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611140001 นาย รัชชานนท์ อริยะม่ัง
611140002 นาย เทพพิชัย สมจิตร
611140003 นาย พรพจน์ แสงสี
611140004 นาย ชะเอม ศรีสุข
611140005 นาย เศรษฐภัคก์ นาชัย
611140006 นาย กิตตินันท์ โพธิ์อ่อน
611140007 นาย วุฒิไกร คอนมะลา
611140008 นาย ปิยะนนท์ มีโพธิ์
611140009 นางสาว จิรภา มณีรัตน์
611140010 นาย ธนาพล ทิพย์มณี
611140011 นาย จิรพงษ์ ปิยอิสระกุล
611140012 นาย บัญญัติ เรืองเกตุ
611140013 นาย อดิศร จันทร์แดง
611140014 นาย วิมุติ ปัญญาน้อง
611140015 นาย ธนวิชญ์ เชื้อเมือง
611140016 นาย พิทยา โยธาสุข
611140017 นาย พรชัย ธนะนิรันดร์
611140018 นางสาว วรรณภา แสงกลาง
611140019 นาย จตุรงค์ อยู่สนอง
611140020 นาย เอกวิน เสมอเชื้อ
611140021 นาย ศักด์ิดา จันธิยะ
611140022 นาย วุฒิพงษ์ แก่นท้าว
611140023 นาย ศิริวัฒน์ สีทอง
611140024 นาย พันรพ สุดเทวา
611140025 นาย ภาณุวัต บุญศรี
611140026 นางสาว กมลทิพย์ คําอ้าย
611140027 นางสาว นารินทร์ นาสอ้าน
611140028 นาย เฉลิมชัย ใจสว่าง
611140029 ว่าท่ี ร.ต. พงศ์พฤทธิ์ เติมพรวิทิต
611140030 นาย สมชาย อาญาเมือง
611140031 นาย วัชรพล ศรีวันคํา
611140032 นาย อภิเษก คําสุวรรณ์
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611140033 นาย กฤตภาส ปานโชติ
611140034 นางสาว ภัทร์พิชชา ก้อนคํา
611140035 นาย อนิรุตติ์ กระแสลาภ
611140036 นาย นิคม มีศิริพันธ์
611140037 นาย ศราวุธ ธูปเมือง
611140038 นาย พรเทพ รุ่งแจ้ง
611140039 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ดวงทิพย์
611140040 นาย แมน เทวดา
611140041 นาย พิชิต ธรรมพิงค์
611140042 นาย รุ่งภิรมย์ ใจดี
611140043 นาย วทัญญู คําวาง
611140044 นาย กนกศักด์ิ พิมประสาร
611140045 นาย วรวุฒิ ไชยวงค์
611140046 นาย ณรงค์ บุญประกอบ
611140047 นาย ชัชวาลย์ เสริมศรี
611140048 นาย ณธกฤษ เมธีสกุลวงศ์
611140049 นาย จักรโรจน์ ทวีรัตน์
611140050 นาย สมภพ ทัพธานี
611140051 นาย รณชัย รุกขวัฒน์
611140052 นาย ศุภกิจ นามปัญญา
611140053 นาย สุรศักด์ิ ฮักหอม
611140054 นาย วริทธิ์ธัช ทองหนู
611140055 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ตวงลาภทวีกิจ
611140056 นาย เมธี เชื้อจําพร
611140057 นาย คนัสฑ์คามิน วงศ์ช่างหล่อ
611140058 นางสาว จันทนีย์ ทาประดิษฐ์
611140059 นาย จักรพันธ์ สายเสือ
611140060 นาย สมัคร รักซ้อน
611140061 นาย ศิวนาถ ธิวงศ์ษา
611140062 นาย เทวฤทธิ์ พิพิทธภัณฑ์
611140063 นาย นันทวัมน์ ชวนผดุง
611140064 นาย ศุภรัตน์ ตาดํา
611140065 นาย สุวิจักขณ์ ตามพระหัตถ์
611140066 นาย ภัทร์ธีนันท์ พันธุ์เขตกรรม
611140067 นาย อภิลักษณ์ จันทร์ผง
611140068 นาย ปนิธาน จันทราช



3

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

611140069 นางสาว ปุญชรัสม์ิ เวฬุวนารักษ์
611140070 นาย ภากร พุฒิธรธนพงศ์
611140071 นาย เสาร์แก้ว ชัยปัญญา
611140072 นาย สุทธิพงษ์ เหล่าเขตการณ์
611140073 นาย อัศวิน แสงโสภณ
611140074 นางสาว วาสนา คําหล้า


