






เลขประจ ำตวัสอบ
100001 นางสาว ณัฐฐินันท์ มุธุสิทธิ์
100003 นางสาว นันทพร โยชน์ชัยสาร
100005 นางสาว อุษณา หวาหาบ
100006 นาง รุ่งทิวา เถื่อนศรี
100008 นางสาว อัญชลี มะเรือง
100013 นางสาว ธารารัตน์ ทวีทา
100018 นางสาว มณีกาญน์ หวังรวมกลาง
100019 นางสาว ประภัสสร วังแปง
100020 นางสาว วิมพ์วิภา ปฐวีวิวัฒน์
100021 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ
100028 นางสาว สุธิตา กอบทอง
100030 นาย นฤสรณ์ สว่างสุข
100031 นาย บุรวิช มณีรัตนโชติ
100036 นางสาว ปริศนา หนูเงิน
100037 นางสาว อารยา เชษฐเจริญรัตน์
100038 นางสาว กัญธมาศ ลาดใจ
100042 นางสาว นัฎฐา อักษรเงิน
100043 นางสาว พัชรี อรัญดร
100045 นางสาว ลลิตา ประแกกัน
100046 นาง สุมลฑา บุญญานุพงศ์
100047 นางสาว สุดารัตน์ เรืองดิษฐ
100048 นาง อัจฉราภรณ์ จันทะภา
100049 นางสาว อัสมาอ์ บัวนาค
100055 นาย ธีระพงค์ จุมพระนัด
100056 นางสาว สุพัตรา ม่วงเขียว
100058 นางสาว ชยุดา ทองสัตย์
100061 นางสาว ภาวิณี ผิวผ่อง
100063 นางสาว ปิยะรัตน์ เคร่ืองทิพย์
100064 นางสาว ปารมาภรณ์ โพธิเ์อี่ยม
100066 นาย วีรภัทร พุม่งาม

ชื่อ - นำมสกุล
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100067 นาย สรศักด์ิ ค้ิววิลัย
100068 นางสาว สุภาวดี อ่ าปลอด
100070 นางสาว จิรวดี แสนแสน
100072 นางสาว ชฎารัตน์ ถาวรสุวรรณ
100073 นางสาว กิ่งแก้ว ค ามาก
100076 นางสาว กัณฐมณี ชนกนาถวดี
100077 นางสาว สาวิตรี อิ่มยวง
100079 นาง เมทินี หมู่ใหญ่
100082 นาง อลิษา ปัญญาชน
100084 นาย เชาวลิต ท่าน้ าเทีย่ง
100089 นาย ปัญญา หงษ์ทอง
100093 นาง อัญชลี ต้องประสงค์
100095 นาง ชฎารัตน์ จุวัน
100100 นางสาว อริญรดา ข าเนียม
100103 นางสาว ฐานิดา ถนอมนวล
100105 นางสาว ศศิประภา ชาวัลย์
100107 นาย มารีกี มะแซ
100110 นางสาว วราภรณ์ พันทอง
100112 นางสาว สุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์
100113 นาง ปานจันทร์ กาญจนมหิงส์
100115 นางสาว กนกพิชญ์ สีหามาศ
100116 นางสาว อมรรัตน์ ศรีสมจิตร
100117 นาย บุญยกร อินทรศิริ
100119 นางสาว อุไรวรรณ เมฆแก้ว
100120 นางสาว วราภรณ์ พันธ์ศรีนวล
100121 นางสาว จุฑามาส วงศ์แก้ว
100124 นาง กรรณิการ์ เต๋จ๊ะใหม่
100125 นางสาว รัตนาภรณ์ ปัน๋แก้ว
100126 นางสาว สกาวเดือน ค าวงศ์
100130 นางสาว หัสนีย์ ยั่งยืน
100133 นางสาว ชนัดดา เรือนนิล
100135 นางสาว รุ่งทิพย์ สุรินธรรม
100136 นางสาว สุพรรณี ขาวงาม
100140 นางสาว ภคภัทร จุลมณีการ
100142 นางสาว วาสินีย์ ดอกกุหลาบ
100152 นางสาว กชพรรณ อ่ าอ าไพ
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100153 นาย ประสิทธิ์ จันทิมา
100159 นางสาว ชนิภา พลฤทธิ์
100164 นาย ธิติพันธ์ พรโชติรัตน์
100169 นางสาว วิลาสินี สงกุมาร
100170 นางสาว กนกพร เปรมทอง
100171 นางสาว บุษบา รินทะรักษ์
100176 นาง ภุมรินทร์ บ ารุง
100177 นางสาว วิภารัตน์ วงค์นางาม
100179 นางสาว ณิชากร ภูมิพนา
100182 นางสาว ระเบียง วิริยะภาพ
100190 นางสาว ฐิติยา ตันติวิศาลเกษตร
100195 นางสาว ติณณ์พิมญชุ์ เตชเลิศธนานนท์
100196 นาง ผาณิต ขุมทอง
100197 นางสาว จินตนา ชามนต์
100200 นางสาว พจนา ทองอ่อน
100204 นางสาว ศรศิริ โชติพันธ์
100208 นาง สุจิรา ลักษณา
100209 นางสาว ศรัณญา ทับทิม
100210 นางสาว ละออง รสชา
100217 นางสาว กุลสตรี ปันทา
100223 นางสาว ศิริพร บัวเกตุ
100225 นางสาว ศิริรัตน์ อิ่มกระจ่าง
100228 นางสาว ปนัดดา บุญเกิด
100233 นาง พรทิพย์ ภูศิลาแทน
100234 นางสาว ศิริ ภูมิภาค
100240 นางสาว กนกวรรณ บัณฑุเจษฎา
100246 นางสาว แพรววนิต พิตรพิบรูณย์
100247 นางสาว สุจิตตรา สวยสอาด
100248 นาย ธนกฤษ แสนเชียงเนา
100249 นางสาว ปุญญิสา ห้วยก าปัง
100251 นางสาว ณัฎฐ์จรินทร์ ทองอร่าม
100253 นางสาว ยุวดี สนร้อย
100258 นางสาว วิลาสินี วิเชียรครุฑ
100264 นางสาว พัชรี ง้าวไข่น้ า
100266 นางสาว พรธิตา จันทร์เคร่ือง
100271 นางสาว อารี ปรีดาผล
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100272 นางสาว สุภัตรา ตูลเพ็ง
100273 นางสาว วรรณา แจ่มจ ารัส
100275 นางสาว ภูษณิศา กล่อมอิ่ม
100276 นางสาว มะลิวัลย์ โทปุญญานนท์
100279 นางสาว วันวิสาข์ เชิดชัย
100280 นางสาว สาวิตรี พรมสว่าง
100282 นางสาว นิตยา หวังทรัพย์
100283 นางสาว จิราพร กองเงิน
100284 นางสาว ชญาภรณ์ ใหม่จันทร์ตา
100285 นางสาว นัฐศรัณย์ สินทอง
100287 นางสาว จารุนันท์ จิตจ านงค์
100288 นาง สุพรรษา ไชยป่ายาง
100289 นางสาว กรณิศ แก้วยองผาง
100294 นางสาว พิไลวรรณ จิตรกว้าง
100303 นางสาว กิตติยา ผลมะม่วง
100305 นางสาว กรจิตร สีหาบุตร
100306 นางสาว สุดาภรณ์ แก้วมา
100317 นางสาว นภาพร แป้นเกิด
100324 นางสาว ปิยะดา ปานสอน
100325 นางสาว อุษณีย์ เจริญสิทธิ์
100326 นางสาว รัตนาพร ต้ือยศ
100328 นางสาว พิตรนรินทร์ ทิพย์ฝ้ัน
100329 นางสาว นลินี นันทโก
100333 นางสาว บัณฑิตา กรรเชียง
100334 นาง อ าพรรัตน์ แก้วค า
100337 นางสาว ปิยฉัตร อินยะวิน
100338 นางสาว สุทิน บุราณเมือง
100341 นางสาว ศุทธิพร สุวรรณมาลี
100342 นางสาว ศลิษา ผมหอม
100350 นาง เยาวลักษณ์ ต้นแก้ว
100351 นางสาว สายสุรีย์ สวนดอก
100355 นางสาว นวพร งามเหลา
100363 นาย พงศธร แสงเงิน
100366 นางสาว พิมพิไล บุญใจวงศ์
100370 นางสาว วิลาสินี ภูเมฆ
100372 นางสาว จันทร์ฉาย นันตาวรรณ์
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100375 นางสาว อาภรณ์ บุญมี
100376 นางสาว สุภาวดี แก้วกาม
100381 นาย กฤษณกรณ์ ศรีประดู่
100382 นาย ภิภพ กัณฑ์ฉาย
100385 นางสาว ศรัญญา ภูระเณร
100389 นางสาว พัชญ์ชิสา เรืองสุวรรณ์
100391 นางสาว กาญจนา อาชีวะ
100392 นางสาว สุธาสิณี ศรีวิกะ
100394 นางสาว ชนัญธิดา มุ่งมาตร
100395 นางสาว ศรัณย์รัชต์ รักเกียรติ
100396 นางสาว จิรนันท์ จ าปาศรี
100398 นาง พรสวรรค์ สมะนารี
100399 นาย ทวี ชื่นพงษา
100401 นางสาว ณัฐชยา สมบูรณ์
100406 นางสาว นัดที บุญมาก
100407 นางสาว อรอนงค์ ศุภนาม
100409 นางสาว ศศิวิมล มะสาตสม
100411 นางสาว อรัญญา สุธีพัฒนชัย
100419 นางสาว อรวรรณ สุรเดช
100423 นางสาว อุทัยรดา ท่ากุดเรือ
100426 นางสาว พิศมัย แซ่เจ้า
100432 นาง ปิยนุช จิระแพทย์
100433 นางสาว ศตพร ชิตรัตฐา
100442 นางสาว กนกฐิตา พลวงค์
100448 นางสาว สิริรัตน์ โอ่เอี่ยม
100455 นาย ศิรสิทธิ์ ปักกาเวสูง
100460 นางสาว ศิริกุล ขยันงาน
100461 นางสาว นาตยา คุมรักษา
100468 นาย ธนกร ท้าวเชื้อลาว
100481 นางสาว อรพรรณ เปิดตา
100486 นางสาว ณิชาภา ไทยประยูร
100489 นางสาว เนาวรัตน์ สีทาหนุน
100491 นางสาว ณัฐกานต์ ดีรัศมี
100502 นาย นฤเบศร์ น่วมภา
100504 นางสาว ณัฐสุดา กะรัมย์
100508 นางสาว กัญญาภัค เกิดศิริ
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100515 นางสาว ชบาวรรณ ภูวนตรัยเดโช
100518 นางสาว ณัฐธิกาล กองเมือง
100525 นางสาว ณิกัณชรัศมิ์ มาลารัตน์
100528 นางสาว พรเพ็ญ วระภูมิ
100529 นาง ปณชล แสนธรรมพล
100533 นางสาว ป้อมปิง ทวีสุข
100534 นางสาว วราภรณ์ โด่งดัง
100541 นางสาว ธิติยดา วรสาร
100543 นางสาว กัลยกร แซงบุญนาง
100549 นางสาว ณัฐญาภรณ์ ใหญ่โต
100550 นาง เบญจพร ป้อสิงห์
100551 นางสาว พรรณิภา เปลือยหนองแข้
100562 นางสาว กมลทิพย์ บุญชู
100566 นาย อภิวัฒน์ แสนใจ
100567 นางสาว ปริณดา ปันหล้า
100574 นางสาว พิมพ์ชนก กันธิยะ
100575 นางสาว จิรภัทร บุราณเหล่า
100576 นางสาว ชัชชญา พลดาหาญ
100577 นาย เจษฎา เข็มบุปผา
100580 นางสาว ชนัดดา งามเจริญ
100582 นางสาว อโนชา จันทะสีลา
100583 นางสาว จันทร์จิรา สิทธิมงคล
100585 นางสาว เปรมยุดา เจริญสุข
100586 นางสาว จิราณุวัฒน์ ต้ังสุระกุลชัย
100590 นางสาว อรพรรณ พาทีทิน
100595 นางสาว เปรมฤดี หล้าอ้วน
100600 นางสาว วิลัยวรรณ จันทร์เขียว
100602 นาง นิตยา สวนสนอง
100603 นางสาว ไอรดานันท์ สุริยะจรัสแสง
100608 นางสาว เพ็ญนภา ชูมี
100610 นางสาว พาฝัน ขุมทรัพย์
100611 นางสาว จ านงค์ สาลีวงษ์
100616 นางสาว บุษยา นาคเวช
100632 นางสาว ชุติมา แก้วเกล้ียง
100633 นางสาว จิราภรณ์ สะสงค์
100637 นางสาว สุพรรษา จ่าโนนสูง
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100639 นาง วิภาดา ซ่ึงรัมย์
100643 นางสาว ปาริชาต แท่นแก้ว
100645 นางสาว ศิริกุล ยัพราษฎร์
100648 นาย ฉัตรชัย อนันตะ
100650 นางสาว พิมพิไล กันทาใจ
100657 นางสาว จิตรา สงหมด
100659 นาง วราภรณ์ วงศ์สูน
100667 นางสาว นันทนา ปัทมาสังขพิทักษ์
100670 นาย อาเขต ตามสีวัน
100673 นาย ภูมเรศ ใจนวล
100675 นางสาว ศุภาลักษณ์ รักร่วม
100678 นางสาว ฐิตินันท์ พงษ์สถิตย์
100684 นาง สุภาพร บุญทวีชัยสกุล
100688 นาย ธนาชัย ยอดอ่อน
100689 นาง ศุภลักษณ์ ศรีอาราม
100690 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ
100691 นางสาว ณิชานันทน์ ท้าวแพทย์
100694 นางสาว กาญจนา วงค์สารี
100696 นางสาว มุทิตา เปรมกาศ
100698 นางสาว เสาวลักษณ์ ลุสมบัติ
100700 นางสาว อัจฉรา เปรมสุข
100703 นางสาว ลภัสรดา งิมขุนทด
100704 นางสาว ช่อทิพย์ ลุสมบัติ
100706 นางสาว สุภาพร พลายงาม
100717 นางสาว หัทยา เตชะเสน
100721 นางสาว จุฑาลักษณ์ อักเบอร์
100722 นางสาว วรัญญา แก่นคูณ
100725 นางสาว กุสุมา ครองสุขศิริชัย
100728 นางสาว กันตยา อาภรณ์รัมย์
100731 นางสาว ปุญชรัศมิ์ หนูแก้ว
100732 นางสาว รัตนาภรณ์ สุขศรี
100734 นางสาว สุพัตรา ทวีสุข
100762 นาง พจนีย์ สัมฤทธิริ์นทร์
100766 นางสาว รัชฎา สลุงอยู่
100770 นาง ฐิติมา จุฬะแพทย์
100771 นาย กนกพิชญ์ ศรีแพงมล
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100772 นางสาว นัฐพร สายธิไชย
100777 นางสาว อรวรรณ ภูนาโคก
100780 นาย ถาวร สีสาพันธ์
100789 นางสาว กัญจน์ณภัสร์ สุขคล้าย
100791 นางสาว สุภาวดี อุระ
100805 นางสาว จุฑาทิพย์ อุปค า
100809 นางสาว จิตรานุช สะตะ
100825 นางสาว นฤมล สินสงวน
100827 นาง ภัคภร โพธิส์า
100830 นางสาว จริยา เวียงลอ
100832 นางสาว รัฐกานต์ ทะนันใจ
100837 นางสาว อภิญญา อินพรม
100841 นางสาว เกตน์สิรี แก้วยศ
100844 นางสาว ลธิตา เงินมูล
100860 นางสาว อรสินี ศรีโยธี
100870 นางสาว สายใจ สุพรม
100875 นางสาว นารี สาสิม
100883 นาง ฉวีวรรณ นาคกล่อม
100887 นางสาว ดาริน เชื้อหมอ
100889 นางสาว อัจจิมา มั่นอ่วม
100891 นาย รัชพงษ์ มูลภักดี
100892 นางสาว จินตนา ปัน่ป่วน
100898 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กมลพร สุรินตัน
100899 นางสาว กุลภัสสร์ จันทร์สว่าง
100901 นางสาว อรวรรณ แก้วสุข
100905 นางสาว ศศิภา เรืองพูล
100907 นางสาว เปรมสินี คมพิลา
100908 นางสาว อารีตา กาพรหมวงศ์
100915 นางสาว สุภาภรณ์ ใจตรง
100916 นางสาว ขวัญใจ ฤทธิห์มุน
100921 นาย วิรัตน์ รัตนพิกุลชัย
100922 นาย พรชัย แสนค าภา
100934 นางสาว สิริมาศ โคตรพัฒน์
100937 นางสาว ชฎาพร ศิริพันธ์
100940 นางสาว โชติกา แย้มมั่งมี
100945 นางสาว ณฐมน ธนนัฐกุล
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100948 นางสาว กัณต์ญพัชร พิทักษ์พิเศษ
100950 นางสาว อัญญาสินี ช่วงโชติ
100953 นาง ปัณพร โคตรมงคล
100955 นางสาว นันทิชา ม่วงอ่ า
100959 นางสาว ธนาภรณ์ นุชเกล้ียง
100963 นาง สุดารัตน์ พรหมจันทร์
100964 นางสาว ไพจิตร เสนอิ่ม
100965 นาย วัฒนา มาใจกล้า
100966 นาง ฉวีวรรณ แก่นเกษ
100970 นางสาว วรณัน รักษาราษฎร์
100972 นางสาว พิมพ์พนิต วงศ์พรหม
100973 นางสาว เพียงฤทัย นาคธรรมชาติ
100984 นางสาว มารีเยาะ นะดือรานิง
100989 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา
100994 นางสาว วิภาวรรณ กล่ันชัย
100996 นาง ดลฤดี เนตรสกุล
101014 นางสาว เบญจางค์ สมิงไพร
101020 นางสาว ปราณี กล่ินบัว
101021 นางสาว สุรีรัตน์ ใยแก้ว
101024 นางสาว ธนาภรณ์ ฤทธิจ์ีน
101026 นางสาว ทรรฐธนมณฑน์ หมูแก้วเครือ
101027 นางสาว จิดาภา หงษ์ทอง
101031 นางสาว อรธีรา สุภามูล
101037 นางสาว ดาววลี ตุ้ย
101050 นางสาว สุพรรณี อุปพงษ์
101051 นางสาว ปวีณา กาตาสาย
101052 นางสาว อมรรัตน์ ดวงค า
101059 นาย ประวิทย์ พุฒภา
101065 นางสาว วิธุอร พิศาลสาสน์
101067 นางสาว ศิริลักษณ์ มงคลยง
101068 นางสาว ศุรินทร์ธร ชาเกาะ
101069 นางสาว อุทุมพร อุปสิทธิ์
101071 นาย รัฐนิติ คุ้มเดช
101074 นางสาว อรสิริ ศรีค าภา
101076 นาย ทรงพต เจียระบรรพต
101078 นางสาว ฐิติธนา คล้ายมาลา
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101082 นาย เฉลิมพงษ์ แก้วกันหา
101086 นางสาว ประภัสสร อารมย์สุข
101089 นางสาว ทิพย์อุษา โพธิ
101099 นางสาว ฉัตริยา ดวงเนตร
101104 นางสาว สุพรรณี ทัตตะรุจิ
101110 นางสาว นิศากร นันกด
101118 นางสาว ฐริญชญาภัชก์ เจริญ
101119 นางสาว ภมร คงทน
101130 นางสาว วรรวิษา แก้วเมืองกลาง
101143 นางสาว กมลชนก มานุจ า
101152 นางสาว รัตนาภรณ์ อิ่มใจ
101155 นางสาว กล่ินสุคนธ์ อินทร์รจนา
101161 นางสาว ธนาพร ค าเขียน
101166 นางสาว นฤมล เพียรไลย์
101167 นางสาว ศิริลักษณ์ มันทากาศ
101168 นางสาว มณฑิรา โพธิยะราช
101169 นางสาว ศิริรัตน์ จอมมาลา
101171 นางสาว พจนา สุทธิศักด์ิ
101173 นางสาว ธิดา พันธุวิกรณ์
101175 นางสาว ธารา ศรีสุข
101185 นางสาว อัจฉรา เนตรใจบุญ
101186 นาย นิเวศน์ นามะนา
101191 นางสาว วานิสา ลุแล
101196 นางสาว ศิริวรรณ์ จันทร์ต้ือ
101202 นางสาว อารียา รัตนศิลปพงศ์
101205 นาง กนกพร รัตนอุไร
101218 นางสาว นันทพร จระมาศ
101231 นางสาว ศรัญดา ทาปัน
101244 นางสาว อนุฉรา อินต๊ะพรม
101249 นาง ณิชารีย์ ศรีจริยกุล
101255 นางสาว ธัญชนก วงษ์สอาด
101259 นางสาว ดาราธร โคตะนนท์
101265 นางสาว กรรณิกา มีพันธ์
101274 นางสาว พัชรินทร์ พวกน้อย
101283 นางสาว อมรรัตน์ สินยัง
101284 นางสาว ยุพิน แก้ววรรต์ตา
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101285 นางสาว รุ่งนภา เมืองค า
101294 นาย สมปอง ช้อนขุนทด
101296 นาย รณกร มีฤทธิ์
101298 นางสาว ยศฐปนีย์ ใจเทีย่งตรง
101299 นางสาว ไพริน มุ่งหามกลาง
101317 นางสาว ชไมพร ชูทรัพย์
101322 นางสาว ชลิตา คุ้มตัว
101333 นางสาว ปวีณกร จรมั่งนอก
101335 นางสาว ปรภัค บุตรเจริญ
101341 นางสาว มนสิชา อินทะมูล
101346 นางสาว สุพันธ์ษา พงษ์อุบล
101348 นางสาว นิตา บุญราศรี
101358 นางสาว อุทัยวรรณ ตลันดา
101366 นางสาว ชรินรัตน์ มิ่งขวัญ
101368 นางสาว ผกามาศ แก้วมา
101369 นางสาว ปิยวัณย์ ราชโส
101379 นางสาว ฐิติกานต์ เมฆใหม่
101381 นางสาว ศศิภา พรมมี
101390 นางสาว รัณฐกานต์ ปินตา
101402 นางสาว ธัญญ์ฐิตา จันทร์สุริยะ
101403 นางสาว ขนิษฐา พรมทอง
101408 นาง ธรรญมน บรรจง
101428 นางสาว ภัทรินทร์ สันตะพันธ์
101460 นางสาว ดวงพร บุญเจริญกิจกุล
101466 นางสาว วีรยา ค ากิ่ม
101467 นางสาว ฉัตรกานต์ โคตะระ
101476 นางสาว ประภาพร พิมพ์บึง
101491 นางสาว ชบาไพร ศิริบุตร
101493 นางสาว ธนพร ไทยเจริญ
101494 นางสาว อรสา บุตรแสนคม
101501 นางสาว ประภาวรินทร์ อาจเดช
101520 นาง อภิญญา ดวงเงิน
101533 นางสาว พรรษชล ปานมั่งค่ัง
101540 นางสาว ธณัชชานันท์ บัวสา
101544 นางสาว อัจฉราภรณ์ วิรากร
101548 นางสาว แสงเทียน มิตมาตย์
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101554 นางสาว ธนัชชา สีทอง
101564 นางสาว อาภัสรา เกษสุวรรณ์
101569 นางสาว ศิริวรรณ แสงไชย
101581 นาง จารุณี วันธานี
101585 นางสาว วิมลรัตน์ จงกล
101587 นางสาว ณดา แสงจันทร์
101598 นางสาว ปรียานุช ไพศาลศักดา
101602 นางสาว โสมรัศมี วิภูสมิทธ์
101603 นางสาว สุภาวดี กิ่งยอด
101608 นางสาว สิรินาถ สงวนศิลป์
101617 นางสาว กรรณิกา บุญมี
101618 นางสาว ณัฏยา แก้วมั่น
101623 นางสาว สิรินยา ลานเหลือ
101624 นางสาว สุพัตรา อินโป
101633 นางสาว ธิดารัตน์ โพธิพฤกษ์
101657 นางสาว พรพิมล พรไพศาลศักด์ิ
101669 นางสาว ชญานิศ จันสา
101671 นางสาว ศศิญดา ศรีธร
101677 นางสาว กันติชา หินแปง
101686 นางสาว สิริรัตน์ จัตุชัย
101698 นางสาว ธัญชนก วัชฒันติ
101699 นางสาว กันต์หทัย แซ่อึ้ง
101707 นางสาว ณฐมน มิตรอุดม
101717 นางสาว ศิรินภา สุต๋าค า
101761 นางสาว ชุติมณฑน์ ค าแพงตา
101771 นางสาว อนุสรา พรพระ
101788 นางสาว ธนธร เสือพยัคฆ์
101790 นางสาว วิลาวัลย์ พงษ์ปัน
101803 นางสาว สิริรัตน์ ทิมขาว
101805 นางสาว จุฑามาศ พุม่พัว
101808 นางสาว พันทิวา คุตวัน
101816 นางสาว รวิกานต์ ลายหงษ์
101817 นางสาว สายทิพย์ กล่ินหอม
101818 นางสาว สวิตตา สาครเจริญ
101819 นางสาว กันยา สว่างแจ้ง
101822 นางสาว สุวิมล ยาววัชรศิลป์
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101823 นางสาว สุพัตรา นิพขันธ์
101824 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา สุขสม
101826 นางสาว ธัญญารัตน์ กะฐิน
101827 นางสาว นันทิชา หลีเส็น
101828 นางสาว สุเนตรา บุตรธงชัย
101837 นางสาว ศรัญญา บุษราคัม
101854 นางสาว ประภาพร สิงห์ทอง
101859 นางสาว ศิราพร วงศ์ใสษา
101872 นาง นิติมา เหมะ
101877 นางสาว เบญจมาภรณ์ จิตโชติ
101880 นาย ภุส พงษ์ โสสีดา
101882 นางสาว พิกุล ผ้ึงภู่
101894 นางสาว อังสุมาลิน มีษา
101902 นางสาว อมริษา พุฒเล็ก
101929 นางสาว สุพัตรา แปก่ า
101931 นางสาว กรรณิกา รัศมี
101933 นาย สุทธิวัฒน์ คูณทอง
101935 นางสาว กนกวรรณ สนกระโทก
101960 นางสาว ฐิติมา สาระไพฑูรย์
101964 นางสาว นิศานาถ จ ารัสศรี
101967 นางสาว อนงค์ โพธิห์ล้า
101976 นางสาว ภูษณิศา วังชัย
101977 นางสาว จิราภรณ์ เครือวงค์
101980 นาย เอกชัย สังข์เขป
101985 นางสาว นันท์นภัส บุระทอน
101986 นาง อัญชลี กิจจารักษ์
101994 นางสาว สุริณี แย้มไสว
102004 นางสาว วราภรณ์ เกษราธิคุณ
102017 นางสาว อุทัยวรรณ ปลอดกระโทก
102029 นางสาว สุภาพร ประเสริฐสุข
102031 นางสาว สมาภรณ์ ศรีหะวัต
102057 นางสาว ปราณี ปันปละ
102073 นางสาว อริสา อ้นพา
102074 นาย พงศกร โคตรพรม
102085 นางสาว สุวารี วงษ์ชมภู
102094 นางสาว ปวีณา ประโมณะกัง
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102096 นางสาว เพ็ญพร แก่นจันทร์
102100 นางสาว ปาลิตา พลายดัด
102105 นางสาว นิภารัตน์ นาคะสุวรรณ์
102107 นางสาว ณัฐวิภา ขาวผ่อง
102112 นาง หนึ่งฤทัย มีวงศ์สม
102122 นางสาว สุชิตา มีจินดาวงษ์
102123 นางสาว สุกัญญา พุทธา
102136 นางสาว วริน หมื่นสิทธิโรจน์
102151 นาง สุพิชฌาย์ สุริยันต์
102154 นางสาว วิมลรัตน์ ปานอู
102158 นางสาว กรรณิการ์ พานิพัฒน์
102160 นาย คงศักด์ิ ท้องพระโรง
102162 นางสาว สุนันท์ แซ่ตัน
102173 นางสาว ปรัศนีย์ บุตรพาชี
102174 นางสาว วิไลวรรณ วันแก้ว
102176 นางสาว ไพรวัลย์ สว่างทองหลาง
102177 นางสาว นิลาวรรณ พุฒขุนทด
102184 นางสาว ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
102187 นางสาว พุทธชาติ ค าพิมพ์เลิศ
102188 นางสาว ภัทราภรณ์ แคว้งใจ
102190 นางสาว อัจฉรา ก าเลิศภู
102196 นางสาว กันญา อินเสนี
102203 นางสาว อุไรลักษณ์ ละครวงษ์
102208 นาย ธีรภัทร์ เรืองกาญจน์
102220 นาย นิติธร ณ วิเชียร
102221 นาย เสฎฐวุฒิ พันธนะบูรณ์
102225 นางสาว เดือนเพ็ญ สมีแจ้ง
102226 นาง จุฑามาศ สอนชัย
102243 นางสาว ชลธิชา อัฐวงศ์
102245 นางสาว เทียนศรี นาคสุข
102257 นางสาว สาวิตรี ทักสูงเนิน
102270 นางสาว ขนิษฐา บัวป้อม
102287 นางสาว ปรางทิพย์ พรมกุล
102292 นางสาว อรทัย คงสีไพร
102301 นางสาว ชุตินันท์ ทองเทพ
102305 นาง จินตนา เมทาวงศ์
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102321 นางสาว พฤกษา ใจส าราญ
102323 นางสาว เยาวลักษณ์ พูลเพิม่
102330 นางสาว นงนาถ ทองเกล้ียง
102348 นาง วารุณี แสนสุภา
102349 นางสาว อมรรัตน์ อดกล้ัน
102359 นางสาว ทัศนียา เอียงเป้
102363 นางสาว ผการัตน์ ธวัชติ
102366 นางสาว ปัทมา ราชอภิรักษ์
102367 นางสาว จิรรัตน์ สุวรรณหงษ์
102374 นาย กิติศักด์ิ สวัสด์ิศรี
102375 นาย วิทยา โลนัน
102377 นางสาว ดลรัตน์ สืบสันติศาสน์
102378 นางสาว นิตย์นภา นาคบุตร
102380 นาย วัชรพงศ์ หุตะเสวี
102381 นางสาว สุวรรณา ฉกรรจศิลป์
102386 นางสาว กิ่งกมล อุดมพันธ์
102389 นางสาว ฐานิดา รัตนโสภา
102396 นางสาว พิทธยา พฤติรัตน์
102415 นาง กาญจนา ทองดี
102427 นางสาว ดลฤดี วินทะไชย
102428 นางสาว อาภาพร มณีวัลย์
102448 นางสาว ชลธิชา ทันแล้ว
102457 นาง นนทนี สินธุไสย
102478 นางสาว จุฑามาศ พรมทอง
102485 นางสาว จันทร์ทิพย์ ค ากล่ิน
102488 นางสาว วรฤทัย ปิงเมือง
102489 นาง ฐิตา เหตุเหล๊าะ
102501 นางสาว กนกวรรณ มลิการ
102522 นาง รัชนีวรรณ กระหมุดความ
102523 นางสาว หัฐฑวรรณ เทศนา
102525 นางสาว อุษาศิริ แก้วบรรฎิฐ
102535 นางสาว นิภารัตน์ พรหมจันทร์
102537 นางสาว บุพรัตน์ โรจโนภาส
102543 นางสาว รักชนก รักล้ าเลิศ
102547 นางสาว อมรรัตน์ เจียวก๊ก
102551 นาง ศศิกานต์ ข าปล้ืมจิตร์
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102553 นาย ภาณุพงศ์ กิจเรืองโรจน์
102558 นางสาว จุฬารัตน์ เขื่อนเก้า
102570 นางสาว รินลญา ศรีบัว
102571 นางสาว วิรงค์รอง เกตุอุดม
102573 นางสาว ธิดา ปิน่ทอง
102574 นางสาว วิมลรัตน์ สมพงษ์
102575 นางสาว ภัทรวดี บุญรักษ์
102577 นางสาว สุกัญญา หัวใจสุทธิ์
102584 นางสาว รดาณัฐ ศิรประภาเดโช
102586 นางสาว กาญจนา หมอกศรีสวัสด์ิ
102594 นางสาว จิรนันท์ จิตรพันธ์
102601 นางสาว พรรณผกา ยะตะนัง
102615 นางสาว กัญญณัช พลรัตน์
102629 นางสาว จันทร์จิรา เหมาะชาติ
102633 นางสาว อุไรวรรณ บึงราษฎร์
102637 นาย ถนัดกิจ ศิริบุรี
102638 นางสาว ขนิษฐา อุ่นศิริ
102647 นางสาว สุกัญญา จันต๊ะมา
102655 นาย ธีรยุทธ์ ใจแข็ง
102661 นางสาว อรวรรณ คงมีธรรม
102662 นางสาว ธนัญชนก เผดิม
102664 นาง จินตนา ปัญญางาม
102671 นางสาว ฉันทิกา พรมถานา
102679 นางสาว สุชาดา เทีย่งทิพย์
102683 นางสาว ภรณ์ทิภา เภสา
102691 นางสาว ผุสรัตน์ ขวัญกุล
102732 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เพ็ญศุกร์ เพ็ญบริมาส
102734 นางสาว กรรณิกา แย้มแก้ว
102740 นางสาว จิราภา หมื่นพันธ์
102741 นางสาว วิไลพร ต๊ะกิติ
102747 นางสาว มาลัยทอง สุขรักษ์
102760 นางสาว ศิริวรรณ พรมนิ่ม
102773 นางสาว วิภารัตน์ ไชยนุปภา
102793 นางสาว มณฑิชา สันหลี
102794 นางสาว สุธาทิพย์ นวลนิ่ม
102795 นาย พงศ์เทพ จิตต์โสภณ
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102823 นางสาว พัชรี จันท า
102825 นาง พรรณรัตน์ ผิวบาง
102829 นางสาว พิทยาภรณ์ ช่างทอง
102832 นางสาว อลิษา เพ็ญประดิษฐ
102859 นาง ศรีสุดา กล่ินเกล้ียง
102862 นางสาว ไพรินทร์ จิ๋วโรจน์
102866 นางสาว สิรินันท์ วงศ์ขันธ์
102878 นางสาว บุญญารัตน์ สิอิน
102887 นางสาว เอมิกา ครีมจันทา
102889 นางสาว ณัฐฌมนต์ โชติทะวงค์
102915 นางสาว ณัทญา จิตรสิงห์
102924 นางสาว กนกวรรณ หล าเส้ง
102930 นางสาว จีราพา วังเจริญ
102931 นาง นภาลัย ทะนะปาน
102956 นางสาว ตะวันฉาย ไชยพการ
102960 นางสาว ญาณิศา หงษ์วิเศษ
102964 นางสาว วจีพร เทีย่งธรรม
102975 นางสาว กัญญ์พิชญา บ ารุงศิลป์
102977 นางสาว อุไรวรรณ์ พิมพ์รส
102994 นางสาว จิณัฐฐา หอมดาวเรือง
102995 นางสาว กรรณณิกา ชุ่มแจ่ม
102996 นางสาว วริดา เรืองแสน
103002 นางสาว ศิริมา นาโคนามะ
103012 นางสาว ภัทรภร แสงจันทร์
103015 นางสาว กัญญารัตน์ สหัสสุขมั่นคง
103018 นางสาว อารีรัตน์ เตชะวงค์
103032 นางสาว นฐพร ดิลกเมธานนท์
103039 นางสาว เมศิยาห์ อ่อนตา
103051 นางสาว นวลนภา ยะสูงเนิน
103052 นางสาว พัชรินทร์ ปล้ืมใจ
103057 นาง ณัฏฐนันท์ ประจ าเมือง
103059 นาย ตรีเพชร วงษาเกษ
103076 นางสาว ก่อดีเหย๊าะ โส๊ะสันสะ
103077 นางสาว บุชชาวดี อุดชาชน
103079 นางสาว ธัญญาภัทร์ มั่งมี
103093 นางสาว เสาวนีย์ ต๊ะต๊ิบ
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103094 นางสาว ชนาธิป สุดเมือง
103102 นางสาว สุภาพร ทรงศักด์ิศรี
103111 นางสาว วิภาวรรณ สร้อยสด
103116 นางสาว มธุกร พิมพ์ต้น
103128 นางสาว ยุพิมาศ ท้าวฟูเขียว
103131 นางสาว กัญญาภัค นวลสนิท
103142 นางสาว วราพร ประหา
103152 นาง อริษา พรมประไพ
103153 นางสาว ศลิษา พลายละหาร
103159 นาง ธัญญธร อินทะ
103161 นางสาว จิณห์จุฑา มูลเทพ
103178 นางสาว ศมันตา แก้วอ้าย
103182 นางสาว ณัฌมน ประวัดศรี
103186 นางสาว สุเนตรตรา นุวรรณโณ
103188 นาง ธนพรพรรธน์ ชูเดชา
103213 นางสาว กมลชนก ประทีปสุขทน
103221 นางสาว วิไลเลขา แก้วแหวน
103239 นางสาว วรัชญา ชัยมีแรง
103241 นางสาว ชุรีพร แซ่โซ้ง
103242 นางสาว ลลิดา โคตรชมภู
103253 นางสาว ทัดดาว มุลน้อยสุ
103278 นางสาว ปริณดา บรรดาศักด์ิ
103299 นางสาว ราตรี ดอนค ามูล
103303 นางสาว สุรีย์พร พุทธัง
103304 นาง อรุณี กิ่งชา
103306 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กัญญ์ณณัฎฐ์ พัฒนพงศ์
103319 นางสาว คล้ายจันทร์ ชิตจ าปา
103324 นางสาว ศิริพร กันไพเราะ
103357 นางสาว สุนันทา สุขอ าไพ
103367 นางสาว ปทุมวดี วรดี
103406 นางสาว สุจิตตรา งามดี
103433 นางสาว ทิพวรรณ ประพรม
103436 นางสาว ณิชากร สร้อยสนธิ
103438 นางสาว อภิรดี บุญยิ้ม
103441 นาง อัญชลี เพชรพูล
103456 นางสาว ณัชผลินี ศรีภานุสุพัฒน์
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103465 นางสาว ปิยะภรณ์ ช่างวาดเขียน
103472 นางสาว วิยะดา รุ่งรัตน์
103478 นาง ผกามาศ แก้วหล้า
103536 นางสาว ธีวรา เพชรอาวุธ
103537 นางสาว ยุวะรี การวิไลโรจนกุล
103541 นางสาว มนทิยา นวลแสง
103550 นางสาว พิมพาพร โทนลูกจันทร์
103556 นางสาว กนกพรรณ ศรนาราย
103582 นาย วิโรจน์ บุญแก้ว
103590 นางสาว ชลันดา จันทร์เนียม
103593 นางสาว ไพรินทร์ ล้ าจุมจัง
103614 นางสาว กรกมล นิ่มแสง
103626 นางสาว กนกวรรณ ทองทวี
103637 นางสาว ณัฐชุตา เหนือทอง
103639 นางสาว นฤมล ภาครัตน์
103651 นางสาว สุภาวดี สุวรรณรัตน์
103656 นางสาว ณภัชกมล วิชาธิคุณ
103666 นางสาว อรุณศรี กวานดา
103686 นางสาว เพ็ญภัคสรณ์ จ านงค์ใจ
103698 นางสาว ระพีพรรณ พูลศิริ
103703 นาย อุทัย อุดทะ
103717 นางสาว วรรณภา ทุมธรรมมา
103723 นางสาว ยลดา รัตนชัยแสงสกุล
103731 นางสาว อัณณพัชร์ ไขว้พันธุ์
103735 นางสาว ทิพวรรณ ทองล้น
103736 นางสาว วรรณนภา ฟักพับ
103748 นางสาว วารุณี ครุฑธา
103754 นางสาว เบญจวรรณ มหาพงค์
103766 นางสาว จันทกานต์ ใจเพียร
103774 นางสาว กาญจนา กิ่งลางสาด
103783 นางสาว อภิญญา มั่นแย้ม
103798 นางสาว ทิพย์วิมล ไพรเขียว
103803 นางสาว ณิชณันทน์ ทักขิโน
103817 นางสาว อรทัย อัตถาชน
103820 นางสาว จิรัชญา แสงย้อย
103832 นางสาว บุปผาทิพย์ แก้วผอม
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103852 นางสาว นงนุช เฝือจันทึก
103862 นางสาว ภมรรัตน์ สิงหเดช
103867 นางสาว พรเพ็ญ แซ่จุ้ง
103879 นาง สุพรรณี จันทะดวง
103880 นางสาว ฐานิตารัศมิ์ ประทับศักด์ิ
103881 นางสาว จุฑามาศ เติมอารมณ์
103893 นางสาว สุกันญา ณ ล าปาง
103897 นางสาว สุมิตรา อนันต กูล
103903 นางสาว อารีย์ภรณ์ ยี่โถหุน่
103905 นางสาว นัฐวิมล สว่างนวล
103914 นางสาว บงกชรัตน์ ถ้ าทอง
103922 นางสาว พฤกษา จิตรโคตร
103929 นางสาว นฤมล ศรีเจ้า
103942 ว่าทีร้่อยตรีหญิง เนตรนภา เขื่อนแก้ว
103944 นาง เกล็ดทราย เจริญภูมิ
103985 นางสาว เกศสุดา กิจนาค
104018 นางสาว จิราวรรณ สุขเกษม
104022 นางสาว ชนันดา เชื้อโพธิห์ัก
104025 นางสาว วิภาวี กันสุข
104028 นางสาว ณฐมณพรรณ สิงห์จารย์
104031 นางสาว กาญจนทิพา บัวขวัญ
104033 นางสาว ภัคจิรา วิสิทธิ์
104046 นางสาว จุฑารัตน์ ชัยจันทร์
104069 นางสาว ขวัญตา เนาว์นนท์
104080 นาย ปิยะ จันทร์เดช
104089 นางสาว ฮามีดา สะหมาด
104100 นางสาว มัศยา ศรีเผือก
104108 นางสาว นงค์นภัส จัตุพล
104109 นางสาว พัชรินทร์ พงษ์อุดม
104132 นางสาว พรธิตา ปินาถา
104137 นาย อนุสรณ์ สายผัด
104138 นางสาว ชนิสรา ซุยเซ็งซะ
104145 นางสาว กัณทิมา บุญศรี
104160 นาง ณัฐนิชา จันดาศรี
104183 นาย ภาณุวัฒน์ ข ากิจ
104191 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สายใจ กันทะวงศ์
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104235 นาย ปัญญวัฒน์ ชูแก้ว
104244 นาง อัจฉรา อาจข า
104247 นางสาว อมรรัตน์ มณีวงษ์
104250 นางสาว กานต์พิชชา นพคุณ
104259 นางสาว สุรีวัลย์ ขวัญทองเย็น
104262 นางสาว ณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์
104276 นางสาว วนิดา ทนันชัย
104287 นาย ศิวัชณัฐ ชินวัชรวิศว์
104316 นางสาว กัลยา ศิลปนันท์
104320 นาย นุ่ม ใจรบ
104327 นางสาว วีรดา บุญเทีย่ง
104340 นางสาว ภัทรวดี จารึกกลาง
104369 นางสาว สุพร บุญมาเทพ
104381 นางสาว อรกัญญา พรฤกษ์เวียงพิง
104382 นางสาว อมรรัตน์ พาด้วง
104385 นางสาว กาญจนา คะเลรัมย์
104397 นางสาว พิมพ์ชนก งามเลิศ
104404 นางสาว พิชญาภรณ์ ศรีแสง
104415 นาย อนันตพงษ์ งามข า
104419 นางสาว มธุรส ผุดผ่อง
104427 นางสาว พิชญา ป้องขัน
104436 นางสาว ราตรี ขัตติยะวงค์
104439 นางสาว นูสรีซัน โต๊ะเส็น
104466 นางสาว สุภาวรรณ หมื่นแก้ว
104479 นางสาว ต่วนอารีนา กุโน
104482 นางสาว นันทิดา สันนิธี
104497 นางสาว จันทิมา ณ พัทลุง
104502 นางสาว วราลี ปลายนา
104506 นางสาว สุวรรณา วาทหงษ์
104512 นางสาว กัญญา เพชรรัตน์
104514 นางสาว อุมาภรณ์ ประเสริฐพงษ์
104517 นางสาว ดวงนภา ฉลาด
104562 นางสาว พัชริดา นิลแสง
104571 นางสาว เยาวมาลย์ ปัญญาช่วย
104624 นางสาว อุไรวรรณ กุลธิ
104673 นางสาว เกศดาว ผลเหม
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104694 นางสาว ทัศนีย์ กุลแก้ว
104729 นางสาว วิภาดา ขวัญแก้ว
104745 นางสาว หรรษา โคตรพัฒน์
104764 นางสาว วรพรรณ เป๊กทอง
104779 นางสาว ศลิษา บุญน้อย
104817 นางสาว สุทธิชา อดุลย์
104842 นางสาว มยุรา หินจ าปา
104847 นาง ธัญชนก เพ็ชรรัตน์
104849 นางสาว พิมพร อินต๊ะอ้อม
104857 นางสาว กัญชววรรณ ฤทธิป์ระเสริฐ
104863 นางสาว ประภัสสร ศรีแก้ว
104869 นางสาว อรอนงค์ บุตตะ
104870 นางสาว มณฑิญา ทองจ าปา
104916 นางสาว สิริณัฏฑ์ จุนระพันธุ์
104920 นางสาว จุฑามาศ จันทรวิบูลย์
104928 นางสาว วิไลพร ช่างประกอบ
104937 นางสาว กนกวรรณ ศักดาศรี
104972 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธัญนันท์ ยาละ
104978 นางสาว สุวิมล จันทร์แก้ว
105013 นางสาว อรปภา วรรณทอง
105018 นางสาว จิตรลัดดา เคนโยธา
105037 นางสาว สมนฑพร สังข์ทอง
105044 นางสาว วราภรณ์ ดวงตา
105079 นาย ธนนชัย เป้าทอง
105087 นางสาว พรพรรณ ศรีสว่าง
105108 นางสาว สร้อยทิพย์ บุนนาค
105110 นาย ณฐวัฒน์ มโหฬาร
105123 นางสาว สุวรีย์ บางแก้ว
105150 นางสาว สิริพร โป้แดง
105153 นาง สุภาพร แจระโว
105158 นางสาว ศรารัตน์ ศรีโยธี
105180 นาง ธัญรัตน์ ภิบาล
105185 นางสาว จิตรลดา อินเปีย้
105186 นางสาว วัชราภรณ์ อักษรกาญจน์
105192 นางสาว กนกนันท์ ลีฬหวรงค์
105209 นางสาว พิรุณพร พืน้สวรรค์
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105236 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อรทัย อยู่ศรี
105266 ว่าทีร้่อยตรี โอบกิจ คณารีย์
105271 นางสาว จิณัฐตา ไมตรีพันธ์
105294 นางสาว กาญจนา คงอุตส่าห์
105296 นางสาว สุรีรัตน์ แก่นสาร
105319 นางสาว วรรณา ปรางค์ปรุ
105326 นางสาว อรวรรณ พันธ์ใย
105333 นางสาว จิรัณญา แดงสกุล
105343 นางสาว ญาสุมินทร์ สมศรี
105360 นางสาว วิชชุดา เทศจันทึก
105389 นางสาว ลักขณา อ่อนอ าพันธ์
105400 นางสาว ณัฐภรณ์ ศรีสุข
105476 นางสาว สุจิตรา ศิริบาล
105500 นาง กรรณิกา น้อยมิ่ง
105515 นางสาว อิสริยา เจนชัย
105569 นาง แก้วตา หาญณรงค์
105577 นางสาว อิริยา ตอรบรัมย์
105606 นางสาว ชุติณัฐษมณ อาจศรี
105613 นางสาว สุภชาดา พิมรี
105626 นางสาว อังคณา ทองแฉล้ม
105628 นาย ภคพล นามปัญญา
105629 นาย ปัญญา พรมชา
105641 นางสาว ธัญชนก พรหมลิ
105642 นางสาว ฮัสนะ อาแวยู
105649 นางสาว กรรัสส์ โสภี
105654 นางสาว หอมหวน การะยศ
105657 นางสาว อารีรัตน์ ทารัตน์
105670 นางสาว กชพร ยี่ภูพ่ันธุ์
105678 นาง ภัทรนุช ขวัญแก้ว
105709 นางสาว อังสุมา ค าทอง
105711 นางสาว พรรธน์ธวัล เสนสุวรรณ
105723 นาง ดุจเดือน เบญมาตย์
105724 นางสาว ฤดีกร โทไข่ษร
105726 นางสาว กัญญศร แก้วยิ่ง
105728 นาย ศุภศิต ภูสงวน
105739 นางสาว สุดาทิพย์ ม้ายอง
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105745 นางสาว เสาวนีย์ เปรมอุปพงษ์
105755 นาย พีรศักด์ิ ศรีมงคล

*******************************************
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เอกสารแนบท้ายประกาศ  2 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัวและสถานที่สอบ 
เพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ณ  ส านักงานอัยการสูงสุด  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่   23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

วัน เวลา เลขประจ าตัวสอบ 
จ านวน 
(ราย) 

สถานที่ 

วันเสาร์ที่  15 สิงหาคม  2563  

(ภาคเช้า) 
- รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร 
  เวลา 08.00 นาฬิกา 

100001   ถึง   100611 206 -  ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 2  
   ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ  
   อาคารราชบุรีดเิรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ  
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 
 
-  ห้องจัดเลี้ยง ช้ัน ๑  ส านักงานอัยการสูงสดุ  

 

 
 
 
- สอบสัมภาษณ ์
  เวลา 09.00 – 10.30 นาฬิกา   
 

  

- รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร 
  เวลา 09.00 นาฬิกา 

100616   ถึง   101699 206 -  ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 2  
   ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ  
   อาคารราชบุรีดเิรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ  
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 
 
-  ห้องจัดเลี้ยง ช้ัน ๑  ส านักงานอัยการสูงสดุ  

 

 
 
 
- สอบสัมภาษณ ์
  เวลา 10.30 – 12.00 นาฬิกา   
 

  

(ภาคบ่าย) 
- รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร 
  เวลา 12.00 นาฬิกา 

101707   ถึง   103178 206 -  ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 2  
   ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ  
   อาคารราชบุรีดเิรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ  
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 
 
-  ห้องจัดเลี้ยง ช้ัน ๑  ส านักงานอัยการสูงสดุ  

 

 
 
 
- สอบสัมภาษณ ์
  เวลา 13.00 – 14.30 นาฬิกา   
 

  

- รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร 
  เวลา 13.00 นาฬิกา 

103182   ถึง   105755 206 -  ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 2  
   ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ  
   อาคารราชบุรีดเิรกฤทธ์ิ ถนนแจ้งวัฒนะ  
   แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 
 
-  ห้องจัดเลี้ยง ช้ัน ๑  ส านักงานอัยการสูงสดุ  

 

 
 
 
- สอบสัมภาษณ ์
  เวลา 14.30 – 16.00 นาฬิกา  
  

  

 


