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16110001 นางสาว อารีรัตน์ ศรีสุทธ์ิ
16110002 นางสาว จุฑารัตน์ อินทร์รอด
16110003 นางสาว สุกัญญา คล้ายสุพรรณ์
16110004 นางสาว ลักขณา ด้วงสุด
16110005 นางสาว นัทต์ภัสสร เครือแสง
16110006 นาย ทัศไนย เต็มแสนสุข
16110007 นางสาว พิมพ์อัปสร พนมคํา
16110008 นางสาว เกศินี วงษ์สว่าง
16110009 นางสาว สุภมาส นิ่มเขียว
16110010 นางสาว กนกวรรณ อินพรหม
16110011 นางสาว กานต์พิชชา มั่นสกุล
16110012 นาย สุรกิจ นิบุญกิจ
16110013 นางสาว พิณพิโส เสียงดัง
16110014 นางสาว มัชฌิมา คําลอย
16110015 นาย ประพัฒน์ กันต์นิกูล
16110016 นางสาว ปิยวรรณ ธูปทอง
16110017 นางสาว สุดารัตน์ เวชพันธ์
16110018 นาย วัลลภ กรานวงษ์
16110019 นาย วรพันธ์ จินตะเชาวน์
16110020 นาย อภิวัฒน์ วงศ์ชูจันทร์
16110021 นางสาว ณิชาภัทร ถาวร
16110022 นางสาว ดารารัตน์ ผ่องผุด
16110023 นางสาว ปัณฑริกา ชุ่มวงค์
16110024 นางสาว รุ่งฤดี แซ่เลื่อง
16110025 นาย เอกกฤษณ์ ขุนศรี
16110026 นางสาว อัจฉรา ค้าเจริญ
16110027 นาย เฉลิมชัย เตชะเพ่ิมผล
16110028 นางสาว กิตติวรรณ ประสิทธิผล
16110029 นาย ทศพล อธิกรม
16110030 นางสาว ณัฐติญา เกตุชัย
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16110031 นางสาว พรรณวิกา โพธิอามาตย์
16110032 นางสาว สกุลรัตน์ เกิดมี
16110033 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
16110034 นางสาว ไอลดา ชุมแสง
16110035 นางสาว มณฑิรา แก้วรุ่งเรือง
16110036 นางสาว พัชรี วงษ์คําจันทร์
16110037 นางสาว สุนันทา สิงห์นันท์
16110038 นางสาว จันทร์เพ็ญ เขตสกุล
16110039 นาย มาวิน วัฒนธรรม
16110040 นาย ศรัณยู สามภูศรี
16110041 นางสาว อาภัสนันท์ สุดเจริญ
16110042 นางสาว กนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์
16110043 นาย อาทิตย์ ไกรสินธ์ุ
16110044 นาย นเรศ บุญมาเลิศ
16110045 นางสาว บุญญิศา เกียรติก้องไกล
16110046 นางสาว นภารัตน์ ศรีนาค
16110047 นางสาว บุษราภรณ์ พรมประดิษฐ
16110048 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
16110049 นาย ธฤต กฤษดาวาณิชย์
16110050 ว่าที่ ร.ต. หญิง วราภรณ์ น่ิมเทียนคะ
16110051 นาย ศดิศ การดี
16110052 นางสาว เบญจรัตน์ จังสันเทียะ
16110053 นางสาว ชนัญชิดา บรรจงเกตุ
16110054 นางสาว สิริอนงค์ ศิริพันธ์ุ
16110055 นางสาว รุ่งอรุณ เหล่าทองสาร
16110056 นาย เมธาสิทธ์ิ ดีพลา
16110057 นางสาว วรัญญา ช่างสี
16110058 นางสาว ณัฐนรี ไวมาตย์
16110059 นาย สมพร เทพศิริ
16110060 นางสาว ศิรินรี สุพรรณสมพร
16110061 นางสาว ภัทราวดี ชาลี
16110062 นาย ธีรศักด์ิ เทียรธีรดิษย์
16110063 นางสาว มณฑารัตน์ ชูระหมาน
16110064 นาย สุพัฒนกุล เลือดสุรินทร์
16110065 นางสาว พิวา ลากุล
16110066 นางสาว นิชาภา เล็กวิญญาณ
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16110067 นางสาว นราวรรณ ศรีตะบุตร
16110068 นางสาว มุตา ศิริจันทร์
16110069 นางสาว กัญธิมา เทศทอง
16110070 นาย นายปฏิภาณ บุญเลิศ
16110071 นาง รัตนาภรณ์ จีมขุนทด
16110072 นางสาว กิติยา พูลขาว
16110073 นางสาว เสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม
16110074 นาย ยุทธนา มณีใส
16110075 นางสาว อภิญญา จิตคํารพ
16110076 นางสาว สุธามาศ มั่นหลง
16110077 นางสาว ป่ินทิพย์ บุตรแก้ว
16110078 นางสาว มนัชญา วงศ์ศรี
16110079 นางสาว ปวีณา ไกรวิจิตร
16110080 นางสาว รัชดาภรณ์ ทาตะภิรมย์
16110081 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สุขจันทร์
16110082 ว่าที่ ร.ต. โยธิน ปลั่งเปล่ง
16110083 นางสาว เขมิสรา แจ้งกระจ่าง
16110084 นางสาว ศุภิสรา ศรีภูมิ
16110085 นางสาว สุภัสสร ทองนุช
16110086 นางสาว กฤติยาภรณ์ นนกระโทก
16110087 นางสาว คัทลียา เงินจั่น
16110088 นาย เมธัส มีสมบัติ
16110089 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณมุข
16110090 นางสาว สุชาดา จิตร์ชนะ
16110091 นางสาว ทิพย์รพี พุกชาญค้า
16110092 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
16110093 นางสาว ธวัลรัตน์ ชูเวทย์
16110094 นางสาว กัลยา รวยพงษ์
16110095 นางสาว เสาวคนธ์ ศิริวรรณ
16110096 นางสาว สุภาภรณ์ นามบุญสา
16110097 นาย สามารถ อนุเคราะห์
16110098 นาง ธนัชญา เภรีกุล
16110099 นางสาว พรนภา เหลาแตว
16110100 นาย พีระยุทธ แก้วอิศวร
16110101 นางสาว ชะไมพร สุโพธ์ิ
16110102 นางสาว ปาริชาต ประสาทศิลป์
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16110103 นางสาว สุวรรณี ศาลา
16110104 นางสาว ชุลีพร ศรีพัฒโนทัย
16110105 นาย ปกาสิต ถัดภูเขียว
16110106 นางสาว ณิชกุล ชังภู่
16110107 นางสาว สุพนิดา ไชยรงค์
16110108 นาย ศุภชัย ศรีสกุลกาญจน์
16110109 นางสาว นํ้าเพ็ชร ทองสว่าง
16110110 นางสาว สมฤดี โคตรสมบัติ
16110111 นางสาว วรรษพร ภัทรจามรกุล
16110112 นางสาว อรุณโรจน์ เทียมพล
16110113 นาย สุทธิพงษ์ หุ้มไธสง
16110114 นางสาว ธัญญรัตน์ หวังก่ึงกลาง
16110115 นางสาว อวัสดา ภูมมา
16110116 นางสาว ดวงพร เจริญชัยรุ่งเรือง
16110117 นางสาว ธนาภรณ์ สุภักษร
16110118 นางสาว ชไมพร กุลวันดี
16110119 นางสาว เบญจวรรณ เอ็นมาก
16110120 นาย ภาณุพงศ์ รองทอง
16110121 นาย วทัญญู ศรีชาติ
16110122 นางสาว นันทัชพร กากูล
16110123 นางสาว ผกาวรรณ รัตน์นํ้าหิน
16110124 นาย รัฐพงศ์ พุกจันทร์
16110125 นางสาว สายสุดา โภคา
16110126 นางสาว ปรีชญาภา ทองแป้น
16110127 นาย บุญช่วย พิณศรีทอง
16110128 นางสาว ปัณฑารีย์ พนมไพร
16110129 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทวงศ์
16110130 นางสาว วิชญา โลหะประเสริฐ
16110131 นางสาว จันทร์จิรา ยอดขาว
16110132 นางสาว วราภรณ์ แสงอรุณ
16110133 นางสาว แจ่มจันทร์ อินอ่อน
16110134 นางสาว อรพิน นิชํานาญ
16110135 นางสาว กัญณภัทร สมโน
16110136 นาย กิตติพงษ์ เริ่มศรีพร
16110137 นาย ขวัญใจ ศิริไพร
16110138 นาย ศุภกร ชูส่งแสง
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16110139 นางสาว ดวงกมล ดีสอน
16110140 นางสาว สิริยา ขันขาว
16110141 นาย วุฒิชัย อํานวยวรบุตร
16110142 นางสาว กีรติกร แสนคําปัน
16110143 นางสาว พิมลพรรณ สมพรหม
16110144 นางสาว นุชรี วิมาโร
16110145 นางสาว สุพัตรา มณีวงษ์
16110146 นาย ณัฐพงษ์ ยังสกุล
16110147 นางสาว จุฑามาศ คนไทย
16110148 นางสาว สิทธิพร เสนางาม
16110149 นางสาว รัตนาภรณ์ ใจมา
16110150 นางสาว จุฑาวรรณ ก๊งหว่ัน
16110151 นาย จิรพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์
16110152 นาย สมุทร จินดาศรี
16110153 นางสาว จิตสุภา สวนช่วย
16110154 นาย วรัญญ์ สุริยกานต์
16110155 นางสาว วิชญาภรณ์ วงษ์บําหรุ
16110156 นางสาว กัลยาวดี ฮูไซนี
16110157 นางสาว นงนภัส บุญตุ้ย
16110158 นางสาว พรรธน์พิมล พันพุ่ม
16110159 นางสาว ปวีณนุช ศรีช่วย
16110160 นาย นัฐวุฒิ สุวรรณชาติ
16110161 นางสาว ปัทมา เช้ือไทย
16110162 นางสาว ยุพดี ขุนศรี
16110163 นางสาว ธักษะกรณ์ วงค์ใจ
16110164 นาย วรวีร์ ชลภักดี
16110165 นางสาว ธิดารัตน์ ชะบังรัมย์
16110166 นาย สามัคคี จงฐิตินนท์
16110167 นางสาว พนิษฐา รักเคี่ยน
16110168 นาย วรัตถ์ ห้าวหาญคุณธรรม
16110169 นางสาว วิวรรณยา คล้อยสาย
16110170 นางสาว สุชาวดี จันจาตุรงค์
16110171 นางสาว วรรณสุดารัตน์ สวัสดิโกมล
16110172 นางสาว วรลกัษณ์ ถนอมศักด์ิ
16110173 นางสาว วรวีย์ บุญเกิด
16110174 นางสาว ฐนิตนันท์ เจริญปัญญาโชค
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16110175 นางสาว ดุจหทัย เหล็กนํ้าคบ
16110176 นางสาว สุพรรษา เหมือนคล้าย
16110177 ว่าที่ ร.ต. ณัฐพล สุวรรณรัตน์
16110178 นาย ปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร์
16110179 นาย สุพจน์ ตาวงค์
16110180 นางสาว เบญจมาภรณ์ ลิ้มรทีพงษ์
16110181 นางสาว คุณัญญา ชิดทอง
16110182 นาย สันติภาพ ศรีหมุ่น
16110183 นางสาว วริษา รัตนกระจ่าง
16110184 นางสาว นางสาวนันท์สุชา ละมูล
16110185 นาย ศิรวิทย์ ย่ีสุ่น
16110186 นาย กายเสน่ห์ เก้ือกูลพิพัฒน์
16110187 นางสาว นวลนภา เหมเนียม
16110188 นางสาว ปาฎชาติ ผดุงกิจ
16110189 นางสาว ณัฐวดี สุมุกดา
16110190 นาย ศิราวุฒิ คําโสภา
16110191 นาย วิจิตร คําเกตุ
16110192 นางสาว อรวรรณ ปลื้มจิตร์
16110193 นาย ธรรมรงค์ กันทัด
16110194 นาย ชัยวัฒน์ คําตา
16110195 นางสาว ธนพร แพทอง
16110196 นางสาว มุกรินทร์ คงจูด
16110197 นางสาว เจนจิราภรณ์ ธรรมสโร
16110198 นาย จักรพันธ์ ต่อชีพ
16110199 นาย ณัฐพล วันเนาว์
16110200 นางสาว สโรชา โคสัมปัตติ
16110201 นางสาว ปพิชญา ประเสริฐไทย
16110202 นาย ปฏิคม พฤกษะวัน
16110203 นางสาว วทัยการ พันธ์สารคาม
16110204 นางสาว สุชีลา นิลโคตร
16110205 นางสาว ฐิดารัตน์ แสงสว่าง
16110206 นางสาว สุภัสสร ลิ่มสกุล
16110207 นางสาว จารุศร ทองคํา
16110208 นางสาว เกศสุดา ปางรสัมี
16110209 นางสาว สริตา อันเขียน
16110210 นางสาว นารถฤดี อยู่สุภาพ
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16110211 นางสาว ช่ืนสุมน บุญเจริญ
16110212 นางสาว เกตน์สิรี ชุมภูอินทร์
16110213 นางสาว อริยาภรณ์ มีแก้ว
16110214 นางสาว เกศมณี ศรีหะ
16110215 นาย ชวลิต สุทธวงศ์
16110216 นางสาว ณิชกานต์ สมจิต
16110217 นางสาว พิมพ์ชนก แขเกษม
16110218 นาย ณัฐพงศ์ เอ่ียมสําอางค์
16110219 นางสาว เนตรชนก พวงดอกไม้
16110220 นางสาว กมลพรรณ พัฒศรีเรือง
16110221 นางสาว สุนิศา ขวัญเพ็ชร
16110222 นาย กิตติศักด์ิ โด่งดัง
16110223 นางสาว ปรียานุช ป้อมจัตุรัส
16110224 นางสาว เนตรชนก สุวรรณชาติ
16110225 นาย สันติพจน์ กาบแก้ว
16110226 นาย ณัฐพจน์ ภิญโญ
16110227 นาย ศตวรรษ บุญมี
16110228 นาย ณัฐกิตต์ิ สระแก้ว
16110229 นาย ยศพล โพธ์ิเจริญ
16110230 นางสาว ชญานิศ มะวรคนอง
16110231 นางสาว กัญญาณัฐ ก้อนเงิน
16110232 นางสาว โสภิต ศรีจันทึก
16110233 นางสาว ชฎาพร ขันขะ
16110234 นาย นิติพันธ์ หุณทนเสวี
16110235 นางสาว ณัฐพร ตักเตือน
16110236 นาย พุทธิภณ ศิริมูล
16110237 นางสาว ธมลวรรณ คงไชย
16110238 นางสาว ถิรนันท์ คันธา
16110239 นางสาว กนกพร จันทร์ขาว
16110240 นางสาว รัชนี วงษ์ศิริ
16110241 นาย ปวีณวัช กุลเรือง
16110242 นางสาว จารุภา สุขอุ่น
16110243 นางสาว สุชิดา คําแสงทอง
16110244 นางสาว รัตนาวดี เขียวยันต์
16110245 นางสาว หทัยรตัน์ พลชาตรี
16110246 นางสาว ณัฐพิชา อุดมโภชน์
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16110247 นาย ชํานาญ ภักดีรัตน์
16110248 นางสาว ประภาพรรณ กระจ่างลิขิต
16110249 นางสาว กนกลักษณ์ มั่นสุวรรณ
16110250 นางสาว สินีนารถ ทุนร่องช้าง
16110251 นางสาว เนาวนิตย์ ดวงศรี
16110252 นางสาว จิภาดา ศรีเทพ
16110253 นางสาว จิรวรรณ เพ็ชรยศ
16110254 นาย ชัชพงศ์ คุ้มวานิช
16110255 นางสาว จุฬาลักษณ์ อินทไชย
16110256 นางสาว ธันยพร ทองคํา
16110257 นางสาว ศุภกานต์ กันชัยเทพ
16110258 นางสาว สุวพัชร แตงดี
16110259 นางสาว วรรณิภา เงินแพง
16110260 นางสาว อริศรา วีสม
16110261 นางสาว เบญจพร ธนวิโรจน์กุล
16110262 นางสาว จันทร์นภา บุญจันทร์
16110263 ว่าที่ ร.ต. ธีรภัทร์ สังข์แก้ว
16110264 นาย มูฮัมหมัดซากิร บาสอสิดิก
16110265 นางสาว อลิศ ยอสม
16110266 นาย อนุวัฒน์ มิ่งมงคล
16110267 นางสาว ณัชชนก อินทโชติ
16110268 นาย ภัทรดนัย กรรฐโรจน์
16110269 นางสาว สโรชา ผาท้าย
16110270 นางสาว ศศิพร อรรคนิมาตร์
16110271 นางสาว ธัญชนก วีรวัฒนกุมพะ
16110272 นางสาว ชนิตา แปงปวน
16110273 นาย ธรรมนูญ หัทยานันท์
16110274 นางสาว ณัฎฐา บุญช่วย
16110275 นางสาว ขนิษฐา ฤกษ์อรุณ
16110276 นางสาว กิตติยา ป้อมเงิน
16110277 นางสาว นารีรัตน์ ฉะอ้อน
16110278 นางสาว มุจลินท์ บุตรละคร
16110279 นางสาว ปรียานุช เกิดผล
16110280 นางสาว ปริญญาภรณ์ เกตุหอม
16110281 นางสาว ณัฐนรี ทองใส
16110282 ว่าที่ ร.ต. หญิง จิตราภรณ์ เงินคํา



9

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

16110283 นาย พงศธร คํานาค
16110284 นาย วีระนนท์ บุญช่วย
16110285 นางสาว เกศสุดา พันธ์ภา
16110286 นางสาว จิราภรณ์ มีลักษณะ
16110287 นาย อภิวัฒน์ จิตสมนึก
16110288 นางสาว บุษบา ปัญญาชน
16110289 นางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์
16110290 ว่าที่ ร.ต. หญิง รัตนา เทียนเต้ง
16110291 นางสาว แสงอรุณ ศรีสุข
16110292 นางสาว อนันตรา บัวศรี
16110293 นางสาว นฤมล ทองขวิด
16110294 นางสาว สันธิลา กิจธรรม
16110295 นางสาว เนรัชชา คําม่วง
16110296 นางสาว วริษฐาภัฏ ธนานิธินันทน์
16110297 ว่าที่ ร.ต. หญิง อุบลรัตน์ เทพรักษ์
16110298 นางสาว ชัญญพัชร์ กัณฑกิจ
16110299 นางสาว วันทนีย์ เรืองโรจน์สกุล
16110300 นางสาว กัญญาวีร์ คําแก้ว
16110301 นางสาว สุฑามาศ คล่ําเงิน
16110302 นางสาว สุเพ็ญวดี ตักเตือน
16110303 นางสาว ณัฐธยาน์ วังสินธุ  ์
16110304 นาย กิตติธัช มั่งนุ้ย
16110305 นางสาว โสภ่าวรรณ ชุมเสนา
16110306 นาย อัซมัน สือรี
16110307 นางสาว ดาราวดี สาลี
16110308 นางสาว นาฏกมล สําเภา
16110309 นางสาว หน่ึงฤทัย เคนดา
16110310 นางสาว หทัยภัทร ดาย่ี
16110311 นางสาว จันทิมา งอกผล
16110312 นาย พูลศักด์ิ สายขุนทด
16110313 นางสาว บุปผา อยู่ทิม
16110314 นางสาว นารถลดา หลงสมบุญ
16110315 นางสาว พัชราภรณ์ กอสิงห์
16110316 นาย ศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา
16110317 นางสาว อนุสรา ปิไชยญาณ
16110318 นางสาว จันจิรา มิดํา



10

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

16110319 นางสาว วริศรา มนทา
16110320 นางสาว เหมือนฝัน มาสอาด
16110321 นางสาว ศศิโสภา จ้อยพุฒ
16110322 นางสาว ณัฎฐิดา ตะสายวา
16110323 นางสาว จุรีพร เกือบพิมาย
16110324 นางสาว กิติญาดา ภิรมย์ม่วง
16110325 นางสาว สโรชา กรุษฉ่ํา
16110326 นางสาว ปิยรัตน์ ศิริเรือง
16110327 นางสาว วันวิสา ขําแก้ว
16110328 นางสาว รติกร ใยประดิษฐ
16110329 นางสาว สุธินี โคกเกษม
16110330 นางสาว ณัฐศมินณ์ ธงจันทอง
16110331 นางสาว สิริวสันต์ ลังกาวงศ์
16110332 นางสาว อภิชญา อุทะโย
16110333 นางสาว สุทธิดา คงเจ้ย
16110334 นางสาว สุดารัตน์ จูมลี
16110335 นาย ณัฐพนธ์ จันทร์ทิพย์
16110336 นางสาว จุฑารัตน์ พรมพุก
16110337 นางสาว ปวริศา โสภาวาง
16110338 นางสาว โสภา ภัทรพุทธางาม
16110339 นางสาว วราภรณ์ ศรีวิเศษ
16110340 นางสาว จนาพันธ์ ปะระกา
16110341 นางสาว วริศรา เนียมสกุล
16110342 นางสาว อภิญญา อิทธิเวชชัย
16110343 นางสาว ศศิธร สาระไชย
16110344 นางสาว ปวีณา โชคพิกุลทอง
16110345 นางสาว ปิยะนันท์ อ่ิมสมบูรณ์
16110346 นางสาว มลิวัลย์ จันทะสิงห์
16110347 นางสาว อําพิกา นพเกียรติ
16110348 นางสาว ฐาปนี ศรีรัตนะวิไล
16110349 นางสาว งามพักตร์ แซ่ต้ัง
16110350 นาย เกรียงไกร แสงไข่
16110351 นาย นิรันดร เด่นเดียว
16110352 นาย ไม้สัก ทองสอน
16110353 นางสาว ศิริพร ผุลลาวงษ์
16110354 นางสาว ดุจดาว แสงธิ
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16110355 นาย สมชาย ปิติธรรม
16110356 นางสาว วรรณิศา ทองมี
16110357 นาย ณรงค์รัตน์ จันทรี
16110358 นาย สันติ โองอินทร์
16110359 นางสาว สุพัตรา ขันธ์ศรี
16110360 นางสาว ขนิษฐา คํามอญ
16110361 นาย ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
16110362 นาย คธาวุธ บุรี
16110363 นาย โชคชัย ไผ่ชู
16110364 นางสาว หทัยภัทร วิรัตน์เกษม
16110365 นาย พรชัย เนียมหอม
16110366 นางสาว อัคคณัฏฐา อําไพ
16110367 นางสาว สุวดี ทองสูบ
16110368 นางสาว รุจิรา คลังคําภา
16110369 นาย สุกนต์ธี แดงนุ้ย
16110370 นางสาว พินิดา กุลมาลา
16110371 นางสาว วนาลี เทียมไธสง
16110372 นางสาว จุฑารัตน์ ต๊ะต๊ิบ
16110373 นางสาว นํ้าฝน หมื่นแมน
16110374 นางสาว สุพัตรา การปลูก
16110375 นาย ยงยุทธ เก๋ียงคํา
16110376 นางสาว มลฤดี แสงใส
16110377 นาย นัทธพงศ์ ใจเพียร
16110378 นางสาว ลัดดาวรรณ ชูงาน
16110379 นางสาว ภัคจิรา ลิ้มงาม
16110380 นางสาว กฤษณี ศรีพัฒนะพิพัฒน์
16110381 นาย อนุพนธ์ ศิริไทย
16110382 นางสาว ณัฐวดี มณีฝั้น
16110383 นาย หิรัณย์ ขานโบ
16110384 นางสาว กาญจนา คําเอ่ียม
16110385 นางสาว จิลลาภัทร ทีฆาวงค์
16110386 นางสาว จารุวรรณ นิวงษา
16110387 นางสาว รัตนา ประสมทรัพย์
16110388 นางสาว เมนกา จันทนเทศ
16110389 นางสาว ธนิษฐา ไชยสีหา
16110390 นางสาว พาฝัน อภิปริญญา
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16110391 นาย ยสวันต์ ทับสี
16110392 นางสาว สายสุดา โยวราช
16110393 นาย ภาณุวัฒน์ ชาติยาภา
16110394 นาย ชาญวิทย์ สองห้อง
16110395 นาย ธนภูมิ กาวไธสง
16110396 นางสาว ภัทรวดี ศิริโสดา
16110397 นางสาว ธิยารัตน์ ไตรรงค์กอบศิริ
16110398 นาย สุกฤษฎ์ิ พนม
16110399 นางสาว สุพฤกษา ประทุมมี
16110400 นางสาว กรองทอง ซีบังเกิด
16110401 นางสาว วิภาวี จุ้ยแก้วพะเนา
16110402 นางสาว กาญจณา อรรคบุตร
16110403 นางสาว ชนานันทน์ สุวรรณคุณ
16110404 นาย ฐานิภัทร์ เขตตวิทย์
16110405 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี
16110406 นาย ธติ คูตระกูล
16110407 นางสาว ตรีรตัน์ สุขล้าน
16110408 นางสาว กอบบุญ คําคงเกลี้ยง
16110409 นางสาว สุภาวดี เนตรวงศา
16110410 นางสาว สาวิตรี สุขสวัสด์ิ
16110411 ว่าที่ ร.ต. หญิง ดารารัตน์ อุ่นเสนีย์
16110412 นางสาว วันเพ็ญ บัวเมือง
16110413 นาย ธนภณ ชัยเดช
16110414 นางสาว วณิชยา ผดุงฮะ
16110415 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
16110416 นางสาว กอบกุล คํามงคุณ
16110417 นางสาว ฉัตรกมล บุญนาม
16110418 นางสาว ทัศนีย์ มณีโรจน์
16110419 นาย พยัคฆ์อรุณ แย้มประดิษฐ์
16110420 นางสาว พัฒน์ธนันท์ อารีย์
16110421 นางสาว ฤทัยรัตน์ บําเรอจิตต
16110422 นางสาว วีรยา อินสุ่ม
16110423 นางสาว ศศิวิมล ชูชมกลิ่น
16110424 นางสาว ฉัตรทิพย์ หมานจันทร์
16110425 นาย ภิรกร วริศธนเกศรา
16110426 นาย ปฏิภาณ กุณามา
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16110427 นางสาว จุรีรัตน์ กังแฮ
16110428 นางสาว เปรมมิกา สุขมาก
16110429 นางสาว นิศาชล ด้วงมาก
16110430 นางสาว กิตติพร จิตจํา
16110431 นางสาว จารุวรรณ ฟูต๋ัน
16110432 นาย กิตติวุฒิ อ่ิมสมโภช
16110433 นางสาว สุนันทา อาจด่อน
16110434 นาย ภาณุทัต โล่ห์สีทอง
16110435 นาย ภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
16110436 นางสาว จารุวรรณ วาสไธสง
16110437 นางสาว ฤทัยรัตน์ เพ็ชรพลพันธ์
16110438 นางสาว สุกานดา กุฎี
16110439 นางสาว รัชนีภรณ์ พิมพ์จันทร์
16110440 นางสาว วรรณนิษา คําแหง
16110441 นางสาว พรพรรณ ภูสีเงิน
16110442 นางสาว ศวิตา เชาว์วิเศษ
16110443 นางสาว บุศรา คําศรี
16110444 นางสาว เจะรอฮานี ยามา
16110445 นางสาว จิดาภา คุ้มพร
16110446 นางสาว รัชภร ประถมวงศ์
16110447 นาย ศิลา แซ่ต้ัง
16110448 นางสาว ขวัญหทัย มวลสุข
16110449 นาย ณัฐวุฒิ ถาวรวสุ
16110450 นางสาว พิมพ์วิภา กองพงษ์
16110451 นางสาว ชลธิชา แช่มช่ืน
16110452 นาย วงศธร คงชุม
16110453 นางสาว ฟาตีเม๊าะ เจ๊ะหลี
16110454 นางสาว ศศิวิมล ทักษิณ
16110455 นางสาว ลักษณารีย์ รุ้งแก้ว
16110456 นาย ฉัตรชัย ผ้าเจริญ
16110457 นาย พิสิษฐ์ เงาเอกสิทธ์ิ
16110458 นางสาว สมหญิง เลียงวงศ์
16110459 นางสาว พัชริญาณ์ จีนคง
16110460 นาย อโนทัย สีลาคํา
16110461 นางสาว ธารารัตน์ เกษาชาติ
16110462 นางสาว นันทัชพร ตาระกา



14

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ

16110463 นางสาว จิราพิชญ์ ประนัดทา
16110464 นางสาว ปภาวดี มารวย
16110465 นางสาว อัญชลี เพียโคตร
16110466 นางสาว จุไรรัตน์ หอมจันทร์
16110467 นางสาว จุฑาภรณ์ โคตะมะ
16110468 นางสาว สุวรรณี แนวทองหลาง
16110469 นางสาว หฤทชนัน พาเยโน่
16110470 นางสาว วรางคณางค์ นวลฝ้าย
16110471 นางสาว อรกัญญา ไชยเกษมจิตสิริ
16110472 นางสาว กัญจน์ภัส ราชโยธา
16110473 นางสาว วรวรัณญ์ ปะทิ
16110474 นางสาว ณัฐวิภา ไพศาล
16110475 นางสาว วัชรียา ทิศกลาง
16110476 นางสาว รสริน เขตสูงเนิน
16110477 นางสาว กัญญารัตน์ โสวัตร
16110478 นางสาว ชุติภัทร สมบัติปราโมทย์
16110479 นางสาว สุภาพร สัมโย
16110480 นางสาว เกศรินทร์ การสมเพียร
16110481 นางสาว ธนันธร ปาละกูล
16110482 นางสาว ศุภรัสมิ์ พูลพัฒนสุวรรณ
16110483 นางสาว พิมพ์พรรณ ศรีสุพรรณ
16110484 นางสาว เพชรรัตน์ พวกสันเทียะ
16110485 นางสาว ยุวดี หริมเจริญ
16110486 นางสาว ศิรินภา ขาขันมะณี
16110487 นางสาว ภาฤทธ์ิดา สุวรรณี
16110488 นาย ฉัตรชัย สนธิสอาด
16110489 นางสาว ธนภร อ่ิมสมบัติ
16110490 นางสาว รัชดาภรณ์ หอมจันทร์
16110491 นาย วรวัฒน์ เรืองเดช
16110492 นางสาว เบญจวรรณ พรมเมส
16110493 นางสาว รติมา ลักษณะมาพันธ์
16110494 นางสาว วาสิณีย์ สมสกุล
16110495 นางสาว จิราพร ทองศรี
16110496 นาย วิษณุ เกตุรู้
16110497 นางสาว ณัลผกา พรมสอน
16110498 นางสาว นิชาภา ผิวสุวรรณ
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16110499 นางสาว สิริรัตน์ คํางาม
16110500 นางสาว ศุภวรรณ ชาภู่พวง
16110501 นางสาว นฤมล ประทุมมาศ
16110502 นาย ดาริส ชูเกียรติวงศ์กุล
16110503 นางสาว กรรณิการ์ กีสด
16110504 นางสาว ทิพวัลย์ อู่ตะเเภา
16110505 นางสาว จิณลาภัทร์ สําแดง
16110506 นางสาว สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์
16110507 นางสาว นวรัตน์ ก่อเจดีย์
16110508 นางสาว ศรารัตน์ เมาขุนทด
16110509 นางสาว อุมาภรณ์ ดวงเขียว
16110510 นางสาว จริยา อุบลรัตน์
16110511 นางสาว วราภรณ์ วังแสง
16110512 นางสาว ทิพภาวรรณ์ หลวงโภชน์
16110513 นางสาว ทักษพร ช้างม่วง
16110514 นางสาว พรพิมล ศักด์ิสมบูรณ์
16110515 นางสาว ปาณิศา ประสม
16110516 นางสาว ขนิษฐา ป้ันเอ่ียม
16110517 นางสาว สุริยุ เสนาอินทร์
16110518 นางสาว นวพรรษ สุขเกษม
16110519 นางสาว นริศรา จําปา
16110520 นางสาว ประภาพรรณ ธวัชชัย
16110521 นางสาว อุษณีย์ ศรีจันทร์
16110522 นางสาว กุลวดี ทวนดํา
16110523 นางสาว มินตรา จันทร์ศรีชา
16110524 นางสาว สัจจพร แป้นห้วย
16110525 นางสาว จันทร์ทิมา แพทย์จันลา
16110526 นางสาว พรนิภา ศิลปศร
16110527 นางสาว ธัญลักษณ์ ว่องไว
16110528 นางสาว ธันยพร ทองด้วง
16110529 นางสาว นิลาวัลย์ เจริญสุข
16110530 นางสาว ปิยาณี เอกรัตน์
16110531 นางสาว ยุพเรศ ลิ้มสุวรรณ
16110532 นางสาว ดวงทิพย์ พรหมศร
16110533 นางสาว ศุภลักษณ์ ขวัญศรี
16110534 นางสาว ภัทรา กล้าหาญ
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16110535 นางสาว ปริยฉัตร เสือเฒ่า
16110536 นางสาว ณัฐชยา มีสม
16110537 นางสาว กันธิดา แก้วจุลกาญจน์
16110538 นาย ธนบดี แสงจันทร์
16110539 นาย เจตนิพัทธ์ หนูขาว
16110540 นาย มะหะหมัด หมาดสา
16110541 นาย วรายุทธ์ิ วงศ์ชู
16110542 นางสาว อลิสา สมกาย
16110543 นางสาว วรรณิศา สุขโสภา
16110544 นาย ปรัชชา วรรณวิไชย
16110545 นางสาว สุนันทา วงศ์ณรงค์
16110546 นางสาว เพ็ญนภา เหลืองทอง
16110547 นางสาว หทัยชนก ไหมศรี
16110548 นาย วิศรุต ปาข้างฮุง
16110549 นางสาว ปิยาภัสร์ แผ่นทอง
16110550 นางสาว ฐิติมา ทองคํา
16110551 นาย ชิษณุพงค์ กลิ่นพ่วง
16110552 นางสาว รังสิยา ทองอาญา
16110553 นางสาว จิดาภา โสภาประดิษฐ์
16110554 นางสาว ปนัดดา นุ่มถึก
16110555 นางสาว ปัณฑารีย์ อุดาแก้ว
16110556 นางสาว ศุภาพิชญ์ ห่อประทุม
16110557 นางสาว พิมภรณ์ ป้ันทิม
16110558 นางสาว วรรณวลัย เช้ือสะอาด
16110559 นางสาว วริษ์ฐา ตันตระกูล
16110560 นางสาว ฉัตรศิริ โบราณสาร
16110561 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิลารัตน์
16110562 นาย เอกลักษณ์ โมราศิลป์
16110563 นาย พุทธิพงศ์ มุ่งหมาย
16110564 นางสาว ศุภนิดา วุฒิฑา
16110565 นาย นราธร สมขันธ์
16110566 นางสาว สิรินดา สีหอม
16110567 นาย ณัฐพงศ์ สุทธิ
16110568 นางสาว ลลิตา หมื่นแก้ว
16110569 นาย พัชร เพ็ญสวัสด์ิ
16110570 นางสาว ณัฐพร วรธงไชย
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16110571 นางสาว อัญชลีพร ธนะขว้าง
16110572 นาย ชัยสันต์ อิสระบุตร
16110573 นางสาว ศรณ์สรวรรณ ตันชนะศักด์ิ
16110574 นางสาว จีรนุช เกลี้ยงสงค์
16110575 นาย สุรพงศ์ มีชัย
16110576 นาย เกริก วิรัตินันท์
16110577 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์
16110578 นางสาว อรไพลิน ใจประเสริฐ
16110579 นางสาว ชิณาภา แม่นปืน
16110580 นางสาว พีรยา ทองมาก
16110581 นางสาว ณัฐนิตย์ กันทรวิลาวัณย์
16110582 นางสาว ชลิตา พนมไพร
16110583 นางสาว จรรธิณี ดวงดี
16110584 นางสาว กนกพร ไกรวงค์
16110585 นางสาว สิริพร ล้วนงาม
16110586 นางสาว ทิฆัมพร นิลุบล
16110587 นางสาว ธนิสรา นันทะโกมล
16110588 นางสาว ปานวาด เวชกิจ
16110589 นางสาว นิตยา ขุนบรรเทา
16110590 นางสาว อธิชา แสงจันทร์
16110591 นางสาว ศิรินภา สถิตย์ไพบูลย์
16110592 นาง พิสมัย นาทสีทา
16110593 นางสาว อนุสราภรณ์ สมาแอล
16110594 นางสาว วิภาวี เกตุมณี
16110595 นาย ชนะชัย จินตนา
16110596 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์
16110597 นางสาว ณุติญา ดอกไม้
16110598 นางสาว วิภารัตน์ ประสพไทย
16110599 นางสาว พลอยทับทิม ประชารุง
16110600 นาย พงศกร รักษ์ปัญญา
16110601 นางสาว ปิยาภรณ์ ณะไธสง
16110602 นางสาว ดุษฎี เกตุพานิช
16110603 นาย ธีรเจต ต่วนสูงเนิน
16110604 นางสาว ไลลา มะติ
16110605 นางสาว ภูมิหทัย กิตติพัฒนกุล
16110606 นางสาว ปณชล ทายะมหา
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16110607 นางสาว สุวเพ็ญ เครือวงศ์
16110608 นางสาว นฤมล ดุนสุข
16110609 นางสาว กัสมา แดงหนํา
16110610 นาย นัจลุดดีน ฮัสบุลเลาะฮ์
16110611 นางสาว ศิราณี ศรณะเนตร์
16110612 นางสาว นทีกานต์ ศรีอํ่า
16110613 นางสาว กมลชนก กองวิเศษ
16110614 นางสาว ธิติสุดา วโรดม
16110615 นาย เกรียงไกร ชุ่มเสนา
16110616 นาย ฐิติพันธ์ ลุผักชี
16110617 นางสาว ฐิติมาภรณ์ พันชารี
16110618 นางสาว หยาดพิรุณ ผงพิลา
16110619 นาย ภัทรพล กล่ําทอง
16110620 นาย เอกลักษณ์ บุญเทียม
16110621 นาย ภัทรพงค์ ลุนละวัน
16110622 นางสาว เรณู ตุ้มพ่วง
16110623 นางสาว กฤษณา อ่อนทอง
16110624 นางสาว ศิรริัตน์ ตันเจริญ
16110625 นาย ชัยเชวง บุญอุ้ย
16110626 นางสาว ชุติมา คงทอง
16110627 นางสาว วิมล บุญชู
16110628 นางสาว ภคนันท์ ศุกระเศรณี
16110629 นางสาว กําไล เรียนหัตถกรรม
16110630 นางสาว พัชราวรรณ ทันยศ
16110631 นาย ชินวัตร ครองศิริกุล
16110632 นางสาว บุสยา แสงขาว
16110633 นาย อรรถชัย จุธาขันธ์
16110634 นางสาว ไซนับ อีบุ๊
16110635 นางสาว ดวงสุรีย์ มีศรี
16110636 นางสาว กิติยา กุลมอญ
16110637 ว่าที่ ร.ต. ผกามาศ เหลี่ยมแหลม
16110638 นาย ฐิติรัฐ เขื่อนแก้ว
16110639 นางสาว อลิต ธนประโยชน์ศักด์ิ
16110640 นาย พีรพันธ์ ใจชู
16110641 นางสาว ศิริลักษณ์ นิดจังหรีด
16110642 นางสาว ณัฏฐินี พระวิชัย
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16110643 นางสาว โสมนันทน์ ลิพันธ์
16110644 นางสาว อภิชญา เทียนประทีป
16110645 นางสาว สุภัชญา ขวัญสุวรรณ
16110646 นางสาว วลัยพรรณ ชูวงษ์พานิช
16110647 นางสาว พรรณิดา สุติราษฎร์
16110648 นาย ยอดย่ิง สอาดศรี
16110649 นาย ชยานันต์ ชันไธสง
16110650 นางสาว ประภาพร หงษ์กลาง
16110651 นาย ศุภศักด์ิ หนูมาก
16110652 นางสาว มนสิชา สิทธิศักด์ิ
16110653 นางสาว วรัญสิตา ใบเด
16110654 นาย เนตินัย โคตรไมตรี
16110655 นางสาว นันทิดา ซื่อสัตย์
16110656 นางสาว กาณต์สิรี บุญช่วย
16110657 นางสาว เนตรนรินทร์ ครูบา
16110658 นางสาว ดวงหทัย ศรีช่วย
16110659 นาย อรรถพร พลเผือก
16110660 นางสาว นิภาดา ทําทนั
16110661 นางสาว อนุธิดา หลวงพล
16110662 นาย อภิศักด์ิ มีครไทย
16110663 นางสาว อภิญญา แย้มประโคน
16110664 นาย วีรชน โหระกุล
16110665 นางสาว สุนทรี พันธ์ชาติ
16110666 นาย วิทยา แก่นนาคํา
16110667 นาย ธราเทพ พันธุบุตร
16110668 นางสาว อินธุอร ต่อวาส
16110669 นาย สุวิทย์ ดาอํ่า
16110670 นาย สุภัทร คัดพันธ์
16110671 นางสาว น่ิมนภา สุภาษิต
16110672 นางสาว วราภรณ์ บุญเพชร
16110673 นาย สรวิศ ดากระบุตร
16110674 นางสาว ชลลดา ธนาจันทร์ศรี
16110675 นางสาว ชุติมา ยศสันเทียะ
16110676 นางสาว ฐานิตา เจริญศิริ
16110677 นางสาว นันธิดา ประทุมชัย
16110678 นางสาว ฉัตรทิพย์ ทนุดํารงค์
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16110679 ว่าที่ ร.ต. ยุทธิชัย มาลาสาย
16110680 นางสาว กนกวรรณ ยอดอุส่าห์
16110681 นางสาว นุชจรินทร์ สิงห์สีทา
16110682 นางสาว ขวัญดาว หมุนชู
16110683 นาย จุฑา จิตวงศ์ภักดี
16110684 นาย ช.สกุล ชูจิต
16110685 นางสาว อาลดา ชาวพรหม
16110686 นางสาว ธารทิพย์ จวนอาจ
16110687 นางสาว นารีรัตน์ สุระทศ
16110688 นาย อภิสิทธ์ิ สําเนากาญจน์
16110689 นางสาว กิ่งกาญจน์ ไตรพรม
16110690 นางสาว แพรวพรรณ ปรีดาภิรมย์
16110691 นางสาว ลดาวรรณ์ รัตนพลแสน
16110692 นางสาว สุภาวดี เพ็งวิภาศ
16110693 นาย ธีระยุทธ ศรีมาดี
16110694 นางสาว พัชราภรณ์ มานิตย์
16110695 นาย กิตติชัย เกิดกุญชร
16110696 นางสาว อารดา ภาณุโชติเสถียรชัย
16110697 นางสาว เบญจรัตน์ กรรณิการ์
16110698 นางสาว แสงสุดา กบค้างพลู
16110699 นางสาว ฌัชฌา วิทยานุกูลกิจ
16110700 นาย ทศพล เพ็งแก้ว
16110701 นางสาว จริาภรณ์ เดชะ
16110702 นางสาว อัจฉรา โนนิล
16110703 นางสาว หน่ึงฤทัย เจโคกกรวด
16110704 นางสาว ธิดารัตน์ ฟุ่มเฟือง
16110705 นางสาว อนัญญา อัษฎายุธ
16110706 นางสาว วิไลลักษณ์ เครือโป้
16110707 นางสาว นภณัฐ บุญฤทธ์ิ
16110708 นาย สิทธิชัย วรสุข
16110709 นางสาว พัชราภรณ์ เสียงสาว
16110710 นางสาว ภัทราภรณ์ ปานหิรัญ
16110711 นางสาว จริยา โพธ์ิแสง
16110712 นางสาว กรกนก วงศ์กํ่า
16110713 นางสาว นภัสวรรณ แซ่เตีย
16110714 นาย เอกสิทธ์ิ สงวนสิทธ์ิ
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16110715 นาย ณฐกร ก๋งเอม
16110716 นาย พัฒทพงษ์ จันทร์บาง
16110717 นางสาว กานดา พรมลา
16110718 นาย ฉัตรบดินทร์ โพธ์ิอาศัย
16110719 นาย ไชโย รักษาสัตย์
16110720 นางสาว ชุลีกร สุวรรณคํา
16110721 นาย เมธินทร์ จินตนา
16110722 นางสาว วรัชยา เธียรสิริพรชัย
16110723 นางสาว พัชรา มังกร
16110724 นางสาว ชญานิศ รุ่งเรือง
16110725 นางสาว เปรมยุดา ไชยจารีย์
16110726 นางสาว นริศรา จันทกาญจน์
16110727 นางสาว ชนนิกานต์ จันทร์เอียด
16110728 นางสาว ทิพาวรรณ ทวีไชย
16110729 นางสาว อรอุมา ทองพรหมดี
16110730 นางสาว มาลินี จันทร์แดง
16110731 นางสาว พรภาดา เพชรหอม
16110732 นางสาว พัชรี ทองเสน่ห์
16110733 นางสาว สาวิตรี บ่อเกิด
16110734 นางสาว ถิรวดี จันทะรัง
16110735 นางสาว สดุดี ขาวนุ้ย
16110736 นางสาว ณัชปภา เจริญสุข
16110737 นางสาว ธิติยาภรณ์ อินทร์ล้ํา
16110738 นางสาว ธัญวรัตน์ วงเวียน
16110739 นาย นิอัมรันต์ ชุมประเวศ
16110740 นาย เกรียงไกร แสนพลหาญ
16110741 นาย ณัฐพล เพชรฤทธ์ิ
16110742 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยชนะบุตร
16110743 นางสาว เธียรรัตน์ หลีวิจิตร
16110744 นางสาว จิตราภรณ์ สิระไผ่ทอง
16110745 นางสาว กมลชนก ตาละซอน
16110746 นางสาว อทิติยา บุญทอง
16110747 นางสาว ณัฐฐินันท์ คล้ายชุ่ม
16110748 นางสาว ชนม์นิภา เหนือสุข
16110749 นางสาว นํ้าเพชร พรหมสุวรรณ์
16110750 นางสาว สาธิกา สุวรรณวิเศษ
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16110751 นาย วัชระ ดุลยาสิทธิพร
16110752 นางสาว กิตติพร วันชูพริ้ง
16110753 นางสาว วรรณิศา อ่ิมเอิบ
16110754 นางสาว พิสมัย สาหัส
16110755 นางสาว ดารารัตน์ ภูโคกค้อย
16110756 นาย พงษ์พันธ์ุ สุขเกษม
16110757 นาย มารุต ธรรมดา
16110758 นางสาว ณัติพร รักมาก ณัติพร รักมาก
16110759 นางสาว ปิยภรณ์ เดชา
16110760 นางสาว ปทุมรัตนา สุขสันต์หรรษา
16110761 นางสาว วราพร ไตรมาศ
16110762 นาย วัชริศ เชิดโคกศรี
16110763 นางสาว หัสนา สุขแก้ว
16110764 นางสาว ณัฐภาวี ชัยพุฒิกร
16110765 นางสาว มลปภา นาถึง
16110766 นางสาว ทิพย์วรรณ ลักษณะอัมพร
16110767 นางสาว จุฑาภรณ์ ด่านกุลชัย
16110768 นางสาว ปรีดาพร เพชรน้อย
16110769 นาย พิยุทธ จะรึกรัมย์
16110770 นาย วทัญญู สุขประวิทย์
16110771 นางสาว นิภาพร เริงอนันต์
16110772 นาย สมพงษ์ ถานะวร
16110773 นางสาว อิษยา แคนติ
16110774 นาย ธนกร เขื่อนเสน
16110775 นางสาว จิราพร สายสวะ
16110776 นางสาว สุภาณี ฉิมดี
16110777 นางสาว ดลหทัย ม่วงศรี
16110778 นางสาว ภัทรา ม่วงศรี
16110779 นางสาว นงลักษณ์ รู้รักษ์ศักด์ิ
16110780 นาย เอกรินทร์ จันทร์เฮง
16110781 นางสาว มนชิตา แหล่งหล้า
16110782 ว่าที่ ร.ต. หญิง ปองทิพย์ เขียวเพ็ง
16110783 นาย พงศธร วงษา


