


เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล
๑๕๐๐๐๐๐๐๑ นางสาวมนสิชา  อําภาพร้อม
๑๕๐๐๐๐๐๐๒ นางสาวพลอยพัดชา  รักษ์ยางเดิม
๑๕๐๐๐๐๐๐๓ นายอภิสิทธ์ิ  วงษ์แก้ว
๑๕๐๐๐๐๐๐๔ นางสาวชนาภัทร  นาคา
๑๕๐๐๐๐๐๐๕ นายชัชญ์นนท์  เต็มนา
๑๕๐๐๐๐๐๐๖ นางสาวกนกรัตน์  ธิจริยา
๑๕๐๐๐๐๐๐๗ นายวัฒนา  ฉายะบุตร
๑๕๐๐๐๐๐๐๘ นางสาวปนัดดา  การดี
๑๕๐๐๐๐๐๐๙ นางสาวณิชาพร  เฮิงมล
๑๕๐๐๐๐๐๑๐ นายกฤษฎา บัวทอง
๑๕๐๐๐๐๐๑๑ นางสาวศมิษฐา  แม้นเหมือน
๑๕๐๐๐๐๐๑๒ นางจีราจันทร์  ศรีปา
๑๕๐๐๐๐๐๑๓ นางจันทร์จิรา  นักผูก
๑๕๐๐๐๐๐๑๔ นางสาวจิราวรรณ  เรืองเดช
๑๕๐๐๐๐๐๑๕ นางสาวอุทุมพร  จันสีทา
๑๕๐๐๐๐๐๑๖ นายโกเมนทร์  ขาวเงิน
๑๕๐๐๐๐๐๑๗ นางสาวเมรินทร์  บุญอินทร์
๑๕๐๐๐๐๐๑๘ นางสาวกณิศ  ชัยทับ
๑๕๐๐๐๐๐๑๙ นางสาวสุมาลากันท์  อ่ําทองคํา
๑๕๐๐๐๐๐๒๐ นางสาวอาทิตยา  ชาวเขียววงศ์
๑๕๐๐๐๐๐๒๑ ส.ต.ท.วิษณุพงศ์  วงศ์สุภา
๑๕๐๐๐๐๐๒๒ นางสาวยุวดี  ทอนศรี
๑๕๐๐๐๐๐๒๓ นางสาวนันท์มนัส  บุนทรีรัตน์
๑๕๐๐๐๐๐๒๔ นางสาวพุทธชาติ  แก้วเขียว
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล
๑๕๐๐๐๐๐๒๕ นางสาวสุภัตรา  เผื่อชาติ
๑๕๐๐๐๐๐๒๖ นางจิรานันท์  ปายง
๑๕๐๐๐๐๐๒๗ นางสาวพัชรดา  ทองลา
๑๕๐๐๐๐๐๒๘ นายวรากรณ์  เรือนแก้ว
๑๕๐๐๐๐๐๒๙ ว่าที่ ร.ต.เจริญ  มาศพิทักษ์
๑๕๐๐๐๐๐๓๐ นายกันต์ธีร์  สิริเวชพันธุ
๑๕๐๐๐๐๐๓๑ นางสาวดวงประทีป  มะลิดวง
๑๕๐๐๐๐๐๓๒ นางสาวปวีณา  ก๋าเรือง
๑๕๐๐๐๐๐๓๓ นางสาวณัฐวดี  ฉิมพาลี
๑๕๐๐๐๐๐๓๔ นางสาวมัณฑณา  พานนา
๑๕๐๐๐๐๐๓๕ นายบดินทร์  ตะนุมาตย์
๑๕๐๐๐๐๐๓๖ นางสาวศกุณิต  ทองคํา
๑๕๐๐๐๐๐๓๗ นายนําพล  บัวสาย
๑๕๐๐๐๐๐๓๘ นางสาวเสาวลักษณ์  แสงอรุณ
๑๕๐๐๐๐๐๓๙ นางสาวอัศวี  กล่อมพึ่ง
๑๕๐๐๐๐๐๔๐ นางสาวจารุพร  เจริญแสงชัย
๑๕๐๐๐๐๐๔๑ นางสาวปริยพัชร  ทองมั่น
๑๕๐๐๐๐๐๔๒ นางสาวนันทภัทร  สิริสิงหรัชช์
๑๕๐๐๐๐๐๔๓ นางสาวใยป่าน  เตชะบุญ
๑๕๐๐๐๐๐๔๔ นางสาวทิพวรรณ  สิทธิสมบัติ
๑๕๐๐๐๐๐๔๕ นางสาวกานต์พิชชา  สายคําฟู
๑๕๐๐๐๐๐๔๖ นางสาวภัคจิรา  จันทร์อินทร์
๑๕๐๐๐๐๐๔๗ นางสาวนุชสรา  คํามัน
๑๕๐๐๐๐๐๔๘ นางสาวพรทิพย์  อยู่เงิน
๑๕๐๐๐๐๐๔๙ นายฑณัช  บูรณวัฒน์
๑๕๐๐๐๐๐๕๐ นางสาววิวรรณยา  คล้อยสาย
๑๕๐๐๐๐๐๕๑ นางสุนัดดา  ทองอุ่น
๑๕๐๐๐๐๐๕๒ นางสาวปวีณา  สุภาพันธ์
๑๕๐๐๐๐๐๕๓ นายศราวุธ  เทพทอง
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๑๕๐๐๐๐๐๕๔ นางสาวณัฐนันท์  พรมบุญชู
๑๕๐๐๐๐๐๕๕ นายณัฐพล  พุทธศาสน์
๑๕๐๐๐๐๐๕๖ นางสาวสุวรรณี  ชะเอม
๑๕๐๐๐๐๐๕๗ นายฐานวุทภ  ถนอมชู
๑๕๐๐๐๐๐๕๘ นางสาวดวงกมล  นามบุศรี
๑๕๐๐๐๐๐๕๙ นางสาวชมพูนุช  ศรีทองแท้
๑๕๐๐๐๐๐๖๐ นางสาวเบญจรัตน์  ยงยืน
๑๕๐๐๐๐๐๖๑ นางสาวอรทัย  บุตรมาตา
๑๕๐๐๐๐๐๖๒ นายศตวรรษ  ขันเงิน
๑๕๐๐๐๐๐๖๓ นางสาวรัฐชิตา  พิมพ์บึง
๑๕๐๐๐๐๐๖๔ นางสาวกรกนก  ปฐพีเลิศสุวรรณ
๑๕๐๐๐๐๐๖๕ นางสาวกมลคณิสร์  รัตนะ
๑๕๐๐๐๐๐๖๖ นางสาวพิศมัย  หินนนท์
๑๕๐๐๐๐๐๖๗ นางสาวเจรียงขวัญ  ใจดี
๑๕๐๐๐๐๐๖๘ นางสาวสุรีรัตน์  ทองคํา
๑๕๐๐๐๐๐๖๙ นางสาวชฎาพร  อินเปลี่ยน
๑๕๐๐๐๐๐๗๐ นางสาวตราจิณห์  ลอมศรีสกุล
๑๕๐๐๐๐๐๗๑ นางสาววรรณวราห์  เรืองเดชา
๑๕๐๐๐๐๐๗๒ นางสาวศิรินารถ  ดวงจันทร์
๑๕๐๐๐๐๐๗๓ นางสาวศศิธร  สีโยธา
๑๕๐๐๐๐๐๗๔ นายสุกฤษฎ์ิ  อินแก้ว
๑๕๐๐๐๐๐๗๕ นางสาวตวงทิพย์  ปริสุทธ์ิสุนทร
๑๕๐๐๐๐๐๗๖ นางสาวอนงค์นาฎ  สุวรรณภูมิ
๑๕๐๐๐๐๐๗๗ นายนพรัตน์  รื่นภิรมย์
๑๕๐๐๐๐๐๗๘ ว่าที่ร.ต.หญิงผกาพรรณ  ถึงเนียม
๑๕๐๐๐๐๐๗๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญญาพร  พลัดบุญ
๑๕๐๐๐๐๐๘๐ นางสาวพิมภา  กองซอน
๑๕๐๐๐๐๐๘๑ ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ  อริยทรัพย์เจริญ
๑๕๐๐๐๐๐๘๒ นางสาวณัฏฐา  แสงแก้ว
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๑๕๐๐๐๐๐๘๓ นางสาวฬุริยา  อุ่นเดช
๑๕๐๐๐๐๐๘๔ นางสาวสุกัญญา  ฝั้นเครือ
๑๕๐๐๐๐๐๘๕ นางสาวสุภาวดี  เพิ่มพูล
๑๕๐๐๐๐๐๘๖ นางลีนา  หง้าฝา
๑๕๐๐๐๐๐๘๗ นางสาวเบญจมาศ  สิงห์ไชย
๑๕๐๐๐๐๐๘๘ นางสาววรรณภา  อุปถัมภ์
๑๕๐๐๐๐๐๘๙ นายศรัญญู  ปัญโญ
๑๕๐๐๐๐๐๙๐ นายศิริศักด์ิ  บางัสสาเร๊ะ
๑๕๐๐๐๐๐๙๑ นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์
๑๕๐๐๐๐๐๙๒ นางสาวศรีไพ  ใจวัง
๑๕๐๐๐๐๐๙๓ นายอานันต์  ศรีสวัสด์ิ
๑๕๐๐๐๐๐๙๔ นางสาวพรสุดา  ศิริรักวงษา
๑๕๐๐๐๐๐๙๕ นางสาวลลิตา  มาละช่ัวโมง
๑๕๐๐๐๐๐๙๖ นางสาวภัทรรัตน์  สมสินธ์
๑๕๐๐๐๐๐๙๗ นายรติ  นาคแท้
๑๕๐๐๐๐๐๙๘ นายทรงกรด  เนตรจรัสแสง
๑๕๐๐๐๐๐๙๙ นางสาวณัชญ์วรัศมิ์  เปี่ยมญาติ
๑๕๐๐๐๐๑๐๐ นางสาวยิหวา  พินิจการ
๑๕๐๐๐๐๑๐๑ นายวันพิชิต  สุขแก้ว
๑๕๐๐๐๐๑๐๒ นางสาวใยไหม  ช่วยหนู
๑๕๐๐๐๐๑๐๓ นางสาวสมปอง  ประดู่
๑๕๐๐๐๐๑๐๔ นางสาวภักดีพร  ธรรมภักดี
๑๕๐๐๐๐๑๐๕ นายวัชระ  สังข์ทอง
๑๕๐๐๐๐๑๐๖ นางสาวพนิดา  ระหุ่ง
๑๕๐๐๐๐๑๐๗ นางสาววนิดา  ทองนะ
๑๕๐๐๐๐๑๐๘ นางสาวฐิตาพร  สว่าง
๑๕๐๐๐๐๑๐๙ นายวรจักร  ปัญญามา
๑๕๐๐๐๐๑๑๐ นางสาวยุวราพร  นาคํา
๑๕๐๐๐๐๑๑๑ นางสาวณัฐสิมา  แก้วคุ้มภัย
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๑๕๐๐๐๐๑๑๒ นางสาวรัตนา  ราชจันทร์
๑๕๐๐๐๐๑๑๓ นายมาวิน  วัฒนธรรม
๑๕๐๐๐๐๑๑๔ นางสาวดวงดาว  จันทร์หอม
๑๕๐๐๐๐๑๑๕ นายดนุภัทร  ทองคํา
๑๕๐๐๐๐๑๑๖ นางสาววลัยพรรณ  กล่อมเชาวนันท์
๑๕๐๐๐๐๑๑๗ นายศักดินันท์  จันทคณานุรักษ์
๑๕๐๐๐๐๑๑๘ นางสาวพิชชาอร  เช้ือแก้ว
๑๕๐๐๐๐๑๑๙ นายสุรศักด์ิ  ยาเด็ง
๑๕๐๐๐๐๑๒๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต
๑๕๐๐๐๐๑๒๑ นางสาววันรียา  บุญสัน
๑๕๐๐๐๐๑๒๒ นางสาวปสุตา  จังคุณานนต์
๑๕๐๐๐๐๑๒๓ นายกฤตธี  จุ้ยถนอม
๑๕๐๐๐๐๑๒๔ นางสาวศิริวรรณ  ธรรมจิตต์
๑๕๐๐๐๐๑๒๕ นายเจริญสิน  สุขกาย
๑๕๐๐๐๐๑๒๖ นางสาวณัฐกฤตา  จีนประสม
๑๕๐๐๐๐๑๒๗ นางสาวนิภาพร  จันทรังศรี
๑๕๐๐๐๐๑๒๘ นางสาวจิตต์ทิพย์  ลิ้มปรีดากูล
๑๕๐๐๐๐๑๒๙ นางสาวกนิษฐา  กรวยทอง
๑๕๐๐๐๐๑๓๐ นางสาวณัฏฐา  ผดุงศิลป์
๑๕๐๐๐๐๑๓๑ นายธนโชติ  สนองไทย
๑๕๐๐๐๐๑๓๒ นางกนกพร  จินาการ
๑๕๐๐๐๐๑๓๓ นางหทัยชนก  รัตนอังศิริกุล
๑๕๐๐๐๐๑๓๔ นางสาวจิราภรณ์  พิณโพธ์ิ
๑๕๐๐๐๐๑๓๕ นางสาววันวิสา  ถุงทรัพย์
๑๕๐๐๐๐๑๓๖ นางสาวน้ําอ้อย  ศรีประสม
๑๕๐๐๐๐๑๓๗ นางสาวณฐวรรณ  ชนะโชติ
๑๕๐๐๐๐๑๓๘ นายภราดร  นุชประเสริฐ
๑๕๐๐๐๐๑๓๙ นางสาวเนตรนพิศ  ฟุกฟัก
๑๕๐๐๐๐๑๔๐ นางสาวกัญญา  อินทกาญจน์
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๑๕๐๐๐๐๑๔๑ นางสาวชนิสรา  รอดไพร
๑๕๐๐๐๐๑๔๒ นางสาววราภรณ์  ช่างเหล็ก
๑๕๐๐๐๐๑๔๓ นายสรรเพชร  พัดยา
๑๕๐๐๐๐๑๔๔ นายนฤพงศ์  ย่ิงวุฒิวรกุล
๑๕๐๐๐๐๑๔๕ นางสาวพัชรินทร์  ยศปินตา
๑๕๐๐๐๐๑๔๖ นางสาวสมหญิง  คําโยค
๑๕๐๐๐๐๑๔๗ นายอรรถพล  ดีประสงค์
๑๕๐๐๐๐๑๔๘ นางสาวณฐภัทร  สุวรรณโฉม
๑๕๐๐๐๐๑๔๙ นางสาวไอศวรรย์  อารยะทวีกุล
๑๕๐๐๐๐๑๕๐ นางสาวสุวภัทร  สกุลอารีย์มิตร
๑๕๐๐๐๐๑๕๑ นางสาวนฤมล  ไชยเชษฐ์
๑๕๐๐๐๐๑๕๒ นางสาวปิยะนุช  มุสิกพงศ์
๑๕๐๐๐๐๑๕๓ นายอัจฉริย์  บุญยะวันตัง
๑๕๐๐๐๐๑๕๔ นายกรวิชญ์  อุบัติ
๑๕๐๐๐๐๑๕๕ นางสาวสุพรรณี  ม่วงอ่อนพะเนา
๑๕๐๐๐๐๑๕๖ นายสุเมธ  เกตุวงศ์ตระกูล
๑๕๐๐๐๐๑๕๗ นายอนิรุทธ์  บญุหนา
๑๕๐๐๐๐๑๕๘ นางสาวทิพวรรณ  ปัญญาสีห์
๑๕๐๐๐๐๑๕๙ นายพันธ์ุพฤกษ์  ริมจันทร์
๑๕๐๐๐๐๑๖๐ นางสาวรอกีเย๊าะ  ดือราแม
๑๕๐๐๐๐๑๖๑ นางสาวพิมพ์พัชร์  บูชาวัง
๑๕๐๐๐๐๑๖๒ นายพีระพัชร  บุญมีพิทักษ์
๑๕๐๐๐๐๑๖๓ นายบุญช่วย  ชาญนุวงศ์
๑๕๐๐๐๐๑๖๔ นายหาญพล  พูลกลาง
๑๕๐๐๐๐๑๖๕ นางสาวขนิษฐา  วังแสนแก้ว
๑๕๐๐๐๐๑๖๖ นางสาวจิตราพร  แก้วสําโรง
๑๕๐๐๐๐๑๖๗ นางสาววาสนา  มณีจันทร์
๑๕๐๐๐๐๑๖๘ นางสาวอรอุษา  ศิริพุทธ
๑๕๐๐๐๐๑๖๙ นางสาววัชราภรณ์  พวงทอง

เลขประจําตัวสอบ...
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล
๑๕๐๐๐๐๑๗๐ นายรณยุทธ  สมบึงกลาง
๑๕๐๐๐๐๑๗๑ นางสาวอลิสา  พรหมเจริญ
๑๕๐๐๐๐๑๗๒ นายณัทภัค  คงสมบูรณ์
๑๕๐๐๐๐๑๗๓ นายปรีดา  นาคปรีชา
๑๕๐๐๐๐๑๗๔ นายนฤพนธ์  น้อยประสาร
๑๕๐๐๐๐๑๗๕ นางสาวธัญญากรณ์  เน้ือไม้
๑๕๐๐๐๐๑๗๖ นางสาวนาวียา  บุญงาม
๑๕๐๐๐๐๑๗๗ นางสาวธิดารัตน์  พูนประสิทธ์ิ
๑๕๐๐๐๐๑๗๘ นางสาวโสภา  คงสมยุติ
๑๕๐๐๐๐๑๗๙ นายปกรณ์ศิริ  บั้งทอง
๑๕๐๐๐๐๑๘๐ นางสาวอลิษา  อุย่ี
๑๕๐๐๐๐๑๘๑ นางสาวแสงเดือน  ชนะชัย
๑๕๐๐๐๐๑๘๒ นางสาวทวินัน  จังพานิช
๑๕๐๐๐๐๑๘๓ นางสาวอรศิลิน  คําหมื่น
๑๕๐๐๐๐๑๘๔ นางสาวกัญญพัชร์  พยาวัง
๑๕๐๐๐๐๑๘๕ นางสาวจุฑารัตน์  วงษ์คงคํา
๑๕๐๐๐๐๑๘๖ นางสาวพิชชารีย์  ตันวราวุฒิกูล
๑๕๐๐๐๐๑๘๗ นางสาวบุษบา  เสนานิคม
๑๕๐๐๐๐๑๘๘ นางสาวปารวีณ์  คงแก้ว
๑๕๐๐๐๐๑๘๙ นายรัฐกิจ  รุ่งเรือง
๑๕๐๐๐๐๑๙๐ นางสาวจตุพร  ศีตมโนชญ์
๑๕๐๐๐๐๑๙๑ นายนคร  บริสุทธ์ิ
๑๕๐๐๐๐๑๙๒ นางสาววรรณฤดี  ทองจันทร์แก้ว
๑๕๐๐๐๐๑๙๓ นางสาวกรรณิการ์  เจษฎาการุณ
๑๕๐๐๐๐๑๙๔ นางสาวกนกรัตน์  แก้วศรีนวล
๑๕๐๐๐๐๑๙๕ นายนิรันดร์  นาจาน
๑๕๐๐๐๐๑๙๖ นางสาวนุชรี  พุฒพันธ์
๑๕๐๐๐๐๑๙๗ นายวิชา  งามย่ิง
๑๕๐๐๐๐๑๙๘ นางสาวคณิศร  ลั่นซ้าย
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล
๑๕๐๐๐๐๑๙๙ นางสาวกนกพร  ธรรมวิจิตรกุล
๑๕๐๐๐๐๒๐๐ นายจตุรงค์  แก้วประสิทธ์ิ
๑๕๐๐๐๐๒๐๑ นางสาวศศิวิมล  ชูชมกลิ่น
๑๕๐๐๐๐๒๐๒ นางสาวชิดชนก  ประกอบ
๑๕๐๐๐๐๒๐๓ นางสาวพัชริญาณ์  จีนคง
๑๕๐๐๐๐๒๐๔ นางสาวสุชานาถ  กองวารี
๑๕๐๐๐๐๒๐๕ นายยุสรี  ดอเลาะ
๑๕๐๐๐๐๒๐๖ นางสาวศิลป์ศุภา  พูลละม้าย
๑๕๐๐๐๐๒๐๗ นางสาวดาร์หรา  ถ่ินวงษ์แดง
๑๕๐๐๐๐๒๐๘ นายคุณวุฒิ  พร้อมมูล
๑๕๐๐๐๐๒๐๙ นางสาวสิริมนต์  พร้อมมูล
๑๕๐๐๐๐๒๑๐ นางสาวมนัญญา  ลี้มิ่งสวัสด์ิ
๑๕๐๐๐๐๒๑๑ นายธนกร  ศรัทธา
๑๕๐๐๐๐๒๑๒ นายอธิวัฒน์  ขาวสวี
๑๕๐๐๐๐๒๑๓ นายนิวัฒน์  ใจจุณ
๑๕๐๐๐๐๒๑๔ นายสถาพร  โชติช่วง
๑๕๐๐๐๐๒๑๕ นางสาวพิกุล  เช่ียวนาวิน
๑๕๐๐๐๐๒๑๖ นางสาวกานต์พิชชา  มั่นสกุล
๑๕๐๐๐๐๒๑๗ นางสาวประมาภรณ์  ปลั่งกลาง
๑๕๐๐๐๐๒๑๘ นายณัฐวิทย์  ญาณพิสิฐกุล
๑๕๐๐๐๐๒๑๙ นางสาวอรวรรณ  แก้วรักษา
๑๕๐๐๐๐๒๒๐ นางสาวอัจฉราภา  โลราช
๑๕๐๐๐๐๒๒๑ นางสาวปนัดดา  ดาวกระจาย
๑๕๐๐๐๐๒๒๒ นายพรเทพ  ธีระวัฒนงพงศ์
๑๕๐๐๐๐๒๒๓ นายเอกลักษณ์  โมราศิลป์
๑๕๐๐๐๐๒๒๔ นายไกรนรา  รัตนบุรี
๑๕๐๐๐๐๒๒๕ นายนรากร  เชยวัดเกาะ
๑๕๐๐๐๐๒๒๖ นางสาวเอมมิกา  ไหมทอง
๑๕๐๐๐๐๒๒๗ นางสาวกฤชณัท  แผ่นแก้ว
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล
๑๕๐๐๐๐๒๒๘ นางสาวอภิญญา  นกคล้าย
๑๕๐๐๐๐๒๒๙ นายเฉลิมพล  บุตรศรี
๑๕๐๐๐๐๒๓๐ นางสาวศุภกาญจน์  หล่ายแปด
๑๕๐๐๐๐๒๓๑ นายนคร  ชูช่วย
๑๕๐๐๐๐๒๓๒ นางสาวเปรมฤทัย  ศรีภุมมา
๑๕๐๐๐๐๒๓๓ นางสาวศิรินทร์ธร  หงษ์อ่อนสา
๑๕๐๐๐๐๒๓๔ นายมนตรี  แสงวงค์

หมายเหตุ  ขอให้ผู้มีรายชื่อสมัครสอบแข่งขันฯ  นําหลักฐานการสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร

มายื่นในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
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