ 
00455000309 นางสาว ศิริวิมล บุญศรี 
00455000310 นาย ประณิธาน ศิริพานิช 
00455000311 นางสาว ดรรชนี ภูอุทา 
00455000312 วําที่ร๎อยตรี พีรายุทธ เดชเส๎ง 
00455000313 นาง ณัฐธินี วิชัยรัตน๑ 
00455000314 นางสาว นวรัตน๑ สามัญ 
00455000315 นางสาว วราภรณ๑ พ้ืนทอง 
00455000316 นาย พัฒนพงษ๑ ทองเนื้อสุก 
00455000317 นางสาว จุฑามาศ บุตรดีลา 
00455000318 นาง สุนทรี วัฒโน 
00455000319 นางสาว วิลาสิน ี ศรีกุล 
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00455000320 นางสาว วิลาวรรณ พํุมงามขํา 
00455000321 นางสาว ชนิษฐากานต๑ ข๎อค๎า 
00455000322 นางสาว ณัฐกานต๑ คงสบาย 
00455000323 นางสาว ศิรินภา เจริญทรัพย๑ 
00455000324 นาย นพกิจ รัตนธร 
00455000325 นาย พฤกษ๑ อยูํถาวร 
00455000326 นาง อารีรัตน๑ สาธาระณะ 
00455000327 นาย สงกรานต๑ อินต๏ะวิชัย 
00455000328 นางสาว ศิวลักษณ๑ หยังหลัง 
00455000329 นาย ชยพล โชติศิริพาณิชย๑ 
00455000330 นาย นัฐพล นาคจันทร๑ 
00455000331 นาง ลําพูน ขํายิ่งเกิด 
00455000332 นาย อาชวิณ ชัยนนถี 
00455000333 นางสาว รุํงทิวา รัตนาธรรม 
00455000334 นาย ธนกฤต ช๎างเผือก 
00455000335 นางสาว ธารารัตน๑ คงพูน 
00455000336 นาย วิศรุต มีดี 
00455000337 นาย ยุทธพงศ๑ พันธุ๑มณี 
00455000338 นางสาว รัตน๑ติมา เจียมดวง 
00455000339 นาย คณิศร อมรเมธีกุล 
00455000340 นาย สิทธิพร สุภโกศล 
00455000341 นาย สุธ ี นาราวรนันท๑ 
00455000342 นาง ศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ๑ 
00455000343 นางสาว พัทยา สร๎อยอุดม 
00455000344 นางสาว วัชราภรณ๑ จันปุ่ม 
00455000345 นางสาว จุฬาภรณ๑ ใสกระจําง 
00455000346 นางสาว หนึ่งฤทัย สุวรรณไชยรบ 
00455000347 นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร๑นุช 
00455000348 นาย สมบัติ วายุแสง 
00455000349 นางสาว กัญญ๑ลภัส เพชรทอง 
00455000350 นาง สุปาณ ี ปาลวัฒน๑ 
00455000351 นาย สุเมธ ประเสริฐสม 
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00455000352 นางสาว วัชร ี เชียงแรง 
00455000353 นางสาว นิตยา หวังสุดดี 
00455000354 นาย สนิท ประดา 
00455000355 นางสาว บรรณพร โรจชนะสมบัติ 
00455000356 นางสาว ฉัตรฤดี ประทุมมา 
00455000357 นาย กฤตภัค ชัยศรี 
00455000358 นาย ศุภโชค โพธิ์ทอง 
00455000359 นางสาว ป๓ทมา พวงสมบัติ 
00455000360 นาย เอกพงศ๑ สุรพันธ๑พิชิต 
00455000361 นาย อรรถพงษ๑ อํอนสองชั้น 
00455000362 นาย เศกสรร นันทะเทศ 
00455000363 นางสาว อรวรรณ ศรีอาษา 
00455000364 นางสาว ศันธ๑ชญา แสงอรุณ 
00455000365 นาย ชาญณรงค๑ ขุนสนธิ 
00455000366 นางสาว รุํงนภาวรรณ บึงอ๎อ 
00455000367 นางสาว ณัจทริกา เพลินพฤกษา 
00455000368 นางสาว ปาจรีย๑ ลําดวล 
00455000369 นางสาว จตุรพร ศรีสมบัณฑิต 
00455000370 นาย ศิรามพัฒน๑ มีสันเทียะ 
00455000371 นางสาว ชลดา เศรษฐาไชย 
00455000372 นางสาว นิชาภัทร ทุมมาคอน 
00455000373 นางสาว ทิวาพร สุทธกัน 
00455000374 นาย อิทธิพงษ๑ ลุ๎งบ๎าน 
00455000375 นางสาว ประไพ ใจชื่น 
00455000376 นาง ธมลวรรณ พาหละ 
00455000377 นางสาว ศิริวิมล สุนันธรรม 
00455000378 นางสาว สิริพร สุบรรณเกตุ 
00455000379 นาง สุกัญญา สุขสวําง 
00455000380 นางสาว วโรชา แนํนอุดร 
00455000381 วําที่ร.ต. กิตติ์จพัฒน๑ ดํารงค๑ชีพ 
00455000382 นาย ขวัญชัย สุภผลวีรกุล 
00455000383 นาย ปรเมศร๑ นิวาสประกฤติ 
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00455000384 นางสาว พิชญาภา เจนนุวัตร 
00455000385 นาย ณัฐกิตติ์ จันทร๑ณรงค๑ 
00455000386 นาย ณัฐพล อุทัศน๑ 
00455000387 นาย มนัสนันท๑ สุพรรณพงศ๑ 
00455000388 นาย ธวัช แสนบัว 
00455000389 นางสาว ปิยนุช ด๎วงชาญ 
00455000390 นางสาว สาริตา กิตติ์กรณิศ 
00455000391 นาง นิติมา วิเศษ 
00455000392 นางสาว นันทกร กวางวิเศษ 
00455000393 นางสาว มณฑิรา มณฑิราช 
00455000394 นางสาว แพร ทองทรัพย๑ 
00455000395 นางสาว ศศิร๑ธา ชมผา 
00455000396 นางสาว เลิศนภา พงษ๑ดํา 
00455000397 นางสาว ชไมพร แซํเลี้ยว 
00455000398 นางสาว ปิยนุช ภูสนิท 
00455000399 นาย ทรงวุฒิ ณ ตะกั่วทุํง 
00455000400 นางสาว ปวีณา สิงคิบุตร 
00455000401 นาย ณัฐวุฒิ บุญพรพิเชษฐ๑ 
00455000402 นางสาว วรรณภา คล๎ายมฤค 
00455000403 นางสาว ศิริภา สุดจิตร๑ 
00455000404 นางสาว นัฐกานต๑ แสงหิรัญ 
00455000405 นางสาว อัยรดา พบพิทักษ๑ 
00455000406 นางสาว สายชล คงทิม 
00455000407 นาย รัตนภูมินทร๑ ชะม๎ายกลาง 
00455000408 นางสาว ปณิตา สืบสันต๑ 
00455000409 นางสาว พุทธิมา บุญราศรี 
00455000410 นางสาว ปิติมา สุภาพันธ๑ 
00455000411 นางสาว ดรุณ ี ทิพย๑ปลูก 
00455000412 นางสาว ฉันทนา พานทอง 
00455000413 นางสาว นารีรัตน๑ พิมพ๑สะอาด 
00455000414 นางสาว ธนิกานต๑ ศรีจันทร๑ 
00455000415 นาย ยุทธการ แทํนคํา 
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00455000416 นาย กัมปนาท สมานพันธ๑ 
00455000417 นางสาว เพ็ญจันทร๑ รินสาร 
00455000418 นางสาว พรเพ็ญ ชํางเกตุ 
00455000419 นาย สีหพจน๑ แพรํชินวงศ๑ 
00455000420 นาง ฐานิตา สิริวงศ๑วรพัฒน๑ 
00455000421 นาย พิเศษฤทธิ์ โพธิ์ย๎อย 
00455000422 นาย วิภาค วิวัฒนานนท๑ 
00455000423 นาง ลักขณา นฤพล 
00455000424 นางสาว กาญจนา เหมืองทอง 
00455000425 นางสาว นภัสนันท๑ มังสาทอง 
00455000426 นางสาว ปิยธิดา สุภีคํา 
00455000427 นางสาว วราภรณ๑ กางทอง 
00455000428 นาย จีรศักดิ์ คงประเสริฐ 
00455000429 นางสาว วิไลพร ชนะศึก 
00455000430 นาย นัทธพงศ๑ กุลวงษ๑ 
00455000431 นางสาว เบญจวรรณ โพแก๎ว 
00455000432 นางสาว ชิดชนก การินไชย 
00455000433 นางสาว พรจรัส ชอบขาย 
00455000434 นาย กัณศกร โตแก๎ว 
00455000435 นาย ณัฏฐกฤษณ๑ เครืออยูํ 
00455000436 นางสาว พัชรพรรณ แก๎วเสมอ 
00455000437 นางสาว ดวงนภา สิริสุขขากุลย๑ 
00455000438 นางสาว ฐริญชญาภัชก๑ เจริญ 
00455000439 นางสาว ภณิตา คุ๎มสมบัติ 
00455000440 นางสาว รุํงอรุณ บุญสิทธิ์เสรีกุล 
00455000441 นางสาว ณภัทร อินมอญ 
00455000442 นาย สุรการ รวยสูงเนิน 
00455000443 นาง น๎อมเกล๎า ติ้วพานิช 
00455000444 นางสาว สุภาวด ี มงคลลาภกิจ 
00455000445 นางสาว วรา อํอนศรี 
00455000446 นางสาว พิมพ๑พสุ จวบความสุข 
00455000447 นางสาว จุรีรัตน๑ บัวฤทธิ์ 
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00455000448 นาย เทียนชัย เกษดา 
00455000449 นางสาว ศิริลักษณ๑ หอยสังข๑ 
00455000450 นางสาว ไพลิน หนุนนาค 
00455000451 นางสาว ฐนิชา คงประดิษฐ 
00455000452 นางสาว ธนัชพร สุทธิพงศ๑เกียรติ์ 
00455000453 นางสาว จาริณีย๑ เพชรเล็ก 
00455000454 นาย สุรพงศ๑ อํองประกฤษ 
00455000455 นาย นิรันดร๑ จันทร๑ศรี 
00455000456 นาย ภูวนาถ แจ๎งแจํมญาณ 
00455000457 นางสาว ดวงพร หวานแก๎ว 
00455000458 นาย พีรพงศ๑ ชูแป้น 
00455000459 วําที่ร๎อยตรีหญิง วิไลพร คําบ๎านฝาย 
00455000460 นางสาว นริศรา วงษ๑ลา 
00455000461 นางสาว วิไลวรรณ สุเดชะ 
00455000462 นางสาว กัลยา ณ ต๏ะป่า 
00455000463 นาย สุวรรณ นวลใย 
00455000464 นาย กิตติภพ ผํานพินิจ 
00455000465 นาย รุํงโรจน๑ อุปรัตน๑ 
00455000466 นาย สุทธิมาตร แสงวนิชย๑ 
00455000467 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์ 
00455000468 นางสาว สุภัสสร ฮุยงาม 
00455000469 นางสาว ป๓ณฑารีย๑ เรืองแก๎ว 
00455000470 นางสาว นราวดี ชัยตุ๎ย 
00455000471 นางสาว พัชราพร เรืองวิจิตร 
00455000472 นางสาว สุวาสิน ี เมธิยะพันธ๑ 
00455000473 นาย ณรงค๑ เอ่ียมสะอาด 
00455000474 นาง สุวรรณี เปลี่ยนเสนํห๑ 
00455000475 นางสาว จิดาภา เสริมธนกรณ๑ 
00455000476 นางสาว ฌานิทธิ์ จีนทู 
00455000477 นางสาว สุจิตรา เพียรพานิช 
00455000478 นางสาว อารยา โคตะสา 
00455000479 นาง ชลรัตน๑ ชูชํวย 
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00455000480 นางสาว แก๎วกุล ตันติพิสิฐกุล 
00455000481 นางสาว ป๓ณณภัสร๑ ตันใจ 
00455000482 นางสาว สุปิญาวรรณ หมายปาน 
00455000483 นางสาว ปาณินี พุทธิสารชัย 
00455000484 นาย เกรียงศักดิ์ ทนันชนะ 
00455000485 นาย ประเสริฐ ศรีเกตุ 
00455000486 นาย ปรีชา พานวัน 
00455000487 นางสาว พิมพ๑ชนก พรเพ็ง 
00455000488 นางสาว วรรณนิภา เรืองแสน 
00455000489 นางสาว ชนัญชิดา สุขเกิด 
00455000490 นางสาว สุธิมา ธีรภัทรไพศาล 
00455000491 นาย ทวีศักดิ์ รอดความทุกข๑ 
00455000492 นางสาว สุภัคญาดา บุญสูงเนิน 
00455000493 นาย ประมวล สะอาด 
00455000494 นาย อธิวัฒน๑ ธัมมารัตน๑นนท๑ 
00455000495 นางสาว หนึ่งนุช นกดุเหวํา 
00455000496 นาง จงจิน วังเขียว 
00455000497 นาง ชนิพร เรื่องลือ 
00455000498 นางสาว สุภาวด ี ทับแวํว 
00455000499 นาย สังวร โสเขียว 
00455000500 นางสาว ป๓ณฑ๑ฉัตรีย๑ ปานทรัพย๑ 
00455000501 นางสาว นารีรัตน๑ แสงแก๎ว 
00455000502 นางสาว กรรทิมา ตุวันโน 
00455000503 นางสาว ยุพดี พ่ึงตน 
00455000504 นางสาว พรฤดี สุละพาน 
00455000505 นางสาว นงเยาว๑ บุญสันต๑ 
00455000506 นางสาว พัชรา เที่ยงสุนทร 
00455000507 นางสาว ศรุตา ใจมุํง 
00455000508 นางสาว บงกชรัตน๑ อัครศิลป์วงค๑ 
00455000509 นาย ชาญณรงค๑ แสนเมือง 
00455000510 นางสาว อรอุมา ไขํเส๎ง 
00455000511 นางสาว ธิดารัตน๑ โงํยเตจา 
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00455000512 นางสาว กาญจนา อาชีวะ 
00455000513 นาย บรรณสิทธิ์ ศรีทองเพิง 
00455000514 นางสาว ขวัญชนก ธีระกุล 
00455000515 นาย ศุภกฤต ชัยรักษา 
00455000516 นางสาว นิโสรยา แวหะยี 
00455000517 นางสาว รุํงรัตน๑ คล๎ายเจ๏ก 
00455000518 นางสาว นงลักษณ๑ หาญมานิตกุล 
00455000519 นางสาว มธุรส ศรีมหาพรม 
00455000520 นางสาว สรีระ จริยะคุณทวี 
00455000521 นางสาว พิมพ๑ชนก กันยะมี 
00455000522 นาย วรุต หุํนหลํอ 
00455000523 นางสาว ยศวดี ทั่งทอง 
00455000524 นางสาว กนกพร สุทธิพันธ๑ 
00455000525 นางสาว เบญญาภา หวังสุข 
00455000526 นาย วรวีร๑ บุญราช 
00455000527 นาง ดอกไม๎ วงษาเวียง 
00455000528 นางสาว กัณณิกา พุฒิศรีกุล 
00455000529 นาย ภูริวัฒน๑ ทามี 
00455000530 นางสาว กมลวรรณ โปธิวงศ๑ 
00455000531 วําที่ร๎อยตรี ธัชภูม ิ ชื่นประสิทธิ์ 
00455000532 นางสาว วีรวรรณ เครื่องสนุก 
00455000533 นาย วัชระ อุทระภาศ 
00455000534 นางสาว วิไลวรรณ ทิมภูํ 
00455000535 นาย พศวัต วงศ๑กวาง 
00455000536 นาย ชินพงษ๑ กุลประภาพันธ๑ 
00455000537 นางสาว ณัฐวดี กิตติธรา 
00455000538 นางสาว พันทิภา ชุมเศียร 
00455000539 นางสาว สุภารัตน๑ เรือนขํา 
00455000540 นาย อนุชา โยธ ี
00455000541 นางสาว ทัศนีย๑ กุลแก๎ว 
00455000542 นาย อภิชาติ ปานอิน 
00455000543 นางสาว ณัฐปภัสร๑ วัฒนะลีลากุล 
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00455000544 นางสาว ณัฐกานต๑ สุขิกุล 
00455000545 จําอากาศโทหญิง วริญทิพย๑ บรรณวรรณ 
00455000546 นางสาว จิตรติมา หรุดคง 
00455000547 นาย อาคม เศษสุวรรณ๑ 
00455000548 นาย ภาคภูมิ พํูสกุลสถาพร 
00455000549 นางสาว ตวงทอง สินชัย 
00455000550 นางสาว วิจิตตรา ศรีลา 
00455000551 นางสาว รุํงนภา ทวีสุข 
00455000552 นางสาว ศิริพร วงใจ 
00455000553 นางสาว ภริตา เจริญวัฒนะโพธิ์แก๎ว 
00455000554 นางสาว ธนัชญา มรรคกะสินเวธา 
00455000555 นาง ชนิดา เพ็ชรนารถ 
00455000556 นางสาว วรันต๑ภรณ๑ เกื้อสุวรรณ 
00455000557 นางสาว ณิชกานต๑ บับภาวัน 
00455000558 นาง รุจิรา กลองรัมย๑ 
00455000559 นางสาว พัชนีวรรณ รํอ 
00455000560 นางสาว กรัณฑ๑รัตน๑ นานํวม 
00455000561 นางสาว จตุพร เที่ยงธรรม 
00455000562 นางสาว ภรภัทร วงค๑สุภา 
00455000563 นางสาว ณัฐธิดา นาคสิทธิ์ 
00455000564 นางสาว พรรณิภา เจ็กมะดัน 
00455000565 นางสาว เบญจมาศ นรสิงห๑ 
00455000566 นาย กรวิช กําภูพงษ๑ 
00455000567 นาย ภาณุพันธ๑ โรจนพานิช 
00455000568 นาย สันติ มีเมือง 
00455000569 นาย นเรศ โกฎทอง 
00455000570 นาย สุทักษ๑ วิชัยผิน 
00455000571 นางสาว ภัทรียา ศรีสมุทร 
00455000572 นางสาว อัญญารัตน๑ แก๎ววิมล 
00455000573 นางสาว วิลาวรรณ หนํอใหมํ 
00455000574 นางสาว สาวิตรี อินทรัตน๑ 
00455000575 นางสาว เอมอร ชัณวิจิตร 
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00455000576 นางสาว คัทลียา สิริเดชภิญโญ 
00455000577 นางสาว พรอนงค๑ ธิมา 
00455000578 นางสาว รัตตรินทร๑ เรืองแจํม 
00455000579 นาง วารี คําวงกรด 
00455000580 นางสาว บุญมา มาลาวงษ๑ 
00455000581 นาย ประภาส ชมปากเกลี้ยง 
00455000582 จ.ต. สามภพ ศรีอักษร 
00455000583 นาย อมรินทร๑ หิรัญ 
00455000584 นางสาว วริยา วิริยะกุล 
00455000585 นาย บัญชาการ มณีวงค๑ 
00455000586 นางสาว อภิรดี จันทร๑เนียม 
00455000587 นาย สิทธา ติยะแสงทอง 
00455000588 นางสาว พัสนันท๑ ลับเหลี่ยม 
00455000589 นาย ยุทธศาสตร๑ งามอินทร๑ 
00455000590 นางสาว นุชนาถ พลรักษา 
00455000591 นาย ชาญวิทย๑ แกล๎วทนงค๑ 
00455000592 นาง กิ่งกาญจน๑ ศิริวิลาศ 
00455000593 นาย เทอดไทย แตงอํอน 
00455000594 นาย ศรายุทธ มณีวาส 
00455000595 นางสาว กนกวรรณ ป๓ญญาไว 
00455000596 นางสาว พนิดา ลีแสน 
00455000597 นางสาว รวิชญา สันติสุข 
00455000598 นาย ชนันพัฒน๑ สันติสุข 
00455000599 นางสาว จิรภา กันตา 
00455000600 นางสาว ไหมทิพ แถวอุทุม 
00455000601 นางสาว พรทิพย๑ เตจ๏ะเสาร๑ 
00455000602 นางสาว พิกุล พงศ๑ลดากูล 
00455000603 นางสาว ดาวฤด ี มุํงหมาย 
00455000604 นาย ชัยสิทธิ ์ วิจิตร 
00455000605 นาย เอกอักษร ขันทอง 
00455000606 นาย คมไผํ บุญสังข๑ 
00455000607 นางสาว วรกมล วรางกูร 
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00455000608 นาย อรรถพล จงกลแพทย๑ 
00455000609 นาย ยิ่งศักดิ์ ยุทธชัย 
00455000610 นางสาว ณปภา พรหมขัติแก๎ว 
00455000611 นางสาว ณิชรัตน๑ จอมแปงทา 
00455000612 นาง สายสุดา ทฤษฎิคุณ 
00455000613 นางสาว จารุณี รอดเสียงล้ํา 
00455000614 นาง เมธิชา มั่นคง 
00455000615 นาย ทักษิณ จันทรารักษ๑ 
00455000616 นางสาว ศศินันท๑ ชุํมมะโน 
00455000617 นาย จกัรธาร จันทรวงษ๑ 
00455000618 นางสาว ชาริณี รักเกียรติดี 
00455000619 นาย เฉียบชนก นาสัก 
00455000620 นางสาว พัชรี ประนามะเส 
00455000621 นาย นัฐพงษ๑ สะอาดโฉม 
00455000622 นาย ภูวดล มูลดี 
00455000623 นางสาว มานิตา หงษ๑ทอง 
00455000624 นาย เทพดํารง มํวงฉลาด 
00455000625 นางสาว ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ 
00455000626 นาย สงกรานต๑ พยุงเกษม 
00455000627 นาย สุธา รอดนําพา 
00455000628 นาย อธิวัฒน๑ วัฒนวิถี 
00455000629 นางสาว ศุภลักษณ๑ มงกุฎทอง 
00455000630 นางสาว ทิวาพร พันธ๑แตง 
00455000631 นาย ศิริพงศ๑ อริยสุนทร 
00455000632 นาย ทศพร จิตสุภาพ 
00455000633 นางสาว จินตนา ตั้งวชิรกุล 
00455000634 นางสาว จีรวรรณ ศรีสุข 
00455000635 นางสาว ทิพพาภรณ๑ ชํางย๎อม 
00455000636 นางสาว สาริกา ทิพมล 
00455000637 นาย นิพล จันต๏ะนาเขต 
00455000638 นางสาว ปสุตา ภูสอดสี 
00455000639 นาย นิมิตร โอ๏ดฟู 
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00455000640 นางสาว ชนสรณ๑ รามประพฤติ 
00455000641 นาย นิรุจน๑ วรพันธ๑ 
00455000642 นางสาว ทัศนีย๑ สมภักด ี
00455000643 นางสาว อัจฉราวรรณ พวงเกตุ 
00455000644 นางสาว พัชราภรณ๑ อินทร๑สุวรรณ 
00455000645 นางสาว เมธยา มูลคํากาเจริญ 
00455000646 นางสาว กัลยา วันเพ็ญ 
00455000647 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ พุทธกูล 
00455000648 นางสาว สุนีย๑ กังวานสุระ 
00455000649 นางสาว เกวลิน มูสิกพงษ๑ 
00455000650 นางสาว กานดา หรั่งเล็ก 
00455000651 นาง นันทวรรณ บุญประเสริฐ 
00455000652 นางสาว ปิยนันท๑ ภานุมาศ 
00455000653 นางสาว ปรีดา จริยานพิวาทย๑ 
00455000654 นางสาว พัชณิภา ปริญญาพล 
00455000655 นางสาว ดวงพร พวงอูด 
00455000656 นางสาว จุฑามาศ บุญขวัญ 
00455000657 นางสาว กริศนา รักแก๎ว 
00455000658 นาย เอกราช อัครกตัญ๒ู 
00455000659 นาย อังกูร จีระบุตร 
00455000660 นาย รณรงค๑ พิมพวง 
00455000661 นาง ชุลีพร เผือกพรม 
00455000662 นางสาว ภาลินี บุญเสงี่ยม 
00455000663 นาย สมาน เพ็งคําเส็ง 
00455000664 นางสาว นวลวรรณ๑ เอ่ียมเวียง 
00455000665 นางสาว กฤษณา ปทุมวัน 
00455000666 นางสาว สุภาพร นิกรสุข 
00455000667 นางสาว สินีนาฎ เอ่ียมสะอาด 
00455000668 นาย สาธิต สุขเปรม 
00455000669 นางสาว ณัฐณิชา ซุ๎ยขาว 
00455000670 นางสาว ผกาวรรณ แหลมหลัก 
00455000671 นางสาว ชุติมา บุญชํวย 
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00455000672 นางสาว จิตติภรณ๑ รักเจริญ 
00455000673 นางสาว พีรียา พิริยสถิต 
00455000674 นางสาว อรอุมา พรหน๎อย 
00455000675 นาย วัลลภ เกตุกรณ๑ 
00455000676 นางสาว วีร๑วิมล จังหวัดมุณี 
00455000677 นางสาว บุษราภรณ๑ บุบผาสังข๑ 
00455000678 นางสาว จฬุามณี พงษ๑ศรี 
00455000679 นางสาว บัญชรี คงยาง 
00455000680 นางสาว ดาหวัน ผลอินทร๑ 
00455000681 นางสาว ชุลีกร สีซาแอน 
00455000682 นาย กิตติ เตมะศิริ 
00455000683 นาย วันชัย หิรัญกวินกุล 
00455000684 นางสาว วิไลพร ลาภมาก 
00455000685 นาย กฤดิพรรธน๑ นาสุวรรณ 
00455000686 นาง สุจิรา ล้ําเลิศ 
00455000687 นางสาว ทิพย๑ไพวรรณ๑ สุนันตา 
00455000688 นาย เจษฎา คงอยูํ 
00455000689 นาย ปิยะพันธ๑ เทศนา 
00455000690 นางสาว กชพรรณ ผดุงโภค 
00455000691 นาง สุธิศา เกิดอํวม 
00455000692 นางสาว เสาวลักษณ๑ ปวนนวล 
00455000693 นางสาว รัตนา อุดมสิทธิโรจน๑ 
00455000694 นางสาว ณิชาพัชร๑ ลิ้มสมุทรชัยพร 
00455000695 นาย สิธา ตันเจริญ 
00455000696 นางสาว นริศรา จริยะพันธุ๑ 
00455000697 นาย คมสันต๑ เทือกตา 
00455000698 นางสาว พิศารยา เลิศรัฐการ 
00455000699 นางสาว รจนา บวรรัตนมณี 
00455000700 นางสาว สุดาทิพย๑ พํุมรัก 
00455000701 นางสาว พิกุล แก๎วเกํง 
00455000702 นางสาว ปิยมาศ ศิริทัศน๑ 
00455000703 นางสาว สุกัลยา สาธร 
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00455000704 นางสาว ไขํมุก หลักคํา 
00455000705 นาย ณัฐภัทร จิราพงษ๑ 
00455000706 นาย กิตติพงษ๑ พลวัฒน๑ 
00455000707 นาย สุธิพงษ๑ เกตุพร 
00455000708 นางสาว บุณยวีร๑ องอาจ 
00455000709 นางสาว ศุภรัตนดา นามศรี 
00455000710 นาย วิเชษฐ๑ เกตุแก๎ว 
00455000711 นางสาว ลักคณา กล๎าจอหอ 
00455000712 นาย ธนัดกิจ พิณรัตน๑ 
00455000713 นาย เรืองวิทย๑ พรพินิจอําไพ 
00455000714 นางสาว ทักษิณาภรณ๑ สินทร 
00455000715 นาง นิตยา บุตรแดง 
00455000716 นางสาว เกศรา พํุมปาน 
00455000717 นางสาว พรทิชา รํางใหญํ 
00455000718 นางสาว ป๓ญชุกา จันทรา 
00455000719 นางสาว วิริยะภา นิตย๑พราน 
00455000720 นางสาว วริศรา นิ่มทอง 
00455000721 นาง เปียทิพย๑ ผิวแดง 
00455000722 นางสาว ประภาศรี เมฆประดับ 
00455000723 นางสาว พัชนี ติระนนท๑ 
00455000724 นางสาว กนกวรินทร๑ กัณหาเรียง 
00455000725 นางสาว ศุภวรรณ ศรีสุภโชค 
00455000726 นาย ยุทธศักดิ์ เจริญการ 
00455000727 นางสาว สุมิตรา จาจันทึก 
00455000728 นาย สมสิน ไชยรัตน๑ 
00455000729 นางสาว จันทรขจร ถูกฤทัย 
00455000730 นาง พิชญาวริน ศรีอ่ินแก๎ว 
00455000731 นางสาว อังคณัมพ๑ เอ่ียมพิพัฒน๑ 
00455000732 นางสาว ทักษพร บุตรชาติ 
00455000733 นางสาว เพทาย สัตยสัณห๑สกุล 
00455000734 นางสาว หทัยรัตน๑ เจริญศิลป์ 
00455000735 นางสาว สุกาญดา นาคหลํอ 
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00455000736 นางสาว เกวลิน ไชยชนะ 
00455000737 นางสาว ณัฐนัญช๑ ยอดดวงจันทร๑ 
00455000738 นางสาว นัยนา ศรีสุข 
00455000739 นางสาว ณัฐธยาน๑ แก๎วลา 
00455000740 นาย สถาพร เคียนเขา 
00455000741 นางสาว วีระญา ลุนอุบล 
00455000742 นางสาว ชุติมณฑน๑ แดงลาด 
00455000743 นาย จิรพงศ๑ เสมียนเพชร 
00455000744 นางสาว วลีย๑พัชญ๑ บุญเฉลียว 
00455000745 นางสาว ปุณญิศา แสนอิ่นคํา 
00455000746 นางสาว ลภัสรดา แตะยา 
00455000747 นาย สิริศักดิ์ ธนะมิตร 
00455000748 นาย ธิติภัทร ฟองมณี 
00455000749 นาง จงรักษ๑ ยาสุข 
00455000750 นางสาว จามรี ชุํมทอง 
00455000751 นางสาว นัสรินทร๑ กุลอินทร๑ 
00455000752 นาย ธีรภพ สิงห๑คํา 
00455000753 นางสาว โสภา จิตจํานงค๑ 
00455000754 นาย เสกสรรค๑ เขียวอํอน 
00455000755 นาย อนุวัตร กิจจิว 
00455000756 นาย นายวัชรพล สุนทรพินิจ 
00455000757 นางสาว วารุณี ศรสุรินทร๑ 
00455000758 นางสาว อาทิตยา บัวอํอน 
00455000759 นาย เกรียงฤทธิ์ มโนทัยอุดม 
00455000760 นาง ลมหวล ภักดีทา 
00455000761 นางสาว ณัชชา เสียงล้ําเลิศ 
00455000762 นางสาว ปวีณา สวัสดิภาพ 
00455000763 นาย ภาคภูมิ คําพิภาค 
00455000764 นางสาว ศิรัณย๑พร ปาลี 
00455000765 นางสาว รุํงฤทัย สิงห๑อยูํ 
00455000766 นางสาว มนัญยา นักหลํอ 
00455000767 นางสาว ชามาพร สาริกานนท๑ 
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00455000768 นาย เฉลิม ศรีบุญมา 
00455000769 นางสาว พรทิพย๑ คําฝอย 
00455000770 นาย ทัศมะ ชํานาญจุ๎ย 
00455000771 นางสาว วารุณี เลิศชัยมงคล 
00455000772 นาย ณัฐสุนทร นิลทองคํา 
00455000773 นางสาว ศุภกานต๑ ลีหกุล 
00455000774 นาง สุนิดา ธนารัตน 
00455000775 นางสาว ณปภัช มูลยะเทพ 
00455000776 นาย ภาณุวัฒน๑ วิเศษกุล 
00455000777 นางสาว ศุทธินี เวชอาภรณ๑ 
00455000778 นางสาว จตุพร ไชนาเคน 
00455000779 นาย สมศักดิ์ โต๏ะดุสน 
00455000780 นางสาว ปทุมพร โค๎วกิมชุน 
00455000781 นางสาว จิรดา จันทรัตน๑ 
00455000782 สิบเอก นัฐพงษ๑ นามคาน 
00455000783 นาง สินีรัตน๑ เหลําจรุงเภสัชกร 
00455000784 นาย ชัยณรงค๑ ภุมรินทร๑ 
00455000785 นางสาว จิราณี คมสาคร 
00455000786 นางสาว รุํงฤดี ศรีหบุตร 
00455000787 นาย วันชัย รงัคํากอง 
00455000788 นางสาว พัชรารีวรรณ ดีคํา 
00455000789 นาง สรสิชา ประเสริฐสังข๑ 
00455000790 นางสาว พรพรรณ พิมพิสาร 
00455000791 นาย ผดุงเกียรติ กนกสิงห๑ 
00455000792 นางสาว เบญจวรรณ จิตอํานวย 
00455000793 นางสาว พัชรินทร๑ ทรัพย๑เสถียร 
00455000794 นาย สิทธิพร ภูตาโก 
00455000795 นาย สัณหกฤษณ๑ บุญชํวย 
00455000796 นาย พรชัย ผิวฝ้าย 
00455000797 นางสาว พรพิมล พิลึก 
00455000798 นาย ชาติชาย พลกลาง 
00455000799 นางสาว ศรีสุดา เยกิจ 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000800 นาง ชญานิศ พูนวรรณกุล 
00455000801 นาย สืบพงษ๑ พูนวรรณกุล 
00455000802 นางสาว ธิดาพร ทองเพ่ิม 
00455000803 นางสาว สมใจ แรงเขตรการณ๑ 
00455000804 นางสาว ศุจิกา ผํองใส 
00455000805 นางสาว จุฑาภรณ๑ เงินดี 
00455000806 นาง รัศมี คําทวี 
00455000807 นาย วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร๑ 
00455000808 นาย รณชัย มูณี 
00455000809 นาย กฤษณนัยน๑ แก๎วคําอ๎าย 
00455000810 นางสาว ศุภรัตน๑ ละออจิต 
00455000811 นาย เกรียงไกร พัฒนวัชรกุล 
00455000812 นางสาว ลออง อํานวย 
00455000813 นาย จีรเดช นันตา 
00455000814 นาย สิรภพ หาญเสมอ 
00455000815 นางสาว โชติกา ถาวรเลิศทวี 
00455000816 นาง ภควรรณ ศรีนคร 
00455000817 นางสาว สุกัลยา พรมทองมี 
00455000818 นางสาว ปิยภัทร วรธงไชย 
00455000819 นางสาว ชํอทิพย๑ กัวพานิช 
00455000820 นาย อาสาฬ๑ ศรีเทพ 
00455000821 นางสาว วรวรรณ สันตะบุตร 
00455000822 นางสาว ดาวใจ ดีดวงพันธ๑ 
00455000823 นางสาว มัณฑนา กิรัมย๑ 
00455000824 นางสาว แพรตะวัน ศรีกิติพัฒน๑ 
00455000825 นาย มนัสพาสน๑ อรัญพิทักษ๑ 
00455000826 นางสาว รัศม๑ศรินทร๑ วงศ๑ศรี 
00455000827 นาย คมเคียว สิงห๑ตาก๎อง 
00455000828 นางสาว อรัญญา ปุณลวงค๑ 
00455000829 นางสาว ชญาดา ดีเปี่ยม 
00455000830 นาย นพปฎล พงษาวดาร 
00455000831 นาย วิษณุ มาแสวง 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000832 นาย เขมโชติภูมิ ศรีมีชัย 
00455000833 นาง ศิราพร สายโปธ ิ
00455000834 นาย ปฐมพงศ๑ พงศ๑สุภา 
00455000835 นางสาว จุรีพร ชูอินทร๑ 
00455000836 นาย อมร มโนศิลปกร 
00455000837 นางสาว สุธิรา พัดชา 
00455000838 นางสาว วรารัตน๑ เณรจิ๋ว 
00455000839 นางสาว สุพัตรา ไฉนนุช 
00455000840 นาย วีรเดช เศรษฐ๑พิศาลศิลป์ 
00455000841 นางสาว กมลชนก สลางสิงห๑ 
00455000842 นางสาว วาสนา วงศ๑อํามาตย๑ 
00455000843 นาย ประเสริฐ ป๓ญญาไว 
00455000844 นางสาว สุกัญญา วัชรากร 
00455000845 นางสาว ปาลิตา วัชรากร 
00455000846 นางสาว จันทนา ยอดเสาร๑ 
00455000847 นางสาว ชุติมาภรณ๑ สุขปิยังคุ 
00455000848 นางสาว พิมพ๑สุจี วรรณชาติ 
00455000849 นางสาว ภรรสนนันท๑ พูนสิริเรือง 
00455000850 นาย ศรานุวัฒน๑ เนตรไธสง 
00455000851 นางสาว ชนัดดา ภูผายาง 
00455000852 นาย ภาณุภณ วราเสรีวุฒ ิ
00455000853 นาย ไพสิฏฐ๑ โกศัลวัฒน๑ 
00455000854 นาย พิทักษ๑ แววคุ๎ม 
00455000855 นางสาว ปริยา มั่นคง 
00455000856 นาย พงศ๑พีสิธฐ ธรรมสุขี 
00455000857 นางสาว อําพรพันธุ๑ อินต๏ะ 
00455000858 นางสาว วาสนา ใครํครวญ 
00455000859 นางสาว หทัยพัชร๑ ดอกพุฒ 
00455000860 นาย นรินทร๑ บัวผัน 
00455000861 นางสาว ดวงมณี สังสีนา 
00455000862 นางสาว ปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ๑ 
00455000863 นางสาว จิรดา เขื่อนสุวงศ๑ 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000864 นาย กฤตนน พรมงคลสกุล 
00455000865 นางสาว วารินทร๑ วิตูล 
00455000866 นางสาว กชกานต๑ ทาแกง 
00455000867 นาย สิทธิศักดิ์ รักพวก 
00455000868 นางสาว ธนาวดี สุริยอาภาพรรณ 
00455000869 นาย สุรศักดิ์ รัตนวิสุทธิ์ 
00455000870 นางสาว ชมพูนุท วารีรักษ๑ 
00455000871 นางสาว สุพิกา พิมพ๑แกํน 
00455000872 นางสาว ปวีณา หงษ๑เทศ 
00455000873 นางสาว กันทิมา ศิริพรหมพิทักษ๑ 
00455000874 นาย ศักดิ์ดา แดงกูล 
00455000875 วําที่ร๎อยตรี กฤษณะ ดิษรัก 
00455000876 นางสาว กรรณิการ๑ ศรีวงค๑ 
00455000877 นางสาว รัตนาภรณ๑ สุโขทัย 
00455000878 นาย สมยศ บุญเติม 
00455000879 นาย ชาญบดี ดิษเจริญ 
00455000880 นางสาว ชนิสรา กองกันภัย 
00455000881 นางสาว สุรีพร คุมมงคล 
00455000882 วําที่ร.ต. ชัยชนะ อาจอ่ํา 
00455000883 นางสาว จิตลดา บรรเทิงสุข 
00455000884 นางสาว ชัญญานุช ศรีอาวุธ 
00455000885 นาย สุเมธี ธนพิพัฒน๑พงษ๑ 
00455000886 นางสาว สาริศา ศรีสะอาด 
00455000887 นาย พชร อินทร๑ชุม 
00455000888 นางสาว วิสา เหลําจันอัน 
00455000889 นาย ศุภัทร พาขุนทด 
00455000890 นางสาว อารีรัตน๑ อํอนแก๎ว 
00455000891 นาย สุวิทย๑ จอนคํา 
00455000892 นางสาว สุทธิรดา พรหมศร 
00455000893 นาง ชลีกร แก๎วสกุนนี 
00455000894 นางสาว ปิยะภา จตุรงคโชค 
00455000895 นาย ชาลี พันธุเมฆ 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000896 นางสาว ฐิติรัตน๑ สุริยพรชัย 
00455000897 นางสาว นันธัชพร น๎อยเกิด 
00455000898 นางสาว ทัศพร โสมรักษ๑ 
00455000899 นาย กษิดิศ ยิ่งดํานุํน 
00455000900 นางสาว เนตรนภา คณานับ 
00455000901 นาย วุฒิพงษ๑ สมานชื่น 
00455000902 นางสาว ทิพย๑วัลย๑ พลายพูล 
00455000903 นาย อภิชาติ ภูเต๎าสูง 
00455000904 นาย พิษณุพร พบเกาะ 
00455000905 นาย ประภาส ยงพิศาลภพ 
00455000906 นางสาว ภาวดี เกิดทํุงยั้ง 
00455000907 นาย จิรากร บุญเรือง 
00455000908 จ.อ. เกรียงไกร กาญจนะ 
00455000909 นาย ราเมศวร๑ ดิษฐเนตร 
00455000910 นางสาว นงนภัส สุดาจิตร 
00455000911 นางสาว วาสนา บุตรน้ําเพชร 
00455000912 นางสาว วนิสา ศรีมาฆะ 
00455000913 นางสาว พรรณราย ภาคาผล 
00455000914 นางสาว อรัญญา อินใส 
00455000915 นาย วัชรินทร๑ แสงสัก 
00455000916 นางสาว ณัฐธิดา เทพหนู 
00455000917 นางสาว ศิริลักษณ๑ วิยะกูล 
00455000918 นางสาว วรัญญา ก๎อนสมบัติ 
00455000919 นางสาว วัชราภรณ๑ เจือมา 
00455000920 นาย กฤษณัฏฐ๑ ตระวิง 
00455000921 นางสาว โชติมา จอมพุทรา 
00455000922 นาย สมเกียรติ แย๎มชํวย 
00455000923 นางสาว กุลนิษฐ๑ มณีใส 
00455000924 นาย มาโนช เกิดตลอด 
00455000925 นางสาว ศิริธร ไกรนรา 
00455000926 นางสาว ชลธิชา ประทัยเทพ 
00455000927 นางสาว นัฏฐภรร ปาลกะวงษ๑ ณ อยุธยา 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000928 นางสาว สิริรัตน๑ วงศ๑สูงเนิน 
00455000929 นาง ประภา คํามูล 
00455000930 นาย ภูมิเมธ ขวัญแก๎ว 
00455000931 นางสาว นัยเนตร แสงบุญ 
00455000932 นางสาว อติพร ลิ้มลิขิตอักษร 
00455000933 นางสาว จรีลักษณ๑ กิจพิทักษ๑ 
00455000934 นางสาว พัชรี แก๎วคํา 
00455000935 นางสาว ระพีพรรณ คํามูล 
00455000936 นางสาว วรัทยา ทาระธรรม 
00455000937 นางสาว จิราภรณ๑ ขันธหัตถ๑ 
00455000938 นางสาว วรรณนิภา อันถา 
00455000939 นางสาว ปวีณา เจริญถาวรโภคา 
00455000940 นางสาว บุษยา หินหล๎า 
00455000941 นาย วสันต๑ เลิศสีมา 
00455000942 นาย ปริญญ๑ สิงห๑แก๎ว 
00455000943 นาย ยอดชาย สมบุญโต 
00455000944 นางสาว ไขํมุกข๑ หมื่นโฮ๎ง 
00455000945 นาย พัชระ คําป๓น 
00455000946 นางสาว วีรวรรณ โพธิอํอน 
00455000947 นางสาว ชนินาถ ขันทะ 
00455000948 นาย ปิยะบุตร ธีระประสาทกุล 
00455000949 นางสาว สุชาดา ภาคาไทย 
00455000950 นางสาว กรรณิการ๑ ศิริภาภรณ๑ 
00455000951 นาย ธีรเดช วงศ๑ภักดี 
00455000952 นาย ธนพล พยับกลาง 
00455000953 นาย คําหล๎า โพธิ์ไชย 
00455000954 นางสาว จินดาวรรณ รามทอง 
00455000955 นาย อภิชัย เจริญทองศรีวิไล 
00455000956 นาย ณรงค๑ ฟ้อนฟุ้ง 
00455000957 นาย เอษณะ ไชยวารี 
00455000958 นาย ภูริวัจน๑ เลิศกุลธนวัฒน๑ 
00455000959 นางสาว มะลิวัลย๑ เกตุป๓้น 
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ชื่อ นามสกุล 

00455000960 นาย พัชรพฤกษ๑ ชวนันท๑ศิริโชต ิ
00455000961 นาย ปิยะนันท๑ ธีระเดชพงศ๑ 
00455000962 นาย สุรัชพงศ๑ อินทร 
00455000963 นางสาว ศรีมณฑา พินิจมนตรี 
00455000964 นางสาว กนกพร โกษาวัง 
00455000965 นางสาว สุพรรณี ยมรักษ๑ 
00455000966 นางสาว มนัสวินี วํองวิษณุพงศ๑ 
00455000967 นาย โชคชัชกาญ ราชฟู 
00455000968 นาย ชัชวาลย๑ งอยภูธร 
00455000969 นางสาว นริศรา แข็งแรง 
00455000970 นาย ชิษณุพงศ๑ ฐิติเลิศลักขณา 
00455000971 นาย อดิศักดิ์ พิญญาณ 
00455000972 นางสาว วลัยลักษณ๑ สิมลา 
00455000973 นาย อิทธิสรา ศิริมงคล 
00455000974 นางสาว อภิรติ เย็นสวัสดิ ์
00455000975 นาย นัทธพร อาษา 
00455000976 นาย สุรวุธ แสงบุญ 
00455000977 นาย สุวรรณะ เอียดเวียงสระ 
00455000978 นางสาว ผกาทิพย๑ พุทธสุขา 
00455000979 นาย จักรพงค๑ สอนอาจ 
00455000980 นาง ชนัญญา เกษียร 
00455000981 นางสาว ดนิตา หมื่นตุ๎ม 
00455000982 นางสาว จุฬารัตน๑ สมประสงค๑ 
00455000983 วําที่ร๎อยตรีหญิง ศิริภัสร๑ ทิพย๑วรานุกูล 
00455000984 นาย สิทธิชัย ทองอินทร๑ 
00455000985 นางสาว กาญจนา โกละกะ 
00455000986 นางสาว ชลาลัย เทพสลิด 
00455000987 นางสาว เพ็ญศิริ เมตตามิตร 
00455000988 นาย ชานนท๑ อภิญญาวิศิษฐ๑ 
00455000989 นางสาว ไพรินทร๑ สงละเอียด 
00455000990 นางสาว ศศิธร จํารัสเนตร 
00455000991 นาย ดลวัส กิตติโกวิทธนา 
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00455000992 นางสาว จิรัชยา มนต๑คาถา 
00455000993 นางสาว จตุพร สุขใส 
00455000994 นางสาว ลักษณาภรณ๑ เจริญโพธิ์ 
00455000995 นางสาว หทัยรัตน๑ บุญรักษ๑ 
00455000996 นาง วิลัยพร จุลเกต 
00455000997 นางสาว วิภา วาสนสิทธ ิ
00455000998 นางสาว สุภาภรณ๑ รัตนบุรี 
00455000999 นาง วนิสรา นิมโรธรรม 
00455001000 นางสาว ลักษิกา พันธ๑ศรี 
00455001001 นาย วี สุรางค๑รักษ๑ 
00455001002 นางสาว วิภาภรณ๑ สุมณฑา 
00455001003 นางสาว กัตติกมาส ดวงหะคลัง 
00455001004 นาย ดํารงค๑เดช ด๎วงเงิน 
00455001005 นางสาว ณฐกานต๑ จิตรประไพ 
00455001006 นาย ปรีชา หมื่นฤทธิ์ 
00455001007 นาย ระพีพันธุ๑ ลวดลาย 
00455001008 นาย วีระ เกตุเคน 
00455001009 นางสาว ฐศิกานต๑ ชลสาคร 
00455001010 นาย พงศกร แทํงทอง 
00455001011 นางสาว พัชรากร พันทองหลาง 
00455001012 นางสาว นภัสนันท๑ นิตสุวรรณ๑ 
00455001013 นางสาว ภัทรภรณ๑ เกตุแก๎ววัตถุ 
00455001014 นางสาว พจนีย๑ ขําชาลี 
00455001015 นาย นิติรัฐ จันทร๑จรัส 
00455001016 นางสาว จุฑาภรณ๑ แซํฮํอง 
00455001017 นาย ธีระวุฒิ พรพิริยล้ําเลิศ 
00455001018 นาย พิษณุ ยศหล๎า 
00455001019 นาย เจษฎา ชุมชอบ 
00455001020 นาย ไพโรจน๑ เสตุวรกาญจน๑ 
00455001021 นาย อนุพงษ๑ หมื่นพรม 
00455001022 นางสาว ปวีณา สลีสองสม 
00455001023 นางสาว วันวิสาข๑ วนิชพร 
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00455001024 นาย ดํารงค๑เกียรติ์ งามใจ 
00455001025 นาง กุลนิษฐ๑ พํุมไสว 
00455001026 นาย เมธาวิน ไหวดี 
00455001027 นางสาว เบญจมาศ ตันนรา 
00455001028 นางสาว จรรยาพร เจริญรัมย๑ 
00455001029 นาย กนกศักดิ์ สุริยะโรจน๑ 
00455001030 นางสาว นรินภรณ๑ ศรีแป้น 
00455001031 นางสาว พงศพร แสงทอง 
00455001032 นางสาว กมลวรรณ ใจจันทร๑ 
00455001033 นางสาว กรรณิการ๑ ใจละออ 
00455001034 นาย วรเวช แสนมาโนช 
00455001035 นาง พัชราวดี ไพพงศ๑ 
00455001036 นางสาว ณัฐกฤตา แกํงอินทร๑ 
00455001037 นาย สุรเกียรติ สุวรรณา 
00455001038 นางสาว พัชราภรณ๑ ผูํพานิช 
00455001039 นาย สนธยา สอาดฤทธิ์ 
00455001040 นาย อนุศิษฏ๑ ปลั่งแสงไพฑูรย๑ 
00455001041 นางสาว พรชนก เอมะสุวรรณ 
00455001042 นางสาว สุธาสิน ี ทิสา 
00455001043 นาง มัลลิกา วิเชียรนรา 
00455001044 นางสาว สุทธิดา วรรณเสน 
00455001045 นาย สมเกียตร ละมํอม 
00455001046 นางสาว อนุสสรา จันทนะ 
00455001047 นางสาว วิชาภรณ๑ บันฑุพงษ๑ 
00455001048 นางสาว สุพรรษา ศรีประเสริฐ 
00455001049 นาย ณรงค๑กร บุญเรือง 
00455001050 นางสาว ธนัฎฐา พริกทอง 
00455001051 วําที่ ร.ต.หญิง ดวงจันทร๑ พิมพ๑ดี 
00455001052 นางสาว จันทร๑ฉาย คําดวง 
00455001053 นางสาว นิตยา บุตรชาติ 
00455001054 นางสาว จริยา นิลเขต 
00455001055 นางสาว อุทุมพร วัฒนา 
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00455001056 นางสาว กนกวรรณ ธยาธรรม 
00455001057 นางสาว วราภรณ๑ หมื่นพหล 
00455001058 นางสาว ปาริชาติ ขันเจริญ 
00455001059 นางสาว สุนทรี อ่ิมสนํา 
00455001060 นางสาว ปาณิศา จอมดง 
00455001061 นาย นนทชัย กิจค๎า 
00455001062 นางสาว ปริยนาฏ คชป๓กษี 
00455001063 นางสาว สุภาพร นามบุญเรือง 
00455001064 นาย ศราวุธ พิชัยชาญเลิศ 
00455001065 นางสาว วิลาวรรณ ฟุ้งสุข 
00455001066 นาย สุรจิตร เก๏าคํา 
00455001067 นาย สุรัตน๑ สุรินทร 
00455001068 นางสาว ณัฐฒิกาญจน๑ วงศ๑เจริญ 
00455001069 นาย ภาณุศักดิ์ สุขเถี้ยม 
00455001070 นาง ตุลยา จูเจี่ย 
00455001071 นาง รัตติยา วงค๑ชมภู 
00455001072 นางสาว วรรณนภา วิจิตรสมบัติ 
00455001073 นาย จตุพร ชะนะกิจ 
00455001074 นางสาว นุจรี ศรีเพชร 
00455001075 นางสาว ป๓ทมรัตน๑ เทียนสุขา 
00455001076 นางสาว วาสนา เทียมมณี 
00455001077 นาย จุมพล เทียนสุขา 
00455001078 นางสาว เบญจมาภรณ๑ พรพิพัฒน๑ 
00455001079 นางสาว ชื่นชนน ี เหรียญเจริญ 
00455001080 นาย เสมียน ทองดีนอก 
00455001081 นางสาว อําภารัตน๑ จันทะเสน 
00455001082 นาย ถาวร คงสมของ 
00455001083 นาย กัมพล พักเง๎า 
00455001084 นาย ภารณ วงศ๑จันทร๑ 
00455001085 นางสาว กุลรดา แสงนวล 
00455001086 นางสาว นิศากร ธรรมโสภณ 
00455001087 นางสาว ณัฐจิรพัส รุจรดานวัตศิริ 
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00455001088 นาง ผุสดี พัฒน๑เชียร 
00455001089 นางสาว รินทร๑ ยุํงสันเทียะ 
00455001090 นางสาว จตุพร แดงศรี 
00455001091 นาย อธิปไตย นุํมถือสัตย๑ 
00455001092 นาย ชาญชัย วิรัตนชัยวรรณ 
00455001093 นางสาว ศศิวิมล เปลี่ยนทัศน๑ 
00455001094 นางสาว วรรณา จันติ๊บ 
00455001095 นางสาว อารีรัตน๑ อินศรี 
00455001096 นางสาว ทวีวรรณ วงศ๑ทุนพิศาล 
00455001097 นาย กฤษณะ วัชรสมบูรณ๑ 
00455001098 นางสาว ชุลีกร แดงประไพ 
00455001099 นางสาว พรรณธิภา ศรีโคตร 
00455001100 นางสาว ธนัญชญา สาเมือง 
00455001101 นางสาว พจมาน สีพล 
00455001102 นาย พรพงษ๑ ติรธรรมเจริญ 
00455001103 นางสาว เสาวณ ี พรัดภูํ 
00455001104 นางสาว เกสินี หาญชัยสิริพร 
00455001105 นางสาว สุภาวด ี แสนโอ๏ด 
00455001106 นางสาว วิภาวรรณ จันอินทร๑ 
00455001107 นางสาว วธิดา วงศรี 
00455001108 นาย ณัฐพล เนติภัทรรักษ๑ 
00455001109 นางสาว ลินดา วงค๑ทะนู 
00455001110 นางสาว ปทิตตา ป๓ญญาใจ 
00455001111 นางสาว ธีราภรณ๑ มากบริบูรณ๑ 
00455001112 นาย กฤษดา พสุรัตน๑ 
00455001113 นางสาว วรวรรณ ทองอยูํสุข 
00455001114 นาย ศุภเชษฐ๑ สิมมา 
00455001115 นางสาว บุษบา บุบผาวรรณ๑ 
00455001116 นางสาว นิตติญา แสนสุด 
00455001117 นาย สมชาย ใจใส 
00455001118 นาย เฉลิมฉัตร ตันสตูล 
00455001119 นางสาว ศิรินยา แย๎มบาง 
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00455001120 นางสาว พิมพ๑ชนก มาบ๎านไรํ 
00455001121 นาย อานนท๑ บํายเที่ยง 
00455001122 นางสาว ดวงพร ทิพย๑เสภา 
00455001123 นางสาว อัมพุชิณี เมื่องอินทร๑ 
00455001124 นางสาว สมหมาย คํามุงคุณ 
00455001125 นางสาว นวลละหงษ๑ คํามุงคุณ 
00455001126 นางสาว บุญยอร รักความสุข 
00455001127 นางสาว เกษรา โกศลจิตร 
00455001128 นางสาว นาฏยา อํุนสกล 
00455001129 นาย สามารถ ภาคสุทธิ 
00455001130 นาย เอกรัฐ กูลกิจพัฒนา 
00455001131 นางสาว สุกัลยา หทัยวิพุธพงศ๑ 
00455001132 นางสาว ศุภานันท๑ บุญชิต 
00455001133 นางสาว พัชรีย๑ แก๎วพิลา 
00455001134 นางสาว ศุภวรรณ ลํองพริก 
00455001135 นางสาว จีรประภา นัยจิตร 
00455001136 นางสาว เพ็ญวนา ปรานสุจริต 
00455001137 นางสาว วารีวรรณ ใจเอ่ียม 
00455001138 นางสาว สุดารัตน๑ กินรี 
00455001139 นางสาว ฝ๓นหยก บุญสวยขวัญ 
00455001140 นาย ณรงค๑ศักดิ์ จันทร๑ต๎น 
00455001141 นางสาว ชูเนตร จีนขจร 
00455001142 นาย สายชล เส็งหนองแบน 
00455001143 นาย สักรินทร๑ บุญฤทธิ์ 
00455001144 นาย เนรมิตร ทิพย๑สมบัติ 
00455001145 นาย ปรัชญ๑ พํุมพ่ึงพุทธ 
00455001146 นางสาว นันทภรณ๑ บุญณรงค๑ไพศาล 
00455001147 นาย นพพร ทิพวงศ๑ 
00455001148 นางสาว สุดาวัลย๑ ฝ๓้นป๓นวงค๑ 
00455001149 นาง นัฏชนก ศรีเจริญ 
00455001150 นางสาว กัญญภัทร ศิริกุล 
00455001151 นางสาว สานิตย๑ บุญศาสตร๑ 
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00455001152 นางสาว บุญญพัศม๑ ขุนโต 
00455001153 นาย ชนวีร๑ เกษมภักดีพงษ๑ 
00455001154 นาง เกษกนก พงษ๑กลาง 
00455001155 นาง พัชรินทร๑ ชื่นชุมแสง 
00455001156 นาย วิรุฬห๑ สิทธิวิบูลย๑ชัย 
00455001157 นางสาว ฉัตรภัสร๑ รพีกิตติพัฒน๑ 
00455001158 นาย ภาณุพงษ๑ จันทร๑เพชร 
00455001159 นางสาว สลิลรัตน๑ พันธุขันธ๑ 
00455001160 นางสาว อุไรวรรณ ลํองแดง 
00455001161 นาย กฤษณะ โรจนภักดีธรรม 
00455001162 นางสาว ปรารถนา ต๎ูดํา 
00455001163 นางสาว นรากร ใจห๎าว 
00455001164 นาย ธาวิต ชัยวัฒนานนท๑ 
00455001165 นาย ศุภชัย เลิศธํารงศักดิ์ 
00455001166 นางสาว ฐาปนี ธนดํารงเลิศ 
00455001167 นางสาว คันธารัตน๑ สยามพันธ๑ 
00455001168 นางสาว มณีรัตน๑ จั่นเชย 
00455001169 นางสาว ขนิษฐา ทองพูล 
00455001170 นาง ศศิณัฏฐ๑ ศิริบูรณ๑ 
00455001171 นาง ลัดดา กุศลสัตย๑ 
00455001172 นาย พงษ๑พัฒน๑ หลังสัง 
00455001173 นางสาว อุษา โคลนกระโทก 
00455001174 นาง สุภาวด ี เอ่ียมรัมย๑ 
00455001175 นางสาว จิราพร ธาดาพงษ๑ 
00455001176 นาง พิมพ๑นารา พัฒนเมธาวี 
00455001177 นางสาว สุวิชชา มานะกิจ 
00455001178 นางสาว กชกร ไพศาลเจริญ 
00455001179 นางสาว จันทรรัตน๑ เพียรดํารงศักดิ์ 
00455001180 นาย อนุพงษ๑ กุลกิจ 
00455001181 นาง รุจิราภรณ๑ แสนอุํน 
00455001182 นางสาว ณัฐกานต๑ หาญจริง 
00455001183 นาง อัมราภรณ๑ อุปมา 
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00455001184 นาง รัตนาวรรณ จินดาหอม 
00455001185 นางสาว กันต๑กนิษฐ๑ สุทธิเวทย๑ 
00455001186 นางสาว พิชญ๑พร ทายะมหา 
00455001187 นาย กิตติชัย มํอมพะเนาว๑ 
00455001188 นาง ชยานันต๑ เชื้อเงิน 
00455001189 นางสาว ทิพวรรณ แก๎วประภา 
00455001190 นางสาว วิมาลา ยอดสนิท 
00455001191 นาย ธีรศักดิ์ ทองแกมแิก๎ว 
00455001192 นางสาว เสาวคนธ๑ จันทร๑ประเสริฐ 
00455001193 นาย วชิรัฐ พรหมรักษ๑ 
00455001194 นางสาว พรรณภัทร ทองเทพ 
00455001195 นางสาว นันท๑นภัส หาหิงษา 
00455001196 นางสาว อัญชลี พิมดา 
00455001197 นาย ญาณพิทักษ๑ พุฒิพิมพ๑พิสิฏฐ๑ 
00455001198 นางสาว ปวีกรณ๑ กองค๎า 
00455001199 นางสาว ชนชนก ปอสูงเนิน 
00455001200 นางสาว ชมพํู เล๎าโสภาภิรมย๑ 
00455001201 นาย เอกชัย ชัยยาทา 
00455001202 นางสาว ฐิตินันท๑ สารปรัง 
00455001203 นาย คหนิจ นันทธนจินดา 
00455001204 นาง รุํงตะวัน บุญชื่น 
00455001205 นางสาว ภัทธนัน ทัตธนนันท๑ 
00455001206 นาง อมรรัตน๑ ลดาวดี 
00455001207 นางสาว นาตยา หารทะเล 
00455001208 นาย ณัฐวีร๑ กุดหอม 
00455001209 นาย จิรวัฒน๑ สาริกา 
00455001210 นาง นิโลบล คงพระจันทร๑ 
00455001211 นาย สุทาทร จันทร๑หอม 
00455001212 นางสาว วีรวรรณ ป๓ญญาแก๎ว 
00455001213 นางสาว อัจจิมา แอฤทธิ์ 
00455001214 นาง นัฎฐิกา สายศร 
00455001215 นาย ตะวัน สันตินรนนท๑ 
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00455001216 นางสาว สุวิมล สุรชน 
00455001217 นาย ธีระนันท๑ วิชัยดิษฐ 
00455001218 นาง รัชฎาภรณ๑ เชื้อประทุม 
00455001219 นางสาว สุชาดา วันเพ็ญ 
00455001220 นางสาว มณีรัตน๑ สินมณี 
00455001221 นางสาว ชุติมา ป๓ญญาหลง 
00455001222 นางสาว นันทาวดี มะลิซ๎อน 
00455001223 นางสาว สุวรรณา ดอกไม๎เทศ 
00455001224 นาง พรรณี แสงโทโพ 
00455001225 นางสาว แสงฉัตร๑ งามสะอาด 
00455001226 นาย สราวุธ พัฒนะมาศ 
00455001227 นางสาว ณัฐนิทชา ชีวาภาคย๑ 
00455001228 นางสาว สราวดี ศรีวรรณะ 
00455001229 นางสาว จินตณา กระพิลา 
00455001230 นางสาว ธนาภรณ๑ เลาคํา 
00455001231 นางสาว จุฬาลักษณ๑ บุญอินทร๑ 
00455001232 นาย ชัชต กัลยาลอง 
00455001233 นางสาว พรนัชชา บุญทศ 
00455001234 นาย ประพัฒน๑ มะลิกา 
00455001235 นางสาว จุฬาลักษณ๑ ศรีวรรณะ 
00455001236 นางสาว พัสราพร โพธิ์เขียว 
00455001237 นางสาว เนตรนภา ธงสิบเอ็ด 
00455001238 นางสาว จุฑารัตน๑ สุขสละ 
00455001239 นาย ศุภชาติ พุทธรักษ๑ 
00455001240 นาย ศักราช หมีทอง 
00455001241 นาย อุรุพงศ๑ มีบํารุง 
00455001242 นางสาว ชโลธร แก๎วมงคล 
00455001243 นางสาว อัญรัตน๑ พิมลพันธุ๑ไพโรจน๑ 
00455001244 นางสาว ชนัญชิดา อํอนนิ่ม 
00455001245 นางสาว ณัฏฐานารี ศรีจิระพงษ๑ 
00455001246 นาย พงศกร เรืองเดชสุวรรณ 
00455001247 นางสาว ชุติกาญจน๑ คะลา 
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00455001248 นางสาว แสงมณี จันทรสุต 
00455001249 นาย ทินกร พิทักษ๑วงษ๑โยธิน 
00455001250 นางสาว ละมัย จุลภักดิ์ 
00455001251 นาย ศุภัทรชัย วรธรรมป๓ญญา 
00455001252 นางสาว สยามล อินมงคล 
00455001253 นางสาว จันทนี เฮําฮํูเที่ยน 
00455001254 นาย วรภพ อับดุลระหมาน 
00455001255 นางสาว วิป๓ศยา ต๏ะผัด 
00455001256 นาย วรพงษ๑ อาษาศรี 
00455001257 นางสาว ไพลิน เอกฉันท๑ 
00455001258 นางสาว สิริรัตน๑ คุณากรไพบูลย๑ศิริ 
00455001259 นาย รัชชวัฒน๑ ปรือปรัง 
00455001260 นาย สมยศ ศรีเพชร 
00455001261 นางสาว ปุญชรัสมิ์ นิ่มนวล 
00455001262 นางสาว วราภรณ๑ ศรีมันตะ 
00455001263 นาง อรวรรณ แก๎วสองเมือง 
00455001264 นางสาว ทิพย๑สุรางค๑ วะชุม 
00455001265 นาย อานนท๑ เลียบคง 
00455001266 นาย ยุทธนา โพธิ์ศรี 
00455001267 นางสาว หัทยา จินโจ 
00455001268 นาย วรวัฒน๑ หาญพงศ๑เจริญ 
00455001269 นางสาว ศรัณรัชต๑ นิติรัฐธนานนท๑ 
00455001270 นาย ศุภโชค มีสอาด 
00455001271 นางสาว ณิชาภัทร วีระฉายา 
00455001272 นาง พณณกร ลิ้มเพชรทอง 
00455001273 นางสาว วิชุดา อุดทามูน 
00455001274 นาย ทิวากรณ๑ ทินําน 
00455001275 นาย ไกรวิน วิไลวรรณ 
00455001276 นาง ทิพย๑พรัตน๑ แสงพันธ๑ 
00455001277 นาย รุํงเรือง อาจหาญ 
00455001278 นาย ทายาท สุพิมพานนท๑ 
00455001279 นางสาว สุพัตรา แก๎วลอย 
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00455001280 นางสาว ณิชาภา ถิรจารุนันท๑ 
00455001281 นางสาว อภันตรี จันทสิน 
00455001282 นางสาว สุธีญา ผลวิเศษ 
00455001283 นางสาว จินตวี ปลื้มใจ 
00455001284 นางสาว ศรีสุดา พิลาจันทร๑ 
00455001285 นางสาว ดวงกมล ภาคภูมิพงศ๑ 
00455001286 นางสาว พัชรมัย เชื้อคํา 
00455001287 นางสาว เบญจพรรณ พิชัย 
00455001288 นางสาว กฤษณา ลองจํานงค๑ 
00455001289 นางสาว เนตรดาว ปานช๎าง 
00455001290 นางสาว สุภัสสร เปียโชติ 
00455001291 นางสาว พรพนา ฉันสิมา 
00455001292 นางสาว ศิรินภา สกลพรปิยกุล 
00455001293 นางสาว เพียงใจ ทองน๎อย 
00455001294 นางสาว โชคนิธ ิ วิเศษนคร 
00455001295 นางสาว อัจฉรา พิมพ๑เรขา 
00455001296 นางสาว สุภาพร เวียงยศ 
00455001297 นางสาว ภัทราวรรณ สนั่นไทย 
00455001298 นางสาว นิภาพร พลสุวรรณ 
00455001299 นางสาว จีรภา ลีคํางาม 
00455001300 นางสาว ชลธิชา ขําเจริญ 
00455001301 นางสาว ธมน เกตุสุวรรณ๑ 
00455001302 นางสาว จิราภรณ๑ กมลคร 
00455001303 นาง อุสุมา รัตนบุรี 
00455001304 นางสาว พิไลพรรณ สวํางใจ 
00455001305 นาย ทัศนัย ทับทอง 
00455001306 นาย อมร แสงกิตติไพบูลย๑ 
00455001307 นางสาว คัคนินท๑ กล่ําสุํม 
00455001308 นาย พรเกษม นวลคํา 
00455001309 นางสาว ณัฐวดี รักษ๑สุวรรณ 
00455001310 นางสาว มาลินี เอ่ียมสอาด 
00455001311 นางสาว ริสากุล ทิพวรรณ 
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00455001312 นางสาว กุสุมา ลิขิตธรรมกุล 
00455001313 นางสาว ธนิดา วสุชัยกุล 
00455001314 นาย กนกศักดิ์ มะอิ 
00455001315 นางสาว ธันยพร นามบุตร 
00455001316 นาย อิทธิกร คํามูล 
00455001317 นาย สกาว โสภาพล 
00455001318 นางสาว ศศิมา อารี 
00455001319 นาย กิตติศักดิ์ หวังผลึก 
00455001320 นางสาว ลาวรรณ พรัดขํา 
00455001321 นางสาว อโนทัย อินจันดา 
00455001322 นาย สิปปวิชญ๑ สิทธิเดช 
00455001323 นางสาว นันทพัทธ๑ ปทุมวัน 
00455001324 นาย ภูวนารถ สิงห๑เหม 
00455001325 นางสาว ปิยาภรณ๑ สุวรรณโชต ิ
00455001326 นาย เทวฤทธิ์ ทะคํา 
00455001327 นาย อนุสรณ๑ แสงพิรุณ 
00455001328 นางสาว นารินทร๑ นามกอง 
00455001329 วําที่ร๎อยตรีหญิง ขรินทร๑ทิพย๑ ฑีรากาญจน๑ 
00455001330 นางสาว ทิพย๑วารี จัิกรภากรณวงศ๑ 
00455001331 นางสาว มานิตา ศรีทา 
00455001332 นาย อนุรักษ๑ กาญกาวี 
00455001333 นางสาว จิรพรรณ จรัสแสง 
00455001334 นาย จักรพันธ๑ จันทะนาม 
00455001335 นางสาว วรางคณา อุดหนุน 
00455001336 นาย เชิดชู จรูญภาค 
00455001337 นางสาว นภัสรพี เข็มป๓ญญา 
00455001338 นาย เอกรัช ราชภักดี 
00455001339 นาย สุภณ สายสุทธิ์ 
00455001340 นางสาว ณีชญา โหมดเครือ 
00455001341 นางสาว รัชดาภรณ๑ น๎อยแก๎ว 
00455001342 นาย พิช๒ุตม๑ พิศลยบุตร 
00455001343 นางสาว กนกพร ทองเกตุ 
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00455001344 นางสาว อริสรา ป๓ญญากาศ 
00455001345 นางสาว อมรรัตน๑ สมรัตน๑ 
00455001346 นางสาว นิชาภา แหลมภูํ 
00455001347 นางสาว ฐิติพรรณ แหลมภูํ 
00455001348 นางสาว วัชราภรณ๑ พรมพลเมือง 
00455001349 นางสาว ธิติมา วงศ๑วัลลภ 
00455001350 นางสาว ภูริตา เบ๎าทอง 
00455001351 นางสาว พัสวีกาญจน๑ เต็มเปี่ยม 
00455001352 นางสาว สุจินดา แสงนาค 
00455001353 นางสาว ศรัญญา บุญใหญํ 
00455001354 นางสาว สุพรรณี เสาทอง 
00455001355 นาง จิราพร คุณารักษ๑ 
00455001356 นาง สิทธิพร หลังประเสริฐ 
00455001357 นางสาว วชิรา สังข๑ศิริ 
00455001358 นาย เทคนิค จินา 
00455001359 นางสาว พิมพ๑ชนก สุขสาคร 
00455001360 นางสาว สมเพียร เพชรกลึง 
00455001361 นาย ประพนธ๑ มุํงหมาย 
00455001362 นางสาว ปณิตา ประเปี้ยม 
00455001363 นางสาว เบญจพร มาลี 
00455001364 นาย ณัฐพล จุฑาพรรัตน๑ 
00455001365 นางสาว วรรณนภา น๎อยสําลี 
00455001366 นางสาว วิไล ติยะบุตร 
00455001367 นางสาว วรรณา ไวยพันทา 
00455001368 นางสาว จีระนุช ฉอดนอก 
00455001369 นางสาว ญาตินี ยอดรัก 
00455001370 นางสาว ณัฐฐา ทิวาวงษ๑ 
00455001371 นางสาว กรรณิกา จิตผํอง 
00455001372 นาง วัชรา สุวรรณโชต ิ
00455001373 นางสาว วิมลลักษณ๑ คําใบ 
00455001374 นาย ปวีณ ผลชอบ 
00455001375 นาย เจษฎา กาวิชัย 
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00455001376 นางสาว มีนา พฤฒิชัยวิบูลย๑ 
00455001377 นางสาว อรวรรณ แก๎วคีรี 
00455001378 นางสาว พรพิมล สนรักษา 
00455001379 นาย ชนะพล ชัยทัพ 
00455001380 นางสาว ลภัสกร ศรีมุกข๑ 
00455001381 นางสาว ธนิศวรี สุทิน 
00455001382 นางสาว อักษราพรรณ ยุทธศิลป์เสวี 
00455001383 นาย อมร เมาลิชาติ 
00455001384 นาย จาตุพล ศรีประเสริฐ 
00455001385 นาย ดนัย หอมพนา 
00455001386 นางสาว เกศินี ทองสิพพัญ๒ู 
00455001387 นางสาว พรพรรษา คงสี 
00455001388 นางสาว จุฑามาศ ดีกล๎า 
00455001389 นางสาว เขมจิรา เกตุเหํง 
00455001390 นางสาว ปิติยา ยอดทอง 
00455001391 นางสาว ปาริชาต คงฉ๎ง 
00455001392 นางสาว กานต๑ชนา เขมะจิตร๑ 
00455001393 นางสาว อรวรรณ กันใจ 
00455001394 นาย ณฐนน สีมํวง 
00455001395 นางสาว จันทร๑ธร ศรีสุขใส 
00455001396 นางสาว ณภัทรารัตน๑ ปานแก๎ว 
00455001397 นางสาว ฐิติมา สุรินรัตน๑ 
00455001398 จําอากาศโทหญิง กรวิกา ฤกษ๑วิธี 
00455001399 นางสาว นิตรา น๎อยภูธร 
00455001400 นางสาว รัชนีกร ต๏ะมําน 
00455001401 นาย อมเรศ เหลําตระกูลสวัสดิ์ 
00455001402 นาย พิชานน จันทร๑ทอง 
00455001403 นางสาว มลฤดี บัวงาม 
00455001404 วําที่ร๎อยตรี นพรัตน๑ วงศ๑ใหญํ 
00455001405 นางสาว ฉัตรหทัย คําตุ๎ย 
00455001406 นางสาว อมรรัตน๑ บุญมา 
00455001407 นางสาว ดวงใจ หนูละออง 
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00455001408 นางสาว นาฏยา พลอยระย๎า 
00455001409 นาย อธิวัฒน๑ ถวิลอรุณพงศ๑ 
00455001410 นางสาว ภรณ๑อุมา แจํมจํารัส 
00455001411 นาง ภรภาดา มาลัยมาตย๑ 
00455001412 นาย ฐาณศักดิ์ กิตติเสาวภาคย๑ 
00455001413 นางสาว สายพิณ ยามสุข 
00455001414 นางสาว ยอดสร๎อย สุมาลี 
00455001415 นางสาว มลฑยา มิสมากร 
00455001416 นาย พนม พรหมเมศร๑ 
00455001417 นางสาว อัจฉรา คล๎ายพาลี 
00455001418 นางสาว รุํงทิวา ทองผา 
00455001419 นางสาว เปรมบุณย๑ วรสรรพการ 
00455001420 นาย กฤษณพงศ๑ จําลองกุล 
00455001421 นาง บังอร พงษ๑สวัสดิ์ 
00455001422 นาย นัฐพล นาคครุธ 
00455001423 นางสาว กาญจนา ด๎วงไพร 
00455001424 นาย สุทัศน๑ ภาคทอง 
00455001425 นางสาว ณัฏฐณิชชา ชูหา 
00455001426 นางสาว สุจินดา สองสีซ๎าย 
00455001427 นางสาว ฑาริกา ศรีเนตร 
00455001428 นาย ณัฐพร ขุมบุญโต 
00455001429 นาย ยุทธศักดิ์ ทองใหญํ 
00455001430 นางสาว ประภาพร หงษ๑ตระกูล 
00455001431 นาย ทวีวัฒน๑ ทองบุญ 
00455001432 นางสาว จอมขวัญ วงศ๑ไกรป๓ญญาเลิศ 
00455001433 นาย ปรีชา วงษ๑สุวรรณ 
00455001434 นาย อุรพงษ๑ พหุลรัต 
00455001435 นางสาว ขวัญชญดา สามเมือง 
00455001436 นาย ณัฏฐ๑ แตงสาขา 
00455001437 นางสาว ธัญกมล คุณติ๊บ 
00455001438 นางสาว ศิริรัตน๑ เปียชาติ 
00455001439 นาย ฐิติพงษ๑ โคตรวงศ๑ 



 
           - 46 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00455001440 นาง วริยาภรณ๑ เทียมทัน 
00455001441 นางสาว สุธาทิพย๑ ฤทธิไกรวรกุล 
00455001442 นาย ชัยวัฒน๑ อภิพัฒน๑กชนนท๑ 
00455001443 นาย ธวัชชัย ใบจิ 
00455001444 นางสาว จิราภา ราชลี 
00455001445 นางสาว พยอม ศรีระษา 
00455001446 นางสาว พัชรินทร๑ แก๎วไทรเลิศ 
00455001447 นาย สรพงษ๑ ก๎องเวหา 
00455001448 นางสาว สุพัตรา สมกุล 
00455001449 นาย รักษศิลป์ ทาระหอม 
00455001450 นางสาว รัชนี โพธิ์พันธะราช 
00455001451 นาง ดวงใจ พรมศร 
00455001452 นางสาว ศศิธร บุญชิต 
00455001453 นางสาว พิมพ๑ชนก แสงทวีสุข 
00455001454 นางสาว ชนิดา นาแหลม 
00455001455 นางสาว วชิรา ชื่นชมชาติ 
00455001456 นางสาว บุษราภรณ๑ ดลโสภณ 
00455001457 นางสาว กัลยาณี ตันติศักดิ์ 
00455001458 นาย นายวิทยา หาญเชิงชัย 
00455001459 นางสาว มิ่งขวัญ นนทะดี 
00455001460 นาง ณัฐกฤตา มาชัยวงค๑ 
00455001461 นางสาว วัชชริยา อาทากูล 
00455001462 นาย ธนารัตน๑ วงศ๑ประทุม 
00455001463 นางสาว จิตติมา เกษสุวรรณ 
00455001464 นาย ชิษณุชา ฉายแสง 
00455001465 นาย จีระเดช ฤทธิรัตน๑ 
00455001466 นางสาว จิราภรณ๑ แสงศิลา 
00455001467 นางสาว ธิดา รักษา 
00455001468 นางสาว วรรณทนา ดาวดาษ 
00455001469 นางสาว พจนี โหตรภวานนท๑ 
00455001470 นาย ชาตรี ลีลาวุฒิประเสริฐ 
00455001471 นาง ธันยนันท๑ สุขสันติพงศ๑ 
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00455001472 นาย ณพงศธร วงค๑คําหูม 
00455001473 นาย วัชรพงศ๑ ยิ้มวารี 
00455001474 นางสาว สุภัตตาภรณ๑ ซื่อตรง 
00455001475 นาย ณฐพฤฒ คํานวนดี 
00455001476 นางสาว วลัยลักษณ๑ หอมชิต 
00455001477 นางสาว วรรณพร ปีระจิตร 
00455001478 นางสาว กนกขวัญ นาคดํา 
00455001479 นางสาว ปิยะภรณ๑ ประทุมมาตร๑ 
00455001480 นางสาว หนึ่งฤทัย เทศสมบูรณ๑ 
00455001481 นาย สุภัทรพงษ๑ วงศ๑แก๎ว 
00455001482 นางสาว นวพร อติกนิษฐ 
00455001483 นาย ฤทธิดล ทัพภะทัต 
00455001484 นางสาว สุภาพร แตงอํอน 
00455001485 นางสาว เวธกา พจนี 
00455001486 นางสาว พีรญา วะชังเงิน 
00455001487 นางสาว ปิยาณี เกตุแสง 
00455001488 นางสาว วาสนา รอดป๓้น 
00455001489 นางสาว กาญจนา หาทอน 
00455001490 นาย ธนวรรธน๑ คําจันทร๑ 
00455001491 นางสาว สุทาทิพย๑ ชาญณรงค๑ 
00455001492 นางสาว สายชล เพียกแก๎ว 
00455001493 นาย บุญหลง ขะชี้ฟ้า 
00455001494 นางสาว ชนิดา นุตัน 
00455001495 นางสาว พรจิรา แซํภูํ 
00455001496 นางสาว มัณฑิยา นาคทอง 
00455001497 นางสาว ฉลองพร มังสา 
00455001498 นางสาว วีณา ระยะวรรณ 
00455001499 นาย ธนกร แย๎มสุข 
00455001500 นางสาว กมลรัตน๑ ลําดี 
00455001501 นาง กรรณิการ๑ พุทธิมา 
00455001502 นางสาว จิตานันท๑ ชูชํวงโชต ิ
00455001503 นาง ทับทิม ธิชํางทอง 
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00455001504 นางสาว มนทิรา ขุนศรี 
00455001505 นางสาว ณิชาภา ลิมปิโกวิท 
00455001506 นาย อนุชา เสนาพิทักษ๑ 
00455001507 นางสาว สุภาวด ี จันทร๑เทศ 
00455001508 นางสาว สุกัญญา ขาวขํา 
00455001509 นางสาว พัชรี ศรีพิบูลย๑ 
00455001510 นางสาว สุวดี เกื้อฉิม 
00455001511 นางสาว ชาลิสา พันธ๑ดี 
00455001512 นางสาว รัชนี เนตรครุฑ 
00455001513 นางสาว ณิศาชล เปรมปรี 
00455001514 นาย เพชรรัตน๑ ศิริสวัสดิ์ 
00455001515 นางสาว แววตา นนทะการ 
00455001516 นาง อุดมพร ศรีอาวุธ 
00455001517 นาย ปฏิญญา ป๊กคํา 
00455001518 นาย ป๓ณณวัฒน๑ เทศนา 
00455001519 นางสาว รติรัตน๑ เอ่ียมโอษฐ 
00455001520 นาย นครินทร๑ วุํนพูลสมบัติ 
00455001521 นาย ภาคภูมิ พิชญ๑หาญณรงค๑ 
00455001522 นางสาว ธารินี ทิพยรัตน๑ 
00455001523 นางสาว สาวิตรี ยศทะราช 
00455001524 นางสาว วรรณศิริ ศิริเมือง 
00455001525 นาย ฐนกัน หมีทอง 
00455001526 นางสาว ณิชาพร ตัณฑวณิช 
00455001527 นางสาว นงณภา ท๎าวแก๎ว 
00455001528 นางสาว สุมาลี กุยราพะเนาว๑ 
00455001529 นางสาว อัจฉรา วะเกิดเป้ม 
00455001530 นาย เอกพันธ๑ พนมเขต 
00455001531 นาย รชต อินต๏ะพิงค๑ 
00455001532 นางสาว ขนิษตา สุนสุรัตน๑ 
00455001533 นาย ธนกร ชัยศิริ 
00455001534 นางสาว วิลาวัณย๑ ณนุวงษ๑ 
00455001535 นาย แสงเพชร แสงอากาศ 
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00455001536 นาย ปุลวัฒน๑ พํุมเรือง 
00455001537 นางสาว ทัศนีย๑ มุดเมาะ 
00455001538 นางสาว ศิวนันท๑ โสภาภูม ิ
00455001539 นางสาว ชโลชา โรจนวิจิตร 
00455001540 นางสาว บุษยารัตน๑ กลยนี 
00455001541 นาย ธวัชชัย ประสงค๑สัน 
00455001542 นางสาว อมิตา ดํารัส 
00455001543 นางสาว ณัชชา แสงสุวรรณภัทร 
00455001544 นางสาว จุฑาทิพย๑ รอดกลาง 
00455001545 นางสาว ธิดาทิพย๑ บุญสงค๑ 
00455001546 นางสาว อุษณี แสนเจริญ 
00455001547 นาย สานิต ช๎างเจริญ 
00455001548 นาย โสภณ แจํมสุข 
00455001549 นาย วิโรจน๑ แวววับ 
00455001550 นาย วิษณุ แซํลี้ 
00455001551 นาย พิทักษ๑ ทองลาว 
00455001552 นางสาว ณัฐกานต๑ ยศกระโทก 
00455001553 นางสาว ดวงใจ ไวยพัฒน๑ 
00455001554 นาย พงษ๑พิพัฒน๑ ปลื้มญาติ 
00455001555 นางสาว มนัสนันท๑ จารุเสน 
00455001556 นางสาว พันธุ๑ทิพา วราโพธิ์ 
00455001557 นางสาว อรอุมา ศิริสุวรรณ๑ 
00455001558 นาย อนุรักษ๑ สมจริง 
00455001559 นางสาว จันทร๑จิรา ชาวปราการ 
00455001560 นางสาว วิภาวรรณ แตงสุก 
00455001561 นางสาว นัทธมน ดวงสวําง 
00455001562 นางสาว อทิตยา แก๎วพิทักษ๑ 
00455001563 นางสาว ลัดดาวัลย๑ แก๎วสะอาด 
00455001564 นางสาว แก๎วใจ กันขํา 
00455001565 นางสาว จิตติมา จิตจักร 
00455001566 นางสาว ศิรินภา แก๎วผาทรัพย๑ 
00455001567 นาย จีระศักดิ์ จันทร๑ทอง 
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00455001568 นางสาว กลองแก๎ว งามดุษฎีพร 
00455001569 นางสาว อุมาพร แดงอํา 
00455001570 จ.ส.อ. ชานนท๑ คล๎ายภูํ 
00455001571 นาย ปฐมพงศ๑ สุขใสเมือง 
00455001572 นาย ธรรมรัตน๑ ศรีวิเชียร 
00455001573 นาง รสิตา พิพัฒศรี 
00455001574 นางสาว นิทราวดี มุณีแนม 
00455001575 นาย พิพัฒน๑ หอยสังข๑ทอง 
00455001576 นางสาว วิภารัตน๑ ปาธิยะ 
00455001577 วําทีร่๎อยตรี อิศรินทร๑ บุญศิริ 
00455001578 นาย ธีรพจน๑ นาคเพชร 
00455001579 นาย เกรียงเดช เพ็ชรผึ้ง 
00455001580 นางสาว สุวิมล คํานวน 
00455001581 นาย สมบูรณ๑ ดวงจันทร๑ 
00455001582 นางสาว ธันยพร มีแต๎ม 
00455001583 นาย สิทธิชัย รอดค๎ุม 
00455001584 นาย ศุภฤกษ๑ ศักดิ์กมลวารี 
00455001585 นางสาว โสมศิริ ชัยยาศรี 
00455001586 นางสาว ศิริพิมล เสือหนู 
00455001587 นางสาว กรุณา เริงสําราญ 
00455001588 นาย สุธ ี พบบุญ 
00455001589 นางสาว สุดารัตน๑ คงทวี 
00455001590 นางสาว ปิยนาฏ ชาติสุวรรณ 
00455001591 นางสาว นันทพร กัญญาโสภา 
00455001592 นาย ฉัตรชัย วรรณรัตน๑ 
00455001593 นางสาว ธัญญาภรณ๑ แสงงาม 
00455001594 นางสาว กันตพร สิมลี 
00455001595 นาย พลานนท๑ สุขอํวม 
00455001596 นาย ณสรวง สุขประเสริฐ 
00455001597 นางสาว ปริยากร กันทะทา 
00455001598 นางสาว ศิริวรรณ ยิ้มแย๎ม 
00455001599 นางสาว นิภาพร ภาคีพันธ๑ 
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00455001600 นาย อดิศร สังข๑ทอง 
00455001601 นางสาว ธันยชนก บุญคํา 
00455001602 นางสาว พชรภรณ๑ อาจิณกิจ 
00455001603 นาย ฉัตรชัย เล๎าอรุณ 
00455001604 นาย วีระพันธ๑ กรุณกิจ 
00455001605 นางสาว สถาพร มูลคํา 
00455001606 นางสาว เบญญาภา ฉ๎วนกลิ่น 
00455001607 นางสาว นภาภรณ๑ นากสุวรรณชาติ 
00455001608 นางสาว อริศรา มํวงโมรา 
00455001609 นาย สุทธิพงษ๑ นุสนธิ ์
00455001610 นางสาว ณครินทร๑ ชัยพรมเขียว 
00455001611 นาย วุธจักร พันธุ๑สมบัติ 
00455001612 นางสาว นิษฐ๑ฐา สุขเกษม 
00455001613 นางสาว เกศิณี จันทร๑โนทัย 
00455001614 นาย ทวียศ อินทร๑หนู 
00455001615 นางสาว ปฐมาภรณ๑ สุวรรณะ 
00455001616 นาย ธีรวัชร๑ คิ้วเที่ยง 
00455001617 นางสาว รัชนีวรรณ อุไรอําไพ 
00455001618 นางสาว อรอนงค๑ หวนศรี 
00455001619 นางสาว นิชาภา เนื้อทอง 
00455001620 นาย สุชิน เสือนา 
00455001621 นางสาว ยุวดี กมล 
00455001622 นางสาว สิริระวี ไชยศรี 
00455001623 นางสาว วิลาสิน ี พีรนันทป๓ญญา 
00455001624 นางสาว ธัญญลักษณ๑ จันโทภาส 
00455001625 นาย วินิจ เนตรประจักษ๑ 
00455001626 นางสาว มณฑา สําเภาเมฆ 
00455001627 นาย ธิติ ไชยมุติ 
00455001628 นาย จักรพันธ๑ มหารศ 
00455001629 นาย เอกลักษณ๑ โกฏิรักษ๑ 
00455001630 นางสาว ริญญาภัทร๑ จันทร 
00455001631 นาง อัมพร ทองโอ 
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00455001632 นาง สุธีพร มหาผล 
00455001633 นาย เอกภพ มณีกุล 
00455001634 นาง อัจฉราภรณ๑ ทองมี 
00455001635 นาย ภาสกร บินชัย 
00455001636 นาย สําเริง สืบสิน 
00455001637 นาย สุรพันธ๑ ธาตุทอง 
00455001638 นางสาว เดือนเพ็ญ แก๎วมา 
00455001639 นาย สฤษธิชัย บุญชํวย 
00455001640 นาย พิชิต เลาะวิถี 
00455001641 นาย ปฏิการณ๑ ขันพันธ๑ 
00455001642 นางสาว พจนีย๑ อรุณประชารัตน๑ 
00455001643 นางสาว นริสรา พิมทา 
00455001644 นาย พลกฤษณ๑ อินทะสระ 
00455001645 นาย ชิณภัทร เรือนงาม 
00455001646 นางสาว ภิวรรณ มนัสตรง 
00455001647 นาง รุจิรา ตรีประเคน 
00455001648 นาย นิรวัทธิ์ ขันธ๑ทอง 
00455001649 นาย เจษฎาภรณ๑ สุดานิช 
00455001650 นางสาว นันทนา เทนุรักษ๑ 
00455001651 นางสาว พัชชรินทร๑ ผิวอํอน 
00455001652 นาย สุทิน แสนตา 
00455001653 นางสาว ชนัญญา นามพันธ๑ 
00455001654 นาย ดิษฐ๑ชาญภวัฒน๑ ชานุชิต 
00455001655 นาย สุรศักดิ์ พันธ๑กล๎วยไม๎ 
00455001656 นางสาว สกุลชาต ทองด๎วง 
00455001657 นางสาว ศิริพร สรรพศรี 
00455001658 นาย จักรกฤษ กมุทมาศ 
00455001659 นางสาว เกศินี สามวัง 
00455001660 นาง พิชญาภรณ๑ แก๎วเทพ 
00455001661 นาย พีรพงศ๑ ธํารงนพรัตน๑ 
00455001662 นางสาว จุฑามาศ ศรีขํา 
00455001663 นางสาว อ๎อมดาว พรมวงษ๑ 
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00455001664 นางสาว เดือนจันทร๑ บุญรุํง 
00455001665 นางสาว รจวรรณ จันทรวิจิตรกุล 
00455001666 นางสาว วรัญญา นวลยาง 
00455001667 นาย สุวิทย๑ ตาทิพย๑ 
00455001668 นาง นาฏนภา จุลเกาะ 
00455001669 นางสาว สมพร คังคา 
00455001670 นาย ไพฑูรย๑ ชินส ี
00455001671 นาง วิไลวรรณ สาระนา 
00455001672 นางสาว วิชุตา รัตนพันธ๑ 
00455001673 นางสาว พูนทิพย๑ ประจันพล 
00455001674 นาย สรรพฤทธิ์ สุทธิทรัพย๑ 
00455001675 นางสาว จิระณัฐ อายุยืน 
00455001676 นาย นิพนธ๑ อินถา 
00455001677 นาย วันชนะ รูปโอ 
00455001678 นางสาว มาริษา รัตนมงคล 
00455001679 นาง นันท๑นลิน พละศักดิ์ 
00455001680 นางสาว ประภัสสร ผลเต็ม 
00455001681 นาย วิชาติ ซื่อสัตย๑ 
00455001682 วําที่ร.ต. มูฮัมหมาด หลังเกตุ 
00455001683 นางสาว วิไลพร วงค๑แสงน๎อย 
00455001684 นางสาว จิราวรรณ แสงขาว 
00455001685 นาย ยุทธนา แสงเดช 
00455001686 นางสาว สุภาพร อัญญะโพธิ์ 
00455001687 นาย พิศุทธิ์ ดาวเรือง 
00455001688 นางสาว ปรียากรณ๑ จูน๎อย 
00455001689 นาย ณ ฤกษ๑ สวัสดิฤกษ๑ 
00455001690 นาย เสกพันธุ๑ โกวินเจริญพงษ๑ 
00455001691 นางสาว นพวรรณ สทานสัตย๑ 
00455001692 นาย ทชา ศรีจันทร๑ 
00455001693 นางสาว บังอร เงาศรี 
00455001694 นางสาว ปณิชา วานิชวรรณ 
00455001695 นางสาว เยาวพา ฤาชา 
00455001696 นางสาว อภิญญา ธาตุอินจันทร๑ 
00455001697 นาง สุธีรา กรแก๎ว 



ต าแหน่งประเภททั่วไป 

 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ นามสกุล 

00555000001 นางสาว กนกพร มีเงิน 
00555000002 นาย ชุติมากร กิ่งวงษา 
00555000003 นางสาว ธิติมา ปะทิรัมย๑ 
00555000004 นาย ศราวุธ เรืองภู 
00555000005 นางสาว สุดารัตน๑ เกตุแก๎ว 
00555000006 นาย สุริโย พรมสวัสดิ์ 
00555000007 นาย ภิภพ กัณฑ๑ฉาย 
00555000008 นางสาว กัญญาวีร๑ ฮวดจึง 
00555000009 นาย สุวิทย๑ อยูํทองอินทร๑ 
00555000010 นางสาว กุณฑีรา บุราณรัตน๑ 
00555000011 นางสาว ทัศนีย๑ ดีแท๎ 
00555000012 นางสาว นฤมล พิทักษ๑สินสกุล 
00555000013 นาย นพพนธ๑ ศิลา 
00555000014 นางสาว กาญจนา แสนโสภา 
00555000015 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งศรี 
00555000016 นาย เฉลิมพงษ๑ จารุตัน 
00555000017 นาย อัครินทร๑ เจริญศิร ิ
00555000018 นางสาว จิณภัค ประจันต๑ 
00555000019 นางสาว ศนิษา สระสม 
00555000020 นาย อนันต๑ เหมพลชม 
00555000021 นางสาว ภัทราภรณ๑ งามยิ่งยวด 
00555000022 นาย นพคุณ นําจิตรไทย 
00555000023 นางสาว มลฤดี รัตนาสกุล 
00555000024 นาย พัญธรวัช จินดาหลวง 
00555000025 นางสาว ณัฐรดา อุฤทธิ์ 
00555000026 นาย ศราวุธ เหมือนสังข๑ 
00555000027 นางสาว วชิรญาณ๑ กองเพ็ง 
00555000028 นางสาว สิริพร แก๎วเจริญสุข 
00555000029 นางสาว ลาวัลย๑ เผําพงษ๑ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000030 นาย ศิริวุฒิ ไทยธรรม 
00555000031 จ.ต. ธนภัทร อํอนท๎วม 
00555000032 นาย วรปกรณ๑ รู๎รอบ 
00555000033 นางสาว จริยา มณีกาศ 
00555000034 นาย มานพ วงษ๑มี 
00555000035 นางสาว น้ําฝน เกตานนท๑ 
00555000036 นาย นวพงษ๑ คําวาส 
00555000037 นางสาว ศิริลักษณ๑ ชัยพนัส 
00555000038 นางสาว กัญญาภัทร ชมภูนุช 
00555000039 นาย ธวัชชัย สุวรรณชาติ 
00555000040 นาย เอกนรินทร๑ เกตุษา 
00555000041 นางสาว ดวงพร แก๎วกันยา 
00555000042 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ แก๎วคูณ 
00555000043 นางสาว ผุสดี เบียดกลาง 
00555000044 นาย อิทธิพร อินรักษา 
00555000045 นางสาว อุไรวรรณ อนุสรณ๑ไชยเจริญ 
00555000046 นาย วีรยุทธ สังข๑สกุล 
00555000047 นาง กชกร ศรีสุพรรณ 
00555000048 นาย ณัฐวรรธน๑ บุญเสริม 
00555000049 นาย ศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นน๎อย 
00555000050 นาง ภัควลัญชญ๑ ไกลถิ่น 
00555000051 นาย นาวิน ศรีสินอําไพ 
00555000052 นางสาว สุภาณัณ นามตาแสง 
00555000053 นางสาว ธัญญาลักษณ๑ สุริเย 
00555000054 นาย ศราวุฒิ ป้องเขต 
00555000055 นางสาว อุมาพร พูนแสนดี 
00555000056 นางสาว วรณัน พูลศิริ 
00555000057 นาย ป๓ณณทัต บุญเทียม 
00555000058 นางสาว รัชนีกร ศรีตรัยรัตน๑ 
00555000059 นางสาว อ๎อม คําถา 
00555000060 นางสาว แสงดาว พันธ๑ต๏ะ 
00555000061 นางสาว จินตหรา อํุนใจ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000062 นางสาว กัญชลิกา เชื้อกลางใหญํ 
00555000063 นางสาว สุพิชฌาย๑ อนุรักษ๑ 
00555000064 นาย ธนัทณัฏฐ อนุภัทรวิวัฒน๑ 
00555000065 นางสาว พนิดา นามตาแสง 
00555000066 นางสาว ชัญญา อํอนทอง 
00555000067 นางสาว อารีรัตน๑ ใจกล๎า 
00555000068 นาย ยุทธศิลป์ พงศ๑ศิริ 
00555000069 นางสาว นิตยา มิ่งสูงเนิน 
00555000070 นางสาว บัณฑิตา จตุเทน 
00555000071 นาย ธงชัย พูดเพราะ 
00555000072 นางสาว พลอยลดา บัวภูมิ 
00555000073 นาย อนุพงศ๑ เขียวธง 
00555000074 นาย พิชัย เจียตั๊ด 
00555000075 นางสาว จันทร๑ฉาย เฮงสิ 
00555000076 นาย ซูไฮมี หะยียะพา 
00555000077 นาย วีรภัทร มูลเมือง 
00555000078 นาย กฤษฎา ปทุมมา 
00555000079 วําที ่ร.ต. หญิง ไพพรรณี จันทร๑ฉาย 
00555000080 นาย ณรงค๑ศักดิ์ จันทร๑สระแก๎ว 
00555000081 นาย วีรจิต สังข๑ทรัพย๑ 
00555000082 นางสาว อมรทิพย๑ กองฤทธิ์ 
00555000083 นาย ศราวุธ โปธา 
00555000084 นาย นันธวัช โพธิ์ศรี 
00555000085 นางสาว จุฑารัตน๑ ทองคําจันทร๑ 
00555000086 นาย ป๓ณณวัชร๑ จิรวงศ๑นิธิกุล 
00555000087 นาย ภาคภูมิ แสงแก๎ว 
00555000088 นางสาว ชินพัฒษาค๑ นุชนุํม 
00555000089 นางสาว นันท๑นภัส คําปวน 
00555000090 นางสาว สรัลยา สุภางค๑รัตน๑ 
00555000091 นางสาว ปาจรีย๑ เสระพล 
00555000092 นาย กิจเกษม ตันประเสริฐ 
00555000093 นาย อัชนัย คชรัตน๑ 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000094 นางสาว ไอศิกา บุญยืน 
00555000095 นาง ทยาภรณ๑ จําปา 
00555000096 นางสาว ปราณี จันทร๑ปรุง 
00555000097 นางสาว สุรีรัตน๑ พงษ๑จินดา 
00555000098 นาย ไพรัช ศิริสุริยเดช 
00555000099 นาง เพชรเรือง ทองอํ่า 
00555000100 นางสาว มาลินี ธิอิน 
00555000101 นางสาว จันทร๑จิรา เรือนอิน 
00555000102 นาง ณภัค สุวรรณไกรษร 
00555000103 นาย ดรัณ ฤทธิ์บ๎ว 
00555000104 นางสาว ทิตติญา เสือน๎อย 
00555000105 นางสาว นฤมล บุญสม 
00555000106 นางสาว นราพร บุญมาก 
00555000107 นางสาว ธริศรา สํารองกนก 
00555000108 นางสาว ธันยพร อาริจิตร 
00555000109 นาย จิรายุ พลเสน 
00555000110 นาย ชัยวัฒน๑ โคตรสมบัติ 
00555000111 นางสาว ภัทราพร ลดโต 
00555000112 นาย ชัยยา ประสิทธิ์บุญ 
00555000113 นางสาว สุภัทรา ใหญํยิ่ง 
00555000114 นางสาว พรรณชญาน๑ ศิลประเสริฐ 
00555000115 นางสาว มยุรี พ่ึงสุข 
00555000116 นาย พรเทวิน จันศรี 
00555000117 นางสาว เสาวลักษณ๑ ศิลป์ศร 
00555000118 นางสาว ณัฏฐณิชา ปานเขียว 
00555000119 นาย เดชา มีอิสระ 
00555000120 นาง วิไลพร พลประดิษฐ๑ 
00555000121 นางสาว ศิริพรรณ ราวิน 
00555000122 นางสาว พนิดา บุญเกิด 
00555000123 นางสาว อิงค๑ธวณิชย๑ เจริญภูมิ 
00555000124 นางสาว วลัยภรณ๑ ทิพย๑อุทัย 
00555000125 นาย พิชิตชัย คํากองแก๎ว 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000126 นางสาว กณกกาญจน๑ เอกชัยอาภรณ๑ 
00555000127 นางสาว มณีวรรณ ตํวนจันทึก 
00555000128 นางสาว อมราลักษ๑ หาตพล 
00555000129 นาง ปติมา สมมะเริง 
00555000130 นาย สรรทัศน๑ จันทร๑สมบัติ 
00555000131 นาง พัชรี แสงชาติ 
00555000132 นางสาว กิติยาวัลย๑ แก๎วแววน๎อย 
00555000133 นางสาว ป๓ทมา เหลืองสกุลพงษ๑ 
00555000134 นางสาว นนทนันท๑ พัดทอง 
00555000135 นาง ณัฐยา หนํอศิริ 
00555000136 นาย เกรียงไกร พรมชาติ 
00555000137 นางสาว ภรภัทร มีไชโย 
00555000138 นาย วิชาญ แฝกกลาง 
00555000139 นาย สุรพล ยอดศิริ 
00555000140 นางสาว ณัฐฐิญา ไชยบรรณ๑ 
00555000141 นางสาว สุกัญญา วรรณโน 
00555000142 นางสาว ผกามาศ วงค๑สาย 
00555000143 นาย อชิระ โสธรรมมงคล 
00555000144 นางสาว เฉลิมขวัญ วันดี 
00555000145 นาย สุทัศน๑ หมํองต๏ะ 
00555000146 นางสาว วรรณนภัส ธิทะ 
00555000147 นางสาว วัชราพรรณ๑ ใจใส 
00555000148 นาย สมเกียรติ ศูนย๑ณรงค๑ 
00555000149 นาย สุมิตร จันตรา 
00555000150 นางสาว วาสนา พันธ๑สวัสดิ์ 
00555000151 นางสาว สุกัญญา จันดี 
00555000152 นางสาว รุํงนิภา เงื้องาม 
00555000153 นาย จารุปกรณ๑ บุญยิ่ง 
00555000154 นาย ประสานชัย พํุมน๎อย 
00555000155 นางสาว สุปราณี มณีสวัสดิ์ 
00555000156 นาย โชติภณ ชาตานันท๑ 
00555000157 นางสาว เบญจมาภรณ๑ มูลทองคํา 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000158 นางสาว ปรียาพัศ ปรางทับทิม 
00555000159 นาย เจษฎา พลเสน 
00555000160 นาย สรายุทธ พุทธรักษา 
00555000161 นาย สุภรักษ๑ พรมหงษ๑ 
00555000162 นางสาว ญาตินันท๑ เกษรักษ๑ 
00555000163 นาง จีรพร ธรรมศิริ 
00555000164 นาย เดชฤทธิ์ มัธยะจันทร๑ 
00555000165 นาย อัครพล กาทองทุํง 
00555000166 นางสาว พิมพ๑พร พจน๑ธนกรกุล 
00555000167 วําที่ ร๎อยตรี ณรงค๑ศักดิ์ ขําน๎อย 
00555000168 นาย กรกช นกพ่ึง 
00555000169 นางสาว น้ําฝน รํองเสอียบ 
00555000170 นางสาว จุฑารัตน๑ ศุภผล 
00555000171 นางสาว นริตตา เหมแหวน 
00555000172 นาย นนทภูม ิ บุญยงค๑ 
00555000173 นางสาว น้ําผึ้ง พรานเจริญ 
00555000174 นางสาว จุฑารัตน๑ เชื้อชูชาติ 
00555000175 นาง สุนันท๑ ภูอากิจ 
00555000176 นางสาว เมธินี เลี้ยงสุก 
00555000177 นางสาว โสภาภรณ๑ โนอินทร๑ 
00555000178 นางสาว ธนันณัฐ สีวัน 
00555000179 นาง นันทิตา พรหมณะ 
00555000180 นางสาว จินลัดดา ลีแก๎ว 
00555000181 นางสาว จารุณี ชัยศรี 
00555000182 นาย สุรกิจ จิตมั่น 
00555000183 นาย วุฒิชัย ปะสิริ 
00555000184 นาย ธนพล ทัศศรี 
00555000185 นาย ทศพร แพรัศมี 
00555000186 นางสาว ป๓ณรส ยังถิน 
00555000187 นางสาว รสสุคนธ๑ รอดแก๎ว 
00555000188 นาง วรรณา จันทร๑ศรี 
00555000189 นาย สุรวิช อริยฐากูร 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000190 นางสาว อนัญญา คํามูล 
00555000191 นางสาว ยุพาพร รัตนพร 
00555000192 นาง ธิดา เสาะแสวง 
00555000193 นางสาว รวิภา ถิ่นสุข 
00555000194 นางสาว พันทิพา จอมนันตา 
00555000195 นาย ไกรสร สินสาย 
00555000196 นาง ศิริพร บุญเลิศ 
00555000197 นางสาว พรรณนิภา แสงทองคํา 
00555000198 นาง นิติมา เหมะ 
00555000199 นางสาว สุนิสา สังขจาย 
00555000200 นางสาว มะลิวรรณ โม๎ศรี 
00555000201 นาง จุฑามาส อนุวาน 
00555000202 นางสาว ณัฏฐ๑ธยาน๑ ชํวยสุข 
00555000203 นาย ธนายุทธ โวหาร 
00555000204 นาย ธนวิน มูลเมือง 
00555000205 นาง จริยา บํารุงสุข 
00555000206 นาย ชานนท๑ อโนราช 
00555000207 นาย สุรศักดิ์ ขันขยัน 
00555000208 นาย มานพ ชุมชัยภูมิ 
00555000209 นาย จรัส เจริญชัยพูนผล 
00555000210 นาย สมศักดิ์ รอดโฉม 
00555000211 นางสาว ชนรรดา สวํางภพ 
00555000212 นาง รติกร ชื่นตา 
00555000213 นาย ณัฐวุฒิ บุญชาลี 
00555000214 นาย พันรพ สุดเทวา 
00555000215 นางสาว รัตนา เรือนไทย 
00555000216 นาง อรนลิน มณีบุญยัง 
00555000217 นางสาว ดารณี จุฬาลักษณ๑กวิน 
00555000218 นาย ปรีชา เกตุขุนทด 
00555000219 นาง อภิชยา สังขนานนท๑ 
00555000220 นาง แอนนา พจน๑สมพงษ๑ 
00555000221 นาย วิศาล ประสานไมตรีจิตร 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000222 นาย พงษ๑ศักดิ์ พันธุมิตร 
00555000223 นาง จิราพรรณ เดชมาก 
00555000224 วําที่ ร.ต. หญิง ภัครินทร๑ สถิตรัตนโรจน๑ 
00555000225 นางสาว เนาวรัตน๑ โปซู๎ 
00555000226 นางสาว กนกวรรณ เมธะคานนท๑ 
00555000227 นาง บุญตา สุทธิวา 
00555000228 นาง ศิริพร วรรณราช 
00555000229 นาย อนุสรณ๑ ผลเจริญ 
00555000230 นาย วิฑรูย๑ คิดอยูํ 
00555000231 นางสาว ทัศนีย๑ เชยวัดเกาะ 
00555000232 นางสาว วิภาภรณ๑ นวลทอง 
00555000233 นาง เกศชฎาพร หลินมา 
00555000234 นางสาว วีนา ผะโรประการ 
00555000235 นางสาว ปวริศา เลําทรัพย๑ 
00555000236 นางสาว บุศรัตน๑ ศรีเมือง 
00555000237 นางสาว ระวิวรรณ คําแสง 
00555000238 นางสาว ชยาภัสร๑ ทุมมี 
00555000239 นางสาว ธีรกานต๑ มีชัย 
00555000240 นางสาว สุภักค๑ธนัน ศรุตหิรัญธนชัย 
00555000241 นาย ชนมน จันทรสุข 
00555000242 นางสาว กิตติมา บูชา 
00555000243 นาย เฉลิมพล พันธุ๑ดี 
00555000244 นางสาว สมหญิง จําปาเทศ 
00555000245 นาย อนันต๑ ผลเจือ 
00555000246 นางสาว ลดาวัลย๑ ขันใจ 
00555000247 นาย ศราวุธ โชจอหอ 
00555000248 นางสาว รุจิรา ชูรอง 
00555000249 นาย สุภวิชย๑ ปรางค๑จันทร๑ 
00555000250 นางสาว มัทนา บุญมี 
00555000251 นาย สุรกฤษณ๑ มีบัณฑิต 
00555000252 นาย ประยงค๑ แก๎วโพธิ์คํา 
00555000253 นางสาว พอรุํง จําเริญทิพย๑ 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000254 นางสาว วรรณวิษา รอนยุทธ 
00555000255 นาย ยุทธภูม ิ เหํงพุํม 
00555000256 นางสาว ชลธิชา นิลแก๎ว 
00555000257 นางสาว ลักขณา เพ็ชรนาดี 
00555000258 นาย ธัสนัญณวัฒน๑ ชัยวาสน๑ 
00555000259 นางสาว ทัศนีย๑ อินหาดกรวด 
00555000260 นาย ภากร แก๎วนิลตา 
00555000261 นางสาว ศิริพร ดอกไม๎ 
00555000262 นาย สมเกียรติ โหมดเทศ 
00555000263 นาย วีระพงษ๑ สุขบุรี 
00555000264 นางสาว ธนิชชา ไวธัญกิจ 
00555000265 นางสาว ธนะวรรนธ๑ อธิวิทย๑ธนกุล 
00555000266 นาย สันติ เหี้ยมเหิน 
00555000267 นางสาว รพีพร บุญพัด 
00555000268 นางสาว ณฐภัทร คําทัศ 
00555000269 นางสาว รสรินทร๑ ทอสูงเนิน 
00555000270 นาง ชุติพร คําใจวัง 
00555000271 นาย ดุสิต สุวรรณมณี 
00555000272 นางสาว อรพรรณ ง๎วนพันธ๑ 
00555000273 นาย กฤษ คําสวัสด๑ 
00555000274 นาย ภรศิษฐ๑ ชูแก๎ว 
00555000275 นาย ธนกร จําปา 
00555000276 นางสาว จาชุณ ี ขุนบรรเทา 
00555000277 นาง วัชรภรณ๑ พรมนอก 
00555000278 นางสาว รินรดี พิทักษ๑สิทธิ์สกุล 
00555000279 นางสาว อัญชลี วงศ๑เจริญ 
00555000280 นาย ไพฑูรย๑ คร๎ามศรี 
00555000281 นาย ทนงศักดิ์ อํ่าชุํม 
00555000282 นางสาว วรกานต๑ บุญกองชาติ 
00555000283 นาย รัฐเดช ภักดีนวน 
00555000284 นางสาว สมปอง สรหงษ๑ 
00555000285 นางสาว จิรชยา ตระกูลไทย 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000286 นางสาว วาสินี ดวงสุวรรณ๑ 
00555000287 นางสาว กัลยา สายตา 
00555000288 นาย ขัตติยะ บุญโฮม 
00555000289 นาย พฤทธ๑มงคล วงศ๑ลังกา 
00555000290 นางสาว สาครรัตน๑ เพชรน๎อย 
00555000291 นางสาว อภิญญา แก๎วเกิด 
00555000292 นางสาว กิตติมาภรณ๑ ผาลึก 
00555000293 นาย จุติเทพ เขียวทิพย๑ 
00555000294 นางสาว ภัทราวรรณ จําปามนต๑ 
00555000295 นาย แสงอรุณ ปิตตะกะ 
00555000296 นาย อานนท๑ แก๎วมณี 
00555000297 นางสาว เยาวเรศ ไชยชมภู 
00555000298 นางสาว นันธิดา กุลพรม 
00555000299 นาย จีระศกัดิ์ บุญสิน 
00555000300 นาย สุชาติ คําประเสริฐ 
00555000301 นางสาว คนึง ขําเจริญ 
00555000302 นาย สุรศักดิ์ ปานประชาติ 
00555000303 นางสาว วลัยพรรณ กนกเฉลิมวงษ๑ 
00555000304 นางสาว นภารัตน๑ สาปล๎อง 
00555000305 นาง ปทุมรัตน๑ ศรีคงแก๎ว 
00555000306 นางสาว ปาริตา พนมรัมย๑ 
00555000307 นางสาว ป๓ทมาภรณ๑ สงวนให๎ 
00555000308 นางสาว กาญจนา ดวงตัน 
00555000309 นาง มณี นิลพันธ๑ 
00555000310 นาง ธิราพร เสริมสุขตํอ 
00555000311 นางสาว พิมพ๑ใจ งามวงษ๑ 
00555000312 นางสาว เมวีญา สิงห๑เดช 
00555000313 นางสาว ดวงทิพา ฟูเฟ่ือง 
00555000314 นางสาว มลฤดี ศิริบัติ 
00555000315 นางสาว วิลาวรรณ๑ สุขขี 
00555000316 นางสาว รตา หมัดโต๏ะหมัน 
00555000317 นางสาว ทิพย๑สุดา มูลบุตร 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000318 นาย เดชพนต๑ แก๎วมณี 
00555000319 นาย สุริยะ สมนาม 
00555000320 นาย พีรพงค๑ ดอนชวนชม 
00555000321 นาย จิรายุ เพชรศักดา 
00555000322 นางสาว อิศราภรณ๑ นิวงษา 
00555000323 นาง วลินยา จันต๏ะมา 
00555000324 นาย ดิลก จุมพิศ 
00555000325 นาย นิตคม เผือกทิม 
00555000326 นาย วีระพล แสงภิบาล 
00555000327 นางสาว อรวรา ฤทธิ์เดช 
00555000328 นาย สุวิทย๑ แก๎วหินกอง 
00555000329 วําที่ ร.ต. พัลลภ หาญเสมอ 
00555000330 นาย ชุมทอง ธรรมรงค๑ปาน 
00555000331 นางสาว บุณยานุช เจริญศิลป์ 
00555000332 นางสาว พัชราภรณ๑ งามทํุง 
00555000333 นางสาว อุทัย บุญคง 
00555000334 นางสาว ประกาย ประจวบสุข 
00555000335 นางสาว สาวิตรี ภูํมะดัน 
00555000336 นางสาว อรอูรา ครุฑมณี 
00555000337 นางสาว ประภาวดี ภูษา 
00555000338 นาย บัญญัติ แสงนิรัตน๑ 
00555000339 นางสาว อัจฉรา หวายสันเทียะ 
00555000340 นางสาว จินตา ศรีบุญเรือง 
00555000341 นาย วรณัฐ วิชัยรัตน๑ 
00555000342 นางสาว อัมพร ดวงจันทร๑ 
00555000343 นางสาว กัญญาภัทร พุฒซ๎อน 
00555000344 นาย สมภพ คํามี 
00555000345 นางสาว ชนิดา แสวงคํา 
00555000346 นางสาว มนทริกา ลือยศ 
00555000347 นาย ทศสมรรถ เจริญสรรชัย 
00555000348 วําที่ ร๎อยโท จตุพร พิพัฒนศรี 
00555000349 นางสาว นภิสา ซอมน 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000350 นาง กัญญารัตน๑ ยันกลาง 
00555000351 นาย พงษกร จิตแก๎ว 
00555000352 นางสาว อรอุมา คุณพันธ๑ 
00555000353 นาย ศูภวิชญ๑ สิงห๑ครุธ 
00555000354 นาย ณัฏฐชัย ลุนพุฒ 
00555000355 นางสาว อํามรินทร๑ วดีศิริศักดิ์ 
00555000356 นางสาว พันน๑ชยา วัฒนศรีกันย๑ 
00555000357 นางสาว อารียา มาลา 
00555000358 นาย วรกร ต๎มกลั่น 
00555000359 นางสาว ศรัณย๑รัตน๑ วังกาวรรณ๑ 
00555000360 นาง นงลักษณ๑ แสงคํา 
00555000361 นาย สัมฤทธิ์ ทวีผล 
00555000362 นางสาว วรารัตน๑ ภาคภูมิ 
00555000363 นาย นพดล ทิพย๑ขันธ๑ 
00555000364 นางสาว พัชราภรณ๑ จําปานา 
00555000365 นาย เลิศชาย นิธิดิลกสกุล 
00555000366 นางสาว มลิวัลย๑ ธรรมนันท๑ 
00555000367 นางสาว เบญจพร บุญเรือง 
00555000368 นางสาว กาญจนา บุญชุํมใจ 
00555000369 นางสาว กฤษณา ขําดี 
00555000370 นาย วีรศักดิ์ สายทองคํา 
00555000371 นางสาว รัตติภากร บุญมี 
00555000372 นางสาว วรรณวิษา วิจรรชน 
00555000373 นางสาว อุทัยทิพย๑ ทิพันธ๑ 
00555000374 นางสาว กรวิกา หงษ๑ทอง 
00555000375 นาย ทศพร มิ่งขวัญ 
00555000376 นางสาว พัชรินทร๑ จันทร๑โนทัย 
00555000377 นาย ยศพงษ๑ ฉ่ําดวง 
00555000378 นางสาว ป๓ทมพร เต็งแย๎ม 
00555000379 นาย วีระยุทธ ใจศรี 
00555000380 นาย ณัฐวุฒิ ไชยถา 
00555000381 นางสาว วรัญญา โสภาปฏิกร 
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00555000382 นาง ภัทรวดี เซี่ยงฉิน 
00555000383 นางสาว ปิยาพัทธ๑ แกํงศิลา 
00555000384 นางสาว ลัลธริมา บุญพิมพ๑ 
00555000385 นางสาว ณิชากร สัตบุตร 
00555000386 นางสาว ลลิตภัทร สีเคน 
00555000387 นาย วีรพันธุ๑ พรหมทองดี 
00555000388 นาย เสนาะ คําภาพันธุ๑ 
00555000389 นาย กริน สิริเวชพันธ ุ
00555000390 นาย ศุภณัฐ คงอํ่า 
00555000391 นาย ภูมิรพี ถวิลรักษ๑ 
00555000392 นางสาว ศิริรัตน๑ หอมขจร 
00555000393 นางสาว ชัยวัน สีนาหอม 
00555000394 นาง วาสนา ศรีจูมพล 
00555000395 นาย โสพล ใจบาน 
00555000396 นางสาว นันทิดา สันนิธ ี
00555000397 นางสาว รุํงนภา ธาระพุฒ 
00555000398 นางสาว วิจิตรา ศรีนุกูล 
00555000399 นาย สุพรร แสงสุข 
00555000400 นางสาว วารีรัตน๑ อยูํทะเล 
00555000401 นางสาว ไพรินทร๑ เนรมิตพานิชย๑ 
00555000402 นาย ภูวนัย หม๎อกรอง 
00555000403 นาย เสกสรร โกสุมา 
00555000404 นาย นาวี ธิกุลวงษ๑ 
00555000405 วําที่ร.ต.หญิง พรพิไล สะผาย 
00555000406 นาย ปิยวัชร ทองภู 
00555000407 นางสาว นิภาพร เงินวงษ๑ 
00555000408 นาง สุกัญญา วสุธนากานต๑ 
00555000409 นางสาว นิรภัฎ ทองดี 
00555000410 นางสาว เกตธิดา สุภาพันธ๑ 
00555000411 นางสาว นงนภัส ภูครองแถว 
00555000412 นาย บุรวัชร วุฒิชัย 
00555000413 นางสาว จิตติมา ปานทน 
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00555000414 นาย ณัฐวุฒิ มากเฟ้ือง 
00555000415 นาย ณัฐพงค๑ ชัยแสง 
00555000416 นาย ธวัชชัย อุปนันท๑ 
00555000417 นางสาว กุสุมา สวัสดิรักษ๑ 
00555000418 นางสาว ลักษณาพร อุตมะยาน 
00555000419 นาย ปราโมทย๑ วรรณทอง 
00555000420 นางสาว เบญจวรรณ คําลือ 
00555000421 นางสาว ยุพา ขําอิง 
00555000422 นางสาว กิติยา โชติกะ 
00555000423 นาย ราชวัตร หาญบัวแก๎ว 
00555000424 นางสาว จุไรรัตน๑ พิมพ๑ดี 
00555000425 นาย ฐณะวัฒน๑ เทียมเมฆา 
00555000426 นางสาว กิติยา ชีพนุรัตน๑ 
00555000427 นาย สัญญา เปี่ยมทรัพย๑ 
00555000428 วําที่ ร.ต. เกรียงไกร อุณาสิงห๑ 
00555000429 นาย อํานาจ ชัยพิมล 
00555000430 นาย ขวัญชัย สาคุณ 
00555000431 นาย อารีย๑ ศาลางาม 
00555000432 นางสาว มลลิกา อาคาสุวรรณ 
00555000433 นาย สุริยัน สมะบุบ 
00555000434 นางสาว ศิริกุล สอนทองคํา 
00555000435 นาย นัฐกรณ๑ ฆะระบุตร 
00555000436 นาย วงศกร อภินาวิน 
00555000437 นางสาว สาริศา เจริญผา 
00555000438 นางสาว เสาวลักษณ๑ หอมจันทร๑ 
00555000439 นาย วีรวัฒน๑ ออมอด 
00555000440 นาย บุญเหลือ ดีไรํ 
00555000441 นางสาว สุวภัทร โขงจักร๑ 
00555000442 นางสาว วิรัลพัชร เจริญวิชญะพฤกษ๑ 
00555000443 นาย กิตติ วิฑูรย๑พันธ๑ 
00555000444 นาย พิเชษฐ๑ ใคร๎มุกข๑ 
00555000445 นาย ประวิทย๑ พลายเนาว๑ 
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00555000446 นาย สมพงษ๑ ไชยบุญเรือง 
00555000447 นาย ภานุดล ไชยเขียว 
00555000448 นาย ธวัชชัย หมัดประสิทธิ์ 
00555000449 นางสาว นกานต๑ กาญจนสุนทร 
00555000450 นางสาว วชิราภรณ๑ ชายเดช 
00555000451 นาง ภันทิลา ป๓ญญาชัย 
00555000452 นางสาว สุรางค๑รัตน๑ เดชดํารงค๑กรณ๑ 
00555000453 นางสาว สุพรรณษา นนทะพัฒน๑ 
00555000454 นางสาว ทัศนา สายสอน 
00555000455 นาย ธวัชชัย อํวมสุข 
00555000456 นาย อานนท๑ นินพุดซา 
00555000457 นางสาว วิภาวรรณ วิชัย 
00555000458 นางสาว หนึ่งฤทัย พรพันธ๑วาณิช 
00555000459 นางสาว นภาพร เรืองพุธ 
00555000460 นางสาว พัชริดา ขันสลํา 
00555000461 นาย ไตรภพ ปรุโปรํง 
00555000462 นางสาว วิลัยพร โพธิ์งาม 
00555000463 นาย ณัฐวัฒน๑ ทิมฉิม 
00555000464 นาย ชัยวัฒน๑ นิลฉายรัตน๑ 
00555000465 นางสาว จารุวรรณ สายสวัสดิ ์
00555000466 นางสาว สุชาดา ผสมจันทร๑ 
00555000467 นาย ธนาภูมิ พักกระโทก 
00555000468 นาย เอกรัฐ พจน๑ศิลปชัย 
00555000469 นาย เอกชัย วงศ๑สนันท๑ 
00555000470 นางสาว ณัฐชนก คําดี 
00555000471 นาย อัครพล หํอทรัพย๑ 
00555000472 นางสาว ทัศนีย๑ นิลเพ็ชร 
00555000473 นางสาว ดวงเดือน ปร๐อกระโทก 
00555000474 นางสาว สุภิญญา ยุวบุตร 
00555000475 นาย วิชชา สุวรรณมงคล 
00555000476 นาย สมพงษ๑ วรรณพงษ๑ 
00555000477 นางสาว ตรีทิพย๑ ขํานอง 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000478 นางสาว ภมรรัตน๑ สิงหเดช 
00555000479 นาย วสันต๑ โพธิ์วิทูล 
00555000480 นาย เกรียงไกร ยอดวัตร๑ 
00555000481 นางสาว ดุษฎี สุวรรณหงษ๑ 
00555000482 นาย ยงยุทธ บุตรหนองแสง 
00555000483 นางสาว วรัญญา ปิมวงศ๑ 
00555000484 นาย ภูริพัฒน๑ สรรพวุธ 
00555000485 นาย ไวกูณฐ๑ เมืองโคตร 
00555000486 นาย ณัฐพล ทองไทย 
00555000487 นางสาว พลอยสุรีย๑ ชะนาวงศ๑ 
00555000488 นางสาว สุธิดา เถาหล๎า 
00555000489 นาย เกียรติชัย ไกลถิ่น 
00555000490 นางสาว นันท๑นภัส ศรีนา 
00555000491 นางสาว ธนภัตร๑ บุญยรัตน๑ 
00555000492 นาย สุริยา อาศัยบุญ 
00555000493 นาย ธีรพงษ๑ นาสวําง 
00555000494 นาย นท ี สวํางวงศ๑ 
00555000495 วําที่ ร.ต. นพวุฒิ จันทร๑ไชย 
00555000496 นาย ธนาชิต เมืองแสน 
00555000497 นาย พงษธร มาดไทย 
00555000498 นาย เอกสิทธิ์ สุวรรณกูฏ 
00555000499 นางสาว ณัฎชา ฉัตรพันธ๑ 
00555000500 นางสาว ศรีสกุล ลีงามเลิศ 
00555000501 นางสาว ญาณิศา สมกําลัง 
00555000502 นาย ภาณุพงศ๑ กิจเรืองโรจน๑ 
00555000503 นางสาว วิลาวัณย๑ รุํงเรือง 
00555000504 นาย รังสฤษฏ๑ เรียนทอง 
00555000505 นางสาว อรวรรณ กลิ่นพุฒซ๎อน 
00555000506 นาย วัฒนา วงค๑ชัยยา 
00555000507 นาย นายฤทธิชัย ภูแสงสั่น 
00555000508 นางสาว ชริสตา วรสาร 
00555000509 นางสาว ศุจีภรณ๑ หิตปา 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000510 นางสาว สุภาภรณ๑ โคตรวงศ๑ 
00555000511 นางสาว สุรัตน๑ ทองเป๋ 
00555000512 นาย กฤษกร กอทอง 
00555000513 นาย โยธิน ไชยพาลี 
00555000514 นาย ปุญญพัฒน๑ วังนิยม 
00555000515 นาย พิสิทธิ์ หวานดี 
00555000516 นางสาว ถนอมจิต นาคา 
00555000517 นางสาว สุรีพร โทนแก๎ว 
00555000518 นางสาว รัตนา มาน๎อย 
00555000519 นางสาว ศศิวิมล สุขอยูํ 
00555000520 นาย ธวัช เพชรพํวง 
00555000521 นาง กอบกุล เพชรพํวง 
00555000522 นางสาว วันทนา บุญเต็ม 
00555000523 นางสาว เพ็ชชรัช ส๎มเกลี้ยง 
00555000524 นาง ดวงใจ เขียวดี 
00555000525 นาง สิริดาว พิมพ๑แสง 
00555000526 นางสาว อัมพร วันแวํน 
00555000527 นางสาว ผกาวัลย๑ ศรีเล็ก 
00555000528 นาย พีรพัฒน๑ แสนนาม 
00555000529 นางสาว ศิริลักษณ๑ สาโรช 
00555000530 นางสาว วนิดา โคตะมา 
00555000531 นาย ปรมัตถ๑ อํอนน๎อม 
00555000532 นาย วิพจน๑ วังสีหา 
00555000533 นางสาว ชนิตา มิ่งขวัญ 
00555000534 นาย จักรินทร๑ มิ่งขวัญ 
00555000535 นาง จันทร๑เพ็ญ คําหรัด 
00555000536 นางสาว เกตศิณี เที่ยงทํา 
00555000537 นางสาว มาลินี เหลางาม 
00555000538 นาย ทศพล วงษ๑เกษม 
00555000539 นางสาว พรทิพย๑ บุญก๎อน 
00555000540 นางสาว มนัสนันท๑ ราหุลนันท๑ 
00555000541 นาย พหัสยงค๑ เอมสุวรรณ 



 
         - 18 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000542 นาย สุรเชษฐ๑ ทองริ้ว 
00555000543 นางสาว รัสวรรณ ขําศิริ 
00555000544 นาย วีรยุทธ บุตรตา 
00555000545 นาย มนตรี หมวดสุคนธ๑ 
00555000546 นางสาว เพชราภรณ๑ งอธิราช 
00555000547 นางสาว ปวริศา คําดี 
00555000548 นาย สันติชัย พุทธาผาย 
00555000549 นางสาว จารุณี ขุนพิลึก 
00555000550 นาย นิมิต พวงแก๎ว 
00555000551 นางสาว คําประภา ศรีคําภา 
00555000552 นางสาว มลิษา สุขถนอม 
00555000553 นางสาว ชนิตร๑นันท๑ บุตรทรัพย๑ 
00555000554 นาย ธนชัย กังผึ้ง 
00555000555 วําที่ ร.ต. บํารุง ทับสุริ 
00555000556 นางสาว จารุวรรณ จูมสูงเนิน 
00555000557 นางสาว รัตนา หฤทัยถาวร 
00555000558 นางสาว วันทนีย๑ คงกล๎า 
00555000559 นาง นัฏฐพร เวียงคํา 
00555000560 นาง นัฎฐพิน เปาวัลย๑ 
00555000561 นาย ณัฐศักด์ิ ฟูตาสืบ 
00555000562 นางสาว บุษบา อายุยืน 
00555000563 นาย สุนทร ศรีจันทร๑ 
00555000564 นาย วุฒิไกร ศรีคํา 
00555000565 นาย ธนากร เนตรเพ็ง 
00555000566 นางสาว กนกอร ขันเงิน 
00555000567 นาย คมชาติ เหมทานนท๑ 
00555000568 นางสาว ธิดารัก แจํมวัย 
00555000569 นาย บรรรบ รอดทับทิม 
00555000570 วําที่ ร.ต.หญิง อรษา อยูํเย็น 
00555000571 นาง นิตยา วิจิตรจันทร๑ 
00555000572 นาง จิตติพร สวนทอง 
00555000573 นาย กิตติคุณ ขุนพรหม 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000574 นางสาว อังวรา ไชยสิทธิ์ 
00555000575 นางสาว ทองสอด สุขพันธ๑ 
00555000576 นาย สุชาติ สาวะโห 
00555000577 นางสาว เทวา ดอนโคตร 
00555000578 นาย สราวุฒ ิ วงค๑เจริญ 
00555000579 นาย เสนํห๑ สาขา 
00555000580 นาย ฐานิต มิตรใจดี 
00555000581 นาง คงชนก ธนธีระบรรจง 
00555000582 นาย นรชัย สิทธิภา 
00555000583 นางสาว สถินา ใจตา 
00555000584 นางสาว ประริชาติ สุนทโรวิทย๑ 
00555000585 นางสาว วีรยา เจนหัดพล 
00555000586 นางสาว วัชรินทร ภูนา 
00555000587 นาย สุเมธ ทองน๎อย 
00555000588 นางสาว ประวีณา สุภากุล 
00555000589 นางสาว นิศรา จิตรโคตร 
00555000590 นาย รัฐภัทร๑ คําวะเนตร 
00555000591 นางสาว กาละวิน ยํนอยูํ 
00555000592 นางสาว ฉัตรชญาภรณ๑ ราชฟู 
00555000593 นางสาว วิภาวรรณ กิจมี 
00555000594 นาย เอกชัย โปรํงจิตร 
00555000595 นางสาว นารีรัตน๑ พรมพินิจ 
00555000596 นางสาว สิริวรรณ อินหรุํน 
00555000597 นางสาว กัญญาณัฐ กองแสนแก๎ว 
00555000598 นางสาว ปรียาภรณ๑ กลัดเนินกุํม 
00555000599 นาย พัชระ พนิชการ 
00555000600 นาย เมธา หอมแกํนจันทร๑ 
00555000601 นางสาว เสมอใจ สุพรรณถาวรีย๑ 
00555000602 นาย สุนทร ปองป๓ญญาสุนทร 
00555000603 นางสาว รัชณ ี โพธิ์ผา 
00555000604 นางสาว สุกัญญา แก๎วหาญสอน 
00555000605 นางสาว อรวรรณ พรมเปียง 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000606 นางสาว สุดาพร พวงเงิน 
00555000607 นาง เปมิกา พรหมราช 
00555000608 นางสาว วัชรพรรณ๑นัสก๑ สุทธาวาศ 
00555000609 นาย นัฐกฤต ดํานวัชระกุล 
00555000610 นาง สุกัญญา ทองดี 
00555000611 นางสาว วิไลวรรณ ทองประสงค๑ 
00555000612 นางสาว วีระญา อินประสิทธิ์ 
00555000613 นาย กมล หอมหวล 
00555000614 นางสาว พรรณทิวา วารีหลั่ง 
00555000615 นางสาว สาริกา มีวิชา 
00555000616 นาง อริยา ไตลังคะ 
00555000617 นาย สรรค๑ชัย เรืองรังษี 
00555000618 นางสาว นูรมา เจะแว 
00555000619 นาย สัจวัจน๑ แสบงบาล 
00555000620 นางสาว มยุรีย๑ ดือเร็ะ 
00555000621 นางสาว กรรณิการ๑ คําสีสังข๑ 
00555000622 นาย โสภณ โมรัษเฐียร 
00555000623 นาง วิริยา นานไธสง 
00555000624 นางสาว สุนทรียา พรหมรักษา 
00555000625 นาง ทัศพร พืชพันธา 
00555000626 นาย เอกชัย จันละออ 
00555000627 นาย นนท๑ปวิธ คงดวล 
00555000628 นางสาว สาวิตรี หวานศรี 
00555000629 นางสาว ดวงกมล พรมจันทร๑ 
00555000630 นาย พินิตย๑ จินดารัตน๑ 
00555000631 นาย กิตติพงษ๑ กาวิโล 
00555000632 นาย โยธิน เทพอักษรณรงค๑ 
00555000633 นางสาว นงลักษณ๑ สิงห๑ดา 
00555000634 นางสาว พนิดา ย๎ายเหวํา 
00555000635 นางสาว ปนัดดา พ่ึงสุยะ 
00555000636 นางสาว ศิรภัสสร บุญชัย 
00555000637 นางสาว ณัฐฐินันท๑ คําวัน 
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00555000638 นางสาว พัชรี มาศวิจิตร 
00555000639 นาย ศุภกิจ มีแหวน 
00555000640 นางสาว ปาริฉัตร นาทชูกูล 
00555000641 นางสาว อารีรัตน๑ คงใย 
00555000642 นาย คมศักดิ์ สีทา 
00555000643 นางสาว ปรียาภรณ๑ บุญเรืองศรี 
00555000644 นางสาว สุพัตรา เกียกสูงเนิน 
00555000645 นางสาว ศศิตา ดําเดํนงาม 
00555000646 นางสาว วิไลลักษณ๑ วิชรโภชน๑ 
00555000647 นางสาว จริยา เย็นใจมา 
00555000648 นางสาว จันทร๑จิรา ลิ้มมณี 
00555000649 นางสาว จุฬารัตน๑ สัจจา 
00555000650 นางสาว นพรัตน๑ พ่ึงศรีไสย 
00555000651 นางสาว จุฑามาศ ผิวเหลือง 
00555000652 นางสาว กฤษณี รัตนทองมา 
00555000653 นาง อรุณี กิ่งชา 
00555000654 นาง บุญยรัตน๑ สุดสวาท 
00555000655 วําที่ร๎อยตรีหญิง รินรดา พุกมาก 
00555000656 นางสาว อลิสา วังเวง 
00555000657 นางสาว สุอาภรณ๑ พิภูษณกาญจน๑ 
00555000658 นางสาว อ๎อยคํา ชะนะ 
00555000659 นางสาว มลฤดี แก๎วผาง 
00555000660 นางสาว อําภาภรณ๑ หลีกาญจนา 
00555000661 นางสาว จีราวรรณ หมั่นเขตกิจ 
00555000662 นาย ราธา จุนเจือ 
00555000663 นาย ป๓ทม๑ คันธรักษ๑ 
00555000664 นาย พร๎อม คันธรักษ๑ 
00555000665 นางสาว ฉันทพิชญา ผสมวงศ๑ 
00555000666 นาย ภัทรกฤต กิจนาค 
00555000667 นางสาว นพมาศ ทิศสุวรรณ๑ 
00555000668 นางสาว ปริยาภัทร๑ กุยุคํา 
00555000669 นางสาว แสงดาว พิลึก 
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00555000670 นางสาว ชนาภา พรมเมืองยอง 
00555000671 นาง วนิชยา จันทร๑แก๎ว 
00555000672 นาย สุวัฒน๑ แก๎วนิยมชัยศรี 
00555000673 นาย ธวัทชัย ไพรโสภา 
00555000674 นางสาว อัญมณี พันธคาร 
00555000675 นาย ธนธร พรหมเรียง 
00555000676 นาย เฉลิม พรมดี 
00555000677 นางสาว วารีภรณ๑ ยอดแก๎ว 
00555000678 นางสาว เต็มศิริ ศรีกอนติ 
00555000679 วําที่ ร.ต. จิรพันนธุ๑ หิรัญโชติรัตน 
00555000680 นาง นันทิดา หิรัญโชติรัตน 
00555000681 นางสาว ชญาดา เจียมทะวงษ๑ 
00555000682 นาย ปฏิพัทธ๑ แสงผการ 
00555000683 นาย ภาคภูมิ พงษ๑สัตยา 
00555000684 นางสาว พลอยพิชชา สมรูป 
00555000685 นางสาว สิริพร เชื้อทองคํา 
00555000686 นาย ศราวุธ ทองมี 
00555000687 นาง สาวิตรี ตาทา 
00555000688 นางสาว เตือนจิต เข๎มขัน 
00555000689 นางสาว เบญจพร ทองเจริญ 
00555000690 นางสาว กิตติยา มีศุภะ 
00555000691 นาง อุทุมพร บุญเมือง 
00555000692 นางสาว รัชนก ถานอาจนา 
00555000693 นาย อนันต๑ ศรีสุวรรณ๑ 
00555000694 นางสาว ปราณี หนูหนัน 
00555000695 นาย กิจจพัฒน๑ จันวัฒนะ 
00555000696 นาง วิลาวัลย๑ โคหนองบัว 
00555000697 นาย เกรียงไกร แสนโสม 
00555000698 นาย เจษฎา สินทรัพย๑ 
00555000699 นางสาว สินินาฏ ภาศักดี 
00555000700 นางสาว ธัญญลักษณ๑ วังป่า 
00555000701 นาย ประภาวิษณุ๑ พรหมไชยศรี 
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00555000702 นางสาว ขวัญตา เนาว๑นนท๑ 
00555000703 นาย อภิชัย เอียดทองดํา 
00555000704 นาย ยุทธภูมิ โคตรชุม 
00555000705 นาย ชัชวาลย๑ มํวงคะลา 
00555000706 นาย บันยงค๑ วิชามล 
00555000707 นางสาว วาสนา อินอยูํ 
00555000708 นางสาว มนติกานต๑ คงทวี 
00555000709 นาย ศราวุฒิ มีกําลัง 
00555000710 นาย กัมปนาท ทองมี 
00555000711 นางสาว นัฐพร ยุคลวัฒนานนท๑ 
00555000712 นาย อิทธิวัตร มารักถิร 
00555000713 นางสาว วิภาวรรณ เส็งจีน 
00555000714 นางสาว ปริสา มีเถ่ือน 
00555000715 นาย ชาญวิทย๑ จิตต๑คํา 
00555000716 นางสาว คมคาย จินดาธรรม 
00555000717 นาย ขวัญชัย ศรีสําราญ 
00555000718 นาย รพีภัทร๑ เหลําธนวาณิชย๑ 
00555000719 นางสาว พัชรินทร๑ เขียวงาม 
00555000720 นางสาว นวรัตน๑ นิลาบุตร 
00555000721 นาย สุภาพ ชินภาค 
00555000722 นางสาว ภัสรินยา กองกุนะ 
00555000723 นาย ภาคภูมิ ใจมี 
00555000724 นางสาว อัจฉราพร รวมเงิน 
00555000725 นางสาว ภูษณิศา ยศสมบัติ 
00555000726 นาง อลิสา อํุนผูก 
00555000727 นาย โอชา หอมคํา 
00555000728 นางสาว ชณิดา อินผํอง 
00555000729 นางสาว ปานทิพย๑ ชื่นจํารัส 
00555000730 นางสาว นันทพร แสนนา 
00555000731 นาย วัชรพงษ๑ ธนูสนธิ ์
00555000732 นางสาว สุดารัตน๑ ทานันไชย 
00555000733 นาย นิติธร บูรณะ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000734 นางสาว ฉวีวรรณ ไลไธสง 
00555000735 นาย ธวัชชัย กาศโอสถ 
00555000736 นางสาว จินตนา ทําเล็ก 
00555000737 วําที่ ร.ต. เอกวิทย๑ เดวิเลาะ 
00555000738 วําที่ ร.ต. ไกรภพ อับดุลเลาะ 
00555000739 นาย ป๓ญญา เจิมขุนทด 
00555000740 นางสาว รุจิรา บริสุทธิรักษ๑ 
00555000741 นางสาว รัญชิดา เจียะรัตน๑ 
00555000742 นาง ศิริรัตน๑ คําสิงห๑ไชย 
00555000743 นางสาว อาภาภรณ๑ ติดสุข 
00555000744 นาย กัมพล นาคตะเข๎ 
00555000745 นาย อภิชา แพงชาลี 
00555000746 นางสาว ศิริญญา ศรีราชเลา 
00555000747 นาย ไกรทอง ป้องปก 
00555000748 นาย พุทธิชัย สํานักนิตย๑ 
00555000749 นาย ดวงแก๎ว ศรีมา 
00555000750 นางสาว ธิตินาถ เสียงใส 
00555000751 นาย เศกสิทธิ์ อินเหมย 
00555000752 นาย เทวา สําโรงลุน 
00555000753 นางสาว พรธิมา เอิกเกริก 
00555000754 นาย อธิป๓ตย๑ วิเชียรเกื้อ 
00555000755 นางสาว ชญานินท๑ สมบัติตรา 
00555000756 นาย ฉันทัช จรทะผา 
00555000757 นางสาว สุพรรณี จันทร๑อํอน 
00555000758 นาย วุฒิชัย เหมือนลา 
00555000759 นางสาว นิยากร ศรีขัดเค๎า 
00555000760 นางสาว สินวล ประภาสัย 
00555000761 นาย อภิรัตน๑ กลางมณี 
00555000762 นาง อมลณัฐ แก๎วนิล 
00555000763 นางสาว อัจจิมา มั่นอํวม 
00555000764 นางสาว นันทนา ปานนอก 
00555000765 นาย ขจรเกียรติ ศรีลา 



 
         - 25 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000766 นาย อลงกรณ๑ นาอํอน 
00555000767 นางสาว จิรัญญาภรณ๑ อักษร 
00555000768 นางสาว วนิดา โชคบัณฑิต 
00555000769 นางสาว วิชุดา พวงมาลัย 
00555000770 นางสาว ชลลดา ปารมี 
00555000771 นางสาว นิชาภา โยธาจันทร๑ 
00555000772 นางสาว ณพิชญา ทับทิมทอง 
00555000773 นาย จักรกฤษ วันทา 
00555000774 นาย ชาญวิทย๑ ชมเชย 
00555000775 นางสาว มยุรี คนซื่อ 
00555000776 นางสาว อําไพ โคตรสมบัติ 
00555000777 นางสาว ยุพาภรณ๑ อํอนประสงค๑ 
00555000778 นางสาว นันท๑นภัส สินสุข 
00555000779 นาย ปริญญา ป๓ญญาฟู 
00555000780 นางสาว อารีรัตน๑ เฟ่ืองจรัส 
00555000781 นางสาว นุช อํอนสลวย 
00555000782 วําที่ ร.ต.หญิง ทวีพร ธรรมสอน 
00555000783 นาย คิรากร ศรีสุวรรณ 
00555000784 นางสาว ดวงพร บุญเจริญกิจกุล 
00555000785 นางสาว วิจิตตา ปู 
00555000786 นางสาว เปรมใจ ราศรีกุล 
00555000787 นางสาว นุสรา สนศรี 
00555000788 นาย ณัฐพล วิชาการ 
00555000789 นาย ณัฐพงษ๑ สันกว๏าน 
00555000790 นาย กิตติศักดิ์ เรืองไพศาล 
00555000791 นางสาว ขวัญฐิกานต๑ วิหาร 
00555000792 นาย สิวะเวศย๑ จารุพรรณ 
00555000793 นาย สรศักดิ์ คิ้ววิลัย 
00555000794 นางสาว วิรัณภัทร๑ อัครเจริญวิชญ๑ 
00555000795 นางสาว ขวัญชนก บุญลือ 
00555000796 นางสาว กนิษฐา สมาธิ 
00555000797 นางสาว ณัฐวจี เอ่ียมจํารัส 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000798 นางสาว จตุพร มีจิตร 
00555000799 นาย รํองชาติ แสงพงษ๑ 
00555000800 นาย เอกสิทธิ์ กิตติตระกูล 
00555000801 นางสาว ฑิมพิกา ด๎วงมัน 
00555000802 นาย สุทธิรักษ๑ บุตรดี 
00555000803 นาย กิตติวุฒิ อุทุมพร 
00555000804 นาย ฤทธิพงษ๑ จัดไว 
00555000805 นาง วิภาวด ี บุญแปลง 
00555000806 นาย กัตเวท เยอเจริญ 
00555000807 นาง ปวีณา เยอเจริญ 
00555000808 นางสาว มลฤทัย ไชยกิจ 
00555000809 นาย เดชา ไชยเคน 
00555000810 นาย อนุชา ทองมํวง 
00555000811 นาย กาลัญ๒ู ทองงามขํา 
00555000812 นาย มงคล พร๎อมกิจจานนท๑ 
00555000813 นางสาว ทิพวัลย๑ พิเคราะห๑ 
00555000814 นาย จักรพงษ๑ บุญยงค๑ 
00555000815 นางสาว ปิยะทิพย๑ แสงกระจําง 
00555000816 นาย ชินเพชร เพชรประดิษฐ๑ 
00555000817 นาย จักรกฤษณ๑ มานันที 
00555000818 นาย สุวิทย๑ เสรฏฐพงศ๑ไพศาล 
00555000819 นางสาว ณัฐธัญ คําเพ็ง 
00555000820 นาย ชาญวิทย๑ ทองแก๎ว 
00555000821 นางสาว ประกาย อุอินทร๑ 
00555000822 นางสาว จํารัส วิจิตรสมบัต ิ
00555000823 นางสาว ทยิดา เพ็ชรมา 
00555000824 นางสาว นิภาพร โลหะนี 
00555000825 นาย สุดฤทธิ์ พลทอง 
00555000826 นาง ปณิดา งามขํา 
00555000827 นาย วสันต๑ จันทร๑เต็ม 
00555000828 นางสาว วณัชชา ศรีคําชอน 
00555000829 นางสาว อําพร วงป๓ญญา 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000830 นาย อนุชิต พรหมบุญ 
00555000831 นางสาว กัลยรัตน๑ ทวีทรัพย๑ 
00555000832 นางสาว สุวรินทร๑ พุทธชาติ 
00555000833 นางสาว ภัทรพร ใครํเครือ 
00555000834 นางสาว สุทธิวรรณ ฤทธิชัย 
00555000835 นางสาว เพชรไพลิน ไทยเกิด 
00555000836 นางสาว วัณชรี น๎อยพงษ๑ 
00555000837 นาย อุดมศักดิ์ เปสูงเนิน 
00555000838 นางสาว พรทิพา จตุรพร 
00555000839 นางสาว รภัสกุล สุขมาก 
00555000840 นาย คมสันต๑ ไชยเชษฐ๑ 
00555000841 นาย โอภาส นันทวงษ๑ 
00555000842 นาย สุริยัน ไขํแก๎ว 
00555000843 นางสาว สุวิกรานต๑ ศรีวรรณา 
00555000844 นาย วิบูลย๑ศักดิ์ กิติพิเชษวงศ๑ 
00555000845 นางสาว ธัญลักษณ๑ ถาวรสุข 
00555000846 นาย อภิรักษ๑ สิงหนาท 
00555000847 นาย ธนะชัย ใยนิรัตน๑ 
00555000848 นาย อนุชิต อุปถัมภ๑ 
00555000849 นางสาว อาภิสรา วีระพงษ๑ 
00555000850 นางสาว เขมินสินี กาวิโล 
00555000851 นาย สิทธิพร ทิพมํอม 
00555000852 นาย นครศักดิ์ ศิลปศาสตร๑ 
00555000853 นาย วิจักษณ๑ แกํนมณี 
00555000854 นาย ณัฐพงษ๑ หีบสระน๎อย 
00555000855 นาย อดิศร ราชอาจ 
00555000856 นาย เอกวัฒน๑ ธาดาพรหม 
00555000857 นาย อินทัช ราชอาจ 
00555000858 นางสาว ตรีลดา กระฐินทอง 
00555000859 นางสาว นุชจรี ชัยชนะ 
00555000860 นางสาว ดาหวัน ชอบงาม 
00555000861 นาง วรสิร ิ สุวรรณชาตรี 
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  เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000862 นางสาว ณิชาภา นวลแก๎ว 
00555000863 นางสาว ฐณัชญ๑พร บุตรดี 
00555000864 นางสาว สุภัสรา ปิงอินถา 
00555000865 นาย กฤติรัตน๑ วรินทร๑ 
00555000866 นางสาว ประภัทร๑พร จั่นผํอง 
00555000867 นางสาว ฤทัย ศิวปฐมพร 
00555000868 นาย ปรัชญา ถาลิปน 
00555000869 นาย ทัศนัย เติมผล 
00555000870 นาย ณรงค๑ชัย วิศิษฎ๑รุํงเรือง 
00555000871 นางสาว สุภัทรา ด๎วงนุ๎ย 
00555000872 นาย ภานุพันธ๑ รักป๓ญญา 
00555000873 นางสาว ณัฏฐ๑ชญา แก๎วกนก 
00555000874 นาย รัฐากร ผดุงรส 
00555000875 นาย อาทิตย๑ คงเพ็ชร๑ 
00555000876 นาย วิชช ุ ฉัตรศรี 
00555000877 นางสาว สุชาดา ขยันทํา 
00555000878 นางสาว วราพร พันธศรี 
00555000879 นางสาว วันวรินทร๑ ทองแก๎ว 
00555000880 นาย ไกรสร แสนซื่อ 
00555000881 นาย ชาญยุทธ จันสุก 
00555000882 นาย อาทิตย๑ ทองธิสาร 
00555000883 นาย ธนกฤต ศรีกันไชย 
00555000884 นางสาว นุชนาถ เอ่ียมชูแสง 
00555000885 นาง ศุภภร ศรีชะอํุม 
00555000886 นางสาว ชโลธร วรรณสนธ๑ 
00555000887 นาง อนัสรา มะโนสา 
00555000888 นาง จันทนิกร ศรีไชย 
00555000889 นาย ถาวร สีกะแจะ 
00555000890 นางสาว สุวิฑา หนูแป้นน๎อย 
00555000891 นาย อภิชาติ แก๎ววงค๑เขียว 
00555000892 นาย ศุภกร จันทขันธ๑ 
00555000893 นาง กรวรรณ พันสอาด 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00555000894 นางสาว ไอย๑ลดา คําเขียว 
00555000895 นาง พรภินันท๑ ลุนชันภา 
00555000896 นาย วิรุต ฉิมเรือง 
00555000897 นาย สุวิทย๑ แก๎วโพนยอ 
00555000898 นาย วิษณุ ขําวงศ๑ 
00555000899 นาย อานนท๑วัฒน๑ ขันธ๑โมลี 
00555000900 นางสาว ยุภาพร กาวิชัย 
00555000901 นางสาว อมรรัตน๑ ศิริพัฒน๑ 
00555000902 นางสาว จันทร๑ทิพย๑ สายสวาท 
00555000903 นางสาว สุกัญญา พันธ๑ไม๎สี 
00555000904 นางสาว อมรวรรณ พันธ๑ชาติ 
00555000905 นาย จิรากร บุญเรือง 
00555000906 นางสาว ณัญท๑ชญภัส วงษ๑ชา 
00555000907 นางสาว ธัญญารัตน๑ เสนาะสําเนียง 
00555000908 นางสาว ปิยมาศ แสงนูน 
00555000909 นางสาว ภาวิน ี สะลิม 
00555000910 นางสาว ชลธิชา พลอยแดง 
00555000911 นาย โยธิน ถนอมยศ 
00555000912 นางสาว พิไลพร ผดุงกิจ 
00555000913 นางสาว อุทุมพร ทองคําสุก 
00555000914 นาง กณิกนันต๑ พุทธชัย 
00555000915 นางสาว ปิยะธิดา ปวนปินตา 
00555000916 นาย คมกฤษ กูใหญํ 
00555000917 นาย วิริยะ คําโปธิ 
00555000918 นางสาว น้ําฝน แป๊ะป๋อง 
00555000919 นางสาว ลัดดา โบลาศรี 
00555000920 นางสาว ภาวนา ซุยสกุล 
00555000921 นาย มณู ทองม๎วนวง 
00555000922 นางสาว วรรณา เถื่อนสมบุญ 
00555000923 นางสาว เจนสุดา ขําสาย 
00555000924 นางสาว รุํงนภา จํานงค๑ 
00555000925 นาง ยุวชน ประก่ิง 
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ชื่อ นามสกุล 

00555000926 นางสาว นันทพร ภูํสกุล 
00555000927 นาย เสกสรรค๑ แสนใจวุฒิ 
00555000928 นาย วิวัฒนา พลคํา 
00555000929 นางสาว กิตติมา โพธิ์ไพร 
00555000930 นางสาว พเยาว๑ สายทองสุข 
00555000931 นางสาว สายฝน นิลโอโล 
00555000932 นาย จตุพล อ๎นกลิ้ง 
00555000933 นางสาว สุภาวด ี อินโต 
00555000934 นางสาว ปิยพร กันธราช 
00555000935 นาง พัชรีย๑ กางโสภา 
00555000936 นาย กุมภา สมวงศ๑ 
00555000937 นาย เอกรัฐ ศรอาจ 
00555000938 นาย กุลนิวัฒน๑ กุลคีรี 
00555000939 นางสาว อัมพร จันละคร 
00555000940 นาย นิธิต นุวงศ๑ศรี 
00555000941 นาย ธีระนันท๑ ศรจันทร๑ 
00555000942 นางสาว ดาราวัน ไหมชู 
00555000943 นาย สุรศักดิ์ ชูชาติ 
00555000944 นางสาว ภาสณี มูลด๎วง 
00555000945 นาย พงษ๑เทพ จิตใส 
00555000946 นางสาว ชุติมา ปิ่นพงษ๑ 
00555000947 นาย นิกร อินต๏ะตื้อ 
00555000948 นางสาว บัวมาศ ทรงประโคน 
00555000949 วําที่ ร.ต. คมกฤษดา ภูหัวเพ็ก 
00555000950 นางสาว วรางคณา วิชัยคํา 
00555000951 นางสาว อัญชลี ปิ่นประดับ 
00555000952 นางสาว อรุณรัตน๑ พรหมพล 
00555000953 นางสาว เกษร ทองอํุน 
00555000954 นางสาว ศิริทิพย๑ พยุง 
00555000955 นางสาว จิระวรรณ วรรณจันทร๑ 
00555000956 นาย พลกฤษณ๑ อํานวยโชติสกุล 
00555000957 นางสาว วนิดา ดวงสา 
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00555000958 นาย พงษ๑พันธ๑ จุมแสน 
00555000959 นางสาว กัญญาภัทร กัณหาวัฒนานนท๑ 
00555000960 นางสาว อุบลวรรณ ราชบุญคุณ 
00555000961 นางสาว มณีนุช ทับรุํง 
00555000962 นาย มงคลชัย วงศ๑วาน 
00555000963 นางสาว วิชุดา เชื้อวงษ๑ 
00555000964 นางสาว สุภางค๑ ถนัดไถ 
00555000965 นางสาว นิลวรรณ น๎อยฉวี 
00555000966 นาย สุนทร ทับศรีรัตน๑ 
00555000967 นาย โยธิน คําสงค๑ 
00555000968 นางสาว สุภาพร พูลขุนทด 
00555000969 นางสาว กรรณิการ๑ ทองไทย 
00555000970 นางสาว กนกพร ศรีจันทรา 
00555000971 นางสาว นิตยาพร บุญตอบ 
00555000972 นาย เพ่ิมพล ทาชุํม 
00555000973 นาย สันติชัย ช๎างมูบ 
00555000974 นาย สมพร คําป๓น 
00555000975 นางสาว ฐิยาดา ชูรัตน๑ 
00555000976 นางสาว กันยารัตน๑ ดีนิคม 
00555000977 นาง ลักขณา คําวิเศษ 
00555000978 นางสาว ศรีพิกุล สุดสา 
00555000979 นาย ธนาคม ศิริพันธ๑ 
00555000980 นาย อดิศักดิ์ คําแก๎ว 
00555000981 นางสาว พิมพ๑พิสุทธิ์ สามนตราช 
00555000982 นาง ปิ่นมณี เตรียมวัฒนา 
00555000983 นาย จีระนันท๑ โพธิ์ศักดิ์ 
00555000984 นางสาว จามจุรี ไชยราช 
00555000985 นางสาว จุฑามาศ ไชยวงษ๑ 
00555000986 นาย นครินทร๑ เจริญอาจารีวงศ๑ 
00555000987 นางสาว รุจิศยา สิงห๑กาล 
00555000988 นาย ภัทรภูมิ ตํอชีพ 
00555000989 นางสาว ยุวรีย๑ ยี่ลังกา 
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00555000990 นางสาว วิไลวรรณ เหลืองทองอรําม 
00555000991 นาย สุทธิเกียรติ ของก่ิง 
00555000992 นาย สุรชาติ พานทอง 
00555000993 นาง สุลัดดา คุ๎มอักษร 
00555000994 นาย กาจสัมพันธ๑ บุณโยทยาน 
00555000995 นางสาว วิรุณยุพา วีระพูล 
00555000996 นางสาว ชุตินธร ศาลากาล 
00555000997 นางสาว ลัดดา มะปะทา 
00555000998 นางสาว ดวงใจ ดวงวงค๑ 
00555000999 วําที่ ร.ต. ภูมิพัฒน๑ สืบคําเปียง 
00555001000 นาย จักรพงษ๑ พุทธสอน 
00555001001 นาย อดิศร วัฒนะ 
00555001002 นางสาว ญาณทร ทิพย๑สอน 
00555001003 นาย ปิยราช ไชยราช 
00555001004 นาง จิดาภา ชํานาญ 
00555001005 นาย กิตติ ตรีกลางดอน 
00555001006 นางสาว ศศิธร ตะกรุดทอง 
00555001007 นาย สาทิส นัดที 
00555001008 นาย ศักดิ์ศรี โหลยา 
00555001009 นาง แสงโสม นภสินธุ๑ 
00555001010 นางสาว รัชวรรณ พํุมพฤกษ๑ 
00555001011 นางสาว ณัฏฐณิชา สมปาน 
00555001012 นางสาว อโนทัย บรรทา 
00555001013 นางสาว ณัฐนิช เขื่อนแก๎ว 
00555001014 นาง ภคพร ธัญญเจริญ 
00555001015 นาย อนันต๑ เสนานิคม 
00555001016 นางสาว รุ๎งสินี ราชจริต 
00555001017 นาย โกสินทร๑ งึมประโคน 
00555001018 นาย ชวกร คําลือ 
00555001019 นางสาว สุรภ ี หลัดเกลี้ยง 
00555001020 นาย วุฒิเกรียง วราฤทธิ์เสมากุล 
00555001021 นาย พิชัยรัตน๑ ต๎นพนม 
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00555001022 นาย พัฒนพงศ๑ ไพพงศ๑ 
00555001023 นาง บุปผาพรรณ บุญยัง 
00555001024 นางสาว กาญจนา แก๎วสีขาว 
00555001025 นาย อนุวัติ ทองวงค๑บุตร 
00555001026 นางสาว สุดารัตน๑ ฉิมอยูํ 
00555001027 นางสาว พรทิพย๑ พันนาดี 
00555001028 นางสาว ณัฐสุดา สอนจันทร๑ 
00555001029 นางสาว ฏิฐิภกา ศิริรัตน๑ 
00555001030 นางสาว ปรารถนา อํอนจงไกร 
00555001031 นางสาว ศิริพร เขื่อนคํา 
00555001032 นางสาว กุญชญาณ๑ แก๎วเกตุ 
00555001033 นาย พศิน เกณฑ๑โคกกรวด 
00555001034 นาย ศราวุฒิ สวนไม๎งาม 
00555001035 นางสาว ภัทรวดี ดอนประดูํ 
00555001036 นาย พัฒนะ ชัยชิต 
00555001037 นาง ชวัลนุช ดวงไทย 
00555001038 นางสาว อําไพ วิจิตรสมบัติ 
00555001039 นาย สรชาติ รุํงเรือง 
00555001040 นาย วิรุท นามผา 
00555001041 นางสาว กุลธร กลั่นดอกไม๎ 
00555001042 นางสาว ปนัดดา บัวนวน 
00555001043 นางสาว ศริญญา ทากอง 
00555001044 นาย ศรีเทพ พํุมเรียบ 
00555001045 สิบเอก ไพบูลย๑ สีแสง 
00555001046 นางสาว ฉันทนา ศรีอําไพ 
00555001047 นาย ภคิน จันทร๑เกตุ 
00555001048 นาย ณรรวรักษ๑ หทัยรัตณพรญ๑ 
00555001049 นางสาว ณฐพร หมดใส 
00555001050 นางสาว แพรวพรรณ แทนกุดเรือ 
00555001051 นางสาว สาวิตรี อํอนภูํ 
00555001052 นางสาว วารุณี จับใจนาย 
00555001053 นางสาว พนิดา ศรัทธา 
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00555001054 นาย ฐิณกฤช เติมประยูร 
00555001055 นาย พงค๑ศักดิ์ สุวรรณโคตร 
00555001056 นาง โสภาพรรณ อรุโณทัย 
00555001057 นางสาว ชุมพร สุนทร 
00555001058 วําที่สิบเอก อาณัฐชัย เกิดศักดิ์ 
00555001059 นาย พรชัย ทรานุช 
00555001060 นางสาว มัตติกา ไชยป๓ดถา 
00555001061 นาง สุพรรณี ทรัพย๑เอี่ยม 
00555001062 นาย อานนธนา ทองทศ 
00555001063 นาย อภิชาติ วงษ๑เชื้อ 
00555001064 นาย ธงเจิม ประเสริฐ 
00555001065 นางสาว อุบลรัตน๑ ใจแก๎ว 
00555001066 นางสาว นิศามณี ชาติมนตรี 
00555001067 นางสาว ฐิติณัณค๑ ดวงวิเชียร 
00555001068 นาย ไชยวัฒน๑ ศิริเกตุ 
00555001069 นางสาว กัลยา โพธิ์ขาว 
00555001070 นาย จรัญ กลําพบุตร 
00555001071 นางสาว ศศิวิมล เปลี่ยนทัศน๑ 
00555001072 นาย ไพโรจน๑ จันทศิลา 
00555001073 นาย อรินทม๑ ทองพวง 
00555001074 นาย ดิษพงษ๑ กําลังแข็ง 
00555001075 นางสาว ไปรมา ใสยา 
00555001076 นางสาว ชาลินี น๎อยอํามาตย๑ 
00555001077 นาย เชิดชัย สามศรีทอง 
00555001078 นางสาว วารุณี เกิดกํอวงษ๑ 
00555001079 นาย กิจพฤทธ๑ ชมกรด 
00555001080 นางสาว พรทิพย๑ ด๎วงเอ้ียง 
00555001081 นาย บัณฑิต บูรณ๑เจริญ 
00555001082 นางสาว ศรีกัลญา คงรุํงเรือง 
00555001083 นาย ณัฐวุฒิ พิงคะสัน 
00555001084 นาย นายวุฒิชัย จําปาทอง 
00555001085 นาย นิรุธ วารุกา 
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00555001086 นางสาว กุลณัฐ งามเมืองป๓ก 
00555001087 นาง ประไพพิศ อินทศร 
00555001088 นาย อนุวัฒน๑ ชุดกระโทก 
00555001089 นางสาว ณิฌากร รุํงแย๎ม 
00555001090 นาย โยทิน ทองสุกใส 
00555001091 นาย สุรชัย พิมพ๑สุข 
00555001092 นางสาว กรนิกา กงบัวภา 
00555001093 นาย นัฐพงษ๑ คตภูธร 
00555001094 นางสาว อรอุมา คํามุงคุณ 
00555001095 นางสาว พัชรีย๑ แก๎วพิลา 
00555001096 นางสาว จําเนียร น๎อยแก๎ว 
00555001097 นาย อัษฎาวุธ หวังผล 
00555001098 นาย อนุกูล ปราโมทย๑ 
00555001099 นาย พีรภัทร อาเคอะ 
00555001100 นาย วรพงษ๑ จุระกะ 
00555001101 นางสาว อุไรพร พันเจริญ 
00555001102 นาย คณาธิป ชูแก๎ว 
00555001103 นาง ณฤดี ทิพย๑วงศ๑ 
00555001104 นาย ณรงค๑ เนื้อไม๎หอม 
00555001105 นางสาว ขนิษฐา กองคํา 
00555001106 นางสาว ฤทัยรัตน๑ เชยดี 
00555001107 นาย สราวิช พัฒนายศเดช 
00555001108 นางสาว เกตุศรินทร๑ วงค๑พันธ๑ 
00555001109 นาย ณัฎฐวุฒ ิ วัชรสิงห๑ 
00555001110 นาย ยุทธพงษ๑ ดีมา 
00555001111 นาย สุภัค ใจติ๊บ 
00555001112 นาย ณัฐพงษ๑ นาคแก๎ว 
00555001113 นางสาว สุรภา ตํายวัลย๑ 
00555001114 นาง อัญรินทร๑ ทิพยกมลพันธ๑ 
00555001115 นางสาว ธัญญพัทธ๑ รพีกิตติพัฒน๑ 
00555001116 นางสาว สุดาภรณ๑ เรืองสุคนธ๑ 
00555001117 นางสาว จุฬารัตน๑ ภูนาดี 
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00555001118 นางสาว จิราภรณ๑ สิมมา 
00555001119 นาย ธนชัย เป้าทอง 
00555001120 นางสาว ธนัฏฐา หงษ๑ทอง 
00555001121 นางสาว ฮาซือนะ เสน 
00555001122 นางสาว ภิตินันท๑ ผาคํา 
00555001123 นาย มาลัย จันทะชัย 
00555001124 นาย เชิดชัย ลายทอง 
00555001125 นาง นพปกรณ๑ จริงรักษ๑ 
00555001126 นาง มลฤดี หงส๑จุมพล 
00555001127 นางสาว ศศิประภา มอญศรี 
00555001128 นาย ชลันธร ป๓ญจวุฒิวงศ๑ 
00555001129 นาย นิรุตติ์ อินทร๑แก๎ว 
00555001130 นางสาว จุฑามาศ ชูเชิด 
00555001131 นางสาว ไพลิน จูเปีย 
00555001132 นางสาว สุภัสสร ศรีรุ๎ง 
00555001133 นางสาว ธัญญพัฒน๑ อภิสิทธิ์ธนากูล 
00555001134 นางสาว อุทุมพร สมศรี 
00555001135 นางสาว นริษา ทั่งทองคํา 
00555001136 นาย ธิติวุฒ ิ แปงปุ๋ย 
00555001137 นาย เพชร เขียวดํา 
00555001138 นางสาว จันทนี สอนลาด 
00555001139 นางสาว นิภาพร สิทธิไทย 
00555001140 นางสาว ฐิติพร สูชาวนา 
00555001141 นางสาว ประภาศรี ทองเจิม 
00555001142 นางสาว สมสุข ฤกษ๑พูลทวีพร 
00555001143 นาง ณัชชา จันทร๑เกษ 
00555001144 นางสาว กานดา พรหมฉิม 
00555001145 นาย ธนานันต๑ พาคูณชัยเกียรติ 
00555001146 นางสาว กิตติภรณ๑ ศรีคร่ํา 
00555001147 นางสาว รัชนีกร วงศ๑นิล 
00555001148 นาย อมร หุํนป๓้น 
00555001149 นางสาว ลภัสรดา จันดาหาร 
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00555001150 นาย ณัฐพงษ๑ กล๎าหาญ 
00555001151 นาง รุํงอรุณ แย๎มดี 
00555001152 นาย ฐาพัช ณ ลําปาง 
00555001153 นาง อนัญญา แสวงทอง 
00555001154 นางสาว สุภาภรณ๑ โสภาระดี 
00555001155 นาง ธัญญารัตน๑ ลากุล 
00555001156 นาย ศิรโชค กิ่งแก๎ว 
00555001157 นาย ลักษณ๑ ศุภนัส 
00555001158 นางสาว วิชุดา พิทักษ๑ 
00555001159 นาง วิชิดา ทองขันธ๑ 
00555001160 นางสาว ณัฏฐณิชา วารีทิพย๑ 
00555001161 นางสาว วาสนา บุบผาแสง 
00555001162 นาย ธีระป๓ญญ๑ ไชยเสนา 
00555001163 นางสาว พลอยปิติ เตชะคําภู 
00555001164 นางสาว อิษยา จีรสิริ 
00555001165 นางสาว จันทนา คลังทัพ 
00555001166 นาง นริศรา คําพิลา 
00555001167 นางสาว ฉวีวรรณ ดีปินตา 
00555001168 นางสาว ดารุณี ใจสุข 
00555001169 นาย ชัยยุทธ พํุมชูศรี 
00555001170 นางสาว พัชรียา ไชยราช 
00555001171 นางสาว วันวิสาข๑ เขียวขุนศรี 
00555001172 นางสาว กิ่งกาญจน๑ เครือวงค๑ 
00555001173 นางสาว ปวีณา เตมีศักดิ์ 
00555001174 นาย ศักรินทร๑ หลักบุญ 
00555001175 นางสาว มัทนา สุวรรณเบญจพล 
00555001176 นาง นงลักษณ๑ ชาญชรา 
00555001177 นางสาว ศุธัญญกานติ์ รัตนพงศ๑ 
00555001178 นาย ณรัตน๑ ธรรมพลกิจ 
00555001179 นาย สุรศักดิ์ ทะเริงรัมย๑ 
00555001180 นาย ชาญวิทย๑ เขียวราย 
00555001181 นาย เอกรินทร๑ สุเทปิน 
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00555001182 นาย ชนะดล แข็งขัน 
00555001183 นาง วัชร ี ศรีบุญเรือง 
00555001184 นางสาว รัชนีวรรณ คล๎ายทอง 
00555001185 นาย เกรียงศักดิ์ คําลือ 
00555001186 นางสาว นวพร ชอบเดิน 
00555001187 นาง สมหมาย จันทร๑ลอย 
00555001188 นางสาว นัทชฎา ใบบงกช 
00555001189 นางสาว พรพิรุณ ชํางสี 
00555001190 นางสาว รัศมิ์มณี บุตรพรม 
00555001191 นาย ณพลพงศ๑ พันธุ๑พฤกษ๑ 
00555001192 นางสาว ศริญญา ทิพย๑สระน๎อย 
00555001193 นางสาว โศรดา สวัสด ี
00555001194 นางสาว อัจฉรา ทุมจันทร๑ 
00555001195 นางสาว ตุ๏กตา นาแถมนาค 
00555001196 นางสาว จิราวรรณ สวยศรี 
00555001197 นาย พชร เมืองมุงคุณ 
00555001198 นางสาว มณิสรา จันทรัตน๑ 
00555001199 นาย ไพศาล พรหมจันทร๑ 
00555001200 นางสาว ชุลีพร ชัยวงษ๑ 
00555001201 นาย เชิดไท ไพราม 
00555001202 นางสาว รุํงนภา ฮ๎อโต 
00555001203 นางสาว หทัยรัตน๑ รัตนปฐม 
00555001204 นาย กฤษดา จุลรัตน๑ 
00555001205 นางสาว สุดารัตน๑ บุตราช 
00555001206 นาง กุลณัฐ ธรรมวิยศ 
00555001207 นาย เลิศศักดิ์ นิลโชต ิ
00555001208 นาย อภิสิทธิ์ บุญโกย 
00555001209 นาย มลตรี ครุธวิเศษ 
00555001210 นาย รัตติโรจน๑ จันทโชติ 
00555001211 นาง อมรรัตน๑ อํ่านก 
00555001212 นางสาว ปอรภา ทศวารจันทรา 
00555001213 นางสาว กิตติมา ไขํชํวย 
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00555001214 นางสาว บุญศรี ทั่งทอง 
00555001215 นางสาว ขวัญยืน บุญชูวงค๑ 
00555001216 นางสาว รัชฎาภรณ๑ รักษาสัตย๑ 
00555001217 นาย วงศกร บุญท๎วมมี 
00555001218 นาย สิทธิชัย ศรีกุลวงค๑ 
00555001219 นาย สมชาติ วงษ๑ไชยา 
00555001220 นาย ณัฐวุฒิ โพธิราชา 
00555001221 นางสาว ปราณี จิตรขจรเดช 
00555001222 นางสาว กิตติยา สุขสุม 
00555001223 นาย ธตรัฏฐ๑ สุคูณ 
00555001224 นางสาว กชกร ตลับทอง 
00555001225 นาย อัครศิลป์ ลือชา 
00555001226 นาง นันทิยา เวชพันธ๑ 
00555001227 นาย วิทยา พวงสุมาลี 
00555001228 นาย สรรเสริญ แก๎วใส 
00555001229 นางสาว ธิดารัตน๑ พวงเพชร 
00555001230 นาย เกียรติศักดิ์ แสนทวีสุข 
00555001231 นาย ธนากร อัดแอ 
00555001232 นาย อดิศักดิ์ เพ็ชร๑รุํง 
00555001233 นาย โกวิท สําราญจักร 
00555001234 นาย สถาพร ปุกสันเทียะ 
00555001235 นาย ธานี พระนิเวศน๑ 
00555001236 นางสาว รัชนา พุฒรา 
00555001237 นาย อภิรัตน๑ ศิริวัฒน๑ 
00555001238 นางสาว ธนสร ดิษเจริญ 
00555001239 นาย นพสิทธิ์ เลิศนิธิศิรพร 
00555001240 นาง ลดาวัลย๑ ทอนฮามแก๎ว 
00555001241 นางสาว ดวงพัตรา เศรษฐานันท๑ 
00555001242 นางสาว สุกัญญา เสนาราช 
00555001243 นางสาว นิรมล นันทะบรรณ๑ 
00555001244 วําที่ร.ต.หญิง อําไพ ยอดวิชา 
00555001245 นาย เกียรติศักดิ์ โพธิเจริญ 
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00555001246 นาย กฤษดา ธนโชต ิ
00555001247 นาย สงบ ยมมา 
00555001248 นาย อินทชิต กุศลศิลป์ 
00555001249 นางสาว พัชรินทร๑ ป๓ญญาบุญ 
00555001250 นางสาว วรรณทนา เพชรเลิศ 
00555001251 นางสาว ศันสนีย๑ โสรัตน๑ 
00555001252 นาย เอกนวัตย๑ เหนือโชติ 
00555001253 นาย พงศกร เนตรไพฑูรย๑ 
00555001254 นางสาว นราดา วรวรรณ 
00555001255 นาง นุจนารถ สุขแก๎ว 
00555001256 นางสาว จิราพร โพธิ์อํอง 
00555001257 นางสาว แสงดาว กลิ่นเกล๎า 
00555001258 นางสาว นภ วรทัต 
00555001259 นางสาว อุดมลักษณ๑ แต๎หําน 
00555001260 นางสาว ศิรินันท๑ สินมาห๑ 
00555001261 นางสาว อุรารัตน๑ จอดนอก 
00555001262 นางสาว จุฑารัตน๑ บุริวรรณ 
00555001263 นางสาว สงกรานต๑ แวดโส 
00555001264 นาย จีระวัฒน๑ ชื่นรัมย๑ 
00555001265 นางสาว วัชร ี รุททองจันทร๑ 
00555001266 นาย สุวัตร กระจุยกระจาย 
00555001267 นาง นิภาพร วงค๑แข 
00555001268 นางสาว อรวรรณ ทองอาจ 
00555001269 นางสาว เพ็ญวิไล พลวงศ๑ษา 
00555001270 นางสาว กาหลง พิมพาเรือ 
00555001271 นางสาว เวณิกา กุลณาวงค๑ 
00555001272 นาย ศราวุธ ถึงไชย 
00555001273 นางสาว วิไลพร ขันตี 
00555001274 นางสาว น้ําทิพย๑ ยืนยง 
00555001275 นางสาว สุมาลัย เกิดดัด 
00555001276 นาย ฉัตรชัย สุวรรณรัตน๑ 
00555001277 นางสาว ยุภาพร ไชยนิคม 
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00555001278 นางสาว ฐิติมา พัลวัน 
00555001279 นาย กมล กลมกลํอม 
00555001280 นางสาว นิศากร หันประดิษฐ๑ 
00555001281 นางสาว อภิวรรณ สืบเสนาะ 
00555001282 นางสาว อัญชลี ภักดีจอหอ 
00555001283 นางสาว อรวรรณ งามแพง 
00555001284 นางสาว สุภาพร วันดีรัตน๑ 
00555001285 นาย สุพรรณ๑ เวทะเรียะ 
00555001286 นาย ตฤณ ทองสมบัติ 
00555001287 นางสาว บูรณา กุญชนะรงค๑ 
00555001288 นางสาว อภิญญา กาฬภักดี 
00555001289 นาย กมลเพ็ชร สุขพงษ๑ 
00555001290 นางสาว สาวิตรี พํุมเกตุ 
00555001291 นาย สันติ สันติจารีย๑ 
00555001292 นางสาว วรรณา ภูผา 
00555001293 นาย ธิติ ปิจมิตร 
00555001294 นางสาว อรวรา เกตุชุม 
00555001295 นางสาว กนกวรรณ กงศรี 
00555001296 นางสาว อาคิรา เงินประดับ 
00555001297 นาย วีรวิทย๑ จันทะเล 
00555001298 นางสาว พัชราภรณ๑ ตันนุตร 
00555001299 นางสาว ธิดารัตน๑ นิลคุณ 
00555001300 นางสาว ปิยะนุช จงพิพัฒน๑ยิ่ง 
00555001301 นางสาว ชนิสา กฤษณปาณี 
00555001302 นางสาว แสงเดือน อัศวะภูมิ 
00555001303 นาย อนันต๑ หลีสวัสดิ ์
00555001304 นางสาว น้ําผึ้ง เกื้อกลิ่น 
00555001305 นางสาว ปานทิพย๑ อุทุม 
00555001306 นาย ธีราทร น๎อยฉายา 
00555001307 นางสาว ประทุมทิพย๑ พํุมเรือง 
00555001308 นาย นิกร แก๎วเสียง 
00555001309 นาย อานนท๑ นุตะระ 
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00555001310 นางสาว มลธิรา ทองดี 
00555001311 นาย นัทธี อ่ิมสอาด 
00555001312 นาย ทวีชัย ทองสุข 
00555001313 นาย สุภสิงห๑ โพธิสนธ๑ 
00555001314 นางสาว นัฐชยาภรณ๑ นรสิงห๑ 
00555001315 นาย สมชาย ศิริหงษ๑สุวรรณ 
00555001316 นาย สุนทร โคตศรีเมือง 
00555001317 นาย ภัทรวัชร โรงคํา 
00555001318 นาย ณัฐชัย ขาวสุข 
00555001319 นาย ศรัณย๑ ชํานาญระเบียบกิจ 
00555001320 นางสาว วิยดา ธิโสภา 
00555001321 นางสาว พรทิพย๑ ทองทนงค๑ 
00555001322 นางสาว กฤษณา พรหมบุตร 
00555001323 นาย รัชพล นาขวัญ 
00555001324 นางสาว บุปผา นาคนาคา 
00555001325 นาง นัยลักษณ๑ ศรีบุรินทร๑ 
00555001326 นาย ภูสกล ประทุม 
00555001327 นางสาว วนิดา ชาวดร 
00555001328 นาย ชัยพร ตันติกุล 
00555001329 นาง จีรนันท๑ นาคะเวช 
00555001330 นาย ป๓ณฐวัษฏ๑ อํอนจันทร๑ 
00555001331 นาย สิริป๓ญญ๑ สีกาหลง 
00555001332 นางสาว รังษิมา ถวิลสังข๑ 
00555001333 นาย จักรกฤษณ๑ แตํงแก๎ว 
00555001334 นาย ทวี ชื่นพงษา 
00555001335 นาย สดายุ มหาธนวัฏฏ๑ 
00555001336 นางสาว ปรียาวัลย๑ พันธุ๑แนํน 
00555001337 นางสาว อัจฉรา อํ่าหนองบัว 
00555001338 นาย จักกรี ศรีนวล 
00555001339 นาย ปิยวัฒน๑ พรมสอน 
00555001340 นางสาว ไพลิน สุขศรีสวัสดิ์ 
00555001341 นางสาว อังสุมาลิน ยาโย 
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00555001342 นาย ณัฐวุฒิ ยอดปรีดา 
00555001343 นางสาว ศิริขวัญ อํอนเขว๎า 
00555001344 นางสาว อัจฉราวดี ลาภเอกอุดม 
00555001345 นาง อภิญญา ไทยนิยม 
00555001346 นาย ภาณุพล คําเอ่ียม 
00555001347 นางสาว รสสุคนธ๑ กําเนิด 
00555001348 นาย เจษฎา คําเอ่ียม 
00555001349 นาย คาวี อารีย๑ 
00555001350 นาง พิกุล นากสุก 
00555001351 นางสาว เสาวลักษณ๑ สิงห๑น๎อย 
00555001352 นางสาว นันท๑นภัส รัตนโชติกานนท๑ 
00555001353 นางสาว ณัฐิญา มายาง 
00555001354 นาย วันชัย จดชัยภูมิ 
00555001355 นางสาว เพชรรัตน๑ เมืองพรม 
00555001356 นางสาว นริศรา เจนสัญญายุทธ 
00555001357 นาย ปิยพงษ๑ อุรารส 
00555001358 นางสาว สุดารัตน๑ เขาหลัก 
00555001359 นางสาว พัชรกฤตยา รัตนพร 
00555001360 นาย กิตติพงษ๑ ศรีอาคาร 
00555001361 นางสาว ดวงทิพย๑ เสาวรส 
00555001362 นางสาว นุชนาฏ บุญชํวย 
00555001363 นางสาว ญาณิชา กวินวรนาท 
00555001364 นาย อนัฐ โตสุข 
00555001365 นางสาว อรอนงค๑ กาสีใส 
00555001366 นาย ศตพรรษ วงค๑สิงห๑แก๎ว 
00555001367 นาย เสก นามสอน 
00555001368 นางสาว ณัฎฐ๑ธะชา คําเรือง 
00555001369 นาย สรศักดิ์ บุญศรี 
00555001370 นาง อารี ไชโย 
00555001371 นางสาว แววนภา สุวรรณเจริญ 
00555001372 นาย ศรัณย๑ เปริณะพันธ๑ 
00555001373 นาย พีระพงษ๑ รอดประดิษฐ๑ 
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00555001374 นางสาว จารุ กุระพา 
00555001375 นางสาว สอนมณี นนท๑คําวงศ๑ 
00555001376 นางสาว เบญจมาภรณ๑ ยาใจ 
00555001377 นางสาว สุนารี คํามินทร๑ 
00555001378 นาง เรืองลอง แสนสุวรรณ 
00555001379 นาย อุเทน ทสามนต๑ 
00555001380 นางสาว มาลินี โกพลรัตน๑ 
00555001381 นางสาว ปุณยนุช พฤกษมาศ 
00555001382 นาย ภานุวัฒน๑ สิงห๑ชัย 
00555001383 นาย เชี่ยวชาญ ชุดชา 
00555001384 นางสาว อาทิตยา พืชพูล 
00555001385 นางสาว พัทธ๑ธีรา พํุมสวัสดิ์ 
00555001386 นางสาว อรวิกา สายป่าน 
00555001387 นางสาว ณัฐธนา ศรีสุดโท 
00555001388 นางสาว รัชนก มีสัตย๑ 
00555001389 นางสาว ศิริรัตน๑ สุวิพันธ๑ 
00555001390 นาย อธิพงษ๑ รักคง 
00555001391 นางสาว สุภัค บุญเฟ่ือง 
00555001392 นาย สรรเพชร ชุมแก๎ว 
00555001393 นางสาว วิลัยวัลย๑ โคตรวงษ๑ 
00555001394 นางสาว รุํงทิวา อินจําปา 
00555001395 นางสาว นัฐฐาวด ี ระไวกลาง 
00555001396 นางสาว รุํงสินี วงศ๑ขันคํา 
00555001397 นางสาว สมพร วงศ๑ขันคํา 
00555001398 นาย พงศ๑นริศร๑ สิทธิบุรี 
00555001399 นางสาว พิมลรัตน๑ ปางแก๎ว 
00555001400 นางสาว ปริยานุช ยะหลวง 
00555001401 นางสาว เพชรธนาภัทร จิรธนัช 
00555001402 นาย อิศสรา พานเสือ 
00555001403 นางสาว อารีย๑ แจํมกลาง 
00555001404 นาย สุนทร ประชารักษ๑ 
00555001405 นางสาว รัญดา ขุนเศรษฐ๑ 
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00555001406 นางสาว จําเนียร เทพณรงค๑ 
00555001407 นางสาว ชุติมน รื่นธะนะ 
00555001408 นาย ภูวนัย ทองรินทร๑ 
00555001409 นางสาว ณิชาภา เจริญนาม 
00555001410 นางสาว ณัฐริดา หาป๓ญญา 
00555001411 นางสาว กุลธิดา ยุกลาย 
00555001412 นาย ศุภณัฐ ภูริบัญชา 
00555001413 นาย กิตติชัย นุชเนื้อ 
00555001414 นางสาว วรรณลยา สุขน๎อย 
00555001415 นางสาว สุมิตรา น๎อยฉาย 
00555001416 นาย ธนากร จุตทัสสี 
00555001417 นางสาว จริยา ป๓กการะนัง 
00555001418 นางสาว อรวรรณ ทองดี 
00555001419 นางสาว รัสวดี ศรีจันทร๑ 
00555001420 นางสาว อารีย๑ มีสมวิทย๑ 
00555001421 นาย ถาวร แสนมี 
00555001422 นาง กัลยา ประมูลพงษ๑ 
00555001423 นาง พิสมัย ไชยจันดี 
00555001424 นางสาว ศศิวิมล คงคา 
00555001425 นาย ศราวุธ สังข๑ประสิทธิ์ 
00555001426 นาง พิกุล พลแก๎ว 
00555001427 นางสาว อุไรวรรณ ปริปุรณะ 
00555001428 นางสาว ปิยนุช สองศรี 
00555001429 นาย มนัส ไม๎หอม 
00555001430 นาง อัญชลี ชาวเสมา 
00555001431 นาย สนั่น ด๎วงโพนทัน 
00555001432 นาย เอกราช ไพบูลย๑ 
00555001433 นางสาว เพชรลัดดา เจียมแท๎ 
00555001434 นาย วิศรุต ชุปวา 
00555001435 นางสาว วิรดี นามาบ 
00555001436 นาย มีศักดิ์ เทียงดาห๑ 
00555001437 นาย ทรงกฤต หารคําอ๎ุย 
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00555001438 นางสาว ลิซํา สวํางวงศ๑ 
00555001439 นางสาว จุฑามาศ ชุมประเสริฐ 
00555001440 นาย อรรถกฤต ยุ๎งทอง 
00555001441 นางสาว รัตนา ฉัตรวิมานรัตน๑ 
00555001442 นางสาว กาญจนา สังข๑สวัสดิ์ 
00555001443 นางสาว ปนัดดา เกษมสุขวิวัฒนา 
00555001444 นางสาว จิตอาภา ภูํใจเที่ยง 
00555001445 นางสาว ศิรินภา เวสรากุล 
00555001446 นาย ศุภณัฐ วังคีรี 
00555001447 นางสาว วรางคณา ดวงเดช 
00555001448 นางสาว ขวัญใจ แสนมอม 
00555001449 นาย วิวัฒน๑ รัตนะ 
00555001450 นางสาว รัฐศณิชา ธรรมเนียม 
00555001451 นางสาว สาริกา กลางประพันธ๑ 
00555001452 นาย วัฒนากร อ๎วนล๎วน 
00555001453 นางสาว สัตพร เบ็นกะซันมะหมัด 
00555001454 นาย มนตรี บุญเอ่ียม 
00555001455 นางสาว สุพาสินี ป๓นทะธง 
00555001456 นางสาว กรรณิการ๑ ศรีขุนดําน 
00555001457 นางสาว ขนิษฐา เจนชําง 
00555001458 นาย ศราวุธ สุดหอม 
00555001459 นาง อลิชรา ดวงทรง 
00555001460 นางสาว กรนัส นางรองรักษ๑ 
00555001461 นางสาว ณพัชญา สารีบุตร 
00555001462 นางสาว ฤทัยรัตน๑ ปานฮวด 
00555001463 นางสาว เกวดี กิมาคม 
00555001464 นาย วิทยา ป๓ญญาล๎าน 
00555001465 นาย มนัส เจริญสุข 
00555001466 นาย มนตรี แก๎วยา 
00555001467 นางสาว สาทินี ศรีประทุม 
00555001468 นาย เฉลิมวุฒิ บุญหลัง 
00555001469 นาย นิธาร ป๓่นหอม 
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00555001470 นาง นิตยา หล๎าบาง 
00555001471 นาง สุคนธา กันเฉย 
00555001472 นางสาว วรกานต๑ ยอดไกร 
00555001473 นาย จิรัฏฐ๑ ช๎อยสระิน๎อย 
00555001474 นาง วันณิกา ขันทอง 
00555001475 นางสาว ยุพิน พุทฒพันธ๑ 
00555001476 นาย ธีรยุทธ ชาวโยธา 
00555001477 นางสาว ทัตพิชา วรรณทวี 
00555001478 นางสาว ภัคจิราพาณ๑ มั่นคง 
00555001479 นางสาว ชุติมันต๑ นาตรีชน 
00555001480 นางสาว กมลวรรณ ปรกติดวง 
00555001481 นาง สุปราณี สายจันทร๑ 
00555001482 นางสาว รัตนาวลี สํานักนิตย๑ 
00555001483 นาง กชพร พงค๑กํู 
00555001484 นางสาว กมลทิพย๑ นิยมพันธุ๑ 
00555001485 นางสาว นิรมล บุรกรณ๑ 
00555001486 นาย สิทธิชัย บุญสนิท 
00555001487 นาย ภาคิน สอนสําโรง 
00555001488 นาย เอกพจน๑ จันทร๑ประเสริฐ 
00555001489 นางสาว ธนธรณ๑ แตงไทย 
00555001490 นาย ดํารงเกียรติ พรมจรรย๑ 
00555001491 นางสาว ปรียานุช บรรจงการ 
00555001492 นาย อลงกรณ๑ สารผล 
00555001493 นางสาว กัญญาณัฐ แหลมฉลาด 
00555001494 นาง ศิริรัตน๑ พํุมริ้ว 
00555001495 นางสาว ประกายทิพย๑ ยะสืบ 
00555001496 นางสาว พัชรา ผิวเพชร 
00555001497 นาง วีรพันธ๑ แสนแก๎ว 
00555001498 นางสาว อรสา ใครํครวญ 
00555001499 นาย พชรกฤช นูมหันต๑ 
00555001500 นางสาว พรสุรีย๑ ดอนเกิด 
00555001501 นาย วิชิต ภักดีสมัย 
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00555001502 นางสาว เบญจมาศ แก๎วหมํอง 
00555001503 นาย อนุสรณ๑ โค๎วถาวร 
00555001504 นาย วิโรจน๑ โคตรโสภา 
00555001505 นาย อนุชิต บุญสนิท 
00555001506 นางสาว กรรณกิาร๑ เวียงทอง 
00555001507 นาย ณฐกร ทะวงค๑ 
00555001508 นางสาว นูรีซัม ฮิแต 
00555001509 นางสาว พรทิพย๑ ตุมา 
00555001510 นาย คมกฤษณ๑ โทนทอง 
00555001511 นางสาว กนกวรรณ ฤกษ๑อุดม 
00555001512 นางสาว สิริอร ยอดศิลป์ 
00555001513 นาย พสิษฐ๑ ผิวฟ๓ก 
00555001514 นาย ทวีพงษ๑ ผลโต 
00555001515 นางสาว ปราณี มาตศักดา 
00555001516 นางสาว อะมีนา หวังสะมาแอล 
00555001517 นาง อนิสรา พรหมมณี 
00555001518 นาง สุภารัตน๑ ลายวิจิตรเจริญ 
00555001519 นางสาว ณฐอร ศรีสวําง 
00555001520 นางสาว อาทิตยา เลื่อนฤทธิ์ 
00555001521 นางสาว อําภา สารทะวงศ๑ 
00555001522 นาย อภิชาติ ขันธวิชัย 
00555001523 จําสิบเอก ธีรยุทธ มุณี 
00555001524 นางสาว อัยนาอ๑ หมวดเก๎า 
00555001525 นางสาว อรธิดา ศรีสุวรรณ๑ 
00555001526 นางสาว เสริมศรี ศรีหนองโคตร 
00555001527 นางสาว โสริยา วันทา 
00555001528 นาย ธนะชัย บุญทอง 
00555001529 นางสาว พรจิต แพํงอุทัย 
00555001530 นางสาว วณิชชา สิงห๑โตทอง 
00555001531 นาง อาภาภรณ๑ บุญสิริพิพัฒน๑ 
00555001532 นางสาว ชนัญชิตา สิงหทานนท๑ 
00555001533 นาย ณัฐดนัย ทวีโคตร 
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00555001534 นางสาว ณัฏฐ๑สุดา แจ๎งกูล 
00555001535 นางสาว วรรณวิภา ธนบัตร 
00555001536 นาย วีระวัฒน๑ วีระรินทร๑ 
00555001537 นาย กฤษณะ ภูํสวัสดิ ์
00555001538 นาย นิติธร เจริญใจ 
00555001539 นางสาว ชวิศา สีภูเงิน 
00555001540 นาย กิตติชัย ฉิมมา 
00555001541 นางสาว วรางคณา พลายละมูล 
00555001542 นางสาว เรวดี คงทอง 
00555001543 นาย ทรงพล ทองแป้น 
00555001544 นางสาว พิมลนาฏ คชเสนี 
00555001545 นาย พงศธร ไชยอัษฎาพร 
00555001546 นาย เมธี มณีนํวม 
00555001547 นางสาว ทิพวรรณ๑ พิมพิบาล 
00555001548 นาย วชิรวิทย๑ ไตรธรรม 
00555001549 นางสาว ณัฐธยาน๑ กลิ้งสลุง 
00555001550 นาง วิภารัตน๑ จิตรสวําง 
00555001551 นาย พนม สุขสอางค๑ 
00555001552 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อําพันทอง 
00555001553 นาย คงเดช กุลณาวงค๑ 
00555001554 นางสาว วันเพ็ญ พันพิมพ๑ 
00555001555 นางสาว จันจิรา สีหะวงษ๑ 
00555001556 นางสาว นิตยา โมลาสุข 
00555001557 นาย บริภัทร ธรรมธวัช 
00555001558 นางสาว ศิริพร สรรพศรี 
00555001559 นาย ไกร แป้สูงเนิน 
00555001560 นางสาว ป๓ญจาภรณ๑ อํอํนโธิ์งาม 
00555001561 นางสาว บุหลัน แก๎วโสม 
00555001562 นางสาว จิตราภรณ๑ จันทร๑แยง 
00555001563 นาย ปรเมษ ทาทอง 
00555001564 นางสาว วิภารัตน๑ ไชยนุปภา 
00555001565 นางสาว นริสรา เสถียรลักษณเวศ 
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00555001566 นาย ศุภากร เจริญแสนสุข 
00555001567 นาย ฉัตรเดช โสภา 
00555001568 นาย ชิชณุพงศ๑ พรสิทธิ์ชนาภัทร 
00555001569 นางสาว กัญญาภัทร สาระไชย 
00555001570 นาย ณัฐวุฒิ คุณรุณ 
00555001571 นางสาว สิริกัญญา ตันทอง 
00555001572 นางสาว ดวงทิพย๑ ขัดพูล 
00555001573 นางสาว สุกัญญา จิตรตรง 
00555001574 นางสาว จิดาภา กรุงแสนเมือง 
00555001575 นาย ภูวศิษฎ๑ บังคมเนตร 
00555001576 นาย ธีภพ จันทะพงษ๑ 
00555001577 นางสาว มนัสนันท๑ กรศรี 
00555001578 นางสาว พนิดา ทานุเมาะ 
00555001579 นางสาว นพรัตน๑ ณรงค๑รัตน๑ 
00555001580 นางสาว ระเบียบ นรินยา 
00555001581 นางสาว รมณีย๑ อาษาเสนา 
00555001582 นางสาว ภัทรา สรสิทธิ์ 
00555001583 วําที่ร๎อยโท อาณกร วงษาเวียง 
00555001584 นาย วีระศักดิ์ วิชางาม 
00555001585 นางสาว รสรินทร๑ นามโคตร 
00555001586 นาง ธนกร สวงมูล 
00555001587 นาย ปราการ นุชน๎อย 
00555001588 นาย ธนกฤต นาคเกษม 
00555001589 นาย จักรพันธ๑ จันทมิฬ 
00555001590 นางสาว พรศรี สุขศรีวรรณ 
00555001591 นางสาว อรสา พ่ึงตาล 
00555001592 นาย วรวิทย๑ หมั่นเพียร 
00555001593 นางสาว ณัฏฐณิชา สักเล็กประดูํ 
00555001594 นาย สุรักษ๑พงษ๑ จิตรบาล 
00555001595 นางสาว โชติกา โชติเมธีธารา 
00555001596 นาย วรธันย๑ วงศ๑พิริยะพร 
00555001597 นางสาว สุจิตตรา งามดี 
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00555001598 นาย วสันต๑ อินทรพลอย 
00555001599 นาย ธนากร หมูํเมืองสอง 
00555001600 นางสาว อาภาษิต วังนันท๑ 
00555001601 นางสาว สุรีย๑ ศรีทอง 
00555001602 นาย วัชรพล ภูํกระจาย 
00555001603 นางสาว ธมกร ใจไชย 
00555001604 นาย ปิยะวัชร รักเพชร 
00555001605 นางสาว พินญาพัฒน๑ พาชา 
00555001606 นาย อุทิศ นาคเสนีย๑ 
00555001607 นางสาว ชวนพิศ เปรมเจียม 
00555001608 นางสาว วิมลรัตน๑ สีลา 
00555001609 นาย ภักด ี แสนโสม 
00555001610 นาย ศุภชัย ราณรงค๑ 
00555001611 นางสาว เกวลิน กองกะมุด 
00555001612 นาย อัครพล พรรณวงศ๑ 
00555001613 นาย สรพงษ๑ เฒําสีสุราช 
00555001614 นางสาว ดารารัตน๑ ชัยสิทธิ ์

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ นามสกุล 

00655000001 นางสาว ธัญวลัย คุณฮวย 
00655000002 นาง ขวัญใจ ขํายสุวรรณ๑ 
00655000003 นางสาว ณิชาภา สุทธิวรวงศ๑ 
00655000004 นาย สมโภช ใจอยูํ 
00655000005 นางสาว เมธปิยา มูลแก๎ว 
00655000006 นาง ปวีณา หาดยาว 
00655000007 นาง นันฑณิต การุญบริรักษ๑ 
00655000008 นางสาว เบญจพร กระโหมวงศ๑ 
00655000009 นางสาว จรีรัตน๑ นวลคง 
00655000010 นางสาว ณภัชชา ทรายเพชร 
00655000011 นางสาว รักชนก สีเงิน 
00655000012 นางสาว นิพาพร ครองทรัพย๑ 
00655000013 นางสาว นงนุช แต๎มสีคาม 
00655000014 วําที่ ร.ต. ศักดา กันทวงค๑ 
00655000015 นางสาว สายฝน ใฝ่จิต 
00655000016 นางสาว อ๎อยทิพย๑ กองหล๎า 
00655000017 นาย กรกช บัวเนียม 
00655000018 นางสาว ปิยะวรรณ ทองกก 
00655000019 นางสาว นงนภัส เพชรเสมอใจ 
00655000020 นางสาว พัชรินทร๑ พลายดัสถ๑ 
00655000021 นาง สิริลักษณ๑ ภาสะเตมีย๑ 
00655000022 นาง ปิยมณฑ๑ มานะยิ่งเจริญชัย 
00655000023 นางสาว มนัฎชนก งามละม๎าย 
00655000024 นางสาว นิดา กุฎีเขต 
00655000025 นาย ชาตรี จูมลี 
00655000026 นาง สุนิสา พิลึก 
00655000027 นางสาว สุพัฒน๑ จันทะดวง 
00655000028 นางสาว กรณ๑สิรี ปรัชญกุล 
00655000029 นางสาว ปรียากรณ๑ จูน๎อย 
00655000030 นาง พิมล ผาคํา 
00655000031 นางสาว ทิพย๑วรรณา โกสมิง 



 
               - 2 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000032 นางสาว กีรติ สุทธิ 
00655000033 นางสาว ป๓ทมา สวํางจันทึก 
00655000034 นางสาว สุภรณ๑ แสงชีวงษ๑ 
00655000035 นางสาว จุฑารัตน๑ เพ็งรัศมี 
00655000036 นางสาว รัตน๑ติพร จิตรสุวรรณ 
00655000037 นาง นภา เอ่ียมสืบทับ 
00655000038 นาง ป๓ณพร ศรีธรรมมา 
00655000039 นางสาว นิพาภรณ๑ นาคเพํงพิศ 
00655000040 นางสาว พนิดา ทิวาพัฒน๑ 
00655000041 นางสาว เบญจมาศ บุญเป็ง 
00655000042 นางสาว จรีย๑ภัสร๑ พุดบัวทอง 
00655000043 นางสาว ประวีณา พันธ๑คูณ 
00655000044 นางสาว สุธิษา งามขํา 
00655000045 นาง วิภาดา ยี่สุํนเทศ 
00655000046 นางสาว สิรินภา ถนอมสุข 
00655000047 นางสาว กนกวรรณ ช๎างจันทร๑ 
00655000048 นางสาว สุภาภรณ๑ มาอินทร๑ 
00655000049 นางสาว วรัญญา เจริญสุข 
00655000050 นางสาว ประทิน เพ่ิมบุญ 
00655000051 นาง เสาวณีย๑ ศาลารัตน๑ 
00655000052 นางสาว นุชนารถ บุญผํอง 
00655000053 นางสาว กรรณิการ๑ พลับพลี 
00655000054 นาง เกศริน ตนภู 
00655000055 นาง จิตรา ไทยเจริญสุข 
00655000056 นางสาว สุพัฒนา อัฎฐวรมงคล 
00655000057 นางสาว อภิรัตน๑ สุภาพ 
00655000058 นางสาว ยุพิน เนื่องแก๎ว 
00655000059 นางสาว ศศิพิฌา ชํานาญ 
00655000060 นางสาว นฤมาศ อุดสาคู 
00655000061 นาย บัญญัติ กุลกรชกายกนก 
00655000062 นางสาว กัญญ๑วรา หัตถินาท 
00655000063 นางสาว ณภัทร อาจอุดม 
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00655000064 นางสาว สุรภา ถิ่นสีฐาน 
00655000065 นางสาว ปูริดา เหลําสิงห๑ 
00655000066 นางสาว กิตติยา วงค๑อินตา 
00655000067 นาง สิริพร ขิงหอม 
00655000068 นาง นภสร พงษ๑แก๎ว 
00655000069 นางสาว สุวรรณี เณรหลํา 
00655000070 นาง รัตนาพร จิตสงวน 
00655000071 นางสาว วัชร ี พารุํง 
00655000072 นางสาว ธนพร แปนมา 
00655000073 นาง วริศรา เวียงอินทร๑ 
00655000074 นาง คินทร๑ ภูถาดงา 
00655000075 นาย จตุพร หนูแก๎ว 
00655000076 นาง ลักขณา ถนอมสวย 
00655000077 นางสาว ชโณทัย วันหา 
00655000078 นางสาว ณัฐกานต๑ แสงแก๎ว 
00655000079 นางสาว ทิวาวรรณ กลั่นสุข 
00655000080 นาย อนันต๑ สุวรักษ๑ 
00655000081 นางสาว พิมพวรรณ สุวรักษ๑ 
00655000082 นางสาว วนิดา เจริญขํา 
00655000083 วําที ่ร.ต. ปิยะนัฐ คนตรง 
00655000084 นางสาว อัมพวัน หอมนาน 
00655000085 นางสาว ป๓ทมา ปุยประเสริฐ 
00655000086 นาง กมลลักษณ๑ มากรื่น 
00655000087 นางสาว รุํงทิวาพร แก๎วสะอาด 
00655000088 นางสาว สุวรรณี คนไทย 
00655000089 นางสาว อุษา สิทธิศักดิ์ 
00655000090 นาง ชรินรัตน๑ หมูํบ๎านมํวง 
00655000091 นางสาว สุนิสา อําพันหอม 
00655000092 นาย ปราบ โพธิ์ศรีงาม 
00655000093 นางสาว นิจวรรณ ทองแก๎ว 
00655000094 นางสาว วรรณี แก๎วทอง 
00655000095 นาง วดี แก๎วทอง 
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00655000096 นางสาว วรรณชลัช แซํโค๎ว 
00655000097 นาย สุรเชษฐ๑ อุตรพงศ๑ 
00655000098 นางสาว ศิริวรรณ แสงสุดตา 
00655000099 นาง นันทพัทธ๑ เดชะคําภู 
00655000100 นางสาว ปรียาดา เตชะฟอง 
00655000101 นางสาว จิราพร วิชาโคตร 
00655000102 นางสาว ลักขณา ทองมา 
00655000103 นางสาว ทองเจือ ธิอํุน 
00655000104 นางสาว สนธยา ใจยอด 
00655000105 นางสาว กนกวรรณ หาระทา 
00655000106 นางสาว มัณยากร ทองจํารัส 
00655000107 นาง วาสนา มาตกิจ 
00655000108 นางสาว ปนัดดา ทาริวิก 
00655000109 นางสาว วนิดา จันทไชย 
00655000110 นางสาว ชลดา ไกรพินิจ 
00655000111 นางสาว โสภา บริสุทธิ์ 
00655000112 นางสาว สุปราณี สุฉันทบุตร 
00655000113 นางสาว ขนิษฐา ธรรมพล 
00655000114 นางสาว วิราศิณี ดาวัลย๑ 
00655000115 นางสาว ปวีณา บุญศรี 
00655000116 นางสาว รินรดา ประทุมวัน 
00655000117 นางสาว สุพรรษา วะลาศรี 
00655000118 นางสาว วรรณี รักษ๑จํารูญ 
00655000119 นาง สุนีย๑ เปียกบุตร 
00655000120 นางสาว ยุภาวดี กุวัยการ 
00655000121 นางสาว สุชาดา เรือนคํา 
00655000122 นางสาว ศศิกานต๑ จิมากรณ๑ 
00655000123 นางสาว วิศัลย๑ศยา ตุละภิภาค 
00655000124 นางสาว ศิริพร โสระบุตร 
00655000125 นางสาว ปณิตา แสงพล 
00655000126 นางสาว สุวิมล มัคจิตร๑ 
00655000127 นางสาว โบว๑ สมภพสิริกุล 
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00655000128 นางสาว พรรณทิพย๑ มูลอ๎าย 
00655000129 นาง อังคณา หลวงพล 
00655000130 นางสาว ภาวิณี งอยแพง 
00655000131 นางสาว ขวัญเรือน กล๎าหาญ 
00655000132 นางสาว เกษรินทร๑ เกิดอยูํ 
00655000133 นางสาว นรากร จําเริญสุข 
00655000134 นางสาว พนิดา ใจกล๎า 
00655000135 นางสาว ภูมิมาลี พรรณขาม 
00655000136 นางสาว ปวันรัตน๑ ตะเภาแดง 
00655000137 นางสาว วารุณี พงษ๑ศรี 
00655000138 นางสาว เจริญศรี ชูทอง 
00655000139 นางสาว จารุจันทร๑ คําอุด 
00655000140 นางสาว นิภา นิเวศน๑ทอง 
00655000141 นางสาว เย็นฤดี ทองทิพย๑ 
00655000142 นางสาว ขนิษฐา คําวัตร๑ 
00655000143 นางสาว บุษบา สร๎อยวัล 
00655000144 นางสาว ประกายดาว แก๎วกําพล 
00655000145 นางสาว ปางลักษณ๑ ประเสริฐสาร 
00655000146 นางสาว มณีรัตน๑ แทํนคํา 
00655000147 นางสาว ชนิดา ไชยวุฒิ 
00655000148 นางสาว วีระวรรณ เจริญรักษา 
00655000149 นางสาว สุพชยาฌ๑ โกวรรณ๑ 
00655000150 นางสาว ศิริพร ประสารสืบ 
00655000151 นางสาว มนฑ๑ธิญา แสนพรมมี 
00655000152 นาง ธนัญญา ราตรีสุข 
00655000153 นางสาว จุฑารัตน๑ ดวงมณี 
00655000154 นางสาว มลวี ประยงค๑หอม 
00655000155 นาย จิตกร จันทร๑สงคราม 
00655000156 นาง จิรวรรณ วงศ๑สนันท๑ 
00655000157 นางสาว รุํงทิวา บํารุงรัตน๑ 
00655000158 นางสาว ดวงรัตน๑ เต็งเจริญ 
00655000159 นางสาว วรินดา เนธิบุตร 
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00655000160 นางสาว ทิพย๑วรรณ โชคชัย 
00655000161 นางสาว อัญฑิภา ศรีสงเคราะห๑ 
00655000162 นาง กนกวลัย งาช๎าง 
00655000163 นางสาว วรรณิศา จันทร๑แจ๎ง 
00655000164 นางสาว สมใจ ชัยสุข 
00655000165 นางสาว รุจิรา สุทธาเนตร 
00655000166 นาง จินตนา ประโยชน๑ดี 
00655000167 นางสาว ศิริพร นิลเชษฐ 
00655000168 วําที่ร๎อยตรีหญิง อําไพ ถิ่นจีนวงษ๑ 
00655000169 นางสาว ธัญญาภัทร๑ ปิงยอง 
00655000170 นางสาว พัชรินทร๑ หัตถา 
00655000171 นางสาว กรวิภา มหาลี 
00655000172 นางสาว มลฤดี คณานันท๑ 
00655000173 นางสาว สุภาลักษณ๑ พิลาออน 
00655000174 นางสาว ณัฎฐา พันธ๑ที 
00655000175 นางสาว รัตติภรณ๑ บุญธรรม 
00655000176 นางสาว สุณิสา ศรีทอง 
00655000177 นางสาว ผุสดี แก๎วศรี 
00655000178 นางสาว มะลิวรรณ โพธิ์ผาง 
00655000179 นางสาว พนิดา ศรีคงคา 
00655000180 นางสาว สมฤดี จันทร๑ศรีอํอน 
00655000181 นางสาว รัตนพร ไชยหงษ๑ 
00655000182 นางสาว ภาวณีย๑ ขาวงาม 
00655000183 นางสาว ศรีสุดา หยิบเหมาะ 
00655000184 นางสาว จินดานุช อํองชาติ 
00655000185 นางสาว กุลชญา อินทชูด 
00655000186 นาย แสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ 
00655000187 นางสาว ขวัญใจ จินดาศรี 
00655000188 นาย กําชัย อุดมพัวไพโรจน๑ 
00655000189 นางสาว กาญจนา เนื้ออํอน 
00655000190 นางสาว กรรณิการ๑ ธรรมศิลป์ 
00655000191 นางสาว นุชดา ดอนนันชัย 
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00655000192 นางสาว ภัชราภรณ๑ จีระ 
00655000193 นางสาว รําไพร โงํนใหญํ 
00655000194 นางสาว ปรียานุช ศรีรินทร๑ 
00655000195 นางสาว อรพิน จันทร๑แจํมภพ 
00655000196 นางสาว ณัฐนี สีเทียวไทย 
00655000197 นางสาว นิภาวรรณ นาคยา 
00655000198 นาย ทินวุฒิ ขําสุนทร 
00655000199 นางสาว ภานุมาศ ฉิมพลี 
00655000200 นางสาว อังคณา อํอนสลุง 
00655000201 นาง ทิพวรรณ รัตนเวฬ ุ
00655000202 นางสาว เสาวภา เพ่ิมสุข 
00655000203 นางสาว รัตนา เนียมสุวรรณ๑ 
00655000204 นางสาว ขนิษฐา กลํอมจาด 
00655000205 นางสาว กําไร แขนโพธิ์ 
00655000206 นางสาว วิยะดา ทองดี 
00655000207 นางสาว สุมิตรา บัวนุ๎ย 
00655000208 นางสาว ทิพย๑วรรณ ดวงคํา 
00655000209 นางสาว มยุรี โพธิ์แก๎ว 
00655000210 นางสาว วีนัส ตัสโต 
00655000211 นางสาว ศันสนีย๑ เหลายา 
00655000212 นางสาว ภาพิมล แสนบุตร 
00655000213 นางสาว อันชลี คําชม 
00655000214 วําที่ร๎อยตรี นิวัฒน๑ แซํอ๊ัง 
00655000215 นางสาว พรทิพย๑ ทองบัว 
00655000216 นางสาว รัตติกาล เนตรทิพย๑ 
00655000217 นาง จุฑาทิพย๑ อักษรแปง 
00655000218 นางสาว วิลาวัณย๑ ขําฉา 
00655000219 นางสาว สุภาภรณ๑ กล๎วยหอม 
00655000220 นาง อรทัย บุณยไวโรจน๑ 
00655000221 นาย ปฐมพงษ๑ อํอนน๎อม 
00655000222 นางสาว สุภาวด ี อยูํเย็น 
00655000223 นางสาว กนกวรรณ จั่นรักษ๑ 
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00655000224 นางสาว สุกัญญา ใหญํน้ํา 
00655000225 นางสาว มนัญญา กิจเจริญ 
00655000226 นางสาว พรพิไล จุวรรณ 
00655000227 นาง วันธิดา จันทร๑เสถียร 
00655000228 นางสาว นริศรา นามเหลา 
00655000229 นางสาว ผการัตน๑ ดีดวงพันธ๑ 
00655000230 นางสาว นวรัตน๑ ทวีโคตร 
00655000231 นางสาว ภาวะณี สารสุข 
00655000232 นาย นกานต๑ สิงนวน 
00655000233 นางสาว สุดารัตน๑ ตั้งจิตร 
00655000234 นางสาว โสรญา หาญจันทร๑ 
00655000235 นางสาว มณีรัตน๑ ชาญกล๎า 
00655000236 นางสาว ศิรินภา กล่ําฮ๎ุย 
00655000237 นางสาว วลัยพร ชัยเดชา 
00655000238 นางสาว อรสา อินตู๎ 
00655000239 นางสาว กฤษกร แตงชุํม 
00655000240 นางสาว พรรณลพา ทัพโพธิ์ 
00655000241 นาง พิมพ๑นารา พูลศรี 
00655000242 นางสาว แสงอรุณ ดวงสี 
00655000243 นางสาว ปานทิพย๑ โลํคํา 
00655000244 นางสาว พิชญาภรณ๑ ศรีแสง 
00655000245 นางสาว ณัฐชยา พินิจจิตร 
00655000246 นางสาว ปิยวรรณ ปิยะทัศน๑ 
00655000247 นางสาว นันทิกา แก๎วป๓ญญา 
00655000248 นางสาว กันตินันท๑ เกตุวัน 
00655000249 นางสาว พรพรรณ ศรีจันทร๑เฟื้อ 
00655000250 นางสาว สุรีวัลย๑ อินทรีย๑วงค๑ 
00655000251 นางสาว เมชยา ป๓ทมะทิน 
00655000252 นางสาว ธิดา สมพิทักษ๑ 
00655000253 นางสาว อุษา สุทธิผล 
00655000254 นางสาว จุฑามาศ ปานประทีป 
00655000255 นางสาว ชาลินี พ่ึงแพง 
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00655000256 นาง มารศรี เดชภิมล 
00655000257 นางสาว เพียงฤทัย เถาว๑เบา 
00655000258 นางสาว เทวิกา ขําเพชร 
00655000259 นางสาว ภคอร ชาเครือ 
00655000260 นางสาว วันวิสา อ่ิมจิตร 
00655000261 นางสาว อรวรรณ รังสิมันตุชาติ 
00655000262 นางสาว เยาวรัตน๑ มุลจันดา 
00655000263 นางสาว กาญจนา มหาโคตร 
00655000264 นางสาว บัวชมพู กันจันวงศ๑ 
00655000265 นางสาว สมฤดี มุนตรี 
00655000266 นางสาว ณิชากร สงคราม 
00655000267 นางสาว ธนพร พานสมัน 
00655000268 นางสาว กิตติมา ใจสุข 
00655000269 นางสาว อัจฉราวรรณ ศรีบาง 
00655000270 นางสาว พัชรี วิตูล 
00655000271 นางสาว ฉวีวรรณ ไหวพริบ 
00655000272 นาย ป๓ญญรัตน๑ สังฆัสโร 
00655000273 นาย พงศธร รุํงเรือง 
00655000274 นางสาว รันตรี ศรีหนองจิก 
00655000275 นางสาว ขวัญใจ มะโนสม 
00655000276 นางสาว รัตติกาล สายวัน 
00655000277 นางสาว ภัทราภรณ๑ แก๎วจารนัย 
00655000278 นางสาว พรพัตรา นามบุตร 
00655000279 นาย สรคม บุญสูงเพชร 
00655000280 นางสาว นิตยา พืชพันธ๑ 
00655000281 นางสาว สุรีย๑ ยกเจริญ 
00655000282 นาง พัฒนา กันจันทร๑วง 
00655000283 นางสาว ปิยนุช สร๎างนา 
00655000284 นาง กิตติพร กันอัศวะ 
00655000285 นางสาว นาตยา ทรัพย๑สิงห๑ทอง 
00655000286 นางสาว ศิริพร ทัพซ๎าย 
00655000287 นางสาว กนกพร ทองรอด 



 
            - 10 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000288 นางสาว อาทิตยา ทองทวี 
00655000289 นาง จิตรา บุญยง 
00655000290 นางสาว ธนพร อินไชย 
00655000291 นางสาว พยุดา มาลาสี 
00655000292 นางสาว ดวงใจ ภาควัตร๑ 
00655000293 นางสาว อัญชิสา เกตุทอง 
00655000294 นางสาว นัดติกาญ ขําทะมา 
00655000295 นาง มะลิ ทองหลํอ 
00655000296 นางสาว พิมชนก บุตรแขก 
00655000297 นางสาว ป๓ทมา สั้นเต๎ง 
00655000298 นางสาว จุฑามาศ คล๎ายเมือง 
00655000299 นางสาว ชุติมา ถาวร 
00655000300 นาง ปรียนุช สังขทิพย๑ 
00655000301 นางสาว เติมพร สุดสา 
00655000302 นางสาว สุภาภรณ๑ แผํนทอง 
00655000303 นางสาว สาลิณ ี ดวงทิพย๑ 
00655000304 นางสาว ศิริกัญญา ศิริพันธ๑ 
00655000305 นางสาว วิจิตรา แสนพันนา 
00655000306 นางสาว นุชนารถ เนียรกระโทก 
00655000307 นาย พิษณุชัย รุํงอุทัย 
00655000308 นางสาว นันท๑นภัส วันนิจ 
00655000309 นางสาว พิมวลา สุขเกษม 
00655000310 นางสาว จุฬาลักษณ๑ สีหาวงษ๑ 
00655000311 นางสาว ฉัฐญา พรพระ 
00655000312 นางสาว จารุกัญญ๑ คําพรม 
00655000313 นาย เอกประพันธ๑ จันทะแก๎ว 
00655000314 นางสาว ศณิศา กลึงพุดซา 
00655000315 นาง กนกวรรณ จันหอม 
00655000316 นาง มณฑา ถาวร 
00655000317 นาย กวี ทองอ๎น 
00655000318 นางสาว อธิชนันท๑ สิงหราช 
00655000319 นางสาว ดวงใจ ศรีสอาด 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000320 นาย ณัฐนนท๑ ธรรมชัย 
00655000321 นางสาว วารุณี โคตรวิชัย 
00655000322 นางสาว อารีรัตน๑ ไตรยางค๑ 
00655000323 นางสาว ญดาวรรณ ชุํมชื่นดี 
00655000324 นางสาว สร๎อยฟ้า โยลัย 
00655000325 นางสาว ปวีณา แก๎วเกลี้ยง 
00655000326 นางสาว ชุติมา แก๎วเกลี้ยง 
00655000327 นางสาว ดวงภัสร๑สร สาใจ 
00655000328 นางสาว สุภาวด ี ชัยนา 
00655000329 นาย ไพศาล พันสนิท 
00655000330 นางสาว อรพรรณ ยั่งยืนสกุล 
00655000331 นางสาว พรพิมล พวงศรี 
00655000332 นาย ยุทธพงษ๑ แก๎วภา 
00655000333 นางสาว รุํงนภา ถาตะนาน 
00655000334 นาง รุํงทิวา นิลมณี 
00655000335 นางสาว ทัญพัชร ชาติไทย 
00655000336 นางสาว คาโอริ อิโตะ 
00655000337 นางสาว รัตนาวดี จันทโชติ 
00655000338 นางสาว เกตุสิรินทร๑ มีศรี 
00655000339 นาง วัชร ี คนเล็ก 
00655000340 นางสาว เบญจวรรณ บัวรอด 
00655000341 นางสาว พิมผกา เครือไชยา 
00655000342 นาง อริสรา พจน๑ตะคุ 
00655000343 นางสาว มิรันตรี อัดสูงเนิน 
00655000344 นางสาว สุกัญญา ศรีสุพัฒน๑ 
00655000345 นางสาว สาวิตรี พันธ๑สน 
00655000346 นาง ปิยธิดา เสียงล้ํา 
00655000347 นางสาว พรรณผกา ตํางใจ 
00655000348 นางสาว มารศรี วงค๑วันดี 
00655000349 นางสาว ณัฐสินี วัดสงํา 
00655000350 นางสาว ศิริพร รูปงาม 
00655000351 นางสาว ประภาพร อุทาวงค๑ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000352 นางสาว เกตุสุนีย๑ แสงสี 
00655000353 นาง จิดาภา ธรรมสรางกูร 
00655000354 นางสาว วันทนา เชิดนาม 
00655000355 นางสาว ธิดารัตน๑ อภัยกาวี 
00655000356 นางสาว กรพินธุ๑ ทบด๎าน 
00655000357 นางสาว นิภาพร แสงประทุม 
00655000358 นางสาว ศิริขวัญ จําเริญ 
00655000359 นางสาว กุลจิรา บุญประสาร 
00655000360 นาย พฤษภา วงค๑คํา 
00655000361 นางสาว กุณฑลี ไชยมงคล 
00655000362 นางสาว ธนัชพร มีศรี 
00655000363 นางสาว จรรยพร พลหาญ 
00655000364 นางสาว วนัญญา ชาติกระโทก 
00655000365 นางสาว สาวิตรี รอดคล้ํา 
00655000366 นางสาว ชุติมา ไชโย 
00655000367 นางสาว ลิวรรณ ศรีสุทยะคุณ 
00655000368 นาย กฤษฎาพงษ๑ กิติรัตน๑ 
00655000369 นางสาว กัลยาณี ชํานาญเวช 
00655000370 นางสาว จริยา พุทธรัตน๑ 
00655000371 นางสาว พลอยธวรรณ โกมารทัต 
00655000372 นางสาว ณัญรญา เหง๎าจันทร๑ 
00655000373 นางสาว วงเดือน จิตต๑ชุํม 
00655000374 นางสาว สายพิรุณ ศรทีิพย๑ 
00655000375 นาย ศิริศักดิ์ ศิริภิบาล 
00655000376 นางสาว ปริศนา ขุนพิลึก 
00655000377 นางสาว เพ็ญศิริ เนียมกลาง 
00655000378 นางสาว สุปราณี สุํมมาตย๑ 
00655000379 นางสาว นันทิยา ศรีหามาตย๑ 
00655000380 นาง ดาริหย๏ะ นิมิตรถวิล 
00655000381 นางสาว วชิราภรณ๑ วิบุลศิลป์ 
00655000382 นางสาว จันทนา ชาวเมือง 
00655000383 นางสาว สุนันทา เรืองรอง 



 
             - 13 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000384 นางสาว จําเนียร สุนทร 
00655000385 นางสาว ธนพร ไตรพยุง 
00655000386 นาง วีณา จิรานนท๑ 
00655000387 นางสาว กิรติ สูํเสน 
00655000388 นางสาว รุํงราวรรณ จิตรชื่น 
00655000389 นางสาว จารุวรรณ โทวันนัง 
00655000390 นางสาว นวลปรางค๑ มาเยอะ 
00655000391 นางสาว บุญจิรา ฟ๓กคง 
00655000392 นางสาว ภัทรภร บัวพํุม 
00655000393 นางสาว จิรัญพิกา ผุยนาเพียง 
00655000394 นางสาว วันวิสา ศรีอ๎าย 
00655000395 นางสาว อารียา โชติประดิษฐ๑ 
00655000396 นาง จารุณี รักษ๑วงษ๑ 
00655000397 นาง ศลิษา สินทรัพย๑ 
00655000398 นางสาว กิ่งกาญจน๑ เอ่ียมสุมล 
00655000399 นางสาว บัวไล บับภาวะตา 
00655000400 นางสาว ประไพพรรณ๑ ภูํประไพ 
00655000401 นางสาว นันทิรา สีเพชร 
00655000402 นางสาว วรางคณา เดชศรี 
00655000403 นางสาว มัลลิกา ริ้วเจริญ 
00655000404 นางสาว ชิดชนก อุทัย 
00655000405 นางสาว เบญจพร สิทธิโชต ิ
00655000406 นาง กรรณิกา รักรี 
00655000407 นางสาว ลลิดา เจียมสุขุม 
00655000408 นางสาว จิรวรรณ ประจําดี 
00655000409 นางสาว ภัทรานิษฐ๑ ถาริยะ 
00655000410 นางสาว อังคณา คํางาม 
00655000411 นางสาว ฐิติรัตน๑ งามยิ่งยวด 
00655000412 วําที่ร๎อยตรีหญิง ขวัญฤดี เดือนแจํม 
00655000413 นาย สิทธัตถ๑ หนูโยม 
00655000414 นางสาว จุไรรัตน๑ คําเจริญ 
00655000415 นางสาว ปิยภรณ๑ เกิดทองสุข 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000416 นางสาว กษมา ลาวัณย๑วรวงศ๑ 
00655000417 นางสาว ปองหทัย ชื่นฉ่ํา 
00655000418 นางสาว ปนิทัศน๑ ทศไกร 
00655000419 นางสา จิตรวรรณ โพธิ์ไพจิตร 
00655000420 นางสาว ชลันดา จันทร๑เนียม 
00655000421 นางสาว สิริยากรณ๑ เพ็งอารีย๑ 
00655000422 นางสาว วลัยฟ้า บุญธรรม 
00655000423 นางสาว ชลินทร สอิ้งแก๎ว 
00655000424 นางสาว นภาวรรณ เพ็ชรรักษ๑ 
00655000425 นางสาว ศุภานัน ศรีบุญลือ 
00655000426 นางสาว อุมาพร กล๎าหาญ 
00655000427 นางสาว นงนุช อํอนดี 
00655000428 นางสาว กชกร ละครชัย 
00655000429 นางสาว นันทิยา จันทร๑นาค 
00655000430 นางสาว ทิพย๑วรินทร๑ รอดคล๎าย 
00655000431 นางสาว มัลลิกา คิดถูก 
00655000432 นาง วรนุช ผสมทรัพย๑ 
00655000433 นางสาว นุชวนา ภูหยาดฟ้า 
00655000434 นางสาว ณัฏฐณิตา ชินทอง 
00655000435 นางสาว ปิยวรรณ หนูคาบแก๎ว 
00655000436 นางสาว พัชรี ป๓นหล๎า 
00655000437 นาย ธนวรรธน๑ สุชัยราช 
00655000438 นางสาว วรรณวิสา แพเกตุ 
00655000439 นางสาว เอ้ือมพร มวลศิริ 
00655000440 นางสาว นุชรภา คุ๎มครอง 
00655000441 นางสาว จันทร๑เพ็ญ ป๓ญญาใส 
00655000442 นางสาว วิไลพร เคนรัง 
00655000443 นางสาว สาวิตรี เกิดสมเชื้อ 
00655000444 นางสาว ไพลิน แก๎วเคน 
00655000445 นางสาว ธิรารัตน๑ หงษ๑สงวนศรี 
00655000446 นาง สุวิมล โพธิ์วงษ๑ 
00655000447 นางสาว สมใจ พึงใจ 
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    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000448 นางสาว นัทธมน สุคม 
00655000449 นางสาว สุณีรัตน๑ ไปนาวะดี 
00655000450 นาง สุพรรณี สีคํา 
00655000451 นางสาว จิณณพัต คชกฤษ 
00655000452 นางสาว เกศจิรา ฉะอ๎อน 
00655000453 นาย วีระพล จันทร๑ดํา 
00655000454 นาง เพชรมณี ประดับมุข 
00655000455 นางสาว ฤทัยชนก มุกดาหาร 
00655000456 นางสาว สุมลรัตน๑ มีคํา 
00655000457 นางสาว สุภัทรา สุดสายบัว 
00655000458 นางสาว สายน้ําผึ้ง หินแก๎ว 
00655000459 นางสาว อุษา ผลนา 
00655000460 นางสาว มนชยา ปานสําราญ 
00655000461 นางสาว คนึงนิจ ไชยครอง 
00655000462 นาง จุฬารัตน๑ ผูกจิต 
00655000463 นาย ทรัพย๑ทวี อ๎ายกอน 
00655000464 นางสาว กันฐาภรณ๑ เทศทัน 
00655000465 นางสาว โสรญา ศรีบรรจง 
00655000466 นางสาว พิมพ๑นิภา ทองคํา 
00655000467 นางสาว สุชิลา เสรีศักดิ์ 
00655000468 นาง นรินทร๑ นุชรุํงเรือง 
00655000469 นางสาว สโรชา สุธรรมมา 
00655000470 นางสาว ภัทรวิจิตรา วินาเสน 
00655000471 นาย อภิชาติ อินทรโสภา 
00655000472 นางสาว มทุรส จันทะเสน 
00655000473 นางสาว สุรีวัลย๑ โนชัยวงค๑ 
00655000474 นางสาว ณิชรัตน๑ ก๎อนคง 
00655000475 นางสาว ณัชชา สินจันทร๑ 
00655000476 นาง อรวรรณ มิ่งแก๎ว 
00655000477 นางสาว มยุรี มิ่งแก๎ว 
00655000478 นางสาว นฤมล สูญญาจารย๑ 
00655000479 นางสาว วราภรณ๑ พิมพ๑ศร 



 
            - 16 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00655000480 นางสาว ณัฐธิดา ทําความชอบ 
00655000481 นางสาว เพ็ญพร พลายเล็ก 
00655000482 นางสาว เรวดี สอนหล๎า 
00655000483 นาย ยุทธนา วงค๑ระเนตร 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

 

เลขประจ าตัวสอบ 
 

ชื่อ นามสกุล 

00755000001 นาย ศานต๑ เศกใจเสือ 
00755000002 นาย อรรถวิทย๑ คงเลี่ยม 
00755000003 นาย อาณัตพล กลึงชัง 
00755000004 นาย วิชิต ผดุงใจ 
00755000005 นาย สุรินทร๑ ไพรพฤกษ๑ 
00755000006 นาย เกียรติพงษ๑ ใจลังกา 
00755000007 นาย กฤษฎา แก๎ววงค๑เวียน 
00755000008 นาย คมศักดิ์ หลํอเถิน 
00755000009 นาย ธรรมรัตน๑ ขํายัง 
00755000010 นาย จักรภพ อุปะทะ 
00755000011 นาย เฉลิมกรุง มณีศรี 
00755000012 นาย รุํงป๓ญญา โห๎พึ่งจู 
00755000013 นาย ศุภวิชญ๑ ผํองสวําง 
00755000014 นาย เอกพล ราชฤทธิ์ 
00755000015 นาย ชัยณรงค๑ โพธิรุด 
00755000016 นาย สมบัติ เผําป้อ 
00755000017 นาย ธนากร นุํนรํม 
00755000018 วําที่ ร.ต. ธีระยุทธ กาละภักดี 
00755000019 นาย คเชนทร๑ ตระกูลแสนศิริ 
00755000020 นาย ชุมพล มันทะลา 
00755000021 นาย ฉัตรชัย สุโพธิ์ 
00755000022 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ เกิดอุลิต 
00755000023 นาย ธรรมรัตน๑ สาระเกษ 
00755000024 นาย โกศล แสงเพชร 
00755000025 นาย สมพงษ๑ ปาคําน๎อย 
00755000026 นาย ไชยพัฒน๑ เชิดชู 
00755000027 นาย ไพบูลย๑ ดอกคํา 
00755000028 นาย อินธวัช โพธิ์สิม 
00755000029 นาย อํานาจ เฉยเจริญ 
00755000030 นาย เฉลิม ทองด๎วง 
00755000031 นาย สมภพ ศรีเอียง 
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00755000032 นาย กิตติภพ ต๎นสาลี 
00755000033 นาย อนนท๑ รํมโพธิ์รี 
00755000034 นาย อนุชิต สินเปียง 
00755000035 นาย ธรรมนูญ ภูคําตัน 
00755000036 นาย อรรถพงศ๑ พรมเสน 
00755000037 นาย นรินทร๑ รัมพณีนิล 
00755000038 นาย ธีระพล ยมลําภู 
00755000039 นาย เกํงไกร ป๓นทะนะ 
00755000040 นาย พรเทพ บุญชิ 
00755000041 นาย เกียรติชัย เพชรรักษ๑ 
00755000042 นาย วรเชฎฐ๑ จันทร๑แจํม 
00755000043 นาย จีรยุทธ ไวโหมํง 
00755000044 นาย พงษ๑ภวันต๑ โปรํงเจริญ 
00755000045 นาย ปรีชา หมื่นสุวรรณ 
00755000046 นาย กรุงทอง ทานะ 
00755000047 นาย วีรพัฒน๑ สอนจันทร๑ 
00755000048 นางสาว สมใจ อินทร๑ศรี 
00755000049 นาย วรวุฒ ิ วงศ๑สุรเศรษฐ๑ 
00755000050 นาย วิจักษณ๑ เจริญเดช 
00755000051 นาย สายัญ เครื่องจันทร๑ 
00755000052 นาย ประจักษ๑ พรมชาติ 
00755000053 นาย พลฤทธิ์ วงค๑สนิท 
00755000054 นาย นัทพล พลศรี 
00755000055 นาย จักรพันธ๑ วรรณทอง 
00755000056 นาย ศิริพงษ๑ มหาจักร๑ 
00755000057 นาย สิงห๑ดง มีสวัสดิ์ 
00755000058 นาย อดิศักดิ์ มูลบัวภา 
00755000059 วําที่ร.ต. ดํารงศักดิ์ บุญญัติศักดิ์ 
00755000060 นาย ขวัญชัย ทองภูมิพันธ๑ 
00755000061 นาย ประภัสสร ดวงสีเสน 
00755000062 นาย ภานุพงค๑ หนูคง 
00755000063 นาย บรรทัด วงค๑อาษา 
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00755000064 นาย ธีระพงษ๑ ขาวหิต 
00755000065 นาย สุเมธี เรืองแก๎ว 
00755000066 นาย วิทยา กาญจนสุวรรณ๑ 
00755000067 นาย มานะ ทิพย๑วัฒนา 
00755000068 นาย อุทัย ดํารงเกียรติ 
00755000069 วําที่ ร.ต. อินทรเดช แสนล๎อม 
00755000070 นางสาว วิลาวัลย๑ ศรีหา 
00755000071 นาย ภูบดินทร๑ จันนันโท 
00755000072 นาย ทนันชัย สารทอง 
00755000073 นางสาว ฆัสรา ศรีเสน 
00755000074 นาย ปรัชญา หมํอมตา 
00755000075 นาย แดนชัย เมืองราช 
00755000076 นาย พูนศักดิ์ คงการุณ 
00755000077 นาย อภิชาติ เพ็งแตง 
00755000078 นาย ประกาศ คนฉลาด 
00755000079 นาย ธีระยุทธ พิมพ๑ทอง 
00755000080 นาย ธวัชชัย สร๎อยจันดา 
00755000081 นาย สมศักดิ์ ยศวงศ๑ 
00755000082 นาย ณัฐดนัย กํายา 
00755000083 นาย สราวุธ ดําแก๎ว 
00755000084 จําเอก โยธิน ฉ่ําชื่นวงศ๑ 
00755000085 นาย กิจติพงศ๑ เอํงฉ๎วน 
00755000086 นาย วิทยา คํามูล 
00755000087 นาย รัชชานนท๑ พิมพ๑ไธสงค๑ 
00755000088 นาย ณรงค๑ฤทธิ์ คําปลิว 
00755000089 นาย ป๓กเพชร เพชรย๎อย 
00755000090 นาย อนุพล สายสุํม 
00755000091 นาย เจษฎา ชุมสิงห๑ 
00755000092 นาย สมพร เงินเกํา 
00755000093 นาย ดาวยศ บุพสิงห๑ 
00755000094 นาย ธนวัฒน๑ สอนจิรวงศ๑ 
00755000095 นาย ธวัช เผํามงคล 
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00755000096 นาย กําจัด วงษ๑อินทร๑ตา 
00755000097 นางสาว ภัทรา คัมภ๑บุญยอ 
00755000098 นาย เกียรติกุล อินอุํนโชติ 
00755000099 นาย ณัฏฐวัฒน๑ สมอุํมจารย๑ 
00755000100 นาย บุรินทร๑ กุมภาพันธ๑ 
00755000101 นาย ธราธิป เหมือนทําไม๎ 
00755000102 นาย วาสุชา เวชสิทธิ ์
00755000103 นาย ณัฐพล ศรีคํา 
00755000104 นาย อาทิตย๑ มูลเอก 
00755000105 นาย ยุทธนา บุญมาติด 
00755000106 นาย ภาคิน ไพบูลย๑ 
00755000107 ส.ต. อาทิตย๑ วัฒนาสมบูรณ๑ 
00755000108 นาย จิตกร ตะนุรักษ๑ 
00755000109 นาย กฤตัชญ๑ แกล๎วกล๎า 
00755000110 นาย ไพศาล วโรทัยพัฒนพงษ๑ 
00755000111 นาย วัฒนกร อมารถทอง 
00755000112 นาย วุฒิชัย บุญเลิศ 
00755000113 นาย จารุต ศิริมงคล 
00755000114 นาย เอกพจน๑ เผือกพันธ๑ 
00755000115 นาย ยุทธพงษ๑ สุกใส 
00755000116 นาย สุรเชษฐ๑ พอสม 
00755000117 นาย เป็นเอก ประสม 
00755000118 นาย กัมปนาท เสียมสกุล 
00755000119 นาย ชลรวัฒน๑ แสงเงิน 
00755000120 นางสาว อัญชลี ชัยประเดิมศักดิ์ 
00755000121 นาย ธีรยุทธ ปรางทอง 
00755000122 นาย จิระพันธ๑ เพ็งแจํมศรี 
00755000123 นาย จตุพร เรืองทรัพย๑ 
00755000124 นาย อดิเรก สิงห๑ทอง 
00755000125 นาย จีระพงษ๑ จันทร๑คํา 
00755000126 นาย อธิภัทร อําไพพันธุ๑ 
00755000127 นาย วิศรุต โคตะโน 
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00755000128 นาย นชธร วรรณพุฒ 
00755000129 นาย สมชาย สังข๑จันทร๑ 
00755000130 นาย ศุภวัตร นามบุญเรือง 
00755000131 นาย ศุภวิทย๑ พรวุฒิกูล 
00755000132 นาย ธนเทพ ถือคํา 
00755000133 นางสาว จุฑามาศ กวางทะวาย 
00755000134 นาย สุเมธ เพ็ชร๑พิรุณ 
00755000135 นาย จิระวุฒิ สัตนาโค 
00755000136 นาย ปิยะพงษ๑ พรหมรินทร๑ 
00755000137 นางสาว กมลพัตร ผงบุญตา 
00755000138 นาย สุภาษิต เวียงสมุทร 
00755000139 นาย อัครพงษ๑ พิรุณโสภา 
00755000140 นาย ธีระวัตร จันทระ 
00755000141 นาย พุทธิพงษ๑ คําฟู 
00755000142 นางสาว วีตรารัจน๑ หมีใจเจริญ 
00755000143 นาย สมชาย วัดวงษ๑ษา 
00755000144 นาย กิตติศักดิ์ แสงเขียว 
00755000145 นาย อดุลย๑ พิณเสนาะ 
00755000146 นาย ปณิธาน ผาสุข 
00755000147 นาย วสันติ์ สวํางวรรณ 
00755000148 นาย ณัฐกรณ๑ อาวรณ๑ 
00755000149 นาย ธีรวัฒน๑ วิเทศ 
00755000150 นาย ปิยวัฒน๑ ทวีจันทร๑ 
00755000151 นาย ภานุวัจน๑ โพธิ์ไพจิตต๑ 
00755000152 นาย เสรี นันสูงเนิน 
00755000153 นาย ธงชัย เจริญสุข 
00755000154 นางสาว สรัณรัตน๑ อุษณกรกุล 
00755000155 นาย ณัฐวัฒน๑ เจตนะเสน 
00755000156 นาย พัลลพ การินทร๑ 
00755000157 นาย อุดมศักดิ์ ขําเหมือน 
00755000158 นาย รักชาติ น๎อยนอนเมือง 
00755000159 นาย พิสรัชต๑ เคนนาดี 
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00755000160 นาย นิคม เมืองมูล 
00755000161 นาย อรรถพล อดทน 
00755000162 นาย บดินทร๑เดช ลิมบุญธรรม 
00755000163 นาย ภาณุมาศ อุดมโชค 
00755000164 นาย ณรงค๑ศักดิ์ เจริญนาค 
00755000165 นาย ธวัช ชูพรม 
00755000166 นางสาว ณัฐวราพร ลําแพน 
00755000167 นาย สรศักดิ์ เลิศรังษี 
00755000168 นาย สมฤทธิ์ ภักดีรักษ๑ 
00755000169 นาย อภิสิทธิ์ นันทสมบัติ 
00755000170 นาย ศุภชัย เดชเดชะ 
00755000171 นาย อดิศรพงษ๑ สิทธิคําทับ 
00755000172 นาย ณัฐวุฒิ หยกหิรัณย๑ 
00755000173 นาย สันติชัย รํอนทอง 
00755000174 นาย ครรชนะ คุ๎มทอง 
00755000175 นาย วรากรณ๑ เอ่ียมสําอางค๑ 
00755000176 นาย วุฒิพงษ๑ อินทร๑ใหญํ 
00755000177 นาย สาโรจน๑ กาญจนะสาร 
00755000178 นาย นวพล เปศร ี
00755000179 นางสาว พัชรพร ชํวยเมือง 
00755000180 นาย ไชยยันต๑ หวันสา 
00755000181 นาย ศุภศักดิ์ เพียหล๎า 
00755000182 วําที่ ร.ต. สุวพงษ๑ เพ็งกลาง 
00755000183 นาย สุธีร๑ บรรณสินธุ๑ 
00755000184 นาย สุมิตร พนาเจริญเดช 
00755000185 นาย สราวุธ กล๎าหาญ 
00755000186 นาย สุริยะ แข็งแรง 
00755000187 นางสาว ณัฎฐวิศา โภคาพานิช 
00755000188 นาย พลวัต ศิริมงคล 
00755000189 นาย ชุติเดช หํมสิงห๑ 
00755000190 นาย ธนาเสฎฐ๑ ดุจจานุทัศน๑ 
00755000191 นาย พิจิตร สีสด 
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00755000192 นาย พิชิตชัย บุญภูมิ 
00755000193 นาย มาเล็ก ดาแลหมัน 
00755000194 นาย ประณต ไมเจริญ 
00755000195 นาย อําพล รัตนโคตร 
00755000196 นาย นิธิกร อยูํยิ่ง 
00755000197 นาย สุรนาท งามทรัพย๑ 
00755000198 นาย อํานาจ คําแสนเดช 
00755000199 นาย ปิยะศักดิ์ สายแก๎ว 
00755000200 นาย ธีระ มากก๎อน 
00755000201 นาย พิชิตพงษ๑ เพ่ิมพูล 
00755000202 นาย นวพล คําแบบ 
00755000203 นาย สุนทร สวํางแก๎ว 
00755000204 นาย ณฐกร พงษ๑วิเศษ 
00755000205 นาย ปิยพงษ๑ ปางชาติ 
00755000206 นาย พิรัก สุจริต 
00755000207 นาย ณัฐพงศ๑ นิจกิจ 
00755000208 นาย โกสินทร๑ เซี่ยงลี่ 
00755000209 นาย ศุภวัฒน๑ โพนศรี 
00755000210 นาย วรเวช ผะอบเหล็ก 
00755000211 นาย ชัยกร ทองใบ 
00755000212 นาย กิติพงษ๑ ครองมัจฉา 
00755000213 นาย พิชิตพล นุํมนวล 
00755000214 นาย วัฒนากร ต๏ะนะ 
00755000215 นาย สมพงษ๑ ใจแก๎วแดง 
00755000216 นาย พิทักษ๑ สาขามุละ 
00755000217 นาย ดําเนิน หมั่นดี 
00755000218 นาย สุพจน๑ แก๎วคํา 
00755000219 นาย ศักดิ์ชัย เอ่ียมชัย 
00755000220 นาย ศุภชัย วิกาหะ 
00755000221 นาย สังวาลย๑ กาลทะนิด 
00755000222 นางสาว ชุติกาญจน๑ รีฮุง 
00755000223 นาย นิรันดร๑ มูลมงคล 
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00755000224 นาย สุนทร กุดวงค๑แก๎ว 
00755000225 นาย ทิฆัมพร นิรมิตรถวิล 
00755000226 นาย นพดล พานทอง 
00755000227 นาย พิษณุ วารินสอาด 
00755000228 นาย ทนงศักดิ์ ชูกลิ่น 
00755000229 นาย เจษฎา ลาสุทธิ 
00755000230 นาย เฉลิมพล สวงนพงษ๑ 
00755000231 นาย สุทธาพร กลีบทับทิม 
00755000232 นาย จักรมล ปิดตามานัง 
00755000233 นาย วัชรินทร๑ วงค๑เตปิน 
00755000234 นาย จักรพันธ๑ พิชนะชน 
00755000235 นาย เกริกฤทธิ์ คําบุญเรือง 
00755000236 นาย ชัยนิมิต จันทร๑สุข 
00755000237 นาย ยุทธภูม ิ เครือโป้ 
00755000238 นาย เอกพล ทองโชติ 
00755000239 นาย ธีระพงษ๑ เที่ยงผดุง 
00755000240 นาย กรณ๑ นันตะรัตน๑ 
00755000241 นาย อภิรักษ๑ พักวัน 
00755000242 นาย ธนากร ทองงาม 
00755000243 นาย ศุภกรณ๑ ธงศร ี
00755000244 นาย พงค๑พันธุ๑ อ่ินทา 
00755000245 นาย จักรพันธ๑ จันทร๑สวําง 
00755000246 นาย ชัยวัฒน๑ เพ็ชรนิล 
00755000247 นาย ประจักษ๑ เสียงสังข๑ 
00755000248 นาย วศิน สมคํา 
00755000249 นางสาว พรพิมล ไชยป๓ญญา 
00755000250 นาย อภิชัย เจือจันทร๑ 
00755000251 นาย หฤษฎ๑ แกํนสุวรรณ 
00755000252 นาย กฤษณพันธ๑ เหล็กดี 
00755000253 นาย วรรณธนะ ไชยสงค๑ 
00755000254 นาย โกวิท พานประทีป 
00755000255 นาย ภานุพงศ๑ ธนโรจนวัฒน๑ 



 
      - 9 - 

  
    เลขประจ าตัวสอบ 

 
ชื่อ นามสกุล 

00755000256 นาย เกรียงไกร ใจผาวัง 
00755000257 นาย รณชิต ชํานาญนาค 
00755000258 นาย กิตติ บัวอํอน 
00755000259 นาย ขจรศักดิ์ รุํงเรือง 
00755000260 นาย เอกลักษณ๑ วงค๑ไชย 
00755000261 นาย ไกรสร พัดแดง 
00755000262 นาย ศุภชัย ชาญชรา 
00755000263 นาย อนันต๑ หล๎าอินเชื้อ 
00755000264 นาย อภินันต๑ กลางจิต 
00755000265 นาย อาทิตย๑ สมบัติ 
00755000266 นาย ยงยุทธ ไวศยดํารง 
00755000267 นาย ประเสริฐศักดิ์ จตุเทน 
00755000268 นาย กฤษฎา โอ๎ภาษี 
00755000269 นาย ทรงพล เสนานันท๑สกุล 
00755000270 นาย ศรุต ิ พํุมเจริญ 
00755000271 นาย อัครา สุวรรณรัตน๑ 
00755000272 นาย โยธิน บุญหล๎า 
00755000273 นาย ธนัชชัย พฤทธิสาริกร 
00755000274 นาย วุฒิชัย หยวกทอง 
00755000275 นาย ธนพงษ๑ วาท ี
00755000276 นาย ภัทรพล ไชยบาล 
00755000277 นาย วิสุทธิ ์ สํองแสง 
00755000278 นาย ณฐนน ชุมภูเทพ 
00755000279 นาย พัลลภ อยูํสุข 
00755000280 นาย สมพงษ๑ บริบูรณ๑ 
00755000281 นาย จิรวัฒน๑ บุญเลิศ 
00755000282 นาย ยุทธภูม ิ สุขสร๎อย 
00755000283 นาย วัชรวิชญ๑ ยุทธแสน 
00755000284 นาย กตัญ๒ู วันโพนทอง 
00755000285 นาย โอปอ หนองบุญ 
00755000286 นาย ชัยณรงค๑ แสงทอง 
00755000287 นาย อัติพล ทําสอาด 
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00755000288 นาย ธานินทร๑ สุขโพธิ์ 
00755000289 นาย สุรชัย ศรีเสน 
00755000290 จําสิบตรี สรชัช สาลี 
00755000291 นาย รังสิมันต๑ บุญนิ่ม 
00755000292 นาย บุญเลิศ ขันธรัตน๑ 
00755000293 วําที่ ร.ต. เป็นเลิศ กิจพยัคฆ๑ 
00755000294 นาย สุทธิพันธ๑ พ้ืนแสน 
00755000295 นาย ณัฐชัย แสงแกว๎ 
00755000296 นาย ธนพล พิลึก 
00755000297 นาย วิษณุ โกสละกิจ 
00755000298 นาย ธนกฤต สัตย๑ตํอชาติ 
00755000299 นาย ภูเบศร๑ ดําสง 
00755000300 นาย สุวิช รํมศรี 
00755000301 นาย อัศนัย เบาะพรม 
00755000302 นาย วีรยุทธ พูลเพิ่ม 
00755000303 นาย คณิตศักดิ์ ถิน่สุวรรณ 
00755000304 นาย ธนพงษ๑ คําเขียน 
00755000305 นาย พฤฒิพงศ๑ ขุนศรีจตุรงค๑ 
00755000306 นาย นัฐวุฒ ิ ยะโสภา 
00755000307 นาย อนุชา เสนาพิทักษ๑ 
00755000308 นาย วีระเทพ พัดพรม 
00755000309 นาย นัทธี คันธา 
00755000310 นาย ทวีวุฒิ นาละคร 
00755000311 นาย เพ่ิมพล จันทร๑ภูํ 
00755000312 นาย อานนท๑ เปลี่ยนเจริญ 
00755000313 นาย ชัชวาลย๑ พรหมสุริยา 
00755000314 นาย สนธยา พรหมดําเนิน 
00755000315 นาย อนุชา บินอับดุลรามาน 
00755000316 นาย ธีรศักดิ์ ไชยแสง 
00755000317 นาย สัญญา อินาวัง 
00755000318 นาย นิธิสันต๑ ขําดีธนาวงศ๑ 
00755000319 นาย กฤษฎา ติ๊บอุ๏ด 
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00755000320 นาย ณัฐวุฒิ ผุดเพชรแก๎ว 
00755000321 นาย ปรัชชัย พุฒธรรม 
00755000322 นาย สุชนมณิก ศรีดอกไม๎ 
00755000323 นาย อภิชาติ สาโรจน๑ 
00755000324 นาย นายสมศักดิ์ การบรรจง 
00755000325 นาย สถิตย๑ เปียสันเทียะ 
00755000326 นาย จีรศักดิ์ เตียวตระกูล 
00755000327 นาย ประมวล บุญยอย 
00755000328 นาย ราชิณ ชาติพหล 
00755000329 นาย ศราวุฒิ แก๎วพะเนา 
00755000330 นาย พรชัย สมพันธ๑ 
00755000331 นาย รัชกฤช ภานุเตชานนท๑ 
00755000332 นาย ปณต วิศาลกิจ 
00755000333 นาย วรวุฒ ิ ป๓นแสน 
00755000334 นาย กิตติศักดิ์ เทพอักษรณรงค๑ 
00755000335 นาย กฤษฎา หาญโยธา 
00755000336 นาย ชาญศักดิ์ บุญครอง 
00755000337 นาย อนุสรณ๑ เจ๏ะหยาง 
00755000338 นาย องอาจ คํารัง 
00755000339 นาย ชิตพล สุขศิริ 
00755000340 นาย เสกสิทธิ์ รวยใหมํ 
00755000341 นาย เกรียงไกร ยํองใย 

 


