
เลขประจ าตัวสอบ

10001 นาย เนติ นาคพงษ์

10004 นางสาว ปริญาพร พฒันาวงศเ์สรีกุล

10005 นางสาว ณัฐหทัย ประไวย์

10007 นาย ศุภษิต รอดสนิ

10008 นาย เกยีรตศิักดิ์ ชดิเชี่ยว

10010 นางสาว พฒัชะรีย์ วงันคิม

10011 นางสาว นัทกาญจน์ โชตกิมาศ

10012 นาย พรรษา โพคาศรี

10013 นางสาว นันทพร คลา้ยสุบรรณ

10014 นางสาว พชิชาภา สมทรัพย์

10015 นาย ชณัทพฒัน์ นรนายา

10016 นางสาว กรณัฐ ขวญัมนจิ

10021 นางสาว ชุณหณั์ฏฐา กจิวรรณ

10023 นาย วทิย์ธวชั ศรีขวญั

10025 นาย ยุภักดิ์ บอนคํา

10026 นาย พรีะศักดิ์ อนิทุประภา

10029 นางสาว ริญญารัตน์ พงษ์วทิย์วรดา

10030 นางสาว จริยา ป๎ญญาสกุลชัย

10031 นางสาว ศรัณย์ภัทร เตจะ๊

10034 นาย ณัฐวรรธน์ ธรีพชิญพ์งษ์

10035 นางสาว กนษิฐา วอ่งนยิมเกษตร

10036 นางสาว พรรณทิพย์ ชาญชัยวรวทิย์

10037 นาย ภูมพิฒัน์ ทยาน

10040 นาย อดศิร พว่งจนิดา

10041 นาย นวพล คนยัง

10044 นางสาว สริิพรรณ อัมระนันท์

10045 นางสาว สุมาลี สุกใส

10048 นางสาว กัญญารัตน์ แกว้แดงดี

10050 นาย ฐนติพนัธุ์ สังขส์ุวรรณ

10051 นางสาว ชัชญาภา บุญชูวทิย์

10052 นางสาว ศกิขริน หร่ีอนิทร์

ชื่อ - นามสกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ
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10053 นางสาว รัตตกิารณ์ พามาตร

10054 นางสาว ธนันวรัตถ์ เกษแกว้

10055 นางสาว วลัย์ลยิา คลา้ยมณี

10056 นางสาว ฉฎาธร ขวญัพรหม

10057 นางสาว ณฐินี ยงสถริโชติ

10060 นางสาว ศริินทิพย์ ขจรสุขศริิ

10061 นางสาว ขวญัขา้ว ยามโสภา

10063 วา่ที่ร้อยตรี อรุณ ยังยืนยง

10064 นางสาว รัตนาภรณ์ ชว่ยเกดิ

10066 นางสาว น้ําทิพย์ แสนทวี

10067 นางสาว นพวรรณ คําปวง

10069 นางสาว รัตนาภรณ์ จุลหนองใหญ่

10070 นาง กนกวรรณ ศริิ

10072 นางสาว วารี แกว้กําเนดิ

10073 นางสาว ณิชนันทน์ รักชาติ

10074 นางสาว ธดิารัตน์ สุขปูอม

10075 นางสาว กนกกาญจน์ แปูนสง่

10076 นางสาว มอญ เทียนเลศิ

10077 นาย วศิรุต ทองไพรวรรณ

10079 นางสาว ภาสนิี วงศป์ระดษิฐ์

10081 นางสาว นโิลบล หาแกน่

10083 นางสาว เกตุวสุ เกตุไทย

10084 นางสาว อภชิญา มหาวริิโย

10085 นางสาว พชิยา จันทร์มณี

10086 นางสาว สุชาตา วาณิชยากูล

10087 นาย สกลวรรณ พนัเพช็ร

10088 นาย สบืสันต์ นันท์บัญชา

10089 นาง อารีวรรณ ร่างเล็ก

10090 นาย ธํารง เทพแกว้

10092 นาย อรรถพร ทองคํา

10095 นางสาว อรทัย สุวรรณรัตน์

10096 นาย ศาสตรา เพช็รพงศ์

10098 นาย มงคล พกุพนู

10099 นาย ณัฐพล พระเมเด

10100 นางสาว รพศิา จันทร์แจง้
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10101 นางสาว อรพทัธ์ วงศาโรจน์

10102 นางสาว วมิลรัตน์ ธนะภพ

10103 นางสาว แพรพรรณ จันทรศัพท์

10104 นางสาว นงคล์ักษณ์ ยุบลชู

10107 นางสาว ณัฏฐนันท์ หมนีโสะ๊

10108 นางสาว สาคะรินทร์ ชื่นแย้ม

10109 นางสาว จรีนันท์ ตุน่มาก

10111 นาง มยุรี บุญกองแกว้

10114 นาย สุบัณฑติ หลวงศรี

10118 นาย ผดุงศักดิ์ จันทโกศล

10119 นางสาว สุธากาญจน์ พนัธุรั์ตน์

10120 นางสาว สุวมิล บุญทิพย์

10124 นาย วรเทพ ลิ่มภัทรวงศ์

10126 นางสาว สุดาวร จันทิรา

10128 นางสาว วนัดี ศรีเจริญ

10129 นางสาว กรรณิการ์ ทองพนัธ์

10130 นางสาว สุพตัรา สบือํ่า

10131 นาย ธรีภัทร์ ปรีชาพริิยะกุล

10132 นาย อธวิฒัน์ พรหมชติ

10133 นางสาว ธนติา พึ่งเนตร

10134 นางสาว ภัทรนธิิ์ โสนารถ

10135 นางสาว ปริญญาพร สุวรรณศลิป์

10136 นาย วรีธัช อุณหเลขกะ

10138 นางสาว ดารินทร์ บุญศักดิ์สทิธิ์

10139 นางสาว เมลสิา จติรักไทย

10140 นาย วทัธกิร วฒันปาน

10142 นาย จักรวฒัน์ เซง่ลา่ย

10144 นาย ปิยะดล เจมิแหล่

10146 นางสาว สริกาญจน์ นามไพร

10148 นางสาว ยุวดี อนิทร์สุพตัรา

10149 วา่ที่ ร.ต.หญงิ ชลธชิา สุตานันท์

10150 นางสาว พชัราวลัย เกี่ยวแก่

10152 นาย ศราวธุ จากโพชน์

10154 นางสาว กิ่งแกว้ กรรณเลขา

10155 นางสาว ปิยะวดี เดยีวตระกูล
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10159 นางสาว ณัฐกาญจน์ กาญจนดษิฐ์

10160 นาย ศวิารุจ รัตนสุภา

10163 นางสาว ณัฐวดี แซอ่ึ้ง

10164 นาย เกยีรตธินวมัน์ ฐิตะฐาน

10166 นางสาว ปิยะพร เรียนกิ่ง

10168 นาย กฤตนิ มชีัย

10169 นาย ยุทธนา อารีรมย์

10170 นาย ชาญวทิย์ วรครบุรี

10171 นางสาว มนตธ์ณัฐ พรเจริญ

10172 นางสาว ณัฐจรี คําภร์ีทอง

10173 นาย ป๎ณณวฒัน์ วงษ์บุญ

10174 นาย ศุภชัย ขมุทอง

10176 นาย วรีะยุทธ ลิ้มศริิ

10177 นางสาว มยุรี แตม้พงษ์

10179 นางสาว ภัทรินทร แกว้กัลยา

10180 นาย จเร เจริญรัมย์

10181 นางสาว สุธาศณีิ พว่งเฟื่อง

10183 นางสาว ยุพเยาว์ สายจันทร์

10184 นางสาว ปาริชาติ คงแกว้

10185 นางสาว ชัญญานุช ศรีอาวธุ

10186 นางสาว ธรีดา มพีงษ์

10188 นาย วนัชัย หรัิญกวนิกุล

10189 นางสาว พรเพญ็ พทิักษ์วาณิชย์

10190 นางสาว พทุธติา เดชบุญ

10192 นางสาว กนกวรรณ คลา้ยมณี

10193 นาย เอกสทิธิ์ ขามรัตน์

10194 นางสาว พชัราภรณ์ ชวนพนัธุ์

10195 นาย บรรเจดิ พลูสวสัดิ์

10198 นางสาว สุเพญ็ศรี พื้นขนุทด

10199 นาย ทนงศักดิ์ อนุสาร

10202 นางสาว อภญิญา นามวงษา

10203 นาย กุณฑสูติ อรุณสุดา

10205 นางสาว ทิพาพร นวลณรงค์

10207 นางสาว ทัศนัย วฒุพิงศ์

10208 นาย พรีะพงษ์ อนุรักษ์
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10209 นางสาว ธดิารัตน์ เหลา่จั่น

10210 นาย ปรีดา ญาตนิยิม

10211 นางสาว จารุณี นุชยา

10213 นาย ทรงกลด คุม้วงศด์ี

10215 นางสาว ญาณินี ศรีสุวรรณ

10216 นาย ปฐมพร พานแกว้

10220 นาย ภูมร์พี หลอ่ยดา

10222 นางสาว วรินทร วรรธนอารีย์

10223 นาย รณชัย อุดมเพชร

10225 นางสาว วนัใหม่ หมยิิ

10226 นาย ณัฐนนท์ ฉัตรกมลวฒัน์

10227 นาย นติพิงษ์ คงแกว้

10230 นางสาว สุพรรณษา บุญชว่ย

10233 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ วรัลญา ฉมิแปูน

10236 นางสาว เพญ็นภา ป๎ญญาทอง

10239 นาย ณัฐวฒุิ ดแีกว้

10240 นาย วสิุทธพิรรษ์ อนิทมะโน

10244 นาย เกยีรตศิักดิ์ เพิ่มศรี

10245 นางสาว พชิชาภัสส์ วงคถ์ามาตย์

10246 นางสาว เพทาย สัตยสัณหส์กุล

10248 นาย สุเมธี วทิุนัด

10249 นาย กฤษณะ นาวารัตน์

10254 นางสาว กานตร์วี เรืองสงฆ์

10255 นาย พชรพล บัวศรี

10256 นางสาว กัญญาภัทร จันตะ๊คาด

10257 นางสาว ทิพวรรณ วระชัย

10259 นางสาว ศริิกานต์ ทองเครือมา

10260 นางสาว นฤมล วงศแ์สงอนันต์

10261 นางสาว สุกัญญา จนิดานุ

10263 นางสาว วภิา ทาแพงนอ้ย

10266 นาย ศุภณัฐ งามสงา่

10267 นางสาว ชุตนิันท์ นติกิุลวฒัน์

10269 นาย ศุภสันต์ วรรณภริะ

10270 นาย ภาณุพฒัน์ เย่ียมออ่น

10271 นางสาว ป๎ณณพร พวงสมบัติ
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10273 นางสาว พรอําพนั กมลรัตนกุล

10277 นางสาว ธติมิา รักวงศ์

10278 นางสาว มนัญญา สงวนชัย

10281 นาย ศรายุทธ บุญญาภสิมภาร

10282 นางสาว จรีนุช ปรีดาศักดิ์

10283 นางสาว ขวญัพชิชา กิ่งกัน

10284 นางสาว กนกลดา ลักษณะวมิล

10285 นาย ปิยะพนัธ์ เทศนา

10286 นางสาว พรพนิติ ภักดี

10288 นาย ภูริวฑัฒ ทองรักษ์

10290 นาย ทศพล วายโสกา

10291 นางสาว กฤษณ์ธรีา คําแหง

10293 นาย พอเจตต์ มบีุญ

10295 นาย เชาวรัตน์ โชตรัิตน์

10296 นางสาว ณัฐธดิา สวา่งศรี

10297 นางสาว เทียนแสง พนัธศ์รี

10299 นาย ชาคริต ไวปรีชี

10302 นาย สุพฒัน์ แหว้เพช็ร

10304 นาย กฤตทอง ดวงมณี

10306 นาย วงคน์ุมาศ นุน่ใฝ

10307 นางสาว ศริิยานันท์ บรรจง

10308 นาย ทายาท สุพมิพานนท์

10309 นาย อนุวฒัน์ ฉดีอิ่ม

10311 นางสาว นชิกานต์ วริิยะพพิฒัน์

10313 นางสาว สวชิญา มว่งมติร

10314 นางสาว วาสนา สุภานาม

10315 นางสาว กัญศมินณ์ บุญทาโส

10316 นางสาว เปรมจติร เเฟนสัมฤทธิ์

10317 นาย คมกฤษ เฉลมิผจง

10318 นาย ปรัชญา เทียบเพชร

10319 นาย นราธร วนัใจ

10320 นางสาว ณัฏฐา เสี่ยงบุญ

10321 นางสาว สุธาทิพย์ พนูจันทร์

10322 นาย ธรรมนูญ รุ่งระวี

10326 นาย จริาวธุ มณีบางกา
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10328 นางสาว วรวรรณ นรเหรียญ

10330 นางสาว บุญชนา อัครวรมาศ

10331 นางสาว กชพร ทรัพย์โสม

10332 นาย พรีะพงศ์ พงศพ์ชรกุล

10333 นางสาว อัจฉรา คําสสีังข์

10335 นางสาว ชนนกิานต์ หนูจนิจติ

10339 นาย ทัตเทพ นาคประสงค์

10340 นาย วฒุชิัย อุปเสน

10341 นาย ย่ิงยง ปรีชาเสถยีร

10342 นางสาว นฤมล นุย้ภักดี

10344 นาย ณัฐพงษ์ ทาแปง

10345 นางสาว ทิวากานต์ กรรมถัน

10346 นางสาว อรทัย ทวบีุรุษ

10349 นางสาว ภัทรานษิฐ์ พลูทรัพย์

10351 นาย ไพบูลย์ เจยีรอุทัยธํารงค์

10353 นาย นกิร จอมพะเนนิ

10355 นาย นุชา สริิสนิเพิ่มพนู

10356 นางสาว สุรีรัชต์ สดีาบุญมา

10358 นางสาว อภสิรา แสงเพยีงจันทร์

10360 นางสาว แกมกาญจน์ วชิัยธรรม

10361 นางสาว กานตมิา เรืองสุกใส

10362 นาย ธนกฤต บุญสง่เจริญสุข

10363 นาย ภานุวฒัน์ จันทรัตน์

10365 นางสาว จริาภรณ์ บุญมาก

10368 นางสาว จรัสพร คลังจันทร์

10370 นางสาว จริภญิญา เทพาลุน

10371 นางสาว กติติ์ธนพร พลละศักดิ์

10372 นางสาว อุไรรัตน์ อักษรทอง

10373 ส.อ. สทิธโิรจน์ เรืองสุธรรม

10374 นางสาว เกศณีิ ถรีะแกว้

10375 นางสาว ณพสัสน์ชิตา จัตุศาสตร์

10376 นาย รุ่งโรจน์ วนัทุมมา

10378 นาย ทนงศักดิ์ ใจยาธิ

10380 นางสาว ทิพวรรณ หรัิญ

10382 นาย ภัทร ประสทิธวิงศ์
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10383 นาย ภาณุพงศ์ คงสมบูรณ์

10386 นางสาว อาภาศริิ สอนบุตร

10387 นางสาว ธัญญทิพย์ พุ่มจันทร์

10389 นางสาว กมลฉัตร สุขเหล็ก

10390 นาย ปิลันธนเ์ชษฐ์ ทาศรีภู

10392 นาย ธาดา วริิยะผล

10395 นางสาว พชิชากร ฆารถนอม

10396 นางสาว วรีรัตน์ ชูชว่ย

10397 นางสาว อุไรวรรณ รักดี

10399 นางสาว อภสิรา ปฐมนุพงศ์

10401 นาย อํานาจ กันทะขะยอม

10402 นาย รุ่งโรจน์ แดงสวสัดิ์

10405 นางสาว วาสนา พมิพจ์อ่ง

10406 นางสาว พริดา ธัญพมิล

10407 นางสาว ปิยรัตน์ สุภาพงษ์

10410 นาย วรรณณัฐ รัศมพีงศ์

10411 นางสาว ดษิญา ลิ้มตระกูล

10412 นาย อนุรักษ์ อุน่ภริมย์

10414 นางสาว ณัฏฐ์ศศิ หมูแกว้เครือ

10416 นาย รวนิทร พวงนัดดา

10419 นางสาว จริภัทร หลา้เต็น

10420 นางสาว อนุสรา มานอก

10422 นาย จเร ทั่งโต

10423 ส.ต.ต.หญงิ สุภัทรา หันสันเทียะ

10424 นางสาว ชวศิา ธรัีชกุล

10425 นางสาว ขวญัชนก พลพนัธุ์

10426 นาง กาญจนา สารคาม

10428 นางสาว เบญจพร ตวงหรัิญวมิล

10430 นางสาว วภิาวดี ไตรฟื้น

10431 นางสาว ธดิารัตน์ กุลฉวะ

10432 นาย จริวฒุิ ปานพรม

10433 นางสาว ศริิวรรณ รุ่งชนะกจิ

10435 นางสาว สุพตัรา ณ นุวงศ์

10436 นางสาว ณฐมน ราชนาคํา

10438 นาย นรัิญช์ ธรรมพนชิวฒัน์
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10440 นาย สุชาครีย์ ฉมิพาลี

10441 นางสาว พนัทิพา จอมนันตา

10442 นาย ปวตัร สุริยา

10443 นาย จตุรพร สทีองอํ่า

10444 นาย นวิฒัน์ ชูรัตน์

10447 นางสาว รุ่งนภา หมอ่งกระโทก

10448 นาย วณัฐ โคสาสุ

10449 นางสาว ธัญชนก นวลทอง

10450 นาย ณัฐพล ตรวจนอก

10451 นาย สมนกึ จนีสระนอ้ย

10452 นางสาว รุจริาลัย นนทิโกมล

10453 สบิตรี ธติพิล วตัตะกุมาร

10454 นาย ธนดล จริาภรณ์

10455 นางสาว กติยิา สุขเขตร์

10460 นางสาว ณัฐรดา อนิทรศร

10462 นางสาว รฐิภรณ์ ภูมโิสม

10463 นางสาว วรัญญา จั่วนาน

10464 นางสาว อภชิยา เพง็พงษ์

10466 นาย ปวร์ี พริิยาพทิักษ์ภรณ์

10467 นางสาว ชัญญา สังขส์ูงเนนิ

10469 นางสาว วภิาพร แตงแดง

10470 นางสาว วดี ยาวะประภาษ

10471 นางสาว วสนิี จันทโคตร

10473 นาย ดุลยวตั ธรรมรัตนวมิล

10474 นางสาว จุฬาลักษณ์ มุง่สวสัดิ์

10475 นาย วนิัย พลเสนา

10478 นาย ชนนิทร์ ธนาสุนทรารัตน์

10479 นาย ภูชติ คามพทิักษ์

10480 นางสาว ขนษิฐา นลิวฒัน์

10483 นางสาว หทัยชนก เทียมตระกูล

10484 นางสาว เปมชาดา อนิทรทิพย์

10488 นาย ศุภณัฐ วรคุณพนิจิ

10490 นางสาว วรพรรณ ออ่นสบีุตร

10491 นาย สกลเดช วลิาวรรณ

10492 นาย ฉัตรเฉลมิ เชี่ยววทิย์
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10494 นางสาว ณัฐภรณ์ ลัพเสถยีร

10496 นางสาว นุชนาฏ ขนอม

10497 นาย ธฤตวตั ภูจ่ํารูญ

10499 นาย สรศักดิ์ ชัยอนันตว์รพล

10500 นาย วทิยา ฉะอิ้งรัมย์

10503 นาย ธนนิทร์ ภูวานคํา

10506 นาย ปุณณพฒัน์ อธศิจริโรจน์

10507 นางสาว วภิาสนิี ธรรมสละ

10508 นาย ณัฐสทิธิ์ โพธิ์เงนิ

10509 นางสาว ปภาวี เหล็กกลา้

10511 นาย ณัฐดนัย วรรณวงษ์

10514 นางสาว ศริิธดิา หมอ่งพะสั่น

10517 นาย สุรัตน์ จันทร์น้ําท่วม

10520 นางสาว มณีรัตน์ นอ้ยชา

10521 นางสาว กุลธดิา วงศส์มศักดิ์

10522 นางสาว ณฐมน หมวดคงทอง

10524 นาย ทัศนพ์ล จาดปูอม

10525 นาย พงศพ์ษิณุ กุลชะโมรินทร์

10526 นางสาว กานตศิา สนิจริยานนท์

10527 นางสาว จรุงจริา ใจฉ่ํา

10529 นางสาว เชญิขวญั มนตเ์ดช

10531 นางสาว พริาวรรณ สงิหช์ู

10532 นาย คมน์ หมทีอง

10534 นาย พลยุทธ เมอืงเจริญ

10535 นางสาว อรสนิี ผ่องออ่น

10536 นางสาว น้ําผ้ึง ทวโีชคสริิกุล

10540 นาย วรสรณ์ คงปาน

10541 นางสาว ฐิตมิา แชม่ชอ้ย

10542 นาง นภัสสร ชาวเมอืงโขง

10543 นางสาว สุภาพร ชูสุวรรณ

10546 นางสาว ชุตมินต์ ตลับศรี

10548 นาย ปราโมทย์ คงวฒัโน

10549 นาย สุวทิย์ กุลวงค์

10551 นาย นพินธ์ กฤษณวภิาคพร

10552 นาย เตชสทิธิ์ ตะโคตร
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10553 นางสาว นงลักษณ์ คันศร

10554 นาย พรีพงศ์ เหลอืงออ่น

10555 นาย กติตพิงษ์ ลา่นุย้

10556 นางสาว สุรีรัตน์ ลอยบัณดษิฐ

10557 นางสาว พรพมิพ์ เทวเดช

10558 นางสาว ป๎ญชุกา จันทรา

10559 นางสาว เอื้อเฟื้อ ดาวเรือง

10561 นาย นพรุจ หวนัสู

10566 นาย ณัฐกร แตม้แกว้

10569 นางสาว รัชนกีร อุเบกขจติต์

10570 นาย ปกป๎ก ทองภักดี

10571 นางสาว พมิพศิุทธ์ ตันอุไร

10576 นางสาว วลิาวรรณ์ คงบุตร

10577 นางสาว วาสฏิฐี นลิัมภะ

10578 นาย กําภู วงศก์าวี

10579 นางสาว ภัสสร จติรเอื้อ

10584 นาย ชาญณรงค์ กจิรักษา

10585 นางสาว อุมารินทร์ ป๎สสาศักดิ์

10586 นางสาว กรองทิพย์ บัวงาม

10587 นาย อดศิักดิ์ จุลจันทร์

10588 นางสาว วภิาวี หลักกรด

10594 นางสาว ธัญญารัตน์ ทวธีนะ

10596 นางสาว เสาวลักษณ์ บุตรแพ

10597 นางสาว มัทวงั เครือเวทย์

10598 นางสาว อัจจมิา อาษาวงั

10599 นาย นราธปิ ชํานาญศรี

10600 นางสาว นันทลี สายมาลา

10601 นาย ณัฐพงศ์ ภาคํา

10603 นางสาว เฟื่องฝน จุลโคตร

10604 นางสาว กฤตพร รัตนะพรพพิฒัน์

10605 นางสาว พรศริิ ศรีพรหม

10607 นาย กฤศ เธยีรธรีดา

10608 นางสาว ทวภีรณ์ แซไ่หล

10609 นาย ธงชัย รอดภัย

10610 นางสาว ชชิา ทองจํารัส
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10612 นางสาว ศริิพร กวนิธัญสริิ

10613 นางสาว ขนษิฐา ชูปาน

10614 นาย กฤษฎาบัณ ปานโท้

10616 นางสาว นฤมล นาเขต

10618 นาย ไพฑรูย์ สุขรอบ

10620 นาย ทวสีนิ ชุมหอม

10621 นางสาว รําเทียน รองวงศ์

10622 นาย พลูสวสัดิ์ กองอาสา

10624 นางสาว ณัฐชยา คณารักษ์

10627 นางสาว อภญิญา นวพงษ์สริิโรจน์

10630 นางสาว นันทนี คําสวน

10631 นางสาว เพญ็พกัตร์ เอกศริิภักดี

10632 นางสาว วนดิา ชัยมงคล

10633 นางสาว สุรีรัตน์ พทิักษ์กุลรักษ์

10635 นางสาว สริิณัฏฐ์ อนิทร์แกว้

10638 นางสาว นาตยา สวสัดี

10639 นาย นพดล ภมรนาค

10640 นาย ชโนดม สาสุข

10642 นาย ศุภกรณ์ จักรเพชร

10648 นางสาว ยุวมาลย์ หุนตระณี

10650 นางสาว อนติา เจริญสุข

10651 นาย ศราวฒุิ ศรป๎น

10652 นาย ธวชั สัจจโภชน์

10653 นางสาว วนัทนา ตรงศลีสัตย์

10655 นางสาว ทิพวลัย์ อนิใจ

10657 นางสาว ณัฐศมิา มูลสาร

10661 นาย จริะวฒุิ เครือปินตา

10664 นางสาว พมิวดี ทองประชุม

10666 นางสาว ชติพร วสิุทธใิจ

10668 นาย อทิธพิล ทองหวาน

10670 นางสาว เสาวลักษณ์ สวสัดรัิกษา

10671 นาย ทววิชัร์ จันทร์ออ่น

10673 นาย รณฤทธิ์ จันทร์ดา

10674 นาย นักสทิธ์ แกว้ตรีวงษ์

10675 นางสาว ณัฐภัสสรา สุขสม
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10680 นางสาว เกศสุดา นามวงศ์

10681 นางสาว รมย์รวนิท์ บุตรเสน

10683 นาย พรีเกยีรติ เกยีรตดิํารง

10686 นาย ฐิชา พงษ์ไพร

10688 นางสาว ป๎ทมเรขา ศรีสทิธชิัยสกุล

10689 นางสาว อภชิยา สนิสงิห์

10690 นาย อภชิาติ หาระกรณ์

10691 นางสาว ชฎาพร โสรมรรค

10695 นางสาว อัจฉรา เกตุแดง

10697 นางสาว จุไรรัตน์ ไชยะ

10698 นางสาว ณัฐมน ตันวสิุทธิ์

10703 นางสาว ดวงกมล สาคร

10704 นาย วทัธนนท์ กจิบัญชา

10707 นางสาว สุทธรัิก อังศุธนมาลี

10708 นางสาว อตพิร พลเย่ียม

10710 นางสาว ปราณิศา วงธรรมรัตน

10712 นางสาว ภูชษิา วณิชไชยสกุล

10714 นางสาว จรัิชยา จิ้นสุริวงษ์

10715 นาย พรเทพ แสวงสุข

10717 นางสาว ธาราพมิพว์รรณ แววนกยูง

10718 นางสาว สุไลพร ขนัทอง

10722 นางสาว จรวยพร ขนัทะยศ

10724 นางสาว ภุมรา มณีรัตน์

10726 นางสาว สุชาอร นครไทยภูมิ

10727 นาย อาณัฐ ฉลองชนม์

10729 นางสาว ปิยธดิา ชนะภัย

10730 นาย ศุกร์สริิ วรโชตพิงศพ์นัธ์

10732 นางสาว พมิพส์ุดา บุญโนทก

10733 นาง ณัฐสุรางค์ เรืองขจร

10734 นางสาว นริศรา ถาวระ

10735 นาย ชาคริต เอี่ยมเอกสกุลณี

10737 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ ปิยะนุช โบชว่ย

10738 นาย ภัทรวร์ี สูญทุกข์

10739 นาย ธนัสมพ์งศ์ เปลี่ยนวงศ์

10740 นางสาว ณิชกานต์ เปลี่ยนวงศ์
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10743 นางสาว อัจฉรา อยู่ดี

10744 นางสาว พนูทิพย์ โปงกาวงค์

10745 นาย เอกพงษ์ สัตย์ญารักษ์

10748 นางสาว เกณิกา นยิมคง

10749 นาย วรเมธ ชาตนิักรบ

10753 นาย ป๎ญญา ศรีสะอาด

10755 นางสาว ขวญัฤทัย ศุภการ

10756 นางสาว วราภรณ์ บุญสูงเนนิ

10757 นางสาว ชมพนูุช ปาลวงษ์

10758 นาย ทศพล เย็นตัง้

10759 นางสาว ธันยชนก บุญวจิติร์

10760 นางสาว ปิยาวดี รองเมอืง

10761 นางสาว ฐิตชิญาน์ เพชรรัตน์

10762 นางสาว ผาณิต สงิหส์ุวรรณ

10763 นางสาว กัญณ์ฐิณัฐฎิ์ แขกไทย

10764 นาง กตินิาท สมจริง

10767 นาย มุจรินทร์ รุ่งศาศวตั

10768 นางสาว เพญ็ศริิ หนูนลิ

10770 นางสาว มนธลิา มทีอง

10771 นางสาว กติตภิัค ฉลอม

10772 นางสาว พรกมล แสงสวสัดิ์

10773 นาย สรายุธ เกษมอมร

10775 นาย กฤษดา พงษ์พานชิ

10776 นาย ตณิห์ จริตงาม

10777 นางสาว พนดิา ไมสุ้ขจติร

10778 นางสาว วริยา ทองเสง้

10783 นาย ปรเมศร์ โปฺบุญมา

10784 นาย ธนกร สุกหอม

10785 นางสาว ธดิาพร ศรีสําราญ

10786 นางสาว ยุวรัตน์ แท่นจนิดารัตน์

10787 นาง ศริิประภา ประสมบุญ

10788 นาย พงศกร ชว่ยบํารุง

10789 วา่ที่ร้อยตรี นัฐพล ยงยศ

10791 นาย พชิติ แซแ่ต้

10793 นางสาว อัยพชัญ์ ทั่งโต
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10795 นาย พฒุพิงศ์ จออนันต์

10797 นางสาว กรวภิา มูลศักดิ์

10808 นางสาว ศศมิาภรณ์ จอ้ยสระคู

10809 นางสาว บุษยา ประดับศรี

10810 นาย วศิวชติ วชัรวรรณเวทย์

10811 นางสาว แพรทิพย์ ชาตสิวสัดิ์

10819 นาย ชยุตม์ มูลสาร

10820 นาย ปฐมพงศ์ กิ้มเท่ง

10822 นางสาว ศุภาพชิญ์ คําเรืองศรี

10823 นาย ปรวร์ี พนัธศ์ริิ

10826 นางสาว ปิยนุช ผดุงวจิติรชัย

10828 นาย ทัศนัย ขาวนอ้ย

10829 นางสาว พชัรี ชุมแสงศรี

10834 นางสาว พชัรา กาวลิะ

10836 นางสาว จารุวลัย์ ทันบุญ

10837 นาย ณัฐพล ทองงาม

10839 นาย นพกช พวงหอม

10840 นางสาว อรอุมา ไชยสุกัลย์

10841 นาย ชาญชัย อมรสรวง

10842 นางสาว อรกมล ศรีแกว้

10843 นางสาว อุมารินทร์ จันมี

10847 นางสาว จรีวรรณ แสงจันทร์

10849 นางสาว นลนิ คําแกว้

10851 นางสาว ธนัญชนก ยอดสนทิ

10854 นาย กรีติ ชาญศลิป์

10855 นางสาว สุจติรา ศรีสุขโข

10857 นาย ธรีะพจน์ ย้ิมเลี้ยง

10860 นางสาว ทิฆมัพร ทิพยจักรพงศ์

10863 นางสาว เพชราพรรณ สุสนิธุ์

10864 นางสาว เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

10866 นางสาว พทุธาณี พว่งทอง

10867 นาย ธวชัชัย จันที

10868 นาย ภาสกร ตันตวิวิฒัน์

10871 นางสาว สุภัคชญา โชตทวชีัยกุล

10873 นางสาว นติลิักษณ์ พนูศริิ
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10874 นางสาว กานตน์ภิา สมสวย

10875 นางสาว ชุตมิา ขนุประจวบ

10876 นางสาว ภัสราวลัย แสงแปลง

10877 นางสาว พชัริดา เตยีวตระกูล

10879 นางสาว ชุลภีรณ์ จุลรัิชนกีร

10881 นางสาว ชดิรดา บุญเรืองขาว

10882 นาย นรเศรษฐ์ เหมง่เวหา

10884 นางสาว จุทารัตน์ พงศาปาน

10887 นาย ทศพล สวา่งอัมพร

10888 นางสาว ชณาณุช ตรีะวฒันานนท์

10890 วา่ที่ร.ต.หญงิ พรจรัส พรมกลัดพะเนาว์

10893 สบิตํารวจตรี กติตพิงค์ จันทรางกูร

10896 นาย กนก วงศช์รินรัตน์

10898 นางสาว ธรรมพร สัตยานุพนัธุ์

10899 นางสาว ปรีหทัย บุญทอง

10902 นางสาว จรีาวรรณ สามล

10904 นางสาว ปองกมล สุดพุ่ม

10906 นาย เมธา เทียนสายชล

10907 นางสาว กมลวรรณ สงิหบ์รบือ

10908 นางสาว ชนติา ตัง้ปอง

10909 นางสาว ยลธดิา สุทธฤิทธิ์

10911 นางสาว ณัฐกฤตา นยิมธรรม

10912 นางสาว ป๎ฐมา ฮังหนาม

10913 นาย สันติ กมลเศษ

10915 นางสาว กันยกร นกึรักษ์

10916 นาย อธบิดี นลิดํา

10917 นาย สรวชิญ์ พรรณพสิุทธิ์

10918 นาย อดพิงษ์ แกว้แสนเมอืง

10919 นาย มงคล พายสําโรง

10920 นางสาว จันทิมา ขนัทอง

10922 นางสาว ภัทรภร ลิ่มดุลย์

10924 นางสาว ราฑกิุล ชายคํา

10926 นาย ภานุวฒัน์ สมบัติ

10927 นาย พลกฤษณ์ โตแย้ม

10928 นางสาว พรทิพย์ จูฑะพนัธุ์
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10934 นางสาว เฉลมิขวญั บริรัตน์

10936 นางสาว ฐิตารีย์ แพนเดช

10939 นางสาว พชิญาภา เลอวงศรั์ตน์

10940 นางสาว เย็นจติ ยวนยี

10942 นางสาว วรกัญญา ธรรมสถติย์มั่น

10943 นาย ณฐกร บุษราพงศพ์ร

10944 นาย วชัรพงษ์ ณ บางชา้ง

10945 นางสาว ธดิา มาลัยศรี

10946 นางสาว ปิยพร ศรีพรสวรรค์

10949 นางสาว สุญดา พรหมมาศ

10953 นาย ไพบูลย์ แกว้สุวรรณ์

10954 นางสาว กติตยิา ศักดิ์ศรีมณีกูล

10956 นางสาว ฐาปณีย์ รตจิารุภัทร

10959 นาย ปิยะพงษ์ ภูคํา

10960 นางสาว กรวณีา ปุณยกมลพงศ์

10961 นางสาว รัตนรัตน์ สุนทรทิพย์

10962 นาย วรุตม์ ธรีจันทรางกูร

10963 นางสาว นุชเนตร ไพรสณฑ์

10965 นางสาว สมฤทัย ยุทธภัณฑบ์ริภาร

10966 นางสาว ศริิรัตน์ แสงภา

10967 นางสาว ศภิาวรรณ ปานประทีป

10968 นางสาว กุหลาบ ฤทธกิรณ์

10969 นางสาว ฉัตรแกว้ ย่ิงศักดิ์มงคล

10970 นาย วรีศักดิ์ ธรรมแสง

10972 นางสาว สริิกานติ์ รุ่งเพช็รวงศ์

10973 นางสาว สัพพญัญ์ โมรา

10974 นางสาว ณัฏฐภรณ์ ผลโพธิ์

10975 นางสาว นริชร ขจรไชยกูล

10976 นางสาว สุภาพร เชื้อสกุล

10982 นางสาว วราภรณ์ เย็นสําราญ

10983 นางสาว ปุณยวร์ี จันมุณี

10984 นาย พรีพล ศรีเทพประดษิฐ

10986 นางสาว จดิาภา อนิอยู่

10987 นางสาว เบญจรัตน์ วไิลพนัธ์

10988 นาย สุชาติ ผอมนุม่
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10990 นางสาว สุวภัทร เขยีวอรุณ

10991 นางสาว เกดิกาญจน์ สุขเกษม

10992 นาง กุหลาบ อัญชลกีรณีย์

10993 นางสาว วาทินี เมฆวมิล

10994 นางสาว นุชจรี ดมีาก

10995 นางสาว กาญจนา เจริญมั่น

10997 นางสาว เกณิกา สี่หรัิญวงศ์

10998 นาย ธรรศเดช พวัศรีพนัธุ์

10999 นางสาว วลิาวลัย์ อรรถเจตน์

11001 นางสาว ศศกิัญญา จันคง

11002 นางสาว บุษบา ตาเมอืงมูล

11003 นางสาว นวพร ใจแจง้

11005 นางสาว ธัญชนก ทองศรี

11006 นาย ชาญชัย อังกูรววิฒัน์

11008 นางสาว วชัราภรณ์ วฤิทธิ์ชัย

11009 นาย ณัฐพล อําไพสัมพนัธกุล

11011 นางสาว สมฤทัย ยุ่นสมาน

11012 นางสาว สุจนิดา ใจกิ่วแล

11013 นางสาว อัญชลี ทองประกจิ

11014 นาย พงศธร ทับชุม

11017 นาย ศราวธุ อาบสุวรรณ

11021 นาย ชญานนท์ จันทบุตร

11022 นาย สทิธศิักดิ์ แกว้วเิศษ

11024 นาย ศวิพงษ์ บุญนา

11026 นางสาว วรินยุพา นํานาผล

11027 นาย ณัฐพล บัวทุม

11028 นางสาว สกาววรรณ แสงตะวนั

11031 นางสาว รัตนอุบล บุญมา

11033 นาย กษิดศิ ตุลย์ปาณี

11034 นางสาว ศรัณย์พร สุวรรณ

11036 นางสาว อภรรัตน์ เพช็รทอง

11038 นาย นันทวฒัน์ นวชาตะนันท์

11044 นาย กติตพิงศ์ พงษ์คะเชนทร์

11045 นางสาว สุกัญญา กัณหกุล

11048 นางสาว ปฤษฎา อัจจุตมานัส
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11049 นางสาว ภัสสร ไพรี

11050 นางสาว ประภัสสร เชื้อเมอืงพาน

11051 นางสาว อัญมณี คมิหันตา

11053 นาย จริศักดิ์ จันทร์แดง

11054 นาย พชิญ์ ชนิะโรจน์

11058 นางสาว จติรทิวา ไดก้าร

11061 นาย โกวทิย์ ใจทา

11062 นางสาว ปรียา ปูนขนุทด

11063 นางสาว ทรรศนย์ี ทนสระนอ้ย

11065 นาย ณัฐศาสตร์ ศรีพมิพม์าตย์

11067 นางสาว ธติกิาญจน์ รักษ์ซอ้น

11069 นางสาว อษิิรา ธนรัช

11075 นางสาว วรายุภา ภูรีวงศ์

11077 นาย ธรีเจต มณีโรจน์

11078 นาย เรืองฤทธิ์ ชูจันทร์

11084 นางสาว เพญ็นภา โรจนสังวร

11085 นางสาว พรพมิล ชารีแกว้

11087 นางสาว กนกอร อนันตอ์าชญาสทิธิ์

11093 นางสาว รัตนพร ตันตพิจนโ์สภา

11096 นางสาว สริิพร ชัยปราโมทย์

11101 นางสาว เยาวธดิา พณิสายแกว้

11102 นางสาว ชนมน์ภิา งามพงิ

11103 นาย สาโรจน์ รักเสมอใจ

11106 นางสาว ฉัตรญาภรณ์ นริภัย

11108 นางสาว นัยเนตร เวทไธสง

11109 นาย จริวสัส์ ฉวรัีกษ์

11110 นางสาว สุขฤดี ไทยสม

11111 นางสาว ณัชชมล แสนเรือง

11114 นาย สนธยา ชนะชัยพพิฒัน์

11116 นางสาว ฐิตกิร ทินอุทัย

11117 นางสาว อังคณา อยู่ยืนยง

11121 นางสาว ศรัญญา ป๎ญญากาศ

11123 นางสาว อรวรรณ กจิผกามาส

11127 นางสาว กัญจนพร ทับแสง

11132 นางสาว ทัศนภีรณ์ ทับแสง
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11133 นางสาว ฐิตาภา สริิจติตานนท์

11134 นางสาว มาริสา ยนตพ์ทิักษ์กจิ

11135 นางสาว กนกวรรณ วนิทะไชย

11136 นางสาว ไอรินทร์ ลาภทวอุีดมวทิย์

11137 นาย ชัชชม ศรีวงษ์กลาง

11138 นางสาว เพยีงฤทัย นภิากุล

11140 นางสาว ประไพพศิ โพธิ์ทอง

11142 นางสาว กนกอร สุริยะจันทร์

11143 นางสาว นสิานาถ วรสุทธิ์พศิาล

11144 นางสาว นรรัตน์ ธรีานุกูร

11145 นาย เอกอาริช ชดิไชย

11147 นาย ยุทธนา ประเสริฐทรงงาม

11148 นางสาว วภิาดา กํารัมย์

11149 นางสาว พรศริิ จติตว์ฒันนุกูล

11150 นางสาว กมลมาลย์ วงศโ์ชติ

11152 นางสาว บุญญาพร บุญประคม

11153 นางสาว จรัิสยาพร ธนพลศาสตร์

11154 นางสาว สมฤทัย อรัญชัย

11155 นาย ประภัย ริทัศนโ์ส

11157 นางสาว ณัฐกานต์ ทัศนโกวทิ

11159 นาย เอกวทิย์ พลภักดี

11162 นางสาว พชัรีวงศ์ รักษาสังข์

11165 นาย พรศักดิ์ รักษาสังข์

11167 นางสาว จริยา พจนเสนี

11168 นาย นรบดี ป๎ญํเุบกษา

11169 นาย คุณัชญ์ สุขสวสัดิ์

11172 นาย ทองอยู่ กติพิฒันม์นตรี

11174 นางสาว พชัราวดี วุน้สแีซง

11177 นางสาว ดนยารัศมิ์ บัวแกว้

11178 นางสาว วลัยลักษณ์ นลิกําแหง

11179 นางสาว น้ําฝน โพธิ์ปลอด

11181 นางสาว นาฏอนงค์ ขําเจริญ

11184 นาย วสุธร โชคไพบูลย์

11187 นางสาว ตรีชฎา ลอยทอง

11194 นางสาว พกัตร์จริา พึ่งชา
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11200 นางสาว สุพตัรา ยอดแกว้

11203 นางสาว โชตริส สม้ฉุน

11208 นางสาว ปรียานุช ประสานพนัธ์

11212 นางสาว พมิพศ์ริิ ทองราช

11213 นางสาว จติรเลขา เนตรประไพ

11217 นาย เฉลมิกจิ พุ่มสําเภา

11220 นางสาว ธติกิานต์ มาสงิ

11222 นาย นฤทธิ์ พรีะประเทือง

11226 นาย อุเทน อุดนัน

11227 นางสาว ชนัญญา มหาโคตร

11228 นางสาว นลนิี ขอสนิกลาง

11229 นางสาว ฤทัยรัตน์ คงมา

11230 นางสาว สุชาดา แกว้ชนะ

11232 นางสาว พชิญานนิ ลิ้มสกุล

11233 วา่ที่ร้อยตรี ฟาร์อรรถ พยายาม

11234 นาย สมติ ธรีะวฒัน์

11235 นาย ธวชัชัย นอ้ยจติต์

11236 นาย ณัฏฐพเิชษฐ์ พลูทองคํา

11238 นางสาว ออ้มฤทัย กอ้นใหม่

11240 นางสาว กมลมารดา ดวงทอง

11241 นางสาว รตกิานต์ กาญจนรังษี

11243 นาย ชณิภัทร เรือนงาม

11245 นาย กติตคิุณ จติตอิรุณชัย

11247 นาย ธนกร กลิ่นจันทร์

11250 นาง ทิวาภรณ์ แปูนกลัด

11252 นางสาว เนาวรัตน์ จันทร์อนิทร์

11255 นางสาว นาฏลดา เที่ยงผดุง

11256 นางสาว พรปวณ์ี ทองสมบูรณ์

11257 นาย อรรถวชิ จงสมจติร

11258 นางสาว ทัศนย์ี บุษบา

11261 นางสาว วรัญญา ชุมวงศ์

11262 นาย ศรัณย์ ณ พทัลุง

11265 นางสาว นันท์นภัส ทองวาว

11266 นาย เอกชัย บุญวเิศษ

11267 นาย บุญฤทธิ์ ขวญัแกว้
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11268 นางสาว อนรัิตน์ จนิดา

11270 นางสาว ริญญารัตน์ บุญอุม้

11272 นางสาว กมลทิพย์ สงวนเขยีว

11273 นางสาว ชลธชิา ปิงไฝ

11274 นาย จักรพฒัน์ โรจนอ์ารยานนท์

11275 นางสาว ภัทรภร คุม้เนตร

11278 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ สุพชิา ฤกษ์นรัินดร

11280 นางสาว ป๎ทมา แกว้อารัญ

11282 นางสาว เสาวลักษณ์ ศันตวิชิยะ

11283 นางสาว กานตช์นติ บุญกําเนดิ

11285 นาย วโิรจน์ ดําสองศรี

11288 นางสาว สาวติรี พานชาตรี

11289 นาย สุรเดช เกตุแกว้

11291 นาย ปิตภิูมิ พานชิเลศิ

11293 นางสาว สุปราณี โสคําแกว้

11296 นางสาว หัสยา วรีะสมวงศ์

11298 นางสาว อรพรรณ สุวรรณมาลา

11299 นาย พนัตรี ครุฑถนอม

11300 นางสาว ธธีัชชา กุศลปฏกิาร

11301 นางสาว รพพีร เพง็ศรีรัตน์

11302 นางสาว ภัทรา สมเหมาะ

11303 นางสาว ขจติวรรณ เรืองรัตนอัมพร

11306 นางสาว พชัรินทร์ โนนไทย

11310 นางสาว ไพลนิ วงคไ์ทย

11316 นางสาว พชิญาภร สุคนธากานต์

11317 วา่ที่ร้อยตรี ผดุงศักดิ์ สุวรรณมณี

11318 นางสาว พชิญส์นิี พฤฒปภพ

11319 นางสาว ศศกิานต์ บุญพทิักษ์

11320 นางสาว ณัฏฐณิชา กลิ่นโลกัย

11321 นางสาว พชิชาภรณ์ บุญคุม้

11325 นางสาว อชริญา สุภาโภชน์

11326 นาย ศักดา ป๎ญจมาพรกุล

11328 นาย กติพล ป๎งสันเทียะ

11329 นางสาว เสาวกุล ธโิย

11332 นางสาว ธัญญารัตน์ ยศกฤตวทิย์สกุล
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11333 นาย พยนต์ พวงจําปา

11334 นาย ธวชัชัย พกุชื่น

11338 นาย พรลภัส ควรรณสุ

11339 นาย ชาญยุทธ อุทะกัง

11343 นางสาว พรีียา พริิยสถติ

11344 นางสาว บุณยาพร หมื่นหาญ

11346 นางสาว ตังเม ราชอัคคี

11347 นาย อธศิ กําพลนุรักษ์

11348 นางสาว ฉันท์สนิี ผดุงชพี

11349 นาย ชัยพร ถั่วสวสัดิ์

11352 นางสาว วชัราภรณ์ ผาระพรม

11354 นาย พลพฒัน์ ขนัแขง็

11355 นางสาว จริาพร ธุรี

11357 นางสาว โทสติา พชืผักหวาน

11358 นางสาว หัถยา พลเนตร

11360 นางสาว คณิตตรา อุทามนตรี

11363 นางสาว สุจติรา ทิมลาย

11364 นาย จรณินทร์ ตัง้เจริญสมุทร

11368 นาย วทิยา เอี่ยมโคกสูง

11369 นางสาว พรรณรัตน์ เกดิภาคี

11371 นางสาว จริาลักษณ์ บุญเรือง

11372 นางสาว ป๎ทมา มัญชุนากร

11374 นางสาว นภาพร เงนิโพธิ์กลาง

11375 นาย ณัฏฐ์ฐณรัณ ทรัพยวณิช

11377 นาย อาทิตย์ ดนีกาหมนี

11379 นางสาว ธติริส เจยีรบรรจงกจิ

11380 นาย ศริิชัย ตัง้รัตนพบิูลย์

11381 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ ปภัสรา ชารีโคตร

11388 นาง รูวยัดา สอและ

11389 นางสาว พรหมพร เจริญสุขพลอยผล

11390 นางสาว นสิริน กตินิัย

11391 นางสาว สุภัทรา ลิ่มปี่

11392 นาย กรพล สุรินทร์ศักดิ์

11394 นาย เกษียร ธํารงวราภรณ์

11397 นาย จติตณิ ภักดโีชติ
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11399 นาย คณพศ เสริมวฒุสิาร

11400 นางสาว กรวร์ี ปิยธรรมวงศ์

11403 นางสาว สุภาพร บ้านยาง

11406 นางสาว ปนัดดา ประทุมวลัย์

11409 นางสาว สุภาพร มูลรัตน์

11411 นาย ธนกร จันทร์ประทุม

11414 นาย คณิน อร่ามมนทิราลัย

11418 นาย ชัยยศ สะท้านอาจ

11420 นางสาว บุษรัตน์ ปึงสมบูรณ์

11421 นางสาว พรนพนิ คันธาเวช

11422 นางสาว อารียา สทิธวิงษ์

11424 นางสาว ปาลติา โตะ๊ซอ

11430 นางสาว อภญิญา สุขเรือง

11431 นางสาว ศริินันท์ ไทยตรง

11433 นางสาว จริาวรรณ สายโยธา

11435 นาย ณัฐปกรณ์ จนิาย

11441 นางสาว จารุวรรณ อนิณรงค์

11442 นาย อสิริยะ ศรีเสมอ

11443 นางสาว ณัฐกฤตา ตาบุดดา

11444 นาย วสุสกจิจ์ อนิทนลิ

11446 นาย สุรเชษฐ์ ฉายภมร

11451 นางสาว ธนาภา เพช็รรักษ์

11453 นางสาว เนตรนภสิ ลายทิพย์

11455 นางสาว เกศกนก เทพหนู

11457 นางสาว กวสิรา ฉุยฉาย

11460 นางสาว เสาวลักษณ์ ตราโต

11461 นาย วริทธิ์ แกน่แกว้

11463 นางสาว ธนัชพร นิ่มวศิษิย์

11464 นางสาว พญิญานศิร์ จันทร์หอม

11465 นางสาว พชัพร ชาวบ้านกร่าง

11469 นางสาว สุพตัรา อนิทรโก

11472 นางสาว สริินดา สุขกา๋

11473 นาย ณัฐพชัร์ ใจศริิ

11475 วา่ที่ร้อยตรี ศุภกติ ชาญอนุวตัร

11476 นางสาว วริศรา วงครั์กษ์
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11477 นางสาว โสภาพรรณ จันทร์ออ่น

11479 นาง ณัฏฐ์กฤตา เชาวนะธรรม

11484 นาย พชร สนทิใจ

11486 นางสาว ธันย์ชนก ศรีสมบูรณ์

11487 นางสาว ปรีชริน แขดอน

11489 นาย เอกวฒัน์ มคีง

11490 นางสาว ไอรินลดา ปิ่นแกว้

11491 นาย กรวชิญ์ ลอยหา

11496 นาย เจษฎา สามารถ

11499 นางสาว ป๎ทมาลัย วงศป์ิง

11500 นาย ยุทธนาถ พชรเดช

11501 นาย เจษฎา พสิุทธวิงษ์

11502 นางสาว จริพร กลางสูงเนนิ

11503 นาย วฒันา หนิผา

11504 นางสาว ภัทริยา หนูนลิ

11505 นางสาว ศวิพร บุญศรี

11507 นาย ภเิศก เภชัยภูมิ

11508 นางสาว สุริยะรังสี ธงชัย

11511 นางสาว วรวรรณ เกตุสุรินทร์

11516 นางสาว รดาณัฐ คําแกว้

11518 นาย เหรียญชัย อยู่สบาย

11519 นางสาว รัตตกิาล สงิหก์่ํา

11522 นาย ชนะโชค ศรีอนุสรณ์ชัย

11523 นาย อภพิงศ์ อามเีราะ

11524 นาง จนิตนันท์ บุญศริิ

11526 นาย นพดล คงทรัพย์โสภณ

11527 นางสาว ณัชชา นุชดํารงค์

11530 นางสาว รัตนพมิพ์ โหงนาค

11531 นางสาว วภิาดา เรืองสทิธเิดชกุล

11532 นางสาว สุทัตตา รัตนคช

11533 นางสาว เสาวณีย์ ชั่งนะ

11534 นางสาว สุกัญญา ป๎ญญามาก

11535 นางสาว จารุวรรณ จูมจะนะ

11536 นางสาว พชิญา กมล

11539 นางสาว ณัฐพร ไชยวงค์
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11541 นาย อสิระพงษ์ บุญญา

11547 นางสาว ธริาภรณ์ โพธริาชา

11548 นางสาว ชนากานต์ นาคบัว

11550 นางสาว ภญิญาพชัญ์ เพยีงแกว้

11551 นางสาว ปณิตา เจริญสุข

11553 นางสาว วชัราภรณ์ แจม่สวา่ง

11559 นาย วรากร ทองไวย์

11561 นางสาว พชิามญชุ์ วรรธนะวงษา

11564 นางสาว ป๎ณฑารีย์ เรืองแกว้

11565 นางสาว พชรพรรณ เฉลมิแสน

11566 นางสาว ธนสิา ทับจนี

11567 นาย นฤดล จันทกจิ

11569 นาย นูร์มัน หะยีมะสาและ

11574 นาง ปริณดา สัตย์รัตน์

11575 นาย วรพจน์ บุญประเสริฐ

11576 นาย อรรถพล เตา่เมอืง

11579 นางสาว วลัภา ทับสุวรรณ

11580 นาย วชิญสษิฎ์ ปวศฎานันท์

11581 นางสาว ทัศนย์ี เดชดี

11584 นางสาว ชนดิา ประทุมทิพย์

11585 นาย อธวิฒัน์ รัตนุม่นอ้ย

11588 นาย ธนกฤต ลอืสกุล

11591 นางสาว ดวงกมล พรหมวรรณ

11592 นาย อภรัิกษ์ คงจรรักษ์

11594 นาย สทิธโิชค ทีปะปาล

11595 นางสาว พลอย เลศิวมิลเกษม

11596 นาย พรเทพ รัตนาวงศไ์ชยา

11598 นางสาว เกตุวรินทร์ สังขศ์รีทวงษ์

11604 นางสาว นภาภัส เจริญศุข

11612 นาย ไพสฐิ พทุธเิกษตริน

11613 นางสาว ศุจริาวดี ศรีเสถยีรวงศ์

11614 นางสาว ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์

11615 นางสาว รัชนี แกนภูเขยีว

11616 นางสาว มาลัยพร ชัยสทิธิ์

11617 นางสาว ศวิพรรณ พชิติชัยรุ่ง
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11618 นางสาว ถริดา จติสุจริตวงศ์

11620 จ.ส.ต. จักรพงษ์ ชัยวนัดี

11621 นาย จติรลดา บุญแกว้

11622 นางสาว พชัรา อาจแกว้

11623 นางสาว ธนดิา พานเมอืง

11625 นางสาว บุญหมาย อนิรัมย์

11626 นาย ฉันทัช อาสาสรรพกจิ

11629 นางสาว จดิาภา บัวทอง

11632 นางสาว ศศภิา อาชานุสรณ์

11634 นาย ณัฐพงศ์ รงคท์อง

11635 นางสาว อุไรวรรณ โภคนภิา

11637 นางสาว กุลนษิฐ์ นลิจนิดา

11640 นางสาว ภาพร เพช็ร์ดี

11642 นางสาว พชิญา ชูสระนอ้ย

11647 นางสาว ขวญัดาว สัมมาทัต

11648 นาย เขตน์ เทิดทูนการคา้

11652 นางสาว จรีพรรณ หารคํา

11653 นางสาว อัจฉราพร อนิทร์สุวรรณ

11657 นาย อรรถฐานนท์ มะลาม

11658 นาย นพดล พรมสอน

11659 นางสาว ณัฐภัสสร ออ่นนิ่มพนัธ์

11665 นางสาว อัจฉรา สมาธิ

11666 นาย ศริิชัย ใจชนะ

11667 นางสาว เสมอใจ กรณีย์

11671 นางสาว สาริศา จันทร์ธรีนันท์

11675 นาย เกษม อาภรณ์ภญิโญ

11678 นางสาว สุทธาวรรณ บุญวงศ์

11679 นางสาว ปรีญาภา เกื้อกูลรัฐ

11680 นาย อดเิทพ ทับทอง

11681 นาย เจษฎากานต์ สุธวีรีะขจร

11683 นางสาว สกาวกานต์ ชว่ยไชยศรี

11685 นางสาว อาทิตยา มหา

11687 นาย เอนกพงศ์ ชนิรัตน์

11688 นาย มนชัย ใจชื่น

11690 นาย ณัฐชนน อุน่ธรรมรัตน์
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11692 นางสาว อาภา เจริญแสง

11693 นางสาว สุรลักษณ์ หลนิกําเหนดิ

11694 นางสาว ธัญญกานต์ บุษบรรณ

11697 นางสาว วาธนิี รอดทอง

11698 นางสาว วารินทร์ อาพดั

11699 นางสาว พมิพใ์จ พมิหา

11700 นางสาว ยุวดี มุณีพู

11701 นางสาว กอบแกว้ กิ่งจันทร์

11702 นาย นติศิาสตร์ รักษาพนัธ์

11703 นางสาว อมรรัตน์ สริิรัตนสันติ

11706 นาย จตุรงค์ สงทิพย์

11708 นาย ตรีเนตร แปูนนอ้ย

11711 นาย ธรีภัทร ภูมี

11712 นาย เนตนิัยน์ ศรีทน

11715 นาย พทุธชาติ จันทร์ณธาดา

11719 นางสาว สริิพา นากลางดอน

11722 นางสาว ภาวณีิ หะธรรมวงค์

11723 นางสาว ธติมิา ธอัิกษร

11727 นาย ยุตธิรรม มสีามเสน

11729 นางสาว ภัทริดา แกว้พศิดาร

11734 นางสาว ณัชชาภัทร กอแกว้

11736 นาย ปรัชญ์ แกว้พพิฒัน์

11738 นาย อาณัติ เผ่าทหาร

11739 นางสาว ณภัค เขตภัทรพพิธิ

11740 นาย เอกรัฐ อนิทรแย้ม

11743 นางสาว สุจรีย์ สงรักษ์

11745 นาย รณชัย ทองใบ

11749 นางสาว กานตร์วี กุลชาดาอาชา

11750 นางสาว นภัสรา ฉัตรแกว้โพธิ์ทอง

11751 นางสาว ณัฐณิชา เพราะสุนทร

11752 นาย เลศิศักดิ์ บริรักษ์เลศิ

11753 นางสาว จริาพร แซเ่อี๊ยะ

11754 นาย ชเนวนิ โพธิ์ราม

11763 นางสาว สุมติรตรี สลีาชาติ

11764 นางสาว ภัชราภรณ์ ใจเสน
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11766 นาง นธิวิดี พรหมอาจ

11769 นางสาว ปริยชาต หนูแย้ม

11770 นางสาว นชิานันท์ คําป๎๊บ

11773 วา่ที่ร้อยโท จริะณัฏฐ์ จั่นอาจ

11774 นาย ศรานุวฒัน์ เนตรไธสง

11777 นางสาว กานตช์นก นวลทอง

11778 นาย ชูสนิ บริเพชร

11779 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ พชัรี เหมอืงเพิ่ม

11784 นางสาว ธัญวรัตน์ วนัแอเลาะห์

11785 นาย พงศกร ศรีภริมย์

11786 นางสาว อาทิตยา สังเพช็ร

11788 นาย ธันย์ภศุตม์ ออ่นเพชร์

11789 นางสาว อรนภิา ตันไถง

11793 นางสาว นฤมล คงแปูน

11801 นาย สุวจิักขณ์ จันทร์คง

11802 นางสาว สวีลี ทาสุคนธ์

11803 นางสาว ธัญญพ์ชิชา จริานนท์ฐิตกิุล

11806 นางสาว ชลธดิา ศรียานนท์

11809 นาย สุนทรพจน์ คํามี

11810 นางสาว กรรณิการ์ มูลศาสตร์

11811 นางสาว วณีา ลี้สุวรรณ

11812 นางสาว จริยา ณ นคร

11814 นางสาว ชนัญชดิา ตรงจติร

11815 นางสาว ศวิพร สถานอุน่

11816 นาย ขนัชัย รุณลาศรี

11819 นางสาว สุวารี ภริมย์ศริิพรรณ์

11820 นางสาว คัทรินทร์ ทรัพย์อํานวยโชค

11821 นางสาว ปณิตา ศรีจํานงค์

11825 นาย ศริเวทย์ เกษมจติ

11830 นางสาว ปภัทสร ขวญัซา้ย

11832 นางสาว พทุธชาด นลิสนธิ์

11833 นางสาว กุลพชิา เรืองมี

11836 นาย ปอล เรือนใจดี

11842 นางสาว ณัฐกานต์ สดศรี

11843 นาย ดลิกธรรม ชาวบ้านกร่าง
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11846 นางสาว อมรรัตน์ สุนทร

11847 นาย วโิรจน์ สาริยะสุนทร

11849 นางสาว นันทมน มณีกานนท์

11850 วา่ที่ร้อยตรี วฒุศิักดิ์ จันทร์เจริญ

11853 นางสาว อัมพวา ไชยเพชร

11854 นางสาว พรลดา สวสัดี

11855 นางสาว ปาจรีย์ ลําดวล

11857 นาย พศิาล จั่นบํารุง

11858 นาย จักรพนัธ์ นองเนอืง

11859 นาย นพเดช ทองสมัครพนัธ์

11862 นางสาว สุพฒัตรา พรศรี

11864 นาย นธิศิพงศ์ ชัชวาลาพงษ์

11865 นางสาว พนัชกร จันทร์ธนะกุล

11870 นาย กันตธ์ร อารยะพนาวลัย์

11872 นาย ธรีะวฒัน์ เรืองอยู่

11873 นางสาว เนตรชนก มุกธวตัร

11874 นางสาว ทักษิวรรณ พุ่มพลู

11877 นาย ธนากร บรรเลง

11879 นางสาว กรวร์ี ศรีเสน

11881 นางสาว เบญญาภา เรืองสังข์

11884 นางสาว ธัญญา สุขแสวง

11888 นางสาว ปิยาภรณ์ เพชร์หนองชุม

11894 นาย จักรกฤษณ์ ไกแ่กว้กาญจนา

11895 นาย ภรภัทร ดาราพฒันภัค

11901 นางสาว กมลธร รัฐประเสริฐ

11902 นางสาว ศศธิร อนิไชยา

11904 นาย ธธีัช แสงประทุม

11905 นาย ชัชพงศ์ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา

11908 นางสาว ตุลยดา บรรจงวทิย์

11909 นางสาว แพรวพรรณ คําโพธิ์

11911 นาย นพดล ทองภริมย์

11912 นาย ปฏพิทัธิ์ วงคค์ํา

11913 นาย พงษ์พนัธ์ ดพีฒัชนะ

11916 นางสาว มัลลกิา แตม้รุ่งเรือง

11921 นางสาว จนิตจ์ุฑา ไวยโภคี

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  30 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

11924 นางสาว กมลทิพย์ ซื่อดี

11929 นาย วรีพร ขําแปูง

11936 นางสาว ณัฐตยิา สาตมุณี

11937 นางสาว พนจินาฏ สุวรรณกุล

11939 นางสาว กติตยิา หนูภัยยันต์

11945 นาย ปริญญา แซข่อ

11950 นางสาว เบญจพร ถูกดี

11951 นางสาว นริชา หวา่งจอ้ย

11955 นาย ศรพรหม ผลดี

11956 นาย วทิยา รุ่งเรือง

11957 นาย สุธาธษิณ์ โกยตัน

11958 นางสาว สริญรดา หวานดี

11960 นางสาว อังคว์รา ใบชติ

11964 นาย อัครวธิ จติตานุปกรณ์

11965 นางสาว สริิภัทร ภริมย์ทอง

11966 นางสาว มุธติา แสงทอง

11969 นาย วฒันชัย ฉายวเิศษพล

11970 นาย พงศธร ศรีวงยาง

11972 นางสาว ศุภมาส ขําอนันต์

11975 นางสาว พชิามญชุ์ ธวชัชัยวสิุทธิ์

11976 นางสาว รัศมี พรมคํา

11978 นางสาว เจนจริา แกว้น้ํารอบ

11980 นาย พศิาล ตุลารักษ์

11982 นางสาว สมหิลา เอี่ยมอธคิม

11983 นาย ธนาวฒัน์ แซเ่ลา้

11987 นาย คุณาวฒุิ แกว้นพรัตน์

11989 นาย เทอด ทนทาน

11994 นางสาว ฉฎาภา เมฆบุตร

11995 นาย ไตรภพ รสจันทร์

11996 นาย พลพร์ี สริิพจนรัตน์

11997 นางสาว ชยุฎาภัทร์ ทองกุล

12002 นางสาว ฐิตพิร เหลา่อสิริยกุล

12003 นาย ณัฐพงษ์ ชาตา

12007 นางสาว กนกรดา กสเิจริญ

12008 นางสาว บุษยมาศ มุง่สันติ
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12012 นางสาว อนิทิรา เมฆฉาย

12015 นางสาว ชนภา จันทร์ออ่น

12018 นางสาว พชิญน์รี ทรงฤกษ์

12020 นางสาว เกวลี ฉลวยศรี

12022 นางสาว ปาริฉัตร์ จันทร์สมบูรณ์

12023 นาย จริวฒัน์ จันทร์พาณิชย์

12025 นาย ปฏริพ พหลแพทย์

12027 นาย วฒันา วงศส์ม้

12031 นางสาว ชดิชนก ไชยกจิ

12036 นางสาว ฉัตราวดี ทองรวย

12037 นางสาว ณัฐญา ในเมอืง

12038 นาย ศุภณัฐ ย่ิงวริิยะ

12040 นางสาว รัชนภีรณ์ ป๎งเส็ง

12045 นาย พชิญ พลสมบัติ

12047 นางสาว ธันย์ชนก ศรีแดง

12049 นาย ณรงค์ อุดมวงษ์

12051 นางสาว ณัฐนชิา ทองชาติ

12052 นางสาว ภรภัค ผลแสน

12054 นางสาว รจนา บัวทอง

12055 นางสาว ธันยพร ท้วมเจริญ

12057 นางสาว ธัญดา แกว้ศรีนวล

12060 นางสาว ศริิลักษณ์ คําวชิติ

12064 นาย คณพศ สังขศ์รีอนิทร์

12069 นางสาว พรวรรณภัทร รอดเมฆ

12070 นาย เศกสันติ์ นามวจิติร

12075 นางสาว พชิชา กฤตสัมพนัธ์

12078 นางสาว วาสนิี วาหลวง

12079 นางสาว ปคุณา กลมกลงึ

12082 นางสาว อารียา ยอดชุมสุวรรณ

12085 นาย ปณัสย์ รัตนถติะกุล

12086 นาย ธนพนัธ์ พานทอง

12087 นาย สุทธพิงษ์ รักษ์วงคณา

12088 นาย วษิณุ มาแสวง

12089 นางสาว อัญชสา สัณฑมาศ

12090 นางสาว กนกขวญั นาคดํา
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12091 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศริิศักดิ์วฒันา

12094 นาย กติตภิาส ภริมณ์ชัย

12099 นาย สรอรรถ จันทรเสนา

12104 นางสาว สฏิฐิกัลชญาภัค รัตนพราว

12106 นางสาว จนิตนา นุมา

12107 นาย เอกพงษ์ จอมทอง

12108 นาย ธรีภัทร สุจารีย์

12111 นาย เจษฎาพงศ์ พรหมเผ่า

12114 นางสาว ชนติา บุญญานุวตัร์

12115 นางสาว ภัคจริา บุญประคอง

12120 นางสาว สุชาภัคณ์ นาดอน

12122 นาย ธวชั พรหมพทิักษ์กุล

12128 นางสาว ชนดิาภา สาลี

12132 นางสาว พชิญาภา ตุลสุข

12133 นาย คุณาวฒัน์ สงวนวฒันา

12135 นาย ภาณุพงศ์ มุสกิ

12137 นาย คณิน คชไกร

12139 นาย พชร สพโชค

12142 นางสาว ศริิพร ศรีวทุธานันท์

12144 นางสาว ทิพวรรณ แสนอุบล

12147 นางสาว ณิชกานต์ มิ่งโมลี

12148 นาย ชาตรี เลศิอุดมโชค

12149 นาย คุณากร แสงอรุณ

12151 นาย พงศกร พรตระกูลพพิฒัน์

12154 นาย สรรพสทิธิ์ เอี่ยมสอาด

12155 นาย กรีติ รุ่งทรัพยธรรม

12156 นาย ชัยวชิญ์ บาลเพยีร

12157 นางสาว นติยา คําจันทร์

12158 นาย เทอดพงษ์ เลอืดพระปฐม

12161 นางสาว สุวมิล จริยศาธติ

12164 นาย ธัชพล เจริญพงศ์

12166 นางสาว จุฑารัตน์ โยธนิวสิษิฐ์

12169 นาย ธนากร บัวจันทร์

12172 นาย ไกรพล กลอ่มจติต์

12173 นางสาว ขนษิฐา นนทะชาติ
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12174 นางสาว โสภาพร คงเชื้อนาค

12175 นาย ณัฐวชัร์ ชุมฝาง

12177 นาย กติติ ทองพอก

12180 นางสาว พรทิพย์ ทิพฤาตรี

12182 นางสาว ศศธิร หรัิญอาจ

12185 นาย เอกชัย หารธงไชย

12186 นาย ณัฐวฒุิ วฒันอุดม

12188 นาย สฤษดิ์พงษ์ ทองแสง

12189 นาย แชมป์ กองสุข

12194 นางสาว หทัยรัตน์ โยริยะ

12196 นาย ตอ่รุ่ง ธรรมชาติ

12197 นางสาว วรรณิศา ทิพย์วรีนันท์

12198 นางสาว ศรินฑกิา เพชรพงศ์

12199 นางสาว ชุมฉวี กติวิกูล

12200 นางสาว ณัฐรดา ประเสริฐสทิธิ์

12203 นาย มูฮัมหมัดซกิรี มะแด

12204 นาย ธนติศักดิ์ ธนพรพงศส์นิ

12205 นาย ดศิรณ์ คุณเดชะ

12208 นางสาว พมิพช์นก แยงทิพย์

12210 นาย จรัิตน์ พลเดช

12211 นางสาว วชริกุล คชแกว้

12212 นาย กมลภพ บุญมา

12214 นางสาว ชญาภา ยาวะโนภาส

12220 นางสาว มัณฑนา อรุณสนิประเสริฐ

12223 นางสาว ชลธชิา ชูทอง

12224 นาย ชลติ คุม้ชัย

12225 นาย กรวณ์ี รัตนพนัธ์

12226 นาย กฤษฏน์ฤเบศ ชัยสริินยาวชัร

12227 นาย วรีะพงษ์ แพงวเิศษ

12233 วา่ที่ร้อยตรี พจิติร งามเหลา

12234 นางสาว กวนิทิพย์ มคิวาฬ

12235 นางสาว อนุธดิา หวงัจุนกลาง

12239 นาย ธรัีช ขอจติต์

12240 นางสาว หฤทชนัน มะหะสุ

12241 นาย ณพงศ์ จรีประภาพนัธุ์

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  34 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

12244 นาย พนมพร หลา้สร้อย

12246 นางสาว ภาณิศา ยอดเอี่ยม

12247 นาย อภสิทิธิ์ ตา่ยทอง

12248 นาย รณชัย ย้ิมสนิสมบูรณ์

12251 นางสาว ธดิา โตโชตสินิ

12252 นางสาว สถาพร เพชรชี

12254 นาย นพรัตน์ ออ่นโกก้

12255 นางสาว จามมาลี เมอืงแสน

12257 นาย ปุณยวฒั แสนแกว้

12262 นางสาว ปิยภัทร สุจติตกุล

12266 นางสาว ไอศกิาร์ มะธุระ

12267 นางสาว วรรธยา สังขส์มบูรณ์

12268 นางสาว วไิลลักษณ์ แจง้โพธิ์

12270 นาย ปฐมพงศ์ กุลพรวฒันา

12275 นางสาว วลิาสณีิ มศีลิป์

12279 นางสาว นฤมล โพธิ์นอก

12282 นางสาว ณัฐพชัญ์ สมานทรัพย์

12283 นางสาว อรอนงค์ วอ่งเชงิยุทธ

12284 นางสาว วาสนา ละอองทอง

12287 นางสาว ภัทรภร จันทร์สมติมาศ

12289 นางสาว อตกิานต์ เจริญผล

12290 นางสาว กันตก์นษิฐ์ ตา่ยตระเวณ

12292 นาย รัฐวฒัน์ สรรสรวสิุทธิ์

12293 นางสาว วรัญญา จําปาแพง

12296 นางสาว เบญจวรรณ ธรรมาเจริญราช

12297 นาย พสิุทธิ์ ทองสุข

12298 นางสาว นาราภัทร ไชยวงศ์

12299 นางสาว นรัญญา เส็งเจริญ

12300 นาย อธบิดี ฤทธรัิตน์

12303 นาย พชร ชัยวี

12306 นาย ปฏวิตัิ รัชตาจา้ย

12307 นางสาว ชนดิาภา ชายะสทิธางกูร

12308 นางสาว นริชา บุญวงศ์

12310 นางสาว อภญิญา ประมาพนัธ์

12311 นาย สหภาพ เลารัตน์
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12316 นางสาว พลอยปภัส ตังควณิชย์

12318 นางสาว สริิพริมา ชมภูมิ่ง

12320 นาย อดธิร ภูมวิงค์

12321 นางสาว ดารุณี นารีนุช

12322 นางสาว มาลัยวรรณ เอี่ยมมา

12324 นาย ศุภฤกษ์ เถรวอ่ง

12327 นางสาว นาถนภา ผู้ใหพ้ร

12328 นางสาว นรินทร์ ชะเทียนรัมย์

12331 นาย โชคชัย เล็กเปีย

12332 นางสาว เบญญาภา ทรงศรีวไิล

12335 นางสาว ตรีรัตน์ มทีอง

12336 นางสาว ดาวณี ไอศุริยวงศ์

12338 นาย นรนติิ มานะกจิ

12339 นางสาว จุฬาลักษณ์ สนิงาม

12340 นางสาว ธนาทิพย์ คํารัตน์

12342 นางสาว วชริา จันตะ๊คาด

12344 นาย ศรัณย์ พทุธอุปถัมภ์

12345 นางสาว ปิยะนันท์ โชตวิานชิ

12346 นางสาว ธนพร ป๎กษาจันทร์

12348 นางสาว กษมน รัตนพนัธ์

12350 นาย เจษฎากรณ์ ชูมนิทร์

12351 นาย กรีติ เอยีดตรง

12354 นางสาว กัญญาภัทร บุญเอนก

12357 นางสาว จอมใจ สุขโสม

12360 นาย มนัสชัย ภูปาทา

12365 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยคุตร

12368 นาย ธนวตัร คูณคําตา

12371 นางสาว จุฑาทิพย์ พานพบ

12372 นางสาว ชสิา กาญจนสุต

12373 นางสาว เบญจมาส อุตวรรณา

12374 นางสาว ชลธชิา ปานจอ้ย

12376 นางสาว โสธยา อิ่มเลง้

12377 นาย สาธติ หอมหวล

12382 นาย กตกิา เอี่ยมทา

12383 นาย ศวิรินทร์ พรหมดวง
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12384 นางสาว สุวชิา คําวชริพทิักษ์

12385 นาย รพพีฒัน์ ทั่งทองแท้

12388 นางสาว เศรษฐพร วงษ์เมตตา

12389 นางสาว วจริา แกว้ขนุทอง

12390 นาย มรุเดช เขยีวตื้ออนิทร์

12391 นางสาว ศริิกุล ขอประเสริฐ

12394 นางสาว นลิวรรณ หาญกลา้

12395 นาย ศรายุทธ สัจจากุล

12396 นางสาว อชชิา พานชิา

12399 นางสาว เจนจริา จรีะโร

12401 นางสาว บุศรา สงิหบุตร

12404 นางสาว ลนิชิฌมอ์ร วรทวณิชย์

12405 นางสาว สายสุรีย์ สมทรง

12406 นาย ภูเบศ คา่ยสงคราม

12407 นาย ศุภกร ขอนทอง

12409 นาย เกรียงไกร ประวาลป๎ทม์

12410 นางสาว อภญิญา วจิติตโ์ภคนิ

12411 นางสาว ปาริฉัตร แกว้กอง

12412 นาย ณัชภูมิ มบีัณฑติ

12413 นางสาว มนทกานติ คลอ่งแคลว่

12417 นาย ฐิตกิร ปานทับทิมทอง

12418 นางสาว กฎนภศร ฉายรัตนต์ระกูล

12422 นาย พงศภ์วิฒัณ์ เกรียงสุวรรณ

12424 นาย กฤษณุ เตจะ๊นัง

12425 ส.ต.ต. สันตชิาติ ป๎ญญานะ๊

12426 นางสาว เปรมกิา มเีปรม

12427 นางสาว ป๎ณฑารีย์ พฤกษาธรรม

12429 นางสาว น้ําฝน หนองนา

12435 นางสาว รัศมน ศรีอาริยะจันทร์

12440 นาย สุทธพิงศ์ อาวะภาค

12442 นางสาว อัณณวี สังขแ์กว้

12445 นาย พงศธร วรมาลี

12447 นาย พงศกร เพญ็จันทร์

12448 นาย อภวิฒัน์ กรุณานํา

12449 นางสาว น้ําออ้ย เลา้สุวรรณ
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12450 นางสาว ปุณณดา ยอดเครือ

12456 นาย นเรศ โกฏทอง

12459 นาย กฤตภาส วชริเกยูร

12462 นาย พงศเ์พชร มจีติตใ์ส

12463 นาย ภัทรภูมิ จันทร์อุดม

12464 นาย ธรรมธานี ชดิชอบ

12465 นาย ศรันย์ เฉลมิกติตชิัย

12467 นาย สุรเศรษฐ์ วชริวราการ

12468 นางสาว กัตฌัชญา พชัรชมพู

12471 นาย อมรชัย เตยีวยวด

12472 นางสาว ไพลนิ ประภาไพฑรูย์

12473 นางสาว ปิย์ญาพร กวิสันเที๊ยะ

12475 นางสาว พรธรีนันท์ นพอุดมพนัธ์

12482 นาง สุเทพ วชริวราการ

12484 นาย สุทธพิงศ์ ปานแกว้

12486 นาย ประสพโชค วอนกล่ํา

12489 นางสาว ชนนกิานต์ สริิคณาภรณ์

12490 นางสาว อรุณี วรรณไพบูลย์

12491 นางสาว บุญญสิา เตรียมพล

12493 นางสาว จติรรัสดา สริิแวว

12494 นางสาว จุฑาพร ศักดิ์รัตน์

12495 นาย อวยพร ย้ิมแย้ม

12496 นางสาว ดวงพร หอ่ไธสง

12500 นาย รณกร ภาจรีกุลไกร

12501 นางสาว เกวรีย์ เกง่เดช

12506 นางสาว พมิพส์ุภา เมฆสุวรรณ

12508 นางสาว ณัฏฐณิชา พศินอก

12509 นาย พชร รุ่งพทิักษ์มานะ

12511 นางสาว สุณิสา จติราวธุ

12513 นางสาว ศริญญา ศรศริิ

12515 นางสาว พชิชาภา จันจุติ

12518 นาย ภานุกร พลแกว้

12522 นางสาว วนดิา ศริิเทพ

12523 นางสาว ธดิาชนก เทพประดษิฐ์

12528 นาย ป นนทนันทน์ เรืองจันทร์
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12529 นางสาว สุทธรัิตน์ จาดเปรม

12531 นาย จตุรพร ใครบุตร

12533 นางสาว วชัรี ขวญัดํา

12537 นางสาว ปิยรัตน์ รัตนมังคละ

12539 นาย สุธาทร มงคลกมลวทัน์

12540 นางสาว จริยาภรณ์ สมปูุ

12542 นาย ชาตศิริิ ศลิา

12543 นางสาว ป๎ญจพร แย้มย้ิม

12544 นาย ธนสนิ คดิสร้าง

12545 นางสาว กนกวรรณ เจริญทรัพย์

12547 นาย มาโนช ชนิเกยีรตสิกุล

12548 นาย ชนมภูมิ งามภูพนัธ์

12549 นางสาว อาภาพรรณ วาทีรักษ์

12551 นางสาว สุนติา เนาวรัตนว์ฒันา

12552 นางสาว บุษกล บรรพตสทิธากุล

12553 นาย บุรพล ชูจันทร์

12555 นางสาว กฤษฏิ์นพิทัธ์ โพธิ์หลํา

12556 นางสาว จติพศิุทธิ์ เซี่ยงหวอง

12557 นางสาว สุนษิา วงษ์สงิห์

12562 นาย จักรพรรดิ์ จงรักษ์สทิธกิุล

12563 นางสาว ณัฐชยา พมิพล์า

12564 นาย ธรธนัสม์ พงศธ์าดาพร

12565 นางสาว อารีรัตน์ แทนโป

12567 นาย สริภพ ชาญชนานนท์

12568 นาย สกนธ์ ราศวีสิุทธิ์

12570 นาย พพิฒัน์ ตัง้ตรงสุนทร

12571 วา่ที่ร้อยตรี ภัทรพล จันทร์เจริญแดง

12572 นางสาว นัยนป์พร รายศริิ

12573 วา่ที่ร้อยตรี อาทร นนท์ศริิ

12575 นางสาว พนัธน์ดิา แสงสวา่ง

12576 นาย กรวชิญ์ เชาวลติ

12577 นาง เบญญาดา ปาร์ก

12578 นางสาว ดลมณิชา พนัธุนาคนิ

12579 นางสาว ชัญญา จติตริบํารุง

12580 นางสาว พทัธว์ริา ภูต่ระกูล
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12581 นางสาว ป๎ฐญวตัห์ วรรณสวสัดิ์

12582 นางสาว เมธาวี พตัตานชิานนท์

12585 นางสาว เมธาวี สุขอนันต์

12591 นาง กรรณิการ์ สกุณา

12592 นางสาว รัฎเกลา้ วธิานธํารง

12595 นาย ปราโมทย์ ดุจพนัธ์

12596 นางสาว วรารัตน์ วงษ์ชัย

12597 นางสาว สลลิลา ขรรคช์ัยณรงค์

12598 นางสาว อนิทิรา เนยีรมงคล

12599 นาย เฉลมิรัฐ ศรีจรัสกุล

12600 นาย ณัฐวฒุิ สุวรรณวฒันกุล

12602 นาย จักริน สุวรรณมัย

12603 นางสาว สุรางคนา ล่ํารุ่งเรือง

12606 นาย ชยพล ภูนคิม

12610 นางสาว พลอยกนก กลิ่นหวล

12611 นางสาว กัลยา พงษ์กลา้

12612 นางสาว นวรัตน์ คงคลา้ย

12613 นาย ทิวากรณ์ ทินา่น

12614 นาย อนรรฆสติ กลบีจําปา

12616 พนัจา่อากาศเอก นพสทิธิ์ ศรีทองคํา

12618 นาย พริิยะ อนุรักษากรกุล

12619 นางสาว ปาริชาติ สุริยะฉาย

12622 นางสาว วลัยลักษณ์ พงษ์งาม

12624 นางสาว ชนนิาถ แสนสุข

12625 นาย เอกกมล กมลรัตนเกษม

12626 นาย อําพล พพิฒันว์ฒันสกุล

12628 นาย ธรีภัทร นารถนรกจิ

12629 นางสาว ดวงใจ กองเกดิ

12630 นางสาว มัลลกิา พงษ์สงิหจ์ันทร์

12631 ส.ต.ต. ณัฐพชัร ลุนปุย

12632 นางสาว เสาวภา สาเมา๊ะ

12633 นาย ญาณภัทร คงเย็น

12635 นางสาว มัญชุพร แสงสุข

12636 นางสาว ดวงจันทร์ อักษรกาญจน์

12637 นาย อธปิ ทิพย์รักษา
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12638 นางสาว ณัฐธดิา อรรคทิมากูล

12641 นางสาว วนัวสิาข์ ไชยพนัธ์

12642 นางสาว พรปวณ์ี ประเสริฐ

12644 นาย อภนิพ โสภาปฐมาณิช

12646 นาย มงคล แซโ่คว้

12649 นาย ชัชวาลย์ บุญคุม้

12651 นาย ศริิศลิป ลี้รักสทิธิ์

12655 นางสาว สริิอร สนิธุเจริญ

12656 นางสาว ณัฏฐกฤษตา บัวใหญ่

12658 นาย เตชัส ผลามติร

12660 นาย ถริายุ จันทร์ดํา

12661 นาย กติตภิัฏ กาญจนสุวรรณ

12667 นางสาว ชนนาถ ป๎นวงศ์

12669 นางสาว รววีรรณ สัตย์ธรรม

12670 นาย ณัฐพล วารินหอมหวล

12671 นางสาว อัจฉรา เลากุลศานต์

12672 นางสาว ณัฐวดี แกว้เตง่

12674 นาย พลศักดิ์ ศรีวลิัย

12678 นาย พชัรพงษ์ เหลา่ขวญัสถติย์

12679 นางสาว ธัญญาภัค จันทร์ดาประดษิฐ์

12680 นาย ฐิตพิงศ์ อุดมกจิมงคล

12682 นาย พรเทพ หริคําภา

12683 นางสาว วภิาวี สุวานชิ

12691 นางสาว วชริากรณ์ ขาวคม

12695 นางสาว พนตินันท์ สุรัตนโ์รจน์

12696 นางสาว นภิาพร พรหมบุตร

12697 นาย ออมสนิ ยุพา

12698 นาย อชติพล ศรีเวช

12701 นาย กติตนิันต์ อสิริยอนันต์

12702 นางสาว นติยา มะนาวนอก

12703 นาย อุดมทรัพย์ ขาวดี

12704 นางสาว ธนวรรณ นาคเกตุ

12706 นางสาว นภัสสร มไีชยโย

12710 นาย พศวร์ี โชวธ์นะพานชิ

12711 นางสาว กมลวรรณ เกตุเวช
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12713 นาย วชัรพล กุประดษิฐ์

12714 นางสาว นันทิดา ฤทธศิักดิ์

12715 นางสาว หัสนย์ี เพชรศรีกาญจน์

12718 นางสาว ภัทรมาศ ฉันทนานุวฒัน์

12720 นาย ศวิกร เพช็รสเีงนิ

12729 นางสาว อัศนพีร ไชยพงค์

12732 นางสาว ผกามาศ บุญพลอย

12742 นางสาว วรรณนภิา สงวนราษฎร์

12743 นางสาว อุภาภรณ์ กอ้นทอง

12744 นาย ชัชวาลย์ ศริิแหยม

12747 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คลา้ยร่มไทร

12750 นางสาว ผกามาศ สงวนราษฎร์

12752 นาย อภชิัย คําแกว้

12753 นางสาว เกศกนก หลวงคําแดง

12756 นางสาว พทุธติา เดน่ฟาูนภาพล

12759 นาย สริิวชิ สุรนวิงศ์

12761 นางสาว พมิพม์าดา บุญเพลงิ

12764 นาย พนัสพร ลิ่มพานชิ

12765 ส.ต.ต.หญงิ ประภัสสร มหัทธนชาติ

12766 นาย เอนกพงศ์ วชริรัตนาปรัชญ์

12767 นาย รัฐนันท์ โลหะชพี

12770 นาย ปฐวี วนัดี

12773 นางสาว เกศกนก ทุณพฒัน์

12774 นางสาว ปิยวรรณ พว่งทอง

12775 นาย วชัรพล สังขม์งคล

12776 นาย ภราดร จรดํา

12779 นางสาว พไิลวรรณ ดาวดงึษ์

12780 นางสาว กรนันท์ คงทัน

12781 นาย ณัฐพงษ์ บุตรย่ี

12783 นางสาว ณัฐธดิา นาคสทิธิ์

12786 นางสาว มยุรีย์ คงจรัส

12788 นาย กติตพิงษ์ แดนววิฒันเ์ดชา

12790 นางสาว ณัฐชญา ยกให้

12794 นางสาว มุกธดิา เธยีรปรีชา

12796 นาย พชรัล ครุธเวโช
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12799 นาย ภญิโญ รัตนวงศ์

12800 นางสาว พไิลพร อะปะหัง

12802 นางสาว ภสณีิ สุภรโภคี

12815 นางสาว ปริมประภา นนท์ดารา

12816 นาย จักราวธุ จันทานี

12819 นาย ชัชชัย ใบเงนิ

12822 นางสาว กชพรรณ ภญิโญ

12826 นางสาว ฉัตรรพี คันธสร

12830 นางสาว จันจริา ชมบุญ

12831 นาย ณสรวง วงศส์รรพ์

12832 นางสาว คัทลยีา กลา้เกดิ

12836 นาย อภชิาติ เตมิคุนานนท์

12840 นางสาว วรภัทร โรจนสุพจน์

12841 นางสาว อภริมย์ บุรีสาร

12842 นางสาว สหัชชา เกตุพนัธุ์

12844 นาย เกริกชัย ภาคธูป

12845 นางสาว ภัททิรา จันทศรี

12846 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ กนกวรรณ บุญธรรม

12847 นางสาว พรียา จันทร์ศริิไพบูลย์

12849 นางสาว พชรพรรณ อดวิฒันชัย

12853 นางสาว วรลักษณ์ อุไรกุล

12855 นาย พชิพงศ์ วงศภ์ัทรปิตกิุล

12856 นางสาว ปิยะพร บัวแกว้

12860 นางสาว ณัฐฑยิา จอมพงศ์

12862 นางสาว ศุภสิรา หนอ่จันทร์

12865 นางสาว ป๎ญชลี มนัสปิยะเลศิ

12867 นางสาว สุกัลยา ราชบุรี

12869 นาย นรัิตศิัย หรัิญรักษ์

12873 นาย พฤหัสบดี คูณขนุทด

12875 นางสาว วมิลพนัธ์ สสีังข์

12876 นาย พชิญ์ พพิฒันส์ันตกิุล

12880 นาย สุรชัย วรชาตศิริิกุล

12883 นาย วทิยา แกว้ดารา

12884 นาย สุรศักดิ์ ทองเกยีว

12887 นาย ดนุพล แสงศรีบุญเรือง
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12888 นาย กรภพ สําราญสุข

12889 นาย คณินทร์ เกดิสมศรี

12891 นางสาว ธนพร ประหยัดทรัพย์

12893 นาย วชัชกานต์ เศาภายน

12894 นางสาว สุพรรณษา ธนะวรรณ

12895 นางสาว สุชาวรี แปูนแสง

12896 นางสาว ปาริณร์ สุยะลา

12897 นาย นรากร การินทร์

12899 นางสาว กาญจนา สาตาระ

12903 นางสาว จุฑาภัค วนัทาทราย

12904 นาย สมุทร ชาทองยศ

12905 นางสาว พนตินันท์ แสนสอน

12906 นางสาว ฉววีรรณ จวิวราพร

12907 นาย พนพงศ์ คชพล

12909 นางสาว สุรัตนา โกยเก็บ

12910 นาย รัฐพล ชุมวรฐายี

12912 นาย เพิ่มยศ ศรีสด

12914 นางสาว เสาวลักษณ์ สบืญาติ

12918 หมอ่มหลวง ปวนัสวสัดิ์ สวสัดวิตัน์

12922 นางสาว สมัชญา เกษมไพบูลย์

12926 นางสาว รดากร สพโชค

12929 นางสาว วรรณเลขา อรุณไพร

12930 นางสาว พชีกานต์ จุฑางกูร

12931 นางสาว สริภัทร ปิยะเวช

12934 นาย วรกฤต คําทา

12941 นาย อริย์ธัช เครือณรงค์

12944 นางสาว ณัฐพร พลูโภคา

12946 นางสาว พชิญา กติสิุธาธรรม

12947 นางสาว จนิดาวชัร์ เอี่ยวเจริญ

12951 นางสาว ศุษกา แชม่ชอ้ย

12952 นางสาว มุนนิทร์ บริบูรณ์ดี

12954 นางสาว อภสิรา สุขศรี

12955 นางสาว ชนสิรา บุบผา

12956 นาย จรีายศ ยศเรืองศักดิ์

12958 นางสาว ญานกิา ตันตพินัธุว์ดี
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12960 นางสาว สุธดิา เพิ่มพลู

12962 นางสาว ทิพวรรณ สบืวงค์

12963 นางสาว พนัชกร ลา้นแปง

12965 นาย ธงชัย สทิธกิานต์

12967 นางสาว พลอยพมิ เกดิสุข

12968 ส.ต.ต. อนุรักษ์ เสงีย่มวงษ์

12969 นาย ปวนัวทิย์ จงเฉลมิชัยฤกษ์

12971 นางสาว ศรัญญา วเิชยีรโมลี

12972 นางสาว วรรศกิา ขนุอนิทร์

12973 นางสาว ชุตรัิตน์ พลคํา

12974 นางสาว จริาภรณ์ เที่ยงแท้

12975 นางสาว น้ําฝน เครือแกว้

12976 นาย จรัิต บูชาพนัธ์

12977 นางสาว แกว้กานต์ ปานพรหมมนิทร์

12979 นางสาว ณิชาภา หนิทองคํา

12982 นางสาว ศตพร แสงมณี

12983 นาย ธาดา ชาตอุิดม

12984 นาย ณัฐวฒุิ ทองนุม่

12985 นาย ฤทธศิักดิ์ อนิทรฤทธิ์

12987 นาย เหนอืราษฎร์ ทองอยู่

12994 นาย ศุภกรณ์ ทองศรี

12999 นาย กติตธิัช จันทรืนวล

13002 นางสาว สุมาลัย คลอ่งใจ

13003 นางสาว พชัราพรรณ โพธบิัณฑติ

13004 นางสาว สุดารัตน์ ตรีเทพ

13006 นางสาว ธนัญญา ตลับทอง

13007 นางสาว บงกช สังคเลศิ

13009 นาย พรนับพนั ศริิพทิักษ์ชัย

13010 นางสาว ปิยพรรณ เพยีรสะอาด

13011 นาย ประสทิธิ์ บุญณะ

13012 นางสาว บุณย์นลนิ วนิจินันทกร

13013 นางสาว ชุลพีร ยงศรีสวสัดิ์

13016 นางสาว อมราลักษณ์ หนูนุน่

13020 นางสาว สุรีรัตน์ บุญรอด

13021 นาย สุชาติ งอกศรี
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13022 นางสาว ถวลัยรัตน์ ธารีสาร

13026 นางสาว อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

13027 นางสาว เพชรไพลนิ แซต่ัน้

13030 นาย ปิยะพทัธ์ พรมดี

13031 นางสาว มาลณีิ ลาสงิห์

13035 นางสาว ภาวี สุวรรณมณี

13036 นาย ทนงศักดิ์ สดใส

13039 นาย ณัฐภณ เต็มเปี่ยม

13045 นางสาว ศมิลลญา ศริิผันแกว้

13046 นาย นริศ รัมมะพนัธ์

13049 นาย ภาณุพงศ์ ชว่ยจันทร์

13050 นาย ณฐกร สงิหจันทร์

13051 นางสาว กชกร แกว้สวี

13052 นางสาว ชมภัสสร ววิฒันว์รารมณ์

13058 นาย อนิทัช รอเกตุ

13059 นาย วรทัต เรืองฤทธิ์

13062 นาย วรธัช เล็กป๎ญญาโรจน์

13064 นาย ทีฆทัศน์ พรหมณี

13065 นาย นติพิงษ์ พลเย่ียม

13066 นางสาว นริศรา ทุมมา

13068 นาย ธวชัชัย โยธี

13070 นางสาว จันทร์จริา เดชทองคํา

13073 นาย พฤศจิ เนื่องจํานงค์

13074 นางสาว ภญิญรัตน์ วสิมตินันท์

13075 นางสาว ศริดา นวลแผลง

13076 นาง สุจติรา พณิประภัศร์

13079 นาย พสิฐิพงศ์ พนัธุวฒันา

13081 นางสาว ชนนพร บุญเลศิ

13084 นาย สุรวธุ แสงบุญ

13085 นางสาว สริิมาศ รัตนสําลี

13088 นาย ปริญญา อรรถศริิป๎ญญา

13089 นางสาว กมลชนก สุขเสง้

13090 นาย ศุภชัย ขําเปรม

13097 นางสาว อัยรินชร์ วงัคําแหง

13099 นางสาว จรรยา ชนิวงศ์
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13100 นางสาว ชวลันาถ สดีลรัศมี

13103 นาย ณัฐพงศ์ พอ่ไชย

13105 นาย รพพีงศ์ พนูกาญจนะโรจน์

13109 นาย นพินธ์ พวงเพชร

13112 นางสาว สุรีย์รัตน์ สนิคง

13113 นางสาว ป๎ทมา ทองบุญยัง

13114 นางสาว พญา บุปผะโพธิ์

13115 นางสาว สุธณีิ ปิ่นนกิร

13116 นางสาว มนัสชนก ไหมจุย้

13118 นาย ธวชั จันทร์เทพ

13119 นางสาว รฐา วราสุธนกุล

13120 นางสาว ปราณี ไพรสยม

13121 นางสาว อุรวี เพช็รมณี

13124 นางสาว วริยา โควสุรัตน์

13125 นางสาว ภัทราภรณ์ สุสมบูรณ์

13128 นางสาว ภัทราภรณ์ พรหมเทศ

13131 นางสาว เบญจวรรณ สุธาพจน์

13132 นางสาว ปาจารี ศรีทองใบ

13134 นางสาว ชุตกิาญจน์ หนูแกว้

13139 สบิตํารวจตรี ชวกุล สทิธศิักดิ์

13141 นางสาว วรินทร์ธร ปฐมศริิพรเพชร

13142 นางสาว เมธนิี ตรีบุสยะรัตน์

13143 นางสาว นภัทร สงิคาลวานชิ

13149 นาย ดุษิต คงสุจริต

13151 นาย อตวิชิญ์ สมจติต์

13158 นาย โรจนนิทร์ พจนศรีทัศน์

13160 นางสาว สุภัค สวสัดิ์ประทานชัย

13161 นางสาว ลัดดาวรรณ สุรพตัร

13162 นาย ซุฟยาน แวดอืเร๊ะ

13168 นางสาว ณิชา กาญจนรจติ

13169 นาย เตมิศักดิ์ ปิยัง

13170 นาง ชาคริยา ชนิพร

13171 นางสาว เพชรจรัส กาญจนะ

13174 พนัจา่เอก อนุชา โสดาวชิติ

13175 นาย เอกอนิทร์ โยธารินทร์
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13176 นางสาว เกศรินทร์ คําบุรี

13178 นางสาว วยิาดา กันยาลัง

13179 นางสาว ปิยฉัตร ภูพ่นูทรัพย์

13181 นางสาว วาธณีิ ทองประดับ

13182 นางสาว สุพชิฌาย์ คําพภิาค

13184 นางสาว ธัญจริา ทองดี

13187 นางสาว สําเริง ศรีบุศย์ดี

13188 นาย สุรสทิธิ์ องอาจ

13189 นางสาว ณปภัช จริเมตวณิช

13191 นางสาว อรวรรยา ป๎ทมพนัธุ์

13193 นาย อภรัิฐ ดทีองออ่น

13196 นางสาว ธรารินทร์ บุญสหีส์รโชติ

13197 นางสาว บงกชรัตน์ ใจดี

13198 นาย ณวสุ ใจกลา้

13200 นางสาว พชัรินทร์ แสนตรง

13205 นางสาว อสิรีย์ บางกุง้

13209 นางสาว ชญาธร ยุตธิรรมวงษ์

13210 นาย อาทิตย์ วงษ์สนทิ

13211 นางสาว สุกัญญา สุขชว่ง

13212 นางสาว นยานัย ใสงาม

13214 นางสาว ญศิรา เกตุโพนทอง

13216 นางสาว ชุตมิณฑน์ ทินะพงศ์

13218 นาย เรืองฤทธิ์ ประเทียบอนิทร์

13222 นางสาว ณัฏฐาพร การโคกกรวด

13225 นางสาว จุตรัิตน์ วรรณโชติ

13228 นางสาว นรัิตน์ ณัฐวสุธา

13234 นางสาว ประภาศรี ธานรัีตน์

13235 นาย ทิวตัถ์ พรหมอนิทร์

13236 นางสาว พชิญนันท์ ทิพย์มณี

13237 นาย อุดม สทิธพิงศ์

13238 นางสาว ฐิตรัิตน์ ทรัพย์ชาตอนันต์

13239 นางสาว ศรีประภา อรุณอุดมฤกษ์

13240 นางสาว จุไรรัตน์ วงักลาง

13243 นางสาว ธัญลักษณ์ อัคราช

13245 นาย ธนา ฉายสุวรรณ
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13249 นางสาว จุฬารัตน์ เพชรรัตน์

13250 นางสาว พจณัฏฐ์ สมใจ

13253 นางสาว ผกายมาส จันทบุตร

13254 นางสาว ภัทรรัตน์ พงษ์เจริญ

13255 นางสาว วชัรีพร หลา้บุดสี

13256 นาย ภัทรพล วไิลพล

13258 นางสาว จตุพร ชุมประเสริฐ

13259 นางสาว สุพชิญา เจริญวฒันะโภคา

13260 นางสาว ชนกิานต์ บุญยัง

13263 นาย วรุณ เคร่ืองทิพย์

13264 นางสาว รดา ออ่นหวาน

13265 นางสาว สาวติรี คลา้ยทรัพย์

13267 นางสาว นลนินาสน์ แสงคําไพ

13268 นางสาว ดวงฤทัย บัวแกว้

13270 นาย อนุรักษ์ สังขท์อง

13271 นาย ชยกร กติตธินัย

13272 นางสาว นศิรา รัตนเกยีรตกิานต์

13273 นางสาว อารยา ภักดบีุญ

13278 นางสาว เรวดี อภวิงคษ์า

13280 นางสาว พมิพช์นก เย็นสวสัดิ์

13282 นาย วาสนิ มธีรรม

13283 นางสาว อรวรรณ นามวยั

13284 นางสาว กมลวรรณ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา

13289 นาย ปฐมเทพ เทพาทิพวงศ์

13291 นาย เสฏฐนันท์ จําเนยีรกุล

13292 นาย ภวิฒัน์ รัตนวรรณี

13293 นางสาว สาริศา สุกนอ้ยพะเนา

13296 นางสาว รัดเกลา้ วรนุช

13302 นาย อดศิักดิ์ นจิสุข

13304 นางสาว ปองรัตน์ หอกุล

13309 นาย ธนพล แรกรุ่น

13310 นางสาว พชัรินทร์ ทองรอด

13312 นาย ศรัญ ชัยเกษตรสนิ

13313 นางสาว หนึ่งฤทัย ขําอัมพร

13314 นาย สทิธศิักดิ์ พลรัฐธนาสทิธิ์
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13318 นาย ชาตา ขาวขํา

13322 นาย อัศมเ์ดช ศรีสุวงศ์

13323 นางสาว กชพร งามวงษ์วาน

13324 นางสาว ปาริชาติ ผังสุวรรณดํารง

13326 นางสาว วนันสิา กะภูพนัธ์

13327 นางสาว ปิยมาดา ภูจําปา

13328 นางสาว ณัฐกานต์ ธรรมรัตน์

13329 นางสาว ศุทธาสณีิ บุญประสพ

13330 นางสาว จันจริา สุทธปิระภา

13331 นางสาว ดวงพร จันทร์กระจา่ง

13332 นางสาว พชิญา เดชหามาตย์

13334 นาย รัชภูมิ ดลประสทิธิ์

13336 นางสาว ขวญัณิกา อนันทานนท์

13337 นางสาว พรชนก ศูนย์จันทร์

13339 นางสาว ปภาณี ยงพศิาลภพ

13340 นางสาว วรันตพ์ร เจริญพร

13341 นางสาว ฤทัยรัตน์ อาวพินัธุ์

13346 นางสาว ฐิตพิร อนุคุต

13347 นางสาว สุวรรณา ปาบุตร

13349 ส.ต.ต. ตุลธรรม ชัยชนะ

13353 นางสาว วารุณี ศริิรุ่งโรจนย่ิ์ง

13354 นางสาว อัญญานี ปุจฉากาญจน์

13355 นาย ธเนศพล จติตก์ําแหง

13358 นาย พวิฒัน์ สามวงั

13363 นาย ประเสริฐ พลกลาง

13365 นางสาว เยาวมาลย์ ใจยาว

13367 นางสาว วาสนา จันทร

13369 นางสาว อมรพรรณ ทองใบ

13372 นางสาว จรัิชยา พรฟาูนมิติ

13376 นาย ภาษิต สังหาร

13378 นางสาว อรนุช ฤทธมินตรี

13379 นางสาว รัตนาพร โฮมละคร

13383 นางสาว แกว้ตา ยงเย้ืองพนัธุ์

13386 นาย อัฐพล โนะ

13393 นางสาว พชิชาภา แกลว้ปรีชาชาญ
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13395 นางสาว นติยา ไชยมงคล

13396 นางสาว พมิพร รุ่งมณีพพิฒัน์

13397 นางสาว เจริญตา แซเ่ลา้

13400 นางสาว ปราณิสรา ศรีมะปรางค์

13401 นางสาว สริาพร สังขเ์กดิ

13402 นางสาว สติานัน กลิ่นกําจรสุข

13407 นางสาว วนารี คําวาโย

13408 นางสาว ทักษพร ภูพ่รหมนิทร์

13413 นาย สทิธโิชค สมสวย

13414 นางสาว ป๎ญญารัตน์ รักย่ิง

13416 นางสาว สุดกมล ศรีบาล

13418 นางสาว ซุนนูรอย เจะหมนี

13419 นางสาว ศวิภิา ศรีมงคล

13423 นางสาว ฉัตรสุดา โตสกุล

13426 นาย ชณารัศมิ์ หนูนาค

13427 นางสาว ศรัณย์ภรณ์ วรีะอาชากุล

13428 นางสาว ธารทิพย์ แสงหิ่งหอ้ย

13429 นางสาว น้ําผ้ึง ไชยรังษี

13430 นางสาว อุบลกาญจน์ ปานแดง

13433 นางสาว ระววิรรณ เลศิชัยมงคล

13434 นางสาว นวรัตน์ เพง็สวา่ง

13436 นางสาว ภัทรพร สุวรรณรินทร์

13439 นางสาว เสาวนย์ี ชาววงั

13440 นางสาว เมธว์ดี รมยานนท์

13441 นางสาว กมลวรรณ แวน่แกว้

13443 นาย นันตวรรธน์ รอดชู

13444 นาย พชัร หงสยาภรณ์

13445 นางสาว ภาวดิา กวางแกว้

13446 นางสาว วสิสุตา ทิพย์สมบัติ

13447 นางสาว วลัยพรรณ จติตกิรยุทธนา

13448 นางสาว พชัรพรรณ เพยีงตา

13450 นาย ศักดิ์ชาย ปอปรีดา

13451 นางสาว สุวชิา จันทวงศ์

13454 นางสาว มทินา เขือ่นสุวรรณ

13455 นางสาว ภัทรพรรณ สายเชื้อ

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  51 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

13456 นางสาว จรรยา วงษ์บุญ

13459 นางสาว สุกัญญา แปูนแกว้

13463 นาย เอกชัย กจิโอภาส

13464 นาย วชิญโ์รช กุศลสวสัดิ์

13466 นาย ธนวฒัน์ จิ๋วตะ๊

13470 นางสาว หทัยชนก วรรณปะเก

13472 นางสาว ศศลิ คํานงึ

13473 นางสาว บุษกล มั่นพริิยะกุล

13476 นาย ยุทธการณ์ ขดุขํา

13477 เรือโท วนัชัย สุทธธิารธวชั

13478 นาย เกรียงไกร เสวตสมบูรณ์

13479 นาย ณัฐปคัลภ์ วงัตาล

13480 นางสาว นันท์นภัส คงคา

13484 นางสาว สุกัญญา จันทสร

13485 นางสาว กัญญาวร์ี มหาขนัตรี

13486 นางสาว เบญจพร ภูท่องวฒันวงษ์

13487 นางสาว ธนานันต์ หงษ์ทอง

13488 นาย ภวิฒัน์ วงศช์นะพบิูลย์

13489 นาย ดลิกธรรม อึ๊งโพธิ์

13490 นาย เฉลมิชัย สแีดง

13491 นาย ภัทรพล ศรีอุดมขจร

13492 นางสาว พรใจ พริมย์พนัธน์ุกุล

13493 นาย มาฆวฒัน์ ภูมาศ

13494 นาย นวพล ผูกโพ

13495 นาย วรีะเดช หา่งสูงเนนิ

13496 นาง มลรัตน์ อังวะ

13498 นางสาว จนิดาภัทร์ จุนทการ

13500 นาย สุริยัน สุปินะ

13501 วา่ที่ ร.ต. อภชิาติ ศริิปะกะ

13506 นาย เธยีรพงศ์ พั่วพนัธศ์รี

13508 นางสาว เสาวณีย์ สุวรรณโรจน์

13509 นางสาว แคทรียา โตประเสริฐ

13510 นาง รุ่งประภา วรจันทรา

13511 นาย ศตวรรษ อดุลยธรรม

13512 จ.ส.อ. อนุชา วรจันทรา
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13515 นาย นพนันท์ ศรีทองสุก

13517 นาย ธรีพล ศรีสุข

13519 นางสาว ปริยฉัตร สัสดี

13520 นาย สันติ ศริิคง

13521 นาย ทรงภพ จติธรรม

13522 นางสาว ปิยนุช นาคะบุตร

13523 นาย กันตพฒัน์ ไหลประเดมิพนัธ์

13524 นาย พงศพ์ฒัน์ ธรรมวทิิตวงศ์

13527 นางสาว กรกช โภชนา

13528 นาย วชัรภูมิ ศรีสวสัดชิัยกุล

13530 นางสาว ณัฏฐนันท์ อาจวารินทร์

13531 นางสาว พมิพพ์มิล สัตราศรี

13535 นางสาว อภสิรา ไชยสลี

13538 นาย สุรวร์ี พรหมแสง

13539 นางสาว สาริณี นานุกุล

13540 นางสาว วรณี ปิ่นสุวรรณ

13541 นาย กววีฒัน์ เสรีอภวิาสน์

13544 นาย ชนาชติ ตัง้สริิไพศาล

13549 นางสาว นฤมล คําสอน

13551 นาง ธมลวรรณ ลิ่มสุวรรณมณี

13552 นางสาว วรรณรดา เดชครุฑ

13556 นางสาว พมิพช์นก ภูดนิดง

13558 นาย ณัฐวฒุิ ชะอุม้

13560 นางสาว นันทรัตน์ ลลีาธนาวทิย์

13561 นางสาว ธาดา อภมิุขเจริญ

13563 นาย นติรัิกษ์ แกว้มี

13565 นางสาว กชกร บุญครองปรีชาญ

13566 นางสาว สุภาภรณ์ ชมภูชัย

13567 นางสาว มัลลกิา ศรีริทิพย์

13568 นางสาว พชัรพร ใหมห่ลวงกาศ

13569 นางสาว อัญญา โอวาสทิธิ์

13570 นางสาว ฐิตาภัทร พสิุทธิ์อาภา

13571 นาย ปวณีวจัน์ ออ่นโฉม

13572 นาย ภูมริพี ศริิสหวฒัน์

13573 นางสาว สุภาพร เจริญสุข
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13579 นางสาว เดอืนเพญ็ คลา้ยหรัิญ

13581 นางสาว หนึ่งฤทัย สุนทรพงษ์

13583 นางสาว เอื้อสุดา ตั๊งเจริญ

13587 นาย ศวิราชย์ สังขศ์รีเพชร

13591 นางสาว ณัฐสุดาวรรณ นลิจันทร์

13592 นาย วงศธ์วชั สมบูรณ์

13595 นางสาว กรกมล จําเนยีรสุข

13596 นางสาว พชัรีภรณ์ เทียนไทย

13597 นาย ภาวศิ สรรเสริญ

13599 นาย ชัยภัทร์ ทววีรรณ

13600 นาย ณัฐชนน ประทุม

13602 นางสาว ศริิพร มณีรัตน์

13604 นาย ชติวร อนุรักษ์

13606 นางสาว ธรีาภา ฉมิวยั

13607 นางสาว เบญญาภา เพชรพงษ์

13608 นางสาว จุฬารัตน์ เทพวรชัย

13612 นาย ขจรภพ พงศพ์ริิยาภรณ์

13614 นาย วทิวสั เพชรกาฬ

13615 นางสาว ศศธิร พงษ์เมธี

13622 นางสาว นารีรัตน์ คะกะเนปะ

13624 นาย อํานาจ โกสวสัดิ์

13625 นาย สุรศักดิ์ เผือกจนี

13628 นางสาว พรรณทิพย์ภา สุวรรณพานชิ

13629 นาย นพินธ์ โตบารมกีุล

13633 นาง รพพีร กุศลวงศ์

13638 นางสาว ภัทรพร เอี่ยมพชิัยมงคล

13641 นางสาว ชาลสิา กุลชุตสินิ

13644 นาย จนิตนพ บัวหลวง

13645 นางสาว ชุดาภา สุริยวงษ์

13648 นางสาว ชุลพีร พรมจันทร์

13650 นาย กษิดิ์เดช วชัรคริินทร์

13653 นาย ชยพล ป๎ตพรรณา

13655 นาย ชนวร์ี การีกลิ่น

13658 นางสาว รุ่งรัตน์ ร่มโพธิ์

13659 นางสาว ณัฐชยา จันทร์ทอง
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13662 นางสาว ปุณณดา อนิทิวร

13664 นางสาว วภิาดา ศรีพรมมนิทร์

13665 นาย ทัชชัย โพธิ์กรีตกิุล

13666 นาย ธนา กุลสุทธิ์

13668 นางสาว จริภัทร์ มโีม

13669 นางสาว วรัิญญา ตนิโนเวช

13670 นาย สุวฒัน์ เจษฎาวชัร์

13671 นางสาว กานตภิา จันมา

13672 นาย สุทิพรหม ทองธรรมชาติ

13682 นางสาว หทัยรัตน์ บํารุงผล

13684 นางสาว นันทพทัธ์ ศริิโท

13688 นางสาว สุปราณี ลาดสาวแห

13692 นางสาว ณิชาภา จตุพฒันกุล

13695 นางสาว พชัรา สายทองคํา

13701 นางสาว จุฑามาศ เกื้อสกุล

13703 นาย สมนกึ ปานซา้ย

13705 นางสาว จนิตหรา ไชยพลบาล

13711 นาย นฤพล ชาญสทิธิ์

13712 นางสาว สาวติรี บรรเทิงสุข

13713 นางสาว ณัฏฐณิชา อันชื่น

13716 นางสาว สกุณา พนัเลศิจํานรรจ์

13718 นางสาว นันทรี วเิศษรุ่งเจริญ

13722 นางสาว อัจฉรา แย้มโพธิ์ใช้

13723 นางสาว สมหมาย คํามุงคุณ

13725 นางสาว รุ่งทิพย์ แผ่นทอง

13726 นางสาว วรีวรรณ สุขท่ามะพลา

13727 นางสาว อตกิานต์ จุลนันโท

13728 นางสาว อุมาพร ชูเกดิ

13731 นาย เอกลักษณ์ สายแกว้

13739 นางสาว สุภัสสร เพิ่มบุญ

13740 นางสาว ณิดานรัตน์ อุดมเลศิคเนศร์

13741 นาย อทิธพิล หรัิญเนตร

13742 นาย ณัฐพล สุวรรณภาณุ

13743 นางสาว สุอักษร คงเมอืง

13747 นางสาว ชณัฐกานต์ ฤทธเิลศิ
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13749 ส.ท. พลวรรธน์ นาคะศริิ

13750 นาย พงษ์สัณห์ จติตเิจริญกุล

13751 นางสาว กมลชนก แดงสวสัดิ์

13755 นางสาว สร้อยทอง เมณฑก์ูล

13758 นางสาว คนงึนจิ สุทธพิฒันกจิ

13759 นางสาว ชนดิาภา คงรอด

13760 นางสาว ธนาภรณ์ ชอ่เกตุ

13763 นาย ป๎ญจกติติ์ สายวโิรจนส์กุล

13769 นางสาว สุภาพร มรัีกษ์

13770 นาย วชิัย เกยีนแจง้

13773 นาย เชาวลติร ไชนาคนิ

13775 นางสาว อัจฉรา สงวนชติ

13778 นางสาว ฤดมีาศ คงฤทธิ์

13779 นางสาว ชนาภา เจยีรศริิกุล

13781 นางสาว จารุวรรณ์ ศริิมา

13784 นางสาว ศศภิรณ์ คําวเิศษณ์

13786 นางสาว นพวรรณ สวสัดิ์อักษรชื่น

13791 นาย ทศชัย แกว้สกุลณี

13792 นาย พรีพล วนชิชากร

13796 นางสาว วราภรณ์ ปรางย้ิม

13798 นางสาว บงกชพร ศุภอรรถสทิธิ์

13802 นางสาว ฉววีรรณ นุม่นิ่ม

13806 นางสาว สุภางคท์ิพย์ อานนทกูล

13807 นาย ฉัตรพล พลูสวสัดิ์

13808 นาย เจษฎา ทองดี

13809 นางสาว อนุสรา ธรีะกุลพศิุทธิ์

13814 นางสาว สุปรีญา ซึ่งดํารง

13818 นาย สุริยกมล บัวแกว้

13823 นางสาว ประภัสสร วนัเฟื่องฟู

13825 นางสาว ฐานกิา ศักดาณรงค์

13827 นางสาว อารียา เตชะสุวรรณ์

13828 นางสาว ธัญพชิชา ชาญวนังกูร

13834 นางสาว ณัฐยา งามเรียบ

13837 นาย วรวร์ี ฤทธทิิศ

13838 นางสาว ศาตนาฏ ลขิติจติถะ
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13840 นางสาว อรุโณทัย แกว้อุบล

13841 นาย ปรมัตถ์ กุลศโิรรัตน์

13844 นาย เรืองประดษิฐ์ เหลอืงตระกูล

13845 นางสาว อรวรรณ ทองกรด

13846 นางสาว หนึ่งฤทัย ฐิตเิสถยีรธรรม

13847 นาย วริศ คูหาเรืองรอง

13849 นางสาว ศลยีงค์ พมิพส์วสัดิ์

13856 นางสาว กุลธรีา เกื้อกูลสง่

13858 นาย จติตพฒัน์ ณรัตนย์ศกร

13863 นาย อนุชา นกเล็ก

13864 นาย อทิธมินต์ นนทมาตย์

13865 นางสาว ปริยฉัตร ทัศแกว้

13866 นางสาว ลลติา ทรัพย์ดํา

13867 นาย วชัรพล ชัยป๎ญญา

13868 นาย ธนายุทธ ออ่นศรี

13870 นางสาว ลดารัตน์ ทาริวงศ์

13871 นางสาว ธณัฐฌา ศรีทองเทศ

13872 นางสาว วลิันดา รางสาด

13874 นางสาว จุฑาทิพย์ ตัวตัง้

13877 นางสาว จดิาภา เรืองกจิเวช

13883 นางสาว อรชุมา หาญใจ

13884 นางสาว อัญชนา หาญใจ

13885 นางสาว จริยาวดี เย่ียงยงค์

13886 นางสาว ขนษิฐา ชวนจติร

13887 นางสาว แพรภคภร วศิษิฎเ์วคนิ

13888 นาย ลลนชติ สจีําปา

13891 นาย ทรงพล พศิาลสงคราม

13892 นาย เสกสรรค์ เอกวริิยะวทิย์

13893 นางสาว ลกิโีต เทากระแสร์สนิธุ์

13894 นาย เดชาธร ป๎ญญาบุญ

13895 นางสาว ศุภลักษณ์ แมลงภู่

13896 นางสาว รสริน ริมธรีะกุล

13898 นางสาว สุรีย์รัตน์ ศรีปราชญ์

13900 นางสาว วชิากร พนัธเ์มธาฤทธิ์

13904 นาย เอกรัช แสงเขยีว

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  57 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

13906 นางสาว ศรัญญา เกดิสุข

13909 นาย วริีศ กติตพิงษ์พฒันา

13912 นาย ธัชพล ลจิุตภิูมิ

13913 นางสาว พมิลศรี จองทรัพย์สนิ

13916 นาย ชัยวฒัน์ พุ่มงาม

13917 นาย จรัิชย์ สุหร่าย

13918 นาย ภาสพล บัวเงนิ

13920 นาย นติพิฒัน์ สขิณัฑกะสมติร

13922 นาย วฒันะ ขนุทองโชติ

13923 นาย ธนวฒัน์ ธารีนาถ

13924 นางสาว คนธรส รัตนโสภณ

13927 นาย วงศกร วรสวสัดิ์

13928 นางสาว มนัสวี ตระกูลดษิฐ์

13929 นาย ศราวนิ เอี่ยมพานชิ

13930 นางสาว สุวชิญา วทิวสัการเวช

13931 นาย กานตพ์งศ์ แพร่ชนิวงศ์

13932 นางสาว ชฎารัตน์ อุน่อบ

13933 นาย รัฐพงศ์ ตระกูลพทิักษ์กจิ

13935 นางสาว ชยากานต์ สุหร่าย

13936 นางสาว พรีมัฑน์ ตองออ่น

13937 นาย จักรินทร์ กายแกว้

13940 นางสาว พณัณิตา เทพบุตร

13942 นาย ปริชาติ ดําแกว้หลอ่

13943 นางสาว สุรีรัตน์ วจิารณ์

13946 นางสาว ธวลัรัตนห์ นาเมอืงรักษ์

13947 นางสาว อมรรัตน์ พรมการ

13949 นาย สหัชเชษฐ์ วงศช์นะพบิูลย์

13951 นาย เจษฎากร ธรีะพนัธพ์งศ์

13954 นางสาว อารี แจง้ดี

13958 นางสาว ณฑชิา นากสุวรรณชาติ

13959 นางสาว ชตมิันต์ คุม้ภัยเพื่อน

13960 สบิเอก สมยศ โสตะวงค์

13962 นางสาว ณัฐิดา หรัิญ

13968 นางสาว ภัทรียา สุรัตวศิษิฏ์

13969 นางสาว นัตญา เจยีมวศิษิฐ์กุล
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13970 นาย ธนรัชต์ โพธพิานชิ

13972 นางสาว ภรภัค สุบันนาจ

13973 นาย มนัส พรมมร

13976 นาย รอหมาน มุเส็มสะเดา

13977 นาย อภชิาติ สมศรี

13979 นางสาว สริิภัทร นันทวริิยนนท์

13988 นาย สุกฤษฎิ์ เหลอืงวลิัย

13990 นางสาว กันยกร จันทะครีี

13991 นาย วราวฒุิ ไชยรัตน์

13992 นาย ศุภชัย สรรเพชร

13993 นางสาว สุภารัตน์ คําศรีใจ

13995 นาย ประจักษ์ ศรีประจันทร์

13997 นางสาว วศมล แซซ่ิ่ม

13998 นาย ปณชัย เหลี่ยมศริิเจริญ

14001 นาย อนุกุล อูปคํา

14004 นางสาว ญานกิา ศริิมังคละ

14011 นางสาว สุจนิดา สองสซีา้ย

14016 นางสาว ณัฐชนัน สร้อยแสงทอง

14017 นางสาว เสาวลักษณ์ นอ้ยสคราญ

14018 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทร์แจง้ดี

14021 นาย ศุภกร ศรีคณากุล

14031 นาย พงศศ์ษิฏ์ พงศานนท์

14032 นาย พชิญ์ สุวตัถกิุล

14035 นางสาว นภาพร เหลอืงจารุธร

14038 นางสาว ศริิภรณ์ บุญเพยีร

14043 นางสาว ศริณัฐ ขําจันทร์

14044 นางสาว ธนวรรณ ถนอมสนิรัตน์

14047 นางสาว ณิชากมล หอมไกล

14048 วา่ที่ร้อยตรี ทัชชัย อโศกบุญรัตน์

14050 นางสาว ธนยิา กัญจนโรจน์

14053 นางสาว จรัิชญา มุง่มา

14054 นาย ศรัณย์ นาคะ

14057 นางสาว อรญา สอาดจติต์

14061 นางสาว ชลธดิา อนิทร์กล่ํา

14068 นางสาว สุวดี ไศลบาท

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  59 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

14071 นางสาว ดุจพมิพพ์ร บุญประสทิธิ์

14072 นางสาว นติยา สนธิ

14073 นาย ปุนณวชิ โมกขมรรคกุล

14074 นาย พฤศจิ ศรีระษา

14075 นาย ชลธศิ สุกันตพงศ์

14076 นาย จุฑาภูมิ ภูวภิริมย์

14077 นางสาว มนัสวี รุ่งเรืองดว้ยบุญ

14078 นางสาว ณัฐวรา ใจกลา้

14080 นาย ธนาคม คําวฒันา

14081 นางสาว สวรส สนเอี่ยม

14087 นางสาว มาริษา ซาวทองคํา

14088 นาย กติตธิัช ขนุเจริญ

14091 นางสาว ญาณี ปุณโยปกรณ์

14093 นาย การุณย์ รําจวน

14094 นางสาว วภิาพร รตธิรีเดช

14096 นางสาว พรรณชนิี ทองเทพ

14100 นาย กติตพิงค์ ศรีสุขใส

14101 นางสาว สกุณา แสนบุญ

14104 นาย ธรีะพงษ์ ประกิ่ง

14106 นาย จรีวฒัน์ สุรางแสงมบีุญ

14109 นางสาว ศศธิร ศาลางาม

14110 นาย สุธรียุทธ พรหมทอง

14114 นางสาว อาทิตยา เทพสดีา

14116 นาย ชวีภัทร์ สวงิสุวรรณ

14117 นาย ชุมพล นามสังข์

14120 นาย กัลป์ วชัรปิยานันทน์

14125 นาย ศตพล สันโส

14129 นาย ลภน ทองพบ

14131 นางสาว วรารัตน์ ศรีสถติวงศ์

14133 นางสาว จันทิมา วงคเ์สวก

14136 นาย ชนิวตัร นาคพนิ

14138 นางสาว อนงค์ ลชีาคํา

14139 นาย สราวฒุิ ประทีปทอง

14141 นาย จักรพนัธุ์ ทิพย์ศริิ

14144 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ หนึ่งฤทัย เห็มออ่น
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14145 นาย ณัฐพล มว่งคราม

14146 นางสาว อภชิญา หมวดเมอืง

14148 นาย วฒุชิัย กังแฮ

14149 นางสาว ธดิารัตน์ เมง่ชว่ย

14150 ส.อ. ปิยะวฒัน์ เกตุแกว้

14151 นางสาว อริศรา ศรีทองเย็น

14153 นาย คณาพจน์ มสีามเสน

14154 นางสาว สริิณัฎฐ์ ภูวภิริมย์

14155 นางสาว ฤดมีาศ สมศรี

14160 นาย สรรณวรรษ เจนสาริกจิ

14162 นาย วงศพ์พิฒัน์ วภิาวนิ

14167 นางสาว กานตส์นิี องอาจ

14168 นาย กฤตนิ อิ่มเอบิ

14169 นาย ณัฐปพน สนทิ

14170 นาง ศริิรัตน์ จันทร์ตรี

14171 นางสาว มนพชัร มณีวงศ์

14173 นาย อภวิฒัน์ ผาสุข

14176 นางสาว เบญจวรรณ มูสกิารักษ์

14177 นาย นักสทิธิ์ จันทร์สกุลพร

14180 นาย ธนพล แตงออ่น

14183 นางสาว ณัฐกานต์ ฉันทะ

14185 นางสาว ดวงกมล วอ่งไวตระการ

14188 นางสาว ณัฐสุดา พลชา

14189 นาย ธติิ วฒันธร

14190 นาย เอกนติิ กรีธาธร

14192 นาย พรีะฤทธิ์ สนิคา้

14193 นาย ภาสกร ลลีาโรจนกุลเลศิ

14194 นาย รตพิงษ์ ศรีสุมิ่ง

14195 นางสาว เกศนิี ยุกตานนท์

14196 นาย สมภพ เชื้อสุวรรณชัย

14198 นางสาว เกศณีิ ตอ่ซอน

14199 นางสาว สุภลักษณ์ ธติปิระเสริฐ

14201 นาย กติตนิันท์ อนิทะเสโน

14202 นางสาว เสาวลักษณ์ ศลิาชาติ

14203 นางสาว สุรภา ธัญญเจริญ
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14204 นางสาว เบญญาภา หงษาวง

14208 นาย บดนิทร์ นามวงศ์

14209 นาย วรรณธนะ ชูพนัธ์

14212 นาย คมชาญ สวา่งแจง้

14214 นาย เอกสทิธิ์ หรัิญเศรษฐ์

14216 นางสาว สริิญา แสงอํานาจ

14217 นางสาว เพญ็นภา แซต่ัน้

14220 นางสาว บุญสติา เชาวท์อง

14222 นางสาว พานชิย์ ชํานยัินต์

14223 นางสาว กติตยิา เมตไตรพนัธ์

14228 นางสาว อาทิตยา หาญสงคราม

14232 นาย ชาตชิาย พรมวหิาร

14234 นาย วรากร เทพสาร

14235 วา่ที่ ร.ต. สมชาย ทักษ์อรุณกุล

14236 นางสาว มนอุษา อนิทรบัวบุญ

14237 นางสาว อริญชยา แสงมณี

14238 นางสาว นัฎฐิกา ศุภสทิธิ์

14240 นางสาว พชัศริิญา วงศพ์ทุธะ

14243 นางสาว อุไรพร อภเินตร

14244 นางสาว ปานตะวนั ลอืเลศิ

14247 นางสาว ธารธันย์ แสงสม

14249 นาย โอสธี ทะริยะ

14252 นาย ปฐมพงศ์ ปฐมวงศห์นึ่ง

14254 นาย สุทธพิงษ์ กรกฎ

14257 นาย ถริวทัน์ จันทร์พนัธ์

14258 นางสาว รัตยา สมไผ่ลอ้ม

14259 นาย จรีพงษ์ นรัิญศลิป์

14260 นางสาว พรพมิล เพญ็ประชุม

14261 นาย จาวชิญ์ กจิชัยเจริญ

14263 นางสาว อนุสรา มณีกรรณ์

14265 นางสาว วรรณเรขา รักษ์คดิ

14266 นางสาว วภิาวลัย์ ตอ่ไพบูลย์

14269 นางสาว เนตรมาลี รัศมี

14271 นางสาว สนินีาถ จงึสถาพรประชา

14273 นาย ขวญัชัย ชว่ยดวง
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14277 นาย รณชัย กรันสูงเนนิ

14278 นางสาว ลําพลู ทองพนู

14279 นางสาว ธรีะภรณ์ เปี้ยปลูก

14281 นางสาว รุจริา ไชยลังกา

14286 นางสาว วนัวสิา ย่ิงสงา่

14288 นาย เนตพิงศ์ โฆมานะสนิ

14291 นางสาว ธนัฐวรรณ นาสมจติร

14297 นางสาว อัญชลี บรรเจดิศลิป์

14303 นางสาว ศุทธนิี รัญจวน

14304 นาย เศรษฐพงศ์ มะลทิอง

14307 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจวงัแสน

14308 นางสาว เนาวรัตน์ ป๎ญญาวงศ์

14309 นาย ดํารงค์ คงดอน

14310 นาย จักรกฤษณ์ อุตโม

14311 นาย ศุภณัฐ ตว่นกลิ่นคง

14312 นาย วชัระ โคตรสุโน

14313 นางสาว เพราพลิาส เนาวแ์กว้

14315 นาย ชวรินทร์ นอ้ยขํา

14316 นางสาว อรอมล อนิทรสุวรรณ

14317 นางสาว จุฑาวรรณ วรรณชาติ

14318 นางสาว ภราดา วริิยะภราดร

14319 นางสาว สุลักษณี ศริิอัศวณิชากร

14324 นางสาว จันทร์เพญ็ ยุ้มจัตุรัส

14325 นางสาว วสินย์ี บุญมา

14326 นางสาว ปาวณีา นาทอง

14327 นาย สราวฒุิ เอยีดแกว้

14329 นางสาว พชิญา ขวญัป๎ญญา

14330 นาย ธนพนัธ์ เรือนแกว้

14333 นาย พชภร คุณาพร

14334 นางสาว วรรณฉัตร ถาวรายุศม์

14335 นาย ธรีศักดิ์ ลมิปตยิากร

14337 นางสาว รันตี อัศวพศิาลบูลย์

14338 นาย จักรพนัธ์ ศรีมงคล

14340 นาย พลวฒัน์ คณฑา

14342 นางสาว ธติมิา สาดา
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14343 นางสาว ศรัญญา เจะ๊หมัด

14344 นางสาว วาทินี ตตยิาภรณ์

14346 นางสาว ธวลัรัตน์ ศรีชัยเวชย

14349 นางสาว นัฎฐา เจริญผล

14352 นางสาว อภญิญา พนัธโ์ภคา

14353 นางสาว จติตมิา หลอ่เงนิ

14354 นางสาว สุพตัรา เพง่พศิ

14355 นางสาว พสุ รอดทรัพย์

14357 นางสาว สกุลตรา จติรานนท์

14363 นางสาว หงษ์หยก มะลซิอ้น

14364 นางสาว วรรณสริิ สุธบีรรเจดิ

14365 นาย ปกรณ์ นลิศรี

14366 นางสาว วาสนา ชัยลังกา

14367 นางสาว พรียา หอ้งโสภา

14372 นาย วศิษิฎ์ ดนิศรีชัยพฤกษ์

14373 นางสาว ป๎ญจณา คอ้วงั

14378 นาย ธติพินัธ์ ศุภภาสวฒัน์

14381 นาย ภูมภิาส กล่ําเพช็ร

14382 นาย สุชาติ เพชรอาวธุ

14383 นางสาว บัณฑติา ดรุณ

14385 นางสาว นภิาพรรณ วโิรจนรั์ตนกุล

14388 นาง ลัคณากรณ์ กอสนาน

14389 นางสาว รมย์รวนิท์ พวัสุวรรณ

14391 นาย พทุธันดร รอดศรีนาค

14392 นาย เรืองชัย เรืองตระกูล

14395 นาย ยศธร พจนานุกจิ

14396 นางสาว จรัสภัค กลิ่นกลั่น

14397 นาย เกรียงไกร จันทร์มณี

14398 นาย กฤตพิฒัน์ มูลศริิ

14404 นาย ณัฐกร เรือนมะกอก

14405 นาย จรียุทธ วงศาสัก

14406 นาย กรวฒัน์ แกว้กัลยา

14407 นางสาว นภัสชล วชิัยธนพฒัน์

14411 นาย เทพนฤมติร ติ๊บหนอ่

14414 นาย พฒันวชิญ์ วฒุจิันทวฤทธิ์
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14415 นางสาว ธาริดา เลี้ยงหทัยธรรม

14416 นาย พสิษิฐ์ภณ สุพชิญาภรณ์

14418 นาย นพรัตน์ ลิ่มหรัิณย์เวโรจน์

14420 นาย กติตสิรณ์ ปิงยศ

14421 นางสาว ธัญญา วงษ์กมลชุณห์

14424 นาย คุปติ กณิศาณรัณ

14429 นางสาว กรณิกา โพธสิาร

14430 นาย ธรีศานต์ โพธสิาร

14432 นาย ธนากร พาเขยีว

14440 นาย พรีะพงศ์ ยศวจิติร

14441 นาง อนิทิรา พนัธท์อง

14443 นางสาว อาภัสรา พลอยระย้า

14444 นาย ณัฐยศ วรรณทะนะ

14447 นางสาว อาทิตยา แสนรักษ์

14451 นางสาว โศภษิฐ์ ใจสุข

14453 นาย พฒัณพงษ์ นาคะพงษ์

14454 นางสาว รัตนาภรณ์ ยงยุทธวชิัย

14456 นางสาว สุภชา รังรองธานนิทร์

14457 นางสาว นงนภัส วรรณกนก

14462 นางสาว กนกวรรณ ชนิพรีะเสถยีร

14463 นางสาว พชิญดา ศศวิงศ์

14464 นาย อนันชัย บุญกาพมิพ์

14466 นาย สรัล ธรีะชติ

14468 นางสาว ประภาศริิ บุรินทร์กุล

14469 นางสาว มณีรัตน์ เชื้ออยู่

14470 นาย อมเรศ นวลศรี

14471 นางสาว ปาริชาติ โฆษิอาภา

14472 นางสาว นภัค เหลา่สบืสกุล

14474 นาย นัฐชนน นา่รัก

14475 นางสาว ชนกชนม์ ภูมวิจิติรการ

14483 นาย รุ่งโรจน์ เรืองวริิยะ

14484 นางสาว อัจฉราพร ผลผิล

14488 นาย ทศธรรม แนวบรรทัด

14489 นาย ณัฐพล วลิารักษ์

14490 นางสาว ทิพย์ลักษณ์ นาเคณ
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14491 นางสาว อริยา จันทคัด

14492 นาย สาธติ ลิ้มไพบูลย์

14494 นาย สทิธพิร สนีุน่

14497 นาย ธันยนติย์ นติไิกรนนท์

14498 นางสาว อริยา สหีอม

14500 นางสาว ณัฐวดี บุญชื่น

14507 นางสาว กชกร ภาคแกว้

14509 นางสาว พณุมาษ กองนอก

14515 นางสาว ชญานศิา แกว้สุกแสง

14516 นาง ขนฐิา บําเพญ็บุญ

14518 นาย ขนัตชิัย กุลตัน

14519 นาย วศิวะ แกว้ดษิฐ

14521 นางสาว สโรชา บุญประคอง

14523 นางสาว เทียนทอง เฉยีวเฉง่

14524 นางสาว วนันสิา แกว้แดง

14528 นางสาว ฟาูใส ถนอมรอด

14529 นางสาว กนกรัตน์ ไกรราช

14530 นางสาว พมิพรั์ก สมฤทธิ์

14531 นางสาว อภญิญา หงษ์ทอง

14532 นางสาว ธนาพร เครือสูงเนนิ

14535 นาย ณัฐพงศ์ ไชยทอง

14536 นางสาว พรปวณ์ี อุดมรัตนะศลิป์

14539 นาย ศรัณยู บุญประจง

14540 นางสาว ประภัสสร พองพรหม

14541 นางสาว ทักษพร วงศว์รีะขนัธ์

14543 นางสาว พชัรนันท์ บุรพชนก

14546 นางสาว พมิพร รุ่งทิฆมัพรชัย

14554 นาย เจษฎา เพง็หนู

14555 นาย ภาคภูมิ ทิมเจริญสมบัติ

14560 นางสาว กานตร์วี ทองคํา

14561 นาย พงศกร เจริญสนิ

14563 นางสาว อัจฉราภรณ์ เจริญสนิ

14565 นาย สุรวฒัน์ ชัยชนะ

14566 นางสาว บาลนิ บุญพลู

14572 นาย ธนภัทร ธรรมรุ่งโรจน์
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14573 นางสาว สุธารดี ผิวทองงาม

14577 นางสาว ดวงพร ชอลี

14579 นาย เทพประสทิธิ์ มณีพนัธุ์

14580 นาย คณดล ศรีเจริญวณิชย์

14586 นางสาว ทศพร เทพกุลชร

14588 นางสาว วลิาสนิี บุญมปีระเสริฐ

14590 นาง ปุญญศิา กาวโิล

14595 นาย อัสสชิ เสื้อวจิติร

14597 นาย ทวศีักดิ์ พทุธอร่าม

14599 นาย พลูทรัพย์ ขาวแสง

14600 นางสาว วลนิพร สระทองดี

14602 นาย วรวฒุิ ทองชาติ

14604 นางสาว ณัฐวรรณ ชว่ยบุญชู

14605 นางสาว วรีวรรณ ป๎ญญาแกว้

14607 นาย เดชอนันต์ บัวแกว้

14609 นางสาว วนัทนย์ี ทองธราพชัร์

14610 นางสาว ภัทรสริิ สวยรูป

14611 นาย ธนพล สุขสวา่ง

14612 นางสาว ธนวรรณ สทิธสิาร

14614 นาย ดนี บูรณะพงศ์

14616 นางสาว ชนาธปิ นติย์โชติ

14618 นาย วกิรม ดูวา

14619 นางสาว อัจฉรา คงคําลี

14622 นางสาว สริิวลั เวยีงสมุทร

14626 นางสาว จุฬารัตน์ จันทรโชติ

14627 นางสาว ปณิชา สงิหศ์ริิ

14628 นางสาว อริสา สมชาติ

14629 นางสาว กนกวรรณ เกดิกรุง

14630 นาย พงศเทพ จันทวฒัน์

14631 นาย ภควตั แซมเลา

14635 นางสาว อรุณกมล แดงไฟ

14636 นางสาว หัทยา อาสาเสนย์ี

14638 นาย พริิยะ คงโรจน์

14644 นาย โอระสา สุวรรณชาตรี

14647 นางสาว โชตกิา วงศข์ํา
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14648 นางสาว จรัิฐิพร เกษมุล

14649 นาย ธวชัชัย คําปา

14650 นาย วราพล ตุลารัตนพงษ์

14651 นางสาว ทิพาพร อนิทร์ปราบ

14653 นาย กชพงศ์ โทวชิา

14656 นางสาว วรินทร ประสาวะเท

14659 นางสาว อัจจมิา แกว้ขนุทอง

14660 นาย อัครเดช ไชยชนะ

14661 นาย เฉลมิเดช เนื่องสุวรรณลักษณ์

14663 นางสาว สุชาภัคร โศภติเวศย์มนตรี

14664 นางสาว น้ําฝน สวสัดภิาพ

14665 นาย ธนัท อนิทร

14666 นาย จริภัทร อนิทรสกุล

14668 นาย ศราวธุ นามบุรี

14672 นาย ชญานนท์ วงคเ์พญ็

14674 นาย ฐิติ วอ่งววิฒัน์

14676 นางสาว สุภณิดา เทพพมิล

14677 นางสาว พาณิภัค ดนตรี

14678 นาย วรายุทธ นาคเขยีว

14679 นางสาว ธาริกา สามาลา

14680 นาย สักรินทร์ บุญฤทธิ์

14681 นาย ณฐนน ภูมามอบ

14682 นาย นราศักดิ์ แหมง่ป๎ง

14683 นางสาว ปราชญช์นา แจง้หมื่นไวย

14684 นาย มนัส มะตมิุ

14687 นางสาว นชิดา เฉื่อยทอง

14688 นางสาว เรณุมาศ สุวรรณศรี

14692 นางสาว ฤทัยทิพย์ คูณตุม้

14693 นาย ปิยะณัฐ บุญหลาย

14694 นางสาว ปิยะรัตน์ ศรีแกว้

14695 นาย อชติพล นามมุงคุณ

14697 นางสาว รสฤทัย อศิรางกูร ณ อยุธยา

14699 นาย ปราโมทย์ บุญโย

14702 นางสาว หทัยรัตน์ ปราชญาวริิยะ

14706 นาย รัฐธร์ี เจริญวฒุลิักษณ์
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14712 นางสาว ธดิารัตน์ ชาวเมอืงทอง

14714 นางสาว นรินรัตน์ มะลวิงค์

14716 นางสาว ณัชปภา พรหมรักษา

14717 นางสาว กาญจนา ตรีโลเกศ

14719 นางสาว ชญานศิ สังขมณี

14720 นางสาว รินทร์ลนันท์ หนูยอด

14723 นาย อภศิักดิ์ มะธโิตปะนํา

14732 นางสาว ศุกลภัทร โพธิ์ทอง

14733 นางสาว กฤตยา ตรีนัย

14736 นางสาว พสุนติ สายบุญ

14737 นาย พงศภัค พฒันม์ะณี

14738 นาย ภูริต สุวนธิิ

14740 นาย อัฐพล วงศผ์าบุตร

14741 นางสาว ณฐกานต์ ตรีทอง

14743 นาย วรินทร สะรุโณ

14744 นางสาว ดลนภา ชุม่ใจ

14745 นางสาว ชฎากาญจน์ นาคเสนา

14747 นาย กัญจน์ ตัณฑยัย์

14748 นาย วทิวสั ศรีกุลจร

14749 นาย ภาสกร กะรัตน์

14751 นางสาว นันทิพร โชตรัิตน์

14753 นาย กมนพฒัน์ คุญชะวลี

14757 นาย วฒุพิงษ์ ฝางคํา

14758 นาย ศาทิช สมบัตศิริิ

14759 นางสาว วรีะวรรณ ปานทน

14761 นางสาว สุกัญญา อนิอุน่โชติ

14771 นาย ปรีมนต์ เกดิโภคา

14778 นางสาว ธัญญาภรณ์ ซอศรีสาคร

14781 นางสาว อารดา ถาวร

14791 นาย ณัฎฐพล คัมภรีะ

14795 นางสาว สุพรรณี ศรีสงคราม

14798 นางสาว พรวเิศษ พรรัตนอนันต์

14802 นาย ธรรมเกษม สุขสมเกษม

14803 นางสาว ประนติา จําเนยีรพล

14804 นาย มนตรี สุระประเสริฐ
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14808 นาย นพรุจ ไชยคริินทร์

14810 นางสาว สุปราณี สคีํา

14811 นาย มงคลรัฐ จันทครุฑ์

14813 นางสาว พลอยไพลนิ ฟทูรัพย์นรัินดร์

14815 นางสาว มนมาศ สุมโนทยาน

14817 นางสาว ปิ่นแกว้ นาใจคง

14820 นาย วศนิ วงัวเิศษการณ์

14825 นางสาว ณัฐสรัลพร ปิยดนัยวฒุกิุล

14829 นางสาว เบญจวรรณ ทวชีัย

14833 นางสาว ทิพนภา รังษี

14839 นาย ลขิติ ลักขษร

14841 นางสาว ปิยะพร พงษ์ปธาร

14844 นาย กฤษฎา เพช็รจํารัส

14845 นาย วรวรรธน์ ทรัพย์รัตนกุล

14846 นางสาว ธัญทิพ เสนชัย

14848 นาย วชัร์สร นาคศรี

14849 นางสาว เบญจพร หลักมาก

14850 นาง ชลลดา บัวชื่น

14853 นางสาว จาฏุพจัน์ นุหนุนจันทร์

14855 นาย ธรีศักดิ์ แกว้ศรี

14857 นางสาว กานตก์มล อุปริกธาตพิงษ์

14859 นาย พชรพล ชนะพนัธ์

14862 นางสาว สุนันทา จงรักษ์

14863 นางสาว เพญ็พศิ อนิทมะ

14866 นางสาว วรรณวสิาข์ ดปีระเสริฐ

14867 นาย สุรชาติ รอดศรีนาค

14869 นาย ชาร์รีฟ เมฆหมอก

14870 นาง คุณิตา ดลิกพรหรัิณย์

14872 นาย ณธัชพงศ์ ศริิพพิฒันโชติ

14873 นาย สุรพร เล็กผลจันทร์

14878 นางสาว อรพรรณ วไิลรัตน์

14883 นางสาว ลมสงบ หอมเศรษฐี

14885 นางสาว รวภิา ศรีนาราง

14887 นาย จรัญ ธรรมมา

14888 นาย ปฏมิากร สามงามทอง

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  70 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

14890 นางสาว นันท์ณิภัค ไชยะวงศ์

14891 นางสาว พรทิพย์ สริิวฒันโสภา

14895 นางสาว ณัฐนรี ราชรินทร์

14896 นางสาว วรรษมน จันทร์สําอางค์

14898 นางสาว จุฑามาศ พวงภู่

14899 นางสาว อลษิา ธัญญารัตน์

14900 นางสาว โชตกิานต์ ชูทรัพย์

14902 นางสาว วริษา อุบล

14903 นาย เจษฎาวธุ เนธบิุตร

14907 นาย วรีชน ชนกลา้หาญ

14910 นาย สุทธชิัย นุตโร

14911 นางสาว ฐิตยิา ศริิสม

14915 นางสาว อมรารัตน์ แปูนนอก

14916 นาย ณภัทร สมนาค

14917 นาย พงศศ์ักดิ์ สวา่งใจ

14918 นางสาว วศารัตน์ โตงาม

14919 นาย ตอ่ลาภ ศรีจันทร์

14921 นางสาว ดาราพร นะถา

14927 นาย พงศกร พมิพต์า

14928 นางสาว ฝนทิพย์ แกว้แสน

14931 นาย อดศิักดิ์ ใจหาญ

14934 นาย ทรงศักดิ์ พรหมเพศ

14940 นาย ชญาธร พุ่มพฤกษี

14941 นาย ณพร์ี ปานทองเสม

14943 นาย มรกต ซิ้มประเสริฐ

14944 นางสาว ปุณยนุช ดวงสงา่ภูศรี

14945 นาย วรชนก คงเผ่า

14946 นางสาว ภคดี ศรีวจัณะพงษ์

14948 นางสาว ลลดิา สมบูรณ์

14950 นางสาว ไพวรรณ ทองอนันต์

14951 นางสาว สุกัญญา แดงอนันต์

14954 นาย นจิปฏภิาณ มาตขาว

14956 นาย ทองไท นามโคตร

14958 นาย สริวชิญ์ ทองศรีนุช

14959 นาย ธนวฒัน์ พฒันเพญ็

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  71 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

14966 นาย เสฐียรพงษ์ สังขศ์ริิ

14971 นาย อนุกูล เพชรคุต

14975 นาย นพินัธ์ ชุมชว่ย

14976 นางสาว จติราพร สงิหโกวนิท์

14979 นาย สังคม โสภากาลณ์

14982 นางสาว ฐานยิา ศรีหร่าย

14988 นาย นรา ภัทรเผ่า

14999 นาย บัสรี นโิลง

15000 นาย ยศละนัย เหมอืนเหลา

15001 นาย ณรงคฤ์ทธิ์ พรมเรือง

15003 นางสาว ปิยมาศ โสภณรัตน์

15005 นางสาว รริตาภรณ์ พมิพศ์รี

15006 นาย ศรายุทธ เปรมวงค์

15007 นาย นครินทร์ สุกจิจากร

15008 นาย พษิณุพงษ์ อังคณิต

15010 นางสาว ฐิตพิร บุญมี

15013 นางสาว ชุตมิา บริหาร

15018 นางสาว ถลัชนันท์ ตัง้สําเริงวงศ์

15019 นางสาว ศรันดา ทับสุข

15022 นาย กัณภพ คุณรัตนาภรณ์

15023 นาย วรีภัทร จุมพล

15026 นางสาว ธนัตถน์พนันท์ จูจันทร์

15028 นาย ตอ่ศักดิ์ ภูร่ะหงษ์

15032 นาย โชตวิฒัน์ มงคลเกษตร

15033 นาย พชิญพ์งศ์ ทองศริิกุล

15037 นางสาว นติยา มศีรี

15038 นางสาว ชลดา แสงสวสัดิ์

15043 นาย เชดิศักดิ์ คงผล

15045 นาย เทอดพงษ์ ศรีเชยีงสา

15049 นาย จตุพล ศรีสวสัดิ์

15054 นางสาว พมิพกิา วงศม์เีกยีรติ

15055 นางสาว ปรียาภา ปานประเสริฐ

15056 นาย ณัฐพล ยอดหวาน

15057 นาย วรัชญ์ จันทาโภ

15061 นาย สรภัทร สมจนิตนากุล

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  72 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

15062 นาย รัชพล สัมฤทธิ์

15067 นางสาว จนิตนา ศริิเลศิรุ่งเรือง

15071 นาย ทวชินม์ จันทร์เทพ

15074 นาย ชานุวฒั สุทธมิโนรัตน์

15077 นาย กษิดิ์เดช โรจนรัตนางกูร

15078 นาย เอกพล พงษ์พนัธเ์กษม

15081 นางสาว จันทร์จริา ทองพลู

15082 นาย พรเลศิ เพง็ปอภาร

15084 นาง ชลธชิา ศริิวฒัน์

15086 นางสาว ววิรรณ เพชรรัตน์

15087 นาย ปราชญา สมัครบุญ

15091 นาย ณัชพล รัตนะ

15094 นาย จักรพงษ์ เรืองกจิวณิช

15096 นาย ธรรมรักษ์ สุนทรภักดี

15097 นาย เกรียงไกร วชริะวาณิชย์

15099 นางสาว สมติรา อน้มั่น

15101 นางสาว นริาภร สายบัว

15102 นางสาว เพญ็นภา นริาส

15104 นางสาว เมสรีิ โพธิ์พร้อม

15105 นางสาว จารุวรรณ กองศรี

15106 นาย ตรีดนัย สทิธวิรัิชธรรม

15108 นางสาว ธมกร พนัธุพ์านชิ

15116 นางสาว ภัททชา อภิะวตั

15117 นางสาว หทัยชนก ประกอบเสยีง

15118 นางสาว มุขรินทร์ คงสนิ

15119 นางสาว เอมกิา สทิธสิาร

15120 วา่ที่ร้อยตรี มนตรี เนา่บู่

15123 นาย ศรัณย์ สุริยาเรืองฤทธิ์

15125 นางสาว ศศธิร แสงลี

15127 นาย สาโรจน์ อนิทร์โคกสูง

15128 นางสาว ผกามาส กจิประชา

15134 นางสาว จริิยาภา ขจรบุญ

15136 นาย พชิญธ์ริาชย์ ภวภูรีนนท์

15137 นาย ชานน ชัยฤทธิ์

15139 นางสาว วภิาวดี ดสีนั่น
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15142 นางสาว พชัรา นติพิานจันทร์กุล

15145 นางสาว ผกาวรรณ วนัเพง็

15147 นางสาว จรีะนันท์ ทีปีเนตร

15151 นางสาว แกว้ฤทัย กาญจนสุวรรณ

15152 นางสาว มัญฑติา ทินอ้ยสกุล

15153 นางสาว มาฆมาส สุขวบิูลย์

15156 นาย ณัฐกติติ์ ชูจติร์

15157 นางสาว ศรินธร นลิกําแหง

15166 นาย จรีะเดช จงแกน่บุญ

15169 นางสาว สรชา สตปิ๎ญญวตัร

15172 นางสาว ชุตมิา อนิทร์เกลี้ยง

15176 นางสาว พสัตราภรณ์ บุญเพิ่ม

15178 นางสาว สุญาณี ศริิภาณุรักษ์

15179 นางสาว ณัฐพร นามหนองปรือ

15180 นาย จักรพงษ์ นยิมพงษ์

15186 นางสาว ปรีญาทิพย์ สุวรรณพตัรา

15187 นางสาว หทัยชนก สุกใส

15189 นาย พริพงศ์ จัตตามาศ

15204 นางสาว สุธดิา ทองขวญั

15205 นางสาว ไพลนิ ประกอบศรี

15209 นางสาว สุภัทรา ปรังการ

15210 นางสาว ชัชชรินทร์ นาคสุข

15211 นางสาว สกุลกาญจน์ สุขยัง

15212 นาย ปิยะวฒัน์ วลิัยรัตน์

15216 นางสาว บุญสม กาฬภักดี

15217 นางสาว ชนกเนตร มณีรัตน์

15218 นางสาว ญานศิา เนยีมประดษิฐ์

15219 นาย ปิยพนธ์ เปรมโยธนิ

15221 นางสาว เกวลี มแีสง

15223 นางสาว นุชนารถ เอี้ยงชะอุม่

15224 นางสาว กุลธดิา ลอองศรี

15225 นาย สฤษภ์ แสงดํา

15226 นางสาว พรนภา จบศรี

15227 นางสาว วลิาวนั ร่ืนรวย

15233 นาย ศักดิ์สทิธิ์ ณัฐวฒุิ
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15234 นาย ภาณุพงค์ สุขสวสัดิ์

15238 นาย ภาณุพงศ์ เพยีรทํา

15241 นาย กติตศิักดิ์ จันทร์สุนะ

15243 นางสาว กันยารัตน์ แกว้ละเอยีด

15247 นาย สุกจิ นรสงิห์

15249 นางสาว รัชพร พานชิพนัธุ์

15254 นาย พลช ไพรีพนิาศ

15258 นาย อาทิตย์ เทียนเพิ่มพลู

15260 นางสาว พชัราภรณ์ ชูแกว้

15261 นางสาว ธนพร ศุภางคศ์านต์

15262 นางสาว ขวญัชนก ปูองอว้น

15267 นางสาว จรรยา จันทอง

15268 นางสาว กมลลักษณ์ สุย่แสงชัย

15271 นางสาว สุชาบดี เหลอืงอารีพร

15272 นางสาว เจนจริา เจนนุวตัร

15274 นาย เอกคณิต ตะคุณนะ

15276 นาย เศรษฐวฒุิ เพง็พุ่ม

15277 นางสาว แสงรวี ดา่นเทศ

15279 นางสาว ฎกีา เจริญวฒันา

15283 นาย ศวิกร รัตนางกูร

15284 นางสาว นันทิชา งามเลศิวทิยากุล

15287 นางสาว ชลผกา สันตสิุข

15288 นาย พงษกรณ เกลยีวสัมพนัธ์

15289 นางสาว หรรษา พรหมมณี

15291 นาย สุวจัน์ สุนทองหลา้

15295 นาย ภัคดี รักษ์ณรงค์

15297 วา่ที่ร้อยเอก ภัสร์นนท์ จันทร์รัตนาพงษ์

15299 นาย ผดุงศักดิ์ ศรีลพิอนเขต

15300 นางสาว เบญจา อุทัยธรัิตน์

15301 นางสาว พชัราภรณ์ นยิมสนิธุ์

15305 ร.ต.ต. อัครเดช สเีหมอืน

15313 นางสาว ณัฐธพมิพ์ อยู่แย้ม

15314 นางสาว สุทธดิา วงศท์ุมมาลา

15318 นางสาว บุณยกร จริาภัสร์

15321 นาย นติพิงษ์ วาโย
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15326 นาย ประกฤษฎิ์ พกุกะณะสุต

15328 นางสาว ชนิาภา ชา่งสลัก

15329 นางสาว สุธัญญา ชา่งสลัก

15334 นางสาว ขนัธมิา พนัธพฒัน์

15335 นาย ธัชฤทธิ์ พรรณลาภ

15340 นาย ศุภศริิ ธรรมสอน

15341 นางสาว รสสุคนธ์ จติรดํา

15343 นาย ทวทิัศน์ ธํารงคว์ฒันกุล

15346 นางสาว สริตา ศรีดารณพ

15351 นางสาว ชนกวรรณ พกุเจริญ

15355 นาย อภวิฒัน์ ทิทา

15357 นาย อมรฤทธิ์ สุวรรณพนัง

15363 นาย ธณกฤต ดําทองเสน

15365 นางสาว ฉันทพชิญา พทุธวงศ์

15366 นาย มนตช์ัย สวนนุม่

15369 นาย เอกรัตน์ กุลนะ

15373 นาย ณปพน แกว้ย้อย

15374 นางสาว ปิยพร จําเริญ

15375 นาย วนิัย แสนสทิธิ์

15376 นาย วศนิ ร่ืนพทิักษ์

15378 นาย ปนัด เย็นใจ

15383 นาย สทิธพิงศ์ สารี

15387 นาย สมศักดิ์ ไชยอาลา

15388 นาย ศริิพศ ดาวกระจาย

15389 นางสาว ธนวรรณ ณ นคร

15390 นาย ชัยศริิ ลิ่วสัมฤทธิ์

15394 นางสาว จรัีฐวาดี จรัสรุ้งชนนิธร

15396 นาย ปฐมพงษ์ พนัธแ์สง

15397 นางสาว ศศภิัส พลูเกดิ

15399 นางสาว กมลชนก บุญธรรมมี

15400 นางสาว มนัสนันท์ ภายสันใจเรือง

15401 นาย อตชิาติ มว่งเงนิ

15404 นางสาว ชญานี กลบีบัว

15407 นาย บัณฑติ อนิทับ

15409 นางสาว ธรรมกิา คุณตะโย
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15412 นางสาว พฒุชิา โชตชิูชว่ง

15414 นางสาว ศริิพร ฉากพมิาย

15416 นาย ธวชัชัย บริรักษ์กุล

15417 นางสาว วริษฐา โพธิ์ทอง

15418 นางสาว ศุภลักษณ์ กาลกึสม

15420 นาย อภโิชติ ธนะมัย

15421 นาย ณัฐพล สนิธุวา

15424 นาย สันทัด สนิธุวงษ์

15425 นาย ทศพล พลฤทธิ์

15426 นางสาว อรนุช เหลอืงทอง

15429 นาย สราวธุ พรรณเภรี

15430 นางสาว ชวศิา แสงมณี

15431 นาย ฐิตภิัทร์ ภูแสนใบ

15433 นางสาว ธัณย์สติา วเิศษสงิห์

15440 นางสาว กุลธดิา ศริิเวช

15443 นางสาว ณณดา สุภาษา

15444 นาย ไชยยันต์ ปานขาว

15445 นางสาว วชิดิา พรหมรัตนพ์รรณ์

15447 นางสาว แพรวพงษ์ สุขะพงษ์

15449 นาย กฤตภาส บํารุง

15450 นางสาว พณัญญา คชเวช

15453 นางสาว อภญิญา ทองสังข์

15454 นาย ทวปิรัชญ์ ป๎ญญามี

15455 นาย ศภกร แกว้โพนยอ

15457 นางสาว สุพรรณี สระประทุมมาศ

15458 นางสาว มนีตศ์ุตาญ์ กฤตตย์ิภาดากุล

15460 นางสาว วชิชุตา สุขสาคร

15461 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์

15462 นางสาว วรีนุช สุรินคํา

15464 นาย คณิน คเชนทร์ชัย

15467 นาย สฤษดิ์พฒัน์ ทองแสง

15469 นาย กฤษดา คงคําลี

15470 นาย ตอ่วงศ์ ครีีรัตน์

15471 นางสาว อมรรัตน์ ชูแกว้

15472 นางสาว ลลติภัทร พรมเสน
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15473 นางสาว พรนภัส หลมิตระกูล

15475 นาย พรณรงค์ จันหัน

15477 นาย เกราะเพชร ณ สามพระยา

15478 นางสาว ธรีภัทร์ อนันทพทิักษ์

15479 นาย ภาณุรุจ สุวรรณรัตน์

15485 นางสาว เมริน ศลิปสังข์

15489 นางสาว สุนษิา สังขเ์กื้อ

15492 นาย อภวิฒัน์ ขยันกจิ

15496 นาย ศุภโชติ คา้ของ

15499 นางสาว ณัฐธดิา พนัธก์ลับ

15502 นางสาว ธดิารัตน์ เกลี้ยงกลิ่น

15505 นาย ศราวฒุิ คลังศรี

15512 นาย วชิชากร เรือนหลวง

15514 นาย พพิฒัน์ ศรทัตต์

15515 นาย ภรัญโรจน์ นพปกรณ์สทิธิ์

15518 นางสาว จรรยพร กฤษฎาววิฒัน์

15519 นางสาว พรีนันท์ สมุทธารักษ์

15521 นางสาว เปรมวดี บัวเนี้ยว

15523 นาย ณัฐกานต์ โมคภา

15525 นางสาว วฤตดา อรุณมานะกุล

15528 นาย สุรพศ ทองตําลงึ

15530 นางสาว แพรชนก ศรีวศิาล

15534 นางสาว ปภาวี สง่ชว่ย

15535 นาย สุริยา คําดวง

15537 นาย ธนาคาร ทองขาว

15540 นางสาว จันทรลักษณ์ ชว่ยเนยีม

15541 นาย ธนันพชัร หงษ์ทอง

15543 นางสาว ณัฐธดิา นุน่วเิชยีร

15544 นางสาว ณัฐธดิา โฆสติาภา

15545 นางสาว จันทร์วรรณ วอ่งเมธากุล

15546 นางสาว พรีนุช ยอดศรี

15551 นางสาว วภิาดา โพชารี

15559 นางสาว ชดิชนก อยู่ดี

15560 นาย นครินทร์ แปูนงาม

15562 นางสาว ชนัญชติา บุญศริิชัย
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15563 นางสาว กวกีานท์ บุญชา้ง

15567 นางสาว ศรัณย์ภัทร์ สุภาเฮอืง

15569 นางสาว เพชรดาว เดชาตวิงศ ์ณ อยุธยา

15574 นางสาว สุณาริน มผีล

15579 นางสาว จริดา นลิบุตร

15583 นางสาว กนกอร สุวรรณนคิม

15586 นาย เกง่กาจ รักษ์ศรีทอง

15594 นางสาว เนตรนภา ชูนอ้ย

15595 นางสาว มณีวรรณ แกลว้เชงิคา้

15597 นาย บุณพจน์ ศรีพงษ์สุวรรณ

15598 นางสาว ปนัดดา ปิมลื้อ

15601 นาย ปฐวี พงษ์กอปรสกุล

15602 นาย ศุภสทิธิ์ ธรรมธุระ

15603 นาย วรียุทธ ชูราศรี

15607 นาย พติตนิันท์ เพชรปภาวตัต์

15608 นางสาว นชิาภัทร โตปิติ

15613 นางสาว นลนิรัตน์ อภพิฒันกจิกุล

15620 นาย ดํารงศักดิ์ พึ่งสุข

15624 นางสาว บุญญาพร บุญแท้

15627 นางสาว จนิตจ์ุฑา อนิทวฒัน์

15629 นาย รัฐโรจน์ พฒุสิถาวรนันท์

15630 นางสาว เปมกิา ยาวฟุุน

15631 นางสาว ชนสิรา ป๎้นอนิทร์

15635 นางสาว ศุภนาถ ขนุพลิกึ

15637 นาย ศริธันย์ ปภัสร์บุญญานนท์

15639 นาย ภาณุพงศ์ เพชรบูรณ์

15640 นางสาว ชนารัญช์ ขนุทอง

15644 นางสาว นัสนันท์ หนูุนุม่

15657 นางสาว นันท์นภัส ภุมมา

15659 นางสาว อัญชฎารัตน์ ทองอัตตะ

15660 นางสาว หทัยรัตน์ บุญรักษ์

15661 นาย สริิชัย สมติะสริิ

15662 นาย นฤเบศ พลูชมภู

15664 นาย ธัชธรรม์ เหลอืงวริิยะแสง

15667 นาย ธัชพล จอดขจรเกยีรติ
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15668 นางสาว ภูริตา เขตวทิย์

15672 นางสาว นวนิดา เฮงประเสริฐ

15674 นาย เกรียงไกร คบสระนอ้ย

15677 นาย สุทธริาช คําปฺก

15678 นางสาว ณิชย์นาถ เมฆาพงศพ์นัธุ์

15680 นางสาว ญาดา ไชยเดช

15686 นางสาว ปนดิา เจริญผล

15687 นางสาว ชยากร วงศจ์ันทรา

15691 นางสาว กุญชรี เขยีวเอื้อเอม

15692 นางสาว วมิลรัตน์ สุพรรณวฒันกุล

15695 นางสาว นาถวลี จําเริญนุสติ

15696 นาย ศุภสทิธิ์ ศรีเฉลยีว

15697 นางสาว สุพรรณี นลิวรรณา

15701 นางสาว ปรานต์ สทิธชิัย

15703 นางสาว สุจนิันท์ วชิาพรม

15704 สบิตํารวจตรี พชัรพล ไชยมงคล

15706 วา่ที่ร้อยตรี รัฐสภา จันทร์ตากอง

15707 นางสาว อังคณา คําภู

15712 นางสาว นัยนป์พร หอมทรัพย์สนิ

15714 นางสาว รววีรรณ เปลี่ยนพุ่ม

15715 นาย เกริกชัย คงทอง

15716 นางสาว อุมาพร ดอนบ้านเขยีว

15719 นาย ธรีะพงษ์ บุญป๎๋น

15720 นาย ธรีพนัธุ์ เจยีมตน

15723 นาย พทัธษนันท์ อกอุน่

15730 นาย ฉัตรภวิฒัน์ คําพนัธุ์

15731 นางสาว ณฐา ทิพยวรเดช

15732 นางสาว รักรินทิพย์ เทพรินทร์

15733 นาย สทิธพิร สลางสงิห์

15734 นางสาว สุภาพร เสกขา

15738 นาย กัณตพงศ์ จันทร์โอกุล

15739 นาย ธงชัย ดวงชัย

15741 นาย ธงชัย ตุแกว้

15742 นางสาว ณัฐชา ขาวฉลาด

15743 นาย กฤตตกิุล ไชยมงคล
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15747 นาย ปวรุตม์ นพคุณ

15750 นาย บัณฑติ สายเพช็ร

15751 นาย ภาณุ สวนทอง

15753 นาย ปิยะณัฐ เวคะวากยานนท์

15754 นางสาว ศริิรัตน์ โถแกว้

15755 นาย วชัระ รักสันตสิุข

15758 นาย กติตชิัย ปละวฒุิ

15759 นางสาว กฤษณา หมอ้มณี

15765 นาย กรทัศน์ ศุขเฉลมิ

15766 นางสาว ภูริชญา วชัชริะนาวนิ

15768 นาย สากล ประเทืองมาศ

15775 นางสาว มาลนิี เปาคํา

15778 นางสาว พนดิา หนูวฒันา

15780 นาย วรีะชัย สายธยิศ

15782 นางสาว มาริษา พละอาชพี

15783 นางสาว สุจารี รุจวิณิชย์กุล

15787 นาย ทนงศักดิ์ ดว้งสทีอง

15791 นาย วสุพล เต็งย่ี

15795 นาย ณกรณ์ สายอุราช

15796 นางสาว ธร์ีชนา วงษ์ภูมิ

15800 นาย ชณทัศ ย่ิงสุขวฒันา

15801 นาย อนุชติ กระธรรมะ

15802 นางสาว ทิพย์สุดา ชาตชินบท

15816 นางสาว วภิาวดี หงษ์ทอง

15817 นางสาว จามจุรี สังลา

15818 นางสาว รมย์รัมภา ธนาวริทธิ์กูล

15819 นางสาว เฟื่องฟาู ศรประเสริฐ

15822 นาย ณัฐปคัลภ์ ซนิเม

15824 วา่ที่ร้อยตรี โอฬาร ศรีนวลชว่ย

15826 นางสาว ภูษณิศา โชตธินถริเดช

15829 นางสาว รุ่งนภา บุบผาวรรณา

15831 นางสาว จติตานันท์ ทองกลาง

15832 นางสาว อภญิญา พเิภก

15835 นาย อาทิตย์ เจริญผล

15837 นาย ป๎ญจพล ตวงหรัิญวมิล
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15838 นางสาว วาทินี เรืองฉาย

15839 นางสาว ภัคสญิามี ชนิะนาวนิ

15842 นางสาว ปิยปาณ อุปถัมภ์

15843 นางสาว สุกัญญา มาตสอาด

15845 นางสาว ธัญญธร เคมาชัย

15846 นางสาว เจนจริา เชยีงแสน

15848 นาย ธนันท์เศรษฐ์ ศรีวชิัย

15855 นางสาว โชษิตา ทองคํา

15856 นาย วฒันวงศ์ บุญสนิ

15858 นาย พรีะพงษ์ ใจกลา้

15859 นาย ณัฐวโิรจน์ นพรัตนน์ธิกิุล

15860 นางสาว ทับทิม เอกสุทธิ์

15861 นางสาว สุพชัชรี กอ้นเรือง

15862 นางสาว ชฎาภา พราวศรี

15864 นาย ณัฐนัย งานประโคน

15866 นาย ทรงพล ลูกอนิทร์

15870 นาย กติตพิงษ์ ยืนยง

15872 นางสาว ภคพร กมลรัตนกุล

15875 นางสาว จรัิชญา ทองหยิบ

15877 นาย เจนวทิย์ จนิตนพนัธ์

15878 นาย วศิววทิ อุดมจติพทิยา

15883 นางสาว ภาวณีิ ไชยราช

15884 นางสาว ดลพร สุวรรณย่ี

15886 นางสาว กรรณิการ์ เหมาะสม

15887 นางสาว ศุภษิฐา สัทธานนท์

15889 วา่ที่ร้อยตรี นธิิ เดชแพ

15891 นาย ณฐนนท์ ภูมี

15892 นางสาว ณัฐรดา สมศรี

15896 นางสาว อนัญญา ครองสมบัติ

15897 นาย กมล ธํารงวราภรณ์

15898 นางสาว ณัฐธนรรณ ใจเย็น

15903 นาย เอกราช ทองแกว้

15907 นางสาว พมิพป์วณ์ี ชําหา้น

15908 นางสาว ศริิพร คงระบํา

15910 นางสาว เพชรพลอย จนิดามุข
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15912 นางสาว ลัดดาวลัย์ บุญยัง

15917 นางสาว ณัฐพร สนธเิจริญ

15923 นางสาว กรรณิการ์ สุวรรณพุ่ม

15924 นาย ศุภฤกษ์ สาสะเดาะห์

15925 นางสาว อริยพร อริยสุนทร

15927 นาย ภัคธร ฉมิวงศ์

15928 นางสาว ป๎ฐยาวตั ยาวรรณ

15930 นางสาว มนิตรา เย็นแกว้

15931 นาย วรวชิ เดชเจริญ

15932 นางสาว นวรัตน์ สอนดี

15934 นาย ธนชัย ยังชา่งเขยีน

15938 นาย คณาวฒุิ เขือ่นแกว้

15939 นางสาว อมรรัตน์ ฮาวบุญป๎๋น

15940 นางสาว อาศณิา จติรพรหมมา

15941 นางสาว ดุจนาถ โพธิ์ทอง

15946 นาย ภูเบศร รัมเนตร

15948 นาย อดศิร พมิลรัตน์

15950 นาย ปิยะภัทร เชื่องดี

15953 นางสาว วาสนา ชมจันทร์

15954 นางสาว ศริินันท์ สนั่นกอ้ง

15955 นาย ชาคริต จันทรมณี

15957 นาย ศราวธุ ผิวอว้น

15960 นาย คกึฤทธิ์ เกษศริิ

15964 นาย เศวตนันท์ ชูบัวทอง

15965 นาย เกรียงไกร สาละวนิพรพนา

15968 นาย ธรีะศักดิ์ เลา้อารีย์

15972 นาย เจดิศักดิ์ ศูนย์สุวรรณ

15974 นางสาว วรัชฐา สงิหา

15975 นาย ราชัย เพง็เกง่

15976 นางสาว สุพพตัรา สมานสทิธิ์

15977 นางสาว จุฬาลักษณ์ ประมาพนัธ์

15978 นางสาว ชนาพชิญ์ บัวชื่น

15979 นางสาว สุรัสวดี โสภาการ

15981 นางสาว ปรางรวี รักดศีริิสัมพนัธ์

15982 นางสาว ภัทรานษิฐ์ มณีพนัธุ์
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15984 นางสาว กรธดิา ทองอรัญญกิ

15985 นาง ทิพวรรณ ภูผิวเดอืน

15986 นางสาว ฐาปนตี์ พงษ์ธรรม

15988 นางสาว รสยา เกตุคง

15991 นางสาว รักษมน มงคลภัทร์ธน

15995 นาย ดนุพล สมศรี

15999 นางสาว พมิพช์นก ธรรมหมื่นยอง

16000 นางสาว กรรณิการ์ เลขาผล

16002 นางสาว ทิพยรัตน์ ดษิฐเณร

16007 นาย ปวณีวชั ธูปหอม

16008 นางสาว กัญชลี บุญสนิ

16009 นาย ดุษฎเีกยีรติ ยอดวจิารณ์

16013 นาย ณวฒ เจริญหลาย

16014 นางสาว บุษราคัมภ์ แกว้ชูชื่น

16018 นางสาว กมลวรรณ มุขโรจน์

16019 นางสาว ชนสิา ชูประดษิฐ์

16022 นางสาว ณปภัช เลาหกาญจนกจิ

16023 นางสาว จุฑามาศ จันทนนท์

16028 นางสาว กนกวรรณ อุน่ใหม่

16030 นาย วชัรากร ชาญวไิล

16037 นาย ตรีเพชร หลงสดีา

16038 นางสาว ธนัชพร วฒันสุชาติ

16041 นางสาว ณัฐนชิา ออมทรัพย์

16046 นาย ไชยพฒัน์ เปลี่ยนใน

16047 นาย ธนาเศรษฐ์ วรีะธราพฒัน์

16048 นางสาว ธนัชพร ทองสมบัติ

16049 นาย ปิยะ นามวงษา

16050 นาย ธนภูมิ บรรณเกยีรติ

16053 นางสาว อุน่เรือน แกว้เกตุ

16054 นางสาว ศวิาพร วรรณศริิ

16056 นาย อดศิักดิ์ สุริกัน

16058 นาย จตุพร อายนะโยธนิ

16060 นางสาว ชัชปาณี จนิาภาค

16062 นางสาว ปุณยาพร ตรียสรศัย

16063 นางสาว ป๎ทมา ภาษานนท์

รายชื่อผู้มสีทิธิสอบแขง่ขันเพือ่วดัความรู้ความสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตําแหนง่  84 จาก 104



เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล

16064 นางสาว อัมภาพนัธุ์ ชว่ยเมอืง

16065 นาย เจษฎา หลงหา

16067 นางสาว เนริสา โอษฐฤทธิ์

16070 นาย สันตพิงษ์ จนิดา

16075 นาย วชริะ กุลบุตร

16076 นางสาว พชิามญชุ์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์

16077 นางสาว ศโิรรัตน์ งูตูล

16079 นางสาว โยธกา อนิแนน

16080 นางสาว พรรณนษิา สุขพนัธุ์

16081 นางสาว ดาวประกาย สุขสี

16083 นาย คุณณัฎฐ์ ศักดกิร

16084 นาย นพสวชัร พนิจิ

16085 นาย วรภพ ศริิจนิตนา

16086 นาย ธนีพฒัน์ ขงิเขยีว

16087 นาย ธรีภัทร คํามะวงค์

16089 นางสาว วนัทกาญจน์ จตินาม

16090 นางสาว มิ่งขวญั ชวาลกร

16092 นางสาว ทิพจุฑา ฉันธนสุขกจิ

16095 นางสาว สลลิ รักพาณิชย์

16097 นาย ภานุพงษ์ แกว้ป๎ญญา

16100 นาย ภูษณะ ประสพสุข

16102 นางสาว รตมิา จารุธเนศ

16106 นางสาว มนฑฌิา เมณฑก์ูล

16107 นาย ณรงคก์ฤษณ์ นมิโรธรรม

16108 นาย กนพชิญ์ ธรีศานต์

16109 นางสาว ศริินันต์ กติชิัยชาญ

16112 นางสาว วไิลลักษณ์ สุวรรณเกดิ

16114 นาย ศริิพงษ์ แสงทอง

16122 นาย วชริวทิย์ อนุวตัรนติกิาร

16128 นาย อัฏฐากร สมศลิป์

16129 นาย พลากรณ์ เคลอืบคนโท

16132 นางสาว บุญธดิา ป๎้นเปี่ยมทอง

16136 นาย อนุชติ เหรียญทอง

16140 นาย ธเนศร์ ทองงาม

16143 นางสาว วชัรีณา ตตยินันทกุล
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16145 นางสาว ธันวรัตน์ ลิ่มสกุล

16147 นาย ชณุภากร นิ่มเพง็

16148 นาย จริศักดิ์ ทองเกลี้ยง

16152 นางสาว วรพชิชา ทามะนติย์

16157 นางสาว ขวญัลดา นลิดา

16160 นางสาว จรีพรรณ เปี่ยมไพศาล

16161 นางสาว ภาวตีา อนิทร์ชู

16163 นางสาว สถติพร เรืองจันทร์

16170 นาย รชานนท์ สายทอง

16171 นางสาว ขนษิฐา เรืองอุไร

16176 นางสาว สุดหทัย สุปินะ

16179 นาย ทศเทพ เพชรลว้น

16181 นาง หทัยทิพย์ แกว้เหลา

16184 นางสาว กุลธดิา นาคนาวา

16188 นางสาว สุวรรณรัตน์ โสธานติย์

16191 นางสาว อารยา ดาลุนฉมิ

16194 นางสาว อริศรา ฤทธากรณ์

16195 นางสาว จริาพร เกดิวัน่

16196 นาย นนทพจน์ นทีทอง

16197 นางสาว อรอนงค์ จันทร์สุข

16199 นาย กรุณา กมิเกถนอม

16201 นางสาว นชินันท์ เลอศักดิ์อนุสรณ์

16202 นางสาว จุฑารัตน์ มุสแิกว้

16206 วา่ที่ร้อยตรี อดเิรก หอมกลิ่น

16207 นางสาว ศศกิานต์ ศรีอนิทร์

16210 นาย สันตภิาพ สกุลพราหมณ์

16211 นาย ณรัฐกร สุเภากจิ

16216 นาย ธนกร สวนนุช

16217 นาย ศรัณยู เกื้อกอ่ออ่น

16220 นาย อธวิฒัณ์ เจริญศรีวงษ์

16221 นาย อดศิักดิ์ อันทะโย

16226 นางสาว พจ การพร้อม

16229 นางสาว กัลยา นามโคตร

16230 นาย นติพิงษ์ พลวนั

16232 นาย ภคนิ สมคดิทวโีชค
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16235 นางสาว กนกวรรณ รัตนปทุมวรรณ

16236 นาย ชยากร โกศล

16239 นาย ยุทธนา รอดประเสริฐ

16240 นางสาว นฤชล เขือ่นยัง

16243 นาย นรัินดร์ เปรมศริิ

16246 นาย ชัยวฒัน์ ประถม

16247 นางสาว ฉออ้น ปลอดฟก๎

16250 นางสาว จรัิชญา แกว้จงประสทิธิ์

16254 นาย เนติ แกว้จงประสทิธิ์

16255 นาย ธนกจิ อุตะมะ

16257 นาย สกลศักดิ์ บํารุงศรี

16258 นางสาว พรรณทอง จิ๋วตะ๊

16260 นางสาว ปิยะนุช เปูาชัง

16262 นาย กฤษดา ชชีว่ง

16263 นางสาว มยุรนันท์ ธรรมโชติ

16278 นางสาว ศุภนดิา วฒันานนท์

16280 นางสาว พรรณทิพย์ ฉมิรักษ์

16284 นาย กันตธ์ร สุจนิพรัหม

16286 นาย ทัสนัย พทุธติระกูล

16290 นางสาว สุชา โฉมศรี

16293 นางสาว นวพร คํามงคล

16294 นาย นรัินดร์ เหลอืงชอ่สริิ

16305 นางสาว สุทธนิี สุปิยพนัธุ์

16306 นาย นพณัฐ สหีร์า

16309 นาย ปรัชญา ชาวกัณหา

16312 นางสาว พมิพพ์สิุทธิ์ อนันตกูล

16314 นางสาว รุจริา กุลวงศ์

16315 นางสาว นสิติา สงิหศักดิ์

16316 นางสาว ปวรวรรณ พฒันคุม้

16318 นาย ชูฤทธิ์ จันทา

16321 นางสาว อัจฉราภรณ์ ไพรสณฑ์

16329 นางสาว อโนชา ทิมปรางค์

16330 นาย ณัฐพล สนธสิัมพนัธ์

16331 นางสาว นารีรัตน์ พมิพส์ะอาด

16333 นางสาว ชลนิ อาญาพทิักษ์
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16334 นางสาว มณฑนิี รูปสูง

16337 นางสาว วชริาภรณ์ นติย์สมบูรณ์

16338 นาย สทิธิ ศุภธรรมโชติ

16339 นางสาว พมิพพ์รรณ สทิธชิัย

16344 นาย ธรีะพล สุทธนิันท์

16346 นาย ณัฐพล ปิ่นน้ํา

16348 นางสาว สุนันทา วนัเดวา

16350 นางสาว อัจฉราภรณ์ อัครนติรัิกษ์

16353 นาย ธรีวฒุิ เพช็รสงฆ์

16354 นางสาว รุ่งนภา อุตสาห์

16356 นางสาว รัชนี เกยีรตกิังวานกุล

16358 นางสาว อาริตา นัยเนตร

16360 นาง ยุภาพร รัตนบุรี

16365 นางสาว จรัญยา กติไิพศาลนนท์

16368 นางสาว อรอุมา ประภัสสราภรณ์

16369 นางสาว นัฐตยิา ตน้ตระกูลวาณิชย์

16370 นางสาว รัชดา อนิทร์ปา

16371 นาย นรพล อานันทยศ

16373 นาย ธไนศวรรย์ งามบุณยรักษ์

16374 นาย กัณฑเ์อนก เพง็หนู

16376 นางสาว จรงคท์รัพย์ พนัธุว์รรณ

16377 นาย วฒันา คําแสน

16378 นาย พฒันพงษ์ ศริิทัตธํารง

16379 นางสาว ณัฐชนา จัตตามาศ

16381 นางสาว อุไรรัตน์ ซบิเข

16385 นาย เฉลมิวฒุิ ดวงไชย

16387 นาย คณิต ชัยสถาผล

16391 ร.ต.ท.หญงิ จุฑาพร วงศว์ฒันเดช

16392 นาย ชัยรัตน์ โพธิ์ไทรย์

16395 นางสาว ณภัทร ประภายนต์

16400 นาย จอมกฤษณ์ คุณเอนก

16402 นาย วรชติ รุ่งพรหมประทาน

16403 นางสาว สุชารีย์ แกว้เนตร

16404 นางสาว กันตชิา กันตถาวร

16405 นางสาว ดาราวรรณ ศริิดล
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16406 นางสาว ศริิพร จันทร์ทิพย์

16407 นางสาว เกสสราพร เกตุเต็ม

16410 นางสาว รัตนาภรณ์ สวีนัชัย

16411 นาย อภภิู สุขมุาลนิท์

16412 นางสาว วรีวรรณ พศิฐาน

16414 นางสาว ประกายกานต์ ร่ืนกลิ่น

16415 นางสาว บุญฑริกา นาคฤทธิ์

16416 นางสาว จริาภรณ์ ชูสงิห์

16422 นาย ปิยะชัย ปรเมษฐเนตกิุล

16426 นางสาว วาสนา แกว้ชูทอง

16427 นาย สกล หนอ่แกว้

16434 นางสาว กิ่งกาญจน์ ศริิไสย

16435 นางสาว ธัญญพร ทองศรีนุช

16441 นางสาว ณัฐธดิา กจิกสวิฒัน์

16443 นาย วรากร ลิ้มศริิ

16449 นาย อภชิาติ สุวรรณอัตถ์

16451 นางสาว อัจฉราพร ชุมดาวงค์

16454 นาย ปฏกิาร แมน้พยัคฆ์

16455 นางสาว เกวลนิ ศรีกฤษณ์

16461 นาย ทรงพล แกว้ขนุทอง

16462 นางสาว พชัรี เจริญผล

16464 นาย สุจนิต์ โตชวลติ

16465 นางสาว ณัฐสุดา เกดิบุญ

16470 นางสาว กุลยา ศรีเปารยะ

16474 นางสาว ปวณีนุช งามเลศิ

16477 นาย ปวริศร์ สุทธบิูลย์

16478 นางสาว ณิกานต์ ผวนสูงเนนิ

16480 นาย ศรัทธา ครุฑถนอม

16482 นาย เสถยีร อสิาน

16483 นาย นัฏฐกรณ์ โพธสิาขา

16485 นางสาว จดิาภา คงวฒันกุล

16488 นางสาว นภิาพร รัตนวงค์

16489 นาย ธรรมนูญ แสนยะ

16492 นาย ณัฐกรณ์ จันทร์ทอง

16493 นาย เกษม พาหุงมหากา
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16498 สบิเอก สหณรงค์ พจเีจมิ

16500 นาง รัตนา ตามบุญ

16502 นางสาว ปทิตตา ย้ิมเพช็ร

16511 นางสาว พชีฌาภรณ์ ทะตัน

16512 นางสาว สกลวรรณ หนูคง

16513 นางสาว ณิชาภัทร ชุมภู

16514 นางสาว สารภี ชัยรัตน์

16519 นางสาว อาทิตยา พกิุลศรี

16521 นาง สนิรัีตน์ เหลา่จรุงเภสัชกร

16523 นางสาว ธรีาศรี ตวงวฒุกิุล

16525 นาย ธนากรณ์ จันทร์ปาน

16527 นาย อภวิฒัน์ อนิทร์หา

16528 นาย ภัทร์ พนมยงค์

16530 นาย อัครษร อรัญมาลา

16533 นางสาว ธรีนุช เผดมิปราชญ์

16535 นางสาว ดวงตา พลพทุธรักษ์

16536 นางสาว เสาวภาคย์ วธุรา

16537 นาย เปรม แสงชา

16539 นาย ณัฐภูมิ รพเีลศิรังสมิันต์

16541 นางสาว สุวฒันา สบืสัมพนัธ์

16542 นางสาว พรสุดา สร้อยเสนา

16544 นางสาว ลัลนล์ลติ หอมลําดวน

16546 นางสาว ศริิรัตน์ คงสปีาน

16548 นาย บุญประกอบ จองจติบริสุทธิ์

16549 นาย คงคุณ เทพจนิดา

16550 นางสาว มณีกานต์ เหมอืนหงษ์

16551 นางสาว พริาพร ศรีบุญโฮม

16557 นาย นฤมติ ออ่นคู

16559 นาย ศริิชาติ พนัธท์อง

16560 นางสาว สติานัน โพธกิุล

16561 นาย ศวิณัฐ พนัธุเ์ทศ

16566 นาย ธรรมนูญ ดวงพทิักษ์

16568 นางสาว ยลดา ศรีรักษา

16569 นางสาว สุภารัตน์ ศรีกระจา่ง

16575 นาย ภูบดี ประพฤติ
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16578 นาย ธรียุทธ ลอ่งแกว้

16579 นางสาว สุทิตา ถนอมจติดี

16581 นางสาว ณัฐิตา เขยีวรัตน์

16582 นางสาว นลพรรณ ขนอม

16585 นางสาว อรทัย บุญตะนัย

16588 นางสาว ปณิชา บางประเสริฐ

16589 นางสาว ขวญัฤทัย ศรียะวงษ์

16590 นางสาว ณัฑริณฐ์ จริตงาม

16591 นาย ณัฐพงษ์ จริตงาม

16596 นางสาว ณัตยา นิ่มนวล

16598 นาย กันตภณ นุย้เกลี้ยง

16602 นางสาว กัญญาพชัร เวชชูศักดิ์ชัย

16603 นางสาว ป๎ทตยิา วมิลศรี

16604 นางสาว สุนสิา สงิหว์ี

16606 นางสาว ณปภัช สวนคร้ามดี

16608 นางสาว สายใย โกษากุล

16609 นางสาว ชุลี พบิูลย์

16612 นาย ศุภฤกษ์ บุญเจริญ

16613 นาย สทิธชิัย เพช็รพลู

16614 นาย ณัฐธวชั จันทมุณี

16616 นาย ชุตวิฒัน์ โชตอิภสิทิธิ์กุล

16618 นางสาว อุมาพร ศรีวงศา

16620 นางสาว ภัทธรา พกัตร์จันทร์

16621 นางสาว นันทวรรณ บุญประเสริฐ

16623 นางสาว วศิษิฎา นวลมี

16626 นาย วราวฒุิ ฐิตวิร

16627 นาย นรินทร์ ดําชู

16628 นาย ศุภชัย หนองชา้ง

16629 นาย ภูเบศน์ แกว้ประเสริฐ

16631 นางสาว จุฑามาศ โตยะบุตร

16634 นางสาว อัญชษิฐา จันทร์แจม่

16636 นางสาว พรพมิล พาณิชปฐมพงศ์

16639 นางสาว วณัิฐฐา วงศส์ารัตน์

16640 นาย ธัชกร เกษมโสตร์

16645 นางสาว วนัเพญ็ โพธิ์ทอง
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16646 นางสาว ธนรรถา สันดี

16651 นาย ธนกร ลอ้เทียน

16660 นางสาว วรวรรณ มาท้วม

16663 นางสาว พรรณทิภา กรวทิยโยธนิ

16668 นางสาว วราภรณ์ คชรัตน์

16670 นางสาว กมลรัตน์ พรมมาตร์

16671 นางสาว ศันธช์ญา แสงอรุณ

16672 นางสาว นันทนัช สมิะโชคดี

16675 นางสาว กรกมล ถานามอญ

16676 นาย ธันรวี สุกกล่ํา

16677 นาย ชวรัตน์ บุญปาน

16678 นาย โชคดี หอมกระจุย

16680 นางสาว พราวพชิชา ดว้งศรี

16681 นางสาว ปิยธดิา บุญชื่น

16683 นางสาว วรุณยุพา ใจหงษ์

16684 นาย ณพชร ฉมิเล็ก

16688 นาย เสมา ผ่องศรีงามชัย

16689 นาย กติตคิุณ บุญสมร

16692 นางสาว ปรีดาลักษณ์ มั่นคง

16693 นางสาว สมานันท์ รวยิะวงศ์

16694 นางสาว จติภิัสร์ อารีพงศศ์ริิ

16699 นาย กติตพิงศ์ ริงคณานนท์

16702 นาย สนิธร อนิทเจริญ

16705 นาย รัตนช์ัยนันท์ สุวรรณเนตร

16707 นางสาว ภัฑฐณภรณ์ วงศข์ตัย์ิ

16708 นางสาว สุขฤดี เฉลมิศรี

16712 นางสาว ปิยะวรรณ ธรรมรังษี

16713 นางสาว รัชฎา เนื้อนาค

16718 นาย พรีภาส วบิูลย์วฒันกจิ

16719 นางสาว วนัใหม่ พรหมศลิา

16723 นาย กองพล นลิประเสริฐ

16724 นางสาว วริษา ทองบ่อ

16727 นาย สทิธชิัย เกษียรสมุทร

16734 นางสาว สโรชา โตความรู้

16737 นาย ธารา ศริินกิรวงศ์
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16739 นางสาว ธารินี บัวปูอม

16742 นาย เอกศักดิ์ โอดบาง

16744 นางสาว ภัทรา นลิละออ

16746 นางสาว อาบพร ใบยา

16749 นางสาว พรรณผกา อัครธรรมกุล

16754 นาย พรีวศั มรกฎ

16755 นางสาว เปรมสนิี เนาวบุตร

16760 นางสาว วรุิยา กาวชิา

16774 นางสาว พนดิา เรียบสําเร็จ

16779 นางสาว ขวญัชเยศ กุกแกว้

16781 นางสาว วลิาสนิี หว่งไทย

16782 นาย คธา รักแผน

16785 นางสาว ตรองกมล ขดีวนั

16793 ร้อยตํารวจเอกหญงิสุดารัตน์ มูลสา

16794 นางสาว รตริส จบีโจง

16801 นาย ทวศีลิป์ สมภา

16802 นาย ศริิเดช เขยีวดํา

16804 นางสาว อาอซีะห์ สาแม

16807 นางสาว มนัสวี ศักดิ์วาลี้สกุล

16810 ส.ต.ต. อรรคพล รัตนพนัธ์

16812 นางสาว ชุตมิา ฉ.โรจนป์ระเสริฐ

16813 นางสาว ชดิชนก การินไชย

16817 นางสาว ปรางใส องพสิฐิ

16820 นาย เอกสกุล บุญศริิ

16821 นางสาว พรรษกร พมุมา

16824 นาย นนท์ธวชั ธัชประมุข

16826 นางสาว ชลติา จริบวรกุล

16827 นาย ธวชั ประภัสสร

16830 นาย อดศิักดิ์ สุขสมบูรณ์

16838 นาย ขจรศักดิ์ เหมทานนท์

16839 นางสาว อุมาพร อรุณอมรไพศาล

16843 นาย มงคล นิ่มประเสริฐ

16847 นาย คงกฤช ศาสตโรภาส

16848 นางสาว ฑชิากร ชุมมณเฑยีร

16849 นางสาว ปุณยนุช สทิธถิาวร
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16852 นาย ชัยศริิ บุญวาสนา

16853 นาย ชูมนัส ขาวผ่อง

16856 นาย เอกสทิธิ์ ดุลยกาญจน์

16859 นาย ธันยวรรธน์ เจริญสุข

16860 นาย อนุรักษ์ เพง็วชิา

16863 นางสาว ประดชิญา หนูฉง้

16864 วา่ที่ ร.ต. ปฏญิญา คงแสนคํา

16873 นางสาว เมธณีิ เชญิทอง

16875 นาย อัสนันท์ ชุมพลวงษ์

16879 นางสาว พมิพศิา กุลวานชิ

16881 นางสาว ฉัตริยาภา จันทรเสนา

16884 นางสาว ชนกกานต์ อว้นไตร

16885 นาย อนุกูล ร่วมจติร

16887 นางสาว ภารดี ปีตนิวสกุล

16894 นาย ฐิตพิงษ์ โคตรวงศ์

16896 นางสาว ธันญว์ริน เลศิจริาสนิ

16898 นาย ธรีะชัย ธราภรณ์

16901 นาย ปริญญา ชัยธานี

16903 นางสาว ยุวรัตน์ รวยทรัพย์

16905 นางสาว ภัทราพร ประสาทแกว้

16909 นางสาว พรีชาดา แสงดอกไม้

16911 นาย ปกรณ์สทิธิ สัมฤทธิ์

16914 นาย พงศพ์ชิญ์ พชิากูล

16918 นาย อนุสษิฐ์ ศรีแกว้

16919 นาย บวร เหมอืนสุม่

16924 นางสาว นุชนาฎ แซต่ัง้

16925 นาย เทพฤทธิ์ มว่งสุข

16926 นาย นวพล วอ่งวฒันาการ

16927 นางสาว โชตวิรรณ นฤเทพ

16929 นาย วลัลภ จันทร์ศรีใหม่

16932 นางสาว อัจฉรียา มาตระกูล

16934 นาย ธนกฤต นวลเจริญ

16938 นาย ถาวร แหก่ลาง

16940 นางสาว จติสุภา ศรีคําปลวิ

16941 นาย ณัฐดนัุย ประพนัธโ์รจน์
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16942 นางสาว กุลธดิา สุรวาท

16945 นางสาว วริศรา ศรีชลา

16946 นางสาว พรรณภัทร วรินทร์

16952 นาย ณัฐพงศ์ สเีสมอ

16954 นาย ภาณุพงศ์ พุ่มจันทร์ธนัง

16956 นาย ภัทรพล มโหฬารกจิ

16957 นาย ดษิยภัทร โมคศักดิ์

16958 นางสาว อรอนงค์ แกว้ประจุ

16959 นางสาว ณัฐวรรณ เอี้ยงผล

16961 นาย จักรภพ ทรงพฒันะโยธนิ

16962 นางสาว จรูญจันทร์ แกน่จันทร์

16963 นางสาว สุพรรษา รุ่งเรืองเศรษฐ์

16964 นาย พลเพชร ประเสริฐสังข์

16965 นาย ณัฐ เอี้ยงผล

16966 นาย จริะวฒัน์ ลลีะวาณิชย์

16968 นางสาว ธัญรัตน์ มณีรัตน์

16972 นางสาว นธริา ศริิอภัยพนัธ์

16974 นางสาว การะเกต ใจมั่น

16975 นาย ธรีะวฒัน์ ไชยพมิพา

16977 นาย ทรงพล หร่ิมสบื

16980 นางสาว ณัฐญา มะหพินัธ์

16984 นาย นคิม พยุงวงษ์

16986 นางสาว วนัทนา ศรีดาพนัธ์

16988 นาย ชานนท์ ธานรัีตน์

16989 นาย สหวชิ วงศม์งคลศริิ

16991 นางสาว ยุวดี ราหา

16992 นาย กฤษฎา บุตรเนยีม

16995 นางสาว ศรัญดา ปูอสาย

16996 นางสาว ณัชชา ศรีจําปา

16998 นาย ปิยพล สมบัตมินต์

17004 นาย ชัชพงศ์ รองเหลอื

17005 นาย พยงค์ อนิทรสาร

17007 นาย ธนัท ดุษฎพีร

17009 นาย เวนชิย์ พฤกษารัตน์

17010 นาง สาวติรี อรรถรัฐ
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17015 นางสาว ธนกิานต์ บํารุงศรี

17016 นางสาว ปรียาภรณ์ สทิธเิลศิ

17017 นางสาว วราภรณ์ สุมาลี

17018 นางสาว ภัทรานันท์ มาศหรัิญ

17019 นางสาว อาทิตยา เลศิอรุณรัตน์

17021 นางสาว กาญจนา ธนาวฒุิ

17022 นางสาว กวนิดา เสถยีรกานนท์

17025 นางสาว อาอซีะห์ สาและ

17028 นาย สุทธานนท์ แหมะหวงั

17031 นาย นรีพฒัน์ บุญคง

17032 นาย ปริญญา ทองออ่น

17035 นางสาว ฐิตานันท์ ศรีภัทรานุสรณ์

17036 นางสาว กมลศริิ ประทายนอก

17039 นางสาว ศริิลักษณ์ สุริย์วงษ์ปรี

17044 นางสาว อัจจนา ปราณี

17049 นางสาว สารินทร์ธร บริสุทธิ์

17051 นางสาว เมธสา เอื้อโอภาพฒัน์

17052 นาย อธปิ๎ตย์ ดําสง

17058 นางสาว นันท์ชญาน์ มว่งศรี

17061 นาย ณฐพล พลศีักดิ์

17064 นางสาว พร้อมพสุชา หรรษา

17068 นางสาว ทิวาพร มาศพฤกษ์

17069 นางสาว นภิาลักษณ์ จันปุุม

17070 นาย ปานเทพ คําเจริญ

17078 นางสาว วสิมล วธุรา

17080 นาย ปฐม เดชะ

17081 นางสาว ทิพย์สุดา เทศศรีเมอืง

17082 นางสาว พรรณวสิาข์ นลิขํา

17085 นาย อภสิทิธิ์ พดุสเีสน

17086 นางสาว ดาราฉาย วรรณสงิห์

17087 นาย ปกครอง ทองศรีออ่น

17090 นาง ศรัณยา มุขแกว้

17096 นางสาว วริศรา วรดี

17097 นางสาว ศริิลักษณ์ กาสา

17099 นาย นฤพนธ์ รักตระกูล
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17106 นางสาว ณฐอร สุขแทรก

17108 นาย วชัรากร ชาวตะโปน

17109 นางสาว วรนุช โสมภร์ี

17113 นางสาว เจนจริา โอชา

17114 นางสาว นภรินทร์ เวชนุเคราะห์

17116 นาย ณรงคฤ์ทธิ์ คําพนัธ์

17117 นาย อดฐิ แกว้คํา

17118 นางสาว รับพร โดมทอง

17120 นางสาว ทัศนย์ี สุจติตกุล

17122 นางสาว วศนิี เลา้ประเสริฐ

17124 นาย พฒุพิงศ์ ปิยะรัตนโยธนิ

17128 นาย ชัยยศ ผจงชวโรจน์

17130 นางสาว ปรางโศภติ ภุมราพนัธุ์

17133 นาย กมล ดํากระเด็น

17136 นางสาว ศศวิประภา สะอาดชื่อ

17138 นางสาว ปวชิญา ภัทรรังษี

17140 นางสาว เบญจมาศ ป๎ญญาวารินทร์

17141 นางสาว อริสรา หมื่นไวย์

17142 นางสาว สริิโสภา ทิสารัมย์

17144 นาย ชัยวฒัน์ ยูเด็น

17145 นาย จําลอง ศรีเรือง

17146 นางสาว ฝนทิพย์ ตูพานชิ

17148 นาย เดชา หวงัดี

17150 นางสาว ปริยากร สุบันทมา

17151 นางสาว วนัวสิาข์ อภรัิตนว์ราธร

17153 นางสาว วรรณพร เกยีรตรัิตนชัย

17159 นางสาว ประภัสสร ทศานนท์

17160 นางสาว ฤทัย ศรีทน

17163 นางสาว ณัฐิกานต์ พนัลํา

17165 นาย อภชิัย พาบุ

17168 นาย เทวนิทร์ พวงดอกไม้

17171 นางสาว น้ําฟาู บุษดี

17173 นาย รัชภูมิ จันทรรัตน์

17177 นาย ณัฐพล วรศลิป์ชัย

17179 นาย เมรุราช เมี้ยนมติร
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17181 นาย รัฐราม สรัินทวเินติ

17183 นาย ศลิป์สงัด ทองชู

17187 นาย สุทธิ์ตนัย สังวระ

17191 วา่ที่ร้อยตรี ศรัณยู จันทร์แจง้

17192 นางสาว จณิหจ์ุฑา ตระกูลพชิยะชัย

17193 นางสาว กนกชนม์ ภักดพีรหมมา

17201 นางสาว วภิาวี กาญจนวณิชย์

17202 นางสาว กติตมิา สร้อยนาค

17203 นางสาว ดุษฎี โสระธวิา

17206 นางสาว ปวณ์ีนุช อารีย์พฒันไพบูลย์

17210 นาย ณัฐสทิธิ์ คําอุน่

17211 นางสาว ณิชาภัทร ระหารไทย

17214 นาย อานนท์ จันทร

17215 นางสาว วชิชุดา ทองย้อย

17220 นางสาว กันยารัตน์ บัวศรี

17221 นาย ศุภกฤต ลอืพฒันสุข

17222 นาย คุณเศรษฐ์ นาคา

17227 นาย ศริิพล หวนัประรัตน์

17230 นางสาว ปิลันทนา ศักดิ์แสง

17231 นางสาว ณิชารีย์ อํ่าเพชร

17232 นางสาว ปรัชญาณิศฏ์ สง่ขา่ว

17233 นาย นติรุิจน์ หรัิญรัตนกุล

17234 นาย เทิดพงศ์ ผลสวสัดิ์

17237 นาย วฒุสิันต์ คุม้ไพรันต์

17238 นาง พลอยฉัตร ภคโชตหิรัิณย์

17247 นางสาว กรียดา ชนะศรี

17248 นาย ศฤงคาร เสนห่า

17249 นางสาว รังสยิา พู่พนัธ์

17251 นางสาว ณิชารีย์ ตัง้รัตนประเสริฐ

17253 นางสาว กัลยา โตะ๊สกุล

17254 นางสาว ชนัญชดิา ประสมศรี

17255 นาย ชวนิ คันธาจละ

17260 นางสาว มนฤดี ชูรัตน์

17263 นาย วงศธร ระเวกโสม

17266 นางสาว ปานวา่น สาแกว้
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17267 นางสาว เจษฎาภรณ์ พทุธขนัธ์

17269 นางสาว วรัทย์ธนา พลอยโพธิ์

17270 นางสาว เบญจวรรณ เลยีบแสง

17271 นางสาว ศริิพร บานใจ

17272 นาย สมภพ เพช็รสามสี

17277 นางสาว จันทิมา รุ่งสวา่ง

17282 นางสาว กติตยิา เสนาคํา

17283 นางสาว ปาริชาต อุณทริจันทร์

17285 นาย นสิสรณ์ ศรีประภาพฒัน์

17287 นางสาว พศวจี ปราบพาล

17290 นางสาว ฐิตรัิตน์ สุพรรณวฒันกุล

17292 นางสาว ศริินภา เรืองหรัิญ

17295 นาย สมพจน์ ศรีขลา

17296 นางสาว ธันนชิา วฒันาศลิป์ชัย

17297 นาย กันตภณ เบ็ญมนิทร์

17299 นางสาว ณิชาภัทร ตนิทุกะสริิ

17301 นางสาว ภัทรษา เพชรนาค

17302 นางสาว ชลธชิา เชยีงปวน

17304 นางสาว กนกกร ทิพย์พทีานนท์

17306 นาย เกรียงไกร โคตรมี

17308 นางสาว กนกวรรณ ดา่นเลศิฤทธิ์

17312 นางสาว กุสุมา ธบิดี

17313 นางสาว สุธร์ีพร เลศิล้ํา

17321 นาย วลัลภ พุ่มประเสริฐ

17325 นางสาว ภคนิี บารมวีฒันา

17335 นางสาว พชัรพร ไทยประยูร

17337 นางสาว สุมารินทร์ จุฬารี

17339 นางสาว วรรณศริิ ควรขจร

17340 นาย ครีีบูนน์ เจริญผล

17343 นาย เดน่ชัย วจิติขะจี

17346 นาย รัฐพล สรีะโก

17347 นางสาว กฤษณา ศรีบุญเรือง

17348 นางสาว หงสล์ฎา เครือหงษ์

17349 นาย เทอดธรรม สังขพนัธานนท์

17350 นาย คณากร กาญจนคเชนทร์
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17352 นาย เอกลักษณ์ สุวรรณ์

17358 นางสาว วนัธยา สุวรรณอักษร

17363 วา่ที่ ร.ต.หญงิ อรอนงค์ จันทแจม่

17366 นางสาว วลัลภา พรมเทพ

17368 นางสาว วภิาดา อัจฉริยวงศเ์มธี

17369 นาย ทศพล บุ้งทอง

17372 นาย ชัยโชค สุนัย

17374 นางสาว ณภัค กุลสวสัดิ์

17375 นางสาว ดุริยภัทร ชะเอม

17378 นางสาว ชนากานต์ หนูพริก

17380 นาย สุรศักดิ์ อาภรณ์พงษ์

17384 นางสาว พาณิภัค เกษรสันติ์

17385 นางสาว วรวรรณณินี นวลศลิป์

17387 นางสาว อาทิตยา ศุภวชัโรบล

17389 นางสาว นริศรา วชิัยวงษ์

17392 นางสาว กชพร รักษ์ศลิป์

17394 นางสาว อุมาภรณ์ คํานวนเดช

17396 นาย ปิยะวฒัน์ ถริจติโต

17397 นางสาว วรรณกร ป๎ญติ

17400 นาย ยุทธนา ศรีธรสุทธิ์

17401 นาย กนกศักดิ์ มะอิ

17402 นาย ทศตวณัย์ รพมีนัส

17404 นางสาว จารุวรรณ สกุลอุดมศักดิ์

17408 นาย ภูริชัช สุริยาวงษ์

17409 นาย ชนมช์พี นิ่มเฉลมิ

17414 นางสาว นันทพร กันเฉย

17415 นาย สุรพนัธ์ ขดัชุม่แสง

17416 นาย ปรัชญา ศรีจันทร์

17418 นางสาว ปทุมรัตน์ มธีรรม

17419 นางสาว จริา ชว่ยเกดิ

17422 นาย เฉลมิพล รักษา

17425 นาย สุรศักดิ์ มณีศริิรัตน์

17426 นางสาว เหมพชิญา เหมทานนท์

17428 นางสาว จรัิชฌา รัตนแสนวงษ์

17431 นางสาว ณิชชา ผานดอยแดน
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17432 นางสาว วริษา แซเ่จี่ย

17433 นาย พรีพฒัน์ อนันตสมบูรณ์

17434 นาย เตวชิ ทิพย์ทวชีาญ

17435 นาย นาท ววิทิชัย

17436 นางสาว ศริิรัตน์ ตันประคองสุข

17437 นางสาว ทิพวรรณ อัฐนาค

17438 นางสาว สุธาทิพย์ อมปาน

17440 นางสาว สริิพร คลิ้งบัวทอง

17448 นางสาว อสิรียา สชีาเหงา้

17449 นาย กนกพชิญ์ ขาวสะอาด

17454 นางสาว เเสงรวี คูหากาญจน์

17460 นาย ฉกรรจ์ ประพมิพา

17466 นางสาว ดรุณี ชอบธรรม

17472 นางสาว กมลชนก โพธมิาศ

17473 นางสาว นศิาชล คงอยู่

17474 นาย จริกฤต ปิฎกรัชต์

17475 นาย นนทวรรธน์ เกลอืมผีล

17479 นางสาว ภัสชญา บุญเลศิ

17481 นางสาว ทิวาพร ขจรเกยีรตอิาชา

17482 นาย จักรี ชะนะศรีสวสัดิ์

17484 นางสาว วราภรณ์ เอื้ออุมากุล

17486 นาย จุลวศิว์ ตานพีนัธ์

17487 นางสาว ขวญัหลา้  ไชยพลบาล

17488 นาย ณัชพล เที่ยงถิ่น

17496 นางสาว หัทยา สุขสําอางค์

17497 นางสาว อภริดี มิ่งวงศ์

17498 นางสาว เบญจพร เพช็รพลู

17501 นาย สมศักดิ์ เทพพชิติสมุทร

17504 นางสาว ฐาณิสราม์ รัตนพนากุล

17505 นาย ณภัทร กจิขจรกุลภัทร

17508 นางสาว ชุตกิาญจน์ วนิติวรเวสม์

17510 นางสาว จรีะนันท์ ยมานันท์

17518 นางสาว กัตตกิา เดยีวสุขประเสริฐ

17520 นางสาว อภญิญา ชา้งสทีา

17521 นางสาว รุจเิรข ธัญญาบาล
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17522 นาย ปรัชญ์ อนิพทิักษ์

17524 นางสาว วรรณภา ตัง้ใฝุคุณธรรม

17527 นางสาว พชัระ อนิทรอุดม

17528 นางสาว เพยีงหนึ่ง ไชยสนิ

17529 วา่ที่ร้อยตรี ณัฐพงศ์ บางเฟื่อง

17530 นางสาว ฐาปนย์ี จันทร์ดํา

17534 นางสาว บุษกร ดว้งชู

17535 นาง ณิชชา แกว้พลูศรี

17537 นางสาว นัฏฐา คะชา

17538 นาย อัลฟานดี้ กะลูแป

17539 นางสาว กมลชนก เกดิประกอบ

17540 นางสาว ฉัตรชนก รุ่งเรืองศลิาทิพย์

17542 นางสาว เพญ็ศริิ สมศักดิ์

17544 นางสาว แกน่วภิา จงไกรจักร

17546 นางสาว ศวิชิยา พนัธุผั์ก

17550 นางสาว กรรณิกา โครวตัร

17555 นางสาว ลนิดา โตวชิา

17556 นางสาว เกษร สงแจง้

17557 นาย ฉลาด พมิพแ์พทย์

17560 นาง ปรียาภรณ์ ฉมิมาลา

17564 นางสาว จติรลดา ประทีปจติร

17566 นาย ธรีชัย ภูนุช

17567 นางสาว นศิวรัตน์ ชูทอง

17570 นางสาว วธิดิา บุญที

17574 นางสาว ศริิพร บุสุวะ

17577 นาย พรรษฤทธิ์ รังดษิฐ์

17581 นาย ธรีะพงษ์ เสาวภา

17583 นางสาว จันทพร ศรีโพน

17585 นางสาว เนตรนภา ขนุศรีจันทร์

17586 นางสาว อรนุช เรือนแกว้

17588 นางสาว ธัญสุดา กาศเรือนแกว้

17592 นาย ทศพล ศริิตันติ์

17593 วา่ที่ร้อยตรี อนุสรณ์ ป๎สสา

17594 นาย กอ่เกยีรติ ตัน้พฒันกจิ

17595 นางสาว นศิารัตน์ เหมวเิชยีร
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17596 นาย ปรเมศวร์ แกว้กมล

17597 นางสาว ชญานี ทานอุทิศ

17598 นาย ณัฐพงษ์ บุญครอง

17600 นาย ณัฐดนัย เอง่ฉว้น

17603 นางสาว พทัธท์ักษ์อัญ อนันชฤทธิ์

17604 นาย พงศว์ฒัน์ รัตนมณี

17617 นาย วชัระ สทิธโิสภณ

17618 นางสาว ชลลดา มาสบดี

17620 นาย วรีะชัย บุเงนิ

17622 นางสาว วไิลรัตน์ ภัทรรังษี

17624 วา่ที่ร้อยตรีหญงิ พสัตราภรณ์ ชัยป๎ญหา

17625 นางสาว ชณเกตุ แผ่วงค์

17626 นางสาว กัญญมล ภูผาผิว

17627 นางสาว สาธติา เสอือุดม

17629 นาย เรืองศักดิ์ ขําแกว้

17633 นางสาว ศุภมาศ แกว้บริสุทธิ์

17634 นาย ธนวฒัน์ เอยีดชู

17640 นางสาว เปรมศริิ แกว้ลี

17641 นางสาว จริาภรณ์ เชื้อทะเล

17643 นาย ไตรภพ ลลีาชนะชัยพงษ์

17644 นางสาว ธนพร บรรลอืหาญ

17645 นาย สทิธชิัย มณีเทศ

17646 นาย สุเมฆ จรีชัยสริิ

17652 นางสาว ชนติา โลเกศกระวี

17656 นาย นเรศ บุญเพช็ร

17657 นางสาว ธนภร วรรณทอง

17660 นาย ตามพล กาญจนสุธา

17661 นาย ศักดา ศรีภูมี

17662 นางสาว ฐิตภิรณ์ พงษ์ประเสริฐ

17664 นาย อุดมศักดิ์ พนัตา่ย

17669 นางสาว ศริิพร ทาทอง

17674 นางสาว มาริสา หลนีอ้ย

17676 นาย จักรพงษ์ เขือ่นแกว้

17680 นาย วทิวฒัน์ กลับใจ

17681 นางสาว จุฑารัตน์ โฉมวไิล
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17682 นาย นพพล ทวโีคตร

17683 นางสาว สริิพรรณ ศรีประดษิฐ

17684 นางสาว กติตสิุดา กติตศิักดิ์กุล

17688 นางสาว กรีติ เดชเดโช

17690 นาย ธนะวทิย์ กูช้งิชัย

17698 นางสาว กชมล หงษานุภรักษ์

17701 นางสาว ณภศศิ เรืองยศ

17702 นาย สมปอง สุขแลว้

17703 นางสาว ศุภลักษณ์ ธัญทะพพิงศ์

17704 นาย พทิยา จันทราพนัธุ์

17705 นางสาว ปิยะลักษณ์ ใสเกื้อ

17706 นางสาว จติรวดี รามณีย์

17709 นางสาว นพรัตน์ นวกจิทวรัีตน์
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