
เลขประจ าตัวสอบ

1 10008 นาย เกยีรตศิักดิ์ ชดิเชี่ยว

2 10021 นางสาว ชุณหณั์ฏฐา กจิวรรณ

3 10034 นาย ณัฐวรรธน์ ธรีพชิญพ์งษ์

4 10045 นางสาว สุมาลี สุกใส

5 10051 นางสาว ชัชญาภา บุญชูวทิย์

6 10055 นางสาว วลัย์ลยิา คลา้ยมณี

7 10076 นางสาว มอญ เทียนเลศิ

8 10079 นางสาว ภาสนิี วงศป์ระดษิฐ์

9 10088 นาย สบืสันต์ นันท์บัญชา

10 10126 นางสาว สุดาวร จันทิรา

11 10168 นาย กฤตนิ มชีัย

12 10189 นางสาว พรเพญ็ พทิักษ์วาณิชย์

13 10202 นางสาว อภญิญา นามวงษา

14 10223 นาย รณชัย อุดมเพชร

15 10227 นาย นติพิงษ์ คงแกว้

16 10233 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ วรัลญา ฉมิแป้น

17 10239 นาย ณัฐวฒุิ ดแีกว้

18 10248 นาย สุเมธี วทิุนัด

19 10266 นาย ศุภณัฐ งามสงา่

20 10311 นางสาว นชิกานต์ วริิยะพพิฒัน์

21 10341 นาย ย่ิงยง ปรีชาเสถยีร

22 10361 นางสาว กานตมิา เรืองสุกใส

23 10374 นางสาว เกศณีิ ถรีะแกว้

24 10389 นางสาว กมลฉัตร สุขเหล็ก

25 10392 นาย ธาดา วริิยะผล

26 10411 นางสาว ดษิญา ลิ้มตระกูล

27 10438 นาย นรัิญช์ ธรรมพนชิวฒัน์

28 10453 สบิตรี ธติพิล วตัตะกุมาร

ชื่อ - นามสกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรูค้วามสามารถทท่ัวไป

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันท่ี   20  มกราคม  พ.ศ. 2560
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

29 10455 นางสาว กติยิา สุขเขตร์

30 10488 นาย ศุภณัฐ วรคุณพนิจิ

31 10491 นาย สกลเดช วลิาวรรณ

32 10521 นางสาว กุลธดิา วงศส์มศักดิ์

33 10597 นางสาว มัทวงั เครือเวทย์

34 10657 นางสาว ณัฐศมิา มูลสาร

35 10670 นางสาว เสาวลักษณ์ สวสัดรัิกษา

36 10675 นางสาว ณัฐภัสสรา สุขสม

37 10690 นาย อภชิาติ หาระกรณ์

38 10691 นางสาว ชฎาพร โสรมรรค

39 10698 นางสาว ณัฐมน ตันวสิุทธิ์

40 10714 นางสาว จรัิชยา จิ้นสุริวงษ์

41 10749 นาย วรเมธ ชาตนิักรบ

42 10753 นาย ปัญญา ศรีสะอาด

43 10767 นาย มุจรินทร์ รุ่งศาศวตั

44 10771 นางสาว กติตภิัค ฉลอม

45 10773 นาย สรายุธ เกษมอมร

46 10783 นาย ปรเมศร์ โป๊บุญมา

47 10785 นางสาว ธดิาพร ศรีสําราญ

48 10808 นางสาว ศศมิาภรณ์ จอ้ยสระคู

49 10810 นาย วศิวชติ วชัรวรรณเวทย์

50 10828 นาย ทัศนัย ขาวนอ้ย

51 10842 นางสาว อรกมล ศรีแกว้

52 10849 นางสาว นลนิ คําแกว้

53 10855 นางสาว สุจติรา ศรีสุขโข

54 10877 นางสาว พชัริดา เตยีวตระกูล

55 10893 สบิตํารวจตรี กติตพิงค์ จันทรางกูร

56 10953 นาย ไพบูลย์ แกว้สุวรรณ์

57 10956 นางสาว ฐาปณีย์ รตจิารุภัทร

58 10959 นาย ปิยะพงษ์ ภูคํา

59 10970 นาย วรีศักดิ์ ธรรมแสง
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

60 10992 นาง กุหลาบ อัญชลกีรณีย์

61 11028 นางสาว สกาววรรณ แสงตะวนั

62 11093 นางสาว รัตนพร ตันตพิจนโ์สภา

63 11109 นาย จริวสัส์ ฉวรัีกษ์

64 11154 นางสาว สมฤทัย อรัญชัย

65 11165 นาย พรศักดิ์ รักษาสังข์

66 11233 วา่ที่ร้อยตรี ฟาร์อรรถ พยายาม

67 11234 นาย สมติ ธรีะวฒัน์

68 11235 นาย ธวชัชัย นอ้ยจติต์

69 11240 นางสาว กมลมารดา ดวงทอง

70 11245 นาย กติตคิุณ จติตอิรุณชัย

71 11275 นางสาว ภัทรภร คุม้เนตร

72 11317 วา่ที่ร้อยตรี ผดุงศักดิ์ สุวรรณมณี

73 11319 นางสาว ศศกิานต์ บุญพทิักษ์

74 11326 นาย ศักดา ปัญจมาพรกุล

75 11328 นาย กติพล ปังสันเทียะ

76 11332 นางสาว ธัญญารัตน์ ยศกฤตวทิย์สกุล

77 11334 นาย ธวชัชัย พกุชื่น

78 11339 นาย ชาญยุทธ อุทะกัง

79 11354 นาย พลพฒัน์ ขนัแขง็

80 11355 นางสาว จริาพร ธุรี

81 11368 นาย วทิยา เอี่ยมโคกสูง

82 11371 นางสาว จริาลักษณ์ บุญเรือง

83 11375 นาย ณัฏฐ์ฐณรัณ ทรัพยวณิช

84 11389 นางสาว พรหมพร เจริญสุขพลอยผล

85 11392 นาย กรพล สุรินทร์ศักดิ์

86 11397 นาย จติตณิ ภักดโีชติ

87 11409 นางสาว สุภาพร มูลรัตน์

88 11411 นาย ธนกร จันทร์ประทุม

89 11414 นาย คณิน อร่ามมนทิราลัย

90 11422 นางสาว อารียา สทิธวิงษ์
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

91 11433 นางสาว จริาวรรณ สายโยธา

92 11441 นางสาว จารุวรรณ อนิณรงค์

93 11444 นาย วสุสกจิจ์ อนิทนลิ

94 11446 นาย สุรเชษฐ์ ฉายภมร

95 11453 นางสาว เนตรนภสิ ลายทิพย์

96 11455 นางสาว เกศกนก เทพหนู

97 11457 นางสาว กวสิรา ฉุยฉาย

98 11464 นางสาว พญิญานศิร์ จันทร์หอม

99 11473 นาย ณัฐพชัร์ ใจศริิ

100 11477 นางสาว โสภาพรรณ จันทร์ออ่น

101 11484 นาย พชร สนทิใจ

102 11491 นาย กรวชิญ์ ลอยหา

103 11500 นาย ยุทธนาถ พชรเดช

104 11501 นาย เจษฎา พสิุทธวิงษ์

105 11505 นางสาว ศวิพร บุญศรี

106 11551 นางสาว ปณิตา เจริญสุข

107 11574 นาง ปริณดา สัตย์รัตน์

108 11585 นาย อธวิฒัน์ รัตนุม่นอ้ย

109 11591 นางสาว ดวงกมล พรหมวรรณ

110 11614 นางสาว ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์

111 11625 นางสาว บุญหมาย อนิรัมย์

112 11626 นาย ฉันทัช อาสาสรรพกจิ

113 11632 นางสาว ศศภิา อาชานุสรณ์

114 11640 นางสาว ภาพร เพช็ร์ดี

115 11648 นาย เขตน์ เทิดทูนการคา้

116 11666 นาย ศริิชัย ใจชนะ

117 11667 นางสาว เสมอใจ กรณีย์

118 11671 นางสาว สาริศา จันทร์ธรีนันท์

119 11690 นาย ณัฐชนน อุน่ธรรมรัตน์

120 11706 นาย จตุรงค์ สงทิพย์

121 11729 นางสาว ภัทริดา แกว้พศิดาร
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เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

122 11738 นาย อาณัติ เผ่าทหาร

123 11743 นางสาว สุจรีย์ สงรักษ์

124 11751 นางสาว ณัฐณิชา เพราะสุนทร

125 11752 นาย เลศิศักดิ์ บริรักษ์เลศิ

126 11785 นาย พงศกร ศรีภริมย์

127 11803 นางสาว ธัญญพ์ชิชา จริานนท์ฐิตกิุล

128 11809 นาย สุนทรพจน์ คํามี

129 11810 นางสาว กรรณิการ์ มูลศาสตร์

130 11811 นางสาว วณีา ลี้สุวรรณ

131 11832 นางสาว พทุธชาด นลิสนธิ์

132 11846 นางสาว อมรรัตน์ สุนทร

133 11853 นางสาว อัมพวา ไชยเพชร

134 11854 นางสาว พรลดา สวสัดี

135 11858 นาย จักรพนัธ์ นองเนอืง

136 11859 นาย นพเดช ทองสมัครพนัธ์

137 11864 นาย นธิศิพงศ์ ชัชวาลาพงษ์

138 11877 นาย ธนากร บรรเลง

139 11879 นางสาว กรวร์ี ศรีเสน

140 11884 นางสาว ธัญญา สุขแสวง

141 11895 นาย ภรภัทร ดาราพฒันภัค

142 11908 นางสาว ตุลยดา บรรจงวทิย์

143 11911 นาย นพดล ทองภริมย์

144 11912 นาย ปฏพิทัธิ์ วงคค์ํา

145 11916 นางสาว มัลลกิา แตม้รุ่งเรือง

146 11965 นางสาว สริิภัทร ภริมย์ทอง

147 11975 นางสาว พชิามญชุ์ ธวชัชัยวสิุทธิ์

148 11978 นางสาว เจนจริา แกว้น้ํารอบ

149 11980 นาย พศิาล ตุลารักษ์

150 11989 นาย เทอด ทนทาน

151 12007 นางสาว กนกรดา กสเิจริญ

152 12018 นางสาว พชิญน์รี ทรงฤกษ์
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153 12036 นางสาว ฉัตราวดี ทองรวย

154 12047 นางสาว ธันย์ชนก ศรีแดง

155 12054 นางสาว รจนา บัวทอง

156 12089 นางสาว อัญชสา สัณฑมาศ

157 12099 นาย สรอรรถ จันทรเสนา

158 12114 นางสาว ชนติา บุญญานุวตัร์

159 12133 นาย คุณาวฒัน์ สงวนวฒันา

160 12135 นาย ภาณุพงศ์ มุสกิ

161 12149 นาย คุณากร แสงอรุณ

162 12155 นาย กรีติ รุ่งทรัพยธรรม

163 12156 นาย ชัยวชิญ์ บาลเพยีร

164 12164 นาย ธัชพล เจริญพงศ์

165 12172 นาย ไกรพล กลอ่มจติต์

166 12177 นาย กติติ ทองพอก

167 12180 นางสาว พรทิพย์ ทิพฤาตรี

168 12182 นางสาว ศศธิร หรัิญอาจ

169 12188 นาย สฤษดิ์พงษ์ ทองแสง

170 12189 นาย แชมป์ กองสุข

171 12196 นาย ตอ่รุ่ง ธรรมชาติ

172 12198 นางสาว ศรินฑกิา เพชรพงศ์

173 12204 นาย ธนติศักดิ์ ธนพรพงศส์นิ

174 12212 นาย กมลภพ บุญมา

175 12224 นาย ชลติ คุม้ชัย

176 12226 นาย กฤษฏน์ฤเบศ ชัยสริินยาวชัร

177 12247 นาย อภสิทิธิ์ ตา่ยทอง

178 12254 นาย นพรัตน์ ออ่นโกก้

179 12255 นางสาว จามมาลี เมอืงแสน

180 12270 นาย ปฐมพงศ์ กุลพรวฒันา

181 12275 นางสาว วลิาสณีิ มศีลิป์

182 12292 นาย รัฐวฒัน์ สรรสรวสิุทธิ์

183 12297 นาย พสิุทธิ์ ทองสุข
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184 12300 นาย อธบิดี ฤทธรัิตน์

185 12328 นางสาว นรินทร์ ชะเทียนรัมย์

186 12331 นาย โชคชัย เล็กเปีย

187 12335 นางสาว ตรีรัตน์ มทีอง

188 12344 นาย ศรัณย์ พทุธอุปถัมภ์

189 12371 นางสาว จุฑาทิพย์ พานพบ

190 12388 นางสาว เศรษฐพร วงษ์เมตตา

191 12390 นาย มรุเดช เขยีวตื้ออนิทร์

192 12391 นางสาว ศริิกุล ขอประเสริฐ

193 12412 นาย ณัชภูมิ มบีัณฑติ

194 12418 นางสาว กฎนภศร ฉายรัตนต์ระกูล

195 12459 นาย กฤตภาส วชริเกยูร

196 12472 นางสาว ไพลนิ ประภาไพฑรูย์

197 12482 นาง สุเทพ วชริวราการ

198 12486 นาย ประสพโชค วอนกล่ํา

199 12491 นางสาว บุญญสิา เตรียมพล

200 12496 นางสาว ดวงพร หอ่ไธสง

201 12500 นาย รณกร ภาจรีกุลไกร

202 12506 นางสาว พมิพส์ุภา เมฆสุวรรณ

203 12548 นาย ชนมภูมิ งามภูพนัธ์

204 12553 นาย บุรพล ชูจันทร์

205 12556 นางสาว จติพศิุทธิ์ เซี่ยงหวอง

206 12563 นางสาว ณัฐชยา พมิพล์า

207 12564 นาย ธรธนัสม์ พงศธ์าดาพร

208 12567 นาย สริภพ ชาญชนานนท์

209 12570 นาย พพิฒัน์ ตัง้ตรงสุนทร

210 12571 วา่ที่ร้อยตรี ภัทรพล จันทร์เจริญแดง

211 12577 นาง เบญญาดา ปาร์ก

212 12579 นางสาว ชัญญา จติตริบํารุง

213 12581 นางสาว ปัฐญวตัห์ วรรณสวสัดิ์

214 12585 นางสาว เมธาวี สุขอนันต์
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215 12592 นางสาว รัฎเกลา้ วธิานธํารง

216 12602 นาย จักริน สุวรรณมัย

217 12611 นางสาว กัลยา พงษ์กลา้

218 12624 นางสาว ชนนิาถ แสนสุข

219 12625 นาย เอกกมล กมลรัตนเกษม

220 12629 นางสาว ดวงใจ กองเกดิ

221 12631 ส.ต.ต. ณัฐพชัร ลุนปุย

222 12632 นางสาว เสาวภา สาเมา๊ะ

223 12633 นาย ญาณภัทร คงเย็น

224 12635 นางสาว มัญชุพร แสงสุข

225 12638 นางสาว ณัฐธดิา อรรคทิมากูล

226 12641 นางสาว วนัวสิาข์ ไชยพนัธ์

227 12646 นาย มงคล แซโ่คว้

228 12661 นาย กติตภิัฏ กาญจนสุวรรณ

229 12682 นาย พรเทพ หริคําภา

230 12691 นางสาว วชริากรณ์ ขาวคม

231 12710 นาย พศวร์ี โชวธ์นะพานชิ

232 12711 นางสาว กมลวรรณ เกตุเวช

233 12732 นางสาว ผกามาศ บุญพลอย

234 12764 นาย พนัสพร ลิ่มพานชิ

235 12765 ส.ต.ต.หญงิ ประภัสสร มหัทธนชาติ

236 12766 นาย เอนกพงศ์ วชริรัตนาปรัชญ์

237 12770 นาย ปฐวี วนัดี

238 12779 นางสาว พไิลวรรณ ดาวดงึษ์

239 12790 นางสาว ณัฐชญา ยกให้

240 12794 นางสาว มุกธดิา เธยีรปรีชา

241 12796 นาย พชรัล ครุธเวโช

242 12822 นางสาว กชพรรณ ภญิโญ

243 12831 นาย ณสรวง วงศส์รรพ์

244 12845 นางสาว ภัททิรา จันทศรี

245 12849 นางสาว พชรพรรณ อดวิฒันชัย
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246 12883 นาย วทิยา แกว้ดารา

247 12888 นาย กรภพ สําราญสุข

248 12899 นางสาว กาญจนา สาตาระ

249 12907 นาย พนพงศ์ คชพล

250 12914 นางสาว เสาวลักษณ์ สบืญาติ

251 12946 นางสาว พชิญา กติสิุธาธรรม

252 12955 นางสาว ชนสิรา บุบผา

253 12969 นาย ปวนัวทิย์ จงเฉลมิชัยฤกษ์

254 12987 นาย เหนอืราษฎร์ ทองอยู่

255 12994 นาย ศุภกรณ์ ทองศรี

256 13009 นาย พรนับพนั ศริิพทิักษ์ชัย

257 13036 นาย ทนงศักดิ์ สดใส

258 13049 นาย ภาณุพงศ์ ชว่ยจันทร์

259 13065 นาย นติพิงษ์ พลเย่ียม

260 13068 นาย ธวชัชัย โยธี

261 13074 นางสาว ภญิญรัตน์ วสิมตินันท์

262 13081 นางสาว ชนนพร บุญเลศิ

263 13100 นางสาว ชวลันาถ สดีลรัศมี

264 13116 นางสาว มนัสชนก ไหมจุย้

265 13120 นางสาว ปราณี ไพรสยม

266 13170 นาง ชาคริยา ชนิพร

267 13174 พนัจา่เอก อนุชา โสดาวชิติ

268 13175 นาย เอกอนิทร์ โยธารินทร์

269 13179 นางสาว ปิยฉัตร ภูพ่นูทรัพย์

270 13188 นาย สุรสทิธิ์ องอาจ

271 13197 นางสาว บงกชรัตน์ ใจดี

272 13210 นาย อาทิตย์ วงษ์สนทิ

273 13212 นางสาว นยานัย ใสงาม

274 13218 นาย เรืองฤทธิ์ ประเทียบอนิทร์

275 13236 นางสาว พชิญนันท์ ทิพย์มณี

276 13259 นางสาว สุพชิญา เจริญวฒันะโภคา
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277 13260 นางสาว ชนกิานต์ บุญยัง

278 13272 นางสาว นศิรา รัตนเกยีรตกิานต์

279 13282 นาย วาสนิ มธีรรม

280 13291 นาย เสฏฐนันท์ จําเนยีรกุล

281 13292 นาย ภวิฒัน์ รัตนวรรณี

282 13309 นาย ธนพล แรกรุ่น

283 13322 นาย อัศมเ์ดช ศรีสุวงศ์

284 13323 นางสาว กชพร งามวงษ์วาน

285 13326 นางสาว วนันสิา กะภูพนัธ์

286 13329 นางสาว ศุทธาสณีิ บุญประสพ

287 13337 นางสาว พรชนก ศูนย์จันทร์

288 13346 นางสาว ฐิตพิร อนุคุต

289 13355 นาย ธเนศพล จติตก์ําแหง

290 13365 นางสาว เยาวมาลย์ ใจยาว

291 13386 นาย อัฐพล โนะ

292 13393 นางสาว พชิชาภา แกลว้ปรีชาชาญ

293 13395 นางสาว นติยา ไชยมงคล

294 13429 นางสาว น้ําผ้ึง ไชยรังษี

295 13450 นาย ศักดิ์ชาย ปอปรีดา

296 13455 นางสาว ภัทรพรรณ สายเชื้อ

297 13463 นาย เอกชัย กจิโอภาส

298 13466 นาย ธนวฒัน์ จิ๋วตะ๊

299 13476 นาย ยุทธการณ์ ขดุขํา

300 13489 นาย ดลิกธรรม อึ๊งโพธิ์

301 13500 นาย สุริยัน สุปินะ

302 13506 นาย เธยีรพงศ์ พั่วพนัธศ์รี

303 13509 นางสาว แคทรียา โตประเสริฐ

304 13511 นาย ศตวรรษ อดุลยธรรม

305 13531 นางสาว พมิพพ์มิล สัตราศรี

306 13538 นาย สุรวร์ี พรหมแสง

307 13558 นาย ณัฐวฒุิ ชะอุม้
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308 13560 นางสาว นันทรัตน์ ลลีาธนาวทิย์

309 13561 นางสาว ธาดา อภมิุขเจริญ

310 13596 นางสาว พชัรีภรณ์ เทียนไทย

311 13599 นาย ชัยภัทร์ ทววีรรณ

312 13614 นาย วทิวสั เพชรกาฬ

313 13622 นางสาว นารีรัตน์ คะกะเนปะ

314 13628 นางสาว พรรณทิพย์ภา สุวรรณพานชิ

315 13668 นางสาว จริภัทร์ มโีม

316 13670 นาย สุวฒัน์ เจษฎาวชัร์

317 13684 นางสาว นันทพทัธ์ ศริิโท

318 13688 นางสาว สุปราณี ลาดสาวแห

319 13711 นาย นฤพล ชาญสทิธิ์

320 13713 นางสาว ณัฏฐณิชา อันชื่น

321 13716 นางสาว สกุณา พนัเลศิจํานรรจ์

322 13769 นางสาว สุภาพร มรัีกษ์

323 13786 นางสาว นพวรรณ สวสัดิ์อักษรชื่น

324 13791 นาย ทศชัย แกว้สกุลณี

325 13802 นางสาว ฉววีรรณ นุม่นิ่ม

326 13806 นางสาว สุภางคท์ิพย์ อานนทกูล

327 13818 นาย สุริยกมล บัวแกว้

328 13828 นางสาว ธัญพชิชา ชาญวนังกูร

329 13837 นาย วรวร์ี ฤทธทิิศ

330 13838 นางสาว ศาตนาฏ ลขิติจติถะ

331 13840 นางสาว อรุโณทัย แกว้อุบล

332 13866 นางสาว ลลติา ทรัพย์ดํา

333 13871 นางสาว ธณัฐฌา ศรีทองเทศ

334 13874 นางสาว จุฑาทิพย์ ตัวตัง้

335 13877 นางสาว จดิาภา เรืองกจิเวช

336 13886 นางสาว ขนษิฐา ชวนจติร

337 13887 นางสาว แพรภคภร วศิษิฎเ์วคนิ

338 13888 นาย ลลนชติ สจีําปา
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339 13900 นางสาว วชิากร พนัธเ์มธาฤทธิ์

340 13904 นาย เอกรัช แสงเขยีว

341 13909 นาย วริีศ กติตพิงษ์พฒันา

342 13912 นาย ธัชพล ลจิุตภิูมิ

343 13918 นาย ภาสพล บัวเงนิ

344 13920 นาย นติพิฒัน์ สขิณัฑกะสมติร

345 13922 นาย วฒันะ ขนุทองโชติ

346 13923 นาย ธนวฒัน์ ธารีนาถ

347 13927 นาย วงศกร วรสวสัดิ์

348 13937 นาย จักรินทร์ กายแกว้

349 13968 นางสาว ภัทรียา สุรัตวศิษิฏ์

350 13969 นางสาว นัตญา เจยีมวศิษิฐ์กุล

351 13970 นาย ธนรัชต์ โพธพิานชิ

352 13976 นาย รอหมาน มุเส็มสะเดา

353 13979 นางสาว สริิภัทร นันทวริิยนนท์

354 13997 นางสาว วศมล แซซ่ิ่ม

355 13998 นาย ปณชัย เหลี่ยมศริิเจริญ

356 14016 นางสาว ณัฐชนัน สร้อยแสงทอง

357 14047 นางสาว ณิชากมล หอมไกล

358 14054 นาย ศรัณย์ นาคะ

359 14078 นางสาว ณัฐวรา ใจกลา้

360 14094 นางสาว วภิาพร รตธิรีเดช

361 14125 นาย ศตพล สันโส

362 14129 นาย ลภน ทองพบ

363 14136 นาย ชนิวตัร นาคพนิ

364 14144 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ หนึ่งฤทัย เห็มออ่น

365 14146 นางสาว อภชิญา หมวดเมอืง

366 14153 นาย คณาพจน์ มสีามเสน

367 14168 นาย กฤตนิ อิ่มเอบิ

368 14177 นาย นักสทิธิ์ จันทร์สกุลพร

369 14190 นาย เอกนติิ กรีธาธร
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370 14209 นาย วรรณธนะ ชูพนัธ์

371 14220 นางสาว บุญสติา เชาวท์อง

372 14254 นาย สุทธพิงษ์ กรกฎ

373 14273 นาย ขวญัชัย ชว่ยดวง

374 14291 นางสาว ธนัฐวรรณ นาสมจติร

375 14313 นางสาว เพราพลิาส เนาวแ์กว้

376 14319 นางสาว สุลักษณี ศริิอัศวณิชากร

377 14324 นางสาว จันทร์เพญ็ ยุ้มจัตุรัส

378 14327 นาย สราวฒุิ เอยีดแกว้

379 14335 นาย ธรีศักดิ์ ลมิปตยิากร

380 14354 นางสาว สุพตัรา เพง่พศิ

381 14398 นาย กฤตพิฒัน์ มูลศริิ

382 14404 นาย ณัฐกร เรือนมะกอก

383 14405 นาย จรียุทธ วงศาสัก

384 14411 นาย เทพนฤมติร ติ๊บหนอ่

385 14418 นาย นพรัตน์ ลิ่มหรัิณย์เวโรจน์

386 14421 นางสาว ธัญญา วงษ์กมลชุณห์

387 14432 นาย ธนากร พาเขยีว

388 14454 นางสาว รัตนาภรณ์ ยงยุทธวชิัย

389 14466 นาย สรัล ธรีะชติ

390 14469 นางสาว มณีรัตน์ เชื้ออยู่

391 14483 นาย รุ่งโรจน์ เรืองวริิยะ

392 14484 นางสาว อัจฉราพร ผลผิล

393 14497 นาย ธันยนติย์ นติไิกรนนท์

394 14519 นาย วศิวะ แกว้ดษิฐ

395 14535 นาย ณัฐพงศ์ ไชยทอง

396 14536 นางสาว พรปวณ์ี อุดมรัตนะศลิป์

397 14539 นาย ศรัณยู บุญประจง

398 14554 นาย เจษฎา เพง็หนู

399 14555 นาย ภาคภูมิ ทิมเจริญสมบัติ

400 14560 นางสาว กานตร์วี ทองคํา
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401 14565 นาย สุรวฒัน์ ชัยชนะ

402 14566 นางสาว บาลนิ บุญพลู

403 14573 นางสาว สุธารดี ผิวทองงาม

404 14579 นาย เทพประสทิธิ์ มณีพนัธุ์

405 14599 นาย พลูทรัพย์ ขาวแสง

406 14602 นาย วรวฒุิ ทองชาติ

407 14614 นาย ดนี บูรณะพงศ์

408 14618 นาย วกิรม ดูวา

409 14631 นาย ภควตั แซมเลา

410 14638 นาย พริิยะ คงโรจน์

411 14651 นางสาว ทิพาพร อนิทร์ปราบ

412 14659 นางสาว อัจจมิา แกว้ขนุทอง

413 14674 นาย ฐิติ วอ่งววิฒัน์

414 14678 นาย วรายุทธ นาคเขยีว

415 14679 นางสาว ธาริกา สามาลา

416 14682 นาย นราศักดิ์ แหมง่ปัง

417 14687 นางสาว นชิดา เฉื่อยทอง

418 14692 นางสาว ฤทัยทิพย์ คูณตุม้

419 14699 นาย ปราโมทย์ บุญโย

420 14717 นางสาว กาญจนา ตรีโลเกศ

421 14719 นางสาว ชญานศิ สังขมณี

422 14736 นางสาว พสุนติ สายบุญ

423 14738 นาย ภูริต สุวนธิิ

424 14740 นาย อัฐพล วงศผ์าบุตร

425 14744 นางสาว ดลนภา ชุม่ใจ

426 14745 นางสาว ชฎากาญจน์ นาคเสนา

427 14751 นางสาว นันทิพร โชตรัิตน์

428 14798 นางสาว พรวเิศษ พรรัตนอนันต์

429 14803 นางสาว ประนติา จําเนยีรพล

430 14813 นางสาว พลอยไพลนิ ฟทูรัพย์นรัินดร์

431 14853 นางสาว จาฏุพจัน์ นุหนุนจันทร์
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432 14878 นางสาว อรพรรณ วไิลรัตน์

433 14891 นางสาว พรทิพย์ สริิวฒันโสภา

434 14907 นาย วรีชน ชนกลา้หาญ

435 14931 นาย อดศิักดิ์ ใจหาญ

436 14934 นาย ทรงศักดิ์ พรหมเพศ

437 14940 นาย ชญาธร พุ่มพฤกษี

438 14959 นาย ธนวฒัน์ พฒันเพญ็

439 14975 นาย นพินัธ์ ชุมชว่ย

440 14988 นาย นรา ภัทรเผ่า

441 14999 นาย บัสรี นโิลง

442 15007 นาย นครินทร์ สุกจิจากร

443 15032 นาย โชตวิฒัน์ มงคลเกษตร

444 15045 นาย เทอดพงษ์ ศรีเชยีงสา

445 15061 นาย สรภัทร สมจนิตนากุล

446 15094 นาย จักรพงษ์ เรืองกจิวณิช

447 15106 นาย ตรีดนัย สทิธวิรัิชธรรม

448 15116 นางสาว ภัททชา อภิะวตั

449 15128 นางสาว ผกามาส กจิประชา

450 15145 นางสาว ผกาวรรณ วนัเพง็

451 15176 นางสาว พสัตราภรณ์ บุญเพิ่ม

452 15186 นางสาว ปรีญาทิพย์ สุวรรณพตัรา

453 15204 นางสาว สุธดิา ทองขวญั

454 15218 นางสาว ญานศิา เนยีมประดษิฐ์

455 15225 นาย สฤษภ์ แสงดํา

456 15247 นาย สุกจิ นรสงิห์

457 15262 นางสาว ขวญัชนก ป้องอว้น

458 15272 นางสาว เจนจริา เจนนุวตัร

459 15283 นาย ศวิกร รัตนางกูร

460 15297 วา่ที่ร้อยเอก ภัสร์นนท์ จันทร์รัตนาพงษ์

461 15299 นาย ผดุงศักดิ์ ศรีลพิอนเขต

462 15301 นางสาว พชัราภรณ์ นยิมสนิธุ์
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463 15305 ร.ต.ต. อัครเดช สเีหมอืน

464 15313 นางสาว ณัฐธพมิพ์ อยู่แย้ม

465 15314 นางสาว สุทธดิา วงศท์ุมมาลา

466 15321 นาย นติพิงษ์ วาโย

467 15329 นางสาว สุธัญญา ชา่งสลัก

468 15341 นางสาว รสสุคนธ์ จติรดํา

469 15343 นาย ทวทิัศน์ ธํารงคว์ฒันกุล

470 15363 นาย ธณกฤต ดําทองเสน

471 15365 นางสาว ฉันทพชิญา พทุธวงศ์

472 15376 นาย วศนิ ร่ืนพทิักษ์

473 15378 นาย ปนัด เย็นใจ

474 15389 นางสาว ธนวรรณ ณ นคร

475 15399 นางสาว กมลชนก บุญธรรมมี

476 15409 นางสาว ธรรมกิา คุณตะโย

477 15414 นางสาว ศริิพร ฉากพมิาย

478 15418 นางสาว ศุภลักษณ์ กาลกึสม

479 15430 นางสาว ชวศิา แสงมณี

480 15431 นาย ฐิตภิัทร์ ภูแสนใบ

481 15440 นางสาว กุลธดิา ศริิเวช

482 15450 นางสาว พณัญญา คชเวช

483 15454 นาย ทวปิรัชญ์ ปัญญามี

484 15458 นางสาว มนีตศ์ุตาญ์ กฤตตย์ิภาดากุล

485 15464 นาย คณิน คเชนทร์ชัย

486 15467 นาย สฤษดิ์พฒัน์ ทองแสง

487 15475 นาย พรณรงค์ จันหัน

488 15478 นางสาว ธรีภัทร์ อนันทพทิักษ์

489 15489 นางสาว สุนษิา สังขเ์กื้อ

490 15512 นาย วชิชากร เรือนหลวง

491 15563 นางสาว กวกีานท์ บุญชา้ง

492 15574 นางสาว สุณาริน มผีล

493 15586 นาย เกง่กาจ รักษ์ศรีทอง
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494 15602 นาย ศุภสทิธิ์ ธรรมธุระ

495 15630 นางสาว เปมกิา ยาวฟุ่น

496 15661 นาย สริิชัย สมติะสริิ

497 15668 นางสาว ภูริตา เขตวทิย์

498 15678 นางสาว ณิชย์นาถ เมฆาพงศพ์นัธุ์

499 15680 นางสาว ญาดา ไชยเดช

500 15686 นางสาว ปนดิา เจริญผล

501 15701 นางสาว ปรานต์ สทิธชิัย

502 15704 สบิตํารวจตรี พชัรพล ไชยมงคล

503 15706 วา่ที่ร้อยตรี รัฐสภา จันทร์ตากอง

504 15715 นาย เกริกชัย คงทอง

505 15732 นางสาว รักรินทิพย์ เทพรินทร์

506 15750 นาย บัณฑติ สายเพช็ร

507 15753 นาย ปิยะณัฐ เวคะวากยานนท์

508 15780 นาย วรีะชัย สายธยิศ

509 15796 นางสาว ธร์ีชนา วงษ์ภูมิ

510 15802 นางสาว ทิพย์สุดา ชาตชินบท

511 15826 นางสาว ภูษณิศา โชตธินถริเดช

512 15848 นาย ธนันท์เศรษฐ์ ศรีวชิัย

513 15860 นางสาว ทับทิม เอกสุทธิ์

514 15862 นางสาว ชฎาภา พราวศรี

515 15887 นางสาว ศุภษิฐา สัทธานนท์

516 15924 นาย ศุภฤกษ์ สาสะเดาะห์

517 15938 นาย คณาวฒุิ เขือ่นแกว้

518 15939 นางสาว อมรรัตน์ ฮาวบุญปั๋น

519 15948 นาย อดศิร พมิลรัตน์

520 15957 นาย ศราวธุ ผิวอว้น

521 15964 นาย เศวตนันท์ ชูบัวทอง

522 15968 นาย ธรีะศักดิ์ เลา้อารีย์

523 15972 นาย เจดิศักดิ์ ศูนย์สุวรรณ

524 15976 นางสาว สุพพตัรา สมานสทิธิ์
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525 16022 นางสาว ณปภัช เลาหกาญจนกจิ

526 16047 นาย ธนาเศรษฐ์ วรีะธราพฒัน์

527 16049 นาย ปิยะ นามวงษา

528 16050 นาย ธนภูมิ บรรณเกยีรติ

529 16056 นาย อดศิักดิ์ สุริกัน

530 16058 นาย จตุพร อายนะโยธนิ

531 16065 นาย เจษฎา หลงหา

532 16084 นาย นพสวชัร พนิจิ

533 16085 นาย วรภพ ศริิจนิตนา

534 16086 นาย ธนีพฒัน์ ขงิเขยีว

535 16087 นาย ธรีภัทร คํามะวงค์

536 16089 นางสาว วนัทกาญจน์ จตินาม

537 16090 นางสาว มิ่งขวญั ชวาลกร

538 16092 นางสาว ทิพจุฑา ฉันธนสุขกจิ

539 16097 นาย ภานุพงษ์ แกว้ปัญญา

540 16102 นางสาว รตมิา จารุธเนศ

541 16109 นางสาว ศริินันต์ กติชิัยชาญ

542 16114 นาย ศริิพงษ์ แสงทอง

543 16132 นางสาว บุญธดิา ปั้นเปี่ยมทอง

544 16152 นางสาว วรพชิชา ทามะนติย์

545 16188 นางสาว สุวรรณรัตน์ โสธานติย์

546 16202 นางสาว จุฑารัตน์ มุสแิกว้

547 16207 นางสาว ศศกิานต์ ศรีอนิทร์

548 16220 นาย อธวิฒัณ์ เจริญศรีวงษ์

549 16236 นาย ชยากร โกศล

550 16239 นาย ยุทธนา รอดประเสริฐ

551 16246 นาย ชัยวฒัน์ ประถม

552 16294 นาย นรัินดร์ เหลอืงชอ่สริิ

553 16368 นางสาว อรอุมา ประภัสสราภรณ์

554 16369 นางสาว นัฐตยิา ตน้ตระกูลวาณิชย์

555 16371 นาย นรพล อานันทยศ
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556 16387 นาย คณิต ชัยสถาผล

557 16391 ร.ต.ท.หญงิ จุฑาพร วงศว์ฒันเดช

558 16406 นางสาว ศริิพร จันทร์ทิพย์

559 16411 นาย อภภิู สุขมุาลนิท์

560 16422 นาย ปิยะชัย ปรเมษฐเนตกิุล

561 16427 นาย สกล หนอ่แกว้

562 16441 นางสาว ณัฐธดิา กจิกสวิฒัน์

563 16462 นางสาว พชัรี เจริญผล

564 16477 นาย ปวริศร์ สุทธบิูลย์

565 16489 นาย ธรรมนูญ แสนยะ

566 16511 นางสาว พชีฌาภรณ์ ทะตัน

567 16519 นางสาว อาทิตยา พกิุลศรี

568 16525 นาย ธนากรณ์ จันทร์ปาน

569 16549 นาย คงคุณ เทพจนิดา

570 16551 นางสาว พริาพร ศรีบุญโฮม

571 16559 นาย ศริิชาติ พนัธท์อง

572 16568 นางสาว ยลดา ศรีรักษา

573 16582 นางสาว นลพรรณ ขนอม

574 16589 นางสาว ขวญัฤทัย ศรียะวงษ์

575 16596 นางสาว ณัตยา นิ่มนวล

576 16602 นางสาว กัญญาพชัร เวชชูศักดิ์ชัย

577 16614 นาย ณัฐธวชั จันทมุณี

578 16626 นาย วราวฒุิ ฐิตวิร

579 16634 นางสาว อัญชษิฐา จันทร์แจม่

580 16675 นางสาว กรกมล ถานามอญ

581 16684 นาย ณพชร ฉมิเล็ก

582 16694 นางสาว จติภิัสร์ อารีพงศศ์ริิ

583 16708 นางสาว สุขฤดี เฉลมิศรี

584 16712 นางสาว ปิยะวรรณ ธรรมรังษี

585 16724 นางสาว วริษา ทองบ่อ

586 16755 นางสาว เปรมสนิี เนาวบุตร
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587 16760 นางสาว วรุิยา กาวชิา

588 16810 ส.ต.ต. อรรคพล รัตนพนัธ์

589 16812 นางสาว ชุตมิา ฉ.โรจนป์ระเสริฐ

590 16852 นาย ชัยศริิ บุญวาสนา

591 16853 นาย ชูมนัส ขาวผ่อง

592 16856 นาย เอกสทิธิ์ ดุลยกาญจน์

593 16875 นาย อัสนันท์ ชุมพลวงษ์

594 16881 นางสาว ฉัตริยาภา จันทรเสนา

595 16887 นางสาว ภารดี ปีตนิวสกุล

596 16914 นาย พงศพ์ชิญ์ พชิากูล

597 16918 นาย อนุสษิฐ์ ศรีแกว้

598 16919 นาย บวร เหมอืนสุม่

599 16934 นาย ธนกฤต นวลเจริญ

600 16938 นาย ถาวร แหก่ลาง

601 16954 นาย ภาณุพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง

602 16956 นาย ภัทรพล มโหฬารกจิ

603 16963 นางสาว สุพรรษา รุ่งเรืองเศรษฐ์

604 16975 นาย ธรีะวฒัน์ ไชยพมิพา

605 16989 นาย สหวชิ วงศม์งคลศริิ

606 16992 นาย กฤษฎา บุตรเนยีม

607 17015 นางสาว ธนกิานต์ บํารุงศรี

608 17022 นางสาว กวนิดา เสถยีรกานนท์

609 17049 นางสาว สารินทร์ธร บริสุทธิ์

610 17069 นางสาว นภิาลักษณ์ จันปุ่ม

611 17114 นางสาว นภรินทร์ เวชนุเคราะห์

612 17122 นางสาว วศนิี เลา้ประเสริฐ

613 17138 นางสาว ปวชิญา ภัทรรังษี

614 17144 นาย ชัยวฒัน์ ยูเด็น

615 17193 นางสาว กนกชนม์ ภักดพีรหมมา

616 17201 นางสาว วภิาวี กาญจนวณิชย์

617 17202 นางสาว กติตมิา สร้อยนาค
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618 17211 นางสาว ณิชาภัทร ระหารไทย

619 17215 นางสาว วชิชุดา ทองย้อย

620 17220 นางสาว กันยารัตน์ บัวศรี

621 17222 นาย คุณเศรษฐ์ นาคา

622 17253 นางสาว กัลยา โตะ๊สกุล

623 17254 นางสาว ชนัญชดิา ประสมศรี

624 17260 นางสาว มนฤดี ชูรัตน์

625 17269 นางสาว วรัทย์ธนา พลอยโพธิ์

626 17272 นาย สมภพ เพช็รสามสี

627 17277 นางสาว จันทิมา รุ่งสวา่ง

628 17282 นางสาว กติตยิา เสนาคํา

629 17287 นางสาว พศวจี ปราบพาล

630 17292 นางสาว ศริินภา เรืองหรัิญ

631 17295 นาย สมพจน์ ศรีขลา

632 17301 นางสาว ภัทรษา เพชรนาค

633 17304 นางสาว กนกกร ทิพย์พทีานนท์

634 17335 นางสาว พชัรพร ไทยประยูร

635 17340 นาย ครีีบูนน์ เจริญผล

636 17343 นาย เดน่ชัย วจิติขะจี

637 17363 วา่ที่ ร.ต.หญงิ อรอนงค์ จันทแจม่

638 17368 นางสาว วภิาดา อัจฉริยวงศเ์มธี

639 17372 นาย ชัยโชค สุนัย

640 17375 นางสาว ดุริยภัทร ชะเอม

641 17394 นางสาว อุมาภรณ์ คํานวนเดช

642 17397 นางสาว วรรณกร ปัญติ

643 17435 นาย นาท ววิทิชัย

644 17472 นางสาว กมลชนก โพธมิาศ

645 17479 นางสาว ภัสชญา บุญเลศิ

646 17498 นางสาว เบญจพร เพช็รพลู

647 17518 นางสาว กัตตกิา เดยีวสุขประเสริฐ

648 17539 นางสาว กมลชนก เกดิประกอบ
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649 17550 นางสาว กรรณิกา โครวตัร

650 17564 นางสาว จติรลดา ประทีปจติร

651 17583 นางสาว จันทพร ศรีโพน

652 17597 นางสาว ชญานี ทานอุทิศ

653 17598 นาย ณัฐพงษ์ บุญครอง

654 17604 นาย พงศว์ฒัน์ รัตนมณี

655 17618 นางสาว ชลลดา มาสบดี

656 17626 นางสาว กัญญมล ภูผาผิว

657 17645 นาย สทิธชิัย มณีเทศ

658 17669 นางสาว ศริิพร ทาทอง

659 17683 นางสาว สริิพรรณ ศรีประดษิฐ

660 17698 นางสาว กชมล หงษานุภรักษ์

661 17705 นางสาว ปิยะลักษณ์ ใสเกื้อ

********************************************
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