
เลขประจําตัวสอบ

100007 นาย ฤทธิชัย คํางาม
100010 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ชลธิชา ไกรสังข 
100014 นาย ชานนท ต�างโอฐ
100016 นาย กิตติภพ คําวิชา
100018 นางสาว ธนัชชา ทินโสม
100022 นาย นันทศิริ เกศสาลี
100024 นางสาว พนิตา สังข สาลี
100039 นางสาว วัลรวี คงเสถียรภาพ
100047 นางสาว กัณฐิกา พงศ สกุล
100051 นางสาว วลีรัตน เมฆสกุลรัตน 
100053 นางสาว จันทิมา สายสุวรรณ 

ช่ือ - นามสกุล

เอกสารแนบท�าย 1 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 รายช่ือผู�สอบผ-านการสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน-งเพ่ือบรรจุและแต-งตั้งบุคคล

เข�ารับราชการในตําแหน-งนักวิเคราะห3นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน-งนิติกรปฏิบัติการ 
และตําแหน-งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตําแหน-งนักวิเคราะห3นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 830 คน
(เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบ)

100053 นางสาว จันทิมา สายสุวรรณ 
100062 นาย วุฒิพงศ แร�ทอง
100064 นาย มนต ชัย บุญพนมชัย
100066 นาย นรุตม ขัดธินนท 
100067 นาย ชวรัตน บรรดาศักด์ิ
100080 นาย กําพล สืบอินทร 
100086 นางสาว สาวิตรี วิระราช
100089 นาย ปฐมพงศ ชุมภู
100091 นาย วิชยะ สีทา
100092 นาย ป>ยพงศ สิทธิสมบูรณ 
100100 นาย เจษฎากร กรทักษ 
100103 นาย บุณยกร เกตุแก�ว
100104 นาย นิวัฒน อยู�สําราญ
100115 ว�าท่ีร�อยตรี ปุญญวิชญ สุวรรณรัตน 
100121 นางสาว พิชชาพร ศรีตระกูล
100123 นาย รชตะ ต้ังพานิช
100128 นาย ไกรสร วิหาร
100130 นาย พิรุณ ภูภักด์ิ
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100135 นางสาว อัษฎาพร ขุนเพชร
100138 นาย ชุติพนธ เสียงจินดารัตน 
100147 นาย กันตวัฒน ธนาสิริกุล
100150 นางสาว กมลนารถ หอประเสริฐกิจ
100157 นาย ธนสรณ อัครสุขบุตร
100161 นางสาว กนิตฐา แดงแก�ว
100164 นาย สิงหา บวรมงคลชัย
100165 นาย วสุพล มงคลศิริ
100167 นางสาว ณัฐชนา เพ็ญสุข
100169 นาย สนั่นศักด์ิ สมทอง
100171 นาย ณัฐวุธ เพชรฤทธิ์
100172 นางสาว ฐิติพรรณ หมินหมัน
100175 นางสาว จุฑาภรณ ปEญญาสาร
100178 นางสาว โชติกา วงศ ฝEGน
100188 นาย ณัฐพล บุญเจริญ
100189 นางสาว กัญญา ภูภักด์ิ
100201 นางสาว นริศา ทวีชัย
100205 นาย กฤษณ เย�าเฉ้ือง100205 นาย กฤษณ เย�าเฉ้ือง
100206 นางสาว ผกามาศ วรรณโร
100211 นางสาว ศิรินภา สิทธิวงศ 
100214 นาย ธนวัฒน หัสชู
100222 นาย มาราธอน บุญร�วม
100227 นาย จิตเรศ พรหมนะรา
100231 นาย สุชาครีย ใจการณ 
100238 นาย รณภพ ปานทอง
100240 นาย ศุภชัย สุภาภรณ 
100253 นาย ผดุงวิทย หงษ สามารถ
100265 นาย ณัฐพล ศรีสวัสด์ิ
100269 นาย ชยพัสตร ชยเศรษฐ มนตรี
100272 นางสาว ภัทรอาภา มาน�อย
100273 นางสาว ณิชาพัฒน คงเกิดลาภ
100274 นาย อนุพงษ เข่ือนเพชร
100275 นาย ปฏิภาณ ชัยเสนา
100281 นาย วชิรวิทย ทองฤกษ 
100300 นาย กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล
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100310 นางสาว เกวลี เพชรศรีชาติ
100329 นาย สัณห ภพ วิทยาทอง
100330 นาย ธัน ท�วมบํารุง
100334 ว�าท่ี ร.ต. พูนศักด์ิ สุนประชา
100344 นางสาว สุวรางค นาคนาม
100346 นาย ภัทรพงษ วงษ น�อย
100348 นางสาว กนกวรรณ ฉิมจิ๋ว
100357 นางสาว ภัทรภร ปNอมมะลัง
100365 นางสาว กณิศ จันทขวัญ
100380 นางสาว ชมพูนุท มีศรี
100381 นาย ศุภรัตน ขําเดช
100386 นาย สุบรรณ ขียา
100395 นางสาว สุมิตรา แกล�วทนค 
100422 นางสาว ธันย ชนก ยอดเมือง
100426 นาย กฤษฏิ์ ตระกูลพรพงศ 
100450 นาย กาจพล ไชยแก�วเมร 
100474 นางสาว จินต จุฑามาศ โพธิ์สอาด
100477 นาย วรัตถ ประวาสุข100477 นาย วรัตถ ประวาสุข
100488 นาย เจษฎาพล นนสุราช
100500 นางสาว เบญจวรรณ ชุ�มชื่น
100507 นางสาว กฤตยา สมรวย
100511 นางสาว สาธิดา สิทธิรัตน 
100520 นาย วิศรุต โนราช
100523 นาย กอบชัย หงษ สามารถ
100525 นาย ประพัชร ถูกมี
100545 นางสาว อาทิตยา ช�วยชู
100554 นางสาว ศิริวรรณ จันคูหา
100566 นางสาว จิรประภา เพ็ญศรี
100577 นางสาว อรุณวดี บัณฑิต
100583 นางสาว นิดารัตน จันมนตรี
100589 นางสาว อโณทัย หมุ�ยแก�ว
100590 นาย เอกชัย สุวรรณศรี
100597 นาย วิรงค หนูเก้ือ
100601 นางสาว อาลิญา อินนันทะ
100606 นาย พงศธร ทองเพชรคง
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100607 นาย อรรถพล พรหมเจียม
100610 นาย ทศพล ปEณฑุวิเชียร
100614 นางสาว รพีภัทร ตะโกพร
100615 นางสาว อรพรรณ น�อยสาย
100617 นางสาว ชญานิศ สระมุณี
100623 นางสาว เนตรชนก สุขสวัสด์ิ
100624 นาย ณัฐภัทร เสนีวงศ  ณ อยุธยา
100629 นาย สัทธา แก�วจินดา
100631 นางสาว ปวีณ สุดา ควรพิพัฒน กุล
100633 นาย บุญฤทธิ์ โพธิ์ดี
100657 นาย พชร โสภานุมาศ
100659 นางสาว สุภาวดี เจนสาริกิจ
100665 นาย วิรัช หมาดสกุล
100669 นางสาว สุเบญญา พรหมขุนทอง
100679 นางสาว ปEทมา เสนาธรรม
100693 นางสาว เทวสิริ ประภัสพงษา
100712 นางสาว ยุวดี กอบุญ
100724 นาย ทศพล นิ่มนวล100724 นาย ทศพล นิ่มนวล
100734 นางสาว ณัฐชา จิตต ใจฉํ่า
100735 นาย ศศินทร มะกูดี
100744 นางสาว ณัฐกุล พรหมพฤกษ 
100749 นางสาว คณิตา สีชัง
100752 นาย ธีระวัฒน บานเย็น
100753 นาย รุ�งนิรันดร สูงเทิง
100766 นาย ขจรยศ เศษโถ
100776 นางสาว พีรกานต โกยทอง
100778 นางสาว ศศิธร ใจบุญ
100786 นาย รุ�งโรจน ต๋ันดี
100817 นางสาว วรปภา สุขหร�อง
100829 นางสาว สุมาลี เหมือนเพ็ชร 
100835 นางสาว ปวิตรา มูเด็ง
100844 นางสาว ชฎาพร พูลสําราญ
100869 นาย ประกฤษฎิ์ คุ�มยิ้ม
100878 นาย ทศพล โพธิโภคสัมพันธ 
100891 นางสาว จุฑาทิพย เฉลิมวัย
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100892 นาย กิตติศักด์ิ ยืนสุข
100894 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง ดวงใจ โสภา
100897 นาย อภิวัฒน อุตมา
100930 นาย นนทวัฒน หนูอินทร 
100933 นางสาว ชินาภา พุทธรักษา
100938 นางสาว สุทธนา สุนทรสถิตย 
100954 นาย ณัฐวุฒิ แก�วมโน
100960 นาย ปวิช ถือสัตย 
100962 นางสาว ธนภรณ ภู�กลั่น
100991 นาย สิทธิพันธ จันทร เอิบจิตร
101006 นาย ศิริชัย เอ็มบุตร
101007 นางสาว สุวิชญา ทิพย มณี
101010 นางสาว วันธน ณัฐติกัญโชติทาดา
101034 นางสาว กูสุไรนีย สาอิ
101049 นางสาว จันจิรา เกตุมณี
101060 นางสาว กุลธิชา เฮงเส็ง
101064 นางสาว มนัสวี ศรีสมบัติ
101074 นางสาว อชิรญาณ เสนพันธ 101074 นางสาว อชิรญาณ เสนพันธ 
101082 นางสาว พัชรพร มาลี
101091 นางสาว จันทิรา เพชรรักษา
101096 นางสาว จุไรวรรณ บินดุเหล็ม
101103 นางสาว อุไร ศรีสวัสด์ิ
101111 นางสาว นิฮุสนานี ละตะเยPาะ
101115 นางสาว พัชรี ดาราไก
101120 นาย พีรพล ธงศรี
101129 นาย นันท ภิวัฒน เรืองช�วย
101130 นางสาว ณัฐธยาน มีสุดเพียร
101137 นาย ธนพันธ น�วมธะนัง
101144 นาย สรวิสิฐ แปNนภู
101171 นาย ณรงค ชนน ชูแก�ว
101180 นางสาว ปEทมา ชูศรีหะรัญ
101183 นางสาว กชพรรณ จารุธํารง
101184 นาย สิรวิชญ แก�วประสิทธิ์
101194 นางสาว ภาษิตา ปราการะนันทน 
101201 นาย ชิตพล อินฤทธิพงศ 
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101234 นาย ธนภูมิ ใบทอง
101239 นาย อานนท กรวดแก�ว
101252 นางสาว บุษกร ด�วงนคร
101254 นางสาว กัญจน รัชต พรมสอน
101260 นาย มงคล โกมล
101263 นางสาว สุกานดา แจ�มเกาะ
101270 ว�าท่ีร�อยตรี ดุสิต มีชนะ
101279 นาย ศุภกร ฝEGนคําอ�าย
101286 นาย รักษพล พืชมงคล
101290 นางสาว ณัฐธิดา มอญเพชร 
101291 นาย ภาณุวัตน ผดุงรัตน 
101294 นาย เมธิวัฒน คณะทิพย 
101302 นาย พรชัย สุรพล
101305 นางสาว กันนภัค สมใจนึก
101307 นางสาว กนกวรรณ ตPะม�าน
101315 นาย คณิน พ�วงทอง
101316 นางสาว ทิพานัน สิงห ดํา
101348 นาย พีรภัทร นวลมี101348 นาย พีรภัทร นวลมี
101354 นางสาว รินรดา สืบแสง
101391 นาย นิธิกร แก�วลําหัด
101394 นาย คมสันต จันทะพรม
101416 นางสาว นราวดี ชัยสิทธิ์
101419 นางสาว กฤติยาภรณ ประสานสุข
101432 นางสาว อรกัญญา คงบัว
101479 นาย ปกครอง สนิท
101487 นางสาว นนทวรรณ โพธิ์บาทะ
101488 นางสาว ฐาปนีย ธาดาแก�วเจริญ
101489 นาย ไพพันธ พุ�มพวง
101490 นาย ฤทธิไกร ใจแก�วแดง
101519 นางสาว ศศิธร ดลปEดชา
101528 นาย นัฐวุฒิ กุลปุณยภา
101562 ว�าท่ีร�อยตรี ชัยวุฒิ เมืองใสสันต 
101647 นางสาว จินต จุฑา อาแวเลาะ
101677 นางสาว สุอาภา แซ�ยี้
101692 นางสาว นุชวรา เพ็ชรกาล
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101694 นาง ผานิตย ปรือปรัก
101697 นางสาว อรัญญา จีนานนท 
101735 นาย ธนัสธรณ กังวาลสงค วงษ 
101736 นาย ธนารินทร สุภรัตนกูล
101748 นางสาว ธัญธิดา วอทอง
101750 นางสาว กมลพัฒน จารุสกลพันธ 
101764 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์นิ่มแดง
101770 นางสาว ชนัฏนันท ถ่ินเดิม
101773 นาย ธนกร ศรีฤทธิประดิษฐ 
101820 นางสาว ชุติมณฑน หาญกลับ
101824 นางสาว อุบลลักษณ ทรัพย สิงห 
101828 นางสาว กฤติกา จันทร ดํา
101841 นางสาว ไซเราะห ดามะ
101871 นาย วีระพงษ อัมรัตน 
101874 นาย กฤษฎา บุญสถิตย 
101884 นาย ภูเมศร ช�วยนาเขต
101901 นาย สิทธิชัย ผลจันทร 
101910 นางสาว นุชจิรา ขุนปราบ101910 นางสาว นุชจิรา ขุนปราบ
101915 นางสาว นงค ลักษณ ทนนานนท 
101919 นาย สนธยา ทองภูเบศ
101926 นางสาว กรณ ณัฏฐ รัตนะมงคลกุล
101929 นาย ภวิศ บุรินทร รัตน 
101982 นางสาว สวิชญา กวาวตาง
101990 นาย อิสสรา พิจิตรศิริ
101993 นาย สุกฤษฎิ์ ดวนสูง
102000 นางสาว ปEณฑารีย เรืองแก�ว
102001 นาย ฐิติพงศ ฉิมมา
102053 นาย ดนุวัศ ยุวัฒนะ
102078 นาย ปรุรินทร หารภูมิ
102088 นาย ประกาศิต ลาภขจรกิจ
102089 นาง วรินลักษณ หารภูมิ
102091 นาย ภัคพศุตม พศุตม วรภัทร
102099 นาย อาณัติ ตPะตุ�ย
102116 นาย เกรียงไกร ลิป>เลิศ
102125 นางสาว เมธาพร ศรีประมวล
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102144 นาย อดิศร อ่ิมเอิบ
102188 นางสาว พนิดา ก�ามสันเทียะ
102192 นาย ธนชาติ ทิมกวา
102202 นาย วิษณุ เมืองแก�ว
102207 นาย กฤษฏิ์ ยิ้มสรวล
102209 นางสาว ปวีณา โอบอ�วน
102235 นางสาว รุ�งสิฐฐี นุราช
102254 นาย บรรหาร ถนอมญาติ
102277 นาย พูนพิพัฒน ต้ังคํา
102292 นาย ชยุตม เมืองงาม
102316 นาย อําพล นาไชยราญ
102336 นาย อัยยรัช สินธุรา
102345 นาย ศุภกร ศิริญญามาศ
102354 นางสาว กิตติยา แก�วจันทร 
102388 นางสาว วรินยุพา บุญนะ
102446 นาย ธนพล เกษตะระ
102452 นางสาว วิศรุตา อุดมปรีชารักษ 
102459 นาย อนุชา พรมจินดา102459 นาย อนุชา พรมจินดา
102479 นาย สุชากฤช ท�าวแก�ว
102481 นาย เจษฎาพร ภู�พันธ ตระกูล
102482 นาย ยุตตเมธ บุญเมือง
102492 นาย กมลชัย สุวรรณรงค 
102497 นางสาว ปาลวี อร�ามศรี
102524 นางสาว กัญญาภัค เวสารัตน 
102542 นางสาว พัชรนินท คงเกียรติอนนต 
102558 นาย สมศักด์ิ มากมณี
102567 นางสาว พิชญธิดา พรหมเลิศ
102584 นางสาว ศุภลักษณ บุญคง
102590 นางสาว สุธาทิพย ปานเพ็ชร 
102605 นางสาว นพวรรณ ชมชื่นมีกุล
102616 นาย ณัฐดนัย ไชยเลิศ
102622 นาย ดุสิต จองศักด์ิ
102626 นาย ศุภวิชญ ณ สงขลา
102635 นาย วรากร หลวงโย
102670 นาย ธเนศร คําสอน
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102682 นาย สุขวิช โตPะทองแดง
102689 นางสาว สุทิพย อ่ิมเล�ง
102705 นางสาว ปรมาภรณ ฉิมทับ
102709 นาย นิวัฒน ติณจินดา
102761 นาย พัฒนโชค ชูไทย
102780 นางสาว สุพัฒนา เปรมใจ
102799 นาย ชาญณรงค สังข อยุทธ
102804 นาย พลภัทร นาคประดา
102806 นาย บุญญฤทธิ์ ชัยมาลา
102807 นางสาว ธิติกานต คําตุ�น
102814 นาย จิตริน บริสุทธิ์
102821 นาย อาจหาญ เบ็ญจศาสตร 
102841 นางสาว กัญจนณัฏฐ จะโนรัตน 
102843 นาย พัทธดนย เวียงดาว
102860 นางสาว วาสนา สนัย
102861 นาย ศรัณย บัวภาคํา
102872 นางสาว กวิรัศม์ิ นนท จีรพัส
102873 นางสาว ณัฐธดาภัส คําปลุก102873 นางสาว ณัฐธดาภัส คําปลุก
102874 นางสาว ปานทิพย แสนอ�อน
102875 นางสาว ศิริพร อภัยนุช
102882 นางสาว นิญากรณ สมนิล
102897 นาย นพฤทธิ์ ขวัญสุรัตน 
102905 นางสาว อรุณวรรณ มาศนิยม
102908 นาย สัณฐิติ ตันอุตม 
102928 นาย กิรภัส จันทร ตักเตือน
102937 นางสาว ณัชชา อาจวิชัย
102954 นาย สุกรี ปายอ
102965 นางสาว ชัชญาภา วรรณรังษี
102974 นาย ธีระพัฒน รัตนะราภ
102975 นาย ปฐมพงษ อินตPะมา
102989 นาย มงคลรัตน ศักด์ิบุญญารัตน 
103005 นาย นที ศรีภูมิฤกษ 
103007 นาย ทวีวัฒน คงวุฒิ
103026 นาย อดิศร ธงศรี
103032 นางสาว ป>ยาพัชร แสนเปา
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103039 นางสาว อาทิตา ชุ�มใจ
103061 นางสาว มัสนี และมะลี
103075 นาย ธวัชชัย เปSGยปลูก
103079 นางสาว นิสา คงชูดวง
103081 นาย ศุภรัฐกรณ เสถียรสถาพร
103097 นาย ทศพล หงษ ศรี
103102 นางสาว ธารทิพย บุญเมือง
103130 นางสาว จิราภรณ แก�วชุม
103146 นาย นพพร หลีวิจิตร
103149 นาย ชัยยงค น�อยสะปุTง
103151 นาย ธนิสร ศรียะพันธุ 
103162 นางสาว พิมพ นิภา เตชพิพัฒน พงศ 
103171 นาย สนธยา เดือนจํารูญ
103187 นาย ดนัยลักษณ ไชยประเสริฐ
103213 นาย ปริญญา เจริญถ�องแท�
103271 นางสาว นุสรา ดาราสม
103277 นางสาว ภูริชา สงวนพงศ 
103296 นางสาว แสงเทียน เผ�าเผือก103296 นางสาว แสงเทียน เผ�าเผือก
103317 นาย ธนาศาน สุภาษี
103322 นางสาว อนุสรณ ยืนยง
103330 นางสาว ธีร จุฑา เมฆิน
103331 นางสาว วิมลรัตน ศรีเมฆ
103346 นาย ธนารักษ รักษาสุรสาร
103357 นาย กิตติภพ ทองนุ�ย
103376 นาย อนันตชัย ศิริสูงเนิน
103381 นาย นัฐวัฒน มุทธเสน
103382 นางสาว ธัญภัค คงทอง
103404 นางสาว สุรีย พร สาลี
103434 นางสาว วารุณี เรืองนก
103445 นางสาว บงกชวรรณ จวงจันทร 
103463 นาย พิชญ ภิวัจน อ�อนคง
103470 นางสาว จุฑารัตน จรูญชัย
103540 นาย นราธิป จันทรัตน 
103585 นางสาว ขัตติยา สุทธิเกิด
103600 นางสาว ภาวิณี ทัดสวน
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103615 นาย ชาญณรงค เอ่ียมสงคราม
103627 นาย ศุภศิษฎิ์ วรพิสุทธิวงศ 
103629 นางสาว เบญจวรรณ เพ็ชรเลิศ
103641 นางสาว นงนุช นารีนุช
103662 นางสาว สุพิชชา วงศ ลือชา
103666 นาย อุดมพร วังสว�าง
103678 นางสาว วัชรีภรณ เมฆฉิม
103692 นาย ศักด์ิชาย วังระหา
103702 นาย ภาสกร รัตนสุวรรณ
103752 นางสาว จารุลักษณ ตรีศรี
103761 นาง เกศริน ตนภู
103779 นางสาว ณัฐวดี ณ ระนอง
103810 นาย กฤษณะ ทองนิ่ม
103821 นางสาว วาสนา ไข�แก�ว
103837 นาย พิทักษ คุณนาม
103855 นางสาว ศศิธร ศรีชมภู
103863 นางสาว ชฎาพร สิทธิชัย
103864 นางสาว ดลลชา รัตนพันธุ 103864 นางสาว ดลลชา รัตนพันธุ 
103882 นางสาว ปวีณ สุดา จันหุณี
103897 นางสาว วาศุลี ขวัญเจริญทรัพย 
103899 นางสาว ราชาวดี สิงห สถิตย 
103934 นาย ปริญญา คําพิชิต
103963 นาย จุรินทร มะหมัด
103993 นางสาว มณีโชติ พลึกรุ�งโรจน 
104087 นาย ปEญญ แต�วัฒนาสกุล
104104 นางสาว อังศุนา เสริมไธสง
104120 นางสาว ชนากานต สังขณี
104167 นาย กบิณฑ กาเจ
104170 นาย ยุทธนา คนแรง
104203 นาย กวีรัช จารัตน 
104204 นางสาว กชพร มานะวงศ 
104233 นางสาว ศิรินันท ศรีอุดม
104237 นาย กิตติพัฒน อนุจันทร 
104269 นางสาว ณัฐรุจา ผิวผ�อง
104279 นางสาว ปรียานุช ปNอมจัตุรัส
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104284 นาย สุรเชษฐ พงษ ใหม�
104288 นางสาว ธัญลักษณ อาภรณ เทวัญ
104325 นาย สถาพร ประกอบแสง
104327 นางสาว กัญชรัณ ทับทิม
104331 นาย ธีรภาพ สุวรรณธาดา
104356 นาย มนตรี สุวรรณบูรณ 
104387 นาย ป>ยชนม อนุศาสนกุล
104421 นาย ศุภณัฐ อินทะเรืองรุ�ง
104423 นาย ณรงค รัฐ ภู�วรวรรณ
104430 นางสาว สิทธิมนต ชูเงิน
104440 นางสาว อลิวรรณ สว�างวงศ 
104456 นางสาว สุภาวิดา พิพิธกุล
104496 นาย ศรัณยวัฒน พลเรียงโพน
104523 นางสาว ไอนี ตือเงาะ
104534 นางสาว อัญมณี สุขีวัชรกุล
104570 นางสาว ภัทรียา บุญธรรม
104578 นางสาว ณัฐพร อุสวา
104642 นาย สุทธิชาติ ปานแจ�ม104642 นาย สุทธิชาติ ปานแจ�ม
104669 นางสาว ฤทัยชนก เชิงหอม
104706 นาย วิทิตพล ขนบธรรมกุล
104763 นางสาว อธิชา สาระสุวรรณ
104766 นาย ณัฐพนธ กรอบเงิน
104822 นางสาว ชัชรีย ศรีเดช
104850 นาย ธนชาติ รักนุ�ย
104894 นาย ศัจธร ขํานุรักษ 
104904 นางสาว อัญชลี ยาวิชัย
104919 นาย จีรพันธ คําวัง
104931 นาย ณฉัตร กู�เกียรติกาญจน 
104932 นางสาว วธัญญา วรสายัณห 
104964 นางสาว ปาริฉัตร วามะลุน
104966 นางสาว สินีนาถ กรรณิกา
105017 นางสาว สุกัญญา ภูสิมมา
105023 นางสาว วรางคณา ช�วยคําแก�ว
105120 นางสาว พัชราภรณ โฉมฉาย
105132 นาย พิฆเนตร ทองเท่ียง
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105140 นาย อานันท ธุระเจน
105154 นางสาว พุทธรักษา มานพ
105195 นาง ธนมาศ การสมบท
105216 นาย สมพงษ ดวงชอุ�ม
105247 นางสาว จินตนา ประดิษฐ ผล
105261 นางสาว วสุกาญจน ดิษฐบรรจง
105374 นาย เมฮ เมต สินดุกา
105378 นางสาว กฤษณา คุ�มรัตน 
105390 นาย ฤทธิเดช คุ�มรัตน 
105391 นางสาว กีรติกา เปล�งทรัพย 
105397 นาย วงศ วริศ ลภัสอธิวัฒน 
105409 นางสาว จิระประภา สารัตน 
105445 นางสาว ธีรกานต เหลืองไพโรจน 
105446 นางสาว รัชฎา ทองปEญญา
105486 นางสาว สุวรรณี ราชทรัพย 
105522 นาย ธีระศักด์ิ กองสุข
105526 นางสาว วณิชยา สันเสมศรี
105570 นาย ปองคุณ แหล�งสท�าน105570 นาย ปองคุณ แหล�งสท�าน
105606 นาย อนุชิต วัตรุจีกฤต
105634 นางสาว อัญชลีพร ธัญญเจริญ
105636 นางสาว รุ�งฤดี บุญรักษา
105653 นาย วิธวินท วิชญ เนาวนนท 
105658 นางสาว ชัญญา พงศ ศรี
105660 นางสาว สุรัชนี เรืองอุบล
105719 นางสาว ธัญยธรณ ธนโชติวรไพศาล
105724 นาย สุภกิจ จิ๋วเจริญ
105767 นาย ปุริมพงศ พัชราไพบูลย 
105770 นาย ภวินท ภัทร แสงตะวัน
105957 นาย คณิศร แก�วกํ่า
105963 นางสาว สุประวีณ ศิษย ธานนท 
105978 นางสาว อรพิมล ฤทธิทักษ 
106000 นางสาว ฐิติดาภา กุลณาวงค 
106053 นาย นิรุตต ไวยะรัตน 
106104 นาย กัญจน ภิเษกฐ สุวรรณรัตน 
106152 นาย วัชรพงศ อุตส�าห 
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106173 นาย ธัญพิสิษฐ ธรรมฉัตรภาณี
106230 นาย ไกรวิทย พระสว�าง
106243 นาย กิตติธัช ถาวรนันท 
106332 นาย เรืองศิลปU มหาวงศนันท 
106403 นาย ชัยพฤกษ คัมภีร พงศ 
106438 นาย วรพล หล�าทา
106442 นาย ทวีศักด์ิ ฟEกประไพ
106464 นางสาว กัลยาภัสร เมืองไทย
106494 นาย วีระพล นิติพจน 
106500 นางสาว กัญญาภัค จินดา
106522 นาย อรรถพล ไชยกอง
106615 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ปรียานุช สุขประทีป
106669 นาย ธนวัฒน กันธิยะวงษ 
106709 นางสาว สุภัทรา เฉลิมเกียรติ
106733 นางสาว สรัญญา ชูศักด์ิ
106763 นางสาว ศิริลักษณ ทองรักษ 
106769 นาย ป>ติภัทร ยะปะนัน
106792 นาง เบ็ญจมาพร วนาภัทรพันธุ 106792 นาง เบ็ญจมาพร วนาภัทรพันธุ 
106803 นาย เจนจบทิศ จารึกกลาง
106819 นาย ศิรสิทธิ์ เพชรสังข 
106827 ว�าท่ีร�อยตรีหญิง วิริยา พรนวม
106863 นาย รัฐกิต กลปราณีต
106870 นาย เชี่ยวชาญ กุลยะ
106871 นาย ชรินทร จันทดี
106932 นาย ปฏิวัติ กาญจนอุดม
106952 นาย กฤษณะ พรมพา
106960 นางสาว อัสมะ มะลี
106963 นางสาว สุนิสา แสนมาตร
107051 นาย กุมรินทร ไพบูลย 
107077 นางสาว วิไลวรรณ คงมล
107110 นาย นพฤทธิ์ น�อยเล็น
107173 นาย ธราดล กมุทา
107200 นางสาว วนิดา ผางน้ําคํา
107226 นาย นฤมิต มณีฉาย
107260 นาย นนทพัทธ เผือกพูลผล
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107307 นาย รุ�งเรือง อาวรณ 
107311 นาย อติวัณณ อุ�นเจริญ
107324 นางสาว นันท นภัส สงวนแก�ว
107352 นาย สุรกิจ สุขสําราญ
107377 นาย ชัยณโรจน วีขํา
107382 นาย พลาธิป วงค สุวรรณ
107431 นางสาว จิระนาฎ อินทระ
107458 นางสาว อภิชญา ขาวสบาย
107598 นาย ศิริวัฒน ธีระชาญณรงค 
107616 นาย ป>ยะพงษ ปลื้มใจ
107676 นาย วสันต ปราชญ ศิลปU
107688 นาย ศุภกร โสภาวตานนท 
107713 นางสาว พัชรีพร บุญสา
107807 นางสาว ชนิกานด เหลืองไพโรจน 
107827 นางสาว วนิดา ปะติเก
107833 นางสาว กัลยา อธิกุลกวิน
107844 นาย ทรงภพ ศรีภักดี
107871 นาย เทพฤทธิ์ คงตระกูล107871 นาย เทพฤทธิ์ คงตระกูล
107883 นางสาว รัตน ติยา โลกนิยม
107902 นาย ณฐนนท ภูมี
107943 นางสาว คณิตา ประสาทศิลป
108040 นางสาว มาลีวัลย ถมมาลี
108063 นางสาว นวพร โลหะศิริกุล
108095 นาย สิรภัทร ศรีมูล
108118 นางสาว อรัชพร หอมประสิทธิ์
108151 นาย อาลี การีมี
108172 นางสาว กนกอร ชูศรี
108192 นางสาว สุพรรษา เพชรประสมกูล
108246 นางสาว สุทธิกานต เกียรติเจริญสุข
108295 นาย จิรายุทธ เรืองขจรไพโรจน 
108381 นาย สันติภาพ ใจโฮ�งลํา
108414 นาย ป>ยวัฒน ศรัทธากาล
108465 นาย นพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
108486 นางสาว พรนภัส เรืองฤทธิ์
108652 นางสาว นันญารัตน แดงรักสกุล
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108665 นางสาว รมิดา ปกรณ ประเสริฐ
108689 นาย กิจจา บุณยายน
108713 นางสาว สุชาดา ทวยไธสง
108717 นางสาว ศริญญา ชูพินิจสกุลวงค 
108749 นางสาว ปนัดดา โตกํา
108848 นาย ธนชาต รักษ ศิลปU
108902 นาย ชํานาญ รักหม่ืนไวย
108944 นางสาว ขนิษฐา สุทธิบริบาล
108994 นางสาว ขวัญสินี จันทมาระ
109080 นาย บุญส�ง อยู�พรหมแดน
109141 นาย ธนพล สอนสุภาพ
109190 นางสาว ศศิณิชา ชอบชน
109231 นางสาว ช�อเพ็ชร นพรัตน 
109280 นางสาว ภัทรียา แผ�นเงิน
109306 นางสาว ช�อผกา ไทยแก�ว
109309 นางสาว วชิราภรณ พูลทวี
109390 นาย กริช สุป>นะเจริญ
109401 นางสาว ศิวพร เอ่ียมโสภณ109401 นางสาว ศิวพร เอ่ียมโสภณ
109473 นางสาว สุณีย หมะหลี
109490 นาย พงศ ชนัตฐ เลิศวรสิน
109534 นางสาว นนทวรรณ วงษ แสวง
109573 นาย นริน แข็งแรง
109648 นางสาว ปวริศา เปรมปรีดิ์
109718 นาง ตวงรัก กาญจนนุกูล
109840 นางสาว นติพร พงษ นิกร
110001 นางสาว วรินยุพา คงสนุ�น
110110 นางสาว พิชญา สายอWอง
110111 นาย ป>ยวัฒน วัชรเมฆินทร 
110127 นางสาว ศิริรัตน วิบูลย อรรถ
110141 นาย ปฐมพงศ ธิศรี
110177 นางสาว จิตติมา วรรณภา
110223 นาย ณฐาภพ นันตPะลิต
110248 นาย ณัฏฐกิตต์ิ สุขจันทร 
110314 นางสาว วีอาร ม หะยีสะมาแอ
110327 นางสาว กมลรัตน ศรีสวัสด์ิ

หน�าท่ี 16 จาก 24



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล

110379 นางสาว ดรัณภพ คําภิรักษ 
110559 นาย ณัฐภัทร ไกรสิทธิ์
110657 นาย จิรัฏฐ บุญเลิศ
110712 นาย วีระ ชูดํา
110715 นางสาว ธัญลักษณ เสาวคนธ 
110847 ว�าท่ีร�อยตรี พิทักษ ดาวัน
110915 นาย วุฒิชัย ภาแกดํา
110947 นาย ธิติวัฒน หัตถกรรม
111010 นางสาว ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ 
111052 นางสาว โสภาพรรณ ฦาชา
111059 นางสาว ภัณฑิลา ธนบูรณ นิพัทธ 
111068 นาย อภิรัตน สุนทรอาคเนย 
111075 นางสาว กมลทิพย คําหวล
111128 นาย กิตติพงษ เมฆคะ
111150 นาย วราวิทย คุ�มทรัพย 
111152 นางสาว สุภัทรา มูระคา
111167 นาย พีรพัชร สัตยาพันธุ 
111200 นางสาว ฐิณิดา ส�งเสริม111200 นางสาว ฐิณิดา ส�งเสริม
111241 นางสาว ทัศนีย ศรีพิทักษ 
111347 นาย อุสมาน อีปง
111429 นางสาว มทินา พลรักษ เขต
111439 นาย ภาคภูมิ ประยูรคํา
111464 นางสาว อัจฉรี คงศิลา
111475 นาย ณัฐวุฒิ ปรีชา
111536 นาย กัมปนาท วังสว�าง
111543 นางสาว ป>ยาพัชร เรืองนาค
111552 นาย จีระศักด์ิ จันทร แก�ว
111579 นาย อธิวัฒน สุดโนรีกูล
111583 นาย สุรชัย เกือกรัมย 
111659 นาย กฤติน ชุมวรฐายี
111794 นางสาว วีริยา จันทร
111885 นางสาว ประสิตา งามพิมาย
111891 นาย ฐานพัฒน มงคลิก
111961 นางสาว รวิภา เรือนหล�า
111979 นางสาว ปEญญ ปภัส ชมเชย
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112016 นางสาว ป>ยภัสส สมผลวัฒนา
112158 นางสาว กนกพร พรหมรักษ 
112180 นาย วิฑูรย มณีขวัญ
112195 นาย ไปรวิทย ปาริน
112205 นาย ธีรพร กรกุม
112372 นางสาว ฉัตรประไพ คมวิชาชาญ
112387 นางสาว ธนภรณ ช�วยศิริ
112449 นาย พชรดนัย สิทธิพิพัฒนกิจ
112450 นาย ปราณพล ดิษยะกมล
112470 นางสาว เกสรา มณทิพย 
112568 นางสาว สายสุดา พรมมา
112743 นางสาว สุเนตร เชยทอง
112828 นางสาว วชิราภรณ ชูอนันตกุล
112835 นางสาว นภัสสร พรหมเขียว
112930 นางสาว ชนาภา พรมภมร
112964 นางสาว เบญจมาส ศรีขาว
113117 นางสาว นันทิชา ลือพืช
113254 นาย ดรัณภพ กิจกสิกร113254 นาย ดรัณภพ กิจกสิกร
113306 นางสาว รัชปภา ยิ้มละมัย
113514 นางสาว จุฑาทิพย ทามณีวรรณ
113601 นางสาว สาวิตรี ศรีประเทศ
113624 นางสาว สุวรรดี แซ�อ่ึง
113695 นางสาว มัณฑนา ดวงคําน�อย
113759 นาย ณัฐพล ประดับมุข
113773 นางสาว ฐาปณีย ชูติกาญจน 
114051 ว�าท่ี ร.ต. ธนพนธ หวังอารีย 
114182 นาย สุริยา บัวนุ�ม
114204 นางสาว นันท นภัส ภักค คุณพันธ 
114238 นางสาว ทิฆัมพร สังข ประไพ
114245 นาง สุธีรา พรภักดีเทวะนุกูล
114309 นาย ชิติภัทร ไชยรัตน 
114410 นางสาว ฌาลิสา เกิดทอง
114419 นาย ธีรภัทร ขูรูรักษ 
114462 นาย ฉัตรชัย ไชยรี
114501 นาย วุฒิชัย หล�าดวงดี
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114515 นางสาว รูปธรรมา สุขเนียม
114583 นางสาว เบญจภรณ จอมสง�าวงศ 
114622 นาย ศศิกฤษ ศรีคงศรี
114632 นาย เจตนรงค เหลาแหลม
114758 นาย นราวุฒิ ประยูรวงค 
114810 นาย ธเนศ ชํานาญนา
114818 นางสาว ชมพูนุท คงนอง
114853 นาย อนุวัฒน เพ็งแก�ว
114916 นาย ราชานนท วงศ ไชย
114925 นาย จักรธร พลคชา
114980 นางสาว ปนัดดา ประยงค พันธ 
114997 นาย วิศรุฒ เอ่ียมประกอบกิจ
115024 นางสาว สุกฤตา ปารย รังษี
115088 นางสาว สุธาสินี อัญชัญบุตร
115152 นางสาว พจน ณิชา สุทธิลออ
115164 นาย กําปEญญ ตรีรัตน พันธุ 
115180 นาย วรวุฒิ แขกสอาด
115182 นาย จักรพงศ บุญต�อ115182 นาย จักรพงศ บุญต�อ
115240 นางสาว จิราพร ถากันหา
115281 นาง จินตนา ธรรมสุคติ
115342 นาย ศราวุธ หนูรุ�น
115431 นาย เศรษฐฉัตร เพชรชู
115433 นาย ณัฐกิตต์ิ แก�วเกษม
115494 นาย วินัย วงศ อาสา
115517 นาย ไซฟูดีน ดอสะ
115527 นางสาว ศุภสินีนิษฐ ทองรุจิโรจน 
115604 นางสาว ป>ยะนุช ทองสุขนอก
115682 นางสาว นัยน ปพร ผลสนอง
115701 นางสาว ผุสดี ปูธิพงษ 
115708 นาง พิมพ วลัญช แสวงสิน
115737 นาย พัทธดนย นนทกะตระกูล
115784 นางสาว วันดี คําต้ังหน�า
115804 นาย วงศกรณ ดีดวงพันธ 
115862 นาย ชัยวัฒน นุชคง
116035 นางสาว รอหานา บากา
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116067 นางสาว ปEทมา แก�วพะวงค 
116074 นางสาว จิราภรณ อินทะวัน
116170 จ�าเอก วรวิทย เทศสวัสด์ิ
116207 นางสาว ชญานิษฐ เพ็งบุบผา
116295 นางสาว หัทยา พฤษธิสาริกร
116335 นาย นิภัทร เพียปลัด
116352 นาย ฐิติสรณ ศุภภะ
116504 นาย สุทิน อรรคฮาตสี
116883 นางสาว จิราภรณ ถึงสุข
116890 นาย ปริวรรต โสภารัตน 
116922 นาย จิรากร ลิ่มศิลา
117135 นาย ธวัชชัย นานอน
117170 นาย กิตติภณ ภูมิสุทธิกุล
117182 นางสาว ธัญชนก ณ นคร
117236 นาย ศราวุธ สุทธิเดช
117282 นาย ณัฐวุฒิ จันฟุZน
117309 นาย สายันต ช�างน�อย
117365 นาย ธฤตภณ สวนดอกไม�117365 นาย ธฤตภณ สวนดอกไม�
117483 นางสาว สุภิลักษณ พร�อมไธสง
117695 นาย ก�อง เครือจันทร 
117737 นางสาว เกวลิน จันมโนวงษ 
117803 นาย เหมภาส เทียนจวง
117833 นางสาว วนิดา สินธบัณฑิต
117838 นางสาว ณัฏฐ ชาภา คะระวานิช
117854 นาย พงศ ภัทร ประทิน
118016 นางสาว รัตนาภรณ อุปมัย
118212 นาย ไพรรักษ ของเดิม
118304 นางสาว เจริญขวัญ ชมชายผล
118358 นาย วีรยุทธ เพชรมาก
118439 นาย ณัฐพงษ สุมโนธรรม
118609 นางสาว วัลนิภา อําไพจิตร
118622 นาย อนุพัฒน วัฒนา
118627 นาย ณัฐพล กุฎีศรี
118645 นาย เนวิน ขําสกุล
118732 นางสาว ภรภัทร มีไชโย
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118745 นาย เอกพงษ สีลาไหม
118815 นางสาว ป>ยพัชร ชูบริบูรณ พงษ 
118825 นาย ปภัสร บุปผาสังข 
118936 นางสาว ณัฐภารัสม์ิ วัชรเดชขจร
118943 นางสาว อรวี จั่นเพ็ช
118950 นางสาว อัจจิมา เก๋ียงแก�ว
118980 นางสาว ภัทรภร ศิลปเจริญ
119138 นางสาว นันทัชพร บุญมี
119253 นาย อภิสิทธิ์ เสียงดัง
119256 นางสาว สุมัยยะห สาแม็ง
119296 นาย ชนาธิป พิชิตชัยยะ
119338 นางสาว ปุณจารีย สมโภชน 
119459 นางสาว อัจฉรา ทิพยโสตถิ
119560 นาย พัชรศักด์ิ หอมมาลัย
119728 ว�าท่ีร�อยตรี เจษฎา จรกิจ
119763 นาย ณัฐพงศ สุบิน
119831 นางสาว ณิชชาภัทร ศรีชมภู
119919 นางสาว กาญจนาวดี ป>นะถา119919 นางสาว กาญจนาวดี ป>นะถา
119958 นาย วัทธิกร แสงใหญ�
120000 นาย ธนเทพ แรงเขตวิทย 
120083 นาย รัฐศักด์ิ ชํานิธุระการ
120353 นางสาว กรวรรณ แก�วเถาว 
120373 นาย สรรค สรวง ตันติวิธิเวท
120374 นางสาว เอษณีย ศศิสุรีย กูล
120399 นาย รัตนชาติ ทองดี
120437 นาย สุทธิรักษ สงกา
120442 นาย ปกรณ ภัทร วงพระจันทร 
120495 นาย ศิวัช ปานทน
120591 นางสาว ราตรี แสงสุวรรณ 
120932 นาย ณรงค คงสุข
120957 นางสาว ณิชารีญ วิไลศิริลักษณ 
120969 นาย ภานุมาศ บุญทอง
121038 พันจ�าตรี วัชรพล โรจน วัฒวุฒิ
121135 นางสาว สกุณา ดนหรอหมาน
121141 นาย ปริญญาพัฒน แพงหลวง
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121166 นาย นนท จีราระรื่นศักด์ิ
121218 นาย ฐิติวัชร วัชรกุลเศรษฐ 
121231 นางสาว ณัฐฐิกาญจน เสือพล
121428 นาย ไมตรี พฤกษชาติ
121552 นาย นพพล เพชรรัตน 
121694 นาย ชัยวัฒน พงษ วัน
121726 นาย เตโชพฤต บัวขาว
121817 นาย ณัฐพล ศีรี
121844 นาย พรชัย พิพัฒนกุลวานิช
121896 นางสาว ฐาปนี นําไทย
121897 นาย หาญศึก หานศุภิชน
122137 นาย ชวลิต ระฆังทอง
122387 นางสาว นนทมน ใจคํา
122401 นางสาว อัญชัน วงษ ประเสริฐ
122907 นางสาว พฤกษามาศ คําสิงห 
122958 นาย เอกพงษ ทองหน�าศาล
123202 นางสาว นุสราภรณ มณีมาศ
123545 นางสาว กฤติกา ฐาต�าย123545 นางสาว กฤติกา ฐาต�าย
123554 นาย พงษ อนันท พาที
123633 นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์สิทธิ์
123724 นางสาว ภิรดี ผ�อนกลาง
123743 นาย นนทกฤต ใจเพ็ชร
123793 นาย พรชัย พิริยะสันติ
123817 นาย ปฐกฤต จิรนนทกิจ
123847 นางสาว อธิตา บุญชู
123977 นางสาว บุญญฉัตร ใสแจ�ม
124019 นางสาว ฐิติพร นิรันดร สุข
124119 ว�าท่ี ร.ต. ธนบูรณ ต�นปฐมกุล
124214 นาย เอกรัฐ พูลประเสริฐ
124282 นางสาว ณัฐรดา กรุณา
124339 นาย นิธิศ พงษ ชุติสรา
124425 นางสาว วิสุดา วิเชียรศิลปU
124652 นางสาว วริษฐา ศรีศาสนานนท 
124888 นางสาว บุษรากรณ กุดนาน�อย
124895 นางสาว นราภรณ เคนสันเทียะ
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125081 นาย ดํารงค ฤทธิ์ เลิศอักษร
125221 นางสาว ยุพา วัฒน ชนะกิจ
125275 นางสาว มริษา กิตติเวช
125357 นาย ภควัต บัวแสง
125373 นาย ไทยคม อ�องรัตนา
125549 นางสาว สุภาลักษณ ภารกุล
125793 นางสาว วลัยลักษณ ศรีบุรมย 
126280 นาย เด�นภูมิ มะอักษร
126375 นาย วุฒิศักด์ิ ลาละคร
126443 นาย วิชชวัฒน ศรีสุวรรณ
126447 นางสาว ณัฏฐิญาภัค กาครุฑ
126574 นาย นรินทร บุระ
126684 นาย สุไลมาน อาลซาลีม
127258 นางสาว เบญจวรรณ ไชยเรศ
127319 นาย วินัย มุ�งชู
127583 นางสาว จุฑามาตย ผิวเพชร
127600 นางสาว ณัฐกมลต เพ็ญแจ�ง
127631 นางสาว ณิชนันท สิทธิพรหม127631 นางสาว ณิชนันท สิทธิพรหม
127900 นางสาว สุภาภรณ สังข แก�ว
127928 นางสาว นันท นภัส ชุนแนบ
127952 นางสาว ทิพวัลย ธรรมวงค 
128085 นางสาว อมราวดี จองรัตนวนิช
128136 นางสาว สาวดี บุญขาว
128422 นาย พุฒิพงศ เสนจันทร ฒิไชย
128627 นาย ศักด์ิชัย รุ�งเรือง
128728 ว�าท่ี ร.ต. อภิวัฒน จําปาเทศ
128777 นางสาว อมรรัตน แสนสามารถ
128841 นางสาว วาสินี ศิริสอน
128875 นางสาว วิยะดา ลิ้มธนาวานิชย 
128888 นาย นันทวัฒน ป>งใจ
128958 นาย เกริกกฤษณ พลลเขตรไพบูลย 
129066 นางสาว นิรมล คําแพงราช
129072 นาย ณัฐพล รัตนพิสิษฐ ไพศาล
129110 นางสาว นันทิชา ลือทองจักร 
129117 นาย ธัญพิรสิษฐ อัศวเดช
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129118 นางสาว สุรีพร ปฏิจิตร
129152 นาย อนุสรณ จันทร แจ�ง
129156 นางสาว วลัยลักษณ จตุรปา
129181 นาย ศุภกิจ เสถียรนาม
129184 นางสาว อาชิรญา เหล�าหนาด
129188 นางสาว ณัฐนี เซ่ียงใช�
129192 นาย สิทธิพงษ แสงบุญ
129200 นางสาว อาธิยา มัฆวาฬ
129204 นางสาว พรสวรรค มหาหงส 
129205 นาย วรวุฒิ แวดอุดม
129213 นางสาว วัชรีพร รัตนรัตน 
129248 นาย กัมปนาท คําไทยกลาง
129305 นางสาว กัญญ ภัสสร สังข แตง
129335 นางสาว อุมาพร พูลศิลปU
129403 นางสาว พจนา แก�วกําไร
129477 นางสาว ธันญ วริน ธรรมนลินธรณ 
129501 นางสาว ธารทิพย หีบแก�ว
129513 นางสาว ธาริณี สิงห คํา129513 นางสาว ธาริณี สิงห คํา
129588 นาย อานันท สมทรัพย 
130276 นาย ชยานันท มาป>ตา
130705 นางสาว ยุพิน บัวมาตย 
130719 นางสาว ศุภารัตน หงส ประเสริฐ
130917 นาย ภัทรธร กฤตลักษณ 
131061 ว�าท่ีร�อยตรี ศิริชัย บุญจันทร 
131158 นางสาว ปวีณา นามโคตร
131510 นาย จิตรกร ขยันจริง
131588 นาย สมภพ พูลสวัสด์ิ
131887 นาย ธนพล จุ�ยทรัพย 
132122 นาย ศรัณย ชีพ ศรีสังข 
132129 นางสาว เกตุวดี แก�วนิล
132410 นางสาว พัชชา มีเกียรติ
133021 นางสาว จันทร จิรา สุบิณราช
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