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เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า
200001 นางสาว ประพทัสรา โพธิก์ระจา่ง
200002 นางสาว ณัฐฐินันท์ มุธุสิทธิ์
200003 นางสาว เสาวณีย์ บัวทอง
200004 นาย ปุญญพฒัน์ ศรีเซียงซุย
200005 นาย รัชกฤต ฉตัรวุฒิเดชา
200006 นาง กมลวรรณ ควรรณสุ
200008 นางสาว เมทิกา มุทรพฒัน์
200009 นางสาว ธารารัตน์ ทวีทา
200010 นางสาว เมธาศิณีย์ ล้ิมประยรู
200013 นาย วุฒิพงศ์ แร่ทอง
200018 นางสาว ปัทมา อนิทวงษ์
200021 นางสาว สิทธาภรณ์ ตู้จนิดา
200022 นาย จริุนทร์ คงตุก
200024 นาง รัตติกาล นิวัติยะกลุ
200025 นางสาว ปารณีย์ พงษ์เดชา
200027 นางสาว วันวิสา พนัธุง์าม
200030 นางสาว อษุา เลหนุด
200033 นางสาว กลุณัฐ ขนุบุญ
200035 นางสาว จนัทร์เพญ็ เราเท่า
200037 นางสาว จติตราภรณ์ มหาพรม
200038 นางสาว ปัทมา ทองบ่อ
200039 นางสาว รตนพร ออ่นเกล้ียง
200040 นาย วิษณุพงษ์ บุญยนื
200042 นาง ชลิดา เจะ๊อมูาร์
200043 นาง อรุณี พทุธสอน
200044 นางสาว รัตณากรานต์ แสงจนัทร์
200045 นางสาว ณัฐวดี โอชารส
200046 นางสาว ชรินรัตน์ สุขชีล
200049 นางสาว ทศพร ออ่นสุวรรณ์
200050 นางสาว จรัสชา สมพรพพิฒัน์
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200051 นาย อทิธิเชษฐ์ ภูข า
200053 นาย เอกชัย หนูสง
200055 นาย ฤทธิชัย ค างาม
200057 นางสาว วรรณภา มหาหงษ์
200058 นางสาว ณิชานันท์ มาน้อย
200059 นางสาว นันทพร โยชน์ชัยสาร
200060 นางสาว ประภัสสร วังแปง
200061 นางสาว นภาวัลย์ สุขมุานนท์
200064 นาย ปิยะ ชูช่อ
200065 นางสาว รัชนี ทาเกดิ
200067 นาย กฤตธี นรภัยพพิากษา
200068 นางสาว วิชชากร คัณทักษ์
200070 นางสาว หทัยรัตน์ จนัทร์แกว้
200071 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ
200072 นางสาว ธิดารัตน์ รองสวัสด์ิ
200076 นางสาว อญัชลี มะเรือง
200079 นาง มัศยา นิลละออ
200080 นางสาว ชัญญาปพสั ไชยภาพ
200081 นาย วีรภัทร ภูริทัตมงคล
200082 นางสาว หญิงนภา ราชา
200084 นาย ศรายทุธ  โอชารส
200086 นางสาว ปริศนา หนูเงิน
200089 นางสาว อษุณา หวาหาบ
200090 นาย บุรวิช มณีรัตนโชติ
200093 นางสาว รักชนก เพชรใหญ่
200094 นางสาว ศิริพร เฉยรอด
200095 นางสาว มินตรา หมื่นหน้าบุราณ
200096 นางสาว ปารณีย์ กรับฉิ่ง
200098 นางสาว สุภาพร นามวิเศษ
200099 นางสาว เบญจวรรณ สัพทานนท์
200103 นาย สิทธิพร วงค์ร้อย
200104 นาย อตัถสิทธิ์ โพธิระ
200105 นางสาว ภรณ์ทิพย์ เกดิใจดี
200108 นางสาว นราทิพย์ พงษ์ภู่
200111 นางสาว กฤษณา พรมมา
200112 นาง ปานจนัทร์ กาญจนมหิงส์
200113 นางสาว กติราพร เพชรโพธหาร
200114 นาย อ านาจ แกว้รวม
200116 นางสาว พศิมัย มุละสีวะ
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200117 นาย ราเชนทร์ ละดาศรี
200119 นางสาว ศิรางรัตน์ สมสกลุ
200121 นาย ชนากร สิงห์เปีย้
200123 นาย สุระกฤษณ์ ฤทธิห์มุน
200124 นางสาว สุภาวดี ตรุณานนท์
200125 นางสาว อารยา เชษฐเจริญรัตน์
200127 นางสาว กญัธมาศ ลาดใจ
200128 นาย ชยพทัร์ ตาลตระกลูหล้า
200129 นางสาว ประภาวดี จ านงค์สุทธิ์
200130 นางสาว อภิชญา ปันจนัทร์
200131 นางสาว เนตรชนก ภูพ่งษ์พนัธ์
200132 นางสาว ณัฐฏ์พชัร์ พะโรงรัมย์
200133 นางสาว อรญา ภานุศรี
200134 นางสาว รินทร์ลภัส รัตนธีระนันท์
200142 นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูข า
200143 นางสาว ดวงเดือน ภูทอง
200144 นางสาว โสมศิริลักษณ์ พทิักษ์เรืองเวช
200145 นางสาว กนกวรรณ บัณฑุเจษฎา
200150 นางสาว วนิดา เขื่อนปัญญา
200151 นาย สุทิวัส กองแพ
200154 นางสาว พไิลวรรณ จ ารัสบุญ
200156 นางสาว สร้อยทิพย์ จนัทร์เพช็ร
200157 นางสาว อไุรวรรณ ศรีนคร
200162 นางสาว สุพตัรา ม่วงเขยีว
200163 นางสาว วรรณวิสาข์ หน่อแดง
200165 นางสาว ประณิตา สรสิทธิ์
200166 นางสาว ลลิตา ประแกกนั
200167 นางสาว อนุสรา พรหมทัศน์
200168 นางสาว ณิชารีย์ พฒับุญมา
200169 นางสาว สุพรรษา พลูแกว้
200171 นางสาว จฑุามาศ สะอาด
200173 นาง พชิญ์ภัทร์ โรจน์ชีวากลุ
200174 นางสาว จารุวรรณ จนัทร์น้อย
200175 นางสาว วารี บุศดี
200176 นางสาว ปัญญาพร อนุกลูสวัสด์ิ
200178 นางสาว อรทัย ถิ่นทัพไทย
200179 นาย องอาจ ศิริโสม
200182 นางสาว วิยดา นิลสุข
200184 นางสาว ปวีณา ศิลาสุวรรณ
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200185 นางสาว จรีรัตน์ หล้าอามาตร
200188 นาย ธดากรณ์ กองคูณ
200189 นางสาว ณิชานันทน์ ท้าวแพทย์
200190 นางสาว ธวัลพร เกสรทอง
200191 นางสาว จริาวรรณ อาดัม
200192 นางสาว วิชาดา วงศ์จ ารูญ
200193 นางสาว ปัทมา อตัตะ
200194 นาย ฉตัรชัย ศรีโภคา
200196 นางสาว สุกญัญา เพชรนาค
200197 นางสาว กชพรรณ อ่ าอ าไพ
200198 นางสาว มุทิตา เปรมกาศ
200199 นางสาว ปาลิกา เกดิศิริ
200201 นางสาว อญัชริดา แทบท้าว
200202 นาย พรีกนัต์ ข าหิรัญ
200203 นางสาว อริสรา โพธิท์อง
200207 นางสาว ณัฐทิตา เมืองสุวรรณ์
200209 นางสาว กลัยกร พึง่พล
200210 นาย วีรภัทร พุม่งาม
200212 นางสาว ศิริพร ขมุทอง
200213 นาง พชรกมล เล้าเจริญพานิชย์
200214 นาย กฤษ ค าสวัสด์
200216 นางสาว กติติยา มลิวัลย์
200217 นางสาว ชยดุา ทองสัตย์
200221 นางสาว รัชณู เสริมสุข
200222 นางสาว เมธะนิดล ข าโสภณ
200226 นางสาว อไุรวรรณ เพชรกล้า
200229 นาย สรศักด์ิ ค้ิววิลัย
200230 นางสาว จรินาภรณ์ ประเวทย์จติต์ 
200231 นาง สมฤทัย มีแสงนิล
200233 นางสาว ศรัณยา มานะงาน
200236 นางสาว ณุตประวีณ์ มอญปาก
200238 นางสาว สุภาวดี อ่ าปลอด
200240 นาย รุ่งชัย ขวบสันเทียะ
200241 นาย สุเทพ ใจอดทน
200242 นางสาว นิสา บุญบาง
200243 นางสาว จริวดี แสนแสน
200245 นางสาว อจัฉรา ธนะไพบูลย์
200247 นางสาว เปรมจติร สิงห์วี
200248 นางสาว กิ่งแกว้ ค ามาก
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200249 นาย ธนวรรธน์ แสนสุข
200257 นางสาว ปิยะรัตน์ เคร่ืองทิพย์
200259 นาง เมทินี หมู่ใหญ่
200262 นางสาว นันทนัช หิรัญสาลี
200263 นางสาว ปวีณา ค าแหงพล
200266 นางสาว อธิชา แกว้สีทอง
200267 นางสาว อนิทิรา ปาพนัธ์
200268 นางสาว จารุนันท์ จติจ านงค์
200270 นางสาว เวสารัช อยู่สุภาพ
200273 นางสาว ทัตพชิา สมใจ
200275 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วรานันทน์ สุขสายทอง
200276 นางสาว ศิริวรรณ อ่ าทับ
200277 นางสาว วรรณิภา ชาบัญ
200278 นางสาว จริารัตน์ อยู่มั่นธรรมา
200279 สิบต ารววจโท พรณรงค์ ยกยอ่งกลุ
200280 นางสาว วรรณา แจม่จ ารัส
200282 นาย เสกสรร นุชเทียน
200283 นางสาว สุมาลี ทองประดับ
200284 นางสาว ณภัชชา ช่วงมณี
200285 นางสาว กญัญาภัค นวลสนิท
200286 นางสาว ศิริขวัญ พรายมี
200288 นางสาว สุกญัญา สุขประจ า
200289 นางสาว วันเพญ็ นุชบางเด่ือ
200290 นางสาว วาสนา ภารังกลู
200292 นางสาว ศิริรัตน์ พมิพค่ิอ
200294 นาง รดาภัค พลค าแกว้
200295 นางสาว ณัฐชยา นิ่มมณี
200297 นาย ต้นตะวัน วงศ์กองแกว้
200298 นาย ประณต วงศ์ฟู
200299 นาย ณัฏฐภูมินทร์ ชุมภูแสง
200300 นาย คมสัน ประจ าเมือง
200301 ว่าทีร้่อยตรี วรเพชร ชูศรี
200302 นาง อรพรรณ ชูแดง
200303 นางสาว สุรัชญา ภูท่อง
200304 นางสาว พจมาน สุขมี
200305 นางสาว ชัชชฎา บัวคล่ี
200306 นางสาว ศิริพร ทักคุ้ม
200307 นาง มณฑิณี ศรีสกลุ
200308 ว่าทีร้่อยตรี อดิพงศ์ ร้อยกรอง
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200309 นาง ภาสินี สายแปง
200312 นางสาว ธัญภา เพชรซ้อน
200317 นางสาว ณัฐวรา บุญศิริ
200318 นาง อลิษา ปัญญาชน
200319 นาง อญัชลี ต้องประสงค์
200320 นางสาว นริศยา แสงทอง
200321 นางสาว ราตรี แสงสุวรรณ์
200322 นางสาว ธัญญา กะลินตา
200323 นางสาว รินลญา ศรีบัว
200324 นาย มนัสชัย อุ่นศิริ
200325 นางสาว อาภากร ค านาทิพย์
200327 นางสาว กานดา เรืองกรุณา
200334 นางสาว อริญรดา ข าเนียม
200335 นางสาว วิภาวี แกว้ก าไร
200337 นางสาว จารีย์ แกว้คง
200338 นางสาว เพยีรทาน เหล่าฤทธิ์
200339 นาง ธัญสุดา วงค์ใจบุตร
200340 นาย ไพบูลย์ เปีย้เอย้
200341 นางสาว หนึ่งฤทัย จงไกรจกัร์
200342 นางสาว สุนิสา นาคนวล
200344 นางสาว ณัฐธันยา ปานช่วย
200345 นางสาว วิชารัตน์ เคร่ืองสนุก
200346 นางสาว สุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์
200347 นางสาว ณัฐฐา ทับดารา
200349 นาย ภาคิณ สมค าสี
200351 นาง จนิต์พมิล โรจนรุ่งทวี
200352 นาย พงศ์ศิริ สุระดะนัย
200355 นางสาว ปนัดดา ถาน้อย
200356 นางสาว สกาวเดือน ข าเนียม
200358 นางสาว พมิพสิ์ริ มงคล
200360 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ยนิดีพธิ
200361 นาง บุณณ์ภัสสร อาจค าภา
200363 นาย กฤษฏิ์ สันติส าราญวิไล
200364 นางสาว รัตนาภรณ์ ปัน๋แกว้
200365 นางสาว กญัญาวรรณ กซัุว
200366 นางสาว หัสนีย์ ยั่งยนื
200367 นางสาว ชุติกาญจน์ จนัมูลตรี
200368 นางสาว อมรรัตน์ ศรีสมจติร
200370 นางสาว ณันฐิดา สุวรรณดี
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200372 นาง พนศร บุญเพง็
200374 นาย อภิภู มีศรี
200375 นางสาว อาภรณ์  ไกรแกว้ 
200377 นางสาว นพสร โรจน์โมสิข
200380 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุภาภรณ์ธนาภา แสงใส
200381 นาย สิทธิพร สังขมานนท์
200383 นางสาว ฐปนรรฑ์ คีรีราช
200385 นาย ปัณณทัต พชรวัฒน์
200387 นางสาว จตุพร ผ่องใส
200388 นาง ธนัชพร ส่งเสริม
200389 นาย นพฤทธิ์ เหมนุกลู
200390 นางสาว ทิพวรรณ พมิพสุ์วรรณ
200391 นางสาว วรัมพร แจง้ประจกัษ์
200392 นาย อนันตชัย ลามี
200393 นางสาว วิมลพรรณ กอ้นธิงาม
200396 นาย พรภิระ ยะสิงห์สาร
200399 นางสาว อลิษา เขาแกว้
200400 นางสาว สุพชิฌาย์ ปรัชญาธนวงศ์
200401 นางสาว จฑุาทิพย์ นามอตุวงศ์
200402 นางสาว จนัทนา ศุภสิทธิกลุ
200403 นางสาว นิรมล หงษ์เทพ
200405 นาย พรีดนย์ ทรัพยบ์ุญเรือง
200406 นางสาว ภูษณิศา วังชัย
200408 นางสาว เพญ็ศรี บุญศรี
200409 นาง ณัฏฐนันท์ ประจ าเมือง
200412 นางสาว กฤตพร กาญจนะ
200414 นางสาว พชันี เวียงค า
200415 นางสาว ฐนิตา เขยีวข า
200416 นาย ศรายธุ ขวัอั้ว
200419 นางสาว อคัรยา ดวงมณี
200420 นางสาว อรทิวา ชาพทิักษ์
200422 นาง อมรรัตน์ บุญมี
200424 นางสาว ธัญพชิชา เล๊าะหลง
200426 นาง สวิตภรณ์ เมือง ณ ศรี
200427 นางสาว องัค์ณิสา บุญกล่ิน
200428 นางสาว ปัจฉมิา วิโรจนะ
200429 นางสาว ออฤดี สุขเสริม
200435 นาย กติติพงศ์ ปานพว่ง
200438 นางสาว ฤทัย วงค์ตาผา
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200440 นาย เรวัตร เทพารส
200441 นางสาว กมุุทินี บุญหลง
200442 นาย พรพรม พนัธ์ชัย
200445 นางสาว สุวดี แพบัว
200447 นางสาว วิภาดา แกว้ใส
200448 นางสาว ทิติภรณ์ จอมพะเนิน
200449 นาย ภนารักษ์ นิเวศน์
200450 นางสาว ชัญญานุช อรุณจติร
200451 นางสาว จริพร เคียงไธสง
200452 นางสาว เพญ็พกัตร์ อนิทร์ทองช่วย
200454 นางสาว พรชนก ดรณีรัตน์
200456 นางสาว ชยดุา พลุิน
200458 นางสาว มลทิชา พศิดูพรมราช
200459 นางสาว ธารารัตน์ บัวศิริ
200460 นาย ศักด์ิดา โพธิข์าว
200462 นางสาว รุ่งรัตน์ อรัญญิก
200463 นาย ธนากร แสงโชติ
200464 นาย จริพนัธ์ ค าวงศ์พะเนา
200465 นางสาว ชนิภา พลฤทธิ์
200466 นางสาว ศิรินภา สิทธิวงศ์
200467 นางสาว ทิวากร จนัทร์โคตร
200470 นางสาว จริยา ฤทธิส์มานราษฎร์
200471 นางสาว เกสราภรณ์ กนัทาลักษณ์
200473 นางสาว วิราวัลย์ พนัธนี
200474 นางสาว นารินทร์ บัวทอง
200475 นางสาว สุธีธิดา เจริญเลิศ
200477 นางสาว อภิรดี พรหมอยู่
200479 นางสาว อรพรรณ กติิกาศ
200480 นาย พทิักษ์พงษ์ ภานะโสต
200481 นาย อนุรักษ์ รักนาคแสง
200482 นาย ศุภกติต์ิ สุทธิสวัสด์ิโสภณ
200483 นางสาว กนกวรรณ แกว้กาญจน์
200485 นางสาว ชไมพร ภานุมาศ
200486 นางสาว มณีรัตน์ ประจงดี
200488 นางสาว อรวรรณ สมเรือง
200489 นาย สันติ คงจนัทึก
200496 นางสาว หนึ่งฤทัย พนัธ์เขยีว
200498 นางสาว พมิพว์ลัญช์ โอจนัทร์
200499 นางสาว รุจริา ปุกโสม
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200500 นางสาว ไอรดา บุญมาวงค์
200501 นางสาว วิภารัตน์ วงค์นางาม
200502 นางสาว อจัฉรา พรมสุวรรณ์
200503 นาย ศุภมิตร รัตนประสิทธิ์
200505 นาง จตุพร เพยีรอดุม
200506 นางสาว นุชนาฎ จ าปาลี
200507 นางสาว มินทิรา ชุบค า
200508 นางสาว สุวิมล เหว่าโต
200509 นาย สุรบถ เขยีนภักดี
200510 นางสาว จริารัตน์ อโหสี
200512 นางสาว พณัธาวรรณ เกษสกลุ
200513 นางสาว ศิวพร อนิทร
200515 นางสาว รัตนา แต่งต้ัง
200518 นางสาว จริาพร สุขเขยีว
200520 นางสาว สิริมา นาคนงนุช
200521 นางสาว ไอยรา คณาวงศ์
200523 นางสาว รัตนากร แซ่ถอ่ง
200525 นางสาว วราพร เชื้อหงษ์
200526 นางสาว ระพพีรรณ จนัทรัตน์
200527 นาง ภุมรินทร์ บ ารุง
200528 นางสาว เมวิกา สังขสุ์วรรณ
200529 นางสาว นิตยา มิ่งสูงเนิน
200530 นางสาว ปัณยตา โหมดไทย
200531 นางสาว ณปภัช ต๊ะพนัธ์วงษ์
200533 นางสาว ระเบียง วิริยะภาพ
200534 นาย กนัติทัต ช่วยแท่น
200536 นางสาว พชัรี คมข า
200537 นางสาว ธัญญรัตน์ ค ามีรัตน์
200541 นางสาว สุพชิญ์ชญา ต้นเงิน
200543 นาง จนิดารัตน์ กศุลธรรมรัตน์
200544 นาย รณชัย คุ้มวงษ์
200546 นางสาว ติณณ์พมิญชุ์ เตชเลิศธนานนท์
200547 นางสาว อภิญญา สนธิสุทธิ์
200548 นาง อมัรินทร์ สุรินทร์
200549 นาย สุริยะ พรหมแกว้
200550 นางสาว ศิรินทิพย์ แกว้กระโทก
200551 นาย ธนสาน หัวเมืองลาด
200552 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ ปันธิ
200553 นาย รุจกิร พงษ์พลิะ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 9 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
200554 นางสาว ยลุดา ทศราช
200555 นางสาว พนิาภรณ์ ชุมเทพ
200556 นาง ธัญกมล โฮมละคร
200559 นางสาว นพมาศ สนับหนุน
200560 นางสาว เบญจทิพย์ ศรีวงศ์ชัย
200562 นางสาว จฑุารัตน์ ไชยภักดี
200565 นางสาว ภิณัฐตา ชุมพงศ์
200566 นางสาว พลอยนภัส แสงศรี
200567 นาย ศิริพงศ์ กองแกว้
200568 นางสาว จรีวรรณ ไชยไกร
200569 นาง พนิดา บินหมัดหนี
200571 นางสาว สุวภัทร ค้ากระโทก
200572 นางสาว ศรศิริ โชติพนัธ์
200573 นางสาว รัชนีย์ ราชรักษ์
200574 นางสาว ขนิษฐา วงศ์ค าตา
200575 นางสาว วันเสาร์ ประดับผล
200576 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สิริภัสสร ค ายอง
200578 นางสาว พชัรี นาโสก
200579 นางสาว สุนทรี ยิ้มน้อย
200581 นางสาว สาวิตรี หงษ์โยธี
200584 นางสาว อญัมณี กล่ินศรีสุข
200585 นางสาว วิไลลักษณ์ พงษ์เทศ
200586 นางสาว สุรัตนา ปากบารา
200587 นางสาว รุ่งนภา ศรีดาว
200588 นางสาว เพญ็พฒัน์ สมใจ
200589 นางสาว กนกวรรณ วิศิษฎ์รัฐพงศ์
200590 นาง ประภาพฒัน์ ตาแปง
200591 สิบต ารวจโท สรวิชญ์ จงจติต์
200592 นางสาว สุมนทกานต์ บุญบุตร
200595 นางสาว ฐนิดา ปิยารัมย์
200596 นางสาว ธมนวรรณ มีแกว้
200598 นางสาว อรุณโรจน์ ประกอบทรัพย์
200599 นางสาว รุ่งฤทัย มณีรัตน์
200600 นางสาว ปรียาภรณ์ นาโสก
200601 นาย นิพฒัน์ แซ่หล้ิว
200603 นางสาว อรศิลป์ รุ่งวิชาประเสริฐ
200604 นางสาว ศศิภา คงทวี
200605 นางสาว สุภา วัดรุ่ง
200606 นางสาว วิจติรา จนัทร์ทะโชติ
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200607 นางสาว บุษบา สะอิ
200608 นาง สุจริา ลักษณา
200609 ว่าที ่ร.ต. เอกสิทธิ์ จนัทรพทิักษ์
200611 นางสาว จฑุามาศ ศรีบุญตา
200612 นางสาว พรทิพย์ อนิแกว้
200613 นาย พรีศักด์ิ เดชะ
200614 นางสาว ธัญชนก ธาตุทองค า
200615 นางสาว ศิริรัตน์ อิ่มกระจา่ง
200616 นาย ฉริยะพงศ์ คงความสุข
200617 นาง จริชญา ปัญญาไว
200619 นางสาว ทิวาพร จนัทร์สิงห์
200620 นาง ธัญณิชา ฤกษณันท์
200621 นางสาว กานต์สินี รุ่งวิชาประเสริฐ
200623 นาย พพิฒัน์ เชี่ยวชาญ
200624 นางสาว นิฮุสนานี ละตะเยา๊ะ
200625 นางสาว แพรววนิต พติรพบิรูณย์
200626 นาง พวงเพชร เมืองพลิ
200628 นางสาว พรรณปพร สุขใส
200629 นางสาว ศิริพร บัวเกตุ
200630 นางสาว วิลาสินี สงกมุาร
200632 นางสาว ณัฐสุดา ปินตาค า
200633 นางสาว เสาวลักษณ์ จนิดา
200634 นางสาว เปรมนิกา อภิรัตน์มนตรี
200635 นาย ภูริชล ชัยมณี
200636 นางสาว นัฐิญา โคตรหานาม
200637 นาย สหวัสส์ รัศมี
200640 นางสาว สวรส จกิยอง
200642 นางสาว วิมลยา ศรีหะ
200643 นางสาว กชพร มุกดาธนพงศ์
200645 นางสาว กานต์สินี ไชยดา
200646 นางสาว รัชนีบูรณ์ ลาผม
200647 นางสาว สุจติตรา สวยสอาด
200649 นาย ชาญวิทย์ พลศรี
200651 นางสาว จริภัทร์ ส ารองพนัธ์
200652 นางสาว นันทนา อาเซ็ง
200653 นางสาว มะลิสา พระภูมี
200654 นาย วัชระ กองทองนอก
200657 นางสาว พชัรี ง้าวไขน่้ า
200659 นางสาว ลลิดา ปานก าเนิด
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200660 นาย ณัชพล สมควร
200662 นางสาว ชุธิภร จงจติต์
200663 นาย พลวัฒน์ อว่มค า
200664 นางสาว วรรณนิษา ราษฎรเหนือ
200666 นางสาว ปุญญิสา ห้วยก าปัง
200668 นางสาว จนิตนา จนัทาบุตร
200672 นาย จตุพร สังขโ์กมล
200673 นางสาว ปารวี โสประดิษฐ์
200675 นาย ปิยะศักด์ิ วิเชียรครุฑ
200676 นาย ธนพล วิริยะบัณฑิตกลุ
200677 นางสาว กอ้ย ชาเรืองฤทธิ์
200679 นาย ภูดิศ โม้งปราณีต
200680 นางสาว กนิษฐา สามสี
200681 นางสาว กญัญาพชัร หฤทัยถาวร
200683 นางสาว สุชาดา ด าสนิท
200685 นางสาว จนัทิมา ทับงาม
200686 นางสาว วชิรภรณ์ จนัทรัตน์
200687 นางสาว กรณ์ปิติญา ชุมศรี
200688 นางสาว ทิฆัมพร ไชยบุรม
200689 นางสาว จารุวรรณ นนทสิทธิ์
200692 นางสาว วารุณี ตุงคณาคร
200693 นางสาว ลลิตา เปรมโพธิ์
200694 นางสาว ณัฐปวีย์ สิงห์โตวงษ์
200695 นางสาว นูรุลฟารีดา ซียง
200696 นางสาว กฤติยาณี บุญพฒัน์
200697 นางสาว วิลาสินี วิเชียรครุฑ
200698 นาย ศุภฤกษ์ ณ พทัลุง
200699 นางสาว ธัญญารัตน์ บุญยรัตพนัธ์
200700 นาง ฐิตินันท์ กนัทะวี
200701 นางสาว ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง
200703 นางสาว รุ่งรัตน์ ผ่องนาค
200704 นางสาว รัชนู อารีภักด์ิ
200705 นาย อนุพงศ์ สลีออ่น
200707 นาง กติติมาส พริกเล็ก
200708 นางสาว อารี ปรีดาผล
200709 นางสาว ปภารัช ครุธเผือก
200711 นาย กติิทัต สังขท์อง
200712 นางสาว ธมลวรรณ คลังทอง
200715 นาย นพฐักร สุทธิธรรม
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200716 นางสาว ปาลิตา แตงร่ม
200717 นาย เจริญธรรม เตาะ
200718 นางสาว ฉนัทพชิญา ผสมวงศ์
200722 นาย ธนวิชญ์ วัฒนเรืองชัย
200723 นาย พชัรวัฒน์ ตังศิษฐพงศ์
200724 นางสาว ฐิตาภรณ์ ขติัยะ
200725 นางสาว รังสิมา ขลิบทอง
200727 นาย ธเนษฐ ช านาญฤทธิ์
200728 นางสาว เบญจมาศ ฉตัรค า
200731 นางสาว เนาวรัตน์ เนื่องแกว้
200732 นางสาว ปฐมาวดี เกดิยงค์
200733 นางสาว จฑุามาศ จนัทร์เกดิ
200734 นางสาว จลีุพร กอ่วิวัฒนานุกลู
200735 นาย ยอด สมฆ้อง
200736 นางสาว นฤมล สมศักด์ิ
200737 นางสาว สุกญัยาภัทร์ เวียงทองรุจ
200738 นางสาว โสรญา ผดาเวช
200740 นางสาว ณิชาภัทร ศรีสุคนธ์
200741 นางสาว กนกวรรณ์ ป้อมงาม
200742 นางสาว ชญาภรณ์ ใหม่จนัทร์ตา
200743 นางสาว จฑุามาศ เลขพงศ์
200744 นางสาว สุภาวดี นิลประกาศ
200746 นางสาว กลุภัสสรณ์ สิงห์สถติย์
200747 นางสาว ธัญญ์ฐิตา ศิรพรวรศักด์ิ
200748 นางสาว ทัศวรรณ จติรบ าเพญ็
200749 นางสาว จารุลักษณ์ อึ้งทอง
200752 นางสาว ขนิษฐา บัวป้อม
200753 นาย ธีรนัย แน่นอดุร
200754 นางสาว อามีนา อาแวกะจิ
200757 นางสาว เสาวลักษณ์ แสนค าวัง
200759 นางสาว สุนิสา ไพบูรณ์
200760 นางสาว นพรัตน์ หม่อมกระโทก
200761 นางสาว อภิวรรณ ด้วงสีทอง
200762 นางสาว ซาฟนีะห์ พทิักษ์ณาณุรักษ์
200764 นางสาว กมลทิพย์ บวรศรีสุข
200769 นางสาว ภูษณิศา กล่อมอิ่ม
200770 นาย ทศพร แท่นพทิักษ์
200771 นาง วรัญญ์กานต์ รัตนเสถยีร
200772 นางสาว จริาพรรณ กาศกลุ
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200773 นางสาว ศศิธร ชนะภัย
200774 นาย ชารีฟ ประพนัธเสน
200775 นางสาว ชนิสรา สมนึก
200776 นางสาว สมพตัสร กองเม่ง
200777 นางสาว พานิชย์ ทองคอนไทย
200779 นางสาว ณัฐชยา เมืองดี
200780 นางสาว ศรัณยา มัสอดีู
200782 นางสาว ศิรินทิพย์ อฎุะมาร
200783 นางสาว ขวัญฤทัย พาภักดี
200784 นางสาว รัตติยา ภานุสรณ์
200786 นางสาว มลฤดี รัตนาสกลุ
200787 นางสาว พไิลวรรณ จติรกว้าง
200790 นางสาว วิภาดา ออ่นทอง
200791 นาย ชัยชนะ ศรีดาวงศ์
200796 นางสาว พรีญา สุนันท์
200797 นางสาว ทิพยสุ์ดา กาบซ้อน
200798 นางสาว กญัจน์ณิชา แดงกลับ
200799 นางสาว ยอดขวัญ จงน้อมกลาง
200800 นาย มรรควิทย์ โสพดุออ่น
200803 นางสาว ธัญลักษณ์ หล้าเรียน
200806 นาย ราชานนท์ วงศ์ไชย
200808 นางสาว ชลธิชา วงศ์เขื่อน
200809 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ตัญญาภักด์ิ
200810 นางสาว สุดาภรณ์ แกว้มา
200813 นาย ธนวัฒน์ ศิริมา
200814 นางสาว กมลวรรณ ศุภรัตน์คนนท์
200815 นางสาว สุพชิชา ฉตัรกั้น
200817 นาย ศุภกฤต พนูเกษม
200818 นาย ชัชชัย เจริญกลัป์
200820 นางสาว จริาพร เพชรประไพ
200821 นาย อรุณโรจน์ รูปหล่อ
200822 นางสาว ภัทราวดี นิลแสง
200825 นางสาว ยภุา พมิลี
200826 นาย พชรพล พลยางนอก
200829 นางสาว พติรนรินทร์ ทิพยฝ้ั์น
200830 สิบต ารวจโท นพดล ศรีสุวัย
200832 นางสาว กชพรรณ หนูสง
200833 นางสาว อมรินทร์ ยอดแกว้
200835 นางสาว จรีาวรรณ ชิดพนัธ์
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200836 นางสาว จรีะภา โพธิแ์กว้
200838 นางสาว ทิพวัลย์ หลวงเหล็ก
200840 นางสาว อนงค์นาฎ ปราชญ์อกัษร
200841 นางสาว กสัมาวรรณ ยิ้นซ้อน
200843 นางสาว นิราภรณ์ โตอ าพนัธ์
200844 นาย ศรศักด์ิ ประสพวงศ์
200845 นาย พทัธพล นิจจา
200847 นาย ธีระเดช พงศาปาน
200848 นางสาว เกตสุดา เพช็รนรินทร์
200850 นาย วรวุฒิ ทรัพยว์ิลัย
200853 นางสาว พรลภัส สว่างโรจน์
200855 นาย ไพรวัลย์ เวียนเตียง
200856 นาย วัฒนา ค าลา
200860 นาย มนตรี สบบง
200861 นาย สรรทัศน์ บุญมา
200862 นางสาว กรรณิการ์ วงค์โปธา
200864 นางสาว ปิยา เขยีวค าจนี
200865 นางสาว จไุรวรรณ บินดุเหล็ม
200866 นาง จไุรวรรณ เหมือนมาศ
200867 นาย วรวิทย์ ศรีจริยากร
200869 นางสาว จนิตนา จนัดาหัวดง
200870 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ค าภาแกว้
200871 นางสาว สุดารัตน์ บุญรักษา
200874 นาย ราชัญ ซาต้ิว
200875 นาย เจษฎา อาจโยธา
200877 นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
200878 นางสาว กชพรรณ ณัฐพงษ์หฤทย์
200879 นางสาว พชิญาภา บันนารถ
200882 นางสาว มณีผล ราชกระโทก
200883 นาย ภานุวัฒน์ นามวัน
200884 นางสาว วรินทร์ธิรา หลอดอาสา
200885 นางสาว สุภาวดี พรจรรยา
200886 นางสาว พรทิพย์ มณีกาศ
200887 นาย ศักด์ิอนันต์ แกล้วกล้า
200889 นางสาว มัญชุพร นาคีเภท
200890 นาย มงคลชัย ศุภรตรีทิเพศ
200895 นาย มงคลรัชฏ์ ไชยซาววงศ์
200897 นาง สิริณญา ปุริโต
200898 นางสาว พชัราวลี รุ่งเจริญอารีจติต์
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200899 นางสาว ภัทราพร บุญตาม
200900 นางสาว องัคณา เกลากลาง
200901 นางสาว มนทิรา ราชัย
200902 นางสาว ชนิตสิรี พุม่ทอง
200903 นางสาว ภัทรพร กลุวงษ์
200904 นางสาว ภัควลัญชน์ จนัทร์เรือง
200905 นาย ณัฐพงษ์ เปล่ียนพลอย
200906 นางสาว ประกายแกว้ เกตุแยม้
200907 นาง ธัญจริา ลุนภูงา
200908 นางสาว อญัชลี ดวงอปุะ
200909 นาย สิรวิชญ์ วิริยะปัญญากร
200910 นาง ภัทธิราพร ชนะหาญ
200911 นางสาว ดวงธิดา ศรีกระจา่ง
200912 นางสาว จนัทิรา วิญญา
200913 นาง ฐิติมา สิงห์ใจ
200914 นางสาว ศรีวรรณา ปัญญาจนี
200915 นางสาว สุนิษา พงษ์ศักด์ิชาติ
200916 นาย อภิชาติ เป็นพวก
200917 นางสาว สุมิตรตรา จ าปา
200918 นางสาว จฑุามาศ นาทุง่หมื่น
200919 นางสาว วิภาภรณ์ จนัทะยา
200921 นางสาว เบญจพร คุ้มภัย
200922 นาย วุฒิชัย กาสุวรรณ์
200924 นางสาว เนตรชนก ตันศิริทรัพย์
200925 นาย ณัฐวัฒน์ ชัยจารุศิริ
200926 นางสาว นิภาพร ศรีวะรมย์
200927 นางสาว ปัทมา ราชแป้น
200928 นางสาว ทิพวรรณ ค าใบ
200929 นางสาว อาภรณ์ บุญมี
200931 นางสาว กญัญพร ทนันชัย
200933 นางสาว ไฟรญ่า เฟือ่งฟา้ แวนฮาเมล
200937 นางสาว ร าไพ กอแกว้
200938 นางสาว จารุลักษณ์ ตรีศรี
200939 นางสาว สุจนิดา เบ้ารักษา
200941 นาง รัชนี กนัเกดิ
200943 นางสาว สิรินยา สมเครือ
200944 นางสาว อชิรญา ค าปูนเปรียบ
200945 นาย ภาณุวิชญ์ สันติวิชัยกลุ
200946 นาย กติติพงษ์ ขวัญพรม
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200947 นางสาว กชพรรณ เอี่ยมศรีงาม
200948 นาย ปวีณ ชัยกมัลาส
200949 นางสาว อรทัย อตัถาชน
200950 นาย พงศธร แสงเงิน
200951 นางสาว เมธาพร อปุแกว้
200952 นาย กฤษณกรณ์ ศรีประดู่
200954 นาย จริชยตุม์ สินชัยธเนษฐ์
200955 นางสาว อรอนงค์ ขาวนุ้ย
200956 นางสาว ณัฐธยาน์ สุหงษา
200957 ว่าที ่ร.ต. สงกรานต์ ใจปินตา
200959 นาย นพรัตน์ พนัธุฉ์ลาด
200961 นางสาว วาสนา กวาวสนั่น
200962 นาย กติติพงษ์ ขม่อาวุธ
200965 นาย ปุณยวีร์ เตชะอ าไพ
200967 นางสาว นริศรา นามเหลา
200968 นางสาว สุเนตรตรา นุวรรณโณ
200969 นางสาว รัตนิน ศุภรัตน์
200970 นางสาว พชัญ์ชิสา เรืองสุวรรณ์
200971 นางสาว พชิาวีร์ ทองยศ
200972 นางสาว ชนินทร์พร พจน์จริาภรณ์
200973 นางสาว ทศพร ด าดี
200975 นางสาว โสภาพรรณ์ เมืองค า
200978 นาย ปริญญา แขง็การเขตร
200980 นางสาว จรีะประภา ช้าเบ็ญจา
200981 นางสาว อรวรรณ อสิโม
200982 นางสาว เหมือนฝัน หลายชูไทย
200983 นางสาว จรินันท์ จ าปาศรี
200984 นางสาว ศรินทร์ทิพย์ พรมลี
200985 นางสาว ปทุมพร แปงเสน
200986 นางสาว ปัทมวรรณ ตุ้มเงิน
200987 นางสาว ปาริฉตัร จนัทร์เอยีด
200988 นางสาว บุศรินทร์ รองนวล
200989 นางสาว อบุลรัตน์ บุปผา
200991 นางสาว สุธาสิณี ศรีวิกะ
200992 นาง พรสวรรค์ สมะนารี
200993 นางสาว นันท์ธิดา หินแกว้
200995 นาย ประกติ คล้ายประยรู
200996 นางสาว ณัฐชยา สมบูรณ์
200997 นาย ทวี ชื่นพงษา

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 17 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
200999 นาย อนุกลู บุญมา
201000 นางสาว กชกร นิลดานุวัตร์
201001 นางสาว คมเดือน ช่วยสุรินทร์
201002 นางสาว เกตุแกว้ จงไพศาล
201003 นางสาว ยพุเรศ พมิดี
201004 นางสาว ภรณ์พไิล มีบุญ
201005 นางสาว สิรินทร บุตรชา
201006 นาย ปิยครุฑ วนพงศธร
201007 นางสาว นาถสุภา อนิทสิทธิ์
201008 นางสาว เพญ็ประภา นาคลดา
201009 จา่สิบโท กจิจา บุณยายน
201010 นางสาว สุชาดา เสนาสุข
201011 นาย ฐาปกรณ์ ฉางแกว้
201012 นางสาว นฤมล สุยะมงคล
201013 นางสาว อรอนงค์ ศุภนาม
201014 นางสาว สุวพชิญ์ รักษาวงค์
201016 นางสาว อนิทุกานต์ กายสันเทียะ
201017 นางสาว ฐาปนี สิงห์ชอม
201018 นางสาว สุภาวดี กงกาเลียน
201019 นาย สมพงษ์ ไพรดีพะเนา
201020 นาย บิลล่ี ใจดี
201021 นางสาว วรทอง เนียนเฮียน
201022 นางสาว รัชตนิช พทิักษ์สิทธิส์กลุ
201023 นาย ศิษฏพล โกรณ
201024 นางสาว พริดา บิลังโหลด
201027 นางสาว วิชุดา ทองทวี
201028 นางสาว นกกมล แสงแกว้
201029 นางสาว นิติยา สีดายา
201031 นางสาว วรัญญ์ภร ดงนอก
201032 นางสาว รัศยา ศรีประเสริฐ
201035 นางสาว ชุติมา สุขทรัพย์
201036 นาย เจษรินทร์ ประเสริฐ
201037 นางสาว อชิรญาณ์ เสนพนัธ์
201039 นาย สิทธิชัย ท้าวนอก
201040 นางสาว รติยา นามวงค์
201041 นางสาว เจณะภา ร้อยตรอง
201042 นางสาว ปัทมาภรณ์ ค าฟู
201043 นางสาว นฤมล พรหมสาขา ณ สกลนคร
201044 นางสาว กชพร สมรฤทธิ์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 18 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
201046 นางสาว สุภิญญา เคหาแกว้
201047 นางสาว ศรัณยพ์ร จลุรัตน์
201049 นางสาว สุพรรณี ศรีสังข์
201050 นางสาว ราตรี ร้อยตรอง
201051 นางสาว ธัญนันท์ ผัดแกว้
201054 ว่าทีร้่อยโท ยศพล อนุสรณ์วิโรจน์
201056 นางสาว แพรสิริ จุ่งสกลุ
201057 นาย นพดล สุปันต๋า
201058 นางสาว วันวิสาข์ สลีสองสม
201059 นางสาว สายพณิ เกตุฤกษ์
201061 นางสาว บุญยสิา โสประดิษฐ
201062 นางสาว อภิญญา แสงพระจนัทร์
201063 นางสาว พศิมัย แซ่เจา้
201065 นางสาว ศศิธร แซ่ฉมิ
201066 นางสาว จริยา คารทอง
201067 นางสาว สุกญัญา มีพร้อม
201068 นางสาว จฑุารัตน์ ม่วงผุด
201070 นางสาว ภัทราพร วิชัยปะ
201071 นางสาว เกวลิน สาระทิพย์
201072 ว่าทีร้่อยตรี ชัยณรงค์ บัวค า
201074 นางสาว สุภาณี ทองคลอด
201075 นาย อานันท์ สอาดเอี่ยม
201076 นางสาว กฤติกา เทอดสุวรรณ
201077 นางสาว อารีนา ยายอ
201078 นางสาว อจัฉราภรณ์ หมื่นสีพรม
201079 นางสาว ศิรินภา เมืองมา
201080 นางสาว ปริษฐา ชุมชู
201081 นาย ศราวุฒิ พวงมณี
201082 นางสาว วสุกาญจน์ เขม้นดี
201083 นางสาว รัติยา สุขพะนัด
201084 นาง สุภาพร สุปรียป์ฏิพทัธ์
201085 นางสาว สุนิษา อุ่นแกว้
201086 นางสาว อรัุสยา มีมะแม
201087 นางสาว ปิยฉตัร สิทธิศักด์ิ
201088 นางสาว สุทธิดา ก ามะหยี่
201089 นางสาว ศตพร ชิตรัตฐา
201090 นางสาว เมธินี เล้ียงสุก
201091 นาย ภูวดล เจยีวเจริญพาณิชย์
201092 นาย ทศพร หรุ่มร่ืน
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201093 นางสาว ปวิชญา กาลออง
201094 นาย จตุพล ศิลปเทศ
201095 นางสาว พฒัน์สรณ์ พสิิษฐ์ธา
201097 นางสาว เนตรนภา ประสานสม
201099 นางสาว บุศราภรณ์ ศิริธร
201100 นาง สุวดี บุญเปล่ง
201101 นางสาว พทัธนันท์ บุญยอด
201102 นางสาว วิริยาภรณ์ เอี่ยมศรี
201104 นาง ธนัตถน์ินทร์ ศรีขาว
201107 นางสาว รุ้งเพชร วงษ์จุ้ย
201108 นางสาว ชลลดา กนัทาเงิน
201109 นางสาว ฐิติมา ปานเกดิ
201110 นาย ชัยณรงค์ ต๊ะวงค์ษา
201111 นางสาว ศานันทินี ธรรมจกัร์
201112 นางสาว อาสนีตา อายารีฮา
201113 นาย เสกสรรค์ บุญรักษ์
201115 นางสาว อภิชญา ไชยนวล
201116 นาง ปิยนุช จริะแพทย์
201118 นางสาว เพญ็นภา สงวนดิษฐ
201120 นาย ณัฐวัศ วงษาไฮ
201121 นางสาว ภาสินี เสนตระกลูชัย
201122 นางสาว มารีนิง ลาเตะ
201123 นางสาว สุกญัญา เอาหานัด
201124 นางสาว อรอมุา ฉนักนัทะ
201125 นางสาว สุพศิ สุดเพยีร
201126 นางสาว กชกร เอกนิตย์
201127 นาย พรีพงษ์ ทองศรี
201128 นางสาว เพลิญใจ กาเล่ียง
201130 นางสาว ปาริฉตัร หอมสมบัติ
201132 นางสาว กนกฐิตา พลวงค์
201133 นางสาว บุษบา ดีเพิม่
201135 นางสาว สุทธิรัตน์ ภาคทรัพยศ์รี
201136 นาย นัตพงษ์ ชูภู่
201137 นางสาว เปมิกา รักนุ้ย
201139 นางสาว สาธินี ทูลไชย
201140 นาย ไพฑูรย์ แจม่จ ารูญ
201141 นาย เฉลิมศักด์ิ จนัทร์สุริวงษ์
201142 นางสาว สิริขวัญ แป้นพว่ง
201144 นางสาว ลักขณา ปินตาเสน
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201145 นาย วรพจน์ พนิธรรมมาศ
201146 นางสาว อญัชลี อนิทพนัธ์
201147 นาย ยทุธภูมิ ผาติวโรดม
201148 นางสาว อมรรัตน์ ปิยะตันติ
201149 นางสาว วิภาพร ดวงเงิน
201150 นาย ศิริวัฒน์ ฮะยเีลาะ
201153 นางสาว กาญจนา ค าศรี
201155 นางสาว สุกลัยา บัวสีทอง
201156 นางสาว สุจติรา ภาคีธง
201158 นาง ณภัชกมล แรกรุ่น
201159 นาย แวอมุา สะหนิ๊
201160 นาย ศิรสิทธิ์ ปักกาเวสูง
201164 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสุทน
201166 นางสาว กชพรรณ ขนุอนิทร์
201167 นางสาว ธัญญาภรณ์ พนัธ์ทอง
201169 นางสาว ศศิวิมล แสงสว่าง
201173 นาย นลธวัช สุขงาม
201174 นางสาว ณัชชวกร วงษ์วิทยา
201176 นางสาว เมทินี ปัญญาเยอะ
201177 นางสาว กมลวรรณ เพง็เอม
201179 นาย ณัฐพล นกขาว
201180 นางสาว รัฐณาวดี ฦาชา
201181 นางสาว สุดารัตน์ ทองฤทธิ์
201182 นาง จ าลองลักษ์ สูงขาว
201183 ว่าทีร้่อยตรี สรรพสิทธิ์ บุญไพโรจน์
201184 นางสาว ภูมิมาลี พรรณขาม
201185 นางสาว สารีนา ดอนิ
201186 นางสาว ศิริกลุ ขยนังาน
201187 นาง ปวีณา ต๊ะค าวรรณ์
201188 นาย สุธี บุญมาก
201189 นาย วันเฉลิม คงแกว้
201191 นางสาว พมิพร์ภัทร ทองรถ
201192 นาย วราพล โยธานันท์
201193 นางสาว ศุภิสรา โลจน์รัศมีกลุ
201194 นางสาว ศิริพร ธูปแกว้
201195 นางสาว กาญจนา อนิทร์กง
201196 นางสาว สุกญัญา ชาดไชย
201199 นางสาว อรทัย โยศักด์ิ
201201 นางสาว สุพสัษา บุพศิริ
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201203 นางสาว อมรรัตน์ สินยงั
201204 นางสาว ศศิวิมล สงวนญาติ
201207 นาย เสฏฐวุฒิ บริสุทธิ์
201208 นางสาว ทิพวัลย์ โยธาแกล้ว
201209 นางสาว นงลักษ์ บุพศิริ
201210 นางสาว กวินนา ลีฉลาด
201211 นาย มะซาบีดี สุหลง
201212 นางสาว พชัรา เปรมเพชร
201213 นางสาว หยาดพรุิณ เจยีนมะเริง
201214 นางสาว รัตติยากร ผิวรัตน์
201215 นางสาว สลิลทิพย์ ศรีชัยวงค์
201216 นาย ชยานนท์ ซางเล็ง
201217 นางสาว สุภารัตน์ สุขศรี
201218 นางสาว ขนิษฐา ดิษสระ
201219 นางสาว รศนา เหมนะ
201220 นางสาว ศุภมาศ ศรีทราไชย
201221 นางสาว ยลีูอสิมาวาตี สมาแอ
201223 นางสาว วิภาวดี ทองฉตัร
201224 นางสาว ณัฐริกา สุวรรณปัญญา
201225 นางสาว ธิดารัตน์ เรือนริน
201226 นางสาว พรพรรณ ละเอยีด
201227 นางสาว อภิสรา สมฤทธิ์
201228 นางสาว รสสุคนธ์ ตรีนพ
201229 นาย กฤษฎา นนฤาชา
201230 นางสาว อชิรธร ชินธรรโมภาส
201231 นางสาว กฤษรา ลีฉลาด
201232 นาง จฑุามาศ สอนชัย
201233 นางสาว ปวีณ์ธิดา สาระบัว
201235 นางสาว วรัญญา ไกรครุฑ
201236 นางสาว ฑิตยา วงศ์ประเทศ
201237 นางสาว จฑุามาศ ท าเพยีร
201239 นางสาว ภาวิณี เมืองสิทธิ์
201240 นางสาว ธนพร แกว้สุข
201242 นางสาว กรองแกว้ พพิธิภัณฑ์
201243 นาย พชิยดนย์ ตินานพ
201244 นางสาว สุวิมล เล่ือนแกว้
201245 นางสาว รจนา เชี่ยวชาญ
201246 นาย สุชาติ กองแกว้
201247 นางสาว กอรีอะห์ เจะ๊เล๊ะ
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201248 นาย พลวรรธน์ สุกกระจาย
201250 นางสาว ไอรินลดา มโนหาญ
201253 นาย ชัยนาท บุรีแสง
201254 นาย อรรถพร อตัตะวิริยะกลุ
201255 นางสาว ณัฐรุจา สุขแจม่
201256 นาย วิษณุ อญัชัญ
201258 นางสาว ปิยะนันท์ การมนเรือง
201259 นาง ยาลีนา สุยะตา
201260 นางสาว พชัรนันท์ สุรินทร์สอน
201261 นาย วิริยะ หวังผดุงเกยีรติ
201263 นางสาว วิจติรา กลบสูงเนิน
201264 นางสาว ธัญญลักษณ์ สวนกลู
201265 นางสาว ชนิสรา แกว้อดุร
201266 นางสาว ปรัชญาภรณ์ อนิทรธนู
201268 นางสาว วิจติรา กนัธะวงค์
201269 นางสาว ศุภัสสร จงราช
201272 นางสาว ภัคสุดา สมัครประโคน
201273 นาย ชัชวาล สุทธิศักด์ิ
201274 นางสาว นลัทพร หล่อแหลม
201275 นางสาว ซูไลมัส เจะ๊เล๊าะ
201276 นางสาว ประภาวรินทร์ อาจเดช
201277 นางสาว อรพรรณ เปิดตา
201278 นางสาว เพชรดา กติติพฒันาพงศ์
201280 นางสาว สกลทิพย์ ค าภิบุตร
201281 นางสาว บุญช่วย จนัทร์ฉาย
201282 นางสาว ดวงทิพย์ แซ่เล็ก
201283 นางสาว จรีวรรณ์ เมืองค า
201284 นางสาว ศิริวรรณ แผ่วพรมราช
201285 นางสาว สุรางค์ สังขสุ์วรรณ
201286 นางสาว เสาวนีย์ ท่าสาคร
201288 จา่สิบตรี อนุวัตร แห้วหาญ
201289 นาย พภิพ แสงโสภณ
201290 นางสาว นิตยา เอยีดใส
201291 นางสาว ขนิษฐา วาทิน
201292 นางสาว ขวัญใจ ใจแคล้ว
201293 นางสาว หัทยาพร ป้องจนัลา
201294 นางสาว พรหมชนก จเูปีย
201295 นาย พชัชา แจม่สว่าง
201296 นางสาว อรกานท์ เตียสุขสวัสด์ิ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 23 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
201297 นาย ยทุธนา แสงเพญ็
201299 นางสาว สุพตัรา เจอืบุญ
201300 นางสาว ปัญญาศิริ จนิตยาวุฒิ
201301 นาย อารยะ พยงุวิวัฒนกลู
201304 นางสาว วานิตย์ สายบัว
201305 นางสาว นุจารี จติรา
201306 นางสาว สุภาวดี คมข า
201307 นาง นิตยา อนิงาม
201310 นางสาว ณัฐชา เทศเพญ็
201312 นางสาว เบญญภาณ์ิ บัวทอง
201313 นาย อทิธิชัย ไชยสวน
201314 นางสาว มณีเนตร เวทยม์นต์
201315 นาย อคัรพงศ์ ไขท่อง
201317 นาง ณัฐรดา ศรีขวัญ
201318 นางสาว วรรณภัสสร วิชัยวรพฒัน์
201319 นางสาว วารุณี ใจคุ้มเกา่
201320 นาย อนุรักษ์ แกว้ลูก
201321 นางสาว กนัยา ไพรวัลย์
201322 นางสาว ศุภสุตา พานนาค
201323 นางสาว ภัคภร ชยเสนาพงศ์
201324 นางสาว สรัณภัสร์ เอกสกลุพนัธ์
201326 นางสาว จริาภรณ์ สุธรรม
201327 นางสาว ผณิทร ศรประสิทธิ์
201328 นางสาว ภิญญาพชัญ์ เกยโนนสูง
201329 นางสาว วิภาพร ศักด์ิลอ
201331 นางสาว ชนาภรณ์ ละออกอ
201332 นางสาว ปิยฉตัร ชุมโชติ
201333 นางสาว พริาพรรณ บรรพบุตร
201334 นางสาว สุภาภรณ์ กลุบุญญา
201335 จา่สิบเอก เลิศชาย พรหมมา
201338 นางสาว ณัฌมน ประวัดศรี
201341 นาง สุภารัตน์ แสงปาน
201342 นางสาว อรชุมา จกัษุธรรม
201344 นาย ธีรวัฒน์ ศักด์ิสม
201345 นางสาว กาญจนา สวนดอก
201346 นางสาว สรัณยา พทุธโท
201348 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีโสภา
201350 นางสาว กญัญาภัค เกดิศิริ
201351 นางสาว ปรางทอง ขาวสาย
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201352 นางสาว สุกญัญา มโนร่ืน
201354 นาง ภาวินา สารสัย
201355 ว่าทีร้่อยตรี อาทิตย์ มังกรเสถยีร
201356 นางสาว เพญ็นภา วันนา
201357 นางสาว วรณัน ค าตัน
201358 นางสาว ปฐมาวดี วงษาภักดี
201359 นางสาว กาญจนา คาดีวี
201360 นางสาว ชินภา ปาปะเขา
201361 นางสาว เบญจมาศ บุญมาก
201364 นางสาว วารี สุวรรณสว่าง
201366 นางสาว ธารารัตน์ นันตากาศ
201367 นางสาว สุภาพร เจริญกลุ
201369 นางสาว เหมวรรณ คงเมฆ
201370 นางสาว พชิญาภา แซ่โซ้ง
201372 นาย เอกนรินทร์ สิทธิกรธนานันท์
201373 นาย ฐิลวรรธน์ มาลารัตน์
201374 นางสาว นลพรรณ รูปโฉม
201375 นางสาว อริยาภรณ์ วุฒิวงศ์โชติกลุ
201376 นางสาว มารยาท เคลือบทอง
201377 นางสาว ณัฐมณฑ์ แสงอรุณร่มเยน็
201379 นางสาว กานต์สินี ฤทธิศักด์ิ
201380 นาย สิโรตม์ แสงงาม
201381 นางสาว ศุภนิจ โตสุข
201384 นาย วีรพล สังขเ์พช็ร์
201385 นางสาว กฤษณา เกษแกว้
201386 นางสาว ณัฐชุตา เหนือทอง
201387 นาย ธีรพฒัน์ ค าภา
201388 นางสาว วัลลี องค์กบิลย์
201390 นางสาว ณัฐธิกาล กองเมือง
201391 นางสาว สุจารีย์ หีตช่วย
201394 นางสาว วชิราภรณ์ เรืองชัย
201395 นางสาว กนกพร ทองมา
201396 นางสาว อญัชลี ภูเหล่ือม
201397 นางสาว ทาริกา ศรีวงษ์ชัย
201398 นางสาว พรทิพย์ บัวดิษ
201399 นาย สุนทร  เสียง ล้ า 
201401 นางสาว สุพชิญา พงษ์สาคร
201403 นาย ปิยะพงษ์ เงินพงิค์
201404 นาย จติพงษ์ หรุ่นข า

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 25 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
201405 นาย ทรงยศ บุญเนือง
201406 นางสาว สิรินทรา นุ่มนิ่ม
201407 นาง ปณชล แสนธรรมพล
201408 นางสาว วรรณวิมล ส าราญ
201409 นางสาว พณินกร ชะรา
201410 นางสาว อญัรินทร์ เรืองกลุจริาภัทร์
201411 นางสาว พชิญาภรณ์ ศรีแสง
201412 นางสาว ทิวาพร ไพเราะ
201413 นางสาว วนิดา วิทยาวุฒิไกร
201416 นางสาว ฐาปนี เสียงประเสริฐ
201417 นางสาว เปรมฤดี ศรีจดั
201418 นางสาว ศิรภัสสร สุขตน
201419 นาย อธิวัฒน์ ค าทองสุข
201420 นางสาว ภัทรชา ชิดกรณ์
201421 นางสาว อญัญ์ลิปรียา สุภารังษี
201422 นางสาว กลุรัตน์ ประดับจนัทร์
201423 นาย วรปัญญา เมธางกรู
201424 สิบเอก ชวกร โชตอ าไพ
201425 นางสาว รุจดิา ตาต๊ิบ
201426 นางสาว ธิติยดา วรสาร
201428 นางสาว พรเพญ็ วระภูมิ
201429 นางสาว พรชนก คงขนัธ์
201430 นางสาว นิภารัตน์ บุญลคร
201431 นาง พชิญาภัค เพช็รรัตน์
201432 นางสาว ปาณิสรา ปรีชาสิทธิพร
201433 นางสาว อจัจมิา ห่อจนัทร์
201435 นาง กาญจนา ค าพภิาค
201436 นางสาว วันทนี ระดาบุตร
201437 นางสาว อมลวรรณ ผสมธาตุ
201438 นางสาว กญัญาวีร์ บุญเกดิ
201439 นางสาว กชกร คงเงิน
201440 นางสาว วราภรณ์ โด่งดัง
201441 ว่าทีร้่อยตรี อาณูวาร์ อะสัน
201442 นางสาว ภาวิณี ผิวผ่อง
201443 นางสาว มานิดา แสนสุมา
201444 นางสาว จฑุาทิพย์ แสงเลิศ
201445 นางสาว พรพมิล สิงห์จนัทร์
201446 นางสาว กลัยกร แซงบุญนาง
201447 นางสาว ณัฏฐนันท์ อนิทรวงษ์โชติ
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201448 นางสาว จริาพร พรหมเมศร์
201449 นาย วสันต์ ปาระมี
201450 นางสาว อจัฉราภรณ์ เกตุวงษ์
201451 นาย ญาณเมธี เวชกามา
201452 นาย ปภังกร นุชม่วง
201453 นาย ชุมพล วงษ์ขนัธ์
201454 นางสาว พรวลี ปฏิบูรพะ
201455 นางสาว จริารัตน์ ด้วงทอง
201458 นางสาว ศุภาพร สมบัติเปีย่ม
201459 นาย สุรภูมิ บุญแดง
201460 นางสาว นิรดา แกว้สมศรี
201462 นางสาว พชัรี สีน้อย
201464 นาง เบญจพร ป้อสิงห์
201465 นางสาว ณัฐวรา พุม่เรือง
201466 นางสาว จฑุารัตน์ สุขชนะ
201467 นางสาว จรรยารัตน์ สายทอง
201468 นางสาว นวีนา สกลุพงษ์
201469 นางสาว จรัิฐกาล ไชยวงศ์
201470 นางสาว ป้อมปิง ทวีสุข
201472 สิบเอก วีระพงษ์ พรมพงั
201473 นางสาว สุพตัรา ชมภูพาน
201474 นางสาว แคทธิญา พนูขวัญ
201475 นางสาว อารียว์รรณ สุวรรณ
201476 นางสาว ภุมรินทร์ ธรรมรัตน์
201477 นางสาว จรินันท์ ภิรมยฤ์ทธิ์
201478 นางสาว สาวิตรี เมทา
201480 นางสาว พชัรินทร์ สุวรรณกาศ
201481 นางสาว วิภาดา หนูอไุร
201482 นาง รัชดาวัลย์ ศรีวิกลู
201483 นางสาว คนึงนิตย์ สังขน์้อย
201485 นาย บัณฑิต ค ามา
201486 นางสาว แกว้ตา แซ่เซ้ีย
201487 นางสาว สุวรรณี ชัยชนันต์
201488 นางสาว พชัรา พึง่คล้าย
201489 นางสาว กญัญาภัค ทองพอ่ค้า
201490 นางสาว มุรณีย์ หะยกีาเดร์
201491 นาย สันติ มาตสุริยวงศ์
201492 นางสาว อจัฉราภรณ์ อานุภาพรุ่งเรือง
201493 นางสาว จรีะนันต์ แจง้กลาง
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201494 นางสาว ชุติมา สายณัห์
201495 นางสาว ทิพยว์รรณ ชัยเดียว
201496 นางสาว เกษร วงค์วานเตชะ
201497 นางสาว ลัดดาวัลย์ สิงห์เขยีว
201499 นางสาว ปุณยนุช พทิักษ์เสถยีรกลุ
201500 นาย รุ่งนิรันดร์ สูงเทิง
201501 นางสาว นูรีดา แตบูมา
201502 นางสาว มานิตา เพชรสุทธิ์
201503 นางสาว สลิลทิพย์ สมค า
201505 นางสาว ศรัณวรพร ชญช์จนัทร์จรี
201506 นางสาว ดิรญา ศรีออ่น
201507 นาย ณัฐกรณ์ อนิทนาม
201508 นาง มาดีนี แซะเด็ง
201509 นางสาว แสงอรุณ ศรีสมยา
201511 นางสาว จนัทร์ทรา แยม้จนัทร์ฉาย
201512 นางสาว ปริณดา ปันหล้า
201513 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจสะอาด
201514 นางสาว กติติกาญจน์ อนิติใหม่
201515 นางสาว สุธิศา เส็งข า
201516 นางสาว อามีนะห์ นิตา
201517 นางสาว ฐิติพร มหาแสน
201518 นาย เจษฎา สุวรรณวงศ์
201519 นางสาว พรรณิภา เปลือยหนองแข้
201520 นางสาว อ าพรรัตน์ ลพเกตุ
201521 นางสาว ธิดารัตน์ สุขวิพฒัน์
201522 นางสาว ธนภรณ์ พรมรี
201523 นาย เดะลี โตะตาหยง
201524 นาย ฉตัรชัย ถิ่นจนีวงษ์
201525 นาง ศิปภา บุญสุภา
201526 นางสาว ดลยา ไชยค า
201527 นางสาว วรุณรัตน์ ใจสมุทร
201528 นางสาว ณิชาภัทร ปาปะเกา
201529 นางสาว จนันญา มีนุช
201530 นางสาว กฤติยา แกว้ทอง
201532 นางสาว ปาริชาติ สังขห์น่วง
201534 นางสาว ศุภัทรา ประเพณี
201535 นางสาว อรรัมภา ศรีพอ
201536 นางสาว จริภัทร บุราณเหล่า
201537 นางสาว อภิลาภา เอกาชัย
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201538 นาย วัชรินทร์ กลับทับลังค์
201539 นางสาว ชัชชญา พลดาหาญ
201540 นางสาว กลัยาณี ต้ังเพยีร
201542 นางสาว พชัราปกรณ์ จนัตาล
201545 นางสาว ฑรีณรา ปิยะเลิศ
201546 นางสาว ภาริณี กะหละหมัด
201548 นางสาว จฑุามาศ พาหาญ
201549 นางสาว สุภา แยม้ไตรพฒัน์
201550 นางสาว ศกลสุภา นะที
201551 นางสาว นฤนาฎ รัตนจนิดา
201552 นางสาว พชัราภรณ์  มังสา
201553 นางสาว อทุุมพร สังสถติ
201554 นางสาว ปิยะมาศ พุม่เกดิ
201555 นางสาว ศุภาพรรณ ข าสุนทร
201556 นาย สมพร ขมุเพชร์
201557 นาย จริศักด์ิ ธนะขว้าง
201560 นาย ยทุธนา ฟวูงศ์
201562 นางสาว กอบกลุ รักแกว้
201563 นางสาว จนัทร์จริา สิทธิมงคล
201564 นางสาว พรพริา ดอเลาะ
201565 นางสาว พชิชานันท์ จนัทร์ลาภ
201566 นางสาว มัชฌิมา จ ารูญ
201567 นางสาว สุกญัญา ประสพ
201568 นางสาว อรอมุา ยอดกลุ
201571 นางสาว ยพุนิ จุ้ยเดช
201573 นางสาว อลิญา มะรอเซะ
201575 นางสาว พนัธุท์ิพย์ ชาลี
201576 นาย สุธรรม ศรทอง
201577 นางสาว อรอมุา ซ่ือสัตย์
201578 นางสาว นิภาพร เวชกจิ
201579 นาง วรรณวิภา พฒันพลชัย
201580 นางสาว อนุสรา ศรีใจตัน
201581 นางสาว วนิดา ชูจนัทร์
201582 นาย ทินวุฒิ ข าสุนทร
201583 นางสาว ปวีณา คล้ายเล่ียน
201584 นางสาว ศรีสุวรรณ แสนบรรดิษฐ์
201586 นาย ทยากร วิชัยรัมย์
201589 นาย เทวัน จนัทร์หอม
201590 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พรรณริษา ชัยสงคราม
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201591 นางสาว สุภาภรณ์ แกว้สีทอง
201592 นางสาว เสาวลักษณ์ แกว้ยอด
201594 นาย วัชรพงษ์ เสมอภาค
201595 นางสาว เปรมฤดี หล้าอว้น
201596 นางสาว ธนาพร อนิทร์ชัย
201598 นางสาว ณัฐวดี รักษ์จนิดา
201600 นางสาว สกาวเดือน ปัญญาไชย
201601 นางสาว นิภาพนัธ์ ฐานวงค์
201602 นาง นริสรา ออ่นละม้าย
201603 นาย ศราวุธ เชิงดี
201604 นางสาว ศิริลักษณ์ หงษ์สุวรรณ
201605 นาย อภิโชค เลิศบุญมี
201606 นาย เลิศพภิัทร รัตนขนัธ์
201607 นาง วันทนา เดิมท ารัมย์
201608 นางสาว เอื้ออารี อนิทรมณี
201609 นางสาว นูรไอนี แสมงยี
201610 นางสาว นฤมล ธาราวัตร์
201611 นางสาว มนัสวี ภูเ่ผ่าพนัธ์
201612 นางสาว ภมรรัตน์ ทองเบ้า
201613 นางสาว มนวิภา บุบผาวัลย์
201614 นางสาว ศศิธร สุขค ามี
201615 นางสาว ตรีชฎา จา้นสกลุ
201616 นางสาว วันดี ศรีภูมิพฤกษ์
201617 นางสาว สาวิณี วัตตธรรม
201619 นางสาว สุจารี สีสัน
201623 นางสาว อาภา เพง็เลิก
201626 นาง วรวิมล ค าเล้ียง
201627 นางสาว ปัทมา เหมะ
201629 นางสาว กนกพชิญ์ พรหมสุวรรณ
201630 นางสาว ณัฏฐิพร ทองช่วย
201631 นางสาว กฤษณา ชุมภูจนัทร์
201633 นาง เยาวนุช อปุปิด
201635 นางสาว วรณัน ทองดอนค า
201636 นางสาว จงรัก วิลาวงค์
201637 นางสาว ณัฐภรณ์ สุขนุ่น
201638 นางสาว ณฐมน สาระศาลิน
201639 นางสาว สราลี ล้ิมสกลุ
201640 นางสาว ชุติมา แกว้เกล้ียง
201641 นางสาว ลิดตา ใจจริง
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201643 นางสาว สุพตัรา พลภักดี
201644 นาย คมกริช แม่นปืน
201645 นางสาว พรพมิล เสวิสิทธิ์
201646 นางสาว วริศรา ทองขาว
201647 นางสาว มนัสชนก หวังพทิักษ์วงศ์
201648 นางสาว ปัฏฐยา จมุพล
201649 สิบต ารวจตรี อภิสิทธิ์ นาอุ่นเรือน
201650 นาย ชัยยะ จะรัมย์
201651 นางสาว ภันทิลา วิรากานต์
201654 นางสาว รัตน์ชนก นวลแขว่ง
201656 นางสาว ปภัสรา ทองขาว
201657 นางสาว สุจติตรา สิงห์สง่า
201658 นางสาว นมัสสิยา บุญธรรม
201659 นาง วรรณวิภา ชาญชน
201660 นางสาว บุษยา นาคเวช
201661 นางสาว กชพร อมรปชาหิรัญ
201662 นาย ตันติกร ปางจติุ
201663 นางสาว นันธิภา เขยีวธง
201664 นางสาว รวิวรรณ เงินทุง่
201666 นางสาว อญัชลี เผ่าเพง็
201667 นางสาว ธัญญา ชูสุวรรณ
201668 ว่าทีร้่อยเอก ศรัณวิชช์ ศรีเวียง
201670 นางสาว อนุรดี จติคนขยนั
201671 นางสาว จติรฤดี ศรีพลลา
201672 นางสาว ภัคจริา แสนโบราณ
201673 นางสาว ปิยกานต์ บุญยบูรณ์
201674 นางสาว เอรินทร์ บุญศรี
201675 นางสาว รัชนีพร เสนารักษ์
201676 นางสาว สุจนิดา เมืองไข่
201677 นางสาว ณัฐธิดา เอื้อประเสริฐ
201678 นางสาว สมฤดี เงินทุง่
201679 นางสาว ปฐมา อดุม
201680 นางสาว กชกร น้อยเพง็
201681 นางสาว พรอนงค์ สุนทรพฒัน์
201682 นางสาว พศิภรณ์ วัฒนวรางศิกรู
201684 นางสาว วรัญญา ศรีพงษ์
201685 นางสาว โซรญา วาแมดีซา
201686 นาย ธนัท ยวุโรจน์อมร
201687 นาย ทัศน์พล ออ่นศรี
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201688 นาง บลตรี เนื้อออ่น
201690 นางสาว ศิริกลุ ยพัราษฎร์
201691 นาย ณัฐธร สมาธยานนท์
201694 นางสาว ธนาภรณ์ เพชรเจยีมจติ
201696 นางสาว วราภรณ์ ปานธรรม
201697 นาง สุดารัตน์ สมมิตร
201698 นางสาว ศิริกญัญา ค าข า
201699 นางสาว อรนิตย์ ชูชุม
201701 นาย ธนาวุธ อญัชลีกรณีย์
201702 นาย อาซฮารี ดีโซะ
201703 นางสาว จริาพร จนัทะค า
201707 นางสาว ภัทรา มานะกจิ
201708 นางสาว อรพณิ กองเนตร
201709 นางสาว กวินนา ศิริเมฆา
201710 นางสาว ภัทรพร กลอนสม
201711 นาง วิภาดา ซ่ึงรัมย์
201712 นางสาว ปวีณ์ธิดา เพชรไชย
201714 นาย จตุรงค์ สร้อยอดุม
201715 นางสาว กมุภา โอทารัมย์
201716 นางสาว ณัฏฑ์ฐณิชา ต้ังประเสริฐ
201718 นาย นัทธพงศ์ อปุการัตน์
201719 นางสาว ธาริกา เลิศสัมฤทธิ์
201720 นางสาว เธียรดี ลักษมัน
201721 นาย ปฐมรัตน์ แกว้กญัจร
201723 นางสาว ธณัฏฐา ประเสริฐศรี
201724 นาง วิศราพร รองจนัทร์
201725 นางสาว ศิริพร แซ่ยบั
201728 นาย นราวิชญ์ สร้อยชด
201730 นางสาว ภัณฑิรา นาคทอง
201731 นางสาว ณัฐฏ์กฤตา สุนทรโรจน์
201732 นาง พชิญธิดา ช่อชั้น
201735 นางสาว จฑุามาศ ศรีมาลา
201736 นางสาว เรณู มีมั่น
201737 นาย ธนบดี โสภาจนัทร์
201738 นาย อ านวย นิปุณะ
201739 สิบต ารวจโทหญิง พรนิภา เตชะแกว้
201741 นางสาว สุวดี นวลอนงค์
201742 นางสาว ออ้มมณตา ท้วมพงษ์
201743 นางสาว อจัฉรา ลายา
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201744 นางสาว สุพรรษา จา่โนนสูง
201745 นางสาว วรรณิษา ญาณสิทธิ์
201746 นางสาว พสุิทธิณี ธาณุกจิ
201748 นางสาว วิมลพรรณ มงคล
201750 นางสาว สุพตัรา แท่งทอง
201751 นางสาว อนงค์นาฏ แยม้นิยม
201752 นาย สุพศิน จมุเอย้
201753 นางสาว นิธิพร บุรินทรโกษฐ
201755 นาง เดือนแรม สีใส
201756 นางสาว มยรีุ ไสยรัตน์
201757 นางสาว นิรภัฎ ใหญ่ปราม
201759 นางสาว อรัญญา กาหาวงค์
201762 นางสาว สรญา แกว้ค าแจง้
201764 นางสาว ปรียานุช เพชรช่วย
201765 นางสาว กรรณิการ์ ฤทธิศิลป
201766 นางสาว ลัดดาวรรณ มณีรัตน์
201767 นางสาว เมษยา เกตุจนัทึก
201769 นางสาว ภัทราพร ณ สงขลา
201770 นางสาว มติกา อารยะภักดี
201773 นาง รัชดาวรรณ ศิริโสม
201774 นางสาว เบญชญา ไชยชาญ
201775 นางสาว อรนุช ไทยกล้า
201776 นาย สุภกจิ นาถมทอง
201777 นาย จรีะวัฒน์ ไชยทอง
201778 นางสาว ขวัญธิดา ปานวน
201780 นางสาว อรอนงค์ เหล่าสีนาท
201781 นางสาว นพรัตน์ ศักดี
201782 นางสาว จนัจริา พรายอนิทร์
201787 นางสาว ทิพยสุ์ดา แกว้สียา
201788 นาย บวรนันท์ จรัิงดา
201789 นางสาว กาญจนา พมิวานันท์
201790 นางสาว อลัวานีย์ มะนุง
201792 นางสาว ชุติมณฑน์ ฉ่ าอ่ า
201794 นาย วุฒิชัย ภูต้อม
201795 นางสาว มลฤดี ยางทรัพย์
201799 นางสาว จฬุารัตน์ ศรีสังข์
201801 นางสาว ปริฉตัร โกนขนุทด
201802 นาย ณัฐเกยีรติ โสมภา
201803 นางสาว พจี พรตระกลูพพิฒัน์
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201804 นาย รหัส จนัทรทักษิน
201807 นางสาว วิศณี ซาลัง
201808 นาย เฉลิมจติ พลูเล็ก
201809 นางสาว ณัฐชา วินิจวรกลุ
201810 นางสาว พชัร์ณัฏฐ์ จรรีบรัด
201811 นางสาว นันทิวา ไชยเดช
201812 นางสาว ฐรินดา เจริญสุข
201813 นางสาว ธัญญ์นลิน วีระพนัธุ์
201814 นางสาว สแกลา กนูิง
201817 นางสาว ฉตัรธสนัน สรรวงษ์ละคร
201818 นางสาว นงค์ลักษณ์ ดอกเต็งกลาง
201819 นาย นนทัช ลีลาฐานะโรจนา
201820 นางสาว ธัญนิฏฐา นะติยา
201821 นางสาว ขวัญสุดา ทองอไุร
201824 นางสาว ภัทราภรณ์ สุ่มมาตย์
201825 นางสาว พมิผกา เมืองมา
201826 นางสาว ฮานีฟาร์ ดอเลาะ
201827 นางสาว พมิพน์ิภา วงค์หลอบ
201828 นางสาว พสกพร สุขมุมะสวัสด์ิ
201829 นางสาว คนึงนิจ เป็งศรี
201830 นางสาว วิมลพรรณ แพร่ศิริพฒิุพงศ์
201831 นาย นิวัตร อา้งองิ
201832 นางสาว บัวทิพย์ มีราคา
201833 นางสาว กฤษดา เพชรภักดี
201834 นาย ภูมเรศ ใจนวล
201836 นาย พสิิทธิ์ สิทธิชุม
201837 นางสาว วราภรณ์ สีวินทา
201838 นางสาว ณชลนิภา ชฎาบวรวงค์
201839 นางสาว เบ็ญจวรรณ สังขท์อง
201840 นางสาว สุรัชฎา เสือจุ้ย
201841 นาง ณิชารัตน์ สิทธิกลู
201842 นางสาว เพญ็แสง จนัทวี
201843 นางสาว กญัญาภัทร ใจเยน็
201844 นางสาว วราภรณ์ สุขผล
201845 นางสาว ต่วนเกาศัร ยายอ
201846 นางสาว ปิยมาศ สุทธินุ้ย
201847 นางสาว ศริญญา ต้ังวันเจริญ
201848 นาย ชูชาติ ธาตุอนิจนัทร์
201850 นางสาว ณัฐพชัร์ ธรากลุพพิฒัน์
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201851 นางสาว สิริกร บริบูรณ์
201852 นางสาว กญัญาณัฐ น้อยด้วง
201854 นางสาว มาลัย ซุยชม
201855 นางสาว ภัคณภัทร มะธุระ
201856 นางสาว ทิพยภ์วรรณ์ วงค์ราษฎร์
201857 นางสาว สุนิศา เรืองสุวรรณ์
201858 นางสาว สุวรรณา วาทหงษ์
201859 นางสาว ศุภาลักษณ์ รักร่วม
201860 นาย เสริมสวัสด์ิ รุ่งปลิก
201861 นางสาว ศุภกาญจน์ ไม้แกน่จนัทร์
201862 นางสาว บุษกร จี่มุข
201863 นางสาว วรัญญา พุม่ดอกไม้
201864 นางสาว วรรณฤดี นิวงษา
201867 นางสาว สุพรทิพย์ พลูกนั
201868 นาง ปนิดา เอี่ยมส าอางค์
201869 นางสาว พทิยาภรณ์ พรมธิราช
201870 นางสาว ลัขนา วารี
201871 นางสาว จรรยารักษ์ โพธิพ์จิารณ์
201873 นางสาว กาญจน์นัดดา กมุแกว้
201874 นางสาว ณชวรรณ จริยวิจติร
201875 นางสาว ธารทิพย์ บุญเมือง
201876 นางสาว วณัฐณี อคัรโรจนรัชต์
201877 นางสาว กรนรา อะ๊นา
201878 นางสาว ไพลิน มีศุภะ
201879 นางสาว เพญ็ศรี โพธิช์ัยรัตน์
201880 นาย ณัฐพล ธรรมโสม
201881 นางสาว ประภัสสร อยู่เหยา้
201882 นางสาว ชนิกา พนัธุก์า
201883 นาย บรรพต แดงดี
201884 นางสาว ภควรรณ ม่วงมณี
201885 นางสาว ณัฐมล กลวัชรสกลุ
201886 นางสาว กญัยาณัฐ นิลก าเนิด
201887 นางสาว พลอยชนก ไม้แกน่จนัทร์
201890 ว่าทีร่.ต. พฒันศักด์ิ ไม้ทิพย์
201891 นางสาว พณาวรรณ์ มงคล
201892 นางสาว ชนนิกานต์ ค านึงกจิ
201893 นางสาว อรสุดา น้อยจอ้ย
201894 นางสาว มธุริน สมฤทธิ์
201895 นางสาว สุวจี นิลละออง
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201896 นางสาว จตุพร ธุวะค า
201897 นาย ชัยภัทร ขนุศรี
201899 นางสาว นิตยา วิราพงษ์
201900 นางสาว มัทรี สืบทรง
201901 นาย วรสิทธิ์ เจริญศิลป์
201902 นางสาว กาญจนา วงค์สารี
201903 นาย วีรพงษ์ อา้ยบัว
201905 นาย ปกรณ์ วันค า
201906 นางสาว ฟารีดา ลีลาอมรเดช
201908 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ
201910 นางสาว อาอซีะห์ วามะ
201912 นาง สวนีย์ พรหมศร
201913 นางสาว บุษบา วิราพงษ์
201914 นาย สุรเดช พทุธรรม
201916 นางสาว พชัรพรรณ แกว้เมือง
201918 นางสาว ธัญทิพย์ พมิานรัมย์
201920 นางสาว สุไฮลา ดอฆอ
201921 นางสาว วราภรณ์ มาวะดี
201922 นางสาว โรสลีนา สาเร๊ะ
201924 นางสาว อรรจนีย์ สง่ากอง
201926 ว่าที ่ร้อยตรี ไอยคุปต์ ใจเยน็
201928 นางสาว กรกช พรมจ าปา
201929 นางสาว ปรายฝน ครุฑโปร่ง
201930 นางสาว วนพร แจม่เดชะศักด์ิ
201931 นาย ชูเกยีรต์ิ คงอนิทร์
201932 นางสาว พชัราภรณ์ เผือกปาน
201933 นางสาว ณัฐวนิชดา ยาสกลุ
201934 นาย ภิญโญ แกว้อาณา
201935 นางสาว ธันตพร นิยมกลู
201936 นาง นิรันดร์ แปลา
201937 นางสาว พชิญ์สินี สถติยป์รีชากลุ
201938 นางสาว แวอสันี แวยนูุ
201939 นางสาว พชิญา ป้องขนั
201940 นางสาว หนึ่งฤทัย ฟา้ครอบ
201941 นางสาว ภัทรวดี สุขแจม่
201942 นางสาว สุพรรษา ราชนิยม
201943 นาย แวอสัมี แวยนูุ
201944 นางสาว ริษา รีวรรณ
201945 นางสาว ปวีร์ลดา บุญแต่ง
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201947 นาย ราชภูมิ ไพบูลย์
201948 นาย ณัฐชัย อปุละ
201951 นางสาว จติราพร ไพศาลเสถยีรวงศ์
201952 นาย อคัรภาคย์ นวลละออ
201954 นางสาว ปทุมวดี ช่องพทิักษ์
201955 นาย ประสิทธิ์ จนัทิมา
201956 นางสาว พรัิชต์ชญา ล าทา
201957 นางสาว ลาตีปะ สะอะ
201959 นางสาว มนต์สุรีย์ บัวบาน
201960 นางสาว รุ่งนภา แสนน าพล
201961 นางสาว ปริญา ห่อแกว้
201962 นาย วัฒนชัย หมื่นฤทธิ์
201965 นางสาว ขวัญพร ศิริเขตร์
201966 นางสาว จฑุาลักษณ์ อกัเบอร์
201967 นาง เมวิกา หนูนิล
201968 นางสาว สุมาลา สุริยมงคลกลุ
201969 นาย นัฐพงษ์ วิเศษจนัทร์
201970 นางสาว นริศา ตีเตะ
201971 นางสาว ภาชญา ทองเจอืเพชร
201972 นางสาว ปัทมาวรรณ ดวงจนัทร์
201973 นางสาว สายสุดา โรจน์เจริญ
201974 นางสาว สุนันทา หุน่กระโทก
201975 นางสาว ตุลยดา อดุมศิลป์
201979 นางสาว พมิช์พยอม เป็งโม๊ะ
201980 นาย กฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ
201981 นางสาว จารินี อุ่นจติร
201983 นางสาว ศศิ ศิลาทอง
201985 นางสาว สมไสว ไพรวัน
201986 นาง เกศรินทร์ พรมเมือง
201988 นาย พงษ์ธร เมืองมูล
201989 นาง นัยน์ปพร ประเสริฐสิน
201990 นางสาว จฑุารัตน์ ยทุธ์ธนอดุม
201991 นางสาว สุไฮลา ดือเล๊ะ
201992 นางสาว จารุวรรณ ศรีอ าคา
201993 นาย ชัยกฤต์ิพงษ์ สุขพนัธ์
201996 นาย นันทวัฒน์ สุวรรณศรี
201997 นางสาว อรไท ปราบปราม
202000 นาย ศรัณย์ ประสงค์ดี
202001 นางสาว นริสา ยโูซ๊ะ
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202003 นางสาว สายฝน กองดี
202004 นาย ศิวัชณัฐ ชินวัชรวิศว์
202005 นางสาว สุวิมล ศรีเพชร
202006 นางสาว ณัฎฐยา พมิโคตร
202007 นางสาว เนาวรัตน์ เทพรักษ์
202009 นางสาว วทันยา นุโรจน์
202010 นางสาว สัชฌกร มหายศปัญญา
202011 นาง มัทธนันต์ สุวะไชย
202012 นางสาว น้ าเพชร เรืองวิลัย
202013 นาง เรวดี คงแกว้
202014 นางสาว กลัยา อปุะสุขนิ
202018 นางสาว อนุสรา ต าบัน
202019 นางสาว วนิสสา ทองศรี
202020 นาย สังวรณ์ ศรีนาแพง
202021 นาง เพญ็พกัตร์ ฤทธิรณ
202022 นางสาว ญดา นิยมลาภ
202023 นางสาว ยลลัดดา จนัทร์ดารา
202024 นางสาว นูรฮูดา แดมะยุ
202025 นาย ทิชากร บัวงาม
202027 นางสาว ทรายทอง แสงข า
202028 นางสาว กมลพรรณ หะพนิรัมย์
202029 นาย พอพนัธ์ สร้อยน้อย
202030 นาย วรวุฒิ โพธิพ์นัธ์
202031 นางสาว ธนกชพร โคตรประดา
202032 นาย ปิยชาติ จนัทร์แกว้
202034 นาง พชิญาณี ศรีชัย
202035 นางสาว วิภารัตน์ ไชยนุปภา
202036 นาย สุรเชษฐ์ นาคทองอนิทร์
202037 นางสาว วรวรรณ พรมจนิา
202038 นาย สัควิชญ์ คุรุเจริญ
202039 นางสาว อริสา จงสถาปัตยศิ์ลป์
202040 นางสาว สุพรรษา เหล่าสิงห์
202041 นางสาว กนกวรรณ อนิไชย
202042 นางสาว บุปผา หมื่นศรีพรม
202043 นาย เอกพงษ์ รัตนจนัทร์
202044 นางสาว ประธานพร จ าปาพนัธุ์
202045 นางสาว เพญ็ศิริ สังวาลวงค์
202046 นางสาว พชัราพรรณ แขง็ขนั
202047 นางสาว ชมชนก เหมียน้ าค า
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202049 นาง อรพนิ แกว้กา่
202050 นางสาว อฏัฐพร ชูศรี
202051 นางสาว พชัราภรณ์ รักษาพล
202053 นางสาว วันวิสาข์ คงจบี
202054 นางสาว รัตน์นภา ธรรมสละ
202055 นาย ภานุพงศ์ ช่อชั้น
202056 นางสาว กมลวรรณ รัตนประดิษฐ์
202057 นาย ธนา ผดุงศิลป์ไพโรจน์
202059 นางสาว จนัทนา หล้าโปทา
202061 นางสาว พรวีนัส ออ่นจนัทร์
202062 นางสาว องัคณา ฤทธาคณานนท์
202063 นางสาว ปิยนุช นาโสก
202064 นางสาว สุวนันนท์ หนูสง
202065 นางสาว นิสารัตน์ มากอน้
202066 นางสาว กรรณิกาณ์ มาตวงศ์
202067 นางสาว ภาวดี วรรณพงศ์
202068 นางสาว สุภาวดี ไผ่ผาด
202070 นาย สมพงศ์ แกว้สิทธิ์
202071 นางสาว จารุวรรณ ปัน้เนตร
202072 นาย เอกนรินทร์ ภักดีสุวรรณ์
202073 นาง พจนีย์ สัมฤทธิริ์นทร์
202074 นางสาว วิชชุลดา ค าอา้ย
202076 นางสาว ภัสสร์อร ตุกชูแสง
202077 นางสาว นันทิดา ฝาชัยภูมิ
202078 นาย ธนวัฒน์ ค าไพรินทร์
202080 นาย จรัิตติเนตร ภักพนูทรัพยดี์
202082 นางสาว อไุรวรรณ์ พมิพร์ส
202083 นาง วิมุกตา เฒ่าแกว้
202084 ว่าทีร้่อยตรี เกรียงไกร อณุาสิงห์
202085 นาย นันทชัย แท่นทอง
202086 นาย ถาวร สีสาพนัธ์
202087 นางสาว นวินดา หวันปรัตน์
202089 นางสาว ภารินี โสดาพรม
202090 นาย กฤษฎา เตจะ๊สาร
202091 สิบต ารวจตรีหญิง สุพรรณณี บัวอไุร
202096 นาง ปุณยนุช รักญาติ
202097 นาย วิวัฒน์ติวงษ์ สกลุพทิักษ์ค าดี
202098 นางสาว จารุกติต์ กองพริะ
202099 นางสาว นัฐพร สายธิไชย
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202100 นาย ธนกฤต อนิทะวงศ์
202101 นางสาว จนัทิมา ด้วงด า
202103 นางสาว พมิพไิล มหาชัย
202104 นาย ภัทรพล ศรีวรรณ
202107 นางสาว งามตา เพง็ประสิทธิพงศ์
202110 นางสาว น้อมฤดี มูลสาร
202114 นาย คณิศร แกว้ค าเครือ
202115 นางสาว นภาพร พว่งพลู
202117 นางสาว วิภาดา แซ่ว่อง
202118 นางสาว อรวรรณ ศิริผล
202119 นางสาว ปวรวรรณ ดวงสนิท
202120 นางสาว กานต์รวี ศรศักดา
202121 นาย อ านาจ สุขประเสริฐ
202122 นางสาว นันทภัค สายรัตน์
202123 นางสาว เบญจวรรณ พรหมทองนาค
202127 นางสาว รุ่งทิวา เอี่ยมสะอาด
202128 นางสาว กนกวรรณ ภูล าแกว้
202130 นางสาว สุภาวดี อรุะ
202136 นาย วรพจน์ บุญแยม้
202137 นาย ศตวรรษ ทิมบ ารุง
202138 นาง ไพริน ใครลัดดาล์
202139 นางสาว ชยธร ธารารักษ์
202143 นางสาว จฑุาทิพย์ อปุค า
202144 นางสาว นูรียาตี เปาะฮีแต
202145 นางสาว พไิลพร จนัทร์สม
202146 นาย พรุิณ ตุ่นจาอา้ย
202147 นางสาว วงเดือน จติต์ชุ่ม
202149 นางสาว ชวลิดา อะโนดาษ
202150 นางสาว กญัญารัตน์ อมัภาพร
202152 นาย โอภาส แสนทวีสุข
202153 นางสาว กรกช แกน่สุข
202154 นางสาว กานติมา ดีพรม
202155 นาง ปุณยนุช ชุมทอง
202157 นางสาว พนิตตา ใจหวัน
202159 นางสาว สุวนันท์ วันศุกร์
202162 นางสาว ลัดดา เอี่ยมแดง
202164 นาย วรวุฒิ อารักขเทวกลุ
202167 นางสาว ปวริศา ทับโทน
202168 ว่าที ่ร.ต.หญิง มนัสวิน เขม็มี
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202169 นาง กรรณิกา มีฤทธิ์
202170 นาง โสภา จนิตนะ
202171 นางสาว วรรณศิริ เสือน้อย
202172 นางสาว เพญ็พสุิทธิ์ มุณีพรหม
202174 นางสาว สิรินทร์ ทองเส็ม
202175 นางสาว สุภัคชนก เพญ็บูรณ์
202176 นาง อรุณวรรณ บุญข า
202178 นาย ดัสกร น้อยถนอม
202180 นางสาว พนิดา สุวรรณมาลี
202182 นางสาว กามีละห์ โต๊ะมะ
202183 นางสาว พรรณีย์ กาศกลุ
202184 นางสาว เอมมิกา ข าเล็ก
202185 นางสาว ชลธิชา ใจภักดี
202186 นางสาว ปนัสยา จนัทร์แดง
202187 นางสาว ภัทร์ภารดี คงมา
202188 นางสาว พรสุดา ทองวิธิ
202190 นาย วรุฒ ไชยวงศ์
202191 นาง งามตา แกว้คง
202192 นางสาว จามจรีุ วงค์มูล
202194 นางสาว ศุภพชิา ตระกลูเงินทอง
202195 นางสาว ศิริลักษณ์ ชูทอง
202196 นางสาว พรรณวดี ใจบุญ
202197 นางสาว ศศิกากรณ์ สิงห์สุวรรณ
202198 นางสาว ธิดารัตน์ ธงยศ
202199 นาย ทวีวัฒน์ ธรฤทธิ์
202201 นางสาว พวงทอง ดอนแกว้
202202 นางสาว กลุจริา ทินนิมิตร
202203 นางสาว อนงค์ หมั่นไร่
202204 นางสาว ณฤทชญา สุขสุวรรณ
202205 นางสาว นลินี จลุสุคต
202206 นาย พเิชษฐพงษ์ ทองจนัทร์
202207 นาง ภัคภร โพธิส์า
202209 นาย ปิยะวัฒน์ เส้งหนู
202210 นางสาว จติตินทร์ ตันติสาครเขต
202211 นางสาว นภสร นวลพลับ
202212 นางสาว พนิาภรณ์ ศันติวิชยะ
202213 นางสาว สรญา ออ่นดี
202214 นาย พสุ พะระรามันห์
202215 นางสาว ธันยนันท์ สุนทรวัฒน์
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202216 นางสาว สุทิศา ฉตัรทอง
202219 นาย รัตนพล ปิงอตุะวัน
202220 นาย ณฐดิน สุขวงษ์เดช
202221 นางสาว อารียา ค าหลวง
202222 นางสาว ภีมญ์นภัสร์ ชลายนนาวิน
202223 นาย กริชกอ้ง ข าบุญเกดิ
202224 นางสาว จฬุารัตน์ นุชรอด
202226 นางสาว วันวิสา นวนไทย
202227 นางสาว จติยาภภรณ์ ราทะวงค์
202228 นางสาว จไุรรัตน์ อุ่นใจ
202229 นาย รักสกลุ ชูปลอด
202231 นาง ศิริพร ชูชัย
202232 ว่าทีร้่อยตรี ภัทรชัย กฤษสุริยา
202233 นางสาว พมิพล์ภัส พระงาม
202234 นางสาว สุกญัญา ใหลตระกลู
202235 นาง ศิริรัตน์ ศักด์ิแสง
202237 นางสาว ปวีณ์ลดาวรรณ เปียสี
202239 นางสาว มณีรัตน์ เพชรจ ารัส
202240 นางสาว ศิริญาภร เสือเฉยีงเหนือ
202241 นางสาว ลลิตา  ุบุบผาโชติ
202242 นาย จตุรภู ค าชมภู
202243 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฏฐินันท์ กฤษสุริยา
202244 นางสาว นิตยอ์นงค์ พนัเกยีรต์ิ
202245 นางสาว สาธนี สุขเกษมสุปาณี
202246 นางสาว กรุณรัตน์ หาญธรรมธีรวัช
202247 นางสาว วัชรี ดอนชัย
202248 นางสาว เกษศิรินทร์ ท่อนทอง
202249 นางสาว พชริตา พมิพว์งษ์
202250 นางสาว พรียา คงศิริสมบัติ
202251 นางสาว องัสุมาลิน มีษา
202253 นางสาว นฤมล อไุรวรรณ
202254 นางสาว ศราวดี อนิต๊ะวงศ์
202255 นางสาว สิริลักษณ์ จิ้มล้ิม
202256 นางสาว ฐานิดา พฒันากลุ
202257 นางสาว ศิริพร ศรีภา
202258 นางสาว อรพมิล ดารายอ้ย
202259 นางสาว ณิชาภา ศรีรินแปง
202261 นางสาว ปาณิสรา ศาลาฤทธิ์
202263 นางสาว สุนทรียา เทีย่งธรรม
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202264 นางสาว วันวิษา อิ่มอรัุง
202265 นางสาว กนกพร แกว้มาก
202266 นางสาว จนัทิมา สุวรรณพงศ์
202267 นางสาว กลัยา พร้ิงเพราะ
202268 นางสาว ประภาพร แจม่กระจา่ง
202269 นางสาว เจนจริา ปรีชา
202271 นางสาว นาตอนงค์ เชิดชูสดใส
202272 นางสาว ชนิกานต์ บุญจริง
202273 นางสาว สุวิมล เพชรกลับ
202274 นางสาว อารีย์ มากเกตุ
202275 นางสาว วิรัชติยา บริราช
202276 นางสาว จนิตนา พานิชสรรพ์
202277 นางสาว ดวงพร ใจดี
202278 นางสาว อรพรรณ เครือชารี
202279 นาย ฐิติพล ปราโมทยพ์นัธุ์
202283 นางสาว กาญจนา ผุยเถื่อน
202284 นางสาว สกลุทิพย์ เนตรภู่
202285 นางสาว ศศิประภา ศิริเลิศชีวกลุ
202286 นางสาว อรสินี ศรีโยธี
202288 นางสาว ศุณัฏฐ์ธิดา ไตรทรัพย์
202291 นางสาว ยพุนิ เหมาะสมาน
202292 นางสาว โสภาพรรณ วงค์ศรี
202293 นางสาว กมลวรรณ จนัทระ
202294 นาย สุพจน์ พรหมงาม
202295 นางสาว นฤมล โชคบัณฑิต
202296 นางสาว ภรณ์ศิริ ดีแกว้
202297 นางสาว สายใจ สุพรม
202298 นางสาว วราภรณ์ ชูแสง
202299 นางสาว แพรพลอย สุขตา
202300 นาง กนกวรรณ คงศักด์ิ
202302 นางสาว ฐินันชาพฒัน์ อนุวงศ์
202303 นางสาว ศุภกานต์ สุภารัตน์
202305 นางสาว จตุพร พลิารักษ์
202306 นางสาว จริานันท์  เชียงค า
202307 นางสาว จฑุามาศ อตุตะมะติง
202308 นาง คณิศร ชูชื่น
202310 นางสาว สุฤดี กิ่งแสง
202312 นางสาว ปรัชนันท์ คงสว่าง
202313 นาง ฉวีวรรณ นาคกล่อม
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202315 นางสาว อมรรัตน์ เจยีวกก๊
202316 นางสาว กณัฑภัค เกดิแกว้
202318 นางสาว รุจพีชัร ขยนั
202320 นางสาว สุมิตรา รังสิยานุพงศ์
202321 นางสาว จฑุามาศ ยาม่วง
202322 นางสาว เพญ็จนัทร์ แสงอาวุธ
202324 นางสาว รัชดาพร พศิวง
202325 นางสาว พรพนา กลัดเงิน
202326 นางสาว สุนิสษา แป้นคง
202327 นางสาว วิลาวัลย์ บุญสิมมา
202328 นางสาว ธัญทิวา บุญญะวัตร
202329 นาง สายฝน อนิก่ า
202330 นางสาว พมิพา ดอกบัว
202331 นางสาว ขวัญชนก มณฑา
202332 นางสาว ภูริตา เทียนมิ่งมาตร
202333 นาย มนตรี พลูคล้ายวงศ์
202336 นาย เอกตนัย วงสะอาด
202339 นางสาว กลุภัสสร์ จนัทร์สว่าง
202340 นางสาว วราปภา พรมเทศ
202341 นางสาว ธนิฏฐา แสงอาวุธ
202342 นางสาว นาตปิยา สุวรรณโฉม
202344 นางสาว สุนิษา ภูอกจิ
202345 นางสาว ปาณิศา ธูปหอม
202346 นางสาว เปมิกา ผาสุก
202347 นาย วิษณุพงษ์ ลีจอ้ย
202349 นาย วุฒิชัย สมบูรณ์
202350 นางสาว รออยัต้า หมันการ
202352 นาย เฉลิมชัย แพรสี
202353 นางสาว กลุฑีรา แพงศรี
202354 นางสาว ดาราวรรณ ศรีเรือง
202355 นางสาว น้ ามนต์ ผ้ึงบริบูรณ์
202356 นางสาว พรทิพย์ บ ารุงดี
202357 นาง นภัค รัตนะเควิล
202358 นางสาว วรันธร วิบูลยจ์นัทร์
202359 นางสาว ขวัญชนก กากแกว้
202360 นาย ยทุธนา จนัทร์เผิบ
202362 นางสาว อดุมลักษณ์ เรกะสันต์
202363 นางสาว ธัญญามาศ วงค์อคุะ
202364 นางสาว วรัญญา นิสสัยสัตย์
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202366 นาย กติติพทัธ์ กลุธนวิวัฒน์
202367 นาย ภัทรพงศ์ เรืองฤทธิ์
202370 นางสาว ศิริรัตน์ ทาหงส์
202371 นางสาว เหมือนดาว สวัสดิสรรพ์
202372 นาย พชิเญศ วงค์จี๋แกว้
202373 นาย เดชมนตรี เบ้าหินลาด
202375 นางสาว กมลลักษณ์ ชัยศิรินานนท์
202376 นางสาว เกศินี ช่วยชู
202378 นางสาว พยิดา จรุะกนั
202379 นางสาว รุ่งทิวา ภูบุตตะ
202380 นางสาว นวภร วัฒนศิริ
202381 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กมลพร สุรินตัน
202382 นางสาว ชลวรรณ ยอดบุรุษ
202383 นางสาว เนตรนภา เตชะอา้ย
202384 นางสาว สุภัคพร โพธิละเดา
202385 นางสาว มณฑนา กนัธา
202386 นางสาว วารุณี มียอด
202387 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุนทร
202388 นางสาว นพพรพรรณ กติติถนอมวงษ์
202389 นาย สุพฒัน์ติพงษ์ มะลิวัลย์
202390 นาย นูหรน เล่งกลู
202391 นางสาว พมิพร ศิริมาตย์
202392 นาย สมพงษ์ ประดิษฐ์
202393 นาง จริาพร เหล่าฆ้อง
202395 นางสาว มณีญา ชาวสวน
202396 นางสาว นฐพร สุขส าเนียง
202398 นางสาว ศิริพร รักเมือง
202399 นางสาว มณีรัตน์ ตู้ค ามูล
202400 นางสาว ณัชชา ท่านาเวช
202401 นางสาว อญัชลี คงพริก
202402 นางสาว นิตยา อิ่มหน า
202403 นางสาว มณฑา เพชรสุก
202404 นางสาว กนกรัตน์ เมืองค า
202406 นางสาว กญัญาณัฐ สิทโท
202407 นาย ไพรวรรรณ์ ศรีภา
202408 นาย จริภัทร ฤกษ์นุ้ย
202409 นางสาว สุภาภรณ์ ใจตรง
202411 นางสาว วสุชล ช่างยนัต์
202412 นางสาว สุจติรา แกว้วงศา
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202413 นางสาว กนกวรรณ ศรีเพชร
202414 นางสาว ผกายวรรณ เพชรโรจน์
202415 นางสาว สุรีรัตน์ นวลแสง
202417 นางสาว หทัยชัช วัฒนกบีุตร
202418 นาย มงคล มณีรัตน์
202419 นางสาว มณีรัตน์ อิ่มคุ้ม
202420 นาย วิรัตน์ รัตนพกิลุชัย
202421 นาย ทศพล โคมหอม
202422 นางสาว สุณิสา กล่ันทอง
202423 นาง อาภาวดี สีหะปัญญา
202424 นางสาว สุรีย์ ภูก่นั
202425 นางสาว ชลธิชา วงศ์บุตร
202426 นางสาว สุกญัญา รสหอม
202427 นางสาว ผุสดี คชสาร
202428 นางสาว อรวรรณ จางวางสาย
202429 นางสาว กญัญาณัฐ เจมิจวง
202430 นางสาว สุวารีย์ จ าปี
202431 นางสาว ทัศนียา ชาวโพธิห์ลวง
202432 นางสาว สุรีพร ช่วงสูงเนิน
202434 นาย นพรุจ ขวัญเพชร
202435 นาย พรชัย แสนค าภา
202437 นางสาว นงนุช แกว้ถิ่นดง
202438 นางสาว เกสรา นวลค า
202439 นางสาว พชัรินทร์ ปัญญาบุญ
202440 นางสาว ยพุนิ มุสุลอย
202441 นาย ณัฐวุฒิ ไชยจนิดา
202442 นาง โชติกา สีหนาท
202446 นางสาว เกศรินทร์ ไชยจนิดา
202447 นางสาว ปวีณา ช่วยชู
202448 นางสาว พชัรี ชีด้วง
202449 นางสาว กนกวรรณ บุญศรี
202450 นาย ณันทวุฒิ สุขขะ
202451 นาง นาตยา ปราศรัย
202452 นางสาว พยงุพร พุม่คง
202453 นางสาว ธิติมา พุม่พฤกษ์
202454 นางสาว ฉตัรวรีย์ วงศ์พทิักษ์
202455 นางสาว จนัทิมา สรรเสริญทิม
202456 นางสาว นภัสนันท์ ข าสาย
202458 นางสาว ชินสุดา รุ่งเรือง
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202459 นาย อดิศร สุขเกษม
202460 นางสาว ชลันดา ไพชยนต์
202461 นางสาว จฬุาลักษณ์ บุญแสน
202462 นางสาว สิริพมิล โพธิรุ่์ง
202463 นางสาว รัญชนา สายตุ่นแกว้
202464 นางสาว พจนีย์ เร่สรา
202465 นางสาว ศิรินภา ปงลังกา
202468 นางสาว นิชาภา จนัทร์หอม
202469 นางสาว โชติกา แยม้มั่งมี
202470 นาย ปฏิพทัธ์ อนิทะสี
202471 นางสาว ณัฏฐณิชา นิมมานพภิักด์ิ
202472 นางสาว อ าพรรณ ท่อนค า
202473 นาง ทินารัตน์ บุญอปุระ
202474 นาย ธวัชชัย เอกรัตน์
202476 นางสาว รุ่งทิพย์ เขยีนโคกกรวด
202477 นางสาว อรญา ดีประเสริฐ
202478 นางสาว ปรารถนา ขาวเผือก
202479 นางสาว กณัต์ญพชัร พทิักษ์พเิศษ
202481 นาย อริยองักรู โกวิหิรัณยก์ลุ
202482 นาย เผด็จ กองบาง
202483 นางสาว กาญนิภา ขาวกอด
202484 นางสาว วิภาดา ข าเดช
202485 นางสาว กมลรัตน์ สุขประเสริฐ
202487 นาง ปัณพร โคตรมงคล
202489 นาย พงศกานต์ บุญสังข์
202490 นางสาว มณฑา อยู่สุภาพ
202491 นางสาว รัตนาภรณ์ พลูเพิม่
202493 นางสาว ฤทัยรัตน์ แจง้นิคม
202494 นาย วิษณุ อนิทร์ต๊ะกอง
202495 นางสาว ศุทธินี บุตรน้อย
202496 นาง นุสรา เขม้ขนั
202497 นางสาว ฉนัทนา อยู่สุภาพ
202499 นางสาว ภาวิดา ออ่นขาว
202501 นาย ปัทม์ คันธรักษ์
202502 นางสาว พชัราพร มณีสาร
202503 นาย จกัรพงษ์ ค าเมือง
202504 นางสาว พนารัตน์ มีศิริพนัธุ์
202505 นาง จฬุาพรรณ จนัทิหล้า
202507 นางสาว วิไลวรรณ วันแกว้
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202508 นาย ศรณรงค์ อยู่ด า
202510 นางสาว นันทิชา ม่วงอ่ า
202511 นางสาว นิลรดา พืน้หัวสระ
202512 นางสาว สิรินันท์ เวชภักด์ิ
202514 นาย สมชัย บุตรคง
202515 นางสาว ไพจติร เสนอิ่ม
202516 นางสาว อมรรัตน์ ค าบุญเรือง
202517 นางสาว ณัฐพร บัวบรรจง
202518 นาย วัชระ เซ่งขนุทอง
202520 นางสาว มาลี ธีสุระ
202521 นาย เฉลิมชัย ยะสินทราภรณ์
202522 นางสาว พศินกฤตบุญ นันทชัย
202523 นาย ณพศักด์ิ ภูค าศักด์ิ
202525 นาง เนตรชนก ค าเพง็
202526 นาย ภูวดล พลูสวัสด์ิ
202527 นาย ณัฐวุฒิ กาญจนสิทธิ์
202529 นางสาว ดารุณี สุขเจริญ
202531 นางสาว ทิพสุดา แกว้หนองปิง
202532 นาย นฤชัย บุญเนตร
202534 นางสาว ปุณยภัสร์ ฐิติภักดีพรนิธิ
202537 นางสาว น้ าทิพย์ แสงสาร
202539 นางสาว สุรีรัตน์ สุขเจริญ
202540 นาย กติติศักด์ิ ชุมภูธิมา
202542 นางสาว สาวิตรี ถนอมปัญญารักษ์
202543 นางสาว พณิชชา สุทธิอาจ
202545 นางสาว อรทัย ปิน่ประดับ
202546 นางสาว วรุณยพุา ขา้มสาม
202547 นางสาว กลัยา บุษมงคล
202548 นางสาว ไอลดา พุม่นิล
202550 นางสาว อนัญธนา คงทน
202551 นางสาว กฤษณา เกษมาก
202552 นาย สันติชัย ช้างมูบ
202553 นางสาว นิภาวรรณ มีนวลชื่น
202554 นางสาว มลฤดี มีพลกจิ
202555 นาย อนุวัฒน์ โสภา
202556 นางสาว วรนุช ธรรมรัตน์
202557 นางสาว ถริวรรณ เนื่องชู
202560 นางสาว จตุพร ทัพชัยยทุธ
202562 นางสาว กาญจนา ออ้ยหวาน
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202563 นางสาว วันวิสา ชนะสิทธิ์
202564 นางสาว นัททชา ศรีพรหมทอง
202566 นางสาว คิริเมขล์ แกว้สุโข
202568 นางสาว นัชนันท์ บุญบุรี
202570 นางสาว ศิริพร เกตุงาม
202573 นาย นายวุฒิพร เหล่าบุตรสา
202574 นาย สุรพงษ์ บัวป่า
202575 นาย สมสุข กลับรินทร์
202576 นางสาว วัลภา พรศรีสุราช
202577 นางสาว ดวงพร สุรพพิธิ
202578 นาย บรรพต สุนทรสวัสด์ิ
202579 นางสาว โยษิตา กลุวัฒน์
202580 นางสาว กรรณาภรณ์ คงหอม
202581 นางสาว จนัทิมา เมืองบัวผัน
202583 นาง กฤษกร มีแกว้แกม
202584 นางสาว ปนัดดา วุฒิสาร
202585 นาย เอกพจน์ ออ่งดา
202587 นางสาว สุวรา กลุนิษฐา
202588 นางสาว ประภาศิริ ค าอนิทร์
202589 นางสาว ธนันท์ลดา จ าปาค า
202590 นางสาว มาริษา มาลัยวงษ์
202591 นางสาว พกิลุ สิงห์ครุธ
202592 นางสาว วิภา ชุมกลาง
202593 นาย เกยีรติศักด์ิ พลพทิักษ์ชัย
202594 นางสาว อาริตา สาวดี
202595 นางสาว รัฐนันท์ จนัทอทุัย
202597 นางสาว เกศินี บุญเลิศ
202598 นางสาว กรรณิกา เนาว์วิลาศ
202599 นาง มะลิวัลย์ พมิพโ์ยยาง
202602 นางสาว อญัชลี พนูพมิาย
202603 นางสาว วรรณภา ส าเภา
202604 นางสาว ทิพากร อาจนาเสียว
202605 นางสาว รุ่งธิดา มะยายอ
202607 นางสาว ธิดารัตน์ อุ๊ดสม
202608 นาง ดลฤดี เนตรสกลุ
202609 นาย ศราวุฒิ เอี่ยมออ่น
202610 นางสาว ปรมาภรณ์ ศรีชนะ
202611 นางสาว สุภาวดี เจนสาริกจิ
202612 นางสาว ศรัณยา ต้ายบุญเทียม
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202614 นางสาว วรรณภา มีแกว้
202615 นางสาว กาญจนา ครุฑบึงพร้าว
202616 นางสาว สุนารี สุนนไทย
202617 นางสาว อรวรรณ สุวรรณทวี
202619 นางสาว วรางคณา เกดิกรุง
202621 นางสาว เกศนี พรามนัส
202622 นางสาว สุพาพร ด่อนแผ้ว
202623 นาย วรากร เขยีวแกว้
202624 นางสาว ปริณดา ปริตรวดี
202625 นางสาว ศิริพร คทายทุธ
202626 นางสาว พมิลณัฐ ชนาวิวัฒน์ธน
202627 นางสาว เบญจวรรณ ผลุบญ
202629 นางสาว อภิรดี ประถมของ
202630 นาง สรชา สุจติระหะ
202631 นางสาว สิริกานดา นัคเรศ
202633 นางสาว สุนิสา ใจตรง
202634 นางสาว ศุภรัตน์ สิริปรีดาพนัธ์
202635 นางสาว รวมพร รุ่งรัตนนภากลุ
202636 นาง กาญจนา อคัรเดชาวรรณ
202637 นาย คุณกร ประเสริฐ
202638 นางสาว บุญศรี นุสติ
202639 นางสาว ผกาพรรณ พวงผกา
202640 นางสาว ภาพร เรืองยง
202641 นางสาว ณัฏฐ์กฤตา วรัตถป์วีร์กลุ
202642 นางสาว เบญจางค์ สมิงไพร
202643 นางสาว วิไลวรรณ ศรีผ่ึงจั่น
202644 นางสาว อริสา ชัยทะ
202646 นางสาว ณัฏฐณิชา วงศ์เยน็
202647 นางสาว นลินี บุญกระสินธุ์
202650 นางสาว ฐิตินันท์ ไชยแสง
202654 นางสาว สุฑาพร ตันเปาว์
202655 นางสาว ฉนัทนา ทีเกาะ
202656 นาง ปรารถนา โพธิวงศ์
202657 นางสาว วรรณี ติเสด
202659 นางสาว กรรณิการ์ ตรงรัศมีจนัทร์
202661 นางสาว ธีรนุช พว่งเฟือ่ง
202662 นาย ณัฐพล นาคไทย
202663 นางสาว ภัทรสุดา รัญดร
202664 นางสาว ฮานีซะ หะยซีา
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202665 นาง อมรรัตน์ แดงสอาด
202666 นาง ธนานนท์ ครอบครอง
202667 นางสาว ภคอร จนับุญเรือง
202668 นาย จกัรินทรร์ ทองใส
202670 นางสาว วรรณภา วรรณาลัย
202671 นางสาว นิภาพร ภักดีชน
202672 นาย ธนพล สังขค์ง
202673 นางสาว พนิดา วังสะปราบ
202674 นางสาว สุรีรัตน์ ใยแกว้
202675 นางสาว สุปราณี กลางวิชัย
202677 นางสาว สุธาสินี วงษ์จนัทร์
202678 นาย ธนิก ธนภัทรผนินทร
202679 นางสาว เมทาวี ชายเจริญ
202680 นางสาว ณัฏฐนันท์ จนัเคร่ือง
202681 นางสาว กชกร ค านินทะ
202682 นางสาว ยามาลี สะมะแอ
202683 นางสาว รัตนา คงมี
202685 นางสาว น้ าทิพย์ ไชยนวล
202688 นาง จริาพร อนิทจกัร์
202689 นางสาว จรินันท์ จารึกกลาง
202690 นาย อนุสรณ์ จนัทึง
202691 นางสาว ภัทรวดี จารึกกลาง
202692 นางสาว สิรีธร อปุริวงค์
202693 นางสาว ชณัฐกานต์ ม่วงเงิน
202694 นางสาว จนัทกานต์ ใจเพยีร
202695 นางสาว ธนาภรณ์ ฤทธิจ์นี
202696 นางสาว สิรัญญา ช่วยนุกลู
202698 นางสาว วรรณกมล ขนัโสม
202700 นางสาว ทัศนีย์ สวัสดี
202702 นางสาว วรรณณิภิส ขนัโสม
202703 นางสาว พวงนภา ค าฟู
202705 นางสาว ภัชรีย์ ทิพนัส
202706 นางสาว ปาริชาติ พนัธ์ุล ายอง
202707 นางสาว จนิตนา ประสีระเตสัง
202709 นางสาว เนตรนภา ปิกก่ า
202710 นาย เจษฎาพงษ์ บุญมาก
202711 นางสาว อรธีรา สุภามูล
202712 นาย กติติพงษ์ กลมเกลียว
202713 นางสาว นรินทร์ทิพย์ แพทยม์ด
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202714 นาย ศราวุธ อน้สาย
202715 นางสาว อารีลักษณ์ ปานขาว
202716 นางสาว จรีะนัน นามเสาร์
202717 นาย ประทีป พลูสวัสด์ิ
202718 นางสาว ธนวรรณ ผ้ึงทอง
202719 นางสาว สุภาพร ล้ิมคองโค
202720 นางสาว มาริสา มุ่งดี
202722 นางสาว สุพตัรา รุ่งเรือง
202723 นางสาว ภูพชิชา หอมชื่นใจ
202724 นางสาว สิริมา ชาติมนตรี
202726 นางสาว สวนสน จอมทอง
202727 นาย วุฒิเลิศ ปิยะพลากร
202728 นางสาว จรีามาศ จนิดาถา
202729 นางสาว อดุมศรี แดงดี
202730 นางสาว วิลาวัณย์ สถริานนท์
202731 นางสาว ชลทิชา เอกทรัพย์
202732 นางสาว วัลลดา หลีน้อย
202733 นาย พชร สะอาด
202734 นางสาว ฐิติมา กลัยาบาล
202735 นางสาว ธนพร มโนลา
202736 นางสาว ชนานาฏ สังขพนัธ์
202737 นางสาว ภาวิตา เปีย่มสุข
202740 นาย จกัรี เยาวะราช
202741 นางสาว มนัสชนก เรืองพพิฒัน์
202744 นางสาว อารียรั์ตน์ จนัทวงค์
202746 นางสาว ณัฐชา กฤตธนเวท
202747 นางสาว กมลวรรณ ชูศรี
202748 นางสาว วันเพญ็ บุรมย์
202750 นางสาว ลภัสรดา ไชยมงคล
202751 นางสาว อมรรัตน์ ดวงค า
202753 นางสาว อญัชลี อปุพงษ์
202755 นางสาว กณัฐมณี สืบ
202756 นางสาว เด่นนภา การะเกษ
202757 นางสาว สุพรรณี หวานวาจา
202758 นางสาว ณัฐธยาน์ ศรกายสิทธิ์
202760 นางสาว พจวรรณ์ เจริญวัลย์
202761 นาย ชยตุ เจริญไพฑูรย์
202762 นางสาว กญัญาณัฐ จงัเจริญสุข
202763 นาย วีรภัทร์ ประทีปทอง
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202765 นางสาว ปาหนัน ทนงูเหลือม
202766 นางสาว นันท์ณภัส ศรีชนาพนัธ์
202769 นางสาว ทัศนีย์ หอกค า
202770 นางสาว เรวดี เนียมจนัทร์
202771 นางสาว กรรณิกา เพิม่บุญ
202774 นางสาว ชัชฎาพร ชิตเชิด
202775 นางสาว สุรนิตย์ พละมา
202776 นางสาว นฤมล ทองราช นฤมล ทองราช
202777 นางสาว โชติกา พฤฒามาตย์
202778 นาย วัฒนรัตน์ ทับเชียงทอง
202779 นางสาว อนัญญา คงแสนค า
202780 นางสาว ณัฐธิดา ชิตทะวงศ์
202781 นางสาว สวรรยา เจริญสุข
202782 นางสาว ศิริลักษณ์ มงคลยง
202783 สิบเอก มาวิน กจิประชุม
202784 นาย ภูริวัฒน์ วงค์ขติั
202785 นางสาว ธัญญพร สารคณา
202786 นางสาว ญานิสา ชิณวงค์
202787 นาง วัลภา นุ่นออ่น
202789 นางสาว ศุรินทร์ธร ชาเกาะ
202791 นาง รสนา หอมชื่น
202792 นาย นิพนธ์ อทุุมพร
202793 นางสาว วิธุอร พศิาลสาสน์
202794 นางสาว เปมิกา หะยอีมุา
202796 นาย อนุพงษ์ เดชบุรัมย์
202798 นาง จฑุามาศ สมพงษ์
202799 นางสาว กติยาพร ปัถพี
202803 นางสาว วนิดา วารุรัตน์
202804 นางสาว หทัยชนก วังวร
202807 นาง ณัฐวรา ณ ล าปาง
202808 นาง มิ่งขวัญ จนัทนะผะลิน
202809 นางสาว จรีุรัตน์ รักชาติ
202810 นาย ยทุธพร ส่งแสง
202811 นางสาว สวรส สมพงศ์
202812 นาง บุณยนุช สังคะ
202813 นางสาว ชนนิภา เปีย้กาศ
202814 นางสาว ทิพวรรณ เพช็ระ
202815 นาย ธนพล กนัประเสริฐ
202816 นาย ประชา ส าราญ
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202817 นางสาว ปิยะวรรณ พชิัยรัตน์
202819 นางสาว ภาขวัญ ด้วงนุ้ย
202820 นางสาว ปรีดาวรรณ หวานชื่น
202822 จา่อากาศเอก ชยพล นุ่นทิพย์
202823 นาง สุจติรา เฉดิพนัธ์
202825 นางสาว ศิริกญัญา อนิทร์ข าวงค์
202827 นางสาว บุญญาพร ขวัญชื้น
202829 นางสาว ญาณี อมรขจรเดช
202830 นาย ธนเดช เพชรโคตร
202831 นาย เรืองตระการ เรืองญาติ
202832 นางสาว ยวุดี จติใจ
202833 นางสาว ชนันภรณ์ ชมพฒุ
202834 นางสาว จตุพร แกล้วกล้า
202835 นาง สุพตัรา น าสงค์
202836 นางสาว ทิราภรณ์ บวกสันเทียะ
202838 นาย ประธาน เนียมน้อย
202839 นางสาว จมัยพร สัพโส
202840 นางสาว ปัณฑิตา เรืองญาติ
202841 นางสาว มนัสวี ไชยศิริ
202842 นางสาว สาธิดา สิทธิรัตน์
202843 นาย ธนากรณ์ สุขสวัสด์ิ
202844 นางสาว แววดาว จนัทร์กระจา่ง
202845 นาง ธนาวดี แกว้มูลสา
202846 นาย พงศธร ทองเพชรคง
202847 นางสาว ยาวาเฮร์ อาแว
202848 นางสาว ปภัสนันท์ พานิชกลุ
202849 นาย เกรียงไกร ฦาชา
202850 นาย ภคพล เกยรูธ ามรงค์
202853 นางสาว ประภัสสร อารมยสุ์ข
202855 นาย อกุฤษฏ์ ระวังตน
202856 นางสาว ณิชนันทน์ ม่วงแกว้
202857 นางสาว อริสา แกว้หล่อ
202858 นางสาว สิตานัน วรรณเลิศ
202859 นาย ชัยณรงค์ สกลุพนัธนันท์
202861 นาย สุรวุฒิ ทองค า
202862 นางสาว วราภรณ์ ค าแกว้
202863 นาย วันชนะ สมฤทธิ์
202865 นางสาว นฤภร ไซร้สุวรรณ
202866 นาง จฑุามาส เขื่อนสอน
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202867 นางสาว โชติกา ภูพ่ทัน์
202868 นางสาว อญัดานุช แสงสกลุ
202869 นาง ชิดารัตน์ สกลุพนัธนันท์
202870 นางสาว ณัฏฐนิช ทรัพยท์รง
202874 นาย ชโนทัย บัวค า
202875 นางสาว อญัชลีพร เทพคูบอน
202877 นางสาว มลดา อุ่นเวียง
202878 นาย อานนท์ ทองชุมนุม
202879 นางสาว มนัสสินี สัญจร
202881 นาย ยทุธนัย ชัยศร
202882 นางสาว เจนจริา สงใย
202883 นางสาว วันทนา โสมณวัฒน์
202884 นางสาว กลุวดี ชูพนัธ์
202885 นางสาว พชัราพร ตันติ
202888 นางสาว ศิริลักษณ์ เชื้อเพชร
202889 นางสาว ภิฤดี ทัตตะรุจชิูกจิ
202891 นางสาว ฐิรนันท์ วิเศษดอนหวาย
202893 นาย ธวิชิน พาดี
202894 นางสาว สุภัสสร ธรรมสอน
202896 นางสาว นริสรา แยม้วาที
202897 นางสาว นงค์ลักษณ์ ชาละวัน
202898 นางสาว ภัทราภรณ์ ภูเล่ือน
202899 นางสาว ทักษพร พกิลุทอง
202900 นางสาว จริาวรรณ สินปักษา
202901 นางสาว วัชราวรรณ ดวงศรี
202902 นางสาว ปทิดา อุ่นเจริญภักดี
202905 นางสาว อรพนิท์ เณรจาที
202906 นางสาว ศิริพร จนัดวง
202908 นาง หวานใจ ผลบุญ
202909 นางสาว หทัยทิพย์ วงศางาม
202910 นาย ศราวุฒิ ขนัเงิน
202911 นาย ศุภกติต์ิ วันเสน
202912 นาง เบญจมาศ กมลพนัธุ์
202913 นาย นฤเบศ กนัภัย
202915 นาย พงษ์นรินทร์ จนัทร์เทพ
202916 นางสาว วริศรา แผ่นพานิช
202918 นางสาว พชัรี ดาราไก
202920 นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีปินตา
202921 นางสาว สุพรรณา เพช็รรักษา
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202922 นาย พรหมมินทร์ โชติงาม
202923 นางสาว จนิตรา ขอ้มบุญ
202924 นางสาว ปวีณา นิ่มน้อย
202925 นาง อริษา พรมประไพ
202926 นางสาว ศศิมาภรณ์ วีระศักด์ิ
202928 นางสาว กนกวรรณ ช่วยบ ารุง
202929 นางสาว พรภัทรา ไทรแช่มจนัทร์
202930 นางสาว วันเพญ็ อนุรักษ์
202931 นางสาว กาญจนา เหลืองสี
202932 นางสาว ธัญญาภัทร์ มั่งมี
202933 นางสาว ฐณัชญ์พร บุตรดี
202934 นาย วีรพงศ์ ด้วงเชี่ยว
202935 นางสาว ปิยนันท์ ฤทธิเดช
202937 นางสาว มัฌสุรีย์ มณีมาศ
202938 นาย ชัยสิทธิ์ พนัธงชัย
202939 นางสาว อรอมุา ทองแสง
202940 นางสาว ธัญญาวรรณ แซ่ซ้ือ
202941 นางสาว ศิรัณญา ชูประพนัธ์
202942 นางสาว ปิยะภรณ์ ช่างวาดเขยีน
202944 นางสาว ภัสสร จอ้ยเจริญ
202945 นางสาว กติต์ืรวี ธนะรัตน์นิธิกลุ
202946 นาง มณฑา นุตะเรืองรุจน์
202947 นาย ฤทธิป์วินท์ ดุลโคกสูง
202949 นางสาว วลัยลักษณ์ นพพร
202951 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรษา อยู่เยน็
202952 นางสาว กฤติกา ชูดวง
202953 นางสาว นุราณี สุขอนุเคราะห์
202954 นาย วิฑูรย์ มีศิริ
202956 นาย ศิวดล อมาตยกลุ
202957 นางสาว จารุวรรณ แกว้มณี
202960 นางสาว นันณภัชสรณ์ วรรณเสน
202961 นางสาว ศิริมา ชาแสน
202962 นางสาว ธนยารินทร์ อาจสมดี
202963 นาง สุดาวรรณ หลังเมือง
202965 นางสาว ธนาวดี แกว้ศรี
202966 นางสาว ธันยนันท์ พพิฒันวานิช
202967 นาย วัชรพล จงสมจติต์
202968 นางสาว อานูรีซัน เจะมะ
202969 นาย พรภัทร ฉตัรเท
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202970 นางสาว ณิชาพมิพ์ จนัทร์เพช็ร
202971 นางสาว จนิตนา สุขผล
202973 นางสาว สรินญา พรมภารักษ์
202974 นางสาว ฮับเส๊าะ น้อยทับทิม
202976 นางสาว ปภัสร์นันท์ สัจจพนัธ์
202977 นางสาว จรินันท์ ฤทธิเ์ดช
202978 นางสาว ณัฐณิชาช์ เอื้อเฟือ้สุข
202979 นาย มูฮ าหมัด อาหมัด
202980 นางสาว วิภารัตน์ เหน่งแดง
202982 นาย แวฟาดิล แวตี
202983 นาง อาระดา ทองน้อย
202985 นางสาว กนิกนันต์ แสนนา
202986 นางสาว ปวีณา ออต๊ะ
202987 นาย สุรศักด์ิ รัตนวิสุทธิ์
202988 นางสาว พนมรุ้ง ต้นเพชร
202990 นาย กมลภพ สุวรรณรัตน์
202992 นางสาว ญาธิดา สงวนกจิ
202993 นาง รัฐฐาภรณ์ องอาจ
202994 นางสาว เดือนนภา ศิรินุพงศ์
202995 นางสาว น้ าทิพย์ เรืองฤทธิ์
202996 นาย ชัยยศ ฉมิพมิล
202999 นางสาว สุรัตน์ฌา กล่ันบุญ
203001 นางสาว นิลาวัลย์ วีระจรรยา
203002 นางสาว ณัฐปภัสร์ วิเชียรชัยชาญ
203004 นาย ชัยวัฒน์ ฉมิพมิล
203006 นางสาว วรางคณา อนุรักษ์
203007 นาย ธนรรพล เมืองงาม
203008 นางสาว เปมิกา พศิมัย
203009 นางสาว นิตยา เยน็ชีพ
203010 นางสาว พรพมิล ทิพยเ์สถยีร
203016 นางสาว วิไลวรรณ แกว้คง
203018 นางสาว อนัญญา มันทากาศ
203020 นางสาว จนัทริกา จนัทร์สมบูรณ์
203021 นางสาว กสุุมา คงเกดิ
203024 นางสาว สาวิตรี ศรีสอาด
203025 นางสาว ศิริวรรณ รักษาภักดี
203026 สิบเอก อนันต์ อน้ใจหาญ
203027 นางสาว สนธยา ใจเป็ง
203028 นางสาว ธนาพร ค าเขยีน
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203029 นางสาว ภารดี ศรีละเอยีด
203030 นางสาว ธิดารัตน์ สุจติตกลุ
203032 นางสาว เมวดี อาบสุวรรณ์
203033 นางสาว พชิญา เชื้อทอง
203034 นางสาว สโรธร ธรรมรัตน์วิชัย
203035 นางสาว ปิยะดา โบราณมูล
203036 นางสาว วรรณชลี จนัทโชติ
203037 นางสาว ชลธาพร สียางนอก
203038 นางสาว ศิริลักษณ์ มันทากาศ
203039 นางสาว นฤมล ทองยงั
203041 นาย ตฤณพชัญ์ พานะโส
203042 นางสาว ศิริรัตน์ จอมมาลา
203045 นางสาว ณัฐนันท์ ศรีบุญเรือง
203046 นาย ธนชิฐ คาวิน
203048 นางสาว กลัยสุ์ดา สุวรรณวงศ์
203049 นางสาว นิธิชนาภา ธนกลูกจิ
203050 นางสาว วนันท์พร ข าเจริญ
203052 นางสาว นรินทร์ ปะวะเสนัง
203053 นาย ณัฐชัย อนุมา
203054 นาง ดวงดาว บุตรโยธี
203055 นางสาว จไุรรัตน์ สุริยเชิดชูสกลุ
203056 นางสาว มณฑิรา โพธิยะราข
203058 นางสาว ณฐิณี จติรผดุงวณิชย์
203059 นางสาว แสงเดือน แซ่ล้ี
203060 นางสาว นิภาพร โยธี
203061 นางสาว สาวินี ธรรมสาส์น
203063 นางสาว นฤมล เทียงปัด
203064 นางสาว ปัทมา แสงศรี
203067 นางสาว สุดาภรณ์ สุนทรธรรมกลุ
203069 นางสาว อภิสรา แตงทอง
203070 นางสาว ปราณี วันโน
203071 นางสาว ศศิกาณต์ จงนอก
203072 นางสาว สุกญัญา ชัยศิริ
203074 นางสาว ภคมณ ทองเพชร
203075 นางสาว ฐานิตา ด้วงดี
203076 นางสาว สิรินทรา มิกราช
203077 ว่าที ่ร.ต.หญิง สถาพร เกล้ียงกลม
203078 นางสาว ระพภีรณ์ เบ้าทอง
203079 นางสาว อชิรญา หรุ่นเลิศ
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203083 นางสาว ธิติกาญจน์ จริฐิติสิทธิ์
203084 นางสาว วิมลรัตน์ จงกล
203085 นางสาว กลัยาณี ขนัประมาณ
203086 นางสาว ธิดาพร ไกรแกว้
203087 นางสาว ขนิษฐา อนิทร์สุวรรณ์
203088 นางสาว จฬุารัตน์ จนัคง
203089 นางสาว วันทนา ทับแว่ว
203090 นางสาว เพญ็พชิชา คณะทอง
203091 นางสาว ชนันท์กานต์ ศรีระขนัธ์
203092 นางสาว เจนจริา โพธิท์ิพย์
203093 นาย พเิชษฐ์ เกษทองมา
203095 นางสาว ธัญญามาศ กอสุระ
203096 นางสาว ณัฐธิดา พลูสวัสด์ิ
203098 นาย ชาญยทุธ เวียนคานมาน
203099 นางสาว วิภาวี ทับแกว้
203100 นางสาว รุ่งนภา ทิปิง
203101 นางสาว วิภาวี ใจจกัรค า
203102 นางสาว เต็มสินี ภูมิเวียงศรี
203103 นางสาว ปัญจรัศมิ์ เกศโร
203104 นางสาว ปรมาภรณ์ ทิพยสุ์ด
203106 นางสาว นิตยา ฉวยกระโทก
203107 นางสาว บังอร กองเบ้า
203108 นางสาว สุปาณี ทรงประเสริฐ
203109 นางสาว รัตนาภรณ์ มีนา
203110 นาย มนตรี เนียมมี
203112 นางสาว รภีพรรณ ภูทางนา
203113 นางสาว สุดาดวง รักเมือง
203114 นาง ยวุรินทร์ สายประเสริฐ
203116 นางสาว ประครอง ทองนาเมือง
203117 นาย สิทธินนท์ สุขขี
203118 นางสาว ศิริวรรณ์ จนัทร์ต้ือ
203119 นาง วรรณดี หัสนีย์
203120 นางสาว กาญจนา ดาวทอง
203121 นางสาว ยพุารัตน์ หนูกลับ
203122 นางสาว กนัตา มะตะระกี
203123 นางสาว ศรีจนัทรา เงางาม
203124 นาง ชนิสรา สนิทไทย
203125 นางสาว ณัชเรศ นิลโนรี
203126 นางสาว ธนัญญา ธวัชพนัธุ์
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203127 นาย ธนวัต ทิพสิทธิ์
203128 นางสาว ปราณี จนัท า
203130 นาง นุุชนาถ กติิมา
203131 นางสาว จารุวรรณ เต้นเพชร
203132 นางสาว ปัณฑารีย์ รูปเร่ียม
203133 นางสาว โสรยา ทับแพ
203134 นางสาว หทัยทิพย์ สุขเจริญ
203135 นางสาว กณัฐิกา โกแสนตอ
203136 นางสาว ปรียา บุษยานิกรณ์
203137 นาย ภูวนนท์ พรมมา
203138 นางสาว วิมลมาศ ราชตา
203139 นางสาว นัฐธิดา รัตนวิชัย
203140 นางสาว จารุณี ถงุทรัพย์
203141 นาย สุริยา แสงเสนา
203142 นางสาว ศุภกร ผูกพนัธ์
203143 นางสาว วรรณทิพา ภักดี
203145 นางสาว จรินธร จมูสี
203146 นางสาว วิไลวรรณ ศรีแยม้
203147 นางสาว ดวงกมล ช านาญ
203148 นางสาว สุภาพร พลแกว้
203149 นางสาว ปาณิสรา ชูแสง
203150 นางสาว ณัฏฐิกา มีแกว้
203151 นาย ฉตัรดนัย ไกรแกว้
203152 นางสาว ฉมศิกานต์ อภิภัทรเกยีรติ
203153 นางสาว นีรนุช ชมชื่น
203155 นางสาว ศจี กลุมณี
203156 นาย เรวัช สุริต
203157 นางสาว ชญาดา กะณะศิริ
203158 นาย ยงยทุธ แสงกล้า
203159 นางสาว นิชาภา มาราช
203160 นาง เอมอร วงศ์แสง
203161 นางสาว ณัฎฐิยาพร เกดิศรี
203162 นางสาว นราทิพย์ ช่วยมี
203164 นางสาว สมคิด วันแสน
203166 นางสาว อรินดา ไพเราะ
203168 นางสาว สายสุณี ทาธง
203169 นาย ชยตุ รัชตะวรรณ
203170 นาง ศริยา คุหาอลงกรณ์
203171 นางสาว จนัทรา คัดทะรินทร์
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203172 นางสาว กนกอร ไตรพพิฒัน์
203173 นางสาว รสรินทร์ อชุุภาพ
203174 นางสาว อรวรรณ อมิธิดา
203176 นาย ธนกร จ าปา
203177 นาย ธีรภัทร์ ปาต๊ิบ
203179 นางสาว ณัฐนิชา ศรีภักดี
203181 นางสาว อจัฉรา กล่ินดอกไม้
203183 นาย ภารณ ศรีอนันต์ไพบูลย์
203184 นางสาว อรพรรณ การบูรณ์
203185 นาย เสวียงศักด์ิ อนุภักด์ิ
203187 นางสาว ณัฐกาญจน์ เวชกลุ
203188 นางสาว เพญ็พร พทุธสุภะ
203189 นางสาว อริยา ใจศิริ
203190 นาย กติติ เดชสาหร่าย
203191 นางสาว เมธินีย์ วิลานันท์
203192 นางสาว จริาภรณ์ ประเสริฐชัย
203193 นางสาว พรวิมล อตัสิทธิ์
203194 นางสาว วันวลิน สุวรรณรัตน์
203195 นางสาว กนกวรรณ ตาลเส้ียน
203196 นางสาว พทิธยา พฤติรัตน์
203197 นางสาว นัทษมน จติมาตย์
203199 ว่าทีร้่อยตรี อดุลย์ เอม็เอม็
203200 นางสาว นันทพร จระมาศ
203202 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธนภรณ์ สีหะวงค์
203203 นางสาว นิจวิภา ภูกนั
203204 นางสาว สุดธิดา เจริญสุข
203205 นางสาว รัศมี ฤทธิเดช
203206 นางสาว นิรมล หยงัหลัง
203207 นาย วรวุฒิ หมีค า
203208 นางสาว มลธิยา กตัญญู
203209 นางสาว กติติมา อ าภาผิว
203211 นางสาว กรรณิการ์ ประสริฐ
203213 นางสาว ปาริฉตัร ไชยประภา
203214 นางสาว ปุณณ์ชญาณิศ กนกภาณุ
203216 นาย วิชย์ ทองสีนาค
203217 นาย จตุพร สาระโท
203218 นาย ยทุธพงศ์ ปัญจสุภาลักษณ์
203219 นางสาว บุญญาพร โตมอญ
203220 นาย ประภวิษณ์ุ มุณีรัตน์
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203221 นางสาว ลลิดา จนัเคร่ือง
203222 นางสาว กลุธิดา ค าสะสม
203223 นาย ฉตัรณรงค์ ฤทธิรักษา
203224 นาย ฉตัรชัย โอดลี
203227 นางสาว จติรานุช ศรีภา
203230 นางสาว อภิชญา พรรณกล่ิน
203231 นางสาว ปัทมวรรณ กนัยาประสิทธิ์
203232 นางสาว กญัญารัตน์ สุตีน
203233 นางสาว สุชาวลี ศรีศรยทุธ
203234 นางสาว เนียนละออ ภาคูกา
203235 นางสาว รัตนา พรหมเทวา
203236 นาย สุวรรณ สุวงค์
203237 นางสาว พกัตร์พไิล แกว้กลัยา
203238 นางสาว ศิรินทิพย์ ปิจจะ
203239 นางสาว อนันตรา ผิวผาด
203240 นางสาว ปทุมพร จฬุาพรพรหมณ์
203241 นาย พงกษิณ วุฒิปัญญากจิ
203242 นาย เอกภัทร อยู่หนู
203243 ว่าทีร้่อยตรี นิรวิทย์ ใยสุข
203244 นางสาว นริณี ปัจฉมินันท์
203245 นางสาว ณพชิญา ชาลี
203246 นางสาว เสาวรัศม์ ธนะไตรสารศรี
203247 นางสาว กาญจนา อนิทร์ดี
203249 นาง เพญ็นภา ธุระสิทธิ์
203250 นางสาว อรพลิน ดอกงาม
203251 นางสาว สิรินดา วันชูพร้ิง
203252 นางสาว ซารีนา กาเดร์
203253 นางสาว อรพนิ เหมาะชาติ
203254 นางสาว กวินตรา วันชูพร้ิง
203255 นางสาว สุนิสา แสนมาตร
203256 นาย พงศกร ท าทอง
203257 นาย อภิวัฒน์ ประกอบนพเกา้
203258 นางสาว กาญจนา ทองมี
203259 นางสาว สิรินภา วงศ์อรินทร์
203260 นางสาว สรัญญา ค างาม
203261 นางสาว กฤษฎิณิ์ชา จนัทกล
203262 นางสาว ณันท์ชญาณ์ พลศิรชัยสิน
203263 นางสาว วิลาวัณย์ เกษมวิโรจน์สุขใจ
203265 นางสาว มุรณีย์ กะลูแป
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203266 นาย พนัสชัย นมัสการ
203267 นางสาว สรรสุณีย์ ศรีสอาด
203268 นางสาว จนิตนา มุขสาร
203269 นางสาว ศรินยา อั้นทอง
203270 นางสาว อษุณิษา หนองบัว
203271 นางสาว ชิษณุชา แสงแกว้
203272 นางสาว สกาวเดือน สุขศรีนวล
203275 นางสาว สิวนาท แปะเซ่ง
203276 นางสาว จริยา ทองปาน
203277 นาย สุทิพงษ์ หนูจนัทร์
203278 นางสาว สลักจติ อนิโตนด
203280 นางสาว ศรัญญา ออ่นสุด
203281 นางสาว ญรินดา บุญยรัตน์พนัธ์
203282 นางสาว อนุธิดา คงไคร้
203283 นางสาว ปิน่แกว้ เอี่ยมรัตนากลุ
203285 นาย ธนากร กนัจนิะ
203286 นางสาว โชติกา แกว้มิ่งเมือง
203287 นางสาว พรชนก อาจแกว้
203288 นางสาว เบญญาภา ขดัค า
203289 นางสาว ปิยนุช ชิตชลธาร
203293 นางสาว ภมรรัตน์ สิงหเดช
203295 นางสาว ตรีรัตน์ ทนานทอง
203296 นางสาว ณัฐชาวลักษ์ ผาจนัทร์
203297 นางสาว ธัญกญัจน์ แท่งทอง
203298 นางสาว ธีรตา ข ากจิ
203300 นาย ธีระวัฒน์ ละออง
203301 นางสาว ปิติพร พมิพส์อน
203302 นางสาว ประภาภรณ์ วงศ์เจยีมเกตุ
203303 นาย ต่อกจิ วรวิทยพ์พิฒัน์
203304 นางสาว น้ าผ้ึง ชุมหาญ
203305 นางสาว จริยาภรณ์ จนัทร์หล้า
203306 นาง เพญ็นภา บัวเนียม
203307 นางสาว กมลทิพย์ พบพพิกั
203309 นาย ภูเมธ ประภากลุรัตน์
203310 นาย ปวินโรจน์ อริยะชาญเมธา
203312 นางสาว โชติกานต์ มีจนิดา
203313 นางสาว ชุติมา เดิงขนุทด
203316 นาย อภิศักด์ิ พลูผล
203317 นาย สุรเชษฐ์ แพงไธสง
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203318 นางสาว วิไลพร อนิทร์งาม
203319 นางสาว ยวุรัตน์ หาญบัวแกว้
203320 นาย อ านาจ ฝากกาย
203321 นางสาว ชณันภัสร์ มหันตกลุรัศมิ์
203322 นางสาว อมราพร แยม้ขจร
203323 นางสาว จริาภรณ์ แสงก่ า
203324 นางสาว ฮาบีบะห์ ใจสนิท
203325 นางสาว แพรวนภา โพธิศ์าลาแสง
203328 นางสาว วิลาพร งามประยรู
203330 นางสาว จนิดารัตน์ มูลราช
203333 นางสาว ล าแพน ชาแท่น
203334 นางสาว ศุภาภรณ์ โชคศิริวลัย
203336 นางสาว บุษกร ศรีสุข
203340 นางสาว สุณิสา เชื้อนุ่น
203341 นาย สิงหเดช บัวแดง
203342 นางสาว ปิยวรรณ ด้วงนิ่ม
203343 นาย จกัรี บุญวิทยา
203344 นาย วัฒนา แปลงดี
203345 นางสาว อภันตรี นุชด ารงค์
203346 นาง ศิรินาฏ จารยโ์พธิ์
203348 นาง พชัรพร ผ่านผิว
203349 นางสาว ชวิศา วงษ์ประเวศน์
203351 นาย ทศพร ชุติประพฤทธิ์
203352 นางสาว สุกญัญา จนัทร์ภักด์ิ
203353 นาย ภูวนาถ ภาคีเคียน
203354 นางสาว จนัทร์สุดา สัตถาผล
203355 นางสาว สินิทธ์นาฏ สร้อยทอง
203356 นาง ภรปภัช แสงเพชร
203357 นางสาว มยรีุ สว่างธานี
203358 นางสาว อสุุมา ชูสุวรรณ
203359 นาง ณิชกลุ ก าปนาท
203360 นางสาว อรดี ศรีกระบุตร
203361 นาย สุพจน์ เปล่ียวสงัด
203362 นางสาว ดวงพร เทียนแสง
203364 นางสาว ปิยะธิดา สระอรัุมย์
203365 นางสาว สุทธิวรรณ สุทธิอาคาร
203368 นางสาว รุ่งทิพย์ อนุวรรณ
203369 นางสาว อมรประภา ชูรัตน์
203370 นางสาว ลักษมี แซ่ล่ิม
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203371 นางสาว พชัรี แกว้ฮ่องค า
203372 นางสาว วริศรา ส าอางค์อนิทร์
203374 นางสาว อทุัยวรรณ ประพฤติตรง
203375 นางสาว พมิพสุ์ดา สระอรัุมย์
203376 นาย ธงชัย จงอบกลาง
203377 นางสาว ไพรินทร์ เชิดสันเทียะ
203378 นางสาว ชุติภรณ์ อรัญพร้อมพนัธุ์
203379 นางสาว ศิริวรรณ สรรกลุ
203381 นางสาว อณัญญา ทองเชิด
203382 นางสาว อญัชลี จนัทร์สว่าง
203383 นางสาว ช่อเพช็ร ธรรมนาม
203384 นาย กติติกร ศรศิลป์
203386 นางสาว ทวินันท์ บุญสด
203387 นางสาว นันทนา ปัทมาสังขพทิักษ์
203389 นางสาว ภัทฐราพร บุญสอาด
203390 นางสาว ขวัญพชิชา ศรีสุวรรณ์
203391 นาย อภิสิทธิ์ ธนูธรรมาคุณ
203392 นาย ยศกร อนิดี
203393 นางสาว พชัณีย์ บุญเดช
203394 นางสาว อไุลวรรณ จนัทะจติ
203395 นางสาว กติิยา ยศศรี
203396 นาย กติตินันท์ แกว้เสน
203397 นาง รัตติกาล คงกระจา่ง
203398 นาง ธีรารัตน์ จนัศรีระมี
203400 นาย พรีณัฐ สุนทรเล่ม
203402 นางสาว กนกวรรณ จนัทรา
203403 นางสาว ศิริพร บึงมาร
203404 นางสาว ปิยนุช จรจรัญ
203405 นางสาว สุดารัตน์ สังขน์้อย
203406 นางสาว ชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
203407 นาย ชาญวิทย์ หงษ์ทอง
203408 นางสาว พชิญดา ขนังาม
203409 นาย ภูมิสิทธิ์ ภวภูตานนท์
203412 นางสาว ขวัญฤทัย โยธารักษ์
203413 นางสาว วริษา สวัสดี
203414 นางสาว ตุลญา สุขวงศ์คล
203417 นาย ณัฐกจิ ธัชเฉลิม
203418 นางสาว ทิพวัลย์ ศิริพงค์
203419 นางสาว นิรมล เดชะ
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203420 นางสาว จฑุาทิพ คงนาค
203421 นาย อทิธิภูมิ อยู่พร้อม
203422 นางสาว กนัยา สินธพ
203423 นางสาว ณัฐธิรา เลิศพริิยะชัยกลุ
203424 นาง ยพุดี เนื่องจ านงค์
203425 นางสาว อญัรินทร์ จารยห์มื่น
203428 นางสาว สุดารัตน์ ชอบสุข
203429 นางสาว อสิริยา ปะวิโน
203431 นางสาว รุ่งระวี เกดิหิรัญ
203432 นางสาว ปทิดา นิธุรัมย์
203433 นางสาว กาญจนา แสวงรัมย์
203434 นางสาว ณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์
203435 นางสาว ไพริน มุ่งหามกลาง
203436 นาย อนิรุจน์ ยิ่งผล
203437 นางสาว วิวรรณทิพย์ เดชะ
203438 นางสาว ธัญวรัตม์ มากสถติย์
203440 นาย ประเทือง ค้าค า
203441 นางสาว ปิยะพร ภูทองนาค
203442 นาย อคัรพชิญ์ พทิักษ์พลูศิลป์
203443 นางสาว จติรจริา รามจนัทร์
203444 นาย อศิราวุธ นามสุดโท
203445 นางสาว จรัญญา ช่วยบุญ
203447 นาย บรรพต โฉมพล
203448 นางสาว เครือมาส จนัทร์แกว้
203449 นางสาว เบญจภรณ์ กาญจนวิกยั
203450 นางสาว มณีรินทร์ แสงจนัทร์
203451 นางสาว สมพศิ สุทธหลวง
203452 นางสาว พมิลพรรณ ล้อมสุขา
203453 นางสาว รัชนีกร ศรีตรัยรัตน์
203454 นางสาว ปัทมาภรณ์ ศิริพฤฒิกลุ
203455 นาย เฉลิมพล ชินชื่น
203456 นาย ไกรวุฒิ บุญเทียน
203457 นาย ชัชชญา เหล่าธรรมทีป
203458 นางสาว สุชาภัคร ชุมนุมมณี
203459 นางสาว นิภาพร อศัวภูมิ
203460 นาย วัชรินทร์ ขนุพลึิก
203461 นางสาว สิตานัน วุฒิ
203462 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ ไชยวรรณ์
203464 นางสาว ธมนวรรณ ภิรมย์
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203465 นางสาว ปนัดดา คงสิงห์
203466 นาง จรีุรัตน์ ศิริธร
203467 นาย ทัตตพนัธ์ ชูศรี
203469 นางสาว ชไมพร ชูทรัพย์
203470 นางสาว ภาวินี พรหมสิทธิการ
203471 นางสาว หทัยชนก ผ่องผุด
203472 นางสาว นางสาวพชัรินทร์ ปราบกรี
203473 นางสาว ณัฐรดา จนัทรส
203474 นาย จริเดช เทพสาตรา
203475 นางสาว นิตยา สมค าศรี
203477 นางสาว ขวัญชนก สมบุญ
203478 นางสาว ชลิตา คุ้มตัว
203480 นางสาว ชุติกาญจน์ ค าออน
203481 นางสาว สุธีรา สงวนรักษา
203482 นางสาว โชติกา ชัยขนุพล
203483 นางสาว รินรดา มะโนสร้อย
203484 นาย ประสาน นิธิพงศ์พนัธุ์
203485 นาย ธีรกานต์ ไฝ่นุ้ย
203486 นาง พรวิภา ถิ่นบางบน
203487 นางสาว วาสนา บุญทอง
203488 นางสาว สุจริา พงษ์โคกสี
203489 นางสาว วรัญญา รักชาติ
203491 นางสาว ลภัสรดา บุญเนตร
203493 นางสาว ปทุมพร แกว้กนัทะ
203494 นางสาว ปรภัค บุตรเจริญ
203496 นางสาว ปวีณนันท์ มนตะเสวี
203497 นางสาว ขวัญชนกพร ไขนุ่่มสิงห์
203498 นางสาว ปวีณา เชื้อล้ินฟา้
203499 นางสาว อรวรรณ ปานสังข์
203500 นางสาว นิตา บุญราศรี
203501 นางสาว อรพรรณ บุญมาพบ
203502 นาย ณธรรศ มีสิงห์
203503 นางสาว ปวีณกร จรมั่งนอก
203504 นาย ศุภณัฏห์ ชมสวนสวรรค์
203505 นาย บุญธรรม แฮะประโคน
203506 นาย พนัธุศั์กด์ิ บัวจนัทร์
203508 นาง จริวรา ศิลากาญจนศิลป์
203509 นาย ปวุธ จนัทร์จารุกลุกจิ
203511 นาง กลุรัตน์ สรดา
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203512 นาย ธงชัย ค าเกดิ
203513 นาย ภูเบศ แสงสุวรรณ
203514 นางสาว สุภัสรีญา ผลจนัทร์
203515 นาง กลัยรักษ์ พนัเดช
203516 นางสาว สุพนัธ์ษา พงษ์อบุล
203517 นางสาว สุนีย์ สงวนศรี
203518 นาย รัฐธรรมนูญ พานิช
203519 นางสาว อชัฌา แยนา
203521 นางสาว กาญจนี สุโพธิอ์ามาตย์
203522 นางสาว มัลลิกา คงเกตุ
203523 นางสาว วันชุลี ถิ่นใหญ่
203524 นางสาว สุธาสิณี พรมเปลว
203526 นาย กฤษฎา ไชยนาเคนทร์
203527 นาย สุธิชัย สมเขยีว
203528 นางสาว ผุสดี ชูลี
203529 นางสาว มนัญชยา ภูทองนาค
203530 นาง พนิดา อนิทรนาค
203531 นางสาว อรวี สุวรรณโชติ
203532 นางสาว พรรณี นาคโค
203533 นาง จรีณา ชมชื่น
203534 นาย จริะยทุธิ์ ร่วมสุข
203535 นางสาว สุพรรษา มะสีผา
203538 นาย ธานินทร์ ขนุทอง
203539 นางสาว ชนานิศ ชูประจติต์
203540 นางสาว สกลุรัตน์ นาคพานิช
203541 นาย วีระศักด์ิ ประเสริฐวสุ
203542 นางสาว นิชา มณีโชติ
203543 นางสาว รอฮีมะห์ มะนิซอ
203544 นาย พศวัต นิ่มอนงค์
203545 นางสาว กชามาศ ออ๋งท่อ
203546 นางสาว เพญ็ศรี ขาวนิ่ม
203547 นาย ฮาฟชี สะนิ
203548 นาง ธนาภา กจิคณะ
203549 นาย ศรัญณุพงศ์ สุวภิญโญภาส
203550 นางสาว ณัฐธิดา อยู่คร้าม
203551 นางสาว สุกญัญา นาคพานิช
203552 นางสาว ชนาธิป บูเอยีด
203553 นาง สุภาวดี ประดิษฐสาร
203554 นางสาว จรีุพร แกว้สุรินทร์
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203556 นางสาว สุจติรา แกว้แกมสี
203557 นาย โมฮ าหมัดกาลิบฟาน บินอาซิ
203558 นาย อคัรเดช กหุลาบ
203559 นางสาว วิรตีย์ คืนครีบ
203560 นางสาว นันทภัค จนับุตราช
203561 นางสาว พรพรรณ พึง่ธรรม
203562 นางสาว ณัฐกญัญา โปตวัฒน์
203563 นางสาว กรองกาญจน์ เรืองไกล
203564 นางสาว ศิริรัตน์ ล่ันสิน
203565 นางสาว แกว้ตา พลเมืองศรี
203566 นางสาว มาสนะ ดอนิ
203567 นางสาว จฑุามาศ เรืองไชย
203568 นางสาว กรชนก ธนสิทธิ์
203569 นาย วรเดช นาวาพนม
203570 นางสาว ฐายนิี ธัญชลีนาวงศ์
203571 นางสาว ณัฐนิชา จอมคีรี
203572 นางสาว อภินญา สุปิยะพนัธ์
203573 นางสาว เจนจริา เรืองรัมย์
203575 นางสาว บุญสิตา เสริมชั้น
203576 นาย สุทธิพงค์ พรมยอดแกว้
203579 นางสาว นูรีซัน จิ
203580 นางสาว พรรณภา วันหากจิ
203581 นาย อดิเรก อนิทาวุธ
203582 นางสาว สมฤทัย อรุณรัตน์
203583 นางสาว ขวัญดาว สุขศิริ
203584 นางสาว จฑุาทิพย์ ประทุมมา
203585 นางสาว นภาสรณ์ พงษ์สว่าง
203587 นางสาว ทิพยอ์ทุัย ศรีอนิทร์
203588 นางสาว ฐิติกานต์ เมฆใหม่
203589 นางสาว รัชนีกรณ์ สนค า
203591 นางสาว สาวิตรี ชัยอมรเวทย์
203592 นาย นายมูฮัมหมัด เบญจเศรษฐ์
203593 นางสาว นัฐพร กานตะดา
203595 นางสาว รุ้งเพชร ภาคนิมิตร
203596 นางสาว สุชัญญา คงนุรัตน์
203598 นางสาว ภัทริกา วีระสอน
203599 นาย ศักด์ิชาย วังระหา
203600 นาย พรชัย พริิยะสันติ
203601 นางสาว มาริสา แสนลัง
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203602 นางสาว นภาพรรณ ชุ่มมั่น
203603 นางสาว สาธินี ทิมสวาสด์ิ
203604 นางสาว ณัฐปราง มาแสง
203605 นาง อาลาวียะ นาคนาวา
203606 นางสาว วรรษมล สิงห์สี
203607 นางสาว ศิริพร มีส่อง
203608 นางสาว อภิญญา มีลา
203609 นางสาว ผาติรัตน์ ชัยอนันตพงศ์
203610 นางสาว เมฑิตา ม่านโคกสูง
203611 นาย ณัฐภพ หุตะวัฒนะ
203612 นางสาว แครทลียา ทรัพยส์มใจ
203613 นางสาว จนิดาพร หวดสวัสด์ิ
203614 นาง วารุณี วงศ์กา
203615 นางสาว ลักษณาเงิน แช่มฉ่ า
203616 นางสาว สบาย หนองม่วง
203617 นางสาว ลฎาภา เพยีรจติร
203619 นางสาว ชนากานต์ เอกิเกริกรัมย์
203620 นางสาว อารียา จ าเริญพฒัน์
203622 นางสาว นิลุบล พรดอนกอ่
203623 นางสาว รัณฐกานต์ ปินตา
203624 นางสาว รัชนี ศรีหาบัว
203625 นาย วีระชัย ไหมทอง
203626 นางสาว สุภัตรา มนัสเอื้อศิริ
203627 นางสาว ผานิตย์ ดีพนัส
203628 นางสาว เยาวลักษณ์ ภูช านิ
203629 นางสาว ณิชากร ชัยศิริ
203630 นางสาว ชนาภา สิมาชัย
203632 นาย วิศรุต ไชยพรมมา
203633 นางสาว กมลชนก อาบวารี
203635 นางสาว วันวิสาข์ หมวกชม
203636 นางสาว สุพรรณี ค าแปง
203637 นางสาว ปัทมพร โพธิสุ์รินทร์
203638 นาง ทิฆัมพร ลีพฤติ
203640 นาง รัตวดี ช่องประเสริฐ
203641 นางสาว ยรุดา กล้าพงัเทียม
203642 นางสาว กญัญาณัฐ อนิทร์กรุงเกา่
203643 นางสาว อจัฉราภา โคกลือชา
203644 นางสาว ศิวพร แคนยกุต์
203645 นางสาว จนิตรา นาลงพรม
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203646 นางสาว ณัฐวิภา ขาวผ่อง
203647 นางสาว แสงดาว ศยามานนท์
203648 นาย มงคล ชัยสิทธิ์
203649 นางสาว วารุณี พวงจนัทร์
203651 นางสาว ปัฐฑารีย์ มาตยโ์พธิศ์รี
203653 นางสาว พริาอร น้อยหมื่นไวย
203654 นาย ปัณฑ์ธร อสิรปัญญากลุ
203656 นางสาว วริศรา ตรัยตันติวงศ์
203657 นางสาว ศิริยา ธุระหา
203659 นางสาว ภวรรณตรี แสนบุญ
203660 นาย ค ารณ ยิ่งเจนจบ
203661 นางสาว ธัญญ์ฐิตา จนัทร์สุริยะ
203662 นาย กติติพงษ์ สุดด้วงแกว้
203663 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สีสายทอง
203664 นางสาว วรางค์กลุ สัตรูพา่ย
203665 นางสาว บุณยาพร วิชัยค า
203666 นางสาว ภาสินี เพชรจรัส
203667 นาย ศักยพงศ์ โนภาศ
203670 นางสาว ขนิษฐา พรมทอง
203671 นาย วีระศักด์ิ นาหนอง
203672 นาง ณัชชา เกตุมอญ
203673 นางสาว วรินทร์ทิพย์ ศรีเศษนาม
203674 นาย คมสัน ดาวทอง
203676 นางสาว อภิฤดี ทิพยอ์นิพรม
203678 นางสาว ปุณณภา ภูแชมโชติ
203679 นาย ลิขติ แกว้เมือง
203680 นางสาว อญัธิกา ศรีชัยวงค์
203681 นางสาว สุดารัตน์ พพิฒัน์
203682 นาย กนัตณัฐ แสนศิริ
203683 นาย พงษ์เพรียว สาลี
203684 นาย ธีรพงษ์ พวงจ าปา
203685 นางสาว จนิตนา ยะสูงเนิน
203686 นาง ศิริมล ยาธะนะ
203690 นางสาว มยรีุ ยงัแกว้
203692 นาย ศราวุธ บัวเผ่ือน
203693 นางสาว ศิรินญา ศรีสว่าง
203694 นางสาว นงค์นุช ไขทะเล
203696 นางสาว เกวลี โสภิกลุ
203697 นาย ชญาพฒัน์ เลิศอ านาจกจิเสรี
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203698 นาย ศุภชัย นุ่นปาน
203699 นางสาว สุวดี สีนวนด า
203701 นางสาว ณัฐกานต์ จนัทร์แยม้สงค์
203702 นางสาว สุดารัตน์ อนิทร์กอง
203703 นางสาว กมลชนก พลูศิลป์
203704 นางสาว สาธิมา จติณรงค์
203706 นางสาว หทัยชนก สมรรถการ
203707 นางสาว แพรวภัทรา จวงทอง
203708 นางสาว ลดามาศ สุนทรานนท์
203709 นางสาว ปาริชาติ สุขะ
203711 นางสาว ภัทรธมน แสงอรุณ
203712 นางสาว บุษรา วารี
203713 นางสาว เอมอชัณา หงษ์ค าเมือง
203714 นางสาว วลัญชพร ดวงสว่าง
203715 นาย มูฮัมหมัดซูฟวัน หะยกีามา
203716 นางสาว ศิริพร คงสินรัตนชัย
203718 นาง ชลดา บ ารุงชู
203721 นางสาว โนรีดา แจม่สว่าง
203722 นางสาว พมิพพ์รรณ วรรณพมิพ์
203723 นางสาว เจริญรัตน์ ระโส
203725 นางสาว ธัญสิริ ธรรมลังกา
203726 นางสาว ชุติกาญจน์ ภุชทราค า
203727 นางสาว ภาวิณี แม้นเพชร
203728 นาง จอมขวัญ ทองหล่อ
203729 นางสาว พทัธนันท์ ไตรด ารง
203730 นาย ชนินทร์ สมจนัทร์
203731 นาง รัตนาภรณ์ แจม่ศรี
203732 นางสาว ณัฐพชัญ์ ศุภมงคลชัยสิริ
203734 นางสาว นริศรา โกสิน
203735 นาย ณพสิทธิ์ พพิธิพงศ์สันต์
203736 นางสาว ยพุารัตน์ ศิริพงษ์
203737 นางสาว อริสรา กลุศิริ
203738 นางสาว ชุติมา ไตรคังคา
203739 นางสาว สุธาสินี ศิริโภคา
203741 นาย วรายทุธ อาษาศรี
203742 นางสาว ปรางฤทัย รัตนมณี
203743 นางสาว น้ าฝน ฤทธิณรงค์
203744 นางสาว วนันยา แยม้ส ารวย
203745 นางสาว นริศรา ระวังภัย
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203746 นาย ธนกร เกื้อประพนัธุ์
203747 นางสาว วารีย์ หันธิรัง
203748 นางสาว พณิณ์ญาภาภัส บุตรสวัสด์ิ
203749 นางสาว ศิราณี ค าภิโล
203750 นางสาว นุชราวรรณ พนัธ์ชัย
203751 นางสาว ศสิษา คุณสุทธิ์
203752 นางสาว วีณา แกน่จนัทร์
203753 นางสาว วรรณวิมล เศรษฐสุข
203754 นางสาว มาริษา ตงมั่นคง
203755 นาย ปิยะ สุทธเขต
203756 นาย ตรรกพล ซ่ือธรรมวงศ์
203757 นาย อนันต์ ล้ิมสุวรรณ
203760 นาย ชัยวัฒน์ กลุวิวัฒน์
203762 นาย ปัณณทัต จนีออ่น
203763 นาง ปนัดดา นาคประเสริฐ
203764 นาย สนธยา เดือนจ ารูญ
203766 นางสาว ปภาดา โสรถาวร
203767 นางสาว วรรณภา มารรัมย์
203768 นางสาว สายฝน รวมจติร
203770 นางสาว ธิดารัตน์ โพมีเทพ
203771 นางสาว รักดี ศรีประจกัษ์ญาดา
203772 นาย มูฮัมหมัดสุบรี ขรีดาโอะ
203773 นางสาว สิริพร อนิทะน้อย
203775 นางสาว ดวงใจ จนัธิมา
203776 นางสาว นิตยา สุขเกษม
203777 นางสาว สุวรรณี พรหมจลุ
203778 นางสาว ดวงจนัทร์ ครองสุข
203779 นางสาว จริาภรณ์ อดุกอ้น
203780 นางสาว ณัฐยาพร อิ่มสวัสด์ิ
203781 นางสาว ดารารัตน์ วงค์เดช
203782 นางสาว สุนิสา อามาตย์
203783 นางสาว ณัฐภรณ์ รัตนโค้น
203784 นางสาว อจัฉราภรณ์ สมจติร์
203785 นาย ณัฐพล ขยายเสียง
203786 นางสาว สุพตัรา เอโกบล
203789 นาง วรารัตน์ จนัทะคุณ
203790 นางสาว ช่อชบา รุ่งสว่าง
203791 นางสาว อบุลวรรณ ไชยเรนทร์
203792 นางสาว ยภุาภรณ์ เมืองอนิทร์
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203793 นางสาว ธัญญารัตย์ ทางทอง
203794 นางสาว ศิริรัตน์ พรหมบุตร
203795 นาง วันทนา ทองค้อ
203796 นางสาว สินิตา สิงห์แกว้
203797 นางสาว จนิดา เนตรวงค์
203800 นางสาว ศิวภรณ์ ทองไซร้
203801 นางสาว นราวีร์ ปรีดาผล
203802 นางสาว วงศ์ชนก สืบยบุล
203807 นางสาว นิชาภา จนัทร์พรหม
203808 นางสาว พนิตพร ธนวิวัฒน์
203809 นางสาว กญัญาภัค รอดอนิทร์
203810 นางสาว กลุธิดา สุทธิแสน
203813 นางสาว รัตน์สภา สุขสบาย
203814 นางสาว ประภาพร พมิพบ์ึง
203815 นาง นิลชเนตร ทินกระโทก
203816 นางสาว ดวงพร บุญเจริญกจิกลุ
203817 นางสาว ผกามาศ เรียงนา
203818 นาง หยาดพรุิณ ทองค า
203819 นาย รัฐนนท์ ประทีป ณ ถลาง
203824 นางสาว นงคราญ สีหานาม
203825 นางสาว ดมิสา จนัทร์วิเชียร
203827 นางสาว ณัฎฐา ชาวประโคน
203828 นางสาว สลิลทิพย์ เสนมา
203829 นาย ศรรกฏิยพงศ์ ฟเูต็มวงศ์
203830 นาย อนุพงษ์ ถกูใจ
203834 นางสาว น้อมจติต์ จลุเดช
203835 นาง สุภาพร อาสาชัย
203836 นางสาว สุปราณี กา๋ค า
203837 นางสาว เพญ็นภา แยม้กลีบ
203839 นางสาว สุพชัชา เสริฐเมืองปัก
203840 นางสาว สุกานดา มะเด่ือ
203841 นางสาว นภาพร ปานประทีป
203842 นางสาว ฤดีรัตน์ อนิทมณี
203843 นาย ส าเริง ชาติกรณ์
203844 นางสาว กนกพร ทับสีแกว้
203845 นางสาว กลัยาลักษณ์ วังภูสิต
203847 นางสาว สุมิตรา กนัใจศักด์ิ
203848 นาย ทศพล มือทอง
203849 นางสาว พฐัพศิญา ดาวเรืองรัมย์
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203850 นางสาว กมลทิพย์ ปะนะรัตน์
203851 นางสาว ฐาปนาฎ โอภาสประยรู
203852 นางสาว กมลชนก ศรีอทุารวงศ์
203853 นางสาว ปุณยภา ประจงไสย
203856 นางสาว กญัญ์ณณัฏฐ์ จนัทวงค์
203859 นาง ลลิตา ยิ่งยวด
203860 นางสาว นิธินันท์ ยงัสุข
203862 นางสาว สุพนิดา ประจงไสย
203864 นางสาว วิลาวรรณ ลิเหล็ก
203865 นางสาว พชิชานันท์ สุทธิว์ิวัฒน์
203866 นาย กอ้งเกยีรติ ตุลารักษ์
203867 นาย ชาญชัยพชิิต ด ารงศักด์ิ
203869 นางสาว อนิทิรา แจม่ดอน
203870 นางสาว สุทิศา สุขสุวรรณ
203871 นางสาว สุกญัญา มณีรัตน์
203872 นางสาว สสิวรรณ งามสม
203873 นางสาว อาริษา พึง่เสนาะ
203874 นางสาว สุภาพร วงค์ษายะ
203875 นางสาว พรธวัล ปล้องทอง
203876 นาย พรีะพงษ์ ฮุ่ยเคียน
203877 นางสาว สุภาพร วรรณรุ่ง
203878 นาย ภาฆิณ แสนธิการ
203879 นาย ณัฐพชัร์ ภูนุภา
203880 นางสาว อษุา สุขพรม
203882 นางสาว เดือนเพญ็ บุดดารวม
203883 นางสาว สุภารัตน์ มายาศักด์ิ
203884 นางสาว ลัดดายุ ครองประสงค์
203885 นาย สุนทร น้อมเกยีรติกลุ
203886 นางสาว อรสา บุตรแสนคม
203887 นางสาว นุสรา ใยแกว้
203888 นางสาว สุพฒัรา สุมาลี
203889 นาย สมเกยีรติ ณ บางช้าง
203891 นางสาว สุมิตรา ทองธรรมรัตน์
203892 นางสาว เขมิกา โคตรสมบัติ
203893 นาย ธงชัย เกเยน็
203894 นาง สุดา ปราณี
203896 นาง อรทัย จนัทร์ฝ้ัน
203897 นางสาว สุกญัญา พทุธา
203898 นาย เชาว์วรรธน์ จนัทร์กนัธะ
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203899 นางสาว บุษบา บัวลา
203900 นาย อรรถพงศ์ ชดช้อย
203901 นาย นิติธร บูรณะ
203902 นางสาว กลุธิดา แกว้ปล่ัง
203903 นางสาว กานต์ธิรา การะวงค์
203904 นางสาว จดิาภา อดุทังกนัทา
203905 นางสาว ธัญญธร ศรีพึง่จั่น
203906 นางสาว หนึ่งฤทัย ไกรกลาง
203907 นางสาว จฑุารัตน์ พรพทุธศรี
203909 นางสาว ณัฐณิชา ใจปินตา
203910 นางสาว ศิริฉาย ปัญญาคม
203911 นางสาว วิลาสินี บัวหนู
203912 นางสาว องัศุมาลิน เดชกลุทอง
203915 นางสาว พรนภา เผือกพาค า
203916 ว่าที ่ร.ต.หญิง จนัทร์จริา ปาโท
203917 นาง ภัคนิภา ค ามา
203918 นางสาว สมฤดี ตุลารักษ์
203921 นาย ธัณยศ์รุต คุณานนท์กติติโชติ
203922 นาย จฬุวิทย์ หมื่นไธสง
203924 นางสาว หทัย เชื้อค าฮด
203925 นาย สวัสด์ิ งามการะ
203926 นางสาว ภัทราวดี เชื้อค าฮด
203927 นางสาว ขนิษฐา ตัญญาภักด์ิ
203929 นางสาว โชติธัญสมร อาชาไพรวัลย์
203930 นางสาว สุพตัรา กา้วรบ
203931 นางสาว รสสิรินทร์ ขาวสวัสด์ิ
203932 นางสาว อจัชราพร มุ่งหมาย
203933 นางสาว อรวรรณ บุญอ านวย
203935 นาย กติติชัย แสนสุข
203936 นางสาว อมุาพร สุวรรณชมภู
203938 นาย อภิวัฒน์ ทุง่ชัย
203939 นาย อภิชัย เพยีขนัทา
203940 ว่าทีร้่อยตรี ลภัชพล จลุอ าพนัธ์
203942 นางสาว จริาภา หมื่นพนัธ์
203943 นาย คชาธาร นัคราเรือง
203944 นางสาว จรัิชญา คูณค้ า
203945 นางสาว อมรรัตน์ บัวเอม
203947 ว่าทีร้่อยตรี พนัตรี มีจติต์
203948 นางสาว สุตาพกัณ์ บุญเกตุ
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203949 นางสาว จริวรรณ ดูพร้อม
203950 นาย เกยีรติศักด์ิ รักชาติ
203951 นางสาว อนงนุช กรองทอง
203952 นาย ปรวิต ศรีวงษ์
203953 นาย จริายทุธ มีผล
203954 นางสาว เนตรชนก กล้ากสิกรณ์
203955 นาง อภิญญา ดวงเงิน
203956 นาย ลิขติ พะสุรักษ์
203957 นางสาว กาญจนา บุญรังษี
203958 นางสาว กมลลักษณ์ เนียมสุวรรณ์
203959 นางสาว กริณยรั์ศมิ์ เกษศิริ
203960 นาย ณัฐวัศ ขวัญปาน
203961 นางสาว สุภาพร ทองอนิทร์
203963 นางสาว กลุธิดา มาลัยเเกว้
203964 นางสาว ญาโณทัย คงสอง
203965 นางสาว ขวัญสุภา เบาะดา
203966 นางสาว ศริญญา ชูพนิิจสกลุวงค์
203967 นางสาว ชุดารัตน์ ปิน่ภู่
203968 นางสาว องัคนังค์ ธรรมชัย
203969 นาย ทัศพงษ์ สายสินธุ์
203971 นางสาว พทัธ์มน แซ่โง้ว
203972 นาย ทรงยศ แจม่แป้น
203973 นางสาว นันท์นภัส มณีโรจน์วรกลุ
203974 นางสาว อรพรรณ อทุุม
203975 นางสาว วิศรุตา ธรรมาเจริญราช
203976 นางสาว อริสา จบคุ้ม
203977 นางสาว พมลพร ปัญโญ
203978 นางสาว สริญญา พานิชย์
203979 นางสาว มาราศรี จรจติ
203980 นางสาว ชุติมน รอดทับ
203981 นาย กติิศักด์ิ ทองแกว้เกดิ
203983 นางสาว ณัฐกฤตา มณีวงศ์
203984 นางสาว พนารัตน์ อนิแกว้
203986 นางสาว จารุวรรณ สารีงาม
203987 นางสาว จฑุาลักษณ์ จรัสพนัธ์
203989 นางสาว สุนันทา ดาดก
203990 นาย กมล แกว้พลน้อย
203991 นางสาว จฑุาทิพย์ ปานกลุ
203992 นางสาว ปรียานุช อนิทร์จ าปา
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203996 นาย ประเวศ น้อยข า
203997 นางสาว ดวงกมล แป้นนางรอง
203998 นางสาว วัลภา รักสกลุ
203999 นางสาว จรินันท์ ทองอยู่
204000 นางสาว ศิริรัตน์ ยนืยิ่ง
204001 นางสาว รัชนก ไชยประสิทธิ์
204002 นาย นรินทร์ ฤกษ์โหรา
204004 นางสาว ฐานียรัตน์ ปรางศรี
204006 นางสาว แวมารีแย แวสุหลง
204008 นางสาว เพญ็วดี เพชรชนะ
204009 นางสาว ศมณวรรณ คชกลู
204010 นางสาว ลัดดา ตุ้มทอง
204011 นางสาว พรรษชล ปานมั่งค่ัง
204012 นางสาว อธิตติญา รักธรรม
204013 นางสาว พชิญาภร ฐิตะวัฒกลุ
204014 นางสาว นิชาดา เอี๋ยวไพบูลย์
204015 นางสาว วิภารัตน์ ปรางศรี
204016 นางสาว อรพนิท์ ทองค า
204017 นางสาว นุชนารถ กรุงวงศ์
204019 นางสาว นราภรณ์ สกลุแกว้

204020

นางสาว รตีภัทร เยน็ใจ
204021 นางสาว สัณห์สิรี นิลประเสริฐ
204022 นางสาว ศิริรัตน์ สุดสวาสด์ิ
204024 นางสาว พจิติรา รูปเลขา
204026 นาง ธัญชนก ทิพยส์งคราม
204028 นางสาว ปิยะวรรณ ค าทอง
204031 นางสาว อญัชิษฐา เผ่ากนัทะ
204032 นางสาว กจิจา แตงทรัพย์
204033 นางสาว ดาริกา โคตมะณี
204034 นางสาว ยวุดี เชาวทรัพย์
204036 นางสาว สุรัตน์วดี กระรินตา
204037 นางสาว สุวนันท์ เพชรรัตน์
204038 นางสาว ปาริชาติ มะโนสร้อย
204039 นาย ศุภชัย บุญทรง
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204041 สิบเอก กติติ เหมือนศรีชัย
204042 นางสาว ณิชนันทน์ บุญมี
204043 นางสาว ยอดขา้ว ใยบัว
204044 นางสาว ธันยพร แมตหก
204045 นางสาว สาวิตรี ค าชื่น
204046 นางสาว อติกานต์ ผัดวงค์
204047 นางสาว วรรณวิไล หน่อค า
204049 นางสาว ปริญญา สังขอ์อ่น
204050 นาย นักรบ บัวพุม่
204051 นาย พชร อนิทะพนัธุ์ุ
204052 นางสาว คนึงรักษ์ บุญประเสริฐ
204053 นาง สนธยา แยม้ไสย
204054 นางสาว ประมวลรัตน์ ลาพนัธ์
204056 นางสาว อบุล สิริเชษฐ
204057 นางสาว เขมจริา สุขสวัสด์ิ
204058 นาย พฤกษาโนน พรหมจนัทร์
204059 นางสาว ปนิตา ปัตธรรมวงศ์
204060 นางสาว วิไล ศรีประสม
204061 นางสาว จฑุามาศ คนเทีย่ง
204062 นางสาว วราลักษณ์ ศิลปชัย
204065 นางสาว กนกวรรณ มาติวงศ์
204066 นางสาว เขมวันต์ ทองน้ าแกว้
204068 นางสาว ชนากานต์ ทองสอนลอน
204070 นางสาว จารุณี ทองลอง
204071 นางสาว วรวรัญณ์ จนัวิเศษ
204073 นางสาว กนกพร สองสา
204074 นางสาว ธารทิพย์ โสดาหวัง
204075 นางสาว เกษราภรณ์ เรืองต้ือ
204077 นางสาว กลัยา บัวกลาง
204081 นางสาว นราภรณ์ เคนสันเทียะ
204083 นางสาว พญิาภรณ์ พลจนัทร์
204084 นาย สัญชัย พลายละหาร
204085 นางสาว ศรัญญา พรมทะนา
204086 นางสาว ณภัชนันท์ ทองสุข
204087 นาย เกรียงไกร อนิทรมณี
204088 นางสาว สุภัทรา พุม่ศรี
204089 นางสาว อรนุช บุญเรืองฤทธิ์
204090 นาย ทวีศักด์ิ วิยะพร้าว
204091 นาย ปวีณ์กร ปัดถานัง
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204092 นางสาว อาภัสรา เกษสุวรรณ์
204093 นางสาว ศศิวิมล รุนลา
204094 นาย ปิยะพงษ์ ขาวแสง
204095 นางสาว ณัฐรียา จนัทร์จาด
204096 นางสาว อจัฉราภรณ์ วรรณดี
204097 นาย สิทธิศักด์ิ แกว้กิ่ง
204098 นาง พชัยา เศรษฐเมือง
204100 นางสาว พชันิยา ชุมผอม
204101 นางสาว นฤมล วิเศษพนัธ์
204102 นางสาว ศิริวรรณ แสงไชย
204103 นางสาว พรรณธิภา ศรีสถาน
204104 นาย เต็มตะวัน เกษเพช็ร์
204105 นาย ญาณวุฒิ กระบิล
204106 นาง จริวดี พลูทรัพย์
204107 นางสาว อารยา สร้อยสูงเนิน
204109 นางสาว พชัรี ศิขรัิมย์
204110 นางสาว พรเพญ็ วงษ์สมัครการ
204111 นาย สุวิจกัขณ์ ช่วยจนัทร์
204112 นาง วิลาวัลย์ นาพนัธ์โสภา
204113 นาง วิภาศิริ อนิทร์กลาง
204114 นางสาว สาธิยา ชาปริก
204115 นาย ธีระภัทร โคตรแกว้
204116 นางสาว ภัทรชริญา จติร์ภักดี
204118 นาย ปฏิภาณ ชัยเสนา
204119 นางสาว องัคณา ยวงมณี
204122 นาง พรรณี นาคนชม
204123 นาย นนทวัฒน์ โกการัตน์
204124 นางสาว เยาวเรศ จนิดาชัย
204125 นาย จตุพรชัย ปทุมนันท์
204126 นางสาว พชัราภรณ์ คงพรหม
204127 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ศรีบุญเรือง
204128 นาง ศรินญา ศิริโยธิน
204130 นางสาว อลิสา แวววิลัย
204131 นางสาว ฐชาภัทร พึง่สลุด
204132 นางสาว วนิดา จนัทร์น้อย
204134 นางสาว ปิยนุช บุญครอง

204135
นางสาว กชพรรณ

เชาวพอ้ง

204136 นางสาว อทุุมพร พมิพา
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204137 นางสาว วารีศรี ค าทอง
204138 นางสาว สวิตตา ศรีบุญนาค
204139 นาย กวิน ธรรมสริต
204140 นางสาว กรกนก สมศักด์ิ
204141 นางสาว ปณัฐติยา เหมหา
204142 นางสาว สมิตา ยงัวิลัย
204143 นางสาว อรนลิน จนัทร์ น้อย
204144 สิบเอกหญิง นันธิดา บุญเต็ม
204146 นางสาว กญัญ์ณพชัญ์ เงียบพลกรัง
204149 นางสาว วิลาวรรณ ศูนยก์ลาง
204150 นางสาว ปณิชา เรืองนุ้ย
204151 นาย พทิยา เศษวงค์
204152 นาย กรินทร์ ธรรมสริต
204153 นางสาว พมิพสิ์มา บริบูรณ์
204154 นาย อรรถพล พรหมเสนา
204155 นางสาว พชิยาวรรณ วรรณละเอยีด
204156 จา่เอก อภิวัฒน์ จนัทะยา
204157 นางสาว วีรญา จอ้ยจดี
204158 นาง จารุณี วันธานี
204159 นางสาว สุดารัตน์ ดูดด่ืม
204160 นางสาว สุธาลินี เต็มรัตน์
204162 นางสาว ณัฏจกิา มงคลศฤงคาร
204163 นาง กญัจน์กนก พนูผล
204166 นางสาว จริาภรณ์ กอ้นสมบัติ
204167 นางสาว วีรยา ไชยณรงค์
204168 นางสาว จารุนันท์ เครือผือ
204169 นางสาว องัสนา แซ่เซ้ียว
204170 นางสาว กาญจนา ปานง่อม
204171 นาย กฤษฎา ตันติไพศาลกจิ
204172 นางสาว รัตติญา ภูชาบุตร
204173 นางสาว ปวีณา ผลวีระศักด์ิ
204175 นาย วินิจ เสืออนิทร์
204176 นาย ช านิ ธนบริบูรณ์พงศ์
204177 นางสาว ปณิตา ลายภูษา
204178 นางสาว เบญญาภา นามบุญลา
204179 นางสาว ชญาภา โง่นใจรัก
204180 นางสาว ธราทิพย์ บุญตลา
204181 นางสาว กลิุสรา แยม้บุญชุม
204182 นางสาว วันนิสา แสนสาคร
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204183 นาย ธพล กลยาณีย์
204185 นางสาว สุภาวดี กิ่งยอด
204186 นางสาว จริยา อณุาสิงห์
204187 นาย ชูเกยีรติ ภิรมยพ์นัธ์
204188 นางสาว อ าภา สารทะวงศ์
204189 นางสาว กติติยา ฉมิานุกลู
204190 นางสาว สุภาวิณี ประทุมพนัธ์
204191 นางสาว เสาวณีย์ พมิพป์รุ
204193 นางสาว พนิดา นามพนัดุง
204194 นาง นิตยา พรหมสังคหะ
204195 นางสาว สุภัทรา ประทุมพนัธ์
204196 นางสาว นงลักษณ์ จนัทรโณทัย
204197 นางสาว วิยะดา ตระกลูศิริ
204198 นางสาว นภาวรรณ ภาษีสวัสด์ิ
204199 นาย ธันยากร ครองยติุ
204200 นางสาว มัตติกา หนันแกว้
204201 นาย อภิศักด์ิ สุค าภา
204202 นางสาว สุจติรา กลุวงค์
204203 นางสาว สกญุญา สุรินทร์
204205 นางสาว รัตนาวดี ขานโคกกรวด
204206 นาง ชุลีพร ปันโทะ
204207 นางสาว ฐาปนี แซ่เอี๊ยว
204208 นางสาว แพรวนภา ทนเหมาะ
204210 นางสาว พรนิภา สุขสาย
204211 ว่าทีร้่อยตรี เฉลิมพล ฟองสุวรรณ
204212 นางสาว สุริยงค์ เกดิกล้า
204213 นางสาว จฑุามาศ ทองอนิ
204214 นางสาว พรพมิล ชูบุตร
204215 นางสาว ธิดาทิพย์ พละ
204216 นางสาว บุศรินทร์ คณโฑมุข
204217 นางสาว ณัฐรินีย์ มาลารักษ์
204218 ว่าทีร้่อยตรี พฒันพงษ์ พระคุณศรีไพรศาล
204220 นาง ชลนิดา ศรีแกว้
204221 นางสาว พมิพช์นก ฟองสุวรรณ
204222 นางสาว ดรุณี ศรีเสน
204223 นาย พงษ์ทวี มณีวรรณ
204224 นางสาว สุกญัญา ค าหอม
204225 นาง จรีวรรณ ทองคมข า
204226 นาย ธนัญชกร ตอบกลาง
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204227 นางสาว หัทยา แกว่นการไถ
204228 นางสาว พรพมิล รัตนอดุม
204230 นางสาว จนัทนี สมต๊ะ
204232 นางสาว กนกวรรณ ระจติด ารงค์
204233 นางสาว สุชัญญา บุญมาตา
204234 นางสาว ชัณญานุช แนบชิด
204235 นางสาว ธนพร สาส่วนกว้าง
204237 นางสาว ณัฏยา แกว้มั่น
204238 นางสาว กรรณิกา บุญมี
204239 นางสาว สุพรรษา คุณาพนัธ์
204240 นางสาว พรพรรณ จวนแจง้
204241 นาย เทพวิญญู แกว้ก า
204243 นางสาว อภิรดี เล้ียงประเสริฐ
204244 นางสาว เนมินธร เทนอสิระ
204247 นางสาว รักษณาลี จนัทราชา
204249 นาย ปฏิภาณ ฝ่ายค ามี
204250 นางสาว สรินธร สนศรี
204252 นางสาว นัทญา นันทะปิน
204253 นางสาว จรีาวรรณ เกี้ยวกระโทก
204255 นางสาว จารุณี ภัทรเคหะ
204257 นางสาว ปิยะนุช หนันลี
204258 นางสาว จรินันท์ จติรพนัธ์
204259 นางสาว ศศิวิมล ศรีประจนัทร์
204260 นางสาว แสงสุรีย์ อวนศรี
204261 นางสาว จรีภา เยี่ยมวัฒนาพร
204262 นาย ชยตุม์ เมืองงาม
204263 นางสาว กติติยา วรรธนอารีย์
204267 นาย จริายุ วาณิชานุรักษ์ชัย
204269 นางสาว กมลวรรณ ประมนต์
204270 นางสาว สุพตัรา อนิโป
204271 นางสาว ศิริรัตน์ เดือนศิริรัตน์
204273 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธัญญธร อภิบุญกลุภัทร
204274 นางสาว สุภาวลัย เพช็ร์ศิริ
204275 นางสาว เสาวลักษณ์ ค าเอื้อ
204276 นางสาว ดวงใจ เศษโถ
204277 นางสาว ณัฐนันท์ บุญอมร
204279 นางสาว สาวิตรี พมิศักด์ิ
204280 นาย สมพบ สิทธิจนัทร์
204281 นางสาว พนัทิพา พฒันากลุ
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204282 นางสาว พมิพพ์ร เสนาธรรม
204283 นางสาว สุรภา พน้โศรก
204284 นาย ฑัษณัณ จ าปาปุง้
204285 นางสาว อรอมุา โคช่วย
204286 นางสาว พรพรรณ ปรางโท้
204287 นาย บุญตา แจม่แจง้
204288 นางสาว ปรียาภัทร์ นวลสว่าง
204289 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิพฤกษ์
204290 นางสาว รัตนธร อรุณ
204291 นางสาว นันทิกา สุขสงวน
204293 นางสาว ชนิดา จ าปา
204294 นาย วิโรจน์ สรรค์คุณธรรม
204296 นางสาว พชัราภรณ์ พกุบัวบาน
204297 นางสาว ชลิตา อบุล
204298 นางสาว ปิยธิดา กายแกว้
204299 นาย กฤตเมธ อบัดุลรอแม
204300 นางสาว กนกพร วิภาสนราธร
204302 นางสาว นิทราพร โอสถ
204303 นางสาว ทิราภรณ์ พรมนิล
204304 นางสาว ธัญชนก รัตนบุรี
204305 นางสาว พชัรีพรรณ พกุบัวบาน
204306 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศรีวิเศษ
204307 นาย อลงกต หยงสตาร์
204310 นางสาว วาสนา แปลงงาน
204311 นาง นิตยา วรโยธา
204312 นางสาว รุ่งนภา วงษ์งาม
204313 นางสาว อบุล บุตรหล า
204314 นางสาว พนิดา ตันบุญยศิริเดช
204315 นาย คมกริช งามคง
204317 นางสาว รัชญา สันทอง
204318 นางสาว ธมลวรรณ วงษ์ภูธร
204319 นางสาว ปนัดดา สาคร
204320 นางสาว เบญตาทิพย์ ปฏิภาณาภรณ์
204322 นางสาว เมธยา สงสม
204323 นางสาว รจเรข กาวี
204324 สิบโท เจตริน วงศ์ประทุม
204325 นางสาว ศุจนิทรา หน้านวล
204326 นางสาว พพิชัชา ร่วมรักษ์กติิกลู
204327 นางสาว ภัทรธิดา บุญบัวลัย
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204328 นาย ปฏิวัติ อนิจงล้าน
204330 นาย ณัฏฐกานต์ แสนค า
204332 นาย พทัธดนย์ กมลเวช
204334 นางสาว ภคินี รินอนิทร์
204335 นางสาว อทิตยา โคตรชมภู
204336 นาย เกรียงศักด์ิ ดัชถยุาวัตร
204337 นาย พงศ์ฤทธิ์ ลือโฮ้ง
204338 นางสาว ฐาปนี รอตประเสริฐ
204339 นาย อดุลย์ หะสีแม
204340 นางสาว ปราณี สุดคุ้ม
204341 นางสาว วนิดา วงศ์สวรรค์
204342 นางสาว ศิราณี ธาตุทอง
204344 นาย รชต พลูสวัสด์ิ
204345 ว่าที ่รต.หญิง กติิยา ต้ิงด า
204346 นาย วีระพงษ์ พณิพรมราช
204347 นางสาว เจนจริา ชาวส้าน
204349 นางสาว ยวุดี  พมิล
204351 นางสาว ราตรี ขตัติยะวงค์
204354 นางสาว กรุณา นพรัตน์ศิริ
204355 นางสาว พรไพลิน มั่นคง
204356 นาย ชัยธนาวุฒิ ช่อมณี
204358 นางสาว วชิราภรณ์ หัตถริางกรู
204359 นางสาว สุดารัตน์ มาตะ
204360 นางสาว เสาวลักษณ์ เกษรามัญ
204361 นาย ทรงพล สลับศรี
204362 นางสาว ฑิมมิกา ตรุษเกตุ
204364 นางสาว จฬุาลักษณ์ ชนะพาล
204365 นางสาว คอรีเยาะ เตาะสาตู
204367 นางสาว จตุพร นาคนวล
204368 สิบต ารวจตรีหญิง ชาลิสา จนัทร์ประทีป
204369 นาย เอกพงษ์ เพิม่พลู
204370 นางสาว ศิรินาถ เอม็เอม็
204371 นางสาว สุดารัตน์ คิดดี
204372 นางสาว จารุนันท์ เพลาะกระโทก
204373 นางสาว พรพมิล พรไพศาลศักด์ิ
204374 นาย จรีพงษ์ บุตรแกว้
204375 นางสาว พรหมภัสสร อดุกนัทา
204376 นางสาว รัชนิดา โสมะ
204377 นางสาว แพรววนิต แกว้ประภา
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204378 นางสาว สุกญัญาดา ธรไชยวุฒิ
204379 นางสาว อารยา กจิประเสริฐ
204380 นางสาว นภาภรณ์ ดาวนันท์
204381 นางสาว สุทธิตา ชูรักษ์
204383 นางสาว เบญจพรรณ บุญตัน
204385 นางสาว ทัศนีย์ ประกาโส
204386 นาย อดิศักด์ิ ผมหอม
204387 นางสาว พรพรรณ แสนมะฮุง
204388 นางสาว อภิรดี ภูปานผา
204389 นางสาว ปุณณสิริ ศรีจนัทร์กจิ
204390 นางสาว จริารัตน์ ชูวงศ์
204391 นาย ยะโกบ หมาดจามัง
204392 นางสาว ปณยา พลูสวัสด์ิ
204393 นางสาว สิริกร เลิศชัยตระกลู
204394 นางสาว เนตรนภา เชื้อค าลือ
204395 นางสาว ทัศนีย์ ค าชาลี
204396 นาย วรุตม์ ไกวัลวรรธนะ
204397 นางสาว ดนิตา ปริญเดชาวัชร์
204398 นาง อบุลศรี ศรีนรคุตร
204399 นางสาว เจณีวรรณ์ ใหญ่มาก
204401 นางสาว กติติมา ป้านสุวรรณ
204403 นางสาว เบญจวรรณ ชุ่มชื่น
204405 นางสาว ภัทรวดี จลุษร
204407 นาย สุรเชษฐ์ สุขสา
204408 นางสาว สุมาลี โพธิข์ า
204412 นางสาว มนตา สุวรรณคีรี
204413 นาง ธนพร บุญทอง
204414 นางสาว ขนิษฐา เกล้ียงทวี
204415 ว่าที ่ร.ต.หญิง เยาวนาฎ บุญทบ
204416 นางสาว กชกร สุขนิรันดร์
204417 นางสาว มณฑ์ณัชชา ประกอบชาติ
204418 นางสาว ศศินภา ดวงดารา
204419 นางสาว ณัฐมนธ์ คงนุ่น
204420 นาง โสภาภรณ์ สืบส าราญ
204421 นางสาว ปวีณา ผลเวช
204422 นาย ทศรส พรหมมา
204423 นางสาว สุนิษา โนอนิทร์
204424 นางสาว วรรณิภา ทุมอาริยะ
204425 นาย กติติศักด์ิ วรรณวิริยะ
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204426 นางสาว ชุติมา ชูกระจา่งผล
204427 นางสาว ศรัญญา วรรณวงศ์
204428 นางสาว ปริชญา สฤษดิสุข
204429 นางสาว ชนัญชิดา เกตุนาค
204430 นางสาว ณัฐธยาน์ คงนุ่น
204431 นางสาว ขนิษฐา สุเทพ
204432 นางสาว วิภารัตน์ เพช็รหวล
204433 นางสาว สุทาวัล อุ่นพรหม
204435 นางสาว สกลุทิพย์ ทิศป้อง
204437 นางสาว ลภัสรดา ศรีเมือง
204438 นางสาว พฒัน์นรี แปรคันธ์
204439 นางสาว วิไลวรรณ ช้างโรง
204440 นางสาว เนตรวลี แกว้เขยีว
204441 นางสาว พรสุดา พละแสน
204442 นางสาว ภัทราวรรณ สีกล่ า
204443 นางสาว ภัทรารัตน์ ลบแท่น
204444 นางสาว สิริรัตน์ จตุัชัย
204445 นางสาว ชณิดาภา คล้อยเจริญศรี
204446 นางสาว วราภรณ์ มารูปหมอก
204447 นางสาว ปราณี รัตนเทพี
204448 นางสาว ปนัดดา ประหัส
204449 นาง ชนากานต์ กิ่งจ าปา
204450 นางสาว พลัิยลักษณ์ สุรินทร์
204451 นางสาว สุนิสา ชัยสิทธิ์
204452 นาย อทิธิกร ศรีขดัเค้า
204453 นางสาว จฑุาภรณ์ ศรีประเสริฐ
204454 นางสาว โศรยา ยะปา
204455 นาง สุรียพ์ร ธนัติหลวงแสง
204456 นางสาว ศุภาพชิญ์ เตชโรจนพฒัน์
204457 นาง อรวรรณ ทองศรีจนัทร์
204458 จ.ท.หญิง ธัญวรรณ ศรีประเสริฐ
204461 นางสาว พชัรี ราชพบิูลย์
204462 นางสาว พชัณี กล่ินบุปผา
204463 นางสาว สุภัจฉรี จนัทร์ปิยรัตน์
204465 นางสาว แคทลียา เล็กกลาง
204468 นางสาว อาทิตยา พรมมา
204469 นางสาว ปรียาภรณ์ ยี่สวน
204470 นางสาว เสาวลักษณ์ สระศรีสม
204471 นาย ชยกร ชื่นเจริญสุข
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204472 นางสาว ภัทรวดี ช่วงสม
204473 นาง ศิริพร เกษมสุข
204474 นางสาว จารุณี อนิซอน
204475 นาง สุดาภรณ์ รังแกว้
204476 ว่าทีร้่อยตรี ภูภัทรชิน พงศ์ภาโชติ
204478 นาย พงศกร พรายมี
204479 นาย นพดล ทับทิมเพยีร
204480 นางสาว ชุติกาญจน์ สุขจติ
204481 นางสาว อสัมา บ ารุงวงษ์
204482 นางสาว กมลลักษณ์ พรมปัน๋
204483 นางสาว อารีรัตน์ คล่ีสุวรรณ
204484 นางสาว อรพรรณ สุภผล
204485 นางสาว รัตนาภรณ์ พรมเสน
204488 นางสาว อวิกา รอดน้อย
204490 นาย บดินทร์ ค านวน
204491 นางสาว ขนิษฐา ยิ่งสุด
204494 นาย สุรชัย ถกลกจิสกลุ
204495 นางสาว อภิญญา สุขใส
204496 นางสาว พรฟา้ แกว้พรมภักดี
204498 นาย นวพล พลูเพิม่
204499 นางสาว กานต์พชิชา จมิานัง
204500 นางสาว นิลวรรณ คงคาใส
204501 นางสาว วีรนาถ มีแดง
204504 นางสาว ปุณยนุช สุขสมบัติ
204505 นางสาว ปิยนุช มงคลพนัธ์
204506 นางสาว ธนาภรณ์ บุญทอง
204508 นางสาว สุภานาถ กาญจนสมบัติ
204509 นางสาว อาภาภรณ์ ภาคีญาณ
204510 นางสาว ปราณีต เหตุทอง
204512 นางสาว ปทุมทิพย์ ไชยวงค์
204513 นางสาว ฐาวนิษ อนิทรโอสถ
204514 นางสาว นิยาภา วรดี
204515 นางสาว นันทนัช เสวีวัลลภ
204516 นางสาว พรรณวิษา อกัษรเวช
204519 นางสาว มาริษา อนันทราวัน
204522 นางสาว ปิยวรรณ ทองกล่ า
204523 นางสาว สินีนาถ กรรณิกา
204524 นาง วัลลี เกดิกอบ
204525 นางสาว ศิริพร จรไกร
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204526 นาย วิริยะ ออ่นนอก
204527 นางสาว พรนิภา อนิถาโท
204528 นาย กฤตการ สุทธิสวัสด์ิ
204529 นาย กติต์ิธเนศ ฐานพงศ์วุฒิกลุ
204530 นางสาว อญัชลี ศรีสุวรรณ
204533 นางสาว วนัชพรรณ เหตุทอง
204534 นางสาว รวิวรรณ วงค์อาจ
204535 นางสาว เมสิณีย์ อรัญญพงษ์ไพศาล
204537 นางสาว พรรณวิภา แขนรัมย์
204539 นาย ไชยพจน์ นาราษฎร์
204541 นาง ณัฎฐภร บ ารุงศักด์ิ
204542 นางสาว ยภุาวรรณ สีหาจนัทร์
204543 นางสาว ฉตัรแกว้ โกลากจิ
204544 นางสาว วราภรณ์ ยงัสุวรรณ
204545 นางสาว วราภรณ์ อึ้งวัฒนะไพศาล
204547 นางสาว ตาลตะวัน สงวนทรัพย์
204548 นางสาว พชัรินทร์ เชื้อภักดี
204549 นาย วิศรุต บัวเอี่ยม
204550 นางสาว รวิสรา ค าปาน
204551 นางสาว พรรณจริา ออ่นน้อย
204552 นางสาว หทัยรัตน์ แสงรักษาทรัพย์
204553 นางสาว มุทิตา สัตยสุ์ขยิ่ง
204554 นางสาว วนาลี ทีทองแดง
204555 นาง ปณิตา ศรีวิชัย
204556 นางสาว ลลิดา โคตรชมภู
204557 นางสาว อาภาภรณ์ จนัทร์บ้านค้อ
204558 นางสาว กรรณิกา แยม้แกว้
204559 นางสาว ปิน่อนงค์ ทองบ่อ
204560 นางสาว เมทินี อารีทม
204563 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ทองสามสี
204564 นางสาว นิชากร ด่านกลาง
204566 นางสาว กวิสรา ปิโย
204567 นางสาว อรุณลักษณ์ บุญยิ่ง
204568 นาย อานนท์ โกละกะ
204570 นางสาว อนินนิตา ศรีอริยะกลุ
204571 นาย กลชัย อ าดวนตาล
204572 นางสาว ธีร์วรารัตน์ วราเตชาคงสกลุ
204573 นางสาว ณัฏฐ์พมิล พรมวิชัย
204574 นาย นราธิป เครือวิเสน
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204575 นางสาว พรธิดา เสือนิล
204576 นางสาว นิภาภรณ์ รอดเมฆ
204577 นาย ลุกมาน มะมิงจิ
204578 นางสาว ณัฐศรินทร์ อนิทชัย
204580 นางสาว ปภาวดี ม่วงน้อย
204581 นางสาว นันทพร เนื้อนิ่ม
204582 นางสาว นัจนันท์ อปุนันท์
204583 นาง นุศรา โพธิน์อก
204584 นางสาว สุวารินทร์ ทอดแสน
204585 นางสาว ภัทรวดี แทนบุญ
204586 นางสาว สุภาสินี พลิาบ
204588 นาย พงศกร ขวัญมา
204589 นางสาว มณีรัตน์ คณะเมือง
204592 นางสาว มนัญญา เชื้อนพคุณ
204593 นาย พลากร โฮมแพน
204594 นาง ผาณิต ขมุทอง
204595 นางสาว มัลลิกา มาฟู
204596 นาย ปรีชา ลาลุน
204597 นางสาว อสิราภรณ์ ชีวะธนันต์ชัย
204598 นางสาว พทัธ์ธีรา ลอยแกว้
204599 นางสาว พชัรินทร์ ปล้ืมใจ
204600 นางสาว กลิุสรา กิ่งแกว้
204601 นางสาว อภิชญา สุขโสด
204603 นางสาว ประภาพรรณ ตันชวลิต
204605 นางสาว ศศนันท์ หลายรุ่งเรือง
204606 นางสาว ปภินดา เทียนล า
204609 นางสาว จารุวรรณ แสนเจริญชัยกลุ
204610 นางสาว สุจติรา มังกร
204612 นางสาว สุนิตา หะยกีารี
204613 นางสาว พชัรนันท์ รังสิมันต์รัตน์
204616 นางสาว สรญา แกว้สว่าง
204617 นางสาว สุวิฉาย สิทธิสูงเนิน
204618 นางสาว ซาดียะห์ อาลี
204619 นางสาว จฑุามาศ จนัทรวิเชียร
204621 นางสาว พชัร ขนุงามข า
204623 นาย ชัยรัตน์ เปล่ียนทองดี
204624 นางสาว ณิชาภา ตะมะพฒุ
204625 นางสาว กญักร เอี่ยมพร
204628 นางสาว ชิดกมล ทองงาม
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204629 นางสาว อาภานาฏ นครราช
204630 นาง วรารัตน์ โวงประโคน
204631 นางสาว สุพรรณี ฉมินอก
204632 นางสาว กมลทิพย์ องัคะนา
204633 นางสาว รุ่งนภา เพช็รรัตน์
204634 นาย เอกภพ สุฤทธิ์
204635 นางสาว สุภัชชา นานุสิทธิ์
204636 นาย พศิน จนัทร์ศิริไพบูลย์
204637 นางสาว ยพุาพร กนัแกว้
204638 นางสาว สไบนาง เทพรัตน์
204639 นาย วรรณสัน นวลงาม
204641 นางสาว รุสนาณี เฮงตาแกะ๊
204642 นางสาว จริาภรณ์ ชิงชนะ
204643 นางสาว อธิตรา ราชรินทร์
204644 นางสาว สุกญัญา บัวทอง
204645 นางสาว รอหิบะห์ วานิ
204646 นางสาว แววตา โทนุสินธิ์
204647 นางสาว เมธปิยา มูลแกว้
204648 นางสาว นิรภาดา เสมอภพ
204649 นางสาว ชิดชม แสนค า
204650 นาย มะรอวี สะมาแอ
204651 นางสาว นลินรัตน์ ตรากลางเรืองกจิ
204652 นางสาว รัชดาวรรณ ผดุงวงศ์
204653 นางสาว จฑุามาศ สุปันตี
204654 นางสาว วรรณศรี ป๋าต๊ะ
204655 นาย พสิิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
204657 นาง สุชาวดี จ าหงษ์
204658 นางสาว นุรฮายาตี ลาเตะ
204659 นางสาว วิลาวัลย์ ปิน่ทอง
204660 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขแกว้
204661 นาย จรีศักด์ิ ชิตแกว้
204662 นาย ปิยะ ผ้าลายทอง
204663 นาง นฤมล ราชโยธี
204666 นางสาว เยน็จติร นนธิจนัทร์
204667 นางสาว อไุรพร แกน่หามูล
204668 นางสาว สร้อยสุดา เทพขาว
204669 นางสาว วนัทปรียา พลิา
204670 นางสาว จนัทรัสม์ จิ้นสุริวงษ์
204671 นางสาว อษุณี สีสวนแกว้
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204672 นางสาว ศิริภรณ์ ถนอมสวย
204673 นางสาว เบญจมาศ ลองค า
204674 นางสาว นาตยา ศิริ
204675 นางสาว ขนิษฐา พมิพห์นู
204676 นางสาว จรีุนุช สุขค าเมือง
204677 นางสาว กนัต์ปวีร์ นาชัยเวียง
204678 นางสาว ปาณิสรา ศาตากร
204679 นางสาว ชุติมณฑน์ ค าแพงตา
204680 นางสาว ปัทมา แท่นทอง
204681 นางสาว ศศิธร สุวรรณประเสริฐ
204682 นาง ฟาตีมะฮ์ ปูตะ
204683 นาง นิภารัตน์ ไชยพนัโท
204684 นางสาว ณัฏฐนิช ประกายรุ้งทอง
204685 นางสาว ไซนะ ลาเตะ
204686 นาย มนัส หนองกลาง
204688 นางสาว กติติมา วรรณโสภณ
204689 นางสาว ประภาศรี ออ่นสัมพนัธ์
204690 นาง นิตยตา สร้างค า
204691 นาย อภิวัฒน์ ศรีด้วง
204692 นางสาว อไุรรัตน์ พรมสุริย์
204694 นาย ณัฐพล ยวุัฒนะ
204695 นางสาว ธีราพรรณ ปวะบุตร
204697 นางสาว สิเรียม เมืองโคตร
204698 นางสาว สันศนีย์ ประภาเวชกลุ
204699 นางสาว กมลพรรณ ศรีปราชญ์
204700 นาย กฤษณะ เอี่ยมส าอางค์
204701 นางสาว อมัพวรรณ พนัเชิงพชิัยนาวิน
204703 นางสาว พรปวีณ์ ทองมั่นวิบูลศรี
204704 นางสาว กญัญาณัฐ ปิลอง
204705 นางสาว จามจรีุ อดุมจติร
204706 นางสาว ชญานิศา พระชัย
204707 นางสาว ชาลินี สุธากณุ
204709 นางสาว เจนจริา พมิเพช็ร
204710 นางสาว ณัฐณัณณรี แสงจนัทร์
204711 นาง อรุณี กิ่งชา
204712 นางสาว นนทิยา สีหากลุ
204713 นางสาว ประภัสสร เมฆเสน
204714 นางสาว ศุภกาญจน์ สุนทร
204715 นางสาว กติติญา แกว้ผลึก
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204716 นางสาว ชุลีรัตน์ สุธากณุ
204717 นางสาว พรรณทิพา อนิจนัทร์
204718 นางสาว โศภิษฐา สืบศิริวิริยะกลุ
204719 นางสาว เพยีง รัก ดาวเรือง 
204720 นางสาว ธนิตา มาน้อย
204721 นางสาว วาสวธร ปัญญาเกดิ
204723 นางสาว ณดาพณั ภูธนมหาโภคิน
204724 นาย จรูญ ตาดปราณี
204726 นางสาว ดวงใจ ธัญญาหาร
204728 นางสาว อริษา บังชะฎา
204729 นางสาว นิดา นิ่มเนียม
204730 นางสาว ภัสษร บุญรัตน์
204732 นางสาว ภูษณิศา สุวรรณสุนทร
204733 นางสาว สุภาณี คงประดิษฐ์
204734 นาง ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
204735 นางสาว ศศิวิมล ภักดีราช
204736 นางสาว พชัรี เนื้อนวล
204737 นางสาว กรณัฏฐ์ ปุณยเศรษฐ์กลุ
204738 นางสาว ธิดา อาจวิชัย
204739 นาย ศิวภัฏ เทพแดง
204740 นางสาว กชพร ไพรัมย์
204744 นางสาว เนตรนภา กองละ
204745 นาย สุวัธย์ ราชวงษ์
204746 นางสาว ปาลปักศ์ เขยีวปากพนัง
204750 นางสาว สุวรรณา ศรีหาแกว้
204751 นางสาว สุกญัญา ทองทากาศ
204752 นางสาว สุธิดา กสีะบุตร
204753 นาย สุทธิยา โกศัลวัฒน์
204754 นางสาว สุมาลี พวงพนัธ์
204756 นาย ธีรภัทร์ เจย้จู
204757 สิบตรี นัฐพงษ์ พรมลาด
204758 นางสาว ศิริลักษณ์ ทันแกว้
204761 นางสาว อารียา งามพศิ
204762 นางสาว วาสนา พลูทอง
204763 นางสาว วาสนา ห้วยส้ม
204764 นาย อติราช บัวทอง
204765 นาง นลินนิภา ปันสุวรรณ์
204767 นาย ทศพร โพนรัมย์
204768 นางสาว ธิดาวรรณ สพานทอง
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204769 นางสาว ปิยะพร บุญจมิ
204771 นางสาว ปติญา ลุกโม
204772 นางสาว ศรัญยา ด านาคแกว้
204773 นางสาว บุญทิพย์ เสพสุข
204774 นางสาว ชนากานต์ แสนเสน
204775 นางสาว จริารัตน์ สรรพวุธ
204776 นาย กฤตภาส เหราบัตย์
204777 นางสาว สุธาสินี เชื้อสะอาด
204778 นาย ธีรพฒัน์ บุญพรหม
204779 นาย ศักด์ิสิทธิ์ เตจะ๊ใหม่
204781 นางสาว พชัรี ฝ่ายริพล
204782 นางสาว มุทิตา ควบคุม
204783 นางสาว รุ่งลาวรรณ ดวงวิเชียร
204784 นางสาว สิริรัตน์ ทิมขาว
204786 นางสาว สุภาภรณ์ อวนดี
204788 นางสาว อารีรัตน์ บัวธรรมบูชา
204789 นาย เอนก สันทะนะ
204790 นางสาว กนกวรรณ อาจสัญจร
204791 นางสาว ภาริตา จติประทุมรัตน์
204792 นางสาว ณัฏฐธิดา กณุาพนัธ์
204793 นางสาว มัชติกานต์ ม่วงพรม
204794 นางสาว ศิริพร อภัยภักด์ิ
204795 นางสาว ศรัณยรั์ชต์ รัตนสมบัติ
204796 นางสาว ชัญญาดา ปริธิสาร
204797 นาง ศรีสุดา นาชัยเพิม่
204798 นาย ทวีพฒัน์ เสนา
204799 นางสาว นงรักษ์ แสงสีดา
204801 นางสาว จกัภัทสรัณย์ ศรีประสงค์
204802 นางสาว ระพพีรรณ โพธิวัฒน์
204803 นาย เอกชัย พรหมเวช
204804 นาย กฤษณ์ เจยีงค า
204806 นางสาว ธิดา สายสุด
204807 นางสาว พชัรีพร พรพรุิณโรจน์
204808 นางสาว รวิกานต์ ลายหงษ์
204810 นางสาว วรัณพกัร โสลิกี
204811 นางสาว สายทิพย์ กล่ินหอม
204812 นาง สุวีนา คลังภูเขยีว
204813 นางสาว วริทธิน์ัณธ์ พรมสุพรรณ
204814 นางสาว จนิตนา มั่นคง
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204816 นางสาว ประภัสสร ปัททุมมี
204817 นางสาว พชิามญชุ์ ภูนบทอง
204818 นาย อานนท์ เล่ือมใส
204819 นางสาว กนัยา สว่างแจง้
204820 นางสาว ปาริฉตัร หินเมืองเกา่
204821 นางสาว ธีระสา อยู่โต
204823 นาย ประวิทย์ ไพรจนัทร์
204824 นางสาว ศุภักษร จนัทสมบัติ
204825 นาย ธีระพงษ์ เกดิจนัทร์สว่าง
204826 นาย วิศรุต ไชยสาร
204827 นางสาว นัททิดา เอยีดแกว้
204828 นางสาว สุพตัรา นิพขนัธ์
204830 นาย คมศักด์ิ ขนัตี
204831 นาย ภาณุ ทองปนแกว้
204832 นางสาว ปานียา บุญเสริม
204833 นางสาว พชัรีภรณ์ เทพฝ้ัน
204836 นางสาว อรุณี นิยมสุข
204837 นาย ปิยภา ชิดสมั่น
204838 นางสาว นภัสนันท์ กองบุญ
204839 นางสาว จรินันท์ ไชยทาง
204840 นางสาว ธันยธร ไกลถิ่น
204841 นางสาว ณัชชารีย์ นิธิโรจนรัตติกร
204842 นาง ธิดารัตน์ ดวงทา
204843 นางสาว วิรินท์ลดา ยิ่งกลุวรารัตน์
204844 นางสาว ธัญญารัตน์ กะฐิน
204845 นางสาว แสงมณี เอี่ยมส าอางค์
204846 นาง ชานิภา ไชยยายงค์
204848 นางสาว เกษมณี ปากดี
204849 นางสาว วัฒนานันท์ โชติยา
204850 นางสาว จติรา ขนัแกว้
204851 นางสาว สูมีลา มะ
204855 นางสาว ปวีณา ศรีพล
204858 นางสาว ธนันณัฐ สีวัน
204859 นาย อธิวัฒน์ อตุรพรม
204860 นางสาว กมลชนก ค ากลาง
204861 นาง ชมัยพร โสนรินทร์
204862 นางสาว รัตนา บุญสง่า
204863 นางสาว มยรุา กลุมะโน
204864 นาย ยทุธกานต์ สุระพล
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204866 นาย ชานนท์ เพชรรัตน์
204867 นางสาว องัศณา หนูมี
204868 นางสาว ศิริวรรณ จนัทราภิรมย์
204870 นางสาว ธัญลักษณ์ เทียนฤกษ์
204872 นางสาว กลุกานต์ ทองสุข
204873 นางสาว อรทัย สีสัน
204875 นาง ธนภรณ์ จงึสมเจตไพศาล
204876 นางสาว สพฒัตรา แสนนาใต้
204878 นางสาว วนิดา ศิลชาติ
204879 นางสาว ศศิพมิล ติอนิ
204882 นางสาว กฤตภรณ์ เชิงรัมย์
204883 นางสาว วรัญญา คุณุ
204884 นาย จกัรพรรดิ ศิริประเสริฐ
204885 นางสาว ศิริจรรญา ธรรมศิริ
204886 นางสาว ณภาส์ณัฐ ใยทอง
204887 นาย ก าพลศักด์ิ เจริญธรรมรักษา
204888 นางสาว เสาวนีย์ ข าน้ าคู้
204889 นางสาว เกศินี ศิริเดช
204890 นางสาว รจนา ทองบุญเสริฐ
204891 นางสาว หงษ์ษา พลเยี่ยม
204893 นางสาว วาสนา บุดอบุล
204896 นางสาว สุรัสวดี แห้วเพช็ร
204898 นาย มงคล โพธิน์ะ
204899 นางสาว กวิสรา ตุนาสุข
204901 นางสาว กนัยารัตน์ เทียงมา
204902 นางสาว ธัญญารัตน์ พรมพนิิจ
204903 นาง ภัทราภรณ์ ประจนับาน
204904 นางสาว ดวงประทีป สดไธสง
204905 นางสาว จนิตหรา นิมิตร
204906 นาย วีรศักด์ิ ภูสิงห์
204907 นางสาว พรรณธิพา ยศสมบัติ
204908 นางสาว วจพีร เทีย่งธรรม
204909 นางสาว ศศิวิมล ชาญณรงค์
204910 นางสาว จตุรพร รัตนมันตาคม
204911 นางสาว จรัิชญา แสงยอ้ย
204912 นาย อดิเทพ จนัทร์ออ่น
204913 นางสาว พลอยนิชา วัชรเวท
204914 นาย พรีพล แซ่เจี่ย
204915 นาย นุกลูกจิ เจอืจนัทร์
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204916 นางสาว สุกญัญา กรินสูงเนิน
204918 นาย จริายุ ยศพรรณ
204919 นางสาว วิชิตา สกลุแกว้
204920 นางสาว กลัยกร วงค์ประกรค า
204922 นางสาว วันทนีย์ มะโนวรรณ์
204923 นาย วีรวัฒน์ ทองหล่อ
204924 นางสาว อารีย์ พกุน้อย
204925 นางสาว อารีรัตน์ นิ่มนวล
204926 นางสาว สุพรรษา ธนิษฐาพงศา
204927 นางสาว จฑุารัตน์ จรสุข
204928 นางสาว ปฐมาวดี ทองสุข
204931 นางสาว วรรัตน์ อดุมศิลป์
204933 นางสาว สุชานันท์ รักจะบก
204934 นางสาว สมฤดี เฉดิเจมิ
204935 นาง ธิดารัตน์ ศุภเดชานนท์
204936 นางสาว ธัญญรัตน์ ชารีศรี
204937 นางสาว สาวิณี ประสานพนัธ์
204938 นางสาว อรอษุา สมานทอง
204939 นางสาว ปิยวรรณ ทรัพยสุ์วรรณ
204940 นางสาว อรวี บุญตน
204942 นางสาว ธิดาพร ลครพล
204943 นางสาว ณัฐกานต์ รักษาพงศ์
204945 นางสาว พรสวรรค์ สาฆะ
204947 นางสาว อสิริยา ติเศษ
204948 นางสาว ปภาวรินท์ สิทธิมาท
204949 นางสาว ปัทมาพร แซ่ตัน
204951 นาย อธิชาติ ศรีฤทธิต์า
204952 นางสาว กญัญารัตน์ แกว้ดวงดี
204955 นาย ธนพล เกษตะระ
204956 นางสาว กณัฐ์ติกาน โพธิว์ิจติร
204957 นางสาว จดิาภา อยู่จรรยา
204958 นาง พริานันท์ โสภา
204959 นางสาว วิมล ใกล้ชิด
204960 นางสาว พมิพช์นก พรหมนิพนธ์
204961 นางสาว เสาวรส ปานสง
204962 นางสาว วรรณา รัตนะดี
204963 นาง นิติมา เหมะ
204964 นางสาว ณรัฐจนิันท์ ไอยะไกรษร
204965 นางสาว บุรพาภิรมย์ สมศรี
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204966 นางสาว พนิดา ชุมแสง
204967 นางสาว กมลรัตน์ สาระชาติ
204968 นางสาว ลดาวัลย์ อดุานนท์
204969 นางสาว กฤชสร กาญจนกลุ
204970 นางสาว ทิพากร คุณพลู
204972 นาง กติติกานต์ โคตรมา
204973 นางสาว ณิชากร หอยสังข์
204974 นาย ฉตัรชัย พทุธสงฆ์
204975 นางสาว กติติยาพร โคตรก าพี้
204976 นางสาว สุกญัญา ชุมทอง
204978 นางสาว หทัยวรรณ จนัทน์ประภาวุฒิ
204979 นางสาว วิไลภรณ์ เพช็ร์กลู
204980 สิบเอก ณภัทร์ เถื่อนประทุม
204981 นางสาว กญัญา วงศ์ศรีใส
204982 นางสาว ปุญญิสา นภผ่องใส
204983 นางสาว วารินทร์ นิยม
204984 นางสาว วิไลพร บุญทอง
204985 นาง ศิริกาญจน์ ไชยธรรม
204986 นางสาว สาวิตรี ศรีหล่ิง
204987 นางสาว ณฐมน นทีทิพยเ์กษม
204988 นางสาว สุภัค แสงแกว้
204989 นางสาว สิริพชัระ ธัญกรินธนะรัตนะ
204990 นางสาว กญัญาณัฐ แพง่กล่อม
204991 นาง ลัดดาวัลย์ คีรีวงศ์
204992 นาย เตวิชญ์ฐคูณ จลุนีย์
204993 นาย ลภัสเดชา ครุฑกนั
204994 นางสาว จพุารัตน์ กาวิละ
204995 นางสาว ปรีดาพร ไวชมภู
204996 นางสาว รัชนี ระนาจ
204997 นางสาว ปภารัตน์ พวงเงิน
204998 นางสาว ลลิตา คนยง
205000 นาย วิทยา พมิพากรณ์
205001 นางสาว ระพพีรรณ สามหงษ์
205002 นาง จนัทร์จริา ดีแอ
205004 นางสาว พรพมิล ม้าอตุส่าห์
205006 นางสาว อรณา หัตถบูรณ์
205007 นางสาว ดวงใจ พนัธ์เจริญ
205008 นางสาว ณัฐวรา จนัแดง
205009 นางสาว ชลมาศ สุทธิอาคาร
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205010 นางสาว กมลวรรณ พมิพากรณ์
205011 นาย พศวัต คชการ
205014 นางสาว รอฮีซา สาและ
205015 นางสาว จดิาภา พรหมเมศร์
205016 นาย เจษฎาวรินทร์ จนัทร์เพญ็
205017 นางสาว ซูไฮรา วิโรจน์ทัศนัย
205018 นางสาว ณัฐกานต์ ลิมปพนาทอง
205019 นางสาว ชนัญชิดา ขาวสะอาด
205021 นาย กติติ ยามาสาเร๊ะ
205022 นาย กนัตภณ สุคันธพงษ์
205024 นางสาว นิรินทิพย์ ฤทธิศ์รีบุญ
205025 นางสาว สุไรดา อาแวกาแฉะ
205026 นาย ราเมศ สุดใหญ่
205027 นางสาว สามียะ สะแลแม
205028 นางสาว ณิชากร ปุยรุก
205030 นางสาว เบญจวรรณ โคตรอาษา
205031 นางสาว ปุญชิดา ศรีวัง
205032 นางสาว สุวรรณี ดาโอะ
205033 นางสาว ปริศนา กองเหียะ
205034 นางสาว กสุุมา สวัสดิรักษ์
205035 นางสาว อริยา สุภีย์
205036 นางสาว สุจริา เจะ๊ดุหมัน
205038 นาย สรศักด์ิ เทพทอง
205039 นางสาว ซูรียานา แมเร๊าะ
205040 นาง จฑุารัตน์ เกดิสุวรรณ
205042 นางสาว ศิลป์ศุภา แซ่ล้ี
205043 นางสาว สุคนธ์ ทองศรีสุข
205045 นาย อรรถพล มณีจนัทร์
205046 นางสาว จฬุาลักษณ์ นวลละออง
205047 นางสาว ฤทัย แพง่กล่อม
205049 นางสาว ขนกวรรณ ผลห้า
205050 นางสาว กมลศรี วงค์พพินัธ์
205051 นางสาว ญาณวิมล ชูแกว้ประการ
205052 นางสาว วรรณดี สังขสิ์งห์
205053 นางสาว รณิดา คงเพชรศักด์ิ
205054 นางสาว ศิรินนาถ แกว้รากมุข
205055 นางสาว ธิดานันท์ ชนะภัย
205057 นาย ศุภัทรชัย เปลไสล
205058 นางสาว สุจนิต์ ปูน่้อย
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205059 นางสาว สุรียพ์ร กนัธิยาใจ
205060 นางสาว เจริญศรี เส่งหล้า
205061 นางสาว รุ่งนภา มะโนบาล
205062 นางสาว ณัฏฐ์พชัร์ แสนพนันา
205063 นางสาว ชิดชนก จอมหงษ์
205064 นางสาว กนกภรณ์ ออ่นปาน
205065 นางสาว หทัยรัตน์ พมิพอ์บุล
205066 นางสาว ค ามูล เกง็รัมย์
205067 นางสาว กนกวรรณ วัฒนราษฎร์
205068 นางสาว หนึ่งฤทัย จิ๋วน๊อต
205069 นางสาว รัตติยากร ปินตาธรรม
205071 นางสาว เบญจวรรณ สุขตา
205072 นางสาว ณัฏฐ์นปภา พลจดิาวงศ์
205073 นางสาว สารีณา หลงแซ
205074 นางสาว ปาณิสรา พุม่ฉตัร
205075 นางสาว ชลธิชา สมิงชัย
205076 นาย วราวุฒิ ทองฮีง
205077 นางสาว มยรีุ เลาศรี
205078 นาย ประทีป ธิติอนันต์ปกรณ์
205079 นางสาว นงค์ลักษณ์ รัตนชัย
205082 นางสาว นันทภรณ์ นุ่มเจริญ
205083 นางสาว วราภรณ์ สะเอยีบคง
205084 นาย ณัฐวุฒิ ไกรณรงค์
205085 นาย ฉตัรชัย ไฝเครือ
205086 นางสาว ชุติกาญจน์ ใจค า
205087 นางสาว สุวรรณา เกดิหมื่นไวย
205088 นางสาว กฤติมา สุทธิวรรณ์
205089 นางสาว มณีรัตน์ ศรีภิรมย์
205090 นางสาว ศิริอร อนุศรี
205091 นางสาว รุสมีนา เส็นติหยะ๊
205092 นางสาว อมัพร สุวรรณวงศ์
205093 นางสาว วรรณา บัวทอง
205094 นางสาว บุญลักษณ์ นิยมทัศน์
205095 นาย อธิพชัร์ วัฒนภวสวัสด์ิวัฒนภวสวัสด์ิ
205096 นางสาว กลุฉตัร ยลโสภณ
205097 นางสาว จริานุช มาตรวิจติร
205098 นางสาว จารุนันท์ พนัธ์ทิพย์
205099 นาย ชินวิชญ์ ธิยานันท์
205101 นาย มานพ  เสกเหมาะ 
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205103 นางสาว กนกวรรณ วงค์เงิน
205106 นางสาว ดารัตน์ วิสา
205107 นางสาว ทัศนีย์ โทวรรณา
205109 นางสาว มัสนี และมะลี
205110 นางสาว สุพตัรา แปก่ า
205111 นางสาว อรณิชา ขบวนพล
205112 นางสาว กญัญานัฐ ธรรมศร
205113 นางสาว สุกญัญา รัตนเจริญชัย
205114 นางสาว ภัทรภร หลักทอง
205116 นางสาว มยรีุ ตระการดี
205117 นางสาว ลภิศร จติตะปาโณ
205118 นางสาว ฐิติรัชต์ สุขพุม่
205119 นางสาว สันธินี ฮมภาราช
205121 นางสาว มาดาลี ฮมภาราช
205122 นางสาว กมลพร ผินสูงเนิน
205123 นางสาว ณัฐธภา วงศ์เตชะ
205124 นางสาว สุภาวดี สร้างแกว้
205126 นางสาว ณัฐพชัร์ พนันาเหนือ
205129 นางสาว ประภาพร จกัรเสน
205130 นางสาว ขวัญภิรมย์ มั่นคง
205131 นางสาว วันวิสา ออ่นนุ่ม
205132 นางสาว อมิตา ภักดี
205133 นางสาว ชไมพร กองทอง
205134 นางสาว กนกวรรณ สนกระโทก
205135 นางสาว จนัทร์เพญ็ นวนบาง
205136 นางสาว ฉตัราลี ทองนาค
205137 นาย ภคพล ปานมพฤกษ์
205138 นาง เพชรชรัตน์ รัตนนิมิตร
205139 นางสาว พฤกษพร เนียมโภคะ
205140 นางสาว ธันยช์นก กาหลง
205141 นาย พงศกร เล้ียงวงษ์
205142 นางสาว วศินี ขาวจนัทร์
205143 นาย สพล ล้ิมประภัสสร
205145 นางสาว มัญชุพร ฟองมอญ
205146 นางสาว รัศมี หาสี
205147 นางสาว สุกญัญา ลาวพมิาย
205148 นาง รัตติกาล ชุมภูกลุ
205150 นางสาว เกวลิน สมบัติ
205151 นางสาว หทัยรัตน์ เต่าเล็ก
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205152 นางสาว กนกทิพย์ อนิทโชติ
205153 นาย สิทธิวิชญ์ แท่นทอง
205154 นาง พรพรรณ สิงห์ครุธ
205155 นางสาว วลัยลักษณ์ ดีพจิารณ์
205156 นางสาว น้ าฝน ออ๊ตประโคน
205157 นางสาว วิจติติพร ฤทธิมนตรี
205158 นาย รณชิต หงษาวดี
205159 นาง บัวสอน ทาไชยวงศ์
205160 นางสาว ดาริน อนิทรวงศ์
205161 นาย กนกพร แกว้อคัฮาด
205162 นางสาว จรีนันท์ ฉ่ ามาก
205163 นางสาว อารี ไทยสมัคร
205164 นางสาว กนกนภา ปัน้กล่ า
205165 นางสาว ศิรินภา เพช็รรัตน์
205166 นางสาว กาญดา นาคะ
205168 นางสาว จารุวรรณ์ สอนน า
205169 นางสาว เอื้อพรรณ จรเขน้้อย
205170 นางสาว หทัยทิพย์ วงศ์นคร
205171 นางสาว นัชชา ศอวิหค
205172 นางสาว ปรียนันท์ ธัญรัตน์โชติ
205174 นางสาว ณัฏฐิพร พมิพา
205175 นางสาว วรรณภา โกฎค าลือ
205176 นางสาว พรพรรณ เขยีนสุข
205178 นางสาว ปรียานุช เด่ือค า
205179 นาย สิทธิศักด์ิ ป้อมงาม
205181 นางสาว พชัรินทร์ จนัทนิตร์
205182 นางสาว ปราชนา ปรัชญนาวิน
205183 นางสาว ณัฏฐณิชา ถนอมสุข
205184 นางสาว กรรณิการ์ ศรีสุขโข
205185 นาง กาญจน์ธิดา โสทับ
205186 นาย นิมิตต์ ภูร่ะยา้
205187 นาย ศักรินทร์ ใฝ่จติ
205189 นางสาว อนงค์นาถ ศรีสุข
205190 นางสาว ศรินธร เกี๋ยงพา
205192 นาย มูฮัมหมัดอดัเรนร์ วากรูอจัญวัฎ
205193 นางสาว วรางคณา บ่อค า
205194 นางสาว จนิตนา พาอเีม้ง
205195 นางสาว จริาภา ใจอด
205196 นางสาว ภัสราภรณ์ พรหมออ่น
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205197 นาย นคร ขนัต๋าม
205198 นางสาว อานาร์ วากรูอจัญวัฎ
205199 นาง นันทิวา ภูน่าค
205200 นาย นนท์ณิวัตร ชิณนเรศโยทิน
205201 นางสาว นันทิตา ใจหาญ
205202 นางสาว ลัดดา วงษ์น้อยศรี
205204 นาย สมจติร สุมาลี
205205 นางสาว กญัญาวีร์ วงษ์น้อยศรี
205206 นางสาว นัปทาลี แฉง่เจริญ
205207 นางสาว นิตยา แทนผักแว่น
205209 นางสาว รัตนาพร ใจหาญ
205210 นางสาว ภัทราพร สุวรรณพนัธ์
205211 นางสาว นภวรรณ หม้อค ามูล
205212 นาง มาริสา ฤกษ์อนิทร์
205213 นางสาว สุภาภรณ์ สุมาลี
205214 นางสาว อนุสรา ขบวนฉลาด
205215 นางสาว จฬุาลักษณ์ จนัทะโร
205216 นางสาว อภัทสร จกุกระโทก
205219 นางสาว จรสพรรณ เหลืองเกษร
205220 นางสาว ณิชชาภัทร ดลสุข
205221 นางสาว ศิวิไล สอนไธสง
205222 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นงลักษณ์ พวงสายใจ
205223 นางสาว ณัชญ์ฐานิสร์ แสงเดือน
205224 นางสาว ประภาพร ศรีลัย
205225 นางสาว รัตติยา จนัทร์อาหาร
205226 นางสาว ชนิสรา ขาวจนัทร์ตา
205227 นางสาว มารตี หมื่นคง
205228 นางสาว สวรรยา เหมะธุลิน
205229 นาย พรชัย แสงศิริ
205230 นางสาว ทิพรัตน์ อนันต์
205231 นางสาว พชิญ์ชามญช์ ธนัดวรานนท์
205232 นางสาว เฌอรินทร์ หวันอาหลัง
205235 นางสาว นริศรินทร์ อนิพลอย
205236 นางสาว จฑุามาศ อริยสนิท
205237 นาย ทนงศักด์ิ ดวงมาลา
205238 นาง ภิรดี สุขเกษม
205239 นาย อโนชา พดัมณี
205240 นาย ณัฐพล ประชุมของ
205243 นางสาว อจัฉรา เสนาค า
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205244 นางสาว สุดารัตน์ แซ่ต้ัน
205245 นางสาว ปิยะมาศ กล่อมบุญกลัด
205246 นางสาว กลุธิดา บุญเกดิ
205247 นางสาว สุนิสา คงชู
205248 นาง ชลธิชา จริภักด์ิ
205250 นางสาว วิไลวรรณ อดุม
205252 นางสาว ประภาพรรณ จนิจ า
205253 นางสาว จนัจริา ผ่องพนัธ์
205254 นางสาว จไุรรัตน์ นัดกระโทก
205255 นางสาว สุดารัตน์ บัวทอง
205256 นาง วันวิสาขา เสือเจริญ
205257 นางสาว ละมัย เชยกะรินทร์
205258 นางสาว สรัญญา กหุลาบขาว
205259 นางสาว ศิริกหุลาบ คงสิบ
205260 นางสาว สุริณี แยม้ไสว
205261 นางสาว ณัฐวรรณ แซ่หว่อง
205262 นางสาว ปรรณีย์ คงเกดิ
205263 นางสาว ญาตาวี ลือทองจกัร
205266 นาย กติติพงษ์ แกว้เรือง
205267 นางสาว จนิดา เกง่สกลุ
205268 นางสาว เสาวนีย์ แสงด้วง
205269 นาย ณัฏฐพล วิวัฒน์ธนดี
205270 นางสาว ปุณิกา เจริญพนัธุ์
205273 นางสาว เขมจริา พลิาธรรม
205274 นางสาว นิตยา สังขเ์งิน
205275 นาง สาวิตรี พศิาลสังฆคุณ
205279 นางสาว พรพชิา รอดภัย
205280 นางสาว ปรางค์วลัย สุขมหาสวัสด์ิ
205282 นาย วทัญญู วงษ์ค า
205283 นางสาว สิริฎารัฎฐ์ พรหมสงฆ์
205284 นางสาว ปุณยนุช ชินจกัร
205285 นางสาว สัจวตี ทับเพง็
205286 นาย จติติทัน ชีล่ัน
205289 นาย ปิยะพงษ์ แกว้บุญเพิม่
205290 นางสาว สโรชา สุธรรมมา
205291 นางสาว อนงค์นาถ หวังมีสุข
205292 นางสาว ทิพวัลย์ เบิกบาน
205293 นางสาว ศิริพร โง้วสกลุ
205295 นาย มุสลิม จารง
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205297 นางสาว วรรณภา ธิราขนัธ์
205298 นาย อภิชาติ ไชยศิริ
205299 นางสาว ลักษณาวดี ขาวคง
205300 นางสาว นภัค ตันติโชติวรกลุ
205301 นางสาว สัญรญา ผลภิญโญ
205303 นางสาว สุภานัน ทองอว่ม
205304 นางสาว นันท์นภัส จนัมีรชานัตธ์
205305 นาย วสันต์ เสนาธรรม
205306 นางสาว จฑุามาศ สมคิด
205307 นางสาว ณัฐวิริณ ช้างนิ่ม
205308 นางสาว ธนิษฐา ลิขนุทด
205310 นางสาว สง่าจติร พรมวัง
205312 นางสาว ธัญญรัตน์ คงนิ่ม
205314 นางสาว บุญญารัตน์ คล้ายแกว้
205315 นาย เฉลิมพร ฉลองเรืองกจิ
205316 นางสาว อรสา ถงึถิ่น
205317 นางสาว เบญญาภา สุกใส
205318 นางสาว อมรรัตน์ ประทาน
205319 นางสาว สุกญัญา เสนามนตรี
205320 นาย พทุธิพงษ์ วงศ์เกยีรต์ิขจร
205321 นางสาว นงค์คาร พึง่พร้อม
205322 นางสาว ณัชธิษณ์สา อดุมเดชาเวทย์
205323 นางสาว ปรียานุช พาพรม
205324 นางสาว ช่อทิพย์ ส าราญกจิ
205325 นางสาว นฤมล สุธรรม
205327 นางสาว ปริญญา สว่างยิ่ง
205329 นาง จฑุาทิพย์ ฉตัราภรณ์พงศ์
205330 นาย ธีรัช อนิทร์น้อย
205332 นางสาว วรรณา ชิตชิกลู
205335 นางสาว ยพุารัตน์ บัวศรี
205336 นางสาว นุชนารถ จติชุ่ม
205337 นางสาว กรกนก ไม้แหลม
205338 นางสาว ดลภัทร จสูวย
205339 นาย ศุภณัฐ อกัษรศิริ
205340 นาย จริายทุธ บุญยโรจน์
205341 นางสาว กมลพรรณ ธงเทียน
205342 นาย ตุลากร เทียบวาด
205343 นาย อานันท์ เพญ็พกัตร์
205344 นางสาว สุดารัตน์ รักเกดิ
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205345 นางสาว ปิยภาณี แซ่คิว
205347 นางสาว ฐิติรัตน์ ยศอนิทร์
205348 นางสาว กลุรัศมิ์ มูลแกว้
205349 นาย ณัฏฐกรรณ์ องักรูวรดิลก
205352 นางสาว ประไพพรรณ ฉลาดเจน
205353 นาง ขวัญนภา สาธร
205355 นางสาว อมร แซ่เจี่ย
205356 นางสาว ปิยนาถ ข าคมเขต
205357 นางสาว ชัยภรณ์ ไชยสิทธิ์
205358 นาย กาลัญญู ทองงามข า
205359 นาย สุเทพ วินทะสมบัติ
205360 นางสาว รุ่งรัตน์ดา ศรีประโค
205362 นาย ธนภูมิ ทวีพฒัน์
205363 นาย จลุดิศ อนิทรีเขยีว
205364 นางสาว สุดารัตน์ ดวงคุณ
205365 นางสาว พรรณี ยศศรี
205366 นาย ชัชพสิิฐ พรหมบุตร
205367 นางสาว นิศากร ทองงามข า
205368 นางสาว กชกร ทิพยมงคลกลุ
205369 ว่าที ่ร.ต.หญิง เพชรลดา กติติโชคตระกลู
205370 นางสาว กาญจนา สินธุรัตน์
205371 นางสาว กลุภัสสร์ แกว้มา
205372 นางสาว ธิญาภา ติระพฒัน์
205373 นางสาว บุญนาค มีชอบธรรม
205374 นาย ศิริชัย จงสง่ากลาง
205375 นางสาว กญัญารัตน์ ด าเพง็
205376 นางสาว ศิรัญญา ยามาลูดิง
205378 นาย ธรรมปพน พทุธค า
205379 นางสาว รุ่งฤดี พรหมสวัสด์ิ
205380 นางสาว สุภาพร ประเสริฐสุข
205381 นางสาว อภิญญา พรหมทอง
205382 นางสาว ฐิติรัตน์ วิชุมา
205383 นาย พยงุศักด์ิ ศรีชนะ
205384 นางสาว ปฤษณา นีระพนัธ์
205385 นางสาว เอื้อมพร ปัญญวรรณศิริ
205386 นางสาว สมาภรณ์ ศรีหะวัต
205387 นางสาว กาญจนา บัดราช
205389 นางสาว ณัฐธิดาริน ชินชนะ
205391 นาย วรวัชร วรรณสุทธิ์
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205392 นางสาว สิริขวัญ ปานแสง
205393 นางสาว ภาสินี ด้วงชู
205394 นางสาว ลัดดาวรรณ รัตนอดุม
205395 นางสาว สุธามาศ หลักดี
205396 นาย กติติพงศ์ มารักษ์
205397 นางสาว นันทวดี ลวดลาย
205398 นางสาว ชยาภรณ์ เนียมเกตุ
205399 นางสาว ปวีณา แร่เงิน
205400 นางสาว รวีวรรณ สาอตุ
205401 นาย กฤษฏ์ นิคมจติร
205402 นางสาว จนัทร์ฤดี สมาเด๊ะ
205404 นางสาว จริาพร สมาเด๊ะ
205405 นาย กติตินันท์ บัวสาย
205406 นาย อทิธิกร ไม้สนธิ์
205407 นางสาว กญัญภัทร บึงราษฎร์
205408 นางสาว ถนอมรัตน์ ค าขจร
205409 นางสาว อสินีย์ ค่ายทอง
205410 นางสาว บังอร บุญแปลง
205411 นางสาว ศิริพร หน่ายคอน
205412 นาย ธีระพล พวงสมบัติ
205413 นางสาว นิภาพร พระภิเภก
205414 นางสาว เกษริน ตาค า
205415 นาย ศิรวัชร์ สอนประสิทธิ์
205416 นางสาว วรัชยา ชลธารพทิักษ์
205418 นางสาว อรยา กนิรี
205419 นางสาว ณัฐชานันท์ สมบูรณ์
205420 นาย นฤชัย แสนสุข
205422 นางสาว ภนิตา สังเมฆ
205424 นางสาว ดาริน ศรีทองธรรม
205425 นางสาว จดิาภา ชัยมงคล
205426 นาย ศิวกร ทองยอดแกว้
205428 นางสาว อญัมณี มณีรัตน์
205429 นาย ชัยยงค์ น้อยสะปุง๋
205430 นางสาว สรัญญา จ าเริญนุสิต
205431 นางสาว พรกมล หาญทอง
205432 นางสาว วิไลภรณ์ ฟกัเทพ
205434 นาง ประภาพร เกนิสกลุ
205435 นาย กฤษณะ บวรวุฒิธนา
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205436

นางสาว วรัญญา วัฒนกลุ
205437 นางสาว จริาภรณ์ ลาภูเขยีว
205438 นางสาว ผกาวดี จนัทร์ทอง
205439 นางสาว ประภาศรี ศรีสะอาด
205440 นางสาว อโนธยา เณรจบิ
205443 นางสาว จนิตหรา ศรีบุญเรือง
205444 นางสาว พมิพารัตน์ ใจหมั้น
205445 นางสาว ศิริลักษณ์ เทียนทอง
205446 นางสาว จริาพร เลยไธสง
205448 นาย พชร กรีกาญกลุ
205449 นางสาว สุทธิดา สลีบุญ
205450 นางสาว ณัฐชนันท์ ปิน่เขยีน
205451 นางสาว ลักษิกา พรปิยรัตน์
205452 นาง มัลลิกา ค ามี
205453 นางสาว ภริดาฐ์ิ คงหนู
205455 นางสาว กฤตพร ดวงสิรินุสรณ์
205456 นางสาว รัสวรรณ ข าศิริ
205457 นางสาว ชุติมา ผดุงกจิ
205458 นางสาว พรพรรณ พรมเสือ
205459 นางสาว ปริญาภรณ์ เพยีรสิงห์
205460 นางสาว ภัทรภร ชีวนรสุชากลุ
205461 นางสาว ปราณี ปันปละ
205462 นางสาว กลัยา บุญกนั
205463 นาย นครินทร์ จนิโจ
205464 นางสาว ฐาณัชธิมาศ ศตะรัต
205465 นางสาว สุวิชญา วงษ์ประเสริฐ
205467 นางสาว มุกดา ตุงคะศิริ
205468 นางสาว น้ าทิพย์ พรมเสือ
205469 นางสาว วีรวรรณ ปทุมานนท์
205470 นาย สะการิยา สาอุ
205471 นางสาว นิศาชล บุญยง
205473 นางสาว วัชราวรรณ สุตะโคตร
205474 นางสาว ศุภิสรา โกส้กลุ
205475 นาง วิไลพร โสภาสถาวรกลุ
205477 นาย อมร บัวทิพย์
205478 นางสาว กานต์พชิชา บินตาเอบ
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205479 นางสาว อรพรรณ ลือกระโทก
205480 นางสาว อริศรา ช่วยอปุการ
205481 นางสาว จารุวรรณ ลุนหลัง
205482 นางสาว พชิามญชุ์ ธงชัย
205483 นางสาว ศุภัคชญา พลวงค์ษา
205486 นางสาว จริาภรณ์ ยายอ่
205487 นางสาว ชัญญา ออ่นทอง
205488 นางสาว รัตพร ด าทิพย์
205489 นางสาว มานิดา นามมนตรี
205490 นางสาว ปัทมาวรรณ มีบัว
205491 นางสาว ปลายดาว ศิริมงคล
205492 นางสาว รัชนี ด าทิพย์
205493 นาย อรรถพล เกษรกหุลาบ
205494 นางสาว มณีวรรณ โรจนเกยีรติคุณ
205495 นางสาว นภัสสร ระวิวรรณ์
205497 นางสาว ทิพาภรณ์ โคตรพรม
205498 นางสาว เกตุญาณี จนัทรพงษ์
205499 นางสาว ดวงกมล ชัยเพญ็
205501 นางสาว ศุภวัลย์ องัคณานนท์
205502 นางสาว พชัรนันท์ พชัรพณิชพงศ์
205503 นางสาว สุวรรณี สถาปิตานนท์
205504 นาย มูฮ าหมัดอาลี มูดอ
205505 นางสาว สุดารัตน์ อุ่นอาสา
205506 นางสาว วัชราภรณ์ ลืออติุกลุวงศ์
205507 นางสาว จนิดาวรรณ ปุยค า
205508 นาย อสุมาน กะลูแป
205509 นาย ธนพฒัน์ จนัทะหงษ์
205512 นางสาว ปนัดดา โพธิเจริญ
205514 นางสาว สุดารัตน์ นาถมทอง
205515 นางสาว พรรณทิพา โชโต
205516 นางสาว พทัธนันท์ ช่วยพานิชย์
205517 นางสาว ศิริพร รอดแกว้
205518 นางสาว ณัฐฎา สงประสพ
205519 นางสาว อรวรรณ ศรีระวรรณ
205520 นางสาว พชัญา ช่วยพานิชย์
205523 นางสาว กนกพร แซ่ล่ิม
205524 นางสาว กญัจนา ศรีภัททิยกลุ
205525 นางสาว ฮุสนีญาญ์ อาแว
205526 นางสาว ปวริศา ศิริกลุ
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205527 นางสาว สมยงค์ ค าหงษ์ศา
205528 นางสาว ทอฝัน ธนโชติศิริกลุ
205529 นาง กนัยา วันค า
205532 นางสาว แพรวนภา จนัศรีออ่น
205533 นางสาว พมิพใ์จ บุญเติม
205534 นางสาว สิริพร สุขสมพชื
205535 นางสาว วริศรา ยนืยาว
205536 นางสาว ปวริศา ประจติร
205537 นางสาว อนงค์นาถ ชูแกว้
205539 นาง นงนุช โนนสภา
205540 นางสาว แว่นทิพย์ บุญกอ้น
205541 นางสาว ศันสนีย์ แกว้กระบัตร
205542 นางสาว วิชุดา ค าคูณเมือง
205543 นางสาว อริสรา อานันท์
205545 นาย นันฐวัฒน์ รักษาศรี
205547 นางสาว พนิดา นามสีฐาน
205548 นางสาว ปวีณา ประโมณะกงั
205550 นาย เอกราช ทองเกตุ
205551 นางสาว นฤมล ผาสุข
205552 นางสาว สุชญา วรินทรเวช
205553 นางสาว วิยะดา จลุยะโชค
205554 นาย พทุธ์ทรง แกว้ผิลา
205555 นางสาว สุวนิด แกน่ไชย
205556 นางสาว เพยีงเพญ็ เฟือ่งฟุง้
205557 นางสาว ร าพรรณ วงค์ไชย
205558 นางสาว เพญ็พร แกน่จนัทร์
205559 นางสาว จฑุาทิพย์ หนูนพรัตน์
205560 นางสาว ภานุชนาฎ มงคล
205561 นางสาว พรทิพย์ จนัทโชติ
205562 นางสาว ประภัสสร หงษ์ใจ
205563 นาง ปุญชรัสมิ์ หลงเวช
205564 นางสาว ณัชปภา  มีแกว้แกม
205565 นางสาว จตุพร สีนาค
205567 นางสาว สุฎา ดีมั่น
205568 นางสาว ลักษณา ดีมั่น
205569 นางสาว ภัทรมน อนิทร์สุกนัต์
205570 นางสาว อจัฉราพรรณ เพง็ลุน
205574 นางสาว กลัยา ใจออ่น
205575 นางสาว สุกญัญา ค าเรืองศรี
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205576 นาย กฤษณพล เนานวล
205579 นางสาว กญัญ์สิริ รัตน์กฤษฎารักษ์
205580 นางสาว โศจรัิตน์ บุญตา
205581 นางสาว นิศานาถ ขลุ่ยทอง
205582 นางสาว อรทัย ดีแซง
205583 นางสาว ปาริชาต พรหมดนตรี
205584 นางสาว เพช็รรัตน์ พวงภู่
205585 นางสาว เบญจมาศ ศิริแวง
205587 นางสาว ยภุาพร จนัทร์เขยีว
205589 นางสาว พรศรี สุขศรีวรรณ
205593 นางสาว ปาลิตา พลายดัด
205594 นาง ปาริฉตัร ผกายช่อรัตน์
205596 นาย เด็ดดวง ไขนุ่่น
205597 นางสาว รัตนาภรณ์ มีจั่นเพช็ร
205598 นางสาว นีรนุช พลูเมือง
205599 นางสาว โสภาพรรณ นามจ าปา
205600 นางสาว ธิราภรณ์ นาคแจม่
205601 นางสาว ทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
205602 นาย เอกพงษ์ บัวงาม
205603 นางสาว รุสนาณี เจะเลง
205604 ว่าที ่ร.ต. กติติภพ สุขศรีเจริญ
205605 นาย พงศ์อริยพนัธุ์ ชากะสิก
205606 นางสาว ปนิตา พลูศิลป์
205607 นาง ยภุาพร ชมภูเพชร
205608 นางสาว กญัญา แกว้ใจใหญ่
205609 นาง ทัศนีย์ โชตินิกร
205611 นางสาว กริติกานต์ ชื่นแช่ม
205613 นางสาว สุพตัรา ทันบาล
205615 นางสาว ฮัสนะ อาแวยู
205620 นาย พชร บินลอย
205621 นาย ธีรภัทร นาแพง
205622 นางสาว วรรณิภา จอกแกว้
205623 นาย ณัฏฐิกลู ศิริแสน
205624 นางสาว วิยะดา ภามนตรี
205625 นางสาว จรัิชฌา มีบ้านเกิ้ง
205626 นาย กานต์ นนนท์ตา
205627 นาย ฤทธิรงณ์ วรรธนะเจริญกลุ
205628 นางสาว อรทัย แกว้พนัธ์
205629 นางสาว ประกายรัตน์ มาตราช
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205630 นาย อภิชาติ ดือเร๊ะ
205632 นางสาว ปพชิญา แสงจนัทมณี
205633 นางสาว ลลิตภัทร บรรณวิชญ์
205634 นางสาว อาภัสรา สระทองหลาง
205635 นางสาว จารุวรรณ เหมทานนท์
205636 นางสาว ดาว สังขท์อง
205637 นางสาว ประไพพร พลูเพิม่
205639 นางสาว ฉตัรลดา บุญมี
205640 นาง พรสวรรค์ พุม่เขม็
205641 นางสาว นวรัตน์ ปิงเมือง
205642 นาย อ านาจ ชินวงษ์
205643 นางสาว นิรัชฎา ปานกลุ
205644 นางสาว ชลิตตา สมารังคสุต
205645 นางสาว จฑุามาส ใจเอื้อย
205646 นางสาว เพญ็วิภา เอกพงศ์
205648 นางสาว ศิรินันท์ บุญรักษา
205650 นางสาว อรวรรณ จนัทร์วิเชียร
205651 นางสาว ฐายกิา ทิพยสุ์วรรณ
205652 นางสาว ศิริณี คุณาบุตร
205654 นางสาว รัตร์นียา วรรณศิลป์
205655 นาง พชัรพรรณ พพิธิสุนทรศานต์
205656 นางสาว วัชราภรณ์ เจนช่าง
205657 นางสาว ธัญรดา อนิยาศรี
205659 นาง ดารุณี แซ่โล่
205661 นางสาว ทัศนีกร แกว้จนัดา
205662 นาง นิชชา บัวขวัญ
205664 นางสาว ปนัดดา ปล้ืมจติร
205665 นางสาว ชลลดา อน้ไธสง
205666 นางสาว ทัศนาพร แกว้จนัดา
205667 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิริยา พรนวม
205668 นางสาว วาสนา พรหมวรรณ์
205669 นางสาว จนิดา วิชาศักด์ิ
205670 นางสาว ธัญพร น่วมมานพ
205671 นาย ปฏิพล สีเหลือง
205672 นาย เกษม สุระกา
205673 นางสาว ฐิติรัตน์ ป้องประทุม
205674 นางสาว กญัญาณัฐ พลเสน
205675 นางสาว พรทิพา บุญยิ้ม
205676 นางสาว สุดาวรรณ แสนพนัธ์
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205677 นาย ยงยทุธ แสงค ามา
205678 นางสาว มยรีุ หงษา
205679 นางสาว จริาพรรณ แคล่วคล่อง
205681 นางสาว จนัทร์จริา ชูวงศ์
205683 นางสาว เพยีงฤทัย แกว้ศิริ
205684 นางสาว พรรณธิภา หงษ์แกว้
205685 นางสาว วรรณา ขวัญเจริญ
205687 นาย ธนวินท์ คีรีมังคละ
205688 นางสาว อริญรดา ฉมิวัย
205689 นาง สุพชิฌาย์ สุริยนัต์
205690 นางสาว องัคนา สมบัติธนสาร
205692 นางสาว โชติกา เขจรพร
205693 นาง ปะราลี นิ่มตลุง
205695 นางสาว จติสุภา สุขนิรัญ
205696 นาย ภูริวัจน์ เทพประสิทธิผล
205697 นางสาว สรินทร์ญา ยวงคัจฉา
205698 นางสาว ภัทรวดี ขลุดสกลุ
205699 นางสาว เสาวรส ขสุุวรรณ
205702 นางสาว กรรณิการ์ พานิพฒัน์
205703 นางสาว อญัชิษฐา ศิริปัญญาประเสริฐ
205707 นางสาว นิลลดา สายเนตร
205708 นางสาว รัตน์เกล้า แสงกริิยา
205709 นางสาว อรัญญา สุธีพฒันชัย
205711 นางสาว ปวีณา สังตนดี
205712 นางสาว นิศากร นันกด
205715 นางสาว กญัญารัตน์ ยศศักด์ิเจริญ
205716 นางสาว ภัทราภรณ์ แซ่ต้ัง
205717 นางสาว ชุติมา คงรอด
205720 นางสาว กนิษฐา นิ่มยงั
205721 นางสาว สมฤทัย แซ่โง้ว
205723 นางสาว ศุทรา ศรีทิน
205724 นางสาว ประกายแกว้ สมศรี
205725 นางสาว เบญจมาภรณ์ สุวรรณ์หงษ์
205726 นางสาว ลินดา วงค์พมิพ์
205727 นางสาว นภัสรพี อาสาสนา
205728 นาย ธนภัทร หล่ าสาย
205729 นาย วีระวัฒน์ เหล็กพมิาย
205730 นางสาว ปรัศนีย์ บุตรพาชี
205731 นาย วีระภัทร เหล็กพมิาย
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205733 นางสาว รุ่งนภา ฉนัวิจติร
205734 นางสาว ฉฎากร ตรีวุธ
205736 นาง นุจรินทร์ สิทธิฤทธิ์
205737 นาง ธิดารัตน์ เพิม่บุญ
205738 นาง ณัฐกานต์ ดวงมณี
205739 สิบเอก ณัฐพล สืบธรรม
205740 นาย เฉลิมชัย ดวงมณี
205742 นางสาว ณภาภัช นันทะน้อย
205743 นาง วินิดา เพชรประทุม
205744 นางสาว วงเดือน ทางโต๊ะ วงเดือน ทางโต๊ะ
205745 นาย ฐปนพงศ์ ผลจนัทน์
205746 นางสาว อรชา กระจา่งรัตน์
205747 นางสาว กญัญาภัทร แกว้ชมภู
205748 นางสาว นันทวัน รับศรีสุขสกลุ
205750 นางสาว จนิตหรา บุญยง
205751 นางสาว อารีรัตน์ แซ่ซ้ิม
205752 นางสาว นิตยา เล็กกลาง
205753 นาย วัชระ นิลเอี่ยม
205754 นางสาว จริาพร เพชรมณี
205755 นางสาว ธัญชนก เม็งขาว
205756 นาย สุทธรัตน์ บุญปล้ืม
205758 นางสาว สุชาดา ศรีเกษตร
205759 นางสาว ชมพนูุช ชูสุริแสง
205760 นางสาว สุจติตรา มาป้อง
205761 นางสาว จลุลดา วังหนองเสียว
205762 นางสาว เบญจวรรณ น้อยเชียงคูณ
205764 นางสาว อรวรา ยนับัวบาน
205765 นาย นพดล มหาเรือนขวัญ
205766 นางสาว กรวิชญ์ พนันาเหนือ
205767 นางสาว ณัฐณิชา เยาว์ด า
205768 นางสาว สุวิมล มาตยว์งศ์
205769 นางสาว มนัสนันท์ ชูบรรจง
205771 นาย เสรีภาพ อนิมาสม
205772 นางสาว นงลักษณ์ ทุดปอ
205773 นางสาว หทัยทิพย์ เกยีรติก าจร
205774 นาย อนุชิต แกว้วันนา
205775 นาง วลัยพร ทินาทิน
205776 นางสาว วิลาสินี เทีย่งตรง
205777 นางสาว สิริพรรณ สีแสด
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205778 นาย สุชาติ กนัเทีย้ม
205779 นางสาว ชนินทร์พร จนัทร์ศรี
205781 นางสาว ภูริชญา ณ ระนอง
205784 นางสาว ณัฏฐ์รดา รัตนวิโรจน์
205785 นางสาว หทัยชนก มีมาก
205786 นาย ปริณิพฒั พามี
205787 นาย วุฒิสรณ์ วีระเผ่า
205788 นางสาว อภิญญา เอี่ยมส าราญ
205789 ร้อยต ารวจโทหญิง สุจติรา นครราช
205791 นางสาว ธิดา กล่ินคูณ
205792 นางสาว ธัญญารัญญ์ กจิาทรธันยวัชร์
205793 นางสาว อจัฉรา ก าเลิศภู
205794 จา่อากาศเอก ดนัย สวนทอง
205795 นาง จริญา ท้วมเกร็ด
205796 นาย วราวุทธ์ นิลพฤกษ์
205798 นางสาว เอมอนงค์ หอมกล่ิน
205799 ว่าที ่ร.ต. จริายุ วิจติรจนัทร์
205801 นางสาว สุรียรั์ตน์ กลัยาวงศ์
205802 นางสาว อมรรัตน์ ศรีวิชา
205803 นางสาว สุธิราภา ช่วงชุณห์ส่อง
205804 นางสาว พชิรา ฤทธิพนัธ์
205809 นางสาว กวินนาฏ กล่ าหนองกก
205811 นาย ธีรวุธ สุภาพนัธ์
205812 นางสาว พชัรี ทองเจริญ
205813 นาย พนิพมิพ์ อนิแถลง
205814 นาย ฮุสนี มอลอ
205819 นางสาว ฐิติพร ธนาเสถยีร
205820 นางสาว บุณยนุช เพง็ดี
205821 นางสาว สุปราณี ใจค า
205822 นางสาว เพญ็นภา เสกรัมย์
205824 นางสาว ชฎาพร ผ่องสนาม
205825 นาย สมยศ สิทธิผิ์น
205826 นางสาว หนึ่งฤทัย คณานิตย์
205827 นาย วิศรุต สุวรรณรัตน์
205828 ว่าทีร้่อยตรี ธรรมเชษฐ์ ขนัสุวรรณ
205829 นางสาว สิริ เฉลิมศรีเมือง
205831 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุขงาม
205832 นางสาว นันท์นภัส แกว้มูล
205833 นางสาว สุนิษา คะสุวรรณ์
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205834 นาง อมัพร บรรดาศักด์ิ
205835 นาง สุชาดา สัจจารักษ์
205836 นางสาว ศุภลักษ์ วงศ์ประทุม
205837 นางสาว มารยาท จนัทร์ศรี
205838 นางสาว วราภรณ์ ทับนิล
205839 นาย ฌานคุณาพจน์ โคตรสีบัน
205840 นางสาว อทุัยทิพย์ คงเจริญ
205841 ว่าทีร้่อยตรี สุขอนันต์ ธนพฒัน์พลัลภ
205842 นางสาว อรัชพร ยศปัญญา
205843 นางสาว สรารัตน์ ยนิดียม
205844 นางสาว กณัณิการ์ มโนน้อม
205846 นาย ไกรวิทย์ มิ่งขวัญ
205848 นาย ปรีชา โกรัมย์
205849 นางสาว กญัญาภัค เพง็เนียม
205850 นางสาว มณีนุช มนตรีหาญ
205851 นางสาว สาวิตรี สิงห์สิทธิ์
205852 นางสาว พไิลลักษณ์ ล าพาย
205853 นางสาว นภัชญา โคตรเขื่อน
205854 นาย ธัญวัฒน์ บุนนาค
205855 นางสาว ซูรีนา มูโยะ
205856 นางสาว มะลิวรรณ ค าตา
205857 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีหาตา
205858 นาย ศิริชัย ภูภ่ักดี
205859 นางสาว ชไมภรณ์ แกว้อาสา
205860 นางสาว นฤมล นักฟอ้น
205861 นางสาว นิรชา สิงห์งาม
205864 นางสาว ภิญญาภัทร ษัฏเสน
205865 นางสาว จฑุารัตน์ เวียงสุข
205866 นางสาว สาอดีา มะยงีอ
205868 นางสาว เดือนเพญ็ สมีแจง้
205870 นางสาว ทิพวรรณ โมเรือง
205871 นางสาว กานต์พชิชา เกตุมงคล
205873 นางสาว วริสา ทองชูนิตย์
205874 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทิวาภรณ์ อนิทะโส
205875 นางสาว ธัญญลักษณ์ ภูปุย
205876 นางสาว อดุมลักษณ์ มะลิลา
205877 นางสาว กสิญามินท์ อาหลี
205878 นาย วชิรวิชญ์ ใจกรุณา
205879 นางสาว นฤมล ทองสะอาด
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205880 นางสาว ภานุมาศ สุวรรณพรรค
205882 นาง วิภาณี สุขเอยีด
205883 นางสาว ศุภรินทร์ กนัเงิน
205885 นางสาว นัชกานต์ อาษา
205886 นางสาว น้ าฝน สอนดี
205887 นาย อนุพงษ์ ธีระนนท์ศิริ
205889 นางสาว กติิยา เกษนาค
205890 นาง รจนา คล้ายวิเชียร
205891 นางสาว ชมพนูิกข์ ณ นคร
205892 นางสาว ณัฐวดี ชัยเทพ
205893 นางสาว สุประเทวี ภูนบทอง
205894 นางสาว สาลีมา มาหิเละ
205896 นางสาว วันทนี บุตรมานะ
205897 นางสาว ศิริลักษณ์ ผลบุญ
205899 นาย ศรชัย ภาคอรรถ
205900 นางสาว ศิริประภา พมิแสงทอง
205901 นาย ภูริเดช เรียบร้อย
205905 ว่าที ่ร.ต.หญิง กมลชนก สุขประสงค์
205906 นางสาว ปรียาภรณ์ เทียนงาม
205908 นาย สัมฤทธิ์ ปลายชัยภูมิ
205909 นางสาว เครือวรรณ ลาลุน
205910 นางสาว นฤมล สินสงวน
205911 นางสาว จติต์โสภิณ สุขแสน
205914 นางสาว รัตนาภรณ์ ภูพนัใบ
205915 นางสาว จฑุามาศ ฉ่ าศิริ
205917 นาย ขวัญชัย เพง็เขยีว
205919 นางสาว อญัชลี โพธิสาร
205920 นางสาว ศุภมาส วงษารัตน์
205921 นางสาว กลัยา เฟือ่งประสบ
205922 นาย พงศกร สอนสุกอง
205923 นางสาว เทียนศรี นาคสุข
205924 นาย ภาณุเมศวร์ โสนาคา
205925 นางสาว สุรางคณา เหมือนจติต์
205927 นางสาว วิลาวัลย์ พงษ์พรต
205928 นาย ศพยิวัฒน์ ตันติดิษย์
205929 นางสาว ศิริพร เขี้ยวสิงห์
205930 นางสาว นงลักษณ์ สังขพไิล
205931 นางสาว หัทยา หมื่นต้ัง
205932 นางสาว นิตรา พนิวานิช
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205933 นาง รจนา บุตตะโคตร
205935 นางสาว ปภิชญา สายสวาสด์ิ
205936 นางสาว อมรรัตน์ ทองเบือ้ง
205940 นางสาว วรรณสุรียุ วงษ์สุวรรณ
205942 นางสาว สุชาดา สังขพนัธุ์
205943 นางสาว อาภาพร ป้องศรี
205944 นางสาว พชันี นิละทุกข์
205945 นางสาว จรีะนันท์ ศรีวงษ์ชัย
205946 นาย สาโรจ รักชาติ
205947 นางสาว พชัรนันท์ ขยนักจิ
205950 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กนัติชา เกตุแกว้
205951 นางสาว มธุรส เกาะเกตุ
205952 นางสาว น้ าผ้ึง จนัทร์มี
205953 นางสาว เกศกนก ใหม่ทอง
205954 นางสาว วิภาวรรณ ส าราญญาติ
205956 นางสาว สินีนาฏ ใจเยน็
205957 นางสาว กรชกร อาจต้น
205960 นางสาว ณิชาภา โสดาจนัทร์
205961 นางสาว ณัฐนิชา ภูร่ะโหง
205962 นาง กนกวรรณ ชูสวัสด์ิ
205963 นางสาว ชลิตา ผลบุญ
205965 นาย ยทุธภูมิ กองทอง
205966 นางสาว อญัชฎาภรณ์ ศิริภา
205967 นาง รัตนลักษณ์ จ าปาขดี
205970 นางสาว นพสร สุขแกว้
205973 นางสาว นภัสสร ทรัพยม์ี
205974 นาย อนัฐชัย ล่ิมสกลุ
205975 นางสาว นวลอนงค์ พนัธ์บน
205976 นางสาว วาสิณี โชติพนัธ์
205977 นาย ฟารุก อารีประธาน
205978 นางสาว สุธินี สิงหเสนีย์
205979 นาย เอกชาญ ไชยวงศ์
205980 นางสาว ประภาพร สมประสงค์
205981 นางสาว ธัญญารัตน์ แกว้มณี
205982 นาย กฤษ สมหนองบัว
205984 นางสาว ภาวินี ท้วมยงั
205985 นางสาว สุทธิดา บุญจนัทร์
205988 นางสาว สุปริญญา พลคล้าย
205990 นางสาว ไพลิน แพทยคุ์ณ
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205991 นาย ณัฐพงษ์ แสงรุ่งโรจน์
205993 พนัจา่เอก ณัฐธรกรณ์ ค าหว่าง
205996 นาง สงกรานต์ ศรีภักดี
205998 นางสาว นิลาวัลย์ มั่นวงศ์
205999 นางสาว รุ่งธิวา แถลงสุข
206000 นางสาว นันทกาญจน์ กรดแกว้
206001 นางสาว จนิดาวรรณ หนูคง
206002 นางสาว พรีพสั บุญพนัธ์
206003 นางสาว เสาวลักษณ์ กรดแกว้
206004 นางสาว ออ้มหทัย กรดแกว้
206006 นาย สถาพร ดวงแกว้
206007 นางสาว ญาณิศา เลิศรมยานันท์
206008 นางสาว ศศินาถ มาศวิวัฒน์
206009 นางสาว ภัศราภคนัน จติภักดี
206011 นางสาว ฑิฆัมพร เครือหอม
206012 นางสาว สุภาพร แปงกาศ
206013 นางสาว ไอลดา อู่เงิน
206014 นางสาว จนัทิมา พรมเมืองซ้าย
206015 นางสาว สาลินี ล าปน
206016 นางสาว พชัรินทร์ เวชกามา
206017 นาย จรัิฎฐ์ ศิริภัทรพร์ีดา
206018 นาย วีระพงษ์ มะหาสอด
206019 นางสาว อรปรียา กอบสันเทียะ
206021 นางสาว วิไลพร บุญปัญญา
206022 นางสาว รจณา ทองรอด
206023 นางสาว ภาวินี วิเลปะนะ
206024 นาย ภาณุวัฒน์ ว่องไว
206026 นาง ยรุดา พนัธ์แสง
206027 นางสาว ผกามาศ ค าวัด
206028 นางสาว ปิยวดี ภูจอมจติร
206029 นางสาว รชตพรพรรณ ยาสมุทร
206030 นางสาว ทวีพร ภูชะวี
206031 นางสาว พรียา ค าดี
206033 นางสาว เสาวลักษณ์ เวชสุวรรณ
206034 นางสาว เกตุวดี ไชยรุ่งเรือง
206035 นางสาว นุจรี ไกรฉวี
206037 นางสาว วารุณี ใยปางแกว้
206038 นาย เลิศฤทธิ์ ผาลา
206039 นางสาว อมัรา วงศ์เตชะ
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206040 นาย ปุณยวัจน์ ผาลา
206041 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปิยอร สีงาม
206043 นางสาว พรรณิภา บุตรโพธิ์
206045 นาง วันดี แกว้กอง
206046 นาย โชคชัย แกสมาน
206047 นาย ทนงศักด์ิ สรเดช
206048 นางสาว วิยะดา จติจ านงค์
206049 นางสาว ศิริพรรณ นันตา
206050 นางสาว ยสัมิน วามะ
206052 นางสาว จารุวรรณ ล าเลา
206053 นางสาว ฮายาตี ยโูซะ
206054 นาย พงศ์พษิณุ ทิศทองดี
206055 นางสาว สรารัตน์ บุญลอย
206056 นางสาว สุพตัรา ค้าขาย
206057 นางสาว อรนุช เพง็ด้วง
206059 นางสาว เพญ็นภา เนตรศักด์ิ
206062 นางสาว ราบียา วีระมาชา
206063 นางสาว นันท์นรินทร์ พมิพท์รัพย์
206064 นาย เสรี ขาวบริสุทธิ์
206065 นางสาว ปริณดา ศรีเกตุ
206066 นาย สมพล ศิริสุขชัยวุฒิ
206068 นางสาว เฌอร์รฐา อยู่เจริญ
206069 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ซังปาน
206070 นางสาว กสุุมา ไพเราะ
206071 นางสาว ขนิษฐา ทะแดง
206072 นาย วุฒิชัย พรมน้อย
206075 นาง ยพุา ม่วงพนัธุ์
206077 นาง กลัยาภัสร์ สิงห์แกว้วงค์
206078 นาย มณฑก เกษมเมือง
206079 นางสาว วรินทร ศรีค า
206080 นางสาว อารยา แสนเจยีม
206087 นางสาว ปิยวรรณ ทองไสว
206088 นางสาว จฑุาดา อบุลพนัธุ์
206092 นางสาว วรินทิรา แกว้วิมาน
206094 นาง น้ าทิพย์ ทันลา
206095 นางสาว ตวงรัตน์ เศียรนาคัน
206096 นางสาว จนัทร์จริา ไม้คต
206098 นางสาว ธัญมน ศิลปสมบูรณ์
206099 นางสาว วีรวรรณ อนิทรสมบัติ
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206100 นางสาว กนกพร ตะนะสอน
206101 นางสาว กาญจนาพร มาตรหนองแวง
206103 นางสาว พฒันี ศรีโภคา
206104 นางสาว ร าพงึ รู้บุญ
206105 นางสาว จรีนันท์ วิชญพนัธ์
206106 นางสาว จนัทร์จริา เกดิป้าน
206107 นางสาว วรรณิศา รักดี
206108 นางสาว ภิชญ์ชญาภัคณ์ แสงจนัทร์
206110 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีพอ
206112 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นาตยา ทองศรีเมือง
206113 นาย จริาวัฒน์ พลสยาม
206114 นางสาว อรอมุา ค าเพราะ
206115 นาย ชัชวาล สง่าเมือง
206116 นางสาว ฐานิตารัศมิ์ ประทับศักด์ิ
206117 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วัลลภัช พรหมเมศว์
206118 นางสาว มัทนา ภูใบบัง
206119 นางสาว กลัยาณี มีทอง
206120 นาย สันติ อรุา
206123 นางสาว ญานิกา แกน่เรือง
206124 นางสาว ประพศิ เชื้อพนัธ์
206125 นาย ธีรวัฒน์ จนักติิ
206127 นาย ณพชัรกรณ์ ธรโรจนไมตรีกลุ
206128 นางสาว ภัชชนัน วิลัยหล้า
206129 นางสาว ศิรนันท์ อนันตศักด์ิวงศ์
206130 นางสาว กนัยา จงกลาง
206133 นางสาว ศรสิริล กตุเสนา
206134 นาย อดิศักด์ิ ภูมิคอนสาร
206135 นางสาว นันท์นภัส รักเดชะ
206137 นาย นิวัฒน์ ขวัญเกื้อ
206138 นางสาว ทิมทอง จนัทมาศ
206139 นางสาว จนิตนา เจยีมภูเขยีว
206140 นางสาว ธารทิพย์ จนัทรวิมลพนัธ์
206141 นาย อทุิศ ฝาชัยภูมิ
206142 นาย ธนดล ไตรภพ
206144 นางสาว อทิตยา นพคุณ
206145 นางสาว ณิชารัศม์ มนตรีอมรวงศ์
206146 นางสาว สุทัตตรา แกว้ดี
206148 นางสาว กชนุช อสุ่าห์
206149 นางสาว สมฤทัย เติมภูเขยีว
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206150 นางสาว นิภาพร หอมสวย
206152 นางสาว สุภาพร ทองกลุ
206153 นางสาว สุดารักษ์ เหมืองทอง
206154 นางสาว พราวนภา ถนัดหนังสือ
206158 นางสาว รัตนา ปานพมิพ์
206159 นางสาว แพรพลอย สีหะปัญโย
206160 นาย ชนวีร์ สีแตง
206161 นาย อนุรักษ์ แกว้ทองประค า
206162 นางสาว สุไรณีย์ มะเซ็ง
206164 นางสาว ณัฐนรี บุญญารัตน์
206168 นาย กติติศักด์ิ นาดี
206169 นางสาว พรตะวัน เร่ิมคิดการ
206170 นาย ณัฐพงษ์ โพธิก์ระสัง
206171 นาง นิพาดา ธนพทิักษ์
206172 นางสาว ทศพร อนิทศร
206173 นาง อมรรัตน์ มนัสวีเอกพร
206175 นางสาว กนัยารัตน์ แจนพมิาย
206176 นางสาว ณิชาภัทร แสงเมือง
206177 นางสาว อฏัฐพร อยู่แสง
206178 นาย เจษฎา หลักค า
206179 นาย ชญานินทร์ ธิช่างทอง
206180 นางสาว ปิยธิดา สุบรรน้อย
206181 นาย ปิยทัศน์ ขนุบุรี
206182 นางสาว ชามาณัฏฐ์ แกว้แบน
206183 นางสาว วนิดา สวัสดี
206185 นางสาว สุกญัญา มะโนศรี
206186 นางสาว รัตนาภรณ์ วิลา
206187 ว่าที ่ร.ต.หญิง ฐิติรัชต์ วงศ์เศรษฐี
206188 นางสาว ธิติมา เมืองขนุทศ
206192 นางสาว นวลจนัทร์ นิลกลม
206194 นางสาว ประณมพร สิงห์ชู
206195 นางสาว ชัชชยา เชียวเล่ียน
206197 นาย ทวีศักด์ิ แตงจอ๊ก
206198 นาย ชลภัทร ยติุวงศ์สันติ
206199 นางสาว อทุุมพร ใหม่เอี่ยม
206202 นางสาว อามีระห์ หะรงค์
206204 นางสาว เยาวลักษณ์ พลูเพิม่
206205 นางสาว กนกณภา ผาทอง
206207 นางสาว สิริรัตน์ มั่นแยม้
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206208 นางสาว รมิตา รักหมอ
206209 นาย กลยทุธ โสวัฒน์
206210 นางสาว เพญ็นภา อ านวย
206211 นาย วิศรุต ชุ่มมงคล
206212 นาย ดนัย ปงกาศ
206213 นาย ประสบโชค เครือยศ
206214 นาย สมชัย กรงไกรจกัร์
206216 นางสาว จนิดารัตน์ อนุรักษ์พงษ์พนา
206217 นางสาว กมลพร มะลิธง
206218 นางสาว สุพรรษา ฟกัสังข์
206220 นางสาว พชัราภรณ์ อิ่มจติร
206222 นาง อชัรินทร์ อนันต์กติต์ิ
206223 นาง จนัทรา ค้อมทอง
206224 นาย รพชีัย ลอยเจริญ
206226 นางสาว ณัฎฐธิดา สมบูรณ์
206229 นางสาว อนุสรา บูชาธรรม
206235 นางสาว พรสิริ ทรัพยเ์มฆ
206236 นางสาว จฑุามาศ แสงมาน
206237 นางสาว พชัรินทร์ สายเสมา
206238 นางสาว สุดารัตน์ ประทุมตา
206239 นาย จตุรพฒัน์ อาวะรุณ
206240 นาย ฤทธิเกยีรติ ศุภดล
206242 นาง นิภาพร ศรีบุตรตะ
206243 นางสาว พชัริดา สัตยวงศ์
206245 นางสาว ศิริรัตน์ หุนารัตน์
206246 นางสาว สุจติราพร สืบสิงห์
206247 นาย อนันต์ ไหลหาโคตร
206248 นาง มณฑาทิพย์ แกว้ดา
206249 นาง ไอยวริญช์ ไชยรัตน์
206250 นางสาว นภารัตน์ รุ่งเรือง
206251 ว่าทีร้่อยตรี สุรศักด์ิ สุขหมอน
206252 นางสาว สุปราณี ปัดเพชร
206253 นางสาว รุ่งทิพย์ ใหมคง
206254 นาย คณินณัฏฐ์ สระกระวีกลุ
206255 นางสาว ณัฐฤทัย พรพล
206256 นางสาว ปวีณา จมุพลมา
206259 นางสาว ปนัดดา วินทะวุธ
206261 นางสาว ศุภิสรา คุณรัตน์
206262 นาง นริศรา ค าแกว้
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206263 นางสาว จนิตพพิฒัน์ คุ้มทองธนาโชค
206264 นางสาว จริาภรณ์ นิลก าเนิด
206265 นาย สันติ ศรีนาคนิล
206266 นาย เทียนชัย กนัทะ
206268 นางสาว รวิสรา วีจารณา
206269 นางสาว อริสรา โต๊ะมิน
206271 นางสาว นิสริน หล าเกม็
206273 นาย ฮัซซาน มัจฉา
206274 นางสาว พรียาภรณ์ สุละพาน
206275 นาย ยทุธพงษ์ สอนศรียา
206276 นางสาว อนุสรา บุญพราย
206277 นางสาว จรินันท์ พลูลาภ
206279 นาย ศิรายุ อาจละออ
206280 นาย วัชรพล โสผล
206281 นาย ธีรพฒัน์ สุขทรัพย์
206282 นางสาว ปรินดา มังคะละ
206283 นางสาว นวธีรา ยี่รงค์

206284

นางสาว สุพตัรา เรืองปาน
206286 นางสาว ขวัญชนก ใจอุ่น
206287 นางสาว เกศณี ด าดี
206290 นางสาว ทัศนียา เอยีงเป้
206293 นางสาว ณัฐวรรณ พระไตรยะ
206294 นางสาว กรรณิการ์ ธรรมโม
206295 นางสาว ศศิวิมล เภาพาน
206296 นาย วีระวุฒิ คีรินทร์
206297 นาง ธนาภรณ์ ค าสีสุข
206299 นางสาว ชนินาถ บูรณา
206300 นาย ณัฐกติต์ สลีออ่น
206301 นาย วรัทกฤศ ธราพร
206302 นางสาว ภีรดา ศิลปชัย
206303 นางสาว ปัทมา ราชอภิรักษ์
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206304 นางสาว อรัชพร ทะมานันท์
206306 นางสาว จริรัตน์ สุวรรณหงษ์
206307 นางสาว สรัลพร ช่างไม้
206310 นาย เตวิชชา ธานี
206311 นางสาว รมิตา อนิใส
206312 นาย ชัยณรงค์ พรมพฒุ
206314 นางสาว จฑุาทิพย์ ทามณีวรรณ
206315 นาย อ านวย นิยมญาติ
206316 นางสาว เสาวนีย์ ชิวภักดี
206317 นางสาว ชนิภา เสียงดัง
206319 นางสาว กนกวรรณ เล่ห์ประกนั
206320 นาย วรพล วรพพิฒัน์
206321 นางสาว วราภรณ์ ไชยชนะ
206322 นางสาว พมิพไิล สุ่มแกว้
206323 นางสาว สุชาดา ชูยงั
206324 นางสาว จดิาภา สุบูรณ์
206325 นาง สุพจนีย์ พนัธุไ์พศาล
206327 นาง วิชยา พนัธรังษี
206328 นางสาว ศุภรัตน์ เสมอพบ
206329 นาย กติิศักด์ิ สวัสด์ิศรี
206330 นาย วิทยา โลนัน
206331 นางสาว ระพี วงค์สุวรรณ
206332 นางสาว ชลธิชา พานิชสรรพ์
206333 นางสาว ศิริอร แสนสุข
206334 นางสาว ปรารถนา จนัทร์กฤษ
206335 นางสาว พชัรา ดวงเดช
206338 นางสาว ภัทรนันท์ โทรเลข
206339 นางสาว สิริญญา บุญญานุสนธิ์
206340 นางสาว นัฐชานันท์ คูณขดีเขยีน
206341 นางสาว อมรรัตน์ หนูขวัญ
206343 นางสาว สมศิล พมิาร
206344 นาย ทศพล สุขเมตตา
206346 นาย พรีพฒัน์ หนูยงั
206347 นาย อดุมศักด์ิ ทองสดุดี
206348 นางสาว นรินันท์ สุทธเขต
206349 นางสาว ธารีรัตน์ อดุแกว้
206350 นางสาว บาจรีย์ บูรณเขตต์
206351 นางสาว แสงดาว แกว้ชาติ
206353 นางสาว วารุณี สิงห์ชา
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206354 นางสาว ตรีทิพยน์ิภา รู้ยนืยง
206355 นางสาว อรุณรัตน์ ขนัติวงษ์
206356 นางสาว เบญจวรรณ โพธิดี์
206357 นางสาว วารี ยบุลเพช็ร
206358 นางสาว ศิริพร บรรเทิงจติร
206359 นางสาว โชติกา สุยะตุ่น
206361 นางสาว ชลิตา มัสอิ๊ด
206362 นาย วัชรพงศ์ หุตะเสวี
206363 นางสาว สุวรรณา ฉกรรจศิลป์
206364 นาย วีระชัย พุม่ทอง
206365 นางสาว จติรานันท์ เหลืองพริิยะชาติ
206366 นางสาว สุปราณี เอกอุ
206367 นางสาว นันทพร สุขเจริญ
206368 นางสาว จนิตนา เปีย่มปิติ
206369 นางสาว วารุณี สุขคุ้ม
206370 นาง ศิริวรรณ โนนดงกลาง
206371 นางสาว กสุุมา เพชรแกว้
206372 สิบเอก พรเทพ นามบุญชู
206373 นางสาว วรัญญา พดัสาริกรณ์
206374 นางสาว ศิริวรรณ ช้างเอก
206375 นางสาว เพญ็พชิญา จริอภิชัยวงศ์
206376 นางสาว รัชธมน ลพพืน้
206378 นางสาว ขนิษฐา ศรีชมภู
206379 นางสาว สุดารัตน์ คเชนทร์ก าจร
206380 นาย สุรชาติ ดอนมูล
206383 นางสาว วราภรณ์ โสภาพร
206384 นางสาว สิริกลัยา เครือสุข
206385 นางสาว ทองมี มานิสสรณ์
206387 นางสาว สิริขวัญ ยนืไพโรจน์
206388 นาง ลัดดา ดีเลิศวุฒิกร
206389 นางสาว นลิณี หทัยทิพย์
206390 นางสาว มณีนุช ชูกะชั้น
206391 นางสาว สุธาสินี แสนใจ
206393 นาง จฑุารัตน์ สาระสุข
206394 นางสาว กนัยกร โสภา
206395 นาย สุริยา สุภาพนัธ์
206396 นางสาว พมิพณ์ดา ตันแกว้
206398 นางสาว ศิริสุข เพชรภูมี
206399 นาง ปิณฑิรา เมืองมูล
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206400 นางสาว กรทิพย์ ธานินพงศ์
206401 นางสาว ศิตมน ปราบวงษา
206402 นางสาว องัศุมาลิน ศรีโยหะ
206403 นาย เทวัญ สุขแซว
206404 นางสาว ชญาน์นันท์ พรชัยวสันต์
206405 นาย อภิศร เรืองแกว้
206406 นางสาว โยธกา ศรีขวัญ
206407 นาย ธัชภูมิ จ าเนียร
206410 นาย ธีระศักด์ิ ทวีจติร์
206411 นางสาว ณธกร หลิมอคัระ
206412 นางสาว วรางคณา บัณฑิตไทย
206413 นางสาว ณัฐธี น้อยพยคัฆ์
206414 นาย ฐานพล พงษ์เพช็ร์วิเศษ
206415 นางสาว จนัทร์จริา ทองค า
206416 นางสาว นัญธิชา เหม่อดู
206417 นางสาว จรินันท์ ออ่นนาน
206418 นางสาว วิภาดา คุณประชา
206419 นางสาว สรัญญา ยอดเวียงไชย
206420 นางสาว จริาวรรณ พดัจนัทร์หอม
206421 นางสาว ธวัลรัตน์ ธนเกษมสิทธิ์
206422 นางสาว สุพรรณี ชูเวช
206424 นางสาว ธนาอารีย์ รักการ
206425 นางสาว สุภาวดี ศิริสาร
206426 นางสาว สมใจ จั่นเพช็
206427 นาย วัฒนา นาพยคัฆ์
206428 นาง ทวีพร พงศ์พสุิทธิโกศล
206429 นางสาว สิรินทรา แสงจนัทร์
206430 สิบต ารวจตรี ธนวิตต กรณวงศ์
206431 นางสาว เสาวคนธ์ นาคแท้
206432 นางสาว อสันีย์ รายา
206435 นางสาว พมิพน์ิภา ต๋ันต๊ิบ
206438 นาย จริาภัทร มัคจติร
206440 นางสาว วรินทร ศรีสุนทร
206441 นาย ณัฏฐวรรธน์ ปินตาวงค์
206442 นาง รุ่งทิวา วันเพญ็
206443 นางสาว ณธภส คุณสมบัติ
206445 นางสาว ณัชปภา ตาละปิน
206446 นางสาว สุขภณิดา ปัดสระน้อย
206447 นาย สุขวิช โพธิศ์รีลอย
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206448 นางสาว จนัทร์นภา วงษาเวียง
206450 นางสาว รัตติยาภรณ์ สิงสุธรรม
206451 นางสาว วรรษมณ ภูสง่า
206452 นางสาว ผาณิต ขมุทอง
206453 นางสาว สิริกร ภูนวนภา
206454 นางสาว พลอยวรชา แกว้สง่า
206455 นางสาว ปัทมวรรณ นิทิพย์
206456 นางสาว นริศรา บุญโม๊ะ
206457 นางสาว ส าอางค์ นามประเสริฐ
206459 นาย ปฏิพทัธ์ พุม่ร้ิว
206460 นาย วาริทพงษ์ ภูสง่า
206464 นางสาว จนิตนา ทองโสม
206465 นางสาว ตรีลดา พมิพา
206466 นางสาว ณัฐธยาน์ อริาชา
206467 นางสาว นงลักษณ์ ชัยชะนะ
206468 นาง อณัณ์ชญา โกสวัสด์ิ
206469 นางสาว ธาราทิพย์ มูลศาสตร์
206470 นางสาว เฉลิมขวัญ ถาวรศักด์ิ
206471 นางสาว ชลธิชา พาประจง
206472 นาย พยงุโชค เสาใบ
206474 นางสาว ณาตยาวรรณ จนัทมิฬ
206476 นางสาว สุพรรษา พฒุธิกลุ
206477 นาย พรีะพล กล้าหาญ
206478 นางสาว นิติพร ประวาฬ
206479 นางสาว กนกพรรณ  ่ศรีสุภา
206483 นางสาว ชุดาภรณ์ แกว้เพิม่
206484 นาย ฐิติกร แสงค า
206487 นางสาว วนิดา ยโูซ๊ะ
206488 นาย อานนท์ จนัทร์สม
206489 นางสาว นิตยา นาวิลัย
206490 นาย ณัฐพงษ์ เสาร์ทอง
206492 นาย เสฐียรพงษ์ สมพทิักษ์
206496 นางสาว สโรชา กิ่มเทิง้
206497 นางสาว ธัญพชิชา จลุส าอางค์
206498 นางสาว ภาวศุทธิ์ ชื่นบุญเพิม่
206499 นางสาว ธนัญญา อนิยา
206500 นางสาว สุวรรณา เปียโชติ
206501 นางสาว ทิวาวัลย์ ใจเป็ง
206502 นางสาว นิชกานต์ แซ่ฉี
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206503 นาย อบัดุลเร๊าะมาน อสิเฮาะ
206504 นางสาว นิชกลุ แซ่ฉี
206505 นางสาว กมลชนก เนียมรุ่ง
206506 นางสาว จติุณัฏฐ์ นิลทิตย์
206507 นางสาว ลดาวัลย์ ถดัสีทัย
206508 นางสาว ภัทรกนัย์ สาระออ่น
206510 นาย วีรภัทร อรรถมานะ
206511 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุนิสา กาเผือก
206512 นาย ตระกลู สุนทรชัย
206513 นางสาว อาภาพร มณีวัลย์
206514 นางสาว ณัฐวรา สร้อยทอง
206515 นางสาว พมิพคุ์ณัชญ์ ล้ิมวัฒนพงศ์
206516 นางสาว สิริพร คาค าเม
206517 นางสาว รัตติกาญจน์ พนัจนัทึก
206518 นาง ตุรี ค าพนัชนะ
206519 นาง นิชานาถ หาฤทธิ์
206520 นางสาว ธนาภรณ์ โง้วเจริญ
206521 นาย สุรัชชัย พึง่คล้าย
206522 ว่าทีร้่อยตรี กติิพงษ์ อุ่นเมือง
206523 นางสาว ภัทรดา ศรีสร้อย
206524 นางสาว ศจติตรา ทองพรม
206525 นางสาว นันทวรรณ เสือทอง
206526 นาย ชวนันท์ เกดิกลู
206527 นางสาว รัตนาพร ต้ือยศ
206528 นาง ปุณิกา บัวประดิษฐ์
206529 นางสาว อนิทุอร พทุธรัตน์
206530 นางสาว ศศิประภา เจตวิทูร
206531 นางสาว เกศรินทร์ กองศรี
206532 นางสาว แสงระวี พมิพรภิรมย์
206533 จา่เอก ขจรเกยีรติ เพยีรสร้าง
206535 นางสาว สกลุดาว พหลทัพ
206536 นาย นฤพนธ์ เพช็รแกว้
206537 นางสาว พนารัตน์ เจนสาริกรณ์
206538 นางสาว พชิญา พรหมเจริญ
206539 นางสาว นัชชา ศุภฤกษ์โอฬาร
206540 นางสาว ชุติกาญจน์ รีฮุง
206542 นางสาว พชัรี บุตรศรี
206544 นางสาว ปรีดา ขวัญเมือง
206545 นางสาว นุชนาฏ แตงออ่น
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206546 นาย ภูวิศ ศรีชัยวงศ์
206549 นางสาว วันทนี อภินันทรักษ์
206551 นางสาว ชิษณุชา พทุธสอน
206552 นางสาว อรวรรณ พนัธุเ์ปีย่ม
206553 นาง กลัยน์ภัส โพธิ
206554 นางสาว เปรมวดี จนีธู
206556 นางสาว ศิรดา จดักสิการ
206557 นางสาว พนิดา ออ่มแกว้ พนิดา ออ่มแกว้
206559 นางสาว ขวัญตา มังคลาทัศน์
206561 นาย สิรวิชญ์ สุดสวาท
206562 นางสาว เด่นนภา นัยสันทัด
206564 นางสาว เกศรินทร์ ลักษณะทอง
206567 นางสาว เสาวนีย์ สาเม๊าะ
206568 นางสาว ชาดา สุวรรณ์
206569 นางสาว สุพชิฌาย์ สวาหลัง
206570 นาย นันตชัย กลับดี
206571 นางสาว ชญาญ์พฎัฐ์ ต้ังเจยีมศรี
206573 นางสาว ภัทรพร พนัธุห์ินลาด
206574 นางสาว ชลธิชา ทันแล้ว
206575 นางสาว สุภาพร เหล่าแค
206576 นางสาว อรนภา เยาว์ด้วง
206577 นางสาว รัชนีกร สมอบ้าน
206578 นาย วรเดช หมวดอนิทอง
206579 นางสาว ญภา อนิทรแพทย์
206580 นาง ปนิดา องัคะปาน
206581 นางสาว ศิรินรัตน์ สว่างไพศาลกลุ
206582 นางสาว พชัราพรรณ พมิพา
206583 นางสาว วิภาวรรณ เป็งแห
206584 นาง เทพสุดา วัชรจติรกลุ
206585 นาง ศิริกาญจน์ สุธรรมบุตร
206586 นางสาว มีนตา มูลค า
206587 นาย สมเกยีรติ หลีเจริญ
206588 นางสาว ณรัชยา แกน่สาร
206589 นางสาว ยภุาพร ช่วยวงศ์
206590 นางสาว ศิรินทรา ทรัพยย์งัเจริญ
206591 นาย นฤพนธ์ ทองอนิทร์
206592 นาย วงศกร ภูสั่ตยาธนพร
206593 นาย คเณศ นิติวัฒนาโรจน์
206598 นางสาว วรารัตน์ สืบหงษ์
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206599 นางสาว ภัควลัญซ์ เจริญดี
206600 นางสาว ศรันดา กรุดปทุม
206601 นางสาว ประภัสสร พรมประทีป
206602 นางสาว สุพตัรา เตมีศักด์ิ
206603 นาย บุญชาย เจนกวีทรัพย์
206605 นางสาว ศุภิสรา ประทุมมาศ
206606 นาย วิทยา กนัยา
206607 นาย อมรเทพ สุวัฒน์
206608 นางสาว จฑุามาส จกัขเุรือง
206609 นางสาว วิจติรา ค ากลม
206612 นางสาว สิริภา ชัยสิทธิ์
206614 นางสาว บุศรินทร์ เพชรอดุม
206615 นางสาว ภารณี รักษาสุข
206616 นางสาว จรีาภรณ์ โพธิน์้อย
206617 นางสาว สุทธิณี สังขสุ์วรรณ์
206618 นางสาว จรีภา ชูคากร
206620 นาย เอกบุตร สว่างศรี
206621 นางสาว อาภัสรา จนัทานิตย์
206622 นาง รุ่งทิวารัตน์ จนัทร์นฤกลุ
206625 นางสาว ทราภรณ์ ศุภรักษ์
206626 นางสาว รัชนีกรณ์ สุขจนัทร์
206627 นางสาว ณัฏศรา แผ้วชนะ
206629 นางสาว รักษณาลี สุขศรี
206630 นางสาว พลอยพชิชา ภูห่ลักแกว้
206631 นางสาว กชกร อาจจนัทร์
206632 นางสาว นภัทร์ธมณฑ์ จนัทร์หอม
206634 นางสาว ณัฐภัทร ยอดเมือง
206635 นาย ทวีศิลป์ โพธิสมภาร
206636 นางสาว กนิษฐา สมเปล่ียน
206637 นางสาว อริญชญา อิ่มจติร
206640 นางสาว รัชมารี พรวิชกลุ
206641 นาย นิรันดร์ ตันธนสุนทร
206642 นางสาว มณีรัตน์ นิยมสัตย์
206644 นางสาว ชุติกาญจน์ รวมสันเทียะ
206648 นาย บุญญฤทธิ์ ชัยมาลา
206650 นางสาว สุนทรีลักษณ์ รัตนวัน
206651 นางสาว พรรณนารา สิมาธรรม
206652 ว่าทีร้่อยตรี ธนาธิปสุวีฐ์ ลาภิศไรวิณศ์
206653 นาย ทรงวุฒิ ภิญโญ
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206654 นางสาว วรรณพร ใจบุญ
206656 นาง ศุภลักษณ์ ลาภิศไรวิณศ์
206657 นาย จรัิฎฐ์ ธุระหาญ
206658 นางสาว นุชนาฎ เพชรเรือนทอง
206659 นางสาว วิลัยรัตน์ เหง้าบุตร
206660 นางสาว ศศิวิมล เมาะลาษี
206662 นางสาว พชิญา อนิต๊ะสอน
206664 นางสาว กฤษรี สว่างอารมณ์
206665 นาย พรีะพงษ์ พรมทา
206667 นางสาว อารียา ดิษฐกระจนั
206668 นางสาว ศิริลักษณ์ ช้างเผือก
206669 นางสาว ขนิษฐา กองเผือก
206670 นางสาว กวินนา ฮุมเปือย
206671 นางสาว สาวิตรี ปรีชาศิลป์
206672 นาง ประทุมทอง ศิริรัตน์
206673 นางสาว เบญญาภา นิลวิสุทธิ์
206674 นางสาว กญัญ์กลุณัช ชูทอง
206675 นางสาว สายทิพย์ จริยากศุล
206676 นางสาว ยพุยงค์ สีนนตรี
206677 นางสาว เบญจมาศ ภูอาลัย
206678 นางสาว นรินทร์ธรา จริเลิศสินธุ์
206679 นางสาว ธัญญารัตน์ โนรีรัตน์
206680 นาย นิติธร จกัขเุรือง
206682 นางสาว กญัญ์ชลิดา มีเจตนา
206683 นางสาว ปุณณ์ณิษฐา ขนัทะสอน
206684 นาย ศิมารมณ์ คงเมือง
206685 นางสาว ดวงดาว ขจติเพชรจรัส
206686 นางสาว ชนิสา นรสาร
206687 นางสาว มธุรินทร์ กล่ินศรี
206689 นาย กติติพนัธุ์ แคนสิงห์
206690 นางสาว จริานันท์ ศรีสุวอ
206691 นาง เจษฎาพร มงคลจกัรวาฬ
206692 นาย วรุต ใจภักดี
206693 นางสาว อษุา หมัดอะด้ัม
206694 นางสาว นิชาภา สุขมณีใส
206695 นาง ชนัญชิดา สองสี
206696 นางสาว ขวัญจริา รัตนบรรเจดิกลุ
206697 นางสาว อทุุมพร เวียงเงิน
206698 นางสาว พนิดา จณิะสิทธิ์
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206699 นางสาว ชญาดา โรจชะยะ
206700 นาย เดชา เกษรดอกบัว
206701 นางสาว จนิต์จฑุา โคตรสุมาตย์
206702 นางสาว ปานรดา ลาญมีชัย
206703 นางสาว จรีวรรณ โอฬารตรีรัตน์
206704 นางสาว อญัชลี หมั่นเขตกจิ
206705 นางสาว อภิญญา ชุมทอง
206706 นางสาว ทาริกา อรุโณ
206707 นางสาว วรฤทัย ปิงเมือง
206710 นาง สุรัสดา ช่วยรักษา
206711 นางสาว ศิริพร ดอกไม้
206712 นางสาว พรปวีณ ขาวขนัธ์
206713 นางสาว พชัรินทร์ ฐาธะนัตร์
206714 นางสาว รุ่งตะวัน ปักขะพล
206715 นางสาว กลุธิดา มาแสน
206716 นางสาว ธนวรรณ หาญพทิักษ์วงศ์
206717 นางสาว นฤมล เพยีรไลย์
206718 นางสาว นิตยา ใจมาเชื้อ
206719 นาง หทัยชนก จติต์ภักดี
206720 นางสาว อวยพร สมเกื้อ
206721 นางสาว พณิพมิพ์ คุ้มไกรสร
206722 นางสาว โอรัญ ค าหงษ์สา
206723 นางสาว อนุสรา สุ่มงาม
206724 นางสาว รุ่งทิวา ขมุทอง
206725 นางสาว ไพรจติร พรมมี
206727 นางสาว อาทิตยา ชะนะบัญญัติ
206728 นางสาว พชัรินทร์ เลียงวงค์
206731 นางสาว ปิยวรรณ สัตยานุรักษ์
206734 นางสาว จริะวรรณ ฟอ้งโหย
206736 นาย ฝ่าหรีด สุระค าแหง
206737 นาย กมัปนาท ไม้สนธิ์
206738 นาย วศิน ช่างทอง
206739 นาย วรรธิษณุ สุระค าแหง
206741 นางสาว โชติกา เพชรดง
206743 นางสาว ศิรินภา ศรีเอยีด
206744 นางสาว สุพชิญา ลีภัทตราภรณ์
206745 นางสาว นุสบา วัน่เซ่ง
206746 นางสาว ยพุา เจริญชัย
206747 นาย ไตรราช คูณประโคน
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206749 นางสาว สุปรียา วิเชียร
206750 นางสาว พชัรินทร์ สุรินา
206751 นางสาว สุดาพร เชื้อปัญญา
206752 นางสาว ณัฐธิดา เพชรเอกอ าไพ
206753 นางสาว วิไลวรรณ สร้อยวัน
206754 นางสาว เกศินี รูปกระต่าย
206755 นางสาว กนิษฐา รักชาติ
206756 นาย จริพนัธ์ อสุพล
206757 นางสาว อารี อธิวรปัญญา
206758 นางสาว สุพธิดา ใจเงิน
206760 นางสาว สุพตัรา พนัธุพ์ุม่
206761 นาย ตรัยรัฐ หมีทอง
206762 นาย กวี สิทธิจนัทร์
206764 นางสาว กรองทรัพย์ จนัทร์อบั
206765 นาย พงศ์พสิิฐ บุญยนื
206767 นาย จตุกร ยะอนันต์
206768 นางสาว นุชจรี หอมสมบัติ
206770 นางสาว นุจรีย์ กลยณีย์
206772 นางสาว พนิดา อน้เงิน
206775 นางสาว วิสุทธิก์ลัยา พุม่เจริญ
206776 นางสาว พลอย เขม็เพช็ร
206777 นางสาว นิติพร ลุนลี
206778 นางสาว จารุวรรณ ทินน้อย
206779 นาย ณัฐวุฒิ โกอนิต๊ะ
206780 นางสาว ศรัณยพ์ร เหล็กกล้า
206781 นางสาว เกศราภรณ์ รักถิ่นพนา
206782 นางสาว ศิริรัตน์ รอดวิจติร
206783 นางสาว อรุารัตน์ สายใจ
206785 นางสาว ปวีณา ศรีไทย
206786 นางสาว วียานุช สมศรี
206787 นางสาว ชนิดาภา โพธิร์าม
206788 นางสาว เตือนใจ วรโชติ
206789 นาย กติติพจน์ ชาอนิทร์
206790 นางสาว อชิรญาณ์ ชุมภูชิต
206791 นางสาว ดวงใจ ปรึกไธสง
206792 นางสาว รัชดาภรณ์ บางสาลี
206794 นางสาว ศุมารินทร์ จากสูงเนิน
206795 นางสาว ปริญาพชัร มากสมบูรณ์
206797 นางสาว ทรงสุดา ภูพาดนา

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 134 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
206798 นางสาว ชนาพร เหล่าไชย
206799 นางสาว ทิพวรรณ ทองล้น
206800 นางสาว นงนุช หล้ารอด
206803 นาย เจตนิพทัธ์ ช่วยอปุการ
206804 นางสาว มธุรส จงจอหอ
206805 นางสาว จริาพร พกิลุทอง
206806 นางสาว เพชรลักษณ์ สมสวย
206808 นางสาว รสสุคนธ์ งวดงาม
206809 นางสาว ยพุาดา บุญจริง
206810 นางสาว อมรรัตน์ วงษ์มาก
206811 นาย ธเนศ แสงกระจา่ง
206812 นาย ปรัชญา ศิริรัตน์
206813 นางสาว เครือพรรณ ธนภัคจรัสพงศ์
206814 นางสาว หทัยชนก มาดี
206815 ส.ต. ธนทัต หนูหอม
206816 นางสาว ธัญญรัตน์ ไทรอนิทรีย์
206817 นาง อทิตยา ถาวร
206819 นางสาว สุพชิญา ตันติวัฒนะผล
206820 นางสาว กฤษณา มูลทรัพย์
206821 นางสาว ดาปนีย์ ปราสาททอง
206822 นางสาว วิชชุตา โควสุรัตน์
206825 นาง ศศิธร วงค์ต้ันหิน้
206826 นางสาว พงษ์ลดา นามโยธา
206827 นางสาว วิรัลยพุา มณีโชติ
206829 นาย ถริวัฒน์ สูงศักด์ิ
206830 นางสาว จารุวัลย์ สัตยม์าก
206831 นางสาว อษุาศิริ แกว้บรรฎิฐ
206833 นาง เกวลิน ค าอนิสม
206834 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ใจตรง
206835 นางสาว สริญญา เสน่ห์ภักดี
206837 นางสาว พรวิมล ขวัญด า
206839 นางสาว ปนัดดา สุขสีเสน
206840 นาย ภาษิต รัศมี
206841 นางสาว ผาสุก ชัยมาโย
206842 นางสาว จนิตนา นาคนวล
206843 นาย พรีะ ทิพวงค์ษา
206844 นางสาว ศิริทิพย์ เนาวรัตน์
206847 นางสาว วารี ราชแป้น
206848 นางสาว ภัทราภรณ์ ชิตรัตถา
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206849 นางสาว เสาวณีย์ บานสุคนธ์
206850 นาย ชนกนัต์ อนิกอง
206851 นางสาว ธิดารัตน์ เพชรสังข์
206853 นางสาว อาภาวรรณ สุพนัธมาตย์
206854 นางสาว สุภาวดี จะพรัีมย์
206855 นางสาว ฐาปภรณ์ คนเพยีร
206856 นาย พสิิทธิ์ อดุม
206859 นาย อ าพล อรุณโน
206860 นางสาว วิลาสิณี หล าผาสุข
206861 นางสาว กญัจน์ณัฏ บุญธรรมา
206862 นางสาว อรวรรณ ทองนา
206863 นางสาว สุเมษา บุง่หวาย
206864 นางสาว วีรารินทร์ สายสุพรรณ์
206865 นางสาว จฑุาลักษณ์ จติพทิักษ์
206866 นางสาว วรัญญา สีลาสม
206867 นางสาว อมรรัตน์ ทรายเพชร
206868 นางสาว การ์ดกมล เทพเสาร์
206869 นางสาว อมรรัตน์ คล้ายแยม้
206870 นาง ณัทธมนกาญจน์ แหล่งหล้า
206871 นาง รจนี สุทธิวารี
206872 นาย จริภัทร นิรินทร์
206873 นางสาว ปรียาดา ปานใจนาม
206874 นางสาว ภาวิณี วงษ์สีหา
206875 นางสาว พรรณิการ์ ใจรินทร์
206876 นางสาว บุบผา ภูถกูแสง
206877 นางสาว อรสิรินาฏ พุม่ช่วย
206878 นางสาว ศิริพร พอ่สียา
206879 นางสาว ออ้ยทิพย์ ศรีทิน
206880 นางสาว ปิยะลักษณ์ โชติอดุมวงษ์
206881 นางสาว กาญจนา โหงยิ้ม
206883 นาย กนัตภณ สุระการ
206885 นางสาว วัลภา สุทธิบูรณ์
206886 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ชูกล่ิน
206888 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สรรพพนัธ์
206889 นางสาว ชาริตา เสวกวรรณ์
206890 นางสาว ณัฏฐ์ชฎา ทักขภิวัตน์
206891 นางสาว ตุลยดา มาศโอสถ
206892 นางสาว ชนิดาภา รุ่งเรือง
206893 นาย ภาณุพงศ์ กจิเรืองโรจน์
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206894 นางสาว โชติกา ศรีสุมาตย์
206895 นาย ธรรมศักด์ิ เกษรินทร์
206896 นาย ธนากร สุดแดน
206897 นางสาว วิไลพร คุณปรีชา
206898 นางสาว อมรรัตน์ เมืองขวา
206900 นางสาว นิลุบล จกัรกาญจน์
206901 นางสาว วรารัตน์ แว่นจนัทร์
206902 นางสาว รัตนพร ศิริรัตน์
206903 นางสาว อนุสรา ชุมทอง
206904 นางสาว ปิโยรส สุขสวัสด์ิ
206905 นาย พงศกร วงษ์ลา
206906 นางสาว ปารีดะห์ ปูซู
206907 นางสาว ดวงดาว ไชยหาญ
206908 นาย สุธี วงษ์สว่าง
206909 นางสาว สุดารัตน์ ชมภูพนัธ์
206910 นางสาว ธมน เกษมสุข
206911 นางสาว สการัตห์ เลิศพนัธ์
206912 นางสาว วิมพว์ิภา เป็งนวน
206913 นาย ชินบุตร ชินวงศ์
206914 นางสาว สายรุ้ง คงรอด
206916 นางสาว อริศา โยคสิงห์
206917 นางสาว มัลลิกา มิสกจิ
206918 นางสาว ลลิตา พทุธนารายณ์
206920 นางสาว สายฝน เตือนใจ
206921 นางสาว ธณัชชา เชื้อเถาว์
206922 นางสาว ยภุาภรณ์ อะนันต์
206923 นางสาว เพชรรัตน์ เปียงใจ
206925 นางสาว ศรินยา เพช็รัตน์
206927 นาง จฑุารัตน์ ค าศรี
206928 นาย ธวัชชัย ค าคง
206930 นางสาว ดวงฤดี วงศ์พรัด
206931 นางสาว อาพนัธ์ชนก บุญมา
206932 นาย วิทวัส ญาณกติติ
206933 นางสาว ภาวิณี ภาคีสิน
206934 นางสาว ภัทรวดี บุญรักษ์
206935 นางสาว วรดี นาจารย์
206936 นางสาว สมพศิ บุญกอง
206937 นาย วราชัย วรินทร์
206938 นาย เด่น ประดับศรี
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206939 นาย จติติพล เตชะสุทธิ
206940 นางสาว สุกญัญา หัวใจสุทธิ์
206941 นางสาว ศฏิญญา วรคันธ์
206942 นางสาว ชลชลิตา จริศิลากลู
206943 นางสาว สุภาวดี แท่นเกดิ
206944 นางสาว ทวีสิน แซ่คู่
206945 นางสาว ดวงฤทัย จนัทร์ภิรักษ์
206946 นางสาว ฐิติมา ทองบุญเรือง
206948 นาง จรัิชฌา องอาจวรกลุ
206949 นางสาว ธณัชชา กองแกว้
206951 ว่าที ่ร.ต. นพดล สิงหา
206952 นางสาว นันทิกา คันใจ
206953 นางสาว นารีรัตน์ สิทธิพรหม
206954 นางสาว รัชนีพร อนิทะสอน
206956 นางสาว สุภาพร อาภรณ์ล าเพา
206957 นางสาว ฌมันชา งานดี
206958 นาย สิทธิชัย ออกเวหา
206959 นางสาว ยารียะ๊ เปรัสมายา
206960 นางสาว ซาร่า มณี
206961 นางสาว ศุภวรรณ ช่วยบ ารุง
206963 นาง ปาตีฮะ ราษฎร์สดี
206964 นางสาว สุลาวัลย์ ไกรกจิราษฎร์
206965 นางสาว ศศิธร เจะมะอะ๊
206966 นางสาว ทรัพยเ์จริญ กิ้งเงิน
206967 นางสาว นันท์หทัย ชัยเครือ
206969 นางสาว นรพร ศรีสมบัณฑิต
206970 นางสาว เดือนฉาย โหมนอก
206971 นาย ฐาปณา ใจกล้า
206973 นางสาว อสันิ์ยา สันติภูมิโพธา
206974 นางสาว ชุธิดา อภิชวนันท์กลุ
206975 นางสาว กรรณิการ์ เจริญกาล
206976 นางสาว กฤษณา โคมน้อย
206977 นางสาว ละอองดาว จกัรปา
206978 นางสาว ณัชชา วงศ์ชู
206979 นาย วินัย พรหมเสน
206981 นางสาว ลีลานุช หนูวงศ์
206982 นางสาว เนตรทิพย์ พุม่สิโล
206983 สิบโท ณัฐวัฒน์  นิลกลัด
206984 นางสาว วรานิษฐ์ เอกศิริธนพงศ์
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206985 นางสาว กนกพร ไหลประเสริฐ
206986 นาง วรรนิศา มุดเพชร
206988 นางสาว วารุณี แกว้ศรีใส
206990 นางสาว สิรินาถ วรรณการ
206991 นางสาว ตุแวนูรีซา สาและ
206992 นางสาว จฑุามาศ สอนแสนวิทย์
206993 นางสาว เสาวนีย์ แกว้ศรีใส
206996 นาง มยรีุ แกว้ค าแสน
206997 นางสาว อญัชลี ค๊ะณาระต๊ะ
206998 นาย ชนินทร์ ใจเพชร
206999 นางสาว อรพรรณ ปัญญาสิทธิ์
207000 นาย จริศักด์ิ เสวกวัง
207001 นาย ปฏิภาณ หาญเชิงชัย
207002 นาง จริาวรรณ อนิต๊ะวิน
207004 นางสาว กาญจนา รุ่มรวย
207005 นางสาว ปิยะวรรณ ปาเปีย้ม
207006 นาย ธัชณพงศ์ เอื้อสุทธิองักรู
207007 นางสาว พลอยประดับ  เล้าอร่ามวัฒนาพลอยประดับ  เล้าอร่ามวัฒนา
207008 นางสาว เยาวลักษณ์ ฝุ่นตะคุ
207009 นาย พงิคนคร กงัไพบูลย์
207010 นางสาว ฟารีละห์ เจะดาโอะ
207011 นางสาว อลิษา คิดชอบ
207012 นางสาว ปยาณีย์ ปัตนกลุ
207013 นางสาว สุภาพรรณ มั่นเหมาะ
207014 นางสาว ละห์ฮันนา สาและ
207015 นางสาว ภคญาณิน อุ่ยตระกลู
207017 นางสาว สร้อยสุดา ดีไสล
207018 นางสาว กญัญารัตน์ นกแยม้
207019 นางสาว ปรียาภรณ์ สุดห่วง
207023 นางสาว พรพมิล ไชยสนาม
207024 นางสาว ธัญญ์ชยา ธนพทิักษ์วราธร
207025 นางสาว หทัยกาญจน์ พวงค า
207026 นาย แวอบิรอเฮง สอและ
207027 นางสาว ญาณิศา ธิยะสืบ
207028 นางสาว ปัญทิพย์ แกว้เหล็ก
207029 นางสาว กมลชนก ใหม่จนัทร์
207030 นาย วีระชัย มะเด่ือ
207031 นาย ศิลาวัฒน์ ศรีพลอย
207032 นาย ทนงศักด์ิ ยิ่งล้ า
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207033 นาง ศิริขวัญ คุ้มกนันาน
207034 นางสาว จรัิชญา จนัทมาศ
207035 นางสาว มลนภา ลาภสุรพรชัย
207036 นางสาว ศิริรัตน์ แปะทา
207037 นาง จริาพร อดุมศรี
207038 นางสาว วนิดา สมบัติมี
207039 นางสาว นิสารัชต์ ครองชนม์
207040 นางสาว อรทัย นันตะหน้อย
207041 นางสาว ลักษณ์วดี ผิวตะขบ
207043 นางสาว สาริณี พรมค า
207045 นางสาว สุภัสรา เยน็ศิริ
207046 นาย วุฒิไกร พนัธุชาติ
207047 จา่สิบเอก ภาณุเดช วงษ์สามารถ
207048 นางสาว ราตรี ภูน้ าทอง
207049 นาย เจษฎากร แตงโสภา
207050 นาย ธนเกยีรติ โพธิม์ล
207051 นางสาว พรสุดา อนิมูลต่ิง
207052 นางสาว รจนา แสนใจ
207055 นาย สมหมาย บัวเผียน
207057 นางสาว สุภักดี ทองเนื้อแปด
207059 นางสาว พฒันภรณ์ แสนบุตร
207060 นาย ปภังกร พงศ์จนัทรเสถยีร
207061 นางสาว วราพร จติหาญ
207063 นาย รุ่งสิริ ยขีาม
207064 นางสาว รัชดา เสาวคนธ์
207065 นางสาว ภิรมยญ์า จกูลู
207066 นางสาว จนัทิมา  ชัยมังคละกลุ
207067 นางสาว ฉตัรลดา หนูพุม่
207068 นางสาว สิริรัตน์ ลุนวิรัตน์
207070 นาง อภิญญา ชิตานนท์
207072 นางสาว จฑุาวรรณ แตงกระโทก
207074 นาง พมิพช์นก เล่ียมสมบูรณ์
207076 นางสาว วราภรณ์ พรหมภมร
207077 นาย พรีพสัตร์ ขวัญกจิสิริกร
207078 นางสาว จริยา เพช็รภิโรม
207080 นางสาว กมลวรรณ แพงค าดี
207081 นางสาว จารุวรรณ นกเอี้ยง
207082 นาย สากล ทองเเกมนาค
207083 นางสาว จฬุารักษ์ บ่อเพชร
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207084 นางสาว อรทัย ขวัญทอง
207086 นาย อภิชาติ เล้ียงดี
207087 นางสาว รัตติการ เครือจนัทร์
207088 นาง รัญดา บุญประเชิญ
207089 นางสาว จารุวรรณ โพธิไ์พโรจน์
207090 นางสาว พณิดา โหงออ่น
207091 นางสาว วิภาพร จิ๋วกาวี
207092 นางสาว ปวิตรา ทะประสพ
207093 นาย จกัรชัย ชาลี
207094 นาง ชมพนูุช เจริญรส
207095 นางสาว จารุวรรณ์ เงินดี
207096 นาย คมสัน แซ่จั่น
207097 นางสาว ชลิดา เสริฐนวลสวัสด์ิ
207098 นางสาว ทิพากร ฉมิฉนัท์
207099 นางสาว กรกนก พุม่ประดับ
207100 นางสาว ภัทรวดี เมืองโคตร
207101 นาย ปรเมษฐ์ จนัดาปราบ
207102 นางสาว นัฐมน สุภาพรม
207103 นางสาว อมัภรณ์ทิพย์ สุขใส
207105 นางสาว ปิยนาถ ชูช่วย
207106 นางสาว ศิรีนทร์ อสิระภักดีวงศ์
207108 นางสาว หทัยรัตน์ เกษศิริ
207109 นางสาว พรรณทิพา ฟา้ร่วมปัญญา
207110 นางสาว อรพมิล อ าพนัแสง
207111 นางสาว ฐรัชญา เตชะสืบ
207113 นางสาว อไุรวรรณ บึงราษฎร์
207115 นาย อดุมศักด์ิ ไชยสุวรรณ
207116 นางสาว ชลิตา ศิริกลุ
207119 นางสาว วรรณวิสา บุญกจิ
207120 นางสาว ประกาย สีนวล
207121 นาย ถนัดกจิ ศิริบุรี
207122 นางสาว ปานทิพย์ มากมณี
207124 นางสาว ปวีณา บุญช านิ
207125 นางสาว เมริษา จนัมุณี
207126 นางสาว ศันสนีย์ มาลีหวล
207127 นางสาว พฒัศภรณ์ เลิศพชิิตชัย
207128 นางสาว กนัตนา พรมมัชชะ
207129 นางสาว พรรณทิวา ยวุะบุตร
207130 นาย ศราวุธ ค าสิงห์
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207131 นางสาว พมิพช์นก ต้ังจติบุญสง่า
207132 นางสาว พรพมิล แสนบุญยงั
207133 นางสาว วิชญาดา วิชัย
207134 นางสาว กวิสรา จนัมุณี
207135 นางสาว จารุพร สุรินโท
207136 นาย พลัลภ อว่มเจริญ
207137 นาย ศิลป์ศรุต เสาร์ประโคน
207138 นางสาว พนิดา เทียนอบุล
207139 นาง เนาวรัตน์ ภิญโญ
207140 นาย อ านาจ ไฝชอบ
207141 นางสาว ชลทิพย์ วงค์ปัน
207142 นางสาว สาวิตรี แกว้กลู
207143 นาย สถาพร จ ารัส
207144 นางสาว จฬุาณี ยอดดี
207145 นางสาว ธารทิพย์ วงค์ปัน
207146 นางสาว พรนรินทร์ บ่อทรัพย์
207147 นางสาว สุธิดา ทองฉมิ
207148 นางสาว สุกญัญา จนัต๊ะมา
207149 นาย ยทุธนา กลมประโคน
207150 นาง จนัทิมา ท่าสวัสด์ิ
207151 นางสาว จริาภรณ์ แกว้วิชิตร
207152 นางสาว ชลธิชา ค าตะ
207153 นางสาว พตัรพมิล วัฒนาปรีชาเกยีรติ
207155 นางสาว ชนิกานต์ เกตุมี
207156 นางสาว สิริพรรณ โชว์ปัญญา
207157 นางสาว สุนันทา ทองชื่นจติร
207158 นาย ธีรยทุธ์ ใจแขง็
207159 นางสาว สุนิภา ปัจจมูลี
207160 นางสาว สุชาดา ไม้แสนดี
207161 นาง วาสนา ชัชวาลย์
207162 นางสาว วรัญญา ใจมล
207163 นางสาว วารุณี วงค์พนัธ์
207164 นางสาว โชติกา ทับทิม
207165 นางสาว พรพรรณ ชนะเกตุ
207166 นางสาว กชกร แซ่ต้ิง
207167 นาย ภวัต ระยบัศรี
207168 นางสาว อสัมา เหมหมาน
207170 นางสาว สุดารัตน์ เหมือนมาศ
207171 นางสาว เมยญ์าวีร์ ลานสวัสด์ิ
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207172 นางสาว วชิรญาณ์ ธนาคุณ
207174 นางสาว ณัฐสุดา คุตมาสูญ
207175 นางสาว อาริชา เชื้อพนัธ์
207176 นางสาว วรัญญา ปองไป
207177 นางสาว วิศนา กรีวิทย์
207179 นางสาว สิริยากร ต้นลาภเจริญ
207180 นางสาว วิภาดา ทับทิมหิน
207181 นางสาว ชลธิชา ฉนุมี
207182 นางสาว อมุาพร กรีโชติ
207183 นางสาว นฤมล ร่มจ าปา
207184 นาย ทนงค์ สุ่นหมื่นไวย
207185 นาย ชาญยทุธ มะโหฬาร
207186 นางสาว อารีพร อทุัยเรือง
207188 นางสาว อภิษฎา จนัทนันท์
207189 นางสาว ปาริชาต จนัตะศรี
207190 ว่าที ่ร.ต. สันติสุข ศรีสุข
207191 นางสาว สงกรานต์ ระโยธี
207192 นางสาว พลอยไพลิน สีปากดี
207194 นางสาว เสาวลักษณ์ แป้งหอม
207195 นางสาว สุวิมล หมั่นดี
207196 นาย วิษณุพร เงินดี
207197 นาย วิษณุ เครือพรมมินทร์
207199 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จนัทร์จริา สิงห์โต
207200 นางสาว ลภัสปวีร์ โคตรภู
207201 นางสาว มลิวัลย์ กวนหลวง
207202 นางสาว รัฐกานต์ ทะนันใจ
207203 นางสาว กญัปภัส ชายแกว้
207204 นางสาว เสาวภาคย์ รอดไม้
207205 นางสาว จฑุารัตน์ ทองชุมศรี
207206 นางสาว สุพตัรา ธนะกลม
207207 นางสาว กฤษณา ยาป่าคาย
207208 นาง อมุาภรณ์ แกว้มณี
207209 นางสาว จารุวรรณ พุม่นิมิตร
207210 นาย ชัยธวัช หอมรส
207211 นางสาว ศิริวรรณ สายสระน้อย
207212 นางสาว เจนจริา กองแสงศรี
207213 นาย อนุสรณ์ มลิงามงอน
207214 นางสาว เนตรชนก พรมสุคนธ์
207215 นางสาว สุนันทา ทะเลิงรัมย์
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207216 นาย กติติศักด์ิ วงษ์วุฒิศักด์ิ
207217 นาง กนกรัตน์ นิลโคตร
207218 นางสาว สุนิษา เกษศรีเนียม
207219 นางสาว จรัิฐิกาล มาละวรรณโณ
207220 นางสาว สร้อยทิพย์ ทนเหมาะ
207221 นางสาว นันทิกานต์ จนัทร์ณรงค์
207222 นางสาว อาจารี ขวดพดุซา
207223 นางสาว ปทุม มะลิวัลย์
207224 นางสาว จนัทร์หอม ประโมศรี
207225 นางสาว กญัญารัตน์ ผลทอง
207226 นาย ศุภชัย รูปโอ
207227 นางสาว สารภี คิดรอบ
207228 นางสาว อญัชญา จนัปาล
207230 นางสาว ภรณ์ทิภา เภสา
207231 นางสาว ณฤดี ไชยแสง
207233 นางสาว สุชาดา เทีย่งทิพย์
207234 นางสาว ซูมัยยะห์ เจะโซะ
207235 นาย มนตรี ชวนนอก
207236 นางสาว พชัราภรณ์ นาค า
207237 นางสาว ชัญญา วุฒิกาญจนวัตร
207238 นางสาว กติติยา มีศรี
207239 ว่าทีร้่อยตรี กติติศักด์ิ ทนสงผล
207240 นางสาว กมลลักษณ์ กาวิจติร
207241 นางสาว ศิริพร แกว้แฉล้ม
207242 นางสาว รพพีร ฤทธิแผลง
207243 นางสาว อรณิชา แกว้ศรีศักดา
207244 นาย สุนทร สมพงษ์
207245 นางสาว ปวีณา ชูชีวา
207246 นางสาว กลุนันท์ อทิธิพร
207247 นางสาว กมลวรรณ ทองเทพ
207248 นาย ปวรรุจ รัศมี
207249 นางสาว พทุธิดา โยธี
207251 นาย พรีะวัฒน์ สุขจติต์กลม
207252 นางสาว ไพลิน เทียบท้าว
207253 นางสาว ปราณี เกดิบางแขม
207254 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พชิญาภา พฒันธาดาสกลุ
207255 ว่าที ่ร.ท. สรวิชญ์ กล่ินขจร
207256 นาย ธีร์รพชิชญ์ พฒันธาดาสกลุ
207257 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีจ าปา
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207258 นางสาว ธนสร เชตุพงษ์
207259 นาย จริภัทร ภูริธร
207260 นางสาว ศิริลักษณ์ ทองทา
207262 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จริาวรรณ จตินารินทร์
207263 นาย เพิม่ศักด์ิ ชอบผล
207265 นางสาว สุวลักษณ์ ศรีสันต์
207266 นางสาว ภัทรพร อว่มมั่น
207268 นางสาว ปวีณา สุภาคุณ
207269 นาย ธเนศ เขื่อนค า
207271 นาง ปภาภัสสร์ ปานเกดิ
207272 นางสาว สรัญญา ประเสริฐสังข์
207273 นาง ปิยนุช พอ่ปัญญา
207274 นางสาว มาลินี บุญจง
207275 นางสาว ณัฐชานันท์ อนิทรไทยวงษ์
207276 นางสาว สุปราณี รอดทอง
207278 นาย ชัยเนติ คงกระจา่ง
207279 นางสาว อรสา พจุารย์
207281 นางสาว ศุภานัน จ าเริญบุญ
207282 นางสาว มินทร์ธพร สุขแจม่
207283 นาย นพพร หอมไม่หาย
207285 นางสาว อษุานันท์ โคตรภักดี
207287 นางสาว สุรางค์ จ าเริญเจอื
207288 นาย ณัฏฐ์ชัย วิจกัขณาภรณ์
207291 นาย ศุภพงษ์ พรหมลักขโณ
207292 นางสาว อไุร สุอ าพนัธ์
207293 นาง นันท์ลินี เจริญไวยเจตน์
207294 นางสาว ณัฐมน เดชค าภู
207295 นางสาว ศลิลลัลล์ ปฏิสันเนติ
207297 นางสาว นีรนุช สูตรเลข
207298 นางสาว มณีรัตน์ ศรีชาวนา
207299 นางสาว ชลนิชา เลาะลี
207300 นางสาว ธนัชพร ชูคง
207301 นางสาว บุษรินทร์ อ าไพจติร
207302 นาย สุทธิ เรืองมณีไพฑูรย์
207303 นาย ณัฐดนัย กายแกว้
207305 นางสาว จริภา ยนืยง
207306 นางสาว ลลิดา ศรีเมือง
207307 นางสาว กษมาพร ขจรบุญ
207308 นางสาว ชุติกาญจน์ พรหมอนิทร์
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207309 นางสาว นฤภร พรหมอนิทร์
207310 นางสาว ธวัลหทัย ธนแกน่
207311 นางสาว กลุชน ชนะรัตน์
207312 นางสาว ศิริรัตน์ บุญปก
207313 นางสาว ณัฐพร บุญเรือง
207314 นาย กศุะพงศ์ อนิทร์ส าราญ
207315 นาย เกมส์ บุญศรี
207316 นางสาว ธารารัตน์ ปูกนักะ
207317 นางสาว พชิญ์ภัสสร กลางปางรัตน์
207318 นางสาว ศรัญญา ค าธร
207319 นางสาว นารีรัตน์ เรียนปัญญา
207320 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุชาดา พลิาคุณ
207321 นางสาว สุดารัตน์ มัชชะ
207322 นางสาว ปวีณา ปานทอง
207323 นางสาว มนันยา เรืองอทุัย
207324 นางสาว ณปัญรัฏฐ์ เพช็รุพนัธ์
207326 สิบต ารวจเอก วัชรินทร์ สมหวัง
207327 นางสาว เพญ็ศิริ ศรีณรงค์
207328 นางสาว หนึ่งฤทัย นวลศรี
207329 นางสาว ณรินทร์ธร เอี่ยมสะอาด
207330 นางสาว นาดียะห์ มะดิง
207331 นางสาว สุพรรณณี กาเมืองลือ
207332 นาย สิทธา แยม้นิล
207333 นางสาว ปนิดา กลัุดนาม
207334 นางสาว อาทิตยา รังกะริน
207335 นางสาว เสาวลักษณ์ สุพนัธะ
207336 นางสาว สุภาพร กริชก าจร
207337 นางสาว ศิณีย์ จฬุะแพทย์
207338 นาย กติติพจน์ บุญส าราญ
207339 นางสาว อรุารัตน์ แต้มทอง
207340 นางสาว พรสวรรค์ จนัจอ่
207341 นางสาว ธัญสิกาญจน์ ชูเมือง
207342 นางสาว มานิดา ทรงแกว้
207344 นางสาว ยศยาพร สวัสดี
207345 นาย ณัฐวุฒิ กลับทวี
207346 นางสาว ยสุตมา ภิรมย์
207349 นางสาว ขวัญชนก เล่อกา
207350 นางสาว วราภรณ์ บุญวาสนา
207351 นาย วันเลิศ บูรณ์โภคา

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 146 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
207353 นาย กานต์ สุขประเสริฐ
207355 นางสาว ปริยานุช บุญโย
207356 นางสาว สีไพร โสพนัพมิ
207357 นาย พชระ อุ่นร้ัว
207358 นางสาว พมิพป์ญา สมใจวงสิรี
207359 นางสาว มณีรัตน์ ทาสีแกว้
207360 นางสาว ธรักษ์ภรณ์ ติดสุข
207361 นางสาว นิตญา ทองสิทธิ์
207363 นาย คมวิทย์ จามจรีุโสภาคย์
207364 นางสาว นุชรี เตียงแกว้
207365 นาง นันทฉตัร ทองมาก
207366 นาย อนุทิศ สมจโิน
207367 นาย ณรงค์  เกตุ ช้าง 
207368 นางสาว รุ่งไพลิน นุ่มน้อย
207369 นาย สิทธิโชค ภูท่องค า
207371 นางสาว อญัชิสา ช่วยทอง
207372 นางสาว รัชนก ไกยะฝ่าย
207374 นางสาว พวงทอง สุขคร
207377 นางสาว บุษกร เครือสอน
207378 นาง ณัฐธยาน์ ทองศรีมะดัน
207379 นางสาว อรทัย ลับไธสง
207380 นางสาว กนกวรรณ เกษวิริยะการณ์
207381 นาย ชัยยทุธ สุยะพนัธ์
207382 นางสาว ปวิภา กรอบพดุซา
207384 นางสาว พาตานียะฮ์ หะมะ
207385 นางสาว ฟารีดา เภอเกล้ียง
207387 นาย ปรณัฐ รอดทอง
207388 นางสาว นาลี อนันทศิลป
207390 นางสาว กตัญชลี รัตนพงศ์
207391 นาย อาทิตย์ พนมมา
207393 นาง นฤมล สิงห์แกว้
207395 นางสาว สุมนต์ธมาศ สังฆะมณี
207396 นางสาว สุภาพร แยม้กล่ิน
207397 นางสาว สุนิษา สุขเปล่ง
207398 นางสาว นิสรา ผุสดี
207399 นาย พฤตินันท์ สังขก์าจ
207400 นาย สมเกยีรติ หน่วงกลาง
207401 นางสาว ประภาสร ทาสาลี
207405 สิบต ารวจเอก จติติพล เสนาะพนิท์
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207406 นาย ภาคิน จนิตานุสาร
207407 นาง กชพรรณ ต้ังสิริพนัธกลุ
207408 นางสาว วิไลพร ต๊ะกติิ
207409 นาย ชาญพงศ์เศษฐ อภิโชติมหาคุณ
207410 นางสาว อภิรดี ศรีวงค์
207411 นางสาว จนิตหรา สุดแดน
207412 นางสาว จนัทร์เพญ็ บรรดาศักด์ิ
207413 นาย ธนกฤต ศรีเพชรกสิกรณ์
207414 นางสาว ปณัชญา ยิ้มสมาน
207415 นางสาว ศุภากร ทุมวงษ์
207416 นาย พษิณุพงษ์ ปุณปภาดา
207417 นางสาว กมลวรรณ แกว้มูลตรี
207418 นางสาว ภุชนา พนัธุช์ื่น
207419 นางสาว จฑุามาส โตมา
207420 นางสาว พรพมิล ผาโคตร
207421 นาย วัชรพล สุขส าราญ
207422 นางสาว อาภัสรา เชื้อไทย
207424 นาย วิสนุ สาตร์เพช็ร์
207425 นางสาว ศกลรัตน์ ดวงแกว้
207426 นางสาว กติติยา ผิวเกล้ียง
207427 นางสาว ภัทรสุดา ดวงแกว้
207428 นางสาว ธัญลักษณ์ เกดิลาภ
207429 นางสาว นฤมล หลักค า
207430 นางสาว กชกร ปราดเปรียว
207431 นางสาว ชุติมา สายเพช็ร
207433 นางสาว ชนิดา ไกรมุ่ย
207434 นางสาว มลลิกา อาคาสุวรรณ
207435 นางสาว สุชาดา นาสิงขนัธ์
207437 นาย อนุพงษ์ เขื่อนเพชร
207438 นางสาว สาลินี สมบัติแกว้
207440 นางสาว สุอาภา พลยาง
207442 นางสาว อบุล หลวงละ
207443 นางสาว พรรณธิพา ประมาคะมา
207444 นางสาว กญัจนพรรณ สุขโชติ
207445 นาย รณฤทธิ์ ตุ้นสุวรรณ์
207447 นาย ทรงธรรม น้อยจนี
207448 นางสาว รุ่งรัตน์ พมิพนัธุ์
207450 นางสาว วรรษมล ศรีรัตน์
207451 นางสาว นูรียาตี สุหลง
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207452 นางสาว กฤษรีญา มาชาวป่า
207453 นางสาว เยาวภา แนบเนียน
207454 นางสาว นฤมล นาคเกษม
207455 นางสาว รัชต์กาญจน์ พรัิกษา
207457 นางสาว รัตนาวรรณ อามาตมนตรี
207458 นาย นิชิทธ ก าลังเลิศ
207459 นางสาว พาขวัญ ทวีทรัพย์
207461 นาย อรรถพร จนัทร์แสง
207462 นางสาว นาถลดา สังขเ์พิม่
207463 นางสาว สุภลักษณ์ หงษ์มณี
207465 นาย ภัทรเดชา ช านาญไพร
207466 นางสาว นพวรรณ สิทธิไ์ทย
207467 นางสาว รัชดา วิเศษโกสิน
207468 นางสาว ภัทรา ช านาญไพร
207469 นางสาว นิธิมา สงสว่าง
207470 นางสาว ทัฐสิกา อโณทัย
207471 นางสาว จฑุามาศ ประกอบแกว้
207472 นางสาว อนุศรา วงศ์เพญ็
207473 นางสาว สุจริา สีดาน้อย
207475 นางสาว ดวงกมล ทรัพยพ์นัธ์
207476 นางสาว เจนจริา วัฒนธารากติ
207478 นางสาว จรีวรรณ มหาละออง
207479 นางสาว วิไลพร ศรีบัวออ่น
207480 นางสาว สาวิตรี สีดาพมิพ์
207481 นางสาว กณัธิชา สุภาพพงษ์
207483 นาง ทัศวรรณ กลุนอก
207484 นางสาว ณิชานันท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
207485 นางสาว จฑุารัตน์ ธ ารงธิติทัศ
207486 นางสาว ภาวิณี วงษ์มณี
207487 นาย ธนาวิน ขดัปินใจ
207489 นางสาว ศรุตยา โชติรัตน์
207490 นางสาว สนานี ปูยามา
207491 นางสาว นูรียะ๊ หล าขนุ
207492 นางสาว จฑุาทิพย์ ยิ้มสมบูรณ์
207493 นางสาว ฐิติปวีย์ สพานรัตน์
207494 นางสาว ณัฐรินทร์ หอมร่ืน
207495 นางสาว นราวดี อารีเลิศ
207497 นางสาว รัตติกาล พดุชู
207498 ว่าที ่ร.ต.หญิง นริศรา ปัสสา
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207499 นาย เพิม่ศักด์ิ ขาวส าอางค์
207500 นาย สุทธิรักษ์ โรจนวิภาต
207501 นางสาว อ าไพ สุขขาว
207502 นางสาว ลมฤดี ดีอนิทร์
207503 ว่าทีร้่อยตรี จกัรพงษ์ สุขใส
207505 นาย ธนกร วงค์ต้ันหิน้
207506 นางสาว สุพรรณนิภา เยื่อใย
207507 นางสาว สุพชิญาภัค เกยีรติกลุวาทิน
207508 นางสาว พมิพล์ดา โสชารี
207509 นาย เปรมกฤษ มนัสศิลา
207511 นางสาว องัคณา แยม้นิล
207513 นางสาว ศิริรัตน์ ญาณปัญญา
207514 นาย สิทธิโชค มณีคันโท
207515 นางสาว นัทธิราภรณ์ แสงเดช
207516 นางสาว สุดา ช านาญญา
207517 นางสาว ณิชชานัท อาวุธ
207518 นางสาว วัชรี ดีต่อ
207519 นางสาว ธนิดา วิผาลา
207520 นางสาว วรรณา เต็มเปีย่ม
207523 นาง เจริญจติร ทองเกดิ
207524 นางสาว สุภาวดี เท่งปกติ
207525 นางสาว อนงนาฏ เมฆอรุณ
207526 นาย มณตรี ปทุมวัฒนชัย
207528 นางสาว ศศิวิมล เดชผดุง
207529 นางสาว ชุติมา ณ หนองคาย
207531 นาย สุรชัย สอดี
207533 นางสาว อรนุช เจริญวงศ์วรกลุ
207536 นางสาว พรเพญ็ สมประวัติ
207537 นางสาว นิลเนตร เชยจนัทร์
207538 นางสาว ณัจฉรียา สุทธิกลุ
207540 นาย รหัท แนวมั่น
207542 นางสาว ธนพร มะณี
207543 นางสาว ประภัสสร ศาลางาม
207544 นางสาว ดวงธิดา มีไฝ
207545 นาง รสสุคนธ์ ชมเจริญ
207546 นางสาว ผกายมาศ คชบุตร
207547 นางสาว ธัญญลักษณ์ โสพล
207548 นางสาว ฑิตฐิตา บุญมาศ
207549 นางสาว ปรานี บุบผาวัลย์
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207551 นางสาว นวชล กจิศรีไพศาล
207552 นางสาว อมัพร สุวรรณเพช็ร
207553 นางสาว ชญาฎา ฉตัรชฎาธาร
207555 นาย ธวัชชัย บาบุญ
207557 นาย รวิสุต มีศรี
207558 นางสาว เขมิกา วัฒนงาม
207560 นางสาว ภูริชญา กมินาค า
207561 นางสาว วันวิสา จนัแดง
207562 นางสาว รัชนีกร เบียนสูงเนิน
207563 นางสาว สุกญัญา เฉลยสาร
207564 นางสาว พรพรรณ เกื้อกลู
207565 นางสาว เบญจวรรณ ละออง
207567 นาย ธีระศักด์ิ ศรียนัต์
207568 นางสาว วาทินี บัวตูม
207569 นางสาว ธัญสินี ปิน่ดี
207570 นางสาว เอวิตรา อนิทอง
207571 นาย สินประเสริฐ สืบประสงค์
207572 นางสาว จริยา ชุมพล
207573 นางสาว ธัญพร ใจจอ้ง
207574 นาย จรีวัตร ไพรินทร์
207575 นาง วนิดา จนัทร์เทพ
207577 นางสาว อรพรรณ เปล่งข า
207578 นางสาว จริภิญญา โตโสภณ
207579 นางสาว ณัฏฐา คดหอย
207580 นางสาว ภัทราพร สีน้อย
207583 นางสาว ศุรภาพชิญ์ ค ามุงคุณ
207584 นางสาว นันทิยา ต้นเชื้อ
207585 นางสาว พรภัสสร์ภรณ์ ทองไว้เคร่ือง
207586 นางสาว วารูณี สถติยพ์งษ์
207587 นาง กญัญ์ชยาวีร์ สุทธิสังข์
207588 นางสาว ชุติปภา อนิทรรัตน์
207589 นางสาว เปรมิกา ปัดทาศรี
207590 นางสาว วรณัน สุภาแกว้
207592 นางสาว บุปผาทิพย์ แกว้ผอม
207593 นางสาว เพญ็ประภา สีซุย
207594 นางสาว พรประภา สังขทิพย์
207596 นางสาว มุทิตา แสนศรีชัย
207597 นางสาว จติจฑุา สุนทรธรรม
207598 นางสาว เบญจพร ชุมกว้าง
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207599 นางสาว มัญชุสา จติจ านงค์
207600 นาง วรรัตน์ วงษ์อนันท์
207601 นางสาว ปุณญาดา ช่างหม้อ
207603 นางสาว มณฑิชา สันหลี
207605 นางสาว อรพไิล ศรีลาวัณย์
207606 นางสาว นวพร ขอ้งม่วง
207608 นาย ธีรภัทร วชิรหัตถ์
207609 นางสาว สุพรรณี ศรีวิทักษ์
207610 นางสาว ปรียาพร บ้านคร้อ
207611 นาย สมชาย ใจกล้า
207612 นาย ชญานิน ไชยาพนัธุ์
207613 นาย พลูทวี บุญจรัส
207615 นางสาว สุธาทิพย์ นวลนิ่ม
207616 นางสาว ขนิษฐา ชื่นใจ
207617 นาย ราชันย์ อรรคบุตร
207618 นางสาว ปาณริศา ปานเขยีน
207619 นางสาว ทิพยวรรณ อุ่นพรม
207621 นางสาว นิลวรรณ ใบบ้ง
207622 นาย รวีวิทย์ เพญ็สวัสด์ิ
207624 นางสาว ณกญัญา โดยค าดี
207626 นางสาว วรวรรณ วรวัตร์
207627 นางสาว กมลกจิ จติรามาศ
207628 นางสาว กสุุมา มากอ าไพ
207630 นาย ชูเกยีรติ สัตยซ่ื์อ
207631 นางสาว วรรณกานต์ พาโพธิ์
207632 นางสาว ฉตัรสุดา หงษ์ใจ
207633 นาย กฤตนัย ศรีปราโมช
207634 นาย ศุภฤกษ์ ธาดาบุษบง
207636 นาย สโรช บุญพนัธ์
207637 นาย กวิณภพ พรหมนวล
207638 นางสาว ชนากานต์ สานันท์
207639 นางสาว สร้อยฟา้ โยลัย
207640 นางสาว มัทนา ทินปาน
207642 นาง กรวรรณ ดาดวง
207643 นาย ภาคภูมิ พานิชยเ์จริญ
207644 นาย ณัฐพล ขาดรัมย์
207645 นาย สัญทัศน์ เบียะขนุทด
207646 นางสาว สุธาทิพย์ สงวนค า
207647 นางสาว เฉลิมศรี เรืองเพชร
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207648 นางสาว จรัสภรณ์ ทองน้อย
207649 นางสาว สลีลา ไชยวีระ
207651 นางสาว รุ่งนภา เรืองยิ่ง
207652 นางสาว นิฟริดาวห์ สะมะแอ
207653 นาย ทศพล ชาติรัมย์
207654 นาย ณภัทร นิภารักษ์
207655 นาย เมตตา พนัสุเภาดี
207656 นางสาว กนกพร รุ่งฟา้
207657 นางสาว หยาดเดือน เตยต่อวงศ์
207658 นางสาว ณัฎฐณิชา บุญอภิบาลนุกลู
207659 ว่าทีร้่อยตรี รัณพร์ี หิรัณยธ์นาภักดี
207661 นางสาว ฐานิตาพศั บุบผาวัลย์
207662 นางสาว พนิดา ภูเมฆ
207664 นาง อภิญญา คงคา
207665 นาง ธัญญารัตน์ ขนัตรี
207667 นางสาว ทรายทอง มั่งทัศน์
207668 นางสาว กนัยารัตน์ คันหาดี
207670 นางสาว ศุภลักษณ์ แกว้กระจก
207672 นางสาว มาเรียม นิเต็งหะ
207676 นางสาว จนัทร์จริา สีนวลแล
207677 นาย กรีติ โกสวัสด์ิ
207678 นาย ธัญญะ ม่วงมนตรี
207679 นางสาว สุพตัรา ขดัมโน
207680 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปวีณ์นุช ชูประดิษฐ์
207681 นางสาว ประภัสสร สุวรรณรัตน์
207682 นาย มาลัยแมน แสงสว่าง
207684 นาย อาทิตย์ อนนไสย
207685 นาย ธนาวุฒิ ฝากกจิ
207687 นางสาว ธัญมาศ ใจตรง
207688 นางสาว เรืองกาญจน์ ธุระพนัธ์
207689 นาย เพราพงศ์พนัธุ์ ดมหอม
207690 นางสาว เบญจมาศ แกว้พนูศรี
207691 นางสาว ธัญสุตา ชนัทโกศัย
207692 นางสาว เพญ็นภา เรืองเศรษฐี
207693 นาย สุทัย พเิชฐสิทธิกลุ
207694 นางสาว ช่อผกา ค าเวียง
207695 นางสาว ลัดดาวัลย์ คนไว
207696 นางสาว จนัจริา บุตรพรม
207698 นางสาว ปวีณา เถื่อนเนาว์
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207699 นางสาว จฑุารัตน์ บุพศิริ
207700 นางสาว สุมัจชา บุตรกระจา่ง
207702 นางสาว สุภาวดี น้อยสงวน
207703 จา่สิบต ารวจ จริยทุธ สุภาสาย
207704 นางสาว พชัรี จนัท า
207705 นาย จนัทร์มู ยวุโรจน์อมร
207706 นางสาว โชติกา สอนสระเกษ
207707 นาย ณัฐพล อานนท์
207708 สิบเอก สุรัตน์ ใยค า
207710 นาย ศราวุฒิ โสวรรณี
207711 นางสาว ลลิตา ณ พทัลุง
207712 นาย ธีระภัทร์ รุ่งเรืองวิเศษ
207714 นาย วิทยา สงแป้น
207715 นางสาว ธิติมา กลีบแกว้
207716 นาย จอมพล อติชาตนันท์
207717 นางสาว เนตรนภา ชลอชน
207718 นางสาว รุ่งทิวา ขงุชัยภูมิ
207720 นางสาว วันวิสา พกิลุแกว้
207721 นางสาว วรพชิชา ศิริยา
207722 นางสาว พทิยาภรณ์ ช่างทอง
207724 นาง พมิพใ์จ ศรีบุญส่ง
207725 นางสาว ณัฐศศิ ฐิติพนัธ์นรากร
207726 นางสาว วรรณา รักษาพงษ์
207727 นางสาว ศรีมาภรณ์ ประมวล
207729 นางสาว สุภาพฒัน์ บัวระพา
207730 นางสาว พรรณรมล ช้างสาร
207731 นางสาว ปิยะภา กนัทะ
207732 นางสาว ทัศนีย์ หาญวิเศษ
207733 นางสาว กนกรัชต์ สวัสด์ิสุข
207734 นางสาว วัชราภรณ์ อนิต๊ะวิชัย
207736 นางสาว ภาพมิณ ราดไพร
207737 นางสาว แผ้วมณี มาตรี
207738 นางสาว อรวิภา กล่อมสุวรรณ
207739 นาง สุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย
207740 นาย กติติกรณ์ เรืองศรี
207741 นางสาว วิจติรา พรมนาม
207742 นางสาว สุชาดา มะไรจติร
207743 นาย คมิก สุขส าราญ
207744 นางสาว รัตนา หอมหวล
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207745 นางสาว โนรีซัน มะสีละ
207746 นางสาว พรรณิภา อรุณไพร
207748 นางสาว บุณฑริกา ประพนัธ์
207749 นางสาว ธนวรัท ธนาธิภัคชัย
207750 นางสาว วรรณวิภา น่าบัณฑิต
207751 นางสาว เขมิกา เวียงนนท์
207752 นางสาว เนตรทราย ตรีพฒุ
207753 นาย ธนกฤษณ์ บัวตุ่ม
207754 นาย ธนสิทธิ์ จงหวัง
207755 นาย พรีพงษ์ สุพรรณ์
207756 นางสาว กานต์พชิชา กล่ าแสง
207757 นาย กจิจาพจน์ ชุรินทร
207758 นางสาว สุตาภัทร การินทร์
207760 นางสาว ณิชกานต์ โนจนัทร์
207761 นางสาว กลัยา กาบแกว้
207763 นางสาว จรินันท์ ประวาสุข
207764 นาย วิทวัส แสงทอง
207765 นาย ธาวิน ธงไชย
207766 นางสาว พณัณิตา คงนคร
207767 นาย อจัรวิชญ์ บุญสูง
207768 นางสาว มาญีดะ จนิตรา
207770 นางสาว วลักษ์สุฎา พลเสน
207771 นาง กติยาภรณ์ ดุรงค์กาญจน์
207772 นางสาว ณยฎา จริโสภณวิชญ์
207773 นางสาว ยพุาพร ลือจนัดา
207774 นางสาว ดวงฤดี บุญไสย์
207775 นาย นาย ปณิธาน พลูวงศ์
207776 นางสาว เบญญาภา พรมวิเศษ
207777 นาย วรปรัชญ์ ศรีประวัติ
207778 นาย การุณ คงแกว้
207779 นางสาว สุรียรั์ตน์ อ าพนัสุข
207780 นางสาว นฤชา กะณุวงค์
207781 นางสาว ภาวินี เทพก าเนิด
207783 นางสาว วัชระภรณ์ หาบยโุซะ
207785 นางสาว ดุษฎี ต้ันสมเสน
207786 นางสาว จนัทิมา สิงห์พรมมา
207787 นาย ณัฐพล อากาศทิพย์
207788 นางสาว อติภา ชูสงค์
207790 นางสาว รุ่งนภา เทียวไทย
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207792 นางสาว สร้อยทิพย์ ศิวกลุก าธร
207793 นางสาว ภคมน ตะเวียงน่าน
207794 นางสาว รัชดาพร พลเยี่ยม
207795 นางสาว คนึงนุช เดชสกลุ
207796 นางสาว นุจรี พลูเกษม
207797 นาง นิมมิตา เพิม่พลู
207798 นางสาว ธัญญ์พนิษฐา สิทธิชัย
207799 นางสาว ฐิติพร เอื้ออวยพร
207803 นาย สิชล มีศรี
207805 นางสาว พนัทิพา ไกรวงศ์
207806 นางสาว มาลินี ค าดวงทิพย์
207807 นาย ณธมณ คงทอง
207808 นางสาว มัธณา สืบทับ
207809 นางสาว เยาวเรศ มงคล
207810 นางสาว อมรรัตน์ อดทน
207812 นางสาว อษุณา ต้ังกติติธารา
207813 นางสาว ลักขณา ประดวงชื่อ
207814 นางสาว จนัทร์เพญ็ เพช็รชู
207815 นางสาว อนัญญา ชินนาค
207816 นาย ชนสิษฐ์ อตุมา
207817 นาง นิทรา ชูจติร
207818 นางสาว เยาวภา สวัสดี
207819 นางสาว ณาฐมิยา หลีหเจริญกลุ
207820 นางสาว ขนิษฐา ไพเราะ
207821 ว่าทีร้่อยตรี เพิม่พร เกตุจฬุา
207822 นางสาว ศิรินันท์ อรุะงาม
207823 สิบเอก กติต์ิพพิชัร์ วงค์เจริญ
207826 นางสาว กรองกาญจน์ ชัยเจริญ
207827 นางสาว ภาวิณี เจริญวงษ์
207828 นาย กฤษณ์ สายสอน
207830 ว่าทีร่.ต.หญิง ภัทรานิษฐ์ ดอนบุญไทย
207831 นาย สมเจตน์ พนักล่ัน
207832 นางสาว เกษราภรณ์ พนักล่ัน
207834 นางสาว จนิดารัตน์ ค าฟู
207835 นาย พงศกร เพง็เหมือน
207836 นางสาว ไอยสุ์ดารัชต์ หอมสมบัติ
207837 นางสาว อรุารัตน์ เขยีวชะอุ่ม
207838 นางสาว นิตยา ชูสวัสด์ิ
207839 นางสาว เบญญาทิพย์ สกลุเสรีวัฒนา
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207840 นางสาว ปณิตา กระเเสร์สุนทร
207841 นางสาว กนกวรรณ อยู่ทอง
207843 นางสาว โศรญา ยอดนาด่ือ
207844 นางสาว วิลาสิณี บุราคร
207845 นางสาว ธนพร เพชรกอง
207846 นางสาว กลัทิมา ออมสิน
207847 นางสาว สุประวีณ์ วิวัฒนศิริสุนทร
207848 นางสาว ภัทร์ปรียา จนัทร์เดชรัตน์
207850 นาย นนท์ธีรภัทร แนวเนื่อง
207851 นางสาว วรัญชลี ส่งศรี ธนปุณยาภิรมย์
207853 นางสาว สุวิชาดา เป็งนาค
207855 นางสาว อารียา เรืองเกษา
207856 นางสาว วรัญญา วงค์ประพณิ
207857 นางสาว อษุา แยม้ทับทิม
207858 นางสาว ศิริกลุ ค าผง
207859 นางสาว ชุดา พฒุแยม้
207860 นางสาว สิรินันท์ วงศ์ขนัธ์
207861 นางสาว รัตนประภา ธรรมใจ
207862 นางสาว สุโรจนันท์ วงศ์ขนัธ์
207863 นางสาว มนทการ โต๊ะมิน
207864 นาย สรจกัร์ เลิศพพิฒัน์มงคล
207865 นางสาว สิริมล คล้ายสงคราม
207867 นาง สุภารัตน์ ทองหยู
207868 นาง ศิริพร ระเบียบโพธิ์
207869 นางสาว น้ าฝน เกศศรี
207871 นางสาว ทับทิม กว้างทะเล
207872 นาย ณัฐวุฒิ อลิุศ
207873 นางสาว ชนิศา ฉมิรักษ์
207874 นางสาว วธูสิริ ชะลอกลาง
207875 นางสาว มาริษา แกน่ท้าว
207876 นางสาว กชกร วงค์ฝ้ัน
207878 นางสาว ศศิภา วัฒนาพร
207879 นาง พรทิพย์ บาลี
207880 นางสาว วิมลรัตน์ อสุนี ณ อยธุยา
207881 นางสาว กรรณิการ์ พรมปัน๋
207882 นางสาว ยพุาพชัร์ หลักแหลม
207884 นางสาว จนัทร์เพญ็ จติสว่าง
207885 นางสาว เสาร์วิตรี สุขสมบัติ
207886 นางสาว ณันท์ธิกานต์ ส้างอุ้น
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207887 นางสาว ปราวรินทร์ หล้าโบราณ
207888 นาย ภาคภูมิ พมิพพ์ทิักษ์
207889 นางสาว พรพรรณ เทพแกว้
207890 นางสาว สุดาวรรณ นิยมวัน
207891 นางสาว ปภางค์กร เมินกระโทก
207894 ว่าทีร้่อยตรี ธราธิป พนัธ์ทิพย์
207895 นาง รสสกร สร้อยทอง
207896 นาย เกริกฤทธิ์ งามระลึก
207897 นางสาว อรพรรณ ปัน๋ตุ้ย
207899 นางสาว จรีประพรรณ สิงห์ธรรม
207900 นางสาว ศิริพร ปันติบุง่
207902 นางสาว วชิราวรรณ วราภรณ์นิลอบุล
207903 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีราค า
207904 นางสาว ประภาพร จนัทร์พงษ์
207905 นางสาว ปนัดดา วังวิเศษกศุล
207906 นางสาว จนิตนา สังขช์่วย
207907 นางสาว จตินิภา บรรณจงส์
207908 นางสาว สุภัทรา ภูปองนา
207909 นางสาว ณภัชกมล พรหมมาลี
207910 นางสาว วรีรัตน์ บุญรักษา
207913 นางสาว เพญ็นภา ใจยะเลิศ
207914 นางสาว สุภลักษณ์ ภูสง่า
207915 นางสาว กรรณิการ์ พทุธสาร
207916 นางสาว กนิษฐา กา้งออนตา
207917 นางสาว อนงนาฏ เจริญสุข
207918 นางสาว สุภานันท์ จริชัยยิ่งเจริญ
207919 นางสาว ผกาภรณ์ ชัยเชื้อ
207920 นาง ปรียาพร ปิน่มณี
207921 นางสาว ปุณยนุช พะมณี
207922 นางสาว ณัฐพร หลงทอง
207923 นางสาว พมิพม์าดา แกว้มีบุญ
207925 นาย ทศพล กลุเกล้ียง
207927 นาย ธีรเมธ ภูปรางค์
207928 นางสาว พชัรีวัลย์ อทุจนัทร์
207929 นางสาว สุธิษา ศรีนาค
207930 นาย อลิฟาน อาลีอสิเฮาะ
207931 นางสาว จติรลดา สาลี
207932 นางสาว พชัรา ค าเกล้ียง
207933 นางสาว รัตนาภรณ์ ทองสง่า
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207934 นาง รุ่งนภา พลิะกนัทา
207935 นางสาว สุนิษา ค าบุญมา
207936 นางสาว เกษราภรณ์ กณุามี
207937 นางสาว อนัธิฌา มุสิกชาติ
207938 นางสาว แพรทราย คชภักดี
207939 นางสาว ชัชชญา คชภักดี
207941 นางสาว จริาวรรณ ธีรธาราธิคุณ
207942 นางสาว นันทิยา รักไหม
207943 นางสาว พชิณ์สินี เพช็รแสนงาม
207944 นาย ศิรสิทธิ์ กรกมลวิลาศ
207945 นางสาว ณพชิญา สูญราช
207946 นางสาว ณิรินทร์รดา ค าขจร
207947 นางสาว ทิติยา สืบข าเพชร
207949 สิบเอก ธนากร บุญทน
207950 นางสาว พรธิดา จนัทราช
207951 นางสาว นฤมล ศรีวิเศษ
207952 นางสาว วลัยพร นิลโคตร
207953 นาย สุริยพงศ์ เสนาธรรม
207954 นางสาว ณัฐณิชา สมพงษ์
207955 นาย ชนสิทธิ์ ล่องพานิช
207957 นางสาว โสภาพรรณ แอบทิพย์
207960 นาย ธีรยทุธ แซ่ล่ิม
207961 นางสาว ปวีณา ตาโม่ง
207962 นางสาว สุกญัญา สิงห์ใจชื้น
207964 นางสาว ธิติมา บัวระพา
207965 นางสาว ฉนัธนา อนิทะจนัทร์
207967 นางสาว ยภุาพร จนัทร์คง
207968 นางสาว ศุภนันท์ จปูระดิษฐ
207969 นางสาว วิไลรัตน์ คงอนิทร์แกว้
207970 นางสาว หทัยรัตน์ คันชิง
207971 นางสาว เบญจมาศ กนัทายวง
207973 นางสาว สกลุยา อปุฮาด
207974 นางสาว เมทินี โยคะวัตร
207975 นางสาว อรจริา เชื้ออุ่น
207977 นางสาว ชญาฐิตา กอ้นศรี
207978 นางสาว กญัญนิช ระลาคี
207979 นางสาว ทองม้วน ท่อนทอง
207980 นางสาว จนัทร์เพญ็ โคระดา
207981 นางสาว เนาวรัตน์ รัตนพฤกษา
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207982 นาย สง่า ใจพนัธ์
207983 นางสาว เจษฎาภรณ์ ตุลพพิาก
207985 นางสาว ณัฐกนัย์ อคัรกมลวรชัย
207986 นางสาว สุดา ยดืยาว
207987 นาย สุริยา ศรีมงคล
207989 นาย ป้องเกล้า ทองช่วย
207990 นางสาว นิตยา ฤทธิศักด์ิ
207991 นางสาว ลัดดาวรรณ โลติกร
207992 นางสาว สุภาภรณ์ วิเศษ
207993 นาย ชาญณรงค์ เผือกรักษ์
207994 นางสาว กนัต์ญาณิฏฐ์ บุญชู
207995 นางสาว อรฤทัย มีพร้ิง
207996 นางสาว พนัฎฎา เนียมหุน่
207997 นางสาว ธิติศิริ อิ่มสมบัติ
207999 นาย อบับาส หลับด้วง
208000 นาง นันทพร ภักดีผล
208001 นาย อบูัยดิลละห์ เจะดายอ
208004 นาย เลิศชัย ร้ายกลับดี
208005 นางสาว วิภาดา จวนประจกัษ์
208006 นางสาว อริสา เลิศจรีกลุวงศ์
208007 นาย อนันต์ ค าบุญเหลือ
208008 นางสาว อญัมณี กงัขรนอก
208009 นางสาว ทิตยาพร พรมทอง
208010 นางสาว ธัญญรัตน์ รุณปักษ์
208011 นางสาว ปวีณา หมื่นชนะ
208012 นางสาว จริาพนัธุ์ หัสยะสุ
208013 นางสาว ศศินา งอสอน
208014 นางสาว หทัยชนก ทะยศ
208016 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทัศนีย์ งอยภูธร
208017 นาง นลินทร์ เจริญเลิศ
208018 นางสาว น้ าทิพย์ กอ้งกงัวาน
208020 นาง ปุณณภา ทิพยส์งค์
208021 นางสาว ชฎาภรณ์ เอยีดทองใส
208022 นางสาว นนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร
208023 นางสาว กชกร แยม้ชมภู
208024 นางสาว กลัมาณี ลือแบซา
208025 นางสาว จริารัตน์ โพธิสาร
208026 นางสาว สุภาพร ยอดนิล
208028 นางสาว ธัญชนก ชูช่วย
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208029 นาง รสริน ขวัญเมือง
208030 นางสาว ประภัสสร เตียวพานิชยก์จิ
208032 นางสาว อารีรัตน์ วินันท์
208035 นาย สิรภพ ประชาชัย
208036 นางสาว จฑุามาศ จงเจริญ
208037 นางสาว นิภาพร ศรีครไทย
208039 นาย ณัฐวุฒิ ศรีคราม
208041 นางสาว พจนา ธรรมโคร่ง
208042 นางสาว นิภา บุญสุวรรณ์
208043 นางสาว ปิน่สุดา จ าปาทิพย์
208044 นางสาว รุ่งนภา ภาคยทุธ
208045 นางสาว วิภาวี เขยีวออ่น
208046 นางสาว ธิติมา เถระ
208047 นางสาว อญัญ์ธิกา สุวรรณศิลป์
208048 นางสาว ชนารดี แกว้สาระ
208049 นางสาว สินีนาฏ คุลี
208051 นางสาว เสาวนีย์ ทองเกดิ
208052 นางสาว สุพชิาภรณ์ โตมา
208053 นาย สาริน สมิตะมาน
208054 นางสาว จริาพร ขนัธรูป
208055 นางสาว นารีรัตน์ ร่วมกลุ
208056 นางสาว ณภัสนันต์ อธิโน
208058 นางสาว วาสนา นามขนัตรี
208059 นางสาว ปรีชยานันท์ วังคะฮาต
208060 นางสาว มาวารี จสิวัสด์ิ
208064 นางสาว มณฑกานต์ ลอยแกว้
208065 นางสาว ศศิกร ธรรมโชติ
208066 นางสาว นันทยา เกษวิริยะการ
208067 นางสาว รัตนาวดี อรไชยสุวรรณ
208068 นางสาว ออ้มใจ ปฐมศาสตร์
208069 นางสาว สรัญญา นวลเปียน
208070 นางสาว จริยา โต๊ะหลาง
208071 ว่าทีร้่อยตรี บัณฑิต ดีบัวภา
208072 นางสาว กญัยาณี นีนันทะรักษ์
208073 นางสาว มนกร พร้อมสุภา
208075 นางสาว กลัยพรหม บุญทรง
208077 นางสาว ภิญญดา ถรีาวุฒิ
208079 นางสาว หทัยชนก ถรีาวุฒิ
208080 นางสาว ธีราพร โนนไทย
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208081 นางสาว ฐิติพรรณ สุขเสน
208082 นางสาว สุธิดา อนิทร์สุวรรณโณ
208085 นางสาว พชรวรรณ ชัยวัฒน์
208086 นางสาว ณัฐชยา เพช็คง
208087 นางสาว อมุาภรณ์ แซ่เหง่า
208088 นางสาว จนัจริา เชิญเปีย
208089 นางสาว จริาภรณ์ แจม่ศรี
208090 นางสาว พนัชกร กงัวาลย์
208091 นางสาว จริาภา แจม่ศรี
208092 นางสาว ลีลาวดี หนูขาว
208093 นาย จารุพงษ์ ประเสริฐศิลป์
208094 นางสาว ชลิกา ปานมั่งค่ัง
208095 นางสาว ตะวันฉาย ไชยพการ
208096 นางสาว สิรภัทร อนิทร
208098 นาง กญัสตรีย์ สุขวิชัย
208099 นางสาว อรอมุา คชสิงห์
208101 นาย ธนชาติ ทิมกวา
208103 นางสาว ธัญญรัตน์ ค ามูล
208105 นางสาว สุชาดา ทองเล่ม
208106 นางสาว กญัญนัช จ าปาน้อย
208110 นางสาว ภัสราภรณ์ ศรีพริาม
208111 นางสาว สุพชิชา อนิยะ
208113 นางสาว ณิชาภัทร เร็วเรียบ
208114 นางสาว ภาวิณี หาญกล้า
208115 นางสาว ศรีสุดา ศรีนครนันท์
208116 นางสาว รัตนากร นามวงษ์
208119 นางสาว ศิริพร เตจะ๊ใหม่
208120 นางสาว สรวรรณ ลาภเจอืจนัทร์
208121 นางสาว ขนิษฐา ขาวดา
208122 นางสาว สิริภา ธาดาวัฒนกลุ
208123 นางสาว กนกอร พนัธ์สระน้อย
208124 นาย ยทุธภูมิ มาแดง
208125 นางสาว วราลักษณ์ ไชยเชษฐ์
208126 นางสาว อาอเีซาะ มูซอ
208127 นางสาว ปิยวรรณ ชูชื่น
208128 นาง มารีนา รอหะ
208129 นางสาว ปณิธวดี คงเพช็
208130 นาง นารีรัตน์ พานทอง
208131 นางสาว จนัทิมา ประยรูชาญ
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208132 นาย ณัฐพล สิงห์โทราช
208133 นางสาว นิจประภา ฉมิเตย
208134 นาง กญัชนาณัฐ แกว้มณี
208135 นางสาว อภัสรา เคนท้าว
208136 นาย สิทธา นิลคูหา
208137 นางสาว กมลพร บุบผาศรี
208138 นางสาว สุธิดา ณ พทัลุง
208139 นาง อ าพรรัตน์ แกว้ค า
208140 นางสาว พณินภา ฝางชัยภูมิ
208141 นางสาว อรพรรณ ประมัย
208142 นาง รพพีรรณ เสือแท้
208143 นางสาว พรระวี พงษ์มา
208144 นาย มานะชัย ชุมพล
208145 นางสาว สุดธิดา บานบัว
208146 นางสาว สุมาลี ยพุา
208147 นางสาว ณัฐิดา ค าใหญ่
208148 นางสาว สิริยากร งอกงาม
208149 นางสาว กมลพร ผ่อนผาสุข
208150 นางสาว จรีุรัตน์ แสวงรักษ์
208151 นางสาว นิพารัก กนัตะนา
208153 นางสาว กญัญ์พชิญา บ ารุงศิลป์
208154 นางสาว สุภาภรณ์ ผ่อนผาสุข
208155 นาย ศราวุธ คีรีเพช็ร
208156 นางสาว กมลทิพย์ เฉลิมวรรณ์
208157 นางสาว สุนทราพร เชื้อเมืองพาน
208158 นางสาว เกษวรินทร์ เตระไชย
208159 นางสาว พาดีล๊ะ อาแซ
208160 นาย ธีรวัฒน์ ทองเมือง
208161 นาย มัญชวัจน์ สอนศรี
208162 สิบเอก อภิวัฒน์ สีทองทุม
208163 นางสาว พชัรี นิลกจิ
208164 นางสาว พรรณี โพธิต์าด
208165 นางสาว ธิดารัตน์ อศิรางกรู ณ อยธุยา
208166 นาย ชัชวาล แกว้ค ามูล
208167 นาง วรณัฏฐา จติรณรงค์
208168 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พงษ์ปา
208169 นางสาว ชุติภา ภูประวัน
208170 นาย ประสิทธิพ์ล ศรีวะรมย์
208171 นางสาว กชมล หงษา
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208172 นางสาว อปัสร เทียมทัน
208173 นางสาว ชุติกาญจน์ ไชยถาวร
208174 นาย กมลพนัธ์ ขวัญนุ้ย
208175 นางสาว คัทลียา เยน็ใจ
208176 นางสาว สุรียา เจะมะ
208177 นาย สิทธิศักด์ิ มณีวรรณ
208178 นาย สรายทุธ์ รอดแกว้
208179 นาย วิศรุตม์ ราชสงค์
208180 นางสาว กรรณิการ์ เพญ็สวัสด์ิ
208181 นาย ชยพล วุฒิมงคล
208182 นางสาว กลัยา ผิวเหลือง
208183 นางสาว อรอษุา จนัทร์ไหม
208184 นางสาว พชัรินทร์ พวงทอง
208186 นาง สิริลักษณ์ ภาสะเตมีย์
208187 นางสาว เกษร ศรีภา
208188 นางสาว จนัทิมา มั่นรอด
208190 นางสาว กรรณณิกา ชุ่มแจม่
208191 นาง รวินท์นิภา ประทีปธนากร
208192 นางสาว สมร ไทยยงั
208193 นางสาว ปวีณ์ธิดา เนติมานนท์
208194 นางสาว ศิริลักษณ์ พร้อมชนะ
208196 นางสาว อมรรัตน์ ชมภูศรี
208198 นางสาว พชัรีพร หานะพนัธ์
208199 นาย ปิยะพงษ์ โพธิพ์ุม่
208200 นาง ปาลีรัตน์ สวัสดี
208201 นางสาว พยอม ต้นพดุซา
208202 นางสาว รัชฎาพร ม่วงนิล
208203 นาง ญาณิน อตัติลากลุ
208204 นางสาว ยพุาภรณ์ ปรุงกลาง
208205 นางสาว ญาสุมินทร์ ก่ ากระโทก
208207 นางสาว สาธิกา แกว้หล้า
208208 นางสาว รัตนา มงคลสถติย์
208209 นางสาว จรัิญญา โกศล
208210 นางสาว เบญจวรรณ สุรสิทธิสิ์น
208211 นาย สุขวุฒิ ประเสริฐศรี
208212 นาย ฤทธินันท์ ดารากยั
208213 นางสาว อตินุช เพชรฤทธิ์
208215 นางสาว ปัทมา ขลิบทองรอด
208216 นางสาว วรรณาพร มีความรู้
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208217 นางสาว วิชญา นะราช
208218 นาย คงศักด์ิ ปินตาเสน ปินตาเสน
208219 นางสาว ดารารัตน์ สุกนัญา
208220 นางสาว วิมลรัตน์ จนัทร์ศรี
208221 นางสาว ดวงพร อดุนัน
208223 นางสาว พรรณนิภา พลซ่ือ
208224 นางสาว ศิรดา ไทรชมภู
208225 นางสาว เฟยฮ์า บุดี
208226 นางสาว อทุุมพร เนเยอืด
208227 นางสาว รุจสิา อภิชิตพงศ์พนัธุ์
208228 นางสาว งามตา ผากา
208229 นาย วรพล ภิญโญ
208230 นางสาว อจัจมิา บุตรชารี
208232 นางสาว ศรินรัตน์ เดชวงศ์นิธิโชติ
208233 นางสาว ณัฏฐนัน ธัญญธรเปีย่มแช่ม
208234 นางสาว ปฐมิกา อปุการดี
208236 นางสาว รจติ ด้วงแกว้
208238 นางสาว สิริฉตัร ปรีชาแพทย์
208239 นางสาว อารีรัตน์ เตชะวงค์
208240 นางสาว พชัราภรณ์ อนิทร์สูงเนิน
208241 นางสาว สุรางค์ศิริ พเิชษฐตระกลูชัย
208242 สิบเอก สิทธิพล กนัมาชัย
208243 นางสาว ธันยช์นก สังวรนิตย์
208244 นาง มนัสษา อนิต๊ะ
208245 นางสาว กนัยสิ์นี จนัทราสวรรค์
208246 นางสาว ภัทรภร แสงจนัทร์
208248 นางสาว ศิริวรรณ ขวัญคีรี
208249 นางสาว อาทิตยา กนัยานะ
208250 นางสาว อนุตรา ยิ้มเจริญ
208251 นาย ชวลิต อุ่นเรือง
208254 นาย มงคลรัตน์ บุญจนัทร์
208255 นางสาว สวิชญา นามวงศ์
208258 นาย พรีะพล ประทุมมาต
208260 นางสาว ปนัดดา ธ ารงสมบัติสกลุ
208262 นางสาว ประภัสสร ศรีเมือง
208263 นางสาว ธนพร เนินอไุร
208264 นางสาว วิมลศรี ปรุดรัมย์
208265 นางสาว ชนาภัค ผาสุก
208266 นางสาว กฤตพร ค ามงคล
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208267 นางสาว มิญฐ์ภัทร เตชะสถติยด์ลโชติ
208268 นางสาว ดาราตรี ทิวธง
208270 นางสาว วรรณภา ขนานขาว
208271 นาย พธันันท์ ศรีเมือง
208273 นางสาว วิริยา หล้าประเสริฐ
208275 นางสาว ยพุนิ ทัศน์จนัดา
208276 นาย นริสสร เพช็รเยน็
208277 นางสาว สรารัตน์ พลูสวัสด์ิ
208278 นางสาว อนัญยา ค าเภา
208279 นาย สุริยะ ชาติอภิศักด์ิ
208280 ว่าทีร้่อยตรี รังสรรค์ อนิทโชติ
208281 นางสาว อรพรรณ สิงหา
208282 นางสาว ชฎาพร โพธิมน
208284 นางสาว ปราณี กลูสวัสด์ิมงคล
208285 นางสาว นงนภัส ล าน้ าเทีย่ง
208286 นางสาว อนุสา พละคช
208287 นางสาว ปุณยนิตย์ เกื้อหนุน
208288 นางสาว ซูรียานี ภัทรวงค์จนิดา
208291 นางสาว จริวรรณ อนิกองงาม
208292 นางสาว สุกญัญา ขา้วก่ า
208296 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ อ่ าเทศ
208297 นางสาว พมิพลั์กษณ์ อปุพงษ์
208299 นางสาว เพชรรัตน์ มุมทอง
208300 นาง กนกวรรณ ลักษณะสมบูรณ์
208301 นางสาว กนัทร บุญเลิศ
208302 นางสาว นิตยา กองแกว้
208303 นางสาว อรสา ทรัพยเ์ปีย่ม
208304 นางสาว ภัทราวดี ชัยปล้ืม
208305 นางสาว รัชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์
208307 นางสาว ภควรรณ แยม้โสภี
208308 นางสาว สวิตา สายเสมา
208309 นาย วรกติต์ิ ศรีชะเอม
208310 นางสาว ภัทรวรรณ ธนพลเดชา
208312 นางสาว ฉตัรธิดา สง่ามั่งมูล
208313 นางสาว ธนพร ค าทุม
208314 นางสาว ณิชดาภา แสงวันทอง
208315 นางสาว สรารัตน์ คงบุญ
208316 นาง สุภาพรรณ สุพรรณ์
208317 นางสาว จริิสุดา กติิผง
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208318 นาง มนทิชา หอจงกล
208319 นาง ทานตะวัน อทุธิยา
208320 นางสาว กนกวรรณ นามสุโพ
208321 นาย ปิยพงษ์ ช่วยชูวงศ์
208322 นางสาว แพรววนิด ชวนะนรเศรษฐ์
208323 นาย ณัฐชนน แกว้เนียม
208324 นางสาว อซัรีนา เบ็ญนา
208325 นาย มูฮัมหมัดอามีน พระสี
208327 นางสาว พรลภัส ศิริพงศ์
208328 นางสาว พรฑิภาดา แกว้น้อย
208329 นางสาว วลัยกร อนิทชื่น
208331 นางสาว ลัดดาวัลย์ จนัทรศรี
208332 นางสาว ศุภานัน เรืองน้อย
208334 นางสาว พรรณทิพา แป้นเมือง
208335 นางสาว พมิพว์ิรุฬท์ ชิณบุตร
208337 นางสาว ดาลัด ฤทธิก์ล้า
208339 นาย เฉลิมเกยีรติ บุญสิทธิ์
208340 นางสาว อไุรวรรณ ช่วยชู
208341 นางสาว จรัสศรี ช้อนทอง
208342 นางสาว วรินทร์ จนัทร์ใจดี
208343 นางสาว ฉนัทนา ไชยโชติ
208345 นาย ไพบูลย์ อมรวัฑนานนท์
208346 นาง สิรพนิยา ภูท่อง
208349 นางสาว ยลดา ชาวไทย
208350 นางสาว รังสิมันต์ุ ชีล่ัน
208351 นาง พรสิริภัสร์ ศุภรัตน์
208352 นางสาว ฉนัทนา บุญหนา
208353 นาย ภูริต เหล่าสืบสกลุ
208354 นางสาว กริณา ทองจ ารูญ
208357 นาย กติิทัศน์ ทัศกณีุย์
208358 นางสาว ชณัฏทิพพ์ สารากรบริรักษ์
208359 นาง นฤมล สิงห์โนนตาด
208360 นางสาว เกษสุนีย์ บุญน าพา
208361 นางสาว นิดติญา ชิดชม
208362 นางสาว ทิพยว์ิมล วรรณงาม
208363 นางสาว ศิริพร สิมสา
208366 นางสาว คุณัญญา เชื้อตาเส็ง
208368 นางสาว พชัรินทร์ สุวรรณอนิทร์
208369 นางสาว วรรณกาญจน์ ศรีสุพรรณ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 167 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
208370 นางสาว ลักขณา โหมดเทศ
208371 นางสาว สุชญา ยอดเพช็ร
208373 นาย อ านาจ ธรฤทธิ์
208374 นาย เอกลักษณ์ สุขคง
208375 นางสาว ชญานิศ กลุรินทร์
208376 นาง สุนทรี เนตรค า
208378 นาย ปริญญา บุญอรุณรักษา
208381 นางสาว กมลวรรณ ขนัตี
208382 นาย นายศุภชัย ค าบุญเกดิ
208383 สิบเอก จริวัฒน์ อดุมญาติ
208384 นางสาว ศรินยา โพธิศ์รี
208385 นางสาว สุพชัรี นาคโควงษ์
208388 นางสาว กรรภิรมย์ เกยีรตินอก
208389 นาย ธวัชชัย เจริญหุน่
208391 นาย อนิรุทธ์ ฆ้องย่ า
208392 นาย กติติคุณ สุขขาว
208393 นางสาว สุชาดา แสงข า
208394 นางสาว ภัทรนันท์ ลอยประโคน
208395 นางสาว วิภาดา นิ่มละมูล
208396 นางสาว บัณฑิตา ชูจติร์
208397 นางสาว ศศิกานต์ เพญ็ธนาลัย
208398 นาย ปฏิพทัธ์ ศรีลาลัย
208399 นางสาว จนัทร์เพญ็ น้อยบัวทิพย์
208403 นางสาว ญาณธัญญนันทน์ ศรีอากาศ
208404 นางสาว จริาพร ศิริดวงใจ
208405 นางสาว นิชุติมา บัวเดช
208406 จ.อ.หญิง บัณฑิตา นาพนู
208409 นาง จฑุาภรณ์ เลิศไกร
208410 นางสาว พชิาวีร์ อศัวจารุโรจน์
208411 นาง สุพชิชา อนิทคง
208412 นาย กฤตภาส พาเทียม
208413 นางสาว เดือนเพญ็ บุญเรืองศรี
208414 นางสาว เนตรชนก แกว้กรูด
208415 นาง สามีเราะห์ มะสารี
208416 นาย อวิรุทธ์ พกุอดู
208417 นางสาว สุคนธ์ทา สังขน์้อย
208418 นางสาว สุธาดา เดชาวงค์
208419 นางสาว กลัญารัตน์ ประเสริฐขรวงศ์
208421 นางสาว วริศรา วรศิลป์
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208422 นางสาว ปวีณา เทีย่งกระโทก
208423 นางสาว สุพรรษา สุขเสนีย์
208424 นางสาว อญัชนิษา ไชยแกว้
208425 นาย ธวัชชัย อาด า
208426 นางสาว พลอยไพลิน นามมั่น
208427 นางสาว วัชริศา กล้าหาญ
208428 นางสาว บุชชาวดี อดุชาชน
208430 นางสาว ฉตัรวิมล ไตรโอสถ
208431 นางสาว กญัณภัทร ติดโนน
208432 นาย พธิิวัฒน์ สมมิตร
208433 นาย ตนุภัทร พลคง
208434 นาย เจษฎา เขม็บุปผา
208436 นางสาว ไรวดา ร่วมจติร
208437 นางสาว สุทิน บุราณเมือง
208438 นางสาว นิภา สระแกว้
208440 นาย ชานนท์ ค านวน
208441 นางสาว นงนุช โตลอย
208442 นาย ธนโชติ ดวงภูเขยีว
208443 นางสาว งามรัตน์ อาทิตยมณฑล
208444 นางสาว ธัญญารัตน์ สิริโพธิวงศ์
208445 นางสาว รุ้งลาวรรณ บุญณจนัทร์
208446 นางสาว ชัชฌานันต์ บุณาพนัธ์
208447 นางสาว มนัญชยา มาทา
208448 นาง ทิพยว์ดี มาเอยีด
208449 นางสาว จฑุามาศ พรมคุณ
208450 นางสาว พชัรี คงเทพ
208451 นางสาว ซโรลชิณีย์ เจะ๊เต๊ะ
208452 นางสาว ธัญชนก สโมสร
208453 นางสาว อารีรัตน์ เดชารัมย์
208456 นาย พชิิต พลขยนั
208457 นางสาว สุดารัตน์ ไทรจ าเนียร
208458 นาย ศุภวิชญ์ บุรีแกว้
208459 นาย ธัชดนัย กาญจนัษฐายี
208460 นาย พฒันพงศ์ ปุรันต์
208461 นางสาว ศศธร โพธิส์าร
208462 นาย สรวุฒิ ธรรมเจริญ
208463 นางสาว ณัฐฐิญา พชิยะศุภนันท์
208464 นางสาว หทัยทิพย์ เฟือ่งอาวรณ์
208465 นางสาว ปาลิตา บุญประเสริฐ
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208466 นางสาว สิริกาญจน์ เสาสิน
208467 นางสาว จฬุาพร อามัสสา
208468 นางสาว อรทัย สมเยน็
208469 นางสาว ธนพร ขวัญออ่น
208470 นาย ศิรชัช สิรินพคุณ
208471 นางสาว อจัฉราพร พานเยอืง
208472 นางสาว ณิชชา เจริญสมบัติ
208473 นางสาว พจนีย์ สุจริตธรรม
208475 นางสาว ชนาธิป สุดเมือง
208476 ว่าทีร้่อยตรี ธนพฒัน์ อไุรรัตน์
208479 นาย เฉลิมวุฒิ ไพศาลพนัธ์
208480 นาย ธนาธร เกตุสุวรรณ
208481 นางสาว สุภาวรรณ บัวแกว้
208483 นาง ดลฤดี มีชนะ
208484 นาย พงษ์พนัธ์ มณีวงค์
208485 นางสาว เกศดา บุญผ่อง
208486 นางสาว กนกพร สง่าวงศ์
208487 นางสาว ศันสนีย์ เทียมเสง่ียม
208488 นางสาว อรวรรณ เตชนันท์
208490 นาง ณิภัทชานันท์ สีผาบแกว้
208491 นางสาว วรรณิศา จนัทร์แกว้
208492 นางสาว ชนิกานต์ ขนุราม
208493 นางสาว สุรีย์ นิ่มเวชอารมยช์ื่น
208494 นางสาว ปรียานุช สุขสดเเขยีว
208495 นางสาว ปางรัก ไขร่อด
208496 นางสาว อุ่นเรือน มะโนบาล
208497 นาง ทัศนีย์ วาจาสิทธิ์
208498 นางสาว กญัญารัตน์ สะเมาะ
208499 นางสาว จนิตนา ล าพาย
208502 นาย คงภพ รุจริาธาดากลู
208504 นางสาว อาริษา สะโร
208505 นางสาว ศตนันทน์ ศรีอสิาณ
208506 นางสาว รุจรัีตน์ จนัทร์สุข
208507 นางสาว ผลิตา สายบัว
208509 นางสาว นีดา สะโร
208510 นางสาว ภัทราพร สุเลนรัมย์
208511 นางสาว สิภาลักษณ์ ลัทธิศุภเศรษฐ์
208512 ว่าที ่ร.ต. จริศักด์ิ ยกซ่ือ
208515 นางสาว จริประภา ยวนยี
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208516 นางสาว เบญจมาศ พทุธศรี
208518 นางสาว วารีรัตน์ คงโนนกอก
208519 นางสาว อาภัสรา เอยีดปุม่
208520 นางสาว นันท์ชนก กอบค า
208521 นางสาว ดารุณี ค้าไหมค า
208522 นางสาว ชุติมา ครยก
208523 นางสาว สุพชิญา เฟือ่งดอกไม้
208524 ว่าที ่ร.ต.หญิง ขนิษฐา สาริปา
208525 นาย พฒันพงศ์ สมปาก
208526 นางสาว ยวุธิดา จนัทมาน
208527 นาย รวีวัฒน์ หมื่นโฮ้ง
208530 นางสาว ภัทราพรรณ วงษ์ปัน
208531 นางสาว ญาณี วิลัยพงษ์
208532 นางสาว จติติมา จณิาวัลย์
208533 นางสาว ศิริรักษ์ พลเยี่ยม
208534 นาย อลงกรณ์ โพธิส์ว่าง
208536 นางสาว ปัตมา สังจุ้ย
208538 นางสาว สุภนิช ทานุชิต
208539 นางสาว กรปภา บัวน้อย
208541 ว่าที ่ร.ต. ธีรวัฒน์ จนัปัญญา
208542 นาง กลุนรี เบญจธ ารงศักด์ิ
208543 นางสาว สรรษณี คงออ่น
208544 นางสาว พชัรินทร์ กาญดี
208545 นางสาว ณราภรณ์ บัวเรือง
208546 นาย เกยีรติศักด์ิ โสภาหล้า
208547 นางสาว วรรณพร ศรีนภา
208550 นางสาว กญัญณัช โตคงทองวัฒนา
208551 นางสาว อรพนิท์ ฉ่ าทรัพย์
208552 นางสาว จริาภรณ์ ชุมภูวัน
208555 นาง อชิรญา แซ่ซ่ี
208556 นางสาว ซูไหวบ๊ะ หมิดต้ิง
208557 นางสาว ญาธิป สมภักดี
208558 นางสาว ศศิมาภรณ์ มะโน
208559 นาย ธงเทพ สรรธนสมบัติ
208561 นาง พทัธนันท์ สุแสง
208562 นางสาว มุกดา อรรถรัฐ
208564 ว่าทีร้่อยเอก ภาณุ รัมมะสิทธิ์
208565 นางสาว กาญจนา นะติยา
208566 นาย วิโรจน์ โกดี
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208567 นางสาว อญัชลี พวังสุข
208569 นาย ธนพล คงมาก
208570 นางสาว จติตรา สร้อยสน
208571 นางสาว ณิชานันท์ ธารไสว
208574 นางสาว อรวรรยา ต๊ะเอย้
208575 นางสาว เดือนฉาย ถานันดร์
208576 นางสาว ศศิธร แผ่นทอง
208577 นางสาว วรรณิศา ถมปัทม์
208578 นางสาว วันเพญ็ มาตุวงษ์
208579 นาย พรีภัทร ธานีรัตน์
208580 นางสาว นิตยา ศรีฟา้
208582 นางสาว ขนิษฐา เภาโพธิ์
208583 นางสาว พทัธนันท์ สนธ์น้อย
208586 นาย กลวัชร วันเรืองโชค
208587 นางสาว วารี คงนุกลู
208588 นางสาว อรพนิท์ ตาลสุกเรือง
208589 นางสาว กชกร เจริญศรีทวีชัย
208590 นางสาว สุภาพร ประหา
208593 นางสาว มณีวรรณ ลิตโต
208594 นางสาว อนิศรา เพชรทอง
208595 นางสาว อมัพร จรรยาบัณฑิต
208596 นางสาว ธนาวดี ประเสริฐวงษา
208598 นางสาว ณัฐพร เดชปทุม
208599 นางสาว ศุภลักษณ์ รัตนดี
208600 นางสาว สุขมุาลย์ นุพพล
208601 นาย นนท์ วัฒนกจิ
208602 นางสาว วราภรณ์ เพยีมณี
208604 นาง สุพตัรา บุตะเคียน
208605 นาย นฤเบศวร์ มั่นอน้
208607 นางสาว ชลันดา จนัทร์เนียม
208608 นางสาว ฐิติมา อกัษร
208609 นางสาว ปัญจนา แกว้นาค
208610 นางสาว ศุภาวรรณ สีสังข์
208611 นาย อานุภาพ จติชัยเจริญ
208612 นางสาว รัตติยา เนียมจนัทร์
208614 นางสาว วรรณภา เนียมจนัทร์
208617 ว่าทีร้่อยโท สมคิด คงบันลือ
208618 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อมัรา ค าเพยีง
208619 นางสาว กมลวรรณ จงจรัิฐิติสกลุ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 172 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
208620 นางสาว ประภัสสร จนัทร์พร
208621 นาย ธนพนธ์ แซ่ต้ัง
208622 นางสาว จดิาภา พานิชกลุ
208623 นาย วสุธร ฤทธิโ์รจนกลุ
208627 นาย ราเชนทร์ จติต์ละม้าย
208628 นางสาว ธนาภรณ์ บุญธรรม
208629 นางสาว มณีรัตน์ ทองผา
208630 นาง สุรียรั์ตน์ กนัเอี้ยง
208631 นางสาว สลิลทิพย์ ราบบ าเพงิ
208632 นาย นายสมานชัย เกษี
208633 นางสาว น้องปลา ต่ิงอว่ม
208635 นางสาว ลีลาวดี เหงียบกลุ
208636 นาย ฉตัรฏรากร เพชรมาก
208637 นางสาว ณัชชา กติติวนิช
208638 นาย เมธา ชื่นตา
208640 นางสาว ณัฐธยาน์ ศรีนาค
208641 นางสาว พรรนิภา เขาเขยีว
208642 นางสาว อนงค์นาท สิริดี
208643 นาย สุวิศิษฏ์ วิทยาวัฒนกจิ
208644 นางสาว กาญจนาพร ซ่ือสัตย์
208645 นาง สุกญัญา กล่ าป่วน
208648 นางสาว ชรินทร์รัตน์ ขนัค า
208649 นางสาว วริษา ศรีชาทุม
208650 นางสาว พศิมัย โยธี
208652 นางสาว ฐิติรัตน์ เกยีรติบ ารุง
208653 นางสาว สุชาดา พึง่พงษ์
208654 ว่าที ่ร.ต.หญิง ณิชาภัทร มีธรรม
208657 นางสาว ทิพวรรณ สีมูลไทย
208658 นางสาว ศรีสุดา สมบุตร
208659 นางสาว กมลพรรณ สุยอย
208660 นางสาว มัทนา ไวยกจิ
208662 นางสาว ธมลวรรณ พระยาครุฑ
208663 นางสาว นราทิพย์ แวหะมะ
208664 นางสาว ลภัส ไพรินทราภา
208665 นาง ล าไพร ไปหนี้
208666 นาย ฤธิพนัธุ์ สีห์ราช
208667 นางสาว วิภาดา รักงาม
208668 นาย ชลทิศ ดีแท้
208670 นาง ธัญภัทร ปวงค า
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208671 นางสาว พกิลุ ป้องแกว้
208672 นาง ไพจติร มฎารักษ์
208673 นางสาว นันทิดา หมวกซา
208674 นางสาว สุนันทา ชูปาน
208675 นาย สุทธิพจน์ เวชภูติ
208677 นางสาว พรทิวา วามะลุน
208678 นางสาว ภรภัทร ทรงทิพยกลุ
208679 นางสาว วรรณภา เขม็พงษ์
208681 นาย สหทัศน์ มั่นเมือง
208682 นางสาว สุทิศา ไขห่นู
208683 นางสาว บุษยพรรณ เกยีรตินาวิน
208684 นางสาว ศรุดา ฤกษนันทน์
208685 นาย กนกศักด์ิ ข ายิ่งเกดิ
208687 นาย ศิรากร อนุจร
208688 นางสาว อรวรรณ คงเวียง
208690 นาย วุฒิพงษ์ จลุคีรี
208691 นางสาว กญัชรัตน์ เทพดา
208692 นางสาว ปัทมวรรณ ช่างเหล็ก
208694 นางสาว กฤตยา เทพแกว้
208695 นาย วรรณชัย ชารี
208696 นาย สังเกตุ พตุรินทร์
208699 นางสาว นนทิชา หมู่เมือง
208700 นาย สาคร ปันทะโย
208701 นางสาว พรทิพย์ สมจติร
208702 นางสาว ปาริชาต เณรแกว้
208703 นางสาว อาณดา แกว้บริสุทธิ์
208704 นางสาว ศรสวรรค์ เจริญพนัธ์
208705 นางสาว กญัญ์ณพชัญ์ สุขประเสริฐ
208706 นางสาว จนิดากานต์ ติณราช
208707 นาง วาสนา โนโชติ
208709 นางสาว ผกามาศ สอนสมนึก
208710 นางสาว ศรัญดา ไชยยงค์
208711 นางสาว ชุตินันท์ แสงศรี
208713 นาง บุษบา วาซีม
208714 นาย อคัรพงษ์ แปงค าใส
208715 นางสาว รัชนก ศานติชาติศักด์ิ
208716 นางสาว วันวิสาข์ ไพรทอง
208717 นาย อบัดุลกอเดร์ อแีต
208718 นางสาว สุภารัตน์ โพธิแ์กว้
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208719 นางสาว ศิริวราพร วรรณจนัทร์
208720 นางสาว ยลดา ศรีพนมธรรม
208721 นาย นรง พรหมทอง
208722 นาย ปิยะรัตน์ พนัสนาชี
208723 นางสาว ราตรี แม้นจติ
208724 นางสาว วรรณวิภา แสงกร
208727 นางสาว ภัทรลภา ล่ิมสูงเนิน
208728 นางสาว สุภัทรา พพิธิกลุ
208729 นาย ชัยมงคล ทองจ ารูญ
208730 นางสาว ณัฐชานันท์ เกาะกลาง
208731 นางสาว พชิญา ใหญ่สถติย์
208732 นาย สยามรัฐ เพชรพรหม
208733 นาง ลัดดาวัลย์ รัตนมณี
208734 นางสาว สุภาวดี รุ่งเรือง
208735 นางสาว อจัฉรา ด้วงฟกั
208736 นางสาว อญัญาวีธ์ จนัทร์หอม
208737 นางสาว เบญจพร สีหล่ิง
208738 นางสาว อภิญญา พลแกว้
208741 นางสาว ชนัดดา แกว้พลิา
208744 นาย วิศรุตน์ นามวงษ์
208745 นางสาว วัชรี อบุลครุฑ
208747 นางสาว เบญจวรรณ บุญคง
208749 นาย กติิกลุ ชุมเหมา
208750 นางสาว วิลาวัลย์ พรหมมา
208751 นาง นิตย์ ขติัหอม
208752 นางสาว กฤติยา ตุ้มทอง
208753 นางสาว นวพร สุธรรม
208754 นางสาว ธวัลรัตน์ พรมสิทธิ์
208755 นางสาว ณพสัลฎา ม่วงยา
208756 นางสาว รัตนา โคตรผาย
208757 นางสาว พกิลุแกว้ ค าแสน
208758 นางสาว กณัฑรีย์ สารวงค์
208761 นางสาว ณัฐกานต์ สดศรี
208762 นางสาว กชภรณ์ สัจจมงคล
208763 นางสาว อรอมุา ยองค ากาด
208764 นางสาว เพลินพศิ สุขดี
208766 นางสาว อมรรัตน์ ค าศรี
208767 นางสาว อารีวรรณ พสัดุ
208768 นางสาว ขวัญฤทัย ประทุมชัย
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208769 นาย ชัยเกยีรติ ทุมรัตน์
208770 นาย ณฐกร สว่างสาลี
208771 นางสาว ปฐมาวดี โล่ป้อง
208772 นาย ธีระเชียร แกว้สุวรรณ์
208773 นางสาว วิยะดา เขตค า
208774 นางสาว อนงค์ คงกิ้ม
208775 นาย เอกพงษ์ นาชัยเวียง
208776 นางสาว อมุาพร ใสชิด
208777 นางสาว จนัทจร มะละ
208778 นาย ไพบูลย์ พลชนะ
208780 นางสาว เพญ็นภา ขนัทอง
208781 นางสาว รัตติกาล สืบเชื้อ
208782 นางสาว กมลรัตน์ พาวง
208783 นางสาว ภัทราภรณ์ เพชรทะวงค์
208784 นางสาว จริภา จดัละ
208785 นางสาว จนัทรา สุวรรณวงษ์
208786 นางสาว ศิริรัตน์ จรศรชัย
208787 นางสาว สายชล ช านะ
208788 นาย ศิริพงศ์ แมลงภู่
208789 นาย อภิสิทธิ์ สังมุรินทร์
208790 นางสาว มนต์นิภา บุญสุภา
208791 นางสาว สาวิณี สนธิศิริ
208792 นางสาว รัตนาภรณ์ กงุไธสง
208793 นางสาว กชกร ละครศรี
208794 นาย ติณณภพ หมื่นจกัร์
208795 นาย ชนัญชัย รัตนมุง
208796 นาย ตราภูมิ ต่ายทรัพย์
208797 นาย ประดับ จนัเชียงมา
208798 นางสาว พชัชาพลอย อดุมศรีรักษา
208799 นางสาว อนัญพร อทุัยสาร์
208801 นางสาว เมวะณี สีเหลือง
208802 นางสาว ณัฐพร ทิพวัฒน์
208804 นางสาว วิภาวัลย์ ชาตะรักษ์
208805 นางสาว น้องหญิง สุมาลัย
208806 นางสาว วรรณภร จ านงพนัธุ์
208807 นาง นุชกานต์ เบ็ญมาตย์
208808 นางสาว กมลชนก ศรีเจริญ
208809 นางสาว ศศิมา วงษ์สินชัย
208810 นางสาว รัตนา ศรีหมั่น
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208812 นางสาว ชุติพร จ าเริญ
208813 นาย โรธนา เพชรสน
208814 นางสาว ศิริเพญ็นภา ทวีสิทธิ์
208815 นางสาว นภาลัย ทิพยม์ะณี
208816 ว่าทีร้่อยตรี ภูบดี ภักดีผล
208817 นางสาว มินตรา พงษ์วัน
208818 นาย อธิศกติต์ ทรัพยไ์พบูลย์
208819 นางสาว จารุวรรณ สุระการ
208824 นางสาว ศรัญญา ไพรเทีย่ง
208825 นางสาว กญัญา หาญศึก
208827 นาย วรเมธ เนตรวงศ์
208828 นางสาว ศศิธร สุระท้าว
208829 นางสาว กนกวรรณ ด่านหา
208830 นางสาว หทัยภัทร เกษารัตน์
208832 นางสาว ชลธิชา มาลัยยะ
208833 นางสาว จฑุารัตน์ ประมะโน
208834 นาย อาหามะเทาฟกิ ซองโกะ๊
208836 นางสาว รอฮานา สะอุ
208838 นางสาว ปิยะนุช มาตยา
208839 นางสาว ฐิวารัตน์ เซ่ียงจง๊
208840 นางสาว พรรณนภา มะยโุรวาส
208841 นางสาว อญัญาสินี ช่วงโชติ
208842 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นวลรัตน์ บุญญานุุกลูกจิ
208843 นาย อคัรชัย ฤทธาพรหม
208844 นาย เอกณรงค์ พลิา
208849 นางสาว ธิดารัตน์ เล่ียนเส้ง
208850 นางสาว ณัฐชา ลีลาภิรักษ์
208851 นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยพนัส
208852 นาย ปิยวิฒน์ กณัหะยวุะ
208853 นางสาว อบุล มูลสมบัติ
208854 นางสาว สถาพร จนัทฤทธิ์
208855 นาย เนติกร กาจภาคิณ
208856 นางสาว สุชาวดี นาคทิม
208857 นางสาว ณัฐปภัสร์ รัตนวงศ์กรณ์
208859 นางสาว สุดา นราพล
208862 นางสาว ขนิษฐา กลุเกตุ
208863 นาง วณี จติรตรอง
208864 นางสาว รัชนี แซ่จาง
208865 นาย พจิติชัย ทองจรัส
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208866 นาย ชัยวัฒน์ พงษ์ประสาร
208868 นางสาว อริสรา ป้องจตุัรัส
208869 นางสาว ทัศนียว์รรณ กล้อยกล้ิง
208870 นางสาว น้ าฝน ภูพานแดง
208871 นางสาว อรอมุา ณ สุวรรณ
208872 นางสาว รัตนา ผลิสนธิ์
208873 นางสาว ปวีณา ประวัติวิไล
208874 นางสาว จฑุารัตน์ จติรา
208875 นางสาว อรนุช บุษบาบาล
208876 นางสาว ธนิดา บุตรนาม
208877 นางสาว สุกญัญา ทิพงษ์
208878 นางสาว อาริสา ดงคัดเค้า
208879 นางสาว ณิชกมล ทาเศรษฐ์
208880 นางสาว ธิดารัตน์ ภูคะเณร
208881 นางสาว พสัดาภรณ์ มีดี
208883 นางสาว ยศวดี ขนุศรีแกว้
208884 นางสาว ภัทราพร พมิพซ์า
208885 นางสาว จนิตนา แสนสุภา
208886 นางสาว มารีน หม้อแหละ
208888 นาย ปองพล หนูเสน
208889 นางสาว ปณิตาภรณ์ นาทันคิด
208890 นางสาว นงคราญ โนกญุชร
208892 นางสาว กมลวรรณ กอ่งนอก
208893 นางสาว บุษกร ชาญอ าพลเดช
208894 นาย ชูสิทธิ์ สิงห์ชู
208896 นางสาว โศจรัิตน์ บุตรวงษ์
208898 นางสาว เนาวรัตน์ เกดิสมนึก
208899 นางสาว กฤติกา ใจปง
208900 นางสาว พมิพร สิทธิสุรินทร์
208901 นางสาว กมลชนก กสัุนเทียะ
208902 นางสาว ธัญวรัตน์ ค าวงค์
208903 นาย อนุรักษ์ หมัดเลียด
208904 นางสาว อ าพร โตชัยภูมิ
208905 สิบต ารวจโท ศุภชัย สมยศ
208907 นางสาว ศศิธร ดีกระโทก
208908 ว่าทีร้่อยตรี กติติพศ แสงสว่าง
208909 นางสาว นุชราภรณ์ ยงชัย
208910 นางสาว พานิช รินค า
208911 นาย ชาตรี พสูิตรเสียง
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208912 นาย ทัตเทพ  ูชูเทพ
208914 นางสาว อรพรรณ สุวรรณโคตร
208915 นางสาว สุนันทา พลิาวุธ
208916 นางสาว จนัทร์จริา เหมือนด า
208917 นางสาว สุณิสา แกว้รุ่ง
208918 นางสาว อภิญญา ฉางเเกว้
208919 นางสาว มินตรา ไพพฤติ
208921 นางสาว สุทัตตา ชัยนิลพนัธ์
208922 นางสาว ทิพวรรณ แดนค าสี
208923 นางสาว จดิาภา บุญมี
208924 นางสาว ศศิธร โมกไธสง
208925 นาย อดิศร ยศรุ่งเรือง
208926 นางสาว ทฤฒมน พลูศิริ
208927 นาง ณัฐพร นครชัย
208928 นางสาว เรวดี พึง่โพธิ์
208930 นาย อนุรัตน์ รุ่งแสงทอง
208931 นางสาว พนิดา ผาทองที
208932 นางสาว ปิยวรรณ แซ่เขา
208933 นางสาว รัตนา ค ามุง
208934 นางสาว จณัฐ์กพฒัฏา นาคนิล
208935 นาย ปฏิพทัร์ กลุดา
208936 นาง สุนันท์ ภูอากจิ
208937 นางสาว สุจติรา คงเพชรศักด์ิ
208939 นาย ฉตัรมงคล มหาจกัร์
208940 นาง รสรินทร์ ปัญญาสาร
208945 นางสาว รจนา จปิอมจา
208946 นางสาว สุดารัตน์ บุญสอน
208947 นางสาว อายลล์ศิติยา โพชราษฎร
208949 นางสาว ชนมณี นนทบุตร
208950 นางสาว ศิริรัตน์ พลูเปีย่ม
208951 นางสาว รวิวรรณ นิลเกษ
208952 นาย นพรัตน์ วิลัยหล้า
208953 นางสาว ทรงสมร ศรีโกตะเพช็ร
208954 นางสาว กญัญาณี ป้องหลักค า
208957 นางสาว รุจริดา ศรีอทุัย
208958 นางสาว รัตนาวดี บุตรภักด์ิ
208960 นางสาว พรพรรณ เพช็รปาน
208961 นางสาว นิตติยา หมวกสอาด
208962 นางสาว ภัทรสุดา จนิดา
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208963 นางสาว สาวิตรี จนิดา
208964 พลทหาร เตชสิทธิ์ วงศ์ครุฑ
208966 นางสาว อรทัย เสือแกว้
208968 นาย จกัรภัธ ไชยมาทิกลู
208970 นางสาว ปวีณา นาคีสังข์
208971 นางสาว ศิริพร วิสัตธะนาม
208972 นาย อทิธิ บรรลือศักด์ิ
208974 นางสาว สิริญาพร ลีสินลา
208975 นางสาว องัคณา รัตนทุมมา
208976 นางสาว วรอนงค์ ล่ิวเฉลิมวงศ์
208977 นางสาว นาตยา พรมหา
208978 นางสาว วราภรณ์ เลิศชัยภูมิ
208979 นางสาว รัชฎาภร แกว้ชายเพญ็
208980 นางสาว ธิดารัตน์ แหวนหล่อ
208981 นาย นวพล ขยนัคิด
208982 นางสาว มณีพลอย สักลอ
208983 ว่าทีร้่อยตรี วีรยทุธ ใจเมืองออน
208984 นางสาว ณิพชัทรา รับรู้
208985 นาย ชาญณรงค์ กนัทะพงั
208986 นางสาว เจนจริา สาธรรม
208987 นางสาว เสาวณีย์ เสวยสุข
208988 นางสาว ญาสุมินทร์ จ ารัส
208989 นางสาว ณัชชา กรีณานันท์
208990 นาย วินัย วรสาร
208991 นาย อศิรา สุขสมโชติ
208994 นางสาว สุมิตรา อนิต๊ะค า
208995 นางสาว อสมาภรณ์ มณีนวล
208996 นางสาว เจนจริา แพนพนัธุอ์ว้น
208997 นางสาว จฑุาทิพย์ เกยเมือง
208998 นางสาว เกวลี ราชนิยม
208999 นางสาว อรณิช แจม่ส าราญ
209000 นางสาว บงกช อรุณอุ่นเกตุ
209001 สิบเอก นิพล ผ่อนจรุง
209002 นาย เอกภพ เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา
209004 นางสาว สุดารัตน์ ยทุธพลนาวี
209005 นาย ธวัช ธัมสุวรรณ์
209007 นาย รัฐวุฒิ จนัทร์ดี
209009 นาง รัตนา นรสิงห์
209010 นางสาว ภัสรา บุญทับ
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209011 นางสาว สุทธิษา ทองกลับ
209012 นางสาว อนุธิดา เล็กท่าไม้
209013 นางสาว พทัธวรรณ สุทธิเรือง
209014 นางสาว หัสยา นพสุวรรณ์
209015 นาย สันติ สุภาษร
209016 นาย ตะวัน วิวัทพงษ์
209017 นาย จริายุ บุญรักษา
209018 นางสาว สินจยั พมิพแ์กว้
209021 นาย ปรัชญา พรุิณจนิดา
209023 นางสาว มุกชลิดา เสนาวัน
209026 นางสาว ทัศนีย์ โพธิศ์รี
209027 นาย ธนกฤต รักขนาม
209028 นาย วิศรุต นุ้ยแกว้
209029 นางสาว นิรัติศัย ต้ิงจนัทร์
209030 นาย ชัชวาล เผือกแกว้
209032 นาย พงษ์ศักด์ิ ผาเจริญ
209033 นางสาว ฝาอซ๊ีะ หะหวัง
209035 นางสาว สุกญัญา อมัฤทธิ์
209036 นาย วีระชาติ ชุ่มพาลี
209038 นาย สิริชัย สุวรรณี
209039 ว่าทีร้่อยตรี ประสงค์ ชูเชื้อ
209040 นางสาว กาญจนา นิ่มเจริญ
209041 นางสาว วราภรณ์ พุม่แยม้
209043 นาย อรรณพ อึ่งเส็ง
209045 นางสาว เจริญรัตน์ ฉมิพฒุ
209047 นางสาว ธัญลักษณ์ จนัทร์บุบผา
209048 นางสาว น้ าแพร ชูเส้ง
209050 นาย อมรเทพ ตันลา
209051 นาย พทิพชิัย หรรษอดุม
209052 นางสาว ปุษยกาญจน์ พละหงษ์
209054 นางสาว ประภาพร สินทิพลา
209055 นาย วรรณ์วิศิษฐ์ิ บาลจา่ย
209056 นาย กติติพนัธุ์ วะสะศิริ
209057 นางสาว ชุติพร จ าปาบุญ
209059 นางสาว วรรณภา เลามนต์
209060 นาย ก าจาย ประจญกาญจน์
209061 นางสาว องัคณา เชิงวุฒิกลุ
209062 นาย วรากร จรรยา
209063 นาย ธิติวุฒิ สมประสงค์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 181 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
209064 นางสาว อญัญนา โคตรประดา
209066 นางสาว ศิริพร รอดปาน
209068 นาย ธวัช สุทธิเม
209069 นางสาว ณัฐพร หมื่นภูสี
209070 นาย วุฒิพนัธุ์ ตนาวรรณ
209071 นาย ปภังกร สุขสุลี
209072 นางสาว สุจริา เพชรคงเทพ
209073 นางสาว วิภาดา ดอกไม้ไหว
209074 นางสาว นารีกานต์ เพช็รสงคราม
209077 นางสาว พรทิพย์ มาตา
209078 นางสาว กญัญ์กลุณัช อน้เชิด
209080 นางสาว พรพมิล ไชยพลู
209081 นางสาว ภวรัญชน์ พว่งกลาง
209082 นางสาว เบญจพร โสมาเกตุ
209083 นางสาว พรรณธิภา ไชยกาญจน์
209084 นางสาว แพรวา เอมังกลู
209085 นางสาว เจษฎาภรณ์ มีสะอาด
209086 นางสาว สโรชา หนูน้อย
209087 นาย กฤษณะพงค์ วิทยเวทย์
209088 นางสาว อริสรา มณีรัตน์
209089 นางสาว มลิวัลย์ ชัยวงศ์
209090 นางสาว จฑุามาศ คล้ายเมือง
209091 นางสาว เปมิกา ปัญญา
209092 นางสาว อษุณีย์ เบญจประยรูศักด์ิ
209093 นางสาว ประภัสสร สมศักด์ิ
209094 นางสาว จริาวรรณ ภูมิคอนสาร
209096 นางสาว วิยะดา อทุานิตย์
209097 นางสาว จารุวรรณ บุตรเจริญ
209098 นางสาว เสาวลักษณ์ สุธรรม
209099 นางสาว วรรษมน ทองอนิทร์
209100 นางสาว พรรณิภา แซ่วี
209101 นางสาว ศนิชา มุ่งหมาย
209102 นางสาว พมิลพร ฦาแรง
209103 นางสาว กชพรพรรณ สินแดง
209104 นางสาว ศิริขวัญ ศรีจนัทร์
209105 นางสาว ธณวรรณ มะม่วงแกว้
209106 นางสาว ยภุาวดี เสริมผล
209107 นางสาว จฑุารัตน์ จนัละมา
209108 นางสาว ภัทภ์ธีนันท์ อรุาเลิศ
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209109 นางสาว ศิริพร กนัไพเราะ
209110 นางสาว รุ่งฟา้ โปธิ
209111 นาย กอล์ฟ บุญยวุฒิ
209114 นางสาว กนัติชา บุญรินทร์
209115 นางสาว อสิราพรรณ ขนุชู
209116 นางสาว เขมิสรา ปุรณะ
209117 นางสาว ละอองดาว สืบเพง็
209119 นางสาว จตุพร แดงนกขุ้ม
209120 นางสาว ศศิวิมล ต้านกลางดอน
209121 นางสาว กญัญา มีแสง
209122 นาย วัชรินทร์ จนัทรังษี
209123 นางสาว นฤมล ชุมรอด
209124 นางสาว ชญาณี ทิพยศ์รีนิมิต
209125 นางสาว นวรัตน์ ศรีเจริญทอง
209126 นางสาว ทาริกา ทีสุกะ
209127 นาง ทิพยว์ัลย์ เกดิกอ่
209128 นางสาว นพษัชนม์ ธนะพสิิษการย์
209129 นางสาว ภัควรินทร์ ปิงขอด
209130 นาย วรพจน์ ประกอบนา
209131 นางสาว พมิพล์ภัส พลิะมาตย์
209132 นางสาว ณัฏฐ์ธนิน พรหมพฒัน์
209133 นาย ภีมรุศ ธาตุไพบูลย์
209134 นาย รัฐพล มุสิพรม
209136 นางสาว กนกวรรณ  ชุมสมุย
209137 นางสาว นิติพร สังขท์อง
209138 นางสาว ณัฐฐิชา วันค า
209139 นางสาว สุจติตรา สาชะรุง
209140 นาย ชัยภัทร กลุวัชรี
209141 นางสาว ธนิฐตา นิรากรณ์
209142 นางสาว เพญ็นภา เทพธรานนท์
209143 นางสาว อจัจมิา ภูจกัรนิน
209145 นางสาว ดวงนภา หงษ์อปุรี
209146 นางสาว ธัญชนก ชาทองยศ
209147 นาย ณัฐพงษ์ มูลสุวรรณ
209148 นางสาว พรพมิล ถนอมธรรม
209149 นางสาว หทัยชนก โทสวัสด์ิ
209150 นาย สรวิชญ์ ส่งบ าเพญ็
209151 นางสาว จริะประภา เหง่าลา
209152 นาง สาวิตรี พมิล
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209154 นางสาว อมุารินทร์ มนทิพย์
209156 นางสาว กมลวรรณ แผ่นสุวรรณ์
209157 นาย ชัยวัฒน์ พรมสุข
209158 นางสาว ตวงรัตน์ สุขมุวิทยาพร
209159 นางสาว พชัรียา ค าอนิต๊ะ
209161 นาง มะลิษา บุญยะศิลป์
209162 นางสาว สุภาพร วงศ์อาจ
209164 นาง เสาวภา ทองโปร่ง
209165 นางสาว อญัชลี ทาเหลุ็ก
209166 นาย ภัทรชนน เรืองประดิษฐ์
209167 นาง รุจจเิรข จ าปาจนี
209168 นางสาว ศุภดี กาหลง
209169 นางสาว กนกวรรณ คุ้มพะเนียด
209170 นาย ทวีศักด์ิ จกัรคุ้ม
209172 นาย นพฤทธิ์ สอนสา
209173 นางสาว จริภัทร โพธิโ์พนแร้ง
209174 นางสาว สุชาดา ง่ินวงค์
209176 นาง เบญจมาศ สอนวงษา
209177 นาย ภูวดล นาปัญญา
209178 นางสาว ภาศิริ สมบัติวงค์
209179 นางสาว จรัิญญ์นันท์ จติตะทัศน์
209180 นาย ชนะชัย ทุนเทพย์
209182 นาย ชัยวัฒน์ พทุธานุ
209183 นาง อษุณีย์ ผลบุญ
209184 นางสาว ชนัญชิดา ขดัเรือง
209185 นาย วีระวัฒน์ ชายสวัสด์ิ
209186 นางสาว สุภาวดี พรหมพนัธ
209187 นางสาว อมรรัตน์ ขนอม
209188 นางสาว ภาริตา ไทยเจริญ
209189 นาย ภาณุพงศ์ เขื่อนจนะ
209191 นางสาว จรรจริา ออ่นแต้ม
209193 นาย ฉตัรชัย แกว้สุข
209194 นางสาว จติรลัดดา สุวรรณศรี
209196 นางสาว ตรีญารัตน์ ต่ายทอง
209197 นางสาว วัชรินทร์ อาสนะ
209199 นาย สุวิบุล โกดี
209203 นางสาว ณัฐภัสสร เสมบุตร
209204 นางสาว สุวดี แสงบุญ
209205 นางสาว ณัฐมล ไชยประดิษฐ์
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209207 นางสาว ธิดาพร ตรีโยธา
209208 นางสาว ศิริพร วงษ์ค าจนัทร์
209210 นางสาว ฉตัรนภา ท้าวขว้าง
209211 นาย ณัฐพงศ์ บุญพรม
209212 นางสาว ขนิษฐา ค าทวี
209213 นางสาว เมธิณี ศรีสุขใส
209214 นางสาว เจนจริา พลอยวิเลิศ
209215 นาย ดนัยภัทร ดีมี
209216 นางสาว มัณฑณา ฤทธิสุ์ข
209217 นางสาว ศิริลักษณ์ กองศิริ
209218 นาย สิรวิชญ์ ค าภูแสน
209219 นางสาว พรรณนิดา สลางสิงห์
209220 นางสาว เนตรนภา มีหิรัญ
209221 นางสาว สุภาพร ยะถโีล
209222 นางสาว ทิฆัมพร หลาวทอง
209223 นางสาว จฑุามาศ ทองนิ่ม
209224 นางสาว ฐิติรัตน์ สาระพงค์
209225 นางสาว ภณิดา อรุณรัตน์
209226 นางสาว ปราณี จอหอ
209227 นางสาว นภาดา แสนจนัทร์ดา
209228 นางสาว จฑุารัตน์ กองวงษา
209229 นางสาว สาวิตรี อามาตยม์นตรี
209230 นางสาว พรทิพย์ สัมฤทธิ์
209231 นางสาว สุรีรัตน์ วรบุตร
209232 นาย เมธิสรัศมิ์ มะวังนุทูล
209233 นางสาว ณัฐณิชาช์ ค าประกอบ
209234 นางสาว สายฝน สุขศิริ
209235 นางสาว ศจี เอกอรุุ
209236 นางสาว นภัสภรณ์ ชัยบุรมย์
209237 นางสาว วรรณิดา ชูข า
209238 นางสาว น้ าตาล สุรบุตร
209239 นาย ปิยะพงษ์ เหลาแตว
209240 นางสาว สายธาร ยทุธศาสตร์
209241 นาย อดิเทพ ศรีลาค า
209242 นางสาว สุพตัรา เนินบก
209243 นางสาว จารุวรรณ ชาญกะโทก
209244 นางสาว นภาพร พรเฉลิมพงศ์
209246 นางสาว จริภิญญา ธรรมกาศ
209247 นางสาว จรียา กจิโสภี
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209248 นาย อทิธิกร อนิทองแกว้
209249 นาย ณรงค์ศักด์ิ กาเส็มส๊ะ
209250 นางสาว ศิริพร อภิรัตนานนท์
209251 นาย เอนกพงศ์ ศรีราช
209252 นางสาว สุรีวัลย์ นิ่มชม
209253 นาย ธีรยทุธ สมควร
209254 นางสาว ชรินรัตน์ นามกลุ
209255 นาง เสาวลักษณ์ คงทอง
209256 นางสาว นฤมล อดุบุญ
209257 นาย ชัชณัฐภ์ สกลุสิริวัชร์
209258 นางสาว พชิญ์สินี ฉิ่งทองค า
209259 นางสาว ลลิตา  ืทรงผาสุข
209260 นางสาว จรัิชยาพทัร นานอก
209261 นางสาว อญัธิกา โคตรพนัธ์
209262 นางสาว ลลนา ทรงผาสุข
209263 นางสาว รัชนก กอ้งโลก
209264 นางสาว มุขสุดา ศรีอรัญ
209265 นางสาว สิริณัฎฐ์ กล่อมจติต์
209267 นางสาว ณัฐนันท์ วังแสนแกว้
209268 นางสาว ปนิดา ชาดไชย
209269 นาง ปิยวดี คัดทะจนัทร์
209270 นางสาว สมพร มุ่งเรียบกลาง
209271 นาง นริศรา พลูกจิวัฒนา
209272 นางสาว อจัฉรียา ชัยสันเทียะ
209273 นางสาว นิตยา คามวัลย์
209274 นางสาว ภัททิรา ปัญญา
209275 นางสาว สุกญัญา จบัใจ
209276 นาง ดวงนภา ยนืยั่ง
209277 นางสาว วนิดา หุปะกา
209278 นางสาว อารีญา เส็นสมมาตร
209280 นางสาว รัตน์ตญา มณีรัตน์
209281 นาย นภัสรพี มนัสวินวิทย์
209282 นาย ณัฐชนน สมบุรุษ
209284 นางสาว ระวิวรรณ เกษนคร
209285 นางสาว ชารินี พลิาสุข
209289 นางสาว วิภาวรรณ นาควงษ์
209290 นาย ศักด์ิดา แกว้พนิิจ
209291 นางสาว กณัฐิกา ปิน่มณี
209292 นางสาว ชนัดดา ดงพะจติ
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209293 นาย ณัฐชนันท์ แยม้มะพลับ
209294 นาย ปิยะพงษ์ มั่นคง
209295 นาย วัชรากร พึง่สุจริต
209296 นาย ธนัช เมืองมูล
209297 นาย ธนาชัย ยอดออ่น
209298 นาย ชัยอนันต์ เดชสุวรรณ์
209299 นาย รุ่งโรจน์ คุ้มบัว
209301 นาย นันท์ธพทั เตชศรีวิโรจน์
209302 นางสาว ทัศดา สีมา
209303 จา่อากาศเอกหญิง นันธิญา หัวใจคง
209305 นางสาว ชลธิชา แสนสุข
209307 นางสาว มาสสุภา เดชประภาพร
209308 ว่าที ่ร.ต. พชิาภพ ศานติบูรณ์
209309 นางสาว แสงรวี ศรีทน
209310 นางสาว อนงค์ ฉ่ าชื่น
209311 นางสาว ณัฐกานต์ ปัญญาทิพย์
209312 นางสาว อารี บุญเรือง
209313 นางสาว เสาวลักษณ์ กนัธิมาพงค์
209314 นาย พรเทพ ก าลดพศิ
209315 นางสาว นิศามณี วันมูล
209316 นางสาว จนิดาลักษณ์ เนตรนิยม
209317 นาย สุเมธ ชีวาจร
209318 นางสาว ริณรดา เกตานนท์
209319 นางสาว ดวงใจ ออ่นสิงห์
209321 นาย กนัตวัฒน์ ธนาสิริกลุ
209322 นางสาว ดวงพร สุตะนะ
209323 นาย ธราวุธ อสุมา
209324 นางสาว ภณิชชา วรกรปิติกลุ
209325 นางสาว ณวิภา ตาอนิ
209326 นางสาว บุณยานุช เจริญศิลป์
209327 นางสาว ศิริพร บุญเพญ็
209328 นางสาว จารุกญัญ์ พนัธ์พชื
209329 นาย บุณยกร โล่ห์พฒันะกจิ
209330 นางสาว สุดาวรรณ คนมาก
209331 นางสาว ณิชาภา อรรคอดุม
209332 นาย ฤชากร แดงวงษ์
209333 นางสาว วัลภา ทองอ่ า
209334 นาง นิตยา น้อยดี
209335 นางสาว พรพมิล โทสมบูรณ์
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209336 นางสาว วารุณี เหมพลชม
209337 นางสาว วิศรุตา วิเชียร
209338 นาย ธเนศ กระจา่งศรี
209339 นาย ปริญญา มงคลกติติศัพท์
209342 นางสาว พรพรรณ ไทยทรงธรรม
209343 นางสาว ธิติยา กด่ิวน
209344 นางสาว นุสบา โครพ
209345 นาง ชนิสรา คงคุ้ม
209347 นาย นเรศ อนันตศิริจนิดา
209349 นางสาว สุภาภรณ์ พกิลุแกว้
209351 นางสาว ปิยะวัลย์ ตีระภักด์ิ
209352 นางสาว อาริญญา ชัยวงค์
209353 นางสาว พวงทอง บริบูรณ์
209354 นาย ณกรณ์ ดวงดี
209355 นางสาว แกมกมล กล้าการนา
209356 นางสาว ยวุัลดา พนมพรสุวรรณ
209357 นาย อนุสร ปรึกษาดี
209358 นางสาว นันทิยา ไชยค า
209360 นางสาว พณัณิตา วราหะ
209361 นางสาว ภคนันท์ ทองรัตน์
209362 นางสาว นภาพร ปัญญากาศ
209363 นางสาว รัตนภรณ์ แสงอรุณ
209364 นาย ธเนศ ช านิเขตรการณ์
209365 นางสาว สุธิมา ภาสะเตมีย์
209367 นางสาว รัตนาภรณ์ เทศงามถว้น
209368 นาย ชาญณรงค์ น้อยภูเวียง
209369 นางสาว เกศรินทร์ วงษ์สุวรรณ
209370 นางสาว กฬัณณัฐ โอปิน
209371 นาย เริงศักด์ิ ทองรอด
209372 นางสาว พรชนก เรืองไพศาล
209373 นางสาว ชลาภรณ์ รัตนวรรณี
209374 นาย สุวิทย์ ภูมิพฒัน์
209375 นางสาว ศิริขวัญ แกว้ปานกนั
209376 นางสาว กชณิภา ลาวลงเฆ่
209377 นางสาว กชมน ใจแกว้
209378 นางสาว ยวุดี แกน่การ
209379 นางสาว ทิพวรรณ ประพรม
209380 นางสาว คคะนันท์ ปานสวัสด์ิ
209382 นางสาว ศิรประภาพร อาภัสรา
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209383 นางสาว ศุภานิช เพชรโชติ
209384 นางสาว ศิริรัตน์ ทองเทศ
209385 นางสาว ปาณิสรา ไล้กาญจนวรรณ
209387 นางสาว ไซนี หะยตีาเห
209388 นาง ธรรญชนก วงค์ศรีทา
209389 นางสาว กนกกาญจน์ ศรีปาน
209390 นาย ฐติ มุสิกเจริญ
209391 นางสาว ชลิสา เดชสุวรรณพงษ์
209392 นางสาว สรัญญา ทองท ามา
209396 นาง รุ่งรัตน์ เพช็รหอย
209397 นาย ไวภพ พลิาสุข
209398 นางสาว สุทธิวรกาญจน์ สกลุศักด์ิภักดี
209399 นางสาว กลัยาณิน นีละกาญจน์
209400 นางสาว สุทธิดา ฟา้คุ้ม
209401 นางสาว สุกญัญา สุวรรณใจ
209402 นาย สมชาย สร้อยสนธิ
209403 นางสาว ธนัญญา เขยีวสังข์
209404 นางสาว อญักร ธิโนชัย
209405 นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพฒั
209408 นางสาว สรียา แซ่ล้ิม
209410 นาย ณัฐชัยกานต์ เขยีวชะอุ่ม
209411 นางสาว อรสิดารัสมิ์ ส าราญสนิท
209412 นางสาว สุภารักษ์ พลเยี่ยม
209415 นางสาว ศุภรัตน์ ปิยะไพร
209417 นางสาว นันท์นภัส จนัทร์แจม่สี
209418 นางสาว นันท์นภัส สมเดชบุญ
209419 นางสาว เพชรระพี เจริญจติร์
209422 นางสาว ฐาปนี ณ บางช้าง
209423 นางสาว ชาธิญา ยางธิสาร
209427 นางสาว ปวีณา แสงกระจา่ง
209428 นางสาว สุรีภรณ์ มหา
209429 นาย ธนัสถา เพชรศักด์ิ
209430 นางสาว สุกลัญา เชื้อค าจนัทร์
209432 นางสาว พชิชา บวรโภคินกลุ
209433 นางสาว จฑุามาศ  จติต์ ฤกษ์
209434 นางสาว นิสสรณ์ มิรัตนไพร
209435 นางสาว ฐิติวรดา มากมูล
209437 นางสาว ภวรัญชน์ มากกลู
209438 นาย วีรภัทร ใจภักดี
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209441 นางสาว ขวัญตา นามมุงคุณ
209442 ว่าทีร้่อยตรี ธีรวัฒน์ เดชโชติ
209443 นางสาว สุภัตตรา ชัยหา
209444 นางสาว นาถณัฐา บุญยงค์
209445 นาย รัฐสิริภัค กติติอมรพฒัน์
209446 นางสาว ณัฐชนันท์ ทรงกลด
209447 นางสาว นันท์รดี เอกวิริยะกลุ
209448 นางสาว หทัยรัตน์ สุตตันตปิฎก
209449 นาย ราชพฒัน์ สร้อยสุวรรณ
209451 นางสาว ณัฏฐนันท์ พลูสวัสด์ิ
209454 นางสาว รัตติพร บุญหาร
209455 นางสาว สุพตัรา พทุธิ มา
209456 นาง สุภัค บุญมี
209457 นางสาว โสธราภรณ์ ต่อหยกสกลุชัย
209458 นาย อรรคพล อนิกอง
209459 นางสาว วิภาดา คงคาอนิทร์
209460 นาย ธนกฤต ใจเขม้
209461 นางสาว ปวรรณรัตน์ เล่ือนเเกว้
209462 นางสาว ภัสรากร ใจมา
209463 นางสาว จนิดารัตน์ มากเกตุ
209464 นางสาว ปวีณา มากเกตุ
209465 นางสาว ปภาวรินท์ ภูมิสาตร์
209466 นางสาว ภัคพชัญ์ มุสิกสิริจริกลุ
209467 นางสาว นภาพร สาริสิทธิ์
209468 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ฑีราภัค คงแคล้ว
209469 นางสาว สมฤดี ลีลากจิทรัพย์
209470 นางสาว ศิริประภา จนัทะนันท์
209472 นางสาว ทัศนีย์ พนาสถติย์
209473 นางสาว สิรินยา โมสิกะ
209474 นางสาว กญัญา กอศักด์ิ
209475 นาย จตุพงษ์ องักนิันท์
209476 นางสาว ศิริจนัทรา ดีใจงาม
209477 นางสาว วานีตา บาฮา
209478 นางสาว ฐอรช์อชัฌาย์ สมปิตะ
209479 นางสาว ณัฐติยา ใกล้ผล
209480 นางสาว วิภาวัส กล่ันใจ
209481 นางสาว ณัฎฐิรา เพชรสังข์
209483 นาย เสกสัน บุตรศรีเกดิ
209484 นาง อนิทุอร ปูนพนัธ์ฉาย
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209485 นาย สุวิชา ข าเจมิ
209487 นางสาว มณฑิรา บุญเอบิ
209488 นางสาว ฤทัยรัตน์ ประสม
209489 นางสาว บุญญารัสมิ์ เพช็ร์จนิดา
209490 นางสาว จรินันท์ ศุภมานพ
209491 นาง อนัญญา วันเพง็
209492 นางสาว แพรววา บุญยิ่ง
209493 นางสาว นันธิญา มัธยสัต์
209494 นาย อมรเทพ ปิยะวงศ์
209495 นางสาว น้ าทิพย์ สมทอง
209496 นางสาว ณัชชา ศรีนวล
209497 นางสาว กฤษณา ศรีเจริญ
209498 นางสาว กลัชนา เสมียนกลุ
209499 นางสาว อรอมุา คีรีศรี
209500 นางสาว อาซียะห์ มามะ
209501 นางสาว ฐานิตา แกว้ศรี
209502 นางสาว กณัธินันท์ ชูเชื้อ
209503 นางสาว วรรณนิดา โต๊ะเตบ
209504 นางสาว นวพรรษ ชมมะลิ
209505 นาย ธีรวุธ เปราะกระโทก
209506 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา สรรพนุเคราะห์
209507 นางสาว มนันยา มีไชย
209508 นางสาว ปิยะภัทร ทองมาก
209509 นางสาว ณัฐวรา บุญธรรม
209511 นางสาว ณัฐธิดา ปัญญาเกษมสันต์
209512 นาง ปภาวรินทร์ สีสา
209513 นางสาว ปราณี เงินลี
209514 นางสาว ชนัญธิดา ด้วงคง
209515 นางสาว กมลวรรณ ศรีแม้นม่วง
209516 นาย เทพพนม ชัยวาณิชสกลุ
209517 นางสาว นิษา ศรีอาวุธ
209518 นางสาว คัทลียา เชยคนชม
209519 นางสาว ธิดารัตน์ บรรจง
209522 นางสาว จนิดา เกื้อสุด
209523 นาง วลัยพรรณ สินทรัพย์
209524 นางสาว ณชญาดา ลือยงวัฒนา
209526 นางสาว พาฝัน พานา
209527 นาง สิริรัตน์ ฤกษ์ธนะขจร
209528 นาย เชิดชาย มากบาง
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209529 นางสาว ศิรัชญา เหล็กอนิทร์
209530 นาย จริโรจน์ คงมีธนาเศรษฐ์
209531 นาย จริวัฒน์ คงมีธนาเศรษฐ์
209533 นาง พทัธนันท์ โพธิช์ัยแกว้
209534 นางสาว ณัฐพมิล ไชยวารี
209535 นางสาว สุภาพร บุญเจอื
209536 นางสาว พมิพพ์ศิา บุญชู
209537 นางสาว บุษบงกชณ์ แสงวัฒนะ
209538 นางสาว ธันยาภัทร์ ธนัชพรีสิทธิ์
209539 นางสาว กนิษฐา เทียมดวงแข
209540 นางสาว อญัชลี ปราณี
209541 นาย อานนท์ พนัธุระ
209542 นางสาว จฬุนี อบสุวรรณ
209543 นางสาว จรัิชญา ต่างใจ
209544 นางสาว สุภาพร นัยลี
209545 นาย ไกรวรรณ ธีระประทีป
209546 นาย วาทิตย์ รัตนบุรี
209547 นางสาว นัฑวรรณ ละอองเดช
209548 นาย ชานนท์ ลามค า
209549 นางสาว ณฐพร อนิทร์ประหยดั
209550 นางสาว มาลิดา แกว้ขวัญ
209551 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ อนิทะศรี
209552 นาง ปวริศา สมโน
209553 ว่าทีร้่อยตรี ธภกฤศ จนัทสโร
209554 นางสาว รัตนาพร ไชยสาร
209555 นางสาว สิริกร วิลัยมาตร
209556 นางสาว กนกกาญจน์ เพช็รพฒัศ์
209557 นางสาว กญัณภัส สุตะเมือง
209558 นางสาว สุภัทราวดี สีทองเสือ
209560 นางสาว กานต์สิริ กาวิน
209561 นางสาว นิยะภา ช่อเล่ียม
209562 นาย ถริะพงศ์ แดงสุวรรณ์
209563 นางสาว นรินทร์ รอดกลาง
209564 นางสาว จนัทรา ปานหอมยา
209565 นางสาว กลัยา ปานหอมยา
209566 นาย วชิรวิชญ์ สุทะนะ
209567 นาย กฤตภาส ไชยยา
209568 นาย กอ้งภพ กศุลคุณ
209569 นางสาว ศรีสุดา หยบิเหมาะ
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209570 นาย ศักดินันท์ นุวรรณ์
209571 นาย ภรภัค พุม่ท่าอฐิ
209572 นางสาว จารุวรรณ ปานประดิษฐ์
209573 นางสาว คัทลียา สายบุตร
209574 นางสาว กนกวลี บุญไกร
209575 นางสาว ชนิดา สันติสุขโพธา
209576 นางสาว วเรณยา สุขวรรณ
209577 นางสาว ฟาสณีย์ บาเกาะ
209578 นางสาว รุ่งนภา ปาตาสี
209579 นางสาว พสิมัย สมมุ่ง
209580 นางสาว มนัสนันจ์ ศรีสุวรรณ
209581 นาย พรีพงศ์ สุระเวช
209582 นาง นิตยาภรณ์ รอดศรีนาค
209583 นางสาว กนกพร ถรีะมัด
209585 นางสาว อญัชลา ฐิตะสาร
209586 นางสาว นรินทร งอกขึ้น
209587 นางสาว มนัสนันท์ บุญมี
209588 นางสาว รุ่งนภา เจริญวรรณ
209589 นางสาว ศศิตา สุขเฉลิม
209590 นางสาว จริประภา คงพฒัน์
209591 นางสาว ภาชญา การุณวงษ์
209592 นางสาว ดวงใจ กมุทชาติ
209593 นางสาว แสงระวี จนัแจม่
209594 นางสาว ศศิธร ประจงบัว
209597 นางสาว พณัณิตา สมหนองบัว
209598 นางสาว นิศากร สมหนองบัว
209599 นางสาว เสาวลักษณ์ พุม่แจม่
209600 นางสาว อมรรัตน์ ใจตรง
209601 นางสาว รัญญา โคตรวงษ์
209602 นางสาว ภทพร ลีโคตร
209603 นางสาว พจนีย์ อนุตโร
209606 นางสาว เบญญาภา ธรรมขนัธ์
209607 นางสาว นุชจรี อดกล้ัน
209608 จ.ต. จริวัฒน์ แห้วเพช็ร
209610 นางสาว พศิมัย อนิทร์ธิกดู
209612 นางสาว จริาภรณ์ เมยดง
209613 นางสาว วัชราภรณ์ จติมุ่ง
209614 นางสาว มุสลิมะฮ์ ปัตนกลุ
209616 นางสาว กญัญานัท ศิริสิมะ
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209617 นาย พงศ์ดนัย ผลพลูทรัพย์
209618 นางสาว แพรวนภา อปุครราช
209619 นางสาว วาสนา ป้องค าสิงห์
209620 นางสาว สุวรรณา ไตรสรณะกลุ
209621 นาย พสธร บุญทอย
209625 นางสาว ณัฐฌมนต์ โชติทะวงค์
209627 นาย สุทธิพล เทพสิงห์
209628 นาย บริวัฒน์ ทาไธสงค์
209629 นางสาว คัทรีญา แฝงศรีจนัทร์
209630 นางสาว เครือวัลย์ เหมเวียงจนัทร์
209631 นางสาว ปทิตตา สบายเร่ือย
209633 นางสาว สุกญัญา ศรีบาง
209634 นางสาว นงนภัส กอ้มมณี
209635 นางสาว พมิพพ์ร ผิวใส
209636 นาย พทัธมน สวัสด์ิ
209637 นางสาว นุชรี พลูผล
209638 นาง วิกาวี เอกบุตร
209639 นางสาว อจัฉรา น้ าพุ
209640 นางสาว พานิดา ฟฝ้ัูน
209641 นางสาว ภริดา ทิพยสี์ราช
209642 นางสาว จรีพร ริดจงูพชื
209643 นาย บุรินทร์ อิ่มทอง
209644 นางสาว กรรนิดา สังขบ์ัวแกว้
209645 นางสาว นวพรรณ สมหมาย
209646 นางสาว ธาวินี ผลส่ง
209647 นาย เจษฎา กาญจนานพคุณ
209648 นาย สงบ ประสาน
209649 นางสาว ธัญนันท์ เดชาชัยธนสรณ์
209650 นางสาว อจัฉรา โสนนอก
209651 นางสาว อรทัย ชมพนูุท
209652 นางสาว ประเสริฐศรี บุญหล้า
209653 นาย ชิษณุพงษ์ คล้ายเคลือบ
209654 นาง ธัญยธรณ์ ประพนัธ์กลุรัตน์
209655 นาย เจนภพ คูสว่างวงศ์
209656 นาง มัตติกา พทุธตาล
209657 นาย พพิฒัน์ เนตรสน
209658 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ลุนสา
209659 นาย กฤษดา โพธิง์าม
209660 นาง บรรฑิตา ไชยชาติ
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209661 นางสาว กนกอร แกว้เกต
209663 นางสาว นริศรา สกลรัตน์
209664 นาย ฉนัท์ทัต มีภูค า
209665 นางสาว ชโลธร ชินสมบูรณ์
209666 นางสาว วชิราภรณ์ อรรถกสิกจิ
209667 นางสาว ธนวรรณ ขลิกค า
209668 นางสาว พณัณิตา ส าเร
209669 นางสาว สุธารัตน์ เจี้ยงเต็ม
209670 นางสาว ธิษณา กาจก าแหง
209671 นางสาว เจตน์สุดา ค าวัง
209672 นางสาว เกศรา ฐิติโชติวรดา
209673 นางสาว สุนันทา อนิทราพงษ์
209674 นาย จกัรพงษ์ จติจกัร์
209675 นางสาว ลลิตา ศรีประเสริฐ
209676 นางสาว สวรส จ าปาทอง
209678 นางสาว กชามาส มีทองแสน
209679 นางสาว อภิญญา อิ่มพราหมณ์
209680 นางสาว อณิมา มานุจ า
209683 นางสาว สุวรรณี พมิูลชาติ
209684 นางสาว สิริลักษณ์ แฉกพมิาย
209685 นาย โศภณ บรรจนุ
209686 นางสาว พชัรี นาทอง
209687 นาย ฐานพฒัน์ ดวงจนัทร์
209688 นางสาว ดลพร อรุณคุณารักษ์
209689 นางสาว สุวลี จติเทีย่ง
209690 นางสาว จนัทร์จริา กอบการ
209691 นางสาว กนัติยา ทองทิพย์
209692 นาย จตุพร ค าบอนพทิักษ์
209693 นางสาว ฐิติกา กล่ันประเสริฐ
209697 นางสาว กมลพร เดชะพนัธ์
209699 นางสาว ปัทมัฏฐ์ ยานะวิมุติ
209700 นาย สรวิชญ์ อนิทนูจติร
209701 นางสาว เพญ็นภา ศุภเนตร
209702 นางสาว วนิดา สมบูรณ์ทรัพย์
209706 นางสาว ณรัชต์หทัย ภาณุสินสถาพร
209707 นาย พษืณุ จรขื่น
209708 นาย อธิรัตน์ อิ่มอาบ
209709 นางสาว ทัศนีย์ ทองอนิทร์
209710 นางสาว เอกอนงค์ เจี่ยตระกลู
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209711 นางสาว จนิตนา ศรีเสมอ
209712 นางสาว ณัฐธยาน์ จอมเมืองกาศ
209713 นางสาว กณัสิวณัฐ แสงทับทิม
209715 นางสาว ศิริมา วัฒนสังข์
209716 นางสาว รัตตญา พลทามูล
209717 นางสาว องัคณา จนัตะนะ
209718 นางสาว ปิยพร มีแกว้น้อย
209719 นางสาว เกศศิกรณ์ โซฟเูอะ
209721 นางสาว นิชาภา เกื้อชู
209723 นางสาว ยพุนิ จนัพุม่
209724 นางสาว ธมลวรรณ ทองแกว้
209725 นาง จริประภา หอมสนิท
209726 นาย ธีระวัฒน์ กาทอง
209727 นางสาว สุนิดา ไทยนุกลู
209728 นางสาว สุมาลี ศรีมุณี
209729 นาง วันทนา พุม่ฉยัยา
209731 นาย ศิริวัฒน์ ฉตัรจรัินตน์
209732 นางสาว จฬุาลักษณ์ กปัโก
209734 นางสาว สุวนันท์ นาคคล้าย
209735 นาย ณัฐพล แยม้เจริญ
209736 นาย ฤทธิชัย ฝอยทอง
209737 นางสาว อจัฉรา แจม่ศรี
209741 นางสาว เบญญาภา ครอบครอง
209743 นางสาว ยพุา วงค์ทอง
209745 นางสาว ปัญจวรรณ องครักษ์
209746 นางสาว เอธยา ประทุมมินทร์
209748 นางสาว ธิดา สัจจทองดี
209749 นางสาว รุจริาวดี น้อยเนียม
209750 นาย วรรณพงศ์ ชาติชนา
209751 นางสาว สุดารัตน์ ศรีด้วง
209752 นางสาว นันทิยา เหมียนทอง
209753 นางสาว อมุารินทร์ ม่อมพะเนาว์
209756 นางสาว สิริลักษณ์ กอ้งสุรกาญจน์
209757 นางสาว สยมุพร มุ่งมงคลสวัสด์ิ
209758 นาย วรวุฒิ ถางโพธิ์
209760 นาย ศุภวิชญ์ สีจนัทร์ด า
209761 นางสาว อชัฎาภรณ์ จนัอดุ
209762 นางสาว สุชานันท์ รุณอนิตา
209763 นางสาว ตัศนีม หะแว
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209764 นางสาว ศศิวิมล บุญลอย
209766 นางสาว ธัญยภัสร์ วราทิพยธ์นากลุ
209767 นางสาว นริศรา กติติวานิช
209768 นาย ธนากร ทิเขยีว
209769 นางสาว ณัฐปภัสร์ สุราช
209771 นางสาว รัตนภรณ์ ภาคสุโพธิ์
209772 นางสาว วันวิสาข์ ไม้เรียง
209773 นางสาว กลัยฉตัร บวรธรรมจกัร
209775 นาย วิศรุต อบเชย
209776 นางสาว สุมาลี อนิทรีย์
209777 นางสาว อรอมุา วงศ์เครือสอน
209778 นางสาว กญัชลิกา ภิรมณ์ญา
209780 นางสาว จนัทร์เพญ็ ทาทอง
209782 นางสาว พทัธนันท์ อน้คง
209783 นาย ศิวเวท พลานนท์
209784 นางสาว รัตติยาภรณ์ ปลอดทอง
209786 นางสาว ภควรรณ แกว้แสน
209787 นางสาว ปิยะธิดา ปิตะฝ่าย
209790 นางสาว สุธาดา ช่วยทอง
209792 นางสาว มนขวัญ จ าปาแขก
209793 นางสาว วราภร เพชรอนิทร์
209794 นางสาว สุภาวดี จติราช
209795 นางสาว จารุณี กาญจนจนิดาพงศ์
209796 นางสาว พรรษชล โพธิุชัยโถ
209797 นางสาว เฉลิมขวัญ บุตรขดั
209798 นางสาว ศุภรดา โยธี
209799 นางสาว อษุา บัวหอม
209801 นาย ชณัธศิพฒัน์ หอมจนัทร์
209802 นาย พสิิษฐ์ นุพดั
209803 นางสาว เกศกนก ค าเพชรดี
209804 นางสาว ปัทมาพร แพงศรี
209805 นางสาว ศศิธร วิฑูรย์
209806 นางสาว จริปภา น้อยศรี
209808 นางสาว ศิตา ศิราศิริ
209809 นางสาว มุจลินท์ โนนสินชัย
209810 นางสาว ชนกนาถ ค้ าชู
209811 นางสาว ณัฐวรรณ โลหรักษ์
209812 นางสาว พนิดา โยประทุม
209814 นางสาว เบญจพร โคตรแกว้
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209816 นางสาว จนัทรารัตน์ จนัทะดวง
209817 นางสาว อมรรัตน์ การเร็ว
209818 นางสาว นภาจริน พลขยนั
209819 นางสาว ธิดา น่วมส าลี
209820 นาย ปรเมนทร์ อปุพระจนัทร์
209821 นางสาว อศัวดี หาฤกษ์
209823 นางสาว อริสา ศรีชัยนาท
209824 นาย มงคล มะลีพุม่พรรณ
209826 นาย เดชาธร นารีจนัทร์
209827 นาย กติติศักด์ิ มาสวัสด์ิ
209828 นางสาว กนกชนนี เหลาฉลาด
209829 นางสาว เวนิกา ทาทะลักษณ์
209830 นางสาว สุภารัตน์ แจง้แสง
209831 นางสาว อนิทุอร ค าภา
209832 นางสาว พฤกษามาศ ค าสิงห์
209833 นาย พงศ์พนิิต คงคาเขตร
209834 นาย วรัญญู ศรีสมบูรณ์
209835 นางสาว กชกร สิริโชคประเสริฐ
209836 นางสาว ปทิตตา เชื่อมสุข
209837 นางสาว วนิดา เลิศธะนะไชย
209839 นางสาว สุวารี อนิแสน
209840 นางสาว กญัจน์ชญา เกาะสมัน
209842 นาย ธีรพงศ์ บุญญรัตน์
209843 นางสาว อรุณรัตน์ เหล่าวงษี
209844 นางสาว กรรณิการ์ ทาอนิเป็ง
209845 นางสาว อาจารีย์ จนัทร์แสง
209846 นางสาว จนัทร์จริา บุตรสาลี
209847 นางสาว กญัญ์ณณัฐ กลัยา
209848 นางสาว อนุสรา ยอดบุตร
209849 นางสาว เทพอบุล บุญขวาง
209851 นาย พงศ์พชิญ์ เต่าค า
209853 นางสาว ณัฐรินีย์ เตชะธนะหิรัญ
209854 นาย อาคม เรืองทวี
209856 นางสาว อมุาพร ค านวณ
209857 นางสาว ศศินันท์ วงษ์อนันต์ ศศินันท์ วงษ์อนันต์
209859 นาง วาสนา พลูพงษ์
209860 นางสาว สุพฒัตรา โมออ่น
209861 นางสาว ธณัฐชนก จ ามะเทวี
209862 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธณัฐชนันท์ จ ามะเทวี
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209863 นางสาว ธิดารัตน์ แมรอ
209864 นาย ผไทวัฒน์  ค้าคล่อง
209865 นางสาว ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์
209866 นางสาว นันท์ชญาน์ เสาส าราญ
209867 นางสาว วชิรญาณ์ พนัธุว์ิเศษ
209868 นางสาว ณิชารีญ์ วิไลศิริลักษณ์
209869 นางสาว ณัฐพร นักใจธรรม
209870 นางสาว กรรณนิยา แสนทวีสุข
209871 นางสาว วรินทร ช่วยเต็ม
209872 นางสาว ฐาญิกา สอนวงค์ษา
209873 นาง กรรณิกา ค าแกว้
209874 นางสาว ลภัสรดา นนทา
209875 นางสาว จนัทร์จริา บุญธรรม
209877 นางสาว จริาภรณ์ เนียมอยู่ยงค์
209878 นาย อภินันท์ เกิ่งขนุทด
209879 นางสาว ชนนิกานต์ ด าไสย
209880 นาย ณัฏฐกรณ์ วารีพณิ
209882 นาง นนทยา ด้วงทอง
209884 นางสาว บัวแกว้ สมัครการ
209885 นางสาว อศัรินทร์พร มอนเตเนโกร มาร์ติน
209886 นางสาว จนิดารัตน์ คุ้มเดช
209887 นางสาว ศิริมา ชูแนม
209888 นางสาว อโณทัย นารี
209889 นางสาว ชฎารัตน์ บุตรพรม
209890 นางสาว ณัฐภา อปุวัฒน์
209891 นางสาว ดาริน สังขสิ์งห์
209892 นางสาว สุรีรัตน์ ค าพพิจน์
209893 นางสาว อนัญญภา โครรัตน์
209894 นางสาว ปราณี ไชยโคตร
209895 นางสาว ศิริวรรณ บุญรักษ์
209896 นางสาว เฟือ่งฟา้ ระวังภัย
209897 นางสาว จรัญญา วนคีรีพทิักษ์
209899 นางสาว พทุธษร รินค าแดง
209900 นางสาว ธารินี ผุดผ่อง
209901 นางสาว มัตติกา เอี่ยมจ ารัส
209902 นางสาว ศรัญญา แกน่ทับทิม
209903 นางสาว สุทธิณี หมวกน้อย
209904 นางสาว สุมารี โพธิศ์รีงาม
209906 นางสาว นัฐธยาน์ บุญเพง็

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 199 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
209907 นางสาว กาญจนาภรณ์ พุม่ชัย
209908 นางสาว รุ่งนภา พลหนองหลวง
209909 นางสาว ณัณภัทร สัตรบุตร
209910 นาย นิติธร นนทค าจนัทร์
209911 นางสาว กมลชนก หมีเงิน
209912 นางสาว สุชาดา ทวยไธสง
209913 นางสาว อริศรา แสนลัง
209914 นางสาว สาวิตรี ศักดา
209916 นางสาว กญัญาณัฐ เชยชุ่ม
209917 นางสาว พสุิทธิณี ศรีใส
209918 นางสาว สายฝน สิงห์อุ๊ด
209919 นาย อธิพนัธุ์ วิไลลักษณ์
209921 นางสาว กลุสตรี จรัีง
209923 นางสาว นราทิพย์ ทิพวรรณ์
209925 นางสาว เสาวลักษณ์ อโนราช
209926 นาย สราวุธ ศุภรมย์
209928 นางสาว เมลดา เนื่องสมศรี
209929 นางสาว วิลาสินี วงศ์จนัลา
209930 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นิษาชล สุขรุ่ง
209931 นางสาว อมรรัตน์ บุญแจม่
209933 นางสาว นิตยา รักดี
209935 นางสาว กรวิภา คชฤทธิ์
209936 นางสาว อจัจมิา วราภรณ์
209937 นางสาว ญาณิศา เกดิดี
209938 นาย มณฑล ประทุมวงค์
209939 นางสาว วนัฐศนันทร์ อนิทร์จนัดา
209940 นางสาว ชวนชม ผาสุข
209941 นางสาว นันท์นภัส ภูม่ะณี
209942 นาย นวพรรษ ประชุมรักษ์
209943 นาย ณัฐชนน เกดิมั่นคง
209944 นางสาว เพญ็นภา เพญ็เดิมพนัธ์
209945 นางสาว เบญจวรรณ เชื้อเพง็
209948 นางสาว อรวรรณ์ ปินะสุ
209949 นาย นิโรจน์ มะโนธรรม
209950 นางสาว กรีตา ช่วยศรีนวล
209951 นาย สุพจน์ นนท์ตรี
209953 นางสาว ณัฐภาส์ลักษณ์ ทองประหวัน่
209955 นาง กรรณิการ์ พมิพะนิตย์
209956 นาย ภัทรฌา อทุธวงค์
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209957 นางสาว อนงค์ มลิพนัธ์
209958 นางสาว ชญาภา จนิดารัตน์
209959 นางสาว จฑุามาศ สะแต
209960 นางสาว ศศิวิมล ชัยพนัธ์
209961 นางสาว ปิยวรรณ แสงทอง
209962 นางสาว ประภาพร ทองชุม
209964 นาง พมิพไิล เปีย้อุ๊ด
209965 นางสาว วรรณิดา รักอยู่
209966 นางสาว ธัญญาภรณ์ ส่องแสงกล้า
209967 นางสาว พรชนก หอมระร่ืน
209968 นางสาว พชัราพรรณ จริะพฒัน์ก าธร
209970 นาย อคัรพล ไชยค าภา
209971 ว่าทีร้่อยตรี เพทาย เกื้อบางจาก
209974 นางสาว นิภาพรรณ แกว้ดี
209975 นางสาว อารียา อทุัยเฉลิมชีวิน
209976 นางสาว กญัญารัตน์ ภูร่ะหงษ์
209977 นางสาว เบญจมาศ บุตรพุม่
209978 นางสาว แคทรียา วิยะนัด
209979 นาย จรัญ ภูอากจิ
209981 นาง เนตรนภา มากบัว
209982 นาย สมยศ กมล
209983 นางสาว ลลิตา จ าใบรัตน์
209985 นางสาว จติตรา คงม่วงหมู่
209986 นางสาว ศศิกานต์ ยอดหาญ
209987 นาย ธีรนาท สิริเลิศวณิชชา
209988 นางสาว สุกญัญา ทองสมุทร
209989 นางสาว วิภา เนินพลับ
209990 นาย สุพฒัน์ ไชยคช
209994 นางสาว วีรวรรณ เพง็ปรีชา
209995 นางสาว อารียา มีชัย
209996 นางสาว วราลักษณ์ นะค าศรี
209997 นาย ธนพนัธ์ เอื้ออารียก์ลุ
209998 นางสาว เกวลี ยามา
209999 นางสาว จฑุาวรรณ คงสงค์
210001 นางสาว ภาวนา ซุยสกลุ
210002 นางสาว ไรดา แวเยะ๊
210004 นางสาว สมพร ไชยพนัธ์
210005 นางสาว สิริกานต์ ฝายถิ่น
210006 นาย อทิธิพทัธ์ ช่วยเกล้ียง
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210007 นางสาว ณัฐชยา ขาวทอง
210008 นาย ไตรทิพย์ ทิพยโ์อสถ
210009 นางสาว ธัญญรัตน์ วงศ์ขนัธ์
210010 นางสาว กาญจนา สมศรี
210011 นางสาว คณิดา เว้าสูงเนิน
210012 นางสาว ชาริณี หนูแกว้
210013 นาย เกรียงไกร แกว้ปล่ัง
210015 นาง สุนิษา สิงหเดช
210016 นาง อารีญา วงค์สมบูรณ์
210017 นาง นิสากร สาลีพงษ์
210020 นางสาว ณัฐธิยา เกดิหิรัญ
210021 นางสาว อานิตยา สุวรรณสนธิ์
210022 นางสาว พรรณธิดา บาทชารี
210023 นางสาว น้ าฝน พรมหงษ์
210024 นางสาว ณัฐพร พลูชู
210025 นาย อษัฎาวุธ บุตรเหลา
210026 นางสาว สุทธิกานต์ หมายสุข
210027 นาย เจษฎา ชาบรรดิษฐ์
210028 นางสาว ณัฎฐภรณ์ ภิรมยจ์ติร
210029 นางสาว ศศิวิมล เจริญวัฒนะโภคา
210030 ส.ท. เกรียงไกร เพยีรสร้างสรร
210031 นางสาว เอมิกา หนูช่วย
210032 นาย ฉกาจ สียงค์
210033 นางสาว เปรมทิพย์ ค าปาน
210034 นางสาว แพรพลอย ประทีปอรุโณทัย
210035 นาง กลัยาณี สุขโข
210037 นางสาว ศิริลักษณ์ กนกหงษ์
210040 นางสาว ณัฏฐา คงมณี
210041 นางสาว อบุล บุญจนุ
210042 นาง ณัฐกานต์ พฤทธิม์าศ
210043 นางสาว ศิวปรียา เอี่ยมสอาด
210045 นาย สิทธิชัย สายวงค์เคียน
210046 นางสาว ณัฎฐากร มีสุข
210047 นาย ปิยะนันต์ จนัพทุธา
210048 นางสาว สุภาวดี สุวรรณรัตน์
210049 นางสาว วาสนา ปลีฟกั
210050 นางสาว ปิยฉตัร ทิพยม์ณี
210051 นางสาว สุตาภัทร แคภูเขยีว
210052 นางสาว บุณฑริกา ใจเหมาะ
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210053 นางสาว ณัฐฐะวีวรรณ สุวรรณรัตน์
210054 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ขวัญเรือน พรหมบุตร
210055 นางสาว สุริยาวดี ตามา
210057 นางสาว วริศรา สามารถ
210058 นางสาว ลภัสรดา มาแกว้
210060 นาง มลฤดี พอสอน
210061 นางสาว สายใจ ชีพชนแดน
210062 นาย ธนวิชญ์ มณีขติัย์
210063 นางสาว ณภัชกมล วิชาธิคุณ
210064 นางสาว รติกาญจน์ เค็งสม
210065 นางสาว ดลมินทร์ ค าแหง
210066 นาย นามบัญญัติ มะโรตระกลู
210067 นางสาว ภัทราพร ภูจ่นี
210068 นางสาว สุพชิชา คล้ายกิ่ง
210072 นาย เอกอมัรินทร์ วารี
210073 นางสาว เบญจพร พรมพรุ้ย
210074 นางสาว กมลวรรณ ศิริหล้า
210075 นางสาว สุนันทา สุขล้อม
210076 นางสาว เจษฎาพร แท่นแกว้
210077 นาย ชินดนัย ศิริเสรี
210078 นางสาว จารุวรรณ สุวรรณสนธิ์
210079 นางสาว วรกมล ชูดอนตรอ
210080 นางสาว จฑุามาศ ลงลายชาติ
210081 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่เต้า
210082 นาย กติติศักด์ิ เกล้ียงประดิษฐ์
210084 นางสาว พชัดาภรณ์ จติปรีดา
210085 นาย ธนินทร์ โคตรทม
210086 นางสาว ปัทมา วีฟอง
210087 นางสาว วีณา บุญไทย
210088 นางสาว นันทนา โคกทอง
210089 นางสาว นูรศาฟลีา อาลี
210090 นางสาว อู่ทอง ถ้ าทอง
210091 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศิริรักษ์ งามสงวน
210092 นางสาว จนัธิรา ประดวงชื่อ
210093 นางสาว นิซูไรดา บินแวดอเลาะ
210094 นาย ธิติ ผลประมูล
210095 นางสาว สรัสนันท์ ปูส่า
210096 นางสาว ดารุณี เทมา
210098 นาย กฤษกร สีดาแหลม
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210099 นางสาว เยาวเรศ หนูมาก
210100 นางสาว ณปภัช พรมมินทร์
210101 นางสาว สุดารัตน์ เศษภักดี
210102 นางสาว วาสิฏฐี จนัทา
210103 นางสาว เพญ็พสุิทธิ์ บุตรงาม
210104 นาย ณัฐวุฒิ รักษ์ชู
210105 นาย จตุพร สีลับขวา
210106 นาย ทีปเทพ แกน่บุญ
210107 นางสาว วิภาวี บัวทอง
210108 นางสาว ปิยะภรณ์ วระสิงห์
210109 นาย สหวัต กองแกว้
210110 นางสาว วนิดา ทิพเสน
210111 นางสาว ธาราทิพย์ วงศ์แสน
210112 นางสาว องัศนา อู่รัชตมาศ
210113 นางสาว อนงนุช วาสุโพธิ์
210114 นางสาว กลุนัฐ ศรีหนูปุย้
210115 นางสาว สุภาวิตา อกุฤษ
210117 นางสาว ภัทรภร กระมล
210118 นาย อุ้มบุญ ต้ังบุณยเกยีรติ
210119 นางสาว ธัญญารัตน์ อทุธิยา
210120 นางสาว ทิพยว์ิมล ครุฑวัฒนา
210121 นางสาว สมหญิง มหาสวัสด์ิ
210122 นาย จกัรกฤษณ์ แกว้กลม
210123 นาง เรวดี เพชรสีด า
210124 นาย มานพ ศรีประเทือง
210125 นางสาว อารีย์ เสน่ห์ภักดี
210126 นางสาว รุ่งนภา จ าปาทอง
210128 นางสาว สุพรรษา ออ่นศรี
210129 นาย บรรทัด วงค์อาษา
210130 นางสาว เสาวภาคย์ มิถนุดี
210131 นางสาว อโนทัย สุวรรณวัฒนกลุ
210132 นางสาว จณิห์วรา ทิพแกว้
210133 นาย สมบูรณ์ เทียนธวัช
210137 นาง ลภัสรดา เต็งประเสริฐ
210138 นาย ธนวรกฤต ประชุมชัย
210139 นางสาว วิภาพร ค าหล้าทราย
210140 นางสาว กฤตติกา ช่อประพนัธ์
210142 นาย อนุสรณ์ ปิยะพนัธ์
210143 นางสาว วะนิดา สิงห์เสนา
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210144 นาย สมรักษ์ ศรีขวัญช่วย
210145 นางสาว จลัุยภรณ์ ศรีภิรมย์
210146 นางสาว รัตติกาล ค ามุกชิก
210147 นางสาว วารุณี ศรีสุยิ่ง
210149 นางสาว เพญ็นภา แกว้อมัพร
210150 นางสาว ปัทมาภรณ์ จนัทวงค์
210151 นางสาว กรนุช เสนบุญมี
210152 นางสาว เปมิกา อนิทร์แกว้
210153 นางสาว วริฏฐา ปานเพง็
210155 นางสาว คนึงนิตย์ แสงฤทธิ์
210157 นางสาว ณิชกานต์ สุทธปัญญา
210158 นางสาว พกิลุ สุปะมา
210159 นางสาว เบญจมาภรณ์ อาจชอบการ
210160 นางสาว รุ่งอรุณ บุญเรือง
210161 นาย ชิษณุพงศ์ ล้ิมจ าเริญ
210162 นางสาว จริาวรรณ สังวร
210163 นาย เสรี สุภาปุ
210164 นางสาว นุชชนาท เตชนันท์
210165 นางสาว สุภาภรณ์ ปัญญาแกว้
210166 นางสาว นริสา เรืองศักด์ิ
210167 นางสาว เสาวลักษณ์ ขาวปลอด
210168 นางสาว นภาพร พทิักษ์
210169 นาง เพญ็นภา ทศหล้า
210170 นางสาว ชลธิชา เกษมศรี ณ อยธุยา
210171 นางสาว พรทิพย์ ทุเครือ
210172 นางสาว ปัทมพร กองไธสง
210173 นางสาว ธณษมณ อนิทร์แกว้
210174 นางสาว สุวรรณนิดา มูสอ
210175 นาย กรณิศ วิเชียร
210176 นาย จตุรงค์ เสนทอง
210177 นางสาว จฬุารัตน์ นาคอก
210178 นาย นัฏพงศ์ เกื้อกอ่คง
210179 นาย นรภัทร วริศรานนท์
210180 นางสาว กาญจนา เนตรมิ่ง
210182 นางสาว จนิห์จฑุา ยอดเมือง
210183 นางสาว นิตยา เจริญชินปัญชร
210184 นางสาว ฐิติกาญจน์ พานพงษ์
210185 นางสาว ณัฐกานต์ พลยามา
210186 นางสาว ณัฐนภา เขนิไพร

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 205 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
210187 นาย กติติพชิญ์ ด้วงหิรัญ
210188 นาย ศรัญญู ปิน่ดอนทอง
210189 นางสาว เสาวภาคย์ หล้าแกว้
210190 นางสาว สายใจ สร้อยจติร
210191 นาย พชัรพล ค าสีใส
210193 นาง ศิริจนัทร์ ธงไชย
210195 นางสาว ออ่นนุช สมรูป
210196 นางสาว พรพมิล เพิม่ไธสง
210197 นาย มณเฑียร ค าตอน
210198 นางสาว เพชรลดา พราหมวิเชียร
210199 นาย อานนท์ ธิลาศัย
210201 นางสาว เฉลิมขวัญ เหล่ียมวานิช
210202 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ เขยีวอรุณ
210203 นางสาว เสาวณีย์ บุดดีค าภา
210204 นาย ชินวัฒน์ อฐิพบิูลยผ์ล
210205 นางสาว สุภาลักษณ์ แสงศรีตระกลู
210207 นางสาว อรอมุา ขาวเผือก
210208 นางสาว จฑุารัตน์ กองค า
210209 สิบเอก วรโชติ ทัพกระจา่ง
210210 นางสาว บุษกร จิ๋วแกว้
210211 นาย กติติภพ แยม้ไพฑูรย์
210212 นางสาว วิไลรัตน์ เลิศบุญชัยกจิ
210213 นางสาว อาภาพร เตต๊ะวา
210214 นางสาว ดวงพร สมใจ
210215 นาง เอราวัณ หนูชู
210216 นางสาว อทิตยา โสภา
210217 นางสาว จารุวรรณ เพยีงงาม
210218 นางสาว สุธาสินี ประสพดี
210219 นางสาว พวงเพชร แสงสลวย
210220 นางสาว โชคนิธิ ทองสุข
210221 นางสาว สุภาวิตา รัตนะเมย
210222 นาย สุรชาติ ไชยพร
210223 นางสาว พรปวีณ์ สัมฤทธิว์งษ์
210224 นาย ณัฐพงษ์ ทิวันทา
210225 นางสาว พชัรี รุ่งทอง
210226 นางสาว บุญยนุช  ุรุ่งแสง
210227 นางสาว ธิคณา ทวีรัตน์
210228 นางสาว ราตรี ชูไทยนิรันดร์
210229 นางสาว กนกวรรณ เยน็แม้น
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210230 นางสาว ศศิธร พรมลา
210231 นาย อดิศักด์ิ นิลคง
210232 นาง ณิชากร มูลสิน
210234 นาย วิเชษฐ์ ลูกหยี
210235 นาย ศราวุธ ถาต่าย
210236 นางสาว จฑุามาศ คล้ายทอง
210237 นางสาว เบญจวรรณ รัตนวรรณี
210238 นางสาว สุภัคสา ล้อมกองแกว้
210239 นาย วีรเทพ กจิปกรณ์สันติ
210240 นางสาว รุ่งนภา นาสะกาด
210242 นางสาว อภิญญา องักนะตระกลู
210243 นาย เจริญทรัพย์ ธิวรรณ์
210244 นางสาว จติโสภิศ อรรถโยโค
210245 นางสาว สุภาภรณ์ บุญมี
210246 นางสาว จติรา พลอยโต
210247 นางสาว พรพมิล แจม่รุจี
210248 นางสาว กรกนก ทองนอก
210250 นางสาว วารุนี วงษา
210253 นางสาว อรอนงค์ ระห้อย
210254 นางสาว เสาวณีย์ บุษบงค์
210255 นางสาว ศุกากร เอี่ยมจติต์
210256 นางสาว นิสาลักษณ์ โพธิต์ะนัง
210257 นางสาว สุดารัตน์ บุญชู
210258 นางสาว จณิณ์นิชา เกศธนกร
210259 นางสาว นวภัสร์ ไชยเรือน
210260 นางสาว ศันสนีย์ ปุด๊แค
210261 นางสาว ณิชาภัทร เครือสา
210262 นาย อภิษฏา ปานเกดิ
210263 นางสาว วาสนา หัสเมตโต
210264 นาย รัฐศักด์ิ เอี่ยมโฉม
210265 นางสาว พริสร ด าศรี
210266 นาย วิระ ชุมคง
210267 นางสาว ชาลินี ขนุชู
210268 นางสาว สุนิสา แหงมดี
210270 นาง ชลิดา ช่วยเกดิ
210271 นาย ฐานันญ์ดรศักด์ิ สิทธิเกษร
210272 นางสาว ธัญรดา อุ่นวงษ์
210273 นาย จริวัฒน์ จนัทร์สังข์
210274 นาย พงศกร อาษาราษฎร์
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210275 นาย ธนวัฒน์ ทิพวัฒน์
210276 นางสาว พมิลวรรณ ชุมภู
210278 นางสาว ยลดา รัตนชัยแสงสกลุ
210279 นางสาว สิระกานต์ อุ่นต้ัง
210280 นางสาว อรทัย พทุธพมิพ์
210282 นาง ขวัญดี ยอดค า
210283 นางสาว ศุภานันท์ โพธิพฤกษ์
210285 นางสาว อจัฉราภรณ์ ค าสอน
210287 นางสาว อรอนงค์ ภูกนัสาด
210288 นาย ธนาวุฒิ บรรลือฤทธิ์
210290 นางสาว ไอรดานันท์ สุริยะจรัสแสง
210292 นางสาว ฉตัรแกว้ วิบูลยเ์ขยีว
210293 นาย ปราโมทย์ นามแสน
210294 นางสาว แววนภา ประทังวงศ์
210295 นางสาว วิไล ศิวกรศิลป์
210296 นางสาว ขวัญฤดี วรังอาจ
210297 นางสาว สุจติรา ดวงคุณ
210298 นาย ชยตุพงศ์ บุญขวัญ
210299 นางสาว สุภาภรณ์ ชุมนุม
210300 นางสาว บุญญาดา เทียมทิพร
210301 นางสาว ธนันญ์ภร กมลรัตน์
210302 นางสาว โชติมา มะลิลาวัลย์
210303 นางสาว เกศรินทร์ อยู่ศรี
210304 นางสาว องัศุมาลิน วินทะไชย
210305 นางสาว กาญจนา คชชีพ
210306 นางสาว วชิรญาณ์ ภัทรพฤกษา
210308 นางสาว จริะธร การะเกตุ
210309 นางสาว ณนนท์ คูณภาค
210311 นางสาว บังอร แขง็เวร
210312 นางสาว เบญจภรณ์ แสงศรีพล
210313 นาง จริาภรณ์ โพธิแ์กว้
210314 นาย พรีะพฒัน์ เเจม่จ ารัส
210315 นาย มณฑล พนัธ์ด้วง
210316 นางสาว มะลิวัลย์ ดวงมา
210317 นาย สุทธิพงศ์ นุ้ยคง
210318 นางสาว สุชาวดี อบัดิน
210319 นางสาว ฐิติมา ภาโนมัย
210320 นางสาว สโรชา ภัทรพฤกษา
210321 นางสาว สุภสร ล าปลายมาศ
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210322 นางสาว โศศิษฐา กล้าอาสา
210324 นางสาว อทิตยา แสงเนตร
210325 นางสาว ปริยากร ค าออ่นศรี
210326 นางสาว วชิราพร สีแสง
210327 นาย ทินกร นาถมทอง
210328 นาง บัญจรัตน์ ศรีทองเขยีว
210330 นางสาว สุธิดา ประคองจติร
210331 นาง จริาภรณ์ เทพปินตา
210332 นางสาว รัตติยา คงนวลใย
210333 นางสาว ยพุนิ แกว้วรรต์ตา
210334 นางสาว เบญจมาส ช้าเบ็ญจา
210335 นาย โอษิษฐ์ บัณฑิตกลุ
210336 นางสาว วฤณพร ใจหนักแน่น
210338 นางสาว พนิดา แขง็ธัญญกจิ
210340 นาย พรชัย หงเรือง
210342 นางสาว ปริญญา สุขไสว
210344 นางสาว อภิญญา กสินานนท์
210346 นาง กาญจนา ศรีอติคุณ
210347 นางสาว เยาวลักษณ์ แสนนั่งล้อม
210348 นางสาว เขมจฑุา ยนืยงยศ
210349 นางสาว จารวี จาระนัย
210351 นางสาว พชัรณัฏฐ์ กองจนัทร์
210352 นางสาว จติราพร ชวนโพธิ์
210353 นาย กฤษฎา จณิหล้า
210354 นางสาว ปาณิศา เหล็กข า
210355 นางสาว ปวริศา เปรมปรีด์ิ
210356 นาย สมชาย แตงโสภา
210357 นางสาว ซามีลา ดอปอ
210358 นางสาว วราภรณ์ พุม่สอาด
210359 นางสาว นันทยา เกล้ียงข า
210360 นางสาว นภัสกร อุ่นเรือน
210362 นางสาว วิยะดา ช่วยเสนาะ
210363 นางสาว จฑุารัตน์ แกว้ช่วย
210364 นางสาว ญาวีตา มะหลี
210368 นางสาว ไพรินทร์ ล้ าจมุจงั
210369 นางสาว ฐิติมา ชินพนัธ์
210370 นางสาว วีรนุช บุสพนัธ์
210372 นางสาว คณัสนันท์ สุอริยพงษ์
210374 นางสาว วีณา เขยีวประเสริฐโสภา
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210375 นางสาว เปรมสินี วิชิต
210377 นางสาว พนิดา จ านงค์เวช
210378 นางสาว เยาวลักษณ์ ทับช้างโท
210379 นางสาว ขนิษฐา ขนัทอง
210380 นางสาว ศุภรดา พนูแกว้
210381 นาง ศรัญญา ตันติสัตยานนท์
210382 นางสาว ซูไฮดา มูซา
210383 นางสาว อไุรวรรณ เบ็ญจมาศ
210385 นางสาว สิริยากรณ์ พรมเสนา
210386 นางสาว รุ่งฤดี ดอกไม้
210387 นางสาว สาวิตรี สองศรี
210388 นางสาว กนกวรรณ เรืองฉาย
210390 นางสาว นงลักษณ์ เทพกอ๋ง
210391 นางสาว ลินดา พงษ์ลุน
210392 นางสาว อทุุมพร เรืองข า
210394 นาย นิรันดร์ บัวเลิศ
210395 นางสาว โสภา เทอดสุวรรณ
210396 นางสาว อนุธิดา มุสิกา
210397 นางสาว กมลชนก อนิทา
210398 นางสาว สุพรรณษา อน้ทา
210399 นางสาว ปิยนันต์ ส่อนหา
210400 นางสาว ธัญกร อาจทวีกลุ
210401 นางสาว สุภาภรณ์ หวังค า
210402 นางสาว ภัทราภรณ์ กาบแกว้
210403 นาย ณภัทรษกร ทับทิม
210404 นางสาว พรประภา วงศ์บุตร
210405 นางสาว สนม ปากประโคน
210407 นางสาว กรรณิการ์ ใจเฉื่อย
210409 นาย รัฐนิติ คุ้มเดช
210410 นางสาว นุสรา กางรัมย์
210411 นางสาว ณิชา ซ่วนเซ่ง
210412 นางสาว อญัชิสา จนัทะแกว้
210413 นางสาว ณัฐกาญจน์ กาสา
210414 นาย พงศกร วงษ์พานิช
210415 นาย อานนท์ มนทกานติรัตน์
210416 นางสาว นราศรี หนูเมือง
210418 นางสาว ปัญญาพร เหล่าเกต
210419 นางสาว ณัชฎาภา สุวรรณพนัธ์
210420 นางสาว ชุติมา ไขแสง
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210422 นาย ณัฐวุฒิ จนัทร์โต
210423 นางสาว วรินทร แถววงษ์
210424 นางสาว นันทนา พลจนัทร์
210426 นางสาว เพญ็ฤดี มุสิกภูมิ
210427 นาย กติติศักด์ิ ประเสริฐสม
210428 นางสาว ยรีุ โฉมแกว้
210430 นาย เทิดศักด์ิ มูลเพง็
210431 นาย ด ารงค์ ข าวารี
210432 นาย กรกษิณ สามะนนถี
210433 นาย ภชร เชื้อเมืองพาน
210434 นางสาว อนุสรา ยอดเพช็ร
210435 นาย ประจวบ ลาววงษ์
210436 นางสาว รัตติกร เทพวงค์
210437 นาย ณัฏฐพล หึกขนุทด
210438 นาง รัตติกาล กรมณา
210440 นางสาว วนาลี วีระศักด์ิ
210441 นางสาว อริสรา สะอาดเอี่ยม
210442 นางสาว ชลธิชา ทองสิพพญัญู
210443 นางสาว โสภิญญา หนูทอง
210444 นางสาว พชิญ์สิณี วาทโยธา
210445 นางสาว ประทุมทิพย์ คงเรือง
210446 นาย สุทน วิวาห์สุข
210447 นางสาว พรรณี ทานา
210448 นางสาว กญัญารัตน์ เกดิดี
210449 นางสาว รัตญา ตู้พมิาย
210450 นางสาว เจนจริา แสนสาคร
210451 นาง เฉลิมพร แจง้จติร์
210453 สิบโท ยทุธศักด์ิ สงฆ์รักษา
210454 นางสาว ปติญญา พรหมชาติ
210456 นางสาว ณัฐวดี ชัยสุวรรณ์
210457 นางสาว จารุวรรณ ช้างพนิิจ
210458 นาย พนัธกานต์ กอวิราช
210459 นาย รุ้ง จ าปามี
210460 นาย ชลธิศ ปุนนิลุบล
210462 นางสาว ชรินรัตน์ ราชวงค์
210463 นางสาว ธนัญภรณ์ ศิริวรรณ
210464 นางสาว เพยีรมาลา ป้องปัดชา
210465 นางสาว ณัฐสุดา กรรณิกา
210466 นาย สมชาย เอมเทศ
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210467 นางสาว ทิพยว์ิมล ไพรเขยีว
210468 นางสาว ณัฐชาวดี พาภักดี
210470 นางสาว ฌปภัช โคสมบูรณ์
210471 นางสาว วัชราภรณ์ ค าภา
210473 นางสาว เพญ็ไพลิน ภูสีเขยีว
210474 นางสาว พมิภา หอมขจร
210475 นาย วันชนะ จนัทร์ฉาย
210476 นางสาว กมลวรรณ สุขตะโก
210478 นางสาว กชพร พนัธ์พชื
210479 นางสาว เสาวนิตย์ นิเลปิยงั
210480 นางสาว ยพุาวดี พทิักษ์
210481 นางสาว อจัฉรา ช านาญกจิ
210482 นางสาว นันธการณ์ ยนืยง
210483 นางสาว ฑิฆัมพร ทิพยสิ์งห์
210484 นางสาว ฉตัรชญ์กรณ์ พงษ์ลภัสวรชัย
210485 นาย เด่นศักด์ิ ศรีอดัชา
210486 นางสาว จนิตนา ขาวเรือง
210488 นาง นวพร ภาวะโคตร
210489 นางสาว สิริศรีวลี แสงภิบาล
210490 นางสาว นันทิญา ภาคินพชัรพล
210491 นางสาว ธัญพร ขมุทอง
210493 นางสาว นงนุช โพธิข์วาน้อย
210495 นาง สาวิตรี เสนีวงศ์ ณ อยธุยา
210496 นาง ธนวรรณ ภารมงคล
210497 นางสาว ผกากาญจน์ โปธิมอย
210498 นางสาว กนกพรรณ ชาภูพ่วง
210499 นาย สุริโย สาลี
210500 ว่าที ่ร.อ. สาธิต เจริญศิลป์
210501 นาย ชัยวัฒน์ จบีจอหอ
210502 นาย ระวี ทองออ่น
210503 นางสาว ณฐอร เกษศิริ
210504 นางสาว วชิรวรรณ สีหาราช
210506 นางสาว ล าพนู แพงมา
210507 นาย คารม มะลิค า
210508 นางสาว ปิยวรรณ พมิพก์จิ
210509 นางสาว พรทิพย์ สมวงศ์
210510 นางสาว ปิยธิดา วงษ์ฉายา
210512 นางสาว ดวงพร พุม่กะเนาว์
210513 นางสาว ทัดดาว เนื่องวัง
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210515 นางสาว กาญจนาพร อนุไวยา
210516 นางสาว กานดา ตรีสุวรรณศานต์
210517 นาย ยศกรณ์ วสันตธนารักษ์
210518 นางสาว นิญภัชร แกว้กนั
210519 นาย ธนกร ชัยบุตร
210521 นาย ชนนันท์ วิรัชกลุ
210522 ว่าทีร้่อยตรี แสงสุวรรณ์ ทองจนัทร์
210523 นาย สุพจน์ ผลเจริญ
210524 นาง รพภีรณ์ แกว้ระดี
210525 นาย อรรถพล เจริญสุข
210526 นางสาว ณัฏฐ์พชิญา วีระขนัค า
210528 นาง ชนกวนันท์ กลางยศ
210529 นางสาว กลัยสุ์ดา ไชยเชษฐ์
210530 นาง ปวริศา ศรีบุญแปลง
210531 นางสาว วราภรณ์ หลักหาญ
210533 นางสาว เบญจศิลป์ โหน่งสุรินทร์
210534 นางสาว สุวนันท์ ประดับสินธ์
210535 นางสาว ณัฐวรรณ ตันสกลุ
210536 นางสาว อรุณวรรณ ศรกายสิทธิ์
210537 นางสาว เตือนตา ล้ินลา
210538 นางสาว ชไมพร ม่อมพะเนาว์
210541 นางสาว กญัญ์ฐิสา บัวรัตนกาญจน์
210542 นางสาว มะลิสา แสนแพง
210543 นางสาว ปรัชญาพมิพ์ สมบัติธนสาร
210545 นางสาว ศิรประภา ศรีภา
210546 นาง พลับพลึง ปะระมะ
210547 นางสาว จนัทรารัตน์  วิสุทธิแพทย์
210549 นางสาว กญัญ์วรา บัวรัตนกาญจน์
210550 นาย ธนศักด์ิ เดชะอนิวรรตน์
210552 นางสาว พรรษพร เจริญจติร
210553 นางสาว จติรดา แสงนาค
210554 นาย ธนวัฒน์ กสัตาวี
210555 นางสาว อรณิช จติกองสี
210556 นาย ปรีชา ฤาชา
210557 นาย วิรัตน์ สุขพลอย
210558 นางสาว สุนิสา อปุลารี
210559 นาย จกัรพนัธุ์ ทองปัญญา
210560 นาง ณัฏฐ์ชนากานต์ หงษ์ร่อน
210561 นาย อโนชา องัโชติพนัธุ์
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210562 นางสาว เกศกญัญา สุวรรณปิยวงศ์
210563 นางสาว หัทยา ตงสาลี
210564 นางสาว ณัฐพชัร์ ธรรมโชติ
210566 นาย สุรพงศ์ วงค์จนัตา
210568 นางสาว พชัรินทร์ ตันแพง
210569 นางสาว ชลธิชา นิลแกว้
210571 นางสาว จริาลักษณ์ มาลาหอม
210572 นางสาว ปฐมพร สุดสี
210573 นางสาว ปริยากร สาระค า
210575 นางสาว ชาลิสา ค าสวัสด์ิ
210576 นางสาว มาริษา ออ่นฉ่ า
210579 นางสาว กฤษิญา เกษตรสินธุ์
210580 นางสาว ธนัชชา บึงมุม
210581 นางสาว สุกญัญา สีหานาม
210582 นาง ณันชลักษณ์ สุบินเกษมสิริ
210584 นางสาว อมุารินทร์ อนิทร์รักษา
210585 นางสาว นันทิยา ทิมเพชร
210586 นางสาว นวพร สุขศิริ
210587 นาย พลพจน์ ผิวเจริญ
210588 นางสาว วรรณวนัช แดงสัมฤทธิ์
210589 นางสาว เจตพนิิฐ สุรัตนเศรษฐ์
210590 นาย ณัฐปคัลภ์ พพิฒัน์วรชัย
210591 นางสาว สิรินดา แกว้รัตน์
210592 นางสาว ธนพร เหล่านนท์ชัย
210593 นางสาว สุณิษา สุภมนตรี
210594 นาย วาที จนัทร์รุ่ง
210596 นาย เอกภัทร ชูเพช็ร
210597 นางสาว กติติยา เมืองพรม
210598 นางสาว กญัญารัตน์ คงปราณ
210599 นางสาว ปานสุดา จนัค า
210600 นางสาว อาณีซะห์ มะโดง
210603 นางสาว ณัฏฐณิชา เอี่ยมประดิษฐ์
210604 นางสาว นิยา บรรยง
210605 นางสาว อชิรญาณ์ หมื่นพรมไพร
210606 นาง ภาสินี สังขข์วัญ
210607 นางสาว วิภาวดี ออ่นนิ่ม
210608 นาย สุทธิภัทร อบุล
210609 นางสาว ดารูณี เจะหะ
210610 นางสาว สุณิสา สายทะเล
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210611 นางสาว สุนิษา หาญเชิงชัย
210612 นางสาว อญัชลี ทองดี
210613 นาย สยาม จนัทา
210614 นาย อนุพล รับรู้
210615 นางสาว สุภาวดี ว่องกติติพงษ์
210616 นาย ณรงค์เวทย์ รัตนชาลี
210617 นางสาว สกลุกฤติ เชิดเกาะ
210618 นางสาว เกษรา นาคแกว้
210619 นางสาว พชัราภรณ์ ลุนสอน
210620 นางสาว นิโซเฟยี สุไลมาน
210621 นางสาว วิชชุตา ชัยเอกิ
210622 นางสาว ศิริวิมล ตาเดอนิ
210623 นางสาว ธันยพร รัตนา
210624 นางสาว รักษ์สุดา กรตุ้ม
210625 นาย ศิวดล หงษ์ทอง
210626 นาย อภิชาติ พรรณภักดี
210628 นางสาว ฐาณิฎา ลุขาวรรณ์
210629 นางสาว สาวิตรี ศรีประเทศ
210632 นางสาว สุพาวิณี พมิผ้ึง
210633 นางสาว นุจรี มานะกลุ
210634 นาย สรวิชญ์ พงศาปาน
210635 นางสาว กฤติกา ยงัทรัพย์
210636 นางสาว นิอามาลิน มะรอเซะ
210637 นางสาว วรรณปวีณ์ แจง้กระจา่ง
210638 นาย ธิติณัฐ ผลโชค
210639 นางสาว ริญญารัตน์ ภาวัตพงศ์วศิน
210640 นางสาว ฐิตาภรณ์ จนัทร์คงวงษ์
210642 นางสาว พมิพช์นก บัวโรย
210644 นาง ปิยะพร บุญวิเศษ
210645 นางสาว กนกพร พมิพศั์กด์ิ
210646 นาย วราพงษ์ จนัทร์นาค
210647 นางสาว รัตนา วิหค
210649 นางสาว พณณกร แกว้ดก
210650 นางสาว มะลิวัลย์ เกงขนุทด
210652 นางสาว นาซีเร๊าะฮ์ ทองเส้ง
210653 นางสาว ดวงกมล พฒิุชาวนา
210654 นางสาว กนกพร เตชะกาศ
210655 นาย กฤษฎา อนิทร์ประเสริฐ
210656 นาย เอกพนั หัสนีย์
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210657 นางสาว กิ่งกาญจน์ ดอกพฒุซ้อน
210658 นางสาว ปวันรัตน์ ชื่นด้วง
210659 นางสาว สุพรรษา อนิทะเรืองรุ่ง
210660 นาย สุวินัย ศรีมาลา
210661 นางสาว ลลิตา หาสุข
210662 นางสาว วริศรา เรือกจิ
210663 นางสาว พสันันท์ นามคุณ
210664 นางสาว กาญจนา ทองเจริญ
210666 นาย สงกรานต์ ขนัทอง
210667 นาย ศุภสันต์ ศิริภูล
210668 นางสาว ปนัดดา พงษ์พนัธ์
210669 นางสาว หัสยา วนมัณฑนา
210670 นางสาว ปานวาด ชัยวงค์
210671 นาง ขนิษฐา วงษ์พรม
210672 นาย ประพทัธ์ เทียมจนัทร์
210673 นางสาว วรางคณา ภูเฮืองแกว้
210674 นางสาว กฤษณี รัตนทองมา
210676 นางสาว นวลปราง แซวจนัทึก
210677 นาย อานพ ศรีสุข
210681 นาง สกยัรัตน์ ศรีสวย
210682 นางสาว กญัญาภัทร ดวงมณี
210683 นางสาว ภูษิตา พมิพธ์ารา
210684 นางสาว อลิศรา เขม็กลัดมุข
210685 นางสาว ศรินทร์ญา สุดทอง
210686 นาย มะอาลาวี อบัดุลเลาะ
210687 นางสาว อรวรรณ เมืองพวน
210688 นาย อลัอาบัส ดอเลง
210689 นาย มนตรี สีวิลัย
210690 นางสาว สุพตัรา กล่ินหอม
210691 นางสาว พราวพรรณ ณรงค์ฤทธิ์
210692 นางสาว ภรณ์รัตชา ปานบุตร
210693 นาย ณัฐวัตร แยม้ชมสวน
210694 นาง จริสุดา เสง่ียม
210695 นางสาว ปภัชญา ประภาสะโนบล
210697 นาย เตชินทร์พฒัน์ แสงประจกัร
210698 นางสาว สุดาพร ขยนัขาย
210699 นาย วุฒิชัย นาสิงเตา
210701 ว่าทีร้่อยตรี พรีพล งาเจอื
210702 นาย ณัฐภัทร ภูช่ัย
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210703 นาย ทีฆายุ แสวงเพชร
210705 นางสาว นภาพร ชะม้อย
210706 นาย เศรณี พงษ์พนัธุ์
210707 นางสาว จริยา นครธรรม
210709 นางสาว จารุวรรณ ฉายพมิาย
210710 นางสาว พชิญา วิเศษจริกาล
210711 นางสาว มยรุาพร สุทธิประภา
210712 นางสาว ทิพวัลย์ พทุธพนัธุ์
210713 นาย สมบุญ วิบูลปัญญาวัฒน์
210714 นางสาว โสภิดา นาตัน
210715 นางสาว สุจติตรา ประยงค์
210716 นางสาว กณัธิกา ขลิบเงิน
210717 นางสาว เจนจริา ลาภจติ
210718 นาย สิทธิศักด์ิ ภูเ่สือ
210719 นาย วีรยทุธ ภักพวง
210720 นางสาว ชญาณภัส สัสสินทร
210721 นางสาว ธัญรัศม์ เจริญสินสิริกลุ
210722 นางสาว อมรรัตน์ พนัธ์ดี
210724 นาง มารียา หลีกหีม
210726 นาย นพดล ยอดวงษ์
210727 นางสาว วรางคณา จนัธนู
210728 นาง องัสุมาลี เทียนทอง
210729 นางสาว ปัทมวรรณ ป่าเขอื
210730 นางสาว กฤตยาณี พรมจนัทะ
210731 นางสาว ธิดารัตน์ ศักดาณรงค์
210732 นางสาว ธัชนันท์ อนิต๊ะกอก
210734 นาย วัฒนะ ดีดอม
210735 นางสาว อมุาพร ฉมิจิ๋ว
210736 นางสาว ณัฐฐศศิ ไชยกลุ
210737 นางสาว อารียา สินทะรมย์
210739 นางสาว เวธกา วงค์วาด
210740 นางสาว อริสรา ทิพยรั์กษ์
210741 นางสาว โรฮานา สาเลง
210742 นางสาว โศภิตา พรดังใหม่
210743 นางสาว ณิชาภัส อพหิรรษากร
210744 นางสาว วิจติตราภรณ์ วงศ์วิไล
210745 นาย ทวีภัทร เลขยนัต์
210746 นางสาว เกษสุดา ดงพระจนัทร์
210748 นางสาว สาริศา บุตรงาม
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210749 นาง พฒัน์นรี สร้อยเพช็ร์
210750 นางสาว ศศิธร ทองไว
210751 นางสาว วิภาวรรณ คชสิทธิ์
210753 นางสาว นฤมล ศรีสอาด
210754 นางสาว วิรมญา อรุารส
210755 นางสาว สุพรรณา แดงเจริญ
210756 นางสาว ชลลดา ธาราไทย
210757 นางสาว ปิยวรรณ หมะสัน
210758 นางสาว ชฎิกาญจน์ ชะเอมไทย
210760 นาย ส าเนียง แสงใส
210761 นางสาว อรพรรณ ยั่งยนื
210763 นาย ธนากร ลรรพรัตน์
210765 นาย ด ารงศักด์ิ เชื่อมรัมย์
210766 นางสาว ชนิสรา แกว้ลายทอง
210769 นางสาว สุวรรณี แสนโคตร
210770 นางสาว พรปวีณ์ อนิทรักษา
210771 นางสาว เกษมสุข ออ่นละมูล
210772 นางสาว กรรณิการ์ หลีเจริญ
210773 นางสาว พรทิพย์ ชลสิริโชคอดุม
210775 นางสาว ปราณี ปิงยอง
210776 นางสาว จภุาพร จนัทา
210778 นางสาว นิศาชล ไชยสุวรรณ์
210779 นางสาว ลลิตารัชต์ ธัญสุขนิธีคูณชิตา
210780 นางสาว สิริวิมล ช่วยวงศ์
210781 นางสาว อยัชาฮ อาแว
210782 นางสาว วรรณิศา ไชยสุวรรณ์
210783 นางสาว พรพมิล พงษ์โสภณ
210784 นางสาว กติติยา ไชยฮัง
210785 นางสาว พรทิวา ทัพสุริย์
210787 นางสาว กรกมล บุญทัย
210788 นางสาว วีรียา เดชป้องหา
210790 นางสาว พรพมิล ขนุจบ
210791 นางสาว พรรัมภา รอดศิริ
210792 นางสาว วริษฐา วชิรวงศ์
210793 นางสาว ปณิสตา สอนน้อย
210794 นางสาว ศิธิษา กลุมลิวัลย์
210795 นาย พชรกร ดวงปรีชา
210796 นางสาว ชุติกาญจน์ เพช็รพุ่ม
210797 นาย สมชาย พวงลัดดา
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210798 นาย รังสิต พระพมิพใ์ส
210799 นาย มูฮัมหมัดรอฟี ศิริธรรมวัฒนา
210800 นางสาว กญัญารัตน์ ช่างคิด
210801 นางสาว วนิดา สุดนิด
210802 นางสาว ศริญญา ใต้สันเทียะ
210803 นางสาว ปานตะวัน คงจนัทร์
210804 นางสาว อนุศรา นพมาศ
210805 นางสาว บัวรม องอาจ
210806 นางสาว นารีมาลย์ ดอยอ
210807 นาย ปารเมศ บุตรวัง
210808 นางสาว พมิพน์ารา จฑุามะณี
210809 นางสาว ลักษิกา จนัทง
210810 นางสาว นฤมล ศรีเจา้
210811 นางสาว กานต์รวี เมืองช้าง
210813 นางสาว อลิศษา ฮุงสูงเนิน
210814 นางสาว พไิลวรรณ เซียววงษ์ครอบ
210816 นางสาว ดลฤทัย ศรีเจา้
210817 นางสาว ขวัญหทัย ธรรมชัย
210818 นางสาว นฤมล ดอนบันเทา
210819 นาย ศิวกรานต์ พนัแจง้
210820 นางสาว ปวีณา อา้ยมาเครือ
210821 นางสาว กชกร ใต้แสงทวีธรรม
210822 นาย อดิศร ล้ิมคุณากร
210823 นางสาว นิรภัฎ วัชรเตชาวานิช
210824 นางสาว ศรินยา ธิวงค์
210825 นาย การุณย์ ฤกษ์จนัทร์
210826 นาย จริวัฒน์ ศิริแสน
210827 นางสาว เพชรรินทร์ ภิญโญฤทธิ์
210828 นางสาว จารุวรรณ บุญจนัทร์ จารุวรรณ บุญจนัทร์
210829 นาง ราตรี ไชยนาเมือง
210830 นาย นพปภัทร จนัทะนะ
210831 นางสาว อริษา ชะแฝง
210832 นาย จริายทุธ ชัยเนียม
210833 นางสาว ถนอมศรี เอยีดมุสิก
210834 นางสาว จฑุาทิพย์ วันโพนทอง
210835 นาย จเร ปิน่จไุร
210836 นางสาว ชนภัทร ค าล้ิม
210837 นางสาว เยาวมาลย์ ปัญญาช่วย
210839 นางสาว โสรญา เทพเกล้ียง
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210840 นางสาว ณัฐนพนิ อตุพรณ์
210841 นาง อภิวรรณ สุพรรณราช
210844 นางสาว ฐิตินันท์ ค าวงค์
210845 นางสาว ชญาดา ปันกติิ
210846 นางสาว รุ่งนภา พฒับุรี
210851 นางสาว สุนารี จนัทร์ทอง
210852 นางสาว สิริธิดา เงินทอง
210853 นางสาว อมรรัตน์ สมทรง
210854 นางสาว อ าภา มาลี
210855 นางสาว ภัสราภรณ์ สุภาษิต
210856 นางสาว รดาณัฐ รองทอง
210857 นาย ศิลกลัย์ ทนันชัย
210858 นาย อาทิตย์ แสงเสน
210859 นางสาว ดลลชา รัตนพนัธุุุ
210860 นางสาว นภัสกร สุริยา
210861 นางสาว วิรัลพชัร บุญแกว้
210862 นางสาว อริสรา พรหมอนิทร์
210863 นางสาว นฤมล งามเจริญ
210865 นาง สมคิด โสดา
210866 นางสาว ศลีวัลย์ ก าเหนิดทอง
210867 นางสาว วันเพญ็ อนันติ
210868 นาย พลกฤษณ์ จนิดา
210871 นาย บุญค้ า นิวาตานนท์
210872 นาย ชลชาติ โสภาเวทย์
210873 นางสาว อภิสรา ขนัชะลี
210874 นางสาว ลภัสรดา กาญบุตร
210876 สิบเอก วันสกนธ์ มิตรธรรมศิริ
210878 นางสาว พลอยไพลิน เพญ็ศิริสมบูรณ์
210879 นางสาว มธุรส สระทองค า
210880 นางสาว มัลลิกาญาณินย์ มาทะ
210882 นางสาว วีรยา เจริญสุข
210884 นางสาว ณัฐนิช โมธรรม
210886 นางสาว เสาวลักษณ์ สาหล้า
210887 นางสาว อ าภาพร อนิเต้
210888 นางสาว ชญานิศ รุ่งรักษา
210890 นาง วณัฐนันท์ มาพลาย
210891 นางสาว พชิยา หนูสุย
210892 นางสาว วัลภาพร จอดพมิาย
210893 นางสาว อริสรา เมฆเงิน
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210894 นางสาว วิสุดา แปหวิน
210896 นางสาว ฉตัรณฤภัทร ภัชญโสภา
210898 นาย ทวีศักด์ิ เพชรสุขสันต์ิ
210899 นางสาว สุทธิกานต์ วิเวก
210900 นางสาว ศศิธร ศรีเมือง
210901 นางสาว ภัคฐ์พชิา วรรณไพบูลย์
210902 นางสาว นนท์ณภัาสร์ พนัธ์ปัญญา
210903 นาย ทรงวุฒิ กล่ินเกตุ
210905 นางสาว วีณา ทับแมลง
210908 นางสาว พธัชลิตา เทพแดง
210909 นางสาว ต่วนเฟาซียะห์ ยอืแร
210911 นางสาว หทัยกาญจน์ ยะลา
210912 นางสาว ประคอง ลีลา
210913 นางสาว ฟาตีเมาะห์ ละแม็ง
210914 นางสาว กณัฑิมา วิมล
210915 นางสาว อนิทุอร หีบงา
210916 นาย ยทุธพชิัย วงษ์เสมา
210918 นาย พฒันกฤช ปัญจศิริ
210919 นางสาว เสาวลักษณ์ มูลงาม
210920 นางสาว เบญญทิพย์ กลมเกลียว
210921 นางสาว ภมรรัตน์ เต็มสังข์
210922 นาย เพิม่พล เรือนแกว้
210924 สิบต ารวจเอก วิทยา มหาโชคธรณี
210925 นาง อาณดา ออ่นท้าว
210926 นางสาว เสาวลักษณ์ ด านงค์
210927 นางสาว ชเนตตี แกว้สุขศรี
210928 นาย อานนท์ สินออ่น
210929 นางสาว นฤมล สุดสิน
210930 นางสาว อรอมุา ทับพมิแสน
210931 นาง ธิติมา สงเปล่ือง
210932 นางสาว ธัญญาทิพย์ บุญเจริญ
210933 นาง พรทิพย์ ผาสุข
210934 นาย ธนพนธ์ น้อยทรง
210935 นางสาว ธารทิพย์ ทัพสุริย์
210936 นางสาว อคัรยา แสนส าราญ
210937 นางสาว สุนิสา ยมสุขขี
210938 นางสาว นฤมล แกว้เสฐียร
210939 นางสาว ศุภลักษณ์ เต็งสกลุ
210940 นาง วรินทร์ญาภา เมืองไทย
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210941 นางสาว สุทธินี กนัสิงห์
210942 นางสาว นวพร ภูสมที
210943 ว่าที ่ร.ต. ธีรพล โพธิค์ า
210945 นาย จารุวัฒน์ เมืองไทย
210946 นางสาว ณัชชา ถะเกงิผล
210947 นางสาว ฮัสณี กาหลง
210948 นางสาว กลัยา ประสงค์ผล
210949 นางสาว ศุทธินี ต้ิงจนัทร์
210951 นางสาว ศิริพร พมิพเ์รือง
210954 นางสาว สุรีภรณ์ วงค์งาม
210955 นางสาว สายฝน ชูขาว
210957 นางสาว กญัจน์ณภัสร์ โสดาวัตร์
210958 นางสาว เสาวลักษณ์ สงสุวรรณ์
210959 นางสาว ศิริประภา บุตรชัย
210960 นางสาว พรรณิพา ดงแกว้
210961 นาย เถลิงศักด์ิ เทียนแกว้
210962 นางสาว ขวัญตา ทวิชศรี
210963 นางสาว สุชานุช ขนุทองเพชร
210964 นางสาว นลินทิพย์ เล็กถวิลวงศ์
210965 นางสาว ทิพาวรรณ โชติบุตร
210966 นาย ตะวัน ดงอามาตย์
210967 นางสาว ดวงรัตน์ จนัทร
210968 นางสาว เกศสุดา กจินาค
210969 นาย คุณากร โนวงศ์
210970 นางสาว ญาณิศา บุญช่วยธรรมกจิ
210971 นางสาว นัยนา ชุ่มใจ
210972 นางสาว  ิอษุณี โนวงศ์
210973 นางสาว สุนันทภรณ์ บุญร่วม
210974 นางสาว ทัศนีย์ คงคานิจ
210975 นางสาว ธัญญารัตน์ คงด า
210976 นางสาว นัฐสุดา พดัทอง
210977 นางสาว พชิญาพร พรมสุวรรณ์
210978 นางสาว สุนัดดา บัวด า
210979 นางสาว นันท์ณภัส เศรษฐทัตต์
210980 นาย กฤษฎา ชุมภูบาง
210981 นางสาว จริาภรณ์ กาลเศรณี
210983 นาง ลลิตา แสงเขยีว
210984 นางสาว วิษณุการณ์ หน่อค า
210986 นาง ศศิดา ปิยะลังกา
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210987 นาง จนัทร์จริา สีหะวงษ์
210988 นาย ภพธร เกษเมธีการุณ
210989 นางสาว สมมาตร พลึิก
210990 นางสาว ประมินทร์ตรา ยิ้มแยม้
210991 นาง สุลีพร สายทิพยจ์นัทร์
210992 นางสาว ฤทัยชนก มูลพุม่สาย
210993 นางสาว อภิญญา โสภาน้อย
210994 นางสาว สุรีรัตน์ แกว้หร่าย
210995 นางสาว พรชนก ทองรักษ์
210996 นาง ดาราพร สร้อยสน
210997 ว่าทีร่.ต.หญิง จรีุภรณ์ รัศมี
210998 นาย รชฏ รัตนเวลุน
210999 นางสาว ยภุารัตน์ ศรีหร่ิง
211000 นางสาว อรอนงค์ ปานาหะ
211002 นางสาว ปราณีต รังกลาง
211003 นางสาว ธนัชรัก ปัญญาถงุ
211004 นางสาว วิภาดา เจะ๊สาร
211005 นางสาว นิศากร ปานาหะ
211006 นางสาว วราภรณ์ จนัทรังสี
211007 นางสาว วิมลพรรณ รวยพงษ์
211008 นางสาว พชิามญชุ์ ทองเชื้อ
211010 สิบเอกหญิง ศิริเนตร กล่ินจนัทร์
211011 นาง อญัชลี สิกธรรม
211012 นางสาว อรอษุา กองทอง
211013 นาย อภิวิชญ์ มากดี
211014 นางสาว พมิพฉ์มา สงวนพนัธ์
211015 นางสาว พรพมิล ต่อเรือน
211016 นาย เอนก จนัตะพรมมา
211017 นางสาว พชัราภรณ์ สมบุญมา
211018 นางสาว กชกร จนัทพฒัน์
211019 นาย ธนวุฒิ ศิริมา
211021 นางสาว จนัทร์ฉาย เหม็งกลุ
211022 นางสาว แว่นทิพย์ บุพศิริ
211023 นางสาว ดวงแข นาคสุข
211024 นางสาว ณัฐธิดา จนัสะหา
211025 นาย เฉลิมชัย นามปัญญา
211026 นางสาว ดาว พวงจนัทร์
211028 นางสาว วิลาสินี เทียมเลิศ
211029 นางสาว เนรัญชลา พนัชา
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211030 นาย กอ้งเกยีรติ แวงชัยภูมิ
211031 นางสาว ปอจนัทร์ฉาย หอมช่วย
211032 นางสาว รมิดา เจอืวานิช
211033 นางสาว ปาริชาติ เส็นสด
211034 นางสาว นาตาลี มีจติร์
211035 นางสาว อรนุช ม่วงอมุิงค์
211036 นางสาว ปนัดดา ทิพยแ์สง
211037 นาย ศรชัย เอื้อผลบุญ
211038 นางสาว สุพรรณี เพง็จนัทร์
211040 นางสาว ภัคจริา ช่างเรือนกลาง
211041 นาย ธนภพ ทิวิชัย
211042 นางสาว เฉลิมขวัญ ดวงสุภา
211043 นางสาว รุ่งกานต์ วงษ์คงค า
211044 นางสาว มณีรัตน์ นบน้อม
211045 นางสาว ศิวนันท์ พาชื่น
211046 นางสาว ธัญญลักษณ์ อนิมะโน
211047 นาย ไพศาล คงชุม
211048 นางสาว ภัทราภรณ์ พวงทอง
211049 นางสาว สุจติรา สมบูรณ์ศิริสกลุ
211050 นาย สมชาย สะภานิล
211052 นางสาว นิภาวรรณ ทองประไพ
211054 จ.ส.อ. ศิวาวุฒิ เนตรวีระ
211055 นางสาว สุทธมน ชัยประภา
211056 นางสาว ปัทมา เชียรเลิศ
211057 นางสาว ดัชนี คิดการงาน
211058 นางสาว สุวลี ไชยะโอชะ
211059 นาง อารีรัตน์ เนตรวีระ
211060 นาย วิชานนท์ อาพดันอก
211061 นางสาว จลุจติต์ จลุกรานต์
211062 นางสาว นุชจรี แม่นรัตน์
211063 นางสาว สุพตัรา ไพหนูสี
211064 นางสาว สิรินยา สกลุออ่น
211066 นางสาว นภัสกร สอนงอก
211067 นางสาว มัซนะฮ์ สะแต
211068 นางสาว นงลักษณ์ ศรีพลพา
211069 นาย ณัฐศักด์ิ เจริญสิน
211070 นางสาว มาลา ค าเมือง
211071 นางสาว โซฮานี สาเล็ง
211072 นางสาว วิมลวรรณ มั่นเพง็
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211073 นางสาว สุเรขา ไพหนูสี
211074 นางสาว ฑิตยา พวงผกา
211075 นาย จติรภานุ ขนัเงิน
211077 นางสาว สิทธินันท์ ปิติกลุ
211078 นางสาว กรรณิการ์ อจัฉริยวงศ์เมธี
211079 นาย นพวงศ์ ดาวัลย์
211080 นาย จลุจติร เลขะวนิชยก์ลุ
211081 นาย ศุภกร ปิลานนต์
211082 นางสาว อรญา ค าชมภู
211083 นางสาว วาสนา นิตมา
211085 นางสาว อภิญญา ชุ่มอนิถา
211087 นาง ปิยะรัตน์ บ ารุงกลุ
211089 นางสาว กลัยาภัสร์ ธนบดีกลุธนันท์
211091 นางสาว ทยติา ขอใหญ่กลาง
211094 นางสาว รัตติกาล พทุธาเทพ
211096 นางสาว ชวนพศิ ชินชูวงค์
211097 นางสาว มนัสวี แสนเสนาะ
211098 นางสาว นิภา ปรีสุวรรณ
211100 นางสาว ณัฐสุดา เรือนกลู
211101 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่ต้ัง
211102 นาย ไกรสร ธรรมโม
211105 นางสาว เสาวณีย์ มโนน้อม
211106 สิบเอกหญิง ปิยธิดา แกน่มะสังข์
211107 นางสาว ณฐมณพรรณ สิงห์จารย์
211108 นางสาว จกัรีวรรณ์ สดีวงค์
211109 นางสาว อมรรัตน์ แมนเมือง
211110 นางสาว ธัญวรัตน์ กองสา
211111 นาง ปานทิพย์ อิ่มจติ
211114 นางสาว จรรยา เทียนจนัทร์
211115 นาย ภาคภูมิ หนูยอ่ง
211116 นางสาว อทุุมพร จะรา
211117 นาง ดวงเนตร ลาลู่
211118 นางสาว ปิยมาศ ละมูลน้อย
211120 นางสาว นันท์นภัส ชูยศ
211122 นางสาว ชลลดา ทรัพยม์ี
211124 นางสาว ภัทรศรี ผจงดี
211125 นางสาว ชมพนูุช ชัยบุตร
211126 นางสาว ยพุนิ พลจา่
211127 นางสาว นัสรีน สาริปา
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211128 นางสาว ประวีณา พทุธรักษา
211129 นางสาว ธันยชนก พมิพพ์นัธ์
211130 นางสาว นฤมล ภูรั่ตน์
211131 นางสาว ชุดาภรณ์ จริอดิศัยถาวร
211132 นางสาว วรศรี เขยีวเรืองงาม
211133 นาย เมธวัฒน์ ค าแสง
211134 นางสาว วรินทร สิงห์ทอง
211135 นางสาว วราภรณ์ หนูยอด
211136 ว่าทีร้่อยตรี ดุสิต มีชนะ
211137 นางสาว ศศิวิมล ดิษฐาพร
211138 นางสาว ปวีณา ออ่นหอม
211139 นางสาว ศิลาพร ค าเพช็ร
211140 นางสาว ธัญลักษณ์ ยมพมิาย
211141 นางสาว อาภรณ์ ยศพล
211144 นาย เอกชัย ยอดสง่า
211146 นางสาว สุภาวดี แพทยากลุ
211147 นางสาว พรรณอร วีระพลศิลป์
211149 นาง พนูศรี สีหาวัตร
211150 นาย ณัฏฐากร ทรงลักษณ์
211151 นางสาว กนิษฐา พุม่ทอง
211152 นาย พเิชษฐ์ ต่วนเครือ
211153 นางสาว ฤทัยภัทร ค าโพธิ์
211154 นาย เจริญ ข าอปุถมัภ์
211155 นาง วัลภา หอมเทียน
211156 นาย สหัสชัย วุฒิพรหม
211159 นางสาว ณัจฉรียา สายยศ
211161 นาย กติติพงษ์ อั้วจนัทึก
211162 นาย มนตรี ไชยคิรินทร์
211163 นางสาว พวงเพชร เฉวียงวาศ
211164 นาย ปิยพทัธ์ อาษากจิ
211165 นางสาว พริิยา ยะวงษา
211167 นางสาว ทิพยรั์ตน์ วัชรกลุธรไทย
211168 นางสาว สมหทัย ตรีวุธ
211169 นางสาว ปิยฉตัร มูลสาร
211170 นางสาว ชญานิศ จนัสา
211171 นาย ฑีรชาติ อึ้งศรีวงษ์
211173 นางสาว ปฤณภัค จแูวน
211174 นางสาว กาญจนา ฤาชา
211175 นางสาว สุภานัน อรุะโลก
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211177 นาย ศุภชัย คามะเชียงพณิ
211178 นางสาว หัทญา ปันขนั
211179 นาย อดุมชัย คงเกษม
211180 นาย นรินทร์ ศิริศุภนนท์
211181 นางสาว กญัชพร สุวรรณศักด์ิ
211182 นางสาว นาตยา ทรัพยสิ์งห์ทอง
211183 นางสาว ดวงแกว้ ศิลปรุ
211184 นางสาว ยภุาลัย ลุนสืบ
211186 นางสาว ศิริลักษณ์ เคนสี
211187 นางสาว รพพีรรณ ประเสริฐสังข์
211188 นางสาว น้ าฝน โพธิแสวง
211190 นางสาว ณัฐสุดา สีลา
211191 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ตรีรณา มารัตน์
211192 นางสาว สิรินันท์ เกตุสะอาด
211193 นางสาว อกัษร บุญช่วย
211195 นาย ศุภกฤต ธรรมธิ
211198 นางสาว กลัยาณี ศรีจนัทร์
211199 นางสาว มัลณ์ลิกา นาคม
211200 นางสาว กนกวรรณ ค าสอาด
211201 นางสาว วิภาพร แววศรี
211202 นาย สิทธิชัย เนียมแตง
211204 นาย เมธาพล บุญคง
211205 นางสาว จฑุามาศ กองแกว้
211206 นางสาว รุ่งฤดี ทองสงค์
211207 นาย อภิชัย  ไทยเกื้อ อภิชัย  ไทยเกื้อ
211209 นาย ณัฏฐชัย ประค า
211210 นาย ยศสรัล ทองโมถา่ย
211211 นางสาว สุรียพ์ร กนุะค า
211212 นาง พชิชาภัทร์ สมนึก
211213 นางสาว กลุภัสสรณ์ มีอฐัมั่น
211214 นางสาว ธนวรรณ เวชพนัธ์
211215 นางสาว ขนิษฐา น้อมรอด
211216 นางสาว มัทธนา เพช็รเอี่ยม
211217 นาย ธนวัฒน์ บุญสอน
211218 นางสาว ชนิดา แกว้ช่วย
211219 นางสาว รัตนาภรณ์ นิยมวงษ์
211220 นางสาว นัทธชา ทาระพนัธ์
211221 นางสาว กนกวรรณ พลแพงขวา
211222 นาง เกล็ดดาว ทาธง
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211223 นางสาว อรณิชชา ธรรมนุส
211224 นาย จริพนัธ์ ส าราญจติ
211225 นางสาว จฬุารัตน์ ศรีสมุทร์
211226 นางสาว ชลธิชา เตชะไพโรจน์
211227 ว่าทีร้่อยตรี ปฏิญญา น้อยเสนีย์
211228 นางสาว พรรณทิพา บุญช่วย
211229 นางสาว เยาวลักษณ์ เฉลียวศิลป์
211230 นาง วิสุดา เนวิลัย
211231 นางสาว ปัญญพฑัฒ์ ปานแกว้
211233 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ จนัทร์หอม
211234 นางสาว วันเพญ็ ทองโคตร
211235 นางสาว รสรินทร์ ต้นโศก
211237 นางสาว วราภรณ์ ศรีระพนัธ์
211238 นางสาว วิภาวี จาวรุ่งวณิชสกลุ
211239 นางสาว เสาวรัตน์ แสงสว่าง
211240 นางสาว เพญ็สิริ พะโยม
211241 นางสาว พรรณทิภา เถยีนนอก
211242 นาง ปภัสรา หงส์วิลัย
211243 จ.ส.ท. สรวิชญ์ เทีย่งสกลุ
211244 นางสาว รัชนี แกว้อาสา
211245 นาย ณัชภัทร ชลปฐมพกิลุเลิศ
211247 นางสาว อชิรญา เตชะ
211248 นางสาว สุประวีณ์ บุญโชติ
211249 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นพมาศ แสดงคุณ
211250 นางสาว ณัฐกานต์ สัมมา
211251 นางสาว ชนัญภัส ชนม์ธรรม
211254 นางสาว อไุรวรรณ แพทยไ์ชโย
211255 นางสาว ปิยมาภรณ์ สุดจนัทร์
211259 นางสาว ภาณุมาส เดชสองชั้น
211260 นาย พสธร ภูมิกระจา่ง
211262 นางสาว กมนทรรศน์ ดอกกหุลาบ
211263 นางสาว โสภิต ทุเรียน
211264 นาย วิชา แสงกล้า
211265 นางสาว ณัฐชา พรมทัต
211266 นางสาว รุ่งนภา ปัน้ทอง
211267 นางสาว อาจารี อหะหมัดจฬุา
211268 นางสาว วนิดา สิงห์ครุธ
211269 นางสาว รอบียะฮ์ ดือเมาะ
211270 นางสาว สุนันทา สายปัน้เหน่ง
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211271 นาย อภิชาติ คัดทจนัทร์
211272 นางสาว มุกดา ลีลาวัฒนพงศ์
211273 นาง จรูญรัตน์ ตนยะแหละ
211274 นางสาว จารุรินทร์ รัตนเกื้อ
211275 นางสาว  ิมินตรา ภาชนะ
211277 นางสาว หฤทัย ไพสุวรรณ
211278 นางสาว แสงอรุณ ทองสลับ
211280 นางสาว ณัฐรินีย์ ภัทรภูริตานนท์
211281 นาย เฉลิมพล นาคเสโน
211282 นางสาว พชรพร ประดา
211283 นางสาว นพวรรณ พลูสุมล
211284 นางสาว อรณัฐ ทันใจ
211285 นางสาว เสาวนีย์ นาคเสโน
211286 นางสาว วิไลวรรณ โพธิร์ะวัช
211288 นางสาว รัตติกร พรมค า
211289 นางสาว ธันยช์นก โพธิก์ลีบ
211291 นางสาว รัตนาภรณ์ เถื่อนขวัญ
211292 นางสาว ลักขณา จริยปัญญากลุ
211294 นาย กานต์ จงปัตนา
211296 นางสาว สุภาพร เอพระเรา
211298 นางสาว นันท์นภัส จนัทร์เชื้อ
211299 นางสาว ชณัฎฐ์ฑิตา ค าพบั
211300 นางสาว จฑุารัตน์ แสงมณี
211303 นาง รวงทิพย์ บุญมา
211304 นางสาว ศิริลักษณ์ โต๊ะหมาด
211305 นางสาว มัณลิกา ทองเรือง
211306 นางสาว ธมนต์วัณ ทิพยอ์กัษร
211307 นาย อภิยทุธ แกว้ทอง
211308 นางสาว สรัสนันท์ เลขธรากร
211309 นางสาว ปาริชาติ ไพเราะ
211310 นางสาว ไอลดา ไพเราะ
211311 นางสาว พรุิณรัตน์ บัวพรม
211312 นาย ปิติพงศ์ โคธา
211314 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปรียาพร เทศลาภ
211315 นาย จริายุ เคราะห์ดี
211316 นางสาว สุกญัญา เวชแพทย์
211317 นางสาว วิภาลักษณ์ ตรีวุฒิ
211318 นาย ศักด์ิเกษม มาอุ่น
211319 นางสาว กนกอร ศรีกรุษ
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211320 นางสาว ศิศฌา แสนบุญศิริ
211322 นางสาว ปวริศา รัดแมด
211323 นางสาว อมรรัตน์ นอนิล
211324 นางสาว พมิพว์ิภา เนื่องจ านงค์
211325 นางสาว เสาวลักษณ์ จนัทร์ขาว
211326 นางสาว ธัญชนก บัวงาม
211327 นาย ศิริพงศ์ วงค์ษา
211328 นางสาว ปาลจริา ผดุงกรรณ์
211329 นางสาว วัชราภรณ์ ชุติวโรภาส
211330 นางสาว สุนันทา จติต์อารีลมัย
211332 นาย ชาติชาย สืบสาย
211334 นาย ชนทัช เดชะวัฒนโภคิน
211335 นางสาว ณัฐสิณี กนัต๊ะ
211336 นาย ภัทรพงศ์ แซ่ตัง
211337 นางสาว วาทกานต์ เพชรรินทร์
211338 นาย นิกร มีชู
211339 นาง นันทิกา สงเคราะห์กจิ
211340 นางสาว นฤมล จงเสริมกลาง
211341 นางสาว นิษฐาภรณ์ รัตนประดิษฐ์
211344 นางสาว อรพชัรินณ์ ชัชวาลย์
211345 นางสาว ศศิธร ปุน่เจญิ
211346 นางสาว ลลิตา ใจบุญ
211347 นาย ชานนท์ ใจสุภา
211348 นางสาว องัคณา ทองแฉล้ม
211349 นาย ณรงค์ แสนส าราญ
211350 นาย ธัญพจน์ เดชศักด์ิ
211351 นาย ปรางโมทย์ แผ่นแกว้
211352 นางสาว ณัฐวดี สุขเจริญ
211353 นางสาว นภชล คงพรม
211354 นางสาว จติสุภา พรมพลเมือง
211355 นาย ธนภัทร นายธนภัทร  บัวเงิน
211356 นาย อสิรพงษ์ บุญประเสริฐ
211357 นางสาว สารีนาร์ สกลุสันติ
211358 นางสาว ศดานันท์ คันศร
211359 นางสาว ศุภสุตา สุดดี
211361 นางสาว เสาวลักษณ์ มุสิกรังศรี
211363 นางสาว ณัฐนรี นิลละออ
211364 นางสาว พมิพล์ภัทร เอี่ยมธรกลุ
211365 นางสาว พรชนิตว์ วงษ์โห้
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211366 นางสาว พชัรี หมื่นศิษย์
211368 นางสาว กมลพร บุญนาค
211369 นาง เสาวรส กงัวาลกลุกจิ
211370 นางสาว ณัชวา กาเจ
211371 นางสาว จนัทิมันต์ุ อปุถมัภ์
211372 นางสาว อญัธิกา สายอรุาช
211373 นางสาว อรอนงค์ สุวรรณ
211374 นาย ภาคภูมิ ขนัทอง
211376 นาย คอยรุดดีน แวยโูซ๊ะ
211379 นาง สุกญัญา ชามทอง
211380 นาย สง่า ไพโรจน์สกลุกาล
211381 นาย ภัทรพล ไชยเป็ง
211382 นางสาว อรอมุา แกว้ค าใสย์
211383 นางสาว สุวรรณา ยาทอง
211386 นางสาว รัตติกรณ์ น้อยลา
211389 นางสาว ณัฐยา สุขธวัช
211391 นางสาว สุมิตรา เจะ๊อมุาร์
211392 นาง มณีรัตน์ อรรคฮาด
211394 นางสาว พมิลพรรณ เพชรน้อย
211395 นางสาว วาสนา เขยีวทอง
211396 นาง กรวราณ์ เต็มสงสัย
211397 นาย ปริญญา เช้าวันดี
211398 นาย รีนวัฒน์ สีขาว
211399 นางสาว กรรทิมา กองศักด์ิ
211400 นาย คีตา ผาสิน
211401 นางสาว อจัฉราวดี มาลีสา
211402 นาย ปิยะพงศ์ คุซิตา
211403 นางสาว สุภารัตน์ กลุตา
211404 นางสาว วันวิสาข์ โยวะราช
211405 นาย วีระพล สุขจนิดา
211406 นางสาว ปรีชญา ทวีสุข
211407 นางสาว สุภาวิณี ธุไชยศรี
211408 นางสาว จนัทนา ศิริปุณย์
211410 นาย วุฒิชัย ทองจริง
211411 นางสาว ธัญญรัตน์ สุนธฤดีโรจน์
211412 นางสาว กมลวรรณ สมคุณา
211413 นางสาว รุจรัิฐ ฉตัรสุวรรณ์
211414 นาย พงษ์ศิริ เกษดี
211416 นางสาว สุนิสา เกตุหาร
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211417 นางสาว รัชนีกร ตุงคณาคร
211419 นางสาว นภาพร พลูศิริ
211420 นาง สริญญา จติศรัณยกูลุ
211421 นางสาว วราภรณ์ สมทอง
211423 นางสาว ชิสา เรืองแสงอร่าม
211424 นาย ประดิทรรศณ์ ธนโชติเจริญศรี
211425 นางสาว ภัสส์กญุช์ ศรีสุวรรณ
211426 นาย พรีพร พุม่ชื่น
211427 นางสาว ศิริกลุ จ ารัสฉาย
211428 นางสาว นภัสวรรณ วันเพญ็
211429 นางสาว ศิริขวัญ ศิริ
211430 นาย ชิติพทัธ์ แร่ทอง
211431 นางสาว นุดี คชคีรี
211432 นาง ศศิธร ละมัยครบุรี
211433 นางสาว สาธิญาณี จนัทวงค์
211434 นาย ปรมะ อคัรเดชธาดาสกลุ
211435 นางสาว สุณัฐดา วงศ์สวัสด์ิ
211437 นาย มนัสพล หมวกเหล็ก
211438 นาย วิฑูรย์ อน้แพ
211439 นาย จกัรพนัธ์ มินยง
211440 นางสาว พทัธนันท์ กนกศรีวิเชียร
211444 นาย ธงไชย สุระพนัธ์
211446 นางสาว ฐิตาภรณ์ สายโส
211447 นาย ธีรยทุธ ทาต่อย
211449 นางสาว จนิตรา ปัดชาศรี
211450 นางสาว สุธาทิพย์ สัมมาทิพย์
211451 นางสาว วรรณี และเจริญ
211452 นางสาว กติติยา กาเกตุ
211453 นางสาว อ าภา สุปินะ
211455 นางสาว พฤกษา วันจา
211456 นางสาว แอนจริา เหมืองน้อย
211457 นางสาว ศิริกญัญา นามตะ
211458 นาย แวอสุมาน แวซู
211459 นางสาว นมัสยา สุขากรณ์
211460 นางสาว ภัทริน ศรีมันตะ
211461 นางสาว วิไลวรรณ สุขขวัญ
211462 นางสาว นัฐพร อิ่มทรัพย์
211465 นางสาว สุพรรณิการณ์ เขม็ทอง
211466 นาย ภูษิต อษิวัตธนากลุ
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211467 นาย กลวัชร สีสุพล
211468 นางสาว พนิดา ธนารักษ์สกลุ
211470 นาย ณัฏฐกร สิทธินาม
211471 นางสาว ชยานันท์ แกว้เกดิ
211473 นางสาว อมรรัตน์ เจาะใจดี
211475 นาย ธนเดช แกว้เสียง
211477 นางสาว นฤมล นันทวงศ์
211478 นางสาว เสาวลักษณ์ อดุม
211479 นางสาว วรัญญา วดีศิริศักด์ิ
211480 นางสาว สุมาลี คุ้มทอง
211481 นางสาว กญัญารัตน์ หมายทวี
211482 นาย จกัรกฤษณ์ แกน่มะสังข์
211483 นาย อนุสรณ์ อณุาพรม
211485 นางสาว สุทธารัตน์ ดวงแสวง
211486 นางสาว กาญจนา วงศ์นาจ
211487 นางสาว พชัรี พลซา
211488 นาย รัฐพล พนัธ์พงศ์แขง็
211489 นาย ปฐมวุฒิ วงศ์น้อย
211490 นางสาว เดือนเพญ็ สุบินรัตน์
211491 นางสาว เยาวเรศ ศิริชุมภู
211492 นางสาว พรทิพย์ จ าเริญ
211493 นางสาว ปิยะฉตัร เขยีวใหญ่
211494 นางสาว ภัทราณี เวชพนัธ์
211495 นางสาว กรรณิการ์ ทองธรรมชาติ
211496 นาง ประกายพลอย สมบูรณ์
211497 นางสาว กลัปพฤกษ์ วรรณพราหมณ์
211498 นางสาว ศรัณยพ์ร รักษาพงษ์
211499 นางสาว กตัติยา พยอม
211500 นาย กฤตภาส พรหมออ่น
211501 นางสาว จฑุามาศ ครุฑใจกล้า
211502 นางสาว ปริชญา ประสมนาม
211503 นางสาว จารุวรรณ แสนจนัทร์
211504 นางสาว ณัฐชยานี จนัทวงศ์
211506 นางสาว หนูพนัธ์ เมรินทร์
211507 นางสาว ศิริพร ค าโล
211508 นางสาว ภัณทิวา พรมแสง
211509 นางสาว นิศารัตน์ ยทุธารักษ์
211510 นางสาว ปนัดดา พชิหอม
211511 นาย ปฐมพงษ์ ออ่นน้อม
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211512 นาย ฤกษ์ชัย เอยีดศรีชาย
211513 นาย ไกรวุฒิ เฉลิมพร
211514 นาง สุชาดา รีไพโรจน์
211515 นางสาว รัตน์ชนก อตัพนัธ์
211517 นางสาว รัตนากร ก าจดั
211518 นาย ชัชนันท์ แจโ้พธิ์
211519 นางสาว ศิริโฉม มะอาจเลิศ
211520 นาย คมสัน ค านวณ
211521 นางสาว สุธาริณี พลูพทุธา
211523 นางสาว เกษร เสนาจนัทร์
211524 นางสาว กติติยา รสทิพย์
211525 นางสาว นงเยาว์ วงษ์บุตร
211526 นางสาว ณัฏฐพชิา พรัิลทักษ์โภคิน
211527 นางสาว อรกนก ศรีแกว้
211528 นางสาว ภัควิภา บัวหอม
211529 นาย พชัรินทร์ คงสังข์
211530 นางสาว ลลนา ภูเด่นใจ
211532 นาย เฉลิมชัย โตพพิฒันมงคล
211533 นาย โภคิณ กลอนแห้ว
211534 นางสาว สายรุ้ง บุญเทพ
211535 นางสาว สิริณัฐ ดวงเสา
211536 นาย สุรศักด์ิ ป้องสอน
211538 นางสาว พรทิพา กล่ินสวัสด์ิ
211539 นาย ชาติภากร มัลละพทุธิรินทร์
211540 นาย ฉตัรชัย สารวงค์
211541 นางสาว ธิดา เพญ็ธิสาร
211542 นาย รัชกฤช ชูศรีโฉม
211543 นางสาว เกศศิรินทร์ ทุมแถว
211544 นางสาว เกศรินทร์ ไชยปัญญา
211545 นางสาว นาฏติยา พรมมาอนิทร์
211546 นางสาว ภัทราพร สารมานิจ
211547 นางสาว ชนกนัต์ ถนอมเชื้อ
211548 นางสาว พนารักษ์ นันทโชติธวัฒน์
211549 นางสาว สุจรีารัตน์ สังขแ์กว้
211550 นางสาว ชนิดา ยอดเอื้อ
211551 นาย มาโนชญ์ ธิบดี
211552 นางสาว นิสานาถ สุขเจริญ
211553 นางสาว น้ ามนต์ กาวี
211554 นาย กษิดิศ ภิญโญกลุ
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211555 นาง จรัิญดา เทพค าดี
211556 นางสาว ณัฐกานต์ จลุพงษ์
211557 ว่าทีร่.ต.หญิง วจี สุดประเสริฐ
211559 นาย ณัฐพล สังขรัตน์
211560 นาย นิธิโรจน์ กองแกว้
211561 นางสาว คุณาภรณ์ ธรรมทีช่อบ
211562 นางสาว สุรัตนา นัครา
211563 นางสาว สุธิสา ค าหอม
211565 นางสาว วิรินญา ศรีภิรมย์
211566 นางสาว ปริญญานัทธ์ โชติกติต์ิชนันท์
211568 นาย อสิมาแอ วาหลง
211572 นาง ประพฒัสร พนัธุธ์นโสภณ
211573 นาย วุฒิไกร เครืออยู่
211574 สิบต ารวจโท ธวัชชัย แสนจ าสาร
211575 นางสาว รัตวัน ปิยจนัทร์
211577 นางสาว จรีะพร แกว้อยู่
211578 นาง จารุณี ธรรมคุณชัย
211579 นางสาว ปพชิญา หลีเหม
211580 สิบต ารวจโท วรากร มีวงศ์
211581 นางสาว รัถญากร อมาตยกลุ
211582 นางสาว สุกลัยา ชูสิงแค
211583 นาย เฉลิมวุฒิ พลศักด์ิ
211584 นาย ณัฐวุฒิ คงคาหลวง
211585 นาง สายรุ้ง แจม่แจง้
211586 นางสาว ละอองดาว ขนัอาษา
211588 นางสาว เจนจริา เกษสุริยงค์
211589 นางสาว วรญา คงคาหลวง
211590 นาย อาคม ประโพธิท์ัง
211592 นางสาว รัตติกาญ เริงศาสน์
211593 นาย ธนวัฒน์ สมศรีราช
211594 นางสาว กนกพร ทองแท้
211595 ว่าที ่ร.ต.หญิง วนิดา ศรีหมอก
211596 นางสาว จฑุามาศ แซ่ล่ิม
211597 นางสาว ทิวาพร ประหยดัทรัพย์
211598 นางสาว อทุัยวรรณ นกมั่น
211600 นางสาว ธิบดินทร์ เอยีดสมสู
211601 นางสาว พรทิพย์ สุขทรัพย์
211602 นาย วัฒนา มาใจกล้า
211603 นาย ธีรภัทร์ จติต์ซ่ือ
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211604 นางสาว ณัฐมน อนงค์รักษ์
211605 นางสาว กญัญา คงดี
211606 นางสาว สุดารัตน์ จนัทนะ
211607 นาง จฬุาลักษณ์ อบุลวรรณี
211608 นางสาว อ าไพ ชื่นชม
211610 นาย ชินกานต์ เอมสมบุญ
211611 นาง ณัฐนันท์ บัวแกว้
211612 นางสาว เกจ็จนัทร์ หนูแท้
211613 นางสาว สรัลดา ศรีสมัย
211614 นางสาว ขวัญดาว หนูแท้
211615 นางสาว น้ าทิพย์ ฐิติอดุมศรี
211616 นางสาว รัชนี ดีโลนงาม
211617 นาย ณภัสส์ จนัทร์จรูญ
211618 นางสาว วิลาสินี แปงอนิทร์
211620 นางสาว สุพรรษา อนิธิดา
211622 นางสาว พมิพพ์ร ป้องแกว้
211625 นางสาว เวรัญศิยา เวียงแกว้
211626 นางสาว ศุภนุช สินหิรัญวิวัฒน์
211628 นางสาว กนัยามาศ เบีย้วโกฏิ
211630 นาง นฤมล ยอดยางแดง
211631 นางสาว จารุวรรณ เอกบริบูรณ์
211632 นางสาว สุกญัญา เหมมินทร์
211633 นางสาว สาคร สมพงษ์
211634 นาย รังสฤษฎ์ เรียนทอง
211636 นางสาว ลิตตา ปอยทอง
211637 นาย ณัฐพล นิยมพงษ์
211638 นาย ธวัชชัย มันหาท้าว
211639 นาง โสภารักษ์ หลักด่าน
211640 นางสาว ปกติตา ศรีชัยมูล
211641 นางสาว จริาวรรณ สวยศรี
211642 นางสาว ดาราวดี เนตรภักดี
211643 นางสาว น้ าฝน พรหมเพศ
211644 นางสาว พรีาภา บุญจงู
211645 นางสาว ชาริดา กา้นอนิทร์
211646 นางสาว จนัทิพย์ ค าเกดิ
211647 นางสาว สุชัญญา มะโนปิง
211648 นาย ธีระยทุธ พรมลี
211649 นาย ประพนธ์ ทองน้อย
211650 นางสาว วาสนา อรรถเสนา
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211651 นาง ศศิมา ศรีวิโรจน์
211652 นางสาว จารุกญัญ์ จนิาสา
211653 นางสาว กชกร ผิวทอง
211654 นางสาว มาลาตี ภิรมย์
211655 นางสาว เกศรินทร์ โพธิพ์ฤกษ์
211657 นางสาว ทัตชญา ยาเสร็จ
211658 นางสาว ศิริวรรณ สรวงศิริ
211659 นาย ณัฐพล โกมลอศัวเหมทร์
211660 นางสาว ณัฐรินทร์ ลาพนัธ์
211661 นางสาว นูรอยันี ภูมิประเสริฐ
211662 นางสาว พติานัญป์ ป์ ชูเถื่อน
211663 นางสาว มนัสนันท์ อนิทร์สุวรรณ
211664 นางสาว ชนกพร ธรรมปัต
211667 นางสาว ณัชชา บุญสนาน
211669 นาย พงศกร คงคากลุ
211670 นางสาว กสุุมา จอ๊กถงึ
211671 นางสาว ศุภรดา สวรรค์ราช
211672 นางสาว รุสนิง ยโูซะ
211673 นางสาว จรรยศรรร สนิทชน
211674 นาย ศิริวุฒิ พมิพห์ล่อ
211675 นาย เสฐะกฤษ สิมมา
211676 นางสาว อญัชลีพร ศิริ
211677 นาย กรวิชญ์ สุวรรณดี
211678 นาย จริศักด์ิ รูปโอ
211679 นางสาว สุภาภรณ์ จลุนันท์
211680 นางสาว ณัฏฐิกา ปุรินทราภิบาล
211681 นางสาว อรอมุา โยธาทอน
211682 นางสาว ประกายทิพย์ จติแกว้
211683 นางสาว สุกญัญา มณีโชติ
211684 นางสาว ปิยาภรณ์ วรรณภักดี
211685 นางสาว จอมใจ สุวรรณภักดี
211686 นาย อาทิตย์ ฉมินอก
211687 นาย จริวัฒน์ จ าปาทอง
211688 นางสาว โชติดารา น้อยสะปุง๋
211689 ว่าทีร้่อยตรี เสกสรร จนัทน์แดง
211690 นาย กติติคุณ ฟองออ่น
211691 นาย นนทวัฒน์ จติร์จริตพงษ์
211692 นางสาว จริาพร ปงรังษี
211693 นาย นพกร คงสมจติต์
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211694 นางสาว พรรณิภา ขวัญธนชัยกลุ
211695 นางสาว ชนาวัลย์ ชัยกติติวรกร
211696 นางสาว กานต์พชิชา นพคุณ
211697 นางสาว ดารินทร์ ศรีพนมวัลย์
211698 นาย อทุัย หนูทัศน์
211701 นางสาว พมิพพ์ชิชา ถวิลวงษ์
211702 นาง หทัยรัตน์ เอี่ยมแดง
211703 นางสาว จติร์ชดา วิชัย
211704 นางสาว พชิชาพร สินธุพรม
211705 นางสาว วีรยา คุณากลุอนันต์
211706 นาย วิชญ์พล ฝาชัยภูมิ
211707 นาย วรวุฒิ บุญราช
211708 นาย ปัญญา ใจเฉื่อย
211710 นางสาว เกศินี ภาคทอง
211711 นางสาว นันท์นภัส ชามะรัตน์
211712 นางสาว สุริษา ดอเล๊าะ
211713 นางสาว วนิดา จนัทร์เจยีม
211714 นางสาว วรรณภา สุนาภักดี
211715 นางสาว อศัมา สะแลแม
211718 นางสาว บุษบา สารเทพ
211720 นางสาว เบญจวรรณ มูลทาประดิษฐ์
211721 นางสาว ณิชา บุญช่วย
211723 นางสาว อภิชญา ท าสี
211724 นางสาว กลุวดี ลินทระ
211725 นาย จริวัฒน์ ออ่นล ายอง
211726 นางสาว ศศิวิมล เปรมศิริ
211727 นางสาว มณฑนา ไพรบึง
211728 นาย วิษณุ พนัซ้าย
211729 นางสาว ฉตัตวรรณ์ กรีรัตนา
211731 นาง ณัฐณิชา พาลโรง
211733 นาย บัญชา นิลฉ่ า
211734 นางสาว เพชรละออ น้ ากระจาย
211735 นางสาว แพรวนภา สาสนัส
211736 นางสาว นิชาภา ศรีชัยบัณฑิต
211737 นางสาว เบญจพร กระโหมวงศ์
211738 นาง สุกญัญา วรพมิพรั์ตน์
211740 นาย ปราปต์ แพงศรี
211741 นาย เสกสรรค์ ทับทิมดี
211742 นางสาว ธฤตวัน อาจสมัย
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211743 นางสาว ปรียาภัทร อยู่สนิท
211744 นาง กณิการ์ บุญอ าพร
211745 นางสาว อารยา ศาลาจนัทร์
211746 นาย ปัญญาวุฒิ พนัธุลา
211749 นางสาว นรรณฐปพร ช านาญ
211750 นางสาว พมิพป์วิตรา อณุหะรัตน์
211751 นาย รชิษ ตฤณพรวรเดช
211752 นาย พรีศักด์ิ ตาลทรัพย์
211753 นาย ปราโมทย์ โสภาพนัธรัตน์
211754 นางสาว รสสุคนธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
211755 นางสาว นันทภัค ครองปัญญา
211756 นาย สิทธิศักด์ิ รัตนบุดตา
211758 นางสาว จริยา พาภิรมย์
211759 นาย คมกฤช ชัยทอง
211760 นาย ศักด์ิชาย วรรณะภูมิ
211761 นางสาว กนกวรรณ สุนสาย
211762 นาย อมรเศรษฐ์ ปรียธนานนท์
211763 นางสาว สุกานดา มีเวช
211764 นางสาว นิชดา สาเมาะ
211765 นางสาว ดลพร ชาวห้วยหมาก
211766 นางสาว มลวิภา บัวสีสด
211767 นางสาว โซเฟยี มะสะแห
211768 นาง กรรณิการ์ กงังา
211769 นางสาว อารียา มุขพมิาย
211771 นางสาว ฐิตาภา ศรีวิโรจน์
211772 นาง อรอนงค์ ศรีวิลัย
211773 นาย ผดุงศักด์ิ ดวงจนัทร์
211774 นางสาว สุธีรา พงค์ไพบูลย์
211775 นางสาว รัชชวรรณ์ หุน่เทีย่ง
211776 นางสาว เบญญทิพย์ บุญมี
211778 นางสาว มารยาท กลีบบัว
211779 นางสาว อลิสา ปิน่ทอง
211781 นางสาว ชนิกานต์ อคัฮาดศรี
211782 นาย จริายุ ทันสมัย
211783 นางสาว นงลักษณ์ แขง็มาก
211784 นาง พชัรี พนูประสิทธิ์
211785 นาง ลัดดาวัลย์ จนัทร์ฉาย
211787 นางสาว รภัสศา สวัสดี
211788 นางสาว สุธิมา เกื้อรัตน์
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211789 ส.ท เทียนเทพ ทองทับ
211790 นางสาว สุวดี มณีศรี
211792 นาย ปฐมภัทร สกลุพนัธ์
211793 นางสาว จริาพร บุรวงค์
211794 นาง รัตติกาล ศรีภาชน์
211795 ว่าที ่ร.ต. พนูศักด์ิ สุนประชา
211796 นางสาว วราภรณ์ แซ่เล้า
211797 นางสาว ปัญญาพร ดวงพรม
211798 นางสาว ภัทรานิษฐ์ รงคะเจริญสิทธิ์
211799 นาง เอื้อมพร สายดวงแสง
211800 นาง ภาวดี กติินาม
211801 นางสาว สุภาภรณ์ ไทรทอง
211802 นางสาว สุเบญญา พรหมขนุทอง
211803 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเปีย่มสุข
211805 นางสาว ฉนัทิศา สกลุพนัธุ์
211807 นาย ชญตว์ หมอก
211809 นาย ภูวัฒน์ นาคา
211810 นางสาว วิมลวรรณ ดวงจนัทร์
211812 นางสาว พรพรรณ ศิริบรรพ์
211813 นางสาว อจัฉราภรณ์ เกดิโท้
211814 นางสาว ปวีณา กองฤทธิ์
211815 นาย อาทิตย์ ยศปรัชญสิงห์
211816 นางสาว พงษ์ไพ ศรีบุุรินทร์
211817 นาง รัชชุดา แดงวิเศษ
211818 นาย ยอดยิ่ง บุณยานันต์
211819 นาย กติติพล กระจา่ง
211820 นาย คทาวุธ ล่าลู่
211821 นางสาว สุจติรา ดาค า
211822 นางสาว วนิดา มาลาสาย
211824 นางสาว สุณิสา เลาะวิเศษ
211826 นาง สุธินันท์ แสนหมื่นแกว้
211828 นางสาว สายใจ พุม่สลิด
211829 นางสาว ชไมพร ทุมตา
211830 นางสาว อญัชลี พมิพล
211832 นางสาว เยาวเรศ แสนจนัทร์
211834 นางสาว สุวนันท์ สาริยา
211835 นาย กฤตศุภพพิฒั ปวงปะชัง
211836 นาย นายเสฏฐวุฒิ อปุะละนาระ
211837 นางสาว ดวงฤดี ไพรบึง
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211838 นางสาว ปภาวรินท์ ชนาพงษ์จารุ
211839 นางสาว เพญ็พกัตร์ คันธจนัทร์
211840 นางสาว กวิณตา อร่ามเรือง
211841 นางสาว กชกร บุญโยม
211842 นางสาว สุภาวดี ซุ้นสุวรรณ
211843 นาย กฤษนล ยะวา
211844 นาย ธนัฐ อา้ยเสาร์
211846 นางสาว กานต์ทิตา พรมวันดี
211847 นางสาว วิกนัดา เขยีวแกว้
211849 นางสาว นภัสสร เจริญขนัธ์
211851 นางสาว กรชนก  ้ฐานะดี
211852 นาย จกัราวุธิ โนรี
211853 นางสาว ขวัญธิดา รัตนวงค์
211854 นางสาว วัลภา วัฒฐานะ
211855 นางสาว สไบแพร บานเยน็
211856 นางสาว ทิพยสุ์ดา พมิพม์ะสอน
211857 นาย วีรยทุธ์ บุญศรี
211858 นางสาว ปัทมา สุวะไกร
211859 นางสาว ประภัสสร มิ่งโอโล
211860 นางสาว รัตนสุดา มุสิกสาร
211861 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วิชุดา มณีกนัตา
211862 นางสาว วงษ์หทัย ถานะ
211863 นาย วีรวุฒิ บุญศรี
211864 นางสาว ศิรินยา มณีกนัตา
211865 นางสาว ชฎาพร ธิตา
211866 นาง ไอรดา ฮานาฟี
211867 นางสาว มนัสนันท์ หลิมรัตน์
211868 นางสาว วรัญญา ทองจ าปา
211870 นางสาว ภัทราวดี รอดพวง
211871 นางสาว บุษกร ออ่นเกดิแกว้
211872 นางสาว ปุญญนุช หงษ์ทอง
211873 นางสาว เกศรินทร์ เหิงขนุทด
211874 นางสาว อธิญา รัตนมา
211875 นางสาว นรีรัตน์ แจม่จรัส
211876 นางสาว มนปณิตา วงศ์กมลาไสย
211877 นางสาว พรทิพย์ หล้าก่ า
211878 นางสาว วนิดา พรมสิทธิ์
211879 นางสาว นิชานันท์ ขวัญปาน
211880 นางสาว วรวรรณ สิงห์ไพร
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211881 นางสาว ชาธินี กิ้มแกว้
211882 นางสาว วาฮีดา มะลี
211883 นางสาว สุนนทรีย์ หอมระร่ืน
211884 นางสาว นิศาชล จนัทร์หนู
211885 นาง กรรณิการ์ แซ่เต๋ิน
211886 นาง โชติกา สุขศรีนวล
211888 นางสาว นิชาภา สุมาลย์
211889 นางสาว ณัฐธิดา กิ้มแกว้
211890 นาย สมปอง ภักดีกระโทก
211891 นางสาว มานิดา ทองใบ
211892 นาย ศาศวัต ดวงแพงมาศ
211893 นาย รวี สะต า
211894 นางสาว ศศิธร ป้อมเชียงพณิ
211895 นางสาว ญาณีนุช คนสูง
211896 นาง นารีรัตน์ จรรยา
211897 นางสาว พชัรี แสงสิรินุกลู
211898 นางสาว สุพรรณี ออ่นน้อย
211899 นางสาว วราภรณ์ สุร าไพ
211901 นาย ภานุวัฒน์ สุริยะ
211902 นางสาว อญัธิชา อนิทรวิชัย
211903 นาย ประเสริฐ แสงหัวช้าง
211904 นาย อานนท์ ยอดสะเทิน
211905 นาย สิทธิชัย มีบุตร
211906 นาย อนุทัย ดวงสีแกว้
211907 นาย ศิรวิทย์ มีพร้อม
211909 นางสาว อไุรวรรณ โฉมสันเทียะ
211910 นาย สิทธิโชค องัศุวิโรจน์กลุ
211911 นางสาว นีลุบล เดชพละ
211912 นางสาว สุพทัรา สุขดี
211913 นางสาว เมชญา เศรษฐภักดี
211914 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ปัญญา
211915 นาย ณัฐวุฒิ ลุนบง
211916 นางสาว นิระตี สิทธิสาร
211917 นางสาว ขณิตฐา แสงวงศ์
211918 นางสาว ดวงเนตร พลูทอง
211919 นางสาว กติติยากร แดนไธสง
211920 นาย นายวีระพงษ์ ศรีเอี่ยม
211921 นางสาว สมฤทัย ทองกนั
211922 นางสาว กวิสรา หุน่พทิักษ์
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211923 นางสาว มิ่งขวัญ รอดเกดิ
211924 นางสาว มัณฑนา เงินวิลัย
211925 นางสาว กตีาร์พนัธ์ จนัทร์สร้อย
211926 นางสาว ศิรัชญา เจริญชัยสกลุ
211927 นางสาว สุทิน แสงอาทิตย์
211928 นางสาว จริยาภรณ์ ภาระมามร
211930 นาย นนทณัฏฐ์ แจม่ใส
211931 นาย วิศวะ แป้นแกว้
211932 นาย นายทศพร ปัญญาสิทธิ์
211934 นาง นิภาพร แสงสว่าง
211937 นางสาว รุ่งทิพย์ อาทะ
211938 นางสาว เรวดี ทองหวาน
211940 นาย ปราโมทย์ จา่แดง
211941 นางสาว เบญจวรรณ ปานศรี
211945 นางสาว ฉนัชนก สมบัติศรี
211946 นางสาว กมลวรรณ กอ่อนิทร์
211947 นางสาว กรรณิการ์ ไมตรีจร
211948 นางสาว สุนิสา เกษอางค์
211949 นางสาว วารุณี คล่องทะเล
211950 นางสาว วันนา สมบูรณ์
211952 นางสาว มัลลิกา คณะธรรม
211953 นาง ปนัดดา เสาเกลียว
211954 นางสาว ศิริสุดา พรหมด้วง
211955 นางสาว วิไลวรรณ ประดับกรณ์
211956 นางสาว นภัสรา สุขพทิักษ์ 
211957 นาง บุษญา ธรรมราช
211959 นาย ฤทธิชัย ดีนาน
211960 นางสาว จริาวัลย์ สามะหาดไทย
211961 นางสาว ปิยะพร ศิริวงษ์
211962 นาย วัทธิกร แสงใหญ่
211963 นางสาว สุวรรณี หมาดจามัง
211964 นาง พนิดา บุตรสาลี
211965 นางสาว กมลวรรณ กนัทะ
211966 นางสาว ศุภารักษ์ อาจรักษา
211967 นางสาว วิมลพรรณ พลภาณุมาศ
211968 นางสาว ณฐมน กา๋ใจ
211969 นางสาว นันทนา ชูรัตน์
211970 นางสาว รัตนา พึง่งาม
211972 นาง อรสิริพพิม์ วงษ์น้อย
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211973 นางสาว กญัญา เส้นเศษ
211974 นาง จนิตนา วรรณไชย
211976 นางสาว จริาภา น้อยเอาะ
211977 นางสาว ภัทรา เอกวิริยะกลุ
211978 นาย กติบดี ลับสวัสด์ิ
211979 นางสาว ธนวรรณ ชุ่มชูรส
211980 นาย ธนรักษ์ ต้ังวัฒนากร
211981 นาง ยฐิุตา นันทปภาโยธิน
211982 นางสาว สุกญัญา น้อยมลิวรรณ
211983 นาง อมรรัตน์ อาจวิชัย
211985 นาง กฤตมน ธรรมโม
211986 นาง วณารักษ์ ธนฤทธิมโนมัย
211987 นางสาว วารุณี สมโศก
211988 นางสาว ธัญญารัตน์ ทิศทอง
211990 นาย สมเกยีรติ ม่วงงาม
211991 นางสาว ปภัสสิริย์ ชากติติวัฒน์
211992 นางสาว นาตาลี ศรีสมัด
211993 นาย สุนทร วารีศรี
211994 นางสาว ดอกแกว้ ศรีบุญเรือง
211996 นางสาว ชมพนูุช พวงรัตน์
211997 นาง ผกามาศ อึ้งตระกลู
211998 นางสาว ธัญวรัตน์ วรบุตร
211999 นางสาว พทัยา ชารีแกว้
212000 นางสาว จติรสุดา พลโพธิ์
212001 นางสาว พริาวรรณ สุพรรณ
212003 นางสาว กาญดาวศรี กิ่งฉา่ย
212004 นาง นิตทยา ปล้ืมใจ
212005 นางสาว มณฑิฌา บุญเหลือ
212006 นางสาว จนิตนา กสิเจริญ
212007 นางสาว ชญานิน พลีตา
212008 นางสาว สายสมร นิลสลับ
212010 นางสาว ประกายรัตน์ จนัทรศร
212011 นาย เสกสันต์ิ ตรีนก
212012 นางสาว ณัฐยา มาลา
212014 นางสาว ศศิธร ทิพฤาตรี
212016 นางสาว นิสา อนุสรหิรัญการ
212017 นาย คณิน ทองปัสโน
212018 นางสาว สุภาพร พาด้วง
212019 นางสาว ธีร์จฑุา แกว้กณัหา
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212020 นางสาว รัตนา พึง่สามัคคี
212021 นาง พนิดา นกจนัทร์
212022 นางสาว อมรรัตน์ พาด้วง
212023 นาย วรโชติ บุญพานิชย์
212024 ว่าทีร้่อยตรี พรีพงศ์ ขนุทองเพชร
212026 นาย ธนากร กาญจนโคตร
212027 นางสาว ปิยนาถ ครุฑธานุชาติ
212028 นางสาว วิลาวัลย์ สกลกจิ
212029 นางสาว นพรัตน์ บุญส าเร็จ
212031 นางสาว จฬุาพร ถาวงกาง
212032 นางสาว นันทิพฒัน์ พรหมรักษา
212033 นางสาว จเร เจนเขตการณ์
212035 นางสาว นิยมลักษณ์ ดลผาด
212036 นางสาว จไุรพร นิลเกตุ
212037 พ.อ.ท.หญิง ปิยวัชร ท าดี
212038 นางสาว ศิริพร แพนสมบัติ
212039 นาย พเิชษฐ เจริญทอง
212040 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกานดา ผาลี
212041 นาย กติติ ผลจนัทร์
212042 นางสาว น้ าฝน ชูเชิด
212045 นางสาว กาญจนา คะเลรัมย์
212046 นางสาว วรากร เชิดสูงเนิน
212047 นางสาว ขนิษฐา พรหมราชแกว้
212048 นางสาว ธมลวรรณ ศรีพดั
212049 นางสาว ปฐมาภรณ์ สังขช์ัย
212050 นางสาว ณัชชาวีณ์ ธีระสุนทรเวทย์
212051 นางสาว วิรเจน ปิงเมือง
212052 นางสาว อรอมุา แยม้ปัน้
212053 นางสาว คิรากร แยม้อนิทร์
212054 นางสาว มนันญา หมีดนุ
212055 นางสาว ฤทัยรัตน์ วงษาเนาว์
212056 นางสาว วชิราภรณ์ ขนุอภัย
212057 นางสาว ปทินญา ชูสุข
212058 นาย ศิระ สุริวงษ์
212060 นางสาว พชัรี สวัสด์ิ
212061 นางสาว เกศรา คชวงษ์
212062 นางสาว จามจรีุ กล่ินเกา่
212064 นางสาว สุขวิไล โอชพนัธ์
212065 นางสาว สุลาวัลย์ สายนาค
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212066 นางสาว ชลธิชา กวนศักด์ิ
212067 นางสาว ปาริชาติ ไชยของพรม
212068 นาย ปริญญา สาคร
212069 นาง ปรัฐชุดา เตชะสืบ
212070 นางสาว ฟาดีล๊ะ ยเีฮ็ง
212071 นางสาว กนกพร วงศ์วิลาวัณย์
212072 นางสาว หยาดเพชร ทองผอม
212074 นาง จนัทิมา เจะ๊หมิน
212075 นางสาว กานติมา เฟือ่งแกว้
212076 นาย มนตรี จนัทร์แป้น
212077 นางสาว วรัญญา สุประการ
212079 นางสาว เปรมกมล ปุก๊ทะเล
212080 นางสาว พชันีพร ศิริ
212081 นางสาว วรกานต์ พรรณกล่ิน
212082 นางสาว กาญจนา ค้อมทอง
212083 นางสาว ปวีณา รุ่งเรือง
212084 นางสาว นวรัตน์ จนัทร์เพง็
212085 นางสาว เปรมใจ จดัสม
212086 นาย มณฑล สาเจริญ
212087 นาย ปภินวิช ศุภวุฒิวรกลุ
212088 นางสาว พรพมิล ส าเร็จฤกษ์
212089 นางสาว อรพรรณ เขื่อนวงวิน
212091 นางสาว พณิดา อกุฤษ
212092 นางสาว ปิยะดา นาเลา
212093 นางสาว เปมิกา นามวิเศษ
212095 นางสาว พรชนก โพธิจ์นัทร์
212096 นางสาว ผกามาส ป๊อกสอน
212097 นางสาว ศศิวิมล สมสะอาด
212098 นางสาว สุภาภรณ์ บุญทัน
212099 นางสาว อรุณี ภูมิสาร
212101 นางสาว ชนรดา แพแสง
212102 นางสาว ณัฏฐรียา ค่ายสงคราม
212103 นางสาว เพชรกะรัต พมิพาพนัธ์
212105 นางสาว ชิดชนก กนัใหม่
212107 นาย อรุณ ดาวโรจน์
212108 นางสาว ศรินทิพย์ ตุ้ยตามพนัธ์
212109 นางสาว ฉตัราพร ธรรมเนียมเปล่ียน
212110 นางสาว ธันญนันท์ ปัญจธง
212111 นาย สุเชาว์ บัวสาย
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212113 นาย กษิดิศ จนัทร์ธรรม
212114 นางสาว เพชรอาภา ชาญมะเริง
212115 นางสาว มานิตา ทรัพยสุ์ภีระ
212116 นาย ธีรศักด์ิ เสริฐประดิษฐ์
212117 นางสาว อรอมุา สีมืด
212118 นางสาว นันท์นภัส บุญมา
212119 นางสาว นฤมนต์ มรรคผล
212121 นางสาว กลุยา สุทธิชล
212122 นางสาว อษุา เกษวิริยการณ์
212123 นางสาว ณัฐยาภรณ์ คงค า
212124 นาย ชนวีร์ จณิเสน
212125 นาง ปนัดดา จนัทะวัน
212126 นางสาว สุขมุาล สุดทองคง
212127 นางสาว ดวงฤทัย เจริญธง
212128 นาง นาฏยา ผลสด
212129 นางสาว ยภุาภรณ์ นพรัตน์
212130 นาย แสงสุรีย์ ผลสด
212131 นางสาว วรรณดี ซังซาสิทธิ์
212132 นางสาว ภาวินี คูนาเอก
212133 ว่าที ่ร.ต. วันเฉลิม รัตนบุรี
212134 นางสาว เนตรอปัสร บุตรพรม
212135 นางสาว รัชนก ราชแดง
212136 นางสาว นวพร อนิทะเทพ
212137 นางสาว พวงประภา ต้นศรี
212138 ว่าที ่ร.ต. โชตินันท์ รัตนพฤทธิ์
212139 นางสาว ซูไวบะห์ มาน๊ะ
212140 นางสาว เพลินพศิ ค าฝอย
212141 นางสาว สุรีพร กลุสุทธิ์
212142 นาง มัลลิกา อิ่มจนัทร์
212143 นางสาว ณัฐิรา อร่ามวารีกลุ
212144 ว่าที ่ร.ต. ปฏิพทัธ์ เพชรศรี
212145 นางสาว วิชุดา หมาดโส๊ะ
212146 นางสาว กณัฐภรณ์ อาชีวะ
212147 นางสาว จนิตหรา พลพวก
212149 นางสาว เมรียา พฒุตาล
212150 นางสาว กติติยา สีสิม
212151 นางสาว วรัญญา ต๊ะวงษ์
212152 นางสาว เลิศบุษยา เพชรคง
212153 นางสาว รัตนพร ท้าวนิล
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212154 นางสาว จนัทร์วดี มณีด า
212155 นาย ภาณุเดช แดงสกลุ
212156 นางสาว กญัจนรัตน์ แกมนิล
212157 นางสาว วันทนา สิงห์หา
212160 นางสาว วรินทิพย์ ศรียอด
212161 นางสาว ภัสสร ลุงจาย
212162 นาย ณัฐพล อภุิริ
212163 นางสาว ทิพวรรณ หมื่นสา
212164 นางสาว นฤมล โสภาวนัส
212165 นางสาว สุภาวดี ท าจอ้ม
212166 นาย อสันี อสัพนัธ์
212168 นางสาว เจนปัญญา สุขจนัดา
212169 นางสาว เยาวดี มั่นเสม
212171 นางสาว ภาณุมาศ พศิงาม
212172 นางสาว สุณิสา อสิกนั
212173 นางสาว จริาภรณ์ สะสงค์
212175 นางสาว รติรส เอกิเกริกรัมย์
212176 นาง เรวดี ต้ังค า
212177 นางสาว กติติมา เสมอภาค
212178 นาย พงษ์ภิสิษฐ์ ศิริยา
212179 นางสาว กติิมา วาหะรักษ์
212180 นางสาว กรรณิกา หนูเสน
212181 นางสาว ศิริวรรณ กะเชิญรัมย์
212182 นางสาว สุธิรา สอนง่ายดี
212184 นางสาว สุภาพร มณีใส
212186 นาย สุริยา เพชรไตรภพ
212187 นาย รุ่งโรจน์ ปูสี่แสงออ่น
212189 นาย อวิรุทร์ สิริวัฒน์
212190 นางสาว ญาตาวี ทักษณิวรรตกลุ
212193 นางสาว นภษร ค าใส
212194 นางสาว จริฐิตา บุญเกตุ
212195 นางสาว คนธรส ตรีรัตน์
212196 นางสาว นันธิชา สุวรรณรอด
212197 นางสาว จารุวรรณ ปิน่สกลุ
212199 นาย อรรถพล ผดุงกจิ
212200 นางสาว อรุณี ยศหนองทุม่
212201 นางสาว วิยะดา ปิยะไพร
212202 นางสาว สุนันทา บุญเกดิ
212203 นางสาว สุนิภรณ์ ศรีหะรัญ
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212204 นางสาว พมิลพรรณ อายยุนื
212205 นางสาว นลินภัสร์ เพช็รหมื่นไวย
212206 นางสาว สาวิตรี พนัแสน
212207 นาง จนัทร์ทิรา ทองยั่งยนื
212208 นางสาว กรรณิกา รินนรา
212209 นาย สุชิน เปียนขนุทด
212210 นางสาว อมรรัตน์ สุระมันคา
212211 นางสาว อญัชลี สีวะรมย์
212212 นาย ทินกร ชื่นมาก
212216 นางสาว อรนิตย์ ชูค า
212218 นางสาว ศศิธร นันทนพบิูล
212219 นาย เอกลักษณ์ กระศิริ
212220 นาย รัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
212221 นาย ศักดา สกลุสินไพศาล
212223 นาย สุธน เปียนขนุทด
212224 นาย ณรงค์ศักด์ิ สีโวหะ
212225 นางสาว ปิยะนุช หมื่นใจ
212226 นาย กฤษฎา ฉมิทับ
212227 สิบต ารวจโท วรพนัธ์ พอ่พนัดร
212228 นาย วิชัย ทองโชติ
212229 นาย วุฒิชัย ติณสุทธิ
212231 นางสาว วรรณพร สมโสภาพ
212232 นาย สุวิชชา ชื่นอารมณ์
212233 นางสาว ญาดา ทานุวัฒน์
212234 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จริาพร นันตา
212237 นางสาว สนทนา บุญประกอบ
212239 นาย นิรุตม์ โพธิชัย
212240 นางสาว จฑุารัตน์ กลมเกล้ียง
212241 นางสาว ปัทมา ป้อมอาษา
212242 นาง อารีรัตน์ อนันตกาล
212243 นางสาว ปาณิสรา ร่ืนเริง
212244 นาง สุพตัรา จนัปุม่
212245 นาย กฤษฎา โพธิชัย
212248 นาย พงศ์ธัญญ์ ศรียะวงศ์
212250 นางสาว สายหยดุ หนูแกว้
212251 นางสาว ณภัทร์พณิ ทองค า
212253 นางสาว น้ าทิพย์ ลาลัย
212254 นางสาว ณิชา เหลือหลาย
212255 นางสาว กญัญารัตน์ สิทธิศักด์ิ
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212256 นางสาว ศิริลักษณ์ ดัสดีสอง
212257 นางสาว ผ่องพรรณ เสาร์ค าน้อย
212258 นาย วงศ์วิสุทธิ์ โสวิชัย
212259 นางสาว ณัฏฐ์ธิดา รุ่งเรือง
212260 นางสาว พรพนัธ์ ผลช่วย
212263 นาย ลิขติ ศรีเจริญ
212264 นางสาว มนัสวี ศรีสมบัติ
212265 นาย ศุภฤกษ์ ศรีเจริญ
212267 นาย สถติคุณ สายสุวรรณ
212268 นางสาว พมิพา บุญชู
212269 นาย อรรณพ ถวายหน้า
212270 นางสาว จรีะพนัธ์ อนิทร์พะเนาว์
212271 นาย ชานนท์ มั่งค่ัง
212272 นางสาว กนัต์กนิษฐ์ บุญเพชรแกว้
212273 นางสาว นาถตยา นิยมญาติ
212275 นางสาว นารีรัตน์ บัง้ทอง
212276 นางสาว พรทิพย์ จนัทร์โพธิศ์รี
212277 นางสาว วารุณี ชัยหมื่น
212278 นางสาว อญัชเกศ บรรดาลลักษณ์
212279 นาง สุริวรรณ กลับเนียม
212280 นาย เพชรประชา เพง็อ านาจ
212282 นาย พชิญาภรณ์ มูลป้อม
212283 นาย วิศณุ แจม่สุวรรณ์
212284 นางสาว ณิชารีย์ วงค์ทองแดง
212286 นางสาว นภัสนันท์ นนท์ขนุทด
212287 นางสาว หทัยทิพย์ ฮงศรีนารถ
212288 นางสาว กมลชนก คงปาน
212289 นางสาว กนกวรรณ ธรรมวิชัย
212290 นางสาว ปิยธิดา สกลุโสรัจจะ
212291 นางสาว สุภัทตา วงษ์เค่ียม
212292 นาย ฤทธิรงค์ ต่างเพช็ร์
212293 นางสาว ปรารถนา กอ๋งแกว้
212295 นางสาว สุดารัตน์ แน่นอดุร
212296 นางสาว เสาวลักษณ์ เสียงเลิศ
212297 นางสาว จฑุามาศ กี้ขอ้
212300 นางสาว วราภรณ์ อนิลี
212301 นางสาว ณัฐธิดา อตัตนาถกลุ
212302 นางสาว กรกนก ช่างหลอม
212303 นางสาว กรรณ์ธิกา หมื่นล ามะ
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212304 นางสาว จริาภรณ์ หอมจนัทร์
212305 นาย สุประดิษฐ์ บรรดิษฐ
212306 นางสาว ดวงกมล ช่วยชูหนู
212307 นางสาว สุวลี สิงห์คา
212308 นาย คมสันต์ อตุรมุล
212309 นางสาว ขวัญตา เรืองทอง
212310 นางสาว วิลัย เหลากลม
212313 นางสาว โชติกา ค าริน
212314 นางสาว พรทิพย์ จนัทร์เทีย่ง
212315 นางสาว อไุรพร ทองอดุร
212316 นางสาว นันทิดา สันนิธี
212317 นางสาว ชนิสรา นาคเมธี
212318 นางสาว ปุญญิศา ค าแสนใส
212319 นางสาว ณิชาภา สิงห์แกว้
212321 นางสาว วรรณภา ด้วงศาลเจา้
212322 นางสาว นุชรี คุ้มนุช
212323 นางสาว อจัฉราวรรณ หอมจนัทร์
212324 นางสาว ศศิวิมล ทับกะแดะ
212325 นางสาว ลภัสรดา รัตน์ธนดล
212326 นางสาว วิรินทร์ญา เกตุทิม
212327 สิบโท สถาพร กึ่งกระโทก
212328 นาย พลลภัตม์ ยงัสกลุ
212329 นางสาว ณัฐสุดา คามพทิักษ์
212330 นางสาว วรัญญ์กานต์ บุญเกดิ
212331 นาย ธีรภัทร หนูมา
212332 นาง วรารัตน์ ท าละเอยีด
212334 นางสาว ฉวีวรรณ เพช็รครุฑ
212335 นาย ปิยทัศน์ วิเวกอรุณ
212336 นางสาว กนัธิชา ดิสถาพร
212337 นางสาว คธนา ซึมกลาง
212338 นางสาว สุกานดา มาขนุทด
212339 นาง จฑุารัตน์ แกว้ไพทูรย์
212340 นาย อรรคพล เหรียญตระกลู
212341 นางสาว ปาริชาติ มานะสันติกลุ
212342 นาย อบัดุลวาฮับ ยารง
212343 นางสาว สุกญัญา ชัยมงคล
212345 นางสาว เสาวลักษณ์ กกอู่
212346 นางสาว วาสนา นุ้ยนิ่ง
212347 นาย สันติสุข ขาวนวล
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212348 นางสาว ธนภร คล่ืนสนั่น
212349 นางสาว ธนภรณ์ แจง้ขนั
212350 นางสาว ศศิธร มีมวล
212351 นางสาว พศิชุดา บุญรักษา
212352 นางสาว กญัญาณัฐ แสงส่ง
212353 นาย อนุรักษ์ อนิใจค า
212354 นางสาว ภัทราพร บุญโยม
212355 นางสาว สุพทัยา ปาผล
212357 นางสาว จฑุามาส นันติวงค์
212358 นางสาว ณิชาต์ รอดสุด
212359 นางสาว รัชดาภรณ์ ลูณสาคร
212360 นางสาว ศิริวรรณ พนัมณี
212361 นาย ธีรรัฐ เกี้ยมรอด
212362 นาย ปิติภัทร ฤกษ์เมือง
212363 นางสาว นัฏฐา คณารักษ์
212364 นางสาว วนิดา สารอปู
212365 นาย พงศ์นรินทร์ ศิริมูล
212366 นางสาว มุทิตา พุม่พงึเชย
212368 นางสาว ศุภรัตน์ เกดิสังข์
212369 นางสาว ปัณณิกา ปันปิง
212370 นาย ภาณุภัทร เอกวานิช
212371 นาย ณัฏฐ์ จนัทร์หนองสรวง
212372 นางสาว ศิริพร แสงนคร
212373 นางสาว วรวาณี อนิทรพรหม
212375 นาย อรัญ สีพนัธ์
212376 นางสาว ขติมา วงศ์สุนา
212377 ว่าทีร้่อยตรี คมสัน ศิริ
212379 นางสาว ชนิตา ด้วงสุข
212380 นางสาว อรสินี โฉมนนทภัทธ์
212381 นางสาว อนงค์ แผนสท้าน
212383 นาย รศิษกร แกง้ค า
212384 นางสาว กฤษณา บัวด า
212385 นางสาว มารินทร์ บุญสูง
212386 นางสาว ชาคริยา ตันติเสวี
212387 นาง สุกญัญา ศรีอกัขรกลุ
212388 นาง นุชนาฎ ฝ่ายขนัธ์
212389 นางสาว จามจรีุย์ สมประดิษฐ์
212390 นางสาว นัทพร วงษ์ละคร
212392 นาย อาทิตย์ สุวรรณะ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 252 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
212393 นาย มหาดไทย ตะเคียนทอง
212394 นางสาว  ิปิยาภรณ์ สังขป์ิด
212395 นางสาว สุกญัญา ดวงไตรแกว้
212396 นางสาว สุนารี สุขเพยี
212397 นาย มนู ราชป้องขนัธ์
212398 นางสาว ศิริกาญจน์ เพลาชัย
212399 นาย เอกพงษ์ ลาเกี้ยว
212400 นาย อภิเชษฐ์ ทับเมือง
212401 นางสาว รัตฉเวท บ ารุงหนูไหม
212402 นาย สมชาย ชูจติ
212403 นางสาว กลัยกร ลายทิพย์
212404 นางสาว เบญจมาศ พนัหล้า
212405 นาย วรพล พรหมเงิน
212408 นางสาว พวงพศิ เอื้อภูริพงศ์
212409 นางสาว นูรอาซีรา สือรี
212410 นางสาว ศศิวิมล ฟา้ร่มขาว
212412 นางสาว ณัฐนันท์ นันทะเสน
212413 นางสาว สินาพร บุญยงั
212414 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จนัจริา เพชรา
212415 นาย อนิทรีย์ ร าพรรณนิยม
212416 นางสาว ภารดี รัตนประสาท
212417 นางสาว กมลพรรณ ทองพทิักษ์
212418 นางสาว ณิชนันท์ รองทอง
212420 นาย ภูมิภักดี ผ่านคุลี
212421 นาย นันทพทัธ์ ภาดี
212422 นาย เกยีรติศักด์ิ โมครัตน์
212423 นางสาว จรัิชญา จนัทะภา
212424 นางสาว ไพลิน ประชีพฉาย
212425 นางสาว ณัฐธยาน์ เขยีวทอง
212426 นางสาว สิริยา มะสะกลุ
212428 นาย ปัญจสุทธิ์ ออไอศูรย์
212429 นางสาว พรพมิล เกง็วินิจ
212430 นาย สมาน เสรี
212431 นาย กติติศักด์ิ สีสด
212432 นางสาว สุพตัรา โพธิษ์าราช
212434 นางสาว รัชกร ขวัญนิมิตร
212435 นาย ภักฐ์สุ ฉนัท์ธนนันท์
212436 นางสาว พนิดา เรืองสมบูรณ์
212437 นางสาว นัฐยาภรณ์ ละนิล
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212438 นางสาว วราภรณ์ วุฒิศุภเมธี
212439 นางสาว วิไล คีรีเสนาธรรม
212440 นางสาว กรรณิการ์ มุกดา
212442 นางสาว ทักษพร หวานเสียง
212443 นางสาว โสมธิตา สุนมา
212444 นางสาว ทัชดารัตน์ ทองศักด์ิ
212445 นาย อฟัฮัม วาแม
212446 นางสาว นัฐชานันท์ รุ่งสินหิรัญ
212447 นางสาว ปิยะนุช บุญสวน
212448 นางสาว สุภาวดี มหาชน
212449 นางสาว มลฤดี โส๊ะอน้
212450 นางสาว สุภาพร ช ามะลี
212451 นาย กอ้งภพ ศรีสาคร
212452 นางสาว เจนจริา กญัชะนะกาญ
212454 นางสาว ปณิชา ทรัพยข์ า
212455 นางสาว สุดาชนก พนัณชิต
212456 นางสาว สุทธินันทน์ พรมภักด์ิ
212459 นางสาว เดือนเพญ็ หยดุรัมย์
212460 นางสาว ผุสดี แกว้ศรี
212461 นางสาว น้ าผ้ึง หมั่นจติร
212462 นางสาว มัสกะ๊ ดอปอ
212463 นาย มนตรี เง่าสงค์
212466 นางสาว ปิยธิดา ปึกไธสง
212467 นางสาว สมถวิล สงวนศักด์ิ
212468 นาย สิทธิชัย สุนทรังษี
212469 สิบต ารวจโท อภิสิทธิ์ สุขสานต์
212471 นางสาว ชญานิษฐ์ เพง็บุบผา
212472 นาย ปริญญา มุ่งหวังกลาง
212474 นางสาว ปิยพร ประสมทรัพย์
212476 นาย ภาณุวัฒน์ เซ่งอน้
212477 นางสาว ลัดดาวัลย์ พุม่เพช็ร
212478 นางสาว สุกมุา เพยีรทะนี
212479 นางสาว ชนาภรณ์ นามะยอม
212480 นางสาว ปภาวดี ยะแสง
212481 นางสาว นุชกรณ์ แสนศิลา
212483 นางสาว มุกขร์วี สงวนพงษ์
212484 นางสาว ศศิธร แกว้เทพย์
212485 นางสาว รัชนีกร ทองน้อย
212486 นางสาว เจนจรีา ฤทธิอา
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212487 นาย ธนัสสรณ์ บัวชุม
212488 นางสาว ณัฐสุดา วงค์กติิ
212489 นาย จริเดช ศรีรักษา
212490 นางสาว นงลักษณ์ บุตรแวง
212491 นาย นรินทร เธียรวรรณ
212492 นางสาว ทิพยนัย แซ่เฮ่า
212493 นาง ศิรินทรา กรเปรมสุขพงศ์
212494 นาย พเิชษฐ์ แสงพรมชารี
212495 นาย พงศธร จดูเดช
212496 นาย อนุพงศ์ คชฤกษ์
212498 นางสาว กาญจนา ถงึปัดชา
212499 นาย สุขสันต์ บุญด ารงค์
212500 นางสาว ศุภมาส อนิทรเกษม
212501 นางสาว พทัธยา อุ่นชัย
212502 นาย ธีรยทุธ ดิดทิโส
212503 นาย อทุัย พฒุโสม
212504 นาย ธนพงษ์ ปินะเก
212505 นางสาว วิไล เนตรแสงศรี
212506 นางสาว พกิลุทอง ระวิงทอง
212507 นางสาว กญัชุดา ไชยมั่นคง
212508 นาย ศุภชัย กิ่งค า
212509 นางสาว วรางคณา บัวผัน
212510 นางสาว จริาภา ใจสมบุญ
212511 นางสาว ออ้มใจ เชื้อดี
212512 นางสาว เปรมมิกา ศรีวิเศษ
212513 นางสาว สาวิตรี กอไธสง
212514 นางสาว นิลันดร แสงสว่าง
212516 นาย มนูศักด์ิ นาอดุม
212517 นาย วุฒิไกร ไผ่โสภา
212518 นางสาว ธมลวรรณ เจริญจติร
212519 นาย กติติพงศ์ ชูศรี
212522 นางสาว รัตนาวลี เทียมยศ
212523 นาย ตุลา หน่องพงษ์
212524 นางสาว ปรียาภัทร คะณา
212525 นางสาว ณัฐติยา ยะโส
212527 นางสาว วารีรัตน์ ค ามะนาด
212530 นาย บรรพร ทองศิริกลุ
212531 นาง พมิพร ใจชื่นบาน
212533 นางสาว กญัจน์ชญา กองกญัญา
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212534 นาย นที รักเรียน
212535 นาย ธรรมภณ นนทารักษ์
212536 นาย ศิรวิทย์ สิทธิปัญญา
212537 นางสาว ศิรประภา ศิริจนัทร์
212538 นาย เดชาธร นุ่มมีศรี
212539 นางสาว ศศิสรา วิทยาอนุกลู
212540 นางสาว นิตยา ทองลอง
212541 นางสาว ธนาพนัธ์ สินทรัพยไ์พบูลย์
212542 นางสาว พชิญาภา สนธิญาติ
212543 นางสาว สุนีย์ พรมมุด
212544 นางสาว จริารัตน์ เทพศรี
212545 นางสาว อรุารัตน์ ต่อสกลุ
212546 นาย ดนัย ไพรเขต
212548 นางสาว สมจติร บุญจนัทร์
212550 นางสาว หนึ่งนุช แวงวรรณ
212551 นางสาว สมถวิล อรรถพร
212552 นางสาว จติรทิวา เอื้อไทย
212553 นางสาว รุจริา ดวงบุรมย์
212554 นางสาว รักษิตา พลิะนาวร
212555 นาย ศักดา อรรถาเวช
212556 นางสาว ปิยะฉตัร เกตุแกว้
212557 นางสาว พมิผกา หอมสมบัติ
212558 นาง สุภาวดี แกว้หาวงค์
212559 นางสาว ปัทมพร สงค์ปาน
212561 นางสาว อารียา กนัทะมา
212563 นางสาว นูรีดา กามะ
212564 นาง รภัสธนกญัจน์ จนัทร์มณี
212565 นางสาว กญัญารัตน์ ชาญวิจติร
212566 นาง จรีภา พรหมสาขา ณ สกลนคร
212568 นางสาว อสัมะห์ อาแวกะจิ
212569 นางสาว เขมจริา รังกลาง
212570 นางสาว มิรินทร์ บัวสาย
212571 นางสาว อมรรัตน์ ข าศิริ
212573 นาย อนันธชัย อนุภาพ
212574 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฐิดา สุดไทย
212575 นาย ชนัลชัย ชนะไชย
212576 นางสาว กญัยาณี เอื้องเงิน
212577 นางสาว เกวลิน เสนาลอย
212578 นางสาว ธิยารัศมิ์ นารินทร์รักษ์
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212579 นาย วิศรุต วิเศษขลา
212580 นางสาว พลอยนภัส ศรีสุพรรณ
212581 นางสาว เพญ็นภา วงสุพรรณ
212582 นางสาว ธีรนาถ มีชื่อ
212584 นาย เฉลิมวุฒิ ประดิษฐบุญ
212585 นาย มั่นคง เลิศวรากรชัย
212586 นางสาว ฉตัรวิไล ศิลาโภชน์
212587 นางสาว วริศรา เวียงนนท์
212588 นางสาว วิไลลักษณ์ ค้ิวสุวรรณ
212589 นางสาว วรรณวิมล รมยะสมิต
212590 นางสาว อภัสษร สร้อยอดุม
212591 นางสาว พชิยาพณั ไกรศร
212593 นาง ณัฐพชัร์ ชาญกนัพงศ์ธนิต
212594 นางสาว จริาภา สาสตรสนอง
212595 นางสาว กนัทิมา ชาญวิรัตน์
212596 นางสาว ปราณี สังขเ์จริญ
212597 นาย ทศมาศ สาดสิน
212598 นาง โรส วัณณะสุต
212599 นางสาว บุญศรี ทัง่ทอง
212600 นางสาว สุกญัญา โคตบาล
212601 นางสาว สุวนันท์ ปักกาสาสัง
212602 นางสาว สิรินทร์นิชา เนตรรัตนากรณ์
212603 นางสาว สาวิตรี แสงเมือง
212604 นางสาว ปาตีเมาะ บาซอ
212605 นางสาว ณัฏฐา กระจา่งเยา่
212606 นาย พลวัฒน์ จนัส าโรง
212607 นางสาว วิภาวรรณ ถอยกระโทก
212608 นางสาว ศุกลรัตน์ บุญสิทธิ์
212609 นางสาว จริาพร เทอดชูสกลุชัย
212610 นาย ประสิทธิ์ ศิริยา
212611 นางสาว เกวลีย์ จติตะนัง
212612 นาย ขรรค์ชัย ต้นเงิน
212613 นางสาว สุนทรี เลางาม
212614 นาย พสิิษฐ์ ศิริโชติอมรกลุ
212616 นางสาว สายสุนีย์ สุขสวัสด์ิ
212619 นางสาว สุวิมล บุญเยน็
212620 นาย กตวรรษ วันทองสังข์
212622 นางสาว ดวงเดือน เรียบร้อย
212623 นางสาว จฑุามณี แสนพนัธ์
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212624 นางสาว ณิชาต์ ปราบมนตรี
212625 นางสาว มานิตา แกว้ฤทธิ์
212626 นางสาว ศันสนีย์  โคสี งาม
212627 นางสาว นุจรี จนิกาล
212628 นางสาว ศิริพร กลางนุรักษ์
212629 นางสาว จฑุามาศ แสนภักดี
212630 นางสาว กนกฤทัย เครือแกว้
212631 นาง จนัทนา ปิยะกาญจน์
212632 นางสาว สาวิตรี เพยีรท า
212633 นางสาว วนิดา บรรเทิงใจ
212635 นาย นิรภัย อุ่นเพญ็
212636 นางสาว อรัญญา หมายเกื้อ
212637 นางสาว ดวงนภา วุฒิธรรมฐาน
212638 นางสาว จฑุารัตน์ แกว้ด า
212639 นางสาว ธัญชนก หร่ายกลาง
212640 นาย ธนภูมิ อยู่เจริญ
212641 นางสาว อสัมาวีย์ โดยิ
212642 นางสาว หัทยา สัตยาธร
212643 นาย พสิิษฐ์ น้อยพานิช
212644 นางสาว สาลินี จนัทร์สว่างอรุณ
212645 นางสาว ณัฐินีย์ อนินาค
212646 นางสาว วรางค์ศิริ ศิริเยน็
212648 นาย นภดล สุขทรัพย์
212650 นาง วรรณวิสา ศรีละพนัธ์
212652 นาย เอนก ก าธรสาลี
212653 นางสาว อรชุดา เกตวงษา
212654 นางสาว สิเรียม ไลยนอก
212655 นางสาว สนทิดา บุญรอด
212656 นาย อนิรุจน์ อว้นสอาด
212659 นางสาว กนกวรรณ ภูมิตัน
212661 นางสาว ฐานมาศ ปักษธรสันติ
212663 นางสาว สุดารัตน์ ธงภักด์ิ
212664 นางสาว คณิศร คุ่ยยกสุย
212666 นาย วิทวัส บุญตัน
212667 นาย นิกร รัตนวรพล
212668 นางสาว จตุพร แสนเรือง
212670 นางสาว วณิชยา กวางจติร์
212671 นางสาว นูรียะห์ ซา
212673 นางสาว สุมารินทร์ มูลอทุก
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212674 นาย อาหามะ ดอเลาะ
212676 นางสาว จรีวรรณ แดงกลุ
212678 นาย ธีระเดช ลุนาหา
212680 นางสาว ศิวรี กเุวรไตรย์
212681 นางสาว อรัญญา บังเกดิ
212683 นางสาว นุรอาไอซ๊ะห์ เจะและ
212684 นาย ทักษิณ นิลผาย
212685 นาย สุวิทย์ ออ่นเฉวียง
212686 นาย อมัรินทร์ มิ่งพรม
212689 นาย สุธิ เหล็กดี
212690 นางสาว ลัดดา จรรยายทุธพงษ์
212692 นาย ภูริภัทร พงษ์ศรี
212693 นางสาว พมิพธ์ชา คงดี
212695 นางสาว ศศิธร ยิ้มเอี่ยมวัฒนา
212696 นาย เชิดศักด์ิ เครือชัย
212697 นางสาว ขนิษฐา มูลมานัส
212698 นางสาว ชลธิชา นาเวช
212699 นาย จริายสุ อนิทร์สรวล
212700 นางสาว กมลชนก กรุงแกว้
212701 นาย ไกรพชิญ์ โพธิไ์พจติร
212702 นาง จนิดา อรรคสังข์
212704 นางสาว สุทธิ ดา  สุวรรณรินทร์ 
212705 นาย ปฏิพทัธิ์ อิ่นค า
212706 นางสาว ชัชรีญา ขวัญผ่อง
212707 นางสาว สุธาวัลย์ ขนัแกว้
212709 นางสาว ปัทม์กาญจน์ แสงช่วงโชติ
212710 นางสาว มัลลิกา พรมแจง้
212711 นางสาว เรวดี ธีรภาพสุวรรณ
212712 นางสาว โญษิตรา แพงละ
212713 นางสาว ชัชฎาภรณ์ นักบุญ
212714 นาย ไกรศักด์ิ แกว้กนัทะ
212715 นางสาว หทัยกาล พมิพท์อง
212717 นาย สุทธิภพ ส้มเขยีวหวาน
212718 นางสาว สุกญัญา รูปขาว
212720 นางสาว พนิดา พริาชัย
212721 นางสาว ทีศนีย์ หลงสอน
212723 นางสาว ณัฐฐาพร บุญมาศ
212724 นางสาว ชุติมา เหมือนแก
212725 นางสาว ณัฐรดา จรัลทรัพย์
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212726 นางสาว เทพนภา ดวนสันเทียะ
212727 นางสาว ศิริพร ชอุ่มผล
212728 นางสาว มนลดา กมุภะ
212729 นางสาว ทิพวรรณ แจง้ใจบุญ
212730 นาย วสุพล สุทธิพนัธ์ตระกลู
212731 นางสาว วราภรณ์ แกว้อยู่
212732 นางสาว กฤตพร บุตรจมุปา
212733 นางสาว สิริวิมล โมสิทธิ์
212734 นางสาว อจัจมิา ทองสง
212737 นางสาว นิศาชล นิลสุวรรณ
212738 นาย วสันต์ เหรียญพกุ
212739 นาย กติติกลุ ราชพทิักษ์
212740 นาย ธัชพล เฉลิมรูป
212741 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สาวิตรี สวัสดี
212742 นางสาว มาลาลิน ลิกขะไชย
212743 นางสาว สุดาทิพย์ ณ เชียงใหม่
212744 นาย รชต จนัทร์สุพนิ
212745 นาย ณัฏฐ์กฤศ วะนา
212747 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เบญจวรรณ ฉางแกว้
212749 นางสาว รสรินทร์ ขนุทองจบั
212750 นาง ชลธิชา ศิลาชัย
212751 นาย ประกอบ อาจสม
212753 นางสาว ปรียาทิพย์ อปุพรรณ์
212754 นางสาว ชลิตา สินฝาด
212755 นางสาว อญัชลีพร ชมภูราช
212756 นางสาว รมิดา ชูศักด์ิตระกลูชัย
212757 นางสาว อรวรรณ ผดุงอรรถ
212758 นางสาว เเสงเดือน ปันค า
212760 นางสาว ปวีณา วารี
212761 นางสาว จริาวรรณ เต่าโคกสูง
212762 นาย พงศ์ปณต จอมพาลี
212763 นาง วรารัตน์ ข าคม
212764 นางสาว กชพรรณ สุคันธมาลา
212765 นาย สาธิต อนุศาสตร์
212766 นางสาว ปาริชาติ บุญมา
212768 นางสาว อษุา ศิริบุรี
212770 นางสาว วศินี ทองอู๋
212771 นางสาว ดวงพร สุขวิสุทธิ์
212772 นางสาว วราภรณ์ ขามฝาด
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212773 นาง นทพดัตรี ภัทรวัฒนา
212774 นางสาว ธนัฐชา นุชประยรู
212775 นางสาว กวินทิพย์ นักดนตรี
212777 นางสาว เพยีงจติ สุทธิพงศ์
212778 นางสาว จารุวรรณ ออ่นนา
212779 นาย วรานนท์ คลังเงิน
212780 นางสาว สกลุรัตน์ ทิพยสั์งวาลย์
212781 นางสาว อรทิพย์ มวลชู
212782 นางสาว ชลลดา เพิม่พนู
212783 นาย พพิฒัน์ ชิตังเม
212784 พนัจา่อากาศโท วิษณุ แพงวิเศษ
212785 นางสาว ขนิษฐา จนัทวงค์
212786 นาง สุกานดา สุภามณี สุกานดา สุภามณี
212788 นางสาว จารุวรรณ โทนุวงค์
212789 นาย สมพงค์ พระเสนา
212790 นาย ปราโมทย์ ศรีคละมะหันโต
212791 นางสาว อรุณศรี ศรีงาม
212792 นางสาว มลฤทัย ไชยกจิ
212793 นางสาว กรรณฑาทิพย์ ปัญจพงษ์
212795 นางสาว นิรมล ค าแพงราช
212796 นางสาว ปภาดา กาญจนะวสิต
212797 นางสาว ปาริชาติ ใจมั่น
212798 นางสาว สุภาสินี กนัโอภาส
212799 นางสาว ชญาณ์นันท์ เกตุแกว้
212803 นางสาว ธนาภรณ์ สุขเสมอ
212804 นางสาว กมลวรรณ ซุ่นเจา๊
212805 นางสาว ขวัญเรือน บุตรสะอาด
212806 นางสาว ชนม์นิภา ขปิวัตร
212807 นาง ทิพวรรณ คมนัย
212808 นางสาว แรมจนัทร์ ค ากอง
212809 นางสาว กลัยรัตน์ บ่อทอง
212810 นางสาว อรุณรัตน์ ทองกนั
212811 นางสาว บัณฑิตา ออ่นพทุธา
212812 นาย ศุภกจิ โฉมทับ
212813 นาย เศรษฐกจิ คงแกว้
212814 นางสาว อารยา อลัยฟุรี
212816 นางสาว ภานุมาศ ชาวล้ีแสน
212817 นาย วินัย เมืองอนิทร์
212818 นางสาว สุธินันท์ รพทีัศนพงศ์
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212819 นางสาว รัชนี นุ่นปาน
212820 นางสาว ทสมา พนัธุศิ์ริ
212821 นางสาว มินตรา ช่างเกวียน
212823 นางสาว ธัญญามาศ จนัทร์ดี
212824 นาง ดารุณี อนินุรักษ์
212825 นางสาว ชนิสรา ชัยชนะ
212826 นางสาว หัทยาภรณ์ สนมน้อย
212827 นางสาว ภิญญ์สุประภา หมื่นหาวงศ์
212828 นางสาว รุ่งรภัทร สังขพ์ะบุโชติ
212829 นางสาว ศศิญดา ศรีธร
212831 นางสาว ธีรพร ทะนงอาจ
212832 นาย ธนวัฒน์ พว่งจนิดา
212833 นางสาว รจนา พนิิชรัมย์
212834 นางสาว จนัทิมา ด ามาก
212835 นางสาว ณิชตา กนัทวงค์
212837 นางสาว จารุวรรณ จนัทป
212838 นางสาว กณัฐิกา ศรีวิชัย
212839 นางสาว ชุติมา ทองดีวงค์
212840 นางสาว นทภร สุวรรณรัตน์
212841 นางสาว นุชนาฎ บรรณกจิ
212842 นางสาว กสุุมา ผาบจนัแกว้
212843 นางสาว นิศารัตน์ สังขเ์สือ
212844 นาย ขวัญชัย หนูประชุม
212845 นาย กติติศักด์ิ ปาตัน
212846 นางสาว นภัทร วังชากร
212847 นางสาว ขวัญชีวา ไชยนะรา
212848 นางสาว สุมลรัตน์ เทพสุด
212849 นางสาว กรวรรณ แกว้เถาว์
212850 นางสาว พมิพฉ์วี ประกอบเสียง
212851 นางสาว ศศิธร เนื่อง นัน
212852 นางสาว ณัฐวดี แต่งรูป
212853 นางสาว อมรา แยม้งาม
212855 นางสาว กรองกาญจน์ พึง่แกว้
212856 นาย พรีะพล สาระพล
212857 นางสาว ฐชาภัทร สุภาเลิศ
212858 นาย นนทวัฒน มีอยูุ่
212859 นางสาว สุปรียา กั้วนามน
212860 นาย ซาบรี เจะยะ๊
212861 นางสาว พาณิชย์ สังโกมล
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212863 นาง สาวิตรี น้อยศรี
212864 นาง หนึ่งฤทัย ฉมิพลี
212865 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อลิศรา อนิไข
212866 นางสาว ปาริฉตัร ภูต้องลม
212867 นาย สมเกยีรต์ิ ช่วยไทย
212868 นางสาว เรืองนิตย์ วงค์มะลิ
212869 นางสาว พชัรมัย เจนสัญญายทุธ
212870 นางสาว อมรศรี ค าสุข
212871 นางสาว นิตยา สีหานาจ
212872 นาย สุรชัย ศรีอาราม
212874 นางสาว นันทวัน ปิยนุสรณ์
212876 นางสาว ยวุสิริ ทวีชาติ
212878 นางสาว นิภารัตน์ จนัทร์พนิิจ
212879 นางสาว สุภาวดี สุขล้อม
212882 นาย พชิิตพล สมหมั่น
212883 นางสาว ธมลวรรณ รักการ
212884 นางสาว เพชรรัตน์ สีเหมือน
212885 นางสาว กานต์มณี แกว้มณี
212886 นางสาว จฬุารัตน์ เกดิมงคล
212887 นาย รัชชานนท์ ฐิติชวินกลุ
212888 นางสาว ศุภัชญา ดีปานทอง
212889 นางสาว นิรมลรัตน์ ร่มสุข
212890 นางสาว องัคนางค์ นามมนตรี
212891 นางสาว อไุรวรรณ ชูวงค์เจริญกลุ
212893 นางสาว สุภิสรา พุม่โพธิ์
212894 นางสาว ณัฐนันท์ สองสี
212895 นาย สราวุฒิ แกว้ประกอบ
212896 นางสาว ธันยพร ดาวงษา
212897 นางสาว จ ารัส วีระกาญจนพงษ์
212898 นางสาว อาทิตรา เผ่าเมือง
212899 นางสาว ทัศนีย์ ปรือปรัง
212900 นาย วิศรุต ภัทรกลุเชฎฐ
212901 นางสาว อมุาพร มีหิริ
212902 นางสาว จารุพร ภักด์ิวาปี
212903 นางสาว กรกนก ปุนริบูรณ์
212904 นางสาว กติติมา ปรือปรัก
212905 นาย ธนวัฒน์ ศรีรักษา
212906 นางสาว ดารุณี จ าปาสิทธิ์
212907 นาง วรรณนิภา ชนะกาลี
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212909 นางสาว วิริยา นาคดิลก
212910 นางสาว เพชรรัตน์ อริยะวงศ์
212911 นาย พฒันพงศ์ เพง็พนิิจ
212912 นางสาว สุกญัญา วิรุวรรณ
212913 นางสาว หรรษา โคตรพฒัน์
212915 นางสาว วิภาวดี ทองรักษ์
212916 นางสาว ภรณ์พรรณ เสือมั่น
212917 นางสาว กมลชนก วรัมมานุสัย
212918 นางสาว ชวัลญา ตราชู
212919 นางสาว กนกวรรณ นามนีวงษ์
212920 นางสาว ธิดารัตน์ ตันติธนสิริโชติ
212921 นางสาว ปิยฉตัร ชนะสุข
212923 นางสาว สุกญัญา พลายวัน
212924 นาย เฉลิมรัตน์ สาวิสัย
212926 นางสาว ธารารัตน์ ระออเอี่ยม
212927 นาย ยาการียา โต๊ะอาลี
212928 นางสาว สุมิตรา กมศิลป์
212929 นาย ธนากร พาลุกา
212931 นางสาว ณันฑนา อรอนิทุ
212932 นาง สุธิพร รักษาแกว้
212933 นางสาว เยาวมาลย์ รายรัมย์
212934 นาย สัญญา วงค์สันต์
212936 นางสาว นฤมล ภิรมย์
212938 ว่าทีร่.อ. เสมอสิทธิ์ คงวุฒิ
212939 นางสาว จติอ าไพ ขนุทองเพช็ร
212940 นางสาว ธิติยา มาตรา
212941 นางสาว กนกวรรณ พวงประทุม
212942 นางสาว ณัฎฐณิชา พทุธรัสสุ
212943 นางสาว จฑุานันต์ หอมเกตุ
212944 นางสาว จฑุารัตน์ แสนโท
212945 นางสาว สุภาพรรณ บุญสมภพ
212947 นาย วีรายทุธ์ ระลึก
212948 นางสาว วรรณกร ท าเลนา
212950 นางสาว กาญจนา หมอกศรีสวัสด์ิ
212951 นาง ทิพภา เฮ่าหนู
212952 นางสาว เรณู พลสา
212953 นาย เชิงชัย ชนะไธสง
212954 นาง วราภรณ์ ดอกพกิลุ
212955 นาย กนัตพงศ์ ปิณฑะบุตร

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 264 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
212956 นางสาว ซีตีคอรีเยา๊ะ สะแต
212957 นางสาว ปริยญาดา ปานทอง
212958 นาง ฤทัยพรรณ ประสิทธิ์
212959 นางสาว วัชรีพร เอี่ยมมา
212960 นางสาว สูนัยนะห์ แวกยูิ
212961 นางสาว ศิริกมล ปานทอง
212962 นางสาว จนัจริา ทะนิวทอง
212963 นางสาว ศิริพร ชิณวงศ์
212964 นางสาว ชนิดาภา เหมืองอุ่น
212965 นางสาว ภัศฑีรภรณ์ พสิิษธนะกร
212966 นางสาว มนาณัฐ เพช็รมงคล
212967 นางสาว กญัญาณัท ศรีเป็ง
212968 นางสาว นัจญริน นุ้ยเด็น
212969 นางสาว ประภัสสร แสนใจเป็ง
212970 นางสาว ณัชฌา สุทธิสิทธิ
212971 นางสาว ฐาปนีย์ ฉลอม
212972 นาย อสุมัน มูซอ
212973 นางสาว อไุร สิงนวน
212974 นางสาว ศิริเขม ดวงศรีไสย์
212975 นางสาว นุชจรี ใสส่อง
212976 นางสาว ศศิประภา ค าพรม
212978 นาง ชุติมา ลูกจนัทร์
212979 นางสาว ศศิธร ปานมะเริง
212980 นางสาว จริาพร จฑุาฤทธิ์
212981 นางสาว รุ่งนภา ปานรุ่ง
212982 นางสาว สุกานดา จอมทิพย์
212983 นางสาว นาเดีย มณีชยางกรู
212984 นางสาว พชัรินทร์ ส าราญเนตร
212985 นาย สุรพงศ์ ขนุคง
212986 นาย ไพรัตน์ ภูพาดแร่
212987 นางสาว นิตยา พรหมจนัทร์
212988 นางสาว ศิริพร จนัทร์ขนุ
212989 นางสาว พรรณกาญจน์ มาดี
212990 นาง ธนพร พวงเกตุ
212991 นางสาว วรวีร์ รุ่งอ านวยทรัพย์
212993 นางสาว ดวงพร ยนต์ชัย
212994 นางสาว บุษบา ศรีอดัชา
212995 นาย กติติพชัญ์ ค าทอง
212996 นางสาว เครือวัลย์ จติณรงค์
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212997 นางสาว ฐิติมา ภูหนองโอง
212998 นางสาว กนกวรรณ ไทยรัตน์
212999 นางสาว กฤชญา แสงศักด์ิ
213001 นางสาว สุพตัรา สุภะช่าง
213003 นางสาว สุดารัตน์ ท้องถิ่น
213004 นาง ศิริพร เกษมสุข
213005 นาย ไกรสร โสมะ
213006 นางสาว กาญจนา คุปนัติ
213007 นาย ณัฐพงษ์ จนัทรจามร
213008 นางสาว ภัทราวดี จนัทร์แกว้
213009 นางสาว อมรรัตน์ ชาญพล
213010 นางสาว นุสรา นิตยว์งษ์
213011 นางสาว สุกญัญา นิตยว์งษ์
213012 นางสาว ศิริรัตน์ นาวาพสัดุ
213014 นางสาว ปิยธิดา อรชุม
213015 ว่าที ่ร.ต.หญิง ชนากานต์ นนท์ชี
213016 นางสาว สุกญัญา จนัทะเสน
213017 นางสาว อมรรัตน์ ยนืยง
213018 นางสาว สุดารัตน์ ศรีสุข
213019 นางสาว สิรินพชิญ์ พนัธ์โสลี
213020 นางสาว ปวีณา บุญมี
213021 นางสาว ลดาวัลย์ สุตาต๊ะ
213022 นางสาว ศิริลักษณ์ รักกาญจนันท์
213024 นาย ทัศน์นัย ทิพยเ์จริญ
213025 นางสาว กนกกร วงษา
213026 นางสาว สุภาวี เผือกเชาไวย์
213027 นางสาว ศิรินภา มาศิริ
213028 นาย ณรงค์ศักด์ิ ปาลาศ
213029 นางสาว ปักษธรกาญจน์ หอมหวล
213033 นาย คงศักด์ิ พมิพอ์กัษร
213036 นางสาว กฤตยาวดี จติต์ค านึง
213037 นาย ญาณกวี อึ้งอมรกจิ
213038 นางสาว ศิริวิภา นูพมิพ์
213040 นางสาว ผุสดี ทองกวด
213041 นางสาว ณฐมนต์ นวนแจง้
213042 นางสาว ฐิตินันท์ สุโคมุต
213044 นาย เมธาวัต พุม่ทอง
213045 นาย ยทุธพล ขวัญเพชร
213046 นางสาว พชัรี ภักดี
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213047 นางสาว พรธิดา เพช็รดี
213048 นางสาว พมิพช์นก อนิทรสงเคราะห์
213050 นาย นายปรัชญ์ญาวิชญ์ ถอีาสนา
213051 นางสาว ณัฐธนันญา แสนสุข
213052 นาย มนูญ แสวงวงค์
213053 นางสาว นพมัลลี ทับธานี
213055 นางสาว กนันภัท ดวงสีดา
213056 นางสาว ผุสดี บุญปถมัภ์
213057 นางสาว อญัชัญ สังขแ์ยม้
213058 นาย เชนทร์ณฤทธิ์ สุวรรณรัตน์
213060 นางสาว ชลธิดา ค าทา
213062 นางสาว ธัญสรัลพร เทพสืบ
213064 นาย ภูดิศ ห่วงเนาวกลุ
213065 สิบต ารวจโท ณัฐวุฒิ ศรีวิชัย
213066 นางสาว ฐิตาภรณ์ ด าเนินศิลป์
213068 นางสาว   ปิยภา ปิน่แกว้
213069 นางสาว ณัฏฐิกานต์ ดู่มณี
213070 จา่สิบเอก โฆษิต สุคง
213071 นางสาว สุพนิญา สันทะวา
213072 นาง อภิรมฤดี จนัดาภิรักษ์
213073 นาย ชวนากร กดุกงุ
213074 นางสาว อมรรัตน์ ชอบพจน์
213076 นางสาว ชุติกาญจน์ รู้หลัก
213077 นาย ประชุมชัย สายวงษ์
213078 นาง เสาวพรรณ ปะณะรักษ์
213079 นาย ภพพชิญ์ มากอิ่ม
213081 นางสาว พรรณวิภา กลุน้อย
213082 นาย จกัรพนัธ์ แกว้กดุสิน
213083 นางสาว กลุวดี แกว้กริิยา
213084 นางสาว เกษราพรรณ ปัน่สันเทียะ
213085 นาย ธนโชติ สายมณีวงศ์
213086 นางสาว จนัทิมาภรณ์ เอี่ยมแสน
213087 นางสาว ปริยา โยธากลุ
213088 นาง รุ่งรัศมี ทองจ าปา
213089 นางสาว สุภาพร มัทวัง
213090 นางสาว กานต์พชิชา เหง่ียมงามศรี
213091 นาย นันท์ทัต พึง่บุญ ณ อยธุยา
213092 นาย ศุภณัฏฐ์ สิมศิริ
213093 นางสาว จฑุาทิพย์ สินปรุ
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213094 นางสาว จฑุาทิพย์ แซ่ล่ิม
213095 นางสาว จรรยาลักษณ์ สุทธิธรรม
213096 นางสาว อ าไพ พนัติ
213099 นางสาว ณภัทรรินทร์ วรินทร์กฤตพร
213100 นาย กติิโรจ บ่อค าเขยีว
213101 นางสาว นลินวรรณ สุวรรณทัต
213102 นางสาว รวิกานต์ จติจกัร
213103 นางสาว พทันี หน่อทอง
213104 นางสาว ศิริภัทร์ หาส ารี
213105 นางสาว เบญจพร เอี่ยมเจริญ
213106 นางสาว ชยานันต์ คงคล้าย
213107 นาย วินเลิศ สงสุวรรณ
213108 นาย ธนกฤต สิทธิโสม
213109 นางสาว มลิวัลย์ เตวัง
213110 นาย สานิต วงปิน่
213111 นางสาว ลักขณา ออ่นจนัทร์
213112 นางสาว ธนพร แสงชื่น
213113 นางสาว อาทิมา ค าหอม
213115 นาย พศวีร์ ทินวรรณ
213116 นางสาว มารีนี ดรอแม
213117 นางสาว ชมพู่ สุยะ
213118 นาย พชัระ โฆษาศรี
213119 นางสาว จริาพร บุญเขยีว
213120 นางสาว ณัฐศิกานต์ เชื้อดวงผูย
213121 นาย เอกกวีร์ พทิักษ์ธนัชกลุ
213122 นาย สามารถ โรจน์รัตนเกยีรติ
213123 นาง อจัฉราพรรณ บุญตา
213125 นางสาว ณิชาภัทร พสิฐศาสน์
213127 นางสาว อรจริา ต.สุวรรณ
213128 นาย ปิยะวัฒน์ เปรมปรัชญา
213129 นางสาว อรสา พงศ์กติติวรกลุ
213130 นางสาว ศศิกานต์ คะสุวรรณ์
213132 นาย กนุชศิทธิ์ุ ขนาบแกว้
213135 นาย เศรษฐวุฒิ ปัญญาธิ
213136 นางสาว รวิวรรณ ตันหนิม
213137 นาย ศิวัช สาครเจริญ
213138 นาง กญัญาภัค บุญทน
213140 นางสาว จฑุารัตน์ ชายทวีป
213142 นาย วงศกร สารทอง
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213143 นางสาว ณัชชา ดวงเทีย่ง
213145 นางสาว ปุณณมาส โรจนสุพจน์
213146 นางสาว ฌัช นันท์  ดวงเทีย่ง 
213147 นาง ศิรประภา อิ่มล้ิมธาร
213148 นาง ธสิมา คูณแกว้
213149 นาย วิศรุต ขนัทอง
213151 นางสาว ฐิตินันท์ ฉาไธสง
213152 นางสาว ฐนัลพร ฉ่ าเจริญ
213153 นางสาว ฐิติรัตน์ นามวันสา
213154 นางสาว เสาวนีย์ จรินันทนุกลุ
213156 นางสาว สุชวดี เอี่ยมสืบทับ
213157 นางสาว สุผการัตน์ จนัทร์โนนม่วง
213158 นางสาว จนิตนา จนัทร์ส่อง
213159 นางสาว นันทวัน เทีย่งทนศักด์ิ
213160 จา่อากาศเอกหญิง ณัฐชา มุสิกเจยีรนันท์
213161 นางสาว หฤทัย สุ่มมาตย์
213162 นางสาว บุษบา มัทสึซากิ
213163 นางสาว ลลิตพรรณ กา๋สวย
213165 นาย ภาณุพงษ์ ทิพวงค์
213166 นางสาว ชฎาธนพร แสงวิเศษ
213167 นางสาว สรรพว์ิทา อษัฏณัฐโยธิน
213168 นาย ศุภสนธยา ศิริเสนาค าวงษ์
213169 นางสาว ปรียาพร ละอองโชค
213170 นาย วชิระ แกว้สว่าง
213171 นางสาว ปานวาด พชิเคียน
213172 นางสาว สุพชิชา จติุแสง
213173 นาย ยศธนา มูลอดุม
213174 นางสาว กชนันท์ วงศ์แวง
213175 นางสาว วรรณวิศา ภาโว
213176 นาย คณาธิป ออ่นตา
213178 นาย อดิศร ทองแท้
213179 นาย วัชรินทร์ ธรรมตา
213180 นาย อดิศักด์ิ เทียมวงศ์
213181 นาย ณรงค์ ศรีชัยมูล
213182 นาย ไตรภพ เรือนฟา้งาม
213183 นางสาว วารี อรรคบุตร
213184 นางสาว พชัรี พรหมเสนา
213186 นาย ธนพล สะเทือนไพร
213187 นางสาว พลูสิน ค าปาน
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213188 นางสาว วรัญญา โคตพลิา
213189 นางสาว กรรณิการ์ ภูผาเด็น
213190 นางสาว ศุภาวรรณ วงค์คม
213191 นางสาว ศุภิดา เชื้อหมอ
213192 นางสาว องัคณา อษุุยะ
213193 นางสาว อรวรรณ ทามณีวรรณ
213194 นาย ภาสวิชญ์ บุญเดช
213196 นาย ธนาคาร บัวลอย
213197 นางสาว พวงเพช็ร์ ทองฤทธิ์
213198 นาง ราตรี จุ่นเจริญ
213199 นาย รัฐธรรมนูญ ชมโพธิส์อน
213200 นางสาว เสาวลักษณ์ มองขนุทด
213202 นาย จริาวุธ สุขเจริญ
213203 นาย สรยทุธ สุทธิมา
213204 นางสาว จรัีตน์ จนัธิดา
213205 นางสาว เมตตา สุตมาตย์
213206 นางสาว ปาลิกา พนัธ์ภักดี
213207 นาย สุริยเทพ วิจติรโสภา
213208 นาย อชิระ รุ่งเรือง
213209 นางสาว สุพรรณวดี เรืองโชติพฒัน์
213210 นางสาว ศิริธร แจม่ประทีป
213211 นาย อาชวินทร์ บุญโห้
213212 นาย ฉตัริน มิตรภานนท์
213213 นาย พรีณัฐ เพช็รัตน์
213214 นางสาว ปัญญากร สมวงศ์
213215 นางสาว ศศิธร พนัธุเ์รณู
213216 นางสาว นิตญา พศิแลงาม
213217 นางสาว ณัชชา ศรีบุญเอยีด
213218 นาย วิชัย ดาวประกายสี
213219 นางสาว กชกร กางธนทรัพย์
213220 นางสาว สุจติรา พลมั่น
213221 นางสาว อภิวรรณ วัฒนบุญถาวรกลุ
213222 นางสาว ณัฐกฤตา ปิดตาละคะ
213223 นาย นพดล คชประเสริฐ
213224 นางสาว วิไลวรรณ รอดพานิชย์
213225 นางสาว แจม่นภา เมินดี
213226 นางสาว เพชรรัตน์ คล้ายอนิทร์
213227 นางสาว วินิดา ทันที
213228 นางสาว ศิริภา ธิมา
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213229 นาย อเุทน บุญพลู
213230 นางสาว มัตติกา หอมนุ่น
213231 นางสาว ณิชาดา ปานอทุัย
213232 นางสาว ปวรรณรัตน์ อนิทร์อ านวย
213233 นางสาว ชญาภรณ์ เขมิยาทร
213234 นางสาว อรทัย หนูสงค์
213236 นาย อดุมวิชย์ กออดุม
213237 นางสาว ฐิติกาญจน์ พลหนองหลวง
213238 นางสาว ณัฐกลุ บุญญา
213240 นางสาว ณิชกลุ บุญญา
213241 นางสาว ขวัญชนก นาคจนัทึก
213243 นาย วัชรพงศ์ เภานุช
213244 นางสาว ปิยาภา สัมฤทธิเ์ปีย่ม
213245 นางสาว นฤมล ปัญญาสิทธิ์
213246 นาง อญัชลี โพธิผ์าง
213247 นางสาว พรชิดา นุชสาย
213248 นางสาว นาฎลดา โอสถศรี
213250 นาง ตรียาพร ทะชัยวงศ์
213252 นางสาว กญัญ์กนก อนุชาติ
213253 นาง ฐิตา บุญชุ่ม
213254 นางสาว ศิรัณญาภรณ์ กองใจ
213256 นาย ยทุธนา กลัดสุด
213258 นางสาว วาสนา ไผ่บง
213259 นางสาว ชลิตา คงเมืองค า
213260 นางสาว นงนภัส ภิญโญ
213261 นางสาว ปราณี ชอบจติร
213262 นาย กมัพล รุ่งฉตัร
213263 นางสาว วิไลวรรณ พลรักษา
213264 นางสาว นันทนัช ขนุเพช็ร
213265 นาย เปรมอนันต์ พรีิยนนท์
213267 นาย วุฒิชัย จนัเมือง
213268 สิบต ารวจโท ภาณุรักษ์ โชว์สูงเนิน
213269 นาง สุพศิ เรืองศรี
213270 นางสาว นันทินี มณีชัย
213272 นางสาว ธนุพร ราชบุญคุณ
213273 นางสาว นูรฮูดา ดอปอ
213274 นางสาว ชุติมา หาญชนะ
213275 นางสาว จฑุารัตน์ ก าไลทอง
213276 นางสาว พชิญ์พมิล อาวะรุณ
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213278 นางสาว นาถยา นิยมวงศ์
213279 นางสาว ชุติมณฑ์ พนักนัทะ
213280 นาย เอกศิษฏ์ ไทยเครือวัลย์
213281 นางสาว อาทิตติญา เอื้อกจิ
213283 นาย ประพนัธ์ แกว้อบุล
213284 นาย อบัดุลเลาะ เจะแม
213285 นางสาว พชัรี สง่าศรี
213286 นางสาว ประวีณา อทุัยมา
213287 นางสาว ธณกร เกื้อหนุน
213288 นางสาว ดวงฤทัย หลักเพช็ร์
213289 นางสาว ณัฎฐพร หนองร้ัง
213290 นางสาว ชญานิน มาปินตา
213291 นางสาว ลัลนา แสนโคตร
213293 นางสาว สุภัสสร รัตนเดชากร
213295 นางสาว สายชล เขตสมุทร
213296 นางสาว มาริสา จนัทร์ขนุทด
213297 นางสาว สุรัตนา เล้าสูงเนิน
213298 นาย สุทธา ช านาญเนตร
213299 นางสาว ณัฐวดี บุญอภิรักษา
213301 นางสาว มัลลิกา รามทัศน์
213302 นางสาว กนกวรรณ กรดจ านงค์
213303 นางสาว ธนัชชา จนัสินธุ์
213304 นางสาว พชิญาภา วงวิภาค
213305 นางสาว อติกานต์ ดิฐพพิฒัน์กลุ
213306 นางสาว กชพรรณ เนาวรัตน์
213307 นางสาว จติรลดา กร่ึมพมิาย
213308 นางสาว ดาว ปราณีตพลกรัง
213310 นางสาว วรรดี กาลสังข์
213312 นางสาว อภิญญา เล่ห์มนตรี
213313 สอ.หญิง กญัญาพชัรญ์ ทางชอบ
213314 นางสาว สุธัญญา พลราษฎร์
213315 นางสาว คหณีกา สาครวาสี
213316 นางสาว วิยะดา บริบูรณ์
213317 นางสาว ปนัยพร ห่อทรัพย์
213318 นางสาว พชิชากานต์ ชาติพทุธิพงศ์
213321 นางสาว กมลฉตัร มีนบ ารุง
213322 นางสาว โชติกา พรหมวัชรานนท์
213323 นางสาว ดาราพร วงศ์จอม
213324 นางสาว พรรณี ดวงเพช็ร์
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213327 นางสาว นฤมล ต้ันธนาภูวนัตถ์
213328 นาย ประพฒัน์ จรูญ
213329 นางสาว ทัศนีย์ สุระดม
213330 นางสาว อญัชลี สิงห์เทพ
213331 นางสาว นิลเนตร บุญประเสริฐ
213333 นางสาว พรรณทิวา ประเสริฐสังข์
213334 นางสาว ธันวรัตน์ จ าปาเงิน
213335 นาย วรวุฒิ ปะทัง
213336 นางสาว ปัฏฐิการณ์ ดิษร
213337 นางสาว พรสรวง พยฆัเวช
213338 นาย ธีระพงษ์ สุวรรณเพชร
213340 นางสาว ปานทิพย์ ภักดี
213341 นาย ปรีชา อนิทร์ทอง
213343 นางสาว สมพร แสนรัก
213344 นาย นายธนันณัฏฐ น าชัยรุ่งรัศมี
213345 นางสาว ฐปนรรต อาสนามิ
213346 นางสาว ชิดชนก นันทะมีชัย
213347 นางสาว สุคนธา มีแสง
213348 นางสาว สุนิสา เขยีนศรีออ่น
213349 นางสาว กนกวรรณ กอเงินกลาง
213351 นางสาว นีซัน อมููดี
213352 นางสาว นันทิยา ไหมทอง
213353 นาย ชินดนัย เทียนสวัสด์ิ
213354 นางสาว ลัคนา บุญสุดทอง
213355 นางสาว รอฮาณา สาและ
213356 นางสาว รักชนก ขดัพลู
213357 นางสาว กชกร จนัทร์เทศ
213358 นางสาว สปินนา บุญสุดทอง
213359 นางสาว นทีกาญจน์ หมุนอดุม
213360 นางสาว นิราวรรณ สีมา
213361 นางสาว ศิวดาต์ิ ทับทิม
213362 นาย จตุรวิทย์ ใจกล้า
213364 นางสาว ศรัญญา กนัแยม้
213365 นาย พร์ี ไชยหาญ
213366 นางสาว ศิริพร ทาระเวท
213367 นาย ปรัชญา บริสุทธิ์
213368 นางสาว จนัทร์เพญ็ ศรีสุวรรณ์
213369 ว่าที ่ร.ต.หญิง กรรณิการ์ ธิน่าน
213370 นางสาว วันวิสา ทะวรรณ
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213371 นางสาว นิภาพร งอยภูธร
213372 นางสาว เบญจมาศ เรืองพนัธ์
213373 นางสาว พนิดา พนัธุว์ุฒิ
213374 นาย อดุม ครองสุข
213375 นางสาว สุดารัตน์ กาฬภักดี
213376 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญพชิัย
213377 นาย ยศวิน หลวงนุช
213379 ร.ท. เอกพจน์ อดุดี
213380 นางสาว หทัยรัตน์ เคร่ืองสนุก
213381 ว่าทีร้่อยตรี จกัรกฤษณ์ ตันเตโช
213382 นางสาว พรกมล ทรวงซะ
213383 นางสาว วรรณธนันท์ สุขสม
213385 นางสาว ธัชกร วงศ์วชิรา
213386 นาง ไอยศิ์กา พว่งพลอย
213387 นางสาว พชัรินทร์ โชคเหมาะ
213388 จา่สิบตรี จาตุรงค์ จนัทร์คง
213389 นาย วิริยะ พงค์ศาสตร์
213391 นาย สุราษฎร์ ตาติจนัทร์
213392 นางสาว นาฏรัตน์ จนัทร์ดี
213394 นางสาว ชมพนูุท เจริญวัชราวีร์
213395 นาง สุรภีร์ ค าผง
213396 นางสาว ธนัชพร พจิอมบุตร
213397 นางสาว สุดาวรรณ โพธิศ์รี
213398 นางสาว จติภินันท์ รัชตะประเมศฐ์
213399 นางสาว วิภาพร บัวทุม
213400 นางสาว สุวิมล สมสะอาด
213401 นาย โชคชัย โคพะทา
213402 นางสาว ณัชชารัช สุทธิแสน
213404 นางสาว วลัยลักษณ์ เกตุประดิษฐ์
213406 นางสาว ปฏิมา พลูแกว้
213407 นางสาว วิภาภรณ์ ยงัเถยีร
213408 นางสาว พชัรมณฑ์ อาริยะกลู
213410 ว่าทีร้่อยตรี ธนภัทร พนัธุท์อง
213411 นาย เอกรัฐ พุม่ชะบา
213412 นาย ธนชาต รักษ์ศิลป์
213413 นาย จริพนธ์ บุตรด้วง
213414 นางสาว นันทิยา ค าศิริ
213415 นางสาว กลิุสรา บุญวรรโณ
213416 นาย อษัฎา ท านา
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213419 นางสาว กลัยกร ห่านตระกลู
213420 นางสาว พฤกษา เเสนเสนาะ
213421 นางสาว จารุณี ธน.แนน
213422 นาย ธีระศักด์ิ จติรมาดี
213423 นางสาว กติติยา วิชาทน
213424 นางสาว พลอยลดา ค ามุงคุณ
213425 นาย สหรัฐ โพธิโ์ต
213426 นาย วุฒิชัย พวกภูเขยีว
213427 นางสาว พรพมิล วีระไทย
213428 นางสาว ธัญญารัตน์ คงสิน
213429 นางสาว ประภัสสร ตุงคณาคร
213430 นางสาว รัตน์สุดา ชานนตรี
213431 นางสาว โชติกา ตันอึ๊ง
213433 นางสาว ภีมวรา สุขช่วย
213434 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อญัชลิกา อนิตา
213435 นาย เกษมสันต์ ค าพฒุ
213437 นางสาว นิภาภรณ์ บุญค า
213438 นางสาว สิริญญา ปานขาว
213439 นางสาว วิชญ์สุภา เทพสกลุ
213440 นาย พงษ์ศักด์ิ ประเสริฐศรี
213441 นางสาว เบญจพร โกศล
213442 นางสาว จติราพร สุขเมือง
213443 นางสาว ส้ม พศิาลวรพงศ์
213444 นางสาว ชฎาพร ไชยชนะ
213446 นางสาว องัสุมารินทร์ ตะเพยีนทอง
213447 นางสาว จฑุารัตน์ ธรรมวงศ์
213448 นาย อภิชาติ คชาอนันต์
213449 นางสาว นิภาพร เหง้าศิริ
213450 นางสาว ธฤติภา พวงเพชร
213451 นางสาว ยภุาพร วงษ์จติร
213453 นาง อมรรัตน์ โคกขนุทด
213455 นางสาว ฤทัยรัตน์ หนูจนัทร์
213456 นาย ชัยวุฒิ สมศรี
213459 นางสาว จนัจริา นิลพนัธุ์
213460 นาย ภาณุวิชญ์ สรรเสริญ
213461 นางสาว จณิสตา ลอยโคกสูง
213463 นางสาว ศิริพร ขนุน้อย
213464 นางสาว สิริพร บุญสิงห์
213465 นางสาว ทัชชกร จนัทนา
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213466 นางสาว จรีภา สุราษฎร์
213467 นาย เมฆมงคล อทุัยแสน
213468 นางสาว ภานุมาศ ไชยสีดา
213469 นาย เริงศักด์ิ จติต์จ านงค์
213470 นางสาว มลิวรรณ มั่นวงค์
213471 สิบโท ก าพล แกว้เอี่ยม
213472 นางสาว กลัยาณี แสนประดิษฐ์
213473 นางสาว วิภาวี บัวแกว้
213474 นางสาว วิยะกาญจน์ จนัทรมานิต
213475 ว่าทีร้่อยโท อาณกร วงษาเวียง
213476 นางสาว สุภาพร จนัทร์ปุม่
213477 นางสาว นฤมล ขนัทอง
213479 นางสาว อบุลวรรณ วินทะไชย
213481 นางสาว จไุรรัตน์ ขนัทอง
213483 นางสาว ธมลวรรณ สร้อยนาค
213484 นาย วันนรัตน์ ขจติต์
213485 นาย อานนท์ แซ่จู
213486 นางสาว ชนิดาภา ห่วงรักษ์
213487 นางสาว วนิดา ตอซอ
213489 นางสาว ศุภลักษณ์ เกษสร้อย
213490 นาง วราภรณ์ โดยอาษา
213491 นางสาว จริาพรรณ เพยีรงูเหลือม
213493 นาย นันทปรีชา มงคลกลุ
213494 นางสาว นงนภัส โพธิสู์ง
213497 นางสาว ณัฐกฤตา สุภาษร
213498 นางสาว ณัฐญานันท์ นันต๊ะกลู
213499 นาย เฉลิมพล หนูจติ
213500 นาย ภูมิพฒัน์ พว่งพนัสี
213502 นางสาว แพรพลอย ยะสะนพ
213504 นาง กรรณิกา แร่วงค์คต
213505 นาย กติติศักด์ิ สุขสมโสตร์
213506 นางสาว ยพุเรศ เอมแยม้
213507 นางสาว บัวหลวง มุ่งเกี้ยวกลาง
213508 นางสาว ทิพยว์ดี จนัทวาส
213509 นางสาว สุภาลักษณ์ วากระโทก
213510 นางสาว นิภา บัวเพชร
213511 นาง นุชระ แกสมาน
213512 นางสาว วิลาวัณย์ สุดทองคง
213513 นาย เสฎฐวุฒิ ศิริพฒัน์
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213514 นางสาว พชัรียา วงษ์ภิรงค์
213515 นางสาว ณัฐชมนต์ วิไลรัตนรักษ์
213516 นาย ภูมินาค ภูน่าค
213517 นาง สายไหม คลังแสง
213518 นางสาว ธิดา เปลา
213519 นางสาว อภิญญา เมธาทศพล
213520 นางสาว วรัญชลี สุเหร็น
213521 นางสาว ชลินฎา ออ่นประชู
213522 นางสาว อจัจมิา มหาศะรานนท์
213523 นางสาว สุดารัตน์ ฉวีวงษ์
213524 นางสาว จฑุารัตน์ อปุถมัภ์
213525 นาย ธันวา สีสด
213526 นาย วิชชา มีธรรม
213527 นางสาว ศุภนิดา บ ารุงผล
213528 นางสาว ศันสนีญา ศอศันสนีย
213529 นางสาว นันท์นภัส สืบเล็ก
213530 นางสาว จนัทร์ธิดารัตน์ แกว้แท้
213531 นางสาว ธนัชพร ราตรีโชติ
213532 นางสาว สายรุ้ง ใจค า
213533 นาง ชุดาภา สร้อยสังวาลย์
213534 นางสาว ดวงกมล เสนาไชย
213535 นางสาว วรรณกร ช้างแกว้
213536 นางสาว สุชัญญา จนัคณา
213537 นาย ชาตรี โขลา
213538 นาง กติติกานต์มณี นิคงรัมย์
213539 นางสาว ณัฐนิชา อยู่จุ้ย
213540 นาย สนธยา เสนสอน
213542 นางสาว พชัรินทร์ ลือทอง
213543 นาย ชัยวัฒน์ บุญปก
213544 นาย วรพงษ์ แซ่คู
213545 นาย นพพงค์ ช่วยสกลุ
213546 นางสาว จติราภรณ์ เพช็รวงค์
213547 นางสาว เจศฏาภรณ์ จนัหนองหว้า
213548 นาย ณัฐดนัย สอนอาจ
213549 นางสาว เบญญาภา อสิระมงคลการ
213550 นางสาว ปภาวรินท์ วงศ์กลม
213551 นางสาว พนิดา ทองแกมแกว้
213552 นางสาว ภัทราภรณุ์ ทัง่ประโคน
213553 นาย กรกฎ ดงงาม
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213554 นางสาว นริสรา บุญมี
213555 นางสาว กลัยกร วรสมุทรปราการ
213556 นางสาว วิลาวัลย์ ขอค้า
213557 นางสาว อาภาพร ถวิล
213558 นางสาว ธุอร เกล้ียงประดิษฐ์
213559 นาง เอกอนงค์ นิลมณี
213560 นางสาว กรฎา มีมณี
213561 นาย อดิศักด์ิ วันดี
213562 นางสาว จริยา หนูขนุทอง
213563 นางสาว พรระวี ไตรพฒัน์
213564 นางสาว ดาราวดี โตพนุพนิ
213565 นางสาว กาญจนาพร เพช็รแกว้
213566 นางสาว สโรชา ปักการะโน
213567 นางสาว ลัลณ์ธิชา พุม่ทอง
213568 นางสาว พรเพญ็ ไชยผล
213569 นาย พฤธา พรมค า
213570 นางสาว นิภา สายสุด
213571 นางสาว หฤทัย ยบุลวัฒน์
213572 นาย วัชรวิชญ์ พรหมสี
213573 นาย ธราดล ร่วมบุญ
213574 นาง นันฑรัตน์ แกว้มณี
213576 นางสาว นพมาศ พมิทอง
213577 นาง สายรุ้ง บุษดี
213578 นาย ปรเมษฐ์ เฟือ่งฟู
213579 นางสาว ปิยฉตัร สมพงษ์
213580 นาย ถริวัฒน์ พุม่แกว้
213581 นางสาว กอบแกว้ วิยะรันดร์
213582 นางสาว จริาพร จอมทรักษ์
213583 นางสาว ขตัติยา ทองหล่อ
213585 นางสาว จดิาภา พลเยี่ยม
213586 นางสาว สาวิตรี ค าเงิน
213587 นางสาว ปวรรณรัตน์ ส่ือเฉย
213588 นาย ปิยวัฒน์ ศรัทธากาล
213589 นางสาว จริยา ชูเมือง
213590 นางสาว อมัรา นันท์โภคินวงษ ์
213591 นาง วรรณนิยา ค้ าคูณ
213592 นางสาว สาธิกา ฉตัรทันต์
213593 นางสาว จติรา เหมือนแท้
213594 นาย วิศรุต ญาณวุฒิวงศ์

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 278 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
213595 นาย วงษ์ตะวัน พนัธ์ศรี
213596 นางสาว เกษวดี เนื่องศรี
213597 นางสาว เรวดี กองค า
213598 นางสาว วิไลพร หาญสมบัติ
213599 นางสาว ธนัญญา เผ่ือนอาษา
213600 นางสาว อาดีล๊ะ ยแีวเจะ๊
213601 นางสาว วีรยา วัชรจรัสกลุ
213603 นางสาว กณิตสิริ อภิมงคลกลุ
213604 นางสาว วิจติรา โสภา
213606 นางสาว ผกาพนัธุ์ เสนนะ
213607 นาย ธนวัฒน์ ขา่สะโปน
213608 นาย ธนัญชัย ชายเกตุ
213609 นางสาว ภสมน เกตุแยม้
213612 นาง ดาริญา ดิษโสภา
213613 นาย เกริกไกรวัลย์ โฉมมงคล
213614 นางสาว ณัฐกานต์ พานิชกร
213615 นางสาว พมิสวิยา พงศ์พมิรพี
213616 นางสาว ฐิติมา แยม้รัศมี
213619 นางสาว ชลธิชา ชินสงคราม
213620 นางสาว นิภาพร พมิพศ์รี
213621 นางสาว มัสนิดา เจะ๊
213622 นาง สุจติรา พลอยเหล่ียม
213623 นางสาว เบญจมาศ มหาศึก
213625 นางสาว อนัณ์ฉตัร เดโชนิธินันท์
213626 นางสาว ศศิชา คงราศรี
213627 นางสาว นัชชา มินศรี
213628 นาย ยศธร นาเมืองรักษ์
213629 จา่โท เชิดศักด์ิ เพิม่ทรัพย์
213630 นาง จารุจติ ลาพานิช
213631 จา่อากาศโทหญิง ชลธิชา บัวสันเทียะ
213632 นางสาว สุทธิลักษณ์ แกว้วงษา
213633 นางสาว กรณิกา กองงูเหลือม
213634 นางสาว รัชนี สิงห์ชา
213635 นางสาว อรปภา วรรณทอง
213636 นางสาว ธัญกมล แกว้วิหาร
213638 นางสาว จดิาภา ทรงภูมิ
213639 นางสาว พชัรินทร์ ดวงกระโทก
213640 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีเงิน
213641 นางสาว จริาพร ฤทธิหาญ
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213642 นางสาว ศิริยาภรณ์ มูลเพญ็
213643 นาย อธิวัฒน์ เพชรอาภรณ์
213644 นางสาว ชเนตตี ไชยะ
213645 นาง นันทิดา แซ่แฮ
213646 นางสาว พรทิพย์ อยู่เจริญ
213647 นางสาว ศิรินทรา หนองกก
213648 นาย ณฐนน ชุมภูเทพ
213649 นาง พรรณธิภา ชุมภูเทพ
213650 นางสาว ซีญาดาฮ์ แคยหิวา
213651 นางสาว ขนิษฐา ทองยอ้ย
213652 นาย ทรงพล พลูเพิม่
213654 นางสาว จติประภา สิทธิโชค
213655 นางสาว สาวิตรี เฉื่อยฉ่ า
213657 นางสาว ศศิธร ร่ืนอารมย์
213658 นางสาว ธารารัตน์ พรมยศ
213661 นางสาว สุดารัตน์ อิ่มเขจร
213662 นาย สิทธิชัย ขวัญเพชร
213663 นาง ณัฐกานต์ แสนสุข
213664 นางสาว ศิริลักษณ์ ม่วงศรี
213665 นางสาว สงกรานต์ เงินแถบ
213666 นางสาว ณัฏฐธิดา มีเถื่อน
213667 นางสาว ศศิธร หนูสุวรรณ์
213670 นางสาว นัฐริกา สกลหล้า
213671 นางสาว นันท์นภัส จอมทอง
213672 นางสาว อทิตยา ยงัอยู่
213675 นางสาว ณัฐวรรณ อนิทรสมบัติ
213677 นางสาว วิภาวรรณ พะดีไทย
213679 นางสาว ธนพร ศรีเมฆ
213680 นางสาว ชนกนาถ พาเหมาะ
213681 นางสาว กวินทิพย์ ตรากลาง
213682 นางสาว พตัรพมิล ทาวรรณ
213684 นางสาว น้อมจติร พนัตัน
213685 นาง ภวัณรัตน์ โคตมูล
213686 นางสาว จนัทกานต์ิ อปุถมัภ์
213687 นางสาว วรินทร ปาลวัฒน์
213688 นาย วีรพล กนกภัณฑ์กลุ
213689 นางสาว รุ้งดาว คงเพชรศักด์ิ
213690 นางสาว วาสนา พรมพมิพ์
213692 นางสาว จริยา ควรเรือง
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213693 นางสาว สาวิตรี ตนภู
213694 นางสาว นางสาวพมิพพ์ร คาบสมุทร
213697 สิบเอก คมสันต์ โตเรือง
213698 นาย ภูวิศ เพชรประกอบ
213699 นางสาว เกวรี นาครินทร์
213700 นาง เกศริน ตนภู
213701 นางสาว ศิริพร สุบุญ
213702 นาย อนุรักษ์ วิชัย
213703 นางสาว สรวงสุดา ศิริวงค์
213704 นางสาว แพรพรรณ จรูญพทิักษ์พงศ์
213705 นางสาว คชาภรณ์ วุฒิกร
213706 นางสาว อมัสฎางค์ สิงห์คราม
213707 นางสาว จณิณ์ณิชา สุทธนะ
213708 นางสาว สาลี นวรัตนกลุ
213709 นางสาว จติสุพร หอมดอก
213710 นางสาว รสกมล จนัทะคีรี
213711 นางสาว จฑุาทิพย์ ฝ่ายเพยี
213712 นางสาว พรพมิล ละเภท
213713 นางสาว ฉตัรนภา บุญมา
213714 นางสาว ปรางค์ทิพย์ จนัตะนี
213715 นางสาว กษิรา จนัทะคีรี
213716 นาย สิปปภาส บุญรักษา
213718 นางสาว รธิภัทร ศรีเงินถม
213719 นาย สหรัฐ สุขเกษม
213720 นางสาว เสาวภา ศรีวังค า
213722 นางสาว ศรุดา วัฒนะ
213723 นางสาว ญาณี ภูร่ะหงษ์
213724 นาง นิธิกานต์ ซูซ่ัน
213725 นางสาว จฑุารัตน์ บุญปลูก
213726 นาย ธนพล สุขอิ่ม
213728 นางสาว อไุรวรรณ ร้ังกลาง
213729 นาย ไพโรจน์ ขาวผ่อง
213730 นาย ศรัณยู วรรณา
213731 นางสาว ธนาภรณ์ สมณา
213733 นางสาว พรพชิญ์ แสงสิทธิกลุชัย
213734 นางสาว คนึงนิตย์ คงคาใส
213735 นาย สุระพล แกว้วังวร
213736 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นฤมล มุ่งหมาย
213737 นาย ยศวิญญ์ สืบสาย
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213738 นางสาว ชัญญภัทร ดิลกเดชาสิริ
213740 ว่าทีร้่อยตรี ศิริพนัธ์ พลูสมบัติ
213741 นางสาว ปนัดดา ไหมมาลา
213742 นางสาว ณัฐกฤตา เชื้อสีดา
213743 นาย ธีรนัย บุญประเสริฐ
213744 นางสาว พชัรพร วัดจนิดา
213745 นางสาว พศิมัย วงศ์จุ้ย
213746 นาย ปรธร หมูเขยีว
213747 นาง รุ่งนภา ถนอมลาภ
213748 นาย ศิวดล ปานโต
213750 นางสาว รมิดา จรูญภาคย์
213751 นางสาว ณัฐกฤตา คงอรุณ
213752 นางสาว กรรณิการ์ สายแปง
213753 นางสาว สุพรรษา ขนัทองดี
213754 นาย ชลธี ต้นเงิน
213755 นางสาว พไิลรัตน์ มูลเมือง
213756 นางสาว จนัจรีา กนัเกดิ
213757 นางสาว นันท์นภัส วาทกลุชร
213758 นางสาว มาสือนิง ดอเล๊าะ
213759 นางสาว ณัฐธีรา ทรัพยเ์รืองรุ่ง
213760 นาย อสัวัน แมแล
213761 นาย มูฮ ามัด อาแว
213762 นางสาว ราตรี คล่องแคล้ว
213763 นาง อรพรรณ สมันต์ศรี
213764 นาง วิลาวัลย์ บุตรี
213765 นาย ศรายทุธ์ พงษ์จนี
213768 นาย นวภูมิ เมืองใจ
213769 นางสาว สุภาพร แกว้ประสิทธิ์
213771 นางสาว จรัิชญา มาเนตร์
213773 นางสาว ปุณิกา ทองโสม
213774 นาย ณรงค์ คงสุข
213775 นาย ศุภกฤต ต๋ันค า
213776 นางสาว ดวงฤทัย ไชยลังกา
213777 นาย ศุภรัสมิ์ ขนุทอง
213778 นางสาว ณิชาภัทรกรฏ์ ทองค า
213779 นางสาว อลิสา พรสรรค์ศิริกลุ
213780 นางสาว นภาพร ภูลายเหลือง
213781 นางสาว จริาวรรณ โคตภูเขยีว
213782 นางสาว เบญจวรรณ นกน้อย
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213783 นางสาว ธนณัฐภัสสร สอนพรม
213784 นาย กฤษณะ ปัน้นาค
213785 นางสาว ธัญญ์นภัส ศรีวสุจริะโชติ
213787 นางสาว จฑุาทิพ ทองดี
213788 นางสาว เจนจริา เชื้อชัยนาท
213789 นางสาว ชินพฒัน์ เรืองปุย้
213790 นางสาว ณัฐธิดา สิงห์ทองค า
213792 นาย ชนาเมธ สกลุสุขศิริ
213793 นางสาว กานดา ฉ่ าสมบูรณ์
213795 นาย อภิณพ ปัญโญวัฒน์
213796 นางสาว ชุติมา ธนูรักษ์
213797 นางสาว ธารนี โชติคุต
213800 นาย ชัยชนะ หมายติดกลาง
213801 นางสาว อรณีย์ อนิทฤทธิ์
213802 นาง รัตนาภรณ์ ศรีสุข
213803 นาย ณัฐวัตร ธิชานนท์สันติกลุ
213804 นางสาว ภัทราวรรณ จนิะการณ์
213805 สิบต ารวจโท สราวุธ พณิรัตน์
213806 นาง ชญาชล พลูสวัสด์ิ
213807 นางสาว เกศสุดา แกว้บวร
213808 นางสาว อารัตชรา สลางสิงห์
213809 นางสาว ปณิชา อมรชาติพาณิช
213811 นางสาว ปริษา พนิรักษ์พงษ์
213812 นางสาว สาวิตรี จนัทร์บุญเป็ง
213813 นางสาว อมุาพร ฐานขนัแกว้
213814 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุธรรมเทวกลุ
213815 นางสาว ภัทรวดี ทองสุก
213816 นางสาว สมใจ บุญภา
213817 นางสาว ขวัญนรี สุทธิวาที
213818 นาย สุริยา ภูนาแร่
213819 นาย ชาญณรงค์ สอนงาม
213821 นางสาว พชัรินทร์ ภูกองไชย
213822 นาย ณัฐชานนท์ บุญเติม
213825 นางสาว เกศสุดา พรมตา
213827 นางสาว สิริกร เกวียนเพยีร
213828 นางสาว พชัรทิตา นวลละออง
213829 นางสาว สุนิสา จนัดี
213831 นาย ชัยกฤต วรขตัร
213832 นางสาว สุพาพร พมิพาแต่ง
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213833 นางสาว ลักษณ์คณาวรรณ สิงห์โรจน์
213834 นางสาว ภัทราวรรณ เจก็นอก
213835 นางสาว พมิพ์ ชนก  ศรีโนน โคตร 
213836 นาย เสรี สังขบ์ุญนาค
213837 นางสาว นัฐธิดา เทพวงษ์
213838 นางสาว ปทิตตา เกยีรติตระหง่าน
213839 นางสาว ขนิษฐา บุญสิง
213840 นางสาว ณัฏฐิณี หมายชอบ
213841 นาย ณัฐพงศ์ สุวรรณะ
213842 นาย ภาณุเดช มูลนาค
213843 นางสาว พรพรรณ โคตรฤาชา
213844 นางสาว วิศัลยศ์ยา กล้าหาญ
213845 นางสาว ร่ืนฤดี สีมังกร
213846 นางสาว วัชรี ขนุพลึิก
213847 สิบต ารวจเอก อนิรุตต์ิ เมืองเทียม
213848 นางสาว วิจติรา ชมชื่น
213849 นางสาว กนกพรรณ เทียนถวาย
213850 นาย วัชพล สามสี
213851 นาย ประชา กลัปนารถ
213852 นาย ธนยศ วิสุทธิสังวร
213853 นางสาว วรัณศิกานม์ แช่มเนียม
213854 นางสาว ฐานิศา แกว้ปาเฟอืย
213855 นางสาว สุดารัตน์ จนัมัด
213856 นางสาว ทิพวรรณ์ พรรณมาตย
213857 นางสาว อาภรพรรณ โพธิท์อง
213858 นางสาว ธนิกานต์ อาจอ
213859 นาย คมสันต์ แสงมณี
213860 นางสาว อมัรา สายสร้อย
213861 นางสาว กมลพร นารินรักษ์
213862 นาย กติติพงษ์ สุขสืบ
213863 นาย สาธิต คงรักษ์
213865 นางสาว ณัฐสุดา ใครบุตร
213866 นาย สมัย หนูฤทธิ์
213867 นางสาว เบญจวรรณ นาสมนึก
213868 นางสาว ศิรินารถ ใจทอง
213869 นางสาว ฐานภา จนัทร์เพง็
213870 นางสาว ชุรียพ์ร แซ่อึ๊ง
213871 นางสาว ภัทราภรณ์ ทองมา
213872 นางสาว ภัตทิยาพร สมสนุก
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213873 นาย กานต์ โภชนาทาน
213874 นาย สมบูรณ์ เป็งมอย
213876 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐวัฒน์ พนัมะลี
213877 นาย ปาณธีร์ รัตนวิกรม
213879 นางสาว จติราภรณ์ เกดิศักด์ิ
213880 นางสาว ปภาวดี นพคุณ
213881 นางสาว สุภาวดี เดิมท ารัมย์
213882 นางสาว ภักด์ิอ าไพ รักเมือง
213883 นางสาว ภัทรมน มหาสุข
213884 นางสาว พธุิดา สิมสินธุ์
213885 นางสาว นรินทร์ แต้มพมิาย
213886 นางสาว ปาณิศรา ใส่หล่ิม
213888 นางสาว วิราวัลย์ สัจจารักษ์
213889 นาย ภานุเดช พนัธุเดช
213890 นางสาว ณัฐพมิล นินทศรี
213891 นางสาว วนิดา พลค้อ
213892 นางสาว ปุณยนุช ปัจฉมิ
213893 นางสาว วิรันดา เบีย้มุกดา
213894 นาย มนตรี กวานานนท์
213895 นาง ฉตัรระวี บุญแนบ
213896 นาย ประวิทย์ การสอน
213897 นางสาว ธิดาทิพย์ อิ้มแตง
213899 นางสาว รัตนาภรณ์ ด าข า
213900 นางสาว เกศกนก ต้นโพธิโ์ต
213902 นางสาว เพญ็ประภา อกัษรสมัยนิยม
213903 นางสาว ศิริพชิชา การภักดี
213904 นาย จริะวัฒน์ มูลผาลา
213905 นางสาว ธนัชพร ใจบุญ
213906 นางสาว กาญจนา ทองโสม
213908 นางสาว วันชนิกา บุญลอย
213909 นางสาว สุกญัญา มาลัยงาม
213910 นางสาว ภัณฑิรา พรมอยู่
213912 นาง ลัดดา ค าสนิท
213913 นางสาว ประภัสสร อบบายนัต์
213914 นาง ชลธิชา ปิยวาจานุสรณ์
213915 นาย อคัรพล ป้อมศิลา
213916 นางสาว ศิราวรรณ  ภิรมย์
213918 นางสาว ณภัทร นิธิภัทรภัค
213920 นาย ฐิติวิชญ์ สร้อยจนัดา
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213921 นางสาว ธนิดา สงโสด
213922 นางสาว วิภาดา วิริยะอดุมกลุ
213924 นาง อรวดี ขนุจนัทร์
213925 นาย พทิักษ์ สุรัมย์
213926 นาย กรวิชญ์ ศรวิชชุมาลี
213927 นางสาว เบญจวรรณ พรมสงฆ์
213928 นางสาว อาทิสา พวงเงิน
213929 นางสาว กนกทิพย์ เตโช
213930 นาย กฤตภัค อนิพนูใจ
213931 นาย กรภัทร์ กองศิลป์
213932 นาง อสัเมาะห์ หะยอีมูา
213933 นาย ภัทชนนท์ อนุพนัธ์
213934 นางสาว จริาพร ค าหนัก
213935 นาย พฒิุนาท ปินใจ
213937 นาง ศรุดา ศรีสัชชนกลุ
213938 นางสาว รุ่งนภา เชื้อทอง
213939 นางสาว อรุณวดี เกม็เบ็ญหมาด
213942 นางสาว วราภรณ์ เดชหนู
213943 นาย กติติศักด์ิ ผู้มีทรัพย์
213944 นางสาว สุวรีย์ บางแกว้
213945 นาย ณัชพล สุวรรณรัตน์
213946 นางสาว กวิสรา โฉมค า
213947 นางสาว จริาพร สุริสาร
213950 นางสาว จนิตนา จนัทร์อนิทร์
213951 นาย ปวรุฒม์ ทัศวิล
213952 นางสาว ภัทรินทร์ มาบัว
213953 นางสาว พชัราภรณ์ บรรลุ
213954 นางสาว อายนูี กอืนิ
213955 นาย เศรษฐวิชญ์ คงข า
213956 นางสาว ทิวาพร นพกลุธนกจิ
213957 นางสาว เปรมจติ มณีแกม
213959 นางสาว ภาวศุทธิ สัสสะวิระ
213960 นางสาว สุจติรา สนธิภักดี
213962 นางสาว ขวัญใจ แซ่ล้ิม
213964 นางสาว กลัยารัตน์ ถว้ยเหลือง
213965 นางสาว ศศิธร กล่ินหอม
213966 นางสาว วลัยลักษณ์ มีศรี
213967 นาย อนุรักษ์ ต้ังมั่น
213968 นางสาว ศิริลักษณ์ ไกรศรสินธุ์
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213969 นางสาว ผณินทร บุญปัน๋ดิ
213970 นาย ฐิติวัฒน์ ธิราช
213973 นางสาว วณัสนันท์ ยางธิสาร
213974 นางสาว อนุสรา ปันต๊ะ
213975 นางสาว มลฤดี สุปะทัง
213976 นางสาว กฤติยา นิธิพรเดชะ
213977 นางสาว อบุลรัตน์ ชยติุมา
213978 นางสาว ณดา แสงจนัทร์
213979 นางสาว วรพร แสงคล้าย
213980 นาย ณัฐพงษ์ เขยีวมนต์
213981 ว่าทีร้่อยตรี เอกชัย บุญทอง
213982 นาย นายวงศกร ฤทธิเ์ดช
213983 นางสาว นภาวรรณ ทับอนิทร์
213984 นางสาว จรุนา บุตรดีสุวรรณ
213985 นางสาว พชิชาพร ผ่านเภา
213986 นางสาว อนุสรา เทพปันติ
213987 นาย นายมานิตย์ มณีรัตน์
213988 นางสาว ทิพย์ เทียมพล
213989 นางสาว สิริกานต์ ขนุพรหม
213990 นางสาว บุณยนุช วุน่ปาน
213991 นางสาว มัทนา อุ่นนวล
213992 นางสาว กฤตยา ทองประเสริฐ
213993 นางสาว สุวภัทร วิงชุน
213995 นางสาว พรรณวิไล คุ้มโนนไชย
213996 นาย ชลพนัธ์ มีนยทุธ์
213997 นางสาว รุ่งฤดี บุญยารุณ
213998 นางสาว วาสนา สบายเขต
213999 นางสาว ขวัญพฌิา ปะกริะคัง
214000 นาย นนท์ปวิธ แสนศิริ
214001 นางสาว สไบทิพย์ สุรินทร์
214002 นาง เกศนีย์ สุกแสก
214003 สิบเอก ณัฐวุฒิ จนัทร์นวล
214004 นางสาว วิไลลักษณ์ บางกระ
214006 นางสาว นิรัชพร บัวแยม้
214007 นางสาว ศรารัตน์ ศรีโยธี
214008 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีเกตุ
214010 นางสาว ศิริเพญ็ กลุสวัสด์ิ
214013 ดาบต ารวจ ชวดล สุวรรณภูมิ
214014 นางสาว จติุธรณ์ พละมา
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214015 นาย นุมัน ซา
214016 นางสาว ปิยรัตน์ ศรีศุข
214017 นาย สุรภัทร คุณวรเกษตร
214018 นางสาว ปิยะภรณ์ ใสเสริม
214019 นางสาว พชิญ์สิณี เอี่ยมเพชร
214021 นางสาว ชลมาศ ชูพนิิจ
214022 นางสาว กาญจนา เทียนศิริ
214023 นางสาว สุธาทิพย์ หนูนิล
214024 นางสาว พชรธรณ์ อุ่นอนิทร์
214026 นางสาว ศิริลักษณ์ เจริญราษฎร์
214027 นาย สาทร ตันติโชติรัตนา
214028 นาย ปัญญา หมาดสตูล
214031 นาย ศิริพล พจนวิเศษ
214032 นางสาว นันทิชา แพงจา่ย
214033 นางสาว ชญาณิศา ขนัทสีมา
214034 นางสาว ตะวัน มีชูมิตร
214035 นางสาว ภัทราธิป วรกาญจนานนท์
214036 นางสาว ดาราวรรณ ลาลู่
214037 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปริชาติ บุดชาดา
214039 นางสาว ยภุาวรรณ สมอบ้าน
214040 นางสาว ศศิรินทร์ นุ่นเกดิ
214041 นาย อรรถพร เจริญเกษ
214042 นางสาว สุวนันท์ บุญเรือง
214043 นางสาว ประภัสสร รัตนสีหา
214044 นางสาว ภัทรกร เกตุน้อย
214045 นางสาว สุนีย์ แกว้โสภาค
214047 นางสาว ธขชล บริสุทธิ์
214050 นางสาว กฤษฎิณิ์ชา ชูน้ าค า
214051 นาย ภูมิศิริ พงษ์อยู่
214052 นางสาว มีนา มั่นพรม
214053 นางสาว ปิยะพร ด ามณี
214054 นางสาว ดลพร สอนศรี
214055 นางสาว วาสนา ตามปัณนะ
214056 นางสาว กญัญ์ญภรณ์ บุญแกว้
214057 นางสาว โสรญา สนเขยีว
214058 นาย สมพล อู่ประเสริฐ
214059 นาย วีระชัย ศรีโยธา
214060 นางสาว พชัรี ด้วงตุ่น
214061 นางสาว กนกวรรณ อุ่นเรือน
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214062 นางสาว สุภัค เพช็รสุข
214063 นางสาว จริยา เรืองฤทธิ์
214064 นางสาว จติรลดา อนิเปีย้
214065 นาย ธวัชชัย พงค์เพชร
214066 นางสาว ยภุาพร สาสีเสาร์
214068 นางสาว ปนัดดา คมภิมาย
214069 นางสาว วาสนา แพงนอก
214070 นาย ณัฐพงษ์ นาคตุ่น
214072 ว่าที ่ร.ต. จกัรภัทร ปานเพช็ร
214075 นางสาว ลลิตา สุดงาม
214076 นางสาว จณิ ณพตั อปุการะ
214077 นางสาว บุญภา พรรณภักด์ิ
214078 นางสาว กมลรัตน์ พงษ์แสงทอง
214079 นางสาว ปารวี จปูรางค์
214080 นางสาว นุชดา ดอนนันชัย
214081 นางสาว มนัญชยาพร ห้วยทราย
214082 นางสาว ชญานิศ จนัโท
214083 นางสาว ศรัชชญา จติปลอดโปร่ง
214084 นางสาว พไิลลักษณ์ แยม้อยู่
214085 นาย ธนวิทย์ เกื้อสกลุ
214086 นางสาว จริาภรณ์ ธนะชัย
214088 นางสาว โสภิดา สุดงาม
214089 นางสาว ปาริชาต บุตรศรี
214090 นาย ธีระเชษฐ์ เกดิขมุทอง
214091 นาย เกรียงไกร สัจจวิโส
214092 สิบโทหญิง อรัญญา ภาษิต
214093 นางสาว เสาวลักษณ์ อนิทร์แจง้
214094 นาง ณัฏฐ์ชาภา เหมราช
214095 นาง ประไพภรณ์ นามิ่ง
214096 นางสาว กนกพร แกว้นพรัตน์
214098 นาง อาภาภรณ์ จนัทสิงห์
214100 นางสาว จรีวรรณ สุธาพจน์
214101 นางสาว สุกญัญา สมคิด
214103 นางสาว ปวันรัตน์ พลอยกระจา่ง
214104 นางสาว ณัฐวรรณ ร่องมะรุด
214105 นาย วีรภณ บุณยะพรรค
214106 นาย ด ารงค์เดช ปะรินสารัมย์
214107 นางสาว วันวิสาข์ แสงผ้ึง
214108 นางสาว อนงค์รัก จหูมื่นไวย์
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214109 นางสาว สุพรรษา เอี่ยมจ ารัส
214111 นางสาว ปณิชา พรหมมา
214112 นาย ราเชษฐ สิขวิัฒน์
214113 นาย อภิชาติ สารพนัธ์
214114 นางสาว สิริกานดา ราชแบน
214115 นาย เทวินทร์ อยู่พนู
214116 นางสาว สุธิตา วงษ์สุวรรณ
214117 นาย เจริญ รอดอนิทร์
214118 นาย กวินทร์ หนองร้ัง
214120 นางสาว จฑุารัตน์ เรือนแกว้
214121 นางสาว อนงค์รัตน์ อนิเล้ียง
214122 นางสาว นุชจานี กล้าลอด
214123 นางสาว ทิฆัมพร จงจติต์
214124 นางสาว สุนิสา วงษ์ราษฎร์
214125 นาย ศิษฏ์พริษฐ์ พลต้ือ
214126 นาย กฤตพงศ์ ค าโทน
214127 นางสาว รุ้งนภา แสนสีแกว้
214129 นางสาว ปัทมาภรณ์ ชื่นกล่ิน
214130 นางสาว พทุธิดา ชูรักษา
214131 นางสาว ศรัญญา ด ามินเสส
214132 นางสาว สุวรรณี แสงเพง็
214133 นาย อคัรพล บุญประเสริฐ
214134 นางสาว ดวงพร ธิเนตร
214135 นางสาว กมลรัตน์ ซ้ิมเทียม
214136 นางสาว ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์
214137 นางสาว นันทวรรณ ตันติสิริมงคล
214138 นางสาว ศิรินทิพย์ มากเขยีว
214139 นางสาว รวิวรรณ ชูชั่ง
214140 นาย ประกาศิต สมณะช้างเผือก
214141 นาย ธนกมล ศรีชัย
214143 นาย สถติยพ์งษ์ จนัทร์ธานี
214144 นางสาว ปทิตตา มั่นประเสริฐ
214145 นางสาว ณภัสนันท์ ก าลังหาญ
214147 นาย ธีรพงษ์ บุตรวงศ์
214148 นาย ทรงพล ค าลือไชย
214149 นางสาว กฤษณา จนัทรัตน์
214150 นางสาว พรธิดา วงษ์กาฬสินธุ์
214151 นางสาว สุภิญญา ศรีพนัธุ์
214153 นาย นาวิน นันทวงค์
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214154 นางสาว กนกกาญจน์ บุรินรัมย์
214156 นางสาว เตือนจติร สิงห์ค าป้อง
214157 นางสาว กนกอร ดวงโสมา
214158 นางสาว ดวงกมล โพธิแ์กว้
214159 นาย ชวลิต ศรีชนะ
214160 นาย เอกวิทย์ เทียบทรง
214161 นางสาว พชัรี วงศ์พพินัธ์
214162 นางสาว พรนิภา แสงจนัทร์
214163 นาย อดิศร บัวตูม
214164 นาย อนิทัช พฒันเจริญ
214165 นางสาว ศุภักษร ชมสระน้อย
214166 นางสาว ปุณยนุช ค ามา
214167 นางสาว วาสนา บุญชิต
214168 นางสาว ภัควลัญชญ์ กรรณิกากลาง
214169 นาย เอกกฤต ขนัค าหมุด
214170 นางสาว จนัทนา ตันประยรู
214171 นางสาว อมุาพร พึง่เกตุ
214173 นาย อติชาต สิงห์รีวงศ์
214174 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรทัย อยู่ศรี
214175 นางสาว อมัพกิา สุภะมาตา
214176 นางสาว รุ่งทอง มีเสน
214177 นาย สุรชัย กาบเกี้ยว
214178 นางสาว นิศารัตน์ ค าหว่าน
214179 นาย ธัชกร เผือกแกว้
214180 นางสาว รักชนก สอนวงศ์
214182 นางสาว นิลญาภักตร์ ลชิตาวงค์
214183 นางสาว ณวทิวา สาคร
214184 นางสาว พลูทรัพย์ สิทธิชัย
214185 นางสาว พรพมิล ดีใจ
214186 นาง นภัสวรรณ นาราช
214187 นางสาว สุกญัญา ทูธง
214188 นาย ธนวัสส์ ทับทิม
214189 นาง สุว พชิญ์  รักแผน
214190 นาย ณพรัตน์ บุณยรัตพนัธุ์
214192 นางสาว พชิญ์ฌากาญจน์ พรหมเมตตา
214193 นาย ธนากร ทองจรัส
214194 นางสาว นุชาดา ตันประยรู
214195 นาย วีระพงษ์ ธนพงศากร
214196 นางสาว ศรันยา โพนสูง
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214197 นางสาว สุนิสา คงนอก
214198 นางสาว นัฐพร สอนแกว้
214200 นางสาว วิลัยวรรณ รุจติร
214201 นางสาว วัชรี แกว้กาหลง
214202 นางสาว คณัฏฐา ปุรณะพรรค์
214203 นาย ธนโชติ เปรมใจ
214204 นางสาว ณัฐนิชา หิรัญถาวร
214206 นางสาว กญัฐิกา ชุมพาที
214207 นางสาว อญัชิสา มิสุด
214208 นางสาว สิราวรรณ ทัศนา
214209 นางสาว ภาษิตา ภูจอมจติร
214210 นางสาว รุจริา ปัญญาพพิฒัน์
214211 นาย สิริทัตต์ ชมชะนัด
214212 นางสาว นภาพร รัตนวัน
214213 จา่อากาศเอกหญิง อษิฎา เอน็คะวัน
214214 นาง จารุวรรณ ขาวชู
214215 นางสาว พรวิภา รุ่งหมี
214216 นาย ทรงวุฒิ มั่นคง
214217 นาย ชนินทร์ สุวรรณ
214220 นางสาว ขวัญเรือน ช ากรม
214221 นาย ณัฏฐกติต์ิ โพธิน์อก
214222 นางสาว อาภาภัทร สนแสบ
214223 นางสาว นิธิกานต์ ค าชาติ
214224 นางสาว จริประภา ชาญไชย
214226 นางสาว อจัฉราพร เสนาะเสียง
214227 นาย พงษ์ศักด์ิ ภัทราจนัทร์
214228 นางสาว ทรายแกว้ ชมภูพืน้
214229 นางสาว จริาพร มณีเนียม
214230 นางสาว พลอยมณีโชค ทิพยสุ์วรรณ์
214232 นางสาว ณวภรณ์ แสงบุญรือง
214234 นางสาว สาวินี แกว้ทองมา
214235 นางสาว  ันันทนา นครชู
214236 นางสาว ปิยวรรณ สุขาพนัธ์
214237 นางสาว กญัญาภัทร วงษ์ถา
214238 นาย สมชาย น้ าใจธาร
214239 นางสาว ณิชา ควรแยม้
214240 นางสาว พมิพช์นก กนัธิยะ
214241 นาย จริายสุ บุญตามทัน
214243 นางสาว วารุณี คร่ึงมี
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214244 นางสาว ฐิติมา จกัรวรรด์ิ
214245 นาย ภัทรกฤต สุวรรณมณี
214246 นาย ศิริธรรม จนัทร์ทอง
214247 นางสาว ดวงกมล ต้ังอยู่ดี
214248 นางสาว ชัญญาภัค ส่องเนตร
214252 นาย อนุพงศ์ สมปาน
214253 นางสาว จารีรัตน์ ข าจติต์
214254 นางสาว เสาวรส พมิพว์รเมธากลุ
214255 นางสาว เยาวลักษณ์ นุกลู
214256 นางสาว ภิญญ์ฤทัย เนื่องกติติรัตน์
214257 นาย จริายทุธ์ ภูส่วัสด์ิ
214259 นางสาว ชญาณี เสมอ
214260 นางสาว อนิทิรา ตรีเวช
214262 นาย ธนณัฐ ข าจา
214263 นางสาว จฑุาทิพย์ คุ้มเมือง
214264 นางสาว พนัธุท์ิพย์ เหลืองเวคิน
214265 นางสาว กชพร สิงห์แจม่
214267 นางสาว วรินทร์รัตน์ ปัฐพี
214268 นาย บัณฑิต สิทธิรัตน์
214269 นางสาว มนิษิณี ศรีมะรักออ่น
214270 นางสาว กมลวรรณ หีตช่วย
214271 นางสาว กญัญารัตน์ แกว้ศิริ
214272 นางสาว นารีรัตน์ นพทวิท
214273 นางสาว สุดารัตน์ ขดัแกว้
214274 นางสาว เพชรรัตน์ ทองมี
214275 นางสาว วรรณศิริ บุทธิจกัร์
214276 นางสาว อญัมณี ผดุงมิตร
214277 นางสาว ธนิดา ศรีชัย
214278 นาย วรุท กจิชัยสกลุฤทธิ์
214279 นาย สาธิต สายสะอาด
214280 นาย ชาทิตย์ ไวกสิ กรณ์ 
214281 นางสาว เปรมฤทัย ชิตนอก
214282 นาย มานพ นุชเกษม
214283 นางสาว กญัตาภา ธารายศ
214284 นางสาว ณมน สมฤทธิ์
214285 นาย ธีรศักด์ิ คชบาง
214287 นางสาว นารินทร์ กระธง
214288 นางสาว ภาวิณี พนาลี
214289 นาย สุนันท์ วงษ์จนา
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214291 นางสาว แพรวพรรณ วิใจค า
214292 นางสาว ธิดาเทพ ปิงแกว้
214293 นางสาว อริศรา หนูขาว
214294 นางสาว กญัญาภัค ค าเขื่อน
214295 นางสาว ปุนยนุช อุ่มออง
214296 นางสาว ปาริชาต กิ่งจ าปา
214297 นางสาว นิภาพรรณ ผกาศรี
214298 นางสาว ปัทมา ประสงค์สุข
214299 นาย สยมุภู จตินุราช
214300 นางสาว เบญจรี ถาวรสาร
214302 นาย วัฒนา พวงศรีแกว้
214304 นางสาว ธนิดา วณิชชาวาชัย
214305 นางสาว วานิสา ลุแล
214306 นางสาว กรีติกา น้ าตอง
214307 นาย สุรเดช รัตนค า
214308 นางสาว อสิธารา แสนภักดี
214309 นางสาว ภิญญาพชัญ์ หนูมาก
214310 นางสาว สโรชา จติรมั่น
214311 นาย พรีพฒัน์ ไกรสิทธิพงศ์
214312 นางสาว ภัคณัฏฐ์ โอภาสสุรนันท์
214313 นางสาว บุษกร พวงศรีแกว้
214314 นาย วินวุฒิ แลงแกว้
214315 นางสาว พนัธ์วมี หนูริง
214316 นางสาว วันทนา ทองสุคนธ์
214317 นางสาว ศิรภัสสร วรศาลศิริ
214318 นางสาว ตรีศิริ พวงแกว้
214319 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกญัญา บ่วงแกว้
214320 นางสาว จริาภรณ์ ค าเภา
214321 นางสาว สุรีภรณ์ รอดเริงร่ืน
214322 นางสาว ปิยรัตน์ ศรีเทพ
214323 จา่สิบต ารวจ ไพรฑูลย์ บุญชู
214324 นางสาว อมัพริา ผัดโน
214326 นางสาว นฤพร สุริยะบุญ
214327 นาย ศรัณยช์ีพ ศรีสังข์
214328 นางสาว พรทิพย์ โต๊ะงาม
214329 นาย ธนกฤต ปัญญาใส
214330 นางสาว ละมุล บุตรชน
214331 นางสาว กนกวรรณ เกดิศรีพนัธ์
214333 นางสาว ฤดี จอกแกว้
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214334 นางสาว ปันณพร เสาวรส
214335 นางสาว ภาณุมาส บุญเกตุ
214336 นางสาว สิราวรรณ แร่มี
214338 นางสาว ณัชชา ทองอาน
214339 นาย ศุภเดช นุ้ยนุ่น
214340 นางสาว ธิดารัตน์ มณีบู่
214341 นาย ปัตตะกร พนัสมตน
214343 นางสาว วรรณพร มูลเงิน
214344 นางสาว สุรีรัตน์ ทองศรี
214345 นางสาว ศิรินภา บุญส่ง
214346 นาง วรรณประกาย ชาวงษ์
214348 นางสาว ผกามาศ นาคพมิาย
214349 นางสาว ศศิธร โฮมหงษ์
214350 นางสาว นริศรา ท่าประดุจ
214351 นางสาว ธิดาภรณ์ นามโสม
214352 นางสาว มัณฑณา บิณฑวิหค
214353 นางสาว ดนิตา โชคภรมนัส
214354 นางสาว ฉตัราภรณ์ สายออ๋ง
214355 นางสาว นันท์นภัส เตียสุสวัสด์ิ
214356 นางสาว ธีราภรณ์ ชินอาด
214357 นาย พชัรพงษ์ พงศ์ปัญญพสั
214358 นางสาว วัชรีภรณ์ สุขประเสริฐ
214359 นางสาว ศุภากร วงศ์ศักดา
214360 นางสาว มณจริา ขวัญทอง
214361 นางสาว จนัจริา ศรีระบาย
214362 นางสาว ธิติกาญจน์ ณัฐอรุณสิทธิ์
214363 นางสาว สุฐิญาภร ศรีษะสมุทร
214364 นางสาว ชรินทร์ยา ผิวร่วมชาติ
214365 นางสาว อรณี เทศสันเทียะ
214366 นางสาว ศศิญา กกรัมย์
214368 นางสาว อรอนงค์ ทองน้อย
214369 นาย อภิชัย กติิรัตน์
214370 นางสาว สุนารี กอ่ศิลป์
214372 นางสาว ดาริน พวงทอง
214373 นางสาว ว่านทิพย์ ศรีสมพล
214374 นาย กนัตพชิญ์ วดีศิริศักด์ิ
214375 นางสาว นวรัตน์ พรมดี
214376 นางสาว กรรณิการ์ แกว้กอ๋งมา
214377 นางสาว รัตนาวดี กองเป็ง
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214378 นาย พรีะพงษ์ วรภัทร์ถริะกลุ
214379 นางสาว จรีพรรณ พวงแกว้
214380 นาย อ านาจ กจิเดช
214381 นางสาว ศศินา พรมวิหาร
214382 นาย อนุศร ชื่นจ าปา
214384 นางสาว ภัทรจติ มั่นหมาย
214385 นางสาว เจนจริา บุญประกอบ
214386 นางสาว กมลชนก ศรีเรือง
214387 นาง นิลวรรณ มโนชัย
214388 นางสาว จริารัตน์ วงษ์ษา
214389 นางสาว นพวรรณ พุม่กล่ัน
214390 นาย นพรัตน์ เรือนแปง
214391 นางสาว ฉนัทนา มูลเฟย
214392 นางสาว จริวรรณ จนัทรู
214393 นางสาว ศิวพร ฤกษ์สุภา
214394 นางสาว วันเพญ็ อาภรณ์ไพร
214395 นาย เอกภพ คละไฮ
214397 นางสาว ธนัญภรณ์ มูลทา
214398 นางสาว คล้ายจนัทร์ ฉลองมนตรา
214399 นางสาว ประโลมรัตน์ ศรีเมือง
214400 นางสาว ศิริวลัย ชุมมุง
214401 นางสาว อภิชญา เรืองบุญ
214402 นาง พชัรมนต์ ต่อสกลุ
214404 นางสาว นิตยา คุเมา
214405 นาย รัฐกานต์ สงวนศักด์ิ
214406 นางสาว ออ้มฤทัย ยาสาย
214407 นางสาว ปัทมพร เทียนหอม
214408 นาย ภณ นาคเสนีย์
214410 นางสาว สุปาริกา วรรณพฤกษ์
214412 นาย ทิวชาตรี สากล
214414 นาย กนัตกฤษฏิ์ วิไลกจิ
214415 นางสาว ภัศรากร โนนศรีค า
214416 นาย เชษฐา วารุน
214417 นางสาว พทัธนันท์ วงศ์นิพทัธ์
214418 นางสาว ภัทราวดี เมืองโคตร
214419 นางสาว พรนภา บุญวงค์
214421 นางสาว อภิชญา ยะแสง
214422 ว่าทีร้่อยตรีหญิง มนันยา พฤฒิสาริกร
214423 นาย ศักด์ิดา ชูเมือง

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 296 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
214424 นาง บัวแกว้ แป้นทอง
214426 นาย ประพฒัน์ กระฉอดนอก
214427 นางสาว อรวรรณ พนัธ์ใย
214428 นางสาว เนาวรัตน์ วะดวงไชย
214429 นางสาว มยรีุ แท่นธรรมโรจน์
214430 นางสาว ลัดดาวัลย์ ปันสุข
214432 นางสาว กญัภรณัฏฐ์ วาดี
214433 นางสาว สุดารัตน์ สมมาก
214434 นางสาว ตติยา บุญเวียง
214435 นางสาว กญัญาภัทร สว่างสุข
214436 นาย ศิริพงศ์ บุญเม่น
214437 นาย โชคชัย ทองใบ
214438 นาย วัฒนา ปอนแกว้
214439 นางสาว จรัิณญา แดงสกลุ
214440 นางสาว ณิชารัศม์ นิธิพรธนาวงศ์
214441 นางสาว รูสนี มะมิง
214442 นางสาว ธนพร พรหมรักษ์
214443 นาย ธราธร รักษ์จนัทร์
214444 นางสาว จนัจริา เกตุมณี
214445 นางสาว จรรยา บุญถอื
214446 นาย สหรัฐ มั่งมี
214450 นางสาว ดวงสุดา ปัญญาแหลม
214451 นาง วิภาดา ภูท่องค า
214452 นางสาว วรรวิสา ชุมช่วย
214453 นางสาว ศุภญา งึดสันเทียะ
214454 นางสาว จติรอาภรณ์ มั่งเงิน
214457 นาย สมชาย โสภา
214458 นางสาว ปัทมาพร ส าราญถิ่น
214459 นางสาว กลุณัฐ ไชยริปู
214460 นางสาว พรรณารัฐ ชัยราช
214461 นาย รัชชานนท์ รัตนวรรณี
214462 นาย ธนาธิป  ืทรัพยอ์นันต์กลุ
214463 นางสาว พชิชาภัทร์ ปิงยศ
214464 นางสาว วันวิสาข์ ข ารัก
214465 นาย น าชัย หอมแดง
214466 นางสาว ดวงใจ พมิพโ์คตร
214467 นางสาว เกศสุฎา อยู่มา
214468 นาย ชนะใจ เดชาสถติยว์งค์
214469 นางสาว กลุจริา วงศ์พทุธะ
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214470 นางสาว ธนธรณ์ ค าพรม
214471 นางสาว โชติลักษณ์ หาระคุโน
214473 นางสาว พรพมิล สิงห์นามรัตน์
214474 นางสาว นุชจลี ขวัญเสาร์
214475 นางสาว ธันยพฒัน์ กติติโชติธนกลุ
214476 นางสาว อนิท์ชลิตา วิไชยยา
214477 นางสาว ลลนา วัลลา
214478 นางสาว นิตยา กนัธาปัน
214480 นางสาว พรวิมล สอนหว่าง
214481 นางสาว นิภาภรณ์ ศรีตะวัน
214482 นางสาว วิภาดา จนัทร์ส าราญ
214483 นาย วิทวัส หมีกลุ
214484 นางสาว อญัชลี กาวิน
214485 นางสาว จริาพร คะณะพนัธ์
214486 นาย พรีฐาวัฒน์ เพชรนวล
214487 นางสาว ศิริรัตน์ ตรีภุมมารักษ์
214488 นางสาว มาริสา สมงาม
214489 นางสาว ชนิศา เทีย่วทัว่
214490 นาง สาลินี โตปินใจ
214491 นางสาว สุทธิดา โพธิลุ
214492 นางสาว สุธิดา สารกลุ
214493 นางสาว ฐิตินันท์ ปัญญาดี
214494 นางสาว อารียภร ทะบุระกรณ์
214495 นางสาว สุพตัรา อนิธิแสง
214496 นาย อภิเดช ภูผาเผย
214497 นางสาว รัตติการ มณีจนัทร์สุข
214498 นางสาว ธนภร กล่ันเปา
214500 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ค าสิงห์วงษ์
214501 นาย ปฐมพร กิ่งสวัสด์ิ
214502 นางสาว จริาพร จนัต๊ะภา
214504 นาย กติติชัย แกว้กา
214505 นางสาว เพญ็สินี จ าชาติ
214506 นางสาว นันทิดา ช่ออญัชัญ
214507 นางสาว วรสา งานกระโทก
214508 นางสาว ปัทมาภรณ์ แยม้อ่ า
214509 นางสาว อรพณิ สละ
214510 นางสาว กาญจนา แว่นแกว้
214511 นางสาว ปานทิพย์ กล้ากระโทก
214512 นางสาว ปริณดา ฉาบแกว้
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214513 นางสาว ชฎาพร ดอกแยม้
214514 นาย พสิิษฐ์ ปีไธสงค์
214515 นาย นิติพงศ์ จนัทราช
214516 นาย จกัรพงศ์ เพชฌฆาต
214517 นางสาว พชัรินทร์ ประเสริฐสม
214518 นาย ธีระภัทร์ คนคล่อง
214519 นางสาว ปวริศา เครือมี
214520 นาย สมโภชน์ ค ามินเสส
214521 นางสาว ขวัญชนก ส่งแกว้
214522 นาง อรุณี ธรรมกติติศักด์ิ
214523 นางสาว อนันตญา อรัญโสตร
214525 นางสาว จริาภรณ์ ชัยวัง
214526 นางสาว พมิณัฏฐา บุนนาค
214527 นาง อรทัย สมัยกลุ
214528 นาย สุวัฒน์ ศรีหอมกล่ิน
214529 นางสาว นันทนัท กจิหงวน
214531 นางสาว รุ่งฤดี ผาบสิมมา
214532 นาย ธนวัฒน์ พรหมพนิิจ
214533 นาย ฉตัรานนท์ รัดมาน
214534 นางสาว สุชัญญา กลูนฤมิตร
214535 นางสาว ณิชาภา มะลิทอง
214537 นางสาว ศิริลักษณ์ ค ามินเสส
214538 นางสาว รัชฎาวรรณ พฒุพทิักษ์
214539 นางสาว ลักขณา ออ่นอ าพนัธ์
214540 นางสาว ศิรดา เหมาะทอง
214541 นางสาว ลลิตา แซ่ต้ัน
214542 นางสาว จฑุารัตน์ เชยล้อมข า
214543 นางสาว จริาพร ภูส่วัสด์ิ
214544 นาย ธิเบต พรมลี
214545 นางสาว สิริกาญจน์ นาจรัส
214546 นางสาว อารยา นิธรรม
214547 นางสาว สุดารัตน์ เพชรรักษ์
214548 นางสาว ฐานิตา กวังคะดิลก
214549 นาย โอภาส มาฤทธิ์
214550 นางสาว ภัคภิณญา ปานเกดิ
214551 นางสาว กานต์ธิดา ค าแหง
214552 นางสาว นิจวรรณ คะณาสาร
214553 นาง อมรรัตน์ ทิพม่อม
214554 นางสาว วาสิณี บุญจง
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214555 นางสาว รษิกา ออ่นหาญ
214557 นางสาว ฝน เทศพนัธ์
214558 นางสาว กลุธิดา เทพณรงค์
214559 นาย ภัทรพงษ์ จวนรุ่ง
214560 นาย รังสิต ศรีพรหม
214562 นางสาว กรวิกา สร้อยค า
214563 นาย จรีะศักด์ิ อว้นสิมมา
214564 นางสาว ปวีณา วงษ์สนิท
214565 นางสาว ฤกษ์ฤดี ทองค า
214566 นาย ณัฐกฤษ กฤษณะนาวิน
214567 นางสาว ณัฐภรณ์ ศรีสุข
214569 นางสาว ยพุเรศ รัตนวรรณ์
214570 นางสาว อมัพกิา ฟองอนิทร์
214571 นาย ฤทธิไกร นุ่มวัฒนะ
214572 นางสาว วนิดา กงมหา
214573 นางสาว เกษร วงภักดี
214576 นาง พรทิพย์ ทัพสุริย์
214577 นางสาว กาญจนา พุม่จนัทร์
214578 นาย อาหามะ ลงแม
214579 นางสาว สุนีย์ ดีเลิศ
214581 นาย สิทธิพนัธ์ จนัทร์เอบิจติร
214582 นางสาว วรรณวิมล หล้าชน
214584 นางสาว เบญนิชา ออ่นเพชร
214585 นาย สมชาย พริิรัมย์
214586 นาย พงศ์วิทย์ เจริญศักด์ิ
214587 นาย กรีติ เฮงสกลุ
214589 นางสาว เพชรศิริ เพชรหนองชุม
214590 นาย นพดล อคัระภัทรศรี
214591 นางสาว วิสุนี ศรีสมบุญ
214592 นางสาว สิริยาภรณ์ ดีศักด์ิ
214593 นางสาว ชลธนา นวลศรี
214594 นาย ชวการ อศิรางกรู ณ อยธุยา
214595 นางสาว บุญวิภา พาพมิาย
214596 นางสาว พมิพพ์ศิา ธาตุลม
214597 นาย นโรดม คงประดิษฐ
214600 นางสาว สุภาวดี นัตนคามินี
214601 นาง สุพาสินี ทาริน
214602 นางสาว สุภิรา พลูผล
214604 นางสาว คุณวรา บุญกจิ
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214605 นางสาว อานีซาวาตี มามะ
214606 นางสาว จริดา ดวงพรกชกร
214607 นาย กฤษณะ เนตรพนัธ์
214608 นาย พนัธ์ศักด์ิ คล้ายดวง
214609 นางสาว ปวีณา กง้วัตร
214610 นางสาว พชิชญานันท์ แสนจนัทร์
214611 นางสาว เสาวลักษ์ แสงหยก
214612 นาย อภิสิทธิ์ สิทธิฉตัรทอง
214613 นางสาว วราพร ตับกลาง
214614 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรชัย
214615 นางสาว อรวรรณ ศิริภักด์ิ
214616 นางสาว วัลภา นินทะปักษ์
214618 นางสาว วัชราภรณ์ สุวรรณท้าว
214619 นางสาว สุชาดา กลุบุตร
214620 นางสาว หนึ่งฤทัย บุญพึง่
214621 นางสาว สิริลักษณ์ สังขส์กลุ
214622 นางสาว อไุรวรรณ เรืองศรี
214623 นางสาว สุวธิดา ศรจนัทร์
214624 นาย ชนาธิป ปานะสุทธิ
214626 นางสาว ชาณา โชติพานิช
214627 สิบต ารวจตรี ภัทรพล เหล่าราช
214628 นางสาว สุภาวดี แสงส่อง
214629 นาย คเณศ บุญสุด
214630 นางสาว ชุลีพร เขาสุกใส
214631 นางสาว สุรีรัตน์ เพยีสุระ
214632 นางสาว อญัชลี ทองประสิทธิ์
214633 นางสาว ชนากานต์ เพยีรพล
214634 นาย ธนวัฒน์ พวงงาม
214635 นาย จกัรกฤษ ชาตะรูปะ
214636 นางสาว รัตนาพร ไชยชนะ
214637 นางสาว วริษฐา นาดี
214638 นาง นิศาชล เรืองเชื้อเหมือน
214639 นาง กาญจนา ภาชนะวรรณ
214640 นางสาว สาวดี บุญขาว
214642 นางสาว เสาวลักษณ์ ขาวเครือ
214643 นางสาว เพชรรัตน์ บุตรตะยา
214644 นางสาว ธารารัตน์ อภัยรุณ
214646 นางสาว ณิชากร อนิทกสิกร
214647 นางสาว กญัญาภัค จติตวิวัฒนา
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214648 นางสาว จรีวรรณ ราชจนิดา
214649 นาย ปวเรศร์ ปานะสุทธิ
214650 นางสาว จนัทร์จริา สุนทรชัย
214651 นางสาว ปัณณวดี ทองเสน
214652 นางสาว วรรลิยา สืบสายทอง
214653 นางสาว ศิริทิพย์ ผกามาศ
214654 นางสาว ณภาส์ณัฐ รักษาชาติ
214656 นางสาว อนุสรัตน์ งอมสงัด
214657 นางสาว ณธัญกร ศรีปัญญา
214658 นางสาว ยาณีฐาน์ แกว้พนัมา
214659 นางสาว มัรมารีน เมฆหมอก
214661 นางสาว พพิรพรรณ จงวัฒน์
214662 นางสาว เพญ็ศิริ ฝาชัยภูมิ
214663 นาย เอกพงศ์ กาญจนศุภางค์
214665 นางสาว ภรณี ธรรมวงศ์ชัย
214667 นางสาว อรทัย อรรคบุตร
214668 นางสาว ณัฐนันท์ จงสิริธนวัฒน์
214669 นางสาว กมลวรรณ พลูกล่ิน
214671 นางสาว ณัชชา ทองสุขงาม
214672 นางสาว คัทรียา ทรหัน
214673 นางสาว วรรณิดา ประทุมรัตน์
214674 นาย สิทธิพล สุขแสง
214675 นางสาว ชนิกานต์ แซ่โค้ว
214676 นางสาว ศิรินันท์ สายเครือมอย
214677 นางสาว เสาวนิจ จนัทร์ดา
214678 นางสาว พมิพน์ารา นาคฉตัรีย์
214679 นางสาว สุรีรัตน์ ใจมาโม๊ะ
214680 นางสาว สุพตัรา สุดตา
214681 นางสาว สุชีรา ข าสุนทร
214682 นางสาว ณัชชา อภิสิริคุณาธิป
214683 นางสาว อารียย์า เจริญรักษ์
214684 นางสาว จฑุารัตน์ เทพศรี
214685 นางสาว กนัยสิ์นี บุญจู
214686 นางสาว จริยาภรณ์ จงสิริธนวัฒน์
214687 นางสาว ชลาลัย ศรีเงินทรัพย์
214688 นางสาว เขมณิศราญ์ เกษรอ าไพรัชณ์
214689 นางสาว จฬุามณี นิลรัตน์
214690 นางสาว นฤมล พรมณีวรรณทวี
214693 นางสาว สุจติรา แสนพนัศุิริ
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214694 นางสาว พนัชกร ขนุพนิิจ
214695 นางสาว ผกามาศ อุ่นผูก
214696 นางสาว นัฐณิชา ทิพมนต์
214698 นางสาว ไอนี ตือเงาะ
214699 นาย วิทวัท เรียงชัย
214701 นางสาว สุวรรณิดา วิเศษลา
214702 นาง สูวายบ๊ะ มูซิตาปี
214704 นาย ศักรินทร์ ไกรนาพงษ์
214705 นาย ชัชชัย โพธิพ์ฤกษ์
214706 นาย ขนุณรงค์ เสนพนู
214707 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พชัรา ค าโคตรสูน
214708 นาย ภูรินท์ พลูศิริ
214710 นาย ภูวนัย เพิม่วัฒนา
214711 นางสาว ธัญญพฒัน์ โชติวรรธนสิริ
214712 นางสาว ณัฐสินี แสนวงษา
214714 นาง จฬิาภรณ์ ทิพยป์ระวงค์
214715 นางสาว รสริน สุตะวงค์
214716 นางสาว อาทิตยา จนัทร์แดง
214717 นาย จารุกติ เทศนอก
214718 นางสาว เบญจมาศ พลูศิริ
214719 นาง วันศนิ แกว้คงดี
214720 นางสาว ศิริวรรณ กลางสาทร
214721 นาย ณัฐพงศ์ ศรีเศษ
214722 นาย ธีรยทุธ ใบยพฤกษ์
214723 นางสาว กาญจนา ทุม่ขนุ
214724 นาง โชติกา ติฉนั
214726 นางสาว วิภา วงษ์ษา
214727 นาย ปริญญา ทิพภูมี
214729 นาง วิลารัตน์ สุขใจ
214730 นางสาว ปิยะรัตน์ ล าทอง
214731 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อไุรภรณ์ สันติสูงเนิน
214732 นางสาว สุปรียา แสงไกร
214733 นาย อภิสิทธิ์ เหวชัยภูมิ
214734 นางสาว ฮานีฟา มะ
214735 นางสาว มนทิวา ชัยยา
214736 นางสาว กนกพรรณ สวนสันต์
214737 นางสาว สริณญา จนัทลี
214738 นาง ธารณา ทิพยก์รรณ
214739 นางสาว เปมิกา อนิทร์อกัษร
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214740 นางสาว จรีวรรณ ช่างเหล็ก
214741 นางสาว พริิญาภรณ์ เพญ็ชาลี
214742 นางสาว อริสา โพธิศ์รีชัย
214743 นางสาว ลักขณา อปุาละ
214744 นางสาว งามตา อนิทร์พงศ์
214745 นาย ชาญวิทย์ แกว้กก
214746 นาย ทิฆัมพร ปราการพลิาศ
214747 นางสาว อภิสรา เมฆวัน
214748 นางสาว มินตรา รวมธรรม
214749 นางสาว ธัญญลักษณ์ จนัทร์ส่อง
214750 นางสาว ศิรินทรา นุกลู
214751 นางสาว นาซรีณ มะ
214752 นางสาว ณณันท์ ประเสริฐศิลป์
214753 นางสาว จนัทร์ใส กมลพรพจี
214754 นาง วาทินี บุญโพธิ์
214755 นาย ธนศักด์ิ ทองสันเทียะ
214756 นาย ธัชพล สุขพรศิริ
214757 นาย นายเมธา แกว้แหวน
214758 นางสาว ต้องกมล วงศ์แพทย์
214759 นาย เฉลิมเดช กจิวาศน์
214760 นางสาว ศิวพร บุญกระทุม่
214761 นางสาว จกัษณา ปานเฉวง
214762 นางสาว ชนิตาภัค สุขถาวร
214763 นาย ชนุดม มุสิกะพงษ์
214764 นางสาว ศิริรัตน์ แดนไธสง
214765 นางสาว ฮาลีเม๊าะ มะแสะ
214766 นาย วีรยทุธ ค าลี
214767 นาย ปรีย อนิทรชื่น
214768 นางสาว ซารีน่า นาทองรัตน์
214769 นาย ชาญวิทย์ ไชยเพช็ร
214770 นางสาว สุวิมล แหยมคง
214771 นางสาว มุสลีฮา หะยบีากา
214772 นาง รูสฟารีซา เบ็ญมคตาร์
214773 นางสาว อรอมุา ดอกใหญ่
214774 นางสาว จริาพร พรหมรักษ์
214775 นาย วีระพงษ์ สืบเชื้อ
214777 นาย อนุชิต ลือชัย
214779 นาย สุรจติร บรรจโรจน์
214780 นางสาว ซูซานนา อาลี
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214783 นาย วิริทธิพ์ล ตรังคอภิรักษ์
214784 นางสาว ธาราทิพย์ เงางาม
214785 นาย เอกพล กลายกลับ
214786 นางสาว ศศิมา แสนกล้า
214787 นางสาว พรรณทิพา สุทาดล
214789 นางสาว นูรีดา บาโง
214790 นาย เชิดพงษ์ ชลเทพ
214791 นางสาว จริประภา ไชยวงศ์
214792 นางสาว สุพรรษา พรมหงษ์
214793 นาง ณิชาภา วิชาธรรม
214794 นางสาว พชัรา กลุเทียนประดิษฐ์
214795 นางสาว จรัสศรี ระลึกดี
214796 นางสาว ศิริพร เสือยศ
214798 นาย อสัมี อะตะบู
214799 นางสาว วนิดา พจิารโชติ
214800 นางสาว สุจติรา ค ายนัต์
214801 นาย ณัฐพงศ์ เรียบจนัทึก
214802 นาง ฐิติพรรณ เอน็ดู
214803 นางสาว ยวุดี ดอกใหญ่
214804 นางสาว ดาวรรค์ แผ้วนาง
214805 นางสาว กาญจนา นามวงษ์
214806 นางสาว ธนภรณ์ ขนัติยะ
214807 นางสาว จริาภรณ์ ค าภูเมือง
214808 นาย จตุพล อน้สุวรรณ
214809 นางสาว เกล้าลฎา สุขโข
214810 นางสาว เพยีงฝัน แกว้ไตรรัตน์
214811 นางสาว เพญ็นภา ช่วยสวัสด์ิ
214812 นาง สิรินธร์ญา จ าปารักษ์
214813 นางสาว ธิดารัตน์ โมราศรี
214814 นางสาว กวินตรา มาเจริญ
214815 นาย วันชนะ สุขค า
214816 นางสาว พศิมัย ผิวผ่อง
214817 นางสาว กาญดา หนูทองแกว้
214818 นางสาว สุวิมล แสนสุริยวงศ์
214819 นางสาว องัคณา ชมภูง้าว
214820 สิบต ารวจตรี กตพงศ์ สายวิจติร
214822 นาย กรวิชญ์ ชัยนันท์
214823 นางสาว นิตนภา ภูมิคอนสาร
214824 นางสาว ภรณ์ทิพย์ แดงสุด
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214826 นางสาว จารุวรรณ ไทยมะณี
214827 นาง ภัทร์ปรียา กนัทาใจ
214828 นางสาว จฑุาลักษณ์ ระดาบุตร
214829 นาย ณัฐพงค์ พริกนาค
214830 นาย เนติวัฏ คูณแกว้
214831 นาย ศอลาฮุดดีน คางา
214832 นางสาว บุญญา สุวรรณมณี
214833 นางสาว อรวรรณ อดุม
214834 นางสาว ชัญญานุช วสยางกรู
214835 นางสาว ฐิติพร ดอนโคตรจนัทร์
214836 นาย พนมเหล็ก จติโชคอ านวย
214837 นางสาว วชิรญาณ์ ธนาไชยพนัธ์
214838 นางสาว ประภัสสร พนัธะ
214839 นาย วัยสุริยา หอมเยน็
214840 นางสาว กนัต์สุดา ปิน่ทองค า
214841 นางสาว รัชฎาพร เจยีวรัมย์
214842 นางสาว กนกวรรณ นกเล็ก
214843 นางสาว วัสญา ฤกษ์สันทัด
214845 นางสาว เกสราพร ทันสมัย
214846 นางสาว สุณิสา เร่งรัด
214847 นาย ชยพล พลูจนัทร์
214848 นางสาว นพวรรณ เปีย่มวารี
214849 นางสาว นริศษา ปิน่กาญจน์
214850 นางสาว วรรัตน์ ดีสถาน
214852 นางสาว สุภาวดี แสงสุข
214854 นางสาว ณัฐรุจา เกดิพนัธ์
214855 นางสาว ณัฐธิดา พทุธกลู
214856 นางสาว อริสรา เสถยีร
214857 นางสาว รตนพร บุญทาค า
214859 นางสาว ณัฏฐ์ชวัล สุรินทร์ทัศน์
214860 นางสาว จฑุาทิพย์ ประวันโต
214861 นางสาว จรีารัตน์ โตพนุพนิ
214862 นางสาว รุ่งนภา เกตุวีระพงศ์
214863 นาย ธีระ สรรหพงษ์
214864 นางสาว มยรีุย์ บุญชูเชิด
214865 นาย เสกสรรค์ สายออ่น
214866 นางสาว รัตนา ขวัญแจม่
214867 นางสาว อภิรดี หมื่นรัตน์
214868 นางสาว เสาวลักษณ์ ฉมิสังข์
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214869 นางสาว ณัฐฐาพร ตรงตระกลูวงศ์
214870 นางสาว สุภิรุณ พรมริง
214871 นาง หัสดี อเุซ็ง
214872 นางสาว องัคณา รุณต๊ะราช
214873 นางสาว สุนิสา บุตรศรี
214874 นางสาว วราลักษณ์  ฉนัท์มิตร
214875 นาย อดุร เรืองเร่ือ
214876 นางสาว นาตยา อดุตา
214877 นางสาว ปริชาติ คงประสิทธิ์
214878 นางสาว ณัฐชา ผุดผ่อง
214880 นางสาว รัตนา พรมพมิาตย์
214881 นางสาว กนัยา สังฆกจิ
214882 นางสาว กมลลฎา หวายสันเทียะ
214883 นางสาว จฑุารัตน์ สุวรรณกาญจน์
214884 นางสาว จติตกาญจน์ จนัทร์โกมุท
214885 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญปก
214886 นางสาว วัลยา เวชวิทย์
214887 นางสาว นันทพทัธ์ คามะดา
214888 นางสาว เพญ็นภา จะเรียมพนัธ์
214889 นางสาว วรรณนิ ภา รักษาทรัพย์
214890 นางสาว ภชารี แจม่ปรีชา
214891 นางสาว ภารดี พดุน้อย
214892 นางสาว รัตนา เฉดิฉิ้ม
214894 นาย ชัยณรงค์ อุ่นต๊ะ
214895 นางสาว แวววิมนต์ ไสยแ์สง
214896 นาย ณัฐวัตร ราศรีชัย
214897 นาย วีรวิทย์ จนัทะเล
214898 นางสาว กลัยาวดี ยศกนัโท
214899 นางสาว เมทะนี สุมาโท
214901 นางสาว ศิรินภา พรมป้อ
214902 นางสาว สุพรรษา พทุธรักษา
214903 นาย นบนที น้อยมิ่ง
214905 นางสาว เพชรลัดดา โสทิพย์
214906 นางสาว สุภาพร ค าแพงศรี
214907 นาง วาสนา มั่งมี
214908 นางสาว ขวัญสุดา มุ่งเขื่องกลาง
214909 นางสาว นริศตา จปูรางค์
214910 นางสาว อติยา โอรักษ์
214911 นางสาว วราภรณ์ เกตุสิงห์สร้อย
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214912 นาง วิไล พงศ์พรีะ
214913 นางสาว ชนัญชิดา ผลภาษี
214914 นางสาว กฤษนี เพง็แกน่แท้
214915 นาย ปิยพงษ์ เจยีมศักด์ิ
214916 นางสาว นันทกานต์ อาชารณชัย
214918 นางสาว มิ่งขวัญ ผสมงาม
214919 นาย ทนงศักด์ิ แดงทองดี
214920 นางสาว พชัรา การิยา
214922 นางสาว เยน็จติต์ วิเศษสังข์
214923 นาง ณัฐจารวี เทียมชัยบุตร
214924 นางสาว รุ่งฟา้กาญจน์ จา่วัง
214925 นางสาว พนิทะนา ลีดอกไม้
214926 นางสาว จนัทิมา แสงเนตร
214927 นางสาว ลัดดาวัลย์ งาคม
214928 นางสาว ดนิตา อศัวทานนท์
214929 นาย ศิริพงษ์ ชมภูพืน้
214930 ว่าทีร้่อยตรี ประพฤทธิ์ ภูเกา้ล้วน
214931 นาย สมบูรณ์ วงศ์เจริญไพร
214932 นางสาว พมิพลิา ปันกติิ
214933 นางสาว โสภาภรณ์ เรืองเวช
214934 นางสาว รังสิมา พมิมะหา
214935 นาง สุนิสา สาระค า
214936 นางสาว สมกลุยา จนัสะ
214937 นางสาว ปนัดดา นิสัญตา
214938 นางสาว เมทิดา สถริเศรษฐ
214939 นาย ธนวัฒน์ เกดิมี
214940 นางสาว นิตยา บุญเรือง
214941 นางสาว สุนิษา ค าทา
214942 นางสาว เพชรรัตน์ ค าเขนิ
214943 นางสาว เบญจมาภรณ์ แจง้เกษตร
214944 นางสาว มาสวดี โอแสงธรรมนนท์
214945 นางสาว พนัธ์ทิพย์ ภูต่ระกลูพฒันา
214946 นาย เกษตร กาญชนะ
214948 นาย อาวุธ ค าสิบ
214949 นางสาว เบญจมาศ พนัธ์กลับ
214950 นางสาว เกวลิน สุวรรณ
214951 นางสาว จรีย์ ค าลาย
214952 นางสาว ปุณณดา อยู่เยน็
214953 นางสาว จนัทิมา ชอบสมัคร
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214954 นางสาว เรวดี ประสารยา
214955 นางสาว ณัฐนรี อรรคค า
214958 นางสาว วนิดา วรรณขาว
214960 นางสาว ธัญญาเรศ เพชรค า
214961 นางสาว สิริวิมล พลเวียง
214963 นาง ศุภลักษณ์ วันเพญ็
214964 นางสาว ปิยะนุช น้อมถวาย
214966 นางสาว นุชจรินทร์ พลูศรี
214967 นางสาว สาริยา เจริญสุข
214968 นางสาว ศมนพร บัวเทศ
214970 นางสาว พชัรินทร์ หมายงาม
214971 นางสาว นภาพร วุฒิชา
214972 นางสาว จริาภรณ์ เบ็ญมาตร
214973 นางสาว สิริยากร ช านิกลุ
214974 นาง สุรีรัตน์ ค าสูง
214976 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธนาภรณ์ ธนะโชติ
214977 นางสาว จริาพร จนัทรักษ์
214978 นางสาว ชัญญา ชนะดี
214980 นาย สันติ แกน่เกษ
214981 นางสาว รัญจวน นนยะโส
214982 นาย ณัฐกฤต คงประจกัษ์
214983 นางสาว ณัฐธิดา สุวรรณรัตน์
214984 นางสาว ปวีณา มหาวัตร
214985 นางสาว นิตยา สายเพยี
214987 นางสาว ศรอนงค์ ภูแสงส่ัน
214988 นาง จตุพร พชิัยพรลภัส
214989 นางสาว เสาวนีย์ ศรีสุข
214990 นางสาว เบญจวรรณ ศรีทุงฮาก
214991 นางสาว กนกวรรณ ประจ าญาติ
214993 นาย กติติพงษ์ อนิทรีย์
214994 นางสาว วริศรา เจริญชัย
214996 นางสาว ลภัสรดา แกว้บาง
214998 นาย ธนเดช สายวงษ์
214999 นาย นภัทร กนกพนิิต
215000 นางสาว วิมนต์ ปัญญาศานติ
215001 นาย น าพล นันทปรีชากลุ
215002 นาย อภิชาติ เศรษฐสุข
215003 นางสาว รัชดาวรรณ สังขบ์ุญชู
215004 นาย อภิลาภ รัฐกลุ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 309 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
215005 นางสาว ปรียานุช ขดัทองล้วน
215006 นาย เจษฎา  ศรีลา สาร 
215008 นาย สมชาย อุ่นภูษา
215010 นาย ภคนนท์ อนิทกาญจน์
215011 นางสาว สุจรรยา วิกสุวรรณ
215012 นางสาว เฟือ่งฤทัย พนัธ์ จรุง
215013 นาย อาทิตย์ สิงห์นอก
215014 นางสาว ภัทร์ทรีญา ปัณราชา
215015 นางสาว วิชุดา ยาวุฒิ
215016 นางสาว รุ่งตะวัน พนัธ์งาม
215017 นาย ทยตุ ทองบุญเหลือ
215018 นางสาว ปุญญ์สิชาพชัร์ ประเมินชัย
215019 นาย จรัิฐ ทองคณารักษ์
215021 นางสาว พนัดดา วงวิลาศ
215022 นางสาว สุมาพร ไชยชาญ
215026 นางสาว อรณิชา อนิใจวงค์
215027 นางสาว นิตยา ปันยงั
215028 นางสาว พรกมล ยนืชีวิต
215029 นางสาว อจัฉรา มะเกะ
215030 นาย พนูสุข เพง็แจม่
215032 นางสาว นภัสวรรณ โพธิอ์อ่น
215033 นาย ยรุนันท์ พร้อมลาภ
215034 ว่าทีร่.ต.หญิง แคทรียา ผิวงาม
215035 นางสาว กนกมณี มะนุแซ
215036 นางสาว พชัราภรณ์ ยงก าลัง
215037 นาย ประเสริฐ พทิอง
215038 นาย นเรศ ช่วยแจง้
215039 นางสาว ศิริพร พลิากรณ์
215040 นาย ธรณ์ณัชชา ล้ีศักด์ิสกลุ
215041 นาย ธราธร ศรีสุนะ
215042 นางสาว วิลาวัณย์ ขมึจนัทร์
215044 นาย วศิน โคตรภูธร
215045 นางสาว จฑุารัตน์ ทองเป็นเพช็ร
215046 นางสาว รุจริา แต้ประยรู
215047 นาย สุรัตกลุ ร่ืนพชืน์
215048 นางสาว จฬุาลักษณ์ จนัทร์วิจติร
215049 นางสาว ซาฟซัีณย์ เพง็เปาะละ
215050 นางสาว อมุามะห์ เกม็สัน
215051 นาย วิศิษฏ์ สุขสมกจิ
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215054 นาย ฤทธิพร วงศ์อนิทรัตน์
215055 นาย วราวุฒิ ทัพประมง
215056 นางสาว จารินภรณ์ ชูพงศ์
215057 นาง จนัทร์จริา บุญสะธา
215058 นางสาว โสภิต ช านาญกจิ
215060 นางสาว ยวุดี เกล้ียงนาน
215061 นางสาว สลาม๊ะ เจะ๊ง๊ะ
215062 นาย อดุมศักด์ิ เครือจนัทร์
215063 นางสาว กมลชนก เซ่ียงเห็น
215064 นางสาว กาญจนา กล่ินน้อย
215066 นางสาว อรุณี เกล้ียงนาน
215067 นางสาว ธัญสินี จนัทร์ดี
215068 นาง วรัญญา มณฑา
215069 นาย วิทยา แดงสกลุ
215071 นาย คชภัค คงสืบเสาะ
215072 นางสาว รัชกานต์ แกว้มุข
215073 นาย ณกฤษณ์ รัตนบุรี
215074 นางสาว สุนิสา ทัศนารมย์
215075 นาย วีรพงษ์ชัย ศรีฉลาด
215076 นาย อนุวัฒน์ ใจแสน
215077 นางสาว สุธีภร แสงศรี
215078 นางสาว นิภา ศรีเมือง
215079 นางสาว นันทวรรณ ทานาค
215080 นางสาว จฑุารัตน์ ไตรสูงเนิน
215081 นางสาว มะลิ ติดหงิม
215082 นางสาว กลัยารัตน์ สวัสดี
215083 นาย สุพชิัย กระเช้าเพชร
215084 ว่าทีร้่อยตรี จริุนทร์ มะหมัด
215085 นางสาว เกณิกา อนิทขนัตี
215086 นาย พงศ์ธร นาคเขยีว
215087 ส.ต.ท. ธนาธร ม้วนทอง
215088 นางสาว วิภาพร บรุณพนัธ์
215089 นาง สุรียพ์ร ไชโย
215090 นางสาว จริยาภรณ์ ศรีสมบูรณ์
215092 นางสาว ไพรินทร์ นาชัย
215093 นางสาว สุมนท์ธา แกว้ประสงค์
215094 นางสาว วิษาวดี พทิยากลุพงศ์
215095 นาย ศักดา สิงหากนั
215096 นาย สมโภช ศรีสุพล
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215098 นาย วันชัย พริอดรัตน์
215100 นางสาว เสาวลี มีทอง
215101 นางสาว นุชจรีย์ ศิริวรา
215102 นางสาว อ าภร แกว้แดง
215103 นางสาว กนกวรรณ กรมแสง
215105 นางสาว ประภาพรรณ รัตนมงคล
215106 นางสาว ปิยะมาศ ไชยอนิถา
215107 นางสาว อมรรัตน์ แสนขรยาง
215108 นางสาว ศศิวิมล ขนัธลักษณา
215109 นางสาว วิไรภรณ์ ไชยทอง
215110 นางสาว กญัจนพร พรหมสะอาด
215111 นางสาว สิทธินีย์ กางกั้น
215113 นางสาว สุนันทา หนูขาว
215114 นางสาว จณัิฏฐา ในจติร
215115 นาง เจนจริา บ าเพญ็
215116 นาย ศักด์ิชัย นุ่นช่วย
215118 นางสาว จติพสุิทธิ์ รอดรี
215119 นางสาว สันต์ฤทัย มัทจนิต์
215120 นางสาว ศศิธร สิริสุทธิ์
215121 นางสาว ภาวินี นาวาทอง
215122 นาย อภิสิทธิ์ พริอรัตน์
215123 นางสาว ปาริฉตัร วิญญาศัพท์
215124 นางสาว กฤษณา วรรณเผือก
215125 นางสาว อไุรกร บัวบุญ
215126 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กญัญา แหวนแกว้
215127 นาย ยทุธศักด์ิ บุญมา
215128 นาง ศิรินาถ พรหมรัตน์
215129 นาย วัชรพล บ าเพญ็
215130 นาย รัฐเกยีรติ พภิพ
215131 นาย อโนชา ปาระมีสัก
215132 นาง สุธาวรรณ ฐานุตตมานนท์
215133 นางสาว ปาริฉตัร โกศล
215134 นาย เกรียงไกร จมิัง
215135 นางสาว วธิดา สุมานัส
215137 นาย เบิม้ เสนกระจาย
215138 นางสาว ตวงนภา ศรีนาทม
215139 นางสาว ประศมา สุจมิงคล
215140 นาย อนุวัฒน์ ถาวร
215141 นางสาว สุภาพร ใจหาญ
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215142 นาย ภูมิภัทร เพช็รนาม
215143 นางสาว พรรณฑิพา มหากนก
215144 นางสาว ธันยร์ดี กล่ าพลูสวัสด์ิ
215145 นางสาว นุชจรีย์ นวมเจริญ
215146 นางสาว ศิรประภา นาคธน
215147 นาย สุธี สายมาธิปัญญา
215148 นาย ณัฏฐ์ วิสิฐนิธิกจิา
215149 นางสาว กรณ์ศศิวรรณ์ สิทธิเชนทร์
215150 นางสาว กฤติมา ไกยฤทธิ์
215151 นางสาว วิริยา อุ่นหล้า
215152 นางสาว รุ่งนภา ศรีแสง
215153 นางสาว จติินันท์ กระแจะเจมิ
215154 นางสาว เสาวลักษณ์ จนัทร์เอย้
215155 นางสาว อสัมา หวันประรัตน์
215156 นาย ฤทธิพล เนตรประภา
215157 นางสาว เบญจมาศ ค าต๋ัน
215159 นางสาว ทิพยก์นก เวียงค า
215160 นาย คมสันต์ บุญเหมาะ
215161 ว่าทีร้่อยตรี กฤษณะ บุญมี
215164 นางสาว บุษยาภรณ์ มาทสุวรรณ
215165 นางสาว มลชนก สิทธิเศษ
215166 นางสาว จฬุาลักษณ์ กนันรา
215167 นางสาว กนกพร บุญรักษ์
215168 นางสาว ชนนิสา ประหยดัวงค์
215169 นางสาว สุกญัญา ไชยด า
215170 นางสาว ณภกร หลุยแสง
215171 นาย สนธิชัย พลแสน
215172 นางสาว ธนาภรณ์ คะเรรัมย์
215173 นางสาว ปภาพรรณ ภาคถนิ
215174 นาย ปุรินทรา ด้วงเอยีด
215175 นางสาว จารุวรรณ พมิพะนิตย์
215176 นาย ธรรมนิตย์ อดุแกว้
215177 นางสาว ปวีณา ภูร่ะยา้
215179 นางสาว นิชาภา ท้วมประดิษฐ์
215180 นางสาว วิลาดา เดชม้าว
215183 นาย ธัญวิทย์ ออ่นดี
215184 นางสาว สุพรรณษา เตียงนิล
215185 นางสาว รุจริา เปล่ียนทองค า
215186 นางสาว กติติยา เบ็ญละ
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215187 นาย กฤชณพดล  พนัธุ์ ดี
215188 นางสาว จฑุามาศ เพชรรัตน์
215189 นาง สุนันทา สุขากาศ
215190 นาย ภานุวัฒน์ ดุลยชาติ
215191 นางสาว ณัฐณิชา จติมานะ
215193 นางสาว ค าแกว้ เครือสุข
215194 นางสาว อาภรณ์ ครุฑศรี
215195 นางสาว วิชุดา ปาลวิสุทธิ์
215196 นาย เฉลิมพนัธ์ุ จนัทร์เพญ็
215197 นางสาว สุทธิญา มีลาย
215198 นาย อนุรักษ์ บุตรดาษ
215199 นางสาว ปัตสนีย์ ทัศไพร
215200 นางสาว ปภัสสร แช่มช้อย
215201 นางสาว ศิริลักษณ์ หนูทอง
215202 นางสาว อารีรัตน์ ลาดโพธิ์
215203 นางสาว รัตติกาล จ ารัสรักษ์
215204 นาง สุพตัรา พรหมดนตรี
215205 นาย กรวิชญ์ ศักด์ิสุรียม์งคล
215207 นางสาว อริยา สุมหิรัญ
215208 นางสาว นิชธาวัลย์ กนัทอง
215209 นางสาว วันวิษา ศรีวงค์ชัย
215210 นางสาว ปิยฉตัร แสงบุตร
215211 นาย อมรเทพ ศรีวิเชียร
215213 นาย ทิวากร กระชัน
215214 นางสาว เจนจริา เพราะดี
215215 นางสาว ดังใจ ตรีปัญญา
215216 นางสาว ไรฮัน มอน็อง
215217 นางสาว วรรณนิศา สิงห์ค า
215218 นางสาว เมธาวี จนัทร์หัสดี
215219 นางสาว เปรมกมล ภูริขนัติเนตร
215220 นางสาว พชิญ์สินี เพช็รรัตน์
215221 นาง ดารณี ไชยชาติ
215222 นางสาว สุพตัรา ศรีวงค์ชัย
215223 นาง ไอยรดา เขตเจริญ
215224 นางสาว กมลชนก ดีอดุม
215225 นางสาว ชารีรัตน์ มูลมาตย์
215226 นาง พวงพยอม อนิบุตร
215227 นาย สรสิช วิรัชติ
215229 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรอมุา สวนแกว้
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215230 นางสาว จนัทร์จริา กลุนอก
215231 นางสาว วิไล พนัธ์ศรี
215233 นาย วีระพงษ์ วงษ์วิชา
215234 นางสาว สุธาทิพย์ มาลา
215235 นางสาว จฑุามาศ ไชยมณี
215236 นางสาว ณัฎฐิญาภรณ์ งอกค า
215237 นางสาว ชยณัฐ บุญรัตน์
215238 นางสาว ปพชิญา นนทมาตย์
215239 นาย ธนกร แกว้ลอย
215241 นางสาว คณิศร ประมวล
215242 นาง พนิดา วิทยาฤทธิพากร
215243 นางสาว อรุณี วุฒิพนัธ์
215244 นาย มีชัย ศรีรักชาติ
215245 นาย ธนกฤต หงษ์เวียงจนัทร์ 
215246 นาย ขวัญชัย แสงค า
215247 นางสาว วิลาวัลย์ ใจมูล
215248 นางสาว สลีวัลย์ สล าบอ
215249 นางสาว กมลลักษณ์ ณะแกว้
215250 นาย วีระวงศ์ กา้นจกัร
215251 นางสาว วรัฎฐา ตันเจริญ
215252 นาย พงศ์พพิฒั ทันหล้า
215253 นางสาว สหัทยา แยม้เยื้อน
215255 นาง ธูปทอง นนสุวรรณ
215256 นางสาว ธัญณิชา ล่ามแขก
215257 นางสาว อสัมะ สาหม๊ะ
215258 นางสาว อญัมณี ฟแูกว้
215259 นาง พชิานุช ประจศิุลป์
215260 นางสาว ทิฆัมพร สุวรรณทา
215262 นางสาว อาธิยา มัฆวาฬ
215263 นางสาว ปวีณา มีศรี
215264 นางสาว อมุาพร ฐานันตะ
215265 นาง ณัฐชยาพรรห์ เจริญพานิช
215267 นางสาว คณิตชา ทองรบ
215268 นางสาว สุนทรี กองทอง
215269 นาย กฤติเดช พงษ์ตุ้ย
215270 นาย ศิลวิทย์ วิรัตนาสรรญ์
215271 นางสาว ปิยนาถ ตองออ่น
215272 นาย วินัย ปานคาน
215273 นางสาว จนัทร์จริา มุสิกพงศ์
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215274 นาย วรวุฒิ แวดอดุม
215275 นางสาว พจนาลัย แสวงผล
215276 นางสาว นันทพทัธ์ คชชา
215277 นางสาว เมธาวี ซิงห์
215278 นางสาว ณัฐนี เซ่ียงใช่
215279 นางสาว ปุณณาสา ฤทธิเ์ต็ม
215280 นางสาว ชลลดา ศรีเชียงสา
215281 นางสาว ธิญาดา ศิริราญ
215282 นางสาว ปภาวรินทร์ วิสุวรรณ
215283 นางสาว พรประภา จนัต๊ะแกว้
215284 นางสาว กรรณิการ์ ทิพยรั์กษ์
215285 นางสาว เพชรชรินทร์ ธรรมสาร
215286 นางสาว หอมหวน การะยศ
215287 นางสาว เพญ็นภา บุญมี
215288 นางสาว จนินารีย์ เอยีดทองใส
215289 นางสาว วลัยลักษณ์ จตุรปา
215290 นางสาว อาภรณ์ สุขเนียม
215291 นางสาว ธัญญรัตน์ ปิน่ปัน่
215292 นาง กนกพร ประพนัธ์
215293 นางสาว พมิพห์ยก จนีทอน
215295 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุดารัตน์ สุทัศน์
215296 นางสาว พมิพล์ดา ณ ล าปาง
215297 นาย วิรัลพชัร์ ไชยรัตน์
215298 นางสาว สุภารัตน์ ค าไสย
215299 นางสาว กชพร ยี่ภูพ่นัธุ์
215300 นางสาว สุภัทรา เคียนถา
215301 นางสาว ศิริพร บรรลือ
215302 นางสาว พมิพช์นก บุญพนัธ์
215304 นาง มลฤดี ศรีเมืองสุข
215305 นาย พลวัฒน์ พจชนาถ
215306 นางสาว ปาลิตา เกศนาคินทร์
215307 นางสาว จฑุาทิพย์ ศรีบัณฑิต
215310 นาย วิชัย นักผูก
215311 นางสาว วชิราภรณ์ ชายเดช
215312 นาย นันทวัฒน์ มะลาศรี
215313 นางสาว อ าไพ โสภา
215314 นางสาว กสุุมา สมศรี
215315 นางสาว เบญจพร จนัทร์เหล่าหลวง
215316 นางสาว ธัญญาภรณ์ ง้าวกลาง
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215317 นาย อกุฤษฎ์ แกว้มณีชัย
215318 นางสาว ทัศนาวดี จริยานุกลู
215319 นาย ปภังกร พทุธทองศรี
215320 นางสาว ขวัญภิรมย์ บรรจงปรุ
215321 นางสาว กลุนิษฐ์ ชูเมือง
215322 นางสาว พมูสุข ปานียโชติ
215323 นางสาว นุชนาถ กมิากรณ์
215324 นาย วิสนุ บุญมา
215325 นางสาว กนกวรรณ เจยีมตน
215326 นางสาว สุภาพร สุทธศรีฉวีฉาย
215327 นางสาว ปิยมาศ ลิมปิติ
215328 นางสาว ดวงใจ ประสันรักษ์
215329 นางสาว โสภิดา วรรณะ
215330 นางสาว พรชนก พนูศิลป์
215331 นาย พงศธร สายโสภา
215332 นางสาว สิตานันท์ ติยะบุตร
215333 นางสาว กาญจนา แสนอาจ
215336 นาย ถนอม ฮวดล้ิม
215337 นางสาว เบ็ญจวรรณ ฤทธิลื์อชัย
215338 นางสาว อรอมุา ค าชมภู
215339 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกญัญา สายรัมย์
215340 นางสาว สุธาทิพย์ ทับทูน
215341 นางสาว ยภุารักษ์ แกว้มาลา
215342 นางสาว วรมน เสขะพนัธ์
215343 นางสาว สุมทอง ทองเถื่อน
215345 นางสาว กญัจนาพร เนียรกระโทก
215346 นางสาว กาญจนา ศรีสุทัศน์
215347 นางสาว พรภัทรา แสวงดี
215348 นาย โกวิท สังขศ์รีเพชร
215349 นางสาว ณัฐวดี สัพโส
215350 นาย ศรีศักด์ิ สุวรรณธรรมมา
215351 นางสาว จนิตนา ค าอดุม
215352 นาย วัฒนา ทองผาสุข
215353 นางสาว ทัตชญา สุขมุินท
215354 นาง สุพชิฌาย์ วังคีรี
215357 นางสาว ดวงแกว้ ดีดพณิ
215358 นางสาว พรพมิล ทูลธรรม
215359 นางสาว จฬุารัตน์ กวางทะวาย
215360 นาย นิกรกติ สุทธัง
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215361 นางสาว บุษบา ส าเนียงสูง
215362 นาง ธัญวรัตม์ โกรธกล้า
215363 นางสาว ชนิกานต์ สิริพฒัน์
215364 นางสาว วิชุดา อนิต๊ะปิงค์
215365 นาย ศราวุธ เชื้อแกว้
215366 นางสาว สุภาทิพย์ ฝ้ันใจวัง
215367 นางสาว ปราณี บุนตะไนย์
215369 นาย ศรวุธ สุทธิเดช
215371 นางสาว นงลักษณ์ ทองใส
215372 นางสาว ณรภร ภูลา
215373 นางสาว สุภาพร บุญธรรม
215374 นาย ประกฤษฎิ์ ศรีทอง
215375 นาย ฤทธิชัย ค าจนัทร์
215376 นางสาว นฤภร ภูท่อง
215377 นาง ฐิตาภรณ์ ดงใต้
215378 นางสาว พรประภา ภูน่ิ่ม
215379 นางสาว ยพุนิ กดุแถลง
215380 นางสาว แพรวนภา เพง็คง
215381 นางสาว ณัฐณิชา แจม่สุวรรณ
215382 นาย จริญ เมืองประทับ
215383 นางสาว เนตรนภา จลุสุข
215384 นางสาว วิภาวรรณ สุขจติร์
215385 นางสาว ดารุณี ใจสุข
215386 นาย จริพงศ์ แดงวันสี
215387 นาย วสันต์ ล าแพน
215388 นางสาว อมรรัตน์ รัตนะอาษา
215389 นางสาว กานต์พชิชา แกว้ออ่น
215391 นางสาว ยรุฉตัร ศิริเพชร
215392 นางสาว ธนภร เทศพรม
215393 นาย ทักษิณ มะลิดิน
215394 นาย พชิยฒุณ์ เวชชูแกว้
215396 นางสาว ธัญชนก ผลพบิูลย์
215398 นางสาว อารีรัตน์ ประสงค์หิงษ์
215399 นาย ปฏิภาณ ใจกาวัง
215400 นางสาว ดาว ภูสิริพฒันานนท์
215401 นางสาว สุนันทา สุขเจริญดี
215402 นางสาว ปัทมา จนัทรเกตุ
215403 นางสาว ธิศวรรณ พอ่บาล
215404 นางสาว สมิตานัน รักน้อย

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ 318 จาก 322



เลขประจ าตัวสอบ ค าน าหน้า ชื่อ  -  นามสกุล
215405 นางสาว วรรณิดา นัยพนิิจ
215406 นางสาว ณฐพร นันทิวัฒน์
215407 นาย สุริยา อคัพนิ
215408 นางสาว อารีรัตน์ สร้อยสิงห์
215409 นาง วิลัยวรรณ พมิพม์หา
215410 นาย นิธินันต์ แกว้พกิลุ
215411 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สาวิตรี พงษ์สะพงั
215412 นางสาว ตรีชฎา ไชยพนู
215413 นาง จริาพร สมาธิ
215415 นางสาว ชนัญชิดา น้อยน้ าค า
215416 นางสาว สุภาพร พาหวิน
215417 นาย ทศพล เนาวนัด
215418 นาย ภานุ อนิทร์งาม
215419 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จริยา คงเล็ก
215420 นางสาว ณัฐรดา กอบอาสา
215421 นางสาว อรณภัค ธัชกรพงศ์
215422 จา่สิบเอก พรหมพริิยะ เรืองรัตน์
215423 นางสาว แสงระวี วิริยะ
215424 นางสาว ทัศนียว์รรณ ถิ่นทิพย์
215425 นาย ธนกร ชุ้นตระกลู
215426 นางสาว วิลาวัลย์ พลน้อย
215427 นาย ยทุธการ ทองเกดิ
215428 นาง พสัมล ขวัญสู่
215429 นาย ประภา ขนัโสดา
215431 นาย พฒันศักด์ิ ศรีพรม
215432 นางสาว บุษบา นุ่มอนิทร์
215433 นาย พรชัย กองแกว้
215434 นางสาว สุระวดี คงยิ่ง
215435 นางสาว ลภัสรดา สมภูงา
215436 นางสาว ไพรินทร์ พลอยใหม่
215437 นางสาว จนัทร์จริา ตาใจ
215439 นางสาว ประทีป ชัยภูมิ
215440 นาย ณัฐนันท์ พนูเพิม่
215441 นางสาว องัสุมา ค าทอง
215442 นางสาว รวิสรา อรชร
215443 นาย อทุัยศักด์ิ ประพลแสน
215444 นางสาว กาญจนาภา บุญมาก
215445 นางสาว กานดาญา ทวีชัย
215446 นาย จรัิฎฐ์ สิงห์อ าพล
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215447 นางสาว ปภาวี ศรีคร้าม
215449 สอ จตุพล ออ่นสุข
215450 นางสาว ชัญญานุช นาประสิทธิ์
215451 นางสาว กรชศา คชพงษ์
215452 นาง หอมไกล นาจ าปา
215453 นาย พพิฒัน์ จวิวราพร
215454 นาย เมธาสิทธิ์ พลอยสมบูรณ์
215455 นาย วิชญะ เทียมลม
215456 นางสาว สุดารัตน์ จนัทร์สวี
215457 นางสาว กนัยารัตน์ กล่ินมาลา
215458 นางสาว ณัฐกฤตา ท่าทราย
215459 นางสาว ดรณี ค ามุงคุณ
215460 นางสาว เพญ็ศิริ ขนัติวงษ์
215462 นางสาว อจัฉรา ด านา
215464 นางสาว พมิพล์ภัส ฉมิมัจฉา
215465 นาย กติติชัย ศิริอกัษร
215466 นางสาว ณัฐพร เหง้าพรหมมินทร์
215467 นางสาว กาญจนา ชัยพร
215468 นางสาว ขวัญเดือน แกว้รักถา
215470 นางสาว ธาราทิพย์ ธรรมชาติ
215471 นางสาว วริศรา สุขแจม่
215472 นาย ทองค า มะณู
215474 นาย ชาคริต งะสมัน
215476 นางสาว น้ าฝน สุทธิเลาะ
215477 นาง เปมิกา เทพพานิช
215478 นางสาว ชนิดา หมุดเชื้อ
215479 นางสาว ฐิตินาถ แกว้พลูศรี
215480 นางสาว พมิพป์ระไพ เภาสิงห์
215481 นางสาว จฬุารัตน์ แซ่คู
215482 นางสาว กชมล พร้ิงเพลิด
215484 นาย ภูวเดช บูรณภิวงศ์
215485 นางสาว ปรายรัตน์ สังวิบุตร
215486 นางสาว ศิรินทรา นาวาสมุทร
215487 นางสาว จนัทิมา ค าแกว้
215488 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปณิดา ปานนุกลู
215489 นางสาว พชัร์สิตา ษีโยหะเรืองโชค
215490 นางสาว เนตรนภา เปรมปรี
215491 นางสาว วรารัตน์ อนิทโมลี
215492 นางสาว ณัฎฐนันท์ สิงห์ธวัช
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215493 นาย กติติพงษ์ ปานค า
215494 นาย ทวี อไุรโรจน์
215495 นางสาว ลินจง อิ่มรักษา
215496 นางสาว อจัฉรา ลักษณะพาลี
215497 นางสาว ณภาภัช อุ่นเครือ
215498 นางสาว แวฟารีด้า ประสานรมย์
215499 นางสาว ภัทราพร ภาจนัทร์คู
215500 นาย สาริศ จริตงาม
215501 นางสาว ลลิตา สุขเมือง
215502 นางสาว เมธาวี คนงาม
215504 นางสาว กชกร แสนโสม
215505 นางสาว ชุติกาญจน์ ช่วยรักษา
215506 นาย ประนพ เฮงสวัสด์ิ
215507 นางสาว จฑุามาศ พชิญโสภากลุ
215508 นางสาว เบญจมาศ ศรีทัน
215509 นางสาว กติติยา ชูมณี
215510 นางสาว ลัดดาวัลย์ จอมประเสริฐ
215511 นางสาว อภิญญา หนูปลอด
215512 นางสาว ศุภกาญจน์ แกว้ศรีนวล
215513 นางสาว ณิชานันทน์ ใสเกื้อ
215514 นางสาว กลัญาพร ฮ่ันโตตุ้น
215515 นางสาว สุภาวดี สีโสภา
215517 นางสาว นภารัตน์ สายค ามี
215518 นางสาว อนัญญา ทองขาว
215519 นางสาว สุธาธร พงษ์สม
215520 นาย ผดุงพล ภูทิพย์
215521 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ภาณินี สุขวิสุทธิ์
215522 นางสาว ณัฐริกา อนิทาปัจจ์
215523 นางสาว เบญจรัตน์ ทองแยม้
215524 นางสาว ณัฏฐ์นรี ศรีใจ
215525 นางสาว สุภาวดี หมื่นเดช
215526 นาย มนตรีรัช เกดิยนิ
215528 นางสาว สุจนิดา นาพรุิณ
215529 นาง ปภัสสร บุพศิริ
215530 นางสาว จริาภรณ์ พลโยธา
215532 นางสาว วิมล อนิญา
215533 นางสาว เสาวนีย์ เปรมอปุพงษ์
215534 นางสาว พชัรี รุ่งโรจน์วิชาพนู
215535 นาง พกิลุ นากสุก
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215536 นางสาว กายพลอย ติระกลุ
215537 นาย ศุภนิมิตร อนิต๊ะ
215538 ว่าทีร้่อยตรี อนันตศักด์ิ มะโนใจ
215539 นางสาว ณัฏฐณิชา คชมาส
215540 นาย จานันท์ ศรีเกตุ
215541 นางสาว ปริญญาพร ธีระวัฒน์
215543 นางสาว วรากร ด านุ่น
215544 นาย นนทกานต์ ค าผม
215545 นางสาว มนภรณ์ ผะอบทอง
215546 นางสาว ดารารัตน์ ชอบชูผล
215547 นางสาว จารุวรรณ เรืองโรจน์
215548 นาง ประภัสสร ใยคง
215549 นางสาว ศรีสุดา ชัยทิพย์
215550 นางสาว เจตนิพฐิ ด านุ่น
215551 นางสาว นภัสนันท์ ทองค า
215552 นางสาว กมลพร ศรีออ่น
215553 นางสาว วริษฐา ด านุ่น
215554 นางสาว จฑุาทิพย์ จานเกาะ
215555 นางสาว พนินิภา บัวสีค า
215556 นางสาว วิชชาพร สมศักด์ิ
215557 นางสาว อารยา พนูผล
215558 นางสาว ดารณี พรมแดน
215559 นาง จรัิชญา ชัชวาลย์
215560 นาย พรีศักด์ิ ศรีมงคล
215561 นางสาว ประกายดาว นาบ ารุง
215563 นางสาว องัคณา พรหมหาญ
215564 นางสาว จารุวรรณ นาหมีด
215565 นาย มานิต แซ่ออ๋ง
215566 นาย ลือชัย สุขแกว้
215567 นางสาว องัควรา แท่นอนิทร์
215568 นางสาว อญัญารัตน์ ล่ิมสกลุ
215569 นางสาว ประไพพรรณ์ พทิักษ์
215570 นางสาว ปัทมา สีมะเด่ือ
215571 นางสาว วิลาสีนี เพช็ร์รัตน์
215572 นาย พงษ์นรินทร์ กล่ินขจร
215573 นางสาว กมลชนก ธรรมเจริญ
215574 นางสาว จนัจริา ศรีนาค
215576 นาย เมธาสิทธิ์ อณุาศรี
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