
เลขประจําตัวสอบ

62074000001 นายพินิจ บุญเอี่ยม
62074000002 นางสาวปทุมภรณ� ถ่ินเถิน
62074000003 นางสาวจิรัชยา ป"ญญา
62074000004 นายฉัตรชัย พรโสภณ
62074000005 นางสาวกิตติวรา แก)วศรีสุข
62074000006 นางสาวสีตลา รัศมี
62074000007 นางสาวเปรมฤดี หมู1วิเศษ
62074000008 นางสาวกนกวรรณ แสงรัตนชัยกุล
62074000009 นางสาวอุมาพร กันสาตร�
62074000010 นางสาวป5ยพร ศิริคง
62074000011 นางสาวภัทรสุดา ถาอินทร�
62074000012 นางสาวภูริศา พูลทวี
62074000013 นายอนุกูล จ7อกจ8อง
62074000014 นายศุภกร ณ พิกุล
62074000015 นายกรณัท บุญรักษาเดชธนา
62074000016 นางสาวจิตนภา บุญมีจ)อย
62074000017 นายวิทยา อุ1นคําปา
62074000018 นางสาวสุนันทา หินอ1อน
62074000019 นางสาวชโนชา สอนศรี
62074000020 นางสาวจิราพร แซ1เอี๊ยะ
62074000021 นายภานุทัศน� นัดสาสาร
62074000022 นายธงชัย เกตุคํา
62074000023 นายป5ยะบุตร ถ่ินถา
62074000024 นางสาวสุวิมล กรรณิการ�
62074000025 นางอังคณา พรินทรากูล
62074000026 นายปฏิพัทธ� สันป@าเปAา
62074000027 นายภาณุวัฒน� มีคุณสม
62074000028 นางสาวศศิพิชญ�นาถธ� ดีสิงห�
62074000029 นางสาวชไมพร ขัตติยะ
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62074000030 ว1าที่ร)อยตรีหญิงธัญมน ระวังภัย
62074000031 นางสาวปภาวรรณ อ1อนคํา
62074000032 นางสาวเทียมใจ หยดย)อย
62074000033 นางสาวพิมทิพย� ดีเมฆ
62074000034 นางสาววิจิตรา ปุญญฤทธ์ิ
62074000035 นางสาวอัญชิษฐา ปราสาททรัพย�
62074000036 นายธีรพงศ� มาคง
62074000037 นางสาวเปรนิกา มณีท1าโพธ์ิ
62074000038 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี
62074000039 นางสาวศุภธิดา โคตรอาษา
62074000040 นางสาวภัควรินทร� อิสราธิติพงศ�
62074000041 นายวรปกรณ� รู)รอบ
62074000042 นางวัชรี ทรัพย�กระจ1าง
62074000043 นายอรรถวิทย� โตวรรณ
62074000044 นางสาวปรางทิพย� แก)วประสิทธ์ิ
62074000045 นายปราการ สุวรรณเจริญ
62074000046 นายกัมปนาท เลิศล้ํา
62074000047 นางสาวรุ1งนภา ต้ังการ
62074000048 นางสาวจันทร�จิรา คชฤกษ�
62074000049 นางสาวชิดกมล ทูลคํารักษ�
62074000050 นางเยาวพา ปานรัตน�
62074000051 นางสาวธวินันท� กอบแก)ว
62074000052 นายทศพล ปานรัตน�
62074000053 ส.ต.อ.วชิรกิต์ิ ขุนคลังมีวน
62074000054 นางสาวพิมพ�ลภัส การันต�
62074000055 นางสาวจิราภร แสนทวีสุข
62074000056 นายอาผู1 เบเช
62074000057 นางสาวภัทราวดี ศรีนาราง
62074000058 นางวรรณา ชาติไทย
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62074000059 นายธนากร บุญก7อก
62074000060 นางสาวรุจิรา ง1วนบรรจง
62074000061 นางสาวชุติมา นรชาญ
62074000062 นางสาวหทัยชนก เนตรคํา
62074000063 นายสิริกุลสิทธิพร ถ่ินจันทร�
62074000064 นางสาวอัญชิษฐา แฮดสมสิน
62074000065 นายณัฐวุฒิ อุนะพํานัก
62074000066 นางสาวสุพิชชา แก)วตา
62074000067 นายนฤพนธ� คงเทศ
62074000068 นางดุจดาว สอนสารี
62074000069 นางสาวมนัสชนก ภายโต
62074000070 นางสาวยุภาวดี สําราญฤทธ์ิ
62074000071 นางสาววาสนา สิงห�ลอ
62074000072 นายกรกฎ ภวนะวิเชียร
62074000073 นางสาวเต็มศิริ อยู1ยังเกตุ
62074000074 นายรณชัย ไชยญะอนุกูล
62074000075 นางสาวรุ1งกานต� อาจองค�
62074000076 นายณัฐเกียรติ เกตะมะ
62074000077 นางสาวชฎาพรรณ กิจวรรณ
62074000078 นางสาวราตรี แจ1มสุวรรณ
62074000079 นางสาวพวงผกา คุ)มสีไว
62074000080 ว1าที่ร)อยตรีกฤษณะ ทะนายมา
62074000081 นางสาวกริชสุพร ไชยเสน
62074000082 นางสาวอรวรรณ อรุณราช
62074000083 นางสาวพิมพรรณ พงษ�พรต
62074000084 นางสาวปพิชญา ศรีพงษ�
62074000085 นายภฑิล นิยม
62074000086 นายกังวาน พรมไทย
62074000087 นางสาวอิษฏ�วร ปานผดุง
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62074000088 นายกวิน วิชยกุล
62074000089 นางสาวอรชุมา หาญใจ
62074000090 นางสาวกรภัทร บํารุงศักด์ิ
62074000091 นายเปรมบุรี มโนเชี่ยวพินิจ
62074000092 นายสุกฤษฎ์ิ ทองไกรรัตน�
62074000093 นางสาวณัฐธยาน� ยะลา
62074000094 นางสาวสุดาทิพย� พัดเพียเมือง
62074000095 นางสาววรรณศิริ คูริพรรณ�
62074000096 นายพรหมสิทธ์ิ นิลผึ้ง
62074000097 นางสาวธีราพร ทั่งถิน
62074000098 นายจิโรจ ไชยสาร
62074000099 นางสาวทิพย�วรรณ พิพิธธนนันท�
62074000100 นางสาวพัชริดา เตียวตระกูล
62074000101 นางสาวเมธาพร มีล)น
62074000102 นายป5ยะนัฐ หัตถิยา
62074000103 นายสุรนาท กมลเทพเทวินทร�
62074000104 นางสาวพราววดี พงษ�สิทธิศักด์ิ
62074000105 นางสาวสุนิษา แสนศรี
62074000106 นางสาวปพิชญา สิตไทย
62074000107 นายเทอดพิทักษ� ธรรมจักร�
62074000108 นางสาวสิริวิภา ผ1องผดุง
62074000109 นายธีรศักด์ิ มังคลาด
62074000110 นางสาวคําแก)ว เครือสุข
62074000111 นายสถาพร แถมครบุรี
62074000112 นางสาวทิพวรรณ คงทอง
62074000113 นางสาวศิรินันทร� คําเลิศ
62074000114 นางสาวณรัชช�อร รุ1งฤทธ์ิ
62074000115 นายพชรกฤต นาระทะ
62074000116 นางสาวสมัญญา สติม่ัน
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62074000117 นางสาวมินตรา เจริญยศ
62074000118 นางสาวชุติมา ปานปาก
62074000119 นางสาวสุนิสา วงศ�ยศ
62074000120 นายประวิทย� ยอดปะนัน
62074000121 นายสุริยะนาท เอี่ยมพรหม
62074000122 นางสาวศศิประภา อยู1ขันสวัสด์ิ
62074000123 นางสาวจารุวรรณ ทับทิมอ1อน
62074000124 นางสาวนวรัตน� ต้ังซุยยัง
62074000125 นายอัครพงศ� เมธีรัตนาพิพัฒน�
62074000126 นางสาวรุ1งอรุณ นพฤทธ์ิ
62074000127 นางสาวธัญภา ต)นประสงค�
62074000128 นายอาทิตย� อุดมโยธิน
62074000129 นางสาวศุภาพิชญ� ปAอมปราการ
62074000130 นางสาวชินราพร รัชตะวรรณ
62074000131 นางสาวปริญญาพร จันทร�ศรี
62074000132 นางสาวกนกวรรณ กรศรี
62074000133 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ�พงศ�
62074000134 นางสาวภัทราพร อ)นแก)ว
62074000135 นางสาวกัญทิยา ประดับบุญ
62074000136 นางสาวสมปรารถนา เชื้อเมืองพาน
62074000137 นางสาวกิรณา อัยกูล
62074000138 นางมุกดา พิเศษฤทธ์ิ
62074000139 นางสาวลัทธวรรณ ศรีวิคํา
62074000140 นางหทัยกาญจน� วงศ�เรือง
62074000141 นางสาวรินทร�ลภัส วัฒนะศิริโกศล
62074000142 นายเกียรติยศ คงประดิษฐ�
62074000143 นางสาวจีรนารถ อินสาคร
62074000144 นางสาวจริยา ย้ิมเจริญ
62074000145 นายตะวัน สุวรรณชะตัน
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62074000146 นางสาวจุฬารัตน� ริยาพันธ�
62074000147 นายนําพล นันทปรีชากุล
62074000148 นางรัตนวดี ม1วงมี
62074000149 นางสาวรัตนา สังข�โชติ
62074000150 นางณัฐกร พรมแตง
62074000151 นางสาวสิริพร เพียขันธ�
62074000152 นางสาวพจนพิสุทธ์ิ พัฒนาศักด์ิ
62074000153 นางสาวเนตรนภา บัวแก)ว
62074000154 นายโตมร บุญหนุน
62074000155 นายธีรัช อินทร�น)อย
62074000156 นางสาววิยะดา สุทธิศักด์ิ
62074000157 นางสาววสุภรา อุ1นจิตสกุล
62074000158 นางสาวพนิดา เรียบสําเร็จ
62074000159 นายกีรศักด์ิ พะยะ
62074000160 นายวัฒนา เจนสาริกิจณ�
62074000161 นายวิริยะ แก)วเจริญศรี
62074000162 นางสาวบุญศิริ ศรียอด
62074000163 นางสาวศิริเพชร แก)วจันทร�
62074000164 นางสาวจมรพรรณ จันทร
62074000165 นางสาวปฐมพร สวัสด์ิใช)
62074000166 นางสาวทัตชญา ภัทร�ดิษกุล
62074000167 นางสาววิภาดา ไตรภาค
62074000168 นายมนู วุฒิชมภู
62074000169 นางสาวชนิสรา รอดไพร
62074000170 นางสาวสาลินี ขําแสง
62074000171 นางสาวทิพวรรณ ช1างป"ด
62074000172 นายธํามรงค� จันท�ภาส
62074000173 นางสาวประทุมพร ต7ะวงศ�
62074000174 นางสาวสุภัค โนกุล
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62074000175 นางสาวนนทพร ประเสริฐกุล
62074000176 นางสาวธัญวรัตน� ทรวดทรง
62074000177 นางสาวพิจิตรา อ7อดเอก
62074000178 นางสาวกนกวรรณ รุ1งอินทร�
62074000179 นายจักรพันธ� ตู1แปง
62074000180 นางสาวภัทราพรรณ วงษ�ป"น
62074000181 นางสาวป"ณณพร พวงสมบัติ
62074000182 จ1าสิบเอกชัยชาญ ชื่นอะลวย
62074000183 นางสาวกชกร มูลทรัพย�
62074000184 นางสาวรุจิรา ใชยเสน
62074000185 นางสาวสุกัญญา สุขสามภพ
62074000186 นายภูริพงศ� อักษรพิมพ�
62074000187 นายนนทวัฒน� ถึงมี
62074000188 นายอุเทน ไชยวงค�
62074000189 นางสาววริศรา แสงทอง
62074000190 นางสาวภูมิใจ เรณูหอม
62074000191 นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
62074000192 นางอนุรักษ� เกษร
62074000193 นายสุริยกมล ศรีสุนทรไท
62074000194 นายปริญญา พิณประภัศร�
62074000195 นางสาวเมธาวี กิป"ญญา
62074000196 นางสาวบุษกัญจน� พันธุ�เลิศเมธี
62074000197 นางสาวจันปภัสร� อิทธิวัฒน�ธนธร
62074000198 นางสาวพัชรธรณ� ก)อนทอง
62074000199 นางสาวฉัตรกุล พงษ�ธรรม
62074000200 ว1าที่ร)อยตรีหญิงธัญญาพร พลัดบุญ
62074000201 นางสาวชนากานต� คล)ายหะนา
62074000202 นางสาวน้ําผึ้ง เอียงสันต�
62074000203 นางชัญญ�วัลย� ธงสิบสอง
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62074000204 นางสาวชนกนันท� เพชรช1วย
62074000205 นางสาวมนัลยา อาจสาริกรณ�
62074000206 นายชุมมาธิป จันทรเขตต�
62074000207 นายฮาลีม เกษตรกาลาม�
62074000208 นายอภิชัย ปรากฎวงษ�
62074000209 นางสาวนภาภรณ� ทรงประศาสน�
62074000210 นางสาวกัลยกร ช1วยเมือง
62074000211 นางสาวนุสรา ศรีกิจวิไลศักด์ิ
62074000212 นายมงคล ปงรังษี
62074000213 นายสุภาพ สว1างวงษ�
62074000214 นางวิภาวรรณ วงค�ธิดา
62074000215 นายวีระชาติ ชมเชย
62074000216 นางสาวคุณิตานันท� ศรีไพบูลย�
62074000217 นางสาวเนตรนภา โกฉิม
62074000218 นางสาวชลารัตน� เพ็ญสุภา
62074000219 นางสาวฐิติกานต� กองพล
62074000220 นางสาวปรารถนา ต้ังเจียมศรี
62074000221 นายธีรวัฒน� จันกัน
62074000222 นายธนพัฒน� คําตา
62074000223 นางสาวอาภาพร เดียวก้ี
62074000224 นายณรงค� จัตุรัส
62074000225 นางสาวเพชรรัตน� ลอยทอง
62074000226 นายฉลองรัฐ ไชยสวัสด์ิ
62074000227 นายนิกร จรชื่น
62074000228 นายอานนท� ไกรปRอก
62074000229 นางสาวศิริรัตน� ชัยสุกัญญาสันต�
62074000230 นางสาวณัฐธิณี แสงศรีจันทร�
62074000231 นางสาวฐานิยา เผือกมงคล
62074000232 นางสาวลลิตตา พานิชผล
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62074000233 นายนิธิ แจ1มจันทร�
62074000234 นางสาวอรณัฐ ห)วงสกุลเจริญ
62074000235 นางสาวบุศริน อิ่มอินทร�
62074000236 นางสาววรรณา การเฉ่ือยเฉิน
62074000237 นางสาวสุวภัทร สีหาวงษ�
62074000238 นายจิรพัฒน� กิจสุวรรณ
62074000239 นายวราวุฒิ อมรประภา
62074000240 นางสาวอาภาภรณ� อุตม�อ1าง
62074000241 นางสาวเสาวลักษณ� อินทโชติ
62074000242 สตทปราชญานนท� หนูพรหม
62074000243 นายปภพ อินอ)าย
62074000244 นายธีรภัทร อินทร�ทอง
62074000245 นางสาวสุประวีณ� คําผงแดง
62074000246 นางสาวกมลพร แก)วนาคแนว
62074000247 นางสาววีรกานต� บัวทุม
62074000248 นายกิตติพันธ� เพ็ญศรี
62074000249 นายต1อพงษ� กมขุนทด
62074000250 นางสาวเปรมา วัฒนศิริ
62074000251 นางสาวชมพูนุช บูรณารมย�
62074000252 นางสาวกนกพรรณ ยอดนิล
62074000253 นางสาวรุ)งระวี ทุยบึงฉิม
62074000254 นายอิทธิพนธ� ถิรโรจอนันต�
62074000255 นายอภิชาติ แก)วตาต๊ิบ
62074000256 นางสาวศศิธร นุ1นสมบูรณ�
62074000257 นางสาววรินทิพย� สิทธิชัย
62074000258 นางสาวพิชชานันท� สีนาแค
62074000259 นางสาวธัญญา วิริยา
62074000260 นางสาวอรอนงค� อ1วมแจง
62074000261 นางสาวนิพาพร ยะพันธ�
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62074000262 นางสาวกุลสินี นิยะโมสถ
62074000263 นายกิตติพงษ� แก)วดุสิต
62074000264 ส.อ.ภานุพันธ� ป"นแสง
62074000265 ว1าที่ร)อยตรีหญิงฐิติพร พลัดบุญ
62074000266 นายพิพัฒน� ม่ันคง
62074000267 นางเบญจมาศ สงวนวงศ�
62074000268 นางสาวลักขณา สิงหนาท
62074000269 นายพิชชากร จันทร�มี
62074000270 นายฐิติวัฒน� บูรณกูล
62074000271 นายจักรพงศ� บุญเรือง
62074000272 นางสาวกมลพร สิทธิไตรย�
62074000273 นางสาวพิมพกา ครามสูงเนิน
62074000274 นางสาวเบญจมาส อุตวรรณา
62074000275 นางสาวกัญจน�ชญา วงศ�ฝ"Tน
62074000276 นายอมเรศ มธุรส
62074000277 นางสาวอัจฉราภา โลราช
62074000278 นายภาณุพล เล็กประเสริฐ
62074000279 นายพิษณุ บวรเกียรต์ิสกุล
62074000280 นายเกียรติพันธุ� เทพภูตา
62074000281 นายธีระพงษ� ยอดอ1อน
62074000282 นางสาวนวพร คงศิริ
62074000283 นางสาวขวัญหล)า อินป5Uน
62074000284 นายปกรณ� เกียรติวุฒิอมร
62074000285 นางสาวพิมพ�พิชชา จันโสดา
62074000286 นางสาวสุรัสวดี บุญสนอง
62074000287 นางสาวนิตยา สุขเกษม
62074000288 นางสาวเหมือนฝ"น คํามา
62074000289 นายศรัณย� ชุ1มกลัด
62074000290 นางสาวนันท�นภัส วิริยะเศรษฐ�สกุล
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62074000291 นางสาวกัญญาภัค เจริญสุข
62074000292 นายสรรพสิทธ์ิ ไหวพลิบ
62074000293 นายพิเนต พาละพล
62074000294 นางสาววรรณวิมล พุ1มโพธ์ิ
62074000295 นางสาวธิติมา นันตากาศ
62074000296 นายจรุวัตร คํายอด
62074000297 นายณัฐพล มณีกาศ
62074000298 นางสาวชนิดดา ปAานที
62074000299 นางสาวสมนา นิลเนตร
62074000300 นางสาวณัฏฐา เสือชาวนา
62074000301 นายวัชรพันธ� แทนเทือก
62074000302 นางสาวนันทภัค กลิ่นผกา
62074000303 นางสาวชญาภัค เภาศรี
62074000304 นางสาวป"ทมา ยานุ
62074000305 นายกัญจภพ ไชยเมือง
62074000306 นายชัยธวัช ชมกลิ่น
62074000307 นางสาววนิดา โปตะวัฒน�
62074000308 นายสวรุจ ขาวอิ่น
62074000309 นางสาวเมทินี นาคดี
62074000310 นางสาวอุษา จํานงค�ภักด์ิ
62074000311 นายรีนวัฒน� สีขาว
62074000312 นางสาวอารยา บุญศักด์ิ
62074000313 นางสาวปนัดดา บุญเพ่ิม
62074000314 นางสาวเรวดี สีดา
62074000315 นายวัฒนชัย รุ1งเรืองศักด์ิ
62074000316 นายวริทธ์ินันท� น)อยเอี่ยม
62074000317 นายพีรพล วนิชชากร
62074000318 นางสาวพัทธ�ศุภาลัย อุดคํามี
62074000319 นางสาวน)องนุช ลิ้มตระกูล
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62074000320 นางสาวอัมพวัลย� คําเชียงเงิน
62074000321 นายรัฐธนินท� วัฒนะศิริโกศล
62074000322 นางสาววิวรรณ ธัญญะวัน
62074000323 นายขจรศักด์ิ ใจใหญ1
62074000324 นางสาวกาญจนา บุญธรรมรัตน�
62074000325 นางสาวสุพัฒนา เปรมใจ
62074000326 นางสาวศิญารัตน� ฐิติพงศ�ตระการ
62074000327 นางสาวเบญจมาภรณ� วงษ�คําจันทร�
62074000328 ดาบตํารวจพรวิชัย ขันคํานันต7ะ
62074000329 นางสาวศิริณ รัตนะวริศ
62074000330 นางสาวไพลิน หนุนนาค
62074000331 นายภาคิไนย จุ1นหัวโทน
62074000332 นางสาวรุจิรดา ช)างขวัญยืน
62074000333 นางสาวณัฐปภัสร� บวรภัสพงศ�
62074000334 นางสาวปาริชาติ รอดอินทร�
62074000335 นางกัญจวรรณา จําปาเงิน
62074000336 นายอัครเดช แก1นหอม
62074000337 นางสาวพรชนก แพร1หลาย
62074000338 นายสุบรรณ สนิทอินทร�
62074000339 นางสาวสิริผกา ตรีศิลสัตย�
62074000340 นางสาวพชรกมล กาศอุดม
62074000341 นายปวีร� ม1วงชื่น
62074000342 นายสุวัฒ สุธรรมปVา
62074000343 นางสาวปริชาติ หนาแน1น
62074000344 นายประพัชร� ถูกมี
62074000345 นางสาวอุบล คําประกอบ
62074000346 นายอดิศร เข็มทิศ
62074000347 นางรุ1งวิภา แสงพันธ�
62074000348 นางสาวธัญญเรศ จันทร�ดี
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62074000349 นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ
62074000350 นางสาวเพชรรัตน� จาป"ญญะ
62074000351 นางสาวธนาภรณ� วิสิทธ์ิ
62074000352 นายวรวุฒิ ทักหลํา
62074000353 นางสาวกรวรรณ สุวรรณโรจน�
62074000354 นางสาววิภาดา เชื้อดี
62074000355 นางสาวใกล)รุ1ง สุชล
62074000356 นางสาวเพียงสกุล ยอดชุมภู
62074000357 นางสาวอัญญา อําไพ
62074000358 นายศุภวิชช� กิจสนาโยธิน
62074000359 นางสาววรรณวิภา ศรีบุตรา
62074000360 นางสาวศุภิสรา สมพงษ�
62074000361 นายคณิต จันทวานิช
62074000362 นางสาวเนตรนภา ตู)ทอง
62074000363 นางสาวปาณิสรา สัมฤทธินอก
62074000364 นายธนกร อินทจักร�
62074000365 นายรุ1ง ใจดี
62074000366 นายณัฐพงศ� เดือนเด1น
62074000367 นายวรุณ พนธารา
62074000368 นางสาวเพ็ญสินี รุ1งแจ)ง
62074000369 นางสาวอัจฉรา ศรีคล)าย
62074000370 นายวรภัษ สวนเรือง
62074000371 นางสาวจินตรัตน� แสงศิริ
62074000372 นางสาวกนิษฐา อุทํากา

จํานวน 372 ราย

หน)า 13 จาก 13            


