
เลขประจําตัวสอบ

62104000001 นางสาวชนัญชิดา พัฒนากุล
62104000002 นางสาวพิมลวรรณ สุดชารี
62104000003 นายสมคิด พันธ�แก�น
62104000004 นายเชาวลิตร สุภาพ
62104000005 ว�าที่ร&อยโทสกนธ� คุ&มส&ม
62104000006 นางสาวภัทรพร รักเป*+ยม
62104000007 นายกิตติวุฒิ คนองเดช
62104000008 นางสาวพรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ�
62104000009 นายวรธน บุศบงค�
62104000010 นางสาวสมฤทัย สุพรรณผิว
62104000011 นางสาวสุทธิพร โยหาสิทธ์ิ
62104000012 นายศศิวิศว� เงาสุมาตย�
62104000013 นายเอกศิษฐ� เลิศกิจธนนันท�
62104000014 นายพิสุทธ์ิ เทียมเพชร
62104000015 นางสาวสิริกัลยา คูณผล
62104000016 นางสาวสุธีมนต� คนม่ัน
62104000017 นางสาวสุพัตรา ชัยชนะ
62104000018 นายสรชัช พิทักษ�
62104000019 นางสาวสุตารัตน� จันทป
62104000020 นางสาวก&องนภา สายสุพรรณ
62104000021 นางสาวชลลดา ไชยกุล
62104000022 นายอาทิตย� ปามุทา
62104000023 นางสาววารุณี พรมหล�อ
62104000024 นายธราทร มหานาม
62104000025 นายรพีภัทร ศรีไกรภักด์ิ
62104000026 นายรชธร มุสิตัง
62104000027 นางสาวจินตหรา สาธารณ�
62104000028 นายกวิณกุล ธรรมสาร
62104000029 นางสาวอารยา การุณรัตน�
62104000030 นางสาวกนกพร ศรีกุล
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62104000031 นางสาวกัณฑนา แสนต�างใจ
62104000032 นายพิสิษฐ�กร โพธ์ิศรี
62104000033 นางสาวสุพัชรรงค� สุมารินทร�
62104000034 นายสมชาติ ราชิวงศ�
62104000035 นางสาวจุฑามาศ ธวัชศิริโรจน�
62104000036 นางศรัณยา ผลอ&อ
62104000037 นายชัยวัฒน� มัคคะที
62104000038 นางจุฑามาส ชมผา
62104000039 นางชณชิดา อุดรวงศ�
62104000040 นายธนภัทร รัตนสมัย
62104000041 นางสาวฉัตรสุดา เจริญรัตน�
62104000042 นางสาวภคอร ทองโบราณ
62104000043 นายกฤต จันทรสมัย
62104000044 นายอมฤทธ์ิ จันทนลาช
62104000045 นายสรายุทธ เถาว�โท
62104000046 นายกชฐพล บุญนอก
62104000047 นางสาวทัศมลวรรณ ไชยสังข�
62104000048 นางสาวพัณณิตา นันทะกาล
62104000049 นางสาวทิพวรรณ พ�อขันชาย
62104000050 นางสาวณัฐศิริ วงษ�แสง
62104000051 นางสาวนิดารัตน� จันมนตรี
62104000052 นายอรรถภูมิ สาใจ
62104000053 นายเพชรพิทักษ� วิเศษหม่ืน
62104000054 นางสาววรนิษฐา ไชยนา
62104000055 นายนริส หาระสาร
62104000056 นางสาวสิริสุดา สุยะลา
62104000057 นางสาวจุฑามาศ ชุมเสน
62104000058 นางสาวณัฐธยาน� นิยมธรรม
62104000059 นางสาวจันจิรา ดวงบุตร
62104000060 นางสาวธิดารัตน� โลหะไพบูลย�กุล
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62104000061 นายคุณนิธิ ด&วงผึ้ง
62104000062 นายกุลวุฒิ แสนศักด์ิ
62104000063 นางสาวหยก วรรณคํา
62104000064 นางสาวจิรัชญา โสมรักษ�
62104000065 นายทศพล สุรวิชัย
62104000066 นางสาวสายรุ&ง บุญทัย
62104000067 นางเกศิณี ชายทวีป
62104000068 นางสกาวรัตน� สีละออง
62104000069 นายอรรถวุฒิ รั้งกลาง
62104000070 นางสาวกนกวรรณ ใยขันธ�
62104000071 นายเอกพล ตะนะดี
62104000072 นายบุญการ เหล็กกล&า
62104000073 นางสาวนิศาชล ห&องแซง
62104000074 นางสาวดารารัตน� กันทวงค�
62104000075 นางสาวพัชยา นารักษ�
62104000076 นางสาวฐิติมา เสนาะ
62104000077 นางสาวเกษมศรี งอมสงัด
62104000078 นางสาวอัมพิกา สรรพจารย�
62104000079 นางสาวพัชรี บัวเดช
62104000080 จ�าเอกเผด็จ คะตะวงษ�
62104000081 นายพงศกร อินธิไชย
62104000082 นายอภิสิทธ์ิ กินรีวงศ�
62104000083 นางสาวสิริพร ดอกบัว
62104000084 นางสาวนภัสสรณ� จันทร�ซ&าย
62104000085 นางสาวนาฏลดา ลลิตากุลชัย
62104000086 นางสาวธมกร จันทร�อร�าม
62104000087 นางสาวธีรนุช ธีรกุล
62104000088 นางปHยะนันท� ประครอง
62104000089 นายอนันต� ลับโกษา
62104000090 นางสาวธิติญาพร จรัสดํารงค�วัฒน�
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62104000091 นายศุภวรรษ พาชอบ
62104000092 นายปHยะเชษฐ� สมนึก
62104000093 นางจุธาลักษณ� สะดีวงษ�
62104000094 นายปราโณตม� สวมชัยภูมิ
62104000095 นายสืบสกุล ขันธทัต
62104000096 นางสาวนภัสนันทร� สินชนะ
62104000097 นางสาววิทิตา พิสิฐพร
62104000098 นายลพ นาจําปา
62104000099 นางสาวเยาวกาญจน� ทองหล่ํา
62104000100 นางสาวสิรินทรา เสียบไธสง
62104000101 นางสาวปHยวรรณ ชินวงศ�
62104000102 นายทศวรรต ทัศบุตร
62104000103 นางสาวณัฐภัสสร� รสจันทร�
62104000104 นางสาวปารย�ลภัส เทียนอําไพ
62104000105 นายอนุรักษ� นามพรม
62104000106 นายอานนท� มาลาทอง
62104000107 นายอาทิตย� ปุณประวัติ
62104000108 นางกฤติยา แหวนเงิน
62104000109 นางสาวพัทธนันท� ท&าวด�อน
62104000110 นางสาวชไมพร ทุ�นทอง
62104000111 นางสาวพัชรินทร� เชื้อบัณฑิต
62104000112 นางสาวกัลยา ศิริถาวรวงศ�
62104000113 นายธีระชาติ แสนทวีสุข
62104000114 นางสาวสุภาภรณ� ศิริศรี
62104000115 นางสาวชุติมา บุญกลาง
62104000116 นางสาวปHยนุช ทาคําสุข
62104000117 นางสาวศันสนีย� สุทธินุ�น
62104000118 นายมนพัทธ์ิ พลอยปIตตา
62104000119 นางสาวบุญพา ภิญโญวรโชติ
62104000120 นางสาวนิตยา จันคณา
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62104000121 นางสาวสุพิชชาย� ศรีลิพัฒน�
62104000122 นายสมชาย ชารีรักษ�
62104000123 นางสาวกนกกาญจน� จิรศิริเลิศ
62104000124 นายพรเทพ หริคําภา
62104000125 นางสาวภัครนัสส� เพียรพยุห�เขตต�
62104000126 นายศุภกร สุรพัฒน�
62104000127 นางสาวณัฐธิดา ภาคํา
62104000128 นางสาวเรืองไร อินทรากอง
62104000129 นางสาวสร&อยสุดา ม่ันหมาย
62104000130 นายธีระวัฒน� อัจฉฤกษ�
62104000131 นางสาวเบญจพร ศรีสุระ
62104000132 นายเทอดไทย สารพิชญ�
62104000133 นางสาวชณัญญา อินทรัมพรรย�
62104000134 นางสาวรักษ� คําสุจริต
62104000135 นางสาววรรณรินทร� วุฒิพรหม
62104000136 นางสาวอภิญญา อ�อนสาร
62104000137 นายรุ�งเรือง คํ้าคูณ
62104000138 นางรณิดา คงดี
62104000139 นางสาวปHยะกานต� สุดแสน
62104000140 นางสาวเสมอใจ ทองอรุณ
62104000141 นางสาวพรชนก สีดาบุตร
62104000142 นายณฐภัทร พรมภักดี
62104000143 นางสาวศิริกาญจน� โพธิสาร
62104000144 นางสาวนับพร บัณฑิตสุขุมาลย�
62104000145 นายประหยัด ทัดเทียม
62104000146 นายภคิน บุตรวิชา
62104000147 นางสาวชนัญญา ศิริธรรม
62104000148 นางสาวนวพร ศรีสวาท
62104000149 ว�าที่ ร.ต.วิกรานต� คล&ายแก&ว
62104000150 นายธนะเมศฐ� ธนโชติสุขวัฒน�
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62104000151 นางสาวชีวานันท� นามวัง
62104000152 นางสาวจุฑามาศ แสงทอง
62104000153 นางสาวกัญญารัตน� รีฮุง
62104000154 นายภาณุพงษ� วรรณพงษ�
62104000155 นายนิดสันญ� วงษาม่ัน
62104000156 นายธีรพงศ� สรภูมิ
62104000157 นางวันเพ็ญ แวร�นิกเคอ
62104000158 นายจักรพงศ� โลหะไพบูลย�กุล
62104000159 นางสาวประภัสวรรณ สวัสด์ิวงษ�
62104000160 นางสาวอรวรรณ โสดกลาง
62104000161 นายธวัชชัย สุคําภา
62104000162 นางสาวจุรีพร ศรีสุวรรณ
62104000163 นางสาวจิณัฏฐา ในจิตร
62104000164 ว�าที่ร&อยตรีอรุณสวัสด์ิ ชิ้นเพชร
62104000165 นางสาวนริศรา พวงจําปา 
62104000166 นางสาวนันทิยา ขุนทวี
62104000167 นางสาวชณัชภรณ� คงศรีลา
62104000168 นายนครินทร� สนุกพันธ�
62104000169 นางสาวอารียา สาระรักษ�
62104000170 นายกิตติศักด์ิ พนิกรณ�
62104000171 นางวนิดา มากานนท�
62104000172 นางสาวปรียาวรรณ ผาลิวงศ�
62104000173 นางรุจิรัฏฐ� ลายประจักษ�
62104000174 นางสาวหทัยกาญจน� สิทธิศักด์ิ
62104000175 นางสาวชานัตตา ศรีแก&ว
62104000176 นายพรรณุพงษ� ยะสุรีย�
62104000177 นายศิราวุธ สงวนสิน
62104000178 นางสาวก่ิงกมล นกงาม
62104000179 นายสุธรรม ทัฬหนิรันดร�
62104000180 นางสาวขวัญชนก พันธุฟIก
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62104000181 นางสาวนิภาพร สีทน
62104000182 นายกฤษฎา ก&อนแก&ว
62104000183 นายปรัตถกร แสนทวีสุข
62104000184 นางสาวสุพาภรณ� คนองเดช
62104000185 นางนภัสสร ชาวเมืองโขง
62104000186 นายธนกฤษ ผิวศรี
62104000187 นางสาวปIทมภรณ� สุธารส
62104000188 นายศิวาวุธ วันนา
62104000189 นางสาวณัฐจิรภัค บุญทศ
62104000190 นางสาวปารณีย� คําโฉม
62104000191 นายสังคม ศรีมหันต�
62104000192 นางสาวพรพรรณ ย่ังยืน
62104000193 นางศรุดา ดีพิษ
62104000194 นางสาวชุลีรัตน� วงศ�ณรัตน�
62104000195 นายอาคม สังฆะมาตย�
62104000196 นางสาวทิพวรรณ สังขศิลา
62104000197 นายแทนพงศ� พุทธลา
62104000198 นายภูชิชย� หิรัญอร
62104000199 นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร
62104000200 นางสาวดวงใจ สงวนพิมพ�
62104000201 นางสาวชนกานต� ปาณะวงศ�
62104000202 นายจิรัฏฐ� คุซิตา
62104000203 นายวิทยา ไพลพิทักษ�สกุล
62104000204 นางสาวพิมพ�ธิดา อารีรักษ�
62104000205 นางสาวชัญญภัทร ธารไสว
62104000206 นายรชต สุริยนต�
62104000207 นางสาวทิพวัลย� เพชรผ�อง
62104000208 นายภัทรพสิษฐ� สายใจ
62104000209 นายทีปกร พรไชย
62104000210 นางสาวนันทนาภรณ� พูลมี
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62104000211 นายธวัชชัย ปานสมบัติ
62104000212 นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ
62104000213 นายจิรโรจน� อานุสาร
62104000214 นางสาวเมธาพร บํารุงสวัสด์ิ
62104000215 นางสาวสุดารัตน� พันธ�ขาว
62104000216 นางสาวรัชฎาพร ผลศิริ
62104000217 นางสาวธัญรดา โสมรัตนานนท�
62104000218 นายเทียนชัย งามนา
62104000219 นายวุฒิชัย ศรีจันทร�
62104000220 นางสาวจิตรเรขา ผากา
62104000221 นางสาวทัศนีวรรณ กันตรง
62104000222 นายพลากร นิยมญาติ
62104000223 นางวิไลวรรณ เขตตะ
62104000224 นางสาวจิตจิรา รองสวัสด์ิ
62104000225 นางสาวรัตติกานต� ก&อนก้ัน
62104000226 นายพงศ�อิศเรศ ไทยสะเทือน
62104000227 นางสาวยศวีร� ทองวัน
62104000228 นางสาวสุนันทา อุปพงษ�
62104000229 นางสาวพิมพ�ชนก พลทวี
62104000230 นางสาวกัลนิกา คุณรักษ�
62104000231 นายชญาน� แหวนหล�อ
62104000232 นางสาวศุจีนันท� สันติกุล
62104000233 นายบัณฑิต แก&วคํา
62104000234 นางสาวกัลยกร โชติชัย
62104000235 นายเจษฎา กิตติภาณุกุล
62104000236 นางสาวรัตนา บุญคีรี
62104000237 นางสาวพรรณพรรธน� จําปาแพง
62104000238 นางสาวกนกวรรณ น&อยมาลา
62104000239 นางสาวนริศา ทวีชัย
62104000240 นางสาววราพัชร ชาลีกุล
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62104000241 นางสาวสุปรียา สระโสม
62104000242 นางสาวญานิกา ต้ังสิริสุธีกุล
62104000243 นางสาวผสุวรี สังข�ศรี
62104000244 นางสาวอัญชลีภรณ� กอนินัย
62104000245 นายเอกลักษณ� เอกพันธ�
62104000246 นางมณฑิรา แก&วตา
62104000247 นางสาวนภาภรณ� สุระเสียง
62104000248 นางสาวชนัญญา คงยืน
62104000249 นายขวัญชัย ปHยะวงษ�
62104000250 นางสาวศศิธร หุ�นทอง
62104000251 นางสาวมัลลิกา ปวะบุตร
62104000252 นางสาวณพชร จินาพันธิบุบผา
62104000253 นางสาวเกวรินทร� ประมวล
62104000254 นายณัฐวรา แสงอรุณ
62104000255 นายเทอดเกียรติ นนทพจน�
62104000256 นายชตินธร ชวอรรคนานนท�
62104000257 นางสาวนันทพร ศรีทัพไทย
62104000258 นางสาวรัชฎาพรรณ ผลเกิด
62104000259 นายไตรรงค� ทองหัตถา
62104000260 นางจิราพร นารีนาถ
62104000261 นางสาวมิลตรา สมบัติ
62104000262 นางสาวปายาลักษณ� สุดชารี
62104000263 นางสาววิไลลักษณ� ทองทวี
62104000264 นางสาวรจศิรินทร� นึกชอบ
62104000265 นายอรุณ กุบแก&ว
62104000266 นางสาววารีรัตน� กระจาย
62104000267 นายกฤติธัช ทองอบ
62104000268 นางสาวจุฬาลักษณ� วารีศรี
62104000269 นายวิชกร วงษ�ชนะสิทธ์ิ
62104000270 นางสาวประภาศิริ สุวรรณเพ็ชร
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62104000271 นางสาวมุทิตา วรรณชาติ
62104000272 นางสาววิศัลย�ศยา ตุละภิภาค
62104000273 นายพงษ�พัฒน� จันทฑีโร
62104000274 นางสาวชิษณุชา เกตศักด์ิ
62104000275 นางสาวฉันท�ชนก สิงหเสนา
62104000276 นางสาวนราวดี เทพศรีหา
62104000277 นางสาวดวงนภา นิธิยานันท�
62104000278 นางสาวจุฑาทิพ บู�คํา
62104000279 นางสาวอารีรัตน� ส�งสุข
62104000280 นางพัชรินทร� จงใจ
62104000281 นางสาวทินารัตน� ปุริโส
62104000282 นางสาวขนิษฐา จันทร�แต�งผล
62104000283 นางปHติพร พราวศรี
62104000284 นายจิราวัฒน� สมบูรณ�ศรี
62104000285 นางสาวนรินทร�ศิริ ใหญ�สาร
62104000286 นายปรัชญ�ตระกูล เกาะก่ิง
62104000287 นางสาวจิรภรณ� วิยาสิงห�
62104000288 นายพิบูลย� พิมพ�จําปา
62104000289 นายนันทกร พลศรี
62104000290 นางอรอุมา หล�าบรรเทา
62104000291 นางสาวอมรรัตน� วิลัยศรี
62104000292 นายจักรพงศ� งามแสง
62104000293 นางสาวขวัญฤทัย มาทเนตร
62104000294 นางสาวอัจฉรา ศรีรวัฒน�
62104000295 นายพงษ�เพรียว สาลี
62104000296 นางสาวอนุสรณ� ยืนยง
62104000297 นางสาวพีรยา ไผ�แสวง
62104000298 นายธวัชชัย วรกิตติมาลี
62104000299 นางสาวภาสิตา วงษ�ชีรี
62104000300 นายเอกชัย สังข�ทอง
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62104000301 นางสาวอาทิตยา พรหมชนะ
62104000302 นางสาวอุดมลักษณ� ธุระแพง
62104000303 นางสาวทิพาวรรณ เพทราเวช
62104000304 นายสัมฤทธ์ิ ประคองใจ
62104000305 นางสาวจิราพร อ�อนวรรณะ
62104000306 นางสายฝน ศิริวุฒิ
62104000307 นายศตวรรษ ศรีสมบัติ
62104000308 นายทศวร งามเนตร
62104000309 ว�าที่ร&อยตรีภูมิเกียรติ สว�างวงศ�
62104000310 นางสาวปIญจมาภรณ� เอกนิตย�
62104000311 นางสาวศิริรัตน� หรัญรัตน�
62104000312 นายชัยวุฒิ พิศพงษ�
62104000313 นางสาวสุนัณฑนา สุวรรณสิงห�
62104000314 นางสาวศริยา ถิระพัฒน�
62104000315 นางสาวกชพร ชนะชัย
62104000316 นางสาวสุชา จําปานนท�
62104000317 นายพิษณุ ศรีสังข�
62104000318 นายทัตตวัฒน� ดาราก&านตง
62104000319 นายวิทวัส แสวงผล
62104000320 นางสาวสมฤดี ก่ิงเกษ
62104000321 นางสาววีริยา ธานี
62104000322 นางสาววิภาพร สบายใจ
62104000323 นางสาวจารุวรรณ รัตนกาสาว�
62104000324 นางสาววราภา เหรียญพิทักษ�กุล
62104000325 นางสาวชฎาณัศ บุญสุข
62104000326 นายพิชัย อนุวรรณ
62104000327 นางสาวอมรรัตน� ฉ&งทับ
62104000328 นางสาวณัฐนลิน อุปนิสากร
62104000329 นางสาววริษฐา สง�าวงศ�
62104000330 นางสาวปทิตตา สิทธิเกษร
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62104000331 นางสาวไอศิกา ดวงดี
62104000332 นางสาววิริยา ผลานันต�
62104000333 นางสาวไพรินทร� พรไชยา
62104000334 นางสาวพัฒนุช โสพัฒน�
62104000335 นางสาววันวิสา สายแสงจันทร�
62104000336 นายฉัตรชัย ทุนทอง
62104000337 นางสาวเกศกนก เดชผล
62104000338 นายเชิดสกุล สะอาด
62104000339 นางสาวปHติยา ชาญสมร
62104000340 นางสาวธันญะลักษณ� มากดี
62104000341 นางสาวจิราภรณ� ทองดี
62104000342 นายมหพล วันแก&ว
62104000343 นางวรรณภา ทองบ�อ
62104000344 นายมัฆวาน โฉมโสภา
62104000345 นางสาวนภาพักตร� สุวรรณโกฎ
62104000346 นายภพรัตน� ศรีกุล
62104000347 นางสาวประภัสสร สิทธิศาสตร�
62104000348 นางทรัสตยา ดวงแก&ว
62104000349 นางสาวเจนจิรา อร�ามเรือง
62104000350 นางสาวอัครศิริ แสงสว�าง
62104000351 นางสาวจิรายุส พลชัย
62104000352 นางสาวรัตนาภรณ� บุตรงาม
62104000353 นายเชิดชู จรูญภาค
62104000354 นางสาววิลาวรรณ� สันประภา
62104000355 นางสาวกนกวลี ภักดีไทย
62104000356 นายชัชวาลย� ศรีมนตรี
62104000357 นางสาวปIทมาวดี อุตอามาตย�
62104000358 นางสาวกฤษฎา กอมะณี
62104000359 นางสาวปุณยนุช แก�นคํา
62104000360 นางสาวอมรา กิจเกียรต์ิ
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62104000361 นางสาวอาทิตยา บัวอ�อน
62104000362 นายณรงค�ฤทธ์ิ จันทนงค�
62104000363 นางสาวเสาวลักษณ� เงียบสุข
62104000364 นายวันชนะ พิมพ�แก&ว
62104000365 นางสาวพรรธน�พิมล พันพุ�ม

จํานวน 365 ราย
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