
เลขประจ ำตวัสอบ
300001 ร.ท. สุพพัต ดรุณเนตร
300002 นางสาว ริญญรัตน์ ไชยบุญยเกียรติ
300003 นางสาว กฤษฏิน์ิพัทธ์ โพธิห์ล า
300004 นาย ทรงพล แก้วขุนทอง
300005 นาย พลกฤษ ล่ิมสกุลไพศาล
300006 นางสาว ปราณิสา ประเสริฐ
300007 นางสาว สโรชา พัฒนวิบูลย์
300008 นาย เจตน์สฤษฎิ์ หฤทัยสถิตกุล
300009 นาย จักรี อินท า
300010 นางสาว ธนาภรณ์ ช่อเกตุ
300011 นาย ธีระวัฒน์ เรืองอยู่
300012 นาย มารุต หิรัญศรี
300013 นางสาว เสาวคนธ์ อาจปักษา
300014 นางสาว ณัฐวดี พรมสินชัย
300015 นาย ตักกะพงษ์ สุขวรรณ
300016 นางสาว สุพร สุขสว่าง
300017 นางสาว สุญาณี เปล่ียนสี
300018 นางสาว กานดาณภัทร กาญจนะเลขา
300019 นาย ธีรเจต มณีโรจน์
300020 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธนาภรณ์ กุลศิริ
300021 นางสาว กนกวรรณ ชินพีระเสถียร
300022 นาย ปรเมษฐ รู้สาท
300023 นาย ธีรัช ขอจิตต์
300024 นางสาว สุนิตา เนาวรัตน์วัฒนา
300025 สิบต ารวจเอก นภรัตน์ ชยเศรษฐ์มนตรี
300026 นาย พีรพล วนิชชากร
300027 นางสาว กัญญาณัฐ จูมเกตุ
300028 นางสาว ปณิตา ศรีจ านงค์
300029 นางสาว สิวลี นันทนพิบูล
300030 นางสาว จุไรรัตน์ เกษทับทิม
300031 นาย ชวพัฒน์ สัมฤทธิสิ์ริพงศ์

ชื่อ - นำมสกุล

รำยชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งเขำ้รับรำชกำร
แนบท้ำยประกำศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที ่  6   ธันวำคม 2560

ต ำแหน่งนิตกิรปฏิบัตกิำร (ทัว่ไป)
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300032 นางสาว ศุทธิณี ยะอนันต์
300033 นางสาว เด่นนภา สืบไทย
300034 นางสาว พัชรี ชุมแสงศรี
300035 นาย ศรัณย์ ทันตานนท์
300036 นางสาว ศิวาพร ศรียาคะบุตร
300037 นางสาว วรวรรณ สิงหชัย
300038 นางสาว ขวัญเรือน ทิพย์วรพงศ์
300039 นางสาว จุฑาพร ศักด์ิรัตน์
300040 นางสาว วัลลภา อินทร์สุพัตรา
300041 นางสาว วิลาวัลย์ อินทวิชญ
300042 นาย ขวัญชัย ช่วยดวง
300043 นางสาว ภาวิณี ผลหมู่
300044 นาย ณสหพลธ์ เจียมพิริยะกุล
300045 นางสาว สุภาพันธ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ
300046 นาย ธีระศักด์ิ คาพูน้อย
300047 นางสาว รพีภรณ์ รักประทุม
300048 นาย กัญจน์ สิริสิงห
300049 นางสาว เพชรไพลิน ธรรมลงกรต
300050 นางสาว ณัฏฐ์สิรา ศรีฟ้า
300051 นางสาว ธิดาวรรณ พจนโพธา
300052 นางสาว จุฑารัตน์ รัตนะ
300053 นาย ณัฐดนัย แย้มทับ
300054 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล
300055 นาย สาโรจน์ รักเสมอใจ
300056 นางสาว ชุติมา จงรุ่งเรืองไสว
300057 นาย ธนกฤต พ่วงทรัพย์
300058 นาย พงศ์พัฒน์ จี่พิมาย
300059 นางสาว พรรณปพร บงเจริญ
300060 นาย ณัฏฐชัย อภิพรมงคล
300061 นาย ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล
300062 นางสาว เกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ
300063 นางสาว รตพร ชะเอม
300064 นางสาว น  าทิพย์ ไม้สุวรรณกุล
300065 นางสาว แพรวพรรณ ร่วมทอง
300066 นางสาว ชุติรัตน์ พลค า

- 2 -



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
300067 นาย ณัฐ เอี ยงผล
300068 นางสาว ณัฐวรรณ เอี ยงผล
300069 นางสาว ธิดารัตน์ พะนิรัมย์
300070 นางสาว ธนัญญา จิตสีทอง
300071 นาย ยุทธนา โสล าภา
300072 นาย วัฒนา อินลี
300073 นางสาว ณัฐรดา อินทรศร
300074 นางสาว นิตยา ไชยมงคล
300075 นาย ณัฐวุฒิ พรธนเดช
300076 นาย เพิม่ยศ ศรีสด
300077 นาย กิจพฤทธ์ ชมกรด
300078 นางสาว สุกัญญา ทองทวี
300079 นางสาว เบญจวรรณ ขุนเพ็ชร์
300080 นางสาว กรณิศ ท้วมทองดี
300081 นางสาว อุษมล ลุนส าโรง
300082 นางสาว วรพิชชา ทามะนิตย์
300083 นางสาว เบญจรัตน์ จึงจะดี
300084 นางสาว ดวงกมล สาคร
300085 นางสาว กุลกนิษฐ์ บุญสร้างสม
300086 นาย ศตวรรษ ศรีเอม
300087 นาย ณัฐ สุขล  าคณา
300088 นาย อาทิตย์ เจริญผล
300089 นาย อัครวุฒิ พราวศรี
300090 นาย ภัทรพล ศักด์ิดาวัต
300091 นาย คเณศ พูลเกษม
300092 นาย สราวุฒิ ประทีปทอง
300093 นาย สุทธิพงศ์ โชคกิจ
300094 นาย ฉลาด วัณณา
300095 นาย ธนวัฒน์ ขู่วิชัย
300096 นางสาว พัชริดา สวัสเดชะ
300097 นางสาว วิภากร จันทรัตน์
300098 นาย พีณัฐกาญจน์ ปิงเมือง
300099 นางสาว เสาวรส พลเทีย่ง
300100 นางสาว ขวัญข้าว ยามโสภา
300101 นาย ณัฐพล ทองงาม
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300102 นาย ธรรมวัตร์ อนุตรอริยกุล
300103 นาย สกุลพงษ์ ตรีสมพงษ์
300104 นาย ชาตรี เลิศอุดมโชค
300105 นาย สมเกียรติ โกศลจิตร
300106 นางสาว อุไรรัตน์ อักษรทอง
300107 นางสาว ชฎาพร คงศิริ
300108 นางสาว กัญญาวีร์ มหาขันตรี
300109 นางสาว อัชรินทร์ มาศทอง
300110 นาย พฤหัสบดี คูณขุนทด
300111 นางสาว ณัฐชยา พรหมแก้ว
300112 นาย ยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์
300113 นาย ก้องเกียรติ เมืองน้อย
300114 นาย จักราวุธ เฟือ่งฟุง้
300115 นางสาว ศิริยานันท์ บรรจง
300116 นาย เนติลักษณ์ สุวรรณมณี
300117 นาย ชัยกร วิเศษศรีสกุล
300118 นางสาว เพียงตะวัน โม้ตา
300119 นางสาว ชยาภา ศรีสุข
300120 นางสาว พจมาน บุพศิริ
300121 นางสาว มนัสนันท์ รัชเวทย์
300122 นาย สาธิต ลิ มไพบูลย์
300123 นางสาว กันต์ฤทัย เพ็งรักษ์
300124 นาย พูนศักด์ิ มังกรแสงแก้ว
300125 นางสาว วสุรักษ์ ขุทรานนท์
300126 นางสาว รัตรติ พัฒนเมธาวี
300127 นาย นฤพนธ์ ซ่ือก าเนิด
300128 นางสาว กัลย์สุดา เวทย์สุวรรณ
300129 นางสาว ภาณิศา ยอดเอี่ยม
300130 นางสาว ศิริวิมล พิมพ์โคตร
300131 นางสาว แพรตะวัน ศรีกิติพัฒน์
300132 นางสาว สุกัญญา กัณหกุล
300133 นางสาว พัฐญกานต์ ขันดี
300134 นางสาว วาสิฏฐี นิลัมภะ
300135 นาย หัสชัย ทนงาน
300136 นางสาว เอกพร เอกปิยะกุล
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300137 นาย จิราวุธ มณีบางกา
300138 นางสาว สุดารัตน์ วรรณเกื อ
300139 นางสาว ณัฏฐาพร สุนทรโรจน์
300140 นาย ศราวุธ โพธราม
300141 นาย ภาณุพงศ์ โอ้โถง
300142 นางสาว น  าฝน โพธิป์ลอด
300143 นางสาว สุดารัตน์ ศรีพักตร์
300144 นางสาว ศิริลักษณ์ ชนะ
300145 นางสาว พิชามญชุ์ ธวัชชัยวิสุทธิ์
300146 นาย พิชญ์ สุวัตถิกุล
300147 นางสาว จุฑาภรณ์ เพชรส้ม
300148 นาย ธนพงษ์ สิทธิบุญมา
300149 นางสาว กรกมล จ าเนียรสุข
300150 นาย วิทยา ทองสาย
300151 นางสาว ศิรประภา เมธาภัทรกรกุล
300152 นาย จีรศักด์ิ ขันทะเสน
300153 นางสาว นัยเนตร แสงบุญ
300154 นางสาว มัตสริน ใจเอื อ
300155 นาย ธาวิต โพธิง์าม
300156 นางสาว ทิวารักษณ์ บุญทิพย์
300157 นาย นนทวัฒน์ วุฒิลักษณ์
300158 นาย พงศกร ช่วยบ ารุง
300159 นาย ศิวพงษ์ บุญนา
300160 นางสาว ณิชกานต์ มิ่งโมลี
300161 นางสาว จิราพร มาตรวังแสง
300162 นางสาว ปพิชญา พันธุชิน
300163 นาง ศิริประภา ประสมบุญ
300164 นางสาว กัลยา พงษ์กล้า
300165 นาย วงศ์ธวัช สมบูรณ์
300166 นางสาว กัลยา นามโคตร
300167 นางสาว นฤมล โพธิน์อก
300168 นาย มนต์ชัย สวนนุ่ม
300169 นางสาว อัญชลี แดงกระจ่าง
300170 นาย นเรศ โกฎทอง
300171 นาย ฐาปกรณ์ จงจัดกลาง
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300172 นางสาว พรวิทิพย์ สุทธินนท์
300173 นาย อนุชา ชูรักษา
300174 นางสาว จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์
300175 นางสาว วจิรา แก้วขุนทอง
300176 นางสาว เพชรไพลิน แซ่ตั น
300177 นาย ภูชิต คามพิทักษ์
300178 นางสาว สุธาสินี ซัง
300179 นาย สุรศักด์ิ ตรีก าจร
300180 นางสาว สิริวิมล ใจตรง
300181 นางสาว อิสรีย์ เศรษฐาวิริยะกุล
300182 นางสาว จินดาวัฒน์ ทับทิมไสย์
300183 นางสาว ศรินฑิกา เพชรพงศ์
300184 นาย ชีวภัทร์ สวิงสุวรรณ
300185 นางสาว พิมพ์สุดา บุญโนทก
300186 นาย ยุทธนา ตุทาโน
300187 นางสาว นวิยา พลายมี
300188 นาย ภูธินันท์ ศรีวิชัยมา
300189 นางสาว อาทิตยา ปูนพันธ์ฉาย
300190 นางสาว ปิยะนันท์ โชติวานิช
300191 นาย ศักรินทร์ ซาเสน
300192 นางสาว สุภาพร เจริญสุข
300193 นาย กฤษฎา เพ็ชรจ ารัส
300194 นางสาว สุจิตรา ศรีสุขโข
300195 นางสาว รสสุคนธ์ เทียบเทียม
300196 นาย เอกธนา ธนถาวรนนท์
300197 นาย นรเศรษฐ์ เหม่งเวหา
300198 นาย เนตินัยน์ ศรีทน
300199 นางสาว สุจินดา ใจกิ่วแล
300200 นางสาว ปาริชาติ คงแก้ว
300201 นางสาว มาริษา พละอาชีพ
300202 นาย เอกพล สืบศรีทอง
300203 นางสาว จริยา เจริญใจ
300204 นางสาว มาลัยวรรณ เอี่ยมมา
300205 นางสาว วารี แก้วก าเนิด
300206 นางสาว ธันยชนก บุญวิจิตร์
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300207 นางสาว ชมพูนุช ปาลวงษ์
300208 นาย ชัยสิทธิ์ บริรักษ์วรากร
300209 นางสาว อภิษฎา อรัญพูล
300210 นาย ธนภณ พลายมาศ
300211 นาย ชัยวัฒน์ ศยามล
300212 นางสาว ผานิตย์ นวลนิ่ม
300213 นาย วิรุณฤทธิ์ วรรณทอง
300214 นาย ยุทธนา ศรีธรสุทธิ์
300215 นางสาว โนริสา สมานพิกุลวงศ์
300216 นาย สุรยุทธ สุนทรวารี
300217 นาย สุภวัฒน์ เจริญผล
300218 นางสาว เพ็ญประภาพร ศรีคูณลา
300219 นาง อินทิรา พันธ์ทอง
300220 นางสาว อรทัย กันวิเชิญ
300221 นางสาว นันท์มนัส จันทะ
300222 นางสาว กานต์ธีรา กล่อมแสง
300223 นาย ณัฐภัทร วิเศษกิจ
300224 นาย ณัฏฐ์ บุญกวิน
300225 นางสาว ฐิฏินันท์ สอนศิริ
300226 นางสาว กานต์รวี เรืองสงฆ์
300227 นาย วีรยุทธ ตรีก าจร
300228 นาย พรพล วงศ์วรพล
300229 นางสาว ชารินี ศรีแสงอ่อน
300230 นาย ดนุพล ศรีสุวรรณ
300231 นาย ณัฐปคัลภ์ ซินเม
300232 นางสาว ศุภากร จงอักษร
300233 นาย พงศ์ธนิก พรหมเมือง
300234 นาย ประเสริฐ พลกลาง
300235 นางสาว วัฒนาภรณ์ ยั่งยืน
300236 นางสาว พิมวดี ทองประชุม
300237 นาย วงศ์พิพัฒน์ วิภาวิน
300238 นางสาว สิริลักษณ์ นวลขาว
300239 นางสาว แพงใจ จันปัดชา
300240 นางสาว จิรวรรณ ชูเรือง
300241 นาย ก าภู วงศ์กาวี

- 7 -



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
300242 นาย เกียรติภูมิ กาญจนปรีชากร
300243 นางสาว ฐิตาพรรณ หนูชู
300244 นาย วรานนท์ ตันรุ่งเรืองทวี
300245 นาย คมสันต์ รุ่งก าจัด
300246 นาย ภัทรภณ กล่ินสุคนธ์
300247 นางสาว วิสาขมาส อินทรชูติ
300248 นางสาว พัชศิริญา วงศ์พุทธะ
300249 นางสาว พรนพิน คันธาเวช
300250 นาย วัฒนา วงศ์ส้ม
300251 นางสาว วริศรา วงค์รักษ์
300252 นางสาว ปคุณา กลมกลึง
300253 นาย รณชัย ทองใบ
300254 นางสาว วริษฐา พลอยน าพล
300255 นางสาว อัจฉราพร วันถุนัด
300256 นางสาว รัชดาภรณ์ มังคราช
300257 นางสาว นัฐปภัสกรณ์ ปัญญาแก้ว
300258 นางสาว บุษยา ประดับศรี
300259 นาย วัชรพล ประสานสุข
300260 นาย สุวิชา เนียมนิล
300261 นาย อิสระพงษ์ บุญญา
300262 นางสาว วรรษมน หล่อพันธ์
300263 นาย ภัคพล เอมศิรานันท์
300264 นาย ธนากร ติระพัฒน์
300265 นางสาว สาวิตตรี กิจประกายมุข
300266 นาย ภูริวัฑฒ ทองรักษ์
300267 นางสาว อัณณวี สังข์แก้ว
300268 นาย พิทยา จันทราพันธุ์
300269 นาย กรินทร์ ยิ่งค านึง
300270 นาย ณัฐกร อิ่มอุไร
300271 นางสาว กฤตยา ตรีนัย
300272 นางสาว อังคณา อานนท์
300273 นาย ทายาท สุพิมพานนท์
300274 นางสาว วิชิดา พรหมรัตน์พรรณ์
300275 นางสาว สีรุ้ง สินตะคุ
300276 นางสาว มาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
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300277 นางสาว ประทุมวรรณ เทียมเท่าเกิด
300278 นางสาว กิ่งแก้ว กรรณเลขา
300279 นางสาว ธนิดา เอี่ยมสะอาด
300280 นาย ณัฐพงศ์ จินดาวงศ์
300281 นาย ธนัท โสมวดี
300282 นางสาว เมธิศา เมธารินทร์
300283 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐ ผลตาล
300284 นางสาว วารีวรรณ ใจเอี่ยม
300285 นางสาว นาราภัทร ไชยวงศ์
300286 นางสาว ปนัดดา ทองจันทึก
300287 นางสาว ปภาณิน สุขสืบนุช
300288 นางสาว พันธ์วิรา กะตะโท
300289 นางสาว พรไพลิน สุทธิสวาท
300290 นางสาว สิริพร ชัยปราโมทย์
300291 นาย อดิศักด์ิ ใจหาญ
300292 นาย ณัฐกิตต์ิ ชูจิตร์
300293 นาย ทรงพล พรมสวัสด์ิ
300294 นางสาว พิรดา ธัญพิมล
300295 นาย ปรัชญา ประกอบพันธุ์
300296 นางสาว สุทธิกานต์ แท่งทอง
300297 นางสาว วดี ยาวะประภาษ
300298 นางสาว สุรีนันท์ มานะ
300299 นางสาว รพีพร ตันประภาส
300300 นางสาว สุกัญญา แป้นแก้ว
300301 นางสาว สุธีกานทร์ ท้าวยศ
300302 นางสาว อรวรรณ ภุมรินทร์
300303 นางสาว กรวลีพรรณ ผลประเสริฐ
300304 นางสาว วรลักษณ์ สุวัตถิกุล
300305 นางสาว อัตตพร นุตระ
300306 นาย วรวิทย์ พัฒนวิศิษฏ์กุล
300307 นางสาว สรรสิริ ชื่นจันทร์
300308 นางสาว สุกัญญา เขียวเมือง
300309 นางสาว สิริพักตร์ ภความนตรี
300310 นางสาว จุฑามาศ ปานจู
300311 นาย วรรณพงษ์ ไกรสรศิวเวท
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300312 นาย กฤษณะ คล้ายบุญมี
300313 นาย สุทธินัย หยกอุบล
300314 นางสาว อรอนงค์ อุมา
300315 นางสาว กุลธิดา แก้วสุข
300316 นาย คทายุทธ์ วิรัลห์เวชยันต์
300317 นาย ธนา อึ งตระกูล
300318 นาย สุรศักด์ิ เผือกจีน
300319 นางสาว วิสุทธินันท์ ปัญจะ
300320 นาย พีระศิลป์ เพิม่สุวรรณ์
300321 นางสาว อรพรรณ พรมขัดดุก
300322 นาย ทวีศักด์ิ พุทธอร่าม
300323 นางสาว มัญฑิตา ทิน้อยสกุล
300324 นาย ทัพทอง กรมทอง
300325 นาย ณัฐศิษฏ์ งามเจริญ
300326 นางสาว ผาณิต สิงห์สุวรรณ
300327 นาย จักรกฤษณ์ อุตโม
300328 นางสาว นิศากร ธรรมโสภณ
300329 นางสาว วาทินี สิริวัฒนปภา
300330 นางสาว ภาวิดา กวางแก้ว
300331 นาย ปนัด เย็นใจ
300332 นางสาว ธีรดา มีพงษ์
300333 นาย สมคิด สุขประเสริฐ
300334 นางสาว กณิตา สร้อยอุทา
300335 นาย ต่อศักด์ิ ภูร่ะหงษ์
300336 นาย ธีรพล ศรีสุข
300337 นาย ชัยสิทธิ วังสีคุณ
300338 นาย จิรศักด์ิ จันทร์แดง
300339 นาง รุ่งประภา วรจันทรา
300340 นางสาว พีรยา ห้องโสภา
300341 นาย ธนาวี อเวรา
300342 นางสาว พิชญา ชูสระน้อย
300343 นางสาว วิชิดา วิสมิตะนันท์
300344 นาย ภิญโญ รัตนวงศ์
300345 นาย ชานุวัฒน์ รัตนวงศ์
300346 นางสาว วนิชา สุขไมตรี
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300347 นางสาว กรกนก หลอดค า
300348 นางสาว พชรมน โสดามรรค
300349 นางสาว ปาจารี ศรีทองใบ
300350 นางสาว นิยดา อภิปรัชญาพงศ์
300351 นางสาว จุฬารัตน์ จันทรโชติ
300352 นาย ฉัตรชัย ชมพนา
300353 นางสาว จิรัตน์ชยา พรฟ้านิมิต
300354 นาย ชัชชม ศรีวงษ์กลาง
300355 นาย เจษฎา อินทร์จันทร์
300356 นาย ชนาธิป จาระสมบูรณ์
300357 พ.อ.อ. พัฒนพงศ์ จันทวฤทธิ์
300358 นาย ภาณุพงศ์ ปัญญาเหล็ก
300359 นางสาว สุชาดา เจริญพจน์
300360 นาย อธิบดี นิลด า
300361 นาย จตุพร ทองใบ
300362 นาย ชัชวาล สุขบัว
300363 นาย สมเดช เกริกชัยวัน
300364 นางสาว มนสิการ สุระชิต
300365 นางสาว สุพัตรา จันทร์สมัคร
300366 นาย ป นนทนันทน์ เรืองจันทร์
300367 นางสาว มนัสวี รอดอิ ว
300368 นาย สุขสันต์ มาดี
300369 นาย สยมภู กะชิมรัมย์
300370 นางสาว ธัญจิรา ปันยารชุน
300371 นาย ศิรวัจน์ ลิ มวรวรรธน์
300372 นางสาว นุชนลิน นิลกิจ
300373 นางสาว ทัศนีย์ สุจิตตกุล
300374 นางสาว บุษกร เอี่ยมสอาด
300375 นางสาว นัยน์ปพร รายศิริ
300376 นางสาว ปิยะนัฐ ปีอาทิตย์
300377 นางสาว สุรีย์พิชญ์ อารีมิตร
300378 นาย ปานเทพ สวัสดี
300379 นาง สิริรัตน์ สรรเพชรรัตน์
300380 นาย ธนวัตร คูณค าตา
300381 นาย เรืองประดิษฐ์ เหลืองตระกูล
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300382 นางสาว สุชาดา ไสยลา
300383 นาย กรณ์ เพชรพิมพ์พันธุ์
300384 นางสาว สุวิชญา โพธิพันธ์
300385 นางสาว ธันยดา วิเศษะภูติ
300386 นางสาว ธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค
300387 นางสาว วราภรณ์ ปรางยิ ม
300388 นางสาว อรอนงค์ ศรีสุวรรณ
300389 นางสาว วรรณา ไชยรักษ์
300390 นางสาว ปัทมา ภาษานนท์
300391 นางสาว กานต์ชนก นวลทอง
300392 นางสาว วรรณดี จันทวงษ์
300393 นาย อธิวัฒน์ ฝีปากเพราะ
300394 นาย เอกจุฑา แสงมณี
300395 นางสาว ลัดดาวัลย์ ประเสริฐสาร
300396 นาย สุทธิพร ทองประยูร
300397 นางสาว พัชราภรณ์ ชวนพันธุ์
300398 นางสาว ยุวดี ชูแนม
300399 นาย ทวิช บุญญจักร์
300400 นางสาว สุธิดา พลพงษา
300401 นางสาว เบญจมาศ ปัญญาวารินทร์
300402 นาย จารุวัฒน์ เพชรประดับ
300403 นาย ภราดร เทพสุภา
300404 นางสาว วีระยา ศรีบุญมา
300405 นาย สรายุธ เกษมอมร
300406 นาย ฉกรรจ์ ประพิมพา
300407 นางสาว นิตยา จินดาวรรณ
300408 นาย รัชพล ทองชัย
300409 พ.อ.อ. นพสิทธิ์ ศรีทองค า
300410 นางสาว กรมน ภูเ่พชร
300411 นาย ปัญญวิชย์ ยกยศ
300412 นาย ภักดี อุดมวงษ์
300413 นางสาว พนัชกร จันทร์ธนะกุล
300414 นาย ปิยะณัฐ บุญหลาย
300415 นางสาว สุมยา มวยดี
300416 นาย ลลนชิต สีจ าปา
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300417 นาย นิยม แจ้งสว่าง
300418 นางสาว ชุดาภา สุริยวงษ์
300419 นางสาว จันทิมา เส้งมี
300420 ว่าที ่ร.อ. ธเนศ ชาคริตสกุล
300421 นาย พลวัฒน์ คณฑา
300422 นางสาว ดวงฤทัย ชาติมนตรี
300423 นาย อัครวินท์ ประเสริฐ
300424 นาย ธนวัต ประวีณานนท์
300425 นาย เอกราช เทพหนู
300426 นาย พัชร ชนะชนม์
300427 นาย อภิเดช หล่อยดา
300428 นางสาว อัญชนา ด าทิพย์
300429 นาย พัชร หงสยาภรณ์
300430 นางสาว สวรินทร์ ครุฑเผือก
300431 นางสาว จิราพัชร เพ็ชราการ
300432 นางสาว หฤทัย กุลสุทธิ์
300433 นางสาว กรธิดา ทองอรัญญิก
300434 นาย นฤทธิ์ ชัยประทาน
300435 นางสาว ธนวรรณ สิทธิสาร
300436 นางสาว อมรลักษณ์ พิมพ์วิชัย
300437 นางสาว ชติมันต์ คุ้มภัยเพือ่น
300438 นาย ศิลา บางศิริ
300439 นาย พลศักด์ิ ศรีวิลัย
300440 นาย ศุภฤกษ์ ชนะบางแก้ว
300441 นางสาว นริสา รักนวล
300442 นาย ติณณ์ กิจนาคะเกศ
300443 นาย ศรัณย์ บุญเอนก
300444 นางสาว พรพรรณ อุตมะ
300445 นาย ธิติ หนูรัตน์
300446 นางสาว ฉัตริกา สุดคีรี
300447 นางสาว ศุทธินี ใจค า
300448 นาย ชยากร โรจนี
300449 นาย จตุรพร ใครบุตร
300450 ส.ต.ต.หญิง จิตพิสุทธิ์ คงมณี
300451 นาย สุทธิชัย นุตโร
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300452 นางสาว วนัฐสนันท์ ผ่ึงมนัส
300453 นาย พัฒธาวินท์ นันท์วิชชานนท์
300454 นาย พสิษฐ์ รัตนภูมี
300455 นาย นิธิ แรมวิโรจน์
300456 นาย กิตตินันท์ อินทะเสโน
300457 นาย ศึกศิษฏ์ จ านงค์สุทธิ์
300458 นางสาว กนกลดา ช่วยยิ ม
300459 นาย ณัฐนนท์ ฉัตรกมลวัฒน์
300460 นาย ธนกร กล่ินจันทร์
300461 นาย พีระพล แก้วประทุมรัศมี
300462 นางสาว วิราวรรณ์ ศรีคง
300463 นางสาว ศิรินทิพย์ แสงมิ่ง
300464 นางสาว เบญจมาส อุตวรรณา
300465 นางสาว ปรีดาลักษณ์ มั่นคง
300466 นางสาว พิมพ์นิภา ศรีส าอางค์
300467 นางสาว เบญจวรรณ สระส าอาง
300468 นาย พิศุทธิ์ ดาวเรือง
300469 นางสาว ณภัทรชล กิมานุวัฒน์
300470 นางสาว พิมพร รุ่งทิฆมัพรชัย
300471 นาย กฤษณะพงศ์ สีค า
300472 นาย พลภัทร โอสระคู
300473 นางสาว เมธินี ตรีบุสยะรัตน์
300474 นาย ประทีป สุทธิเกิด
300475 นาย ปิยะพัฒน์ เช้าวันดี
300476 นางสาว ปริมประภา นนท์ดารา
300477 นางสาว วรรษมน แก้วดวงดี
300478 นางสาว รฐิภรณ์ ภูมิโสม
300479 นางสาว พรนภา อุ่นสมัย
300480 นาง พนิดา ก้อนเทียน
300481 นางสาว ขวัญดาว สัมมาทัต
300482 นางสาว ภัสชญา บุญเลิศ
300483 นาย กัมปนาท แก้วคง
300484 นางสาว จุฑามาศ ชุมแก้ว
300485 นางสาว วนิดา มารุ่ง
300486 นางสาว กมลชนก โพธิมาศ

- 14 -



เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
300487 นาย ประจวบ โพธิท์อง
300488 นางสาว ณัฏฐ์ กอดแก้ว
300489 นางสาว สุจารี ศรีละนนท์
300490 นาย อภิชัย หอมจันทร์
300491 นางสาว นัจทวัน ปลิงกระโทก
300492 นางสาว จุฑามาศ แซ่ภู่
300493 นาย นรธีร์ เพ็ชรพูล
300494 นาย ธีรชัย ด าแก้ว
300495 นาย กิตติพงษ์ โนรัมย์
300496 นาย สกล หน่อแก้ว
300497 นาย บรรพต เพิม่พูน
300498 นางสาว วิภาวี กุโรรัตน์
300499 นางสาว ส าเรียง กล้าจอหอ
300500 นางสาว พรวิษา ใจแหน
300501 นางสาว ปานตะวัน ลือเลิศ
300502 นาย ชาติศิริ ศิลา
300503 นาง เกษราพร กางศรี
300504 นางสาว วิภาวรรณ โชคเฉลิม
300505 นาย บรรลือ ต้องเคียน
300506 นาง ลัดดา สุขการ
300507 นาย กิตติภาส ภิรมณ์ชัย
300508 นางสาว ศุภธิดา สิทธิรัตนพงศ์
300509 นางสาว สุพรรณี ศรีสงคราม
300510 นางสาว ขันธิมา พันธพัฒน์
300511 นาย กันต์ธร สุจินพรัหม
300512 นางสาว วรรธยา สังข์สมบูรณ์
300513 นาย ยอดมงคล ทรัพย์ไพศาลสุข
300514 นางสาว ศุภนิดา วัฒนานนท์
300515 นางสาว สุธิศา จันทร์ฉาย
300516 นางสาว ชญานี ทองนุ่ม
300517 นาย ศิริศักด์ิ สุทธิโคตร
300518 นางสาว กุลภาญา ธรรมวิเศษ
300519 นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณสิงห์
300520 นางสาว อารยา สุทธิอาจ
300521 นางสาว ผกามาศ สงวนราษฎร์
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
300522 นาย พงศกร รุประมาณ
300523 นางสาว กนกวรรณ วินทะไชย
300524 นางสาว สุภชา รังรองธานินทร์
300525 นาย อภิชาติ เติมคุนานนท์
300526 นาย อติชาติ กอสัมพันธ์
300527 นาย อภิชาติ คชสวัสด์ิ
300528 นางสาว วิไลลักษ์ สัจจริง
300529 นาย ภัทรวีร์ สูญทุกข์
300530 นาง พิมลกานต์ เทียนทอง
300531 นาย มนชัย ใจชื่น
300532 นาย ธนกิติ หลวงแสนแก้ว
300533 นาย ชิณภัทร เรือนงาม
300534 นางสาว พิจิตรา ชั นดี
300535 นาย ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
300536 นางสาว จีรนันท์ สีแดง
300537 นางสาว กานต์กนก ฉายะกูล
300538 นาย กัณฑ์ แกล้วทนงค์
300539 นางสาว ภาวินี ทองแดง
300540 นางสาว ปิยธิดา อ่อนทอง
300541 จ่าอากาศโท วัชรพล สีหาพรหม
300542 นาย ทรงพล หร่ิมสืบ
300543 นางสาว สิริเลิศ วิมลรัตนชัยศิริ
300544 นางสาว มุธิตา แสงทอง
300545 นาย มารุต เกยูรวงศ์
300546 นางสาว วิภาวดี ไตรฟืน้
300547 นางสาว ฐิตินันท์ มีชะนะ
300548 นางสาว ศิริวรรณ รุ่งชนะกิจ
300549 นาย วีระพันธ์ กันทะเสน
300550 นาย กิตตินันท์ สองเมือง
300551 นาย ธนโชติ เวชการ
300552 นาย พฤศจิ ศรีระษา
300553 นางสาว ปาณิสรา เปสุริยะ
300554 นาย ชณารัศมิ์ หนูนาค
300555 นางสาว ณัฐสรัลพร ปิยดนัยวุฒิกุล
300556 นาย ปฐวี พงษ์กอปรสกุล
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300557 นางสาว วิสมล วุธรา
300558 นาย กฤษขจร เลียงหิรัญถาวร
300559 นางสาว กัญญภัทร เกสะวัฒนะ
300560 นางสาว กฤชอร พิมพ์จ่อง
300561 นาย วัชรากร เต่าจันทร์
300562 นาย สิทธิศักด์ิ หนูแม่น
300563 นางสาว เนตรนภิส ลายทิพย์
300564 นางสาว โชติกานต์ ชูทรัพย์
300565 นางสาว ธนาภรณ์ สังฆพรหม
300566 นางสาว ปรานต์ สิทธิชัย
300567 นาย ปิลันธน์เชษฐ์ ทาศรีภู
300568 นางสาว สุภาวดี เจริญไชย
300569 นางสาว พัชรี บัวเนี่ยว
300570 นาย ณัฐปคัลภ์ สวัสด์ิบุรี
300571 นางสาว วสุธร ครุธเลิศ
300572 นาย กรกช แลดี
300573 นางสาว ปิยพร ศรีพรสวรรค์
300574 นางสาว ชุติกาญจน์ หนูแก้ว
300575 นาย ชวพล จึงสมาน
300576 นางสาว ดนยพร สุวรรณรัตน์
300577 นางสาว ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์
300578 นาย มุขพล ไชยพุทธ
300579 นางสาว ชลธิดา บุตรชน
300580 นาย ศุภกร ฐิติโยธิน
300581 นาย รัชสรณ์ วงษ์จันทร์
300582 นาย วัฒนา อาษาดี
300583 นางสาว พลอยปภัส ตังควณิชย์
300584 นางสาว กวิสรา สว่างศรี
300585 นาย ชนินทร์ ศรีอาค๊ะ
300586 นาย อารี ศิริวัชระกุล
300587 นางสาว อุมาพร อรุณอมรไพศาล
300588 นางสาว วิภาดา หวานสนิท
300589 นาย วัฒนะ โอวัยยะ
300590 นางสาว กรกช จ านงค์วัฒน์
300591 นาย นัฐชนน น่ารัก
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300592 นาย ปรัชญ์ แก้วพิพัฒน์
300593 นางสาว สุปภาดา ช านาญกิจ
300594 นาย ธีรยุทธ ม่วงมณี
300595 นาง มยุรา สิรินันทจิตร์
300596 นางสาว อังค์วรา ทาปัญญา
300597 นางสาว อภิญญา พิเภก
300598 นางสาว ณัฐณิชา ทรัพย์เกิด
300599 นาย ปฐม เดชะ
300600 นางสาว พจนีย์ นิลวัฒน์
300601 นาย ชวิน คันธาจละ
300602 นาย สุพรรธชาติ จันทโชติ
300603 นาย สันติภาพ สังข์ทอง
300604 นาย ผดุงศักด์ิ สิทธิด ารงค์
300605 นางสาว ณัฐธิรา มาฉาย
300606 นาย กฤษวัชร์ เจริญกิจสุพัฒน์
300607 นาย สหศักด์ิ ฤทธิรั์กษา
300608 นางสาว สร้อยสุดา บุญแนบ
300609 นางสาว ณิชารีย์ อ่ าเพชร
300610 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว
300611 นาย วงศธร จิตตานุภาพ
300612 นางสาว วรัชฐา สิงหา
300613 นางสาว ณิษา ปัณฐรัตนากุล
300614 นางสาว ชนากานต์ นาคบัว
300615 นาย ธีรพงษ์ มีค า
300616 นางสาว อรุณรัตน์ ทองมูล
300617 นาย ธนสิน คิดสร้าง
300618 นาย ปณิธาน ปานหนู
300619 นางสาว วรัชยา ประสิทธิว์รนันท์
300620 นางสาว พิชญ์นรี ทรงฤกษ์
300621 นาย ปฏิพัทร์ แก้วเมืองอนันท์
300622 นางสาว เมธาวี พึง่พิมาย
300623 นางสาว ปกเกศ ชุมข า
300624 นาง ศุภฤกษ์ ดีโคตร
300625 นาย สอ งานจัตุรัส
300626 นางสาว นัฐธินี สุวินัย
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300627 นาย ธนพล จิโสะ
300628 นาย สุเทพ จ าเนียรกูล
300629 นาย โกวิทย์ ตาแก้ว
300630 นางสาว สุภัทรา สุวานิช
300631 นาย กันตพงศ์ ทวีสิงห์
300632 นาย พลเพชร ประเสริฐสังข์
300633 นางสาว อมลณัฐ แสงสุโท
300634 นางสาว สิรฎา พัทรชนม์
300635 นาย ธรรศ กนกวราสุวรรณ
300636 นางสาว นัจกร อภิญดา
300637 นางสาว พรรัตน์ ปอปรีดา
300638 นาง รักตาภา พันธุค์ า
300639 นาย เกษม อุดทาหาญ
300640 นาย สัญญา กระจ่างวงค์
300641 นางสาว กันยารัตน์ เอียดอ่อน
300642 นางสาว ฐานิยา ศรีหร่าย
300643 นาย อนุกิตต์ิ เขื่อนสาร
300644 นาย เจนวิทย์ พลหาญ
300645 ว่าที ่ร.ต.หญิง รัตนาพร สุพร
300646 นาย นิรันดร์ เปรมศิริ
300647 นางสาว วรรณนิภา หาญสุริย์
300648 นาย ณัฐพล นามปาน
300649 นางสาว ธนิตรา สุวรรณสุข
300650 นางสาว วราภรณ์ เจตะบุตร
300651 นางสาว ทิพนภา รังษี
300652 นางสาว ทิพวรรณ อัฐนาค
300653 นางสาว สุวภัทร เขียวอรุณ
300654 นาย กิติศักด์ิ คล้ายวิเชียร
300655 นางสาว อินทิรา เนียรมงคล
300656 นางสาว สุดารัตน์ นามสวัสด์ิ
300657 นางสาว ณิภาวรรณ ขาวสังข์
300658 นางสาว ภัทราภรณ์ ด ารัตน์
300659 นางสาว ผการัตน์ พันธุรัตน์
300660 นาย สัณห์ทัศน์ มณีวรรณ
300661 นางสาว จิรา จันทรัตน์
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300662 นาย วิวัฒน์ สายบุตร
300663 นางสาว ทวิรัตน์ สุวรรณมณี
300664 นางสาว ปริยาภัสสร์ พัฒนะจินดากุล
300665 นาย ปิยะพันธ์ เทศนา
300666 นางสาว ฐิตาภัทร พิสุทธิอ์าภา
300667 นางสาว นาถวลี จ าเริญนุสิต
300668 นางสาว ละอองดาว แสงรัมย์
300669 นางสาว ศิริรัตน์ สีสงคราม
300670 นาย กัณภพ คุณรัตนาภรณ์
300671 นางสาว ปวีรา นิตสิริ
300672 นาง สุนีย์ การเร็ว
300673 นาย ชยุต ชุติวุฒิภัทรกุล
300674 นาย พงศ์เทพ อินณรงค์
300675 นาย พนม สาผาย
300676 นาย ธีรศาสตร์ มหาสิงห์
300677 นาย เรืองฤทธิ์ ประเทียบอินทร์
300678 นางสาว ขนิษฐา โชติประวิทย์
300679 นาย เอกรัฐ ศุภทรัพย์เสนากูล
300680 นางสาว ณหทัย เนติเกียรติวงศ์
300681 นาย ณัฏฐกิติ เศตะพราหมณ์
300682 นางสาว วิสสุตา ทิพย์สมบัติ
300683 นาย อดิสร ชมเชย
300684 นาย อภิศักด์ิ นครินทร์
300685 นางสาว จิราพร แซ่เอี๊ยะ
300686 นางสาว วรางค์ แก้วแหวน
300687 นางสาว สุธาทิพย์ พูนจันทร์
300688 นางสาว วิภาพร แตงแดง
300689 นาย เจนวิทย์ จินตนพันธ์
300690 นาย อธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล
300691 นางสาว ปณิชา สิงห์ศิริ
300692 นาย วชิระ กุลบุตร
300693 นาง วรัญญ์รัตน์ ธระเสนา
300694 นางสาว กันยารัตน์ บัวศรี
300695 นาย ธีรวัฒน์ ชูเขียว
300696 นาย ปานเทพ ค าเจริญ
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300697 นางสาว ณัฐสุดา พลชา
300698 นางสาว ศรัญดา ป้อสาย
300699 นางสาว ชนกานต์ สุวรรณขันธ์
300700 เรือโท วันชัย สุทธิธารธวัช
300701 นางสาว ชิตา ธรรมสกุลปัญญา
300702 นาย เกษม พาหุงมหากา
300703 นางสาว สราญรัตน์ พัฒนพงศ์
300704 นาย อารมณ์ เหว่าวงษ์สกุล
300705 นางสาว สุขเสาวภาคย์ วิทยาเนตร์
300706 นางสาว สุนีย์ พุฒวันเพ็ญ
300707 นางสาว อัญชุรี บุปะเท
300708 จ่าเอก ขจรศักด์ิ เต็มดี
300709 นางสาว พิราพร ศรีบุญโฮม
300710 นาง ขนิฐา บ าเพ็ญบุญ
300711 นางสาว ศิริลักษณ์ ค าวิชิต
300712 นางสาว รสรินทร์ ธ ารงพิมลสิริธนา
300713 นางสาว สลิล รักพาณิชย์
300714 นาย ศิริพงษ์ ทิ งแสน
300715 นาย บวรทัศน์ ทาอิ่นค า
300716 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นที แววจะโปะ
300717 นาย ธีระ สายพรม
300718 นางสาว บุษกร ด้วงชู
300719 นาย พีรพงศ์ เนตรภู่
300720 นาย จักรพงศ์ ลาภนภากุล
300721 นางสาว ธัชพร ศิริไพศาล
300722 นางสาว ณัฏฐ์นลิน ทรงเดช
300723 นาย อติชาติ ม่วงเงิน
300724 นาย ชิตดนัย ศรี กนก 
300725 นาย ภาณุพงษ์ ใจมาลัย
300726 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
300727 นางสาว อรอุมา โคมลอย
300728 นาย ชวนากร บุญสกันต์
300729 นาย เฉลิมชัย พรัดชู
300730 นางสาว เยาวดี นุ้ยภักดี
300731 นาย สุธี ศรีเฉลิม
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300732 นาย กิตติชัย พาระแพง
300733 นางสาว จินตนา ส าอางค์ศรี
300734 นางสาว วิภาวดี ดีสนั่น
300735 นางสาว เกวลิน ศรีกฤษณ์
300736 นางสาว ชุลีพร พรมจันทร์
300737 นางสาว สุกัญญา ชิตอุทัย
300738 นาย ปณาวุฒิ ปานด า
300739 นางสาว ธันย์ชนก จิตสุวรรณ
300740 นางสาว อาบพร ใบยา
300741 นางสาว ปฐมา บุญโยดม
300742 นาย รัตน์กัมพล บิลยะพันธ์
300743 นางสาว อภิรดี มิ่งวงศ์
300744 นาย ศิวรินทร์ พรหมดวง
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