
เลขประจําตัวสอบ

62024000001 นางสาวชวนพิศ ใจแก�ว
62024000002 นางสาวณิชชา เทียนงาม
62024000003 นางสาวพิชชาพัชร อรรถบท
62024000004 นางสาวกุลธิดา องค%สุระชัย
62024000005 นางสาวเพียงรัก ดาวเรือง
62024000006 นางสาววราภรณ% อุไรศรี
62024000007 นางสาวนภาพร แก�วสุข
62024000008 นางอมรรัตน% อมรนาถ
62024000009 นายณัฐธพงษ% แสงสุวรรณธนาภา
62024000010 นายชัยพงษ% บุญชัย
62024000011 นางสาวสุทธินี เอี่ยมทา
62024000012 นางสาวกรรณาภรณ% ชุรี
62024000013 นายพิทยพนธ% ทบบัณฑิต
62024000014 นายสามารถ นาสุข
62024000015 นางสาวอัญชลี วรรณขํา
62024000016 นายเจริญจิต กูลเกตุวงศ%
62024000017 นายปกครอง เทือกสุบรรณ
62024000018 นายวรุต ชินประหัษฐ%
62024000019 นายชลสิทธ์ิ คะชา
62024000020 นางสาวบุศรัตน% นวะบุศย%
62024000021 นายเอก วรศักดาพิศาล
62024000022 สิบเอกณัฐกร ดอนแก�วภู:
62024000023 นางสาวพิมพ%วลัญช% บุญณารักษ%
62024000024 นางสาวภัทษร สําเนียงดี
62024000025 นางสาวสุวรา กุลนิษฐา
62024000026 นายชาญชัย นิ่มอนงค%
62024000027 นางสาวรพีพร ศรีศักดา
62024000028 นายจักรี สีดาตม
62024000029 นางสาวนริศรา เนตรเถ่ือน
62024000030 นายอาณัติ แสงสว:าง
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62024000031 นายวีรยุทธ ไตรเดช
62024000032 นายวสวัตต์ิ นาคะตะ
62024000033 นางสาวสุลักขณา ศรีทอง
62024000034 นางสาวนพรัตน% นิ่มนวล
62024000035 นายอรรถสิทธ์ิ แสงระยับ
62024000036 นางสาวพีรญา สายเมฆ
62024000037 นายจัตุวิทย% แฉ:งกอง
62024000038 นางจารุณี กิจปราชญ%
62024000039 นางสาวธิดา อํานวยวิชัย
62024000040 นางสาวณัชชา ฉัตร%เงิน
62024000041 นางสาวนุชรินทร% ศรีสังข%
62024000042 นางโชติรส ขวัญเมือง
62024000043 นายนิวัตน% เพ็งพูล
62024000044 นางสาววรางคณา ทิพยชล
62024000045 นางสาวสกุณา บํารุงเมือง
62024000046 นางสาวธนิกานต% ศักดาพร
62024000047 นายกิตติศักด์ิ สุขสมโสตร%
62024000048 นางสาวพัชนิดา เอี่ยมอดุง
62024000049 นางสาวณชฎาภา ศักด์ิสุธี
62024000050 นางสาวชาติรัตน% บุญอําไพ
62024000051 นางสาวลักษณาวดี คชฤทธ์ิ
62024000052 นายภูเบศ ไชยทอง
62024000053 นางสาวณัทพร จันทร%งาม
62024000054 นางสาวสมพร โพธ์ิดง
62024000055 นางสาวกนกวรรณ ฟCกอ:อน
62024000056 นายอรรถสิทธ์ิ นิกรวัฒน%
62024000057 นางสาวพรนรินทร% สายกลิ่น
62024000058 นางสาวกัลยา ยงยืน
62024000059 นางอันเดรีย หะยีสแลแม
62024000060 นายนิติ อาสกุล
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62024000061 นางสาวพิมพวัลค% อนุอัน
62024000062 นางสาวปรียา จันทร%จําปา
62024000063 นายอนุวัฒน% ทวี
62024000064 นายเอกราช จันทรวิชัย
62024000065 นายธนาธิป ทาปลัด
62024000066 นายธนกร กลิ่นนาค
62024000067 นางสาวสุภาวดี เจริญผล
62024000068 นางสาวศศิธร พุทธเมตตา
62024000069 นายกรวุฒิ แผนพรหม
62024000070 นางสาวเสาวณีย% บุตรคํา
62024000071 นางสาวอธิญา งามภักด์ิ
62024000072 นายจิตติ สงวนธรรม
62024000073 นางสาวสุพัตรา คําเอก
62024000074 นายรุ:งโรจน% วงศ%ตระกูลชัย
62024000075 นางสาวดลนภา เตชะสุวรรณ%
62024000076 นางสาวชนัญญา อัตตะสาระ
62024000077 นายณัฐพล ดีวัน
62024000078 นางสาวจันทรา นิยมทอง
62024000079 นางสาววราภรณ% เจียรนัยเจริญ
62024000080 นางสาวกัสยา สุพล
62024000081 นางสาววริยา ฉุนจัตุรัส
62024000082 นายมัตตัญFู แจ�งโถง
62024000083 นายนิยม คําบุญทา
62024000084 นางสาวนิศารัตน% พุ:มเกิด
62024000085 นางสาวพรชนก แก�วเทวี
62024000086 นางสาวภัสราภรณ% ศรีอาจนันทโชติ
62024000087 นายราเชนทร% สุวรรณโณ
62024000088 นายเอกชัย สิงหเดช
62024000089 นายจตุณรงค% แก�วจุ�ย
62024000090 นางสาวสุภาวดี วิรัตน%ศิลปG
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62024000091 นายธีรศักด์ิ เทียรธีรดิษย%
62024000092 นายเกรียงศักด์ิ ชะนะภัย
62024000093 นางสาวไพลิน เทียบท�าว
62024000094 นายอิสระพงศ% แย�มนารี
62024000095 นางสาวอรวรรณ พุ:มอุสิต
62024000096 นายธีรพงศ% พรหมวิชัย
62024000097 นางวัณณิตา โตHะถม
62024000098 นางสาวประภัสสร ศิริมา
62024000099 นางสาวรสสุคนธ% รูปขําดี
62024000100 นางสาวพรทิพย% จําเริญ
62024000101 นางสาวนัฏฐพร เพ็งศรี
62024000102 นางสาวทัศนีย% จันทร%รอด
62024000103 นางสาวรัชดาพร สุวรรณบัตร
62024000104 นางสาวกนกเรขา บัวหิ่ง
62024000105 นางสาวประภัสสร มีเคลือบ
62024000106 นายอดิศักด์ิ ลึกวิลัย
62024000107 นางสาวรุ:งเรือง สีทองคํา
62024000108 นายวรุพงษ% ผึ่งเย็น
62024000109 นางสาวศิตรา ภัยนิราศ
62024000110 นายปKยะพร แก�วประเสริฐ
62024000111 นางสาวดวงฤดี สถาพร
62024000112 นางสาวพิชชาภา ใจเต่ียง
62024000113 นายณัฐภัทร จ:าราช
62024000114 นางสาวธนิตา อินทร%เอี่ยม
62024000115 นางสาวจิราภรณ% เจือทอง
62024000116 นางสาวอัฐมา กรีฑา
62024000117 นางสาวสุรดา จันทร%เพ็ญ
62024000118 นางสาวสุภชาดา คงเกษม
62024000119 นางสาวฉัตรภรณ% กาทองทุ:ง
62024000120 นางสาวนภัสนันท% สมงาม
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62024000121 นางสาวเบญจพร ภู:ทองวัฒนวงษ%
62024000122 นายกิตติณัฎฐ% จิตต%อาจหาญ
62024000123 นายมนตรี นุ:มเนตร
62024000124 นางสาวสุมาพร ใจบรรจง
62024000125 นางสาวพนิดา แข็งธัญญกิจ
62024000126 นางวันทนา อู:นาท
62024000127 นางสาวชลลดา พุ:มเกษม
62024000128 นายเกษม เที่ยงธรรม
62024000129 นางสาวศิวาพร เทพศิริ
62024000130 นางสาวอรวิกา สายปLาน
62024000131 นางจุไรรัตน% หนูสลุง
62024000132 นางสาวนัชชมณฑ% รัตนพันธ%
62024000133 นายพงศธร มงคลไวย
62024000134 นายศักรินทร% มีผล
62024000135 นางเบญจภรณ% เบญจพัชรกุล
62024000136 นายพงศกร ทองดี
62024000137 นายพรชัย เมฆชัย
62024000138 นายอดิเรก วังแสง
62024000139 นางสาววิมลมาศ ภมรคล
62024000140 นางสาวภัทรวดี ซอกดุลย%
62024000141 นางสาวพิศจุไร แสนพัน
62024000142 นางสาวสุพรรษา สารมะโน
62024000143 นายณัฐนันทพล โปรเทียรณ%
62024000144 นายสกลกันต% รุ:งเรือง
62024000145 นางสาวระพีพร เปNOยมระลึก
62024000146 นายปกรณ%ศิริ บั้งทอง
62024000147 นายชัยวัฒน% พันธ%หงษ%
62024000148 นางสาวณัชปภา ทองจ่ัน
62024000149 นางสาวพิรุณพร โพธ์ิดี
62024000150 นางสาวกนกวรรณ พิมพา
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62024000151 นางสาววรรณา วิเชียรสรรค%
62024000152 นายเดชศักด์ิดา ศุภเวที
62024000153 นางสาวภัสราภรณ% อรุณมณี
62024000154 นางสาวภาราดา เสวกพันธ%
62024000155 นายนพดล ทองอร:าม
62024000156 ว:าที่ร�อยตรีสายชล ศรีสุข
62024000157 นายชัยยุทธ อนุวรรณ
62024000158 นางเมทินี โลหะเวช
62024000159 นายวานิชย% รัตนรุ:งเรือง
62024000160 นางสาวปCทมพร เทียนงาม
62024000161 นางสาวนันทวรรณ พวงจําปN
62024000162 นางสาวดาราวรรณ โนนสายทอง
62024000163 นางสาวโสรยา โพธ์ิสามต�น
62024000164 นายสราวุฒิ ทองวิชิต
62024000165 นางสาวกัลยาภรณ% ทองพูล
62024000166 นางสาวชนิตา โตบุญมา
62024000167 นางสาวธัญญรัตน% มณีแสง
62024000168 นายธีรพัฒน% ระย�าแก�ว
62024000169 นางสาวลฎาภา ภาโนมัย
62024000170 นายกฤษณะ อิ่มมา
62024000171 นางสาววัลภา เอี่ยมอดุง
62024000172 นางสาวแสงสุรีย% อวนศรี
62024000173 นายธิติกาญจน% หมู:ดี
62024000174 นายสมโภช จงสมจิต
62024000175 นายวนาวุฒิ ขีดข้ัน
62024000176 นางสาวปรียานุช พร�อมกลาง
62024000177 นางสาวพิมพา ตาสว:าง
62024000178 นายธนา สําราญศาสตร%
62024000179 นายกฤษฎา เดชฤดี
62024000180 นางสาวอิศรา กีตา
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62024000181 นางสาวภารดี ทองเอม
62024000182 นางสาวภัทราวดี อังกุลดี
62024000183 นางสาวชุตินาถ อัมพรมุนี
62024000184 นางสาววสุนทรา พรหมหิตาทร
62024000185 นางสาวณฐอร กรีฬา
62024000186 นางสาวนันทวัน วงษ%เงิน
62024000187 นางสาวสาไมตรี แช:มชูจิต
62024000188 นางสาวมนัสชนก ปานนาค
62024000189 นายแผน โอดคง
62024000190 นางสาวฐิติพร รุ:งเรือง
62024000191 นายธนวัฒน% สาระสิน
62024000192 นางสาวทิพวรรณ อําพันธ%
62024000193 นายบุรินทร ยะสุพันธ%
62024000194 นายขวัญเมือง เตือนใจ
62024000195 นายพิเชฐ จันทร%ทิพย%
62024000196 นายปรัชพร กลีบประทุม
62024000197 นางสาวนภาพร เชิญสันติกุล
62024000198 นางสาวลัญจพร ลาภธนไพบูลย%
62024000199 นายวสวัตต์ิ ทองดี
62024000200 นายสุเมธ จันทร%เพ็ญ
62024000201 นางสาวเกวลี นิลกําแหง
62024000202 นางอุษณีย% แก�วประเสริฐ
62024000203 นางสาวอรอุมา อุทัยพิบูลย%
62024000204 นางสาววรากร มณีชูเกตุ
62024000205 นางสาวรัชนิสา แก�วดี
62024000206 นายพีรภัทร% เอี่ยมสุวรรณ%
62024000207 นางสาวบัณฑิตา บุญรอด
62024000208 นางสาวนภสร สีเข�ม
62024000209 นางสาวณัฐกานต% ต�นสาลี
62024000210 นางสาวภัทรพร ตันติเสรีรัตน%
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62024000211 นางสาวสุชัญญา สาระใต�
62024000212 นางสาวศรีสกุล โชติกวัฒนะ
62024000213 นางสาวบุญยธิดา ธรรมศิริ
62024000214 นางสาวอารีลักษณ% ปCRนดี
62024000215 นางลักขณา ศรีเพ็ชร
62024000216 นายจิรยุทธ พวงพยอม
62024000217 นางสาวกมลรัตน% สุขสิงห%
62024000218 นางสาวกนิษฐา ชูเลิศ
62024000219 นางสาวรุจิรา ครุฑธาพันธ%
62024000220 นางสาวมาลินี ถ่ินวิไล
62024000221 นางสาวบูรณา สืบคุณะ
62024000222 นายเกียรติศักด์ิ นาคีอนุรักษ%
62024000223 นางสาวนิพาดา มหาศาล
62024000224 นายชนาธิป อาจสันเที๊ยะ
62024000225 นายเอกชัย รัมมะรัตน%
62024000226 นายปรีชา ลดกระโทก
62024000227 นายสุวรรณ อ:อนเฉียบ
62024000228 นางสาวรมณ วิริยะประกอบ
62024000229 นางสาวลภา เฉลยจรรยา
62024000230 นางสาวพัชราภรณ% รัตนปCญญา
62024000231 นางสาวมาลินี ดอกจันทร%
62024000232 นายธีรธร ลิ้มสมบูรณ%
62024000233 นางสาวนันทรัตน% สุขปCญญา
62024000234 นางสาวอณัญลักษณ% บุญเมือง
62024000235 นางสาวรดาธร ศรีสายหยุด
62024000236 นางสาวอรณัส จ่ันเพชร
62024000237 นายพลศธร สุขพ:วง
62024000238 นางสาวชลทิชา จําปาพงษ%
62024000239 นางสาวอภัสนันท% คําพร
62024000240 นางสาวภัคจิรา กลีบขยาย
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62024000241 นางสาวมนทิรา อมรรัตนอนันต%
62024000242 นางสาวสวิชญา แซ:ลิ้ม
62024000243 นางสาวสาวิตรี รอดสี
62024000244 นายชวาล ประดิษฐ%พัฒนชาญ
62024000245 นางสาวเก็จแก�ว ภู:ชัย
62024000246 นางสาวจิรภรณ% แนวบุตร
62024000247 นางสาวนันทวัน แสงจิตต%พันธุ%
62024000248 นายเดชณรงค% โพธ์ิศรี
62024000249 นายพยุงศักด์ิ กายาไชย
62024000250 นางสาวพัทธนันท% วีระโพธ์ิ
62024000251 นายพลกฤษณ% โค�วเจริญ
62024000252 นางปKยะวรรณ อ�นไชยะ
62024000253 นางสาวปวีณา ประสาทศิลปG
62024000254 นางสาวประภาพร เฉลิมบุญ
62024000255 นายสินชัย ไกรเกตุ
62024000256 นางสาวศุทรดา ศรีทรง
62024000257 นางสาวศุภลักษณ% สมจิตร
62024000258 นางสาววรินทร%ธร พงศ%ธนาธีรพร
62024000259 นายมนัสพงษ% กองแก�ม
62024000260 นายภิญโญ แก�วอาณา
62024000261 นางสาวกันต%กนิษฐ% อุทัย
62024000262 นางสาวธัญลักษณ% ฐิตวิริยะ
62024000263 นางสาวชลธิชา ยวงใย
62024000264 นางสาวจิดาภา กังเซ�ง
62024000265 นางสาวปKยะรัตน% ตรีสุนทรรัตน%
62024000266 นางสาวดลยรัตน% สืบวงษ%รอด
62024000267 นายธนาเทพ มัฆนาโส
62024000268 นายพีระศักด์ิ โพธ์ิหอม
62024000269 นายประภาส อิ่นแก�ว
62024000270 นางสาวกันยรัตน% สอนคง
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62024000271 นางสาวเอมอร พิพัฒน%วัฒนะโยธิน
62024000272 นางสาวก่ิงกานต% อินทร%อุไร
62024000273 นางสาวนุชรัตน%ดา จตุเทน
62024000274 นายบรรณวัฒน% โสมเสริมทรัพย%
62024000275 นางสาวนัทมน เฟTOองกาญจนกุล
62024000276 นางสาวพิมลกร วิโรจน%ชัยกุล
62024000277 นางสาวเพียงขวัญ กันหาภัย
62024000278 นายอภิเชษฐ% จําเนียรสุข
62024000279 นายปKยชาติ สดงาม
62024000280 นางสาวพริมา สองสี
62024000281 นางสาววิรดา พจนา
62024000282 นางสาววิรมณ วงษ%ทอง
62024000283 นางสาวปCทมา เซ�งอาศัย
62024000284 นายสมบัติ อ่ําสุด
62024000285 นายธนกฤต เลิศจันทรางกูล
62024000286 นางสาวทิพย%อักษร โภคาพานิชย%
62024000287 นางสาวอาภาพร ศรีกุญจร
62024000288 นายภาคภูมิ มณีโชติ
62024000289 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
62024000290 นางสาวมธุรดา พัชราภา
62024000291 นางสาวสมพร สุขกิจ
62024000292 นางอริสสา บัวเจริญ
62024000293 นายสามารถ ปKOนแก�ว
62024000294 นางสาวชนันธร สมจิตต%
62024000295 นายสุธิกรณ% สายบุตร
62024000296 นางสาวสุนันทา ไวยทรัพย%
62024000297 นางสาวดารารัตน% พ่ึงทรัพย%
62024000298 นางลัคนา เผือกย้ิม
62024000299 นางสาวพัชราพร กิมเหลือง
62024000300 นางสาวอาภัสรา ขันทอง
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62024000301 นายพิภัทร% ศรีลาภา
62024000302 นายอัครพล สละชีพ
62024000303 นางสาวพัชรินทร% ศิริทรัพย%
62024000304 นายนิติรัฐ คีรีวรรณ
62024000305 นางสาวเพชรลดา แข็งธัญญกรรม
62024000306 นางสาวนภัสนันท% บุญรอด
62024000307 นายพีรวิชญ% พิกุล
62024000308 นางสาวศรินภัสร% ธนสิทธ์ิวงษ%
62024000309 นายเสฎฐวุฒิ จันธิมา
62024000310 นางสาวโชติกา ธนกิจจากูล
62024000311 นางสาวดุสิดา สาคร
62024000312 นางสาวปุณณสร นิลโนรี
62024000313 นางสาวชริณทิพย% คงสมยุติ
62024000314 นางสาวขวัญใจ แก�วดอนไพร
62024000315 นางสาวชิดชนก กล่ําแก�ว
62024000316 นางสาวอาภาภรณ% ดวงสนิท
62024000317 นางสาวชุตินันต% แข็งขัน
62024000318 นางสาวพัชรพรรณ เพียงตา
62024000319 นายพิรุณ ทองวันดี
62024000320 นางสาววิไลลักษณ% ไกรสมสาตร%
62024000321 นายสันติ อ:อนจันทร%
62024000322 นางสาววรางคณา ยินดีฉัตร
62024000323 นายศรัณย% ปุLนอุดม
62024000324 นายรุ:งธรรม อินทับทัน
62024000325 นางสาวณัฐกมล ว:านกระ
62024000326 นางสาวพนิตตรา ชํานาญศิลปG
62024000327 นางสาวณิชชา อารุณโรจน%
62024000328 นางสาวสวลี สวัสด์ิแก�ว
62024000329 นางสาวพจนา ฉิมนาคพันธ%
62024000330 นางสาวปุญญิสา ปาลวัฒน%
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62024000331 นายวรกริช รื่นบุญ
62024000332 นางสาวกานติมา ครุฑธาโรจน%
62024000333 นางอารีย% บุตรตรา
62024000334 นางสาวสุภารัตน% จําปาทอง
62024000335 นายภราดร อัคการ
62024000336 นายชฏิภกรน% ทรายหมอ
62024000337 นางสาวสุนิสา พวงบุบผา
62024000338 นางสาววรวรรณ ศรีคงทน
62024000339 นางสาวใบเฟKน วิชิตตระกูล
62024000340 นางสาวสุมาลี อิสริโยดม
62024000341 นางสาววัชรา อุไรสกุล
62024000342 นางสาวปุณยภา สุขรอด
62024000343 นายทรงธรรม ไชยสูง
62024000344 นายวิโรจน% พวงทอง
62024000345 นายเกรียงไกร เกตุศิลปG
62024000346 นางสาวจาริณี พยัคฆชาติ
62024000347 นางสาวรัตนา ปCRนงาม
62024000348 นางสาวทัศนีย% ประภาสะวัต
62024000349 นางสาวมยุรี ดอกกุหลาบ
62024000350 นางสาวสุกัญญา คงสินชัย
62024000351 นายวรวุฒิ แว:นแก�ว
62024000352 นางสาวอารีย% วงษ%สุวรรณ%
62024000353 นางสาวศิริลักษณ% อ:อนลา
62024000354 นางสาวศศิธร ปานทอง
62024000355 นางสาวนุชศรา เฉยบํารุง
62024000356 นางสาววิไลพร ต:างโอฐ
62024000357 นายนคร ท:าหิน
62024000358 นายพิสิษฐ% ใยขาว
62024000359 นางสาวชาลินี รุ:งรุจิราพร
62024000360 นางสาวพรปวีณ% ศรีสังข%
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62024000361 นางสาวจุฬารัตน% ไพรินทร%
62024000362 นางสาวศันสนีย% ฉลูศรี
62024000363 นายเอกพล พันธุ%เทียน
62024000364 นางสาวปรีดาพร คุณฑี
62024000365 นางสาวคนิษฐา สงวนชม
62024000366 นางสาวพิจิตรา ภุชงค%
62024000367 นายมารุต แสงนวลศรี
62024000368 นางสาวพัชชา มีเกียรติ
62024000369 นายทศพล บุญปอด
62024000370 นางสาววรัญญา ลือจันดา
62024000371 นางสาวลลิตวดี แตงอ:อน
62024000372 นางสาวชัญญาภัค มงคลสังข%
62024000373 นางสาวจิราพร หอมชื่น
62024000374 นางสาวเพ็ญจันทร% บัวซาว
62024000375 นางสายรุ�ง แสนละมูล
62024000376 นางสาววรางคณา ทิมวิราช
62024000377 นางสาวจุฑารัตน% รักธรรม
62024000378 นางสาวช:อผกา พลากรกิจวัฒนา
62024000379 นางสาวนัสมล บุตรวิเศษ
62024000380 นางสาวพรพิมล โสมเสริมทรัพย%
62024000381 นางสาวปูชิตา ศัตรูคร�าม
62024000382 นางสาวสุชญา สุขเก้ือ
62024000383 นางสาวพรรณิภา วงษ%สว:าง
62024000384 นางสาวกมลชนก เยาว%นุ:น
62024000385 นายอนิรุตต์ิ ราชดาเพชร
62024000386 ว:าที่ร�อยตรีพงศ%นที เจนกาญจนดิลก
62024000387 นางสาวเมธาวี เกตุวุฒิ
62024000388 นางสาวกัลย%สุดา ปKOนพา
62024000389 นายศุภโชค นาคเกตุ
62024000390 นายทิม คําสด
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62024000391 นางสาวจันทร%เพ็ญ หวังม่ัน
62024000392 นางสาวพิมลพรรณ ศิริโก:งธนู
62024000393 นายบดินทร%ภัทร% พฤกษ%พงศ%พันธ%
62024000394 นางสาวดวงดาว รัศมี
62024000395 นางสาวกุลนิษฐ% ตาเกิด
62024000396 นางสาวชนิดา ช:วยประสม
62024000397 นายพชรพงศ% พงษ%โพธ์ิไชย
62024000398 นายวชิรเขตต% สุคันธัง
62024000399 นางสาวภัทราพร ศิริศิลปG

จํานวน 399 ราย
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