
เลขประจําตัวสอบ
100001 นางสาว พรรณธิดา จํารัส
100002 นางสาว จตุพร แสนเรือง
100003 นาย ชานน สวัสดิสวนีย�
100004 นางสาว ณัฏฐ�นรินทร� สุขลิ้ม
100005 นางสาว อรญา ศรีใส
100006 นางสาว ศศิธร บุตรแพง
100007 นาย ฤทธิชัย คํางาม
100008 นางสาว ศุภวัลย� ภาภิรมย�
100009 นาย อภินันท� ทะสุนทร
100010 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ชลธิชา ไกรสังข�
100011 นาย สัญญา มงคลสุข
100012 นางสาว ปนัดดา ถาน4อย
100013 นาย เอกสิทธิ์ จันช2วย

ช่ือ - นามสกุล

เอกสารแนบท�าย 1 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายช่ือผู�สมัครสอบแข.งขันเพ่ือบรรจุและแต.งตั้งบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน.งนักวิเคราะห2

นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน.งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน.งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วันอาทิตย2ท่ี 22 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.30 น.

ตําแหน.งนักวิเคราะห2นโยบายและแผนปฏิบัติการ

100013 นาย เอกสิทธิ์ จันช2วย
100014 นาย ชานนท� ต2างโอฐ
100015 นาย ศรายุทธ จันทนพันธ�
100016 นาย กิตติภพ คําวิชา
100017 นาย ศุภฤกษ� ยกฉวี
100018 นางสาว ธนัชชา ทินโสม
100019 นาย ภูกิจ สุวรรณกลาง
100020 นาย อิทธิพงษ� ลุ4งบ4าน
100021 นางสาว ทศพรวรรณญ� อินทร�ขาว
100022 นาย นันทศิริ เกศสาลี
100023 นางสาว อัชญา มาวิเลิศ
100024 นางสาว พนิตา สังข�สาลี
100025 นางสาว วิมาลา คณาพรพนิต
100026 นางสาว ดวงธินันท� ห4อมหา
100027 นาย กิตติพัฒน� สุวรรณรัตน�
100028 นาย รัชกฤต ฉัตรวุฒิเดชา
100029 นาง เขมจิรา คําเกษ
100030 นาง รติรัตน� ยอดดี
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100031 นาย บรรจง อาลากุล
100032 นาย ธัชชัย เมฆสงค�
100033 นางสาว นพวรรณ อินทร�พรหม
100034 นาย อัครวุฒิ พรหมหาราช
100035 นางสาว สุจิตรา เสาว�แก4ว
100036 นางสาว ศรีอําไพ งามเกิด
100037 นางสาว สาธิตา บัณฑิตนันทิ
100038 นาย ฐานันต� เลาหรัตนาหิรัญ
100039 นางสาว วัลรวี คงเสถียรภาพ
100040 นางสาว ชนิกานต� ศรีสว2าง
100041 นาย สุรเชษฐ� เลี้ยงวงษ�
100042 นาย พลวัฒน� สงวนนาม
100043 นางสาว อุมาพร คงทอง
100044 นาย คัมภีร� พลการ
100045 นาย ศิริพงศ� กองแก4ว
100046 นางสาว สิริพัชร ตันหราพันธุ�
100047 นางสาว กัณฐิกา พงศ�สกุล
100048 นาย วรโชติ คําแสน
100049 นาย เอกรัตน โพธากุล100049 นาย เอกรัตน โพธากุล
100050 นาย คทาวุธ ลาภเลิศลอย
100051 นางสาว วลีรัตน� เมฆสกุลรัตน�
100052 นาย วิษณุ อัญชัญ
100053 นางสาว จันทิมา สายสุวรรณ�
100054 นาย อนุวัฒน� อโนทัย
100055 นางสาว ยัสมีน หมาดท้ิง
100056 นาย ฉลอง สัญลีผล
100057 นาย พีรพงษ� พัชรพจนากรณ�
100058 นางสาว ปณิตา นุชน4อย
100059 นาย พิชญ�พูน เกษเดช
100060 นางสาว เอรินทร� บุญศรี
100061 นางสาว กุลรภัส นนท�สกุล
100062 นาย วุฒิพงศ� แร2ทอง
100063 นางสาว อรปวีณ� จงเจริญ
100064 นาย มนต�ชัย บุญพนมชัย
100065 นาย จักรชัย ชาลี
100066 นาย นรุตม� ขัดธินนท�
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100067 นาย ชวรัตน� บรรดาศักด์ิ
100068 นางสาว พิสชา ชาญณรงค�
100069 นางสาว รัตนา เลิศถาวรเจริญ
100070 นาย วัฒนา คําลา
100071 นางสาว กุลธิดา พลับจีน
100072 นางสาว พัทธ�ธีรา แช2มชื่น
100073 นางสาว สุดารัตน� ทองฤทธิ์
100074 นางสาว ธิดารัตน� ทองขาว
100075 นาย กรณ� แก4วมณี
100076 นาย หาญกิจจพล เพชรหิน
100077 นางสาว ปภัสรา ศรีสมภูม
100078 นางสาว ธัณฐภรณ� ทองเจือฐิติโชติ
100079 นางสาว สุพรรษา อุดมพิทยารัชต�
100080 นาย กําพล สืบอินทร�
100081 นางสาว กานต�สินี ไชยดา
100082 นาย สุรนาท กมลเทพเทวินทร�
100083 นางสาว ลําแพน มหาวงศ�
100084 นาย ศุภกิตต์ิ กูลแก4ว
100085 นางสาว นนทกร คงอินทร�100085 นางสาว นนทกร คงอินทร�
100086 นางสาว สาวิตรี วิระราช
100087 นาย สุรรังสรรค� ผาสุขวงษ�
100088 นาย อภิเบต วงชาลี
100089 นาย ปฐมพงศ� ชุมภู
100090 นางสาว มณฑาทิพย� สุวรรณรัตน�
100091 นาย วิชยะ สีทา
100092 นาย ปDยพงศ� สิทธิสมบูรณ�
100093 นาย นเรศ ร2มลมูล
100094 นาง ธนภรณ� รัตนาพรประดิษฐ�
100095 นางสาว ลีลาวัต จากัน
100096 นางสาว กัญญารัตน� ยศศรี
100097 นาย ถิรวัฒน� มีเหตุผล
100098 นางสาว จารุวรรณ สิงห�นันท�
100099 นาย ชนุดม เกศอรุณสกุล
100100 นาย เจษฎากร กรทักษ�
100101 นางสาว จุฑามาศ พิทักษ�
100102 นาง สุวพิชญ� นรสาร
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100103 นาย บุณยกร เกตุแก4ว
100104 นาย นิวัฒน� อยู2สําราญ
100105 นางสาว สุภาวดี เสาว�แก4ว
100106 นาย อุดม พิภพวัฒนา
100107 นางสาว พัชรพร ศรีกันชัย
100108 นางสาว ทิวาพร สุทธกัน
100109 นาย อํานาจ สายะหมี
100110 นาย อนุพล รู4ธรรมสุขถาวร
100111 นาย พชร คณะมะ
100112 นางสาว กุลิสรา กอปรเมธากุล
100113 นางสาว วรรณวิมล เศรษฐสุข
100114 นาย ณัฐนันท� ทิพย�สุวรรณ
100115 ว2าท่ีร4อยตรี ปุญญวิชญ� สุวรรณรัตน�
100116 นางสาว ธนกร แก4วอินทร�
100117 นาย พีรวิชญ� โสตะวงศ�
100118 นางสาว สุภาพร เชิดชํานาญ
100119 นางสาว ยุวดี โพธิ์สาวัง
100120 นางสาว ภัทรศยา พานิชกุล
100121 นางสาว พิชชาพร ศรีตระกูล100121 นางสาว พิชชาพร ศรีตระกูล
100122 นางสาว ธีมาพร โกศัยเสวี
100123 นาย รชตะ ต้ังพานิช
100124 นาย วาทิตย� คงวัดใหม2
100125 นาย ภคพล หงษ�มณี
100126 นาย มานพ กาบศรี
100127 นาย อนันตชัย ลามี
100128 นาย ไกรสร วิหาร
100129 นาง จุฑามาส เข่ือนสอน
100130 นาย พิรุณ ภูภักด์ิ
100131 นางสาว ณฐนันทน� คงทรัพย�
100132 นางสาว พรวิภา เพรียวสามพราน
100133 นางสาว สุดารัตน� เหมยมณีวรรณ
100134 นาย กันณพงศ� พูลสวัสด์ิ
100135 นางสาว อัษฎาพร ขุนเพชร
100136 นางสาว สุจิณภัทร� บุตรสุวรรณ
100137 นาย ปุณณวิท เลไธสง
100138 นาย ชุติพนธ� เสียงจินดารัตน�
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100139 นาย พฤตินัย เผ2าพันธ�ขาว
100140 นางสาว จินตนา เวียงสิมา
100141 นาย ธนภณ สีบุญยอด
100142 นางสาว เรวดี ไกรสิน
100143 นางสาว ธนัญญา ศรีสอาด
100144 นางสาว วันวิสาข� สุภาษี
100145 นางสาว ศรกนก สัตยพันธ�
100146 นางสาว กานต�ธิดา คงเจริญ
100147 นาย กันตวัฒน� ธนาสิริกุล
100148 นาย วีรยุทธ ไชยธงรัตน�
100149 นางสาว สานีตา สาแล
100150 นางสาว กมลนารถ หอประเสริฐกิจ
100151 นาย ชํานาญ มณีเนตร
100152 นางสาว ตรีชฎา แก4วลีเล็ด
100153 นางสาว บุณยาพร วิชัยคํา
100154 นาย ธนิต สมวัน
100155 นาย เจษรินทร� ประเสริฐ
100156 นาย ชยุตพงศ� เกศวัฒนกุล
100157 นาย ธนสรณ� อัครสุขบุตร100157 นาย ธนสรณ� อัครสุขบุตร
100158 นาย เทพฤทธิ์ แพงไทย
100159 นาย สืบสกุล ขันธทัต
100160 นาย พิพัฒน�พล เพ่ิมพูล
100161 นางสาว กนิตฐา แดงแก4ว
100162 นางสาว ศรีสุดา จูงศิริ
100163 นางสาว สัตติญา ดีดวงพันธ�
100164 นาย สิงหา บวรมงคลชัย
100165 นาย วสุพล มงคลศิริ
100166 นาย สุรชาติ อินทรประสิทธิ์
100167 นางสาว ณัฐชนา เพ็ญสุข
100168 นางสาว เจนจิรา โนภีระ
100169 นาย สนั่นศักด์ิ สมทอง
100170 นางสาว มุขระวี ง2วนสน
100171 นาย ณัฐวุธ เพชรฤทธิ์
100172 นางสาว ฐิติพรรณ หมินหมัน
100173 นาง วิภาวรรณ แทนโชติ
100174 นางสาว เบญจาริณี สายันต�
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100175 นางสาว จุฑาภรณ� ปGญญาสาร
100176 นาย กษิดิส อุดมสุวรรณ�
100177 นางสาว ชมพูนุท สุดาเดช
100178 นางสาว โชติกา วงศ�ฝGIน
100179 นาย รณวิทย� ลาวงศ�เกิด
100180 นาย มนัสชัย ธนพิสุทธิ์ศาสตร�
100181 นางสาว กฤษณา แซ2โหงว
100182 นางสาว สุมนรัตน� โพธิ์อบ
100183 นางสาว มณฑิรา พรับจีน
100184 นางสาว กมลรัตน� เพ็ชรแสนงาม
100185 นางสาว สุภาวดี น4อยมณี
100186 นาย ฤทธิเกียรติ ศุภดล
100187 นางสาว ศศิพัฒน� ซ่ือสัตย�
100188 นาย ณัฐพล บุญเจริญ
100189 นางสาว กัญญา ภูภักด์ิ
100190 นางสาว เกษรา แก4วบริสุทธิ์
100191 นางสาว นันท�นภัส น้ําตอง
100192 นางสาว ธนาพร อินทร�ชัย
100193 นางสาว วิภาวี คําสงค�100193 นางสาว วิภาวี คําสงค�
100194 นาย ปฐมพงษ� ระมัด
100195 นางสาว กันตินันท� ชาติพิพัฒพงศ�
100196 นางสาว นันทนา อาเซ็ง
100197 นาย ณัฐชัย อนุมา
100198 นาง นวพรรษ นุชเจริญ
100199 นางสาว ศิริลักษณ� อินเขาย4อย
100200 นางสาว กรรณิการ� ขจรฤทธิ์
100201 นางสาว นริศา ทวีชัย
100202 นางสาว เพทาย หาญนภาชีวิน
100203 นาย กฤษดา ง2วนสน
100204 นาย จิรวัฒน� ด4วงชาวนา
100205 นาย กฤษณ� เย2าเฉ้ือง
100206 นางสาว ผกามาศ วรรณโร
100207 นาย อนุสรณ� มลิงามงอน
100208 นาย ธีรศักด์ิ สุคนธา
100209 นางสาว นพรัตน� ลิลา
100210 นาย สุนันท� เหลืองงาม
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100211 นางสาว ศิรินภา สิทธิวงศ�
100212 นางสาว มาลิณี เพ็ชรสิริ
100213 นางสาว วรินทร�ทิพย� ศรีเศษนาม
100214 นาย ธนวัฒน� หัสชู
100215 นางสาว ปภัสรา สืบซุย
100216 นางสาว อัจฉรา คงบุญ
100217 นางสาว พิมฤทัย เรืองนก
100218 นางสาว ณิชาภัทร ศรีสุคนธ�
100219 นางสาว ดุสิตา ลอยหา
100220 นาย พันธวิชญ� ปาณะศรี
100221 นาย ณัฐพงษ� เปลี่ยนพลอย
100222 นาย มาราธอน บุญร2วม
100223 นางสาว วันวิสาข� เมฆทัศน�
100224 นางสาว พรพัทธ� รื่นณรงค�
100225 นาย ธนวุฒิ ภัทราคม
100226 นางสาว ปองกานต� กระจ2างมล
100227 นาย จิตเรศ พรหมนะรา
100228 นาย กนิน สอาดจิตต�
100229 นาง วิริดา มณฑล100229 นาง วิริดา มณฑล
100230 นาย ณัฐภณ สุวัฒน�กิตติวงศ�
100231 นาย สุชาครีย� ใจการณ�
100232 นาย วชิรวิทย� จันทร�เปลี่ยน
100233 นาย เทวัน จันทร�หอม
100234 นาย ชนากร สิงห�เปKIย
100235 นาย สมบัติ อนงค�พร
100236 นางสาว วิไลวรรณ แนบเนียร
100237 นาย จิรายุ ฉัตระทิน
100238 นาย รณภพ ปานทอง
100239 นางสาว กิติยาพร เยาถัก
100240 นาย ศุภชัย สุภาภรณ�
100241 นางสาว พิไลรัตน� ผลเงินชัย
100242 นาย ธีรพิชญ� ยงชัยสิทธิ์
100243 นางสาว ศุภักษร ทองศิริประภา
100244 นางสาว พรชนก สุกิจวรรณี
100245 นาย เจษฎากร มโนจันทร�เพ็ญ
100246 นาย ตุลย�ชัย โรจนพิศาลกุล
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100247 นาย ธนากิต ขันเดช
100248 นางสาว ปวิตรา บัณฑิตพุฒ
100249 นางสาว ธนรัตน� ไชยศรี
100250 นาง เพ็ญนภา บัวเนียม
100251 นาย พสิษฐ� อุทธา
100252 นาย จิรพันธ� คําวงศ�พะเนา
100253 นาย ผดุงวิทย� หงษ�สามารถ
100254 นางสาว ธัญญรัตน� ทองสม
100255 นางสาว สุธาทิพย� เอ2งฉ4วน
100256 นาย จิรนาถ วรสีหะ
100257 นางสาว ลาวัลย� ศรีสม
100258 นางสาว อัญชลี พิมพ�ดี
100259 นาย ตฤณ นิลศักด์ิ
100260 นางสาว พัชรประภา บุญชื่น
100261 นางสาว ทิพยสุดา สุนทรเต็ม
100262 นาย ตรัยเทพ ประสงค�เงิน
100263 นางสาว พรทิวา ไชยพนัส
100264 นางสาว บุศรินทร� ศักด์ิดีชุมพล
100265 นาย ณัฐพล ศรีสวัสด์ิ100265 นาย ณัฐพล ศรีสวัสด์ิ
100266 นาย บรรจง เพ็ชรชู
100267 นางสาว ปGทมา เพ็ชรแดง
100268 นาง ปนิตา อ้ึงตระกูล
100269 นาย ชยพัสตร� ชยเศรษฐ�มนตรี
100270 ว2าท่ี ร.ต.หญิง มณียา สุวรรณรัตน�
100271 นาย อุดม เขียวสา
100272 นางสาว ภัทรอาภา มาน4อย
100273 นางสาว ณิชาพัฒน� คงเกิดลาภ
100274 นาย อนุพงษ� เข่ือนเพชร
100275 นาย ปฏิภาณ ชัยเสนา
100276 นางสาว สุภาวดี เตียพานิช
100277 นาย เฉลียว บัวสม
100278 นางสาว จันทรา มีแสงพันธ�
100279 นางสาว ศิรินภา วงษ�ชารี
100280 นาย ชัยรักษ� หริรักษ�ดํารง
100281 นาย วชิรวิทย� ทองฤกษ�
100282 นางสาว ชุติมา ตNะปGญญา
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100283 นางสาว ปาริตา ศรีลักษ�
100284 นางสาว วริศรา ทองขาว
100285 นางสาว อิงคปรัช นิยมไทย
100286 นางสาว ภัทรวดี สมจิตต�
100287 นาย ชัชชัย ลัทธิลักขณา
100288 นางสาว กัลยรัตน� สุขจินดาเสถียร
100289 นาย ไพศิษฐ� พงษ�นาราภัทรกุล
100290 นางสาว เกษวดี รักเกษกิจ
100291 นาย ทินวุฒิ ขําสุนทร
100292 นางสาว ศิริพร ขุมทอง
100293 นางสาว พนิตพร ด4วงฤทธิ์
100294 นาง พัชรินทร� สืบเสาว�
100295 นาย สิทธิชัย โพธิ์ทอง
100296 ส.อ.หญิง ณัฏฐนันท� พาหา
100297 นาง อลิสา แสงสุภา
100298 นาย เชษตุพล ยอดเสาร�
100299 ว2าท่ี ร.ต. ทศพล สุขสวัสด์ิศิริเดช
100300 นาย กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล
100301 นางสาว วัชราภรณ� อินตNะวิชัย100301 นางสาว วัชราภรณ� อินตNะวิชัย
100302 นางสาว สุวิมล แพงไทย
100303 นาย พิทูร ภู2สันติ
100304 นางสาว อัญชิษฐา เผ2ากันทะ
100305 นาย วีรยุทธ แจ4งไข
100306 นาย ธนชัย เชิดชํานาญ
100307 นางสาว ศิรามล ศรีเพ็ชร
100308 นาย วิชัย อินชิน
100309 นาย ณภัทร เล็กคุณา
100310 นางสาว เกวลี เพชรศรีชาติ
100311 นางสาว ธัญนภัสร� โพธิ์ทิพานนท�
100312 นางสาว กมลชนก พูลศิลปO
100313 นาย กฤติน เจริญกุล
100314 นางสาว จิรัชยา ขุนเศรษฐ�
100315 นางสาว สโรชา แสงสัจจา
100316 นางสาว ดุษฎี พิทักษ�เกียรติกุล
100317 นางสาว สุวิมล เพียรดี
100318 นางสาว สุพิชชา ฤทธิ์มนตรี
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100319 นางสาว ธชวรรณภรณ� บาดี
100320 นางสาว อัจฉรา สาคร
100321 นางสาว วรรณทิณี แสนแพน
100322 นาง ศิริพักตร� บัวแก4ว
100323 นาย ทศพล ชาติรัมย�
100324 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จุฑามาศ แก4วขวัญ
100325 นาย อภิสิทธิ์ อุนตรีจันทร�
100326 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
100327 นาย ตรีบดิณท� ถ่ินศรีลอง
100328 นางสาว สุพรรณิการ� สุขเสนาะ
100329 นาย สัณห�ภพ วิทยาทอง
100330 นาย ธัน ท4วมบํารุง
100331 นางสาว พรพรรณ แขขุนทด
100332 นางสาว พนิดา พูลเสถียร
100333 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุภัทรา อายุวงษ�
100334 ว2าท่ี ร.ต. พูนศักด์ิ สุนประชา
100335 นาย พีระพงษ� นพสุวรรณ
100336 นาย ศุภณัฐ เอียดชู
100337 นางสาว รุ2งธิดา จิตหาร100337 นางสาว รุ2งธิดา จิตหาร
100338 นางสาว ปGญญาณี อุปการะ
100339 สิบเอก ชวลิต แก4วสาร
100340 นาย พฤทธิ์ ทิมะพันธ�
100341 นางสาว รจนา ทับทิมนิล
100342 นาย ตรัยคุณ โชติคุตร�
100343 นาย เพรียวพันธ� สังสนา
100344 นางสาว สุวรางค� นาคนาม
100345 นางสาว ปGญญาพร อนุกูลสวัสด์ิ
100346 นาย ภัทรพงษ� วงษ�น4อย
100347 นาย บุญสม ดําทอง
100348 นางสาว กนกวรรณ ฉิมจิ๋ว
100349 นาย ชัยธวัช มูลแขม
100350 นาย ชนาธิป คงเมฆ
100351 นางสาว เกศินี บุญเลิศ
100352 นางสาว รัตนากร อารมย�ยิ้ม
100353 นางสาว ณปภัช เพ็ญแสงอ2อน
100354 นางสาว วรัญญา สีลาสม
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100355 นางสาว กัลยา อุปะสุขิน
100356 นางสาว เกสรา ศิริรัตน�
100357 นางสาว ภัทรภร ปQอมมะลัง
100358 นางสาว นิยัสมี แนซี
100359 นางสาว เอกอร พาณิชย�
100360 นางสาว กิติกาญจน� พิกุลงาม
100361 ว2าท่ี ร.ต. เสรี ศรีรัตน�
100362 นางสาว หวานใจ เดชพิชัย
100363 นางสาว อณุภา จิณห�วารา
100364 นางสาว ลักษณ�นารา หาดแมน
100365 นางสาว กณิศ จันทขวัญ
100366 นางสาว ภัทรานิษฐ� รงคะเจริญสิทธิ์
100367 นางสาว อลีนา ยาทิพย�
100368 นาย จิระ ธรรมาจารย�จรัส
100369 นาย วริศว� หวังแจ2ม
100370 นาย นัฏพงศ� เก้ือก2อคง
100371 นางสาว เพ็ญนภา พะยังเค
100372 นางสาว ณัฏฐาพร ทองจันทร�แก4ว
100373 นางสาว ปารณีย� พงษ�เดชา100373 นางสาว ปารณีย� พงษ�เดชา
100374 นางสาว ปกชนนี เชื้อชา
100375 นางสาว จุฬาพร อามัสสา
100376 นางสาว บุญญิสา สิงห�คํา
100377 นาย สุรชัย ถกลกิจสกุล
100378 นางสาว ภัสสร เถกิงผล
100379 นางสาว ริมมนัส อุบลศรี
100380 นางสาว ชมพูนุท มีศรี
100381 นาย ศุภรัตน� ขําเดช
100382 นางสาว ทักษพร คงสําเภา
100383 นาย ธีระวัฒน� หัสนี
100384 นาย เสฏฐวุฒิ บริสุทธิ์
100385 นาย นรินธร สุวรรณมณี
100386 นาย สุบรรณ ขียา
100387 นางสาว พัชรินทร� ยอดวัน
100388 นางสาว ธารทิพย� นวลแย4ม
100389 นาย ภานุพงศ� สายเจริญ
100390 นางสาว มัลลิกา พุทธชรกาญจน�

หน4าท่ี 11 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
100391 นาย ศุภโชค ส2งศิริ
100392 นางสาว พรนภา มาตา
100393 นางสาว ณัฐมน เพ็ญศรีชล
100394 นาย นัทธวัฒน� การาสี
100395 นางสาว สุมิตรา แกล4วทนค�
100396 นางสาว นัฐกานต� จิตต�ปรุง
100397 นางสาว กฤตรดี อาจสาลี
100398 นางสาว กฤตย�ชญา ถมยาแก4ว
100399 นางสาว วิยะดา ชัชวาลย�
100400 ว2าท่ีร4อยตรี ชาคริต ไตรยางค�พินิจ
100401 นาย กฤตพล เทียมทอง
100402 นางสาว กัณฐมณี ชนกนาถวดี
100403 นาย สุวิสุทธิ์ เรืองรุ2ง
100404 นางสาว สุกัญญา ทิพย�กองลาศ
100405 นางสาว วิชุตา ตาสุวรรณ�
100406 นางสาว จิรสุดา เมืองแก4ว
100407 นางสาว รักชนก เชื้อชา
100408 นางสาว รัตพร ดําทิพย�
100409 นาง กรวีร� เคยะกูล100409 นาง กรวีร� เคยะกูล
100410 นางสาว สุธิณี สังกาลี
100411 นาย เกียรติศักด์ิ กําแพงคํา
100412 นาย ณัฐวัชร� ใจเดช
100413 นางสาว ฉัตรประไพ แสงสว2าง
100414 นางสาว สุพัตรา ทองภูเบศร�
100415 นางสาว อัฉราภรณ� อาวะภาค
100416 นางสาว พัชรนันท� อมรดลพิพัฒน�
100417 นาย เลิศฤทัย ชูวิจิตร
100418 นาย อํานาจ แก4วรวม
100419 นางสาว จารุวรรณ วงศิลา
100420 นาย วิศรัณน� พันธ�งอก
100421 นางสาว วราภรณ� บุญเพชร
100422 นางสาว ธันย�ชนก ยอดเมือง
100423 นาง สุภาพร เอกวุฒิ
100424 นาย ปGฐมพงศ� รัตนโกศัย
100425 นางสาว กริณย�รัศม์ิ เกษศิริ
100426 นาย กฤษฏิ์ ตระกูลพรพงศ�
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100427 นาย วายุพงษ� โมลิพันธ�
100428 นางสาว กาญจนา วรรณฉวี
100429 นาย กิตตินันท� ชัยภูมิ
100430 นางสาว พรธวัล เดชอาษา
100431 นางสาว นภัค ทัศนพิมล
100432 นาย นราธิป โกตน
100433 นางสาว สุธีรา ม2วงเล็ก
100434 นางสาว ศิรินทิพย� ม่ันหมาย
100435 นางสาว สมิหลา จิตต�ดําริ
100436 นาย นิติพล ประเปรียว
100437 นางสาว ปDยพร จงจิตตานนท�
100438 นางสาว รุ2งทิพย� ปาระมีแจ4
100439 นางสาว เพทาย บรรจง
100440 นาย ฟGกรูดีน มาดเด2น
100441 นางสาว เบญจรัตน� บริเพชร
100442 นางสาว พิชญา แสนศรี
100443 นางสาว ฐิติมา วีระกุล
100444 นางสาว กชณิภา ลาวลงเฆ2
100445 นางสาว อรอนิล บุญหล4า100445 นางสาว อรอนิล บุญหล4า
100446 นาย อธิป ม่ันใจอารย�
100447 นาย เดชา อุ2นแก4ว
100448 นาย ภรศิษฐ� อรรถบลยุคล
100449 นาย เกียรติศักด์ิ รักชาติ
100450 นาย กาจพล ไชยแก4วเมร�
100451 นาย กฤษดา รํามะสิทธิ์
100452 นาย นันทวัฒน� นวชาตะนันท�
100453 นางสาว ธนาภรณ� สุรภีสัก
100454 นางสาว ศิริลักษณ� บูรณชาติ
100455 นาย ปGณณวัฒน� ศรีสวัสด์ิ
100456 นางสาว สุกัญญา เชชเอม
100457 นาย สิทธิโชค เชยสมบัติ
100458 นาย ศุภฤกษ� สรณคมน�
100459 นาย ณัฐพล พิมพ�สุวรรณ
100460 นาย ยุทธศักด์ิ ทองปาน
100461 นาย ประธาน จิ๋วจู
100462 นาย เฉลิมชัย โชติสุทธิ์
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100463 นาย ธนศักด์ิ จอมศรี
100464 นางสาว ชลิดา ม่ิงกลิ่น
100465 นาย ณัฐพัฒน� อนันตรักษ�
100466 นาย ธนโชติ หังสเนตร
100467 นาย พีระพล ทิพย�มงคล
100468 นางสาว วารุณี วรรณก4อน
100469 นาย พงศธร แพงไธสง
100470 นางสาว รินทร�ลภัส สุทธิประภาทิพย�
100471 นางสาว สรสิชา คันธีสาร
100472 นางสาว เมธยา ขะจวง
100473 นางสาว ผกามาศ แก4วชูกุล
100474 นางสาว จินต�จุฑามาศ โพธิ์สอาด
100475 นาย กมลนันท� ชัยภูมิ
100476 นางสาว นลินี โพธาสินธ�
100477 นาย วรัตถ� ประวาสุข
100478 นางสาว วิรัญชนา บํารุง
100479 นางสาว วรรณวิภา ผดุงเขตร�
100480 นาย กาญจน� สัจจา
100481 นางสาว สิริบงกช ธรรมริตร�100481 นางสาว สิริบงกช ธรรมริตร�
100482 นางสาว คุลิกา หรือโอภาศ
100483 นางสาว ฐิติมา สมใจ
100484 นางสาว ลลิตา อุทาภักดี
100485 นาย ธนภพ ขะจวง
100486 นางสาว แพรพรรณ จรูญพิทักษ�พงศ�
100487 นางสาว นิศากร นามอาษา
100488 นาย เจษฎาพล นนสุราช
100489 นางสาว สุวรรณา อุ2นใจ
100490 นางสาว รัตติกาล ตุ4ยแก4ว
100491 นางสาว เสาวรส มังสวัสด์ิ
100492 นางสาว จิรัชญา สุระเสรี
100493 นาย สุรชาติ วรรณอุบล
100494 นางสาว เมธาศิณีย� ลิ้มประยูร
100495 นาย อภิเดช ธรรมสาร
100496 นางสาว สลีรันดร� มุสิกิจ
100497 นางสาว สุพรรษา จ4อยศิริ
100498 นาย ปฐมพงค� สงสว2าง
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100499 นางสาว อนุธิดา เล็กท2าไม4
100500 นางสาว เบญจวรรณ ชุ2มชื่น
100501 นาย นุติวัฒน� หวังเหมรา
100502 นางสาว มนทิพย� ทิพย�มงคล
100503 นาย กนกพงษ� ฤกษวิเชียร
100504 นางสาว ชณัญชิดา ลิ้มประเสริฐ
100505 นางสาว วิรินทร�ญา ฐิติพัฒนธัญกิจ
100506 นางสาว สาลินี รอดคํา
100507 นางสาว กฤตยา สมรวย
100508 นางสาว พัชรินธร ลังกาปอน
100509 นางสาว ประไพ วระไวย�
100510 นางสาว ภุมรินทร� คํากาญจน�
100511 นางสาว สาธิดา สิทธิรัตน�
100512 นาย อภัยชนม� กนกสิงห�
100513 นางสาว นารีรัตน� พานทอง
100514 นาย ทฤษฎี ทองวิเศษ
100515 นาย กฤตพจน� ศิริเลิศวัฒนา
100516 นาย พงศ�พล มีศรี
100517 นาย นเรศ จ2ายยัง100517 นาย นเรศ จ2ายยัง
100518 นาย ปDยะ แสงระยับ
100519 นางสาว ญดา สาสนพิจิตร�
100520 นาย วิศรุต โนราช
100521 นางสาว โชติกา นาคปลัด
100522 นาง สุอาภรณ� ศิริวัง
100523 นาย กอบชัย หงษ�สามารถ
100524 นาย รัฐพงศ� ตะถา
100525 นาย ประพัชร� ถูกมี
100526 นาง นลินทร� เจริญเลิศ
100527 นาย กฤษณะ สุขสวัสด์ิ
100528 นาย นราวัชร� บุบผัน
100529 นางสาว ศรีสุดา ทองรัตน�
100530 นาย อดิศักด์ิ ใจมุข
100531 นางสาว ณัฐนันท� ทองคํา
100532 นางสาว จิรานุช วัฒนาเหมกร
100533 นางสาว ลัดดาวัลย� รอดจนา
100534 นาง ณัชฐินันท� ครุฑคง
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100535 นาง อภิสรา เพ่ิมศรี
100536 นาย จําเริญ หนูเหมือน
100537 นาย กรวิก ไทยรินทร�
100538 นางสาว กรกนก กัมปนาวราวรรณ
100539 นาย องครักษ� แพทย�สมาน
100540 นางสาว กัณตินันท� สิมสวัสด์ิ
100541 นางสาว ธีราพร เสรีพงศ�
100542 นางสาว ชรินรัตน� โทนะพันธ�
100543 นางสาว ศศิประภา นันไชย
100544 นาย ธันฑกฤต โตปDนใจ
100545 นางสาว อาทิตยา ช2วยชู
100546 นางสาว ปDยะวดี เหลืองบุปผา
100547 นางสาว หัทยา แต2งวัฒนานุกูล
100548 นาย วรวิทย� ประยูรมหิศร
100549 นางสาว มยุรา กล2อมเจริญ
100550 นางสาว พัชรี คําน4อย
100551 นางสาว สิริประภา ขันแก4ว
100552 นาย วิชชาธร สายัณ
100553 นางสาว สุภิกัญญา สงวนหมู2100553 นางสาว สุภิกัญญา สงวนหมู2
100554 นางสาว ศิริวรรณ จันคูหา
100555 นางสาว เบญญาพร บัวแก4ว
100556 นางสาว ฐิติกานต� กรินรักษ�
100557 นางสาว ธัญชนก นามเจิง
100558 นาย วีระพงษ� คงรักษ�
100559 นางสาว อมรรัตน� แมนเมือง
100560 นาย ชัยทัต รัตนภักดี
100561 นางสาว พัณณิตา น4อยสาย
100562 นาย ศราวุธ คุมแดนมน
100563 นางสาว วราลักษณ� แก4วสุพรรณ
100564 นางสาว สายหยุด หนูแก4ว
100565 นาง ปDยะนุช สันต�ธนะวาณิช
100566 นางสาว จิรประภา เพ็ญศรี
100567 นางสาว เบญจวรรณ พรมสงฆ�
100568 นางสาว จิราภา พวงประดิษฐ�
100569 นางสาว วิภารัตน� ช2วยพิทักษ�
100570 นางสาว ปDยนุช สาที
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100571 นาย สมชาย วิมลกาญจนา
100572 นาง ณิชารีย� แก4วไพรัช
100573 นางสาว จิตตรา เพ็ชรฤทธิ์
100574 นาย อภินันต� จันทร�นวล
100575 นาย วุฒิชัย สินธนภารดี
100576 นาย ภัทรพล ไชยอิน
100577 นางสาว อรุณวดี บัณฑิต
100578 นาย จตุภูมิ ภักดีบุตร
100579 นาย ปภาวิน รองพล
100580 นาย สัจจา มะลิ
100581 นาย เพธารักษ� สิงห�สัตย�
100582 นาย ทัศกรณ� มะลิซ4อน
100583 นางสาว นิดารัตน� จันมนตรี
100584 นางสาว สุทธิดา กํามะหยี่
100585 นางสาว ปDยพร สุขกําเนิด
100586 นางสาว ณิชชานัท อาวุธ
100587 นางสาว เบญจมาภรณ� จันทร�เจือมาศ
100588 นางสาว รุจิรา ไชยเจริญ
100589 นางสาว อโณทัย หมุ2ยแก4ว100589 นางสาว อโณทัย หมุ2ยแก4ว
100590 นาย เอกชัย สุวรรณศรี
100591 นางสาว ศิริลักษณ� ขาวกอด
100592 นางสาว กิตยา พ่ึงพุ2มแก4ว
100593 นาง อาทิตยา วงษ�เหล็ก
100594 นางสาว ปDยวรรณ คิดการ
100595 นางสาว พรไพรวัลย� จันทร�คูเมือง
100596 นาย อิทธิเชษฐ� ภูขํา
100597 นาย วิรงค� หนูเก้ือ
100598 ว2าท่ีร4อยตรี ธวัชชัย ไหวพริบ
100599 นาย ธีระพัฒน� ชัยเสนา
100600 นางสาว บุณยวีร� เลิศศรีธนิตตา
100601 นางสาว อาลิญา อินนันทะ
100602 นาย สุรศักด์ิ ขุนทอง
100603 นางสาว อามีนี ดาโอNะ
100604 นางสาว สุนิสา นาคนวล
100605 นางสาว นุชนาฎ อินทชัย
100606 นาย พงศธร ทองเพชรคง
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100607 นาย อรรถพล พรหมเจียม
100608 นาย อภิวัฒน� เขจรแข
100609 นางสาว นาริน รอดแก4ว
100610 นาย ทศพล ปGณฑุวิเชียร
100611 นาย แก2นนภา มะโนมัย
100612 นาย โชติอนันฏ� โชติพฤกษาพงศ�
100613 นางสาว ชลธิชา อุดม
100614 นางสาว รพีภัทร ตะโกพร
100615 นางสาว อรพรรณ น4อยสาย
100616 นางสาว ฉัตรสุดา บางโม4
100617 นางสาว ชญานิศ สระมุณี
100618 นาย ขจรศักด์ิ อัตไพบูลย�
100619 นางสาว ศศิวิมล ต4านกลางดอน
100620 นางสาว กาญจนา ครุฑบึงพร4าว
100621 นาง ปภัสรา จันดาหงษ�
100622 นางสาว วรรณวรพัสส� นารินทร�
100623 นางสาว เนตรชนก สุขสวัสด์ิ
100624 นาย ณัฐภัทร เสนีวงศ� ณ อยุธยา
100625 นางสาว กิติยา พรหมรินทร�100625 นางสาว กิติยา พรหมรินทร�
100626 นางสาว จิราภรณ� อนุศิริ
100627 นาย ธิติบดี สันเทพ
100628 นางสาว จริยา สารีรอด
100629 นาย สัทธา แก4วจินดา
100630 นาย อภิสิทธิ์ เลิศพิทยานนท�
100631 นางสาว ปวีณ�สุดา ควรพิพัฒน�กุล
100632 นาย ณัฐพงศ� สุทธิ
100633 นาย บุญฤทธิ์ โพธิ์ดี
100634 นางสาว พิมพ�นิภา ใบกุ
100635 นาย ณฤทธิ์ พรหมดวง
100636 นางสาว ทัศนีย� พัทธพรเลิศ
100637 นางสาว อังศุมาลี พ่ึงผล
100638 นางสาว เบญจพร คุ4มภัย
100639 นาย ราชัน รักษาพล
100640 นางสาว ปภาวรินท� ชาอิน
100641 นางสาว ภัทราภรณ� พรหมเพศ
100642 นาย จตุพล เมืองดี
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100643 นาย สุรนาท ทองทัพ
100644 นางสาว เสาวลักษณ� หมอยา
100645 นาง ชุติมา พิทักษ�นภา
100646 นางสาว อรพรรณ ไชยทุม
100647 นางสาว นฤมล เกิดศักด์ิ ณ แวงน4อย
100648 นาย อนุรักษ� เหมือนสังข�ดี
100649 นางสาว สิริยากร ต4นลาภเจริญ
100650 นางสาว จินตนา นาวีอุปถัมภ�
100651 นางสาว ปรียาภรณ� ภักดี
100652 นางสาว นุชนาฎ บังไข
100653 นางสาว สิริญญา มณี
100654 นางสาว เบญจมาภรณ� ผิวอ2อนดี
100655 นางสาว ขนิษฐา ชูช2อแก4ว
100656 นาย ผดุงศักด์ิ กะรัตน�
100657 นาย พชร โสภานุมาศ
100658 นางสาว นัสริน บินอิสหาก
100659 นางสาว สุภาวดี เจนสาริกิจ
100660 นางสาว อภิรดา สุทธิวงศ�สอาด
100661 นางสาว ธัญชนก หัตถ�ปทุม100661 นางสาว ธัญชนก หัตถ�ปทุม
100662 นางสาว ทิวากร จันทร�โคตร
100663 นางสาว ลภัสนันท� บุญสม
100664 นาง ปภาวรินทร� พลไธสง
100665 นาย วิรัช หมาดสกุล
100666 นาย สิทธิพร ยันต�วิเศษ
100667 นางสาว พิมพ�ลภัส ปานเพชร
100668 นางสาว นริศรา เนตรเถ่ือน
100669 นางสาว สุเบญญา พรหมขุนทอง
100670 นาย ธนา ศรีชัย
100671 นางสาว ชนากานต� ชวลิตเมธา
100672 นาย กิตติพงษ� ปาลีกุย
100673 นาย กันตพงศ� ใจวงษ�
100674 นางสาว ปนิดา อินทบุตร
100675 นางสาว ธีร�นภัช แก4วนวล
100676 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วัลลภา สร4อยสังวาลย�
100677 นางสาว ปรารถนา เสริฐพรรณึก
100678 นางสาว กัญจนภัค หทัยวรรธน�
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100679 นางสาว ปGทมา เสนาธรรม
100680 ว2าท่ีร4อยตรี ประจักษ� สินเกต
100681 นาย นราธิป วิจบ
100682 นางสาว พิมพ�ทิพย� ยาตรา
100683 นาย นิธิศ ใจปลา
100684 นางสาว ศิริภรณ� คงรักษา
100685 นางสาว พรนภา บรรจง
100686 นาง ศรุดา ศรีสัชชนกุล
100687 นาย ปภาวิน ทับสุข
100688 นางสาว สุจิตรา หมอเมือง
100689 นาย พีระพงษ� ชูเฉลิม
100690 นางสาว อริสา มะยี
100691 นาย สุภัทรชัย งามเรียบ
100692 นาย อภินันท� หวังดี
100693 นางสาว เทวสิริ ประภัสพงษา
100694 นางสาว รัชนู รัตนะรัตน�
100695 นางสาว รุจิรา สนสนิท
100696 นางสาว ศิริวรรณ แดงแก4ว
100697 นางสาว วรีริน แย4มแสง100697 นางสาว วรีริน แย4มแสง
100698 นาย พีรศักด์ิ เดชะ
100699 นางสาว คชาทิพย� พนมศักด์ิ
100700 นาย ชยพล พูลจันทร�
100701 นาย ณัฐพร ขุมบุญโต
100702 นางสาว กานต�มณี ลิมปDตานนท�ชัย
100703 นางสาว สุธาวัลย� หาญทัศนไมตรี
100704 นาย ณัฐพล เรือนมะกอก
100705 นางสาว จิรัฏฐ� จินดาอินทร�
100706 นางสาว ทัศริน ไกวัลวรรธนะ
100707 นางสาว อนัฐฌา ปDUนแก4ว
100708 นางสาว วลีวรรณ รุ2งธรรมานนท�
100709 นาย เอกสรรค� จันดาชาติ
100710 นางสาว ฐิติมา ศรีรัตน�
100711 นาย วีรภัทร ปVานประโคน
100712 นางสาว ยุวดี กอบุญ
100713 นางสาว ทัศน�วรรณ ใจม่ัน
100714 นาย ราเชนทร� รุ2งราษี
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100715 นาย มานาเซ มะลาเฮง
100716 นางสาว นรินธร คํานาแซง
100717 นาย ภูมิ บุญราษฎร�
100718 นาย พีรวัฒน� คงเปXนไทย
100719 นางสาว นันท�นภัส แสงเงิน
100720 นางสาว อัมพร สาริกา
100721 นางสาว พัชรี สารภาค
100722 นางสาว อรุณศิริ เมืองคํา
100723 นางสาว ภัทรภา บัวเพชร
100724 นาย ทศพล นิ่มนวล
100725 นางสาว ฐิติมา สิทธิดํารง
100726 นาย วีราวัฒน� แจ2มใส
100727 นาย วารินทร� อดุลไพสิฐ
100728 นาย บูรณิศร� บัวปลอด
100729 นาย คมสัน จันทะสิทธิ์
100730 นางสาว เบญจวรรณ สมเหมาะ
100731 นาย คามิน ดาหาญ
100732 นาย ฮาซัน ยะเยริ
100733 นางสาว จันทร�จิรา สังข�มัน100733 นางสาว จันทร�จิรา สังข�มัน
100734 นางสาว ณัฐชา จิตต�ใจฉํ่า
100735 นาย ศศินทร� มะกูดี
100736 นางสาว นิโลบล อภิชาติ
100737 นางสาว ลลิตวดี ใจดี
100738 นาย วัชเรนทร� วิไลแก4ว
100739 นางสาว พัชรมัย โภคาเทพ
100740 นางสาว อารดา ดวงสุริยเนตร
100741 นางสาว ธัญญาเรศ ศรียานะ
100742 นางสาว ศิรินทิพย� มากเขียว
100743 นาง กุลสิริยา กอนแก4ว
100744 นางสาว ณัฐกุล พรหมพฤกษ�
100745 นาย วัชรพงษ� วิทยาประภากร
100746 นางสาว ปGญญาพร ราชเครือ
100747 นางสาว พิชญ�สิณี จรรยาศิริกุล
100748 นาย บรรพต โลหะพูนตระกูล
100749 นางสาว คณิตา สีชัง
100750 นางสาว เจนจิรา เดชะ
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100751 นาย วชิรวิทย� ทรัพย�พลี
100752 นาย ธีระวัฒน� บานเย็น
100753 นาย รุ2งนิรันดร� สูงเทิง
100754 นางสาว กมลชนก ศรีเจริญ
100755 นางสาว สมฤดี ดวงชาทม
100756 นางสาว วลิตญา บัวตาปDน
100757 นางสาว ชลธิชา วงศ�บุตร
100758 นางสาว สุกัญญา ศิริวัฒน�
100759 นาย ภพพิชญ� มากอ่ิม
100760 นางสาว วรารัตน� ไชยฟู
100761 นางสาว ณปภัช ตNะพันธ�วงษ�
100762 นาย สุดใจ เหรียญนาค
100763 นาย นริสร� ขนิษฐบุตร
100764 นางสาว กชพรรณ กฤตวรพงศภัค
100765 นางสาว พิรัญญา นิลพันธ�
100766 นาย ขจรยศ เศษโถ
100767 นาย จิรภัทร นิรินทร�
100768 นางสาว จิตตวรรณ ลีลานุตร
100769 นางสาว ศุภิสรา สุกใส100769 นางสาว ศุภิสรา สุกใส
100770 นางสาว ชุติมา สําราญพันธุ�
100771 นาย ปฏิภาณ พ้ืนอินตNะศรี
100772 นางสาว ใจแก4ว สว2างไสว
100773 นางสาว พาณีพร เสียงสนั่น
100774 นางสาว วราพร อยู2สี
100775 นาย ปDยราช มณีวงศ�
100776 นางสาว พีรกานต� โกยทอง
100777 นางสาว จุฑามาศ ดอนแก4ว
100778 นางสาว ศศิธร ใจบุญ
100779 นางสาว รุจาภา ถิระพัฒน�
100780 นางสาว ธัญญลักษณ� ลักษณ�บวรวงศ�
100781 นาง นันทนา บุญแย4ม
100782 นาย พิชญพงษ� วงษ�สุเทพ
100783 นาย ศิรายุ รัตนวงศ�
100784 นาย จุรินทร� คงตุก
100785 นางสาว สุนิสา แก4วทอง
100786 นาย รุ2งโรจน� ต๋ันดี
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100787 นางสาว ณัฐกฤตา อมศิริ
100788 นางสาว สุดารัตน� นิโสภา
100789 นาง จรวยพร ดีอําภา
100790 นางสาว ธิดาพร อาจแก4ว
100791 นางสาว กรกนก ไชยโย
100792 นางสาว ธัญรดี พรมมิ
100793 นาย สมเจตน� พันกลั่น
100794 นางสาว สุรีย�พร ตรีโพลา
100795 นางสาว สุประวีณ� ชัยบาล
100796 นางสาว นพมาศ สนับหนุน
100797 นางสาว ณิชากร สุดเกตุ
100798 นางสาว จันทร�ฉาย นันตาวรรณ�
100799 นางสาว ณัฐรดา พรธนากรณ�
100800 นางสาว อติพร ยิ่งยงค�
100801 นางสาว ศิริพร ต๋ีชื่น
100802 นางสาว กนิฏฐ� เข่ือนเพชร
100803 นางสาว กฤษณา ชุมภูจันทร�
100804 นาง รัตนาวลี นาคะเสง่ียม
100805 นางสาว ฮูดา สะแม100805 นางสาว ฮูดา สะแม
100806 นางสาว สิรินทร�พร กีรติบวรชัย
100807 นาย จิรัฏฐ� สุชามาลาวงษ�
100808 นางสาว เยาวดี ดวงราช
100809 นาย ปDยสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา
100810 นางสาว จุฑาทิพย� คํากลั่น
100811 นาย ดนุปวีณ� ทิพย�อุโมงค�
100812 นาย ศักด์ิชัย พรหมมา
100813 นางสาว นิธิดา จิตนุรักษ�
100814 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง มณทนา คงศรี
100815 นางสาว นฤมล คงนวน
100816 นางสาว นิชาดา บรรเด็จ
100817 นางสาว วรปภา สุขหร2อง
100818 นางสาว อรทัย ปDงธิ
100819 นางสาว กุศลิน ช2วยปลอด
100820 นาย สิทธิพร วงค�ร4อย
100821 นาง สัตตบงกช แสวงบุญ
100822 นางสาว อาภาภรณ� ดวงดํารงค�
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100823 นางสาว กุลศรา เอกษมานนท�
100824 นางสาว จีรนันท� สอนบุตร
100825 นางสาว ฟาฏินา สะแม
100826 นาย นนท�ปวิธ สีคํา
100827 นางสาว อรุณ เกษา
100828 นาย ธีรเทพ ศรีทองช2วย
100829 นางสาว สุมาลี เหมือนเพ็ชร�
100830 นางสาว กรรณิการ� สาลีพันธุ�
100831 นาย พรเทพ กลีบลําใย
100832 นาย ณัฐพล สําราญพันธุ�
100833 นาย ปฏิเวธ เพชรปGญญา
100834 นางสาว สริญญา คงแก4ว
100835 นางสาว ปวิตรา มูเด็ง
100836 นางสาว ธนพร สังขรัตน�
100837 นาย ไพรศาล คําไผ2ประพันธ�กุล
100838 นาย อนุรักษ� ชํานาญยา
100839 นางสาว ลักขณา แก4วปGญญา
100840 นางสาว วิภารัตน� ยังสวัสด์ิ
100841 นางสาว เอ้ืองฐิพย� หนูอ่ิม100841 นางสาว เอ้ืองฐิพย� หนูอ่ิม
100842 นาย ศิวกร คุสิตา
100843 นางสาว รุ2งนภา ไทยเจริญ
100844 นางสาว ชฎาพร พูลสําราญ
100845 นางสาว ศรุดา นิยมพงษ�
100846 นาย ฐาปกรณ� หวานฉํ่า
100847 นาย ชัยวุฒิ เล2าชัยดุษฎี
100848 นางสาว ปุณยาพร ปุยแดง
100849 นางสาว วนิศา อินศิริ
100850 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง วจี คงประสิทธิ์
100851 นาย ไพฑูรย� ภูนพผา
100852 นางสาว ศิวพร อักษรวงศ�
100853 นางสาว ธาริณี ขยันจริง
100854 นาย ภูริฉัตร ยิ้มสิน
100855 นางสาว นุราณี สุขอนุเคราะห�
100856 นาย ชยาทิตย� แก4วพิทักษ�
100857 นางสาว นัยน�ปพร บุตรภา
100858 นางสาว ธัญญลักษณ� เตโชวิจักชัยกุล
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100859 นาย นาวิน เข่ือนแก4ว
100860 นางสาว วรินทร ฉัตรทอง
100861 นาย จิรานุวัฒน� จันทา
100862 นางสาว นิธิชนาภา ธนกูลกิจ
100863 นาย ยุทธนา เสาเวียง
100864 นางสาว ฐิติรัตน� กัญจนพรวัฒน�
100865 นางสาว บุญพาพร หนูเท่ียง
100866 นาย จักรภพ กาญจนาจินดามณี
100867 ว2าท่ี ร.ต. กฤษฎา สุวรรณนากิจ
100868 นางสาว สุภารัตน� ไมสัณ
100869 นาย ประกฤษฎิ์ คุ4มยิ้ม
100870 นาย ปฏิพัฒน� สีทอนราช
100871 นางสาว มณฑารัตน� ชูระหมาน
100872 นางสาว ปุญณิสา บุญเรืองลือ
100873 นางสาว จุรีรัตน� รักชาติ
100874 นาง ระพีพรรณ ทองศรี
100875 นางสาว พิชญาพร หงษ�ทรง
100876 นาย องอาจ วงค�เบ้ียสัจจ�
100877 ว2าท่ีร4อยตรี อ2าหมีด ชุมพรัด100877 ว2าท่ีร4อยตรี อ2าหมีด ชุมพรัด
100878 นาย ทศพล โพธิโภคสัมพันธ�
100879 นางสาว สุมาลี บุญมา
100880 นางสาว นันทนา ศรีอุทิตย�
100881 นาย ไอยฤทธิ์ หลักตา
100882 นางสาว จุฑาพร คงแก4ว
100883 นาง จุไรรัตน� สุวรรณกนิษฐ�
100884 นาย วิชภัทร มีจิตร
100885 นางสาว เยาวลักษณ� ชมดวง
100886 นาย บุญจันทร� เอ่ียมนิ่ม
100887 นางสาว วัชชวลัย สายแก4ว
100888 นางสาว นภาพร อุ2นเสนีย�
100889 นางสาว ศิริกัญญา แขนนอก
100890 นาย กําพลศักด์ิ เจริญธรรมรักษา
100891 นางสาว จุฑาทิพย� เฉลิมวัย
100892 นาย กิตติศักด์ิ ยืนสุข
100893 นาย ดนุสรณ� ศรีทองกุล
100894 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ดวงใจ โสภา
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100895 นางสาว ลินดา มุเก็ม
100896 นางสาว ตะวันฉาย เพ็งพล
100897 นาย อภิวัฒน� อุตมา
100898 นางสาว วิสสุตา รามสมภพ
100899 นางสาว อัสมา อับรู
100900 นางสาว ฐาปGญนี ทองจันทร�
100901 นางสาว รวิพร ขยันกิจ
100902 นาย ซอฟวัน สูเด็ง
100903 นางสาว อรวรรณ วิภาสวิชญสกุล
100904 นาย จตุรพัฒน� อํานวย
100905 นาง ณัฏฐกานต� เข่ือนกองแก4ว
100906 นางสาว ฐิติมา สุทธิวาศ
100907 นางสาว สาวิตรี ไทยงามศิลปO
100908 นางสาว ชุติมณฑน� ฉํ่าอํ่า
100909 นาย ทิวานนท� กาญจน�สุวรรณ
100910 นางสาว ขนิษฐา ประชากูล
100911 นางสาว บุษราภรณ� พรมประดิษฐ
100912 นางสาว วิชุดา กันประเสริฐ
100913 นางสาว ภัทฌณิดา พันธุ�ทอง100913 นางสาว ภัทฌณิดา พันธุ�ทอง
100914 นางสาว สกาวเดือน แสงทอง
100915 จ2าอากาศโท กฤติน นิกรแสน
100916 นางสาว ปรีชญาพร รัตนกุล
100917 นาย นฤสรณ� สุริยฉาย
100918 นาย จิระยุทธิ์ ร2วมสุข
100919 นางสาว ชนิตา แตะต4อง
100920 นางสาว ชบา บุญศรี
100921 นางสาว มณีรัตน� เวชกร
100922 นาย ประมุข แก4วยวน
100923 นาย ยศวิน หลวงนุช
100924 นางสาว มนธิชา จันปุVม
100925 นางสาว ฐิภาพัชร� รุ2งโรจน�ธนกุล
100926 นางสาว นรมน กิจเจริญธารา
100927 นาง ลดาวรรณ อินทรไพศาล
100928 นาย วสันต� สาแม
100929 นางสาว ณรมา วรกลั่น
100930 นาย นนทวัฒน� หนูอินทร�
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100931 นาย ชยพล นุ2นทิพย�
100932 นางสาว พีรยา วงศ�ส2ง
100933 นางสาว ชินาภา พุทธรักษา
100934 นางสาว ณัชยา ตันยานะ
100935 นางสาว ฉัตรวลี ชะนะพล
100936 นางสาว สุพรรณี ขําเรือง
100937 นางสาว เพียงรัก ดาวเรือง
100938 นางสาว สุทธนา สุนทรสถิตย�
100939 นางสาว จุรีรัตน� โอมาก
100940 นางสาว สุธิดา เมฆเคลื่อน
100941 นางสาว นัรกิส มูซอ
100942 นางสาว ปฐมาวดี ศิลาวงศ�
100943 นางสาว สุภิญญา พากเพียร
100944 นางสาว เกษรินทร� เขียวสอาด
100945 นางสาว ณัฐิดา ดิลกวัฒนาบดี
100946 นางสาว นูรฟายานี สุดสม
100947 จ2าอากาศโท ทินกร สืบกํ่า
100948 นาย พิพัฒน�พงษ� พรมบัวคู
100949 นางสาว ศุภนิดา ทองปรอน100949 นางสาว ศุภนิดา ทองปรอน
100950 นางสาว สุชาดา มะไรจิตร
100951 นางสาว สุภาวดี สุดสี
100952 นางสาว ภาสิตา ชาตะรัตน�
100953 นางสาว สุนิสา รักษา
100954 นาย ณัฐวุฒิ แก4วมโน
100955 นางสาว กชามาศ มากสุวรรณ
100956 นางสาว ศรัญญา แสงมณี
100957 นาย ปDยะนัฐ กุลหงษ�
100958 นางสาว พิมพ�มาดา จอกลบ
100959 นางสาว ภาพิอร จันทํา
100960 นาย ปวิช ถือสัตย�
100961 นาย ฤทธิ์พิพัฒน� โสมะมี
100962 นางสาว ธนภรณ� ภู2กลั่น
100963 นาย พิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร
100964 นางสาว บุหลัน ชุมจันทร�
100965 นาย ณรงค�กร ชิตเจริญ
100966 นางสาว สุวรรณา คงศิลปO

หน4าท่ี 27 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
100967 นางสาว รัมภา พรหมบริรักษ�
100968 นางสาว บุญศรี นุสติ
100969 นาย ปฏิพัทธ� พูดเพราะ
100970 นางสาว ขนิษฐา บัวอินทร�
100971 นางสาว อนัญญา สุภาพันธุ�
100972 นาย คมิก สุขสําราญ
100973 นางสาว กุศลิน อินเฉิดฉาย
100974 นางสาว โสภา ภูอะกิจ
100975 นางสาว สุกัญญา วาริสุทธิ์
100976 นางสาว ทิพวรรณ เทพวงค� 
100977 นางสาว อภิญญา แก4วเกิด
100978 นางสาว มณฑณี แสนหลวง
100979 นางสาว อัจฉรา นามบุญศรี
100980 นางสาว สุภิชญานันท� บุญเปXง
100981 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง รนิดา ฐิติยกรสกุล
100982 นางสาว อิษยา งามสอาด
100983 นาย ศราวุฒิ เครือแปง
100984 นาย กิจมงคล วิวัลย�
100985 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็งพี100985 นางสาว ฉวีวรรณ เพ็งพี
100986 นาย นัฐพงค� ขาวพิมล
100987 นาย อรรถพล ศุภกาญจน�กุล
100988 นางสาว วรรษมน เมืองเกิด
100989 นาย สิวริศร บุญแลน
100990 นาย ธนพงศ� นาคเขียว
100991 นาย สิทธิพันธ� จันทร�เอิบจิตร
100992 นางสาว จรัญญา อับดุลสลาม
100993 นาย สัณห� ปQองคํารด
100994 นาย วีรพันธ� คําโน
100995 นาย ชาญวุฒิ วิชระโภชน�
100996 นางสาว สุนิสา ปลั่งสอน
100997 นาย ศรายุธ หอมชะมด
100998 นาย กฤษฎากรณ� สันโดษ
100999 นาย วัศย�รุจ พรพนาสิทธิ์
101000 นางสาว แพรวา วงษ�นิพนธ�
101001 นางสาว สุวรรณา ขาวหิรัญ
101002 นางสาว บัณทิตา ยะนันท�
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101003 นางสาว พิรธารณ� หน2อคํา
101004 นางสาว สุภาภรณ� ศรีโสภา
101005 นางสาว พิมพ�ประภา รัตนคร
101006 นาย ศิริชัย เอ็มบุตร
101007 นางสาว สุวิชญา ทิพย�มณี
101008 นาย พรภิระ ยะสิงห�สาร
101009 นางสาว เบญจวรรณ จันทร�เด่ียว
101010 นางสาว วันธน ณัฐติกัญโชติทาดา
101011 นางสาว ศิรินาถ มาวงษ�
101012 นาย สงวนศักด์ิ เข่ือนแก4ว
101013 นางสาว สุธิดาวดี ชุ2มชื่น
101014 นางสาว นุชรัตน� แสงสุริย�
101015 นางสาว วรรณิกา วรบุตร
101016 นาย ณรงค�ศักด์ิ สุจันศรี
101017 นางสาว ลลิดา ถาวรเจริญ
101018 นางสาว จิราวรรณ เงินทอง
101019 นางสาว พรรณิการ� รัตนเมือง
101020 นาย พีรพล แซ2เจี่ย
101021 นางสาว เบญจรัตน� จันทร�เด่ียว101021 นางสาว เบญจรัตน� จันทร�เด่ียว
101022 ว2าท่ี ร.ต. นรินทร� อินทรส
101023 นางสาว สุธาทิพย� วิเชียรวงค�
101024 นางสาว นัฐธิดา ล4อประกานต�สิทธิ์
101025 นาย ปรัชญา กรสุวรรณ
101026 นาย วรรัตน� รัตนชงค�
101027 นาย สุรินทร� อ่ินแก4ว
101028 นาย พิชญ�พิชYุตม� พิมลวรรณ
101029 นางสาว วรรณพร สกุลแพทย�
101030 นางสาว อธิษญา ม2วงทองเกตุ
101031 นาย สุชาติ หมาดงNะ
101032 นางสาว วณิชยา ดวงพรม
101033 นาย สุริยา พันธุ�แตง
101034 นางสาว กูสุไรนีย� สาอิ
101035 นาย ณัฐวุฒิ ใจประเสริฐสกุล
101036 นาย คมสัน ประจําเมือง
101037 นาย จักรี คงคาสวัสด์ิ
101038 นาย พัฒน� มณีโชติ
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101039 นางสาว กัลยรัตน� ราชการดี
101040 นางสาว ภัทรสุดา วงศ�กันทรากร
101041 นางสาว วิภาพร ศรสุรินทร�
101042 นางสาว ดวงสุดา อาซัน
101043 นางสาว ยุภาวรรณ สีหาจันทร�
101044 นางสาว พิจิตรา ภูสิงห�
101045 นาย นิวัฒน� คงเปKUยม
101046 นางสาว เพ็ญศรี แซ2คู
101047 นางสาว ริชญาภา รักขพันธ�
101048 นางสาว นฤพร นาควิเชตร�
101049 นางสาว จันจิรา เกตุมณี
101050 นาย วรเศรษฐ� คูณทวีลาภผล
101051 นาง มนิตย�ชยา พัฒนากิจไพฑูรย�
101052 นางสาว ประพิศ กุลบุตร
101053 นางสาว ชไมพร สอนเทพา
101054 นาง เจนจิรา โพธิ์เนียม
101055 นางสาว วจีนันท� สิทธิรักษ�
101056 นางสาว ปาณิศา ธูปหอม
101057 นาย อัสรี เจNะเลาะ101057 นาย อัสรี เจNะเลาะ
101058 นางสาว กาญจนา ทองใบ
101059 นาย เชาวลิต ดวงดี
101060 นางสาว กุลธิชา เฮงเส็ง
101061 นางสาว ประวีณา พุทธรักษา
101062 นางสาว อารยา สุทธิอาจ
101063 นาย เพชรนคร พินทอง
101064 นางสาว มนัสวี ศรีสมบัติ
101065 นาย พัฒนา ภัทรพักตร�
101066 นางสาว ฐิศิรักน� บูรณะนันทสิริ
101067 นาย สุรสิทธิ์ โนภิวงค�
101068 นางสาว ดวงกมล ส2งแสง
101069 นางสาว วรารัตน� นามวงค�
101070 นางสาว ปราลี ทองสุข
101071 นางสาว วราลี ผ2องวุฒิกุล
101072 นาย สุธีรพล พูลสวัสด์ิ
101073 นางสาว จิตปภัสส� หงษ�ทอง
101074 นางสาว อชิรญาณ� เสนพันธ�
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101075 นาย กัมพล โฮ4งจิก
101076 นาย ชัยวัฒน� เอียดชู
101077 นางสาว นภัทร ชูสีสม
101078 นางสาว พลอยไพลิน ค4าชัยภูมิ
101079 นาย ยศพนธ� กันเสน
101080 นางสาว นวพร เนียมรัตน�
101081 นาย นัฏฐภัชว� อรุณแสง
101082 นางสาว พัชรพร มาลี
101083 นางสาว สุดารัตน� ลักษณะสว2างวิทย�
101084 นางสาว สุภาพร สียะบุตร
101085 นางสาว พิไลลักษณ� จีนหนู
101086 นาย อภิสิทธิ์ สังขรัตน�
101087 สิบเอก เสกสรรค� บุญเชิด
101088 นางสาว วิภาวี เกลื่อนกระโทก
101089 นางสาว สุภามาศ ใจวงค�
101090 นาย ปรินทร ไชยคําจันทร�
101091 นางสาว จันทิรา เพชรรักษา
101092 นางสาว พันธุ�วีร� พันธุ�อําไพ
101093 นางสาว กมลชนก ประจวบลาภไพศาล101093 นางสาว กมลชนก ประจวบลาภไพศาล
101094 นางสาว สิริลักษณ� เวกอรุณ
101095 นางสาว เจนจิรา ชาวน2าน
101096 นางสาว จุไรวรรณ บินดุเหล็ม
101097 นางสาว กฤติกา ตาลธิ
101098 นาย วีรภัทร� งานดีธีรโรจน�
101099 นางสาว ญานิกา แก2นเรือง
101100 นาง จิราพร สุ2มประดิษฐ
101101 นางสาว อภิชญา จันตNะรังษี
101102 นางสาว บุษบา สารพัฒน�
101103 นางสาว อุไร ศรีสวัสด์ิ
101104 นางสาว สมิดา ชาญณรงค�
101105 นางสาว ทิวาวรรณ มงคล
101106 นาย ศตวรรษ ดําคํา
101107 นางสาว แคทริน ครโสภา
101108 นาย พงศ�พิพัฒน� อินตาพวง
101109 นาย กฤษฎา พิมพ�ชวด
101110 นางสาว อรอุมา พยอม
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101111 นางสาว นิฮุสนานี ละตะเยNาะ
101112 นางสาว ษมาภรณ� เล็กสราวุธ
101113 นาย วิเชียร กาต๊ิบ
101114 นาย อาทิตย� เทพสุทิน
101115 นางสาว พัชรี ดาราไก
101116 นาย พิรุณโรจน� ดอนจันทร�
101117 นางสาว ศิราภรณ� เพลินสําราญ
101118 นางสาว ปนัดดา ยุไร
101119 นาย รัฐกรณ� ชูยกปDUน
101120 นาย พีรพล ธงศรี
101121 นาย ภาณุ สุขีนิตย�
101122 นางสาว ศิวนาถ ฉลองภูมิ
101123 นาง อรัญญา รสมัย
101124 นางสาว สุมาภร เมืองแก4ว
101125 นางสาว ดวงพร บุญเม4ง
101126 นางสาว ณัฐธนินทร� ศรีแสงทรัพย�
101127 นาย ภูธเรศ มูสิกะปูน
101128 นาง ทิพวรรณ บุตดา
101129 นาย นันท�ภิวัฒน� เรืองช2วย101129 นาย นันท�ภิวัฒน� เรืองช2วย
101130 นางสาว ณัฐธยาน� มีสุดเพียร
101131 นางสาว ปาลิดา ฉิมรักษ�
101132 นาง กัลยรักษ� พันเดช
101133 นางสาว ธิดาพร มณีเรืองเดช
101134 นางสาว ธาริณี รัตนกําเนิด
101135 นางสาว ภิญยาพัชร� ภักดี
101136 นางสาว สุดารัตน� พรหมกูล
101137 นาย ธนพันธ� น2วมธะนัง
101138 นาย สุริยา เขตบุญพร4อม
101139 นาย พิทยายุทธ วัชรจํารูญ
101140 ว2าท่ี ร.ต. เกรียงไกร เกล4าผม
101141 นางสาว อรยา เทพเสา
101142 นางสาว จิราพร เขียวกุ4ง
101143 นางสาว เครือวัลย� คงทนแท4
101144 นาย สรวิสิฐ แปQนภู
101145 นางสาว วรินกาญจน� ปาละเสริฐธัญกุล
101146 นางสาว เขมภัสสร� ทองสว2าง
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101147 นางสาว เพลิญใจ กาเลี่ยง
101148 นางสาว จินตนา ลําพาย
101149 นางสาว อรุณี รัตนะ
101150 นางสาว สุพิชญา สุวรรณพฤกษ�
101151 นางสาว หนึ่งฤทัย ศิริโชคชัยสกุล
101152 นางสาว สุณิชา แตะต4อง
101153 นาย อรรถพล นพอุดมพันธุ�
101154 นาย ศิริพงศ� วงค�ษา
101155 นาย ศุภวิชญ� แสนคํามูล
101156 นางสาว พัชราภรณ� อ่ิมจิตร
101157 นางสาว สุดารัตน� อะมูล
101158 นางสาว สุธิศา จันทร�ฉาย
101159 นาย เสริมศักด์ิ ทองเกียรติ
101160 นางสาว มนัสนันท� ผลานิสงค�
101161 นางสาว ณัฐมน หินขาว
101162 นาย ปกรณ�เกียรติ ขัดเรือง
101163 นางสาว จิราพร หอมชื่น
101164 นางสาว ศิริพร โรจน�บุญถึง
101165 นางสาว สุจิตรา ขวัญเจริญ101165 นางสาว สุจิตรา ขวัญเจริญ
101166 นาย นราเศรษฐ� นะติกา
101167 นางสาว ฉันทวิลาศ พ่ึงพัก
101168 นาย ธีรวัฒน� พิศจาร
101169 นางสาว ชมพูนุช ฮงหลี
101170 นาย ธนโชค ศรีบุญเรือง
101171 นาย ณรงค�ชนน ชูแก4ว
101172 นางสาว จิตรติพร เจริญศรี
101173 นางสาว วิภาวดี อรรควงษ�
101174 นาย กฤษณะ ของนา
101175 นางสาว ลลิตา จันทรี
101176 นางสาว รัตติยากร เกิดไทย
101177 นางสาว ปวีณ�นุช วิศิษฏศักด์ิ
101178 ว2าท่ีร4อยตรี ศรายุทธ สีสมบัติ
101179 นาย ศุภสัณห� บุญเทพ
101180 นางสาว ปGทมา ชูศรีหะรัญ
101181 นาย ปฏิภัทร มีสุข
101182 นาย นรินทร� ภาพเมืองมูล
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101183 นางสาว กชพรรณ จารุธํารง
101184 นาย สิรวิชญ� แก4วประสิทธิ์
101185 นาย ธนพนธ� แซ2ตั้ง
101186 นางสาว กานต�พิชชา บุรินทอง
101187 นาย ชัยวัฒน� สุขขี
101188 นาย ภิปูณฐ� ศรีประพันธ�
101189 นางสาว ณัฐชา สุทธยาคม
101190 นางสาว จิรัชยา ใจเพียร
101191 นาย เชาวน�วัฒน� มูลภักดี
101192 นางสาว สุวิมล โอNะบ4านตม
101193 นางสาว กนิษฐา ศัลยพงษ�
101194 นางสาว ภาษิตา ปราการะนันทน�
101195 นาย พัชรพงษ� ทรงสกุล
101196 นาย ธนันณัฏฐ นําชัยรุ2งรัศมี
101197 นาง ดาริตา ดินนุ4ย
101198 นาย หัชพง เตมีย�
101199 นางสาว จันทนา สายน้ําใส
101200 นาย ปริญญา แข็งการเขตร
101201 นาย ชิตพล อินฤทธิพงศ�101201 นาย ชิตพล อินฤทธิพงศ�
101202 นาย จักรกฤษณ� ไชยโย
101203 นางสาว ภัทรวดี สุขเจริญ
101204 นาย พุทธิพงษ� วงศ�เกียรต์ิขจร
101205 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ช2อคํา ขัดธิพงษ�
101206 นาย ภานุฌา ยวนานนท�
101207 นางสาว รัตนาภรณ� พรมฤทธิ์
101208 นางสาว จิรภิญญา ทะปะละ
101209 นางสาว สุรัตนา พุ2มม2วง
101210 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง อัจฉรา ชุมศิริ
101211 นางสาว ธมนวรรณ อรทัย
101212 นาย ธนาภรณ� ผ2องศรี
101213 นาย วัชรินทร� ธงศรี
101214 นางสาว ศีลินี นิลพฤกษ�
101215 นาย สรรเสริญ ราตรี
101216 นาย วรภพ ภูผาคุณ
101217 นาย ธนพล นางาม
101218 นางสาว จุฑามาส ใจเอ้ือย
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101219 นาย สุทธิพร เรืองพุทธิพงศ�
101220 นาย ธนกร อาจหาญ
101221 นางสาว กัลยาณี ต้ังเพียร
101222 นางสาว สุนิสา ช2วยอุดม
101223 นางสาว เบญจวรรณ บูรณะไทย
101224 นางสาว ชุธิภร จงจิตต�
101225 นางสาว จินตนา ครองหนองขาม
101226 นางสาว กนกพร วงษ�เสนา
101227 นางสาว วิลาสินี ศักด์ิภูเขียว
101228 นางสาว เหมือนดาว สวัสดิสรรพ�
101229 นาย ฤทธิชัย สุริหาร
101230 นางสาว น้ําผึ้ง ขวัญเจริญ
101231 นางสาว นภัทร ก4อนอาทร
101232 นางสาว มนัญญา รัตนเทพบัญชากุล
101233 นางสาว รัชนี เจ็กแจว
101234 นาย ธนภูมิ ใบทอง
101235 นางสาว นิชาภา ธัมมัญจศิริ
101236 นาย กิตติวินท� รุ2งเรือง
101237 นางสาว สาวิตรี แสงสว2าง101237 นางสาว สาวิตรี แสงสว2าง
101238 นาย ณัฐภัทร อยู2ประพัตร
101239 นาย อานนท� กรวดแก4ว
101240 นางสาว หัทยา โฉมศิริ
101241 นาย สิรินพัสร� เพ็งพารา
101242 นางสาว นันทิตา เกิดคูณทรัพย�
101243 นางสาว เพ็ชรไพลิน พชรจารุวัสส�
101244 นางสาว วิลาวัณย� ศิลปเดช
101245 นางสาว ภัทรานิษฐ� ชมนก
101246 นาย กองกิจ มีนาค
101247 นาย ภราดร โมกไธสง
101248 นาย พงศ�ศิริ ถิรวัฒน�ธนกร
101249 นาย อานนท� ยอดสะเทิน
101250 นาย ประภาส บุญธรรม
101251 นางสาว ภัทรวดี ลําพองชาติ
101252 นางสาว บุษกร ด4วงนคร
101253 นางสาว ผกามาส ป[อกสอน
101254 นางสาว กัญจน�รัชต� พรมสอน
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101255 นาย ไกรวิทย� เกาะน4อย
101256 นาย ชัชชัย สุขยวง
101257 ว2าท่ีร4อยตรี บดินทร� พ่ึงสุรินทร�
101258 นางสาว สุนีย� พรมมุด
101259 นางสาว วันวิสาข� นราสูงเนิน
101260 นาย มงคล โกมล
101261 นางสาว นิตยา คณิตสาร
101262 นางสาว พรทรัพย� ทองศักด์ิ
101263 นางสาว สุกานดา แจ2มเกาะ
101264 นางสาว นรินทร� โพธิ์อ2อง
101265 นางสาว ธนัญญา ภูผาพันธ�
101266 นางสาว เบญญาภา อ4นน2วม
101267 นางสาว พัชรินทร� ไทยเจริญ
101268 นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ
101269 นาย พันธุ�ศักด์ิ บัวจันทร�
101270 ว2าท่ีร4อยตรี ดุสิต มีชนะ
101271 นางสาว ธัญลักษณ� ยอดศร
101272 นาง ณัฐรดา โคตรธรรม
101273 นาย ญาณพล ไพรอมรรัตน�101273 นาย ญาณพล ไพรอมรรัตน�
101274 นาย มารุต เรืองวงศ�
101275 นาย วสันต� ปาระมี
101276 นาย มานิตย� พันธ�พัด
101277 นางสาว ชฎาพร ปฎิมิล
101278 นางสาว จันทร�นิภา มาสังข�
101279 นาย ศุภกร ฝGIนคําอ4าย
101280 นางสาว อัจฉรา กรียอ
101281 นางสาว ปาริฉัตร ยงศาริ
101282 นาย ทนงศักด์ิ สรเดช
101283 นางสาว จันทร�จิรา ลาม2วง
101284 นางสาว ศรินยา อ้ันทอง
101285 นางสาว สุกัญญา แปQนแก4ว
101286 นาย รักษพล พืชมงคล
101287 นางสาว วิมลรัตน� พวงพยอม
101288 นาย วรากร พาจรทิศ
101289 นาย ธงชัยฆฤณ ยิ่งพันธุ�ยุทธนา
101290 นางสาว ณัฐธิดา มอญเพชร�
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101291 นาย ภาณุวัตน� ผดุงรัตน�
101292 นางสาว อุบลรัตน� โพพวง
101293 นางสาว จุฑามาส เสนารถ
101294 นาย เมธิวัฒน� คณะทิพย�
101295 นางสาว ภาสินี ศรีสุนทรพินิต
101296 นางสาว เสาวภา แสงมณี
101297 นางสาว วิไลรัตน� วันกมลสวัสด์ิ
101298 นาย ไพรัตน� เกษา
101299 นางสาว นัฏฐณิชา เมืองโคตร
101300 นางสาว คําปุน บุญเชิด
101301 นางสาว วรรณา วงษ�เจริญ
101302 นาย พรชัย สุรพล
101303 นางสาว จิราวรรณ จันทศิลา
101304 นางสาว ฐิติมา คิดดี
101305 นางสาว กันนภัค สมใจนึก
101306 นางสาว กรรณิการ� รัตนาวิสุทธิพงษ�
101307 นางสาว กนกวรรณ ตNะม2าน
101308 นาย ดนัยวุฒิ สระทองพลอย
101309 นาย ธนพล พิมพ�ทอง101309 นาย ธนพล พิมพ�ทอง
101310 นางสาว จุฑามาศ จันโท
101311 นาย ทรงเดช บุญสา
101312 นางสาว อํามร ชุมช2วย
101313 นางสาว ดวงนภา วรรณทอง
101314 นาย รักษ�ชัย ธรรมประชากุล
101315 นาย คณิน พ2วงทอง
101316 นางสาว ทิพานัน สิงห�ดํา
101317 นางสาว นภัสวรรณ ดลสุขวรเสฏฐ�
101318 นางสาว อมรรัตน� พาเมือง
101319 นางสาว ซานียะห� ฆอแดNะ
101320 นางสาว บุญสิตา สุวรรณรงค�
101321 นางสาว วารีลักษณ� กําแพงแก4ว
101322 นางสาว กนกวรรณ มหาทวย
101323 นางสาว เกศสุดา ศิริศรีวรารักษ�
101324 นางสาว ณัฏฐ�นรินทร� คําบุศย�
101325 นาย กันตินันท� ธรรมคํา
101326 นาย อภิชาติ ศรีสุธรรม

หน4าท่ี 37 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
101327 นาย ชยุต เจริญไพฑูรย�
101328 นางสาว ชุติมา เล2งอ้ี
101329 นาย พงศ�กฤษณ� ตาลจรุง
101330 นางสาว สุติมา มนต�ดี
101331 นางสาว ณัฐธิดา บํารุงธรรม
101332 นาย วิชาญ จิตจวง
101333 นางสาว ธีรญา ภู2เกษร
101334 นางสาว ณิชารีย� อังสุมาลิน
101335 นางสาว พิยดา พิชัยยุทธ
101336 นางสาว กนกวรรณ ตาลเสี้ยน
101337 นางสาว นัฎฐา อินหอม
101338 นาย ศรัณย�วิชญ� หัญบัญญัติ
101339 นางสาว วิภาพร นุ2มผ2อง
101340 นางสาว พรรณิดา พันธ�พืช
101341 นางสาว นิภาพร จิตมัง
101342 นางสาว นัฐฉรียา นันทาทอง
101343 นางสาว มานิตา เก้ือมา
101344 นาย อเนกชัย สุยะลา
101345 นางสาว ชุติกาญจน� สุวรรณสิทธิ101345 นางสาว ชุติกาญจน� สุวรรณสิทธิ
101346 นางสาว ณฐมน สาระศาลิน
101347 นาย วัชระ อินทโชติ
101348 นาย พีรภัทร นวลมี
101349 นาย เมตตา พันสุเภาดี
101350 นางสาว อุทุมพร ทศวิชิต
101351 นางสาว กาญจนา จิตจง
101352 นางสาว ภัทราพร ยอดจันทร�
101353 นางสาว ศิริพร ทานะเวช
101354 นางสาว รินรดา สืบแสง
101355 นางสาว นภา พิมจันทร�
101356 นาย โฆษิต สุคง
101357 นาย อานนท� ระลึกมูล
101358 นางสาว สนธยา ครุธามาศ
101359 นางสาว จตุพร นิตตะโย
101360 นาย กิตติธัช คําโสภา
101361 นาย พศิน ชิวขุนทด
101362 นางสาว ลาวัลย� พลสระน4อย
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101363 นาย ธนศักด์ิ เดชะอนิวรรตน�
101364 นางสาว วันวิสา นวนไทย
101365 นาย กฤษดา ขันอาสา
101366 นาย ณรงค�ศักด์ิ เหลาทอง
101367 นาง ณีรนุช บุญฤทธิ์
101368 นางสาว นกเอ้ียง เยียระพัน
101369 นางสาว ปรียาภรณ� สกุลพันธ�
101370 นาย อมรเทพ ถาวรเจริญสุโข
101371 นางสาว อารียา จิตตา
101372 นาย นพเก4า นิลทอง
101373 นางสาว จารุภัทร บุญส2ง
101374 นางสาว อัญมณี ประสมทอง
101375 นางสาว นิภาพร ตรีเดช
101376 ว2าท่ี ร.ต.หญิง นภารัตน� พลสาร
101377 นางสาว อินทิรา จันทร�แปQน
101378 นางสาว สโรชา ทรงถาวรทวี
101379 นางสาว ปรัชญาภรณ� อินทรธนู
101380 นางสาว วันทนีย� สืบขําเพชร
101381 นางสาว วนิดา เต็มเปKUยม101381 นางสาว วนิดา เต็มเปKUยม
101382 นางสาว อลิศรา มะกรูดอินทร�
101383 นางสาว กัลยณัฏฐ� วงษ�ขุนไกล
101384 นางสาว ปานชนก คงชูรัตน
101385 นางสาว ยามีละห� ยาหมาย
101386 นาย กฤษณะ บุตรหลง
101387 นางสาว ภิญญาพัชญ� เทียมทันวณิช
101388 นางสาว สลิตา ฉิมวรัตน�
101389 นางสาว พิชญา วิเศษจิรกาล
101390 นางสาว สมฤทัย บัวจันทร�
101391 นาย นิธิกร แก4วลําหัด
101392 นางสาว ณัฏฐ�ชุดา กอบสุขกุลเสฏฐ�
101393 นาย กฤตพล พรหมแทนสุด
101394 นาย คมสันต� จันทะพรม
101395 นางสาว สุกัญญา วายาโม
101396 นาย วันชัย ดีเสมอ
101397 นางสาว ชลธิรา เรืองสุวรรณ
101398 นางสาว ชัญญณัท เพชรบํารุง
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101399 นางสาว กิติยา ศิริอนันต�
101400 นาย สุริยา รมยานนท�
101401 นาย กนกพล โทบุรี
101402 นางสาว ชุติมา นกเพ็ชร�
101403 นาย อดิศักด์ิ สัตรีวงค�
101404 นางสาว อฐิตยา พรหมสวัสด์ิ
101405 นาย สรพล ต้ังศรีไพร
101406 นางสาว ณัฐวะดี สิตะรุโณ
101407 นางสาว ฐิรกานต� เอ2งฉ4วน
101408 นางสาว ศศิประภา สมพงศ�
101409 นางสาว ปริศนา ศรีวะอุไร
101410 นาย คุณานนต� ศรีวิชัยนันท�
101411 นางสาว อาจรีย� ศักด์ิเกษตรกูล
101412 นางสาว ชลลดา จริตพันธ�
101413 นางสาว พัชชาวีร� ไชยณรงค�
101414 นาย อธิพงค� จันทร�มณี
101415 นางสาว แพรขวัญ รัตนมณี
101416 นางสาว นราวดี ชัยสิทธิ์
101417 นางสาว กาญจนานันทน� ชันตะ101417 นางสาว กาญจนานันทน� ชันตะ
101418 นางสาว ภัทราวดี เพชรประกอบ
101419 นางสาว กฤติยาภรณ� ประสานสุข
101420 นางสาว ผไทมาศ เปรื่องปรีชาศักด์ิ
101421 นางสาว อาจรีย� อุทาน
101422 นาย คุณานันท� ชูเพชร
101423 นางสาว ณฐพร แปงกาศ
101424 นางสาว ปDยวดี ศรีผ2อง
101425 นางสาว ณัฐวี แก4วประดิษฐ�
101426 นางสาว ทียารัชต� นิลนัครา
101427 นาย ชีวิน ทาแกง
101428 นางสาว กรรณิการ� เลขาผล
101429 นาย สราวุธ วงษ�ประยูร
101430 นางสาว ธมลวรรณ ไชยกายุทธ�
101431 นางสาว ณัฐธยาน� คงนุ2น
101432 นางสาว อรกัญญา คงบัว
101433 นางสาว อัมพร พรมตาแก4ว
101434 นางสาว สุรางค�รักษ� อินทร�อํ่า
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101435 นางสาว สุวิมล ชูเอ่ียม
101436 นาย อดิศร ภิรมย�เกษร
101437 นางสาว ศุภิสรา โก4สกุล
101438 นางสาว เพียรทาน เหล2าฤทธิ์
101439 นางสาว ฉัตรกนก พูลสมบัติ
101440 นาย ศศิพงษ� เอ้ือวงษ�ชัย
101441 นางสาว สุชาวลี ขุนทอง
101442 นางสาว ระเบียง วิริยะภาพ
101443 นางสาว สุจิตรา คลิ้งคล4าย
101444 นาย สิทธิพงศ� พะงาตุนัด
101445 นางสาว ลลิตา ศักด์ิอัศวาพาหุ
101446 นางสาว ฐิติรัตน� วันตา
101447 นาย ณัฐพนธ� ขวัญทอง
101448 นางสาว ชนากานต� พลพงศ�
101449 นางสาว เพ็ญแข จงเจริญ
101450 นางสาว กวิสรา การสมเจตน�
101451 นางสาว อรทัย สุวรรณมณี
101452 นางสาว นวรัตน� เหลืองไตรรัตน�
101453 นางสาว ณัฐปภัสร� กันทะ101453 นางสาว ณัฐปภัสร� กันทะ
101454 นาย เวชยันต� ชูเรืองศรี
101455 นางสาว กนกวรรณ กาญจนศุภร
101456 นางสาว พิกุล พรมตาแก4ว
101457 นาย ภูมิตะวัน ศรีโคตรจันทร�
101458 นาย สากล ทองแกมนาค
101459 นาย ศาสกุนต� จุลอ2อน
101460 นางสาว กานต�นภัส เถ่ือนหม่ืนไวย
101461 นางสาว แพรวนภา แก4วพิทักษ�
101462 นางสาว กชกร คงนุ2น
101463 นาย ปุณยวีร� เตชะอําไพ
101464 นางสาว สีน้ํา สาระศาลิน
101465 นางสาว สิริกาญจน� จันทราธนาภรณ�
101466 นาย ชรินทร� สีดํา
101467 นาย คมกริช ประเชิญสุข
101468 นางสาว ธัญชนก ธาตุทองคํา
101469 นางสาว ชฎาภรณ� ถาวระ
101470 นางสาว อรพินท� มะปรางหวาน
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101471 นาง ภัทธิราพร ชนะหาญ
101472 นางสาว วรรณวิมล มงคลธง
101473 นางสาว กัญญา โพธิจินดา
101474 นางสาว ฐาปนี ปลื้มใจ
101475 นางสาว ดรัณ ช4างงาเนียม
101476 นางสาว จุฑารัตน� ศรมณี
101477 นาย พรรษชนม� กุตัน
101478 นางสาว เจษฎาพร สายทอง
101479 นาย ปกครอง สนิท
101480 นางสาว วสุกาญจน� เขม4นดี
101481 นางสาว จิราภรณ� หล4าฤทธิ์
101482 นางสาว โชติกา คําสีลา
101483 นาง ไอรดา ฮานาฟK
101484 นางสาว มาริสา ศรีสําราญ
101485 นาย ฉัตริน พยอมพันธ�
101486 นางสาว เอมมิกา ขําเล็ก
101487 นางสาว นนทวรรณ โพธิ์บาทะ
101488 นางสาว ฐาปนีย� ธาดาแก4วเจริญ
101489 นาย ไพพันธ� พุ2มพวง101489 นาย ไพพันธ� พุ2มพวง
101490 นาย ฤทธิไกร ใจแก4วแดง
101491 นาย คุณากรณ� แก4วประดิษฐ�
101492 นางสาว สวรส แสงมณี
101493 นางสาว ปรัศนี พลายแก4ว
101494 นางสาว อรจิรา สาระอูม
101495 นางสาว นัชชา สุขสว2าง
101496 นางสาว ปDยะพร นพตลุง
101497 นาย ณัฐภณ แก4วน4อย
101498 นางสาว จิตติมา อาทรธํารงค�
101499 นาย ดนุพร พรหมศรี
101500 นางสาว นาปKซะห� ดอนิ
101501 นางสาว สิริวรรณ อีมหมัน
101502 นางสาว มนัสพร เติมประยูร
101503 นาย ฐากูร ก้ิมขู2
101504 นางสาว วราภรณ� เพ็ญจันทร�
101505 นาย วิชยุตม� เจาจาฤก
101506 นาย วัชรพล พิทาคํา
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101507 นาย ปDยพงษ� กมลภิวงศ�
101508 นาย นฤดล พ2วงรอด
101509 นางสาว ปทุมวดี ภาคสุภาพ
101510 นาย กิตติพงษ� ศรีอาคาร
101511 นางสาว ชินธีร� วงค�ฮู4
101512 นางสาว ณัฏฐณิชา ถึงวงษ�
101513 นางสาว บุณยาพร นาคงาม
101514 นางสาว สุธิกา ไกรโภชน�
101515 นางสาว กรรณิกา เนาว�วิลาศ
101516 นางสาว เจนจิรา จิตจง
101517 นางสาว สุพรรษา แขโคกกรวด
101518 นางสาว อตินุช เพชรฤทธิ์
101519 นางสาว ศศิธร ดลปGดชา
101520 นาย ธีรยุทธ ดีโท
101521 นางสาว ณิษย�ฐา เฟยธิวงค�
101522 นางสาว ธาวินี นิลสมุทร
101523 นางสาว พฤกจิกา จินทะยะ
101524 นาย นําโชค ต้ังวงค�
101525 นางสาว ศศินันท� อิสรีย�วิทัต101525 นางสาว ศศินันท� อิสรีย�วิทัต
101526 นางสาว พรลดา จอมเมือง
101527 นาย ภูริณัฐ สุขแปง
101528 นาย นัฐวุฒิ กุลปุณยภา
101529 นาย พชรพล ศรีประดิษฐ�
101530 นางสาว ภัสสร มะ
101531 นางสาว ปGทมา พุฒซ4อน
101532 นางสาว พนาวรรณ จันทรังศรี
101533 จ2าอากาศตรี อรณี บุษบงษ�
101534 ว2าท่ี ร.ต. อาทิตย� มังกรเสถียร
101535 นางสาว ชนกนันท� รอยตระกูล
101536 นางสาว ขวัญกมล สระกอบแก4ว
101537 นางสาว นววรรณ สุขจิตร
101538 นางสาว ธารกมล แสนฝGIน
101539 นาย พลาธิป กลีบเมฆ
101540 นางสาว แก4วตา แซ2เซ้ีย
101541 นางสาว โชติกา เสือดาว
101542 นาย จิรนนท� หงษ�ทอง
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101543 นาย ธีราวุฒิ กาเผือก
101544 นางสาว พรทิพา สุขจิตดี
101545 นางสาว ไอรดา บุญมาวงค�
101546 นางสาว ภัทราภรณ� ด4วงเรือง
101547 นางสาว ภัทรานิษฐ� มงคล
101548 นางสาว ณัฐภรณ� ประจันทกาญจน�
101549 นาง จารวี แก4วกําพร4า
101550 นางสาว สุรัสวดี คุ4มปDยะผล
101551 นางสาว สูรียานี บารมีดิง
101552 นาย สรพล ภักดีวิจิตร
101553 นาย พรภวิษย� บํารุงศรี
101554 นางสาว วิลาวัลย� มานะอุกฤษฏ�
101555 นางสาว วิญาวี วัฒนถาวร
101556 นางสาว สาวิตรี ดินแดง
101557 นาย อนุพงศ� บุญจันทร�
101558 นาย ชัยวัฒน� พุทธานุ
101559 นาย ภาณุวุฒิ อยู2เย็น
101560 นาย ประโมทย� ติยะบุตร
101561 นางสาว อําพรทิพย� สรรพวุธ101561 นางสาว อําพรทิพย� สรรพวุธ
101562 ว2าท่ีร4อยตรี ชัยวุฒิ เมืองใสสันต�
101563 นาย รัชมงคล เจริญผล
101564 นางสาว จิรวดี ใสสนิท
101565 นางสาว ฐิติพร ทองแท4
101566 นางสาว ขวัญชนก อ2อนน4อย
101567 นางสาว กมลวรรณ ตรีชุม
101568 นาย ณัฐพล จุลสราญพงศ�
101569 นางสาว อภิญญา วรรณทวี
101570 นาย สุรชัย ธงศรี
101571 นางสาว สุนิสา แสงสุข
101572 นาย ศาสตรา ตันตระกูล
101573 นางสาว มิลานี ศิริวัฒนา
101574 นาย ชัพวิชญ� ปGญโย
101575 นางสาว โชษิตา บุษบงษ�
101576 นางสาว จุฑามาศ หวังสวัสด์ิ
101577 นางสาว จารุวรรณ ผลแก4ว
101578 นางสาว สุนิตย�ตา รัตนะวาสุคนธ�
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101579 นางสาว นูรีฮัน สาดารา
101580 นางสาว จินห�จุฑา แปQนดวงเนตร
101581 นางสาว วาสนา หนูเสน
101582 นางสาว อุทัยวรรณ สุนันตา
101583 นาย ณัฏฐ� มีสุข
101584 นางสาว ทักษิณา ลาวงศ�เกิด
101585 นางสาว สุวิมล แซ2ก2อง
101586 นางสาว สาวิตรี ขาเรรัมย�
101587 นาง นูรอาเฟKยซ อายุ
101588 นางสาว สินนภา พบประเสริฐ
101589 นางสาว เบญญาภา สุภัควณิช
101590 นางสาว รชยา อยู2เชื้อ
101591 นาย ศิริพงศ� แมลงภู2
101592 นางสาว ฟาซีลา ลอแม
101593 นาย ชูชัย ปาคา
101594 นางสาว พัชรี ชาญณรงค�
101595 นางสาว หนึ่งมีนา สมพรรัตน�พันธ�
101596 นางสาว จตุพร ผ2องใส
101597 นาย อับดุลเลาะ ยูโซNะ101597 นาย อับดุลเลาะ ยูโซNะ
101598 นาย อนุชา วงศ�อินทร�
101599 นางสาว สาวิตรา ขาเรรัมย�
101600 นางสาว นภัสวรรณ ยานะ
101601 นางสาว ชลธิรา ศักดา
101602 นางสาว เกสิรินทร� ไทยเสน
101603 นางสาว ณัฐลักษณ� อิสสระ
101604 นางสาว ซามีมี ดอเลาะ
101605 นางสาว ศิรัญญา พ้ืนผา
101606 ว2าท่ี ร.ต. ประกาศิต ถิรวัฒนโยธิน
101607 นางสาว บุษบงกชณ� แสงวัฒนะ
101608 นางสาว พิราพรรณ บรรพบุตร
101609 ว2าท่ีร4อยตรี อนุรักษ� เอ่ียมละออ
101610 นางสาว อัญชนา นามเขต
101611 นางสาว พิชานันท� ศรีวโร
101612 นาย สุวิท วงค�คําชาว
101613 นางสาว สุภาพร สาแม
101614 นางสาว ณิการ�รัศย� ศิริคํา
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101615 นางสาว จิตราภรณ� บานแย4ม
101616 นางสาว ยุพาพร พฤษพันธ�
101617 นาย ณัฐธร สมาธยานนท�
101618 นางสาว สุภาวรรณ บุญนํา
101619 นางสาว วิภาดา สินจัตุรัส
101620 นาย บุญยกร อินทการ
101621 นาย เกริกพล บุญนาสําโรง
101622 นาย สิทธินนท� อินทรประดิษฐ�
101623 นาย ศุภชัย แก4วขวัญ
101624 นางสาว อัจจิมา วราภรณ�
101625 นางสาว มนทิชา วงศ�อุบล
101626 นาย เพชรเทวัญ วันทาแก4ว
101627 นางสาว นภัค น4อยศิริ
101628 นาง รอกีเยNาะ บาเหะ
101629 นาย อิทธิเชษฐ� สุระพิทักษ�กุล
101630 นางสาว พิมพ�อักษิอร ตานานุกุล
101631 นาย อรรถพล ชูเวทย�
101632 นาง ณัฐกร พรมแตง
101633 นางสาว รจนา จินดา101633 นางสาว รจนา จินดา
101634 นาย กิตติศักด์ิ บุษย�เพชร
101635 นาย พงศธร ธารบุญ
101636 นาย กานต�ภูชิต วิศิษฎ�วงศ�
101637 นาย ปกรณ�เกียรติ นิจสุข
101638 นาย สุรศักด์ิ ยาแก4ว
101639 นางสาว ขนิษฐา อินผล
101640 นาย ศรุต พันธ�ภักดี
101641 นางสาว วิไลลักษณ� คงจง
101642 นางสาว ธัญชนก ชาทองยศ
101643 นาย อาหมัดคัศมีดี แซมิง
101644 นางสาว ศิรประภาพร อาภัสรา
101645 นางสาว สุภาพร วงศ�แก4ว
101646 นางสาว วริศรา นามสิงห�
101647 นางสาว จินต�จุฑา อาแวเลาะ
101648 นางสาว นาฎฤดี คงภักดี
101649 นางสาว สุภาภรณ� ถาวรเรืองฤทธิ์
101650 นางสาว ชัชชญา นนทะโคตร
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101651 นางสาว รําไพพรรณ ชัยบุญเรือง
101652 นางสาว ปGญจรัศม� ศรีจันทร�บุญ
101653 นางสาว จีราธรณ� สุ2นทํา
101654 นาย กษิดิศ กันอินถา
101655 นาย ภกรณ� ไชยวัง
101656 นาย บูกอรี กาเซ็ง
101657 นาย นนท�ณิวัตร ชิณนเรศโยทิน
101658 นาย สุทธิพรหม ร2มมณี
101659 นางสาว ณิชารัศม์ิ แสงขาว
101660 นางสาว พีรญา ดวงแก4วกลาง
101661 นาย ณัฐพงษ� มูลสุวรรณ
101662 นางสาว จันทร�จิรา สุขสมบูรณ�
101663 นางสาว จิราภา ศรีมันตะ
101664 นางสาว อาทิตยา ภูสถาน
101665 นาย อิสมาแอล ซาโยะ
101666 นาง ณฐิยา วงสุขะ
101667 นางสาว ศิริวรรณ จันทร�อุดม
101668 นางสาว สุรางค� นพวิเศษ
101669 นางสาว สุนิสา ไชยน4อย101669 นางสาว สุนิสา ไชยน4อย
101670 นาย อภินันท� นาวายนต�
101671 นาย ภาสกร วรกิจพัฒนสกุล
101672 นางสาว โสรญา เนตรล4อมวงค�
101673 นาย ดนัย ชิดชัยภูมิ
101674 นางสาว จิตตราภรณ� มหาพรม
101675 นาย ปริญญา มุ2งหวังกลาง
101676 นางสาว วนากาญจน� รัตโนดม
101677 นางสาว สุอาภา แซ2ยี้
101678 นาง ชนิสรา สวยงาม
101679 นาย ปรีชา เรืองฤทธิ์
101680 นาย ศุภฤกษ� ชิงดวง
101681 นาย ศิวเรศ สุภู2อ2อน
101682 นางสาว ศุภวรรณ เสถียรชัยศิริ
101683 นางสาว สุกัญญา ปากอง
101684 นางสาว ภคมน ผ2องวรรณ
101685 นางสาว กนกพร บัวทอง
101686 นางสาว พัชราภรณ� กุหลาบ
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101687 นาย วรพจน� จรูญศักด์ิ
101688 นางสาว ปุณยนุช ปGจฉิม
101689 นางสาว ยุพา ชัยม่ัน
101690 นางสาว กัณฐิกา ท2ากะเชียง
101691 นางสาว ก4อยกวี วิศิษฎ�วงศ�
101692 นางสาว นุชวรา เพ็ชรกาล
101693 นาย ธีร� ธารีสรรค�
101694 นาง ผานิตย� ปรือปรัก
101695 นาย ณรงค�ฤทธิ์ อําพันธ�
101696 นางสาว พัชรินทร� อินตNะคํา
101697 นางสาว อรัญญา จีนานนท�
101698 นาย ภาณุพงศ� เฟ\Uองเกษม
101699 นางสาว ไพลิน ดิษยเกษม
101700 นางสาว ชนัตตา ปGญญาไว
101701 นางสาว กนกวรรณ ปาลี
101702 นาย สรัชต� พรหมขุนทอง
101703 นาง พัธรัตน� ทับทิมฉาย
101704 นางสาว ศุภรดา รวบรวม
101705 นางสาว เวฬุรีย� จริยเวทย�101705 นางสาว เวฬุรีย� จริยเวทย�
101706 นางสาว อลิษา ตวนชัยภูมิ
101707 นางสาว อังคณา สุวรรณทวี
101708 นาย ชนาธิวัฒน� เฉลยฤกษ�
101709 นางสาว กฤตพร แก4วมี
101710 นาย กฤตาทัต เพชรพูลมา
101711 นางสาว กุลธิดา เลิศหล4า
101712 นางสาว ทรรศน�มน แสนพุทธ
101713 นางสาว ศมนวรรณ ปDUนกุมภีร�
101714 นางสาว ชนาพร ทิปDวาส
101715 นางสาว นวพัฒน� อ่ิมแก4ว
101716 นาย ผณิศวร ภรดิษฐอุดม
101717 นางสาว กมลธิกานต� ไชยชนะ
101718 นางสาว ศิริลักษณ� หม2วยนอก
101719 นางสาว นิลินี คงพรหม
101720 นางสาว สุจิณณา หินสด
101721 นาย ชวกร แปQนโพธิ์กลาง
101722 นางสาว ฤทัยรัตน� แสวงสินธ�
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101723 นาย อัษฎา อดิการกุล
101724 นางสาว พรพิมล ผาโคตร
101725 นางสาว กาญจนา อินทรแพทย�
101726 นาย สิทธิพงศ� คะชา
101727 นางสาว อรอุมา อินพรหมมา
101728 นางสาว ฐานิชดา กันทะธง
101729 นางสาว ศิรินันท� พงษ�สิน
101730 นาย ปริญญา แจ4งหม่ืนไวย
101731 นางสาว วิปGศยา อะทะวงศา
101732 นางสาว นฤมล โสภาวนัส
101733 นางสาว ธมลพรรห� จินต�พงค�
101734 นางสาว นันทนา บัวลอย
101735 นาย ธนัสธรณ� กังวาลสงค�วงษ�
101736 นาย ธนารินทร� สุภรัตนกูล
101737 นาย วรพจน� บุญแย4ม
101738 นางสาว ปรารถนา นิลโมจน�
101739 นาย บรรพต สุนทรสวัสด์ิ
101740 นางสาว ภัทรวดี แผนบัว
101741 นางสาว ภัททิยา สุนยานัย101741 นางสาว ภัททิยา สุนยานัย
101742 นางสาว ศิริวรรณ ประก่ิง
101743 นางสาว เบญจพร อภัยจิตร
101744 นางสาว พีรยา บัวสุข
101745 นางสาว อภิญญา กองศรีมา
101746 นาย สุเชษฐ� ไชยศรีมาลย�
101747 นางสาว ปาริฉัตร นิลโมจน�
101748 นางสาว ธัญธิดา วอทอง
101749 นางสาว สุภาพร เพชรไพร
101750 นางสาว กมลพัฒน� จารุสกลพันธ�
101751 นาย ธนาชัย มณีรังษีสุวรรณ
101752 นาย ธีรพงษ� พวงจําปา
101753 นาย พรชัย เขียวชอุ2ม
101754 นางสาว ศิริลักษณ� จีนเท2ห�
101755 นางสาว เกศรินทร� ธงศรี
101756 นางสาว กนกวรพรรณ ศิริเลิศโกมล
101757 นางสาว ศยามล เซ2งซ้ิว
101758 นางสาว อนุสรา สอสุทํา
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101759 นางสาว ศุภรา เพ2งพิศ
101760 นาย โอรส จันทร�สา
101761 นางสาว ปDยะมาศ สังข�ปลอด
101762 นาย อนุพันธ� หาญประดับทอง
101763 นาย อนุพงศ� หาระมี
101764 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์นิ่มแดง
101765 นาย นุกร ศิลชาติ
101766 นางสาว สลักจิต โพทะจันทร�
101767 นางสาว สุรางคนางค� ทวีโชค
101768 นางสาว สุนิษา พงษ�ศักด์ิชาติ
101769 นางสาว อรอุมา พรหมน4อย
101770 นางสาว ชนัฏนันท� ถ่ินเดิม
101771 นาย วิศรุต นิยมธรรม
101772 นาย สิทธิพงศ� พรมเจริญ
101773 นาย ธนกร ศรีฤทธิประดิษฐ�
101774 นางสาว ศุภนิดา พรหมมาศ
101775 นาย นิรันดร� บุญนาค
101776 นางสาว วิไลรัตน� คงอินทร�แก4ว
101777 นางสาว วิภาวีณี มูลปQอม101777 นางสาว วิภาวีณี มูลปQอม
101778 นาย ภัควรภัทร คําหารพล
101779 นางสาว ธิดามาศ สุรินทร�
101780 นางสาว นันทวรรณ คตสูงเนิน
101781 นางสาว กมลฉัตร ฉิมแก4ว
101782 นางสาว จุฬาลักษณ� ปลีวิลัย
101783 นางสาว สิริญา นาทองใบ
101784 นางสาว อาริสา วงษ�สนิท
101785 นาย ภาค ปฏิสันถาวร
101786 นางสาว กนกพร คะตา
101787 นาย นราภูมิ เอียดเจริญ
101788 นางสาว กัณฐิกา วงษ�อุ2น
101789 นางสาว งามเนตร ปาลพัฒน�
101790 นางสาว พรประภา สุภาวหา
101791 นางสาว ชุลีพร กระแสราบ
101792 นางสาว อาทิติยา แก4วช2วง
101793 นางสาว เจนจิรา เซ2งเกลื่อน
101794 นาย อณิวัฒน� แก4วทน
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101795 นาย พาสิษฐ� ทาลมดี
101796 นางสาว จิณณาพัฒน� ผิวเกลี้ยง
101797 นางสาว อรัญาภร ปรีดากิตวรกุล
101798 นาย ธนวัฒน� หยิบกระโทก
101799 นาย จักรกฤษณ� หนูหนอง
101800 นางสาว สุมิตรา สุริยะบุตร
101801 นางสาว ณัฐชยา อ่ิมสรรค�
101802 นาย อธิษพงศ� วรชินา
101803 นางสาว คณิศร สุนทรารักษ�
101804 นางสาว จริญญา โตNะสกุล
101805 นาย ปรัชญา พงษ�โภคา
101806 นางสาว ปGทมา มะหะมิง
101807 นาย ทรรศณรงค� ปDนะสุ
101808 นาย ธวัชชัย วงษ�วรรณา
101809 นาย พิศุทธิ์ ไชยสุทธิ์
101810 นางสาว นันท�นภัส รัตนพันธ�
101811 นาย ทินกร ถ่ินวรแสง
101812 นาย ไพโรจน� บุญเทพ
101813 นางสาว ธนัญชญา สาเมือง101813 นางสาว ธนัญชญา สาเมือง
101814 นาง พีรมณฑ� ศรีนิ่ม
101815 นาย เมธัส บุญกนก
101816 นางสาว โสมสิริ ไกรขาว
101817 นางสาว เยาวรัตน� เสริมกระโทก
101818 นาย วิริยะ หอมไกรลาศ
101819 นางสาว วันเพ็ญ ธรรมเกาะ
101820 นางสาว ชุติมณฑน� หาญกลับ
101821 นาง สุนันทิยา ดิษผล
101822 นางสาว ทักษิณา เทียนปGญจะ
101823 นางสาว อมรวรรณ กลิ่นเจริญ
101824 นางสาว อุบลลักษณ� ทรัพย�สิงห�
101825 นางสาว พรกนก ม่ันคง
101826 นางสาว มาริษา ตงม่ันคง
101827 นางสาว ชไมพร นําโน
101828 นางสาว กฤติกา จันทร�ดํา
101829 นางสาว จรัสศรี บกสวาทชา
101830 นาย กษิดิ์เดช มัชฌิมา

หน4าท่ี 51 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
101831 นางสาว รัษฎากรณ� รัตนดาราโชค
101832 นาง สุพัชณี อุทุมรัตน�
101833 นางสาว พัชรวรรณ สร4อยแสง
101834 นางสาว หทัยชนก แก4วหล4า
101835 นางสาว สุจิรา เนื่องชมภู
101836 นางสาว มลฤดี ยางทรัพย�
101837 นางสาว นรินทร แขกกาฬ
101838 นางสาว สุกัญญา เชิญทอง
101839 นางสาว อรรัก ตะวันธรงค�
101840 นางสาว พัชรียา สุขทรัพย�
101841 นางสาว ไซเราะห� ดามะ
101842 นาย ประเวศ รอดย4อย
101843 นางสาว ลัดดาวัลย� จันทร�ทิตย�
101844 นางสาว ศศิมาภรณ� ชมบุญ
101845 นาย ณัฐกรณ� อินทนาม
101846 นาย รุจิภาส ภู2ทอง
101847 นางสาว วิไลพรรณ ขําตา
101848 นางสาว ศศิธร ทองจันทร�
101849 นางสาว ณัฐกานต� สุคันธมาลา101849 นางสาว ณัฐกานต� สุคันธมาลา
101850 นาย ศตวรรษ ตันตระกูล
101851 นางสาว สกุลทิพย� สั่งสอน
101852 นาย พีรพัฒน� คําแก4ว
101853 นางสาว วรรณา ดามะ
101854 นางสาว มิณฑกานต� สร4อยแสง
101855 นางสาว ปวีณา ปรุงเปKUยม
101856 นาง ธนิษฐา จารุจินดา
101857 นางสาว ลักษมี พลายแก4ว
101858 นาง ช2อผกา พระสว2าง
101859 นางสาว ศิริพร ภูฤตะไพบูลย�
101860 นาย ชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา
101861 นางสาว ปGทมา มะแซ
101862 นางสาว ศุภวรรณ เก้ือสกุล
101863 นางสาว ธนาธรณ� ทองคุปต�
101864 นาง ศศิกาญจน�ณิภา อารยาพันธ�
101865 นางสาว ปรียานุช กลางรักษ�
101866 นาย ณัฐกฤษณ� ธีรยา
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101867 นางสาว มลธิดา สองเมือง
101868 นาย นิรุตน� ใจหวัง
101869 นางสาว อริสา บุญลือ
101870 นางสาว วรัญญา ซุยชะโก
101871 นาย วีระพงษ� อัมรัตน�
101872 นาย อานนท� แวอารง
101873 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ฉัตรวดี พันธุ
101874 นาย กฤษฎา บุญสถิตย�
101875 นางสาว ปDยธิดา สุวรรณสูนย�
101876 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง อัญชิสา จันทร�วงษา
101877 นาง กรรณิกา คําแก4ว
101878 นางสาว ชุลีกร ทัดสวน
101879 นาย วิษณุ เกิดกุญชร
101880 นาย กามาล สุระสิทธิ์
101881 นาย สุรนาถ ใจหาญ
101882 นางสาว วริสรา ศรสิทธิ์
101883 นางสาว ปวีณา ทองเป[ะ
101884 นาย ภูเมศร� ช2วยนาเขต
101885 นางสาว จุฑามาศ วงษ�อินทร�101885 นางสาว จุฑามาศ วงษ�อินทร�
101886 นางสาว รัตนาภรณ� นิ่มดํา
101887 นาย ไกรวิชญ� บูรณะวงค�
101888 นางสาว ศตพร ศิลปะการสกุล
101889 นางสาว เบญจวรรณ พงษ�พา
101890 นางสาว ขวัญตา เบ็ญจะขันธ�
101891 นางสาว นุจรี ด4วงหรน
101892 นาย สุทิวัส สุวรรณรักษา
101893 นางสาว กรกนก ทับน4อย
101894 นางสาว โชติกา แสนพินิจ
101895 นางสาว ปุณยวีร� มุขม่ัน
101896 นางสาว ปฐม า วดี วงษาภักดี 
101897 นางสาว ศศินี ไชยรักษ�
101898 นางสาว สุภิญญา วงสาโสม
101899 นางสาว วชิรดา ขวัญถาวร
101900 นางสาว เต็งกูฟาดีลาห� พระศรีณวงค�
101901 นาย สิทธิชัย ผลจันทร�
101902 นาง แสงจันทร� หวังปGญญา
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101903 นางสาว อมรรัตน� พลเหิม
101904 นาย โกศล เตบจิตร
101905 นาย อธิชาติ ศรีฤทธิ์ตา
101906 นางสาว รมณ สารวรางกูร
101907 นางสาว ปุณยวีร� ดอนอ4อย
101908 นาย เกษมสุข สรรพสิทธิพานิช
101909 นางสาว นูรัยดา อุเซ็ง
101910 นางสาว นุชจิรา ขุนปราบ
101911 นางสาว สุกัลย�ชานา ธีรดิฐพรภักดี
101912 นาย สราวุฒิ หนูอุไร
101913 นางสาว กาญจณีย� อินตะวิชา
101914 นาย ปองพล สุดวิไลพร
101915 นางสาว นงค�ลักษณ� ทนนานนท�
101916 นาย ธีรพัฒน� จันฉิม
101917 นางสาว ณัฐญา ทองวิเศษ
101918 นาย สันติราษฎร� รัตนไชย
101919 นาย สนธยา ทองภูเบศ
101920 นาย ปGญญา ร2วมชาติ
101921 นาย ฐาปกรณ� ฉางแก4ว101921 นาย ฐาปกรณ� ฉางแก4ว
101922 นางสาว วิยะดา อุตมาณ
101923 นาย ราชิตด� คนงาม
101924 นาย พินิจชัย บัณฑิต
101925 นางสาว นฤมล ใจดี
101926 นางสาว กรณ�ณัฏฐ� รัตนะมงคลกุล
101927 นางสาว กมลวรรณ สิงห�บํารุง
101928 ร4อยตรี เอกพงศ� บุระมาน
101929 นาย ภวิศ บุรินทร�รัตน�
101930 นางสาว กุสาวดี ตู4อ4น
101931 นางสาว นวรัตน� ยอดผักแว2น
101932 นางสาว นิสิยา ทองจันทร�แก4ว
101933 นางสาว ชลธิชา แช2มชื่น
101934 นางสาว วิชชุดา โสมณวัตร
101935 นางสาว พลอยชมพู พงษ�เจริญบุญ
101936 นาย จักริน เตียวสกุล
101937 นางสาว วรลักษณ� ทิพย�ทอง
101938 นาย จอมพล อติชาตนันท�
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101939 นางสาว จุฑารัตน� ดําปาน
101940 นางสาว สุรภา เอมสกุล
101941 นางสาว อาภรณ� ไกรแก4ว
101942 นางสาว เกศรา พุ2มปาน
101943 นางสาว ปาณิสรา คูณอนันต�
101944 นางสาว นันท�นภัส กุนดี
101945 นาย ศิษฏพล โกรณ
101946 นาย ชิตพล ปGญญาวงศ�
101947 นางสาว ปDยนุช วาทิปประพันธ�
101948 นางสาว จิดาภา กาญจณเดชศิริ
101949 นางสาว ธารารัตน� ศรีเพชรพูล
101950 นาย สุจริต แก4วจินดา
101951 นาย สิริชัย บุญเอ้ือ
101952 นางสาว ณัฐรดา คําเสือ
101953 นางสาว วันพรรษา มะโนจิตต�
101954 นาย ณัฏฐ� ดาวนพเก4า
101955 นางสาว ธัญญรัตน� วงษ�นู
101956 นาย ราชันต� ฤทธิ์บุญ
101957 นาย ชัยสิทธิ์ พันธงชัย101957 นาย ชัยสิทธิ์ พันธงชัย
101958 นาย นันทวัฒน� สุวรรณศรี
101959 นาง เสริมศิริ ศรีสมบัติ
101960 นาย นวพรรษ ไชยรัตน�
101961 นางสาว ณัฏฐ�ภัทร� ยอดสวรรค�
101962 นางสาว อิสริยา มากจังหวัด
101963 นาย ทัตธน ธนชาตกุล
101964 นาย ปฏิภาณ มะสาและ
101965 นาย วนาวุฒิ ขีดข้ัน
101966 นางสาว พรชุนานันท� สีทน
101967 นาง ดุษดี ยอดคํา
101968 นางสาว รัชนีพร อินทะสอน
101969 นางสาว ณัฐนันท� จิตต�บรรจง
101970 นางสาว ณัฐธยาน� วงษ�นู
101971 นางสาว การเกษ เกษประทุม
101972 นาย กิตติทัศณ� เกิดทิพย�
101973 นางสาว รุ2งระพี รินเชื้อ
101974 นางสาว จตุพร จันทรสุข
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101975 นาย ธีร�รัชช� ภิญโญนพสกุล
101976 นาย พงษ�ปกร ทิวะพล
101977 นางสาว ขวัญชนก สมบุญ
101978 นางสาว ฐิติรัตน� วงษ�นู
101979 นาย นฤทัย หัวใจฉํ่า
101980 นาย ณัฐพงศ� สุวรรณพิทักษ�
101981 นางสาว นิสา นุพิศรี
101982 นางสาว สวิชญา กวาวตาง
101983 นางสาว นารีรัตน� ทศพรพิทักษ�กุล
101984 นาง ยศวรรณ สายเชื้อ
101985 นางสาว จุฑาทิพย� แซ2โชว
101986 นางสาว สุรีย�พร นาคภู2
101987 นางสาว ปรีชญา ศิริทัศนกุล
101988 นางสาว จิราภรณ� เปKUยมเงิน
101989 นาย โชติพัฒน� สุขรอด
101990 นาย อิสสรา พิจิตรศิริ
101991 นางสาว ณัฏฐธิดา กุณาพันธ�
101992 นาย ธนพล บัวเผื่อน
101993 นาย สุกฤษฎิ์ ดวนสูง101993 นาย สุกฤษฎิ์ ดวนสูง
101994 นางสาว สุไฮลา ดอฆอ
101995 นาย สุทธินันท� เพชรสุวรรณ
101996 นางสาว พรรวินท� แสวงการ
101997 นางสาว เสาวนีย� หะยีอุมา
101998 นางสาว มัตติกา แบนอ4น
101999 นางสาว นิภาภรณ� เค้ียวแก4ว
102000 นางสาว ปGณฑารีย� เรืองแก4ว
102001 นาย ฐิติพงศ� ฉิมมา
102002 นาย ณัฐพงศ� ม2วงแก4ว
102003 นางสาว สุทธารัตน� ดวงแสวง
102004 นาย พงศ�พัทธ� ชัยชุมพล
102005 นางสาว ณัฐพัชร� พรหมมารักษ�
102006 นางสาว พรนิภา ต]าคําปGน
102007 นาย วุฒิคม เทศรังสี
102008 นาง ปDยนาถ ศรีนาค
102009 นางสาว วิจิตรา สังข�พิชัย
102010 นางสาว เบญจพร ธีรธัญ
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102011 นางสาว เบญญาภา ธนากมลรักษา
102012 นางสาว เมธา นิ่มนวล
102013 นางสาว นุรซีกิน ยูโซNะ
102014 นางสาว จริญญา ทองคีรี
102015 นาย ชานนท� นามลาบุตร
102016 นางสาว พรไพลิณท� หลังกอลอ
102017 นางสาว กัญญาณัฐ ปDลอง
102018 นาย สามารถ มีหม่ืนพล
102019 นางสาว ปณิชา แก4วสมบัติ
102020 นางสาว รุจิรา ปุกโสม
102021 นางสาว ทาริกา อรุโณ
102022 นางสาว ฐิติรัตน� สว2างกุล
102023 นาง วาทินี สาริกะพันธ�
102024 นางสาว สุธาทิพย� ดัดใจตรง
102025 นางสาว อุมาพร พ่ึงเกตุ
102026 นาย ธีรภัทร ภางาม
102027 นาย พานเพชร พุฒพวง
102028 นางสาว อุรัสยา ไพรรอด
102029 นางสาว อาอีซะห� วามะ102029 นางสาว อาอีซะห� วามะ
102030 นางสาว เมริน บุญเสริม
102031 นาย คชาภา วิชาธร
102032 นางสาว สวรรยา เหมะธุลิน
102033 นางสาว ศิวพร สิงขโรทัย
102034 นาย เมธา วงศ�แสงอนันต�
102035 นางสาว ศิริวรรณ เงินไทสงค�
102036 นางสาว จิณห�นิภา นาคสูงเนิน
102037 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ธัญชนก วงศ�เสนา
102038 นางสาว เย็นฤดี แซ2ห2าน
102039 นาย จักรีพันธ� พรหมเมือง
102040 นางสาว เฌณิศา ทิพย�ดวง
102041 นางสาว ณัฐพร การสมเนตร�
102042 นางสาว ชยาภา ศรีสุข
102043 นางสาว เมธาวี เพ็ชร�สุวรรณ�
102044 นางสาว ปวริศา อินจักรแก4ว
102045 นางสาว โรสลีนา สาเรNะ
102046 นาย อะนัส พรหมเทศ
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102047 นางสาว อุรัสยา มีมะแม
102048 นางสาว อธิศา ขําปรางค�
102049 นางสาว ปวันรัตน� พิทักษ�วนาศิริ
102050 นางสาว ฑาริกานันทร� ภูริพัฒนสกุล
102051 นาย กฤษณะวัชร� ใจมาจงสวัสด์ิ
102052 นาย ฤทธี ทิมรอด
102053 นาย ดนุวัศ ยุวัฒนะ
102054 นาย ธีระภัทร โคตรแก4ว
102055 นางสาว จิรวรรณ โกศล
102056 นางสาว มุทิกา สุกรณ�
102057 นาย ยุทธภูมิ มาแดง
102058 นางสาว นาราภัทร โคศรีเพชร
102059 นางสาว วิไลพร คุณปรีชา
102060 นางสาว อโณทัย ฉัตรเงิน
102061 นางสาว นิตยา สวนมีสาร
102062 นาง สุภาวดี เฟ\Uองฟู
102063 นางสาว วรรณิดา อักษรเพ็ชร
102064 นาง คัทลียา สุเมฆะกุล
102065 นาย พลากร เขจร102065 นาย พลากร เขจร
102066 นางสาว นิลรัตน� คงใหญ2
102067 นางสาว วรารัตน� สุทธลักษณ�
102068 นางสาว กาญจนา แก4วอรสาน
102069 นาย ทิพย�ธีระ จันทร�ทองทา
102070 นางสาว ชลดา ดอนแสง
102071 นาย ปฏิพาน เสือใจ
102072 นางสาว กัญธนัช หอบุตร
102073 นางสาว ปรียาวรรณ สินธ�ชัย
102074 นาย เรวัตร ไทรเกตุ
102075 นางสาว กุลจิรา ทินนิมิตร
102076 นาย อรุณโรจน� รูปหล2อ
102077 นางสาว มัสลิน อนันต�
102078 นาย ปรุรินทร� หารภูมิ
102079 นางสาว เกศรา ม่ันเสม
102080 นางสาว อภิญญา ใจตรง
102081 นางสาว อัสณี มามะแตหะ
102082 นางสาว ปGทมาศ พิสิษธนะกร
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102083 นางสาว รักชนก สิทธิโยธี
102084 นาย เทอดชาย มุ2งคีมกลาง
102085 นาย วุฒิชัย ยอดนครจง
102086 นาย นัทวิศาสตร� รังษีจันทร�
102087 นางสาว บงกชธร ปูเชียงแดง
102088 นาย ประกาศิต ลาภขจรกิจ
102089 นาง วรินลักษณ� หารภูมิ
102090 นาย สุพิเศษ ศศิวิมล
102091 นาย ภัคพศุตม� พศุตม�วรภัทร
102092 นางสาว จิราภา แพทย�เจริญ
102093 นางสาว จันทราภรณ� ผ2อสุขสวัสด์ิ
102094 นางสาว มลฤดี ท4องฟQาชอุ2ม
102095 นางสาว ศศิภา ขวัญอ2อน
102096 นางสาว สรีระ จริยะคุณทวี
102097 นางสาว ชุติมา ศรไชย
102098 นางสาว ศิริพรรณ สิงห�ห2วง
102099 นาย อาณัติ ตNะตุ4ย
102100 นาย ภาณุพงศ� สิมแสน
102101 นางสาว สุกัญญา เพ็งจันดา102101 นางสาว สุกัญญา เพ็งจันดา
102102 นางสาว ธัญญามณ สงใย
102103 นางสาว ศศมณฑ� สาแก4ว
102104 นางสาว กนกพร ผุยชา
102105 นาย เสรี ไกรนารถ
102106 นางสาว กฤตินา อุดมเศรษฐ�
102107 นาย ภูมิกริต มากศิริ
102108 นาย อภิรัฐ ดีทองอ2อน
102109 นางสาว ดาริกา การักษ�
102110 นางสาว ชลัยรัตน� ฮวดสวาสด์ิ
102111 นาย ธีรนัฒน� ใจหาญ
102112 นาย พงษ�พันธ� ปGณณกิจจากุล
102113 นาย ศรายุทธิ์ บุญเนียม
102114 นาย ดาวุธ แออ4อย
102115 ว2าท่ีร4อยตรี อัครินทร� อินณรงค�
102116 นาย เกรียงไกร ลิปDเลิศ
102117 นางสาว สุพิชชญา โลนทุมมา
102118 นาง ปุณยนุช มีช2อง
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102119 นาย ธีเรนทร� วราภรณ�
102120 นาย รัฐพงษ� ชูมก
102121 นาย อานันต� เผ2าศิริ
102122 นางสาว ทักษภรณ� แพ4ชัยภูมิ
102123 นางสาว สุดารัตน� ภูแสงศรี
102124 นางสาว พุทธมาศ กิจอรรถ
102125 นางสาว เมธาพร ศรีประมวล
102126 นางสาว ศันสนีย� พิมลพันธุ�
102127 นาย เชิดพงศ� นารี
102128 นางสาว อรอุมา วงษ�ถวิล
102129 นางสาว อรอิศรา นาสินสร4อย
102130 นางสาว ไอยวรินทร� ชอยประเสริฐนภา
102131 นางสาว ชฎาณิศ ฉัตรโอภาส
102132 นาย วีรพงษ�ชัย ศรีฉลาด
102133 นาย สุรศักด์ิ คําพงค�
102134 นางสาว สุภชาดา คงเกษม
102135 นาง สมฤทัย มีแสงนิล
102136 นาย ณัฐพงษ� มีมาก
102137 ว2าท่ีร.ต.หญิง ธัญนันท� ยาละ102137 ว2าท่ีร.ต.หญิง ธัญนันท� ยาละ
102138 นางสาว ธิดารัตน� เมืองน4อย
102139 นางสาว ณัฐธิดา สมพงศ�
102140 นางสาว กัญญพัชร สุกใส
102141 นาย ภาคภูมิ สุภายอง
102142 นางสาว ดลพร พิมลพันธุ�
102143 นาย รัฐสรณ� ทัศนไตรลักษณ�
102144 นาย อดิศร อ่ิมเอิบ
102145 นางสาว สิริลักษณ� กลางโคตร�
102146 นาย วัชรินทร� จะปะมากา
102147 นางสาว พิริยา ชนสุต
102148 นาย ฉัตรชัย ใยยนต�
102149 นางสาว ลภัสรดา บุญเนตร
102150 นางสาว สุนทรี ไขชัยภูมิ
102151 นางสาว สิริมา แสงชาติ
102152 นางสาว กนกวรรณ ผึ้งน2วม
102153 นางสาว ศุภลักษณ� พัชโรภาสวัฒนกุล
102154 นางสาว พนารัตน� สลางสิงห�
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102155 นางสาว สุภัสสร เชื้อบริหาร
102156 นาย ปฏิญญา ฤกษ�รัตน�สิริ
102157 นางสาว รัตนา สงหลักทอง
102158 นางสาว ณัฐศิชญา บัวดง
102159 นางสาว บัวบูชา บางข2า
102160 นาย สมิทธิพัฒน� อุ2นนันท�
102161 นางสาว พิมพ�พิมล จุ4ยประเสริฐ
102162 นางสาว ภรณ�สวรรค� ใจเย็น
102163 นาย อนุรักษ� ศรีสุข
102164 นาง สุจิตตรา แพงอ2อน
102165 นางสาว พรพิมล ศรีชัย
102166 นางสาว วัชราภรณ� โพธาราม
102167 นางสาว ตุลธิดา แก4วประดิษฐ�
102168 นาย กฤษฏา พาเหมาะ
102169 นางสาว อิสรีย� เธียรพัฒนเดช
102170 นางสาว ปรีดา โตไกรรักษ�
102171 นางสาว แสงระวี เชื้อวังคํา
102172 นาย กฤษณะพงษ� ดวงสุภา
102173 นาย นเรศ โกฎทอง102173 นาย นเรศ โกฎทอง
102174 นาย ณัฐกิตต์ิ ศรีวัฒนพันธุ�
102175 นาย พีรพัจน� แก4วกังวาล
102176 นางสาว โรสมีนี สือแม
102177 นางสาว สลิลทิพย� เจริญเขต
102178 นางสาว ขยพร กันเทพา
102179 นาย โชคชัย ชัยคํา
102180 นางสาว อริศรา ชุมวงค�
102181 นางสาว กานต�สินี โกฎทอง
102182 นางสาว ภาราดา อ้ึงเทวินทร�
102183 นางสาว ฐาปวี จุลภักด์ิ
102184 นาย สุพจน� จันกุดลิง
102185 นาย ภีระเดช กาวิละ
102186 นาย พิชาติ วิถีคลองคืน
102187 นาย กีรติ แก4วจันดา
102188 นางสาว พนิดา ก4ามสันเทียะ
102189 นางสาว หยาดนภา ธงอาษา
102190 นางสาว สายใจ ขันทอง
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102191 นาย ศรัณย�พงศ� เสริตานนท�
102192 นาย ธนชาติ ทิมกวา
102193 นาย พันธุ�วิทย� ลิ่มศิลา
102194 นาย นครินทร� บัวแย4ม
102195 นางสาว จิตรลดา ไชยอินทร�ศูนย�
102196 นาย ธีระ ธูปนิ่ม
102197 นางสาว ประภัสรา สาระรัตน�
102198 นาย สิทธิศักด์ิ มูลสาร
102199 นาย สิริวัฒน� พาลาด
102200 นาย อธิปพงศ� วรรณสุทธิ์
102201 นาย ศิริวัฒน� เจริญวัฒนชัย
102202 นาย วิษณุ เมืองแก4ว
102203 นาย จตุพล ครุฑเงิน
102204 นางสาว วิลาวรรณ พิมพาสูง
102205 นางสาว อัจฉราภรณ� ธนาคุณ
102206 นาย พงษ�พัฒน� แดนนาเลิศ
102207 นาย กฤษฏิ์ ยิ้มสรวล
102208 นางสาว ปDยธิดา โฮ4งจิตร
102209 นางสาว ปวีณา โอบอ4วน102209 นางสาว ปวีณา โอบอ4วน
102210 นาย อภิสิทธิ์ ศรีนวลขาว
102211 นางสาว วิมาลา จิ๊เมฆ
102212 นาย ณรงค�ศักด์ิ โฉมสันเทียะ
102213 นางสาว สุธาสินี แซ2จึง
102214 นางสาว สุภัทรา วรรณลี
102215 นางสาว นัทธมน เมืองมูล
102216 นางสาว อรพิน สุทธินุ4ย
102217 นางสาว สุนทรียา พรหมรักษา
102218 นาย ณัฐพงษ� ทองอินทร�
102219 นางสาว ทิพยสุดา เหมือนทิพย�
102220 นาย อํานาจ วรรณจิตต�
102221 นางสาว นลฤดี ศรีวิชา
102222 นางสาว สุชานันท� ดอกไม4
102223 นางสาว ฝนทิพย� หอมนาน
102224 นางสาว วัลนิดา ดาทอง
102225 นางสาว อัญญ�ลิปรียา สุภารังษี
102226 นาง ชัชฎาภรณ� นินนานนท�
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102227 นางสาว ขนิษฐา ถิระการ
102228 นาย กฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ
102229 นาย ศักด์ิดา มุงคุณ
102230 นาย ภาคภูมิ คําแพง
102231 นาง รัตน�ติพร ทองอินทร�
102232 นาย ณรงค�พัชร� ไชยสมบัติ
102233 นาย คเชนทร� สถิตย�
102234 นาง สุภาวดี นุชวงษ�
102235 นางสาว รุ2งสิฐฐี นุราช
102236 นางสาว ปDยะดา หล4าคําเปKยง
102237 นาย อนุชิต แก4ววันนา
102238 นางสาว นภสร ใจแน2น
102239 นาย วัชรา โคตรพงษ�สาร
102240 นาย อธิคม มีนยุทธ�
102241 นาย สุทธาธิโรจน� ยางงาม
102242 นางสาว ณัฐริยา สายอุปราช
102243 นางสาว กษมา ฟุQงมงคลเสถียร
102244 นางสาว ชนิกา ปGญญายุทธศักด์ิ
102245 นางสาว กัญชลิกา วงค�จันตา102245 นางสาว กัญชลิกา วงค�จันตา
102246 นางสาว ปวริศา เด่ียวเพียรผล
102247 นางสาว กชมล พลเยี่ยม
102248 นาย ภาณุวัฒน� เกตุจันทร�
102249 นางสาว ชลวรรณ ยอดบุรุษ
102250 นางสาว กรรณิการ� ฝGงแก4ว
102251 นาย ณธรรส มีสิงห�
102252 นางสาว พัชราวัลย� เตียวตระกูล
102253 นาย วงศ�ศิวะชาต ชูหนู
102254 นาย บรรหาร ถนอมญาติ
102255 นาย ชยุตพงศ� แต4มมณี
102256 นางสาว ปรานเปรม มีนยุทธ�
102257 นาง ฐณิชา ผุยมูลตรี
102258 นาง ฝนทิพย� สมลา
102259 นางสาว อภิรดี จันลาเศษ
102260 นางสาว ดวงกมล ภู2พยอม
102261 นางสาว ดรุณี ปGญญาภู
102262 นางสาว เบญจมาศ จันทร�ครุฑ
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102263 นางสาว ปราณปริยา กิติกาศ
102264 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง วิยะดา ศรีเศษ
102265 นาย กฤษณะ เฉลิมกิจ
102266 นาย ศุภการ กอผจญ
102267 นางสาว จีรนารถ อินสาคร
102268 นาย อดิเทพ ศรีลาคํา
102269 นางสาว ซูไฮดา หามะ
102270 นาย นิรันดร� กานนท�
102271 นาย บวรนันท� จิรังดา
102272 นาย นิติชัย นวลจันทร�
102273 นาย กิติศักด์ิ วิไลพัฒน�
102274 นาย เชิดชัย วงพิรงค�
102275 นางสาว จิตรลัดดา ทองเกิด
102276 นางสาว สุพรรษา ขวัญมงคล
102277 นาย พูนพิพัฒน� ต้ังคํา
102278 นางสาว ภัทรวดี เฉลียวจบ
102279 นางสาว มาซีเตาะห� ดอนิ
102280 นาย เนติพงษ� คัมภิรานนท�
102281 นาย ปฏิภาณ วรพงศ�พาณิชย�102281 นาย ปฏิภาณ วรพงศ�พาณิชย�
102282 นางสาว ณัฏฐณิชชา ท4าวแก2น
102283 นางสาว มัณทณีย� ดนุพงศ�อมร
102284 นางสาว อภิญญา จ2าทัน
102285 นาย ทินกร บุญรอดดวง
102286 นางสาว สาธิญา เด่ียววานิชย�
102287 นางสาว จุฑามาศ อํานวยผล
102288 นางสาว ภัทร�ศยา บุญสนิท
102289 นาย ปวีร� ทวีกิจอนุกูล
102290 นางสาว พนิดา อ2อมแก4ว
102291 นางสาว กมลรัตน� เถินภู2วิไล
102292 นาย ชยุตม� เมืองงาม
102293 นางสาว อาภารัศม์ิ เชื้อไทยเหนือ
102294 นางสาว ศิริรัตน� ฮวดพรหม
102295 นาย ธัมรงค�ศักด์ิ เดชาติวงศ� ณ อยุธยา
102296 นางสาว สุภัสรีญา ผลจันทร�
102297 นางสาว ภาณิชา พรหมทอง
102298 นางสาว ชลลดา สํารวมรัมย�

หน4าท่ี 64 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
102299 นาย นที นวลแก4ว
102300 นาย รุ2งธรรม อินทับทัน
102301 นางสาว วลัยลักษณ� ว2องเจริญ
102302 นางสาว ทิพย�วรรณ พรหมกสิกร
102303 นางสาว ปาริฉัตร ทิลารักษ�
102304 นางสาว ธัญญลักษณ� ตรีคํา
102305 นาย เทียมเทพ กุณฑล
102306 นาย เรืองศิลปO แซ2ตั้ง
102307 นางสาว กานต�ธีรา ท2ากะเชียง
102308 นาย สรรพสิทธิ์ ชมภูนุช
102309 นาย กันต�ธนัท ทองรอด
102310 นาย พัฒนสิน อําขํา
102311 นางสาว พนิดา เรืองเลิศศิลปO
102312 นางสาว เปKยทิพย� พรหมทอง
102313 นางสาว ณปภัช กันทะวงษ�
102314 นาย ธนเดช สุวรรณบันดิษฐ�
102315 นาย สุริยา แก4ววงค�ษา
102316 นาย อําพล นาไชยราญ
102317 นางสาว ธิราภรณ� นาคแจ2ม102317 นางสาว ธิราภรณ� นาคแจ2ม
102318 นาย สิทธิโชค โสเสมอ
102319 นาย อภิวัฒน� ปลักปลา
102320 นาย ชนะพล สํารีกิต
102321 นางสาว โชติรส ใจหลัก
102322 นาย มูหามะรีดหวัน สอและ
102323 ว2าท่ีร4อยตรี อดิศร ตระกูลเกียรติชัย
102324 นางสาว พรรณราย ธีระวณิชย�
102325 นางสาว ชลธาร ฤกษ�นําผล
102326 นาย สุรเชษฐ� ลิศนันท�
102327 นางสาว กฤษฎาภา บุญอยู2
102328 นาย ศตวรรษ นาเมือง
102329 นางสาว ณัชวา กาเจ
102330 นางสาว มานัญญา ลักษณวิวัฒน�
102331 นาย ยศภัทร ศรีงาม
102332 นาย กฤตภาส อินทรักษ�
102333 นาย จิรายุ ทันสมัย
102334 นาง อรนุช บุญมาก
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102335 นาย เกรียงศักด์ิ สังขรัตน�
102336 นาย อัยยรัช สินธุรา
102337 นางสาว กนกพร พูลวงศ�
102338 นาย เวโรจน� วรโชติธนัชย�
102339 นาย พีรพัฒน� กําเนิดถาวร
102340 นางสาว นุสรา ทราวดีพิมุข
102341 นางสาว ปานสุดา จันคํา
102342 นางสาว พินัยลักษณ� ก4อนมณี
102343 นางสาว ลัดดาวัลย� เพชรรัตน�
102344 นางสาว วิชชุดา สัตนาโค
102345 นาย ศุภกร ศิริญญามาศ
102346 นางสาว มลิวัลย� วงสงค�
102347 นางสาว สุภาณี ทองคลอด
102348 นาง ลักษิกา คํามะนาง
102349 นางสาว อริสา สุวรรณวาสี
102350 นาย เบญจมินทร� ขาวหอม
102351 นางสาว สิริฉัตร สฤษด์ินิรันดร�
102352 นาย อนิวรรตน� แก2นสุวรรณพงศา
102353 นาย นริศ จิตติเรืองเกียรติ102353 นาย นริศ จิตติเรืองเกียรติ
102354 นางสาว กิตติยา แก4วจันทร�
102355 นางสาว นุชนารถ กรุงวงศ�
102356 นาย ธนันธร ชูคํ้า
102357 นางสาว กุลธิดา เจิมเจิดพล
102358 นางสาว ฑิตฐิตา ทุมประเสน
102359 นาง วชิรญาณ� วรรณศรี
102360 นางสาว นภัสวรรณ คงมี
102361 นาย อภิชา นกยูงทอง
102362 นางสาว ธัญลักษณ� อ4อยหอม
102363 นางสาว ปรีชญา พรหมทอง
102364 นางสาว อายดา เจียพลอย
102365 นางสาว ณัฐธิดา วิทยารัฐ
102366 นาย วัชรกร ตุ2ยไชย
102367 นางสาว พัชรากร คงเจริญ
102368 นางสาว ทิพาภรณ� ทองคล4าย
102369 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง กาญจนา มะนาวหวาน
102370 นางสาว บุญฐิตา สุขเปKUยม
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102371 นาย ทวีศักด์ิ โทNะทองซิว
102372 นางสาว สายชล เปรมปรี
102373 นางสาว อาอิชะฮ ดือรือยอ
102374 นางสาว ขวัญมนัส ศรีเงินยวง
102375 นางสาว ศรัญญา ศรีหานนท�
102376 นาย มนตรี คําวัง
102377 นางสาว ณัชชา เพ็ชรพินิจ
102378 นางสาว อุมาภรณ� สุขบําเพิง
102379 นาย กีรติ จิตยุทธการ
102380 นางสาว กรรณิการ� จอมดวง
102381 นางสาว กรรณิการ� นาคบัลลังก�
102382 นางสาว นิลาวัลย� ม่ันวงศ�
102383 นางสาว ภัทรกาญจน� คงดี
102384 นางสาว ฐิตินันท� บุญทอง
102385 นาย จิตพงษ� หรุ2นขํา
102386 นางสาว ขนิษฐา นราปุย
102387 นางสาว ปภิลณัช นิลมาก
102388 นางสาว วรินยุพา บุญนะ
102389 นางสาว มะลิวัลย� แก4วกงพาน102389 นางสาว มะลิวัลย� แก4วกงพาน
102390 นางสาว ภวิษย�พร แสงสุวรรณ
102391 นางสาว ญาณิศา พิพัฒน�รัตนโภคิน
102392 นางสาว เยาวมาลย� หมีพู
102393 นางสาว รัตน�นภา ธรรมสละ
102394 นางสาว กิตติยาพร ทองแย4ม
102395 นางสาว สมร จันทราศรี
102396 นาย นภัส เปาอินทร�
102397 นาย ณัฐวุฒิ เชฟเฟอร�
102398 นางสาว จรีย� วสุวัต
102399 นาย ธวัชชัย ประสงค�สัน
102400 นางสาว เพชรรินทร� ภิญโญฤทธิ์
102401 นาย เอกพล รัตนนารถ
102402 นาง กาสมีรา แวสุหลง
102403 นางสาว ธารารัตน� สังวาลย�เล็ก
102404 นาย วิโรจน� ศรีบุญเรือง
102405 นางสาว มีนา พฤฒิชัยวิบูลย�
102406 นางสาว ภัทวดี เรืองมณี
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102407 นางสาว วิภาวรรณ การินไชย
102408 นาง นิตยา น4อยดี
102409 นางสาว นัทธมน ปGญศิริ
102410 นางสาว อมรรัตน� เหล2าวงษา
102411 นาย วิชยุตม� พิมพ�ถนอม
102412 นางสาว ภัคจิราพร กระทุ2มนอก
102413 นางสาว ทิพย�ศิริ ทิศอุ2น
102414 นางสาว กชพรรณ ขุนอินทร�
102415 นาย อนุรักษ� ตระกูลวรวัฒน�
102416 นางสาว ศิรินภา ทองยิ้ม
102417 นาย เบญจพล ศิริโภคา
102418 นางสาว สุชาวนันท� อุดนันท
102419 นางสาว อําพรพันธุ� เคหะรุณ
102420 นางสาว รุ2งศรี จรูญมาศ
102421 นางสาว ปDญชาน�ณัฐ ทองทุ2ง
102422 นางสาว เนตรชนก ภู2พงษ�พันธ�
102423 นาย เสาวพล จิระวิสุทธิ
102424 นาย สุธิพงษ� อินทนู
102425 นางสาว ธนิศา สุขอาจ102425 นางสาว ธนิศา สุขอาจ
102426 นางสาว ธณกร เฮงศิริ
102427 นางสาว อรวรรณ อําพะวัน
102428 นางสาว สมไสว ไพรวัน
102429 นางสาว ศิโรชญา ศรีวะปะ
102430 นาย เทียนชัย สายสมบัติ
102431 นางสาว ปGญฑ�ชนิต ศรีสุวรรณ
102432 นางสาว ทัณฑิกา วงษาสาย
102433 นาย ธวัชชัย พันธ�ชัย
102434 นาง ดลฤดี เนตรสกุล
102435 นางสาว ชุติมน ปราบเภท
102436 นางสาว นฤชา กะณุวงค�
102437 นาย สุริยา ลีแก4ว
102438 นางสาว สุรีย�รักษ� ชาวสวน
102439 นางสาว วรรณิสา ย4อยนวล
102440 นาย อภิวัฒน� ชาลี
102441 นางสาว อนุสรา บุญพราย
102442 นาย ชินวัตร พิมพา
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102443 นางสาว สุรีรัตน� วรบุตร
102444 นางสาว ศศิธร อินทราภา
102445 นางสาว อรทัย จันทะมาศ
102446 นาย ธนพล เกษตะระ
102447 นางสาว สายใจ ชีพชนแดน
102448 จ.ส.ต. จิรกร บุญศรีภูมิ
102449 นางสาว ผกามาศ จินตประสาท
102450 นางสาว ธิดารัตน� ภูมิวัฒน�
102451 นางสาว พิชญ�สิณี คําชมภู
102452 นางสาว วิศรุตา อุดมปรีชารักษ�
102453 นางสาว นิตดาอร กาญจนวงศ�
102454 นางสาว สุวิมล ผาบแก4ว
102455 นางสาว เขมิกา รัตนวิฑูรย�
102456 นางสาว กันต�กนิษฐ� ทองมอญ
102457 นาย กานต� กลิ่นสกุล
102458 นางสาว วรารัตน� กองรักษ�
102459 นาย อนุชา พรมจินดา
102460 นางสาว ชุติมา เงินกร
102461 นางสาว ปรียานุช เอ4งเถ้ียว102461 นางสาว ปรียานุช เอ4งเถ้ียว
102462 นาย สาธิต พนารี
102463 นางสาว ชณันภัสร� มหันตกุลรัศม์ิ
102464 นางสาว จริยา วงค�ไชย
102465 นางสาว วรรณิดา นัยพินิจ
102466 นางสาว มธุฉัตร แผ4วสุวรรณ
102467 นางสาว ศิราพร เขาเขียว
102468 นางสาว ชลธิชา กวยทิ
102469 นางสาว เขมวรรณ พิทักษ�พิเศษ
102470 นางสาว ชนิดา หนักแน2น
102471 นางสาว ญาณิศา เพชรอาวุธ
102472 นาย ยศวิญญ� สืบสาย
102473 นางสาว ภัทรอร วารสิทธิ์
102474 นางสาว ไพลิน แมลจิตร
102475 นาย เอกอนันต� พลายแก4ว
102476 นางสาว อัญชลี อินทพันธ�
102477 นางสาว จุฑาทิพย� ใจช2วย
102478 นางสาว ธนัสชา สุขาภิรมย�
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102479 นาย สุชากฤช ท4าวแก4ว
102480 นางสาว อัปสรฤดี ใจหนัก
102481 นาย เจษฎาพร ภู2พันธ�ตระกูล
102482 นาย ยุตตเมธ บุญเมือง
102483 ว2าท่ีร4อยตรี ศาศวัต แสงศรีเรือง
102484 นางสาว ชุติมา ศรีเงินยวง
102485 นางสาว สายธาร ยุทธศาสตร�
102486 นางสาว นลพรรณ ช2วยแสง
102487 นางสาว ธนพร คําดี
102488 นางสาว วิมพ�วิภา โนรินทร�
102489 นาย ญาณเมธี เวชกามา
102490 ว2าท่ี ร.ต. ยศพล อนุสรณ�วิโรจน�
102491 นางสาว ธณัฏฐา มุทุกันต�
102492 นาย กมลชัย สุวรรณรงค�
102493 นางสาว อภิญญา แก4ววิลัย
102494 นาย ทีฆายุ วันเนา
102495 นางสาว กาญจนา ฤทธิยา
102496 นางสาว ปานชนก ปานมณี
102497 นางสาว ปาลวี อร2ามศรี102497 นางสาว ปาลวี อร2ามศรี
102498 นางสาว พัชราพรรณ จิระพัฒน�กําธร
102499 นางสาว ธัญญ�ธัชวรรณ พุกโหมด
102500 นางสาว ลําแพน ชาแท2น
102501 นาย ทวีภัทร เลขยันต�
102502 นางสาว สุชญา ควรระงับ
102503 นางสาว กรรณิกาณ� มาตวงศ�
102504 จ2าเอก รพี คงภักดี
102505 นางสาว วิจิตรา จักขุเรือง
102506 นาย สหวัสส� รัศมี
102507 นางสาว ชฎาณิศ ศรีจันทร�
102508 นางสาว สิรยากร หมวกสกุล
102509 นางสาว กชกร ละครศรี
102510 นางสาว ฉัตติมา ไกรเทพ
102511 นาย สมชาย แก4วกํายาน
102512 นางสาว ณัฐกมล นาคบุตร
102513 นางสาว ศศิวิมล ไชยรินทร�
102514 นาย พงษ�ศักด์ิ บัวทอง

หน4าท่ี 70 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
102515 นางสาว นิตยา บุญยัง
102516 นางสาว ลลิตา คล4ายสุวรรณ
102517 นางสาว เทพยุดา พรหมศรี
102518 นาย สรวีย� คําสะอาด
102519 นางสาว ภัคสรกัญญ� เชื่อมเจริญพรกุล
102520 นางสาว สาธิตา รัตนพันธ�
102521 นางสาว ศิวะพร วิโรจน� เพ็ชร  � 
102522 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีเจริญ
102523 นางสาว อณัญญา แสงวิสัย
102524 นางสาว กัญญาภัค เวสารัตน�
102525 นาย อศิยวุธ ธนพิทักษ�
102526 นางสาว จรรยา ภูมี
102527 นาย ณัฐพัชร� รุจิกรจิรสิน
102528 นางสาว ณัฐฐิญา อรุณธรรมนาค
102529 นางสาว พัชรินทร� ปQอมน4อย
102530 นางสาว ประภาพร ชัยอินทร�
102531 นางสาว มินตา แก4วศรีงาม
102532 นางสาว จิรวรรณ ภู2ทอง
102533 นางสาว สุดาภรณ� จงจินดาเจริญ102533 นางสาว สุดาภรณ� จงจินดาเจริญ
102534 นางสาว กัญจน�ณิชา ศิริคํา
102535 นางสาว ชนัสนันท� ศิริสมภาร
102536 นางสาว นิภารัตน� บุญลคร
102537 นาย พัฒนา พุ2มจําปา
102538 นางสาว พีรญา สุนันท�
102539 นาย ชนกนันท� สูงตรง
102540 นางสาว สวรรยา เจริญสุข
102541 นางสาว บุญยนุช รุ2งแสง
102542 นางสาว พัชรนินท� คงเกียรติอนนต�
102543 นางสาว จิตพิศุทธิ์ บุญยะประสิทธิ์
102544 นาย ธวัชชัย สุขแว2น
102545 นาย เกษมสุข เคนอุทุม
102546 นางสาว ปวีณ�กร ยุวศิริกุลชัย
102547 นาย กฤษฎา คําสุด
102548 นางสาว ธัญญ�รวี วัชชนะ
102549 นางสาว พิมพ�กมล ดวงสอนยา
102550 นาย พีรพงษ� หนูแดง
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102551 นาง นิพาดา ธนพิทักษ�
102552 นางสาว วารี บัวขาว
102553 นางสาว จุฑารัตน� อินตNะแก4ว
102554 นาย อิลฟาน อาลีอิสเฮาะ
102555 นางสาว ประภาวรินทร� มาฉิม
102556 นาย สิรพัชร� วิชญ�รังสรรค�
102557 นาย วิสนุ บุญมา
102558 นาย สมศักด์ิ มากมณี
102559 นางสาว ณัฐกฤตา ฉัตรชัยสกุล
102560 นาย ณภัทร ว2องธรรมวิชา
102561 นางสาว สิริวิมล นิภารักษ�
102562 นาย สุธิพงศ� สุระเสียง
102563 นางสาว กฤติมา ไกยฤทธิ์
102564 นางสาว น้ําฝน ฉิมภาษี
102565 นาย กฤษฎา เชื่อมชิต
102566 นางสาว ฐณัชญ�พร เกตุดี
102567 นางสาว พิชญธิดา พรหมเลิศ
102568 นาย ณัฐวุฒิ ศรีมารุ2งเรือง
102569 นางสาว อําไพ โตนา102569 นางสาว อําไพ โตนา
102570 นางสาว พิชญา แปงเครื่อง
102571 นางสาว มนัสนันท� ชูบรรจง
102572 นางสาว ธิดารัตน� บุญมาชาติ
102573 นาย อนิวรรตน� บุญมี
102574 นาย เอกภพ อุดมบุญญานุภาพ
102575 นางสาว นฤมล ฮองกุล
102576 นาย บัณฑิต ปGสวาส
102577 นางสาว ศุภางค� คําสีสังข�
102578 นางสาว ศิริรัตน� ประเสริฐ
102579 นางสาว มลธิณี แจ4งสามสี
102580 นางสาว นภัสวรรณ พงษ�กลอย
102581 นาง กมลพร รักษ�ดีช2วย
102582 นางสาว อารีนา วิมลจิตต�
102583 นาย ณัฐนันท� นิ่มนวล
102584 นางสาว ศุภลักษณ� บุญคง
102585 นาย นิธิ บุพทักษิณ
102586 นางสาว ศศิภา นุ2นนุ4ย
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102587 นางสาว ศิริพร หน2ายคอน
102588 นางสาว ทิวาวรรณ ซ่ือสัตย�
102589 นางสาว นฤมล พงษ�วัฒนสมพร
102590 นางสาว สุธาทิพย� ปานเพ็ชร�
102591 นาย วรวิทย� ศรีจริยากร
102592 นางสาว ศุทรดา ศรีทรง
102593 นางสาว ภานุมาศ บุญเกิด
102594 นางสาว จารุวรรณ พลสยม
102595 นางสาว ประภัสสร แก4วเล็ก
102596 นาย นัฐชัย คุปติปGทมกุล
102597 นางสาว ศศิธร ม2วงชุมสม
102598 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ยาใจ
102599 นางสาว กนกขวัญ สังข�เพ็ง
102600 นางสาว พรทิพา แปงเพ็ชร
102601 นางสาว ธัญณภัสส� วรนามธนสกุล
102602 นาย ภานุวัฒน� โพธิ์อ่ิม
102603 นางสาว กุลรัศม์ิ จีระการ
102604 นางสาว รัตณากรานต� แสงจันทร�
102605 นางสาว นพวรรณ ชมชื่นมีกุล102605 นางสาว นพวรรณ ชมชื่นมีกุล
102606 นางสาว มินร�ตา คล้ําสี
102607 นางสาว วิภา นาคไทย
102608 นางสาว มณฑกาญ ดีอด
102609 นาย ทวีศักด์ิ โพธิสม
102610 นาย คมสัน คํานวณ
102611 นาย จักรวรรดิ อนันต�โชตวงศ�
102612 นางสาว พรรณวดี ยิ้มด4วง
102613 นางสาว ชนิดาภา สนหอม
102614 นาย แสงอรุณ เรืองวงค�
102615 นางสาว กมลศรี พืชน�ไพบูลย�
102616 นาย ณัฐดนัย ไชยเลิศ
102617 นาย สุไลมาน สุขไสว
102618 นาย มงคลรัชฏ� ไชยซาววงศ�
102619 นาย ทัศนะ รางเงิน
102620 นางสาว จินดาพร เบาใจ
102621 นางสาว กัลยา จันแดง
102622 นาย ดุสิต จองศักด์ิ
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102623 นางสาว รชารินทร� อาลัยลักษ�
102624 นางสาว กชพรรณ เชาวพ4อง
102625 นาย องอาจ พันธ�ตา
102626 นาย ศุภวิชญ� ณ สงขลา
102627 นาย ขมวัฐ อรรถเษม
102628 นางสาว จิราภรณ� มณีแสง
102629 นาย ศุภฤกษ� เถรว2อง
102630 นางสาว รจลี หมีเงิน
102631 นาย คมสัน ดาวทอง
102632 นางสาว ทิพย�สุดา กองเนียม
102633 นางสาว ฮานีซะฮ� หะยีบูยา
102634 นางสาว รวิชา อินหัน
102635 นาย วรากร หลวงโย
102636 นางสาว ณัฐชยา สุดหอม
102637 นางสาว พรนภา เมืองนาโพธิ์
102638 นางสาว บัวทิพย� มีราคา
102639 นาย ธนาวัฒน� ปGตฆาต
102640 นางสาว อัจฉพรรณี สิงห�คีรี
102641 นาย ณภัทร นิภารักษ�102641 นาย ณภัทร นิภารักษ�
102642 นางสาว อรอนงค� ภูกันสาด
102643 นางสาว วนิดา ทวารทอง
102644 นางสาว อุรธิดา โตสกุล
102645 นางสาว นิติมา ทับทิมไทย
102646 นางสาว อนงค�ลักษณ� ภูบาล
102647 นางสาว สุภาพร พวงกลิ่น
102648 นาย นัทธพงศ� อินทร�ครอง
102649 นางสาว ศุภรัตน� ใจยอด
102650 นางสาว วนิดา สงวนทรัพย�
102651 นาย สุรศักด์ิ ช2วงโชติ
102652 นาย สุพจน� กาบแก4ว
102653 นางสาว นฤมล จันทร�อักษร
102654 นางสาว วรรณวิศา กลึงเอ่ียม
102655 นาย ธาวิน ภัทรรุ2งอรุณ
102656 นางสาว ศิประภา ทะริน
102657 นาย ศิรภัสร� ศรีแก4ว
102658 นางสาว นฤมล ขุนนุ4ย
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102659 นางสาว อุทัยวรรณ ศรีไชยา
102660 นางสาว อ4อมใจ วิวัฒนาวิไล
102661 นางสาว นุจรินทร� สมประดี
102662 นางสาว ภัทราภรณ� บุ4งทอง
102663 นางสาว ศิริวรรณ จันทราภิรมย�
102664 นางสาว ฉัตรธสนัน สรรวงษ�ละคร
102665 นาย ปGญจาพล ลี้สัจจาสาคร
102666 นางสาว ศรินทร�ธร ใจแก4ว
102667 นางสาว ณิชชา เอียดมาก
102668 นางสาว เกตุกนก พงษ�นุรักษ�
102669 นางสาว ธันยพร น4อยราช
102670 นาย ธเนศร� คําสอน
102671 นาย จิรพันธุ� แก4วมหาวัน
102672 นางสาว ทิพย�ประภา อรุณรัตน�
102673 นางสาว นวลฉวี กองแก4ว
102674 นางสาว ชีวาพร สิทธิ์โท
102675 นาย วรปGญญา เมธางกูร
102676 นางสาว เรวรักษ� อัจฉรานุพงษ�
102677 นาย ประวิทย� เกิดดี102677 นาย ประวิทย� เกิดดี
102678 นาย พัชร ชิดชู
102679 นางสาว จริณพร เพ็งผึ้ง
102680 นางสาว ศิริพร ตางาม
102681 นางสาว เกตุสุดา พงษ�นุรักษ�
102682 นาย สุขวิช โตNะทองแดง
102683 นางสาว สุภาพร ขวาวงษ�
102684 นาย ณัฐวุฒ ชูฤทธิ์
102685 นางสาว อรวรรณ ศิลปประพันธ�
102686 นางสาว นิชาภา จําปาพันธ�
102687 นาย นิธิพัฒน� กองทรง
102688 นาย ศุภัทศร สาโท
102689 นางสาว สุทิพย� อ่ิมเล4ง
102690 นาย ศิวพล พันธฤทธิ์
102691 นาง สุภัค นุ2มมีศรี
102692 นางสาว กชพรรณ ณัฐพงษ�หฤทย�
102693 นาย กอบชัย รักบุญ
102694 นางสาว สุวดี แพบัว
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102695 นางสาว ณรัณรัศม์ิ ฤทธิ์มะหันต�
102696 นางสาว ดาริน วารีกําเนิด
102697 นาย จิตติทัน ชีลั่น
102698 นางสาว นิธิกานต� ตุกเตียน
102699 นาย จักรวาล สร4อยทอง
102700 นาย รุ2งโรจน� แสนยศ
102701 นางสาว แพรวา เกาฏีระ
102702 นาย กรกฎ ดงงาม
102703 นางสาว ขวัญสุภา เบาะดา
102704 นางสาว อจิรวดี คีรีวรรณ
102705 นางสาว ปรมาภรณ� ฉิมทับ
102706 นางสาว นุจารี จิตรา
102707 สิบเอก ณัฐวัฒน� เนตรถา
102708 นางสาว ทัศทราย เผื่อนนาค
102709 นาย นิวัฒน� ติณจินดา
102710 นาย อัครพนธ� มณีทาป
102711 นางสาว ทิพรัตน� เวินสุวรรณ
102712 นางสาว ถลัชนันท� บุญญวินิจ
102713 นางสาว นิสาชล เทพสุทธิ์102713 นางสาว นิสาชล เทพสุทธิ์
102714 นางสาว ปDยะภา พุกทอง
102715 นางสาว ทิฆัมพร ทิพย�แสง
102716 นาย ตฤณภัคพล จันทร�พิมล
102717 นางสาว แพรพลอย มณีรัตน�
102718 นางสาว ยุพาพร เฉลิมกลิ่น
102719 นางสาว นารีรัตน� รุ2งปDตะรังสี
102720 นาย ไพรวัลย� เวียนเตียง
102721 ว2าท่ี ร.ต.หญิง นุชรี แดงโชติ
102722 นาย จิระวุธ บุญชัย
102723 นางสาว ประไพพรรณ โกศัย
102724 นางสาว อนิสษา ไชยรัตน�
102725 นางสาว ลาตีปะ สะอะ
102726 นาย กฤตสิทธิ์ เชตุพงษ�
102727 นางสาว นิตธิดา ทองงาม
102728 นางสาว ศิรินทิพย� บุญชัย
102729 นาย มนต�ชัย ตNะประจํา
102730 นางสาว ก่ิงกานต� อินทร�อุไร
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102731 นางสาว ศิรินภา พรมปQอ
102732 นางสาว เปKUยมฤทัย บุญนอง
102733 นางสาว ทวีพร ชวนชม
102734 นางสาว พิมพ�พิดา ชูศิลปO
102735 นางสาว จินตนาภรณ� คล2องดี
102736 นางสาว อาทิตยา ด4วงขํา
102737 นาย วิษณุ พันซ4าย
102738 นางสาว สุทิดา เพ็ชรสุวรรณ�
102739 นาย ภาคภูมิ ฉัตรกรวงษ�
102740 นาย ชวิศา สิงห�แก4ว
102741 นางสาว สิริลักษณ� ตันเฮง
102742 นาย เนตินนท� แนบเนียน
102743 นางสาว กัญจน�นิชญา หนูรักษ�
102744 นางสาว ศิรญาดา เต็มเปKUยม
102745 นาย กันติพิชญ� นนท�จีรพัส
102746 นาย ศรัญYู เด2นดํารง
102747 นางสาว ฮามีดะห� ดอเลาะ
102748 นาง สุภาภรณ� จิตสวา
102749 นางสาว นภาพัฒน� แก4วจินดาพันธุ�102749 นางสาว นภาพัฒน� แก4วจินดาพันธุ�
102750 นางสาว เปรมณพิชญ� ปDยะอร2ามวงศ�
102751 นางสาว กุลวดี ลินทระ
102752 นาง กนกวรรณ หลิมวานิช
102753 นางสาว ดนยา เมืองขาว
102754 นาย โสภณ กลิ่นจันทร�
102755 นาย เจนวรรณ กุลคง
102756 นาย นราธิป เขียวพรม
102757 นางสาว ทิพวรรณ นันทวี
102758 นางสาว เบญญาพร โททองดี
102759 นางสาว ดรุณี จีนเจือ
102760 นาย วีรพงษ� เจริญสุข
102761 นาย พัฒนโชค ชูไทย
102762 นางสาว สิริมา สันหรน
102763 นางสาว ธนารัตน� จงกลาง
102764 นางสาว สุภาภรณ� ทองคํา
102765 นาย นิรวิทธ� ไชยสลี
102766 นางสาว นัฐกานต� สุขประชาศิลปO
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102767 นางสาว ฐิติกาญจน� บํารุงชัยกุล
102768 นางสาว ธมลนฐสรฌ� สงวนพันธุ�
102769 นางสาว ณัฐกฤตา จันทร�หอม
102770 นางสาว โกลัญญา ลิกขชัย
102771 นาย สุกฤษฎิ์ รัตนทองอินทร�
102772 นางสาว ปDยะมาศ ใจขอด
102773 นาย ปุณณภพ มณีเวช
102774 นาย อุสมาน นิสนิ
102775 นาย กวิน ชัยสุวรรณดุสิต
102776 นางสาว สาวิภา ประทุมสันต�
102777 นางสาว บุญชนิต อุดม
102778 นางสาว กานต�ธีรา โพธิ์เจริญ
102779 นาย ธนพงศ� ทองสุข
102780 นางสาว สุพัฒนา เปรมใจ
102781 นาย ธนกร เล็กสิงห�โต
102782 นาย ขวัญชัย หนูประชุม
102783 นางสาว มีนา พุ2มทอง
102784 นาง พจนา ศิริโสภณ
102785 นางสาว อัจฉรา ปGนติคํา102785 นางสาว อัจฉรา ปGนติคํา
102786 นาย กลวัชร ภิรมรักษ�
102787 นางสาว มัญชุภา ดวงจําปา
102788 นาย ประวิทย� พราหมณ�แก4ว
102789 นาย ปรีชา โกรัมย�
102790 นาย วิศรุต สีหามาตย�
102791 นางสาว ธณัฐชนก จํามะเทวี
102792 นางสาว เบญจวรรณ สุขเจริญ
102793 นางสาว ปGทมาพร ฤทธิ์อักษร
102794 นาย สิทธิชัย รักษาทรัพย�
102795 นาย ประเสริฐ อินเสนลา
102796 นาย สิทธิพร ยังพลขันธ�
102797 ว2าท่ีร4อยตรี อาทิตย� อกอุ2น
102798 นางสาว ณาฐมิยา หลีหเจริญกุล
102799 นาย ชาญณรงค� สังข�อยุทธ
102800 นางสาว ภักด์ิพานิตตา โอบอ4วนกีรติ
102801 นางสาว ศุภรัตน� สิริปรีดาพันธ�
102802 นางสาว ศรุตยา ตรีไวย

หน4าท่ี 78 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
102803 นาย สุโขทัย ขําคง
102804 นาย พลภัทร นาคประดา
102805 นางสาว ปวริศา วงศ�ผุง
102806 นาย บุญญฤทธิ์ ชัยมาลา
102807 นางสาว ธิติกานต� คําตุ2น
102808 นาย ภูริ อรุณมานะกุล
102809 นางสาว สุภัททา ล2าบ4านหลวง
102810 นาย ธีระพงศ� ห4วยหงษ�ทอง
102811 นางสาว สุทาวัล อุ2นพรหม
102812 นาย ชยากร เยี่ยมยอด
102813 นางสาว อาภาภรณ� บัวสังข�
102814 นาย จิตริน บริสุทธิ์
102815 นางสาว พณิดา อุกฤษ
102816 นางสาว กุลวานีย� หรีมสกุล
102817 นาย สมยศ ขวัญใจ
102818 นางสาว ปวีญา ปุญทาเปDIน
102819 นางสาว นฤภร ศรีเจริญ
102820 นาย ณัฐมน โอสระคู
102821 นาย อาจหาญ เบ็ญจศาสตร�102821 นาย อาจหาญ เบ็ญจศาสตร�
102822 นางสาว นัยนา สุขศรี
102823 นางสาว ไอยรินทร� แจ2มสุวรรณ
102824 นางสาว บุษยา สุขสวัสด์ิ
102825 นาย อิทธิพัทธ� รุ2งวัฒนาธราธร
102826 นางสาว สหพร อินทร�สุข
102827 นางสาว จรรยา ตรีนก
102828 นางสาว ซามีรอ อีซอ
102829 นางสาว นิชาภา เล็กวิญญาณ
102830 นาย ดุสิต ทรัพย�พลี
102831 นางสาว ชนัญญา ศิริธรรม
102832 นาย ทัชชกร ทะริยะ
102833 นางสาว รจเรข อารยะปGจจกุล
102834 นางสาว วิริญญา บุดดีหงษ�
102835 นาย ปDยะนันต� จันทร�แขกหล4า
102836 นางสาว ภัทรชา ชิดกรณ�
102837 นางสาว สุพรทิพย� พูลกัน
102838 นางสาว ศิริพร ดอกบัว
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102839 นาย วิชาติ น4อยศรี
102840 นาย อนุพงษ� เดชบุรัมย�
102841 นางสาว กัญจนณัฏฐ� จะโนรัตน�
102842 นาย กีรติ กาญจนสาขา
102843 นาย พัทธดนย� เวียงดาว
102844 นาย วิเชษฐ� เตชพัทธ�มงคล
102845 นางสาว บุศรินทร� สุขสวัสด์ิ
102846 นางสาว ปDUนปDนัทธ� ศรีรัตน�สุวรรโณ
102847 นาย ธัชชัย มณฑาสุวรรณ
102848 นางสาว กนกกาญจน� ผกากาศ
102849 นางสาว จิราวัลย� ศิริมงคล
102850 นางสาว อมรรัตน� ปะสุตะ
102851 นางสาว เอมิการ� ชีพราหมณ�
102852 นาย สุวัธย� ราชวงษ�
102853 นาย ประเสริฐศักด์ิ ช4างต2อ
102854 นางสาว จิรานันท� ขวัญเมือง
102855 นางสาว ปาริชาติ ทองทิพย�
102856 นาย ชาตรี เพียรสดับ
102857 นางสาว สุรีพร หีมเบ็ญหมัด102857 นางสาว สุรีพร หีมเบ็ญหมัด
102858 นางสาว อนินนิตา ศรีอริยะกุล
102859 นาย ปGทม� คันธรักษ�
102860 นางสาว วาสนา สนัย
102861 นาย ศรัณย� บัวภาคํา
102862 นางสาว อารีย� พุกน4อย
102863 นางสาว ทับทิม ธรรมจักร
102864 นาง วัชรี โฉมทะนงค�
102865 นางสาว อรชิตา บุญรัตน�
102866 นาย ฮําดาน โตะพง
102867 นางสาว สุภัตรา กวางทอง
102868 นาย อิทธิพล วงศ�อารยะชัย
102869 นาย พิสิษฐ� บุญมีสีสุเวช
102870 นาย วศิน จิราพงษ�
102871 นางสาว ธารารัตน� จันทร�แก4ว
102872 นางสาว กวิรัศม์ิ นนท�จีรพัส
102873 นางสาว ณัฐธดาภัส คําปลุก
102874 นางสาว ปานทิพย� แสนอ2อน

หน4าท่ี 80 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
102875 นางสาว ศิริพร อภัยนุช
102876 นาย สุริยา โตNะลาวัล
102877 นางสาว อนุสรา ศรีใจตัน
102878 นางสาว ชนกานต� นวลศรี
102879 นาย เอกชาติ หนูราช
102880 นาย วีระพงษ� จิตอารี
102881 นางสาว จารุลักษณ� อ้ึงทอง
102882 นางสาว นิญากรณ� สมนิล
102883 นาย นรินทร� ธรฤทธิ์
102884 นางสาว รัตนกร พลายด4วง
102885 นางสาว จิณห�วิภา แก4วท2าไม4
102886 นางสาว พรพิมล สมนาสัก
102887 นางสาว ดาวรุ2ง เยาวกูล
102888 นาย บุรุษเพชร วงค�คํา
102889 นางสาว ธิดารัตน� อินทร�ปราบ
102890 นางสาว อมรินทร� ยอดแก4ว
102891 นาย อานุภาพ ธนะบุตร
102892 นางสาว นิลวรรณ คงคาใส
102893 นาง เทพธิดา ทองด4วง102893 นาง เทพธิดา ทองด4วง
102894 นางสาว ณัฐพร พรหมเจียม
102895 นางสาว อธิชา โพธิ์ปลอด
102896 นางสาว อานิต4า ปุณธนัตถ�ธาดา
102897 นาย นพฤทธิ์ ขวัญสุรัตน�
102898 นางสาว อุษณิษา แก4วคราม
102899 นางสาว ปรียานุช มลิวรรณ�
102900 นางสาว ทิพย�เกษร สิริโชคปรีดาสกุล
102901 นางสาว ภัทรานิษฐ� ทองสามสี
102902 นาย จักรพงษ� ศิริคุณ
102903 นางสาว ปาตีเมNาะ บือราเฮง
102904 นางสาว เจนจิรา ปรีชา
102905 นางสาว อรุณวรรณ มาศนิยม
102906 นาย สมใจ ไชยสนาม
102907 นาย พลช สุขชัย
102908 นาย สัณฐิติ ตันอุตม�
102909 นาย เกริกฤทธิ์ จิตณรงค�
102910 นางสาว ธันยธร ไกลถ่ิน
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102911 นางสาว ณยานุช เนื่องแก4ว
102912 นางสาว นุรี งะสมัน
102913 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จริยา ขําแจง
102914 นางสาว จิราวรรณ ศรีชัยสันติกุล
102915 นาย จิรเมธ พรหมมี
102916 นางสาว พรนิภา นาหลุบเลา
102917 นางสาว บัณฑิตา สุขขา
102918 นางสาว อุฑารัตน� สุวรรณศรี
102919 นางสาว ณัฐวดี ทองผา
102920 นางสาว แพรวนภา โพธิ์ศาลาแสง
102921 นางสาว กฤชสร กาญจนกุล
102922 นางสาว ลักษณ�นาถ ไชยทอง
102923 นาย โจฮัน หลีเส็น
102924 นางสาว ศิริรัตน� แปะทา
102925 นาย จิรพัฒน� หนูโพธิ์
102926 นางสาว ฐนิยา เครือบุญมา
102927 นางสาว นริศรา สร4างอําไพ
102928 นาย กิรภัส จันทร�ตักเตือน
102929 นางสาว อาอีฉะ เส็มหมาด102929 นางสาว อาอีฉะ เส็มหมาด
102930 นางสาว ฐิตาพร แซ2ว2อง
102931 ว2าท่ี ร.ต.หญิง รติพร โพธิ์จวง
102932 นางสาว ปDยนุช วอกลาง
102933 นาย ณัฐวุฒิ จุ4ยเปKIยว
102934 นางสาว ทัศนีย�ยา ถนอมสิงห�
102935 นาย ศรรตวรรษ ต้ังไพบูลย�
102936 นางสาว พิมพ�วลัญช� สุวรรณคีรี
102937 นางสาว ณัชชา อาจวิชัย
102938 นาย ปรัชญ�วีร� วรกุลวัฒนา
102939 นางสาว กัญพศ รัชต�กนกพร
102940 นาง ภิระดี แก4วอัมพร
102941 นางสาว วิกานดา มาตย�คม
102942 นางสาว กนกวรรณ เอ่ียมสะอาด
102943 นาย ปDยะพงศ� อยู2เกลื่อน
102944 นางสาว นัฐปภัสกรณ� ปGญญาแก4ว
102945 นางสาว นิรันตรี แซงดวงดี
102946 นางสาว กชพร ณ ระนอง
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102947 นางสาว ภัทรวดี รักศักด์ิศรีงามตา
102948 นาย พิพัฒน�พงษ� คงศรีทอง
102949 นางสาว อุรชา แซ2ว2อง
102950 นางสาว เนาวนิตย� โพธิ์ศรี
102951 นางสาว ศิริพร พิลาชัย
102952 นางสาว พาฝGน เพชรพรพนา
102953 นางสาว ธมลวรรณ สัมผัสชัยมงคล
102954 นาย สุกรี ปายอ
102955 นางสาว ทักษพร คํานาค
102956 นางสาว พรปวีณ� รุ2งเร2
102957 นาง วิภาพร เพชรประดับ
102958 นาย ยงยุทธ� แก4วอัมพร
102959 นาง สุพัฒนา พัฒโท
102960 นางสาว สุพิชญ�ชญา ต4นเงิน
102961 นางสาว ปานทิพย� โคตรอาษา
102962 นาย พลวัตน� ไวยภาษจีรกุล
102963 นาย ชลธาร สร4อยชี
102964 นาง วาริ ปานเพ็ชร�
102965 นางสาว ชัชญาภา วรรณรังษี102965 นางสาว ชัชญาภา วรรณรังษี
102966 นาย มงคล เพ็ชรตะก่ัว
102967 นาย นพัฐกรณ� ทรัพย�มามูล
102968 นาย แก4วไพฑูรย� เจกะ
102969 นางสาว มาสนะ ดอนิ
102970 นางสาว เกศณี ศิริวงศ�
102971 นางสาว กมลชนก มังคะวงษ�
102972 นางสาว กนกวรรณ พานเงิน
102973 นาย พงศธร ศาลาสุข
102974 นาย ธีระพัฒน� รัตนะราภ
102975 นาย ปฐมพงษ� อินตNะมา
102976 นางสาว วารีรัตน� ขงวน
102977 นางสาว จินต�จุฑา มีทอง
102978 ว2าท่ีร4อยตรี สิรภพ ทองคํา
102979 นาย เทอดศักด์ิ ธรรมชาติ
102980 นางสาว ปวีณา มินออน
102981 นางสาว วรัชยา ศรีลาศักด์ิ
102982 นางสาว ทิพวรรณ� ศรีมันตะ
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102983 นาย อภิชาติ ไกรศิริ
102984 นางสาว นิภาพร วิบุลศิลปO
102985 นาย นิรัช สุขอนันต�
102986 นาย ภีรนันค� ศรีเมือง
102987 นาย ธนพล ไชยเชษฐ�
102988 นางสาว พิมพ�ชนก สังกลิ่น
102989 นาย มงคลรัตน� ศักด์ิบุญญารัตน�
102990 นาย ยุทธศิลปO ไวแสน
102991 นางสาว สมฤดี ตุรงค�เรือง
102992 นาย รัชพงษ� มณีวัฒน�
102993 นางสาว นรีรัตน� พิพัฒนโกมิน
102994 นางสาว วงศ�ชนก สืบยุบล
102995 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วนิดา ดาวเรือง
102996 นาย สหชัย สิงสารี
102997 นาย กฤตภาส หนูจันทร�
102998 นาย โชติพงศ� นวลมณี
102999 นางสาว นัยนา จันทร�สุวรรณ
103000 นางสาว ผุสดี พรหมรักษ�
103001 นางสาว วรลักษณ� เดือนฉาย103001 นางสาว วรลักษณ� เดือนฉาย
103002 นาย นัฐพงษ� แสงมณี
103003 นาย ธวัชชัย เหล2าศรีสกุล
103004 นางสาว เฉลิมรัตน� รอดคืน
103005 นาย นที ศรีภูมิฤกษ�
103006 นางสาว ภัทรพร หลังยาหน2าย
103007 นาย ทวีวัฒน� คงวุฒิ
103008 นางสาว รัชนี นวลสุวรรณ�
103009 นาย ธีระเดช พงศาปาน
103010 นางสาว อัจฉริยา จันอูน
103011 นางสาว อังสนา นันโท
103012 นางสาว วรรณดี รัตนบุรี
103013 นางสาว วริษา วังวิเศษการณ�
103014 นางสาว สุนิสา ฉิมมณี
103015 นาย นิติพล เทพกาล
103016 นางสาว วริศรา ยืนยาว
103017 นาย ธนยศ ชุปวา
103018 นาย สมพงศ� แก4วสิทธิ์
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103019 นางสาว นิลวรรณ ธิมา
103020 นางสาว ญานัฐ เชื้อทอง
103021 นาย ปรเมศ คํามีอ2อง
103022 นาย ศรายุทธ ฮวดพรหม
103023 นางสาว พรชนก ดรณีรัตน�
103024 สิบเอกหญิง เมธาวดี บูรวัฒน�
103025 นางสาว กมลรัตน� สิงห�โต
103026 นาย อดิศร ธงศรี
103027 นาย เอกชัย แสงธรรม
103028 นางสาว มาลินี เอ่ียมช4างเชื่อ
103029 นาย ยุทธพงษ� แจ2มแสง
103030 นาย ฉัตรชัย ยอนรัมย�
103031 นาย ธีรพงษ� คงตุก
103032 นางสาว ปDยาพัชร แสนเปา
103033 นางสาว วรรณวดี เดือนเพ็ญ
103034 นางสาว ธิดารัตน� เอ4โถ
103035 นางสาว สุรีรัตน� ขจรศักด์ิ
103036 นางสาว ภัทรวดี รัตนวรรณพาณิช
103037 นาย พงศกร ฤกษ�ศิริ103037 นาย พงศกร ฤกษ�ศิริ
103038 นางสาว อานุสรา เอิบอ่ิม
103039 นางสาว อาทิตา ชุ2มใจ
103040 นางสาว รวิพร เพ่ิมพูนมงคลชัย
103041 นางสาว น้ําทิพย� ชัยศรี
103042 นาย ยุทธนา ตันยุชน
103043 นาย ตฤณนภัทร บุตรจันทร�
103044 นางสาว อุษณีย� ลีจ4อย
103045 นางสาว ศุภิสรา อิศรานุกูล
103046 นาย สันติ บุญกาญจนพานิชย�
103047 นางสาว กรรณทิวา มุณีแนม
103048 นาย วราวุฒิ ไสยจรัญ
103049 นาย ธนวัฒน� คลองข2อย
103050 นางสาว พัชรินทร� คําชู
103051 นาย วรโชติ เหลืองอ2อน
103052 นาย ธนาชัย สุนารักษ�
103053 นาย วีรยุทธ กิจสกุล
103054 นางสาว อัญชลี สมทรง
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103055 นางสาว บุศรา ปลายแก2น
103056 ว2าท่ี ร.ต. ศรวัส ดวงศร
103057 นาย ภัทรวุฒิ อุธาดร
103058 นางสาว ณิชาภัทร จําปาเทศ
103059 นางสาว ณัชชา ทองบาง
103060 นางสาว จุฑามาศ ธัญญเจริญ
103061 นางสาว มัสนี และมะลี
103062 นางสาว รจนา มหาไม4
103063 นางสาว ศันสนีย� แก4วกระบัตร
103064 นาย นัฐพงศ� ชาติมนตรี
103065 นางสาว เคียงขวัญ นิลลักษณ�
103066 นางสาว พิมพ�ผกา สุวรรณมาลี
103067 นางสาว อรวรรณ ทองหล2อ
103068 นางสาว เบญจมาภรณ� พรมศรี
103069 นาง วรรณภา ศรีแพงมน
103070 สิบเอก สิทธิพล กันมาชัย
103071 นางสาว กัญภร ครองโพธิ์
103072 นางสาว กุลลดา กองทํา
103073 นางสาว ธนิกานต� นวลเจริญ103073 นางสาว ธนิกานต� นวลเจริญ
103074 นางสาว นัฎฐิกา เดชานุภาพ
103075 นาย ธวัชชัย เปKIยปลูก
103076 นางสาว ลัดดาวรรณ มณีรัตน�
103077 นาย ชินบุตร อภัยโส
103078 นาย ศุภพล ประทัยบุตร
103079 นางสาว นิสา คงชูดวง
103080 นาย นิติรุจน� นิติระวีพงศ�
103081 นาย ศุภรัฐกรณ� เสถียรสถาพร
103082 นางสาว อรนุช ขุนรัง
103083 นาย ธนิสร ตาทิสุนทร
103084 นาย กัมพล ธรรมหม่ืนยอง
103085 นางสาว โรจนา เดชานุภาพ
103086 นางสาว กัญจนพร จุมพลศรี
103087 นาย กิตติพงศ� กิจสุภา
103088 นางสาว อารีรัตน� โตมอญ
103089 นางสาว พนิตตา ใจหวัน
103090 นางสาว วิไล ไชยรุ2งเรือง
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103091 นางสาว หนูจันทร� คุณปGญญา
103092 นางสาว ดวงประทีป สดไธสง
103093 นางสาว วารุณี ชีแก4ว
103094 นางสาว สวรรยา สุเมขะโส
103095 ว2าท่ีร4อยตรี นิรวิทย� ใยสุข
103096 นางสาว สุวิกรานต� เขม็ด
103097 นาย ทศพล หงษ�ศรี
103098 นางสาว จุฑามาศ ถวายชัย
103099 นางสาว นริศรา ยานัยฮับ
103100 นางสาว อินทิรา นครศรี
103101 นาย ภทรพล ศรีหาวงษ�
103102 นางสาว ธารทิพย� บุญเมือง
103103 นางสาว ภาวิณี เมืองสิทธิ์
103104 นาย กฤตพน ปGญญาทา
103105 นางสาว คมเนตร โรจนบุรานนท�
103106 นางสาว ลัดดา จรรยายุทธพงษ�
103107 นางสาว จิราพร พรศิริกาญจน�
103108 นางสาว เพ็ญพิชชา คงแทน
103109 นาย พงษ�พิชญ� อุดมศิริรัตน�103109 นาย พงษ�พิชญ� อุดมศิริรัตน�
103110 นาย พีรดนย� พันสนิท
103111 นางสาว นภัสรพี ปานสง2า
103112 นางสาว อาทิตยา พันธ�ชาติ
103113 นางสาว นันทนา ทองดอนคํา
103114 นางสาว จันทรา เสรีไทย
103115 นางสาว อมรรัตน� เมืองขวา
103116 นาย ณัฐพล ธรรมโสม
103117 นาย มงคล เกษสุนทร
103118 นางสาว ณัฐกมล ธนะบรรณ�
103119 นาย นัฐพล ศรียา
103120 นางสาว ฐาปนาภา นาคยุติ
103121 นางสาว บุษรินทร� จีนเกิดทรัพย�
103122 นางสาว ภัทรานิษฐ� เรืองไชยศรี
103123 นางสาว นลัทพร หล2อแหลม
103124 นาย ธงชัย กาญจนคลอด
103125 นางสาว สันติยา จันทร�เดช
103126 นางสาว ธัญชนก นารี
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103127 นางสาว เพลินพิศ แก4วแดง
103128 นางสาว จุฑามาศ พรมคุณ
103129 นางสาว ธันยนันท� รอดเหลือจาด
103130 นางสาว จิราภรณ� แก4วชุม
103131 นาย ณัฐพร โอพันกาล
103132 นางสาว ธนัชพร ธนะบรรณ�
103133 นางสาว วิรากร ชนะพงษ�
103134 นางสาว สายวสันต� อาวุธเพชร
103135 นางสาว วนิดา แก4วโยธา
103136 นางสาว อารียา เวฬุวนารักษ�
103137 นางสาว อรพรรณ สิงหา
103138 นาย สุพัฒน�ติพงษ� มะลิวัลย�
103139 นางสาว อัจฉรา เท่ียงแช2ม
103140 นางสาว เฟ\Uอง ทองนาคอารักษ�
103141 นาย อิสระ องอาจ
103142 นางสาว คณิศร�ณิชา สุขปาน
103143 นางสาว ทัศนี นนทฤทธิ์
103144 นางสาว สมพร จันลิ้ม
103145 นาย ชัยณรงค� บุระณะ103145 นาย ชัยณรงค� บุระณะ
103146 นาย นพพร หลีวิจิตร
103147 นางสาว ศุภิสรา พวงแก4ว
103148 นางสาว จันทร�ปรียา สุวรรณชาตรี
103149 นาย ชัยยงค� น4อยสะปุ̂ง
103150 นางสาว ภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
103151 นาย ธนิสร ศรียะพันธุ�
103152 นาย อรชุณห� แสงสีดํา
103153 นางสาว อภิญญา ธุวพัฒนาวงศ�
103154 นาย ธวัชชัย นนทฤทธิ์
103155 นางสาว ศุภกาญจน� จงเลิศรักษ�
103156 นางสาว อุบลรัตน� อนุใจ
103157 นางสาว สุพรรณี พริกไทย
103158 นาย กฤตเมธ โตนด
103159 นางสาว กนกภคณัช ศิริสุทธา
103160 นางสาว กนกวรรณ องอาจ
103161 นาง พชรพร ไชยสลี
103162 นางสาว พิมพ�นิภา เตชพิพัฒน�พงศ�
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103163 นาย ภูริวัฒน� อาจโต
103164 นางสาว อัจจิมา สารมะโน
103165 นางสาว จริยา ทอดอาจ
103166 นาย จตุกร ยะอนันต�
103167 นาย ศราวุฒิ คงขวัญ
103168 นาย อาทิตย� อนนไสย
103169 นางสาว ทิพวรรณ สืบวงค�
103170 นางสาว ภัทราพร ชูสุวรรณ
103171 นาย สนธยา เดือนจํารูญ
103172 นาย ก4องภพ หน2อใหม2
103173 นางสาว อมรรัตน� จานิกร
103174 นางสาว รพีพร ไทรใหญ2
103175 นาย ภฑิล นิยม
103176 นางสาว วรัญญา ดิฐวงค�
103177 นาย ศุภชัย นุชดารา
103178 นางสาว กัญญารัตน� ไชยวัต
103179 นาย เอกวัฒน� ปQองกัน
103180 นางสาว ทรรศนีย� เรืองศรี
103181 นางสาว ปุญพิมพ� นิยม103181 นางสาว ปุญพิมพ� นิยม
103182 นางสาว เศรษฐินี หนูชู
103183 นางสาว ปรียาภัทร คะณา
103184 นางสาว วิชุดา กลมอมรบุตร
103185 นางสาว ดุจดาว พระสว2าง
103186 นาย ชุมพล หนูแดง
103187 นาย ดนัยลักษณ� ไชยประเสริฐ
103188 นาย ณัฐพล ชาวคอนไชย
103189 นาย ปุญยวัจน� พานมะลิ
103190 นางสาว พัชราพร เรืองวิจิตร
103191 นางสาว อามีเดีย สะอะ
103192 นางสาว ณัฐกฤตา เลขธรากร
103193 นางสาว ดวงกมล เชื้อนาค
103194 นาย เจษฎาพงษ� แสงสุวรรณ�
103195 นางสาว ทรรฐธนมณฑน� หมูแก4วเครือ
103196 นางสาว อาทิตยา จิตรศิลปO
103197 นาง สุภารัตน� คําแก4ว
103198 นางสาว สุธาสินี พวงชมภู
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103199 นางสาว ธมลวรรณ ชนิตรนันท�
103200 นางสาว วันทนีย� บํารุงชาติ
103201 นางสาว ณัฐธิดาพร ยอดเมือง
103202 นาย กัมพล บุญเทียม
103203 นางสาว จิรัชยา กิติโกมลสุข
103204 นางสาว วิจิตรา ชุมประเสริฐ
103205 นางสาว มณีรัตน� แซ2คู
103206 นาง ปนัดดา เสาเกลียว
103207 นางสาว นัฐชา ศรีเงินยวง
103208 นางสาว ทัศนีย� คนหาญ
103209 นางสาว นภัสภรณ� ชัยบุรมย�
103210 นางสาว กนกพร สกนธ�กําแหง
103211 นาย ศุภชัย ทองตุ2ม
103212 นางสาว ทิพย�ปาลิดา อารยาฉัตรคุปต�
103213 นาย ปริญญา เจริญถ2องแท4
103214 นางสาว สรัสนันท� เลขธรากร
103215 นางสาว ศุกร�ธิดา หลีเดชดํารงค�
103216 นางสาว ศิรัชญา เจริญชัยสกุล
103217 นาย ฐิติพล ปราโมทย�พันธุ�103217 นาย ฐิติพล ปราโมทย�พันธุ�
103218 นาย ชนาธิป โรจน�สิรวรพัฒน�
103219 นาย ปุญญพัฒน� ทับละคร
103220 นางสาว วนิดา ศรีประยูร
103221 นางสาว ณัฐกานต� พรมถัน
103222 นาย สมเกียรติ องอาจ
103223 นางสาว พยอม เจริญรัตน�
103224 นางสาว ณฐมน แบ2งส2วน
103225 นางสาว วรางคณา ศรีมุกดา
103226 นาย กิติชัย สกุลชัยวัฒนา
103227 นาย นนทิวรรธน� แพร2ไชยกูล
103228 นาย ฮุสนี มอลอ
103229 นางสาว ขนิษฐา พรหมราชแก4ว
103230 นาย วราวุฒิ สมประสงค�
103231 นางสาว ดุษณี หมีลําพอง
103232 นางสาว สุลาวัลย� แสนมนตรี
103233 นาง โศภิษฐา พรหมงาม
103234 นางสาว ธนกาญจน� ถนอมนวล
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103235 นาย พีรภัทร� เอ่ียมสุวรรณ�
103236 นาย ธนาณัฐ โยธาจันทร�
103237 นางสาว เพ็ญนภา นุราช
103238 นางสาว สิริมาศ เสง่ียมศักด์ิ
103239 นาย ณัฐพล อานนท�
103240 นางสาว อรินญา แปงปลูก
103241 นางสาว ปภาวรินทร� วิวัฒน�ศิลปOชัย
103242 นาย ณพวัฒน� เนตรนาค
103243 นางสาว รัชฎาพร เต็งพันธ�
103244 นาย จันทร�ธิกรณ� ผดุงชาติ
103245 นาย ปรมินทร� ชัยบิล
103246 นาย รอสลี เจะเตNะ
103247 นาย จักรพรรดิจริณ อภิมงคลไพศาล
103248 นาย บัณฑิต ราชบัญฑิต
103249 นาง อรวดี ขุนจันทร�
103250 นาย รุ2งโรจน� คุ4มบัว
103251 นาย อัษฎาวุธ รัตนะ
103252 นาย อิทธิศักด์ิ สงประสพ
103253 นาย อิระณัฏฐ� ศิริรักษ�103253 นาย อิระณัฏฐ� ศิริรักษ�
103254 นาง ซูรีนา เจะเตNะ
103255 นางสาว สุกัลยา ใจงาม
103256 นางสาว ปGทมา อินทรจันทร�
103257 นางสาว จีราภรณ� ชนะเพีย
103258 นางสาว กริศา ลอยวิสุทธิ์
103259 นางสาว นุชอนงค� อ่ิมทอง
103260 นาย ชัยฤทธิ์ พิมพ�มลัย
103261 นาย ปDยะวัฒน� รวยสําราญ
103262 นาง วิไลวรรณ สุริย�แสง
103263 นาย ปDยะพงษ� นุชท2าโพ
103264 นางสาว นิศานาถ วีระหงษ�
103265 นางสาว สุภาวดี ตระการเจริญพร
103266 นาย พิศุทธิ์ ย4อยพลแสน
103267 นางสาว วิภาวรรณ ชัยงาม
103268 นางสาว ภูษณิศา ทองประทุม
103269 นาย ธีระศักด์ิ อุสาหะ
103270 นางสาว กรรณเดช ทิมสวัสดิกุล
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103271 นางสาว นุสรา ดาราสม
103272 นาย ดนุชิน ท4าวฬา
103273 นางสาว พัชราภรณ� คงพรหม
103274 นางสาว ศาตนันท� จุลนิล
103275 นาย กิติพงษ� อุทาทิพย�
103276 นางสาว อัญมณี กลิ่นศรีสุข
103277 นางสาว ภูริชา สงวนพงศ�
103278 นาย สุวิน วัฒโล
103279 นางสาว ปารีณา แช2มเฉ่ือย
103280 นางสาว ภาขวัญ ด4วงนุ4ย
103281 นางสาว ปDยะฉัตร โพธิ์ผา
103282 นาย ฤทธิศักด์ิ จักร�สุวรรณ
103283 นาย โกสินทร� เปาโรหิตย�
103284 นางสาว กัญญารัตน� โฉมก่ิง
103285 นางสาว ยุพาพร เชื้อบัณฑิต
103286 นางสาว นภัสศรณ� คําธร
103287 นางสาว ลภัสรดา แสงสิงแก4ว
103288 นางสาว วรัชยา เกตแก4ว
103289 นางสาว มรันตรี พรหมชา103289 นางสาว มรันตรี พรหมชา
103290 นางสาว เวณิกา ระโส
103291 นางสาว กรกนก พูลไธสง
103292 นาย อภิสิทธิ์ จิ๋วสุข
103293 นางสาว ศิรินารถ กลิ่นหอม
103294 นางสาว วัลภา วัฒน�แก4ว
103295 นางสาว เนาวรัตน� เนื่องแก4ว
103296 นางสาว แสงเทียน เผ2าเผือก
103297 นางสาว ธัญญาลักษณ� ทองใบ
103298 นางสาว สาวิตรี เดชคุ4ม
103299 นางสาว ณัฐริกา แสงวิเศษ
103300 นาย ยุทธพร ส2งแสง
103301 นางสาว นิตยา ไสยสุคนธ�
103302 นาย รังสรรค� พรมสุข
103303 นางสาว อมรรัตน� ยืนยง
103304 นาย กรกฎ เผือกผ2อง
103305 นางสาว ภรณ�ทิพา ลาภไธสง
103306 นาย พีรวิชญ� สุนทรนันท�
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103307 นาง สุดารัตน� ทีทา
103308 นางสาว ศุภนุช ธีรจินดามณี
103309 นางสาว อรอุรา แซ2ติ๋ว
103310 นางสาว ปDยะมาศ โพธิ์ศรี
103311 นาย อาวุธ ทานะเวช
103312 นางสาว สุภาพร ดวงแสง
103313 นางสาว ปภาดา แก4วพลอย
103314 ว2าท่ี ร.ต. ปฏิพัทธ� เพชรศรี
103315 นางสาว สิริวรางศ� มูลมงคล
103316 นางสาว สุทธิกานต� ศิลประดิษฐ�
103317 นาย ธนาศาน สุภาษี
103318 นางสาว น้ําทิพย� กุลอํานวยชัย
103319 นางสาว สุพัตรา สัตย�ชาพงษ�
103320 นาย ภักดี กลั่นภักดี
103321 นางสาว สิริภรณ� มิตราภินันท�
103322 นางสาว อนุสรณ� ยืนยง
103323 นาย ชุติพนธ� ตะไก2แก4ว
103324 นางสาว ณัชชา วชีระสูตร
103325 นาย สุธีเดช วิเศษพาณิชย�103325 นาย สุธีเดช วิเศษพาณิชย�
103326 นาย วราวุฒิ ทองฮีง
103327 นางสาว ปาริชาติ ปราสาททอง
103328 นาง ผการัตน� เต็มสังข�
103329 นาย ภานุวัฒน� หม่ืนพล
103330 นางสาว ธีร�จุฑา เมฆิน
103331 นางสาว วิมลรัตน� ศรีเมฆ
103332 นาย อภิลาภ รัฐกุล
103333 นาย ศุภกิจ เท่ียงธรรม
103334 นางสาว ศิรินภา บุญสร4อย
103335 นางสาว กมลวรรณ เหล็กแก4ว
103336 นาย กรกฎ ศรีปลั่ง
103337 นางสาว สิริยา เพชรเรือง
103338 นาง สุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท�
103339 นางสาว กมลวรรณ จันทร�ประอบ
103340 นาย กิตติกร คนหาญ
103341 นางสาว ปDยะธิดา กุลสุวรรณ�
103342 นางสาว สายธาร สิงห�สุวรรณ
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103343 นาย พุทธกาล กาลจักร
103344 นางสาว ปภังกร พลพงษ�
103345 นางสาว ชิษณุชา พุทธสอน
103346 นาย ธนารักษ� รักษาสุรสาร
103347 นาง สรินยา ไทโยธิน
103348 นาย วิทวัส เกตศรัทธา
103349 นางสาว มยุรี อุณวงค�
103350 นางสาว ไกลกังวล เพชระบูรณิน
103351 นางสาว กาญจนา ลินจง
103352 นางสาว วรรณิศา ตันประดับสิงห�
103353 นางสาว พลอยขวัญ คุณเฉย
103354 นางสาว วิลาสินี เหมือนดํา
103355 นาย อาคม เศษสุวรรณ�
103356 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ณัฏยา เกิดสุวรรณ�
103357 นาย กิตติภพ ทองนุ4ย
103358 นาย วสุธร ฤทธิ์โรจนกุล
103359 นางสาว ศิริรัตน� จรศรชัย
103360 นาย อาสาฬ� ศรีเทพ
103361 นาย สมโชค น4อยเจริญ103361 นาย สมโชค น4อยเจริญ
103362 นางสาว อฟาฟ สามะเหง
103363 นางสาว นาราภัทร เจือจาน
103364 นาย ธัชชัย เขมวงค�
103365 นางสาว จุฑามาส เทพวงษา
103366 นางสาว เพ็ญอําไพ ศรีไทย
103367 นางสาว ศิริพร บุญเสริม
103368 นางสาว มนภรณ� เดชโยธิน
103369 นางสาว เจนจิรา สุคําตุ2น
103370 นางสาว ณัฐชา คงคาฉุยฉาย
103371 นาง ฉัตรชนก งามแสงศิริกุล
103372 นาย ภาณุพงศ� วงษ�คําหาญ
103373 จ2าอากาศเอก ภูริวัจน� ฝKปากเพราะ
103374 นางสาว สุภาภรณ� แก4ววันดี
103375 นางสาว สุดารัตน� ปะวันโน
103376 นาย อนันตชัย ศิริสูงเนิน
103377 นางสาว พัทธวรรณ จินดารัตน�มณี
103378 นางสาว ภัทรวดี นิรันดรางกูร

หน4าท่ี 94 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
103379 นางสาว วิภาวดี พันธุ�เพียร
103380 นาย กุญชกาจน� จันทร�ประเสริฐ
103381 นาย นัฐวัฒน� มุทธเสน
103382 นางสาว ธัญภัค คงทอง
103383 นางสาว นันทนัช ใจดี
103384 นางสาว อังคณา แสนศักด์ิ
103385 นาย อภิสิทธิ์ นิตยะ
103386 นางสาว ดวงใจ โม4เวียง
103387 นาง จุฑารัตน� ไชยเทพ
103388 นางสาว หัตถพันธ� ทองกรด
103389 นางสาว สุนิดา ภู2ใจเท่ียง
103390 นาง มาลัย ธิบูลย�
103391 นางสาว สาวิตรี ทองสมุทร
103392 นาย พงศ�สรณ� แสงจํานงค�
103393 นางสาว ณัฐวรา วัชรธรรม
103394 นางสาว อกนิษฐ� คงทอง
103395 นาย สุวรรณ เชื้อหงษ�
103396 นาย ภูริ ศิริพานทอง
103397 นางสาว เอมมิกา กฤษณะโยธิน103397 นางสาว เอมมิกา กฤษณะโยธิน
103398 นาย จักรพงษ� ทองคําสุก
103399 นางสาว ศิริพร แก2นพุฒ
103400 นางสาว อภิญญา โครศรี
103401 นางสาว สุราณี คงฉิม
103402 นาย สุรศักด์ิ ไชโย
103403 นางสาว วิไลวรรณ ร2องยืด
103404 นางสาว สุรีย�พร สาลี
103405 นางสาว ภิญญาพัชญ� คนคล2อง
103406 นางสาว แก4วตา ศรีเจริญ
103407 จ.ส.ต. วีระพงษ� ชมชื่น
103408 นางสาว สุพัตรา ศรีอ2อน
103409 นางสาว เบญจมาศ บุตรพุ2ม
103410 นางสาว วิรภัทรา หาญอักษรณรงค�
103411 นางสาว สิริรัญญา อุบาลี
103412 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พิชญ�สุภัค วิทยผดุง
103413 นางสาว เอมอร วิมลพันธ�
103414 นาย ธวัชชัย โสมี
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103415 นาง ภัทรยุทธ กันธณี
103416 นางสาว นันท�กมล พรหมทองนุ2น
103417 นางสาว กรวิภา กดแก4ว
103418 นาย ยอด สมฆ4อง
103419 นางสาว กัญญาณัฐ วงค�วันดี
103420 นางสาว มารีตา กันนิยม
103421 นาย ณัชพล แก4วมณีชัย
103422 นาย ชยางกูร กาจันทร�
103423 นางสาว ปมินตรา ฐิตะณรุจ
103424 นาย วัชรพันธ� เพชรเรือง
103425 นางสาว อัจฉรีย� แสงระวี
103426 นาง สุธาสินี สัจจวิเศษ
103427 นาย โยธิน จาตุรัส
103428 นางสาว ธณวรรณ มะม2วงแก4ว
103429 นางสาว สาลินี ก4อนคํา
103430 นาย จตุพงศ� บุหลันพฤกษ�
103431 นางสาว วรารัตน� หลงสมบุญ
103432 นางสาว ปDยวาสว� เอ่ียมสุข
103433 นาย วิรัตน� คําหลวง103433 นาย วิรัตน� คําหลวง
103434 นางสาว วารุณี เรืองนก
103435 นางสาว ปณิชา เรืองนุ4ย
103436 นางสาว จันจิรา หนูขาว
103437 นางสาว สุมทอง ทองเถ่ือน
103438 นางสาว ณัฏณิชา งามยิ่ง
103439 นางสาว รัตนา บุญคํา
103440 นางสาว ลัดดาวัลย� วงษ�จีน
103441 นางสาว ชวิศา อดุลเดชากุล
103442 นางสาว ณัชชา กุนัย
103443 นางสาว สวรรยา บุญยวง
103444 นางสาว ธีร�วรารัตน� วราเตชาคงสกุล
103445 นางสาว บงกชวรรณ จวงจันทร�
103446 นาย ทนงศักด์ิ แดงทองดี
103447 นางสาว ปGทมา ชูสนิท
103448 นางสาว เนตรนภา สุกเมือง
103449 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ดารณี กาญจนเพ็ญ
103450 นาย สุพิชัย กระเช4าเพชร
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103451 นางสาว สุพัชรชา เตยอ2อน
103452 นาย ภูวิศ นรังศิยา
103453 นาย ดํารงค� ศรีเจริญตา
103454 นางสาว รุ4งเพชร วงษ�จุ4ย
103455 นางสาว พรมณี สุวรรณไตรย�
103456 นางสาว จุฑารัตน� หงษ�จินดา
103457 นาย ภาณุ เทจอหอ
103458 นาย วิฑูรย� เทพโยธา
103459 นางสาว วรางคณา หนูรอด
103460 นาง ธัญพร วรชัยมงคล
103461 นางสาว ประภาพร บวกโพธิ์
103462 นาย ปพนวิช ชูชื่น
103463 นาย พิชญ�ภิวัจน� อ2อนคง
103464 นาย สุรเดช ตีรวัฒนประภา
103465 นางสาว สุดาพร ทองทับ
103466 นาย พุทธิพงศ� สาระทิพย�
103467 นาย โยธา ชุมนิรัมย�
103468 นางสาว พิมลพร ฦาแรง
103469 นางสาว เรณู สุคํา103469 นางสาว เรณู สุคํา
103470 นางสาว จุฑารัตน� จรูญชัย
103471 นางสาว สุกัญญา มีบุญ
103472 นางสาว สุนิษา พิมพ�พงษ�
103473 นางสาว ศรารัตน� คุ4มเหลือ
103474 นางสาว ปุญญิศา เสียงเยญ
103475 นาย วิศิษฏ� ปราบจะบก
103476 นางสาว สิรินทร�นภา ศรีละวัลย�
103477 ว2าท่ี ร.ต.หญิง เกษมณี จันทะเกษ
103478 นางสาว ปรีชญา รุ2งวิกรัยกานต�
103479 นางสาว เบญจวรรณ จันหยก
103480 นาย พิจักษณ� วรสันต�
103481 นางสาว กรรณิการ� โรมโคกสูง
103482 นางสาว สุภาพร กันจู
103483 นาย นุมัน ซา
103484 นางสาว อุบลวรรณ ซ่ือสัตย�
103485 นางสาว พูลทรัพย� ได4พ่ึง
103486 นาย อาทิตย� ดาวภิรมย�
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103487 นางสาว เทียนวรรณ สืบจากอินทร�
103488 นางสาว กันยารัตน� ภูหงษ�สูง
103489 นางสาว ปDยวรรณ แสงทอง
103490 นางสาว สุวนันท� พรมลา
103491 นางสาว อาภาวรรณ สุพันธมาตย�
103492 นาย เชิดพงษ� บุตรชาดี
103493 นางสาว วรรณพร จงราบ
103494 นาย อภิสิทธิ์ นามอินทร�
103495 นาย ประวิทย� จันทราช
103496 นาง อรพิน แก4วก2า
103497 นางสาว อรปรียา มูลอาสา
103498 นาย ธนพนธ� พรานเจริญ
103499 นาง รพีพรรณ เสือแท4
103500 นางสาว ประณิตา สรสิทธิ์
103501 นางสาว ธัญวัลย� ละว4า
103502 นางสาว ชุติรดา ไชยบุญทัน
103503 นาย ผดุงชาติ ฟองนารี
103504 นางสาว ณัฐฏ�กฤตา สุนทรโรจน�
103505 นาย พัทธดนย� ธนพัฒน�เมธานนท�103505 นาย พัทธดนย� ธนพัฒน�เมธานนท�
103506 นางสาว ธัญชนก วงศ�วิลาศ
103507 นางสาว นริศรา ประเสริฐวิบูลย�
103508 นางสาว พีรญา สอนเปรม
103509 นางสาว กาญจนา จันดี
103510 นางสาว ธรรญกร สุขเกษม
103511 นางสาว กมลชนก จิระสุโข
103512 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ฐกรทอง ชลสินธุ�
103513 นาง ณัฐกฤตา ชาญณรงค�
103514 นางสาว พิชญา สถิตวิบูรณ�
103515 นาย ณัฐวัศ ขวัญปาน
103516 นางสาว เบญจวรรณ คําจันทร�
103517 นางสาว ธัญญารัตน� บุญศรี
103518 นางสาว วราภรณ� นวลปาน
103519 นาย รติพรรด์ิ ลูกอินทร�
103520 นางสาว ขวัญสุดา สุทธิแสน
103521 นาย สุทัศน� นาคนุ2ม
103522 นาย ประจวบ สนามพลี
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103523 นาย จาตุรงค� สมเกียรติ
103524 นาย จิตณฐกานต� จิราธนาเมธาธรรม
103525 นาย ปภิณวิช ประทุมทอง
103526 นาย ธนวินท� ลิ้นทอง
103527 นางสาว เกษศราภรณ� แย4มชัยภูมิ
103528 นางสาว พัชชา ธาดาบุษบง
103529 นาย ภุชงค� ศรีจอมทอง
103530 นางสาว ฐาณัชธิมาศ ศตะรัต
103531 นางสาว นิสา ศรีปGญญา
103532 นาง ศุภกร ปGญญา
103533 นางสาว ชัชชยา แผนสง2า
103534 นาย ธนุพล ไล4ทิม
103535 นางสาว ณัฐภรณ� ผุดผ2องมาก
103536 นางสาว ขวัญตา ชนะงาม
103537 นางสาว กานต�ธิดา สังข�วัฒน�
103538 นางสาว มูรนี โตNะลง
103539 นาย ฐาปนเดช จันทร�ประโคน
103540 นาย นราธิป จันทรัตน�
103541 นาย สะการิยา สาอุ103541 นาย สะการิยา สาอุ
103542 นางสาว ภิรญา โคมจันทร�
103543 นาง กมลชนก สมบัติภูธร
103544 นางสาว วิมลรัตน� นวมจิตต�
103545 นางสาว ณัฎฐยา พิมโคตร
103546 นางสาว รมิดา เจริญวรารัตนา
103547 นางสาว พสกพร สุขุมมะสวัสด์ิ
103548 นาย กิตติพงษ� แก4วดุสิต
103549 นางสาว ศยามล รอดนิตย�
103550 นางสาว นริศรา นามสอน
103551 นางสาว กรองแก4ว พงประดิษฐ
103552 นางสาว ภศิชา พัฒนจันทร�
103553 นางสาว จิรัฐิวรรณ มีเพ็ชร
103554 นาย สมพงศ� ตันติธรรมากร
103555 นางสาว สุรีย�พัชญ� ใกล4จันอัด
103556 นาย พิมาย เกตุชัยมงคล
103557 นาย พีระพล สัมมาขันธ�
103558 นางสาว รัตติกาล พลสาร
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103559 นาย จิรภัทร สวยรูป
103560 นางสาว ฉัพพรรณาภา ยินดี
103561 นางสาว ชไมพร เท่ียงธรรม
103562 นางสาว กชมล พริ้งเพลิด
103563 นางสาว ดุษฎี ปานขวัญ
103564 นางสาว ชลธิชา พ่ึงจาบ
103565 นางสาว รัชนีกร เพชรคง
103566 นางสาว ปGทมา แม4นปาน
103567 นาย ฤทธิพล สมฤทธิ์
103568 นาย อานันชา สมเจริญ
103569 นางสาว รอฮานิง เจะเซะ
103570 นางสาว ปรียนันท� สาธุชน
103571 นางสาว เกศกนก ผ2องสุขใจ
103572 นางสาว เนตรราตรี กาลวรรณ�
103573 นางสาว จุฑามาศ สิทธิขันแก4ว
103574 นางสาว สุธาริณี พูลพุทธา
103575 นางสาว จุฑามาศ สอนแสนวิทย�
103576 นางสาว ณภัค นิสสัยสุข
103577 นาย อัครพล อุดคํามี103577 นาย อัครพล อุดคํามี
103578 นางสาว ปรียานุช หลอกลาง
103579 นางสาว ณัฏฐินันท� เสนาณรงค�
103580 นางสาว ณัฐธิดาริน ชินชนะ
103581 นางสาว อารยา เอ่ียมนิรันดร�
103582 นาย ธีรพงศ� พรมทอง
103583 นางสาว วันเพ็ญ บัวทอง
103584 นางสาว ฐิติพร ถอยวิลัย
103585 นางสาว ขัตติยา สุทธิเกิด
103586 นาย พงศกร เกษตระกูล
103587 นางสาว จิรนันท� ฤทธิ์เดช
103588 นาย ประชา อ2องนก
103589 นางสาว เพ็ญไพลิน อ่ิมสมบัติ
103590 นาย ชํานิ พรมทอง
103591 นาย ภัทรวรรต ศรีบุญจิต
103592 นางสาว วรรณภา โกฎคําลือ
103593 นาย ภูมินทร� มัดถารักษ�
103594 นาง ชลนิดา ศรีแก4ว
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103595 นางสาว ณัฐกมล รัตนภักด์ิ
103596 ว2าท่ี ร.ต. สรรพสิทธิ์ บุญไพโรจน�
103597 นางสาว นุชนาฏ อุ2นทรพันธ�
103598 นางสาว ชลธิชา ตางาม
103599 นางสาว จิดาภา เพ็ชรตะคุ
103600 นางสาว ภาวิณี ทัดสวน
103601 นางสาว ฐนิตา เขียวขํา
103602 จ.ส.อ. ณภัทร ทิพยโอสถ
103603 นางสาว อุบลรัตน� รอพิจิตร
103604 นางสาว ภัทรา เรืองสัตย�
103605 นางสาว จุฑามาศ ประเสริฐพร
103606 นางสาว กัณฐิกา กะสินรัมย�
103607 นาย ณัฐพล คงกระพันธ�
103608 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วันวิสา ทองสะอาด
103609 ว2าท่ี ร.ต. อภิลักษณ� ใคร2ครวญ
103610 นางสาว ภัทรศรี ผจงดี
103611 นางสาว รัชดาภรณ� วิบูลย�ชนม�
103612 นางสาว สนธยา พันมาลี
103613 นางสาว ปDยะมาศ อุยสา103613 นางสาว ปDยะมาศ อุยสา
103614 นางสาว ศุภรัตน� บวบทอง
103615 นาย ชาญณรงค� เอ่ียมสงคราม
103616 นางสาว สาวิตรี ช2วยดู
103617 ว2าท่ีร4อยโท จักรพรรณ ธานี
103618 นาง ณธษา อินยม
103619 นางสาว ชบาไพร ศิริบุตร
103620 นาย ภาณุพงศ� ผิวเหลือง
103621 นางสาว ดวงนภา กิรัมย�
103622 นาย สถิตย�พงษ� จันทร�ธานี
103623 นาย นนท�ธวัฒน� สิริสมบัติ
103624 นาย กฤตธน อินยม
103625 นางสาว ศศิวิมล พรมพฤกษ�
103626 นางสาว อรวรรณ มงคลสุภา
103627 นาย ศุภศิษฎิ์ วรพิสุทธิวงศ�
103628 นางสาว ณัฐมน แก4วเรือง
103629 นางสาว เบญจวรรณ เพ็ชรเลิศ
103630 นางสาว มณฑกัญจน� คงสําราญ
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103631 นางสาว ศศิวิมล ทําบุญ
103632 นางสาว ภัทรพร พันธุ�หินลาด
103633 นาย พัฒนพงษ� เลียวรักษ�โอฬาร
103634 นางสาว ธนพร ศิริบรรจง
103635 นาย สมชัย บุตรคง
103636 นางสาว วรรณวิภา แสนกันยา
103637 นาง กฤษณา สังข�จรูญ
103638 นางสาว นันทภัค พรชัย
103639 นาง จุฑามาศ วนกลาง
103640 นางสาว บุณฑริกา ศรีเล็ก
103641 นางสาว นงนุช นารีนุช
103642 นางสาว พรรัมภา ศรีศักดา
103643 นาย ทวีชัย ลี้ไพบูลย�
103644 นางสาว มัทนา แสงโทโพธิ์
103645 นางสาว งามตา อินทร�พงศ�
103646 นาย กิติวุฒิ สัจจลักษณ�
103647 นางสาว วิภาดา พรมนิล
103648 นางสาว สุพรรณี ปDยะวงศ�
103649 นางสาว วรรณิภา พวงงาม103649 นางสาว วรรณิภา พวงงาม
103650 นางสาว จิตตินาถ หาญแก4ว
103651 นาย สมจิตร สุมาลี
103652 นางสาว ปฐมา สุวรรณไตร
103653 นางสาว มณีนุช ภูบุญทอง
103654 นางสาว ทาริกา ทองมูล
103655 นาย ณัฐพล ชุมศรี
103656 นาง ฐิติมา แซ2เตียว
103657 นาย ฐาปกรณ� พาติกบุตร
103658 นาง จุฑามาศ วีระพงษ�
103659 นางสาว รุ2งนภา ศรีแสง
103660 นาย จิตติพันธ� ลาวัณย�วรวงศ�
103661 นาง อัญชนีย� ปQองศรี
103662 นางสาว สุพิชชา วงศ�ลือชา
103663 นางสาว มณฑกาญจน� นันสมบัติ
103664 นางสาว กานต�ติมา ธีรางกูร
103665 นางสาว เบญจมาศ ปQอมสิงห�
103666 นาย อุดมพร วังสว2าง
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103667 นาย จิระเดช เสนีวาสน�
103668 นาย สุทธิชัย สูรย�กามรัตน�
103669 นางสาว ฐิติพร คงทน
103670 นาย วิวัฒน�ติวงษ� สกุลพิทักษ�คําดี
103671 นางสาว มทินา จันทร�ทิมา
103672 นาย ณัฐพงษ� ทิวันทา
103673 นางสาว ขวัญตา อ4อยงาม
103674 นางสาว ธัชชา สุขเอม
103675 นางสาว ละอองดาว ตันบุตร
103676 นางสาว เสาวลักษณ� สมจิตร
103677 นาย อนุวัติ รัตนยืนยง
103678 นางสาว วัชรีภรณ� เมฆฉิม
103679 นางสาว ศุภรัตน� บุตรศาสตร�
103680 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สิริภัค ชัยบุตร
103681 นางสาว วาสนา ชัชวาลย�
103682 นางสาว ภรณี อมะโร
103683 นางสาว อมรรัตน� นงนุช
103684 นาย ณัชพล เดชาอัครหิรัญ
103685 นาย ณรงค�ศักด์ิ เฉลยพจน�103685 นาย ณรงค�ศักด์ิ เฉลยพจน�
103686 นาย จักรพงศ� ศิริพันธ�
103687 นาย วันรุสลัน ฮารน
103688 นางสาว ปนัดดา วงษ�เกตุใจ
103689 นาย เปรมสันต� บุญช2วยบริบูรณ�
103690 นางสาว ศยามล ท4วมอ4น
103691 นางสาว ปาจรีย� จอมพงค�
103692 นาย ศักด์ิชาย วังระหา
103693 นางสาว เพชรลัดดา ผลแสงสี
103694 นาย ชนิตพล ฉ4วนต้ัน
103695 นางสาว ญาณี บุญสุทธิ์
103696 นางสาว มุนินทร�ธร หิมโสภา
103697 นางสาว ฉัตรกมล หม่ันเจริญ
103698 นางสาว ชีวรัตน� พลซ่ือ
103699 นางสาว จิรัชญา ช2างเหล็ก
103700 นางสาว มัญชุพร ฟองมอญ
103701 นางสาว วิไล อยู2คง
103702 นาย ภาสกร รัตนสุวรรณ
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103703 นาย สิริรัฐ เจริญธรรม
103704 นาย พิชYุตม� ปวรเกียรติสกุล
103705 นางสาว สุธาสินี ประสพดี
103706 นางสาว หทัยทิพย� ฮงศรีนารถ
103707 นางสาว โศรยา หิมโสภา
103708 นาย นวพล ลือฤทธิ์
103709 นางสาว กชกาญจน� ทองใบ
103710 นางสาว สรารัตน� จรรยาวงษ�
103711 นางสาว วรกาญจน� เรืองชัยวุฒิคุณ
103712 นาย นุพงษ� คงทอง
103713 นาย ศรัณย�ภัทร ศรีวิชัย
103714 นางสาว สุภารัตน� กลางคํา
103715 นางสาว สุดารัตน� ขัดแก4ว
103716 นางสาว มณีรัตน� โพธิ์ทอง
103717 นางสาว พาฝGน สุขหนุน
103718 นาย กานตนนท� นุ2นพุทธิ์
103719 นางสาว อัญชนา วรสิทธิกร
103720 นางสาว ศิริยารัชต� นาคสกุล
103721 นางสาว ทิพวัลย� แสงสว2าง103721 นางสาว ทิพวัลย� แสงสว2าง
103722 นางสาว อาภาพร เพ็ชรเจริญสุข
103723 นางสาว สงกรานต� ระโยธี
103724 นางสาว ธนัชชา เจียมคงอยู2
103725 นาย เกียรติศักด์ิ ทองจันทร�
103726 นางสาว ทิพวัลย� บุญสิทธิ์
103727 นาย เจษฎา ต4นพรหม
103728 นางสาว เพียงกมล ดลเอ่ียม
103729 นาย ฉัตรชัย ภู2เล็ก
103730 นาย ณัฐพจน� กล2อมสุนทร
103731 นางสาว กัณตาชา แดนมะตาม
103732 นางสาว พรรณพรรธน� จําปาแพง
103733 นาย ชนะชล ลับโกษา
103734 นางสาว ธันย�ชนก ทับประเสริฐ
103735 นางสาว วริญญา จันทร�ศิริ
103736 นาย สักกรียา เพริดพร4อม
103737 นาย กิตติพงษ� ขวัญพรม
103738 นางสาว สุนิสา ศรีนวลขาว
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103739 นางสาว เสาวภาพ สามารถ
103740 นางสาว สุคนธ�ทิพย� ศรีใจวงศ�
103741 นาย ณัฐภัค เพ2งพิศ
103742 นาง สุภาวดี ไชยหล2อ
103743 นาย วสวัตต์ิ หลีเอ๋ียน
103744 นาย เจษฎา สุมามาลย�
103745 นางสาว อุษณีย� คุณา
103746 นางสาว นฤมล อุดบุญ
103747 นางสาว สิรินดา ขุนฤทธิรงค�
103748 นาง เตือนใจ ภูมิรักษ�
103749 นางสาว รูซัยนี ปูรียา
103750 นาง จันจิรา บัวแย4ม
103751 นางสาว พัชพร ศรีสงวน
103752 นางสาว จารุลักษณ� ตรีศรี
103753 นางสาว วิสสุตา ไหรเจริญ
103754 นางสาว วรรณลิษา กากะนิก
103755 นางสาว ปาริชาต คําม่ัน
103756 นาย สิรภพ จันทราภิรมย�
103757 นางสาว ทิพรัตน� ทองสม103757 นางสาว ทิพรัตน� ทองสม
103758 นางสาว วิลาวัณย� อ2อนแก4ว
103759 นางสาว อาทิตยา พงษ�ไธสง
103760 นาง รอปKอัส จิเตNะ
103761 นาง เกศริน ตนภู
103762 นาง จุฑาทิพย� สุวรรณรัตน�
103763 นางสาว ชฎาภรณ� พลเยี่ยม
103764 นางสาว สร4อยสาลี เพ็ชรสงค�
103765 นางสาว รุ2งขวัญ สามจ4าย
103766 นางสาว จีรนุช หารพละ
103767 นาย พนานต�พงศ� ผัดอ2อนอ4าย
103768 นางสาว มูนา ดาลอ
103769 นาง อําพรรัตน� แก4วคํา
103770 นางสาว วลัยลักษณ� ตะเพียนทอง
103771 นางสาว ปGทมา สว2างชัยวิวัฒน�
103772 นางสาว รวีวรรณ จินต�ธนาวัฒน�
103773 นางสาว พิชยา วิชัยรัตน�
103774 นางสาว ขวัญธิดา ชะปูแสน
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103775 นางสาว โชติรส ฉวีพัฒน�
103776 นางสาว อนุภา นาเกลือ
103777 นางสาว สุวัชรี บํารุงวงค�
103778 นางสาว มณฑ�ณัชชา ประกอบชาติ
103779 นางสาว ณัฐวดี ณ ระนอง
103780 นาย จักรชัย ศรีคล้ํา
103781 นางสาว ซาร�รา เจNะมามNะ
103782 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นิภาพร แก4วดู
103783 นางสาว นันทิยา สุขเรือง
103784 นางสาว หัทยา เตชะธีรปGญญา
103785 นาย สุริยะ คําขัน
103786 นางสาว วรุณรัตน� ใจสมุทร
103787 นางสาว สุนีย� ฉาดสูงเนิน
103788 นางสาว กูอานีซNะ รงโซะ
103789 นางสาว ภัควลัญชญ� งอนสันเทียะ
103790 นางสาว กัลทิมา ออมสิน
103791 นางสาว วิมลรัตน� ภักดีพรหมมา
103792 นางสาว ปวรวรรณ ณ ตะก่ัวปVา
103793 นาย อาซฮารี ดีโซะ103793 นาย อาซฮารี ดีโซะ
103794 นางสาว ณยฎา จิรโสภณวิชญ�
103795 นางสาว จิรภัทร� จันทราศรี
103796 นางสาว ละไม ศรีอากาศ
103797 นางสาว ปGทมพร จรจรัญ
103798 นาย ณัฐศักด์ิ ชํานาญภักดี
103799 นาย เอกลักษณ� มาใหม2
103800 นางสาว วรัชยา พุทธดิษฐศร
103801 นางสาว จุฑารัตน� รังษา
103802 นางสาว พรสวรรค� วังหอม
103803 นางสาว กัญญาพัชร อยู2สบาย
103804 นาย ปGญญาพล ผะสารพันธ�
103805 นาย โอภาสพัทธ� ขอบเขตต�
103806 นาย ชัยวัฒน� บุญรักษา
103807 นางสาว กุลพัชร คชสารมณี
103808 นางสาว สุนิสา โพธิ์นวม
103809 นางสาว สุภาพร ธนันศิริเนตร
103810 นาย กฤษณะ ทองนิ่ม
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103811 นาย นพรัตน� อินถา
103812 นาง รัตนวรรณ ประเวศตระกูลชัย
103813 นางสาว พรนภา นกเอ้ียง
103814 นาง นิสากร สังขะวิไล
103815 นางสาว นันทนาพร จิตมงคล
103816 นางสาว นุรไอนี เจะมะ
103817 นาย อัศวิน จันทร�ทรง
103818 นางสาว ณัฏฐ�ศิกาญจน� บัวดี
103819 นางสาว ผกามาศ นาคพิมาย
103820 นางสาว ปุณญพร คชสารมณี
103821 นางสาว วาสนา ไข2แก4ว
103822 นางสาว สุรีย� อยู2สบาย
103823 นาย อาจินต� ดินจันทร�
103824 จ2าอากาศเอก ดนัย สวนทอง
103825 นางสาว เจนจิรา ฉัตรทันต�
103826 นางสาว ศุภสิน ลิมปOสภาพกสิผล
103827 นางสาว รอยฮา อับดุลลาเตNะ
103828 นางสาว รัชฎาภรณ� เธียรวรรณ
103829 นาง นงค�ลักษณ� อุ2นทะ103829 นาง นงค�ลักษณ� อุ2นทะ
103830 นาย เอกธนิก ประทุมแสงหิรัญ
103831 นาย นิติ ด2านศรีบูรณ�
103832 นาย นพรัตน� สุภราช
103833 นางสาว สุธาลินี เต็มรัตน�
103834 นางสาว เกศรินทร� ธรรมนุส
103835 นางสาว ภัทรภร ยอนสุข
103836 นางสาว จุฑารัตน� ทรงเลิศ
103837 นาย พิทักษ� คุณนาม
103838 นาย ธนลภย� ชุนณวงษ�
103839 นางสาว วารุณี มะลิวรรณ�
103840 นาง กนกวรรณ ทองดาดาษ
103841 นางสาว ศรัญญา พรหมมาชัย
103842 นางสาว จริยา บัวคงสระ
103843 นาย ปุณณกันต� บุญยืน
103844 นางสาว หยาดนภา สิทธิยากรณ�
103845 นางสาว มนทนา จันทร�สุวรรณรัตน�
103846 ว2าท่ีร4อยตรี ปฏิญญา น4อยเสนีย�
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103847 นางสาว แพรวนภา ชัยนนถี
103848 นาย กีรติ พิมพ�ทองงาม
103849 นางสาว พัชรินทร� วงศ�ษา
103850 นางสาว ธัญญรัตน� คํามีรัตน�
103851 นาย จตุพล รักบุญ
103852 นาย นพดล นาคมุ̀สิก
103853 ว2าท่ี ร.ต.หญิง เบญจมาศ พุทธรักษา
103854 นาย กิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล
103855 นางสาว ศศิธร ศรีชมภู
103856 นางสาว พชรวรรณ ดวงอุปะ
103857 นางสาว จิรารัตน� บุญรัตนัง
103858 นาย รัฐชัย ชํานาญไพร
103859 นางสาว เบญญานันทน� ชมภูกา
103860 นาย พลากร พลแมน
103861 นางสาว ฐิติยา พิมลเลิศมงคล
103862 นางสาว ณัฐธิดา เสนาสี
103863 นางสาว ชฎาพร สิทธิชัย
103864 นางสาว ดลลชา รัตนพันธุ`̀
103865 นางสาว ไอลดา ช2วยมะลิ103865 นางสาว ไอลดา ช2วยมะลิ
103866 นางสาว นภัสวรรณ ขวดแก4ว
103867 นาย อรรถพล วงค�วรรณ
103868 นางสาว ธนสิตา ลอยฟู
103869 นาย ชัยเกียรติ ทุมรัตน�
103870 นาย วิริทธิ์พล จันทร�ยวง
103871 นางสาว ปุณญิศา เชาว�ช2างเหล็ก
103872 นาย ชนินทร� แจงปQอม
103873 นาย ธนกฤต จันทวงศ�
103874 นางสาว เนาวรัตน� น4อยดา
103875 นาย เกียรติศักด์ิ ใสสด
103876 นาย นิธิวิวรรธน� รินฤทธิ์
103877 นางสาว กิตติยาพร คําศรี
103878 นางสาว ธนัชพร มะลิวัลย�
103879 นาย ชาญชลิต สิงห�สถิตย�
103880 นางสาว ธนัญญา วิจิตรธรรม
103881 นาย ภาณุทัตต� จู4สกุล
103882 นางสาว ปวีณ�สุดา จันหุณี
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103883 นางสาว สุภัสสรา พุทธอุทัย
103884 นาง ชนัญชิดา ทิพยานุกูล
103885 นางสาว นิรมล อินทสุวรรณ
103886 นางสาว ปนิตา ซอสูงเนิน
103887 นางสาว อาภาพร บุดดารวม
103888 นาย นัตพงษ� ชูภู2
103889 นาย อรรถพงศ� ชดช4อย
103890 นางสาว พันธ�ทิมา งิมเกาะ
103891 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นิษาชล สุขรุ2ง
103892 นางสาว พิมพา ตาสว2าง
103893 นางสาว บุศราภรณ� แสงสุวรรณ
103894 นางสาว นิราญกุล ทองสาม
103895 นาย ณัฐ เบ็นเจNะอาหวัง
103896 นางสาว จริญญา แก4วหาวงค�
103897 นางสาว วาศุลี ขวัญเจริญทรัพย�
103898 นาย วิริยะ พงค�ศาสตร�
103899 นางสาว ราชาวดี สิงห�สถิตย�
103900 นาย ศุภกช วงษ�ศรีแก4ว
103901 นาย มนัสพาสน� ชูสิริ103901 นาย มนัสพาสน� ชูสิริ
103902 นาย ธีรนัย แน2นอุดร
103903 นาง ชีวารัตน� ปDมแปง
103904 นาย พัสกร คุณารักษ�
103905 นาย มงคล สุขแก4ว
103906 นางสาว สุพินดา สุระเสียง
103907 นางสาว อภิรมย� ศรีสงค�
103908 นางสาว ชลธิชา กลิ่นจันทร�
103909 นาย ยุทธภรณ� บุญรักษา
103910 นางสาว ชัชญาภา ณ พิบูลย�
103911 นาย ศรนรินทร� สินรัมย�
103912 นางสาว พัสตราภรณ� ศรีประสม
103913 นางสาว รุจิรวรรณ� หอมบุญมา
103914 นาย ภาณุพงศ� ศรีสังวาลย�
103915 นางสาว ประภาพร คําหุ2ง
103916 นางสาว อิสริยา ศิริวิ
103917 นางสาว สุชัญญา มะโนปDง
103918 นางสาว กันตา แก4วเกตศรี
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103919 นางสาว เบญญาดา จันทร�คง
103920 นาย พนม นอนา
103921 นาย วีระยุธ พลายด4วง
103922 นาย จักรพันธ� โตวิทศิรินเรศ
103923 นางสาว มนพัช สิงคํา
103924 นาย ณัฐภัทร จํานงค�ทรัพย�
103925 นาย ศิริชัย มะธุเสน
103926 นางสาว วัลลภา อยู2จันทร�
103927 นาย วิทยา หอมมาลา
103928 นาย ปกครอง ยาสิงห�ทอง
103929 นางสาว ภันทิลา วิรากานต�
103930 นางสาว สุทธดา วรรณชัย
103931 นางสาว ศุภิฌาย� ศุภศิริ
103932 นางสาว ศิริรัตน� พรหมบุตร
103933 นางสาว วิไลลักษณ� ปรีเปรม
103934 นาย ปริญญา คําพิชิต
103935 นางสาว รัชฎาพร ทนะขว4าง
103936 นาง จริญญา ศรีชะนนท�
103937 นางสาว ศรัญญา กองแก4ว103937 นางสาว ศรัญญา กองแก4ว
103938 นาย ชาญณรงค� มาภักดี
103939 นางสาว ธัญวรัตม� ชูช2วย
103940 นางสาว ธัญชนก อัตตะริยะ
103941 นาย ประกฤษฎิ์ รักษ�ศรีทอง
103942 นางสาว ปาจรีย� พิษนาค
103943 นาย พงศ�พินิต คงคาเขตร
103944 นางสาว รุจิรา แสงทวี
103945 นาย บัณฑิต ไกรเกษ
103946 นาย ยุทธนากร โพธิ์สละ
103947 นาย คีตา ผาสิน
103948 นาย ภูวนัย ภูมิดาว
103949 นางสาว อัมรา อ2อนธนู
103950 นางสาว ปรัศยาภรณ� สายเพ็ชร
103951 นางสาว วิภาพร คําแพทย�
103952 นางสาว ปGทมา ทองพรหม
103953 นางสาว อัญมณี มณีรัตน�
103954 นางสาว วนิดา ลอยใหม2
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103955 นาย สหภาพ ลิ้มสมณะกุล
103956 นางสาว นรภัทรพิมน ฐานิวัฒนานนท�
103957 นางสาว โชติกา มีสุภา
103958 นางสาว กนกวรรณ วัฒนราษฎร�
103959 นาย อภิชาติ ทิพย�โอสถ
103960 นาย ศุภณัฐ เหมือนวงษ�ธรรม
103961 นางสาว สุธารัตน� วงษ�บุญ
103962 นางสาว สุณิสา สุขคุ4ม
103963 นาย จุรินทร� มะหมัด
103964 นางสาว ศรีประภา โรจชยะ
103965 นางสาว รุ4งตะวัน เจริญช4าง
103966 นาย ชาญชัย เปลี่ยนรัมย�
103967 นาย ธีรยุทธ รักชาติ
103968 นางสาว สุกัญญา บุญทิน
103969 นาง วรรณา ฤทธิ์พรัด
103970 นางสาว อมรรัตน� เลาล้ํา
103971 นางสาว กศิรินทร� พลสุวรรณ�
103972 นางสาว ศศิธร แก4วใสศรี
103973 นางสาว พรทิพย� มังกร103973 นางสาว พรทิพย� มังกร
103974 นาย กฤษประชา การะเกษ
103975 นาย วิสุทธิ์ ทองลือ
103976 นางสาว ปDยพร ผลชีวิน
103977 นางสาว ไพลิน เทียบท4าว
103978 นางสาว ศิริรัตน� ยืนยิ่ง
103979 นาย พาทิศ เขตจัตุรัส
103980 นางสาว กิตติอาภา เดโชพัฒนศักด์ิ
103981 นาย สาโรจน� พุทธโอวาท
103982 นาย ณัฐพล เนตรหาญ
103983 นางสาว แสงรวี บู2ทองจันทร�
103984 นาย บุดดี แสนจันทร�
103985 นางสาว พนิตนาฏ ไพโรจน�
103986 นางสาว ชฎาพร สุกการ
103987 นางสาว ฮูดา ดือราแม
103988 นาง กัลยา อินทรสุวรรณ
103989 นาย ศรชัย ไพคํานาม
103990 นาย ภัทรเมธาสิทธิ์ โกยวานิช
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103991 นางสาว ฮาบีบะห� เปาะซอ
103992 นางสาว มนัสพร บุราคร
103993 นางสาว มณีโชติ พลึกรุ2งโรจน�
103994 นาย ศุภโชติ โลไธสงค�
103995 นาย พลวรรธน� สุกกระจาย
103996 นางสาว สุดารัตน� รัตนโชเต
103997 นางสาว ธัญญาภรณ� ลาจันทะ
103998 นางสาว บุญญาพร เกรียท2าทราย
103999 นางสาว เกตุวดี ไชยรุ2งเรือง
104000 นางสาว มัลลิกา รามทัศน�
104001 นาย วิทยา เนียมเกต
104002 นาย ธนพล สังข�คง
104003 นางสาว วิภาวรรณ หมานบุญ
104004 นางสาว รุ2งทิวา ต2ายแย4ม
104005 นางสาว สุณิษา สติม่ัน
104006 นางสาว รวยดา แยแล
104007 นาย สิทธิกร ยะคําแจ4
104008 นางสาว ศศิกร บาลทิพย�
104009 นางสาว กชพร สุธัญญาวัชชัย104009 นางสาว กชพร สุธัญญาวัชชัย
104010 นาย อรรถนพ สมาธิ
104011 นาย ปฏิภาณ ฝVายคํามี
104012 นางสาว จิราพร เพชรประไพ
104013 นางสาว พนิตนาฏ อ4นทอง
104014 นาง วิศิณีย� อนุต
104015 นาย พุฒิพงษ� บัวตูม
104016 นางสาว พรสินี แสงชูติ
104017 นางสาว สุวรรณา แก4วงาม
104018 นาย ณัฐวุฒิ กาญจนสิทธิ์
104019 นางสาว ธัญญารัตน� จินะแก4ว
104020 นางสาว นูรีซาร� ยูโซะ
104021 นางสาว วรัญญา ทาแปQน
104022 นางสาว อรทัย ภัทรธีรสกุล
104023 นางสาว ดารวี คงขุนทด
104024 นางสาว อริสรา บุญหนุน
104025 นางสาว ลักขณา หมานบุญ
104026 นาย สิทธิชัย พรหมมณี
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104027 นางสาว สุทัสสา ยังแสนภู
104028 นาย ชาติพงษ� สร4อยสําราญ
104029 นางสาว มะณีพร อรุณรุ2งเรือง
104030 นาย บูระฮัน เจะเซะ
104031 นาย วัชรินทร� ชูศักด์ิ
104032 นางสาว กาญจนา แก4วนวล
104033 นางสาว บุปผาทิพย� แก4วผอม
104034 นาย มัธพงศ� วรพงศ�
104035 นางสาว สุพจนี รตะเสรี
104036 นาย จิรายุ ยศพรรณ
104037 นางสาว วิศรุตา วันวิสาห� สระบัว
104038 นางสาว นูรีซา ลาเตะ
104039 นางสาว สุชานุช อ2อนพันธ�
104040 นาย ทวีวัฒน� นวนละออง
104041 นางสาว พศิกา แก4วผอม
104042 นางสาว รมิดา ฉายอรุณ
104043 นางสาว พรชนก กิตติพจน�พงศ�
104044 นาย ศิริพงค� ติวงค�
104045 นางสาว รุจีมาศ หะมะ104045 นางสาว รุจีมาศ หะมะ
104046 นาย ณัฐดนย� โกศัยธนอนันท�
104047 นางสาว อลิสา ก4องกํ่า
104048 นาย ปฏิภาณ เลิศประเสริฐกมล
104049 นางสาว สุธินี สิงหเสนีย�
104050 นางสาว อัลวีน2า บู2สะเมNาะ
104051 นางสาว นันทนา หล2อเงิน
104052 นางสาว ซูรัยนี ดีเยาะ
104053 นางสาว กาญจนา ขุนทองไทย
104054 นางสาว ณัฐนันท� เบญจกุล
104055 นางสาว สุภาพรรณ กันทากาศ
104056 นางสาว ฉัฐนภา บรรเทาธิรัต
104057 นาย ขจิตพงศ� เอกจิตร�
104058 นางสาว กัญญ�พิชญา บํารุงศิลปO
104059 นางสาว มายีตา ดือราโซะ
104060 นาย ภูดิศ สมวันดี
104061 นาย ปฏิพล นิลเกตุ
104062 นางสาว ณัฎฐณิชา สังข�ทอง
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104063 นางสาว บุญบันดาล ขวัญเกิด
104064 นาย สุธิเกียรติ คํารังษี
104065 นางสาว ชาลินี น4อยอํามาตย�
104066 นางสาว สุภาพรรณ อินวงค�
104067 นางสาว ปวีณา บุญยังดี
104068 นางสาว อมรรัตน� วันแก4ว
104069 นางสาว นริศรา ปGสสา
104070 นางสาว ฐิติมา โสภาค
104071 นาย พิเชฐ วิมลวิทยา
104072 นางสาว จีรพร สุขโฉม
104073 นางสาว เมธาพร ไชยบุญทา
104074 นาง สุกัลยา ภู2ประเสริฐ
104075 นางสาว นฤมล เนตรนุช
104076 นาย จักรพงษ� สิทธิปGน
104077 นาย พิษณุ คณานันท�
104078 นางสาว นิตยา จวบกระโทก
104079 นาง ศลิษา พันธ�คงวัฒนา
104080 นาง สุภัค ปQองกัน
104081 นางสาว อรพรรณ ตันอุด104081 นางสาว อรพรรณ ตันอุด
104082 นางสาว ธนัชพร ชุมปถัมภ�
104083 นางสาว ลัลน�ลลิต อริยพยัคฆ�
104084 นางสาว สายชล ลีฝQาย
104085 นางสาว สุจิตรา พลม่ัน
104086 นางสาว เพชรพิจิตร ยมจันทร�
104087 นาย ปGญญ� แต4วัฒนาสกุล
104088 นาย รังสรรค� เลิศศรี
104089 นาย สันติภาพ ศรีอภัย
104090 นางสาว วินิดา ผาม่ัง
104091 นางสาว ธัญญลักษณ� สวนกูล
104092 นาย ภาณุวัฒน� พิมพ�สมาน
104093 นางสาว รมิดา แสงสวัสด์ิ
104094 นาย กิตติชัย สวนสีดา
104095 นางสาว รัชนี มณีวงษ�
104096 นางสาว กรองแก4ว พิพิธภัณฑ�
104097 นาย ศรายุทธ แก4วคง
104098 นาย อดิศร สุมังคะ
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104099 นางสาว อัยณัฏฐ� ชัยเสนา
104100 นาย วิทยา เศรษฐพรมรินทร�
104101 นางสาว จินตรา ภูชมชวน
104102 นางสาว รชยา ศิริโรจน�พัฒนกุล
104103 นาง ปรีดาพร มีพูล
104104 นางสาว อังศุนา เสริมไธสง
104105 นางสาว นฤมล เทียงปGด
104106 นางสาว นวรัตน� สิงห�นิสัย
104107 นาย อดุลย� ขันตี
104108 นางสาว ณัทนรีกานต� สนิทมัจจะโร
104109 นางสาว เพ็ญโสภา จิตมะกล่ํา
104110 นางสาว พัชรี นาทอง
104111 นางสาว อัญชิสา ศรีสงคราม
104112 นาย สมยศ กมล
104113 นางสาว มยุรา กล่ําภู2
104114 นางสาว สิริกร เจริญใจ
104115 นาย สันติสุข แดงกัณหา
104116 นาย สันติ กองทอง
104117 นางสาว รัตติกาล วิรุณพันธ�104117 นางสาว รัตติกาล วิรุณพันธ�
104118 นาย กฤติวิทย� ยะเชียงคํา
104119 นางสาว เบญจวรรณ อยู2ยงสินธุ�
104120 นางสาว ชนากานต� สังขณี
104121 นางสาว กมลชนก สวัสดี
104122 นาย รณเมศวร� พุฒินันทชัยกุล
104123 นางสาว ประวีณา ศรีทาบุตร
104124 นางสาว นรินทร นฤสุข
104125 นางสาว ณัฐกานต� โชติรัตน�
104126 นาย กิตติพงษ� กุมภาพงษ�
104127 นางสาว ชลธิชา ศิริชุม
104128 นาย ทวิช กาญจนพันธุ�
104129 นาย พงศกร สมประโยชน�
104130 นางสาว จิรพรรณ วัฒนาวรรณะ
104131 นาย ชวกร สมุทรารินทร�
104132 นางสาว จิรัชญา สุวรรณสุข
104133 นางสาว ธณัฐชนก สร4อยทอง
104134 นางสาว ยุวดี จันทรักษ�
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104135 นางสาว เจนจิรา รอดสุด
104136 นางสาว หทัยรัตน� ตNะจีนา
104137 นางสาว สรัญญา คันทะระ
104138 นางสาว มาริสา ตาแก4ว
104139 นางสาว ประภาวรินทร� อินทร�สืบวงศ�
104140 นาย ธนภัทร เทวานฤมิตร
104141 นางสาว กฤตพร บุตรคําลือ
104142 นางสาว ดมิสา จันทร�วิเชียร
104143 นาย นิติพงศ� อินทะจันทร�
104144 นางสาว ไพลิน อ2อนแสง
104145 นางสาว มณิสรา ขันทะสาร
104146 นาย จุลนเรศวร� บุญมี
104147 นางสาว นงนุช จิตรนอก
104148 นาย พิรชัช กําจร
104149 นางสาว วิภารัตน� เหน2งแดง
104150 นางสาว จิตตรา สังขวงศ�
104151 นางสาว รัตนาภรณ� สมนึก
104152 นางสาว อรนิชา พานิชเจริญ
104153 นางสาว อริสรา โพธิ์ทอง104153 นางสาว อริสรา โพธิ์ทอง
104154 นาย ชยานนท� ซางเล็ง
104155 นาย สินชัย ตันติวิชญ�โกศล
104156 นางสาว อภิญญา วงค�ธิดา
104157 นาย ฮาวาวี เจะแม็ง
104158 นาย อภิชัย ปรากฎวงษ�
104159 นางสาว สิรามล จรุงกีรติวิมล
104160 นาย ธนภูมิ อุลิศ
104161 นางสาว ธัญญ�นภัส จารุเกียรติจิรกุล
104162 นาย อิมรอน วาเตNะ
104163 นางสาว สาธิมา วงศ�พนิตกุล
104164 นางสาว เกษศรินทร� เกษมุติ
104165 นางสาว กวินณา กิจสมัคร
104166 นางสาว ประทุมรัตน� เบิกบาน
104167 นาย กบิณฑ� กาเจ
104168 นางสาว ศิริลักษณ� เจริญราษฎร�
104169 นางสาว สุวิมล สุขศรี
104170 นาย ยุทธนา คนแรง
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104171 นาย นันทวัฒน� สุดแดน
104172 นาย อธิวัฒน� ปGจจัย
104173 นางสาว อภิรดี แต4สุนทรไพเราะ
104174 นางสาว จีราวรรณ สมบุตร
104175 นาง ปDยะนันท� ขยัก
104176 นาย สถาพร กลอนก่ิง
104177 นางสาว อรษา จันทริก
104178 นางสาว ไอฬฎา วัลยา
104179 นางสาว เมนา ไวยรูป
104180 นาย วีรภัทร พุ2มงาม
104181 นางสาว ศันสนีย� ฤทธิ์เดช
104182 นาย จตุชัย บัวพรหมมี
104183 นาย นราธิป หน2องาม
104184 นางสาว ชลธิชา พงษ�พฤกษ�
104185 นางสาว ภัทราภรณ� ประดับทอง
104186 นางสาว พัทธยา อุ2นชัย
104187 นาย นวภัทร ศรีณรงค�
104188 นางสาว ปาริชาติ ชูพูล
104189 นาย กษิเดช แก4วอารีลักษณ�104189 นาย กษิเดช แก4วอารีลักษณ�
104190 นางสาว ธนกร ขําเลิศ
104191 นาย สิทธินนท� สุขขี
104192 นาย พัสกร คล4ายแก4ว
104193 นางสาว สมพร ศรีใจ
104194 นาย ธิบด์ิ เซซัง
104195 นาย ณัฐพล เพชรไตรภพ
104196 นางสาว รมย�นลิน วงศ�ศรีทา
104197 นาย ณัฐภูมิ เสนแก4ว
104198 นางสาว กนกพร วงศ�แก4ว
104199 นาย อดิศักด์ิ บุมี
104200 นาง ภัณฑิรา จันชา
104201 นางสาว ทัศนียา หม่ืนฤทธิ์
104202 นาย กษิดิ์เดช เอ่ียมกระสินธุ�
104203 นาย กวีรัช จารัตน�
104204 นางสาว กชพร มานะวงศ�
104205 นาย สมศักด์ิ แสนคํา
104206 นาง ปGทมรัษฏ� แก4วอารีลักษณ�
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104207 นาย วิรุต คําพงษา
104208 นางสาว สุชาดา มาลีสุวรรณ
104209 นางสาว ณฐมน ประมวล
104210 นางสาว บุณฑริกา อยู2พงษ�ทอง
104211 นางสาว วนิดา วานุนาม
104212 นางสาว เขมจิรา อรัญสาร
104213 นางสาว รัชนีวรรณ พุ2มเรือง
104214 นาย โชติภูมิ รสโสดา
104215 นาย รุสลัน มะรานอ
104216 นางสาว วีราวัลย� ปรีชาสิทธิคุณ
104217 นาย กิจจาศักด์ิ เอนก
104218 นางสาว ประธานพร จําปาพันธุ�
104219 นางสาว นิรอยดา สาและ
104220 นาง พรรษกร ภูศรี
104221 นาย นพดล ยอดวงษ�
104222 นางสาว พิชามญชุ� บุญญเศรษฐ�
104223 นางสาว อรพิณ กองเนตร
104224 นาย อับดุลวาฮับ ยารง
104225 นางสาว อารีรัตน� คลี่สุวรรณ104225 นางสาว อารีรัตน� คลี่สุวรรณ
104226 นางสาว จิรัชยา ชาญสูงเนิน
104227 นาย กฤษดา พุทธัง
104228 นาง ปทิดา ไตรวิทยากร
104229 นาย ณัฐพงค� พริกนาค
104230 นาย อัมมาน การีอุมา
104231 นาย ศรพรรษ เกลี้ยงนิล
104232 นาย พิจิตชัย ทองจรัส
104233 นางสาว ศิรินันท� ศรีอุดม
104234 นางสาว เหมวรรณ คงเมฆ
104235 นาย กรีหยา อุสมา
104236 นาย เอกภพ ค2อมบุษดี
104237 นาย กิตติพัฒน� อนุจันทร�
104238 นางสาว เจียนัย แก2นพินิจ
104239 นางสาว ชรินทร�ทิพย� จันทสิทธิ์
104240 นางสาว นนทวรรณ ณ ถลาง
104241 นาย สายฟQา บุญอุ4ม
104242 นาย ศุภชัย รอดรักษา
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104243 นางสาว แสงเทียน พันมา
104244 นาย ธวัชชัย ศรีวะรมย�
104245 นางสาว อังคณา เรือนวิลัย
104246 นางสาว สุหัทยา คําวิชัย
104247 นาย สุทธิพงศ� หีตช2วย
104248 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ศุภัชชา ชูประดิษฐ�
104249 นางสาว นภัสนันท� ธนะโรจน�วศิน
104250 นางสาว นิรัชภัทร ไวยราช
104251 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง กัลยา สารข4าว
104252 นาย รัฐนันท� ศรีภูทอง
104253 นางสาว บัณฑิตา คทายุทธ
104254 นาย ภาคิน บวชสันเทียะ
104255 นางสาว ไพรินทร� ศรีสุระ
104256 นางสาว อนัญญา อุณาศรี
104257 นางสาว วิลาวัณย� จอมใจ
104258 นางสาว วนัสนันท� อินขวัญ
104259 นางสาว นพภัสสร วงศ�ชู
104260 นางสาว จุฑามาศ ทวิชสังข�
104261 นาย กิตติยะ รันทกิจ104261 นาย กิตติยะ รันทกิจ
104262 นางสาว ภัทริยา แช2มโสภา
104263 นาย ธีรศักด์ิ เกิดทรัพย�
104264 นางสาว อรอุมา เพ็ชรศิริ
104265 นาย โชติพงศ� จุลสุวรรณ
104266 นางสาว นันทวัน ภู2เหล็ก
104267 นางสาว ณัฐกุลพรภัสร� พยัคฆพล
104268 นางสาว เอมอร สุขสวัสด์ิอํานวย
104269 นางสาว ณัฐรุจา ผิวผ2อง
104270 นางสาว สัณห�สิรี นิลประเสริฐ
104271 นางสาว อนุสรา ใหม2วนา
104272 นางสาว ปทุมวดี นิกรพรม
104273 นาย ณัฐกร วงษ�นิ่ม
104274 นางสาว ดุจฤทัย ชัยอิทธิพร
104275 นาง จุฑารัตน� มีเดช
104276 นางสาว กานติมา โกศลวณิชย�กิจ
104277 นาย อับดุลเลาะ ตาเยะ
104278 นางสาว ศิริพร แสงกระโทก
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104279 นางสาว ปรียานุช ปQอมจัตุรัส
104280 นางสาว นัทรี แตงดารา
104281 นางสาว สุพิชญา เทพมณีชัย
104282 นาย ลภณ อาจศรี
104283 นางสาว สุกานดา มะเด่ือ
104284 นาย สุรเชษฐ� พงษ�ใหม2
104285 นางสาว กรรณิกา ลอยล2อง
104286 นางสาว ดาราวัลย� รอดเพ็ง
104287 นางสาว เบญจวรรณ ภักดี
104288 นางสาว ธัญลักษณ� อาภรณ�เทวัญ
104289 นางสาว กัญญ�กุลณัช เต็มรักษ�
104290 นางสาว พรรณราย มหาวงศานนท�
104291 นางสาว ซาเราะห� หมาดหยัน
104292 นาย อานนท� พลต้ัง
104293 นางสาว ศุภณัฐ หวังศิริจิตร
104294 นางสาว วิภารัตน� ก่ิงภาร
104295 นางสาว ธิดารัตน� แวงวรรณ
104296 นางสาว พัชนิญา ฉ่ิงทอง
104297 นางสาว ปวีณา สาแล104297 นางสาว ปวีณา สาแล
104298 นางสาว กนกพร แก4วเขียว
104299 นาย ณัฐพล ขยายเสียง
104300 นาย นวคุณ รักซ4อน
104301 นางสาว นริศรา ยังสมัน
104302 นางสาว ณัฐชยา รามบุตร
104303 นางสาว กมลชนก ชุ2มชื่น
104304 ว2าท่ีร4อยตรี สันติสุข ศรีสุข
104305 นางสาว ชุติกาญจน� บํารุง
104306 นางสาว สุชาดา แสงจันทร�
104307 นางสาว วนิดา ใจดี
104308 นางสาว มนตร�วิภา วัฒนศิริ
104309 นางสาว อัจฉรา ปGญจมหาเศรษฐี
104310 นางสาว สารียา สือแต
104311 นางสาว เจนจิรา เกษสกุล
104312 นางสาว กัณฐมาศ เซ2งเถ้ียน
104313 นางสาว อนัตตา แสงงาม
104314 นางสาว ทิพวรรณ ผ2านเมือง
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104315 นางสาว อลิษา ลาภบุญเรือง
104316 นางสาว รุ4งเพชร เพ็ชรรัตน�
104317 นางสาว ณัฐวดี นุ2นปDUนปGกษ�
104318 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศรัณยา พันธุ�แสน
104319 นางสาว นภนต�พร คงรัตน�
104320 นาย จิรพงศ� เรียนไธสง
104321 นาย สุกฤษฏิ์ พูลเพียร
104322 นางสาว ภัฑรวฎี เขาหลัก
104323 นางสาว บุญยานุช เรืองไข2
104324 นางสาว วลัยลักษณ� อินทรพรหม
104325 นาย สถาพร ประกอบแสง
104326 นางสาว สิรินทร� บุตรชา
104327 นางสาว กัญชรัณ ทับทิม
104328 นาย ปรเมษฐ� ณ ราช
104329 นางสาว โสภิดา ลานุสัตย�
104330 นางสาว พรทิภา นัทยาย
104331 นาย ธีรภาพ สุวรรณธาดา
104332 นางสาว ปราณี ยืนยง
104333 นางสาว โสมรัสม์ิ ศรีวัง104333 นางสาว โสมรัสม์ิ ศรีวัง
104334 นาย อารักษ� แสงอินทร�
104335 นาย วชิระ น4อยวงษ�
104336 นางสาว สุธาทิพย� สุขสุหรัด
104337 นาย ไกร เพ็ชรรัตน�
104338 นางสาว สุกัญญา เด็ดแก4ว
104339 นางสาว อภิญญา คีรีมาศทอง
104340 นาย ชัชวาล ไชยชนะ
104341 นางสาว ภาวดี กิตินาม
104342 นางสาว ชญาดา โสภาศรี
104343 นางสาว อุไรพร คําชนะ
104344 นาง อรทัย สนั่นเอ้ือ
104345 จ2าอากาศโท อมรเทพ รักษ�จิตร
104346 นาย จาตุรพัฒน� มากรัตน�
104347 นาย พงษ�ศักด์ิ แซ2ตั่ง
104348 นางสาว อัญชญา จันปาล
104349 นางสาว ศิริรัตน� ลั่นสิน
104350 นาย คมสัน ไกรรักษ�
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104351 นาย อิสรพงศ� แสงสุข
104352 นางสาว ศิริภัฏ ฦาชา
104353 นางสาว จิรวรรณ โปร2งสันเทียะ
104354 นางสาว ณัฐิตา ขวัญทอง
104355 นาย สรายุทธ แนวนาค
104356 นาย มนตรี สุวรรณบูรณ�
104357 นาง นิตยา พรมดี
104358 นาย เอเชีย นุสเส
104359 นาย กิตติพัทธ� ตํานานวาน
104360 นาย วราวิทย� จิตรัว
104361 นาย ศิรวุฒิ นิมิตรผล
104362 นางสาว เบญจวรรณ ทันละกา
104363 นางสาว กัญญารัตน� ไกรดํา
104364 นาย ชาญวิช ครูกิมโสม
104365 นางสาว นพวรรณ บานชื่น
104366 นางสาว จิรัชยา ดับประดิษฐ�
104367 นางสาว วนิดา ตํานานวาน
104368 นางสาว ภาสิรี เชื้อเมืองพาน
104369 นางสาว ขวัญฤทัย ชิตชลธาร104369 นางสาว ขวัญฤทัย ชิตชลธาร
104370 นางสาว มาลิดา แก4วขวัญ
104371 นางสาว ธันยาภรณ� จักณรงค�
104372 นาย มนต�ชัย ขุนสนธิ
104373 นาย อนุพงศ� เหลืองธํารงสกุล
104374 นางสาว กมลชนก นาคชํานาญ
104375 นางสาว สิรี สุวรรณ�ศิลปO
104376 นางสาว ปDยะภรณ� ชัยรัตน�
104377 นางสาว ศิริธร แจ2มประทีป
104378 นางสาว อนงค�พร โพธิพฤกษ�
104379 นาย ธนากร เข็มทรัพย�
104380 นางสาว นงนุช ยงยศยิ่ง
104381 นางสาว กัญญารัตน� สิงห�คํา
104382 นางสาว ขนิษฐา บุญเรือง
104383 นางสาว สาวิตรี บุญช2วย
104384 นาย ประเสริฐ กาญจนะแก4ว
104385 นาย ธีระวัฒน� ณ กลองดี
104386 นางสาว ชรียา หยูอินทร�
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104387 นาย ปDยชนม� อนุศาสนกุล
104388 นางสาว คริสมาส กรรณรงค�
104389 นางสาว อรยา อดิศัยสัมพันธ�
104390 นางสาว อาภากร แต2งแก4ว
104391 นาย จตุพล กาญจนะอักษร
104392 นาย สิทธิวัฒน� ปGญญางาม
104393 นางสาว ปGทมา มุกดาม2วง
104394 นางสาว อรทัย ถ่ินทัพไทย
104395 นางสาว โศศิษฐา ดีเมฆ
104396 นางสาว ฌิชนา ทานุชิต
104397 นางสาว สลิลทิพย� เทพหัสดิน ณ อยุธยา
104398 นางสาว มณีรัตน� สนธิทรัพย�
104399 นาย ทรงพจน� พูลสิน
104400 นางสาว ณัฐนันท� สุขสงวน
104401 นางสาว ชนิตตา จันทร�โท
104402 นาย วรากร หนูกุล
104403 นางสาว กชกร มูลอ4าย
104404 นาย ธัญธร บริบูรณ�ชนะ
104405 นางสาว เปมิกา จะดะหยอ104405 นางสาว เปมิกา จะดะหยอ
104406 นางสาว กัญกมลลักษณ� ทองบุญ
104407 นางสาว บุศกร ศักด์ิดีศรี
104408 นางสาว วราภรณ� แขกช4อย
104409 นางสาว พรปวีณ� สกุลดวงดี
104410 นางสาว กัลยกร ธรรมโชติ
104411 นางสาว ศรัญญา ศรีพักตร�
104412 นางสาว สุเนตรา คงบุญ
104413 นางสาว สุพิชญ� ยาย4อย
104414 นางสาว วันทนีย� ศรีพวงผกาพันธุ�
104415 นางสาว หทัยชนก พรมท4าว
104416 นางสาว ศิรินารถ สิทธิ์ทอง
104417 นางสาว สกุณา เอ่ียมสะอาด
104418 นางสาว ภูริตา เพรียวพานิช
104419 นาย วเรศ แก4วสี
104420 นางสาว จินตหรา ทองหล2อ
104421 นาย ศุภณัฐ อินทะเรืองรุ2ง
104422 นางสาว ธารทิพย� โสดาหวัง
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104423 นาย ณรงค�รัฐ ภู2วรวรรณ
104424 นางสาว ผกามาศ ชูชื่น
104425 นางสาว เสาวณีย� เต็มแก4ว
104426 นาย อนันต� หลีสวัสด์ิ
104427 นางสาว อาลียาห� หมัดเหลาะ
104428 นาย ดนัย เชียงขวาง
104429 นาย ปDติภัทร เท่ียงตรง
104430 นางสาว สิทธิมนต� ชูเงิน
104431 นางสาว ปุณยนุช พิทักษ�เสถียรกุล
104432 นางสาว รัฐญาพร เศรษฐสุข
104433 นางสาว ธารทิพย� อาลัยสุข
104434 นางสาว ขนิษฐา สายหยุด
104435 นางสาว ศุภาวรรณ เล็กใบ
104436 นางสาว ชลาลัย ขาวอินทร�
104437 นางสาว นารีรัตน� ยาโม4
104438 นาย ธันยากร ครองยุติ
104439 นาย พิทวัส ลั่นซ4าย
104440 นางสาว อลิวรรณ สว2างวงศ�
104441 นาย อุซมาน สามะ104441 นาย อุซมาน สามะ
104442 นางสาว นวมน หนูเซ2ง
104443 นางสาว วิรัชฎา คลังกรณ�
104444 นางสาว อนันตรา ผิวผาด
104445 นางสาว อรอุมา ซ่ือสัตย�
104446 นางสาว ชลธิชา บัวเทศ
104447 นางสาว วรรณวรา หวานสนิท
104448 นางสาว ซูมีต4า แตหมNะ
104449 นาย ปวรรุจ รัศมี
104450 นางสาว เบญจมาภรณ� นรสิงห�
104451 นางสาว ซอลีฮะห� เจะเตะ
104452 นางสาว วิสารักษ� พูลสมบัติ
104453 นาย ธนธรณ� วัฒนพิบูลย�สิน
104454 นางสาว ณิชกานต� หนูเซ2ง
104455 นาย สูรียา อาแว
104456 นางสาว สุภาวิดา พิพิธกุล
104457 นางสาว ธนวรรณ ชีววิทยานันท�
104458 นาง นฤมล ปDยะ
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104459 นางสาว ธัญญาภรณ� ตะสุข
104460 นางสาว ทัศนีย� ภู2ดี
104461 นางสาว นิภาวรรณ ทองประไพ
104462 นางสาว รังสิยา ตองอ2อน
104463 นางสาว กรชนก จันทรา
104464 นางสาว กมลชนก ชํานาญกุล
104465 นาย วัฒนชัย สถานสุข
104466 นางสาว วรัทยา รอดสินธุ�
104467 นางสาว วิภาวี สิงหวศิน
104468 นาย ดนุพล จันทร�คําเรือง
104469 นางสาว จรัญญา ทุงจันทร�
104470 นางสาว นิภารัตน� พลคํา
104471 นางสาว ศิราวัณย� สุจินพรัหม
104472 นาง สุทิศา รักขาว
104473 นาง วันดี แก4วกอง
104474 นางสาว ธีรานุช สิงหวศิน
104475 นางสาว พิมพ�นารา นาคฉัตรีย�
104476 นางสาว เกสราภรณ� สกุลโพน
104477 นางสาว สิริรัตน� ม่ันแย4ม104477 นางสาว สิริรัตน� ม่ันแย4ม
104478 นางสาว อินทุอร ใช4บางยาง
104479 นางสาว นวพร ชีววิทยานันท�
104480 นางสาว อรญา มาลยาภรณ�
104481 นางสาว จิณัฐชญา กายา
104482 นาย ทวีสุข บุตรฉํ่า
104483 นางสาว รัชนิดา โสภากุล
104484 นางสาว อลิศรา แตงอ2อน
104485 นาง วิภาวรรณ เสวะมาตย�
104486 นางสาว นิภาภรณ� แน2นอุดร
104487 นางสาว นัฐพร ไพรศรีจันทร�
104488 นางสาว ธิดา ไชยบุญทัน
104489 นางสาว ปภาพิชญ� พงศนันทน�
104490 นาย สุริยเทพ วิจิตรโสภา
104491 นางสาว กุลทรัพย� ปรางจันทร�
104492 นางสาว ปวิชญา รัตนวงศ�รพี
104493 นาย จีรยุทธ ขานสันเทียะ
104494 นาย ก4องแสง ภูวินศักด์ิสกุล
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104495 ว2าท่ี ร.ต. ประกายเกียรติ ฤกษ�อุไร
104496 นาย ศรัณยวัฒน� พลเรียงโพน
104497 นางสาว ชนาภา ใหม2ดี
104498 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรทรง
104499 นางสาว วัลดี หมัดหมาน
104500 นางสาว ฟาดีละฮ� ยะโกะ
104501 นาย นักรบ บัวพุ2ม
104502 นางสาว เสาวลักษณ� ปลอดโปร2ง
104503 นางสาว ปพิชญา รัตนวงศ�รพี
104504 นางสาว วาสิตา ชินรัตน�
104505 นางสาว อภิสรา การคิด
104506 นาย พีรวัฒน� กองพรม
104507 นางสาว รอฮานา หะยีลาเตNะ
104508 นาย ธนพนธ� พาพันธุ�เรือง
104509 นางสาว สุมัยยา มูเก็ม
104510 นางสาว อลิสดา พาลึก
104511 ว2าท่ี ร.ต หญิง บุษญารัตน� ขาวเถิน
104512 นางสาว ณาตยา อินทราย
104513 นางสาว พัชรีภรณ� ผงทอง104513 นางสาว พัชรีภรณ� ผงทอง
104514 นางสาว กัลยา ปานหอมยา
104515 นาย พละพงษ� สุธาพันธ�
104516 นางสาว จุติมา กอสัมพันธ�
104517 นางสาว ฉัตรชฎา พรมโลก
104518 นางสาว ปDยะภรณ� วระสิงห�
104519 นางสาว วันนิสา น2าบัณฑิต
104520 นาย นราศักด์ิ คํายันต�
104521 นางสาว อุทัยวรรณ พิศาลสินธุ�
104522 นางสาว อัยย�ชาลิสา ชูอินทร�
104523 นางสาว ไอนี ตือเงาะ
104524 นาย นบพร รังคะวิภา
104525 นางสาว จันทรา ปานหอมยา
104526 นางสาว ธารินี เนียมหัตถี
104527 นางสาว คชารัตน� แก4วใหญ2
104528 นางสาว รินทร�ลภัส วุฒิปรีชาสิทธิ์
104529 นางสาว ธนัญญาณ� ปGญญา
104530 นาย สันติ เกาะแก4ว
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104531 นางสาว ปDณฑิรา วลีธนาพันธ�
104532 นาย ชวัชร�พล ธิติพรสิงห�
104533 นางสาว จิราภรณ� จิตต�ปราณี
104534 นางสาว อัญมณี สุขีวัชรกุล
104535 นางสาว วิมลสิริ โมลัยรักษ�
104536 นางสาว ซูไรดา โตNะเด็ง
104537 นางสาว ณิชกานต� แก2นคํา
104538 นางสาว ภัทรวดี ครองสิน
104539 นาย สุริยา เปไธสง
104540 นางสาว พัชรินทร� เพ็งอุดม
104541 นาย วรุตมา ต้ังพานิช
104542 นางสาว แก4วเพ็ญภาส ขาวมัน
104543 นางสาว นีรนุช เรือนใจ
104544 นางสาว เปรมกมล อินทะจักร�
104545 นาย อรุษ ชูชัยศรี
104546 นางสาว วิริยาภรณ� เซ็นคําพา
104547 นาย ปฏิพัทธ� เสนาบวร
104548 นางสาว กรนิกา ปาละสอน
104549 นาย ณัฏฐชัย เหมบุรุษ104549 นาย ณัฏฐชัย เหมบุรุษ
104550 นางสาว ธันยพร สุคันธรัติ
104551 นาง กนกวรรณ เดชะ
104552 นางสาว พนิดา จันชัยภูมิ
104553 นางสาว สุกัญญา สูก้ี
104554 นางสาว จุฬาลักษณ� นิลสม
104555 นางสาว วรัญญาภรณ� ศรีสุข
104556 นาย ธนพล รัตนสมัครการ
104557 นาย ชัยวัชร� ขจรพันธ�
104558 นางสาว บุญบรรจง สายลาด
104559 นาง วรรณศิริ คําวงค�ทิน
104560 นางสาว นียรัตน� เพ็ชรินทร�
104561 นาง อาลาวียะ นาคนาวา
104562 นางสาว พจนา ธรรมโคร2ง
104563 นาย ชัยนเรศ ชิณสีดา
104564 นางสาว วิภารัตน� คําเตจNะ
104565 นางสาว เกศนี พรามนัส
104566 นางสาว ณัฐวรรณ สุวรรณโณ
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104567 นาย ธนาธิป แสงโสภณ
104568 นางสาว พรรณทิพา คนสูง
104569 นาย มูฮัมหมัด เบญจเศรษฐ�
104570 นางสาว ภัทรียา บุญธรรม
104571 นางสาว สุริวิภา บุญเลี้ยง
104572 นางสาว เพ็ชรรัตน� แว2วเสียง
104573 นางสาว จิรัศยา บริสุทธิรักษ�
104574 นาย รัฐพล ทิพย�สุวรรณ
104575 นางสาว สุรัสวดี แก4วยอด
104576 นาย อุกฤษฎ� คงกลั่นดี
104577 นางสาว ชไมพร โพธิ์ขาว
104578 นางสาว ณัฐพร อุสวา
104579 นาย วิทวัส ภูเยี่ยมจิตร
104580 นางสาว สุพรรณี หวานวาจา
104581 นางสาว อุษา บุตรหิรัญ
104582 นางสาว อารีรัตน� วินันท�
104583 นาย อภิสิทธิ์ ทังนิธิรัตน�
104584 นางสาว ธัญญาเรศ บัวแก4ว
104585 นาย วีรภัทร วงค�คําจันทร�104585 นาย วีรภัทร วงค�คําจันทร�
104586 นางสาว ศิรินญา ศรีสว2าง
104587 นางสาว อรณัญช� จันทพันธ�
104588 นางสาว วรรณวนัช เรืองนุ2น
104589 นางสาว กนกพิชญ� ศักด์ิสกุลวิริยะ
104590 นางสาว แก4วสวรรค� ผิวงาม
104591 นางสาว อารยา ชัยศิริ
104592 นางสาว ชญาภัทร กําเหนิดศรี
104593 นาย ธีระพงค� พลเกษตร
104594 นางสาว สุดารัตน� ทองประกอบ
104595 นางสาว กานต�ชนก สุขโข
104596 นางสาว ลดาทิพย� สุ2มผง
104597 นางสาว ณัฐกานต� ทองใบ
104598 นางสาว นิชาภัทร หวงพิสิษฐ�กุล
104599 นางสาว สุทธินันทน� พรมภักด์ิ
104600 นางสาว ศศิธร ไชยเชษฐ�
104601 นางสาว ณัฐธิดา ศิริศักด์ิ
104602 นางสาว ศิรินทร�ทิพย� จักษุมา
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104603 นาย ก4องเกียรติ บุญนํา
104604 นาย วิริยะ หมัดอาสิน
104605 นาย วสุ หลายกิจพานิช
104606 นางสาว กรรณิการ� พรอํานวยทรัพย�
104607 นางสาว วรรณภา มีแก4ว
104608 นาย ทศวรรษ คําพิลัง
104609 นางสาว อัญชิสา ผงสุภา
104610 นางสาว ทัยรัตน� ศรียงยศ
104611 นางสาว นฤมล ประทุมวงค�
104612 นาย ภัทรพงศ� ต๋ันจี๋
104613 นางสาว ญาณิศา มุสิเกตุ
104614 นาย ชนะ พงศ�กูลเกียรติ
104615 นาย ธนาวัฒน� ประดิษฐ�
104616 นางสาว ทิพาพร ณัฎฐาหฤษฎ�
104617 นาย วัฒนชัย พรหมภักดี
104618 นาย สมหวัง กระจ2างพายัพ
104619 นางสาว ศิริรัตน� ต้ังม่ัน
104620 นางสาว พัชรินทร� เจริญวงศ�
104621 นางสาว อภิญญา ชัยรักษ�104621 นางสาว อภิญญา ชัยรักษ�
104622 นางสาว มัฐฐิตา บุญหล4า
104623 นาย สิทธานันท� วัฒนาไพบูลย�
104624 นางสาว สุกัญยา แสนยาเจริญกุล
104625 นางสาว นรารัตน� นาคะสุวรรณ�
104626 นาย สัควิชญ� คุรุเจริญ
104627 นางสาว กันยา แสนยาเจริญกุล
104628 นางสาว หยาดดาว ขุนทวี
104629 นางสาว แพรววา บุญยิ่ง
104630 นาย ศุภวิชญ� สีจันทร�ดํา
104631 นางสาว จีราวรรณ เกษแก4ว
104632 นางสาว ณัฐชนันท�พร จันทรังษ�
104633 นางสาว เปมิกา จรูญศักด์ิ
104634 นางสาว นู2รี่หยNะ เบ็ญหมัด
104635 นาย ประชา สําราญ
104636 นาย กิตติพศ แดงพัด
104637 นางสาว สุชานันท� แสนจันดี
104638 นางสาว ภควดี ศิริวิลาศ
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104639 นางสาว ณิชากร กรดสุวรรณ
104640 นางสาว จิตรลดา เดชจําเริญ
104641 นาง สุพิมล อุดมา
104642 นาย สุทธิชาติ ปานแจ2ม
104643 นางสาว กนกกุล ซังปาน
104644 นางสาว ธัญญชล นามวงค�
104645 นางสาว ฐาลินี เลาหะวิไลย
104646 นาย ภิรมย� คีลาวงศ�
104647 นางสาว สุภาพร ลาภภพเพ่ิมพูน
104648 นาย ประกาศิต อยู2กลิ่น
104649 นางสาว กัญญาพัชญ� สาขะจันทร�เจริญ
104650 นางสาว กาญจนา แสงอรุณ
104651 นาย นพพร ต้ังแสนสุข
104652 นาย พิภัทร แก4วมี
104653 นาง จารุวรรณ ขาวชู
104654 นางสาว นัดดานันท� พิจารณ�
104655 นาย ฐิติพันธุ� เก2งปานสิงห�
104656 นาย รัตนะ เรืองธรรม
104657 นางสาว เบญจวรรณ แก4วสวัสด์ิ104657 นางสาว เบญจวรรณ แก4วสวัสด์ิ
104658 นางสาว ณัฐกฤตา สุเมฌานนท�
104659 นางสาว ณัฏฐ� พันธุ�ธนาชัยกุล
104660 นาย ครรชิต ชัยชนะรุ2งเรือง
104661 นางสาว ธัญพร แจ4งโลก
104662 นางสาว ทัศนีย� โพธิ์ขวัญ
104663 นางสาว กนกพรรณ สวนสันต�
104664 นางสาว จุติพร ชัยลังกา
104665 นางสาว ภัสลดา อมราภรณ�
104666 นางสาว โสภาพรรณ ศรีราช
104667 นางสาว ณัฐธยาน� ไชยกูลกาญจน�
104668 นางสาว ธิดาพร ใจบาล
104669 นางสาว ฤทัยชนก เชิงหอม
104670 นางสาว สุพิชฌาย� หนูทอง
104671 นาย ภัทร พิตรพิฑูร
104672 นางสาว จีระนันท� แสนอาทิตย�
104673 นางสาว ประภากร นรรัตน�
104674 นางสาว จิตลดา กระจายศรี
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104675 นางสาว ศุภาวรรณ คงโคกแฝก
104676 นาย วรนารถ บุตะเขียว
104677 นาย สุทธิพันธ� ปGญญาสงค�
104678 นางสาว กมลวรรณ ศรีดาวงษ�
104679 นาย กมลเทพ วงษ�จันทร�อุมา
104680 นางสาว สุพัฒตรา คําแก4ว
104681 นางสาว จุฬาลักษณ� แสงเพชร
104682 นาย ศุภกฤต พูนเกษม
104683 นางสาว จิรภัทร อาตม�อุย
104684 นาย กฤษณ�ฏิภูมิ อาขุบุตร
104685 นาย นาวิน ผลเกิด
104686 นาง นฤมล สิงห�โนนตาด
104687 นางสาว สิริพักตร� พรหมเวค
104688 นาย ฮัซนัลส� หะยีวาแม
104689 นางสาว วิไลพร เพชรเนียน
104690 นาง กัลญาวีร� รัตนะ
104691 นางสาว ชดาภา แฟQมครองขอม
104692 นางสาว สุภาวิดา สมเดช
104693 นางสาว มรกต ชัดใจ104693 นางสาว มรกต ชัดใจ
104694 นางสาว ธัญรัตน� คําภีระ
104695 นางสาว กุลธิดา คํากล4า
104696 นางสาว สุนีย�พร วิไลย
104697 นาย คุณวุฒิ รัตนวาร
104698 นางสาว ธนภรณ� งามสมทรัพย�
104699 นางสาว กนกณภัทร มาภา
104700 นางสาว ชไมพร ริมเขตร
104701 นาย เสริมพันธ� คําเหลือ
104702 นางสาว จุฑาทิพย� นามอุตวงศ�
104703 นาย พีระวิทย� ชื่นชูกลิ่น
104704 นางสาว ปานวาด ยิ่งยศ
104705 นางสาว รัสวรรณ พนังแก4ว
104706 นาย วิทิตพล ขนบธรรมกุล
104707 นางสาว สุณิสา กิไทย
104708 นาย วุฒิชัย บุสถิตย�
104709 นาย ชุตินนท� พุทธิวาณิชย�
104710 นางสาว โสรยา สุขสมบัติ
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104711 นางสาว อรุณรุ2ง แสงจันทร�
104712 นาย อมร เยี่ยมไธสง
104713 นางสาว มนัสภรณ� ชูวงษ�
104714 นาย พันธุ�พฤกษ� ดาวัลย�
104715 นาย อัครพงศ� นวลมี
104716 นางสาว ชวิศา เภาจี๋
104717 นาย ณัฐวุฒิ พรหมเทศน�
104718 นางสาว นาฏรัตน� จันทร�ดี
104719 นางสาว วรรณวิศา บํารุงพานิช
104720 นาย ศพิยวัฒน� ตันติดิษย�
104721 นางสาว รัตนาภรณ� วิลัย
104722 นาย พุฒิเมธ กันธะ
104723 ว2าท่ี ร.อ. เสมอสิทธิ์ คงวุฒิ
104724 นางสาว นัชชา ศุภฤกษ�โอฬาร
104725 นางสาว เบญจมาศ วรรณกิจ
104726 นาย บวรวิชญ� บุญเทพ
104727 นางสาว ประภาพร ทบง2อม
104728 นางสาว อนุชิดา ช่ําชอง
104729 นางสาว โสรยา โสกุล104729 นางสาว โสรยา โสกุล
104730 นางสาว ชนินทร อักษรวงศ�
104731 ว2าท่ี ร.อ. จหม่ืนโซติ พิทักษ�แดนสยาม
104732 นาย พัฒวิน ธรรมดี
104733 นางสาว กมลเนตร มุสิกสวัสด์ิ
104734 นางสาว พิชชาพร นิ่มสกุล
104735 นาย ธงชัย ฟGกทอง
104736 นาย วินัย ธรรมแสง
104737 นางสาว วนิดา จันทร�เจียม
104738 นางสาว อังคณา รักษาทรัพย�
104739 นางสาว อัญธิพร เครือสุวรรณ
104740 นางสาว นิภาพรรณ บุตรศรีรักษ�
104741 นาย ภพรัตน� ศรีกุล
104742 นางสาว จิตินันท� มีสุข
104743 นาย วีระชัย เก้ือชาติ
104744 นาง วิไลวรรณ พิลากุล
104745 นาย สุภวิต พราหมณ�อนงค�
104746 นางสาว พบพร ผดุงพล
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104747 นาง นันภา ก่ันขาว
104748 นางสาว อรสิรินาฏ พุ2มช2วย
104749 นางสาว ฐณพรรณ ทับทิม
104750 นางสาว ธัญญ�ชยา ธนพิทักษ�วราธร
104751 นางสาว ปารย�พิชชา สุจริตจันทร�
104752 นางสาว นพวรรณ มงคลกาย
104753 นาย นครินทร� ดวงกมล
104754 นางสาว ณัฐจิรพัส ชินาธิปธนาศิริ
104755 นางสาว ทิพย�ณฐา ภัคสุธีรัชต�
104756 นางสาว ณิชาภา จิตมุ2งม่ัน
104757 นางสาว ดารณี ชลนิภา
104758 นาย พนา พันพิจิตร�
104759 นาย วีระชัย จําปาบุรี
104760 นางสาว ฌัชนันท� ดวงเท่ียง
104761 นาย รัชพล ภักดี
104762 นาง สุวพิชชาญาณ� ช2วงกลาง
104763 นางสาว อธิชา สาระสุวรรณ
104764 นาย บุญธรรม วงศ�พิพันธ�
104765 นางสาว เบญจมาศ ศรีฤทธิเดช104765 นางสาว เบญจมาศ ศรีฤทธิเดช
104766 นาย ณัฐพนธ� กรอบเงิน
104767 นางสาว สิริกัญญา อนุตธโต
104768 นางสาว วราภรณ� เลาอารีกิจ
104769 นางสาว ทิติยาภรณ� พ่ึงเกษม
104770 นางสาว รุ2งทิพย� แก4วดํา
104771 นางสาว ปDยะวรรณ พิชัยรัตน�
104772 นางสาว จิรวดี สิมมณี
104773 นางสาว นพวรรณ แก4วยวน
104774 นางสาว ศราวดี มานวกุล
104775 นางสาว เนตรนภา เชื้อคําลือ
104776 นางสาว ชุติมา สายเพ็ชร
104777 นางสาว รุ2งนภา สาตสาร
104778 นางสาว ศศินาถ มาศวิวัฒน�
104779 นางสาว ปรีดา ขวัญเมือง
104780 นาย สมเกียรติ หน2วงกลาง
104781 นาย ผลชัย ก่ิงพวง
104782 นางสาว ปภาดา รวิศวงศ�
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104783 นางสาว ณัชชา วงสวาห�
104784 นางสาว รัตนา อยู2ประโคน
104785 นาย จาตุรงค� ยศธสาร
104786 นาย รักษ�พล จันตาคํา
104787 นาย ศิริภักด์ิ ปุณยฤทัยธํารง
104788 นางสาว จิราพร โชติรัตน�
104789 นางสาว จีรนันท� ฉํ่ามาก
104790 นางสาว ชมพูนุท ไพแก4ว
104791 นาย กิตติพงษ� คําศรี
104792 นางสาว จีรนันท� วิชญพันธ�
104793 นางสาว ภูวดี ชรัญญา
104794 นางสาว ภัทรวดี เพียรพานิต
104795 นาง ชญาณิศา อินตNะปาน
104796 นางสาว ชุติพร จันทร�มาลา
104797 นางสาว กานต�ชนก วันล4วน
104798 นาย พุฒินันท� สุวรรณเลิศล้ํา
104799 นางสาว ชวนพิศ ถ่ินจันทร�
104800 นางสาว สุริษา หม่ืนละม4าย
104801 นาย ทูนธน พานศรี104801 นาย ทูนธน พานศรี
104802 นางสาว สุนิสา กุลสิริโรจนพงศ�
104803 นางสาว พรณ�เสาวภาคย� นวลเต็ม
104804 นางสาว พลอยณิสา สุขไชย�หิรัญ
104805 นาง นริสรา เขียวทิพย�
104806 นาย บวรวิทย� แกล4วทนงค�
104807 นาย ทรงจิตติ วรภัย
104808 นางสาว ชาลิสา บุตรสินธุ�
104809 นาย กิตติพงศ� ชูสง
104810 นางสาว ขวัญใจ ขวัญม่ิง
104811 นางสาว ศุภรัตน� เพชรรุ2ง
104812 นางสาว เสาวนีย� สีนาค
104813 นาย ณรงค�กรณ� ตะบุตร
104814 นางสาว เนตรดาว นางแย4ม
104815 นางสาว ปทิตตามน ศรีคําดี
104816 นาย ชาญวิทย� แกล4วทนงค�
104817 นาย ปุริยทัศน� พุทธวิโร
104818 นางสาว พิชญาภัคค� ขําขะ
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104819 นางสาว อรนุช ทะแพงพันธ�
104820 นางสาว ฐิติกานต� พฤกษ�ชาติไพร
104821 นางสาว ณัฐฐินีภรณ� ช4างเนียม
104822 นางสาว ชัชรีย� ศรีเดช
104823 นาย เต็มตะวัน เกษเพ็ชร�
104824 นาย วุฒิชัย อ4นทอง
104825 นางสาว ศิริธร กําเกียรติ
104826 นาย ธีรเดช ยิ่งคํานึง
104827 นาย ณัชพล ปรึกษา
104828 นางสาว ณัฐธิดา สายสุข
104829 นาย พรรษา ทรงกลิ่น
104830 นางสาว ปพิชญา ล้ําเลิศ
104831 นาย วิธาน เสือนุ2ม
104832 นางสาว กุสุมา อ4นทอง
104833 นางสาว มโนชา สายสุข
104834 นางสาว เกศสุดา คล4ายสุบรรณ�
104835 นางสาว ปวริศา เก2งกสิกิจ
104836 นางสาว วิลาวัลย� โหม2งมาตย�
104837 นาย จักรพันธ� วุ2นพ2วง104837 นาย จักรพันธ� วุ2นพ2วง
104838 นางสาว พิชญ�นิภา ขวัญเผือก
104839 นางสาว กัลยารัตน� กรุดอินทร�
104840 ว2าท่ีร4อยตรี สุเมธา ยาทองไชย
104841 นางสาว นูรอีมาน อํามาตี
104842 นางสาว สุวิตา มะมา
104843 นาย คณิต จันทวานิช
104844 นาย เสกศิลปO วรรณศิลปO
104845 นางสาว ศุภลักษณ� หารสุโพธิ์
104846 นาง พิกุล นากสุก
104847 นางสาว อัจฉริยา แดงแสงทอง
104848 นางสาว กฤติลักษณ� กันโต
104849 นาย เอกรินทร� โรจน�นาวีเกษม
104850 นาย ธนชาติ รักนุ4ย
104851 นางสาว รักษ�สุดา ศิริชาพรรณ
104852 นางสาว วาสนา ห2วงขาว
104853 นางสาว ณัฐธัญญา มาลาศรี
104854 นางสาว กมลทิพย� บุญสุข
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104855 นางสาว วรนุช ผ2องใส
104856 นางสาว สุชานันท� ซุ2นสั้น
104857 นางสาว ษาธญา พวงห4อย
104858 นางสาว นิศากร วิชา
104859 นางสาว สุภาวดี สุ2มใส
104860 นางสาว ศศิธร ซุ2นสั้น
104861 นางสาว ธัญญารัตน� สิงห�พันธุ�
104862 นางสาว พานทอง บทมาตร
104863 นางสาว เพลิญเพ็ญ โพธารมภ�
104864 นางสาว ตรรกกมล ทองศรี
104865 นาย วิทวัธ จันทโน
104866 นางสาว เกวลิน แก4วใหญ2
104867 นางสาว จารุวรรณ ศรีไสล
104868 นาย วชิรวัฒน� ศิริโกมุท
104869 นางสาว ธิดาวรรณ ภัทรวนันวรกล
104870 นางสาว สุทิศา พะโรงรัมย�
104871 นางสาว ดวงดาว ลิขิตกาญจนชาต
104872 นางสาว ศศิประภา เมืองแก4ว
104873 นาย เอกชัย อุทธบูรณ�104873 นาย เอกชัย อุทธบูรณ�
104874 นางสาว สมปรารถนา สุขกาย
104875 นาย สมโภช ใจอยู2
104876 นางสาว พัทธวรรณ รุ2งเรือง
104877 นาย ฉลาดล ชาญพล
104878 นางสาว พะเยาว� นุ2นนุ2ม
104879 นางสาว พนิดา ขุนทอง
104880 นาย ชัยธวัช อุปคุณ
104881 นางสาว ภัคภิญญา สิริสังข�วรวงศ�
104882 นางสาว กุลิสรา จําปาหอม
104883 นางสาว ขนิษฐา บุตรเนียร
104884 นางสาว ปภาวี บํารุงพงษ�
104885 นาย พีรวัฒน� วิเชียรนิตย�
104886 นางสาว จริญ สมานเขตกิจ
104887 นางสาว อนุสรา รอดเกตุ
104888 นาย สิรภพ ยุวะสุต
104889 นางสาว นิมาเรียม เตาะสาตู
104890 นางสาว จิตอารีย� ยืนยง
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104891 นาย มนัส สามารถกุล
104892 นางสาว วรรณวิสา อ2อนแก4ว
104893 นาย ไพทูลย� คําฤทธิ์
104894 นาย ศัจธร ขํานุรักษ�
104895 นางสาว อังคณางค� หัวเมืองวิเชียร
104896 นางสาว มาริสา ปGญจาศิริ
104897 นาย จรุง ใจห4าว
104898 นางสาว ศุภนันท� วุฒิธาดา
104899 นาย อนิวัตต์ิ เขาแก4ว
104900 นางสาว เจตนีย� นิตยา
104901 นาย เขมฤทธิ์ ปGญจาศิริ
104902 นาย เกียรติศักด์ิ พรมประดิษฐ�
104903 นางสาว อุบลวรรณ ไชยเรนทร�
104904 นางสาว อัญชลี ยาวิชัย
104905 นาย ศรัทธา ศรมณี
104906 นางสาว อัสมา ปรีพันธ�
104907 นางสาว ไกรวัลย� กุศลคุ4ม
104908 นางสาว มุทิตา พรมมิ
104909 นางสาว สุปราณี ทระพีสิงห�104909 นางสาว สุปราณี ทระพีสิงห�
104910 นางสาว พงศ�สุดา พรมแพง
104911 นางสาว วริศอัณณ� เลาหะวัฒน�
104912 นางสาว วิภารัตน� นากกลาง
104913 นาย ชนายุส ไข2มุกข�
104914 นาย อุเทน พูลสวัสด์ิ
104915 นางสาว บังอร นวลศรี
104916 นาย นรินทร� ศิริศุภนนท�
104917 นางสาว จิราภา จุฑาทิพยวงศากุล
104918 นาย อิทธิกันต� มีจันทร�ชยะกุล
104919 นาย จีรพันธ� คําวัง
104920 นาย ยุ`ทธการ อัศวินะกุล
104921 นาย พนม ช2างสุวรรณ
104922 นาย พีรพล ตังควัฒนา
104923 นาย สุธนา ลิขิตธนสมบัติ
104924 นาง สุดารัตน� กกแก4ว
104925 นางสาว พรรณรัตน� เนียมสมดี
104926 นาย ภาณุพงศ� สุวรรณโชติ
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104927 นางสาว แพรพิไล นันทวิสิทธิ์
104928 นางสาว จิรนันท� บุญเกิด
104929 นางสาว พิชญาดา เดชชุม
104930 นางสาว ปาณิสาภัสร� สังข�สวัสด์ิ
104931 นาย ณฉัตร กู4เกียรติกาญจน�
104932 นางสาว วธัญญา วรสายัณห�
104933 นางสาว ศรีสุวรรณ นาคเพชร
104934 นางสาว อามีรา ยูโซNะ
104935 นางสาว นิภา บัวเพชร
104936 นางสาว แพรวฤดี ถําวาปK
104937 นางสาว พรรณิดา ลักขณา
104938 นาย จิรภัทร มัคจิตร
104939 นางสาว นฤกมล ภูมิภาค
104940 นางสาว โสรยา อินทรเกษตร
104941 นางสาว ปาริชาติ อําพลพงษ�
104942 นางสาว อังศุธร พูลประสาธน�พร
104943 นาย สุทธิชัย สิทธิชอบธรรม
104944 นางสาว ธนาวดี แก4วศรี
104945 นางสาว พัชรี หาญณรงค�104945 นางสาว พัชรี หาญณรงค�
104946 นาย อรรถพล นักรํา
104947 นางสาว ภัทธิญา สุวรรณสนธิ์
104948 นาย จรัญ ซ่ือสัตย�
104949 ว2าท่ีร4อยตรี สรวิศ คงหนอน
104950 นางสาว ภิรมน เกตุมณี
104951 นาย จักรพงศ� โตNะหมูด
104952 นาย ศิริวัฒน� ฮะยีเลาะ
104953 นางสาว อัสณี เจริญจิต
104954 ว2าท่ี ร.ต. ภูบดี ภักดีผล
104955 นาย อดิเรก อินทาวุธ
104956 นางสาว รัชนีวรรณ เรืองทองเมือง
104957 นาย ศักตชัย คงแก4ว
104958 นางสาว ศิโรรัตน� สว2างศรี
104959 นางสาว กุลริศา สวันสุ
104960 นางสาว วลัยพร ทาศิริ
104961 นาย กฤษฏ� นิคมจิตร
104962 นางสาว สัญญาพร ทองละมุล
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104963 นาย ศรัณย� ม2วงยิ้ม
104964 นางสาว ปาริฉัตร วามะลุน
104965 นาย ขจรยศ ไขประภาย
104966 นางสาว สินีนาถ กรรณิกา
104967 นางสาว วันทนีย� สมพงษ�
104968 นาง สมถวิล สันติธรรมกุล
104969 นาย ฐานวุฒิ มีอุดมกิจเจริญ
104970 นางสาว นงเยาว� ปGaนโด4
104971 นางสาว ปDยธิดา วิทยประภารัตน�
104972 นาย ศักด์ิชาย ผาวันดี
104973 นาย เอนก สมบูรณ�
104974 นาย บดินทร� จงประจํา
104975 นาง พวงผกา ชุมพรัด
104976 นางสาว ปทิตตา นพรัตน�จินดา
104977 นางสาว มินตรา พิสิฐกาญจนกุล
104978 นางสาว ธิติยา ขันทอง
104979 นางสาว จุฑาลักษณ� คุณวัชระกิจ
104980 นางสาว จารุณี ถุงทรัพย�
104981 นาย ประณต วงศ�ฟู104981 นาย ประณต วงศ�ฟู
104982 นางสาว ฐิดารัตน� ทองแก4ว
104983 นางสาว กนกวรรณ แก4วกาญจน�
104984 นางสาว อทิติ เพ2งพิโรจ
104985 นางสาว นันทิพร นวลเพชร�
104986 นางสาว ดวงหทัย เจียรนัยสุรรัตน�
104987 นาย ธีรวัฒน� คงชู
104988 นางสาว สุดารัตน� เพชรรัตน�
104989 นางสาว กัณฐิกา โกแสนตอ
104990 นางสาว ทิพย�วรรณ ปทุมล2องทอง
104991 นางสาว จิณห�วรา เอกสิทธิ์ชัยพงศ�
104992 นาย อรรถกร วงษ�หุ2น
104993 นางสาว กรองรัตน� ใจเสง่ียม
104994 นาย เอกสิทธิ์ ทรัพย�ประเสริฐ
104995 นางสาว พิชยา วงศ�สายสุวรรณ�
104996 นาย ธรรมนูญ กันทะวงค�
104997 นาย สาธิต ไชยคล4าย
104998 นาย เชษฐไชย ชาญนอก
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104999 นาย คํานวณ แสร�สินธุ�
105000 นางสาว ศิริวรรณ ลิ้มสมุทร
105001 นาย อิสระ ช2วยนาเขตร�
105002 นาย โชฎก วนิชยาโกศล
105003 นาย นพวัฒน� ทองพึง
105004 นางสาว ตรีทิพย�นิภา รู4ยืนยง
105005 นาย อิทธิพล เพชรเนียน
105006 นางสาว พิมพ�วลัญช� นาคะชัย
105007 นางสาว จิราภรณ� เพ็ชรมณี
105008 นาย ศรายุทธ คงดํา
105009 นางสาว ยศพร นาคสุข
105010 นางสาว เจนจิรา อุ2นเวสสกุล
105011 นางสาว นุสรา มัครมย�
105012 นางสาว โอปอ ศรีหะรัญ
105013 นางสาว สุพัตรา อุบัติ
105014 นางสาว บงกช เยาวรัตน�
105015 นาง สุภาวรรณ เทพบุรี
105016 นาย สุทิวัส กองแพ
105017 นางสาว สุกัญญา ภูสิมมา105017 นางสาว สุกัญญา ภูสิมมา
105018 นาย นพวิทย� แก4ววงษา
105019 นางสาว พิมพ�กมล มีมูล
105020 นางสาว ปราณี ก4อนเพ็ชร
105021 นางสาว จีระนันท� จันทร�ลี
105022 นางสาว พิชญา เครือวัลย�
105023 นางสาว วรางคณา ช2วยคําแก4ว
105024 นางสาว พจี พรตระกูลพิพัฒน�
105025 นาย วุฒิพงษ� ทนุผล
105026 นางสาว ดารณี บุญกอง
105027 นางสาว สุธราภรณ� สุวรรณรักษา
105028 นางสาว ขนิษฐา เอ่ียมอ2อน
105029 นางสาว วาทกานต� เพชรรินทร�
105030 นาย อภิชัย เอกพันธ�
105031 นางสาว สุณิสา ชื่นเรือง
105032 นางสาว ณัฐฐาพร ชุมละออ
105033 นาย ณัฐพล ราษฎร�มณี
105034 นาย จักรกฤษ ศรียาใจ
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105035 นางสาว ปฏิมา ศรศิริ
105036 นาง วิกาวี เอกบุตร
105037 นาย สุรพงษ� บุญศิริ
105038 นางสาว นงเยาว� จันทร�ต4น
105039 นางสาว เจตปรียา ตุ4ยแพร2
105040 นางสาว ศุภรัตน� ดอกไม4พวง
105041 นาย อรรถชนะ อาวะภาค
105042 นาย ปDยะศักด์ิ วิเชียรครุฑ
105043 นางสาว ชนิตา เซ2งสม
105044 นางสาว กันตยา เพชรสีเงิน
105045 นาย รุจน�รวี ศรีวิสุทธิลักษณ�
105046 นาย วรัญYู เสาววิทยาพุฒิกุล
105047 นางสาว ศศิธร ลาหนองแคน
105048 นางสาว สุจิตรา พินทอง
105049 นาย เทพหทัย เทพเลื่อน
105050 นาย อภิรักษ� ตรีสุวรรณ
105051 นางสาว ลัดดาวัลย� ต้ังสมสุข
105052 นางสาว วิลาสินี วิเชียรครุฑ
105053 นาย นิตยเวท นิลพฤกษ�105053 นาย นิตยเวท นิลพฤกษ�
105054 นาย วีรุตม� ทองคล4าย
105055 นาย ศุภชัย โพธิ์ณะชาติ
105056 นางสาว เอษา อมรประเสริฐ
105057 นางสาว กนกกร ควรชม
105058 นางสาว รุ2งรวี กัลยา
105059 นาย ภาณุวัฒน� เซ2งอ4น
105060 นาย อดิลักษณ� ปานฟGก
105061 นาย ชญานิน เตียหะกูล
105062 นาย วิศรุต จันทร�วิไชย
105063 นาย กีรติ นิภากรสัมพันธ�
105064 นาย ธนากร ปGญญายศ
105065 นางสาว อรวรรณ ได4ดี
105066 นาย ธนาธิป ยางงาม
105067 นางสาว แสงสุรีย� อวนศรี
105068 นางสาว วรรณพร ใจบุญ
105069 นาย กิตติชัย อํานวยศิลปO
105070 นางสาว จรัลรัตน� ณรงค�สระน4อย
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105071 นางสาว ณชญาดา เอมรัฐ
105072 นางสาว เจนจีรา ฤทธิอา
105073 นาย อับดุรเราะห�มาน สาและ
105074 นางสาว ฐิติพร คนว2อง
105075 นาย เมธี จันทร�ทอง
105076 นางสาว พัชรินทร� วงษ�ศรี
105077 นางสาว ชื่นนภา สุขแจ2ม
105078 นาย สยาม บังเกิดสุข
105079 นางสาว ปุณยปวีณ ใจบุญ
105080 นาง อรนุช ตาดํา
105081 นาย ณัฐธีร� เนื้อนิ่ม
105082 นาย วีรภัทร� อินทรนาค
105083 นางสาว นฤมล ศรีธวัช ณ อยุธยา
105084 นาง กชพร มุกดาธนพงศ�
105085 นางสาว กาญจนี โตะขา
105086 นางสาว ปGทมา อัตตะ
105087 นางสาว ลัดดา เกตุทอง
105088 นางสาว จารุณี สมพบ
105089 นางสาว อภิชญา ไชยนวล105089 นางสาว อภิชญา ไชยนวล
105090 นาย ศราวุธ ทาทองหลาง
105091 นาย ทรงศักด์ิ สุภาษร
105092 นาย ภูวเดช ประสงค�สุข
105093 นางสาว ผกามาศ กงยี่
105094 ว2าท่ี ร.ต. ฉลองรัตน� แก4วคํา
105095 นาย สิริพงษ� หงษ�รักษ�
105096 นาย สมาน มือลี
105097 นาย วราพล โยธานันท�
105098 นางสาว ภัทรพร กุลวงษ�
105099 นางสาว นันท�นภัส จันทร�เชื้อ
105100 นางสาว อรณี พ่ึงธรรม
105101 นาย อนุชา ชาชํานาญ
105102 นางสาว อารีตา กาพรหมวงศ�
105103 นางสาว สุภัทรา กุลวงษ�
105104 นางสาว นูรียNะ ดือราฮิง
105105 นางสาว อุไรวรรณ ศรีนคร
105106 นางสาว ชัญญาวีร� ภุมรินทร�

หน4าท่ี 142 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
105107 นาย ธรา บุตรศรี
105108 นางสาว มรรคณาวี รุ2งแสง
105109 นางสาว อัจฉริยา เหล็กสง
105110 นางสาว สุธิมา ยิ้มภักดี
105111 นาย กิตติชัย ดวงใจ
105112 นาย พงษ�พัฒน� บัวพันธ�
105113 นาย พงษ�เพชร เชื้อบุญมี
105114 นางสาว จรรยา ยมนา
105115 นางสาว เรณู แก4วนํา
105116 นางสาว สุธาทิพย� เท2งประกิจ
105117 นางสาว กนิษฐา ทองหยู
105118 นาย พงศ�พัฒน� วิชัยวงษ�
105119 นาย สันติ โสธรรมมงคล
105120 นางสาว พัชราภรณ� โฉมฉาย
105121 นางสาว สิริพร คาคําเม
105122 นางสาว นงลักษณ� จันทรโณทัย
105123 นางสาว มณัญญา นันทะวงศ�
105124 นาย อับดุลกอเดร� อีแต
105125 นางสาว ปราณี ชอบจิตร105125 นางสาว ปราณี ชอบจิตร
105126 นางสาว ทัศนีย� นพภาพันธ�
105127 นางสาว วรรณนิศา อามาตย�
105128 นาย พัชกานต� ดอกพิกุล
105129 นางสาว รติพร ช4างน4อย
105130 นางสาว พรนภัทร� แก2นคง
105131 นางสาว จิราพร มีปDด
105132 นาย พิฆเนตร ทองเท่ียง
105133 นาง บัณฑิตา อ2อนพุทธา
105134 นางสาว ชลธิชา พาประจง
105135 นางสาว ดวงทิพย� บุญพันธ�
105136 นางสาว สุภาพร โกสิทธิ์
105137 นางสาว อลิสา โกสิงห�
105138 นาย เสฎฐวุฒิ เกตุเจริญ
105139 นาย ชลันธร จันทร�สุข
105140 นาย อานันท� ธุระเจน
105141 นาย สายชล ชาตะรักษ�
105142 นางสาว กาญจนา แสงทองแดง
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105143 นางสาว นิภาพร คําปGนศักด์ิ
105144 นางสาว นนทนา ดวงกระโทก
105145 นางสาว ผัลย�สุภา หงษ�สกุล
105146 นางสาว สากีเราะห� มูซอ
105147 นางสาว ปรียาวรรณ อินทรักษ�
105148 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ธนัตถ�นันทร� บุษบา
105149 นาง สุภาพร อาสาชัย
105150 นาย ศรีสําราญ สิงห�โต
105151 นางสาว เสาวนีย� พัดทอง
105152 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง วราลักษณ� จีรัตน�โส
105153 นางสาว อภันตรี น้ําแก4ว
105154 นางสาว พุทธรักษา มานพ
105155 นาย จะเด็ด คงจุล
105156 นางสาว วิภาวรรณ เกษมสุขบท
105157 นางสาว ไอรัตดา โพธิ
105158 นาย สาคร บุญมาก
105159 นาย ครประสิทธิ์ โซ2เมืองแซะ
105160 นาง ชลนิภา ธนโชคไพศาล
105161 นางสาว ปDยวรรณ จันทร�ขาว105161 นางสาว ปDยวรรณ จันทร�ขาว
105162 นาย ณัฐกรณ� อุปพัทธวานิชย�
105163 นาย ธีรศักด์ิ เรือนสอน
105164 นาย วีรภัทร ภูริทัตมงคล
105165 นางสาว ภัทรวดี วิริยะพงษ�
105166 นางสาว รักษิณา นุชนวล
105167 นางสาว กนิกนันต� แสนนา
105168 นางสาว อุษณี โนวงศ�
105169 นางสาว วินิดา บุญมาก
105170 นาย ภัทรกร อ่ิมเอิบ
105171 นางสาว สรวรรณ ใจเย็น
105172 นาย ทินภัทร นาบ4าน
105173 นาย อิทธิฤทธิ์ เพ็ญทรัพย�
105174 นางสาว วนพร แจ2มเดชะศักด์ิ
105175 นาย ประณต โพธิ์สวัสด์ิ
105176 นาย อานนท� ภักดีเหลา
105177 นางสาว ชีวารัตน� วงศ�ฝGIน
105178 นาย โสมนัส ทองคํา
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105179 นาย ศิรายุ อาจละออ
105180 นาย วัชรพล แม2นป\น
105181 นางสาว วิภาวี จําปาหอม
105182 นางสาว รุจิภา ยะวัง
105183 นางสาว สิริภาภรณ� อินทร�พรพม
105184 นางสาว ศิริขวัญ บัลลังค�
105185 นางสาว จิราภรณ� ขาวสนิท
105186 นางสาว รัตทญา ดวงนิล
105187 นางสาว กนกวรรณ ฉีดอ่ิม
105188 นางสาว สุชาดา พรหมอักษร
105189 นางสาว เจนจิรา ประสมทรัพย�
105190 นาย สุคนธ� อ2อนปุย
105191 นางสาว อัจฉรา นิลละออ
105192 นางสาว ทรัพย�ทวี สาวิสัย
105193 นางสาว นิชานาถ วิริยะกิจเกษตร
105194 นางสาว ปาริตา พนมรัมย�
105195 นาง ธนมาศ การสมบท
105196 นางสาว รุ2งนภา เซ็นไล4
105197 นางสาว พิยาพร ธนาลาภสกุล105197 นางสาว พิยาพร ธนาลาภสกุล
105198 นางสาว วริศรา เกศเดชากุล
105199 นาย อิทธิภัทร กาศเรือนแก4ว
105200 นางสาว ศศินา บุตรวิเศษ
105201 นางสาว อุทุมพร ปานทองหลาง
105202 นางสาว วรรณนิษา ราษฎรเหนือ
105203 นาย กิตติศักด์ิ สงชาติ
105204 นางสาว อภิญญา ศรศรี
105205 นางสาว รัตติกาล นาสูง
105206 นางสาว สุณิสา อสิกัน
105207 นางสาว ธนาธร นวลงาม
105208 นางสาว รัชดาวรรณ บวบทอง
105209 นางสาว สาธิมา จิตณรงค�
105210 นางสาว เจนจิรา เรืองรัมย�
105211 นางสาว นงลักษณ� ภักดีชน
105212 นาย นนทพัทธ� สวัสด์ิพาณิชย�
105213 นางสาว วิยะพร นีระพันธ�
105214 นางสาว อรุณ จารีรัตน�
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105215 นาย ศราวุฒิ เหมืองสาม
105216 นาย สมพงษ� ดวงชอุ2ม
105217 นางสาว ภูวรา หัฐพจน�
105218 นางสาว จารุวรรณ ฝVายสงค�
105219 นาย ธนพัต จันตNะ
105220 นางสาว พลอยชนก ไม4แก2นจันทร�
105221 นางสาว ธัญชนก อดกลั้น
105222 นางสาว นิจฉรา ฉิมแก4ว
105223 นางสาว เนตรนภา ประสานสม
105224 นางสาว โสรญา อินอ่ิม
105225 นาย วรวุฒิ ทรัพย�วิลัย
105226 นางสาว พรพิมล สะแสงสาร
105227 นางสาว สินีนาถ สุดสี
105228 นาย ภัทรพงษ� วิชัยโย
105229 นางสาว กฤตยพร สุขพัฒน�
105230 นางสาว อัชรี ชุดนอก
105231 นางสาว สุพิชญา นามจันทึก
105232 นางสาว กัลยพัฐ ทวีโคตร
105233 นาย พัชรกฤษฎ� พวงเกตุ105233 นาย พัชรกฤษฎ� พวงเกตุ
105234 นาย อุดมศิลปO มงคลชัยศาสตร�
105235 นางสาว ศิริวรรณ บุญชู
105236 นางสาว วรัสญา โรจน�สนธิกุล
105237 นาย ศักด์ิสิทธิ์ กุลศิริ
105238 นาง วรรณภา กันทะลา
105239 นาย จาตุรนต� ศรียะพันธุ�
105240 นางสาว สิริณัฏฐ� แก4วเสถียร
105241 นางสาว โศรดา เครืออุด
105242 นาย นันท�พิพัฒน� สาคะรัง
105243 นาย ธนธรณ� กรพรม
105244 นางสาว นลินี โตงาม
105245 นางสาว อัชรา ชุดนอก
105246 นาย ณัฐสิทธิ์ จงรักษ�
105247 นางสาว จินตนา ประดิษฐ�ผล
105248 นาย ณัฏฐพล คําสนิท
105249 นางสาว กัลยาณี ขันธวิชัย
105250 นาย กศิพัฒน� สุขสุคนธ�
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105251 นางสาว ชญาดา พ2วงโพธิ์
105252 นางสาว งามเนตร พิมพ�ธารา
105253 นาย ปฏิภาณ พัฒนวิทยกุล
105254 นางสาว ชมพูเนกข� อินทมาตร
105255 นาย วรรณชนก นกขม้ิน
105256 นาย ทินกฤต อาวรณ�
105257 นางสาว สุพัตรา พิลาโชติจิรชัย
105258 นางสาว สมสิริ ตวงทรัพย�ถาวร
105259 นางสาว มนต�นภา หลวงจง
105260 นางสาว สุกัญญา เปKUยนขุนทด
105261 นางสาว วสุกาญจน� ดิษฐบรรจง
105262 นางสาว สิรภัทร นุ4ยแดง
105263 นางสาว ปGทมา อ2อนนวล
105264 นาย ณัฐวุฒิ โชติการ
105265 นางสาว ชญาภา ภัทรเศรษฐ
105266 นางสาว วรางคณา เล็กใหญ2
105267 นาย ธีระศักด์ิ หวอตะเห
105268 นางสาว ธมลวรรณ ทองประกอบ
105269 นาย วรานนทน� แก4วขาว105269 นาย วรานนทน� แก4วขาว
105270 นางสาว วริศรา ภาคมาลี
105271 นางสาว พิสสมัย นามบุตร
105272 นางสาว วารีดา แวเย็ง
105273 นางสาว มัทรี สืบทรง
105274 นางสาว ยลธิดา จงอยู2กลาง
105275 นางสาว ปารณีย� แพนดี
105276 นาย วิสุทธิ์ วีระพันธุ�
105277 นาย ธนพรรธ นาคคํา
105278 นางสาว กนกวรรณ รอดเสน
105279 นาย ธีรยุทธิ์ สุภาเพ็ชร�
105280 นางสาว อัคมน อ4วนแก4ว
105281 นางสาว นูรียะฮ� เจะมะ
105282 นางสาว ทัศน�วรรณ เครือวงษ�จันทร�
105283 นางสาว พิมพ�พิชชา พงษ�ปรีชา
105284 นาย กัมปนาท ศรีริรัตน�
105285 นางสาว ปวีณา สาลีศรี
105286 นางสาว ปGฐมาพร ใยฤทธิ์
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105287 นาย ณัฐนนท� บุญสมพงษ�
105288 นาย วิฑูรย� ศิริมงคลพัฒน�
105289 นางสาว นริศรา รัตนสิทธิ์
105290 นาย กําพล บุญเรือง
105291 นางสาว กุลฉัตร ช2วยชุมชาติ
105292 นางสาว มณฑิฌา บุญเหลือ
105293 นางสาว สร4อยสุดา อุตอามาตย�
105294 นางสาว ธนัญญา มณีวรรณ�
105295 นางสาว วิลาวัลย� ทองสิพพัญYู
105296 นางสาว วสุนธรา กนิษฐานุพงศ�
105297 นางสาว พินทะนา ลีดอกไม4
105298 นาย สมโชค น4อยแก4ว
105299 นางสาว วิลาสินี กนิษฐานุพงศ�
105300 นาย ปDยะเชษฐ� ปDยะนราวงศ�
105301 นาย วรารัฐ อินแจ4ง
105302 นางสาว อลิศษา ฮุงสูงเนิน
105303 นางสาว สุพัตตรา อันนอก
105304 นางสาว ณัฎชยา พวงคาร
105305 นางสาว สุวนันท� ฉัตรมงคลพาณิช105305 นางสาว สุวนันท� ฉัตรมงคลพาณิช
105306 นางสาว ภาวิณี ภูวนาถ
105307 นางสาว กรรณิการ� ลีหล4าน4อย
105308 นางสาว สรรเพ็ญ องค�สุรพงศ�
105309 นาย นฤเทพ พรหมเทศน�
105310 นางสาว สโรชา ศรีสุวรรณ
105311 นางสาว เขมินันท� จันเต็ม
105312 นาย ณัฐวุฒิ วงษ�สุวรรณ
105313 นางสาว อาฟKนี ซอเฮาะ
105314 นางสาว มณีรัตน� ไข2มุกด�
105315 นาย อนุศาสน� อารีประเสริฐสุข
105316 นางสาว มาลี ลีหล4าน4อย
105317 นางสาว สิริรัตน� คณนา
105318 นางสาว ณัฐฎา สงประสพ
105319 นาง พัฒนียา รุ2งแจ4ง
105320 นางสาว ศกลรัตน� ลครไชย
105321 นางสาว ภัคสิรี ฉ่ิงทองคํา
105322 นางสาว นันท�นภัส ชอบชื่นกมล
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105323 นาย พศุตม� หลายพัฒน�
105324 นาย ประมวล ทองบุญเรือง
105325 นางสาว รินดาทิพย� ศิริฉัตรตานนท�
105326 นาย ชลธิศ เฮิงโม
105327 นางสาว ฐิตาภา ภูมะนัส
105328 นางสาว วรินดา สุขเหม
105329 นาย พิษณุ ทองสี
105330 นาย ณพรรษ ใจเพ่ิม
105331 นางสาว พัชรพร หลายพัฒน�
105332 ว2าท่ี ร.อ. บรรภพ สมศักด์ิ
105333 นางสาว พรทิพย� มณีกาศ
105334 นางสาว ประภากร รัตนาเดชาชัย
105335 นางสาว วรพรรณ วรทัศน�
105336 นางสาว ศริญภัทร สิทธี
105337 นางสาว จุฑามาศ แสนภักดี
105338 นาย อับดุลเลาะ ขาเร็ง
105339 นางสาว พัชรพรรณ แก4วเมือง
105340 นางสาว ณัฐชา เสตานุช
105341 นางสาว ยุพเรศ วงศ�ไชย105341 นางสาว ยุพเรศ วงศ�ไชย
105342 นางสาว เกศยุพา ดาวกระจ2าง
105343 นางสาว อทิตยา ขวัญวงศ�
105344 นางสาว จันทร�จิรา อามินี
105345 นาย พลภัทร อนันตเสรีวิทยา
105346 นางสาว รัตติยากร ผิวรัตน�
105347 นางสาว ภัทรภร พัฒนนนท�
105348 นาย นัฐพงศ� ประคําทอง
105349 นาย วิชชานันท� แสงจันทร�
105350 นาย ชัยณรงค� อกอุ2น
105351 นางสาว ตะวันฉาย ชวนคิด
105352 นาง เสาวพรรณ ปะณะรักษ�
105353 นางสาว สุพรรณี อินทร�ศรี
105354 นางสาว ภัทรพร พวงผกา
105355 นางสาว เปมิกา เทพา
105356 นางสาว ศศิวิมล ศรีทุม
105357 นางสาว จตุพร จันทร�เทพ
105358 นางสาว ณัฐมนกาญจน� นวลทิม
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105359 ว2าท่ีร4อยตรี บัณฑิต ดีบัวภา
105360 นาย ณัฐเบศ ปDดตะ
105361 นาย ทัฬหพัฒน� ช2องจอหอ
105362 นาย อิศรา ทองทิพย�
105363 นาย เอกชัย คําด4วง
105364 นางสาว นิษา อาจหาญ
105365 นาย จิรภัทร ชัยสุริยา
105366 นาย นิกรณ� กองแก4ว
105367 นางสาว เพ็ญศรี บรรจงรัตน�
105368 นางสาว ธิพาพร รอดเกตุกุล
105369 นาง พรพิมล ตกจีนต4อง
105370 นางสาว อรณัชชา สร4อยสม
105371 นางสาว รัชดาภรณ� อํานวยศิลปO
105372 นาย พิทักษ� กําพล
105373 นางสาว สุพินญา สันทะวา
105374 นาย เมฮ�เมต สินดุกา
105375 นางสาว ศศวรรณ กลีบบรรจง
105376 นางสาว ศรีวิไล สร4อยเรืองศรี
105377 นาย เนติรักษ� มณีวงศ�วิจิตร105377 นาย เนติรักษ� มณีวงศ�วิจิตร
105378 นางสาว กฤษณา คุ4มรัตน�
105379 นางสาว กาญจนา ทองมี
105380 นาย ชยุตม� นุ2นชูคันธ�
105381 นาย ธนนันท� ประเสริฐ
105382 นางสาว ชยาภรณ� แตงอ2อน
105383 นาย ภูรินัฐ นําพล
105384 นาง ภวัณรัตน� โคตมูล
105385 นาย เสฎฐวุฒิ สีลิ้ม
105386 นาย นินทร�ธนัตถ� สูตรสุคนธ�
105387 นางสาว สาวิตรี ผาสุข
105388 นาง มยุรีย� มากคล4าย
105389 นางสาว สุภาวดี เรืองสังข�
105390 นาย ฤทธิเดช คุ4มรัตน�
105391 นางสาว กีรติกา เปล2งทรัพย�
105392 นาย วรเดช หมวดอินทอง
105393 นาย ชีวานนท� ธํารงวิศว
105394 นาย ชนัตพล อาภาภิวัฒน�
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105395 นางสาว ปาริชาติ พุกกุลนา
105396 นางสาว สกลกานต� พงศ�ประดิษฐ�
105397 นาย วงศ�วริศ ลภัสอธิวัฒน�
105398 นาย บรมพร แก4วมัน
105399 นางสาว นิติรัตน� โตโสภณ
105400 นาย นันตชัย กลับดี
105401 นางสาว วัลภา รักสกุล
105402 นาย สยุมภู ตกจีนต4อง
105403 นาย จิรายุทธ โตNะหมาด
105404 นาย ธนชาติ เลิศวิราม
105405 นาย วรพล สุภาวิทย�
105406 นางสาว กัญญารัตน� มธุรการ
105407 นาย ธนวรรธ ชมพูผุดผ2อง
105408 นาย พุฒิพัฒน� ลภัสอธิวัฒน�
105409 นางสาว จิระประภา สารัตน�
105410 นาย ณัฐวิทย� คูณขุนทด
105411 นาย กฤช สุขพูล
105412 นาง เดือนรุ2ง โพธิ์เนียม
105413 นาย ภูดิศ โม4งปราณีต105413 นาย ภูดิศ โม4งปราณีต
105414 นางสาว วริยา สิงห�คู2
105415 นางสาว ละออทิพย� วัชรินทร�ธาดา
105416 นางสาว วัชรี กันทะวงศ�
105417 นาย โชคชัย ทิพย�สิงห�
105418 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จุฑาทิพย� ตะเภา
105419 นางสาว อนัญญา สายรัตน�
105420 นางสาว ปวริศา เจตินัย
105421 นาย ธนดล เท่ียงธรรม
105422 นาย ภานุพงศ� นุสติ
105423 นาย สุธา โพธิราช
105424 นางสาว อรุณเนตร จันทศรี
105425 นาย ธีร�ดนัย ตะเภา
105426 นางสาว นุขนาฎ ราชรักษ�
105427 นางสาว นริศา อ่ึงสกุล
105428 นางสาว เวนิกา ศรีทอง
105429 นาย บุญเลิศ ดีมาก
105430 นางสาว ศศิธร รอดท2าไม4
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105431 นางสาว สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์
105432 นางสาว จุฑามาศ ช2างประดิษฐ�
105433 นาย เอก วงศ�จินดา
105434 นางสาว เบญจมาศ ศิริแวง
105435 นาย นิรุตต์ิ พวงพิมาย
105436 นางสาว ชลธิชา งามอยู2
105437 นางสาว ณัฐณิชา เดชโคบุตร
105438 นาย พงศกร หมอเมือง
105439 นางสาว วรัทยา ขจรเดช
105440 นางสาว สุภาภร เมตตามิตร
105441 นางสาว ภาพิชภร สอนสอาด
105442 นาย ภูวนาถ ณ ตะก่ัวทุ2ง
105443 นางสาว วัชรี จีนขุ4ย
105444 นาง ปDยมาศ เวียงแก
105445 นางสาว ธีรกานต� เหลืองไพโรจน�
105446 นางสาว รัชฎา ทองปGญญา
105447 นางสาว มลวลี อินาลา
105448 นางสาว นงลักษณ� ตรังคธนสิน
105449 นางสาว อรอัชฌา อินทรชิต105449 นางสาว อรอัชฌา อินทรชิต
105450 นาย ธรรมนูญ ศิริไพรทอง
105451 นางสาว อัซมาวี อิแอ
105452 นางสาว สโรชา ลือตระกูลประวัติ
105453 นาง กนกวรรณ ทันเจริญ
105454 นางสาว นูรีฮัน ละหมัด
105455 นางสาว สุไรยา ดือราโอNะ
105456 นางสาว อารีนา เดมิง
105457 นางสาว สายพิณ เกตุฤกษ�
105458 นางสาว ผ2องเพ็ญ มีนิล
105459 นาย กรีฑา มัชฌิมะ
105460 นางสาว ณัฐฤฎา คงตNะ
105461 นาง ศรสวรรค� อินตNะวงศ�
105462 นาย นิติธร ชมทองหลาง
105463 นาย โมฮําหมัดกาลิบฟาน บินอาซิ
105464 นางสาว นูรฮาฟKซNะ สาอิ
105465 นาย พีร อิศรศักด์ิ ณ อยุธยา
105466 นาย สุธีร� ปDมปวง
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105467 นางสาว ชลันดา ไพชยนต�
105468 ว2าท่ีร4อยตรี อาณูวาร� อะสัน
105469 นางสาว วรางคณา ดอกกฐิน
105470 นาย ชวพัส โตเจริญบดี
105471 นางสาว เจNะเยNาะ มะนิ
105472 นาย สมชาติ สุวงศ�ธนสาร
105473 นางสาว เวณิกา นาวัลย�
105474 นางสาว สุภัสรา สุรพยัคฆพงษ�
105475 นางสาว กมลทิพย� โหงวบุญล4อม
105476 นางสาว สุดธิดา แสงทอง
105477 นางสาว ธนกร สุวรรณประเวก
105478 นาย ศุภฤกษ� ภัยราช
105479 นางสาว จุฬาลักษณ� ปานยิ่ง
105480 นางสาว อารียา ผ2องอ2อน
105481 นางสาว กนกพร จุฬา
105482 นางสาว เบญจรัตน� รักซ4อน
105483 นางสาว จุฑามาศ ครุสาตะ
105484 นางสาว คนึงนุช เดชสกุล
105485 นางสาว วนิดา บ4านเปQา105485 นางสาว วนิดา บ4านเปQา
105486 นางสาว สุวรรณี ราชทรัพย�
105487 นางสาว ขวัญนภา จันทรฉาย
105488 นางสาว สุฑาพร อํามร
105489 นางสาว อรุณทิพย� ลิ้มตระกูล
105490 นางสาว สุภาวดี มาตรา
105491 นาย วิจิตร หมวดเอียด
105492 นางสาว ทิตยา แพรแจ2ม
105493 นางสาว ศิริกานต� วรรณชาติ
105494 นางสาว หัทยาพร ปQองจันลา
105495 นางสาว สกาว พงษ�ขวัญ
105496 นาย สุรชัย ทาระคุณ
105497 นาย สุทธิสาร เนตรจตุพร
105498 นางสาว ชลาลัยรัตน� บุญญาภิสันท�
105499 นาง มะลิวัลย� พิมพ�โยยาง
105500 นาย ณัติพงษ� สิมมาโคตร
105501 นางสาว ณิชากร ปGททุม
105502 นางสาว ภิตินันท� วงศ�มะเกลือเก2า
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105503 นาย ธีระภัทร ไชยบุญเรือง
105504 นางสาว ปาริชาติ อาวุธ
105505 นางสาว สุจิตรา แก4วแก2นเพชร
105506 นางสาว ปริยากร จันทร�สุข
105507 นาย นิติภูมิ แสนโยธา
105508 นางสาว อัญชิศา มูลสัน
105509 นาย วิชัย ดีวงค�
105510 นางสาว วนิดา ไฝเครือ
105511 นางสาว พรรษพร มานะจงประเสริฐ
105512 นางสาว อักษร บุญช2วย
105513 นาย ปฏิภาณ ชนะสงคราม
105514 นางสาว นิศา มาจันทึก
105515 นาย ศุภมงคล ทาสี
105516 นาย ธัพญสรณ� กองแก4ว
105517 นางสาว จรรยารักษ� โพธิ์พิจารณ�
105518 นางสาว ลลิตตา อุปการ
105519 นาง พรทิพย� ผาสุข
105520 นางสาว ชุติกาญจน� สลิลปราโมทย�
105521 นางสาว อมรรัตน� อุไรวรรณ105521 นางสาว อมรรัตน� อุไรวรรณ
105522 นาย ธีระศักด์ิ กองสุข
105523 นาง รฐากร กองจินดา
105524 นางสาว กชกร ครุฑพงษ�
105525 นางสาว ฟาริกา สุริยะ
105526 นางสาว วณิชยา สันเสมศรี
105527 นางสาว อรุณรัตน� เจริญศรี
105528 นาย พงษ�ศิริ กุลสุทธิ์
105529 นางสาว พิมพ�กมล เทียมปาน
105530 นางสาว สุภัชชา เกิดยินดี
105531 นางสาว พัณณิตา สําเร
105532 นาย วัชรากร ผาสุข
105533 นางสาว เสาวคนธ� หลักคํา
105534 นางสาว นัฐกานต� ขวัญเสาว�
105535 นางสาว ศุภลักษณ� เหลืองรุจินันท�
105536 นาย ภูมินทร� ศรีตาแสน
105537 นางสาว ศุภลักษณ� เต็งสกุล
105538 นาย พลากรณ� พลึกรุ2งโรจน�
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105539 นาย ไพฑูรย� วนกลาง
105540 นาย ชินโชติ บุญแก4ว
105541 นางสาว กวินตรา สงครามภู
105542 นาย องอาจ พรมพลเมือง
105543 นางสาว อิงสราญ ศรีม2วง
105544 นางสาว นิตยา วงค�วุฒิ
105545 นางสาว สิรินาถ ศรีสุทธิรักษ�
105546 นางสาว กรณิกา ไทยเหนือ
105547 นางสาว วรางคณา คงเล2ง
105548 นางสาว จิตรกัญญา ผลปาน
105549 นาย สุชาติ มะเส็ง
105550 นาย ศิริบูรณ� เมธาเจริญพันธุ�
105551 นางสาว เต็มศิริ สังข�จันทร�
105552 นางสาว ธนพัชร� วงษ�โพธิ์ผล
105553 นางสาว ธัญวลัญท� เทียนทองหล2อ
105554 นางสาว ณิชากร หอยสังข�
105555 นางสาว ปภาดา บุตรศรีรัฐ
105556 นาย กริช ไสยสุข
105557 นางสาว ศิวพร สวนอยู2105557 นางสาว ศิวพร สวนอยู2
105558 นาง ชนัญญา วรพันธ�
105559 นางสาว นาถยา สันทัด
105560 นาย คมกริช งามคง
105561 นาย ขวัญชัย เพ็งเขียว
105562 นาง ชุติมา รักตะสุวรรณ
105563 นางสาว สายพิน ภู2ยิ้ม
105564 นางสาว สิริภา ตNะปGญญา
105565 นางสาว สุจรรยา มะโน
105566 นางสาว พิชชานันทุ� ใจคํา
105567 ว2าท่ี ร.ต. อนุวัฒน� เผ2าเต็ม
105568 นาย จิตรกร แก4วประดับ
105569 นางสาว ณัฐธิดา กันตะเพ็ชร
105570 นาย ปองคุณ แหล2งสท4าน
105571 นางสาว นันทิกาญจน� สุวรรณวิเศษ
105572 นางสาว การน�สินันท� แสงเงิน
105573 นาย เชาวนนท� เกตุแก4ว
105574 นางสาว สุพิน รุ2งเรือง
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105575 นาง สุวรักษ� แก4วประดับ
105576 นางสาว อัจฉราภรณ� ปGทม�แก4ว
105577 นางสาว ชญานัท ระวังภัย
105578 นางสาว สวิตตา สาครเจริญ
105579 นาย วัฒนเดช แดงเดช
105580 นางสาว จิราภรณ� เทียมสอน
105581 นางสาว กัญญาภัทร พานุรัตน�
105582 นาย นิกร โกธา
105583 นางสาว จุฑาทิพย� บําเรอจิตร
105584 นางสาว บัญชารัตน� พลพิลา
105585 นางสาว ณัชชา ต4นเกษ
105586 นางสาว จันจิรา จันทร
105587 นาย อฏวี กฤษสุวรรณ
105588 นางสาว อภาวดี ใจพยุงตน
105589 นาย วชิราชัย ว2องชิงชัย
105590 นางสาว กาญจนา ชินภักดี
105591 นาย ศุภวิชญ� รวบรัด
105592 นางสาว ชมนาถ ทรงสกุล
105593 นางสาว บุญณิสา ผ2องใส105593 นางสาว บุญณิสา ผ2องใส
105594 นางสาว อติพร รัตนโชติ
105595 นาย กิตตินนท� ช2างเขียน
105596 ส.อ. อภิรักษ� โฉมเฉลา
105597 นาย ปริญญา บุญอรุณรักษา
105598 นางสาว ทิพาพร นุ2นงาม
105599 นาย ศราวุธ อ4นสาย
105600 นาย สมชัย อุ2นเเก4ว
105601 นางสาว ณัฏฐณิชา คงพุ2ม
105602 นางสาว สรีวรรณ รุจิฤทธิ์
105603 นางสาว สุวิมล ศรีพลน4อย
105604 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ฐิติมา จุลโพธิ
105605 นางสาว พรหมพร อนุศาสนนันท�
105606 นาย อนุชิต วัตรุจีกฤต
105607 นางสาว ธัญพัฒน� ศรีสุนันท�โชติ
105608 นางสาว ชยานันท� เพชรโชคชัย
105609 นางสาว ปDยานุช วิฤทธิ์ชัย
105610 นาย เลิศฤทธิ์ เศรษฐชาติกุล
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105611 นาง ศิริธร กอมสิน
105612 นาย ธันพงค� เศรษฐจิตร
105613 นางสาว วรรณเรขา บัวพันธ�
105614 นาย ภัทรพล คลี่ใบ
105615 นางสาว สุชานันท� พิรัชวิสุทธิ์
105616 นางสาว สุนิตา ตะฮาวัน
105617 นางสาว ลักษณ�นารา พระภักดี
105618 นางสาว นิตยา โภคพูลผล
105619 นางสาว อามีระห� หะรงค�
105620 นาย ชัยวัฒน� ธงไชย
105621 นางสาว ฐิติชญาน� ทองคําฟู
105622 นางสาว ฑิตยา แต4มคม
105623 นาย ธราดล ชุ2มชื่น
105624 นางสาว สุชีรา ภูบุญปลูก
105625 นาย ดัสกร น4อยถนอม
105626 นางสาว เกวลิน กรายแก4ว
105627 นาย สหัสชัย รักกสิกรณ�
105628 นาย ปDยะภัทร พยัคฆา
105629 นางสาว อานูรีซัน เจะมะ105629 นางสาว อานูรีซัน เจะมะ
105630 นางสาว พัชรินทร� วิภาวัตตันติ
105631 นางสาว พรญมลวรรณ ส2วนสมพงษ�
105632 นาย จักรพันธ� นิลดี
105633 นาย ธีร�ธวัช โสภาพล
105634 นางสาว อัญชลีพร ธัญญเจริญ
105635 นาย ณัชพล กาหลง
105636 นางสาว รุ2งฤดี บุญรักษา
105637 นางสาว ทิพวรรณ ขันประมาณ
105638 นาย ชยณัฐ ณ สุวรรณ
105639 นางสาว มนัญชยา แสนโสม
105640 นาย ภทรพล ภุมรินทร�
105641 นางสาว ธนสร คลังมณี
105642 นางสาว กัลยาณี ขันประมาณ
105643 นาย ประสพพร สีแดง
105644 นางสาว ฮับเสNาะ น4อยทับทิม
105645 นาย ดิษฐกรณ� พงษ�พัฒนฤทธิ์
105646 นาย พงศ�พิพัฒน� อธิศัยตระกูล
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105647 นาย ศิลาวัฒน� ศรีพลอย
105648 นางสาว สุพัฒน�ตรา หมวกผัน
105649 นางสาว กฤติญา ม4าทอง
105650 นาย พิชเญศ ศรีแจ4ง
105651 นาย เอกวุฒิ ชัยบุลวัชร
105652 นางสาว วิภาวรรณ ขําหวาน
105653 นาย วิธวินท�วิชญ� เนาวนนท�
105654 นางสาว เฟ\Uองบุญ อเนกบุณย�
105655 นาย พันธกานต� เครือรัตนไพบูลย�
105656 นางสาว วราพร โพธิพงษ�
105657 นางสาว สรินธร สนศรี
105658 นางสาว ชัญญา พงศ�ศรี
105659 นางสาว พัชราภรณ� ไชยมงคล
105660 นางสาว สุรัชนี เรืองอุบล
105661 นางสาว ณัฐธยาน� ทิพย�มณเฑียร
105662 นางสาว นนทกรพรรณ คชสาร
105663 นาง สุทธาทิพย� เทวา
105664 นางสาว นภสร สุนทรฉัตราวัฒน�
105665 นางสาว ประทีป ศรีคํา105665 นางสาว ประทีป ศรีคํา
105666 นางสาว ธิดา จงรักษ�ภูวนาถ
105667 นาย อวิรุทธิ์ หวานใจ
105668 นางสาว กัญญาภัค บุญประกอบ
105669 นางสาว กนกวรรณ ทาวิชัย
105670 นางสาว กฤตยา เหลNาะปK
105671 นาย ประพันธ� สุทธหลวง
105672 นางสาว วิไลวรรณ ศรีมุข
105673 นางสาว ศุภรดา มาประจวบ
105674 นางสาว กิติยา ศรีเทพ
105675 นางสาว ศรีประภา หรั่งไพศาล
105676 นางสาว มินตรา สอนศิษย�
105677 นางสาว กนกวรรณ โจ4งทอง
105678 นางสาว นงเยาว� ลุนพิลา
105679 นางสาว ขวัญลดา อินทา
105680 นางสาว จิรภัทร� ทิพย�โสตร
105681 ว2าท่ีร4อยตรี ศตวรรษ เพชรพิชัย
105682 นาง มริษา นิตตะโย
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105683 นาย กษิดิศ กิตติสุนทโรภาศ
105684 นาย รักสกุล ชูปลอด
105685 นางสาว กานดา จําลองศักด์ิ
105686 นาย อิทธิพันธ� ปGIนมา
105687 นางสาว เกวรินทร� อินทา
105688 นางสาว พิชยา ใยขาว
105689 นางสาว กัญญา ภูริพัฒน�
105690 นางสาว รุ2งรัตน� วัฒนาทิพยธํารงค�
105691 นางสาว ตรีญาพร โตโพธิ์กลาง
105692 นางสาว กัญญาพัชร สอนพรม
105693 นางสาว อันชลี วิเศษพันธ�
105694 นางสาว ซากียะห� บาหา
105695 นางสาว สกาวเดือน เปลี่ยนแซ
105696 นาย อนันตชัย เจริญจิตต�
105697 นาย บัณฑิต ธรรมทิพย�สกุล
105698 นางสาว พัชรินทร� เชื้อภักดี
105699 นางสาว กัลยกร แซงบุญนาง
105700 นางสาว กมลชนก บุญเหลือ
105701 นางสาว วราลักษณ� ลิ่มกาญจนา105701 นางสาว วราลักษณ� ลิ่มกาญจนา
105702 นางสาว แสงมณี เอ่ียมสําอางค�
105703 นาย อนุรักษ� ว2องวิ่ง
105704 นางสาว ณัฐนันท� ศุขเขษม
105705 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง มัณฑนา แดงเพชร
105706 นาย ณัฐพนธ� จอมแก4ว
105707 นางสาว ชญานิษฐ� พลโลก
105708 นางสาว ชลธิชา เกียกขุนทด
105709 นางสาว โซเฟKย แยแล
105710 นาย วิทยา สุดสาย
105711 นางสาว พัฒสิริทัช พศินพัณภัทรธร
105712 นางสาว ภูริตา ทรงประดิษฐ�
105713 นางสาว ชนาภา แก4วเส4ง
105714 นางสาว ชนิสรา ทิศมนตรี
105715 นางสาว วารุณี ผิวคํา
105716 นางสาว มณีรัตน� หงษ�บุญมา
105717 นาย อมรเชษฐ� พิบูลย�ศิริ
105718 นางสาว ศิริลักษณ� ลิ้มธนะกุล
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105719 นางสาว ธัญยธรณ� ธนโชติวรไพศาล
105720 นางสาว รสริน งามช2วง
105721 นาง อารีรัตน� ทองแก4ว
105722 นาย นวพล กรุงแก4ว
105723 นาย เจษฎา รักษาพล
105724 นาย สุภกิจ จิ๋วเจริญ
105725 นางสาว กุรุพินท� จันทร�เจริญ
105726 นางสาว วาราดา คําลือชา
105727 นางสาว กนกพร มุดาสา
105728 นาย จิรพงศ� รัตนมณี
105729 นางสาว รอกีเยาะห� สาแลNะ
105730 นาย กิติพงษ� แก4วงาม
105731 นางสาว สุนันทา หุ2นกระโทก
105732 นาย คณุตม� ทองคํา
105733 นาย ประยูร ทองนุ2น
105734 ว2าท่ี ร.ต.หญิง รัตติกาล ยศปGญญา
105735 นางสาว วนิดา สิทธิรักษ�
105736 นาย อุดมศักด์ิ ทองสดุดี
105737 นางสาว พัชรินทร� หอมนาน105737 นางสาว พัชรินทร� หอมนาน
105738 นางสาว ดวงดาว แสงชัชวาล
105739 นางสาว ยลรวี รัตนวิชัย
105740 นางสาว นันฑาทิพย� สุขศรีราช
105741 นาย คุณากร สรวารี
105742 นางสาว นฤมล บุญราศรี
105743 นาย ศุภโชค ศรีสุวรรณกุล
105744 นาย ณัฐวุฒิ ประภาสะวัต
105745 นาย รตน มาเจริญ
105746 นาย ภูมิพัฒน� สิมสวัสด์ิ
105747 นางสาว ประเทือง ภู2มณี
105748 นางสาว ศิรินันท� มูละศรีวะ
105749 นาย วรากรณ� แก4วใส
105750 นางสาว ชนาธิป แก4วประกอบ
105751 นาย ปฐมพงศ� จันทร�เครือ
105752 นาย ปGญญาพล กล2อมเกลี้ยง
105753 นาย สุทธิพันธ� สังข�ทอง
105754 นางสาว วันวิสา ดุษะนอก
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105755 นาง ชลลดาวัลย� สิทธิสมบัติ
105756 นางสาว มธุรส กุสุมาวลี
105757 นาย ปพนพัชร� ฤกษ�อริยพงศ�
105758 นางสาว สะปKนะ มะเละ
105759 นาย สุทธิพงศ� แสงทอง
105760 นางสาว ปรารถนา สังข�แก4ว
105761 นางสาว สแกลา กูนิง
105762 นางสาว นุจรีย� อากาศวิภาต
105763 นางสาว อัจฉรา ชุมศรี
105764 นาย วรชาติ ลิขิตวรปกรณ�
105765 นาย ธเนศ ศรีวิรัญ
105766 นางสาว พิมพารัตน� ใจหม้ัน
105767 นาย ปุริมพงศ� พัชราไพบูลย�
105768 นางสาว อัญรินทร� จารย�หม่ืน
105769 นางสาว ชลิดา แสงจันทร�
105770 นาย ภวินท�ภัทร แสงตะวัน
105771 นางสาว สุภัทร� ไชยวงศ�
105772 นางสาว ศิกานต� นพเก4า
105773 นางสาว ดารัญ เกษมวัฒนาเดช105773 นางสาว ดารัญ เกษมวัฒนาเดช
105774 นาย ล4อมเดช พลทศฤทธิ์
105775 นาย ไพอีซิล เจNะอาแซ
105776 นาง รุ2งนภา ศิรวงศ�เดชา
105777 นาย ฤทธี บุญถนอม
105778 นางสาว นภัทร พันธ�เจริญ
105779 นางสาว โชติรส สมพงษ�
105780 นางสาว ปพิชญา นรพงษ�
105781 นางสาว ฐาปนีย� ด่ืนตา
105782 ว2าท่ีร4อยตรี รังสรรค� อินทโชติ
105783 นางสาว ธัญพร ควรสนอง
105784 นางสาว นิตยา สีหานาจ
105785 นางสาว พนิดา ธนารักษ�สกุล
105786 นางสาว นภัสสร หนูคําสวน
105787 นาย วัฒนวงศ� สุขปาณี
105788 นาย สิริศักด์ิ โอสถานนท�
105789 นาย บัณฑิต ปุราทะกา
105790 นาย วทัญYู วงศ�สวรรค�
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105791 นางสาว ดรุณี เปรมเมือง
105792 นาย ศิรชัช สิรินพคุณ
105793 นางสาว ฐิติพร เอ้ืออวยพร
105794 นาย อนิรุจน� ยิ่งผล
105795 นาย ไตรภพ เรือนฟQางาม
105796 นาย ภาคิน สาลีผล
105797 นางสาว วชิรพรรณ นาคดิลก
105798 นางสาว ชลธิชา กล่ําทอง
105799 นาย เขมชาติ วรรณชิต
105800 นางสาว วิไลวรรณ ศรีผึ่งจั่น
105801 นางสาว ลดายุ เทพทวี
105802 นาย วีระพงษ� องค�จะโปะ
105803 นางสาว วันศนิ ยิ่งผล
105804 นางสาว จันทร�จิรา จอมแปง
105805 นางสาว ณฐมน หม่ืนเพชร
105806 นางสาว ภานุชนาฎ มงคล
105807 นาย จิรายุทธ สุขขา
105808 นางสาว ไอซิส รอดพยันต�
105809 นางสาว สกาวตรี ประจําวงษ�105809 นางสาว สกาวตรี ประจําวงษ�
105810 นางสาว รําพรรณ วงค�ไชย
105811 นางสาว อาภาภรณ� วิจิตร
105812 นางสาว สมใจ เกียรติจรัสกุล
105813 นางสาว ณัชชารีย� นิธิโรจนรัตติกร
105814 นาย ณพัชรกรณ� ธรโรจนไมตรีกุล
105815 นางสาว กชวรา วรรณชิต
105816 นาย เทอดไทย สารพิชญ�
105817 นางสาว ดวงทอง แก4วจอมแปง
105818 นาย ธีรยุทธ ดิดทิโส
105819 นางสาว ชมณิศา สบายดี
105820 นางสาว ชัญภัฏ ถาวร
105821 นาย คําพันธ� มาศรี
105822 นางสาว เพ็ญนภา สงวนดิษฐ
105823 นางสาว กีรติ เหลาเก้ิมฮุ4ง
105824 นางสาว วริษฐา เดชดํารง
105825 นางสาว เพ็ญประภา บัวแย4ม
105826 นางสาว ธีรพร แววสีงาม
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105827 นาย สุขสันต� บุญดํารงค�
105828 นางสาว อรุโณทัย สงคราม
105829 นางสาว กาญจนา ศิวะวงษ�
105830 นาง พนิดา กันใจ
105831 นาย ธนรัตน� ภิโสรมย�
105832 นางสาว กฤติกา เทอดสุวรรณ
105833 นางสาว ทัศนีย� แก4วกล4า
105834 นางสาว วิลัยพร งามสุข
105835 นาย ธนวิทย� เก้ือสกุล
105836 นางสาว ฐิติชญา ต2วนสูงเนิน
105837 นางสาว รัตติยา มูลยศ
105838 นางสาว อัชฌาณี ต้ังพิสิฐโยธิน
105839 นางสาว จันทิมา สมคิด
105840 นางสาว ศุภลักษณ� เตปา
105841 นางสาว จุฑามาส ขุนนาม
105842 นางสาว สุชาดา ด4วงแสง
105843 นางสาว กวินทิพย� ขอดแก4ว
105844 นาย ก4องเกียรติ เรืองศรี
105845 นางสาว ณภัทรษกร เกตุเกลี้ยง105845 นางสาว ณภัทรษกร เกตุเกลี้ยง
105846 นางสาว ชนิกานต� ใจแสน
105847 นางสาว ธิดารัตน� น้ําแก4ว
105848 นางสาว จุฬาลักษณ� อาจศิริ
105849 นางสาว นริศรา บุญปูV
105850 นางสาว กนกวัลย� มีสุข
105851 นางสาว อุไรศรี ใจลังกา
105852 นาย บุรฮาน ละนิติง
105853 นาย สุทธรัตน� บุญปลื้ม
105854 นาย ทวีศักด์ิ รองแขวง
105855 นางสาว ณฐมน หงษ�สูง
105856 นางสาว ฟารีดNะ บือซา
105857 นางสาว เยาวลักษณ� ศักด์ิทอง
105858 นางสาว เกษิณี ทิพย�กาวี
105859 นางสาว นภาพร คําชมภู
105860 นางสาว ผกามาศ มีแปQน
105861 นาย พิติ ชินสําราญ
105862 นางสาว ศศิดาพร ชูชิต
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105863 นาย ปDยะเกียรติ พัฒยา
105864 นาย กิตติศัพท� อินทร�ติยะ
105865 นางสาว รสสุคนธ� โคฤทธิ์
105866 นางสาว มาซีเตาะ กีละ
105867 นาย ปองคุณ เดชะคุณาพงษ�
105868 นางสาว ธิดารัตน� ถวิลหวัง
105869 นาย รณกร วรรณสังข�
105870 นาย ธนภูมิ ปGญญานุรักษ�วงศ�
105871 นางสาว พัชาวดี สุนทร
105872 นางสาว ดวงพร แพงทรัพย�
105873 นางสาว ชัชชญา อินทร�ติยะ
105874 นางสาว พิชญา ทองแย4ม
105875 นางสาว ปDยะพร ศรีรินทร�
105876 นางสาว สลิลทิพย� ผลึกเพชร
105877 นาย บุญญฤทธิ์ ชูนาค
105878 นาง รัชต�วดี เดชหนู
105879 นาย กฤษณัฎฐ� งามแพง
105880 นาย วสิษฐ�พล ประทีปแสง
105881 นางสาว จุฑารัตน� พรพุทธศรี105881 นางสาว จุฑารัตน� พรพุทธศรี
105882 นางสาว กัณฐรัตน� ทานา
105883 นาง กัลย�นภัส โพธิ
105884 นาย สุวัฒน� จันทรดิกุล
105885 นาย สรนาท ภิรมย�ภู2
105886 นาย ธีรกานต� ไฝVนุ4ย
105887 นางสาว เพ็ญพักตร� สําเภา
105888 นาง อารีรัตน� ชาววิวัฒน�
105889 นางสาว อภันตรี พิมพ�สราญ
105890 นางสาว วรรณนิภา วีระวงศ�
105891 นาย ปริญญา ประการแก4ว
105892 นางสาว พีรัชฌา ทองแย4ม
105893 นาย ประณัฐ อนันตวิชัย
105894 นางสาว สุกัญญา เกิดสุข
105895 นาย อภิสิทธิ์ เจริญสาคร
105896 นางสาว ดุจดาว เจริญผล
105897 นางสาว ชนิสรา สิริสวัสด์ิ
105898 นางสาว ลภัสรดา นนทา
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105899 นางสาว ทิพยนัย แซ2เฮ2า
105900 นางสาว ชนิกานต� ศาสตรวาหา
105901 นางสาว สุคนธา คงเติมสิน
105902 นางสาว ปรียานุช บุญประกอบ
105903 นาย ปรีชา พ2อคนตรง
105904 นางสาว วรรณวิภา หวานสนิท
105905 นางสาว มัธณา สืบทับ
105906 นางสาว กาญจนา วรรณทวี
105907 นาย พรรษา ถมยา
105908 นาย สังฆภัต คําปQอง
105909 นางสาว ชุติมันต� ประเสริฐเลิศภพ
105910 นางสาว มนิษิณี ศรีมะรักอ2อน
105911 นางสาว มลฤดี สุปะทัง
105912 นาย รชานนท� แก4วตา
105913 นางสาว พิชาวีร� ทองยศ
105914 นางสาว วิไลวรรณ เรืองอุไร
105915 นางสาว อรวรรณ สุรเดช
105916 นางสาว ทิพวัลย� ลัมมะวิไชย
105917 นางสาว รพีพรรณ อวนศรี105917 นางสาว รพีพรรณ อวนศรี
105918 นางสาว พราวพร กริชเอ่ียมคุณ
105919 นางสาว นพัทธร อุดมพงศ�วัฒนา
105920 นางสาว กนกพร กุลม่ิง
105921 นาย ไพรวรรณ� ศรีภา
105922 นางสาว ปริณดา วรรณทวี
105923 นางสาว ณัฎฐยา ผดุงจิตร�
105924 นางสาว วราพร อินทรบุตร
105925 นางสาว ชนนิกาญจน� ธนวัฒน�กุลภัทร�
105926 นาย สันติสุข วงศ�อนุ
105927 นาย รัฐพล ทรัพย�คล4าย
105928 นางสาว เจนวลี ปะดุกา
105929 นางสาว ภัทราวดี ตรีเดช
105930 นางสาว ศิริกมล ปานทอง
105931 นาย ธนาศวรรย� สมไพบูลย�
105932 นางสาว กัญจน�ณัฏฐ� ชาตะวิทยากูล
105933 นาย ณัฏฐพงษ� วงษ�เวียน
105934 นางสาว อรวรา ยันบัวบาน
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105935 นางสาว พนิดา ทองเล็ก
105936 นาย ปรัชญา สันทัด
105937 นางสาว ชาลิสา ทิพย�รักษา
105938 นาย สุทธินันท� บัวทอง
105939 นางสาว กนิษฐา บัวโรย
105940 นางสาว กุสุมาลย� โมขทิพย�
105941 นางสาว พนัสดาว ตรีกูล
105942 นางสาว วริษฐา ปานเชื้อ
105943 ว2าท่ีร4อยตรี ศิวดล ประสงค�สุขสันติ
105944 นางสาว ณิชารีย� เย็นศักด์ิศิริ
105945 นางสาว วาสนา สาเมาะ
105946 นางสาว ชญาณิศา มะโนใจ
105947 นางสาว ชนิสรา แย4มยืนยง
105948 นางสาว อารีรัตน� แซ2ซ้ิม
105949 นางสาว หัสยา นพสุวรรณ�
105950 นางสาว ติยนา รินจันทร�
105951 นางสาว หฤทัย ฟGกอร2อย
105952 นางสาว จีรนา อาดตันตรา
105953 นาย กฤษณ� จั่นศิริ105953 นาย กฤษณ� จั่นศิริ
105954 นางสาว ศศิธร สุวรรณประเสริฐ
105955 นางสาว นิตยา นาวิลัย
105956 นางสาว ปราถนา วันอุ2น
105957 นาย คณิศร แก4วกํ่า
105958 นางสาว ลักขณา โหมดเทศ
105959 นางสาว สมประสงค� ชินคํา
105960 นาย วิชญวัชญ� ศรีบุญจันทร�
105961 นางสาว หทัยทิพย� ลิ้มนิรันดร�กุล
105962 นางสาว สุทธิดา ปGญญาสงค�
105963 นางสาว สุประวีณ� ศิษย�ธานนท�
105964 นาย อรรถพล หาศิริ
105965 นางสาว ฐนิดา ปDยารัมย�
105966 นางสาว ณัฐชยา ฤทธิ์เลื่อน
105967 นางสาว กัณฐมณี สืบ
105968 นางสาว ทิศนา ซ่ือสัตย�
105969 นางสาว นิศามณี แก4วหลักดี
105970 นางสาว วีรยา ชีวะพานิชย�
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105971 นางสาว นิตยา ด4วงพันลํา
105972 นางสาว วิภาพร ไขระวิ
105973 นางสาว สมใจ จันทร�ทอง
105974 นางสาว พิชญา ปDยณรงค�โรจน�
105975 นาย มาริษ เตธวัช
105976 นางสาว นภัสณัชชนก หญิงประยูร
105977 นางสาว พันธกานต� เพ่ิมยินดี
105978 นางสาว อรพิมล ฤทธิทักษ�
105979 นาย วีรภัทร กาญจนามงคลชัย
105980 นางสาว กัญญารัตน� เวียงยา
105981 นาย ธเนษฐ เดชแพง
105982 นาย พุทธพงษ� พุทธเจริญ
105983 นางสาว ณิชากรณ� ศรีเมือง
105984 นาง ปาริชาติ รัตนะ
105985 นาง เบญจณัฏฐ� พุ2มสุวรรณ
105986 นางสาว ภัทรดา ลิมปOประเสริฐ
105987 นางสาว เพ็ญพิชชา หนูเพชร
105988 นาย คเณศ นิติวัฒนาโรจน�
105989 นางสาว ญาดาวรรณ คงเสน2ห�105989 นางสาว ญาดาวรรณ คงเสน2ห�
105990 นางสาว กิติยา ยศศรี
105991 นางสาว จุฑามาศ รูปคม
105992 นางสาว สุพรรณี จันทร�ปุVม
105993 นาย กีรติกา สุขศิริ
105994 นางสาว วราภรณ� ใจรักษ�
105995 นางสาว พรรณธิชา โหราฤทธิ์
105996 นางสาว ชาคริยา ชีวัตร
105997 นาย กิตติพันธุ� ประสิทธิ์
105998 นาย ภัทรพงศ� นุชจิโน
105999 นางสาว แพรววนิต เวียงมูล
106000 นางสาว ฐิติดาภา กุลณาวงค�
106001 นางสาว อรอุมา แคปVาสัก
106002 นางสาว ปรารถนา ขาวเผือก
106003 นางสาว อมรา คงม่ัน
106004 นางสาว สุกัญญา อัมฤทธิ์
106005 นางสาว พัทธ�ธีรา ประกอบบุญ
106006 นางสาว จงรัก ธุระพระ
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106007 นางสาว จันทนีย� จันทร�พิทักษ�
106008 นางสาว นุชนาฏ ศิลปกร
106009 นาย จัตุรพงศ� พรรณจันทร�แม4น
106010 นางสาว พรตะวัน เริ่มคิดการ
106011 นางสาว ชิดชมัย ยิ้มจันทร�
106012 นาย จิรัฏฐ� เรืองกฤษณ�
106013 นาย กําธร ใจวงษ�สี
106014 นาย รังสรรค� เข็มมา
106015 นางสาว พลอยพริ้ม วรสุขสมบูรณ�
106016 นางสาว พนิดา เรียบสําเร็จ
106017 นาย พงศกร ยายี
106018 นางสาว หยดน้ําเพชร นนทบุตร
106019 นาย ณัฐพล และมิตร
106020 นางสาว สมฤดี ภักดีสุวรรณ
106021 ว2าท่ี ร.ต. นิติรัฐ ผาแก4ว
106022 นางสาว ณัฏฐกานต� ศิริพันธ�
106023 นาย สิรวิชญ� วิริยะปGญญากร
106024 นางสาว กัลยกร นพเจริญ
106025 นางสาว ทรงสุดา ศิริประภาวัฒนะ106025 นางสาว ทรงสุดา ศิริประภาวัฒนะ
106026 นาย รัตนชาติ ไพรินทร�
106027 นางสาว ชลิตา อ่ิมใจ
106028 นางสาว ศิริลักษณ� ศิริคําสิงห�
106029 นาย คณิศร แก4วคําเครือ
106030 นางสาว ศรัญญา แก4วจุฑามณี
106031 ว2าท่ีร4อยตรี จักรพงษ� สุขใส
106032 นาย สุพจน� มหาสมุทร
106033 นางสาว ภัทรดา จิตศรัณยูกุล
106034 นางสาว นฤมล คล4ายวงค�
106035 นางสาว วิกานดา นันทาภิรัตน�
106036 นางสาว วรุณรัตน� วงษ�ขํา
106037 นางสาว วีณ�ณัชชา ศุภโชติวัฒนะสิริ
106038 นางสาว วิไรรัตน� ศรีเลิศ
106039 นาย อนุพงษ� ธีระนนท�ศิริ
106040 นาย จิรวัฒน� สุวรรณเกษร
106041 นาย ณัฐพงศ� ชัยวงค�
106042 นางสาว ดาริกา ลําดับพงศ�
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106043 นาย ชวาล ภูปGญญา
106044 นาย กษิรา นิติธนนันต�
106045 นางสาว ธัญญาลักษณ� สะชาพล
106046 นาย ชรินทร วงษาฝGIน
106047 นางสาว ธนิษฐา ต้ังทองณรงค�
106048 นาย อาทิตย� น้ําพุ
106049 นางสาว ชฎากาญจน� กันธณี
106050 นางสาว ภัทราภรณ� สุภาษิ
106051 นางสาว วรรณรัตน� ศรีเพ็ชร
106052 นางสาว พรทิวา ศรีรักษา
106053 นาย นิรุตต� ไวยะรัตน�
106054 นาย ชัยยะ วงศ�ษา
106055 นางสาว กุลสตรี ศรีทน
106056 นางสาว ธันยพร สิทธิสงวนไทย
106057 นางสาว ธัญญารัตน� ภูมุลเมือง
106058 นางสาว ภคพร เกษมสานต�
106059 นางสาว จุฬาลักษณ� ชาติเผือก
106060 นางสาว อรวรรณ อัศวมาศบันลือ
106061 นางสาว นันทพร อินทรสกุล106061 นางสาว นันทพร อินทรสกุล
106062 นางสาว รชเขม ฤทธิรงค�ธาดา
106063 นางสาว นิศาชล ชูสังกิจ
106064 นางสาว อัจฉรา เด2นเจริญโสภณ
106065 นางสาว กฤษญาภรณ� ยอดยศ
106066 นางสาว ศิริฉาย ปGญญาคม
106067 นางสาว จุฬาลักษณ� ฤทธิเดช
106068 นาง บุญญาภรณ� ยามดี
106069 นางสาว สุพิชชา บุญศิริ
106070 นางสาว เบญญาภา เม2นเกาะ
106071 นาง ศิริวรรณ อินทรเทศ
106072 นาย สมพงษ� มณีน4อย
106073 นางสาว พรรษชล นามิสา
106074 นาย วโรทัย จงจิตต�
106075 นางสาว จุฑามาศ ศรีพลอย
106076 นางสาว นุรัชรินทร� กลิ่นจันทร�
106077 นางสาว ณัฐณิชา หาญลือ
106078 นางสาว ทิชากร จันทรงาม

หน4าท่ี 169 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
106079 นางสาว เบ็ญจมาศ ฤทธิสิงห�
106080 นางสาว ชัชพร พาทรัพย�มา
106081 นาย วิรัช กรวยทอง
106082 นางสาว นิศาชล นิลสุวรรณ
106083 นาย อัฟนันต� เจะเตะ
106084 นางสาว ณภัทธิรา แก4วกับทอง
106085 นางสาว สมคิด สมพงษ�พันธ�
106086 นาย วงศธร พัชราพงศ�
106087 นาย อิสรีย� ลักษมีโรจน�
106088 นาย ปDยวัฒน� เล็กเจริญ
106089 นางสาว ผ2องศรี ผ2องใส
106090 นางสาว ปลื้มใจ เตโช
106091 นาย มนตรี สกุลฮูฮา
106092 นางสาว ภัทธิรา พุทธสามี
106093 นางสาว กัญจน�ณภัส วงค�น4อย
106094 นางสาว จีรวรรณ แก4วม4า
106095 นาย ณัฐพร สิทธิทอง
106096 นางสาว นัทธมน บ2างกองกูล
106097 นางสาว ธัญวรรณ แซ2โซว106097 นางสาว ธัญวรรณ แซ2โซว
106098 นางสาว มุกทิพ ศิลปโอฬาร
106099 นาย มงคล บรรเทา
106100 นาย อัซฮารี สะมาแอ
106101 นางสาว อลิษา กลิ่นประทุม
106102 นางสาว วารินทร� ขาวเมืองน4อย
106103 นางสาว ลักษณาวดี ขาวคง
106104 นาย กัญจน�ภิเษกฐ� สุวรรณรัตน�
106105 นางสาว ไพรินทร� สมสาย
106106 นางสาว วลัยพร สิมสุวรรณ
106107 นางสาว วีรวรรณ ผมงาม
106108 นางสาว สุกัญญา เหลี่ยมไทย
106109 นางสาว ณัชชาวีร� แสนสุข
106110 นาย เจริญชัย มากมูลมา
106111 นาย กิตติพงศ� สร4อยนาก
106112 นางสาว จรรยา แซ2เลี่ยง
106113 นาย ธนภัทร ทองพันช2าง
106114 นางสาว วริศรา ภูมิปGญญา
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106115 นาย พีรเมธ คุวานนท�
106116 นางสาว สวิตา สายเสมา
106117 นาย จิรายุ กุลเกตุ
106118 นาย ดนุเดช ประจุทรัพย�
106119 นางสาว ปานทิพย� แก4วจิตรงาม
106120 นางสาว ชุติมา ภพไตร
106121 นางสาว จิตรา ศรีสวรรค�
106122 นางสาว บาลกิส อาแด
106123 นาย ฉัตรมงคล อาวรกูล
106124 นาย อิทธิกร ทองแกมแก4ว
106125 นาย ญาณพงศ� ปGทมชูติ
106126 นาย ณฐนน นรสาร
106127 นางสาว เมธัส วงศ�อาจ
106128 นางสาว สุนิสา ศรีธิยาพร
106129 นางสาว ศรัญญา ทิพย�อ4าย
106130 นางสาว ชลธิชา แก4วคํา
106131 นาย ปDติพงษ� บุญช2วง
106132 นางสาว เบญจมาศ สาธุธรรม
106133 นางสาว วรางคณา กฤตสัมพันธ�106133 นางสาว วรางคณา กฤตสัมพันธ�
106134 นางสาว กมลพรรณ จูมานัส
106135 นาย ธนพล อาวรกูล
106136 นาย ชัยวัฒน� ยอดเณร
106137 นางสาว วิยะดา สําเร
106138 นางสาว ณัฐทยา มีถม
106139 นาย อาทิตย� มาเรียน
106140 นางสาว ประภาพรรณ สุขประเสริฐ
106141 นางสาว ธมลวรรณ หินจีน
106142 นาย กรกมล ปGญญเจริญ
106143 นางสาว มุทิตา ไชยปGญญา
106144 นางสาว สิริรัตน� หมานละโตNะ
106145 นางสาว มัสลิน ปราชญ�วิชา
106146 นาย จักรพรรณ สมพงษ�
106147 นางสาว นรีนุช กองอารินทร�
106148 นาย ณัฐนันท� น้ําจันทร�
106149 นางสาว ชนากานต� มาเจริญ
106150 นางสาว ปทุมวัลย� แก4วแปQน
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106151 นาย ศุภศักด์ิ แซ2โก
106152 นาย วัชรพงศ� อุตส2าห�
106153 นาย สมภพ ภูฆัง
106154 นางสาว วรรณวิภา มูลปราโมกข�
106155 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จิราภรณ� เทียนเหลือง
106156 นาย ปกรณ� สุวรรณกุล
106157 นางสาว ปฏิญญา สุขใส
106158 นางสาว แสงระวี ปรองดอง
106159 นางสาว พีรยา ยอดรัตน�
106160 นาง บัวชมพู ปGUนเทพ
106161 นางสาว จิราภา นุชนารถ
106162 นาย อดินัน ปะแตบือแน
106163 นางสาว เขมิกา ศรีวรรณะ
106164 นาย ปฐวี พุฒิไพโรจน�
106165 นาย ชายแดน จํานงกุล
106166 นาย ธัญณรงค� นวลแก4ว
106167 นาย ชลชาสน� ศิริโสตร�
106168 นางสาว ปDยนุฐ ธนาวุฒิ
106169 นางสาว สิรภัทร รัตนพันธ�106169 นางสาว สิรภัทร รัตนพันธ�
106170 นาย อนุรักษ� แก4วลูก
106171 นาย เสกสรรค� บุญบาง
106172 นางสาว จตุพร หลงสามNะ
106173 นาย ธัญพิสิษฐ� ธรรมฉัตรภาณี
106174 นางสาว ทัชชญา มหจิรานนท�
106175 นาย โสภณ ทิพย�ตัน
106176 นาย ศุภณัฐ อักษรศิริ
106177 นางสาว ปาริฉัตร ยะสะกะ
106178 นางสาว ธิดาลักษณ� หาเพิก
106179 นาย ธนพัฒน� บํารุงเกตุอุดม
106180 นางสาว ภาณุมาส กองกะมุด
106181 นางสาว จิตรลดา จันทศิลา
106182 นาย ฉัตรชนก มุกธวัตร
106183 นางสาว กันต�ฤทัย มาลัย
106184 นาย วันชัย หวั่นเลี่ยง
106185 นางสาว สินีนิษฐ� ง้ิววิจิตร
106186 นางสาว ชนิดา สุภโตษะ
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106187 นางสาว อังศุมาลินท� แก4วประดับ
106188 นางสาว ฐิตาภา เครือหอม
106189 นางสาว วันชุลี ถ่ินใหญ2
106190 นางสาว มยุรี ประพาสมีเจริญ
106191 นางสาว ภิญญาภัทร ษัฏเสน
106192 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปุญญิศา นาคฤทธิ์
106193 นางสาว ศิวธิดา พุทธิรักษ�
106194 นางสาว รัชพร ปGญญาศรี
106195 นางสาว ปDยภาณี แซ2คิว
106196 นาย เชาวรินทร� บุญแท4
106197 นาย ธนสิทธิ์ จงหวัง
106198 นาย กัมปนาท นาคฤทธิ์
106199 นางสาว อารี ทองหา
106200 นางสาว อภิญญา สุขโข
106201 นางสาว ณิชานันท� พรหมสาขา ณ สกลนคร
106202 นาย ชัยวัฒน� สมบูรณ�
106203 นางสาว สุพรรณา ประกอบผล
106204 นางสาว สุรีวัลย� คําหอม
106205 นาย จิตติพัฒน� จําเริญเจือ106205 นาย จิตติพัฒน� จําเริญเจือ
106206 นาย ตรีเพชร พิกุนทอง
106207 นาย ปาลิต วรพงศ�พิบูลย�
106208 นาย อลงกรณ� นครศรี
106209 นางสาว จิรสุข พานิชกุล
106210 นางสาว ซูฮาดา วาเด็ง
106211 นางสาว มะลิวัลย� ศรมีศรี
106212 นาย ชาคริต รัตนโชติ
106213 นาย ณัฏฐสิทธิ์ เครือธิบดี
106214 นางสาว ณิชากรณ� ล้ําเลิศธรรม
106215 นาย วุฒิชัย วงค�ศักด์ิศรี
106216 นางสาว กรกช ฉัตรทัณต�
106217 นางสาว บวรรัตน� ช2วยสกุล
106218 พ.อ.อ. ณัฐพล วัฒนสุข
106219 นาย ชัยวัฒน� แจ2มจํารัส
106220 นาย บัณฑิต จันทรศรี
106221 นาย ธัชภูมิ จําเนียร
106222 นางสาว นภัสรวัลย� กะสีวัฒน�
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106223 นางสาว สุภิญญา ยศเมา
106224 นางสาว พัชรี พร4อมสุข
106225 นางสาว มยุรา ขนาดผล
106226 นางสาว ธนัชชา จันสินธุ�
106227 นางสาว ชฎารัตน� จินตยะ
106228 นางสาว วรรณพร ปGสสะ
106229 นางสาว โยธกา ศรีขวัญ
106230 นาย ไกรวิทย� พระสว2าง
106231 นาย กิตติ ขุนเจริญ
106232 นางสาว สินีนาฏ พลวิชัย
106233 นางสาว ปราณีต เหตุทอง
106234 นาย มาหามะ กาแบ
106235 นางสาว ขวัญใจ ณะเพชร
106236 นางสาว ณัฐรี สร4อยมณี
106237 นางสาว สุวิมล สุกุมลจันทร�
106238 นางสาว พัชรี คงเจริญโภชน�
106239 นางสาว เตือนใจ โสระเวช
106240 นางสาว วาสนา พิลา
106241 นางสาว อชิรญา มณฑาทิพย�106241 นางสาว อชิรญา มณฑาทิพย�
106242 นางสาว ณิชารัศม์ิ สนธิ
106243 นาย กิตติธัช ถาวรนันท�
106244 นางสาว วิลัยวรรณ เกษสุภะ
106245 ว2าท่ี ร.ต. จารุภูมิ ชาลีสมบัติ
106246 นางสาว ทัศวรรณ อินตา
106247 นางสาว ยสุตมา ภิรมย�
106248 นางสาว เมทินี ช2อสม
106249 นางสาว เบญจมาพร เมืองหนองหว4า
106250 นางสาว พรวิมล อัตสิทธิ์
106251 นางสาว ธัญญลักษณ� นอขุนทด
106252 นางสาว ยุพยง อินตา
106253 นางสาว ทิฐิตา เผือกศิริ
106254 นางสาว ธัญณิชา ราศรีนพกูล
106255 นาย นพวัฒน� สุทธิพงษ�ไกวัล
106256 นางสาว ณัชชา ช2วยชู
106257 นางสาว ธิดา วิไชโย
106258 นางสาว นภาภรณ� บุญวิเซ็นต�
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106259 นางสาว สินี นาคสิงห�
106260 นาย อาริฟ เปาะดอเลาะ
106261 นางสาว ซูไรดา บือราเฮง
106262 นางสาว พรวิภา ใจวงค�
106263 นางสาว อุมาพร ฐานันตะ
106264 นาง ปภาพัชญ� กลิ่นหอม
106265 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นัยนา จันทมณี
106266 นาย ธนากรณ� วงษา
106267 นางสาว เบญจวรรณ จอมพลาพล
106268 นางสาว จิรารัตน� อโหสี
106269 นางสาว จารุมน ทองชู
106270 นางสาว มนสิชา เหล็กพิชัย
106271 นางสาว พรทิพย� วิบุญพันธ�
106272 นาย ธนาพงษ� บุญวิเซ็นต�
106273 นางสาว มัยสูรี จิงดารา
106274 นาง จีรนันท� อินมะดัน
106275 นางสาว เบ็ญจวรรณ อยู2เพชร
106276 นางสาว วนิดา สิงห�ครุธ
106277 นางสาว กาสือเรNาะ สบูดิง106277 นางสาว กาสือเรNาะ สบูดิง
106278 นางสาว ธัญวรัตน� บรรเทาทุกข�
106279 นางสาว ดารุณี ทามัง
106280 นางสาว สุทธิดา กันตุ2ม
106281 นาง ภรณ�ชนก เพชรรัตน�
106282 นางสาว เจนจิรา ทองโชติ
106283 นางสาว สุคนธ�วรรณ ทองย4อย
106284 นางสาว สุพัตรา ภูมิประเสริฐ
106285 นางสาว นูรีดา อาแวสือแม
106286 นาย อภิเชษฐ� อินเอียด
106287 นางสาว ณัฏฐ�ชุภา เหรียญมุง
106288 นาย จตุพร อายนะโยธิน
106289 นาย ณัฐวัตร ไชยวงค�
106290 นางสาว วราภรณ� ทรงคํา
106291 นางสาว ธนัญญา นาคะวะรังค�
106292 นางสาว ศิรดา เชาวนะ
106293 นางสาว จริยา วังเสาร�
106294 นางสาว ธนวรรณ คล4ายเครือญาติ
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106295 นาย ศักยพงศ� โนภาศ
106296 นาย ธนา ร2างน4อย
106297 นาย นรินทร� สาแล
106298 นาย ธีระยุทธ จีจอม
106299 นางสาว เมธาวี วิศณุพรประสิทธิ์
106300 นาย พงษ�กานต� สัญวงษ�
106301 นางสาว มาริษา ฟองคํา
106302 นางสาว ภานุมาศ ทุกข�จาก
106303 นางสาว ณัฐพร วิรามอําไพ
106304 นางสาว ณัฐกฤตา ใสกระจ2าง
106305 นางสาว ธารทิพย� โนภาศ
106306 นาย วิชย� ทองสีนาค
106307 นางสาว กฤติยาณี แสงมีคุณ
106308 นาย อุณวีร� วรรณวงค�
106309 นางสาว ภาพตะวัน คงชาตรี
106310 นางสาว ปาณิชา ใจมุข
106311 นางสาว ปรียา มายะ
106312 นางสาว ภัทรมณี แสนสบาย
106313 นางสาว ปริยานุช พงศ�ภักดีสกุล106313 นางสาว ปริยานุช พงศ�ภักดีสกุล
106314 ว2าท่ี ร.ต.หญิง กชกร สุขสวัสด์ิ
106315 นางสาว นิธิพร ช2วยมาก
106316 นางสาว รดามณี ธีระจันทร�
106317 นางสาว พิชญาภา เหลี่ยมวิรัช
106318 นางสาว จันทร�จิรา ชัยชมภู
106319 นางสาว วิราวรรณ บุษบก
106320 นาย กฤษฎากร สืบสําราญ
106321 นางสาว อัญธิดา อ2อนดํา
106322 นางสาว อําภา ไร2ใหญ2
106323 นางสาว ลดาวัลลิ์ วิวัฒน�วิทยา
106324 นาย จิราพล เจริญศิริ
106325 นางสาว มนัลยา อาจสาริกรณ�
106326 นางสาว เจนจิรา ทองอินพงษ�
106327 นางสาว นวรัตน� ต้ังซุยยัง
106328 นางสาว ณภษร แสงอินทร�
106329 นางสาว กันยา วรภูรีกุล
106330 นางสาว วัชราภรณ� สมปาน
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106331 นางสาว บัณฑิตา กันฮะ
106332 นาย เรืองศิลปO มหาวงศนันท�
106333 นางสาว อมรรัตน� คําศรี
106334 นาย ศุภชัย เพชรธาราวดี
106335 นางสาว ธัญญาเนศวร� ธนากูลไกรกิติ
106336 นาย กิตติพัทธ� กุลธนวิวัฒน�
106337 นางสาว ปDยนุช กรุงศรี
106338 นาย ไอศูรย� นูแป
106339 นาย เมธวัช คงวัดใหม2
106340 นางสาว สุภาวดี อักษรกุล
106341 นางสาว สุวกานต� ตันสาย
106342 นางสาว พัชรินทร� จินกระวี
106343 นางสาว ณัฐรุจา สุขแจ2ม
106344 นางสาว บุญญรัตน� พันธุ�อุ2น
106345 นางสาว สายสุณีย� บุญประกอบ
106346 นาย กรปภัช ดีทองแก4ว
106347 นางสาว กนกลดา นามสีลี
106348 นางสาว กาญจนา กอนจันทร�
106349 นางสาว วาทินี บัวตูม106349 นางสาว วาทินี บัวตูม
106350 นาย ประดิวัฒน� วงศ�ล2าม
106351 นางสาว จันทร�จิรา เชื้อเมืองพาน
106352 นางสาว จริยาภรณ� ใจบาล
106353 นาย ปราโมทย� ภูถาลํา
106354 นางสาว ฟาตอนะห� ดอเลNาะ
106355 นางสาว ธีมนาถ ตรีปDยรัตน�
106356 นางสาว ฐิติมา จงรักษ�
106357 นางสาว รัชพร วชิรถาวรชัย
106358 นางสาว จินดาวรรณ ปุยคํา
106359 นางสาว อารีนาร� สะอุ
106360 นางสาว สุนัดดา บัวดํา
106361 นาย ธีรภัทร นาแพง
106362 นาง พนิดา ภารประดิษฐ�
106363 นางสาว ธัญชนก จิตอารี
106364 นาย เจนณรงค� เจริญศิริ
106365 นาย ภูดิส หีตรัตน�
106366 นาง นาถนภัส ดวงเกตุ
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106367 นางสาว จารุวรรณ จีนประสม
106368 นางสาว เกศินี ดอซัน
106369 นางสาว สุภาวดี แสงส2อง
106370 นาย เสถียร ก่ิงเล็ก
106371 นางสาว อภิชญา ปรคุณหนูพ่ึง
106372 นางสาว ขนิษฐา มาตร�มนตรี
106373 นางสาว ปาจรีย� ศรีจันทรา
106374 นาย นพวิชญ� เก2งกว2าสิงห�
106375 นางสาว วิรมณ วงษ�ทอง
106376 นางสาว นิภาวรรณ ชูสุวรรณ�
106377 นางสาว จุฑามาศ อินทร�พรหม
106378 นางสาว ฉัตรสุดา เพชรรัตน�
106379 นางสาว ภูมิผกา สุดประเสริฐ
106380 นางสาว ณพัสลฎา ม2วงยา
106381 นางสาว ปGทมา มาตร�มนตรี
106382 นางสาว ปรียนันท� สุวรรณไตรย�
106383 นาง นงนภัส ก4อมมณี
106384 นาย อภิชาติ สุพรศิลปO
106385 นางสาว โชติกา สิงห�น4อย106385 นางสาว โชติกา สิงห�น4อย
106386 นาย วัชรพงศ� แก4วสุข
106387 นางสาว เนตรนภา กุลสิงห�
106388 นางสาว นฤมล ชาติวิเศษ
106389 นางสาว อรวรรณ นามใหม2
106390 นางสาว จตุพร การภักดี
106391 นางสาว ชลธิชา วณิกสัมบัน
106392 นางสาว นันทิชา ศรประสิทธิ์
106393 นางสาว นภัส งามสนอง
106394 นางสาว ดาราวดี เนตรภักดี
106395 นางสาว พนมเทียน สุขยิ่ง
106396 นางสาว วิภารัตน� ขุนราช
106397 นางสาว นิตยา พันตานุสรณ�
106398 นาย ธีระ รอดกสิกรรม
106399 นาย สุทัศน� ทองหมู2
106400 นางสาว สสิธร เวียงสงค�
106401 นาย วิสิทธิ์ ศรีนาค
106402 นางสาว ชวัลญา คชเสนี

หน4าท่ี 178 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
106403 นาย ชัยพฤกษ� คัมภีร�พงศ�
106404 นาย ธนดล จันทวงศ�
106405 นางสาว ปนัดดา แสนทวี
106406 นางสาว ณัฐกานต� สุขรุ2ง
106407 นาง วิยะดา มามะ
106408 นาย จรส ขันติฟอง
106409 นาย พิรสิทธิ์ อกอุ2น
106410 นางสาว มิลตรา สมบัติ
106411 นาย วิชัยณรงค� ปุVนแก4ว
106412 นางสาว ซูรัยยา รอยิง
106413 นาย จิรพงค� คําเมือง
106414 นางสาว จุฑารัตน� สุกใส
106415 นางสาว เจะรอฮานา เจะอารง
106416 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช
106417 ว2าท่ี ร.ต. ธวัชชัย เขียวศิริ
106418 นางสาว ประภาพรรณ มีทอง
106419 นาง กนกวรรณ คงศักด์ิ
106420 นางสาว มัฑนี ทองเปKUยม
106421 นาย กฤษฏิ จิตอารยะกุล106421 นาย กฤษฏิ จิตอารยะกุล
106422 นางสาว ณปภัช ชัยกาญจนกิจ
106423 นาย ปDยวัช เบ็ญเด็มอะหลี
106424 นาย สุรนันท� จําปากะนันท�
106425 นางสาว สุทธิดา บานแย4ม
106426 นาย ณัฐพงษ� ศรีจุมพล
106427 นางสาว อารมณ� นอกสระ
106428 นางสาว ณฐมน บูรพา
106429 นางสาว ขนิษฐา สุวรรณการณ�
106430 นาย อรุณ จันทร�จุไร
106431 นาย ธีรวัฒน� อนุยะโต
106432 นางสาว ธารทิพย� อิสโร
106433 นางสาว อัจฉราวดี ทองอ2อน
106434 นางสาว นฤมล เลื่อนนาวา
106435 นางสาว ดวงใจ สุขเกษม
106436 นางสาว โนรวานี ดือรอนิง
106437 นางสาว ปทุมพร หนูขาว
106438 นาย วรพล หล4าทา
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106439 นางสาว วัลลภา ยะนา
106440 นางสาว ยัสมีน เปาะจิ
106441 นางสาว ศิริลักษณ� คงสุวรรณ
106442 นาย ทวีศักด์ิ ฟGกประไพ
106443 นาย ชิตชัย ตันมี
106444 นาย รวิพงศ� เทพจันทร�
106445 นางสาว เกศรา ไชยลังการ
106446 นาย ณัฐพล วะลัยศรี
106447 นางสาว ภิญญาพัชญ� ชูแจ2ม
106448 นางสาว ภัทราภรณ� ช4างแก4ว
106449 นาง ณัฐวรา เสนีย�ศรีสันติ
106450 นางสาว สมปรารถนา เหมือนจิต
106451 นางสาว ชัญญา วุฒิกาญจนวัตร
106452 นางสาว สว2างจิตต� ปานิเสน
106453 นาย อิรฟาน เปาะจิ
106454 นาย อนุรักษ� แก4วทองประคํา
106455 นางสาว รุวัยดา ดอหละ
106456 นางสาว สาวิตรี ดวงสีใส
106457 นางสาว ทักษพร คงคาช2วย106457 นางสาว ทักษพร คงคาช2วย
106458 นางสาว อภิญญา พุทธครู
106459 นาย อภิชาติ ตาแปง
106460 นางสาว จุฑามาศ พงษ�พิมาย
106461 นาย เจตน�สฤษฎิ์ หนูหนอง
106462 นาย สุทธิพงศ� นุ4ยคง
106463 นางสาว ดวงดาว จันทิพย�วงษ�
106464 นางสาว กัลยาภัสร� เมืองไทย
106465 นางสาว วรรณวิมล สําราญ
106466 นางสาว ทิตยา ประสม
106467 นาย ยุทธนา กลัดสุด
106468 นาย กฤชชคฑา วะสัตย�
106469 นางสาว จุไรรัตน� ชูเพชร
106470 นางสาว ศศิธร พรมสวัสด์ิ
106471 นางสาว วิภาวดี สุจริต
106472 นางสาว วิชญาดา สังข�จันทร�
106473 นาย วุฒิชัย นิลพัฒน�
106474 นางสาว รัชนีกร มนตรี
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106475 นางสาว กาญจนา เวียงคํา
106476 นางสาว กันดา ยะต๋ัน
106477 นางสาว นิตยา ปาจิตต�
106478 นางสาว สมร ไทยยัง
106479 นางสาว สุนิสา แก2นนินทร
106480 นาย นิมิตร ศิริไตรรัตน�
106481 นาย วรรณกร ปรีเปรม
106482 นาย ขวัญเมือง เตือนใจ
106483 นาย มูฮัมหมัดคาน โอราสะมันนี
106484 นางสาว สุวีวัฒน� แนบนุช
106485 นางสาว กัลยรัตน� แก2นสาร
106486 นางสาว มลธิชา สูหา
106487 นางสาว สุวรรณทนา นุชประมูล
106488 นางสาว รพีภรณ� หลอดแก4ว
106489 นางสาว กัญญา เทียนดํา
106490 นางสาว นรากร ทรัพย�ประเสริฐ
106491 นางสาว นวนิจ เฉลิมวิทยากุล
106492 นาย จิราทิตย� ทองหวาง
106493 นางสาว นาตยา พวงทอง106493 นางสาว นาตยา พวงทอง
106494 นาย วีระพล นิติพจน�
106495 นาย ศิวะเวท ธรรมโหร
106496 นางสาว ปานณัฏฐา ฝGนเชียร
106497 นางสาว ยุพรัตน� ปรินสารัมย�
106498 นางสาว อารียา ศูนยนต�
106499 นางสาว รัชฎาวรรณ พรุ2งแสง
106500 นางสาว กัญญาภัค จินดา
106501 นางสาว กัณต�ญพัชร พิทักษ�พิเศษ
106502 นางสาว วิลัยพร คุณารักษ�
106503 นาง กาญจนา เนื้อนิล
106504 นางสาว กรกมล จารุกรโกศล
106505 นาย ธนวัฒน� รัตนพันธ�
106506 นางสาว กัญญาวีร� บุญประเสริฐ
106507 นาย สิทธิพงษ� สีเสน
106508 นาย กิตติพันธ� ธิช2างทอง
106509 นางสาว ฟารีซาห� ลาเตNะ
106510 นางสาว ชนัษฎา เส4งเซ2ง
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106511 นางสาว ภรปภัช ปGญโญจิรโชติ
106512 นางสาว สุภาวดี ซุ4นสุวรรณ
106513 นางสาว ยูศรอ ลีฆะ
106514 นางสาว มุกนภา แจ2มกระมล
106515 นางสาว ณัฐพร ธนานิตย�
106516 นางสาว ปนัสดา ดุจมะยูร
106517 นางสาว ณิชานันท� หวังนุรักษ�
106518 นางสาว สุรินทรา แก4วมูล
106519 นางสาว นัยนา มัณฑนาภา
106520 นางสาว สุนิสา บุญครอง
106521 นางสาว ภัคจิรา ทมถา
106522 นาย อรรถพล ไชยกอง
106523 นางสาว มณีรัตน� เงาศรี
106524 นาย รณกร ศรีสุวรรณ
106525 นางสาว สโรชา โพธิ์ศรี
106526 นาย สนิท ศรีชํานาญ
106527 นางสาว วัสสา ภูเต็มเกียรติ
106528 นาย ณัฏธชัยยศ โสภารัตน�
106529 นาย รชฏ ต้ังฤดี106529 นาย รชฏ ต้ังฤดี
106530 นาย อดิศักด์ิ ตาวงษ�
106531 นางสาว เกฎภาภรณ� สุขเอ่ียม
106532 นางสาว วราภรณ� บุญดี
106533 นางสาว อาภาภรณ� พวงหอม
106534 นางสาว ชาริณี พลศรีดา
106535 นาย อิศราวุธ นามสุดโท
106536 นางสาว จิตตรา มาลี
106537 นาย เจนภพ สีแดง
106538 นางสาว ทัศมา เพียงกระโทก
106539 นางสาว นงนภัส ภิญโญ
106540 นางสาว สุรนันท� เนาวรัตน�
106541 นางสาว ธัญชนก ปูVหลังกล่ํา
106542 นางสาว ศุภวัทน� คุ4มรักษ�
106543 นางสาว ตะวันรัตน� วีรสุขสกุล
106544 นางสาว วรวรรณ กนกธารา
106545 นางสาว ปณัฐฐา ชูชาติเชื้อ
106546 นางสาว นูรฮีดายะห� รอนิง
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106547 นาย นรินทร� ฤกษ�โหรา
106548 นางสาว เพ็ญนภา ดีประเสริฐ
106549 นาย พงศธร จันทร�แปร
106550 นาย ทนงค� สุ2นหม่ืนไวย
106551 นางสาว สุกัญญา ลีประโคน
106552 นางสาว วัฒณีย� ไชยวิริยะ
106553 นางสาว วงเดือน ดําสะดี
106554 นาง จันธิมา ก4อนสุวรรณ�
106555 นางสาว สุภาวดี ช2อม2วง
106556 นางสาว ยุวดี ขุนคําแหง
106557 นางสาว หนึ่งฤทัย มาลาพรรณวดี
106558 นาย ชวินทร�ภัทร เทพสิงห�
106559 นางสาว เบญจภรณ� จําสนอง
106560 นางสาว สุภรัตน�ดา เพชรบูรณ�
106561 นางสาว พีรธัช อินทกูล
106562 นาย เทียนชัย กันทะ
106563 นางสาว จุฑารัตน� แสงชุ2ม
106564 นางสาว ณัฐฑิตา อินวัตพันธ�
106565 นางสาว สุธนียา ดีดวงพันธ�106565 นางสาว สุธนียา ดีดวงพันธ�
106566 นางสาว ณัฐธยาน� หล4าจ4อน
106567 นางสาว ชัญญานุช ชมภูศักด์ิ
106568 นางสาว ชนิดาภา ศรีนวล
106569 นาย ชัชวาลย� คะโน
106570 นางสาว ชารินี พิลาสุข
106571 นาย สุพัฒนา นพวัฒน�
106572 นางสาว ปาณินี บุนนาค
106573 นาย จิรายุ กุมภักษ�
106574 นางสาว เอมอร เอ่ียมอักษร
106575 นางสาว พรประภา กล4ายประยงค�
106576 นาย จตุรณต� ขันธนิเทศ
106577 ว2าท่ีร4อยตรี อนุชิต จินดาใจ
106578 นางสาว ทิพวรรณ ธิโนชัย
106579 นาย ชวลิต พรมที
106580 นางสาว นวรัตน� ปGญโญแก4ว
106581 นางสาว ทิพย�วารี พหลทัพ
106582 นาย เจนวุฒิ ศุภมิตรโยธิน
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106583 นางสาว ศุภวรรณ เครือวรพันธุ�
106584 นางสาว ปนัดดา ลําเจียก
106585 นางสาว อรวรรณ สันประเทียบ
106586 นางสาว รัชฎาพร พัดชา
106587 นางสาว แพรวพรรณ ธานี
106588 นางสาว ศิริยา ธุระหา
106589 นาง กมลพร พงศาปาน
106590 นาย ทิวา มะจันทร�
106591 นาย ภาณุวัฒน� คําฤาชัย
106592 นางสาว ศิริลักษณ� พัดชา
106593 นางสาว เอ้ืองฟQา ขันคํา
106594 นางสาว รัดเกล4า คงศรี
106595 นางสาว ปาลิตา หงษ�คํา
106596 นางสาว กนกอร เฉลิมชวลิต
106597 นางสาว ภูษณิศา อณิษฐ�กฤช
106598 นางสาว พรกมล สังข�เพ็ง
106599 นาย ชัยวัฒน� จุวรรณ
106600 นางสาว ปDยะนุช กาแลกปลูก
106601 นาง ดวงดาว บุตรโยธี106601 นาง ดวงดาว บุตรโยธี
106602 นางสาว ปDยาภรณ� จักรเพ็ชร�
106603 นาย จิรายุ ปDจนันท�
106604 นาง สุธิดา วงศ�หาญ
106605 นาย บัซรีย� บินโหรน
106606 นางสาว ธัญญาเรศ พรกระจ2าง
106607 นางสาว รฎพร บัวระคร
106608 นางสาว สุภัทรา อภิชาติ
106609 นางสาว ประภาพรรณ อนันต�ธนสาร
106610 นางสาว ชฎาภรณ� กําแพงแก4ว
106611 นาย ธนภัทธ� พิมพ�วงศ�
106612 นางสาว สร4อยสุดา แซ2ตั้ง
106613 นาย นเรศ อนันตศิริจินดา
106614 นางสาว ธีรนุช ถาสุดใจ
106615 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ปรียานุช สุขประทีป
106616 นางสาว วิทิตา พิสิฐพร
106617 ว2าท่ี ร.ต. ประสิทธิ์ ประยูรดารา
106618 นาย สุวัฒน� ภูมิ
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106619 นาย วรวุฒิ ทะตัน
106620 นางสาว จุไรรัตน� กรตุ4ม
106621 นางสาว อรอนงค� บําเพ็ญ
106622 นางสาว รัตนาพร จันทร�น4อย
106623 นางสาว ทองศรี ศรเดช
106624 นางสาว บุษราคัม ใบทอง
106625 นางสาว ปภัชญา เพ็ชร�ทอง
106626 นางสาว พิไลวรรณ อุบลวรรณ�
106627 นางสาว สุภาพร ไกรวัลย�
106628 นางสาว แสงอําพร กรตุ4ม
106629 นาย เอนก ใจหาญ
106630 นางสาว รัตนาวดี ขานโคกกรวด
106631 นางสาว นิตินันท� มุทาวัน
106632 นางสาว ทรงศิล ก4อนจินดา
106633 นาย จิตกร บุตรโยธี
106634 นางสาว กรรณิกา อรามพระ
106635 นางสาว รัฐนันท� จันทอุทัย
106636 นางสาว ปณตพร สุทธิวงศ�
106637 นางสาว รุ2งรัตน� ผ2องนาค106637 นางสาว รุ2งรัตน� ผ2องนาค
106638 นางสาว ธิดาทิพย� พละ
106639 นาย ชูชาติ ธาตุอินจันทร�
106640 นางสาว อธิษฐาน ชัยไพบูลย�
106641 นาย ปDยณัฐ กํ่าแก4ว
106642 นาย สุริยันต� เสนาวงค�
106643 นางสาว จิณกร เชียงทอง
106644 นางสาว วิมลศรี จันทนา
106645 นาย พงษ�ทวี มณีวรรณ
106646 นางสาว มยุรา ศิลปจิตต�
106647 นางสาว สุนิสา สุขโภชน�
106648 นางสาว รุ2งตะวัน พยุหไพบูลย�
106649 นางสาว อังคณา ปGญจพันดอน
106650 นาย ปราโมทย� ชาวสวนเจริญ
106651 นางสาว พนิดา โคติเวช
106652 นางสาว พนัชกร คชรินทร�
106653 นาย พิบูลย� มาตรวังแสง
106654 นาย อมรเทพ ศรีวิเชียร
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106655 นาย ธเนศ คงธนสุนทร
106656 นาง ภัทรภร สมบูรณ�วสุ
106657 นางสาว จารุวรรณ เกิดศิริ
106658 นาย ภูริพัฒน� จรีรัตน�
106659 นางสาว จุฬารัตน� อาจฤทธิ์
106660 นางสาว อชิรญาณ� คําสมบู̀รณ�
106661 นาย มูฮัมหมัดฮัมดี บาเหะ
106662 นาง อุไรรัตน� ธรรมปGญญา
106663 นาย สมยศ ชนะสิงห�
106664 นางสาว พิทยา นวลคง
106665 ว2าท่ี ร.ท. ก4านเพชร ศรีหาบุตร
106666 นางสาว ชนิภรณ� สิงห�ไชย
106667 นางสาว จิราพร มาตรวังแสง
106668 นางสาว อมราวดี ครองยุติ
106669 นาย ธนวัฒน� กันธิยะวงษ�
106670 นางสาว วศิรดี ตินานพ
106671 นางสาว วิรัญชนา คงตะเคียน
106672 นางสาว ขวัญชนก มณฑา
106673 นาง วิภาวินี ทองดา106673 นาง วิภาวินี ทองดา
106674 นางสาว สุมินตรา สวนจีน
106675 นางสาว นพมาศ เดชธงไชย
106676 นาย จามร แก4วนิมิตร
106677 นางสาว นาถยา วุฒิพันธ�
106678 นางสาว โยษิตา ใจฟูโน
106679 นางสาว วารุณี หม่ืนจันทร�
106680 นางสาว เบ็ญจพร ใจดี
106681 นางสาว พีร�พริศชา สังฆรัตน�
106682 นาย สนธยา เสนสอน
106683 นางสาว รติยา นามวงค�
106684 นาย ณัฐดนัย มาหล4า
106685 นางสาว วรัญญา ขอเสง่ียม
106686 นาย อัครนล ลอองอินทร�
106687 นางสาว ปDยะนุช สืบศรี
106688 นางสาว วนิชชุดา เตชนวพันธ�
106689 นางสาว อุษณีย� พลจันทร�
106690 นางสาว ณัฐฐะวีวรรณ สุวรรณรัตน�
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106691 นางสาว นิทราพร โอสถ
106692 นางสาว รุ2งฤดี บุญยารุณ
106693 นางสาว ณฐมน นทีทิพย�เกษม
106694 นาย ณัฐวุฒิ พุ2มพฤกษ�
106695 นางสาว กัญญาภัทร เครื่องคํา
106696 นางสาว ชมพูนิก พิมพ�แก4ว
106697 นางสาว บุณยนุช อุทัย
106698 นาง จินดาพร มีสกุล
106699 นาย วิเชียร นางแล
106700 นางสาว ธนัชพร สิริไพโรจน�
106701 นางสาว จุฑารัตน� บรรจง
106702 นางสาว ธีรารัตน� นาคสังข�
106703 นาย พงศธร มากแก4ว
106704 นางสาว ศรสวรรค� วงศ�ซ่ือสัตย�
106705 นางสาว สุพรรณา อายาเมือง
106706 นางสาว ตริตาภรณ� ทองคําชู
106707 นาย สุรเชษฐ� พรหมทอง
106708 นางสาว ศิริธัญญ� รอดสี
106709 นางสาว สุภัทรา เฉลิมเกียรติ106709 นางสาว สุภัทรา เฉลิมเกียรติ
106710 นางสาว สกุลรัตน� รุ2งเพชรเจริญ
106711 นางสาว นภาวรรณ คํามุงคุณ
106712 นางสาว ศุภิสรา ธงชัย
106713 นาย ศิริพงษ� เเสงบุญเรือง
106714 นางสาว เมษยา เกตุจันทึก
106715 นางสาว สุภาวรรณ จันทนา
106716 นางสาว กรรณิการ� พรมชาตรี
106717 นางสาว กานติมา พิทักษ�
106718 นาย เมธัส มีสมบัติ
106719 นางสาว ณัฐกานต� ศรีพอ
106720 นางสาว พิชชานันท� จันทบุตร
106721 นาย เกรียงศักด์ิ สันธนภัทรพงศ�
106722 นาย วิวัฒน� ทวิทา
106723 นาย ธวัชชัย ทรัพย�ขํา
106724 นางสาว นิรภัฎ ใหญ2ปราม
106725 นางสาว สิรินันท� เวชภักด์ิ
106726 นาย สุเมธ คชกูล
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106727 นางสาว จันทรา เปKUยมสุข
106728 นาย อัชรพงษ� พิมพา
106729 นาย พีรณัฐ กัลวิชา
106730 นาย ดํารงเกียรติ วิทเวทย�
106731 นางสาว มุขสุดา คําแดง
106732 นาย นพดล ทับทิมเพียร
106733 นางสาว สรัญญา ชูศักด์ิ
106734 นางสาว ฐานิตา งามทรัพย�
106735 นางสาว พรพรรณ คละทอง
106736 นางสาว มณฑิรา อรรคทิมากูล
106737 นางสาว สุพัตรา หาญชัย
106738 นางสาว นภัทร โกศาสตร�
106739 นางสาว ฉัตรทิชา พลเรือง
106740 นางสาว พรสวรรค� ดําเนินผล
106741 นางสาว ธันย�ชนก แก4วทอง
106742 นาย เจตธวัช ทัพวาที
106743 นางสาว สุวนันท� ขวัญราช
106744 นางสาว ณัชชา จันทวิมล
106745 นางสาว ปDยภรณ� ธนาคาร106745 นางสาว ปDยภรณ� ธนาคาร
106746 นางสาว ภัทราภรณ� เชื้อนุ2น
106747 นางสาว อนงค�นาฏ สายบุญเยื้อน
106748 นางสาว ศิวิไล สกุลเอ้ือ
106749 นาง นันท�นภัทร� เอ่ียมบุตร
106750 นาง ปาณิสรา ยังสกุล
106751 นางสาว ธีรพันธุ� ชูเชิด
106752 นางสาว ชิดชนก ผู4นิมิต
106753 นาย ซูกิพลี เถาะ
106754 นางสาว อรผกา มูลนินตา
106755 นาง ดอกแก4ว วิชาสวัสด์ิ
106756 นาย พีรวิชญ� จีนจํารัส
106757 นางสาว เกษรา เสนสุวรรณ
106758 นาย เจริญ ขําอุปถัมภ�
106759 นาย ศุภวัฒน� ศรีบัวลา
106760 นางสาว จิรัชญา สุภาไชยกิจ
106761 นางสาว เมธาวี ภู2ระย4า
106762 นาย ศรายุธ ไลยะพานิชย�
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106763 นางสาว ศิริลักษณ� ทองรักษ�
106764 นางสาว กัลยาณี สมจิตร
106765 นาย รัชพล นฤมิตรมงคล
106766 นาย พิชญะ ดวงฟู
106767 นางสาว พิชามญชุ� ชิดดี
106768 นางสาว ขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ�
106769 นาย ปDติภัทร ยะปะนัน
106770 นางสาว นิสากร บุญส2งค�
106771 นางสาว รัชนีกร ศรีหรั่งไพโรจน�
106772 นางสาว ไพศิลปO บัวทอง
106773 นาย สัณหณัฐ ทองเปลว
106774 นาย ศุภโชติ สุขจันทร�
106775 นางสาว ธนัญญา มานะตา
106776 นาย ทิวากร เส4งเอียด
106777 นาง สาธิตา สุขจันทร�
106778 นางสาว พรรษา ทับทิมศรี
106779 นางสาว นภสร รุ2งสมบัติ
106780 นางสาว อารีรัตน� คําภีระ
106781 นาย นัฐวุฒิ อุตอามาตย�106781 นาย นัฐวุฒิ อุตอามาตย�
106782 นาย ณ ภัทร ทักษะวรบุตร
106783 นางสาว มณิภา จําปKกลาง
106784 นางสาว ปDยะอนงค� คงพิรอด
106785 นางสาว ก่ิงกานต� มโนบาล
106786 นาย ไกรวุฒิ บุญเทียน
106787 นาย ธนวัฒน� พ2วงจินดา
106788 นางสาว ก่ิงแก4ว อ2วมองอาจ
106789 นางสาว ฐานิดา โพธิ์ทอง
106790 นางสาว สุมินตรา รัดไว4
106791 นางสาว สมฤดี สุดสงวน
106792 นาง เบ็ญจมาพร วนาภัทรพันธุ�
106793 นาย สาธนิตย� ทองหนูนุ4ย
106794 นางสาว ปDณฑิรา หลิบนุกูล
106795 นางสาว ทักษญา รัตนธนาภากุล
106796 นางสาว บุญสิตา พ2วงบางโพ
106797 นาย บัณฑิต วิเวกวรรณ�
106798 นางสาว นฤมล คงทอง
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106799 นางสาว วีรยา สังข�ชัย
106800 นาย ณัฐชนัน กมลสุวรรณ�
106801 นางสาว ดาลิน อินทร�เสนา
106802 นางสาว ฐาปะนี เรืองประดับ
106803 นาย เจนจบทิศ จารึกกลาง
106804 นางสาว มนัสนันท� ช2อประภา
106805 นางสาว ยุวดี ทารุณ
106806 นางสาว มัญชีรรัตน� เอกศักด์ิสิริ
106807 นางสาว อภิญญา วัฒนา
106808 นาย ธนเกียรติ โพธิ์มล
106809 นาย นันทภพ สว2างพงษ�
106810 ว2าท่ีร4อยตรี ธีรพล ผินอินทร�
106811 นาย ชลวิทย� คุ4มกล่ํา
106812 นางสาว พีรกานต� อินทร
106813 นางสาว โญษิตรา แพงละ
106814 นางสาว ศรญา เจริญวงศ�
106815 นางสาว ณัฐชา กนิษฐสุต
106816 นางสาว สิริกาญจน� ศรีสุรัตน�
106817 นาย พงษ�ศักด์ิ พุทไธสง106817 นาย พงษ�ศักด์ิ พุทไธสง
106818 นางสาว ปฐมาวดี โตวารี
106819 นาย ศิรสิทธิ์ เพชรสังข�
106820 นางสาว มณฑิรา พ2วงจินดา
106821 นาย กิตติธัช คล4อสวัสด์ิ
106822 นางสาว อนุตรา สมเพ็ชร
106823 นาย วีระ ทิพย�อุทัย
106824 นางสาว โสภิตา ทองนพคุณ
106825 นางสาว สิรินดา ครบุรี
106826 นาย สถิตย� นันตNะนา
106827 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง วิริยา พรนวม
106828 นางสาว ธัญญรัตน� พรรณราย
106829 นาย ธนกฤต เกตุสิทธิ์
106830 นางสาว กัญญ�ญาณัฎฐ� สุวรรณชัย
106831 นางสาว ศิรินทรา จิตสามารถ
106832 นาย ธนรักษ� ผิวเหลือง
106833 นางสาว เกษราภรณ� ถินจํานงค�
106834 นางสาว ภัทรพร ว2องเจริญ
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106835 นาย อดุลย� ม่ันหมาย
106836 นาย จักรี โคตพจน�
106837 นางสาว ฐิติรัตน� ปQองประทุม
106838 นาย ชินวัฒน� ศุภคุณภิญโญ
106839 นางสาว ศิริวรรณ ว2องเจริญ
106840 นางสาว สุพรรษา งามดี
106841 นางสาว เกศินีกานต� สายสุดพงศธร
106842 นางสาว จันจิรา จันตNะคาด
106843 นางสาว จิตตรา แสนกันยา
106844 นางสาว พรลัดดา เพ็ชรดี
106845 นางสาว ฉัตรฑริกา สุดแดน
106846 นาย เฉลิมพันธ� วงศ�ฉัตรทอง
106847 นาย ภูธน ศรีเกรียง
106848 นาย บุญฤทธิ์ เพชรแท4
106849 นางสาว วรางคณา วัฒนา
106850 นาย จิรายุ บรรลือสิน
106851 นาง หนึ่งฤทัย สุวรรณะ
106852 นาย ศักด์ิชัย ศิริบรรลือชัย
106853 นาย ภานุพงศ� เคนสิงห�106853 นาย ภานุพงศ� เคนสิงห�
106854 นางสาว อทิตยา ช2างก2อ
106855 นางสาว รัชมน บุญยัง
106856 นางสาว อัจจิมา ห2อจันทร� 
106857 นางสาว จิตรานุช เทียมเขา
106858 นาย นัฐพงษ� เขียวสวัสด์ิ
106859 นาย อภิชาติ โตมอญ
106860 ว2าท่ีร4อยตรี ยุทธศักด์ิ ละมูลสุข
106861 นางสาว สมฤทัย ดวงสวัสด์ิ
106862 นางสาว สุวนันท� สิงห�ชู
106863 นาย รัฐกิต กลปราณีต
106864 นางสาว สุนิสา บุญชื่น
106865 นางสาว สินีนาฏ เขตบํารุง
106866 นางสาว พวงแก4ว อินทรสูต
106867 นางสาว ฐินันชาพัฒน� อนุวงศ�
106868 นาย ศิริศักด์ิ รุ2งเรือง
106869 นาย ศตวรรษ สันติสุรัตน�
106870 นาย เชี่ยวชาญ กุลยะ
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106871 นาย ชรินทร� จันทดี
106872 นางสาว รยา หลวงพิทักษ�
106873 นาย ศักด์ิขรินทร� โปจีน
106874 นางสาว รัษฎาภรณ� หนูรอด
106875 นางสาว สุวภัทร ค4ากระโทก
106876 นางสาว กรกช แก2นสุข
106877 นางสาว วรัญญา วดีศิริศักด์ิ
106878 นาง จุไรวรรณ บิลยะลา
106879 นาย ทศพล ดํานุ2ม
106880 นางสาว สุดารัตน� วงค�ไชย
106881 นาย ฝVาหรีด สุระคําแหง
106882 นาย วิทยา ธรรมเพชร
106883 นาย กฤตธี ศรีวงษ�
106884 นาย ราชันย� บุญนิธิรัตนพงษ�
106885 นางสาว ทิพวัลย� พันธุรัตน�
106886 นาย ชัยอนุชิต สบายวรรณ
106887 นาย ณัฐกิตต์ิ รุ2งรัตน�
106888 นางสาว นิษฐา สมหนองบัว
106889 นาย ชูชาติ เคือสาร106889 นาย ชูชาติ เคือสาร
106890 นางสาว ปุณยนุช โตNะหวันหลง
106891 นางสาว วรารัตน� ใจเรือน
106892 นางสาว คัทลียา ฤทธิสังข�
106893 นางสาว เขมวิกา ทองคําศรี
106894 นางสาว ศิริพร เนินสลุง
106895 นาย อัตสิทธิ์ ช4างเชื้อวงษ�
106896 นาย สุพรรณ พงษ�เพ็ชร
106897 นางสาว จรรยา มรรคาเขต
106898 นางสาว ปDยะพร บุตรศรีภูมิ
106899 นางสาว ไซนี หะยีตาเห
106900 นาง ณภัทร เรืองจรัส
106901 นางสาว อาอิซะห� หะยีสาเระ
106902 นางสาว สุพัตรา คุณากะโร
106903 นางสาว ศรินดา เทพละออง
106904 นางสาว จุฬาลักษณ� ศรีจันทร�
106905 นาย พงษ�เพรียว สาลี
106906 นาย ชาญพิชญ�คูณ รอดเกตุชูโรจน�
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106907 นางสาว วริญธร ธงศรี
106908 นางสาว สุภานัน ลิ้มรสสุข
106909 นางสาว ธนพร ก่ิงแก4ว
106910 นาย ชวการ แย4มโสภี
106911 นาย ธีรภัทร� มณี
106912 นางสาว วันวิสา สวัสด์ิเมือง
106913 นางสาว เมธินี วงค�สถิตย�
106914 นางสาว สุธิตา นาคสุข
106915 นางสาว ศศิกากรณ� สิงห�สุวรรณ
106916 นางสาว กชมน ชูเทพ
106917 นางสาว มณีนุช ทองคํา
106918 นาย สฤษด์ิ ตรีมณี
106919 นาย ธีระวิทย� วงศ�วรัญYู
106920 นางสาว ชัญญพัชร� ภักดีนวล
106921 นาย กุลวุฒิ อุทธิยา
106922 นางสาว วิจิตรา ภูบาลชื่น
106923 นางสาว ภคพร ดาวังปลา
106924 นางสาว จุฑามาศ วรรณกุล
106925 นาย กําพล แก4วมีศรี106925 นาย กําพล แก4วมีศรี
106926 นางสาว พรสุดา อธินุวัฒน�
106927 นางสาว ณิชนันทน� มณีกันตา
106928 นางสาว วิกานดา ฤาษี
106929 นางสาว ดวงแก4ว ดอนสังเกตุ
106930 นางสาว นฤพร ฟูตั๋น
106931 นางสาว รุ2งฤดี โพธิกลาง
106932 นาย ปฏิวัติ กาญจนอุดม
106933 นางสาว ฐานิดา วงษ�สมบูรณ�
106934 นางสาว ธีรชญาน� วิชัย
106935 นางสาว สรัลพร ลาภเจือจันทร�
106936 นางสาว ภัทราภรณ� คงพูลเพ่ิม
106937 นาย วิทยา กันยามา
106938 นาย มาโนชญ� กินขุนทด
106939 นางสาว ณัฐกานต� จิตตรีมิตร�
106940 นาย ชูเกียรติ คล4ายสุบรรณ
106941 นางสาว สุภาพร ภู2ศิลปOสถิตย�
106942 นางสาว ถิรพร ทองพิมพ�
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106943 นาย อนุวัฒน� ข4อจักร�
106944 นางสาว ธันยาภรณ� บุตตะบุตร�
106945 นาย ฟาดีล อาดัม
106946 นางสาว วราภรณ� เชาว�ทอง
106947 นางสาว ธิดารัตน� สุวรรณมณี
106948 นางสาว พัทธ�ธีรา ลอยแก4ว
106949 นางสาว สุธิดา ศิริประทุม
106950 นาย ฉัตริน แสงศรี
106951 นาย พสธร ภูมิกระจ2าง
106952 นาย กฤษณะ พรมพา
106953 นางสาว มยุรี ไสยรัตน�
106954 นางสาว นภาพร ธรรมสาร
106955 นางสาว วนิษา ฆังคะมโณ
106956 นางสาว จริญญา อนุรักษ�
106957 นางสาว อมรรัตน� ศรีวิชา
106958 นาง สุทธินี คล4ายเพชร
106959 นางสาว กมลรัตน� สาระชาติ
106960 นางสาว อัสมะ มะลี
106961 นางสาว ธนพัฒน� ฆังคะมโณ106961 นางสาว ธนพัฒน� ฆังคะมโณ
106962 นางสาว ฉัตราพร เขจร
106963 นางสาว สุนิสา แสนมาตร
106964 นาย กิตติธัช สุวรรณนิยม
106965 นางสาว นวลอนงค� คงสุวรรณ
106966 นางสาว วิภารัตน� เพ็ชรัตน�มุณี
106967 นางสาว กาญจนมาส เอกธรรมสุทธิ์
106968 นางสาว พูลศรี วชิรถาวรชัย
106969 นางสาว ศิริวรรณ พิลึก
106970 นางสาว ขวัญใจ ใจแคล4ว
106971 นางสาว เจษฎาพร รินไชย
106972 นาย พ.พัฒนะ เจริญเร็ว
106973 นางสาว ภรภัทร หงษ�คํา
106974 นาย วุฒิไกร ไชยขาว
106975 นางสาว อัญชลี อินทร�สุวรรณ�
106976 นาง จริยา หล4าปาวงศ�
106977 นาย วิสิทธิ์ เกิดบัว
106978 นางสาว จันทร�เพ็ญ คําพู
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106979 นาย รัตตัญYู จิตต�เอ้ือเฟ\Iอ
106980 นางสาว เพ็ญนภา โชควสุรัตน�
106981 นางสาว นงลักษณ� อภิชัย
106982 นาง ธนภรณ� เจริญเร็ว
106983 นางสาว ณิชาภา มะฮูเซ็น
106984 นางสาว ฐิติมา รุ2งเรือง
106985 นาย ปฏิวัติ พินิจสุวรรณ
106986 นางสาว อัจฉริญญา ช2วยประคอง
106987 นางสาว รัตธิชา เสมสมบุญ
106988 นาย ทวีศักด์ิ ทองงามดี
106989 นางสาว แพรววนิต แก4วประภา
106990 นางสาว สุรัตนา แสงจันทร�
106991 นาย วัชรินทร� เมตต�การุณ�จิต
106992 นางสาว มณีรัตน� แหยมบุรี
106993 นาย ธนวัฒน� พรหมพินิจ
106994 นางสาว หนึ่งฤทัย ฟQาครอบ
106995 นาย วิริยะ หวังผดุงเกียรติ
106996 นางสาว มัทรีญา ศรพรหม
106997 นาย คุณากร แสงจันทร�106997 นาย คุณากร แสงจันทร�
106998 นาย ธีระวุฒิ บุตรราช
106999 นางสาว ชนาพร ไกยสิทธิ์
107000 นาย พัสกร เกิดเจริญ
107001 นางสาว วณิชชา เชื้อกุณะ
107002 นาย นิพิฐพนธ� พวงไธสง
107003 นาย วิชชากร มงคลภคบัณฑิต
107004 นาง รินรดา ชาลีสมบัติ
107005 นางสาว อนงค�นุช วะรังษี
107006 นางสาว ณัฐภรณ� อารีย�
107007 นางสาว วรัญญา เสียงดัง
107008 นางสาว ธราทิพย� บุญตลา
107009 นางสาว สลิลรัตน� กิมพิทักษ�
107010 นางสาว ญาโณทัย คงสอง
107011 นางสาว อาพัชชา สิริวัฒนโยธิน
107012 นาย ธนวัฒน� ราชาเดช
107013 นางสาว ธนัญชนก กันทะวงค�
107014 นางสาว สิริรัตน� ทับเณร
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107015 นาง เสาวภาคย�ชญา ภูผาวงค�
107016 จ.อ. วัลลภ สมจร
107017 นาย ภานุพงษ� มณีนาค
107018 นางสาว รามีลNะ มะมิง
107019 นางสาว ธารารัตน� บุญมหามงคล
107020 นาย จิรภาส เนาว�สุข
107021 นาย เสถียร เหล2ากอเกษ
107022 นางสาว ดวงพร ยนต�ชัย
107023 นางสาว จุไรพร มะลิกัลปO
107024 นางสาว อโนมา ภูเจริญ
107025 นาง ซัตนา ยามา
107026 นาย อภิสิทธิ์ วดีศิริศักด์ิ
107027 นาย ณัฐสิทธิ์ คําพุฒ
107028 นางสาว นูรีซัน อิสอ
107029 นาง ธนพร พวงเกตุ
107030 นางสาว อนัญญา ด4วงธิ
107031 นางสาว โรฮานี สาลาตาโซNะ
107032 นางสาว สุธิดา นครังสุ
107033 นางสาว ทิราภรณ� คงประสิทธิ์107033 นางสาว ทิราภรณ� คงประสิทธิ์
107034 นางสาว ฐิติมา กองกวด
107035 นางสาว กนกวรรณ กองสอน
107036 นางสาว วนิดา แสงจันทร�
107037 นางสาว พิชญาดา ดวงจันทร�
107038 นาย พงศ�อริยพันธุ� ชากะสิก
107039 นาย จิรกิตต์ิ สกุลจร
107040 นางสาว อริตา สมัตถะ
107041 นางสาว มณีวรรณ จันทร�ดี
107042 นางสาว ธัญลักษณ� ซ4ายก2า
107043 นางสาว ณัฐมล ไชยประดิษฐ�
107044 นาย รังสรรค� พสุทันท�
107045 นางสาว นันท�นภัส บุญมา
107046 นางสาว ปวีณา สุทาบุญ
107047 นางสาว ดวงฤดี ดีติ๊บ
107048 นางสาว ชธัญมน เสรี
107049 นางสาว ปวีณา ไชยขันธ�
107050 นางสาว สุพรรณี ผาลี
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107051 นาย กุมรินทร� ไพบูลย�
107052 นางสาว ภัทรปภา คิอินธิ
107053 นางสาว สุพัตรา แก4วหนู
107054 นาง สุภัสสร กรานชง
107055 นางสาว สไบทิพย� ทองภูเบศ
107056 นางสาว ชญานี บุญรอดรัมย�
107057 นางสาว ดวงกมล จันวดี
107058 นางสาว ปาณิสรา ศาลาฤทธิ์
107059 นางสาว ซาฟKนา แวอาลี
107060 นาย พรเทพ ศรีรัศมี
107061 นางสาว ก่ิงกมล นุ4ยห4วยแก4ว
107062 นาย กิตติกร ถิระอัมพรพิชญ�
107063 นางสาว ศิริญญา ตรีเดชา
107064 นางสาว สุวคนธ� สําราญใจ
107065 นางสาว พัชรสุภา นุโพธิ์
107066 นางสาว กัญญพัชร เพ่ิมเดช
107067 นาย ชนินทร� เขียวสนุก
107068 นางสาว ปรียาภรณ� เพตะกร
107069 นางสาว เสาวภา ธรรมชัย107069 นางสาว เสาวภา ธรรมชัย
107070 นางสาว ภัทรวดี กําไร
107071 นางสาว วรัญญา เรืองแก4ว
107072 นางสาว กรรณิการ� สง2าวงค�
107073 นาย ธนินโรจน� พําขุนทด
107074 นางสาว ซามีฮะห� หะยีแวดือราแม
107075 นางสาว สุภาพร แก4วรัดดา
107076 นางสาว นฤมล ธรรมวาสี
107077 นางสาว วิไลวรรณ คงมล
107078 นางสาว รัชนีวรรณ ยูทา
107079 นาย กวินท� นิลประสิทธิ์
107080 นาย ณรงค�ศักด์ิ เปลี่ยนวงศ�เช4า
107081 นาง มัลลิกา แก4วดํา
107082 นางสาว อภิชญา แก4วพร
107083 นางสาว ศุภวรรณ นครพุ2ม
107084 นาย ภาคภูมิ เนินหนู
107085 นางสาว สุภาสินี ศิริปริชยากร
107086 นาย อนุชิต จันทร�สายทอง
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107087 นาย วิริยะ ปลื้มจิตต�
107088 นาย กษิดิ์เดช เมฆกระจ2าง
107089 นางสาว ปภิชญา สายสวาสด์ิ
107090 นางสาว บุษราภรณ� อวบอ4วน
107091 นางสาว ปรียาภรณ� เจริญลาภ
107092 นาย ศุภชัย นุ2นปาน
107093 นางสาว สุขุมาลย� พินิจนรชัย
107094 นางสาว อําพร ปาสี
107095 นางสาว อัมพร จักรกรวย
107096 นาย ภูวนนท� พรมมา
107097 นางสาว กิตติยาณัฐ ศรีสวัสด์ิ
107098 นาย ชัยภัทร กุลวัชรี
107099 นางสาว สุธาสินี อาจโยธา
107100 นางสาว อัคภา พิสุทธิ์สกุลรัตน�
107101 นางสาว อัมพิไล สุทธการ
107102 นางสาว ชฎาธาร ทองสลัก
107103 นาย จีระวัฒน� ปุVนตะคุ
107104 นาง วิไลรัตน� ประดับสุข
107105 นาย กิตติวุฒิ คนองเดช107105 นาย กิตติวุฒิ คนองเดช
107106 นางสาว ปDยนันท� ภานุมาศ
107107 นางสาว สุนทราภรณ� เนินแก4ว
107108 นางสาว มณัสนันท� ปุณชินไชยชาญ
107109 นาย ธีรสิทธิ์ สุขเสียง
107110 นาย นพฤทธิ์ น4อยเล็น
107111 นางสาว ชญาณิศา ภักศิลาพันธุ�
107112 นางสาว สุธิดา มหาชาติ
107113 นางสาว รุ2งนภา โพธิ์สกุล
107114 นางสาว กนกพร พงษ�ศรีหดุลชัย
107115 นางสาว ณัฐพร เดชธรรม
107116 นางสาว กาญจนา หงษ�ทอง
107117 นางสาว นรีนุช แสวงจิตร�
107118 นาย รัฐกานต� สงวนศักด์ิ
107119 นางสาว สุทธญาณ� พิมพ�โพธิ์
107120 นางสาว ภัทรานิษฐ� ทองใบ
107121 นางสาว นันทนัช นิตยาจารย�
107122 นาย อณวรรษ จันทร�ประมูล

หน4าท่ี 198 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
107123 นางสาว วัชรา โคตบุดดา
107124 นางสาว กฤษณา บังสันเทียะ
107125 นางสาว ภานุชนาถ สุนทรมิตร
107126 นาย ธนวิชญ� สุดงูเหลือม
107127 นางสาว ศุภิสรา บุญญเศรษฐโชติ
107128 นาย ศตวรรษ คํามา
107129 นาย เรืองฉัฒน� พรมมี
107130 นางสาว สุภาวดี อวยสําราญ
107131 นาย เกียรติภูมิ ใจตรง
107132 นาย ณัฐชัย พรหมธิรักษ�
107133 นางสาว ชื่นหทัย เสมอจิต
107134 นาย มงคล ภูครองท2`ง
107135 นาย กัณณะสูตร เพ็งโอ
107136 นาย ชญานิน ไชยาพันธุ�
107137 นางสาว ชุติมา อวยสําราญ
107138 นาย ธนาธิป โยคะสิงห�
107139 นาย ทศพล ปGญญา
107140 นาง ศศินา นามคง
107141 นางสาว ธนัชชา วระโพธิ์107141 นางสาว ธนัชชา วระโพธิ์
107142 นาย ภาคิน ขาวอ2อน
107143 นาย อัยยนันท� ศิรวุฒินานนท�
107144 นาย ไพศาล หนูปาน
107145 นางสาว เสียงพิณ เพชรชู
107146 นางสาว วรดา พรสิงห�
107147 นางสาว วรัญดา อินตะ
107148 นางสาว ธารารัตน� สุขสบาย
107149 นาย กรปณต ทัพพพันธ�
107150 นางสาว รุ2งธิวา ทนฤทธิ์
107151 นางสาว ชุติมา คงคา
107152 นางสาว รัตนา โคตรผาย
107153 นางสาว ชฎาพร ก4อนแก4ว
107154 นางสาว แวรุสนาณี แวยูโซะ
107155 นางสาว เบญจมาศ ก4อนดี
107156 นางสาว ณัฎฐากร มีสุข
107157 นางสาว ชนิกานต� บุญสุภาพ
107158 นางสาว วรรณภร คุณธรรมดี
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107159 นาย วันปภัส ณ นคร
107160 นาย เบญจพล เปรมชนม�
107161 นางสาว วัลภา วีระสม
107162 นาย อดุลย� ทุมซะ
107163 นางสาว ณัชมิญ แม2นป\น
107164 นางสาว ชุติมา คงเดิม
107165 นาง สูวายบNะ มูซิตาปK
107166 นางสาว ภัทร�วริศรา พิพิธหิรัญการ
107167 นาย วิริยะ หวังแก4ว
107168 นางสาว ชนกฤดี พรหมทอง
107169 นางสาว ธัญญา แซ2ตั๊น
107170 นางสาว ธนารัตน� ลิขิตมงคลสุข
107171 นางสาว กรรณิการ� โพธิ์สุ
107172 นางสาว จุฑามาศ จิราภานุสรณ�
107173 นาย ธราดล กมุทา
107174 นางสาว แวนูรีดา แวยูโซะ
107175 นางสาว พรทิพย� ดีศรี
107176 นางสาว อารยา วงค�กุลพิลาศ
107177 นาย ภราดร อุทิศธรรมสกุล107177 นาย ภราดร อุทิศธรรมสกุล
107178 นางสาว กนกวรรณ ดอกกุหลาบ
107179 นางสาว ณัฐณิชา ค4อโนนแดง
107180 นางสาว อรไท หงษ�โต
107181 นางสาว ภัทรานิษฐ� บุญฟู
107182 นางสาว ธิดารัตน� ช2วยหนู
107183 นางสาว กานดา สีสังข�
107184 นางสาว นิรมล อ4นพุ2ม
107185 นาย ภัทรพสิษฐ� สายใจ
107186 นาย ศตวรรษ ไร2สงวน
107187 นาย ชัยยศ ศรีสุข
107188 นาย ภัทร โศภณวิจิตรศิลปO
107189 นางสาว ฐิติวรรดา บุญเพ็ง
107190 นางสาว กมลวรรณ จันทะวงค�
107191 นางสาว สุวนันท� ไชยยงค�
107192 นาย พีร� ศรีเมธากุล
107193 นางสาว ปDยะพร นีระเสน
107194 นาย ศุภวิชญ� คงเรือง
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107195 นางสาว สร4อยฆฤณ สุขกล4า
107196 นางสาว เพชรรัตน� พงษ�เหล2าขํา
107197 นางสาว สุมณฑา ชูบัวทอง
107198 นางสาว มะลิวัลย� ปราสาทดียิ่ง
107199 นางสาว สุนิสา เจริญมังสัง
107200 นางสาว วนิดา ผางน้ําคํา
107201 นางสาว ปGทมา ปGญญา
107202 นางสาว บุญนิชา บุญชุม
107203 นาย พีระพล ศิลคุ4ม
107204 นาย เฉลิมจิต พูลเล็ก
107205 นางสาว ทักษิณา เรืองเจริญ
107206 นางสาว จิรภิญญา พญาศรี
107207 นางสาว ภรณ�ทิพย� เชิดชูสุวรรณ
107208 นางสาว ศิริภา รอดเนียม
107209 นาย สุเทพ ศิริรัตน�
107210 นาย ฤทธิชัย หิสวาณิชย�
107211 นางสาว อารีนันท� แซ2จึง
107212 นางสาว สุกัญญา บุญเอก
107213 นางสาว กัญจน�ธณพร ปGญญวัณยงยศ107213 นางสาว กัญจน�ธณพร ปGญญวัณยงยศ
107214 นางสาว ศุภชญา จริยะเลอพงษ�
107215 นาย วิจิตร คําเกตุ
107216 นางสาว ชฎารัตน� เทพรักษ�
107217 นางสาว ศิริภรณ� โฉ2พลกรัง
107218 นางสาว ฟาริดา อาดํา
107219 นางสาว กรรณิกา ไวเปKย
107220 นางสาว มัสลัน หลีวัง
107221 นางสาว สุดาวดี สวนอินทร�
107222 นางสาว วนิดา หร2ายขุนทด
107223 นาย ณัฐพงศ� อินทศร
107224 นาย พงศกร ชํานาญ
107225 นาย จิรชยุตม� สินชัยธเนษฐ�
107226 นาย นฤมิต มณีฉาย
107227 นางสาว ทิพวัลย� ผิรังคะเปาระ
107228 นางสาว กนกวรรณ จีนหลง
107229 นางสาว สินีนาฏ สุวรรณ
107230 นางสาว จิดาภา นิลเพชร
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107231 นางสาว วรางคณา พูลสุขโข
107232 นาย วราวุธ สุทธิชัยเมธี
107233 นางสาว ศุภลักษณ� ไชยะกาศ
107234 นางสาว ศุภัทรา ประเพณี
107235 นางสาว ธัญพร บุนนาค
107236 นาย ธนากร สีหามาตร�
107237 นาย สัญทัศน� เบียะขุนทด
107238 นางสาว นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ�
107239 นาย นันท�ทัต พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
107240 นางสาว ภมรรัตน� สิงหเดช
107241 นางสาว คัทลียา อยู2ชุ2มธนา
107242 นางสาว สุกานดา มีธนไพศาล
107243 นาย พรหมบัญชา ประเสริฐรุ2งโรจน�
107244 นางสาว ชุติศา สุบรรณ ภาส
107245 นางสาว สุพัตรา มณีวงษ�
107246 นางสาว ทิพารัตน� ครองบุญ
107247 นางสาว กมลพร ศิริพิชญ�ตระกูล
107248 นางสาว นุสบา เอมโอด
107249 นางสาว พรชนก คําผิว107249 นางสาว พรชนก คําผิว
107250 นางสาว สายใจ สวนจันทร�
107251 นาย กฤษณภรรณ คําลิ้ว
107252 นางสาว ปวีณา วงค�สุริยะ
107253 นางสาว กัญญารัตน� พันธุวัฒน�
107254 นางสาว สุกัญญา คําลิ้ว
107255 นาย พงศืดนัย เมฆมูสิก
107256 นางสาว ภัทรศยา ธัญญเจริญ
107257 นางสาว ภัทราพร สัจจาไชยนนท�
107258 นางสาว ปDยดา กิตตินนท�
107259 นางสาว สุธาทิพย� ดวงจักร�
107260 นาย นนทพัทธ� เผือกพูลผล
107261 นางสาว ณัฐดาวรรณ มณีวร
107262 นางสาว สุชานาฎ ทองเจือ
107263 นางสาว จุติพร เครือวัลย�
107264 นาย นวพงษ� เก้ือสกุล
107265 นางสาว แคทลียา สวยรูป
107266 นาย กฤษดา โพธิ์งาม
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107267 นางสาว สุนิศา มานาดี
107268 นางสาว ฮุสนี นิยาแม
107269 นางสาว สิรภัทร อินทร
107270 นางสาว อุไรวรรณ อักษรภักด์ิ
107271 นาย อภิชาติ เตทุ2ง
107272 นางสาว มุขระวี คําเข่ือน
107273 นางสาว สิริผกา ตรีศิลสัตย�
107274 นาย เพชรพัฒน� นิ่มเรือง
107275 นางสาว วัชรีพร หมวดโพธิ์กลาง
107276 นางสาว โซเฟKย เจะดือเระ
107277 นาง นันทพร แสงสิทธิศักด์ิ
107278 นาย ศุภกร กิจจรัส
107279 นาย กมล แสงสิทธิศักด์ิ
107280 นาย ศุภชัย บุปผโสรส
107281 นางสาว ณัฐชนก แซ2จ4าง
107282 นางสาว เพชรรัตน� เปลี่ยนศรี
107283 นางสาว ซูรีต4า ดือราแม
107284 นางสาว สุธิมา เกษมราษฎร�
107285 นางสาว กาญจนา ปGญญา107285 นางสาว กาญจนา ปGญญา
107286 นางสาว ชยาภรณ� ทองสุข
107287 นาย อภิชัย สีทองแก4ว
107288 นางสาว วรรณวรา ปDUนทอง
107289 นางสาว สุภาวดี ผองขํา
107290 นางสาว พิมพ�ใจ เชื้อชัย
107291 นาย ธนากร ยิ้มรักษา
107292 นางสาว ลดาวัลย� จันทร�ผุด
107293 นาย ชารีฟ วัชรกุลภิญโญ
107294 นาย โชคอํานวย ตําปาน
107295 นางสาว มนธิรา ตําปาน
107296 นาย กรวิชญ� ชัยนันท�
107297 นางสาว นันทภรณ� ประสานเชื้อ
107298 นาย ชัชวาล รัตนคร
107299 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สุธารทิพย� พรหมอินทร�
107300 นางสาว สุวรรณี ศาลา
107301 นางสาว พนิดา พรศิริกาญจน�
107302 นางสาว ณัฏฐ�ธญา คํามี
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107303 นางสาว พรพรรณราย เกิดใจตรง
107304 นางสาว มนัสดา พรหมอินทร�
107305 นางสาว ศิรินทรา เฟ\Uองฟู
107306 นางสาว ภัทรนิษฐ� พงษ�สุพรรณ�
107307 นาย รุ2งเรือง อาวรณ�
107308 นาย เมธานนท� คงมี
107309 นางสาว มัทนา นานอก
107310 นาย ประทีป มะโนวัง
107311 นาย อติวัณณ� อุ2นเจริญ
107312 นาย ศุภวัฒน� เกิดผล
107313 นางสาว ธนวรรณ ใหม2ดํา
107314 นางสาว รุ2งธิวา ศรีมีชัย
107315 นางสาว วิไลวรรณ พรหมสุข
107316 นางสาว สุพรรณิการ� บุษราคัม
107317 นางสาว อภิญญา วิชัยรัมย�
107318 นางสาว นัทธิราภรณ� แสงเดช
107319 นางสาว อัญชลีกร เสียงดัง
107320 นางสาว ณัฐภัสสร เสมบุตร
107321 นาย เสกสรรค� สาตร�แย4ม107321 นาย เสกสรรค� สาตร�แย4ม
107322 นางสาว ขวัญจิรา ดําเนินงาม
107323 นาย สุธิกร กอสนาน
107324 นางสาว นันท�นภัส สงวนแก4ว
107325 นางสาว นงลักษณ� อารีราษฎร�
107326 นาย ชูชาติ ฉํ่าสดใส
107327 นาย วาทิต เขม4นเขตการ
107328 นางสาว วนัสลักษณ� ภักดี
107329 นางสาว พัชราพรรณ ธรรมชัย
107330 นางสาว อังคณา ดอกนางแย4ม
107331 นาย สมปราชญ� ผุดสวัสด์ิ
107332 นาย ชยพล ศรีทอง
107333 นางสาว วาสนา แก4วประสิทธิ์
107334 นาง จิลดา ธุระกิจ
107335 นางสาว นันท�นภัส แสงแก4ว
107336 นางสาว ศิริรัตน� สุขสวัสด์ิ
107337 นาง ณัชชา พูลสิน
107338 นางสาว กิตติยา มลิวัลย�
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107339 นางสาว วราลักษณ� บุณยปรัตยุษ
107340 นางสาว ตติยา ลิ้มเทียมรัตน�
107341 นางสาว พิมพิกา จันตNะโมกข�
107342 นางสาว เรณุกา งานมณีกาญจน�
107343 นางสาว ณัฐกานต� มลิวัลย�
107344 นาย พชร โมฬี
107345 นางสาว ปาจรีย� พรุเพชรแก4ว
107346 นาย อาณัติ อักษรทะเบียน
107347 นาย ธนวัฒน� ฐิติวัฒนธีระธาดา
107348 นางสาว ศิริวรรณ มีภพ
107349 นาย รัฐศักด์ิ วุฒิสิงห�ชัย
107350 นางสาว จุฑาทิพย� มณีวรรณ
107351 นางสาว นภัสวรรณ แจ4งแสงทอง
107352 นาย สุรกิจ สุขสําราญ
107353 นางสาว ชนิดาภา ยอดสง2า
107354 นางสาว กาญจนา นาสมยนต�
107355 นางสาว ธาริณี เขียวแสงใส
107356 นาย วิเชียร คงนาน
107357 นางสาว สุจิตรา บุญมาวงค�ษา107357 นางสาว สุจิตรา บุญมาวงค�ษา
107358 ว2าท่ีร4อยตรี ฐานันดร� ชาติเชื้อ
107359 นางสาว สายสมร บุญเทียม
107360 นางสาว ซูไฮลา บาเหะ
107361 นาย คเชนทร�เกียรติ สุขเจริญ
107362 นางสาว สุกนต�ธี เอ้ือทวีสัมพันธ�
107363 นางสาว พัชรา เศษโม4
107364 นาย ธรรมลักษณ� เผือกผล
107365 นางสาว รัสวดี สุขเจริญ
107366 นาย วรชัย นาคประนิล
107367 นางสาว อภิชญา คําทู
107368 นางสาว ปะการัง สุพรรณกลาง
107369 นางสาว อัสราพร ภักดี
107370 นาย ลภัสเดชา ครุฑกัน
107371 นาย ชูชาติ บุญแก4วศรี
107372 นาย อภิสิทธิ์ พิรุณสุนทร
107373 นางสาว นภาพร บุญหล4า
107374 นางสาว พัทธ�ธิดา บุญญานุสนธิ์
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107375 นางสาว อารีญา นนทะโชติ
107376 นาย ฉัตรชัย พิศาลโกศล
107377 นาย ชัยณโรจน� วีขํา
107378 นางสาว ดวงแก4ว แซ2ลิ่ม
107379 นางสาว วนันสรณ� นาคาปราโมทย�
107380 ว2าท่ีร4อยตรี กานต� เลอวงษา
107381 นางสาว สิริวรรณ ดีถนอม
107382 นาย พลาธิป วงค�สุวรรณ
107383 นางสาว นุชนาตย� โพธิ์สุวรรณ
107384 นาย สิทธิชัย บรรจง
107385 นาย อนุชา สาแก4ว
107386 นางสาว ธัญวรัตม� กิจนุสนธิ์
107387 นางสาว มารยาท กลีบบัว
107388 นางสาว รัฐนันท� บูรณะ
107389 นาย พชร เวชสารศรี
107390 นางสาว สุวรินทร� กุณาพันธ�
107391 นาย สุทธิรักษ� พสกภักดี
107392 นางสาว นัชชา ยั่งยืน
107393 นางสาว พิกุลทอง วรหาญ107393 นางสาว พิกุลทอง วรหาญ
107394 ว2าท่ีร4อยตรี อัครกุล กุลโยที
107395 นางสาว ชุติมา จันทมณีโชติ
107396 นางสาว ปาริชาติ เปKUยมรอด
107397 นางสาว ปGญญศิริ ใช4เฮ็ง
107398 นาย นพดล เฉลียวรัมย�
107399 นาย วัชรากร ทรัพย�สมบูรณ�
107400 นาย จีระยุทธ รุจวาณิชย�
107401 นางสาว วรัญญา โกฏิรักษ�
107402 นางสาว กนกวรรณ วงศ�แก4วมูล
107403 นาย ณัฐพล มีสุวรรณ
107404 นางสาว พเยาว� บรรหาร
107405 นาย วิริยะ อ2อนนอก
107406 นางสาว ไพรบุษบ� เทอดวีระพงศ�
107407 นางสาว นิสากร แสงคํา
107408 นาย ไพบูลย� ต๋ันคํา
107409 นาย พศิน ธนาชากร
107410 นางสาว วันวิสาข� ขัมภรัตน�
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107411 นาย ฉัตรชัย กองแก4ว
107412 นางสาว แพรวพรรณ คุ4มเขว4า
107413 นางสาว ชนิกรรดา ขําปVาน
107414 นาย สุขสันต� ช4างชาวนา
107415 นาย สุทธิพงค� กําธร
107416 นาย สุพจน� ฮกเส4ง
107417 นางสาว เรวดี ทองรอง
107418 นางสาว พัชรินทร� ประไพ
107419 นาย พิชากร ยศอ2อน
107420 ว2าท่ี ร.ต.หญิง อุไรรัตน� ประดิษฐ�
107421 นาย ฐิติพงศ� ระดมยิง
107422 นางสาว โชติกา ยาสกูล
107423 นางสาว สุภาพร ประดิษฐ�
107424 นาย ธณากรณ� สมภูมิ
107425 นางสาว นราทิพย� รักษ�เดช
107426 นาง สุทธิภาฎา ศรีทวน
107427 นางสาว โสภา เนื้อนาค
107428 นางสาว สุวลี จิตเท่ียง
107429 นาย วันชัย การพัฒนาไพร107429 นาย วันชัย การพัฒนาไพร
107430 นางสาว สุชิดา คําแสงทอง
107431 นางสาว จิระนาฎ อินทระ
107432 นาย นวชัย ศุขกสิกร
107433 นางสาว วรินทร�พร จักรไชย
107434 นางสาว เพ็ญจันทร� วันนา
107435 นาย รัณพีร� หิรัณย�ธนาภักดี
107436 นางสาว สุจิตรา ชูขาว
107437 นางสาว พิชญาภา สืบสงัด
107438 นาย ณัฐพงศ� สดับสาร
107439 นางสาว สาริศา เอิบผักแว2น
107440 นางสาว ฐิตาภา มาปลูก
107441 นาย ณัฏฐชัย น4อยพิมพ�
107442 นาย เศรษฐพงศ� แก4วรัตน�
107443 นางสาว ทิวาพร เกตุวิริยกรรม
107444 นางสาว กรรณิกา ล4นเหลือ
107445 นางสาว จิราพร สุขทอง
107446 นาย ยศนันท� ดวงแก4ว
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107447 นาย รุ2งวุฒิ กิตติพงษ�พันธ�
107448 นาย กิตติภูมิ กันทสี
107449 นางสาว กัญญ�ณณัฏฐ� มาตรโคกสูง
107450 นางสาว รุจิรา บุษบา
107451 นางสาว รัฐนิดา สุภา
107452 นางสาว ยุพา หนูแสง
107453 นางสาว ฐิติมา ปGUนสี
107454 นางสาว สุกัลยา รัตนมาลี
107455 นาย จิรกิตต� คันทะมาลา
107456 นาย ติณณภพ หม่ืนจักร�
107457 นาย พีรพล มุสิกราษฎร�
107458 นางสาว อภิชญา ขาวสบาย
107459 นางสาว ปGทมาภรณ� พรหมมินทร�
107460 นางสาว อุไรวรรณ โฉมสันเทียะ
107461 นางสาว ยุวดี พยัฆยุทธ�
107462 นาย ปุณวัติ กําไลเพ็ชร
107463 นาย ทัยธัช บุญจันทร�
107464 นางสาว จิราพร บุรมสิทธิ์
107465 นางสาว สุกัญญา สมศรี107465 นางสาว สุกัญญา สมศรี
107466 นาง ภุมรินทร� บํารุง
107467 นางสาว นุชรี บือราเฮง
107468 นางสาว ลัดดาวรรณ ทรัพย�สิน
107469 นางสาว ปรียานุช อินทร�จําปา
107470 นางสาว สุธิมา เก้ือรัตน�
107471 นางสาว ปรียาภรณ� ทัพทวี
107472 นางสาว จุฑาทิพย� พรานสอน
107473 นางสาว ไซหนับ บาราเฮง
107474 นางสาว สายสุดา ภักดีแก4ว
107475 นาย สิริกร โชติมนต�
107476 นางสาว ธิติสรณ� ทวีศักด์ิ
107477 นาย ภัชศุ นรการกุมพล
107478 นางสาว พิมลพรรณ เพชรกําเนิด
107479 นาย นรินทร� ช2วยบ4าน
107480 นางสาว สุพัตรา นาสุข
107481 นางสาว ศิริลักษณ� แฟงมาก
107482 นาย กฤติน ฤทธิมนตรี
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107483 นาย ทศพร โพนรัมย�
107484 นางสาว อารยา ศรีหาโท
107485 นางสาว ธมลวรรณ บัวหลวง
107486 นาย อธิวัฒน� แสนบุตร
107487 นาย อติราช บัวทอง
107488 นางสาว สุภาพร วารสิทธิ์
107489 นางสาว จันทร�เพ็ญ ศรีหดม
107490 นาย กิตติธัช ประดิษฐ�ผล
107491 นางสาว อรพรรณ โนนทนวงษ�
107492 นางสาว วชิราภรณ� อําไพ
107493 นางสาว สุจินดา เบ4ารักษา
107494 นางสาว วชิราภรณ� จารัตน�
107495 นางสาว วันวิษา จุNสมุทร
107496 นาย ธงชัย นราแก4ว
107497 นางสาว จินต�ศุจี คุเณนทราศัย
107498 นางสาว คมเดือน ช2วยสุรินทร�
107499 นาย ธีรวัฒน� ปรีชา
107500 นาย ศุภัทรชัย เปลไสล
107501 นางสาว ชุติกาญจน� สนุ2นพิทักษ�107501 นางสาว ชุติกาญจน� สนุ2นพิทักษ�
107502 นาย ศดายุ สตารัตน�
107503 นาย ยากี สมาแฮ
107504 นาย สุกฤษฏิ์ เพ็ชรฉกรรจ�
107505 นาย ภูริทัต ยอดจันทร�
107506 นางสาว ปGณพร ต้ังอมรศิริ
107507 นาย ณรงค� นอใหม2
107508 นางสาว หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี
107509 นางสาว จิตสุภา เอ่ียมวิจารณ�
107510 นาย ชาญชัย วัชรจิตรกุล
107511 นางสาว ภรณ�ทิพย� คําสิงห�วงษ�
107512 นาย เมธา เดชเรือง
107513 นางสาว ดารินทร� สิงห�แหลม
107514 นาย ธนพล ขัติยะนนท�
107515 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ภัทรวดี คชกาญจน�
107516 นางสาว รุ2งธิดา มะยายอ
107517 นางสาว กัญญาพัชร อ2อนแก4ว
107518 นางสาว จิราวรรณ ไชยยศ

หน4าท่ี 209 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
107519 นางสาว นันทิตา พรหมณะ
107520 นางสาว สุดารัตน� แสงเกตุ
107521 นาง อัมไพวรรณ ประเสริฐ
107522 ว2าท่ี ร.ต. พันตรี มีจิตต�
107523 นาย ณัฐพล เมียนเพชร
107524 นางสาว ธณาภรณ� เครื่องคํา
107525 นางสาว รัตติกาล ผลสมบูรณ�
107526 นางสาว อําไพ เกษมราษฎร�
107527 นาย พิพัฒน�พงศ� โสลา
107528 นางสาว จริญญา อาษาศรี
107529 นางสาว ปารีดา สิมลา
107530 นาย วศินทร� รามสูต
107531 นางสาว มุนาดา หูเขียว
107532 นางสาว ศรัณย�ปภัสร� ยมะคุปต�
107533 นางสาว ฟาสินี สะมิแม็ง
107534 นาย อนุรักษ� ราชโสม
107535 นางสาว เกวรินทร� ภาชีเชาว�
107536 นางสาว น้ําฝน สอนดี
107537 นางสาว ภัทรวดี ไชยรัตน�ทอง107537 นางสาว ภัทรวดี ไชยรัตน�ทอง
107538 นางสาว กชกร ลีตระกูล
107539 นางสาว สุทธิพร โยหาสิทธิ์
107540 นางสาว กัญญารัตน� พราวพันธุ�
107541 นาย ไพศาล คงชุม
107542 นางสาว จริยา มนเทียรอาจ
107543 นางสาว ธนิษฐา ปGญจะ
107544 นาย วชิรวิทย� ช4างเยาว�
107545 นาย ณัชฐปกรณ� เขตประทุม
107546 นางสาว พรรณทิวา เก้ือบุตร
107547 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ขนิษฐา อมประนาม
107548 นางสาว สุดารัตน� พลไทร
107549 นางสาว ธิติมา ทรัพย�มาก
107550 นางสาว กนิษฐา สมชัย
107551 นาย ณัฐพล ฤทธิ์ศักด์ิสิทธิ์
107552 นางสาว พนิตา ขาววงค�
107553 นางสาว นิตยา จําใบรัตน�
107554 นางสาว ทักษรา ศิริจันดา
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107555 นางสาว จิราพร ไทยเจริญ
107556 นาย อรรถสิทธิ์ ฉัตรทันต�
107557 นางสาว รัตนา พุทธรักษ�
107558 นางสาว วันวิสาข� ชุมแสง
107559 นางสาว กิตติยาพร โคตรกําพ้ี
107560 นาย วิทวัฒน� ข2มอาวุธ
107561 นางสาว ปริชาติ ทองแก4ว
107562 นาย ธนกฤต อนรรฆมาศ
107563 นางสาว มัณฑนา วงศ�เงิน
107564 นาย วัชชัย เถ่ือนมูลแสน
107565 นาย สิทธันต� สาธรรม
107566 นางสาว ณัฐจรีย� เทียนบุตร
107567 นางสาว รุจิรา เสนานุช
107568 นาย ภาคภูมิ นุ2มนวล
107569 นางสาว สุพิชฌาย� ทองสุก
107570 นางสาว จุรีนุช สุขคําเมือง
107571 นางสาว วราธันย� สุพัชรมงคลกิจ
107572 นาย นิติ อาสกุล
107573 นาย วีรชาติ สุทธสนธิ์107573 นาย วีรชาติ สุทธสนธิ์
107574 นางสาว นวลอนงค� ฮมภาราช
107575 นางสาว ช2อฉัตร ไหมสกุล
107576 นาย ปฏิภาณ จักษุพันธ�
107577 นางสาว ณัฐวิภา ม่ันมาตร
107578 นางสาว กาญจนา สว2างจิตร
107579 นางสาว ทัดดาว ยอดมโนธรรม
107580 นางสาว นันทนี กําบัง
107581 นางสาว สม นภา ทรงเล็กสิงห�
107582 นางสาว ดวงพร เจริญชัยรุ2งเรือง
107583 นางสาว สุกัญญา นาล2อง
107584 นางสาว อัจฉราพรรณ ตันถนอม
107585 นางสาว ภัสสรมณฑ� พวงเพ่ิมสิน
107586 นางสาว อรวรรณ นิลรัตน�
107587 นาย ธวัชชัย วัดม่ิงพะเนา
107588 นางสาว ปGทมา ราชแปQน
107589 นางสาว อารีรัตน� คงเก้ือ
107590 นาย ภัทรภิรมย� ชาวสวน
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107591 นาย ธนรัตน� วิชัยรัตน�
107592 นางสาว จิดาภา ไชยศรี
107593 นางสาว รวิภัสนันท� ติคํารัมย�
107594 นาย กฤตธี นรภัยพิพากษา
107595 นาง กรรณิการ� โทบุรินทร�
107596 นางสาว วันนิดา ชาวสวน
107597 นาย ปภังกร สุวรรณแปง
107598 นาย ศิริวัฒน� ธีระชาญณรงค�
107599 นางสาว ดารารัตน� เชื้อหมอดู
107600 นางสาว ณัฏฐริญา สุขเสมอ
107601 นางสาว อัจฉรา บุญพล
107602 นาย กนกศักด์ิ ขํายิ่งเกิด
107603 นาย พรชัย วรรณใส
107604 นางสาว จีราภรณ� กันทะวัง
107605 นางสาว กัณฐมณี ชาญการ
107606 นางสาว ณัฐพร ตะวัน
107607 นาย สิทธิโชค มณีคันโท
107608 นาย อธิวัฒน� สิทธิถาวร
107609 นาย มานพ อาจแก4ว107609 นาย มานพ อาจแก4ว
107610 นางสาว สุกัญญา สีแก4ว
107611 นาย ประเสริฐ พันมาลี
107612 นาย กานต์ิ รักษ�สุจิตรัตน�
107613 นางสาว มนปริยา ทวีพัฒนะพงศ�
107614 นางสาว ฉวีวรรณ แก4วฤดี
107615 นางสาว นฤทัย กรมทอง
107616 นาย ปDยะพงษ� ปลื้มใจ
107617 นางสาว ดิษยวิมล สงฆ�ปรีดา
107618 นาย ธนัทพล สหะรัตน�
107619 นาย ณัฐพล โพธิ์ฉลวย
107620 นางสาว วันทนีย� คงทัด
107621 นาย วรวัฒน� เรืองเดช
107622 นาง สิริมาส ถากันทา
107623 นางสาว ภัทรวรรณ วินิจฉัย
107624 นาย ปวริศ หมะมุสอ
107625 ว2าท่ี ร.ท. สรวิชญ� กลิ่นขจร
107626 นางสาว อิสริยา ติเศษ

หน4าท่ี 212 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
107627 นาย ตุลยพรหมินทร� กลิ่นขจร
107628 นาง สุพิชชา ทองใส
107629 นางสาว จุฬาลักษณ� ศรีวิภาสถิตย�
107630 นาย พงศธร คํามี
107631 นาย ชัยวัฒน� ภัทรวงศ�วาณิชย�
107632 นาย จักรินทร� ทองใส
107633 นาย วัชรพล ขิขุนทด
107634 นางสาว จิณณ�พัชร� นนท�ศิริ
107635 นางสาว สุทธสินี เสาโกมุท
107636 นางสาว ยุพา ฝาชัยภูมิ
107637 นางสาว ณิชาพร จันกง
107638 นางสาว อนงค�นาถ ทับทอง
107639 นางสาว ศศิธร ไชยเตกุล
107640 นางสาว ศศิมาฆ� สังวริ
107641 นางสาว ธนัชพร ไชยนา
107642 นาย ธีรศักด์ิ โอรพันธ�
107643 นางสาว กชพร แปQนเพ็ชร
107644 นางสาว พูนทรัพย� ธรรมวงษ�
107645 นาง จุฬาลักษณ� จตุเทน107645 นาง จุฬาลักษณ� จตุเทน
107646 นาย อนุศักด์ิ กรัตพงศ�
107647 นาง ธิดารัตน� วิศิลา
107648 นาย อัษฎาวุฒิ ทัดเทียม
107649 นางสาว อาริสา เหมกุล
107650 นาง เกศสิรินทร� อาจารีวัฒนา
107651 นางสาว ภิญญาพัชญ� เพ็งบุบผา
107652 นางสาว สุปราณี ปGดเพชร
107653 นาย นครินทร� ศรีริกานนท�
107654 นาย อนุศักด์ิ พัฒนวัชรกุล
107655 นางสาว ณัฐฐิยา ภูมิโยชน�
107656 นาย ปGตถพงษ� นาสมโภชน�
107657 นางสาว กาญจนา อุทัยกัน
107658 นางสาว กมลพร หาดแก4ว
107659 ว2าท่ี ร.ต. สุรศักด์ิ สุขหมอน
107660 นางสาว ปDยนุช ลอดภัย
107661 นางสาว ดนิตา ศรีสุข
107662 นางสาว สาณีญNะ แตบาตู
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107663 นาง สุบรรณ� แก4วชนะ
107664 นางสาว ญาณิศา ทองจันทร�
107665 นาย ณัฐวุฒิ ศุภวาสน�
107666 นางสาว ธิดารัตน� เก้ือหนู
107667 นางสาว สุธาทิพย� ฉายแก4ว
107668 นางสาว อาภากร นิลประภาพร
107669 นาย สรศักด์ิ ศิริสุนทร
107670 นางสาว ธัญพิมล ม2วงเพชร
107671 นางสาว อนงค�นาฏ จารุพันธ�
107672 นาย สุทธิเกียรติ ศิริไพรวัน
107673 นางสาว ปรานณ� จันทรมณี
107674 นาย พลวรรธน� ยุติธรรม
107675 นางสาว จิราภรณ� สุขด4วง
107676 นาย วสันต� ปราชญ�ศิลปO
107677 นาย ธนภัทร สวนเวียง
107678 นางสาว รัตนากร พฤกษ�เมธากุล
107679 นาย มูฮํามัดอามิน เจNะโซะ
107680 นางสาว นูรีฮัน วิชา
107681 นางสาว วงศ�ผกา หนูสีงาม107681 นางสาว วงศ�ผกา หนูสีงาม
107682 นางสาว ณัฐณิชา ดวงขจี
107683 นางสาว ธารทิพย� ไชยสมบูรณ�
107684 นางสาว ชณัญทิตา เสาแก4ว
107685 นางสาว บุศริน วิเชียร
107686 นางสาว ศิริมา อภิสิทธิศักด์ิ
107687 นางสาว นุสบา เอ้ืองาน
107688 นาย ศุภกร โสภาวตานนท�
107689 นางสาว ปDยะดา เชื้อทองฮ้ัว
107690 นางสาว ก๊ิฟรีญา ดุนี
107691 นางสาว คอลีเยาะ แวมูหิต
107692 นาย ชาญทนุ แสงอุทัย
107693 นางสาว อามีนา อาแวกะจิ
107694 นางสาว มุนากรรณ ฝอยหิรัญ
107695 นางสาว นูรยันนะห� ตาเยะ
107696 นางสาว พิมลกันต� ธนัทไชยพงศ�
107697 นางสาว ชนิกานต� ปGททุม
107698 นาย ธนิศร ศรีทอง
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107699 นางสาว มนต�ศิริ จินตรัตน�
107700 นางสาว วรรณูราฟKดNะห� มามะ
107701 นางสาว ไอลดา ผลไธสง
107702 นางสาว มันชญา รอดมินทร�
107703 นางสาว เภตรา ฉกรรจ�ศิลปO
107704 นาย ปรณัฐ สุภาพุฒ
107705 นางสาว ทรายศิรินทร� ภู2กันมาศกุล
107706 นางสาว สร4อยศรี ดีทองอ2อน
107707 นางสาว จีรพัฒน� กุลชลศิวัฒน�
107708 นางสาว สุรภา ซ2อนกลิ่น
107709 นางสาว นวียา นามโพธิ์
107710 นางสาว วราภรณ� ทรัพย�โสม
107711 นางสาว ภาวิตา เปKUยมสุข
107712 นางสาว ศศิวรรณ สุขรัตน�
107713 นางสาว พัชรีพร บุญสา
107714 นางสาว จีรามาศ จินดาถา
107715 นางสาว จันทิมันตุ� ญาณแก4ว
107716 นางสาว พิมพินันท� ไชยวรรณ
107717 นางสาว มารีนา หมัดแลNะ107717 นางสาว มารีนา หมัดแลNะ
107718 นาย กิต เพ่ิมพูลพรอุทัย
107719 นางสาว พิทยาภรณ� พรมธิราช
107720 นางสาว สิร�ดาภัทร� ทามาต
107721 นางสาว เสาวลักษณ� จันทร�เพ็ง
107722 นางสาว สุรีย�รัตน� ฟGงนิยมอมตะ
107723 นางสาว กัญจน�ดามาศ โกพล
107724 นาย กมล กุหลาบเพ็ชร�
107725 นางสาว จิตรา อ4อยฉิมพลี
107726 นาย ฐิติวัสส� รัตนพันธ�
107727 นาย วัชรากร พ่ึงสุจริต
107728 นาย กฤตภพ เกษมสุพัฒน�
107729 นางสาว กัณญาภัค สุระขุนทด
107730 นาง นราพร ตาคํา
107731 นางสาว พัชริยา หม่ืนฤทธิ์
107732 นางสาว วรรณพิมล ชุมศรี
107733 นางสาว นารีรัตน� แกล4วกล4า
107734 นางสาว อชิรญา คําชํานาญ
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107735 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย ห2อหุ4ม
107736 นาย อธิปพงศ� สันตุสฐารมย�
107737 นางสาว สุไฮนีย� ดิเยNาะ
107738 นางสาว จิราภรณ� ชูเรือง
107739 นางสาว ธมลวรรณ สร4อยนาค
107740 นางสาว มาลัยภรณ� สาหมีด
107741 นางสาว ภาวินี แท2นดี
107742 นาย วรดร สังข�แก4ว
107743 นางสาว ธัณย�จิรา ขัดจา
107744 นางสาว จิรนันท� ดาคํา
107745 นางสาว ปรัชดา ทองภักดี
107746 นางสาว ชลิดา อินทรสกุล
107747 นางสาว กุสุมา บูเก็ง
107748 นางสาว อทิตยา ลีลาศ
107749 นางสาว นัฐวิมล สว2างนวล
107750 นางสาว พิชญา สิริชูทรัพย�
107751 นาย เกียรติศักด์ิ อําคา
107752 นางสาว ฤทัยรัตน� หนูจันทร�
107753 นางสาว วริษฐา สิริชูทรัพย�107753 นางสาว วริษฐา สิริชูทรัพย�
107754 นาย ธเนศ สุขศักด์ิ
107755 นางสาว สุชาวิณี สนองผัน
107756 นางสาว ศิริรัตน� คําทะเนตร
107757 นางสาว ปุณญพร ขันธเสมา
107758 นางสาว มัลลิกา หุ4ยย2อง
107759 นาย ศักรินทร� อุ2นทานนท�
107760 นางสาว จุฑามาศ เลขศักด์ิ
107761 นางสาว พลอยนภัส วิลากุล
107762 นาย เจริญพร เชื้อแดง
107763 นางสาว แคทรียา ฤาษี
107764 นาย พงศกร รักถึง
107765 นางสาว โชติมา นวลแก4ว
107766 นางสาว สโรชา ตันสง2า
107767 นางสาว กัญญาณัฐ สุขด4วง
107768 นางสาว กรกช ขําทอง
107769 นาง นาบีละห� วานิ
107770 นางสาว วราสิริ สุวรรณภักดี
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107771 นางสาว ลลิลภรณ� ทิศาดลดิลก
107772 นางสาว วราพร อนุญาหงษ�
107773 นางสาว บุณฑริกา ช2างหล2อ
107774 นาย อรรถพล คําแก4ว
107775 นางสาว พลอยไพลิน มงคลกาวิล
107776 นาย วรรณอิมรอน วานิ
107777 นางสาว ปนัดดา วุฒิสาร
107778 นาย ฐิติพงศ� มาคง
107779 นางสาว ฤดีมาศ หลวงแบน
107780 นางสาว ดรัลพร พรมเพชร
107781 นาย วนิช บุญมี
107782 นางสาว เอมอนงค� หอมกลิ่น
107783 นาย ภัทรมลณ� โลแก4ว
107784 นางสาว เนตรดาว พ่ึงแสงสุวรรณ
107785 นางสาว กุลธิดา อุ2นจิตต�
107786 นาย ประชาชัย เสือโรจน�
107787 นางสาว อัญรญา ม2วงบุญมี
107788 นางสาว ชวัลรัตน� ทิพย�สวรรค�
107789 นางสาว จันทร�สุดา ประกาญจน�107789 นางสาว จันทร�สุดา ประกาญจน�
107790 นางสาว พิมพ�ลภัทร� วงศ�ชมภู
107791 นางสาว วรางค�กุล สัตรูพ2าย
107792 นางสาว ปภาวี ศิวะพรชัย
107793 นางสาว อรพรรณ จันทร�ศิริ
107794 นางสาว ภาวรรณ เอ่ียมเรือง
107795 นางสาว พฤกษา มณีคํา
107796 นางสาว นภาจริน พลขยัน
107797 นางสาว สุพัตรา ศรีวงค�ชัย
107798 นาย อัชฌานันท� ยอดแก4ว
107799 นาย อริยอังกูร โกวิทหิรัณย�กุล
107800 นางสาว ศศิวิภา ศรแก4ว
107801 นางสาว ปภาวริณ ศิริธนะ
107802 นาย ณัฐวุฒิ หัสนะชัย
107803 นางสาว จุรีรัตน� หอมทรง
107804 นางสาว อภิรดี เลี้ยงประเสริฐ
107805 นางสาว บุศรินทร� พิจอมบุตร
107806 นางสาว ทัศนีย� โพธิ์ศรี
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107807 นางสาว ชนิกานด� เหลืองไพโรจน�
107808 นาง ธัญญภรณ� ด4วงเงิน
107809 นางสาว สุภาวิณี แซดกระโทก
107810 นางสาว สุจิตรา พลชัย
107811 นางสาว สุพรรษา คุณาพันธ�
107812 นาย ชัชวาล สง2าเมือง
107813 นางสาว วรนุช บัวเย็น
107814 นางสาว เกศินี ภูมะลา
107815 นางสาว ปวีณา ประวัติวิไล
107816 นางสาว สุภัทตา วงษ�เค่ียม
107817 นางสาว เจนจิรา ทาเขียว
107818 นาย ธนาวุฒิ ศรีเหลา
107819 นางสาว วันวิษา ศรีวงค�ชัย
107820 นางสาว ริญญภัสร� พงศ�ภัควงศ�
107821 นางสาว วราภรณ� วัชรานนท�
107822 นางสาว โสภิตา สิทธิคุณ
107823 นาย ประธาน แซเอ่ียว
107824 นาย ภาสกร ณ นคร
107825 นาย ณัฐวุฒิ วงศ� ชนา พร107825 นาย ณัฐวุฒิ วงศ� ชนา พร
107826 นาย ณัฐ พล ชุ2ม โรจน� 
107827 นางสาว วนิดา ปะติเก
107828 นาย กมลศักด์ิ อินทสนธิ์
107829 นาง ณภัชกมล แรกรุ2น
107830 นางสาว ปGญชรี ยืนยง
107831 นางสาว พัชรินทร� อุ2นอินทร�
107832 นางสาว สุภัทรา ศิรินิกร
107833 นางสาว กัลยา อธิกุลกวิน
107834 นางสาว ภัทรปภา เนติเจียม
107835 นาย สิรพิชญ� ดวงภักดี
107836 นางสาว สมส2วน ภูกลาง
107837 นาย บดินทร� ดอนไพร
107838 นาย นัชชา ลิมปตานนท�
107839 นาย อัษฎายุทธ วงศ�สารสิน
107840 นาย กนต�ธร จูจันทร�
107841 นาย ศราวุฒิ ปGUนชะวา
107842 นาย อนพัช หนูสิงห�
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107843 นางสาว ศิริลักษณ� เจริญโภคทรัพย�
107844 นาย ทรงภพ ศรีภักดี
107845 นางสาว นิตยา บุญมาคํา
107846 นางสาว อาทิตยา บุตรตมะ
107847 นาย ธีระศักด์ิ รักสัตย�
107848 นางสาว กันชยา เทพจิตร
107849 นางสาว รวิภา อินขํา
107850 นางสาว ไลย�แก4ว หาญกล4า
107851 ว2าท่ี ร.ต. หญิง เกศกนก อุดมผล
107852 นาย ยศพงศ� สิทธิภาคย�ธัญธร
107853 นางสาว อภิญญา ยุทธวรวิทย�
107854 นาย ศิรินทร� ศิริพงษ�รุ2งโรจน�
107855 นางสาว อรอุมา สอรักษ�
107856 นางสาว วรรัตน� กุลเกียว
107857 นาย วรวุฒิ โทไข2ษร
107858 นาย วิศรุต จําปาดง
107859 นางสาว รินทร�ลภัส สมบูรณ�กิตติโชค
107860 นางสาว เจนจิรา เกษสุริยงค�
107861 นางสาว ลดารัตน� แดนดงเมือง107861 นางสาว ลดารัตน� แดนดงเมือง
107862 นาย อภิชาติ จิณะกับ
107863 นางสาว นฤมล ต้ินชัยภูมิ
107864 นาย ธีระยุทธ ราชวงค�
107865 นาย สิรวิชญ� สุดสวาท
107866 นาย พุทธิชัย นิลเพ็ชร�
107867 นางสาว ปณิตา เตชานุรักษ�
107868 นางสาว กิตติยา สุวรรณวร
107869 นางสาว แพรพรรณ ต4นนามล
107870 นางสาว กมลวรรณ กฤตสัมพันธ�
107871 นาย เทพฤทธิ์ คงตระกูล
107872 นาย ศิวกรณ� พันธุ�วิชาติกุล
107873 นางสาว ดวงกมล กฤตสัมพันธ�
107874 นางสาว ปDยะรัตน� ชูเพ็ง
107875 นางสาว กุลจิรา เชื้อเจ็ดตน
107876 นางสาว รตนมน นําภา
107877 นาย ปฏิยุทธ ดุกสุขแก4ว
107878 นางสาว เยาวนาถ สิงห�สถิตย�
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107879 นาย ภาสกร มังคละคีรี
107880 นางสาว ธนิกานต� ปรักแก4ว
107881 นางสาว ฐานิต อ2อนสมเพ็ชร
107882 นาย อัศนัย กนกนัคราพันธุ�
107883 นางสาว รัตน�ติยา โลกนิยม
107884 นางสาว เฌอริลิณณ� ศศิธนกรรักษ�
107885 นางสาว ศุภากร กําจาย
107886 นาย ธนา ผดุงศิลปOไพโรจน�
107887 นาย ชัยวัฒน� สุขมาศ
107888 นาย ปริญช� ปรัชญนาวิน
107889 นาย ณัฐเดช ปราการสมุทร
107890 นางสาว มนปริยา เกิดกมล
107891 นางสาว ศศิธร สุขคํามี
107892 นางสาว กฤตพร สีเหนี่ยง
107893 นาย ศุภพงษ� ผึ่งบรรหาร
107894 นาย สุ`ทธิเดช ลาภสาร
107895 นาย กฤตย� จักรธรวรกุล
107896 นาง นันสุดา รอดคงท่ี
107897 นางสาว อัญมณี ทองนวล107897 นางสาว อัญมณี ทองนวล
107898 นางสาว อารียา ฟาหลี
107899 นางสาว กัญญาวีร� หาไชย
107900 นางสาว จันจิรา ปGทมะสังข�
107901 นาย สุทธิพงษ� อินทร�อํ่า
107902 นาย ณฐนนท� ภูมี
107903 นาง ณฐมน โปจุ4ย
107904 นางสาว อัจฉราพร ซ่ือดี
107905 นาย พัฒนภูมิ ถ่ินวงษ�แดง
107906 นางสาว ดาร�หรา ถ่ินวงษ�แดง
107907 นางสาว สุชาวดี ติตNะ
107908 นางสาว วิลาสินี สาริกา
107909 นางสาว ตรีกวินฒ� โพธิ์เขียว
107910 นาย คเณศ สกุลสามารถ
107911 นาย ธนัท พลอยโสภณ
107912 นาย ภูริภัตร ไพศาลธรรม
107913 นาย พัชรกิจ สุขในมณี
107914 นางสาว โสภิดา เกียรติจริยวัตร

หน4าท่ี 220 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
107915 นาย รัชตพงศ� วีรวงศ�
107916 นาง เอกพร พวงเพ็ชร
107917 นางสาว สุวรรณี เทากมลเดช
107918 นางสาว ทิพยสุดา สาระวารี
107919 นางสาว แพรวขวัญ เชยชื่น
107920 นาย พิทยพนธ� ทบบัณฑิต
107921 นางสาว อังคณา ทองจันทร�
107922 นาย โสภณ ตะยะชา
107923 นาย ศราวุธ คําสิงห�
107924 นางสาว วรรณิษา พรมเกตุ
107925 นางสาว วิศัลยา วิถี
107926 นางสาว อรปวีณา จันทร�แก4ว
107927 นาย มองพล สิทธิพันธ�
107928 นางสาว เบญจวรรณ พิรุฬห�รุ2งเรือง
107929 นาย ฐาปกรณ� กิตติคํารณ
107930 นาย พีระพล สงฆ�ทอง
107931 นางสาว ภาวินี ศิริสานต�
107932 นางสาว อัธยวรรณ ขอบใจ
107933 นาย สันติ คงจันทึก107933 นาย สันติ คงจันทึก
107934 นาย ประชานันท� สงวนรัตน�
107935 นางสาว ณัฐรินทร� หอมรื่น
107936 นางสาว ผกามาส เหลาเเตว
107937 ว2าท่ี ร.ต. วชิร เกษมศรี
107938 นางสาว เกศสุดา ตุ2มแก4ว
107939 นางสาว จันทิรา แก4วมีศรี
107940 ว2าท่ีร4อยตรี กฤษดา จิตเรณู
107941 นางสาว อรอุมา นุกูล
107942 นาย วัตรพล ยอดราช
107943 นางสาว คณิตา ประสาทศิลป
107944 นางสาว เสาวนิตย� กุลประสิทธิ์
107945 นางสาว สาวิตรี ศรีจันดี
107946 นางสาว ปDยาภรณ� ทองศิริ
107947 นาย สิงหราช นิยมรส
107948 นางสาว วีรวรรณ ช2วยบํารุง
107949 นาย พิริยะชัย บุษบงนฤวิจิตร
107950 นาย ชัชนันท� พันธุ�เจริญ
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107951 นาย อนุศาสน� ชุมหิรัญ
107952 นาย อิทธิพันธ� เพ็งวิภาศ
107953 นางสาว อนุชรา นามวงศ�
107954 นางสาว พุทธมาส เพชรพูล
107955 นางสาว ณัฐกานต� พลยามา
107956 นางสาว พัชรินทร� เธียรประยูร
107957 นางสาว ชมพู สงอาจินต�
107958 นาง เจนกีลา เพ็ชร�ทองคํา
107959 นาย ศัสดา มณีศรี
107960 นางสาว วลัยกร อินทชื่น
107961 นาย กิตติกานต� นิลรัตน�
107962 นางสาว ลัดดาศรี ไชยแสง
107963 นาย ธนากร นาถาดทอง
107964 นางสาว เบญจวรรณ ยศเสนา
107965 นางสาว อภิญญา ปรักมาส
107966 นางสาว พิชญา วรรณวัตร
107967 นางสาว อุบลรัตน� อมรชาติ
107968 นางสาว อินทิรา เส4งคุ2ย
107969 นาย อภิเชษฐ ชินรัมย�107969 นาย อภิเชษฐ ชินรัมย�
107970 นางสาว ณิชกมล พรหมจันทร�
107971 นาย ปDยะราช วรสวัสด์ิ
107972 นาย ทัศน�พล เนตผาบ
107973 นางสาว มารตรี โกด4วง
107974 นางสาว ทิฆัมพร ชินศรี
107975 นางสาว สุรัสสา หยูอินทร�
107976 นาย วิภู สังข�อยู2ศิริ
107977 นาย ไพโรจน� ศรีเพ็งแก4ว
107978 นางสาว สิริวรรณ ช2วยประสิทธิ์
107979 นาง อพรรตรี อ2อนละเอียด
107980 นาย อภิชาติ สิงห�เสือ
107981 นางสาว วิภาวดี แดงท2าขาม
107982 นางสาว มัณฑนา เพชรใส
107983 นาย อนุสรณ� คําต4น
107984 นาย ชรัชพงษ คณะวาท
107985 นางสาว สุพัตรา มังกร
107986 นาย ปรัตถภาคย� นิ้วยะวงศ�
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107987 นางสาว อารยา กันนะพันธุ�
107988 นางสาว ธาราทิพย� สงคราม
107989 นางสาว รมนปวีร� บุญใหญ2
107990 นางสาว กนกวรรณ เกตุการณ�
107991 นางสาว กวินทิพย� ภูนิล
107992 นาย กิตติคุณ ธานีรัตน�
107993 นาย คํารน นาเจริญ
107994 นางสาว สุขฤทัย แก4วพิมพา
107995 นางสาว คณภรณ� ตาริน
107996 นางสาว จุฑามาศ จันทร
107997 นาย สิทธิกร คํางาม
107998 นางสาว วิภา ยอดนุ2ม
107999 นางสาว ซูรียานา บือซา
108000 นางสาว อนัญญา ฤทธิ์เต็ม
108001 นางสาว ปGทมาภรณ� ธรรมกถึก
108002 นางสาว ผกาวรรณ ใหญ2จริง
108003 นางสาว มนัชญา สุรบุตร
108004 นาย กรินทร� ธรรมสริต
108005 นางสาว รัตติยา โพธิสาร108005 นางสาว รัตติยา โพธิสาร
108006 นางสาว พิชญาพร ฉายรัศมี
108007 นาย ไพรัช พยุงกลาง
108008 นาย วราสันต� คล่ําคง
108009 นาย ธนาวิน โมลา
108010 นางสาว อัจฉรา ชูคากร
108011 นางสาว วรัญญา จันทรโชตะ
108012 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ขันโสม
108013 นาย อนันต� โตNะเส็น
108014 นางสาว กนกวรรณ เบ4าคํา
108015 นางสาว จิราภรณ� สุกันทา
108016 นาย พีรวัฒน� เท้ียวพันธ�
108017 นางสาว ศินันทา นรัญรักษ�
108018 นาย ธรรมนูญ ร2มวาปK
108019 นางสาว จินตนา ราชบุรมย�
108020 นาย กิตติพงษ� จันทรมัสการ
108021 นาย วิทวัส วัจนาคมกุล
108022 นาย สุทธิเกียรติ เจียมพิริยะ
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108023 นางสาว สะคราญ บุญทศ
108024 นางสาว เจนจิรา ช2วยคูณ
108025 นางสาว ทิวาพร หกขุนทด
108026 นาย วโรดม เหรียญทอง
108027 นาย ประทีป คําดวง
108028 นางสาว นูรียNะ หรีมสกุล
108029 นางสาว ศิรวดี ทองประสม
108030 นางสาว กัญญา รัตนสังข�
108031 นางสาว อภิชญา สุวรรณกูฏ
108032 นางสาว จารุณีย� วรรณวาส
108033 นางสาว พิมพ�พิชชา สุวรรณนิยม
108034 นางสาว ธันยพร ทวีรัตน�
108035 นาย ชาญชัย เชิญชัยกร
108036 นางสาว จุรีพร ขอพรกลาง
108037 นางสาว กริษฐา ทวีรัตน�
108038 นางสาว โสภิต พุดแจงงาม
108039 นาย วันชัย หนูแก4ว
108040 นางสาว มาลีวัลย� ถมมาลี
108041 นางสาว ชรัณยภัทร� แสงศรีจันทร�108041 นางสาว ชรัณยภัทร� แสงศรีจันทร�
108042 นางสาว ณัฐชยา ทองเทพ
108043 นาย ขจรยุทธ เพชรวิเชียร
108044 นางสาว วิไล เพ็ญโคกกรวด
108045 นางสาว ชลธิชา สืบวัฒนพงษกุล
108046 นาย พงษ�ดนัย ภักด์ิวิสัย
108047 ว2าท่ีร4อยตรี ภัทรประสิทธิ์ รัตนศรีวงษ�ไชย
108048 นางสาว ณฐพร คําประกอบ
108049 นาย พลากร แพนบุตร
108050 นาย จิรวัชร อ่ิมสอาด
108051 นาย นพพล ไชยสงคราม
108052 นางสาว ภัทรนันท� จําปา
108053 นาย ชนกพร เปQาแดง
108054 นางสาว พัชรากร เรืองศรี
108055 นางสาว ธัญญาภรณ� ยัญศรี
108056 นางสาว ณัฏธณิชา ภมร
108057 นางสาว พัชรี สุระวิชัย
108058 นาย สุทัศน� เว4ารัมย�
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108059 นางสาว ปพิชญา ศรีพงษ�
108060 นางสาว วริศรา ปรีชาชาญ
108061 นางสาว ทิพย�ธรา แก4วแทน
108062 นาย ณัฐพงษ� คําบุญทา
108063 นางสาว นวพร โลหะศิริกุล
108064 นางสาว ณัฐญาดา นุ2นเกตุ
108065 นาง อภิชา น4อยหนูจัตุรัส
108066 นาย พรณรงค� ยกย2องกุล
108067 นางสาว ทินมณี พิมพ�ศรี
108068 นางสาว สุชาวดี หนันสีสุข
108069 นางสาว ปนัดดา ทองเปลว
108070 นาย รัฐพล พันธ�พงศ�แข็ง
108071 นาย อานนท� บัวแก4ว
108072 นางสาว สุภาพร ทรัพย�อุดม
108073 นาย รัฐพล ชัยชมภู
108074 นางสาว กาญจนา สักดิวงศ�
108075 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เพ็ญนภา นันทะเสนา
108076 นาง ศิริพร เทพา
108077 นาย วันชัย มณีภาค108077 นาย วันชัย มณีภาค
108078 นาย ตนิษฐ� ผิวอ2อนดี
108079 นาย นิธิรุจ อุไรกุล
108080 นางสาว ศศิกาญจน� จิตตวะนา
108081 นางสาว อัจฉรา พญาวงษ�
108082 นาย จักริน หงษ�อินทร�
108083 นางสาว พรชนก พูนศิลปO
108084 นางสาว พรนิดา สมบูรณ�
108085 นางสาว ธิดาภรณ� กองบาง
108086 นาย ธีรวัฒน� เดชโชติ
108087 นางสาว สุภัตตรา ชัยหา
108088 นาย ณัฐชนน แก4วกัลยา
108089 นาย เจนจารุ ทวีศรี
108090 นาย เอกภพ เลิศพงศ�ไพบูลย�
108091 นาย อรชาติ พาชีครีพาพล
108092 นางสาว อาติกะ ปะดุกา
108093 นาง ชยุดา นาคีเภท
108094 นางสาว ปภัสสร ศรีพรหม
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108095 นาย สิรภัทร ศรีมูล
108096 นางสาว ทัศนีย� สวัสดี
108097 นาย กอบกิจ อารีบําบัด
108098 นางสาว ณิชนันท� ไฝจันทร�
108099 นางสาว ดวงกมล กมลสินธุ�
108100 นาย ฉัตรติพล ดวงสิมมา
108101 นาย วีระยุทธ บานชื่น
108102 นางสาว อรอนงค� ช2วยบํารุง
108103 นางสาว รุจิรา วันดี
108104 นางสาว ดวงกมล ต้ังอยู2ดี
108105 นางสาว ฤทัย ประชุมแสน
108106 นางสาว นวพร ยงสวัสด์ิ
108107 นาย ธัญเทพ จังเกตุทอง
108108 นางสาว วาสนา คณะเวช
108109 นางสาว พรสินี จักขุจันทร�
108110 นางสาว ชนิสรา ลินกลาง
108111 นางสาว รวิวรรณ ทักษิณพิลา
108112 นางสาว อสิธารา แสนภักดี
108113 นางสาว ฐิตินันท� ธรรมธน108113 นางสาว ฐิตินันท� ธรรมธน
108114 นางสาว พจนารถ หอมประสิทธิ์
108115 นาย สุภินันท� ชูแสง
108116 นางสาว สุภาพร ใส4เพ้ีย
108117 นางสาว มนทิรา อํามาตย�มณี
108118 นางสาว อรัชพร หอมประสิทธิ์
108119 นางสาว ศุภวรรณ บุณยะวันตัง
108120 นาย จักรกฤษ ม2วงศรี
108121 นาย ณรงค�ฤทธิ์ ทองเปKย
108122 นางสาว ชุติศรณ� ม่ันปาน
108123 นางสาว นัฐติภรณ� วรรณกูล
108124 นางสาว อรทัย ตะเกิงสุข
108125 นางสาว กณิศนันท� ต้ิงถ่ิน
108126 นางสาว เปมิกา แสงสร4อย
108127 นางสาว ศิริพร จันทิมา
108128 นางสาว พริมา อินทะรัตน�
108129 นางสาว มนัสนันท� หล4าอ2อน
108130 นางสาว กฤตชญา รุยปริง
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108131 นางสาว สุวรรณี เรืองเสน
108132 นางสาว จาฬุรินทร� เมฆวัน
108133 นางสาว สุวรรณี นามเวช
108134 นาย สุทัศน� ทาบล
108135 นางสาว ณัฐชานันท� ชูสังข�ไพศาล
108136 นางสาว มนิดา จะปะกียา
108137 นางสาว สิระดา ดีปGญญา
108138 นาย อิทธิพล ดวงแก4ว
108139 นางสาว ภัสราภา ฉลองกลาง
108140 นางสาว รูวัยดียะ คงชูดวง
108141 นาง ปGทมพันธ� เรืองศักด์ิ
108142 นาย วีรวุฒิ ชังอิน
108143 นางสาว สุธิตา พูนณรงค�
108144 นางสาว กัลยารัตน� สมิตานนท�
108145 นางสาว ฐิติมา อินชูรันต�
108146 นาย ศุลเวช โพธาราเจริญ
108147 นางสาว สุภานัน ทองอ2วม
108148 นางสาว อรอุมา คีรีศรี
108149 นาย สุระศักด์ิ สมเย็น108149 นาย สุระศักด์ิ สมเย็น
108150 ส.ต. ศุภโชค หนูมาก
108151 นาย อาลี การีมี
108152 นาย อนุชิต ภาคําตา
108153 นางสาว สุวิดา วัฏิสุ
108154 นางสาว สุภาพร แก4วลาย
108155 นางสาว วรางคณา วัฏิสุ
108156 นางสาว นิอัสสมา สุหลง
108157 นาง วัชรา สี`โยจารย�
108158 นางสาว เนติมา บุนนาค
108159 นางสาว จรรยา บุญสุข
108160 นางสาว สุพรรณี หญีตน4อย
108161 นางสาว ชณมาต รุ2งแจ4ง
108162 นางสาว ชนาพร จงทัน
108163 นางสาว อิสนีย� ค2ายทอง
108164 นางสาว ณัฐณิชาช� เอ้ือเฟ\Iอสุข
108165 นาย ศุภวัฒน� หิรัญรัตน�
108166 นางสาว จิราภรณ� ขันธ�เดช
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108167 นางสาว ธัชทร พรมอ2อน
108168 นางสาว รจนา ไชยศรี
108169 นางสาว อรอนงค� ถาวรวงษ�
108170 นางสาว ปณิดา รังสิโย
108171 นาย กิตติพงศ� คําศรี
108172 นางสาว กนกอร ชูศรี
108173 นางสาว สุชญา ขจรโชติพงศ�
108174 นางสาว ธนิษฐา แก4วมณี
108175 นาย นิพิฐ จําปาแดง
108176 นางสาว ขวัญฤทัย พาภักดี
108177 นางสาว สายรุ4ง ทานไทสงค�
108178 นาย นิติกร ปGนแก4ว
108179 นางสาว สิริวรา ชาวประสา
108180 นางสาว นูรีดา มะสาและ
108181 นางสาว เกษราพรรณ ปGUนสันเทียะ
108182 นางสาว นวลปราง เวฬุวนาธร
108183 นางสาว อาวาตี ตาเฮ
108184 นางสาว นิตยา ชัยขันธ�
108185 นาย วิชัย เอ็นสันเทียะ108185 นาย วิชัย เอ็นสันเทียะ
108186 นางสาว กนกวรรณ สีคาม
108187 นางสาว กฤตพร กิจสําเร็จ
108188 นางสาว จีรภัทร� เขียวมีมูล
108189 นางสาว พรพิมล วงศ�เวียน
108190 นาย วิษณุพงศ� พรมยะ
108191 นางสาว อรุณี ปDUนแคน
108192 นางสาว สุพรรษา เพชรประสมกูล
108193 นางสาว จิราพร ศิริแสน
108194 นาย ยศธร นาเมืองรักษ�
108195 นางสาว อัจฉรา ทังนะที
108196 นางสาว อาทิตยา สารมณี
108197 นาย ศุภกร ศรีชัยยา
108198 นางสาว พรรณพัชร คริสต�รักษา
108199 นางสาว จิราวรรณ นานช4า
108200 นางสาว ลักษยา สีดํา
108201 นาย สมบูรณ� ศรีภู2ทอง
108202 นางสาว มาญีดะ จินตรา
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108203 นางสาว ทิติยภัทร มุ2งหมาย
108204 นาย สรวิศ สุวรรณโชติ
108205 นางสาว วิรัชนันท� และกา
108206 นางสาว จันจิรา เก้ือเดช
108207 นาย ไพศล สุดใจ
108208 นางสาว พรทิพา ทองจําปา
108209 นางสาว อ4อมมณตา ท4วมพงษ�
108210 นางสาว วรพรรณ สุขะเกตุ
108211 นางสาว จิดาภา สินสาย
108212 นางสาว สง2าจิตร พรมวัง
108213 นาย วิศรุต สุวรรณรัตน�
108214 นาย อามาดา กาเดร�
108215 นาย ณพัฒน� สุขสวัสด์ิ
108216 นางสาว ฟDรฮานา หะแวกาจิ
108217 นาย จิรโรจน� คงมีธนาเศรษฐ�
108218 นางสาว ปภาวี สุวรรณรัตน�
108219 นางสาว อังสนา แซ2เซ้ียว
108220 นางสาว อุมารินทร� ปDUนแก4ว
108221 นาย ประพล จันทบุตร108221 นาย ประพล จันทบุตร
108222 นางสาว วินท�นิศา ทะแพงพันธ�
108223 นางสาว นิรมล ยิ้มเรือง
108224 นาย อชิรญาณ� ฉิมพุก
108225 นาย เกียรติพิทักษ� คงชนะ
108226 นางสาว จิตรลดา ชมบุญ
108227 นางสาว รัตติยากร อินทร�นุ2น
108228 นาย ธนัญกรณ� ทองเลิศ
108229 นาย ภัทรพล มโหฬารกิจ
108230 นาย วีรยุทธ ลาภวงศ�
108231 นางสาว สุทิศา ฉัตรทอง
108232 นางสาว ณิชกุล หอมสกุล
108233 นางสาว ธนศร เลิศลัคธนาธาร
108234 นางสาว พรรณพิชชา วงศ�เพ็ญ
108235 นางสาว พัชรา อยู2สด
108236 นางสาว ชิดชนก มีแต4ม
108237 นางสาว กนกทิพย� พ่ึงเพ็ง
108238 นาย สันติภาพ จันทร�มนตรี
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108239 นางสาว วันทกานต� สืบเหล2ารบ
108240 นางสาว ชุติมา เหลียวพัฒนพงศ�
108241 นาย สุนทร สมพงษ�
108242 นางสาว วรกานต� สุ4นก้ี
108243 นาย วรโชติ แซ2อ้ึง
108244 นางสาว มาริสา โคตรชุม
108245 นางสาว สิริพร ระวังภัย
108246 นางสาว สุทธิกานต� เกียรติเจริญสุข
108247 นางสาว โชติกา พลหาราช
108248 นางสาว สมฤทัย หนูเกลี้ยง
108249 นาง สิมิลัน ดําปาน
108250 นาง ฉวีวรรณ จินาผล
108251 นางสาว ศิริพร ราชนิวงศ�
108252 นางสาว ณัฐมน สุวรรณคัณฑิ
108253 นางสาว อุบลวรรณ กะลึงพัด
108254 นาง ธัญชนก เพ็ชรรัตน�
108255 นางสาว อชิรญา รักเหล2า
108256 นางสาว กมลชนก พรหมนุช
108257 ว2าท่ีร4อยตรี กิตติพศ แสงสว2าง108257 ว2าท่ีร4อยตรี กิตติพศ แสงสว2าง
108258 นาย นพรัตน� สายสะอาด
108259 นาง เยาวภา พุดด4วง
108260 นาย ชัชวาลย� ขุนทดเรืองโรจน�
108261 นาย ยุทธภูมิ มีสมบัติ
108262 นางสาว อนัญญา คงแสนคํา
108263 นาย ณัฐพล จันทร�อินทร�
108264 นาง นันทวัน ยศคํา
108265 นาย ชินดนัย ธนงค�
108266 นางสาว กรกมล บัวทอง
108267 นาย สราวุธ เอ่ียมชาวนา
108268 ว2าท่ีร4อยตรี สิทธิพร สลางสิงห�
108269 นางสาว วิภาภรณ� นัตกานต�
108270 นางสาว นงลักษณ� สลางสิงห�
108271 นางสาว ชัญญภัทร โชคอัมพรทรัพย�
108272 นาย วรากานต� รูมิง
108273 นางสาว ทัศนีย� รุ2งสว2างสาธิต
108274 นางสาว เพชรชมพู พรมบุญมี
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108275 นางสาว อุษา โยธาภักดี
108276 นางสาว รังสิมา ผ2องผิว
108277 นาย จักรพรรดิพงศ� ต้ังพิพัฒวัฒนากุล
108278 นาย ณัฐสิทธิ์ เมินกระโทก
108279 นางสาว วิริญญา รักษ�ทอง
108280 นางสาว รสนันท� สอนสมนึก
108281 นางสาว กนิษฐา อุทํากา
108282 นางสาว ธัญภา ต4นประสงค�
108283 นาย ถิรธน รัตนไชย
108284 นางสาว อรอนงค� มณีใส
108285 นางสาว รพีพร ฤทธิแผลง
108286 นาย ร2มฉัตร พานิชพงศ�
108287 นาย ธนกฤต ไพฑูรย�จรัสเรือง
108288 นางสาว พรรณพิลาศ เจริญหิรัญศิริกุล
108289 นางสาว ณัฐชนันท� คลังแสง
108290 นางสาว ณัฐฌา มงคลสุวรรณ
108291 นาย นิวาต อยู2วงค�
108292 นางสาว ดวงกมล มีสาตรพงษ�
108293 นางสาว ชุติมา เกิดกาหลง108293 นางสาว ชุติมา เกิดกาหลง
108294 นาย จุมพล บุตรจินดา
108295 นาย จิรายุทธ� เรืองขจรไพโรจน�
108296 นาย เวคิน ล4อมเวียง
108297 นางสาว ปภัสสระ ลมูลศิลปO
108298 นางสาว จิติมา พรมเดช
108299 นางสาว ชุติมา สิริโสภณรัตน�
108300 นางสาว อรญา สมศรี
108301 นางสาว ชนัญชิดา สาสุข
108302 นาย รัฐธรรมนูญ จารย� โพธิ์ 
108303 นางสาว อารยา เชษฐเจริญรัตน�
108304 นางสาว พรชนก ไหลสกุล
108305 นางสาว ฐิติรัตน� นวพันธุ�
108306 นางสาว บุษกร รังษีภโนดร
108307 นาย ภาณุพงศ� สมหวัง
108308 นางสาว อริสรา บุญพิชัย
108309 นางสาว สุดากาญจน� ศรีบุญเพ็ง
108310 นางสาว เจนจิรา อนุกูล
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108311 นางสาว ณัชชา สิริจารุธรรม
108312 นาย ชัยวัฒน� สวนหนองแวง
108313 นาง ฐายิกา บุรพา
108314 นางสาว นิภาพร พลับผล
108315 นาย กฤษณะ เดชาสุรักษ�ชน
108316 นาย ธิเบศ สีหะรอด
108317 นางสาว ธวัลรัตน� ภุมมาลา
108318 นาย ธนวินท� อินดนตรี
108319 นางสาว เบญจรัตน� พรานระวัง
108320 นาง นารถระพี สาริพัฒน�
108321 นางสาว เพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธุ�
108322 นางสาว เบญจวรรณ นาคะ
108323 นาง ชนิดาภา ไพทูลพิม
108324 นาย ทิชากร ห4องนาค
108325 นาย ปณิธาน แก4วสุข
108326 นาย สุภนัย ตุกวุ2น
108327 นางสาว ขติมา วงศ�สุนา
108328 นางสาว ศุภกาญจน� จิรจามร
108329 นาย ธนวิชญ� สุขแก4ว108329 นาย ธนวิชญ� สุขแก4ว
108330 นางสาว พัณณ�ชิตา โกสุมสุวรรณ�
108331 นางสาว วัลลีย� ทองคํา
108332 นาย ศิรา พุ2มใย
108333 นางสาว ฐาปนศิลปO สุคนธมัท
108334 นางสาว ชุธิมา ทองด4วง
108335 นาย ปDยะบุตร บูรพนาวิบูลย�
108336 นาย ปรีชา ทองด4วง
108337 นางสาว เบญจมาศ ถือแก4ว
108338 นางสาว จุฑามาศ วิชิตบุตร
108339 นางสาว อังสุมาลี แอบทิพย�
108340 นางสาว จิรัญญา โทบ4านโซ2ง
108341 นางสาว กมลวรรณ พระประทุม
108342 นางสาว ศุจินันท� ไทรสุวรรณ
108343 นางสาว เปมิกา ผาสุก
108344 นางสาว ภัทรสุดา พิบูลย�
108345 นางสาว ปรียาภรณ� เจิมชัยมงคล
108346 นางสาว ดวงพร ชํานาญกลาง
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108347 นางสาว พันธมาศ บุตรลพ
108348 นางสาว ศศิประภา รักกิจศิริ
108349 นางสาว ศลิตา พลไชย
108350 นางสาว ณนนทพร แก4วหะวงษ�
108351 นางสาว ธนิตรา สุวรรณสุข
108352 นาย วิษณุ เมืองทิพย�
108353 นาย ณัฐกฤษ สิทธิโชค
108354 นาย เสฏฐวุฒิ มะลีแก4ว
108355 นางสาว ณิชาภัทร แก2นกล4า
108356 นาย จักรภพ สุขกลับ
108357 นาย พุทธินันท� ทําทอง
108358 นาย จักรภัทร สุขกลับ
108359 นางสาว สุภาทิพย� บุญสาร
108360 นางสาว ภัสราภรณ� จันทร�พร4อย
108361 นางสาว สรินทิพย� ลุประสงค�จิตร�
108362 นาง จันทร�จิรา บุญสะธา
108363 นาย วิษณุพร เงินดี
108364 นาย พัทธพล พัฒนรักษ�
108365 นางสาว อัจฉรา แสงจันทร�108365 นางสาว อัจฉรา แสงจันทร�
108366 นาย วัฒนา ไพบูลย�ธนะสิน
108367 นางสาว ณีรวัลย� กันทะวี
108368 นาย ธราดล แก4วบุตร
108369 นางสาว ศุภัสสรา วงค�ยิ้มใย
108370 นางสาว จิรัชญา เมธีธนากร
108371 นางสาว โอบเอ้ือ วิรัชศิลปO
108372 นางสาว เพียงทิพย� ศิริเลิศธนานนท�
108373 นางสาว กัญญ�ณณัฎฐ� ภวภูรีนนท�
108374 นางสาว จิดาภา พรหมมี
108375 นางสาว สุวิสา จุฑาธิปพงศ�
108376 นาย สุรศักด์ิ ปางโม4
108377 นาย ธนวรรธน� ศรีสาเนตร
108378 นางสาว ก่ิงกาญจน� ต้ังสมบูรณ�
108379 นางสาว อทิตตา แซ2หลู2
108380 นาย สมพงษ� ถานะวร
108381 นาย สันติภาพ ใจโฮ4งลํา
108382 นางสาว วราลักษณ� ศิลปชัย
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108383 นาย วรวุฒิ วิเวก
108384 นาย ธีรพันธ� ลิมสัย
108385 นางสาว เอ้ือการย� จุลพันธ�
108386 นาย อุดร กลิ่นลั่นทม
108387 นางสาว จงจินต� ชุษณะโชติ
108388 นางสาว ณัฐชนน ศรีบุญมา
108389 นางสาว ศุภมาศ วิมลเกียรติ
108390 นาย เสรี สงแทน
108391 นาง กิจกัญญา จันทร�เพ็ญ
108392 นางสาว ชญานิษฐ� สุทธะต้ัง
108393 นาย วีระพงษ� ทองจรัส
108394 นางสาว ณิชาภัทร วงษ�บุญมาก
108395 นางสาว พรนภา ศรีเลิศ
108396 นางสาว อาตีปะ เปาะจิ
108397 นาย วันฉัตร นพรัตน�ศรีสกุล
108398 นางสาว โสมรัศม์ิ พันธุฤกษ�
108399 นาย พิพัฒ อิสระไพจิตร�
108400 นางสาว ใบเฟDน วิชิตตระกูล
108401 ว2าท่ี ร.ต.หญิง อรพิมล ยังคง108401 ว2าท่ี ร.ต.หญิง อรพิมล ยังคง
108402 นางสาว ณัฐกานต� บารมีวุฒิ
108403 นางสาว ปฐมพร ครุกะรุ2งเรือง
108404 นางสาว มัตติกา จันทร�สว2าง
108405 นาย จักรกฤษณ� แก4วกลม
108406 นางสาว วรรณี ตอหิรัญ
108407 นางสาว ศิราวัลย� อินตาจัด
108408 นางสาว อัญชลี สิริสัมพันธ�
108409 นางสาว พัชรินทร� แสงสุข
108410 นางสาว ธนพรรณ ทิบุญ
108411 นาย ณัชพล ดุงศรีแก4ว
108412 นางสาว จันจิรา วันชูเพลา
108413 นาย ธีรวุธ เปราะกระโทก
108414 นาย ปDยวัฒน� ศรัทธากาล
108415 นางสาว วรรณิภา ว2างตระกูล
108416 นางสาว ณัฐธยาน� จอมเมืองกาศ
108417 นาย มานพ ยะแนสะแม
108418 นางสาว ขวัญเรือน ทัพโพธิ์

หน4าท่ี 234 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
108419 นางสาว กานต�ชนก พิเนตรเสถียร
108420 จ2าอากาศเอก ปDยะวุฒิ จันทะเกษ
108421 นางสาว สุพรรษา มิลําเอียง
108422 นาย สมชาย สายต้ิง
108423 นาย ณัฏฐวรรธน� ยศศรี
108424 ส.ต.อ. ธนิต สําคัญ
108425 นางสาว จันทิวา ทรัพย�มาก
108426 นางสาว อาภาศิริ สิทธิติ๊บ
108427 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ศิลปOวารี อุ2นใจ
108428 นางสาว สุดารัตน� ลลิตไพศาล
108429 นางสาว กาญดา นาคะ
108430 นางสาว นันทนา บุญจันทร�
108431 นางสาว สุชาดา ประสิทธิวงศ�
108432 นางสาว ณัฐธิดา โพธิ์แก4ว
108433 นาย ธนถัทร ชูเอียด
108434 นางสาว นันทวัน พุฒลา
108435 นางสาว ธารนที ทองมี
108436 นางสาว เยาวมาลย� เอ่ียมเจริญ
108437 นางสาว ปริชญา เชื้อลิ้นฟQา108437 นางสาว ปริชญา เชื้อลิ้นฟQา
108438 นาย ธีระพงษ� เกิดจันทร�สว2าง
108439 นางสาว ธรณัส พิมพา
108440 นาย พันธ�ศักด์ิ พ่ึงงาม
108441 นางสาว พิมพ�ชนก งามเลิศ
108442 นางสาว สุดารัตน� มีอินถา
108443 นาย ประสพโชค จินดาใจ
108444 นางสาว ภูริษญา เกษบุญเรือง
108445 นางสาว วิมลรัตน� บุตรอินทร�
108446 นางสาว ชรินรัตน� นามกุล
108447 นางสาว ปDลัณฑริกา คําวงค�
108448 นาย ผดุงเกียรติ ปGนดี
108449 นาย ยุทธนากร กองแก4ว
108450 นางสาว เดือนเต็ม รสดี
108451 นางสาว จุฑารัตน� หนูยี่
108452 นาย นพพล อานาภัทร
108453 นางสาว นฤมล สุขพันธ�
108454 นาย นราธิป ยีตาหวี
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108455 นางสาว นภัสกร หนูบูรณ�
108456 นาย ภูรีภัทร� ผุดผา
108457 นาย ภาสกร สุมน
108458 นาย นัธทวัฒน� โสภณเศวตศิลปO
108459 นางสาว เปรมปรีดิ์ พันทุม
108460 นางสาว จินตนา ชื่นบาล
108461 นางสาว พรทิพย� ต4นเกตุ
108462 นาย ณัฐวัฒน� สุวรรณรัตน�
108463 นางสาว วรรณภร จํานงพันธุ�
108464 นางสาว ด่ังฝGน แง4เจริญกุล
108465 นาย นพดล อิศรางกูร ณ อยุธยา
108466 นางสาว ผุษสดี ปDยะมโณ
108467 นางสาว พัชราภรณ� อุ2นพิมพ�
108468 นาย ศราวุธ พิมพ�จําปา
108469 นางสาว ยศวดี ชูเลิศ
108470 นาย กฤศณัฏฐ� นาคทอง
108471 นาย ณัฐกฤษณ� ศรีอุลิต
108472 นางสาว ธัญณิชา บัวจันทร�
108473 นางสาว จันทนา ธีระเพ็ญแสง108473 นางสาว จันทนา ธีระเพ็ญแสง
108474 นาย นฤนาท ศรแดง
108475 นางสาว กัลยาณี ภัสสร
108476 นางสาว วิศรุตา ศรีวลีรัตน�
108477 นางสาว ศศิพร เรือนเพชร�
108478 นาย ปรัชญา ปGญโญ
108479 นางสาว ณัฐกานต� ดีสวัสด์ิ
108480 นาย อานิก ช2วยจวน
108481 นาย เฉลิมชัย ทิพอาราม
108482 นาย วริศ เตจะสุภา
108483 นางสาว ปDยาพัชร รอดแย4ม
108484 นาย พีรากร อัคพิน
108485 นาย สุริชัย บิลฮีม
108486 นางสาว พรนภัส เรืองฤทธิ์
108487 นางสาว บัวชมพู วรสุวัฒณ�
108488 นาย วัชรเกียรติ สวัสดิรักษา
108489 นางสาว กรรภิรมย� ภัทราคม
108490 นาย ชนกันต� อินกอง
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108491 นางสาว นิดา ลาภเจริญวงศ�
108492 นาง ศันสนีย� อ้ิววังโส
108493 นาย นนทิวรรธน� สามัญบุตร
108494 นาง โสวภา สอนลิลา
108495 นางสาว อ4อมขวัญ มะลิขาว
108496 นางสาว สิริกร ศักด์ิแสงโสภา
108497 นางสาว ณิชกานต� หะริณพลสิทธิ์
108498 นาง ณัทธมนกาญจน� แหล2งหล4า
108499 นาย ทศพร เมืองหม้ิน
108500 นางสาว กมลชนก ปาลคะเชนทร�
108501 นางสาว กรรภิรมย� เกียรตินอก
108502 นาย ธวัชชัย เจริญหุ2น
108503 นางสาว กัณคนาณันฐ� ขันธวิชัย
108504 นาย สิทธิศักด์ิ มณีวรรณ
108505 นางสาว กชมล หงษา
108506 นางสาว สวิตา วิชาธร
108507 นางสาว สุพัตรา อุดมวงษ�
108508 นางสาว อัจฉรา ช2วยชู
108509 นางสาว วิระริญญ� รักพงษ�108509 นางสาว วิระริญญ� รักพงษ�
108510 นางสาว พิมลรัตน� วันแว2น
108511 นาย สุเชน เลิศวีระสวัสด์ิ
108512 นางสาว ณัตชญา ยะบึง
108513 นางสาว พัทธนันท� คําใจ
108514 นาย พฤกษ� ภู2เพ็ชร�
108515 นาย อับดุลอาซีร� โนะ
108516 นางสาว วิไลลักษณ� อินตNะวงค�
108517 นางสาว กาญจนา โตNะลายเทศ
108518 นางสาว ศิริพร ช4างอยู2
108519 นางสาว พิมพิกา สุดจิตร�
108520 นางสาว ชนิกานต� ศิริเวทยานนท�
108521 นาย อภิศักด์ิ มีครไทย
108522 นาย ณัฐพล จินนุภาษ
108523 นางสาว สิริรัตน� ประชุมแดง
108524 นางสาว ดลยา เกตวงษา
108525 นางสาว สโรชิน สมพงษ�พันธุ�
108526 นางสาว นุชรี วิมาโร
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108527 นางสาว สุจิตร�ตรา ผ2องใส
108528 นาย นพดล มะโนลัย
108529 นางสาว กัณฐิกา ทินแก4ว
108530 นางสาว อภิวดี มาตรโสภา
108531 นางสาว ชนิดาภา เจริญสุข
108532 นางสาว ศิริพร นามเดช
108533 นางสาว สรัสนันท� ปูVสา
108534 นาย ราเมศ สุดใหญ2
108535 นาย ปDยะ ผ4าลายทอง
108536 นาย ภราดร จิตรจํานอง
108537 นางสาว ภัทร�ชลิต จันทิมา
108538 นางสาว อัณณ�ชญากร สุขเกษม
108539 นางสาว ชาลิดา รักเจริญ
108540 นางสาว สุนิดา ไทยนุกูล
108541 นางสาว ปGณฑิตา ศรีวิชัย
108542 นางสาว ศุภลักษณ� คุ4มวงศ�
108543 นางสาว ชุติมนต� คําตุ4ย
108544 นาย ทินกร คันทะเสน
108545 นาย ณัฐชา ชึรัมย�108545 นาย ณัฐชา ชึรัมย�
108546 นางสาว วรรณวิมล ขวัญศิริมงคล
108547 นางสาว อรอุมา แย4มปGIน
108548 นางสาว มนสิการ พงษ�พานิช
108549 นาย เมธัส ถมเถ่ือน
108550 นางสาว สุมณมาส ถันลานันท�
108551 นางสาว รติพร เพชรแก4ว
108552 นางสาว สุธิดา ทองฉิม
108553 นางสาว ปราณี เกิดบางแขม
108554 นาย รวีนท� สท4านพล
108555 นางสาว ลลนา ภู2สิงห�
108556 นาย ประเทือง ค4าคํา
108557 นางสาว ฐิตารีย� ธาดาวิริยะโชติ
108558 นางสาว ธัญญรัตน� พงษธาภร
108559 นาง ทวิชชา ธัญญเกษตร
108560 นางสาว เจียระไน วันทอง
108561 นาย พิสิฐ เพ็ชรหอม
108562 นาย โรจน�ศักด์ิ ท่ังจันทร�
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108563 นางสาว นิศานาถ ปQอมภา
108564 นางสาว นิษฐรัศม์ิ พิมมะเสน
108565 นาย กิตติศักด์ิ วรรณวิริยะ
108566 นางสาว อวิกา มณีโชติ
108567 นางสาว จีรภา ชูจีน
108568 นางสาว นันทิวา แก4วคูนอก
108569 นางสาว วิชดา ปราบกรี
108570 นางสาว มณีเนตร เกตุภู2พงษ�
108571 นางสาว วีรยา เจNะโอNะ
108572 นางสาว มัทนพร ศรีนคร
108573 นาย ณัฐพงษ� รัติโชติ
108574 นางสาว พรรณธิมา กสิประกอบ
108575 นางสาว วิมลพรรณ ก4อนธิงาม
108576 นางสาว กัญชนิภา พันแสน
108577 นาย กิตติพัฒน� เลิศไกร
108578 นาย เมธาวัต พุ2มทอง
108579 นางสาว กาญจนา เงินเรืองโรจน�
108580 นางสาว เขมิกา แสงคํากุล
108581 นาย กฤษ สมหนองบัว108581 นาย กฤษ สมหนองบัว
108582 นางสาว วิไลวรรณ กาพย�เกิด
108583 นางสาว พจนา บุญปลูก
108584 นางสาว ชนิศา ศิริวงศ�กุล
108585 นางสาว มินตรา แสงภารา
108586 นางสาว พิมพ�ลภัส กาพย�เกิด
108587 นางสาว นารีรัตน� ดวงสุข
108588 นางสาว ภัทราวดี ปรมสุข
108589 นาย กรินทร� เขียวสิงห�
108590 นางสาว ณัฐมน สิทธิสุทธิ์
108591 นางสาว ธนัชพร ชาประสม
108592 นางสาว ชญานี ชาประสม
108593 นางสาว กัลยกร วงศ�วิทย�วิโชติ
108594 นางสาว วัลทณีย� พลดงนอก
108595 นางสาว อติญา วงศ�วิทย�วิโชติ
108596 นางสาว อรปวีณ� ณ พัทลุง
108597 นางสาว ชยาภรณ� เพ็ชรกาศ
108598 นางสาว อรุวรรณ จํานงค�วุฒิ
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108599 นางสาว ชุติมา ศรินโรจน�
108600 นาย สุริยันต� รักษาชีพ
108601 นางสาว ศิรินยา ฝVายดี
108602 นางสาว ปวีกานต� อ4นรัตน�
108603 นางสาว รัชนีกร มงกุฎ
108604 นาย อัศวิน ศิลปอาชา
108605 นาย อนุสรณ� รอดมา
108606 นาย ฉัตรมงคล กลางท2าไค2
108607 นาย ธนสาร รักษี
108608 นางสาว พัชริดา เมืองจินดา
108609 นางสาว กนกฉัตร เหมปGIน
108610 นางสาว วราภรณ� สุนันตNะ
108611 นางสาว วีนัสฐกา วรภัณฑ�วิศิษฎ�
108612 นาง ปวีณา กาญจนพงษ�พร
108613 นางสาว พนิดา แสนต2างใจ
108614 นางสาว สุกัลยา แสงศรี
108615 นางสาว ฟาติมา ฮวดพรหม
108616 นางสาว ปรียานุช พระภิเภก
108617 นาย พิณโย ทองงาม108617 นาย พิณโย ทองงาม
108618 นาย นฤนาท ยอดอาจ
108619 นางสาว ภัทรดา โพธิ์คุณ
108620 นางสาว ตรีทิพยนิภา เกตุชาติ
108621 นางสาว ฟาเดียร� เจNะดือราแม
108622 นางสาว พุฒเนตร ชํานาญเนตร
108623 นาย เชษฐทิวัตถ� หมู2จํารัส
108624 นางสาว ศศิกร พูนแก4ว
108625 นาย สมภพ แดงเต้ีย
108626 นางสาว ธนพร ศรีบุญยวง
108627 นางสาว พิชญา วิศัทวัฒนา
108628 นางสาว ณัฏฐณิชา ภวิศโภคิน
108629 นางสาว ชญานิศ ชมบุญ
108630 นางสาว จิราพร สุขสวัสด์ิ
108631 นาย อนุชา เปรมมานุพันธ�
108632 นาง พิชชานันท� นันทะเขต
108633 นางสาว กลอยใจ สิงห�โรทัย
108634 นางสาว ศิริขวัญ ศรีจันทร�
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108635 นางสาว พิจานันท� ยิ่งดํานุ2น
108636 นางสาว ณิชารีย� เกิดแสง
108637 นางสาว ธัญวรัตม� เจียรประดิษฐ�
108638 นางสาว ศิวาพร โพธิลา
108639 นางสาว ชลธิชา เชื้อผาสุข
108640 นางสาว สุปราณี ต2ายเกิด
108641 ว2าท่ีร4อยตรี ธีระทัศน� ทิพย�รักษ�
108642 นางสาว โชติกา ทองประเสริฐสุข
108643 นาย ทักษ�ดนัย มากจันทร�
108644 นางสาว ธัชชา ภักดีอุทธรณ�
108645 นางสาว น้ําทิพย� โลหะกิจ
108646 นางสาว วารุณี ยุหะประโคน
108647 นาย รักพงษ� ปGญจุมพล
108648 นาย ณัฐพล วงศ�ไพรบูลย�
108649 นาย ณัฐวัตร ทองเนื้อเก4า
108650 นางสาว จันทนี คงพรหม
108651 นางสาว สุพัตรา ม่ันเกษวิทย�
108652 นางสาว นันญารัตน� แดงรักสกุล
108653 นางสาว เบญจมา กล4าหาญ108653 นางสาว เบญจมา กล4าหาญ
108654 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ชรินทร�รัตน� จันทร�ติ๊บ
108655 นางสาว สุพัตรา เดชะคําภู
108656 นางสาว ประกายพร อาจคงหาญ
108657 นางสาว ธนันยภัทร กัลยากูล
108658 นางสาว ปวีณา ศรีพล
108659 นางสาว จันทร�เพ็ญ จิตสว2าง
108660 นาย อัศวิน เปKUยมปGญญาชน
108661 นาย สุวิชา ขําเจิม
108662 นาย พิชัยยุทธ จันทร�จม
108663 นาย ธนวิทย� สนามพล
108664 นาย สันติกานต� ผิวสี
108665 นางสาว รมิดา ปกรณ�ประเสริฐ
108666 นางสาว พิมพ�พจี บัวเพ็ชร�
108667 นางสาว พรสุดารัตน� สมจิตร
108668 นางสาว กัญญณัช ชํานาญเรียน
108669 นางสาว จริยา เมืองง้ิวราย
108670 นางสาว ขวัญชนก เขาแก4ว
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108671 นางสาว ณัฏฐณิชา ชํานาญนา
108672 นางสาว ชยาวดี ชูชื่น
108673 นาย ไพรสัณฑ� สวัสด์ินที
108674 นางสาว กชกร สิทธิมาก
108675 นาย วรวิทย� อัมวงษ�
108676 นางสาว ปาณิศรา เทพทอง
108677 นางสาว สุจิตตรา เมล�พ2วง
108678 นาย นรุตม� เพ็งวัน
108679 นาย สัจจวัฒน� พวงแก4ววิจิตร
108680 นางสาว นภาภัสสร� ผิวผ2อง
108681 นางสาว สุรินทร�ญา รักษา
108682 นาย พงศกร ม่ิงศิริรัตน�
108683 นางสาว ณัฐิการ� ศรีวิไล
108684 นาย ปุณภาส ทิพย�รัตน�
108685 นางสาว ธัญพิมล ง4าวกลาง
108686 นางสาว มลิวัลย� วุ2นฉิม
108687 นางสาว กันยา ไพรวัลย�
108688 นางสาว วิรงรอง อุทัยสอน
108689 นาย กิจจา บุณยายน108689 นาย กิจจา บุณยายน
108690 นางสาว วราภรณ� เอ่ียมสุภา
108691 นาย กรณ�ภูกฤษณ� ธีรโรจนวงศ�
108692 นางสาว จิรันธรณ� ทองสุขทา
108693 นางสาว ปริศนา กองเหียะ
108694 นาย จักรพงษ� โตNะถม
108695 นางสาว ศิริธร พ่ึงพรพรหม
108696 นางสาว อุภัยพร สมบัติบูรณ�
108697 นาง ศิรินันท� พ2วงพรพิทักษ�
108698 นางสาว วรรณภัสสร วิชัยวรพัฒน�
108699 นาย ณัฐนันท� ทองแก4ว
108700 นาย วัชรสิทธิ์ มัญยานนท�
108701 นางสาว ณนันทพร ธนาภัสสร�
108702 นาง ทานันทน�อร เต็มยอด
108703 นางสาว ศิริพร พ่ึงพรพรหม
108704 นาย วรุฒ ศรีดุกา
108705 นางสาว เกศรา วงษ�ตา
108706 นางสาว กัญญาพัชร วงค�พูล

หน4าท่ี 242 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
108707 นางสาว สิริพรรณ ไกรทัต
108708 นาย อภิชาติ เต็มยอด
108709 นางสาว อุทุมพร อัมมวงค�ทจิตต�
108710 นาง กัลยพัชร สุพรรณพงศ�
108711 นาง ปฤษฏี ลิ้นบาง
108712 นางสาว หทัยภัทร สนนิ่ม
108713 นางสาว สุชาดา ทวยไธสง
108714 นาย ชัยชนะ หมายติดกลาง
108715 นางสาว สุชฎา พรหมปาน
108716 นางสาว ก4านตอง จํารัมย�
108717 นางสาว ศริญญา ชูพินิจสกุลวงค�
108718 นาย พิพัฒน� โกวิทวที
108719 นางสาว กรกนก ปุนริบูรณ�
108720 นางสาว วริศรา บุญศรี
108721 นาย วชิร สกุลพอง
108722 นางสาว วิธัญญา แสงสุวรรณ
108723 นาย เสนีย� เพ็ชรนิล
108724 นาย ภูวณัฐ� วงศ�ษา
108725 นางสาว ภัควลัญชญ� สุวรรณคีรี108725 นางสาว ภัควลัญชญ� สุวรรณคีรี
108726 นางสาว ปDยะพรรณ บุตรคุณ
108727 นาย เสฎฐวุฒิ ธนาวรกานต�
108728 นางสาว ลลิตา จารัตน�
108729 นางสาว พิมพ�พิสุทธิ์ สิงห�ทอง
108730 ว2าท่ีร4อยตรี พิชยพล โสภี
108731 นางสาว เบญจมาศ ลองคํา
108732 นางสาว พนิดา สุวรรณมาลี
108733 นาย สัญชัย จารัตน�
108734 นางสาว อรศิริ อินริ้ว
108735 นางสาว มัทธนา เพ็ชรเอ่ียม
108736 นาย กามาล มามะ
108737 นางสาว ธิดารัตน� พรมการ
108738 นาย ชาญณรงค� อินทนชิตจุ4ย
108739 นางสาว อรนิตย� ยศอ2อน
108740 นางสาว เอราวดี พงศ�มานุรักษ�
108741 นาย ภีรเดช สายเสริมศักด์ิ
108742 นางสาว ศิริวรรณ อยู2เย็น
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108743 นาย สิรภพ ผุดพัฒน�
108744 นาย ศราวุฒิ สว2างประเสริฐ
108745 นาย อดุลพงศ� ชูทอง
108746 นาย ธนพล หยิบจันทร�
108747 นางสาว รติรัตน� น4อยอ2อนโพธิ์
108748 นางสาว อรอนงค� ทิพย�ชัยเมธา
108749 นางสาว ปนัดดา โตกํา
108750 นางสาว นันท�นภัส มาตรา
108751 นาย ภิรมย� ยิ่งรุ2งเรือง
108752 นาย ภูริวัจน� เทพประสิทธิผล
108753 นางสาว พัชรี ดวงชัยภูมิ
108754 นาย อภิสิทธิ์ สุนประชา
108755 นางสาว กมลชนก กาวิตNะ
108756 นาย วีระศักด์ิ อ2อนทอง
108757 นางสาว จินตนา จินาอ2อน
108758 นางสาว กิตติยา กล4าแข็ง
108759 นางสาว อรุณี อภัยโรจน�
108760 นาย ธนปริน ประวีณานนท�
108761 นางสาว ปริญญา สว2างยิ่ง108761 นางสาว ปริญญา สว2างยิ่ง
108762 นางสาว ดวงพร วารินทร�
108763 นางสาว สุชาดา หาญชนะ
108764 นาย บรรทด ไชยคําจันทร�
108765 นางสาว กนิษฐา น4อยผา
108766 นางสาว พัชรี สิงห�ใจ
108767 นางสาว กัลยา ศรีขลา
108768 นาย วิจักษ� ปาลรัตน�
108769 นาย วสุวัตร ประมูลศิลปO
108770 นาง สุปรียา วัยธรรม
108771 นาง นงนุช สอนการ
108772 นาย ณัฐพงศ� ศรีเศษ
108773 นางสาว โชติกา พฤฒามาตย�
108774 นาย กรกมล ทีปรักษพันธ�
108775 นางสาว สุดารัตน� กอบเก้ือ
108776 นางสาว รัสรินทร� ศิวกรเจริญชนม�
108777 นาย กิตติชัย นาอุดม
108778 นางสาว กิติยา สถาวรินทร�
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108779 นางสาว นันทพร ยิ้มมา
108780 นาย สรรเพชญ ธนบัตร
108781 นางสาว อัจฉรา ศิลานิล
108782 นาย ศิริชัย เพ็ชรแสง
108783 นางสาว พุธิตา สุขศรีสังข�
108784 นางสาว พัชรา ใบยา
108785 นาย อัครเดชา ค้ิวทวีวิวัฒน�
108786 นาย ยุทธวัตร ไขรัศมี
108787 นางสาว ทิพาพร สกุลศรีสร4อยฟQา
108788 นางสาว สุคนธ�ทิพย� อ่ึงกุล
108789 นางสาว กัณฐณีย� ปDติศรีวรพันธุ�
108790 นางสาว ศศิกาญจน� โชติรติกุล
108791 นาย ทรงพล มังคลา
108792 นางสาว พลอยวรินทร� พลอยเพ็ชร�
108793 นางสาว เตือนใจ ดอกสะบา
108794 นางสาว สุคนธา ทองมณี
108795 นางสาว กุลยา สุทธิชล
108796 นางสาว ธัญศญา นาคพงศ�
108797 นาย มงคล ดีมีชัย108797 นาย มงคล ดีมีชัย
108798 นางสาว สุนิสา หลีมานัน
108799 นางสาว อัมพรพรรณ พลายบุญ
108800 นางสาว มุทิตา สงวนทรัพย�
108801 นาย อดิศักด์ิ ศรีสุทธิญาณ
108802 นางสาว กนกภรณ� เพชรนิล
108803 นางสาว วรรษมน มิตรขจร
108804 นางสาว อนุธิดา มูลผึ้ง
108805 นาย พงษ�พันธ� สั้นเอ่ียม
108806 นางสาว กาญจนา บุญปก
108807 นางสาว สุนีย� พะระนะพันธ�
108808 นาย วรินทร เลิศพิสิฐไพศาล
108809 นางสาว ศิริลักษณ� ชูมณี
108810 นาย อนันต� โตNะสิงห�
108811 นางสาว อรทัย คงสีไพร
108812 นางสาว ประภัสสร เตียวพานิชย�กิจ
108813 นางสาว วิภาดา พรมกุดตุ4ม
108814 นาง ดวงใจ ลาภจิตร
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108815 นาย ฉัตรชัย วิโรจน�แสงอรุณ
108816 สิบตํารวจโท เฉลิมพงศ� พงศ�ชู
108817 นาย ชัยวัฒน� ชัยเลิศธนกุล
108818 นางสาว พิรมยา สีถาน
108819 นางสาว พิชญานิน เรืองพรศักด์ิ
108820 นางสาว เบญจมาศ ทองนิยม
108821 นาย ณัฐวัฒน� จารุวัฒน�
108822 นางสาว กนกวรรณ นามขุน
108823 นางสาว โศรยา นวลคล4าย
108824 นางสาว รอฮีมะห� มะนิซอ
108825 นางสาว วิมลสิริ เรืองแสน
108826 นาย ณัฐวุธ กองลุน
108827 นาย ธัญวุฒิ ผาโสม
108828 นางสาว วันเพ็ญ ประสงค�
108829 นางสาว จุรีพร ศรสันต์ิ
108830 นางสาว สุเชาวดี นกเพ็ชร�
108831 นางสาว กวินทรา กอบกู4วิทยา
108832 นางสาว พรพรรณ สิงห�สั่งถํ้า
108833 นาย กิตติศักด์ิ จีนไทย108833 นาย กิตติศักด์ิ จีนไทย
108834 นาย รัฐพล วงศาโรจน�
108835 นางสาว น้ําผึ้ง เพชรนิล
108836 นางสาว นัฏศรา มนชัย
108837 นางสาว ปาลิดา แสนเสนาะพันธ�
108838 นางสาว กุลภรณ� พูลทวี
108839 นาย ปองภพ ตระกูลศุภชัย
108840 นาย เมธา งดงาม
108841 นางสาว วิไลวรรณ เหมือนทิพย�
108842 นางสาว มินทร�รฐา อริยะวรารมย�
108843 นางสาว จีรวรรณ สุธาพจน�
108844 นางสาว ฐิตินันท� บุญล4อม
108845 นางสาว อรทัย แมตหก
108846 นางสาว พลอยธิดา ต2างสี
108847 นางสาว พรชนก ชะนวน
108848 นาย ธนชาต รักษ�ศิลปO
108849 นาย ดนัย เหมืองทอง
108850 นางสาว กชวรรณ สถาปGตย�
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108851 นางสาว กรกนก พรหมสุข
108852 นางสาว ปDยะนุช กรับทอง
108853 นางสาว ศรัญญ�ภัทร ขัดสี
108854 นางสาว จิราภา ขวัญบุญ
108855 นางสาว ชนิดา บุญเผือก
108856 นาย วัทธิกร สุทธิโพธิ์
108857 นาย วัฒนวงศ� บุญสิน
108858 นางสาว วิภาวี เจนจิตติกุล
108859 นางสาว นภาพร แก4วจัด
108860 นางสาว ก่ิงแก4ว คํามาก
108861 นางสาว กนกวรรณ บุญมาก
108862 นางสาว ปGญฑารีย� ดีประเสริฐไชย
108863 นางสาว ปุณยภัสร� ฐิติภักดีพรนิธิ
108864 นาย อิทธิกร ไม4สนธิ์
108865 นางสาว อินทิภรณ� อยู2สุข
108866 นางสาว วราภรณ� อินแจ4ง
108867 นาย ชวกร ชนะสิทธิ์
108868 นางสาว สิริพร เกิดผล
108869 นางสาว เจนจิรา พูลสุข108869 นางสาว เจนจิรา พูลสุข
108870 นาย ฟาคีม เจะมะ
108871 นางสาว นูรีซัน แลแว
108872 นางสาว ดวงพร ส2องสว2าง
108873 นางสาว เกณิกา มะหะหมัด
108874 นาย ธนภัทร พาทอง
108875 นางสาว ภัทรพร มานะทัศน�
108876 นางสาว พรชนก โพธิ์จันทร�
108877 นางสาว นารีรัตน� ไชยโชติ
108878 นางสาว สกุลภักด์ิ เสาเวียง
108879 นาย ณภัทร หงษ�หิน
108880 นางสาว กานต�พิชชา รักษาธรรม
108881 นางสาว จันทนา เสมอผล
108882 นาย อิลฮัม หะบาแย
108883 นางสาว จิรพร เคียงไธสง
108884 นาย ณัฐดนัย วงศ�วรสันต�
108885 นางสาว วิลาสินี สงทิพย�
108886 นางสาว ภัททิรา ทวาโรจน�

หน4าท่ี 247 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
108887 นาย จิรัฏฐ� ศิริโชติ
108888 นาย อันวา มิงมะ
108889 นาย ณัฐชนัน จินตปGญญา
108890 นางสาว ชนากานต� เมืองมา
108891 นางสาว วีรดา ธีรพัฒนพงศ�
108892 นาย วุฒิชัย หม่ันทํา
108893 นางสาว กรณิศาภา เหล2าพร
108894 นาย ชัยยุทธ เย็นใจ
108895 นางสาว ศิลปOศุภา ทองดีโลก
108896 นาย ธเนษฐ พังเกิด
108897 นาง ปDยนุช ศุภสาร
108898 นางสาว ลักขณา ธานี
108899 นาย พอเจต สุทธิโยชน�
108900 นางสาว ธนวรรณ สวัสด์ิเอ้ือ
108901 นาย ศิริชัย คํามี
108902 นาย ชํานาญ รักหม่ืนไวย
108903 นางสาว ณัฐชยา สิทธิโม
108904 นางสาว ทรัพย�สิน พันธ�ศรี
108905 นางสาว จารุวรรณ สุวรีย�108905 นางสาว จารุวรรณ สุวรีย�
108906 นาย ธนพล แซ2ค้ิว
108907 นางสาว ฐิติมา ทัพพรหมเจริญ
108908 นาย ชัยรัฐ นะวงศ�
108909 นางสาว วรพรรณ งานภิญโญ
108910 นางสาว สุวพิชญ� ช4างคํา
108911 นางสาว จารุวรรณ แสงโพธิ์แก4ว
108912 นางสาว สุทธาทิพย� วังคีรี
108913 ว2าท่ี ร.ต. กมลศิษฐ� คําบุญมา
108914 นางสาว สุภาพรรณ รัตนะกาศ
108915 นาย เจริญศักด์ิ ชูชาติ
108916 นางสาว องค�อร รัตนพันธ�
108917 นางสาว ชุฎาภา หม่ืนสายญาติ
108918 นาย อภิรักษ� แสนทอง
108919 นางสาว ชนัญชิดา บริพันธ�
108920 นาย พันธมิตร รอดบําเรอ
108921 นาย เจษฎา สิงห�ลําพอง
108922 นางสาว วรรณศิกา พรหมมา

หน4าท่ี 248 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
108923 นาย ศราวุฒิ บุญรักษ�
108924 นาย สุระ แนบเนียน
108925 นางสาว พิชญ�สินี ชามทอง
108926 นาย ยุทธยา ไชยดํา
108927 นางสาว ปาริมา เติมลาภ
108928 นางสาว ทวินันท� จํานงนอก
108929 นาย เกียรติพงศ� เรืองฤทธิ์
108930 นาย อนุสิทธิ์ กลางณรงค�
108931 นาย สมิทธ� ห2วงบุญรอด
108932 นางสาว ชญานิน จันทรวิจิตร�
108933 นาย ธนฎณ วงศ�วณิช
108934 นางสาว บัณฑิตา วิจิตรานนท�
108935 นางสาว นงนุช อินอNอด
108936 นางสาว พรใจ อุปสิทธิ์
108937 นาย ธีรพงษ� ลิ่มเฮง
108938 นางสาว สุมิตรา แก4วสุวรรณ
108939 นางสาว จุฑามาศ บรรติศักด์ิ
108940 นาง นวรัตน� บัญญัติ
108941 นางสาว นรินทร�ธรา จิรเลิศสินธุ�108941 นางสาว นรินทร�ธรา จิรเลิศสินธุ�
108942 นางสาว ศิริรัตน� ศิลปสุวรรณ
108943 นางสาว ยูลีอิสมาวาตี สมาแอ
108944 นางสาว ขนิษฐา สุทธิบริบาล
108945 นางสาว นวก ช มณ บุญ รอด รักษุ�
108946 นางสาว นุชนาถ มุ2งมา
108947 นาย อภิสิทธิ์ รัชชะ
108948 นาย ปDยะพงษ� งานดี
108949 นาง ณัชชา โยชะออน
108950 นาย ทศพล ห4วยอําพัน
108951 นางสาว บุษยา ภูฆัง
108952 นาง ภาวฎี เวียงนนท�
108953 นางสาว นุชนาถ ล2องมัจฉา
108954 นางสาว วัลลภา อรุณรัตน�
108955 นางสาว ธิดาวรรณ เนตรสุวรรณ
108956 นางสาว เปรมา ปGญญาเหลือ
108957 นางสาว มยุรี จันทรัตโน
108958 นางสาว พิชญาภัคฎ� ศรีใส
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108959 นาย พุทธรักษ� ชมภูธร
108960 นาง แอนจิรา ไชยสิงห�
108961 นาย ภาณุเดช ชาภูคํา
108962 นางสาว ณัฐฐิญา พรมโต
108963 นางสาว ฐิติรัตน� สาระพงค�
108964 นาย เกียรติชัย เล็กน4อย
108965 นาย บุญยศักด์ิ ทองเหลือ
108966 นาย ภานุวัฒน� อินทรเกษม
108967 นางสาว อัจฉรา สุปDยะพาณิชย�
108968 นาง สาวิตรี สังข�มุรินทร�
108969 นาย มาโนช จินดาดวง
108970 นาย พิษณุ ดิษสระโร
108971 นาย วิทยา วิทยอภิบาล
108972 นางสาว อภิสมัย ดําบาง
108973 นาย เมธี อนันต�
108974 นางสาว จันทร�วลัย ชะรินทร�
108975 นางสาว มลิตา บุตรด4วง
108976 นาย ยุทธพงษ� เถาว�โท
108977 นางสาว ฟารีดา บือราเฮง108977 นางสาว ฟารีดา บือราเฮง
108978 นางสาว กรรณิกรณ� นวลสาร
108979 นางสาว ศศิธร ศรีอินทร�
108980 นาย สุปชัย ชเนศวร
108981 นางสาว พนิดา หัวแหลม
108982 นาย มานิต ภูครองนาค
108983 นาย ฮาซัน วาจิ
108984 นางสาว จันทร�เพ็ญ น4อยบัวทิพย�
108985 นางสาว พิไล วรรณ สระทอง
108986 นาย อุสมาน วาจิ
108987 นาย ณัฐพงศ� ภูริวัฒปGญญา
108988 นาย สรศักด์ิ ค้ิววิลัย
108989 นางสาว จุฬารัตน� ละมุด
108990 นางสาว อโรชา กาญจนะคงคา
108991 นางสาว ออมทอง แก4วแทน
108992 นาย อภิวัฒน� เหรียญทอง
108993 นางสาว สุนิสา สร4อยสุวรรณ
108994 นางสาว ขวัญสินี จันทมาระ
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108995 นางสาว ธัญรัช โพธินามทอง
108996 นางสาว เมษา บรรณรงค�
108997 นางสาว สิริวรรณ จันทร�หอม
108998 นางสาว จันทิมา ศรีประเสริฐ
108999 นาย กฤษณ� สายสอน
109000 นางสาว ภัคญดา ปางแก4ว
109001 นางสาว ทิพย�สุดา พลชํานิ
109002 นางสาว นฤมล กาละ
109003 นางสาว อันดาพร เคล4าดี
109004 นางสาว สุชาดา ชูพันธ�
109005 นาย พีรวิชญ� หมอกกระโทก
109006 นาง ธัญรัตน� บุญยอด
109007 นาย อานนท� ศรีพนัสกุล
109008 นาย มะรอกิ วาเลาะแต
109009 นางสาว พิกุล โททัสสะ
109010 นาง ดลฤดี มีชนะ
109011 นางสาว ปภัสสร พุ2มภัทรชาติ
109012 นาย วีระวัฒน� เสนาพร
109013 นางสาว ณัฐนันท� สุทัศน�วิริยะ109013 นางสาว ณัฐนันท� สุทัศน�วิริยะ
109014 นางสาว สุดาวรรณ เกตสมิง
109015 นางสาว เสาวลักษณ� แสงชมภู
109016 นาย ณัฐวุฒิ มีชนะ
109017 นางสาว ณัฐชยา มหาสุวรรณ
109018 นาย นนท�ปวิธ อีสอ
109019 นางสาว สุภาสรัตน� กฤษณพันธุ�
109020 นาง นิดาพร จันทราช
109021 นางสาว ปGญญดา ปGญญาคําเลิศ
109022 นางสาว โสมศิริ วชิระสุนทรกุล
109023 นาย ฐิติพัฒน� ตุณทกิจ
109024 นาย ธีรพงษ� จูแวน
109025 นาย อภิชาต เกิดเหมาะ
109026 นาย พันธุ�นิกร สุทธพันธ�
109027 นาง ทิพย�วดี มาเอียด
109028 นางสาว ภัสร�ชนกพร วิมลชัยธนากร
109029 นางสาว วันวิสา อ2องทิพย�
109030 นางสาว กรรณิการ� สุกใส
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109031 นางสาว กรชวัล หิมวัลย�
109032 นาย ปDยะพงษ� ภูมิลําเนา
109033 นางสาว ซโรลชิณีย� เจNะเตNะ
109034 นางสาว สุธัญญา นาคสังข�
109035 นางสาว พรนภา อินประสิทธิ์
109036 นางสาว ศศิธร พุ2มมูล
109037 นาย อภิวัฒน� เตชะติ
109038 นางสาว นาตอนงค� เชิดชูสดใส
109039 นางสาว กานดา ยังพุ2ม
109040 นางสาว อัมรา ทิพจร
109041 นางสาว จริยา สารเก2ง
109042 นางสาว ณัฐฏิกานต� ศรีโภคา
109043 นางสาว ลักขณา กิตติวิริยะการ
109044 นางสาว ศุภษา เมืองจันทร�
109045 นาย พีระพงษ� ยาวโนนลาว
109046 นาย พงษ�พิพัฒน� หน2อจันทร�
109047 นาย รังสิมัญธุ� เฮงประเสริฐ
109048 นาย ทัตพล ผิวอ2อนดี
109049 นางสาว ณัฐธิดา จันทร�ชู109049 นางสาว ณัฐธิดา จันทร�ชู
109050 ว2าท่ีร4อยตรี ยุทธพงษ� ทองสวัสด์ิ
109051 นาย ชนะชล จันตNะสุรินทร�
109052 นางสาว หทัยชนก ดวงใจธรรม
109053 นางสาว กนกวรรณ จันทร�เภา
109054 นางสาว กัญญาภัค วรรณวงค�
109055 นางสาว สุภาภรณ� วงศ�โคกสูง
109056 นาย บุญรักษ� ทองอยู2
109057 นางสาว ศุทญา เทียนก่ิงแก4ว
109058 นางสาว สุนิสา ช2วยจํานงค�
109059 นาย พงศธร บัวทอง
109060 นาย พรชัย ศรีบุรินทร�
109061 นาย ชัยวัฒน� จันทร�ลอย
109062 นาง ชิดชนก เกตุสุวรรณ
109063 นางสาว ณัฏฐวิภา จิตปGทมา
109064 นางสาว สุธิมา ภาสะเตมีย�
109065 นาย เกรียงไกร บุญวัฒน�
109066 นางสาว วิภาพร เตวิชชะนนท�
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109067 นางสาว ศุภาวรรณ แดงบุตรดี
109068 นาย ณ4ฐวุฒิ หลิมปDชาติ
109069 นางสาว อภิญญา หวันเน
109070 นางสาว ณัฐวดี ชัยเทพ
109071 นางสาว ลักขณา เส4งสีแดง
109072 นาย ภูริเดช เรียบร4อย
109073 นางสาว นิรมล นาเหมือง
109074 นางสาว อรอุมา ทับพิมแสน
109075 นางสาว ศิริรัตน� วันทานี
109076 นางสาว เมวิกา ทวีสุทธิ์
109077 นางสาว รัตนาวดี รักษ�มณี
109078 นาย ยศเสถียร ทองปGIน
109079 นางสาว พิมพ�ชนก พุฒทอง
109080 นาย บุญส2ง อยู2พรหมแดน
109081 นางสาว ปDยะดา จันตะโย
109082 นาย อรรถวิทย� มาเบ4า
109083 นาย พงศ�ศิริ จตุรัส
109084 นางสาว ปรัชญาดา นิลพันธ�
109085 นางสาว จารุวรรณ ศรีอําคา109085 นางสาว จารุวรรณ ศรีอําคา
109086 นางสาว อําภา ทํานาสุข
109087 นางสาว สุรัสดา คัมภิรานนท�
109088 นางสาว รุ2งทิพย� จีระพันธ�
109089 นาย กฤษติพงศ� ไชยชนะใหญ2
109090 นางสาว สิริทิพย� ศรีรักษา
109091 นางสาว เกียรติศิริ ขํานิล
109092 นาย รชานนท� สนิทรักษ�
109093 นาย ศิรสิทธิ์ กรกมลวิลาศ
109094 นางสาว กนกพร จันทร�โยธา
109095 นาย พยุงโชค เสาใบ
109096 นาย ธนพันธ� พิมพวาทิน
109097 นางสาว นุชวรา พิทักษ�สิน
109098 นาย อธิกะ สิงหรัตนศิริ
109099 นางสาว ศรัญญา พุทธปวน
109100 นางสาว เลอลักษณ� ชูหนู
109101 นาย อับดุลฮาลีม ลือแมะ
109102 นาย อภิชาติ โลตุลิต
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109103 นาย อิทธิพัทธ� อิทธิยาวงศ�สันต�
109104 นาย อนัส สนิทงาที
109105 นางสาว รัตติยา สิมศิริวัฒน�
109106 นางสาว ณัฐภรณ� สุภา
109107 นางสาว ณัทกาญจน� ธนารัศบุณยาพร
109108 นาย รณกฤต จุลละนันทน�
109109 นาย อธิปGตย� หมอยา
109110 นางสาว นวิยา พงศ�วิฑูรย�
109111 นาย ธนุพงษ� ไชยนันทน�
109112 นางสาว สําราญ อิทธิยาวงศ�สันต�
109113 นางสาว ปDยะนันท� อนุสรณ�
109114 นางสาว อรวรรณ ศาสตริน
109115 นางสาว อมรศรี ไฝเอ4ย
109116 นางสาว สัณฐิยา บุษปฤกษ�
109117 นางสาว อ4อยทิพย� กูวันโซNะ
109118 นาย ชัยวัฒน� สิทธิศักด์ิ
109119 นางสาว เพ็ญศรี สุทธิสน
109120 นาย ปราโมทย� จ2าแดง
109121 นางสาว สายธาร อยู2อินทร�109121 นางสาว สายธาร อยู2อินทร�
109122 นางสาว ลลิตา ณ พัทลุง
109123 นางสาว นันธิตา วรบัณฑิตย�
109124 นาย สุวรรณ แสนคําวงค�
109125 นางสาว ขวัญเรือน สมชอบ
109126 นาง กัลยา สองเมืองแก2น
109127 นางสาว จุลีพร ไทยเหนือ
109128 นาย ธนภัทร แก4วบุญเรือง
109129 นาย ภัทรพล ชูลาภ
109130 นาย ปกรณ� ก]องป[ก
109131 นางสาว จินดาพร คูณกะทา
109132 นางสาว ยุวธิดา วงษ�ชู
109133 นางสาว พิชชาพร ตาปราบ
109134 นางสาว ขวัญชนก ศรีคํานวล
109135 นาย มนูสวัสด์ิ สลางสิงห�
109136 นางสาว ปาณชญา นุ4ยเลิศ
109137 นางสาว ศิวัชญา ลาโพธิ์
109138 นางสาว สุรภา เวียงแก4ว
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109139 นางสาว สุพิชญา ตันติวัฒนะผล
109140 นางสาว อรนุช ม2วงอุมิงค�
109141 นาย ธนพล สอนสุภาพ
109142 นางสาว ณัฐวจี เขียวลือ
109143 นาย คณพศ เพชรล4อม
109144 นาย จักรพันธุ� เพ็ชรขํา
109145 นางสาว ศศินันท� วงษ�อนันต�
109146 นางสาว พินิจตา ห4วยทราย
109147 นางสาว พัณณ�ชิตา ศรีคําภา
109148 นางสาว ฉวีวรรณ ทองใบบล
109149 นางสาว ณัฐนิชา ไชยบัณฑิต
109150 นางสาว พิมพ�วดี ธรรมรักขิโต
109151 นางสาว นริณธ�ธารา ศิลปOวิจารณ�
109152 นาย ทินกร ยอดคีรี
109153 นางสาว ปวันรัตน� อินทรแพทย�
109154 นางสาว สุภัสสร เลอศิริพงศ�
109155 นางสาว กนกวรรณ วงค�เงิน
109156 นางสาว เจนจิรา ธรรมรักขิโต
109157 นาง สุมิตรา สบายจิตต�109157 นาง สุมิตรา สบายจิตต�
109158 นางสาว ดาวประกาย สายอ2อน
109159 นางสาว ศิริพร อ2อนเหล2า
109160 นาย อรุณ พานประเสริฐ
109161 นางสาว นวรัตน� โพธิ์คีรี
109162 นางสาว บุษบา คุณพาที
109163 นางสาว อารีรัตน� แก4วแรมเรียน
109164 นางสาว ศิริประภา ชมพูพันธ�
109165 นางสาว บุลพร ทองดี
109166 นาย ปวรุฒม� ทัศวิล
109167 นางสาว กรรณิการ� งอกศิลปO
109168 นาย นิกร ยะวงศ�
109169 นางสาว ณัฐสุดา ทองพัฒนากุล
109170 นางสาว ชลัญพร คงชนะ
109171 นางสาว อรัญญิกา เอมมัส
109172 นาย โอบนิธิ สีเพชร�
109173 นางสาว มยุรี วุสันเทียะ
109174 นางสาว ปภาวรินทร� วิสุวรรณ
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109175 นางสาว ศศินา มูลใจทราย
109176 นางสาว ดวงหทัย สละรักษ�
109177 นางสาว ศิริพร ดวงแสง
109178 นางสาว นภัส มหาสิงห�ทอง
109179 นาย วาทิตย� รัตนบุรี
109180 นาย พรรณฤทธิ์ จําเนียรกาล
109181 นาย ทรงยศ แจ2มแปQน
109182 นางสาว เสาวภา สวนสลา
109183 นาย กุลชาติ กอธวัช
109184 นาย ธงไชย จันอาภาส
109185 นาย ศิรศักด์ิ ถํ้าอมร
109186 นางสาว สานี้หยNะ สาม2าน
109187 นาย ศุภชัย พงศ�พิบูลย�ผล
109188 นาย รุจิภาส เศรษฐคํา
109189 นางสาว กัญญ�วรา ฉัตรทอง
109190 นางสาว ศศิณิชา ชอบชน
109191 นาย วุฒิชัย ยืนยง
109192 นาย ฑเณต แก4วสุวรรณ�
109193 นางสาว กนกรัตน� เต็มแก4ว109193 นางสาว กนกรัตน� เต็มแก4ว
109194 นางสาว ธัญรดี ศิลานุภาพ
109195 นางสาว ณัฐปภัสร� เท่ียงมณี
109196 นาย วุฒิชัย งามดี
109197 นางสาว พจนา ด4วงคําภา
109198 นางสาว อัญชนา กรีพละ
109199 นางสาว สุทธิดา แก4ววิเศษ
109200 นางสาว ไพลิน แพรงาม
109201 นาย ศราวุธ ทองไพรวรรณ
109202 นาย วรกฤต ผาสุกวัฒนกุล
109203 นางสาว นันท�นภัส เครือพันธ�
109204 นางสาว พรรณิภา อุทธา
109205 นาย ศุภณัฐ จันทบุรี
109206 นางสาว เอ้ืองทิพย� ศิริโวหาร
109207 นางสาว อาจารี พ่ึงเจียก
109208 นางสาว สุภัทรตา ศรีทองแท4
109209 นางสาว จีราพรรณ� ใจเอ4ย
109210 นางสาว สุพรรษา พิมพ�เถ่ือน
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109211 นางสาว นงนุช โตลอย
109212 นางสาว มาริดา พ่ึงวงศ�
109213 นางสาว เฟ\UองฟQา บุญใหญ2
109214 นางสาว พัชรพร สมคะเณย�
109215 นางสาว พรพรรณ เทพแก4ว
109216 นางสาว รุ4งลาวัลย� สีสมุทร�
109217 นางสาว ธัญญารักษ� ศรกายสิทธิ์
109218 นาย เจษฎาพร กุมปรุ
109219 นางสาว อุไรรัตน� พุ2มพวง
109220 นางสาว วิชุดา คําด2วน
109221 นาย ชัยธวัช คําเจNก
109222 นาย ทินกรณ� มูลจันทร�
109223 นางสาว เบญจวรรณ แก4วคําลา
109224 นางสาว สวลี รัตนมารค
109225 นางสาว น้ํามนต� คณะเวทย�
109226 นาย ศุภกิตต์ิ คมขํา
109227 นางสาว วิภาวัส พวงแย4ม
109228 นางสาว นิธินันท� ชนะศรีภูมิ
109229 นางสาว ณิรดา กระจ2างโรจน�109229 นางสาว ณิรดา กระจ2างโรจน�
109230 นางสาว ฐานิดา ทองธานี
109231 นางสาว ช2อเพ็ชร นพรัตน�
109232 นางสาว นัดดา ทรงลักษณ�
109233 นางสาว นีรนุช ชายชาติ
109234 นางสาว มุนินทร� เปรมปรีดิ์
109235 นาย วิวรรธน�พงศ� จุ4ยสถิตย�
109236 นางสาว วลัยพร ไผ2รักษา
109237 นางสาว จิรัชญา ต2างใจ
109238 นางสาว ฑิตินันท� พลทอน
109239 นางสาว มีนตรา อาณารัตน�
109240 นางสาว วิมล พงษ�สุทัศน�
109241 นางสาว อารีนา แอเนาะ
109242 นางสาว ฟาตีฮะห� อับซี
109243 นาง ลักขณา ศิริบุตรวงษ�
109244 นางสาว ธนวรรณ รักธรรม
109245 นาย อลงกต ศรีนาดี
109246 นางสาว อภิญญา แซ2ลี้
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109247 นางสาว จันทร�จิรา สะเล2
109248 นางสาว ยุพา เกิดมงคล
109249 นางสาว อัญชิสา เจษฎางกูร ณ อยุธยา
109250 นางสาว เกวลิน คงม่ัน
109251 นางสาว วิภา พงษ�สุทัศน�
109252 นางสาว อรวรรณ เต้ียเล็ก
109253 นางสาว ปวีณา ทรัพย�อร2าม
109254 นาย กรวิชญ� ศักด์ิสุรีย�มงคล
109255 นางสาว นิตยา ผุยปุโรย
109256 นาง สุณิชา สุขอุทัย
109257 นางสาว นิชา มณีโชติ
109258 นางสาว นัจมิน นางา
109259 นาย เกษม แซ2เจา
109260 นาย ปณิธาน พรมมา
109261 นางสาว สุกัญญา เอียดฤทธิ์
109262 นางสาว จุฑารัตน� รักษายศ
109263 นาย ยิ่งยศ โพธินักขา
109264 นาย ชนกนันท� นุชนา
109265 นางสาว สิริยา อ2อนทอง109265 นางสาว สิริยา อ2อนทอง
109266 นางสาว เสถียรพร ศรีวะโสภา
109267 นาย ชนินทร� โตโพธิ์ไทย
109268 นางสาว อรอนงค� อินอุดออน
109269 นาย วันชัย ยะเคหัง
109270 นางสาว จีรนันท� เกตุวิสุทธิ์
109271 นางสาว พลอยประภัส ศิรทิพย�ภัทรกุล
109272 นางสาว สุภิญญา ศรีพันธุ�
109273 นาย พุฒิพัฒน� ศิริบุศย�ดี
109274 นาย เฉลิมศักด์ิ จันทร�สุริวงษ�
109275 นาย มณเฑียร อาสาสร4อย
109276 นางสาว สรญา บุญนํามา
109277 นาย อาทิตย� จรจรัส
109278 นาย ปฏิวัติ อินจงล4าน
109279 นางสาว ศตพร กะลันตะบุตร�
109280 นางสาว ภัทรียา แผ2นเงิน
109281 นางสาว แสงมณี แนวจําปา
109282 นางสาว ณัฐชยาพร สิมสินธุ�
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109283 นางสาว พรสุดา วงษ�บุญนาค
109284 นางสาว อรกานท� เตียสุขสวัสด์ิ
109285 นางสาว ศิริพร รอดปาน
109286 นางสาว เกษรินทร� เสือจําศิล
109287 นางสาว นุจรี สังข�โกมล
109288 นางสาว เสาวลักษณ� รัตนพันธ�
109289 นางสาว ธนัชพร ปรีชาชีววัฒน�
109290 นาง ธนานันต� อองจําปา
109291 นาย โภคิน นามอินทราภรณ�
109292 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จินดาพร ทาราษฎร�
109293 นางสาว ธนพร ภู2ท2าทอง
109294 นางสาว สุวิมล สระแพ
109295 นาย พันศักด์ิ บุญส2ง
109296 นางสาว สาวิตรี บัวเผื่อน
109297 นางสาว ดวงจันทร� พรมวงค�
109298 นางสาว นรินทรา เวทย�จรัส
109299 นางสาว สุภาวรรณ บัวแก4ว
109300 นางสาว ปGทมา สาระกิจ
109301 นาย จิรวัชร อุ2นแสงจันทร�109301 นาย จิรวัชร อุ2นแสงจันทร�
109302 นางสาว วฤณดา กิตติธนสาร
109303 นางสาว แคทลียา ทับคง
109304 นางสาว เบญจมาศ ยามปลอด
109305 นาย ธนศักด์ิ สากุลา
109306 นางสาว ช2อผกา ไทยแก4ว
109307 นาย มงคล เก้ือสกุล
109308 นาย ศรัณยพงศ� จันทร�สว2าง
109309 นางสาว วชิราภรณ� พูลทวี
109310 นางสาว อรุณรัตน� นิยมวงศ�
109311 นางสาว จันทร�สุดา สัตถาผล
109312 นางสาว ณัฏฐา รอดสม
109313 นางสาว นัฏฐิกา พิทักษ�เพ็ง
109314 นางสาว อรวรรณ วัชรพัฒนกุล
109315 นางสาว สุดารัตน� อินทวงษ�
109316 นาง พัชรี ราชเดิม
109317 นาย อนวัช จันทวงษ�
109318 นางสาว อัญญารินทร� โพธิ์อ2อง
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109319 นางสาว วรัญญา วงศ�วิวัฒน�
109320 นาย กิตตินันท� ต้ันต้ัง
109321 นางสาว ศิริกัญญา วาสิกานนท�
109322 นาย ทศพร ชัยชนะ
109323 นาย อรรถพร พลเผือก
109324 นางสาว จุฬาลักษณ� สกุณา
109325 นางสาว ธนัทนิชา เนียมงาม
109326 นางสาว น้ําเพชร เรืองวิลัย
109327 นาย เอกพงษ� แต4มคล2อง
109328 นางสาว ณัฏฐณิชา แก4วเจริญสีทอง
109329 นาย ณัฏฐกรรณ� อังกูรวรดิลก
109330 นางสาว กรจิตร สีหาบุตร
109331 นางสาว ธนพร เตชวิทูรวงศ�
109332 นางสาว ชฎามาศ เทียบทอง
109333 นาย ศุภกิจ สวัสด์ิกิจ
109334 นาย สมพงษ� ปGIนทอง
109335 นาง ศิริพร สายแก4ว
109336 นางสาว กรชทรา อุ2นกะสัง
109337 นางสาว ภัคสุดา สมัครประโคน109337 นางสาว ภัคสุดา สมัครประโคน
109338 นางสาว ปนิตา แดงเพชร
109339 นางสาว ศศิลักษณ� พรหมบุตร
109340 นางสาว กันยารัตน� สว2างแสง
109341 นางสาว ยุวภา บุญประคม
109342 นางสาว พิชญา งามขํา
109343 นางสาว ฉัตรชญ�กรณ� พงษ�ลภัสวรชัย
109344 นางสาว พิมพ�นิภา ทวีธนวิริยา
109345 นางสาว มัทรี โตNะหมอ
109346 นาย ก4องเกียรติ บุญศรี
109347 นางสาว สุพิชฌาย� สิริวาณิชธนกุล
109348 นางสาว ภัทรียา ง้ิวราย
109349 นางสาว พนาพร ใหม2ยศ
109350 นางสาว วรรณพร ฤทธิ์มหันต�
109351 นาย เกียรติคุณ วิเศษศรี
109352 นางสาว สุรีย�พร สรรพกุล
109353 นางสาว นริศรา บุญมาศ
109354 นางสาว ศจี อู2อรุณ
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109355 นางสาว ณริทสา ฤทธิ์ณรงค�
109356 นางสาว รัตนาภรณ� สิทธิแก4ว
109357 นาย ธนกฤต จตุศาสตร�
109358 นางสาว นลันธร ปานอําพัน
109359 นางสาว สุดารัตน� เชิดเพชรรัตน�
109360 นาย สําราญ สาระมู
109361 นางสาว ณัฐณพิน ธรรมะเสรีชัย
109362 นาย เจษฎากร สวนจังหรีด
109363 นาย ศักด์ิเจริญ สวนจันทร�
109364 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พิจิตรา จินดามณี
109365 นางสาว รัฐณีภรณ� ชัยชมภู
109366 นางสาว พาอีซNะ สาแม
109367 นางสาว รังสิมา รุ2งเรือง
109368 นางสาว บุญญาพร ศรีสุวรรณ
109369 นาย อัสนันท� อิสาเฮาะ
109370 นาย สหรัธ จันทร�ขวาง
109371 นางสาว กานดา ฟองเอม
109372 นางสาว ศุภาพิชญ� อินทร�ชัย
109373 นางสาว เมตตา พิมพ�สวัสด์ิ109373 นางสาว เมตตา พิมพ�สวัสด์ิ
109374 นางสาว ยุวรัตน� หาญบัวแก4ว
109375 นางสาว ณัฐชยา สิทธิยศ
109376 นางสาว จิราภรณ� นพรัตน�
109377 นาย ฮาซัน เจNะเตะ
109378 นาย ศุภณัฐ อุ2ยประเสริฐ
109379 นางสาว จุฑามาศ ขัดนาค
109380 นางสาว วรัญญา วิไลกุล
109381 นาย อนันต� ไหมเส็น
109382 นางสาว สุจิตรา โคตรไชย
109383 นาย ฐาณิศร ศรีเตชะ
109384 ส.ต.ท. ธนธรณ� ทองช2างเหล็ก
109385 นางสาว กมลเนตร รัตนประดิษฐ�
109386 นาย หยัดซารี เลNาะเหลNะ
109387 นาง ธนพร บุญทอง
109388 นาย ศรารักษ� ไชยวงค�
109389 นาย ชนะพล แสงชา
109390 นาย กริช สุปDนะเจริญ
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109391 นาง กัญญาณัฐ ทุมมาศ
109392 นาย ณัชพล ภู2ดัด
109393 นางสาว ทัศนียา ชาวโพธิ์หลวง
109394 นางสาว วราภรณ� จันทโรกร
109395 นางสาว เตือนใจ จันทร�ไทย
109396 นางสาว พรทิพย� เผชิญมหาโยธิน
109397 นางสาว เบญจมาภรณ� สุวรรณ�หงษ�
109398 นางสาว กรกช ปูVปKa
109399 นางสาว เจนจิรา ยองรัมย�
109400 นางสาว สุทธิดา ชิตจุ4ย
109401 นางสาว ศิวพร เอ่ียมโสภณ
109402 นางสาว ชฎาภรณ� มีผล
109403 นาง สุมณฑา วิเชียรคู2
109404 นาย เอกกร ชาวเชียงตุง
109405 นางสาว สุขุมาลย� ประจักษ�วิไล
109406 นาย อิสรา จันทราช
109407 นางสาว บุษยา อักษรครบุรี
109408 นางสาว อภิญญา ถินทะสิทธิ์
109409 นางสาว พัชราพร อ่ิมเขียน109409 นางสาว พัชราพร อ่ิมเขียน
109410 นางสาว พรพิมล แดงสกล
109411 นางสาว ดาราณี อุทรัง
109412 นางสาว กุสุมาลย� สอนสําโรง
109413 นาง ราตรี ไชยนาเมือง
109414 นาย ภูสิทธ� เหล2าวอ
109415 นางสาว กชมน เสมาพิทักษ�
109416 นางสาว ศิริมาศ เพ็ชรสมบัติ
109417 นางสาว แพรพลอย สุขตา
109418 นาย อิลยาส บีดิง
109419 นางสาว พนาวัลย� สีลาชัย
109420 นางสาว ชนภัทร คําลิ้ม
109421 นาย ไพสิฐ มีพยุง
109422 นาย ปองคุณ จารุพันธ�
109423 นางสาว วริศรา จันทรเสนา
109424 นางสาว ศุภาพิชญ� สุริยาจันทร�
109425 นาง ศศิธร วงค�ตั้นหิ้น
109426 นาย ทัตพงศ� วิศิษฏ�ลานนท�
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109427 นาย กิตติราช จันทร�พ4อ
109428 นางสาว กัญญาวรรณ กุซัว
109429 นางสาว ภัสรา ดาคํา
109430 นาย สืบพงษ� ทิพยศักด์ิ
109431 นางสาว ปวีณา วารี
109432 นางสาว อนงนุช กรองทอง
109433 นาย ปฐมรัตน� แก4วกัญจร
109434 นางสาว นันทภรณ� นุ2มเจริญ
109435 นาย วรวิทย� กลิ่นสุข
109436 นางสาว พิมพ�พิสุทธิ์ ทองคํา
109437 นางสาว จีรารัตน� บุญยงค�
109438 นาย ภาณุเดช สายแสน
109439 นาย สถิตย� ตาปราบ
109440 นาย เมธาสิทธิ์ อภิสกุลโรจน�
109441 นาย รัชพล พงศ�ไพบูลย�
109442 นาย ขจรศักด์ิ กองคํา
109443 นางสาว อรพรรณ ศรีวา ริน 
109444 นาย ภูริชญ� พุกแปQน
109445 นาย มนตรี สีวิลัย109445 นาย มนตรี สีวิลัย
109446 นางสาว พัชรี ทองขาว
109447 นางสาว รัตติกาญจน� พันจันทึก
109448 นางสาว วิไลลักษณ� พงษ�เทศ
109449 นางสาว อรนิตย� รุณแสง
109450 นางสาว นฤมล พงษ�รามัญ
109451 นาย นวพัฒน� รพิพันธุ�
109452 นางสาว วราภรณ� จันทิมา
109453 นาย อัครพล เพ็งภา
109454 นางสาว สุรียา มูลเมือง
109455 นาย ชานนท� ลามคํา
109456 นางสาว เพชรไพลิน สรงเนย
109457 นางสาว นวลพรรณ ทําดี
109458 นางสาว สุริยาภรณ� สมศิลปO
109459 นางสาว ฐิตามร ชุมปGญญา
109460 นางสาว ทิวาวรรณ คล4ายคลึง
109461 นางสาว สุนิสา นักดนตรี
109462 นางสาว ชิราภรณ� บุญช2วย

หน4าท่ี 263 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
109463 นางสาว นภัสชล กล2อมเกลี้ยง
109464 นางสาว วนิดา เขียวแก4ว
109465 นางสาว ญาณภา นามวัฒน�
109466 นางสาว พรรณธร นาคสม
109467 นาย ศิวา เดชะเมธากุล
109468 นางสาว ดวงชนก สาลี
109469 นางสาว ดาวฤกษ� บุญมีมา
109470 นางสาว ปุณิกา นามวงษ�
109471 นาย มุสลิม เทศอาเส็น
109472 นางสาว วราพร แก4วเจริญ
109473 นางสาว สุณีย� หมะหลี
109474 นางสาว ธารินี ทับทิม
109475 นางสาว ชนกพร คําพระ
109476 นางสาว ปาริฉัตร หินเมืองเก2า
109477 นางสาว ธิติสุดา ชํานิจศิลปO
109478 นาย ศักด์ิดา โพธิ์ขาว
109479 นาย มนธรรศ ศรีตมะกุล
109480 นางสาว อารดา อานุ
109481 นางสาว ธัญนภัทร� หว2างอุ2น109481 นางสาว ธัญนภัทร� หว2างอุ2น
109482 นาย ปราโมทย� ดีนนุ4ย
109483 นางสาว สุพัตรา บัวคลี่
109484 นาย พิทยุตม� มีทุ2ม
109485 นาย วรกานต� มีแวว
109486 นาย ฮัมดี หะยีวาแม
109487 นาย ชนะวรรณ รินชม
109488 นางสาว ณัฐธิดา วิไลสวัสด์ิ
109489 นางสาว สุวรรณา วาทหงษ�
109490 นาย พงศ�ชนัตฐ� เลิศวรสิน
109491 นางสาว สุวิชาดา เปXงนาค
109492 นางสาว วัชรี กองฤทธิ์
109493 นางสาว จินตหรา ปGญญาใส
109494 นางสาว ปDยาภรณ� ปานทิพย�
109495 นางสาว พนมรุ4ง ต4นเพชร
109496 นางสาว เสาวรส พงษ�เจริญ
109497 นางสาว อัมพิกา แก4วถาวร
109498 นางสาว จันทร�จิรา จังก]า
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109499 นางสาว ภคพร พ2วงสวัสด์ิ
109500 นางสาว สาธิกา อาจองค�
109501 นางสาว วลัยภรณ� ตNะพรมมา
109502 นางสาว สุกัญญา อนุพันธ�
109503 นางสาว ชุติมา สว2างศรี
109504 นาย อิทธิพงศ� อวนสุวรรณ
109505 นางสาว พลอย หงษ�เวียงจันทร�
109506 นางสาว ณัฐวิภา จําปาสี
109507 นางสาว กรรณิการ� ทองสน
109508 นาง พัทยา คําแก4ว
109509 นาย ภูมิชนก จุมปามัญ
109510 นาย กฤษกรณ� โพธิ์ศรี
109511 นางสาว ชณภา วิหารพรหม
109512 นางสาว ชวาลา นามวิจิตร
109513 นาย ชาติชาย มะลิใหม2
109514 นางสาว อังศุพร นันทวรรณ
109515 นาย สมพร ละงู
109516 นางสาว จิราพรรณ การะยม
109517 นางสาว รวีวรรณ รัศมี109517 นางสาว รวีวรรณ รัศมี
109518 นาย ทินกร หลงเวช
109519 นาง สุกัญญา ผึ้งฉิม
109520 นาย ชัยวัฒน� บุญปก
109521 นางสาว อรัญญา เมืองขาว
109522 นางสาว สุชาดา ชัยฤทธิ์
109523 นางสาว ธัชพร ฤกษ�ฉาย
109524 นางสาว มนทกานต์ิ โสธรพิทักษ�กุล
109525 นางสาว ฟาริดา นุ4ยดํา
109526 นางสาว พลอยชนก สุขสุชิต
109527 นางสาว กรรณิการ� บรรเทิงจิตต�
109528 นาย ปQองสยาม ปDUนละมัย
109529 นาย วิชานนท� อาพัดนอก
109530 นางสาว วรางคณา วิไลพันธ�
109531 นางสาว รัชชุดา จันทร�ทรง
109532 นางสาว พัชรมณฑ� เทพเรือง
109533 นางสาว สุธิดา โชติกลาง
109534 นางสาว นนทวรรณ วงษ�แสวง

หน4าท่ี 265 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
109535 นางสาว สุไลหลา ดวงตา
109536 นาย วีรวัฒน� มะโร
109537 นางสาว ปDยะธิดา ทองศรีชุม
109538 นาย กันตพงศ� สมมะลวน
109539 นางสาว ทิพย�สุดา บุญแสนแก4ว
109540 นาย พงศา ปลื้มใจ
109541 นางสาว ธนัชพร สามศรี
109542 นางสาว วนิดา แหชัยภูมิ
109543 นางสาว บุญญาพร โคตรชาลี
109544 นางสาว อิสรีย�พร อุ2นจิตร
109545 นางสาว ณัฏฐนิช ธงศรี
109546 นางสาว วัยพัชร� เยาว�ยุบล
109547 นาย ตุลาชัย ไวโย
109548 นาย หะรินทร ชัยรัตน�
109549 นาย อรรถวุฒิ ศรีนวล
109550 นาย สิทธิพงษ� คงสุข
109551 นาย โรจน�ศักด์ิ ชาญณรงค�
109552 นางสาว ประนอม ขวานทอง
109553 นางสาว สุพิชญา มุ2งชอบกลาง109553 นางสาว สุพิชญา มุ2งชอบกลาง
109554 นางสาว อรุโณทัย เสนาะ
109555 นางสาว พรรณนิภา พลซ่ือ
109556 นางสาว วัลลภา ชูฝVายครอง
109557 นางสาว อภิวรรณ อาจรักษา
109558 นางสาว ดารุณี บุญตาม
109559 นางสาว พัทธนันท� สินชัยรุ2งเรือง
109560 นางสาว ทัศณี คงประเสริฐ
109561 นางสาว เมวิกา นาคศรี
109562 นางสาว นาซิรา บ4านงาม
109563 นางสาว อุมาทิพย� วรรณกุล
109564 นางสาว วารี นารีนุช
109565 นาง สริตา มณีอภัย
109566 นางสาว มณฑิตา จําปาน4อย
109567 นางสาว สุภาสินี กันโอภาส
109568 นาย ภูชิชย� หิรัญอร
109569 นางสาว จิราพร อิทธิชัยวัฒนา
109570 นาง ลัดดา ปGตตายะโส
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109571 นางสาว ไพลิน ฮุงหวน
109572 นางสาว ดารณี กิจสวัสด์ิ
109573 นาย นริน แข็งแรง
109574 นางสาว พนิศรา ทองฤทธิ์
109575 นาย อามีน บือราเฮ็ง
109576 นาย วัชร มีแสงเงิน
109577 นางสาว อุมาภรณ� ม่ังถึก
109578 นางสาว ณิชา ชัยชาติ
109579 นางสาว พรธิดา นพวงศ�
109580 นางสาว อลิษา ธีรภัทรไพศาล
109581 นางสาว นันท�นภัส สมภูมิ
109582 นางสาว พรศิริ ทรัพย�ประวัติ
109583 นาง เสาวลักษณ� ภิธรรมมา
109584 นางสาว อมรรัตน� บุญโท
109585 นางสาว สิริวิภา ผ2องผดุง
109586 นางสาว กุลธิดา สินธุ�แดง
109587 นาย พิศาล ตระหง2าน
109588 นาย วันชัย แตงฉํ่า
109589 นาง สุกัญญา กลิ่นชื่น109589 นาง สุกัญญา กลิ่นชื่น
109590 นาง ทิพย�สุคนธ� หอมทอง
109591 นาย รัฐนันท� วัชรกุล
109592 นางสาว จิราภรณ� เกตุสุวรรณ
109593 นาย เสริม นามวงศ�ษา
109594 นางสาว ชุติมา พรมสอาด
109595 นางสาว เบญชญา ธรธีรวาณิช
109596 นางสาว กรพรรต วงศ�จําลองสุข
109597 นางสาว สุพัตรา แจ2มเสียง
109598 นางสาว ทัชชวนันท� ภิรมกิจ
109599 นางสาว พิมพ�พร เริงทัย
109600 นางสาว นัสรู มูซอ
109601 นางสาว วาสิฎฐี เห็มลม
109602 นางสาว ศิริพร แพรกนัทที
109603 นาย ธีรภัทร นาหนองตูม
109604 นางสาว ณัฐชา เนียมเสวก
109605 นาย ศุภโชค กู4เกียรติ
109606 นางสาว ประภาพรรณ นกแก4ว
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109607 นาย สาธิต น4อยบุตร
109608 ว2าท่ี ร.ต.หญิง มนัสวิน เข็มมี
109609 นาย ธนกร เกษดี
109610 นาย ธีร�ธวัช คํามุงคุณ
109611 นางสาว กัญญณัช สุขรี
109612 นาย ธาดาวัฒน� พ2วงขวัญ
109613 นางสาว มณีรัตน� นิลสัย
109614 นาย ปกรณ�วีรชน วิมลชัยธนากร
109615 นาย ภูมิรพี นพคุณ
109616 นางสาว กัลญลักษณ� ไชยสัตย�
109617 นางสาว ชวัลรัตน� เตือนใจตน
109618 นางสาว ยัสมิน วามะ
109619 นาย สามารถ ขันธาฤทธิ์
109620 นาง เบญจวรรณ นิ่มนวล
109621 นางสาว อัญชลี บุษกรรณ�
109622 นาย พินิจ สร4อยสวาท
109623 นางสาว สุมาลี สีสุข
109624 นางสาว สายฝน หลาบโพธิ์
109625 นาย ศดายุทธ นวลหอม109625 นาย ศดายุทธ นวลหอม
109626 นางสาว ลัดดา สุจริต
109627 นาย กิตติธัช เกตุภูเขียว
109628 นางสาว เพ็ญนภา สุวงษ�
109629 นางสาว กาญจนา งามสมชาติ
109630 นาย บริพนธ� มีมาก
109631 นางสาว ณัฐวรรณ ณัฐภักดี
109632 นาย ธนัญพงษ� เต็งโรจน�นภาพร
109633 นาย คณิตณรงค� โป[ะไธสง
109634 ว2าท่ีร4อยตรี ธราธิป พันธ�ทิพย�
109635 นาย ชุติพงศ� อินทศร
109636 นาย ฐิติพันธ� เผ2าตNะใจ
109637 นางสาว ทัศนีย� โสดก
109638 นางสาว พิมพ�ลภัส พิละมาตย�
109639 นาย วาที จันทร�รุ2ง
109640 นางสาว พิชญาดา เปรมวิจิตร
109641 นางสาว พัชรี บุตราวงษ�
109642 นาย ฐิติพงศ� เผ2าตNะใจ
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109643 นาง สุนทรี เนตรคํา
109644 นาง จันทรา เกิดสันเทียะ
109645 นางสาว อรธิดา ปGนชุน
109646 นางสาว นัทพร วงษ�ละคร
109647 นางสาว นฤภัทร ตรีเสียน
109648 นางสาว ปวริศา เปรมปรีดิ์
109649 นางสาว พรชนก นันตาลิต
109650 นางสาว ซัลมา อาแว
109651 นางสาว กชณัฏฐ� สวัสดี
109652 นางสาว อุรา มะลิซ4อน
109653 นางสาว บัณฑรวรรณ เชาวนเมธา
109654 นางสาว อัมพวรรณ ปGนชุน
109655 นางสาว ชุติมา รักสกุล
109656 นาย ศาสตรา สมธิ
109657 นางสาว นิสารัตน� มากอ4น
109658 นาย ธนากร แท2นแก4ว
109659 ว2าท่ี ร.ต.หญิง เหมือนนัฏดา ปานม2วง
109660 นางสาว ฆโนทัย มณีแสง
109661 นาย จารุศิริ รักสกุล109661 นาย จารุศิริ รักสกุล
109662 นาย วสุวิท รําเจริญ
109663 นางสาว ปลายฟQา อินอิว
109664 นางสาว ธนิกานต� สุขขา
109665 นางสาว ปวีณา กลับสุวรรณ
109666 นางสาว อัจฉราภรณ� พวงแก4ว
109667 นาย สันติสุข ยี่หล่ํา
109668 นางสาว กิตยาพร ปGถพี
109669 นางสาว อรทัย หัสสา
109670 นาย กวิน ธีรเจริญปGญญา
109671 นางสาว รื่นฤดี กลับทัพลัง
109672 นางสาว สุภาวดี ศิริสาร
109673 นางสาว แสงดาว ชาลีแดง
109674 นาย กวี ภูวฐิตานนท�
109675 นาย อมรเทพ รอบรู4
109676 นางสาว ดุษฎี ไชยหาญ
109677 นาย ธีรภัทร� เศวตวงศ�
109678 นางสาว น2าริมล ปานหมีน
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109679 นาง กัลยา กุลมอญ
109680 นางสาว จิราพร โพธิใครศรี
109681 นางสาว อรวรรณ แก4วคีรี
109682 นางสาว ชัญญานุช เรือนม่ัน
109683 นาย ชัชวาล กนกวรรณากร
109684 นางสาว อังคณา จันทวาศ
109685 นางสาว ปริชาติ ศรีรองคต
109686 นางสาว ภริตพร คนซ่ือ
109687 นางสาว อรยา บิหลังเจNะ
109688 นาย เกรียงศักด์ิ ดัชถุยาวัตร
109689 นางสาว ภัณฑิลา ธนกิจธวัช
109690 นางสาว อัมพะวัน ดวงมณี
109691 นาย จิรภัทร ฤกษ�นุ4ย
109692 นางสาว ณัฐรินีย� ประเสริฐธีระชัย
109693 นาย นิติรักษ� ภวภูตานนท�
109694 นาย มงคล จันทร�รุ2งเรือง
109695 นางสาว อรพรรณ จิณะแสน
109696 นาย สายัณห� บุตรหมาน
109697 นาย ศราวุฒิ สุขสนั่น109697 นาย ศราวุฒิ สุขสนั่น
109698 นางสาว นิภาวรรณ ถึงฝGUง
109699 นางสาว สิริภรณ� เกตุผดุง
109700 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ฉัตรปรินทร� พงศ�พจธนกฤต
109701 นางสาว วันศิริ ประทาพันธ�
109702 นาย ณัฐพล พรชัย
109703 นาย ธนพล คงมาก
109704 นางสาว ปาริฉัตร มุ2งธัญญา
109705 นางสาว วาลิน ชุ2มพ่ึง
109706 นางสาว รสสุคนธ� ธัมทะมาลา
109707 นาย สุทธิสันต� เนาวฤทธิ์
109708 นางสาว กมลวรรณ ชินเกตุ
109709 นาง หนึ่งฤทัย พุฒชัยภูมิ
109710 นางสาว วสุพร หิรัญสิทธิ์
109711 นาย วรุตม� ปลั่งแสงมาศ
109712 นางสาว ขนิษฐา แก4วกาหลง
109713 นางสาว นฤมล แสงเจริญ
109714 นาย ภูวดล ไชยวรรณ
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109715 นางสาว อรสา บุตรแสนคม
109716 นาง วิลาวัลย� เทียนแก4ว
109717 นาย สมยศ พันธวงค�
109718 นาง ตวงรัก กาญจนนุกูล
109719 นาง โสภา จินตนะ
109720 นาย อภิชาติ พรรณภักดี
109721 นาย ณรงค�เวทย� รัตนชาลี
109722 นาย กิติคุณ เฉตวงษ�
109723 นางสาว ธิดารัตน� กองเพชร
109724 นางสาว ศิริลักษณ� สังข�แก4ว
109725 นาย ธีระวัฒน� ใยประดิษฐ�
109726 นางสาว กนิษฐนันท� ทรัพย�ศฤงฆรา
109727 นางสาว ยุภา บุษบงค�
109728 นางสาว อภิรดี ศรีวิพัฒน�
109729 นางสาว สาธิญา แจ2มจันทร�
109730 นางสาว สาธิยา พันธุยี่
109731 นางสาว กรกนก คงสม
109732 นางสาว นลพรรณ รูปโฉม
109733 นางสาว อรพิมพ� น4อยเทียม109733 นางสาว อรพิมพ� น4อยเทียม
109734 นาย อนุพงศ� ก่ิงทอง
109735 นางสาว สิริณภัทร วงค�เศษ
109736 นางสาว ณัฎฐา ดวงแก4ว
109737 นางสาว นูรียาตี เปาะฮีแต
109738 นางสาว พัชริณี ชวนชม
109739 นางสาว ชินภา ปาปะเขา
109740 นางสาว สุธิตา รุ2งสันเทียะ
109741 นางสาว ณิชนันทวรรณ ชาทุม
109742 นางสาว ธวัลกร เปQาหมายม่ัน
109743 นาง กชกานต� ดีวงค�
109744 นางสาว ศศินันท� คําเรือง
109745 นางสาว ธัญลักษณ� โนนหิน
109746 นางสาว ประภาวรินทร� ปGทมยาภา
109747 นาย อนุวรรตน� เสนารัตน�
109748 นางสาว อดิภา เลิศทอง
109749 นางสาว ศิรัญญา โอ2แก4ว
109750 นางสาว สิริชล ทองกร

หน4าท่ี 271 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
109751 นางสาว ดวงหทัย อ2องจุ4ย
109752 นาย สุภิชาติ เพ็ญบูรณ�
109753 นาย ชัยธวัช เรืองผล
109754 นางสาว จุไรวรรณ มูลสิงห�
109755 นางสาว อรทัย วารินทร�
109756 นางสาว ดวงเนตร ประไวย�
109757 นางสาว พรชนก แพร2หลาย
109758 นาย ฐาปนพงศ� ศิรสิทธิ์นันทิวัช
109759 นางสาว ดารารัตน� บุญธรรม
109760 นางสาว อัจจิมา หนู`แก4ว
109761 นาย นุชาธิป ศรีคํา
109762 นางสาว วาทินี จุลสอาด
109763 นางสาว วราทิพย� ยืนยง
109764 นางสาว ธิติสุดา ชมทอง
109765 นางสาว ชลิตา คําสกุล
109766 นาย ภานุมาศ สาลีคงประยูร
109767 นางสาว ทิพย�อาภา ปานทอง
109768 นาย ภควรรต ฝVายสัจจา
109769 นางสาว ขวัญฤทัย ศุภการ109769 นางสาว ขวัญฤทัย ศุภการ
109770 นาย ศรัณย� เหลืองคุณากร
109771 นางสาว ริ้วรุ4ง รักเกาะรุ4ง
109772 นาย ไชยวัฒน� ชยวุฑฒิกุล
109773 นางสาว ธยานี อินทร�สอน
109774 นางสาว ศศิวิมล โทบุรี
109775 นางสาว กัญญาณัฐ ย2อมมี
109776 นาง ตุNกตา คงเขียว
109777 นาย จอมพล เชยโต
109778 นางสาว กัญญาณัฐ เลิศอารีรักษ�
109779 นางสาว ศศิประภา ขวัญอ2อน
109780 นาย นฤนาท แก4วใจเย็น
109781 นาย ฐิติกร ต2วนชะเอม
109782 นาย สมปอง ถํ้ากลาง
109783 นางสาว อัญชณา ทองมา
109784 นาย เทิดศักด์ิ พรมลัทธิ์
109785 นางสาว ชนัดดา ใคร2ครวญ
109786 นางสาว ปนัดดา สุขสีเสน
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109787 นางสาว นรีรัตน� แจ2มจรัส
109788 นางสาว ปGทมวรรณ แก4วใหญ2
109789 นางสาว กัญญาณัฐ สารเทพ
109790 นางสาว สุนิสา แย4มสรวล
109791 นาย ไพเจน แก4วสองดวง
109792 นางสาว วาสนา มาวงค�
109793 นางสาว วรรณี สินปGกษา
109794 นาย วายุ วงค�ละคร
109795 นางสาว นันทิมา ศรีฤทธิ์
109796 นาย วีรวุฒิ ดาโอะ
109797 นางสาว กรรณิการ� เสนาธรรม
109798 นาย วิเชษฐ แสงสุดสี
109799 นางสาว ฐิติพรรณ ธีรเวชญ�ปกรณ�
109800 นาย อธิปราษฎร� กัณหา
109801 นาย สกล ไทยวุฒิวงค�
109802 นาย ณัฐวรรธน� บุญทา
109803 นาย ทรงวุฒิ แพงแสงไพศาล
109804 นาย เสนีย� แสงคํา
109805 นางสาว ภัทราภรณ� ท่ังประโคน109805 นางสาว ภัทราภรณ� ท่ังประโคน
109806 นางสาว ประภัสสร หงษ�ใจ
109807 นาย ปฏิวัติ จีนไทย
109808 นางสาว วิภาดา ท4าวขุนศรี
109809 นางสาว สาธิยา คูณราช
109810 นาย ทวีวุฒิ ศรีจันมาก
109811 นางสาว ธนพร พรมชาติ
109812 นาย ศิร�รัชช� จันทร�เรือง
109813 นาย พรรษวุฒิ กาญจนพลี
109814 นาย ณัฐวุฒิ พรรณาศร
109815 นาย ทศนอมร ทัศนเจริญ
109816 นาย ชาญชัย ไกรวิเศษ
109817 นางสาว ชลธิชา มายอด
109818 นาย สนธยา เกาะม2วงหมู2
109819 นางสาว วัณย�พัชร� กุลธนันโชค
109820 นาย ยุทธนา ฟูวงศ�
109821 นางสาว ณิฐสิณี คําโสม
109822 นาง ปณิดา รักไทย
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109823 นางสาว เปรมทิพย� รัตนเรือง
109824 นางสาว ช2อลดา มายอด
109825 นางสาว ณัฐกฤตา ศรีสว2าง
109826 นางสาว จารุวรรณ ประเสริฐศิลปO
109827 นางสาว กานต�พิชชา ทุนผลงาม
109828 นาง เสาวลักษณ� บาลทิพย�
109829 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วิไลวรรณ ปานทอง
109830 นาย รณกร เศรษฐบุญ
109831 นางสาว นันทิตา ปานเจริญ
109832 นางสาว สุพาพร ทัพภู
109833 นาย ทิฐินัย ศิริแตง
109834 นางสาว สุนิสา มูลศักด์ิ
109835 นางสาว เมธาพร บุญสุข
109836 นาย พงษ�นที นายดอน
109837 นางสาว วิภาวี ธรรมศิริพงษ�
109838 นาย สัณฐิติ คงสกุล
109839 นางสาว จีรประภา นัยจิตร
109840 นางสาว นติพร พงษ�นิกร
109841 นางสาว วนิดา หุปะกา109841 นางสาว วนิดา หุปะกา
109842 นางสาว กนกกาญจน� ประจันตเสน
109843 นาย วุฒิชัย เหลืองเกียรติคุณ
109844 นางสาว สุจิตรา คํามะรา
109845 ว2าท่ีร4อยตรี กฤชฐา สีหบัณฑ�
109846 นาย สหัสชัย วุฒิพรหม
109847 นางสาว ชุติมา อาชาพิทักษ�
109848 นาย ณรงค�ชัย มูลศักด์ิ
109849 นาง จุฑารัตน� แก4วไพทูรย�
109850 นางสาว อรญา สุวานิโช
109851 นางสาว วรพรรณ โกมล
109852 นางสาว วรวรรณ วงษ�สนิท
109853 นางสาว จิณณ�ณณัฐ ศิริโส
109854 ว2าท่ี ร.ต.หญิง กัลญา สมจันทร�
109855 ว2าท่ี ร.ต. ธีระชาติ ภูวะศรี
109856 นางสาว ขนิษฐา แก4วท2าพญา
109857 นางสาว สิริญาพร ลีสินลา
109858 นาย สุระเชฐ ขาวพะเนา
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109859 นางสาว มาลินี บุญอ2อน
109860 นาย ธนกร ชํานาญ
109861 นางสาว ภนิตา รักเสนาะ
109862 จ2าอากาศเอก ชัยทัต รัตนวงษ�
109863 นางสาว อารียา ไชยพล
109864 นาย กฤตพัฒน� จูฑะสุวรรณ
109865 นาย ภาณุพงศ� ก4อนแก4ว
109866 นาย อนุรักษ� ปQอมสถิตย�
109867 นางสาว กฤชโศภิต เก้ือจรูญ
109868 นางสาว ปDยธิดา สิงคะสะ
109869 นางสาว ณัฐธิดา อู2ตะเภา
109870 นางสาว ยุภาวดี เชื้อโท
109871 นางสาว ณัฐชยา เมืองดี
109872 นางสาว สิรีธร ดวงตา
109873 นาย กษิดิศ พนอนุอุ̀ดมสุข
109874 นางสาว วัลย�ลิยา มุ2งการงาน
109875 พันจ2าอากาศตรี นิรุธ สมสิงห�
109876 นางสาว ปทิตตา ทรงประโคน
109877 นางสาว ศิริพร จรบุรมย�109877 นางสาว ศิริพร จรบุรมย�
109878 นางสาว กนกวรรณ สุทธิพันธ�
109879 นางสาว อรพิชา ศิริวงศ�
109880 นางสาว อมรรัตน� บัวเอม
109881 นางสาว สุภารักษ� แพสุพัฒน�
109882 นางสาว อาอีชะฮ� จิใจ
109883 นางสาว ศุภสุตา เกลาเกลี้ยง
109884 นาง ชนิตสิรี สมสิงห�
109885 นางสาว อังคณา สมคิด
109886 นางสาว อรอุมา สงโสม
109887 นางสาว ไอลดา จูจีน
109888 นาย ทศพล ตันน4อย
109889 นาย พิสิฐชัย เตโชทินกร
109890 นางสาว ณัฐณิชา อ2อนม่ัง
109891 นาย อภินันท� ลายสุขัง
109892 นาย ฉัตรชัย คะเนเร็ว
109893 นาย ภูวดล จินะราช
109894 นางสาว ลัลน�ลลิต สุตNะนะ
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109895 นาย ปDติภัทร รามทอง
109896 นางสาว อีมาน สะมะแอ
109897 นางสาว กาญจนา ไพรมย�
109898 นางสาว นําพร พลสง
109899 นางสาว ณัฐพร ชุมเหมา
109900 นาย ทศพร ไทยวัฒนธรรม
109901 นางสาว กนลา กอบวิทยา
109902 นาย วรุตม� บัวเขียว
109903 นางสาว สุปราณี สิทธิด2าง
109904 นาย เอกพันธ� งอธิราช
109905 นางสาว สุพรรณพร สอนจ4อย
109906 นางสาว อัจฉรา แก4วบัวดี
109907 นาย เทวินทร� นักธรรม
109908 นาย อนุวัฒน� โสภา
109909 นางสาว กาญจนา สัมมะดี
109910 นาย หรรษา นาคะอินทร�
109911 นางสาว จุฑามาศ คณะทอง
109912 นาย สันติชัย คงขํา
109913 นางสาว จิระกรภัทร� ทองชุม109913 นางสาว จิระกรภัทร� ทองชุม
109914 นาย สุวิทย� ศรประสิทธิ์
109915 นางสาว กรรณิกา ศรีสุวรรณ
109916 นางสาว อรอุษา ไชยณรงค�
109917 นางสาว ขวัญฤดี ชูสุวรรณ
109918 นางสาว จิติมา เจริญไชย
109919 นางสาว พิชญาพร พินทศรี
109920 นางสาว ณัฏฐริกาญจน� ปรีดางกูร
109921 นางสาว อุษณีย� กูลณรงค�
109922 นางสาว ณัฏฐนันท� ผาจันทร�
109923 นาย ชัยสิทธิ์ ชิณวงศ�
109924 นางสาว หัทยา สุขแจ2ม
109925 นางสาว ธันย�มนันท� ธนศิระกุล
109926 นางสาว นุรฮาซีกี เจNะนุ
109927 นางสาว ภัคชนกวรนันฐ� จั่นเรืองงาม
109928 นางสาว นุชศริน กันทา
109929 นาย กฤตวิชญ� ปDUมไพบูลย�
109930 นาย อรรถโกวิท พุ2มพวง
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109931 นางสาว กัญญพัชร โคตะการ
109932 นาย จักรพงษ� สังข�เงิน
109933 นางสาว ปภานิกา กลับประโคน
109934 นางสาว สุดารัตน� กองสูง
109935 นางสาว สิรินญา ตันติกิตติชัย
109936 นางสาว นูรฮายาตี ลีฆะ
109937 นางสาว สุภธิดา บุตรจันทร�
109938 นางสาว พวงเพชร ฉอุ2มผล
109939 นางสาว เกศสุดา เอียการนา
109940 นางสาว กิตติภรณ� สุวรรณพงษ�
109941 นาง กาญจนา สุขกาย
109942 นางสาว สุพัฒชา สมสวย
109943 นางสาว นิสารัตน� อินทุภูติ
109944 นางสาว ภารณี รักษาสุข
109945 นาย ศุภศักด์ิ หนูมาก
109946 นางสาว บุษยา โพธิ์คําตา
109947 นางสาว นพวรรณ บํารุงกิจ
109948 นางสาว แพรวนภา เทพานน
109949 นาย พงศภัค เฉลิมชาติ109949 นาย พงศภัค เฉลิมชาติ
109950 นางสาว มลฤดี เทพเงิน
109951 นางสาว วณิชยา ก4านลําใย
109952 นางสาว ทัดดาว ปะตาทะโย
109953 นางสาว อัลย�ลิกา สุขสวัสด์ิ
109954 นางสาว ณัฐชา ใจรักหลวง
109955 นาง บุษยา แก2นแก4ว
109956 นางสาว ณัฐินี คงสุข
109957 นางสาว รติพร มาศงามเมือง
109958 นาย จิรายุ แก4วแสนสาย
109959 นางสาว จิราวรรณ คงแก4ว
109960 นางสาว ชไมภรณ� แก4วอาสา
109961 นางสาว จิรัชยา ทาเวียง
109962 นาง เสาวณีย� เครือทอง
109963 นางสาว นันทวัน ภูมีนอก
109964 นางสาว นันท�สินี พรหมลัทธิ์
109965 นาง นัยนา ทองโรย
109966 นางสาว อุษณีย� สายนวล
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109967 นางสาว ธิติกาญจณ� สุดโท
109968 นางสาว มณีรัตน� เจดีย�คํา
109969 นางสาว จิราภรณ� นาคแจ2ม
109970 นางสาว ภัทราภรณ� ศรีลา
109971 นาย กาจบดินทร� เสาร�คํา
109972 นางสาว อัญชิสา บางเขียว
109973 นางสาว ชินพร สัตยานุรักษ�
109974 นางสาว ปDยวรรณ สัตยานุรักษ�
109975 นางสาว ภารตี ปDUนสุวรรณ
109976 นาย บีดีนทร� เดียสะ
109977 นางสาว ยศวรัตน� นัญธรจรัสพงศ�
109978 นางสาว ภัณฑิรา ปGIนเก2า
109979 นางสาว วรวลัญช� รัตนบุญ
109980 นาย อําพล ไชยจอกเก้ีย
109981 นางสาว นูรไรณี ดอเลNาะ
109982 นางสาว วัชรีวรรณ ประคํานอก
109983 นางสาว รุ2งอรุณด์ิ สหุนันท�
109984 นางสาว กนกวรรณ ทองสุขงาม
109985 นางสาว ปรางฤทัย รัตนมณี109985 นางสาว ปรางฤทัย รัตนมณี
109986 นางสาว อัญธิกา อุดมสุขพรสิริ
109987 ว2าท่ีร4อยตรี ปริญญา สุวรรณาคม
109988 นาย วรวัฒน� วรรณวงค�
109989 นางสาว กานต�พิชชา ท2าแยก
109990 นางสาว นงลักษณ� โพธิ์ศรี
109991 นาย กฤติน ชูสวัสด์ิ
109992 นาย พงษ�พัฒน� ก4อนจันทร�เทศ
109993 นาย วรวิทย� กองสุข
109994 นางสาว พิชญาภา นวลจันทร�
109995 นาย วัชรพล โสผล
109996 นางสาว กฤษณา ไชยชนะ
109997 นางสาว ติตราภรณ� คําแก4ว
109998 นาย สราวุธ ชูดแดง
109999 นางสาว ปDยะวรรณ ภาคฤทธิ์
110000 นางสาว แคทริยา แดนนาบัว
110001 นางสาว วรินยุพา คงสนุ2น
110002 นาย นันทวิชช� เต็มนิล
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110003 นางสาว พลอยพิชชา ภู2หลักแก4ว
110004 นาย อริยะ ก่ิงแก4ว
110005 นางสาว วาสนา พุทธรักษ�
110006 นางสาว นิภาวรรณ จันทร�ดอนตอง
110007 นางสาว กฤษณา เจ4าทรัพย�
110008 นางสาว เพ็ญพักตร� ประจงใจ
110009 นาง อมรรัตน� คําทาสี
110010 นางสาว อุมาวดี แสนรักษ�
110011 นาย เขมรัฐ มองเชิง
110012 นางสาว สุพัตรา เจียมตน
110013 นางสาว นุสรา ผ2องมณี
110014 นางสาว วิภาดา ขําเดช
110015 นาย ธิปไตย ลอยกุล
110016 นางสาว ชิดชนก พรหมชนะ
110017 นางสาว ชลดา ทองชั่ง
110018 นางสาว ภควดี เกิดบัณฑิต
110019 นางสาว จิตภากัญ จิรภิญญาวงศ�
110020 นางสาว อรณิช สวัสดี
110021 นางสาว ชนาภา คําอ4น110021 นางสาว ชนาภา คําอ4น
110022 นางสาว ปDUนอนงค� การสุวรรณ�
110023 นาย วงศกร ทองเดช
110024 นาย ทวินนท� ภูมิศาสตร�
110025 นางสาว นารมี ไกรนรา
110026 นางสาว ปภาวรินทร� สืบวงศ�
110027 นาย โชติวิทย� รัตนพันธ�
110028 นางสาว ปนัดดา สาลี
110029 นางสาว วิภาวรรณ กฤษสนั่น
110030 นางสาว นภาพร ผ2านไชย
110031 นาง อรอุมา อนันตภักด์ิ
110032 นางสาว ภคมน กลับอยู2
110033 นาง วิไลลักษณ� รูปสะอาด
110034 นาย พงษ�ศิริ บุบผาราม
110035 นางสาว สัณห�สิรี ภุมรา
110036 นางสาว สุทธิดา ต้ังตรง
110037 นางสาว นิภาภรณ� ชัชวาลย�
110038 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุจิตรา อภิญญา
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110039 นางสาว ประภัสรา ศรีผา
110040 นาย ศักดา ไหมเหลือง
110041 นางสาว กมลศรี บุผาชาติ
110042 นางสาว ณัฐณิชา บุตรจันทร�
110043 นางสาว สุภาพร จงประเสริฐยิ่ง
110044 นางสาว กนกนพ สุธิกุลเลิศ
110045 นางสาว นัซเราะฮ� สาลี
110046 นางสาว พรทิวา สร4างสุข
110047 นาย กันตภณ ภักดีมี
110048 นาง ณิชากร มูลสิน
110049 นางสาว ฐิติกาญจน� จึงธีรพานิช
110050 นางสาว จตุพร ชาญเลขา
110051 นางสาว ภคอร แซ2ตั้ง
110052 นางสาว ศศิภา ปGดออด
110053 นางสาว ชุติกาญจน� มีเสน
110054 นางสาว จิราภรณ� ศรีไสย
110055 นางสาว อาอีคNะ ขาเรมดาเบะ
110056 นาย เมธาวัชร แย4มนุ2ม
110057 นางสาว เบญจวรรณ ภู2ฤทธิ์110057 นางสาว เบญจวรรณ ภู2ฤทธิ์
110058 นางสาว นิตยา ทองโคตร
110059 นาย ธนพล สิงห�ทอง
110060 นาย จิณณวัตร ยอดสุวรรณ
110061 นางสาว กาญจนา พิศแพว
110062 นาย นพดล การดี
110063 นาย ชานนท� อนันตภักด์ิ
110064 นาย ศิริเฉลิม บุญจันทร�
110065 นาย วรภัทร ภัททิยากุล
110066 นางสาว มนัสวี แผนสมบูรณ�
110067 นาย นนทวัชร� ถาน4อย
110068 นาย นที ผิวทองอ2อน
110069 นาย ฉัตรชัย ไชยบัน
110070 นาง เนตรนภา กองตาพิริยะกุล
110071 นาย ปราโมทย� โพธิ์ดี
110072 นางสาว ปุณิกา พีรพชรกุล
110073 นางสาว สุพิชญา ภาวะโคตร
110074 นางสาว ภัทรา ดิฐษา

หน4าท่ี 280 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
110075 นาย บริภัทร แก4วใส
110076 นางสาว กาญจนาวดี บุญณรงค�
110077 นาย อรรถพล คณะพล
110078 นาย อธิษฐ�พัชร� ผิวเผือก
110079 นาย สุวิชชา ชื่นอารมณ�
110080 นาย ณธกร แก4วผลึก
110081 นางสาว พัชรีย� อุทาวงศ�
110082 นาย อนุสรณ� ด4วงโต
110083 นางสาว เยาวรัตน� ยางเด่ียว
110084 นางสาว พัชร�ชาพร เชาว�เปKUยมทองกูล
110085 นางสาว จตุพร พิลารักษ�
110086 นางสาว จงกลณีย� ไขประภาย
110087 นางสาว ภัทราภรณ� อ่ิมสมโภช
110088 นางสาว ภัทร�ศยดา ศิริพันธ�
110089 นางสาว ชลธิดา วาตะ
110090 นางสาว ศิรภัสสร วัชรจินดา
110091 นางสาว ปGณชนิตย� พาหุมันโต
110092 นางสาว ภษร วรรณเวช
110093 นางสาว ศรีสกุล ขุนศรี110093 นางสาว ศรีสกุล ขุนศรี
110094 นางสาว เกวรี นาครินทร�
110095 นาย เสฏฐวุฒิ รวมธรรม
110096 นาย ฤทธิชัย คําจันทร�
110097 นาง พัชราวลัย กาเผือก
110098 นางสาว ธีรกานต� ชัยพรหม
110099 นางสาว จุไลวรรณ บุญเกิด
110100 นาย ธนาณัติ วงศ�ถามาตย�
110101 นางสาว ภัทรวดี ฤทธิ์ละคร
110102 นางสาว ดลพร สอนศรี
110103 นาง ธัญพรรธน� สุขสุนทรีย�
110104 นางสาว อาทิตติยา แสงศรีจันทร�
110105 นางสาว เกศินี ต้ิววงค�
110106 นางสาว สุวิดา คํามณี
110107 นางสาว ณัชชา เอ่ียมบุตรลบ
110108 นางสาว ศุภวีร� เฟ\Uองฟู
110109 นาง สาวิตรี ภูจอมขํา
110110 นางสาว พิชญา สายอ]อง
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110111 นาย ปDยวัฒน� วัชรเมฆินทร�
110112 นาย ปDยะบุตร เล็กเจริญ
110113 นางสาว พัชรี สีสว2าง
110114 นางสาว สุกัญญา ภูทองเงิน
110115 นาย ปรเมษฐ� เฟ\Uองฟู
110116 นาง ธนิดา วงศ�ประทุม
110117 นางสาว พิกุลเกศ บัวผา
110118 นางสาว วิไลพร บุตรโพธิ์ศรี
110119 นางสาว ชนัญชิดา ภูมิภักด์ิ
110120 นางสาว นันทินี หนูทอง
110121 นางสาว พรรณี นิตยศร
110122 นาย เจตริน วงศ�ประทุม
110123 นางสาว นฤมล ทิพยเนตร
110124 นางสาว นูร�อาซีซี วาหะ
110125 นางสาว บงกช เกตุกําพล
110126 นางสาว ยุวรรดา นาสิงห�ทอง
110127 นางสาว ศิริรัตน� วิบูลย�อรรถ
110128 นางสาว ชุติภา บุตรสินธุ�
110129 นางสาว นูรัชรี วาหะ110129 นางสาว นูรัชรี วาหะ
110130 นางสาว สุพัตรา อินชุ2ม
110131 นาย คุณากร ขาวงาม
110132 นางสาว อภิรดี สอดส2องกฤษ
110133 นางสาว สุภาพ สมาน
110134 นางสาว ภูริชญา ณ ระนอง
110135 นางสาว กัณณิกา หงษ�ลา
110136 นางสาว ณัฐธิดา จันทรังษี
110137 นางสาว จิราภรณ� สมศรี
110138 นางสาว ปริญญา แจ2มคุณ
110139 นางสาว พรรณี สายบุตร
110140 นางสาว รัชฎาภรณ� จันทร�พุฒ
110141 นาย ปฐมพงศ� ธิศรี
110142 นางสาว ณิชาพร กมลอมรพันธ�
110143 นางสาว พรรนิกาญจน วังกุ2ม
110144 นาย กฤษณ� อายุสุข
110145 นางสาว พรพิชชา เทียมเพ็ง
110146 นาย สิทธิชัย แย4มประโคน
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110147 นาย จิรวัฒน� ทองแพง
110148 นาย อัษฎาวุธ บุตรเหลา
110149 นาย วิษณุ สุระ
110150 นางสาว สุภาภรณ� เปKยงงาม
110151 นางสาว ดุจดาว ยะอนันต�
110152 ว2าท่ีร4อยตรี สําราญ กิมเชื้อ
110153 นางสาว ศิริพร สิงห�ชู
110154 นางสาว เกนิกา เจริญอัศวสุข
110155 นางสาว สุณีย� พรหมเอาะ
110156 นางสาว บุญเรือน ห4อยโหงทอง
110157 นาย ธีระพันธ� นาคพันธุ�
110158 นางสาว วลัยลักษณ� อินทร�ขาว
110159 นาย เกริกพล คําขาว
110160 นางสาว ธมนวรรณ สมัครรบ
110161 นางสาว ชนาพร ตามกลาง
110162 นางสาว เขมจิรัฏฐ� ศิริวัฒน�
110163 นางสาว หนึ่งฤทัย ท่ังทอง
110164 นางสาว ภัทรนันท� สุภาผล
110165 นางสาว พรกมล ทรวงซะ110165 นางสาว พรกมล ทรวงซะ
110166 นาย วชิระ ทองเกษม
110167 นาย ปรารภ มีแย4มภักด์ิ
110168 นาย นรวัชร สิริปGญญาแสง
110169 นางสาว ณัฐจิรา แปQนทอง
110170 นาย ณัฐพงศ� มือแป
110171 นางสาว ซูไรยา ตายาลา
110172 นางสาว จีระประภา ช4าเบ็ญจา
110173 นาย ณัฐพล นิยมพงษ�
110174 นางสาว จุฑามาศ กรุณามิตร
110175 นาย สุมิตร โพธิ์ศรี
110176 นางสาว นิอามาลีน2า ดือเรNะ
110177 นางสาว จิตติมา วรรณภา
110178 นาย เสฏฐวุฒิ อุดาการ
110179 นางสาว สุริยาพร เมืองวงษ�
110180 นาย กันตภณ ประทุมตา
110181 นาย ธนพงศ� สีหะวงษ�
110182 นางสาว อนงค�จิตร พงษ�จรูญ
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110183 นาย สมคิด นิจการ
110184 นางสาว อรวรรณ วิเศษสุด
110185 นาย ธัชพล ศรีวิลัย
110186 นาย อภิชาติ ศรีอ2อน
110187 นางสาว เรณู ยืนยง
110188 นาย อุสมาน และมะลี
110189 นางสาว จันทรา อาจเอ้ือ
110190 นางสาว มณีวรรณ จันลิ
110191 นางสาว รินทราย ตรงกิจ
110192 นางสาว สุภัคพิชา พระภูจํานงค�
110193 นาย ปDยนัติ ประหยัดยา
110194 นางสาว จินตนา นนทะสัน
110195 นาย อดิศร สายแก4ว
110196 นางสาว มัทนา โพธิ์พยัคฆ�
110197 นาย อดิเทพ วงค�ไชย
110198 นางสาว ชรินทร�ทิพย� รินทรักษ�
110199 นาย รัฐศาสตร� สายฟQาแลบ
110200 นาย บรรหาร เอ็มประโคน
110201 นางสาว สุกัญญา สายสมพูล110201 นางสาว สุกัญญา สายสมพูล
110202 นาย ณรงค� ศรีทนันชัย
110203 นาย กฤตภาส ธรรมแสง
110204 นาย เจษฎากร แตงโสภา
110205 นางสาว มณีรัตน� ทองผา
110206 นางสาว รจนา แสนใจ
110207 นางสาว กรรณิการ� แสงเมือง
110208 นางสาว นวลจันทร� มุมทอง
110209 นาย กิตติศักด์ิ เท่ียงจิตร
110210 นางสาว อชิรญา งดงาม
110211 นางสาว จุฑามาศ หม่ืนยุทธ
110212 นางสาว นีรนุชร� กูโน
110213 นางสาว ธันยพร เฌอรีรักษ�
110214 นางสาว ศันสนีย� เทียมเสง่ียม
110215 นางสาว สิริกร บุญสนิท
110216 นางสาว สุวัลยา อารีรัตน�
110217 นางสาว นภัทร ปGญญาสิทธิ์
110218 นางสาว สุกัญญา เพ็ชรยัง
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110219 นางสาว หนึ่งฤทัย เสนาชู
110220 นางสาว ดูฮา ฮัมบาลี
110221 นางสาว จิตรลดา ศิริวงศ�
110222 นางสาว ศิริพร สุขสนิท
110223 นาย ณฐาภพ นันตNะลิต
110224 นาย ณัฐชนน กุลฉิม
110225 นางสาว เกศกนก เรืองจันทร�
110226 นางสาว จีราภรณ� วงค�มีบุญ
110227 นางสาว ศศิสรา วิทยาอนุกูล
110228 นาย มนตรี บุญเทพ
110229 นางสาว นัฐธา กาลเพชร
110230 นางสาว นีรนุช เกตุนวล
110231 นางสาว ศุภลักษณ� สุขประสพ
110232 นางสาว อทิตยา ลิ่มกุล
110233 นางสาว ภัทราวดี เสาวโค
110234 นางสาว ประกายดาว นาคะปรีชา
110235 นางสาว เมรินทร� วรรณพงษ�
110236 นาย ณัฐพงษ� ใจชื่น
110237 นางสาว บุญญารัตน� ทองชุม110237 นางสาว บุญญารัตน� ทองชุม
110238 นางสาว บุษบา ผู4มีสัตย�
110239 นางสาว รุ2งกานต� อาจองค�
110240 นาง พัชราภรณ� ชูหะรัญ
110241 นางสาว พุธติยา มังกรแก4ว
110242 นาย สุชาติ กันตา
110243 นาย พินิจนันท� อ2อนพานิช
110244 นาง ตรีสุคนธ� ตันศรีวงศ�
110245 นางสาว วิลาวัณย� เตชะคุณารักษ�
110246 นาย เอกชา ตนานนท�ชัย
110247 นาย ณัฐพล เย็นมี
110248 นาย ณัฏฐกิตต์ิ สุขจันทร�
110249 นางสาว พิมพิชาญ� บวรยศวัฒน�
110250 นาย กิติคุณ กรดเสือ
110251 นางสาว ธนพร ณ เชียงใหม2
110252 นางสาว นุจรินทร� ปGนจูวงศ�
110253 นางสาว นวลปรางค� อ่ิมอ4วน
110254 นางสาว วิลาวัลย� ช2างเหล็ก
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110255 นางสาว โสรยา ขยันกิจ
110256 นางสาว ยุคลธร เพ็ญโรจน�
110257 นางสาว กิติยา เดชกุมพล
110258 นางสาว พิสมัย หารไชย
110259 นาย อุทัย หนูทัศน�
110260 นางสาว ณทิพรดา สิงห�ลอ
110261 นาย ภัทรพล ชาวไทย
110262 นางสาว ขนิษฐา มรรคาเขต
110263 นางสาว วิลาวัลย� ดํายศ
110264 นางสาว กนกพรรณ หาญกล4า
110265 นางสาว มนัสวี ทรงไตรย�
110266 นางสาว นลินา เตNะสาโหบ
110267 นาย ธนพัฒ พรหมทา
110268 นางสาว กาญจนา ม่ันเจริญ
110269 นาย วีรยุทธ ไว4ใจ
110270 นางสาว อังขณา ตาพรม
110271 นาย พรชัย เสนานิคม
110272 นาง วรรณวิมล ขํานุรักษ�
110273 นางสาว ชนกพร ทรัพย�เทมา110273 นางสาว ชนกพร ทรัพย�เทมา
110274 นางสาว มีสนี ปDยาตู
110275 นางสาว แสงนภา สมคํา
110276 นางสาว ณัฐธิดา ทุมพัฒน�
110277 นางสาว ดารุณี ขวาธิจักร
110278 นางสาว ลภัส ไพรินทราภา
110279 นาย ภูวนาถ มนทิราลัย
110280 นางสาว ภัทรภร โภคาพานิช
110281 นาง พัชราภรณ� วงษ�ปDน
110282 นางสาว ปDUนแก4ว สืบประดิษฐ�
110283 นางสาว ศริญาภัสร� เบ็ญจพันธ�
110284 นางสาว โสริตา ทิพย�สันเทียะ
110285 นางสาว มัณริษา สหกโร
110286 นางสาว อรวิภา คําก4อนแก4ว
110287 นาย สังวรณ� ศรีนาแพง
110288 นาย จิรวัฒน� คงมีธนาเศรษฐ�
110289 นางสาว วิจิตรา ทันสม
110290 นางสาว สุภาวดี เพียรพนัสสัก
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110291 นาย วิชา พิลาบุตร
110292 นาย สุธิพงษ� แสนทวีสุข
110293 นางสาว ปุณณดา อยู2เย็น
110294 นาย ภัทรวุฒิ ชนะบุญ
110295 นางสาว ณัฐนพิน เลิศสิริกังวาน
110296 นางสาว ปุณยาพร อรรคบุตร
110297 นางสาว อัจฉรา ปุยทอง
110298 นางสาว วิจิตรา กลบสูงเนิน
110299 นางสาว วิไล ฤทธิทิศ
110300 นาย สกล สิงห�โรทัย
110301 นางสาว ชลดา พูนดี
110302 นางสาว ชุติมา เชื้อสุวรรณ
110303 นางสาว จุฑามาศ ทําเพียร
110304 นาย ชัชวาล สุทธิศักด์ิ
110305 นางสาว ภาชม ทองสวัสด์ิ
110306 นางสาว จารุกัญญ� จะกอ
110307 นางสาว นัฐยามล ชนมนัส
110308 นางสาว วรรณธกิจ สระเพชร
110309 นางสาว จิฬารัตน� พิมพ�ทอง110309 นางสาว จิฬารัตน� พิมพ�ทอง
110310 นาย อนุพงศ� สลีอ2อน
110311 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นัยนา โอชา
110312 นาย วีรเดช คงแจ2ม
110313 นาย ปริญญา กล4ายุทธ
110314 นางสาว วีอาร�ม หะยีสะมาแอ
110315 นางสาว กานต�สินี วิลัยลักษณ�
110316 นางสาว กรณิการ� คําถาเครือ
110317 นาย ชยวิชญ� โตสงคราม
110318 นางสาว ปDยะรัตน� ดงอุทิศ
110319 นางสาว ธัญญารัตน� นนท�สุข
110320 นางสาว วิจิตรา ทุมอ4ม
110321 นางสาว นภัสชญา สุขทองสา
110322 นาย ฮัซซาน มัจฉา
110323 นางสาว ณัฏฐณิชา ริทธิ์โต
110324 นางสาว พลอยไพลิน พุฒจรูญ
110325 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เนตรนภา ลักษณาวงศ�
110326 นาย อัยการ แจ4งกิจ
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110327 นางสาว กมลรัตน� ศรีสวัสด์ิ
110328 นาย จิรวัฒน� โมกขมรรคกุล
110329 นาย ณัฐวุฒิ บุตรโยจันโท
110330 นางสาว ปราณระวี พานุรัตน�
110331 นางสาว นิสริน หลําเก็ม
110332 นาย ปDยะ เลิกอินทร�
110333 นาย พรพิเชษฐ� เอ่ียมกลิ่น
110334 นางสาว พรกมล วงศ�ข4าหลวง
110335 นางสาว พราวตา พุฒตาล
110336 นางสาว วิไลพร ไทยวี
110337 นางสาว ทนิตา แก4วกัลยา
110338 นางสาว ศิรินุช หมอกยา
110339 นางสาว ธตมน จันทรปาน
110340 นางสาว ศิริวรรณ สุวรรณไตรย�
110341 นาย เกริกเกียรติ กลมกลึง
110342 นางสาว ชัชนก สมจิตต�
110343 นางสาว อรปรียา รอดยินดี
110344 นาย ณัฐเมศร� แสงสายัณห�
110345 นางสาว สุนิสา สิริสัมพันธ�110345 นางสาว สุนิสา สิริสัมพันธ�
110346 นางสาว อัญชิสา แก4วจํานงค�
110347 นาย ศุภชัย อนุ สูตร  � 
110348 นางสาว ลชานันท� ดอกพุฒ
110349 นางสาว ภัชรินทร� ผลาอาด
110350 นางสาว รัชนิสา แก4วดี
110351 นาย อัศณีย� หนูพรหม
110352 นาย เศกสิทธิ์ ชมกุล
110353 นางสาว ธนิศา ทาศิริ
110354 นางสาว พิมพ�พิสา เหมพิจิตร
110355 นางสาว พิมพ�พรรณ ชัยรงค�
110356 นาย อนุชิต พรมบรรพ�
110357 นางสาว อัยลัดดา วงศร
110358 นางสาว สมพร ดวงพินิจ
110359 นางสาว ซารีน2า ณ นคร
110360 นาย สิรภพ แดงพัด
110361 นางสาว ณัฐชยา สานเพ็ง
110362 นางสาว ณิชมน กองแกน
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110363 นางสาว จารุมน รติพรเลิศ
110364 นางสาว ปDยนุช บทมาตย�
110365 นางสาว ก่ิงกาญจนา ปะถานะ
110366 นางสาว ชญานิศ มะวรคนอง
110367 นาย พสิษฐ� ศิริพัฒน�นราทร
110368 นางสาว ปGทมาวรรณ วงศ�ฤทธิ์
110369 ว2าท่ี ร.ต. ภาณุพงศ� มาหาพงษ�
110370 นางสาว กัญญาภัค เลิงชัย
110371 นางสาว ปGญจพร ทองธรรมชาติ
110372 นางสาว สุกัญญา การวิไลโรจนกุล
110373 นางสาว โยธิวา น2าบัณฑิตย�
110374 นาย อนุกูล พงษติกานนท�
110375 นางสาว ณัชชนก อินทโชติ
110376 นาย อรรณพ จันทร�โท
110377 นางสาว นงค�พงา โชติสนธิ์
110378 นาง ชุติมา จันชัยชิต
110379 นางสาว ดรัณภพ คําภิรักษ�
110380 นาง ริญญ�รภัส ปGIนทอง
110381 นาย สุรัตชา มูลสูตร�110381 นาย สุรัตชา มูลสูตร�
110382 นางสาว พัชรินทร� มีศิริ
110383 นางสาว ณภาภัช คําสามปอน
110384 นาง อาภาพร บุญฤทธิ์
110385 นาย ชยพล ดิษณะ
110386 นางสาว โชติกุล ช2วยชม
110387 นางสาว ก่ิงกาญจน� เชื้อฮ4อ
110388 นางสาว ศศิ ดิษณะ
110389 นางสาว จิราภรณ� เหมืองอินตNะ
110390 นางสาว ขนิษฐา ทองคง
110391 นางสาว พจนาถ ไพบูลย�
110392 นางสาว จินตรา แก4วชุมพันธ�
110393 นางสาว ธัญลักษณ� จักรนารายณ�
110394 นางสาว ปาริชาติ สิงหารุณ
110395 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ
110396 นางสาว ปริยา พุฒธรรม
110397 นางสาว สุกัญญา มิตรเมฆ
110398 นาย อินท�กวิน โชติกาญจนรัศม์ิ
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110399 นางสาว จันจิรา ขันหนุ4ย
110400 นาย วุฒินันท� ศิลปนครฤทธิ์
110401 นางสาว ศริญญา รัตนประภา
110402 นางสาว กัญณพิชา คําเขียว
110403 นางสาว ณัฐวรรณ ดํารงศักด์ิ
110404 นางสาว นุชจรีย� สืบเพ็ชร�
110405 นางสาว ศยามล ดาวรุ2งเรือง
110406 นางสาว กนกวรรณ เอ็มรัตน�
110407 นางสาว ดวงฤดี ศรีงาม
110408 นางสาว กมลพรรณ สุยอย
110409 นางสาว ฐิติพร จุ4ยจํานงค�
110410 นางสาว นันทวรรณ สืบเพ็ชร�
110411 นางสาว วศินี นูกลึง
110412 นางสาว จีราภรณ� ดองโพธิ์
110413 นาย สราวุธ สืบเพ็ชร�
110414 นาย นราวิชญ� บุญเทียน
110415 นางสาว ยอดขวัญ โสวรรณะ
110416 นางสาว อัญชุลี ชูรัตน�
110417 นางสาว อรญา พงษ�พันธ�110417 นางสาว อรญา พงษ�พันธ�
110418 นางสาว ลักขณากร คงสุวรรณ
110419 นางสาว รัชดาภรณ� ดาราก4านตรง
110420 นางสาว จุฑามาศ หะยีสันต์ิ
110421 นาย ปDติภัทร ไตรรัตนคุ4ม
110422 นางสาว มณฑาทิพย� หมีวรรณ�
110423 นางสาว นฤดี จาวสุวรรณวงษ�
110424 นางสาว จิรนันท� ชูเกตุ
110425 นางสาว กัญญารัตน� ฤดีสิน
110426 นางสาว ชฎาพร เมฆโต
110427 นางสาว ยุวธิดา ศรีกันยา
110428 นาย อนิรุต บุญประเสริฐ
110429 นางสาว ชวิศา โชคพล
110430 นาย ธนพล สุขอ่ิม
110431 นางสาว สุธิดา ศาลาสุข
110432 นาย จิรวัฒน� คําลือ
110433 นาย จิรโชติ แสนคําหล4า
110434 นาย ยุทธการ ดํารัส
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110435 นางสาว วรรณพร แสงบัว
110436 นางสาว วราภรณ� แสนคําหล4า
110437 นาย เอกรินทร� ลี้พล
110438 นางสาว ปDยะนุช เกษสี
110439 นาย นภสินธุ� ทวีสิน
110440 นาง ฐิติกาญจน� ปGญญาไว
110441 นางสาว ทัศพร รัตนเพชร
110442 นาย สุรชา แซ2แดง
110443 นางสาว อุไรรัตน� เล็กวงษ�
110444 นางสาว เกวรินทร� ฉัตรถาวร
110445 นางสาว พรพรรณ รัตนดากุล
110446 นางสาว ชนิตา กาญจนามุสิก
110447 นาย องอาจ ชัยขุนพล
110448 นางสาว สุวดี สีนวนดํา
110449 นางสาว ภาวิณี ยกจํานวน
110450 นาย ไสว บุดดีวงษ�
110451 นางสาว นนท�ทชา ประกอบเสียง
110452 นางสาว รณัฐนันท� เกตุเกล4า
110453 นาย พงศ�ทอง จงรักวิทย�110453 นาย พงศ�ทอง จงรักวิทย�
110454 นางสาว สุกัลยา ไกรจิตติ
110455 นางสาว จริยา สุวรรณรินทร�
110456 นางสาว เปรมฤดี มงคลสนธิ์
110457 นาง อารีรัตน� เนตรวีระ
110458 นาย ปาณธีร� รัตนวิกรม
110459 นางสาว พรพิมล บุตรสุรินทร�
110460 นาย พันธุ�มงคล รุ2งแสง
110461 นางสาว ศิรินทรา นุกูล
110462 นาย วันชัย รักษาชล
110463 นาย ปริวัฒน� สมจันทร�
110464 นางสาว ชุดาภา บัวทอง
110465 นาย เฉลิมเดช กิจวาศน�
110466 นาง สกุลตลา ชั้นพิภพ
110467 นางสาว ชญาภา โง2นใจรัก
110468 นางสาว พัชรพร วงศ�สวัสด์ิ
110469 นาง วันเพ็ญ ณรงค�กูล
110470 นางสาว ยุพาภรณ� หยูอินทร�
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110471 นางสาว ปาณิสรา จันทะวาน
110472 นางสาว ดลยา ขุนหีต
110473 นาย วชิรวิชญ� ใจกรุณา
110474 นางสาว ธาริณี ชูสงค�
110475 นาย ธนโชติ เปรมใจ
110476 นางสาว ณัฐนรี คงทอง
110477 นางสาว จีราภรณ� ยอดปGญญา
110478 นางสาว วิภาฎา พะโคสี
110479 นางสาว จันทร�จิรา ตาแว2น
110480 นาย ฐาวุฒิ ประวัติพร
110481 นางสาว เกษฎาภรณ� บุญทิน
110482 นางสาว วราลี ปDUนเพ็ชร
110483 นางสาว ฌาริฐา นาใจ
110484 นางสาว ธัญญลักษณ� ภูปุย
110485 นางสาว ณัฐสิณี กันตNะ
110486 นาย สุพล สายทอง
110487 นางสาว จิรฐา เมืองนพเก4า
110488 นางสาว ชลธิชา เชิดชู
110489 นางสาว สิรินท�ชญานันท� สิมหล4า110489 นางสาว สิรินท�ชญานันท� สิมหล4า
110490 นางสาว สิรินทิพย� ตันติรุ2งรัตนา
110491 นางสาว ปDยะนุช รุ2นณรงค�ชัย
110492 นาย สุริยา ห2อคนดี
110493 นาย จิรพัฒน� ธรรมปGตย�
110494 นางสาว กฤษดา จันทร�ส2งแสง
110495 นางสาว สุทธิดา สุธาพาณิชย�
110496 นางสาว มนต�ชญา โตมุงคุณ
110497 นาย ธนวัฒน� วัฒนพันธ�
110498 นางสาว หทัยรัตน� เกษศิริ
110499 นาย อํานาจ แผ4วสูงเนิน
110500 นาย สุธากร อัจนารัศมี
110501 นางสาว ณิชกานต� ลิ่มตระกูล
110502 นางสาว สุธิษา ทองเถ่ือน
110503 นางสาว หนึ่งฤทัย ไกรกลาง
110504 นางสาว ธนากาญจน� แน2นหนา
110505 นางสาว สุปวีณ� เชื้อขําดี
110506 นางสาว สุภัชชา ลาดสลุง
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110507 นางสาว จิราวรรณ รู4แผน
110508 นาย อักนิษฐ� ใจม่ัน
110509 นางสาว ปาลิกา พันธ�ภักดี
110510 นางสาว บุณณดา ทับทิมทอง
110511 นางสาว ณัฎฐาภรณ� เหล2าประเสริฐ
110512 นางสาว ธัญญาเรศ กีรติกาลกุล
110513 นาย ธเนศ ศิริกมลนันท�
110514 นาย อาทิตย� แสงเรือง
110515 นาย พฤทธิ์ นามโนนเขวา
110516 นางสาว แกมกมล กล4าการนา
110517 นางสาว ศรุดา สุปGนณี
110518 นางสาว อุษณีย� กิตติสุพัฒน�
110519 นาย นันทิภาคย� รัตนพันธุ�
110520 นางสาว ธนภรณ� สิทธิเวช
110521 นาย วราทิตย� ชัยรุจิอดิศัย
110522 นางสาว สุรีรัตน� สุวรรณสุทธิ์
110523 นาย วรรนธนาพรรด์ิ บัวมาศ
110524 นาย สัมพันธ� บุญชู
110525 นางสาว เบญจวรรณ ทองมณี110525 นางสาว เบญจวรรณ ทองมณี
110526 นางสาว วชิราภรณ� ปQอมไธสง
110527 นางสาว นิภาพร บัวศรี
110528 นางสาว ฐิติชญา สิทธิยงค�
110529 นาง ศศิธร ผิวเหลือง
110530 นาย วิเมศ หมูคํา
110531 นางสาว กนกวรรณ คุณวัฒน�
110532 นางสาว อรพิน แก4ววงค�
110533 นาย บุลกิจ แสวงผล
110534 นางสาว ปนัดดา แสงสุกวาว
110535 นางสาว นันทนา วรหาญ
110536 นางสาว นวพร ศรีสว2าง
110537 นางสาว ทิพวรรณ สมควร
110538 นางสาว วิชญ�กานต� ผลานิสงค�
110539 นางสาว ณหทัย ลอแต
110540 นาย เอกรัฐ สุขประเสริฐ
110541 นาย รุ2งสิริ ยีขาม
110542 นาย นนทิยุต อยู2เถาว�
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110543 นางสาว ชุติกาญจน� ศรีราคํา
110544 นาย ภาณุวัตร ปGIนหยัด
110545 นางสาว อารยา สําเนียงล้ํา
110546 นางสาว ภัควลัญซ� เจริญดี
110547 นางสาว พูลสิน คําปาน
110548 นาย เสรี ปDยะสว2างวงศ�
110549 นางสาว วารี อรรคบุตร
110550 นาย กฤษณะ ตัณฑิกุล
110551 นางสาว จิราภรณ� คงแก4ว
110552 นาย อรรคพล อินกอง
110553 นางสาว พัชรี ไขศรี
110554 นางสาว ณัฐิดา จูมเอ4ย
110555 นางสาว ปนัดดา แก4วน4อย
110556 นางสาว สุธิดา ช4างคนมี
110557 นาย ธีระศักด์ิ จุรุพันธุ�
110558 นาย ฐิติกร งอกงามดี
110559 นาย ณัฐภัทร ไกรสิทธิ์
110560 นาง เสาวนีย� ศรีตะ
110561 นางสาว รวิปรียา มุณีศรี110561 นางสาว รวิปรียา มุณีศรี
110562 นาย ชนินทร� บํารุงศักด์ิ
110563 ว2าท่ีร4อยตรี กฤษกร รีเด็ง
110564 นางสาว วิภาดา หวานสนิท
110565 นางสาว ธัญญรัตน� อารีรักษ�
110566 นางสาว ศริรัตน� ชนะกุล
110567 นางสาว วีรวรรณ ลอยมา
110568 ว2าท่ีร4อยตรี รังสิมันต์ิ พิจิตร
110569 นางสาว ภูริชญา ปลอดปล4อง
110570 นางสาว สุธิณี แก4วมาเรือน
110571 นางสาว จิรนุช ทิพยางกูร
110572 นาย พีระวัฒน� สุขจิตต�กลม
110573 นาย อธิศ แก4วใส
110574 นาย ทะนงศักด์ิ ปDUนเกล4า
110575 นางสาว ปฐมาภรณ� จันทุดม
110576 นางสาว กมลทิพย� สุริยะฉันทนานนท�
110577 นาง เบญญาพร บุญตันบุตร
110578 นางสาว ธมลวรรณ โพธิ์ทอง
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110579 นางสาว นฤมล แซ2ลิ่ม
110580 นางสาว บุณญาภร แขมภูเขียว
110581 นางสาว น้ําอ4อย เจริญผล
110582 นางสาว พงทร รักษากุล
110583 นางสาว บุญกอง ธูปน้ําคํา
110584 นาย วิริยะ อินทรสกุล
110585 นางสาว สาสินี จูมัจฉะ
110586 นางสาว นันทพร รักษากุล
110587 นางสาว ปนัดดา วชิรญานนท�
110588 ว2าท่ี ร.ต. วิชญ�พล ชูประยูร
110589 นาย อนุชิต โตมอญ
110590 ว2าท่ีร4อยตรี นเรศ บินโอมา
110591 นางสาว พัฒน�รพี กมลานนท�
110592 นางสาว ธัญชนก สีหะวงษ�
110593 นางสาว วิภา ทองคํา
110594 นางสาว จิตพร ตันแผ4ว
110595 นางสาว ชุติกาญจน� เต็มกันทา
110596 นางสาว ปDยนุช จรจรัญ
110597 นางสาว ธัณญนันท� พงศ�หน2อแก4ว110597 นางสาว ธัณญนันท� พงศ�หน2อแก4ว
110598 นางสาว ธนพร ชื้อชวาลกุล
110599 นาง พรศิริ วิรุณราช
110600 นางสาว ปริญธิดา จันลา
110601 นาง ขวัญตา พงษ�ธนู
110602 นาย วิทยา แก4วสวัสด์ิ
110603 นาย สมคิด สุขมามอญ
110604 นางสาว ณิธินันท� ประทุมแสง
110605 นาย วรพงษ� พานเยือง
110606 นางสาว วรรณวิไล เทพวงษ�
110607 นางสาว มนัสชนันท� แสงอํายวน
110608 นางสาว ทนัชดา นิธิเพ็งแจ2ม
110609 นาย ศรัณ กิตติรัตนวศิน
110610 นาย สุวิทย� พลกลการ
110611 นาย ศิริพล เวชกรณ�
110612 นาย ชัยกร ปGณฑุรอัมพร
110613 นางสาว กนกวรรณ แก4วระวัง
110614 นางสาว นิสาชล จิตสกุลชัย
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110615 นางสาว กาญจนาภรณ� เชิดฉิน
110616 นาย สดายุ มูลมิตร
110617 นางสาว แพรวพรรณ สุทธิดี
110618 นาย กวีวัธน� บุญยวง
110619 นางสาว พิมพ�ปวีณ� ศิริมาศ
110620 นางสาว วรรณนิศา สกุลณี
110621 นางสาว โสภิดา แย4มสัตย�ธรรม
110622 นาย สิรวิทย� จิตเก้ือ
110623 นาย วัชระ ทองขาว
110624 นาย ธนวัฒน� กนกสิงห�
110625 นางสาว สายใจ สายเส็ง
110626 นาย ณัฐชัย ลิ้มสุขประเสริฐ
110627 นางสาว กวินรัตน� ท4วมเทศ
110628 นาง มะลิวรรณ ภูมิกลาง
110629 นาย มงคล มณีรัตน�
110630 นางสาว ศิรภัสสร ศิริมงคล
110631 นาย สัตยา ประเสริฐ
110632 นาง สมปอง เกษสะอาด
110633 นางสาว ยุวดี จิตใจ110633 นางสาว ยุวดี จิตใจ
110634 นาย ชัยเดช เครือเปรม
110635 นางสาว สุปรีย�ญา จีนพานิช
110636 นางสาว ฟารีดา เหล็กเกิดผล
110637 นาย ชิษณุชา คุปตจักร
110638 นางสาว อาทิตยา มหาสังข�
110639 นาย ทศรส พรหมมา
110640 นางสาว วรรณี เกษรพันธุ�
110641 นาย ประพรวิทย� อนุวรรณ
110642 นางสาว ศุภิสรา กิตติสท4านไตรภพ
110643 นาย จําเนียร อ่ิมจันทร�
110644 นางสาว วริศรา ปราบจะบก
110645 นางสาว แสงดาว พร4อมสุข
110646 นางสาว พรพรรษา บุญเรือง
110647 นางสาว ภัทรศยา ทิพดง
110648 นาย กิตติวุฒิ ล4อมไธสง
110649 นาย ธนบดี ฉายาพันธุ�
110650 นาย นิภัทร� จรัสวงษ�
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110651 นาย วันเฉลิม หีตพัฒน�
110652 นางสาว เพชรรัตน� อุ2นอินทร�
110653 นาง พุธกาญจน� สระทองโฉม
110654 นาง น้ําฝน อ่ิมจันทร�
110655 นางสาว ธนิดา นันทรัตน�
110656 นางสาว พณณกร พนังแก4ว
110657 นาย จิรัฏฐ� บุญเลิศ
110658 นางสาว ขวัญนิดา จันทร�สิงห�
110659 นางสาว วิลาสินี สุดรัก
110660 นาย ศราวุฒิ พิชัยยุทธ�
110661 นางสาว กนกอร ไกรนรา
110662 นางสาว อรอุมา เอมพิณ
110663 นางสาว อนงค�นาถ หงษาคํา
110664 นางสาว ภัคภร ทองเสวตร�
110665 นางสาว พิทยารัตน� หนองคู
110666 นางสาว อมรรัตน� หงษาคํา
110667 นางสาว ธมลวรรณ ชายเรือน
110668 นางสาว นันทนา แจ2มฟQา
110669 นาย ชยพล พรมชาติ110669 นาย ชยพล พรมชาติ
110670 นางสาว สุกัญญา มณีวงศ�วิจิตร
110671 นางสาว วันวิสาข� วิถีคลองคืน
110672 นางสาว ฟาตีเมNาะ เซะบารู
110673 นาง พิมพา เวียงอินทร�
110674 นางสาว นิชาภา อินทะอุด
110675 นาย นิรันดร� ขาวอ2อน
110676 นางสาว รัชดาภรณ� สุวรรณทวี
110677 นางสาว ฑุธารัตน� ต2อเติมพันธุ�
110678 นางสาว กัญญสร สกุณณา
110679 นางสาว ทัศนีย� เพิงคาม
110680 นาย ภาณุพงศ� อุณฑพันธุ�
110681 นางสาว กีรดา เพ็ชร�ดี
110682 นางสาว ธนัญญา พลายน4อย
110683 นางสาว พิมพ�พลอย พ2วงสุวรรณ
110684 นางสาว พัชยา พรหมรักษา
110685 นางสาว ณิชชา วิญญัตติกุล
110686 นางสาว สายใจ โกษากุล
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110687 นางสาว รัตน�ติกาล รวยภิรมย�
110688 นาย พิชิตชัย มาทวงศ�
110689 นางสาว ทิพวรรณ พงษ�ไพบูลย�
110690 นางสาว สายใย โกษากุล
110691 นางสาว กัญจน�รัตน� โสธารัตน�
110692 นาย ธีรวัฒน� ศรีกะกุล
110693 นางสาว สุกัญญา ยึนประโคน
110694 นางสาว อัญธิกา ภักดีอักษร
110695 นางสาว อําภา ศิริอางค�
110696 นาย สนธยา ดานุรักษ�
110697 นางสาว ธัญญลักษณ� ม่ันสุวรรณ
110698 นาง สุมาลี สุพรรณ
110699 นางสาว ธัญลักษณ� ฟุQงวิเศษ
110700 นาย ลิขิต ปGนชื่น
110701 นางสาว ปริญญาธัทธ� ทองชาติ
110702 นางสาว อุไรพร เรืองโต
110703 นางสาว ภัทรวดี สุขแจ2ม
110704 นางสาว อนุสรา บูชาธรรม
110705 นางสาว ปDยะธิดา ไสสี110705 นางสาว ปDยะธิดา ไสสี
110706 นางสาว สุภาพร คํามาดี
110707 นาย วัชรพงษ� สินทรัพย�
110708 นางสาว โชติรส ดีฉลาด
110709 นางสาว ประภากร สุภาวกุล
110710 นางสาว ปาจรี โชติประเสริฐ
110711 นางสาว ธนัฐวดี ศิริรักษา
110712 นาย วีระ ชูดํา
110713 นางสาว ชุลีพร สมภาร
110714 นางสาว จารุวรรณ รูปสูง
110715 นางสาว ธัญลักษณ� เสาวคนธ�
110716 นางสาว ธนพร พานสมัน
110717 นาย ชัชวาลย� โชคอนันต�คุณ
110718 นาย ชาตรี ธรรมรัฐ
110719 นางสาว ขวัญชนก นาคะพัฒนกุล
110720 นาย สิทธิชาติ บุญกาญจน�
110721 นาย นัทธพงศ� เวียงสาม
110722 นางสาว พรรณรมณ� ชาญพล
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110723 นางสาว ชุติตา บุญพุ2ม
110724 นางสาว ทัศนีย�วรรณ ขาวสุข
110725 นางสาว กฤตพร ณ น2าน
110726 นางสาว อักษราภัค สุขสดใสจารุวัฒน�
110727 นางสาว จิรประภา บัวเผื่อน
110728 นางสาว ณัฐกฤตา แก4วคํา
110729 นางสาว พฤกษา มุสิกรักษ�
110730 นางสาว ฮายาตี จําปากลาย
110731 นาง สุคนธา พรหมสวัสด์ิ
110732 นางสาว พณิดา ภาษี
110733 นางสาว สุภาณี คําแปล
110734 นาง สิริรักษ� เข็มทอง
110735 นางสาว ดวงฤทัย บุญกาญจน�
110736 นางสาว กมลชนก บัวเนียม
110737 นางสาว ณัฐณิชา พันธนู
110738 นางสาว จิตติมา ริมปDรังษี
110739 นางสาว สุจิราภรณ� ตันตระกูลรัฐพล
110740 นางสาว ปGจศิมาภรณ� จํานงค�รักษ�
110741 นาย ณัฐพงศ� กลมขุนทด110741 นาย ณัฐพงศ� กลมขุนทด
110742 นางสาว รัสรักข� ผดุง
110743 นางสาว ภรัญฑิตา ชูเกียรติวนา
110744 นางสาว จิรัชกรณ� จันมาทูน
110745 นางสาว ก2อสุข แก4วประภาค
110746 นางสาว พิมพ�จันทร� รัฐชัย
110747 นางสาว ศศิประภา สิงห�เสน
110748 นางสาว กานต�ศินันท� วีระบรรณ�
110749 นางสาว สรินดา อําพรัตน�
110750 นางสาว กนกอร เกษคํา
110751 นางสาว วศิฐา ฤชาวดี
110752 นางสาว สิริมา สีระโก
110753 นาย ชรัณ กิตติกาญจนโสภณ
110754 นาง จินตนา มากโภคา
110755 นางสาว ปาลินี หนูทองจันทร�
110756 นางสาว อุบลวรรณ เกณิกานนท�
110757 นางสาว ชุดาภรณ� แก4วเพ่ิม
110758 นางสาว ภัทรวรรณ วุ2นกลิ่นหอม
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110759 นางสาว กัญญาวีร� ขาวมัน
110760 นาย ปรัตถกร ภู2พิทักษ�พงศ�
110761 นางสาว ธัญวรัตน� ขันทะยา
110762 นาย จักรพงศ� เพชฌฆาต
110763 นาย อภิสิทธิ์ สุขสบายเจริญ
110764 นางสาว ชนัญญา สิธิราม
110765 นางสาว ยิหวา พินิจการ
110766 นางสาว วันดี คงใหม2
110767 นาย เธียรวิทิต ศรีนาม
110768 นางสาว พิมพ�ณิสา สีคํา
110769 นางสาว ปาริชาติ ทองเทศ
110770 นางสาว จุฑามาศ ฉัตรกรด
110771 นาง ปGทมา สุวรรณนัง
110772 นาย มนตรี สุวะเพชร
110773 นางสาว สมาภรณ� ศรีหะวัต
110774 นางสาว นิตยา อักษร
110775 นาย หนึ่งศักด์ิ บุญช2วย
110776 นางสาว สุพรรษา อินธิดา
110777 นางสาว ปDยะวัลย� ผิวงาม110777 นางสาว ปDยะวัลย� ผิวงาม
110778 นางสาว พัทธมนัส โชติมณีวัฒนา
110779 นางสาว รักเร2 ลาภภพเพ่ิมพูน
110780 นางสาว ชัญญานุช นนทกาฬ
110781 นางสาว ณัฏฐกานต� คัดทะมาร
110782 นางสาว สุมาลี แสนกล4า
110783 นางสาว สุรดา สัมมาขันธ�
110784 นางสาว ตอยีบะห� บาแม
110785 นาย ไชยรัตน� ได4ไซร4
110786 นาย ชาตรี พิสูตรเสียง
110787 นาย ทวี ชื่นพงษา
110788 นาย วัชรินทร� พันสาย
110789 นางสาว รัชดา เทียมเมือง
110790 นาย ชัยมงคล ทองจํารูญ
110791 นาย ธีรพงศ� รอดช4าง
110792 นางสาว แก4วบุญเก้ือ ศรีลิขิตตานนท�
110793 นางสาว ณัฐยาพร อ่ิมสวัสด์ิ
110794 นางสาว สายลม กัปโก
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110795 นางสาว อาดีละห� แวสะมาแอ
110796 นาย กฤตนัย เจริญรัตน�
110797 นางสาว เมธกา บัวชุม
110798 นาย พิภพ หลําภักดี
110799 นาย ณัฐวุฒิ พรมสิงห�
110800 นางสาว สุรัสวดี พริ้งพัฒนพงษ�
110801 นางสาว ผกาทิพย� บุญทองขาว
110802 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จตุพร ดวงไทย
110803 นางสาว ขนิษฐา คําทวี
110804 นางสาว นาริน ไตรพรมมา
110805 นาย สุเมธี ธนพิพัฒน�พงษ�
110806 นางสาว ภาวิณี ศรีบุญเรือง
110807 นาย รังสิมันตุ� เขียววรรณา
110808 นาย อนุวัตร ทองแสงสุข
110809 นางสาว ลักขณา ขันธประภา
110810 นาย มูฮาเดร� นิทัศน�นวเดชากุล
110811 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สุทิพรรณ วงศ�ปGน
110812 นางสาว อรพิชชา บุบผาวาส
110813 นาย ภัทรพล ตุ4มกลีบ110813 นาย ภัทรพล ตุ4มกลีบ
110814 นาย ลูอี ดาโอNะ
110815 นางสาว พิณนภา อยู2หนู
110816 นาย เฉลิมพล จันทะบาล
110817 นาย นวพล อังกระโทก
110818 นาย โชติวิทย� สบายยิ่ง
110819 นาย พีรวุธ เตNะเหยNาะ
110820 นางสาว ปDยพร คํางาม
110821 นางสาว บุณยวีร� นาคเสโน
110822 นาย วุฒิการ รุ2งเรือง
110823 นาย ชัชวาล ผ2องผึ้ง
110824 นางสาว เกศิณี ศิวะเปล2งรัศมี
110825 นาย ชาญชัย ทะนันชัย
110826 นางสาว ปาลิดา ยิ้มศรี
110827 นางสาว ผาติรัตน� ชัยอนันตพงศ�
110828 นางสาว สโรชา ผ2องผึ้ง
110829 นางสาว ภัทราภรณ� จันทร�สมุทร
110830 นางสาว ปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันต�
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110831 นางสาว สุนิสา เสาเปรีย
110832 นางสาว วรรณงาม วาสุกรี
110833 นางสาว อินทุอร พรหมศรี
110834 นางสาว น้ําทิพย� เขียวงาม
110835 นางสาว สุดารัตน� คงทวี
110836 นาย ธีรธาร จันทะนะ
110837 นางสาว ปDยพร สุวรรณรัตน�
110838 นาง กชมาศ วงษ�พานิช
110839 นางสาว นิศารัตน� พันธุ�ฟGก
110840 นาย พิทักษ� พันธุมะบํารุง
110841 นางสาว พิมพ�พิชญา นาละตNะ
110842 นางสาว ลดาวรรณ ยกน4อยวงษ�
110843 นาย มารุต นนทสายธาร
110844 นางสาว ธัญญธร พันฤทธิ์
110845 นางสาว วริษฐา วังมะนาว
110846 นาย ปริญญา นาคหาญ
110847 ว2าท่ีร4อยตรี พิทักษ� ดาวัน
110848 นาย ภานุวัฒน� สุทนต�
110849 นางสาว ปGทมา แซ2เตียว110849 นางสาว ปGทมา แซ2เตียว
110850 นางสาว ดุษฎี ผานะวงค�
110851 นาย ภานุวัฒน� ราษฎร�มณี
110852 นางสาว เอ็มฤทัย มลสิน
110853 นางสาว ยุพิน โสมมา
110854 นางสาว นฤมล ศรีสุข
110855 นางสาว ภาวินี เทพกําเนิด
110856 นางสาว วชิราภรณ� กสิวัฒนา
110857 นาย โกวิท พลอยแสงโชติ
110858 นางสาว พัชรพร หานาม
110859 นาง วันฟาดีลาร� แวโต
110860 นางสาว รุจิรา เนตร�จารุ
110861 นางสาว รสิตา คงปรีดี
110862 นาย ทรงสิทธิ์ สว2างวงษ�
110863 นางสาว ธาราธร เสมียนรัมย�
110864 นางสาว จิรพิไล เนตร�จารุ
110865 นาย ธีระวุฒิ พันเจริญ
110866 นาย นรินทร�เทพ พรหมเจริญ
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110867 นาย ธีรสิทธ แซ2ลี
110868 นางสาว ปนัดดา ชุมนวล
110869 นาย อดิศักด์ิ ขําหลง
110870 นาย พงศกร ผ2องภิญโญ
110871 ว2าท่ีร4อยตรี อรรถเดช เหนือจําทิศ
110872 นางสาว เจะฮาลีเมาะ หะยีเซ็ง
110873 นางสาว โชติลักษณ� พัทธะศิลปO
110874 นาย ทิวากร กระชัน
110875 นาย ศุภณัฐ นุ2มแจ2ม
110876 นาย ภานุพงศ� พันธาศรี
110877 นางสาว วราภรณ� คงใหม2
110878 นาง วันธิวาห� กระชัน
110879 นางสาว นันท�นภัส เท่ียงเเท4
110880 นางสาว กนกวรรณ ช2วยสง
110881 นาย อนันตทรัพย� สิทธิรัตน�
110882 นาย ณัฏฐ�พงษ� วงเวียน
110883 นาง ชนิดา นวไชยเสนา
110884 นาย ทิวากร หม่ืนจัก
110885 นางสาว พิชชาภา กัลปตานนท�110885 นางสาว พิชชาภา กัลปตานนท�
110886 นางสาว ทิพย�วิมล สุวรรณหงษ�
110887 นางสาว สุทธิดา สุรภีร�
110888 นางสาว บุษกร แสงงาม
110889 นางสาว ปภาวรินท� ติรสุวรรณรัชต�
110890 นาย มาวิน วัฒนธรรม
110891 นางสาว ชฎารัตน� บุตราช
110892 นางสาว จําเนียร น4อยผิวผัน
110893 นาย สรัญYู ธํารงสินถาวร
110894 นางสาว กัญญภัสสร� คูณขุนทด
110895 นางสาว สุนันทา สิงห�นันท�
110896 นาย จักรพันธ� อรรคฮาด
110897 นาย วศกร คําแหง
110898 นางสาว สุภาภรณ� ธิติพงศ�
110899 นางสาว พโยมรัตน� โรจนากาศ
110900 นางสาว อุบลวรรณ อังสุวร
110901 นางสาว อาทยา พงศ�ไพบูลย�
110902 นาย ฉัตรชัย ภิญโญยิ่ง
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110903 นางสาว พรรณงาม ชอบดี
110904 นางสาว เบญจมาศ แก4วแสง
110905 นาย อัศวิน บุญชัย
110906 นาย กิตติพงษ� ปbกแก4ว
110907 นางสาว นุชนี จําเริญ
110908 นางสาว จตุพร แต2งเมือง
110909 นางสาว ปDยนุช อยู2ปQอม
110910 นางสาว วิภาวรรณ จําปาบุรี
110911 นาย มาโนชญ� ธิบดี
110912 นางสาว นาตาชา เชาว�ช2าง
110913 นางสาว กัญญารัตน� สะเมาะ
110914 นาย ดนัยวัฒน� มูลชนะ
110915 นาย วุฒิชัย ภาแกดํา
110916 นาย นันทชาติ เข็ดคม
110917 นาย ปริญญา ภูมิไชยโชติ
110918 นางสาว กุลธิดา อุตรดิตถ�
110919 นาย จีราวัฒน� วระวาท
110920 นาย เอกราช ชิตรกุล
110921 นาย กษิดิศ ภิญโญกุล110921 นาย กษิดิศ ภิญโญกุล
110922 นางสาว ปริญญา คงแก4ว
110923 นาย กฤษณะ ก]องหล4า
110924 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วจี สุดประเสริฐ
110925 นาย ชนมติ มะโนจิต
110926 นาย อภิวัฒน� หลานโป[ะ
110927 นางสาว พีรญา อังคุระษี
110928 นาย ศุภักษร เจริญผล
110929 นาย อภิชาติ อยู2ภู2
110930 นางสาว ฉัตรนภา อารามรมณ�
110931 นางสาว จันทราทิพย� บาอินทร�
110932 นางสาว จรินทร�ทิพย� อินตะพันธ�
110933 นางสาว ชลกานต� คิดการ
110934 นาย พงศ�ภัค ประภากรมณฑล
110935 นาย หัสดินทร� ปGจชะ
110936 นางสาว เราะฮ�มานียะห� บินอาแว
110937 นางสาว พรปวีณ ขาวขันธ�
110938 นางสาว ณัททยารัตน� กาเย็นทรีย�

หน4าท่ี 304 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
110939 นาย ชิษณุพงศ� ลิ้มจําเริญ
110940 นางสาว อมรรัตน� ใจเสาร�ดี
110941 นางสาว ภัทรวดี จิตสํารวย
110942 นางสาว ธนภรณ� รุ2งอนุชิตานุกูล
110943 นางสาว วรัทยา คุณรา
110944 นางสาว พรประภา พรศิวกุลวงศ�
110945 นางสาว นพรัตน� วิทยาการโกวิท
110946 นางสาว ศิริกมล สารีคํา
110947 นาย ธิติวัฒน� หัตถกรรม
110948 นาย ณัฐพงษ� เพ็งมาก
110949 นางสาว ฮูดีญา ดือเรNะ
110950 นาย ภัทรพล จาตุธรรมผล
110951 นางสาว ฟารีละห� เจะดาโอะ
110952 นางสาว พันธราภรณ� พิมพ�หล2อ
110953 นางสาว ณัฐณิชา บัวมี
110954 นางสาว ชนากานต� ก4อนสินธุ
110955 นางสาว อโนชา ถ่ินกําเหนิด
110956 นาย พัฒน�กมล ไชทรัพย�ธนากุล
110957 นางสาว พิไลพร แสงจันทร�110957 นางสาว พิไลพร แสงจันทร�
110958 นาย นูรดีน สุหลง
110959 นางสาว ดลฤดี มังสุไร
110960 นาย สาบีกุน สุหลง
110961 นาง ธนวรรณ เนียมสกุล
110962 นางสาว ประภาพร พละพิทักษ�
110963 นางสาว นุชชุลี วงษ�ศรีเทพ
110964 นาย ยศวัจน� ศิริรัตนปรีดา
110965 นางสาว อนงค�เยาว� อินสม
110966 นางสาว กัญญา คงเจริญ
110967 นางสาว พัชร�นันท� รัตนสุขศรี
110968 นางสาว กนกภรณ� พันธุ�ทวี
110969 นางสาว สุภัสสร ทองนวล
110970 นางสาว ณัฐมณฑ� แสงอรุณร2มเย็น
110971 นางสาว ธนภรณ� จีรวุฒิ
110972 นางสาว อรทัย อัตถาชน
110973 นางสาว ชญาฎา ม2วงแก4ว 
110974 นาย วันชัย ไม4เชื้อ
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110975 นาย สิทธิชา เจนจิตร
110976 นาย พิชชากร ขวัญนาค
110977 นางสาว รฐาพรณ� พละพิทักษ�
110978 นางสาว ตวงรัตน� ศรศรี
110979 นางสาว ภคญาณิน อุ2ยตระกูล
110980 นางสาว วลัยลักษณ� แสงสิงห�
110981 นางสาว พัชรี มาลา
110982 นางสาว ขวัญสุดา อะช2วยรัมย�
110983 นาง ดวงกมล ผาเหลา
110984 นาย ธนสาร รุ2งรัตน�
110985 นาย เดชาวัต ปุยอบ
110986 นางสาว ทิพวรรณ สังเกตุใจ
110987 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ณัฐกฤตา สินสํารวม
110988 นางสาว ณัฐชากร สาโรชวงศ�
110989 นางสาว อรพิมพ� ทองดี
110990 นาย เกียรติภูมิ ประทุมปK
110991 นางสาว ถิระดา วงค�ยศ
110992 นางสาว สุนิสา แซ2หลี
110993 นาย อาทิตย� สุวรรณเขตนิคม110993 นาย อาทิตย� สุวรรณเขตนิคม
110994 นางสาว วิสิฐาน� ช2วยนุ4ย
110995 นางสาว ปDยฉัตร ลุนสําโรง
110996 นางสาว สุพัตรา อินทสงค�
110997 นาย เพ็ญเพ็ชร ภัทรกิจเลิศ
110998 นางสาว พิมพ�นารา มังกรเวช
110999 นางสาว ลักขณา คําพุก
111000 นาย สิทธากร หมอยาดี
111001 นาย จักรพันธ� จําปาขาว
111002 นาย ณัฐชัย จุลกาญจน�
111003 นางสาว กาญจนา คงผึ้ง
111004 นางสาว อรรัมภา ศรีพอ
111005 นางสาว พรเพ็ญ สีมา
111006 นาย วีระชาติ ชุ2มพาลี
111007 นางสาว โศภิตา ระวีวรรณ�
111008 นางสาว พิชชา หนูเจริญ
111009 นาย ศิริวัฒน� พงษ�เทศ
111010 นางสาว ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ�
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111011 นางสาว นฤมล หนูยัง
111012 นาย ชัยพฤกษ� ชํานาญไพร
111013 นาย สุรภูมิ เนินผาลา
111014 นาย กฤษณะ บวรวุฒิธนา
111015 นางสาว สุรารักษ� เขียวสุคนธ�
111016 นาย ไพรวัลย� บางใย
111017 นางสาว กฤษรีญา มาชาวปVา
111018 นางสาว อรอุมา ขวัญมาศ
111019 นาง จิตรา บัวทอง
111020 นางสาว วิราวรรณ ชวนเชย
111021 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นาตยา ผิวพรรณ�
111022 นางสาว ณฤชล บุตรบรรจง
111023 นาย พีรพรรฒ ก่ิงก4าน
111024 นางสาว ภาริตา จิตประทุมรัตน�
111025 นางสาว ดวงพร จิตต�น้ําใจ
111026 นาย ปรัชญา มีบุญเปKUยม
111027 นางสาว นิตยา คํามะวัน
111028 นาย เจริญ แซ2เล2า
111029 นาย คมสัญ แก4วมา111029 นาย คมสัญ แก4วมา
111030 นาย สุวรรณ ใจดํา
111031 นาง ยุภาวดี คําบุญเบ4า
111032 นางสาว นฤมล เดชสถิตย�
111033 นางสาว นุชจรีย� แสนแปง
111034 นางสาว ณภัทร เดชหามาตย�
111035 นางสาว ขนิษฐา สถิตชัย
111036 นางสาว อังศุมาพร เทียมเพ็ชร�
111037 นางสาว สิริอร สุขบุญ
111038 นางสาว อภิชญา ปGนจันทร�
111039 นางสาว อาซีรา เจNะมะ
111040 นางสาว เยาวเรศ ทิติ๊บ
111041 นางสาว จินตหรา อรกุล
111042 นางสาว วรางคณา ธุภักดี
111043 นาย ไกรศร จันทา
111044 นางสาว สุจิวรรณ พวงพริก
111045 นางสาว สะอาดะห� ตาเละ
111046 นางสาว จัญจุดา ศิลปศาสตร�
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111047 นางสาว ชมภัสสร อุ2นแสงจันทร�
111048 นาย อัฐพล เกิดสีทอง
111049 นางสาว ศันสนีย� หม่ืนเพชร
111050 นางสาว อรอนงค� นาคสิงห�
111051 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ฤดีมาศ ปGญญา
111052 นางสาว โสภาพรรณ ฦาชา
111053 นาง ธนพร โม4ฟู
111054 นางสาว สุภาพร วิชัย
111055 นางสาว นันท�นภัส จุลรัสเถียร
111056 นางสาว นุตศุภางค� เรืองสิริสถาน
111057 นาย ณัฐภัธ บิลยะพันธ�
111058 นาง สุชาดา ฮวดยินดี
111059 นางสาว ภัณฑิลา ธนบูรณ�นิพัทธ�
111060 นาย ปรัชญา สายแวว
111061 นาย นิรัตติศัย เต็มใจ
111062 นางสาว ติณณ�พิมญชุ� เตชเลิศธนานนท�
111063 นางสาว สุธารัตน� เจี้ยงเต็ม
111064 นางสาว กวินตรา ศิลปวิสุทธิ์
111065 นางสาว ฐิตาพร หิรัญอ2อน111065 นางสาว ฐิตาพร หิรัญอ2อน
111066 นางสาว วรรัตน� อุดมศิลปO
111067 นาง บุหลัน ไทยประเสริฐ
111068 นาย อภิรัตน� สุนทรอาคเนย�
111069 นางสาว วัชรินทร� นาทีราช
111070 นางสาว จารินี วัฒนไทย
111071 นางสาว พุทธรักษ� ห4วยลึก
111072 นาย กฤตนัย อินนันชัย
111073 นาย นัฐพงศ� เทวจินดาพันธุ�
111074 นางสาว นันทวัน รอดรุ2งเรือง
111075 นางสาว กมลทิพย� คําหวล
111076 นางสาว ณัฐชา พุ2มพัว
111077 จ2าสิบโท ธนพล พวงมะลิ
111078 นาย สุพิเชษฐ� ธารณาดร
111079 นางสาว ปรียาภรณ� พรมเวียง
111080 นาย ฐิติกร ดิษฐสโร
111081 นาง อัญชลี เพชรพูล
111082 นางสาว กัญญา สุดสะอาด
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111083 นางสาว นัฏธวรรณ จันทร�เกตุ
111084 นาย ศุภชัย มะสูงเนิน
111085 นางสาว พรลภัส นิราประวัติ
111086 นาย สิทธิชัย กลศึก
111087 นางสาว วนิดา ชัยสิทธิ์
111088 นางสาว สุดารัตน� ไทยถัด
111089 นางสาว สุมิตตา แปQนเขียว
111090 นาย จารุวิทย� บุญมา
111091 นาย ประวิทย� ทีพู
111092 นางสาว แก4วกัลยาณ� อิทธิวรพันธ�
111093 นางสาว พักตร�จิรา หาบุญภาส
111094 นาย พละชัย บุญรักษา
111095 นางสาว บูชิตา ชูช2วย
111096 นางสาว จุฑามาศ พรมผาม
111097 นางสาว อรวีรา ทองคํา
111098 นางสาว ดวงกมล ไตรธรรมานนท�
111099 นาย จักรราช สุขหวัง
111100 นาย สันติ พันธุศักด์ิ
111101 นาย วรวุฒิ นาคศรี111101 นาย วรวุฒิ นาคศรี
111102 นางสาว จริยากร สุจันทรา
111103 นางสาว ชลลดา ทาคําฟู
111104 นาย ชัยพร รึผาดํา
111105 นาย รังสรรค� บัวชุม
111106 นางสาว สุวนันท� วงศ�น4อย
111107 นางสาว ปรางค�นุช บัวบุตร
111108 นางสาว นันณภา คําโสกเชือก
111109 นางสาว สโรชินี วรธงไชย
111110 นางสาว ปุณณ�ภัสสร อํ่ากลัด
111111 นางสาว สุภาพร สุวรรณปะโต
111112 นางสาว ชญาน�นันท� สินทรัพย�
111113 นาย ต2อตระกูล คงช2วย
111114 นางสาว เมษา เภตรา
111115 นางสาว ปGทมา สิงห�เถ่ือน
111116 นางสาว วลิศรา มุกดาภิรมย�
111117 นางสาว สุพัฒนา บัวมา
111118 นางสาว สโรชา แซ2เบN

หน4าท่ี 309 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
111119 นาง หทัยรัตน� โชติประทุม
111120 นางสาว อติกานต� ไทยใหม2
111121 นาย ชัชชญา เหล2าธรรมทีป
111122 ว2าท่ีร4อยตรี เอกชัย บุญทอง
111123 ส.อ. ฐาบดินทร� อินตา
111124 นางสาว วาสิฏฐี เวชกามา
111125 นางสาว ศศิธร กลางแท2น
111126 นางสาว พนิดา ดิษสวน
111127 นางสาว ชลธิชา วาระเพียง
111128 นาย กิตติพงษ� เมฆคะ
111129 นางสาว บุณฑริกา อีมํ่าดอสะ
111130 นางสาว ณัชชา ยุวชิต
111131 นางสาว นิธันยา สมกูล
111132 นางสาว ประภารัตน� ต๋ันต๊ิบ
111133 นางสาว วิภาพร หวังอีน
111134 นางสาว วิภาดา ทัดสวัสด์ิ
111135 นางสาว เขมิกา ชนะสัตย�
111136 นางสาว ประภัสสร บุญมา
111137 นางสาว วรกานต� เก2งถ่ินดง111137 นางสาว วรกานต� เก2งถ่ินดง
111138 นางสาว อนัญญา เชื่อขุนทด
111139 นางสาว พิมพ�พิศุทธิ์ กระแสร�ชล
111140 นางสาว ขนิษฐา คําหาญ
111141 นางสาว พัฑฒิดา นุ4ยเพชร
111142 นาย ธีรัช ตันติยสวัสด์ิ
111143 นาย กิตติภพ ชัยนิคม
111144 นาย อารีย� ใจสมุทร�
111145 นางสาว สุพรรณี ศรีวิทักษ�
111146 นางสาว ฐิติกาญจน� นินบารันทร�
111147 นาย ชานนท� ธนาอนุกูล
111148 นาย พิทักษ�พงค� สินปรุ
111149 นางสาว วิไลพร หมอนเมือง
111150 นาย วราวิทย� คุ4มทรัพย�
111151 นาย สมาน เสรี
111152 นางสาว สุภัทรา มูระคา
111153 นาย นิมูหําหมัดอาซีซี บินสุหลง
111154 นาย นันทพัทธ� ภาดี
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111155 นางสาว ศศิเพ็ญ หวังทรัพย�
111156 นาย อิสระภาพ ภังคานนท�
111157 นางสาว วิภาภรณ� สมมิตร
111158 นางสาว ยลดา เยี่ยมวัฒนาพร
111159 นางสาว ทรรศวัย สุวรรณนพ
111160 นางสาว พัฒนวดี เนียมรัตน�
111161 นางสาว กันยารัตน� หอมเศรษฐี
111162 นางสาว อีมาน สมุ
111163 นาย เพ่ิมพล ดําธรรม
111164 นางสาว อภิชญา ดวงทอง
111165 นางสาว ศศิธร ปลาอ2อน
111166 นางสาว ณัฐพร บัวปอน
111167 นาย พีรพัชร� สัตยาพันธุ�
111168 นางสาว ธนาทิพย� ลิขิตเจริญกุล
111169 นางสาว อรัญญา ประครองพันธ�
111170 นาย ภคพล ปานมพฤกษ�
111171 นาย รณกฤต เต็มภักดี
111172 นางสาว มัรฮูดา สาแม
111173 นางสาว ชญานิษฐ� เพชรฤทธิ์111173 นางสาว ชญานิษฐ� เพชรฤทธิ์
111174 นาย ณัฐติกร สุตะวงค�
111175 นางสาว นุสรา อินตา
111176 นาย อนันต� นาคา
111177 นางสาว ภัทรฤทัย คํานึง
111178 นางสาว เจนจิรา อินเปXง
111179 นางสาว อุมาพรรณ ทรงวิวัฒน�
111180 นางสาว วรรณภา ประครองพันธ�
111181 นางสาว ศุดารัตน� ประสงค�สุข
111182 นาย อติราช ชัชวาลย� 
111183 นางสาว ดาเนีย หมัดขรี
111184 นาย อติพันธุ� พานิชพงศ�
111185 นางสาว โศรญา เปาะแว
111186 นางสาว เบญจพร แพทย�เจริญ
111187 นาย ภูมรินทร� ไพรวิจารณ�
111188 นางสาว อัปสร คงสําราญ
111189 นางสาว เพ็ญศิริ นาถวิล
111190 นางสาว ลลิตา บุญรอต
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111191 นางสาว สิริภัค รัตนรักษ�
111192 นางสาว ณัฐชญา ชูแสง
111193 นาง ปุญญิสา หม่ืนทอง
111194 นางสาว โฉมเฉลา ส2งเสริม
111195 นาง โนรา ฮูลูสาแลNะ
111196 นาย เรวัตร เทพารส
111197 นางสาว บุษกร บุญอยู2
111198 นางสาว จรรยา จันทสิงห�
111199 นางสาว นูรีซะ แซซู
111200 นางสาว ฐิณิดา ส2งเสริม
111201 นางสาว ทิพย�กมล สังข�กรด
111202 นางสาว อารยา จุลตะนัย
111203 นางสาว วราภรณ� ปGตถาทุม
111204 นางสาว ชนัญชิดา ทรัพย�สกุลโอฬาร
111205 นาย กันต�ธีร� อับดุลลาห�
111206 นางสาว รัชอุมา ขุนหลวง
111207 นางสาว วรุณพร สุวรรณธานินทร�
111208 นาย อาหามะ มะซะ
111209 นางสาว เยาวรัตน� กลิ่นกลบ111209 นางสาว เยาวรัตน� กลิ่นกลบ
111210 นางสาว เบญจมาศ สว2างฉาย
111211 นางสาว กุสุมาภรณ� ส2งเสริม
111212 นาย ชโนทัย บัวคํา
111213 นางสาว สุดามาศ ผลดี
111214 นางสาว จริยา กุลวงค�
111215 นางสาว ทิพาพร ทิพย�ทอง
111216 นางสาว วัชราภรณ� เอ2งฉ4วน
111217 นาย ธีรยุทธ� สุขสวัสด์ิ
111218 นางสาว กัญญา เส4นเศษ
111219 นางสาว ธนาพร ฟองสมุทร
111220 นาย อภิรักษ� เทียนฟGก
111221 นาย ศรายุทธ พุทธให4
111222 นาง พิกุล บุญสม
111223 นางสาว เพตา สายโสน
111224 นาย ดํารงค�ศักด์ิ สมสุข
111225 นางสาว จิราภา น4อยเอาะ
111226 นางสาว ชตีนุช ไขศรี
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111227 นางสาว นิภารัตน� สาคํา
111228 นางสาว นพวรรณ อังกาพย�
111229 นาย พรพรหม ชูศรี
111230 นาย ฟาอีส เจะดราแม
111231 นางสาว กิรารัตน� มงคลสวัสด์ิ
111232 นางสาว ชลธิชา อินตNะ
111233 นางสาว วิมลฉัตร โพธิ์โพ4น
111234 นางสาว ภัทริกา วีระสอน
111235 นาย คุณากร ใชยเสน
111236 นางสาว ศิริลักษณ� ดําแจ2ม
111237 นางสาว พิมพ�วิไล สาคํา
111238 นางสาว จิตราพร เอ4โทบุตร
111239 นาย กลชัย อําดวนตาล
111240 นางสาว อุสาวดี สุละสาย
111241 นางสาว ทัศนีย� ศรีพิทักษ�
111242 นางสาว ธัญวรัตม� คุ4มเกียรติ
111243 นางสาว อภิญญา มีลา
111244 นาย ชัยยศ แดนดี
111245 นางสาว เจนจิรา จันดาอ2อน111245 นางสาว เจนจิรา จันดาอ2อน
111246 นาย วรพจน� ศรีเงิน
111247 นางสาว มนัสศิริ โพธิ์โพ4น
111248 นางสาว อภิญญา อาคมานุวัตร
111249 นาง ทัศนีย� พละเลิศ
111250 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เกษสุดา คําดี
111251 นางสาว นพรัตน� ศักดี
111252 นางสาว สบาย หนองม2วง
111253 นางสาว กรชนก อินทรัตน�
111254 นางสาว ฮัสลินดะห� สะแวบาโง
111255 นาง ปุณญรัตน� ฤทัยเปKUยเปKUยมสุข
111256 นางสาว ชัชฎาอร เต็มงาม
111257 นาย เจตน�สฤษฎิ์ สัจจฤทธิกูล
111258 นางสาว สุฑาทิพย� จ2ายยัง
111259 นางสาว ดารัตน� วิสา
111260 นางสาว เบญจพร ทองสงฆ�
111261 นางสาว อัจฉรา เสือแก4ว
111262 นาย สมชาย บุญเชิญ
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111263 นางสาว เพ็ญศิริ เลิศมนูญวงศ�
111264 นางสาว ปราลี พิณแพทย�
111265 นาย พีรพัฒน� ลวดทอง
111266 นางสาว วิลาวัณย� เพ็ชราการ
111267 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ธนวรรณ ไทรทอง
111268 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จิรภัทร เพ็ชรมณี
111269 นางสาว นิภาภรณ� นาคนิยม
111270 นาย พีรพัฒน� บุญมาเครือ
111271 นางสาว ธัญชนก สอแสง
111272 นางสาว ชนิฎา ช2วยนะ
111273 นางสาว วลิศรา เรืองปราชญ�
111274 นางสาว ศิริญา โคตรภักดี
111275 นาย ชาญณรงค� เอียดรอด
111276 นางสาว วรรณลีลา จังหาร
111277 นางสาว อาลิสา สายวงศ�ปGญญา
111278 นางสาว ภานุมาศ มีนาง
111279 นางสาว ณัฐนินท� ตรัยไชยรัตน�
111280 นางสาว ชมพูนุช เดชพรมรัมย�
111281 นางสาว คนึงนิจ หลงสลํา111281 นางสาว คนึงนิจ หลงสลํา
111282 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เรวดี ศรีละม4าย
111283 นาย อภิชัย เองสิริดํารงกุล
111284 นาย ราเชนทร� เสรีสกุลไชย
111285 นางสาว พัชรี ตาแสง
111286 นาย อภิสิทธิ์ สุขสงสาร
111287 นางสาว ขวัญชีวา ทาคํา
111288 นาง หนึ่งฤทัย ดํามะนิลศรี
111289 นางสาว ศรีรัตน� ประคองวงค�ศรี
111290 นางสาว นิภาพรรณ ครุฑคง
111291 นาย ศุภกร ดวงเงิน
111292 นาย ณธกร วชิรดาวเรือง
111293 นางสาว กานดา มะโนบาล
111294 นางสาว คณัฐชา เพ็ชรนวล
111295 นาย ธนพล คําแพร
111296 นาย นําพล สืบจากถ่ิน
111297 นางสาว ณัฐวรา พรหมวรรณ
111298 นางสาว จุฑามาศ เพ่ิมเติม
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111299 นางสาว กัญญ�ฐพิมพ� จงธรรม
111300 นางสาว ปDติยาพร เกรัมย�
111301 นางสาว สุนทารี เดชะพันธ�
111302 นาย ศุภโชติ กองตัน
111303 นางสาว สุนิสา ธรรมโชติ
111304 นาย สัณห�พิชญ� ตรงต2อกิจ
111305 นาย วรกันต� ฉลองชัย
111306 นางสาว ปDยะพร ภู2คล4าย
111307 นางสาว ธีราภรณ� ศรีนิเวศน�
111308 นางสาว วิรัชดา ภาชนะปรีดา
111309 นางสาว กชกร คํานินทะ
111310 นาย อิรฟาน เปาะเยาะ
111311 นางสาว ปุณชญา ทันวุฒิเมธา
111312 นาย ศุขธนันพัชณ� สวนบ2อแร2
111313 นาย กฤตธนกร วางจิต
111314 นาย วุฒิพงษ� วงษ�พานิช
111315 นางสาว ณิชนันทน� เนียนสันเทียะ
111316 นางสาว วิชญาพร มะลิซ4อน
111317 นาย รัตนชัย บุญศรี111317 นาย รัตนชัย บุญศรี
111318 นางสาว นงนภัส ทวีวัฒน�
111319 นางสาว พิมพ�ทัศนา ท2าจันทร�
111320 นางสาว สุภาพร ดรละคร
111321 นางสาว บุณยรัตน� ชูสิน
111322 นาย ภัทรเดช เหล2าสมบัติ
111323 นางสาว หนูวัน ลานทอง
111324 นาย นรินทร� เดชะพันธ�
111325 นางสาว ธิดารัตน� สีสุดโท
111326 นาย สราวุธ ศิริภัควเมธิน
111327 นางสาว ณพัชร� บุณยรัตพันธุ�
111328 นาย ภาณุเดช แดงสกุล
111329 นาง สุริยาพร ภูมิโนนง้ิว
111330 นางสาว อภิสรา สุทธิช2วย
111331 นางสาว ชลธิชา ชินสงคราม
111332 นาย พิทักษ� นันประโคน
111333 นาย นฤเบศร� เมตตา
111334 นางสาว อัจฉนันท� พรมดวงดี
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111335 นางสาว จิดาภา ช4างเชื้อ
111336 นาย กัมพล สถิตย�พงษ�
111337 นาง จิราวรรณ สีเพียง
111338 นางสาว อรรัมภา เฉลิมทรัพย�
111339 นาย ณัฐพงษ� ขอนทอง
111340 นางสาว สายฝน กาดนอก
111341 นางสาว ปรางทิพย� สีมาลา
111342 นาย ประหยัด บุตรด4วง
111343 นางสาว ปาริชาติ คําจุมพล
111344 นางสาว สุพิชชา ลิ่มตระกูล
111345 นางสาว นันทณัฏฐ� ลิ้มอารีย�
111346 นางสาว กฤษณา จันหัวเรือ
111347 นาย อุสมาน อีปง
111348 นางสาว บุตรศรินทร� สร4อยวงษ�
111349 นางสาว ยุคนธร มงคลสวัสด์ิ
111350 นางสาว ภรณ�ทิพย� โพธิ์ทอง
111351 นางสาว พรรษชล ไกรสุวรรณ�
111352 นาย โกวิทย� เวียงจันทร�
111353 นางสาว จริยา ปากดี111353 นางสาว จริยา ปากดี
111354 นางสาว อินธิดา จํานงนิตย�
111355 นางสาว กชกร ชฎารัตน�
111356 นางสาว สัจจพร ชินจิตร�
111357 นาย ณัฐพงษ� อํ่าสถาน
111358 นางสาว แพรวพรรณ พากเพียร
111359 นางสาว อารียา การดี
111360 นางสาว รัตนา หอมหวล
111361 นางสาว หฤทัย ชูจันทร�
111362 ว2าท่ี ร.ต. ตัสนีม หละตํา
111363 นางสาว บัวบูชา โพธิ์กัน
111364 นางสาว ปรียาพร บ4านคร4อ
111365 นางสาว ปDยนุช นาโสก
111366 นางสาว จันทร�เพ็ญ นวนบาง
111367 นาง อภิญญา นคราวงศ�
111368 นางสาว สราญตา พรมทองบุญ
111369 นางสาว พิชญาภัค จะเกรง
111370 นางสาว ดวงมณี เมฆะ

หน4าท่ี 316 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
111371 นางสาว ชไมพร ขัตติยะ
111372 นางสาว ธัญลักษณ� คงช2วยสถิตย�
111373 นางสาว รัตนาภรณ� ชมภูชนะภัย
111374 นาย วินัย แอขวัญ
111375 นางสาว ฐาปนี คชไกร
111376 นาย ชัชวาล ทรัพย�สมบูรณ�
111377 นางสาว โชติกา ชอบชิงชัย
111378 นางสาว วณิชญา กลําพัก
111379 นาง ซุรญานีย� ลิ่วลักษณ�
111380 นาย ปุรชัย ชัยเลิศวณิชกุล
111381 นางสาว จันทรังศรี กองกันภัย
111382 นาย มงคล บังควร
111383 นางสาว สุรารักษ� สุบิน
111384 นางสาว นาปKซะห� เจะซู
111385 นาย ธรรวา บุญศิริชัย
111386 นาย ดุษฎี ชาญสมาธิ์
111387 นาย ปุรเชษฐ� ชัยเลิศวณิชกุล
111388 นางสาว ถานมาศ รัตนถาวร
111389 นางสาว วัชรี วัชระดิลก111389 นางสาว วัชรี วัชระดิลก
111390 นางสาว แคทลียา โคตรลาคํา
111391 นางสาว สิรินันท� หลักหาญ
111392 นางสาว ณิชากร อินทร�น4อย
111393 นาง วิลาวัลย� พรหมบุตร
111394 นางสาว ชุตินันท� อยู2สุข
111395 นาย อภิสิทธิ์ ววมขุนทด
111396 นางสาว อติกาล บุตรา
111397 นาย สะอาดรอนีย� มะนอ
111398 นางสาว ปDยะนุช สีดํา
111399 นาย พชร บินลอย
111400 นางสาว ณัฐนาฎ วงศ�นาคพันธ�
111401 นางสาว สุริสา ราชบาสี
111402 นางสาว รุกอยยะห� อีแมแวเด็ง
111403 นางสาว ปราณี มุลสิทธิ์
111404 นางสาว ชุติกาญจน� ธิวโต
111405 นางสาว สิริวิมล สิทธิภาพ
111406 นางสาว ทิราภรณ� พรมนิล

หน4าท่ี 317 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
111407 นางสาว สุภาวดี ทิพย�เสนา
111408 นางสาว วนิดา ยาวาเฮ็ง
111409 นาย มนตรี ชวนนอก
111410 นาย อัครพงษ� รอดดํา
111411 นางสาว ทฤฒมน พูลศิริ
111412 นาย ภพธรรม แสงชัยภูมิ
111413 นาย วรัญธร รอบคอบ
111414 นางสาว ธัญชนก พรมศรี
111415 นางสาว นพรัตน� พิศาลวรพงศ�
111416 นางสาว สุภาพร ทาสีดํา
111417 นางสาว ธารณ�กมล เธียรจรัสวงศ�
111418 นางสาว อุมาภรณ� คเชนทร
111419 นางสาว สุภัสสร ทาสีดํา
111420 นาย อลงกต หยงสตาร�
111421 นาย มาฮาซัน ปาโอะ
111422 นาย กิตติธัช เธียรจรัสวงศ�
111423 นางสาว อรทัย แท2นดี
111424 นาย พิชิต ทบภักด์ิ
111425 นาย ธนวัฒน� เมฆวัน111425 นาย ธนวัฒน� เมฆวัน
111426 นางสาว จุดารัตน� ปานฟGก
111427 นางสาว ภาวิณี เจริญวงษ�
111428 นาย ณกฤษณ� รัตนบุรี
111429 นางสาว มทินา พลรักษ�เขต
111430 นางสาว นัดดานาถ รังปGญญา
111431 นางสาว อัญชิสา สุขสมบูรณ�
111432 นาย เอกพล เสมาชัย
111433 นางสาว สมานันท� ทรัพย�กุลชร
111434 นางสาว จงรัก จีนน้ําใส
111435 นาย จิตติพงส� สุนทระนราพันธ�
111436 นาย ฐาวริศว� กลับศรี
111437 นางสาว ณัฏฐาภรณ� วัฒนประดิษฐกุล
111438 นางสาว พชรวลี ใจหาญ
111439 นาย ภาคภูมิ ประยูรคํา
111440 นาย อนุพงศ� ขวัญทอง
111441 นางสาว ศิริกัลยา มหาดไทย
111442 นางสาว สุรีย�นิภา หินรส
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111443 นางสาว กนกกาญจน� เครือสวัสด์ิ
111444 นางสาว โศรดา หนูแย4ม
111445 นางสาว สายทิพย� เก้ือเกตุ
111446 นางสาว ปาริชาต แท2นแก4ว
111447 นางสาว ธิติยา บริบาล
111448 นางสาว รัชต�กนก เงาปGดชา
111449 นางสาว คณัสนันท� บุญมาทัน
111450 นาย พัชรินทร� หลวงคํา
111451 นางสาว ศศิวพร ตันตินิธิพงษ�
111452 ว2าท่ีร4อยตรี ภุชงค� ไม4ทิพย�
111453 นางสาว จุฑามาศ จอมสาร
111454 นางสาว ชลิตา ชาญชาติวีระ
111455 นางสาว ภัทรี ดิสมาน
111456 นาย วรวัฒน� นกขุนทอง
111457 นางสาว พัชราวรรณ จินดา
111458 นาย จักกริช เทียมเมือง
111459 นางสาว กุลธิดา สุทธิแสน
111460 นางสาว ลลิดา ศรีทอง
111461 นางสาว รัตนา ประเสริฐพันธ�111461 นางสาว รัตนา ประเสริฐพันธ�
111462 นาย อิศรา สุรภาพ
111463 นางสาว สุภาพร ศรีหิรัญ
111464 นางสาว อัจฉรี คงศิลา
111465 นาย สมชาย อาดํา
111466 นางสาว รัตนาภรณ� ใจดี
111467 นาย ภูมิภัทร ศักดารักษ�
111468 นาย อนุสิทธิ์ สะอาดแก4ว
111469 นาย ฟารุส สามัญ
111470 นางสาว อุมาพร ขุนชุม
111471 นางสาว พรรณวิสา แก4วสัก
111472 นาย เอกรินทร� นิลโสภา
111473 นางสาว รุ2งฟQา โปธิ
111474 นาย เจตสิก ธนกูลกิจ
111475 นาย ณัฐวุฒิ ปรีชา
111476 นางสาว ไอยา กองโชครวี
111477 นาย ศิริชัย ว2องเกษกิจ
111478 นางสาว ชุติมา สมไชย
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111479 นางสาว สาวิตรี ศรีสอาด
111480 นางสาว พรพิมล แก4ววิเศษ
111481 นางสาว ทิพวรรณ โมเรือง
111482 นางสาว ฐิติรัตน� มหาวงศ�
111483 นางสาว วัรดะห� สูหลง
111484 นางสาว ศุภรดา ทับเส็ง
111485 นาย พัฒนา รักโอ2
111486 นาย เอกชัย พรหมเวช
111487 นางสาว สุชานาถ คําเบ4า
111488 นางสาว ชญาภา มนต�ขลัง
111489 นาย ธนวัฒน� สุภาคง
111490 นางสาว แคทลียา พัฒนารุ2งโรจน�
111491 นาย ทยากร วิชัยรัมย�
111492 นางสาว พิชฎา ศิริมังกร
111493 นางสาว พรทิพย� ทองมี
111494 นาง อภิญญา วิริยะเกิดชัย
111495 นาย เอกดนัย ศรีบุญเรือง
111496 นางสาว นุจรี พรมฝGIน
111497 นาย ปGกธงชัย พันธุ�ชู111497 นาย ปGกธงชัย พันธุ�ชู
111498 นาย ทศพร ชูปาน
111499 นางสาว ก่ิงกมล แก4วทอง
111500 นางสาว ศุทธดา วีระชิงไชย
111501 นางสาว ทิพานันท� พูลเกิด
111502 นาย พศิษฐ� ทวีฐานเลิศสกุล
111503 นางสาว เบญจวรรณ โกสุมาร
111504 นางสาว สุมิตรา อินทะนิน
111505 นาย อานนท� คูเมือง
111506 นาย ธีระศักด์ิ ทวีจิตร�
111507 นาย ธนกร ส2งแสงธรรมชัย
111508 นาย จักรพงษ� เอนกคณา
111509 นางสาว รวิวรรณ สิงห�ชัย
111510 นาย ปGญญวัฒน� ชาญศิริวัฒน�
111511 นาย วงศ�สถิตย� ศุภสุข
111512 นางสาว จินต�จุฑา บวกขุนทด
111513 นางสาว ปDยะฉัตร เกตมณี
111514 นางสาว สมฤทัย ลื่นกลาง
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111515 นางสาว ณัชชา เลขไวฑูรย�
111516 นางสาว สาวรีย� งามตา
111517 นางสาว กรทิพย� ไตรดําเนินกิจสกุล
111518 นาย กิตติคม วงษ�วิวัฒน�
111519 นางสาว พรรณรัตน� พลอยใหม2
111520 นางสาว ปุศลินท�ทิพย� ชนะกาญจน�
111521 นางสาว ศิริพร เพชรแย4ม
111522 นาย ณัทพล พูลทองดีวัฒนา
111523 นาย พิชิตพล สมหม่ัน
111524 นางสาว รวิสรา รัมพณีนิล
111525 นางสาว สุขสันต� อินทพันธุ�
111526 นางสาว พรรณวิภา โมดศิริ
111527 นางสาว ปูริตา เดือนงาม
111528 นางสาว กชพร จันทนะ
111529 นางสาว บุญสิตา กามูณี
111530 นางสาว ศุภรัตน� คฤหัส
111531 นาย ภัทรพล ดิษฐผึ้ง
111532 นาย อภิพงศ� พรหมมา
111533 นาย กรธวัช สงวนรัตน�111533 นาย กรธวัช สงวนรัตน�
111534 นางสาว จุฑามาศ อํ่าบํารุง
111535 นางสาว ณัฐนันท� ศรีบุญเรือง
111536 นาย กัมปนาท วังสว2าง
111537 นาง วาทินี บางทิพย�
111538 นาย พิชญา เพชรพวง
111539 นางสาว หทัยชนก ไชยชาติ
111540 นาย ณัฎฐพัชร� วิวัฒน�จันทรกุล
111541 นางสาว ศิริกัญญา มะฝน
111542 นางสาว วรุณ รัตนดิลก
111543 นางสาว ปDยาพัชร เรืองนาค
111544 นางสาว วรางคณา สุทธินุ2น
111545 นางสาว สิริขวัญ ยืนไพโรจน�
111546 นาย รัฐพัฒน� ขาวแปลก
111547 นางสาว สุวรา กุลนิษฐา
111548 นางสาว มนัญญา เชื้อนพคุณ
111549 นางสาว โชติกาญจน� วงศ�ลา
111550 นาย สุธินันท� สมวงษ�
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111551 นาง ลลิตา ทิมฉิมพลี
111552 นาย จีระศักด์ิ จันทร�แก4ว
111553 นาย สุกฤษฎิ์ ครุพงศ�
111554 นาง ศศิร�กร แก4วเนตร
111555 นางสาว สุรางคณา สุทธินุ2น
111556 นางสาว ปภางค�กร เมินกระโทก
111557 นางสาว พิจิตรา สายแสง
111558 นาย ปรมัตถ� ขุนชิต
111559 นาย ปณัฐกรณ� บุตรงาม
111560 นาย ธัชกร จันทรังศรี
111561 นางสาว ศิริพร คงสินรัตนชัย
111562 นางสาว อลิสา หวังแก4ว
111563 นาง วัสสมนตร� แสงกฤช
111564 นางสาว จิราภรณ� กNกพิทักษ�
111565 นางสาว ปGทมา ประเสริฐสําราญ
111566 นางสาว ณัฏฐนิชา อ่ินคําใจ
111567 นางสาว อรุณรัตน� ดวงสุวรรณ�
111568 นางสาว พรผกา หมวกแก4ว
111569 นางสาว หยาดทิพย� สุขสมเกษม111569 นางสาว หยาดทิพย� สุขสมเกษม
111570 นาย ชัชพงศ� โชติศิริ
111571 นางสาว พิรุฬห�ลักษณ� ปGนสีทอง
111572 นางสาว เกษวรินทร� เตระไชย
111573 นางสาว ฐิติกาญจน� สุทธิลักษณ�
111574 นางสาว ศิราภรณ� ซําศิริ
111575 นางสาว จิราพร ขันธรูป
111576 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สนธยา ม่ันจิตร
111577 นางสาว ชุติพร จําปาบุญ
111578 นางสาว บุญธิดา เจนด2านกลาง
111579 นาย อธิวัฒน� สุดโนรีกูล
111580 นาย ชยุตม� จิตรภักดี
111581 นางสาว ปรัชญานี ตรียวง
111582 นาย กฤษณะ โคตรศรีวงษ�
111583 นาย สุรชัย เกือกรัมย�
111584 นางสาว จิรัฐติกร วงศ�สายใจม่ัน
111585 นาย พีรพงษ� ทองศรี
111586 นางสาว เสาวลักษณ� เอ่ียมรักษา
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111587 นางสาว พัชรา ทองทึก
111588 นางสาว อาฟKยะห� สาและ
111589 นางสาว บุปผา โตดีลัง
111590 นางสาว กานดา ดิษสละ
111591 นางสาว ศุภักด์ิษร ศรีแก4ว
111592 นางสาว มนัสนันท� ด2านมงคลทิพย�
111593 นางสาว นันทินี ชวนยิ้ม
111594 นางสาว สุรางคณา ฤทธาภัย
111595 นางสาว ยีสมาณี สาและ
111596 นาง โนรไลลา โตNะเซ็ง
111597 นาย ไตรรัตน� จันทร�มาศ
111598 นางสาว อัจฉราภรณ� กลเรียน
111599 นาย อิสมาน ยูโซะ
111600 นางสาว ปรียากรณ� พรสิงห�ปรีชา
111601 นาย พิทวัส ควรรณสุ
111602 นาย ณัฐวัตร อุปGญญ�
111603 นางสาว อาฉะ ดํากระบ่ี
111604 นาย มนูญ เเสวงวงค�
111605 นาย สรยุทธ สุทธิมา111605 นาย สรยุทธ สุทธิมา
111606 นางสาว วนาลี ลีลาศสง2างาม
111607 นางสาว อรพรรณ ปGaนตุ4ย
111608 นางสาว อุไรพร แย4มชะยา
111609 นางสาว จันทร�ธิมา จันทวี
111610 นางสาว กวิสรา รุ2งสันเทียะ
111611 นางสาว ศุครินทร� แซะอาหลี
111612 นางสาว พรพิมล ท4าวแข็ง
111613 นางสาว เจนจิรา ฉิมมารักษ�
111614 นางสาว พัชรีพร รอดนุ2ม
111615 นาย ทัตเทพ วงศ�วิเศษไพบูลย�
111616 นาย นิยม ศรีน4อย
111617 นาย พรรณเชษฐ� แปลนดี
111618 นางสาว วจีวรรณ พัฒโน
111619 นาย อภิวัฒน� โตสกุล
111620 นางสาว จิรนาถ หนูนวล
111621 นางสาว ไพชฎา ดอกไม4
111622 นางสาว ปDยะ รัตน� สมควร 
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111623 นางสาว ณัฐณัณณรี แสงจันทร�
111624 นาย ฐนกร รัตนพันธ�
111625 นาย เอกลักษณ� มหาสุภาพ
111626 นางสาว ทรงพร เหลืองหิรัญ
111627 นางสาว ศศิพิชญ� ปDUนม่ิง
111628 นาย ศัพทสร ทองดี
111629 นางสาว นพรัตน� นิตยะโรจน�
111630 นาย อนาวิล ผันแก4ว
111631 นางสาว เนาวรัตน� จันทร�มูล
111632 นางสาว ฐานิตา คุณารักษ�
111633 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปวีณ�นุช ชูประดิษฐ�
111634 นาย สายปVาน ศรีสองเมือง
111635 นางสาว กัญญารัตน� สื่อหงวน
111636 นาย จิตรกร โสรมรรค
111637 นางสาว เพชรรัตน� เจNะยูนิช
111638 นางสาว นิตยา รุ2งประชา
111639 นาย วิชัยยุทธ กุศลช2วย
111640 นางสาว พรพิมล รุ2งประชา
111641 นางสาว สุภาพร คนคล2อง111641 นางสาว สุภาพร คนคล2อง
111642 นาย เฉลิมวุฒิ ไพศาลพันธ�
111643 นาย นรวีร� สุทธิพันธุ�
111644 นางสาว ณัฎฐณิชา บุญอภิบาลนุกูล
111645 นาย ธนวัฒน� รุ2งแจ4ง
111646 นางสาว วรรทณี เทศพุ2ม
111647 นางสาว ปGทมา เพ็ชรสุข
111648 นางสาว สุธาทิพย� ศรีชุมพวง
111649 นางสาว วัชรี คงศรี
111650 นางสาว ณัฐชา สุทธิวงศ�
111651 นางสาว ชนาพร สันตะวาลิ้ม
111652 นางสาว ณัชนา หงษาวงษ�
111653 นางสาว สิริพร สุหัตถาพร
111654 นางสาว ภัทริกา จุฑางกูร
111655 นางสาว ภัสราภรณ� มากเกิด
111656 นาย เจษฎา ฉัตรแก4ว
111657 นางสาว วรารัตน� โตใหญ2
111658 นาย สังเวียน ชาลีเอ2น
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111659 นาย กฤติน ชุมวรฐายี
111660 นางสาว มารียNะ มะอาลา
111661 นางสาว นุชนาถ พาหุมันโต
111662 นางสาว สุภาวดี กงกาเลียน
111663 นางสาว อรุณกมล จินต�รอบ
111664 นางสาว รัชนีกรณ� สนคํา
111665 นาง ชลดา สินไชย
111666 นางสาว วัณทณา เย็นจรัญ
111667 นาย อธิวัฒน� เวนไธสงค�
111668 นาย รัฐธรรมนูญ สรวงศิริ
111669 นาย ทวีศักด์ิ กลาบทอง
111670 นางสาว นริศราส� แออุดม
111671 นาย ธนภัทร ภัทรพิศิษฐ�
111672 นางสาว สาริณี เตือประโคน
111673 นาย จักรพงษ� กองคํา
111674 นาย ธนาวิทย� โปธา
111675 นาย อนุชา รอเกตุ
111676 นางสาว ภัคจิรา เข็มวิชัย
111677 นางสาว ณิชาพร ยึนประโคน111677 นางสาว ณิชาพร ยึนประโคน
111678 นาย นพพล กลิ่นเกตุ
111679 นางสาว ลลิตภัทร จันทร�อําพันแสง
111680 นางสาว อรวรรณ อมิธิดา
111681 นาย อุดมศักด์ิ ไชยสุวรรณ
111682 นาย ธเนวัชร สุวรรณชาตรี
111683 นาย รัฐพงศ� โถวสกุล
111684 นางสาว นิศารัตน� รอดสุวรรณ
111685 นางสาว วรุณนภา มลพงษ�พันธุ�
111686 นาย กฤษณะ คงเจริญ
111687 นางสาว บุปผรัตน� ลอยจิ๋ว
111688 นางสาว ศศธร วิเศษสังข�
111689 นางสาว ปาลิตา ฉํ่าแสง
111690 นาย เชิดพงษ� มีผล
111691 นาง เรืองลอง แสนสุวรรณ
111692 นางสาว ประยงค� คําหอม
111693 นาย กฤษณะ อินทโลหิต
111694 นาย นิรันดร� นนท�ตา
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111695 นางสาว สลิตา พานคํา
111696 นาย ประสิทธิ์ นินไชย
111697 นางสาว ธณัฐมน ผิวขํา
111698 นางสาว เกศแก4ว ชื่นหิรัญ
111699 นางสาว อุบลรัตน� สารสุข
111700 นาย เทวินทร� อยู2พูน
111701 นาย สุรศักด์ิ พลเรือง
111702 นางสาว มณฑิรา บุตรงาม
111703 นางสาว สุรีรัตน� พูนโตนด
111704 นางสาว กาญจนา คุปนัติ
111705 นางสาว จิตรนาฎ สมฤาแสน
111706 นางสาว ชนกนันท� คงเหล2า
111707 นาย พีรสรณ� มีน4อย
111708 นางสาว สุภัทตรา อ่ิมเอิบ
111709 นางสาว ปุณยนุช สุทธิวราโชติ
111710 นางสาว สุธาทิพย� วณิชย�ชูหิรัญ
111711 นางสาว วราพร นวมศิริ
111712 นางสาว วรัชญา เกตุนุช
111713 นางสาว บุษปรัศว� ราชประดิษฐ111713 นางสาว บุษปรัศว� ราชประดิษฐ
111714 นางสาว ปาณ วรรณ พุ2ม แจ4ง 
111715 นางสาว ปุญณภา วินิจสร
111716 นางสาว จันทัปปภา พันธนียะ
111717 นางสาว สุขบุญรัตน� ประวิง
111718 นาย ณัฏฐ�กฤศ วะนา
111719 นาย ปณภัทร แก2นอินทร�
111720 นางสาว กุลธิดา เทพณรงค�
111721 นางสาว ภัทร�นรินทร� วงษ�สวัสด์ิ
111722 นางสาว ณัฐวรรณ แซ2หว2อง
111723 นางสาว ชญาดา พูลศรี
111724 นางสาว ณัฐณิชา ชุ2มเจริญ
111725 นางสาว สุธาสินี คณิตจินดา
111726 นางสาว ทิวาพร อุปไพร
111727 นาย สุรพงศ� สุนิธิพรสกุล
111728 นางสาว สิริขวัญ ปานแสง
111729 นางสาว ปริญพัชร� จินตโกศลวิทย�
111730 นาย จตุรภู คําชมภู
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111731 นางสาว กนกกาญจน� นัดดามงคล
111732 นางสาว พัชรีรัตน� จิรสถิตสิน
111733 นาย ธนพนธ� แดงน4อย
111734 นางสาว ศิวิมล ณ พัทลุง
111735 นาย เอกพงษ� วอทอง
111736 นางสาว วิลาวัลย� แก4วพรหม
111737 นางสาว รุจิรา ดวงบุรมย�
111738 นางสาว กริตยา ชนะสิทธ�
111739 นาง ดวงดาว ปGนทะรส
111740 นาย มงคลชัย ศุภรตรีทิเพศ
111741 นาย ปฏิพัทธ� อินทะสี
111742 นาย ยุทธพงษ� ผาสุข
111743 นางสาว ธมลวรรณ สุดชาดี
111744 นางสาว ฐิตินันท� ไชยแสง
111745 นางสาว มานิดา สุทธารักษ�
111746 นางสาว นภาพร จันทศร
111747 นาย ธนัฐ อ4ายเสาร�
111748 นาย ฟารอน หัตถประดิษฐ�
111749 นางสาว อมรรัตน� ศรีศักดา111749 นางสาว อมรรัตน� ศรีศักดา
111750 นางสาว พฤกษา บุญก2อน
111751 นาย อภิวัฒน� รักษา
111752 นาย สิทธิชัย ศรีหมอก
111753 นางสาว วรรณวิสา ชื่นใจ
111754 สิบเอกหญิง จามจุรี อาจวิชัย
111755 นางสาว บุญรักษา รุ2งทอง
111756 นางสาว ธวัลดา สุทัศน�
111757 นาย ผไทวัฒน� ค4าคล2อง
111758 นางสาว ณัฐมนฑกานต� จิตจํานงค�
111759 นาย ปวร อนุสรหิรัญการ
111760 นางสาว ณัทภต อินตNะผัด
111761 นางสาว รินทร�นภัทร เตชะโตประเสริฐกูล
111762 นางสาว สุภาพร ผิวบาง
111763 นางสาว ผุสดี คชสาร
111764 นางสาว ณัฏฐกาญจน� วงศ�ชนะ
111765 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุดารัตน� สุทัศน�
111766 นาย ณัฐศิลปO กลิ่นหอม
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111767 นางสาว วานิสสา เสนามิตร
111768 นางสาว จุฑาทิพย� กองเพ่ิมพูล
111769 นาง จิรชยา เหล2าสะพาน
111770 นาย พูนลาภ มายาง
111771 นาย สุทธิดล ผลพัฒนา
111772 นางสาว ทัศนีย� เดชงัด
111773 นาย พันธกานต� หลักดี
111774 นางสาว หทัยชนก เนียมประเสริฐ
111775 นาย พรลภัส พรหมแก4ว
111776 นางสาว พรทิวา กันทะวิน
111777 นางสาว นาคร สุคําภา
111778 นางสาว ชุลีกร ชราศรี
111779 นางสาว สุภัทรา สาริกา
111780 นางสาว สายน้ําผึ้ง หินแก4ว
111781 นางสาว มณีรัตน� ทาสีแก4ว
111782 นาย กิติพงษ� โลกคําลือ
111783 นาย ณฐกร แอกประโคน
111784 นางสาว ทิพวรรณ ยะหม่ืน
111785 นาย จักรินทร� ศรประจักร�ชัย111785 นาย จักรินทร� ศรประจักร�ชัย
111786 นาย อําพล ปานแดง
111787 นางสาว วนิดา โฉมยา
111788 นาง วารี งามดีเจริญ
111789 นางสาว จรีรัตน� ทองเนตร
111790 นาย ศุภชัย เถาถวิล
111791 นางสาว อังสุมา ท2าทราย
111792 นางสาว อรัชพร อินทรพฤกษา
111793 นาย มนัสวี วัดบุญเลี้ยง
111794 นางสาว วีริยา จันทร
111795 นางสาว ชาลินี วีระวงศ�
111796 นาย สุรเฉลิม นาน4อย
111797 นาย กิตติพิชญ� อ2อนม่ิง
111798 นางสาว ปวริศา ตรีรัตนเศวต
111799 นางสาว วรางคณา บัตรแก4ว
111800 นางสาว อภิญญา ชุมทอง
111801 นาย ภาคภูมิ สุภานันท�
111802 นางสาว ปDยมณ ด4วงช2วย
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111803 นางสาว ปDยะวรรณ สวิงรัมย�
111804 นางสาว กัญญาภัทร บินดิโตวา
111805 นางสาว ณัฏฐี นิยมไทย
111806 นาย ณัฐกิตต์ิ อภิญญาวิศาล
111807 นางสาว พิชญดา โสระศรี
111808 นาย ธีรยุทธ มาขุนทด
111809 นางสาว ศิริจรรยา ละหมัด
111810 นางสาว ชนนิกานต� ฮมภิรมย�
111811 นางสาว ปGทมา ลิ่มถ่ิน
111812 นาย พนัสพันธุ� กู4แร2
111813 นางสาว ทิพวัลย� ธรรมคุณ
111814 นางสาว สุพรรณี พันธุ�พืช
111815 นางสาว สุภาวดี พันธุ�พืช
111816 นางสาว ณัฐธภา รักษาถ4อย
111817 นางสาว สุลัยสัน ซิมา
111818 นางสาว วสุนันท� ต้ังมะโนมานะ
111819 นาย ตะวัน แผนใหญ2ธนา
111820 นาย ดุจบดินทร� ลังกาฟQา
111821 นาย อุเทน โคตรกุดแคน111821 นาย อุเทน โคตรกุดแคน
111822 จ2าอากาศเอก ณัฐวุฒิ ติละบาล
111823 นางสาว นิมัสรา แวซู
111824 นางสาว นิตยา ตุ4ยลี้
111825 นาย ณัฏฐกิตต� วงษ�สามารถ
111826 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เฟ\UองฟQา ณะสีเสน
111827 นาย พิศุทธิ์ ริมราง
111828 จ.อ. อลงกรณ� อุลิต
111829 นางสาว พลอยณิศา กันทะสอน
111830 นาย ณัฐพล เมนขุนทด
111831 นางสาว ศุภราภรณ� ผัดขัน
111832 นางสาว กนกพร เหลือสุข
111833 นางสาว ณิชากานต� สงขวัญ
111834 นางสาว จิดาภา คํานึง
111835 นาย ศุภวัฒน� ต้ังจริยาพิสุทธิ์
111836 นางสาว ธัญญ�ขวัญ วงศ�สิริบวรกุล
111837 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศรินญา ผอมสวัสด์ิ
111838 นางสาว สุชัญญา คงนุรัตน�
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111839 นางสาว วรัณภร ลีลานุช
111840 นาย สุรศักด์ิ ไชยพิมพ�
111841 นาย สิทธิโชค คงนนทชัย
111842 นางสาว อสมา จิระพุทธรมย�
111843 นาย ปฐมพร คงงาม
111844 นาย ศตวรรษ ทิมบํารุง
111845 นางสาว กรองกาญจน� ละมุล
111846 นางสาว วงเดือน ทองเชื้อ
111847 นางสาว ชญานิศ วงศ�ทิมารัตน�
111848 นาย สิทธิพร บุญฤทธิ์
111849 นางสาว ปGกษธรกาญจน� หอมหวล
111850 นางสาว ปDยนุช ศิลปสนธยานนท�
111851 นางสาว ภัคจิรา รัตนพิบูลย�
111852 นางสาว จันทร�กนก ชัยหน4า
111853 นาย พงศกร ทองดี
111854 นาย พลวัฒน� สุนทรโกษา
111855 นางสาว รัชดาพร ย2องเหล2ายูง
111856 นางสาว ณิชญา ชมเชย
111857 นาย ณรงค�ศักด์ิ ปาลาศ111857 นาย ณรงค�ศักด์ิ ปาลาศ
111858 นาย ณภัทร พิสัยพันธ�
111859 นางสาว กนิษฐา รัตนพิบูลย�
111860 นางสาว อรอุษา ศิริพุทธ
111861 นางสาว วิรัญญา น4อมธรรม
111862 นาย ศิลา ศรีวัฒนตระกูล
111863 นางสาว ว ราง คณา การุณ รักษ� 
111864 นางสาว นรีวรรณ พรมมี
111865 นางสาว กัญญ�นพัชญ� อินทร�จันดา
111866 นาย จตุรงค� พิณศิริ
111867 นาย กันตพิชญ� คงชู
111868 นาย ธนวัฒฒ อุดมเจริญไมตรี
111869 นาย สงกรานต� อินทสุรัช
111870 นางสาว ศิรินทร�ทิพย� ปGนธิ
111871 นาย ปDยวัฒน� เลี้ยนทอง
111872 นางสาว ปพิชญาพร ใจแปง
111873 นาย วงศกร วงศ�สุวรรณ
111874 นางสาว ธัญยพร ชัยวัน
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111875 นางสาว วิจิตรา ไฝเอ4ย
111876 นางสาว กชมน สาลีวรรณ
111877 นางสาว วิยะดา ครุธนรสิงห�
111878 นางสาว คนึงนิจ จีนลอย
111879 นางสาว คํานาง กาสนิท
111880 นางสาว กิตต์ิรวี ธนะรัตน�นิธิกุล
111881 นางสาว สิริพร ก4อนง2อน
111882 นาย สุทัศน� มีเสือ
111883 นาย จิรัฏฐ� นัทธี
111884 นางสาว ณัฐนิชา สิทธิมาตย�
111885 นางสาว ประสิตา งามพิมาย
111886 นางสาว กุลนันท� ศิริสงคราม
111887 นางสาว เนตรวลี แก4วเขียว
111888 นางสาว สุดธิดา เจริญสุข
111889 นางสาว สุมัทนา คําเกตุ
111890 นาย ณัฐพงษ� สุภาพงษ�
111891 นาย ฐานพัฒน� มงคลิก
111892 นาย สันติสุข ทองดี
111893 นางสาว นาเดีย เจNะหนิ111893 นางสาว นาเดีย เจNะหนิ
111894 นางสาว ฐิติรัตน� ธัญทะพิพงค�
111895 นางสาว ชิตชนก มะลิอ2อน
111896 นางสาว นิศารัตน� สังข�เสือ
111897 นางสาว ภัทรียา ประดิษฐ
111898 นางสาว นันท�ชนก รุ2งอนันต�
111899 นาง สุภาวดี ไพรสันเทียะ
111900 นาย รวี สะตํา
111901 นางสาว มาดีฮะห� ยะมะแซ
111902 นางสาว ภคกมล จิรมงคลโรจน�
111903 นาย วัชระ ชัยเลิศ
111904 นางสาว กัญญาภัค มุจรินทร�
111905 นางสาว จิรภัทร� ศรีคําม4วน
111906 นางสาว ณัฐชา ศรีมาลา
111907 นาย มาสลัน แสแม
111908 นางสาว พนิดา โพธิ์เนียม
111909 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ชนัญญา ปลั่งดี
111910 นางสาว นุชจรีย� ศิริวรา
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111911 นางสาว รัฐศ�ภาอร เครือแสง
111912 นางสาว เพ็ญนภา งามเลิศพรชัย
111913 นางสาว สิรารัตน� เกตุธานี
111914 นางสาว รัสรินทร� ณ ลําปาง
111915 นางสาว กมลชนก ศักดาณรงค�
111916 นาง รจนา คล4ายวิเชียร
111917 นาย โคจึย� คาโต4
111918 นางสาว อัญชนก เชื้อทอง
111919 นางสาว ชนกนันท� มากศิริ
111920 นางสาว อัญธิกา สาวถี
111921 นาย จักรพันธ� แก4วกุดสิน
111922 นางสาว ณกกร หลุยแสง
111923 นางสาว วารุณี สมนวล
111924 นาย กลวัชร จิตต�ภักดี
111925 นาย พลเอก สิทธิหล2อ
111926 นางสาว จุฑามณี ดําสีไหม
111927 นางสาว กชกร กายรัตน�
111928 นางสาว เบญจวรรณ ถาวรกฤษ
111929 นางสาว ศกลวรรณ สุขเกษม111929 นางสาว ศกลวรรณ สุขเกษม
111930 นางสาว ศิริลักษณ� ศรีปานเงิน
111931 นางสาว นภัสกร เฉลิมวรรณ
111932 นางสาว ธีมาพร นนทพันธ�
111933 นางสาว พิตรชารี คงชนะ
111934 นางสาว ศิริพร บานใจ
111935 นาย ศิวัช เอ่ียมทอง
111936 นางสาว ณัฏฐณิชา อํานวยศิลปO
111937 นางสาว จันทิมา สว2างลาภ
111938 นางสาว ปุญญาณาภา เฉลิมพรพัฒน�
111939 นางสาว สุมิตตา พูลสวัสด์ิ
111940 นางสาว อารีย� จงนอก
111941 นางสาว ทิวาพร ศรีกาฬสินธุ�
111942 นางสาว สุทธาทิพย� จั่นศิริ
111943 นางสาว วราพัชร กอบกํา
111944 นางสาว เปมิกา พรหมทอง
111945 นาย ทีปกาญจน� คชเสน
111946 นาย ไพบูลย� อมรวัฑนานนท�

หน4าท่ี 332 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
111947 นางสาว ธรรมหทัย แสงรัมย�
111948 นาย จักรภัทร แสงท้ิง
111949 นาย วิวรรธน� สิทธิพจน�
111950 นางสาว บุษฎี เรืองสุข
111951 นางสาว ประกายกาณ� ชูศร
111952 นางสาว วรรณนภา ติระกุล
111953 นาย สุวัจณ�ชา ลักษณะ
111954 นาย ศุภวิทย� ประสานสุข
111955 นาย เมธี นพนิตย�
111956 นางสาว ยุวัลดา ช2วยบํารุง
111957 นางสาว กานต�ธิดา คําแหง
111958 นาย ขจรเดช จารุเดชขจร
111959 นางสาว ณุวรา สังข�แก4ว
111960 นางสาว รัชฎาภรณ� เนียมลอย
111961 นางสาว รวิภา เรือนหล4า
111962 นาย ปวรุตม� ประเสริฐสม
111963 นางสาว พิมพ�ใจ ปวงคํา
111964 นางสาว สุชาดา หารแก4ว
111965 นางสาว พิชญา อินทฤทธิ์111965 นางสาว พิชญา อินทฤทธิ์
111966 นางสาว ภัทรสุดา วงค�เขียว
111967 นางสาว คณิศร ศรีคํามี
111968 นาง กัญญาภรณ� ศิริอักษร
111969 นาย ชลธิศ เสาแก4ว
111970 นางสาว ธนัญญา ปGญญาเหลือ
111971 นางสาว จิณัชญ�ฑญา มงคลศุภวัฒน�
111972 นางสาว ปทุมพร ไชยชะนาญ
111973 นาย ธนวัฒน� พวงงาม
111974 นางสาว ญาณิศา มาชาวปVา
111975 นาย กรกช เหลืองระลึก
111976 นางสาว สโรชา เพียบุตวงศ�
111977 นางสาว วาลินี จําป̂า
111978 นาย อนลัส แตงหมี
111979 นางสาว ปGญญ�ปภัส ชมเชย
111980 นางสาว พัชริวรรณ วรรณประเสริฐ
111981 นางสาว ศรีแพร วิเศษศรี
111982 นางสาว ปาริชาติ วิจิตรสาร
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111983 นางสาว น้ําหวาน ทําเล็ก
111984 นาย คณารัชต� สัจจา
111985 นางสาว ณัฐกานต� ต4นเตย
111986 นางสาว ชินนภา ทองโสภา
111987 นางสาว ไทยประเสริฐ วงศ�ภักดี
111988 นางสาว วิลาสิณี ยอดโพธิ์
111989 นางสาว นภาพร วงศรีรัก
111990 นางสาว พรีม ชูรักษ�
111991 นางสาว พรปวีณ� เจริญสิริปGญญา
111992 นางสาว รวงทอง ราชูธร
111993 นางสาว ศศิธร สุระท4าว
111994 นางสาว พุธิตา ชูรักษ�
111995 นาย ธนภัทร จันทร�ย2อง
111996 นาย ธนากร ราชแดหวา
111997 นาย กวี บุระเนตร
111998 นาย สุธีร� มาระเนตร
111999 นางสาว นฤมล แสนวงค�
112000 นาย ชัยยุทธ นุชสวาท
112001 นางสาว จิตรลดา แจ2มเหมือน112001 นางสาว จิตรลดา แจ2มเหมือน
112002 นาง พุทธมาศ ทองคํา
112003 นางสาว กุลทรัพย� สุดสาย
112004 นาง วันเพ็ญ บัวทอง
112005 นางสาว อินทุอร ทันโหศักด์ิ
112006 นางสาว จิรัชญา บุรุษพัฒน�
112007 นางสาว เจนนี่ แซ2โลก
112008 นาย สุระชัย มาระเนตร
112009 นางสาว สุกัญญา สานุโคตร
112010 นาย ศานติพงศ� เพ็ชรจํารัส
112011 นางสาว ปDยะพร อินทบุตร
112012 นาย ทศพล บ2อกลาง
112013 นางสาว ณัฏฐากุล ภักดีสว2าง
112014 นางสาว วันวิสา อินทร�โสม
112015 นาย วศิน เอ้ียวเหล็ก
112016 นางสาว ปDยภัสส� สมผลวัฒนา
112017 นาย อินทัช เอ้ียวเหล็ก
112018 นางสาว มาลาตี ส2องแสงรักษ�
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112019 นาย พีรพล ประลอบพันธุ�
112020 นางสาว ญารอนะห� ตาหมาด
112021 นางสาว อริสรา พุทธวงษ�
112022 นางสาว นิรมล เลิศตันติวงศ�
112023 นาย ณัฐพล ม2วงสุข
112024 นางสาว ฐาณิญา มูลเมือง
112025 นางสาว วาสินี ดวงสุวรรณ�
112026 นางสาว ธิดาพร ดอกบัว
112027 นางสาว ตวันนา ศรีเสมอ
112028 นางสาว ณัชชานิษฐ� สงวนสมบัติ
112029 นางสาว วินัสตรา ฤกษ�งาม
112030 นางสาว นาตยา เกิดเดชา
112031 นางสาว ภัทรวรรณ คงใหญ2
112032 นาย มนต�มนัส จันทร�เจริญ
112033 นางสาว นีรนาท ไหมอ2อน
112034 นางสาว จุฑามาศ สุดเดือน
112035 นางสาว สุภาพร โสระเวช
112036 นางสาว ณัฐธิดา พระราชา
112037 นางสาว วนิดา วินเกตุ112037 นางสาว วนิดา วินเกตุ
112038 นางสาว จินตนา แก4วโก]
112039 นางสาว ศุทญา ศรีพุ2มไข2
112040 นางสาว เบญจพร โคตรแก4ว
112041 นางสาว ศศิรินทร� สุทธิวนิช
112042 นางสาว เพ็ญนภา น4อยไสย
112043 นางสาว ชิตณุตา วงศาโรจน�
112044 นาย วิสิฏ เลิศสิริถาวร
112045 นางสาว รังสิญาพร แสงลับ
112046 นางสาว จิรัฐา ศรีขาว
112047 นาย สุภาพ แหวนโคกสูง
112048 นาย รัฐวีร� จันทร�งาม
112049 นางสาว สุดารัตน� พืชพิสุทธิ์
112050 นางสาว วนิดา เสาโร
112051 นาย ปฏิภาณ พานิช
112052 นางสาว สุกัญญา ละเอียด
112053 นางสาว พรรณิภา เล็กกระจ2าง
112054 นางสาว จุฑารัตน� ไผ2แก4ว
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112055 นางสาว ธัญญรัตน� คงชมสุข
112056 นางสาว สุภาพร รัตนประพันธ�
112057 สิบโท ณัฐพล อัมพฤกษ�
112058 นางสาว ศศินภา แก4วศรีทอง
112059 นางสาว จันทนี เฮ2าฮู2เท่ียน
112060 นางสาว ณิชากร นิพรรัมย�
112061 นาง วนิดา จาเพียราช
112062 นางสาว ภัทรินทร� วิเศษสา
112063 นาย วชิรพล ตันสุวัฒน�
112064 นางสาว วีราพร จําปาทอง
112065 นางสาว พิมพ�ชนก ดวงอินทร�
112066 นาย ฐานิช รักขิตกูล
112067 นาย เต็มภาคภูมิ โภคา
112068 นางสาว ภัทรกมล แก4วสงค�
112069 นางสาว พิมพา พรหมรังษี
112070 นางสาว ธัญญาลักษณ� สุริเย
112071 นาย กรัณย�วัฒน� สุมลวรรณ
112072 นาย กิรทัศน� ในริกูล
112073 นางสาว นันทวรรณ อักษรวงศ�112073 นางสาว นันทวรรณ อักษรวงศ�
112074 นางสาว กนกวรรณ อักษรวงศ�
112075 นางสาว จุฑารัตน� วงศ�ลา
112076 นาง ฐิติกานต� สุมลวรรณ
112077 นางสาว รดีธันยพร ใจคําธนสิษฐ�
112078 นางสาว ศิวาพร นามวิชัย
112079 นาย ปุณยวีร� อาชาพิทักษ�วงศ�
112080 นางสาว สลิลทิพย� จิตต�ชอบธรรม
112081 นางสาว สาวิตรี ฉิมหัวร4อง
112082 นางสาว สุวรรณี คุ4มถนอม
112083 นางสาว ศรัญญา ละม2อมสาย
112084 นาย ปรมาพล ชาลีกุล
112085 นางสาว ญาดาพนิต ศรีคง
112086 นางสาว รัตนรัตน� ศรีคง
112087 นาย ธนาธิป บุญสุยา
112088 นางสาว ธนุตรา สุทธเศียร
112089 นาย ปฏิรูป บุญสา
112090 นาย อรุณสุข หนูโมระ
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112091 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ปวีณา สมบูรณ�
112092 นางสาว กมลชนก ช2วยบํารุง
112093 นางสาว อาทิมาพร ทองอ2อน
112094 นางสาว สโรชา ทองด2านอุดม
112095 นางสาว พัทธมน เอมหยวก
112096 นาย นฤทธิ์ วงษ�ยาปาน
112097 นาย พิษณุ ทองทัพ
112098 นางสาว รุ2งฤดี มะณี
112099 นางสาว เสาวลักษณ� ปQอมสุวรรณ
112100 นางสาว ปวีณา สังตนดี
112101 นางสาว วรรณวีณา จันทร�น4อย
112102 นางสาว วรรณภา หาญโคกกรวด
112103 นางสาว อรอุมา ทรัพย�สิน
112104 นางสาว พรทิวา หมอยา
112105 นางสาว จุฑามาศ ต2อพันธ�
112106 นางสาว รัตน�นิสสรณ� สวัสดิภาพ
112107 นางสาว กิติการ� วังศิริกุล
112108 นางสาว เพ็ญศิริ เดชคําภู
112109 นาย อนุศักด์ิ ขันธสิทธิ์112109 นาย อนุศักด์ิ ขันธสิทธิ์
112110 นาย วศินภัทร� อิงอาน
112111 นาย ทีปรกร ตNะแก4ว
112112 นางสาว ศิริกัญญา ไชปา
112113 นางสาว อรพรรณ สาแก4ว
112114 นางสาว อรวรรณ นิยมสุข
112115 นางสาว ภัทราภรณ� ศรีรอง
112116 นาย ภรต แซ2ตั้ง
112117 นางสาว พจมาลย� กันสุข
112118 นางสาว รัตนาพร พาคํา
112119 นาย ไตรภพ พ่ึงโพธิ์
112120 นาย พีรวิชช� ชูจิตต�
112121 นางสาว เปมิกา เล็ดลอด
112122 นางสาว บัณฑิตา อ2องละออ
112123 นางสาว สุภานันท� เตียวมณี
112124 นางสาว แสงจันทร� แมนสืบชาติ
112125 นาย คณิน วงศ�เปKIย
112126 นางสาว วรรณวิสา แก4วเกิด
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112127 นางสาว กัณฐมณี ศรีเพ็ชร
112128 นางสาว รัตนากร เขาค2าย
112129 นางสาว บุษรารัตน� ศรีบุญเรือง
112130 นางสาว จิดาภา อยู2จรรยา
112131 นางสาว ดวงลักษณ� ขัดปGญญา
112132 นางสาว สุชาดา ใสสะอาด
112133 นางสาว ตรีทิพยนิภา ทองกระมล
112134 นางสาว ฮาสานNะ แกสมาน
112135 นาย วเรศ ศรลัมพ�
112136 นาย หัถชัย ทิพย�รัตน�
112137 นาย อนุชา มินา
112138 นางสาว ธนิสรา นันทะโกมล
112139 นางสาว ศศิชา ศรีวะรมย�
112140 นาย อาหนัส หวังหมัด
112141 นางสาว ธนันปภัค มรรคาเขต
112142 นาย คมกฤษณ� พุ2มสารี
112143 นาย ธีรวัฒน� แปQนช2วย
112144 นางสาว อุษาวดี จันทรังษี
112145 นางสาว ปภาดา โคนทรงแสน112145 นางสาว ปภาดา โคนทรงแสน
112146 นางสาว วันเพ็ญ นักกีฬา
112147 นางสาว ศศิธร หมายเจริญ ศรี 
112148 นางสาว กรรณทิพย� บุญยะมณี
112149 นางสาว ยุธิยา จงรักษ�
112150 นางสาว ปวีณา ไชยา
112151 นางสาว พลอยไพลิน เจียมสมบูรณ�
112152 นางสาว เกียรติศิริ ทองหล2อ
112153 นาย วาที ลิลาจันทร�
112154 นางสาว ศิรดา เหมาะทอง
112155 นางสาว มีนารัตน� หอมเนียม
112156 นางสาว ธิศวรรณ สมศักด์ิ
112157 นางสาว ณฤดี อมรกิจ
112158 นางสาว กนกพร พรหมรักษ�
112159 นางสาว วราภรณ� สิทธิบาล
112160 นางสาว สพัชญ�สนันท� ทับศิลา
112161 นางสาว ชนัญชิดา สียางนอก
112162 นางสาว มนัญชยา ก4อนแก4ว
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112163 นางสาว นัฏฐิณี จินพละ
112164 นาย อานันท� จําลองกุล
112165 นางสาว สุมลฑา พรหมรักษา
112166 นาย อมรเทพ มาใหญ2
112167 นางสาว เพ็ญนภา บุญไทย
112168 นางสาว สุชีรา บํารุงศรี
112169 นางสาว สุรีพร อินทร�จันทร�
112170 นาย อรรถวิทย� ปุณยถิรปรีดา
112171 นาง พัตราภรณ� ปานขาว
112172 นางสาว นงค�ลักษณ� มลิวัลย�
112173 นาย พงษ�ศักด์ิ ประเสริฐศรี
112174 นางสาว เบญจพร โกศล
112175 นางสาว ศุภลักษณ� หมอรักษา
112176 นางสาว รุ2งทิวา แสงคํา
112177 นางสาว นิชาภา อินทสะระ
112178 ว2าท่ีร4อยตรี โยธิน รูปโฉม
112179 นางสาว วิจิตรา เพ็งมีศรี
112180 นาย วิฑูรย� มณีขวัญ
112181 นางสาว วันเพ็ญ บุญศรี112181 นางสาว วันเพ็ญ บุญศรี
112182 นาย ปDติพงษ� เผ2าเสรีพงษ�
112183 นาย สุทัศน� สุขสกล
112184 นางสาว อินทุอร อินทองคํา
112185 นางสาว ชมพูนุช จอมพุดซา
112186 นางสาว กีระติชาภรณ� สุพัฒนอารีกูล
112187 นาง ชุดาภา สร4อยสังวาลย�
112188 นางสาว จิตสุดา มะลินทา
112189 นาง ชิตญาภรณ� บุตรดี
112190 นางสาว กัญญ�ณพัชญ� พรรณรัตน�
112191 นางสาว วรินธราภรณ� จันทะยุทธ
112192 นางสาว เหมสุดา ตาวัน
112193 นาย อินทัช เมฆหมอก
112194 พันจ2าอากาศตรี พัชรพล ม2วงทอง
112195 นาย ไปรวิทย� ปาริน
112196 นาย ไพฑูรย� สมทรัพย�
112197 นางสาว สุกัญญา ฟGงอารมณ�
112198 นางสาว เฌอพัชญ� ใจสอาด
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112199 นางสาว มณีวรรณ ดรุณพันธ�
112200 นาย เมธัส พัฒนพันธ�
112201 นางสาว สุวิมล อรทัย
112202 นาย สิทธิเดช แดงงาม
112203 นาย ภัทรชัย จางเต็ม
112204 นางสาว กมลชนก ใจเนียน
112205 นาย ธีรพร กรกุม
112206 นางสาว ธนาพร จรลี
112207 นางสาว พรพรรณ ยอดเณร
112208 นาง วราภรณ� ดอกพิกุล
112209 นาย ชยุตม�พงศ� อัครศุภพงษ�
112210 นาง ยุพาพร นาคทอง
112211 นางสาว นพรัตน� วิชิสโร
112212 นางสาว จริยา สุขสมกิจ
112213 ส.ต.อ. ธีรวิทย� บุญคํ้า
112214 นางสาว รุจิภาส ทุนอินทร�
112215 นางสาว พรวิภา ตะไลชั่ง
112216 นางสาว เจนจิรา วงษ�แหวน
112217 นางสาว มณีรัตน� ใจเพ็ชร112217 นางสาว มณีรัตน� ใจเพ็ชร
112218 นางสาว มาลิณี ตะไลชั่ง
112219 นาย ธนาวุฒิ น4อยแสง
112220 นาย จิรายุทธ� ภู2สวัสด์ิ
112221 นาย โชติทัศน� เชยพันธุ�
112222 นางสาว ลลิตภัทร บรรณวิชญ�
112223 นางสาว สุพรรษา ศักด์ิบุญญารัตน�
112224 นาย วาริทพงษ� ภูสง2า
112225 นางสาว สุจิตรา ใจมีสุขยิ่งนัก
112226 นางสาว รุ2งนภา เชื้อเพชร
112227 นางสาว สุดารัตน� อ2อนหัวโทน
112228 นางสาว สุธาสินี สุทธาชัย
112229 นางสาว จุฑามาศ มงคลไชยสิทธิ์
112230 นางสาว ทิพย�สุดา ริยะตา
112231 นางสาว กุลณิชา วงษ�แปQน
112232 นาย สุทธิศักด์ิ กาญจนกูล
112233 นางสาว ชวันรัตน� ลือเลื่องกิติกุล
112234 นาย ดนัย ทิธา
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112235 นางสาว กนกอร เจิมจันทร�
112236 นางสาว ณีรนุช พรมเทศ
112237 นางสาว วรรษมณ ภูสง2า
112238 นางสาว ศรัญญา แสงหิรัญ
112239 นางสาว ธนัชชา สุวรรณศรี
112240 นางสาว นงลักษณ� มณีสิงห�
112241 นาย วัชระพงศ� ศุภเกษม
112242 นางสาว รัตนาภรณ� สระทอง
112243 นางสาว อริยาณัฏฐ� วันติยา
112244 นางสาว อุบลรัตน� เรือนหล4า
112245 นางสาว กุลสินี พัฒน�แฟง
112246 นางสาว พรธีรา หุ2นจําลอง
112247 นางสาว นิสนันท� นามศร
112248 นาย ยศพล ศรีหะทัย
112249 นางสาว กาญจนทิพา บัวขวัญ
112250 นางสาว อรวรรณ นามศร
112251 นางสาว ไพรินทร� โคตรอาษา
112252 นาย เกริกสกุล จงสวัสด์ิ
112253 นางสาว สุวรรณมณี เกตุวงศ�ตระกูล112253 นางสาว สุวรรณมณี เกตุวงศ�ตระกูล
112254 นางสาว รอหิบะห� วานิ
112255 นางสาว กานต�พิชา สุมังคะละ
112256 นางสาว นัยน�ปพร จันทรา
112257 นางสาว วรรณวิสา ไหมคง
112258 นาย ธนธง มีโพธิ์ทอง
112259 นางสาว ศิริพร ทุมสวัสด์ิ
112260 นางสาว ฐิติรัตน� ชื่นหม่ืนไวย�
112261 นางสาว ณิชกานต� เดชะบุญ
112262 นาย รชต บุญเกิด
112263 นางสาว นิรภาดา เสมอภพ
112264 นางสาว จิตติมา แก2นอ4วน
112265 นางสาว ชนิสรา ภูมิธนาชัย
112266 นาย ภควัต พุดซ4อน
112267 นางสาว พรรณี โพธิ์สาจันทร�
112268 นาย พิทักษ� สุรัมย�
112269 ว2าท่ีร4อยตรี แสงสุวรรณ� ทองจันทร�
112270 นาย วศิน สัพพะสาน
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112271 นาย สรวิศ จันทร�เจนจบ
112272 นางสาว รุ2งนภา วงษ�งาม
112273 นางสาว บุรัสกร พิมแพง
112274 นางสาว บุษกร ดวงเงิน
112275 นาง วิไลพร วงศ�เฉลิมศักด์ิ
112276 นาย ประสิทธิ์ หมายมุ2ง
112277 นาย วิญYู สีอ2อน
112278 นางสาว พัชรี เอ่ียมศรี
112279 นางสาว กฤติยา ตุ4มทอง
112280 นางสาว สุชาดา บุตรน้ําเพชร
112281 นางสาว อารีรัตน� ทองนิ่ม
112282 นางสาว นฤมล ร2มจําปา
112283 นางสาว วันเพ็ญ อนันติ
112284 นางสาว สุภัสสราภ� เพียรอุดมกิจเลิศ
112285 นางสาว ไปรยา ปะเทสัง
112286 นางสาว นิฟDรดาวห� สะมะแอ
112287 นางสาว จันทรา สุวรรณวงษ�
112288 นาย ประดิษฐ� หมาดปGนจอร�
112289 นาย ณัฐวุฒิ ไทรทองคํา112289 นาย ณัฐวุฒิ ไทรทองคํา
112290 นางสาว สุกฤตา ผันกลาง
112291 นางสาว รับขวัญ สําเนียง
112292 นางสาว ชาลินี นาเมืองรักษ�
112293 นาย ภูมิพัฒน� สุขเนตร
112294 นางสาว ปDยรัตน� ศรีศุข
112295 นาย เกริกพงศ� ยืนยาว
112296 นางสาว ฐิติกาญจน� ชวนชม
112297 นาย กิจชานน แรมไพร
112298 นางสาว ญาณิศา วารุลังค�
112299 นาย ภัฑณเชษฐ� วิชิตสโร
112300 นางสาว ธนิกานต� ธรรมสาร
112301 นางสาว สุมิตรา กมศิลปO
112302 นาย สิรวุฒิ วิทยประพัฒน�
112303 นางสาว ดาราพร ปGญญาแสง
112304 นาย จตุพล รอดเจริญศักด์ิ
112305 นางสาว กัญจนา เรนทอน
112306 นางสาว ทักษิณา นุ2นวงกด
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112307 นางสาว ทิพวรรณ อินทรมาตย�
112308 นางสาว นันท�นภัส เจริญแพทย�
112309 นางสาว สุนิศา อุตมะ
112310 นางสาว หทัยรัตน� เกตุงาม
112311 นาย อิสระ งามวงศ�ทอง
112312 นางสาว นลพรรณ ยศอาลัย
112313 นางสาว ณัฐกานต� ทองจอก
112314 นางสาว ดุษฎี ต้ันสมเสน
112315 นางสาว ณุกานดา ธัญญเจริญ
112316 นางสาว วิกานดา แสนหาญ
112317 นางสาว ธิดารัตน� กังวลกิจ
112318 นาย สิทธิชัย รอดคุ4ม
112319 นาย นูหรน เล2งกูล
112320 นางสาว บุณฑริกา ประพันธ�
112321 นาย ปรัชญา สกลอารีย�
112322 นาย กฤษฏ�ชนภัทร เสาวรส
112323 นางสาว สุภาภรณ� เผ2าดี
112324 นางสาว โสรญา กรอบทองสุข
112325 นางสาว นันทัชพร เกาะทอง112325 นางสาว นันทัชพร เกาะทอง
112326 นางสาว รัชนีกร พิศิลปO
112327 นาย สมบัติ สังขาว
112328 นางสาว พิกุล โกสินทร�
112329 นางสาว สุไฮลา หะมะ
112330 นางสาว ศิริวรรณ บุญรักษ�
112331 นาย สิทธิชัย รัศมี
112332 นางสาว สมาพร มังคลัง
112333 นาย ปารุสก� พัฒนพิบูลย�
112334 นาย ทุติย�เศรษฐ� กันนุช
112335 นางสาว ณิชาภา โสดาจันทร�
112336 นางสาว สุภัตรา มนัสเอ้ือศิริ
112337 นางสาว ธนวรรณ ฤทธิ์เดช
112338 นาย ธนศักด์ิ พรหมสุด
112339 นาง อุมาพร ศรีประไหม
112340 นางสาว อรยา ปGญหา
112341 นาย กองสิน ท4วมทองดี
112342 นางสาว วริศลักษณ� ศรสังหาร
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112343 นางสาว นิโลบล เพชรภักดี
112344 นางสาว ธิดาพร เอนกรัตน�
112345 นาย ศิวลักษณ� โอภาโส
112346 นาย จตุรพร บัวมาตร�
112347 นาย คมกฤษณ� พรมมาก
112348 นางสาว พศวีร� เหลืองอาสากิจ
112349 นางสาว ปDยมาศ วิทยาศิลปO
112350 นางสาว พรทิวา สินธุ�ลือนาม
112351 นางสาว กรัชกาย บุญมีโชติกุล
112352 นางสาว ปพิชญา มูกขุนทด
112353 นาย ประภัทร วารีศรี
112354 นาย ธนดล ช4อยวิเชียร
112355 นาย เอกณรงค� อิสระพงศ�ไพศาล
112356 นาย อธิวัตน� มานะวุฑฒ�
112357 นางสาว นภาพร ทองคํา
112358 นาย ชยภัทร ประคองสุข
112359 นาย ชานนท� สรสิทธิ์
112360 นาย ธนากร ยศโสธร
112361 นางสาว อังสุมารินทร� ณ ไทร112361 นางสาว อังสุมารินทร� ณ ไทร
112362 นางสาว นันทพร บุ4งเท่ียง
112363 นาย รณชัย วงศ�ษาโท
112364 นางสาว ธนัชพร คําดี
112365 นาย ภาสกร ผิวเหมาะ
112366 นางสาว ณัฐฌา ปลูกปGญญาดี
112367 นางสาว ปาริชาติ โสภาศรี
112368 นาย ณัฐวุฒิ พรมมาจา
112369 นาย กันตวิชญ� สุธรรมเม็ง
112370 นางสาว พิชญาภา สมบัติศรี
112371 นางสาว วันทนีย� อุ2นจิตต�
112372 นางสาว ฉัตรประไพ คมวิชาชาญ
112373 นางสาว สุภาพร พิมปGชชา
112374 นางสาว นฤมล ประทุมวัน
112375 นางสาว สุกัญญา อ2อนเขตร�
112376 นางสาว สมฤดี โนจักร
112377 นางสาว อนัญญา สืบมาแต2ปGIน
112378 นาย อาหลี รอเกตุ
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112379 นางสาว วรนารถ เดชยอดยิ่ง
112380 นาย ณฐภณ ร2างมณี
112381 นางสาว กรรณิกา ปาระพิมพ�
112382 นาย ชวาลวิวัฒน� เพ็ญจํารัส
112383 นางสาว เบญญาทิพย� ท2าตะเคียน
112384 นางสาว ณัฐชิตา ยะปะนันท�
112385 นางสาว ดลยา จรรยาดี
112386 นางสาว อนงค�นาถ ศรีรงค�
112387 นางสาว ธนภรณ� ช2วยศิริ
112388 นางสาว จันทิมา สีลาวัน
112389 นาย ตนุภัทร พลคง
112390 นางสาว นภวรรณ แสงใน
112391 นางสาว พาฝGน ภูครองทอง
112392 นาย สิทธิณัฐ จันทร�แสง
112393 นางสาว สุภัสสรา ภูริวรกุล
112394 นางสาว รสจรินทร� วังทะพันธ�
112395 นางสาว จินตหรา อบเชย
112396 นาย ภานุวัตร สังข�เสน
112397 นางสาว พิมสิริ พจน�พัฒนพล112397 นางสาว พิมสิริ พจน�พัฒนพล
112398 นาย จักริน รักปลอด
112399 นางสาว สมจิตร นามโคต
112400 นางสาว ศริญญา อินทะวงศ�
112401 นางสาว อัจฉรา เสารางทอย
112402 นางสาว อภิรดี จําปา
112403 นาย ศุภนิมิตร อินตNะ
112404 นาง จุฑารัตน� แก2นธรรม
112405 นางสาว ช2อเพ็ชร ธรรมนาม
112406 นางสาว ณัฐชญา อัตรา
112407 นาย อดิศักด์ิ นิลคง
112408 นาย นราเทพ เมตตาวาสี
112409 นางสาว ปGทจมา ทับสี
112410 นางสาว สมฤดี อภิมา
112411 นาย วรวัฒน� เลิศชัยอุดมโชค
112412 นางสาว วราภา เรืองดํา
112413 นาย อิงครัต ตNะสุทา
112414 นาย ยศกร กุลสิงห�
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112415 นาย กรณ� นาคประเสริฐ
112416 นางสาว ศุภกาญจน� แก4วพร4อมเลิศ
112417 นางสาว ตรัยพร ฟุQงกลิ่น
112418 นาย เดชวุฒิ ปฐมปฐวี
112419 นาย วงศกร เมฆานวกุล
112420 นางสาว ชุติกาญจน� เทพแก4ว
112421 นาย กิตติกร สุนทรศิริ
112422 นางสาว สุพรรษา มุลทากุล
112423 นาย วัชรศักด์ิ อรัณยกานนท�
112424 นางสาว กรุณา ทองเพ็ง
112425 นาย พร4อมพักตร� แพนาพันธ�
112426 นางสาว ปDยวรรณ สุจันทา
112427 นางสาว สุภัสรา งอกวงษ�
112428 นางสาว วิมลกานต� สมบูรณ�ธนรัชต�
112429 นาย มานพ บ4านกล4วย
112430 นางสาว อัจจิมา แขกสะอาด
112431 ว2าท่ี ร.ต. ธีรพล โพธิ์คํา
112432 นางสาว นิชกานต� วิชัยรัมย�
112433 นางสาว อรพิมล สีหุ4น112433 นางสาว อรพิมล สีหุ4น
112434 นางสาว ณัฐธยาน� ธีร�วรกิจ
112435 นางสาว ธนวรรณ ม2วงอ่ิม
112436 นาย พงศ�พิสุทธิ์ สุทธิบูลย�
112437 นาง นงนุช มูลศาสตร�
112438 นางสาว ธิติยา ภิญโญ
112439 นาย ณกฤช พิมพิสาร
112440 นาง ศรีสุรัตน� กีรติอุณห�
112441 นางสาว ไอยลดา สีหานาม
112442 นางสาว กริษนา สินคง
112443 นาง จุรีพร อ4นสุวรรณ
112444 นางสาว ดวงตา ไผ2สุวัฒน�
112445 นาย คอยรี่ หะยาราแม
112446 นางสาว ศิริวจี มังคลสุต
112447 นาย ก4องกฤชณัท พูพิพิธ
112448 นาย สิทธิกร เจริญงาม
112449 นาย พชรดนัย สิทธิพิพัฒนกิจ
112450 นาย ปราณพล ดิษยะกมล
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112451 นางสาว วรรณิศา หนูเกาะทวด
112452 นาย ภูวดล เจียวเจริญพาณิชย�
112453 นาย ณฐพล เหล2าโรจน�ทวีกุล
112454 นาย สมบูรณ� ห4วยไชย
112455 นาย จิรโชติ จัดนอก
112456 นางสาว สุธิดา ปฐมาภรณ�กุล
112457 นางสาว ชยานิษฐ� รวิหิรัณยกรณ�
112458 นาย เดชมนตรี เบ4าหินลาด
112459 นาย เมธี ทวีชนม�
112460 นาย เรืองพร สุคําภา
112461 นาย กิติทัศน� ทัศกุณีย�
112462 นางสาว อันธิกา รัตนปรีดากูล
112463 นางสาว ชาลิสา ท4วมสมบุญ
112464 นางสาว ณัฐริกา สัตบุตร
112465 นาย ประเสริฐ แสงหัวช4าง
112466 นางสาว จินตา ไทรบุรี
112467 นาย ชัยวีร� เกิดสาย
112468 นางสาว ณัฐวรา พุ2มเรือง
112469 นางสาว ปGทมา มาศประสิทธิ์112469 นางสาว ปGทมา มาศประสิทธิ์
112470 นางสาว เกสรา มณทิพย�
112471 นางสาว คนึงนิตย� สังข�น4อย
112472 นาย ภาณุพงศ� ว2องมงคลเดช
112473 นางสาว ทิฆัมพร จงจิตต�
112474 นางสาว นพร เพชรดง
112475 นางสาว สุวนันท� สง2างาม
112476 นาย ทิวัตถ� ท่ีพ่ึง
112477 นาย ปกรณ� สักพันธ�
112478 นางสาว อัญชลี ตรีชานุชิต
112479 นางสาว คณิตชา ทองรบ
112480 นางสาว นุชนาฏ ผุยพรม
112481 นาง รัตนา ทิพย�สุราษฎร�
112482 นางสาว ณัฏฐวรี ศรีสวัสด์ิ
112483 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พุทธชาติ สง2าแก4ว
112484 นาย จินตนาถ ด2านดุษฎี
112485 นางสาว สุภาภรณ� บุญเรือง
112486 นาย อัษฎาวุธ ศรีวิไล
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112487 นางสาว ธนวรรณ บุญมณี
112488 นางสาว จิณฑ�จุฑา ใต4ตา
112489 นาย กิตติ ดวงประดิษฐ�
112490 นาย เกรียงไกร พงษ�สุวรรณ
112491 นางสาว มธุรส แท2งทอง
112492 นางสาว กาญจนา บุญอ4วน
112493 นาย ธีรพงษ� ฉอ4อนโฉม
112494 นางสาว ฐิณัฏฐ�ชญา แก4ววิเชียร
112495 นางสาว ปาริชาติ เชี่ยวรอบ
112496 นางสาว สุวลักษณ� จันทร�พิบูลย�
112497 นางสาว นาเดีย การีซอ
112498 นาย ประดิษฐ สนเล็ก
112499 นางสาว สุจินดา ธีรเมทินี
112500 นาย เดชอุดม เมืองโคตร
112501 นาย พงษ�ธร นราธนากร
112502 นางสาว ตัสนีม สังหลัง
112503 นางสาว จารุวรรณ มหาวัน
112504 นางสาว ภคอร เถรวัลย�
112505 นาง มัทนา กลีบบัว112505 นาง มัทนา กลีบบัว
112506 นางสาว จันดาพร เจนจบ
112507 นางสาว ไพรสาร คําหวล
112508 นาย ชยกร ทวิพัฒน�
112509 นาง ศุภาพิชญ� สุวรรณพิมพ�
112510 นางสาว รุ2งนภา มุขสูงเนิน
112511 นางสาว อธิพร วีระอาชากุล
112512 นาย กิตติธร กันทะกาลัง
112513 นาง ธันยารัตน� ใจตรง
112514 นางสาว ธัญญรัตน� อ่ิมผ2อง
112515 นาย พิธาน เศวตรัตนไพศาล
112516 นาย ชุติพงศ� แนบฉิมพลี
112517 นาย ธนกร ทองม่ัง
112518 นางสาว พิมพ�ณดา นวลมะ
112519 นางสาว ภัทราพร ทําสันเทียะ
112520 นาย ทศพล ทองศรีนวล
112521 นาง เจนจิรา การุณย�
112522 นางสาว สุรัชวดี สุภาพ
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112523 นางสาว รัชฎาภรณ� ปGกโคทานัง
112524 นางสาว ปDยะมาศ ด4วงคง
112525 นาย ไพสิฐ สุทธิภาค
112526 นางสาว รุ2งทิวา ทิตพุฒ
112527 นาย ภูมิรวิชญ� นพรัตน�พลังกร
112528 นาง เบญจวรรณ ไชยวงศ�
112529 นางสาว พิมพ�สิริ มงคล
112530 นางสาว พลอยมณี สุวรรณรัตน�
112531 นาย ธนากร สอนหาจักร�
112532 นางสาว ปรีชญารัตณ� พันธุ�ลํายอง
112533 นาย ฐณณ ชยกรัณฑ�
112534 นางสาว สิริพิสุทธิ์ ชุติอาภากร
112535 นางสาว นีรนาท อัตโณ
112536 นางสาว ขวัญชีวา คํ้าเลิศ
112537 นางสาว ไอลดา หลีซุ4ย
112538 นาย สัญจินต� ว2องวัฒนาภิกุล
112539 นาย สนันตย� อนุมา
112540 นาย อาชาไนย พ่ึงรื่นรมณ�
112541 นางสาว สลินนา ปานสังข�112541 นางสาว สลินนา ปานสังข�
112542 นาง ศิรภัสสร ช2วยกิติ
112543 นางสาว กมลพร เปKUยมทองคํา
112544 นางสาว ศศิธร ใจสุข
112545 นางสาว จิราพร ชัยผา
112546 นางสาว หทัยรัตน� พลับพา
112547 นาง ศศิธร จันทโชติ
112548 นาย อภิวัฒน� แก4วธรรมานุกูล
112549 นาย เสฎฐวุฒิ เข่ือนแก4ว
112550 นางสาว สุพรรัตน� มาไกล
112551 นางสาว กัลยรัตน� อําพันแสง
112552 นาย ธนพล โอษะคลัง
112553 นางสาว นันทิพร ลิมปOวัฒนกุลธร
112554 นาย วันชัย ภูมิสุทธิกุล
112555 นาย นภดล เลิศวิลัย
112556 นางสาว นภัสสร คงพลปาน
112557 นางสาว สุภาวณี วารีศรี
112558 นาย วิกรม อร2ามวิทย�
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112559 นาย ชัชพงศ� ขัดแก4ว
112560 นางสาว รุ4งตะวัน สินธุ�ลือนาม
112561 นางสาว วราภรณ� ปDUนใหญ2
112562 นางสาว สุชาดา เพียงคาม
112563 นาย ณรงค�ศักด์ิ พ่ึงพงษ�
112564 นางสาว ฐิติกุล ทุมวงศ�
112565 นางสาว ปาวีณา คุณพาที
112566 นาย อภิเดช ไชยคง
112567 นาย แสงสุรีย� คุณพาที
112568 นางสาว สายสุดา พรมมา
112569 นางสาว ปDยฉัตร� จัตุรัส
112570 นางสาว สลิลทิพย� ศรีสวัสด์ิ
112571 นางสาว สุภาพร ศรีคูเมือง
112572 นางสาว ภาวิณี แก4วศิลา
112573 นางสาว กมลวรรณ ใจงาม
112574 นางสาว กรรณิการ� พรประเสริฐ
112575 นาย อดิศักด์ิ ผักก2า
112576 นาง ชมัยพร อาษาพนม
112577 นางสาว กัณฐิกา กาบมาลา112577 นางสาว กัณฐิกา กาบมาลา
112578 นาย พรพิพัฒน� พยุงพันธุ�
112579 นางสาว สมนภา วุฒิพิมลวิทยา
112580 นางสาว เบญญาภา ครอบครอง
112581 นางสาว มัลลิกา พงศาวิศาล
112582 นางสาว ทัศนวรรณ ฉางข4าวคํา
112583 นางสาว รุจิกานต� ทิพยโอสถ
112584 นางสาว จุฬารัตน� อินสุข
112585 นาย โชติธนพัฒน� รัตนทิพย�
112586 นางสาว วิชุดา จินดาวงษ�
112587 นางสาว มณีรัตน� อรศรี
112588 นางสาว นิภาพร เมฆรัตน�
112589 นางสาว นันทนา บุญเต็ม
112590 นาย ชัชชัย วงศาโรจน�
112591 นางสาว เนตรนรินทร� ศรีอาษา
112592 นางสาว ทิพย�วัลย� พลายพูล
112593 นาย ศรชัย พิเศษสินธ�
112594 นางสาว สรวงเกล4า สองพิมพ�
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112595 นางสาว นิษฐา พรมจันทร�
112596 นางสาว สุวนันท� งามราศรี
112597 นางสาว รัชดารักษ� แก4วใส
112598 นางสาว วิชิกรณ� แสงสว2าง
112599 นางสาว ณัฏฐ�ณภัทร นาคขาว
112600 นางสาว แพรวพรรณ ไชยสุยะ
112601 นางสาว รัตนา แก4วเต็ม
112602 นางสาว อนุสรา ชุมภูวัง
112603 นางสาว สุทธิษา จันเขียน
112604 นางสาว สุดารัตน� ดินงาม
112605 นาง สุจิตตรา เมฆสุทัศน�
112606 นางสาว ธนัญญา เลขยันต�
112607 นางสาว แพรวพรรณ วิใจคํา
112608 นางสาว กนกวรรณ คําท้ิง
112609 นาย ณัฐวุฒิ แก2นเชียงสา
112610 นางสาว ภัคจิรา ขจรเวหาศน�
112611 นางสาว สุพัตรา ดวงจิตร�
112612 นางสาว จันทร�สุดา เกิดปราโมทย�
112613 นางสาว อัญชลี ชินอาจ112613 นางสาว อัญชลี ชินอาจ
112614 นาย ดนัย อุทัยอาจ
112615 นาย ทศพล โคมหอม
112616 นาย ธนาธร สวนทอง
112617 นางสาว ประภาภรณ� พิรักษา
112618 นาย พรพุฒิ ศุภรักษ�
112619 นางสาว ชนากานต� ม่ิงอุดมฤทธิ์
112620 นางสาว พิมลพรรณ อายุยืน
112621 นาย เฉลิมเกียรติ นนธิจันทร�
112622 นางสาว รัตนาวดี อินทรารักษ�
112623 นางสาว หัทยา ตินนังวัฒนะ
112624 นางสาว ณัฐชนันท� ปDUนเขียน
112625 นางสาว ศิริพร คุณชื่น
112626 นาย วสุพล เครือรัตน�
112627 นาย ภูมินทร� สุรมนทวีกิจ
112628 นาย สมภพ จันทรมณฑล
112629 นางสาว ปGทมา แตงพรม
112630 นางสาว ปDยวรรณ กล4ามสันเทียะ
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112631 นางสาว ธีมาพร แสงลพ
112632 นางสาว ชญาดา สุขสมมารถ
112633 นางสาว พรทิพย� ช2วยตน
112634 นาย ณัฐพงศ� เพชรสุวรรณ
112635 นาย ณัฐกรณ� จันทร�หอม
112636 นาย ธนพล ฉัตรธีรภาพ
112637 นางสาว อลิสา วัลลานนท�
112638 นางสาว พชรวรรณ ถุนาบูลย�
112639 นางสาว ศิริลักษณ� เทียนทอง
112640 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง วทัญชกรณ� ลีดงบับ
112641 นาย พสุพัทธ� เทพกอม
112642 นางสาว กนกนภา โชติวุฒิภาคย�
112643 นาย ณภัทร พรายจันทร�
112644 นาย ชัยนิยม บุบผาชาติ
112645 นางสาว พนอนิตย� อินนุรักษ�
112646 นาย ศรัณย� จันทร�ประทุม
112647 นางสาว วิกานดา ตรีณาวงษ�
112648 นาย ฐาปกรณ� ทองไชย
112649 นาย นรินทร� แก4วร2วมวงศ�112649 นาย นรินทร� แก4วร2วมวงศ�
112650 นางสาว จันจิรา จันทร�โท
112651 นางสาว นงลักษณ� หัวนา
112652 นางสาว ศิญาณี สุนสนาม
112653 นาย ก4องภพ จมมา
112654 นางสาว วิสุดา ชินมา
112655 นางสาว วิไลพร กิจเจตนี
112656 นางสาว จิตพิสุทธิ์ สุวรรณจันลา
112657 นางสาว รุ2งฤดี สิงห�ลอ
112658 นางสาว ปรัชญาภรณ� แก4วรอด
112659 นาย ธนากร ชนะสิทธิ์
112660 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ฐยมล นวลขาว
112661 นางสาว อัญญมณี หงษ�ทับ
112662 นาย ธนากร ใสโศก
112663 นาย วิชัย ทับพุธ
112664 นาย ธัชพล สินพรมมา
112665 นางสาว จิรฐา ทองศรี
112666 นางสาว ธัญญา เอ่ียมหน2อ
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112667 นางสาว วรรณิภา โพธิบึงกาฬ
112668 นางสาว ศุภลักษณ� บัวงาม
112669 นางสาว นภาพรรณ ชุ2มม่ัน
112670 นางสาว ณัฐวรรณ บุญบัวทอง
112671 นาย อนุสรณ� สุขสถิตย�
112672 นาย มรกต เขียวกลม
112673 นางสาว อัญชนา ฮุ2ยสกุล
112674 นาย ฉัตรี กันพ4นภัย
112675 นางสาว พรรณี วันชัย
112676 นางสาว เกศินี อรุณฉาย
112677 นาง สิริกร ฟGกบาง
112678 นางสาว ศิรินนุช เทพแสง
112679 นางสาว อภิชญา สุขแก4ว
112680 นางสาว สุธาสินี ศรีแจ2มใส
112681 นางสาว ปDยนารถ วิชัยดิษฐ�
112682 นาย เกียรติศักด์ิ เม2งซ2าน
112683 นางสาว รตาจิต พลพันธุ�
112684 นางสาว สุภาภรณ� เจริญสุข
112685 นาง อรพรรณ มหามาตร112685 นาง อรพรรณ มหามาตร
112686 นางสาว ณัฏฐริณีย� จันทร�แก4ว
112687 นางสาว นิชาภา จันภิรมณ�
112688 นางสาว ชญาภา คําเหลือง
112689 นางสาว วิภาษณีย� พงศ�หิรัญถาวร
112690 นาย วิชชภูมิ เทพรัตน�
112691 นางสาว เจนจิรา ศรีสมวงศ�
112692 นางสาว รัตนาภรณ� ซ4ายขวา
112693 นางสาว ฐิติพรรณ หนูทัศน�
112694 นางสาว จีรภรณ� ศักดาคาร
112695 นางสาว เตือน หาญเสมอ
112696 นางสาว สุทธ�หทัย ธิติวรพันธุ�
112697 นางสาว วิไลลักษณ� ประวันนา
112698 นาย สุริยะ พลง้ิว
112699 นางสาว มัลลิกา มาฟู
112700 นางสาว นันทิรา สีเขียว
112701 นางสาว เปรมใจ จัดสม
112702 นางสาว กรองกาญจน� จริยามา

หน4าท่ี 353 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
112703 นางสาว ธัญญาลักษณ� พชสิทธิ์
112704 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง รัตนา เทียนเต4ง
112705 นางสาว ชนัญชิดา สวัสดี
112706 นาย พชรพล ซุ2นสั้น
112707 นางสาว ซาลิต4าร� โบบทอง
112708 นางสาว ณัฏฐนิก วรแสน
112709 นางสาว ยศสินี รัตนาภรณ�
112710 นาย อดิชาต คุณูปถัมภ�
112711 นางสาว ศิราภรณ� ศรีอินทร�
112712 นางสาว พิญาภัค เพ็ชรรัตน�
112713 ว2าท่ีร4อยตรี ทรงกลด พ่ึงโพธิ์
112714 นาย วงศ�รพี อรรครน4อย
112715 นางสาว เมธาวี ไกรณรงค�
112716 นาย ณัฐกฤต ไชยวงค�
112717 นางสาว ภัทธิดา รอดประเสริฐ
112718 นางสาว นวพร ขันชัย
112719 นาย อารีย� ราเหม
112720 นาย ณัฐวัฒน� จิรสินโยธิน
112721 นาย กานต� โภชนาทาน112721 นาย กานต� โภชนาทาน
112722 นาย รศิษกร แก4งคํา
112723 นางสาว ฐิติรัตน� วิชุมา
112724 นาย พชร พิมพะสอน
112725 นาย เมธัส ฮ2องสกุล
112726 นาย ชานนท� ใจสุภา
112727 นาย ธีรภัทร สุคัมภีร�
112728 นาย วีรยุทธ ยาวิละ
112729 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรนารายณ�
112730 นางสาว พัชราภรณ� บุญท่ัง
112731 นางสาว สุดา มาสารี
112732 นางสาว ปภัสร�ศมล ยลพัฒนศักด์ิ
112733 นาย วัชรากร ทองคงแก4ว
112734 นางสาว ปวริศรา มลีจันทร�
112735 นาย กัน ควรแถลง
112736 นางสาว กรกช อ2อนน2วม
112737 นางสาว ณศิภัสร� นิธิอัมราศักด์ิ
112738 นาย อาทิตย� ศรีวิเศษ

หน4าท่ี 354 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
112739 นางสาว ชลหทัย ปDUนพยงค�
112740 นางสาว ทิพวรรณ ปDUนทอง
112741 นาย พรสรวง เกตุจําปา
112742 นางสาว สุนันทา สุดกลับ
112743 นางสาว สุเนตร เชยทอง
112744 นาย วีรยุทธ สุขสมบุญ
112745 นางสาว จุฑามาศ คะสุวรรณ
112746 นางสาว สมสุดา วรพันธุ�
112747 นางสาว ธัญธิดี เลื่อนสกุล
112748 นาย กฤชพล อามาตพล
112749 นางสาว วรรณา ชิตชิกูล
112750 นางสาว นันทิชา วัฒนา
112751 นางสาว กรรณาภรณ� มโนเพ็ญ
112752 นาย สรวิศ พยุงศักด์ิ
112753 นางสาว พบพักต� พุ2มฉัตร
112754 นางสาว สุพัตรา โคบุตร
112755 นางสาว ภาริษา สีทัด
112756 นาง กัณจน�ณิชา มุลตะกร
112757 นางสาว ชนัฏศุภิกา สงวนสัตย�112757 นางสาว ชนัฏศุภิกา สงวนสัตย�
112758 นางสาว จิราวรรณ ทับมีบุญ
112759 นางสาว ชนม�นิภา เหนือสุข
112760 นาย วรเชษ บุญประกอบ
112761 นางสาว อติตา อ้ันซ4าย
112762 นางสาว สมพัตสร กองเม2ง
112763 นางสาว แสงระวี ศรีจํารัส
112764 นาย มานพ สอนประสิทธิ์
112765 นาย ปองภพ ปลัดศรีช2วย
112766 ว2าท่ี จ2าสิบตรี บุญเลิศ เชื้อพันธ�
112767 นาง สุนิษา สิงหเดช
112768 นาย ณัฐพล แก4ววิจิตร
112769 นางสาว กนกวรรณ ดวงปาโคตร
112770 นางสาว กิติยา ม่ันชาติ
112771 นาย สมภพ รัตนพันธ�ดํารง
112772 นางสาว วีณา แก4วสม
112773 นาย กิตติเทพ เดชแก4ว
112774 นาย อดิศักด์ิ ชมภูนุช
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112775 นาย สุรเดช ต้ิงประสม
112776 นาย อัครเดช สาสีมา
112777 นางสาว วนิดา พลเสน
112778 นาย นเรศ บัวทิน
112779 นางสาว พิมพ�พิศา ทองนุ4ย
112780 นางสาว ฉัตรธิดา ศรีภู2
112781 นางสาว ขวัญฤทัย ท2าเกษม
112782 นาย จักรเพ็ญ สุขสีเสน
112783 นางสาว ทวินันท� ทับโทน
112784 นางสาว วิไลพร หน2อคํา
112785 นาย อภิชาติ ยะเปKยง
112786 นางสาว อภัยวรรณ ทนทาน
112787 นาย ลาภวัต พุทธซ4อน
112788 นางสาว วงศ�เดือน พงษ�วัน
112789 นางสาว ธรีญา สิงห�แก4ว
112790 นางสาว ปรารถนา นาคสอ้ิง
112791 นางสาว อัญชลี เหลืองสุวรรณ�
112792 นางสาว ธิดารัตน� คําพา
112793 นางสาว อัจฉรา บุญชํา112793 นางสาว อัจฉรา บุญชํา
112794 นาย พรชัย กระแสเงินดี
112795 นาย โยธิน อุตส2าห�
112796 นาง อรยา ไกรฤทธิ์
112797 นางสาว จุฑามณี ผู4เลื่องลือ
112798 นาย ธนทัต อนุกูล
112799 นางสาว ประภาสิริ พุ2มเอ่ียม
112800 นางสาว รัตนาวดี เตชะนอก
112801 นาย บพิธ พงษ�จิระ
112802 นางสาว ศุภกานต� ทันประเสริฐ
112803 นาย จิณณวัตร คลล้ํา
112804 นาย เฉลิมศักด์ิ กวางแก4ว
112805 นางสาว นริศรา พลเศษ
112806 นางสาว เกษราภรณ� แสนสบาย
112807 นาย ธงชัย บุญผาง
112808 นาย ถนอม หัสดง
112809 นางสาว สุกัญญา ดงหงษ�
112810 นางสาว พรทิพย� พัชระสุภา
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112811 นาย มนตรี เรือนเย็น
112812 นางสาว ประพาพร อ2อนสองชั้น
112813 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ก4านจักร
112814 นางสาว ชนินาถ ตุรงคราวี
112815 นาย ณัฒิวุฒิ แสงทอง
112816 นางสาว นุชนารถ จันทร�สวรรค�
112817 นางสาว พีรญา ใจเอ้ือ
112818 นางสาว บุศรินทร� รอดจันทร�
112819 นางสาว เจียรไน ลองจํานงค�
112820 นาย สุรยุทธ� ตันติกําธน
112821 นางสาว แวฮานีสา เจNะเลNาะ
112822 นางสาว สิริมา ศุภศรี
112823 นางสาว ศิริวรรณ จันทร�สมปอง
112824 นาย ยุทธพงษ� พุกอาษา
112825 นางสาว วารีรัตน� แสงศรี
112826 นาย ประทีป วงศ�ศิริ
112827 นาย ณัฐพีร แก4วประเทศ
112828 นางสาว วชิราภรณ� ชูอนันตกุล
112829 นางสาว สุธาสินี ศรีสุขใส112829 นางสาว สุธาสินี ศรีสุขใส
112830 นางสาว สุมิตรตรา จําปา
112831 นาย วชิรวิทย� บุญตัน
112832 นาย มารุตพงศ� กฤตเวทิน
112833 นางสาว สกุลพิชญ พรหมสิงห�
112834 นาย ธนภูมิ เอกจิตร�
112835 นางสาว นภัสสร พรหมเขียว
112836 นางสาว อลิษา สมใจ
112837 นาย จาตุรงค� หลักชัย
112838 นาง รัชนีวรรณ มะโนนัย
112839 นางสาว โชติกา ตันอ๊ึง
112840 นางสาว อรอุมา อาทิตย�ลับ
112841 นาย พัฒนพงษ� พลเยี่ยม
112842 นางสาว มนทิรา ราชัย
112843 นางสาว รชตวรรณ คําอาจ
112844 นางสาว อรุณรัตน� อิงอาจ
112845 นางสาว วิภาดา ฤทธิ์ชารี
112846 นาง สุมิตรา เจ4าสุวรรณ�
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112847 นางสาว สุจิตรา พงษ�สงวน
112848 นาย วิชยุตม� กีรติกรพิสุทธิ์
112849 นางสาว ธารินี ศรแผลง
112850 นาย ธีรวัฒน� โมธรรม
112851 นางสาว จิราภา ศิลปะ
112852 นาง จารุณี มธุรพจน�
112853 นาย อรุณรัชช� ฮ2อกุ2ย
112854 นางสาว สุรีย�พร ใจกล4า
112855 นางสาว แวววลี พิมพ�รุน
112856 นางสาว เพ็ญนภา สุทธิสวัสด์ิ
112857 นางสาว วินิชนันท� จรัญธนวัฒน�
112858 นาย เจษฎา ยอดทองดี
112859 นางสาว วิชชุดา ทัศนสุวรรณ
112860 นางสาว ธมลวรรณ เลี่ยมประะเสริฐ
112861 นางสาว มัลลิกา อ4วนเต็ม
112862 นางสาว ณัฐชา หันตุลา
112863 นาย ศิขริน เมธาอภินันท�
112864 นางสาว สุดารัตน� สายแวว
112865 นาย ปราโมทย� จางวาง112865 นาย ปราโมทย� จางวาง
112866 นางสาว ฤทัยภัทร สินสุข
112867 นางสาว ศาตญา วัชรโรจน�
112868 นางสาว ดาวรรค� แผ4วนาง
112869 นาย ศรพงศ� สวัสดิสาร
112870 นางสาว ทิพวัลย� มีพันธ�
112871 นาย ธีรวัฒน� ศักด์ิสม
112872 นาง พัณณ�ชิตา ทองเอ่ียม
112873 นาย ธนกิจ วัชระ
112874 นาย ไปรพล เทพวงษ�
112875 นางสาว อ4อยทิพย� พรหมรักษา
112876 นาย กิจประเสริฐ พงษ�ชัยโชค
112877 นาย ปDยพง ศ� สุพ รัตน� 
112878 นางสาว อุษา ตรีณาวงษ�
112879 นางสาว เฉลิมพร กุมพิมล
112880 นางสาว ณัฐพร หม่ืนภูสี
112881 นาย ธนเทพ ปลายแก2น
112882 นาย นิวัฒน� สารมะโน
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112883 นาย นิติธร บูรณะ
112884 นางสาว นัสรียะห� สะแอ
112885 นาย ชาญณรงค� นิลอนันต�
112886 นาง หทัยทิพย� แก4วเหลา
112887 นางสาว วริสรา ผาสุขโอษฐ�
112888 นางสาว ระมิตา แก4วดอนรี
112889 นางสาว สัญรญา ผลภิญโญ
112890 นางสาว ศศิธร ม่ันคง
112891 นางสาว อาริษา พ2วงลาบุตร
112892 นางสาว เพียงรวี รัตนมุณี
112893 นางสาว ทิพวรรณ� เพ่ิมพูล
112894 นางสาว ญาณิศา นิลอนันต�
112895 นาย ขจรเกียรติ แสงเล็ก
112896 นางสาว ฉัตรนภา รุ2งขยัน
112897 นาย วีรศักด์ิ ส2าแหล2หมัน
112898 นาย ปฐมชัย แสงกุล
112899 นางสาว วนิดา จิตหม่ัน
112900 นางสาว สนธยา แท2นคํา
112901 นางสาว ชุติกาญจน� บุญปก112901 นางสาว ชุติกาญจน� บุญปก
112902 นางสาว นิชานาถ ฉิมภักดี
112903 นาง พรลภัส จันตะมะ
112904 นางสาว ปDยมาภรณ� พิบูลรัตพงศ�
112905 นางสาว เขมฐิดา มงคล
112906 นางสาว เบญจมาภรณ� มูลทองคํา
112907 นางสาว วรรณวิภา ฤทธิญาณ
112908 นางสาว เกศแก4ว เขมะเพ็ชร
112909 นาย กฤษณะ พูลเพ่ิม
112910 นาย ปุรเชษฐ� พณะชัย
112911 นางสาว ณัฎฐ�นรี ราชภักดี
112912 นาย จีระศักด์ิ สังฆะคาม
112913 นางสาว พลอยไพลิน เทพาฑีปกรณ�
112914 นาย กติกา สุขนิวัฒน�ชัย
112915 นางสาว อุษา รารามนัส
112916 นาย อนุศักด์ิ พงษ�เทศ
112917 นางสาว ชฎามาศ ไชยเวทย�
112918 นาย ศุภรัตน� ขัดปDน

หน4าท่ี 359 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
112919 นางสาว อรอุมา หิ้นประดับ
112920 นางสาว ทิวาวรรณ ทองประดิษฐ�
112921 นางสาว ภัทราพร แดงกระจ2าง
112922 นางสาว วีรยา หนุมาศ
112923 นางสาว อุษา หมัดอะด้ัม
112924 นางสาว ปวิตตรา ดอกแย4ม
112925 นางสาว พิฐชญาณ� หมู2ไพบูลย�
112926 นางสาว นิธิดา หาญนอก
112927 นางสาว นิศารัตน� ก]าแก4ว
112928 นางสาว ปDยวดี นาคสกุล
112929 นางสาว ณหทัย ยุทธนากุล
112930 นางสาว ชนาภา พรมภมร
112931 นางสาว หทัยชนก รัตนเสถียรกิจ
112932 นาย พรภิรมย� ไกรชิต
112933 นางสาว เมธานันท� ฐานวรินทรวงศ�
112934 นางสาว กมลวรรณ วิรันดร�
112935 นาย ยิ่งยง นาวิชา
112936 นางสาว ศศิวิมล แสงสว2าง
112937 นางสาว ชนัญชิดา ลาภบุญเรือง112937 นางสาว ชนัญชิดา ลาภบุญเรือง
112938 นางสาว บุญสิตา ใสยิ่ง
112939 นาย ณัฐพงศ� ณ ลําพูน
112940 นางสาว วัฒนา โคกรักษา
112941 นางสาว ชลธิชา ประโยตัง
112942 นางสาว สุดาพร ม่ันประกอบบุญ
112943 นาย อามีน อูมูดี
112944 นางสาว ธัญลักษณ� ตันพานิช
112945 นางสาว พันธกานต� ทองกําเหนิด
112946 นาย ชัชวาล แรงรอบ
112947 นางสาว จํานงค� สาลีวงษ�
112948 จ2าเอก ขจรเกียรติ เพียรสร4าง
112949 นางสาว วรัชยา นาแปQน
112950 นางสาว รุ2งนภา ทวีแสง
112951 นางสาว ปDยพร มีพันธุ�
112952 นางสาว พนิดา ทรานุรักษ�กุล
112953 นางสาว สุปราณี ศรีสุวรรณ
112954 นางสาว อุดมลักษณ� อภัยรัตน�
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112955 นางสาว พัชรี อ2อนสง
112956 นางสาว จิราวรรณ อภัยรัตน�
112957 นาย เตชินท� เปKUยมโอภาศ
112958 นาย สุรศักด์ิ เนาวรัตน�
112959 นางสาว ปภัสรา เอ่ียมศิริ
112960 นาย พรหมมินทร� โชติงาม
112961 นาย ณัฐกานต� สีแดงเหลือง
112962 นางสาว เยาวลักษณ� ภูชํานิ
112963 นางสาว พรพิมล แสนมาโนช
112964 นางสาว เบญจมาส ศรีขาว
112965 นาย เจษฎากร วัฒกาพัทธ�
112966 นาย ธนากรณ� ดีอ2วม
112967 ด.ต. กฤษณะ จบศรี
112968 นางสาว ณัฏฐา คําพันธ�
112969 นางสาว อุไรวรรณ� พิมพ�รส
112970 นาง ชัชฎา ผู4มีสัตย�
112971 นางสาว สุชาดา ยอดชาญ
112972 นางสาว ศิลปOลภาวลัย สุขนิตย�
112973 นางสาว ปาตีเมาะ หะยีสะอุ112973 นางสาว ปาตีเมาะ หะยีสะอุ
112974 นาย รพีพงษ� พึงประสพ
112975 นางสาว วริศรา ยิ่งเจริญ
112976 นางสาว ศศิธร พรมลา
112977 นางสาว พีรดา วงษ�กันยา
112978 นางสาว นูรอัยนี คชฤทธิ์
112979 นางสาว อรวรรณ จางวางสาย
112980 นาย ศิวพงษ� สุนทราภรณ�
112981 นางสาว นารีรัตน� ก้ัวจรัญ
112982 นางสาว ศุภิสรา ยาสุข
112983 นางสาว นันทกร โพธิ์วิจิตร
112984 นางสาว อรอุมา ศิรกุลกานต�
112985 นางสาว สุประเทวี ภูนบทอง
112986 นางสาว ธิดารัตน� ตNะทอง
112987 นางสาว จุฑาภรณ� สุวรรณมณี
112988 นางสาว ฐิติพันธิ์ จิตต้ังบุญญา
112989 นาย พิทักษ� ไชยศร
112990 นางสาว เฌนิศา หมูทอง
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112991 นางสาว วราพร สุดชาคํา
112992 นาง ดวงพร กําลังศิลปO
112993 นางสาว วรรณวิภา เอียดสุดรักษ�
112994 นางสาว วันวิสา สุทธิ์เตนันท�
112995 นางสาว ทิพย�สุดา กาญจนเพชร
112996 นาย ณัฐสิทธิ์ วิจิตรเวชการ
112997 นางสาว ธนาภรณ� รุ2งยศ
112998 นาย เจตพล ม่ันดี
112999 นาย เสนาะ ซาเนตร
113000 นางสาว ปวีณา สุวรรณ�นุรักษ�
113001 นางสาว มัทนา ศรีรักษาพล
113002 นางสาว ณัฐยา อัจฉริยะวิทยา
113003 นางสาว โญธิดา วงศ�บุดดา
113004 นาย วรชัย จารีต
113005 นางสาว ดนิตา ทองฤทธิ์
113006 นาย ธนชิต สนทอง
113007 นางสาว เบญจสิริ อุฬารปราโมทย�
113008 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ปGณณ�ธณัฏฐ� หนูโหยบ
113009 นางสาว ธัญญามาศ สินเจิมสิริ113009 นางสาว ธัญญามาศ สินเจิมสิริ
113010 นางสาว สุคนธา คงกระพันธ�
113011 นางสาว ปDยะกาญจน� อาจนิยม
113012 นางสาว เพชรรดา จิตภักดี
113013 นางสาว นันทนัช พลเพชร
113014 นางสาว พิมพ�วิรุฬท� ชิณบุตร
113015 นางสาว วาธิณี จันทร�พาณิชย�
113016 นาย นรเสฏฐ� ภาษีทวีเกียรติ
113017 นางสาว ภัทชรีน2า จําเริญลาภ
113018 นางสาว เสาวนีย� ครอบแก4ว
113019 นาย ภคธรรศ ปกรณ�เมธกูล
113020 นางสาว นุชสรา คงเทพ
113021 นางสาว ศรัณย�พร สาระกูล
113022 นาย ศิริชัย นภาวิจิตร
113023 นาย พรพิพัฒน� เจือสุวรรณ�
113024 นาย เภิร�นชัย สมหมาย
113025 นาย วัฒนศักด์ิ บุญแซม
113026 นางสาว พนาทิพย� อ4วนโพธิ์กลาง
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113027 นางสาว มัลลิกา เจ็กเหล็ก
113028 นางสาว กรรณิการ� สนิทมัจโร
113029 นาย ชวกรณ� ภู2เพชร
113030 นางสาว วรภาดา พ่ึงประยูร
113031 นาย ไอลวิล ขันธสนธิ์
113032 นาย นพดล แขกไทย
113033 นาย ฉัตรชัย โอดลี
113034 นางสาว พลับพลึง ภูศรี
113035 นางสาว อัจฉรา ขันธสนธิ์
113036 ว2าท่ี ร.ต.หญิง รัศมี พรมศรีธรรม
113037 นางสาว พิกุลแก4ว เหลาพรม
113038 นาง พิมพ�นิภา บุญทา
113039 นางสาว อภิสรา พะโคดี
113040 นาย ฮาริศ หมัดอาดํ้า
113041 นางสาว นงนุช หินโทน
113042 นางสาว จริยา ชาติประสพ
113043 นาย เสวียน นาคเล็ก
113044 นางสาว ปาณิสรา มากศิริ
113045 นางสาว บุณยวีร� โชติชานนท�113045 นางสาว บุณยวีร� โชติชานนท�
113046 นางสาว เอกอนงค� บุญกว4าง
113047 นางสาว พิมพ�นารา เข่ือนเชียงสา
113048 นาย ศุภวิชญ� เนื่องจากฉิม
113049 นาย เกียรติศักด์ิ พลพิทักษ�ชัย
113050 นางสาว สมบูรณ� ทองพวง
113051 นางสาว วิภาวรรณ สวัสดิชัย
113052 นาย กิตติชัย พานิช
113053 นางสาว กชภัท แก4ว อร2าม ยิ่ง
113054 นางสาว นัฐกาญจน� ดีบุญโน
113055 นางสาว จุฑามาศ อริยสนิท
113056 นาย ปฐมพร นันทวณิชย�
113057 นางสาว ธานที สินจุ4ย
113058 นาย ปQองศักด์ิ พุทธวรคุณ
113059 นางสาว ตวงรัตน� สุขุมวิทยาพร
113060 นางสาว ศิริภิญญาภัค นาคปน
113061 นางสาว เมธ�รดี ไตรพิทักษ�
113062 นางสาว นิชาภา เสาะแสวง
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113063 นางสาว กัลยาณี สมบุญ
113064 นางสาว พิกุล สิงห�ครุธ
113065 นางสาว อรุณรัตน� สุทธเขตต�
113066 นางสาว ธาราวรรณ เรืองภักดี
113067 นางสาว เนตรดาว ศิริอุทัย
113068 นางสาว ปริญณา ดวงเดือน
113069 นางสาว บงกช สุวรรณ�รัตน�
113070 นาย ธนวัฒน� บุบผามะตะนัง
113071 นางสาว ศุภิสรา พุ2มมาลี
113072 นางสาว กุลสตรี เขียนรัมย�
113073 นาย พลวัต พิมโพนทอง
113074 นาย เกรียงศักด์ิ กิติสัก
113075 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศรัณย�ภัทรพร วงเฟ\อง
113076 นาย เอกราช ใจแจ2ม
113077 นาย อภิชาต ศรีอําไพวราภรณ�
113078 นาย ปDยะ พะสุ
113079 นางสาว โสภณา สีหะ
113080 นางสาว ญาสุมินทร� มากอําไพ
113081 นางสาว ประภาพร แจ2มใส113081 นางสาว ประภาพร แจ2มใส
113082 นางสาว ริณรดา เกตานนท�
113083 นางสาว สุวิมล สุรเมธี
113084 นางสาว สุนันทา สอนสา
113085 นางสาว อมรรัตน� วรรณเรือน
113086 นาย ณฐพล นวลโพธิ์
113087 นางสาว ธัญญานุช หงส�รัตน�
113088 นางสาว ซอฟKยะ เจะโซะ
113089 นาง สิริวรรณ บัวพันธุ�
113090 นาย ธีรวัฒน� สาลีผล
113091 นางสาว อัญชนา จันอุทัย
113092 นางสาว ชาลิต4า มรรคาเขต
113093 นางสาว กนกวรรณ หัศกรรจ�
113094 นางสาว สาวิตรี สีภูแพน
113095 นาย กิติพงษ� มณีสาร
113096 นางสาว สุทธาภา จัดของ
113097 นางสาว อนันตรา ปGญญะ
113098 นางสาว นิตยา ศิริสําราญ
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113099 นางสาว มาริษา นันสมบัติ
113100 นาย สันติ ไชยมงค�
113101 นางสาว โชติยา หม2อมสมภู
113102 นางสาว วันวิสาข� เชิดชัย
113103 นางสาว จิรติกานต� แข็งเขตการณ�
113104 นางสาว สุปภาดา พรหมสุข
113105 นางสาว ไพจิตร คําโสดา
113106 นางสาว วาสนา บุญประเสริฐ
113107 นางสาว กมลชนก วงษา
113108 นางสาว พลอย แก4วเก้ือ
113109 นาย สุพรชัย รัตนะรัต
113110 นางสาว สัญศณีย� ทินวงศ�
113111 นางสาว กุลยานันท� ชัยพงศ�ฤทธิ์
113112 นางสาว มัลลิกา จิตตอารีย�
113113 นางสาว สุพัตรา เผือกนวล
113114 นาย กิตติศักด์ิ บุญแก4ว
113115 นางสาว สุภัค กลิ่นจันทร�
113116 นางสาว วรางคณา พรหมประดิษฐ
113117 นางสาว นันทิชา ลือพืช113117 นางสาว นันทิชา ลือพืช
113118 นาย อภิรักษ� โคตะพันธุ�
113119 นาง กีรติญา ผิวงาม
113120 นางสาว วิชญานีย� กลิ่นจันทร�
113121 นาย กานต� นนท�ตา
113122 นางสาว นิษฐา พิมพ�หล2อ
113123 นางสาว ปราณี อุมานนท�
113124 นาง พลอยศิรัส ปองวัฒนกุล
113125 นางสาว ศรัญญา ก2อพันธ�
113126 นางสาว พิมพ�ชนก ผูกพันธ�
113127 นาย ณัฐพงศ� ปDUนรอด
113128 นาย กันติทัต โกมลเสนาะ
113129 นางสาว จันทนา คําปGน
113130 นางสาว วรางคณา บุญเม2น
113131 นางสาว พิกุล ปQองแก4ว
113132 นางสาว เสาวลักษณ� ม2วงกลาง
113133 นางสาว ปริยาภรณ� ทิชินพงศ�
113134 นางสาว ธิราวัลย� อุระ
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113135 นาย ณัฐกรณ� พันชนะ
113136 นางสาว ขนิษฐา ขันอ2อน
113137 นางสาว กัญญรัตน� ปDUนแก4ว
113138 นาย ภูริวัจน� ภาพพิมพ�ใจ
113139 นางสาว อัญชลี ทองเฟ\อย
113140 นางสาว จุติพร ดํารงศักด์ิ
113141 นางสาว สุภัต สักรัตน�
113142 นาย อติกานต� โพธิ์คัง
113143 นางสาว นฤกรณ� นวมจิตต�
113144 นางสาว บังอร ศรีพันธ�
113145 นางสาว กัญญาณัฐ อธิคมานนท�
113146 นางสาว ณิชารีย� ตาเดอิน
113147 นางสาว สุภาพร กล4าเกิด
113148 นางสาว วลัยศรี เต็มธนัน
113149 นาย ธีรภัทร สุวรรณพาหุ
113150 นางสาว ปDยาภรณ� หัสด้ิน
113151 นางสาว พิมพ�ฤดี ไพศาล
113152 นาง นัฐกานต� สุวรรณปGกขิน
113153 นางสาว ราชาวดี บุรีจุ4ย113153 นางสาว ราชาวดี บุรีจุ4ย
113154 นางสาว กรกนก ไม4แหลม
113155 นาย ตรัยวัชร กาญจนาประดิษฐ�
113156 นางสาว สายรุ4ง ประจิตร
113157 นางสาว นัชชา น2วมแหวว
113158 นาย ณัฐวุฒิ ล4วนศิริ
113159 นางสาว ธุมวดี เปรมปรี
113160 นาย กานต�พิสิฐ ศรีแสงจันทร�
113161 นางสาว จันทร�จรัส ศรลัมภ�
113162 นางสาว จิราพร แสนรัก
113163 นาย สุรัตน� ภู2สุวรรณ
113164 นางสาว วรรณศิริ ศรลัมภ�
113165 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จริยา สิงหะ
113166 นางสาว สุรีรักษ� อัยยะจักร�
113167 นาย ศุภชัย เขียวดํา
113168 นางสาว พรชนก จันทร�เพ็ญ
113169 นาย เพชรมงคล อินทคีรี
113170 นางสาว เสาวลี ล4อมแก4ว
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113171 นาง สรสิรัตน� แก4วบัวสง
113172 นางสาว ธรณ�ธันย� สุขสวัสด์ิ
113173 นาง ทวีพร ช2องดารากุล
113174 นางสาว ศุทธหทัย นวลทอง
113175 นางสาว สุดารัตน� เทพจันทร�
113176 นางสาว ณิชาภา ตึกกว4าง
113177 นางสาว พิมพ�ลภัทร ไกรนรา
113178 นาย อานุภาพ กฤตานุสรณ�
113179 นางสาว พัชราพรรณ เอ่ียมอ2วม
113180 นางสาว มณีรัตน� วิเศษหม่ืน
113181 นางสาว ณัฐธิดา ชนะสิทธิ์
113182 นาย อานันท� เพ็ญพักตร�
113183 นางสาว สุพัตรา สายหล4า
113184 นางสาว ชนิศา กาไรภูมิ
113185 นางสาว วรินทร� จันทร�ใจดี
113186 นางสาว พาศิณี มณีศรี
113187 นางสาว นรินรัตน� ถ่ินขาม
113188 นางสาว พัชรินทร� สุธาวา
113189 นาย ดํารงฤทธิ์ ลัญจกรหิรัญ113189 นาย ดํารงฤทธิ์ ลัญจกรหิรัญ
113190 นางสาว สุรีย�วัลย� ฟGกงาม
113191 นางสาว นิภาพร นองเทศ
113192 นาย ขวัญชัย จันฉาย
113193 นาย กิตติวินท� จันทสระ
113194 นางสาว ปDณฑยา แพทย�ไชโย
113195 นางสาว พัชรียา คําอินตNะ
113196 นางสาว สินีนาฏ ช2วยสกุล
113197 ว2าท่ี ร.ต. พิพัฒน�พงษ� กาตาบุตร
113198 นางสาว ธิษณารินทร� ชุมแดงภักดีกุล
113199 นางสาว ฐนิสา อิสริยวัชรากร
113200 นางสาว ชิดชนก ศรีสร4างคอม
113201 นางสาว นภาพร ช2างหมึก
113202 นางสาว สินใจ สมงาม
113203 นางสาว จีระนันท� ยุพิน
113204 นางสาว จุธาทิพย� สุคันธิน
113205 นางสาว ชณัญทิตา ธราพร
113206 นางสาว กัญชุลี เกลี้ยงมาก
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113207 นางสาว ภาวดี ธัณรัฒม�สกุล
113208 นางสาว ศรัณย�พร ศรีบุรี
113209 นางสาว ฉลุมาศ สุธรรม
113210 นาย ธนกฤต ลิ้มวรรณดี
113211 นางสาว เกศวดี ไกรนอก
113212 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ประภาภรณ� สุ2มมาตย�
113213 นางสาว นุชนารถ ดีพรม
113214 นาย เกียรติรัตน� อวัยวานนท�
113215 นางสาว ปDUนธิดา อุทัยผล
113216 นางสาว พนิดา เกิดสม
113217 นาง หนึ่งฤทัย สีเผือก
113218 นางสาว มาริษา พละอาชีพ
113219 นางสาว มะลิวรรณ คนแคล2ว
113220 นางสาว ธีรนุท ตันหยง
113221 นาย ณัฐดนัย ศรีประดับ
113222 นางสาว จุฑามาศ สิริกุล
113223 นางสาว เบญจภาวัญ ดวงจันทร�
113224 นางสาว พัชราภรณ� สมบุญมา
113225 นางสาว โสภิต ศรีจันทึก113225 นางสาว โสภิต ศรีจันทึก
113226 นางสาว กฤติมา ทองกก
113227 นาย สุระกิจ กันเกตุ
113228 นางสาว นพวรรณ สิทธิวงค�
113229 นาย สภา ศิริขอนแก2น
113230 จ.ท. จักรพงศ� รัชนีกร
113231 นาย ยิ่งยศ ทองสุข
113232 นางสาว ปานฟQา พรหมแก4ว
113233 นางสาว ทิพย�อาภรณ� ยะศะนพ
113234 นางสาว อัจฉรา สามพ2วงบุญ
113235 นาย ธนาทร เส4งรอด
113236 นาย วรพล เกิดแก4ว
113237 นาย นิรวิทธ� จันทะโร
113238 นางสาว ศิรินันท� โภคา
113239 นาย นรวิชญ� ยางทอง
113240 นางสาว นิศานาถ สรรคพงษ�
113241 นางสาว ญาดา ศิริรัตน�
113242 นางสาว ศิโรรัตน� จุติคีรีสวรรค�
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113243 นางสาว นิศารัตน� สรรคพงษ�
113244 นางสาว อุมาพร ศิริรัตน�
113245 นาย ทองใหม2 นันทะลือชัย
113246 นางสาว วชิราภรณ� ชมภูเมืองชื่น
113247 นางสาว สาธกา สุขสมัย
113248 นางสาว นูรมา สิเดNะ
113249 นางสาว ธันย�ชนก แสงทองดี
113250 นางสาว วิภาวดี แสงไชย
113251 นาย สิทธิศักด์ิ เผ2าพันธ�
113252 นางสาว ปณิตา จันทร�ลอย
113253 นางสาว จินตนา ฟ\Iนไธสง
113254 นาย ดรัณภพ กิจกสิกร
113255 นางสาว กชกร สิงห�ทอง
113256 นาย ทศพล ช2างทุ2งใหญ2
113257 นางสาว ศรัญญา นิลสกุล
113258 นางสาว ถาวรีย� วิบูลย�พันธุ�
113259 นาย วีรยุทธ� สว2างธรรมคีรี
113260 นางสาว พัชนี ทองคํา
113261 นางสาว อรอนงค� เมืองทอง113261 นางสาว อรอนงค� เมืองทอง
113262 นาย ภัทรวงศ� จริงประโคน
113263 นางสาว สุพัตรา ลาขุมเหล็ก
113264 นางสาว กนกวรรณ สนธิเศวต
113265 นางสาว จินตนา กองทรัพย�
113266 นางสาว มณีรัตน� ประจงดี
113267 นางสาว ลัดดาวัลย� เพชรศรี
113268 นางสาว กมลวรรณ เปXงละวรรณ�
113269 นางสาว มณีรัตน� อุไร
113270 นางสาว เกศราภรณ� อารมย�ดี
113271 นางสาว กัญญาวีร� การีกลิ่น
113272 นางสาว นวพร หลีหมัน
113273 นางสาว ธิดารัตน� สังข�ทองโรจน�
113274 นางสาว จิตสุภา อุไร
113275 นางสาว พัณณิตา เพ็งสุวรรณ�
113276 นางสาว นุสบา อาราเบีย
113277 นางสาว วิชญาดา ชุมผอม
113278 นางสาว ฟารีดา สาและเลNาะ
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113279 นางสาว นิสารัตน� คงเกต
113280 นาย ศักด์ิศิริ วงศ�ศิริวัฒน�
113281 นางสาว วิชาดา เส็นดาโอNะ
113282 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ทาริกา สุขภักดี
113283 นางสาว เบญจา เส็นดาโอNะ
113284 นาย เนติธร จิมแสง
113285 นางสาว นิศารัตน� พิมพ�แดง
113286 นางสาว นราภรณ� ไชยศิริ
113287 นางสาว ภัทรานิษฐ� ยิ้มปาน
113288 นางสาว อําภา จรเด2น
113289 ว2าท่ีร4อยตรี นันทวัฒน� โลโสดา
113290 นางสาว ธาราภรณ� เคหะรุณ
113291 นาย โกศล วงษ�จันทร�
113292 นางสาว อัยลดา ใจสุข
113293 นาย ศกลวัฒน� เรียบร4อยกิจ
113294 นางสาว ณัฏฐพัชร� เยาวพักตร�
113295 นางสาว กาญจนี ใฝVขวัญ
113296 นางสาว ประภัสสร ทองเกตุ
113297 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปวีณา สัตย�สม113297 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปวีณา สัตย�สม
113298 นางสาว รุ4งนภา สีโดน
113299 นางสาว อัจฉรา ฟGกพานิช
113300 นางสาว อลิต ธนประโยชน�ศักด์ิ
113301 นางสาว กมลวรรณ เบลบูเวล
113302 นางสาว กนกวรรณ คล4ายสุบรรณ�
113303 นางสาว ปDยะภรณ� หงษ�หิน
113304 นางสาว บังอร ติวัน
113305 นางสาว ชนิสรา เอ่ียมชม
113306 นางสาว รัชปภา ยิ้มละมัย
113307 นางสาว พนารัตน� วงศ�ชาชม
113308 นางสาว นาฏชลี โพธิ์แสร�
113309 นางสาว นลินญา ฤทธิชัย
113310 ว2าท่ี ร.ต. ทฤษฎ�ชนะชัย จันทร�พร4อม
113311 นางสาว ณัฐชา ผุดผ2อง
113312 นาง ชีวาพร แซ2ตัง
113313 นางสาว ปDยมน หงษ�ทอง
113314 นางสาว สุดารัตน� โพธิ์คํา
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113315 นางสาว อรทัย โสวะพันธ�
113316 นาย นัทธพงศ� พรมสําลี
113317 นางสาว รังสิมา สอนสังข�
113318 สิบเอก กนกศักด์ิ ดํานิล
113319 นางสาว ฐิติพร อุดใจ
113320 นางสาว สรารัตน� เพชรทองเกลี้ยง
113321 นางสาว ปุญชิดา พรหมมีฤทธิ์
113322 นางสาว ชนิตา เครือม2วง
113323 นางสาว เปมิกา เสวีพงศ�
113324 นางสาว วิราวรรณ อนุศรี
113325 นาง พรกมล นวลมะโน
113326 นางสาว ปรียาวดี สุขะ
113327 นางสาว สุพินยา สุรสอน
113328 นาย พิสิษฐ�พงษ� บุญมี
113329 นาง ระวิวรรณ ลิ้มปรีดากูล
113330 นางสาว นุชวรา ชื่นจิตต�
113331 นางสาว ทิพนิภา ดีแก4ว
113332 นางสาว จิตต�ทิพย� ลิ้มปรีดากูล
113333 นางสาว สายฝน อยู2แย4ม113333 นางสาว สายฝน อยู2แย4ม
113334 นางสาว วณิสา แก4วสุพรรณ
113335 นางสาว วารุณี พันงาม
113336 นางสาว ชวัลรัตน� จันทร
113337 นางสาว ขนิษฐา สุทธโสม
113338 นางสาว สิริภา จําปา
113339 นางสาว รวมพร รัตนพันธ�
113340 นาย ณัฐวุฒิ ธรรมจักร
113341 นางสาว อ4อมใจ วังพรม
113342 นางสาว ดวงฤทัย หินซุย
113343 นางสาว ชนิดาพร วิลุนกิจ
113344 นางสาว สิริพร จําปา
113345 นางสาว ฟDรฮานา มาลินี
113346 นางสาว รัชนี สาระ
113347 นาง สุปวีณ� ศรีทากุล
113348 นาย ณรงค� ผารัตน�
113349 นาย ปฏิญญา ทาพรหม
113350 นางสาว อารีรัตน� จันทะเสน
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113351 นางสาว อรทิวา ชาพิทักษ�
113352 นาย สิริวัฒน� ถนอมเเนว
113353 นางสาว ปDยวรรณ ชูรัตน�
113354 นางสาว วรรณิภา ทุมอาริยะ
113355 นาย ทศพร ยิ้มแย4ม
113356 นาย ณพดล รัตนโชคไชย
113357 นาย ธนะพงค� ทุมมี
113358 นาย ฟQาสว2าง ฟองจํา
113359 นางสาว จิตาภักด์ิ รัตนวรรณ
113360 นางสาว มัทรี เกิดแก4ว
113361 นางสาว ณัฐกานต� คงธนกิจฤทธิกุล
113362 นาย จิระพงค� พันธ�โสภา
113363 นางสาว วิจิตรา เจิดภูเขียว
113364 นางสาว ปนัดดา ประทิน
113365 นางสาว ศิรญาภา ชาวพะเยาว�
113366 นาย จิรภัทร มูลเมืองแสน
113367 นาย ภาณุพงศ� อุตโม
113368 นางสาว เสาวลักษณ� หนูด4วง
113369 นาย พงศกร หอสง2า113369 นาย พงศกร หอสง2า
113370 นางสาว ณภัทสนันท� สีทอง
113371 นางสาว อารีรัตน� วรรณา
113372 นาย จิรพล นนสุราช
113373 นาย ณัฐธิกร แสนอุ2น
113374 นางสาว บุญพิลาส สืบประสิทธิ์
113375 นาย คมศร รอดยวน
113376 นาย สมพร ภิญโญ
113377 นาย ณัฐภูมิ ธุระกิจ
113378 นางสาว สุพิชาภรณ� โตมา
113379 นางสาว ศุภธวดี เชาวลิต
113380 นางสาว ปวีณา เขียวอ2อน
113381 นาย ชัยวุฒิ สมัครเขตร�การณ�
113382 นาย สหชาติ คนยงค�
113383 นาย อภิชาติ อยู2ประเสริฐ
113384 นางสาว วิไลรัตน� ตNะต4องใจ
113385 นางสาว วิสินี ศรีสมบูรณ�พงศ�
113386 นางสาว ผุสดี รอดหิรัญ
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113387 นางสาว จริยาภรณ� ตรงดี
113388 นางสาว พรพิมล แสงทับ
113389 นางสาว ชญนต เครือม2วง
113390 นางสาว จิตติยา รามวงศ�
113391 นาย พยุงศักด์ิ ไพบูลย�
113392 นาย สหรัฐ ศิริเมล�
113393 นาย นิวัฒน� อุดมบุญ
113394 นางสาว อรอนงค� คันธเนตร
113395 นางสาว สุจิตรา บุญทันเสน
113396 นาย จักรพันธ� ขันทอง
113397 ว2าท่ีร4อยตรี ณัฐกรานต� หน2อใหม2
113398 นางสาว สยามล อินมงคล
113399 นางสาว กุลจิรา ชวาลทรัพย�
113400 นาย ธนาวุธ ไวจําปา
113401 นางสาว จริยา ทองคํา
113402 นางสาว รุจิรดา ศรีอุทัย
113403 นางสาว จุฑามาศ ชวนชม
113404 นาย วิกรม เอ2งฉ4วน
113405 นางสาว พินิจ ไพรสนธิ์113405 นางสาว พินิจ ไพรสนธิ์
113406 นางสาว นุชจรี ภักดีมง
113407 นางสาว กมลพร ระนาดแก4ว
113408 นาย เทพนที แดงงาม
113409 นางสาว ภัทรวดี ศรมณี
113410 นางสาว ธัญญ�ฐิตา นวอัครฐานันท�
113411 นาย สุรินทร� อินจันทร�
113412 นาย พีรันธร พันธุ�ทอง
113413 นางสาว เกศินี แก4วบางพูด
113414 นาย สรศิลปO ใจตรง
113415 นาย พงศกร โคตรพรม
113416 นางสาว จารุณี วงศ�ราชา
113417 นาย วรรณพงศ� ชาติชนา
113418 นางสาว เสาวลักษณ� สิงห�อุบล
113419 นางสาว ธนัชชา จันคณา
113420 นางสาว เวรัญศิยา เวียงแก4ว
113421 นางสาว กรรณิการ� หันจางสิทธิ์
113422 นาย ปกรณ� ทิพย�นําพา
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113423 นาย จิรายุทธ บุญยโรจน�
113424 นางสาว นัฐพร พลเยี่ยม
113425 นางสาว วัฒนาลัย ชัยชาญวิทย�
113426 นาย วรากร อ2าวสาคร
113427 นางสาว นิตยา น4อยนา
113428 นางสาว อมรรัตน� สมเทพ
113429 นาย พิษณุพงษ� ปุณปภาดา
113430 นางสาว อุสรา มุนินทร
113431 นางสาว จุฑารัตน� รับไซ
113432 นางสาว พรรณอร ใจงูเหลือม
113433 นางสาว พิมพ�ญาดา คํานึง
113434 นาย ศักด์ิเกษม มาอุ2น
113435 นางสาว จิรประภา กรแก4ว
113436 นาย ศรีโรจน� พงศ�ศรีโรจน�
113437 นาง สุดารัตน� สุขสุทธิ
113438 นาย อาทิตย� คนไว
113439 นางสาว เบญจวรรณ วรรณรังษี
113440 นางสาว วิภาพร มะณีธรรม
113441 นาง สุธินี รอดประเสริฐ113441 นาง สุธินี รอดประเสริฐ
113442 นางสาว ภัสธีญา ชัยพรมมา
113443 นางสาว จิตวิมล ปานสมสวย
113444 นางสาว ชลกานต� ดอนกลาง
113445 นาย พรเทพ อยู2ชื่น
113446 นางสาว พรนิภา วิถารมย�
113447 นาย ชุติพิพัฒน� สุขวงษ�ศุภทวี
113448 นาย โชตวิทย� ถนอมวงษ�
113449 นางสาว อารีรัตน� บรรลือทรัพย�
113450 นางสาว ปวีร�สุดา ทาวิชัย
113451 นางสาว ภัสสภร อาษา
113452 นางสาว จิราพร มาเทพ
113453 นางสาว กฤตยา จรัญญากร
113454 นางสาว กนกวรรณ ม่ันคง
113455 นางสาว สาวิตรี กวางแก4ว
113456 นาง อัจฉรา นวลนุ2ม
113457 นางสาว วิภาภรณ� เกิดแสง
113458 นางสาว เบญจารัตน� สุขจิต
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113459 นาย ประพัฒน� วิริยมานนท�
113460 นางสาว กวิณณาเวียร� แดงสกุล
113461 นางสาว จรรยา หยกสถาพรกุล
113462 นาย บัญชา อุดทามูน
113463 นางสาว สุประวีณ� กาญจนกําเหนิด
113464 นางสาว รัชดาภรณ� บางสาลี
113465 นางสาว ยุประภา จิตชัย
113466 นาย วรพล ภู2โพธิ์
113467 นาย ทีปกร พรไชย
113468 นางสาว ธณาภรณ� ศรีนาราง
113469 นางสาว ขวัญใจ ทองดี
113470 นางสาว วดีนาถ ทองแท4
113471 นางสาว วราภรณ� อินทวงศ�
113472 นางสาว กัญจน�ปวีณ�มุก ฉายานามชัย
113473 นางสาว เจนจิรา จันทร�ทองอ2อน
113474 นางสาว ยุพา ปbวันนา
113475 นางสาว โสภา กุลชาติ
113476 นางสาว ปDยะดา โบราณมูล
113477 นาย สหรัฐ วลัยสุรารักษ�113477 นาย สหรัฐ วลัยสุรารักษ�
113478 นางสาว นุชจรี โชชัย
113479 นางสาว อัจฉรา มรายหล4า
113480 นางสาว ชนิดาภา นิตรลาภ
113481 นาย วัฒนา นวนน2วม
113482 นาย กานต� เพ่ิมพานิช
113483 นางสาว พชรชนม� ณ เชียงใหม2
113484 นางสาว ณิชาภัทร แจ2มวรรณ
113485 นาย สรวิชญ� เจศรีชัย
113486 นางสาว ภาษิตา สนทนา
113487 นางสาว กิจติยาภรณ� แสงแก4ว
113488 นาย อิสราษฎ� สังชะนา
113489 นางสาว อรุณี รอดตัน
113490 นางสาว สุมณฑา ศุภศร
113491 นาย วรนาถ ฉิมพิบูลย�
113492 นางสาว ฌิชชนก แจ4งสว2าง
113493 นาย อลงกรณ� แก4วพิมล
113494 นาย อนุรักษ� กลิ่นรุ2ง
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113495 นางสาว แวมารีแย แวสุหลง
113496 นางสาว ผกามาศ โคจรานนท�
113497 นางสาว ธนาพร นาคเวช
113498 นาย ชัชบวร ศรีสุขใส
113499 นางสาว รุ2งทิวา เพ็งพ2วง
113500 นางสาว รติมา จัดประจง
113501 นางสาว ณัฐรุจา พงศ�สุพัฒน�
113502 นางสาว วรีรัตน� ปามุทา
113503 นางสาว ภูษณิศา นาคเฉลิม
113504 นางสาว อักษราภัค กมลงาม
113505 นาย อภิวิชญ� สมัครเขตการณ�
113506 นาย สหพันธ� ขจีรัมย�
113507 นางสาว ตระหนักจิตต� เทียนจ2าง
113508 นางสาว มาริษา กอบสาริกรณ�
113509 นางสาว อังคณา ยังอุ2น
113510 นาย ธนวัฒน� ดวงเขียว
113511 นางสาว นงลักษณ� จงกฎ
113512 นางสาว จุฑาวรรณ สุคนธนิตย�
113513 นางสาว อรุณี การะเกตุ113513 นางสาว อรุณี การะเกตุ
113514 นางสาว จุฑาทิพย� ทามณีวรรณ
113515 นาย รังสรรค� มุลทา
113516 นางสาว วิสุดา บุญภา
113517 นางสาว จุฬาวดี พูนช2วย
113518 นางสาว กันต�กนิษฐ� บุญเพชรแก4ว
113519 นางสาว กัลยรัตน� ปGญโญ
113520 นาย ภิญโญ หิรัญคํา
113521 นางสาว ภัทราวดี ผลโภค
113522 นาย พีรพัฒน� แสมรัมย�
113523 นาย อัฐวิชญ� เอ้ืออนุวงศ�
113524 นางสาว ศิรฉัตร� ชัยชนะ
113525 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สุนิสา จันทจร
113526 นางสาว กนกวรรณ ยอดทอง
113527 นางสาว อังคณา ขวัญนุ4ย
113528 ว2าท่ีร4อยตรี อนันต� นะวะดีแก4ว
113529 นางสาว พิมลพรรณ สุจิตรประเสริฐ
113530 นาย สรรพิชย� พิทยาธรเลิศ
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113531 นางสาว ลูกน้ํา ทองรัตนะ
113532 นางสาว เกวลิน บานเย็น
113533 นางสาว ผกาวรรณ พงศ�หนู
113534 นางสาว รวิพร นิชาญกลาง
113535 นางสาว จิกานต�ทิพ แก4วประดิษฐ�
113536 นางสาว อนุสรา ปGญญาทอง
113537 นางสาว ภัทรียา บุญเอ้ียว
113538 นางสาว กมลรัตน� รักษาวงค�
113539 นางสาว สุรักษ� พูนะกูล
113540 นางสาว ปวีณา นาคประเวทย�
113541 นางสาว สุทธิดา วงศ�พนาไพร
113542 นางสาว ศิริโสภา ลีเลิศ
113543 นางสาว ธนัชพร เกษมพงษ�
113544 นาง รัชนี เมฆฉาย
113545 นางสาว อมิตา พรหมพักตร
113546 นาย ฉัตรธีรพล มณีแต4ม
113547 นาย ชานน ประชานันท�
113548 นางสาว ธนวันต� ละลี
113549 นางสาว ยุวันดา เนื้อเทศ113549 นางสาว ยุวันดา เนื้อเทศ
113550 นางสาว นภัสศรัณย� สิริรัตนวงศา
113551 นางสาว จันทร�จิรา ไชยวัฒน�
113552 นาย จตุรภัทร รอบคอบ
113553 นาย ธีรรัตน� มังกิตะ
113554 นางสาว เกตรุณี บัวกฎ
113555 นางสาว กันต�ธีรา ก่ิงแก4ว
113556 นาย ฐิติราษฎร� ทองคํา
113557 นางสาว ปฏิมา สามทอง
113558 นางสาว สุภารัตน� สืบวงษา
113559 นางสาว นิศารัตน� แสนบุตร
113560 นาย ณัฐพงษ� ทะปะละ
113561 นาย สุเทพ พินผึ้ง
113562 นางสาว สุรีรัตน� ต้ังศรีอนุกุล
113563 นาง พัทธนันท� แสงเงิน
113564 นางสาว นภัทร หอมพิกุล
113565 นาย พรมมินทร� แสงเงิน
113566 นาย ณัฐเกียรติ โสมภา
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113567 นาย สุธารา ทองสุข
113568 นางสาว จินตนา กลิ่นถือศิล
113569 นางสาว กชนิภา ทอนมาตย�
113570 นางสาว สุทธิดา ยัสโยธา
113571 นางสาว วัชรี สงวนธนวิทย�
113572 นาย วรินทร ขุนจันทร�
113573 ว2าท่ี ร.ต. กิตตินันท� มีศิริ
113574 นางสาว นิดา ตาเดอิน
113575 นางสาว ปฐมา อรุณสวัสด์ิ
113576 นาย ศิริชัย ทุ2งสง
113577 นางสาว เสาวรส คําพิมูล
113578 นาย นราธิป ทองรอง
113579 นางสาว สุรีรัตน� สุวรพันธ�
113580 นางสาว มณีวรรณ� คล2องแคล4ว
113581 นางสาว พลอย พบสุวรรณ
113582 นางสาว พรสวรรค� นุ2มขึง
113583 นาย ณัฐยศ คําชัย
113584 นางสาว สุดารัตน� เหล2ารอด
113585 นางสาว ชนาภา เดละ113585 นางสาว ชนาภา เดละ
113586 นาย ราชศักด์ิ สังข�ศิริ
113587 นาง สุรีย�มาศ หยาง
113588 นาย กฤตยชญ� สอนวะดี
113589 นางสาว ธนัชชา เทียมจันทร�
113590 นางสาว ข4อดีหยNะ เหตุเหลNาะ
113591 นางสาว ชลธิชา ฉัตรเงิน
113592 นางสาว อริศรา พลแสน
113593 นางสาว นฤมล คงแก4ว
113594 นางสาว จินดา คชายนต�
113595 นาย ธนกฤติ จันทร�ถง
113596 นาย สุธะสิธม� อินธรประเสริฐ
113597 นางสาว สุปรีดา เพชรรัตน�
113598 นาย ปฐวี ปริญญารักษ�
113599 นางสาว จิรัชญา สังข�ทอง
113600 นาย จิรวัฒน� นามสง2า
113601 นางสาว สาวิตรี ศรีประเทศ
113602 นาย อรรถพงษ� ธิวงค�เวียง
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113603 นางสาว อัญชนาภรณ� เอมดิษฐ�
113604 นางสาว นภัสสร บุตรอามาตย�
113605 นางสาว ตวงรัตน� ช2วยทุกข�เพ่ือน
113606 นางสาว สาวิตรี นวลประเสริฐ
113607 นางสาว ชิดชนก สีหาบุตร
113608 นางสาว ศจี อ2อนศรี
113609 นางสาว จิตสุดา ธิวงค�เวียง
113610 นาย ณชพล มนเทียน
113611 นางสาว ณัฎฐ�ณิษา อินทร�ประเสริฐ
113612 นาย ดนัยพัชร� อินธรประเสริฐ
113613 นางสาว ธิดา จิตบุญเรืองโรจน�
113614 นาย ภานุสรณ� วาสนามงคล
113615 นางสาว สุภาวดี เพ็ชรพ2วงพันธุ�
113616 นางสาว จรรยารัตน� เชี่ยวชาญ
113617 นาย จิตวัต อรุณจักร
113618 นางสาว ฑิฆัมพร วนิชจินดา
113619 นาย วศิน ไทยโสภา
113620 นางสาว กชพรรณ แซ2จู
113621 นางสาว กนกพร บัวดอก113621 นางสาว กนกพร บัวดอก
113622 นางสาว ภาวิณี ทรัพย�ประเสริฐ
113623 นางสาว กรรณพร สมสถาน
113624 นางสาว สุวรรดี แซ2อ่ึง
113625 นางสาว วรัญญา เดชฉิม
113626 นาย พรเทพ ทรัพย�เมือง
113627 นาย โรจนัย โพธิ์พันธุ�
113628 นางสาว นภิสา ริทธิ์โต
113629 นางสาว มะลิวัลย� ศรีเฉลียว
113630 นาย ภาณุพงศ� มะคําไก2
113631 นางสาว ศริญญา ศรีวงษ�ญาติดี
113632 นาย พันธุ�ธัช โกมโลทก
113633 นางสาว แพรว ปานเฟ\อง
113634 นางสาว ปพิชญา ฉิมอยู2
113635 นาย สุชัย ศรีกฤษฎิโยภาส
113636 นางสาว ลักษมี สวัสดิมงคล
113637 นาย ทิวัตถ� ภูจํานงค�
113638 นาย พรเทวิน จันศรี
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113639 นางสาว ชนันธร วงษ�คํา
113640 นางสาว สายรุ4ง ทศศะ
113641 นาย ภาวัช พู2พงศ�ไพบูลย�
113642 นางสาว ปนัดดา ชัยกิตติภรณ�
113643 นางสาว ไพรัตน� จันทร�สุย
113644 นางสาว กาญจนา สีจNะแปง
113645 นางสาว เพียงลภัส นามธวัชพงศา
113646 นาย อานนท� บุญล้ํา
113647 นาย ศุภกร หม่ันดี
113648 นาย ณัฐเศรษฐ นาทุ2ง
113649 นางสาว สุภาวิณี กันทวัง
113650 นาย อรรถพร ผลผลา
113651 นางสาว จิตติมา พรหมแก4ว
113652 ว2าท่ีร4อยตรี สาโรช เครือคุณาลัย
113653 นางสาว กนกลักษณ� มูลขุนทด
113654 นางสาว กมลชนก เขียวอ2อน
113655 นางสาว ชนากานต� พรหมสุวรรณ
113656 นาย วีระยุทธ คชฤทธิ์
113657 นางสาว ฉายณุมาศ ไชยวงษ�113657 นางสาว ฉายณุมาศ ไชยวงษ�
113658 นางสาว กัสมาวรรณ ยิ้นซ4อน
113659 นาย ณัฐเจษฎา นาคทอง
113660 นางสาว สุภาพร หน2อคํา
113661 นาย สุวรรณรัตน� ภักดีบุญ
113662 นาย วรรณณัติ ช4างบุญทัด
113663 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เทวิกา ช2วยนุกูล
113664 นางสาว นิตยา ศาลากลาง
113665 นางสาว เบญตาทิพย� ปฏิภาณาภรณ�
113666 นางสาว พนิดา เจริญกรุง
113667 นางสาว ขนิษฐา คุณปGญญา
113668 นางสาว กนกวรรณ พลีดี
113669 นางสาว สิริมา ศรีสอน
113670 นางสาว รุ2งนภา ลั่นอรัญ
113671 นางสาว กรณัฐ นวลนิ่ม
113672 นางสาว จิรัชยา จารุภาวัฒน�
113673 นางสาว ภาคินี อินรัตน�
113674 นาง สุรีรัตน� แสงนิล
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113675 นาย มงคล เหมือนจิตร
113676 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง รุ4งลาวัลย� แดงบุตร
113677 นางสาว ธัญญารัตน� สารีวงษ�
113678 นาย วรท รูปสมศรี
113679 นางสาว ภาวิณี ปรีดี
113680 นางสาว เกตุวดี มีสันทัด
113681 นาย กิตติพงษ� กลมเกลียว
113682 นางสาว ชณัฐชา บัวศรีจันทร�
113683 นางสาว กนกพร ปGชชามูล
113684 นาย อาชัญญ� บุญชวลิต
113685 นางสาว พรณัชชา หัสดร
113686 นาย ปDยพงษ� นามโว
113687 นางสาว จันทิมาพร ชุมเพ็ญ
113688 นาย อังคาร กองอ4น
113689 นาย ทศพล บุญเฮง
113690 นาย อธิคม อ๊ึงศรีวงษ�
113691 นางสาว ชัญญานุช เพ็งชิต
113692 นางสาว ดวงพร ธิเนตร
113693 นาย สถาพร ชอบทวี113693 นาย สถาพร ชอบทวี
113694 นางสาว ปวริศา นาคท่ัง
113695 นางสาว มัณฑนา ดวงคําน4อย
113696 นางสาว นัดตยา มะไรจิตร
113697 นาย จรูญ กิติกรเศรษฐ�
113698 นางสาว ฐิติชญา หัวเมืองแก4ว
113699 นาย ณัฐพล นุดี
113700 นางสาว ภัทราภรณ� จักร�แก4ว
113701 นางสาว สุภาวดี สิทธิบุ2น
113702 นาย มโนช สังข�เท่ียง
113703 นาง จิราวรรณ อินตNะวิน
113704 นางสาว จารุพรรณ ปลัดสังข�
113705 นางสาว อรพรรณ รัตนแคล4ว
113706 นาย พัฒนกฤช ปGญจศิริ
113707 นางสาว อัจฉรา ยากุ
113708 นางสาว อิสราภรณ� ชดช4อย
113709 นางสาว ปDยวรรณ สุดเพชรโรจน�
113710 นางสาว ภวรัญชน� มากกูล
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113711 นางสาว สุภาพรณ� อายุรไชย
113712 นาย อาทิตย� อรรคฮาต
113713 นาย ณัฐพร บุญเรือง
113714 ว2าท่ี ร.ต.หญิง เกตุแก4ว วันทองสังข�
113715 นางสาว สุกัญญา ทองเนื้อขาว
113716 นางสาว ลภิศร จิตตะปาโณ
113717 นาย สุรสีห� วรรณพัฒน�
113718 นาย กิตติภณ ไทยปาล
113719 นางสาว อาริซา ยังปากน้ํา
113720 นางสาว สิริลักษณ� อรชุน
113721 นางสาว รุสฟาตีมา ทิวาสมาน
113722 นางสาว ปฐมาภรณ� ยะจันโท
113723 นางสาว กิติยา รุ2งระวี
113724 นาย ธนพล เทียนมงคล
113725 นางสาว นิอร แปQนอ4อย
113726 นางสาว อัมภา เอ่ียมสุภาพงษ�
113727 นาย อภิสิทธิ์ บุญมา
113728 นางสาว เบญจพร มาลี
113729 นางสาว อัจฉรา ยะมก113729 นางสาว อัจฉรา ยะมก
113730 นางสาว วรัญญา รอดบุญคง
113731 นาย ธศรุต ม่ิงบุญ
113732 นางสาว เนตรชนา อ4นถาวร
113733 นางสาว จริยาภรณ� จันทร�หล4า
113734 นางสาว ภัทรียา ประมูล
113735 นางสาว ภัทรธิดา ทศทิศโยธิน
113736 นาย พัสกร เทพมณี
113737 นาย กฤษณะ ปGญญา
113738 นางสาว บัลกิส ฮะยีตํามะลัง
113739 นาย มนต�สิทธิ์ กระแสโท
113740 นางสาว วิสา ศิรินาโพธิ์
113741 นาย สุชาติ หวังทรัพย�
113742 นางสาว หทัยชนก แก2นสุวรรณ
113743 นางสาว จิราภรณ� เดชชัย
113744 นาย เจนณรงค� เชิงเร็ว
113745 นางสาว ศศิประภา ชูจิตร
113746 นาย พงศ�ดนัย เทือกธรรม
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113747 นางสาว วรรณรัตน� สองเมือง
113748 นางสาว อําพร โตชัยภูมิ
113749 นางสาว นิชาภา วิเท2ห�
113750 นางสาว ไอลดา ถ่ินทิพย�
113751 นางสาว สถชนม� มีนาภา
113752 นางสาว ปวีณา วิลันดา
113753 นางสาว อริสา ขาเดร�
113754 นางสาว สุธามาศ ใจห4าว
113755 นางสาว สุภาพร ปวะบุตร
113756 นาย วงศพัทธ� ใบไม4
113757 นาย ปราโมทย� ภารประสาท
113758 นาย สกลพัฒน� ม2วงสี
113759 นาย ณัฐพล ประดับมุข
113760 นาย เจษจรินทร� แผ4วบริวาล
113761 นางสาว กรรณิการ� หล4าคอม
113762 นาย เสกสรร ซ่ือมิตร
113763 นางสาว พนิดา รักษาแก4ว
113764 นางสาว พิยดา ธรสินธุ�
113765 นางสาว กัญยารัตน� คําจันทร�ดี113765 นางสาว กัญยารัตน� คําจันทร�ดี
113766 นาย ธนกร ใจคง
113767 นาย ไชยพัฒน� เขียวหวาน
113768 นางสาว ขวัญฤทัย สายอุต
113769 นาย สิริชัย สุวรรณี
113770 นางสาว วิริยา ต2ายแย4ม
113771 นางสาว โนรมา มะยิ
113772 นางสาว พีรดา บือแนสะเตง
113773 นางสาว ฐาปณีย� ชูติกาญจน�
113774 นาย อานุภาพ มิตรมนุษย�
113775 นางสาว ชฎาพร ตรีเทพา
113776 นางสาว มาซูวิน สาและ
113777 นางสาว นิภารัตน� ม4วนเงิน
113778 นางสาว อชิรธร ชินธรรโมภาส
113779 นาย สิทธิกร ทวีคุณ
113780 นาย ธัชพงศ� เภกะสุต
113781 นางสาว หนึ่งฤทัย จันทิมี
113782 นางสาว กมลญลักษณ� เอ่ียมหลี
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113783 นางสาว นพวรรณ เปลี่ยนชุ2ม
113784 นางสาว มนพัทธ� สุขีสนธิ์
113785 นางสาว รุ2งฟQา ทองดอนเหมือน
113786 นางสาว เขมจิรา สุวรัตน�
113787 นาย นวพล เปศรี
113788 นาย มาวิน ม2วงมา
113789 นางสาว ฌานันท�ฎา เตมิยนันท�
113790 นางสาว นันทนา เปศรี
113791 นางสาว อังคณาภรณ� ธีรางศุ
113792 นางสาว สุนันทา ปGญจะขัน
113793 นางสาว ฑาริกา หงษ�จีน
113794 นาย นิธิศ อุเทศบุญญโชติ
113795 นางสาว นิภาพรรณ แก4วดี
113796 นาย ณัฐกิจ คงเดช
113797 นางสาว นภาพร มอญสร4อย
113798 นางสาว ปรินดา ม่ันอ2วม
113799 นางสาว รัชนี สีเทพ
113800 นางสาว อัญชลี พ2วงศรีรักษา
113801 นางสาว วราภรณ� วิจิตรรังสรรค�113801 นางสาว วราภรณ� วิจิตรรังสรรค�
113802 นาย กิตติธัช จิตมหาวงศ�
113803 นางสาว ปDยธิดา โชติทัตต�
113804 นางสาว สุชาดา รักการ
113805 นางสาว มณีรัตน� ตะโกเผือก
113806 นาย อชิตพล ท4าวทอง
113807 นางสาว นันทวรรณ พวงจําปK
113808 นาย นิกามาล สุไลมาน
113809 นาย อัสฮา การี
113810 นาย พีรภัทร ธานีรัตน�
113811 นางสาว ซะกาลัยน� สุไลมาน
113812 นาย บรรเทิง อุตะมะยาน
113813 นาย ธนวิทย� ฤกษ�วีรี
113814 นางสาว เยาวลักษณ� คีรีเดช
113815 นาย รุจิพัชร� ชุ2มสา
113816 นางสาว สิริรัตน� สิ่วไธสง
113817 นาย สราวุธ ฝQายเจริญ
113818 นางสาว ทัศมา ศรีสวัสด์ิ
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113819 นางสาว อามีเนาะ อาแย
113820 นาย ณัฐพนธ� นุ2มคุ4ม
113821 นาย อภิสิทธิ์ ไข2คํา
113822 นางสาว อัจฉราพรรณ สิ่วไธสง
113823 นาย ชชพล ชลิศราพงศ�
113824 นาย อภิวัฒน� อมรสิน
113825 นางสาว สิริพร วิศวกรรม
113826 นางสาว พัชรี สํารวมใจ
113827 นางสาว กัลยภัทร สอนเสียม
113828 นาย จักรกฤษณ� ผิวทอง
113829 นางสาว กตัญชลี รัตนพงศ�
113830 นางสาว สุวรรณี อ2อนละมูล
113831 นาง ปDยธิดา กิตติรัตนกรกุล
113832 นาย ปรณัฐ รอดทอง
113833 นางสาว คณิตตา มาลาวัลย�
113834 นางสาว ฮานีฟะฮ� กาเซ็ง
113835 นาง ฐิติมา ปุวิชา
113836 นาง นันธัชพร หมดภัย
113837 นางสาว วันวิสาข� วันทนีย�วรกูล113837 นางสาว วันวิสาข� วันทนีย�วรกูล
113838 นาย ณัฐวัฒน� มณีโชติ
113839 นางสาว ณัฎฐณิชา สุวรรณยิ่ง
113840 นางสาว รอกีเยNาะ สาแม
113841 นางสาว จิรพันธุ� วงษ�คํา
113842 นางสาว พัชรดา อันทฤทธิ์
113843 นาง สุชัญญา เข็มทอง
113844 นางสาว เพชรารัตน� สินธุโคตร
113845 นางสาว ธัชพรรณ ศรีเลขา
113846 นาย เทวารักษ� บุญเปXง
113847 นางสาว ยูรีดา สาแม
113848 นางสาว วิจิตรา ลําปGน
113849 นาย ธีรพันธ� พญาวงค�
113850 นางสาว วราภรณ� ตรีเพชร
113851 นาย สิทธิชัย ไชยสถาน
113852 นาย ทีวา อารมณ�สาวะ
113853 นางสาว สุภาวรรณ ลือชัยราม
113854 นางสาว ธนวรรณ เครือแปQน
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113855 นาย กิตติศักด์ิ ขวัญนิมิตร
113856 นางสาว พิมพ�ชนก หว2านพืช
113857 นางสาว อัสมา ไทพิทักษ�
113858 นาย ยศธนา เทศน�ไธสง
113859 นางสาว รณิดา กมณฒ�เปรม
113860 นางสาว รุสมีณี สะมะแอ
113861 นางสาว ชนิกานต� รัศมีจาตุรงค�
113862 นางสาว รัชดาภรณ� ผิวอ2อนดี
113863 นางสาว เมธินี ฉลองสิทธิวงศ�
113864 นางสาว ฮาสือนNะ สุโก
113865 นาย อาหามัด ดอฆอ
113866 นาย ศุภกิจ จันทร�เหมือน
113867 นาย อธิพันธุ� วิไลลักษณ�
113868 นางสาว สิริพรรณ สีแสด
113869 นางสาว พัฒมา ลูหะมะ
113870 นางสาว อมไอมาน กอตอ
113871 นาย ดรัสพงศ� วิจิตรประภาวงศ�
113872 นางสาว ธัญวรรณ อันทะไชย
113873 นางสาว นาถชนก แสงมณี113873 นางสาว นาถชนก แสงมณี
113874 นางสาว วิไลรัตน� ธิติรัตน�วรโชค
113875 นางสาว จิรสุดา จรูญภักด์ิ
113876 นางสาว วิไลลักษ� ทองสวัสด์ิ
113877 นางสาว กาญจนาภรณ� โอบอ4อม
113878 นางสาว วรรณพัชร จันทรัตน�
113879 นางสาว วรัญญา บุญมา
113880 นาย รณกฤต รินตNะมา
113881 นางสาว กมลทิพย� คงชาติ
113882 นางสาว อรนุช มีมุสิทธิ์
113883 นางสาว พรรณี หะยียาการียา
113884 นางสาว รัตนวดี สิงห�สม
113885 นางสาว นูรซีลา เจNะแวง
113886 นางสาว นูรฟาติน สาอิ
113887 นางสาว กนกวรรณ จึ่งจรูญ
113888 นาย พิชญกิตต์ิ บุญปูV
113889 นางสาว นุชนภา ฤาชาบุตร
113890 นางสาว สุพัตรา สันหมุด
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113891 นางสาว วันวิสาข� ไพรทอง
113892 นาง หัสทิยา บุตรลิ่ม
113893 นางสาว วชิรญา นวลละออง
113894 นางสาว พิชชาพร สาระคํา
113895 นาย อรรถพล พ4นภัย
113896 นางสาว เกศินี อยู2ในธรรม
113897 นางสาว รัชฎา นาคถ2าย
113898 นาย ไชยภัทร ต4องต2อวงศ�
113899 นาง พยอม เหง2าพันธ�
113900 นาง จารุนันท� ศรีทอง
113901 นาย เชาว� สิงหนนท�
113902 นางสาว จุฑาทิพย� ทูลเศียร
113903 จ.อ. วรชัย นิลแจ4ง
113904 นางสาว พัชราพร พงศ�ศรีรัตนะ
113905 นางสาว ศรีสมพร วิสิทธิ์ศาสตร�
113906 นางสาว อริยา แก4วแท4
113907 นาย สุทธิศักด์ิ ส2าโท
113908 นางสาว กนกวรรณ สนกระโทก
113909 นาย ธงชัย เชื้อรามัญ113909 นาย ธงชัย เชื้อรามัญ
113910 นางสาว ฐพัชร� ตันศรีวงศ�
113911 นางสาว สินีนาฏ เรืองแหล4
113912 นาย วีระชัย ไหมทอง
113913 นางสาว อัจฉรียา ยมรัตน�
113914 นางสาว ผลดา หนูประพันธ�
113915 นางสาว จรัญญา บัวเนี่ยว
113916 นางสาว พวงพยอม เดชภูเขียว
113917 นาย ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
113918 นาย พิพัฒน� เนตรสน
113919 นาย บวรชัย โคตรพรม
113920 นางสาว จารุวรรณ จุลเรือง
113921 นางสาว ศันสนีย� โยชนิยม
113922 นางสาว ศิริเกล4า จันธิมา
113923 นางสาว ปรางค�วลัย สุขมหาสวัสด์ิ
113924 นางสาว มุกจรินทร� จรัสศรี
113925 นางสาว ภาษิตา โง4วประดิษฐ�
113926 นาย พิทักษ� มะลิพันธ�
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113927 นาย ศรายุทธ แม2นป\น
113928 นางสาว ศรีประจันทร� นาโสก
113929 นางสาว คณาภรณ� เสวิกุล
113930 นางสาว กรวิกา นาสอ4าน
113931 นาย ณัฐภัทร ทองคํา
113932 นางสาว วิมลรัตน� โอทารัมย�
113933 นางสาว สุจิกา จิตรมณี
113934 นางสาว พิจิตรา พูลน4อย
113935 นางสาว อารีรัตน� ช2วยชูหนู
113936 นาย ณัฐวุฒิ โพธิบัลลังค�
113937 นางสาว สุนิตา หลีหมุด
113938 นางสาว วรรดี กาลสังข�
113939 นาย สาธิต ทองล4วน
113940 นางสาว เสาวณีย� กันธิมา
113941 นางสาว จันทร�นุรักษ� ผลอําไพ
113942 นาย วิทวัต ช2วยแปQน
113943 นาย ภัทรวัต โตNะเอียด
113944 นางสาว ภริดา ชูนาค
113945 นางสาว พัชรี ขันติวงศ�113945 นางสาว พัชรี ขันติวงศ�
113946 นางสาว อธิชา จริยา
113947 นางสาว แวฮานี มะแซ
113948 นางสาว ฮายานา กามา
113949 นางสาว กรษญา เหล2าลือชา
113950 นาย ธนาพล มันธุภา
113951 นางสาว นัยรัตน� สุขสิทธิพัฒน�
113952 นางสาว กัลยารัตน� ชินจันทึก
113953 นางสาว ซารีป[ะ มูนี
113954 นาย อภิศักด์ิ ผากงคํา
113955 นางสาว นวันวัจน� แข2งขัน
113956 นางสาว ซันตี นิสัน
113957 นาย พิชัย สันประเทียบ
113958 นางสาว เบญจรัตน� สีเทียน
113959 นางสาว สุรัถยา ภัทรพงศ�พันธ�
113960 นางสาว ธนมัย สุขสําโรง
113961 นางสาว ปGณฑ�ชนิต จันทวงษ�
113962 นางสาว สรารัตน� วัดปาน
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113963 นางสาว ภนิดา เอนอ2อน
113964 นางสาว ธนาทิพย� ขวัญทอง
113965 นางสาว ณัฐณิชา จันทร�ศิริ
113966 นาง ราตรี แคนสี
113967 นางสาว ฟDรฮาร�น แมเราะ
113968 นางสาว ชนิตา เก้ือก2อยอด
113969 นางสาว ฐิติรัตน� ฐิติปพรพัฒน�
113970 นาย อับดุลฮากีม ตาผา
113971 นางสาว นิอัสมะ ดือเรNะ
113972 นาย สุรชาติ ไชยพร
113973 นางสาว ปภาพร ขันท2าจีน
113974 นาย นูรสตาฟK แมเราะ
113975 นาย ฐาปกรณ� ภู2สัตยาธนพร
113976 นาย อนุศักด์ิ เจริญสุวรรณชื่น
113977 นาย มูหะมะรุสลัน ยูโซะ
113978 นางสาว ชนากานต� คําสุมาลี
113979 นางสาว พนิดา วงศ�คําเหลา
113980 นาย อรรถชัย บุตรกุล
113981 นางสาว ศิกาญจน� รักใหม2113981 นางสาว ศิกาญจน� รักใหม2
113982 นางสาว สุมินตรา อารีย�เอ้ือ
113983 นาย ปDยะศักด์ิ ชาชุมพร
113984 นางสาว ณัฐนันท� บุญญัติ
113985 นางสาว เจมจิรา จันตNะวงค�
113986 นาย วีระพงษ� พรมพัง
113987 นาย คณิศร อุดร
113988 นางสาว กรวรรณ รัตนรังษี
113989 นางสาว ณัฐญา ศรีธวัช
113990 นาย นวเทพ ม่ันสมใจ
113991 นางสาว รุ2งทิพย� บุญกลัด
113992 นางสาว ปGฐยาวัต ศรีเกรียง
113993 นางสาว วิราวรรณ แดงคํา
113994 นางสาว กัญญาภัค ธรรมโหร
113995 นางสาว ณัฐติยา วงไชยา
113996 นางสาว อาภัสรา จันทานิตย�
113997 นางสาว ปวันรัตน� วงศ�ชนะยุทธ
113998 นางสาว อลิสา สายใจ
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113999 นางสาว ชนากานต� บัวระภาสิริ
114000 นางสาว น้ําเพชร ธรรมเจตนา
114001 นางสาว เบญญาภา รักท4วม
114002 นาย วรพัฒน� สระแก4ว
114003 นางสาว ดวงดาวภรณ� คงเมืองวศุตม�
114004 นางสาว ยลดา สร4อยมาลุน
114005 นาย สุรชัย สืบบุตร
114006 นางสาว จุฑาทิพย� คีรีมาศทอง
114007 นาย ทศพล สัมฤทธิ์
114008 นาย อนุวัฒน� พรถึง
114009 นางสาว พุทธวดี ทองนอก
114010 นางสาว คัคนนันท� พวงสวัสด์ิ
114011 นาย จิรเดช เทพสาตรา
114012 นางสาว อุมาภัณฑ� เข็มคง
114013 นาย เธียรพงศ� ชุปวา
114014 นางสาว กัลยา โคตรดี
114015 นางสาว ลีลาวดี ใฝVกุศลขจร
114016 นางสาว วริษา ธรรมรงรักษ�
114017 นางสาว ชนนิกานต� คุมา114017 นางสาว ชนนิกานต� คุมา
114018 นางสาว ปทิตตา หลวงกิจจา
114019 นางสาว ธีราพรรณ ปวะบุตร
114020 นางสาว ฑีชาณัฏฐ� หม่ืนสมบัติใหม2
114021 นาย สุกฤษฎิ์ หล2อสุวรรณศิริ
114022 นางสาว โชติรส บุญทองช2วย
114023 นาย ธนกฤต ต้ังม่ัน วิท ย ศักด์ิ 
114024 นาย ธีรพงศ� มาคง
114025 นาย พีระพงศ� ชาติชํานิ
114026 นางสาว ฝนทอง พูลเขตร�กรณ�
114027 นางสาว หัสยา กัลยาศิริ
114028 นางสาว ณัฐชยา นวลพุฒ
114029 นางสาว พิมพ�ชนก คล4ายแย4ม
114030 นาย พงพัน อัมภรณ�
114031 นางสาว พัชรา วงศ�อรุณทิพย�
114032 นางสาว กชกร โพธิ์สุวรรณ
114033 นาย นัฐพงษ� แก4วมณี
114034 นาง รวิพร อาจพงษ�ไพร
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114035 นาย ปรัชญากรณ� ลครพล
114036 นางสาว กรรณิการ� ท4าววงษ�
114037 นางสาว ศรสวรรค� บุญสวรรค�
114038 นาย ยุทธพงศ� เชื้อวงศ�
114039 นางสาว อนันตญา อินทราวุธ
114040 นางสาว อัจฉรีย� จันทร�พุ2ม
114041 นางสาว มาริสา พัฒเชียร
114042 นางสาว สุจิรา ทัศนบรรจง
114043 นางสาว กัญญลักษณ� อํ่าเงิน
114044 นางสาว วรัญรดา บุตรสาระ
114045 นางสาว หนึ่งฤทัย ยอดดี
114046 นาง ภคอร ธนูศิลปO
114047 นาย ศุทกานต� สุภวิบูลาสน�
114048 นางสาว นวิยา ศรีสุข
114049 นาย เมธาสิทธิ์ ธนรักศักด์ิ
114050 นางสาว ณัฐวดี ทองสันตต์ิ
114051 ว2าท่ี ร.ต. ธนพนธ� หวังอารีย�
114052 นางสาว ธารีรัตน� อุดแก4ว
114053 นางสาว อรอุมา ภูแลศรี114053 นางสาว อรอุมา ภูแลศรี
114054 นางสาว กรกนก จันทร�เมืองไทย
114055 นางสาว ภัสสรา โพธิ์ปฐม
114056 นาย ณัฐดนัย กิทัยพะเนา
114057 นางสาว ชัญญภัทร ธารไสว
114058 นางสาว ธิดารัตน� มาตราคําภา
114059 นางสาว ธนันณัฏฐ นีละพันธ�
114060 นาย คณิศร อภัยโส
114061 นาย สมศักด์ิ ศรีวารี
114062 นางสาว วิภาวี มีเสน
114063 นางสาว ปGณณภัสร� พันสีทุม
114064 นางสาว ณัฐรดา อนันต�
114065 นาย จตุพล บูรณะจารุ
114066 นางสาว พรทิพย� สุขเสง่ียม
114067 นาย ฐติ มุสิกเจริญ
114068 นาย วินิจ เกตุชู
114069 นางสาว กัญญนัช ทองดี
114070 นางสาว พันธิวา แก4วกุล
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114071 นาย นพรัตน� วิลัยหล4า
114072 นางสาว กมลพร กลิ่นละมัย
114073 นาย วิทวัส ไทยเจริญ
114074 นางสาว จินดาพร นันทวรากร
114075 นางสาว พรศรี การุณอุทัยศิริ
114076 นางสาว เพียรรัตน� แสงดี
114077 นางสาว มาลิณี เทียมพัฒน�
114078 นาย อัมรินทร� เจะอาลี
114079 นางสาว สุทธิวรรณ สุทธิอาคาร
114080 นางสาว โสพิศ วงษ�จิตร�
114081 นางสาว วราภรณ� นุ2นเหว2า
114082 นางสาว พรทิพย� เขียวอ2อน
114083 นางสาว รชกร เซ2งเอียง
114084 นาย กันตพงศ� สุระวิโรจน�
114085 นางสาว ร2มฉัตร คุณนาเมือง
114086 นางสาว นูสรีซัน โตNะเส็น
114087 นาง ปณัฎฐา พลเพชร
114088 นาย ชิตพล ดีขุนทด
114089 นางสาว วรรณฤดี หวั่นเซ2ง114089 นางสาว วรรณฤดี หวั่นเซ2ง
114090 นางสาว อรุณรัตน� ประเสริฐศิลปO
114091 นางสาว จันวดี ศิลชาติ
114092 นางสาว ทิพวรรณ บุญคุณ
114093 นางสาว วลัยพร ลอยสูงเนิน
114094 นางสาว สุจิตรา พิมจักร�
114095 นาย จิรวิชญ� บุญสนิท
114096 นางสาว อนงค�นาถ ถ่ินขาม
114097 นางสาว เกศกนก เดชผล
114098 นางสาว กัญญารัตน� เทียบศรไชย
114099 นางสาว รุจิรัตน� วงศ�สมุทร
114100 นาย วรรณ อินทจักร
114101 นาย วิโรจน� บุญกล4า
114102 นางสาว สารี เพ็ชร�งาม
114103 นาย ราชวัติ อังกาบก่ิงเเก4ว
114104 นางสาว พัทธ�ธิดา ช2างนุ4ย
114105 นาย ประจักษ� หนูหมาด
114106 นางสาว พัชรี สีน4อย

หน4าท่ี 392 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
114107 นางสาว นันทคร คํากอง
114108 นางสาว ธันยาภรณ� เดชกล4า
114109 นางสาว วริษฐา ริมสังข�
114110 นาง ปาลิตา เสียมสกุล
114111 นางสาว สไบนาง เทพรัตน�
114112 นางสาว ณิษฐนิดา หันสัง
114113 นาย บัณฑิต คํามา
114114 นาย คันธกรณ� มีพรหม
114115 นางสาว จุฑามาศ สรรพสมบัติ
114116 นางสาว พรจุฬา ศรียะเมือง
114117 นางสาว นูรฮูดา วอหะ
114118 นางสาว ภนิดา ภูละมัย
114119 นาย พีรานนท� ปGทมวัลลิภากร
114120 นางสาว เรณุกา บรรจงธุระการ
114121 นาย วัชชานนท� ทองสุกดี
114122 ว2าท่ี ร.ต. กิตติภพ สุขศรีเจริญ
114123 นางสาว เต็มศิริ เดชผล
114124 นางสาว นริศรา บุญมณี
114125 นาย บุญเกิด โอชารส114125 นาย บุญเกิด โอชารส
114126 นางสาว ศิริหทัย ภัสสรประทีป
114127 นางสาว สุรีย�พร พุทธัง
114128 นางสาว นัยน�ภัค เทียมเมฆา
114129 นางสาว อนุธิดา มุสิกา
114130 นาย สุริวัฒน� พุทธัง
114131 นาย วิชชญะ น้ําใจดี
114132 นาย ณุภัสกร อยู2สุข
114133 นางสาว อุมาพร นันทรัตน�
114134 นาย พงศกร แพ2งสองคร
114135 นางสาว ทิพวรรณ พานอนันต�
114136 นางสาว ธนัฎดา ช2วยบุญ
114137 ว2าท่ี ร.ต. อภิภัสร� อินจัน
114138 นาย วิชญสิษฎ� ปวศฎานันท�
114139 นางสาว ณัฏฐ�ลิตา กาบคํา
114140 นางสาว สุจินดา คุ4มใจดี
114141 นาย เฉลิมศักด์ิ ขุนนันท�
114142 นางสาว อาทิมา ใจเย็น
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114143 นางสาว ทิพย�สุดา ขวาอุ2นหล4า
114144 นาย รังสิวุฒิ เบ็ญจมาศ
114145 นางสาว กรรณิกา สุนันตNะ
114146 นางสาว อดิรัตน� ขวัญมนัสรินทร�
114147 นาย อัครเดช เชียวเลี่ยน
114148 นางสาว วาศิณี ปานเพชร
114149 นาย นพรัตน� ศักด์ิรักษ�
114150 นาย วราวุทธ� นิลพฤกษ�
114151 นางสาว นันทภรณ� ศรีชนะ
114152 นาย วัจน�กร หอมไกรลาศ
114153 นางสาว ชนัญธิดา เตกฉัตร
114154 นางสาว สุพรรณนิภา เยื่อใย
114155 นางสาว พรรษชล ปานม่ังค่ัง
114156 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สุกัญญา กงแก2นทา
114157 นาย ฉัตรพล ยุรยาตร�
114158 นางสาว จารุวรรณ บัวชุม
114159 นาย สุรเดช โตสุขศรี
114160 นาง พรรณวิไล เลิศไกร
114161 นางสาว มาริสา แสนสุข114161 นางสาว มาริสา แสนสุข
114162 นาย เดชาวัต ขันติทัตสกุล
114163 นางสาว วรัญญา ปรีการ
114164 นางสาว สุพัตรา พรมนัส
114165 นางสาว ภัทราพร อินทมโน
114166 ว2าท่ี ร.ต.หญิง กันติชา เกตุแก4ว
114167 นาย วัชระ ทองสุข
114168 นางสาว เรณู แก4วสถิตย�
114169 นางสาว พงษ�ไพ ศรีบุรินทร�
114170 นางสาว อาภาวรรณ พรหมมา
114171 นาย พรเทพ พราหมณ�น4อย
114172 นางสาว นัฐกานต� สุวรรณเรือง
114173 นางสาว นภิสรา เลิศสกุลทรัพย�
114174 นาย ธนัยนันท� แสงทอง
114175 นางสาว จิตรลัดดา จํารัสศรี
114176 นางสาว กรองขวัญ ช4างสัมฤทธิ์
114177 นางสาว เยาวลักษณ� คงทอง
114178 นาย สหรัตน� ทองวุ2น
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114179 นาย เทียนกิจ ฉายแสงเจริญ
114180 นาย คฤหัตถ� แซ2แต4
114181 นาย ทวีศักด์ิ ศรปGญญา
114182 นาย สุริยา บัวนุ2ม
114183 นางสาว เกศชนก วรรณบวร
114184 นางสาว จริยา หนูขุนทอง
114185 นางสาว สมฤทัย พ่ึงพานิช
114186 นาย พงษ�พิทักษ� บุตรพรม
114187 นางสาว วิภารัตน� ขอนรัง
114188 นางสาว สุนิสา สัจจาเฉลียว
114189 นางสาว กุลรัศม์ิ มูลแก4ว
114190 นางสาว รินบุญญา คงทน
114191 นางสาว ดารณี แย4มสอาด
114192 นางสาว พิมพา สกุณี
114193 นาย ปDยภาสน� อุทัยฉาย
114194 นางสาว ศิริลักษณ� ศรีสมงาม
114195 นางสาว ศุภนิดา วุฒิฑา
114196 นางสาว วิไลวรรณ ชูปGIน
114197 นางสาว ธันย�ชนก สังขจร114197 นางสาว ธันย�ชนก สังขจร
114198 นางสาว เยาวนาฏ เหลี่ยมเจริญ
114199 นาย ชูเกียรต์ิ คงอินทร�
114200 นางสาว เจนจิรา เค็ดโลก
114201 นางสาว เพียงระวี นิประพันธ�
114202 นาง ธัญญาพร ชูสกุล
114203 นางสาว ภัทรวดี เค็ดโลก
114204 นางสาว นันท�นภัส ภักค�คุณพันธ�
114205 นางสาว สุจิตร ยมนา
114206 นางสาว ปณัฐฐาน� เล็กสาคร
114207 นางสาว กมลวรรณ ศรีพลัง
114208 นางสาว นันทิกานต� ปะดุกา
114209 นางสาว ดวงใจ ชมฉํ่า
114210 นาย สัญญา วงค�สันต�
114211 นางสาว วิกานดา ใจเอ้ือเฟ\Iอ
114212 นาย ธีระพล ชากรม
114213 นาง ณิชนันท� จันทะเบ้ียว
114214 นางสาว วรัญญา เนียมทอง
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114215 นาง ทองปอน สุคัมภีร�
114216 นางสาว จิรัฐิติกาล ปGนทะมา
114217 ว2า ร.ต.หญิง ณิชากร เจะแม
114218 นางสาว พลอย ทรงสวัสด์ิ
114219 นางสาว จันทร�จิรา ทานะเวช
114220 นางสาว อรนา ลาเตะ
114221 นางสาว อนงค� สิงห�ทอง
114222 นางสาว ซารีฟะห� บากา
114223 นางสาว ณัฐณิชา แก4วมณี
114224 นางสาว จุฑามณี พงษ�พานิช
114225 นาย ธีระพล สมานสิทธิ์
114226 นางสาว จริยา ชูช2วย
114227 นาง ศิริพร อุ2นอก
114228 นาย ชัชชม สังข�ทอง
114229 นางสาว สุตาภัทร พินิจเจริญ
114230 นาย สมเชษฐ พรหมสมบัติ
114231 นางสาว กนกวรรณ บรรพโต
114232 นางสาว อภิญญา ธระเสนา
114233 นางสาว สรัญญา แสงจันทร�114233 นางสาว สรัญญา แสงจันทร�
114234 นาย ปDยะพงษ� พิทักษ�กาญจนนท�
114235 นาย กมล บางยี่ขัน
114236 นาง ฑาริกา เจริญธรรม
114237 นางสาว ธันย�รดา แก4วแกมกร
114238 นางสาว ทิฆัมพร สังข�ประไพ
114239 นาย ไกรวุฒิ กระจ2างพายัพ
114240 นางสาว ธิดารัตน� จีระ
114241 นาย มงคลชน โภคย�สุพัสตร�
114242 นางสาว กุลฤทัย ไกรงาม
114243 นางสาว ทรัพย�ไพวัลย� สุทธิอาคาร
114244 นางสาว กรรณิการ� แย4มกระจ2าง
114245 นาง สุธีรา พรภักดีเทวะนุกูล
114246 นางสาว ศิริวรรณ สัมฤทธิ์รินทร�
114247 นางสาว ธรรญธร ทิมโพธิ์
114248 นางสาว นุชศรา เกิดแดง
114249 นาย สิรดนัย ศิริไพฑูรย�
114250 นางสาว กฤติยา ศศะภูริ
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114251 นาย ณัฐวัฏ กิจวัฒนากูล
114252 นางสาว แวซาปKเยNาะ บ2อเตย
114253 นางสาว วาสนา วงค�เขต
114254 นางสาว สุภัทตรา ศรีชะนันท�
114255 นางสาว วรรณภา ศรีชัยโย
114256 นาย ภาสธนัช ธรรมธาตรี
114257 นาง พิชญาภัค สีวันดี
114258 นาย สุพจน� โพธิ์ทอน
114259 นางสาว กานต�พิชชา อินผล
114260 นาย สิทธิศักด์ิ ไสว
114261 นางสาว ณิชารัศม� มานตรีอมรวงศ�
114262 นางสาว พิชญวดี ใจสุภาพ
114263 นางสาว รุจณี สีหะวงษ�
114264 นาย อาทิตย� ทิตะพันธ�
114265 นางสาว กมลวรรณ ลีสง2า
114266 นางสาว เสาวลักษณ� ศุภเลิศ
114267 นางสาว นพรัตน� ไชยแสง
114268 นางสาว ธัญญ�ธีรดา บุญคํ้า
114269 นาย ประเสริฐ นุ2มศิริ114269 นาย ประเสริฐ นุ2มศิริ
114270 นาย ณฐพล กุณโรจร
114271 นางสาว จุฑาพร ภู2พวง
114272 นางสาว วนิดา สุจาคํา
114273 นางสาว ดลฤดี ปDUนทอง
114274 นาย อรรถพล อ่ิมสะอาด
114275 นางสาว วรวิภา คงเพชร
114276 นางสาว ญาณิศา พลายชุม
114277 นาย บุรัสกร มานะกล4า
114278 นางสาว กาญจนา ศักด์ิหวาน
114279 นางสาว พรทิพย� สุขทรัพย�
114280 นางสาว ปาณิสรา ศรีทรัพยวโรบล
114281 นางสาว กรกนก หะยีเยNะ
114282 นางสาว สินีนาฏ ผาสกุล
114283 นางสาว ปDยะดา ศรีกุล
114284 นาย พีรเดช ณ ร4อยเอ็ด
114285 นางสาว กุลธิดา เศวตกุล
114286 นางสาว เนติกานต� นวลเกลี้ยง
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114287 นาย องอาจ ภูบุญคง
114288 นาง วรรณพร โตสัมฤทธิ์
114289 นาย วิศิษฏ� ผลบุภพ
114290 นางสาว หทัยภัทร เกษารัตน�
114291 นางสาว นววรรณ สุมูลเวช
114292 นาย คณินกิตต์ิ วงศ�เมฆ
114293 นางสาว อุดมลักษณ� คงพ2วง
114294 นางสาว วีรยา เกตุทับทิม
114295 นางสาว หทัยภรณ� ยอดเพ็ชร
114296 นางสาว นาลีซ2าห� หมันหลี
114297 นางสาว ปฐมา เจริญพระธรรมดี
114298 นางสาว ภัทร�สุดา พัชรสุคนธ�
114299 นางสาว รุสดา เบญจสม
114300 นาย เมธวัจน� หิรัญโชคอนันต�
114301 นางสาว เขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน�
114302 นาย อุทิศ รองสุพรรณ
114303 นางสาว มยุรี คุณดิลกสิริเลิศ
114304 นาย ภาณุวัฒน� กันหาเล2ห�
114305 นางสาว ศิริพร ศิลารักษ�114305 นางสาว ศิริพร ศิลารักษ�
114306 นางสาว สุภาวดี วงศ�ชนะ
114307 นาย อิสระ จาริยะ
114308 นาย พิสุทธิ์ ตNะสุ
114309 นาย ชิติภัทร ไชยรัตน�
114310 นางสาว จุฬาลักษณ� มาลัยไธสง
114311 นางสาว ยุวธิดา หมู2หัวนา
114312 นางสาว จิดาภา ทุนเพ่ิม
114313 นางสาว พิมพกานต� รอดเพชร
114314 นางสาว อําภา รัศมี
114315 นางสาว หนึ่งฤทัย จันทร�พา
114316 นางสาว ศิริพรรณ� นามแก4ว
114317 นาย ภูมินทร� ตุ2มไทยสาคร
114318 นางสาว นิติลัคน� กุ2มเรือง
114319 นาย สมเด็จ ผุดเผือก
114320 นาย วันประถม สุขบําเพิง
114321 นางสาว พรปวีณ� มีมากบาง
114322 นาย นรากร โตจิต
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114323 นางสาว นงนภัส ชินเวชกิจวานิชย�
114324 นางสาว ชุติมา มูลราช
114325 นาย ธนะพัฒน� สถิรกุลวรพัฒน�
114326 นางสาว พัชรีภรณ� พุทธิมา
114327 นางสาว หทัยชนก ถีราวุฒิ
114328 นางสาว พรภิมล ปราบณรงค�
114329 นาย เทิดศักด์ิ หอณรงค�ศิริ
114330 นางสาว ภิญญดา ถีราวุฒิ
114331 นางสาว ณพิชญา สกุลเพชร
114332 นางสาว จันทิมา ทับงาม
114333 นางสาว สุชาวดี นาคแก4ว
114334 นางสาว ประภัสวรรณ สวัสด์ิวงษ�
114335 นางสาว ปณยา พูลสวัสด์ิ
114336 นาย ภาณุพงษ� คําสองสี
114337 นาย ชุติวัฒน� ไก2แก4ว
114338 นางสาว ชุลีกร พิเนตร
114339 นาย พิทยา เส4งวุ2น
114340 นางสาว สุจิตรา วงศ�มีแก4ว
114341 นางสาว ปGทมาสน� ศรีประไพ114341 นางสาว ปGทมาสน� ศรีประไพ
114342 นางสาว ฉันทิศา เพ่ิมพูล
114343 นาย ธิชานนท� สิงห�ทอง
114344 นางสาว ผุสรัตน� ผึ้งหลวง
114345 นางสาว บุศย�วรรณ น4อยสง2า
114346 นางสาว ปDยะรัตน� จันสุข
114347 นางสาว อภัสรา เคนท4าว
114348 นางสาว อภิญญา อับดุลตาเละ
114349 นางสาว นันทนัช หิรัญสาลี
114350 นางสาว ปาริฉัตร จันทร�เพศ
114351 นางสาว ชนาภา เกิดแก4ว
114352 นางสาว สุทธิดา ขวัญเพ็ชร�
114353 นางสาว กรรณิการ� เต็นประโคน
114354 นางสาว ซูเดีย ดาราม่ัน
114355 นางสาว กมลภรณ� นาใจรีบ
114356 นาย บุดดา ชอบทําดี
114357 นางสาว เจNะรอซีดNะ บินเจะมะเย็ง
114358 นาย สัมปทา ช4างบุญมี
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114359 นาง ณัฐิยา กันชนะ
114360 นางสาว นิชนันท� เบ็ญญามา
114361 นาย อภิชาติ คัดทจันทร�
114362 นาย ชนะชล ทองย4อย
114363 นางสาว วนิดา ศรีกุดหว4า
114364 นาย อธิบดี วิริยะ
114365 นางสาว ดาวน4อย สุกแปะเง4า
114366 นางสาว กุลสตรี จีรัง
114367 นางสาว สุพัตรา ราษีกุล
114368 นางสาว สุพรรษา เพียซุย
114369 นางสาว ธัญวรัตม� นนทสิงห�
114370 นาย จักรพันธ� รู4สมัย
114371 นางสาว ธิดารัตน� วงษารัตน�
114372 นาย อาริฟ สันนาหู
114373 นาย จัสตุรัตน� จันทรัตน�
114374 นางสาว สุรีย�พร กลิ่นค4างพลู
114375 นางสาว สุพัตรา มีมาก
114376 นางสาว กนิษฐา ทองนาปVา
114377 นาย รพีพงษ� สอนฆ4อง114377 นาย รพีพงษ� สอนฆ4อง
114378 นางสาว วฤลดา พลชัยโย
114379 นางสาว วธูสิริ ชะลอกลาง
114380 นาย นพดล ทองนอก
114381 นางสาว อัจจิมา ศรีสวัสด์ิ
114382 นาง อําพรรณี จันทรัตน�
114383 นาย พรพรหม สุวรรณโพธิศรี
114384 นางสาว สุกัญญา ธงภักด์ิ
114385 นาย ธวัชชัย บุตวงษ�
114386 นางสาว เฟ\UองฟQา ภิรมย�เอ่ียม
114387 นางสาว พัชรินทร� เพ็ชรกุล
114388 นางสาว วรรณชนก นิลวานิช
114389 พันจ2าเอก จักรกฤษ นามมูล
114390 นางสาว ธฤดี ดอนจังหรีด
114391 นางสาว วนิดา หมาดเตNะ
114392 นางสาว พรพรรณ จันทร�อ4าย
114393 นาย เกียรติกูล บุษย�ศรีเจริญ
114394 นางสาว ถาวรีย� หมัดสะแหลNะ
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114395 นางสาว บังอร สาราษฎร�
114396 นางสาว เบญจวรรณ สุขปาน
114397 นางสาว วิไลพร ก่ิงพวง
114398 นางสาว ยุวลักษณ� รัชนจิตบริสุทธ�
114399 นาย ธนพนธ� เสือใหญ2
114400 นาย บุญเหลือ เก4าเอ้ียน
114401 นางสาว พิมพ�รดา ตันติวิริยโชติการ
114402 นางสาว วารุณี สุวรรณาลัย
114403 นางสาว พิจิตรา บุตรศรีภูมิ
114404 นางสาว กาญจนา ประชุมทอง
114405 นางสาว อาภาศิริ อินทร�เพ็ง
114406 นางสาว ชุลีพร ยุพาพิน
114407 นาย ทวีพล ศรีมันตะ
114408 นางสาว มนัสวี เชียะไชย
114409 นางสาว เพชรชมพู นันตา
114410 นางสาว ฌาลิสา เกิดทอง
114411 นางสาว บุษรา ผาสุข
114412 นาย สดายุทธ นักดนตรี
114413 นาย ยรรยง เบ4าจรรยา114413 นาย ยรรยง เบ4าจรรยา
114414 นาย เมธา เชื้อนาคา
114415 นาย ธิติพันธ� นําก4าวหน4า
114416 นางสาว เรวดี พลหาญ
114417 นางสาว ฉัตรนภา อาสากูล
114418 นาง จุฬาลักษณ� บัวตูม
114419 นาย ธีรภัทร ขูรูรักษ�
114420 ว2าท่ี ร.ต. ฐิติพงศ� สุกแสง
114421 นางสาว อรทัย ยิ่งได4ชม
114422 นาย เอกพล จันดาชาติ
114423 นาย ทศพล พยุงวงษ�
114424 นาย วราพงษ� จันทร�นาค
114425 นาย ธนรัตน� ลําดวน
114426 นาย กําชัย โยโพธิ์
114427 นาย สรยุทธ รักรงค�
114428 นาง เยาวนาฎ ซ4ายเกล4า
114429 นางสาว รติมา จักรวาฬ
114430 นางสาว เหมือนฝGน เขียวแดง
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114431 นางสาว อรัญญา ดวงบุ
114432 นางสาว นงลักษณ� แสนเจริญ
114433 นาย กฤษฎา บุญวิลา
114434 นางสาว ชรินทร�ทิพย� ชานไธสง
114435 นางสาว ณัฐพัชร� แสวงโชคพาหะ
114436 นางสาว ลัดดา ไชยบุญตา
114437 นางสาว ชนมน หิรัญธนานนท�
114438 นางสาว สิริพิมล คําลือเกียรต์ิ
114439 นางสาว ศศิธร บุญวระ
114440 นางสาว ปDยะนันท� สุขโข
114441 นางสาว ณัฐพร ทรัพย�ดี
114442 นาย นรเทพ เตียววัฒนากร
114443 นางสาว ปองรําไพ ใจเรือน
114444 นาย ภูวดล ดาวกลางไพร
114445 นางสาว วาริชา แสงอ2อน
114446 นาง พรพรรณ สัตย�ฌุชนม�
114447 นางสาว พาขวัญ ยงยศยิ่ง
114448 นางสาว อรพรรณ จันเลื่อน
114449 นาย สรวิศ คําเปXก114449 นาย สรวิศ คําเปXก
114450 นางสาว วิภาวัส กลั่นใจ
114451 นาย ชาญชัย พ่ึงไร2ทอง
114452 นางสาว ศิรดา ตอสูงเนิน
114453 นางสาว ธัญญรัตน� ตรีชัยวิริยะกุล
114454 นางสาว อารียา พันธ�เพ็ชร
114455 นางสาว นิติยา ประสิทธิ์อ4น
114456 นางสาว อรวลัย ไวยบุรี
114457 นาย สุวินัย เพ็งชัยภูมิ
114458 ว2าท่ีร4อยตรี ภูมิชาย ชุนงาม
114459 นาย นิโรจน� มะโนธรรม
114460 นางสาว นรีพร ทองคํา
114461 นาย สมเกียรติ เพชรานันท�
114462 นาย ฉัตรชัย ไชยรี
114463 นางสาว บุษรีย� บุญถนอม
114464 นางสาว ปรางค� จารุภูมิ
114465 นางสาว นิตติญา พลงาม
114466 นาย ชิษณุพงศ� แก4วนาพันธ�
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114467 นางสาว ลลิตา ปูเตNะ
114468 นาย วีรยุทธ สุ4นก้ี
114469 นางสาว วัลลภา โพธิยาสานนท�
114470 นาย พิษณุ จรชื่น
114471 นางสาว ปDยหทัย ไชยแก4ว
114472 นางสาว จิระประภา ขันคํา
114473 นางสาว มนัสชนก จากยางโทน
114474 นางสาว ณัฐธิดา พงษ�รักไทย
114475 นางสาว นิติสา ดอกคําแดง
114476 นาย วีรพล มโนรัตน�
114477 นางสาว อรอนงค� บันทะท4าว
114478 นางสาว น้ําฟQา หลํากูล
114479 นางสาว กิติยาภรณ� กาศกระโทก
114480 นางสาว ประภาพร จันทร�ต4น
114481 นาย อิสระ เลิศนันทกิจ
114482 นาย อัครวัฒน� เดชศิริกุลวัฒน�
114483 นางสาว บุศรา ก4อนทรัพย�
114484 นางสาว สุชานาถ ทองปรุง
114485 นางสาว ธนัญญา บุญกําเนิด114485 นางสาว ธนัญญา บุญกําเนิด
114486 นางสาว สาธิยา ประทิพอาราม
114487 นางสาว ผกาวรรณ พรมแก4ว
114488 นางสาว ปDยะพร ปQองสนาม
114489 นางสาว มัชฌิมา เคนพิทักษ�
114490 นางสาว พรทิพา สายกระสินธุ�
114491 นาย นวพล นุ4ยบุตร
114492 นางสาว ฐิติมา เกิดก2อ
114493 นางสาว นันท�นภัส คําใส
114494 นางสาว นนทิยา ชัยชาญ
114495 นางสาว รวิพร ต้ังชีววัฒนกุล
114496 นาย จักรพันธ� ชํานาญเหนาะ
114497 นางสาว สมหฤทัย เจNะตะโส
114498 นางสาว อมรรัตน� เกิดศรี
114499 นางสาว นัตติมา ชนันทวารี
114500 นางสาว จรรยา วังสงคราม
114501 นาย วุฒิชัย หล4าดวงดี
114502 นาย ศุภกร แสงส2อง
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114503 นางสาว ปทิตตา พันธ�ลา
114504 นาย เจตวัฒน� มหาโคตร
114505 นาย ธงไชย ดิษฐประชา
114506 นาง ปDยรัตน� มาบัว
114507 นาย ณัฏฐ� วสุรักขะ
114508 นางสาว ปDยะภรณ� จันทร�ยศ
114509 นางสาว อนุสรา ม่ันสติ
114510 นาย พลตรี แขกต4อย
114511 นางสาว ลัดดาวรรณ สมศรี
114512 นางสาว รุจยา บุญฤทธิ์
114513 นางสาว ดาวเรือง เจริญสุข
114514 นางสาว ประกายมาส เก็บทอง
114515 นางสาว รูปธรรมา สุขเนียม
114516 นาง เดือนสิริ ศรีเพ็ชรพันธุ�
114517 นางสาว พิชชวีร� อาจธัญญกรณ�
114518 นาง กัลลยาภรณ� พงษ�พัฒนสกุล
114519 นางสาว เขมมรัตน� สวัสด์ิมงคล
114520 นางสาว ภูมิฤทัย จุรัณณะ
114521 นาย สุวิจักขณ� ศรีโสภณ114521 นาย สุวิจักขณ� ศรีโสภณ
114522 นาย ธานี มูลประดับ
114523 นาย เชาวทัศน� วุฒิวณิชย�
114524 นางสาว วัฒนียา คํากอง
114525 นาย ปฏิภาณ จิตต�อําไพ
114526 นางสาว นันทรัตน� ธะนะศรี
114527 นางสาว นูรอาซีกีน แมเรNาะ
114528 นางสาว รวิสรา เชาวน�สังเกต
114529 นางสาว ปุณิกา มณีวรรณ�
114530 นางสาว เพชรรัตน� เพียลา
114531 นางสาว เนตรนภา มีหิรัญ
114532 นางสาว สุพัฒตรา โฉมปราง
114533 นาย กรวัฒน� ธราพร
114534 นางสาว นงลักษณ� ปGญญาแก4ว
114535 นางสาว สุณัฐฐา สีทอง
114536 นาย ธิติ เยื่องกระโทก
114537 นาย สิทธิศักด์ิ พัฒนพงษ�พรกุล
114538 นางสาว ศศิธร พลเยี่ยม
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114539 นางสาว รัศมี ศรีพรม
114540 นาย ศิริพงษ� ยั่งยืนศิริ
114541 นางสาว เสาวณีย� สนิทด4วยพร
114542 นาย ศุภกิจ รื่นสุคนธ�
114543 นางสาว เบญจรัตน� ประเสริฐพงษ�
114544 นางสาว กมลรัตน� มังคละ
114545 นางสาว สิริกานต� บุญนุ4ย
114546 นางสาว รุสนา โตะกีเล
114547 นางสาว จิรัฐติกาล ช2างทองใบ
114548 นางสาว พิชชา บวรโภคินกุล
114549 นางสาว กมลทิพย� วัฒนสิงห�
114550 นางสาว นรินรัตน� ช2างทองใบ
114551 นางสาว นูรีน ลามาก
114552 นางสาว ธิตินันท� นิยันตัง
114553 นางสาว ปGญจพร ชูกลาง
114554 นางสาว วิภารัตน� เหลืองอรุณ
114555 นางสาว ธันยชนก เตียธงชัย
114556 นาย กิตติพันธ� ปาลี
114557 นางสาว สรัญญา จรัลศิลปO114557 นางสาว สรัญญา จรัลศิลปO
114558 นางสาว นฤวรรณ เอ่ียมเวียง
114559 นางสาว เสวณีย� ธาตุอินจันทร�
114560 นางสาว วชิราพรรณ ท4าวพรหม
114561 นาย ณัฐพล นาหนองตูม
114562 นาย จิณณวัตร ทาริเดช
114563 นางสาว ปรียาลักษณ� ทองนพรัตน�
114564 นางสาว โสจิรัตน� โสะตา
114565 นางสาว ณัฐกา ภัทรธํารง
114566 นางสาว กิตติยา พรมบุตร
114567 นาย เสรีพงษ� ริมแจ4ง
114568 นางสาว นงลักษณ� เขิงภูเขียว
114569 นางสาว ดิศราภรณ� ท้ิงไทยสงค�
114570 นางสาว ปรางมาศ ห2อสมบัติ
114571 นาง เบญจมาศ จาติ
114572 นางสาว สิริมนต� คงรื่น
114573 นางสาว ศิริวิภา กองพล
114574 นาย สุทธินัย โชติกะ
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114575 นางสาว ปริญญาพร มณฑาทอง
114576 นาย เทพกิตต์ิ กําเนิดไพรวัน
114577 นางสาว อัปสร เทียมทัน
114578 นางสาว ณัฏฐนิชา โคธิเสน
114579 นางสาว ปGตย�วฬา นิตยากุล
114580 นาย ปDยภูมิ ชมภูไชย
114581 นาย ภานุพงษ� ศรีไชย
114582 นาย จักรพันธ� ทองกลึง
114583 นางสาว เบญจภรณ� จอมสง2าวงศ�
114584 นาย ศักด์ิชัย สนศรี
114585 นางสาว อรนีย� เพ็ชรพูล
114586 นางสาว มลนิตา มาสะธรรม
114587 นางสาว สากีนะห� แวกาจิ
114588 นางสาว เจริญขวัญ หลีเส็น
114589 นางสาว ทิพย�ภาภรณ� เจิมขวัญ
114590 นางสาว ธาริณี เสนาคํา
114591 นางสาว นูรีซัน มะหะจิ
114592 นาย พิชัย ศรีนพเกล4า
114593 นางสาว ยุพดี งามอุโฆษ114593 นางสาว ยุพดี งามอุโฆษ
114594 นางสาว ซารีนา สูหลง
114595 นางสาว สุวิชญาภรณ� คงเจริญ
114596 นางสาว ทิพพาพร ศรีบุรินทร�
114597 นางสาว จิรณัฏฐา ปล4องไหม
114598 นางสาว เพ่ิมทรัพย� ศรีเงินสุข
114599 นางสาว ธนิษฐา กันทะวงค�
114600 นางสาว กัลย�สุดา ไชยเฉลิม
114601 นางสาว ยุพารัตน� ถาวร
114602 นางสาว นิภาภัทร อุยานันท�
114603 นางสาว อังสุมารินทร� พูลแสง
114604 นางสาว พาตีเมาะ จารง
114605 นางสาว วณัชภรณ� ดอนคําใจ
114606 นางสาว กัญญมล ทันบุญ
114607 นางสาว สิชล สายอุ2นใจ
114608 นางสาว นฤพร สุจินพรัหม
114609 นางสาว จันทร�ทิราพร สร4อยนาค
114610 นางสาว วรรณศิณี จันทะวงค�
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114611 นาย รัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
114612 นาย ณัฐวิโรจน� เตมีศักด์ิ
114613 นาย เมธี รินชุมภู
114614 นาย พรเทพ กงชุน
114615 นาย นที แสงจินดา
114616 นางสาว สาลิณี อรรถจันทร�
114617 นางสาว รูฟGยซNะห� สูหลง
114618 นางสาว เปXนดาว ธนาการณ�
114619 นางสาว เนตรนภา วันฤกษ�
114620 นาย สุชนต� มาก
114621 นาย สุริยะ หนองน้ําขาว
114622 นาย ศศิกฤษ ศรีคงศรี
114623 ว2าท่ี ร.ต. วุฒิพงศ� บอซู
114624 นางสาว นวภัทร ทรัพย�มาก
114625 นางสาว กรกฎ เกตุแก4ว
114626 นาง ปภาดา จันทนาม
114627 นางสาว สุดา พรมรัตน�
114628 นางสาว เก็จตะวัน แพนชัยภูมิ
114629 นางสาว นงลักษณ� ประวัติ114629 นางสาว นงลักษณ� ประวัติ
114630 นางสาว นงลักษณ� อรัญเพ่ิม
114631 นางสาว สุภาพร ทิพย�กระโทก
114632 นาย เจตนรงค� เหลาแหลม
114633 นางสาว นิภาภรณ� วรรณปะโก
114634 ว2าท่ีร4อยตรี ธีร�ธวัช ตุลาชม
114635 นางสาว อารีย� สุกใส
114636 นางสาว อุมาพร ชูมณี
114637 นาย บุญธรรม แฮะประโคน
114638 นาย ปฎิคม สกูลสําราญ
114639 นาย บุญส2ง จันทร�ขาว
114640 นางสาว จิตานุช บุญศรี
114641 นาง ปDยะรัตน� แฮะประโคน
114642 นางสาว นฤมล ใจม่ัน
114643 นางสาว วรรษชล กลัดเกษา
114644 นางสาว ปGณฐิตา ปQอมสกุล
114645 นางสาว เสาวนีย� ตุลยสุรีย�
114646 นาย วัชรินทร� ชาญสาริกรณ�
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114647 นาย รังสรรค� พวงกิจจา
114648 นางสาว สุพรรษา สาหมาน
114649 นาย ฐกฤต ยงพรม
114650 ว2าท่ี รอ. พิชญ� พาหุวัฒนกร
114651 นางสาว มุกดา อ2อนนิ่ม
114652 นางสาว บุษยา วะวิชัย
114653 นางสาว นพวรรณ จบศรี
114654 นางสาว วิไลวรรณ เรืองโสม
114655 นางสาว พรชนก จอมจันทร�
114656 นางสาว วัลลภา กาสี
114657 นางสาว ศิรินาฎ เคารพ
114658 นางสาว สุวรรณดี ด4วงชํานาญ
114659 นางสาว เกร็ดกมล ตันวิบูลย�
114660 นางสาว จินดา ประสิทธิ์พันธุ�
114661 นางสาว บุษรา จันทร�ลอย
114662 นางสาว พิสินี วงศ�อริยจิต
114663 นางสาว ปรางค�รักษ� โพธิ์เปKIยศรี
114664 นาย ธันวสาส�น ตรงจิตต�
114665 นางสาว ธัญรดา มูลมิน114665 นางสาว ธัญรดา มูลมิน
114666 นางสาว กัลยา บุญกัน
114667 นาย ศิริศักด์ิ บํารุงยศ
114668 นางสาว สุวิฉาย สิทธิสูงเนิน
114669 นาย ทนงศักด์ิ นาสว2าง
114670 นางสาว ประภาสินี จิระสุโข
114671 นางสาว ญาดา ธรรมรักษ�
114672 นางสาว ก่ิงฟQา แก4วพวง
114673 นางสาว อรอุมา พันธ�แก4ว
114674 นางสาว ปานวลัย ศรีราม
114675 นาย วัชรพล เพชรทรัพย�
114676 นางสาว สุภลักษณ� พรมพินิจ
114677 นาย ณัฐกิตต์ิ บุญช2วย
114678 นาย ชัยอนันต� เดชสุวรรณ�
114679 นางสาว จิราภรณ� จําปาจี๋
114680 นางสาว ปGทมภรณ� คงคาน4อย
114681 นาย ธีระศักด์ิ แสนสีนวน
114682 นางสาว ณิรินทร�รดา กรพัฒนาพาณิชย�
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114683 นางสาว นฤมล แววทอง
114684 นางสาว ปพิชญา สุธรรมา
114685 นางสาว โศรยา สนิทแสง
114686 นาย อดิศร คงทอง
114687 นางสาว มุกดา มาตย�นอก
114688 ว2าท่ี ร.ต. มูฮัมหมาด หลังเกตุ
114689 นางสาว จรรยารักษ� จันทะภา
114690 นางสาว มัลลิกา อินทสร
114691 นางสาว อิสราพร ภู2กลัด
114692 นางสาว ปDยมาภรณ� เกียรติเลิศธรรม
114693 นางสาว วันทนีย� ทิพสุตวะฤาไชย
114694 นางสาว นาริน ศรีนาค
114695 นางสาว ศิริพร โลมาแจ2ม
114696 นางสาว สาวิตรี สุจริต
114697 นางสาว นฤมล ชูธาโสตร
114698 นางสาว สุภาวิณี พ่ึงโพธิ์
114699 นางสาว วัลย�ลิกา บัวศรี
114700 นางสาว พิชานันท� ต๋ึงพันธุ�
114701 นางสาว นัชฎาพร ขันโมลี114701 นางสาว นัชฎาพร ขันโมลี
114702 นางสาว พารีซาร� สะมะ
114703 ว2าท่ีร4อยตรี เอกณัฎฐ� จิวัฒนาชวลิตกุล
114704 นาย จิรัฏฐ� ถิร โรจ อนันต� 
114705 นางสาว ปภาวรินทร� ภูริชนพิทักษ�
114706 นาย ศานิต มีบุญ
114707 นางสาว ภาทินธิดา ชูสกุลวงศ�
114708 นาย ภาณุพงศ� ชัยฤทธิ์
114709 นางสาว ฐิติรัตน� สังข�ปQอง
114710 นาย ศุภวิชญ� ตัณฑวณิช
114711 นางสาว ชมพูนุท สังฆะมณี
114712 นางสาว ปDยสุดา ประกอบเขตการ
114713 นางสาว หทัยชนก ชาญชัยวณิชพงศ�
114714 นางสาว จิราพร แทนศรี
114715 นาย ธนพล สุกใส
114716 นางสาว นภัสภรณ� จุลพล
114717 นางสาว อรอนงค� ศุภนาม
114718 นาย จิรัฐพงษ� จันทะรัง
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114719 นางสาว มนต�ภัค พฤฒิถาวร
114720 นาย ปรัชญา ขาเดร�
114721 นางสาว อุบลรัตน� บุปผา
114722 นาย นาวี อัคคะประชา
114723 นาย ภูวไนย ทองน4อย
114724 นางสาว ณิชกานต� คลอดศรีเพ็ง
114725 นางสาว อภิรดี บุญยิ้ม
114726 นาย อนุสิทธิ์ บุญมา
114727 นางสาว วิมลวรรณ เจียงวิลาวัณย�
114728 นางสาว อุทัยรัตน� จุ4งลก
114729 นางสาว สุกัญญา สุขการัก
114730 นางสาว ปาลิตา สาริกา
114731 นาย ปKติพัฒน� พริ้งพงษ�
114732 นางสาว ธิดารัตน� ตันติธนสิริโชติ
114733 นางสาว ขวัญกมล รุผักชี
114734 นางสาว วิสสุตา ฐิติศุภางค�
114735 นางสาว ณัฐภัสสร ปานนวม
114736 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ระพีพรรณ หวังกลับ
114737 นางสาว อนุจิรา จันทร�สิงห�114737 นางสาว อนุจิรา จันทร�สิงห�
114738 นางสาว นีซNะ ยะมะกา
114739 นางสาว ปGญชลี โสพิกุลพงศ�
114740 นาย ณัชพล สมควร
114741 นาย เอกบุรุษ บุตทาวิเศษ
114742 นางสาว อัญชลี ดลจําเริญ
114743 นางสาว สาริศา จันทรอําพร
114744 นางสาว กุลกันยา จันทะวัน
114745 นาย ณัฐสิทธิ์ ฤกษ�มาก
114746 นางสาว สุนิสา สิงห�วี
114747 นาย กฤษฎากร สมควร
114748 นางสาว สริญญา สุขโอรส
114749 นาย ณัฐวุฒิ คงปาน
114750 นางสาว รัตนพร ชัยกิจ
114751 นาย จักรกฤษณ� แสนพิลา
114752 นางสาว นันต�ธากานต� ไชยเดชหิรัญ
114753 นางสาว รัตติกาล ดวงจันทรา
114754 นางสาว เดือนเพ็ญ ดวงจันทรา
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114755 นาย ปKเฉลิม บุญชู
114756 นางสาว ธนิสา ฤกษ�มาก
114757 นางสาว ซูใบดะห� กะลูแป
114758 นาย นราวุฒิ ประยูรวงค�
114759 นาย ปDUนปDนัทธ� เจริญศิริมงคล
114760 นางสาว มารียา เด2นดารา
114761 นางสาว วัลภา นอระพา
114762 นางสาว นุรมา ดราแม
114763 นาย ณฐพงศ� พิลา
114764 นาย พีรสีห� พวงดอกไม4
114765 นางสาว ศิรินพร บินมะนอ
114766 นางสาว วีร�ชัญญา บุญคู2
114767 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พรรณราย อํานาจบุตรธิคุณ
114768 นางสาว อรชา อรรถพิธ
114769 นาย อนุสรณ� เจริญมี
114770 นางสาว ญีสมาณี บินเจNะวานิ
114771 นางสาว ธนาภรณ� ระโพธิ์
114772 นาย อริยะ เวชรังษี
114773 นางสาว ศุภิสรา ใจติ114773 นางสาว ศุภิสรา ใจติ
114774 นาย ดือรอแม หะนะเตNะ
114775 นางสาว กชกร น4อยเพ็ง
114776 นาย ประพัฒน� กองเกตุ
114777 นางสาว กัญจน�พร ฉ่ิงวังตะกอ
114778 นาง มณฑาทิพย� แก4วดา
114779 นาย สราวุธ วิบุลศิลปO
114780 นางสาว อุไรพร สมหมาย
114781 นางสาว ศรีสุดา บือทอง
114782 นาง นภัสสร สิงหเดชา
114783 นางสาว สุประวีณ� สดสูง
114784 นางสาว วิภาณี ศรลอย
114785 นางสาว พิมพร สิทธิสุรินทร�
114786 นางสาว นิตยา คงงาม
114787 นาย วิชชา ดวงอักษร
114788 นางสาว รุ4งลดาภรณ� ไชยศักด์ิ
114789 นาย นฤพนธ� พรมลอย
114790 นาย พงศ�ชาติ พรชัยพิริยกุล
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114791 นาย นฤชัย แสนสุข
114792 นางสาว เจนจิรา กองแสงศรี
114793 นาย สิรวิชญ� ยาพรม
114794 นาย รชา คงเจริญ
114795 นางสาว ณัฐยา คําผาสุข
114796 นางสาว กิติยาภรณ� ดวงจันทร�
114797 นางสาว นรินทร เภาพันธ�
114798 นางสาว ปรีดาภรณ� ถิระวัฒน�
114799 นางสาว ศิศฌา แสนบุญศิริ
114800 นาย นพดล กวยรักษา
114801 นางสาว นูรีลา ดาโอะ
114802 นาง อารฎา คํายัง
114803 นางสาว ศิริรัตน� สุพร
114804 นาง สุมาลี อุปมา
114805 นาย ปองสิชฌ� เจริญสุข
114806 นาย อธิการ สุริยกานต�
114807 นางสาว อุบลทิพย� พุ2มสุวรรณ
114808 นางสาว อารีรัตน� เลี่ยมวิไล
114809 นาย สุรัฐ พิมลรัตน�114809 นาย สุรัฐ พิมลรัตน�
114810 นาย ธเนศ ชํานาญนา
114811 นางสาว รัชนีย� ท4าวขว4าง
114812 นางสาว พรชนก พานิชชัย
114813 นางสาว สุจิตรา กังวาลจิตต�
114814 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศิริภาวรรณ เพชรตีบ
114815 นาย ประกาศิต เกตากุล
114816 นางสาว วริศรา เสาวคนธ�
114817 นางสาว พิมล สุพรรณ�
114818 นางสาว ชมพูนุท คงนอง
114819 นางสาว เหมรัตน� นักการรอง
114820 นางสาว ปGณณพร ปGญญาฤทธิ์
114821 นาย เอกชัย พุทธชาลี
114822 นางสาว พรพชร พันธ�จบสิงห�
114823 นาย ชวภัณต� จันทร�โพธิ์
114824 นางสาว ภูษณิศา ธนาธิปวิโรฒ
114825 นาย วรพล สุขสําราญ
114826 นางสาว อรัญญา พิมพ�สาลี
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114827 นาย วรพล จันทร�คง
114828 นาย อรรถวิทย� แจนโกนดี
114829 นางสาว ศิริภรณ� อินทิม
114830 นาง รุ2งนภา สิงห�พร
114831 นางสาว เอมิกา ครีมจันทา
114832 นาย ภัทรฉัตร สุดแดน
114833 นาย เดชฤทธิ์ เส4งมี
114834 นางสาว ชนัญธิดา สุวรรณชาตรี
114835 นาง อุไรวรรณ สุภาแดง
114836 ว2าท่ีร4อยตรี ธีระดา ศิริงาม
114837 นางสาว พัทยา รินทอง
114838 นางสาว สมปอง พลายละหาร
114839 นางสาว นิตยา พรมศรี
114840 นางสาว ปรียาภรณ� พุ2มบุตร
114841 นางสาว ศุภรัตน� ขันดี
114842 นาย ชัยพงษ� ทองด4วง
114843 นาง ปGทมาภรณ� เหล2าทอง
114844 นางสาว ภัสราภรณ� พรหมอ2อน
114845 นาย ธนชัย วงษา114845 นาย ธนชัย วงษา
114846 นางสาว กนกวรรณ รักนาวี
114847 นาย ภูเก4า ศรีสุระ
114848 นาย บุญชัย แจ4งกิจ
114849 นางสาว ธนัชพร ยศสุนทร
114850 นางสาว นูรียะห� บารมีดิง
114851 นางสาว ปภัสนันท� พวงมาลัย
114852 นาย ณัฐวุฒิ โกอินตNะ
114853 นาย อนุวัฒน� เพ็งแก4ว
114854 นางสาว นิตยา อภิเดช
114855 นางสาว ธารารัตน� โตหนองหว4า
114856 นางสาว ธิดารัตน� ตาปGญญา
114857 นาย อภิชัย มาลีหอม
114858 นางสาว กานดา ปDยะมาตย�
114859 นางสาว ศรัณย�ธร เพชรไพจิตรเจริญ
114860 นาย คุณัชญ� สุทธิพงศ�เกียรต์ิ
114861 นาย กฤษฎา จินานาง
114862 นางสาว กรรณ�ณิกา ไชโยธา
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114863 นาย กฤษนันท� ครึบกระโทก
114864 นางสาว ปGทมา เส4งสกูล
114865 นางสาว สุภัทรานิษฐ� นันชัยวงศ�
114866 นางสาว ภัทรา คล4ายพันธ�
114867 นางสาว นุชอนงค� ดีทองอ2อน
114868 นาย จิรายุ เพชรพิฆาต
114869 นางสาว พิมพ�ชนก ศรีพารา
114870 นางสาว ปณชล ทายะมหา
114871 นางสาว ชิสา มงคลฉัตรพร
114872 นางสาว สมฤทัย มาตเมฆ
114873 นาย จตุรภัทร โพธิวัตถุธรรม
114874 นาย สุรสิทธิ์ เอียดคําสอน
114875 ว2าท่ีร4อยตรี สุทธนภ ศรีทอง
114876 นางสาว วิชุดา ศรีรานี
114877 นางสาว ศิริรัตน� อาจหยุด
114878 นาย เสวียงศักด์ิ อนุภักด์ิ
114879 นางสาว เจนจิรา วงษ�มหาวรรณ�
114880 นางสาว นัทธมน บุญมาก
114881 นาง ศศิภัทร� อินทจักร�114881 นาง ศศิภัทร� อินทจักร�
114882 นางสาว กัญจน�รัชฐาน� ตรีสงค�
114883 นาย กฤตพงศ� มาสอาด
114884 นาง สุดา ปราณี
114885 นางสาว ณิชนันท� หลวงฤทธิ์
114886 นางสาว สุภาภรณ� จิ้วไม4แดง
114887 นางสาว ชมณฑ�นภัส มีแสงนิล
114888 นาย สุภัทรพงษ� วงศ�แก4ว
114889 นาง จิราพร พรหมบังเกิด
114890 นางสาว วงศ�ลัดดา ประดิษฐ�จา
114891 นาง ไอยวริญช� ไชยรัตน�
114892 นาย เดชา ขันธบูรณ�
114893 นาย ณัฐชนน สวยสําอางค�
114894 นางสาว ปุณยนิตย� เก้ือหนุน
114895 นาย กรภัทร� สินธุวงศ�
114896 นาย สรวิชญ� สุวรรณาภิรมย�
114897 นางสาว ศิริพร ขุนน4อย
114898 นาย กิตติชัย มุดเทศ
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114899 นางสาว บุญรัตน� สุวรรณสมบูรณ�
114900 นาย กิตติภพ เงินใบอ2อน
114901 นาย เนวิน สุภารัตน�
114902 นางสาว นันทพร ศิริมาตร�
114903 นางสาว รัชฎากรณ� จุ4มเขียว
114904 นางสาว ปฐมภรณ� ทุมสวัสด์ิ
114905 นางสาว ธารทิพย� รักชูชื่น
114906 นาย สุวัฒน� ภัทรปGญญาดี
114907 นางสาว กรรณิการ� สมมารถ
114908 นางสาว ณัฐธนกมล ลิ้มประเสริฐ
114909 นางสาว อัจฉรา นวลศรี
114910 นางสาว ทรายวลัย ใจม่ัน
114911 นางสาว ช2อวัฒนา ขันยอด
114912 นางสาว พิมพ�วลัญช� นิคํา
114913 นาย กฤษณ ลาคํา
114914 นางสาว เพ็ญพักตร� จันทะรี
114915 นางสาว ชนัญชิดา ทองเสน
114916 นาย ราชานนท� วงศ�ไชย
114917 นาย นรงฤทธิ์ คงหอม114917 นาย นรงฤทธิ์ คงหอม
114918 นางสาว ชญานิศ วงศ�สว2างศิริ
114919 นางสาว ชนาธิป ทองเสน
114920 จ.ท.หญิง ริญญารัตน� มีลือสาร
114921 นางสาว พัชรี ไสยพาที
114922 นางสาว กมลชนก พงศ�ศรีโรจน�
114923 นาย ธนพล เทียบพุฒ
114924 นาย เอกณัฏฐ� สินทร
114925 นาย จักรธร พลคชา
114926 นางสาว จิดาภา ชะเอม
114927 นางสาว รพีพัฒน� ภักดีเทพ
114928 ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เพ็งนรพัฒน�
114929 นางสาว สิริมา ชื่นชาติ
114930 นางสาว ชฎารัตน� นันตNะคํามี
114931 นาย ฤทธิชัย ทิพย�ศรี
114932 นาย รัฐธนนท� เฮงโชคภูวิรัชต�
114933 นางสาว พลอยไพลิน เกษมอมร
114934 นาย นันทวุฒิ ดาวสุข
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114935 นางสาว มลฤดี สุทธิขัน
114936 นางสาว ฉัฐมณฑน� อภิวัฒน�อุดมคุณ
114937 นางสาว อัญชลี เวสนุสิทธิ์
114938 นาย มะนัสรี อาดอละ
114939 นางสาว มัสสุรี อภิชาติ
114940 นาย วุฒิชัย อ2อนละมัย
114941 นาย ปDยณัฐ พิมพ�โพธิ์
114942 นางสาว ศศิวิมล ชุมมณเฑียร
114943 นางสาว ดรัลรัตน� ปานรอด
114944 นางสาว ปGญญ�พัชร� ภัสสรศิริกุล
114945 นางสาว ธัญญา มณีโชติ
114946 นางสาว จิตสุดา ชัยเพชร
114947 นางสาว จิดาภา รูตังติ
114948 นางสาว จินตนา เรืองเพชร
114949 นาย เปXนหนึ่ง วันหนา
114950 นางสาว ทิพย�วรรณ ตันติผล
114951 นางสาว วชิราภรณ� ศิวาชัย
114952 นางสาว ณัฐพร เพ็ชรบัว
114953 นางสาว วนิดา หาญมนตรี114953 นางสาว วนิดา หาญมนตรี
114954 นาย เอกชัย ธานี
114955 นางสาว แพรวพรรณ วิวันชัย
114956 นางสาว มลิวัลย� ภูบาล
114957 นางสาว วารุณี ทรงเจริญ
114958 นาย ศิกรภมร พลพาน
114959 นางสาว ชลทิชา เอกทรัพย�
114960 นางสาว สริตา ไพโรจน�
114961 นาย ชัยพัฒน� ชุ2มขุนทด
114962 นางสาว ชุติกาญจน� จุ4ยช2วย
114963 นางสาว เกวลี น4อยสันโดด
114964 นาย เฉลิมพล เปKUยมประยูร
114965 นาย เอกณัฐ ปณิฐาภรณ�
114966 นางสาว สิริมา ชาติมนตรี
114967 นาย ธนวัฒน� แสงเกตุ
114968 นางสาว วรารัตน� สมรักษา
114969 นางสาว รวีวรรณ แสงเกตุ
114970 นางสาว นฤภร คงทอง
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114971 นางสาว ปรางค�เพชร วงศ�บุตร
114972 นางสาว ปณตพร สรรพคง
114973 นางสาว ชมพูนุท ศรียะพันธ�
114974 นางสาว เพ็ญพิชชา รุ2งพานิช
114975 นาย อนันต� นิลบุตร
114976 นางสาว รุ4งลาวัลย� มูลเมือง
114977 นาย ประดิษธรย� แก4วสารพัดนึก
114978 นางสาว นุศรินทร� ชาวกะมุด
114979 นาย ธงชัย พิมพ�ดี
114980 นางสาว ปนัดดา ประยงค�พันธ�
114981 นางสาว ณัฐกานต� นงโพธิ์
114982 นาย เกรียงไกร บริพรรณ
114983 นาง วรางคนางค� เฉลิมช2วง
114984 นาย กิตติศักด์ิ เพชรรัตน�
114985 นางสาว ขวัญฤทัย สุขไมตรี
114986 นาย พีรวิชญ� ศรีชาเยศ
114987 นางสาว ธัญวรัตน� บัวทอง
114988 นางสาว ศุภรัตน� ปาสาณพงศ�
114989 นาย เขมินท� ฤทธินาคา114989 นาย เขมินท� ฤทธินาคา
114990 นาย ณัฐภูมิ จันเสนีย�วงษ�
114991 นาย ชาญณรงค� การสุวรรณ�
114992 นาง วนิดา รักเมือง
114993 นาย ธีร�ธวัช พันธงชัย
114994 นางสาว วราภรณ� นุกานนท�
114995 นางสาว นาถฤทัย ศรัทธาคลัง
114996 นางสาว ปูชิตา ทวีเชื้อ
114997 นาย วิศรุฒ เอ่ียมประกอบกิจ
114998 นางสาว วิภาภรณ� หมูแก4ว
114999 นางสาว บงกช ทับสร4อย
115000 นางสาว กรัณฑรัตน� โสตถิกุลนันท�
115001 นางสาว ระพีพรรณ โสภณวัฒนานุกูล
115002 นางสาว คนึงนิจ ช4างรู4กิจ
115003 นางสาว วริศรา มลิกรอง
115004 นาย อติชาติ ภมะราภา
115005 นางสาว กัญญาณัฐ นาวาทอง
115006 นางสาว วาสิฎฐี มุสิกะพันธ�
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115007 นางสาว ภูริชณัฏฐา ทิมทอง
115008 นางสาว ชัญศิตา เกษจรุง
115009 นางสาว อัจฉราพรรณ พ2วงทอง
115010 นางสาว ภาสินี หงษ�มณี
115011 นาย วราพงษ� วรกุลปGญญาเลิศ
115012 นาย ศุภชัย รุ2งบําเพ็ญรัตน�
115013 นางสาว อนัญญา ประทุมชาติ
115014 นางสาว กรทิพย� คันธี
115015 นางสาว สิริญญา สุธรรมป̂า
115016 นางสาว วริศรา น4อยทับทิม
115017 นางสาว กมลวรรณ ห2อหุ4ม
115018 นางสาว มัลลิกา ทองใหม2
115019 นางสาว ชุติกาญจน� ถาวรวิสิตย�
115020 นางสาว อภิลาภา เอกาชัย
115021 นาย เสกสรรค� ขจรชัย
115022 นางสาว เพชรรัตน� พลทอง
115023 นาย ชัยชนะ ศรีดาวงศ�
115024 นางสาว สุกฤตา ปารย�รังษี
115025 นาย ฉัตรชัย เกิดสาท115025 นาย ฉัตรชัย เกิดสาท
115026 นาง ณัฐชยา มูลเจริญพร
115027 นาย ศิวพงศ� พลธรรม
115028 นาง พิชญา พลธรรม
115029 นางสาว สุพัตรา แซ2อ้ัง
115030 นางสาว พรฟQา แก4วพรมภักดี
115031 นาย กล4าณรงค� ธ.น.โสม
115032 นางสาว อภิชญา เอ่ียมบุรี
115033 นางสาว ปDยชนก สุนทรหงส�
115034 นางสาว ขวัญข4าว คงเดชา
115035 นางสาว กัญจนพร พรหมสะอาด
115036 นางสาว พัชรพร กองเสียงสังข�
115037 นาย คูไซมะ มะแซ
115038 นางสาว ดวงแก4ว ศิลปรุ
115039 นางสาว ณัฐกานต� อุทุมพร
115040 นาย สุวิบุล โกดี
115041 นาย สูรียา ยูโซNะ
115042 นางสาว ชนาภา นิวาสานนท�
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115043 นาย สิรภพ บรรพต
115044 นาย ณัฐศิษฏ� อินทชัย
115045 นางสาว ชยุดา พงษ�ศรีหดุลชัย
115046 นางสาว ธนนันท� จาตุรันต�
115047 นาย ธีรวัฒน� จันทร�สุวรรณ�
115048 นางสาว ณัฏฐวาณิช นิ่มคงวัฒนเจริญ
115049 นาย ธนกาญจน� สะเภาคํา
115050 นางสาว ณัฐภาณี เศรษฐะทัตต�
115051 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จารียา บํารุงอิสลาม
115052 นางสาว กิติยา นิลรักษ�
115053 นาย อานนท� เกศรีสม
115054 นาย สุภัทรพงษ� โพธิ์ศรี
115055 นางสาว นริสา พิมพ�เสน
115056 นางสาว นิภาพร ปลีบุตร
115057 นางสาว พิชญ�สินี สามะบุตร
115058 นางสาว จีรทิพย� ทิพยวงศ�
115059 นางสาว ฐิติญาพร คงวิทยา
115060 นางสาว กาญจณาพร แก4วเบ่ียง
115061 นางสาว ณัฐมน ภวังค�วัฒน�115061 นางสาว ณัฐมน ภวังค�วัฒน�
115062 นาย ธนรัฐ สมฤทธิ์
115063 นางสาว สกาวใจ จุมปาจม
115064 นาย อัฐพล ยีตาหวี
115065 นางสาว อรัญญา ไชยโคตร
115066 นางสาว ฮายาตี มีนา
115067 นางสาว นุชชนก พิศนุภูมิ
115068 นางสาว ธรทิพย� แสงสุริยัน
115069 นางสาว นงลักษณ� อ่ิมเอ่ียม
115070 นางสาว ไลลา เจNะกา
115071 นางสาว สุนิยา สายัณห�
115072 นาย พลกฤษณ� เกลี้ยงสิน
115073 นาย วีระพงศ� ฉัตร�ทัน
115074 นาย มะดาโอNะ สือแมง
115075 นาย ธนกาญจน� สังคะรักษ�
115076 นางสาว วารุณี ไชยนาพงษ�
115077 นางสาว ฐิติญา ผมหอม
115078 นาย วีรวิชญ� คําวงษ�
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115079 นาย ธีรวุฒิ ชุ2มนาเสียว
115080 นาย ณัฐภัทร เพ็ชรสีงาม
115081 นางสาว ตฤณาพร นิลผาย
115082 นางสาว ปภัชญา ชัยพล
115083 นาย สมโภชน� ทรัพย�มี
115084 นางสาว กรรณิกา บรรเทิง
115085 นาย ไพบูลย� พลชนะ
115086 นางสาว นภัสพลอย ชัยปกรณ�นันท�
115087 นางสาว อาภา ทองแผ2
115088 นางสาว สุธาสินี อัญชัญบุตร
115089 นางสาว พิชชากานต� ชาติพุทธิพงศ�
115090 นางสาว อาทิตยา สมศรี
115091 นาย ดนัย ดินรมรัมย�
115092 นางสาว อรุณี ชมโฉม
115093 นางสาว ณัฐมน สารศรี
115094 นาย ชมชน อํานวยชัย
115095 นาย ปุญนดล นาทิพย�
115096 นางสาว นัยนา วอทอง
115097 นางสาว อนัญญา ชมโฉม115097 นางสาว อนัญญา ชมโฉม
115098 นาย รชานนท� เทวะภูมิ
115099 นางสาว ณัฐธภา หระมาตย�
115100 นางสาว จุฑามาศ อัครเดชพงศา
115101 นางสาว อัยรดา ไชโยธา
115102 นางสาว ณิชาภัทร ปาปะเกา
115103 นาย สมพล ศรียางค�
115104 นางสาว เพ็ญประภา สาธุชาติ
115105 นางสาว ปGทมาภรณ� ไกรราช
115106 สิบเอก เฉลิมชัย อนุสัตย�
115107 นางสาว เกตุสุดา ปGญญาวงค�
115108 นาย ทรงพล เพชรพลอย
115109 นางสาว ณัฐวศา หล4าจ4อน
115110 นางสาว ฟารีดา ปGงหลีเส็น
115111 นางสาว นันทิยา จุฑาจันทร�
115112 นาย ชานน บุณณะ
115113 นางสาว จุฬารัตน� ขวาของ
115114 นางสาว กิติญาดา อินตะสาร
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115115 นาย สุวัธชัย ศรีพันธ�
115116 นาง ไพลิน บุญเทพ
115117 นางสาว ศิรภัสสร จันทร�ปาน
115118 นางสาว จันทิรา เหล็กดี
115119 นางสาว ยุวดี ช4างกลาง
115120 นาย ไชยภัทร พ่ึงวงศ�ญาติ
115121 นาย สันติสุข สุวรรณอําพร
115122 นางสาว เขมิกา คณานิตย�
115123 นางสาว นริศรา สกลรัตน�
115124 นางสาว วราลี คงเจริญ
115125 นาย ภูเบศร เพ็งศิริ
115126 นางสาว สุรีย�พร ประทุมมา
115127 นางสาว วรีสา อารีชาติ
115128 นาย จาตุรนต� บุญช2วย
115129 นางสาว ทิพวัลย� บุญโมNะ
115130 นาย สุนทร วรวงศ�
115131 นางสาว ณัฐนันท� ต้ังจิตบํารุงพงษ�
115132 นางสาว จริยา จ2าไทยสงค�
115133 นาย ณัฐวุฒิ ใจทน115133 นาย ณัฐวุฒิ ใจทน
115134 นางสาว เพ็ญผกา เริงกมล
115135 นางสาว ธัญพิชชา เจริญภาพ
115136 นาย ฟGยซอล แบเลาะ
115137 นางสาว เปรมใจ หวานมาก
115138 นางสาว ชลลดา หาญเลิศฤทธิ์
115139 นางสาว ศิริกุล ตระกูลเกิด
115140 นางสาว นวรัตน� สุวรรณไฉไล
115141 นางสาว สุภาภรณ� สุวรรณไฉไล
115142 นางสาว ซากีเรNาะ สุหลง
115143 นางสาว วรัลชญาณ� วัชรเมธีพัฒน�
115144 นางสาว ทรรศิกา เจริญศรี
115145 นางสาว นงค�ชนก ศรีวิชัย
115146 นางสาว สมัชญาญ� สุขสําราญ
115147 นางสาว รุ2งวิไล บวกโพธิ์
115148 นาย บุญยง กองทอง
115149 นางสาว นฤมล แจ2มทุ2ง
115150 นาย เศรษฐกิจ คงแก4ว
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115151 นางสาว วรวรรณ พันธสีมา
115152 นางสาว พจน�ณิชา สุทธิลออ
115153 นางสาว ชุติมา นาพรม
115154 นางสาว วิจิตรา พรมนาม
115155 นาย สุรพงษ� บัวปVา
115156 นางสาว ณัทลฉัตร พูลชะโก
115157 นางสาว โชติกา ศิริโสภณา
115158 นางสาว นารีรัตน� กกขุนทด
115159 นางสาว สุภาวรรณ พลดอน
115160 นางสาว ตริทศา เกียรติยศเจริญ
115161 นาย พงศ�ศิริ มณีฉาย
115162 นาย เอกวิน ศรีเมือง
115163 นางสาว นัฐสุภา ฉุนหอม
115164 นาย กําปGญญ� ตรีรัตน�พันธุ�
115165 นาย ณัฐวัฒน� ยศอธิพงศ�
115166 นางสาว ปณิตา พูวัฒนาธนสิน
115167 นาย ศราวุฒิ เสาะสุวรรณ
115168 นางสาว สุปราณี ชินหัวดง
115169 นางสาว อนงค�รัตน� ขุนจันทร�115169 นางสาว อนงค�รัตน� ขุนจันทร�
115170 นาย ภานุเดช พันธุเดช
115171 นางสาว ภักด์ิ ทุมนาหาด
115172 นาย กนกภัณฑ� โชติชะวารานนท�
115173 นาย ธนวิน เวชโพธิ์
115174 นาย อลงกต สุขุมาลย�
115175 นางสาว วิมลรัตน� เจริญ
115176 นางสาว อัสมาอ� ยะโกNะ
115177 นางสาว กนิษฐา สมเปลี่ยน
115178 นางสาว ภาวิณี วงษ�สีหา
115179 นางสาว วันเพ็ญ ปานเปKย
115180 นาย วรวุฒิ แขกสอาด
115181 นางสาว ศรุตา ภูมิโชติ
115182 นาย จักรพงศ� บุญต2อ
115183 นางสาว เสาวลักษณ� อบรมชอบ
115184 นางสาว นฤดี ยิ้มแย4ม
115185 นางสาว ธัญญารัตน� นาคสอาด
115186 นางสาว สุภาวิณีย� วุฒิปGญญาโชติวัฒน�
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115187 นาย วโรดม ทิพย�รักษ�
115188 นางสาว ปุณฑริกา กันทะเรือน
115189 นางสาว กวิสรา กลิ่นจันทร�
115190 นาง อัญญ�สิตา จิรพัฒนาฐิติกุล
115191 นาง ทิพย�รัตน� ไพบูรณ�
115192 นางสาว เนาวรัตน� ทรงหมู2
115193 นางสาว นิสา เผดียงพันธ�พงศ�
115194 นาย พงษ�พันธุ� พรหมพันธุ�
115195 นางสาว นภัสกร แก4วนะรา
115196 นางสาว นิรมล ธุระพันธ�
115197 นางสาว ถนอมศรี จันฤาไชย
115198 นางสาว อานีซะ หะยีสาและ
115199 นางสาว ก่ิงดาว ศิลา
115200 นางสาว วราภัทร เตียมตา
115201 นางสาว อัญชลี วิชสโร
115202 นางสาว สุนทราภรณ� เจริญ
115203 นางสาว ฐิติมา นิ่มน4อย
115204 นางสาว พิไลลักษณ� โตอ2วม
115205 นางสาว พนารัตน� ฮูยพิทักษ�115205 นางสาว พนารัตน� ฮูยพิทักษ�
115206 นางสาว นาราภัทร นิลรัตน�
115207 นางสาว จณิสตา ลอยโคกสูง
115208 นาย อาณัฐ พรหมอ2อน
115209 นางสาว กานดา จันทร�เอียด
115210 นางสาว พรชนก เจริญจริง
115211 นางสาว สุนิสา พิมภา
115212 นาย จักรกริช หงส�ศรี
115213 นาย ฟGกครูดีน ยะยอ
115214 นางสาว ณัฐยา มีชัยชนะ
115215 นางสาว กันต�กนิษฐ� จันทรมณี
115216 นางสาว เกศสุดา บุญรอต
115217 นางสาว จุรากร อินตNะหนิ้ว
115218 นางสาว ลักษณียา มณีโรจน�
115219 นาย สิทธิพงศ� ขอมคง
115220 นางสาว กัณฑิมา ทองอร2าม
115221 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุภาวดี บุญสุข
115222 นางสาว ภารวี ทองอร2าม
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115223 นาย ศิรเวษณ� วังภูงา
115224 นางสาว ปานตะวัน จันทรเกษ
115225 นางสาว กัลยานีฒจ� เหลี่ยมสุทธิพันธุ�
115226 นางสาว ภัทราวรรณ เจ็กนอก
115227 นางสาว สุธาสินี บัวเพ็ง
115228 นางสาว ศฤมล มากกําเนิด
115229 นาย อนุสรณ� สิงหฬ
115230 นาย ทัศนะ บริบูรณ�
115231 นางสาว ตรีรักษ� พ2อค4า
115232 นาง นันทิวา ภู2นาค
115233 นางสาว ปDยนุช มาพูล
115234 นางสาว พัชรีญา พินิจ
115235 นางสาว วารุณี วารีรัตน�
115236 นางสาว ทักษพร ศิริยงค�
115237 นางสาว นลิณีย� ภู2สุข
115238 นางสาว กุสุมา ภิญโญ
115239 นางสาว สิรินยา ปะเล
115240 นางสาว จิราพร ถากันหา
115241 นางสาว ณัฐสุดา เรือนกูล115241 นางสาว ณัฐสุดา เรือนกูล
115242 นางสาว จุไรรัตน� แก4วคํา
115243 นางสาว พรรณณัฏฐา เกตุรัตน�
115244 นาย ไกรสร ธรรมโม
115245 นาย วศิน บัวจันทร�
115246 นาย อานนท� วงศ�วิทูไท
115247 นางสาว ธรรญธรณ� ลิปลั่ง
115248 นาย ชญานินทร� ธิช2างทอง
115249 นาย นพณัฐ แดงแสงทอง
115250 นางสาว นวลอนงค� กมลรัตนานันท�
115251 นางสาว เสาวลักษณ� โสภา
115252 นาย วิศาล วงศ�วิชยาภรณ�
115253 นาย ปDยะพงศ� ปาลรัตน�
115254 นาย นิธิวุฒิ เสาะสุวรรณ
115255 นางสาว สุจิตตรา ยุระชัย
115256 นาย ทวีศักด์ิ คลองงาม
115257 นาย ศิวกร จันทร�พลังศรี
115258 นางสาว กนกวรรณ เล2ห�ประกัน
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115259 นางสาว ศศินิภา คมขํา
115260 นาย เอกธนา บุญฑริกชาติ
115261 นางสาว อรทัย พุทธพิมพ�
115262 นางสาว จงจิตต� พงษ�ลิมานนท�
115263 นางสาว พัทธวรรณ วาสนาจุติ
115264 นางสาว เพ็ญนภา สระทองเติม
115265 นาย อภิชาติ กัญจน�ธนะโชติ
115266 นางสาว อัญมณี ทองผ2อง
115267 นาย เชาวฤทธิ์ สุ2มรอด
115268 นาย เอกณรงค� พิลา
115269 นางสาว กมลวรรณ พลเดช
115270 นางสาว ประวีณา ยงพรหม
115271 นางสาว วรัญญ�กานต� วงษ�ขันธ�
115272 นาย วีระศักด์ิ เอียดลัง
115273 นางสาว ปวีณา เมืองมูล
115274 นางสาว ปDยะขวัญ อักษรทิพย�
115275 นาย สวัสด์ิ ประมาณ
115276 นาย ปรัชญา สุทธิเรือง
115277 นางสาว อนันตพร นิ่มวิศิษย�115277 นางสาว อนันตพร นิ่มวิศิษย�
115278 นางสาว ปริยกร รื่นรมย�
115279 นางสาว กนกภรณ� ข2วงทิพย�
115280 นางสาว กนกพร ปานซ4าย
115281 นาง จินตนา ธรรมสุคติ
115282 นาย จักรกริช เปKIยปDนวงค�
115283 นาย วโรดม กีรานนท�
115284 นาย ปGญญา ปะเมทะโก
115285 นางสาว ศุทธินี ตุ4ยหล4า
115286 นาย สาโรจน� ตรีสาขา
115287 นางสาว เพ็ญฤดี ปDดนุ4ย
115288 นางสาว ยุวดี สีเนินสวัสด์ิ
115289 นางสาว นิตยา โพธิ์แจ4ง
115290 นางสาว จุฑารัตน� แก4วเรือง
115291 นางสาว อมรกานต� ปรียวาณิชย�
115292 นาย ธนภัทร เกตุเรน
115293 นาย กิตติศักด์ิ สองสัน
115294 นางสาว มาย ลิ้มมณี
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115295 นางสาว กวินธิดา สุขสว2าง
115296 นางสาว กิติมา นาคปรุง
115297 นางสาว สุชาวดี ร2มสุข
115298 นาย อาทิตย�อุทัย พัดโท
115299 นางสาว ศิประภา กันทาเขียว
115300 นาย จิณณ�ณัฏฐี บัวกาบ
115301 นาย เอกรัฐ สุขพาสันติ
115302 นาย ติณห� ลิ่มนิจสรกุล
115303 นางสาว อารีรัตน� แทนหอม
115304 นาย สุนาท วงศ�ลําดวน
115305 นางสาว พิศมัย ดีเลิศ
115306 นางสาว น้ําผึ้ง ราชสุทธิ์
115307 นางสาว อัจฉราภรณ� อินดี
115308 นางสาว จีระภา จันนารี
115309 นาย วรายุทธ พิทักษ�วงศ�
115310 นางสาว คันธรส มังคลาด
115311 นางสาว เพ็ญนภา อรรถโยโค
115312 นาย จิรโรจน� ตีระแพทย�
115313 นางสาว วณิชากุล กล4วยเทศ115313 นางสาว วณิชากุล กล4วยเทศ
115314 นางสาว ปGญชลี มิตรขุนทด
115315 นาย ทัด พิพัฒน�กุล
115316 นาง อุษณีย� จีระมงคลพาณิชย�
115317 นางสาว พิริยาภรณ� หมอกเมฆ
115318 นาย ธนเดช วงค�คํามูล
115319 นาย กฤษฎา วงษ�พุฒ
115320 นาย เฉลิมพล บุญยืน
115321 นางสาว ทิรันยา ลือโสภา
115322 นางสาว ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
115323 นาย ธีรภัทร โชคสุชาติ
115324 นางสาว นภาพร ใจแก4ว
115325 นางสาว รตีภัณ จําปาโพธิ์
115326 นางสาว นุชนารถ พรมพันธ�ใจ
115327 นาย อภิสิทธิ์ ยะเปKยงปลูก
115328 นาย ปฐมพงษ� ตันผัด
115329 นาย ฐิติโชติ ศิริพงศ�พีระ
115330 นาย ธีรุตม� ศิริพงศ�พีระ
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115331 นางสาว ธิพรพรรณ พ่ึงตน
115332 นางสาว บุษยมาศ คงไมตรี
115333 นางสาว บุษราภรณ� คงไมตรี
115334 นาย อภิชัย กิติรัตน�
115335 นางสาว ปสุตา สังขพันธ�
115336 นางสาว ณัฐกุลวดี แหลมทองไทย
115337 นาย สุภาษิต วิริยภาพ
115338 นาย นัฐวุธ แก4วสมบัติ
115339 นาย ปราชญา ปGนประสพ
115340 นางสาว ปานตะวัน แก4วยอดยาดี
115341 นางสาว ฉัตรวลัย สินธุพาชี
115342 นาย ศราวุธ หนูรุ2น
115343 นาย พัชรพล จรัสตระกูล
115344 ว2าท่ี ร.ต. คมสันต� บัวต๊ิบ
115345 นาย อัษฎายุว� เฉิดฉันท�พิพัฒน�
115346 นาย ภานุพงศ� ม่ิงขวัญ
115347 นาย นพฤทธิ์ บุญนรานันท�
115348 นางสาว พชรมณ รักงาม
115349 นางสาว ชฎาภา มากเกย115349 นางสาว ชฎาภา มากเกย
115350 นางสาว อนุสรา อาดัม
115351 นางสาว พรรณชนก ชมภู
115352 นางสาว วิไลพร ทองจันทร�
115353 นางสาว รัชดาพร บุษบา
115354 นางสาว วนัชพร สันทราย
115355 นางสาว จิรวรรณ สุวรรณจักร�
115356 นางสาว ทิพานัน สละม2วง
115357 นางสาว พึงพิศ ภูม่ิงเดือน
115358 นางสาว ทิพย�รัตน� ต4นเกตุ
115359 นาย กันตพงศ� สินอาภา
115360 นางสาว จิดาภา แย4มบุบผา
115361 นาย สรจักร� เลิศพิพัฒน�มงคล
115362 นาย กลวัชร ทิพย�บุญลือ
115363 นางสาว เยาวลักษณ� ทวดทอง
115364 นางสาว กัญญารัตน� ทวดทอง
115365 นาย เกรียงไกร แก4วชื่น
115366 นางสาว สรญา มหิวรรณ
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115367 นางสาว ภารดี สมบูรณ�พร
115368 นางสาว ภัควลัญชน� จันทร�เรือง
115369 นางสาว กมลวรรณ เกตุมาน
115370 นาย สราวุฒิ ฝนท่ัง
115371 นางสาว กุลธิดา บุญผล
115372 นางสาว รุ2งนภา ทะสะโส
115373 นาย ธีรศักด์ิ ทิพย�บุญแก4ว
115374 นาย กัมปนาท เอกฉาย
115375 นางสาว พรรณภา ดําดวน
115376 นาย คณากร จูม่ัน
115377 นาย พลศธร สุขพ2วง
115378 นางสาว หทัยชนก ขําแย4ม
115379 นาย ศิริพงษ� ใจมนต�
115380 นางสาว มธุรดา วงษ�ลา
115381 นางสาว กัญญ�ณณัฎฐ� อุดมธนเดชน�
115382 นาย พงศ�พิชญ� บุญคง
115383 นาย ประวิทย� อินทร�ณรงค�
115384 นางสาว เปรมกมล ภู2จีบ
115385 นางสาว ฐิติมา อ่ิมบู2115385 นางสาว ฐิติมา อ่ิมบู2
115386 นางสาว สุพิชชา ฉัตรก้ัน
115387 นาย ณัฐพล เลื่องปุQย
115388 นาย ธนัติ สําอางศรี
115389 นางสาว นนทวรรณ เลื่องปุQย
115390 นาย อรรถพล สกุลวงศ�
115391 นาง มยุรี ทิพย�อักษร
115392 นาย วรกร เขาวงษ�
115393 นางสาว วิริญา ศรีธัญรัตน�
115394 นาย สมพงค� กุ2ยกระโทก
115395 นาย พีรพงษ� เหิมพยัคฆ�
115396 นางสาว ปดิวรัดา พรหมพัฒน�
115397 นางสาว พิมพ�ฤทัย วงทองอนุรักษ�
115398 นางสาว จณิสตา หงษ�คําเมือง
115399 นางสาว พัชชาภรณ� เกษตระกูล
115400 นางสาว มยุรี เกิดสิน
115401 นาย เมธาวิทย� เขมวัฒนกุล
115402 นาง กนกพร ดวงอุปะ
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115403 นาย อิสรพงษ� บุญประเสริฐ
115404 นางสาว สุจิตรา จันลาศรี
115405 นางสาว พัชรี สีลาชาติ
115406 นางสาว ลีลาวดี หนูขาว
115407 นางสาว ภัทรนันท� เอียดยอด
115408 นางสาว ศิริกานต� สาแก4ว
115409 นางสาว เกตุวดี ไชยคงทอง
115410 นางสาว กนกวรรณ ธรรมวิชัย
115411 นาย สิทธิชัย อํานวยศิลปO
115412 นางสาว กนกชนก รอดดี
115413 นาย ปGฐวีร� พิชยประภาสิทธิ์
115414 นางสาว ภัทราวดี บุญสอน
115415 นางสาว มิถิรา ดีสะเอะ
115416 นางสาว รุจิรา วรวงค�
115417 นางสาว วณัชชา ทองคํา
115418 นาย พัสกร ศุภเมธานนท�
115419 นางสาว ยุวเรศ บัวศรี
115420 นางสาว นภัสนันท� พร4อมพรม
115421 นาย รัตนพล พรหมบุตร115421 นาย รัตนพล พรหมบุตร
115422 นางสาว อัศนีย� ศิริพัฒน�
115423 นางสาว สุนิสา กาเผือก
115424 นางสาว ยุวากร แสงอุส2าห�
115425 นางสาว รุ2งพิศุทธิ์ หยงสตาร�
115426 นาย สุริยาวุธ สมาพันธ�
115427 นางสาว ประพิมพรรณ ประวัง
115428 นาย กิตติพงศ� เทวัญประทานพร
115429 นางสาว นิลุบล จักรกาญจน�
115430 นางสาว วิจิตรา พุทธา
115431 นาย เศรษฐฉัตร เพชรชู
115432 นางสาว ศลิษา ภูเขาทอง
115433 นาย ณัฐกิตต์ิ แก4วเกษม
115434 นางสาว กฤษณา ผาบสิมมา
115435 นางสาว จรีรัตน� ไชยวงศ�
115436 นางสาว กาญจนา พันนะ
115437 นางสาว พรรณภา แพเรือง
115438 นาย ธนกฤต ธรรมนารักษ�
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115439 นางสาว สุมินตรา ภูมิประวัติ
115440 นางสาว พิชญานิน เลิศสหพันธ�
115441 นาย ศราวุฒิ เจริญโลก
115442 นางสาว ชฎาพร มาลามูลศรี
115443 นางสาว จิรารักษ� ดิษบรรจง
115444 นางสาว ธวัลหทัย คําศรี
115445 นางสาว นราจันทร� ศรีสุข
115446 นาย ธนพล ณ อุบล
115447 นางสาว ดวงฤทัย พรมมี
115448 นาย เอกวิทย� ตาละสา
115449 นางสาว ภารดี รัตนประสาท
115450 นางสาว ชวาลา ยิ่งทวีศักด์ิ
115451 นางสาว อรอินทุ� วิวัฒน�วงศ�วนา
115452 นาย จันทพันธุ� จันปุVม
115453 นางสาว อนุสรา ตําบัน
115454 นางสาว อรพรรณ พ่ัวพันศรี
115455 นาย ขจิตพงศ� จันทร�ประสิทธิ์
115456 นาย วรุฒ สายอุบล
115457 นาย สรรภัส มะหะจิ115457 นาย สรรภัส มะหะจิ
115458 นางสาว เลอลักษณ� แจ2มประเสริฐ
115459 นางสาว พิรดา จันลิขิต
115460 นางสาว ชนัญชิดา ยังชู
115461 นางสาว วิยะกาญจน� แสนหาญ
115462 นางสาว ชญานี นวลแก4ว
115463 นางสาว ภูษิตา รักษารัตน�
115464 นาย อศวัช สายเจริญ
115465 นางสาว ดวงกมล ดีสอน
115466 นางสาว มาริสา แก4วดํา
115467 นางสาว อริสรา จินาวรกุล
115468 นาย นุกุล หล4าภู
115469 นาย อารยะ เยาดํา
115470 นางสาว วริศรา อักษรเภตรา
115471 นาย ปDยวัฒน� ถิรวิริยาภรณ�
115472 นางสาว สุทธ�สินี นิทัศน�เอก
115473 นาย พิรุณ จิระวิบูลย�รัตน�
115474 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พันธ�วิรา ทนยัง
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115475 นางสาว ยุวธิดา กุลชาติ
115476 นาย เสรีภาพ อินมาสม
115477 นาย พงศกร ชั้นไพบูลย�
115478 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปาริชาติ จินโนรส
115479 นาย ไพรทูลย� สิงห�มี
115480 นาย ธนวัฒน� สิงห�กุม
115481 นางสาว วชิรญาณ� แหลมหลวง
115482 นางสาว ปวีณา เฮงสวัสด์ิ
115483 นาย นราธร เชาวนะกิจ
115484 นางสาว ธนภรณ� นวลชื่น
115485 นาง เนตรชนก คําเพ็ง
115486 นางสาว ปานรวี บุญสิทธิ์
115487 นาย ระพีพัฒน� พงษ�อารีย�
115488 นางสาว สวรส แซ2ว2อง
115489 นางสาว ทิพสุวรรณ วิณะ
115490 นางสาว นิตยา บุตรมาตา
115491 นางสาว จันทรมาศ จันทร�วงเดือน
115492 นางสาว ศันสนีย� สุวรรณรักษ�
115493 นาย รุจิกร พันธ�เงิน115493 นาย รุจิกร พันธ�เงิน
115494 นาย วินัย วงศ�อาสา
115495 นาย ธนวัฒน� มุงธิราช
115496 นาย สุรชัช พิมพ�ชัยภูมิ
115497 นาย ครรชิต ภาวนานนท�
115498 นางสาว จริยา โคตรสมบัติ
115499 นาย ศุภศาสตร� เยาวกรณ�
115500 นาย ณรงศักด์ิ ทิพย�เปXนรัตน�
115501 นางสาว แจ2มจันทร� อินอ2อน
115502 นางสาว เมธาวี ซิงห�
115503 นางสาว มลิวรรณ ม่ันวงค�
115504 นางสาว ฟาตีเมาะห� แมละมัย
115505 นางสาว รัตนประภา ธรรมพันธ�
115506 นางสาว เบญจวรรณ น4อยเชียงคูณ
115507 นาง สุพัดชา ลือทุกสิ้น
115508 นาย รัฐกร รอดทอง
115509 นาย ปกปQอง บุญเรืองเศษ
115510 นางสาว อิงชุตา ปลอดภัย
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115511 นางสาว อัญชิษฐา โยธาวงค�
115512 นาย พีระวัฒน� พัชรกุลวัฒนา
115513 นางสาว แสงดาว ศยามานนท�
115514 นางสาว นูร�รอ หะยีเลาะ
115515 นางสาว ซูรียานี สาอิ
115516 นางสาว กัญญาภัค ยอดพิมพ�พา
115517 นาย ไซฟูดีน ดอสะ
115518 นางสาว ศุภกาญจน� สงนุ4ย
115519 นางสาว เฉลิมขวัญ บุตรขัด
115520 นางสาว เพชรรัตน� ใชสงคราม
115521 นาย ยุรนันท� พร4อมลาภ
115522 นางสาว นุชจรีย� ปานคํา
115523 นาย ปรเมษฐ� สุขทอง
115524 นางสาว นันทวรรณ ใจปDนตา
115525 นางสาว สิริยากร แสนประดิษฐ�
115526 นางสาว สรัลยภัคร� จอมสืบ
115527 นางสาว ศุภสินีนิษฐ� ทองรุจิโรจน�
115528 นาย สะอาด เสือสิงห�
115529 นางสาว อําพวรรณ จันทรเนตร115529 นางสาว อําพวรรณ จันทรเนตร
115530 นาย นิรภัย อุ2นเพ็ญ
115531 นาย วีระพงษ� นันทะเทศ
115532 นางสาว อิสริยา เพ็งอารีย�
115533 นางสาว จุฑารัตน� เชื้อประเสริฐศักด์ิ
115534 นางสาว นวธีรา ยี่รงค�
115535 นาย คเณศ สมภพ
115536 นางสาว กมลชนก สังขะบุญญา
115537 นางสาว ชนม�รวี มีแสงเพชร
115538 นางสาว นพวรรณ ประดับเพ็ชร
115539 นางสาว ณิชรัตน� พานิชกรณ�
115540 นางสาว ชนากานต� ถนอมกิจ
115541 นางสาว พิชยา เกศแก4ว
115542 นาย ธิติกร เทพวงศ�
115543 นาย ศราวุฒิ บัวชุม
115544 นางสาว ศิริพร ศรีภา
115545 นางสาว กัมญาพร วุฒิภัทรธร
115546 นาย ยุทธภูมิ กองทอง
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115547 นางสาว สายนที นิลเพ็ชร�
115548 นางสาว ณิชากร ทิพยไกรศร
115549 นาย วิศรุต จันทร�สุข
115550 นางสาว สนธิพร ศูนย�ศร
115551 นางสาว ฮาบีบNะ โตNะปลัด
115552 นางสาว ชนิดา ไข2เพชร
115553 นาย ภูษฎา ยมนวกุล
115554 นางสาว ไพลิน ดาวเศรษฐ�
115555 นาย ชัชวาล เตียสุขสวัสด์ิ
115556 นางสาว กาญจนา ชาภูมี
115557 นาง สุชาดา จันกิติ
115558 นาย ธีรวัฒน� จันกิติ
115559 นางสาว ศศิประภา ชูช2วย
115560 นางสาว จรุวรรณ ทัศนีย�
115561 นางสาว มนชนก ตางจงราช
115562 นางสาว สุภัคชญา ทองห2อ
115563 นางสาว กมลทิพย� ธรรมชาติ
115564 นางสาว ปฤณภัค จูแวน
115565 นางสาว รัชฎาพร เทพกรรณ115565 นางสาว รัชฎาพร เทพกรรณ
115566 นางสาว กรรณิกา เลี้ยงชีพชอบ
115567 นางสาว กุลนันท� อิทธิพร
115568 นางสาว ณัฐกฤตา แสงเงิน
115569 นางสาว ธันย�นิชา ปDUนทอง
115570 นาย สุเมธ แสนสุริวงศ�
115571 นางสาว อภิญญา จูเลิศ
115572 นางสาว จตุพร สกุลเตียว
115573 นางสาว ณัฏฐณิชา แสงมณี
115574 นางสาว กนกวรรณ ผลสุข
115575 นางสาว วรรณวิศา สิทธิวราเวชกุล
115576 นางสาว อัมรา นันท�โภคินวงษ�
115577 นาย อภิวิชญ� ไอยะไกษร
115578 นางสาว ศศิธร อุทธตรี
115579 นางสาว วิมลสิริ ฝGIนสุข
115580 นาย ธนภูมิ พัฒนาอนุสรณ�
115581 นางสาว ชนิกานต� เดชรักษา
115582 นาย เจษฎา ปGญญาวงค�
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115583 นาย ภาณุทัตต� ไพบูลย�วรพิสิฐ
115584 นางสาว ประภัสสรา วุฒิพิศาล
115585 นางสาว ฑัณวลี นานัง
115586 นางสาว ชฎาพร กานอินทร�
115587 นางสาว วาสิตา ตุลธรธรรม
115588 นางสาว ประวัลตรี ไชยดํา
115589 นางสาว ศิรินภา สีหาบุตร
115590 นางสาว สุกัญญา ไชยดํา
115591 นางสาว อลิษา พิริยะธรรม
115592 นาย ศิระศิษฏ� เจริญสุข
115593 นาย กฤดิโชติ อินอุ2นโชติ
115594 นางสาว สุทธาทิพย� วันฟGUน
115595 นางสาว ชลนิชา จันทร�แปQน
115596 นาย ณัฐกิตต์ิ ไกรงาม
115597 นางสาว นิรมล สระเสียงดี
115598 นางสาว วิลาวัลย� โตนชัยภุมิ
115599 นางสาว ซุกัยนะห� มามุ
115600 นางสาว อนงค� ราชสีหา
115601 นาย รพีพงค� ยังวราสวัสด์ิ115601 นาย รพีพงค� ยังวราสวัสด์ิ
115602 นางสาว อัมพิกา จิณะเสน
115603 นางสาว อริสา ชิงชัย
115604 นางสาว ปDยะนุช ทองสุขนอก
115605 นางสาว ศุภกาญจน� เทพกรณ�
115606 นางสาว ชลิตา บุบผาเดช
115607 นางสาว รัตนาภรณ� พิชัยสกุลสุทธิ
115608 นาย วงศธร รังสินธุ�
115609 นาย ยศธร ประทีป
115610 นาย จักรพันธ� สุวรรณพราม
115611 นาง ณัฐฐวรินทร� ตNะน4อย
115612 นางสาว พินทุสร ไชยพิมูล
115613 นาย จีระเดช จงแก2นบุญ
115614 นางสาว อิษยา พรมชาติ
115615 นางสาว พิมพ�วิภา ชูสุวรรณ
115616 นาย พิชาญานันท� สมพร
115617 ว2าท่ี ร.ต.หญิง อุทุมพร สุกไกร
115618 นางสาว อรอุมา นาคะอินทร�
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115619 นางสาว วันวิสา โตระหงษ�
115620 นางสาว พัชนีย� บุตรเพ็ง
115621 นางสาว นรมน ขําจีน
115622 นางสาว แพรพรรณ อุปละกูล
115623 นางสาว คณิศร ลั่นซ4าย
115624 นางสาว นวลพักตร� ปาวสง2า
115625 นาย ศุภจุฑา กิตติภูริวงศ�
115626 นางสาว ธัญญรัชต� สาระชาติ
115627 นาย นพรัตน� สุวรรณสุระ
115628 นางสาว เสาวลักษณ� ขัตติยบุตร
115629 นางสาว ศิริลักษณ� ทวีสมบัติ
115630 นางสาว ภนิตา ปทุมนันท�
115631 นางสาว ธัญมน ตนสกุลเดช
115632 นาย อนิรุทธิ์ ภักดี
115633 นางสาว ณัฐชา ธีระพิทยาตระกูล
115634 นาย กรณ� รัตนนท�
115635 นางสาว รัตนากร ถาวรสุจริตกุล
115636 นางสาว ขวัญใจ คงคําปา
115637 นางสาว ณัฐชยา สิริวัฒนโสภา115637 นางสาว ณัฐชยา สิริวัฒนโสภา
115638 นางสาว วรวรรณ พรพ2อเพชร
115639 นางสาว วันวิสา เท่ียงอินทร�
115640 นางสาว อารีรัตน� ศรีสุทธิ์
115641 นางสาว ปภัชญา มหาโพธิ์
115642 นาย ธเนศ พรมทอง
115643 นาย นิติภูมิ โกปริญญา
115644 นางสาว นิรารัตน� สายดวง
115645 นาย จิรวัฒน� แสงจันทร�
115646 นาย ไอยรา สงวนไทร
115647 นางสาว ปาริชาติ พ่ึงศิลปO
115648 นาย จุฑาวัชร สุวรรณภพ
115649 นางสาว วิกานดา ไชยโยธา
115650 นางสาว วีรินท� ศรีหาพล
115651 นาย ราชวัฒน� อนุชาติวรกุล
115652 นาย วรัญYู ศรีสมบูรณ�
115653 นางสาว ญาณิศิกา พันธุขันธ�
115654 นางสาว เพียงตะวัน แสงมณี
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115655 นางสาว กิตติมา ชูสกุล
115656 นางสาว สุธาศิน นิสัยตรง
115657 นาย พัชรพงษ� นิลแสง
115658 นางสาว ศรัญญา วงค�ษา
115659 นางสาว วันเพ็ญ อนุรักษ�
115660 นาย ภูวศิษฏ� มาหา
115661 นาง นิภาพร ไตต2อผล
115662 นาย ภวดล โสภารุ2งเรือง
115663 นาย เศรษฐโชติ ประเสริฐสรชัย
115664 นาย เกรียงไกร คํากร
115665 ว2าท่ีร4อยตรี กฤษณะ หลวงอ4าย
115666 นาย ธนานนท� คัมภีระธัม
115667 นางสาว สนธยา เห็นประเสริฐ
115668 นางสาว ธิมารัตน� สวัสด์ิชัย
115669 นางสาว ปวีณา แสงอุทัย
115670 นางสาว รุ2งฤทัย สร4อยเสง่ียม
115671 นางสาว ฉัตรสุดา รัตนปริคณน�
115672 นางสาว ธนิชชา ไวธัญกิจ
115673 นาย วิจักษุ�พันธ� ม่ันเขตวิทย�115673 นาย วิจักษุ�พันธ� ม่ันเขตวิทย�
115674 นาย ธีรวุฒิ อนุทุม
115675 นาง พิไลพร ศรีทองงาม
115676 นางสาว จิราวรรณ อินทรดิศสร
115677 นาย อนิรุตน� ล2อกา
115678 นาย เสน2ห� หางสลัด
115679 นางสาว ธิดา คําหล4า
115680 นาง ธนาภา อารีรักษ�
115681 นางสาว พิชญ�สินี นิยมค4า
115682 นางสาว นัยน�ปพร ผลสนอง
115683 นางสาว บุญทริกา ดวงตาดํา
115684 นางสาว สุภาภรณ� ดวงตาดํา
115685 นางสาว พรพิมล ผลบุญ
115686 นาย วิชยา ไชยแก4ว
115687 นางสาว ชไมกานต� ดวงแก4ว
115688 นางสาว สิฐินันท� พรหมมณี
115689 นางสาว เจNะซาฟูรา เจNะซู
115690 นางสาว เก็จแก4ว พรหมมณี
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115691 นางสาว นูรไอนูน เจNะเตะ
115692 นางสาว นันทิพัฒน� พรหมรักษา
115693 นาย สุภัคพงศ� พรหมเอียด
115694 นาย เฉลิมเกียรติ ทองช2วย
115695 นาย ศรายุทธ� เกษีสังข�
115696 นางสาว รวิวรรณ สมจิตประเสริฐ
115697 นางสาว ยุวดา โอฬาร�กิจ
115698 นางสาว กนกวรรณ เยี่ยมสวัสด์ิ
115699 นางสาว กิตติวรา ศรีคลัง
115700 นางสาว อาทิตยา ชะนะบัญญัติ
115701 นางสาว ผุสดี ปูธิพงษ�
115702 นางสาว รัชญาวีร� บุญมาก
115703 นางสาว กัญญ�ฐภัค โสธนะ
115704 นางสาว จริยา ชาวสําราญ
115705 นางสาว กิตต์ิรวี กีรติพงษ�เวคิน
115706 นาย ณัฏฐชัย ประคํา
115707 นางสาว ธภัทร บาลไธสง
115708 นาง พิมพ�วลัญช� แสวงสิน
115709 นาย ปDยรุจน� ญาวิลาศ115709 นาย ปDยรุจน� ญาวิลาศ
115710 นาย วีรพงษ�พรรณ แสนชน
115711 นางสาว อังคณา จินาสา
115712 นางสาว กุลญาภา ยศถามี
115713 นางสาว ศลิลลัลล� ปฏิสันเนติ
115714 นาย อดิพงษ� พรมแสง
115715 นาย บรรจง ทองคํา
115716 นางสาว เบญจวรรณ ม่ิงขวัญ
115717 นาย ธนกร ชูสวรรค�
115718 นางสาว ณิชยา มีจั่นเพชร
115719 นางสาว เบญญาทิพย� จันทรสมบัติ
115720 นางสาว อัจจิมา หล4ากาวี
115721 นางสาว ธันยานี คําทะเนตร
115722 นาย เมธัส สิงห�สกุลรัตน�
115723 นางสาว ญาณิศา สร4อยสน
115724 นางสาว อุฌาวดี วินุราช
115725 นางสาว ธนัมพร แก4วทับทิม
115726 นางสาว สิวลี เสียงหวาน
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115727 นางสาว ธนภรณ� แก4วทับทิม
115728 นาย สายลม สองศร
115729 นาย ศักดา ชัยโชติประเสริฐ
115730 นางสาว ปDยะรัตน� สุวรรณนภา
115731 นางสาว ชนินาถ พลาศัย
115732 นางสาว เขมมิการ� วุฒิสันเทียะ
115733 นางสาว จุฑามาศ สุขรักษ�
115734 นางสาว วิภาลักษ� เทียมไธสง
115735 นางสาว กัญญารัตน� นาคะผิว
115736 นางสาว ภรณ�นรา คงประเทศ
115737 นาย พัทธดนย� นนทกะตระกูล
115738 นาง ณัฐลดา สุยุวงศ�
115739 นางสาว สุพัตรา มะเรืองศรี
115740 นางสาว รุ4งธิภาภร บุญประกอบ
115741 นาย บิซมี มะเสะ
115742 นางสาว ธิษณ�นันท� แจNดเอ่ียม
115743 นาย นฤนาถ วีระโสภณ
115744 นางสาว กันยาวีร� พิชยะพงษ�ธนา
115745 นาย ปวัฒน� มัชฌิมวงศ�115745 นาย ปวัฒน� มัชฌิมวงศ�
115746 นางสาว ธัญลักษณ� เหมะรักษ�
115747 นาย ศราวุธ สมวงค�
115748 นางสาว พนิชา ศรีพรม
115749 นางสาว นันท�นภัส รัตนโชติกานนท�
115750 นางสาว ชลิตา ทองแดง
115751 นาง นันทนา ฤทธิเรืองเดช
115752 นางสาว วรพร สีแก4ว
115753 นาย พงศ�ธร วิริยะตระกูลธร
115754 นางสาว รจเรข กาวี
115755 นางสาว อัมวดี ชนะศรี
115756 นาย ณัฏฐ�ชัย วิจักขณาภรณ�
115757 นาย วสี สิริสุนทรานนท�
115758 นางสาว กิตติยา จิตรเขม4น
115759 นางสาว นูฮายาตี ซือนิ
115760 นางสาว ไพรินทร� สาบูรณ�
115761 นางสาว ภาศุกานต� ไชยแขวง
115762 นาย กฤษณะ สุขประวิทย�
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115763 พันจ2าตรี ณัชนพ เพชรสุข
115764 นาย จิรเมธ ไฉนศิริยุทธิ์
115765 นางสาว กัลยกร ทองเต็ม
115766 นางสาว อภิสรา เวียงคํา
115767 นางสาว ลัดดาวัลย� อ2อนเหลา
115768 นาย ปพนธีร� เกตุแก4ว
115769 นางสาว ภัทรสุดา ภักดีรัตน�
115770 จ.ส.อ. นันทพล เสน2หา
115771 นาย ณัฐพล อินตNะจัง
115772 นางสาว สิริญญา สุวรรณวงศ�
115773 นางสาว นวพร กําแพงแก4ว
115774 นางสาว เกษวรร สืบสม
115775 นางสาว รุจเรจ ฤาชัย
115776 นางสาว วิรวรรณ รัตนพิทักษ�สุข
115777 นาย ชาญวิทย� แสนสุภา
115778 นาย นภสินธุ� ยิ่งทวีทรัพย�
115779 นาย วรรณกวี ศรีพลอย
115780 นางสาว อัมรัตน� รัตนพิทักษ�สุข
115781 นางสาว ณัฐธยาน� คงกะพันธ�115781 นางสาว ณัฐธยาน� คงกะพันธ�
115782 นางสาว วรพร คติวิริยะ
115783 นาย เจน เปล2งเกียรติกุล
115784 นางสาว วันดี คําต้ังหน4า
115785 นางสาว วชิราภรณ� ช4างหัวหน4า
115786 นาย จารุกิตต์ิ อับดุลรอมัน
115787 นาย ชญตว� ไตรปกรณ�กุศล
115788 นาย กวีวัจน� ถายา
115789 นาง กัลยกร โชติมณี
115790 นางสาว วรารัตน� ปDUนสวัสด์ิ
115791 นางสาว จริยาพร ใจสา
115792 นางสาว กมลชนก ทิใหม2ธง
115793 นางสาว นวพรรษ เชี่ยวชาญ
115794 นาย ปGญจพล ศุภมิตร
115795 นางสาว กนกวรรณ สุกุลธนาศร
115796 ว2าท่ี ร.ต. สุวรรณ เพ็ชรมณี
115797 นางสาว จิณห�นิภา ชัยศิริ
115798 นาย มงคล ศรีอนันต�
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115799 นางสาว ชนาธิป เปรมโปรย
115800 นาย ชัชรินทร� ทองหม2อมราม
115801 นางสาว ศิวาพร สดคมขํา
115802 นางสาว สุธิดา คชสีห�
115803 นางสาว ฐาปนีย� ไชยบุญ
115804 นาย วงศกรณ� ดีดวงพันธ�
115805 นางสาว ชัญญานุช นาประสิทธิ์
115806 นาย อัศวฤทธิ์ รัตนพันธ�
115807 นางสาว รมยเนตร ใจธรรม
115808 นางสาว ธนภรณ� พ่ึงม2วง
115809 นางสาว สิริกานต� ฝายถ่ิน
115810 นางสาว ศิริพร สุขเกษม
115811 นาย ไพศาล ผลแก4ว
115812 นางสาว ศศิธร สิทธิกัน
115813 นาย สุวสันต� ทุนนอก
115814 นางสาว กนกวรรณ ปGนทะนันท�
115815 นางสาว บุษราภรณ� พันทอง
115816 นางสาว จิรประภา จันทร�หอม
115817 นาย ศราวุฒิ แท2นทอง115817 นาย ศราวุฒิ แท2นทอง
115818 นาย นัฐพล ยอดเมิน
115819 นางสาว ปลายกันยา อุ2นไทย
115820 นาย จักรกริช ชูชื่น
115821 นาย ตุลาชัย วีรสุนทรสกุล
115822 นางสาว ศิริวรรณ สัมมาสวัสด์ิ
115823 นางสาว มณัฐชยา นาแล
115824 นางสาว เบญจวรรณ ดําสอาด
115825 นาย พีรพล ทรัพย�พืช
115826 นาย ทัชชกร นาละกาญจน�
115827 นาย อิมรอน กะเด็ง
115828 นางสาว เยาวลักษณ� แก4วสุวรรณ�
115829 นางสาว อารีย� มีคุณ
115830 นางสาว ปวีณา เทพแก4ว
115831 นางสาว ฮาบีบNะ มะสัน
115832 นาย ปDยพงษ� แซ2ซ้ิม
115833 นางสาว นงลักษณ� ผสมทรัพย�
115834 นาย วุฒิพงษ� หอมดี
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115835 นาย ภาณุเดช สินสาคร
115836 นางสาว สุทธญาณ� ไชยรัตน�
115837 นางสาว จันทรา ลิมปนเวทย�สกุล
115838 นางสาว กมลาวัณย� โพธิ์สีดา
115839 นางสาว ธมลวรรณ เข็มนาค
115840 นางสาว พรรณธิดา ศรีช2วย
115841 นางสาว สุวิมล บิลยะแม
115842 นางสาว ฐานิตา ร2วมรักษ�
115843 นางสาว สุภาพร อินทรลักษณ�
115844 นางสาว ธมลวรรณ ระเวง
115845 นางสาว เทวิกา ขุนรัตน�
115846 นาย รณชัย คูหากาญจน�
115847 นางสาว พิชชา พัสดร
115848 นาย นที สุขสง2า
115849 นาย พนิพัฒน� เชื้อใหญ2
115850 นาย เกียรติกุล รตนโพธิชัย
115851 นางสาว กัญญรัตน� อินตาพวง
115852 นางสาว ฐิตินันท� คํานวน
115853 นางสาว สุทธิดา ชูรอด115853 นางสาว สุทธิดา ชูรอด
115854 นางสาว สุรีย� เครือภู2
115855 นาย พงษ�ดนัย จันปGญญา
115856 นางสาว ศรัญยา ผิวผาง
115857 นาย นนทพัทธ� ชูรอด
115858 นางสาว กรือซง โตNะแวอาลี
115859 นาย กิตติศักด์ิ ขวัญเมือง
115860 นางสาว พาตีเมNาะ โตNะแวอาลี
115861 นางสาว อัญชลี ศรีหนองแก
115862 นาย ชัยวัฒน� นุชคง
115863 นางสาว นภาพร ราชสงค�
115864 นาย จตุรงค� แย4มเยื้อน
115865 นางสาว น้ําทิพย� มายา
115866 นางสาว ศศกร สุภาพทรง
115867 นางสาว นาเดีย นิเด
115868 นาย คามิน อิสสริยกุล
115869 นางสาว ศิวพร ยิ้มสง2า
115870 นาย พงษ�ปกรณ� ปGญญาวีร�
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115871 นาย ศรัณย� จารุพันธุเศรษฐ�
115872 นาย บัญชา นิลฉํ่า
115873 นางสาว ทิพย�วลี อรรถโยโค
115874 นางสาว ณัฐสุรีย� รัตนเสรีสุข
115875 นาย รัฐวิชญ� ปGญญาวีร�
115876 นางสาว ณัฐกฤตตา ศรีสวัสด์ิ
115877 นาย อรัญ บุญโมNะ
115878 นาย ณัฐพล บานเย็น
115879 นาย โกศล งีสันเทียะ
115880 นาย วัฒนา วรรษา
115881 นางสาว กนกวรรณ พงษ�ยิ้ม
115882 นางสาว มธุริน กระแสโสม
115883 นางสาว ธันญาภรณ� พิบูลย�พล
115884 นางสาว แสงระวี เตลอด
115885 นาย ธนสาร สีแก4ว
115886 นาย รัฐพล วิเศษกิจจา
115887 นาย รุ2ง เวียงคํา
115888 นาย กิตติพงษ� สุดด4วงแก4ว
115889 นางสาว จิราภา ผิวนวล115889 นางสาว จิราภา ผิวนวล
115890 นาย อนุพล ไชยศรี
115891 นาง พรพรรณ พานิชทุนทับ
115892 นางสาว ศริยา ถิระพัฒน�
115893 นางสาว ปวีณา มีศรี
115894 นางสาว กฤตพร ดวงสิรินุสรณ�
115895 นางสาว พรพนา มะลิวัลย�
115896 นาย สุรโชติ กิตติวิจารณ�
115897 นางสาว ภัทรภร ชีวนรสุชากุล
115898 นาย อนุชา วันหากิจ
115899 นางสาว ธิดารัตน� แหวนหล2อ
115900 นางสาว นูรีดา แตบูมา
115901 นางสาว จันทกานต� เพ่ิมยินดี
115902 นาย ธนกฤต ธนาสว2างโชติ
115903 นางสาว รัศมี โสภารักษ�
115904 นาง แพรสุดา แสนสามารถ
115905 นาย วีรพงษ� กันเอ้ียง
115906 นางสาว มุรณีย� หะยีกาเดร�
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115907 นางสาว ปาณิศา ชารีรมณ�
115908 นางสาว นิภาพร เพ็งสา
115909 นางสาว กชพร เจริญสุข
115910 นางสาว นาตยา สามงามน4อย
115911 นางสาว วรรณวิภา แสงกร
115912 นาย วีรวุฒิ ไชยสลี
115913 นางสาว วิลาวัณย� จําปาทอง
115914 นาย สุริยัน ส2งแสง
115915 นางสาว อมลธีรา สุดโต
115916 นาย อนุรักษ� จิตราภิรมย�
115917 นางสาว ธราธร อินแทน
115918 นางสาว เบ็ญจมาศ สูอําพัน
115919 นางสาว ณัฐมน เหมือนจํานงค�
115920 นาย ฤทธิเกียรติ นาชัยฤทธิ์
115921 นางสาว เพ็ญนภา คําลอยฟQา
115922 นางสาว เอมอร อินอ2อน
115923 นาย วีระวุฒิ คําแก4ว
115924 นาย วินัย รินทาง
115925 นาย ทศม โพธิ์นาค115925 นาย ทศม โพธิ์นาค
115926 นางสาว กุสุมา กายเพ็ชร
115927 นางสาว ชลธิชา เชื้อวงค�
115928 นาย เนติสิทธิ์ ศรีบูจันดี
115929 นาย ศุภชัย โสดา
115930 นางสาว กมลพร โนนทลี
115931 นางสาว สุภาวดี จิตราภิรมย�
115932 นางสาว นัณฐพร กลับส2ง
115933 นางสาว วรรณิษา อ2อนหนู
115934 นางสาว เพียงฤทัย นาคธรรมชาติ
115935 นางสาว สุวิสาข� พรหมขุนทอง
115936 นางสาว ภทรธร พ2วงลาภหลาย
115937 นาย ศุบดี ศักด์ิชัยสถาพร
115938 นางสาว กัญญาพัชร เสียงสุขสันติ
115939 นางสาว ธันยนันท� ทัฬหเศรษฐวงศ�
115940 นางสาว ปภาวรินท� สิทธิมาท
115941 นาย อดิศักด์ิ เหล2าม2วง
115942 นาย วสุพล สุทธิพันธ�ตระกูล
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115943 นางสาว ทยิดา เปKUยมดนตรี
115944 นางสาว กฤตพร แสนสุข
115945 นางสาว พชรพร จันลือไชย
115946 นางสาว นพวรรณ พุทธสุวรรณ
115947 นางสาว ชลดรินทร� ศิรินนท�วิบูล
115948 นางสาว มาริสา สมงาม
115949 นางสาว รัชฎาภรณ� ศรีคง
115950 นาย เจษฎา อังกูรสุทธิพันธ�
115951 นาย กิตติศักด์ิ กิจบํารุง
115952 นางสาว ธัญลักษณ� ศรีคง
115953 นาย วัฒนา คงสมทอง
115954 นางสาว กรรณิการ� เข็มมา
115955 นางสาว อิสริยาภรณ� สิทธิสังข�
115956 นางสาว ธนัญญา เกิดผล
115957 นาย ศิวะ รัตนเมธางกูร
115958 นาย พีรชัย ทัศศิริ
115959 นางสาว นันท�นภัส ธเนศากร
115960 นางสาว รัตนาภรณ� ยอดยา
115961 นาง ยุพะดี พลศรีเมือง115961 นาง ยุพะดี พลศรีเมือง
115962 นาย สุรเชษฐ� โคตะมา
115963 นางสาว วรินทร�ดา ไชยวงค�เย็น
115964 นาย ธนวัฒน� พงษ�สุข
115965 นางสาว จิตโสภิศ อรรถโยโค
115966 นางสาว พัทยา เพ็ชรไส
115967 นางสาว ชณิดา สาทิพจันทร�
115968 นาย กษิดิศ อินทรพานิชย�
115969 นาย สัญลภัสม� น2วมศิริ
115970 นางสาว ธันยรัศม์ิ รัตนเดชาพัฒน�
115971 นางสาว พงศพร แสงทอง
115972 นางสาว เพชรรินทร� พวงลําใย
115973 นางสาว สิริพร เรืองเดช
115974 ว2าท่ี ร.ต. ชัยวัฒน� ดวงมนตรี
115975 นางสาว วิริยา สายกระสุน
115976 นาย วิสันต� อ2อนทะ
115977 นางสาว อรษา ชื่นอารมย�
115978 นางสาว ช2อผกา คําเวียง
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115979 นางสาว เบญจวรรณ ทองนิยม
115980 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จีระนันท� นิลน4อย
115981 นางสาว ภัทรพร กลอนสม
115982 นางสาว พฤษภาพร พันธมาศ
115983 นาย กิตติราช พูลทอง
115984 นางสาว กัลยากรณ� อินทร�ตNะกอง
115985 นางสาว ณภัทร จันทะสิน
115986 นางสาว ฐิติภา พันรังสี
115987 นางสาว พัชรา กุลเทียนประดิษฐ�
115988 นางสาว ชนัณชิดา ไตรยศ
115989 นาย เอกภพ สุวรรณา
115990 นาย กิตติธัช พรายงาม
115991 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สุปDนะ
115992 นาย ชัชวาล ปDUนเนียม
115993 นาย นิพิฐพนธ� ทองคํา
115994 นางสาว นิตยา ปานุเวช
115995 นาย พงษ�ศักด์ิ บุตรดา
115996 นาย พัชรพล เทียนมณี
115997 นาย ณัฐพงษ� เขียวจันทร�115997 นาย ณัฐพงษ� เขียวจันทร�
115998 นาย ศราวุธ โพนหนองโคก
115999 นาง ลินดา ยุพา
116000 นางสาว วิชชุดา นิ่มเจริญ
116001 นางสาว ณัฏฐ�ชนัญญา จันราวี
116002 นาย อัครเดช นิลโนรี
116003 นางสาว ณัฐทิตา เมืองสุวรรณ�
116004 นางสาว ชนม�นิภา บุญยืด
116005 นางสาว พิมพ�ทิชา ธนาจิราสวัสด์ิ
116006 นาย ฆนากร เสนีย�
116007 นางสาว เปKยนโน นันทะไสย
116008 นาย จารุศักด์ิ ปุลาโส
116009 นาย ตฤณณ เอ่ียมมี
116010 นาย กิจจารักษ� ล2าทา
116011 นาย อุเทน ตุลากันย�
116012 นางสาว คัทรีญา แฝงศรีจันทร�
116013 นางสาว จิตรประภัสร� สุขมี
116014 นางสาว วราภรณ� คนขยัน
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116015 นาย คมกฤช โพธิ์งาม
116016 นางสาว ทัศนีย� บุญมี
116017 นาย ปรเมศวร� มาตผาง
116018 นางสาว อติพร พูลชัย
116019 นางสาว ณปภัช เหลืองขม้ิน
116020 นางสาว รินทร�ทิพย� ด2านขุนทด
116021 นาย เฉลิมพล เถ่ือนนาดี
116022 นาย กุลวัฒน� สิริมานุวัฒน�
116023 นางสาว สาลินี ภักดี
116024 นางสาว กุลรวี สิริมานุวัฒน�
116025 นางสาว จิระดี พูนเขตกิจ
116026 นางสาว อรณา ศรีสมุทร
116027 นาย พลากร ทํานุบ
116028 นางสาว ณัชชา เตียวเจริญ
116029 นางสาว ภาวิณีย� อุดมรัตน�
116030 นาย รัชพล จิ่งมาดา
116031 นางสาว พัชรินทร� เปXดเวียง
116032 นางสาว รชยา นอสิทธิ์
116033 นางสาว สกาวรัตน� เตอุตลวง116033 นางสาว สกาวรัตน� เตอุตลวง
116034 นางสาว วิมลพัชร ทองไทยนันท�
116035 นางสาว รอหานา บากา
116036 นาย ณัฐพล โสภา
116037 นางสาว ศุภนัสต์ิ นามด4วง
116038 นาย คณัสนันท� ชัยจันทึก
116039 นางสาว สุธัญญา ทุ2งสว2าง
116040 นางสาว นูรีซาร� ดอเลาะ
116041 นางสาว จําลองลักษณ� หงษ�พิมพ�
116042 นางสาว สุธเนตร บุญภักดี
116043 นางสาว อัยชะห� มะสาแม
116044 นางสาว เฟ\Uองแก4ว ราชบุบผา
116045 นางสาว พาตือมา เซะบิง
116046 นางสาว ศิริญญา ซิวตาวงศ�
116047 นางสาว รัตน�ตญา มณีรัตน�
116048 นาย อภิชาติ จําปาเงิน
116049 นาง บุญส2ง ราชบุบผา
116050 นางสาว สศิยา นกเกตุ
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116051 นาย วายุ จินดาพล
116052 นาย สุทธิพันธ� อนุศาสนนันทน�
116053 นางสาว กาญจนารักษ� ฤทธิรักษ�
116054 นาย ทศพล จินดาบุตร
116055 นาย รชฏ ศรีสุข
116056 นาย กรกฎ ฑีฆาวงศ�
116057 นางสาว นันท�นภัส ศรีทร
116058 นางสาว จุฑามณี สายแก4ว
116059 นางสาว เจนอักษร ประดิษฐ�จิตร
116060 นางสาว วัจนีย� ล4อเส็ง
116061 นางสาว วิระยา สุขสบาย
116062 นางสาว รองรัตน� ธรฤทธิ์
116063 นาย ณัฐกิตต์ิ ผลบุญ
116064 นางสาว นันทภัค งอกงาม
116065 นาย ศุภกฤต บุญเกิด
116066 นางสาว สุธาสินี คุณชมภู
116067 นางสาว ปGทมา แก4วพะวงค�
116068 นาย สุมิตร จันทรวิชิต
116069 นางสาว วะลูณ เกษมสุข116069 นางสาว วะลูณ เกษมสุข
116070 นาย วัชระ ธีระพันธ�ศิลปDน
116071 นาย สมิทธิ์ เพ็ชรทิม
116072 นาย พิชัย แก4วหอม
116073 นาย นิพนธ� แสงเงิน
116074 นางสาว จิราภรณ� อินทะวัน
116075 นางสาว หัทยา อุยยานานนท�
116076 นางสาว นันท�นภัส ภัทรอังกูร
116077 นาย นพดล อัคระภัทรศรี
116078 นาย สถาพร ศรีแสงจันทร�
116079 นางสาว ปานทิพย� สวยสม
116080 นางสาว นภัสสร พูลเพ่ิม
116081 นาย เกียรติศักด์ิ ภักดีอํานาจ
116082 นาย ปฐวี หลวงกิจจา
116083 นางสาว งามสิรี รัตนสุข
116084 นาย เดชดํารงค� เพ่ิมผล
116085 นางสาว กชกร รัตนสุข
116086 นางสาว ศุภากร วรวัตร
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116087 นางสาว สุจิรา ซ2วนสี
116088 นางสาว พัชราพรรณ วงศ�อามาตย�
116089 นางสาว พัชริดา สีทอง
116090 นาง นารีรัตน� พานทอง
116091 นางสาว สุรัญญา โฮ4เต4ก้ิม
116092 นางสาว ทวินันทกานต� ทิพย�แก4ว
116093 นาย จินตพงศ� ณะทอง
116094 นางสาว สุกัญญา ทองดี
116095 นาย นพดล ดวงวิเชียร
116096 นางสาว เลิศจรรยา ประทานัง
116097 นาง ชื่นจิต ระดาเขตร�
116098 นางสาว อังคณา บุตะกะ
116099 นางสาว สาวิตรี ทองนาแค
116100 นางสาว สิรภัทร คัยนันทน�
116101 นางสาว อรจิรา ทัลวัลลิ์
116102 นางสาว เทพราตรี ศักดี
116103 นางสาว ปุณณดา จิรภาวิโชค
116104 นางสาว อัมพกา พูลประภัย
116105 นาย ธนกฤต เพ็ญบํารุงวงศ�116105 นาย ธนกฤต เพ็ญบํารุงวงศ�
116106 นาย สุรวุฒิ ทองยุ4น
116107 นางสาว สมพร โรยท่ัว
116108 นาย เสกสรรค� ดวงมาลา
116109 นางสาว สาวิตรี ทวีจิต
116110 นาย สุรศักด์ิ ปQองสอน
116111 นาย คมกริช มุกดาสนิท
116112 นาย ภาณุพัฒน� ศรีวงษ�
116113 นาง อุราภรณ� บุญดํา
116114 นาย กิตติพงษ� ศรีลุน
116115 นางสาว วิมลสิริ มุ2งตรง
116116 นางสาว จริญญา ศรีวิราช
116117 นางสาว ภัทราภรณ� ห4องแซง
116118 นาย วีระยศ ซุ2นสั้น
116119 นางสาว กชพรรณ รุ2งเรือง
116120 นางสาว ชลธิดา ตลาด
116121 นาย ธณพล ศรสงวน
116122 นาย สมชาย เรืองทอง

หน4าท่ี 448 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
116123 นาย ดิศรณ� ง4วนพันธ�
116124 นาย ยุทธนา โยธามาตย�
116125 นาง บุษบา เด็ดขาด
116126 นางสาว บัณฑิตา ทัดเทียม
116127 นาง วาสนา นครนามโลก
116128 นางสาว พลอยพรหม เจิมศิลปO
116129 นาย รุ2งโรจน� ไชยรักษ�
116130 นาย สรไกร ตันสิทธิพันธ�
116131 นางสาว ศศิกาญจน� นนวิชา
116132 นางสาว พิลาสลักษณ� ดีปDนชัย
116133 นางสาว แสงนภา วันเพ็ง
116134 นางสาว ศุภรดา สวรรค�ราช
116135 นางสาว เลิศขวัญ ดาบเงิน
116136 นางสาว ปวริศา นาคตาขุน
116137 นางสาว อัจฉรา ดีปDนชัย
116138 นาย ศีรวัฒน� วรวิจิตกุล
116139 นางสาว บุณยาพร ยี่หาญ
116140 นางสาว อลิตา คงสิน
116141 นางสาว บุษบา เสนานิคม116141 นางสาว บุษบา เสนานิคม
116142 นาย ปราชญ� ทองสุ
116143 นางสาว สุนิสา สมศรี
116144 นางสาว แพรวพรรณ กัณหะกาญจนะ
116145 นาย ศรัณย� นิคมเขตต�
116146 นางสาว สุรดา คล4ายสุริยา
116147 นาย นราธิป ชวลี
116148 นางสาว นวลอนงค� เกษมสวัสด์ิ
116149 นาย เจนกิจ โชติโก
116150 นาย สิทธกร สละบาป
116151 นางสาว อิสริญา โพธิชัย
116152 นาย ชณาภัท พันธ�สุข
116153 นาย นรเทพ จิพายัพ
116154 นาย กฤษณะ สุดทองคง
116155 นาย ชาติภากร มัลละพุทธิรินทร�
116156 นางสาว อัมพร นครชัย
116157 นางสาว ฐานุตตรี หนูทิม
116158 นาย ประสาน นิธิพงศ�พันธุ�
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116159 นาย จิรเมธ ต4นพนม
116160 นางสาว วงค�เดือน พันธ�ลี
116161 นางสาว ณชพร เรืองศรี
116162 นาย จิรเมธ ทวี
116163 นางสาว นิวารัตน� บุญเงิน
116164 นาย ชนันท�ธิพัฒน� มุขขันธ�
116165 นาย ฉันท�ทิชย� เตียนพลกรัง
116166 นางสาว สุดารัตน� เหว2าด4วง
116167 นาย กัณฑ�อเนก หงอกชัย
116168 นางสาว จารวี วัฒนะวงศ�กูล
116169 นางสาว กุลนันทน� เสนสุนทรชัย
116170 จ2าเอก วรวิทย� เทศสวัสด์ิ
116171 นางสาว จิราภรณ� หมายเมฆ
116172 นาย เกรียงไกร กองพล
116173 นางสาว รุสลาวาตี ยูโซะ
116174 นาย ปวรวิชย� บัวด4วง
116175 นางสาว ปวริศา ปGญญานวน
116176 นางสาว กัณฐิกา เกาะสระน4อย
116177 นางสาว ซะกีนะ ตู4ดํา116177 นางสาว ซะกีนะ ตู4ดํา
116178 นาง สาลุนีย� ทันบํารุง
116179 นางสาว มินตรา ไทยกําธร
116180 นางสาว วราภรณ� ปGดสีสําโรง
116181 นาย รอญี เจNะแว
116182 นางสาว แพรวรุจี เอ็งประยูร
116183 นางสาว นิยตา รักษะโบNะ
116184 นาย ชินวินท� แก4วนะ
116185 นางสาว อัจฉรา ทวีวัฒน�
116186 นาย ภูริทัต เหลี่ยมสุวรรณ
116187 นาง สุทธิกานต� แปQนบูชา
116188 นาง กรรณิกา ศิริธรรมจักร
116189 นาย ธิติวุฒิ แปQนบูชา
116190 นาย จักรภพ ศิริธรรมจักร
116191 นางสาว ลักษณา ริพลชัย
116192 นางสาว กัญญาณัฐ จุลเกตุ
116193 นาย สถาพร อินทร�กรุงเก2า
116194 นางสาว แพรวนภา ทัพสุริยา
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116195 นาย วีร�ชยุตม� สุริยาประภา
116196 นางสาว ปภาภรณ� ไชยอุดรรุ2งเจริญ
116197 นางสาว กัญญาภัค จุลเกตุ
116198 นางสาว นุชนารถ ทองอยู2
116199 นาย ณัฐวัฒน� พรมดวงศรี
116200 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สุภาพร คําสี
116201 นาย อดิศร พิมลรัตน�
116202 นางสาว วราภรณ� เพลิดเพลิน
116203 นางสาว ปDรวดี เถาทิพย�
116204 นางสาว จินดารัตน� วงษ�ดอน
116205 นางสาว สารีทิพย� นันทิใจ
116206 นางสาว สุวรรณา กิจภัทรกุล
116207 นางสาว ชญานิษฐ� เพ็งบุบผา
116208 นางสาว ณัฎฐาพร อินทรวิรัตน�
116209 นางสาว ตรีชฎา กระจ2างโลก
116210 นางสาว ทัศนีย� หาญวิเศษ
116211 นางสาว ตรีรัตน� พันธุเณร
116212 นางสาว รัฐธาดา ไชยวงค�
116213 นาย กฤษฎา เกษีสัง116213 นาย กฤษฎา เกษีสัง
116214 นางสาว สุธาดา ศรีสังข�
116215 นางสาว สุภาภรณ� วงธิ
116216 นาย กุลวรรธน� ภู2ปรางค�
116217 นาย สุทธิศักด์ิ คําด4วง
116218 นาย พงศ�ภาณุ สนธิรัตน�
116219 นางสาว พิมวดี แก4วณรงค�
116220 นางสาว นริสรา สารพันธุ�
116221 นางสาว วรรณา แสงเขียว
116222 นาย เสฎฐวุฒิ หวังเกียรติ
116223 นาย ภานุเทพ ณะมณี
116224 นาย ธนาพันธ� รุจิอาจ
116225 นาย รฐศาสตร� กันทะมาโส
116226 นางสาว จันทน�กะพ4อ แก4วกอง
116227 นาง ณัฐชา บํารุงรส
116228 นางสาว ชนากานต� สมบัติใหม2
116229 นางสาว อวัสดา ภูมมา
116230 นาย อานันท� รัตมะโน
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116231 นาง ดาวพระศุกร� ดีมี
116232 นาย อนุรักษ� วงษ�พล
116233 นางสาว เณรัญญา จันทร�ขํา
116234 นางสาว พรพรรณ จันทร�ภิรมย�
116235 นางสาว เพลินดาว ทองหนูนุ4ย
116236 นาย ปกรณ�วิช มีสมบัติ
116237 นางสาว ธวัลพร อุกฤษฏ�อัสดร
116238 นางสาว อาภาภรณ� ชมวงศ�
116239 นาย ศรัญย�พล เสาะสาย
116240 นางสาว สุรีย� วรคันทักษ�
116241 นางสาว รัตตมล ด2านพรประเสริฐ
116242 นางสาว เกษร ก้ัวจรัญ
116243 นางสาว ฟริดา นํานาผล
116244 นาย เจษฎา อาจฉายา
116245 นาย เจษฎา มีทรัพย�
116246 นางสาว กรรณาภรณ� คงหอม
116247 นางสาว พนิดา พิลาชัย
116248 นาย มาโนช มงคล
116249 นาย ชนพล วิทยานนท�116249 นาย ชนพล วิทยานนท�
116250 นางสาว อุรชา ลําเภา
116251 นาย เถลิงศักด์ิ เทียนแก4ว
116252 นาย ณัฐนันทพงศ� เพชรมีศรี
116253 นางสาว วันทนา ทวีเส4ง
116254 นาย กฤชภูมินทร� กรีโส
116255 นางสาว อนัญธนา คงทน
116256 นาย ชนพร วิทยานนท�
116257 นางสาว ณัฏฐนันท� ภู2หนู
116258 นาย นัฐพล กองกะมุด
116259 นางสาว อังคนางค� บัวขํา
116260 นาย คมสัน แสนวิชัย
116261 นาย จักรพรรณ ใจผ2อง
116262 นางสาว อาอีเสาะ ด้ิวดือลีมา
116263 นางสาว ปนัดดา สว2างดี
116264 นาย นุกูล ตรงต2อกิจ
116265 นาย พิรุฬภาคย� ดําสุวรรณ
116266 นางสาว นูรอัยนี จารง
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116267 นาง กุลวดี ไศลบาท
116268 นาย พงศกร เดชชนินทร�
116269 นาย ภูวณัฏร� ลือหาญ
116270 นางสาว สมฤดี วิจิ่ง
116271 นางสาว ณัฐชะนันท�พร นาสถิตย�
116272 นางสาว ณัฏฐณิชา ไชยพิศ
116273 นางสาว ซูรียานี โกะเลNาะ
116274 นาย วินัย สุภศิลปO
116275 นาย กานต� ทันตาหะ
116276 นาย สฤษด์ิ ภู2บุญ
116277 นาง ศิริพร บุญพันธ�
116278 นางสาว พรเพ็ญ พิพิธชูชัย
116279 นาย มงคลชัย ช2างคํา
116280 นางสาว รัตน�เกล4า กลิ่นขจร
116281 นางสาว สุนิตา เรือนทอง
116282 นาย พงษ�ศักด์ิ สุรวงค�
116283 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สถาพร เกลี้ยงกลม
116284 นางสาว พัชรินทร� วิเชียรรัตน�
116285 นาย ภูวเดช เปKUยมศักด์ิ116285 นาย ภูวเดช เปKUยมศักด์ิ
116286 นางสาว จิรัปภา ปDยะไพร
116287 นางสาว สิรัญญา ช2วยนุกูล
116288 นางสาว โสภา จารุพันธุ�
116289 นางสาว กรธษา ไชยยืน
116290 นางสาว ณัฐธิดา รัตนโกศัย
116291 นาย อนนท� บุปผา
116292 นาง ภัทรวดี ก2ายแก4ว
116293 นางสาว กฤติกา อุ2นแก4ว
116294 นางสาว สายรุ4ง บุญเทพ
116295 นางสาว หัทยา พฤษธิสาริกร
116296 นาย ยศธนพิชญ� ผลาหาญ
116297 นางสาว จีรวรรณ คําวาริห�
116298 นางสาว อนงค�นาถ ทองจะโป[ะ
116299 นาย ชาญวิทย� ช2วยสุข
116300 นาย ศรัณย�ภัทร เพชรรักษ�
116301 นาย วัชรพงศ� ขจร
116302 นางสาว เพ็ญนภาพร รอดนิตย�
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116303 นางสาว เบญจวรรณ โคตรอาษา
116304 นางสาว ณัฐกมล พลคชา
116305 นางสาว ญาณิศา กระจ2างโลก
116306 นางสาว ดวงฤทัย สนั่นเอ้ือ
116307 นาย โอภาส ซาลู
116308 นาย อนุกูล อุทัยธรรม
116309 นาย ทัพไทย มูลสวัสด์ิ
116310 ว2าท่ี ร.ต. กิตติเดช ประดับเพชร
116311 นางสาว ปรัชญานีย� ปราชญาวิริยะ
116312 นาย วุฒิภัทร แจ2มจิตร�
116313 นางสาว ณัฐธยาน� โบสถ�แก4ว
116314 นาย มูนีร� แซมิง
116315 นางสาว นราภัทร กอบกํา
116316 นางสาว ภัชนิดา ตNะมูล
116317 นางสาว ฐาปนี ยนต�พิทักษ�กิจ
116318 นาง ณัติตยา ใจวงษา
116319 นางสาว รวีพร จําปา
116320 นาย สถาปนา แสนโกด
116321 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์116321 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์
116322 นาย อาทิตย� สาระสี
116323 นางสาว สุวรรณรัตน� หาญชนะ
116324 นางสาว อุดมพร นวพรนิมิต
116325 นางสาว นฤมล ทองน4อย
116326 นาย สมพงษ� เดชสุภา
116327 นางสาว คอลีเยาะ จารู
116328 นางสาว อานีตา กูรุง
116329 นางสาว ศศิธร ไสยรินทร�
116330 นางสาว ฮาบีบะห� หะยีอารง
116331 นาย ชาติชาย ดาน4อย
116332 นางสาว เกวลี แก4วสิทธิวงศ�
116333 นางสาว จุติพร มีชู
116334 นาย พุฒินันท� สุวรรณวิจิตร
116335 นาย นิภัทร� เพียปลัด
116336 นาย ทวิชงภ� แสนนาใต4
116337 นาง เปรมวดี ว2องเจริญ
116338 นางสาว อทิตยา นุ2นนุ4ย
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116339 นางสาว ศศิกานต� พวงทอง
116340 นางสาว ณิชชวัลรัชต� ไวเรียบ
116341 นาย สุรกฤษณ� วงค�มุสิก
116342 นางสาว ปาณิศรา ศรีเย็น
116343 นางสาว ณัฐสุดา มาระสา
116344 นางสาว นภัสรพี แถบเงิน
116345 นางสาว ณัชชา เสือแดง
116346 นางสาว รียา เลNะทองคํา
116347 นางสาว ฝนฤทัย อภิบาลวรกุลชัย
116348 สิบเอก อาทิตย� ริทัศสาร
116349 นางสาว ปุญชรัศม์ิ จิตมุ2งมโนธรรม
116350 นางสาว สายธาร ไก2กลางดอน
116351 นางสาว พรทิพย� เจริญคุณ
116352 นาย ฐิติสรณ� ศุภภะ
116353 นางสาว จุไรรัตน� อุไรรัตน�
116354 นาย สุรวุฒิ บุญนิล
116355 นาย ชาญวิทย� ตังคะวานิช
116356 นาย วัฏจักร ประมวลศิลปO
116357 นางสาว ชวันธร สัมฤทธิ์116357 นางสาว ชวันธร สัมฤทธิ์
116358 นาย วิชาติ ซ่ือสัตย�
116359 นางสาว ณัฐปภัสร� โกมลมาลย�
116360 นาย พงษ�ธร เมืองมูล
116361 นางสาว พัชรียา พงษ�สุวรรณ�
116362 นางสาว จิตรฤดี ศรีพลลา
116363 นาย กมล สุรินทร�
116364 นางสาว ปาตีฮะ ปะกาฮะรัง
116365 นางสาว สุภาภรณ� พันชน
116366 นาย สุธน เปKยนขุนทด
116367 นาย อรรถพล คําสืบ
116368 นางสาว อริสา คําภูนา
116369 นาย ธีรยุทธ บริรักษ�กุล
116370 นาง ณิภัทชานันท� สีผาบแก4ว
116371 นางสาว ธนภร นพศิริ
116372 นางสาว รวิสรา สนิทธิเวทย�
116373 นางสาว เปรมกมล ชิตจุ4ย
116374 นาย กิติวัฒน� ตันทะนันท�
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116375 นางสาว ภาวิณี ล้ําเลิศ
116376 นางสาว มลธิชา สนจุมภะ
116377 นางสาว สลิลทิพย� เสนมา
116378 นาย พีระพล สําเร็จ
116379 นาย จักรพงษ� ยอดจิตร
116380 นางสาว Yุมอัต ชุมชวด
116381 นางสาว พัชราลัย บุญเปXง
116382 นางสาว ทัศน�อาภา ปุยานุสรณ�
116383 นางสาว เสาวลักษณ� อรุณโรจน�
116384 นางสาว วริษฐา อุปGชฌาย�
116385 นางสาว ชิดปราง สังเกตุ
116386 นางสาว ปDยนุช คงนุ2น
116387 นางสาว อสมา วัณณคุปต�
116388 นางสาว ชลธิรศน� ดีจันทร�
116389 นางสาว สินันท� เครือสาร
116390 นาย โอภาส แสนทวีสุข
116391 นาย ธนวรรธน� จันตัน
116392 นาย ปDยะพันธ� ร2อนทอง
116393 นาย ภคชล มัจฉา116393 นาย ภคชล มัจฉา
116394 นางสาว ฮามีดNะ หวันนุรัตน�
116395 นาย สันติภาพ ใบขุนทด
116396 นางสาว พริษฐ�ฌา ดวงพุฒ
116397 นาย ณัฐรัชต� คําวัฒนา
116398 นางสาว ภัทรา สายสุด
116399 นางสาว รุจีรัตน� พันธุ�สวัสด์ิ
116400 นาย วรท เลิศกมลกาญจน�
116401 นางสาว ณัฐพรรณ ตรรก�ชูวงศ�
116402 นางสาว สาลินี มูลอามาตย�
116403 นาย สําเนียง แสงใส
116404 นาย วันชนะ สุขคํา
116405 นางสาว ดาวแจ2ม ใหญ2ผา
116406 นาย หงวน ชุ2มสูงเนิน
116407 นาง อรวรรณ สุจริต
116408 นางสาว วาสนา วงเวียน
116409 นาย เทวชาติ วิเศษนาเรียง
116410 นาง อัญชลี ชัยวุฒิ
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116411 นาย ปรเมศร� สุจริต
116412 นาย สมชาย เชื้อนัก
116413 นางสาว นุสรา บุตรโชติ
116414 นาง นพวรรณ ชนะกุล
116415 นาย ธนาดล วรรณพิรุณ
116416 นางสาว อิฐธิยา หะนาด
116417 นางสาว ปาริมาศ สีใส
116418 นาย เอกพจน� จันทร
116419 นางสาว ดลพร เพียรหาศิลปO
116420 นางสาว วราพร เพ็ชร�ทอง
116421 นางสาว สุวรรณณิภา ขจรภพ
116422 นาย ธนัช จริตไวทย�
116423 นางสาว จินตนา มุ2งสันติ
116424 นาย ธีรชาติ จันทร�แรง
116425 นาย วรพงษ� สอดสี
116426 นางสาว จิรวดี ปGญญามูล
116427 นาย อัครชัย แก4วใหญ2
116428 นาย นันทพงศ� แก4วอรุณ
116429 นางสาว วลีรัตน� อักษรดี116429 นางสาว วลีรัตน� อักษรดี
116430 นาย ธีรพล พรหมดิเรก
116431 นางสาว สรัญญา คํางาม
116432 นางสาว ขนิษฐา ฤกษ�อรุณ
116433 นางสาว จันจิรา พ2วงทอง
116434 นางสาว อัญรส สุวรรณรัตน�
116435 นางสาว ณัฏฐา โลจนานันท�
116436 นางสาว สุพัตรา กาแก4ว
116437 นางสาว กนกพร นิไชยโยค
116438 นางสาว ตรีชดา ดีดวงพันธ�
116439 นาย นิอุ สมัน นุง วาซา 
116440 นาย จิระศักด์ิ โภชนา
116441 นางสาว วนัชพร ทองปาน
116442 นางสาว วราภรณ� รองสวัสด์ิ
116443 นางสาว บุษกร โตจีน
116444 นางสาว นิตยา วิสุทธิกุลพันธ�
116445 นางสาว วนิดา ใจธรรม
116446 นางสาว กัญญาณัฐ รุ2งสว2าง
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116447 นางสาว อรศิริ เกลี้ยงช2วย
116448 นางสาว อนุสสรา แซ2ลิ่ม
116449 นางสาว วรานี ฉัตรปGญญากร
116450 นางสาว วรรณา อินทัง
116451 นางสาว จิดาภา กังเซ4ง
116452 นาย วิทยา ศรีณรงค�
116453 นางสาว ภิรญา น4อยผาง
116454 นางสาว จิรณัฐมณญ� พันทะปDว
116455 นาย เกชา คงประเสริฐ
116456 นาย สุขสันต� สิริภูริภัค
116457 นางสาว ลัญฉน�กร ใจบุญดี
116458 นางสาว วิภาวี บุญพา
116459 นางสาว ธัญธิดา สังข�แก4ว
116460 นางสาว กฤติยา ยงประเดิม
116461 นางสาว นภัสวรรณ เกตุบรรลุ
116462 นางสาว พีรกานต� หม่ันคง
116463 นางสาว อมรรัตน� สุดใจ
116464 นาย ชลนที ทองศรีนุ2น
116465 นางสาว สุรารัตน� บรรยง116465 นางสาว สุรารัตน� บรรยง
116466 นาง เพ็ญนภา ธุระสิทธิ์
116467 นางสาว พนิต พิชา ตันติวชิร ฐ า กูร 
116468 นางสาว ฤดี เสนาพันธ�
116469 นางสาว ปวรรัตน� ลือยศ
116470 นาย ณปภัช รักษาจําปาเรือง
116471 นาย อุกกฤษฏ� สุทธิพันธุ�
116472 นางสาว นริสรา มะดีเยาะ
116473 นางสาว ศิรินภา พรมนา
116474 ส.อ.หญิง พานุลักษณ� อินทไชย
116475 นางสาว วรรณภา สายดํา
116476 นาง สุภาภรณ� ทัพพพันธ�
116477 นาง เพียงฤทัย ล4วนสุคนธ�
116478 สิบเอกหญิง ณัฐฑิตาพร แสงชํานิ
116479 นางสาว กัลรณัฏฐ� ลีลภัสธนพงษ�
116480 นางสาว กุสุมา น4อยมา
116481 นาย กิตติวัฒน� เชี่ยวเวช
116482 นางสาว เนตรนภา ปGทธิสม
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116483 นาย ธนากร กอบกาญจนสินธุ
116484 นางสาว สุภาพร คณะครุฑ
116485 นางสาว วิรัญชนา ขุนเพชร
116486 นางสาว ศิริรัตน� แกล4วทนง
116487 ว2าท่ีร4อยตรี ณัฐวุธ ผดุงเขตร�
116488 นางสาว ปาณิศา โพธิสิกร
116489 นางสาว อรวรรณ จันทร�วิเชียร
116490 นางสาว กมลรัตน� สุนทรจามร
116491 นางสาว เกษชญา หาญภาคภูมิ
116492 นางสาว พรพิมล สงวนพิมพ�
116493 นางสาว จิรประภา ชาญไชย
116494 นาย ทรงวุฒิ มาตรสันต�
116495 นางสาว ภัทราพรรณ วงษ�ปGน
116496 นางสาว สาวิตรี มะรังศรี
116497 นางสาว อมรรัตน� แคล4วศึก
116498 นางสาว ทิพวรรณ ดินแดง
116499 นางสาว วนิดา ยูโซNะ
116500 นางสาว ยุพิน พรมกะมนต�
116501 นางสาว สรินที ประคองจิตต�116501 นางสาว สรินที ประคองจิตต�
116502 นางสาว ฐิติมา เก้ือสกุล
116503 นางสาว จริยา ไทยปาน
116504 นาย สุทิน อรรคฮาตสี
116505 นางสาว ศรัณยฉัตร รัตนพลแสน
116506 นางสาว อุษณี พรมรุ2งโรจน�
116507 นางสาว อุทัยวรรณ วรรณวงศ�
116508 นาย อนุชา บุญสอด
116509 นางสาว สุภราภรณ� หอมประพันธ�
116510 นางสาว หนึ่งฤทัย แก4วสลํา
116511 นาง ภัทรานิษฐ� พรมคง
116512 นาย ธีรยุทธ บุญใส
116513 นาย หฤษฎ� ไชยสมบูรณ�
116514 นาย ศักด์ินรินทร� ธูปบูชากร
116515 นาย สมชาย ไทรพงษ�พันธุ�
116516 นางสาว โสรยาวรรณ� ภูคลัง
116517 นาย นาคเสน วรรณพงษ�
116518 นางสาว พรทิตา ศิริพิศ
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116519 นาย เอกอนันต� จันทร�เถร
116520 นาย นิธิพงศ� โดยด2วน
116521 นางสาว เบญจวรรณ เจ4ยทองศรี
116522 นางสาว ชลฤทัย ผลวาทิต
116523 นาย วีระศักด์ิ การิน
116524 นาย กฤษกร สุพัฒนกุล
116525 นางสาว จินตนา ประสพทอง
116526 นางสาว ปภาวี พ่ึงพินิจ
116527 นางสาว ณัฐกานต� สายสุรินทร�
116528 นางสาว วิภาดา กลิ่นนิ่ม
116529 นางสาว โชษิตา กุลบุตร
116530 นาย กิตติเมศร� พรรณุเจริญวงษ�
116531 นางสาว เมธินี สีนวนปาน
116532 นางสาว ภัทรภร ตาไชยวงค�
116533 นางสาว สิริประกาย จารุกมล
116534 นาย ธนากร เภสัชชะ
116535 นาย วีระศักด์ิ จินดาอินทร�
116536 นางสาว ปDยนันท� สวัสด์ิวงษ�
116537 นาย พิชญ�ชนน นันทพล116537 นาย พิชญ�ชนน นันทพล
116538 นาย จารุวิทย� ปGญญาหาร
116539 นางสาว ธันย�ชนก ภู2ประดิษฐ
116540 นางสาว มณีรัตน� สอนโพนงาม
116541 นางสาว งามสิริสุทธิ์ ประเสริฐกุล
116542 นางสาว นันทิดา สันนิธี
116543 นาย กิตติโรจน� อนันทมาศ
116544 นาย วิทยา อัดตะพันธ�
116545 นาย ภูมริม กาญจนประดิษฐ�
116546 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จันทร�จิรา ปาโท
116547 นางสาว สุภาภรณ� เจริญศิลปO
116548 นาย จักรกฤช อ4นรักษ�
116549 นางสาว สุพรรณี อุปพงษ�
116550 นางสาว เพียงตรา ไตรพรม
116551 นางสาว ปDยะศิกาญจณ� ประวันตัง
116552 นางสาว ทิพากร ฤทธิแสง
116553 นางสาว สุกัลยา บัวสีทอง
116554 นาย โยธิน จําศักด์ิ
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116555 นางสาว อภิสรา คําทุย
116556 นาย วรวุฒิ ทรายมูล
116557 นางสาว จริญญา โคตรชมภู
116558 นางสาว นวพรรษ ปGIนรัตน�
116559 นาง รจนา ประสาทสิทธิ์
116560 นางสาว สิริรัตน� ลุนวิรัตน�
116561 นางสาว นภาภรณ� ทรงประศาสน�
116562 นาย วาณิชย� ศรีคําขัติ
116563 นางสาว พิมพ�ประภา ล2องเซ2ง
116564 นาย กฤษณะ เนตรพันธ�
116565 นาง พจนีย� สัมฤทธิ์รินทร�
116566 นางสาว สุนัฐฌา โสดาราม
116567 นาย ยุทธนา ศรีเมืองเฮ4า
116568 นาย ศิลา ราชรักษา
116569 นางสาว ภุมรินทร� ยิ่งยง
116570 นางสาว ชมภูนุช กันทัศ
116571 นางสาว ณัฎฐณิชา ยงภูมิพุทธา
116572 นางสาว บงกชมาศ จันทร�แก4ว
116573 นาย คํานึง จันทะปาโต116573 นาย คํานึง จันทะปาโต
116574 นาย เอกสิทธิ์ จําปาเฟ\Uอง
116575 นาย สุขสันต� สุราอามาตย�
116576 นางสาว ชัญญานุช ช4างทอง
116577 นาย ดนุสรณ� สุภักดี
116578 นางสาว วรวรรณ สิงห�ไพร
116579 นางสาว ริซกี รักดี
116580 นาง เตชินี สืบสิงห�
116581 จ2าอากาศเอก วัชรพงศ� ทานันท�
116582 นางสาว ณิชาภัทร ลิ้มสุข
116583 นางสาว ธัญญลักษณ� อําภา
116584 นางสาว จาริณี ปากดีหวาน
116585 นาย รุ2งโรจน� ผ2านสุวรรณ
116586 นางสาว สิรดา แสนศิริ
116587 นางสาว วนิดา ศักด์ิดาเดช
116588 นางสาว กันยากานต� ศรีชูทอง
116589 นาง พิกุลทอง สมฤทธิ์
116590 นางสาว ศิราวรรณ จากรัมย�
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116591 นางสาว ชมพูนุท ยาปGญ
116592 นางสาว ศุภางค� ดําละเอียด
116593 นางสาว ศุทธินี แก4วถาวร
116594 นางสาว กุลอนงค� ศรีอุ2นรี
116595 นางสาว อุลัยวรรณ� ชาธิพา
116596 นางสาว ปริศนา ช2วยมหาศักด์ิ
116597 นางสาว สุกันยา พิบูลย�
116598 นางสาว กัลยรัตน� เทพนิมิตร
116599 นาย วรพงษ� แจ4งหลํา
116600 นางสาว ปDยะรัตน� ลําทอง
116601 นางสาว นัทธมน เหมือนสร4อย
116602 นาย พงษ�พิชัย ชารีวงศ�
116603 นาย อธิวิศน� ห4วยหงษ�ทอง
116604 นางสาว สุภาภรณ� โนนดี
116605 นาย ธวัชชัย เหล็กดี
116606 นางสาว นมัสสิยา บุญธรรม
116607 นางสาว อัญชัน พรมธิมา
116608 นางสาว คัทลียา จันทรา
116609 นางสาว พิมพ�ชนก ทับทิมหิน116609 นางสาว พิมพ�ชนก ทับทิมหิน
116610 นางสาว ชุดาพร ทศชาญ
116611 นางสาว กัญจิรา ปานขาว
116612 นางสาว พิมพ�ลภัส เอกสกุลวงศ�
116613 นางสาว กิยามล ศรีเกษม
116614 นาย กิตติศักด์ิ เชื้อเถาว�
116615 จ.ท. รังสิมันต� อินทร�นเรศ
116616 นาย ศราวุธ สว2างศรี
116617 นางสาว ธัญวรัตม� เพชรมาตย�
116618 นางสาว ชรัทดา อัลภาชน�
116619 นาย ศิระ ชาวเขา
116620 นาย ปริญญาพัชย� ใจแก4ว
116621 นางสาว พรสุดา เหมิกจันทึก
116622 นางสาว สุดารัตน� ยาวิเลิง
116623 นาง จารุณี ประดิษฐ�สรรค�
116624 นาย พีรวัชร สิงห�อังกุระ
116625 นาย พัลลภ ปGญญาบุญ
116626 นาย กษิดิศ จองศักด์ิ
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116627 นางสาว ณัฐกมล แก2นบุญ
116628 นางสาว สุภาวดี สังข�ในเมือง
116629 นาย ปDยวิฒน� กัณหะยุวะ
116630 นาย วุฒิชัย ว2องไว
116631 นาย จักรี เยาวะราช
116632 นางสาว ณัฏฐกา ชูเลขา
116633 นางสาว สมฤทัย ยี่เข2ง
116634 นางสาว ชุลีรัตน� ธานินทร�พงศ�
116635 นางสาว เกวรี ปานถาวร
116636 นางสาว ศิรประภา ฮาดสม
116637 นางสาว ณัฎฐนิช ไวยสุณี
116638 นาย นคร เอิบอาบ
116639 นาย ศราวุฒิ พรมเสน
116640 นางสาว น้ําทิพย� โพร4งอุไร
116641 นางสาว รัชนิกร อํานาจวงษ�
116642 นาย พรหมมาศ พรหมพฤกษ�
116643 นางสาว ไพรรินทร� ตองเต
116644 นาย ทรงสิทธิ์ ศรีอัคฮาด
116645 นางสาว ภัทรา บุศย�น้ําเพชร116645 นางสาว ภัทรา บุศย�น้ําเพชร
116646 นาย กล4าณรงค� อินทา
116647 นาย รังสรรค� ศิริวงษ�ขันธ�
116648 นาย กฤษฎา ผิวบาง
116649 นางสาว พีรดา บุศย�น้ําเพชร
116650 นาย ณฐนนท� ดุลยเภรี
116651 นางสาว จิราพัชร เกลี้ยงมน
116652 นางสาว ยุพยงค� สีนนตรี
116653 นาย กฤษนาจ พรหมเขียว
116654 นาย ณัฐนัย ตรีเนตรสัมพันธ�
116655 นาย เจตวัฒน� จงฤทธิพร
116656 นางสาว สุดารัตน� จอมสุริยะ
116657 นางสาว วาสนา นุ4ยนิ่ง
116658 นาย สิริภักด์ิ จิรสัตย�สุนทร
116659 นาย ณัฐพล พนารินทร�
116660 นางสาว ภัทรพร จันทะพิมพ�
116661 นางสาว ปริญญา ลักคณะ
116662 นางสาว มิญช�ณชญา แก4วใส
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116663 นาย อัครวัฒน� สุยะ
116664 นาย อนิรุฑ ยมนา
116665 นางสาว สุมาลี หวะสุวรรณ
116666 นางสาว เนาวรัตน� สีทาหนุน
116667 นางสาว รชยา ส4มเกิด
116668 นาง สุภาวิดา ครุฑธาพันธ�
116669 นาย อนุภัทร หนูทอง
116670 นางสาว เสาวลักษณ� บุญพิชัย
116671 นางสาว นทีกานต� จําเนียร
116672 นางสาว นัททีพร น้ําเงิน
116673 นางสาว ชลธิชา รักษาชล
116674 นางสาว ณัฐณีย� คํามาลา
116675 นางสาว นิชาดา เอ๋ียวไพบูลย�
116676 นางสาว ผาณิต ช2วยเอ่ียม
116677 นางสาว รมิตา รัตนบุศย�
116678 นางสาว ภิญญาดา ดอนนนท�
116679 นางสาว นันทรี วิเศษรุ2งเจริญ
116680 นางสาว ฐิติยา สังขวารี
116681 นางสาว กัญญาภัค ล4วนงาม116681 นางสาว กัญญาภัค ล4วนงาม
116682 ว2าท่ี ร.ต.หญิง กาญจนา รัตนะ
116683 นาง ฐายินี สีหา
116684 นางสาว พัชรี กันหาโนน
116685 นางสาว สิริพร ล4วนงาม
116686 นางสาว จีรนันท� สลับศรี
116687 นางสาว รักชนก ปุQมกระโทก
116688 นางสาว ธันยนันท� ธรณี
116689 นาย พิเชฐ จันทร�เพ็งสุริยา
116690 นางสาว ผกาวดี จันทร�ทอง
116691 นางสาว ขนิษฐา เล็กม่ันคง
116692 นางสาว พจนารถ มะโน
116693 นางสาว สวลี สุขปลอด
116694 นางสาว นภารัตน� จิวะสกุล
116695 นางสาว กัณสิวณัฐ แสงทับทิม
116696 นาย ศรัณย� ประสงค�ดี
116697 นาย ปริญญา นาวิชา
116698 นางสาว สุพัตรา อุดมมงคล
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116699 นาง จิรปรียา บูรณะสัมฤทธิ
116700 นางสาว อุ2นเรือน จวงกระโทก
116701 นางสาว วารุณี รัดน้ําหิน
116702 นาย กิตติคุณ มโนเอ้ือ
116703 นาย ยุทธสันต์ิ อุทัยฉายแสง
116704 นางสาว ฐิติปวีย� สพานรัตน�
116705 นาย วิทวัส ทองสุข
116706 นางสาว วรินทร บุญยิ่ง
116707 นางสาว เบญญาภา นิลโนรี
116708 นางสาว ช2อผกา สระทองพูน
116709 นางสาว กัญญา ชาวส4าน
116710 นางสาว มสารกา รุ2งกระจ2าง
116711 นางสาว จรัญญา ช2วยบุญ
116712 นางสาว พิชยา ต2างใจ
116713 นาย ธวัชชัย ศิริเพ็ญ
116714 นางสาว ทิพวัลย� ทองประดับ
116715 นางสาว ปภัสรา เพ็งโสภา
116716 นางสาว วรรณพร ณ สุวรรณ
116717 นาย อภิชัย วรสิงห�116717 นาย อภิชัย วรสิงห�
116718 นางสาว สุดารัตน� แก4วปาน
116719 จ2าอากาศโท สันติ อุรา
116720 นางสาว ธนัฏฐา ตูแวมะ
116721 นาย ธัญวัตน� ทองขุนดํา
116722 นางสาว กชกร เดชสุวรรณ
116723 นาย กฤตภาส ไชยยา
116724 นาย สิทธิชัย สิทธิวงศ�
116725 นางสาว จินตภา อรรถนิติกุล
116726 นางสาว นูรีฮัน สาและ
116727 นางสาว ยลดา สายนุ4ย
116728 นางสาว สุนันทา บุญเกิด
116729 นางสาว มีนตรา หัวนา
116730 ว2าท่ี ร.ต.หญิง นภาพรรณ ออนเขียว
116731 นางสาว ช2อทิพย� ทัศบุตร
116732 นางสาว สุชิกาญจน� รักรงค�
116733 นาย เศรษฐบุญญ� ตุงควิจิตรวัฒน�
116734 นางสาว ประมินทร�ตรา ยิ้มแย4ม
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116735 นาย ปวรุตม� ยังคง
116736 นาย เจนจบ อินตNะอุ2นวงศ�
116737 นาย ภัทรวุฒิ สมุทถา
116738 นางสาว ธิดาชนก ทัศนัย
116739 นาง พณิดา ปGญญาทิ
116740 นาย นันทชัย นุ2มน4อย
116741 นางสาว ชนัญชิดา สอนดี
116742 นางสาว คมคาย วงศ�เปXง
116743 นางสาว สุณิสา สายแก4ว
116744 นางสาว อรวรรณ สุดแสง
116745 นางสาว ยุพาพร หวานประเสริฐ
116746 นางสาว เอ่ียมโฉม ธงยศ
116747 นางสาว อริสรา วิริยะประสิทธิ์
116748 นางสาว ปนัดดา พณิชีพ
116749 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ขวัญเรือน พรหมบุตร
116750 นางสาว รัชนก ทับชู
116751 นางสาว อนงค�นาฎ ดรทะนัย
116752 นางสาว ศิริรัตน� พุ2มเทศ
116753 นางสาว ทิพวรรณ ชาติไทย116753 นางสาว ทิพวรรณ ชาติไทย
116754 นาย สิทธิพร กลิ่นฟุQง
116755 นางสาว นัยนา มาประจง
116756 นางสาว พิชญาภา ศรีบัว
116757 นางสาว กาญจนีย� ช2างปGIน
116758 นางสาว สุดารัตน� พิมเห็ม
116759 นาย ธนภณ พรสวัสด์ิ
116760 นางสาว ชนิดา กุลวัฒนาพันธ�
116761 นางสาว ลลิตา จันทร�สว2าง
116762 นางสาว จิราวรรณ สารเสนาะ
116763 นางสาว ลัดดาวรรณ ศรีเพชรพูล
116764 นางสาว วินิตา พระสิงห�
116765 นางสาว ภคนันท� ทองรัตน�
116766 นาง รัตน�ติกาญ รักษาเทพ
116767 นางสาว สุพจนีย� ลิขิตอําไพพรรณ
116768 นางสาว พรพิไล นวลน4อย
116769 นางสาว กุสุมา รัตนเศียร
116770 นาย สุบิน จันทร�วัน
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116771 นางสาว อรทัย สีใสสงค�
116772 นาย แมนสรวง แก4วมหิทธิ์
116773 นางสาว อรพรรณ นาคทอง
116774 นางสาว ณัฐฐนันท� เมืองกระจ2าง
116775 นางสาว มาลินี ปูเงิน
116776 นางสาว เจนจิรา สาริปา
116777 นาย วุฒินันท� น4อยเรือง
116778 นางสาว ฐิตินันท� หน2อแก4ว
116779 นางสาว ธนภรณ� สุเมธนภิส
116780 นางสาว ศรินทร�ลักษณ� ศิริ
116781 นางสาว ศศินิภา สนตาเถร
116782 นาย ปรีดา ศุภกาญจนนาท
116783 นางสาว วีณา ปูเงิน
116784 นาย พีรพล สบหลม
116785 นาย กิตติภูมิ แทนโสภา
116786 นางสาว ลลิตา ศรีประเสริฐ
116787 นางสาว พัชราภรณ� มูลทองสงค�
116788 นาย จักรพงษ� จิตจักร�
116789 นางสาว สมร ภุมมาม่ัน116789 นางสาว สมร ภุมมาม่ัน
116790 นางสาว นลินทิพย� วงศ�ก]องแก4ว
116791 นาง อัมรินทร� พิมพ�ทอง
116792 นางสาว กฤตพร ปุลววัน
116793 นางสาว ลลิตา สายปาน
116794 นาย จอมศักด์ิ ชาวมูล
116795 นาย ศุภณัฏฐ� มุทาพร
116796 นางสาว ชนิศา สายนุ4ย
116797 นางสาว ชนัญชิดา เข็มแก4ว
116798 นางสาว กันยารัตน� หอมหวล
116799 นางสาว พรพิมล ประเสริฐศรี
116800 นางสาว วรพิชชา ศิริยา
116801 นางสาว จุฑาทิพย� คงชู
116802 นางสาว ณัฐณิชา เมืองกระจ2าง
116803 นางสาว สุพรรษา ปDนเกตุ
116804 นางสาว วสุกาญจน� ดีวรรณ�
116805 นาง ชรินรัตน� โมยะ
116806 นางสาว นงลักษณ� ปูเงิน
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116807 นางสาว วชิรญาณ� พันธุ�วิเศษ
116808 นางสาว ดาว แสงงาม
116809 นางสาว ธัญญมาศ เล4าจิรเชฐกุล
116810 นางสาว พาณิภัค คงสําราญ
116811 นางสาว อนัญญา ไชยฤทธิ์
116812 นาย ยุทธชัย โชติพันธ�
116813 นางสาว วรารัตน� เตชะยศ
116814 นางสาว สุธิดา ศิริสุวรรณ
116815 นางสาว วรินท�ศยา ศิริธนาโยธิน
116816 นาย ยศศิริ สุวรรณศรี
116817 นางสาว ศิริลักษณ� ปาสาจะ
116818 นางสาว สุพัตรา ต2อชีพ
116819 นาย พิพัฒน� สวัสดี
116820 นางสาว อณัฐวิดา แก4วเทวี
116821 นางสาว วลัยพร แสงทิพย�
116822 นางสาว บัวคุณ นิละกุล
116823 นาย เอนก เกษก่ิงวรรณ�
116824 นางสาว นฤมล ภาครัตน�
116825 นาย ชนาธิป กระแสร�ทิพย�116825 นาย ชนาธิป กระแสร�ทิพย�
116826 นางสาว เทียนทอง ไทยเจริญ
116827 นางสาว จักราวรรณ ประสงค�สิ่งดี
116828 นาย นที หล4าสรวย
116829 นางสาว ทิพวัลย� เขจรลาภ
116830 นางสาว นทภร สุวรรณรัตน�
116831 นางสาว พัชรี มีทองคํา
116832 นาย ธีรพงษ� นาคไทย
116833 นางสาว สุพรรณี ศรีธัมมา
116834 นางสาว ฐานมาศ แสงอรุณธาราวัฒนา
116835 นางสาว รดาภัค เจ4ยชุม
116836 นางสาว จุฑาทิพย� เผือกเชาไวย�
116837 นางสาว สิโรธร ขุนทอง
116838 นาย วิสนุพงศ� นครพัฒน�
116839 นาย กิจจา ทรงความเจริญ
116840 นางสาว ภัทราภรณ� เกิดบุญ
116841 นางสาว ภรณ�ทิพย� ชัยวรรณ
116842 นางสาว สุภาวี เผือกเชาไวย�
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116843 นางสาว พรรณพิมล กล2อมแก4ว
116844 นางสาว พรเพ็ญ สงนุ4ย
116845 นางสาว วราภรณ� ศิริกิจ
116846 นางสาว รัชนก แสงแก4วท4ายคุ4ง
116847 นางสาว เกศรินทร� จังพล
116848 นาย กฤชณัท ฐานรตาภรณ�
116849 นาย ชวนัฐ จันทวงษ�
116850 นางสาว ปรียาภรณ� อยู2คง
116851 นางสาว อรวรรณ คําไซร4
116852 นางสาว อรภิญญา ไชยโสดา
116853 นางสาว พัชราภรณ� โภคาพานิชย�
116854 นางสาว เครือวัลย� โคตรชมภู
116855 นางสาว พนิดา นามสีฐาน
116856 นางสาว รัตน�ลภัสร� หงษ�สี
116857 นางสาว จารุวรรณ หน2อทิม
116858 นาย คุณากร อุปเถย�
116859 นางสาว อิลฮัมมี ลีมา
116860 นางสาว อรทัย แพพระยอม
116861 นาย เกริกสกุล ทองไชย116861 นาย เกริกสกุล ทองไชย
116862 นางสาว อรอุมา สุภัคเจริญศรี
116863 นางสาว สุภัทรา ใจเย็น
116864 นางสาว กาญจนา ตุ4มบุตร
116865 นาย ปวริศร� ปุงไธสง
116866 นางสาว พิชญา ศรีนวล
116867 นางสาว เกษราพร จันทร�ศิริ
116868 นาย มงคลชัย ภิรมย�
116869 นางสาว รัตนากร แดนแก4ว
116870 นางสาว สุภาวัลย� ผางนุย
116871 นางสาว ศุภรัตน� สุดเพ็ชรโรจน�
116872 นางสาว วราภรณ� เนาสูงเนิน
116873 นาย ธนเสฏฐ� วรโชติธนภาพย�
116874 นางสาว พรไพลิน ธิเสนา
116875 นางสาว สุนิสา นกพัฒน�
116876 นางสาว พัชรี ทองนอก
116877 นาง รัมภา ขีระมาตย�
116878 นางสาว จันจิรา บัวน4อย
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116879 นาย ภาณุมาตร� อินทร�เมือง
116880 นางสาว ศันสนีย� ศุภศิริ
116881 นางสาว วารุณี ศรีวันชัย
116882 นางสาว ปภาวี ไชยานุกูลกิตติ
116883 นางสาว จิราภรณ� ถึงสุข
116884 นางสาว นันธิดา อุดมชัยพัฒนากิจ
116885 นางสาว ดอกไม4 หีตช2วย
116886 นางสาว หทัยชนก บุญปก
116887 นางสาว ภัครดา เริ่มภักด์ิ
116888 นาย อันดา เกาะม2วง
116889 นางสาว ฐิติภัทรา อินทร�แปQน
116890 นาย ปริวรรต โสภารัตน�
116891 นางสาว วาสินี ประสาทพงค�พิชิต
116892 นางสาว วีนัส พยายาม
116893 นาย เอกราช ศรีปGญญา
116894 นางสาว นาฎยา เจริญฤทธิ์
116895 นางสาว รสสุคนธ� โฆสิทธิรัตน�
116896 นางสาว พิมพ�บงกช แสงมล
116897 นางสาว รัตติมา กลับใจ116897 นางสาว รัตติมา กลับใจ
116898 นางสาว นัฐวรา สกุลกรุณา
116899 นางสาว ณัฐชา โสภา
116900 นางสาว ชนินารถ ยอดอินทร�
116901 นาย อรรถพงค� คชศักด์ิ
116902 นางสาว กรกช ศรีผ2อง
116903 นางสาว ภัทรนันท� โทรเลข
116904 นาย ชัชวัล รัตนสูรย�
116905 นาย เอกภาพ สําเภาทอง
116906 นาย เด2นอารฮาส� มะลี
116907 นาย พรวสันต� จันทร�อําพร
116908 นาย ชยนน เมืองงาม
116909 นางสาว ดิษรินทร� ไทยประกอบ
116910 นางสาว ปริชญา ประสมนาม
116911 นางสาว ทุติยาภรณ� นุ4ยเงิน
116912 นางสาว ขนิษฐา เศวตศิลปO
116913 นาย ณรงค�ชัย นาคสุข
116914 นางสาว ธณัฏฐา ประเสริฐศรี
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116915 นางสาว พรนภา พรหมศร
116916 นางสาว ทิพากร กันเกตุ
116917 นางสาว อัจจิมา สังสุด
116918 นาย บุญแสง จ2าผาย
116919 นางสาว สุรีรัตน� อ4นเหน2ง
116920 นางสาว พันวัสสา หาแก4ว
116921 นาย วรวุฒิ เหมือนนุ2ม
116922 นาย จิรากร ลิ่มศิลา
116923 นาย อลงกรณ� มะสุนสืบ
116924 นางสาว ฐาปนี รักษาความดี
116925 นาย เอษณะ เชื้อสกุล
116926 นางสาว เจนจิรา ชวนประโคน
116927 นาย ศุภกิจ เทพารักษ�
116928 นางสาว ศิริภัทร� รุ2งเรืองสินงาม
116929 นางสาว พิชามญชุ� แก4วหล2อ
116930 นางสาว ปภัชญา พาวะพรม
116931 นาย อัชฌา วรกุล
116932 นางสาว นภัทร เฮงใต4
116933 นางสาว สุธิตา พรมวงค�116933 นางสาว สุธิตา พรมวงค�
116934 นางสาว นฤมล ศิลพร
116935 นางสาว ณัฐวรรณ พระไตรยะ
116936 นางสาว กนกวลัยลักษณ� นาคโครพ
116937 นางสาว กาญจนา เจริญพร
116938 นาย พุธพงษ� นฤภัย
116939 นางสาว มัซนา เฮงยามา
116940 นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีสง
116941 นาย ภูหริ สิตบุศย�
116942 นางสาว มนสิชา เจริญพร
116943 นางสาว จันจิรา นาคฉัตรีย�
116944 นางสาว อัญญาพร สุคนธพันธ�
116945 นางสาว พรพรรณ ภาครัตน�
116946 นาย ณัฐวุฒิ อินเรือง
116947 นาย จักริน เชื้อจักร
116948 นางสาว บัวรม องอาจ
116949 นางสาว ภัสน�ธนมน สีทัด
116950 นางสาว พิมพ�จันทร� บุตรเนียร
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116951 นาย วัลลภ คุณวัชระกิจ
116952 นางสาว นาตยา ศิริ
116953 นางสาว อัญชลี ภู2เมือง
116954 นาย อภิชาติ วงศ�บุญ
116955 นางสาว ธันย�ชนก อุสาหะ
116956 นางสาว มูนีเราะห� กากอง
116957 นางสาว สุกัญญา บุญชัย
116958 นาง นิยดา สินสัจธรรม
116959 นาย ธนภัสสร� ดอนดีไพร
116960 นางสาว นัสรียา หมัดอะดัม
116961 นาย อนิวัฒน� รองทอง
116962 นางสาว สุฑารัตน� คร4ามสมอ
116963 นาย กูอาซิส กาแม
116964 นางสาว ธนวรรณ มุขพิมาย
116965 นาย ภาคภูมิ จันทร�เจริญ
116966 นางสาว ทัดดาว ภาระเวช
116967 นางสาว ธัญญารัตน� ทองสุข
116968 นาย พงศกร พาดี
116969 นาง หนึ่งฤทัย แก4วมณี116969 นาง หนึ่งฤทัย แก4วมณี
116970 นางสาว นภาภรณ� หาญคํา
116971 นางสาว จิราภา พรมเสน
116972 นาย ธนศักด์ิ วรพันธ�
116973 นางสาว ขวัญฤทัย มะไฟ
116974 นาย ชนะชล ปDยะโสภาสกุล
116975 นางสาว ฐิรัศท�ชา รอดตัว
116976 นาย ณัฐพงศ� แก4วอิน
116977 นางสาว จุไรรัตน� ชํานาญไพร
116978 นางสาว อัญชลี ขันเข่ือน
116979 นางสาว ศรัญญา สิทธิ
116980 นาง สุจิตตรา พฤศวานิช
116981 นาย ธนาวงศ� เขตตะเคียน
116982 นาง นัยนาฎ ตรีประเสริฐศักด์ิ
116983 นางสาว เพียงรวี สายสุพันธุ�
116984 นางสาว เสาวนีย� สาบุตร
116985 นางสาว ตุลยดา นวลนุช
116986 นางสาว ณัฐชนก ปรึกษาทอง
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116987 นาย เมธี นันสี
116988 นาย สุภัทร บุญประเสริฐ
116989 นางสาว วิไลพร ศรีบุรินทร�
116990 นางสาว กนกวรรณ ไชยวิศาล
116991 นางสาว รัชชวรรณ� หุ2นเท่ียง
116992 นางสาว พรทิพย� ทองพูน
116993 นางสาว ประภาภรณ� พันสด
116994 นาย ฉัตรยา ชาวดง
116995 นางสาว จิตลดา อ่ิมดี
116996 นาย ธีรพล มีสุข
116997 นางสาว ภัทรพร ญายอด
116998 นางสาว ตรีรัตน� พุฒนวล
116999 นาย ธีระยุทธ� เยาว�นุ2น
117000 นางสาว ลลิตา การิยา
117001 นางสาว บุณรดา สามารถ
117002 นาย อดิศักด์ิ โสขุมา
117003 นาง พรชนก สุวรรณชาตรี
117004 นางสาว อัจฉรา พูลศรี
117005 นางสาว ณิชาภา ตะมะพุฒ117005 นางสาว ณิชาภา ตะมะพุฒ
117006 นางสาว สุภาพร แก4วประดิษฐ�
117007 นางสาว กําไร สีหะราช
117008 นางสาว ศิริลักษณ� ประพันธเทวา
117009 นางสาว สิรินาถ ถวิลวงษ�
117010 นาย พลภัทร พาสว2าง
117011 นาย จิรัฎฐ� สิงห�อําพล
117012 นาย ภมรพัฒน� วงค�ศรี
117013 นาง สุจิตตรา นันสถิตย�
117014 นางสาว อัญชลี จันทร�ทอง
117015 นางสาว ปริยาภัทร ชูอักษร
117016 นางสาว สไบแพร แคล4วโยธา
117017 นางสาว สุกัญดา บุษบก
117018 นาย ชัยวิชิต สารัญ
117019 นางสาว ชไมพร พาสันต�
117020 นางสาว ชรินทร�ยา ผิวร2วมชาติ
117021 นาย อัครพงษ� หงศาลา
117022 นางสาว อินทิรา แก4วพะเนา
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117023 นาย พิเชษฐ� ต2วนเครือ
117024 นางสาว สิริอร จิดารักษ�
117025 นางสาว ณภาภัช เตชณัฐณฐภณ
117026 นาย อํานาจ กิจเดช
117027 นางสาว จริยา ทองฉาย
117028 นางสาว สุพัตรา แก4วทนง
117029 นางสาว ไอลดา สมหวัง
117030 นางสาว พิชชาพร สามหาดไทย
117031 นางสาว ดวงรัตน� สกุลดิษฐ�
117032 นางสาว นัยนา บุญนํา
117033 นางสาว กรวรรณ ยาใจ
117034 นางสาว ภาวิตา จิตบุญ
117035 นางสาว อมรรัตน� สายเสียง
117036 นางสาว อริศษา วงษ�ใหญ2
117037 นางสาว ไอรีณ หมายเจริญศรี
117038 นางสาว สายสุนัน ทองฉาย
117039 นาย ปDยะกันต� กีทอง
117040 นาย พนาดร อภิชัย
117041 นาย อาณัติ น4อยแดง117041 นาย อาณัติ น4อยแดง
117042 นาย ประสิทธิ์ สาคะรังค�
117043 นาย ณัฐพล จิตจักร�
117044 นาย ธิติพันธุ� ขอบบัวคลี่
117045 นางสาว กนกพร ทองเสน2ห�
117046 นาย พัชรภูมิ อนรรฆเมธี
117047 นาย สิทธิชัย สายวงค�เคียน
117048 นาย ศุภพงษ� เล็กยิ้ม
117049 นางสาว ดวงฤทัย หนานเจียง
117050 นางสาว พิมพ�ยศ วิภูษณะภัทร�
117051 นางสาว สุจารี ใฝVดํารงศักด์ิ
117052 นาย ลัทธวิทย� แสงมณี
117053 นาย กิตติสันต� อยู2บรรยงค�
117054 นาย พชร พิมพะนิตย�
117055 นาย มหาชัย วงษ�เค่ียม
117056 นางสาว ยามีละ เจNะหลง
117057 นาย อานนท� ทองชุมนุม
117058 นางสาว พาตีเมาะ ลําเดNาะ
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117059 นางสาว นฤมล เย็นจตุรัส
117060 นางสาว กัญญรัตน� ขัดสม
117061 นาง นัทชภัทรนันท� หรรษา
117062 นางสาว ชฎาภรณ� จิตสวัสด์ิไพบูลย�
117063 นาย ธนินทร� โคตรทม
117064 นางสาว ศิรดา พิมพ�สิงห�
117065 นางสาว กาญจนา รุ2มรวย
117066 นางสาว อุบลวรรณ บุญแก4ว
117067 นาย ดนุสรณ� รอดเกลี้ยง
117068 นาย วีระยุทธ ฐานะสุข
117069 นาย องอาจ ศักด์ิประศาสน�
117070 นางสาว ศิริรัตน� บุญศิริ
117071 นาย พุฒิพงษ� ลีภัทรพงศ�พันธ�
117072 นางสาว นันทวรรณ พรหมสุวรรณ�
117073 นางสาว วรรณพร ทองใส
117074 นางสาว ธาวิณี สุทุม
117075 นางสาว ศิริพร เฉยรอด
117076 นางสาว เหมรัตน� ชูทอง
117077 นางสาว เบญจวรรณ วันนะ117077 นางสาว เบญจวรรณ วันนะ
117078 นางสาว นิตยาภรณ� อินทราชา
117079 นางสาว ปGญญานุช แรงจบ
117080 นางสาว อาทิตยา ปQองไข2
117081 นางสาว วราภรณ� พระสงฆ�
117082 นาย กริชก4อง ขําบุญเกิด
117083 นาย เดะเลาะห� ปาโฮNะ
117084 นางสาว ศุภาพิชญ� ทิพย�เนตร
117085 นาง กาญจนา จันพ2อตา
117086 นาย เจษฎา โพธิ์เพชร
117087 นาย เรืองชัย พรมถาวร
117088 นาย พีรดนย� โถเมือง
117089 นางสาว ปDยวรรณ แก4วกอง
117090 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ทัศนี สมบูรณ�
117091 นาย สรินทร โสภักดี
117092 นางสาว ศิริพร อภิรัตนานนท�
117093 นางสาว กัญชพร ขําบุญเกิด
117094 นาย จิรวัฒน� แกล4วกล4า

หน4าท่ี 475 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
117095 นางสาว หนึ่งฤทัย แก2นแดง
117096 นางสาว สุรัชดา เจริญแพทย�
117097 นางสาว พิชญาภา ศักด์ิสน
117098 นาย ภาณุพงศ� ชุมอภัย
117099 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง กานต�ชนิต ประดับเพ็ชร
117100 นางสาว สุนันทา กัญญาคํา
117101 นางสาว นงนภัส เสง่ียมวิบูล
117102 นาย วราวุธ บุญศรี
117103 นางสาว จุฑาภรณ� จันทร�สงเคราะห�
117104 นางสาว น้ําผึ้ง บ2อพืชน�
117105 นาย เอกชัย บุตรดีงาม
117106 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จีราพร เกตุสถิต
117107 นางสาว ศันสนีย� แพรสี
117108 นางสาว เตือนใจ ภาคนะถา
117109 นางสาว อรพรรณ พันธ�แย4ม
117110 นางสาว มัทนียา ทาสีรงค�
117111 นาย กิตติเดช เลิศสุคนธ�
117112 นางสาว สีตีนูรมา ฮายีลาเตNะ
117113 นางสาว นิภา ประทับศักด์ิ117113 นางสาว นิภา ประทับศักด์ิ
117114 นาย อาคม จันทร�ปุVม
117115 นาย เตวิช พินธุกนก
117116 นางสาว ลีลาพร ไชยฮะนิจ
117117 นางสาว กวินนา เงินสุวรรณ�
117118 นางสาว สริตมาตา ฤกษ�ตุลา
117119 นางสาว ธัญลักษณ� จูสวัสด์ิ
117120 นางสาว ยอดสร4อย ศิริมงคล
117121 นางสาว ปุนยวีร� ชื่นสบาย
117122 นางสาว พฤกษา จักร�สูงเนิน
117123 นางสาว พรรษกร นิลประเสริฐ
117124 นางสาว นันทพร เบ4าธรรม
117125 นางสาว พีรนุชนันท� โลนุช
117126 นางสาว ชุติมณฑน� ไชยมณี
117127 นาย กฤตเมธ เพชรย4อย
117128 นางสาว ศิริรัตน� สุวรรณ
117129 นาย ยศพนธ� รักเชื้อ
117130 นาย อิศรา อินทร�แสง
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117131 นางสาว นิดา นิ่มเนียม
117132 นางสาว ขนิษฐา เปKยศิริ
117133 นางสาว ธารารัตน� ชนะชัยพันธุ�
117134 นางสาว คนิษฐา ปGงสมบูรณ�สุข
117135 นาย ธวัชชัย นานอน
117136 นางสาว จินตปาตี ทองธิราช
117137 นางสาว วีรยา โชติแสงสังข�
117138 นาย ธนรัฐ โสมทองแดง
117139 นางสาว อวัสดา ศรีลาจันทร�
117140 นางสาว ศราพร ตอเงิน
117141 นาย คุณตระการ แก4วหนู
117142 นางสาว สิริกร พรเจริญ
117143 นางสาว สรินยา เกตุรูป
117144 นาย สุทธิพงศ� ผ2องใส
117145 นางสาว อัญชิสา สุพรรณกูล
117146 นาย ธีรพล บุญนาค
117147 นาย จักรพันธ� พุ2มพวง
117148 นางสาว อร บ2อแก4ว
117149 นางสาว พิมพ�ภัทรา ขันทอง117149 นางสาว พิมพ�ภัทรา ขันทอง
117150 นาย สุดใจ สาวทรัพย�
117151 นางสาว เดือนฉาย คะตา
117152 นางสาว นงนุช ทับทิมศรี
117153 นางสาว สุวนันท� เดชขันธ�
117154 นางสาว ลัดดารัตน� ทองแผ2น
117155 นางสาว ศิรินภา แดงใจ
117156 นาง สิริพร บุญนาค
117157 นาย ธนาวุฒิ นาคสังข�
117158 นางสาว พจนีย� สุจริตธรรม
117159 นางสาว พัชรภรณ� เนียมมูสิก
117160 นาย ณัฐพงศ� ศิริชุมภู
117161 นาย ชัชพงศ� เลี่ยมวิไล
117162 นาย คมขจร ทองเนื่อง
117163 นาย อภิชิต ศรียา
117164 นางสาว สิริภัทร หนูนิ่ม
117165 นางสาว ชนากานต� อรุณเจริญ
117166 นางสาว วิศัลย�ศยา สืบชุน
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117167 นางสาว ชมพูนุช สุขรี
117168 นางสาว พรรณนิดา กองสินแก4ว
117169 นางสาว ปรียาภรณ� คําหมอน
117170 นาย กิตติภณ ภูมิสุทธิกุล
117171 นาย เด2นชัย อารุ
117172 นาย พงศกร เข่ือนคํา
117173 นาย ยุทธพนธ� แฉ2งคร4าม
117174 นาง ประภาพร หายทุกข�
117175 นางสาว ภาวนา ภักภูมินทร�
117176 นาย ปDยะวรรษ ดุมคํา
117177 นางสาว ธนพร ขวัญอ2อน
117178 นางสาว ศิวพร สีหมอก
117179 นางสาว ทิพวรรณ โบราณมูล
117180 นาง จริญญา ศรีวิลัย
117181 นางสาว นันท�ชญาน� เสาสําราญ
117182 นางสาว ธัญชนก ณ นคร
117183 นาย ฉัตรดนัย ลีละเกียรติ
117184 นางสาว อภิญญา ส2งทวน
117185 นางสาว นูรฮายาร2า หะระหนี117185 นางสาว นูรฮายาร2า หะระหนี
117186 นาง ณัฐจารีย� หลวงประทุม
117187 นางสาว ธัญพัสสรณ� วงค�สุวรรณ
117188 นางสาว อติกานต� ลีลากร
117189 นางสาว สุวิตา อายุวัฒน�
117190 นางสาว ศศิธร เจะมะอNะ
117191 นางสาว สุภาวรรณ ใจเด็ด
117192 นาย วิระ ลีลาศิลปศาสน�
117193 นางสาว ภัททิชา วิเชียรวรรณ�
117194 นางสาว วิยพร วิชิตรัชนีกร
117195 นางสาว เจวดี ศรีวงษ�
117196 นาง พัชญา ดุษะนอก
117197 นาย ยอดรัก คําชุม
117198 นางสาว ชนิดา สว2างวร
117199 นาย ดนุพัฒน� ทักษกร
117200 นางสาว นภาพร สีปGดถา
117201 นางสาว อรพรรณ นามการ
117202 นางสาว พรพิมล กองมณี
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117203 ว2าท่ีร4อยตรี อิศรินทร� บุญศิริ
117204 นางสาว เรณู เหมทานนท�
117205 นางสาว นุชนาถ คงสรรพ
117206 นางสาว กวินทร�ธวัล จันทะดวง
117207 นาย ราชนิพนธ� สมพงษ�ชัยกุล
117208 นาย ปDติพงษ� ปGUนเงิน
117209 นาย สุริยา ศรีวัฒน�
117210 นาย สุริยะ พรหมแก4ว
117211 นางสาว กนต�รพี แวบากา
117212 นางสาว สุนิศา เอ่ียมอุบล
117213 นางสาว อรพรรณ จิหละ
117214 นาย พัฒนชัย กําเพ็ชร
117215 นาย อานนท� ปนิสอน
117216 นาย ณัฐดนัย กายแก4ว
117217 นางสาว รุ2งฤดี สัญวงษ�
117218 นางสาว รัตนากร แซ2ถ2อง
117219 นางสาว ปGทมาพร โสมเพ็ชร
117220 นาย ลัทธพล คะมิ
117221 นางสาว ญาณี นาไชย117221 นางสาว ญาณี นาไชย
117222 นางสาว สิตานัน วรรณเลิศ
117223 นางสาว ภัทรนันท� เจริญผล
117224 นางสาว อรณิชา เสือหาญ
117225 นางสาว เสาวรส สังข�สุวรรณ
117226 นาย ธีระพงษ� มังคละ
117227 นางสาว ปณัฐติยา เหมหา
117228 นาย ธนกฤต ส2องแสงตระการ
117229 นาย เปXนธรรม ไทพัฒนะพฤฒิวงศ�
117230 นางสาว พรรณผกา นาคะโว
117231 นาง ปณิญตา แสงไว
117232 นางสาว บุณยนุช บุญไสย
117233 นางสาว อภิญญา ชาวกัณหา
117234 นางสาว พลอยไพลิน เผือกโสภา
117235 นางสาว ธารวี แช2มชูกุล
117236 นาย ศราวุธ สุทธิเดช
117237 นาง กาญจนา ทองดี
117238 นาง จินตนา กาทองทุ2ง
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117239 นางสาว ฉัตราภรณ� เฉวียงหงส�
117240 นางสาว นวพรรษ อุทัย
117241 นาย สิทธิชัย กมลสิทธิสถิต
117242 นาย ดนุวัศ วิเชียรผลา
117243 นาย อิทธิกร อาจหาญ
117244 นาย ศักดา ใจซ่ือดี
117245 นางสาว วิภาวรรณ แถวไธสง
117246 นางสาว ไซน2า ทิพย�หมัด
117247 นางสาว นลินี หนูเอียด
117248 นาง ศรินญา ศิริโยธิน
117249 นาย นิติกร ปDUนจอม
117250 นางสาว ปฐมาภรณ� บางทอง
117251 นางสาว ดวงกมล คงขึม
117252 นางสาว จิรัชญา อาจหาญ
117253 นางสาว ภัทรพร สุขล4อม
117254 นางสาว มะลิณี สังแทน
117255 นางสาว พุทธรักษา พรมดี
117256 นาย ภัทรภณ สุขล4อม
117257 นางสาว ลัดดา หอมรื่น117257 นางสาว ลัดดา หอมรื่น
117258 นางสาว จิตติมา จันทร�ดา
117259 นางสาว ประกายรุ4ง ศรีนวลปาน
117260 นางสาว มะลิสา สังแทน
117261 นางสาว อัญชลี ห2วงญาติ
117262 นางสาว จิราภรณ� กระจาด
117263 นางสาว พรทิพย� น4อยวงศ�
117264 นาง นงนุช เก้ือมี
117265 นางสาว กรรณาภรณ� หนูพันธ�
117266 นางสาว เวนุกา เข2งค4า
117267 นางสาว ธิคณา ทวีรัตน�
117268 นางสาว พัชรี เตNะแห
117269 นาย ดนัย ลีรัตน�
117270 นาง ชนัญชิดา เนตรประสาท
117271 นาย ณัฐกิตต์ิ บุญธรรม
117272 นางสาว สุภารัตน� พรมคณะ
117273 นางสาว กันตินันท� บุญงาม
117274 นางสาว ณัฏฐธิดา แต4มสี
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117275 นางสาว มณฑาทิพย� ริดน4อย
117276 นางสาว พิมพ�ชนก มีชัย
117277 นาย กฤษณัฐ เก๋ียงหนุน
117278 นางสาว ภทพร พฤกษาโรจนกุล
117279 นาย วรปรัชญ� สันตะการ
117280 นางสาว กาญจนา ศรีภาวินทร�
117281 นาง วันทนา ทองค4อ
117282 นาย ณัฐวุฒิ จันฟุVน
117283 นาย กิจพิพัฒน� อินตNะแก4ว
117284 นางสาว กนกลดา แก4วตีนแท2น
117285 นางสาว ชิดชนก โพธิ์สุวรรณ
117286 นางสาว ปุญญิกา สังข�เนตร
117287 นางสาว สุวธิดา วัฒนแสงบุญญา
117288 นางสาว ศรินยา บุญเพ่ิม
117289 นาย พันเอก นครชัย
117290 นางสาว ปGทมา เสง่ียมอยู2
117291 นาย ฐิติศักด์ิ หลีจิ
117292 นางสาว ปริยากร สําเภา
117293 นางสาว ปวีณา ทองรัตน�117293 นางสาว ปวีณา ทองรัตน�
117294 นาง วิรัลพัชร ปDนะถา
117295 นางสาว ปDยะรัตน� บุญศรี
117296 นางสาว จิราพร สําราญ
117297 นางสาว นาซีเตNาะ สะอะ
117298 นางสาว สุธาสินีย� พาศรี
117299 นาย ชลธิชาญ ผลทับทิม
117300 นางสาว ชัชชญา ฤทัยพิชาชาญ
117301 นางสาว ผกาทิพย� ดวงดี
117302 นาย วิษณุ ดันนอก
117303 นางสาว ตูแวยNะ ตูแวบือซา
117304 นางสาว พรภัทรา ไทรแช2มจันทร�
117305 นางสาว นันทกร คําญาติ
117306 นางสาว ภรณ�ทิพย� วงษ�จันนา
117307 นาง เนตรนภา สมบัติหลาย
117308 นาย สิทธิเดช เปรุณาวิน
117309 นาย สายันต� ช4างน4อย
117310 นางสาว กฤตยา บุญทวี

หน4าท่ี 481 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
117311 นาย สมชาย เจริญเปลี่ยน
117312 นางสาว ปDยนุช วิไลจิตเลิศ
117313 นางสาว เพ็ญพิชชา ปQานภูมิ
117314 นาย อุกฤษฎ� เตรณานนท�
117315 นาย ณัฏฐภูมินทร� ชุมภูแสง
117316 นาย พิรชัช เผ2าพิมล
117317 นางสาว เยาวภา ณะแก4ว
117318 นาย เอกอมร ยนต�ชัย
117319 นาย กิติชญาการณ� สาระสุข
117320 นางสาว ณฐพร บัวเรียง
117321 นางสาว รุ2งอรุณ บุญเปรม
117322 นาย สยาม ดอยเงิน
117323 นางสาว วรรณศิกา โกษา
117324 นางสาว ศิริรักษ� บุญมี
117325 นาย ธานินทร� จงประเสริฐ 
117326 นาย กิตติคุณ ฟองอ2อน
117327 นางสาว ณัฐพร ศรีทะจักร�
117328 นางสาว ทิพวรรณ แสงเมือง
117329 นางสาว เบญจวรรณ นามวงษา117329 นางสาว เบญจวรรณ นามวงษา
117330 นางสาว ภัสราภรณ� นิลแก4ว
117331 นาย ชาตรี ศรีผสมอ
117332 นางสาว สุธาทิพย� แสงเมือง
117333 นางสาว ณัฐกานต� แก4วสวี
117334 นางสาว สุภาวดี ขุนเมือง
117335 นางสาว เบญจมาศ นามวงษา
117336 นางสาว มานิสา แดงเรือ
117337 นางสาว วรรณมาศ สมรูป
117338 นาง ละออง ดาว โทไข2ษร
117339 นางสาว ศันสนีย� ภูมลา
117340 นางสาว มาริษา สง2าชู
117341 นางสาว วิชุตา จันทร�ขาว
117342 นาย วิเศษ กุดรัง
117343 นางสาว กานดา สวนสุวรรณ
117344 นางสาว สินีนาฎ โรจนรังษี
117345 นาย ภาสกรณ� ประทุมพล
117346 นางสาว มาริสา อุปชิต
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117347 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นุชนาถ สังข�บุญลือ
117348 นางสาว ชไมพร กุลวันดี
117349 นาง พรรณิภา รวมธรรม
117350 นางสาว อัมพิกา ประสมเพชร
117351 นางสาว สมฤทัย ชัยจันทึก
117352 นางสาว เนตรชนก พวงดอกไม4
117353 นางสาว วิลาวัณย� สิงห�ศาลา
117354 นางสาว ศิริรัตน� แก4วดี
117355 นาย ลัทธพล ยิ้มละมัย
117356 นาย ธนภูมิ โภชน�เกาะ
117357 นางสาว ธนาภรณ� สุภักษร
117358 นาย ชูเกียรติ จันทโรจน�
117359 นางสาว ฐิติยา คงอ้ิว
117360 นางสาว จารุวรรณ ถ4วยทอง
117361 นางสาว รุ2งอรุณ ครองยุติ
117362 นางสาว วลัยภรณ� สนใจ
117363 นาย อนุสรณ� แก4วทันคํา
117364 นางสาว ปณิตนันท� เตชนันท�
117365 นาย ธฤตภณ สวนดอกไม4117365 นาย ธฤตภณ สวนดอกไม4
117366 นางสาว วิภาวี มณีจันทร�
117367 นาย พิทยา เรือนจา
117368 นางสาว ขวัญโชติณวรา สิงห�สอน
117369 นางสาว ประภาพิมพ� เทียนกัณฑ�เทศน�
117370 นาย ธเนศพล เสาวคนธ�
117371 นางสาว ประภาพรรณ เทียนกัณฑ�เทศน�
117372 นางสาว อารียา แก4วสาคร
117373 นางสาว บุษราคัม นรารัตน�วิริยะ
117374 นาย พีรพล ตาดี
117375 นางสาว ณัฐนิชา อ2อนนิ่ม
117376 นาย กฤตศุภพิพัฒ ปวงปะชัง
117377 นาย นรินทร� ประสมศักด์ิ
117378 นางสาว ปDยะมาศ ชัยนาคิน
117379 นางสาว กณชพร แสงประจักษ�
117380 นาย รังสิมันตุ� ตงเตNา
117381 นางสาว สุภาวดี ธนทรัพย�
117382 นาย ยศกร อินดี
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117383 นางสาว ธวัลรัตน� พรมสิทธิ์
117384 นางสาว กฤตยา ลิ้นทองคํา
117385 นางสาว ฑิฆัมพร คําชัยวงศ�
117386 นางสาว รัตนา ชาวเวียง
117387 นาย พิชิตชัย เพรงมา
117388 นาย ณาศิส ชินวงศ�
117389 นางสาว วัชรีวรรณ ขวัญนาค
117390 นางสาว นิภาพร เวฬุวนารักษ�
117391 นางสาว อภิญญา กลิ่นหอม
117392 นางสาว วาสนา ปานทัพ
117393 นางสาว วรรณี เด็นมาลัย
117394 นาย ธนพล ชูทัณธ�
117395 นางสาว ธารารัตน� นาชีวะ
117396 นาย ปฏิพัทธ� ศรีลาลัย
117397 นาย ธนัท ขันติทัตสกุล
117398 นาง รุสณียา สายนุ4ย
117399 นางสาว มัจฉา ถาวรพัฒน�
117400 นางสาว นิภาพร ก่ิงนอก
117401 นางสาว ศศิธร นระแสน117401 นางสาว ศศิธร นระแสน
117402 นาย อดิศร ลอวิลาร
117403 นางสาว วชิราพรรณ จันทโรกร
117404 นาย อนุชา สําเภาพล
117405 นาย อรรถกานต� ราชคมน�
117406 นาย วงศ�วริศ เจนสระคู
117407 นาย ปริญญา ใจปาน
117408 นางสาว จารุพักตร� อรชุม
117409 นาย จักรกฤษณ� ส2าสงวน
117410 นาย กิตติฤทธิ์ จ2างจิต
117411 นางสาว พรกมล หาญทอง
117412 นางสาว เบญจมาภรณ� กุนสุนทรธรรม
117413 นางสาว จรินทร�ญาพร โตสวัสด์ิ
117414 นาย นนทวัฒน� โกการัตน�
117415 นางสาว ปารณีย� โสภี
117416 นางสาว เสาวคนธ� สิมมาคํา
117417 นาย มกวัฒน� สิงห�เถ่ือน
117418 นางสาว สมร แสงสีสม
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117419 นาย ไกรศักด์ิ ใจบุญ
117420 นาย ประยงค� บุตะเคียน
117421 นางสาว อรทัย ทองคําดี
117422 นาง พัชชา คงทนแท4
117423 นาย อรรถพร กล2อมเกลี้ยง
117424 นาย สุเมธัส วัฒนา
117425 นางสาว เสาวภา อักษรผอม
117426 นางสาว เธียวรดา หอยสังข�
117427 นาย สมาธิ พูลศรี
117428 นางสาว ศุภลักษณ� อักษร
117429 นาย ปDยังกูร สุภาภา
117430 นาย กรศิวิชย� วังศิริวิวัฒน�
117431 นางสาว กันยาภรณ� ชาวนา
117432 นางสาว กวิสราพร พงศ�รดาทิพ
117433 นางสาว สุดา โนนกลาง
117434 นาย อภิสิทธิ์ พุทธทองศรี
117435 นางสาว ปุณิกา เจริญพันธุ�
117436 นางสาว ศริญญา กําแพงยุทธ
117437 นางสาว พิมพ�พรรณ ศรีสุพรรณ117437 นางสาว พิมพ�พรรณ ศรีสุพรรณ
117438 นางสาว รุ2งนภา พัฒบุรี
117439 นางสาว นิชา แถวบุญตา
117440 นางสาว ธันยาภัทร� วุฒิสิงห�
117441 นางสาว ฐิติมา ศรีมณฑก
117442 นางสาว ทิพยา ศรีบุรินทร�
117443 นางสาว สุพัตรา มูณี
117444 นางสาว เกสสิรินทร� อัมรัมย�
117445 นางสาว แวนาปKซะห� อาแว
117446 นาย กรกวี ศรีอินทร�
117447 นางสาว อาแอเซาะ โตะเห็ง
117448 นาย ชาตรี จิตรอักษร
117449 นาย สัญชัย เสมสฤษด์ิ
117450 นางสาว ลภัสรดา อูดสวย
117451 นางสาว ฐายิกา ทิพย�สุวรรณ
117452 นางสาว วิชชุดา มณีศรี
117453 นางสาว ลลิตา นิยมสุข
117454 นางสาว เกศกนก เทพหนู
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117455 นาย ฉัตรชัย ดวงแก4ว
117456 นางสาว พิมนภัทร� สมพร
117457 นาย พชรดล ไชยสงคราม
117458 นางสาว นิลาวัลย� พงศ�ยี่หล4า
117459 นางสาว ปภาวี พรหมศร
117460 นาย สมบูรณ� พวงสอน
117461 นาย สิรภพ กิจเจริญรุ2งโรจน�
117462 นางสาว หญิงไทย เเสงมณี
117463 นางสาว กูพารีดNะ กูบูโด
117464 นางสาว พรศิริ ต4นทอง
117465 นางสาว จริยา ทิพนนท�
117466 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เยาวลักษณ� ม2วงเล็ก
117467 นาย สิริพงศ� สมเชื้อชาติ
117468 นางสาว สกุณา บัวเขียว
117469 นางสาว ชุติกาญจน� นาคขาว
117470 นางสาว นวพร สุขใจ
117471 นาง ยุวลี มีมา
117472 นาย ธนดล สุขสมปราถนา
117473 นางสาว ปภาวดี ยะแสง117473 นางสาว ปภาวดี ยะแสง
117474 นางสาว ปวริศา สืบมา
117475 นางสาว บุณยวีร� กฤษสูงเนิน
117476 นางสาว หิรัญยาเนตร ดิศรพงศ�
117477 นางสาว วรีรัตน� บัวนิติสกุล
117478 นางสาว นาฏนดา เหมาะทอง
117479 นางสาว สุภาภรณ� สังข�ทอง
117480 นางสาว ลีลานุช หนูวงศ�
117481 สิบเอก วรวิชย� ประเวช
117482 นางสาว กมลลักษณ� พูนศรี
117483 นางสาว สุภิลักษณ� พร4อมไธสง
117484 นาง จริยา ใยงูเหลือม
117485 นางสาว อัญญรัชย� ศรีประจันต�
117486 นาย เกียรติพงษ� ม่ันคง
117487 นาย นุกูล คันศร
117488 นาย พงศ�พล นวลวัฒนะ
117489 นางสาว สุนิสา คงชู
117490 นางสาว อารีรัตน� หวังรวมกลาง
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117491 นางสาว ปDยนุช อินนุรักษ�
117492 นางสาว ทัศนีย� แว2นแก4ว
117493 นางสาว ปฏิพัทธ� ครุฑชา
117494 นางสาว ปDยธิดา เรือนมูล
117495 นาย ตะวันรุ2ง สังข�ทอง
117496 นางสาว สุรางคนา วันทอง
117497 นางสาว กฤตติยา ถ่ินปรุ
117498 นาย ธนาวุฒิ ปGทมเมธากุล
117499 นางสาว กัณญิการัตน� ธงชัย
117500 นาย สมปอง ภักดีกระโทก
117501 นางสาว ณัฏฐณิชา นามวงษา
117502 นางสาว สุรีรัตน� แก4วใส
117503 นางสาว เฟ\UองฟQา โชติบ4านขาม
117504 นางสาว จารีรัตน� ขําจิตต�
117505 นางสาว สุวดี แสงบุญ
117506 นางสาว ชลธิชา จิตโสภา
117507 นางสาว ปาจรีย� ด4ายรินรัมย�
117508 นางสาว นวรัตน� วรรณคํา
117509 นางสาว อัจฉรี วงษ�แสน117509 นางสาว อัจฉรี วงษ�แสน
117510 นาย ก4องเกียรติ แวงชัยภูมิ
117511 นางสาว กานต�สินี โลหะเวช
117512 นางสาว ราตรี คําพิลา
117513 นางสาว ศริญญา แจ2มนิลพิพัฒน�
117514 นาย อดิศักด์ิ สายสะอาด
117515 นาย นครินทร� นุตาคม
117516 นางสาว สุนิสา นิลดา
117517 ส.ต. เขตติพงษ� บัวบุญ
117518 นางสาว ธนัฎฐา ไชยเทพ
117519 นางสาว แผ4วมณี มาตรี
117520 นาย อินกวี สุภานันท�
117521 นาย ณัฐวุฒิ แก4ววิชัย
117522 นาย มนต�ชัย สุพล
117523 นาย ศุภชัย ขําเลิศ
117524 นางสาว ปนัดดา บุญสวัสด์ิ
117525 นาง วณี จิตรตรอง
117526 นาย อริวัฒน� สุคันธ�

หน4าท่ี 487 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
117527 นางสาว วทันยา เสวกานันท�
117528 นางสาว พัชราพร กิมเหลือง
117529 นางสาว ศิริพร บุ4งจันทร�
117530 นางสาว วรวาณี อินทรพรหม
117531 นางสาว กรองแก4ว นพสุวรรณ
117532 นางสาว ชลธิชา แก4วบุญเรือง
117533 นาย วีระชล สังสนา
117534 นางสาว ธาราทิพย� สมบัติเชื้อ
117535 นางสาว วิชชุดา ใจภักดี
117536 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เกศรา ชนนท�รดากุล
117537 นางสาว ปGทมาพร คําแหง
117538 นาย ธนดล พุทธิวงศ�
117539 นางสาว น4องพิม คร4ามทิม
117540 สิบตรี พัชรพล ชมภู
117541 นางสาว อาทิตยา ปุริตา
117542 นางสาว ไอลดา คงสมโอษฐ�
117543 นางสาว กมลมณี บุญทัน
117544 นางสาว อัญมณี คําเพ็ง
117545 นางสาว อัจฉรา สายเภอ117545 นางสาว อัจฉรา สายเภอ
117546 นางสาว รุจิรา ตNะจันทร�
117547 นางสาว จิราภรณ� กรัดกระยาง
117548 นางสาว อมรรัตน� จอดนอก
117549 นางสาว ศศิธร ยอดปQองเทศ
117550 นาย ภาคภูมิ หมายม่ัน
117551 นางสาว สุภารักษ� พลเยี่ยม
117552 นางสาว รินดา อํานวนคณะ
117553 นางสาว อลิสา แวววิลัย
117554 นางสาว สิริพัชร งามไตรไร
117555 นาย อลงกต เทพคําอ4าย
117556 นาย วัลลภ ถาวร
117557 นางสาว สํารวย ขุนไชย
117558 นางสาว วารุณี อินทร�ทิพย�
117559 นาง กรรณิกา ย2างกุ4ง
117560 นางสาว อุสิชา สันติมัค
117561 นางสาว พิมพ�ปวีณ� แดงด4อมยุทธ�
117562 นาย ญาณวุฒิ เกษรนวล
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117563 นางสาว ลภัทรดา พูลแก4ว
117564 นางสาว กชกร ชูแก4ว
117565 นางสาว วิภาพร กุณวงค�
117566 นางสาว เยาวลักษณ� ทับช4างโท
117567 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง อรษา อยู2เย็น
117568 นางสาว วนาลี ถ่ินแปง
117569 ว2าท่ี ร.ต. วุฒิชัย พลการ
117570 นางสาว ทัศนีย� หอกคํา
117571 นาย กิตติพงศ� ยุพาภรณ�โสภา
117572 นางสาว ศรินรัตน� เดชวงศ�นิธิโชติ
117573 นาย ธนาเดช ริยาพันธ�
117574 นางสาว เสาวรส วรรณรัตน�
117575 นางสาว สุทธิลักษณ� คงแก4ว
117576 นางสาว ณัฐนรี สาระพิมพ�
117577 นางสาว พาขวัญ แก4วเพชร
117578 นางสาว ชยากรณ� อินทะบุตร
117579 นาย ชานนท� มาสวัสด์ิ
117580 นางสาว ดาลัด ฤทธิ์กล4า
117581 นางสาว เมตตา สุตมาตย�117581 นางสาว เมตตา สุตมาตย�
117582 นางสาว สุพัตรา นุ2มอินทร�
117583 นางสาว อดิศา ชูดวง
117584 นางสาว นภาพร กลมกลาง
117585 นางสาว ชนานา มณีทิพย�
117586 นางสาว ศุทธวีร� สิงหาระโท
117587 นาย ภูมิภัทร� ศรีโนเรศน�
117588 นางสาว บุษบา นุ2มอินทร�
117589 นางสาว จิตต�ไพรํา เปKUยมพาน
117590 นางสาว ภัททิรา ผานิล
117591 นาย จาตุรนต� ไชยยศ
117592 นางสาว อรวัลย�สร กอสุพรรณ
117593 นาย ปฐมพงศ� จันทร�แจ2ม
117594 นาย ณัฐวุฒิ สีมา
117595 นาย วรศักด์ิ ประโรกิจจักร�
117596 นาย ชัยรัตน� ทองเขียว
117597 นางสาว จิดาภา จตุเรศ
117598 นางสาว สาวิตรี สีดาพิมพ�
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117599 นางสาว ปุณณภากีตาห� สมบุญ
117600 นางสาว นงนุช เลากลาง
117601 นางสาว เมรินทร� ฤทธิ์ประดิษฐ�
117602 นางสาว ปDยะดา วงษ�ขันธ�
117603 นางสาว ธัญชนก พิมเสน
117604 นางสาว วรรณประภา สีสังข�
117605 นาย ณธกร ภู2ขวัญเมือง
117606 นาย เอกพงษ� เทพรักษา
117607 นาย ชิโนรส เกตุพุก
117608 นางสาว ณัฐธิดา เรืองเจริญ
117609 นาย ไพสิทธิ์ ดิษฐาเนตร
117610 นางสาว อาภาพร ปวงนิยม
117611 นางสาว ชลธิชา นิลพันธ�
117612 นางสาว อังคณา สาขาเรือน
117613 นางสาว วิภารัตน� กระแสร�
117614 นางสาว สุภาวรรณ ชัยศิริ
117615 สิบเอก ธีระนันท� สันทา
117616 นางสาว ศิริเพ็ญ ก4อนสิงห�
117617 สิบเอก วาสนา คชาวุธ117617 สิบเอก วาสนา คชาวุธ
117618 นางสาว สุภาวดี เดียวสุขประเสริฐ
117619 นาย วสันต� เลิศเกษตรวิทยา
117620 นางสาว มาลินี กุลฝQาย
117621 นางสาว รสุมินทร� นวพรพงษ�
117622 นางสาว หนึ่งฤทัย ยอดแก4ว
117623 นาย ณพล หิรัญคช
117624 นางสาว สิริธิดา เงินทอง
117625 นางสาว นุชจรินญา ทานุกรม
117626 นางสาว สุพรรษา เลไทสงค�
117627 นางสาว กฤติยา วิชชุวรนันท�
117628 นางสาว ไพรินทร� รักษาพล
117629 นางสาว เสาวนีย� ปGญญะสังข�
117630 นางสาว กานติมา วิชชุวรนันท�
117631 นางสาว พนารัตน� มีศิริพันธุ�
117632 นางสาว ชญาน�นันท� เกษี
117633 นาย วสันต� อินทร�มา
117634 นาย ปDยะพงษ� พิลึก
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117635 นาย วรชิต ศรีอ่ินแก4ว
117636 นาย อิศรา พงศ�มโนภาพ
117637 นาย ชินกานต� เอมสมบุญ
117638 นางสาว ชวัลลักษณ� รุ2งเรือง
117639 นางสาว ปDUนปDนัทธ� ข4องจิตร�
117640 นาย ดิลก หิรัญประจักษ�
117641 นางสาว ยุวรินทร� เอกพิริยพงศ�
117642 นางสาว อางค�สุภา เนียมแสง
117643 นางสาว ณิชกานต� พิทักษ�ธรรม
117644 นาย ทศพล กอปDติเกษมสุข
117645 นางสาว เกศราภรณ� หมันหลี
117646 นางสาว ดลธร แย4มดอนไพร
117647 นางสาว ฉัตรสุดา โกศัยกานนท�
117648 นางสาว ชวัลญา ตราชู
117649 นางสาว กัญญ�จดา ชาวลี้แสน
117650 นาย ณัฐดนัย ฉันทกุล
117651 นางสาว บัวระวินท� กลิ่นจําปา
117652 นาย พงษ�วสันต� สุวรรณชัยรบ
117653 นางสาว กัญจนา นาถธนกุล117653 นางสาว กัญจนา นาถธนกุล
117654 นางสาว นรัชย�ธรณ� ทองใบสุวพล
117655 นางสาว สุภาภรณ� ศรีสุข
117656 นางสาว ณัฐวดี ชุมพูล
117657 นางสาว กรรณิกา คงมาก
117658 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ฐิติพรรณ พุทธาผา
117659 นางสาว วิศนี สรรพกิจจานนท�
117660 นางสาว เฏมิษา บุญยง
117661 นางสาว มัลลิกา ท2าชี
117662 นางสาว ม่ิงขวัญ หวังสะแล2ะฮ�
117663 นางสาว ฐิตยาภรณ� ลี้เรืองศรี
117664 นางสาว สุภัสสร พรกลิ่น
117665 นางสาว นงค�นุช ยะฟู
117666 นางสาว ฉัตรมณี ดีรอด
117667 นาง พิชญธิดา ช2อชั้น
117668 นางสาว วิจิตรา ก่ิงทวยหาร
117669 นางสาว รวีวรรณ เจริญตะคุ
117670 นางสาว อารยา สมสามาลย�
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117671 นาย เอกรินทร� ปริญญานิลกุล
117672 นาย ภาคย� เกิดรวย
117673 นาย ปGญญาพล เหมือนสุ2ม
117674 นางสาว สุนันทา กําเหนิดเนื้อ
117675 นางสาว สุภาวดี พรจรรยา
117676 นางสาว กนกวรรณ ชูเพชร
117677 นาย เอกราช วิมานตระการ
117678 นางสาว บุศรารักษ� ศรีอินทร�
117679 นางสาว ณัฎฐาชล แพ2งโยธา
117680 นางสาว วัลลีย� แก4วภูศรี
117681 นาย ธนาดิษย� นพคุณ
117682 นาง เบญจมาศ หาญพล
117683 นาง พรพิมล ยอดหล4า
117684 นางสาว ไพ สังจันทร�
117685 นางสาว สุพัตรา แสงทอง
117686 นางสาว สิรกาญจน� บุญวุฒวิวัฒน�
117687 นาย จิรวัฒน� นุชมี
117688 นางสาว มัทนา บัวศรี
117689 นางสาว สุภิญญา ประทุมทอง117689 นางสาว สุภิญญา ประทุมทอง
117690 นาย นําพล สุขสมพงษ�
117691 นาง รัตติกาล ชุมภูกุล
117692 นางสาว ชมัยพร กําเงิน
117693 นางสาว ทัศนีวรรณ ชุ2มชูจันทร�
117694 นาย อภิชาติ รูปศรี
117695 นาย ก4อง เครือจันทร�
117696 นางสาว เบญจวรรณ อาภัสรพรหม
117697 นางสาว สุวิมล โค4วจันทร�
117698 นาย ปฏิวัติ ดีพัฒนกุล
117699 นาย ศักรนันทน� บุญมาก
117700 นาย ทนงศักด์ิ ลําจําปา
117701 นาย สมชาย สัตยวัน
117702 นาย บุญกิตต์ิ ชมศิริ
117703 นาย ภราดา อัศวรัตนกุล
117704 นาย มูฮําหมัดซอบรี มูฮิ
117705 นาย ผดุงเกียรติ ผลมาก
117706 นาง วิจิตรา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
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117707 นาย ดนุพน สุมังคะละ
117708 นางสาว พนารัตน� ตระบูรณ�
117709 นางสาว จินดารัตน� คุ4มเดช
117710 นางสาว นิตยา เหล2าชา
117711 นางสาว บัวแก4ว สมัครการ
117712 นาย ภูษิต มณีพงษ�
117713 นางสาว ปฏิญญา ปวนจีน
117714 นางสาว อรสา พรมแก4ว
117715 นาย วัชระ สถาวรนันท�
117716 นางสาว บัณฑิตา ตรีทานนท�
117717 นางสาว ดวงฤทัย กรจันทร�ดี
117718 นางสาว กัญญาภัค รัดคุ2ย
117719 นาง ธนวรรณ ภารมงคล
117720 นาย ภวัต ระยับศรี
117721 นางสาว ศิริ ลือมงคล
117722 นางสาว ปวีณา เพ็งจันทร�
117723 นาย จิรวัฒน� วรแสน
117724 นางสาว อมริษา พุฒเล็ก
117725 นางสาว จมัยพร สัพโส117725 นางสาว จมัยพร สัพโส
117726 นาย พิสิษฐ คงม่ัง
117727 นาย บพิตร ฝาดซ้ิน
117728 นางสาว ธิติยา ตงแก4ว
117729 นาย อรรถพล ฟุQงเกียรติไพบูลย�
117730 นาย อนุกูล ภูดวงดอก
117731 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณชัยรบ
117732 นาย พิทักษ� พรสมจิตร�กุล
117733 นาย เกียรติศักด์ิ คําบัว
117734 นางสาว กัณฐมณี ชํานาญพล
117735 นางสาว บุศรา วรรณวิศาล
117736 นาย ปฐมพงศ� ปวงคํา
117737 นางสาว เกวลิน จันมโนวงษ�
117738 นาย เนติพงษ� พรหมวา
117739 นางสาว ณิชา จีนตุง
117740 นางสาว สาลิตา ปากดี
117741 นาย วัชรพงษ� หิรัณยะวสิต
117742 นางสาว ช2อทิพย� ชาติชํานิ
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117743 นาย ภูริภัส จิโสะ
117744 นางสาว สุพัตรา เชื้อกุดรู
117745 นาย กิตติศักด์ิ นามวงศ�
117746 นาย ศิรสิทธิ์ ปGกกาเวสูง
117747 นางสาว ปริยฉัตร เงินจั่น
117748 นางสาว เพ็ญนภา จันทร�โพยม
117749 นาย ประเสริฐ มาดํา
117750 นางสาว นฤมล ศรีสุข
117751 นาย นเรศ คนหลัก
117752 นาย วาฑิต พุทธปวน
117753 นางสาว ทิพวรรณ จันทร�อุดม
117754 นางสาว ธารารัตน� อภัยรุณ
117755 นางสาว นิตย�ทิวา พรหมแสนจันทร�
117756 นางสาว มาซนา มะหมัด
117757 นางสาว ปภาภัสสร� เจริญวงศ�ลิขิต
117758 นางสาว นิภารัตน� ทัดศรี
117759 นางสาว ผการัตน� แสงลา
117760 นางสาว นีดา สะโร
117761 นางสาว ศิรินทรา ซ่ือสัตย�117761 นางสาว ศิรินทรา ซ่ือสัตย�
117762 นางสาว บุปผาชน ไกรเทพ
117763 นางสาว กรุณา หนูเซ2ง
117764 นางสาว อภิชญา สงนอก
117765 นาย สรรค�ชัย คุ4มม2วง
117766 นางสาว นริศรา อยู2เอ่ียม
117767 นาย สุริยา สุภาพันธ�
117768 นางสาว ปวีณา ศรีวงษ�
117769 นางสาว ปพิชญา ดําช2วย
117770 นาย สําเร็จ ชาทองยศ
117771 นางสาว ยุพารัตน� คําเปล2ง
117772 นาง จิตรวี เจนกาญจนวรวุฒิ
117773 นางสาว ดวงใจ อุปจันทร�
117774 นางสาว ถวายพร ชวรุ2ง
117775 นาง ศุภพรรณี ไชยงาม
117776 นางสาว จุรีย� ดารากัย
117777 นางสาว อรวรรณ วรรณศิริ
117778 นาย อภิชัย นันทวนิช
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117779 นางสาว ญาณภัทร ประทุมศิริ
117780 นาย จักรวาล ถนอมพันธุ�
117781 นาย โชคพิพัฒน� ภักดีการ
117782 นางสาว สุทธิดา ปะนะภูเต
117783 นาย นรุตม�ชัย เรืองหนู
117784 นาย อาทิตย� พันธ�คําภา
117785 นางสาว กรรณิการ� ตะเมือง
117786 นางสาว ทรงศรีพัฒน� นราสมโภชกิจ
117787 นางสาว ปGณณภัสร� ปGนดอน
117788 นาย โสภณรกช จันเพชร
117789 นางสาว อุษณีย� อุสาพรหม
117790 นาย ชลทิตย� ชมภูคํา
117791 นาย สุริยะ ผลพัฒนาสกุลชัย
117792 นาย ณฤพล สังข�พุก
117793 นางสาว เนตรชนก พิพัฒน�พงษ�
117794 นาย ชิติพัทธ� จันทร�สวัสด์ิ
117795 นาย ธนรรพล เมืองงาม
117796 นางสาว ศิวพร ขันคํา
117797 นางสาว วศินี ขาวจันทร�117797 นางสาว วศินี ขาวจันทร�
117798 นางสาว ปภัสร�นันท� สัจจพันธ�
117799 นาย ลภัส น4อยพ่ึงบุญ
117800 นางสาว นันท�ณัฐ ธนัชพรวรพงศ�
117801 นาย พงศ�ภัค เดชยก
117802 นางสาว เบญจมาศ แสงแก4ว
117803 นาย เหมภาส เทียนจวง
117804 นางสาว พรรณนภา มูลตระกูล
117805 นาย ธนกร เทพทอง
117806 นาย เอกพันธ� ธเนศดํารงสกุล
117807 นางสาว อุบลกร เรืองพจน�
117808 นางสาว บัณฑิตา รัตนพิบูลย�
117809 นาย เกียรติภูมิ น4อยสุวรรณ�
117810 นางสาว อรวิภา เรืองพจน�
117811 นางสาว จิรัชฌา มีบ4านเก้ิง
117812 นางสาว สุนิษา สมเชื้อ
117813 นางสาว นภัสกร แพละออง
117814 นาย เมธาสิทธิ์ นวลเนียม
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117815 นาย ณรันชัย โทนธนู
117816 นาย ศักด์ิศิริยุทธ สุทธิกรณ�
117817 นางสาว ฐิตาภรณ� ธนะรัตน�
117818 นางสาว ภริตา ทองสุขนอก
117819 นางสาว สุธิดา แก4วทา
117820 นางสาว พรรณทิพย� มูลอ4าย
117821 นางสาว เจนจิรา ภูโสภา
117822 นางสาว ดวงธิดา มีไฝ
117823 นางสาว เบญญานุช พุกนุช
117824 นางสาว วิสารัตน� จันทร�กรอง
117825 นางสาว พิมพ�ชนก ลาดกระโทก
117826 นาย เบญจรงค� อาจนาวัง
117827 นางสาว วาสนา วงษ�สังข�
117828 นาง รัตนาภรณ� มูลจักร
117829 นางสาว ดวงพร บุญยืน
117830 นางสาว ปGญญพัฒน� ดลเพ็ญ
117831 นางสาว ภวิกา นิ่มอนันตกุล
117832 นาย สง2า ชมภู2
117833 นางสาว วนิดา สินธบัณฑิต117833 นางสาว วนิดา สินธบัณฑิต
117834 นาย สุรัตน� แซ2โค4ว
117835 นาย ชยพล ช4อนบุญ
117836 นางสาว ธนียา ชัยปราการ
117837 นางสาว กฤติยา ยาวิชัย
117838 นางสาว ณัฏฐ�ชาภา คะระวานิช
117839 นาย เจษฎา ขาวขันธ�
117840 นางสาว เทวา รักษาสร4อย
117841 นางสาว กุณฑลา ฉวีวรรณ
117842 นางสาว ดุจฤดี จงรัตน�
117843 นาย ฐิติ กมลปลื้ม
117844 นางสาว ปาริฉัตร แวงวรรณ
117845 นาย ธนากร ธรรมธร
117846 นาย ชยาวรรธ รวีวงศ�อโนทัย
117847 นางสาว ภาวิณี หม่ันจํารูญ
117848 นางสาว นิภาวรรณ ชูศรีพัฒน�
117849 นางสาว ยศยา พลธร
117850 นางสาว กาญจนา คําแดงใส
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117851 นางสาว ปริญญาภรณ� ศิริกุล
117852 นางสาว ลักขณา สิงหนาท
117853 นางสาว ภัทราภรณ� อินทรศักด์ิ
117854 นาย พงศ�ภัทร� ประทิน
117855 นางสาว ฐิติรัตน� รัตนะ
117856 นาย ญาณภัทร วังบุญคง
117857 นาย วัฒนา บัวจีน
117858 นางสาว ตรีดารา รัตนะรัต
117859 นาง เจริญขวัญ สงวนทรัพย�
117860 นางสาว กรรณิการ� วงศ�ดาว
117861 นางสาว มณีรัตน� โคตะวินนท�
117862 นางสาว พิมพลอย แก4วศิลา
117863 นาย อุดมเกียรติ หมวดฉิมแก4ว
117864 นางสาว พุธิตา เกตุนอก
117865 นางสาว อัฉรา แก4วมาศ
117866 นาย ปริญภพ สืบหงษ�
117867 นางสาว ภัทราวดี ตรีทอง
117868 นางสาว อัญธิกา สอนสมนึก
117869 นาย สหรัฐ วิชิตาภา117869 นาย สหรัฐ วิชิตาภา
117870 นาย โรมรัน เนินทอง
117871 นางสาว จันทิรา บุญหนัก
117872 นางสาว สโรชา มีขํา
117873 นางสาว อรุณทิตา สิงห�ศร
117874 นาย เธียรสิทธิ์ เดชคง
117875 นางสาว มNะพูเซNาะ มอลอเลNาะ
117876 นางสาว นันทินี แสงสุวรรณ�
117877 นางสาว สุดารัตน� จันทนะ
117878 นางสาว สุธินี แสงสุวรรณ�
117879 นางสาว วรรณภา มณเฑียรสุภา
117880 นางสาว สุวิภา เทพอุตม�
117881 นาย อัสมันตร� มะดิง
117882 นางสาว สารีนา มูซอ
117883 นางสาว วรรณพร ชุณหกิจ
117884 นางสาว ศิริพร แตงพรม
117885 นาย มงคล เพชรมณีพลอย
117886 นางสาว นันทวรรณ บุญนันท�
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117887 นางสาว รันต�ชนา ชื่นเกตุ
117888 นางสาว กนกวรรณ บุญทศ
117889 นางสาว พิชยา วีสเพ็ญ
117890 นาย นิธิวัฒน� กุลประเสริฐรัตน�
117891 นางสาว ฑิลาวัณย� ชัยเวทย�ตระกูล
117892 นาย กวินทร� บุหงาเชื้อ
117893 นาย กนกพล แก4วพลอย
117894 นาง ธนิดา สุขสวัสด์ิ
117895 นางสาว อมลณัฐ แสงสุโท
117896 นางสาว ดวงใจ เริงสมุทร
117897 นางสาว นภัสสร คําชมภู
117898 นาง นารี ฉํ่ากระมล
117899 นาย ชูชัย อรรถวิลัย
117900 นาย อนุวัฒน� รัสมะโน
117901 นาย พีรพล กุหลาบวิเชียร
117902 นางสาว อุสณีย� บุตรหลํา
117903 นาย ชยุต มงคลทิวัฒถ�
117904 นางสาว หัสยา ยาทองไชย
117905 นาย นวพล ศรีงามสนิท117905 นาย นวพล ศรีงามสนิท
117906 นาย จิรยุทธ ศรีโสดา
117907 นางสาว ธันย�ณภัทร� เอ่ียมละออ
117908 นางสาว เมทินี บุตรจันทร�
117909 นางสาว โสภิตญดา จันโทศรี
117910 นางสาว กัญญารัตน� ทองผอม
117911 นาย ทักษิณ ฝาดสูงเนิน
117912 นาย กษิตฤน น4อยเรือง
117913 นางสาว ชุติมา สุขทรัพย�
117914 นางสาว มาสสุภา เดชประภาพร
117915 นางสาว ชญานิศา โพธิวงค�
117916 นาย ธนาธิษณ� อรุณสันติวงศ�
117917 นาย ชญาศักด์ิ ศรีกุศล
117918 นางสาว สาวิตรี คําเขียว
117919 นาย สุขุม วรรณะเดชะ
117920 นางสาว กัญญารัตน� นกแย4ม
117921 นางสาว จิตรประไพ ผันผล
117922 นางสาว อัญชัญ สีลาดเลา
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117923 นาย พุทธพล ชะโกทอง
117924 นางสาว พรนิภา หลวงเดช
117925 นางสาว สุนิสา ทองน4อย
117926 นางสาว คําเพียร บุญสอด
117927 นางสาว อรปรียา เกรียงศรี
117928 นางสาว ศิริพร ศิริกุล
117929 นางสาว นภาพร รัตนวัน
117930 นางสาว อรณัฐ ทันใจ
117931 นาย ศราวุธ งาสิทธิ์
117932 นางสาว วิไลวรรณ โพธิ์ระวัช
117933 นางสาว อสมา มัธยกุล
117934 นาย มนัส บุตรสิงห�
117935 นาย กฤติน ธรรมธีระ
117936 นางสาว ศิริวรรณ แก4วคําลา
117937 นาง ชวารินทร� มูลอํามาตย�
117938 นาง ฐิติมา พิกุลขาว
117939 นาย เจริญชัย วังวงค�
117940 นางสาว ปรางทิพย� ตินนะศรี
117941 นางสาว รัชนีกร ศรีตรัยรัตน�117941 นางสาว รัชนีกร ศรีตรัยรัตน�
117942 นางสาว ดารูณี เจะหะ
117943 นาย สิทธัต ทองน4อย
117944 นางสาว ชลธิชา พันธคาร
117945 นางสาว วรัญญา คูณคํ้า
117946 นางสาว ปรียาพร ต2ายตามบุญ
117947 นางสาว พรรณธิดา เนตรทิพย�
117948 นางสาว พิชชาภา การะกิจ
117949 นาย ศุภชีพ มัยญะกิต
117950 นาย ปDยะวัฒน� หาญสุข
117951 นางสาว สโรชา บุญมา
117952 นาย สุรศักด์ิ ชั้วเอ4
117953 นางสาว นิศารัตน� รสมิตร�
117954 นางสาว สุวดี แก4วมรกต
117955 ว2าท่ีร4อยตรี จิรานุวัฒน� สมัครพงศ�
117956 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปDยะธิดา อํานวยพร
117957 นางสาว จิตรลดา รัตนะ
117958 นาย ชัชวรชัย ช2วยมิตร
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117959 นางสาว ปพิชญา กาญจนสิงห�
117960 นาย ไกรวี แสงวิเชียร
117961 นางสาว จันทิมา แก4วมรกต
117962 นาย อริยสิทธิ์ สาวสวรรค�
117963 นางสาว จันทร�ทิภา สารจันทร�
117964 นางสาว ดารารัตน� มีเหลือ
117965 นางสาว ชาคริยา สวดมนต�
117966 นางสาว ชัชฎา แก4วเรือง
117967 นางสาว เกษรา ธรรมประเสริฐ
117968 นาง นัยนา คงยศมาศโอสถ
117969 นางสาว ภินนลัชษาณาฐ� นิสัยม่ัน
117970 นางสาว ปวีร�ลดา บํารุงผล
117971 นาย วิรัช วุฒิสาร
117972 นางสาว สุกัญญา ราหมาด
117973 นางสาว อรวรรณ จันทุมา
117974 นางสาว พลอยไพลิน นุชนวล
117975 นางสาว นิชาภัทร ชาวอ2างทอง
117976 นางสาว เพ็ญศรี หอมสุวรรณ
117977 นาย กฤตลักษณ� สาทะเล117977 นาย กฤตลักษณ� สาทะเล
117978 นางสาว ภัทรา รักพงษ�
117979 นางสาว ขวัญฤทัย ประทุมชัย
117980 นาย วินัย นามประกอบ
117981 นางสาว วรินทร เจี่ยสมบุญ
117982 นางสาว พิมพ�ดารา มีสุวรรณ
117983 นางสาว นารีมาลย� ดอยอ
117984 นางสาว พิไลวรรณ ประประโคน
117985 นางสาว ณัฐฏ�ชานันท� ศรีรักษา
117986 นางสาว โชติมา นาคสังข�
117987 นางสาว กาญจนภัค แสงสงวน
117988 นาย ภาณุพงศ� รัตนวงศ�
117989 นางสาว เพชรรัตน� พวงลําใย
117990 นางสาว ศุภรัตน� ทองกก
117991 นางสาว กนิษฐา จันทรประทักษ�
117992 นาย ภวัต เกตแก4วศรี
117993 นางสาว รติรส อินกล่ํา
117994 นางสาว ชุติมา ขวัญเรือน
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117995 นาย พงษ�อนันต� บ2างสุวรรณ�
117996 นางสาว สิวนาถ ชุมภูรัตน�
117997 นาย สิริวัฑฒ วัฒนลักษณ�
117998 นางสาว สุภาภรณ� เพ็ชร�เจริญ
117999 นางสาว สุรีรัตน� พรหมลัทธิ์
118000 นาย ธนเดช เพชรโคตร
118001 นางสาว จิตมณี กรานเขียว
118002 นาย วีรวุฒิ บุญศรี
118003 นางสาว อรวรรณ กองกูล
118004 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง วิศณี กระแสโท
118005 นางสาว ธินดารัตน� เคลิ้มกระโทก
118006 นาง จุฑามาศ ถิระผะลิกะ
118007 นางสาว กัลยา กาบแก4ว
118008 นางสาว กัลยภัทร วงศ�ธนวิจิต
118009 นาย เทวัญ ศรีคํานวล
118010 นางสาว ญาณิศา มิตรกัลยา
118011 นางสาว กาญจนา มิตรกัลยา
118012 นางสาว จิราวรรณ อรุณฤกษ�
118013 นางสาว มนชนก ยูโซNะ118013 นางสาว มนชนก ยูโซNะ
118014 นาย วีรยุทธ� บุญศรี
118015 นางสาว กาญจนา ทับไพรเวช
118016 นางสาว รัตนาภรณ� อุปมัย
118017 นาย วรสิทธิ์ สิทธิยศ
118018 นางสาว เสาวณิต ชาญณรงค�
118019 นางสาว ปาณริศา ปานเขียน
118020 นางสาว ณัฏฐ�วรัตถ� กันทวงค�
118021 นางสาว ภัทราวรรณ จินะการณ�
118022 นางสาว ธนิดา วิผาลา
118023 นาย จิรภัทร พรมภักดี
118024 นาย ระภูมิ สุนีย�
118025 นางสาว ปภาวดี ดวงรัตนฉายา
118026 นางสาว สุคนธ�ทิพย� วิไลลักษณ�
118027 นางสาว ณัฐนันท� สุระพร
118028 นาย จรัสพงศ� เจนเจริญวงศ�
118029 นางสาว สิริกร หอเจริญ
118030 นางสาว จิตรสุดา พลโพธิ์
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118031 นาย ภูมิชาย เอกมนสิการ
118032 นาย เอกทิต ชูตระกูล
118033 นางสาว สุภาพร ฟองมี
118034 นางสาว วราภรณ� เกสแก4ว
118035 นางสาว ธนาภรณ� ไกรศิริ
118036 นางสาว พิชญรัศม์ิ มณีวงษ�
118037 นางสาว ปรียาพร เสนามาตย�
118038 นาง วิภากรณ� ประไวย�
118039 นางสาว ศิวพร บริบาล
118040 นางสาว วาสนา บุญทอง
118041 นางสาว พัชราพรรณ ใจต้ัง
118042 นางสาว อารีรัตน� แพ2งสะพา
118043 นางสาว อรไท เลี่ยนกัตวา
118044 นางสาว ปDยนันท� ปานทอง
118045 นาย ยูนุส ยุมาดีน
118046 นางสาว กิติยา ตุงคศิริวัฒน�
118047 นางสาว อรอนงค� นาคพรมมินทร�
118048 นาย ปรัชญ�ญาวิชญ� ถีอาสนา
118049 นางสาว ฐิติรัตน� ฉัตรเท118049 นางสาว ฐิติรัตน� ฉัตรเท
118050 นาย กฤตกร วิถีเทพ
118051 นางสาว ชนิสา นรสาร
118052 นางสาว สุกัญญา สร4อยสมพงษ�
118053 นาย สมบูรณ� สุทธิธรรม
118054 นาย นิธิศ วัชรมูสิก
118055 นางสาว สุณิสา บุญขาว
118056 นางสาว วิมลพรรณ รวยพงษ�
118057 นาย พสิษฐ� ศรีกรด
118058 นาย รฐพล สุวรรณประสม
118059 นางสาว เสาวรส สุรัสวดี
118060 นางสาว กฤษณา เหมือนแกร
118061 นางสาว วัชราภรณ� คัชมาตย�
118062 นาง นริสรา อ2อนละม4าย
118063 นางสาว จิตโสภิณ หมาดนุ4ย
118064 นาย วิเศษ พันธ�นาม
118065 นางสาว บังอร บุญมาก
118066 นางสาว รัชนี เชื่อมขุนทด

หน4าท่ี 502 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
118067 นางสาว กรกนก เจือจันทนศักด์ิ
118068 นาย อภิลักษณ� อาวรณ�
118069 นางสาว กมุทกานต� คลื่นแก4ว
118070 นาย กันตพัฒน� ฉลาดดี
118071 นางสาว กัญญาณี ศรีโพธิ์
118072 นาง ผกามาศ ศรีอักษร
118073 นางสาว นราภัฏ พุทธะ
118074 นาย มณฑล แก2นโพธิ์
118075 นางสาว ณัฏฐกานต� นนทสด
118076 นางสาว กุลฉัตร เลิศวิลัย
118077 นางสาว ศุภรัตน� เพ่ิมพูล
118078 นางสาว อสมาภรณ� คีรีนะ
118079 นาย วิสุทเดช ชุมเชิง
118080 นางสาว สร4อยวิสา วงค�อินตา
118081 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ทองอาจ
118082 นางสาว ไอยรดา ไพรสันต�
118083 นางสาว สุนารี เนตรสัก
118084 นาย อนรรฆวี รุจิธนพัฒน�กุล
118085 นางสาว เกียรติสุดา ชูชีพ118085 นางสาว เกียรติสุดา ชูชีพ
118086 นางสาว วิจิตรา พันธุ�แสงอร2าม
118087 นางสาว ปุณยาพร ดํารงวุฒิชัย
118088 นางสาว สาธิตา สิมลี
118089 นางสาว อุษณีย� อินทสะอาด
118090 นาย สิทธิโชค ภู2เพ็ชร�
118091 นางสาว ทวินันท� ตักชะเลง
118092 นางสาว ฐิติกรณ� มานะศักด์ินนท�
118093 นาย สันติชัย หนูสุข
118094 นางสาว สุชานาถ วงศ�บุญยัง
118095 นาย ธนลภย� เกตุประสาท
118096 นาย ปDยะวัฒน� เพชรล้ํา
118097 นาย วัชรพงษ� พิมพ�มา
118098 นาย ธีรพล อุภิริ
118099 นาย กาญจน� นวมครุฑ
118100 นางสาว สุนารี เวชพฤติ
118101 นาง พนิดา พิมพ�มา
118102 นางสาว วิภาพร ท้ังสุข

หน4าท่ี 503 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
118103 นางสาว วรรณา เหลือกนุ4ย
118104 นางสาว ฐิติพร เกตุแก4ว
118105 นางสาว พรพิมล ต๊ิบแดง
118106 นางสาว สุนันท� นาคง
118107 นางสาว พิมพัตรา โหง4วประสิทธิ์
118108 นาย สมพร คงกระพันธ�
118109 นางสาว ลัดดาวัลย� นามโคตร มีภาทัศน�
118110 นาย ณฐนน ตรีวิเศษ
118111 นางสาว รฎากร สุวรรณศรี
118112 นางสาว เดือนเพ็ญ เดชบุญ
118113 นางสาว นิอัสมาฮัน วาจิ
118114 นางสาว ศศิธร ลาคํา
118115 นางสาว หัสยา วนมัณฑนา
118116 นาย ณกฤตย� จันทร�ผ2อง
118117 นางสาว ศุภกานต� เมปริญญา
118118 นาย ถาวร ร2มโพธิ์ทอง
118119 นาย นิพพิชฌน� ภัทรวิริยะคุณ
118120 นาย ภัทรินทร� คําเกษ
118121 นางสาว รุ2งฤดี สายปGญญา118121 นางสาว รุ2งฤดี สายปGญญา
118122 นางสาว ประภัสสร พุทธโฆษ�
118123 นางสาว พณิตา เศรษฐ�วิชัย
118124 นางสาว ธนพรรษ ทิพยาวงษ�
118125 นางสาว ณัฐธิดา กัลยาประสิทธิ์
118126 นางสาว สุพนิดา อุปทุม
118127 นางสาว มาลา ศิริบูรณ�
118128 นางสาว พิมรตา ลีทองดี
118129 นางสาว ศิริขวัญ จันทะเสน
118130 นาย สรชา เบิกขุนทด
118131 นางสาว พิชญานิน เพ็ชรหึง
118132 นางสาว หทัยทิพย� วงศางาม
118133 นางสาว ณิชาภา กําลังดี
118134 นาย โอภาส พงษ�ศิลา
118135 นาย ชาญวิทย� ยอดมา
118136 นาย วิชา อาสน�ปาสา
118137 นางสาว ชวนพิศ วงษ�จันทร�
118138 นางสาว วัลวิภา ตะนะ
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118139 นางสาว รัญชนา ภูชาดา
118140 นาย วรภัทร สุวรรณมังกูร
118141 นาง วิไลวรรณ พูนยิ้ม
118142 นางสาว อัสนีย� รายา
118143 นางสาว สุทธิดา พิมพ�ทอง
118144 นางสาว ธนัญชนก ประทุม
118145 นาย สุรชัย ธีรสิทธิกุล
118146 นาง หนูยิ้ม สุขสะอาด
118147 นาย ชัยพงศ� ดวงศรี
118148 นางสาว วาวอุษา คําเมืองใจ
118149 นางสาว ยุพา เชี่ยวชาญ
118150 นางสาว ศิรินาถ ลําพูน
118151 นาย เจษดา จันทร�ภาภาส
118152 นาย ตุลธร บุญคง
118153 นางสาว ณิชาภัทร บุญสวัสด์ิ
118154 นางสาว ธัญลักษณ� โสประโคน
118155 นาย ธนาวุฒิ พุทธธรรม
118156 นาย จามร กิตติดุษฎีกุล
118157 นาย เสรีรัตน� รื่นอารมณ�118157 นาย เสรีรัตน� รื่นอารมณ�
118158 ส.อ. ไกรสิทธิ์ สีสด
118159 นางสาว สุวิมล กรรณิการ�
118160 นาย จิรวัฒน� ภูดิน
118161 นาง พรทิพย� เพชรรัตน�
118162 นางสาว บุปผาชาติ กลีบเมฆ
118163 นาย ตะวัน ทองสัมฤทธิ์
118164 นางสาว ภานุชนาถ ศรีสงคราม
118165 นาย ภาณุพันธุ� รัตนมุสิก
118166 นาย นราศักด์ิ ตราชู
118167 นาย ปวีเกียรติ คําแดง
118168 นาย วิโรจน� พุกเศรษฐี
118169 นางสาว อัจจิมา บุตรชารี
118170 นางสาว ปGตติยา แจ4งประจักษ�
118171 นาย กัญญา แดงโสภา
118172 นางสาว ชลิสา เดชสุวรรณพงษ�
118173 นาย เอกรัฐ เหมพิจิตร
118174 ว2าท่ีร4อยตรี มาหะมะนาซูดิง สะนิ
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118175 นาย สุทธิเกียรติ เกษมสิน
118176 จ.ท. รัฐพล สีระโก
118177 นาย สมสุข กลับรินทร�
118178 นาย ศรายุทธ เกตุแก4ว
118179 นาย พีระพงศ� พูลศิริ
118180 นาย พัลลภ วุฒิไตรมงคล
118181 นางสาว สุพรรษา พลสา
118182 นางสาว จิตราวดี ฐิตินันทกร
118183 นางสาว บุศรินทร� ศรีชาติ
118184 นางสาว ณัฐกรานต� ด4วยสาร
118185 นางสาว จิตอําไพ ขุนทองเพ็ชร
118186 นางสาว ดารณี ธนูสิงห�
118187 นาง มนฤดี พรหมโชติ
118188 นาย ธวัช ธัมสุวรรณ�
118189 นางสาว ฐิตาพร แก4วแพรก
118190 นางสาว ชเอม พิมพ�ประเสริฐ
118191 นางสาว ชลธิชา สายสังข�
118192 นาย มูฮําหมัดตัลมีซี สะมะแอ
118193 นาย ณัฐภูมิ บริบูรณ�118193 นาย ณัฐภูมิ บริบูรณ�
118194 นางสาว จุฑามาศ แสงกล2อม
118195 นางสาว จิราภรณ� กอวิจิตร
118196 นางสาว ธัญญารัตน� เชิดชู
118197 นางสาว เอ้ืองฟQา อินทนนท�
118198 นาย พุทธวัธน� ช2วยสระน4อย
118199 นางสาว ปDยะนาถ วงษ�ลา
118200 นางสาว มัฌฌุฎา ทองโคตร
118201 นาย นครินทร� หลังสัน
118202 นางสาว สลิลทิพย� สุดสี
118203 นาย สมพงค� พระเสนา
118204 นางสาว อารียา สุระพิน
118205 นางสาว นิตยา รัตนาธิวัฒน�
118206 นาย สราวุฒิ ขันสู4
118207 นางสาว โสภิตา หาญแท4
118208 นางสาว ชุติมา ธนูรักษ�
118209 นางสาว ศุลีพร รองสวัสด์ิ
118210 นางสาว วัลภา นาคปรุง
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118211 นางสาว ประภาภรณ� ปวะบุตร
118212 นาย ไพรรักษ� ของเดิม
118213 นางสาว ปรินดา บุญบรรลุ
118214 นางสาว สุธิดา มิตรแสง
118215 นางสาว สุธาสินี อัคนิจ
118216 นางสาว แสงระวี คําภักดี
118217 นางสาว นิตติยา สําราญวงค�
118218 นางสาว เจมจิรา ปรีชา
118219 นางสาว นุศรา วรรณโน
118220 นางสาว ชัญญาภัค ศรีนุ2น
118221 นาย ธีรพงษ� สวนจันทร�
118222 นาย อํานาจ ศรีวิทัศน�
118223 นางสาว ดวงสมร หินลอย
118224 นางสาว อนัญญา ละวิโรจน�
118225 นางสาว ชลธี มุรพันธ�
118226 นาย นิพนธ� ดาราไก2
118227 นาย ธวัชชัย มันหาท4าว
118228 นางสาว ประวีณา อ2อนเกษ
118229 นางสาว ณฐมน วรรณสาร118229 นางสาว ณฐมน วรรณสาร
118230 นาย ธีรวีร� ธิวัฒน�วรานิกุล
118231 นาย ธีรวัตร สุดขาว
118232 นาย อัมรอน วายีเกา
118233 นางสาว นวลรหงษ� ยิ่งได4ชม
118234 นางสาว ธิษณา กาจกําแหง
118235 นางสาว รัชนู จอมคําสิงห�
118236 นางสาว นิตยา วงคุต
118237 นาย จตุรพัฒน� อาวะรุณ
118238 นางสาว ชยุตรา บุราณ
118239 นาย ชัยณรงค� ลักษณะแมน
118240 นางสาว ชฎาภรณ� เชื้อบ4านเกาะ
118241 นางสาว จุฑามาศ ต4นสีนนท�
118242 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นันทนา เพชรักษ�
118243 นางสาว นุรฟาติน มูซอ
118244 นางสาว จิรนันท� ศุภมานพ
118245 นาย ชัยยุทธ พรมอ2อน
118246 นางสาว รัชนีวรรณ อินริราย
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118247 นางสาว จิราพัชร มันตาพันธ�
118248 นางสาว สุดารัตน� ประทุมตา
118249 นาย ภาคิน ไชยนาม
118250 นาย ณัฐวัชร� ดิสพงส�
118251 นางสาว สุไรดา ลิมะพันธุ�
118252 นางสาว สกุลทิพย� เก2งประดิษฐ�
118253 นางสาว อารีรัตน� สร4อยสิงห�
118254 นาย ภาณุพงศ� คําจุ4ย
118255 นาย ดวงเด2น โตประดับ
118256 นาย อรรถพล พรมบรรดิษฐ
118257 นางสาว กุลธิดา สุดสงวน
118258 นาย ณัฐิวุฒิ ใจตรง
118259 นาย ปรมินทร� สุพรมอินทร�
118260 นางสาว กัลยา ดวงทอง
118261 นางสาว เกศราภรณ� อุ2ยสกุล
118262 นาย อนุรักษ� หมัดเลียด
118263 นางสาว ปDยา ชุมแก4ว
118264 นางสาว วรรณา จันทร�น้ําทรัพย�
118265 นาย ชญากัณฐภัษก� กวางแก4ว118265 นาย ชญากัณฐภัษก� กวางแก4ว
118266 นางสาว วีรยา เล็กอ2อน
118267 นาง บัญจรัตน� ศรีทองเขียว
118268 นางสาว วาสนา พูลเขตรกรม
118269 นางสาว จตุพร บุญไทย
118270 นางสาว วิวรรณชลี ทองมี
118271 นางสาว สุพรรษา นกแก4ว
118272 นางสาว ดวงลัดดา พิมพ�สุวรรณ�
118273 นางสาว อุไรวรรณ ภูศรี
118274 นางสาว ศิริรัตน� ญาณปGญญา
118275 ว2าท่ีร4อยตรี อัฐกานต� ยิ้มอารี
118276 นาย วีระพล มองเพชร
118277 นางสาว ชลลัดดา บึงใส
118278 นาย วรทย� ศรีชาติ
118279 นาย ติกพงษ� คะระออม
118280 ร.ต.หญิง อรทัย พิมพ�สุวรรณ�
118281 นาย ศุภชัย แสงระวี
118282 นางสาว มยุรี ม่ังมี
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118283 นางสาว พรธิดา สาระคง
118284 นางสาว ปDUนผกา เหล2าเกษม
118285 นางสาว ภัสกร อ่ิมสมบูรณ�
118286 นางสาว จิตสุภา พันธ�บัว
118287 นาย สรวิศ ดาลุนสิม
118288 นางสาว อัจฉรา กลิ่นดอกไม4
118289 นางสาว ทิพวรรณ แสงต4น
118290 นางสาว ศิรินภา ยะจา
118291 นางสาว พรสุดา ร2วมจิตร
118292 นางสาว นัทธมนต� นาใจเย็น
118293 นางสาว เพ็ญวิภา เพ็งสวน
118294 นางสาว ยุพิน พันวงศ�
118295 นาย ปDยพงค� เหมนะ
118296 นาย นฤพนธ� ทองอินทร�
118297 นางสาว อุไรวรรณ แสงอินทร�
118298 นาย ฐาปกรณ� ลายภูษา
118299 นาย บดินทร� บุญโยดม
118300 นางสาว วิชุดา เมฆกกตาล
118301 นาย ตรัยรัตน� ปGญญาสาย118301 นาย ตรัยรัตน� ปGญญาสาย
118302 นางสาว กุลนัฐ อินทพงษ�
118303 นางสาว พิชญาภา ฝQายเยื่อ
118304 นางสาว เจริญขวัญ ชมชายผล
118305 นางสาว คณัสนันท� สุอริยพงษ�
118306 นาย เลิศวรฤทธิ์ คาดสนิท
118307 นางสาว พนิดา ภูมี
118308 นางสาว จันพร พัฒนาภมร
118309 นาง ธนัญญา จูสี
118310 นางสาว รริสา แสงแดง
118311 นางสาว ปุญญิสา สยามล
118312 นางสาว สิรภัทร บุญเอม
118313 นาย อรรถพล ปGIนปGญญา
118314 นาย วิษณุ จันทรทรง
118315 นางสาว ปวีณา โสธรรมมงคล
118316 นางสาว ศิรินภา อองกุลนะ
118317 นาย ชลธิศ ฉัตรมณีรุ2งเจริญ
118318 นางสาว ปุริมปรัชญ� ตาคําวี
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118319 นาย นัฐวุฒิ รัตนโค4น
118320 นางสาว สุวรินทร� ภัสตราภรณ�
118321 นางสาว น้ําฝน ชะเอมน4อย
118322 นางสาว สุพิชชา ด4วงแค
118323 นางสาว ศุภรัตน� มณพรมมา
118324 นางสาว ชญาพัฒน� ไกรวงศ�
118325 นางสาว กรรณิการ� สุ2มสมบูรณ�
118326 นางสาว สุภาพร ชูประพันธ�
118327 นางสาว กานต�พิชชา ทองเสน
118328 นางสาว เขมจิรา วิเชียรรัตน�
118329 นาย ชัยณรงค� คะเชนทร�
118330 นางสาว ปรรณพัชร� ดําเรือง
118331 นางสาว ศุภรักษ� พละศักด์ิ
118332 นาย ศุภชัย ศรีหาบุตร
118333 นางสาว สิริมา แท2นนิล
118334 นางสาว พรสุดา มูดอ
118335 นางสาว กัญจน�พร เกตุมา
118336 นาย ดํารงค� ขําวารี
118337 นาง กนกวรรณ เจียจันทร�118337 นาง กนกวรรณ เจียจันทร�
118338 นาย สายันต� ศรีกลัดหนู
118339 นางสาว ชญานิษฐ� เทพเลื่อน
118340 นางสาว ณภาภัช มงคลเอกอมร
118341 นางสาว กัญญ�สิริ กาญจนานุกูล
118342 นาย พงศ�ณรินทร� ฉํ่าเฉียวกุล
118343 นาย สุระทิน อินตNะวงศ�
118344 นางสาว ภิมอร นิลยกานนท�
118345 นางสาว กาญจนาพร บุญตามช2วย
118346 นางสาว อัญชณา ดวงจิตร
118347 นาย ชลภัก นภัสกนกชัยพร
118348 นางสาว เพ็ญประภา นาคลดา
118349 นาย ภัทรพล โชวงศ�
118350 นางสาว อัญญารินทร� ทิพย�แสนคํา
118351 นาย ธนรัตน� แก4วสง
118352 นางสาว พิชญาภา ภูคําวงค�
118353 นางสาว พรหมพร ดอนผา
118354 นางสาว ศิริญญา ยมรัตน�
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118355 นาย อาดีฟ วงศ�หมัดทอง
118356 นางสาว ณัฐธิดา ขุนสมุทร
118357 นางสาว ศิริภัทร แก4วกลั่น
118358 นาย วีรยุทธ เพชรมาก
118359 นางสาว พาฝGน เท่ียงกล4า
118360 นางสาว สุวนันท� แหวนหล2อ
118361 นาย ประเสริฐ มังคละทน
118362 นางสาว พิจิตรา รูปเลขา
118363 นาย ชยุต รัชตะวรรณ
118364 นางสาว พรทิพย� ประการแก4ว
118365 นางสาว ชลาลัย หาดคํา
118366 นาย เจษฎา แก4วไทรแย4ม
118367 นางสาว นฤมล ทองขวิด
118368 นาย พีรพัชร อรุณเรื่อ
118369 นางสาว นิรชา ประเสริฐสุข
118370 นาย ชุติเดช จํานงค�ภักดี
118371 นางสาว แสงอรุณ ศรีสุข
118372 นางสาว สุรัตนา ช4างสีทา
118373 นาย ธนากร หลั่งน้ํา118373 นาย ธนากร หลั่งน้ํา
118374 นางสาว จงรัก พราหมณ�แก4ว
118375 นางสาว พณิชญา แจNดนาลาว
118376 นางสาว คนึงนิจ ส2งแสง
118377 นางสาว สใบทิพย� เบ4าทอง
118378 นาย รวิพล โชตินพรัตน�
118379 นางสาว จิรารัตน� ทัศนะภูมิ
118380 นางสาว ภิรมย� สายสร4อย
118381 นาย ก2อเกียรติ แท2นจันทร�
118382 นาง อรอุมา อารีราษฎร�
118383 นางสาว จิตรานุช เต4ากลาง
118384 นางสาว ปDยาภรณ� กลิ่นหอม
118385 นางสาว วิสาขา นิลวัตร
118386 นาย ดุสิต จิตต�รัตน�
118387 นาย สรายุทธ สุคนธ�คันธชาติ
118388 นาย สุทธินันท� ปลิวมา
118389 นางสาว จิตรลดา เลี่ยนเต๊ียะ
118390 นาย ชัยวัฒน� ศรีเมธาพร
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118391 นางสาว เบญจภรณ� ตรีกุล
118392 นางสาว อุบล คําประกอบ
118393 นาย ประวิตร อจลพงศ�
118394 นางสาว ชณัฐพร สังข�ทอง
118395 นางสาว ธิติมา พวงมาลัย
118396 นางสาว วิริยา นิ่มอนงค�
118397 นาย จิรวัฒน� สุวรรณชัย
118398 นางสาว กิติญา ไตรรัตน�
118399 นาย วศิน ตากภิรมย�
118400 นางสาว แพรพิไล คุณเวียง
118401 นาย นิติพงษ� อินทร�หวาน
118402 นาย นิธินันท� เพชราภรณ�
118403 นางสาว นัฐธิญา ไชยวุฒิ
118404 นางสาว วนรัชต� ประสิทธิเกตุ
118405 นางสาว มณีรัตน� อ่ิมคุ4ม
118406 นางสาว นนทนันต� ยอดนวล
118407 นาย ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา
118408 นาย สุรศักด์ิ ปDติพัตรา
118409 นางสาว ธิติยา พจนารถ118409 นางสาว ธิติยา พจนารถ
118410 นาย อนุพงศ� ดาวช2วย
118411 นางสาว สุภาพร พนมธรรมรังสี
118412 นางสาว พรพรรณ สุวพัฒน�
118413 นาย นุกูลกิจ ศรีวิชัย
118414 นางสาว พิญาภรณ� พลจันทร�
118415 นาย พุฒิพงศ� แก4วมณี
118416 นาย ธิติพงศ� มูลคํา
118417 นาย จิรศักด์ิ แสนพันธ�
118418 นางสาว อาอีชะฮ� ดือเรNะ
118419 นาย กัณวรรษ� ประจันทร�
118420 นาย ชูเกียรติ ภิรมย�พันธ�
118421 นางสาว ศรัญฉัตร พนัส
118422 นาย ไพรัตน� ดุสิตา
118423 นางสาว ฉัตรชนก ฤทธิ์จรูญ
118424 นาย ชนาธิป ลายทอง
118425 นางสาว พรรวณี ลีพรมมา
118426 นาย ทองทัศทวี โล4หนู
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118427 นางสาว อัมพวัลย� คําเชียงเงิน
118428 นาย ธนกฤต เลิศจันทรางกูล
118429 นางสาว วรรณวิไล ศรีวิชัยยศ
118430 นางสาว ปDยะวรรณ วิจิตรโอฬาร
118431 นาย รีนวัฒน� สีขาว
118432 นางสาว พุชิตา พ่ึงฉิม
118433 นางสาว บุณยนุช วุ2นปาน
118434 นาย จเร เขียวขํา
118435 นางสาว กรกมล สมวัน
118436 นางสาว ณัฐรินทร� พุ2มฟGก
118437 นางสาว ศิริวัลย� ไกรมาต
118438 นาย ภาคภูมิ กําลังมาก
118439 นาย ณัฐพงษ� สุมโนธรรม
118440 นาย ธวัช ธาดาวิศรุต
118441 นางสาว สุดธิดา สงวนดีกุล
118442 นางสาว วิภาณี ประดิษฐธีระ
118443 นางสาว อรพรรณ ลือกระโทก
118444 นางสาว จิราพร ก4งซ2า
118445 นาง พรทิพา เบ4าคํา118445 นาง พรทิพา เบ4าคํา
118446 นาย ปDยะ สมรูป
118447 นาย อดุลย� หมีนหมัน
118448 นางสาว ทิฆัมพร กองเกิด
118449 นาย ศรายุทธ เกียรติศิริกุล
118450 นางสาว ธมนวรรณ สงเคราะห�ธรรม
118451 นางสาว ดวงรัตน� คงดี
118452 นาย อํานาจ มงคลสืบสกุล
118453 นาย พาทิศ ศรีสมวงศ�
118454 นาง สุภา ชาติดร
118455 นางสาว ณัฐทิกา มานะชนม�
118456 นางสาว อัสมาวี รักวงศ� 
118457 นางสาว อัญธิกา พิมน้ํา
118458 นางสาว พรรณทิพา ชารีรัตน�
118459 นางสาว ภาวินี อุ2นแก4ว
118460 นางสาว ศุภราภรณ� ตวงทรัพย�
118461 นางสาว นภัสสร มนต�ชัยธนพัฒน�
118462 นางสาว จีระพรรณ อุ2นแก4ว
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118463 นาย สามารถ กลัดทอง
118464 นางสาว ภัทรกันย� สาระอ2อน
118465 นางสาว ชัตญา คูสกุล
118466 นางสาว จารุณี ธน.แนน
118467 นางสาว อุดมลักษณ� ภักดีวานิช
118468 นางสาว พวงเพ็ชร� ทองฤทธิ์
118469 นางสาว วัลลิกา ยืนตน
118470 นาย วรกฤต ลือนาม
118471 นางสาว ศจิตตรา ทองพรม
118472 นาย ธนาคม สร4อยสิงห�
118473 นาย จิรวัฒน� ยืนตน
118474 นาย กรเลิศ ชินภูธนศรี
118475 นางสาว ปวีณา สุนทรากร
118476 นางสาว จุฑารัตน� ราวีศรี
118477 นาย นาเวศ คีตะวงศ�
118478 นางสาว ปDยนาฎ ทองเปKUยม
118479 นาย นวัต นรชัย
118480 นางสาว นฤมล ธรรมวิรักษ�
118481 นางสาว วนิดา อินทรสังขาร�118481 นางสาว วนิดา อินทรสังขาร�
118482 นาย ชลัมพล ด2านสัมฤทธิ์
118483 นางสาว วิลาวัลย� ช2างคํา
118484 นางสาว รัตนธัญญา ราชไพลิน ภักดีวิเศษ
118485 นางสาว อนันต�สุดา ศรีรุ4ง
118486 นางสาว ปวีณา ยาศรี
118487 นาย พรพิพัธ พวกคง
118488 นาย พลกฤต ผลวัฒนะ
118489 นางสาว รัชนี แก4วเจริญ
118490 นางสาว ศรุดา วัฒนะ
118491 นาย สิโรตม� ประพันธ�พจน�
118492 นางสาว วราภรณ� เชื้ออยู2
118493 นาย พบภูมิ เทพบัณฑิต
118494 นางสาว จริยา อวนพล
118495 นางสาว โชติมา ช2วยแก4ว
118496 นาย ธีรพงษ� หรูนหีม
118497 นาย เอกวิทย� กมลพุทธ
118498 ว2าท่ีร4อยตรี ฑิฆัมพร ฤทธายุวงศ�
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118499 นาย ภูมินทร� รัตนสุภา
118500 นางสาว ทิพวรรณ หม่ืนสา
118501 นางสาว นิตินาฏ แก4วกลิ่น
118502 นาย พฤกษ� ภูภักด์ิ
118503 นางสาว วรัฎฐา ตันเจริญ
118504 นาย ธนภัทร บริบูรณ�
118505 นางสาว จิรัชยา เลิศกระโทก
118506 นางสาว สุภา อรุณศรีประดิษฐ�
118507 นางสาว กนกนุช พิศภาค
118508 นางสาว อัญมณี ฟูแก4ว
118509 นาง ปทิตตา ผาจันดา
118510 นาย วรรณกร เกตุวงษา
118511 นางสาว วรัญญา ปDนะถา
118512 นางสาว พีรดาณัฐ เงินงาม
118513 นางสาว กฤตาภา มหาผลศิริกุล
118514 นาย ชาตรี พงศ�พิสุทธิ์
118515 นางสาว สุจิตรา จิตมนต�
118516 นาย อดิศักด์ิ บุญเวิน
118517 นางสาว หทัยภัทร หัสคุณ118517 นางสาว หทัยภัทร หัสคุณ
118518 นางสาว นัสรีน ดาดี
118519 นางสาว เพ็ญพิชชา ภาคีอรรถ
118520 นาย ชัยธัช บัวสรวง
118521 นางสาว อรณัชชา นันทจักร�
118522 นาย บุตรไตร กาลาม
118523 นางสาว สุปรียา ปGIนปGญญา
118524 นางสาว ภวรัญชน� สุขเกษม
118525 นางสาว จรรยา เทียนจันทร�
118526 นางสาว สิริพร ชัยมงคล
118527 นางสาว โซเฟKย มะสะแห
118528 นางสาว กาญจนาภา เพ็ชรประยูร
118529 นาย ชัยณรงค� กวีนันทชัย
118530 นางสาว สมพร พลาดสําโรง
118531 นางสาว นิชดา สาเมาะ
118532 นางสาว สัจวตี ทับเพ็ง
118533 นางสาว ภวิกา ปDUนรัมย�
118534 นางสาว ฐิตินันท� ภูเงิน
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118535 นางสาว ณฐมณพรรณ สิงห�จารย�
118536 นางสาว อัมพร เจียนเกษม
118537 นาย ปภาวิชญ� พิมพา
118538 นาย สุริยะ ฝGงใจ
118539 นางสาว ภัทรรินทร� ก่ิงวิชิต
118540 นางสาว งามใจ บุญระหงษ�
118541 นาย สราชิต คชสีห�
118542 นางสาว ชลลดา พุ2มเกษม
118543 นางสาว กมลทิพย� อรุณศิริ
118544 นางสาว ปานเนตร ปทุมสูตร
118545 นางสาว วรรณกมล ขันโสม
118546 นางสาว สุมัทนา สุขเจริญ
118547 นางสาว กรกนก สุหร2ายคิมหันต�
118548 นางสาว รัชมินต� จิตจักร
118549 นางสาว นริศรา อรรถพรพิทักษ�
118550 นาย สมพงษ� ไพรดีพะเนา
118551 นางสาว รุ2งฤดี อินสอน
118552 นาย คฑาวุธ ศรีบุรินทร�
118553 นางสาว กอบพร ศรีโยม118553 นางสาว กอบพร ศรีโยม
118554 นางสาว จุฑามาศ วายลม
118555 นางสาว รักษ�สินันต� มูลผาลา
118556 นางสาว ณ ปฏิญญา จินะชัย
118557 นางสาว สุภนิช เนตรสุขแสง
118558 นางสาว รุ2งกิตติพร พลอยระย4า
118559 นางสาว ริษา รีวรรณ
118560 นางสาว ปณัศถา มีศิลปO
118561 นางสาว มัณฑนา ประมัย
118562 นางสาว อรอนงค� กุลองคณานนท�
118563 นางสาว กมลรัตน� ระวังงาน
118564 นางสาว ศศิกาณต� แลบัว
118565 นางสาว นันท�ณภัส ศรีชนาพันธ�
118566 นางสาว มะริดา ชนไพโรจน�
118567 นางสาว บุษบา นุสลศาลา
118568 นางสาว เพ็ญนภา สะอาด
118569 นางสาว พรกมล ศรีอุ2นเรือน
118570 นางสาว สาวิตรี สินณรงค�
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118571 นางสาว ปรัชญานี นาคประดิษฐ�
118572 นาย อภิสิทธิ์ สีหานู
118573 นางสาว ศศิธร พัดขุนทด
118574 นางสาว ภัทธิยา เกษฎา
118575 นาย ธีระศักด์ิ จิตรมาดี
118576 นางสาว กัญญารัตน� แสงวงค�
118577 นางสาว ทัชชกร สุขวัฒน�
118578 นาย พรชัย หงส�สุวรรณกุล
118579 นาย วราพงษ� นพวงศ�
118580 นาย ภูวดล ผาจันดา
118581 นางสาว นูรียะ โตNะนิ
118582 นางสาว ประภาศิริ สุคํา
118583 นางสาว พรรณธิภา แก4วเจริญ
118584 นาย สุรเชษฐ� คะหาญ
118585 นางสาว จุฑามณี เทียงปา
118586 นางสาว สุภาดา ศรีสุโคตร
118587 นาย ศุภฤกษ� การะเกตุ
118588 นางสาว รัชนีกร ชารีพร
118589 นางสาว จารุณี วังสว2าง118589 นางสาว จารุณี วังสว2าง
118590 นาย ธนภูมิ ฮาวบุญปGaน
118591 นางสาว ธัญลักษณ� สีมาก
118592 นางสาว ชฎากาญจน� นาคเสนา
118593 นางสาว พิชญธิดา คงคา
118594 นาย กัญจน� ตัณฑัยย�
118595 นาย ธัญชนิต คําเข่ือน
118596 นางสาว นัฐวดี จิตจักร
118597 นางสาว พวงเพชร เฉวียงวาศ
118598 นางสาว สุชิตา ชื่นอารมย�
118599 นางสาว จิภาดา ศรีเทพ
118600 นาย พีระ สิงสุธรรม
118601 นางสาว ณัฐพร มัชฌิมา
118602 นางสาว ธีรนุช เดชา
118603 นาย อานนท� พยายาม
118604 นางสาว ศรัญญา ภักดีคง
118605 นางสาว ภรณ�ทิพย� รักกล2อง
118606 นางสาว อภิญญา ชุ2มอินถา
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118607 นางสาว อนุธิดา เกตุรัตน�
118608 นาย ณนณ ภัทรพงศ�พล
118609 นางสาว วัลนิภา อําไพจิตร
118610 นางสาว ฌัฐกฤตา สินอนันต�วณิช
118611 นางสาว วาสนา นิตมา
118612 นางสาว พิมผกา ธงหาร
118613 จ2าอากาศโท ธีรพงศ� ยิ้มประดิษฐ�
118614 นางสาว พิชญานันท� สุวะ
118615 นางสาว ยุภาวรรณ ชินวัฒนชัย
118616 นางสาว ภรณ�พิไล มีบุญ
118617 นาย อะห�มัด อารีหมาน
118618 นาย ณัฐ ตรียินดี
118619 นางสาว สุมณา ช4างแก4ว
118620 นางสาว สุจารี ฟGกฟูม
118621 นางสาว ศศิประภา ดารารัตน�
118622 นาย อนุพัฒน� วัฒนา
118623 นาย อันวัร เครือชาย
118624 นางสาว พีรชาวดี ทองธีรภาพ
118625 นาย ธีรศักด์ิ มาตย�นอก118625 นาย ธีรศักด์ิ มาตย�นอก
118626 นางสาว เพชรรวี ศรีต2ายขํา
118627 นาย ณัฐพล กุฎีศรี
118628 นางสาว ปานตะวัน ช4างศิริกุลชัย
118629 นาย มะซาบีดี สุหลง
118630 นาย ณัฐ นาคเกษม
118631 นางสาว นวพรรณ รุจิเรก
118632 นาย ธนพงศ� นิลยาภรณ�
118633 นางสาว สินจัย วิเศษดี
118634 นางสาว กนกอร ไตรพิพัฒน�
118635 นางสาว สุพรรษา เนียมรินทร�
118636 นาย ภัทรวีร� สูญทุกข�
118637 นางสาว กนกพร พินดอน
118638 นาย จิราวุฒิ ฟูเฟ\Uอง
118639 นาย ภูณัช เตียนสํารวย
118640 นางสาว มัณฑนา ศรีวะรมย�
118641 นางสาว สุคนธิ์ทิพย� ลอดบุญมา
118642 นางสาว อรทัย บุญมา
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118643 นางสาว พิสินี มลิวัลย�
118644 นาง โญธกา ไชยวงษ�
118645 นาย เนวิน ขําสกุล
118646 นางสาว ลลิตา สกุลหงษ�
118647 นางสาว สุจารี สีสัน
118648 นางสาว รักษ�สุคนธ� ภู2สิงห�
118649 นางสาว ปวีณา แสงสุข
118650 นางสาว ทอรุ4ง มาลีรส
118651 นาย นพรัตน� หอมคําผัด
118652 นางสาว อัจฉราภรณ� จันทร�แดง
118653 นางสาว ศศิวิมล เอ2งฉ4วน
118654 นาย สรณพ ลาดนอก
118655 นาย ธีร�พิชชา โกสุม
118656 นางสาว กรรณิการ� ไมตรีจร
118657 นางสาว ภัทรทัย อินตNะผัด
118658 นางสาว ภวิลภัสร� ลิ้มธงชัย
118659 นาย ชัยยุทธ ศรีประสิทธิ์
118660 นาย มานะชัย จันทร�บํารุง
118661 นางสาว ธารารัตน� แสงวรรณธีระ118661 นางสาว ธารารัตน� แสงวรรณธีระ
118662 นางสาว อัจฉรา จํารูญรัตนนาวิน
118663 นางสาว ธนวรรณ สุขนิพิฐพร
118664 นาย ธนายุทธ แก4วบุดดา
118665 นางสาว ชวิศา ธรรมนิมิตโชค
118666 นาย หนึ่งบุรุษ พลจร
118667 นางสาว สุภิตา บุญแก4ววรรณ
118668 นาย อัครพล ทองแท4
118669 นางสาว จิตวิมล ใจดี
118670 นางสาว จิราวรรณ ประวันเทา
118671 นางสาว สุภาพร ศรีมะเริง
118672 นางสาว เบญญาภา เพชรพงษ�
118673 นาย ณัฐพล เพชรเรือนทอง
118674 นางสาว ภิญรัชต� สุทธิ
118675 นางสาว ศิริวิภา นูพิมพ�
118676 นาย กุลพงษ� อินทร�แปQน
118677 นางสาว ทีรนี ครุธกลิ่น
118678 นาย ชนินทร� วัดสา
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118679 นางสาว วรรณกานต� ขัดเชียงแสน
118680 นางสาว พิชญา วงศ�คําปGน
118681 นางสาว พิชญา โพธิ์จันทร�
118682 นางสาว จิตทยา ธรรมโชโต
118683 นางสาว ศิริพร หยดย4อย
118684 นางสาว อรัชพร คชพิมพ�
118685 นางสาว โยษิตา อินทร�แปQน
118686 นาง นิตยา ปวนยอด
118687 นาย อิทธิชัย ไชยสวน
118688 นางสาว ศิริพรรณ แนวทอง
118689 นางสาว วินิตา สุวรรณมณี
118690 นาย ชลธรรม มาดายัง
118691 นางสาว ทรรศนีย� ปวนยอด
118692 นาย เสฐียรพงษ� คงมี
118693 นาย ภาณุพงษ� แสงเพชร
118694 นางสาว บุษกร จิ๋วแก4ว
118695 นางสาว นิสา ดิษยิ้ม
118696 นางสาว มณีพรรณ โชติวิสุทธิ์
118697 นาย เฉลิมพันธุ� จันทร�เพ็ญ118697 นาย เฉลิมพันธุ� จันทร�เพ็ญ
118698 นางสาว ธารารัตน� บุญส2ง
118699 นาง จิราเรจ สมใจ
118700 นาย นฤดล สิงห�โต
118701 นาย วันเฉลิม คงแก4ว
118702 นางสาว นภาวรรณ เกษวงค�
118703 นาย วุฒิเดช สุขจิต
118704 นางสาว พิชญ�ภัสสร� บุญท4วมมี
118705 นางสาว วิชุดา ปาลวิสุทธิ์
118706 นางสาว วาสนา รอดรัตน�
118707 นาย ชลธี สุระภี
118708 นาย กฤตเมธ องอาจโอฬาร
118709 นางสาว ณัฏฐณิชา อันชื่น
118710 นางสาว อัจฉรา ศิลาพงษ�
118711 นางสาว ศุภนิดา เสริฐจันทึก
118712 ว2าท่ี ร.ต. อภินันท� หงษ�ลอย
118713 นางสาว บูรณา เหล็กหล2อ
118714 นางสาว พัชริดา นิลแสง
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118715 นางสาว ปวรรณรัตน� สื่อเฉย
118716 นาย บรรทัด วงค�อาษา
118717 นางสาว ธาราบุตร ภาคีมุข
118718 นางสาว ชุติกาญจน� องอาจโอฬาร
118719 นาย ศุภรักษ� ขุนจันทร�
118720 นาย ปรวิช วงศ�ชมภู
118721 นาย ธีรพัฒน� ภู2พงศ�ไพบูลย�
118722 นางสาว เณภิชา วุฒินนท�ชัย
118723 นางสาว กนกวรรณ ต]าคํา
118724 นางสาว จินตนา บุญสุข
118725 นางสาว รัชดากร การฟุQง
118726 นางสาว ภาณิศา สําเร
118727 นางสาว วิภาพรรณ โค4วพงษ�พันธ�
118728 นางสาว รัชดาภา อ2อนเงิน
118729 นาย วรพรต แซ2แต4
118730 นางสาว อารีรัตน� วงษ�ชาลี
118731 ว2าท่ี ร.ต. อานนท� ทองทัพ
118732 นางสาว ภรภัทร มีไชโย
118733 นางสาว วิพัชรินทร� หลงเจริญ118733 นางสาว วิพัชรินทร� หลงเจริญ
118734 นางสาว เกตุศราวดี ถีถาวร
118735 นาย ชยธร สงเคราะห�
118736 นาย วรัณ อยู2ฤกษ�
118737 นาย อามีน บินดาวุด
118738 นางสาว วิไลลักษณ� ศักด์ิสุเวชสกุล
118739 นางสาว สุชาวดี ถีถาวร
118740 นางสาว ขนิษฐา จําปา
118741 นางสาว ภักด์ิจิต ศรีรักษา
118742 นาย สุรวิทย� วงษ�ชาลี
118743 นาย ไกรสร สุนทรวารี
118744 นางสาว รุ2งมณี ขวัญสิทธิ์
118745 นาย เอกพงษ� สีลาไหม
118746 นางสาว วิภาวดี เพชรสลับแก4ว
118747 นางสาว สุพัตรา เดชสถิตย�
118748 นางสาว จรสพรรณ เหลืองเกษร
118749 นางสาว ณัฐณพัศชา นรมนพงศ�
118750 นางสาว พนิดา จันทร�มณี
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118751 นางสาว วสุสุกัญญา เจริญศรี
118752 นางสาว สุฟQา วงตาผา
118753 นาย สามารถ ฉิมนาค
118754 นางสาว กุลรัตน� ดกโบราณ
118755 นางสาว ชุติมา กิจศิริเจริญชัย
118756 นาย ฮามีดี เจะมูซอ
118757 นางสาว จารุพัชร� คุรุตาประภา
118758 จ.อ. กิตติศักด์ิ แดงแท4
118759 นางสาว นันทิดา พระโพธิ์
118760 นางสาว เบญจมาศ วันขวัญ
118761 นางสาว ปวีวรรณ น4อมระวี
118762 นาย ทรงวุธ สุดหล4า
118763 นางสาว เบญญทิพย� รัฐธรรม
118764 นางสาว ศุภญา วงศ�วรสันต�
118765 นางสาว มนัสชนก มนทักสิน
118766 นางสาว สุพัตรา ขันธ�ศรี
118767 นาย ยอด อรัญเพ่ิม
118768 นางสาว อัญชุลี พิงคะยอม
118769 นาย ธีระพงศ� ต2ายพัก118769 นาย ธีระพงศ� ต2ายพัก
118770 นางสาว อัมพรรณ แสนยศ
118771 นางสาว ปาณิสรา จันทรา
118772 นางสาว ประพิณภัทร เก้ียงแสนเมือง
118773 นางสาว พรนภา สมสกุล
118774 นาย ธนชิฐ คาวิน
118775 นาย ชาญ จันทร�แดง
118776 นางสาว นันท�นภัส ประเสริฐฤทธี
118777 นางสาว สะอาดNะห� มะดาโอะ
118778 นางสาว เสาร�วภา สาริกขา
118779 นาย กิตติพงษ� มณีโชติ
118780 นางสาว นภาพร ก่ิงศรี
118781 นาย นฤพล สังสะนา
118782 นางสาว กมลกานต� หอยทอง
118783 นางสาว กรรณิการ� สวนผล
118784 นาย รอมีซู หะยีอุมา
118785 นาง กริชนิล อบภิรมย�
118786 นางสาว จันทวรรณ เหล2างาม
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118787 นาย ริฎวรรณ ยีตา
118788 นางสาว ไอยรา ผ2านเมือง
118789 นางสาว วรรณกานต� สุขจิตต�
118790 นางสาว ธนพร คุ4มคลองโยง
118791 นาย ศุภณัฐ ลดาพรหมทอง
118792 นางสาว ศิริวรรณ จําเริญกุล
118793 นางสาว บงกช วิศรุตเมธา
118794 นางสาว กาญจน�ภิเษก ปงชุ2มใจ
118795 นางสาว อรทัย รุ2งแกร
118796 นางสาว สุภาวิณี อนันต�
118797 นาย แดนสวรรค� ชรินทร�
118798 นาย กิตติพงษ� พงษ�ทองหล2อ
118799 นางสาว มานาล จารง
118800 นาย สมภพ ปานมณี
118801 นางสาว วารุณี สถิตย�พงษ�
118802 นางสาว ขวัญรวี ไพเราะ
118803 นางสาว ปรภัสสร จันทรเสนา
118804 นาย ศาสตริน รุ2งกลิ่น
118805 นางสาว ซุมมัยยะห� สาและดิง118805 นางสาว ซุมมัยยะห� สาและดิง
118806 นางสาว ทิพวรรณ ภูอาศัย
118807 นางสาว จุฑารัตน� ทองแผ2น
118808 นางสาว ธัญญกาญจน� สิริสังข�
118809 นางสาว พชรพร เทพรักษ�
118810 นาง อัสนี ขรรค�ศร
118811 นางสาว อารยา ภูดินดิบ
118812 นางสาว ธัณย�จิรา สีหเดชชัยวงษ�
118813 นางสาว อนุชสรา โคตรวันทา
118814 นางสาว ธัญญารัตน� หนูสิน
118815 นางสาว ปDยพัชร� ชูบริบูรณ�พงษ�
118816 นางสาว อนุสรา แท2นเกิด
118817 นางสาว เสาวภา หมาดแน4ง
118818 นางสาว สุมาลี พวงพันธ�
118819 นางสาว ณัฐวรรณ ฉํ่ากระมล
118820 นางสาว สุธีรา ขุนภักดี
118821 นาย รัฐพงศ� มะลิอ2อง
118822 นาย ศิริชัย จงสง2ากลาง
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118823 นางสาว กนกกาญจน� พ่ึงเกษม
118824 นางสาว ธนวรรณ เรืองสังข�
118825 นาย ปภัสร� บุปผาสังข�
118826 นางสาว ศุภากร ทรัพย�ทวี
118827 นางสาว เพ็ญนภา เรืองฉาย
118828 นาย นภกรณ� หวังสุด
118829 นางสาว ยศวดี ศรีกระจ2าง
118830 นาง กัญจน�กนก พูนผล
118831 นาย ธนดล ทศวัฒน�
118832 นางสาว เกศิณี จําปาทอง
118833 นางสาว ธนัชชา เพ็ชรเล็ก
118834 นางสาว ศิรประภา สุขรมย�
118835 นางสาว สมฤทัย ดิษฐาพร
118836 นางสาว เจนจิตร เทพนันท�
118837 นางสาว ฉัตรสุดา ชูพรหมวงศ�
118838 นางสาว อธิชา จูมทอง
118839 นาย ประพจน� สลุงอยู2
118840 นาย อภิโชติ มณีกาศ
118841 นางสาว พรนภา กาวีเมือง118841 นางสาว พรนภา กาวีเมือง
118842 นางสาว สุมณฑา มณีพรหม
118843 นางสาว กมลวรรณ ทองคง
118844 นางสาว ศิริกาญจณ� ฉายะกูล
118845 นางสาว วิภาวี ไกรกิจราษฎร�
118846 นางสาว ฐิติมา ขยันดี
118847 นางสาว นราภรณ� ก2อแก4ว
118848 นางสาว ชลธิชา ศรีบุรินทร�
118849 นางสาว อรพรรณ สุยะใหญ2
118850 นางสาว ศิริพร ในทอง
118851 นาย กิตติธัช น้ําใจดี
118852 นางสาว ชนินันท� บรรเทากิจ
118853 นาย ไกรษร อุทัยแสง
118854 นางสาว ปGทมา พิกุลทอง
118855 นางสาว ชลวรรณ ทองคํา
118856 นางสาว นฤมล สว2างจิตต�
118857 นางสาว กนกภรณ� บุญคง
118858 นาย ธีรรัฐ เท่ียงสาย
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118859 นางสาว ทิพย�วดี บุญโชติ
118860 นาง ดอกไม4 สีใส
118861 นางสาว จุรีรัตน� บัวฤทธิ์
118862 นาย สมจิตร ผลชะอุ2ม
118863 นาย ณัฐพล ยุวัฒนะ
118864 นางสาว สุวรรณา ถาวรสิงห�
118865 นางสาว ธิดารัตน� บุญโชติ
118866 นางสาว จตุรพร หอมดวง
118867 นางสาว สุกัญญา ทะมังกลาง
118868 นางสาว ปาริชาติ อุ2นบ4าน
118869 นาย ธนทัต ลักขษร
118870 นางสาว สมัชญา ธรรมประชา
118871 นาย ลิขิต กาฬภักดี
118872 นางสาว สมิตรา ไชยพัฒน�
118873 นาย ฮ.ตรีสิทธิ์ จันทสาโร
118874 นาง มนัสนันท� ศรีชาทุม
118875 นางสาว ขวัญใจ มณีวงษ�
118876 นางสาว สายใจ รูวิชิตร
118877 นางสาว ณิชชา วัฒนะโชติเดชา118877 นางสาว ณิชชา วัฒนะโชติเดชา
118878 นางสาว เกศณี คลังสามผง
118879 นาย อิบรอเห็ม บูลัดลีจิง
118880 นางสาว สุภาพร แย4มกลิ่น
118881 นางสาว นารี ลีหกุล
118882 นางสาว มูรยาณี นิมะ
118883 นาง สุพรรษา ฟุQงเฟ\Uอง
118884 นางสาว จริญญา พรมไชยยุ
118885 นางสาว สิรามณี คลังสามผง
118886 นาย ปDยะนันต� จันพุทธา
118887 นาย กิตติพงษ� เจินทํา
118888 นางสาว พิชชากานต� ใจแก4ว
118889 นาย สิริเทพ โภชนาธาร
118890 นาย ณัฐพล คุ4มเกตุ
118891 นาย จิรศักด์ิ ธนะขว4าง
118892 นาย พชร กรกชงาม
118893 นางสาว พชรนันท� สุกรัตน�
118894 นาย ยิ่งยศ ม่ิงมณี
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118895 นางสาว ธัญวรัชม� วงษา
118896 นางสาว ชลิตา สุขประสงค�
118897 นางสาว พัชรี แก4วกระจ2าง
118898 นางสาว นุชรี ทองมนต�
118899 นางสาว กุลธิดา พวงมาลัย
118900 นาง กัญฐณณัฐ ดํานงค�
118901 นาย สมบูรณ� นิลพันธุ�
118902 นางสาว วรากร คนดี
118903 นางสาว กาญจนาพร อุ]ยจ]าย
118904 นางสาว ปาริชาติ ร2มเกษร�
118905 นาย ณัฏฐชาต์ิ เธียรธนาวร
118906 นาย จิระ บุญหล4า
118907 นางสาว ธิดารัตน� จริตงาม
118908 นาง กาญจนา คําพิภาค
118909 นางสาว ศศิชล พงศ�ศรี
118910 นางสาว เจนจิรา เมืองสง
118911 นางสาว ยุพิน อํ่านาเพียง
118912 นางสาว สุรีวรรณ� กุดจอก
118913 นางสาว สิริรัตน� แสงสุวรรณ118913 นางสาว สิริรัตน� แสงสุวรรณ
118914 นาย เผ2าพันธุ� ศรีผดุง
118915 นางสาว ศศิวิมล วีระสัมฤทธิ์
118916 นางสาว นงลักษณ� ก่ิงเพชรเสรีชน
118917 นางสาว วัลลภาพร บวรพิริยวงศ�
118918 นางสาว ภัทราภรณ� คมคง
118919 นางสาว ขวัญจิรา พระไชยบุญ
118920 นาย สมภาร บุตรศรี
118921 นางสาว อัมพิกา กรดมาก
118922 นางสาว อัจฉรา วงค�จา
118923 นางสาว พัชราภรณ� ก่ิงเพชรเสรีชน
118924 นาย สัน ไฮกัญญา
118925 นาย ชัยณรงค� จูด4วง
118926 นางสาว พิมพ�ชนก แก4วสระแสน
118927 นางสาว อภิรดี พรหมอยู2
118928 นางสาว ฝาตีมNะ สําลี
118929 นางสาว อมิตา เจกะโพธิ์
118930 นางสาว กีรติ สุทธิ
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118931 นางสาว ชญานิษฐ� ไชยวิชิต
118932 นาย สําเริง วงษ�มา
118933 นาย นพรัตน� สโมสร
118934 นางสาว กุลรัตน� หล4าจันทร�ดา
118935 นางสาว พรวิมล สิทธิวงค�
118936 นางสาว ณัฐภารัสม์ิ วัชรเดชขจร
118937 นางสาว นันณภัชสรณ� วรรณเสน
118938 นางสาว ศศิธร ได4ไซร4
118939 นางสาว สาวิตรี สองศรี
118940 นางสาว เสาวลักษณ� วนมา
118941 นาย วรกร นามฤทธิ์
118942 นาง เกตกนก แก4วนพรัตน�
118943 นางสาว อรวี จั่นเพ็ช
118944 นางสาว อรณิชา ร2วมเงิน
118945 นางสาว รุจยา มีทองคํา
118946 นางสาว สายทิพย� คําพุฒ
118947 นาย ณัฐวัฒน� นิลกลัด
118948 นางสาว ลัลน�ลลิต สงหนู
118949 นางสาว สุวรรณี สุวรรณมงคล118949 นางสาว สุวรรณี สุวรรณมงคล
118950 นางสาว อัจจิมา เก๋ียงแก4ว
118951 นาย ดํารง สุทอง
118952 นางสาว ธนพร ประโลมรัมย�
118953 นาย เอกราช มีทิพย�
118954 นาย วิกรานต� บุญพรานชู
118955 นางสาว ธิดาดวง ชูฟอง
118956 นางสาว พัชราภรณ� กลางสาทร
118957 นาย อนวัฒน� สิมสีดา
118958 นางสาว ฐาปนีย� ฉลอม
118959 นางสาว ปานจิตร วันเปรียงเถาว�
118960 นางสาว พิมพ�พร พุกนุ2น
118961 นางสาว ศิริญาภรณ� ช2างปลูก
118962 นางสาว วรรณกนก นานอน
118963 นาย กิตติศักด์ิ ถาวร
118964 นางสาว วงศกร จิรพรประเสริฐ
118965 นางสาว กมลมาศ ศรีเมือง
118966 นาย ศาศวัตร พลชา
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118967 นางสาว รัฐภัทร� ปGนสา
118968 นาย ชวลิต ศรีชนะ
118969 นาย ชุมพล วงษ�ขันธ�
118970 นางสาว ณัฐวศา วิเศษศรี
118971 นางสาว วรรณภา อรรถวัน
118972 นางสาว สุพร กิมขาว
118973 นาง สุภัตชา คะสาราช
118974 นางสาว สุจิตรา ดาผา
118975 นางสาว กรกมล กุลกมลม่ัน
118976 นางสาว ทัศนีย� เด็ดสระน4อย
118977 นาย ปริวัตร ราชเครือ
118978 นางสาว เบญจมาศ ยุวะยงดี
118979 นางสาว เกษกมล ทนุพงษ�
118980 นางสาว ภัทรภร ศิลปเจริญ
118981 นางสาว ภวิษย�พร นนท�คนหม่ัน
118982 นางสาว แก4วตา อ2อนอ4วน
118983 นางสาว ธมลวรรณ แก2นจันทร�
118984 นางสาว ณราญา โขมะพัฒน�
118985 นาย คชาพงษ� กล่ํากลาง118985 นาย คชาพงษ� กล่ํากลาง
118986 นาย ชาญชัย ยาปGน
118987 นางสาว พรวดี จีรดิษฐ
118988 นางสาว มยุรี ตระกูลโอสถ
118989 นางสาว สุนทรี วิลามาศ
118990 นางสาว จรินทร วงษ�ระเบียบ
118991 นางสาว รัชนีพร ชาตรูปะมัย
118992 นางสาว วัชราภรณ� พูลเชื้อ
118993 นางสาว ศุภานัน เพชรโชติ
118994 นางสาว เขมิกา ตNะวิชัย
118995 นางสาว สุรภี จันทุดม
118996 นาย พงค�นที วิชัย
118997 นาง สุกันญา แก2นจันทร�
118998 นางสาว กรรณิการ� เกิดอุดม
118999 นางสาว จีราพร จันทุดม
119000 นาย ศุภณัฐปพนต� หวังดี
119001 นางสาว พนิดา ศิริพันธุ�
119002 นางสาว สุจีรา เครือแส
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119003 นางสาว สุภาภรณ� อักษรคง
119004 สิบโท อาทิตย� ตNะวงค�
119005 นางสาว อุท�ธาพร มุกข�ดา
119006 นางสาว ปองขวัญ ศรีรัตน�
119007 นางสาว สุพิชฌาย� ทิพย�จันทร�
119008 นาย ประกาศิต มีสวัสด์ิ
119009 นางสาว กาญจนาพร ปานันท�
119010 นางสาว อินทิรา คงตระกูล
119011 นางสาว ฮุสนา มามะ
119012 นางสาว เยาวเรศ ยะโส
119013 นางสาว วิลาวัลย� สกลกิจ
119014 นางสาว ศุภสุตา ศิธราชู
119015 นาย พสิษฐ� ธนัชพรนิวัตน�
119016 นาย ปรัชญา เวโสวา
119017 นาง กนกนภัส อรัญมิตร
119018 นางสาว อัมพิกา พงษ�อ2อน
119019 นางสาว ปDยนันท� จันทร
119020 นางสาว ฐิติรัตน� ธนชา
119021 นางสาว บูสรอ ยะโกะ119021 นางสาว บูสรอ ยะโกะ
119022 นางสาว นฤมล จันพิน
119023 นางสาว วราลักษณ� อินทรวิศษฏ�
119024 นาย ณภัทร ตอโคกสูง
119025 นางสาว รพีพรรณ โสภา
119026 นางสาว วรรณสิริ พรอินทร�
119027 นางสาว นิลยา มิก้ี
119028 นางสาว ธนาภรณ� สาสี
119029 นางสาว ระวี จันสา
119030 นางสาว ปรียานุช เดชทองคํา
119031 นาย วีรวิทย� วุฒิพัฒนานนท�
119032 นางสาว ปDยวดี บุญพลอย
119033 นาย สิริราช ปDนศิริ
119034 นางสาว สุปราณี คําโสม
119035 นางสาว ทิวาพร ปภพธนานนท�
119036 นางสาว ณัฐภา อุปวัฒน�
119037 นางสาว เบญจพร ณรงค�ชัย
119038 นาย ดุสิต พยัฆศาสตร�
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119039 นางสาว วนิดา สัญญะลักษณ�
119040 นางสาว นภิศชนัญญ� สุวรรณไตรย�
119041 นางสาว พนิตศา บุญถึง
119042 นางสาว อริสา เชื้อสายมาก
119043 นาง นัสรีน นิเงาะ
119044 นางสาว ชุลี แซ2บุNน
119045 นางสาว ปรีชญา หมวดเมือง
119046 นางสาว อภิญญา มากแสง
119047 นาย เอกสิงห� ดีโอด
119048 นาง พัชรินทร� จารุวนาวัฒน�
119049 นางสาว วราภรณ� ปGญญาคง
119050 นางสาว หนึ่งฤทัย สัญญะลักษณ�
119051 นาย ณรงค�ศักด์ิ กาเส็มสNะ
119052 นาง กนกพร มีสวัสด์ิ
119053 นาง เกศสุดา ทองทา
119054 นาย ทิฐิรักษ� ขาวเหลือง
119055 นาย ทรงเดช ทรงกิติพิศาล
119056 นาย สงกรานต� โกศล
119057 นางสาว นธิดา เจริญสุข119057 นางสาว นธิดา เจริญสุข
119058 นางสาว มณิธัช อมตวัฒน�
119059 นาย เกรียงไกร พิมพ�เพ็ง
119060 นางสาว สุภัสสร ทองนุช
119061 นางสาว กรกฎ ศรีสูงเนิน
119062 นางสาว ปวินทร� แก4ววรรณวงศ�
119063 นาง ธัญรวีย� สมประสงค�
119064 นางสาว ศิริประภัสร� มินทมอน
119065 นางสาว ศริญญา พระอังคาร
119066 นางสาว เพียงขวัญ ผิวจันทร�
119067 นางสาว อ4อมเดือน มโนธรรม
119068 นาย ธนวินท� ทองอําไพ
119069 นาย ทศพร จอมวัน
119070 นาย สยาม จันทา
119071 นาย ภูวนัย ปริศนา
119072 นางสาว ฐาปนี โอบอ4อม
119073 นางสาว วราภรณ� พรหมาด
119074 นางสาว สุภาวดี ว2องกิตติพงษ�

หน4าท่ี 530 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
119075 นาง ฑิตถากร รอดนาค
119076 นางสาว กมลรัตน� หัสมา
119077 นางสาว สุนิสา แอหลัง
119078 นางสาว รุ2งนภา พูลศักด์ิ
119079 นาย สิรวิชญ� สอนจีน
119080 นางสาว เภาลีนา ขมักการ
119081 นางสาว ศุภกานต� สุขพิพัฒปานนท�
119082 นางสาว สถาปนา เท่ียงธรรม
119083 นางสาว อิงอร สีโท
119084 นางสาว ลักษมณ อบอุ2น
119085 นาย พีรพันธ� ตมกลาง
119086 นาย ไซยฟูดดีน กูนิง
119087 นาย ปราโมทย� นามแสน
119088 นางสาว รินรดา ยะสูงเนิน
119089 นางสาว สุกัลยา บิลหีม
119090 นาย บูรฮัน สาแยตือปะ
119091 นางสาว ประเทือง ภูทอง
119092 นาย ศักด์ิเดช ด4วงกูล
119093 นางสาว ประภาพร คําสาสินธ�119093 นางสาว ประภาพร คําสาสินธ�
119094 นาย อําพล สิบสุนทร
119095 นางสาว อุมาพร ณ พัทลุง
119096 นางสาว ปาณิสรา ศรีลางค�
119097 นางสาว วรานี ปานยิ้ม
119098 นางสาว ปDยนุช เพชรคํา
119099 นาง รัตนาภรณ� จินดาเพ็ชร
119100 นางสาว สุทธิลักษณ� ทองทรัพย�
119101 นางสาว วันวิสาข� กาหะ
119102 นางสาว นันทวรรณ หอมสนิท
119103 นาย ชาญยุทธ มะโหฬาร
119104 นางสาว วิลาสินี วงษ�กวี
119105 นางสาว พรพรรณ ภูพันหงษ�
119106 นางสาว จันทิรา อินอ2วม
119107 นาย ภักฐ�สุ ฉันท�ธนนันท�
119108 นางสาว วิริยา ไชยโรจน�
119109 นาย จักรพงษ� กิจช2วย
119110 นางสาว จิรารัตน� เส็งเล็ก
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119111 นางสาว อารยา ศิริธร
119112 นางสาว อังคณา นามวงศ�
119113 นางสาว สมหทัย ตรีวุธ
119114 นางสาว ศุภณัฐ ธรรมประดิษฐ
119115 นางสาว ไปรยา สิทธิกัน
119116 นาย สหรัฐ จันทะสิงห�
119117 นางสาว ณิชาพิมพ� จันทร�เพ็ชร
119118 นาย ราม ลิขิต
119119 นางสาว อริยา อุปนันท�
119120 นาย สุรเดช เกตครองกวย
119121 นาย พัชรพล โตเทศ
119122 นาย วิรัตน� ดําโข
119123 นางสาว มัซนิง อาแว
119124 นาย วีระวัฒน� ชายสวัสด์ิ
119125 นาย ฉัตรชัย หล4ากันหา
119126 นางสาว รอฮาณา สาและ
119127 นาย จิรายุส สงครามภู
119128 นางสาว อาซีซะห� อูมูดี
119129 นางสาว ชลธิชา เทพเรณู119129 นางสาว ชลธิชา เทพเรณู
119130 นางสาว จิรารัตน� มณียศ
119131 นางสาว นีซัน อูมูดี
119132 นางสาว สุภลักษณ� ดําโอ
119133 นางสาว พิชญา วงศ�ใหญ2
119134 นางสาว นภสรวรท เนียมสงค�
119135 นางสาว ศุภวรรณ ปGสสําราญ
119136 ว2าท่ี ร.ต. ดาวรุ2ง ทูลยอดพันธ�
119137 นาย มานพ วังคีรี
119138 นางสาว นันทัชพร บุญมี
119139 นางสาว กัญญาพัชร หฤทัยถาวร
119140 นางสาว เดือนเพ็ญ วงค�ศรีทา
119141 นาย ฉัตรวีร� นิรันดร�วงศ�วาน
119142 นาย ศุภกิตต์ิ กิตติศรีสุวรรณ
119143 นางสาว สุดารัตน� สมคําศรี
119144 นางสาว กนกวรรณ ภูตะมี
119145 นาย พีรพล ยอดประเสริฐ
119146 นาย ไชยวิสุทธิ์ อุดทาโมNะ
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119147 นาย กฤษฎิ์ลภณ การมิตรี
119148 นาย จิรายุ วังคีรี
119149 นาง ศิริรัตน� พุ2มริ้ว
119150 นางสาว อภิรดี สิมมาโคตร
119151 นาย พงษ�พสิษฐ� กองธีรภัทร
119152 นางสาว นุชนรินทร� สวนม2วง
119153 นาย พงศธร วงศ�แก4ว
119154 นางสาว มนทกานต� ศิริประพันธ�กุล
119155 นาย วันนัสรูน เจNะคอ
119156 นาย วัชรวิศว� อ่ิมละเอียด
119157 นางสาว ศาสดา คงจรัส
119158 นางสาว ณัฐปภัสร� เกิดสาสน�
119159 นาย อนุชิต บํารุงพล
119160 นาย ภูมิพงษ� เชื้อพราหมณ�แพ
119161 นางสาว วราภรณ� กําลังเลิศ
119162 นางสาว พรรษฆภรณ� พันธ�พาณิชย�
119163 นาย วัชรพล วนสินธุ�
119164 นางสาว กัญจน�รัตน� เต็มสงสัย
119165 นางสาว สายรุ4ง สุขสวัสด์ิ119165 นางสาว สายรุ4ง สุขสวัสด์ิ
119166 นางสาว ฟDรดาวส� วิชา
119167 นางสาว พนิดา วิวัฒนะ
119168 นางสาว ประสบพร พยุง
119169 นางสาว ฉลองขวัญ จีบหีด
119170 นางสาว ปารมี หลงหา
119171 นางสาว ปDยฉัตร อโนราช
119172 นางสาว ลักขณาวัลย� ธรรมวัตร
119173 นางสาว ศิริรัตน� จิตสุภา
119174 นาย ธีรเดช ถิระวิทยากุล
119175 นางสาว กัญญาภัทร มุทุกันต�
119176 นางสาว ประภาพร ศรีลัย
119177 นางสาว นวลหง แพงพิบูลย�
119178 นาย ธนพล ไชยเลิศ
119179 นางสาว ทิพวัลย� ปานทอง
119180 นางสาว วาสนา เชิญผึ้ง
119181 นางสาว ใจภัทร อ2อนคํา
119182 นาย ณัฐภัทร ทวีกาญจน�
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119183 นาง ฤติมา เล2งเวหาสถิต
119184 นางสาว บุญยธิดา ธรรมศิริ
119185 นางสาว เพ็ญนุราช โนนสวาท
119186 นางสาว อาพันธกานต� อู2ทอง
119187 นางสาว นัชชนม� ขวัญปาน
119188 นางสาว นันท�ศิริ ขันตี
119189 นางสาว จิรภา ในจิตร
119190 นางสาว กัลยา ภู2เปKUยม
119191 นางสาว มนันญา แสงสายออ
119192 นาย จักรพงษ� ฤทธิ์ฤาไกล
119193 นาย เนติพงศ� สมพวก
119194 นางสาว วิยะดา ใจบุญ
119195 นาย รัฐเขต สมฤทธิ์
119196 นาย กณิกนันต� รังสิยารมณ�
119197 นาย นันตพร สมพวก
119198 นางสาว วิภาดา วัชรินทร�
119199 นางสาว จุฑารัตน� ชูศิลปO
119200 นาง สุนิสา มาสุข
119201 นางสาว กันยารัตน� เอ่ียมกระสินธุ�119201 นางสาว กันยารัตน� เอ่ียมกระสินธุ�
119202 นาย พีรณัฐ ชัยณรงค�
119203 นางสาว พิชญานิน สังข�ขาว
119204 นาย เจษฎา มุงคุณคําชาว
119205 นาย ธนกฤต สุวรรณบันดิษฐ�
119206 นาง พัชรา ศิริประภา
119207 นางสาว ภัทราภรณ� ไชยผา
119208 นางสาว ยศุเนตร ธรรมปาน
119209 นาง มูณา อาลี
119210 นาย กีรพนธ� อาจจิตต�
119211 นาย พิชญ�ดนัย ว2องไวเมธี
119212 นางสาว ศิริกัญญา ดิษฐวิบูลย�
119213 นางสาว เทพนภา ดวนสันเทียะ
119214 นางสาว วาสนา ศรีดอกไม4
119215 นาง นินายะห� แวดือเระ
119216 นางสาว พัทยา นพสิทธิศุภพงษ�
119217 นางสาว ณัฐรดา จรัลทรัพย�
119218 นางสาว มาริสา สว2างเนตร
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119219 นางสาว วรรณวิมล สินสุวรรณ
119220 นางสาว สุพัตตรา วันตุ4ม
119221 นาย มังกร เจนชัย
119222 นาย อิศรา พรหมมานนท�
119223 นาย พลวิชญ� ไชยมนตรี
119224 นาย พศวีร� สีแก4วเขียว
119225 นางสาว อังคนันท� หงษ�วิจิตปรีชา
119226 นางสาว สาวิตรี กอไธสง
119227 นางสาว พิชามญชุ� เจริญสุขสกุลชัย
119228 นางสาว เบญจวรรณ ไทยงามศิลปO
119229 นาย กีรติกรณ� อุดมฉวี
119230 นางสาว อรทิพา อินทวงค�
119231 นางสาว อนุศรา ขุนทอง
119232 นางสาว จันทร�มณี ใจมะณา
119233 นาย สุวิทย� ภูมิพัฒน�
119234 นางสาว กาญจนา กันหมุด
119235 นาย ชุติเดช นันทิทรรภ
119236 นางสาว พนมพร กองแก4ว
119237 นาย กรวิก ชุมนุมพร119237 นาย กรวิก ชุมนุมพร
119238 นาย ศิวะ สาริบุตร
119239 นางสาว จตุราภรณ� เชื้อวังคํา
119240 นางสาว ศศินันค� สีหะวงษ�
119241 นางสาว กัสมา ใจสมุทร
119242 นาย วุฒิพงษ� คําทุม
119243 นางสาว นันท�สินี กระแสร�ชล
119244 นาง ผกามาศ อ้ึงตระกูล
119245 นางสาว จุไรรัตน� หงษ�คํา
119246 ส.ต.ท.หญิง นรีพร เทียนไชย
119247 นางสาว ณัฐธาริการณ� โศจิธาดาเจริญ
119248 นางสาว วาศินี ตุลวรรธนะ
119249 นาย สมเกียรติ ม2วงงาม
119250 นางสาว สุปปDยา ยิ่งสกุล
119251 นาย วรินทร ทองเอียด
119252 นางสาว อามีเราะห�บินตียูซุฟ ดอเลาะ
119253 นาย อภิสิทธิ์ เสียงดัง
119254 นาย คาลิส อับดุลลา
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119255 นาย ปรัชญ� พันธ�งาม
119256 นางสาว สุมัยยะห� สาแม็ง
119257 นาย อนุชิต อาจธิมะ
119258 นาย กัณตินันท� บุศแดง
119259 ส.ต.ท. ชินาธิป โรจนไพบูลย�การ
119260 นาย พิทยุตม� วิเศษศิริ
119261 นางสาว รัตน�ดามารถ ศรีเกษตรกุล
119262 นางสาว ศุภิสรา วัชรมาศหาญ
119263 นางสาว ณัฐกานต� บุญรอด
119264 นาย ปDยะ บุญมรกต
119265 นางสาว นภเกตน� ฤกษปาน
119266 นาย ประวิทย� ฮับยู2โส2
119267 นาย ดุรงฤทธิ์ ดุลคนิต
119268 นางสาว สุนิสา อาจปานกลาง
119269 นาย ธวัชชัย กNกวิลัย
119270 นางสาว ณัฐพร พัตตาสิงห�
119271 ว2าท่ี ร.ต. กาญจนรัตน� โกมารพิมพ�
119272 นาย ณัฐวุฒิ รักษ�ชู
119273 นางสาว ลักษมี ไล2กสิกรรม119273 นางสาว ลักษมี ไล2กสิกรรม
119274 นางสาว ขวัญฤดี พรอภิพงศ�ชัย
119275 นางสาว พเยาว� แจ2มจํารัส
119276 นาย วิศรุต โสดาวิชิต
119277 นางสาว ปุญณิศา อินทร�วิเศษ
119278 นางสาว วัลลภา สุขช้ํา
119279 นางสาว พิมพิสา สาคเรศ
119280 นางสาว หัทยา ตระกูลมัยผล
119281 นาย พงศธร คํานาค
119282 นางสาว กฤติกา อัมภวานนท�
119283 นาย กิตติพงษ� ใจม่ัน
119284 นางสาว วิภาวี แย4มกลีบ
119285 นาย อานันท� โพธิ์หม่ืนทิพย�
119286 นางสาว วันวิสา มหารมย�
119287 นางสาว จันจิรา เทียนแก4ว
119288 นางสาว พรวิมล มีแก4ว
119289 นาย ฑีฆายุ ศรีขันแก4ว
119290 นาย ณัฐกรณ� กลิ่นเกษร
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119291 นาย อังกูร พิทักษ�อังกูร
119292 นาย วีรพงษ� นิลภูศรี
119293 นางสาว สุนิสา เตชะวันโต
119294 นาย เสฏฐ�ธนิน โดยด2วน
119295 นางสาว กุลวดี คณาวิทยา
119296 นาย ชนาธิป พิชิตชัยยะ
119297 นาย ชยุต มณีรัตน�
119298 นางสาว รักษ�สุดา กรตุ4ม
119299 นาย ศักด์ินรินทร� ตันมา
119300 นาย กันตพงษ� มะโต
119301 นาง รุ2งรัตน� เพ็ชรหอย
119302 นางสาว ณิชารีย� มากมี
119303 นางสาว กรรณิการ� น้ําดอกไม4
119304 นางสาว ประภัสสร แบ2งทิศ
119305 นางสาว อรอุมา สารภีย�
119306 นางสาว โสภิต ชํานาญกิจ
119307 นาย สามารถ สมัครการ
119308 นางสาว ภัสสร เหลียงพานิช
119309 นางสาว ทัศนี ทองเดช119309 นางสาว ทัศนี ทองเดช
119310 นางสาว นันทพร สุวรรณผ2อง
119311 นาย เดชนะ แสวงบุญ
119312 นางสาว นฤมล บัวจันทร�
119313 นาย สิทธิศักด์ิ แก2นปGดชา
119314 นางสาว ธิบดินทร� เอียดสมสู
119315 นางสาว ธนกนกวรรณ แสงกล4า
119316 นางสาว นพัษชนม� ธนะพิสิษการย�
119317 นาย พงศกร ดาศรี
119318 นางสาว วิรงษ�รอง แจ2มแจ4ง
119319 นางสาว วิชุดา โตสวัสด์ิ
119320 นาย ถนอมยศ สมสวย
119321 นางสาว ธิดาพร น4อยคําเมือง
119322 นางสาว ดวงพร หอมอุดม
119323 นางสาว กฤษฎาภรณ� ไชยสีหา
119324 นาย จิราศิวัชร� สุขอยู2
119325 นาย ณัฐพล อยู2เปลา
119326 นางสาว นภาพร น4อยจันวงษ�
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119327 นาย อาคม วิชัย
119328 นาย ทศพล ภูเงิน
119329 นางสาว มาริสา ทองเงิน
119330 นางสาว วิสสุตา สําราญศรี
119331 นางสาว สิริธิดา ทัศนียะเวช
119332 จ.ต. วศิน ตุงใย
119333 นางสาว ศุภัชชา แก4วไพทูรย�
119334 นางสาว กิตติมา สุขนวล
119335 นาย พุทธิสาร ประสิทธิชัย
119336 นาย เจษฎา อุบลไทร
119337 นางสาว ดวงกมล ด2านขับต4อน
119338 นางสาว ปุณจารีย� สมโภชน�
119339 นาย โอภาส สีขาวผ2อง
119340 นางสาว เฟ\UองฟQา สงวนรักษ�
119341 นางสาว ณิศรา หม่ืนภู2
119342 นางสาว นาฏอนงค� โลเชียงสาย
119343 นาย สิทธิรักษ� สุนทรารักษ�
119344 นางสาว กวินรัตน� วัฒนบุณยสิทธิ์
119345 นางสาว นฤมล ทองราช119345 นางสาว นฤมล ทองราช
119346 นางสาว รังสิมา ขลิบทอง
119347 นางสาว ภรณ�พรรณ ยุระเทศ
119348 นาย เทอดสกุล พัฒนประเสริฐ
119349 นางสาว ฐิติกาญจน� สุขวัน
119350 นาย ไชยวัฒน� ทะนะปาน
119351 นางสาว จตุพร แดงนกขุ4ม
119352 นาย ฐิตวัฒน� สมนึก
119353 นางสาว อัสมา อุดเถิน
119354 นาง ฐิตาภรณ� อาจปา
119355 นาย ธนศักด์ิ ตู4บรรเทิง
119356 นางสาว สุกัญญา แทนคล4าย
119357 นาย ศักด์ินรินทร� สังฆธาตุ
119358 นางสาว ชมพูนุช ลิมปOธรรมเลิศ
119359 นาย เอกลักษณ� มุมทอง
119360 นางสาว ณัฐรดา พงศาปาน
119361 นางสาว พันธ�ทิพย� รัตนพันธ�
119362 นาย อํานวย นิปุณะ
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119363 นาง นงนุช นิปุณะ
119364 นางสาว กุลชดาภา ตนะทิพย�
119365 นางสาว นิตยา บุญมาก
119366 นางสาว เมธาวี รักษ�กระโทก
119367 นาย วรรณนาราลักษณ� ชื่นภิรมย�
119368 นางสาว สะคราญทิพย� ปGนธิ
119369 นางสาว วราภรณ� บุญชํา
119370 นาย กัญจนพงศ� ทองคํา
119371 นาง กัลยาณี สุขโข
119372 นางสาว นิราวรรณ วงษ�ลุนลา
119373 นางสาว นภาพร สมภา
119374 นางสาว ภีรตา รัตนสิงหกุล
119375 นางสาว ภารตี นาคาพิษ
119376 นางสาว พัณณ�ชิตา สงค�ประเสริฐ
119377 นาย กําชัย คุณประเสริฐ
119378 นางสาว ชนากานต� แสนเสน
119379 นางสาว ศิลามณี แจ4งใบ
119380 อส.ทพ. อนุรงณ� ช2างแก4ว
119381 นาง สุรีรัตน� แก4วมณีรัตน�119381 นาง สุรีรัตน� แก4วมณีรัตน�
119382 นางสาว น้ําฝน พูลพันธ�
119383 นาย ฐิติพงศ� โคตรจันทร�
119384 นางสาว สุฑมาศ ประกาแดง
119385 นางสาว ภารดี ทับทิมแดง
119386 นางสาว พรชนน อิงคสวัสด์ิ
119387 นางสาว สุพิชชา ทับทรวง
119388 นางสาว สุภมาส อุตสาหะ
119389 นาย ชาญชัย สุทธิ
119390 นางสาว วันทนี กลมเกลี้ยง
119391 นางสาว สุทธิดา สรวงนอก
119392 นางสาว จันทร�สุดา ลีรัตน�
119393 นางสาว แพรณภา แซ2ด2าน
119394 นาย ปุญญพัฒน� พานมะลิ
119395 นางสาว ปุณยาพร พานมะลิ
119396 นาย ศิรวิทย� ยี่สุ2น
119397 นาย พีรพล ธรรมรักษา
119398 นางสาว อภัสรา ณรงค�กิจ
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119399 นางสาว จิตนา บุญเจริญ
119400 นาย ศุภชัย ภู2ศิริภิญโญ
119401 นางสาว ฉัตริกา ราชเมืองขวาง
119402 นางสาว ฐิติรัตน� นามวันสา
119403 นาย อุดมศักด์ิ ก่ิงเพ็ชรรุ2งเรือง
119404 นางสาว กัณฐมณี เห2งรวย
119405 นางสาว เจนจิรา พฤกษ�พนม
119406 นางสาว วันวิสา หล4าตัน
119407 นางสาว ประภัสสร มะโนรัตน�
119408 นาย ฉัตรรพี พลเกษตร
119409 นางสาว กุลิสรา พูลธัญญะ
119410 นางสาว สุภาวดี จันทสิงห�
119411 นางสาว ณัฐนรี ฐานะกาญจน�
119412 นาย นันทภพ แต4มทอง
119413 นาย สัญชัย อินทรัมย�
119414 นางสาว ปรีชญา ระเวง
119415 นางสาว วรวรัญณ� จันวิเศษ
119416 นางสาว ภัทรพรรณ สินวิริยะนนท�
119417 นางสาว ฑิตยา เหลือบจําเริญ119417 นางสาว ฑิตยา เหลือบจําเริญ
119418 นางสาว ณัฐณิชา บุดดาลี
119419 นางสาว สุพิชฌาย� สวาหลัง
119420 นางสาว สุภาภรณ� ยิ้มย2อง
119421 นางสาว ธนารัตน� จักรผัน
119422 นางสาว ปGทมาภรณ� สุดจิตร�
119423 นางสาว ณัฐวรา มาเปXง
119424 นางสาว นุชรินทร� ศรีสังข�
119425 ว2าท่ี ร.ต.หญิง พิมชนก บุ4งทอง
119426 นาย กิตติชัย อ2วมสวยศรี
119427 นางสาว ทอฝGน กุลวงค�
119428 นางสาว นภสรณ� ชะเอม
119429 นาย ปฐวี ณรงค�
119430 นางสาว สุภาวดี บุญธรรม
119431 นางสาว มนัสนันท� นิลคง
119432 นางสาว ไปรชฎา ณรงค�
119433 นาย พิเชษฐ� สพังทอง
119434 นาย ปDยะวัตร� ร2มโพธิ์
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119435 นาย ไพรวัลย� ภูถอดใจ
119436 นาย ชูศักด์ิ มาตสม
119437 นางสาว วนิดา ไพรพนาสวัสด์ิ
119438 นางสาว อารีวรรณ ปริกัมศิล
119439 นาย ขวัญชัย เซ่ียงว2อง
119440 นางสาว สาลินี สันดร
119441 นาย อภิชาติ พันนะราช
119442 นางสาว พจนีย� ศรวิเศษ
119443 ส.ต.ต. ทศพร ตินะโส
119444 นางสาว สลิตา สุสิงห�
119445 นางสาว รัตนาภรณ� เลียดดํา
119446 นาย วิโรจน� เพชรแก4ว
119447 นางสาว วัลลภา บุญมา
119448 นางสาว สุภาวดี ทับแว2ว
119449 นางสาว พิชญ�จิรา จันทร�สกุลณี
119450 นาย ศรัณย�กร ถุงจินดา
119451 นางสาว บูรพา เดชพลมาตร
119452 นาย นัทพงษ� ทองแก4ว
119453 นางสาว ปวีณกร จรม่ังนอก119453 นางสาว ปวีณกร จรม่ังนอก
119454 นาย ณัฐพล พูลแก4ว
119455 นางสาว ฤทัยรัตน� สุวรรณสาม
119456 นางสาว พิมพา แก4วผัด
119457 นางสาว ชนิตา ม่ิงขวัญ
119458 นางสาว ชลลดา กันทาเงิน
119459 นางสาว อัจฉรา ทิพยโสตถิ
119460 นางสาว อังคณา อารีรักษ�
119461 นาย สิทธิชัย รุ2งรังษี
119462 นาย วสันต� วันตะ
119463 นางสาว ดารารัตน� พรหมรัตน�
119464 นางสาว ปDยมล ชุ2มสูงเนิน
119465 นาย ศิวเวท พลานนท�
119466 ส.อ. ภานุเขต พรหมราช
119467 นาย อุศเรน ภูตะลุน
119468 นางสาว นรินลพัชร ภูสง2า
119469 นางสาว พิภัทรา สร4อยประไพ
119470 นางสาว จุฑามาศ พรมนุช
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119471 นาย กิตติพงศ� ตันตินราศักด์ิ
119472 นางสาว ปุณญชา เลิศสําราญ
119473 นางสาว สุภาลักษณ� สุทธิมาศ
119474 นาย พีรวัฒน� สุทธิพงษ�
119475 นาย พงษ�ศักด์ิ ศรีเอม
119476 นางสาว จิระนันท� โตสิน
119477 นาย อธิวัฒน� สิบตNะ
119478 นางสาว อรพนิต วรดิลก
119479 นางสาว จินดาวรรณ รามทอง
119480 นาย ปDตินันท� ปรีชาวุฒิวงศ�
119481 นางสาว นภัค สนโสม
119482 นาย ศรัณย� ภูรีทิพย�
119483 นางสาว ธัญรดี ธีระกุล
119484 นาย ฐากูร การีเวท
119485 นางสาว ปณิชา อมรชาติพาณิช
119486 นางสาว มนชนก ชูวิเชียร
119487 นาย ชาญเดช หีบแก4ว
119488 นางสาว ศุภนิดา วิบูลย�กุล
119489 นางสาว ปDUนมณี บุญยิ่ง119489 นางสาว ปDUนมณี บุญยิ่ง
119490 นางสาว ภวินันท� สหัสโชติ
119491 นาย สุเมธ สังข�ทอง
119492 นาย ภัทรพล ปรีเปรม
119493 นาย เขมชาติ ยะสารวรรณ
119494 นางสาว วารุณี บัวชุม
119495 นางสาว ศิริเบญจารัตน� ฮาวต2อมแก4ว
119496 นางสาว ศิรินทร� ทองขํา
119497 นางสาว พีระยา เพชรเลี่ยม
119498 นางสาว จุฬาลักษณ� หนูรัตน�
119499 นางสาว กาญจนรัตน� วรพงศ�
119500 ว2าท่ี พ.ต. สุริยาวุธ เฉลิมบุญ
119501 นาย สัญชัย พลายละหาร
119502 นาย ภานุมาศ ฤทธิ์เดช
119503 นางสาว เบญจวรรณ พงษ�พรม
119504 นาย ศักรินทร� เสาร�พูน
119505 นาย ธนพงษ� บุญมา
119506 ว2าท่ีร4อยตรี ณัฐพล ธูปหอม
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119507 นางสาว ปณิชา พรหมมา
119508 นาย กิตตินันท� สุขเกษม
119509 นาย เอกชัย วัสสะนัน
119510 นางสาว ประภาพร แช2มชื่น
119511 นางสาว ศรินทิพย� ทิศจันทร�
119512 นางสาว ชลิตา บ2าวแช2มช4อย
119513 นางสาว กนกอร ตุ2นจิต
119514 นางสาว กนกวรรณ สืบหนู
119515 นางสาว ปองรัตน สมนึก
119516 นางสาว มัชฌิมา พิกุลเงิน
119517 นางสาว สิรินุช สังข�ทอง
119518 นาย ประสงค� ชํานาญ
119519 นางสาว สุภาลักษณ� ราชปGญญา
119520 นางสาว ณัฐสินี แสนวงษา
119521 นาง พิมทิพย� วิมลภักตร�
119522 นางสาว เกศกนก พรมสุข
119523 นาย กิตติคม วงษ�นารี
119524 นางสาว วิชุดา ชินโคตร
119525 นางสาว กาญจนา โทสันเทียะ119525 นางสาว กาญจนา โทสันเทียะ
119526 นาย พฤกษ� ปลงใจ
119527 นาย พิชิต พลายเถ่ือน
119528 นาย กันต�กรินทร� ศรีอรรคจันทร�
119529 นางสาว เสาวลักษณ� ชนะญาติ
119530 นาย อานนท� คณะวาปK
119531 นาย พีรพล วงษ�ธรรม
119532 นายหมู2ตรี วีรยุทธ ปGนทะวงค�
119533 นาย ณัฐวุฒิ กองอุดม
119534 นางสาว วิวรรณ มาดีตระกูล
119535 นางสาว จริยาภรณ� นิ่มดํา
119536 นางสาว หทัยชนก อภิรัตนพันธุ�
119537 นางสาว มลาภรณ� ซังปาน
119538 นางสาว มาริสา ใหม2อะลิน
119539 นางสาว ณัฏฐวราพร พยัคฆพล
119540 นาย อัครพล พันธ�ซ4อน
119541 นาย ชัชดล เรืองอัมพร
119542 นาง สุริวัลย� สระแก4ง
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119543 นางสาว ภัทร�ธีนันท� ไชยวรรณ�
119544 นางสาว ฐิดาทิพย� วงศ�น4อย
119545 นางสาว ณัฐมน เงินบุตรโคตร
119546 นางสาว วรรณนิดา อติสุธาโภชน�
119547 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง มัทนา ชมภูศรี
119548 นางสาว นัฐฐาพร ไชยนา
119549 นาง อัญชลี ศิริปGญญา
119550 นางสาว พนิดา ครุนันท�
119551 นาย แสงคํา โคตสวัสด์ิ
119552 นางสาว ปาริชาต คําวงศ�
119553 นางสาว นิยัสมิน นิเลาะ
119554 นาย ธนากร ฉิมพาลี
119555 นาย ปฐภพ สุคนธจร
119556 นาย นินนาท ปรีชาชาญ
119557 นาย เปรมินทร� อุดร
119558 นาย สุรชัย จันทร�แก4วหนู
119559 นางสาว รุ2งพนา แท2นแก4ว
119560 นาย พัชรศักด์ิ หอมมาลัย
119561 นางสาว พิชานันท� บรรจุทรัพย�119561 นางสาว พิชานันท� บรรจุทรัพย�
119562 นาย ภัทรวัฒน� บรรจุทรัพย�
119563 นาย พีรพงศ� ศรีไว
119564 นางสาว ประภาพรรณ ปานแก4ว
119565 นางสาว ศมพร อัชกุลพร
119566 นาย ภาณุวิชญ� ปานแก4ว
119567 นางสาว สิริภร ดํานาคแก4ว
119568 นาย สิทธิพงศ� โสภณอดิศัย
119569 นาย เทอดชัย ศรีสกุลคีรี
119570 นางสาว ปภาวดี สุคันธพฤกษ�
119571 นางสาว สิริพร ประทุมารักษ�
119572 นางสาว เบญญารัศม� ศิริลักษณ�สกุล
119573 นาย ขจรยศ พิศมัย
119574 นางสาว ราตรี ขรัวทองเขียว
119575 นางสาว สุนิสา เมืองแก4ว
119576 นางสาว ชณัฐกานต� มาประเสริฐ
119577 นาย ธวัชชัย ภูนาโคก
119578 นาย โชคชัย สุตะพันธ�
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119579 นาย ณัฐพล นาคสุวรรณ
119580 นางสาว พิชชา จันทร�เกตุ
119581 นางสาว บงกชทิพย� ทองเพ็ง
119582 นาย ทรรศวิช คําเจริญ
119583 นาย อายุวัฒน� นันทะแพง
119584 นาย วิทยา พิษพรรณ�
119585 นาย กิตติธัช เชื้อทองอยู2
119586 นางสาว อริศรา วงศ�ชนะ
119587 นาย วัชราวุฒิ สายบุตร
119588 นางสาว เราะอูฟ มูซอ
119589 นางสาว อัมพวรรณ รุ2งเรือง
119590 นาย กฤษณวิชญ� เยาว�ธานี
119591 นาย พงกษิณ วุฒิปGญญากิจ
119592 นาง ภัทรวดี อารีเลิศ
119593 นางสาว กมลวรรณ เมืองอู2
119594 นาย นริสสร เพ็ชรเย็น
119595 นางสาว นิตยา รักดี
119596 นาย บดินทร� ธนอนันต�มีชัย
119597 นาย ซายด� กามา119597 นาย ซายด� กามา
119598 นางสาว วริศรา รัตนวงศ�
119599 นางสาว ภัทราภรณ� ภูบุตรตะ
119600 นางสาว ปDยะดา เทพสงเคราะห�
119601 นางสาว ศิรินันท� มุ2งหมาย
119602 นางสาว สุภัชชา ม2วงพันธุ�
119603 นาย สมภพ วงจันทร�
119604 นางสาว เกวรี วงษ�จันทร�
119605 นางสาว นัฏชลัยย� มหาบุณย�
119606 นาย สักกเดช นฤวรวงศ�
119607 นาย อิสมาแอ มะกะทุง
119608 นางสาว ธิดารัตน� นาคสมบูรณ�
119609 นางสาว ซูรีดา ตาลีหะ
119610 นางสาว พัฒนียาภรณ� โลหะสาร
119611 นางสาว ลัชชา ตาลาคุณ
119612 นางสาว ผกาวรรณ อุปะมาโน
119613 นาย ภูวดล แย4มแก4ว
119614 นางสาว พัลธมาส เชตุพันธุ�
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119615 นาย ฮาริส สุขสง2า
119616 นางสาว โนลิซ2า ลารีนู
119617 นางสาว หนึ่งฤทัย คงภักดี
119618 นาย พงษ�ธร รุ2งเรืองศุภรัตน�
119619 นางสาว วิลาวัณย� อินทร�ศรี
119620 นางสาว ภัณฑิรา ภิญโญ
119621 นาย ณัฐกมล ประทุมวัน
119622 นางสาว สิริพร จู2วาที
119623 นางสาว กนกชฎา ไพบูลย�
119624 นางสาว สุพรรณี ดาวเรือง
119625 นาย พัธนันท� ศรีเมือง
119626 นาย อดิศักด์ิ เคหาสัย
119627 นางสาว นภษร ภัคธนาเดชานนท�
119628 นางสาว วจีมาศ ชัยพฤกษทล
119629 นาย เลิศพิสิฐ แหลมจันทึก
119630 นางสาว สุรัชฎา เสือจุ4ย
119631 ว2าท่ี ร.ต. ภาณุพงษ� ใยสุข
119632 นางสาว ธัชชมธร สิงห�ครุ
119633 นางสาว วรัญญา พ่ึงสุข119633 นางสาว วรัญญา พ่ึงสุข
119634 นาย สุริยพงศ� บุญณะแก4ว
119635 นางสาว อลิสา มหาเดช
119636 นางสาว วนัชพร เกียรติยศ
119637 นางสาว รัชนี บัวแก4ว
119638 นาย กิตติศักด์ิ ประเสริฐสม
119639 นางสาว ศุภัคชญา ภูษาพริ้ว
119640 นางสาว พรรณจิรา อ2อนน4อย
119641 นาย จตุรัส จันทร�สมบูรณ�
119642 นาง เจนจิราภรณ� ทานะ
119643 นางสาว นาถยา คล4ายทอง
119644 นางสาว บรรทม ผาอินดี
119645 นาย วินัย นนบรรดิษฐ�
119646 นางสาว เบญจวรรณ ชวดนุช
119647 นางสาว ไลลา หัสการดี
119648 นาย ธานินทร� คนใหญ2
119649 นางสาว สุชาดา ชาดี
119650 นางสาว มลฤดี มีโสภา
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119651 นาง ฉ2าฝKดNะ จันสํารวม
119652 นางสาว ออมสิน บรรยง
119653 นาย จัตวา จันทร�สมบูรณ�
119654 นาย ยง ยุทธิ์ เปาะ ทอง 
119655 นาย กรกิจ บนปGนเชื้อ
119656 นาง ชลกนก อินจันทร�
119657 นางสาว ธนพร ฤทธิรักษ�
119658 นางสาว ณัฐกานต� เอ่ียมอ2อน
119659 นางสาว จันทร�พร กระจายวงศ�
119660 นาย ณัฐชนน สมบุรุษ
119661 นางสาว พัชทิยา ตะเคียนทอง
119662 นางสาว อรญา ธงชัย
119663 นาย พันธรัตน� รัตนพันธ�
119664 นางสาว จุฑามาศ จันทระ
119665 นางสาว วราพร โกสีย�
119666 นางสาว นุชนารถ หุมอาจ
119667 นางสาว ฟGตนีน เมาะมูลา
119668 นางสาว พัชรี พัชรสิทธิ์
119669 นางสาว พรรณทิวา ประเสริฐสังข�119669 นางสาว พรรณทิวา ประเสริฐสังข�
119670 นางสาว นันธิดา จูมแดง
119671 นางสาว ปรางทิพย� มณีสะอาด
119672 นางสาว รัตนาวดี ศรีเลิศ
119673 นาย ปDติพัฒน� เรือนคุ4ม
119674 นางสาว ศิริรัตน� จันใด
119675 นางสาว อัยยรัศม์ิ ฝนเทียม
119676 นาย จักรกฤษณ� อโนตNะ
119677 นางสาว อมร โพธิ์ดี
119678 นางสาว กัณฐิกา ธรรมจารุ
119679 นางสาว ปริศนา ศิริชุมภู
119680 นาง พิมล ชิณพงษ�
119681 นางสาว นุชิตา ม2วงงาม
119682 นาง สุธิดา กุลวงษ�
119683 นาย นที ม2วงศรีจันทร�
119684 นางสาว รดีนุช แก4วโมรา
119685 นาย จุมพล จันทกิจ
119686 นางสาว จารุณี นันชนะ
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119687 นางสาว พัทธนันท� ท4าวด2อน
119688 นางสาว ปDยพร ร2มแสง
119689 นาย ฮัสรูดีน ดีนามอ
119690 นางสาว ปวีณา ดวงเศษวงษ�
119691 นางสาว ปาริชาติ สีดางาม
119692 นางสาว อาภาภรณ� สันตะพันธุ�
119693 นางสาว กัญญาภัทร ศรีนวล
119694 นางสาว หุสนา งNะสมัน
119695 นางสาว รัตนา วงค�คําแสน
119696 นาย กิตต์ิธนัตถ� วิรุณัรัตนกิจกุล
119697 นาย พงษ�พิชญ� พรพนัสศรี
119698 นางสาว จิราภรณ� พรมวาศรี
119699 นาย เจนฤทธิ์ เอกอุรุ
119700 นาง ทวีพร พงศ�พิสุทธิโกศล
119701 นางสาว อณิยา อุดล
119702 นาง จันทิมา จบกลศึก
119703 นางสาว ฉัตรฑริกา เวียงเงิน
119704 นางสาว รพีพร เพ็งสกุล
119705 นางสาว ณัฐวรรณ ดีเจริญ119705 นางสาว ณัฐวรรณ ดีเจริญ
119706 นางสาว พรเพ็ญ แท2นประมูล
119707 นาย สรรชัย สารพัสดุ�
119708 นางสาว เพ็ญนภา โยธี
119709 นางสาว วรรณวิภา นามบุตรศรี
119710 นางสาว ทวณดา แสงนิล
119711 นางสาว สุภาวดี ศรีเคลือบ
119712 นางสาว ธันยา สังข�แก4ว
119713 นางสาว พิมพ�ผกา อ2องแก4ว
119714 นางสาว ศรีสมบูรณ� กันยาพันธ�
119715 นางสาว สุดารัตน� เพ่ิมพูล
119716 นางสาว สุกัญญา ไมหมาด
119717 นาย วรรณะ สังข�แก4ว
119718 นางสาว สุวรรณดี สูหลง
119719 นางสาว นัจมีย� สะอะ
119720 นาย ดิษวัชร ลอแต
119721 นางสาว ปGทมาพร ตันเต
119722 นาย จีระวัฒน� ไชยทอง
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119723 นาย อดิศักด์ิ พันธุ�เรณู
119724 นาย นิติรุ2ง กุลาหงษ�
119725 นางสาว จิตติมา โพธิ์ไพจิตร
119726 นางสาว นิชาภัทร คงทอง
119727 นางสาว อภิญญา ผลาเลิศ
119728 ว2าท่ีร4อยตรี เจษฎา จรกิจ
119729 นางสาว กฤษณา มากเงิน
119730 นางสาว อภันตรี นุชดํารงค�
119731 นางสาว พิไลวรรณ จํารัสบุญ
119732 นาย ณัฐ�ธชนพงศ� จูมพลหล4า
119733 นาย อําพร วงษ�หาแก4ว
119734 นางสาว ชวิศา วงษ�ประเวศน�
119735 จ2าเอก พงศกร พบสมัย
119736 นาย ณัฎฐกัณฐ� ผลพิทักษ�
119737 นางสาว แพรวพรรณ ภิญโญชนม�
119738 นางสาว สาวินี สอนประดิษฐ
119739 นางสาว ปDยธิดา กรพันธุ�
119740 นางสาว จุฑามาศ เรืองคํา
119741 นางสาว พัชราวลัย เด2นนิติรัตน�119741 นางสาว พัชราวลัย เด2นนิติรัตน�
119742 นางสาว บุษกร ทองใบ
119743 นางสาว วรวรรณ โสตถิวัฒน�
119744 นางสาว ประภัสสร พวงแก4ว
119745 นางสาว กนกวลี สมใจ
119746 นาย ศุภพสิษฐ� โลหะ
119747 นางสาว นิชาวดี นิลยกานนท�
119748 นาย กุลเชษฐ� ปานล้ําเลิศ
119749 นาย มณฑก เกษมเมือง
119750 นางสาว ชนกนันท� ชุมสง
119751 นาย กิตต์ิพิพัชญ� สิงห�คํา
119752 นาย อมรเทพ นุ2นชูคันธ�
119753 นางสาว เมวิกา สุขบรรพต
119754 นางสาว เพชราภรณ� พูลประดิษฐ�
119755 นาย ธวัชชัย ทองประภา
119756 นางสาว ศิริลักษณ� ทิศเสถียร
119757 นางสาว นิศารัตน� ดาราวิโรจน�
119758 นางสาว ธิติมา เถระ
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119759 นางสาว อัญญ�ธิกา สุวรรณศิลปO
119760 นาง พันทิวา จันทรกุล
119761 นางสาว อริสา นนทรา
119762 นาย จิรวัฒน� พูลภูงา
119763 นาย ณัฐพงศ� สุบิน
119764 นางสาว จรัชญา เจ็ดศรี
119765 นางสาว โสภิดา วงศ�ชาชม
119766 นาย วินัย เเสงศรี
119767 นาง ปทุมพร สะเอียบคง
119768 นาย อนุสรณ� ศรีโยทะ
119769 นางสาว นัฐฐา พนาราบ
119770 นาย ภาณุรัตน� พ่ึงกระจ2าง
119771 นาย อภิสิทธิ์ ห2อไธสง
119772 นาย พิริยพงศ� บุญไชย
119773 นาย สมพงษ� ชํานาญ
119774 นางสาว วิภาวรรณ แก2นยิ่ง
119775 นางสาว วลัญช�สินี วงศ�แย4ม
119776 นาย พัชร�ภูมิ อู2ทอง
119777 นางสาว กมลนาถ พักเท2า119777 นางสาว กมลนาถ พักเท2า
119778 นาย พิมาน ยังม่ัน
119779 นาย เสรีภาพ บุญสิทธิ์
119780 นางสาว ชาดรียา นันทนาชัย
119781 นางสาว อัญมณี ภูมิเพ็ง
119782 นางสาว เบ็ญญา เลี่ยมนางรอง
119783 นางสาว กนกกาญจน� บุญเหมือน
119784 นางสาว อรุณรัตน� วงษา
119785 นาย ณัฏฐชัย ยอดยิ่ง
119786 นางสาว กมลรัตน� พาวง
119787 นาย เชาวฤทธิ์ นิจภักดี
119788 นาย พัทธพล ทิมอํ่า
119789 นาย ดํารงค�เกียรติ อรมัย
119790 นาย ฉัตรชัย ใจพินิจ
119791 นางสาว นุชนาถ สุขอาจ
119792 นางสาว นิศาชล สหัสสา
119793 นางสาว อารี ไทยสมัคร
119794 นางสาว รัตนา พรมมา
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119795 นาย ภูริเดช กองคํา
119796 นาย สุรสิทธิ์ ภู2ระหงษ�
119797 นางสาว สุดารัตน� ศิริชัย
119798 นาย อมร ไพลดํา
119799 นาย อัศม�เดช สินสุภะ
119800 นางสาว สีตีอามีเนNาะห� สาแม
119801 นาย อนุชิต ชุมคง
119802 นางสาว ศิรินภา มีอุดร
119803 นาย ลิขิต เหล2าเจริญนาน
119804 นางสาว ภานุชนารถ บุญช2วย
119805 นางสาว แพรเพชร พรมแสง
119806 นาย วีระชาติ ชัยวิรุฬห�
119807 นางสาว นรีรัตน� รีเรียบ
119808 ว2าท่ี ร.ต. เสกสันต� ฤทธิ์ช2วย
119809 นางสาว อัญชลี หม่ืนเจริญ
119810 นางสาว ปรียาพร เทือกสุบรรณ
119811 นางสาว สุกฤตา คําภากุม
119812 นางสาว ปุณยวีร� วงศ�รัชตะเสวี
119813 นางสาว เรณู สุวรรณมาฆะ119813 นางสาว เรณู สุวรรณมาฆะ
119814 นางสาว อังคณา อินทะจันทร�
119815 นางสาว ฐิติมา มณฑล
119816 นางสาว คุณากร จันทร�ไพศรี
119817 นาง ณัฐกฤตา รัตนโอภาส
119818 นางสาว ภัทรธิดา ลือชัย
119819 นาย จิรพนธ� บุตรด4วง
119820 นางสาว อัจฉรา โอฬารจันทโรทัย
119821 นางสาว เกศศิริ สิทธิคุณ
119822 นางสาว นันทิยา สุวรรณรัตน�
119823 นางสาว ชนิภา โชควังทอง
119824 นางสาว สุพัตรา บังเมฆ
119825 นางสาว ปริศนา หอมบุญ
119826 ว2าท่ีร4อยตรี พลากร ทรายแก4ว
119827 นางสาว ศิริลักษณ� จันทร�ทอง
119828 นาย นพดล พรมคํา
119829 นางสาว วรรณภา มีเนาว�
119830 นาย คมกริช ดีทองอ2อน

หน4าท่ี 551 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
119831 นางสาว ณิชชาภัทร ศรีชมภู
119832 นางสาว สุพัตรา พันธ�ไชยา
119833 นางสาว พิมพ�พร บัวชุม
119834 นาย ทวีศักด์ิ กุละนาม
119835 นาย อภิชิต จันปุVม
119836 นางสาว ธญา ผลศิริ
119837 นางสาว ณัฐิยา เก็มประโคน
119838 นางสาว รัฐญา ยืนยง
119839 นางสาว ศุภกรธนา แซ2ฉ่ัว
119840 นาย ธนวรรษ จุลสม
119841 นางสาว สุชาดา กุลสุวรรณ�
119842 นางสาว ปวีณา ตาโม2ง
119843 นางสาว ปทุมวดี ปGทมรัตน�
119844 นางสาว จันทิดา นิลวรรณโณ
119845 นางสาว รธัป โก4สกุล
119846 นาย วัฒนา เยี่ยมชื่น
119847 นางสาว สุภาวดี จันทรดี
119848 นาย ดนิรุต ทองนิน
119849 นางสาว ฮาบีบNะฮ� หมัดเตย็บ119849 นางสาว ฮาบีบNะฮ� หมัดเตย็บ
119850 นางสาว ธมลกร สร4อยสังวาลย�
119851 นางสาว ปนัสดา ศิริโชติ
119852 นางสาว เจนจิรา นันไชศิลปO
119853 นาย อับดุลเลาะ เจะแม
119854 นางสาว กรรณนิการ� เงาะสนาม
119855 นางสาว อามาณี ดะแซ
119856 นางสาว นิพัตรา หะยีนิมะ
119857 นางสาว ธวัลรัตน� ลอออรรถพงศ�
119858 นาย สุทัด วิชิต
119859 นางสาว ณัฐชากานต� จิตต�ระเบียบ
119860 นาย กฤษฏภาส โพธิเลิศ
119861 นางสาว วฤณดา นาครักธรรม
119862 นาย สดายุ ขวัญนิมิตร
119863 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ซอฟKยNะฮ� หมัดเตย็บ
119864 นาย เจษฎา ปาตุ4ย
119865 นางสาว ศรัญญา โกตะคาร
119866 นางสาว จตุพร อภิวันท�
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119867 นางสาว กชกร โคตรชมภู
119868 นางสาว รุ2งนภา เรืองศริยานนท�
119869 นาย พิษณุ เจริญขวัญ
119870 นาย ธนวัต อู2ขลิบ
119871 นางสาว ญาสุมินทร� ภูผานี
119872 นางสาว ศิริลักษณ� ดัสดีสอง
119873 นางสาว ยุวดี คชฤทธิ์
119874 นาย สุรชาติ ทองปาน
119875 นางสาว สุณิสา มีศรี
119876 นางสาว ฐิตินันท� วรคํา
119877 นาย ธานินทร� จุ4ยสุข
119878 นางสาว วิภาวรรณ นาควงษ�
119879 นางสาว พรพิมล พงศ�ภักดี
119880 นาย ศุภวิชญ� พรหมทิพย�
119881 นางสาว พรจิรา พิสัย
119882 นาย ธนชวินทร� บุญศรี
119883 นาย วิศรุต บัวเอ่ียม
119884 นางสาว นิโลบล เรืองเต็ม
119885 นางสาว รัตนาภรณ� ชัยวิชิต119885 นางสาว รัตนาภรณ� ชัยวิชิต
119886 นาย สุรเกียรติ บุญโสม
119887 นางสาว พรรณี ยุบลชิต
119888 นาย ชญานิน ทองเนื้อห4า
119889 นางสาว ปวีณา ใจปDง
119890 นางสาว จิตรา ราชพิบูลย�
119891 นางสาว เขมนิจ พากุล
119892 นางสาว ปGทมพร ลิ่มกาญจนา
119893 นางสาว สายสวาท ตันเยี่ยม
119894 นางสาว อภิชญา วงศ�ฝGIน
119895 นางสาว พิมลพรรณ ด4วงฟู
119896 นาย ธนพล วิริยะบัณฑิตกุล
119897 นางสาว สุพัตรา แซ2เรือง
119898 นาย อัครพล โอรสแก4ว
119899 นาย ศักด์ิดา ชินคํา
119900 นาย ศุภกิจ จ]อมมอย
119901 นาย ภานุพงศ� ดีลี
119902 นางสาว สมพร พูนสวัสด์ิ
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119903 นางสาว อาทิตยา พรมชัยชนะ
119904 นางสาว อาจารีย� พ่ึงฟอง
119905 นางสาว ชลัญญา ปGญญา
119906 นางสาว ชุติมา รัตนคช
119907 นางสาว วิภาดา ลี้ตี๋
119908 นางสาว สําราญ บุญดล
119909 นางสาว ทัศนีย� ไชยหาร
119910 นางสาว ชุติปภา พรประสิทธิ์
119911 นางสาว เพ็ญพร เบ4าโชติ
119912 นางสาว พรรณทิภา ฤทธิ์ไกรกุล
119913 นาง อัญชลี จงเกิดดี
119914 นางสาว สุวจี สุวรรณกล2อม
119915 นางสาว แคทรียา ท4าวชัยมูล
119916 นางสาว บุหงา แซ2เต็ง
119917 นางสาว รัศมี หาสี
119918 นางสาว ยุวดี พยอมหอม
119919 นางสาว กาญจนาวดี ปDนะถา
119920 นางสาว นันทภัค เทพนิล
119921 นาย นพกร อินจา119921 นาย นพกร อินจา
119922 นาย พลพัชร พัชรปDยะกุล
119923 นางสาว นริตา ดอกแส
119924 นาย เศกสรรค� สกุลวงษ�
119925 นางสาว จุไลลักษณ� คงดารา
119926 นางสาว โสพนา ดวงเอก
119927 นางสาว พัชรี เพ็งผาลา
119928 นาย สัมฤทธิ์ นิวินรัมย�
119929 นางสาว อังคนา อุทัยรังษี
119930 นาย ชานนท� ยุติธรรม
119931 นาย สิรวิชญ� เชิงหอม
119932 นางสาว ภัคจิรา สังข�ทอง
119933 นางสาว ลิปรีหลา องอาจ
119934 นาย กฤษฎา อินทร�ประเสริฐ
119935 นางสาว กิตติมา จําปาทิพย�
119936 นางสาว สมนฑพร สังข�ทอง
119937 นางสาว ปDยวราลักษณ� หนองนงค�
119938 นางสาว นลินนิภา จิตคุ4ม
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119939 นาย มาโนช มณฑา
119940 นาย วุฒิชัย ไฉนวงษ�
119941 นางสาว ธฤตา วงศ�สารัตน�
119942 ว2าท่ีร4อยตรี นพสิทธิ์ ไกรสิทธิ์
119943 นางสาว วจิรา แก4วขุนทอง
119944 นาย บดินทร� กรัษนัยรวิวงค�
119945 นาย เฉลิมเกียรติ ใจแก4ว
119946 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พิจิตรา สัณห�พานิชกิจ
119947 นาย อินทัช ศรีละพันธ�
119948 นางสาว อุไรรัตน� สุริโย
119949 นางสาว กัญญาวีร� บุญเกิด
119950 นางสาว มณีรัตน� รอดแปQน
119951 นางสาว ชญานิศ มากจุ4ย
119952 นาย พัชรพงศ� ฤทธิ์สิงห�
119953 นางสาว นิศารัตน� บัวทิพย�
119954 นางสาว ดาราวรรณ ทุ2งท4องไร2
119955 นาย ปGญญา กล่ําแก4ว
119956 นางสาว พชรภัทร ประมวล
119957 นางสาว ปริศนา จันทร�วงศ�119957 นางสาว ปริศนา จันทร�วงศ�
119958 นาย วัทธิกร แสงใหญ2
119959 นางสาว ธาริณี เจิมวงค�รัตนชัย
119960 นางสาว สุชาดา สังวรวงษ�พนา
119961 นางสาว อธิชา นวลปาน
119962 นางสาว เกษร ทองเงิน
119963 นาย ถิรวุฒิ หว2างวงษ�แก4ว
119964 นางสาว กนกพร พันธ�ดงยาง
119965 นางสาว ยุภาวดี ศรีเมือง
119966 นางสาว ณิชาดา พรหมพล
119967 นาย ผดุงสิทธิ์ สังข�อุ2น
119968 นาย วรวุฒิ บัวจิตต�
119969 นางสาว อัจฉรา อะมุตะคุ
119970 นางสาว จักภัทสรัณย� ศรีประสงค�
119971 นางสาว นันทนา ช4อยชด
119972 นางสาว ทิพย�ตะวัน เสน2หา
119973 นางสาว วีกุณญา ธาระพุทธ
119974 นางสาว อมลวรรณ คงสมา
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119975 นาย จักรพงศ� กลิ่นน4อย
119976 นางสาว ริณรวี รักคํา
119977 นาย พิชิฏ ไชยสัจ
119978 นางสาว ภาวินี ศรีสวรรค�
119979 นางสาว ตัศณีม โตะแปเราะ
119980 นางสาว อุบลวรรณ กลมเกลียว
119981 นางสาว ปDยมน วรรณาวชิราศิริ
119982 นาย ยุทธพงศ� เอมสอาด
119983 นางสาว พลอยพชร ศตรัศมีพงศ�
119984 นางสาว ปารีดะห� ปูซู
119985 นางสาว รานี อิตํา
119986 นางสาว อัมสฎางค� สิงห�คราม
119987 นาย ศุภณัฐ วิสุทธิกุล
119988 นางสาว อรอุมา โคช2วย
119989 นางสาว ปDยะนุช คงภักด์ิกิจ
119990 นางสาว กนกวรรณ พันธ�ชมภู
119991 นาย ซาอุดี อิตํา
119992 นาย บัญชา เขตประทุม
119993 นาง ปภาวรินทร� หาทรัพย�119993 นาง ปภาวรินทร� หาทรัพย�
119994 นางสาว ณัฐธิดา สกุลจันทร�
119995 นางสาว พัชริดา สุขแช2ม
119996 นาย โกวิทย� พงษ�ภักดี
119997 นางสาว วัชราภรณ� พลอินทร�
119998 นางสาว นัซมีย� ดาราแม
119999 นาง ศุภนันท� โสมนัส
120000 นาย ธนเทพ แรงเขตวิทย�
120001 นางสาว ชาลิสา คําสวัสด์ิ
120002 นาง เบญจพร สอนถึง
120003 นางสาว วิสา จันทร�วิชัย
120004 นางสาว ต2วนซูรายา อาเบต
120005 นาย ศุภกิตต์ิ บุญแก4ว
120006 นาย บัณฑิตย� สีทา
120007 นางสาว ณริศรา สุกแปQน
120008 นาย สราวุธ ศรีออน
120009 นางสาว ณัฐปภัสร� เหลียงพานิช
120010 นางสาว กัญจน�รัชต� เศรษฐศุภพนา
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120011 นางสาว ศุภรัตน� สืบดา
120012 นางสาว อนงค� เบิกบาน
120013 นางสาว นริศรา จันทร�นก
120014 นาย ณัฐยุทธ� สุดตา
120015 นางสาว กัลยา คงเย็น
120016 นางสาว จารุวรรณ โฉมเฉลา
120017 นางสาว กรัณฑรัตน� แก4วสี
120018 นางสาว นรีรัตน� ศาสตร�สุโข
120019 นางสาว ชนิกานต� กาญจนศิริพงศ�
120020 นางสาว สุภัทรา พุ2มศรี
120021 นางสาว ปวีนา สะเดาว�
120022 นางสาว สุนิสา ปานสอาด
120023 นาย วีระพงศ� จันทสุทธิบวร
120024 นาย ธเนศ ต้ังวิชัย
120025 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จันทนา มังคละ
120026 นาย ภคพล กันตถาวร
120027 นาย อาคม ตอสกุลไทย
120028 นางสาว ชัชฎาภรณ� นุดสมบัติ
120029 นางสาว มัชฌิมา วุฒิสิทธิกร120029 นางสาว มัชฌิมา วุฒิสิทธิกร
120030 นางสาว กุลชา กุณาฝGIน
120031 นางสาว จิดาภา พินิจกิจวัฒน�
120032 นางสาว วิลาพร ใจเท่ียง
120033 นาย อาดือนัน ดอเลาะ
120034 นางสาว วชิฬากรณ� รัตเสมอ
120035 นางสาว วลัยพร ชัยชาญวิทย�
120036 นาย ฐิติวัสส� เต็มเปKUยม
120037 นาย นพณัฐ เอียดนุช
120038 นาย อาทิตย� สมพฤกษ�
120039 นางสาว ธนิศา รัตนบุญเกตุ
120040 นางสาว ทัศนีย� มีมอญ
120041 นางสาว ฐิตาพร เทียมเจริญ
120042 นางสาว ธนพร ภู2ภักดี
120043 นาย วัชรวิทย� การนอก
120044 นางสาว ณัฐชา ห2านทอง
120045 นางสาว ษรัญทร โคนะโร
120046 นาย พีระพงษ� รอดจินดา
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120047 นาย ณัฐพล เลาหบุตร
120048 นาย โรจน�รุ2ง กลีบจันทร�
120049 นางสาว อัญชลี โพธิ์ธาตุ
120050 นางสาว กูนาวีละห� บูซาแล
120051 นาย อํานวย ปะตาทายัง
120052 นาย ปราโมทย� แขวงเมฆ
120053 นางสาว พชรพร ประดา
120054 นางสาว อามีเนาะห� มูซอ
120055 นางสาว พนิดา เพ็ชรอินทร�
120056 นาย อภิชัย จิตราภิรมย�
120057 นางสาว กรวิภา ติธาดา
120058 นางสาว ปDยะภรณ� ใสเสริม
120059 นางสาว จิตรลดา กิติราช
120060 นางสาว สุภาวดี หนูช2วย
120061 นางสาว อาทิมา รักญาติ
120062 นางสาว อารีรัตน� ประสงค�หิงษ�
120063 นางสาว วรดี นาจารย�
120064 นางสาว กชกร ยาประยงค�
120065 นางสาว อามาณี ดอเลาะ120065 นางสาว อามาณี ดอเลาะ
120066 นาย ภูมิภัทร พันธ�อินปQอ
120067 นาย ศตวรรษ ท4าวพา
120068 นางสาว ภัคจิราพัชร อภิวัตน�วัชรากุล
120069 นางสาว จุติธรณ� พละมา
120070 นางสาว คมน�พร ศรีรักสูงเนิน
120071 นางสาว นาตาลี ศรีสมัด
120072 นางสาว ปริภัส อาจวิชัย
120073 นางสาว ภัทราภรณ� พลกุล
120074 นาย ราซาฮา บือซา
120075 นางสาว สุดารัตน� ปGญจเมธี
120076 นางสาว สุธิชา เหลือสืบพันธุ�
120077 นางสาว ธัญพิชชา โชติพฤกษ�
120078 นางสาว นิตยา ศรีสกุล
120079 นางสาว รัชนีกร สิทธิเดช
120080 นาย กีฏ ปุรัษกาญจน�
120081 นางสาว ณัฐณิชา หวังชล
120082 นาย สัณฐิติ ตาลเพชร
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120083 นาย รัฐศักด์ิ ชํานิธุระการ
120084 นางสาว วีรียา ใจจินดา
120085 นางสาว อรัชพร แก4วกําเนิด
120086 นางสาว ปาจารีย� ขวัญราช
120087 นางสาว คณิดา เว4าสูงเนิน
120088 นางสาว สุญาณี ชัยสุวรรณ
120089 นางสาว จารุนันต� เชาวนวาที
120090 นางสาว นลพรรณ ตามสมัคร
120091 นาย จําราญ อินทรสอน
120092 นาย ภัทรพงศ� ศรีระอุดม
120093 นางสาว ยุภาพร คําไฮ
120094 นาย พีรพงศ� ลิปDรุจิระ
120095 นาย กิตติพงษ� ละเอียดศิลปO
120096 นางสาว สมพร ไชยพันธ�
120097 นาย วิสาข� สมกูล
120098 นาง ปพัชสรณ� อินทรสอน
120099 นางสาว เสาวนิตย� นาคฤทธิ์
120100 นางสาว เบญจวรรณ ปานศรี
120101 นางสาว อรญาฎา อุตตะมัง120101 นางสาว อรญาฎา อุตตะมัง
120102 นาย สถิตย�พงษ� สร4อยทอง
120103 นางสาว วิยะดา ภามนตรี
120104 นางสาว ดวงตะวัน ชุมจุล
120105 นางสาว อทิตา เอกธาดาเดชสกุล
120106 นาย เลิศชัย ร4ายกลับดี
120107 นางสาว เมธาวี พรมวิน
120108 นางสาว ธิดารัตน� คมสัตยานนท�
120109 นาย ณัฐนนท� พฤกษ�สําเริง
120110 นางสาว ปรัศนีย� นิ่มถาวร
120111 นางสาว อรวรรณ ลุนไธสง
120112 นางสาว จิตติยา ละผิว
120113 นางสาว โสรญา พัฒน�ทอง
120114 นางสาว มณีรัตน� ศุภศร
120115 นาย ศตวรรษ ทองศรี
120116 นาย เฉลิมศักด์ิ สมขุนทด
120117 นางสาว มุกรวี แตงอํ่า
120118 นาย นพณัฐ ชมภู
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120119 นางสาว วรัตม�ฐนัน อินทร�กลั่น
120120 นางสาว นิศารัตน� เวทย�ชินพงศ�
120121 นาย ฉัตรชัย แตงอํ่า
120122 นาย ปDยณัฐ สุริยวรรณ
120123 นาง ศศิญา เนียมไหม
120124 นาย ธีระชาติ สติรักษ�
120125 นาย วสันต� สินถ2าน
120126 นางสาว อภิชญา วัฒนาภรณ�
120127 นางสาว สาวิตรี ศรีหลิ่ง
120128 นาง พันธุ�ทิพย� กัณหกุล
120129 นางสาว ลิตตา ปอยทอง
120130 นาย กีรติ บุ4งทอง
120131 นาย นิพิฐพนธ� จิรเมธาธร
120132 นาย ศรศึก อ2อนชะอํ่า
120133 นางสาว ณฐมน ธนนัฐกุล
120134 นางสาว สโรชา จันสารี
120135 นาย ทศพร ปGญญาสิทธิ์
120136 นางสาว ปาณิสรา เพชรขํา
120137 นางสาว พัชราพร มณีสาร120137 นางสาว พัชราพร มณีสาร
120138 นางสาว กัลยารัตน� นิลถนอม
120139 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ปQอชุมภู
120140 นางสาว ณัชชา พินจอง
120141 นางสาว จันทิมา กลั่นวารี
120142 นางสาว อัมพาพันธ� วนิชชาขจรไกร
120143 นางสาว ฐิตาพร ไผ2สีทอง
120144 นาย วัชรพันธ� ยอดประเสริฐ
120145 นางสาว นันทนา หม่ืนรักษ�
120146 นาย วิชาธร เศรษฐรัตน�
120147 นางสาว สกุณา สมศักด์ิ
120148 นาย ณรกฤต ประมวล
120149 นางสาว จิตตินันท� ทองเท่ียงธรรม
120150 นางสาว ธมลลักษณ� หนูดาษ
120151 นาง วันนา ขันเงิน
120152 นางสาว พัชรากร หนูดาษ
120153 นาย อธิศกิตต� ทรัพย�ไพบูลย�
120154 นาย วีระศักด์ิ ชูชาติ
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120155 นางสาว ผการัตน� วาสินธ�
120156 นาย นนธิชัย สาระมัย
120157 นางสาว อัญชลี แสงงาม
120158 นาย วงศกร ฤทธิ์เดช
120159 นาง กิติยรัตน� จันทร�หอม
120160 นางสาว นิภาพร ศรีสว2าง
120161 นาย จิราวุธ คําโท
120162 นาย วรวุฒิ ศรีภักดี
120163 นาย อรรคเดช บัวบาล
120164 นาย อนุพันธ� จําปา
120165 นาย ภาณุพงศ� ไชยทอง
120166 นางสาว พัชนิดา มณฑาทอง
120167 นางสาว ดารุณี อินอุ2นโชติ
120168 นาย อรรถทวี มีหอม
120169 นาย ปริญญา สุขสมศรี
120170 นางสาว ตวงทรัพย� สุขาพันธ�
120171 นางสาว พรพรรณ พุ2มพวง
120172 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปภาวี ทิมรัตน�
120173 นางสาว เกษร สิงห�สวัสด์ิ120173 นางสาว เกษร สิงห�สวัสด์ิ
120174 นาง สุนันท� ภูอากิจ
120175 นางสาว จุฑาทิพย� กิจวิเชียร
120176 นางสาว วรรณกานต� ลานทอง
120177 นาย ภัทรพล กสิวุฒิ
120178 นาย เอกภพ ชาติไทย
120179 นางสาว อัมธิกา นิมา
120180 นางสาว รัชนี จิตมาตย�
120181 นางสาว วริศรา เชื้ออยู2
120182 นางสาว ปDยธิดา ทับบุญ
120183 นาย ภานุพงศ� ชุมมะ
120184 นางสาว ทิพย�ประภา ก4อนเพ็ชร
120185 นางสาว สุพรรณิกา บุญยะวันตัง
120186 นาย ธํามรงค� ขอสันติกุล
120187 นางสาว สุภาภรณ� บัวทอง
120188 นางสาว ปGทมา มูลแก4ว
120189 นางสาว อธิติยา วณะเจริญ
120190 นางสาว หนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์
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120191 นางสาว นริศรา คงประเสริฐ
120192 นางสาว ชนิดาภา เหมืองอุ2น
120193 นางสาว กัญติยา พวงประยงค�
120194 นางสาว สุนิตสา เพชรพรรณ
120195 นางสาว พิชญ�ญาภัค เต2งภาวดี
120196 นาย หาญ ยุมังกูร
120197 นางสาว นิศาชล เอ่ียมพงษ�
120198 นางสาว โสฐิดา กาเหย็ม
120199 นางสาว อรกมล จําปา
120200 นาย ศุภชัย บุญทรง
120201 นางสาว กัลยกร บุญรักษา
120202 นาย โนร�อัสลัน อูมา
120203 นาย วิภาส ไทยธรรม
120204 นางสาว สกลสุภา อ]องสุวรรณ
120205 นางสาว ศิริรัตน� ทองสุข
120206 นางสาว กนกวรรณ พุ2มนุ2ม
120207 นาง นุชรี สันหมาด
120208 นางสาว ปริศนา หู4โลหะ
120209 นาย พันธุ�ธัช สิทธิโรจน�120209 นาย พันธุ�ธัช สิทธิโรจน�
120210 นางสาว วรนุช มะโนศรี
120211 นาย ยุทธนา ศรีเลิศวัฒนา
120212 นาย ทินกร คําแว2น
120213 นางสาว กัลศิตา รัตนพงค�
120214 นาย ภัทรายุ หอวัฒนธรรม
120215 นาย อิสมาแอน อะตันตรา
120216 นาง ปารณีย� บุญมี
120217 นาง สุดารัตน� รัตนบุรี
120218 นางสาว สโรชา กาสร
120219 นางสาว นฤมล ชารีนิวัฒน�
120220 นางสาว คนึงนิตย� สมแรง
120221 นาย ปDยะพงศ� ศรีภิรมย�
120222 นาย พงษ� ทองนาคอารักษ�
120223 นางสาว กฤตยา เมธา
120224 นางสาว วีรวรรณ ปทุมานนท�
120225 นางสาว วิภารัตน� พรหมจิต
120226 นาง มณทิพย� ศรีสะอาด
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120227 นางสาว ปDยะพร ราชรินทร�
120228 นางสาว รัตนาภรณ� มูลโรจน�
120229 นาย ปฏิพล เสถียรหิรัญ
120230 นาย กฤษฎา กล4ากสิกิจ
120231 นางสาว วราภรณ� กาบุตร
120232 นาย อานนท� บุญโนนแต4
120233 นาย จิรวัฒน� เส็งรอดรัตน�
120234 นาย สุระพล แก4ววังวร
120235 นาย รัฐรัตน� ศรีจงกล
120236 นาย พีรพล บรรพตา
120237 นางสาว นงลักษณ� สุขศรี
120238 นางสาว อุบลวรรณ นนท�คําวงค�
120239 นางสาว ปุญชรัศม์ิ สุปน
120240 นางสาว รวิวรรณ จันทร�ขาว
120241 นาย จารุพงษ� ประเสริฐศิลปO
120242 นางสาว นิธินันท� อรุณรังสีพงษ�
120243 ส.ต.ท. ณัฏฐวัฒน� หน2อวงศ�
120244 นาย นพดล ไตรชมพูนรินท�
120245 นางสาว วิชชุดา โสภณ120245 นางสาว วิชชุดา โสภณ
120246 นาย คณัสกานต� ธนาพิชญ�นันท�
120247 นางสาว ฐิฏติกาญจน� เพ็ชร�มณี
120248 นางสาว ณัฐรดี ชมภูวิเศษ
120249 นาย ธนวัฒน� พิมพ�หงษ�
120250 นางสาว กรกช วิทยเบ็ญจางค�
120251 นาย เมธัส รักอยู2
120252 นางสาว ดาราวรรณ ลาลู2
120253 นางสาว กนกพร นวศิริคุณ
120254 นางสาว วรรณฤมล บุญเปล2ง
120255 นางสาว วรนุช นาคแท4
120256 นาย ชาญชนะ ทวนเงิน
120257 นางสาว สุรีรัตน� เทียมแก4ว
120258 นาย ผดุงเกียรติ คนชม
120259 นางสาว สิริพรรณ กันทะด4วง
120260 นาง ปรียากมล ศรีวิรัตน�
120261 นางสาว ทิพย�สุพัทธ�ตรา ขุ2มด4วง
120262 นางสาว จันทร�จิรา วงค�ไทย
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120263 นางสาว วาริน บุญมี
120264 นางสาว จินดา กําเหนิดโทน
120265 นาย ชัชณัฐพล เงินสม
120266 นางสาว ดิษลดา เพชรเกลี้ยง
120267 นาย สุทธิญาพงษ� นามคําธันยธรณ�
120268 นาย เกียรติศักด์ิ มาเบ4า
120269 นาย ภิติภพ ตาทิพย�
120270 นางสาว ภัทราวดี ศรีละออ
120271 นาย จอมไตร ไชยจารีย�
120272 นาย วีรภัทร� ปาลวัฒน�
120273 นาย สิทธิศักด์ิ โพธิขํา
120274 นาย กฤษฎา ก4อนแก4ว
120275 นาย อโนชา เพ็ชรรัตน�
120276 นาย ปDยะพงศ� พระแก4วมณี
120277 นาย สิทธิโชค ขําเมือง
120278 นางสาว วรัฐธยา สาระศาลิน
120279 นางสาว กัญจนา จูเกลี้ยง
120280 นางสาว จิระประภา เหง2าลา
120281 ร.ต.ท. ธนารักษ� เข็มกําเนิด120281 ร.ต.ท. ธนารักษ� เข็มกําเนิด
120282 นางสาว วาสนา ทาหอม
120283 นาย เฉลิมชัย ยะสินทราภรณ�
120284 นาย อนุสรณ� อุณาพรม
120285 นางสาว รัตนาภรณ� ม2วงลาย
120286 นางสาว ดรุณี อินทรประสงค�
120287 นาย ภาณุพงศ� พิมพ�ทอง
120288 นาย ชายชาญ อ๊ึงเหมอนันต�
120289 นาย สิน รัตนพันธุ�
120290 นางสาว สุนิสา ศรีทะรัง
120291 นางสาว รุ2งรัตน� สังจันทึก
120292 นางสาว ศรนุช อ2วมสอาด
120293 นางสาว โสระยา เจอะแก2นหอม
120294 นางสาว ณัฐรัตน� บัวดวง
120295 นางสาว ศศิวิมล เดชผดุง
120296 นาย พชรพล โม2ทิม
120297 นาย อานนท� จันทรส
120298 นางสาว นงลักษณ� ห4วยทราย
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120299 นาย ชยพล ข2ายคํา
120300 นาย วิเชียร วันดี
120301 นางสาว ปDยนุช บัวเจริญ
120302 นาย ศักด์ิระพี หนูยิ้มซ4าย
120303 นางสาว วิลัยวรรณ� จําปาพันธ�
120304 นางสาว รัตนาวดี วิธวาศิริ
120305 นางสาว ปนัดดา หาญวารี
120306 นางสาว ฑิฆัมพร เครือหอม
120307 นางสาว วิชชุนันท� มาตรไตร
120308 นาย จิรวัฒน� ศรีอนันต�
120309 นาย ธนาทร วรรณกูล
120310 นาย อิทธิศักด์ิ ตNะคํา
120311 นางสาว อ4อมใจ ใหญ2แก2นทราย
120312 นาย สุวิทย� พูลรัตน�
120313 นาย เอกชัย ฟองวาริน
120314 นางสาว ดวงหทัย เสาวคนธ�
120315 นาย ปรัชญา รนขาว
120316 นาย ศรัณย�พล บูรณะทรัพย�ขจร
120317 นางสาว กมลรัตน� ประศิริ120317 นางสาว กมลรัตน� ประศิริ
120318 นาย อับดุลฮากีม ดาเดNะ
120319 นาย อุดมศักด์ิ สีเหลือง
120320 นางสาว อุไร เขียวเปKUยว
120321 นางสาว สุมิตา กาญจนมิตร
120322 นางสาว วันวิสาข� จุลบุตร
120323 นาย รณรักษ� ยักษ�ใหญ2
120324 นางสาว จิราพร สวนดอกไม4
120325 นาย ภาสกร บินชัย
120326 นาย วรรณยุธ ชัยดี
120327 นาง อุมาพร วรรณภักดี
120328 นาง ศศิวิมล รักษ�เจริญ
120329 นางสาว ขวัญฤดี สะอาด
120330 นาย ทรงชัย น4อยคง
120331 นางสาว อรสิริ ศิริพันธุ�
120332 นางสาว นงนุช ไชยสัจ
120333 นางสาว นิลวดี ไชยยศ
120334 นางสาว รัตนาวลี ตุ4มบุตร
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120335 นางสาว ศิริวรรณ ชัยเชิดชู
120336 นางสาว ณัฏฐณิชา อัครชัยนันทกุล
120337 นาง ธนสร งอสอน
120338 นาง ฐณรรธร ปGดธุลี
120339 นาย ลิขิต เถาพิลาด
120340 นางสาว กมลชนก คีรีเดช
120341 นางสาว รัชนีย� พัฒนะราช
120342 นาย ภูบดินทร� ราชวงค�
120343 นาย บุญฤทธิ์ ตุ]ยเจริญ
120344 นางสาว นินายูวา มุกาวี
120345 นาย ชิษณุพงศ� อภิโช
120346 นางสาว กนกพร บุญนาค
120347 นาย ชวรัตน� สุดสะอาด
120348 นาย อธิป ตNะวงศ�น4อย
120349 นาง ณฐมน ลอยชูศักด์ิ
120350 นาย คมสัน กลิ่นศรีสุข
120351 นางสาว เปรมฤทัย ชิตนอก
120352 นางสาว ภิญญาพัชญ� ชัยสุรินทร�
120353 นางสาว กรวรรณ แก4วเถาว�120353 นางสาว กรวรรณ แก4วเถาว�
120354 นางสาว ฉวีวรรณ สาระโมฬี
120355 นาง อพิรุณ รุกขพันธ�
120356 นาย ธนวรรธน� แสนสุข
120357 นางสาว ผกาวรรณ วงศ�เครือศร
120358 นางสาว อาภาพร ทะสิทธิ์
120359 นางสาว เพ็ชรรัตน� พวงภู2
120360 นางสาว มาริสา บัวแก4ว
120361 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง กนกวรรณ สุระแสง
120362 นางสาว จิรัชญา ชูจิตต�
120363 นาย นภดล ปูVเพชร
120364 นางสาว ตวงรัชฏ� ช2วยมี
120365 นางสาว นุชสิรี พรหมณี
120366 นางสาว ปDยะวดี ผงผาย
120367 นางสาว หยาดฟQา ดวงทอง
120368 นางสาว กรกมล จันทร�หอม
120369 นาย ณัฐพล สุทธิแสน
120370 นางสาว นารีรัตน� ปรีรัตนเจริญสุข
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120371 นางสาว ศุภกานต� บุรพงศ�บัณฑิต
120372 นางสาว ลัลน�นลิน เศวตพัฒนโสภณ
120373 นาย สรรค�สรวง ตันติวิธิเวท
120374 นางสาว เอษณีย� ศศิสุรีย�กูล
120375 นางสาว กาญจนา ทองพัฒน�
120376 นางสาว มัณฑนา ถนอมสิทธิ์
120377 นางสาว อัยเซาะห� สตัม
120378 นาย นวพล ปานใย
120379 นางสาว สุวรรณี ศรีโมรา
120380 นาย ณัฐชนน ฦาชา
120381 นางสาว ศศิธร แก4วอินทร�
120382 นาย อนุศาสตร� สุริยะ
120383 นางสาว อัจฉรา จงไกรจักร�
120384 นางสาว จุฑาทิพย� สุมน
120385 นาย อภิเษก ปGญญาคง
120386 นางสาว ธีรภรณ� ธนัชโชติปรีดากุล
120387 นางสาว บุญวิศษา ไชยรัตนะ
120388 นางสาว สมใจ ไพรอํานวยพร
120389 นางสาว ลักษณ�สิญา แท2นทอง120389 นางสาว ลักษณ�สิญา แท2นทอง
120390 นางสาว ถนอมวงศ� สูรยสิมาพงษ�
120391 นางสาว กุลชน ชนะรัตน�
120392 นางสาว พชรมน สุทนต�
120393 นาย วันเฉลิม ไชยแก4ว
120394 นางสาว นรีรัตน� คีรีรมย�
120395 นางสาว ญานิกา ศรีทอง
120396 นางสาว วีราภรณ� เกิดศิริ
120397 นาง วราพร แก4วปGกษา
120398 นางสาว ณัฏฐา ภราดรบัญชา
120399 นาย รัตนชาติ ทองดี
120400 นางสาว ณัฐติยา เทพจิตร
120401 นางสาว พรอนงค� ภู2สุวรรณ�
120402 นาย คณนาถ ลัดพลี
120403 นาย อภิสิทธิ์ สุขสบาย
120404 นางสาว พัชรพร จันทันแก4ว
120405 นางสาว อัญญาณี ต2อมแสง
120406 นาย ทศพล จันทร�เพ็ญ
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120407 นาย สุนทร อาสา
120408 นางสาว วรรณรัตน� บานแย4ม
120409 นาย ธนเดช พันธ�ทอง
120410 นาย ธีระวุฒิ เก้ือเพชรแก4ว
120411 นางสาว เฉลิมรัตน� เจริญขํา
120412 นางสาว สมถวิล ภูมลา
120413 นางสาว พิมพิกา คําหล4า
120414 นางสาว ณศดา ถาวรสุข
120415 นางสาว กิติยา พานเงิน
120416 นางสาว สุภาณี สรรพอาษา
120417 นางสาว อาภาภรณ� มะลินจันทร�
120418 นางสาว พนิดา อุทธิยา
120419 นาย ประจักษ� จันทร�รอด
120420 นางสาว พรรณราย พรหมลัทธิ์
120421 นางสาว ธมลวรรณ กาญจนศิริสมบัติ
120422 นางสาว เพชรชรินทร� เรืองศรี
120423 นาย รังสรรค� การถัก
120424 นางสาว เนติมา ชูศร
120425 นางสาว ปราวีณา แข็งกสิการ120425 นางสาว ปราวีณา แข็งกสิการ
120426 นางสาว ดารา จุมปาลี
120427 นางสาว อนันตรา บัวศรี
120428 นาย พิพัฒน� เชี่ยวชาญ
120429 นาย เฉลิมชัย เลิศปDยะกรชัย
120430 นางสาว อลิสา สมกาย
120431 นางสาว สโรชา เขียวสด
120432 นางสาว โชษิตา ชาติรักษา
120433 นางสาว สุรีย�พร สว2างพันธ�
120434 นางสาว ภัทริณี ลีละตานนท�
120435 สิบเอกหญิง วิมลทิพย� ยอดคงดี
120436 นางสาว โรซีต4าร� ละลี
120437 นาย สุทธิรักษ� สงกา
120438 นางสาว อชาภร โสภณปฏิภาค
120439 นาย มูฮําหมัดอามีน จะปะกียา
120440 นางสาว ปนัดดา แก4วประดิษฐ�
120441 นางสาว ลิษา อโนมาศ
120442 นาย ปกรณ�ภัทร วงพระจันทร�
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120443 นางสาว ณฐวรรญษ� ใช2ทอง
120444 นางสาว สุชานันท� วังจํานงค�
120445 นางสาว สุภาวรรณ หม่ืนแก4ว
120446 นางสาว ปDUนมณี สังข�สร
120447 นางสาว ทัศนีย� นิสราช
120448 นางสาว สิตานัน ตัณฑ�เจริญรัตน�
120449 นาง สุรีย�รัตน� วิชัยเจิดจันทร�
120450 นางสาว ภัสรา สอาด
120451 นางสาว เสาวลักษณ� กมล
120452 นางสาว จริยา ดาหนองเปXด
120453 นางสาว บุษกล พรหมเสนา
120454 นางสาว ชัชชญา พิมพ�รส
120455 นาย บารเมษฐ� สุวรรณ
120456 นางสาว อินทร�ธิอร คําพิชิต
120457 นาย สหพล ชิตเดชะ
120458 นาย จอมภพ อุปรโคตร
120459 นาย ชัชพิมุข ชิณวงศ�
120460 นางสาว กมลทิพย� อังคะนา
120461 นาย ฐิติเทพ คําภีระ120461 นาย ฐิติเทพ คําภีระ
120462 นาย กิตติชัย เทพณรงค�
120463 นางสาว เนตรนภา ขาวขํา
120464 นางสาว สโรชา อาลี
120465 นาย อริศ ประสิทธิภาพ
120466 นางสาว ประไพภรณ� สิงห�วี
120467 นางสาว นุชนาฎ ละอองสม
120468 นางสาว กมลวรรณ ขาวบริสุทธิ์
120469 นางสาว รพีพรรณ คํ้าเมฆ
120470 นางสาว สิริกร พงศ�อัจฉริยกุล
120471 นางสาว ศิรดา สว2างสุข
120472 นาย ณัฐพล พุ2มอ่ิม
120473 นางสาว กันต�กนิษฐ� พงษ�เจริญ
120474 นางสาว จารุวรรณ ธารา
120475 นางสาว จอมขวัญ ประทักษ�ใจ
120476 นางสาว สุพัตรา ขุนศรีรอด
120477 นางสาว ณิชกานต� ปGญจนะ
120478 นาย ธีรานนท� พุ2มทอง
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120479 นางสาว อภิญญา เทียนปGUน
120480 นาย เอกพัฒน� พุ2มทอง
120481 นางสาว เรวดี จันทนูเดช
120482 นาย นิชวัฒน� เกตุแก4ว
120483 นางสาว อภิญญา เชาว�แล2น
120484 นางสาว วราภรณ� แก4วมณี
120485 นางสาว ชมพูนุช อินทไชย
120486 นาย มานิต นพรัตน�
120487 นางสาว จันทร�ธิมา ทับทิมศรี
120488 นางสาว พอใจ อินทรสมบัติ
120489 นาย ทัชชกร ต้ังณัฐกาญจน
120490 นางสาว อชิตา ธีรศิลปO
120491 นางสาว ชเนตตี สงนรินทร�
120492 นาย รวิณ ยังประดับ
120493 นางสาว ณัฐคิรากร แก4วรุ2ง
120494 นางสาว ปGณฑ�ชนิต กุญชร ณ อยุธยา
120495 นาย ศิวัช ปานทน
120496 นาย อัสนันต� แก4วสลํา
120497 นาย ยุรนันท� จอมจันทร�120497 นาย ยุรนันท� จอมจันทร�
120498 นางสาว วีรวรรณ คงสุวรรณ
120499 นางสาว มุกดา ด4วงทอง
120500 นางสาว รุ2งนภา ผูกมณี
120501 นางสาว พลอยไพลิน สุโชควรรณพงศ�
120502 นางสาว เสาวลักษณ� ปาด4วง
120503 นางสาว ณิชดาภา แสงวันทอง
120504 นาย กิตติ อํ่าอ2อน
120505 นางสาว ปนัดดา แววเพ็ชร�
120506 นางสาว บุษกร เฉียงสระน4อย
120507 นางสาว ดวงเนตร วรโยธา
120508 นางสาว ชลดา ภูจอมพลอย
120509 นางสาว อโณทัย มีกัณหา
120510 นางสาว อาภาภรณ� จันทร�เทศ
120511 นาย ปฐมพร ก่ิงสวัสด์ิ
120512 นาย วชิร อเนกะเวียง
120513 นางสาว จิณณ�ณิชา กลิ่นชม
120514 นาย ธนบดี ฟุQงเฟ\Uอง
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120515 นาย ชลิตเอก อ2อนอ4น
120516 นาย ศุภชัย รูปโอ
120517 นาย เริงศักด์ิ จิตต�จํานงค�
120518 นางสาว รัตนพร กรัดภิรมย�
120519 นางสาว วรวีร� พิสิฐธนกุล
120520 นางสาว กมลชนก ราเต
120521 นางสาว กรองกาญจน� กําไรทอง
120522 นาย อดิศักด์ิ นาคฤทธิ์
120523 นาย อรรถพล เอียดทอง
120524 นางสาว ธันยลัทธ ชมภูนิช
120525 นาง มาลินี อภิรักษ�ธาธาร
120526 นางสาว นันทวัน คล2องเชิงสาร
120527 นาย อนุรักษ� สบหลม
120528 นางสาว รัตติกาล แสงประสิทธิ์
120529 นาง ธนัชพร ส2งเสริม
120530 นาย ครรชิต ศิริรัตน�
120531 นาย นเรศน� พรมจันทร�
120532 นาย อภิณพ ปGญโญวัฒน�
120533 นาง ซูมัยยะห� หะยียามา120533 นาง ซูมัยยะห� หะยียามา
120534 นาย ธรรศ อุณชาติ
120535 นาย พสิษฐ� แหลมหลัก
120536 นาย จิรพงศ� วงศ�ภา
120537 นางสาว ขนิษฐา ไพเราะ
120538 นาย สถาพร ศรีละครดี
120539 นางสาว ณัฐินีพร ปGตนัย
120540 นาย สุวิทย� อินลี
120541 นาย อาแพนดี สามะ
120542 นางสาว รัตนา อนุกูล
120543 นางสาว สุพรรษา พรมฤทธิ์
120544 นาย ชวลิต อุตรมาตย�
120545 นาย ณัฐพงษ� ทรงพุฒิ
120546 นางสาว วันเพ็ญ ธุระหาย
120547 นาย นัฐพล สิงห�ขร
120548 นางสาว เกษนรินทร� ชมพุฒ
120549 นางสาว นิตยา อินทเรือง
120550 นางสาว โศภิษฐ� อินทเรือง
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120551 นางสาว ปานทิพย� ทองสิงห�
120552 นางสาว ศานันทินี ธรรมจักร�
120553 นาย ปรัชญา อร2ามเรือง
120554 นาย กัมปนาท นาลาด
120555 นาย กิตติภพ สมุทธารักษ�
120556 นางสาว อรวรรณ คําเข่ือนแก4ว
120557 นางสาว รัตน�ดา กองเงินนอก
120558 นาย ปDติภัทร� ปGญญาเสน
120559 นางสาว ชฎาธาร ธนะภูมิชัย
120560 นางสาว ลลิตา ศรียงยศ
120561 นางสาว มัสยา ทองดี
120562 นางสาว พัชณิดา มวยดี
120563 นางสาว ภัคจิรา คําจันทร�
120564 นาย ประสานมิตร เจริญโชติเมธาวัฒน�
120565 นาย สราวุฒิ จันทราเทพ
120566 นางสาว จริยากร มีสุข
120567 นางสาว สุภาณี งามสม
120568 นางสาว สายธาร นุ2นยัง
120569 นางสาว ศิริพร บุญรัตน�120569 นางสาว ศิริพร บุญรัตน�
120570 นางสาว นฤวดี โททอง
120571 นางสาว ศิริยาภรณ� มูลเพ็ญ
120572 นาง ทิพรดา กุมารแก4ว
120573 นาย เกรียงไกร โกมลโชติ
120574 นางสาว โสภา เงิดกระโทก
120575 นางสาว จรวยพร สิงหราไชย
120576 นางสาว สุริษา แก4วคําแจ4ง
120577 นาย อรรคพล คําภูษา
120578 นางสาว สุทธิจิตร โหตะแสงไกวัล
120579 นางสาว ชลดา สุขศรี
120580 นางสาว เบญจวรรณ ผลบุญ
120581 นางสาว บุษยมาศ คิดดี
120582 นางสาว อภิรดี ประถมของ
120583 นาย อนุชิต แสนสม
120584 นางสาว ชณารัตน� มีพยุง
120585 นาง รัตนาภรณ� แจ2มศรี
120586 นางสาว พรอารี เศรษฐใส
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120587 นาย ธนชัย ดําใหม2
120588 นางสาว ตัสนีม ดะเซ็ง
120589 นางสาว นนทกร บุณยเก้ือกูล
120590 นาย กฤษฎา เมฆอากาศ
120591 นางสาว ราตรี แสงสุวรรณ�
120592 นางสาว อัมพิกา ภูแสงศรี
120593 นางสาว ยามีหลNะ อภิชัย
120594 นางสาว พัชรินทร� โพธิ์คําพก
120595 นางสาว อัจจิมา จันทรเสนา
120596 นางสาว พัชญ�สิตา เหล2าจีนวงค�
120597 นางสาว ณัฐชา มะรอแม
120598 นางสาว นิอัลยา สาอุ
120599 นางสาว บุญฑริกา เลิศอัครกิตติกุล
120600 นาย ชลาลัย ประโมสี
120601 นางสาว สุกัลญา ราชชํารอง
120602 นางสาว เรือนแก4ว เสนภูงา
120603 นาย วราวุธ พาหา
120604 นางสาว ณัชญ�ชนก นาคเทียม
120605 นางสาว ปวีณา คงเขียว120605 นางสาว ปวีณา คงเขียว
120606 นางสาว วิภาพร สุวรรณา
120607 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ดวงฤทัย ใจเฉลียว
120608 นางสาว เรืองรอง พุ2มมาลา
120609 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์สันเทียะ
120610 นางสาว ดลพร จันทร�เอ่ียม
120611 นาย เอกณัฐทร� นันทสิงห�
120612 นาย พงศ�รพี รัตนสุภา
120613 นาง สายพจน� เบ็ญมาส
120614 นาง สวลี ใจหาญ
120615 นางสาว สุธาทิพย� ศิริพันธ�
120616 นาย อภิวัฒน� ลิ่มเจริญธนชาติ
120617 นางสาว กรรณิการ� จันธิมา
120618 นาย อานนท� สินอ2อน
120619 นางสาว หนึ่งนารี มะณี
120620 นาย อรรถพล ยาวิชัย
120621 นางสาว เสาวภา ศรีบุรินทร�
120622 นาย วีรนนท� คํามุงคุณ
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120623 นางสาว สุภาวรรณ นันตา
120624 นาย ณรงค�ศักด์ิ ชาติพัฒนพงศ�
120625 นางสาว ศุภารัตน� ประขันธ�
120626 นางสาว ทิวาพร วงค�พะเนา
120627 ว2าท่ี ร.ต. สรวิศ เศรษฐบุบผา
120628 นางสาว เปรมประภา เอกภาพันธ�
120629 นาย ธนัทภัทร สีสมบัติ
120630 นางสาว พิชญ�สินี บุญแก4วคง
120631 นางสาว นัญฆณา ถ่ินนาราม
120632 นางสาว วนิดา มากฟGก
120633 นางสาว รัชนก คําอ2อง
120634 นาย วชิรวิทย� พรหมอินทร�
120635 นางสาว ทัศนีย� ไหลพ่ึงทอง
120636 นาย จักราวุธ จุฑาธิปไตย
120637 นางสาว นันท�นลิน คงหนองไทร
120638 นาย วชิรวิทย� มาลัยเลิศกุล
120639 นางสาว วศินี ทะเดช
120640 นางสาว สุมาลี น้ําใจดี
120641 นางสาว สลิสา สุขสง2า120641 นางสาว สลิสา สุขสง2า
120642 นางสาว จุฑาทิพย� สุทธินิยม
120643 นางสาว ณัฐพร งามจรัสพงศ�
120644 นางสาว พรพิมล ภู2เขียว
120645 นางสาว พัชราภา รอดสีเสน
120646 นาย พิระชัย จันทร�แก4ว
120647 นางสาว จันทร�ดา สุมาลี
120648 นางสาว ศุภกานต� แสงส2องฟQา
120649 นาย อนุชา ยะแก4ว
120650 นางสาว รดามณี เทพนา
120651 นางสาว นันทิยา อาภานันท�
120652 นางสาว สุภาภรณ� สุวรรณศรี
120653 นางสาว ภควรรณ ปDUนโมรา
120654 นางสาว รมิดา แผนต้ังต2อ
120655 นาย ชัยชนะ ตะบุตร
120656 นางสาว อรไท ค4าโค
120657 นางสาว วรยากร คําสะอาด
120658 นางสาว ทิติยา คําคูณเมือง
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120659 นาย ภูดิส เลขสุนทรากร
120660 นาย ธนวัฒน� แหล2ปQอง
120661 นางสาว ปทุมทิพย� แก4ววงษ�
120662 นาง พาณี ศรีเฉลิม
120663 นางสาว เวนิการ� ธงชัยเลิศ
120664 นางสาว นิภาพร ศรีหารัตน�
120665 นาย เทพพงศ� จันทร�สว2าง
120666 นาย อนิรุทธิ์ แซะอาหลี
120667 นางสาว กิตติยา ศิวรักษ�
120668 นางสาว นิติพร ประวาฬ
120669 นางสาว ชฎาทิพย� รวมญาติ
120670 นางสาว จีรนันท� แท2นทอง
120671 นางสาว อรวรรณ ยอดแก4ว
120672 นางสาว อุษณีย� สิทธิโชค
120673 นาย ธนูฤทธิ์ ร2วมทวี
120674 นางสาว ณัฐชยา ดิษเจริญ
120675 นางสาว กัญญาวีร� ต4นโพธิ์
120676 นางสาว เมธาวี มากพร4อม
120677 นางสาว ฐิติพร หัสดินทร�120677 นางสาว ฐิติพร หัสดินทร�
120678 นางสาว สุพิชา จันทร�หอม
120679 นาย อานิเทพ สมจิตต�
120680 นาย เกรียงไกร นาคแก4ว
120681 นางสาว จารุวรรณ นิลสมัคร
120682 นางสาว พิมพ�นารา ดวงดี
120683 นางสาว ญาสุมินทร� พรมแก4ว
120684 นางสาว เตือนใจ จิระถา
120685 นางสาว จิรัฐติกาล พัฒนศิริเลิศ
120686 นางสาว จิรารัตน� มีชนะ
120687 นางสาว กนกพร ลิ่มศิริวงศ�
120688 นางสาว ลลิษา เม2าน้ําพราย
120689 นางสาว ธิติอาเปXน จันทรสํารวล
120690 นาย ปฏิภาณ สัพโส
120691 นาย อิทธิพัทธ� แก2นทองคํา
120692 นางสาว ศิริพร ปGIนคล4าย
120693 นางสาว พรฤดี เกิดสุข
120694 นางสาว ธนภรณ� เบญจวรกุล
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120695 นางสาว สิริรัตน� ดวงอุปะ
120696 นาย พิราวัตร ศกุนะสิงห�
120697 นางสาว สุวิมนต� จ2าเขียว
120698 นาย ญาณวุฒิ กระบิล
120699 นางสาว สุธาทิพย� ฉัตรเท
120700 นาย ดลพล ยามะเทวัน
120701 นางสาว สุภาวดี เวชทัพ
120702 นาย ถิรวัฒน� อินทร�ขําวงค�
120703 นาย อานันท� อันชูฤทธิ์
120704 นาย ชาคริต ไชยสิทธิ์
120705 นางสาว ทัศนีย�พร มุกดาหาญ
120706 นาย สิรภูมิ คีรีเลิศ
120707 นางสาว พรพิมล ผิวบาง
120708 นางสาว เครือฟQา กิจจาอภิวัฒน�
120709 นางสาว วัชราภรณ� ปาลวิสุทธิ์
120710 นางสาว วีรวรรณ อํ่าศรี
120711 นาย สาโรช แผ4วสมบุญ
120712 นางสาว เกศกัญญา ศรีพุทธางกูร
120713 นางสาว ทิพย�พวรรณ ทองคํา120713 นางสาว ทิพย�พวรรณ ทองคํา
120714 นางสาว รุ2งนภา ถาคําต๊ิบ
120715 นาย อนุวัฒน� หยุ4งนา
120716 นางสาว จันทร�ยาพร วงศ�ธรรม
120717 นาย ชนพัชร จันทรคําภู
120718 นางสาว นัฐยา ปGญจมาพร
120719 นางสาว เจนจิรา แก4วบุญ
120720 นางสาว จรรยา อัยกูล
120721 นาย ภัทรายุทธ ยอดยา
120722 นาย จิตรทิวัส ชัยบุญเรือง
120723 นางสาว รูวัยดา สะมะแอ
120724 นางสาว ภาวิณี ขาวแสง
120725 นางสาว จุรีรัตน� แสวงรักษ�
120726 นางสาว อรอุมา น4อยวรรณะ
120727 นางสาว สมมนัส ประสานไทย
120728 นางสาว กนกวรรณ ด2านหา
120729 นางสาว อธิฐาน หมวดเมืองกลาง
120730 นางสาว เบญจมาภรณ� สีดาห4าว
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120731 นางสาว สุดารัตน� บุญวาที
120732 นางสาว ณัฐชยา ฉัตรหลวง
120733 นางสาว ปนัดดา ชลการณ�
120734 นาง กชพร บุตรมาตา
120735 นางสาว เกณิกา อ4วนเต็ม
120736 นางสาว คอลีเยาะ แวโดยี
120737 นางสาว สาธิตา จันทระ
120738 นาย ศุภฤกษ� คงวัฒนา
120739 นาย จิรายุส โชคปลอดเคราะห�
120740 นางสาว จิณลาภัทร� สําแดง
120741 นางสาว รติมา ชูเดช
120742 นางสาว พาอีซNะ บาสอลอ
120743 ว2าท่ี ร.ต. ธนาธร บวรวัฒนะ
120744 นาย พีรพงษ� บุญสาร
120745 นางสาว ณัฐชยา เอกวิริยกิจ
120746 นางสาว สุภนันท� เติมวรมงคล
120747 นาย พีรกริช ดอนเจดีย�
120748 นาย ศตวรรษ เสาวรัตนพงษ�
120749 นาย พุทธิพงศ� ทองสวัสด์ิ120749 นาย พุทธิพงศ� ทองสวัสด์ิ
120750 นางสาว กฤติยาภรณ� ภูจุธาตุ
120751 นาย อลงกต มหาวงษ�
120752 นางสาว อุมาพร ยอดระบํา
120753 นาย กรกฏ กาใจ
120754 นางสาว สาวลีย�ดา ปGทมะอุบล
120755 นางสาว อาทิตยา วงศ�ขัติยะ
120756 นาย จานนท� ศรีเกตุ
120757 นางสาว ธนิกา วังอินตNะ
120758 นาย ปพนธนัย ตุนถาวรดํารง
120759 นาย ทศพล สุคนธประดิษฐ
120760 นางสาว ณัฐนิชา วรรณปGตย�
120761 นางสาว นิภาภรณ� พงศ�กระทุง
120762 นางสาว รัชนีกร บุญเปXง
120763 นาย กิระวัฒน� โชคนัติ
120764 นางสาว ณิชกานต� อินทะวงศ�
120765 นาย ทศพร ทวีทรัพย�
120766 นาย ปวริศร� อุดมศักด์ิ
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120767 นาย ปDยกุล กุลสุวรรณ
120768 นางสาว สุรัชดา พวงเพ็ชร
120769 นาย โอฬาร งามเลิศ
120770 นางสาว อรวรรณ แสนบริสุทธิ์
120771 นางสาว จิตนิภา บรรณจงส�
120772 ว2าท่ี ร.ต.หญิง นิยมพร บุญสังข�
120773 นางสาว มุกมณี คําลํา
120774 นางสาว กุลธิดา บัวเสนา
120775 นาย นวพล จินตนา
120776 นางสาว ณิชกานต� จารุพงศ�เดชา
120777 นางสาว วริณฎ�ฐิษา มูลกองศรี
120778 นาย นนทนันท� แปQนสุวรรณ
120779 นาย อนุชิต ทองสุทธิ
120780 นางสาว อุษาวดี เศรษฐากา
120781 นางสาว นรีกานต� ก้ังเหล4ง
120782 นางสาว ชฎาภรณ� แต2ตั้ง
120783 จ.ต. เขมชาติ แกล4วชิต
120784 นางสาว กนกพิชญ� เสนากุล
120785 นาง ณัทอร สิทธิบุญมา120785 นาง ณัทอร สิทธิบุญมา
120786 นาย ซากีรุลฮากีม แวบาการ�
120787 นาย ธีรวัฒน� ฤทธาภิรมย�
120788 นาย วิเชียร พิสุทธิเลิศมานะ
120789 นางสาว นารีรัตน� สหัสโชติ
120790 นางสาว อนงค�พร อารีกุล
120791 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ดวงดาว เตชะเจริญกิจ
120792 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วีนารินทร� ดอกรักษ�
120793 นางสาว ณัฐณิชา ดันงา
120794 นาย ภัทรพงษ� วงสุยะ
120795 นางสาว อรจณา อําพันกาญจน�
120796 นางสาว หนึ่งฤทัย ไชยชาญ
120797 นาง จิราวดี รัศมี
120798 นางสาว นัฐยา กรุณา
120799 นางสาว ธนัฐยา สร4อยแสงพันธุ�
120800 นางสาว ขวัญฤดี พรหมรัตน�
120801 นางสาว ประกายแก4ว สมศรี
120802 นาย นัทธพงศ� อุปการัตน�
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120803 นางสาว กัญญาณี ปราบหนุน
120804 นาย อิมรอล อารง
120805 นางสาว อัสมัส ยามา
120806 นางสาว วรรณา ลิมปนชัยพรกุล
120807 นางสาว พนิดา กลอกกระโทก
120808 นาย ภิญโญ ศรีมหาโภชน�
120809 นางสาว นิรมล จิตต�หาญ
120810 นางสาว นปภัช แก4วหอม
120811 นาย ชาญณรงค� สุรวิทย�
120812 นางสาว ชลิตา หนูยิ้มซ4าย
120813 นางสาว นราทิพย� เกียบแก4ว
120814 นางสาว บงกช แก4วไพรํา
120815 นางสาว อัสมNะ นิโซะ
120816 นางสาว ศิริวรรณ น้ําทรง
120817 นางสาว อนุสรา โพธิ์หิรัญ
120818 นาย พงศธร ธรรมยุติ
120819 นางสาว สาริตา ก่ิงเกษ
120820 นางสาว จันจิรา คชวรรณ
120821 นางสาว วิลาวรรณ จริงประโคน120821 นางสาว วิลาวรรณ จริงประโคน
120822 นางสาว อดิการณ� สุโขพันธ�
120823 ว2าท่ี ร.ต. ชนม� โตNะสกุล
120824 นาย ปวรุตม� จะตุรัง
120825 นาย กิติพงษ� คําลือ
120826 นาย ไชยา เชาว�ช2าง
120827 นางสาว ชุลิตา ศรีปGญญา
120828 นางสาว พัชรินทร� เมธวัฒน�ธรากุล
120829 นางสาว ฉัตรชนก อ2อนศรี
120830 นาย หาญณรงค� ทองรอด
120831 นางสาว พรสวรรค� สงขาว
120832 นางสาว ศิริมล สาระบุตร
120833 นาย ชนกานต� อําพันหอม
120834 นาย จิระวัช สาระบุตร
120835 นาง พิศลยา แน2งน4อย
120836 นาย กานต� แจ4งชัดใจ
120837 นาย วีระพันธ� ปGดโต
120838 นางสาว สุดา ถ่ินเถิน
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120839 นาย สมรักษ� สุวรรณโณ
120840 นางสาว วาทินี สายทอง
120841 นางสาว รพีพร พลดงนอก
120842 นางสาว ศุทธินี กับปุละวัน
120843 นางสาว สุชัญญา สมปูV
120844 นางสาว ณิชา มหาวรรณ
120845 นางสาว พรพิมล ตNะปุก
120846 นางสาว วัลลีย� อดทน
120847 นางสาว วรินทรา อนุมาตย�
120848 นางสาว สุดารัตน� พุ2มพรม
120849 นางสาว นภาพร สุมลฑา
120850 นางสาว กรรณิการ� พูลเกิด
120851 นางสาว เกศรา ชาติคําดี
120852 นางสาว ลักขณา มีงาม
120853 นาย สุขสันต� นิ่มนวน
120854 นางสาว กานต�ชนก ผินสู2
120855 นาย ญาณวุฒิ ศรีนวล
120856 นางสาว อัจฉราภรณ� อัครนิติรักษ�
120857 นางสาว สิโรชา เกตุคง120857 นางสาว สิโรชา เกตุคง
120858 นาย ธนภัทร แสงสม
120859 นางสาว รัชนีกร ไวกล4า
120860 นางสาว กมลทิพย� ขันชะลี
120861 นาย วชิระ ต๊ิบบุญศรี
120862 นาย นิติพงศ� เย็นแก4ว
120863 นางสาว เพาพงา จงรัตน�กลาง
120864 นาย ปวรุตถ� วงศ�วนารัตน�
120865 นางสาว นลินนิภา รัตนภู
120866 นางสาว นันทญาพร ร2วมทอง
120867 นางสาว ปDUนฤทัย นิวัตตระกูล
120868 นางสาว กัลยรักษ� ซอนดอก
120869 นางสาว ปริศนา รอบคอบ
120870 นาย คชพงษ� จันทรนนท�
120871 นางสาว ผกามาศ คําลอย
120872 นาย กฤตนัย เหลืองอร2าม
120873 นางสาว มัลลิกา พรมแจ4ง
120874 นางสาว สุนิสา หน2อแก4ว
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120875 นางสาว อัญชลี พรมผา
120876 นางสาว กุลนันทน� ยอดเพ็ชร
120877 นาย ปDติพัฒน� ขุราษี
120878 นางสาว ชนม�ณกานต� ขุราษี
120879 นางสาว นุชจริน วงษ�นิล
120880 นางสาว สุปราณี ส2องแสง
120881 นางสาว สิริมา โรจน�สุพร
120882 นาย ธนนันธ� สุขเลิศ
120883 นาย วรรธนัย ไชยชมภู
120884 นางสาว สุจิตรา พลเสน
120885 นางสาว ณัฐธยาน� วงศ�พงษ�คํา
120886 นางสาว จิตรานันท� เหลืองพิริยะชาติ
120887 นางสาว รุ4งทิพย� โพธิไชยแสน
120888 นางสาว ณัฐริกา ชาลีบุญ
120889 นางสาว ปราชญาพร แช2ใจ
120890 นางสาว กานต�ธิดา ขุนชิต
120891 นางสาว ณัฏฐณธรณ� พุฒพิมพ�
120892 นางสาว อภิญญา บุญวงศ�
120893 นางสาว สุภาภรณ� บุญเจริญ120893 นางสาว สุภาภรณ� บุญเจริญ
120894 นางสาว ภาสินี สานุสันต�
120895 นาย อิทธิพัทธ� คุ4มโหมด
120896 นางสาว ชนิสรา มณีรัตน�
120897 นาย จีรพันธ� จันทหาร
120898 นาย พงศ�ธิป หลวงเทพ
120899 นางสาว มะละกอ นันทจักร�
120900 นางสาว สุรินยา ดวนใหญ2
120901 นางสาว ธัญญลักษณ� ดาผา
120902 นางสาว พรธิพา แดงพิบูลย�
120903 นาย กฤษณะ เครือแปง
120904 นาย ชโนทัจน� พิพัฒน�มงคลชัย
120905 นางสาว นันทิยา ศรีเพียงจันทร�
120906 นางสาว กษมน ประทีป ณ ถลาง
120907 นางสาว ทวีพร พลอยงาม
120908 นางสาว อัยลดา ภูพวก
120909 นาย ณัฐพนธ� ปGดถาทุม
120910 นาย ชวลิต สมนึก
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120911 นาย ณัฐปคัลภ� ทองศรี
120912 นางสาว ชยาภรณ� สมนึก
120913 นาย ทิน คิดการ
120914 นางสาว ธิดาพร แย4มด4วง
120915 นางสาว ณิชนันทน� บุญมี
120916 นางสาว เขมญาณัท จิตไทย
120917 นาย กิรภัทร ลักษณะพริ้ม
120918 นาง นัทธมน ไชยวงศ�
120919 นางสาว สุภาพร ชูก4าน
120920 นางสาว ณัฐธิดา คงชาย
120921 นางสาว ศศิปรียา บุญเครือชู
120922 นาย อนุรักษ� รักนาคแสง
120923 นางสาว สุดารัตน� ทิพย�สุราษฎร�
120924 นางสาว อัญชลี ดวงอุปะ
120925 นางสาว วราภรณ� บัวหนอง
120926 นาย อําพล ม่ันคง
120927 นางสาว ภัทรมน หิรัณยเลขา
120928 นางสาว ภัทรวดี พุทธิจุน
120929 นางสาว อาวาตีฟ หะยีเตะ120929 นางสาว อาวาตีฟ หะยีเตะ
120930 นางสาว พัชชญาดา ธนบัตร
120931 นาย วีระยุทธ ภูแท2งแก4ว
120932 นาย ณรงค� คงสุข
120933 นางสาว อัญญดา แหวนวงษ�
120934 นางสาว กาญจนา วรสิงห�
120935 นางสาว สุทธิภา เฉลิมพักตร�
120936 นางสาว สุวรรณา สิงห�โต
120937 นางสาว วิลาสินี ร2วมบุญ
120938 นางสาว นงลักษณ� สาทําโล
120939 นางสาว นายีฟา บาเหะ
120940 นาย มูฮัมมัด ดอเลNาะ
120941 นางสาว กัญญณัช เลิศธนสารสกนธ�
120942 นางสาว กะชามาศ สุขประเสริฐ
120943 นาย ภูธเนศ สํารวมสุข
120944 นาย นุรซิกรีย� สามะ
120945 นาย เบญจกุล รุ2งโรจน�วณิชย�
120946 นางสาว นูรไอนี บาเหะ
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120947 นาย โยธิน จงอมรสิริเกษม
120948 นาย ธันฐกรณ� ไตรทิพชาติสกุล
120949 นางสาว อารยาภรณ� สารบรรณ�
120950 นางสาว ศุภรัตน� ปาวัน
120951 นางสาว ซีญาดาฮ� แคยิหวา
120952 นางสาว ชญานิศ อินทอง
120953 นางสาว ทิพย�สุดา แควสยอง
120954 นางสาว พิมพ�สวรรค� เสียงเจริญ
120955 นางสาว อรอนงค� โตเปลี่ยน
120956 นางสาว พรสวรรค� แก2นจันทร�
120957 นางสาว ณิชารีญ� วิไลศิริลักษณ�
120958 นางสาว วราภรณ� พรหมภักดี
120959 นางสาว อวัสดา บินนิโซะ
120960 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สิดาพัณฑ� จันทะสาาร
120961 นาย สุรกาญจน� บุณยบวรศักด์ิ
120962 นาย จักรนรินทร� สมณะ
120963 นาย อนิรุทธิ์ ขุนติ
120964 นางสาว วรลักษณ� พุ2มพวง
120965 ว2าท่ี ร.ต. กนกศักด์ิ พรมเจียม120965 ว2าท่ี ร.ต. กนกศักด์ิ พรมเจียม
120966 นางสาว พรพิมล พูลช2วย
120967 นางสาว บุหลัน เหล็มปาน
120968 นางสาว สิลิน เทียมสิริวัฒน�
120969 นาย ภานุมาศ บุญทอง
120970 นาย ณัฐพล แจ2มสุวรรณ
120971 นาย กิตติศักด์ิ บุญทอง
120972 นางสาว สุชญา ปDยะพุทธิชัย
120973 นางสาว เบญจวรรณ วงษ�จันทร�
120974 นางสาว บุษราคํา หินสอ
120975 นาย สมภพ วะโร
120976 นางสาว กัญญารัตน� กลิ่นสกุล
120977 นางสาว พิมณิศา ตันติชุฬา
120978 นาย อภิวัฒน� เพลิดจันทึก
120979 นางสาว กมลทิพย� ทวีพงษ�
120980 นางสาว ฟาตีหะห� สะมาแอ
120981 นางสาว ซาราณี หะ
120982 นางสาว ณัฐชยา บวรศักด์ิสิริกุล
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120983 นาย อัครพงษ� แปงคําใส
120984 นางสาว ทัชชภร สารพรรณ�
120985 นางสาว พันนิภา ต2อโชติ
120986 นาย ภาคภูมิ หลุ2มใส
120987 นางสาว ณัฐมน ศรีภูธร
120988 นางสาว มะลิวัลย� เคนยา
120989 นางสาว นูรฟDรดาวส� เจะเยะ
120990 นางสาว กุลธิดา คู2ธรรมจักร
120991 นางสาว พรพรรณ นาเมือง
120992 นาย จารุวิทย� มงคล
120993 นางสาว ขนิษฐา จิตรณรงค�
120994 นางสาว ธันยพร คําสิทธิ
120995 นาย รุสลัน เจNะอารง 
120996 นางสาว รอซีดะ แวดราแม
120997 นาย อิมรอน ลีเด็ง
120998 นางสาว จิรวรรณ เหล2าศรี
120999 นางสาว เพ็ญนภา อัมลา
121000 นางสาว ศุภ�สิริ แก4วประภา
121001 นางสาว กุลธิดา ด2านตระกูล121001 นางสาว กุลธิดา ด2านตระกูล
121002 นาย มงคล หารสารจอด
121003 นางสาว พิชญ�สินี ราชบําเพิง
121004 นาย ชานุลักษณ� ปGดชา
121005 นาย พิทักษ� บุษบา
121006 นาย ศาสตรา คงมาลา
121007 นางสาว ณภัทร�พิณ ทองคํา
121008 นางสาว พิชญานิน ช2วยนุกูล
121009 นางสาว พรพัสนันท� เหลาเกลี้ยง
121010 นางสาว สุรีรัตน� ศรีโลห4อ
121011 นางสาว สายชล ทุมมากร
121012 นาย สิฏฐิพงศ� จารุสาร
121013 นาย กิติภพ วิฉายสกุลวรรณ
121014 นาย สาธิต ไชยเรือน
121015 นางสาว สรัลชนา ศรีงาม
121016 ว2าท่ี ร.ต.หญิง จิณณปภา ปDจคํา
121017 นางสาว อมราวดี รัตนมา
121018 นางสาว ปุญญ�ศศิณัฐ ซังเรือง
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121019 นางสาว สรัลนุช ศรีงาม
121020 นางสาว ผ2องพรรณ วันปGaน
121021 นางสาว ปDยะธิดา นัดสันเทียะ
121022 นางสาว จิตติมา สุทธิพันธ�
121023 นางสาว จุฑารัตน� คงนาค
121024 นางสาว นิชานันท� ขวัญปาน
121025 นางสาว ณัฏฐณิชา ประดิษฐ�ค2าย
121026 นาย ยุทธพงษ� ครชาตรี
121027 นาง ยอดขวัญ พ่ึงงาม
121028 นางสาว ทิรงรอง ดิเส็ม
121029 นาย รักชูเกียรติ ชมภูแดง
121030 นางสาว พัชรินทร� พรรณภักดี
121031 นาย อดิศร โชติระโส
121032 นาย ทนงศักด์ิ ดวงมลา
121033 นางสาว กัญญ�ชลิดา มีเจตนา
121034 นาย ญาณศรณ� พ่ึงไชย
121035 นาย ปรีชา มอญชี
121036 นางสาว ธารารัตน� ภู2มาลี
121037 นางสาว ชุติมา ขวัญช2วย121037 นางสาว ชุติมา ขวัญช2วย
121038 พันจ2าตรี วัชรพล โรจน�วัฒวุฒิ
121039 นางสาว ชลลดา จันทนะ
121040 นางสาว กนกศิลปO ยะสืบ
121041 นาย สีหพล อินทร�กับจันทร�
121042 นางสาว เจนจิรา ยมจินดา
121043 นางสาว ธัญวลัย วิรัชกุล
121044 นางสาว สายศินีย� วงษ�พินิจ
121045 นางสาว อุดมลักษณ� หรับหมาด
121046 นาย นครินทร� พวงภู2
121047 นางสาว ปุณยปวีณ� เขียวทอง
121048 นางสาว ชไมพร ทุมตา
121049 ว2าท่ี ร.ต. ธนเทพ นาวารัตน�
121050 นาย พิพัฒน� ปาระมี
121051 นางสาว จินดาวรรณ พูลประดิษฐ�
121052 นางสาว ศรีอรุณ โตงาม
121053 นาย อําพล เกิดชัยภูมิ
121054 นางสาว มนัสชนา ช2วยเหมือน
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121055 นางสาว อมรรัตน� เสนสรสัง
121056 นางสาว สิรีธร ฤกษ�งาม
121057 นางสาว สุธิกานต� หย4งแก4ว
121058 นางสาว วิชญาภรณ� วงศ�วิชญ�
121059 นางสาว ศุภิสรา ตาลชุม
121060 นางสาว วรรณธิดา คําจันทร�
121061 นาย อุทัย มันจันทร�
121062 นางสาว อรุณรัตน� ดํามา
121063 นาง อารยา กองคํา
121064 นางสาว พัทธมน วัฒนปรีชากุล
121065 นางสาว ปทุมพร ปQองฉิม
121066 นางสาว วนัญญา หุ2นจีน
121067 นาย สุทธิรักษ� โรจนวิภาต
121068 นางสาว นลพรรณ นาคสุวรรณ
121069 นางสาว ชลิตา วิเศษรินทอง
121070 นางสาว สุวรรณสา จันทร�กลิ่น
121071 นางสาว ปาริชาต กะรัมย�
121072 นาย ปDยปราชญ� สวนแก4ว
121073 นางสาว ธันย�ชนก มรโธวรรณ121073 นางสาว ธันย�ชนก มรโธวรรณ
121074 นางสาว สุดารัตน� วรรณพัฒน�
121075 นาย ตรัยคุณ โชประการ
121076 นางสาว แสงอรุณ พันธ�สนธิ์
121077 นางสาว ปริฑา สีหามาตย�
121078 นางสาว ลลิตา สุดงาม
121079 นางสาว โสภิดา สุดงาม
121080 นาย ภาณุวัฒน� หาญยุทธ
121081 นางสาว วิลาวรรณ� วรรณประเสริฐ
121082 นาย ณเลิศเก4า เรียมลิว
121083 นางสาว ขวัญจิรา จิตอารีย�
121084 นางสาว กชพร ธุวะนาคะ
121085 นาย พีรภัทร ละม2อมสาย
121086 นาย ชํานาญ ยอดยิ่ง
121087 นางสาว ภัคนันท� สวัสดี
121088 นางสาว สุภัสสร อ2วมเมือง
121089 นางสาว อรอนงค� มูลจันที
121090 นางสาว รัญชิตา วัฒนา
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121091 นาย ชัยอนันต� เครือเทศน�
121092 นางสาว เสาวคนธ� บุญทา
121093 นางสาว ซัลมา โตะเย็ง
121094 นาย ธีรเดช ใหญ2บก
121095 นางสาว ลัดดาวัลย� สุขแก4ว
121096 นางสาว อุษณี สีสวนแก4ว
121097 นางสาว มนัสนันท� สาแม
121098 นาย นัทชนันท� เนื่องสมศรี
121099 นางสาว ชญานี ช2างฆ4อง
121100 นางสาว อรทัย คําปGน
121101 นาย พงศกร เทียมเศวต
121102 นาย ณัฐพงษ� จันเต็ม
121103 นาย พิษณุ คล4อยดี
121104 นางสาว ธาริกา เทพจินดา
121105 นาย จิรศักด์ิ พันธุโพธิ์
121106 นางสาว สุพรรษา กุ2ยสาคร
121107 นางสาว พรนัชชา พานิชอุดม
121108 นางสาว ฐิตินันท� สง2าทอง
121109 นางสาว ฉัตรแก4ว เล็กวิเชียร121109 นางสาว ฉัตรแก4ว เล็กวิเชียร
121110 นางสาว สุวิมล วงษ�ประดิษฐ�
121111 นางสาว ปนัดดา คงถาวร
121112 นางสาว ปราณี บุนตะไนย�
121113 นาย คมกริช แม2นป\น
121114 นางสาว ปรียา ทองหมุน
121115 นาย จรูญศักด์ิ กองแก4ว
121116 นาย อาคม สายธนู
121117 นางสาว กชกร จูห4อง
121118 นางสาว อัญชลี ปุระเทพ
121119 นางสาว พิชญาภา แก4ววิเชียร
121120 นางสาว ปรียานันท� จันทนาม
121121 นางสาว สุวรรณี ศรีพรงาม
121122 นาย เกียรติศักด์ิ โพธิ์ย4อย
121123 นางสาว สุพรรณี อ2วมวงษ�
121124 นาย เนรมิต เหมือนจันทร�
121125 นาย ภควัต รัตนภิรมย�
121126 นางสาว ศิริพร สมเย็น
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121127 นางสาว ธิดารัตน� มีกาย
121128 นางสาว นิตยา คเลรัมย�
121129 นางสาว นิตยา ซงโชติ
121130 นางสาว วรรณศิริ เสือน4อย
121131 นาย ณัฏฐวรรธน� ตรีณาวงษ�
121132 นางสาว นุรมาดีน2า แวสแลแม
121133 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง อินทิรา นะนาม
121134 นาย สถาพร ค้ิวสาคร
121135 นางสาว สกุณา ดนหรอหมาน
121136 นางสาว เมวิกา ช2างเรือ
121137 นางสาว ณันทพร มุขศรี
121138 นางสาว ธัญพิชชา ลิมปาวิภากร
121139 นางสาว บวรภัค อิทธิเสรีกุล
121140 นาย วรเชษฐ ขันทอง
121141 นาย ปริญญาพัฒน� แพงหลวง
121142 นาย วรภพ ประสมทรัพย�
121143 นางสาว ชิดชนก เกิดยอด
121144 นางสาว ศศิประภา คํามูล
121145 นาย พศวัต ศรีรางกูล121145 นาย พศวัต ศรีรางกูล
121146 นางสาว นารีรัตน� ธาราพงษ�
121147 นางสาว อรวรรยา ปุงชัยภูมิ
121148 นางสาว ยุพา ยาณวงค�
121149 นางสาว เกศกนก ต4นโพธิ์โต
121150 นาย นฤดล ฉิมเรือง
121151 นาย ปรเมษฐ� จันดาปราบ
121152 นางสาว พัชรียา ไชยราช
121153 นาย มงคล จันทวงศ�
121154 นางสาว ถิรนันท� พูนพิน
121155 นางสาว ดิณภา แก4วแดง
121156 นางสาว กิติยวดี หนูเทพ
121157 นาย วีรภัทร เรืองศรี
121158 นางสาว เนตรชนก ถาวรจิตติ
121159 นาย ธีรภัทร ปGญญาสัย
121160 นางสาว อุทัยรัตน� เปาะทอง
121161 นาย ปVานนัต เข4าใจการ
121162 นางสาว พิชญดา เกยงค�
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121163 นางสาว แพรพลอย อัศวรัชตพัชร�
121164 นาง ปGทมาพร เขียวศิริ
121165 นางสาว ตรีกานต� ศรีเริงหล4า
121166 นาย นนท� จีราระรื่นศักด์ิ
121167 นาย ศิรวิชญ� เทียบพิมพ�
121168 นางสาว วลัยกรณ� หล4าบา
121169 นางสาว ขวัญชนก จันทลักขณา
121170 นางสาว อันดามัน ประเดิมวงศ�
121171 นาง กรชนก แก2นสาร�
121172 นางสาว แพรพลอย แก2นสารี
121173 นาย ธิติวัฒน� แก2นสาร�
121174 นางสาว วนิดา ธนภาษ
121175 นางสาว รัชนี ชื่นอุรา
121176 นาย รุ2งอรุณ พันลุงตุง
121177 นาย รณัชย� วรรณเสวก
121178 นาย ปวีณ จันทร�รัตน�
121179 นางสาว ยุวดี ชื้อผาสุข
121180 นางสาว คนึงนิจ ดวงจิต
121181 นางสาว นันทิชา ทายิดา121181 นางสาว นันทิชา ทายิดา
121182 นาย ธีรภัทร� ศิริผล
121183 นางสาว ศุทธิภัทรา ศรีเตโชภาส
121184 นางสาว จามรี บุษย�ชญานนท�
121185 นางสาว ปนัดดา สิริปDยธรรม
121186 นางสาว เบญจวรรณ เกิดทรัพย�
121187 นาย อิสมาแอล เจNะมะ
121188 นาย อัฑฒ�พล อาทิจจวงศ�
121189 นางสาว อรอุมา ทับโสดา
121190 นางสาว ธัญสินีท� ธนัญญทวีโชค
121191 นาย นพพล อ่ิมใจ
121192 นางสาว อรัญญา จันทมา
121193 นางสาว ชยาภรณ� ถนัดรบ
121194 นางสาว สุภาพร นันโต
121195 นาย คมน�ณัฏฐ� ปานเจริญกุล
121196 นาย ณปสุ ธนโชติกอบกร
121197 นางสาว ชรินทร�ทิพย� ขําคง
121198 นาย รุ2งโรจน� สมไพบูลย�
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121199 นาย ดนุพร ตันสกุล
121200 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ
121201 นางสาว ดาหวัน เตาวโต
121202 นางสาว พันธุ�ธิตา อยู2เอนก
121203 นาย ภีษกร สุขขะ
121204 นางสาว เกตน�สิรี อุดอ4าย
121205 นาย พงศ�ศิริ ทองเเซม
121206 นาย วทัญYู ศรีเมฆ
121207 นางสาว จุฑามาศ จุลบุตร
121208 นางสาว ฮาซูนา วงษ�หลี
121209 นาย ศิครินทร� ลิขิตศิริทรัพย�
121210 นางสาว ณัฎฐนัญ ดําช2วย
121211 นาย ภูวนาท เทพจันทร�
121212 นางสาว จินดารัตน� ชาวไทย
121213 นางสาว สิริรักษ� แสนกล4า
121214 นางสาว ธีตารัฐ สุวิจารณ�
121215 นาย ยศธนา มูลอุดม
121216 นางสาว ทักษิกา มหาไม4
121217 นาง ปDยะดา ศรีนอก121217 นาง ปDยะดา ศรีนอก
121218 นาย ฐิติวัชร� วัชรกุลเศรษฐ�
121219 นางสาว รุ2งนภา แก4วปDนะ
121220 นางสาว เบญจรัตน� สายทอง
121221 นางสาว สุกัญญา พรมประเสริฐ
121222 นาย ธนาธิป อินทรชูศรี
121223 นางสาว กุลนันท� โป[ะเงิน
121224 นาย อดุลย�เดช ขุราษี
121225 ส.อ.หญิง ชลธิชา ชูชะเอม
121226 นางสาว สุรัสวดี ผิวพรรณงาม
121227 นางสาว คัมภีรดา ชุมประเสริฐ
121228 นาย สุรโชติ คีรี
121229 นาย ดนัยวิทย� สุมาวงศ�
121230 นางสาว ปDยนันท� กาฬโชติ
121231 นางสาว ณัฐฐิกาญจน� เสือพล
121232 นางสาว สมหญิง เพ็งหีต
121233 นางสาว วัชราภรณ� พรมพลเมือง
121234 นางสาว พรรณทิภา แซ2ลิ้ม
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121235 นางสาว น้ําอ4อย เสื่อทอง
121236 นาย กิตติภัททิก� จิตรโรจนรักษ�
121237 นาย จิรายุ ศรีสว2าง
121238 นาย รณฤทธิ์ พุ2มพฤกษ�
121239 นางสาว วราภรณ� พรมดี
121240 นางสาว พรปวีณ� บุตรศรีมีสุข
121241 นางสาว ณัชชา กาญจนามุสิก
121242 นาย รัตนพล เจริญวัฒนากุล
121243 นางสาว สุภัสสรา กิริกา
121244 นาย เด2นพงษ� แสวงศิลปO
121245 นาย ธนกฤต พฤฒิวงศากูล
121246 นางสาว พรทิพา ช2างสลัก
121247 นาย ฉัตรชัย รัตนโนชา
121248 นางสาว ปDยฉัตร แสงบุตร
121249 นาย เสกข� อุไรรัตน�
121250 นาย ธีระพงษ� วิธิ
121251 นางสาว นิฐธาดา ทองเดช
121252 นางสาว กุลธิดา คงกล2อม
121253 นางสาว อรวรรณ นุ4ยเย็น121253 นางสาว อรวรรณ นุ4ยเย็น
121254 นางสาว กุลิสรา แดนดํารงสิน
121255 นางสาว นันทรัตน� ทองพุฒ
121256 นางสาว พรนรินทร� มีกลิ่นหอม
121257 นางสาว อรอนงค� สีห�วงค�
121258 นาย เนตรวุฒิ ม2วงพุ2ม
121259 นางสาว นฤพร ผลเกิด
121260 นางสาว นัญธิชา เหม2อดู
121261 นางสาว ขนิษฐา บุญเพ็ง
121262 นางสาว วรรณรัตน� อุ2นสนธิ์
121263 นาย ภฤศ เงินอินตNะ
121264 นางสาว นราภรณ� กุมภาพันธ�
121265 นาย ขจรศักด์ิ ติบยอ
121266 นางสาว ขวัญรตา กิจบํารุง
121267 ว2าท่ี ร.ต. สรสีห� วรพงษ�
121268 นางสาว นฤมล สีกวนชา
121269 นางสาว นภาพร กิมเยื้อน
121270 นางสาว ศรันญา พิมพ�สอน
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121271 นาย บูรณ�ยวิชญ� วรสิงห�
121272 นาย ยุทธพงศ� ลารีนู
121273 นางสาว สุจิตรา ศรีชุมภู
121274 นาย นฤเบศร� ฉิมกล2อม
121275 นางสาว ฟาริน สิเดะ
121276 นางสาว ยิ่งกมล พลพุก
121277 นางสาว กมลทิพย� เพ็ชรอ2อน
121278 นาง วิภารัตน� รัตนพันธ�
121279 นาย ณัฐวุฒิ ณีซัง
121280 นางสาว เฉลิมพร ทองคํา
121281 นาย ธงชัย แสงชาติ
121282 นางสาว กาญจนา วะราพุทธ
121283 นางสาว นลินี สิงหบุญ
121284 นางสาว นงลักษณ� เราจาง
121285 นางสาว ภัสสรรัชฎ� ศรีเจษฎานันทน�
121286 นางสาว ศุทธินี นิลคง
121287 นางสาว พาซียะ ยามาโก
121288 นางสาว สุภาภรณ� บุญช2วย
121289 นาย อังกูร เรือนใหม2121289 นาย อังกูร เรือนใหม2
121290 นางสาว มนต�ทิพย� จิรามานนท�
121291 นางสาว วรัชยา ทองฉิม
121292 นาย ปGญญา เข่ืองสถุ2ง
121293 นาย ชัญเดช ชํานาญแท4
121294 นางสาว สิระสา ถาวร
121295 นาง เยาวมาลย� ภิญโญยิ่ง
121296 นางสาว กาญจนาวรรณ พรมสอน
121297 นางสาว ภัทราภรณ� น4อยสิน
121298 นาย กิตติกร ฮวดศรี
121299 นาย กูสอและ กูยาหยา
121300 นางสาว วรรณพร เจริญรูป
121301 นางสาว สิริลักษณ� ไผ2แก4ว
121302 นางสาว นิพาดา กาสอ
121303 นาย อนุชา อภิรักษ�มันตา
121304 นาย พูนธน ด4วงกูล
121305 นาย ปกรณ� รุจินานนท�
121306 นางสาว บุญวิไล ธุระสุข
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121307 นางสาว ศิริพร เล็กประเสริฐ
121308 นางสาว นันธสา รัตนเพ็ง
121309 นางสาว กรกนกวรรณ แจ4งเรือง
121310 นางสาว สตรีรัตน� แสงวิเชียร
121311 นาย วัชระ ดุลยาสิทธิพร
121312 นางสาว ภคมน พันธมนัสโสภา
121313 นาย สุรศักด์ิ คงดํา
121314 นางสาว ชฎาพร นาคสิงห�
121315 นางสาว มณฑา เก้ือสุข
121316 นาย ธนาเทพ แพเรือง
121317 นาย ธีรพันธ� ธรรมสารสมบัติ
121318 นางสาว เบญจวรรณ บุญมาก
121319 นางสาว นัชชา ประดิษฐ�ผล
121320 นางสาว จิรัชญา ปูวาภิรมย�
121321 นางสาว สุดหฤทัย ปDนไข
121322 นางสาว มณีรัตน� พลอยเพ็ชร�
121323 นางสาว ชวัลลักษณ� คลังกลาง
121324 นาย ศราวุฒิ หาไชย
121325 นางสาว วาสนา อรรถเสนา121325 นางสาว วาสนา อรรถเสนา
121326 นางสาว สุคนธา นูมหันต�
121327 นางสาว อทิตยา บุญกวย
121328 นาย ภัทรวิทย� กระโจมทอง
121329 นาย เอกดนัย ศิวะยิ่งสุวรรณ
121330 นางสาว อรพรรณ ชูช4าง
121331 นาย พงษ�พันธ� แก4ววงหิว
121332 นางสาว กนกลักษณ� พัฒน�สรนันท�
121333 นางสาว ขนิษฐา รักตะขบ
121334 นาย ธนิส สงกลิ่น
121335 นางสาว บุปผา หม่ืนศรีพรม
121336 นางสาว จุฑามาศ อินสว2าง
121337 นาย พิสิษฐ� ท4าวเงิน
121338 นางสาว ปDยภัทร สืบวงศ�
121339 นาย กฤษฎา สุขมา
121340 นางสาว ภานิชา อิทธิไกรกูร
121341 สิบเอก จิรวัฒน� อุดมญาติ
121342 นางสาว วรรณิดา ประทุมรัตน�
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121343 นางสาว ศุภลักษณ� หงส� พันธุ� 
121344 นางสาว ศุภิสรา ศรีสร4อย
121345 นางสาว ชลิศา ลาภประธานพร
121346 นางสาว อัฐภิญญา บุตรเตือน
121347 นาย มณฑล ประทุมวงค�
121348 นางสาว รัชดาพร อรัญไสว
121349 นางสาว อัญธิดา อินทร�สุวรรณ
121350 นางสาว วิไลวรรณ พุทธิวงศ�
121351 นาย ณัฐพล ชมฤทธิ์
121352 นางสาว พิชญา กลางรักษ�
121353 นางสาว ดวงกมล บัวปรอท
121354 นางสาว สุริสาย ผาทอง
121355 นางสาว ฐิติมา เกษมศรีธนาวัฒน�
121356 นาย รุทธิชัย เพ็งศรี
121357 นาย เมธิน ค4าทันเจริญ
121358 นางสาว พันธุ�ทิพย� มาเฟ\อง
121359 นางสาว กวินนา มิดดา
121360 นางสาว จิรัชญา มูลศรี
121361 นางสาว เกศิณี เจียรกุลสวัสด์ิ121361 นางสาว เกศิณี เจียรกุลสวัสด์ิ
121362 นางสาว จิรดา ดวงพรกชกร
121363 นางสาว ณิศศา ตราชู
121364 นางสาว สุนารี หอมจันทร�
121365 นางสาว กมลลักษณ� ณะแก4ว
121366 นางสาว จิรัสยา โชติยานนท�
121367 นาย ณัฏฐกิตต์ิ จิตรวิบูลย�
121368 นางสาว ยศยา แผ4วพลสง
121369 นางสาว ปDยาภรณ� สีหะวงษ�
121370 นางสาว จันทร�จิรา ยี่สิ้น
121371 นางสาว ณิชาภา โรหิตรัตนะ
121372 นางสาว วนัชกร แก4วจินดา
121373 นาง สุรีย�พร พงศ�พุฒิ
121374 นางสาว วรรณภา ธรรมโหร
121375 นาย กฎ ทองมาก
121376 นางสาว เจนจิรา ทองกาล
121377 นางสาว นูรนัจวา เจะหะ
121378 นาย ชัยรัตน� เจียมจริต
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121379 นางสาว จุฑาดา อุบลพันธุ�
121380 นางสาว ทิชากฬ ลิขิตธนพงศ�
121381 นาย ชนินทร� ศุภศิริ
121382 นาย ปDยะ จะพู
121383 นาย ฤทธิเกียรติ งามสมศักด์ิ
121384 นาย พิชยพงศ� พูลมนัส
121385 นางสาว บุหลัน หาญสุโพธิ์
121386 นางสาว วรางค�รัตน� เมฆอรุณ
121387 นาย เจริญพร ผลบุญ
121388 นางสาว พรพิมล วิริยพัฒนานุกุล
121389 นางสาว ฉัตรชนก พิพัฒนธรรม
121390 นางสาว สุกัญญา สมบูรณ�รอชัย
121391 นาย นิติรัฐ ไล4ฉิม
121392 นางสาว สุพัตรา เอโกบล
121393 นางสาว วันทนีย� เข่ือนโคกสูง
121394 นางสาว รดา โพธิ์นิล
121395 นาย พรภวิชย� พนาพิทักษ�กุล
121396 นาย สุริยัน แก4วพิศ
121397 นางสาว พรรษกร บุญอ2อน121397 นางสาว พรรษกร บุญอ2อน
121398 นางสาว กรรณจมน จันทร�เจิม
121399 นางสาว วัลลยา ทองน4อย
121400 นางสาว วิสรัตน� เงินทอง
121401 นางสาว ชุติมา นาสําแดง
121402 นาย อรรถวัต โตวรรณ
121403 นางสาว วารวี คันธวิธูร
121404 นางสาว วิชภา สีชุม
121405 นางสาว พันธ�วนี หนูริง
121406 นาย อภิชัย ผ2าพูล
121407 นางสาว นริศรา เมืองสุวรรณ�
121408 นางสาว ปวรวรรณ วรรณาลัย
121409 นาย ศิระวัตร ศิลา
121410 นาย อนุรักษ� พูลศักด์ิ
121411 นางสาว สุนิสา วงษ�ฤทธิ์
121412 นางสาว ขวัญชนก อุตะมะ
121413 นางสาว ละอองแก4ว จันทร�โคตรแก4ว
121414 นางสาว สุพินดา ยศถา
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121415 นางสาว ศิติภา นักขัตระ
121416 นางสาว สมพร แสนรัก
121417 นาย วิญญ� สัตยารักษ�
121418 นางสาว นิรมล แซ2ฉ่ัว
121419 นางสาว อุมาพร ฉิมจิ๋ว
121420 นางสาว สุภัชชา แก4วอุบล
121421 นาย จิรพุทธ รัตนพิสุทธ�พันธุ�
121422 นาย ชณัฐสิทธิ์ ธรรมศรีใจ
121423 นางสาว ขวัญฤดี จันดํา
121424 นางสาว วริศรา กําจร
121425 นางสาว สมฤทัย เสเล
121426 นางสาว วิยดา นิลสุข
121427 นางสาว วราลักษณ� เครือตNะมา
121428 นาย ไมตรี พฤกษชาติ
121429 นางสาว ปทิตตา จํานงค�ผล
121430 นางสาว อรอมล ดุกล2อง
121431 นางสาว วิลาสินี แจ2มจันทร�
121432 นางสาว เสาวภา ดามาพงษ�
121433 นางสาว นุจรี ใจซ่ือ121433 นางสาว นุจรี ใจซ่ือ
121434 นางสาว นันท�รดี เพชรโชติ
121435 นางสาว อาซีเราะ อาแว
121436 นางสาว ธนินทรา แก4วคําแสน
121437 นาย อุทิศ สืบศิริ
121438 นางสาว อามีเนาะ เมาะสะดารอ
121439 นางสาว ฐานิสร พันธุ�ครุฑ
121440 นางสาว นัฐกาญจน� จุลศรี
121441 นาย จิณณวัตร ชัยวณิชยา
121442 นางสาว สิริกาญจน� กุลเวิล
121443 นาย ทัศน�พล อ2อนศรี
121444 นางสาว สกุลยา อุปฮาด
121445 นางสาว พัทธวีร� กิจสงวน
121446 นาย อธิราช ตรัยตรากุล
121447 นางสาว สิริวิมล วรรณายุวัฒน�
121448 ส.อ. ฐาปนพงค� กัณฑศรีมา
121449 นาย เชาวัฒน� จันทรรัตนบุปผา
121450 นาย อภิสิทธิ์ ลิขิตอําไพพรรณ
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121451 นางสาว สมฤทัย เหลาคม
121452 นางสาว ประกายรัตน� จันทรศร
121453 นาง ณัฎฐวิศา สุวรรณไพบูลย�
121454 นาง ณตพร โพธิ์นอก
121455 นาย อนุชา พิมายนอก
121456 นาย ธิติวุฒิ เต็มวัด
121457 นางสาว นันทิดา ชุ2มชื่น
121458 นางสาว เรวดี นุ2มดี
121459 นางสาว พิมพ�ใจ บัวแย4ม
121460 นาย พัฒนชัย ลิ้มทองเจริญ
121461 นาย ประพันธ� โรจนพันธุ�
121462 นางสาว วรวลัญช� ไชยรัตน�
121463 นาย ธนพัฒน� สุขชุ2ม
121464 นาย ธีรพงษ� สนองดี
121465 นางสาว อุทัยวรรณ สุขล้ํา
121466 นางสาว นุชนภา หงษ�กลาย
121467 นาย บรรณาธิการ เทียนกุล
121468 นางสาว นิลอุมา ดุลลาพันธ�
121469 นาย สุวิชัย บุราคร121469 นาย สุวิชัย บุราคร
121470 นางสาว สุพรรณิการ� เข็มกลัด
121471 นางสาว ชญานิษฐ� ข้ึนเสียง
121472 นาย กันตภพ จิตพันธ�
121473 นางสาว ศุภจิรา ฤทธิธรรม
121474 นางสาว พัธณีย� ดีสุข
121475 นางสาว พวงผกา สินไทย
121476 นาย วินัย ฤทธิ์เอ่ียม
121477 นางสาว พิชชาภา ศรวงษ�
121478 นางสาว ธนาภา ควรผดุงศักด์ิ
121479 นาย อริย�ธัช ศรีสุวรรณ
121480 นางสาว นิภาพร ไชยสีมา
121481 นางสาว สุภาพร เพชรรักษ�
121482 นางสาว มณฑกาญจน� รัตนภักดี
121483 นาย ตรีวิทย� กุศลธรรมรัตน�
121484 นางสาว ณัฐวรรณ ขุนบุญ
121485 นางสาว ประทุมทิพย� สุขน4อย
121486 นางสาว วรัญญา รักเกียรติ
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121487 นาง นริศรา เครือเหมย
121488 นางสาว รัสวรรณ ขําศิริ
121489 นางสาว พิรัลภัสร� จันทร�แดง
121490 นาย ณัฐพงศ� ธรฤทธิ์
121491 นางสาว อัญกร ธิโนชัย
121492 นาง ธัญดา สุธาราม
121493 นางสาว หัทยา อินทร�จันทร�
121494 นางสาว พิชชาภรณ� ทวิชศรี
121495 นางสาว อาริยา เรืองสรรงามสิริ
121496 นาย เพ่ิมเกียรติ กาวิลาวัน
121497 นางสาว ณัฎธฌาภรค� ขุนเอม
121498 นางสาว ธนิดา ชลประทิน
121499 นางสาว วนัชนันท� สว2างคีรี
121500 ว2าท่ีร4อยโท ทัศน�ชัย ทอแสงมิติ
121501 นางสาว นุชเรจ ชิตประสงค�
121502 นาย สหรัฐ สุวิชา
121503 นางสาว ธนัญณริทร� ธงขาว
121504 นางสาว ทิพวรรณ พุดเท่ียง
121505 นางสาว นันทพร ฤทธิ์อ่ิม121505 นางสาว นันทพร ฤทธิ์อ่ิม
121506 นางสาว ศิริรัตน� ยุรยาตร
121507 นางสาว ศศิกานต� แก4วธิดา
121508 นาย ธีระวงศ� วังจํานงค�
121509 นาย ณัฐกร ชูดํา
121510 นางสาว เครือมาส สงวนศิลปO
121511 นางสาว ศิริจันทร� สุขญาติเจริญ
121512 นาง อรญา ลาดใจ
121513 นางสาว นิภาพร พลครบุรี
121514 นางสาว จิตติมา ผิวพรรณ
121515 นางสาว สุนารี พ่ึงเพ้ิง
121516 นาย วีระศักด์ิ อรุณ
121517 นาย อธิพงศ� นันทะเสนา
121518 นางสาว จุฑามาศ บุบผาวรรณา
121519 นางสาว กมลรัตน� อุ2มแสง
121520 นาย พรรฤทธิ์ พระรักษา
121521 นางสาว ปาริชาติ จันทร�น4อย
121522 นางสาว วิไลวรรณ เจนการ
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121523 นางสาว ทิพรัตน� รักการดี
121524 นางสาว ทิพวรรณ พิมพาโห
121525 นาย จิรโชค ชัญวัชรวรกร
121526 นาย สหรัฐ กล2าวกระโทก
121527 นางสาว สาวิตรี ถนอมปGญญารักษ�
121528 นางสาว ประภัสสร หาริตะวัน
121529 นาย อิษฎา จินุกูล
121530 นางสาว วรนุช ธรรมรัตน�
121531 นางสาว ปภาวี เมืองสุวรรณ
121532 นาย ศุภสิทธิ์ ผลแก4ว
121533 นาย ชัชวาล สุภาพบุรุษ
121534 นางสาว อุทัยวรรณ� อรุณโชติ
121535 นาย อานนท� วรรคดี
121536 นางสาว หยาดพิรุณ ขนเม2น
121537 นาย อุทัย คงนวลใย
121538 นางสาว กัญญาวีร� รูปเล็ก
121539 นาย จิระศิลปO ทองมา
121540 นางสาว จุฑารัตน� อินทร�ยู2
121541 นางสาว นัทธมน ธนอารักษ�121541 นางสาว นัทธมน ธนอารักษ�
121542 นาย กรวิก พิบูลย�ศักด์ิ
121543 นางสาว เกตน�สิรี แดงชาติ
121544 นาย ประดิพัทธ� มณีวงษ�
121545 นางสาว ภัทรวดี อินวกูล
121546 นางสาว กุลนิษฐ� ตาเกิด
121547 ว2าท่ี ร.ต. กิตติศักด์ิ โชคชัยชํานาญกิจ ร.น.
121548 นาย ภัทรพงศ� พูนลาภ
121549 นาย สิทธิกร แสนอ4วน
121550 นาย อลงกรณ� เกษตรทรัพย�สิน
121551 นาย พรชัย พิชญเดชาไชย
121552 นาย นพพล เพชรรัตน�
121553 นางสาว จริยา แซ2ผล
121554 นางสาว ภัทรนันท� ไชยชนะ
121555 นาง เมทิกา ศรีรินทร�
121556 นางสาว กาญจนา โพธิ์ฆัง
121557 นางสาว กนกพร ธรรมกิรติธร
121558 นางสาว นพวรรณ เก็บทรัพย�
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121559 นางสาว ธัญยพร อภิสกุลรัตน�
121560 นางสาว กนกณภา ผาทอง
121561 นาย ธรธร วงษาธรรม
121562 นางสาว อาดีละห� เจNะแว
121563 นางสาว เสาวภา นาเมืองรักษ�
121564 นาย วิทิต รังสิวุฒาภรณ�
121565 นางสาว ซูไรดา ดอเลาะ
121566 นาย กฤษฎา อินทรปพงศ�
121567 นางสาว ปรานอม สวัสดี
121568 นางสาว ฐิรัตติกรณ� ขวัญแก4ว
121569 นาย ธีรพงศ� ผุยรอด
121570 นางสาว สุภชา สอนา
121571 นางสาว ดลยา รุ2งเรือง
121572 นาย กิตติชัย โสดี
121573 นางสาว โศจิรัตน� บุตรวงษ�
121574 ว2าท่ีร4อยตรี สายชล ศรีสุข
121575 นาย ธนวัฒน� ศิริพจนากุล
121576 นางสาว ปDยะนุช เฉลยศาล
121577 นางสาว อาทิมา วรินทร�อุดมสุข121577 นางสาว อาทิมา วรินทร�อุดมสุข
121578 นางสาว เบญจวรรณ ศิริอารุณปGญญา
121579 นางสาว ธนิตา ฝQายุลย
121580 นาย ทักษ�ดนัย ไพศาล
121581 นางสาว มะลิวรรณ ต4นกระโทก
121582 นางสาว อิสรีย� ยังถิน
121583 นาย ภาณุพงศ� เท่ียงธรรม
121584 นางสาว ธัญญรัตน� ละมูล
121585 นางสาว นฤมล แสนคํา
121586 นาย สิรภพ จูฑามาตย�
121587 นางสาว สุใบดNะ เส็นเจริญ
121588 นาย มัตตัญYู แจ4งโถง
121589 นางสาว วิลดาญ เด2นดารา
121590 นาย สรรเสริญ ฉายรัศมีกุล
121591 นางสาว ชนาภา สอนสะอาด
121592 นางสาว พรทิพย� แซ2ลิ้ม
121593 นางสาว รุ2งรัศม์ิ โชคไพบูลย�
121594 นางสาว ลาลีวรรณ นวลมา
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121595 นางสาว ภควรรณ โพธิ์วิจิตร
121596 นางสาว สายฝน ภูเลื่อมใส
121597 นาย ฐานธิษณ� ถํ้าเจริญ
121598 นางสาว วิยะดา นันทพัทติสรณ�
121599 นางสาว ธิดา เพ็ญธิสาร
121600 นาง ฐิตาภรณ� ดงใต4
121601 นาง ดวงกมล บุญสุขานนท�
121602 นางสาว นลิน ชวนชม
121603 นางสาว สุภาภรณ� วรรณศรี
121604 นาย วชิรพงศ� สวัสด์ิศรี
121605 นาย สราวุธ ถุงทรัพย�
121606 นาย อธิพงษ� ฤทธิ์จรูญ
121607 นางสาว เบญจวรรณ กํามา
121608 นาย กิตติยา วิไลวรรณ�
121609 นาง อณัฎฐพร ผลบุตร
121610 นางสาว เกตุจนี ใบเนียม
121611 นาย กีรติ สมานพันธ�
121612 นางสาว สุจิตรา ชูจันทร�
121613 นาย ภาสวิชญ� เชื้อวงษ�121613 นาย ภาสวิชญ� เชื้อวงษ�
121614 นาย ณัฐวุฒิ วุฒิ
121615 นาย นิรันดร บุญจันทร�
121616 นางสาว สงกรานต� กัญญมาสา
121617 นางสาว ธัญลักษณ� ศรีศักด์ิมะเริง
121618 นาย กิตติกร เข่ือนเพ็ชร
121619 นางสาว สุพัตรา ผ2องแผ4ว
121620 นาง จตุพร ชัยศร
121621 นางสาว ปรางค�ทิพย� ศรีนอก
121622 นาย ภาคภูมิ บัวชาญ
121623 นางสาว สาวิกา สุวรรณโณ
121624 นางสาว เฟ\UองฟQา ระวังภัย
121625 นางสาว สุวรรณ�นา ขาวขันธ�
121626 นางสาว จงรัก ยาแก4ว
121627 นางสาว พิจิตรา จันทร�ดวง
121628 นางสาว นุชจรี มณีหลําสะ
121629 นางสาว สุมิตรา ทองธรรมรัตน�
121630 นางสาว มัลลิสา งอกงาม
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121631 นางสาว ญาณัชฉรา นาคะเมฆ
121632 นางสาว ศศิธร นาคะวรังค�
121633 นางสาว โสธราภรณ� ต2อหยกสกุลชัย
121634 นาย ภูมิรพี ถวิลรักษ�
121635 นางสาว ธนารัตน� แก4วโคมลอย
121636 นาย ณัฐนนท� นิ่มประเสริฐ
121637 นางสาว บุญทิตา เผือกสามัญ
121638 นางสาว ณิชากร ศรีนางแย4ม
121639 นาย สิงห�เพชร สุคนธมาลย�
121640 นางสาว ณัทษา มาสวัสด์ิ
121641 นางสาว พิกุล สมรูป
121642 นางสาว วิลาวัลย� ขอค4า
121643 นาย จักรพันธ� แก4วเกษ
121644 นางสาว ชนัญธิดา แกล4วกล4า
121645 นางสาว ภัทรธิรา คชพันธ�
121646 นางสาว วรรทนา รอดรัศมี
121647 นาย มะตาฮา สะหะ
121648 นางสาว อุทร ศรีวิเชียร
121649 นางสาว นพรัตน� ศิลวัตรพงศกุล121649 นางสาว นพรัตน� ศิลวัตรพงศกุล
121650 นาย ชยพล ทองสุทธิ์
121651 นางสาว ปGทมปาณี แสนกล4า
121652 นาย นพเก4า จันทร�ดวง
121653 นาง มณี แทนธานี
121654 นางสาว อมลวรรณ ยอดวิถี
121655 นาย ณัฐดนัย ขําเล็ก
121656 นางสาว เบญญา เจียรวาปK
121657 นาย ขวัญโชค นามสี
121658 นางสาว สุทธิดา ตะวัน
121659 นาย ฐิตสิริ นิตย�เจริญ
121660 นางสาว เมธินีย� วิลานันท�
121661 นาย ศุภฤกษ� ลําทอง
121662 นางสาว นัทธิญา ตะวัน
121663 นางสาว พัชรมัย เย็นใจ
121664 นาย รพีภัทร รามณี
121665 นางสาว สิริอนงค� อัคนิจ
121666 นางสาว ปภาดา วัฒนศรี
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121667 นางสาว เจนจิรา บัวเขียว
121668 นาย สมชาย พิริรัมย�
121669 นาย ปริญญา สวัสดี
121670 นาย สมบัติ ตาทิพย�
121671 นางสาว บุษกร ปะทะนมปK
121672 นาย อิสรา ระวาสเสริฐ
121673 นางสาว กิตตินา บาเหมบูงา
121674 นางสาว สุภาวิดา ภักดี
121675 นางสาว ดนิตา มงคลวิทย�
121676 นาย ปDยวัฒน� คํากายปรง
121677 นาย อภิศักด์ิ ไชยคุณ
121678 นางสาว เบญจมาศ เกตุมณี
121679 นาง ธัญยธรณ� สามตน
121680 นางสาว กัญญาวีร� วงษ�น4อยศรี
121681 นาย นิคม โคตรจันทร�อุด
121682 นางสาว ธิดารัตน� จินกระวี
121683 นาย วชิรพล การะเกต
121684 นางสาว สรัญพร สุพรมอินทร�
121685 นางสาว จิราภา ใจอด121685 นางสาว จิราภา ใจอด
121686 นาย ธีรวัฒน� แซ2เจีย
121687 นางสาว ยามีลNะ สุและเลาะ
121688 นางสาว สุภณิดา ม่ิงเหล็ก
121689 นางสาว สุรีย�รัตน� มีผล
121690 นางสาว ยุภาพร ละครศรี
121691 นางสาว วัชราภรณ� แสงสว2าง
121692 นางสาว ฉลองขวัญ สุธรรม
121693 นางสาว เกศรินทร� เกตุรักษา
121694 นาย ชัยวัฒน� พงษ�วัน
121695 นาย จิระวิน สนเท2ห�
121696 นาย ราชัญ ซาต้ิว
121697 นางสาว จารุวรรณ นาเมืองรักษ�
121698 นางสาว กมลชนก เถ่ือนสุริยะ
121699 นาย วิชัย พลเบ4า
121700 นางสาว ศุทธินี เพ็ชรนารถ
121701 นาย อภิเชษฐ� ศรีงามเมือง
121702 นางสาว ปDยนาถ ทองภูธร
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121703 นางสาว กมลวรรณ ขันตี
121704 นางสาว ปาริชาติ ขอมเดช
121705 นางสาว วัลภา กิจติโก
121706 นางสาว ทิพย�ธิดา ทองเกลี้ยง
121707 นางสาว สุชาดา เหน2คํา
121708 นางสาว สุจิตรา พงศ�พุฒิ
121709 นาย ศุภมิตร กองพิธี
121710 นางสาว อินทุอร บุญอินทร�
121711 นางสาว กนกอร ศรีนวล
121712 นาย อธิคม แก2นวงษ�
121713 นางสาว สิริภา พวกสันเทียะ
121714 นาย ทินกร เนตรรัตน�
121715 นางสาว ยุวนารถ ออรุ2งวิไล
121716 นาย อดิศักด์ิ ชั้นงาม
121717 นางสาว พรทิพย� หงษ�สมาทิพย�
121718 นางสาว อรอนงค� พุทธิพร
121719 นางสาว ฉัตรแก4ว เกตุนุติ
121720 นาย อับดุลลอฮ� จะปะกียา
121721 นาย ธีระศักด์ิ วัฒนุวรรณ121721 นาย ธีระศักด์ิ วัฒนุวรรณ
121722 นางสาว นริศรา ชินาวลี
121723 นางสาว นริศรา ไชยชนะ
121724 นางสาว ธัญลักษณ� ทองหล2อ
121725 นาย รณกร ล2าบ4านหลวง
121726 นาย เตโชพฤต บัวขาว
121727 นางสาว รสธร ปลื้มสูตร
121728 นางสาว จิดาภา ทองศรีสังข�
121729 นาย ธีรภัทร คํามะวงค�
121730 นางสาว ณัฐสุดา โพธิ์พัฒน�
121731 นางสาว นฤมล วิทย�วรนาถ
121732 นาย วรษิต วิภูษิตวรกุล
121733 นาย ศิวกร แสงธรรมชัย
121734 นางสาว สิริพร จันทร�อินทร�
121735 นางสาว ชนัญชิดา ผลภาษี
121736 นางสาว พิชญา แย4มทัศน�
121737 นางสาว เนตรสกาว พิกุลทอง
121738 นางสาว นุชรดี มีศีล
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121739 นาย สิขเรศ เล2าสกุล
121740 นาย ณรงค�ฤทธิ์ วิลาทอง
121741 นาย ศิริวัฒน� ปGตพี
121742 นาย ศราวุฒิ จันดี
121743 นางสาว นันทนา โคกทอง
121744 นาย นราศักด์ิ ทองโชติ
121745 นางสาว ณัฐณิชา วัฒนพิทักษ�พงศ�
121746 นางสาว วลันดา โพธิ์เกษม
121747 นาย วุฒิชัย ดวงจันทร�นี
121748 นางสาว จันทภา เฟ\Uองฟู
121749 นางสาว ชลนารถ วัลลานนท�
121750 นาย อําพล เจริญลาภ
121751 นาย ธาวิน วัฒนพิทักษ�พงศ�
121752 นางสาว นวลลออ วงษ�สถิตย�
121753 นางสาว จิตติมา ขุนบุญ
121754 นาย วิจิตร ท4าวนิล
121755 นาย ธนวัฒน� ลําใย
121756 นาย ไพเราะ คุณวีรกุล
121757 นางสาว พรรณกร แซ2อ้ัง121757 นางสาว พรรณกร แซ2อ้ัง
121758 นาย กิจติคม ตุลสุคนธ�
121759 นางสาว พรชนก หว2างภักดี
121760 นาย สุนทร แดงท2าขาม
121761 นาย พนาวัฒน� ซ4อนพิมพ�
121762 นางสาว ปาลปGกศ� เขียวปากพนัง
121763 สิบเอก ภูริทัต บุบผาเดช
121764 นาย ศิวภัฏ เทพแดง
121765 นางสาว กัญญาพัชร ใจกล4า
121766 นางสาว อธิชนาถ คงรัศมี
121767 นาย อภิชัย ฟูแก4ว
121768 นางสาว จารุวรรณ เอ้ือศรี
121769 นาย ชุติเทพ ลาภมา
121770 นาย ณัฐพงศ� ก4อนแก4ว
121771 นางสาว พิมลชญา ก4อนแก4ว
121772 นาย สระหวาง จันทะสาน
121773 นางสาว สุมารี โพธิ์ศรีงาม
121774 นาง พิชชาภัทร� สมนึก
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121775 นาย เจนณรงค� แสนบุตร
121776 นางสาว รัตนาพร ฤทธิ์ชัย
121777 นางสาว สิรินทรา พรมกระทุ2มล4ม
121778 นางสาว วรมน ทองสันติ
121779 นาย ชัยพร พูลผล
121780 นางสาว นรินทร อารีย�
121781 นาย เจตณัฐ แก4วยวน
121782 นางสาว แพรวพรรณ โปร2งกลาง
121783 นางสาว ธิราวรรณ ปรีดีย�
121784 นางสาว รัตนา พรหมเทวา
121785 นาย นาถพัฒน� ชื่นใจ
121786 นาย สุรศักด์ิ ศรีธรรมกุล
121787 นาย ธนวัฏ อินทสุชาติ
121788 นาย เจตวัฒน� แก4วยวน
121789 นางสาว พรรณวดี จันทร�เอ่ียม
121790 นางสาว ยุภารักษ� แก4วมาลา
121791 นางสาว พิริยา เกตุคง
121792 นางสาว อาภาศรี ฉายรุ2งเรือง
121793 นาย ประเทศ มะลิเผือก121793 นาย ประเทศ มะลิเผือก
121794 นางสาว วรัทยา หม่ืนเดช
121795 นาง อนงค�ลักษ� สีหาโนน
121796 นางสาว สวรรยา ประสิทธิพงศ�
121797 นาย ธีธญ วิจิตรจรรยา
121798 นางสาว ปุณณมาส โรจนสุพจน�
121799 นาย เมธี ไชยโย
121800 นางสาว ปริยาภัทร มะยิ
121801 นาย สิรโรจน� พันธ�พิบูลย�
121802 นางสาว ศามนัชร หัสนันท�
121803 นางสาว ธันย�ชนก รุกขวัฒนกุล
121804 นางสาว อติกานต� ยะตา
121805 นาย พยุหเกียรติ เลขา
121806 นางสาว พรทิพย� งามสิงห�
121807 นาย กสินณาน ยะไวย�
121808 นาย นิติกร พรหมพิทักษ�
121809 นางสาว ณัฐธิดา สุขนิ่ม
121810 นางสาว จินตนา บูชา
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121811 นาย ณัฐวุฒิ มะซอและ
121812 นาย ธนกฤต ลือเรือง
121813 นางสาว ณัฐชา คงเจริญ
121814 นางสาว เอมอร แทนคํา
121815 นางสาว จิรภัทร� สิทธิศักด์ิ
121816 นางสาว นพวรรณ ฮกทน
121817 นาย ณัฐพล ศีรี
121818 นางสาว สโรชา เพ็ญเขตกิจ
121819 นาง อรัญญา เอสุจินต�
121820 นางสาว จินดารัตน� ทิพโรจน�
121821 นาย ชัยธวัช ยุทนาวา
121822 นางสาว กุสุมา จอดนอก
121823 นาย ณัฐพงศ� สุวรรณะ
121824 นางสาว จิดาภา คงเจริญ
121825 นางสาว อินทุอร สาริกา
121826 นางสาว ปGญจพร หนูนิล
121827 นางสาว ญาณิกา หม่ันสมัคร
121828 นางสาว สุดารัตน� ธาดาวรวิทย�
121829 นางสาว ดลพร ปGนปวง121829 นางสาว ดลพร ปGนปวง
121830 นางสาว สุวรรณา ท2าเลิศ
121831 ว2าท่ีร4อยตรี พิศาล จรสุข
121832 นางสาว ชิดชนก น4อยโสภณ
121833 นางสาว วรรณภา คัสมาธิ
121834 นางสาว นิติยา คัสมาธิ
121835 นางสาว ลิขิตตา เดชทะสอน
121836 นาย โกศล เรืองสมบัติ
121837 นางสาว รัตติกาล ชลธี
121838 นาง ดารัณ ดวงสําราญ
121839 นางสาว วาสนา ขันเงิน
121840 นาย อัครพงศ� ใจบุญ
121841 นาย กรกช คงสัตย�
121842 นางสาว อริศรา ตาสระคู
121843 นางสาว ภานี ชูศรี
121844 นาย พรชัย พิพัฒนกุลวานิช
121845 นาย สถาพร ก่ึงกระโทก
121846 นาย วีกฤช หมีทอง
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121847 นางสาว ญาณิศา ณ มหาไชย
121848 นาย มังคลา หัสเสนะ
121849 นางสาว สมหญิง สงกระสิน
121850 นาย ธวัชชัย ขานทอง
121851 นางสาว มินท�ฐิตา รัตนศรีธนนนท�
121852 นางสาว ศิริพร วอขวา
121853 นาย ปDยพัทธ� ประสาทเสรี
121854 นาย วิโรจน� เชื้อทอง
121855 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง อารียา ชายบุตร
121856 นาย ศุนัทธพัจน� ฟูทะนันชัย
121857 นางสาว กาญจนาพร เรืองสวัสด์ิ
121858 นางสาว ณภัทร หลงมะลิ
121859 นางสาว สุภาพร แก4วกอง
121860 นาย กิตติศักด์ิ เกลี้ยงประดิษฐ�
121861 นางสาว อัจจิมา นําชัยทศพล
121862 นาย ธนาวุทธ สายหยุด
121863 นางสาว ณัฐนันท� ตันไล4
121864 นาย สิทธินนท� ร2มสนธิ์
121865 นาย อนุรักษ� ศรีกระสัง121865 นาย อนุรักษ� ศรีกระสัง
121866 นางสาว สิริทิพพา ปDมปาอุด
121867 นางสาว รัตดา คําไหล
121868 นาง ไข2ขวัญ เดชวิทยาคูณ
121869 นางสาว ศุภรัตน� อุ2นจังหรีด
121870 นาย เสฏฐพงศ� รักษพล
121871 นางสาว หทัยรัตน� แสงรักษาทรัพย�
121872 นางสาว ลักษณ�ขมาศ ขาวเรือง
121873 นางสาว ปุญญิสา วัดจินดา
121874 นาย บัญชา เนตรสีเงิน
121875 นางสาว พรศิริ โง4นแดง
121876 นาย ชิษณุพงค� แก4วจันทร�
121877 นาย อติศักด์ิ เกตุจิตร�
121878 นาย ตฤณพิสิษฐ� พันธ�นาเหนือ
121879 นางสาว สุภัทรา หอก่ิง
121880 นางสาว วิชชุดา โคตรสิน
121881 นาย สุบัน เวียงแก
121882 นางสาว จินดามณี เครือจันทร�
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121883 นาย พิชYุตม� พลทม
121884 นางสาว จุฬาลักษณ� มาขุมเหล็ก
121885 นางสาว ลภัสนันท� เหมะจุฑาภัควัฒน�
121886 นางสาว สุพัตรา ฤาเดช
121887 นางสาว พิชมณ สุภภัคภรพรหม
121888 นางสาว ชิดชนก ผาลาภ
121889 นาย ณัฐธพงษ� แสงสุวรรณธนาภา
121890 นางสาว ปรียาภรณ� จอมทรักษ�
121891 นางสาว กาญจนา อนุพันธุ�
121892 นางสาว อภิณห�พร ฤทธิกุล
121893 นาย ธนพล ม่ันศิลปO
121894 นางสาว อนุสรา เครือคํา
121895 นางสาว ประภัสสร โง4นแดง
121896 นางสาว ฐาปนี นําไทย
121897 นาย หาญศึก หานศุภิชน
121898 นางสาว รจนา พลอยกระโทก
121899 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง เบญจวรรณ จิตรภักดี
121900 นางสาว ปภาณิน บุญมี
121901 นางสาว ชฎารัตน� ปGญจขันธ�121901 นางสาว ชฎารัตน� ปGญจขันธ�
121902 นาง น้ําผึ้ง ภัทรธนานนท�
121903 นาย ภานุวัฒน� พุฒศรี
121904 นางสาว กมลวรรณ แสนดี
121905 นาย ชัชวาลย� ทองอนันต�
121906 นางสาว พรรณนิภา ระมัดจิต
121907 นางสาว สุรัตน�ดา โสดาดี
121908 นางสาว ศิริวรรณ พัฒนโศภนพงศ�
121909 นางสาว เกวลี ปานดํา
121910 ว2าท่ี ร.ต.หญิง นิรัดดา จําวงค�ลา
121911 นางสาว ประวีณา ปGญจขันธ�
121912 นาย ไกรวรรณ ธีระประทีป
121913 นาย วรพล ทนันไชย
121914 นางสาว ประภัสสร ซ4ายสุข
121915 นางสาว ธนนันท� เพ่ิมมงคล
121916 นางสาว ปริศรา อํ่ามาลี
121917 นางสาว มัทนาวดี ภมรมานพ
121918 นางสาว ธัญพร บุญคูณ
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121919 นางสาว ทัดดาว แย4มประดิษฐ�
121920 นาย กันตภณ วิจิตรสมบัติ
121921 นางสาว รัตติยา ก4อนแก4ว
121922 นาย จิตติพงษ� มณีโชติ
121923 นางสาว กันตา ศุขสาตร
121924 นาย ธนชล คูณสวัสด์ิ
121925 นาย ชูนรินทร� สร4อยตะคุ
121926 นาง ชัชฎาภา สื่อกลาง
121927 นางสาว ชลิตา ชัยพร
121928 นาย นรินทร สุดสวาท
121929 นาย สุเมธ เปXนแรง
121930 นางสาว รัศมี เลิศวิบูลย�อนันต�
121931 นาย วีรพงษ� ยอดยศ
121932 นางสาว สุชานันท� ทองรอด
121933 นางสาว กานต�สิรี เชฐบัณฑิตย�
121934 นาย วิศรุต ไชยพรมมา
121935 นางสาว ยุวธิดา จันทรังษี
121936 นางสาว กรนิกา อาจเครือ
121937 นางสาว สุขภณิดา ปGดสระน4อย121937 นางสาว สุขภณิดา ปGดสระน4อย
121938 นาย นพดล คชประเสริฐ
121939 นางสาว วิภาดา นันขุนทด
121940 นาย ณัฐวุฒิ ทองจินดา
121941 นางสาว ชนันภรณ� ลักษณียนาวิน
121942 นางสาว พรพรรณ ทันทะนะ
121943 นาย ปฏิภาณ สุเลียมมา
121944 นางสาว จิราพร ม่ังค่ัง
121945 นางสาว มนฑา สวายสอ
121946 นาย วาทิน กุลนาวงค�
121947 นางสาว ณฤดี ศรีไชย
121948 นาย ศรายุทธ บัวทอง
121949 นางสาว ภคิณี ปKอาทิตย�
121950 นางสาว ประกายดาว คุ4มตีทอง
121951 นางสาว จริยา วิริยะกาล
121952 นางสาว กวียา ดีเรือก
121953 นางสาว นภัสนันท� ปDติภัทรชัยพงศ�
121954 นางสาว พิชญ�สินี ธนาวิวัฒน�
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121955 ว2าท่ีร4อยตรี มิตรภาพ ศรีใส
121956 นาง ธัญยธรณ� วรเกียรติสิริเดช
121957 นางสาว ปKชะวรรณ� เพชรอาวุธ
121958 นางสาว พัสราพร นาเม็ง
121959 นางสาว ชุติภา ศรีเมฆ
121960 ว2าท่ี ร.ต.หญิง รัตติกานต� ทองพูล
121961 นาย ณัฐพล สุขศรี
121962 นางสาว ปุนรดา โล2สุวรรณโชติ
121963 นางสาว อภิรดี เฉลาชัย
121964 นาย ณชัยกร ผาทิพพาที
121965 นางสาว จิตราภรณ� โปยขุนทด
121966 นางสาว ฐิติรัตน� ชาญเกียรติพงศา
121967 นางสาว ประไพพร พูลเพ่ิม
121968 นาย ชิตพนธ� วงษ�พัฒน�
121969 นาย วัชระ เพชรา
121970 ว2าท่ี ร4อยตรี สิทธิชัย สีตีะสาร
121971 นางสาว นัฐยา เชื้ออุทัย
121972 นาย นวกร เจียมจิตร�กุล
121973 นางสาว สุลัดดา พักดี121973 นางสาว สุลัดดา พักดี
121974 นาย ชัยณรงค� โพธิ์สวรรค�
121975 นาย ณัฐวัชร อยู2ภักดี
121976 นางสาว กัลยา บุตรกระมล
121977 นาย กณิศชัย เรี่ยมไทสงค�
121978 นาง อุทัย ชุมภูทอง
121979 นาย ณัฐวุฒิ อาษา
121980 นางสาว ลลิตา งามละม2อม
121981 นางสาว ปวีณา เพ้ิงปลา
121982 นาย วิทวัส อาษา
121983 นาย นิติศาสตร� สรรพา
121984 นางสาว จริยา นาคําภา
121985 นาย สุรวิชญ� อยู2ภักดี
121986 นางสาว อาจารีย� ตราทอง
121987 นาย เอนก สอหวัง
121988 นางสาว อรอนงค� สุวรรณ
121989 นางสาว สุชาดา ลือสมุทร
121990 นาง สุปราณี จาทร
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121991 นางสาว ชนัญญา ศรีสวัสด์ิ
121992 นางสาว ลลิตวดี อินทร�เงิน
121993 นางสาว ภาวิกา กรอบจินดา
121994 นาย กิตติศักด์ิ สวนดอก
121995 นาง ศาตนันทน� ฤกษ�ดี
121996 นางสาว พนิดา ผลเกิด
121997 นางสาว นิโลบล มีศรี
121998 นางสาว กนกวรรณ สุขทวี
121999 นาย พิทักษ� ทองลาว
122000 นางสาว กนกวรรณ พรมณา
122001 นางสาว อารีนา และมะลี
122002 นาย สัณห�พล ธาตุทอง
122003 นางสาว โซไรด4า เกนุ4ย
122004 นางสาว ปภัสศรันย� ขวัญเมือง
122005 นาง ศรีประภา เมืองซอง
122006 นางสาว จิราพัชร อุปตอ
122007 นางสาว ปDยวรรณ สุขาพันธ�
122008 นางสาว อภัสษร สร4อยอุดม
122009 นาง ณัฐกฤษตา วิจารณ�122009 นาง ณัฐกฤษตา วิจารณ�
122010 นางสาว ปุณยวีร� อุดมสุข
122011 นางสาว วันเพ็ญ ชัยดา
122012 นางสาว สุภัชชญา ดีไพร
122013 นางสาว อานีซะห� และมะลี
122014 นางสาว อารีวรรณ พัสดุ
122015 นางสาว นริศรา วงษ�ลา
122016 นางสาว ชุติกาญจน� สารเร็ว
122017 นาย กิตติชัย แก4วกา
122018 นาย นพดล วิเศษสุนทร
122019 นาย ณัฐวุฒิ พาหุรักษ�
122020 นาย เฉลิมวุฒิ ประดิษฐบุญ
122021 นาย ณรงค�ศิลปO ขุนนะ
122022 นางสาว สมฤทัย กลางสูงเนิน
122023 นางสาว โสมพรรณ ลําดวน
122024 นางสาว พัชราภรณ� วงษ�เพชร
122025 นาย ธนกร แสนนาวงษ�
122026 นางสาว วาริชา ทวีคํา
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122027 นางสาว สุธาสินี สรรพสิทธิ์
122028 ร.ท. จิรายุทธ� พันจันทร�ดี
122029 นาย วิเชียร จันทะพินิจ
122030 นาย กฤษณะ สุขแช2ม
122031 นางสาว อักษรไทย สิงหวิสัย
122032 นาย สิริเรืองชัย สิงห�โตทอง
122033 นาย พีรพัฒน� ดีพรหม
122034 นางสาว วีรญา วังหิน
122035 นางสาว พนิตนันท� วงษ�ประสิทธิ์
122036 นาย ณัฐวิชญ� ทองเพชร
122037 นางสาว วีรวรรณ สังข�แก4ว
122038 นางสาว จิดาภา เลิศสิลา
122039 นางสาว นิภาวรรณ เอมโอด
122040 นางสาว นิลยา พรมมาสิทธิ์
122041 นางสาว จิรัฐกาล ชูประดิษฐ�
122042 นางสาว กุสุมา ชูช2วย
122043 นาย ดนุเดช ไชยวัลย�
122044 นางสาว ภาวินี บุญกุศล
122045 นางสาว นิตยา ปราณีตพลารักษ�122045 นางสาว นิตยา ปราณีตพลารักษ�
122046 นางสาว ณันฐิดา สุวรรณดี
122047 นางสาว รสสุคนธ� อินตNะคํา
122048 นาย ธีรทัศน� กุลฤทธานนท�
122049 นาง ศิริพร โสภานิช
122050 นาย รัฐพงษ� พรมมา
122051 นางสาว ณาตยา เท่ียงตรง
122052 นางสาว ศิรดา ทรงทอง
122053 นางสาว พรศิริ เพ็ชรเกตุ
122054 นาย ศักดา วงศ�จิรนันท�
122055 นางสาว พลอยชมพู จอมพารา
122056 นาย อานันท� กันทาสม
122057 นางสาว จิรา เจริญงาน
122058 นาย ณัฐพล ศรีพัฒน�
122059 นาย จักร�กรินทร� พละระวีพงศ�
122060 นางสาว สุวรรณมณี มะสุวรรณ
122061 นางสาว วรรณภา ระหา
122062 นางสาว กฤษณา คงพัฒน�
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122063 นาย อดิศักด์ิ เยี่ยมศิริ
122064 นางสาว สุกัญญา กาซัม
122065 นาย ธนา แท2นสุนทร
122066 นางสาว ตรีเนตร แก4วน4อย
122067 นางสาว อารยา กันทาสม
122068 นางสาว อรพรรณ บุญมาพบ
122069 นางสาว บัววรรณ ไร2จรูญ
122070 นางสาว วนิศรา วงศ�เขียว
122071 นาย ปGญญ�ชลัฐ ตุลารักษ�
122072 นางสาว ฮัสนีย� หนุนอนันต�
122073 นาย ไวภพ ขําภิบาล
122074 นางสาว สุพัตรา โมกขศักด์ิ
122075 นาย จิณณวัตร อุ2นเรือน
122076 นาย อภิสิทธิ์ เตชะอิง
122077 นาย เกียรติภูมิ เขียวคํา
122078 นางสาว ธีราพร สุขคําปา
122079 นางสาว นุสเรNาะห� หมะและ
122080 นางสาว ณัชชา วงศ�ชู
122081 นางสาว โรจนา โยธินวิทยุเวทย�122081 นางสาว โรจนา โยธินวิทยุเวทย�
122082 นาย คฤหาสน� อ4ายน4อย
122083 นางสาว สุภาวิตา ใคร2กระโทก
122084 นางสาว เจนจิรา สุวรรณรัตน�
122085 นาย ธเนศ แสนใหม2
122086 นางสาว นริศรา ไชยาคํา
122087 นางสาว อิรษา หนูน4อย
122088 นางสาว พิมพิศา ชัยเชื้อ
122089 นาย วิชญา ติยะพงษ�ประพันธ�
122090 นางสาว พัสนันท� ลับเหลี่ยม
122091 นางสาว ภัทรวิจิตรา เจตจอหอ
122092 นางสาว สาลินี ศรีไสว
122093 นางสาว ปวีณา ผลเวช
122094 นางสาว จีระนันท� ศรีวงษ�ชัย
122095 นาย พิชYุตม� บุบผา
122096 นางสาว สายชล มุธะระพัฒน�
122097 นาย กานต�ชนก บัวสรวง
122098 นางสาว พิไลวรรณ หงสกุล
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122099 นาย สนธยา บุญแย4ม
122100 นางสาว ณิชาภา คุ4มครอง
122101 นางสาว ณัฐนรี มูลสาร
122102 นาย พัทธดนย� หลงปาน
122103 นางสาว สุจิตรา จําปา
122104 นาง อรุณรัตน� กาลจักร�
122105 นาย เกรียงไกร สุขนุกูล
122106 นาย อารีฟKน สมานธรรมกุล
122107 นาย ดิศพงษ� พันธ�ศิริ
122108 นางสาว กัลยา พรหมโสภา
122109 นางสาว กนกวรรณ เงดหมาน
122110 นาย ธรรมชน ปDยะวงค�
122111 นาย พัทธ�ดนัย หลงปาน
122112 นาย ทวีรัตน� แดงงาม
122113 นาย ธนวัฒน� บุญสิทธิ์
122114 นางสาว โชษิตา เมฆารัฐ
122115 นางสาว โยทะกา บูเก็ม
122116 นาย จิราวุธ แสนบรรดิษฐ�
122117 นาย ทวีวัฒน� ภารประสาท122117 นาย ทวีวัฒน� ภารประสาท
122118 นางสาว อนงค�วดี พวงบุหงา
122119 นางสาว นวรัตน� สุวรรณโยธี
122120 นาย ธนพัชร ใจบางยาง
122121 นางสาว อาทิชา เชิญรัตนรักษ�
122122 นางสาว จิณัฏฐา ในจิตร
122123 นาย พิสิทธิ์ ต2อติด
122124 นางสาว ภัทรภร วงศาโรจน�
122125 นาย กวินธร สุมนาวดี
122126 นางสาว กิตติยา ขรณีย�
122127 นางสาว ปราณี ปาระภา
122128 นางสาว กรธิศา เพชรประสม
122129 นางสาว กมลชนก โนนทิง
122130 นางสาว อมรรัตน� ทองเบ้ือง
122131 นางสาว สุจิตรา เสือน2วม
122132 นางสาว ศวรรยา ปลัดสงคราม
122133 นางสาว รัชฎาพร ศรียากุล
122134 นาย ศตวรรษ ศิริธรรม

หน4าท่ี 615 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
122135 นาย อภิวัฒน� สีทองทุม
122136 นางสาว นันทิชา บุญละเอียด
122137 นาย ชวลิต ระฆังทอง
122138 นาง ธิดาพร สุริยะชัยพันธ�
122139 นางสาว วรรณทิพย� ปูVตาล
122140 นางสาว ภาวิณี ประทุมสาย
122141 นางสาว กนกกาญจน� เมืองแก4ว
122142 นางสาว ณัฐธิดา สวัสด์ิจุ4น
122143 นาย นิติพัฒน� ภูจริต
122144 นางสาว สริยา คงพลปาน
122145 นางสาว ณัฐริตา แสนราช
122146 นาย นภชณัฐ จันทร�นิ่ม
122147 นางสาว กนกวรรณ บุรีรัตน�
122148 นางสาว นิชาภา พุ2มจิตร
122149 นางสาว เขมจิรา พุ2มกาหลง
122150 นางสาว ปาริชาติ สุขคํา
122151 นางสาว พีรญา สําราญวงค�
122152 นางสาว อัจฉรียา คงชูช2วย
122153 นาย ชัยยุทธ จันทบัตร�122153 นาย ชัยยุทธ จันทบัตร�
122154 นางสาว เมธาวี มีสวัสด์ิ
122155 นาย สิทธิชัย มิหายศ
122156 นาย ณรงค� โคตรแสนลี
122157 นาย กําพลศักด์ิ วงศ�นารี
122158 นางสาว สุจิตกานต� หงสไกร
122159 นางสาว อรรณธิการ� แพะปลอด
122160 นาย วีรศักด์ิ เส4งประถม
122161 นาย สิรพงศ� จันทร�เจริญ
122162 นางสาว นภารัตน� ตาสา
122163 นางสาว วรางคณา แป[ะหลี
122164 นาย นัฐพล แซมทอง
122165 นาย รณชัย คล่ําคง
122166 นาย เก2ง ปานโต
122167 นาย วีระวุฒิ คีรินทร�
122168 นางสาว พัทธรียา สังข�อุ2น
122169 นาย ทินกร คุณยศยิ่ง
122170 นางสาว ภานุชนาท ดวงสุข

หน4าท่ี 616 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
122171 นางสาว ธัญญารัตน� เคลิ้มกระโทก
122172 นางสาว ศิริกัญญา ศรเดช
122173 นางสาว กาญจนา ปาระวงค�
122174 นางสาว จุไรรัตน� อยู2สําราญ
122175 นางสาว วันวิสาข� กุลสีดา
122176 นางสาว ฐานิดา ปDUนมณี
122177 นางสาว วรรณิศา ทองทวี
122178 นาย ศรัณย� สัธนานันต�
122179 นางสาว วรรณรัตน� รงค�วราโรจน�
122180 นาย รณชัย ดุนโคกสูง
122181 ว2าท่ี ร.อ. สาธิต เจริญศิลปO
122182 นาย จักรวรรษ วิมูลชาติ
122183 นาย จักรภพ อุดมคุณ
122184 นาย ปราการ นุชน4อย
122185 นางสาว จันทร�จิราภรณ� แสนสาคร
122186 นาย พีรพงษ� นาคพรหมมินทร�
122187 นางสาว สิริณัฏฐ� เฟ\Uองชูชาติ
122188 นางสาว รัตติยากร ชาตรี
122189 นางสาว ชฎารัตน� พิกุลศรี122189 นางสาว ชฎารัตน� พิกุลศรี
122190 นางสาว มลฤดี สีมา
122191 นางสาว อัจฉรา มาสืบ
122192 นางสาว สุกัญญา พลาพล
122193 นาง มลฤดี ษมาจิตสวยงาม
122194 นางสาว วิภาพร จันทะบัณฑิตย�
122195 นางสาว สุธิดา มาลียัน
122196 นางสาว รังสิมา พวงมาลี
122197 นางสาว ณัฐณิชา โฉมห2วง
122198 นางสาว ศุภกาญจน� บัวงาม
122199 นางสาว อรทัย ต4อนรับ
122200 นางสาว ประภาพร สร4อยทอง
122201 นางสาว กมลพรรณ เนาวพันธ�
122202 นางสาว เกตุวลี นิลวงค�
122203 นางสาว สุวรรณญา วิสาละ
122204 นางสาว ชัชชุมา คํามณี
122205 นาย วริทธิ์ธนัตถ� สุวรรณ มณี
122206 นางสาว ธนภร ชาติบัญชาชัย
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122207 นางสาว วราภรณ� แสงอรุณ
122208 นาย สมิทธ� ปGทมวัฒน�
122209 นาย ชัยยุทธ อธิจารุเดช
122210 นางสาว ณภัทร อามาตย�เสนา
122211 นางสาว ณฐกันต� ปลื้มบุญ
122212 นางสาว ชลธิชา ยางสวย
122213 นาย ชัยณรงค� จุลโลบล
122214 นางสาว ณัฐธยาน� ศักด์ิประยูร
122215 นาย ณัฐพล พระเวก
122216 นางสาว ณัฐกานต� เดชานุภาพ
122217 นางสาว สุพัตรา วงษ�หาญ
122218 นาย ธรรมรัตน� พูลเพ่ิม
122219 นาย สุริยา ดวงขยาย
122220 นางสาว สาลินี เตโชชะ
122221 นาง อมรลักษณ� ฤทธิศักด์ิ
122222 นาย ธนาศักด์ิ ธรรมเจริญ
122223 นางสาว รุ2งนภา ศรีศักด์ิดา
122224 นางสาว ชุติกาญจน� ภุชทราคํา
122225 นางสาว กรกช ว2องสุวรรณ122225 นางสาว กรกช ว2องสุวรรณ
122226 นางสาว สรตรา อุตมอ2าง
122227 นาย นฤดล บุญทา
122228 นางสาว ภาวนิศ แก4วกูล
122229 นางสาว วรรณภา กาละพันธ�
122230 นางสาว ซาวาตี เจNะบอสู
122231 นางสาว โสภิต รอดปGนนา
122232 นางสาว พรทิพย� บ้ังจันอัด
122233 นางสาว ชนิกกา ศรีจันทร�
122234 นางสาว กุสุมา มีสกุล
122235 นาย ชนาธิป โคตรสินธุ�
122236 นางสาว มนินญา แสงแพง
122237 นางสาว ธนพร ศรีสอาด
122238 นาย ณภัทร ประดิษฐ�ทรง
122239 นางสาว ปDยธิดา ศรีธร
122240 ว2าท่ี ร4อยตรี บรรหาร สุขุมวรพจน�
122241 นางสาว พิวรรณ�ดา ชารีหนองหว4า
122242 สิบตรี สมชาติ ชูทอง
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122243 นางสาว พรพิมล สุวรรณชัย
122244 นาย ภวินท� สมบูรณ�สุข
122245 นางสาว วรรณา บินรอโสล
122246 นางสาว พลอยขวัญ สุริยะตา
122247 นางสาว ธนภรณ� แจ4งขัน
122248 นางสาว เกษร ระม่ัง
122249 นางสาว วิภาดา พลมาก
122250 นาย สิริเกียรติ อธิพันธุ�
122251 นางสาว พิมพิชญา รักษา
122252 นางสาว ลลิตา ไชยมงคล
122253 นาย เศรษฐวุฒิ ปGญญาธิ
122254 นางสาว แพรวพรรณ เดชเกิด
122255 นาย ฐิติวัฒน� ประสงค�เกิด
122256 นางสาว ขวัญทิชา ศรีธร
122257 นางสาว ธัญยาภรณ� พะนิรัมย�
122258 นางสาว ขวัญฤทัย ไชยชนะ
122259 นาย จิรศักด์ิ ใจบุญ
122260 นางสาว สุรีพร สีสรรพ�
122261 นาย จตุพร จันทร�สว2าง122261 นาย จตุพร จันทร�สว2าง
122262 นาย มหามัดนัสรี การียา
122263 นาง อนัญญา วันเพ็ง
122264 นางสาว หนึ่งฤทัย นาใคร
122265 นางสาว ธนัตถา ตาจีน
122266 นาย เอกฤทธิ์ พรหมสุวรรณ�
122267 นางสาว กมลวรรณ อ4วนเส4ง
122268 นางสาว อัมราวดี คําแก4ว
122269 นาย สุขุมวิชย� เสริมไหมทอง
122270 นาย อภิชาติ พงศ�ดารา
122271 นาย ทรงธรรม สาลํา
122272 นาย จักรกฤษณ� ปGนเจียง
122273 นางสาว เกศรินทร� น4อยโนลา
122274 นาย เกรียงไกร แสนโสม
122275 นางสาว ณัฐนิชา พิมพ�ลา
122276 นางสาว วิยะดา รุ2งรัตน�
122277 นาง อทิดาพร ธรรมเจริญ
122278 นางสาว พิชชาภา อุปGชฌาย�ศรี
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122279 นางสาว เรณุภา อนงค�
122280 นางสาว วราภรณ� ยตะโคตร
122281 นางสาว สุดารัตน� ลาดเสนา
122282 นาย ต2วนซุไฮมี นิกะจิ
122283 นางสาว อัจฉรา โพธิปGญญา
122284 นางสาว ริญญาภัทร� ชมภูงาม
122285 นาย ไกรวิทย� โพธิ์หอม
122286 นาย ปGณณวิชญ� ปงคํา
122287 นาย สุวัฒน� กลีบเมฆ
122288 นาย ชุติพงศ� สารขันธ�
122289 นางสาว ปลายฝน สร4อยจิตร
122290 นางสาว ปDยาภรณ� มณีเขียว
122291 นางสาว กนกพร เรืองฤทธิ์
122292 นางสาว จิตรดา ต๋ีจ]อย
122293 นางสาว พัทรีญา นีระพันธ�
122294 นาย กฤตภาส ยงเสมอ
122295 นางสาว พรรณนิภา ภาคสินธ�
122296 นางสาว วิภาภรณ� โคตะ
122297 นางสาว อนัญญา พันธุ�วิเศษ122297 นางสาว อนัญญา พันธุ�วิเศษ
122298 นางสาว ปรียานุช สัจจะบาล
122299 นางสาว รสสุคนธ� ตาคะ
122300 นางสาว เสาวลักษณ� บุญมีชัย
122301 นางสาว เมวิกา งันเกาะ
122302 นาย บารมี เลิศวิทยาประสิทธิ์
122303 นาย ภูริณัฐ อินตNะรัตน�
122304 นาย อิศเรศ เนาวรัตน�
122305 นางสาว ประภัสสร ถิตย�ประไพ
122306 นางสาว สุเมธินี ชมยินดี
122307 นาย ยุคล ห4องนครบุรี
122308 นาย ปGญจพล สํารวย
122309 นาย รัชชานันท� ลิขสิทธิ์
122310 นางสาว ทิพปภา สิมสาย
122311 นางสาว สุธินันท� พันธ�ปDUน
122312 นางสาว มุกดารินทร� ชูเมฆ
122313 นาย ธีรภัทร� เรืองกาญจน�
122314 นางสาว สุภาทิพย� ฝGIนใจวัง
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122315 นางสาว สายทอง วาปK
122316 นาง วรุฬลักษณ� พงศ�อารี
122317 นางสาว ปGณณิกา อ4นทอง
122318 นางสาว นิอุรวา บินนิโซะ
122319 นาย อัษฎาวุธ เกริกกุลพัฒนา
122320 นาย เกรียงศักด์ิ ยังสุข
122321 นาย กมลภพ รูปดีเหมาะ
122322 นางสาว พัชรี โพธิ์สุขเกษม
122323 นางสาว ซุไลนี อาแว
122324 นางสาว บงกชกร พุทธรักษา
122325 นางสาว ปนัดดา สิงอินทร�
122326 นางสาว ณัฐยกัญ ทองยศ
122327 นาง เขมกร ขณะรัตน�
122328 นาย กิตติพงศ� จันทร�บุญ
122329 นางสาว ชญาณ�นันท� เกตุแก4ว
122330 นาย กฤษณะพงษ� วงษ�ษา
122331 นางสาว ดรุณี เจNะสมอเจNะ
122332 นางสาว พนิดา ทองขวิด
122333 นาย วรวิทย� สาจันทร�122333 นาย วรวิทย� สาจันทร�
122334 นางสาว พนิดา เจNะเละ
122335 นางสาว ภิญญดา อินทรจันทร�
122336 นาย เชลงลักษณ� ปDยญาติ
122337 นาย จิรวัฒน� จงเจตน�สุข
122338 นางสาว ชลธิ ชา แสนรัง
122339 นางสาว ธรรมรัตน� เณรสุวรรณ
122340 นางสาว วริษา พูลศิลปO
122341 นาย อนันต�ธรรม การนอก
122342 นาง รัชนี อยู2เส็ง
122343 นางสาว กุลิสรา ตันติธนาพร
122344 นางสาว ธิติยา คํานนท�
122345 นางสาว โชติกา หนูเก้ือ
122346 นาย สูฟยาน เจะนิ
122347 นาย จิรบดินทร� ชัยฤทธิ์
122348 นางสาว นฤมล จอมคําสิงห�
122349 นาย วุฒิพรรณ จันตNะยอด
122350 นางสาว กนกกร เขียวจันทร�
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122351 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุคนนภา ตันติธนาพร
122352 นางสาว จินตนา คูณทวี
122353 นาย จิรวัฒน� ชัยฤทธิ์
122354 นางสาว กาญจนาภา สืบดี
122355 นาย พรพิพัทธ พัทธศรี
122356 นาย ประเสริฐศักด์ิ จันทร
122357 นางสาว ฉัตรหทัย กุลไพจิตร�
122358 นาย ธนปกรณ� วงศ�จักรตรี
122359 นางสาว จุฬาลักษณ� รัตนสุภา
122360 นางสาว มณีรัตน� จุฬา
122361 นางสาว ลลิตา ฉัตรเมธี
122362 นางสาว โสภาวดี โนวังหาร
122363 นาย วัฒพงค� พิกุลงาม
122364 นางสาว ปานดวงใจ โณสุโข
122365 นางสาว สลิลลา สุทธิศิลธรรม
122366 นางสาว บุราภา คงอุดหนุน
122367 นางสาว วราภรณ� วิเชียรรักษ�
122368 นาย สิทธิศักด์ิ รัตนบุดตา
122369 นาย อนุรักษ� สาระพิศ122369 นาย อนุรักษ� สาระพิศ
122370 นางสาว สุดารัตน� สวนเพลง
122371 นางสาว จิราพร พิมพาภรณ�
122372 นางสาว จิตราวดี ศรีวงค�ไชย
122373 นาย อภินันท� อยู2สิน
122374 นางสาว ณัฐธยาน� ศรีนาค
122375 นางสาว พัชริดา ประหา
122376 นางสาว จริยา พาภิรมย�
122377 นาย วัชระ อินตะแก4ว
122378 นาย อภิวัฒน� ตาสาโรจน�
122379 นางสาว สายฝน เณรเจียม
122380 นางสาว สุกัญฐิสา พัททอน
122381 นางสาว วิชชุดา อารีเอ้ือ
122382 นางสาว ฐิติพร นาคหนุน
122383 นาย สมชาย โสภา
122384 นางสาว สุกฤตาณัท มณฑาสุวรรณ
122385 นาย พีรณัฐ อ2อนเรือง
122386 นางสาว สโรชา ผาแดง
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122387 นางสาว นนทมน ใจคํา
122388 นาย อัซฟGรด� อาแว
122389 นางสาว ไอณัฐดา ศรีสําเภา
122390 นางสาว วิสุดา ธิโสภา
122391 นางสาว ปาลีรัตน� อินทร�ประทับ
122392 นาง ภนิดา ปรากฎ
122393 นาย ธนบรรณ จันเซ2ง
122394 นางสาว ทิพรัตน� จือประสิทธิ์
122395 นาย สุรชัย สารจันทร�
122396 นางสาว อทิตยา โสภา
122397 นางสาว สุดารัตน� พรมลอย
122398 นางสาว สุรีรัตน� ดวงภักดี
122399 นาย กิตติพันธ� บุตรเจียมใจ
122400 นางสาว สุนิสา พลนาค
122401 นางสาว อัญชัน วงษ�ประเสริฐ
122402 นาย ณัฏฐากร เก้ือนุ2น
122403 นาง ฐปนัฑพ� รอดพล
122404 นางสาว กิตติกา อุ2นพ้ิน
122405 นาย โมไนย คําสั้น122405 นาย โมไนย คําสั้น
122406 นางสาว สุวรรณา ทองลี
122407 นางสาว อานีรา สาและ
122408 นาย ภานุพงศ� ปDUนแก4ว
122409 นางสาว ยุวดี นามแสน
122410 นางสาว วริศรา โกษา
122411 นาย ศรายุทธ ดวงมาลา
122412 นางสาว จันทิมา คําแก4ว
122413 นางสาว จุฑามาส ศรีเทียน
122414 นางสาว อามีเนNาะ เจNะยอ
122415 นางสาว วาสนา ห4วยส4ม
122416 นางสาว เบญจวรรณ ชาพิลา
122417 นาย มารุต พงษ�ชะเกาะ
122418 นางสาว วรินธร เจริญบุญ
122419 นาย องอาจ ขันทอง
122420 นางสาว ณัฐมน สมวัน
122421 นางสาว ราตรี โพธิ์ทอง
122422 นางสาว ปDยากร รานะสกุล
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122423 นาย จิตรภานุ พวงไม4ม่ิง
122424 ว2าท่ี ร.ต. ปฏิภาณ เสธา
122425 นาย อภิวัฒน� ภูมิวรัตน�
122426 นางสาว กัญญารัตน� ธาราศักด์ิ
122427 นาย ประเสริฐ วงศ�ปGญโญ
122428 นาย ปริญวิศน� เปKUยมสมบูรณ�
122429 นางสาว วราภรณ� วรรณไพบูลย�
122430 นาย ภูริพัฒน� คุณครอง
122431 นาย ธีระเดช เลิศสงคราม
122432 นางสาว แววดาว หลักฐาน
122433 นาย รังสรรค� ฐนยศ
122434 นางสาว เสาวณีย� หนูแปQน
122435 นางสาว อําภา กองจําปK
122436 นางสาว ปรียาภรณ� ผาสุข
122437 นางสาว มณฑิรา มีศิลปO
122438 นาย อรรถพล รักษาพล
122439 นางสาว นันทิยา ฤทธิ์ทอง
122440 นางสาว วิรดา ทิพย�ยอม
122441 นางสาว วิลาวรรณ เนตรแสงสี122441 นางสาว วิลาวรรณ เนตรแสงสี
122442 นางสาว ณัชญาพร กล2มอธง
122443 นาย อุกฤษฏ� จัดสนาม
122444 นางสาว พิมพกานต� จันแสง
122445 นางสาว พรนภา สมุหเสนีโต
122446 นางสาว วิชชุดา เอียดชุม
122447 นางสาว ภัคษิรภา ภัชระพรกูล
122448 นางสาว ศศิวิมล มหาวัน
122449 นางสาว ตะวัน สิงห�พรม
122450 นางสาว ปณิตา เถียรสายออ
122451 นางสาว ลินดา ทองสา
122452 นาย วีระยุทธ วาระตระกูล
122453 นาย รัฐเขต ศักด์ิภากรกุล
122454 นางสาว บุษปรัชญ ณ พัทลุง
122455 นางสาว นูรมะห�ณี เจะมามะ
122456 นาย ศราวุฒิ กิติ
122457 นางสาว หทัยรัตน� ริยะนิจ
122458 นาย บริพัตร เอ้ียวน4าว
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122459 นาย เชาวรินทร� กาญจนะ
122460 นาย ถิรธรรม เกษมเรืองกิจ
122461 นางสาว อณิมา ไพรสินธ�
122462 นาย ฮัมดี เบ็ญเจะอุมา
122463 นาย ธรากร รัตนอุบล
122464 นางสาว สุภารัตน� เขียวแก2
122465 นางสาว ธนภัทร จันทร�แก4ว
122466 นาย วรทัศน� เทียมสุวรรณ�
122467 นาย จตุรงค� รักก4อน
122468 นางสาว จุฑาทิพย� เจริญรื่น
122469 นางสาว จุฑามาศ เกตุบุญเรือง
122470 นาย วริทธิ์ กริ่มใจ
122471 นาง วรรณา โทบุรี
122472 นางสาว ศรุดา พรพัฒนชัย
122473 นางสาว ธันยพร เมาลิทอง
122474 นาย อธิก เทียบพุทธ
122475 นางสาว กาญจนา หะสด
122476 นางสาว ศุภญา สําเภารัตน�
122477 นาง ณัฐณิชา โนสุ122477 นาง ณัฐณิชา โนสุ
122478 นางสาว อรจิรา สงวนชาติ
122479 นาง อุตสา ปานดํา
122480 ว2าท่ี ร.ต. กุศล นาคอรุณ
122481 นาย กฤษณ บุญมา
122482 นางสาว ณัฐณิชา พรหมศร
122483 นาย จักรพงษ� คันธมาตย�
122484 นางสาว กฤตพร วรรณรัตน�
122485 นาย กตวรรษ วันทองสังข�
122486 นางสาว ปรางชนัส แตงฉํ่า
122487 นางสาว ฐาณมารถ รัตนวาร
122488 นาย สถาพร โง2นทา
122489 นางสาว วรรณธร เรืองสุข
122490 นางสาว นวมล บุญยก
122491 นางสาว นาตาชา แก4วเรือง
122492 นางสาว พัชราภา เทาดี
122493 นาย ทิวายุทธ บุตรอําคา
122494 นางสาว ธารินี โชติคุต
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122495 นาย ปฏิภาณ ยิ้มกริ่ม
122496 นาย วรวุฒิ บุญราช
122497 นางสาว พิชญ�สินี สิทธิพงศ�
122498 นางสาว อภิสรา นางนวล
122499 นาย ธนาดุล ไพจิตโรจนา
122500 นางสาว จุลาภรณ� สิงห�วันคํา
122501 นางสาว วิภารัตน� พลอยงาม
122502 นางสาว ปรางทิพย� ชมชูชื่น
122503 นาย ทวีพัฒน� เสนา
122504 นาย ณัฐรดา หอมหวลมาก
122505 นางสาว จันทราวรรณ ศรีจันทร�อ2อน
122506 นางสาว วิวิศนา โชติศักด์ิ
122507 นาย สมภพ โชติกาญจน�
122508 นางสาว ส4ม พิศาลวรพงศ�
122509 นาย วิชิต ปDUนบุตร
122510 นางสาว วิชิรตา หมีทอง
122511 นางสาว ณัฏฐิญา โพบาย
122512 นางสาว กัญญาณัฐ ปQองปDด
122513 นางสาว ณัฐรดี เงินงาม122513 นางสาว ณัฐรดี เงินงาม
122514 นางสาว รัชนี เทียนทองดี
122515 นางสาว เบญจวรรณ กีชวรรณ�
122516 นางสาว กมลพร ชาวดร
122517 นาย กฤษฎา ราชกรม
122518 นาย พีรวัฒน� ชัยประดิษฐ�
122519 นางสาว กฤษลดา แย4มโพธิ์
122520 นาง กีรกิติ์ มหาศิริพันธุ�
122521 นางสาว ธัญชนก คงมาก
122522 นาย นครินทร� แก4วเกตุ
122523 นางสาว กนกวรรณ คํานวน
122524 นางสาว ภัทร�จิรา ดีนาน
122525 นางสาว พัชราภา วิเชียรกุล
122526 นางสาว มยุรี เลาศรี
122527 นางสาว กนิษฐา บูรณะสันต์ิ
122528 นางสาว จิตราพร เรือนเจริญ
122529 นาย จักรพงษ� แฝงฤทธิ์
122530 นาย ชัยวัฒน� กุลวิวัฒน�
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122531 นางสาว วิพากร ผาพรม
122532 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง อรทัย อยู2ศรี
122533 นางสาว ปDยาภรณ� สุขใส
122534 นาย นวภูมิ จันทสี
122535 นางสาว เกศรินทร� ทองลอย
122536 นางสาว ชุติมา ปGตถาทุม
122537 นางสาว นัปทาลี แฉ2งเจริญ
122538 นางสาว ดลพร พราหมณ�เกษม
122539 นางสาว มัณฑนา หึมวัง
122540 นาย เดชอังคาร ไทยน4อย
122541 นางสาว บุศรัตน� ศรีทอง
122542 นางสาว อาทิตยา สุขแปง
122543 นาย กรรณวลิต สายสืบ
122544 นางสาว ปรียานันท� แซงชัยภูมิ
122545 นางสาว ศรีสกุล ชื่นสบาย
122546 นางสาว ผุสดี ชูชีพ
122547 นาง อมรา บุตรงาม
122548 นางสาว ธนิดา ทองเสริม
122549 นางสาว วิสสุตา นพพิบูลย�122549 นางสาว วิสสุตา นพพิบูลย�
122550 นางสาว พัชรา เพชรช2วย
122551 นางสาว อรดา สมสะอาด
122552 นางสาว รดารัตน� หมายมี
122553 นางสาว พัชรวรรณ ม่ิงเหมือน
122554 นางสาว ไอริณ แปQนจันทร�
122555 นางสาว ญาดา จินดาศรี
122556 นาง สิรินรัตน� ต้ังบริพัตรสกุล
122557 นางสาว รุ2งเรือง นนท�ศิริ
122558 นางสาว กฤติยา ปานไม4
122559 นางสาว สุ`ภาภรณ� รักบุญ
122560 นางสาว พิมพ�ใจ เขจรรักษ�
122561 นางสาว ปุณยนุช ชินจักร
122562 นางสาว กัญญารัตน� แสนกล4า
122563 นางสาว อรทิมา สุภาพ
122564 นาย พีรพงศ� เบญจพิพัฒน�กุล
122565 นางสาว สมฤทัย ใช4เจริญ
122566 นาย นัซมี มาหะมะ
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122567 นาย นนณพัฒน� พงษ�เพศ
122568 นางสาว ไพลิน วังบุญ
122569 นางสาว สุภิรดา ปานดํา
122570 นางสาว พรนภา สุวรรณสถิตย�
122571 นางสาว รุ2งรัฐ ยอดยิ่ง
122572 นาย ธนภูมิ ศรีโท
122573 นางสาว กุลนรี บุรีรัมย�
122574 นางสาว พรรณพิชา ชนกธาดา
122575 นางสาว วนาชา เกิดชาวนา
122576 นาย พีระกานต� ม2วงมา
122577 นางสาว นิชาภัทร แสงหล่ํา
122578 นางสาว นัฐริกา เหล็กเพชร
122579 นาย พโนมล วงษืหม่ืน
122580 นางสาว เทวารินทร� กําหนด
122581 นางสาว ปริญญาพร ธีระวัฒน�
122582 นางสาว ศันสนีย� ไชยแสง
122583 นาย สรวิชญ� ต้ังกิจรักษ�พงศ�
122584 นาย ขจรศักด์ิ รุ2งเรือง
122585 นางสาว ชนกสุดา ใจม่ัน122585 นางสาว ชนกสุดา ใจม่ัน
122586 นางสาว วรรณนิกา พรมมา
122587 นางสาว นิชาภา ท4วมประดิษฐ�
122588 นาย สมพร เพ็ชร�สุข
122589 นาย นนทัช ลีลาฐานะโรจนา
122590 นาย เฉลิมวุฒิ พลศักด์ิ
122591 นาย มารุต มะมา
122592 นาย ไพโรจน� มณีวงศ�วิจิตร
122593 นาย ณัฐกฤตย� ใหญ2โต
122594 นาย อับดุลคอเดย� พูลา
122595 นางสาว กนกวรรณ พลเสน
122596 นาย ศรายุทธ� ฉายสุวรรณ
122597 นางสาว พรทิพย� สมวงศ�
122598 นาย กิตตินันท� ปานเหล็ง
122599 นางสาว อัมพา กุไธสง
122600 นาย สุพจน� นาคสุวรรณ�
122601 นางสาว นีรทัย ไชยคํา
122602 นางสาว ชลกานต� ปราบกรี
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122603 นาย อัสมิง มะแซ
122604 นาย โกศล วงษ�เงินหอม
122605 นาย เกรียว กองประถม
122606 นาย อนุกูล นิ่มดํา
122607 นางสาว ยุวเรศ เลาหพรรค
122608 นางสาว วิลาสินี ศิริประกอบ
122609 นางสาว เมธินี แจ2มรุจี
122610 นาง สุมลฑา คงเกลี้ยง
122611 นาง ชัชชญา ศิริธรรม
122612 นาย ณรงค�ฤทธิ์ แจ2มนิยม
122613 ส.อ. นาคินทร� แสงใสแก4ว
122614 นางสาว สุดารัตน� เลิศล้ํา
122615 นาย สันติภาพ อนันต�ทัศน�
122616 นาย ชวาล เชาว�ปรีชา
122617 นางสาว นิติรัตน� ต้ังต4นตระกูล
122618 นาย พลกฤต นาควิเชตร
122619 นาย ณัฐวัฒน� เสาวพันธ�
122620 นางสาว ธันยพร พงศ�เสาวภาคย�
122621 นางสาว สุนิสา โค4วเฮง122621 นางสาว สุนิสา โค4วเฮง
122622 นางสาว สุกัญญา เชื้อจิตรนุกูล
122623 นางสาว สุธารพิงค� เพชรฤาชัย
122624 นางสาว ทิพย�วิมล ใจกระจ2าง
122625 นาย ณัฐพงษ� วรามิตร
122626 นางสาว รัตน�ฐาภัทร ดาศรี
122627 นางสาว ปุณิกา ทราธรณ�
122628 นาย พิชญ� วุฒิกรรังสรรค�
122629 นางสาว นนทิยา ชื่นจิตร
122630 นาย ศราวุฒิ มาตุเวช
122631 นางสาว ปพิชญา อาจวิชัย
122632 นางสาว หัทยา พยัคฆา
122633 นางสาว ปสุตา มัทวกาญจน�
122634 นาย ไตรรัตน� กอใหญ2
122635 นางสาว ธันย�ชนก พรหมบุญแก4ว
122636 นางสาว เสาวรส เปKยทอง
122637 นาย ภัทรพล สอนสิทธิ์
122638 นางสาว พรรณทิพย� ฉิมรักษ�

หน4าท่ี 629 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
122639 นางสาว กนกวรรณ เรืองฉาย
122640 นาย ปริญญา สาคร
122641 นางสาว กรรณิการ� หมอกมืด
122642 นาย ภูษิต อยู2สุข
122643 นางสาว อัญชลี สุริวงศ�
122644 นางสาว หนึ่งฤทัย ยงแก4ว
122645 นาย วิสุทธา วันวงษ�
122646 นางสาว พีรดากรณ� โพธิ์เกิด
122647 นาย ณัฐพล สุดจิตต�
122648 นางสาว ฐิตารีย� วงษาสืบ
122649 นางสาว ศุภาพิชญ� เตชโรจนพัฒน�
122650 นางสาว สุนทรี แกล4วทนง
122651 นางสาว แววสุรีย� สาธร
122652 นางสาว ปวีณ�ศญดา เดชาพัทธ�ธนบูรณ�
122653 นางสาว พรศรี พ2วงเพ็ชร
122654 นาย คณิน ทองปGสโน
122655 นาย ประกรรษวัต ทองชุ2ม
122656 นางสาว จุฑามาศ ยางชัยภูมิ
122657 นางสาว ศินาพร คงสิบ122657 นางสาว ศินาพร คงสิบ
122658 นางสาว กิตติยา ชนะกิจ
122659 นางสาว น้ําทิพย� นาคหิรัญ
122660 นางสาว พัชราภรณ� น4อยเรืองนาม
122661 ว2าท่ีร4อยตรี วรัญYู วราธิพร
122662 นางสาว พรสุดา บัวพันธ�
122663 นาย ธนพล โสดา
122664 นางสาว ปGทมา มีแสงเงิน
122665 นางสาว ธัญญาภรณ� แก4วเฮือง
122666 นาย อรรถนนท� นุ2นด4วง
122667 ว2าท่ีร4อยตรี สุรศักด์ิ เดชยิ่ง
122668 นาย พิทักษ� เสาร�วงษ�
122669 นาย ณัฐพล ภูพันนา
122670 นางสาว สุภานี ฟุQงเฟ\Uอง
122671 นางสาว พัชราพร พุทธานุ
122672 นาย อาทิตย� ยศปรัชญสิงห�
122673 นางสาว สรณีย� จารุเกษม
122674 นางสาว ปราณี อินทรศิริ
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122675 นาย ภัทรพล กล่ําทอง
122676 นางสาว อรเกศภาคย� ขันทอง
122677 นางสาว ณัชชารี อนงค�รักษ�
122678 นาย สิริพงศ� วรรธนะทรงสิน
122679 นาย ชยนนท� แก4วสอาด
122680 นาย ณัฐพล ศรีรุ2งเรือง
122681 นางสาว อรอนงค� ไชยวงศ�
122682 นาย ธนภูมิ เอ่ียวเล็ก
122683 นางสาว นันทิยา ไหมทอง
122684 นางสาว ณัฐทิตา เกตุคุ4ม
122685 นางสาว รุ2งทิพย� รักษ�ธรรม
122686 นาย อัษฎากรณ� สกุลดี
122687 นาย วีรวัฒน� ทองคง
122688 นางสาว ชนาภา ปGนแก4ว
122689 นาย รัชชานนท� มีสา
122690 นางสาว ธัญลักษณ� โยธาราษฎร�
122691 นาย อภิสิทธิ์ ทัพเสลา
122692 นางสาว สุชาดา อัฐวงศ�
122693 นางสาว ปDยาภรณ� ธรรมสาร122693 นางสาว ปDยาภรณ� ธรรมสาร
122694 นางสาว เสาวรัตน� ฝGIนกา
122695 นางสาว กัลยรัตน� ตNะตุ4ย
122696 นางสาว สารนิช คํามา
122697 นางสาว บุษกร จันทร�ครุฑ
122698 นางสาว สุดารัตน� มีชํานาญ
122699 นาย อานนท� วงษาเทียม
122700 นาย อนุสรณ� มะณีจิตต�
122701 นางสาว วรรณชนก ขามช2วง
122702 นางสาว นวลนภา คู2กระโทก
122703 นาย วันเฉลิม ไชยบุญเรือง
122704 นางสาว เกศินี สุขสอาด
122705 นาย วิทวัฒน� สนธิพันธ�
122706 นาย พรศิลปO หอมไม2หาย
122707 นางสาว บังอร คําระกาย
122708 นางสาว ณัฐชยา ดํานงค�
122709 นางสาว ลลิล�ภัส พฤศชนะ
122710 นางสาว อภัสนันท� แสงกล4า
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122711 นางสาว นริศรา ซาเสน
122712 นาย ชัชวาลย� พัฒนพิโดร
122713 นางสาว ธันยาภรณ� เนียมสีนวล
122714 นางสาว มยุเรศ ตารินทร�
122715 นาย สุวิโรจน� แก4วห2อทอง
122716 นางสาว ยุพดี มูฮําหมัด
122717 นาย พุทธิพงศ� สังฆ�กัจจายะ
122718 นางสาว อานัดดา หัสกรรัตน�
122719 นางสาว ภาวินี อุปโคต
122720 นางสาว รัตน�วดี ศรีสกุล
122721 นาย ชยพัทธ� แดนเขตต�
122722 นางสาว จินตนา คําอุดม
122723 นางสาว จุฑามาศ คะโลรัมย�
122724 นางสาว จันทร�เพ็ญ บุญนะ
122725 นางสาว วรารัตน� วุฒิ
122726 นางสาว ฉัตรสุดา สุขถนอม
122727 นางสาว มัลลิกา กลิ่นภู2
122728 นางสาว นิศารัตน� แพงศรี
122729 นาย อํานาจ ฝากกาย122729 นาย อํานาจ ฝากกาย
122730 นางสาว โยธกา โกชิน
122731 นาย ปวินโรจน� อริยะชาญเมธา
122732 นางสาว พัฒษศินันท� ตNะมะปุ[ด
122733 นาย ฮารอวี จะปะกิยา
122734 นางสาว พรสวรรค� กองโกย
122735 นางสาว กรกนก ทองนอก
122736 นาย ปDยนนท� ธรรมชัยกุล
122737 นางสาว ณัฐชา ใช4โรจน�
122738 นางสาว วัลภา อินทรสาร
122739 นางสาว ณัฐวดี จุฬาศิริวงศ�
122740 นางสาว ฟQาอภิภา สุขวัฒนะ
122741 นาย ภูวดล จันทร�ปาน
122742 นางสาว ฐิติพร หม่ืนใจ
122743 นาย อภิสิทธิ์ โตNะโท2น
122744 นางสาว ปริมลักษณ� คงวัดใหม2
122745 นางสาว ณัฐสุดา คังคะสุวรรณ�
122746 นาย กีรติ เรืองกูล
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122747 นางสาว โชติกา ไชยบัน
122748 สิบเอก สัจจะ อาวุธ
122749 นางสาว วรินทร ทองสว2าง
122750 ว2าท่ีร4อยตรี มงคล ใจเท่ียง
122751 นางสาว จารุมาศ ริ้วทอง
122752 นาย วิทยา แดงอร2าม
122753 นางสาว ก่ิงกาญจน� ปGญญาโส
122754 นางสาว ธีรญา ปราณีวงศ�
122755 นางสาว ปรางค�ทิพย� เสาศิริ
122756 นางสาว บุริมนาถ ผิวขาว
122757 นางสาว สุภาภรณ� ยอดนวล
122758 นางสาว ฐิติพร กล4าหาญ
122759 นางสาว ธินิดา สายชัยภูมิ
122760 นาย ณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ
122761 นางสาว ชลลดา ชูนพรัตน�
122762 นางสาว สรัญญา อรุณรัตโนทัย
122763 นางสาว จิตราภา บุญญานุสนธิ์
122764 นาง จรรยา ปGญญาวงศ�
122765 นาย วิโรจน� บุญแก4ว122765 นาย วิโรจน� บุญแก4ว
122766 นางสาว ศุธิดา เวทย�ศิริยานันท�
122767 นางสาว ปวีณ�นุช ปวงวงค�คํา
122768 นางสาว อนงค� คําต๋ัน
122769 นางสาว พรชนก เทศเขียว
122770 นาย สรศักย� เบญจเตชะ
122771 นางสาว ไพลิน มาท4วม
122772 นางสาว ผกามาศ พวงพิลา
122773 นางสาว สิรินภา ศรีวนคํ้า
122774 นาย ธนาธิป แย4มศรี
122775 นาย ศักด์ินคร คําภีระ
122776 นางสาว พิชญาดา ใจสว2าง
122777 นางสาว สายพิณ ช2วยจันทร�
122778 นาย ธนวัฒน� หม่ืนศรี
122779 นาย ธันทวี ศรีสวัสด์ิ
122780 นางสาว พนิดา ดําราช
122781 นางสาว กฤษณา ช2วยไทย
122782 นางสาว ศิรันันท� หม่ืนศรี
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122783 นาย พงศธร พันธ�จินดา
122784 นางสาว กนกลดา เพชรรี่
122785 นางสาว พัชร�สิตา บัวแก4ว
122786 นาง จิราพร พันงาม
122787 นางสาว สุวลี สิงห�คา
122788 นางสาว สาวิตรี ยืนยง
122789 นาย ศุภณัฐ สารรัตน�
122790 นาย วชิรพันธ� จันทร�พงษ�
122791 นางสาว พาฝGน พลเยี่ยม
122792 นางสาว สุภาสินี ยวนใจ
122793 นางสาว อรุณวงศ� อุปถัมภากุล
122794 นางสาว ชญาณภัส สัสสินทร
122795 นางสาว อะฮาลัม ณ ปGตตานี
122796 นางสาว พิไลจันทร� เสาร�ขอ
122797 นางสาว ขวัญภิรมย� เกาะกระโทก
122798 นางสาว วีณา วงค�บาง
122799 นาย ชัยกร ฉัตร�เท่ียง
122800 นาย อานนท� พุทธกิจ
122801 นางสาว ฑิฆัมพร มีสุข122801 นางสาว ฑิฆัมพร มีสุข
122802 นางสาว จิตติมา ช4างน4อย
122803 นาย ทัตธน ฟูมเฟ\อย
122804 นาย สารบัญ ทองก่ิง
122805 นางสาว กรรณิการ� สอนวิชา
122806 นางสาว นพรพรรณ ตNะอ4าย
122807 นางสาว อุษณิษา ศรีอินทร�
122808 นางสาว เมธาวดี ประธงศิลปO
122809 นาย ดนุสรณ� ม2วงกล2อม
122810 นางสาว สุวภัทร วิงชุน
122811 นางสาว จุฑาทิพย� แก4วชาติ
122812 นางสาว กรองกาญจน� คงทน
122813 นาย สราวุธ การะกรณ�
122814 นางสาว รัศมี นัยจิตร
122815 นาย ธารินทร� สุขเนาว�
122816 นาย ชาคริต คงมี
122817 นาย ปริญญา จันทร�แก4ว
122818 นาย พรรษวุฒิ เขียวมณี
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122819 นางสาว ดวงสมร ม2วงสุนทร
122820 นาย ศรัณวิชญ� พ่ึงภักด์ิชินเกษม
122821 นาย กุลชาติ เลิศศิริลัดดา
122822 นางสาว ประนัปดา เนื่องแสง
122823 นางสาว จารีย�พร บุ4นเสา
122824 นางสาว ณัฐกฤตา จันทร�แก4ว
122825 นางสาว จารุเนตร เก้ือภักด์ิ
122826 นางสาว ศิริวรรณ ผลพรม
122827 นาย มงคล เสริมทรัพย�
122828 นาย ภาคภูมิ อินทฤทธิ์
122829 นาย เอกลักษณ� ชวดนุช
122830 นางสาว ดารุณี ลามโคตร
122831 นาง วิไลลักษณ� กิจอังกูร
122832 นาย ดิศพงศ� ประมงวัฒนา
122833 นางสาว วนิดา เสนาพรม
122834 นางสาว ธัญยภัสร� วราทิพย�ธนากุล
122835 นางสาว สุฬิพร อินคุ4ม
122836 นาย ภัทรพล จงฟุQงเฟ\Uอง
122837 นางสาว วัฒนพร แย4มเกษร122837 นางสาว วัฒนพร แย4มเกษร
122838 นางสาว อารยา ปDลอง
122839 นางสาว วิลาพรรณ ปGญโญแก4ว
122840 นางสาว มิณฑิตา พิเชฐพงศ�วิมุติ
122841 นางสาว นวลฉวี วรรณโสภณ
122842 นางสาว สุธิมา นิลละออ
122843 นางสาว ภณิตา เภตรายนต�
122844 นางสาว กมลวรรณ สุขประเสริฐ
122845 นางสาว นุชจรี สินทอง
122846 นาย อรรถพล เจNะหมัด
122847 นางสาว รตานันท� เอ้ือสุจริตวงศ�
122848 นางสาว อัสมา ศรีนิล
122849 นาย ทินพันธุ� โศกค4อ
122850 นาง ณัฐชานันท� วริศธนสมบัติ
122851 นางสาว จิรินันท� เตชะนัง
122852 นาย คมสันต์ิ ปรีสาลี
122853 นาย พิสุทธิ์ เกษมทาง
122854 นางสาว ตุลยา หดทะเสน
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122855 นาย ฤทธิไกร แง4เจริญกุล
122856 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พิมพวลัญช� เลื่องลือ
122857 นาย ชรพล ใจฉลาด
122858 นาย คณพศ อารีเอ้ือ
122859 นางสาว จิรัชยา เพ่ิมข้ึน
122860 นาย ก4องภพ แพงจันทร�
122861 นาย ธีระพงษ� โพนพันธ�
122862 นาย วันเฉลิม บุญรักษ�
122863 นางสาว พรประภา เลาศรีรัตนชัย
122864 นางสาว อนุชธิดา บุญฉลวย
122865 นางสาว ศรีสุมน ธงสุวรรณ
122866 นางสาว ภาวิณี แก4วแสงใส
122867 นาย อําพล อสิพงษ�
122868 นางสาว นงนุช กุลไชย
122869 นาย ปรีดี นาคลําภา
122870 นาย กนกชาติ เนตรน4อย
122871 นางสาว ศรีสุดา บุญวิเศษ
122872 นาย ภาณุพงศ� พุทธกูล
122873 นางสาว กรรณิการ� จันทรวงค�122873 นางสาว กรรณิการ� จันทรวงค�
122874 นางสาว ทิพย�วิมล ครุฑวัฒนา
122875 นาย อภิชาติ แดงดี
122876 นาย ชานน พึงรําพรรณ
122877 นางสาว ธิดาพร พูลประพันธ�
122878 นางสาว กมลสิริ ปDติสุข
122879 ว2าท่ีร4อยโท อาณกร วงษาเวียง
122880 นางสาว รัชนี มณีแดง
122881 นางสาว สหัทยา แย4มเยื้อน
122882 นางสาว ดลนภา ศรีภมร
122883 นาง พิชานุช ประจุศิลปO
122884 นางสาว เฉิดโฉม อภิชาติชัยกุล
122885 นาย พีรพล ครุฑคํา
122886 นาง เบญจพร โมดทอง
122887 นาย เฉลิมวุฒิ ศรีภมร
122888 นางสาว ธัญลักษณ� หมอปVา
122889 นาย ปกรณ� เปรมทอง
122890 นางสาว ปDยาภรณ� ลิขิตรัตน�เจริญ
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122891 นางสาว วิภาพร ไหมทอง
122892 นางสาว ปลิดา บัวใหญ2
122893 นางสาว เนติรักษ� ศรีสิม
122894 นางสาว ทัศนียา กันกําไร
122895 นางสาว เบญจมาภรณ� แก4วระคน
122896 นางสาว นพวรรณ วิมุกตะลพ
122897 นางสาว จิรัฐิติกาล ภู2พงษ�
122898 นาย พงศกร รักษ�มณี
122899 นางสาว นภัสนันท� วิมุกตะลพ
122900 นาย ณัฐวุฒิ ลีลา
122901 นางสาว นวพรรษ โกยทา
122902 นาย ภาสุ กลัดไวยเนตร
122903 นาย สุชาติ จรประดิษฐ�
122904 นางสาว กีรติกา บํารุงราชภักดี
122905 นางสาว ปDยนุช รังษี
122906 นาย กนกกฤษณ� รักษาพราหมณ�
122907 นางสาว พฤกษามาศ คําสิงห�
122908 นาย อุสมัน มูซอ
122909 นางสาว วารินทร� สารเข่ือนแก4ว122909 นางสาว วารินทร� สารเข่ือนแก4ว
122910 นางสาว กรรณิกา กันพุดซา
122911 นางสาว ศศิธร จงใจ
122912 นางสาว ศรัณญา ตรีนิตย�
122913 นางสาว วลัยพร ไชยเสนา
122914 นาย วิชญ�รพี นวพิพัฒน�
122915 นางสาว สิรินันท� นาคจาด
122916 นางสาว อัจฉราภรณ� สมจิตร�
122917 นางสาว สุชานุช ด2อนคร4าม
122918 นาย กิตติคุณ ศรีวัฒนเวช
122919 นาย ยศพร มณีจอม
122920 นาย ศิริสุขม่ังมี ม่ังมีสุขศิริ
122921 นาย ปDยะพงษ� เพชรขํา
122922 นาย มาวิน กิจประชุม
122923 นาย พรเทพ เฉลิมฤทธิ์
122924 นาย อนุรักษ� รัตนฉิมพลี
122925 นาย วรินทร ไผ2โสภา
122926 นาย สิทธิวัฒน� น4อยวงศ�
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122927 นางสาว นันทยา สาพา
122928 นางสาว อรุณรัตน� ขาวละมูล
122929 นาง สุภลักษณ� ทองศรีนุ2น
122930 นางสาว ตวงรัตน� อาภานุรักษ�
122931 นางสาว สิโนรส สาพา
122932 นาย กฤษณะ ทรงงาม
122933 นางสาว ภาวิณี ฉานุ
122934 นาย ชิดพงษ� พูนเพ็ง
122935 นางสาว ชนานันท� สองชัย
122936 นาย ณัฐกานต� ปGญญาเรือน
122937 นางสาว จิรวรรณ ลิขิตโยธิน
122938 นาย พิทักษ�พงษ� ภานะโสต
122939 นางสาว วรรณภาพร โพธิ์ษาจันทร�
122940 นาย มารุต ศรีมันตะ
122941 นางสาว ขวัญฤทัย เทียนชัย
122942 นางสาว วิไลวรรณ ปรือทอง
122943 นางสาว ปDยะนุช มีสี
122944 นางสาว ชิราภรณ� วลัญไชย
122945 นาย เศรษฐพงษ� ปริเตสัง122945 นาย เศรษฐพงษ� ปริเตสัง
122946 นางสาว พรสุดา พจน�ธนกรกุล
122947 นางสาว ประพิมพร ไชยวรรณ
122948 นางสาว อารีนา มะแซจะแหน
122949 นางสาว จานุการ เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา
122950 นางสาว ศรินยา เผ2าพงษ�
122951 นางสาว รัตติยา พลงาม
122952 นางสาว อมรรัตน� จาดศรี
122953 นาย สุบิน จันทร�เภา
122954 นางสาว ศิริรัตน� สะท4าน
122955 นางสาว ภัสสร ศรีเทพ
122956 นางสาว สุพรรษา ทวงลี
122957 นางสาว ชเอม ผาดี
122958 นาย เอกพงษ� ทองหน4าศาล
122959 นางสาว พรลภัสสร จีรเมธติยนนท�
122960 นางสาว สุนิษา เพชรก4อน
122961 นาย อชิรวิทย� รุ2งเรือง
122962 นาย เพชรศิลา ไชยธงรัตน�
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122963 นาย วัฒนากร เกิดโต
122964 นางสาว สุลักขณา จันทราช
122965 นางสาว ศิริวรรณ สันทวี
122966 นาง พรรณนภา ทองรุต
122967 นางสาว อรอุมา ประทุมทอง
122968 นางสาว นภา แก4วบวร
122969 นางสาว ศิริลักษณ� บุญโพธิ์
122970 นางสาว ภัคพิชา นาคนุ2น
122971 นางสาว ชนาพร โพธินามทอง
122972 นาย วิชยุตม� คําโท
122973 นาย วรพัฒน� ทองรุต
122974 นาย ณัฐพล บุญประเสริฐ
122975 นาย ก4องเกียรติ สังขรัตน�
122976 นางสาว อนงค�นาถ กูมุดา
122977 นางสาว เมลิน คนที
122978 นางสาว ณัฐพัชญ� มีศักด์ิสยาม
122979 นางสาว พรชนก ช2วยวิจิตร
122980 นาง วริยาพร พงศ�จิต
122981 นางสาว นพวรรณ ศรีดาวเรือง122981 นางสาว นพวรรณ ศรีดาวเรือง
122982 นาย สุรไกร ใจกล4า
122983 นางสาว รุสนา สาอุ
122984 นางสาว กีรติ ศรีษะทอง
122985 นาย อิศราวัจน� สอดศรี
122986 นางสาว พรวรินท� จิโรจน�โสภณกุล
122987 นาย สิทธิชัย สุขนิตย�
122988 นางสาว นุสเราะห� ประดิษฐาน
122989 นางสาว นภัสสร งามวิลัย
122990 นางสาว ปราณี จรัสทอง
122991 นาง พรพรรณ สุขแสงเปล2ง
122992 นางสาว จารวี ใจวังเย็น
122993 นางสาว สุพรรณิการ� ศรีวาที
122994 นางสาว ธัญรดา เยาวสกุลมาศ
122995 นางสาว จารุวรรณ เพ็งแก4ว
122996 นางสาว พิรุณรัตน� แก4วประจุ
122997 นางสาว ภัทราวรรณ พิจิตรคดีพล
122998 นาย ชัยยันต� อ2อนน4อม
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122999 นางสาว สุวิชชา นาคช2วย
123000 นาย ปรมี ประสานดี
123001 นาย อรัญ วันแจ4ง
123002 นาย เดชรัตน� โชติปทุมวรรณ
123003 นาย พงศกร พูลสวัสด์ิ
123004 นาย จิรชัย ชื่นเจริญ
123005 นางสาว นันท�นภัส ฉํ่าช4าง
123006 นางสาว สุรีย�รัตน� มูลตะโล
123007 นางสาว ณัฐณิชา วาณิชสรไกร
123008 นาย วัฒนะ โอวัยยะ
123009 นาย กนก ปGญโญ
123010 นางสาว ขนิษฐา ลิ้มนุกูลเจริญ
123011 นาย พงษ�พัฒน� กล4าดี
123012 นาย จิรเดช คะโยธา
123013 นางสาว ศิวพร พลเจริญ
123014 นางสาว กาญภษร ดรกางสี
123015 นาย เอกลักษณ� สุขคง
123016 นางสาว ปฐมาวดี มีแก4ว
123017 นางสาว วิราพร หัสดี123017 นางสาว วิราพร หัสดี
123018 นางสาว วัชราภรณ� พุ2มพวง
123019 นางสาว ชลธิชา กล2อมประเสริฐ
123020 นาย ปานุวัฒน� การดี
123021 นาย ฐนกร ประดิษฐ�
123022 นางสาว เฉลิมพร เกตุแก4ว
123023 นางสาว อารียา หอมจําปา
123024 นางสาว ศิริพร ผดาวัลย�
123025 นาย รชต สหโปราณิก
123026 นางสาว วนรัศมี ชลชาชีพ
123027 นางสาว จิราพร หม่ืนสุข
123028 นางสาว ภัทธรา อ2อนธรรมา
123029 นางสาว นัทธชา ทาระพันธ�
123030 นาย ชาญยุทธ เวียนคานมาน
123031 นางสาว พิมพ�วิภา ภู2รุ2งฤทธิ์
123032 นาย เจษฎา มูลรินทร�
123033 นางสาว ฟาลิชาร� ตํามะหงง
123034 นางสาว สุธิดา แสนอุสาห�
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123035 นาย บุญเพ็ง ศิริกาล
123036 นาย ปDติโชค สุภาพบุรุษ
123037 นางสาว นวพร ทิพย�ทัศน�
123038 นางสาว ชรินธร กาญจรัส
123039 นาย นาวิน ปDยรัตนจารุ
123040 นาย ธีฆะศิษฏ� ซาเสน
123041 นาย ไกรศร เกษงาม
123042 นาย โกเมท ล4อมจันทราศิลปO
123043 นาย วรากร แหยมดอนไพร
123044 นางสาว รจนา บุญทวี
123045 นางสาว สุดารัตน� คํ้าจุน
123046 นางสาว จิรนาถ สีใส
123047 นางสาว ณัฐธนา พันธุเณร
123048 นางสาว สุทธิกานต� สมรวย
123049 นาย สิรภพ งามกนก
123050 นางสาว กนกวรรณ จันทร�ภิรมย�
123051 นางสาว จินดารัตน� สุขสมัย
123052 นาย ภานุวัฒน� นามวัน
123053 นางสาว รุ2งทิวา วรรณวิท123053 นางสาว รุ2งทิวา วรรณวิท
123054 นาย เกียรติศักด์ิ กาทอง
123055 นาย ชินภัทร มณีรินทร�
123056 นางสาว รติรัตน� เพชรมารถ
123057 นาง ดารณี เชื้อแถว
123058 นางสาว อุไรวรรณ ศรีเมือง
123059 นางสาว ธัญยาภรณ� ตุ4ยกาศ
123060 นาย อนุศิษฎ� สุขเกษม
123061 นางสาว สมฤทัย ลาภไพศาล
123062 นางสาว ฟาตีนี แมะเราะ
123063 นางสาว นุจรัตน� มณฑีรรัตน�
123064 นาย กฤษณะ อักษร
123065 นางสาว สการัตห� เลิศพันธ�
123066 นางสาว นาตยา ไชยต4นเทือก
123067 นาย ติณณ� ติณรัตน�
123068 นางสาว รัตติกาล สืบเชื้อ
123069 นางสาว เกศศิรินทร� ทุมแถว
123070 นางสาว สุภาพร นิยมเดช
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123071 นาย อุดมพล ยอดศรี
123072 นาย ชัยณรงค� ตNะวงค�ษา
123073 นางสาว ณอรรัชช� ม่ิงกลิ่น
123074 นางสาว พรอนงค� อยู2สุข
123075 นางสาว ธนพร พลอยแหวน
123076 นาย ชัยวัฒน� วรรณสุ
123077 นางสาว พัชรนันท� ภูริรักษ�พิติกร
123078 นาย วิทยา เจะจาโรจน�
123079 นาย คณัสนันท� อภัยกาวี
123080 นางสาว ฐิติรัตน� ปานสุขประเสริฐ
123081 นาย พิสิฐ เทียนแก4ว
123082 นางสาว สุพิชฌาย� สุวรรณโณ
123083 นางสาว หฤทัย บุญเซ็ง
123084 นางสาว ศรสวรรค� ธรรมสอน
123085 นางสาว ขวัญนภา วะชุม
123086 นางสาว ศุภรัสม์ิ สมศักด์ิ
123087 นาง นุชนารถ ช2วยอุปการ
123088 นางสาว ภัควดี กาญจนะชาติ
123089 นางสาว กมลวรรณ สายทอง123089 นางสาว กมลวรรณ สายทอง
123090 นางสาว ธิดารัตน� พ่ึงถ่ิน
123091 นางสาว ยุวดี ยกมาก
123092 นาย อารีเปXง หามะ
123093 นางสาว ณัฏฐณิชา แก2นราช
123094 นาย กุลธร เจริญพุฒ
123095 นาย สมจิตร ไชยโคตร
123096 นาย พีรวุฒิ ฌานชีวินสุข
123097 นางสาว สิรินทร�นิชา เนตรรัตนากรณ�
123098 นาย อานนท� มณีพินิจ
123099 นางสาว ศิริวรรณ มงคลแสง
123100 นางสาว รวิวรรณ สุวรรณทัต
123101 นาย ณัฐกรณ� ฤทธิ์ทวี
123102 นางสาว ชวพร หีบพิมาย
123103 นาย นราชัย ทิศทองคํา
123104 นางสาว รัชติยา คงเจริญ
123105 นาง ปภัสสร บุพศิริ
123106 นางสาว ปาจรีย� วงษ�ชุ2ม

หน4าท่ี 642 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
123107 นางสาว จิรัชยา วัฒนะ
123108 นางสาว รวิสุดา กะลาสี
123109 สิบโท พิเชษฐ� แก4วเทพ
123110 นางสาว จงจิต ตระกูลไทยพิชิต
123111 นาย กวิน จิรโชติชยากร
123112 นาง จงจิน วังเขียว
123113 นางสาว ตปนีทัศไนย� หาญพูนวิทยา
123114 นางสาว ยามีละห� หนองจิก
123115 นางสาว สุมนธิกา อุทัยฉาย
123116 นาง รัชกุล เจริญรูป
123117 นาง กณิการ� บุญอําพร
123118 นางสาว พิณประกาย แก4วเรือง
123119 นางสาว ณัฎฐวรรณ ฤทธิชัย
123120 นางสาว สุนิสา สาทสินธุ�
123121 นางสาว เกณิกา บุญช2วย
123122 นาย อุณวุฒิ จันทนะโสตถ์ิ
123123 นางสาว ญาณิศา วงษ�สมบัติ
123124 นาง ศศิมา ศรีวิโรจน�
123125 นางสาว ปGทมา อนันตพงค�123125 นางสาว ปGทมา อนันตพงค�
123126 นาย ไชยกิตต์ิ อมรกุล
123127 นาย สิทธิชัย นาคสุวรรณ
123128 นาย ปGญญนพ วสุธารนันท�
123129 นาย ศิวกร มุขดาร�
123130 นางสาว วราภรณ� ธิยานันท�
123131 นาย ธนวัฒน� คํามูล
123132 นางสาว อนัญญา ศรีโมรา
123133 นาย สิทธิวัฒน� อินทะจักร
123134 นางสาว ทัศญา บัวทองคํา
123135 นางสาว สร4อยทิพย� จันทร�เพ็ชร
123136 นางสาว จงรัก มีเพียร
123137 นางสาว สุปราณี กงสอน
123138 นางสาว กมลวรรณ เจริญผล
123139 นาย ดิเรกฤทธิ์ เเสงโชติ
123140 นางสาว พิชยา ผู4สมเก2า
123141 นางสาว พัชรีภรณ� พูลเกตุ
123142 นางสาว จารุวรรณ ทัศวา
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123143 นาย กฤษฎา จันทะสิน
123144 นางสาว ปGทม�มน โตเกียรติวงศ�ชัย
123145 นาย พนม ใจตุ4ย
123146 นาย ณัฐพร คําสอน
123147 นาง ชนินญา โชติจําลอง
123148 นางสาว ภัสรา วัชรวรรณี
123149 นาย อิทธิเทพ ทองนุ2น
123150 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปGทมาพร บวรชยานันท�
123151 นางสาว มุทิตา ลาภเก้ือ
123152 นางสาว เชาวรัยน� ทองสกุล
123153 นาย ฐานนท� อําไพวรรณ
123154 นาย สรัช จันทนยานนท�
123155 นาย สํารวย ชาวดร
123156 นางสาว วันวิษา เคนภาวะ
123157 นาง จิรวรรณ ทวยทน
123158 นาย ถิรวุฒิ มิตรธงไชย
123159 นาย เอกวิทย� เลิศเกียรติรัชตะ
123160 นางสาว จารีวรรณ แถมเงิน
123161 นางสาว กมลวรรณ ทองแห4ว123161 นางสาว กมลวรรณ ทองแห4ว
123162 นาง ภัทรานิษฐ� รุ2งสาย
123163 นางสาว มณีรัตน� โตกํา
123164 นาย ภาสกร ศักดานุภาพ
123165 นางสาว เบญจวรรณ สีจันไชย
123166 นางสาว สุชญา ทองจรัส
123167 นางสาว สังวาลย� พวงพันธ�
123168 นางสาว ณัฐธยาน� กาณะวงศ�
123169 นางสาว ศศิณา พรหมถนอม
123170 นางสาว ดารารัตน� รุ2งเรือง
123171 นาย ภัคพงษ� ภูเวียงจันทร�
123172 นางสาว ชิดชนก รุจิฤทธิ์
123173 นางสาว ณิชาภัตร แจ2มแจ4ง
123174 นางสาว เปมิกา เขาประเสริฐ
123175 นาย เมธา ชื่นตา
123176 นางสาว ชัชชษา จิตทวี
123177 นาง นฤมล ยอดยางแดง
123178 นางสาว เดือนเพ็ญ มีชัย
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123179 นางสาว สุวรรณา โพพา
123180 นางสาว พรรษกร วิมานรัตน�
123181 นางสาว นฤมล ไวยนาคร
123182 นาย ธีรเดช เมืองราม
123183 นาย ปฏิพัษฌ� สามแปง
123184 นาย ธนศักด์ิ หมัดสมบูรณ�
123185 นางสาว ศุภนุช สินหิรัญวิวัฒน�
123186 นางสาว สกาวรัตน� หัวรักกิจ
123187 ว2าท่ี ร4อยตรี ธนวัฒน� พะยัติ
123188 นาย ก4องเกียรติ แจ2มใส
123189 นางสาว จิณห�นิภา ตาปราบ
123190 นาย นัฐพงษ� ศรีมานิตรากูล
123191 นางสาว พรตะวัน สุขรอด
123192 นาย ดํารงค�ศักด์ิ ศรีเมือง
123193 นาย นัฐพล วรโพธิ์
123194 นางสาว กล4วยไม4 สุปGญญา
123195 นางสาว ธิดารัตน� โพธิพฤกษ�
123196 นาย วศิญ เสียงล้ํา
123197 นางสาว รุษลีนา ไทยสนิท123197 นางสาว รุษลีนา ไทยสนิท
123198 นางสาว ชนิกา สุวรรณวิโก
123199 นางสาว จีระพรรณ พิงฟองสมุทร
123200 นาย พีรวัส ศึกขยาด
123201 นางสาว ลดานุช บุญเพ่ิม
123202 นางสาว นุสราภรณ� มณีมาศ
123203 นาย สยาม แสงเพชรอ2อน
123204 นาย วโรตย� จิระพงศ�ศักด์ิ
123205 นาย พรรษกร ปGญญาวัฒชิโล
123206 นางสาว วลัยพร คําเพ็ง
123207 นางสาว จุฑามณี นามศรี
123208 นางสาว ธันย�ชนก เจริญลาภ
123209 นาย วิษณุ กัลยาพันธ�
123210 นางสาว ศศิกานต� ประกาสิทธิ์
123211 นางสาว น้ํามนต� ช2วยรักษา
123212 นางสาว วิภาณี พูนดี
123213 นางสาว ตรีชฎา สุวรรณสม
123214 นางสาว ศิริพร หลําวรรณะ
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123215 นางสาว คณัสนันท� สมศรี
123216 นาย อัตนันท� หมัดหมัน
123217 นางสาว สายขิม บุญยาน
123218 นาย ศรัณยพงษ� มากบุญ
123219 นาย บุญส2ง ฝQายสีงาม
123220 นาย ประเมศฐ� พิชญ�พันธ�เดชา
123221 นางสาว ปGณณลักษณ� ศรีทอง
123222 นางสาว ปGญญพัฑฒ� ปานแก4ว
123223 นาย พรพงศ� เชตุสุวรรณ
123224 นาย วิชชุกร บุญเท่ียง
123225 นาย ชาญฤทธิ์ อนุฤทธิ์
123226 นาย พิชิตพงศ� ใจดี
123227 นาย ณัฐวุฒิ พลไชย
123228 นางสาว บุษบง แก4วดวงเล็ก
123229 นางสาว ปวีรักษ� หนูช2วย
123230 นาย กูมูฮําหมัดนูร กูโนะ
123231 นางสาว ประภัสสร สงวนหงษ�
123232 นางสาว ชนาภรณ� เดชบุรัมย�
123233 นางสาว อัญชลีกร ดําแก4ว123233 นางสาว อัญชลีกร ดําแก4ว
123234 นางสาว เบญจวรรณ ภู2โต
123235 นาย เอกราช วิเศษเขตกัน
123236 นางสาว กัลยา ว2องเกษกิจ
123237 นางสาว จุฬารัตน� เข็มกลัดมุกต�
123238 นาย กษิดิศ สังสีเพชร
123239 นาย พสธร พิลึกเรืองเดช
123240 นาย พงศกร เครื่องรัมย�
123241 นาย จุฑารักษ� แสนไชย
123242 นางสาว ลักษิกา จันทง
123243 นางสาว ทรรศพรรณ ยุติธรรม
123244 นาย อดิศักด์ิ พรรณพิจิตร
123245 นาย ปรีชา วิญญายงค�
123246 ว2าท่ี ร.ต. มงคล ศิริไชย
123247 นางสาว ชนนิกานต� อนุอันต�
123248 นางสาว จุฑามาศ เพ็ชจํารัส
123249 นาย วงศธร จงรักษ�
123250 นาย ธนาธิป กิจจาหาญ
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123251 นาง อนุสรา วงค�ขัติย�
123252 นาย กฤษณพงษ� เข่ือนแก4ว
123253 นาย ทรงชัย ชาญเดช
123254 นางสาว ศุภกาญจน� แก4วศรีนวล
123255 นางสาว อริศรา จิตรพรหม
123256 นางสาว อิสรียาภรณ� สาหร2าย
123257 นางสาว สุธิดา สถิตย�วราคม
123258 นาย พงศธร แจ2มกระจ2าง
123259 นาย พีรวัส โพธิ์เอ้ียง
123260 นางสาว ปGทมา สาตราคม
123261 นางสาว ธารินี ผุดผ2อง
123262 นาย วิษณุพงค� เรืองจรัส
123263 นาย ธวัช สุภศร
123264 นาย วรรณพิสิฏฐ� ธรรมกูล
123265 นาย ต2อพล อนันตกูล
123266 นางสาว ชนันท�กานต� หมวดมณี
123267 นางสาว พิชชาภัทร� เกิดวัฒนธรรม
123268 นางสาว สุวพัชร� วิเศษสันติกุล
123269 นางสาว ดรุณี สังข�ทอง123269 นางสาว ดรุณี สังข�ทอง
123270 นางสาว สุภาวรรณ หงษีทอง
123271 นางสาว ศศิพัชร� คงสินภักดีพงษ�
123272 นาย พงพิทักษ� กล4าวาจา
123273 นาย ธีรพล ศรีพรหม
123274 นางสาว ปรียาภัสสร� สมพงษ�
123275 นางสาว ฉัตรนภา กาฬหว4า
123276 นางสาว นันท�นภา ชุมปลา
123277 นางสาว ธนวรรณ วงศ�ปราณี
123278 นางสาว อารยา รัตนะ
123279 นาย ณัฐพงค� จันทร�ขุน
123280 นาย สิริชัย สุขสีทอง
123281 นางสาว พัทธนันท� อ4นทอง
123282 นาย วรวุฒิ ม่ังมูล
123283 นางสาว อามีดNะ กาเกาะ
123284 นางสาว จิราพัชร อาจสุนทร
123285 นางสาว ฮายาตี เจNะหลง
123286 นางสาว สุจิตรา ฐานวิเศษ
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123287 นางสาว ภูษณิศา ต้ังปอง
123288 นาย ศราวุธ ตีบเจริญ
123289 นางสาว สายธาร สุกัน
123290 นางสาว สุปราณี เข่ือนวัน
123291 นางสาว ฐิติมา เอ่ียมสมบูรณ�
123292 นางสาว แพรว เพ็ชรโพธิ์
123293 นาย ปริญญ� สิงห�แก4ว
123294 นางสาว กุลช�ชัชญาญ� หาญกล4า
123295 นาย ปวิตรี อัตบุตร
123296 นาย วัชรพงษ� พิมเสน
123297 นางสาว กาญจณีย� อยู2แก4ว
123298 นางสาว พรรณทิพา อารยะรังษี
123299 นาย อนุกูล ศรีผุย
123300 นางสาว ปราณี สังข�เจริญ
123301 นางสาว ปนัดดา ผิวคํา
123302 นาย ธงชัย เกสโรทยาน
123303 นาง ปริศนา แนมขุนทด
123304 นางสาว วชิราภรณ� ทองฤทธิ์
123305 นางสาว มณีรัตน� ทรัพย�พล123305 นางสาว มณีรัตน� ทรัพย�พล
123306 นางสาว ณัฐกฤตา แพมณี
123307 นางสาว พิศภรณ� วัฒนวรางศิกูร
123308 นางสาว เฉลิมศรี แสงอรุณ
123309 นางสาว อนัญญภา โครรัตน� 
123310 นางสาว จันทร�จิรา เหมันต�
123311 นางสาว ชลธิชา ชูรอด
123312 นาย อาณัติ ภูกองไชย
123313 นางสาว วราภรณ� ไหมชุม
123314 นางสาว กมลวรรณ ศิริสุข
123315 นางสาว ธัญสินี ศรีอนุสรณ�วงษ�
123316 นางสาว อรวรรณ พันเขียว
123317 นางสาว จุฑามาศ ขุนารักษ�
123318 นาย พิเชษฐ� วังใจ
123319 นาย พรพัฒน� กาวิละ
123320 นางสาว สุธิดา พายงูเหลือม
123321 ว2าท่ีร4อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ4ย
123322 นางสาว ธัญลักษณ� ปลอดภัย
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123323 นางสาว จุฑารัตน� ธูปเงิน
123324 นาง นันทนา วุฒินันท�
123325 นาย วิชัย ลายทอง
123326 นางสาว พิมพ�ภัช ศักด์ิคุณาพงศ�
123327 นางสาว น้ําผึ้ง มะเอียง
123328 นาย สมบูรณ� จันทร�คูเมือง
123329 นาย สมชัย บุญลา
123330 นาย ศาตนันทน� อินทะนะ
123331 นางสาว วันสา อู]สูงเนิน
123332 นางสาว จิรนันท� รักษ�พันธ�
123333 นางสาว ชนิภรณ� พจนาพันธ�
123334 นาย นนทพัทธ� รัตนไชยนันท�
123335 นาย พีรพงษ� บุญกําเนิด
123336 นางสาว เจNะโซฟKยะห� สูยี
123337 นางสาว ทิพย�วิมล เพ็งเจริญ
123338 นางสาว พัชรศมล เพชรชํานาญ
123339 นาย อภินันท� แก4วกระจ2าง
123340 นาย บารมี ติตถะสิริ
123341 นางสาว ปริยาภรณ� บุญฮอง123341 นางสาว ปริยาภรณ� บุญฮอง
123342 นาย จีระ กนกเงิน
123343 นาย ชญานนท� นาควิลัย
123344 นางสาว พิมพาภรณ� จําปา
123345 นางสาว วรกมล เบ็ญจาธิกุล
123346 นาย ธนพล ชิตกุล
123347 นางสาว สุชีรา ลี้ภัยเจริญ
123348 นาย ฤทธิไกร นามเกษ
123349 นางสาว ธัญญาเรศ ศรีจันทร�
123350 นาย จาตุรภัทร จารุโลจนางกูร
123351 นางสาว วรรษชล พรหมสินธุศักด์ิ
123352 นาย พศวัต อันทะไชย�
123353 นางสาว ธิดารัตน� ลิ้มทองกุล
123354 นางสาว สุทธินีย� เค4ามาก
123355 นาย เดชาธร วลัยเพชร
123356 นาย อนวัช วงศ�ทวิชาติ
123357 นางสาว เบญจวรรณ มิสา
123358 นางสาว จิราภรณ� ถมอุดทา
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123359 นาย บุญยงค� ม่ันคง
123360 นาย อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเจริญ
123361 นาย เดชอดุลย� คํานวนสอน
123362 นาง สุรีรัตน� อารามรมณ�
123363 นางสาว ณัฐติยา สุขกะ
123364 นาย พอเจตต� ทองทา
123365 นางสาว ชนินทร ทับสี
123366 นาย สิทธิศักด์ิ สุดสาย
123367 นาย ศุกรีย� แวสุหลง
123368 นาย ธนกร ม2อมดี
123369 นางสาว สัญจนา สิงห�ใจ
123370 นางสาว ฐิติวรรณ ลีลาศรีวัฒนา
123371 นางสาว ชมพูนุท หนูชัย
123372 นางสาว ลินดา พงษ�ลุน
123373 นางสาว สุวาลี สมอบ4าน
123374 นางสาว อําไพพรรณ วิไลรักษ�
123375 นาย ฮาซันณ� มามะ
123376 นางสาว นันทิชา วงศ�วิเศษ
123377 นางสาว ประภา ชาคํารอด123377 นางสาว ประภา ชาคํารอด
123378 นางสาว เธียรดี ลักษมัน
123379 นางสาว ชุติภา ภูสันต�
123380 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศิราพรรณ บัวแย4ม
123381 นาย พงษ�ศิริ เกษดี
123382 นางสาว ศศิภา สุริยา
123383 นางสาว ฐิสิญา พลบูรณ�
123384 นางสาว ญานิกา ปDUนทอง
123385 นางสาว อนุตา ฐานะ
123386 นาย วัชระพนธ� จันทร�เพ็ญสถาพร
123387 นาย นรเชษฐ ขุนทองเพชร
123388 นางสาว กนกพร ปGญญานิล
123389 นาย ศราวุฒ กิจหงวน
123390 นางสาว อรนิภา ประสาทพงค�พิชิต
123391 นาย ปวรรุจ โทนหงส�สา
123392 นางสาว ชนิตา แปงปวน
123393 นางสาว สุดารัตน� นิลพัฒน�
123394 นางสาว ธนิกานต� รอดไพบูลย�
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123395 ส.ต.ท. วิจิต ว2องพรรณงาม
123396 นางสาว นริศร มงคล
123397 นาย วันชัย บุญเส็ง
123398 นางสาว ญาฎา ศรีวิฑูรย�
123399 นาย มนตรี กุลประดิษฐ
123400 นางสาว อัญชลี สิงห�เทพ
123401 นางสาว รัตนาภรณ� ปDนตาวะนา
123402 นาย กนกพล มะไลทอง
123403 นางสาว ชุติมา พรมวัน
123404 นางสาว ฤดีมาศ บุญธรรม
123405 นางสาว ศิริวรรณ บุญกิจ
123406 นางสาว พารีดะห� ขาเดร�
123407 นางสาว สุจิตรา พวงแก4ว
123408 นาง กนกอร แสงบัวเผื่อน
123409 นางสาว ทรัพยมัย อยู2เปXนสุข
123410 นาย พุฒิกานต� ชูวิทย�สกุลเลิศ
123411 นางสาว ปวริศา ฟGกสุวรรณ
123412 นาง จินตนา รักขา
123413 นาย ธัญพิสิษฐ� สามหาดไทย123413 นาย ธัญพิสิษฐ� สามหาดไทย
123414 นางสาว ภัณทรา ภาศักดี
123415 นางสาว พบพร โพธิ์เรือง
123416 นาย ณัฐวัตร สนามชัย
123417 นางสาว เรวดี ทองรักษ�
123418 นางสาว หยกสุดา ยันพิมาย
123419 นางสาว ณิชารดี แก4วล4วน
123420 นาง สุปราณี ดอกบัว
123421 นางสาว เกษกมล เจริญอินทร�
123422 นาง หนึ่งฤทัย ภิญโญ
123423 นางสาว กัญชลิกา กาญกาวี
123424 นาย อมรชัย สุริเย
123425 นางสาว โชติมา นวลหงษ�
123426 นางสาว จันทิมาสุธีก� ศรีเมือง
123427 นางสาว อชิรญา นรสาร
123428 นาย เอกพงษ� วงศรีอาจ
123429 นางสาว จตุพร พ่ึงตน
123430 นางสาว อัจฉราลักษณ� คํามุลศรี
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123431 นางสาว นันทิตา พานจันทร�
123432 นางสาว ธฤษิดา ไทยถาวร
123433 นางสาว นฤมล เจริญจิตร�
123434 นางสาว กัญพรวัลย� แสนใจ
123435 นางสาว รัตนาพร พันธุ�สุ
123436 นางสาว อนันต�ญา จันทร�ปาน
123437 นางสาว วชิรามาศ วงศรีอาจ
123438 นางสาว นวินดา ทองอันตัง
123439 นาย สมชาย แซ2ลี้
123440 นางสาว พัทธนันท� ประทุมธา
123441 นางสาว สุชีรา จันทร�สุขวงค�
123442 นาย ธนพัฒน� อาภาอภิวัฒน�
123443 นางสาว ณัฐชยา ขาวทอง
123444 นางสาว สุดารัตน� ยันพิมาย
123445 นาย ณัฐพล รอดแช2ม
123446 นางสาว เบญจรัตน� สกุลจันทร�หอม
123447 นาย ตุลภัต ขัดแก4ว
123448 นางสาว จันทร�จิรา บุญเศษ
123449 นางสาว ปฐมา ควรตะขบ123449 นางสาว ปฐมา ควรตะขบ
123450 นางสาว เอมอร ผลบุรภ
123451 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง กัญญาณัฐ ไชยยา
123452 นาย พัลลภ อ2วมเจริญ
123453 นาย วีรยุทธ คําแก4ว
123454 นางสาว สมฤทัย เพชรจูด
123455 นาย สันต�ชัย โอสถสถาน
123456 นาย ทรงพล กรายรัตน�
123457 นาย สุธา คงสกุล
123458 นาย วรดนัย เพียรพิชัย
123459 นางสาว ฐิติรัชต� ทรายทอง
123460 นางสาว อัศมา สะแลแม
123461 นางสาว ปริชาต บรรจงเกลี้ยง
123462 นาย ชนวีร� สีแตง
123463 นาง จิราลักษณ� สุภาวรรณ�
123464 ว2าท่ีร4อยตรี ธนสม บูรณะพิมลศรี
123465 นางสาว กมลวรรณ แย4มสุข
123466 นางสาว ธนาภรณ� โง4วเจริญ
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123467 นาย วิเชียร กลิ่นโพธิ์กลับ
123468 นางสาว ณิชกานต� สุทธปGญญา
123469 นาง เด2นนภา ถาปDนตา
123470 นาย ชญานนท� บริบูรณ�ทรัพย�
123471 นางสาว สุมลรัตน� วีระวงค�
123472 นาย ธนิศร จารุประกร
123473 นางสาว รติกานต� ขวัญแก4ว
123474 นางสาว เจนจิรา โสภารักษ�
123475 นาย ไตรภพ กาญจนวิวัฒน�
123476 นาย กฤษฎา เพชรชุม
123477 นางสาว ศิริวรรณ ปDดตานัง
123478 นางสาว บุษรา โท2นจ4อน
123479 นางสาว สุกัญญา ศรีโยหะ
123480 นางสาว สุทธิดา แสนประสิทธิ์
123481 นางสาว กิตติยา ทองสวัสด์ิ
123482 นาย พชรพล กล4องเสียง
123483 นางสาว กนกอร ศรีมงคลงาม
123484 นางสาว วนิดา ลังคง
123485 นาย ปรัชญ�วรุต ธีรวัฒน�123485 นาย ปรัชญ�วรุต ธีรวัฒน�
123486 นาย ธีระพงษ� ศรีกระแจะ
123487 นาย ทวี อุไรโรจน�
123488 นางสาว ณัฐวรรณ ภูพันนา
123489 นางสาว ชนิสรา บุตรกินรี
123490 นางสาว จุฑามณี โกสีย�ศิริกุล
123491 นาย ชินดนัย เทียนสวัสด์ิ
123492 นางสาว เนริศา เอกปGชชา
123493 นางสาว ศิริลักษ� บุดดาวงค�
123494 นางสาว ชรินทร�ทิพย� เนี่ยมนุช
123495 นางสาว ชโลบล นาคะวิโรจน�
123496 นางสาว ภัทรียา พูลศรี
123497 ว2าท่ี ร.ต. พีรพงศ� ขุนทองเพชร
123498 นางสาว ญาดา มหัทธโน
123499 นางสาว ศุภาพิชญ� วงศ�หาญ
123500 นางสาว ปวรรณรัตน� เลื่อนเเก4ว
123501 นาย ธินภัทร� ยูโซะ
123502 นางสาว ชุติกาญจน� ช2วยรักษา
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123503 นางสาว เกวลิน ขันธ�สุภา
123504 นาย ซัพฟูวัน ตันหยงวารี
123505 นาย เปรม มหากิจเดชยากร
123506 นางสาว ปDยวรรณ อรัญเยาว�
123507 นาย บารมี จันดี
123508 นางสาว จารุวรรณ สูรยสิมาพงษ�
123509 นางสาว สิริโสภาวรรณ รัตนสูรย�
123510 นาย นิอาแซ นิดามะ
123511 นางสาว ชลลดา ภูมิสถาน
123512 นางสาว ปฏิญญา พงษ�ราศรี
123513 นาย ศักรินทร� พิมสาร
123514 นาย รัชชานนท� แก4วใส
123515 นางสาว ปุณยาพร เพ็งพันธ�
123516 นางสาว นลินทิพย� สุนทรานันทกิจ
123517 นางสาว ทัศน�ดาว คลุ4มกระโทก
123518 นางสาว ธัญวรัชต� แช2มโชติ
123519 นาย พิตตินันท� ชุมทอง
123520 นางสาว เดือนเพ็ญ บริรักษ�เดชา
123521 นาง จุรีพร วิเชียรประพันธ�123521 นาง จุรีพร วิเชียรประพันธ�
123522 นาย จักรพันธุ� บุญชู
123523 นางสาว กัญญา สอพิมาย
123524 นางสาว สุนิตษา สุวรรณจินดา
123525 นาย อลงกรณ� สีหะวงษ�
123526 นางสาว ณริสสา เมฆประดับ
123527 นางสาว ผกาพรรณ จันทร�ยะ
123528 นางสาว กมลชนก นวลศรีไพร
123529 นางสาว ธนัชพร เนตรศรี
123530 นาย สุพัฒน� พลทองมาก
123531 นางสาว ปวีณา สนทา
123532 นางสาว ชนาภา บังจันทร�
123533 นางสาว ดวงกมล โมมีเพชร
123534 นางสาว จํานงจิต ขาวหวาน
123535 นาย เจตน� เจริญพานิช
123536 นางสาว มาลินี ทรัพย�เงิน
123537 นางสาว ศิริรัตน� สุทธินุ2น
123538 นาย ประทีป กองกาล
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123539 นางสาว นารีรัตน� นามขุนทด
123540 นางสาว ฐิติพร สุภา
123541 นางสาว ยุวดี จุ4ยเจริญ
123542 นาย วราสิน เหมพรม
123543 นาย ตระกูล ซ4ายเส
123544 นาง เอ็มอร เกษมสวัสด์ิ
123545 นางสาว กฤติกา ฐาต2าย
123546 นางสาว กมลชนก สิทธิสม
123547 นาย สุเมธ กาญจนี
123548 นางสาว ณัฐสุดา ดอนคําไพร
123549 นางสาว นิชนันท� สัมปทาวนิช
123550 นางสาว สุภนิดา กําลังกล4า
123551 นาย คณาพจน� เทพเรือง
123552 นาย ทีฆายุ แสวงเพชร
123553 นาย อนุพงศ� สมปาน
123554 นาย พงษ�อนันท� พาที
123555 นาย พงษ�พัฒน� บัวมณี
123556 นางสาว ณัฐชิตา บุญคง
123557 นางสาว จริยา นครธรรม123557 นางสาว จริยา นครธรรม
123558 นาย สมควร ศรีงาม
123559 นางสาว ธิดา นุ2มอยู2
123560 นาย อภิสิน ประสิทธิสิน
123561 นาย อนิวัฒน� แว2นแก4ว
123562 นางสาว ภัทรดา ศรีสร4อย
123563 นาย ภาคภูมิ เกตุทรัพย�
123564 นางสาว ทิวาพร เพ็งบุบผา
123565 นางสาว วริศรา วิมลทอง
123566 นาย ตรรกวิทย� พลเยี่ยม
123567 นาย กีรติกรณ� อุดมสมฤดี
123568 นางสาว กฤติยาณี บุญพัฒน�
123569 นางสาว รสสุคนธ� ปDUนกุมภีร�
123570 นาย ศิวกร ขวัญธรรมคุณ
123571 นาง นิชานาถ หาฤทธิ์
123572 นาย ซNฮาบุดดิน สกุลดิเยาะ
123573 นางสาว ปภัสรา ศรีโพธิ์กลาง
123574 นางสาว มัญชุพร ดาวแจ4ง
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123575 นางสาว วรรณพร ปKระจิตร
123576 นาย ธิติวุฒิ สมประสงค�
123577 นาย อับดุลรอพา สมาแฮ
123578 นาย กิตติกานต� กองยา
123579 นางสาว พิมพ�อัปสร พนมคํา
123580 นางสาว เขมสรณ� หอมจันทร�
123581 นางสาว โสภิณ แสงทอง
123582 นาย ธนพงษ� ธรรมธิ
123583 นางสาว ปาราฮานา เม็ดมะหะหมัดนุช
123584 นาย มะกา ปGญจมานนท�
123585 นางสาว ภัทราวดี เมืองโคตร
123586 นางสาว พรพิมล บุญมี
123587 นางสาว จิดาภา นามซุย
123588 นาย สุขุม ชมภูลาว
123589 นาย ภูริณัฐ ศรีวิบูลย�
123590 นางสาว เพชรลดา ย2องแก4ว
123591 นางสาว กัณตวี สิริชัยโชติกุล
123592 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ� ภู2ด4วง
123593 นางสาว สุกัญญา สีทองสุก123593 นางสาว สุกัญญา สีทองสุก
123594 นางสาว นิฮาบีบะห� นิสนิ
123595 นาย ศิริวุฒิ ศิริกุล
123596 นาย กฤตพล แสงสุข
123597 นางสาว จอมขวัญ เลขสันเทียะ
123598 นางสาว สาลินี สิงห�แก4ว
123599 นางสาว วันวิสาข� ขํารัก
123600 นาย วิทกรานต� สุดสายเนตร
123601 นางสาว สุภาภรณ� สุทธิปกรณ�
123602 นางสาว กัลยา สุวรรณวงศ�
123603 นาย ตะวัน อันสุข
123604 นาย รัตพงษ� รองเดช
123605 นางสาว รัชชนันท� ธนะชัย
123606 นาย วีระวัฒน� สารมิตร
123607 นาย โฉมเพชร เสือสูงเนิน
123608 นาย ณัฐพงษ� ทินช2วย
123609 นางสาว วรัญญา ผมทอง
123610 นางสาว วานิสา แสงแก4ว
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123611 นาย ทนงเดช ดอนวิจิตร
123612 นาย สหรัฐ สันโดษ
123613 นางสาว ผ2องฉวี วันนา
123614 นางสาว กันต� ใสติด
123615 นางสาว วาสนา เมิกข2วง
123616 นางสาว สุมลรัตน� มุขขุนทด
123617 นาย มงคล อินทรไพจิตต�
123618 นางสาว วิศนีย� วิบุลย�ศิลปO
123619 นางสาว ปาณิสรา ลี้ฤทธิวงอนันต�
123620 นางสาว เฟาซียะห� บูละ
123621 นางสาว กัลยรัตน� พรหมเมือง
123622 นาย พิศาล ใจสาหัส
123623 นางสาว ปรัชญา สุขดี
123624 นางสาว ศศิธร หนูราช
123625 นางสาว สุกัลยา พรมจีน
123626 นาย ชวิศ มหาวรรณ
123627 นางสาว รติรส นิลแย4ม
123628 นางสาว พรประวี วัฒนกวี
123629 นาย ศุภกร โสมเพชร123629 นาย ศุภกร โสมเพชร
123630 นางสาว ธวิดา วัฒนะ
123631 นางสาว จุฑามาศ นาควรรณ�
123632 นาย อธิศักด์ิ แสนเรียน
123633 นางสาว นภัสวรรณ โพธิ์สิทธิ์
123634 นางสาว นริศรา ชํานาญ
123635 นางสาว อรสา การุณ
123636 นางสาว กัณฐรัตน� กลางประพันธ�
123637 นาง ชณพร กานต�วัฒนเจิม
123638 นางสาว มาซนิง เปาะแม
123639 นางสาว วรัญญา รุ2งสาย
123640 นาย ชนาธิป พรมมี
123641 นางสาว สุวดี ชินบุตร
123642 นางสาว ปุณิกา ทองเถาว�
123643 นางสาว ภัทรวดี กองสุข
123644 นางสาว ภัทราวดี ม่ังมี
123645 นางสาว วาริษา ฑิปปกรณ�สกุล
123646 นางสาว กันธิมา สิทธิชัย
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123647 นางสาว พรกนก เดชารัตน�
123648 นางสาว นริศรา ภูเขียว
123649 นางสาว จุไรรัตน� จาวิสูตร
123650 นาย เชิดพงศ� สุทธิอาจ
123651 นางสาว รุ2งฤดี นิลเพชร
123652 นางสาว ปริยะฉัตร รักษาคุณ
123653 นาย ศิรวีร� ยอดยา
123654 นางสาว ธิดารัตน� สีเสนาะ
123655 นางสาว วราภรณ� ธาตุสุวรรณ
123656 นางสาว อาภากร พูนทัพ
123657 นางสาว ศิริอร อนุศรี
123658 นางสาว รุ2งทิวา เอาไชย
123659 นาย ณัฏฐ�ฐณรัณ สุวรรณอัมพา ทรัพยวณิช
123660 นาย บัณฑิต ผดุงเดช
123661 นาย รชต นิลฉวี
123662 นางสาว ณัฐนรี ระวังวงศ�
123663 นางสาว สุธาทิพย� เกษทอง
123664 นางสาว มาลินี ชัยยะ
123665 นาย พงษ�พิพัฒน� ภูผาหลวง123665 นาย พงษ�พิพัฒน� ภูผาหลวง
123666 นางสาว เกวลิน น้ําหอม
123667 นาย พิสิฐ เผือกเสวก
123668 นางสาว ศิริกัญญา ศรีลาศักด์ิ
123669 นาย โกมินทร� ม2วงเอ่ียม
123670 นางสาว สุดาวดี ก4านเพ็ชร�
123671 นาย ศุภกิจ เอ่ียมวิจารณ�
123672 นาย ณัฐวุฒิ หารา
123673 นาย วรากรณ� บุญทศ
123674 นางสาว ดุษฎี เรืองฤทธิ์
123675 นางสาว กรรวี เงินยวง
123676 นางสาว วิไลพร วงศ�กรวรศิลปO
123677 นาย ฉัตรชัย ใจสมุทร
123678 นาย ศิริพงษ� ใหม2เอ่ียม
123679 นางสาว สุธาสินี พิบูลย�ธนานนท�
123680 นาง สร4อยสุดา จิช2อง
123681 นาย สิทธิพันธุ� พันธุ�มี
123682 นางสาว ทิพวรรณ ทองเตจา
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123683 นาย เทพประทาน วินิจสร
123684 นาย นิธิพจน� สงวนเผ2า
123685 นาย เอกธดา ศรีปานันท�
123686 นาย ชัยพิเชษฐ สุขกวี
123687 นาง วันไอมีย� แมเราะ
123688 นางสาว นฐมน ศิริมงคลขจร
123689 นาย ภัชชกร มูลสวัสด์ิ
123690 นาง ทนาภา เพ็ชรใหม2
123691 นางสาว ทิพย�มณี ทองกลาง
123692 นางสาว เครือวัลย� ใจสว2าง
123693 นางสาว ประทุมทิพย� โพธิสุวรรณ
123694 นางสาว วรรณิภา บรรลังก�
123695 นางสาว สรวงสุดา จําปาราช
123696 นางสาว อุษณียาภรณ� ทานวาวแวว
123697 นาย จักรภพ สวมสูง
123698 นางสาว เอกอนงค� กิมานันท�
123699 นางสาว สุภัสสร วรรณอ2อน
123700 นาง สุจิตรา เพียรพจน�
123701 นางสาว ภัทราภรณ� ปอกเพชร123701 นางสาว ภัทราภรณ� ปอกเพชร
123702 นางสาว สุนิสา บัวระยับ
123703 นาย อรรถพล คุณเศษ
123704 นางสาว นิรมล เคหะนันท�
123705 นางสาว นาฏอนงค� คล4ายโตนด
123706 นางสาว อภิรดี ตรีเพชร
123707 นางสาว มณิการ� เนตรสว2าง
123708 นางสาว กชพร วรรณพันธ�
123709 นาย ธนสาน หัวเมืองลาด
123710 นางสาว สุภานัน จันทร�ขาว
123711 นางสาว ประกาย บุตตาสี
123712 นางสาว วันเพ็ญ ประกอบแสง
123713 นาย มลเทียร สูงขาว
123714 นางสาว นุชนาถ โปQยดี
123715 นางสาว สินใจ สีอวน
123716 นางสาว นันท�ลภัส อินตาจันทร�
123717 นางสาว มนัญญา วังแสนแก4ว
123718 นางสาว ฉัตรแก4ว แสงพันธ�
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123719 นางสาว ลักขิตา ศาสตรานุรักษ�กุล
123720 นางสาว ธันย�ทัชชญา สุขหาม
123721 นางสาว ศศิประภา เพ็งหนู
123722 นาย ศศิวัฒน� จงกรด
123723 นางสาว พิมพ�วรัตน� นามโคตร�
123724 นางสาว ภิรดี ผ2อนกลาง
123725 นาย ขจรพงศ� ทวีนาท
123726 นางสาว ปาริฉัตร รอดคง
123727 นางสาว ชุนัดดา พินิจอาจ
123728 นางสาว กิตติยา พุ2มพวง
123729 นางสาว นูรอัสมะ เจNะและ
123730 นาง ขวัญหทัย อุปนันท�
123731 นางสาว สุชฎา แสงจันทรานันท�
123732 นางสาว ภาณุมาส พนมเขต
123733 นางสาว ณัฐชานันท� อ่ิมละเอียด
123734 นางสาว รสสุคนธ� สุดประเสริฐ
123735 นาย ภัทรพงษ� ประทุมวัน
123736 นาย ฉัตรชัย รื่นเริง
123737 นาย ณัฐพล อภัย123737 นาย ณัฐพล อภัย
123738 นาย สง2า เสริมศิริ
123739 นาย ชินวัตร ปรินรัมย�
123740 นาย เอกวัฒน� อินม2วงไทย
123741 นางสาว ชญานิศ ดวงขจี
123742 นางสาว ธิดารัตน� จิตต�สุวรรณ
123743 นาย นนทกฤต� ใจเพ็ชร
123744 นางสาว จุฑารัตน� ธํารงธิติทัศ
123745 นางสาว พรทิพย� วิเท2ห�
123746 นางสาว นราทิพย� ศรีสิทธิ์
123747 นางสาว นิลนภา นิลน4อย
123748 นางสาว สุวิมล พวงพิมพ�
123749 นางสาว ฐิติวรดา สะอาดแก4ว
123750 นางสาว วราภรณ� ตะบุตร
123751 นางสาว ณัฐริกา จันทร�เมือง
123752 นางสาว จุฬาลักษณ� ชมภู
123753 นางสาว นุชสุดา คําประเสริฐ
123754 นาย อภิสิทธิ์ จันทิตย�
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123755 นางสาว รตาชา นามวงศ�
123756 นางสาว บุญทิวา กิจบําเรอ
123757 นางสาว นภาพร ใจมอย
123758 ว2าท่ีร4อยตรี กิตติศักด์ิ ศรีวรมาศ
123759 นางสาว ฐิติธนา จันทรางศุ
123760 นางสาว กอแก4ว กลิ่นศรีสุข
123761 นางสาว ภัทริยา โสนาคา
123762 นาย ชัยวัฒน� จีบจอหอ
123763 นางสาว อรรวี จันทาศรี
123764 นางสาว จุฬารัตน� นุชรอด
123765 นางสาว กนกศิลปO ปริศวงศ�
123766 นางสาว นันท�ชพร สีดอกบวบ
123767 นางสาว กนกพรรณ ชาภู2พวง
123768 นางสาว วไลพร มณีวงษ�
123769 นางสาว อนงค� แผนสท4าน
123770 นางสาว สุวรรณประภา เผือกนาโพธิ์
123771 นางสาว สุขมีนา ไชยชนะ
123772 นาง พิชญาภา อ2างเงิน
123773 นาย นพรัตน� บุญปลูก123773 นาย นพรัตน� บุญปลูก
123774 นางสาว ภัทรพร ลิ้มรทีพงษ�
123775 นางสาว พิมพกานต� คชายนต�
123776 นางสาว รัชนก แดงงาม
123777 นาย อัลอิรวัน เด็งมายอ
123778 นางสาว ศิริพร บรรจง
123779 นาย จักรินทร� วงศ�สวัสด์ิ
123780 นาย ธนภัทร ตระกูลภูชัย
123781 นางสาว ศิริขวัญ ศิริ
123782 นางสาว เกศินี ศรีเมฆ
123783 นางสาว กุลดี มูลม่ัน
123784 นางสาว สุวนันท� เต4าสุวรรณ�
123785 นาง อารยา ทองเจิม
123786 นางสาว ยุวดี โพธิ์สีมา
123787 นางสาว นิศารัตน� คําบัว
123788 นางสาว ปรียานุช เกตุบํารุง
123789 นางสาว ปDยะมาศ มาแจ4ง
123790 นางสาว โศจิรัตน� พงศ�รัชต�วิมล
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123791 นาย วุฒิพงษ� เนตรภักดี
123792 นางสาว ณัฐฐา โสวิภา
123793 นาย พรชัย พิริยะสันติ
123794 นาง พรทิพย� เพชรสุวรรณ
123795 นางสาว สุภาพร ทันตา
123796 นางสาว สุณิสา ยมมา
123797 นาย จิโรจ นกสง2า
123798 นาย ธนพันธ� จอมศักด์ิ
123799 นางสาว เสาวลักษณ� สมเกษร
123800 นาย ธีรพล เพาะบุญ
123801 นาย ชวลิต มุทาพร
123802 นางสาว ณิชนันทน� ม2วงแก4ว
123803 นางสาว อธิกา จันภูถ่ิน
123804 นางสาว ทิพยวไลย โพธิ์งาม
123805 นาย วัชระ วิเท2ห�
123806 นางสาว แพรพรรณ เสนหมาด
123807 นางสาว พิชามญชุ� ศรีนวลขาว
123808 นาย เสฐียรพงษ� สุดาจันทร�
123809 นางสาว สิริกร เขตภัทรพิมล123809 นางสาว สิริกร เขตภัทรพิมล
123810 นางสาว จิราภรณ� สุทรัตน�
123811 นางสาว พรปวีณ� สาระคํา
123812 นางสาว แวซัยนู แวมูซอ
123813 ว2าท่ีร4อยตรี มรุเชษฐ� มานะมุติ
123814 นาย รัตน�ชา ทองเกียว
123815 นางสาว กันฐิกา ทองสุข
123816 นางสาว สุวรรณี หล4าคํา
123817 นาย ปฐกฤต จิรนนทกิจ
123818 นางสาว ทัศนวรรณ โพธิทัด
123819 นางสาว สุนิสา สุดงาม
123820 นางสาว ธันยนันท� นรวรา
123821 นาย ชวริน วุฒิเกตุ
123822 นาย วุฑฒิชัย วงศ�กาฬสินธุ�
123823 นางสาว ศรีนวล แก4วทวี
123824 นาย ธนพล บุญไสย�
123825 นางสาว วรรณภา เข็มพงษ�
123826 นางสาว อมรรัตน� อินเลี่ยน
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123827 นาย สุริยา ถูกอย2าง
123828 นางสาว มณธิรา ฉิมแว2น
123829 นาย ประยูน สีกา
123830 นาย วุฒิกูล ชมภูน4อย
123831 นางสาว ศิวพร สระทองอุ2น
123832 นาย ฐกร โชคธัญเดชาธร
123833 นางสาว วิรันดา เบ้ียมุกดา
123834 นาย จิรกฤต มณีทอง
123835 นางสาว ขวัญเรือน ปะสิ่งชอบ
123836 นางสาว พรรณราย แจ4งใจ
123837 นาย ฐิติกร วิวัลชัย
123838 นาย สุเทพ โปณะทอง
123839 นางสาว ศศิพร หอมสูง
123840 นาย อานุภาพ พลวัน
123841 นางสาว ศุภรัตน� ด4วงแก4ว
123842 นางสาว ยุพา มณีโคตร
123843 นางสาว สกุลรัตน� ทองอร2าม
123844 นางสาว สมิตา สุริยันยงค�
123845 นาย ชัชวัสส� ไตรยปGญจวิทย�123845 นาย ชัชวัสส� ไตรยปGญจวิทย�
123846 นางสาว ขนิษฐา น4อยเทศ
123847 นางสาว อธิตา บุญชู
123848 นาย สามารถ โล2วันทา
123849 นางสาว เกษรา เกตุชู
123850 นาย พิทักษ�พงษ� ต4นโนนเชียง
123851 นางสาว ศิริรัตน� รัตยัง
123852 นางสาว ทัศนีย� แก4วกล่ํา
123853 นางสาว ดารารัตน� นาราษฎร�
123854 นางสาว สุภาวดี มงคลบุตร
123855 นาย เอกอมร พยัฆษา
123856 นางสาว สุวภัทร ชุมอินทร�
123857 นางสาว จันทิมา นกเทศ
123858 นาง ชนัญธร ดํานุ4ย
123859 นางสาว กานต�ธนินันท� ใจเท่ียง
123860 นางสาว นิตยา ปGตพี
123861 นาย จิรวัฒน� ธัญญะแก4ว
123862 นางสาว ระพีพรรณ โพยนอก
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123863 นางสาว เจนจิรา รัตนบุรี
123864 นางสาว ลัดดาวัลย� พูลเกษ
123865 นาย ยุทธศักด์ิ สงฆ�รักษา
123866 นาย เอกรัตน� จันทเสน
123867 นาย คชาภัช เพ็งไธสง
123868 นาย ปDยพัทธ� หีบแก4ว
123869 นางสาว ภูริศา พุทธให4
123870 นางสาว กมลวรรณ บุญสนิท
123871 นาย อํานาจ เชิดชู
123872 นางสาว สุพัตรา สักขาพรหม
123873 นางสาว กมลนัทธ� ไร2เจริญทรัพย�
123874 นางสาว สุชัณญา เย็นสบาย
123875 นางสาว จุฑามาศ ศิริฤกษ�
123876 นางสาว นรินทร ทองแสน
123877 นาย ธันยากร ปลอดแก4ว
123878 นางสาว จริยา น4อยวานิช
123879 นางสาว นุชรา บัวประกอบ
123880 นาย ศุภณัฏฐ� จันทายืน
123881 นางสาว สิริพร ศรีวิชัย123881 นางสาว สิริพร ศรีวิชัย
123882 นาย พิเชษฐ� ขุ4ยสุข
123883 นางสาว นิศากร ภาระกิจ
123884 นาง ภัทราวดี ดาทอง
123885 นางสาว กัญญาณัฐ จํานงค�
123886 นาย วุฒิไกร บุตรจันทร�
123887 นาย วิสิทธิศักด์ิ กองสิน
123888 นาย ปกาศิต นิลรัศมีเวทย�
123889 นาย วัชรพงษ� แก4วมณี
123890 นางสาว สุภัทรา สุดสายบัว
123891 นางสาว รวิภา แจ2มศรี
123892 นางสาว มณฑิรา อยู2สนิท
123893 นางสาว กนกวรรณ เชียงพฤกษ�
123894 นางสาว นัชชา ตันแขมรัตน�
123895 นางสาว ภาณุมาศ เข่ือนคําปQอ
123896 นางสาว พิมพ�ชนก เอียงกลับ
123897 นางสาว วริศรา ยิ้มยวน
123898 นางสาว รัสรินทร� ศรีไพโรจน�
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123899 นางสาว พูลศิริ กาบุญกํ้า
123900 นางสาว สาธิดา อยู2นาน
123901 นางสาว เจนจิรา จันทนา
123902 นางสาว ดรินทร� ตรีวัย
123903 นางสาว รัฏดา ราชเดิม
123904 นางสาว ยศธร ชูจันทร�
123905 นางสาว สิรินันท� ราชรินทร
123906 นางสาว อภิสราพร สมานทรัพย�
123907 นางสาว สุทธิดา อินทรัตน�
123908 นางสาว วรางคณา ศรีสุข
123909 นางสาว ศศิวิมลพร รัตน�ทรงจันทึก
123910 นาง สุจิตตรา เมืองคง
123911 นางสาว มนธนา คําชู
123912 นาย ก4องจิตต� พลเสน
123913 นาย เนติพัฒน� ทิพย�มณี
123914 นาย วริทธิ์ รักดี
123915 นางสาว ชลธิชา คําแก4ว
123916 นาย รัฐภูมิ เผ2าแสน
123917 นางสาว ธญานี สีสลับ123917 นางสาว ธญานี สีสลับ
123918 นาย พรศักด์ิ ศรีไพริน
123919 นาย ธวัชชัย เพ็ชรนิล
123920 นางสาว ฐิติมา ทองฤทธิ์
123921 นางสาว สุชานันท� แสนจันทร�
123922 นางสาว วริยา ภู2พงศ�ชนางกูร
123923 นางสาว ณัฎฐนิช พระธานี
123924 นางสาว ชุติมา สมบูรณ�
123925 นาย ณรงฤทธิ์ กลิ่นสว2าง
123926 นางสาว จิรารัตน� ลิมปOสุคนธ�
123927 นางสาว นพรัตน� นกจันทร�
123928 นางสาว ณิชรีญา มะหะมาน
123929 นางสาว วรางคณา บ2อคํา
123930 ว2าท่ีร4อยเอก อนุชิต โหยหวล
123931 นางสาว กนกลักษณ� เนตรจันทร�
123932 นางสาว เจนจิรา พรหมอ2อน
123933 นางสาว นีรนุช รัตนรัตน�
123934 นางสาว นุชวรา สุขใจมา
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123935 นางสาว ศศิพิมพ� เสียงแจ4ว
123936 นางสาว ขนิษฐา นาหนองตูม
123937 นางสาว พิชญ�วดี ชมภูทัด
123938 นางสาว ธนภร อาจศรี
123939 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ภูษณิศา สังข�ช2วย
123940 นางสาว ณีรนุช แววทองคํา
123941 ว2าท่ี ร.ต. วันเฉลิม แสนดวง
123942 นางสาว จาริดา สุภาอินทร�
123943 นาง ธนพรพรรธน� ชูเดชา
123944 นาย วีระ ถาวรกานต�สกุล
123945 นางสาว ชญานี พุ2มรัตน�
123946 นางสาว ศศลักษณ� ศิริพิน
123947 นางสาว วันดี สะมะแอ
123948 นาง ยุภารัตน� ทองอด
123949 นาง พิกุลสวัสด์ิ จันสุภา
123950 นางสาว อัญชนา ปานดี
123951 นาย ณฐาภพ จังอินทร�
123952 นาย ปราโมทย� พาสมบูรณ�
123953 นาย วสันต� กันนุลา123953 นาย วสันต� กันนุลา
123954 นางสาว บุษยพรรณ ลิ้มยิ่งเจริญ
123955 นางสาว จันทร�เพ็ญ โคระดา
123956 นางสาว ปุณยนุช หิมวันต�
123957 นางสาว รัตนาวดี โพธิสาร
123958 นางสาว นรีรัตน� อาษาเจ4า
123959 นาย ณฐพล กาญจนไพโรจน�
123960 นางสาว ภิรมภรณ� บุญธรรม
123961 นางสาว ยุพเรศ พลังฤทธิ์
123962 นางสาว จินต�จุฑา ก้ิมด4วง
123963 นางสาว เกษมศรี บัวทอง
123964 นางสาว ภาวิณี เรืองมณี
123965 นาย ธนรัฐ อดทน
123966 นางสาว อทิติยา กองเปXง
123967 นางสาว สุณิสา อภิสุวรรณ
123968 นาย ณัฐชวินท� เนียมบุญเจือ
123969 นางสาว อ2อนนุช สมศิลา
123970 นางสาว มณฑิรา ทองไว
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123971 นาย พงศกร ปGนใจ
123972 นาง สุจินตนา ศรีอุบล
123973 นางสาว ชญาณิศา วงค�จันทร�ติ๊บ
123974 นางสาว สุนทรี ตาหม่ืน
123975 นางสาว ฮัสบูนา ยีหวันแสม
123976 นางสาว นัฐริกา สิงห�เดช
123977 นางสาว บุญญฉัตร ใสแจ2ม
123978 นาย รัตนชัย ตุดด4วง
123979 นาย มูฮัมหมัดอามีน มีเหาะ
123980 นางสาว เพ็ญสินี เสริฐลือชา
123981 นางสาว นูรอาตีนี ยีหวันแสม
123982 นางสาว อมรรัตน� นามจําลอง
123983 นางสาว จิรัชยา เเก2นจันทร�
123984 นางสาว วิชชุดา อํ่าศรี
123985 นางสาว ภัทรปภา พิมพ�แสง
123986 นางสาว ธิชาดา ยางธิสาร
123987 นาย สุทธิพันธ� กันทวงค�
123988 นางสาว ขวัญชนก รักษาวงศ�
123989 นางสาว มัณฑนา จินาพันธ�123989 นางสาว มัณฑนา จินาพันธ�
123990 นางสาว ศิริวรรณ ปานเหลือง
123991 นางสาว นันทิชา วิทวงค�
123992 นางสาว วิไลลักษณา จันทรา
123993 นางสาว วาสนา สมบัติ
123994 นางสาว เอมอมร โกวิทธีรพงศ�
123995 นางสาว สุภานัน ขันประกอบ
123996 นางสาว กุลชญา บัวเข็ม
123997 นาย ณัฐพงษ� พวงสกุล
123998 นางสาว ภัทรศินี มาเมือง
123999 นาย ภานุพงศ� บางภูมิ
124000 นางสาว ทิติยา สืบขําเพชร
124001 นางสาว ลลิตา รันทกิจ
124002 นาย พชรพงศ� เลี่ยนกัตวา
124003 นางสาว ดรุณี ชูเมือง
124004 นาย พลธร สิทธิเวช
124005 นางสาว อรอนงค� พลมาตย�
124006 นางสาว สุภาภรณ� กรณีย�
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124007 นางสาว ภัควลัณชญ� ดาวเด2น
124008 นางสาว กัณฑาภรณ� ธีวีระพันธ�
124009 นางสาว สุภาพร ถาปาลบุตร
124010 นางสาว สุปราณี เรืองสัตย�
124011 นางสาว วรัมพร น4อมสุวรรณศรี
124012 นาย ปฐวี เจียรพัฒนาวงศ�
124013 นาย สมมาศ เส็นบัตร
124014 นางสาว อุไรวรรณ ยี่สันเทียะ
124015 นาย สิทธิพันธ� ยังชู
124016 นาย ฤทธิเกียรติ คําหล4า
124017 นางสาว สุพรรณี รุ2งเรือง
124018 นางสาว ช2อลดา พันธัง
124019 นางสาว ฐิติพร นิรันดร�สุข
124020 นางสาว จิรัชญา จันแสน
124021 นางสาว ซาเราะห� ชะนะทอง
124022 นาย วิศรุต บุญเซ2ง
124023 นางสาว จารุนันท� ซิมพิทักษ�
124024 นาย ศิวศิลปO ศรีมานิตรากูล
124025 นางสาว พวงผกา เกิดทอง124025 นางสาว พวงผกา เกิดทอง
124026 นาย สิงหราช วงษา
124027 นางสาว พิมลศิริ รักษาเพ็ชร
124028 นาย วิชญะ รติธํารงกุล
124029 นางสาว มนัสวี งามวัฒน�
124030 นางสาว วศินี หอสกุล
124031 นาย กษิดิ์พัฑฒิ ดวงทอง
124032 นางสาว พันธ�ผกา พุทธนารายณ�
124033 นางสาว วิสิษฐา ตัณฑะเตมีย�
124034 นาย พชรพล มาไว
124035 นางสาว จันทร�เพ็ญ ศรีสุวรรณ�
124036 นางสาว อารีรัตน� เดชารัมย�
124037 นาย ศรัณย� อามีเราะ
124038 นางสาว กัญจณา สาระพางค�
124039 นางสาว มัฐลิณี เนื่องจํานงค�
124040 นางสาว วรินดา หนูหนุด
124041 นางสาว รัตนาภรณ� แตงผึ้ง
124042 นางสาว ศิริรักษ� ศรีระวัตร
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124043 นางสาว นิพาพร ธนวินิจสกุล
124044 นางสาว ประภาภรณ� รัตนรุจ
124045 นางสาว สุนิษา เพชรแก4ว
124046 นางสาว ญาดารัตน� ชุติกุลกาญจน�
124047 นางสาว อัจฉราภรณ� สุภาพ
124048 นางสาว แก4วใจ ณ วิชา
124049 นาย ภูเมตต� เจนหัตถการกิจ
124050 นาย กิตติชัย กงไกรษร
124051 นางสาว ปราณี ชัยทอง
124052 นาย สิรวิชญ� พรมศรีจันทร�
124053 นาย จักรพันธ� อัมรนันท�
124054 นางสาว นัฐพร ญาณขันตี
124055 นางสาว น้ําเพชร ยิ้มสาระ
124056 นางสาว ทักษพร ไชยปรุง
124057 นาย อนันตชัย โทผาวงษ�
124058 นาย นนทิพัฒน� หลังปูเตNะ
124059 นางสาว ศิริวรรณ พ่ึงพิง
124060 นางสาว นฤมล จํานงค�ศรี
124061 นางสาว ณัฎฐณิชา ไชยชนะ124061 นางสาว ณัฎฐณิชา ไชยชนะ
124062 นางสาว ภณัชรา สุริมล
124063 นางสาว ชญานิศ สงกรด
124064 นางสาว วาสนา เรืองขํา
124065 นางสาว ธนภรณ� ลิบลับ
124066 นางสาว ธนวดี ศักยโรจน�กุล
124067 นาย ทัศพล ทินราช
124068 นางสาว ณัฐวดี สิทธิรัตน�
124069 นางสาว ดลนภา สุวรรณจินดา
124070 นางสาว ยลดา มุ2งแฝงกลาง
124071 นางสาว กฤชพร ปุญประวัติ
124072 นางสาว สมฤดี ลุกโอ4น
124073 นาย ธีรวัต บุญเอ้ียว
124074 นางสาว รชตปวีญาณัฏฐ� รัตนะวัน
124075 นาย ภาณุ อินทร�ธิแสง
124076 นาย ธนกฤต ต้ังดํารงทรัพย�
124077 นาย สันติชัย มัฏฐาพันธ�
124078 นาย บัณฑิต นวนเนตร
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124079 นางสาว กรวรรณ จวนสาง
124080 นางสาว รัตน�ชนียา เมืองพุทธา
124081 นางสาว นาฏอนงค� ดวงโกสุม
124082 นางสาว ปรียาภัทร อยู2สนิท
124083 นาย นนทการ ไกรทอง
124084 นางสาว ณัฏฐ�ชญา สวัสดี
124085 นาง เมธิยา แก2นกาญจน�
124086 นาย ณัฐวัฒน� กอสิทธิไทย
124087 นางสาว ชมภูนุช จําญาติ
124088 นาย ภิรนันท� เศษมา
124089 นางสาว กรรณิกา ม2วงอุดม
124090 นางสาว สุรัสวดี ศิวารัตน�
124091 นาย วสันต� วรเจริญ
124092 นาย พลวสิษฐ� ไชยเทพ
124093 นาย ญาณวโรตม� ดวงดาว
124094 นาง สุรพงศ� คชพงศ�
124095 นาย พีรณัฐ เทียนศรี
124096 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุชาวดี เทียมหงษ�
124097 นางสาว ระพีพร ศรประสิทธิ์124097 นางสาว ระพีพร ศรประสิทธิ์
124098 นาย กฤษฎา ชูงาน
124099 นางสาว อลิษา เเสงสันเทียะ
124100 นางสาว พิมพ�มาตร คงชื่นสิน
124101 นางสาว มณียา คําลอย
124102 นาย อนิรุธ โมลี
124103 นาย ชาญวิทย� พลรัตน�
124104 นางสาว นิตยา ช2วยเขาบาท
124105 นางสาว ฐานิสร จิตตวัฒนานนท�
124106 นางสาว ณัชชา ยังประเสริฐ
124107 นางสาว ธิติลดา บุพศิริ
124108 นาย ธนภัทร บุญอินทร�
124109 นางสาว น้ําว4า ลับจันทร�
124110 นาย ธีระ วิชาพร
124111 นางสาว ปDยวรา ทาบสุวรรณ
124112 นางสาว สุจิตรา วิถี
124113 นาย สมเดช ทีงาม
124114 นางสาว กสมา พันธุ�ชื่น
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124115 นางสาว กนกวรรณ มาติวงศ�
124116 นางสาว กรกานต� แสงเดือน
124117 นางสาว สารีซา สาแม็ง
124118 นางสาว ณัฐวดี ศรีเชียงสา
124119 ว2าท่ี ร.ต. ธนบูรณ� ต4นปฐมกุล
124120 นางสาว พลอยพรรณ สุขะหา
124121 นาย ภัคพงศ� สิทธิวิชัย
124122 นางสาว เมธินี บุญยะรัก
124123 นางสาว สุธาสินี กวีวัจน�
124124 นางสาว ราตรี แพงมา
124125 นางสาว ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม
124126 นาย วิชิต อิสสรา
124127 นาย ตฤณ อินตNะมุด
124128 นาย สุรัช จูฑะภักดี
124129 นางสาว อัศวรีย� พร4อมมูล
124130 นางสาว กัญฎาภัค เพ็ชรคง
124131 นางสาว รัชดาภรณ� กันทะถํ้า
124132 นาย ปDยพงศ� คงทอง
124133 นาย พีรพล สังข�เสวก124133 นาย พีรพล สังข�เสวก
124134 นาย พิทยา คําแสน
124135 นาย ณัชพล อาจสาลี
124136 นางสาว วิภา ถูกนึก
124137 นางสาว ศศิธร พุ2มพฤกษ�
124138 นางสาว รุ2งรวี ยอดหล4า
124139 นาย ทรงพล จันทร�พรหมแก4ว
124140 นาย พิชิตพงษ� พันธ�ชมภู
124141 นาย วงศธร มีพันธุ�
124142 นางสาว พรทิพย� แก2นแก4ว
124143 นางสาว เปศล สิทธิสมบัติ
124144 นางสาว ณัฏฐชานันทร� วิไลเกษม
124145 นางสาว เกตวดี หาญไชย
124146 นางสาว ธัญชนก ผลพิรุฬ
124147 นางสาว จตุรพร พลกุล
124148 นาย ทินพงษ� เขจรศาสตร�
124149 นาย ปGญจมินทร� ไชยรักษ�
124150 นาย มูฮําหมัดอาลาวี ลอแม
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124151 นาย ธนา สวัสด์ิอักษรชื่น
124152 นางสาว จิรนันท� รามภักดี
124153 นางสาว วรรณภา สุดตา
124154 นาย ปฏิภาณ ธีรพิทยานนท�
124155 นาย ดนัย เถาวันดี
124156 นาย ปริญญ� เชื้อปรางค�
124157 นาย ทรงวุฒิ ณ ตะก่ัวทุ2ง
124158 นางสาว รัจวรรณ แสงเงิน
124159 นางสาว เบญจมาภรณ� แจ4งเกษตร
124160 นางสาว กรรณิการ� สกุลแก4ว
124161 นาย สุรพงศ� จันทรัตน�
124162 นาย จักรพงษ� สีแก4ว
124163 นางสาว นัสรีน แก4วจํารัส
124164 นางสาว ปาริฉัตร แทนบุญ
124165 นางสาว หงษ�รัตน� พูนศิริ
124166 นางสาว พัชราภรณ� สมทรง
124167 นางสาว ศิลาพร คําเพ็ชร
124168 นางสาว ประภัสสร จันทร�จําปา
124169 นาย ภูวิศ โพธิ์ศรี124169 นาย ภูวิศ โพธิ์ศรี
124170 นาย ไกรทิศ เพ็ชรไส
124171 นาย กันตภณ รัตนศิริพลพันธุ�
124172 นางสาว สุดธิดา เท่ียงพุก
124173 นางสาว จารุวรรณ กอนคํา
124174 นางสาว ปาริฉัตร ต้ังม่ัน
124175 นางสาว จุฑาภรณ� พรหมสถิตย�
124176 นาย ณัฏฐนันท� สารีอินทร�
124177 นางสาว วรัญชลี ส2งศรี ธนปุณยาภิรมย�
124178 นางสาว รัชฎาภรณ� สังข�ทอง
124179 นางสาว จุฬาลักษณ� วุฒิสาร
124180 นางสาว พาริดา ชัยฤทธิ์
124181 นางสาว อายูซะห� สาแม
124182 นางสาว ปDยะมาศ ตามศรี
124183 นาย ราเชนทร� สวัสดี
124184 นาย สหรัถ จันทรักษ�
124185 นาย ยงยุทธ ตันใจ
124186 นาย สมศักด์ิ ด4อหล4า
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124187 นางสาว นงนภัส รุ2งโรจน�ขจรไชย
124188 นางสาว บุณยรัตน� งามขํา
124189 นางสาว เกศิณี ศรีสวัสด์ิ
124190 นางสาว กฤติยา บุญปGaน
124191 นาย ญาณิศร� วรรณโชติศิริกุล
124192 นางสาว สุลีพร คงวรณ�
124193 นาย อรรถวุฒิ ชัยสถิตย�กุล
124194 นางสาว วรพนิต วงษ�ทรงยศ
124195 นาย ไตรทศ ทองคํา
124196 นาย มงคล ปDชัยนะ
124197 นางสาว หทัยรัตน� สมัครการ
124198 นางสาว อรอุมา โพธิ์แลกุ
124199 นางสาว สุภาภรณ� ราชาวงษ�
124200 นาย สิรวิชญ� ไชยรบ
124201 นางสาว เจนจิรา จันตาทะ
124202 นางสาว นุชธิดา เพียรสมบัติ
124203 นางสาว ณัฐกฤตา แก4วยา
124204 นาย เสกสรร แก4วสุข
124205 นางสาว กฤษณา มาภักดี124205 นางสาว กฤษณา มาภักดี
124206 นางสาว ศศิธร แก4วเทพย�
124207 นางสาว ภัทรวดี ช2วงสม
124208 นาย พลยุทธ ฮวบเจริญ
124209 นางสาว จุฑาทิพย� สินปรุ
124210 นางสาว อรรัมภา บุญเกิดลาภ
124211 นาย วินัย บุญยอ
124212 นางสาว ลักขณา หมวกเอ่ียม
124213 นาย ภุชงค� แสนเสนาะ
124214 นาย เอกรัฐ พูลประเสริฐ
124215 นางสาว จุฬารัตน� กวางทะวาย
124216 นาย สุวัฒน� ภูทัศน�
124217 นางสาว ศรีแพ แก4วทุม
124218 นางสาว ฐิติชญา แสงฮวด
124219 นางสาว กิรติกา คงควร
124220 นางสาว อําไพ สุขจิต
124221 นางสาว ลออรัตน� วงษ�สินธ�
124222 นางสาว ปDยรัช วัชรพิบูลย�
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124223 นางสาว เสาวลักษณ� ไชยเดช
124224 นางสาว อภิชญา กาญจนกิจสกุล
124225 นางสาว อังศุมาลี ปาลกะวงศ�
124226 นางสาว อุมาภรณ� อ4นทอง
124227 นาย นิรัช พืชเพ็ง
124228 นางสาว พรนิภา ฟGกกะจุย
124229 นาย เอกชาติ อนุมุสิกวงศ�
124230 นางสาว ดวงกมล จันทะบาล
124231 นางสาว พิมผกา หอมสมบัติ
124232 นางสาว เพชรินทร� แก4วประชุม
124233 นางสาว อังคณา รอดร2วมบุญ
124234 นางสาว จุฑาณี ทองชู
124235 นางสาว ประกายทิพย� จันทพัฒน�
124236 นางสาว ปGทมัฏฐ� ยานะวิมุติ
124237 นางสาว เกศราวรรณ ทรัพย�มี
124238 นาง นันทิกานต� ปะทิ
124239 นาย กันตพงศ� สวนยา
124240 นาง ณิชาภา วิชาธรรม
124241 นาย ธนพนธ� จีนไม4124241 นาย ธนพนธ� จีนไม4
124242 นางสาว นันท�นภัส ใจซ่ือ
124243 นาย ภรันยู นามบุญ
124244 นางสาว ภิชญาพร สุขวงค�
124245 นางสาว จิณณพัต อุปการะ
124246 นางสาว พรจรัส ดวงดี
124247 นางสาว ชมพูนุช พุกสอย
124248 นาย สุระกฤษณ� จันทร�สวัสด์ิ
124249 นางสาว เปรมวดี คงจันทร�
124250 นาย รัชชานนท� กุนมล
124251 นาย กิตติธัช สายเขียว
124252 นางสาว อัญชลิดา อุดมญาติ
124253 นางสาว ทิพพาวรรณ ก้ิมต้ัน
124254 นาย กฤตภาส จิราก4องวานิช
124255 นาย คณพศ รําแสง
124256 นาง ธันย�ชนก ธนโชติโสภณภัคด์ิ
124257 นาย สุรศักด์ิ ก4านพลู
124258 นางสาว ฟาร2าห� มัดคาน
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124259 นางสาว ลลิตา สุรามิตร
124260 นางสาว นภัสสร ทรัพย�มี
124261 นาย อภิสิทธิ์ โนวิชัย
124262 นางสาว ณัฐกาญจน� สมสุวรรณ
124263 นางสาว จอมใจ สุวรรณภักดี
124264 นางสาว วาทิณี พวงศิลปO
124265 นางสาว ฐิวาทิพย� บุตรพรม
124266 นาย ชลาวัฒน� ดิเรกศรี
124267 นางสาว ศิวนาถ ศรีโสภณ
124268 นาย ตะวัน ศรีอุทัยวงศ�
124269 นาย จิราวุฒิ กลัดทอง
124270 นาย ปริยวัฒน� ชนะจิตต�
124271 นาย พสธร ธราภรณ�
124272 นาย พลวัฒน� เนาวกุล
124273 นางสาว กานต�ธีรา ขันคํานันตNะ
124274 นาย อดิเทพ สุริโย
124275 นางสาว ดวงใจ กันขัน
124276 นาย อาทิตย� อดทน
124277 นาย ธนุพล สังฆรัตน�124277 นาย ธนุพล สังฆรัตน�
124278 นางสาว พณณกร แก4วดก
124279 นางสาว ศันสนีย� เปXนสุข
124280 นาย เจนวิทย� สุวรรณ�
124281 นางสาว กัญญานัฐ แก4วดก
124282 นางสาว ณัฐรดา กรุณา
124283 นางสาว จุรีรัตน� วงษ�แสวง
124284 นางสาว นิภาพร อุ2นเจริญ
124285 นางสาว ธาริณี ลุ2มจันทร�
124286 นางสาว ดวงใจ อาจคงหาญ
124287 นางสาว กานต�ธิรา การะวงค�
124288 นางสาว สุพรรษา ทัพศิริ
124289 นาย พงศกร ทําทอง
124290 นาย กิตติพจน� บุญสําราญ
124291 นางสาว ธันวภร แก4วน4อย
124292 นางสาว เบญจมาศ พิมพ�สมาน
124293 นาย อดุลเดช โตNะแอ
124294 นางสาว สายชล แตงไทย
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124295 นาย คมชาญ รอดประเสริฐ
124296 นาย กิตติ กําแพงแก4ว
124297 นางสาว พัชรภรณ� วงษ�โสมะ
124298 นางสาว กนกวรรณ เดชสถิตย�
124299 นาย ศตโชติก� อัครสุวรรณกุล
124300 นาย นพคุณ ไทยประเสริฐ
124301 นาย อดิศักด์ิ ทองแก4วสวัสด์ิ
124302 นางสาว กันต�ระพี สมตน
124303 นางสาว เสริมสุข กลิ่นบัว
124304 นางสาว อาภรณ� บุญมี
124305 นาย ปวรรษวงศ� ถอยวิลัย
124306 นาย เกริกฤทธิ์ เกิดฤทธิ์
124307 นาย จักรกฤษณ� ศรบริสุทธิ์
124308 นาย ตติยะ ไพจิตรานนท�
124309 นาง จริยา เกิดไกรแก4ว
124310 นางสาว กอมารีนา กาเซ็ง
124311 นางสาว ภัทรลภา สุวรรณศรี
124312 นาย บุรัสกร มหาโยชน�
124313 นาย กิตติ เกรียงเกร็ด124313 นาย กิตติ เกรียงเกร็ด
124314 นางสาว ลินดา ปานไผ2
124315 นางสาว สาธิกา ร2มเย็น
124316 นาง รจนี สุทธิวารี
124317 นาย สิริวัฒน� ก้ัวะห4วยขวาง
124318 นาย เสฎฐวุฒิ ปานเกศรินทร�
124319 นาย ธนภูมิ พัฒบุญมา
124320 นางสาว พิรญาณ� สุขสนาน
124321 นาย ไชยวัฒน� พุทธฤกษ�
124322 นางสาว ธันยากร หาญสุวรรณ
124323 นางสาว ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน
124324 นาย ธีระเดช ลุนาหา
124325 นาย ธวัชชัย สุนทรชาตะพงศ�
124326 นาย นิติทัต เมืองเดช
124327 นางสาว สิริโสภา รามศิริ
124328 นาย หิรัญ คุณาเสง่ียมพร
124329 นาย อนันต� อรัณยะนาค
124330 นางสาว วัลลภา ไพรินทร�

หน4าท่ี 676 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
124331 นางสาว นันทภัค ทวี
124332 นางสาว พิจิรัตน� รักษธรรม
124333 นางสาว มัณฑนา นะพะการ
124334 นางสาว รุ2งนภา จุนทศรี
124335 นางสาว จินตนา จูเจNก
124336 นางสาว ชาลิสา สาคร
124337 นางสาว วนิดา เกิดบัวทอง
124338 นางสาว วรญา คํากล2าว
124339 นาย นิธิศ พงษ�ชุติสรา
124340 นางสาว ปวีณา บุญเหม
124341 นาย พีรเดช พันธ�ขาว
124342 นาง ปุณญานุช หงษ�ทอง
124343 นางสาว โศภินัศ เก้ือนุ4ย
124344 นาย วรกร มาศประมุท
124345 นาย กฤษฎา ส2องสว2าง
124346 นาย เอกพล วิญญายงค�
124347 นางสาว มานิตา อนันตสกุลวงศ�
124348 นาง เบญจมาภรณ� ผาริการ
124349 นางสาว สุภิญญา การพยุทธ�124349 นางสาว สุภิญญา การพยุทธ�
124350 นางสาว พิชญาฎา นาคนงนุช
124351 นาย อาทิตย� ฉิมนอก
124352 นางสาว กันยารัตน� อูปสาร
124353 นางสาว หฤทัย โชติพ2วง
124354 นางสาว มณัญชยา เเข4โส
124355 นางสาว ชญานิศา หอมสมบัติ
124356 นางสาว ชุติกาญจน� ศรีสว2าง
124357 นางสาว ปริศนา จันปุVม
124358 นางสาว บุณยนุช ผดุงสัตย�
124359 นาย อรรถวิทย� คําอุ2น
124360 นาย เขมศักด์ิ กาญจนเจตนี
124361 นาย ณัฐสิทธิ์ พิภพ
124362 ส.อ. จิติวัฒน� สุวงกฏ
124363 นาย ณิศวร�ฐิตะ ทองน4อย
124364 นาง วิลาวัลย� ไชยอัษฎาพร
124365 นางสาว ธัญพิชชา คชาชีวะ
124366 นางสาว อารีญา ชื่นกลิ่นธูป
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124367 นาย ธงชัย สุขกุล
124368 นางสาว สยุมพร ศรีบุปผา
124369 นางสาว อรวรรณ บัณฑิต
124370 นางสาว ปรัชวรรณ แสงอรุณ
124371 นางสาว สุวรรณา พลเยี่ยม
124372 นางสาว สุพรรณราช� ศิวารัชกุณฑล�
124373 นางสาว รวีวรรณ ภักคีรี
124374 นาย แมน พ2วงเจริญ
124375 นางสาว อมรวรรณ ช2างตรี
124376 นาย จักร ศิริรัตน�
124377 นาย อรรถพล ต4นแพง
124378 นาย วิทยา แว2นทอง
124379 นางสาว ศิรินันท� ด4วงวาระ
124380 นางสาว ธนัชพร วัชรสิทธิกร
124381 นางสาว ธนิษฐา มะยมหิน
124382 นาย ชานน พรมมา
124383 นางสาว ธณากานต� แสงมณี
124384 นางสาว พนิดา เถาถวิล
124385 นาย อรุณ ยูนุ124385 นาย อรุณ ยูนุ
124386 นางสาว วัชรี กัลพฤกษ�
124387 นาย ฟQาใส อุปเวช
124388 นางสาว นงนุช ลําจะเรา
124389 นาง นรินทร ชนะศรี
124390 นางสาว ไพลิน บุณณสิริ
124391 นางสาว ปDยะฉัตร อํ่ากลัด
124392 นาย นนทวัฒน มีอยู2
124393 นาย กันต�ศักด์ิ เชาวนปรีชา
124394 นาย ศุภวิชญ� นิ่มดํา
124395 นางสาว กุสุมา พิษเเสง
124396 นาย ปภิณวิช อินทร�ใหญ2
124397 นางสาว วรันญา เมธีรัตนาพิพัฒน�
124398 นาย ธีรชัย ลิมวิภูวัฒน�
124399 นาง เปรมสินี กาฬภักดี
124400 นางสาว กนกวรรณ สระรัมย�
124401 นาง ณญาดา รอดเฉย
124402 นาย นวพล บัวธนะ
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124403 นาย จักรพงษ� ธนะศรี
124404 นาย อัสฮารี วาเด็ง
124405 นาย สมเกียรติ ใหญ2สาร
124406 นางสาว ธัญวรัตน� ธารารมย�
124407 นางสาว อภัสนันท� อ2องลา
124408 นาง พรทิพย� แสงสุวรรณ�
124409 นางสาว พรประไพร คํามา
124410 นางสาว กนกวรรณ ชานุศร
124411 นางสาว วิลาวรรณ ลิเหล็ก
124412 นางสาว ณัฐณิชา แสนวัง
124413 นางสาว ศิริรัตน� มาสขาว
124414 นาง ศิริวรรณ น้ําคํา
124415 นางสาว สุดารัตน� ขุนทอง
124416 นางสาว สุภาวิณี อัฐปGน
124417 นางสาว ประกายรัตน� เปQงคําภา
124418 นางสาว อธิชา วังคีรี
124419 นาย ต2อศักด์ิ เจริญชัย
124420 นางสาว กรกนก เยกิจ
124421 นางสาว ศศิธร กลิ่นหอม124421 นางสาว ศศิธร กลิ่นหอม
124422 นาง ชลธิฌา แสงจันทร�
124423 นาย อัสมัน อีแต
124424 นางสาว วันวิสาห� หวันตะหา
124425 นางสาว วิสุดา วิเชียรศิลปO
124426 นางสาว เมธาวี สิงห�ชํานาญ
124427 นางสาว วนิดา เสริมเหลา
124428 นางสาว ธนินันท� ภูมิภักดี
124429 นางสาว ชฏาพร จันทะคีรี
124430 นางสาว ศิรินทร� อนันตวิรุฬห�
124431 นางสาว วาสนา แพงนอก
124432 นาย ศราวุธ พานพบ
124433 นางสาว กมลทิพย� ภูมิกอง
124434 นางสาว ปรีดาพร ไวชมภู
124435 นางสาว ปริญญานนท� ขนเปKIยม
124436 นาย ภูวดล ยศวงษ�
124437 นางสาว วิ จิตรา สิ่วละคร
124438 นางสาว นูรีตา หะยีเหาะ
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124439 นาย เจนณรงค� ใจกว4าง
124440 นางสาว รุ2งนภา ทรัพย�สิน
124441 นางสาว พิชญ ด ลย� ขาวขันธ� 
124442 นาย รัชพล กลีบผึ้ง
124443 นางสาว วรรณยุพา วรรณพรม
124444 นางสาว สพัชญ�นันทน� เจิดดีสกุล
124445 นางสาว ณัฐกานต� อติชาติ
124446 นาย ปรัชญา มงคลการุณย�
124447 นาย แวอิบอรเฮม แวบือราเฮง
124448 นาย วิชัย ทองเหม
124449 นางสาว ยมลพร นาคเอ่ียม
124450 นางสาว ธารารัตน� นิลโคตร
124451 นางสาว หงษ�ทอง สองเมือง
124452 นางสาว ปGญญาพร บุญปก
124453 นางสาว ฉวีวรรณ มานพพันธ�
124454 นาย ประดิษฐ ประสมทอง
124455 นางสาว อรนรินทร� สุวรรณขํา
124456 นาย โกศัลย� สืบหงษ�
124457 นาง ตรีรัตน� ศิริ124457 นาง ตรีรัตน� ศิริ
124458 นางสาว นิราวรรณ สีมา
124459 นาย สุกฤษฏิ์ กันพ4นภัย
124460 นาง ชมัยพร จันทร�ทอง
124461 นาย จิรภัทร วิจิตร
124462 นางสาว วทัยการ พันธ�สารคาม
124463 นาง ซอรีฮNะ หมัดอะดํ้า
124464 ว2าท่ี ร.ต. สมทบ สมพงษ�
124465 นางสาว อัจฉรา เพ็ญจันทร�
124466 นาย เอกชัย โตสุวรรณ
124467 นาย ทิชากร เอ่ียมสอาด
124468 นางสาว ผกาสินี บัวคง
124469 นาย นฤชิต ฤทธิรัตน�
124470 นาย ธันวา พลเชี่ยว
124471 นาย ธนานนท� ชาญสูงเนิน
124472 นางสาว ภิญญาพัชญ� ประเสริฐดํารงชัย
124473 นางสาว รพิพรรณ เชื้อเมืองพาน
124474 นางสาว พาทินธิดา บุญเจริญ
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124475 นาย ชัยยุทธ บรรจง
124476 นาย ปริวัฒน� ปGIนรูป
124477 นางสาว ชรินรัตน� สุขมามอญ
124478 นาย สิทธิศักด์ิ มีสวัสด์ิ
124479 นาย ธีระทัศน� โสภากิติบูรณ�
124480 นางสาว จีระนันท� กาญจนกาศ
124481 นางสาว สลิลลา แสดงจิตร
124482 นางสาว สุพรรณี โอฬาร�ผล
124483 นางสาว อาทิตยา ฉัตรทัณฑ�
124484 นางสาว ณัฏฐ�ชนก สําแดง
124485 นางสาว พรทิพย� สงฆรินทร�
124486 นางสาว สกาวรัตน� จุลวานิช
124487 นาย ภาณุมาศ พลเสน
124488 นางสาว รวิวรรณ คําเพียว
124489 นาย สุธันโชค รักษากลิ่น
124490 นาย สุวิทย� สะรีเดะ
124491 นาย อานนท� มธุรส
124492 นาย วันซุลกิฟลี แวปา
124493 นางสาว ธนพร หนูทิม124493 นางสาว ธนพร หนูทิม
124494 นาย ธีรภัทร� กลัดณรงค�
124495 นาย อรัญ หะยีฟาฎิล
124496 นางสาว ชวัลรัตน� ปDUนใจยศ
124497 นางสาว ปุณณาสา ฤทธิ์เต็ม
124498 นางสาว ธิดารัตน� พวงน4อย
124499 นางสาว มัณฑนา มานุจํา
124500 นาย กฤษดา ลําภู
124501 นาย สิทธิโชค แปQนเชื้อ
124502 นาย ศุภชัย จิตจํานงค�
124503 นางสาว เพียงหทัย วงษ�ดี
124504 นาย จิรพัฒน� กิจสุวรรณ
124505 นาย ฉัตรมงคล กิติศรีวรพันธุ�
124506 นางสาว สาริศา อนุสุริยา
124507 นาย ภู สมจินตนากุล
124508 นางสาว ปาริฉัตร วิลาศรี
124509 นาย ภาณุพงศ� เหมสุวิมล
124510 นางสาว ฐิติพร กงไกรลาศ
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124511 นางสาว ชมพูนุท อัมภรัตน�
124512 นาย กฤดากานท� จังอินทร�
124513 นาย ธนาศักด์ิ พรมมานอก
124514 นางสาว รุ2งธิดา สาหนี
124515 นาง พัชรี พูนประสิทธิ์
124516 นางสาว รัชนก พุฒพวง
124517 นางสาว ขนิษฐา บุญยอด
124518 นางสาว เบญญาภา สวนโต
124519 นางสาว ณัชชารัชต� วงษ�ปาน
124520 นางสาว พรชนก สถิตรัชตสถาพร
124521 นางสาว ชลดากร สูงงาม
124522 นางสาว ปาลิตา รัตนนิมิตร
124523 นางสาว สกุลกาญจน� วงค�เทพ
124524 นางสาว ลักคณา หาญอาษา
124525 นางสาว ณัฐกานต� นันทกุลไกรศักด์ิ
124526 นางสาว อนัญญา ลิ่มปDสุทธิ์
124527 สิบเอก ภุชงค� มาณะวะกริช
124528 นาย ธนภัทร บัวเงิน
124529 นางสาว ธัญญาลักษณ� หมวกน4อย124529 นางสาว ธัญญาลักษณ� หมวกน4อย
124530 นางสาว พิตติภรณ� หัสภาค
124531 นางสาว ฤทัยพร ทวีศรี
124532 นางสาว ดวงสุดา ตราวิชัย
124533 นางสาว ณิชกานต� สุวรรณศิลปO
124534 นางสาว กัญจนะ ปKUน4อย
124535 นางสาว ภัทร�นฤน จันละ
124536 นางสาว อิงควรรณ เหมรา
124537 นางสาว หทัยรัตน� บัวชุม
124538 นางสาว วรัญญา ศรีนาราง
124539 นาย ศราวุธ คําลาย
124540 นาย ปฐมพงศ� มาคง
124541 นางสาว จุฑาทิพย� มุลสุมาลย�
124542 นางสาว ณัชจรี อภิญญามนตรี
124543 นางสาว พัชราภรณ� อินทร�สูงเนิน
124544 นางสาว นันท�ธนา ปราณี
124545 นางสาว ฐิติภัสร� ไชยธํารงเกียรติ
124546 นางสาว ภาวิณี บริบูรณ�
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124547 นางสาว วิลาวัลย� เพ็งธรรม
124548 ว2าท่ี ร.ต. ศักด์ิสิทธิ์ โพธิ์วิฑูรย�
124549 นาย ศรัณยู คงศรี
124550 นางสาว ธมนต�ภัทร ธนบัวดวงวิชย�
124551 นางสาว ปGทมาวดี อุตอามาตย�
124552 นาง รุ2งนภา แจ2มสุวรรณ�
124553 นางสาว วินิตา กระแจะจันทร�
124554 นางสาว พิมพ�ชนก ลาดหนองขุ2น
124555 นางสาว ปานใจ ประพันธเสน
124556 นาย กิตติศักด์ิ สุขสมโสตร�
124557 นางสาว ภาวิณี อินทรสูต
124558 นางสาว เพ็ญวิภา หม่ืนอาจ
124559 นางสาว กชกร เสถียรวิริยคุณ
124560 นาย ณัฐพงศ� เจริญฤทธิ์
124561 นางสาว ฐานะมาศ อินทร�พิทักษ�
124562 จ2าอากาศเอก วิชัย คิดถูก
124563 นาย กรสมิทธิ์ โมทิม
124564 นางสาว อังขณา หาลาภ
124565 นางสาว สุภาพร จิตรอาษา124565 นางสาว สุภาพร จิตรอาษา
124566 นางสาว อัญชลีกรณ� อุทกิจ
124567 นางสาว ซีตีมาเรียม หะยีมะดีเยาะ
124568 นาง กิตติวรรณ ทันเกะ
124569 นางสาว นิสากร เอียดคง
124570 นาย ศักรินทร� อินทศรี
124571 นาย ทศพร เลิศกานดา
124572 นาย ศิวนาถ โชติอุทยางกูร
124573 นาย เพชร แสนนิล
124574 นางสาว ปGณฑิตา ปGญญาลือ
124575 นางสาว จิราภรณ� ศิวิจารย�
124576 นางสาว รัชนีกร สุขบํารุง
124577 นาย นิรันดร� ขําดี
124578 ว2าท่ีร4อยตรี ตฤณณภัทร� ดาราประภา
124579 นาย สุทธิชัย แก4วประภา
124580 นางสาว เกวลี แซ2วุ2น
124581 นาย ธฤต วสุนธรารัตน�
124582 นาย พงศ�ศักด์ิ สุชีพ
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124583 นางสาว กมลชนก ศรีสุธรรม
124584 นางสาว กัฬณณัฐ โอปDน
124585 นางสาว วะนิดา จันทร�สิงห�
124586 นางสาว นิตยา สีไหม
124587 นาง รจนา ปานบุญ
124588 นางสาว วัชรีวงศ� พรหมบุตร
124589 นางสาว ปGญจพร ประสงค�สําเร็จ
124590 นางสาว พัชรพร ขจรไพร
124591 นางสาว จิรปภา น4อยศรี
124592 นางสาว กัลยาณี ทําทอง
124593 นางสาว ศิริลักษณ� มงคลศิริโรจน�
124594 นางสาว จิญลักษณ� คํามาบุตร
124595 นางสาว ทมิตา ภัคโรจนจินดา
124596 นาย นัฐวุฒิ บัวทองจันทร�
124597 นาย ธรรมธวัช เจียมศรีสกุล
124598 นางสาว กชพรรณ ศรีสาคร
124599 นางสาว สุมนตรา จรรยาวงษ�
124600 นางสาว วารุณี สอนแก4ว
124601 นาย เฉลิมชัย นักรบ124601 นาย เฉลิมชัย นักรบ
124602 นางสาว สุขุมาลย� สุขสบาย
124603 นางสาว พรพิมล คํานวณ
124604 นาย วรวุฒิ คลองหินลาด
124605 นางสาว อุมาพร คํานวณ
124606 นางสาว รัฏฐาพร จันทร�ตNะ
124607 นางสาว ศิริวิมล วงเส
124608 นางสาว กัญจนา บุญปล4อง
124609 นางสาว กมลวรรณ สุภากร
124610 นาย รณชิต ต้ังพรประเสริฐ
124611 นางสาว ขนิษฐา ขันทอง
124612 นางสาว ศุจีภรณ� กล่ําทา
124613 นางสาว เพียงรวี อุดมรักษาทรัพย�
124614 นางสาว พิชาวี ปรีชม
124615 นางสาว ณิชารกัญจน� ชรัลวรกรณ�
124616 นางสาว ญานิศา น4อมศิริ
124617 นาง มนฤดี คําเอก
124618 นางสาว มณฑิรา อุ2นเมือง
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124619 นางสาว สมใจรัก ตNะวัน
124620 นางสาว แพรวนภา ศรีจรัญ
124621 นาย จตุรงค� สร4อย อุดม 
124622 นาย ยุทธนา ยิ่งรู4
124623 นางสาว กวินทรา แก4วกระจ2าง
124624 นาย ชญานนท� พนเจริญสวัสด์ิ
124625 นาย สุริยา แก4วเพ็ง
124626 นาย สงกรานต� เก̀ิดดี
124627 นางสาว นรินทร� รอดกลาง
124628 นางสาว ฉัตรสุดา ทองดี
124629 นาย พินิจ อัศจรรย�
124630 นางสาว จิราภรณ� แปลยาว
124631 นาย นพดล สมใจ
124632 นาย ภาคภูมิ บูระ
124633 นางสาว แพรพิชญ�ชา แก4วพุด
124634 นางสาว กัลยา บัวกลาง
124635 นางสาว เกียรติสุดา ร2วมรัก
124636 นาง ปาริฉัตร เสง่ียมโคกกรวด
124637 นางสาว วราภรณ� ประสงค�124637 นางสาว วราภรณ� ประสงค�
124638 นางสาว ณัฏฐวรรณ� กุรุสัก
124639 นางสาว สุทธิสิญา สุทธิธรรม
124640 นางสาว บุญยภัทร� โชติสุภาพ
124641 นางสาว เบญญาทิพย� แก4วศรี
124642 นางสาว กนกรช เสือโรจน�
124643 นางสาว วิลาวัลย� โยธี
124644 นางสาว ธนัญญา อินยา
124645 นางสาว อุทุมพร เรืองขํา
124646 นางสาว ธนาภรณ� ทีสุกะ
124647 นาย สิทธิชัย คงประพีนธ�
124648 นางสาว อภิญญา บุญมา
124649 นางสาว รัชฎาพร ชอบทํากิจ
124650 นางสาว กุลบงกช กองเงิน
124651 นางสาว นฤมล ชูสระน4อย
124652 นางสาว วริษฐา ศรีศาสนานนท�
124653 นางสาว มาริษา ประทุมสิทธิ์
124654 นางสาว รัตติยากร ทองอร2าม
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124655 นางสาว กมลเนตร ธนวัฒน�กุลเดช
124656 นางสาว เปรมปวีร� พงษ�ประพันธ�
124657 นางสาว ยลรดี ศาลางาม
124658 นาย ถนัดกิจ ชูสุวรรณ
124659 นางสาว ชลวนา มณีสวัสด์ิ
124660 นางสาว ศิวรี แสงสว2าง
124661 นาย ศุภกร จันทรมหา
124662 นาย กิตติพงศ� สังข�ทอง
124663 นางสาว สิตานันท� สายันหะ
124664 นางสาว นัทวรรณ ทองแดง
124665 นางสาว วลัญชพร ดวงสว2าง
124666 ว2าท่ี ร.ต.หญิง อรอนงค� จันทแจ2ม
124667 นาย นัตพงค� ชูปาน
124668 นางสาว ชญานุช วัฒนะ
124669 นาย กมล เทพธรรม
124670 นาย แมคอาเฑอร� กิติบุตร
124671 นางสาว ทัศนีย� ปะโมนกัง
124672 นางสาว นิลปGทม� สุขรมย�
124673 นาย สรนันท� ก้ันเกษ124673 นาย สรนันท� ก้ันเกษ
124674 นางสาว ปGทมาวดี ปานดวง
124675 นาย ภูริช ทวีรัตน�รังสรร
124676 นาย ณัฐกานต� พ2วงเจริญ
124677 นางสาว กนกวรรณ ว2องไว
124678 นางสาว พิมพิยา บุญศิริชัชวาล
124679 นางสาว นทิตา เบ็ญจศิล
124680 นาย สุระชัย สุดทองคง
124681 นางสาว ชนกนาถ สุขสุวรรณ�
124682 นาย วุฒิพงษ� ปงลังกา
124683 นางสาว วิจิตรา มาลารักษา
124684 นาย ภานุวัส ซ้ิมสกุล
124685 นางสาว ดาราพร คงตNะ
124686 นางสาว สาวิณีย� พุ2มรัตน�
124687 นางสาว สุพิชญา สุพรมอินทร�
124688 นางสาว สุกัญญา แปQนนางรอง
124689 นางสาว สุดารัตน� ตรีวัย
124690 นางสาว กัลยาวดี สัตนาโค
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124691 นางสาว ภณิดา ถนอมทรัพย�
124692 นาย สุธี ศิริภักดี
124693 นาย ฉัตรชัย แสนพิพิต
124694 นางสาว ศิริรัตน� วิลัยพงค�
124695 นางสาว จรัสศรี ศรีอินทร�
124696 นางสาว กนกวรรณ มากเจริญ
124697 ว2าท่ีร4อยตรี นพรัตน� วัฒโน
124698 นางสาว วิรัชนี ไชยหาญ
124699 นางสาว ผกามาศ กุฎมณี
124700 นางสาว จินต�จุฑา ดิเรกศรี
124701 นาย สุวิทย� อุทังไข
124702 นางสาว สุชาดา อีดเหล็ก
124703 นาย สุรศักด์ิ บวรเดชภักดี
124704 นาย จาตุรงค� แก4วสามดวง
124705 นาย วิศวัฒน� เกิดถาวร
124706 นางสาว จินตพร หิรัญสถิตย�
124707 นาง ขวัญจิรา ทันมัง
124708 นาย บุญญโชติ วังธนทรัพย�
124709 นาย ณัทนนท� สุขสูงเนิน124709 นาย ณัทนนท� สุขสูงเนิน
124710 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ฐิตาภัทร� โสมาบุตร
124711 นางสาว วราวรรณ คุมวิสะ
124712 นางสาว นิยมลักษณ� ดลผาด
124713 นางสาว อาภาภรณ� มะลิหอม
124714 นางสาว ปภาวรินทร� มาทน
124715 นางสาว ษรุตา สิริกัลยาวรรณ
124716 นางสาว นภัสสร เรืองสงค�
124717 นางสาว ณัฐญากรณ� อรรคฮาด
124718 นางสาว ศิริลักษณ� ศรีนุ2ม
124719 นางสาว เปรมใจ ทองอยู2
124720 นางสาว อัญรัตน� เกียรติเสรีกุล
124721 นางสาว ณัฐณิชา ศิริมาศ
124722 นาย สุนทร น4อมเกียรติกุล
124723 นางสาว เบญญาภา ชูศรี
124724 นางสาว วิชวรรณ เรืองสงค�
124725 นางสาว สุชีรา ชาวตุ4ม
124726 นางสาว สุภาพร ศรีราพัฒน�
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124727 นางสาว วราภรณ� ปงผาบ
124728 นาย พิษณุ เกตุสุริโย
124729 นางสาว ชนิกา หะยีสันต์ิ
124730 นางสาว พัชรี จันที
124731 นางสาว ศิริญลักษณ� อนันต�วราพงษ�
124732 นางสาว ปองกมล สะอาด
124733 นาย ธัฐวัฒน� ใจกล4า
124734 นาง ศุภาวีร� กองผ4าขาว
124735 นางสาว ธิคณา ศรีบุญนาค
124736 นางสาว ณัฐฐินันท� เอ่ียมอําพันธ�
124737 นาย ปGตตะกร พันสมตน
124738 นาย วรียส แฉ2งประเสริฐ
124739 นางสาว ศศิประภา กันทะตา
124740 นาย สุธิพงศ� วรทล
124741 นางสาว ศศิธร นะราวัง
124742 นาย ตะวัน ปาวงศ�
124743 นางสาว จีรนันท� ขุนทอง
124744 นางสาว วนิดา รอดภักดี
124745 นางสาว จตุรภัทรตร� ทองหนุน124745 นางสาว จตุรภัทรตร� ทองหนุน
124746 นาย ศราวุธ อุปนันท�
124747 นาย ธนัญYู ทรัพย�อยู2
124748 นางสาว จุฑารัตน� เปQวัด
124749 นาย พงศ�พิสุทธิ์ รักษาพันธุ�
124750 นาย ณัชพล โถน4อย
124751 นางสาว วิไลลักษณ� ปGญญาเมา
124752 นาย สกนธ�เกียรติ นาคพันธ�
124753 นาย สมหมาย พิมสาร
124754 นาง อัจฉรา อาบวารี
124755 นาย พุทธกริช วาณิชย�สัมพันธ�
124756 นางสาว หทัยชนก วันทา
124757 นาย วิชญ�พล ใจเมือง
124758 นางสาว วราภรณ� ขันตีมิตร
124759 นาย ธนาวุฒิ ชะนะพันธ�
124760 นางสาว อุษา บัวหอม
124761 นาย รพีชัย ลอยเจริญ
124762 นางสาว นทกัญ อิสโม
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124763 นางสาว ธนพร มีมาก
124764 นาย กิตติศักด์ิ ขันติวงค�
124765 นางสาว วิไลวรรณ สุวัตถิตานันท�
124766 นางสาว ปานรวี จูใจแจ2ม
124767 นางสาว พรพรหม รุ2งเรือง
124768 นางสาว วรรณชนก ภาษยวรรณ�
124769 นาย ปรัตถกร ศิริรัตนพงษ�
124770 นางสาว สิริกร อภัยมุง
124771 นางสาว ดวงมณี ศรีวิเศษ
124772 นาย เศรษฐวิชญ� พันธุ�ทอง
124773 นาย อรรถพงษ� มูลดี
124774 นางสาว กัญจน�ณัฏฐ� หนุนภักดี
124775 นางสาว ชมพูนุท สุโภภาค
124776 นางสาว ณฐกมล สุทธิชาติ
124777 นางสาว วิภามาส วงษ�จันทร�
124778 นาย ชนะภัย อสิพงษ�
124779 นาย ศุภกฤษณ� คูกิติรัตน�
124780 นางสาว นฤมล สระศรี
124781 นางสาว เมธาพร ทองเถ่ือน124781 นางสาว เมธาพร ทองเถ่ือน
124782 นาย วีระชาติ สมเท่ียง
124783 นางสาว ทิพย�สุดา สิงห�บุญ
124784 ว2าท่ีร4อยตรี ศิริชัย ศิริแก4ว
124785 นางสาว กนกพร ดีใจ
124786 นางสาว ฟาตีมะห� มะเซ็ง
124787 นาย ปุรินทรา ด4วงเอียด
124788 นางสาว โชติมา โคตรพัฒน�
124789 นางสาว ศรินทิพย� พรหมสิงห�
124790 นางสาว นันทิยา หะยีลาเตะ
124791 นางสาว ณหทัย ไกรสรสวัสด์ิ
124792 นางสาว สุวิมล ภู2ศรี
124793 นางสาว พิชชานันท� ศรีน4อยพรม
124794 นางสาว กรฎา มีมณี
124795 นาย สุรวิทย� ชวนจิตร
124796 นาย วุฒิพงษ� กองทอง
124797 นางสาว จิราพร แพงหนองยาง
124798 นาย รุ2งโรจน� พินโญ

หน4าท่ี 689 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
124799 นางสาว มธุรส เกาะเกตุ
124800 นางสาว คุณวรา บุญกิจ
124801 นางสาว ปรวรรณ เฉลิมราษฎร�
124802 นางสาว ภวิกา สืบธรรม
124803 นางสาว บุญวิภา พาพิมาย
124804 นางสาว ชุติภา ชัยปGน
124805 นางสาว ชวิศา สอนบุญมี
124806 นางสาว วรรณา นุสนธิ์
124807 นางสาว จิระภา อุปชัย
124808 นางสาว สัญญาวี โกละกะ
124809 นางสาว รอฮานี สะมาแอ
124810 นางสาว นฤมล พงษ�วิเศษ
124811 นางสาว สุนิสา วรดิษฐ�
124812 นางสาว ฉัฐสรวง ปbงไพบูลย�
124813 นางสาว ฐาปนี นาคกุล
124814 นาย นิคม สําโรงแสง
124815 นางสาว รัตติยากร ขันแก4ว
124816 นางสาว จิราพรรณ ภาคกาย
124817 นางสาว ศรัณยา สูตรสุข124817 นางสาว ศรัณยา สูตรสุข
124818 นางสาว ประกายทิพย� จันธิมา
124819 นางสาว นันท�นภัส ภูมิลุน
124820 นางสาว กัญจน�อมล เกลือมีผล
124821 นางสาว วิลาสินี บัวหนู
124822 นางสาว กมุทตรัยยศ จูตะเสน
124823 นางสาว เยาวลักษณ� เตชนันท�
124824 นาย อํานาจ หงษ�อินทร�
124825 นาย อิทธิพงษ� ทองมา
124826 นาย ธนากร นาจําปาเจริญ
124827 นางสาว กนกวรรณ อุ2นเสียม
124828 นาย ปGณณวัฒน� แก4วประชุม
124829 นางสาว ธนัชพร วงค�พิทักษ�
124830 นางสาว มาลีวรรณ กันสวัสด์ิ
124831 นาย สุธิชัย สมเขียว
124832 นางสาว เจนจิรา ลัดดาวรากรณ�
124833 นางสาว พุทธวดี ตุพิลา
124834 นางสาว เฌอมาวีร� อุตโม
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124835 นาย นพดล ตะพัง
124836 นางสาว อรญา โฉมอุดม
124837 นาย พชรพล รมย�นุกูล
124838 นางสาว รุ2งฤทัย ไฝเครือ
124839 นางสาว วนิชญา ดวงจันทร�
124840 นาย กลวัชร คําวัง
124841 นาย กฤษดา ถาดตะคุ
124842 นางสาว วิภาภรณ� พันธ�ไพบูลย�
124843 นางสาว กัญญาณัฐ ศรีประทีป
124844 นางสาว โสมวดี อินทระ
124845 นางสาว ศุทรา ศรีทิน
124846 นาย ไกรทอง โสมศรี
124847 นางสาว โชติกา วีระเสรี
124848 นางสาว วราภรณ� แสนกล4า
124849 นาย ศิวนาถ พรหมจรรย�
124850 นางสาว วจีวรรณ ทองแม4น
124851 นางสาว สมพร มุ2งเรียบกลาง
124852 นางสาว ลลิตาภรณ� ภู2เล็ก
124853 นางสาว เต็มศิริ บัวหลวง124853 นางสาว เต็มศิริ บัวหลวง
124854 นาย ธนารัตน� คําผาง
124855 นางสาว ชุติพร ธนะลําพองผล
124856 นางสาว ดวงพร หล2อศิวาวชิรสุข
124857 นาย วัชรพงษ� นิลสุก
124858 นาย วิวัฒน�วงศ� กีรติการุณย�
124859 นางสาว รุ2งทิวา เปXงกาสิทธิ์
124860 นางสาว ภาวิตรี สมสาย
124861 นาย พีระเชษฐ� แสงไฟฉาย
124862 นางสาว ไพลิน บุตสบา
124863 นางสาว สุรีย�มาศ กุฎีรักษ�
124864 นาย ณัฐดนัย สะลอยรัมย�
124865 นางสาว กรรณ�ฒิมา สุขปาน
124866 นางสาว ปGญญภา หวัดเลี่ยน
124867 นางสาว มินตรา ดวงจิต
124868 นางสาว จิรปรียา ศิลา
124869 นางสาว พนิตนันท� พุทธเจริญทอง
124870 นางสาว พรพิมล โสรีกุล
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124871 นาย ภาณุพงศ� ไชยศรียา
124872 นาง จรัญญา แจ2มใส
124873 นางสาว สรภัส แสงศรี
124874 นาย วีรพล แจ2มใส
124875 นาย รังสิมันตุ� ภู2ยางโทน
124876 นางสาว ขวัญฤทัย มาแสวง
124877 นางสาว ช2อทิพย� กัวพานิช
124878 นางสาว ฐิตารีย� ศรีแก4ว
124879 นาย รัฏฐาพัชญ� รัชตชนานนท�
124880 นาย ณัฐวุฒิ โสรเนตร
124881 นางสาว นุชชนาท เตชนันท�
124882 นาย กําธรพล พลสวัสด์ิ
124883 นางสาว เสาวลักษณ� ขาวปลอด
124884 นาย ภัทระ มีวงศ�
124885 นางสาว กนกนิภา หวันแลบ
124886 นางสาว สาริศา พิเคราะห�
124887 นางสาว ปGฐมิภัส ตันติพรสวัสด์ิ
124888 นางสาว บุษรากรณ� กุดนาน4อย
124889 นาย สุธน ตุลารักษ� 124889 นาย สุธน ตุลารักษ� 
124890 นางสาว ทมิตา เจริญธรรมรักษา
124891 นางสาว ปวีณา กรัดเพชร
124892 นางสาว วริศรา หวานสนิท
124893 นางสาว ธฤตวดี ปรีชา
124894 นางสาว เพ็ญศิรินทร� จินดาศรี
124895 นางสาว นราภรณ� เคนสันเทียะ
124896 นางสาว กัลยรัตน� บุญเก้ือ
124897 นาย เจษฏา เชียงส2ง
124898 นางสาว มุจลินท� ดินเพชร
124899 นาย ศุภกานต� สุริยะวิจิตรวงศ�
124900 นางสาว ศิรภัสสร แย4มโพธิ์
124901 นางสาว วารี ราชแปQน
124902 นางสาว วรัญญา สอาดยิ่ง
124903 นางสาว สุพรรณี ประเสริฐสุข
124904 นาย ณัฐพงค� มีโนนทอง
124905 นางสาว จุรีพร แก4วสุรินทร�
124906 นางสาว กัลยารัตน� สวัสดี
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124907 นาย ยุทธชัย เหลาทอง
124908 นาย กิตติพงษ� แสงสุวรรณ
124909 นางสาว ละอองฝน สวัสดี
124910 นางสาว นรัชพร กลับคง
124911 นางสาว ณัทธร แขมเขียว
124912 นาย วสันต� แดงโชติ
124913 นางสาว กฤษณา พัฒนาลี้สกุล
124914 นาย ศรนรินทร� วงค�ไชย
124915 นางสาว สุภาภรณ� ตรีวงษ�
124916 นางสาว จตุพร ศรีสุนทร
124917 นาย รชา คงหิรัญ
124918 นางสาว จิราพร จิตรักสินธ�
124919 นาย ณรงค�ฤทธิ์ สุธรรมเทวกุล
124920 นางสาว ชนัญยา นพทีปกังวาล
124921 นาย สิทธิศักด์ิ ดวงแก4ว
124922 นาย พิพัฒน� จิววราพร
124923 นางสาว ณัฐมน สุยะตา
124924 นางสาว อันดามัน คงดีจันทร�
124925 นางสาว จุฑาทิพย� ภู2ศรัณย�124925 นางสาว จุฑาทิพย� ภู2ศรัณย�
124926 นาย ณัฐพันธ� สุขสวัสด์ิ
124927 นาย ณัฐกิตต์ิ มีสุวรรณ�
124928 นางสาว ศิริวรรณ ประภาวิทย�
124929 นางสาว สถิตาภรณ� หยงสตาร�
124930 นาย สุริยัน ไชยศิลปO
124931 นางสาว อมลธีรา โพธิพานิช
124932 นางสาว ณัฐธิดา เจริญวิมลรักษ�
124933 นางสาว สิริรัศม์ิ คงอยู2
124934 นางสาว ลดาวัลย� สังยาหยา
124935 นาย สิรวิชญ� สิงห�หนู
124936 นางสาว สุจิตรา มะเลิศ
124937 นาย วิริยะ ศรีบุญเรือง
124938 นาย กฤษฎา แก4วภู2
124939 นาย จิตรภณ ภัทรพงศ�
124940 นาย กฤษฎี แก4วภู2
124941 นางสาว พชรพร อ่ิมชื่น
124942 นางสาว โชติรส บํารุงผล
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124943 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นาตยา ทองศรีเมือง
124944 นาย ณัฐพล ฝVายปGด
124945 นางสาว สุพรรษา ฟGกสังข�
124946 นางสาว ประภัสรา บุญช2วย
124947 นางสาว กรรณิกา เอ่ียมเผ2าจีน
124948 นาย ฐเดช โรจนเวทย�
124949 นาง สุขสวัสด์ิ ทองเลิศพร4อม
124950 นาย ภัทรพงศ� พ่ึงช4าง
124951 ว2าท่ี ร.ต. นพดล สิงหา
124952 นางสาว ระพีพรรณ ศรีเนตร
124953 นางสาว ณัฐวลัญช� ครึกครื้น
124954 นางสาว มินตรา อ2อนคล4าย
124955 นางสาว สุพรรณี ดาวัลย�
124956 นางสาว ศิริพร เสวครบุรี
124957 นางสาว สิริมา ไตรศิลปO
124958 นาย บุญเลิศ บัวหนู
124959 นางสาว คารีน2า โสยดี
124960 นาย จักรพงศ� ลามนอก
124961 นาย พรภวิษย� เก้ือกาญจน�124961 นาย พรภวิษย� เก้ือกาญจน�
124962 นางสาว อาริสา พวงสุข
124963 นางสาว นัทวลัญช� จันทอง
124964 นางสาว นิชนันท� โอฬารตรีรัตน�
124965 นางสาว นิชาภา ชื่นวัตร
124966 นาง กชมล เทพภูธร
124967 นาย ชนินธร ธนะภพ
124968 นางสาว รุ2งทิวา ดุมลักษณ�
124969 นางสาว ชลธิดา นันทนเสรีวัฒน�
124970 นาย สันติภาพ ปรีชา
124971 นาย พิชิต จงมีธรรม
124972 นาย จักริน พุ2มไสว
124973 นาย กิตติยศ ธงภักด์ิ
124974 นางสาว วารุณี เหล2าคูณ
124975 นางสาว ทรัพย�สิณี อนุรักษ�
124976 นาย ภวินท� ชลเกษม
124977 นางสาว ธนาภรณ� อุบลภาพ
124978 นางสาว ริณดา เรือลม
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124979 นาย จักรพงษ� สกุลวิพัฒน�
124980 นางสาว อภิวรรณ ด4วงสีทอง
124981 นาย อัษฎาง ธีระวิทยาภรณ�
124982 นาย สุทธิวัตร ถวิลการ
124983 นาย มนตรี เมาะศรี
124984 นางสาว สุภาวดี ยังดี
124985 นางสาว ศศิธร ชนะภัย
124986 นางสาว สุทัตตา ฉัตรมงคล
124987 นางสาว พิมพ�นารา วงษ�จันทธนพงษ�
124988 นางสาว ธรักษ�ภรณ� ติดสุข
124989 นาย ต2อพงศ� วัฒนวงษ�สิงห�
124990 นาย อาทร บุญประโคน
124991 นาย กุลชาติ สองเมืองสุข
124992 นาย ปาณัท กลิ่นจันทร�หอม
124993 นางสาว มะลิวรรณ อาจอาริ
124994 นาง ปDยวรรณ วัฒนวงษ�สิงห�
124995 นาย โชครัก ทองศิริ
124996 นางสาว อนุสรา สร4อยตุ4ม
124997 นางสาว ชญาภา ถีติปริวัตร124997 นางสาว ชญาภา ถีติปริวัตร
124998 นางสาว ณัฐสุดา มหาหิงค�
124999 นาย กิตติศักด์ิ อยู2พ2วง
125000 นางสาว รัตนาพร ต้ือยศ
125001 นางสาว กัลยาภัสร� ธนบดีกุลธนันท�
125002 นางสาว วรารัตน� จักรชัย
125003 นาย ธนาธิป ภู2อารีย�
125004 นาย พีระพิทักษ� วณิชกุลธวัช
125005 นางสาว ณวิษฐา ศรีรักษา
125006 นาย จักรินทร� โยธาภักดี
125007 นาย เอกลักษณ� ศรีธรรมา
125008 นางสาว เสาวลักษณ� หนุสวัสด์ิ
125009 นางสาว สิรินญา วงพิลา
125010 นาง จินดารัตน� กุศลธรรมรัตน�
125011 นาย ชยางกูร ธรรมิกบวร
125012 นาย กานต� พันธ�เพ่ิม
125013 นางสาว สุมาลี ยืนนาน
125014 นาย กันตภพ ศรีโพธิ์
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125015 นาย กิตติกวิน กอรับเฮือง
125016 นางสาว นุชจรี แม2นรัตน�
125017 นางสาว สุรัตวดี แสงทอง
125018 นาย ณัฐชัช อนันตพงษ�
125019 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง กษิรา พละทรัพย�
125020 นางสาว นภัสกร สอนงอก
125021 นาย จักรภพ บุตรนุช
125022 นางสาว เกศริน พรมกะมนต�
125023 นางสาว สุดารัตน� พวงพี
125024 นางสาว กันต�ณนิตย� พงษ�เจริญ
125025 นาง อัญชลี เพ็งพุ2ม
125026 นางสาว ไพลิน เอกฉันท�
125027 นาย ธนพล สุขก4อน
125028 นางสาว พฤกษา สุขประเสริฐ
125029 นางสาว นุจรี บุญรอด
125030 นาย อธิพล เสนสร
125031 นาย สุรศักด์ิ รัตนวิสุทธิ์
125032 นาย พรรษธร ผลเจริญสุข
125033 นาย ปราโมทย� เชี่ยวน4อย125033 นาย ปราโมทย� เชี่ยวน4อย
125034 นาง ชุดารัตน� ศรีหร2าย
125035 นางสาว ปาณิสรา เมฆพัฒน�
125036 นางสาว สุมิตรา วรการทรงเดช
125037 นางสาว กัญญณัช คงครบ
125038 นาย เสกสรร นันทเขต
125039 นาย ปDยลาภ จันทร�เปรม
125040 นางสาว ณัชชารินทร� สนคดี
125041 นางสาว ชญานิศ นรสิงห�
125042 นางสาว ดลยา ฤทธิ์สกุลชัย
125043 นางสาว กชกร ปDติสิทธิ์
125044 นาย ธนชาติ ทองวิจิตร
125045 นางสาว กุสุมา เขตแวงควง
125046 นาย ณัฐพงษ� เกลี้ยงสอาด
125047 นางสาว กาญจนา จันทร�แดง
125048 นาง จิราภรณ� แสนมาตร
125049 นางสาว ศิริกมล ศรีเจริญ
125050 นางสาว อัสมะ เสมรึก
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125051 นางสาว สาวิตรี ทุมทอง
125052 นางสาว นภัสสร พ่ึงกุล
125053 นาย เอกลักษณ� เขม4นกิจ
125054 นาย เชนทร�ณฤทธิ์ สุวรรณรัตน�
125055 นางสาว พรขนก ปGUนฉิมพลี
125056 นาย ศาสนะ รัตนบํารุง
125057 นางสาว ธิติพร คณาญาติ
125058 นางสาว ปGญชลิกา ชันขุนทด
125059 นางสาว พิมชนก ศรีหะแสง
125060 นาย ณรัฐ อินทร�กลับ
125061 นางสาว แก4วตา หงอเทียด
125062 นางสาว นลิน พรมเมืองเก2า
125063 นางสาว ภิญญาพัชญ� บุญรอด
125064 นาย วัฒนา จันทร�หอม
125065 นาย อิบรอเหม หมาดท้ิง
125066 นางสาว อําไพ วิจิตรสมบัติ
125067 นางสาว สินีนาฏ หัตทะรักษ�
125068 นางสาว ณัฐธิดา ทิพย�นุ4ย
125069 นางสาว เปรมจิต มณีแกม125069 นางสาว เปรมจิต มณีแกม
125070 นางสาว คัทรียา คงสมบัติ
125071 นาย ธีมาพร สัตย�ซ่ือ
125072 นางสาว ปDยวรรณ แก4ววิไล
125073 นาย ชญนนท� อินโอ4
125074 นาย อนันต� พรเพชร
125075 นาย สหศิลปO อินทะชัย
125076 นาย ศรายุทธ นวลไธสง
125077 นางสาว สามินี พาลี
125078 นางสาว ศรันญา อุตสวงค�
125079 นางสาว นารีรัตน� ประไมยะ
125080 นางสาว พรทิพา พวงพันธุ�ดี
125081 นาย ดํารงค�ฤทธิ์ เลิศอักษร
125082 นางสาว วรัญญา ใจมล
125083 นางสาว ธัญพิชชา จุลสําอางค�
125084 นางสาว ตุลยา ทิพย�มณเฑียร
125085 นาย พิษณุ ศรีทัศน�
125086 นาย ปรินทร วณิชชากรพงศ�
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125087 นางสาว วรรณภา พิมพ�บุญมา
125088 นาย วิริทธิ์พล พิทักษ�วงศ�
125089 นางสาว แพรวพรรณ ยุบลเลิศ
125090 นาย ฐาปนันท� ช4างนิล
125091 นางสาว เกษวดี เนื่องศรี
125092 นางสาว โสภา กุลไทย
125093 นางสาว ฮุสนา สาและ
125094 นางสาว ชื่นกมล ทรงเรณู
125095 นางสาว สุพิชฌาย� บ4านเกาะ
125096 นางสาว ปาตีเมNาะ แดะ
125097 นางสาว กัณฐมณี คล2องสารา
125098 นางสาว ศิรวีณ� พงษ�ปรีดาภัสร�
125099 นาย ธนวุฒิ ต้ังเจริญกิจสกุล
125100 นางสาว นูรไอนี ดอนิ
125101 นางสาว สร4อยสุมาลี เงินโต
125102 นาย จีรวิชญ� แพงแก4ว
125103 นางสาว รุ4งลาวัลย� จอมเรือง
125104 นางสาว จิราวรรณ อินทรารักษ�
125105 นางสาว กชพร สมลือชาชัย125105 นางสาว กชพร สมลือชาชัย
125106 นางสาว พรพิมพ� สารักษ�
125107 นางสาว วันดี ปานดํา
125108 นางสาว มุนีรัตน� จันทร�เพ็ชร
125109 นางสาว สุนิศา ณารัตน�
125110 นางสาว กัตติณีย� มูหนะ
125111 นางสาว อังคนา ทองนพคุณ
125112 นาย รัฐเษก เมฆกล2อม
125113 นางสาว ซัยหนาบ บือราเฮง
125114 นาย ณัฐชนน ศรีสุริยะศักด์ิ
125115 นาย ทัศพล สายสุข
125116 นางสาว จันทร�ฉาย อาจเอ่ียม
125117 นางสาว พิมพ�พิศุทธิ์ เกิดรอด
125118 นางสาว พรวิภา หนูทอง
125119 นางสาว ธัญญลักษณ� สินบวรพงศ�
125120 นางสาว ณัฏวรรณ ชูช2วย
125121 นางสาว กันธมาศ กาฬพันธ�
125122 นางสาว พัชราพร นักฟQอน
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125123 นาย สัมพันธ� แดงสุทัศนีย�
125124 นางสาว นภัสวริน สินบวรพงศ�
125125 นางสาว ปGณชญา ใจถวิล
125126 นางสาว ดวงแก4ว ศรีชมชื่น
125127 นางสาว ปานหทัย ชาวเวียง
125128 นางสาว รชรัมภา เสือเดช
125129 นาย เดNะแว มะรอนิง
125130 นาย วิวัฒน� มูลธิโต
125131 นางสาว ธมนวรรณ บุญลบ
125132 นางสาว สุธิตา ปลั่งกลาง
125133 นาย ณรงค�ศักด์ิ ใจเท่ียงธรรม
125134 นาง ญาณิศา ขยัน
125135 นาย ทศพร ปานสอน
125136 นางสาว เกษริน เขียงกุดเลาะ
125137 นางสาว บุษยมาศ พิณเทพ
125138 นาย วันนรัตน� ขจิตต�
125139 นาย ธนวิทย� จริยเดชกุศล
125140 นาย ฐาปกรณ� โมรากุล
125141 นาย ศรัณยพงศ� คร4ามมี125141 นาย ศรัณยพงศ� คร4ามมี
125142 นางสาว จิตติมา จันเฮ4า
125143 นางสาว โปร2งมณี ธารรําลึก
125144 นาย ธนพงษ� จริยเดชกุศล
125145 นาย พสิษฐ� ชํานาญกิจ
125146 นางสาว ธิดารัตน� เปลี่ยนแปลงดี
125147 นาย ฐิติพงษ� ราษฎร�ดุษดี
125148 นางสาว จิตรา นวลสุวรรณ�
125149 นางสาว พรหมภัสสร สิทธิ์สมศรี
125150 นางสาว นิรมล วรอินทร�
125151 นางสาว วิสุดา กันยาตี
125152 นาย วิชานนท� ศรีธรรมวงษ�
125153 นางสาว สุทธออน ทิพย�เลิศ
125154 นางสาว อมรรัตน� เพาะกระโทก
125155 นางสาว กาญจน�ชนก คีรีพฤกษ�
125156 นางสาว ปรียานุช ประทุมพร
125157 นาย สุวิชาญ สมศรี
125158 นางสาว เอมอร หม่ืนนารถ
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125159 นางสาว พรนรินทร� บ2อทรัพย�
125160 นาง ปาริฉัตร จํามะลี
125161 นางสาว คัมภิรดา นนสีลา
125162 นาย อรรถภูมิ จิรานุรักษ�
125163 นางสาว อรธิวา ธรรมยา
125164 นางสาว นภาพร เขียวอารีย�วงศ�
125165 นาย อภิวัฒน� รุ2งสาคร
125166 นาย ซ่ันบะหะรี สือแม
125167 นางสาว จุฑามาศ ประเสริฐวัฒนากร
125168 นางสาว สุดารัตน� จันทร�สวี
125169 นางสาว ณิชชา กุลเตชะวณิช
125170 นาย ภาคิณ พระใหม2งาม
125171 นางสาว วิภาดา ปกปQอง
125172 นางสาว ศิริมา ชูแนม
125173 นาย สารทิศ อุ2นแก4ว
125174 นางสาว พลอยมณีโชค ทิพย�สุวรรณ�
125175 นาย ฐิติพงศ� คารวะสมบัติ
125176 นางสาว กรรณิกา ศรีไกรยุทธ
125177 นางสาว นิภาพร ชัยธนะภิญโญ125177 นางสาว นิภาพร ชัยธนะภิญโญ
125178 นางสาว สุภาพร ไชยสง
125179 นาย ประมาณ ลี้ไพร
125180 นาง สุนิตสา พรหมเดชะ
125181 นางสาว ภาวนา นึกม่ัน
125182 นาย วิชิตชัย วาปK
125183 นางสาว ชินาติ เบญจบัณฑิต
125184 นาย สามารถ วงค�ษา
125185 นางสาว กาญจนา มูลไธสง
125186 นางสาว ศุภลักษณ� อริยสัจจานนท�
125187 นางสาว วรรณวณัช โนนสัง
125188 นางสาว ฐิติมา ท4วมทอง
125189 นาย ยศพร พลรัตน�
125190 นางสาว ช2อผกา ท4วมอ4น
125191 นางสาว นฤมล ทองสะอาด
125192 นางสาว พิษสบง ดีดวงพันธ�
125193 นาย รุ2งเรือง จําปาเทศ
125194 นางสาว วิไลพร นาตุ2น
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125195 นางสาว จันทกานต� แก2นอูด
125196 นาย ศรุต แสงประกายทอง
125197 นางสาว เอราวัณ อ4อยหวาน
125198 นาย นฤมิต คงอรุณ
125199 นาย จิรวัฒน� จิ้วปGญญา
125200 นาย ธนกฤต สิทธิโสม
125201 นางสาว เยาวลักษณ� เท่ียงบุตร
125202 นางสาว ชมพู2 สุยะ
125203 นางสาว ฐิติรัตน� ยศอินทร�
125204 นาย ศิริมงคล นาคกร
125205 นางสาว ศิริภัทร� หาสํารี
125206 นางสาว จันทรรัตน� แช2มเชื้อ
125207 นางสาว สุรีย� นิลแก4ว
125208 นางสาว สุภาพร แจ2มใส
125209 นางสาว ศิรินนา เพ็ชรยัง
125210 นางสาว มณีนุช ชูกะชั้น
125211 นาง ธัญญพัฒน� ธนะดํารงชัยพร
125212 นางสาว ชยาภรณ� สายทองคํา
125213 นาย อานัส แมเรNาะ125213 นาย อานัส แมเรNาะ
125214 นาย สิปปกร จันทร�แก4ว
125215 นาย เจษฎากร เกษสุภะ
125216 นางสาว สุริยา แม็ง
125217 นางสาว ภูริลดา ภูริเอกทัต
125218 นางสาว ตวงทิพย� ปริสุทธิ์สุนทร
125219 นางสาว เจนจิรา กองสุข
125220 นางสาว รัตติกาล หว2างพันธ�
125221 นางสาว ยุพา วัฒน�ชนะกิจ
125222 นางสาว อาทิตยา เกติ
125223 นางสาว นูรีซันร� ยูโซNะ
125224 นางสาว ศิริพร บุงอสตูล
125225 นางสาว อรทัย จันทร�มงคล
125226 นางสาว รุ2งนภา ไกรศร
125227 นาย วัชรินทร� ทองดี
125228 นางสาว ดวงใจ เดชอโนทัย
125229 นางสาว ธนวรรณ เชียงที
125230 นาย วาริช สมตน
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125231 นางสาว สุวจี เอียงเซง
125232 นางสาว ชุติมา จันทะราช
125233 นาย บัณฑิต มาศรักษา
125234 นางสาว พิชชาพร อินกองงาม
125235 นาย เอกราช ศรีเรือง
125236 นาง ณิชานันทน� ดีวงษา
125237 นาย วงศธร คงชุม
125238 นาย สุขสันต� ยุบลพันธุ�
125239 นาย ชฏิภกรน� ทรายหมอ
125240 นางสาว จารุภัทร เทพเพชรรัตน�
125241 นางสาว ปDยะดา อุประ
125242 นางสาว นาถวดี สายสําราญ
125243 นางสาว แพรวโพยม ธนวิโรจน�กุล
125244 นางสาว สุจิตรา หน2อแก4ว
125245 นางสาว ศศิกร มหาพล
125246 นางสาว ณัฐทิชา เหล็กทอง
125247 นางสาว รัตน�ธาพร เสมียนชัย
125248 นาย โสภณ คงดี
125249 นางสาว จารุวรรณ ทรงกลด125249 นางสาว จารุวรรณ ทรงกลด
125250 นางสาว จันทร�ทิพย� น4อยบุดดี
125251 นางสาว เรวดี ธีรภาพสุวรรณ
125252 นางสาว สิเรียม เมืองโคตร
125253 นาย วรวุฒิ หมีคํา
125254 นางสาว ชุติกาญจน� แก2นแก4ว
125255 นาย กิตติศักด์ิ ทองสมบัติ
125256 นางสาว ปริญะฉัตร ทิพย�สุทธิ์
125257 นางสาว ดาเรศ สุมาลัย
125258 นาย กิตติศักด์ิ คําวงษ�
125259 นางสาว ธัญชนก พรมตัน
125260 นางสาว กันยรัตน� สิมมาหลวง
125261 นางสาว ภัทราภรณ� ปูนเต4า
125262 นางสาว พัชราวลัย สุวรรณอ2อน
125263 นาย ภานุวัฒน� สุริยะ
125264 นางสาว รอฮานิง ลอเด็ง
125265 นางสาว ฟาราตีกะห� ลอแม
125266 นางสาว วรรณา รักษาพงษ�
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125267 นาง ปภาวรินทร� อินทริง
125268 นางสาว จิรภัทร ขําพรหมราช
125269 นางสาว ชลีรัตน� จันคํา
125270 นางสาว คีธีมาศ ใหม2ใจ
125271 นาย ดอรอแม สาเมาะ
125272 นาย ชาญวิทย� บุญเก้ือ
125273 นางสาว สุพัตรา บับภาร
125274 นางสาว มรกต หาญชนะวงษ�
125275 นางสาว มริษา กิตติเวช
125276 นางสาว กุลภัสสรณ� รัตนศิลปO
125277 นางสาว ปริยากร ชุ2มมาลี
125278 นางสาว สุพัตรา เวียงสงค�
125279 นาย นิอูไบดีลNะ หลงเนNาะ
125280 นางสาว ณัฐวดี ทวีวรรณ�
125281 นางสาว กชมล เอ่ียมเสริม
125282 นาย มูฮัมหมัดรอฟK มะมิง
125283 นางสาว ณิชากร ประดับมุข
125284 นาย ณัฐวรรธน� ศรีเพ็ชร
125285 นางสาว วราลักษณ� ราชคํา125285 นางสาว วราลักษณ� ราชคํา
125286 นาย อัครเดช ศรีไพร
125287 นางสาว นภัสวรรณ ทองโคกสี
125288 นาย อธิรัตน� อ่ิมอาบ
125289 นางสาว ชุติพร มณีโชติ
125290 นางสาว รณิดา โสภา
125291 นางสาว กนกวรรณ กิจสวัสด์ิโอสถ
125292 นาย ธีรสิทธิ์ ทวี
125293 นาย นิติพงษ� พุทธชาติ
125294 นางสาว ดารณี บุญรอต
125295 นางสาว ชลลดา ผูกรอด
125296 นางสาว วาสนา แสงทองดี
125297 นางสาว พัชรี พืชมงคล
125298 นางสาว จันทร�จิรา เดชาภิบาล
125299 นางสาว อรไท วิวัฒนวงค�
125300 นาย ธีรยุทธ จิรานุภาพ
125301 นางสาว ดวงใจ ไชยพร
125302 นางสาว สิรินยา ม่ันต2าย
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125303 นางสาว กัญญารัตน� พัดผล
125304 นางสาว วรรณนิสา แสงจันทร�
125305 นางสาว ณิชกานต� หินแก4ว
125306 นาย ปDยะวัฒน� นาคพันธ�
125307 นาย อณัณวิทท� สวนประเสริฐ
125308 นางสาว รัชนี พันธ�ขาว
125309 นาย เธียรวิชญ� เหลืองอร2าม
125310 นางสาว พิริยา คุ4มประดิษฐ
125311 นางสาว พรปDยดาภา สุขประสงค�
125312 นางสาว ฉวีวงศ� อภิมุขสุรกุล
125313 นางสาว สุภาสินี พิลาบ
125314 นาย ปDยะวุฒิ นาคพันธ�
125315 นางสาว มาริสา เซ2งสวัสด์ิ
125316 นาย วรุจน� วารี
125317 นางสาว พัชรินทร� สุขประเสริฐ
125318 นางสาว ประภาพร กิตติวัฒนศักด์ิ
125319 นาย พุทธบุตร ช2วยรอด
125320 นาย กฤษณะ แก2นนาค
125321 นาย นิวัติ จิตณรงค�125321 นาย นิวัติ จิตณรงค�
125322 นางสาว สิริยา สุขประสงค�
125323 นาย สาธิต แก4วเกิด
125324 นาย ภรัณยู อินทร�ทอง
125325 นาย วศิน สุขแสง
125326 นาย อัคบาร� ยะโกะ
125327 นางสาว สุจิตรา ภูสะพาน
125328 ว2าท่ีร4อยตรี วัชรากร เอมรัตน�
125329 นางสาว ณพัฐอร พารา
125330 นาย เมธิสรัศม์ิ มะวังนุทูล
125331 นางสาว จีรวรรณ ศักดา
125332 นาย นพเก4า เทียมพิทักษ�
125333 นางสาว ผาณิต ภักดีบุรี
125334 นางสาว ณัฐกานต� บุญหนัก
125335 ว2าท่ีร4อยตรี ชาคริต ทองเต็ม
125336 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ�
125337 นางสาว ณิชากมล รัตนวศิริ
125338 นางสาว กมลพรรณ จบเจนภัย
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125339 นางสาว อัญชราภรณ� ไทยทอง
125340 นางสาว ลภัสรดา สุขจันทร�
125341 นางสาว รอฮานี มะแซ
125342 นางสาว โชติมาส ไทยเจริญ
125343 นาย อําพล แก2นสาร
125344 นาย วิทยา สุจันทา
125345 นางสาว มาปูเราะ ยาลอ
125346 นางสาว กนกพร การสมทรัพย�
125347 นางสาว สิริวัฒนา โปร2งใจ
125348 นาย มูหัมหมัดสุกรี เฮงปKยา
125349 นางสาว ชนันญา ผลสันต�
125350 นางสาว ชนากานต� ก]องแก4วเครือ
125351 นางสาว กนกวรรณ ปGUนสุข
125352 นางสาว อมรรัตน� ทองเจริญ
125353 นางสาว กัญญาภัค สมพงษ�สวัสด์ิ
125354 นาย ศราวุธ ทองคํา
125355 นาย สิทธิชัย ตNะสุ
125356 นาย ทรงพล จันทร�สิงห�
125357 นาย ภควัต บัวแสง125357 นาย ภควัต บัวแสง
125358 นางสาว สุธิดา พลายเถ่ือน
125359 นาย พสิษฐ� ใหม2อินทร�
125360 นางสาว ชนาพร พินธุรักษ�
125361 นางสาว สุกานดา ดวงคํา
125362 นาย นราธิป เทียนเพลิง
125363 นาย อภิยุทธ แก4วทอง
125364 นางสาว ฐิรกานดา บุญแปลง
125365 นาย ศักด์ิระพี สิงสัตย�
125366 นางสาว ธมนวรรณ ทองวุ2น
125367 นาย เจตน� ประจักษ�เมธี
125368 นางสาว ปุริมา พัชรวีระรัชต�
125369 นาย ประสิทธิ์ สุยะนวล
125370 นาย ศตวรรษ แก4วน4อย
125371 นางสาว ศิริรัตน� ศรีรักษา
125372 นางสาว พิชญ�ศรัยชล จุฑามาตย�
125373 นาย ไทยคม อ2องรัตนา
125374 นาย เวชสุวรรณ� จุดศรี
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125375 นางสาว เยาวรินทร� สังเอม
125376 นาย เชี่ยวพิรุณ ฉะอ4อน
125377 นาย ณัฏฐกิตต์ิ วิลามาศ
125378 นาย เจริญสุข วิวัฒน�เพ่ิมผล
125379 นาย ชนิตพล บุญเทพ
125380 นาย วันชนะ สมฤทธิ์
125381 นาย เมธิน รุ2งเรือง
125382 นางสาว ญาสุมินทร� ขลุ2ยเงิน
125383 นางสาว พวงประภา จันทะเสน
125384 นางสาว สัญญรัก ธัญญเจริญ
125385 นาย พิสิทธิ์ อุดม
125386 นาย สิทธิพงษ� สมอ
125387 นางสาว หทัยชนก นางงาม
125388 นางสาว กาญจนี เทศพุก
125389 นางสาว ปวีณ�ธิดา ใจกล4า
125390 นางสาว เฉลิมขวัญ ภูธง
125391 นางสาว อัญชิสา น4อยโสภา
125392 นางสาว ณิชนันทน� การรักเรียน
125393 นาย อาภา เจนพนัส125393 นาย อาภา เจนพนัส
125394 นางสาว สุนิสา คํานุชนารถ
125395 นาย อาลิฟ ดลภาค
125396 นาย นัฐภาส จริภักด์ิ
125397 นาย อัตรคุปต� มีฤกษ�
125398 นาย กฤษณพงศ� บุญฤกษ�
125399 นางสาว ปDยาภา สังขทับทิมสังข
125400 นางสาว สกุลรัตน� สมบัติ
125401 นาย ณัฐพงศ� นารถนรกิจ
125402 นางสาว ชนนิกานต� ดําไสย
125403 นางสาว จิราพรรณ พัดภู2
125404 นางสาว วราภรณ� ช2วงชุณห�ส2อง
125405 นางสาว พรวิภา มรุตัณฑ�
125406 นางสาว วชิรญาณ� เท้ิมลง
125407 นางสาว พัณณ�ชิตา ปDยากูล
125408 นางสาว ปุริมปรัชญ� มากมณี
125409 นางสาว ธัญกมล อ่ิมบ4านเบิก
125410 นาย นพรัตน� เลิศเดชะ
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125411 นางสาว อรนลิน ชินสุขเสริม
125412 นางสาว พิชยาพัณ ไกรศร
125413 นางสาว ทิพาธรณ� นัสดา
125414 นางสาว สุกัญญา ทิพงษ�
125415 นางสาว กันยากร สมแสน
125416 นางสาว พรปวีณ� พรหมจันทร�
125417 นางสาว เมธาวี เลิศสถิตย�
125418 นางสาว วนิดา บุญกระจ2าง
125419 นางสาว พรทิพย� ทุเครือ
125420 นาย ณัฐวุฒิ เลากุลศานต�
125421 นางสาว กัญญา หมีทอง
125422 นางสาว ศศิธร กวดนอก
125423 นาย เอกสิทธิ์ วัฒนะ
125424 นาย ณฐกร มณีเย็น
125425 นางสาว ทิพานัน จันทร�แก4ว
125426 นาย สิรวิชญ� ต้ังอุทัยธรรม
125427 นางสาว แพรพรรณราย รอตศรี
125428 นางสาว พรรณธิพา สุวรรณี
125429 นาง ภัสสร ขจัดมลทิน125429 นาง ภัสสร ขจัดมลทิน
125430 นางสาว จิรพรรณ ศรีฟQา
125431 นาย ศักรินทร� จารุบัณฑิต
125432 นางสาว ญาณิศา บึงแก4ว
125433 นางสาว ธนิดา แก4วสิงห�
125434 นาย ภานุพงศ� เกตุสู
125435 นางสาว นัทมีญา บาวสหัด
125436 นางสาว อรวี แววดี
125437 นางสาว รัตนพร สาครเจริญ
125438 นาย พงศ�ฤทธิ์ ลือโฮ4ง
125439 นางสาว สุกานดา กองมงคล
125440 นาย อรรถพล แต4มพุดซา
125441 นางสาว มูหิบบาห� ยายา
125442 นาย วีรพงษ� วงศรี
125443 นางสาว กนกกาญจน� ยิ้มย2อง
125444 นางสาว สุธาทิพย� หวานทอง
125445 นางสาว มาเรีย ดงมูซอ
125446 นาย เทวัญ วงศ�ประสิทธิ์
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125447 นางสาว ศิราณี ธาตุทอง
125448 นาง กิตติกานต� โคตรมา
125449 นางสาว จิดาภา สมประดี
125450 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ยุธิดา กองพันธ�
125451 นางสาว นิษฐกานต� บุญนูน
125452 นาย นวพล คําแบบ
125453 นาย สิทธิพงศ� จันทสุริวงศ�
125454 นาย พัทธดนย� กมลเวช
125455 นางสาว สุกัญญา ประสันแพงศรี
125456 นาย ชาญชัย แก4วดี
125457 นาง เกสรสิริ ลีลาลัย
125458 นางสาว นีรนุช อินหันต�
125459 นาย ศิวกร แซ2เจี่ย
125460 นางสาว นัฐกานต� พรหมบุตร
125461 นางสาว ณัฐริกาญจน� ตนทา
125462 นางสาว ระพีภรณ� บัวเกษ
125463 นางสาว ฑีฆัมพร ลมลื่น
125464 นางสาว โรติกา หวานทอง
125465 พันจ2าอากาศโท ศรัณยณัฐ จักรน4อย125465 พันจ2าอากาศโท ศรัณยณัฐ จักรน4อย
125466 นางสาว จิราพัชร� ศิริเมธาภิวัฒน�
125467 นางสาว นันทพร หวงสุวรรณากร
125468 นางสาว จินดารัตน� ช2วยชูเคลือ
125469 นางสาว วัชลาวลี ชินศรี
125470 นางสาว อาริตา วิชชุกรจิรภัค
125471 นางสาว เบญจมาศ ตันสูงเนิน
125472 นาย อภิชาติ รัตนานนท�
125473 ว2าท่ี ร.ต.หญิง อุไรวรรณ คงกุล
125474 นางสาว รุจิราพร จันทร�สิงห�
125475 นางสาว ธัญพร ไชยดํา
125476 นาย วีระพงศ� ไหมทอง
125477 นางสาว พิมภาพร ช2วยชูเคลือ
125478 นาย สถิตธรรม สระทองรัด
125479 นาย วรวัตร ศรีเครือแก4ว
125480 นางสาว พรพักตร� การกล่ําทอง
125481 นางสาว พัชรี สุดแสงจันทร�
125482 นางสาว จามจุรี วงค�มณี
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125483 นางสาว ภาสวรรณ คลาดแคล4ว
125484 นางสาว ปDยะธิดา สระทองรัด
125485 นางสาว อริญญา แสงขัน
125486 นาย ณัฏวัฒน� เหลืองทอง
125487 นางสาว พนิดา จันทร�รักษา
125488 นางสาว กษิรา ธนิตรุจน�
125489 นางสาว ศุธาธินี บริบาล
125490 นาง นิภาพักตร� ไชยเรือน
125491 นางสาว ฐิตาภรณ� ภูขํา
125492 นางสาว นฤมล จําปKศรี
125493 นางสาว สุธิดา แทนคล4าย
125494 นางสาว โชติกา ศรีแก4ว
125495 นางสาว เนตรนภา คํามาก
125496 นางสาว รัชฎาภรณ� อ4นโตน
125497 นางสาว อรวรรณ อยู2หนูสิงห�
125498 นาง ณัฐกานต� พฤทธิ์มาศ
125499 นาย สราวุธ คงช2วย
125500 นางสาว ชัญญา สมเข่ือน
125501 นาย นันทพงศ� อรุโณทัยวิศรุต125501 นาย นันทพงศ� อรุโณทัยวิศรุต
125502 นาง กฤศกาญ จํารัสศรี
125503 นางสาว ปวันรัตน� รักแฟง
125504 นางสาว กาญจนา สุขช2วย
125505 นาย เอกดนัย อุ2นนันกาศ
125506 นางสาว เบญจมาศ ศรีทัน
125507 นางสาว ปภัสสร เปKIยปลูก
125508 นาย วัชรพงษ� แก4วกล4า
125509 นางสาว กมลวรรณ ทองฤทธิ์
125510 นาย วราเดช ลิขิตม่ันชัย
125511 นางสาว ลิตา ละเอียด
125512 นาย ฉัตรานนท� รัดมาน
125513 นางสาว กุสุมา เนขุนทด
125514 นาย ศรุส เนาว�ประโคน
125515 นาย ชนพัฒน� สุนทรกิจจาภรณ�
125516 นางสาว วิภาดา เผ2าคนชม
125517 นาย รักชาติ กิติวินิต
125518 นาย เจNะอาบีดีน ตาเอ็น
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125519 นางสาว วริยา ณ สุวรรณ
125520 นาง อุไรวรรณ ธีรกุล
125521 นางสาว รัชยา หอกเพ็ชร�
125522 นางสาว วัชโรบล คณากุล
125523 นางสาว วนัสนันท� กันทะวงศ�
125524 นาย ศรัณย� วงศ�วิลาสนุรักษ�
125525 นาย นิรัญ ไชยขํา
125526 นางสาว อรปรียา นาคสุวรรณ
125527 นางสาว ธัญญามาศ อ2องคํา
125528 นางสาว เพ็ญนภา บุญสะอาด
125529 นางสาว มัทณีญา พหุมณีทรัพย�
125530 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ธนาภรณ� สุขสอน
125531 นางสาว สุภารัตน� โปธาตุ
125532 นาง อารีย� เชื้อจิตรนุกูล
125533 นางสาว จิราภรณ� เสริฐผาด
125534 นาย ธนทัต สบายดี
125535 นาย พลกฤษณ� หงษ�เวียงจันทร�
125536 นางสาว ปุณญิสา โมฬีชาติ
125537 นางสาว บุษราคัม เนตรชัยภูมิ125537 นางสาว บุษราคัม เนตรชัยภูมิ
125538 นางสาว นิชาภา รัตนวงค�
125539 นางสาว กาญจนา หงษ�เวียงจันทร�
125540 นาย อุปกิต ต่ิงนางรอง
125541 นาย คมกริช โมรา
125542 นาย สุพัฒน� เส็มหมาด
125543 นางสาว ฉัตรวิมล ลีเจ4ยวะระ
125544 นาย สุริยา สุปGตติ
125545 นาย ประพฤติ ศรขําพันธ�
125546 นางสาว วนิดา ลําใย
125547 นาง ลัดดาวรรณ ทวีพจน�
125548 นางสาว อาซะห� ลาเตNะ
125549 นางสาว สุภาลักษณ� ภารกุล
125550 นางสาว สิรินาจ แก4วพาดี
125551 นางสาว นววรรณ พรหมภักดี
125552 นางสาว สุลักษณา ผมพันธ�
125553 นางสาว จิระนันท� บุตรเวียงพันธ�
125554 นางสาว ดุจฤดี นิยากาศ
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125555 สิบเอกหญิง วราภรณ� ทิพอุทัย
125556 นาย เขมพันธุ� คําสุรันทร�
125557 นาย ธนกร สันบุกา
125558 นางสาว เนลิสา ชิตเจริญ
125559 นางสาว ธีราภรณ� บุญหนา
125560 นางสาว ฉันทนา แพรสุวรรณ
125561 นาย ณฐกร รัตนสิริศาสตร�
125562 นางสาว กรรธิชา ดวงเกตุ
125563 นางสาว เกสรานี แถวทิม
125564 นางสาว นิตยา ทุ2งเย็น
125565 นางสาว ธนวรรณ ลีหัวสระ
125566 นางสาว ภคภัทร ลาพิงค�
125567 นาย ประเสริฐศิลปO ลิ้มปDUนทอง
125568 นางสาว ปGทมา บุนนาค
125569 นาย วิษณุ ยอยโพธิ์สัย
125570 นาย คมกฤช บุญโสม
125571 นางสาว สุดารัตน� มีรส
125572 นาย ณัฐพล ปรีพูล
125573 นางสาว กาญจนา ต่ิงน4อย125573 นางสาว กาญจนา ต่ิงน4อย
125574 นางสาว แก4วสุดา ประภาวะตัง
125575 นางสาว พิมพกานต� สิงห�ดา
125576 นาย วรัญYู บุญคุ4ม
125577 นาย ฉลองเกียรติ มาลาศรี
125578 นางสาว ภัทจิรา ล4อสุวรรณ�
125579 นางสาว วิรุณรัตน� อุปละ
125580 นาย ธนัท นัยอนันต�
125581 นางสาว ทิพย�สุดา บัวภารังษี
125582 นางสาว จิราภรณ� ศรีเพ็ชร�
125583 นางสาว ณัฐวรรณ ประพันธเทวา
125584 นางสาว หนึ่งฤดี ซัดเราะมาน
125585 นางสาว พิจิตตรา ยุทธคราม
125586 นางสาว รัชนี ภู2ระย4า
125587 นาย สถาพร ไกรรัตน�
125588 นางสาว อชิรญา เดชาคํา
125589 นาย ศราวุฒิ ชาญยุทธ
125590 นาย วิภู ประจญศึก
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125591 นาย บัณฑวิช สุวรรณโนภาส
125592 นางสาว กมลวรรณ แท2นเกิด
125593 นางสาว ญมณ ประเสริฐพุ2ม
125594 นางสาว จิตตาภรณ� ไสยสุภีย�
125595 นาย สกล ขําเจริญ
125596 นางสาว ศศิธร เรืองกูล
125597 นางสาว อังคณา ชูภู2
125598 นางสาว สาวิตรี ศรีสุธรรม
125599 นาย จักรกริช วันนา
125600 นางสาว ธิติมา สมเกียรติเจริญ
125601 นางสาว ปานทิพย� ปทุมานนท�
125602 นาย ชวิศ ดวงศิริ
125603 นางสาว พิชชานันท� วงศ�พุฒ
125604 นางสาว จารุณี จันทร�พลับ
125605 นางสาว เสาวลักษณ� บุญเหมือน
125606 นาย สรายุทธ พุทธรักษา
125607 นางสาว ศิรินทรา พรมมินทร�
125608 นาย หิรัญ เมืองเเก4ว
125609 นางสาว อําพร สีสุนนท�125609 นางสาว อําพร สีสุนนท�
125610 นาย สิริภูมิ ไกรเสม
125611 นาย วีระชัย มะเด่ือ
125612 นางสาว บัวเรียน ไชยรัตน�
125613 นางสาว ภัทรีญา จุลพงษ�
125614 นาง ดนิตา สมลือแสน
125615 นางสาว ศุภพร ฝVายพิมาย
125616 นาย สรรพวัต มุขโต
125617 นางสาว กรองแก4ว บุญยงค�
125618 นางสาว นรินทร� จันทาทอง
125619 นางสาว เชษฐ�ธิดา ปQองแก4ว
125620 นางสาว วัลลิภา เพชรชม
125621 นาย อัครเดช สุขสมบูรณ�
125622 นางสาว อินทิรา เจริญดี
125623 นาย ปDยวัฒน� นุ4ยศรี
125624 นาย เกรียงศักด์ิ มะณี
125625 นางสาว นารีรัตน� เก้ือนุ2น
125626 นางสาว ทฤฒมณ เจือจันทร�
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125627 นางสาว ธนพร เทียมคลี
125628 นางสาว นรินทร เครือทองศรี
125629 นาย อรรถพล วงษาเทียม
125630 นาย สรายุทธ อินตา
125631 นางสาว พนิดา วิเชียรสาร
125632 นาย กชกรณ� ประเสริฐ
125633 นางสาว ชนากานต� มิสุด
125634 นางสาว ดลนภา นิยมพันธุ�
125635 นาย อนุวัฒน� สร4อยรัก
125636 นางสาว ยุพิน ก4านอินทร�
125637 นางสาว ฐิตาพร สุขทับ
125638 นาย ชนินทร สารดิษฐ�
125639 นางสาว อรวรรณ สีเดียว
125640 นางสาว กานต�ธีรา จุลยะโชค
125641 นาง ลําดวน เจริญศักด์ิ
125642 นางสาว พิภัทรา ดีชมจันทร�
125643 นาย ธนกฤต ถินจันทร�
125644 นางสาว กมลวรรณ พิลาบุตร
125645 นางสาว ชลพินทุ� สุวรรณนุ2ม125645 นางสาว ชลพินทุ� สุวรรณนุ2ม
125646 นาย มาโนช ขําเส็ง
125647 นาย อภินัทธ� เอกชัยอาภรณ�
125648 นาย ธรรมปพน อ่ินแก4ว
125649 นางสาว สรรพ�วิทา อัษฏณัฐโยธิน
125650 นาย สุพัฒน� ฉัตรธรรมนารถ
125651 นาย วิสัณห� สุระเสน
125652 นาย ปGณณทัต ยอดจิตร
125653 นาย กิจจา โสมะภีร�
125654 นาง นันทิดา รูปหุ2น
125655 นาย วรวุฒิ ทะนะมาศ
125656 นางสาว ศิริกรานต� รัศมีมาลา
125657 สิบโท จักรกฤษณ� บุญยิ่ง
125658 นาย รชต แจ4งใจ
125659 นางสาว สุพัฒตรา ชวดเปKย
125660 นางสาว ปริมลดา พิมพ�โคตร
125661 นาย ธนกฤต สมีน4อย
125662 นางสาว ฮัสณี กาหลง
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125663 นาย สิวะ โชติช2วง
125664 นาย คชรัตน� อุ2นกาศ
125665 นางสาว กมลรัตน� แปQนนางรอง
125666 นาย ตระกูล ชัยยะมนตรี
125667 นาย สุรเดช ไพรวิหค
125668 นาย สุวิช จงนอก
125669 สิบเอก กิตต์ิพิพัชร� วงค�เจริญ
125670 นางสาว สุภัคชญา อินผึ้ง
125671 นางสาว วันทนีย� เจริญลาภ
125672 นางสาว วรรณกร เจนวัชรางกูล
125673 นางสาว ชมพูนุท ทิวัฑฒานนท�
125674 นางสาว กนกกาญจน� ละเอียดมาก
125675 นางสาว ณัฐกานต� กิจปานนท�
125676 นางสาว อรุณรัตน� พ่ึงฮ้ัว
125677 นาย แวอัฟนัน แวสุหลง
125678 นาย ชนาพิพัฒน� เด2นนิติรัตน�
125679 นาย ศุภวัทน� อลงกตกิตติคุณ
125680 นาย ศุภโชค สีทา
125681 นาย นฤพนธ� บุตรราช125681 นาย นฤพนธ� บุตรราช
125682 นางสาว ภาวิณี สํานึกศักด์ิศรี
125683 นาย วิทยา โลนัน
125684 นางสาว อารีย� เสน2ห�ภักดี
125685 นาย ผ2านฟQา สมเกตุ
125686 นาย ไชยพจน� นาราษฎร�
125687 นางสาว นฐพร สุขสําเนียง
125688 นาย จุลเชษฐ� วงษ�น4อย
125689 นางสาว ชไมพร แพทย�พงษ�
125690 นาย ยิฟฟรี พจนเดชาวงศ�
125691 นาย วุฒิเลิศ ปDยะพลากร
125692 นางสาว ภัคจิรา ตังคจิวางกูร
125693 นางสาว ปนัสยา พหลเดชา
125694 นาย มงคล ทําทิพย�
125695 นาย อารักษ� ธาราพรรค�
125696 นางสาว ลลิดา มุขแก4ว
125697 นาย วรรณทัต วิเชียรรัตนพงษ�
125698 นางสาว ศิริรัตน� สิทธิวงษ�
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125699 นางสาว นารีรัตน� ม่ันจิตร
125700 นาย ศุภวิชญ� เสง่ียมงาม
125701 นาง ศิริผกาพรรณ สันติศราวุฒิ
125702 นาย สมิทธ� ประยูรยวง
125703 นางสาว จิราภรณ� คําภูเมือง
125704 นางสาว ชุติมา สาครเจริญ
125705 นางสาว จิรารัตน� ไชยฮะนิจ
125706 นางสาว พาฝGน พานา
125707 นาย ทรงศักด์ิ ทองนุช
125708 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศิริพร ศรีประสม
125709 นางสาว วรรณนิภา พรมลาย
125710 นางสาว ทิพย�วรรณ จอนเอียด
125711 นางสาว ชุติกาญจน� แปQนประจุน
125712 นาย วุฒิชัย นาสิงเตา
125713 นางสาว ปุณณ�สิริ ธีรพงศ�สกล
125714 นาย จตุรวิทย� วงษาเวียง
125715 นางสาว นฤมล ชัยบุลวัชร
125716 นางสาว วราลี อลงกตกิตติคุณ
125717 นางสาว พิญาภรณ� รามจุล125717 นางสาว พิญาภรณ� รามจุล
125718 นาย รัชตะ เลิศมณีทวีทรัพย�
125719 นาย เจษฎาพันธุ� ปGญญา
125720 นาย จรินทร� ภู2วิจิตร
125721 นางสาว เพชรรัตน� ชิมะกุลพันธ�รบ
125722 นาย ทสพร จันทร�เปล2ง
125723 นางสาว นันทิกร ดวงมณี
125724 นางสาว จุฑารัตน� มณีโชติ
125725 นาย คมสัน บุตรเวียงพันธ�
125726 นาย อลงกรณ� กิตติพนังกุล
125727 นาย ธนพล คืนดี
125728 นาง กาญจนา แก4วจันทร�
125729 นางสาว สรรเพชุดา บัวมี
125730 นางสาว นันทนาวรรณ นันวิตา
125731 นาย อนุวัต อัศดรกาญจน�
125732 นาย สุรวุฒิ ทองคํา
125733 นาย อดิเทพ จูเจริญ
125734 นางสาว จีรวรรณ มหาละออง
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125735 นาย ชัยวัฒน� ขลิบทอง
125736 นาย นรเกติ บัวสรวง
125737 นาย จุลวัฒน� คงแท2น
125738 นาย อนันท� วรรณโชติ
125739 นาย ณภัทร� รัตนถาวร
125740 นาย วรากรณ� ทับจาก
125741 นาย เจนวิทย� กาญจนวงค�
125742 นางสาว สุรีรัตน� แรงคง
125743 นางสาว นุชจิรา วงษ�ภักดี
125744 นาย จิรายุส จําปาไชยศรี
125745 นางสาว นาฎนภา กระจ2างคุณ
125746 นางสาว พรพิมล วงษ�ษา
125747 นางสาว จิรัฐกาล กู4ทรัพย�
125748 นางสาว ศิริภัทร สุขสม
125749 นาง พรทิพย� ตันมูล
125750 นางสาว ศิริลักษณ� แก2นภักดี
125751 นางสาว ปรีญาภรณ� อุบล
125752 นางสาว ณัฐวรรณ พิมพิลา
125753 ว2าท่ี ร.ต.หญิง น้ําทิพย� ชุ2มจิตร125753 ว2าท่ี ร.ต.หญิง น้ําทิพย� ชุ2มจิตร
125754 นางสาว ณัฐกานต� พันธวงค�
125755 นางสาว จรรยาลักษณ� บุญกันย�
125756 นางสาว อมรศรี ด4วงเกตุ
125757 นางสาว บุษบง โพธิ์งาม
125758 นางสาว เอมอร อินทร�แทน
125759 นางสาว ณัฐฐา อยู2สําราญ
125760 นางสาว เพียงใจ สนไชย
125761 นางสาว ลัดดาวัลย� บุญกันย�
125762 นางสาว กุลธรา สังข�อ2อน
125763 นาง ยุพา เลาะพ่ึง
125764 นาย เจษฎาพงษ� ปGญญา
125765 นางสาว ณัฏฐณิชา สิทธิโชค
125766 นาย จักรพงษ� จันทะวงษ�
125767 นางสาว อภิญญา เถลิงศักดาเดช
125768 นางสาว มลนภา ลาภสุรพรชัย
125769 นางสาว ลักษณพร วรวิทยธาดา
125770 นางสาว ศรัณย�รัชต� ขัดชมภู
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125771 นาย อัตถวี ปQองคํา
125772 นาย พงษ�ดนัย พันธวงค�
125773 นางสาว จิรวรรณ อยู2สําแดงกิจ
125774 นางสาว กรกนก สวยวิเศษ
125775 นางสาว พรทิวา กลิ่นบัวแก4ว
125776 นาย คุณาธิป ผลทรัพย�
125777 นางสาว กนกทิพย� บุญวงศ�
125778 นางสาว พนิดา มยุรา
125779 นางสาว กาญจนา ประสงค�ทรัพย�
125780 นางสาว ปราชญา เสมอเหมือน
125781 นางสาว อรณิชา แก4วศรีศักดา
125782 นางสาว กัญญาลักษณ� บุญประคม
125783 นาย กฤษณ พิลาศรี
125784 นาง ศิรินธร ทรงศิริ
125785 นางสาว นิตยา ไทยด2อน
125786 นางสาว ชารีณัฏฐ� อัครชัยอนันต�
125787 นาง วริษฐา สุขใจ
125788 นาย ธวัชชัย สหายา
125789 นางสาว กมลชนก ช2วยจันทร�125789 นางสาว กมลชนก ช2วยจันทร�
125790 นางสาว วนิดา น4อยเมืองคุณ
125791 นาย เอกสิทธิ์ มีชัย
125792 นาย ธงชัย ฉิมมี
125793 นางสาว วลัยลักษณ� ศรีบุรมย�
125794 นางสาว พิชารัตน� ศรีสุข
125795 นาง อัมพร ชัยพร
125796 นางสาว ชมพูนุท เทียมลม
125797 นาย ภาณุวัฒน� นันทรัศมี
125798 นางสาว วิกันดา เขียวแก4ว
125799 นางสาว ณัฐรดา สอาดเอ่ียม
125800 นาง ณัฐกชนันท� อ่ิมเอิบ
125801 นางสาว อรพินท� มีเสน
125802 นางสาว สุรดา จันทร�เพ็ญ
125803 นาย อรุษ โปยไธสง
125804 นาย ศาสตรา พจนนุสนธิ์
125805 นางสาว อุไรรัตน� มาศจิตต�
125806 นางสาว นันทวัน ใจมา
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125807 นางสาว อังคณา คงครบ
125808 ว2าท่ีร4อยเอก สมศักด์ิ จันทรอุดร
125809 นางสาว ขนิษฐา เปKUยมพัฒนพันธุ�
125810 นาย นัทธิชัย ประจวบมอญ
125811 นาย พีระณัฐ วงศ�ครองศักด์ิ
125812 นางสาว สุวิมล สาแหรกทอง
125813 นางสาว กัลยาณี กองเสพ
125814 นาง สุภิญญา วงษ�ศิลปO
125815 นางสาว เบญจวรรณ ชูเกลี้ยง
125816 นาย สุรพงษ� ปDงแก4ว
125817 นาย ชุมพล อุดมโภชน�
125818 นางสาว ณัฐวรา สอาดเอ่ียม
125819 นางสาว ชนัญญา ไทยแท4
125820 นาย สุรัตน� ชื่นรัมย�
125821 นาย วิรัตร มงคลสุภา
125822 นาง อัจฉรา มะณีจิตต�
125823 นาย วินิจ เสืออินทร�
125824 นางสาว พิมพร มรกต
125825 นางสาว แพรมณี บุตรพุฒ125825 นางสาว แพรมณี บุตรพุฒ
125826 นางสาว พิชยา แสนเสนา
125827 นางสาว ปGณฑารีย� อุดาแก4ว
125828 ว2าท่ีร4อยตรี ธรรณาวัฒน� ฝนธง
125829 นางสาว ธนาภรณ� ชวนรักษาสัตย�
125830 นางสาว ณภัทร ชวรัตนิธิกร
125831 นาย สุชาย แถวนาม
125832 นาย เลอสรวง ลอมโฮม
125833 นางสาว วณาพร น4อยไม4
125834 นาง ฐัชญา สมจิตต�
125835 นางสาว อารีรักษ� โสภา
125836 นางสาว รัตติกาล ของหอม
125837 นางสาว วรรณนภา หนูขาว
125838 นาย ศราวุฒิ นาควงษ�
125839 นางสาว ประยูร ชูระบํา
125840 นางสาว เมวดี ไกลสินธิ์
125841 นาย เกริกกานต� วรรณวิศาล
125842 นางสาว จุฑารัตน� ศรีเพชร
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125843 นางสาว ชัญญานาถ วิบุลย�ศิลปO
125844 นางสาว อริสรา คํารินทร�
125845 นางสาว วราภรณ� หม่ืนสังข�
125846 นาย ปฎิพล พชิรมงคลกิตต์ิ
125847 นางสาว อภิญญาภรณ� ศรีไพร
125848 นางสาว กุลจิรา นาคไทย
125849 นางสาว นุชวรา บุญวาส
125850 นางสาว อัญชิษฐา ก้ิมภู2
125851 นางสาว กัญญาณัฐ สุวรพันธ�
125852 นาย เตชินทร�พัฒน� แสงประจักร
125853 นาย พสธร บุญทอย
125854 นาย ณรงค�ชัย เพ็ชรทอง
125855 นาย จิตติชัย ไชยจิตต�
125856 นางสาว กรัณฑรัตน� สายนุ4ย
125857 นาย ทินกร พลปากดี
125858 นาย วรุตม� ปราบสงบ
125859 นาย ชินดนัย จงสงวนดี
125860 นางสาว ณัชชา ยี่ใจ
125861 นาง อิศสิริยาภรณ� ศรีเมือง125861 นาง อิศสิริยาภรณ� ศรีเมือง
125862 นางสาว ณัฏฐนิช ทรัพย�ทรง
125863 นางสาว ปาจรีย� ชาญวานิชกิจ
125864 นาย ธนิต นวลอุทัย
125865 นางสาว กมลนันท� ศรีวิชัย
125866 นางสาว รุสนา พิศพรรณ
125867 นางสาว พรสุนา จําปK
125868 นางสาว กมลวรรณ ม2วงศรี
125869 นางสาว ธัชชญชล อุดขาว
125870 นางสาว จริยา ลิ่มทอง
125871 นาย อิสรา ไทรงาม
125872 นางสาว กฤษณา บรรลุ
125873 นาย ธนกฤต ปDติมานะอารี
125874 นางสาว อักษร รักสกุล
125875 นาย อชิตะ จันทนุพงศา
125876 นางสาว สิริวรรณ วันทองสุข
125877 นางสาว อารียา ลีเด็ง
125878 นางสาว กรกช ม2วงศรี
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125879 นางสาว สุนิศา ทองดี
125880 นางสาว วิรัญชนา คุ4มเดช
125881 นางสาว บัวทิพย� บุญเรือง
125882 นางสาว ปณยา ลอยมี
125883 นางสาว ฌชญานันท� มณีน4อย
125884 นางสาว ขวัญฤทัย ไชยศรี
125885 นาย ภากร ฉายรัตน�
125886 นางสาว อมรรัตน� ไชยทองงาม
125887 นางสาว ปDยะภรณ� จันทร�ส2อง
125888 นางสาว กุลลัดดา ชัยสุวรรณ
125889 นาย รังสิมันตุ� พยัคฆหาญ
125890 นาย นพสิทธิ์ อินทรัตน�
125891 นาย พงศกรณ� กองแก4ว
125892 นาย รณชัย คุ4มวงษ�
125893 นาง ตะวันฉาย บุญกองชาติ
125894 นางสาว เฉลิมพร ไชยสิงห�
125895 นาย อภิณัชฐ� ร4านกันทา
125896 นางสาว กนกวรรณ กาญจนโชคชัย
125897 นางสาว พัชรี วระชุน125897 นางสาว พัชรี วระชุน
125898 นางสาว วิรินทร ศิลปDกุล
125899 นางสาว พินาภรณ� ชุมเทพ
125900 นาย พุฒิกร เนียมเท่ียง
125901 นางสาว จิดาภา เศรษฐธรรม
125902 ว2าท่ี ร.ต. ลิขิต กล4าแก2น
125903 นาย วนิช เอียดนุสรณ�
125904 นาย ติณณ�ศรุต มากช2วย
125905 นาย ศักด์ินรินทร� เฮียงโยธา
125906 นาย ฐาปกรณ� อินทบวร
125907 นาย ธนกร ต้ังเจริญอารีย�
125908 นางสาว ภัคนันท� อําพันธ�
125909 นางสาว เกศินี ทองกระจ2าง
125910 นางสาว พิมพ�รภัส วาตาดา
125911 นางสาว มธุกร พิมพ�ต4น
125912 นางสาว ณัฏฐ�ติยาณัญ นิยมไวทยะ
125913 นาย ปฏิภาณ ก4อนทอง
125914 นาย ไฟซอล เงNาะเจNะยะ

หน4าท่ี 720 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
125915 นางสาว ชนัชชา มะลิงาม
125916 นางสาว ปริชาติ สุวรรณชาตรี
125917 นางสาว กมลชนก ฤทธานันท�
125918 นาย สิทธิชัย เทพพรหม
125919 นางสาว สุภัสสรา กล่ําพัก
125920 นาย วีระพงษ� คงฉาย
125921 นาง ฐิตารีย� สรรคพงษ�
125922 นาง จิดาภา แสงรุ2ง
125923 นางสาว ณัฐรีน บุญชิต
125924 นาย กฤษนันท� ทรัพย�สิน
125925 นาย ธีรกุล ซ2อนกลิ่น
125926 นางสาว ฐิตินันท� จินดา
125927 นางสาว ชนกานต� แสงดอก
125928 นาย คงชลัช สูริเสณี
125929 นาย สิงหรา วรรณประเวศ
125930 นาย พงศธร สุขปาน
125931 นาย พงศธร ประมูปถัมภ�
125932 นาย ธนกิจ หนองบัวล2าง
125933 นางสาว อภิชญา มาตรผล125933 นางสาว อภิชญา มาตรผล
125934 นางสาว ปรียานุช ไชยทองดี
125935 นางสาว กฤติยาภรณ� ขุนเเสน
125936 นาย พงศธร สรรคพงษ�
125937 นางสาว คณิตา หอมกลิ่น
125938 นาย วิจักขณ� สินมา
125939 นางสาว พิชามญชุ� ทองเชื้อ
125940 นางสาว ศุภดา ต4นตระกูลรัตน�
125941 นาย กรวิชญ� ประวันตา
125942 นาย เจตริน ขันแก4ว
125943 นางสาว ทักษิณา แสงกระจ2าง
125944 นางสาว พัทริยา พันธ�ขาว
125945 นาย พัฒนศักด์ิ แดงบุตรดี
125946 นาย นัสวัฒน� แตงผึ้ง
125947 นาย ปDยะพงษ� ลีลาสวยสุด
125948 นาย สุขสันต์ิ ผาจันทร�
125949 นางสาว อารีนา หะยีเตะ
125950 นางสาว ธันย�ชนก เพ็งพูล
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125951 นางสาว ศศิวิมล สุรวิทย�
125952 นางสาว นันทิกานต� ชัยบุรี
125953 นาย ธนพันธ� ก4อนง2อน
125954 นาย กิตติศักด์ิ นรนารถ
125955 นางสาว เวธกา วงค�วาด
125956 นางสาว ธิดารัตน� เกษีสม
125957 นาย ฮาซัน เซ็งมะ
125958 นางสาว กนกพร สิงขาม
125959 นางสาว ศิวนาถ เจียรกุล
125960 นางสาว จงรักษ� ดงพงษ�
125961 นาย เอกชัย บุญวัฒนะรักษ�
125962 นางสาว ณัฏฐนิช พิพรธนสกุล
125963 นาย สุระชาติ นนทะแสง
125964 นาย ภาคภูมิ สุนทรวิภาต
125965 นางสาว พิชญา เพียรทรัพย�
125966 นาย วรเศรษฐ� ธนะคูณเศรษฐ�
125967 นางสาว อภิญญา สุธรรมา
125968 นางสาว ณัฐชา คล4ายจินดา
125969 นาย อามีนุดดีน จะปะเกีย125969 นาย อามีนุดดีน จะปะเกีย
125970 นาย กิตติศักด์ิ คําวินิจ
125971 นางสาว ดารณี ทุนิจ
125972 นาย รชต มาเจริญ
125973 นาย เจริญวิชญ� ธีรโชติธรากุล
125974 นางสาว พิชชานันท� สุนันตNะ
125975 นางสาว ธิดารัตน� พินิจการ
125976 นางสาว อัจฉริยา ศรีมันตะ
125977 นางสาว นภัสกร อ2อนคํา
125978 นาย โยธิน หนูสันเทียะ
125979 นาย ณัฏฐ�ปวินท� วีระตระกูล
125980 นางสาว สุนทรี จันปาลี
125981 นาย สุคท นพรัตนบัณฑิต
125982 นางสาว เสาวลักษณ� มองขุนทด
125983 นางสาว เพ็ญลักษณ� กันชัย
125984 นางสาว รุ2งนภา สุกใส
125985 นาย อภิชาติ สบายใจ
125986 นาย ศุภฤกษ� เพ่ิมธนสาร
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125987 นาย ธนะชัย เชื้อต2าย
125988 นางสาว พิมพ�ชญา โอดเฮิง
125989 นาย มูฮํามัดอิรฟานด� อาลี
125990 นาย ประมวล มีหา
125991 นางสาว ชลธิชา เพชรเกตุ
125992 นางสาว นนทวรรณ ลานขุนทด
125993 นางสาว มัลยิกา มณีผ2อง
125994 นางสาว ปรียาการย� วงอ้ัว
125995 นางสาว ทิพปภา วงษ�สิงห�
125996 นาย วศกร อรมุตร
125997 นาย วิโรจน� ถาวรจักร�
125998 นาย กฤษกร ไชยราช
125999 นางสาว กิศวรินทร� บุญหล4า
126000 นาย ภาคภูมิ สง2าชาติ
126001 นาง จิราพร อาษาเสน
126002 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ศิราภร จันทรมะริด
126003 สิบเอก อภิลักษณ� ชาญสงคราม
126004 นาย พิมพ�พีรชยา สุวรรณวงศ�
126005 นางสาว สกาวเดือน สมบัติ126005 นางสาว สกาวเดือน สมบัติ
126006 นาย พสิษฐิ์ ก4องสุวรรณคีรี
126007 นาย อภิรัฐ ปGญญาแก4ว
126008 นาย ตวงสิทธิ์ สมจินตนา รม ย� 
126009 นาง ปพิชญา มธุรอัมพิลานันต�
126010 นาย ธนพจน� แสงพลสิทธิ์
126011 นาย วิทวัส ยะกาศ
126012 นางสาว เกศกมล นิลมานนท�
126013 นางสาว ศิราณี ศรณะเนตร�
126014 นางสาว ธนัชพรรณ เครือเทศน�
126015 นางสาว พัชรีภรณ� อริยกาญจน�
126016 นาย ฐิติกร เหมันตา
126017 นางสาว วลัยพรรณ สุทธิเมฆ
126018 นางสาว ณัฏฐธิดา มีเถ่ือน
126019 ว2าท่ีร4อยตรี อินทรจักร วัชระดิษฐ
126020 นาย อนุชิต วิเศษวงษา
126021 นางสาว เมธินี อุดมรัตน�
126022 นาย ประพันธ� ขวัญแก4ว
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126023 นางสาว วชิราภรณ� แพร2นาม
126024 นางสาว รุ2งทิวา วงศ�จินดา
126025 นาย ชานนท� นาคจําแลง
126026 นาย ธีรยุทธ คําพุทธ
126027 นางสาว พัณณิตา ปGญญาสิริพร
126028 นางสาว พัชรินทร� อุทธาเครือ
126029 นางสาว อาอีฉNะ หละอะดํ้า
126030 นางสาว พัชรี ไชยนุ
126031 นางสาว มูรณี อาเเว
126032 นาย จิระศักด์ิ พนาดร
126033 นางสาว ประกายรัตน� ศรีปGญญา
126034 นางสาว สุชาดา ชื่นสุนทร
126035 นางสาว ศุภาพิชญ� ทอดศรี
126036 นางสาว กรกฎ ฟองรัตน�
126037 นางสาว โสภิดา ทองไสย
126038 นางสาว วรัญญา เรืองอ2อน
126039 นาย พฤกษา สุวรรณศรี
126040 นางสาว อนุสรา จิตไธสง
126041 นาย ธนภัทร แสงสมบูรณ�126041 นาย ธนภัทร แสงสมบูรณ�
126042 นางสาว บุษบา บัวเขียว
126043 นางสาว สุชาวดี บุญช2วย
126044 นาย วัฒนา อามิตร
126045 นาย สันติภาพ เจNะมะ
126046 นางสาว หนึ่งนุช นกดุเหว2า
126047 นาย ปรเมศวร� ปDUนพาน
126048 นางสาว ชลรส อนุกูลนารี
126049 นาย เพชร เชาว�เลขา
126050 นางสาว จิรภา เกษามา
126051 นาย กิตติ พงษ� ข2มอาวุธ 
126052 นาย มนตรี ไชยคิรินทร�
126053 นาย ฮัมบาลี หะซา
126054 นางสาว พร4อมพสุชา หรรษา
126055 นางสาว ธิดารัตน� แซ2อุ2น
126056 นางสาว อรุณี ยศหนองทุ2ม
126057 นาย คอยรินทร� ฮาฟKซุดดีน
126058 นาย อนุวัฒน� วงศ�จําปา
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126059 นางสาว ทิพวรรณ กันหาสินธ�
126060 นาย จาตุรนต� แก4วสุข
126061 นางสาว อิสสริยาภรณ� แสงฉาย
126062 นาย จักรพงษ� พงษ�สุขเจริญกุล
126063 นาง รัชฎาภรณ� เชื้อประทุม
126064 นาง ปDยนุช กองแก4วกาเหรียญ
126065 นางสาว นาพีซNะ อาแซ
126066 นาย มฤคราช วันก่ิง
126067 นางสาว สุภาณี ดุลชาติ
126068 ว2าท่ี ร.ต. นพดล มโนแสง
126069 นางสาว ขวัญเมือง ศึกสงคราม
126070 นางสาว สุริยา เจNะตุหมัน
126071 นางสาว นูรมา ตาละตา
126072 นาย พงศ�พัฒน� ชื่นชม
126073 นางสาว ภุชรี บัวจันทร�
126074 นางสาว ลลินภัสสร คงบัน
126075 นางสาว พรประภา คาดพันโน
126076 นางสาว อริสรา รัตนมณี
126077 นาย จักรกฤษณ� จันทวิมล126077 นาย จักรกฤษณ� จันทวิมล
126078 นาย ณัฐพงศ� กาพย�เกิด
126079 นาย ทศพล ชูเกียรติ
126080 นางสาว สมฤทัย แซ2ตั๊ง
126081 นางสาว นิภา พ่ึงพันธ�
126082 นางสาว ศรินภัสร� โรจน�นภานันท�
126083 นางสาว นุจรี โสภากอง
126084 นางสาว วรัทยา จันทร�สุข
126085 นางสาว สุพรรษา ศรีบุญรอด
126086 นางสาว รัตนา กอแลNะ
126087 นางสาว จิรฐา โนแหย
126088 นางสาว เมธาวี จิอู]
126089 นาย จักราวุธ ใจคํา
126090 นางสาว สุประภาดา สายะพันธ�
126091 นางสาว เจียระไน แย4มมีศรี
126092 นาย กร โฆษิตภิวัฒน�
126093 นางสาว พันทิวา สร4อยมาลุน
126094 นาย จําเริญ อินสม
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126095 นาย ณัฐวุฒิ จันทร�เชียงมา
126096 นางสาว พัชรี ทองชมภู
126097 นางสาว สุภลักษณ� พรมสกล
126098 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศุภสร ประแจ
126099 นาย จตุรภัทร พิลึก
126100 นางสาว กนิษฐา หาญสมุทร
126101 นาย สุธรรม แซ2จัง
126102 นางสาว ธันยชนก โยเหลา
126103 นางสาว ฮายาตี ยูโซะ
126104 นาย ฉัตริน อินถา
126105 นางสาว ศรัณยา ยุทธสมภพ
126106 นาย วรากร ส2างคําต๊ิบ
126107 นาย ธนพงษ� หัสดินทร ณ อยุธยา
126108 นางสาว สโรชา พงนาค
126109 นางสาว ศิรัญญา ยามาลูดิง
126110 นาง รัชนี กอลแมน
126111 นางสาว ปุณยวีร� แก4วสิมมา
126112 นาย วัสนกร ธารีนาท
126113 นางสาว เพชรมณี ซ4ายจันทร�126113 นางสาว เพชรมณี ซ4ายจันทร�
126114 นางสาว นู รี ซัน กาหลง
126115 นางสาว ปวีณา ตองสวัสด์ิ
126116 นาย บริพัตร พงษ�คุณากร
126117 นาง สุภาพร แก4วคําม่ิง
126118 นาย ติณณภพ เจนตระกูลโรจน�
126119 นาย พิสุทธิ์ โตสกุลไกร
126120 นางสาว ซูไบรดNะ อีซอ
126121 นางสาว ซานียNะ กลาเเต
126122 นางสาว สุภาวดี เจริญผล
126123 นางสาว สุภาภรณ� กระต2ายเทศ
126124 นางสาว ฟาตีฮะห� เตะ
126125 นางสาว ชิตชเนตร บุญเฉลียว
126126 นาย บัลลังก� ภาคพิเศษ
126127 นาย จิระพัฒน� ฤทธิ์เจริญ
126128 นางสาว จิราภรณ� แก4วมณี
126129 นางสาว นันทิกานต� ธงไชย
126130 นางสาว ปุญญภัทร วงษ�จูม
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126131 ว2าท่ีร4อยตรี พิทักษ� ฤทัยสุจริตกุล
126132 ว2าท่ี ร.ต.หญิง กรรณญาณัฐษ� จันทิชัย
126133 นาย วันชัย ดีศรี
126134 นางสาว กาญจนา จําเริญกิจ
126135 นางสาว พรพนา ฉายพวง
126136 นางสาว ฐาปาณี พรายสังข�
126137 นาย สุพจน� นนท�ตรี
126138 นาย วชิรวิชญ� สุทะนะ
126139 นางสาว ศิริลักษณ� เพ็งแจ2ม
126140 นางสาว มณี พวงจันทร�
126141 นางสาว เบญจวรรณ วงศ�ศรีชา
126142 นาย รุ2งเพชร กามาด
126143 นาย นรรศรุทธิ์ บิลหมัด
126144 นางสาว สุภาพันธุ� บุญเมือง
126145 นาย คงศักด์ิ จิตใฝVธรรม
126146 นางสาว ฐิติมาภรณ� แพงเพชร
126147 นาย นิติกร เผ2าผม
126148 นางสาว ตรีเพชร เนติวงษ�
126149 นาย พงพันธ� ศรีสุวรรณ126149 นาย พงพันธ� ศรีสุวรรณ
126150 นางสาว ณัฐชยา พันลําเนา
126151 นาย ธนเสฏฐ� ต้ังตระกูลสิริ
126152 นางสาว อมรา ชัชวาลย�
126153 นาย รอมดอน มะมัย
126154 นางสาว ชํานาญพลอย กกฝQาย
126155 นาย ชัยรัช จอมพรวญ
126156 นางสาว ปานชนก ศรประเสริฐ
126157 นาย สิรภพ สอนดี
126158 นางสาว ปรินทร�รัตน� เครือเทียน
126159 นาย สุริยง มีหมู2
126160 นางสาว บวรรัฐ มาเจริญ
126161 นางสาว สุดารัตน� ภาคฤทธิ์
126162 นางสาว บวรวาริธร สาหร2าย
126163 นาย สุรเชษฐ� บางมณีนิล
126164 นางสาว ปวีณา รนวิทย�
126165 นางสาว กนกวรรณ เรืองฉาย
126166 นาง รุจิรดา กาดเส็น
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126167 นางสาว สาริกา พุ2มไม4
126168 นางสาว จุฑามาศ หลักพรม
126169 นาย ทิพากร ศรประเสริฐ
126170 นางสาว ลัดดาวัลย� อ2อนหวาน
126171 นางสาว อมินตา พาดาพันธ�
126172 นางสาว เยาวภา คําบัว
126173 นางสาว อนุธิดา อินทรวิชา
126174 นางสาว ธิดารัตน� วงษ�มณี
126175 นาย อภิชา ม่ันจิต
126176 นางสาว ชญาภา อินทร�นอก
126177 นาย อรรถพล อนันตะ
126178 นาย วิชา แสงกล4า
126179 นางสาว รวิปรียา หนองเฆ2
126180 นางสาว อําพาพร โอสถานนท�
126181 นางสาว สุคนธา ทองภักดี
126182 นางสาว อัญเชิญ สุสุทธิ
126183 นางสาว ณัฏฐธิดา นงนุช
126184 นางสาว อรณิชา แสงแก4ว
126185 นาย อดิเทพ ลันไธสง126185 นาย อดิเทพ ลันไธสง
126186 นางสาว ณัฐนันท� วรนาม
126187 นางสาว จันทร�จิรา ช2วยอรัญ
126188 นางสาว ศิริภา วงศ�ดานี
126189 นางสาว รมย�ธีรา บัวแก4ว
126190 นางสาว สุปรานี เจริญญาติ
126191 นางสาว วรุณี อยู2ครบ
126192 นาย พฤกษ� เจริญรัตนกิตติ
126193 นางสาว ศิรินยา เค4ามูล
126194 นาย ศุภวิชญ� ทวีเมือง
126195 นาย ณฐกฤต บัวเพ่ิม
126196 นางสาว ชลธิชา รัตนา
126197 นาง ธัญญชล วรนาม
126198 จ2าสิบตรี สมชาย พ2วงสําโรง
126199 นางสาว ดวงพร ปานอ2อน
126200 นางสาว สุจิตรา สงวนศิลปO
126201 นางสาว ลิปDการ� อินทรวงค�
126202 นางสาว ประภัสสร ชูศรี
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126203 นาย นรภัทร โสภาเคน
126204 นางสาว บิสมิล อะโกะ
126205 นางสาว กัญญา มีแสง
126206 นางสาว เปรมกมล เพ็ชรรักษ�
126207 นาย กิตติโชติ แก4วคง
126208 นางสาว ทัศนีย�วรรณ พรมสายออ
126209 นาย ตฤยวัฒน� วิไลเนตร
126210 นางสาว เอกอนงค� แสงดี
126211 นางสาว รังสิตา บุญโชติ
126212 นางสาว ศิริวรรณ มหานิติพงษ�
126213 นาย ชัดเจน มานะยิ่ง
126214 นางสาว ปาลิสสร อาษาวัง
126215 นาย ณรงค� แซ2โค4ว
126216 นางสาว จุฬาวดี สุ2มมาตย�
126217 นางสาว อนุธิดา พันธุ�ประเสริฐ
126218 นาย วีระพงศ� คงนาม
126219 นางสาว วิภาพร จันทร�ดี
126220 นางสาว รัตนา สีสะใบ
126221 นาง จิดาภา หนูเกตุ126221 นาง จิดาภา หนูเกตุ
126222 นางสาว สุภาวิไล สามคํานิล
126223 นาง ปาริฉัตร เพชรทัต
126224 นาย ชานนท� ยงค�เยื้องพันธ�
126225 นาย วัชรินทร� จันทรังษี
126226 นางสาว อรพิน ปาทอง
126227 ว2าท่ี ร.ต.หญิง รัชดาภรณ� อุบลเจริญ
126228 นางสาว เบญจมาภรณ� นวลสิงห�
126229 นางสาว กมลทิพย� ศุภธนพัฒน�
126230 นางสาว ปDยนุช สุขแสน
126231 นางสาว นภัส เอ่ียมสําอางค�
126232 นางสาว นารีรัตน� ภูวร
126233 นาย พีระวัฒน� สังข�เรือง
126234 นางสาว จุฑามาศ รสเติม
126235 นางสาว กนกวรรณ รักษาชนม�
126236 ส.อ. ภาชกร ผือโย
126237 นาย ชัยวุธ ปานพิลา
126238 นางสาว อัญมณฑน� สมเขียน
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126239 นาย ปุณชาติ นนท�ทองพูล
126240 นาง พรทิพย� ทองทับพันธ�
126241 นางสาว รัตนพร ปDUนเขียน
126242 นางสาว อนุสสรา ลางคุลเสน
126243 นางสาว ณัฐฐาภรณ� แก2นนาคํา
126244 นาย กิตติภัฎ มณีวรรณ
126245 นางสาว พรสินี ผัดผ2อง
126246 นาย ธนวิชภ� ยังพลขันธ�
126247 นางสาว สุรินทร� เพ็ญมาศ
126248 นาย กฤตสรณ� เอ่ียมสําอางค�
126249 นางสาว อรณิชา วังใจชิด
126250 นางสาว พิมพ�ลดา ชูจิต
126251 นาย วีรภัทร สุวรรณวงศ�
126252 นางสาว ปณิตา สดใส
126253 นางสาว อภิสรา กําศร
126254 นางสาว ธัญวรัตน� ถาวร
126255 นางสาว นิตยา แคล4วบาล
126256 นาย พุฒินาท จันทร�อ2อน
126257 นางสาว แตงกวา โอทารัมย�126257 นางสาว แตงกวา โอทารัมย�
126258 นาย กิตติทัต บรรจงปรุ
126259 นาย วรฉัตร มีพวงผล
126260 นาย ณัฐพันธ� ลาสา
126261 นาย ธนัท นภาโชติ
126262 นาย ทรงพล โง4วศิลปศาสตร�
126263 นางสาว พันธริกา นิทัศน�กุศล
126264 นางสาว พัชรี พิมพ�พา
126265 นาย ทศกร เชื้อหมอ
126266 นางสาว ฟาอีซะ แตแม
126267 นางสาว พัณณิตา ศรีวิเชียรโชค
126268 นางสาว รตนพร ต2างประเสริฐ
126269 นาย ภาณุวัฒน� เนียมน2วม
126270 นางสาว ซูฮานา โตะเย็ง
126271 นาย อุ4มบุญ ต้ังบุณยเกียรติ
126272 นางสาว กมลวรรณ ถาวรประภาสวัสด์ิ
126273 นางสาว จิรัชยา พุ2มมณี
126274 นางสาว สุวนันท� มีจันโท
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126275 นางสาว ศิรินทิพย� เนียมน2วม
126276 นางสาว เกตุศรา จิตนุกูล
126277 นางสาว มณฑาทิพย� เอ่ียมสําอางค�
126278 ร.ท. เอกพจน� อุดดี
126279 นางสาว เกศินี บุญสุข
126280 นาย เด2นภูมิ มะอักษร
126281 นางสาว อัจฉรา ล4อมณีนพรัตน�
126282 นางสาว อนงนุช วาสุโพธิ์
126283 นาง พิมพ�พนิต พรหมอารักษ�
126284 นาย อเสกข� มาศโอสถ
126285 นางสาว พัทรียา แก4วจินดา
126286 นาย นพรัตน� เอกนาวิน
126287 นาย ชนาธิป ธรรมทอง
126288 นางสาว เสาวลักษณ� สุขสนั่น
126289 นางสาว วาสิตา ลิ่มนิธิกานต�
126290 นาย ณัฐพงษ� เสาร�ทอง
126291 นาย ณัชพล ศรีชื่น
126292 นางสาว นนตรา หวายเหลา
126293 นางสาว วริศจิรา เพียรธัญญกรรม126293 นางสาว วริศจิรา เพียรธัญญกรรม
126294 นางสาว อําไพพรรณ เคนตากแดด
126295 นางสาว วรรณภา วรรณาลัย
126296 นางสาว พิมพ�ผกา ใจไว
126297 นาย สันทัต พลฤทธิ์
126298 นางสาว สุวินชา แสนกล4า
126299 นาย สุริโย สาลี
126300 นาย กีรเกียรติ อุนจะนํา
126301 นาย ไชยวัฒน� แก4วขาว
126302 นาย ธนวัต รัตนประภาพร
126303 นางสาว นดา บอเตNาะ
126304 นางสาว นิธิพร คงแก4ว
126305 นางสาว รัชนีวรรณ แสงอรุณ
126306 นาย ภาคภูมิ รอดภัย
126307 นาย ปGญญา อัตตาโว
126308 นางสาว ศุทธินี แก4ววันทา
126309 นางสาว อารัชพร กระตุดเงิน
126310 นาย พิษณุ มวลชู
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126311 นางสาว สุกัญญา ปากดี
126312 นาย ณฐภัทร ปะระทัง
126313 นาย ธนภัทร รัตนประภาพร
126314 นาย พสิษฐ� สุขเกษมเธียรสิน
126315 นาย ธนวัฒน� ศรีรักษา
126316 นาง ศิริวรรณ หนูช2วย
126317 นาย อํามือรี บูละ
126318 นาย พงศ�พล สิงห�นิมิตตระกูล
126319 นางสาว วิภาวรรณ แจ2มจํารัส
126320 นางสาว อําภร แก4วแดง
126321 นางสาว ภรภัทร รุมรณกาจ
126322 นางสาว กาญจน�ติมา เกษมสวัสด์ิ
126323 นางสาว ณัฐพร รุ2งฟQาวัฒนพงศ�
126324 นางสาว น้ําเพชร จินดาวงศ�
126325 นางสาว ภัสรา โคตรโยธา
126326 นาย ศุภณัฐ ฆารสินธุ�
126327 นาย อมรเทพ ขุนสงคราม
126328 นาย อนุชา แก4วหานาม
126329 นางสาว วัชรี จันทนา126329 นางสาว วัชรี จันทนา
126330 นางสาว ชุติกาญจน� ตรีเดช
126331 นางสาว วิภาวรรณ มาวขุนทด
126332 นางสาว วรรณภา ทาศิริ
126333 นางสาว นิตยา ดวงเสนาะ
126334 นางสาว สุวภัทร ม่ันยืน
126335 นางสาว ธัญลักษณ� ศรีเงิน
126336 นางสาว ปวีณ�ณภัทร เชาวรัตน�
126337 นาย ธีรวัฒน� ฮวดวงษา
126338 นางสาว ฉัตรสุดา รินทระ
126339 นาย วีระวัฒน� ดงแสนสุข
126340 นางสาว พรวดี ภักดีไพบูลย�
126341 นาย ประทีป อินชัยภูมิ
126342 นางสาว ฟารีดNะ แวสมาแอ
126343 สิบเอกหญิง วันวิสา สุรนาด
126344 นาย ณัฐพงศ� พุทธรักษา
126345 นาย ตรีมิตร ทวีสุข
126346 ว2าท่ีร4อยตรี พรรณเชษฐ ศรีเทพ
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126347 นางสาว ณัฏฐ�ชวัญช� โขยวั่นเซ2ง
126348 นางสาว พรกมล ยืนชีวิต
126349 นางสาว สิริประภา รักลงทอง
126350 นางสาว วิมลรัตน� สมพงษ�
126351 นาย พุฒิพงศ� สุขกํ่า
126352 นาย ศุภกิจ คําเขียว
126353 นางสาว วรวีร� รุ2งอํานวยทรัพย�
126354 นางสาว ภัคจิรา ถึงเก้ือ
126355 นาย พงษกร โตเนตร
126356 นางสาว ภัณฑิรา ผลไพบูลย�
126357 นาย ยูโสบ หมัดอาดํ้า
126358 นาย ฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง
126359 นางสาว กฤษิญา เกษตรสินธุ�
126360 นาย ญาณพล พันธ�คํา
126361 นางสาว ขวัญกมล เฉ่ือยฉํ่า
126362 นาย เอกนรินทร� สิทธิกรธนานันท�
126363 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ดุจมณีรัตน� ลือชา
126364 นางสาว พัณณิตา ช2วยเกิด
126365 นางสาว ณวิภา เลิศอนันต�ปรีชา126365 นางสาว ณวิภา เลิศอนันต�ปรีชา
126366 นาย ภาณุพงศ� บ4านกลาง
126367 นางสาว เบญจมาศ ด4วงคําแดง
126368 นางสาว จันทรวรรณ อมตวิยานนท�
126369 นางสาว กานต�ศิรีกัญญ� เหล็กมา
126370 นาย สุภิญโญ วงษ�พยอม
126371 นางสาว ปภาวรินทร� จิตรสุวรรณ�
126372 นาย ณัฐวุฒิ รัตนคํา
126373 นาง กัลยาภัสร� เท่ียงแท4ชัยภัทร�
126374 นางสาว กรรลิกา สุขสิงห�
126375 นาย วุฒิศักด์ิ ลาละคร
126376 นาย สันติสุข สีเทียวไทย
126377 นางสาว ณัฐพร ขันโอฬาร
126378 นางสาว ปาริดา ทรัพย�ทองคํา
126379 นาย กัญจน�ณัฏฐ� สมจันที
126380 ว2าท่ีร4อยตรี กษิดิ์เดช ธนานุวัฒน�กิจ
126381 นาย จตุพล สุขนคร
126382 นางสาว สุรภา บวรชาติ
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126383 นางสาว รวิวรรณ สลับศรี
126384 นาย ดิลกฤทธิ์ เมืองวงค�
126385 นางสาว ณัฐพัชร� เครือพิชยะการกุล
126386 นาย วัฒนา ชํานาญ
126387 นาย ภัทรพล อัครอภิชาติ
126388 นางสาว นันทวัน ฟQาขจรเกียรติ
126389 นางสาว กรรติการ� ทองมาก
126390 นาย พิทวัส ส4มไม4
126391 นาย ฤทธิพงษ� ภัครกมลวัฒน�
126392 นางสาว นงค�ลักษณ� สมร
126393 นางสาว สกุลตรา แสงสี
126394 นางสาว พัทธนันท� กันทะวงค�
126395 นาย สราวุธ ศุภรมย�
126396 นางสาว ศุมินตรา ศรีทอง
126397 นาย อิสรศักด์ิ โกศัยสุข
126398 นางสาว วิภาพร แวดอุดม
126399 นางสาว อนุชิตรา มีแหวน
126400 นาย วัชรา พิมพา
126401 นาย สุนนท� มิกาศ126401 นาย สุนนท� มิกาศ
126402 นาย ไตรภพ คุ4มหนองแดง
126403 นาย ภูมิเลิศ ตันติพงศ�
126404 นางสาว เบญจรัตน� แท2นทอง
126405 นาย ชรัมภ�พล ฟุQงขจร
126406 นางสาว รัชนี ธนะวงค�
126407 นางสาว สุทธิพร นกแล
126408 นางสาว ลลิตา มินเทน
126409 นางสาว ธัญวลัย บุญเสือ
126410 นาย พลวรรธน� กลิ่นหอม
126411 นางสาว จุฑามาศ รัตนะวงศะวัต
126412 นาย นพดล เทพญา
126413 นางสาว เปรมปรีดี คลายนสูตร
126414 นางสาว ปGทมพร ทองอุ2น
126415 ส.ต.อ. ทรงศักด์ิ เหล2าเจริญ
126416 นางสาว อรุณี เพชรแก4ว
126417 นางสาว อรวรรณ แห2งภูเขียว
126418 นางสาว ทัศนี เหนือคูเมือง
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126419 นางสาว ชุติมณฑน� ศรีธรรมโชติ
126420 นางสาว รติรัตน� เจียมอมรรัตน�
126421 นางสาว ญาณินท� โพธิสว2าง
126422 นาย เจษฎากรณ� เดคํากาศ
126423 นางสาว ชุติภรณ� อรัญพร4อมพันธุ�
126424 นางสาว อารดา ชําเรืองฤทธิ์
126425 นาง สุวดี สุตะภักด์ิ
126426 นาย ยุทธนา จันทร�ส2งแก4ว
126427 นางสาว ชนาทิพย� ชัยมงคล
126428 นาย ณัฐวีร� อันประเสริฐ
126429 นางสาว ฟDรดาวส� รอกา
126430 นางสาว วาสนา รูปสม
126431 นางสาว ศุภลักษณ� บุญนะรา
126432 นางสาว กิติวรดา อินทุยศ
126433 นาย กรกฎ ดอกจําปา
126434 นางสาว กุลนิภา เกิดเอ่ียม
126435 นางสาว ลลิดา สุวรรณกลาง
126436 นางสาว ราตรี สัญญะวิรี
126437 นาย กฤตกร มูลคร126437 นาย กฤตกร มูลคร
126438 นางสาว มาเรียม เลาะลง
126439 ว2าท่ี ร.ต. ธเรศ นกศิริ
126440 นางสาว สุนันทา คงประเสริฐ
126441 นางสาว จิราภรณ� หล4ามณี
126442 นางสาว โสฬส สอนวัน
126443 นาย วิชชวัฒน� ศรีสุวรรณ
126444 นางสาว ศิวพร อุพลเถียร
126445 นางสาว พรทิพย� ไชยอุย
126446 นางสาว ภาชินี เดชรัตนสุวรรณ�
126447 นางสาว ณัฏฐิญาภัค กาครุฑ
126448 นาง เบญจวรรณ เอ่ียมยั่งยืน
126449 นาย ธนกร ภูมิวงค�
126450 นางสาว จีราภรณ� บุญสายยัง
126451 นางสาว ชุติมา บริสุทธิ์
126452 นางสาว เยาวดี สุนทร
126453 นางสาว วิรากานต� แสงนา
126454 นางสาว จรรริยา หินแก4ว

หน4าท่ี 735 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
126455 นางสาว โสภี วิรุณพันธ�
126456 นาย ไพรัช แดงสิงห�
126457 นางสาว น้ําหนึ่ง ลีละวัฒน�
126458 นางสาว ธัญญรัศม� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
126459 นาย ณัฏฐวี ไข2มุกข�
126460 นางสาว สุประวีณ� คําผงแดง
126461 ส.ต.ต. วิธวิทย� ย4ายต้ัง
126462 นาย ณัฏฐ�ฐากูร บูรณกูล
126463 นาย อันนัส ตูแป
126464 นางสาว ละออง ไกรสินธุ�
126465 นางสาว พาณิภัค พิริยะ
126466 นางสาว พัชริดา เลนทัมมี
126467 นางสาว วณิฐา เทพทอง
126468 ว2าท่ีร4อยตรี ทัตพลฒ� บัวขาว
126469 นาย สุรชัย ล2องวิลัย
126470 นางสาว มนันยา ทองลิ่ม
126471 นาย วีรวัฒน� ปลีกล่ํา
126472 นางสาว โสรยา ใหม2แก4ว
126473 นาย เอกลักษณ� เอกพันธ�126473 นาย เอกลักษณ� เอกพันธ�
126474 นางสาว นิอามีเนาะห� แวดอเลาะ
126475 นางสาว ภรณ�พิชชา ลายคํา
126476 นางสาว กรรณิการ� พุดพงษ�
126477 นางสาว พรวิไล หัวใจเพ็ชร
126478 นางสาว กรภัทร� ตานิโก
126479 นาย เจษฎา เกษาทร
126480 นางสาว อิศราวสี หนูฤทธิ์
126481 นาย พงษ�เทพ กุศลศิลปวุฒิ
126482 นางสาว แพรวไพลิน มณีขัติย�
126483 นางสาว สุวรรณี อินทร�สามรัตน�
126484 นาย นวภัณฑ� ขุนทอง
126485 นาย วรายุทธ เชียรรัมย�
126486 นางสาว คณิศร ปานวิเชียร
126487 นางสาว อารีรัตน� วิเศษพงษ�
126488 สิบโท อานนท� ทับสิรักษ�
126489 นาย พงศกร เพ็งเหมือน
126490 ว2าท่ีร4อยตรี วินัฐพงษ� ครจํานงค�
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126491 นางสาว นิด ช2างดี
126492 นางสาว นรินทร� รัตนเลิศ
126493 นางสาว สุภาวดี แขมภูเขียว
126494 นาย พิษณุวัฒน� บัวบาน
126495 นางสาว สุพรรษา เฉิดไทสงค�
126496 นางสาว ปวีณา ปQองมาลี
126497 นางสาว ปาจรีย� เนียมจันทร�
126498 นางสาว เวณิตา พรธีรลานนท�
126499 นางสาว สุพาทิพย� แก4วธานี
126500 นางสาว นิตยา พลร2ม
126501 นางสาว จรัญญา คงเพชร
126502 นาย ภาสกร ปามุทา
126503 นางสาว พัชรพร เชื้อพรมศรี
126504 นาง โสภาภรณ� สืบสําราญ
126505 นาย โกวิท พลภักดี
126506 นางสาว สุภา คงแก4ว
126507 นางสาว ขวัญตา มังคลาทัศน�
126508 นาย วชิรวิชญ� พงษ�ประพันธุ�
126509 นาง สุรีย�พร อวยพร126509 นาง สุรีย�พร อวยพร
126510 นางสาว ปาจรีย� ต2วนสูงเนิน
126511 นาย พิสุทธิ์ โสมอินทร�
126512 ว2าท่ี ร.ต.หญิง พัชญา ลาวิตา
126513 นาง อัมรารักษ� คฤหัส
126514 นางสาว สุพรรษา ศิริโสม
126515 นาง บังอร สมวงศ�
126516 นางสาว จิตติมา บุญประเสริฐ
126517 นาย ธีรภัทร นารถนรกิจ
126518 นาย เริงศักด์ิ กานนอดิเรก
126519 นาย อภิวัฒน� โก4ล2อง
126520 นางสาว สุดา กาญจนพลี
126521 นางสาว สุชาดา ดวงดาว
126522 นางสาว ธนัชชา บิสนุม
126523 นาย สัญญา คําเท่ียง
126524 นาย ภาคภูมิ เจริญสุข
126525 นางสาว กนกพร อัศวเตชานนท�
126526 นางสาว ขนิษฐา พิมพ�ทอง

หน4าท่ี 737 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
126527 นาย พุฒิไนย เวชกามา
126528 นางสาว รุ2งฤทัย สมบัติคํา
126529 นาง วนัสธนัน ฉายศรี
126530 นางสาว พิชชาภรณ� รัตนไชย
126531 นางสาว ธัญชนก มณีศรี
126532 นางสาว สุดาภรณ� ศรีอ2อน
126533 นางสาว ชลธิชา วงศ�เข่ือน
126534 นางสาว อรอุมา ทองงาม
126535 นางสาว สิรินญา แสนตNะ
126536 นาย ศตวรรษ ศรีวิชัยรัตน�
126537 นางสาว ชรินทร�ทิพย� ทรัพย�ไพบูลย�
126538 นางสาว สุไรดา แวยูโซNะ
126539 นาย อาวุธ คําสิบ
126540 นาย จักรรินทร� ชมละกา
126541 นาย จรัสพงศ� บุตรทอง
126542 นางสาว จิราภรณ� นุ4ยแก4ว
126543 นางสาว พิมลพรรณ นิลอุบล
126544 นางสาว เมธิณี อังคะณิตย�
126545 นางสาว บุปผชาติ โพธิษา126545 นางสาว บุปผชาติ โพธิษา
126546 นางสาว จรัสศรี เจียวกNก
126547 นางสาว ธีรานุช ศรีไชย
126548 นาย กชธณพรหม สุขยืน
126549 นางสาว สุนทรียา เท่ียงธรรม
126550 นางสาว วิชิตา มณีฉาย
126551 นาย อภิรักษ� สุเริงฤทธิ์
126552 นางสาว พิชญนันท� คงมณี
126553 นางสาว กรชวัล ศรีศักดา
126554 นางสาว สุภัค หวังผล
126555 นาย ปฐมพงศ� สุขงาม
126556 นางสาว ชนัญชิดา กุลวงศ�
126557 นางสาว อัญชุลี มุขดี
126558 นางสาว ภูษณิศา ลาเสือ
126559 นางสาว จีฬารัตน� เกษทองมา
126560 นาย อิสรา หลักโลก
126561 นางสาว ฟาเดีย สามะสูหลง
126562 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สุทธินี มีสาคร
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126563 นางสาว ศิริรัตน� จันทร�ปQอม
126564 นาง พิมพ�ใจ ส2องแสง
126565 นาย ภาคภูมิ เมฆหมอก
126566 นางสาว ชื่นจิต วิชัยดิษฐ
126567 นาย อาคมเดช ขอร4อง
126568 นางสาว พิศมัย สิงหนสาย
126569 นางสาว นูรฮัสวานี มะ
126570 นาย เผด็จ กองบาง
126571 นางสาว วิมลวรรณ ธนูศิลปO
126572 นางสาว อมรรัตน� อ2อนสง
126573 นางสาว กานต�พิชชา โทรัตน�
126574 นาย นรินทร� บุระ
126575 นางสาว เดียนา ซาแลNะ
126576 นาย นพพร ใจอารีย�
126577 นาย เกียรติศักด์ิ สุทมาส
126578 นางสาว มยุรี ใฝVรักสงบ
126579 นาย ศุภกฤต เข็มบุบผา
126580 นางสาว อาอีซัส อาแว
126581 นาย วัลลภ ศรีนุกูล126581 นาย วัลลภ ศรีนุกูล
126582 นางสาว สุทธิญา มีลาย
126583 นางสาว ญาญีนาถ สุวรรณสุโข
126584 นางสาว ผกาวรรณ นาคพิมาย
126585 นาย เกียรติศักด์ิ แวงหินกอง
126586 นางสาว ศุภราภรณ� เพ็ชรมาลัย
126587 นาย ติณณ� พิรุณสาร
126588 นาย วิชาญ ซ่ือตรง
126589 นางสาว นันท�นภัส ยอดมณี
126590 นางสาว นันทิกานต� อ2อนชาติ
126591 นาย ณัฐวุฒิ ขวัญสุข
126592 นางสาว ฟาดีลNะ ยีเฮ็ง
126593 นางสาว สุนทราพร เชื้อเมืองพาน
126594 นางสาว สุภาวดี ไชยภักดี
126595 นางสาว วัลภา คํามงคุณ
126596 นาย ชิตณรงค� สองพล
126597 นางสาว เกศรินทร� บัวย4อย
126598 นางสาว อุสรา เอนกปGญญากุล
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126599 นางสาว วารุณี อาจภักดี
126600 นางสาว ศุภลักษณ� ขาวขํา
126601 นางสาว ฮาฟKซา อาลี
126602 นางสาว ปาลิดา แซ2พู2
126603 นางสาว นัยน�ภภัค หุ2นแจ4ง
126604 นาย นําโชค วรศิลปO
126605 นางสาว ศิริญญา ศรีราชเลา
126606 นางสาว ศิริรัตน� จันทร�เกลี้ยง
126607 นางสาว อาภาวรรณ จันทร�พะเนาว�
126608 นางสาว เพ็ญนภา พุ2มพยอม
126609 นางสาว ณูรอาวาฏิฟ อาลี
126610 นาย พีรณัฐ ลิ่มประสิทธิ์
126611 นางสาว วิชิณีย� ปDนตา
126612 นาย ณัฐพงศ� เหล2าอนันตทรัพย�
126613 นางสาว พรภิรมณ� เพ็ชรใจสักด์ิ
126614 นาย โกศล จินา
126615 นางสาว สุนิษา บุญจันทร�
126616 นางสาว น้ําทิพย� ขุนทะยา
126617 นาย กนกเทพ กุลศรี126617 นาย กนกเทพ กุลศรี
126618 นาย ฐิติ เลิศอุดมโชค
126619 นางสาว จีราพร แก4วชูแสง
126620 นางสาว พรนภา เพชรวิเศษ
126621 นางสาว ชัญญามาศ ภัทรนิตย�
126622 นาย เจษฎาภรณ� ชัยชนะ
126623 นางสาว การบูร ประสาททอง
126624 นาย ณัฐพล ชูวงษ�
126625 นางสาว ณัฐชา สิงหพล
126626 ว2าท่ีร4อยตรี ภูภัทรชิน พงศ�ภาโชติ
126627 นางสาว กชมล ธนะวงศ�
126628 นางสาว อมรรัตน� โตสนั่น
126629 นาย ดาว บุญเปรี่ยม
126630 นางสาว พิกุล ฉายมุณี
126631 นาย วงศ�ปราชญ� วัตถุสินธุ�
126632 นาง เจนจิรา โทแหล2ง
126633 นาย ณัฐพงษ� วงศ�เครือ
126634 นาย กิตติศักด์ิ ศรีสันต�
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126635 นางสาว ณลิตา ก่ิงไผ2ล4อม
126636 นางสาว สินีนาฏ บุญธีระเลิศ
126637 นางสาว อภิรดี ศิริบุญมา
126638 นางสาว อารียา อุบลพิทักษ�
126639 นางสาว สุดารัตน� ส2งเสริม
126640 นางสาว ฉันทิศา หาญกล4า
126641 นาย กิตติ ชลธารเสาวรส
126642 นาง กุลธิดา เตย็บอารี
126643 นางสาว กนกวรรณ แซ2ใต4
126644 นาย จักกฤษณ� มัชฌิม
126645 นางสาว อารียา ปานพืช
126646 นาย ณัฏฐากร ทองใบใหญ2
126647 นาย อรรถพร เจริญเกษ
126648 นางสาว รติรัตน� วงค�อินตNะวัง
126649 นาย เกียรติศักด์ิ ธรรมสนธิเจริญ
126650 นางสาว ศศิรินทร� นุ2นเกิด
126651 นางสาว วิไลวรรณ ทองโตนด
126652 นาย ทรงชัย เขียวขํา
126653 นางสาว พจนีย� ปGญญาทอง126653 นางสาว พจนีย� ปGญญาทอง
126654 นางสาว จันธิมา โชติจิตร
126655 นาย ศตวรรษ คงโนนกอก
126656 นางสาว สุวนันท� บุญเรือง
126657 นางสาว สิริกาญจน� จันทร�วงษ�
126658 นางสาว พนิดา เอกพล
126659 นาย จักรินทร� แก2นสาร�
126660 นางสาว ณัฐพร ประสม
126661 นางสาว กิตติมา ทองดียิ่ง
126662 นางสาว สุดาภรณ� สาตNะ
126663 นาย ณโชต มโนภักดี
126664 นางสาว ปDยรัตน� ลิขิตเกียรติขจร
126665 นางสาว จันทร�ทนา อนุพันธ�ชัย
126666 นาง จันทนี พิมพ�เชื้อ
126667 นางสาว กัลยกร ธินิยา
126668 นาย เกียรติศักด์ิ คงเอ่ียม
126669 นางสาว ชาญนุช แก4วเงินยวง
126670 นาย มานิตย� พรมมา
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126671 นาย อลงกรณ� ผิวขํา
126672 นาย ศิระกัลปO จิณะไชย
126673 นาย ศาศวัต ศศิพิสุทธิ์
126674 นางสาว คุณิตา อนุเคราะห�
126675 นางสาว วิกานดา โบบทอง
126676 นางสาว นาตยา ก2อแก4ว
126677 นางสาว ประกฤตยา มุ2งเอ้ือมกลาง
126678 นางสาว ปริญญา คํากอง
126679 นางสาว ภคพร ตNะสา
126680 นางสาว ศิณีนารถ เงินมาก
126681 นาย พศิน วิริยะนานนท�
126682 นางสาว พนิดา ตองอบ
126683 นาย วาณิชพงษ� บุญแพ
126684 นาย สุไลมาน อาลซาลีม
126685 นาย วรวิทย� วิรเศรษฐ�
126686 นาย อดิเทพ จันทร�อ2อน
126687 นาย ชัชวาลย� ปราบนา
126688 นางสาว วาฤทธิ์ คนเพียร
126689 นางสาว ตามตะวัน พันธ�เต้ีย126689 นางสาว ตามตะวัน พันธ�เต้ีย
126690 นาย ดิเรก หัสนีย�
126691 นาย อลงกรณ� เขมหทัยกุล
126692 นางสาว เนตรฤทัย หนูเกลี้ยง
126693 นางสาว นฤมล ไชยพร
126694 นางสาว เกณิกา รัตนเดโชพาณิช
126695 นาง ศศิร�อร ณชาภิฌาน
126696 นางสาว ตะวัน เงาศรี
126697 นาย กีรติกานต� กุณสิทธิ์
126698 นางสาว ชลธิชา กันยะ
126699 นางสาว ศศิธร เลิศสุทธิชวาล
126700 นางสาว อารีรักษ� แสนยศ
126701 นาย บดินทร� แสงวิรุณ
126702 นาย บุญโชค พรหมแก4ว
126703 นางสาว กชพร วานิชชัง
126704 นางสาว สุรีมาตย� ทุมไมล�
126705 นางสาว สุพรรษา ใจเฉ่ือย
126706 นางสาว ดารัตน� คนเพียร
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126707 นางสาว รสรินทร� ขุนทองจับ
126708 นางสาว จันทร�จิรา หนูชุม
126709 นางสาว นฤมล พลคํา
126710 นางสาว ชัญญา พนัสอําพล
126711 นางสาว ณัฐวดี เลี่ยวตระกูล
126712 นางสาว รวิภา อากาศโชติ
126713 นางสาว ปDยรัตน� งามขํา
126714 นางสาว พชรลัศน� ปวิชวงศ�วริศ
126715 นางสาว สุจิตรา ทองย4อย
126716 นาย สุภกฤต เด2นชัยแสงแก4ว
126717 นางสาว ศศิพร หนูช2วย
126718 นาย นิธิศ รุ2งทอง
126719 นางสาว กัลยรัตน� หลิมเฮงฮะ
126720 นางสาว ธีรกาญจน� ฮวดวงษา
126721 นางสาว พีระกานต� สิริวงษ�คุณาพร
126722 นาย สุเทพ ทองมา
126723 ว2าท่ีร4อยตรี คณาวุฒิ นวลปลั่ง
126724 นางสาว ณัฐมล ทองรักษ�
126725 นางสาว นริศรา สีสัน126725 นางสาว นริศรา สีสัน
126726 นางสาว โชติกา จารุทวีนันท�
126727 นางสาว สิริลักษณ� ติเพียร
126728 นางสาว นิภาวรรณ ทองหอม
126729 นางสาว อรพรรณ พันธุ�ไพร
126730 นางสาว โสรยา ดาโอะ
126731 นาย ศราวุฒิ วัดเล็ก
126732 นาย วิชัย สุขโสภา
126733 นางสาว ณัฐวรา รัตนโชติรส
126734 นาย ธนูศักด์ิ สิงห�พรม
126735 นางสาว ปาริฉัตร นิธิสิริพงศ�
126736 นางสาว พิยดา จําปาใด
126737 นาย อนวัช เผ2าวิจารณ�
126738 นางสาว ภทรพร งามสมคุณ
126739 นางสาว วันเพ็ญ สุฤทธิ์
126740 นางสาว นิภา เสนาะพิน
126741 นางสาว จิณห�ทักษมา ธนพงศ�ธนา
126742 นาง ณัฏฐ�วรรณา นวลคําวัง
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126743 จ.ต. พิชัย ม2วงระย4า
126744 นางสาว นลินี ศิลปธนะ
126745 นางสาว กมลวรรณ สนธิ
126746 นางสาว บุษยพรรณ เทียกมูล
126747 นาย อิสเรศ ซาหีมซา
126748 นางสาว พิตานัญปO ชูเถ่ือน
126749 นาย อภิสิทธิ์ สระแก4ว
126750 นาย ไตรนิกส� วรรณพิรุณ
126751 นางสาว สุภาวินี สายมายา
126752 นาย ณัฐวุฒิ วันนารัตน�
126753 นางสาว นัสนีน จี้เกษม
126754 นางสาว พีรนุช ตรงต2อกิจ
126755 นางสาว นิธิพร สิทธิจันทร�
126756 นาย ณันทวุฒิ สุขขะ
126757 นาย ภาณุวัฒน� วงเวียน
126758 นาย นัฐสิทธิ์ ชูวารี
126759 นาย เสฐะกฤษ สิมมา
126760 นางสาว ธาราวรรณ เฉลียวไว
126761 นางสาว ไพรินทร� มินาวงศ�126761 นางสาว ไพรินทร� มินาวงศ�
126762 นางสาว กัญจนารัตน� ใจคง
126763 นางสาว วิชชุตา พิกุลผล
126764 นาย ศิกวัส เลิศเพชรไพศาล
126765 นางสาว วงษ�วจี เพ็งรัตน�
126766 นาย กานต� บุญศิริโยธิน
126767 นางสาว จุฑาทิพย� กองจันทร�
126768 นางสาว กัลยา บุษมงคล
126769 นางสาว พนิดา สั้นเต4ง
126770 นางสาว วลัยลักษณ� แก4วพิลา
126771 นางสาว ศุภมาศ นุ4ยเล็ก
126772 นางสาว ชิษณุชา บุญมาลา
126773 นาย วิชาญ ดีพลงาม
126774 นาย อาทิตย� สุรังษี
126775 นางสาว วริษา อ2อนสองชั้น
126776 นางสาว อัจฉราวรรณ เก้ือทอง
126777 นาย จักรพงษ� สุระมณี
126778 นางสาว วีรนันท� พรรมาวัน
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126779 นางสาว สุนิษา ฉัตรรักษา
126780 นางสาว ณัชปภา มีแก4วแกม
126781 นาย ธนวัฒน� สุดงาม
126782 นาย จานันท� ศรีเกตุ
126783 นาย ชนะกุล ศรีวะรมย�
126784 นาย ปGญจวุฒิ มหาผลศิริกุล
126785 นาย ปรัตถกร จีนภักดี
126786 นางสาว พรทิพย� รักเมือง
126787 นางสาว กัญญาพิชญ� รัตนเกียรติกานต�
126788 นาย นิกร บุญล4น
126789 นาย ภาณุ หุ2นดี
126790 นางสาว หริณโรจน� ทนุผล
126791 นางสาว พิมพ�ชนก พันธ�งาม
126792 นาย ชัยวัฒน� จันทร�ทอง
126793 นาง รินนภา สุขสําราญ
126794 นางสาว พิมลพรรณ ล4อมสุขา
126795 นางสาว ณัฐชุลี เฟ\Uองฟูชัชวาล
126796 นางสาว นลินี สมลา
126797 นางสาว ขนิษฐา ขาวดา126797 นางสาว ขนิษฐา ขาวดา
126798 นาย สมประสงค� ประทีป
126799 นางสาว ณัฐชยา อมรางกูร
126800 นางสาว ศันสนีย� สุวรรณโณ
126801 นางสาว ทักษญา วรเชษฐ�
126802 นางสาว กชามาศ จุลสานะ
126803 นางสาว วรินรําไพ บุญมีศิริกุล
126804 นางสาว อรนภา บุระชัด
126805 นาย ศุภกร ขวัญเจริญ
126806 นางสาว ปริมประภา จันดาหาร
126807 นาง วัลลี พรหมทา
126808 นางสาว ภรชฎา อ2างศิลา
126809 ว2าท่ีร4อยตรี อานนท� นันทฤชัย
126810 นางสาว กรรณิการ� อินตNะคํา
126811 นาย ณัฐพันธ� สิงหาพรหม
126812 นาย อภิสิทธิ์ อาจวิชัย
126813 นาย อารมณ� ชาญกูล
126814 นาย สันหณัฐ ชัยวร
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126815 นางสาว ภัสสรา สิริวิบูลย�ผล
126816 นางสาว มลทิพย� จันทะพินิจ
126817 นางสาว พัชรินทร� แสงกล4า
126818 นางสาว อภิญญา ลาบาง
126819 นางสาว ณัฐถาพร สุ2มมาตย�
126820 นาย พินิจ ช2อจันทร�ผลิ
126821 นางสาว กานต�ธิดา พาหุรัตน�
126822 นางสาว นพวรรณ สมหมาย
126823 นางสาว จันทิพย�ภา รัตนาโรจน�
126824 นางสาว ภนิดา ก4านนาค
126825 นางสาว นภัสวรรณ จันทร�ทิพย�มณี
126826 นางสาว พุทธิพร สินธนามราพันธ�
126827 นางสาว นิภารัช เพชรกอง
126828 นาย พรพิทักษ� มณีโชติ
126829 นางสาว พรรณิษา นนธิราช
126830 นาย ฉัตรชัย ส2งเสริม
126831 นาย ภูรินทร� ถาน2าน
126832 นางสาว พรกนก วีระเกียรติ
126833 นาง ปรีดา ทองตราชู126833 นาง ปรีดา ทองตราชู
126834 นางสาว ชนัญชิดา โคตรสาร
126835 นางสาว ณัฐวีร� แพกุล
126836 นางสาว ขนิษฐา กิมาคม
126837 นางสาว รัตนวลัย สบายยิ่ง
126838 นาย ศักรินทร� พานทอง
126839 นาย บุญญฤทธิ์ ผังสุวรรณดํารง
126840 นาย กฤษดา หาวา
126841 นาย มะอาลาวี อับดุลเลาะ
126842 นางสาว กัญญารัตน� สมัยคํา
126843 นางสาว พลอยไพลิน เอ้ืออารีย�กุล
126844 นางสาว วิภาวี อยู2ทรัพย�
126845 นางสาว ณัฐวดี แก4วสาเระ
126846 นาง ธันยนันท� เครือวิไล
126847 นางสาว ณิชชามน สิมาหลวง
126848 นางสาว วดี สายหงษ�
126849 นาย ศุภชัย ธงสันเทียะ
126850 นางสาว จิรัชญาภรณ� แสงโทโพธิ์
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126851 นาย ธัญวัฒน� บุนนาค
126852 นาย วัฒนา ศรีเกตุ
126853 นางสาว ธิภาพรรณ แสงพราย
126854 นาย วัชรพงษ� มะโนเพียว
126855 นาย วิทยา ปานไข2
126856 นางสาว ชนิสรา กฤษฎาศักด์ิชัย
126857 นางสาว อรณิชา ยมดี
126858 นางสาว จุฑามาศ จุมพรม
126859 นาย ชินบุตร ชินวงศ�
126860 นางสาว นิพิษฐา แก4ววิเชียร
126861 นางสาว จันทกานต� เปรมฤทธิ์
126862 นางสาว เจนจิรา อินโยธา
126863 นางสาว อรอุมา เจริญยุทธ
126864 นาย สันติชัย ช4างมูบ
126865 นางสาว จารุวรรณ เจริญฤทธิ์
126866 นาย ณัฐพงษ� บุญทํา
126867 นาย นพรัตน� ฝอยทอง
126868 นาย นรินทร� อบแพทย�
126869 นาย ธีรวีร� โพธิ์ทอง126869 นาย ธีรวีร� โพธิ์ทอง
126870 นาย อารักษ� อ2อนชิต
126871 นางสาว ดาหวัน แดงจําแล
126872 นางสาว นิจจารีย� พิทักษ�วงษ�
126873 นาย ทวีรักษ� ผ2องศรี
126874 นางสาว ขนิษฐา สุขพันธุ�
126875 นาย หลักทรัพย� ปGญญาชื่น
126876 นางสาว จินตนา สุดา
126877 นางสาว จีราพร เพ็ชมิล
126878 นาย ทรงวุฒิ หิรัญสาลี
126879 นางสาว ปณัฐฐา น4อยเนียม
126880 นางสาว ปาลิตา บัวแก4ว
126881 นาย ธนสาร อ2อนละมูล
126882 นางสาว ธนภรณ� จักร�ผัน
126883 นาย ปาติรักษ� กิมาคม
126884 นางสาว ธันย�ชนก สมบูรณ�ดํารงกุล
126885 นางสาว จุฑาทิพย� ศรีคุ4ม
126886 นาย วิรัตน� ส2องศรี
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126887 นางสาว อัจจิมา โพธิ์เกลี้ยง
126888 นางสาว สุดารัตน� เจือหนองคล4า
126889 นางสาว วิยะดา บัวบน
126890 นาย พลกฤต ตรีเพชรพชร
126891 นางสาว อรวรรณ สิทธิอมร
126892 นางสาว เกศรา คุ4มเมือง
126893 นางสาว สุภาพรรณ บุญสมภพ
126894 นางสาว อัชฌา ตันตะราวงศา
126895 นางสาว นัสรีนีย� ดือเรNะ
126896 นางสาว ฉัตรแก4ว บุญศิริ
126897 นาย พรศักด์ิ ดวงสัมฤทธิ์
126898 นางสาว สุมาลี ศรีชารัตน�
126899 นางสาว มลฑาทิพย� จักร�ผัน
126900 นาย ชนวัชร จันทรคําภู
126901 นาย สรชัย บุญมี
126902 นางสาว กฤติกา มิกทา
126903 นางสาว ลลิตภัทร ส2งแสง
126904 นางสาว ชิดชนก ศรีรัตนพัฒน�
126905 นาย ณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ�ผล126905 นาย ณัฐวุฒิ ชีวพิทักษ�ผล
126906 นางสาว ประสพสุข สงขาว
126907 นางสาว กรรณิการ� จันทา
126908 นาย มงคล ชวนชื่น
126909 นางสาว ประทุมพร ชั้นกลาง
126910 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุธิดา ปDโย
126911 นาย อนุพงษ� ธุระพะ
126912 นาย สิรวิชญ� เปลี่ยวจิตร�
126913 นางสาว จารุณี ลุ4งบ4าน
126914 นาย สิทธา แย4มนิล
126915 นางสาว อัมรารัตน� ยกเส4ง
126916 นาง พิชยา จันทร�ศิริ
126917 นาย เฉลิมชัย นรศรี
126918 นางสาว อุไรศรี หรีหร2อง
126919 นาย วีระชัย สินธุ�ประสิทธิ์
126920 นางสาว ณฤทชญา สุขสุวรรณ
126921 นาย พีรพงศ� ขุนคต
126922 นางสาว จารุตา ศรีแก2น
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126923 นางสาว ปวริศา ทับโทน
126924 นางสาว ชุลีกร วิชามุข
126925 นางสาว ฤดี ปานเพชร
126926 นางสาว ปนัดดา เซ็นเชาวนิช
126927 นาย วาสนรรญ� อัตถกิจมงคล
126928 นาย วรุตม� พรรัตน�
126929 นางสาว ธิดาพร ขุนบุราณ
126930 นางสาว ฐาปนาฎ โอภาสประยูร
126931 นาย นวพรรษ โมระดา
126932 นางสาว ภัทรวรรณ สุพรรณคง
126933 นาย ปฏิภาณ ประทุมวัน
126934 นางสาว ปGญจรัศม� ไชยพันธ�
126935 นางสาว อนิษา เพ็ชรทองมา
126936 นาย อรรถพล ประชานันท�
126937 นาย ศุภลาภ จิตอารี
126938 นางสาว ณัฐชา จันทา
126939 นางสาว มนัสนันท� พรรัตน�
126940 นางสาว อรัญญา วิรุฬกิจ
126941 นาย วรวีร� สุขมี126941 นาย วรวีร� สุขมี
126942 นางสาว มีนา วันเตNะ
126943 นางสาว กชกร คติฌานัง
126944 นางสาว อรอนงค� หนูทอง
126945 นางสาว ปรารถนา สหัสชาติ
126946 นางสาว พรพระศุกร� บุญมี
126947 นางสาว วนกมล ปลื้มใจ
126948 นางสาว ศศิธร รื่นอารมย�
126949 นางสาว นิราภรณ� คําแสงทอง
126950 นางสาว ปนัดดา รอดคํา
126951 นางสาว กาญจนาพร ด2านพงษ�ประเสริฐ
126952 นางสาว จิตสุภา สังข�สุวรรณ
126953 ว2าท่ีร4อยตรี วิวัฒน� สุดหอม
126954 นางสาว ปวิตรา ปุราวัฒนากุล
126955 นาย สมหมาย สมานพร4อม
126956 นางสาว มานิตา เพชรสุทธิ์
126957 นางสาว มานิตา กลับคง
126958 นาย เอ้ืออังกูร มังคลาด
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126959 นางสาว กัณญาภัค แช2มละออ
126960 นาย อภิสิทธิ์ จิหมาด
126961 นางสาว มณศิกาญจ� เตปา
126962 นางสาว รสสิรินทร� นวลปาน
126963 นางสาว ชยุตรา เดียวตระกูล
126964 นางสาว ชัชรียา กุลจันทร�ศรี
126965 นางสาว ชลิตา จันทร�พงษ�
126966 นางสาว ศศิธร เกิดเสมอ
126967 นางสาว เสาวณีย� หลุนตู4
126968 นาย พีระพล วารีเพชร
126969 นางสาว วิภาวี ด2านพงษ�ประเสริฐ
126970 นาย วสันต� มาชัยภูมิ
126971 นางสาว ทิพกัญญา แสงแก4วสุข
126972 นางสาว วิภาวรรณ สอนกอก
126973 นางสาว อรวรรณ พิมพุฒ
126974 นางสาว กนกกร ชื่นแสง
126975 นางสาว วรรณพร สมโสภาพ
126976 นางสาว ชุติมา ศิริมงคล
126977 นางสาว พิมผกา ชัยจันทา126977 นางสาว พิมผกา ชัยจันทา
126978 นาย ณัฐภัทร เอ่ียมกระสินธ�
126979 นางสาว อังสุมารินทร� ไชยราช
126980 นาย รัชกฤต ภูริชญาโภคิน
126981 นาย อภิรักษ� วงศ�พันธุ�
126982 นาย อภิชาติ ชูรัตน�
126983 นาย จิระเดช สุวรรณโท
126984 นางสาว ธนิศร อัคราธรรม
126985 นางสาว อุทัยวรรณ พรหมอารักษ�
126986 นางสาว ฐิติพร อุ2นแก4ว
126987 นาย พีรฐาวัฒน� เพชรนวล
126988 นางสาว กรกนก พัดสุวรรณ
126989 นาย ศรราม สุขศิลามณี
126990 นาง รสริน ลังกาพินธุ�
126991 นางสาว รัชนา รัชนะวีระกานต�
126992 นางสาว พิชญา สุภาผล
126993 นางสาว ชนาภรณ� พลราชม
126994 นางสาว ฐิติฬภัทร คําหงษา
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126995 นางสาว ทิพวรรณ พ่ึงเกษม
126996 นาย วัชรากร ตันสุริวงค�
126997 นางสาว วัชราวรรณ ยอดทอง
126998 นาย เนติรัฐ อุไรวรณ�
126999 นาย ธนวุฒิ โคชขึง
127000 นาย รังสรรค� โสพ่ึงไทย
127001 นาย ธีรภัทร แสงภักดี
127002 นางสาว วิลาวรรณ ตันสุริวงค�
127003 นาย ปรัชญา ศรีอินทร�สุทธิ์
127004 นาย ทัตเทพ เตโชพิทยากูล
127005 นางสาว นันทิกร กรีพัฒน�
127006 นาย ภูชิต เลิศเกียรติรัชตะ
127007 นาย จีรศักด์ิ เอมน4อย
127008 นางสาว หัสญา นาราษฎร�
127009 นาย ภูรินท� กล่ําสุข
127010 นางสาว เริงรมณ� เหมหงษ�สา
127011 นางสาว วิภาวรรณ หอมบุญมา
127012 นางสาว ธัญญเนตร ประสมสุข
127013 นางสาว เธียรธิดา หาญรักษ�คล4ายเพ็ง127013 นางสาว เธียรธิดา หาญรักษ�คล4ายเพ็ง
127014 นาย ดํารงกิจ พรหมทองแก4ว
127015 นาง เสาวลักษณ� อาจสามารถ
127016 นางสาว ศศิวิมล ออทอลาน
127017 นาย ศากวร วิเศษนคร
127018 นางสาว ชลธิชา ภักดี
127019 นางสาว นินูรฮา มะมิง
127020 นาย ศุภศิต วงศ�วิลาศ
127021 นางสาว ฉวีวรรณ โยธี
127022 นางสาว ศศิมาภรณ� ซาเหลา
127023 นางสาว สกนธ�วรรณ สมิทธิ
127024 นาย ประเสริฐ ประทีปทอง
127025 นาย ชนาธิป ทิวทอง
127026 นางสาว สุจรรยา อําภา
127027 นาย พลชวิชญ� สิงห�สมบัติเตชะ
127028 นาย จันทร� โคณบาล
127029 นาย วัชรินทร� สามี
127030 นางสาว ธัญสุตา สาระถิน
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127031 นางสาว จุฑารัตน� เหนี่ยวทอง
127032 นาย ธนานุวัตร ศัตรูพินาศ
127033 นาย ปรีชา ฤาชา
127034 นางสาว ธัญรัชต� อธิจารุเดช
127035 นาย กิตติ โคจริยาวัฒน�
127036 นาย ธนาธิป เย็นทรวง
127037 นางสาว ณัฐศธรณ� วรสาร
127038 นางสาว สะใบทอง ฤาชา
127039 นาย พีระวุฒิ เทพมา
127040 นางสาว ผาณิต ขัดทา
127041 นางสาว เสาวลักษณ� จุลภักด์ิ
127042 นางสาว พิราวรรณ บุญปQอง
127043 นางสาว สมฤดี พิลึก
127044 นาย ธีระพงษ� พันธ�ดี
127045 นาย วชิรพล ม2อยเงิน
127046 นางสาว อริยา มะเกลี้ยง
127047 นาย จิโรจ ใจแก4ว
127048 นาย ณภัทร ดีมี
127049 นางสาว ศิริพร ปาเวียง127049 นางสาว ศิริพร ปาเวียง
127050 นาย ราชศวรรษ สายกระสุน
127051 นางสาว กัลยา ปรือทอง
127052 นาย พงศธร เอ่ียมแสน
127053 นางสาว กิตติยา คงเกิดลาภ
127054 นางสาว สุภาสินี สุวรรณโชติ
127055 นางสาว ณัฎฐา บัวจันทร�
127056 นางสาว กนกกรานต� บุญปQอง
127057 นางสาว ลัดดาวรรณ จันทรัตน�
127058 นางสาว พรสวรรค� สารทอง
127059 นางสาว วนิดา อุ2นทวง
127060 นาย พงษ�รัตน� ศรีวรรณวงษ�
127061 นาย วศิน หนวดพรม
127062 นางสาว สุจิตรา ตรีเดช
127063 นางสาว ขวัญจิรา มีนชัยนันท�
127064 นางสาว ปานกมล ทรัพยสาร
127065 นางสาว ธนาวรรณ มอไธสง
127066 นางสาว พัชราภรณ� คําวิเศษ
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127067 นาย อับดุลฮาลิม เวาะฮะ
127068 นาย ปDยวัฒน� อุบล
127069 นางสาว สุพรรณษา ทองแดงล4วน
127070 นาย ศรัณย�ภัทร แก4วหวาน
127071 นางสาว อริณ�ญนรีย� สรรพสูป
127072 นางสาว อารีรัตน� สุวรรณโน
127073 นางสาว สุธาสินี เชิดโกทา
127074 นาย ภาณุวัฒน� สุขเวช
127075 นาย อดินันต� คชโสภณ
127076 ส.อ. เดชา ศรีเดช
127077 นางสาว อังคณา พรหมหาญ
127078 นางสาว สุภาวดี บุญน4อย
127079 นางสาว หทัยรัตน� เจริญสุข
127080 นางสาว รังสิมา ชังขํา
127081 นาย ธนัท อาวุธ
127082 นาย ธนาเสฎฐ� ดุจจานุทัศน�
127083 นาย ชญานิน อุปธิ
127084 นางสาว ขนิษฐา นามสีฐาน
127085 นางสาว วรานันท� มัททะบัญฑิตย�127085 นางสาว วรานันท� มัททะบัญฑิตย�
127086 นางสาว นภาพร กุไรรัตน�
127087 นางสาว พิชญาภา สุพร
127088 นาย นฤดม แก4วเจริญ
127089 นางสาว จุฑามาศ ใจคํา
127090 นาย วุฒิชัย ณ พัทลุง
127091 นางสาว ภคมน แก4วพูลปกรณ�
127092 นาง นิตยตา สร4างคํา
127093 นางสาว ภาวิณี พาพันธุ�เรือง
127094 นางสาว อังคณา อาจหาญ
127095 นางสาว ลัลธริมา เทียมทัด
127096 นาย ศิวนัท ศิริเลิศ
127097 นาย กิตติศักด์ิ ปุยะติ
127098 นางสาว ชนมน สวัสด์ิ
127099 นางสาว อารียา ดาวกระจาย
127100 นางสาว ธัญญรัสย� ชูสิน
127101 นาย พลณัฐ วรรณรัตน�
127102 นาย จิรายุ เพ็งพะยม
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127103 นางสาว ซารีนิง ยี่เตNะ
127104 นางสาว ภชาพร เกล็ดนิ่ม
127105 นางสาว ญาราภรณ� หนูกลาง
127106 นางสาว กุลธิดา รัศมีเด2นนภา
127107 นางสาว ชญาน�นันท� วรจักรสุ
127108 นางสาว ฮามีดะห� วาจิ
127109 นางสาว รัตนา สีผม
127110 นาย อัษฎา พรสกุลคริสต�
127111 นางสาว สุรีย�รัตน� จัตุกูล
127112 นางสาว พิสมัย พุฒซ4อน
127113 นาย ประยูร แก4วสอาด
127114 นางสาว สุชาดา น4อมนําทรัพย�
127115 นาย บุญชู พิมพ�ประเสริฐ
127116 นาย จักริน ทะลังกา
127117 นาย สัญญา ช2วยสงคราม
127118 นางสาว ผกาวัลย� บัณฑิต
127119 นาย ศรทรรศณ� กวินนิธิพันธ�
127120 นางสาว ศิริรัตน� เวชกามา
127121 นาย พีม เพ็ญ ภ  ั ก ด์ิ 127121 นาย พีม เพ็ญ ภ  ั ก ด์ิ 
127122 นางสาว มนัสนันท� จันทบุตร
127123 นางสาว ปูชิยา อิสโร
127124 นางสาว จุฑาทิพย� เหมพันธ�
127125 นาย อนุสรณ� ศรีภูธร
127126 นาย นวดล ทาสีเพชร
127127 นาย ณัฐกิตต� วงษ�ชื่น
127128 ว2าท่ี ร4อยตรี อุทัย ภูมิประมาณ
127129 นางสาว สุจิตรา ยศวันทา
127130 นางสาว ศิรดา ไทรชมภู
127131 นางสาว ภาวดี สุวรรณ
127132 นาย ภานุพงศ� ยะโสธร
127133 นาย อติวัณณ� นิรมิตถวิล
127134 นางสาว อังศุวรรณ คุ4มปรีดี
127135 นางสาว ฐิติพร โพธิ์สุวรรณ�
127136 นางสาว สนุชตรา อาธิเวช
127137 นางสาว ณัฐพร ทับทิม
127138 นาย คณุสรณ� จวนรุ2ง
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127139 นางสาว สุภิศา ทัพทะมาตย�
127140 นางสาว ดวงดาว หวังหนู
127141 นาย ธนัท เจริญสุข
127142 นางสาว ฐิติพร กุ4ยอ2อน
127143 นาย ชัยธวัช ทับพรหม
127144 นางสาว นวพร คําก4อน
127145 นางสาว ศิรินญา สมอุดร
127146 นาย ภูวนัย เนติธรรมกุล
127147 นางสาว อัมพุชินี ยาปDUน
127148 นางสาว เมธาวี เรืองประยูร
127149 นางสาว ปภาณิน ไกรมาก
127150 นางสาว ประภัสสร สุวรรณรัตน�
127151 นางสาว พรพิมล ไกรประโคน
127152 นางสาว อรพรรณ พูลเพ่ิม
127153 นาย กฤษฎา จารุกิจอนันต�
127154 นางสาว พรพรรณ นกดี
127155 นางสาว รัตวิภา สุภเมธีร�
127156 นาย อมรรัตน� มาใหญ2
127157 นางสาว นัฐชลิดา เหลือผล127157 นางสาว นัฐชลิดา เหลือผล
127158 นางสาว อรสา บุญมา
127159 นาย ธนกร ล4อเทียน
127160 นางสาว ชุติมา เก4าลิ้ม
127161 นาย จิรทีปต� ภาสะเตมีย�
127162 นางสาว รัตนาภรณ� แสนกูล
127163 นาย วรกฤต ช2างจัตุรัส
127164 นางสาว บุษกร ชุมพงษ�
127165 นางสาว ดวงกมล เเก4ววิชิต
127166 นางสาว ศิริวรรณ ศรีใจวงศ�
127167 นางสาว ลลิตา ชมรส
127168 นางสาว มัทราภรณ� สุขสมัย
127169 นางสาว ศิรประภา นาคธน
127170 นางสาว ชุติปภา ชุติเชาวน�
127171 นางสาว พรทิพา มอโท
127172 นางสาว วิรัลภัส นทีสิทธิวงษ�
127173 นางสาว ศิริริญญา พันอินจอง
127174 นาย ชาญณรงค� พิมพ�พา
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127175 นางสาว จุฬาลักษณ� พิกุลศรี
127176 นางสาว เนตรนภา เปรมปรี
127177 นางสาว มุทจรินทร� สุระสังข�
127178 นางสาว ปDยวรรณ ชื่นเจริญ
127179 นางสาว ทาริกา ศรีคชํากร
127180 นาย อรรถวิทย� สาราช
127181 นางสาว วราภรณ� วันศรีรัตน�
127182 นางสาว จิรภิญญา อินอ4าย
127183 นางสาว ธัญญลักษณ� โสตะวงศ�
127184 นางสาว ณัฐธิณี ฉิมพาลี
127185 นางสาว ศิริมา กองเมิน
127186 นางสาว ปรียาภรณ� กิตติปGญญาเจริญ
127187 นางสาว ณัชกร สุวรรณหงษ�
127188 นางสาว อรุโณทัย อนุสสรราชกิจ
127189 นางสาว สุภาภรณ� บุญทัน
127190 นาง อมรรัตน� ศรีสุขคํา
127191 นางสาว ฉัตรสุดา หงษ�ใจ
127192 นางสาว สุภัสสรา ดวงสว2าง
127193 นางสาว พรทิพย� จําเริญ127193 นางสาว พรทิพย� จําเริญ
127194 นางสาว ภัทรานุช จินดานุภาพ
127195 นาย เอกพัน สาชนะ
127196 นาย อภิชัย โทคําเวช
127197 นางสาว โชติกา วุฒิสาร
127198 นาย ธนสรรค� สุวรรณนพ
127199 นาย ชัยนาท เปKUยมวาสนา
127200 นาย ต4องชนะ เหลืองอมรนารา
127201 นาย ณกรณ� สายอุราช
127202 นาย ชุมพลศรีรัตน� พรหมดี
127203 นาย วัชรพงษ� อาษา
127204 นาย อาชาคริน สุขเกษม
127205 นาย อนุชา ขุนทองสวัสด์ิ
127206 นาย ธงชัย ดวนใหญ2
127207 นางสาว เพ็ญศรี ปานทุ2ม
127208 นาย ธีรุตม� ธุระตา
127209 นางสาว เด2นนภา ภู2นาค
127210 นาย ภัทรพล ใจม่ัน
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127211 นาย เมฆินทร� สุขโต
127212 นางสาว สุกัญญา เฉลิมวงศ�
127213 นางสาว ชญามุก บุญยธนานนท�
127214 นางสาว รักชนก โพธิสาร
127215 นาย จักรพันธ� จันทร�สว2าง
127216 นาย พีรคเณศร� เพชรนิตย�
127217 นางสาว ณัฐธันยา ปานช2วย
127218 นาย สหรัฐ สุขเกษม
127219 นางสาว แวยะห� อิสมาแอ
127220 นาย เจตนิพัทธ� สุขสมัย
127221 นางสาว บัณฑิตา ติวานนท�
127222 นางสาว วตาพันธ� สุทธินันท�
127223 นางสาว เสาวรส อัมภา
127224 นางสาว วราลักษณ� ภูวงษ�
127225 นาย พงศธรณ� แสงสว2าง
127226 นาง ปDยบุษ สิทธิกาญจน�
127227 นางสาว พิมพ�ชนก ฮึกหาญณรงค�
127228 นาย จิรายุทธ ราชสีทา
127229 นาย ธนบูรณ� สุภาพรูป127229 นาย ธนบูรณ� สุภาพรูป
127230 นางสาว จันทรา แก4วงาม
127231 นางสาว รอซีเตาะ เซ็ง
127232 นาย อรัญ พรมวงศ�
127233 นาย สิปปภาส บุญรักษา
127234 นาย ประสาน โกซิน
127235 นางสาว ศศิมา ภารการ
127236 นาย เกรียงไกร นามคุณ
127237 นางสาว นูไรฮาห� อาบู
127238 นาย พาสุข อินสมบัติ
127239 นาง กัลยรัตน� ราชสีทา
127240 นาย ทรงพล ตุรงคราวี
127241 จ2าสิบตรี ศิรพงศ� นรภัทร�ธนพงศ�
127242 นาย ณัฐพล กันตา
127243 นาย อภินพ ปสันตา
127244 นาย สุรสีห� มณีเทพ
127245 นางสาว สุรีพร กุละจันทร�เพ็ง
127246 นางสาว มัสนิดา เจNะ
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127247 นาย ธรรม� สาระพงศ�
127248 นางสาว ชุติมา สิทธิสมาน
127249 นางสาว จิรพร บุณรงค�
127250 นางสาว ปาลิตา ทองเต็ม
127251 นางสาว ซัมซียNะ หะยีสาและ
127252 นาย สดุดี ฉันทวนิชย�
127253 นาย ธวัช สืบศรี
127254 นาย เอกชัย แก4วทองด4วง
127255 นางสาว วิสา สระทองอุ2น
127256 นางสาว วิราพร คงนวล
127257 นาย ชัยวัฒน� ไกรษร
127258 นางสาว เบญจวรรณ ไชยเรศ
127259 นางสาว อิสริยา สุนทร
127260 นางสาว นุชจิเรศ อนุสุเรนทร�
127261 นางสาว ซารีลา ดาเละ
127262 นาย สุไอดี เจNะเซ็ง
127263 นางสาว วัชรีพร เอ่ียมมา
127264 นางสาว สุดารัตน� ทองปGญญา
127265 นาย นคินทร� ใจกว4าง127265 นาย นคินทร� ใจกว4าง
127266 นาย ชนาธิป ธนะสาร
127267 นางสาว นารีรัตน� ร2วมกุล
127268 นางสาว วิยุดา มะลิมาศ
127269 นางสาว สุนิดา โสมดํา
127270 นางสาว สาวิตรี สุวรรณโสภา
127271 นางสาว ศุภลักษณ� สิริรักษ�
127272 นางสาว รุสนี นาแว
127273 นางสาว สุทามาศ ขุนเอม
127274 นางสาว แรงรัญญา สีงาม
127275 นาย ธีรชัย บุญชุ2ม
127276 นางสาว ดวงหทัย พระเทพ
127277 นาย สุรกิตต� สิงธิมาศ
127278 นางสาว อุไรวรรณ ชูละออง
127279 นางสาว อาสียะห� สําสี
127280 นางสาว ศิรดา บุญเกิด
127281 นางสาว มธุรส ทิพรส
127282 นางสาว จุราวัลย� อินทศิลา
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127283 นาย ศราวุฒิ แซ2ตั๊น
127284 นางสาว ธัญชนก หร2ายกลาง
127285 นางสาว ปGณณิกา เข็มทอง
127286 นางสาว สัลบียะ ลาเตะ
127287 นางสาว วริษฐา เภสัชพิพัฒน�กุล
127288 นางสาว นิโลบล คงนิล
127289 นาย ซัยฟุดดีน ดิง
127290 นาย ผดุงเกียรติ เทียบกลาง
127291 นางสาว นาตาชา หมัดสา
127292 นางสาว นัสริน ยีด2อเหลNาะ
127293 นางสาว เกวริณ วานิชยาการ
127294 นางสาว มุขดา คงจรัส
127295 นางสาว ภารศา แก4วสุกไส
127296 นาย ปภังกร พรมเจียม
127297 นาย ชัยยันต� เอ่ียมงาม
127298 นางสาว ชญาดา สอนสมนึก
127299 นางสาว วะราพร แจ2มนิยม
127300 นางสาว กรรณิการ� ปQองนาชัย
127301 นางสาว กรรณิการ� คลังคําภา127301 นางสาว กรรณิการ� คลังคําภา
127302 นางสาว สาธิตา อ2างทอง
127303 นางสาว สุภัสสรา เรือนจํารูญ
127304 นางสาว ฟาซียNะ เยNะ
127305 นางสาว โสภา ปล4องภา
127306 นางสาว ชุดาพา บรรเด็จ
127307 นาง ผกาวรรณ� บัวนาค
127308 นางสาว ทราทิพย� สัจจพจน�นิพนธ�
127309 นางสาว เบญจวรรณ ศิริมงคล
127310 นางสาว ลภัสรดา โชคชัยมงคล
127311 นางสาว ภาวิณี ขาวเผือก
127312 นางสาว นวรัตน� สิริรัตน�
127313 นางสาว ณัฏฐณิชา แซ2โก
127314 นางสาว หทัยกาญจน� หิรัญลลิต
127315 นางสาว นิติญาพร คํานนท�
127316 นางสาว รัตนา นันแพง
127317 นางสาว โรสมีรา มามะ
127318 นาย ฉันท�ทัต กล4าหาญ
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127319 นาย วินัย มุ2งชู
127320 นางสาว จีรมล คงแก4ว
127321 นาย ชวัลวิชญ� มาลัยเปKย
127322 นางสาว จรรยศรรร สนิทชน
127323 นางสาว เพ็ญศรี แซ2เล4า
127324 นางสาว ปริศนา ทับสีแก4ว
127325 นาย พิษณุ ภูสด
127326 นางสาว รุจิรดา ยะราช
127327 นางสาว สุธิดา งอยแพง
127328 นางสาว วริศรา มะสิกา
127329 นางสาว ธัญชนก บุตรพินธุ�
127330 นางสาว ชภัสรินทร� ศรคม
127331 นางสาว รินรดา ก]าต๊ิบ
127332 นางสาว ฉันทนา ไชยโชติ
127333 นาย สถาพร แจ2มสุวรรณ
127334 นางสาว ขนิษฐา ตาธรรมมะ
127335 นางสาว สุวิมล พลศักด์ิ
127336 นางสาว ธัญญามาศ ทองดอนเหมือน
127337 นางสาว วรรณิศา เซ็นชัด127337 นางสาว วรรณิศา เซ็นชัด
127338 นางสาว วราภรณ� นิยมสุข
127339 นางสาว ธนวรรณ สุขสง2า
127340 นาย อโนชา พัดมณี
127341 นางสาว อุไรวรรณ บุญคง
127342 นาย ภูริเดช บุญเรือง
127343 นางสาว ชนัตถธร สาธรรม
127344 นาย สุเทพ ทิพรังศรี
127345 นาย สิทธิโชค เฮงประสาทพร
127346 นางสาว ศิรินาฎ แขกกาฬ
127347 นาย เชิงชาญ เพียรพานิช
127348 นาย กฤตานนท� ศิริรัตน�พาณิชกุล
127349 นางสาว สุดารัตน� ศรีเทพ
127350 นางสาว เบญจมาศ ชัยชาญ
127351 นางสาว นิตยา หลอดกระโทก
127352 นางสาว นีรนาท ใจทาวงค�
127353 นางสาว ปภารวี ศักดิวงษ�
127354 นางสาว เมธาวี บุญเกิน
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127355 นางสาว ณัฏฐนิภา ปริกจินดา
127356 นางสาว สุภาภรณ� ธรรมบุตร
127357 นาย ทินวัฒน� ศรีทัดจันทา
127358 นาย อาทิตย� พุ2มเงิน
127359 นางสาว ภาสิณี สกุลคู
127360 นางสาว กุลธิดา ภูมิคอนสาร
127361 นางสาว วสิษฐา รอดช4างเผือก
127362 นางสาว ณัฐธยาน� อรุณโณ
127363 นางสาว จินตนา นวนมีศรี
127364 นางสาว วิไลลักษณ� คําอ4าย
127365 นางสาว นาฏนัฎาฎา เนื่องโคตะ
127366 นางสาว รุ2งนภา ฤทธิไทรสงค�
127367 นางสาว วาสนา แก4วเอ่ียม
127368 นางสาว วิไล จันทร�พุ2ม
127369 นาย วีรวัฒน� ไพงาม
127370 นางสาว ภคษร ภูพาที
127371 นางสาว ภัสรา คุ4มปรุ
127372 นาย คมกฤช ชัยทอง
127373 นาย จําลอง ยาอยู2สุข127373 นาย จําลอง ยาอยู2สุข
127374 นางสาว จิรัชญา สุริแสง
127375 นาย ธนพล ฤทธิโก
127376 นาย นิวัฒน� ทองคํา
127377 นางสาว ปาณิศา เส็มสัน
127378 นางสาว ทัสนันทน� แย4มรัศมี
127379 นาย รัฐกร ชนะวงศ�
127380 นางสาว ภัครนันท� ชมภู
127381 นาย ศุภกร ศรีละเริง
127382 นาย สราวุฒิ เกษา
127383 นางสาว ผุสดี อยู2ศรีสุข
127384 นาย ปฐมภพ ศิรินคร
127385 นางสาว อมรรัตน� สุขแก4ว
127386 นางสาว รักษิณา ประเสริฐ
127387 นางสาว ปGณฑารีย� จันทร�พุ2ม
127388 นาย ณัฏฐ� นทิคามิน
127389 นางสาว นพภัค จิตม่ันคงธรรม
127390 นางสาว ปรารถนา ใสกระจ2าง
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127391 นางสาว อาทิมา ปานอินทร�
127392 นางสาว จิดาภา การะเวก
127393 นางสาว โสรญา ผดาเวช
127394 นางสาว สุภาวดี กําจัด
127395 นางสาว กาญจนากรณ� ยะโรประการ
127396 นางสาว อาภาพร คําใบ
127397 นางสาว ภัทรศยา สายยืด
127398 นางสาว นัฐมล วรวิสันท�
127399 นางสาว ธิดารัตน� เก้ือหนุน
127400 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง วิจิตรา ศรีจันทร�
127401 นางสาว ระวิวรรณ คําแสง
127402 นาย วิชิตพณห� ชูยอด
127403 นางสาว ภัทร�ธมนต� ศิระฉายา
127404 นางสาว จันทร�จิรา ชํามะลี
127405 นาย เกษรากร อัตเนย�
127406 นางสาว ธนาภรณ� เขียวสีทอง
127407 นางสาว วลัญญา มูลลี
127408 นาย อภิชิต สิทธิ
127409 นางสาว แววมณี ศรีหาชาด127409 นางสาว แววมณี ศรีหาชาด
127410 นางสาว ฟาวินนา ยูโซะ
127411 นางสาว กมลกร วรรณเผือก
127412 นางสาว สกลุรัตน� เดชากร
127413 นางสาว เปมิกา โสพร
127414 นางสาว ณัฐพร สมบูรณ�ชัย
127415 นางสาว ชุตินันท� บุญยืน
127416 นาย ศักดา บุญสม
127417 นางสาว นภเกตน� จุ4ยศรีแก4ว
127418 นางสาว นพมาศ ไพคํานาม
127419 นาย ณัฐชนน ภูมิประเทศ
127420 นางสาว วิทยา นามมวงเนา
127421 นาย อนุรักษ� พิมพ�ไชย
127422 นางสาว วรรณภา ฉลอม
127423 นางสาว ปDยวรรณ ตันขวัญ
127424 นางสาว ภัทรวดี จินดากาศ
127425 นางสาว แพรวนภา โตนน้ําขาว
127426 นางสาว กันยารัตน� ทองแก4ว
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127427 นางสาว พิมลณัฏฐ� เสือทรงศิล
127428 นาย ณัฐชกฤษณ� มัยวงค�
127429 นางสาว ณัฐวรรณ เชื้อเทียม
127430 นางสาว วสุมดี ตรีโอษฐ�
127431 นางสาว จิรวดี ตันคํามูล
127432 นางสาว ศิริพร เพียรพิทักษ�
127433 นางสาว อรพรรณ พรมขัดดุก
127434 นางสาว อรชา แก4วมุงคุณ
127435 นางสาว ทิพพยาพัศ ธีรพงศ�
127436 นางสาว กรรฐิกรณ� ตรีรัตนะ
127437 นาย พรพิเชษฐ� ศรีสวัสด์ิ
127438 นางสาว สุนิดา ก4อนพรหม
127439 นาย วัฒนาวินย� สิงหฬสาย
127440 นางสาว จิราภรณ� ต๋ันเต]
127441 นางสาว เกสรา สินทรัพย�
127442 นางสาว พนิชฎา ใจมณี
127443 นางสาว นิจศรา ทองปGญจา
127444 นาย ภาสกร เวชแพศย�
127445 นางสาว ภัทราวดี เสนา127445 นางสาว ภัทราวดี เสนา
127446 นาย วิษณุ ลองจํานงค�
127447 นางสาว อณัศยา จินตกานนท�
127448 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปรียานุช โพธิ์นอก
127449 นาย สินธุ�สรศักด์ิ จันภักดี
127450 นาย ธีรวัฒน� ศิลาวงศ�
127451 นางสาว เยาวภา สุระกา
127452 ว2าท่ี ร.ต. อัครวัฒน� อัครสินธานนท�
127453 นางสาว ทิวาพร ลือกําลัง
127454 นาย ชารินทร� เนียมศรี
127455 นางสาว ตรีญาภรณ� สมบูรณ�วงศ�
127456 นางสาว ยุพา มีชนะ
127457 นางสาว จิรวดี พลขันธ�
127458 นางสาว สุรีรัตน� โกลาวัลย�
127459 นางสาว บุญยารัตน� ชํานิ
127460 นาย อธิเบศร� ไชยหาวงศ�
127461 นางสาว ธารินี ฤทธิบูรณ�
127462 นางสาว วิจิตรา จันอุทัย
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127463 นางสาว รัตนาวดี รัตนกําเนิด
127464 นางสาว จุรีมาศ ทองคําชุม
127465 นาย มหิธร ศรีชยาภิวัฒน�
127466 นางสาว กรกมล มอมขุนทด
127467 นางสาว ศิริพร นาสอน
127468 นางสาว กฤษณี จันกระ
127469 นางสาว ชไมพร บุตรดี
127470 นางสาว ศิขริน เลขาวิจิตร
127471 นางสาว ชรินรัตน� นาคเกตุ
127472 นางสาว พรทิพย� สุขประสงค�
127473 นางสาว ปานนที กลิ่นเกล4า
127474 นาย พิพัฒ วาทีรักษ�
127475 นาย สุรพัศ จันทร�วันเพ็ญ
127476 นาย ก4องภพ ปDยสังคม
127477 นาย มาวิน บูชา
127478 นาย สุทธิพงษ� กาญจนสุวรรณ
127479 นางสาว ณิชาปวีณ� พรรุจีลักษณ�
127480 นางสาว นริศรา แพงมา
127481 นางสาว ศุภรัตน� คงเขียว127481 นางสาว ศุภรัตน� คงเขียว
127482 นาย ไฟซอล เปาะเซ4ง
127483 นางสาว อนุศรา อังคณาเจริญวงศ�
127484 นาย พุชฌงค� สังข�สูงเนิน
127485 นางสาว อรุณพร เหลืองวิลาศ
127486 นางสาว วรวรรณ นาควงค�
127487 นางสาว สุพัตรา แจ2มปรีชา
127488 นางสาว พรพรรณ ประดิษฐ�แท2น
127489 นางสาว ดาราวดี เพชรส4ม
127490 นางสาว นัทภรณ� ทองสุโชติ
127491 นางสาว วงศ�สุตรี ชินวงศ�
127492 นาย ธนันท�รัฐ สิทธิโชติวัฒน�
127493 นางสาว ปวริศา วงศ�หน2อ
127494 นาย เครดิต ดําพริก
127495 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สุพัตรา ศักด์ิเพ็ชร
127496 นางสาว อัณณ�ณิชา วจีสัจจะกุล
127497 นางสาว นุจรินทร� โกมล
127498 นาย อัษฎา เพ็ชรทอง
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127499 นางสาว เจริดจ4า ธีระตระกูล
127500 นางสาว พิมวิไล ไหวมาก
127501 นางสาว พิชญาภัค แหลมคม
127502 นางสาว หทัยทิพย� สุขเจริญ
127503 นางสาว ลลิตา ศรีประสิทธิ์
127504 นาย ศุภวัฒน� เนียมเพ็ชร�
127505 นางสาว เสาวลักษณ� เรือนไทย
127506 นางสาว พรสรวง ใจยา
127507 นาย เอกพล ทัศนา
127508 นางสาว มนชนา ธงสามสิบเจ็ด
127509 นาย ยุทธนา วังตระกูล
127510 นางสาว ดวงพร ธีรวัฒน�วิจิตร
127511 นางสาว วิมาต�พร แก2นทับทิม
127512 นาย โยธิน สอนโฮม
127513 นางสาว จุฑามาศ คมประมูล
127514 นาย ณรงค�ศักด์ิ แสงศรี
127515 นาย พงศ�เมธัส มณฑลโสภณ
127516 นางสาว อมรรัตน� ศรีรัตน�
127517 นาย วีรชัย นาทันรีบ127517 นาย วีรชัย นาทันรีบ
127518 นาย เกริกฤทธิ์ แสนเสนาะ
127519 นางสาว ปภาพรรณ ภาคถิน
127520 นาย ณัฐปคัลภ� วิจิตรสกุลไทย
127521 นางสาว มธุรส นุกูลกิจ
127522 นางสาว นฤมล อักษรกลาง
127523 นางสาว อรทัย อุไทยเรือง
127524 นางสาว อังสนา แซ2ฮอ
127525 นางสาว วิภาดา แสงคํา
127526 นางสาว ณภัสญาณ� ประเสริฐพงษ�
127527 นาย ปริญญา แซ2ตั้ง
127528 นางสาว ชลธิชา อรัญศิริ
127529 ว2าท่ี ร.ต. ธรณินทร� คํารินทร�
127530 นางสาว วรากร โพธิชัยแสน
127531 นางสาว รุ2งทิพย� ฤทธิ์ศักด์ิสิทธิ์
127532 นาย ณรงค� สุวรรณเดช
127533 นางสาว ขวัญฤทัย ศรีสุวงษ�
127534 นาย วุฒิพงษ� จุลคีรี
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127535 นางสาว ตัซนีม ปาโหNะ
127536 นาย กอบศักด์ิ ภู2เอ่ียม
127537 นาย ธีทัต สายสิงห�
127538 นางสาว รัชชา ทัศนานนท�
127539 นางสาว ศิรินภา สีเหลือง
127540 นางสาว มยุรา แก4วทุ2ง
127541 นางสาว ณัฐณิชา อ4นปQอม
127542 นางสาว พิไลวรรณ ถ่ินแก4ว
127543 ว2าท่ี ร.ต.หญิง กาญจนา ด4วงอุบล
127544 นาย ภาณุพงษ� ทรงยินดี
127545 นางสาว ศศิธร มะลิขาว
127546 นางสาว นิติณัฐ เมฆลา
127547 นางสาว ปDยาภรณ� ปGนอาจ
127548 นางสาว สุรญาณี อาแว
127549 นาย ธีระพัฒน� จอมคําสิงห�
127550 นางสาว วารุณี มีลาภกิจ
127551 นาย มาริษ ทับพึง
127552 นางสาว ศศิธร สอนทรง
127553 นางสาว วรวลัญช� ใจเด็ด127553 นางสาว วรวลัญช� ใจเด็ด
127554 นาง พัฒน�วิลัย สมศิลา
127555 นางสาว ผ2องอัมพร ภู2ระหงษ�
127556 นาย อภิรักษ� โคตโยธี
127557 นาย กิติพร เจียรสมจิตร
127558 นาย รัตชพงษ� เขียวพันธุ�
127559 นาย ปาณภัทร เครือยศ
127560 นาย สิงห� สมศิลา
127561 นางสาว อาภรณ� สดสูง
127562 นาย พีระพัฒน� โพธิ์ชังค�
127563 นาย ธนวัฒน� ทิพวัฒน�
127564 นาย ธิติ ทรัพย�ประดิษฐ�
127565 นางสาว กรชนก บรรดาศักด์ิ
127566 นาย ทรงรัฐ เมฆฉิม
127567 นางสาว นภสร มะโยธี
127568 นาย สกุล งุ2นสูงเนิน
127569 นาย รัตนกรณ� เฮงตระกูล
127570 นาย ธนภัทร พัฒนพงศ�
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127571 นางสาว ดลหทัย รวบรวม
127572 นางสาว ศุภรัตน� ชินนบุต
127573 นางสาว นิรชา แหวนเพชร
127574 นางสาว นฤมล ดวงขวัญ
127575 นางสาว วิลาวรรณ จงไกรจักร
127576 นางสาว กฤตพร มีเอ่ียม
127577 นางสาว รุ4งทิพย� ทองโชติ
127578 นาย ภรัณยู ปูVวัง
127579 นางสาว วรพรรณ ขอคํา
127580 นางสาว สรัญญา สุวัณนะสิริ
127581 นางสาว พรประภา อาจนาเสียว
127582 นางสาว คัทลียา เอ้ียวตระกูล
127583 นางสาว จุฑามาตย� ผิวเพชร
127584 นาย สิทธิชัย ปDยะกาญจน�
127585 นาย อภิรักษ� จุลมณี
127586 นางสาว ทิพรัตน� ศาสตรเวช
127587 นางสาว ภัทราภรณ� ธีรพรปGญญา
127588 นาย สุรศักด์ิ แก4วคําไสย�
127589 นาย ตรัยยชญ� ชังภัย127589 นาย ตรัยยชญ� ชังภัย
127590 นางสาว ธนพร มานวกุล
127591 นางสาว ณัฐพร จ2าน้ําเท่ียง
127592 นางสาว กษมาพร ขจรบุญ
127593 นางสาว อัญชิสา บุญศรี
127594 นางสาว พัณณิตา เรืองโสภา
127595 นาย ปDยพันธุ� มูลดี
127596 นาย ฤทธิเกียรติ นามเกษ
127597 นางสาว อโณชา รองพล
127598 นางสาว จิดาภา สุวรรณวิทย�
127599 นางสาว จิตราพร อารมณ�สวะ
127600 นางสาว ณัฐกมลต� เพ็ญแจ4ง
127601 นาย ภูมิบดี แก4วศรีสังข�
127602 นางสาว กนิษฐา สิริเวชพันธุ�
127603 นางสาว ตะวันฉาย รินชัย
127604 นางสาว กัญญารัตน� เกศสุวรรณ�
127605 นางสาว ชฎาพร ศิวะรัตน�
127606 นางสาว ณัฐชิตา นาคทับ
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127607 นาย จักรพันธ� โพธิ์มาตย�
127608 นางสาว ฐานภา ศรีสอาด
127609 นาย เจตริน ศรีทินนท�
127610 นางสาว ปาริฉัตร กําเหนิดสุข
127611 นางสาว มณี ดํารงวงษ�สุวินัย
127612 นางสาว กัญชพร สิมาเพชร
127613 นางสาว อัญชลี น4อยท2าช4าง
127614 นาย นครินทร� ปานันท�
127615 นางสาว ชุติกาญจน� เปKยงใจ
127616 นางสาว เบญจพร สิงหะวงศ�
127617 นาย ธงชัย สมอุทัย
127618 นางสาว อาวฟา กียา
127619 นางสาว วนิดา คุณวงค�
127620 นางสาว สุวรรณี ขุนแก4ว
127621 นางสาว จารุวรรณ ฟูตั๋น
127622 นางสาว สุจิรัตน� แสนคํา
127623 นางสาว ฐิติมา จันทร�หอม
127624 นางสาว ภาณุมาส จันทร�หอม
127625 นาย อนัส ตาเยะ127625 นาย อนัส ตาเยะ
127626 นางสาว พิมพร จันทร�พุฒ
127627 นาย เอกพันธ� เชาว�ทวี
127628 นางสาว เบญจวรรณ ทองแดง
127629 นางสาว พรชิตา รุกขชาติ
127630 นางสาว รุจิรดา จัตตุวงษ�
127631 นางสาว ณิชนันท� สิทธิพรหม
127632 นางสาว ภัคจิรา วิสิทธพงษ�
127633 นางสาว ณัฎธิดา โนวังหาร
127634 นางสาว รวินท�ณิชา วายุภักตร�
127635 นางสาว เอญาดา สกูลหรัง
127636 นาย รัชพล หอมเหมือน
127637 นาย ศักด์ิระพี ฤทธิ์ล้ําเลิศ
127638 นางสาว ณัฏฐ�ทิตา เสนาทิพย�
127639 นาง อรัญญา ภารสําราญ
127640 นางสาว จุฑามาศ สีสันต�
127641 นาง ธนัตถ�อร สมบัติม่ัน
127642 นางสาว นิภาพร ทิพโชติ
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127643 นางสาว อิงวรินทร� นพอนนท�วรกุล
127644 นาย อนุกูล แก4วกําเนิด
127645 นางสาว กฤชภร เจริญเขต
127646 นางสาว จันทร�จิรา กาญจินดา
127647 นางสาว พรพรรณ จันทรเจริญ
127648 นางสาว กมลพรรณ บุญสม
127649 นาย พงศ�พล เชื้อประทุม
127650 นางสาว จรีวรรณ ผิวเงิน
127651 นาย พรหมสิทธิ์ นิลผึ้ง
127652 นางสาว หรินทพย� ดําเนินผล
127653 นาย ชานนต� มีเสน
127654 นางสาว โสภิต ศรอิสาน
127655 นางสาว กัณฐิกา นิลวัตร
127656 นางสาว กัญญา ธิบูรณ�บุญ
127657 นาย มนตรี จิตนารี
127658 นาย ศุภชัย พฤกษะวัน
127659 นางสาว พัชรี สว2างจันทร�
127660 นางสาว ปทิตตา สําลีวงค�
127661 นางสาว พัชรี หาญกล4า127661 นางสาว พัชรี หาญกล4า
127662 นางสาว กุลธิดา ศรีคําภา
127663 นางสาว รัตน�ติยา วงศ�สวาสด์ิ
127664 นางสาว วิภาวรรณ พรมแดน
127665 นางสาว รุ4งจิรา ช2วยบํารุง
127666 นางสาว รัตติยา วัฒโน
127667 นางสาว ศิริญา มหาโอฬารกุล
127668 นางสาว สุทธาทิพย� สอนจันทร�
127669 นาย ณธพสิษฐ� กมลสินมหัต
127670 นางสาว สุจิตรา สอนจันทร�
127671 นาย มนต�วิมุติ รัตนชล
127672 นาย สิทธิพัฒน� พรมสูงเนิน
127673 นางสาว นารถฤดี อยู2สุภาพ
127674 นางสาว วรัญญา พงษ�ไพบูลย�
127675 นาย ธรรมรงค� งามจิตสิทธิชัย
127676 นางสาว เบญญา คุณวุฒิ
127677 นางสาว สิริหทัย พรหมจันทร�
127678 นางสาว ปวีณา กิเวิน
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127679 นางสาว พรสิตา เสือเปKย
127680 นางสาว แพรพลอย สมเพชร
127681 นางสาว ศิรินภา บุญนิรันดร�
127682 นาย ธวัชชัย ปานสมบัติ
127683 นางสาว อรพลิน พุทธประมวล
127684 นางสาว จิรชยา เสืองามเอ่ียม
127685 นางสาว มนัสวี ศรประสิทธิ์
127686 นางสาว กมลฉัตร บุญคํา
127687 นางสาว ชิดชนก ประทุมวัน
127688 นางสาว ธัญญาพร ทองเมือง
127689 นางสาว ถกลรัตน� ศักด์ิศิริ
127690 นางสาว อรอุมา เกตุศรี
127691 นางสาว สิริกัลยา ธาราวดี
127692 นางสาว ศิริพร ทาระเวท
127693 นาย ศรัณย�พงศ� กิติภัทย�พิบูลย�
127694 นาย ภาสกร อภิชาติโยธิน
127695 นาย อัครพล บุญประเสริฐ
127696 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง นริศรา รื่นพล
127697 นางสาว ประภาวรินทร� ลือพอก127697 นางสาว ประภาวรินทร� ลือพอก
127698 นางสาว รพีพรรณ ลีสุวัฒน�
127699 นางสาว พรชนก แก4วเทวี
127700 นางสาว ณัชชา ทนันชัย
127701 นาย พัชระ ผาดํา
127702 นางสาว อรอุมา สายธิไชย
127703 นาย อณัษฐพงษ� ประถมวงศ�
127704 นางสาว ธิดารัตน� จันทร�ชนะ
127705 นางสาว สุพรรษา ธูปเหมือน
127706 นางสาว พรสวรรค� ชินธเนศ
127707 นางสาว กมลชนก สุนา
127708 นางสาว ศุภรัตน� ศรีษะบาล
127709 นาย ปฏิภาณ พรมรินทร�
127710 นาย ฉัตรติชัย เกิดแสงสุริยงค�
127711 นางสาว อังษณา วงศ�กระจ2าง
127712 นางสาว นูรีชัน มาหิเละ
127713 นางสาว บุษกร เดชสงค�
127714 นาย ณัฐพล ศักดา
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127715 นาย เกมส� บุญศรี
127716 นาย ศักด์ิชัย ทรงบุญ
127717 นางสาว ปDยมาภรณ� พิศวงศ�เทวัญ
127718 นาย เอกวิทย� แสนสุข
127719 นางสาว อาซีลา บินยะปา
127720 นางสาว สุภัทรา เกตุธาตุ
127721 นาย อรรถพร เกิดลาภ
127722 นางสาว ธุสาวดี ทองนวล
127723 นางสาว ฟาอีซะห� ยะโกะ
127724 นาย นิวัติ มาเต็มใจ
127725 นางสาว ชุติกาญจน� บุญพรหมมา
127726 นาย ศิริชัย คําเงิน
127727 นางสาว ธารารัตน� ปูกันกะ
127728 นางสาว ศุภิสรา จรรยาพรพาณิชย�
127729 นาย กิตตินันท� ชาติพจน�
127730 นางสาว สรรเพชุดา ชุ2มศักด์ิ
127731 นางสาว พัชราภรณ� ตรีกุล
127732 นางสาว มัทวัน สายมณี
127733 นาย วิโรจน� สว2างศรีสุทธิกุล127733 นาย วิโรจน� สว2างศรีสุทธิกุล
127734 นางสาว วนิดา ครุฑดํา
127735 นาย สหภาพ เสริฐผล
127736 นางสาว จตุพร คงทรัพย�
127737 นางสาว ณัฐพร กันทยศ
127738 นางสาว ศศิพิมล ติอิน
127739 นาย อาทิตย� สันติธรางกูร
127740 นาย ณภัทร อินกรัด
127741 นางสาว ธนาภรณ� พลเคน
127742 นางสาว พรทิพย� อ2อนทอง
127743 นาง อุมาพร อินกรัด
127744 นางสาว สนธยา หนูรอด
127745 จ2าโทหญิง พริสา อิสระภาพ
127746 นางสาว กัลชนา บุญพยุง
127747 นาย อุเทน ชัยมูลวงศ�
127748 นางสาว ศรินนา งามขํา
127749 นาย ชยุต หาญชาญพาณิชย�
127750 นางสาว หยกทิพ ทองจ4าว
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127751 นางสาว ปาวิกา การะทอน
127752 นางสาว ญาณิศา รอดภัย
127753 นางสาว โยษิตา ทองจ4าว
127754 นาย ณฤทธิ์ รัศมีเจริญ
127755 นางสาว จุฬาลักษณ� เสือชาติ
127756 นาย ชัช เสถียร
127757 นาย ฉัตรชัย สุขแพ
127758 นางสาว พัชรินทร� สัทธประโคน
127759 นางสาว พัสวี ม2วงครวญ
127760 นาย คทาวุธ แสงน4อย
127761 นาย ปฐมพงษ� ศรีบัวนํา
127762 นาย สุรเสกข� เวชประสิทธิ์
127763 นาย ชวภณ พรรัตนเมธี
127764 นางสาว มาริษา มหานิล
127765 นางสาว ทักษพร แก4วนนท�
127766 นาย ทนงค�ศักด์ิ ใจดี
127767 นางสาว จันทร�เพ็ญ เชื้อวงษ�
127768 นาย จาตุรงค� ซ่ือตรง
127769 นาย ดํารงฤทธิ์ ใจม่ัน127769 นาย ดํารงฤทธิ์ ใจม่ัน
127770 นางสาว ปDยนันต� ส2อนหา
127771 นางสาว ณัฐธยาน� เพียยา
127772 นางสาว อารีรัตน� โทนนุ2ม
127773 นางสาว นฤมล เกาะเวียน
127774 นางสาว พรรณพัชร จูห4อง
127775 นางสาว ศิโรรัตน� จันสีดา
127776 นาย ทวีศักด์ิ สุวรรณขาว
127777 นาย กฤษณ� ศรีสูงเนิน
127778 นางสาว สิริประภาพร เคลือบสูงเนิน
127779 นางสาว เพ็ญวิสุทธิ สมุทรสาร
127780 นางสาว ธิดารัตน� แสงโสภณ
127781 นางสาว ขวัญเรือน อ4อยขาว
127782 นางสาว กาญจนาพร บัวหมุน
127783 นาย ทวีศักด์ิ จันทร�เพ็ญ
127784 นางสาว จุธามาศ อิมะนันท�
127785 นางสาว พรศิริ ผ2านสถิน
127786 นาย เดชาธร อัถรัฐ
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127787 นางสาว จารุวรรณ ทองประเทือง
127788 นางสาว ภรณ�ชนก ชื่นกิติญานนท�
127789 นาย วีระพล อไภราช
127790 นาย วัชรกิตต์ิ สุภาธง
127791 นางสาว สมฤทัย ไชยขันธ�
127792 นางสาว ชนเนษฎ� แก4วพุฒ
127793 นาย ธนวัฒน� ตาดม2วง
127794 นางสาว จันทนี ตนภู
127795 นางสาว อุกันตา เสนแก4ว
127796 นางสาว รุ2งทิพย� แซ2ลี้
127797 นางสาว ปรัษฐ� ม2วงงาม
127798 นางสาว สุพรรณี สีแสง
127799 นางสาว ศิวิมล ศรีพระจันทร�
127800 นางสาว ภัทรเกสร ใจเด็ด
127801 ว2าท่ีร4อยตรี ณัฐกูร กันทรัญ
127802 นาย ศรศักด์ิ จิตจันทร�
127803 นาย เกรียงไกร คล4ายนัดที
127804 นาย พันธ�เทพ อนันต�เจริญ
127805 นาย นัฐพล เกยสุวรรณ�127805 นาย นัฐพล เกยสุวรรณ�
127806 นางสาว ภัทรพร อกตัน
127807 นางสาว พัฒนีพร พันธุ�เสนา
127808 นาย ภคนันท� นีสกุล
127809 นางสาว ยุพา วรวงษ�
127810 นางสาว สุดารัตน� อินธิเดช
127811 นางสาว พิมพา แก4วดอนรี
127812 นางสาว เนาวรัตน� อุณหกมลพันธ�
127813 นาย มาฆะวัน หม่ันเรียน
127814 นาย จตุรงค� พานุรักษ�
127815 นางสาว นารีรัตน� สีขาว
127816 นางสาว สุฐิดา จิตโสภา
127817 นาย บุญญฤทธิ์ ช4อนศรี
127818 นางสาว อรญา พวงมาลัย
127819 นาย ศรัณย� ชุ2มกลัด
127820 นาย เอกตนัย วงสะอาด
127821 นางสาว หนึ่งฤทัย รักษกุล
127822 นางสาว ฐานันท�ดา มุสิกสิริจิรกุล
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127823 นางสาว นิลวดี คงพิพิธ
127824 นางสาว ศศิพิมล วุฒิบูรณ�
127825 นางสาว ปาลีกานต� คงเกษม
127826 นาย พีรณัฐ คุณากรพันธุ�
127827 นาย อธิปGตย� วงษ�จันทร�
127828 นางสาว กาญจนา ไชยถาวร
127829 นาย กิติศักด์ิ สมฤทธิ์
127830 นาง สร4อยสุดา แก4วกระจาย
127831 นางสาว ปGญญาภรณ� อักษรแปลง
127832 นางสาว เพ็ญวดี ไชยภักดี
127833 นางสาว สุพรรณี สีมุเทศ
127834 นาย ณัฐ พูลศิริ
127835 นาย เทวินทร� วงเทเวช
127836 นาย ณัฐพล อุ2นตNะ
127837 นางสาว อรุณรัตน� ศรีโสดา
127838 นางสาว ศศิวิมล ตาคํา
127839 นางสาว พรทิพย� คําดง
127840 นาย ชนะภัย สุวรรณ
127841 นางสาว เนตรสุภางค� ผกามาศ127841 นางสาว เนตรสุภางค� ผกามาศ
127842 นาย ณัฐพร ขจรกล่ํา
127843 นาย อัสลัม หวังแอ
127844 นาย กิตติศักด์ิ ลีมี
127845 นางสาว วรัญYุภัค คณิกา
127846 นาย ศักดิธัช ฟุQงลัดดา
127847 นาย ปฏิภาณ จักขุเรือง
127848 นาย อภิสิทธิ์ สมุทรสาร
127849 นางสาว สุหทัย พลทากลาง
127850 นางสาว ศศิกานต� รอบคอบ
127851 นางสาว วิมลสิริ โตหอมบุตร
127852 นางสาว อารีรัตน� นราพงษ�
127853 นาย พชร วิชัยคํามาตย�
127854 นาย เจษฎากร อรภักดี
127855 นางสาว รสสุคนธ� ล4อมเนตร
127856 นาย นพรุจ พิบูลย�
127857 นางสาว ณัฐริกา สุขดิษฐ�
127858 นางสาว ยุวพร ฐิตธรรมศรีสุข
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127859 นางสาว นิภาพร ศิริลักษณ�
127860 นาง วลัยภรณ� สาศิริ
127861 นาย ชัยธรณ� ผลาผล
127862 นางสาว ธนวรรณ ทองนะ
127863 นางสาว ทัศนีย� สุระดม
127864 นางสาว จุไรรัตน� ลุสวัสด์ิ
127865 นาง วราภรณ� ชาญปรีชา
127866 นาย ชนะใจ เดชาสถิตย�วงค�
127867 นางสาว ศุภรดา จันตNะ
127868 นางสาว ดนิตา พลตรี
127869 นางสาว หนึ่งฤทัย เกตุชัย
127870 นางสาว ศิรินันท� ห2วงพวง
127871 นางสาว ชนิดา ขวัญนิมิตร
127872 นาย อับดุลรอมาน แดแก
127873 นางสาว กรกนิตย� จันทร�ตNะ
127874 นางสาว รุ2งไพลิน พารา
127875 นาย กฤตเมธ สังข�จีน
127876 นางสาว เรวดี รักสกุล
127877 นางสาว ประภาวดี ชนิดกุล127877 นางสาว ประภาวดี ชนิดกุล
127878 นางสาว จิดาภา พูนเฉลียว
127879 นาย อลงกต สารกาล
127880 นางสาว ชลธิชา ปGญยาง
127881 นางสาว ปราณปริยา เลิศพงศ�พิรุฬห�
127882 นาย อาทิตย� ชนิดกุล
127883 นาย สุรินทร� รักษาผล
127884 นาย ไพโรจน� ไพรดี
127885 นาย ภัทรพล บูรณา
127886 นางสาว นิตยา ธรรมสอน
127887 นางสาว ทิฏฐากรณ� อาราเม
127888 นางสาว อุทัยวรรณ ใจเท่ียงแท4
127889 นางสาว รัตติยากร มุ2ยเผือก
127890 นาย ฌานินทร� นาละตNะ
127891 นาย อนวรรษ ต4นสกุลมีโชคชัย
127892 นางสาว ศิริพร บัวจันทร�
127893 นางสาว วลัยพรรณ กิจมิตรเปKUยม
127894 นางสาว มุกดา รัตน� จันทร� อินทร� 
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127895 นาย วัชรพงค� สมบูรณ�
127896 นาย พีระ เหลืองสมบูรณ�
127897 นาง ศรัญญา มากจังหวัด
127898 นางสาว อภิญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา
127899 นางสาว ธันยาพร บุญเขียว
127900 นางสาว สุภาภรณ� สังข�แก4ว
127901 นางสาว ชุติมา อรรถชัยพร
127902 นางสาว วัชรีพร ลิ้มประเสริฐ
127903 นางสาว กมลวรรณ บุญทัน
127904 นาย เอกธร ผิวเณร
127905 นางสาว วริศรา หัวนา
127906 นาย ภพ สัตยายุทธ�
127907 นาย ทยากร อ2อนสอาด
127908 นางสาว ณกมล มณีนุษย�
127909 นางสาว มณีรัตน� โถงโฉม
127910 นางสาว อารีลักษณ� พุ2มประดับ
127911 นางสาว เจนนิชา หล4าหิบ
127912 นางสาว ณภิศ ศรีระอุดม
127913 นางสาว วริษฐา ส2องสว2าง127913 นางสาว วริษฐา ส2องสว2าง
127914 นางสาว อรุณรัศมี ศรีคําภา
127915 นางสาว ลักษิกา ศรีใจวงศ�
127916 นาย สุวิทย� แก4วสีขาว
127917 นาย จรัล จุมพลภัทร�
127918 นางสาว ณัฐฐิมณฐ� ธนศิระกุล
127919 นางสาว มัชฌิมา โลกวิทูล
127920 นาย คมน�กรณ� อมรเสริมศักด์ิ
127921 นางสาว เขมจิรา รังกลาง
127922 นางสาว ดวงดาว กองคํา
127923 นาง มัลลิกา เรียมแสน
127924 นางสาว จิราพร เวชรัตน�
127925 นางสาว รอกีเยาะ ดาโอNะ
127926 นางสาว ณัฐมล ศรีภาษา
127927 นาย กิติพงษ� อุดอ4าย
127928 นางสาว นันท�นภัส ชุนแนบ
127929 นางสาว โสภิดา โรจนรัตนาพงศ�
127930 นางสาว วรรณวิมล จี้อาทิตย�
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127931 นางสาว นัฐวีญา ศรีภาษา
127932 นางสาว พรสุดา กึงรัมย�
127933 นาย ดํารงพล ปGญญาคโม
127934 นางสาว สุทัศนา ดนัยรุ2งรัตน�
127935 นาย วิศรุตติ หุ2นงาม
127936 นางสาว อัจฉรา เวียงสิมา
127937 นางสาว นิสา กองโฮม
127938 นางสาว วรรณภา วงศ�ทวี
127939 นาย พงศกร อังศิริ
127940 นางสาว กนกวรรณ สุปGชชา
127941 นาย ภาคภูมิ คีรีรักษ�
127942 นางสาว นรารัตน� ลิ้มสุวรรณ
127943 นาย ณัฏฐกิตต์ิ โพธิ์นอก
127944 นางสาว กัญญาณัฐ พ2วงปาน
127945 นางสาว สุประวีณ� ตอเสนา
127946 นางสาว ปGญญาพร ทรัพย�วรฤทธิ์
127947 นางสาว จารุวรรณ ศรีทรงเมือง
127948 นางสาว อังคณา รัตนทุมมา
127949 นางสาว สุกัญญา กวดนอก127949 นางสาว สุกัญญา กวดนอก
127950 นางสาว อริยา พุ2มนวม
127951 นาย รัฐเขตต� ร2วมสุข
127952 นางสาว ทิพวัลย� ธรรมวงค�
127953 นาย เอกลักษณ� ชูสกุล
127954 นาย สุชานนท� เตโช
127955 นางสาว จิรัชยา บุญสงวน
127956 นางสาว พุธิตา สกุลโชติ
127957 นาย ธันวา พิศดาร
127958 นางสาว วิชชุตา โควสุรัตน�
127959 นาย ประสงค� รวมทรัพย�
127960 นางสาว ปาริฉัตร บุญจันทร�
127961 นางสาว วิษมน มาลีรัตน�
127962 นางสาว อรสา คชภักดี
127963 นางสาว ปภาวี ทับห2วง
127964 นางสาว ภัทรวดี ฤทธิเดช
127965 นาย สิริ หัดขะเจ
127966 นางสาว ภัทรวดี เกตุเคน

หน4าท่ี 777 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
127967 นาย ณัฐวรรธน� แก4วปาเฟ\อย
127968 นาย วิรุจน� สีกงพาน
127969 นาย กฤตชญา เนตรไธสง
127970 นางสาว นทีกานต� ทิพยวงศ�
127971 นาย อาบูฮาซัน หะยีสาแม
127972 นางสาว เตรียมใจ จันทวงค�
127973 นางสาว อารีรัตน� ทิพรักษ�
127974 นางสาว สาธนี อ2อนศรี
127975 นาย ภานุวัฒน� บุญประดิษฐ
127976 นาย สุพศิน ด4วงสงค�
127977 นางสาว สุพัตรา สังข�ทอง
127978 นางสาว ศิริขวัญ คูณกลาง
127979 นาย ณัฐวุฒิ เหมากระโทก
127980 นาย สิระวิชญ� วิบูลกัลยาณกิจ
127981 นาย ศุภกฤต พลรักษ�
127982 นาย ณัฐวุฒิ ทองชื่น
127983 นาย ศุภศิษฏ� สุวรรณหงษ�
127984 นางสาว ลลิตา โชติธนากิจ
127985 นางสาว มาเรียนี บากา127985 นางสาว มาเรียนี บากา
127986 นางสาว ดุสิตา อิศรภักดี
127987 นางสาว อสมา วิทยธาดา
127988 นางสาว ปGทมภัส เหล2าเจริญ
127989 นางสาว ณัฐพัชร� ธงชัย
127990 นางสาว ปDมาพร ทิพย�สุวรรณ
127991 นางสาว ปริยากร แก4วน้ําอ2าง
127992 นาย ภาณุพงศ� ไทรงาม
127993 นาย รัฐพงษ� มีชูพร
127994 นางสาว ปรียานันท� อ4วนมะโฮง
127995 นางสาว กัลยพัชร กองปGญญา
127996 นางสาว พัณณ�ชิตา มหาอริยทวีสิน
127997 นางสาว อรรจนภา สิกเสน
127998 นาย พงศธร ศิริจันทร�เพ็ญ
127999 นาย พรมพิทักษ� จันทร�เขียว
128000 นางสาว บุปผา พวงภู2
128001 นางสาว กิตติยาภรณ� บุญสวน
128002 นาย ณัฐกิจ กันภัย
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128003 นาย นราวิชญ� อภิธรรมา
128004 นาย ณัฐชนน ยิ่งยศ
128005 นางสาว วิชิตา แข็งแรง
128006 นางสาว ชนัญพร ธีระพันธ�
128007 นางสาว ทิพย�สุดา มาเรือน
128008 นางสาว ณฐพร นันทิวัฒน�
128009 นาย นพดล สิริรักษ�
128010 นางสาว สุนันทา สุขเจริญดี
128011 นาย อรรถพล นุตตานนท�
128012 นางสาว สุดารัตน� แก4วดวงเล็ก
128013 นาย ลือชัย ใจอดทน
128014 นางสาว ศุภากร โททรัพย�
128015 นางสาว เจนจิรา พิมพกรรณ
128016 นาย อดุลย� หะมะ
128017 นางสาว ยามีละ อาแด
128018 นาย วีระภัทร พระพรหม
128019 นางสาว นนทิยา ศรีศาลา
128020 นางสาว รมย�ธีรา ผลทวี
128021 นางสาว แวรอบีอะห� ดาหะยี128021 นางสาว แวรอบีอะห� ดาหะยี
128022 นาย ชัยทัต เพ็ญธัญการ
128023 นาย จตุรวิธ เท่ียงจรรยา
128024 นางสาว ดารารัตน� กุลศรี
128025 นางสาว ปวีณา บางสมบูรณ�
128026 นาย รัฐพงศ� ยศยิ่งยง
128027 นางสาว มลทิรา ขุนโต
128028 นางสาว อัญชัญ สังข�แย4ม
128029 นางสาว ศิริรัตน� นาวาพัสดุ
128030 นางสาว ชยาน�นันตร� ธรรมศิริสุราวุธ
128031 นาย ธเชษฐ� ชัยยะพิพัฒธนกุล
128032 นาย คณิตนนท� ปbกขาว
128033 นางสาว ศิริวรรณ ชุ2มปDยะ
128034 นาย อัครินทร� สุโชคธนาเศรษฐ�
128035 นาย วัชรากร กาญจนเวณุ
128036 นาย สิทธิพร สังขมานนท�
128037 นางสาว ธัญญาภรณ� วัฒนพันธ�
128038 นาย อัษกร เพชรสิงห�
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128039 นางสาว ยูวดี กามาสะ
128040 นาย ณัฐวุฒิ ศิริธร
128041 นางสาว ปานขวัญ เหมือนจันทร�
128042 นางสาว อารีญาณ� สมเสมียน
128043 นาง น้ําฝน ประดับศรี
128044 นาย สมพร มิตรอวยพร
128045 นางสาว สิริเพ็ญ เยายะนัง
128046 นางสาว จิรปรียา บรรณสาร
128047 นาย ปณิธาน นาชัยลาน
128048 นาย ณัฐพล สกุลกิตติยุต
128049 นาย ณัฐพงษ� มาวงค�
128050 นางสาว ณัฐวรา ประเสริฐวันชัย
128051 นางสาว ธัญรดา แสงกล4า
128052 นางสาว ตรีทิพย�นภา ทิพย�พยอม
128053 นาย ชนะพล อินทรงค�
128054 นาย พีรพัฒน� รักเสรี
128055 นางสาว ยุวเรศ เปXงหน4อย
128056 นาย เปรม ปDติ เอก ภา พันธ� 
128057 นางสาว วาสิฏฐี ข4อยุ2น128057 นางสาว วาสิฏฐี ข4อยุ2น
128058 นางสาว ฐิตานันท� แวววรรณจิตร�
128059 นางสาว ชนันทร แสงจ4า
128060 นางสาว รวิชาพร เรืองช2วย
128061 นางสาว จุฬารัตน� ประเสริฐไทย
128062 นางสาว อรณัฐ แสงจ4า
128063 นางสาว กรองกาญจน� เรืองสังข�
128064 นาย ศุภวิชญ� ไทยแสน
128065 นางสาว สุภัสตรา นครังสุ
128066 นาย ภูวภัท หวานสูงเนิน
128067 นางสาว ทวินันท� ยั่งยืน
128068 นางสาว อรธีรา ฝVายวงค�
128069 นาง ภิรมย�ลักษณ� เลื่อนไชย
128070 นาย จิรวัฒน� ปานแดง
128071 นางสาว รัตติยา กวนคําอุ4ย
128072 นาย บวรธรรม ศรียงยศ
128073 นางสาว เรณุภา พงศ�กระทุง
128074 นางสาว ศศิพัชร� สุระกุล
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128075 นางสาว แพรพรรณ พุ2มโพธิ์สุวรรณ
128076 นาย ณัฏฐ�ชนนจ� ภูจอมจิตร
128077 นางสาว ไวษณวี จอกสถิตย�
128078 นางสาว นราภัทร สาระกูล
128079 นาย สิทธิพงศ� หอประสิทธิ์กุล
128080 นาย วรวรรธน� คชหิรัญ
128081 นางสาว ณัฏฐนันท� ชนะดิษฐ�
128082 นาย ชุติพงศ� บุษบาภรณ�
128083 นางสาว ชฎาทิพย� ผ2องพรรณแข
128084 นางสาว ณัจยา ลNะอาหลี
128085 นางสาว อมราวดี จองรัตนวนิช
128086 นาย เทอดศักด์ิ ก่ิงมาลา
128087 นางสาว อัมพร เตียวรักษา
128088 ส.ต. สุภกิตต์ิ ทองแย4ม
128089 นางสาว กมลวรรณ จันทร�นี
128090 นาย ธนดล อุตสาคต
128091 นาย วรรธนันต� อมรพัฒนกิจ
128092 นางสาว นฤนาท เทศศรีเมือง
128093 นางสาว สุนันทา มงคลสินธุ�128093 นางสาว สุนันทา มงคลสินธุ�
128094 นาย กฤษฎา ไชยนาเคนทร�
128095 นางสาว กมลชนก สัชชานนท�
128096 นางสาว ดวงฤทัย หลักเพ็ชร�
128097 นางสาว สุภาพ พุ2มพวง
128098 นาย ฮัมดี อาลี ฮัมดี อาลี
128099 นางสาว สัณห�สินี สังข�ทอง
128100 นางสาว ชนิศา เท่ียวท่ัว
128101 นางสาว กัญญา อําตํางาม
128102 นาย ณัฐธัญ เรืองไทย
128103 นางสาว วรรษพร ภัทรจามรกุล
128104 นางสาว สุพัตรา หาญพัฒนเจริญ
128105 นาย ปริญญา ดวงทอง
128106 นางสาว มาลัยศรี แก4วมาก
128107 นางสาว กัญชพร มังกรแก4ว
128108 นางสาว ณัฐนิช ชุมจันทร�
128109 นางสาว กมลพร งามสุพรม
128110 นาย ธนวัฒน� เทพทิพย�
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128111 นางสาว ศศิมา ธรรมสิทธิ์
128112 นางสาว พรรษมน แก4วมาก
128113 นางสาว กาญติมา พลาอาด
128114 นางสาว กมลวรรณ สงเคราะห�
128115 นางสาว พัชราภา เอ่ียมสอน
128116 นางสาว สิรภัทร ศรีฟQา
128117 นางสาว อติญา ตันศิริ
128118 นาย รัฐศาสตร� ศรีอินทร�เก้ือ
128119 นาย อิสระพงษ� ฝอยทอง
128120 นาย ภูวพันธ� กันขาว
128121 นางสาว ธัญวรรณ สุดดวง
128122 นางสาว กรรณิการ� สายจอมแปง
128123 นาย นาถศาศวัต จันทร�ประดิษฐ�
128124 นางสาว กนกรัตน� เอ้ือไพบูลย�
128125 นางสาว ณธภส คุณสมบัติ
128126 นาย พีรพงษ� ผางทุม
128127 นางสาว ณัฐมน สีหะวงค�
128128 นางสาว นัฐฑมล กิจพิบูลย�
128129 นาย กิตติพงษ� หงษ�ห4า128129 นาย กิตติพงษ� หงษ�ห4า
128130 นางสาว จุฑารัตน� แสงมณี
128131 นาง รุ2งทิวา วันเพ็ญ
128132 นาย นาคร รัตนอาภากุล
128133 นางสาว นุสรา ไตรศรี
128134 นางสาว สุจิตตรา บุญรอด
128135 นางสาว สิรินี กันคํา
128136 นางสาว สาวดี บุญขาว
128137 นาง ปวีณา อะภัยวงค�
128138 นางสาว จันทร�จิราพร ดอนชัย
128139 นางสาว กนกทิพย� จันทะแสง
128140 นาย ชาครีย� กันพ4นภัย
128141 นางสาว ศศิพร กลัดอยู2
128142 นางสาว ดวงจันทร� สุขกาย
128143 นางสาว ปGทมา หงษ�บิน
128144 นาย ณัฐวุฒิ บรรลือพืช
128145 นางสาว ยัสมาณี จันเจือ
128146 นาย ศรายุธ อุดใจ

หน4าท่ี 782 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
128147 นางสาว ธมน ประสาทพันธุ�
128148 นาย ณัทพุทธิพงษ� อภิญญานันท�
128149 นางสาว หัทยา ลัทธิรมย�
128150 นาย ฌาริชช� พวงแก4ว
128151 นางสาว ปDยะธิดา จํานงค�โชติ
128152 นาย เทพพิทักษ� สังฆะมณี
128153 นางสาว ประภาพร เดชมนต�
128154 นางสาว วลัยลักษณ� อินชัย
128155 นางสาว ภัทรภร ผ2องอําไพ
128156 นางสาว สุภารดา แสงกล4า
128157 นาย ธีรเดช ไกรสิทธิ์
128158 นางสาว รัตนาวดี กุลนิตย�
128159 นางสาว ปาริฉัตร พิมพ�จันทร�
128160 นางสาว ผกามาศ แสงไสย
128161 นาย สุรศักด์ิ สีละวัน
128162 นางสาว จิรามาศ พรมโชติ
128163 นางสาว พัชรี จันสุข
128164 นาย กิตติชัย ภูพัทเทิง
128165 นางสาว อรอุมา เกลี้ยงสุวรรณ128165 นางสาว อรอุมา เกลี้ยงสุวรรณ
128166 นางสาว จุฑามณี แสนพันธ�
128167 นางสาว รุ2งนภา เนาวเกตุ
128168 นาง กันต�กนิษฐ� บุญธิมาศ
128169 นางสาว พีราภรณ� พรมคํา
128170 นางสาว มณฑนา ไพรบึง
128171 นางสาว ศรุชา กุลภาเมธาวุฒิ
128172 นางสาว ปภัสรินทร� จิรธีระพันธ�
128173 นางสาว มลิวัลย� หวันสู
128174 นางสาว ชลิตา มีแสง
128175 นางสาว ขวัญสุรีย� คนเสง่ียม
128176 นางสาว สุกัญญา คงสินชัย
128177 นางสาว ธนพร สังฆมาตร
128178 นางสาว ณฐวรรณ อิงอ4น
128179 นางสาว จุฑาภรณ� อาดํา
128180 นางสาว นฤชา เชียงใหม2
128181 นางสาว สุรัตน� ช4างทอง
128182 นาย ปDยวัฒน� กาญจนสินธุ
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128183 นางสาว วรัฏฐา สันติสุธรรม
128184 นางสาว รัตนาพร พลต้ือ
128185 นาย ชัยพร คงพันธุ�
128186 นางสาว ชลธิพร บุญมาจา
128187 นาย รณกร เอ่ียมเจริญ
128188 นางสาว มารยาท ศรีปาน
128189 นางสาว อัญมณี อุดม
128190 นางสาว วริศรา อภิกิจไพบูลย�
128191 นาย ชวลิต ช2วยรอด
128192 นางสาว สุพัชชา ตรีวิจารณ�
128193 นางสาว ติญาภรณ� ชูจํา
128194 นาย ธนพล เฟ\อยคํา
128195 นางสาว รักษ�ทิวา ขุนต2างตา
128196 นางสาว กมลทิพย� สรพิมพ�
128197 นาย วุฒิชัย ศรีทวี
128198 นางสาว วิภาพรรณ ทิพวรรณ
128199 นาง พิมพ�พิศา อําไพพิศ
128200 นางสาว วราภรณ� ศรีบุญเรือง
128201 นางสาว ยุวดี แสนสีมนต�128201 นางสาว ยุวดี แสนสีมนต�
128202 นางสาว อรนันท� จําศิลปO
128203 นางสาว พัณณิตา ยิ่งกระจ2าง
128204 นางสาว อรุณนี ธุระนา
128205 นางสาว ณัฏฐนันท� จินดาโชตินันท�
128206 นางสาว กาญมณี จินดา
128207 นางสาว ชนัฎดา ภูโปร2ง
128208 นาย กุศล ทองประดิษฐ�
128209 นาย ปองพล เห็นดีน
128210 นางสาว กฤติกา รักทอง
128211 นางสาว จารุวรรณ อัครผล
128212 นางสาว จิดาภา หวลอาวร
128213 นางสาว เหมือนฝGน เกิดขาว
128214 นาย พันธกานต� พรมยะ
128215 นางสาว วิภาวี อ่ินแก4ว
128216 นาย ธนาภัทร ทับชัย
128217 นางสาว ศิริพร นิลนนท�เนตร
128218 นาย ศรทอง ดวงใจ
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128219 นางสาว ภัณฑิลา อุ2นใจคํา
128220 นางสาว กุลธิดา ทองสรรค�
128221 นาย ธนศักด์ิ พรหมปGญญา
128222 นางสาว สุจิรา วรินทร�
128223 นางสาว เยาวเรศ จินดาชัย
128224 นาย จรัญ ดวงใจคํา
128225 นางสาว สกุลรัตน� นาคพานิช
128226 นาย สมชาย ช2างบรรจง
128227 นางสาว เบญจมาศ เทพทุ2งหลวง
128228 นางสาว วนิศรา เกตุแก4ว
128229 นางสาว อายุซะห� วาเด็ง
128230 นาย อลงกรณ� นาทันตอง
128231 นาย พรชัย กาบบัว
128232 นาง ณันชลักษณ� สุบินเกษมสิริ
128233 นางสาว นารีรัตน� หน2อท4าว
128234 นางสาว จารีย� อร2ามโชติ
128235 นางสาว ชลิตา ด2านสมพงค�
128236 นาย การัณยภาส ศรีดาพันธ�
128237 นางสาว สุภาพร พาหวิน128237 นางสาว สุภาพร พาหวิน
128238 นางสาว เบญจวรรณ สินทวงษ�
128239 นางสาว นุชนารถ อุตยะราช
128240 นางสาว ศิริพร เกตุพัก
128241 นางสาว เจนจิรา สงเปKย
128242 นางสาว ภัทกาญจน� คชเดช
128243 นางสาว รัติยาพร พยัคฆะ
128244 นางสาว ปพรรษวรรณ ฤทธิ์ไธสงค�
128245 นางสาว สุภาวดี ลาแสง
128246 นางสาว ดวงแก4ว สัมฤทธิ์ดี
128247 นางสาว สุนันท� ขันธ�แก4ว
128248 นางสาว อัมพร ชัยหิน
128249 นางสาว สุชีลา นิลโคตร
128250 นางสาว ประภาวดี ขวัญเก้ือ
128251 นาย ชวนากร จรดรัมย�
128252 นางสาว เกศริน ด2านกรโทก
128253 นาย เพรียว เสรีรักษ�
128254 นางสาว ศิรินทิพย� สารจันทร�
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128255 นาย พัฒนะชัย พัชรเดช
128256 นาย ชลทิศ ดีแท4
128257 นางสาว ม่ิงโกมล ศรีสารคาม
128258 นาย พิสิฏฐ� ต้ังปณิชยกุล
128259 นาย คมสรรค� บรรเรืองทอง
128260 นางสาว สุภิชญา สุขแสง
128261 นาย ฐปนน เมฆต้ัง
128262 นางสาว พรรณชมภู แสงชมภู
128263 นาย พิชคุณ เรืองรอง
128264 นางสาว จิตตรา สร4อยสน
128265 นาย มหัทธนะ เจริญเมือง
128266 นาย สหชาติ เลิศศิริเภสัช
128267 นาง ชยานันต� ปGญจรัก
128268 นาย ณัฐชนน เหลืองสมานกุล
128269 นางสาว วารุณี แก4วประสิทธิ์
128270 นางสาว ปGญญภัทร� รัตนโสม
128271 นางสาว ธนาทิพย� เอียดเกลี้ยง
128272 นาย ศิวรักษ� ลิมปDยประพันธ�
128273 นางสาว เพ็ญตระการ อรัญทอง128273 นางสาว เพ็ญตระการ อรัญทอง
128274 นางสาว โนรีฟGนซ� มูดอ
128275 นาย ศศิน วัฒนะ
128276 นาย ฉัตรวัชร� ศักดิวงษ�
128277 นาย กฤษดาภรณ� ชัยชนะ
128278 นาย อานนต� กาโฮง
128279 นางสาว ดวงกมล รักมิตร
128280 นางสาว อันธิฌา มุสิกชาติ
128281 นางสาว ยุพิน พยัคศรี
128282 นางสาว นริศรา ภูภักดี
128283 นางสาว วันวิสา ชุมแสง
128284 นาย ศรายุทธ บุญประดิษฐ�
128285 นางสาว อภิญญา เงาะเศษ
128286 นาย นวัช แสงโชติ
128287 นางสาว ณัฏฐา ศักด์ิแสน
128288 นางสาว ญาณิศา ซุ2นศรี
128289 นาย คมน�ศักด์ิ โมฬีรัตตะกูล
128290 นางสาว ติณณ�พิชา วิโรจน�เตชสุนทร
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128291 นางสาว ปDยะนารถ หนูทอง
128292 นางสาว ฟQาอมร ชูประดิษฐ�
128293 นางสาว นพรัตน� ปานยิ้ม
128294 นางสาว อุมากร สวดมาลัย
128295 นางสาว สุกฤตา สุนทร
128296 นางสาว เพ็ญพรรณ ชูเดช
128297 นางสาว กัลยาณี บัวภา
128298 นาย ไรวินทร� เลิศศรีนภาพร
128299 นาย ธีรกานต� จันทร�แดง
128300 นางสาว ภคมนต� ตันติพลานนท�
128301 นาย พชรภัทร ขุนทอง
128302 นาย ฐกร ทรงชัยศุภากร
128303 นาย สิทธิพร ราชธานี
128304 นาย วรทัต หงษ�ทอง
128305 นางสาว สุมานี ทองพลับ
128306 นาย นรายุทธ วุฒิ
128307 นาย เอกศรัย ใจห4าว
128308 นางสาว ณัฐกฤตา กลิ่นไทย
128309 นางสาว นิลวรรณ ใบบ4ง128309 นางสาว นิลวรรณ ใบบ4ง
128310 นางสาว อรวรรณ ภูริศรี
128311 นาย รัชพงษ� ศรีโคตร�
128312 นางสาว กรณ�พณัฏฐ� ชนะชนม�
128313 นาย รัตนวงศ� ปะกังพลัง
128314 นาย จิรายุ ขัตติยากุล
128315 นางสาว ปรรณพันธ� จันทรวัตลาภิน
128316 นาย เอกลักษณ� กําลังเลิศ
128317 นางสาว จํารัส วีระกาญจนพงษ�
128318 นางสาว เบญจวรรณ ศรีภูมิ
128319 นาย อมรเทพ ทรัพย�สถิตย�กุล
128320 นางสาว ดวงแก4ว สหัสโชติ
128321 นางสาว วาสนา สุทธิ์ประเสริฐ
128322 นาย ธีรพงค� เทพแก4ว
128323 นาย พันธวิศ เจริญผล
128324 นางสาว สุดารัตน� จิตรีมิตร
128325 นางสาว กานดา หวังสมนึก
128326 นาย ชัยยพล มุขหิรัญพันธ�
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128327 นางสาว ชนัญชิดา ชื่นชม
128328 นาย พุทธคุณ อร2ามรุ2งทรัพย�
128329 นางสาว นิดติญา ชิดชม
128330 นาย จักรพันธ� อุดมสมบูรณ�ผล
128331 นางสาว ชญาภา รวิสกุลวงษ�
128332 นางสาว สุทธิลักษณ� แก4วพงพาน
128333 นางสาว จันจิรา พิลึก
128334 นางสาว สุวพัชร เณรน4อย
128335 นาย จักรพันธ� จันทมิฬ
128336 นางสาว อามานะ ท2าวสมาน
128337 นางสาว ณัฐกานต� แทนมาลา
128338 นางสาว ประภาพรรณ มีธรรม
128339 นาย กฤษฎา อ่ิมหมี
128340 นางสาว พิภัทรา หอมดอก
128341 นาง ศิระขวัญ ม่ันต2าย
128342 นางสาว พิรญาณ� บุญชู
128343 นางสาว เสาวณีย� ณ นคร
128344 นาย อุดมศักด์ิ รักความซ่ือ
128345 นาย ธนวัฒน� ชาติวงศ�128345 นาย ธนวัฒน� ชาติวงศ�
128346 นาง เนฑิตา เขียวทอง
128347 นางสาว เนติกานต� แย4มประเสริฐ
128348 นาย เสกสิทธิ์ แสงเรือน
128349 นางสาว ชลธิชา วรรณทวี
128350 นาย วรวุฒิ แสงอ2อน
128351 นาย ณัฐภพ แสงโสรัตน�
128352 นางสาว เสาวณีย� ใจไหว
128353 นางสาว มาสวดี โอแสงธรรมนนท�
128354 นางสาว นาถชนก แก4วแสน
128355 นางสาว สิริวรรณ เรืองถาวรพันธ�
128356 นาย พลเดช ศรีจันทร�
128357 นางสาว ปุณยนุช สระบัว
128358 นาย พิเชฐ การุญ
128359 นาง นุชรีย� เพชรม่ัง
128360 นางสาว อิชญา พลรบ
128361 นาย ชัยยันต� ลมูลจิตต�
128362 นางสาว เหมสุดา เห็มทิพย�
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128363 นาย จิรเมธ ดีดพิณ
128364 นางสาว ณัฐณิชา หล2อประดิษฐ�
128365 นางสาว ไลลา เจNะอีแต
128366 นาย วัชรวีร� ภักดี
128367 นาย ณัฐกิตต์ิ สุขยุง
128368 นางสาว วิมลรัตน� จินายะ
128369 นาย จีรศักด์ิ ชิตแก4ว
128370 นางสาว พิมพ�พิสุทธิ์ ศรีสวัสด์ิ
128371 นาย รัฐนสิทธิ์ เวชสิทธิ์
128372 นาย ภัทรานนท� กลิ่นหอม
128373 นาย คณินณัฏฐ� สระกระวีกุล
128374 นางสาว ขัตติยา วรราช
128375 นาย อานนท� มนทกานติรัตน�
128376 นาย กิตติธัช พรมใจ
128377 นาย อําพล รธีย�พิทักษ�
128378 นางสาว อรพรรณ ปรังอนุรักษ�
128379 นางสาว รังสิตา รัตนแสง
128380 นาย สิทธิเดช สิทธิสินทรัพย�
128381 นางสาว ลลิตา พันพรม128381 นางสาว ลลิตา พันพรม
128382 นาย เปรมประจักษ� พุ2มเอ่ียม
128383 นางสาว จารินี เปVาสร4อย
128384 นางสาว พัฒน�นรี ผุดเผือก
128385 นาย สรันดร� วรากุลสลาม
128386 นางสาว รัชญา ศรีกุลวงศ�
128387 นางสาว นิรมล สดับสร4อย
128388 นาย ปรารถนา บุญตาท4าว
128389 นางสาว ณัฏฐนันท� อินทรวงษ�โชติ
128390 นางสาว ปKวรา บุญวิเศษ
128391 นางสาว สุธิดา ดอคา
128392 นางสาว จันทร�เพ็ญ อภัยรัตน�
128393 นางสาว นุชรี แก4วพะวงค�
128394 นางสาว วิยดา อ่ิมใจ
128395 นางสาว ศุภาพิชญ� พู2พวง
128396 นางสาว ปDยมล บุญมาศ
128397 นางสาว บุญร2วม ชอบชื่น
128398 นางสาว ณัชชา ชุมวงศ�
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128399 นางสาว พฤฒาวรรณญ� อินทร�ขาว
128400 นาง อุบล จันทร�ขอด
128401 นางสาว กรุณรัตน� หาญธรรมธีรวัช
128402 นางสาว อัจฉรา คําดี
128403 นาย ทวีรัฐ สิงหนสาย
128404 นาย ศรีพรหม ธัญญานนท�
128405 นาย พีรพล เริ่มลาวรรณ
128406 นาย ณัฐวุฒิ สุปGนตี
128407 นาย นิฮัมซี เจNะอาแซ
128408 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ศิริณา เหล2ามูล
128409 นาย นรินทร� ขันวงษ�
128410 นางสาว นิจวรรณ พูลเขาล4าน
128411 นาย ยุพนธีร� เขียวขํา
128412 นางสาว มณีรัตน� ศิริวัตร
128413 สิบเอกหญิง สิริญา สังตะโม4
128414 นางสาว นพภาภรณ� วารินสอาด
128415 นาย วชิรธร รุ2งเจริญดี
128416 นาย ขจรศักด์ิ แอนุ4ย
128417 นาย อรรถชัย เทียมศร128417 นาย อรรถชัย เทียมศร
128418 นางสาว วิมาลา บุญมาตา
128419 นางสาว เบญจพร จันทร�เหล2าหลวง
128420 นางสาว อรญา เภาบัว
128421 นาย ศุภชัย สาลีสี
128422 นาย พุฒิพงศ� เสนจันทร�ฒิไชย
128423 นางสาว ยุภาพร คํายศ
128424 นางสาว สุธาทิพย� ทองภา
128425 นางสาว กาญจนา แสนอาจ
128426 นางสาว อังวรา จ4อยสองศรี
128427 นางสาว กิติพร จานุสังข�
128428 นางสาว พิชานันท� ทองออน
128429 นางสาว ปวันย�นรัตน� มาตมูลตรี
128430 นาย วัฒนพล ยาตาแสง
128431 นางสาว สุฑารัตน� สายทอง
128432 นางสาว ฮาลีหมNะต� สาและอารง
128433 นาย วรุต อุปดิษฐ
128434 นางสาว วรรณกาญจน� ศรีสุพรรณ
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128435 นางสาว ฐิตารีย� หาญเจริญวงศ�
128436 นางสาว รวิสรา กัญจนกาญจน�
128437 นางสาว ศุภวัลย� อังคณานนท�
128438 นางสาว ปฏิมาภรณ� ไชยเมือง
128439 นาย ธนา สุทธิประภา
128440 นาย คาริส พงศาปาน
128441 นางสาว วิลัยกรณ� ขันเงิน
128442 นางสาว ศุภมาส ดีสูงเนิน
128443 นางสาว รอซีดะห� ปูลา
128444 นางสาว กัญจนา บุญทรงธรรม
128445 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วีราภรณ� แดงเย็น
128446 นางสาว พิมพ�ชนก แขเกษม
128447 นางสาว ดรุณี ฉิมานุกูล
128448 นางสาว อรณิชชา พฤกษภัทรกุล
128449 นาย วิชัย คุ4มบ4าน
128450 นางสาว สุภามนต� ไทยแสน
128451 นางสาว โชติณัฏฐ� เดชอุดม
128452 นางสาว ตวงพร อินทจักร
128453 นางสาว เหมือนฝGน ม่ิงสกุล128453 นางสาว เหมือนฝGน ม่ิงสกุล
128454 นางสาว อินทิรา ประสงค�ดี
128455 นาย เอกฐพล จันทรรัตน�
128456 นางสาว มณีรัตน� ปDUนเกตุ
128457 นางสาว ธยนันทน� ไกรลาส
128458 นางสาว ศิริพร ไปนาน
128459 นางสาว อุลัยพร หลังแก4ว
128460 นาง สมพร เขียวผ2อง
128461 นาย ภาณุพงศ� ผลเกิด
128462 นาย พูนลาภ ครองตNะ
128463 นาย รัฐสิทธิ์ ปาลินทร
128464 นางสาว อาจรีย� ศศิสุทธินานนท�
128465 นางสาว สุรัชนันท� ธนปราชญ�เปรื่อง
128466 นางสาว ธนิตา นุกูล
128467 นางสาว ณัฏฐ�ภรณ� ขันทโรจน�
128468 นางสาว ศุภนิดา ธรรมจักร�
128469 นางสาว ภิญญดาพัชญ� อุ2นใจถิรพัฒน�
128470 นางสาว เพ็ญนภา พรหมเมศ
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128471 นาย อธิบดี รอบคอบ
128472 นาย อาหามะ ดาโอะ
128473 นางสาว วันเพ็ญ จันทร�ส2องภพ
128474 นางสาว กนกวรรณ กองแก4ว
128475 นางสาว มนัสนันท� ปรีดาเจริญสุข
128476 นาย คงฤทธิ์ กองตัน
128477 นาย วีระ สร4อยสุวรรณ�
128478 นางสาว ยุพารัตน� วาโส
128479 นาย ศรัณยู ผลเจริญ
128480 นางสาว สุชารัตน� เกาะแก4ง
128481 นางสาว ณพชรวรรธ� ไขสกุล
128482 นางสาว ฐิติยา ทาแดง
128483 นางสาว สุพัฒศร แก4วมงคล
128484 นาย สหรัฐ สวัสด์ิพานิช
128485 นาย จตุพล สุขประจํา
128486 นางสาว รุจิรดา เจริญชัย
128487 นางสาว จิรานันท� ลิ้มวนานนท�
128488 นาย ธนพนธ� ศรีศิริโชคชัย
128489 นาย ชญานนท� พนาเวชสันติ128489 นาย ชญานนท� พนาเวชสันติ
128490 นางสาว ภัทรวดี จิตเวช
128491 นางสาว ประภัสสร อนันต�หลาย
128492 นางสาว กวิสรา แก4วแดง
128493 นางสาว พิชญ�พชร พัฒนศรี
128494 นางสาว จิตตานันท� ศิลปคง
128495 นางสาว ธรรพ�ภสร อภิรัชต�สุรสีห
128496 นางสาว สมใจ คําคง
128497 นางสาว พัชรินทร� ยิ่งกําแหง
128498 นางสาว ฤทัยภัทร โสหนองบัว
128499 นางสาว นิษฐา อนงค�เทพ
128500 นาย ขวัญชัย สวยงาม
128501 นางสาว ภาวินี นาวาทอง
128502 นาย ธีรศักด์ิ เสรีประชารัตน�
128503 นางสาว ศยามล แสนมะฮุง
128504 นางสาว ศรัณย�พร คงทัศน�
128505 นาย ศรชัย สิงหนาม
128506 นางสาว พิราวัลย� คําบุญเรือง
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128507 นางสาว พรวดี กสิกุล
128508 นาย จารุกิต เทศนอก
128509 นางสาว ไพรินทร� ไกรสร
128510 นางสาว เสาวรัตน� พิมพ�ประสิทธิ์
128511 นางสาว สมยงค� คําหงษ�ศา
128512 นางสาว กนกวรรณ ทองใบ
128513 นาย ธนากร กาญจนโคตร
128514 นาย บัญชา ไชยนา
128515 ว2าท่ี ร.ต.หญิง เกษฎากาญ แสนทวีสุข
128516 นางสาว ตวงพร ปGญญาธรรม
128517 นางสาว เจนจิรา การสุวรรณ�
128518 นางสาว อนงค�นาถ รสใจ
128519 นางสาว ศิโรรส จันทร�ทิพย�
128520 นาย พานทอง พรมเพ็ญ
128521 นาย พัชรวัฒน� ปDดดํา
128522 นางสาว เจนจิรา ปDนไชย
128523 นางสาว ชลธิชา มากบุญ
128524 นางสาว นุจรินทร� ผิวเงิน
128525 นางสาว เกษรินชณ� พันธ�อุดม128525 นางสาว เกษรินชณ� พันธ�อุดม
128526 นางสาว ปรัชญานี คําจริง
128527 นาย กลวัชร วันเรืองโชค
128528 นางสาว ศรัญญา ดําริห�
128529 นางสาว เกศราภรณ� บุญคํ้า
128530 นางสาว ภัชฎา หม่ืนแก4วทอง
128531 ว2าท่ี ร.ต.หญิง สาวิตรี หนันแป
128532 นางสาว มัชฌิมา ไชยภูมิ
128533 นางสาว ฐิณัทดา แซ2ฝQาย
128534 นางสาว ศศิธร แก4วแสน
128535 นางสาว ชมพูนุท ธาราสิทธิโชค
128536 นาง สุภลัคน� สีสด
128537 นาย ปรัชญา มงคลพาณิชย�
128538 นางสาว กนกวรรณ จันทร�เรือง
128539 นางสาว จริยา ใจคํา
128540 นางสาว สุภาพร ไชยพูล
128541 นางสาว ธนัฐฐา บุญสนอง
128542 นางสาว ปลงใจ สมศรี
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128543 นางสาว อรสา พันเพ็ชร
128544 นาย วรรธนัย มีจันโท
128545 นางสาว ปDยเนตร เพ็ชรพร4อม
128546 นาย อนันต� มังษี
128547 นาย ชัชวาล ตรงดี
128548 นาย ณวัฒน� รุมพรสระน4อย
128549 นางสาว นันทิญา สุขคุ4ม
128550 นางสาว อารียา ไชยรา
128551 นางสาว ณปภัช อยู2เย็น
128552 นางสาว นภาพร ภักดีบุรี
128553 นางสาว ชนัตตา ยุวบุตร
128554 นางสาว สุพรรษา อินทกาญจน�
128555 นางสาว กันยรัตน� สอนคง
128556 นางสาว ทรงพร นานตNะ
128557 นางสาว รัสรินทร� อริยนิธิทวีสุข
128558 นาย จตุรงค� วิสุทธิสิงห�
128559 นางสาว บุณยวีร� จั่นแก4ว
128560 นางสาว ชาตนิตย� ไพเราะ
128561 นาย ลาภนิมิตร ลาภครองธรรม128561 นาย ลาภนิมิตร ลาภครองธรรม
128562 นาย ปรุฬห�รัช กรุดธูป
128563 นางสาว ทัศนีย� แซ2เตียว
128564 นางสาว ปDยะรตี เรืองพิศาล
128565 นางสาว ชนิสรา พุทธโคตร
128566 นาย อภิรักษ� แก4วสวย
128567 นางสาว นวพร ปDยโชคสกุล
128568 นาง ศิริญา ตNะสุยะ
128569 นางสาว ศุภรัตน� ท2อนโพธิ์
128570 นางสาว สุชานันท� รอดรัศมีโรจน�
128571 นางสาว อัจฉรียา ราชบุตร
128572 นาย จตุพร เมืองหม้ิน
128573 นาย เกรียงไกร บุญอ่ิม
128574 นาย กรพัฒน� สุวรรณพันธ�
128575 นางสาว อัยดา วงศ�ปรเมษฐ�
128576 นางสาว ชรีพร หงส�จุมพล
128577 นางสาว ศศิวิมล ใจติขะ
128578 นาย กฤตภาส สัมมาเลิศ
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128579 นาย วัชรพล บุปผาเดช
128580 นางสาว อ4อมใจ เอ่ียมสะอาด
128581 นาย ประพันธุ� ทองโต
128582 นางสาว ขวัญฤดี เนียงภา
128583 นางสาว แอนจิรา เหมืองน4อย
128584 นาย จักรภัทร เจริญธรรม
128585 นางสาว ธัญญารัตน� คงกพัน
128586 นาย เอกกวีร� พิทักษ�ธนัชกุล
128587 นางสาว รัชดา ภิรมย�สนธิ์
128588 นาย ดนัย ม่ันหมาย
128589 นาย วัฒนา ปอนแก4ว
128590 นาย เอกรัตน� สุขะปานนท�
128591 นาย เอกชาติ ประดิษฐ�
128592 นางสาว บุษศรินทร� ชุมเอียด
128593 นางสาว จิตธนา สังฆะกาโร
128594 นาย อาณัติ ศรีสมาน
128595 นาย ธรรมราช แสนทวีสุข
128596 นาย ธนกฤต จันทร�คํา
128597 นางสาว สุพรรษา จันดิษฐวงศ�128597 นางสาว สุพรรษา จันดิษฐวงศ�
128598 นางสาว กัสมา บุญมาก
128599 นางสาว กชกร สิริโชคประเสริฐ
128600 นาย ภาคภูมิ คงพันธุ�
128601 นางสาว ภ.ภัทชนิก สังข�เกษม
128602 นางสาว พิมพ�มาดา รุ2งเรือง
128603 นาย ณัฐวรรธน� ศิริวงค�
128604 นาย ธรรมนันท� แซ2ตั้ง
128605 นางสาว กนกลักษณ� บุญมาก
128606 นาย กฤษฎา ทองเนื้อห4า
128607 นาย เฉลิมพล ดวงเเก4ว
128608 นางสาว อรอนงค� สุกการ
128609 นางสาว เทพสุดา ทองอินทร�
128610 นางสาว ณิชากร วรทัต
128611 นาย จิรพงศ� เลิศวรกุล
128612 นาย นิรุทธ ชาติวงศ�
128613 นาย เฉลิมชัย แพรสี
128614 นางสาว สุพัตรา สร4อยสนธิ์

หน4าท่ี 795 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
128615 นาย ชุมพล มงคลสาร
128616 นางสาว เกศริน ยศรุ2งเรือง
128617 นางสาว สุดใจ ซ่ือสัตย�
128618 นาย รชานนท� สุขถาวร
128619 นาย พลางกูร อุปมา
128620 นาย พงศธร ชื่นไพบูลย�
128621 นาย ทรงยศ วงศ�ชัย
128622 นางสาว พรทิพย� แดงนาวา
128623 นางสาว รุจาภา จุกจันทร�
128624 นางสาว พัชรนันท� ลาพุ2ม
128625 นางสาว สุทธญาณ� ลิละคร
128626 นางสาว ทิพย�รัชต� เพชราภิรัชต�
128627 นาย ศักด์ิชัย รุ2งเรือง
128628 นาง ธัญชนก เทพสุทธิ์
128629 นางสาว วิจิตร ดาดสันเทียะ
128630 นาย มนตรี คําทอง
128631 นาย ธนวัฒน� มุลทา
128632 นาย สุริยะ ภิรมย�ชม
128633 นางสาว ณิชารีย� บุหงา128633 นางสาว ณิชารีย� บุหงา
128634 นางสาว วลักษ�สุฎา พลเสน
128635 นาย วิรัตน� ลิ้มธนาวานิชย�
128636 นาย กษมาพันธ� ไม4จันทร�
128637 นางสาว ธัญน�จิรา กุรานา
128638 นางสาว อรสา อามาตย�มุลตรี
128639 นางสาว กันยา แก4วสีหมอก
128640 นาย ธนวรรธน� อินตNะ
128641 นางสาว ฐรินดา เจริญสุข
128642 นางสาว นฤพร จินดารัตน�
128643 นางสาว ขวัญพิชฌาย� เย็นสุดใจ
128644 นาง อัฐภิญญา ธรรมพิทักษ�
128645 นางสาว สุพินดา สังข�พูน
128646 นาย อนุพงศ� คชฤกษ�
128647 นางสาว สุจินันท� อินตNะ
128648 นาย นัฐวุฒิ พ่ึงจาบ
128649 นาย ปราปต� แพงศรี
128650 นางสาว ศศิวิมล เพ็ชรศรี
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128651 นาย พงศประวีณ ฉัตรสิริจิรฐา
128652 นางสาว วราภรณ� เหล็กบังวัน
128653 นางสาว เพชรรัตน� บุตรตะยา
128654 นางสาว นันทนัช อินทร�หม2อม
128655 นางสาว ชิดชนก จินดาเลิศ
128656 นางสาว พรยมล พรมเมศย�
128657 นางสาว กุลกานต� อุษาสุรศรี
128658 นาง ภิญญาพัชญ� จันดี
128659 นางสาว สุพัตรา มูลสังข�
128660 นางสาว อรนุช แหลมเกาะ
128661 นางสาว พรนัชชา สุวรรณประภา
128662 ว2าท่ี ร.ต.หญิง นันธิดา ทองดี
128663 นางสาว พรพรรณ มะโน
128664 นางสาว กุลธิดา คําพะแย
128665 นางสาว สิรัชฎ�ชฎา สุขวัฒนาภิรมย�
128666 นางสาว นิภาพรรณ คะยอมดอก
128667 นางสาว ปารณีย� หล4าบุญมา
128668 นางสาว กันยพัชร� นิจจิตตินันท�
128669 นางสาว วรพิชชา แก4วตา128669 นางสาว วรพิชชา แก4วตา
128670 นาง พชรีพรรณ� ลือสิทธิ์
128671 นาย อนุทัย ดวงสีแก4ว
128672 นาย ศักราช เพราะภูมิ
128673 นาง วรีวรรณ� แก4วมณี
128674 นางสาว กฤติยาณี มาลาหอม
128675 นางสาว พนิตา ดวงสีเสน
128676 นางสาว พิชามญชุ� ปDยธีรวงศ�
128677 นาย นบนที น4อยม่ิง
128678 นาย วรชาติ ศรีสิงห�
128679 นางสาว ปDยะธิดา ท2าใหญ2
128680 นางสาว พาขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา
128681 นาย อังกูล เกตะวันดี
128682 นาย วงศ�ธวัช ตุ2ยไชย
128683 นาย ขวัญฟQา ภูมิพาณิชย�
128684 นางสาว อัญชลี ภักดีจอหอ
128685 นาย นรุตม� ไชยโย
128686 นางสาว ปาลิตา สุขช2วย
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128687 นาย บุลากร ชื่นตา
128688 นางสาว รติมา สารผล
128689 นาย เสกสรรค� ทับทิมดี
128690 นาย วสันต� สุนทรกิจประไพ
128691 นางสาว เตชินี ไชยโย
128692 นางสาว วรัชยา แสงคาร�
128693 นางสาว พรพัฒน� กุลธนาศักด์ิสิริ
128694 นาย ศักด์ิชัย แนวน4อย
128695 นางสาว ปDติมน ขําวังยาง
128696 นางสาว ธัญญาภรณ� กุลสอน
128697 นาย ยรรยง กําบังภัย
128698 นาย จักรพงษ� เฉยสวัสด์ิ
128699 นางสาว พัชรพร ลําน4อย
128700 นาย เกรียงไกร ปGนอ่ึง
128701 นาย ณัฐพล คล4ายแท4
128702 นางสาว ณัฐชญา ถนอมกลิ่น
128703 นางสาว น้ําฝน เพชรภูเขียว
128704 นาย สรรชัย สุภัควนิช
128705 นางสาว ปนัดดา จุทอง128705 นางสาว ปนัดดา จุทอง
128706 นางสาว กฤติยา ตาริยะ
128707 นางสาว ภัทรวรรณ นกแก4ว
128708 นาย ศรุติ วงค�อินทร�
128709 นางสาว เพชรไพลิน เกษแก4ว
128710 นางสาว สุวพีร� สะแสงสาร
128711 นาย เอกพล สุทธิศิริ
128712 นางสาว ศิริประภา ใจจง
128713 นางสาว จิราภา ศรีเชษฐา
128714 นาย อนุกูล สุขปGญญา
128715 นางสาว พรหมพร วรารักษ�ศิริพร
128716 นางสาว จิราวรรณ อาดัม
128717 นางสาว สาริณี สว2างภพ
128718 นาย ภัทราวุธ ทิพนัส
128719 นาย จิรายุส แสนบรรดิษฐ�
128720 นาย อภิรักษ� อัครวชิระกุล
128721 นางสาว กนกพร เณรตาก4อง
128722 ว2าท่ีร4อยตรี นพรัตน� รุนใหม2
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128723 นางสาว ดารารัตน� คงชุม
128724 นางสาว ภัชรีย� ทิพนัส
128725 นางสาว มาศฤดี หนูแปQน
128726 นางสาว เวธกา พูลนิล
128727 นาย บัญชา มาตรมูล
128728 ว2าท่ี ร.ต. อภิวัฒน� จําปาเทศ
128729 นางสาว อรอนงค� สุขสุมิตร
128730 นาย อรรถสิทธิ์ แสงระยับ
128731 นางสาว ทัตพิชา จันทวงษ�
128732 นางสาว เยาวลักษณ� เฉลียวศิลปO
128733 นางสาว นภสร ธรรมสัตย�
128734 นาย พันธกานต� ใบเทศ
128735 นาย อภิสิทธิ์ พนัส
128736 นาง ณัฐนิชา พิลึก
128737 นางสาว รูไกหยNะ แดงท้ิง
128738 นางสาว สายจิต ตรงบรรทัด
128739 นางสาว เจษฎาพร แท2นแก4ว
128740 นาย เขมรัตน� นรม่ัง
128741 นาย เอกรันดร� ประมูลสิน128741 นาย เอกรันดร� ประมูลสิน
128742 นาย ชัชวาล ช2างไม4
128743 นางสาว เปรมศิริ ทาพิลา
128744 นางสาว กมลทิพย� สุดจันทร�
128745 นางสาว ชุติกาญจน� พรหมดี
128746 นางสาว ศรัญญา โยะหมาด
128747 นาย อรรถพล ทองกูล
128748 นาย ไตรเทพ เต็มหิรัญ
128749 นางสาว ดลภัส ศรศิลปO
128750 นางสาว ลินดา แดงท้ิง
128751 นาย วรพล บัวคํา
128752 นางสาว นทัสนันท� ราชโพธิ์ศรี
128753 นาย สมพร เจริญกิจผาสุข
128754 นางสาว เขมจิรา มะโนศรี
128755 นางสาว โชติกา จันทนา
128756 นางสาว ธิดารัตน� พวงไธสง
128757 นางสาว อัญชุลี สังข�เมือง
128758 นาย ชัยศักด์ิ เศรษฐาไชย
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128759 นาง อุไร อาแวลาเตNะ
128760 นางสาว เกศรา ภุชงค�เจริญ
128761 นางสาว พัชรินทร� นิธิศิริจรรยา
128762 นาง รสนา หอมชื่น
128763 นางสาว ยลทกา ทองกรณ�
128764 นาย พงศธร ครองหนองขาม
128765 นาง ณัฐณิชา ขําทัพ
128766 นางสาว ฐิติพร พันธุ�ชื่น
128767 นางสาว วาสิณี บุญจง
128768 นาย พยนต� ด2านอินถา
128769 นางสาว สุจิตรา น4อยจินดา
128770 ว2าท่ีร4อยตรี ชัยยัณ ยอดจักร�
128771 ส.ต.ท. จีระพันธ� ยอดทอง
128772 นางสาว สุธีรา เปงอิน
128773 นางสาว จิราพร ถาวรศักด์ิ
128774 นางสาว พัชรี เพียรหาผล
128775 นางสาว สุภญาณี พวงจันทร�
128776 นาย วิทวัส ศรีรัตนพันธ�
128777 นางสาว อมรรัตน� แสนสามารถ128777 นางสาว อมรรัตน� แสนสามารถ
128778 นาย ธีรนนท� ใบเตย
128779 นางสาว กุลฤดี สุขสนิท
128780 นางสาว ไอรดา กันยาประสิทธิ์
128781 นางสาว จารุวรรณ ภิญโญ
128782 นางสาว สิรยา นิธากรณ�
128783 นาย ชนัญชัย ทรัพย�ประเสริฐ
128784 นางสาว ปณิธี รงค�วราโรจน�
128785 นางสาว ธัญญาลักษณ� ชัยวรรณคุปต�
128786 นางสาว จุฑารัตน� อักโขสุวรรณ�
128787 นางสาว จีรภัทร พรมมงคล
128788 นาย คุณิน ธมรัตน�
128789 นางสาว สุรีรัตน� การีชุม
128790 นางสาว นัสรีซา บาเหะ
128791 นางสาว พรปวีณ� อุพันทา
128792 นาง นาเดีย ยีหมะ
128793 นางสาว ปDลันธนา รังคสิริ
128794 นาย อธิวัฒน� วิมล
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128795 นาย นครินทร� นากรณ�
128796 นาย อภิเดช ยอดขันธ�
128797 นาย พรพล สันตยานนท�
128798 นางสาว พิทยารัตน� พิกุล
128799 นาย สัมปชัญญ� เกิดไทย
128800 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร�ธรรม
128801 นาย ภีมพัฒน� สกุลวิโรจน�
128802 นาย วรภัทร คําแสง
128803 นางสาว สําเนียง บุญชัย
128804 นางสาว ณัฐนันท� สมชม
128805 นาย พศวีร� แสนสุข
128806 นางสาว พิมพ�ประภา ร2มนุกุล
128807 นาง ธัญจิรา ลุนภูงา
128808 นาย อดิศักด์ิ เบ็งยา
128809 นางสาว ทิพวรรณ ผลวัชนะ
128810 นาย วาทญาณสิทธิ์ นาคดนตรี
128811 นางสาว นรมน เรือนเหล็ก
128812 นาย สุรชัย สีวิชัย
128813 นางสาว ชญาพร อุ2นสอน128813 นางสาว ชญาพร อุ2นสอน
128814 นางสาว รุ2งนภา แก4วกังวาล
128815 นาย เทพพนม กิตติสุนทโรภาศ
128816 นางสาว กัลยา สุขสวัสด์ิ
128817 นางสาว ขวัญใจ เจริญลาภ
128818 นาย กฤษณ� หวังเจริญกุลชัย
128819 นางสาว สารีนาร� สกุลสันติ
128820 นางสาว อรุณรัตน� ลือสาคร
128821 นางสาว บุญรัตน� มูลวงค�
128822 นาย รวิศร กาลปGกษ�
128823 นาย คมสัน พันคําภู
128824 นางสาว ณัธฐนิฏ โกศลานนท�
128825 นาย กฤษกร สีดาแหลม
128826 นางสาว สกุลรัตน� แตงอ2อน
128827 นางสาว จิรพรรณ ปาเวส
128828 นางสาว รวิสรา ไชยโย
128829 นางสาว โสภา ไชยรักษา
128830 นางสาว นฤภร ไซร4สุวรรณ
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128831 นางสาว พรรัชดา อัมภรัตน�
128832 นางสาว จุฬาลักษณ� ดําคง
128833 นางสาว สุมิตรา ลามคํา
128834 นางสาว สุจิตตรา มาปQอง
128835 นาง วาสนา แซ2ฉ่ัว
128836 นาย จีระศักด์ิ ขันทะคีรี
128837 นาย พงศกร ลักษณาวิบูลย�กุล
128838 นางสาว ฤทัยลัคน� เกิดเรือง
128839 นาย บรรจบ คงรักษา
128840 นางสาว ทรายเนตร วิชัยดิษฐ
128841 นางสาว วาสินี ศิริสอน
128842 นาย วชิรวิทย� เชื้อแขก
128843 นางสาว ศินิษา นาคน4อม
128844 นางสาว ณัฏฐนันธ� ปQอมเชียงพิณ
128845 นาย ธนภูมิ มโนสกุล
128846 นางสาว มุมตัซ เชตเตอร�โมฮามัด
128847 นางสาว ทิพย�หทัย ภู2ทอง
128848 นางสาว ณัฐสุดา หินสูงเนิน
128849 นางสาว ณัฐฐา มนตรี128849 นางสาว ณัฐฐา มนตรี
128850 นางสาว ณัฐสุดา ไกรสินธุ�
128851 นางสาว สราวลี อินประดิษฐ
128852 นางสาว อัครยา แสนสําราญ
128853 นางสาว ภัชดา สังข�ทอง
128854 นางสาว อาริสา ทองสงคราม
128855 นางสาว ปGทมา ประสงค�สุข
128856 นาย พงษ�พิพัฒน� ไทยแท4
128857 นางสาว เพชรพิไล ฉายราศรี
128858 นาย ภานุภาค เขาลาด
128859 นางสาว ทัสนันทน� ทัดไทย
128860 นางสาว ภัทรกันย� สุทธิสา
128861 นาย ทัชชกร ปGญญาวิชา
128862 นางสาว เจกิตาน� พันชนะ
128863 นาย วุฒิพงษ� จันดาหาร
128864 นางสาว ณัฏยา เขียวสวัสด์ิ
128865 นาย คณิน ศรีเจริญ
128866 นาย ณัฐพงศ� ฮวบประเสริฐ
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128867 นางสาว วิมลสิริ สมณะ
128868 ว2าท่ี ร.อ. ภูมิวัฒน� เหล2าบัวดี
128869 นางสาว สุชาดา บัวบรรจง
128870 นางสาว ปวริศา ตะกรุดเท่ียง
128871 นางสาว พัชรินทร� รามางกูร
128872 นาย สง2า ธรรมวงค�
128873 นางสาว พันธิวาห� หลอดคํา
128874 นางสาว ปุณยาพร บุญดอนนอก
128875 นางสาว วิยะดา ลิ้มธนาวานิชย�
128876 นาย เกรียงไกร พระอารักษ�
128877 นาย อิทธิพล หล2อเหลี่ยม
128878 นางสาว นฤมล ปDงใจ
128879 นาย อนุรักษ� รังษี
128880 นางสาว ภัทรินทร� บรรณราช
128881 นาย ณรงค�ศักด์ิ ปลอดคง
128882 นางสาว เพลาพิลาส แก4วแสน
128883 นางสาว ศิรินภา โยธาสุข
128884 นางสาว กันทรากร อาชีวะ
128885 นางสาว นัฐธิดา แสนทอง128885 นางสาว นัฐธิดา แสนทอง
128886 นางสาว นดา เจะอูมา
128887 นางสาว ธนวรรณ สุภิธรรม
128888 นาย นันทวัฒน� ปDงใจ
128889 นางสาว มะลิวัลย� ยวนยิ้ม
128890 นางสาว ศรีรัตน� หาญโยธา
128891 นางสาว ศศิพร บุญประเสริฐ
128892 นาย ธนวัฒน� เจี๊ยะทา
128893 นาย พิชญ�นนท� แสนดัง
128894 นางสาว จินตนา ไชยพรหม
128895 นางสาว จํานรรจา บุญมาขอม
128896 นางสาว ปวีร�ชญาพร วงศ�ภักดี
128897 นางสาว อัจฉริยา สะพรั่ง
128898 นาย สิทธิชัย พัดเถ่ือน
128899 นางสาว ชัชธิดา ธนาสูรย�
128900 นางสาว โสรยา สุภิธรรม
128901 นาย สารัช สงวนศรี
128902 นาง เมธิกา เติมศักด์ิมิตรชัย

หน4าท่ี 803 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
128903 นางสาว ขวัญพิรุณ มุกดา
128904 นางสาว ชนัดดา พิมพสุทธิ์
128905 นาย ทวีศักด์ิ สุขแก4ว
128906 นาย พีรพล ศรนารา
128907 นางสาว กรวรรณ จีนนะบุตร
128908 นาย ศุภฤกษ� ประคองศรี
128909 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง บุญยดา ถามูล
128910 นางสาว ชุตาภรณ� สรรพนา
128911 นางสาว ขวัญชนก รุ2งเรือง
128912 นางสาว มัณฑณา จีนจาม
128913 นางสาว อัสหมะ หะยียูโซะ
128914 นาย ณัฐวุฒิ วงค�ษาบุตร
128915 นางสาว เมรินทร� กุประดิษฐ�
128916 นางสาว ณิสารัตน� จุลประภา
128917 นางสาว อาภากร คํานาทิพย�
128918 นางสาว ฉัตราภรณ� ปุณญาฉัตร
128919 นาย เกียรติศักด์ิ เณนาคะ
128920 นางสาว ศศิลักษณ� สุขกรณ�
128921 นาย ศุภสัณห� นรบิน128921 นาย ศุภสัณห� นรบิน
128922 นาย วีระชาติ ดีคําพันธ�
128923 นางสาว ศศิรัณย� นกแสง
128924 นางสาว อักษราภัค ห4องโสภา
128925 นางสาว กานต�รวี ควรนิล
128926 นางสาว สิริพร ก]าดี
128927 นางสาว วินัสนันท� จันทร�ดํา
128928 นาย พงษ�ศธร โพธิ์ศรี
128929 นางสาว วราพร สิมมา
128930 นาย กุศลชัย เวียงวิเศษ
128931 นาย ปวรา รัตนเรืองเดช
128932 นางสาว นารีรัตน� กลิ่นฟุQง
128933 นาย ภูเบศวร� มงคลสิทธิ์
128934 นาย วทัญYู ตรีระกุลวณิชย�
128935 นาย พงศธร สายโสภา
128936 นางสาว เบญจวรรณ จันทรส
128937 นาย สิทธิพร เชื้อนุ2น
128938 นางสาว หมNะซูยี ตาเละ
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128939 นางสาว รัชนี แก4วอาสา
128940 นางสาว นภเกตน� มีทรัพย�
128941 นางสาว อุษา ผิวขํา
128942 นางสาว ทิชานาถ เชยรัมย�
128943 นางสาว อวาฏิฟ แวดอยี
128944 นาย สัจจา คําไกร
128945 นางสาว ไหมขวัญ พวงทรัพย�
128946 นาย บุญชัย ถวายทรัพย�
128947 นางสาว พนิตพรรณ� ไชยศรีษะ
128948 นางสาว ปDยาภัสร� ศิริพลชัย
128949 นาย เชิดชัย กล4วยตระกูล
128950 นางสาว เอ้ือมพร มาระวัง
128951 นางสาว ทิฆัมพร สุวรรณทา
128952 นางสาว สุพรรษา ลีแก4ว
128953 นาย วิริยะ รอดบุตร
128954 นาย พงศธร สิงห�เนี่ยว
128955 นางสาว พิมลวรรณ มาตขาว
128956 นาย ณรรฐพล สีอุชิน
128957 นางสาว ณัฐชยา เพ็งสา128957 นางสาว ณัฐชยา เพ็งสา
128958 นาย เกริกกฤษณ� พลลเขตรไพบูลย�
128959 นาย โกมินทร� สร4อยจิตร
128960 นาย มนัส ยุระยาตร�
128961 นางสาว สุจารี เวียงสมุทร
128962 นาย วีระพงษ� วงษ�วิชา
128963 นางสาว จุฑารัตน� เทพารักษ�
128964 นาย เอกภพ ดุลการณ�
128965 นาย ธนภัทร จันทร�ห4างหว4า
128966 นาย พงศกร ณ พัทลุง
128967 นางสาว ชนัญชิดา บุญสงวน
128968 นางสาว เบญจพรรณ ยงกําลัง
128969 นางสาว สุนิศา ปรากฎผล
128970 นาย ซัดดัม บีรู
128971 นางสาว ดลพร ขุนทอง
128972 นางสาว อาซมะห� สามะ
128973 นาย ณัฐกิจ อภิรักษ�เมธาวงศ�
128974 นางสาว สิรินยา รัตนสังข�
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128975 นางสาว ชลันดา ดุลการณ�
128976 นางสาว สุภาพรรณ พร4อมวงศ�แก4ว
128977 นางสาว ฮามีดะห� ดือราแม
128978 นาย พงษ�ศักด์ิ ถึงมุสิก
128979 นางสาว รสิตา พูลสวัสด์ิ
128980 นางสาว คัทยวรรณ ศรีสุวรรณ
128981 นาย ทวีเกียรต์ิ นุ4ยแก4ว
128982 นางสาว ณัฏฐภรณ� ภูถูกใจ
128983 นาย มะรอดี ลอแม
128984 นาย กิตติกร นนทิการ
128985 นางสาว วารุณี พรหมศรี
128986 นาย ธนธัช นาคเกษม
128987 นาย สุริยา ทองอุดม
128988 นางสาว ณปภัช สวมทอง
128989 นางสาว รสสุคนธ� ผ2องโชติ
128990 นางสาว นุสรา พลธนะ
128991 นาย พนาวุธกษิณต� พลากรอธิพัฒน�
128992 นางสาว จันท�นภัส ชุมวรฐายี
128993 นางสาว อาอีซะห� ดือราแม128993 นางสาว อาอีซะห� ดือราแม
128994 นางสาว เทวินตา รัศมีแจ2ม
128995 นาย ยรรยง ชัยพรมมา
128996 นางสาว อาทิตยา รูปสวยดี
128997 นาย ไกรสิทธิ์ หลวงสนาม
128998 นางสาว ชไมพร ชฏาจิตร
128999 นาย ทิวชาตรี สากล
129000 นาย อภิชาต ห2วงเอ่ียม
129001 นางสาว จีรนันท� ดีสูงเนิน
129002 นางสาว บุษยา แท2นนาค
129003 นางสาว นิตธิรา พรหมอุบล
129004 นางสาว นันท�นภัส เหมือนประยูร
129005 นาย วุฒินันท� มีเงิน
129006 นางสาว เจNะรอฮานิม ลอเด็ง
129007 นาย โชติพัฒน� พงษ�บัณฑิตนุกุล
129008 นางสาว วรรณภา นวลสง2า
129009 นาย ภูริณัฐ กาญจนบรรยงค�
129010 นางสาว วาณี สงพรหมทิพย�
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129011 นางสาว ศศิวิมล หมายถมกลาง
129012 นางสาว ธัญญพัฒน� โชติวรรธนะศิริ
129013 นางสาว อรทัย อัศวเดชานุกร
129014 นาย พชร สะอาด
129015 นางสาว ธัญลักษณ� รอดเนียม
129016 นาย ธนศักด์ิ ขอสันเทียะ
129017 นาย ธีรศักด์ิ นามวงษ�
129018 นาย โอมาน บุญลาภ
129019 นางสาว ศศิวิมล นาคทองอินทร�
129020 นางสาว มนทิรา ภิรมย�ศรี
129021 นาย จิรายุ นาชิต
129022 นางสาว ชลลดา สุขเล็ก
129023 นางสาว สุวิมล รัตนอําพร
129024 นางสาว จิรดา สําราญ
129025 นางสาว พิชญากร เพ็ชรโสม
129026 นาย จักรกฤษณ� เพ็ชรโชติ
129027 นางสาว รัตนาพร คําแอด
129028 นาย เอกสิทธิ์ เมธารักษ�
129029 นางสาว นิศาชล สดไธสง129029 นางสาว นิศาชล สดไธสง
129030 นาย สราวุธ อําพันธุ�
129031 นาย อิฐิคุณ ไชยรัตน�
129032 นาย ปวิช สุทธิแสน
129033 นางสาว กันยารัตน� มานะจิตต�
129034 นางสาว พิมพรรณ เหตุเกษ
129035 นาย อรรถพล ผดุงกิจ
129036 นางสาว อรณี หม่ันกาล
129037 นาย ภูวนาถ ภูมิตั้ง
129038 นางสาว วลีพร สายสีแก4ว
129039 นางสาว คนึงรักษ� บุญประเสริฐ
129040 นาย ปกรณ� ดาวไธสง
129041 นาย ศรพงศ� ผดุงชอบ
129042 นางสาว จิรานันท� มาลัยเปKย
129043 นาย ภูมิใจ ภูขยัน
129044 นางสาว อภิรภาพร ประชุมสาย
129045 นางสาว มณีพร มานะโพน
129046 นางสาว กาญจนรัตน� แสงสีงาม
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129047 นางสาว รัชนก ทะรังศรี
129048 นาย วัชรา ตานะเปXง
129049 นางสาว ละออง คุรุวงษ�
129050 นางสาว ปานทิพย� ไชยมหา
129051 นาย สันติ โพธิวร
129052 นางสาว วราภรณ� ทํามิภักด์ิ
129053 นางสาว ปรางทิพย� เข่ือนจักร�
129054 นางสาว กัญญภา กิตติธนโอฬาร
129055 นางสาว บุศราพรรณ เลิกสายเพ็ง
129056 นาย ธนวัฒน� อ4วนละมัย
129057 นาย ณัฐกร สุระพร
129058 นาย วัชรพงษ� โชคเหมาะ
129059 นางสาว กมลชนก พันสนิท
129060 นาย อดิศักด์ิ ยาเก้ิน
129061 นางสาว พิมพวัลคุ� แก4วสี่ดวง
129062 นาง สุวิภา เสนาเงิน
129063 นางสาว เพชรชรินทร� ธรรมสาร
129064 ว2าท่ีร4อยตรี บริพัฒน� เจริญนํา
129065 นาย สิทธิกร เชื้อดวงขาว129065 นาย สิทธิกร เชื้อดวงขาว
129066 นางสาว นิรมล คําแพงราช
129067 นาย ณัฐวัศ วงษาไฮ
129068 นาย นวรัชกร นาคามาตย�
129069 นางสาว กุสุมา ชาสุวรรณ
129070 นาย ศรายุธ หมู2หม่ืนศรี
129071 นาย ณัฐวุฒิ บางทราย
129072 นาย ณัฐพล รัตนพิสิษฐ�ไพศาล
129073 นาย อัธยา นักทํานา
129074 นางสาว จริยา อยู2ยิ่ง
129075 นาย อดิศักด์ิ ฟุQงสิริสัมพันธ�
129076 นาย ภาณุวัฒน� แสงศรี
129077 นางสาว คนัชนันษ� แนวบุตร
129078 นาย ศัยยัญ ต4นสินธุ�
129079 นางสาว อารยา ทินาพิมพ�
129080 นาย อธิป กาวไธสง
129081 นาย รชานนท� คุมพวกมิตร
129082 นาย ฤกษ�ฉัตร นนสุราช
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129083 นางสาว สุพรรณี อินทะโคตร
129084 นาย ภูเบศร� วงษ�ซา
129085 นาย วัชรินทร� ถนัดค4า
129086 นางสาว ณัฐวีณ� ภูธีรวิศว�
129087 นางสาว สุพัตรา เตชนันท�
129088 นาย วรุตม� วรรณราม
129089 นางสาว สุภาพร สุทธศรีฉวีฉาย
129090 นางสาว ผกาสินี ดีรักษา
129091 นางสาว เพ็ญสุดา เจนไธสง
129092 นางสาว มัลลิกา จําปาเงิน
129093 นาย ธีระวฒน� จันแก4ว
129094 นางสาว ศิระประภา เทพวงค�
129095 นาย พิเชษฐ� วงค�อินทร�
129096 นางสาว ขนิษฐา จันโทศรี
129097 นางสาว แสงเดือน ศรีภุมมา
129098 นางสาว ณัฐวดี ไชยโคตร
129099 นาย เวชกร ชากะสิก
129100 นางสาว ธัญญานุช นันทะศรี
129101 นางสาว พนาลักษณ� ขันแก4ว129101 นางสาว พนาลักษณ� ขันแก4ว
129102 นาย ภาณุพงษ� ธนะคําดี
129103 นางสาว ขวัญฤดี ก4อนแพง
129104 นางสาว คัทรียา ทรหัน
129105 นางสาว วิภารัตน� แนบชิด
129106 นางสาว ศิริรัตน� เชื้อดวงผูย
129107 นาย ปฏิภาณ มีเพียร
129108 นาย ธนวัฒน� พันธ�หินกอง
129109 นางสาว ตาริญา บุ4นสุนเฮ็ง
129110 นางสาว นันทิชา ลือทองจักร�
129111 นางสาว ศุภาวดี ภิรมย�กิจ
129112 นางสาว มนต�ฤดี อุดมพรเกิดผล
129113 นางสาว ดลมินทร� ยังประยูร
129114 นางสาว จิรภา นาถาดทอง
129115 นาย ภราดร เมตตาวาสี
129116 นางสาว ณัฐธยาน� ถนัดค4า
129117 นาย ธัญพิรสิษฐ� อัศวเดช
129118 นางสาว สุรีพร ปฏิจิตร
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129119 นางสาว รัตติยา ทองเนื้อแปด
129120 นาย อสมา เกตุแก4ว
129121 นางสาว ผการัตน� ชมชื่น
129122 นาย ฐานิภัทร� เขตตวิทย�
129123 นางสาว ปวีณ�ธิดา ศิริชาญ
129124 นาย คทาวุธ ล2าลู2
129125 นางสาว สุกานดา อุดม
129126 นางสาว วฤณดา แก4วบัวดี
129127 นางสาว อาภัสรา ศรีสัจจา
129128 นางสาว วิจิตรา สีเสมอ
129129 นาย นราธิป แก4วแก2นคูณ
129130 นางสาว ทัศนียา แก4วศิริ
129131 นาง พัชราภรณ� กิตติภูมิ
129132 ส.ต.ต. อัจฉริยะ ยุวบุตร
129133 นางสาว สราลี คงบุญ
129134 นาย ทศพล ยงยศ
129135 นาย นิกรกิต สุทธัง
129136 นาย ณัฐวัตร บัวพรหม
129137 นางสาว พรรณรายณ� พิเนตร129137 นางสาว พรรณรายณ� พิเนตร
129138 นางสาว กีรติการย� ครองระวะ
129139 นาย อมรเทพ นาคสีทอง
129140 นาย นันทวัฒน� มะลาศรี
129141 นางสาว พันธิสา เข่ือนจักร�
129142 นาย บุญฤทธิ์ ผุโคตร
129143 นางสาว ปนิดา พัฒนโชติ
129144 นาย สุรชัย สมเขียน
129145 นาย กิติศักด์ิ สวัสด์ิศรี
129146 นางสาว สุพรพรรณ สุ2มมาตย�
129147 นางสาว ปDยรัตน� ทําเพียร
129148 นางสาว วรรณิกา จันทาทิพย�
129149 นางสาว มานิตา แก4วจินดา
129150 นางสาว วนิดา สินอยู2
129151 นางสาว ฤทัยรัตน� หลักโลก
129152 นาย อนุสรณ� จันทร�แจ4ง
129153 นาย เชฏฐ�ธนัญ เฮงสกุล
129154 นางสาว บุญญนินท� ศรีมณีธรรม
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129155 นางสาว ณัฐศิกานต� เชื้อดวงผูย
129156 นางสาว วลัยลักษณ� จตุรปา
129157 นางสาว ทิพย�วารี จันทะล2าม
129158 นางสาว วัชราภรณ� หวังพงษ�
129159 นางสาว อัญชลี จารึกสมาน
129160 นางสาว กรรณิกา เท่ียงธรรม
129161 นางสาว ยุภาวรรณ จันทบุรี
129162 นางสาว นันทิยา ปGทธรรมวงค�
129163 นาย ธันยภัทร� ศรีสุระ
129164 นาย ฤทธิพล พิมพ�โคตร
129165 นาย วิศรุต บุตรพรม
129166 นางสาว สุณิสา เหว2าดุสิตร�
129167 นางสาว ปDยธิดา คําจันทร�
129168 นาง รุ2งทิวา ฤทธีกูล
129169 นาย ธนกฤต วรรณภพ
129170 นางสาว ศัณสนีย� แฝงโยธา
129171 นาง ภัทรวดี จันไตรย�
129172 นาย นพรัตน� บัวติก
129173 นางสาว ศยามล ณ หนองคาย129173 นางสาว ศยามล ณ หนองคาย
129174 นางสาว นิธิศา ติปDน
129175 นาง อารียา ทุงจันทร�
129176 นางสาว จุฑาทิพย� ศรีบัณฑิต
129177 นางสาว เจนจิรา เขียวฉํ่า
129178 นางสาว มุรณีย� สะตา
129179 นางสาว ศศิมาภรณ� หิรัญอร
129180 นาง ชลธิชา เคลือบบุญสอน
129181 นาย ศุภกิจ เสถียรนาม
129182 นางสาว ภารดา ภูกาษร
129183 นางสาว นฤมน กตะศิลา
129184 นางสาว อาชิรญา เหล2าหนาด
129185 นางสาว นฤมล หลักคํา
129186 นางสาว กัญจน�ญณัฐ ศรีระอุดม
129187 นางสาว ประวิตา กันตังพันธุ�
129188 นางสาว ณัฐนี เซ่ียงใช2
129189 นาย ธีระพงศ� ศรีอุดร
129190 นางสาว วิษากรณ� ชัยภูมิ
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129191 นาย ทินกร ประพล
129192 นาย สิทธิพงษ� แสงบุญ
129193 นางสาว พชรธรณ� อุ2นอินทร�
129194 นาย ปฎิวัติ อินใจ
129195 นาย มาหามะอาพันดี ยูนุห�
129196 นางสาว อุมากร พ2วงคุ4ม
129197 นาย กิตตินันท� แพงคุณ
129198 นางสาว สุปราณี สมบูรณ�เจริญยิ่ง
129199 นาย นนทนันท� กมลเลิศ
129200 นางสาว อาธิยา มัฆวาฬ
129201 นางสาว วารุณี อุระ
129202 นางสาว ตวงรัตน� สังข�น4อย
129203 นางสาว จิรภา ยืนยง
129204 นางสาว พรสวรรค� มหาหงส�
129205 นาย วรวุฒิ แวดอุดม
129206 นาย ธานิน สุดตาชาติ
129207 นางสาว อภิญญา มาลา
129208 นางสาว ไพจิตร จิตแสง
129209 นางสาว ฐิตา มีมุข129209 นางสาว ฐิตา มีมุข
129210 นางสาว สุนิสา สุดสุย
129211 นาย ณรงกรณ� เมืองออน
129212 นางสาว จรวยศรี พันโบ
129213 นางสาว วัชรีพร รัตนรัตน�
129214 นางสาว สุนิษา รามสูต
129215 นางสาว ภัทรวดี นิลปะกะ
129216 นาย ศุภักษร ณรงค�กูล
129217 นาย วัชระ สุวรรณไตรย�
129218 นาย ชัชวาล ลุนพุฒ
129219 นางสาว ธิมาพร ตาปนานนท�
129220 นางสาว ดลพร บุญละเอียด
129221 นางสาว สุภาวดี บุญธรรมมา
129222 นาย สาโรจน� ธานี
129223 นาย ทวีศักด์ิ ผ2านจังหาร
129224 นางสาว สุกัญญา แสงเงิน
129225 นางสาว ณฤดี สมิตานนท�
129226 นางสาว ณัฐนันท� เปรมาสวัสด์ิ
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129227 นาย นัธทวัฒน� วงษา
129228 นางสาว ณัฏฐกานต� มีบุญ
129229 นางสาว สุธีร�ตา นาโควงศ�
129230 นางสาว วริศราภรณ� ทับเงิน
129231 นาย รณชัย สุวรรณเหลา
129232 นางสาว เดือนเพ็ญ เสกเหมาะ
129233 นาย พิชชากร อินรองพล
129234 นาย เวียงชัย ยาวงษ�
129235 นางสาว เมธิกา นิละปะกะ
129236 นางสาว พัทธ�ธีรา พระราช
129237 นาย เชาวลิต ทิพผล
129238 นาย ศักด์ิสิทธิ์ นนท�มุด
129239 นาย พีระเดช ท2วมตะคุ
129240 นางสาว ดวงพร บุญศักด์ิ
129241 นางสาว พัทธากานต� ภัททานุวัตร�
129242 นาย ทศพล สังข�เศรษฐ
129243 นาย ภาสกร แก4วมณีชัย
129244 นาย ธีรโชติ แสนเจริญ
129245 นาย ชัชชัย ชัยเลิศ129245 นาย ชัชชัย ชัยเลิศ
129246 นางสาว พัชรา สุภาโสต
129247 นางสาว กมลชนก มีเพียร
129248 นาย กัมปนาท คําไทยกลาง
129249 นางสาว นันท�นภัส นูมหันต�
129250 นางสาว อรทัย ตาปราบ
129251 นาย กูอิลาม ระยีแก
129252 นางสาว อภิฤดี พ2อชมภู
129253 นาย ชัยยุทธ เลิศวงหัตถ�
129254 นาย พงษ�นรินทร� นิลสนธิ
129255 นาย สิทธิพงษ� เอ้ียงมี
129256 นางสาว กุลิสรา ใจจันทร�
129257 นาย วุฒิภัทร แผนสท4าน
129258 นางสาว สุริศา บุญณบุรี
129259 นาย อธิวัตร ธนาศรี
129260 นางสาว ญาณี ศศิธรฉาย
129261 นางสาว พัฒน�นรี วงษ�เอ่ียม
129262 นางสาว จิราพร นูมหันต�
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129263 นางสาว ปานทิพย� สุขจิต
129264 นางสาว พาซียะ บาโฆะ
129265 นางสาว ณัชชา อุ4ยสีหา
129266 นางสาว สโรชา สุวรรณโส
129267 นาย ปริญญา ทิพภูมิ
129268 นางสาว ณาตยา พานิชสกุลชัย
129269 นางสาว ณัฐกานต� ด4วงสง
129270 นางสาว นันทกานต� เปลี่ยนวงศ�
129271 นาง คคนางค� สงสุวรรณ
129272 นางสาว อารีรัตน� ปาณียะ
129273 นาง กชพรรณ ต้ังสิริพันธกุล
129274 นางสาว กัลยา กลชู
129275 นางสาว จารุวรรณ กาญจนวิบูลย�
129276 นางสาว ภัทรธิดา แจ4งใจ
129277 นางสาว วราภรณ� ครุธจร
129278 นางสาว วรารัตน� เรียบเจริญ
129279 นาย สุทธิพันธ� เสียงเจริญ
129280 นางสาว จริยา ดิถีกุล
129281 นาย ศิวดล หงษ�ทอง129281 นาย ศิวดล หงษ�ทอง
129282 นาย เกรียงไกร แสงอํานาจเดช
129283 นางสาว อภิญญา พรรณา
129284 นางสาว สุชาวลี พลพิทักษ�
129285 นาย อดิศร เหล2าลิ้นฟQา
129286 นางสาว พัชรี แม4นมาตย�
129287 นางสาว ณัตติยา ทวยลี
129288 นาย เอกราช สุวรรณรัตน�
129289 นางสาว พิศมัย โกศล
129290 นางสาว ธัญญารัตน� โดนโยธา
129291 นางสาว สุวิมล สินธวาชีวะ
129292 นาย จตุพล โชคนัติ
129293 นาง มานิตา อินตNะ
129294 นาย วรวัฒน� สุริยะวรรณ
129295 นางสาว วณิชชา วิชัย
129296 นางสาว สายรุ4ง คงคา
129297 นางสาว ณัฏฐสุดา จันทรากูลพงษ�
129298 นางสาว อาภัสรา สุ2มแก4ว
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129299 นางสาว อัจฉรา พิมทา
129300 นางสาว สมฤดี ชาญใบพัด
129301 นางสาว ไพจิตร เปาปVา
129302 นาย ธันย�ธนัช เศฐมาตย�
129303 นางสาว กนกพร วงศ�วิลาวัณย�
129304 นางสาว ทิพอาภา สายปDนตา
129305 นางสาว กัญญ�ภัสสร สังข�แตง
129306 นางสาว เลอลักษณ� ไล4ฉิม
129307 นางสาว อัจฉราณ� ร2างมณี
129308 นางสาว รัตนวรี อยู2บัว
129309 นางสาว ศิริญาพร จตุเทน
129310 นางสาว ปวิชญา ทองนวล
129311 นางสาว ดวงหทัย พะดู
129312 นาย วีระพันธุ� ทองเดือน
129313 นาย ฤทธิญา อ2อนพรรณา
129314 นางสาว จิดาภา วงษ�ประเสริฐ
129315 นาย ภานุกร ดีบุรี
129316 นางสาว พรเพ็ญพร ถาวงษ�กลาง
129317 นางสาว นิศารัตน� สวนทรง129317 นางสาว นิศารัตน� สวนทรง
129318 นางสาว นันทพร สว2างเนตร
129319 นางสาว จารุวรรณ สร4อยคํา
129320 นางสาว สุภัสสา วงค�ตาผา
129321 นาย พงศ�พิษณุ สร4อยเกียว
129322 นางสาว ธีรนาถ คุณสนอง
129323 นางสาว กาญจนา ทุ2มขุน
129324 นางสาว ศศิธร ดวงวิญญาณ
129325 นาย ณพจน� จงรุ2งโรจน�
129326 นางสาว จิตตรี มากคํา
129327 นางสาว ฉัตราภรณ� พิเคราะห�งาน
129328 นางสาว ภุมรี อัคคะฮาต
129329 นางสาว พรพิมล เทพสุทธิ์
129330 นางสาว ลดาวัลย� เขียวขํา
129331 นางสาว จิตรลดา บ4าเหร็ม
129332 นาง ขวัญฤทัย ไวลิขิต
129333 นาย วรพล วัฒนวงศ�พฤกษ�
129334 นาย ณัฏฐ� คุณสนอง
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129335 นางสาว อุมาพร พูลศิลปO
129336 นาย อรรคพงฐ� พรหมอารักษ�
129337 นางสาว ศิริลักษณ� วังทะพันธ�
129338 นางสาว กนกกาญจน� อ2อนแสน
129339 นางสาว เพ็ญวษา โนราช
129340 นาย ธีระพงษ� สัมมะดี
129341 นางสาว พิมพ�ณดา ศิริธราเศรษฐ�
129342 นาย จิรายุ การกันหา
129343 นางสาว ชฎาพร วุ2นจันทร�
129344 นางสาว กนกกานต� จิรังการ
129345 นาย ณัฐพล ดีชื่น
129346 นางสาว พัชราภรณ� โล2ห�นารายณ�
129347 นางสาว ปDยกมล พิกุลงาม
129348 นางสาว รณัชย�ธิดา รุจิรัตน�ธนาโชติ
129349 นางสาว รุจิรา นนทะไชย
129350 นาย คุณัช ดลกุล
129351 นางสาว สิริพร คงวัน
129352 นาย สมมาตร เกตุสิงห�น4อย
129353 นาย พงศกร สํานักพงษ�129353 นาย พงศกร สํานักพงษ�
129354 นาย วิรุฬห� โพธิสิทธิ์
129355 นางสาว ปาจรีย� ตรียาวนิช
129356 นางสาว อภิญญา ขันทับไทย
129357 นางสาว เจนจิรา ทวดอาจ
129358 นาย สุทธิวัฒน� คูณทอง
129359 นาย ยุทธนา จําปKพรม
129360 นาย อภิสิทธิ์ รัชชากร
129361 นางสาว จุฑาทิพย� วิวัฒนพงศ�เพชร
129362 นาย วศิน ก4อนตNะเสน
129363 นางสาว รัตนากร อ2อนมี
129364 นางสาว อัจฉรา ช2างเงิน
129365 นาย อภิรักษ� กุลสิม
129366 นางสาว ปพิชญา ผาหลัก
129367 นาย นิติพงษ� สิ้นภัย
129368 นางสาว นิตยา แสนสุข
129369 นาย นนท�ดิฐพัฒน� ลีละบุตร
129370 นางสาว ปDยวรรณ พิทักษา
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129371 นาย อภิเชษฐ� โชติเจริญ
129372 นางสาว พัชรินทร� พรมดาว
129373 นางสาว ชนัญชิดา สําราญถ่ิน
129374 นางสาว จิราพร หันใจดี
129375 นาย อมรชัย สายทอง
129376 นางสาว พัชราภรณ� มหาชานนท�
129377 นางสาว คัทลียา มงคลศิริ
129378 นางสาว สินีนาฏ ชูเลขา
129379 นางสาว วิจิตติพร ฤทธิมนตรี
129380 นางสาว มัสนา สะอิ
129381 นางสาว พิมลอร เล4าอรุณ
129382 นาย ศรรตวัฒ พุ2มพร
129383 ว2าท่ีร4อยตรี เดชชัย ดวงแก4ว
129384 นางสาว ประศิพร โชติเมืองปGก
129385 นาย พีรวิชณ� ปDUนประยงค�
129386 นางสาว ชลพิชา บุญธรรม
129387 นางสาว กัญญา นิ่มนวล
129388 นางสาว ปDยาภัสร กัลยา
129389 นาย วฌานนท� แพรดํา129389 นาย วฌานนท� แพรดํา
129390 นาย อุกฤษฎ� แก4วมณีชัย
129391 นางสาว ปDยะบุตร แข2งประเสริฐ
129392 นางสาว กรชกร อาจต4น
129393 นาง โสภิดา บุญพิทักษ�
129394 นางสาว สมฤทัย สร4อยสีหา
129395 นาย ชัยยศ ธนะวิทย�
129396 นาย ดนุพล ศรีสําราญ
129397 จ2าสิบตรี ภาณุวัฒน� ศิริประเสริฐ
129398 นาย พงศธร มีเมือง
129399 นาง เอ้ือมพร คุ4มภัย
129400 นาย ศิวดล โบราณมูล
129401 นาย กฤศกร วีระใจ
129402 นางสาว สุภัสสร บุตรบุญ
129403 นางสาว พจนา แก4วกําไร
129404 นาย ฐิติพงศ� ศรีสรวล
129405 นาย จักรกฤษ กาบุตร
129406 นางสาว นิชาภา ขุนทองจันทร�
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129407 นางสาว ซอบรียะห� ปD
129408 นางสาว นพมาศ พิมทอง
129409 นาย วริทธิ์ธร ใจทัศน�
129410 นาย ยุทธชัย โรจนาวรรณ
129411 นางสาว สุทธิดา วิจิตรการ
129412 นางสาว แพรวสิริ บุญทับถม
129413 นาย ธนวัตร สารบุตร
129414 นางสาว รัตนาวดี ดันนอก
129415 นาย นิวัต นรชาญ
129416 นาย อลงกร ศรพรหมมาศ
129417 นางสาว จันทร�จิรา กุลนอก
129418 นาย วันเฉลิม เลิศศิริ
129419 ว2าท่ีร4อยตรี ณรงค�เวทย� บุญจวง
129420 สิบเอก วันชัย ลุกลาม
129421 นาย อรรถพล คํานวนศิลปO
129422 นาย ปQองภัย มาลานนท�
129423 นาย ปาลวัฒน� อิสสอาด
129424 นาย ยุทธภูมิ กล4าวิกย�กรรม
129425 นาง วัชราภรณ� สวัสดี129425 นาง วัชราภรณ� สวัสดี
129426 นาย วัชรวิชญ� พรหมสี
129427 นางสาว พิชชาภรณ� ชาธิพา
129428 นางสาว นิธิพร พลอยบุตร
129429 นาย กรวิชช มิตรแก4ว
129430 นางสาว ชญาณี สัญญเดช
129431 นาย นนทกร พรธนะวัฒน�
129432 นาย วีรพงศ� เสาร�แก4ว
129433 นางสาว ศุภัคชญา พลวงค�ษา
129434 นางสาว เมทินี อินทะเลีย
129435 นาย ทัตเทพ ศรีเชียง
129436 นางสาว ศิริพร โง4วสกุล
129437 นางสาว ทัศดาภรณ� ตุ2นนิ่ม
129438 นางสาว สุธัญญา โคตรเสนา
129439 นางสาว รุ2งอรุณ นามโคต
129440 นางสาว เจนจิรา ใจคุ4มเก2า
129441 นาย กล4าพิทักษ� พันธุ�ภักดี
129442 นางสาว ชลวีร� ชนกล4าหาญ
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129443 นางสาว จารุณี จอมโคกสูง
129444 นาย วรการ สีทา
129445 นาย เอกพันธ� เพียรพจน�
129446 นาย เสฎฐวุฒิ เศาจกุล
129447 นางสาว นภัสนันท� ชัยชาญ
129448 นางสาว นรีรัตน� นามโคต
129449 นาย วิทยา แดงสกุล
129450 นาง อภัสสร เกตุพิมล
129451 นางสาว มิรันท�ตี แอดํา
129452 นาย ธีรพล ทองเนื้อสุข
129453 นางสาว อภิชญา ณ หนองคาย
129454 นางสาว ณิชกุล บ4านใหม2
129455 นางสาว เกศรินทร� โพธิ์พฤกษ�
129456 นาย เสกสรรค� ขจรกิตติฤทธิ์
129457 นาย สุรนันท� พวงมาลัย
129458 นาย ผืนไท แก4วมาลา
129459 นาย ดนัยเดช หนูราช
129460 นางสาว กูบีบีรอนคาน รงโซะ
129461 นางสาว คณพิชญ� แซ2จั๊ง129461 นางสาว คณพิชญ� แซ2จั๊ง
129462 นาง ภาริตา พิเคราะห�
129463 นาย ธรรมศักด์ิ ศรีบุรินทร�
129464 นางสาว ปวริศา รัดแมด
129465 นางสาว อาริยาภรณ� ศรีอุดร
129466 นาย สรยุทธ บ4านใหม2
129467 นางสาว มัณฑนา รักพงศ�พิพัฒน�
129468 นางสาว อ4อย ฟ\มชัยภูมิ
129469 นางสาว ปวีณา เผื่อนปฐม
129470 นาย ฐณพง ศรีบุรินทร�
129471 นางสาว สิริรัตน� น2าบัญดิษฐ�
129472 นาง เนตรดาว ศิริจารุวงศ�
129473 นาย ดาวมนศิริ แสงทอง
129474 นาย เมธัส สนสี
129475 นางสาว ปภัสวรรณ ชํานาญนก
129476 นางสาว สุพิชา อินทร�สา
129477 นางสาว ธันญ�วริน ธรรมนลินธรณ�
129478 นางสาว ปนัดดา บัวตูม
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129479 นางสาว อัญธิกา สามง2ามไกร
129480 นาย ภาณุวิชญ� กิริซี
129481 ส.ต.อ. ศุภกานต� ก่ิงก4าน
129482 นาย ฐิติวัชร� จันเกษมกุลนันท�
129483 นางสาว จิดาภา โภคิณปDติโชค
129484 นางสาว ปริศนา ม่ิงโอโล
129485 นาง รุ2งทิวา ของดี
129486 นาย อิทธิชัย ถาวรสังข�
129487 นาย เลิศชาย โพธิ์ทอง
129488 นาย ธนวัฒน� อุบงชะนี
129489 นางสาว จุฬา พรหมแดง
129490 นางสาว ณัฐณิชา ธรรมวิชิต
129491 นาย อดิศร เกิดสุข
129492 นาย วิชาญชัย นันทเสนีย�
129493 นางสาว มติปมนต� พานะกิจ
129494 นางสาว ภคอร ผลรักษ�
129495 นางสาว กิตติมา ช4างเขียว
129496 นางสาว จันทร�ทรา ประวรรณรัมย�
129497 นาย ณัฐวัตร แสนใจ129497 นาย ณัฐวัตร แสนใจ
129498 นาย สุภัทรชัย ถาวรสังข�
129499 นางสาว จุฬาวรรณ สระทองหน
129500 นาย นราวิชญ� สร4อยชด
129501 นางสาว ธารทิพย� หีบแก4ว
129502 นาย โยธิน โพธิ์บูลย�
129503 นางสาว วชรวรรณ สกูลหรัง
129504 นาย ธีรวุฒิ รักษากลิ่น
129505 นาย จงรักษ� บุญเลิศ
129506 นาย สหภาพ โบราณมูล
129507 นางสาว ทัตพิชา สมใจ
129508 นางสาว ภิญญา เคนภาวะ
129509 นางสาว ตรีรัตน� ตอรบรัมย�
129510 นางสาว มัลลิกา ศิริปGญญา
129511 นางสาว ณัฐติการณ� สารบาล
129512 นาย กวิตพัน รังสีจรัสวุฒิ
129513 นางสาว ธาริณี สิงห�คํา
129514 นาย รัฐสิริภัค กิตติอมรพัฒน�
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129515 นาย พงษ�ดนัย แสงพรมชารี
129516 นางสาว ศุภานิช เลิศเจตนากุล
129517 นางสาว สรารัตน� พรมแพน
129518 นาง สุกัลญา หลานหาด
129519 นาง วัชรีพร กอกทองคํา
129520 นางสาว ชไมพร ดอนลาว
129521 นาย ปฐมาพงศ� ฉิมรักษ�
129522 นาย ฐณะวัฒน� รอดกสิกรรม
129523 นางสาว วัชริดา จันทะแสง
129524 นาย วชิระ วัฒนเชื้อ
129525 นางสาว สุภาวดี ปGนเทียม
129526 นางสาว ภณิดา ตะน2าน
129527 นาย อารมณ� คําจอมษี
129528 นาย ธีรนิติ มรินนา
129529 นางสาว ชนาพร ดวงสุภา
129530 นาย ธันย�ฌาณ นันท�นนท�สิริ
129531 นางสาว วัชรี ลอยฟู
129532 นางสาว วริศรา จันธิดา
129533 นาย กลวัชร ชุมศรี129533 นาย กลวัชร ชุมศรี
129534 นางสาว วาสินี เกิดกรุง
129535 นางสาว ปDยะวรรณ กันยา
129536 นาย นัฐดานัย สงวนสุข
129537 นาย กวีพจน� จุ`ลฬา
129538 นางสาว ศิริพร มังษี
129539 นางสาว ภัคจิรา ส2งเสริม
129540 นางสาว วาสนา โนนศรีโคตร
129541 นางสาว ศิรินภา คําคูณ
129542 นาย สุรชัย ยอดใจเย็น
129543 นางสาว จิราพร ศรีบุรินทร�
129544 นางสาว วรรณิภา มณีศรี
129545 นาย วิชัย ทองโชติ
129546 นาย ธนพล ศรีรักษา
129547 นาย ณัฐกิตต์ิ ศรีกุลา
129548 นาย กษิดิศ สิถิลวรรณ
129549 นางสาว จิราพร เหมสุทธิ์
129550 นางสาว ศรัญญา อาจกมล
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129551 นาย สุรัฐ เขวาลําธาร
129552 นางสาว ดรุณี แทนคุณ
129553 นางสาว เพ็ญนภา ศรีเก้ือ
129554 นาง จุฑาลักษณ� สะสม
129555 นางสาว ลออรัตน� จันทสาร
129556 นาย นฤเบศ ตันติลาสน�
129557 นางสาว ฐิติพร คล4ายคลัง
129558 นาย ศุภมิตร จึงธีรกุล
129559 นางสาว ธนาภา อินาลา
129560 นางสาว พิศมัย จันทร�เลื่อน
129561 นาย จรัญ ภูอากิจ
129562 นางสาว วิภาพร เกียรติเนาวกุล
129563 นางสาว จิราภรณ� ทวีธนวาณิชย�
129564 นางสาว วันทนีย� ศรีสุวรรณ
129565 นางสาว ชุติญา ประดับพงษ�
129566 นางสาว อรนิชา เฉลิม
129567 นาย ปGญญา โพธิ์พาด
129568 นางสาว วารุณี แทนคุณ
129569 นางสาว ธนิษฐา อุทัยศรี129569 นางสาว ธนิษฐา อุทัยศรี
129570 นาง วรานุช อาจสามารถ
129571 นาย พัฒนศักด์ิ นาโล
129572 นางสาว วิริญญา ยะสืบ
129573 นางสาว นัดดา อยู2สุภาพ
129574 นาย ราชันย� ปูVยิ้ม
129575 สิบเอก ยุทธการ ศรีเทพธํารงค�
129576 นางสาว สุภาภรณ� สุขสุวรรณ
129577 นาย ตรีทศพร สุขอนันต�
129578 นาย สรวิศ จุลศิริ
129579 นาย ปรัชญา ปQองทอง
129580 นางสาว สุชานัน พ่ึงพา
129581 นาย อําเภอ มาพวง
129582 นางสาว ปDย�วรา สระทอง
129583 นางสาว ธมนวรรณ� ลุทัน
129584 นางสาว ศิรินทิพย� ใจกระจ2าง
129585 นางสาว สุธาวัลย� แปลงแดง
129586 นางสาว ศศิธร เกิดบุญมี
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129587 นาย ภาณุ วิทิตศาสตร�
129588 นาย อานันท� สมทรัพย�
129589 นางสาว มะลิวัลย� ปDดปQอง
129590 นาย ธนวรรธก� สุวรรณศรี
129591 นางสาว ชุติกาญจน� เล4าสกุล
129592 นางสาว ฉันทนา กันทอง
129593 นาง สุพัศษา จันประทักษ�
129594 นางสาว ณัฐกานต� บุตรน้ําเพ็ชร
129595 นาย ณัฐพล ปานนิล
129596 นาย ณพสิทธิ์ พิพิธพงศ�สันต�
129597 นางสาว รชยา เพ็ญสุวรรณ
129598 นาย อภิริยะ ไชยราบ
129599 นาย ปรวีร� โง4วศิริ
129600 นาย วัลลภ พวงน4อย
129601 นาย วัชรพงศ� หุตะเสวี
129602 นาย เขมทัศน� มีสมวิทย�
129603 นาย ไชยมนู กุนอก
129604 นางสาว สิริกาญจน� ทิมเจริญ
129605 นาย สมชาย กาดกลาง129605 นาย สมชาย กาดกลาง
129606 นางสาว วิรินดา ยิ้มวิไล
129607 ว2าท่ีร4อยตรี ธีระวัช จิบจันทร�
129608 นาย ธิรักษ� ซงซา
129609 นางสาว กนกฤทัย ปทุมารักษ�
129610 นาย ธานินทร� อีซอ
129611 นาย ธนพัฒน� เณรบํารุง
129612 นาย พิชัย เพ็งเปลี่ยน
129613 นางสาว ศรัณยา ปงกันทา
129614 นาย สมใจ ประทุมทอง
129615 นางสาว นิรดา พลดงนอก
129616 จ2าสิบเอก ภาณุพงศ� สาตรพันธุ�
129617 นาย ศรัณย� สิริสุวรรณ�
129618 นาย พรเทพ ตะเพียนทอง
129619 นางสาว ชัญญานุช เกตุแก4ว
129620 นาย ศิริวรรธน� วัชระนาคะเสถียร
129621 นางสาว พรปวีณ� แสงอําไพ
129622 นางสาว จริยา จันตNะคํา
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129623 นางสาว สุภาพร น้ําแก4ว
129624 นาย สมจิตร ประทุมทอง
129625 นาย สรินทร� ทองอินทร�
129626 นาย รณกร ลอยบรรดิษฐ
129627 นาย กันต�ธีร� ศรีวิเศษ
129628 นางสาว ธนาภรณ� เจริญสุข
129629 นางสาว อามีเนNาะ ดอรอแมง
129630 นางสาว เกศินี ศรีอบเชย
129631 นางสาว ซูรียานี ดอเลาะ
129632 นางสาว จารุพร ภักด์ิวาปK
129633 นาย นรินทร� นิลวงศ�
129634 นาย ภูวภัทร เข็มบริบูรณ�
129635 นางสาว ฟQาใส นิษร
129636 นางสาว นิระมล บุญจิต
129637 นางสาว จุฑารัตน� โมทนา
129638 นางสาว ฐิติมา แย4มรัศมี
129639 นาย ไกรชนม� พินิจสุวรรณ
129640 นางสาว อิศราภรณ� สัสดี
129641 นางสาว กนกพร ไชยสมบูรณ�129641 นางสาว กนกพร ไชยสมบูรณ�
129642 นาย ชินสิทธิ์ นิลชาติ
129643 นาย พงศ�วิทย� เจริญศักด์ิ
129644 นาย ธันกนก สุภาวัฒนา
129645 นางสาว อมรรัตน� เกษร
129646 นางสาว วรวลัญช� ใจเด็ด
129647 นางสาว กิมิฑาวี ไชยฤทธิ์
129648 นางสาว อัจฉรา พรหมทา
129649 นางสาว กุลนันท� ริยาพันธ�
129650 นางสาว กันยพัชร� จินายง
129651 นางสาว สุรัลชนา หล4าคํา
129652 นาย บรรดาศักด์ิ ภาโคกทม
129653 นาย ณัฐพล ก]งเกษม
129654 นางสาว ลักขณา วงเทพา
129655 นางสาว รฐินันท� สุนธฤดีโรจน�
129656 นางสาว กรรณิกา ชิดชอบ
129657 นาย พรต ชมศรีภา
129658 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ลัลนา ศรีจันทร�

หน4าท่ี 824 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
129659 นาย ทัชชกร จงขจรพันธุ�
129660 นางสาว ดาริญา ขวัญซ4าย
129661 นางสาว สรวงสุดา โรจนวิเชียร
129662 นางสาว นิภาตรา วงศรีดา
129663 นางสาว กฤษาดาพร วรจารุวรรณ
129664 นาย นครินทร� ภริงคาร
129665 นางสาว มลิวัลย� ยศสมบัติ
129666 นางสาว สราวรรณ ไชยชนะ
129667 นาย วชิรวิชญ� วงษ�หอมจันทร�
129668 นาย วิเชษฐ� เพชรรัตน�
129669 นางสาว เนตรนภา จันทขันธ�
129670 นางสาว มีเรีย โตNะแมะ
129671 นางสาว กัลชนา สุทธิวงษ�
129672 นางสาว รัตติยากร เอ่ียมแย4ม
129673 นางสาว ณัชฐิตา พรรณรุกข�
129674 นาย ราชภูมิ เนตรเขมา
129675 นางสาว ชนัดดา เจริญกัลปO
129676 นางสาว กนกวรรณ อ2อนสนิท
129677 นางสาว รัตทัย แจ2มวิจิตรโต129677 นางสาว รัตทัย แจ2มวิจิตรโต
129678 นางสาว สุภาพร ดอนกันหา
129679 นางสาว สุวิมล สังข�เมือง
129680 นาง ทิตยฎา ชลวิจิตร
129681 นาย รชต ขัดแก4ว
129682 นางสาว ทิพาพร รักษ�บุญเสริม
129683 นาย ตฤณ ศิริกุล
129684 นางสาว ผกาวลี เวชชัยยา
129685 นาง นธภร คุ4มเพชร
129686 นางสาว วันวิสาข� อินตNะนา
129687 นางสาว วิไลพร ดอนไพร
129688 นางสาว ทิพย�พรัตน� หยู2เห4ง
129689 นางสาว ภัทรพร สร4อยมุกดา
129690 นางสาว จุฑามาศ จิตต�ฤกษ�
129691 นาย วรวุฒิ ม2วงพรม
129692 นางสาว อามานี ดอเลาะ
129693 นาย นพนันท� แก4วมุงคุณ
129694 นาย อริยพงษ� จิตธรรมสาร
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129695 นางสาว ชลณิชา รอดทัพ
129696 นางสาว วันวิสา มาจันทร�
129697 นางสาว อบเชย บูรณะพิทักษ�
129698 นางสาว สุนิสา พิลา
129699 นางสาว พรชนก รุ2งศรี
129700 นางสาว ซูรียานี ภัทรวงค�จินดา
129701 นางสาว ปDยนุช พาที
129702 นาย เกียรติศักด์ิ ทําดี
129703 นางสาว ประกายแก4ว บุญสุวรรณ
129704 นางสาว ฐิยากร หนูแปลก
129705 นางสาว เลขทิพย� เจริญจิตต�
129706 นาย ปริญญา ประกอบมิตร
129707 นางสาว พรพรรณ รุ2งศรี
129708 นางสาว ณัฐภัสสร สุทธิประภา
129709 นางสาว อนุสรา เอ่ียมสะอาด
129710 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง มณฑิรา ยอดมณี
129711 นางสาว แก4วขวัญ ดอนพงไพร
129712 นางสาว ฮามีดNะ กามาเซNะ
129713 นางสาว พรพรรณ เตชะบุญญะ129713 นางสาว พรพรรณ เตชะบุญญะ
129714 นางสาว น้ําทิพย� แช2มช4อย
129715 นาย ทวีทรัพย� ทินวงค�
129716 นางสาว กาญจนา งามวิไล
129717 นาย อดิศร นวลสาร
129718 นาย ภราดร สีวันนา
129719 นาย ธนิก นาคแปQน
129720 นางสาว อัจฉราภรณ� อนันตวงศ�
129721 นาง อรวรรณ แก4วสองเมือง
129722 นาย อนุพงศ� นพพิบูลย�
129723 นางสาว ปรียาพร นันทะวงศ�
129724 นาย สุวรรณ� แหวนหหล2อ
129725 ว2าท่ีร4อยตรี บุรินทร� วงษ�สุวัฒน�
129726 นาง อัจฉรานันท� สุขเกษม
129727 นาย ชูศักด์ิ สุบิน
129728 นางสาว สุภาวินี บุญก4อน
129729 นางสาว ภคอร จันบุญเรือง
129730 นาย กรณ� เกิดสิทธิกุล
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129731 นางสาว สมใจ กาเสมสัน
129732 นางสาว ภิรญา ศรีภมร
129733 นางสาว ชฎาพร ฤาชัย
129734 นางสาว ดวงรัตน� เกิดมาลัย
129735 นางสาว ลลิตา เหมาะดีหวัง
129736 นาย มงคลชัย แก4วดี
129737 นางสาว ชลิตา รุ2งแจ4ง
129738 นางสาว มนฤทัย แสงศิริ
129739 นางสาว ธิติยา สุโน
129740 นางสาว ณัชฌา ใจหมายดี
129741 นางสาว ศุรินทร�ธร ชาเกาะ
129742 นางสาว นันทิดา สาเลศ
129743 นางสาว วินิตตา ขาวดี
129744 นาย อภิรุจน� รุ2งเรือง
129745 นาย ณัฐพงศ� หอมละออ
129746 นางสาว มณัญญา เจNะเลาะ
129747 นางสาว ทิวาพร สังข�ชู
129748 นาย ภีม อ่ิมเอิบ
129749 นาย ศักดา พาณิชยพิเชฐ129749 นาย ศักดา พาณิชยพิเชฐ
129750 นางสาว สุรีรัตน� เสริฐสอน
129751 นางสาว ปาริฉัตร ธรรมกิจ
129752 นาย ธนวัฒน� ไกรกุล
129753 นาง ภัทร�ปรียา กันทาใจ
129754 นางสาว พัชรีภรณ� ธีระพงษ�ธนากร
129755 นางสาว พรพนิต กล2อมมานพ
129756 นางสาว ศศิธร ธรรมศร
129757 นาย จุลจักร หนูสงวน
129758 นางสาว กิติยา ช4อนพิมาย
129759 นางสาว พรกมล ราชิวงค�
129760 นางสาว กอบทอง รัตนแสง
129761 นาย ดํารงค�เดช ผลเดช
129762 นาย จักรพันธ� ตุ4มทองคํา
129763 นางสาว เกวลิน คุ4มเปลี่ยน
129764 นางสาว สุวิมล แก4วพิลา
129765 นางสาว ธนาภรณ� อํ่าบุญ
129766 นางสาว สุธาดา บุญโสม

หน4าท่ี 827 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
129767 นางสาว ชุดาภรณ� ฤทธิเดช
129768 นาย สิรวิชญ� จันทร�มณี
129769 นางสาว ทิพย�วรรณ ผากิม
129770 นาย คมษิต ศรีฟQา
129771 นางสาว อรพรรณ แก4ววิเศษ
129772 นางสาว ดรัลพร ประตังทะสา
129773 นาย ธีระภัทร มุทธากาญจน�
129774 นางสาว สุนิษา แห4งสะอาด
129775 นางสาว วณิชชา สุพรรณเลิศ
129776 นาย ภูมิเดช บุญมี
129777 นาง สุนิสา ทองศรี
129778 นาย อานนท� กลมเกลียว
129779 นาย วีรยุทธ ศรีเจริญ
129780 นาย อาภรณ� ชุ2มเชื้อ
129781 นาย ชัยวลัญช� ยิ้วเจริญวงศ�
129782 นางสาว ขวัญจิรา นวลทอง
129783 นางสาว รังสิมา โพธิ์มณี
129784 นาย สิทธินันท� อุปเส็น
129785 นางสาว กรรณิกา มาลัย129785 นางสาว กรรณิกา มาลัย
129786 นางสาว กมลทิพย� ผลทอง
129787 นาย พรชัย แสงศิริ
129788 นางสาว กมลพรรณ ปGณริน
129789 นางสาว วาสนา สุขสงวน
129790 นางสาว ทิพาพรรณ เกตุเกษม
129791 นางสาว สุชาดา คะนองดี
129792 นาย กิตติพัฒน� ภูวงษ�ไกร
129793 นาย พีระพงษ� ยืนสกุล
129794 นาย พลภัทร อักษรผอบ
129795 นางสาว วรรษา วงศ�เพ็ญ
129796 นางสาว พรทิพา ไทรชมภู
129797 นางสาว นลินลักขณ� แซ2เจง
129798 นาย พงษ�พัฒน� เพ่ิมศรี
129799 นางสาว อัญชิสา ซ2วนยุก
129800 นางสาว ฑิฆัมพร สารจันทร�
129801 นาย จักรพันธ� คําปDนตา
129802 นางสาว ภัศรา กัญญาวุธ
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129803 นาย อําพล ไทยกล4า
129804 นาง สุกัญญา สอนพงษ�
129805 นางสาว นิรัชพร บัวแย4ม
129806 นาย เมธวัฒน� คําแสง
129807 นางสาว วิไลวรรณ แย4มกระจ2าง
129808 นางสาว ปาหนัน เวฬุวัน
129809 นางสาว จันทร�ทิพย� แสงโนนแดง
129810 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย�
129811 นางสาว กาญจน�รัชฎ� รัตนขวัญ
129812 นางสาว สุพรรณนิกา จงใจงาม
129813 นาย ณัฐศักด์ิ ฟูตาสืบ
129814 นาย สุขุม แสนหูม
129815 นาง มนพัทธ� นุ2นชูคัน
129816 นางสาว ธันยพร บุญรักษ�
129817 นางสาว ณัฐธิยา ณ นคร
129818 นาย ณฐาภพ จิตรปลื้ม
129819 นางสาว จรรย�สุดา ปลื้มประดิษฐ�
129820 นางสาว ธนินทรา อุทรักษ�
129821 นางสาว ศิรินทิพย� สุขประเสริฐ129821 นางสาว ศิรินทิพย� สุขประเสริฐ
129822 นาย วันเฉลิม จีบุญมี
129823 นางสาว ลลิตา เกสร�ประทุม
129824 นางสาว นิศาชล มณีโชติ
129825 นางสาว ประนอม ศิริเจริญ
129826 นาย ณัฐภัทร เสนาพรหม
129827 นาย ธิติณัฐ ผลโชค
129828 นาย ศุภัทชากาณ พวงสุข
129829 นางสาว ศิริรัตน� เพียงกอง
129830 นางสาว ณิชวรรณ ปานเทวัญ
129831 นางสาว สุพัตรา เอ่ียมสุข
129832 นาย ธเนศ โตNะหีม
129833 นาย คุณากร ขาวผ2อง
129834 นางสาว ศศกร บอนกลาง
129835 นาย พัฒนา แก4วแก2นคูณ
129836 นาย พุทธิ พงศ� มฤก
129837 นางสาว ลินจง พลอาวุธ
129838 นางสาว อภิรดี หม่ืนรัตน�
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129839 นาย เจษฎายุ มุสิแดง
129840 นางสาว ธัญญารัตน� ทิพประภาพรสกุล
129841 นางสาว ธัญญารัตน� มะโนเพรียว
129842 นางสาว ศิริพร พิทักษ�ภูผา
129843 นางสาว บัณฑิตา เกตุมณี
129844 นาย ทรงพล บุญสุข
129845 นางสาว จีรภัช ฐิติกุลวัฒ
129846 นาย รัฐกิตต์ิ ฐิติกุลธนศักด์ิ
129847 นางสาว กมลรัตน� ชัยมงคล
129848 นาย ผไทยรัตน� นนตระอุดร
129849 นางสาว สุกฤตา เทศพันธุ�
129850 นาย ธนกรณ� อ2อนดํา
129851 นางสาว กมลรัตน� ไชยวงษ�
129852 นางสาว สุพิชญา เพ่ิมพูล
129853 นางสาว รัชดาวรรณ สังข�บุญชู
129854 นางสาว มัทนา เจะโนะ
129855 นาย ซูฮามิน มะดือเระ
129856 นางสาว พัชราวรรณ จันทร�แก4ว
129857 นางสาว กนกวรรณ จิตอํานวย129857 นางสาว กนกวรรณ จิตอํานวย
129858 นางสาว นัจกร พิทยาพล
129859 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ประภัสรา สุภามงคล
129860 นางสาว รุ2งนภา ศิริประสพ
129861 นางสาว ณัฐกาญจน� น4อยวัน
129862 นางสาว อรวรรณ รุ2นบาง
129863 นางสาว ปวิชญา ทองกันยา
129864 นางสาว สุดารัตน� มุ2งชัยสงค�
129865 นางสาว ปDยนุช พ2วงขํา
129866 นางสาว พรภิมล บุษมงคล
129867 นาย ธนพนธ� น4อยทรง
129868 นางสาว สรชา รุจิรงค�นางกูล
129869 นาย อัฑฒ� จันตบุตร
129870 นางสาว ญานิศา จันทโชติกุล
129871 นาย จีรศักด์ิ จันพุ2ม
129872 นาย ดิศภูมิ ศรีทองอุ2น
129873 นาง วาสนา แก4วบุตรตา
129874 นาย วงศกร บวรศักด์ิสุนทร
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129875 นาย อาดือนาน ฟGตฮุลอิสลาม
129876 นาย อรรถพล บังไพร
129877 นาย เพ่ิมศักด์ิ เเสงทอง
129878 นางสาว สิริปรียา ทองเล็ก
129879 นางสาว ภารดี ชูมณี
129880 นางสาว ตติยา ไชยชมภู
129881 นางสาว ชนิดาภา อินทร�ติยะ
129882 นางสาว พรไพลิน ศรีฤกษ�
129883 นางสาว ภาวิณี คําแสง
129884 นางสาว ขวัญทิพย� แสนดี
129885 นางสาว ณจันทร� สุริยะ นาคินทร� 
129886 นาย วรินทร ศรีนวลละออง
129887 นาย อภิชาติ สุวรรณศรี
129888 นาง สุจินดา มีลาภ
129889 นางสาว อนุสสรา แก4วบุตรดี
129890 นางสาว ตรีรัตน� นายอง
129891 นางสาว เกวลิน วัชระโชติกุล
129892 นางสาว เวรุลี แจ4งสว2าง
129893 นาย ณัฐนนท� ทองพิทักษ�129893 นาย ณัฐนนท� ทองพิทักษ�
129894 นางสาว ณัฐสุดา แก4ววัน
129895 นางสาว นงลักษณ� ปรียานนท�
129896 นางสาว พรมนัส ขําพระ̀ตร
129897 นางสาว สุรภา พรมถานา
129898 นางสาว อภิญญา มธุรสวันทนา
129899 นางสาว จุฬาลักษณ� เทพรักษา
129900 นาย วันชัย ชันวิรอุตสาหะกุล
129901 นางสาว ฐิตาภา งามเจริญสิน
129902 นางสาว พลอยนพรัตน� นพคุณ
129903 นางสาว กุลดาพร คดเก้ียว
129904 นางสาว พิมพ�ชนก ปDติภูมิวิเศษ
129905 นางสาว พิชญาภา ภูหวล
129906 นางสาว ชนมน อยู2สุขสวัสด์ิ
129907 นาย อุดร เรืองเรื่อ
129908 นางสาว วิภาดา บุญปก
129909 นาย มงคล แก4วมณี
129910 นาย สุวพัชร โสมวิภาต
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129911 นาย วรธัช มณี
129912 นาย ธีรศักด์ิ เสริฐประดิษฐ�
129913 นางสาว น้ําเพชร นพคุณ
129914 นางสาว ดาเนีย วรประวัติ
129915 นาย นรเดช โชติทวีพัชร
129916 นางสาว นุรคาวากิบ กาเจ
129917 นางสาว พรชนก ผิวบาง
129918 นาย เสถียรวิทย� จําปKเทศ
129919 นางสาว มณิสร วิศาลธรรมกร
129920 นางสาว แวมาซีตา โตะกะ
129921 นางสาว หทัยชนก รินฤาษี
129922 นางสาว วชิราพร หยวกแย4ม
129923 นาย ปDยะณัฐ กลับกลาย
129924 นาย พรภวิษย� ผิวบาง
129925 นางสาว วรรณวิสา แขวงเสวียด
129926 นางสาว สุไฮนี แวสะมะแอ
129927 นางสาว แวนาดียะ มามะ
129928 นาง แพรวพรรณ มะลิวัลย�
129929 ว2าท่ี ร.ต. สกล เหรียญเครือ129929 ว2าท่ี ร.ต. สกล เหรียญเครือ
129930 นาย ธนพล ธนาพรธีรกุล
129931 นางสาว พลอยไพลิน ศรีน4อย
129932 นางสาว คนึงนิจ อังกีรัตน�
129933 นางสาว สุภลักษณ� ฉายแสง
129934 นาย ปGทมพงษ� ดุลประศาสน�
129935 นาย พชร จิ๋วอยู2
129936 นาย พรชัย สุภผา
129937 นางสาว ดลยา มาขอด
129938 นาย ณัฐพงษ�ชัย เพชรเพ็ง
129939 นางสาว ดวงพร พรหมหอม
129940 นางสาว กรเกศ สองวรวรา
129941 นาย นริศ อารีวงษ�
129942 นางสาว สุภกฤตา แจ2มนิยม
129943 นาย เนตรทราย จันฤาชัย
129944 นาย ปGณณธร ธนดลเมธาพร
129945 นางสาว นภาพร สุกกลม
129946 นางสาว พรพิมล พัฒนนิธิกุล
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129947 นางสาว วรินทร อนุจรณ�
129948 นาย นิติ แย4มพันธุ�
129949 นางสาว เกศิณี ละมุลตรี
129950 นาย นันทพงศ� ปุณขันธุ�
129951 นาง จิราพร ศิริสุวรรณพงศ�
129952 นางสาว วรัชญาณ� ทองมาก
129953 นางสาว ณัฐปรียา เจริญศักด์ิไพบูลย�
129954 นาย พลากร สาทอน
129955 นางสาว ศิริพรรณ จันทร�ตNะรังศรี
129956 นางสาว พิมพ�ฤดี พิมพ�ศรี
129957 นางสาว รื่นฤดี อินยอด
129958 นางสาว อินทิพร บุญสมบัติ
129959 นาย ศิริศักด์ิ พูนพิน
129960 นาย นที โฉมดี
129961 นาย เกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
129962 นางสาว สุธาสินี สุขใจ
129963 นางสาว นารีรัตน� เศรษฐวานิช
129964 นางสาว นิติรัตน� สงครามศักด์ิ
129965 นาย นรวัฒน� จิตรักษ�129965 นาย นรวัฒน� จิตรักษ�
129966 นาย เจตน�สฤษฏิ์ ทาเกิด
129967 นางสาว ชนัญญา พูยุง
129968 นางสาว จุฑามาศ คําอุดม
129969 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ขวัญพนา เอ่ียมเอ้ือยุทธ
129970 นางสาว จิราพรรณ พลเรียงโพน
129971 นางสาว ศศิธร ปGดทุม
129972 นางสาว อวยพร บุญเทียม
129973 นางสาว สุดารัตน� ไกล2กลาง
129974 นางสาว นนทชา เรียบร4อย
129975 นางสาว พิมพ�ชนก มีภา
129976 นางสาว ลัดดาวัลย� บุญเสริม
129977 นาย ทิวากร ทรายแก4ว
129978 นาง สุรีย� แท2นแก4ว
129979 นางสาว อารยกร ขัดอิน
129980 นางสาว ภาวิดา วงษ�ภูธร
129981 นางสาว สุภาวดี มอญขาม
129982 นางสาว ลลดา ลาภอุดมเลิศ
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129983 นางสาว นันทพร จําปาแก4ว
129984 นางสาว สุฑาทิพย� พิสันเทียะ
129985 นางสาว สุธารัตน� หาได4
129986 นางสาว สิริพัฒน� ผลทอง
129987 นางสาว ชลิยา ศิริกาล
129988 นาย ชุติวิทย� พรหมขัติแก4ว
129989 นางสาว กฤติญาณ� โพธิยานนท�
129990 นางสาว ณัฐชากรณ� อินธิราช
129991 นาย ไกรวุฒิ เฉลิมพร
129992 นางสาว สุพิชญา ทองนวล
129993 นาย ศิวนาถ จันทกาญจน�
129994 นางสาว ภัทรภร กฤตัญชลีย�
129995 นางสาว สุพัตรา โตใหญ2
129996 นาย จักรี ดอนเตาเหล็ก
129997 นางสาว สุรินทร�รัตน� พงษ�สุระ
129998 นาย อัศวิน บรรพสุวรรณ
129999 นาย ชนาธิป นิจจอหอ
130000 นาย พินิช สอนสุภาพ
130001 นางสาว โสภิตา ปGนยี130001 นางสาว โสภิตา ปGนยี
130002 นางสาว เนรัญชรา เมืองกลาง
130003 นางสาว กรรณิการ� ภูผาเด็น
130004 นาง ภานุมาศ จันทร�แก4ว
130005 นาย เดชาวัต มาคล4าย
130006 นางสาว สุภัทรา กุดนอก
130007 นางสาว สุพรรณิการ� นาเมืองจันทร�
130008 นางสาว วรนุช วงค�ตระกูล
130009 นางสาว รสสุคนธ� บาฮา
130010 นางสาว สุดาพร พันธ�ยา
130011 นางสาว รตวร ช2วยครุฑ
130012 นางสาว ฐิติมา สอนดี
130013 นาย อาทิตย� ปานดํา
130014 นางสาว ศิรินภา บุญภักดี
130015 ว2าท่ีร4อยตรี อานันต� อาสว2าง
130016 นาย สิริญาณภูมิ บึงใส
130017 นาย วิศรุต ทองนพคุณ
130018 นางสาว กชกร นุ2นแก4ว
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130019 นาย ธีระพัฒน� วุฒิไชยา
130020 นาย ไพศาล เจNะเละ
130021 นางสาว วิรัลพัชร อัครอํานวยภรณ�
130022 นาย ปฐมพงษ� บูรณพรหม
130023 นางสาว สุริญา วินทะไชย
130024 นางสาว กวินทิพย� เพชรนที
130025 นางสาว ณษมา อัศวชยาภา
130026 นางสาว ณัฐพร แผ2นแก4ว
130027 นางสาว อรุณี ฐานสันโดษ
130028 นางสาว อาทิตยา คล2องแคล2ว
130029 นางสาว ณัฐนันท� เมธาเกษร
130030 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จุรีพร จันทรเสนา
130031 นาย ดําเนิน จันทวิโรจน�
130032 นางสาว จิตตานันท์ิ ชัยหา
130033 นางสาว สโรชา รัตนะ
130034 นางสาว ประภาพรรณ โถน4อย
130035 นางสาว รัตนาภรณ� สีสด
130036 นางสาว เกษแก4ว เผ2าบ4านฝาง
130037 นางสาว จุไรรัตน� พลช2าง130037 นางสาว จุไรรัตน� พลช2าง
130038 นาย อําพล พ2วงศิริ
130039 นางสาว พรชนก ศรีเจริญ
130040 นาย ปรภาส ดอนเหลือม
130041 นาง พัชราภา ขาวบริสุทธิ์
130042 นาย วรทัตต� มณีนพรัตน�
130043 นางสาว นุสรา บัวบาน
130044 นางสาว เบญจภา เติมพรเลิศ
130045 นาย ภูมิพัฒน� เกียรติจักรวาล
130046 นาย นิติพงศ� มัตราช
130047 นาย ภคพล บวรพาณิชย�
130048 นางสาว ณัฐธิดา สีแตง
130049 นาย อนุชิต ทองล2อง
130050 นางสาว กมลชนก ครุฑธา
130051 นางสาว เบ็ญจพร วงศ�ม่ัน
130052 นางสาว ศิรประภา พรมสูงยาง
130053 นาย วัชรศักด์ิ จักสาน
130054 นางสาว นันทิชา กันจ]อง
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130055 นาย ปQองปฐพี ศรีแก4ว
130056 นางสาว กนกภรณ� ถือม่ัน
130057 นางสาว พิมพ�ยาดา เกลี้ยงจิตร
130058 นางสาว สมใจ เพชรพัฒนา
130059 นาย ฐกฤต อุมาสิตามัน
130060 นางสาว วีรนาถ มีแดง
130061 นาย อรรถชัย สุวรรณหงษ�
130062 นางสาว สุมิตรา ศิริวัฒน�
130063 นางสาว รัชนี มีใบลา
130064 ส.อ. ชัยวัฒน� พิมพ�กิตติวัฒน�
130065 นางสาว สิริรัตน� โสภารักษ�
130066 นางสาว ปริษา ทองเนียม
130067 นางสาว เบญจมาศ เฉิดฉ้ิม
130068 นางสาว เหรียญทอง สีหาบุตรโต
130069 นาย ชาคริต รักห2วง
130070 นางสาว ออมฤทัย วรศักดาพิศาล
130071 นาย ชัยณฤทธิ์ บุตรเลี่ยม
130072 นางสาว พัชรนันท� พิมพิลัย
130073 นางสาว ชนิดา ลายทอง130073 นางสาว ชนิดา ลายทอง
130074 นาย ศุภชัย อินปGน
130075 นางสาว โกลัญญา ทองจิตร
130076 นาย เอกสิทธิ์ จินาวัลย�
130077 นางสาว เบญจวรรณ โคจํานงค�
130078 นาย ธีรศักด์ิ ทองประดับ
130079 นาย ภัทรพงษ� จวนรุ2ง
130080 นาย พัทธพล อักโข
130081 นางสาว เจนจิรา มลโมลี
130082 นาย ทัศเทพ เพ็ชรศรี
130083 นางสาว ธนาภรณ� พรพระรักษา
130084 นาย ธนพรรค มหาสุวรรณ
130085 นางสาว ปGทมวรรณ จีนาวุฒิ
130086 นางสาว อุไรรัตน� สายเส็น
130087 นางสาว ศิรดา มณีกาศ
130088 นางสาว สุกัญญา พลายยงค�
130089 นางสาว นภัสวรรณ ยอดบ2อพลับ
130090 นางสาว บุปผารัตน� ศรีดา
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130091 นางสาว พรรณิภา นะบุญยงค�
130092 นางสาว ก่ิงทอง คงแก4ว
130093 นาย อิทธิพัทธ� อินทร�ประดิษฐ�
130094 นางสาว ขนิษฐา ปราบริปู
130095 นางสาว ประภัสสร คําปQอง
130096 นางสาว รสรินทร� อินตุ4ย
130097 นางสาว สุนิสา ทิพย�วารี
130098 นางสาว สาธินี ทิมสวาสด์ิ
130099 นางสาว นิตา บุญราศรี
130100 นาย ณัฐกิตต์ิ เมธีภูวเสฏฐ�
130101 ว2าท่ี ร.ต. ถาวร กูลวงษ�สวัสด์ิ
130102 นางสาว ปGณณรัตน� สิริพัฒน�ธิติ
130103 นาย ไพบูลย� ปรางทิพย�
130104 นางสาว อัจฉราวรรณ ดอกไม4โชติ
130105 นางสาว พิมพิไล ศรีบัว
130106 นางสาว ปริญญาพร คําปQอง
130107 นางสาว อัจฉริยา ไชยโปธิ
130108 นาย มนัส ม่ันกลัด
130109 นางสาว วิรัลพัชร ธนากุลจีรวัฒน�130109 นางสาว วิรัลพัชร ธนากุลจีรวัฒน�
130110 นาง ธัญพิชชา เลิศศรี
130111 นาย ณัฐกานต� กาวิน
130112 นางสาว สกุลรัตน� ครองศิริรัตน�
130113 นางสาว กาญจนา ดวงศรี
130114 นาย วีระ ปราโมทย�กุล
130115 นาง กาญจนา ศรีอติคุณ
130116 นางสาว พนิตนันท� ใจแจ4ง
130117 นางสาว จินตนา แซ2เฮง
130118 นางสาว พิมพ�ชนก ปาประโคน
130119 ว2าท่ี ร.ต. พีรพงศ� พยัคฆซ4อน
130120 นางสาว อริยาภรณ� สิทธิสงคราม
130121 นางสาว อัญธิกา พรรคอนันต�
130122 นาย ภุชงค� ลครวงษ�
130123 นาย ยศพล โกตัน
130124 นางสาว ณัฐธิกาล กองเมือง
130125 นางสาว ภาวินี พรหมสิทธิการ
130126 นางสาว ฐายิกา หอมลําดวน
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130127 นางสาว สุมินตรา อ2อนศรี
130128 นางสาว จิรัชญา จันตNะสาร
130129 นางสาว อรัญญา เคนโสภา
130130 นาง วราภรณ� โสภณรัตน�
130131 นางสาว ศิรินทรา ทรัพย�ยังเจริญ
130132 สิบตํารวจตรีหญิง ณัฐณิชา ศิริวงศ�
130133 นางสาว พฤกษา ศศิธร
130134 นางสาว ศุภรดา คุมพล
130135 นาย กัมปนาท ขาวเจริญ
130136 นางสาว ผ2องศรี พรมแย4ม
130137 นางสาว กนกวรรณ พรหมรักษา
130138 นางสาว อรวรรณ กันทะวัง
130139 นางสาว กชกร แก4วรัตน�
130140 นางสาว จริมา ไชยมณี
130141 นาง สุรีย�พร ไชโย
130142 นางสาว ทิพญ�สุดา ล4วนกลาง
130143 นางสาว สุวรรณา เพ2งพินิจ
130144 นางสาว จันทรวิมณ วรรทมาตร�
130145 นาย อานัส เลขพันธ�130145 นาย อานัส เลขพันธ�
130146 นางสาว ประภัสสร ใยคง
130147 นางสาว กนกพิมพ� เดชสถิตย�
130148 นาง สรัลณภัทร พรฉิมมี
130149 นาย สาชล รอดขาว
130150 นางสาว จิฬัติพางศ� แปQนณรงค�ชัย
130151 นาย สุรศักด์ิ โพธิ์ศรี
130152 นาย ปรเมศวร� ศิริเพ็ชร�
130153 นางสาว สุวชานันท� แสนสุข
130154 นางสาว ปDยภัทร ศรีนวลดี
130155 นาย อติชาติ ทองขาว
130156 นางสาว มาลินี ชมชื่น
130157 นางสาว อารีย� ผลรัศมี
130158 นาง วัชราภรณ� แก4วรักษา
130159 นางสาว พัชริดา บุญไชยโย
130160 นาย วัฒนา ไชยณรงค�
130161 นาย ธิตินันทน� ชอบจิตร
130162 นาย รัฐเศรษฐ� ชัยเพ็ชร�
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130163 นางสาว มณีรัตน� ปGดชา
130164 นาย ณัฐกิตต� หมายเจริญศรี
130165 นาย วันเฉลิม อ2วมอุทน
130166 นาย สุริยา เพชรไตรภพ
130167 นางสาว เอ้ืออารีย� ดอนเตาเหล็ก
130168 นางสาว ชนาพร วงค�สารี
130169 นางสาว เขมิกา วัฒนงาม
130170 นางสาว สาวิตรี ฉิมศรี
130171 นางสาว กันยารัตน� เก้ือชู
130172 ว2าท่ีร4อยตรี ปรมินทร� หอมเหมือน
130173 นางสาว ทวีพร อัลยุฟรี
130174 นางสาว จุฑามาศ โพธิ์ศรี
130175 นางสาว ยลทิพย� วงเวียน
130176 นางสาว ปDยวรรณ ดอกไม4เพ็ง
130177 นาย ฤทธิเดช พวงธรรม
130178 นางสาว ณัฐฎิกา ปุรินทราภิบาล
130179 นางสาว ประภัสสร พลพุก
130180 นางสาว พรสุภา ยวงทอง
130181 นางสาว ชนัญชิดา ชนะกิจ130181 นางสาว ชนัญชิดา ชนะกิจ
130182 นาย วีราวุฒิ ศรีพรหมพิชิต
130183 นางสาว ปDยนุช จิตรทรัพย�
130184 นางสาว สุวภัทร หลีน4อย
130185 นาย พลจีรัณภัทร� ฝVายสัจจา
130186 นาย ศุภชัย นามมงคล
130187 นางสาว รัชนีกร ยืนสุข
130188 นางสาว นิรมล พงศ�ธนสมบัติ
130189 นาย เอกชัย ศรีสุวรรณ
130190 นางสาว อรญา กะนะแสง
130191 นางสาว อนัญญา แอบุตร
130192 นาย วินัย รามนอก
130193 นางสาว ธัญญาเรศ สิงขโรทัย
130194 นางสาว ลักษณ�วดี ผิวตะขบ
130195 นางสาว คณิศร ประมวล
130196 นางสาว วริศรา สบายจิต
130197 นางสาว สุนิศา สุคันธจันทร�
130198 นางสาว สุนิสา พรายอินทร�
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130199 นางสาว กุลมาศ เส็งพรหม
130200 นางสาว กิติยา จุลนวล
130201 นาย จิรศักด์ิ รูปโอ
130202 นางสาว ธีริศรา บุตรศรีทัศน�
130203 นางสาว ชลลดา สวนดอกไม4
130204 นาย พูมาศ มหาปราบ
130205 นาย สิทธิกร จรจะนะ
130206 นางสาว ลลิตา บินรัมย�
130207 นาย สรศักด์ิ ไม4แก4ว
130208 นางสาว บุหลัน บุษบานนท�
130209 ว2าท่ี ร.ต. สงกรานต� ใจปDนตา
130210 นาย พีรวัฒน� ขาดจัตุรัส
130211 นาย ธีระ ภู2เงิน
130212 นาง ธนินรดา วสวิรุฬห�โรจน�
130213 นาย ธนากร เดชี
130214 นาย สมภพ ถ่ินรุ2งเรือง
130215 นางสาว วนิดา วงษ�เปKUยม
130216 นางสาว ขวัญฤดี ประเสริฐ
130217 นางสาว รุจิราลัย ทําบุญ130217 นางสาว รุจิราลัย ทําบุญ
130218 นาย ธวัชชัย ดีปGญญา
130219 นาย สุวัสส� พลชนะ
130220 นาย กิตติพงษ� เอ่ียมสุภาษิต
130221 นาย วิริยะ พีระพัฒนพงษ�
130222 นางสาว ปาณิชา ช2วยพัทลุง
130223 นางสาว ธัญญรัตน� อนุเวทย�
130224 นางสาว พิชญ�ชนก บุญคง
130225 นางสาว พรพิมล ศรีเย็น
130226 นาย สุเทพ รัตตะพุก
130227 นาย พิชัย แสงศรีจันทร�
130228 นางสาว กาญจน�ณิชา สมณะกิจ
130229 นาย สุริยะ ชาติอภิศักด์ิ
130230 นางสาว จุฑารัตน� จุลนวล
130231 ว2าท่ีร4อยตรี หัสชัย หนูศักด์ิ
130232 นางสาว สุชาดา พิมพ�อักษร
130233 นางสาว เพ็ญพักตร� คันธจันทร�
130234 นางสาว ธัญญ�นรี ราชโยธี
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130235 นางสาว ธิดารัตน� ช2างทอง
130236 นางสาว จันทกานต� จันทร�ผล
130237 นางสาว วิชญาพร สถิตชัย
130238 นางสาว อริสรา บุญรักษา
130239 นาย ธวัชชัย แสนดวง
130240 นางสาว ทิพาภรณ� เหลาสา
130241 นางสาว จุฑามาศ ทองคง
130242 นาย ศุภกิจ นิลพันธ�
130243 นางสาว ประกายแก4ว แสงแก4ว
130244 นาง ชมภู2 เครือแดง
130245 นางสาว ชุติมา สุทธิชัยวิบูลย�
130246 นางสาว ปภัชญา ประภาสะโนบล
130247 นางสาว มัณฑนา มีความดี
130248 นางสาว นิรมล ชนไพโรจน�
130249 นางสาว ศุภธิดา โคตรอาษา
130250 นางสาว อรุณวรรณ หอมขจร
130251 นาย ปราโมทย� ม2วงขาว
130252 นางสาว พัณณิตา มาระเงิน
130253 นางสาว ปอจันทร�ฉาย หอมช2วย130253 นางสาว ปอจันทร�ฉาย หอมช2วย
130254 นางสาว ศิรินันท� ศรีภักดี
130255 นาย พรชัย อ4นยะลา
130256 นางสาว กัลชนา เสมียนกุล
130257 นาย พุฒิพงษ� จําหงษ�
130258 นาย ทัศนะ หนูทอง
130259 นางสาว วรรณิศา ทองดอนอินทร�
130260 นางสาว สุพัตรา แก4วดี
130261 นาย นิพัฒน� แซ2หลิ้ว
130262 นางสาว นทีกาญจน� หมุนอุดม
130263 นางสาว ชนิษฐา คานทองดี
130264 นางสาว นราศิณี แก4วใหลมา
130265 นางสาว วันเพ็ญ จันทร�เมธา
130266 นางสาว กาญจนา อัศวกิตติธาดา
130267 นางสาว ลภัสรดา ดรหลักคํา
130268 นางสาว ซูไวบะห� ตือบิงหมNะ
130269 นางสาว สุจิตรา ทองคํา
130270 นางสาว สุธิดา วันทา
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130271 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ธัญภา นพรัตน�
130272 นางสาว มัณฑนา จํารูญศิริ
130273 นาย ธนาวุฒิ บรรลือฤทธิ์
130274 นางสาว นรากร กระจ2างเเก4ว
130275 นางสาว ปGณฑารีย� สีสะอาด
130276 นาย ชยานันท� มาปDตา
130277 นาย เฉลิมพงษ� พงศ�สิริวัฒนกูล
130278 นางสาว ภิญญพัชญ� ฆ4องงาม
130279 นางสาว ปริมาภรณ� สุริยะวงค�
130280 นาย ทินกฤต ฤทธิธรรม
130281 นาย ภูมิรัฐ แต2งประกอบ
130282 นางสาว อโนทัย ฦาแรง
130283 นาย ณัฐวุฒิ บุบผา
130284 นาง กฤษณา แสวงผล
130285 นางสาว วรัญญา ยังตรง
130286 นางสาว เอมอร ภาระเวช
130287 นางสาว วัณณิตา บุญเพ็ชร
130288 นางสาว อารยา อินตัน
130289 นาย อัมฤทธิ์ หวานหอม130289 นาย อัมฤทธิ์ หวานหอม
130290 นาย ภาคิน สาลีพวง
130291 นาย กฤติน นิสัยม่ัน
130292 นางสาว สูรีนา วายีกอ
130293 นาย ธุวานนท� เจือน้ําหอม
130294 นาย ชลันธร เงินถา
130295 นาย กฤษฎา สนธิเณร
130296 นางสาว พลอยไพลิน ชายภักตร�
130297 นางสาว ชุติมา ชาเขียว
130298 นางสาว กิตติยาวดี ชํานาญ
130299 นางสาว อรปภา นันทรัตน�
130300 นางสาว ดวงกมล สวัสดิทัศน�
130301 นางสาว ทิพานันท� คล4ายกระโทก
130302 นางสาว ลภัสรดา งิมขุนทด
130303 นาง นุชนภา ห4วยทราย
130304 นางสาว สายเปล ขัติยศ
130305 นาย วิทยา อินทบุตร
130306 นางสาว ปDยานุช ก่ิงวิชัย
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130307 นางสาว ธนิดาพร ทวีสุข
130308 นาย สุเมธ ชีวาจร
130309 นางสาว สุหรรษา ศักด์ิสิริโกศล
130310 นาย โภคิณ กลอนแห4ว
130311 นาย ขจรศักด์ิ เชื้อเมืองพาน
130312 นาย นุรินทร คํามาปGน
130313 นางสาว ทัศนีย� ปราณรักษ�
130314 นางสาว ปรียาภรณ� เดชอรัญ
130315 นางสาว อัยชะห� บินแวยะโกNะ
130316 นางสาว สิริณัฐ ดวงเสา
130317 นาย จิรพงศ� ฉันท�วิเชียรกุล
130318 นางสาว ปุญญิศา นวลนพคุณ
130319 นางสาว วันวิษา ยอดอ2วม
130320 นางสาว ปนิตา ศรีวิศรุตชน
130321 นาง ปราณี ทองแก4ว
130322 นางสาว กนกวรรณ มานิจสิน
130323 นาย ปรัญชัย จุฑาศานต�
130324 นางสาว นภัสสร นาคสังข�
130325 นางสาว วิไลลักษณ� บุญชู130325 นางสาว วิไลลักษณ� บุญชู
130326 นางสาว กมลา รักราชการ
130327 ว2าท่ีร4อยตรี วงศกรณ� กวนฮางฮอง
130328 นางสาว ณัฐวีร� แสงทอง
130329 นางสาว วรรณวิสา ศรีกิจวิไลศักด์ิ
130330 นาย ยุทธกิจ ชูสุทธิ์
130331 นางสาว กอบแก4ว เพ็ชรนิล
130332 นางสาว ชุติมณฑน� พรหมรัตน�
130333 นางสาว ภาวินี พยับทอง
130334 นาย วรินทร ขวัญแก4ว
130335 นางสาว รุจิรา ขาวสุด
130336 นาย อมร เฟ\Uองผล
130337 นาย ณรงค�ฤทธ� ดีสุด
130338 นางสาว นลิตา บุญเกิด
130339 นางสาว สุนิสา พินิจชัย
130340 นาย พิเชษฐพงษ� ทองจันทร�
130341 นางสาว ชวาลิน ปQอมสุวรรณ�
130342 นางสาว นิชาภา บุญยิ่งยงค�
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130343 นาย ยศกลินทร� แก4วเกิด
130344 นางสาว ซอฟKยา สะดียามู
130345 นางสาว จารุวรรณ จันศรี
130346 นางสาว มินตรา ภาชนะ
130347 นางสาว นิภาพร ทองสุข
130348 นางสาว ปุญญ�สิชาพัชร� ประเมินชัย
130349 นาย พันณรงค� วังคะฮาต
130350 นางสาว แทนหทัย วงษ�กลัด
130351 นาง ฐิติภัค อรรคศรีวร
130352 นางสาว สุภาพร สังข�สี
130353 นาย ยุธทวี ทองโอเอ่ียม
130354 นาย อนุชิต ลือชัย
130355 นางสาว นภาพร สุขสมกิจ
130356 นางสาว เพียงพิศ บรรจงจิตต�
130357 นางสาว อัญรินทร� ลูกอินทร�
130358 นาย ศุภฤกษ� เจือจันทร�
130359 นาย บวร รอดรวย
130360 นาย ณัฐพงษ� ชาติเผือก
130361 นางสาว พิชชาภรณ� พิมมัชฉา130361 นางสาว พิชชาภรณ� พิมมัชฉา
130362 นางสาว รินทร�ลภัส ศักด์ิชัยวัฒนา
130363 นางสาว จรินทร�กาญจน� เหมือนวงศ�
130364 นาย ณัฐพล ง้ิวพรม
130365 นาย นิทัศน� รัตนฉายา
130366 นาง ฐิติพร วิไลประภากร
130367 นางสาว วรุณี อินทะรีย�
130368 นางสาว ณัฏฐริกา ศรีสัจจา
130369 นางสาว ธรรมสรณ� บุญทอง
130370 นางสาว จิตติมา สุขโข
130371 นางสาว จิรัชญา ไชยช2อฟQา
130372 นาย อักรอม เลิศอริยะพงษ�กุล
130373 นางสาว จุฑามาศ เนยสูงเนิน
130374 นางสาว ณัฐนรี สร4อยคํา
130375 นางสาว วิภารัตน� ประทุมรัตน�
130376 นางสาว นัฐภรณ� หอมสมบัติ
130377 นางสาว สุมลรัตน� เปKยสุวรรณ
130378 นาย อชิตพล ถือสัตย�
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130379 นางสาว ธนิถา ผิวปานแก4ว
130380 นางสาว ลลิตา โพธิ์หอม
130381 นาย ผจญ พงษ�สุระ
130382 นาย นีติวิท กาญจนสุนทร
130383 นางสาว ธีราพร สวัสดี
130384 นางสาว ศิรินทิพย� ฮุยพรมมา
130385 นาย พนมพร แก4วมูล
130386 นาย ภูวนารถ จันทราช
130387 นางสาว จุฬาลักษณ� ศรีสารคาม
130388 นางสาว ปวริศา อภิโชคชัยเดช
130389 นางสาว ธนัญญา รุ2งนภาวิเชฐ
130390 นางสาว สโรชา สมหมาย
130391 นางสาว ปวีณา ดีชุม
130392 นางสาว ขวัญภิรมย� แดงหน2าย
130393 นางสาว วิลันดา แก4วยัง
130394 นาย เกริกพล แสงใส
130395 นาย ศุภชัย จันธิมา
130396 นาย ธนากร เหล2ากอ
130397 นาย ชยาภพ ภูมิเหล2าแจ4ง130397 นาย ชยาภพ ภูมิเหล2าแจ4ง
130398 นาง บุญมาภรณ� สีใส
130399 นาย ปรเมศวร� ลิมปนัดดา
130400 นางสาว พรพรรณ พุกพิลา
130401 นางสาว พรศิริ บุญมี
130402 นางสาว วิภาดา ทองเพ็ชร�
130403 นาย อับดุลเลNาะ ลางีตัน
130404 นางสาว ภัสส�ฐิตา สิทธิไชย�ธํารง
130405 นาง วาสนา ทองรักษ�
130406 นางสาว พชรพร เจริญศรี
130407 นาย ศิรวิทย� กมลธรรมศิษฏ�
130408 นาย ฆนนาท ศรประดิษฐ�
130409 นางสาว ฟDตรียา ทศพรรณ
130410 นางสาว ขจีวรรณ เค4าสิม
130411 นางสาว ชนิกานต� ม2วงเสม
130412 นาย ทรงวุฒิ ภิญโญ
130413 นาย อัฟดNอล ดาเลาะ
130414 นาย ภาณุพงศ� ปGกกาโล
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130415 นางสาว จามจุรี อุดมจิตร
130416 นางสาว ชลธิรศน� บุญลับ
130417 นางสาว เจนจิรา ยอดชัยภูมิ
130418 นาย ศิริบรรพจน� สุยะ
130419 นางสาว ญาณิศา ส2องประทีป
130420 นางสาว เด2นดวง ม่ันแสวง
130421 นางสาว ปGญญ�สิรี คงดี
130422 นางสาว ชนกนาถ ทองขาวขํา
130423 นางสาว ปGนฐิตา สุวรรณหงษ�
130424 นางสาว เพ็ญนภา เพ็ชรสังข�
130425 นางสาว สุนิศา แสงสุภา
130426 นางสาว ณัฐพิชา ชมชายผล
130427 นางสาว ดวงใจ ทิตนุ2น
130428 นาย วริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร�
130429 นาย ปGญญาพงษ� จริโมภาส
130430 นางสาว ทัตพิชา สุขรัตน�
130431 นางสาว อนัญพร นาคะตะ
130432 นางสาว วรวีร� ทรงเลิศ
130433 นาย ชนายุทธ วงศ�สุวัฒน�130433 นาย ชนายุทธ วงศ�สุวัฒน�
130434 นางสาว กาญจนาภรณ� ภูพันนา
130435 นางสาว ชนิสรา ชาญณรงค�
130436 นาย ปรมินทร� ชลชลา
130437 นางสาว ปภัสสร ทองขาวขํา
130438 นางสาว ธวัลหทัย จันทรเกษ
130439 นางสาว นันทิกา ดีล4อม
130440 นาย วรุตม� มหายศปGญญา
130441 นางสาว กุลวดี ศรีเจริญ
130442 นางสาว อรพลิน ดอกงาม
130443 นางสาว ปรียานันท� ธรรมบุตร
130444 นาย ณิธิพัฒน� สุขะตุงคะ
130445 นางสาว ริล มาสันต�
130446 นางสาว วราภรณ� เท่ียงธรรม
130447 นาย เวทิศ แนวม่ัน
130448 นาย เอกรัตน� มาน4อย
130449 นางสาว ดวงใจ บุญญะพันธ�
130450 นางสาว พรพิมล จันทรวิวัฒน�
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130451 นางสาว บัณฑิตา ชนะโรจน�เจริญ
130452 นางสาว ปDยณี ดาราช
130453 นางสาว ซารีฟ[ะห� ปาวัล
130454 นางสาว นูรฮายาตี บาโง
130455 นาย ธีรวิทย� สิงค�สาโร
130456 นาย พงศธร ก4อนใหม2
130457 นางสาว พรไพลิน สุปGนนา
130458 นางสาว สุวลักษณ� ไทยกูล
130459 นาย สิรภพ ประชาชัย
130460 นาย วรวรรษ ทองคํา
130461 นางสาว มนฤดี ทองกําพร4า
130462 นาย ปกรสิทธิ์ หนูช2วย
130463 นาย พีรพร พุ2มชื่น
130464 นาย อิทธิฤทธิ์ บัวสถิตย�
130465 นางสาว สุนิสา ศรีธิสาร
130466 นาย พัชรพล ชัยบุรี
130467 นาย สิทธิศักด์ิ ม่ังศิลปO
130468 นางสาว สุพิชา โสมประยูร
130469 นางสาว สาริณีย� ตรีรัตน�130469 นางสาว สาริณีย� ตรีรัตน�
130470 นาย อนันต� สืบชาติ
130471 นาย พงศธร ธนาวุฒิ
130472 นาย วิโรจน� โคตรโสภา
130473 นางสาว วาสนา บานเย็น
130474 นาย อลงกรณ� สาระไชย
130475 นาย จิราวัฒน� จันทร�คูเมือง
130476 นาง พัชนี บุญญะ
130477 นางสาว รัตดาวรรณ กองธรรม
130478 นางสาว ธนาภรณ� วันดี
130479 นาย กิตติพงษ� มะลิซ4อน
130480 นางสาว ชุดาลภัส สว2างโลก
130481 นาย ทิวา ขาวฉ2อง
130482 นาย ปกรณ� ศรีพราย
130483 นาย ยุติธรรม มีกลิ่น
130484 นางสาว สุจิราภรณ� ชารอด
130485 นางสาว อริสรา เสถียร
130486 นาย ปาน ชูสนิท
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130487 นาย เตชิต สอนวิลัย
130488 นาย สิรธัญคิณทร� ศรีทวีกูล
130489 นาย ชวิน โพธิ์กระจ2าง
130490 นางสาว เบญจวรรณ ธนามาศ
130491 นาย สิทธิ์ชนน สิทธิชัยนันทน�
130492 นางสาว ปรัชญาภรณ� คําตา
130493 นาย จิณณวัตร มาละดา
130494 นางสาว สิริกัญญา น้ํากระโทก
130495 นาย จอมเดช พยัคศักด์ิ
130496 นางสาว ศิวาการ พุ2มแก4ว
130497 นางสาว ณิชารีย� พัฒบุญมา
130498 นาย อภิเดช งามเจริญ
130499 นางสาว ไหมมูหนNะ จิตรตรง
130500 นางสาว มัณฑการ ขันทวิรัตน�
130501 นางสาว จตุพร แย4มบุบผา
130502 นาย คุณพงษ� ตันม่ิง
130503 นาย จตุพล สิวายะวิโรจน�
130504 นาย ภัคภาคิน อินทชาติ
130505 นางสาว กาญจนา พรหมเชื้อ130505 นางสาว กาญจนา พรหมเชื้อ
130506 นางสาว กุสุมา พาวขุนทด
130507 นางสาว ธีราภัทร กองเงิน
130508 นางสาว จิราพร มูลจักร
130509 นาย อานุภาพ จันทโรบล
130510 นาย อานนท� ขุมทรัพย�
130511 นางสาว พัชรียา อินทรมงคล
130512 นาย นิยม ยาวโนภาส
130513 นาย จารุกิตต์ิ จิตรตรง
130514 นางสาว กมลลักษณ� บุญอนันธนสาร
130515 นางสาว เอมอร ศรีนาเรือง
130516 นางสาว สุธาสินี ปานใหญ2
130517 นางสาว หทัยรักษ� บุญทรัพย�
130518 นาย ธนาวุฒิ จันทร�ปรุง
130519 นาย ยุทธนา งานดี
130520 นางสาว ลินลพัตน� พลประเสริฐ
130521 นางสาว ชลธิชา ทวีกสิกรรม
130522 นางสาว นิสรา ผุสดี
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130523 นางสาว ลลิตา โคตรสุวรรณ�
130524 นางสาว พริมนภา เพ็ชร�ขาว
130525 นาย ธีระศักด์ิ ประเสริฐลาภ
130526 นางสาว พูนศรี ภูคําศักด์ิ
130527 นางสาว อนงค�วดี สังจะโป[ะ
130528 นางสาว สลิลทิพย� พุ2มเปKUยม
130529 นางสาว สุชาวดี สิงโหพล
130530 นางสาว ภาศินี พบกลาง
130531 นาง ภาณิดา บัวเพ็ชร�
130532 นางสาว ชนนิกานต� สมพงษ�
130533 นาย วิสุทธิพงษ� นิ่งใจเย็น
130534 นาย ศุภฤกษ� มาลาเวียง
130535 นาย ฐาปกรณ� อินทาปGจ
130536 นางสาว นุชจรี บุญเฟรือง
130537 นาย ยุทธนา เดชฉกรรจ�
130538 นาง อภิษฎา เพชรชิต
130539 นางสาว ณราวดี คีรีวรรณ
130540 นาย คชเดช วังพิมูล
130541 นาย ชลากร สีหะวงษ�130541 นาย ชลากร สีหะวงษ�
130542 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พัชราภรณ� กาตะโล
130543 นางสาว กรนิกา บุตรดีชัย
130544 นาย ภากรณ� ซ่ือแท4
130545 นาย ศิณพัชญ� โภคบูรณ�
130546 นางสาว ณัฐวรรณ ชาญพล
130547 นาย ฌานิวัฒน� โพธิ
130548 นางสาว สุจิตรา คําแหงพล
130549 นางสาว วีรยา ศรีชมภู
130550 นาย พีรวิชญ� ทรัพย�สิทธิพร
130551 นางสาว จิราภรณ� สุ2มต๊ิบ
130552 นางสาว กชพร อินทชาติ
130553 นาย ดุลยวัต บรรจงจัด
130554 นาย พีรกานต� จันทร�มิตร
130555 นางสาว ปาริชาติ ใจงาม
130556 นางสาว เปมิกา ชอบบุญ
130557 นางสาว สุชญา สมุทคีรี
130558 นาย ชัยวัฒน� คามเขตต�
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130559 นาย ปวงพล สํานักสกุล
130560 นางสาว ศิริพร สีหะวงศ�
130561 นาง อุษา โพธิ์ทอง
130562 นาย ปฏิพล สุขเกษม
130563 นางสาว อภินทร�พร ศักดาเกรียง
130564 นาย ทินกร สารีอาจ
130565 นาย รุสมัน ติยา
130566 นาย ฐิติพัฒน� พิกุลทอง
130567 นางสาว รุสนีนา แวเตะ
130568 นางสาว กัลพิรมย� แก4วใสย�
130569 นางสาว ซอฟKยะห� หะยีหามะ
130570 นางสาว ภิรมยา แอสนั่น
130571 นาย เสริมวิทย� ถนอมสิน
130572 นางสาว ชนิกานต� แซ2ลิ้ม
130573 นาย วิสุทธิพงค� พงศ�ศรีเจริญ
130574 นาย ณัฐดนัย ถ่ินพังงา
130575 นางสาว รัชญา มะโนเรือง
130576 นางสาว กฤติยา ผาจวง
130577 นาย คมกริช ดิษฐไทยสงค�130577 นาย คมกริช ดิษฐไทยสงค�
130578 นางสาว กนกภรณ� อินมี
130579 นางสาว อภิสรา หล2ออริยา
130580 นางสาว ธนภรณ� บริคุต
130581 นางสาว รอบียะห� อาบNะ
130582 นาย พรหมมาตร� คล4ายคลึง
130583 นางสาว สลิลรัตน� เจริญพานิชย�
130584 นางสาว พิมพ�ธิดา ปาลวัฒน�
130585 นาย ณุชากร ทาแกง
130586 นาย โสภณะ จอมวิญญาณ�
130587 นาย ประพนธ� ไพรอังกูร
130588 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง อรุณี สิงห�ปQอง
130589 นาย วรพล ทู4ไพเราะ
130590 นาง วรารัตน� จันทร�สุข
130591 นางสาว ธารณา อุบลเขียว
130592 นางสาว พัชรี จิตจักร
130593 นางสาว ฐาปณี ศรีสุข
130594 นางสาว กันตพร จิตนุ2ม
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130595 นาย เจษฎา สว2างจิตร
130596 นาย ธนาวัช สุวรรณสุข
130597 นางสาว ชนากานต� โสภาศรี
130598 นาย ชัยวัฒน� กะวิเศษ
130599 ว2าท่ี ร.ต. พัฒน�ภูมิ วรโชติเชาวรัตน�
130600 นางสาว ภัฏญากาญจน� เมินดี
130601 นางสาว มาเรียม ฮีแล
130602 นาย ร2มเกล4า ใจทัศน�กุล
130603 นาย วีรพงศ� บุญศรี
130604 นางสาว จุลณี จินดาศักด์ิ
130605 นาย เมธาศิษฐ� ตวงภัทร�ธนาสุข
130606 นางสาว ลัดดาวรรณ พลการ
130607 นางสาว ธนัชพร พูลเขียว
130608 นางสาว ปทุมพร ขันติปกรณ�กุล
130609 นาย กมลโลจน� ราชกรม
130610 นางสาว น้ํามนต� กาวี
130611 นางสาว มนฤดี พ่ึงจักคลี่
130612 นางสาว ละอองดาว เทศจันทึก
130613 นาย ชาญชัย วสันตยานันท�130613 นาย ชาญชัย วสันตยานันท�
130614 นางสาว กัณณิกา ขันติปกรณ�กุล
130615 นาย ศิวะ พรมจันทึก
130616 นางสาว วันฤดี ถนัดค4า
130617 นางสาว เพียงพัชร เอสตี
130618 นาย สําราญ เปล2งทอง
130619 นาง รัชนี ยอดเพ็ชร
130620 นางสาว ณัฐสุรีย� ไชยสุวรรณ
130621 นาย ปริวรรต ขันตี
130622 นางสาว สุชาวดี หมันลNะ
130623 นางสาว กุลนิภา กวางทอง
130624 นางสาว นภษร ชวดเปKย
130625 นาย ณัฏฐากร ทรงลักษณ�
130626 นางสาว นัชชา สมัครพงศ�
130627 นางสาว ฐิตินันท� รักษาการ
130628 นางสาว ณภัสนันท� แตงสกุล
130629 นางสาว พรพิมล ชาวห4วยหมาก
130630 นางสาว นัฐชมนฑ� แก4วมะไฟ
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130631 นางสาว หนึ่งฤทัย ปามุทา
130632 นาย พยงศักด์ิ อ4วนเส4ง
130633 นาย อลงกรณ� วิชัยกุล
130634 นาง สายฝน รัตนอาสา
130635 นาย ณัฐพงค� เสาสีอ2อน
130636 นางสาว อุบล ทองสุมาตย�
130637 นาย พุทธาวัฒน� ยัควงค�
130638 นางสาว สุนันท� เนียมหอม
130639 นางสาว อินทิรา ศรีสุข
130640 นาย เกรียงศักด์ิ ชาภักดี
130641 นางสาว สายฝน ดวงลาดหา
130642 นางสาว มลฤดี พุฒพันธ�
130643 นาย ฮัสสัน ดูมาลี
130644 นางสาว รัญชนา เครือเทียน
130645 นาย พัทนนท� สีทองประเสริฐ
130646 ว2าท่ี ร.ต. นิวัฒน� ดวงทิพย�
130647 นางสาว รุชนานีย� อาเระ
130648 นางสาว ณพชรกรณ� เดชศรี
130649 นางสาว ปDยวรรณ เวทยะวานิช130649 นางสาว ปDยวรรณ เวทยะวานิช
130650 นางสาว ธนวดี ยาหมิน
130651 นางสาว กุลนันท� สุธรรมรักษ�
130652 นางสาว เมทินี อักษร
130653 นางสาว กมลพร มีกําพ้ี
130654 นาย ศุภกฤต น4อยลา
130655 นางสาว พชร�ภรณ� อยู2ประเสริฐ
130656 นางสาว ธนกาญจน� เก้ือกาญจน�
130657 นางสาว สุวรรณา ทิพย�มงคุณ
130658 นาย ปวรวัฒน� ไชยวงศ�
130659 นางสาว เตชินี สินศักด์ิ
130660 นางสาว ศรีวิลาส ชื่นมาก
130661 นาย ณัฐพล ญาติดอน
130662 นางสาว ธัญมน อ้ึงวนิชบรรณ
130663 นาย อนลัส สิถิระบุตร
130664 นางสาว พงศ�สุนันท� สุพงศ�
130665 นางสาว นันทิดา ช2ออัญชัญ
130666 นาย เทอดศักด์ิ กมุทชาติ
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130667 นาย วรพล สุขสว2าง
130668 นางสาว นิลมณี กงเดิน
130669 นางสาว จิราภรณ� ชัยก]า
130670 นางสาว เอ้ืออรยา พันธ�หลวง
130671 นางสาว ศิรินารถ สว2างวงษ�ไว
130672 นาย ปกรณ�เกียรติ เตชะสิริตระกูล
130673 นางสาว กรรณิการ� เจริญไทย
130674 นาย วิทยา ทานุมา
130675 นางสาว สุพัตรา นุ2นสีดา
130676 นางสาว ก่ิงดาว แก4วสมบัติ
130677 นางสาว อรจิรา กิตติวิวัฒน�กุล
130678 นางสาว หฤทัย ไชยมะง่ัว
130679 นาย นภีมร� นาครัตน�
130680 นางสาว อุไรวรรณ บุญเส็ง
130681 นางสาว ปณิตา กิจวิวัฒนา
130682 นาย วรกันต� วรรณโสภา
130683 นางสาว ชนิชา ทารักษ�
130684 นางสาว สุภัค วิเศษอุดม
130685 นางสาว กาญจนันท� ทวีสุขกาญจน�130685 นางสาว กาญจนันท� ทวีสุขกาญจน�
130686 นาง ณฐมน สายธนู
130687 นางสาว สาวิตรี โชตยาสีหนาท
130688 นางสาว ชลาลัย ทาทอง
130689 นางสาว เกษร นุ2มมีศรี
130690 นางสาว ทิพย�ระยา สิทธิยศ
130691 นางสาว รินดา โมกล4า
130692 นางสาว รัตน�มณี บุตสีสวย
130693 นางสาว พิสิฐา ชวนานันท�
130694 นาย ณัฐธนินท� ชัยภัคสุขบวร
130695 นาย อดิศร แก4วขวัญ
130696 นาย กฤติ คุ4มปรีดี
130697 นาย ธนพล สหทรัพย�ขันเงิน
130698 นางสาว โชติรส ไตรย�พืชน�
130699 นางสาว ชญามณ กาญจนดิฐ
130700 นาย วิเชษฐ� ชุ2มเย็น
130701 นางสาว หนึ่งฤทัย สิมพลีวัน
130702 นาย นพดล ภักดี
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130703 นางสาว ณัฐรดา สุนันท�
130704 นาย รณชัย ลาวัลย�
130705 นางสาว ยุพิน บัวมาตย�
130706 นางสาว อมรรัตน� ไวยคูนา
130707 นางสาว สุกัญญา มาลาวัยจันทร�
130708 นางสาว รัตนาภรณ� รอดไกร
130709 นางสาว จารุวรรณ จิตภูธโรจน�
130710 นางสาว กุลปาลี หนุนภักดี
130711 นาย ภานุ สุอุโมงค�
130712 นางสาว ณัฐริญา ไชยปGญญา
130713 นางสาว สายนภา คําภีระ
130714 นางสาว ปDยฉัตร อภิชาติโยธิน
130715 นาย ปริญญา แก4วโชติรุ2ง
130716 นาย ศุภวัฒน� พรหมปGญญา
130717 นางสาว ณัฐสุดา กรรณิกา
130718 นางสาว ศิวาการ วินิจสอน
130719 นางสาว ศุภารัตน� หงส�ประเสริฐ
130720 นางสาว ณัฎฐินี ปDUนแก4ว
130721 นางสาว เบญญาภา ธูปพุดซา130721 นางสาว เบญญาภา ธูปพุดซา
130722 นางสาว นารีดา มีนา
130723 นาย ณัฐพงศ� ส2งแก4ว
130724 นางสาว อนัญญา ชูชื่น
130725 นางสาว ประกายฝน พลเยี่ยมแสน
130726 นางสาว ณัฏฐณิชา ลิมปะพันธุ�
130727 นางสาว ทิพาพร พลสยม
130728 นางสาว ภัทราพร ยาพิมาย
130729 นางสาว สุจิตรา วังหินกอง
130730 นาย ธนกร วงค�ตั้นหิ้น
130731 นาย บุญญพัฒน� นามโชติ
130732 นาย พงศกร พ2วงสิน
130733 นางสาว นันท�นภัส อินสาด
130734 นางสาว ธัญชนก คงมิยา
130735 นาย สรรชัย อํ่าพุทรา
130736 นาย นัฐพล เครือสาร
130737 นางสาว ณัฏฐณิชชา ออกประเสริฐ
130738 นาย พงศักด์ิ นบนอบ
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130739 นางสาว กมลชนก ธรรมตถา
130740 นาย ชณสุธน คงบางพระ
130741 นางสาว คคะนันท� ปานสวัสด์ิ
130742 นาย นุรดิน บากา
130743 นางสาว กัญญาณัฐ เทพมณี
130744 นางสาว สุรีรัตน� หลีมานัน
130745 นาย พรเทพ สุตะชา
130746 นางสาว ศิริลักษณ� ชุ2มนาเสียว
130747 นาย ประภากร ทนะแสง
130748 นางสาว พลิศา มหาชัย
130749 นางสาว วิศนี จุลไทย
130750 นางสาว นัฏฐรินญาภรณ� บํารุงพงษ�
130751 นาง นวพรรณ เต็กสุวรรณ
130752 นางสาว ชุลีพร หิงไธสง
130753 นาย ศิวกรณ� สุนทรปกรณ�ชัย
130754 นาย ณัฐจักร� พีราวิศิษฐ�
130755 นาย ไพโรจน� บัวขาว
130756 นางสาว ปพิชญา ศุภานุสนธิ์
130757 นางสาว ศิริขวัญ เปXนต4น130757 นางสาว ศิริขวัญ เปXนต4น
130758 นาย ธนพล บัวประสิทธิ์
130759 นาย อนุรักษ� เชื่องดี
130760 นาย อวิรุทธ� ไชยศิริ
130761 นาย ฐิติกรณ� เจนศิริวงษ�
130762 นาย กิตติ นาห2อม
130763 นาย อัครชัย แสงบุญ
130764 นาย เจริญ คําพรม
130765 นางสาว กุลกัลยา กิติวิริยะชัย
130766 นาย เชาวนนท� เจียมใจ
130767 นางสาว ศศิภา ศรีคําทา
130768 นาย วราวิช สืบสาย
130769 นาย พงศ�คณิน จิรขจรชัย
130770 นาย อิสริยะ สืบวงษ�เหรียญ
130771 นางสาว ศิริพร ทิมวงค�
130772 นางสาว ศุภมัทนา สืบศักด์ิ
130773 นาย ทักษิณ พอดี
130774 นางสาว ภัคนิชชา พูลสิน
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130775 นางสาว ธนัชชา มีนุ2น
130776 นางสาว ธิติภรณ� วงษ�หอมเนียม
130777 นางสาว พนิจนันท� พยัคโฆ
130778 นางสาว ธนัฐฐา เอมโอช
130779 นางสาว ศศิตานันท� สุกทน
130780 นาย ธนวัฒน� เมืองใหม2
130781 นาย พัฒนา วิเศษสา
130782 นางสาว กุลธิดา ใจหนักแน2น
130783 นางสาว เสาวภา การรื่นศรี
130784 นาย ศราวุธ ผาแดง
130785 นางสาว ธัญพร ไชยมาตย�
130786 นางสาว รุจิรา สิทธิเขตรกรณ�
130787 นาย สุทธิพงษ� พ้ืนแสน
130788 นาย ธนาพล พูลสุข
130789 นางสาว คนึงนิจ ไชยยา
130790 นาย นิกร จันทร
130791 นางสาว สุพัตรา บัวพ2วง
130792 นาย บุญประสิทธิ์ ทองเสน
130793 นางสาว อาทิตา บุญยรัตน�130793 นางสาว อาทิตา บุญยรัตน�
130794 นาย สันติ แก2นเกษ
130795 นางสาว นันร�ณัฏฐ� สินเพ็ง
130796 นาย สุรชัย ตNะมา
130797 นาย สถัค ทองเจือ
130798 นาย พัทธนิตย� สุวรรณประดับ
130799 นาย อธิวัฒน� เพชรอาภรณ�
130800 นาย วิกิจ แก2นเกษ
130801 นางสาว ณัฐฐนันท� ศรีสุเทพา
130802 นางสาว นันฐกนกวัณณ� สายรัตน�
130803 นางสาว พัชรินทร� ดีฉนวน
130804 นางสาว สินิทธา ฉํ่าสบาย
130805 นางสาว ชนิตา เนาวบุตร
130806 นางสาว อภิญญา แสงภักดี
130807 นางสาว ภาวิณี กะเสียน
130808 นาย มาหายุดิน ดอละ
130809 นาย ณัฐธเดชน� อํ่าคง
130810 นาย บารเมษฐ� ธนาคุณ
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130811 นางสาว ทิวาพร มะโนชัย
130812 นาย อภิเดช สิมมา
130813 นาย ยุทธศาสตร� ศิรินันธกุล
130814 นางสาว ชรินรัตน� กฤติยศเมธา
130815 นาง ชฎารัตน� แม4นเดช
130816 นาย อนุพงษ� ศิลปชัย
130817 นางสาว กมลพรรณ สิงขรอาจ
130818 นางสาว จิราพรรณ แก4วดวงเล็ก
130819 นางสาว พัชรีพร กุลบุญญา
130820 นางสาว อมรรัตน� บุญเดช
130821 นาย สุรเชษฐ� พ่ึงตน
130822 นาย ทรงฤทธิ์ ช2วยเมือง
130823 นางสาว นิสารัตน� คําพุฒจันทร�
130824 นางสาว พิทวัล กองกุลศิริ
130825 นางสาว อาภัสรา ตระกูลปQอง
130826 นางสาว ณัฐนันท� บุญกุศล
130827 นางสาว สุดารัตน� เศษภักดี
130828 นางสาว สุวนันท� เลิศสวรรค�
130829 นาย ธีรวัฒน� ชูมณี130829 นาย ธีรวัฒน� ชูมณี
130830 นาย นววิช ดลแม4น
130831 นางสาว นูรีซัน ดือเรNะ
130832 นาย ณัฐดนัย เอ่ียมสุภา
130833 นาย วัลลภ มนตรีวงษ�
130834 นางสาว วรมน เสขะพันธ�
130835 นางสาว สุธาทิพย� ทับทูน
130836 นาย ธนกร สงค�แก4ว
130837 นางสาว จิรัฐกาล บุญกุศล
130838 นางสาว ณัฐภิญญาพัชญ� สุขศิริพัชรกุล
130839 นาย อนุชิต สอนสุภาพ
130840 นางสาว กนกพิชญ� ประสังสิต
130841 นางสาว ศิริรัตน� ซ4อนใส
130842 นาย อานนท� แก4วเมืองกลาง
130843 นางสาว กัญญพัชร สีลาสม
130844 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ณัฎฐพร แก4วลาวเวียง
130845 นางสาว ปDยะนันท� เกมสูงเนิน
130846 นางสาว จิตรลดา พงศกรวิศิษฏ�
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130847 นาย อับดุลอาซีร� ปDนัง
130848 นางสาว รุ2งนภา อุตมะแก4ว
130849 นางสาว วิราสินี สนธิโพธิ์
130850 นาย อธิวัฒน� ฝGIนมงคล
130851 นาย ณภคดล ช2อไสว
130852 นาง จุติมา เปรมสมบัติ
130853 นางสาว จรินารถ เรืองเดช
130854 นางสาว กัลยาณี บทนอก
130855 นางสาว พรเพ็ญ งามสอาด
130856 นางสาว จุไรรัตน� สหะวัน
130857 นางสาว กิตติญา สนธิโพธิ์
130858 นางสาว ปDยวรรณ จันหนู
130859 นางสาว อริสรา ทองศรีชุม
130860 นางสาว สุนันญา สุขนุ2น
130861 นางสาว ณัฐพัชร� บุญต4อง
130862 นางสาว ทิพวรรณ สิงห�ประเสริฐ
130863 นางสาว กมลชนก สุดวิสัย
130864 นางสาว วนิดา อ2อนศรี
130865 นางสาว กัญณภา ส2งแสง130865 นางสาว กัญณภา ส2งแสง
130866 นางสาว จิราพร แดงงาม
130867 ว2าท่ีร4อยตรี จิรเมธ ฟองจางวาง
130868 นางสาว วงษ�จิตต� เหมโส
130869 นางสาว วรรณภา เสี่ยงบุญ
130870 นาย ณัฐพงษ� อยู2เล็ก
130871 นางสาว วนิดา ศิริสิงห�
130872 นาย ชาญณรงค� มาลา
130873 นางสาว สกาวเดือน ไชยทองศรี
130874 นาย ชัยชนะ สุขชม
130875 นาย กิตติภูมิ ชูรัตน�
130876 นางสาว จิตรลดา ไชยมณี
130877 นาง พิชนั้นท� หางาน
130878 นางสาว ยลดา เทสพิทักษ�
130879 นาย รัฐพล ไพศาลพันธุ�
130880 นางสาว ศตนันท� ปGญญาอินทร�
130881 นาย วงศ�ภัทร� ขนาบแก4ว
130882 นางสาว ตรียะนุช อุตมาศเสนีย�

หน4าท่ี 858 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
130883 นางสาว น้ําฝน สังสมานันท�
130884 นางสาว พิมภา สัชชานนท�
130885 นาย พลลณัฐ ธราพร
130886 นาย ธวัชชัย ตันสุรีย�
130887 นาย ปGฐพงษ� สถาวรสมิต
130888 นางสาว หัทยา ตงสาลี
130889 นาย รุ2งรดิศ สว2างศรี
130890 นางสาว สิริกุล หนูประพันธ�
130891 นางสาว พิชญา คชาชีวะ
130892 นางสาว นุชวนิตย� ทัศแก4ว
130893 นางสาว อนงค�นาถ นกแก4ว
130894 นาย อริย�ธัช บุญประเสริฐ
130895 นางสาว กนกวรรณ สมรักษ�
130896 นางสาว นริศรา อุตนาม
130897 นางสาว ศิภาพร เสนาอุดร
130898 นางสาว พรรณิภา พยัคฆ�
130899 นางสาว อัจฉรา ชินสอน
130900 นางสาว นาซีลา ยะปา
130901 นาย อนุชิต เนื่องชัง130901 นาย อนุชิต เนื่องชัง
130902 นางสาว กิตติยา วิจิตรปGญญา
130903 นาย สุวรรณวิทย� สุวรรณประทีป
130904 นางสาว หัสญา หน2อวงค�
130905 นางสาว วัลลภา ปาซิโร
130906 นาย เฉลิมชัย พรัดชู
130907 นาย พิชิตชัย ผดุงประเสริฐ
130908 นางสาว จีรวรรณ แก2นอ4วน
130909 นาย ศุภกร เสนขวัญแก4ว
130910 นางสาว ณิชมน เผือกแสง
130911 นางสาว กชกุลชา บ4างสกุล
130912 นางสาว วรรณพร ทิพมาศ
130913 นาย พงษ�พันธ� เวชสุวรรณ
130914 นางสาว สุภาภรณ� นามโคตร
130915 นางสาว ศศิกานต� สุขเล็ก
130916 นางสาว จิณัฐสินี ละอองพันธ�
130917 นาย ภัทรธร กฤตลักษณ�
130918 นาย เสถียร อนุแสน
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130919 นาย เทพฤทธิ์ ผดุงประเสริฐ
130920 นางสาว อารีย� ร4องจิก
130921 นางสาว ประภัสสร วงศ�ปGน
130922 นาย สุรดนัย ใจเกียรติกุล
130923 นางสาว พิมพ�ชนก สังวรดี
130924 นางสาว กัญญาภัค สมทอง
130925 นาย วสันต� อินทะ
130926 นางสาว ยศวดี จิ๋วนุช
130927 ว2าท่ีร4อยตรี ธนาธิปสุวีฐ� ลาภิศไรวิณศ�
130928 จ2าอากาศเอก ประสิทธิ์ ขาวลาย
130929 นาย พงศกร ภาษี
130930 นางสาว พรพิมล พิลึก
130931 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง พรพิมล ปรีชาพงษ�
130932 นาย กมลศักด์ิ ศิวายพราหมณ�
130933 นางสาว โสภิดา วรรณะ
130934 นางสาว นันทนิตย� โตNะปอง
130935 นางสาว สุชญา จันทร�เจริญ
130936 นางสาว พาตรี ลาโฮยา
130937 นางสาว กุณฑีรา วุฒิมานพ130937 นางสาว กุณฑีรา วุฒิมานพ
130938 นางสาว ปDติมา ศิลปปGญญา
130939 นางสาว ขวัญชุมา เพชรนุ4ย
130940 นางสาว ช2อเพชร คงใหม2
130941 นาย นพพล สร4อยชั้น
130942 นาง ศุภลักษณ� ลาภิศไรวิณศ�
130943 นางสาว ปนัดดา ผาบสละ
130944 นางสาว ดวงดาว เชี่ยวเชิงกล
130945 นาย สุริยกมล สีสกล
130946 นางสาว เกศรา หิติ
130947 นางสาว อรพิน เลิศพรสุทธิรัตน�
130948 นาย ชยณัฐ พงษ�สวัสด์ิ
130949 นางสาว ญาณิศา ธัญญาโภชน�
130950 นางสาว ซาวียะฮ� มูละ
130951 นาย อชิรวัชร� วรรัฐกัณพงศ�
130952 นางสาว ปGทมพร ไทยสยาม
130953 นางสาว ปGญจมาพร จตุรนต�รัศมี
130954 นางสาว รุ2งเพ็ชร� ผลมะตาด
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130955 นางสาว พัทธรินทร� นพรัตน�บริณต
130956 นาย ณัฐวุฒิ พูลปQอม
130957 นางสาว สุรีย�กานต� วุฒิมานพ
130958 นางสาว สุชาดา บุณยาภรณ�
130959 นาย ณัฐพงษ� นาคะพงษ�
130960 นาย จักรพันธ� กาวิละ
130961 นางสาว จันทนา ศิริปุณย�
130962 นาย อลงกรณ� วงศ�หม่ัน
130963 นางสาว ชญาน�นันท� พัฒน�สิทธิโชค
130964 นางสาว รอสือนะ อาบู
130965 นาง มณีรัตน� เอ่ียมมา
130966 นาย ดํารง โค2นถอน
130967 นางสาว ธนพร คําทุม
130968 นางสาว ญาสุมินทร� หมาดหลํา
130969 นางสาว สุวนันท� ขาวฟอง
130970 นาย สิงหา กิติกังวล
130971 นางสาว วรรณลันตรี อามะ
130972 นาย ศิวัจน�พล ปรีพูล
130973 นางสาว แพรวนภา ชูเชิด130973 นางสาว แพรวนภา ชูเชิด
130974 นางสาว อัยช2า สีดง
130975 นาย เศรษฐพรรณ� บูรณสรรค�
130976 นางสาว ปรภา ทองบุรี
130977 นาย ปGญญา คล4อยสวาสด์ิ
130978 นางสาว สุภาวดี เดิมทํารัมย�
130979 นาย แวอุสมาน แวซู
130980 นางสาว วรรณิศา สุโสม
130981 นางสาว ปรมาภรณ� วีระยุทธศิลปO
130982 นางสาว นลินนา ณะแก4ว
130983 นาย วรพล เปรมปราศัย
130984 นางสาว ชนัญชพร นามหนองอ4อ
130985 นางสาว พัสตราภรณ� นันทชาติ
130986 นางสาว ชลดา กรีณะรา
130987 นางสาว วาสนา รอดเขียว
130988 นาย นรินทร� พุ2มทิม
130989 นางสาว พรรณธิภา ทองน4อย
130990 นาย อสิคานดา โตNะมิง
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130991 นางสาว กามีละห� ยะโกะ
130992 นางสาว ปภาวี คล4ายทิม
130993 นางสาว ฐิติกร กลิ่นสอน
130994 นาย พิพัฒน�พงศ� ทองทัศ
130995 นางสาว ฮาดีลา สาอิ
130996 นาย เขมทัต แทนนาค
130997 นาย วิริยากร จินตนิติ
130998 นางสาว พิมประกาย บุญเจริญ
130999 นางสาว กษมน ปGสสา
131000 นาย พัฒนสิน ตันศิริ
131001 นาย โคแนน ภูมิพันธุ�
131002 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ภาวิณี คาทาศรี
131003 นาย พงศธร วัฒนฤกษ�ปรีชา
131004 นาย พิพัฒน� ทับเปรม
131005 นาย คชพงษ� คุ4มขํา
131006 นาง ปDยวรรณ คึมยะราช
131007 นางสาว ลูกเกตุ แซ2นิ้ม
131008 นางสาว วศุชิดา วรเชษฐ�
131009 นาย ชรภาส ทองกลั่น131009 นาย ชรภาส ทองกลั่น
131010 นางสาว ภรัณยา บุญจรัส
131011 นางสาว โสภณิก พรหมตีบ
131012 นาย เสตฐวุฒิ ขนาบแก4ว
131013 นาง ธัญทิพย� ทองประไพพักตร�
131014 นาย ฉัตรชัย วงค�ราษฎร�
131015 นางสาว วราภรณ� กลิ่นบัว
131016 นาย พงศธร โปธาคํา
131017 นางสาว เจษฎาภรณ� นพพิบูลย�
131018 นาย นพรัตน� ศิริวรรธนะไชย
131019 นางสาว วิมนต�ทิพย� ปDUนแสง
131020 นางสาว อริยา สุมหิรัญ
131021 นางสาว ศุทรา เบญจมาศ
131022 นางสาว รัตนาวดี สุพันธนา
131023 นางสาว ประภัสสร ศุกมา
131024 นาย มาสลาน กูโน
131025 นาง จีระภรณ� นันคํา
131026 นางสาว อนุสรา ชมระกา
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131027 นางสาว วรรณภา เนตชาติ
131028 นาย จีระพงษ� สังข�ยัง
131029 นาย ศักดินนท� แตงร2ม
131030 นาง สาวินี ธนะฤทธิ์
131031 นางสาว ธัญญลักษณ� ทองขาวเจริญ
131032 นาย วัชรพงษ� สอนเสริม
131033 นางสาว พรรณทิพย� วชีรสุต
131034 นาย ณัฐพงศ� ศรีเปาระยะ
131035 นางสาว จันทิมา สุดไทย
131036 นางสาว ญาณี แคนสี
131037 นางสาว วิจิตรา พุทธพักตร�
131038 นางสาว นพพร โพธิ์พฤกษ�
131039 นาย วราพล ศีรษะโคตร
131040 นางสาว เมธาวี จันทร�หัสดี
131041 นางสาว รพีพรรณ พุ2มปาน
131042 นาง อรวรรณ ท่ังทอง
131043 นาง กรรณิการ� แซ2เต๋ิน
131044 นาย รัฐศาสตร� วงค�ประเสริฐ
131045 นางสาว ธิดาภรณ� จNะใจ131045 นางสาว ธิดาภรณ� จNะใจ
131046 นาย ทนงศักด์ิ ทองท่ัว
131047 นางสาว พจณิชา ย2องเซ2ง
131048 ว2าท่ี ร.ต. ณัฏฐ�ดนัย แจ2มสุวรรณ
131049 นางสาว มาริษา จําปาทอง
131050 นางสาว ซารีนี อุมา
131051 นางสาว อัญชลีพร ทองขันธ�
131052 นางสาว วรรณิสา จงจํา
131053 นางสาว ผกาวรรณ อุตมงค�
131054 นางสาว ศศิวิมล สัจจะเวทะ
131055 นาย อรรถพล สิทธิสมบูรณ�
131056 นางสาว ศศิชา อนันทะสา
131057 นางสาว ณัฐณิชา สังขพันธุ�
131058 นาย เดโช แปQงนวล
131059 นางสาว อภิชญา กิติวรรณ
131060 นางสาว ทรงศิริ กันยา
131061 ว2าท่ีร4อยตรี ศิริชัย บุญจันทร�
131062 นาง วันศนิ แก4วคงดี
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131063 นางสาว อารียา โตสุข
131064 นางสาว สิริยากร รักษาภักดี
131065 นาย กิตติพงษ� ใจดี
131066 นาย เอกวัฒน� คุ4มคํา
131067 นางสาว พรทิพย� มุงคุณ
131068 นางสาว วริศรา ทาบทอง
131069 นางสาว สุภรัตน� ตนะทิพย�
131070 นางสาว อรณัฐ ดวงจันทร�
131071 นางสาว ขวัญสกุล เนติศุภชีวิน
131072 นาย กานต� ทับทิมทอง
131073 นางสาว ศรีสุดา แซ2ฉ้ือ
131074 นาย นัสรี สะแลแม
131075 นาย ธีรศักด์ิ บุญวงษ�
131076 นางสาว จิราพรรณ ขํามี
131077 นางสาว สุภาพร กุษดี
131078 นาย วิวัฒน�ชัย ปานดํา
131079 นางสาว ยิ่งลักษณ� ชั้วเอ4
131080 นางสาว นฤมล ทิพย�นรากุล
131081 นางสาว พากเพียร ใจพิแสง131081 นางสาว พากเพียร ใจพิแสง
131082 นางสาว วิไลวรรณ สังข�จันทร�
131083 นางสาว กัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล
131084 นางสาว อัยย�ม่ี อิษฎ�มรรษ
131085 นาย พีรศักด์ิ สบเหมาะ
131086 นางสาว กนกวรรณ วนาศิริ
131087 นาย ประดิษฐ� สร4อยจิตร
131088 นาย ณัฐพงค� แก4วใส
131089 นางสาว อมรรัตน� โข4ยนึ่ง
131090 นางสาว นุชรีย� เตมีศักด์ิ
131091 นางสาว ณัชชา เกียรติวิชัยงาม
131092 นาย ธาม บัวรุ2ง
131093 นาย อาซาน ช2วยเส็ม
131094 นาย ฟGยรูซ เตNะ
131095 นาย นภดล สุขทรัพย�
131096 นางสาว รังสิยา พุ2มสุวรรณ
131097 นางสาว ศรีวรา ศรีทะชะ
131098 นางสาว เบญจวรรณ ชาติเชื้อ
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131099 นางสาว พารีดา วาเด็ง
131100 นางสาว ฐอรช�อัชฌาย� สมปDตะ
131101 นาย อนุชา รุ2งรัตน�
131102 นาย ฉัตริน ชาวไชย
131103 นางสาว มนัสนันท� อินทร�สุวรรณ
131104 นางสาว เพชรรัตน� กาฬภักดี
131105 นาย เกริกไกร ชิณภา
131106 นาย นภัทร ปฏิมาประกร
131107 นางสาว วชิรญาณ� ทวีสุข
131108 นาย เจษรินทร� หวังสะมะแอล
131109 นาย ชนินทร� บุตะเขียว
131110 นางสาว กัตติกา เทศวิเชียร
131111 นาย อาหะมะ สาและ
131112 ว2าท่ี ร.ต.หญิง ช2อทิพย� ยินดี
131113 ว2าท่ีร4อยตรี ภูวดล กลมลี
131114 นาย ปDติพงษ� กุลสุขรังสรรค�
131115 นางสาว สุพิชชา คําตัน
131116 นางสาว ชุลิตา ทองรอด
131117 นางสาว ชยิกา แก4วประเสริฐ131117 นางสาว ชยิกา แก4วประเสริฐ
131118 นาย ศิริวุฒิ เจNะปูเตNะ
131119 นาย สุกิจ มังษาอุดม
131120 นางสาว พิมพ�พิสุทธิ์ รัตนปฐม
131121 นาย ทศมาศ สาดสิน
131122 นาย อนุชาติ มาตย�จันทร�
131123 นาง กัญญาภัทร วรสุวรรณาบุญ
131124 นางสาว สุนิสา เทศวิเชียร
131125 นาย อัสวัน แมแล
131126 นางสาว ตัสนิน มีดิง
131127 นางสาว พิกุล มีสวย
131128 นางสาว อุมาพร โพธาราม
131129 นางสาว สุรีย� มุกสิก
131130 นาย พศวีร� ทินวรรณ
131131 นางสาว พรพิมล กูดมา
131132 นางสาว นิชนิภา รังแก4ว
131133 นางสาว เกสรา วุ4นชีลอง
131134 นาย เกียรติพงษ� ภูมิค4า
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131135 นางสาว นุชจรี สุ2นสกูล
131136 นาย กฤชณัท ละออเอ่ียม
131137 นาย สฤษฎ� ผาอิดดี
131138 นางสาว อรวรรณ ยอดจันทร�
131139 นางสาว สุรัมภา ขุนสิงห�
131140 นางสาว เพ็ญภัทร เกตุเกลี้ยง
131141 นาย ฮัมดี หะยีซําซูดิน
131142 นางสาว พัชราภรณ� คําสร4อย
131143 นางสาว แพรวา สาประดิษฐ�
131144 นาย มุซาฟฟGร อามิง
131145 นาย ธานี แก4วบุญปGaน
131146 นางสาว สุทัตตา สุวรรณรัตน�
131147 ว2าท่ี ร.ต. ศิริพงศ� กันตะบุตร
131148 นาย เอกชัย อินทร�จันทร�
131149 นาย มารุต ธรรมดา
131150 นาย ธงไชย เสียงวังเวง
131151 นางสาว สาลินี หิรัญ
131152 นาย กิตตินันท� ใสชิต
131153 นาย อารี ตาละตา131153 นาย อารี ตาละตา
131154 นางสาว ณัฐกฤตา วิชิตเชื้อ
131155 นางสาว อุไรพร สอนสี
131156 นาย นราธิป คันฉ2อง
131157 นางสาว ชลพร กมลเลิศ
131158 นางสาว ปวีณา นามโคตร
131159 นางสาว สุชาวดี บุตรสาร
131160 นางสาว สุวิชา จันทร�โอภาส
131161 นาย มูฮํามัด อาแว
131162 นางสาว กีรติกา สมจิตร
131163 นางสาว ธิดารัตน� บุญปก
131164 นางสาว พนิดา พยัฆโส
131165 นาย ธีระพัฒน� มาศยคง
131166 นางสาว อาทิตยา คําตัน
131167 นางสาว ภานุกา พลนอก
131168 นางสาว กรรญกร วรรธนะวรกุล
131169 นาย วันเฉลิม สมัครวงษ�
131170 นางสาว ฮัสนะ อาเเวยู
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131171 นางสาว ณัชชา กิตติวนิช
131172 นางสาว สุชาวดี บุตะเคียน
131173 นาย ธัชธรรม� คงมี
131174 นาง รักชัย สะเดา
131175 นางสาว วราภา แตงทอง
131176 นางสาว ทิพย�สุคนธ� เกมสูงเนิน
131177 นางสาว ณัฐกานต� สุยะณา
131178 นางสาว ณดาพัณ จันทวาศ
131179 นาย อิลมาน ดอเลNาะ
131180 นาย ปรัตถกร เอ2งฉ4วน
131181 นางสาว รัชนีกร ศรีสุราช
131182 นาย วิทวัฒน� วิจารย�วงษ�
131183 นางสาว เกวรี ทองคํานุช
131184 นางสาว ณัฐยา ฉิมพลี
131185 นางสาว สุนิษา แก4วพิลึก
131186 นางสาว สาธิมา รติธรรมกุล
131187 นาย อธิการ แสนสุวรรณศรี
131188 นาย ภูวเดช พลเยี่ยม
131189 นาย วิกรานต� หม่ืนยุทธ131189 นาย วิกรานต� หม่ืนยุทธ
131190 นาย วัชรา สีทอง
131191 นาย ปวรุตม� แก4วกันยา
131192 นางสาว สกาวเดือน ขําเนียม
131193 นาย กิตติ สุวรรณประทีป
131194 นางสาว พัทธ�ธีรา อุตรุณ
131195 นางสาว จารุรัตน� บุตะเคียน
131196 นาย กิตติกวิน โสวิชัย
131197 นางสาว เสาวลักษณ� เพ็ชรทอง
131198 นาย อชิตพล สกุลเมฆา
131199 นางสาว สุกานดา สุวรรณมณี
131200 นางสาว มุกดา ลายพยัคฆ�
131201 นางสาว ปุญณิศา ไทยช2วย
131202 นาง อัญชลี กีรติเกษมากุล
131203 นางสาว พรทิพย� สุขมะ
131204 นางสาว คอลีเยNาะ สาและ
131205 นางสาว พิมพ�ลดา ธนากิติพิพัฒน�
131206 นางสาว สมคิด ดวงแสง
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131207 นางสาว นฤมล ร2อนทอง
131208 นาง ณัฐธิดาพร จุไร
131209 นาย ธนกฤต บุญเสนา
131210 นางสาว พัชรินทร� วรรณสุทธิ์
131211 นาย พงศ�เทพ ประสพเหมาะ
131212 นางสาว วราพร ฝาชัยภูมิ
131213 นางสาว อรหทัย สิทธิชัย
131214 นาย มุตีย� มีสา
131215 นาย พิทยุตม� ไทยเกิด
131216 นางสาว ทัศน�วรรณ รัตนกุล
131217 นางสาว ศิรินภา วิเศษศิริ
131218 นาย ไท กลัดอยู2
131219 นาย พีรวัส งะสงบ
131220 นางสาว เมลิสสา แพงเพชร
131221 นางสาว วรีวรรณ ธนะวุฒิฐาปนนท�
131222 นางสาว สุวาลักษณ� ถ่ินใหม2
131223 นางสาว กุณลดา ดังสะท4าน
131224 นางสาว นพรัตน� กลิ่นสุคนธ�
131225 นาย สันติชนข� สุคนธ�ทองเจริญ131225 นาย สันติชนข� สุคนธ�ทองเจริญ
131226 นางสาว พิมลพรรณ แก4วไธสง
131227 นาย อัซมี ยีหะมะ
131228 นางสาว พิกุลทอง ใจทน
131229 นาย เทวิน ภูมิศาสตร�
131230 นางสาว สุรัชต� วิลัยพันธ�
131231 นางสาว นฤมล สุขแสง
131232 นาย กฤตยา ขันติ
131233 นางสาว วัชรี ทองบุญยัง
131234 นางสาว อ4อมฤดี วิเศษวุฒิ
131235 นางสาว ทรงสมร โสตะ
131236 นางสาว พิชามญชุ� วงศ�อาษา
131237 นางสาว ผกาภรณ� สังข�ขาวสุด
131238 นาย อภิเดช สงรักษ�
131239 นาย ชิตต�ชนม� ทนุ
131240 นาย สันติ ผิวแก4ว
131241 นาย มงคล สุวรรณ
131242 นาย ศิระ จําพานิช
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131243 นาย วรัญYู ทองใบ
131244 นาย เสฎฐวุฒิ อรินทร�
131245 นาย ราชัญ เลิศลาด
131246 นางสาว วีรวรรณ ลี่ผาสุข
131247 นาย สมเกียรติ รัตนสิน
131248 นางสาว ธนวรรณ สมุติรัมย�
131249 นาย เจย�วิชญ� ราชรักษ�
131250 นางสาว สุธาสินี อ4วนแก4ว
131251 นางสาว ฐปนกุล พรมทอง
131252 นางสาว สิริมา มณีรัตน�
131253 นาย กอเซ็ง กาเด
131254 นาย กิตติคุณ ภู2ภักดี
131255 นางสาว อารยา คชรัตน�
131256 นาง อ4อมใจ หาญเวช
131257 นาย กฤษดา ธัมโนราช
131258 นาย ศิรพัชร� พงศ�ศักดินนท�
131259 นางสาว อรัญญา บุญพิทักษ�
131260 นางสาว นัฎศิมา ทองยิ่ง
131261 นางสาว จิรวดี คุ4มภัย131261 นางสาว จิรวดี คุ4มภัย
131262 นางสาว ปรียาภรณ� ช2องจะโปะ
131263 นาย สถิรภัทร ศรีสุวรรณ
131264 นางสาว วาสนา นักระนาด
131265 นางสาว ศิริพร กลิ่นเฟ\Uอง
131266 นางสาว ลดาวรรณ สุกใส
131267 นาย อิงครัต โพธิ์ทอง
131268 นางสาว สมฤดี สังขโยค
131269 นาย ชานน ผิวหนองอ2าง
131270 นางสาว อัจฉริยาภรณ� จันทร�สุวรรณ
131271 นางสาว เก็จมณี ถินถนอม
131272 นางสาว ฐิติรัตน� แซ2ย4าง
131273 นาย ประทีป ธิติอนันต�ปกรณ�
131274 นางสาว เพชรไพรินทร� เพ่ิมพูล
131275 นาย ธราเทพ โถปGIน
131276 นาย ธีรศักด์ิ รอเซะ
131277 นาย สัณห�เสริม มะลิ
131278 นางสาว จิรัชยา ผิวเงิน
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131279 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง กัญญ�ณณัฎฐ� พัฒนพงศ�
131280 นางสาว สุกัญญา ชูมก
131281 นาย พัชรพงศ� เตินเตือน
131282 นาย บรรเทิง ภู2พวง
131283 นาย เบิกฟQา สายศรี
131284 นางสาว พิมพ�วิภา กองเงิน
131285 นาย ศุภชัย โจมฤทธิ์
131286 นาย สามารถ จิตวงษ�
131287 นางสาว สุลีกร สุปGน
131288 นาย ชาตรี โขลา
131289 นางสาว จารุพิชญา ศรีกาญจนาวรรณ
131290 นาย ภาคภูมิ กองขุนชาญ
131291 นางสาว สุวรรณี พิมสอน
131292 นางสาว ตัสนีม มะแซ
131293 นางสาว พรรณวิภา ใจเสียง
131294 นาย อาดือนัง แวกาจิ
131295 นาย สหชัย นิลพงษ�
131296 นาง ณัฐชานันท� มหาราช
131297 นางสาว ศศิธร คงระบํา131297 นางสาว ศศิธร คงระบํา
131298 นางสาว นันทิพร กันหากิจ
131299 นาย ฮาริส แวอูมา
131300 นาย ธนรัตน� ชโนดมสิริ
131301 นางสาว บุณยรัตน� ไชยคํา
131302 นางสาว ชัญญานุช ยุทธวรวิทย�
131303 นาย กฤตนน พรมงคลสกุล
131304 นางสาว กมลนิตย� ลิมปรังษี
131305 นางสาว เมธิญา ใจตรง
131306 นางสาว อัสมะ วงศ�วังสุดา
131307 นางสาว ปรินันท� ไทยโส
131308 นางสาว นันท�นภัส พวงไธสง
131309 นางสาว จิราภรณ� ไชยอ2อน
131310 นางสาว อภิษฎา อินทร�ฤทธิ์
131311 นาย จิรวัฒน� สวนอินทร�
131312 นาย อินทร�พงษ� จํานงค�รัตนน�
131313 นาย นพดล พิลาชัย
131314 นาย ฤกษ�ชัย นธีนาม
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131315 นางสาว บุษราคัม วิโจทุจ
131316 นาย กมลธร กล2อมจิต
131317 นางสาว พรรณวดี ทองคํา
131318 นางสาว ชัญญา พลพิลา
131319 นาย พรพรหม ชาญสวัสด์ิ
131320 นางสาว ณิชมน สุดทอง
131321 นางสาว นูรีซัน อาแซ
131322 นาย ธีรภัทร� จิตต�ซ่ือ
131323 นางสาว อรจิรา สารถ4อย
131324 นางสาว ดวงมณี นามวิชัย
131325 นางสาว ศุภัทรานิษฐ� สว2างเย็น
131326 นางสาว ณัฐนรี ขันลา
131327 นางสาว สุคนธ�ทิพย� อินทะศรี
131328 นางสาว สุพีญา กิติมูล
131329 นางสาว พภัสสรณ� ศรีสวัสด์ิ
131330 นางสาว รอไอนี ยูโซNะ
131331 นางสาว สราทิพย� กลิ่นบรรจง
131332 นางสาว สุทธิชา จันทร�แจ4ง
131333 นางสาว เปรมกมล เขียวประแดง131333 นางสาว เปรมกมล เขียวประแดง
131334 ว2าท่ีร4อยตรี ชาคริส พรสิบ
131335 นาย อลงกรณ� ขีดสูงเนิน
131336 นาย ฉัตรชัย ศุภกาญจน�กุล
131337 นาย อิฎฐิรัช พูลทอง
131338 นาย พีรเดช กาละ
131339 นางสาว พิทยารัตน� รื่นราตรี
131340 นางสาว จิรัชญา แสงย4อย
131341 นาย ณัฐวุฒิ ศิริเรือง
131342 นางสาว มัณฑนา ถาคําภา
131343 นางสาว กันย�สินี บุญจู
131344 นาย พสธร สุขปGญญา
131345 นางสาว อรวี สวนสวัสด์ิ
131346 นางสาว แคอาย สุวรรณภานุ
131347 นางสาว ฐิตาภรณ� เปQาน4อย
131348 นางสาว กฤษณา สังข�ทอง
131349 นางสาว พิมพ�พนิต พิจิดเพ็ญ
131350 นางสาว สาธิมา นนทะโมลี
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131351 นางสาว พิมพ�ชนก ไม4แดง
131352 นางสาว รัตติยา อ2วมใจหนัก
131353 นางสาว กวินทิพย� ฉํ่าบุรุษ
131354 นางสาว กรรณิการ� จาดทองคํา
131355 นาย วันฮาซัน ดลเราะห�มาน
131356 นางสาว จินตาภา พัฒนไพบูลย�วงศ�
131357 นางสาว สิริวรรณ สุวรรณวงษ�
131358 นาย ชัยณรงค� แก4วกระจ2าง
131359 นางสาว เบญจรัตน� พูลสวัสด์ิ
131360 นางสาว ธิดารัตน� น2าชม
131361 นาย ริฎฎวาน สลาม
131362 นาย ธนาคม สุธาบัณฑิตพงศ�
131363 นางสาว พัชมณ ขวัญแก4ว
131364 นาย สงกรานต� สุตะคาน
131365 นาย ภิญโญ สามานิตย�
131366 นาย ภัทรยุทธ คงไล2
131367 นางสาว นิโลบล นวลเลิศ
131368 นางสาว นุชรัตน� เต็งสุวรรณ
131369 นางสาว ศิริธร ธรรมวัติ131369 นางสาว ศิริธร ธรรมวัติ
131370 นางสาว อรวรรณ วิไชย
131371 นางสาว ปDยธิดา คชสิงห�
131372 นาย ธนภณ จงกลพรรณ
131373 นางสาว วริษฐา นีละเสถียร
131374 นางสาว จารุวรรณ จรบุรมย�
131375 นาย สมรักษ� กลั่นประเสริฐ
131376 นางสาว อาวาตีฟ สตอปา
131377 นางสาว ชนารดี โรจนพิสิฐ
131378 นางสาว มาลีญา อกกระจ2าง
131379 นางสาว ภิตินันท� แท2งพรม
131380 นางสาว พรรษชล เสนไชย
131381 นางสาว รัตติยา นารี
131382 นางสาว สุมารินทร� สุคันธชาติ
131383 นางสาว ชลิตา บุตรรักษ�
131384 นาย กิตติทัต ผลประเสริฐ
131385 นางสาว กาญจนา ดวงดี
131386 นาย สามารถ สงผัด
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131387 นางสาว เมธาวี บามา
131388 นางสาว สัจจานิตย� เขตสิทธิ์
131389 นางสาว สุภาพร พวงเขียว
131390 นางสาว สุวิมล ผ2านไชย
131391 นาย อํานาจ ชัยคณานุกูล
131392 นาย ปริญญา สงวนวงศ�
131393 นางสาว จารุวรรณ หิรัญศิริ
131394 นางสาว กนกวรณ ณ อุบล
131395 นางสาว คุณาทัย อ2อนน4อม
131396 นาย ธีรภัทร เสียงสุขสันติ
131397 นาย อดิศักด์ิ พันธ�แก4ว
131398 นางสาว นภาพร อัครกุลกิตต์ิ
131399 นาย ณัฐวุฒิ สอนมาก
131400 นางสาว ทัศนีย� กุลแก4ว
131401 นาย กฤษวัชร วังคุ4มภัย
131402 นางสาว ปวีณา จันทะวงค�
131403 นาย กนต�ธร ศรีหาพล
131404 นาย ไพโรจน� หลักกําจร
131405 นาย นิวัต ธาระพุฒิ131405 นาย นิวัต ธาระพุฒิ
131406 นางสาว ศิรินภา น4อยสว2าง
131407 นาย ภาณุพัฒน� จํานงค�บุตร
131408 นางสาว แพรวไพลิน นามโคตร
131409 นางสาว กนกทิพ วิสุทธิอุทัยกุล
131410 นางสาว หทัยรัตน� หรรษาวงค�
131411 นางสาว หนึ่งฤทัย ผาระกรรณ�
131412 นางสาว เพชรศิริ เพชรหนองชุม
131413 นางสาว ประพรรษา เย็นสบาย
131414 นาย อิทธิรัฐ รุ2งเรือง
131415 นาย ศรวัณ โห4พ่ึงจู
131416 นางสาว ปGทมาภรณ� นพพรถิรชัย
131417 นางสาว จุฑามาศ ไชยคํา
131418 นางสาว ณัฐสุดา รณรงค�
131419 นางสาว ศิรภัสสร ยวงทอง
131420 นางสาว ชฎาเบญจ เกษตรวรวัฒน�
131421 นาย การัณย� พรหมแก4ว
131422 นางสาว ณัฐวดี แซ2เฮง

หน4าท่ี 873 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
131423 นางสาว วรฎางค� ชุนหโสภณ
131424 นางสาว กัญรินทร� ชัยนรา
131425 นางสาว อัญธิกา แสนสองแคว
131426 นาย มนตรี พรมหลวงศรี
131427 นาย อนุสรณ� จันทวงค�
131428 นาย ธนาวุธ นิเวศกูล
131429 นางสาว องค�อร เสียงลือชา
131430 นาย พชรพล เชื่อมชิต
131431 นางสาว วาสินีย� ดอกกุหลาบ
131432 นางสาว สุภาพร ละอองอ2อน
131433 นาย ประเสริฐ บุญมี
131434 นาย ชัยวัฒน� ใจตรง
131435 นางสาว สุชาวลี นันดี
131436 นาย อนุพงศ� มีปQอง
131437 นางสาว สุธาสินี ขุนใหม2
131438 นางสาว ลลิตา อุดมพรวิรัตน�
131439 นางสาว อนงค�นาฏ สุวรรณ
131440 นางสาว พรสกุล บุญเลิศ
131441 นาย ณัชพงศ� หาญพล131441 นาย ณัชพงศ� หาญพล
131442 นาง สุพัตรา นนทพุธ
131443 นางสาว กฤษวี อ่ิมเดชา
131444 นางสาว พัชราพร ทรัพย�มาก
131445 นางสาว จรัสดาว พิศุทธิ์วรัญYู
131446 นางสาว กมลทิพย� นนทะคําจันทร�
131447 นางสาว ชุติกาญจน� เกศโคกสูง
131448 นาย โสภณ บริเพ็ชร
131449 นาย คุณานนต� ดํารงค�ศักด์ิ
131450 นางสาว สุทินี จงจิตต�
131451 นาง ชนานันทน� กิตติอร2าม
131452 นางสาว เกศสุฎา อยู2มา
131453 นางสาว ปDยะวดี ปลายชัยภูมิ
131454 นาย ทีปกร บุญเอ่ียม
131455 นาง สุกานดา พูลชัย
131456 นางสาว อมรประภา เพ็ญสุวรรณ
131457 นางสาว เมธาพร หิมแอ
131458 นางสาว กรทิพย� ผุดผ2อง
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131459 นาย อสิต หนูจันทร�
131460 นางสาว สุภาวดี รัตนคามินี
131461 นางสาว พรรณารัฐ ชัยราช
131462 นาง เสาวลักษณ� ชนะสงคราม
131463 นางสาว ณฐพร ปDUนประดับ
131464 นางสาว กิติยากรณ� เทกอง
131465 นางสาว เบญจมาส ปานรุ2ง
131466 นางสาว สุกัญญา เหง่ียมกลาง
131467 นางสาว ณภัทร�อลิน ธนาธิปภัทรนิล
131468 นาย วิศิษฏ� รัศมี
131469 นางสาว รําไพ ผลขาว
131470 นางสาว ณัฐชยา ค2ายแก4วรัตนกุล
131471 นางสาว บุญนิศา ศรีจูม
131472 นาย พลพัฒน� อริยสิริกุล
131473 นาย มนต�ญัฐ อุดมพร
131474 นาย รัตพร ยกบุญมา
131475 นางสาว สุทธิลักษณ� แจ2มศรี
131476 นาย กฤตติภูมิ ประเสริฐสุคนธ�
131477 นางสาว นูรีหซันต� สะนิ131477 นางสาว นูรีหซันต� สะนิ
131478 นางสาว ไซหนับ เหมหมาด
131479 นางสาว วรรณิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
131480 นางสาว พัชราพรรณ จิตสว2าง
131481 นาย อดิเรก บุญเมือง
131482 นางสาว อุมาพร ทองแทน
131483 นางสาว อรพรรณ สุภาษิต
131484 นาย กัญจน�ชาญ สวยงาม
131485 นางสาว ยามีละ ดาราแมอะยี
131486 นาง มยุรี บุญกัญญา
131487 นางสาว สุชาวดี ว2าบ4านพลับ
131488 นางสาว สิชาภัทร นุ2มเจริญ
131489 นางสาว ปนิดา กิตตินวเสนีย�
131490 นางสาว นิติญา เรืองศรี
131491 นางสาว จรรท�ยมณฑน� โพธิทัด
131492 นางสาว ปDUนอนงค� ตรีเทพชาญชัย
131493 นาย วีรภัทร� ภู2ระหงษ�
131494 นางสาว มนสิชา ขุนทอง
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131495 นาย ปองณัฐ ดีบุญชัย
131496 นาง ลดามณี บัวบุศย�
131497 ว2าท่ี ร.ต.หญิง เยาวลักษณ� ศรียาเทพ
131498 นาย ญาณกร เลียดดํา
131499 นางสาว ศรุตา อ๊ังเจริญ
131500 นาย ซาอูรี เจNะแว
131501 ว2าท่ีร4อยตรี เผด็จ ลอยบรรดิษฐ
131502 นางสาว ยามีลNะ เจNะอิง
131503 นางสาว ลดาวัลย� คํามุงคุณ
131504 นางสาว ชุลีพร สารประเสริฐ
131505 นาย พาลินท� บุญสําเร็จ
131506 นางสาว ผกามาศ โพธิมาศ
131507 นางสาว กมลลักษณ� ชํานาญกิจ
131508 นางสาว กนกวรรณ โปธิวงศ�
131509 นางสาว ชนัญชิดา ชูช2วย
131510 นาย จิตรกร ขยันจริง
131511 นาย ธนภูมิ กาลพงษ�นุกุล
131512 นางสาว พัชรพร แก4วจันทึก
131513 นางสาว ปาลิดา ธรรมลิขิต131513 นางสาว ปาลิดา ธรรมลิขิต
131514 นางสาว นวพร สุขสมบูรณ�
131515 นาย อิทธิกร สนองชาติ
131516 นางสาว สุวินันท� พุ2มพวง
131517 นางสาว ปGทมา บุตรเสือ
131518 นางสาว รุ2งทิวา พลต4าง
131519 นางสาว พิชญาภรณ� ยะปะนันท�
131520 นางสาว วิไลพร หาญสมบัติ
131521 นาย วันเฉลิม ขมวิลัย
131522 นาย ยุทธนา ดําปDน
131523 นางสาว อรปรียา เวียงอินทร�
131524 นางสาว ปุญชรัสม์ิ ปานทอง
131525 นางสาว อาโป โพธิ์ทอง
131526 นาย เปรมพร ยังศรีนาค
131527 นาย ปวีณวัช หวั่นทNอก
131528 นางสาว ศิริพร พระราช
131529 นางสาว ศิริพร ใยแสง
131530 นางสาว ปรียานันท� คงชุ2ม
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131531 นาย ชิตวัฒน� ตNะนา
131532 นางสาว ภริดา วรรธนเสถียร
131533 นางสาว ชนัญธิดา บุณยรังค
131534 นาย ชิราวุธ หลักตา
131535 นางสาว จิดาภา ฟGกสีม2วง
131536 นางสาว พิมพิศา ภัทราภรณ�ไพบูลย�
131537 นางสาว สุวพิชญ� รักษาวงค�
131538 นางสาว หทัยภัทร บุญเสริม
131539 นาย สุรพงษ� เลาหปDยะกุล
131540 นางสาว ชิดชนก จันทร�ชู
131541 นางสาว หรรษา การีกลิ่น
131542 นาย จิรายุทธ ชัยเนียม
131543 นางสาว สุจิตตรา ทําสุนา
131544 นาย ประดิษฐ� ปลั่งกลาง
131545 นางสาว สาวิตรี ไชยสถิตย�
131546 นางสาว พัชริดา ธะประวัติ
131547 นางสาว กมลชนก เสือผู4
131548 นางสาว นรินทร คมเม2น
131549 นางสาว ญ-ชลี ทวันเวช131549 นางสาว ญ-ชลี ทวันเวช
131550 นางสาว ฐกุลกานต� วันงาม
131551 นางสาว อัจฉราพรรณ เพ็งลุน
131552 นาย สิทธวิชญ� ตาลวงศาณินันท�
131553 นางสาว ชญาดา ชายสวัสด์ิ
131554 นางสาว วรรณวนัช รอดสงค�
131555 นางสาว พิมพ�ภัทรา พงศ�นภารักษ�
131556 นางสาว สิริรัตน� ทุ2งสินธุ�
131557 นางสาว ณัฐมน ปากดี
131558 นางสาว กมลลักษณ� คลังดงเค็ง
131559 นาย วิศรุต สุขบัว
131560 นาย ภัทรกร สามารถ
131561 นาย ภูเบศร� พุ2มสุข
131562 นางสาว อรุณี รุ2งเรือง
131563 นางสาว ปDยวดี สุมล
131564 นางสาว ประภัสสร หอมเสมอ
131565 นางสาว วีรยาภรณ� รัตนไพบูลย�
131566 นางสาว ธัญชนก กุลโรจนวรากร
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131567 นางสาว ศุภรดี ตามประทีป
131568 นางสาว ศิวพร สุระถาวร
131569 นางสาว สุประวีณ� ตาลวงศาณินันท�
131570 นางสาว กชกร ช4างงาม
131571 นางสาว ชนิกานต� สิทธิแสงชัย
131572 นางสาว กมลทิพย� ไสยะราม
131573 นางสาว อาคเนย� แช2มช4อย
131574 นางสาว เสาวลักษณ� สั้ววงษ�
131575 นาย ธนวัฒน� ลิลิตานนท�
131576 นางสาว ชุติมา ฤทธิศาสตร�
131577 นางสาว สุนิสา ครุฑบัตร
131578 นาย ณัฐพร สิทธิราช
131579 นางสาว ณัฐริกา วิเศษนอก
131580 นางสาว ปGณฑิตา สุระคําแหง
131581 นางสาว มนธิดา กุยรัมย�
131582 นางสาว ธิติสุดา เเสวงทรัพย�
131583 นางสาว ฐานิตา วงค�ศิริ
131584 นาย ปรเมศร� อมรกิจธํารง
131585 นาย วิทยา หม่ันอุตสาห�131585 นาย วิทยา หม่ันอุตสาห�
131586 นางสาว สุธิดา คนองเดช
131587 นางสาว ธนาอร เจริญพงษ�
131588 นาย สมภพ พูลสวัสด์ิ
131589 นางสาว ธิดารัตน� สนธิ์ทิม
131590 นางสาว ศุภิสรา บุญลัญชัยกุล
131591 นางสาว ดลยา แสงเจริญ
131592 นาย มนตรี ม2วงอ2อน
131593 นาย จักรกฤษ สินธุนาคิน
131594 นางสาว เพ็ญนภา สุขจันทร�
131595 นางสาว ฟาริดา บัวเชย
131596 นางสาว อริษา ดีดเปาะ
131597 นางสาว ชนิศา สุภาชัย
131598 นางสาว ชิดชนก เกตุเภา
131599 นาย ณฤทธิ์ เท่ียงทอง
131600 นางสาว สุวรรณา ฉกรรจศิลปO
131601 นาย ทรงพล กันยาบาง
131602 นางสาว ศิริญา กุยรัมย�
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131603 นางสาว กัญญณัช วงค�คํา
131604 ว2าท่ีร4อยตรี ณัฐวัฒน� แดงจันทึก
131605 นาย นนทพันธ� เถาลอย
131606 นางสาว ศิริภรณ� จินดา
131607 นาย นฤภัทร รัตนประสพ
131608 นาย กฤษฎา ฮมแสน
131609 นางสาว อาอีเซาะ บือราเฮง
131610 นาย เธียรสิทธิ์ เอ่ียมแย4ม
131611 นาย โยฮัน ยูโซะ
131612 นางสาว กรภัทร� กําลังงาม
131613 นาย เตวิชญ�ฐคูณ จุลนีย�
131614 นางสาว กรกมล ช2อไม4
131615 นาย นิยม กมลวรรณเลิศ
131616 นางสาว พิชาภัทร แก4วไทย
131617 นาง ชนัญชิดา พาทา
131618 นางสาว กาญจนามาส มรกตรังสี
131619 นางสาว สุพัตรา โตบุญมา
131620 นาย พีรวัฒน� แสงพยัพ
131621 นางสาว เบญจพร สุบงกช131621 นางสาว เบญจพร สุบงกช
131622 นาย อารุม ตุ4มน4อย
131623 นาย ศิวกร เต็งมงคล
131624 นาย ศราวุฒิ บําเพ็ญทาน
131625 นางสาว สรารัตน� เสริมสุข
131626 นาย ภควัต เงยเจริญ
131627 นาย ธนโชติ จันทรังษี
131628 นางสาว คุณัญญา พฤกษศรี
131629 นางสาว รฐา อุทวงศ�
131630 นางสาว ศันสนีย� มีเสน
131631 นาย กิตติพงษ� ศรีมาตย�
131632 นางสาว พรพิมล บุญสุภาพ
131633 นางสาว กัญญาวีร� ลิ้มศิริ
131634 นาย อัฟนันท� มูซอ
131635 นาย ปDยะวัฒน� จารุจิตร
131636 นางสาว สินีนาฏ ปราโมทย�มณีรัตน�
131637 นาย กฤตกร จินดาสถาน
131638 นาย ทวีศักด์ิ นิลกิจ
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131639 นางสาว จันทร�เพ็ญ สุขจันทร�
131640 นาย สักพัฒน� ตันติรานนท�
131641 นางสาว วรภร กุลภัทรศักด์ิ
131642 นาย สุริยะเทพ ฉายาพิทักษ�กุล
131643 นางสาว สุภาวดี ชัยเหลา
131644 นางสาว ปธินันท� ชุ2มมะเริง
131645 นางสาว ชรินทร�ทิพย� โสระสิงห�
131646 นางสาว สุณัฏฐา ไชยนา
131647 นางสาว ณัฏฐณิชา มะโนรมย�
131648 นางสาว นฤมล คําชนะ
131649 นาย ปกาศิต ปานขวัญ
131650 นาย กลด ฐิติธาดา
131651 นางสาว สุพรรษา จันนพคุณ
131652 นาย สิทธิศักด์ิ ไลไธสง
131653 นาย สุเมธ ดาวสุข
131654 นาย อัญญะ ธงทอง
131655 นางสาว พิมพ�ลภัส มากประเสริฐ
131656 นาย สิทธิโชค ศักด์ิภิรมย�
131657 นางสาว ปDUนดารา นุ2นสุวรรณ�131657 นางสาว ปDUนดารา นุ2นสุวรรณ�
131658 นางสาว นิภาพร มาแก4ว
131659 นางสาว กิตติยา พรรณวัต
131660 นาย วรภัทร� ศรีสรรค�วิรัช
131661 นาย ชูเกียรติ โชติกเสถียร
131662 นาย ศิวัช กรีญาติ
131663 นาย ฐาปน ณ ระนอง
131664 นางสาว นาฏอนงค� นาระตNะ
131665 นางสาว มาริสา มีแก4ว
131666 นาย พิพันธ�พงศ� แก4วไทย
131667 นาย ชินนิกร ธรรมลี
131668 นางสาว ศศิประภา พรหมด4วง
131669 นาย นนเร นาคจรุง
131670 นางสาว อัญญาภรณ� หงษ�ทอง
131671 นาง ลักษณาวดี แก4วดวงดี
131672 นางสาว จันทนี สมตNะ
131673 นางสาว ศิริพร บัวเกตุ
131674 นางสาว กชมล อาระวิล
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131675 นางสาว กัญญาภัค การกระสัง
131676 นาย วสันต� ลําเเพน
131677 นางสาว สิริยากร ศรีหารักษา
131678 นางสาว พัชราพร โชติกเสถียร
131679 นาย พูลพิพัฒน� สุวรรณมณี
131680 นางสาว ทิวาพร มาแก4ว
131681 นาง เขมจิตรา เด2นนิติรัตน�
131682 นางสาว สุดารัตน� เต็มปGญญา
131683 นาย สุขสันต� ทองทิพย�
131684 นาง พิศมัย ศรีรินทร�
131685 นางสาว ดาวประกาย ไชนรา
131686 นางสาว ฐิตาภรณ� ส2องแสง
131687 นาย ไกรสร สุทธิ
131688 นางสาว ปานใจ ศรเกษตริน
131689 นาย อานนท� อยู2คง
131690 นางสาว อรอนงค� ศรีธัญรัตน�
131691 นาย ทรรศน วัฒนสิน
131692 นาย ภูดิส อนันทยานนท�
131693 นาย วิชชากร ปQอมไชยา131693 นาย วิชชากร ปQอมไชยา
131694 นาย กิตติพันธ� เผื่อนศรี
131695 นางสาว อรอุมา สุรพัตร
131696 นางสาว ณัฐนริน คําภิระแปง
131697 นางสาว พรสุดา จูมสีสิงห�
131698 นางสาว ธิติมา บุญนา
131699 นางสาว สายฝน โคตรวงษา
131700 นาย เลอพงศ� พุทธปGญญา
131701 นางสาว กาญจนา กลิ่นขํา
131702 นางสาว ศศินา ไชยศิลา
131703 นางสาว พีรยา ศรีสุทธิ์
131704 นางสาว ประวิตรา ขันชะพัฒน�
131705 นางสาว นุชจพร นามวงษ�
131706 นางสาว นิตยา กาฬภักดี
131707 นางสาว สุภาพร กริชกําจร
131708 นาย มนัสเทพ บุญตัน
131709 นางสาว วราภรณ� บัวงาม
131710 นาย วิทวัส แจ2มจันทร�
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131711 นาย ธนาธิป พัวพรพงษ�
131712 นาย ปริวัฒน� ศรีสุนทร
131713 นางสาว ฐิติมา ธูปหอม
131714 นาย พทัยเทพ จือจํา
131715 นางสาว ภณาณัฐ ชวประพันธ�
131716 นางสาว กชนิภา นิธิทัตมฆวาน
131717 นางสาว ณัฐกานต� ผลศรัทธา 
131718 นางสาว อาทิตยา กูลแย4ม
131719 นางสาว ณัฎฐณิชา คุ4ยหลํา
131720 นาย จันทรัสม� สติสัมปชัญญะธา
131721 นางสาว ทิพย�วิมล ไพรเขียว
131722 นาย บดินทร� วาจนสุนทร
131723 นางสาว ชนันยา วงศ�สมศักด์ิ
131724 นาย จิระวัฒน� วัฒนะกูลอิทธิ
131725 นาย สมยศ ปานสุวรรณ
131726 นางสาว นฤดี หงษ�ยนต�
131727 นาย สมพงษ� ศรีนาม
131728 นาย พิเชษฐ กันทา
131729 นางสาว กชนิภา โชคตระกูลก4อง131729 นางสาว กชนิภา โชคตระกูลก4อง
131730 นางสาว พรทิพย� รับปDนตา
131731 นาง พิมพ�ชนก เลี่ยมสมบูรณ�
131732 นาย วีรศักด์ิ ภูสิงห�
131733 นาง ชยุตา แอ2นปGญญา
131734 นางสาว เกตวดี เล็มกะเต็ม
131735 นางสาว มาริษา อนันทราวัน
131736 นางสาว นินาซูรา บินนิโซะ
131737 นางสาว ชาลิสา พิมพ�สุทธิ์
131738 นาย ปDยะวัฒน� วงศ�สนิท
131739 นาย สิทธิกร โรจน�ฤทธิวงษ�
131740 นาย ศุภวิชญ� เชาว�กิจค4า
131741 นางสาว ธัญพิชชา คําเจริญ
131742 นางสาว สุชาดา วงปGตตา
131743 นางสาว วิลาสินี เนื่องนา
131744 นางสาว ฉันทนา ชิณะโชติ
131745 นาย พิทยา สุวงค�ภักดี
131746 นาย รพีศักด์ิ ภูคําผาย
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131747 นางสาว ศรัญญา พิมหาญ
131748 นางสาว ภัทธรินทร� ปGIนสุขสวัสด์ิ
131749 นางสาว สกุลรัตน� ละภักดี
131750 ว2าท่ี ร.ต.ตรีหญิง อัจฉรา ใจกลม
131751 นางสาว เกษรินทร� ทรัพย�ขํา
131752 นาย นิธิพัชญ� กิจเจริญสิน
131753 นาย ฉัตร�ปกรณ� ทัศนียานนท�
131754 นางสาว ปDยรัตน� อ2องลา
131755 นางสาว พรกมล เหล2าลิ้นฟQา
131756 นาย ชัยสิทธิ์ สุสุทธิพงศ�
131757 นาย วชิรพงษ�พันธุ� วัชรานุสรณ�
131758 นางสาว จุฑามาศ ปานจู
131759 นางสาว วิลาวรรณ ศูนย�กลาง
131760 นางสาว จุรีพร เกือบพิมาย
131761 นาย ไกรวิชญ� วิไชยยา
131762 นางสาว ปDยะดา คัมภิรานนท�
131763 นางสาว ชนัญธิดา ด4วงคง
131764 นาย พิเชษฐ� ศรีปา
131765 นางสาว รัตนาภรณ� แก4วลา131765 นางสาว รัตนาภรณ� แก4วลา
131766 นาย กรวิชญ� การอุภัย
131767 นาย ณชิต พรธรรมฉัตร
131768 นางสาว พิชามญชุ� นิยมศิลปOชัย
131769 นางสาว พิชชาพร จันทรานภาภรณ�
131770 ว2าท่ีร4อยเอก สุรศักด์ิ รักษา
131771 นาย อุดมศักด์ิ ทิพย�กระโทก
131772 นาย สมหมาย รอดสวน
131773 นางสาว เปมิกา ปGIนสุขสวัสด์ิ
131774 นาย ชญณัฐ หะยาจันทา
131775 นางสาว นิภาพร เพ็ชรคีรี
131776 นางสาว พิมพิไล หลักแหลม
131777 นางสาว วรพรรณ สุขเจริญ
131778 นางสาว ธัญญาภรณ� วรรณศรี
131779 นาย ธนพล อินสุข
131780 นาย กิตติมนต� อัมพุกานน
131781 นางสาว ณาลดา แววประทีป
131782 นางสาว สุรีวัลย� ชูชื่น
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131783 นาย ภทร นีละเสวี
131784 นาย ปDยพันธ� วงษ�กวน
131785 นาย เกรียงไกร พัฒน�บุญเรือง
131786 นางสาว สุวรรณนิดา มูสอ
131787 นาย คชชา อํ่าพูล
131788 นาย ปริพัตร ปานจู
131789 นางสาว สัชฌกร มหายศปGญญา
131790 นาย อิทธิศักด์ิ ศรีอุดร
131791 นาย ธนวัสส� ทับทิม
131792 นางสาว ขัตติยา ทองเมือง
131793 นางสาว แขสุดา เหล็กไหล
131794 นาย บัญญพนต� ทวีทรัพย�ม่ันคง
131795 นางสาว ภาวินี วีรกิโกศล
131796 นางสาว พัณณิตา อนันตบุรี
131797 นางสาว พาขวัญ ทวีทรัพย�
131798 นาย สายชล รักชื่น
131799 นางสาว ธิติมา สัมพุทธานนท�
131800 นางสาว อภิญญา หวังใจ
131801 นาย ธณาวุฒิ ภู2พลอย131801 นาย ธณาวุฒิ ภู2พลอย
131802 นางสาว วรดา ทองทัศน�
131803 นางสาว วิลาสินี เวียงอินทร�
131804 นาย ธราเทพ ธนโชติภาคินี
131805 นางสาว สุภาพร โสภากุล
131806 นางสาว ศิริพร ขําเดช
131807 นาง สุจิน แท2นเกิด
131808 นางสาว เจนจิรา พิณดนตรี
131809 นาย วันเฉลิม พรธาดาวิทย�
131810 นางสาว โสภิดา พูลสวัสด์ิ
131811 นางสาว ศศิธร ทองศิริ
131812 นาย รัฐากร ผดุงรส
131813 นางสาว บัวรินทร� กาเผือกงาม
131814 นาย คุณาธิป เหมะรักษ�
131815 นางสาว เพชรชรินทร� ถุงออน
131816 นาย วีรพงศ� หวังใจ
131817 นาย ปรีดา เสนาปVา
131818 นางสาว รัชนีวรรณ ไชยอักษร
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131819 นางสาว กุสุมา จNอกถึง
131820 นาย สรสิทธิ์ ยี่โถเริงจิต
131821 นาย เพชร เพริศแพร4ว
131822 นางสาว พุธิตา ทวาทศภาสกุล
131823 นางสาว สุกัญญา จับใจ
131824 นางสาว ศศิชานันท� ฤกษ�เรืองชัย
131825 นาย จักรีวุธ สุทธิศิลปO
131826 นาย จรัสเนตร พุกสุข
131827 นางสาว วิภาภรณ� โคตรสงคราม
131828 นางสาว กาญจนา บุญขัน
131829 นาย กฤษฎา กระจ2างจิตร
131830 นางสาว ศศิประภา องอาจ
131831 นางสาว นันทศิริ สุนทรารักษ�
131832 นาย อิทธิพล พารัตน�
131833 นาย กวิน แก4วใส
131834 นางสาว โสภาพรรณ นันตะดี
131835 นางสาว สุกัญญา เดชภักดี
131836 นางสาว เมย� ทวาทศภาสกุล
131837 นางสาว วราภรณ� ชูแสง131837 นางสาว วราภรณ� ชูแสง
131838 นาย ไกรฤกษ� อ2อนแพง
131839 นางสาว ศรัณย�ธร เพชรสีม2วง
131840 นางสาว สุพรรณี ยะกูมอ
131841 นางสาว หัศญามณ พิรุณ
131842 นางสาว คุณัญญา เทพบันดาลสุข
131843 นาย วัลลภ ดาศรี
131844 นาง เบญจวรรณ โกศล
131845 นาย สิทธา จันทราช
131846 นาย นัฏฐพงษ� ชัยสด
131847 นาง อัมรา สีสงคราม
131848 นางสาว ภัทรสุดา หวังใจ
131849 นางสาว มาลี หอมโปร2ง
131850 นางสาว สิริยากร หอมสูงเนิน
131851 นางสาว จุฬารัตน� วรรณรัตน�
131852 นางสาว ขนิษฐา นิยมเดชา
131853 นาย ยุทธพงศ� อินทร�เชิง
131854 นาย อภิสิทธิ์ เหวชัยภูมิ
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131855 นางสาว ชลลดา หวังใจ
131856 นางสาว วาสนา พรมโนรี
131857 นางสาว จุฑามาศ ศิลาแยง
131858 นาย ทัศนัย เจริญสุข
131859 นาย ธนากร ชุมพล
131860 นางสาว อาภาวรรณ ขัติยศ
131861 นางสาว นิโรบล เติมสุข
131862 นาย วัชระ ผลผาสุข
131863 นางสาว รุ2งฤดี อุ4ยเหง2า
131864 นางสาว จารุวรรณ กุลีน4อย
131865 นางสาว กนกอร อ2อนธรรม
131866 นางสาว ณฐวร หัตถา
131867 นางสาว พัชรินทร� โสภารัตน�
131868 นางสาว ฮัสวานี เล็มกะเต็ม
131869 นางสาว กาญจนา มูเก็ม
131870 นาย รัตนชัย ภิรมย�รักษ�
131871 ว2าท่ี ร.ต.หญิง วนิดา ระวังรัมย�
131872 นาย เดชนิน ศิลปธร
131873 นาย วีระพงษ� ธนพงศากร131873 นาย วีระพงษ� ธนพงศากร
131874 นาย ครรชิต จันตา
131875 นาย เกียรติขจร เผือกไธสง
131876 นางสาว จรียา กิจโสภี
131877 นางสาว กาญจนา อินทวงค�
131878 นาย ประวิทย� ผิวดํา
131879 นาย อัมรินทร� มะแด
131880 นางสาว เกษฎา เดชอรัญ
131881 นางสาว จิราภรณ� ทับแสง
131882 นางสาว ชไมพร ทองย2อย
131883 นางสาว ฌปภัช โคสมบูรณ�
131884 นางสาว ณวทิวา สาคร
131885 นางสาว ภัทรฤทัย สุวงศ�
131886 นาย สมพร ศรีปานรอด
131887 นาย ธนพล จุ4ยทรัพย�
131888 นางสาว เมวิสา ผ2องภิรมย�
131889 นางสาว บุษยา ชมชู
131890 นางสาว ภัทรภร ไทยนิยม
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131891 นาย พิทักษ�พงศ� ทองที
131892 นางสาว สายทรัพย� บุญพาสิริสกุล
131893 นางสาว อมิตา จุ4ยพุทธา
131894 นางสาว โสมสิริ มะหัส
131895 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ณัฎฐา ท4วมวงศา
131896 นาย ณภัทร คะโต4
131897 นางสาว เบญญทิพย� กลมเกลียว
131898 นางสาว อรษา สวดโสม
131899 นางสาว ศุภลักษณ� โยธิน
131900 นาย ธนาคาร คงจันทร�
131901 นาย โดม ศิลาแยง
131902 นาย ขวัญชัย โนนน4อย
131903 นางสาว ศรีไพร เรศประดิษฐ�
131904 นางสาว สุณัชญา ชูทรัพย�
131905 นางสาว ณัฏฐิชา กุมภาพันธ�
131906 นาย สรวิศ เต็กอวยพร
131907 นางสาว นภาพร พงษ�ธนู
131908 นาย ไซฟุดดีน แมกา
131909 นางสาว ศิริพร แซ2ตั้น131909 นางสาว ศิริพร แซ2ตั้น
131910 นางสาว อรอุษา ไฝชัยภูมิ
131911 นาง แสงจันทร� แว2วบุตร
131912 นาง โสภา พลคํามาก
131913 นางสาว สิริวรรณ เงินชั่ง
131914 นางสาว กิตติญารักษ� มีวงษ�
131915 นาย ศราวุฒิ งามลาภ
131916 นางสาว ภิญญาพัชญ� รัตน�ปภาวินท�
131917 นาย ปGณณพัฒน� เรืองธนยศ
131918 นางสาว ปรีดาพร ธรรมรักษา
131919 นางสาว สุภาวดี สายญาติ
131920 นางสาว สุพัตรา กลางสันเทียะ
131921 นาย ณัฐสิทธิ์ บุญธรรม
131922 นางสาว พัณณิตา ทองหลอม
131923 นางสาว พัทธมน พ2วงพี
131924 นางสาว นารีรัตน� บัวบุตร
131925 นางสาว จิราภรณ� อ2อนเนตร
131926 นาย ณฐนัท วานิช
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131927 นางสาว เมธาวี คําน4อย
131928 นางสาว ทรายแก4ว ชมภูพ้ืน
131929 นาย ภัทรวีร� งาหัตถี
131930 นางสาว อาชิรญาณ� อรุณรัตน�
131931 นางสาว กฤษฏิวรรณ สดสร4อย
131932 นางสาว สาวิตรี ยิ้มอยู2
131933 นาย สุรวุฒิ ผมอินทร�
131934 นาย ธนชัย พัฒมี
131935 นาย ธีระ ทะกํา
131936 นางสาว อุทัยวรรณ สติม่ัน
131937 นาย พิชYุตม� เจริญฤทธิ์
131938 นาง หนึ่งฤทัย ชาน
131939 นาย เสกสรรค� มุ2งปQองกลาง
131940 นาย วัชรพล ว2องมหาชัยกุล
131941 นางสาว นุชนาฎ ไชยวงค�
131942 นาย นฤบดินทร� แสงศรีเรือง
131943 นาย สุทธิพจน� ธนสถิตย�
131944 นางสาว ณัฐนรี ศิริรัตน�
131945 นาย กรวิชญ� รูปดี131945 นาย กรวิชญ� รูปดี
131946 นางสาว สายรุ4ง ภักดีวุฒิ
131947 นางสาว กรชนก โสภา
131948 นางสาว นันทภรณ� ไชยเสนา
131949 นางสาว สุภา นาเลี้ยง
131950 นางสาว ทรงอัปสร เกือยรัมย�
131951 นาย ทนงศักด์ิ สีสัน
131952 นางสาว สุวินันท� หมวดสุข
131953 นางสาว นะฮ�ดา เด2นดารา
131954 นาย รัตนพร ใจแก4ว
131955 นางสาว อรพรรณ แก4วสาคร
131956 นางสาว อิมประภา บูชากุล
131957 นางสาว จุฑาลักษณ� โสสนุย
131958 นางสาว ณัฏฐณิชา เจริญเมืองเพรียว
131959 นาย สกุณ รักษ�สุวรรณา
131960 นาย นิธิกรณ� อินทรสด
131961 นางสาว มารยาท จันทร�ศรี
131962 นาย ฉมัง ม่ิงวัน
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131963 ร.อ. ภาณุพงศ� ม2วงปDUน
131964 นาย อดิวิชญ� เหล็มปาน
131965 นางสาว ธีราภรณ� คําราพิช
131966 นางสาว สุภาพร สุขสมบุญ
131967 นางสาว นิติกาญจน� อธินนท�ธีรชัย
131968 นาย ปริวัฒน� แผลวมัจฉะ
131969 นาย อุทร ใจแก4ว
131970 สิบเอก ณภัทร� เถ่ือนประทุม
131971 นาย ภาณุวัฒน� จันทวี
131972 นางสาว สกาวเดือน จันทะคุณ
131973 นาย ชายชาญ บุญมาก
131974 นาง ธัญชิตา ศิริวัฒนโชติกุล
131975 นาย วีรพงษ� วิศวกรรม
131976 นางสาว ปาริศา ภูมิศรีแก4ว
131977 นาย ปรัชญา เทพคุณ
131978 นาง ชัชชญา หลีสู
131979 นางสาว ดิจันยา ด2านกําจัด
131980 นางสาว ปณิดา ใจโต
131981 นางสาว สุวิภา สีดอนเตา131981 นางสาว สุวิภา สีดอนเตา
131982 นางสาว อภิสรา ดีบาง
131983 นาย อนุศิษฐ� ชุมแสง
131984 นางสาว ลลิตพรรณ ทวีชีพ
131985 นางสาว ศิรดา ภูมิสมบัติ
131986 นาย ณัฐพล แก4วแท4
131987 นางสาว อรุณวตี วรรณโชติ
131988 นาย พัฒนชาติ เกษรบัว
131989 นาย อาณัติ วังสินธ�สุขสม
131990 นางสาว พฤษภาคย� คงเจริญ
131991 นางสาว จารุวรรณ ศรฤทธิ์
131992 นางสาว สุริยะพร ภูพรมมา
131993 นาย เมธาวี วังวงค�
131994 นางสาว วัลลภา รัมมะยาน
131995 นาย อนาวิล อับดุลรอมาน
131996 นาย ชรินทร� รู4อ2าน
131997 นาย วิษณุ ท2วงที
131998 นาย อภิรัฐกร อินทฤทธิ์
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131999 นางสาว มัลลิกาญาณินย� มาทะ
132000 นางสาว กชพร บัวศรี
132001 นางสาว วิมล สุวรรณหงษ�
132002 นาย พีระ บุญญกานนท�
132003 นาย ชวลิต กาญจนะ
132004 นาย ชัชชัย วันทอง
132005 นางสาว พรพธู ไทยดํา
132006 นาย เจมวิทย� ธิปGaน
132007 นาง ทิพรัตน� หิรัญวงษ�
132008 นางสาว พรศิริ ไหมเหลือง
132009 นางสาว พลอยไพลิน ช2างตรี
132010 นางสาว วรรณภา คําโพนรัตน�
132011 นางสาว บุศรัตน� ไชยศิลปO
132012 นาย พนิช จันทร�ทอง
132013 นางสาว พรศิริภัสร� ศรีพระยา
132014 นางสาว โชติกา ใบยา
132015 นาย ธัชวิชญ� อรรคพงษ�
132016 นาย พรหมมินทร� บุญเหลี่ยม
132017 นางสาว จิระประภา มะโนเนือง132017 นางสาว จิระประภา มะโนเนือง
132018 นางสาว นภัสชล แก4วมงคล
132019 นางสาว พิชญ�ยะดา สารพันธ�
132020 นางสาว ณัฏชา สายยศ
132021 นางสาว ดนุรัตน� แก4วกองนอก
132022 นางสาว พรชนก ใจมะสิทธิ์
132023 นางสาว นิตยา จินดาภักดี
132024 นาง จันทร�ธิรา ครองมณีรัตน�
132025 นาย ณัฐวุฒิ ภคสกุล
132026 นาย เจษฎา ตะพานแก4ว
132027 นาย วัฒนศักด์ิ เพียรธรรม
132028 นาย อับดุลฮาลิม มาฮะ
132029 นางสาว สุลาวัลย� เซ2งลอยเลื่อน
132030 นางสาว สุดารัตน� อินทสงค�
132031 นางสาว พัชราภรณ� ม่ิงขวัญ
132032 นางสาว ภัทธาภรณ� ม2วงพิน
132033 นางสาว วริศรา สุขสงวน
132034 นาย วัฒนา สุตรานนท�
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132035 นางสาว เณศรา พิพิศ
132036 นาง วิมลรัตน� พรหมโคตร
132037 นางสาว ธนารีย� คนมาก
132038 นางสาว สมใจ ระห4อย
132039 นาย ศุภณัฐ สําเนียง
132040 นาย เกรียงไกร บาทชารี
132041 นางสาว กิติมาภรณ� เขียวเซ็น
132042 นางสาว ทรายแก4ว สะภา
132043 นาย เกรียงไกร รินทร
132044 นางสาว ศิรินุช ไทรทองคํา
132045 นางสาว อาภาวัลย� คาน
132046 นางสาว บงกชธร กลิ่นลําดวน
132047 นาย ธีรยุทธ สมควร
132048 นาย อิฐศรานุวัตร ทิพกวีย�
132049 นางสาว หทัยกาญจน� รักบ4านเกิด
132050 นางสาว บุณยาพร มะโนจิตต�
132051 นางสาว วราลักษณ� ชมภูพงษ�
132052 นางสาว ดวงฤทัย ทองแก4ว
132053 นางสาว สุรีพร โรจนวิภาต132053 นางสาว สุรีพร โรจนวิภาต
132054 นางสาว เสาวภา ธงทวัฒน�
132055 นางสาว จิดาภา ศรีจรัสวัฒนชัย
132056 นาย ศิริวัฒน� ทําทวี
132057 นาย ทิพากร ทองเกิด
132058 นางสาว จุฑามาศ พันศรี
132059 นางสาว พิมพ�กมล สังข�กรด
132060 นาง ปGทมา สมศรี
132061 นาย อภิสิทธิ์ สุทธิประภา
132062 นาย เอกวัฒน� แก4วอาจ
132063 นาย จิรศักด์ิ เสวกวัง
132064 ว2าท่ี ร.ต. เจริญ วัชโรสินธุ�
132065 นางสาว จุฬารักษ� หลาบเงิน
132066 นางสาว พิมประภา โลนันท�
132067 นางสาว ศรัณย�ลักษณ� สุปDนราษฎร�
132068 นาย ชูศักด์ิ เกตุเรน
132069 นาย ประกอบ ศรีมอย
132070 นางสาว ภัทราพร ผักกระโทก
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132071 นางสาว อําไพ เค็มกระโทก
132072 นาย ศรุต โนนเดช
132073 นางสาว ธัญญารัตน� พลาสืบสาย
132074 นางสาว วลี โพธิวัฒน�
132075 นางสาว พรรณรัตน� ถนอมพงษ�
132076 นางสาว พรพรรณณี จาดผึ้ง
132077 นางสาว วัชราภรณ� ซาซิโย
132078 นาย ณฐฏพน สุทธิ
132079 นางสาว ณัชชิยา โม4ฟู
132080 นางสาว ณัฐพร มาสวัสด์ิ
132081 นาย ธนวินท� จันทะศรี
132082 นางสาว อภิญญา เยาว�ดํา
132083 นาย ปฏิพัทธ� จันทร�ศิริ
132084 นางสาว ชญาภา ปาโสรักษ�
132085 นาย ณัฐพล ยกฉวี
132086 นางสาว แคทลียา ไพรนอก
132087 นาย ชานนท� ขมพู2ทอง
132088 นางสาว สิริกัญญา ดูชาติรัมย�
132089 นางสาว ณัฐชยา ทาทอง132089 นางสาว ณัฐชยา ทาทอง
132090 นาง อรวรรณ จิตรหลัง
132091 ว2าท่ี ร.ต.หญิง นภามาศ ใจผ2อง
132092 นาย ชโยดม เตชะนันท�
132093 นาย ภาสกร สาระเจริญสกุล
132094 นางสาว กนกวรรณ บัวผัน
132095 นางสาว กัลยา ชดพรมราช
132096 นาย ธนากร ชมภูบุตร
132097 นางสาว เกษณี คําทองแก4ว
132098 นาย เจตน�สิฤทธิ์ วงษ�จันฬา
132099 นาย วัชรินทร� ชื่นตา
132100 เรืออากาศโท อานนท� อินทร�เถ่ือน
132101 นางสาว สุประวีณ� วิวัฒนศิริสุนทร
132102 นาย พิสิษฐ� ศิริโชติอมรกุล
132103 นาย ปGญญา ใจเฉ่ือย
132104 นาง ปDยธิดา เบาสูงเนิน
132105 นาย ภาคย�ภูมิ เชตนุช
132106 นางสาว กัญญารัตน� กันทะศรี
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132107 นาย เฉลิมเดช บุญมาแก4ว
132108 นางสาว ดวงใจ บุญเพ็ง
132109 นาย กฤษณะ ดีชูศร
132110 นางสาว พรพิมล ขุมทรัพย�
132111 นางสาว อภิญญา ด4วงคง
132112 นางสาว พิมพ�วลัญช� นันทวัฒนภิรมย�
132113 นางสาว นริสรา บุญเลิศ
132114 นาย กฤษณ� สุขยานุดิษฐ
132115 นางสาว สุนิศา นนธิจันทร�
132116 นางสาว ปวริศา สุวรรณโน
132117 นาย ทวีวุฒิ นามศิริ
132118 นางสาว เนตรชนก เกลี้ยงเกลา
132119 นาง ประกายดาว นิ่มกาญจนา
132120 นางสาว บุณฑริก จันทร�หอม
132121 นาย ภัทรพงษ� ศรีธิยอง
132122 นาย ศรัณย�ชีพ ศรีสังข�
132123 จ2าอากาศเอก พิชิตพงษ� เพ่ิมพูล
132124 นาย ณัฎฐพล แสงวงศ�
132125 นางสาว ฐิติพร ผลาหาญ132125 นางสาว ฐิติพร ผลาหาญ
132126 นางสาว ธัญพร ผาสุขนิตย�
132127 นาย อินทสิญจ� กิจพัฒนาสมบัติ
132128 นาย อรุณ ดาญาน
132129 นางสาว เกตุวดี แก4วนิล
132130 นางสาว ตวงรัตน� สุนทรานันทกุล
132131 นาย นพดล พัฒนสันต�
132132 นาย นิพนธ� ทิศสุรีย�
132133 นาย ศิราวุฒิ คําโสภา
132134 นาย ณพวิทย� จันทร�ก4อน
132135 นางสาว จุฑามาศ ยะมา
132136 นางสาว นัทมล จูสิงห�
132137 นางสาว อุไรวรรณ ศรีวิชา
132138 นางสาว สุทารัตน� สุริฉาย
132139 นาย ณัฏฐ� ดิลกรัตนไพรศาล
132140 นางสาว นภั`สวรรณ แสงทอง
132141 นางสาว ศันสนีย� สุนเชียง
132142 นางสาว สุดารัตน� ศิริบัญชากิจ

หน4าท่ี 893 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
132143 นางสาว จันทร�จิรา มุสิกพงศ�
132144 นางสาว พิมพ�ประภา เขตเจริญ
132145 นางสาว ธนัชชา รักสกุล
132146 นางสาว วนิดา เชิดชู
132147 นางสาว นูรไลลา วาจิ
132148 นาย สุรชัย ปรังเขียว
132149 นาย ฐานวุฒิ ทรัพย�ล4น
132150 นางสาว ฐาปนี พิบูลย�
132151 นางสาว วรารัตน� จันทร�ถมยา
132152 นาย ศรีนคร ลาดํา
132153 นาย ธวัชชัย บุตรทุม
132154 นางสาว ฐิติพร พรเพชรปาณี
132155 นางสาว แก4วตา เมฆเขียว
132156 นางสาว พิมพ�ชนก ทัดทาน
132157 นางสาว สุดารัตน� อุดมศรี
132158 นางสาว ณัฐธีรา มามุ2งดี
132159 นางสาว ปวีณา ขําสงค�
132160 นางสาว กันยารัตน� ทวีทรัพย�
132161 นางสาว จันทรา สิทธิศร132161 นางสาว จันทรา สิทธิศร
132162 นาย ธีรนันต� กิตติพยัคฆ�สกุล
132163 นางสาว ณธษา มงคลหัตถี
132164 นาย สันติวรรณ พลมา
132165 นางสาว สุจินันท� เท่ียงพลับ
132166 นางสาว ขวัญธิดา รัตนวงค�
132167 นาย ปDยราษฎร� สุขราษฎร�
132168 นางสาว สุภาพร เชียรประโคน
132169 นาย จงรักษ� งามดอกไม4
132170 นาย ธวัชชัย ชัยยะวงศ�
132171 นางสาว กชนุช ทองอุไร
132172 นางสาว ศศิพัชร� คงทอง
132173 นาย วิกรม สุคุณธรรม
132174 นางสาว พัชรินทร� สดงศรี
132175 นาย อนุวัฒน� วงค�หาญ
132176 นางสาว สุพัตรา กาลจักร
132177 นางสาว สุจิตรา เลนีย�
132178 นางสาว สุพัตรา ลีลา
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132179 นาย ศิริศักก์ิ หงษ�สิริ
132180 นางสาว วชิราพร ดิษฐ�ราชา
132181 นางสาว เปรมรัตนา โฉมสุข
132182 นางสาว สรวงสุดา ศิริวงค�
132183 นาย อาราม แปQนแก4ว
132184 นาง อนัญลักษณ� ไชยเดช
132185 นางสาว อรอนงค� จันแดง
132186 นาย จักรกฤษณ� มงคลสวัสด์ิ
132187 นางสาว ปDยะธิดา ธงชัยเลิศ
132188 นาย พิชิต พิลาวุฒิ
132189 นางสาว บูรยา จันทร�สอน
132190 นางสาว ศษิตา มารอด
132191 นางสาว ณิชนันทน� ธรรมสุนทร
132192 นางสาว ฐาญิกา สอนวงค�ษา
132193 นาย วีรยุทธ บุญสุวรรณ
132194 นางสาว มาลินี ยศพิมพ�พา
132195 นางสาว สุธินันท� บุญใบ
132196 นาย ศรัณย� เท่ียงตรง
132197 นาย กวีศักด์ิ ชัยชาญ132197 นาย กวีศักด์ิ ชัยชาญ
132198 นาง นันทนา สมาธิ
132199 นางสาว รสสุคนธ� ผาลีเสม
132200 นางสาว มัสริญญา ศิริวัฒน�
132201 นางสาว อรดา โชติพนัง
132202 นางสาว มูนา สุวรรณ
132203 นาย โท จงใจงาม
132204 นางสาว จินตพร กฤษเพ็ชร�
132205 นาย ชลธิศ ปุนนิลุบล
132206 นางสาว ละออพรรณ โอดยิ้มพราย
132207 นาย สิทธิศักด์ิ มีทอง
132208 นางสาว นภศร ปลั่งกลาง
132209 นาย อนุชา ยายังหยุด
132210 นางสาว ภัทรพร แก4วเพชร
132211 นางสาว จารุพิชญา ศรีอักษร
132212 นางสาว กาญจนา ทองมาก
132213 นาย ไพรรัตน� ไชยทองศรี
132214 นาง อภิญญา สุพรรณนอก
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132215 นางสาว ชฎาพร วงค�หนายโกด
132216 นาย มานิตย� มณีรัตน�
132217 นางสาว เมริษา จันทา
132218 นาย วัชระ ทะฤาษี
132219 นาย ราชชวิน ศิรโภคินกุล
132220 นาย เมธี เกลี้ยงนิล
132221 ว2าท่ีร4อยตรี ลภณ ประยงค�
132222 นาย วชิรวิทย� ไชยเรศ
132223 นางสาว ณัฐฐา ยศธิสุทธิ์
132224 นาย ไตรรงค� ทรัพย�ศิริ
132225 นางสาว สมฤทัย อ่ิมเหว2า
132226 นาย วิวัฒน� พูลพิพัฒน�
132227 นางสาว ศกุนตรา บุตตะพล
132228 นางสาว ศุภาพิชญ� อิสระเศรษฐพงศ�
132229 นาย ศุภดา แสนฉลาด
132230 นางสาว รวิวรรณ สายวารี
132231 นาย ณัฐพงศ� ศรีศุภร
132232 นางสาว ชญาวิชญ� แท2นปาน
132233 นางสาว มณีรัตน� เหลี่ยมเทศ132233 นางสาว มณีรัตน� เหลี่ยมเทศ
132234 นาย ชนาธิป ศิลลา
132235 นางสาว ศิรประภา สาคร
132236 นางสาว วณิดา บุญมีมา
132237 นาย วชิรวิทย� ไชยสิงห�
132238 นางสาว ณัฐธิดา กาญจนดิฐ
132239 นาย อาซูฮา บราเฮ็ง
132240 นาย ศราพล อะโคตรมี
132241 นางสาว นภัสสร เทพโพธา
132242 นางสาว เสาวภา เชตุวรรณ
132243 นางสาว ปวีณา คูณราช
132244 นางสาว เสาวลักษณ� ทับเพ็ชร
132245 นางสาว จันทิมา คําทองหลาง
132246 นาย สมคิด แพรว
132247 นางสาว ราตรี นุชประโคน
132248 นาย ขันธ�ชัย ผัดสมุทร
132249 นาย สุริยา ศรีแสง
132250 นางสาว วิมลทิพย� นามเข่ือนแพทย�
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132251 นาย อลงกรณ� สง2าลี
132252 นางสาว ปริญาภรณ� อรรคฮาต
132253 นางสาว กัญญาพัชร ลํายอง
132254 นาย สุขสันต� ละม2อมพร4อม
132255 นาย จักกาย เกษนัส
132256 นางสาว จิราวรรณ ชาติพันจันทร�
132257 นางสาว วลัยลักษณ� หม2องพิชัย
132258 นางสาว สุนันท� ประสาท
132259 นางสาว จารุณี ศรีโชติ
132260 นางสาว วนิดา ออมชมภู
132261 นาย เพ่ิมศักด์ิ วรรณยิ่ง
132262 นาย ดาวิท สําราญไพรวัลย�
132263 นางสาว ชีพชนก ทีบุตร
132264 นางสาว มานิตา วรโยธา
132265 นางสาว ณัฐวิกา ฤทธิสอน
132266 นาง ธนิตา ไพรบึง
132267 นางสาว ภัชราภา อุ2นแก4ว
132268 นางสาว รุ2งอรุณ ธนะโชติ
132269 นาง กัลยากร บุญตา132269 นาง กัลยากร บุญตา
132270 นางสาว วิสา วงศ�ทรัพย�
132271 นาย ฉัตริน ปุราชะดึง
132272 นางสาว รัชฎา โปทาหนัก
132273 นาย สายัณห� อุ2นยวง
132274 นาย ณัฐกันต� แก4วนา
132275 นางสาว กุลจิรา วงศ�พุทธะ
132276 นาง ลักษมี มรดก
132277 นางสาว รุจิรัตน� คงคาลับ
132278 นางสาว พันธิยา พินิจมนตรี
132279 นางสาว บรรณฑรวรรณ ศรีจิวงษ�ษา
132280 นาย ปริวัตร นาคเสน
132281 นาย อาทิตย� ฉายกลิ่น
132282 นางสาว สุวิตา เกิดเล็ก
132283 นาย ยุทธนา ปGนติ
132284 นางสาว วิชุตา อินทกูล
132285 นางสาว วรรณภา พลตรี
132286 นาย ธนวัฒน� ศรีสอาด
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132287 นางสาว อภิญญา ทรัพย�ฤทธา
132288 นาย ชัยธัช เรืองพระยา
132289 นางสาว จัฑภรณ� ใจสุทธิ
132290 นางสาว รุจิลาภา เจริญเลิศ
132291 นาย พลากร เพียช2อ
132292 นางสาว ศรัณยพร แม4นทอง
132293 นางสาว จิดาภา เข็มแก4ว
132294 นางสาว จุฑามาศ ฟูบุญมา
132295 นางสาว ก4องกิดากร ประพันธ�
132296 นางสาว รุจิรา มงคลวิไล
132297 นางสาว สุกฤตา เก2าจอหอ
132298 นางสาว นัททชา ศรีพรหมทอง
132299 นางสาว ชนกนันท� ดวงเศษวงษ�
132300 นาย รังสรรค� ละอองนวล
132301 นาย ธีทัต จันทราพิชิต
132302 นางสาว วิลัยลักษณ� ยะปGญญา
132303 นางสาว จิราวรรณ หลวงพิทักษ�
132304 นางสาว ธีรดา เท่ียงทอง
132305 นาย ไทยรัฐ ปานแก4ว132305 นาย ไทยรัฐ ปานแก4ว
132306 นางสาว กรชนก เข่ือนเพชร
132307 นาย กิตติพล พรมงาม
132308 นางสาว อโนมา โลกาวี
132309 นางสาว ธิดารัตน� กรมน4อย
132310 นาย นันทวัฒน� ทองมวน
132311 นาย จิรายุทธ จองคําอาง
132312 นางสาว ศศิวรรณ แก2นทน
132313 นาย ศุภวุธ อสุนี
132314 นาง วิไลลักษณ� ก4อนแก4ว
132315 นางสาว เสาวภา สุทธิประภา
132316 นาย ไอย สุประเสริฐ
132317 นางสาว สุจิตรา บัวขาว
132318 นางสาว นิสาชล ขจรภพ
132319 นางสาว ปDUนอนงค� ทองบ2อ
132320 นางสาว ชลกร คณะนา
132321 นางสาว สุภาพร จันทร�พฤกษ�
132322 นาย นครินทร� พิลึกนา
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132323 นางสาว เบ็ญจวรรณ สุวะศรี
132324 นางสาว หรงมล ตรีตรง
132325 นางสาว ศิริอาภา ศรีชะอุ2ม
132326 นางสาว รัชฎาภรณ� ปลิวศรีแก4ว
132327 นาง วรรณกาญจน� ชุมหุน
132328 นางสาว ภิรมย�พร กิตติเวช
132329 นาย ศิริกรณ� บัวแก4ว
132330 นางสาว ศุภรัตน� พันธุ�เสถียร
132331 นาย กฤษฎา ศิลมี
132332 นางสาว รัชฎา อะหลี
132333 นางสาว จิตอารีย� แก4วสูงเนิน
132334 นางสาว อัจฉราพร พันจินา
132335 นาย นิติพล โพธิ์ทรง
132336 นางสาว เพ็ญนภา รวิยะวงศ�
132337 นาย ปDยพงษ� ประพันธ�พจน�
132338 นางสาว ภควรรณ สัตยกิจกุล
132339 นาย ธวัชชัย สุขแก4ว
132340 นาย อนุวัฒน� ยะสะกะ
132341 นางสาว อรชนา ปGดถาวโร132341 นางสาว อรชนา ปGดถาวโร
132342 นางสาว อมันดา ก]งเทมินทร�
132343 นางสาว เกศรินทร� สุกุล
132344 นาย กิตติบดี ม่ิงเจริญวงศ�
132345 นางสาว พลอยไพลิน สีปากดี
132346 นางสาว ชลิตา ทันทโชติ
132347 นาย สุทัศชา ราชณรินทร�
132348 นาย อนุพล จูมพลาศรี
132349 นางสาว ศิริพร ทาไชย
132350 นาย ชาญชัย ไชยโคตร
132351 นาย ประดิษฐ� จันตรี
132352 นางสาว ปDยะมาศ ไชยอินถา
132353 นาย ภูริวัฒน� อยู2เย็น
132354 นางสาว กันยากร พิมสอน
132355 นาย นิพล สงกา
132356 นางสาว วิกาญดา สงนุ2ม
132357 นางสาว ผกายทิพย� อุ2ยสกุล
132358 นางสาว ณัฐณิชา สายเวช
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132359 นางสาว ศิริวิมล บุญจันทร�
132360 นางสาว ปรียานุช เรืองงาม
132361 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง จันทร�ฉาย บุญยืน
132362 นางสาว ดาเรศ แก4วสินชัย
132363 นางสาว อาทิตยา ชายคีรี
132364 นาย เฉลิมชัย กันทา
132365 นาย ประมล ณ เชียงใหม2
132366 นาย โกศล โสปDยะ
132367 นาย ประณต ทิเก2ง
132368 นาง กัลยาณี สุนันท�
132369 นาย กฤษณพล แหวนวิเศษ
132370 นาย เดชาธร กระจายศรี
132371 นางสาว ดวงฤทัย ไสยกิจ
132372 นางสาว กฤษณา จันผอง
132373 นางสาว อัญจุฬา สุขเจริญ
132374 นางสาว วนัสนันทร� หงษ�นาค
132375 นางสาว ภัสสร ใจอ2อน
132376 นางสาว ยามีละห� กาเร็ง
132377 นางสาว อภิวดี อินทเจริญ132377 นางสาว อภิวดี อินทเจริญ
132378 นางสาว ชัญกร นรเดชานนท�
132379 นางสาว ทัศนีย� แขกเพ็ชร
132380 นางสาว อมรรัตน� ศรีระสาร
132381 นางสาว พิจิตรา เพ็งหม่ืนราช
132382 นาง บุรฉัตร ภู2สิโรรังษี
132383 นางสาว จุฬาภรณ� เกษมสานต�
132384 นางสาว พัชฎารัตน� เวียงธิเบต
132385 นางสาว ปาริฉัตต� ศิริไทย
132386 นางสาว คัทลียา อรุณ
132387 นางสาว ยศวดี อินทเจริญ
132388 นางสาว ธนิษฐา คงคืน
132389 นางสาว ศิวพร มีสวาท
132390 นาย อําพล ศุขวัฒนา
132391 นางสาว ณัฐิยา ไกยนารถ
132392 นาย อดิศร แสนโกศิก
132393 นางสาว กชพรรณ เสวกานันท�
132394 นางสาว ณัฐนิชา ปูวาภิรมย�
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132395 นางสาว วรรณภา บุญม่ัน
132396 นางสาว อรวรรณ ชื่นศรีวิโรจน�
132397 นาย มาโนช เพ็ชรมาลัย
132398 นางสาว กัญญ�ณพัชญ� เนื่องชัยลี
132399 นางสาว อลิษา คงมัยลิก
132400 นางสาว ชื่นจิต จันทร�ขจร
132401 จ2าอากาศเอก สุภวัฒน� วันที
132402 นาย ธนา วรพันธุ�
132403 นางสาว โศจิรัตน� ยงสุย
132404 นางสาว พัชรียา อยู2ยงค�
132405 นางสาว สุธิดา กิสันเทียะ
132406 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง สุธิดา ทิมจันทร�
132407 นางสาว จุฬารัตน� พรหมศิริ
132408 นางสาว อาทิตยา วรรณรส
132409 นางสาว วันใหม2 จันทร�เขียว
132410 นางสาว พัชชา มีเกียรติ
132411 นาย อภิศักด์ิ สุคําภา
132412 นางสาว ฐิติรัตน� สมบูรณ�
132413 นางสาว บุญญิสา ตันเยี่ยน132413 นางสาว บุญญิสา ตันเยี่ยน
132414 นาง จุติพร กวางทะวาย
132415 นางสาว สุดารัตน� นาใจทน
132416 นางสาว ธนัชพร หารไชย
132417 นางสาว ชนม�ปภัสร� สุมารินทร�
132418 นาย นิรันดร� นุ2มแปQน
132419 นาย สิทธิชัย สุนทรังษี
132420 นางสาว สุภาพร กลมทอง
132421 นางสาว เกวลี โชติพนัส
132422 นางสาว อัจฉราพรรณ ดวงประเสริฐ
132423 นางสาว บุปผา สุทธิธรรม
132424 นางสาว ทิพภรณ� พลนาค
132425 นางสาว ณัฐกานต� เหรียญเงิน
132426 นางสาว ภัสร�สุชา เชียงแรง
132427 นางสาว พิชาวีร� อัศวจารุโรจน�
132428 นาย นันทภพ ลมัยพันธ�
132429 นางสาว สุภาวดี ลินไธสง
132430 นางสาว ชลัมพร วงค�วิลาศ
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132431 นาย ทีปOชลิต คําวงษา
132432 นางสาว ธนัตณ�นันท� จันทร�หอม
132433 นาย พัสพงค� ทรายแก4ว
132434 นางสาว มัลลิกา สุขศรีเมธีชัย
132435 นางสาว ปุณณดา อินทรจักร�
132436 นาย ณัฐพงษ� ศรกล4า
132437 นางสาว กัลยาณี ชมภู
132438 นาย โชคชัย ใจดี
132439 นาย จีระศักด์ิ พละกาบ
132440 นาย บดินทร� สุพรรณโมกข�
132441 นางสาว ปDยพร ไหมชุม
132442 นางสาว จันทร�เพ็ญ ฤกษ�เปรมปรี
132443 นาย พงศกานต� สัญญเดช
132444 นาย พีระพงษ� พรหมสนธิ
132445 นางสาว สุชาภา วราศรัย
132446 นาย นิติพงศ� น4อยพยัคฆ�
132447 นาย ปฏิพล ฤกษ�วิไล
132448 นางสาว ภาวิณี หาญไชย
132449 นางสาว หทัยชนก แสงนวน132449 นางสาว หทัยชนก แสงนวน
132450 นางสาว ฐิติกาญจน� อุมา
132451 นาย ชานันท� แดงเปล2ง
132452 นาย สิทธิชัย ชมใจ
132453 นางสาว ชญาน�นันท� ศรีอินทร�
132454 นาย นนธวัฒน� พ2อเสือ
132455 นาย กฤต ตฤณวร
132456 นางสาว อนุสรา เตชะสืบ
132457 นางสาว รัญชนา ธนูรักษ�
132458 นาย ณัฐดนัย เศียรทอง
132459 นางสาว วนัชภรณ� แย4มไสย�
132460 นางสาว จุฑารัตน� ม่ันอ่ิม
132461 นางสาว ธัญรัตน� สาคร
132462 นางสาว ฉัตรสุดา กิมานันทน�
132463 นางสาว รัตนรัตน� ช2างหล2อ
132464 นาย นเรนทร� โคตะเพชร
132465 นางสาว เนตรชนก จิตร�ประทีป
132466 นางสาว เต็มสินี ภูมิเวียงศรี
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132467 นางสาว สุภาวดี เจริญสุข
132468 นางสาว รุ2งทิวา ไพรบึง
132469 นางสาว กนกวรรณ วิศิษฎ�รัฐพงศ�
132470 นางสาว จุฑามาศ บ4านไร2
132471 นาย จักรพงษ� งามชัยภูมิ
132472 นาย ทวิวัฒน� ทองจิตติ
132473 นางสาว กรองแก4ว ยังเจริญ
132474 นาย สุรศักด์ิ คุยบุตร
132475 นางสาว ฉัตรธิดา ร2วมดี
132476 นาย อภิรักษ� ตรียวง
132477 นางสาว ภรณ�ทิพย� วนิชาชีวะ
132478 นางสาว ผกามาศ พ4นภัย
132479 นาย สโรช ใจสว2าง
132480 นาย อโนชา ปาระมีสัก
132481 นาย สิรภพ สุบงกช
132482 นางสาว มุกดา ห4วยทราย
132483 นางสาว รัตนา มีวรรณ
132484 นาย เจริญ ปGญจะภักดี
132485 นาย ชีวิน ทองประชุม132485 นาย ชีวิน ทองประชุม
132486 นาย เมธินทร� ผาบจันดา
132487 นางสาว รตินันท� ปราบนคร
132488 นางสาว ปานรดา สงวนแก4ว
132489 นางสาว อรณี เหมสุทธิ
132490 นาย ชาญยุทธ จันโทริ
132491 นาย ภูสิทธิ์ มิตรสุภาพ
132492 นางสาว ณิชารีย� พงศ�อายุกูล
132493 นาย ปารเมษฐ� สีใส
132494 นาย พัฒนพงศ� บุญยิ้ม
132495 นางสาว จารุวรรณ พ2วงสกุลสุข
132496 นางสาว วรรณกร นามนู
132497 นางสาว ศศิพร อินอ2วม
132498 นางสาว แพรวา สองเมือง
132499 นางสาว ปรารถนา แก4วพลายงาม
132500 นางสาว พจณีย� ธรรมขัดดุก
132501 นางสาว ขวัญชนก เนตรเจริญ
132502 นาย ณัฐชนน มัจฉากล่ํา
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132503 นางสาว ธิดารัตน� ขัดทาน
132504 นางสาว พรรณธิภา เผ2าผาง
132505 นางสาว ฐาวดี ศรีรัตนประสิทธิ์
132506 นางสาว รอซีดะห� มะลือซะ
132507 นางสาว พัชรวรรณ เพ่ิมพรศรี
132508 นางสาว สุริษา คําซ4อน
132509 นางสาว นวลพรรณ สุระศร
132510 นางสาว นันทกา สกุลไทย
132511 นาย ศราวุฒิ ทับผดุง
132512 นางสาว นิภาพร เอียงชัยภูมิ
132513 นาย วัฒนา อินทะนิน
132514 นาย พัสสน หนูบวช
132515 นางสาว กัญญารัตน� พรหมประโคน
132516 นาง สุวิมล คงกระโชติ
132517 นาย ณัฐพล สีสมบูรณ�
132518 นาย วรัญYู ฤทธิ์เจริญ
132519 นางสาว สุพจนา คุ4มวงษ�
132520 นางสาว เกษฎาภรณ� ภูวิชัย
132521 นาย วสุ เจริญเผ2า132521 นาย วสุ เจริญเผ2า
132522 นางสาว ภัคจิรา เพียรรักษ�
132523 นางสาว ธนาภรณ� วงษ�คําคูณ
132524 นาย วารุฒ สุวะเพชร
132525 นางสาว เพชรรัตน� บุญรอด
132526 นาย ทัศนัย ยมศรีเคน
132527 นางสาว จุไรรัตน� หิรัญศิริวรโชติ
132528 นางสาว กนกวรรณ ไตรมูล
132529 นางสาว ณัฐภัชศร อามิตร
132530 นางสาว ปรัชพร จองซอนะ
132531 นาย วสวัตต์ิ ณ น2าน
132532 นางสาว รัตนาภรณ� ศิลปOม่ัน
132533 นาย พีรวัฒน� โกศัยพัฒน�
132534 นาย ฟDตตรี มะดาโอะ
132535 นางสาว ปDยะดา สงสุรินทร�
132536 นาย วีระชัย ผิวขํา
132537 นาง นารีรัตน� สุขประเสริฐ
132538 นางสาว สุพีร�ญา วิลาศ
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132539 นาย เกริกชัย พลายบัว
132540 นาย ภานุพงศ� จันทร�อ4วน
132541 นาย อัษฎาวุธ อาจหาญ
132542 นางสาว วิชชุดา วะสุวรรณ
132543 นางสาว รัชนีกร คําชมภู
132544 นางสาว ณัฏยา บุญส2ง
132545 นาย ฉัตรชัย แก4วสุข
132546 นางสาว จารุมาศ พลไกร
132547 นางสาว กัลยาณี สกุลธรรมรัตน�
132548 นางสาว ปDยธิดา จันทร�กูล
132549 นาย อินทัช เสาะแสวง
132550 นางสาว ณัฐกนก ศิริศักด์ิไพบูลย�
132551 นางสาว ธัญญลักษณ� นิ่มนวล
132552 นางสาว กอบพร วาระตระกูล
132553 นางสาว นัทธมน ชําปฏิ
132554 นาย ธนรัฏต� ปาลอินทร�
132555 นาง กาญจนา วิลา
132556 นางสาว เกศกมล จิรพงศ�วิวัฒน�
132557 นาย ประธาน บุญถา132557 นาย ประธาน บุญถา
132558 นางสาว ศศิธร แสนพันดร
132559 นางสาว ชนัดดา พลอํานวยเดช
132560 นางสาว ภัทรนัน ฐ  � โตคีรี
132561 นางสาว วรานิษฐ� ศิริพรอมาตย�
132562 นางสาว วิการณ�ดา สุรบุตร
132563 นางสาว ราชาวดี ชาญปรีชา
132564 นาย ณัฐสิทธิ์ แดงสัมฤทธิ์
132565 นาย ธเนษฐ ทองพันชั่ง
132566 นางสาว อิสรีย� เมืองศรีสุข
132567 นางสาว ภักครภรณ� โพธิ์น4อย
132568 นาย สิฐากฤษ สิรยายน
132569 นางสาว กนกกาญจน� แก2กล4า
132570 นางสาว สมจิตร กิจชล
132571 นางสาว ธิดารัตน� ทิพโชติ
132572 นางสาว ชลธิชา ประครองพันธ�
132573 นางสาว วรารัตน� คุ4มพุฒ
132574 นางสาว ศิริรัตน� ดวงดูสัน
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132575 นางสาว กุลิสรา พุ2มพันธ�ศักด์ิ
132576 นางสาว พัทธนันท� กนกศรีวิเชียร
132577 นาย สุรศักด์ิ แสงแก4ว
132578 นางสาว พัชราภรณ� ขุนรัง
132579 นางสาว วิภารัตน� เกิดวัน
132580 นางสาว ภาวิณี พอดีงาม
132581 นางสาว กาญจนา เพชรย4อย
132582 นาย ณัฐวุฒิ ศรีเรือง
132583 นาย ธีระกุล จิตรใจ
132584 นาง รพีพรรณ นกดํา
132585 นางสาว อังฎิยา ศรีนาค
132586 นางสาว ภัคภิญญา ผุยหัวโทน
132587 นาง ชนิดา ภาคสุโพธิ์
132588 นางสาว ณัฐกานต� มูลเกษ
132589 นางสาว ศศิธร สําเนียงวรรณ
132590 นางสาว กิติกานต� บํารุงทรัพย�
132591 นางสาว ชิตาภา สุคตะ
132592 นางสาว หยดเทียน ธานี
132593 นางสาว จินต�ณกรณ� คงศิริบุญรักษ�132593 นางสาว จินต�ณกรณ� คงศิริบุญรักษ�
132594 นาย ชาญชัย เพ่ิมศรี
132595 นางสาว นุสรา เนื่องหล4า
132596 นางสาว ชุติมา เกิดจันทร�ตรง
132597 นางสาว พิมพ�ปวีณ� อุไรรักษ�
132598 นาย อัสนี ตะละมะ
132599 นางสาว คนิพรรณ มังก4อน
132600 นาย อนุกูล อินทโกศรี
132601 นางสาว สกาวรัตน� ชินโคตรพงศ�
132602 นางสาว ธมลวรรณ ปานสวย
132603 นางสาว กวินธิดา ประยูรศร
132604 นางสาว อารยา บุญรอต
132605 นางสาว นิตยา วรสิทธิ์สุนทร
132606 นางสาว สุภาวรรณ เขียวสี
132607 นางสาว อัจจิมา พิเดช
132608 นางสาว เธียรรัตน� หลีวิจิตร
132609 นาง อรชอน ศรีเสมอ
132610 นางสาว สุวรรณา สุทธิ
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132611 นางสาว นุชนารถ เคนวงษ�
132612 นาย เอกรัฐ อินทะจักร�
132613 นางสาว จามจุรี พละสุข
132614 นางสาว อรณี แพสมหวัง
132615 นาย ธวัชชัย ถาวรสังข� 
132616 นางสาว สุภารัตน� ทองทวี
132617 นาย ยุทธภูมิ คําบุญเรือง
132618 นางสาว อรอินทร� อินนอก
132619 นางสาว ศิริวรรณ สังข�นวม
132620 นาย ภาคภูมิ ขามพิทักษ�
132621 นางสาว ณัฐธิดา เกษหอม
132622 นางสาว ดุลยรัตน� เศวตรพัชร�
132623 นางสาว ศุภลักษณ� ขุราษี
132624 นาย ศรัญYู อานนท�วัฒนา
132625 นางสาว สุมาริน อุทัยบุรมย�
132626 นาย ภัทราวุธ ศรีต2างวงษ�
132627 นางสาว พนิดา ไตรนพ
132628 นาย นราธิป ชมภูบุตร
132629 นางสาว กมลชนก เปKยถนอม132629 นางสาว กมลชนก เปKยถนอม
132630 นาย พรพิทักษ� ฉันทศิลป
132631 นางสาว กมลพร สิทธิเวช
132632 นางสาว อนุชธิดา อยู2เย็น
132633 นางสาว สุธิสา ฐิตะเจริญ
132634 นาย วีระพงษ� สืบเชื้อ
132635 นางสาว ช2อทิพย� โฉมเฉลา
132636 นาย ฐิติพงศ� เมืองแดง
132637 นางสาว เสาวลักษณ� อภัยวงศ�
132638 นาย สราวุธ อานนท�วัฒนา
132639 นางสาว สุภาพร มากขาว
132640 นางสาว อารีกุล อุ2นเรือน
132641 นางสาว เพ็ญนภา ชมภูโภชน�
132642 นางสาว นูรีฮัน อิสอ
132643 นาง ปรารถนา บุณยารมย�
132644 นางสาว กัญจนรัตน� แกมนิล
132645 นางสาว ปณิตา สุคะแสง
132646 นางสาว อภิชญา จํารูญศิริ
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132647 นางสาว จิราวรรณ เขตเจริญ
132648 นางสาว ชุติมา พูลสวัสด์ิ
132649 นางสาว ธาอร ภูรีภีมพล
132650 นางสาว นาดาร� สามะ
132651 นาย เอกบดินทร� ทันชํานาญ
132652 นาย ชญนัธ จันทขันธ�
132653 นางสาว ณิชาภา เชาว�ดี
132654 นางสาว ไข2มุก การพิกุล
132655 นางสาว สุวริญญา รูปทอง
132656 นางสาว นาบี ศรีสะอาด
132657 จ2าอากาศเอก เฉลิมชัย ประวัติ
132658 นางสาว ศศิธร ไตรทิพย�
132659 นางสาว ประไพพร โดยดี
132660 นาย ชยพล สุวรรณพันธ�
132661 นางสาว พลอยนวล ข4อตุ2ย
132662 นางสาว จารุวรรณ ปุกคํา
132663 นาย ศรัณยพงศ� อภัยสุวรรณ
132664 นาย อธิพัชร� วรรณวัฒนานนท�
132665 นางสาว ทิพย�ทิวา คนซ่ือ132665 นางสาว ทิพย�ทิวา คนซ่ือ
132666 นางสาว ธิดาพร ตรีโยธา
132667 นางสาว ศรัญญา สุขเกษม
132668 นาย จิราวัฒน� ศรีสอาด
132669 นางสาว พัทธมน วงษ�ธรรม
132670 นางสาว กัญญ�ณณัฏฐ� สําแดงชัย
132671 นางสาว สุพิชญ�ชญา ประดิษฐนิพนธ�
132672 นางสาว วรรณี หมอเอก
132673 นาย พีระพล เวียงคํา
132674 นางสาว มณธิรา บุญเต็ม
132675 นาง พัชราวดี เจริญคชวัตร
132676 นางสาว อภิรตา ไชยศิวามงคล
132677 นางสาว ศิรินันท� บุญอ่ิม
132678 นาย ดนัย ขันจันทร�
132679 นางสาว ญาณิศา สาตรวาหา
132680 นางสาว แสงอรุณ กองสุข
132681 นางสาว สุทิศา วรธงไชย
132682 นางสาว ปุณณาภัค วังวงษ�
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132683 นาย ซุกรี เลาะปนสา
132684 นางสาว จันทิมา จันทร�ศรี
132685 นางสาว อุมากร กาทอง
132686 นางสาว วชิราภรณ� แสงตะวัน
132687 นาย ยศพร ทัดเสือ
132688 นาย ประภัทร พูลกสิวิทย�
132689 นาย ศิวดล อมาตยกุล
132690 นางสาว ทิพย�วิมล แก4วดวงดี
132691 นางสาว ชนกานต� พูลทรัพย�
132692 นาย ปรเมศวร� ไชยถาวร
132693 นางสาว กฤษณา คําพลอย
132694 นาย สิพพิสุฏ บูรณเขตต�
132695 นาย ศุภชัย จุลพสุทินทอง
132696 นาย อัฐนันท� รอดประดิษฐ�
132697 นาย ภีมวัจน� อํานวย
132698 นางสาว เอมิกา ประทานแก4ว
132699 นาย ชูเกียรติ ซ่ือตรง
132700 นาย สุเชนทร� ช2วยฉ้ิม
132701 นาย ฌานคุณาพจน� โคตรสีบัน132701 นาย ฌานคุณาพจน� โคตรสีบัน
132702 นางสาว วราภรณ� พุฒทิม
132703 นางสาว สุมิตรา สารนารถ
132704 นางสาว เยาวลักษณ� เรืองราม
132705 นาย อัครพล อรรคศรีวร
132706 นาย ไพรัช นูมหันต�
132707 นาง ดุจเดือน เบญมาตย�
132708 นาย ฐานพัฒน� นิลคํา
132709 นาย ปDยะพงศ� สีธูป
132710 นาย ชยากร กาบบัวลอย
132711 นางสาว กรรวี อ่ินแก4ว
132712 นางสาว ปDยะรัตน� โพธิ์เหลือง
132713 นาย จารุวัฒน� เพ็ชรรัตน�
132714 นางสาว ปุณยวีร� จันทร�เอียด
132715 นาย สามารถ ติประโคน
132716 นาย อภิวัฒน� วิชิตศิริขันธ�
132717 นาย ธัญญะ จรลี
132718 นาย อมร พลนามอินทร�
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132719 นางสาว สุภัชญา วงษ�สีทา
132720 นางสาว นฐกร วงษ�เทราช
132721 นาย ธีรพงศ� สิทธิพงษ�
132722 นางสาว สุปราณี สมัครการ
132723 นางสาว ภคมน ส2องแก4ว
132724 นางสาว อัญธิกา เกษเกษา
132725 นาย อิรฟาน เจNะอามะ
132726 นางสาว ภัทรวดี ชนะชัย
132727 นางสาว ศศิรัตน� ศิริสีรัสสะ
132728 นางสาว ปริม ชูคากร
132729 นางสาว สีตลา จิตบรรเจิด
132730 นางสาว สุนิษา สังข�เก้ือ
132731 นางสาว ขนิษฐา สามารถ
132732 นาย ปDติ นีซัง
132733 นางสาว ปาณิสรา รักษาภักดี
132734 นาย พันธ� ดาศรี
132735 นางสาว พัทธ�ธีรา ชูพงศ�ธนนันท�
132736 นางสาว ปGทมาพร คุ4มสมบัติ
132737 นางสาว กัลยกร มุ2งวิชา132737 นางสาว กัลยกร มุ2งวิชา
132738 นางสาว ประคองจิตร สีลากุล
132739 นางสาว ศศิประภา พญาครุฑ
132740 นาย ฉัตรชัย ฟGกบุญเลิศ
132741 นางสาว ศิริยากรณ� คําผาย
132742 นาย ธนวัฒน� ชิ้นสวัสด์ิ
132743 นาย ภานุพงศ� ช2อชั้น
132744 นาย เชิดศักด์ิ สายลุน
132745 นาง อินทิภา อ2อนนวล
132746 นางสาว วาสุกาญจน� เสริมทรัพย�
132747 นางสาว กัญญาภัค เสนางาม
132748 นางสาว อลงกรณ� กริชนิกร
132749 นางสาว พัชร�สิตา ษีโยหะเรืองโชค
132750 นางสาว จันทกานต� ขาวเกตุ
132751 นางสาว จิษฎานุช แสงศรี
132752 นาย ฉัตรจงกล ละมูล
132753 นาย ทรงสิทธิ์ สนิทวงศ�ชัย
132754 นางสาว ยุวดี ณรงค�มี

หน4าท่ี 910 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
132755 นางสาว ปารมี จินดาจํานง
132756 นาย จิรภัทร โพธิสว2าง
132757 นางสาว อัมรา มีแสง
132758 นางสาว ราวาดี ขันแข็ง
132759 นางสาว พริพรมล ส4มแก4ว
132760 นางสาว นันทนา ดวนใหญ2
132761 นางสาว ศิราวรรณ ภิรมย�
132762 นางสาว วีรพันธ� แซ2ตั่น
132763 นางสาว นรรจพร สนแก4ว
132764 นางสาว วชิราภรณ� มงคลสินธุ�
132765 นางสาว อมราพร แย4มขจร
132766 นางสาว ขนิษฐา สืบเคน
132767 นางสาว พิมพ�กาญจน� เยี่ยมแสง
132768 นางสาว อิศราภรณ� ปรากฎหาญ
132769 นาย นพคุณ ช2วยบํารุง
132770 นางสาว ภัสราพร การีเวท
132771 นางสาว พัทธนันท� บุตรกลอน
132772 นางสาว ปDยาภรณ� เสนารัตน�
132773 นางสาว นูรีซ2า ใจหล4า132773 นางสาว นูรีซ2า ใจหล4า
132774 นาย สุธินันท� หวังกุหลํา
132775 นางสาว ญาณิน วิเศษวงษา
132776 นางสาว ลาวัณย� อาทร
132777 นางสาว นฤมล สุทธิธรรมากุล
132778 นางสาว รวิษฎา มาชัยยะ
132779 นาง ปDUนปDนัทธ� นานา
132780 นาย วัฒนชัย จันทร�แก4ว
132781 นางสาว ดารณี บินสะอาด
132782 นางสาว ชนิสรา แสนบุราณ
132783 นางสาว เพ็ญสิริ ดวงวิเชียร
132784 นาย เฉลิมเกียรติ ตันษา
132785 นางสาว ณัฐวดี ฤทธิ์ทรงเมือง
132786 นางสาว วนัสบดี ติลวรรณกุล
132787 นาย ธนวัฒน� ต2อซอน
132788 นาย ชัยปวินท� พงษ�อนันท�โชค
132789 นางสาว ชนัญญา มณฑามณี
132790 นางสาว อักษรศรี ชํานาญ
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132791 นาย พันวิสิทธิ์ อ่ิมเอิบ
132792 นางสาว สุภารัตน� สนั่นทุ2ง
132793 นาย ทวีศักด์ิ ผิวลมูล
132794 นาย ธนพล ศรีภิญโญ
132795 นาย อวยชัย แซ2พ่ัว
132796 นางสาว ปรีชยานันท� วังคะฮาต
132797 นางสาว พัชราภรณ� ปานแก4ว
132798 นางสาว รัตน�สภา สุขสบาย
132799 นาย วรพล เหลื่อมศรีจันทร�
132800 นาย นลวัชร� พานิชกุล
132801 นางสาว รุ2งกานต� แก4วเจริญ
132802 นาย เอกพล ศรนารา
132803 นางสาว มุกดารัศม์ิ บุญส2ง
132804 นางสาว ศศิกัญญา พิมพ�สุ
132805 นางสาว เมธาวลัย พรมทองดี
132806 นางสาว สุนันทา ชีวาสันต�
132807 นาย ปฏิภาณ ทองจันทร�ฮาด
132808 นางสาว เบญจมาภรณ� รุทรพันธ�
132809 นาย ธนวัฒน� เทพอาวุธ132809 นาย ธนวัฒน� เทพอาวุธ
132810 นางสาว น้ําอ4อย เกสรินทร�
132811 นางสาว สุปราณี ชะคํารอด
132812 นางสาว สุดารัตน� ชูรัตน�
132813 นาย สมหมาย พรหมวิเศษ
132814 นางสาว นพัสชนม� ลาภะกุล
132815 นางสาว นิศารัตน� สอนเกิด
132816 นาย ปวีร� กลายเจริญ
132817 นาย ปDยะ ขันทะ
132818 นางสาว ชนิดา อินทรสิทธิ์
132819 นางสาว วรัญญา ฟGกบาง
132820 นาย ญาณวุฒิ กลิ่นษร
132821 นาง เนาวรัตน� ภิญโญ
132822 นาย กฤษณา สวัสดี
132823 นางสาว ชญานิศ แก4วเตชะ
132824 นางสาว รัตนา พรหมไทย
132825 นาย สหรัฐ เขียวหวาน
132826 นาย พฤทธิ์ ลําพุทธา
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132827 นาย ศุภโชค สุจริตธรรม
132828 นางสาว วิรัลยุพา กัณหา
132829 นางสาว สุดารัตน� งามขํา
132830 นางสาว วรกต ภูติเกษมโภคิน
132831 นางสาว หทัยรัตน� พวงแก4ว
132832 นาย ธิติสรณ� วงศ�สุริยะเกษม
132833 นางสาว กัลยาภัสร� ศรีบริบูรณ�
132834 นาย เนรมิต หงษ�น4อย
132835 นางสาว ทินรัตน� แก4วมณี
132836 นางสาว รัชนก โชติวิไลวรรณ
132837 นาย สุชาติ รัดสีวอ
132838 นางสาว อรวรรณ หนูนุ2น
132839 นางสาว ศิรินธร สายอุราช
132840 นาย นรพล หมุดทอง
132841 นางสาว ชลนที เลิศสง2า
132842 นางสาว นรินทร�ทิพย� ใจต้ือ
132843 นางสาว กมลทิพย� แสนสุข
132844 นางสาว พรประภา ภู2นิ่ม
132845 นาย ภคพงศ� ดํารงรัตน�132845 นาย ภคพงศ� ดํารงรัตน�
132846 นาย วรินทร เจ4ยจู
132847 นางสาว รติกร ศรีเกตุ
132848 นางสาว มัฌฌิมา นุกาศรัมย�
132849 นาย ชัยรัตน� เปลี่ยนทองดี
132850 นาง จารุวรรณ สิงหะตา
132851 นาง นิศาชล เกตุขํา
132852 นางสาว ปุณณมา หนูวรรณะ
132853 นางสาว เนตรทราย หาญนาแซง
132854 นางสาว จิราธร วรรณสุยะ
132855 นางสาว พจนีย� แจ2มใส
132856 นาย ดนัย ใจต้ือ
132857 นางสาว รมณีย� มุสิกะพงศากุล
132858 นาย วิทวัสสุ� สุวรรร�นิมิตร
132859 นางสาว นรินทร�พร ประทีป ณ ถลาง
132860 นางสาว เมริกา ศรีวิบูลย�
132861 นางสาว ศิรประภา วงศ�แก4ว
132862 นางสาว ปDยนุช แก4วรุ2ง
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132863 นาย เมธาสิทธิ์ อุดมศิริพันธุ�
132864 นาย ณัฐภูมิ ชูแสง
132865 นางสาว พิจิตรา ไพรินทร�
132866 นางสาว ศศิวิมล นรมาศ
132867 นางสาว อุมาพร โสธร
132868 นางสาว อังคณา ร2าเริงยิ่ง
132869 นางสาว จิราวรรณ แดงชอบกิจ
132870 นาย ยุทธชัย โชติกมาศ
132871 นาย วัชรินทร� สินสมศักด์ิ
132872 นาย ชัยภัทร ปGญญาสี
132873 นาย ศิษฐิพงศ� สิริรัตนาวงศ�
132874 นาย วีระพล จูมพลา
132875 นาย ภานุวัตร แก4วยม
132876 นางสาว สวรรยา ภิบาลบุตร
132877 นางสาว วิไล คําเพ็ชรดี
132878 นาย วรัญชัย จันคง
132879 นางสาว ปาจารี มีทรัพย�
132880 นางสาว รัตนา สารีบุตร
132881 นางสาว วชิรญาณ� นาชัยบูรณ�132881 นางสาว วชิรญาณ� นาชัยบูรณ�
132882 นางสาว สุนิสา สดสุข
132883 นาย ไชยสิทธิ์ วันเพ็ง
132884 นางสาว อนงค�ลักษณ� จันทะชัย
132885 นาย กิตินนท� ทับแสง
132886 นางสาว รุจิรา โถทอง
132887 นาย กษิดิส สิงหา
132888 นาย ยศภัทร ทองคําชุม
132889 นางสาว ปาริฉัตร คนงาม
132890 นางสาว ปาริฉัตร พลาทรปริรักษ�
132891 นางสาว สงกรานต� ชัยมงคล
132892 นาย พศวีร� พุดชู
132893 นาย กิตติ คําเหลา
132894 นาย อนุชิต ตระกูลลือกําลัง
132895 นางสาว ลลิตา ดวงรัตนฉายา
132896 นางสาว กมลมาศ อ่ิมปรีชา
132897 นางสาว กนกพร นิลละออ
132898 นางสาว อัชราพร ภู2โพธิ์
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132899 นางสาว ขนิษฐา ถิตย�พิพิธ
132900 นาย วิษณุ ท4วมเพ่ิมทรัพย�
132901 นางสาว จิตนรินทร� รัชฎาศรี
132902 นางสาว จิรภา เกิดนิมิตร
132903 นางสาว กาญจนา จีนพันธุ�
132904 นาย จารุกิตต� ม่ิงทองโต
132905 นาย นิวัตร อินตNะรัตน�
132906 นาง นิตยา อินตNะนัย
132907 นางสาว ณัสิญานี พากเพียร
132908 นางสาว วลัย ลักษณ� ตรีหิรั ญ 

132909 นางสาว จันทรา ตนาวรรณ
132910 นางสาว ศุภาพิชญ� พูลลาภ
132911 นางสาว นภาพร แก4วคูณเมือง
132912 นาย พิบูล หงษ�ทอง
132913 นางสาว อ4อมใจ ออทอง
132914 นางสาว ณัชฐรัตน� คําจันทร�
132915 นาย จิตตพัฒน� บุตรดี
132916 นางสาว เกตุกนก มุ2งหามกลาง
132917 นาย ไกรพล องอาจ132917 นาย ไกรพล องอาจ
132918 นาย ภณ นาคเสนีย�
132919 นาย สุรธวัช สําราญรื่น
132920 นางสาว ปวีณา ใหม2ศรี
132921 นางสาว ภัทราวดี รอดพวง
132922 นางสาว ปรารถนา ผิวผ2อง
132923 นาง พัชรียา พุดทา
132924 นางสาว สุภัทราวิณี ธวัชเมธี
132925 นางสาว ชฎานิสภ� นุ4ยฉิม
132926 นางสาว ฐิติมา ธรรมนูญ
132927 นางสาว ดารารัตน� นาคบํารุง
132928 นาย ยศยง สนิทวงศ�ชัย
132929 นางสาว กนกกานต� ชาติชนะ
132930 นาย ธีรเมธ ภูปรางค�
132931 นางสาว ปถมาภรณ� ใจสมุทร
132932 นางสาว ชนิตา มิตะมะ
132933 นางสาว วราลี พันสุรินทร�
132934 นางสาว อินทิรา ตรีเวช
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132935 นางสาว จุฬารัตน� นุ4ยฉิม
132936 นาย ณัฐสิทธิ์ เถาว�อ้ัน
132937 นางสาว อรวรรยา ภิรมย�ไกรภักด์ิ
132938 นางสาว ปณิชา ภูวดิษยโชค
132939 นางสาว นนทพร หนูพุม
132940 นางสาว ปวริศา เครือมี
132941 นางสาว อันธิกา ชัยอามาตย�
132942 นางสาว ชลธิชา ละอองทอง
132943 นางสาว ธัญวรัตน� รักษ�ศรีทอง
132944 นาย อานันท� สอนแก4ว
132945 นางสาว ธนพร เถาว�อ้ัน
132946 นางสาว ธวัลรัตน� ทองกลั่น
132947 นางสาว กัญญพร พลมนตรี
132948 นางสาว นันทกานต� คํานวนวัย
132949 นางสาว รัตนาภรณ� ซ2อมทอง
132950 นางสาว ภควนิษฐ� แสงศิริวรรธนะ
132951 นาย จิรยุทธ� โชติชุ2ม
132952 นางสาว อารยา บุญสุขเกิด
132953 นางสาว ศรีสุดา สุจินพรัหม132953 นางสาว ศรีสุดา สุจินพรัหม
132954 นางสาว กรชวัล ดีพลงาม
132955 นาย ประเสริฐชัย ราษี
132956 นางสาว ปาริฉัตร ศรีกําพล
132957 นางสาว กัญญาภัทร หงษ�แก4ว
132958 นางสาว วรลักษณ� โม2เอม
132959 นางสาว ปาริชาต วิริยะเพียรกิจ
132960 นางสาว พฤกษา เเสนเสนาะ
132961 นาย วชิรวิชญ� เขียวทน
132962 นางสาว รัตนตรัย ทวนทอง
132963 นางสาว แววตา โทนุสินธิ์
132964 นางสาว วาดฝGน ม2วงอํ่า
132965 นางสาว อรัญญา อาษาสนา
132966 นางสาว กาญจนา วันสุข
132967 นางสาว ศิรดา ศิริพันธุ�
132968 นาย ศิลา ชีวะถาวร
132969 นางสาว วิมล คนไว
132970 นางสาว สัณญา พลพวก
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132971 นางสาว รุจิรา ดีสวัสด์ิ
132972 นาย วทัญYู ลุนบุตร
132973 นาง พุทธินาถ พีระพรประเสริฐ
132974 นางสาว กฤษณา มีชู
132975 สิบเอก กฤติญาณี พรมดี
132976 นาย กีรติ ม่ิงประเสริฐ
132977 นางสาว นิษฐา บุญเผย
132978 นางสาว นิลุบล ใจหงษ�
132979 นางสาว จุฑารัตน� ศรีสุข
132980 นางสาว ชฎาธาร ผัดใหม2
132981 นาย เควิน อินปาว
132982 นางสาว ชลธิชา มนตรี
132983 นางสาว ภาณิชา บุญเทียมทัด
132984 นางสาว ปวีณา ชัยจันทร�
132985 นางสาว อัฟนาน อาลี
132986 นางสาว พิมพ�ลักษณ� สมเสมอ
132987 นาย นิติกร หนุนนาค
132988 นาย อิงครัต ท่ีพ่ึง
132989 นาย ธนกฤต ปDงมา132989 นาย ธนกฤต ปDงมา
132990 นางสาว ภัสนันท� สุวรรณรัตน�
132991 นาย กฤษณะ เชาวโนทัย
132992 นางสาว สุลักขณา สุขอุ4ม
132993 นางสาว ปGญญาพร เกตุแก4ว
132994 นาย ชัชชัย เชื่อมชิต
132995 นางสาว นิสาชล สันธิโยธิน
132996 นาย อานนท� สามชูศรี
132997 นาย คณินพัฒน� พลสุธรรม�
132998 นาย กฤตนันท� รัตนสิทธิ์
132999 นางสาว ญาณญา วศินชัย
133000 นางสาว จิตรลดา อินเปKIย
133001 นางสาว กรรณิการ� เสนอินทร�
133002 นางสาว ทิพวรรณ บุญหวาน
133003 นางสาว ธวัลรัตน� ตุ2มนอก
133004 นาย อาทิตย� สามชูศรี
133005 นางสาว กุหลาบ คําเพ็ง
133006 นางสาว ธัชนันภัส เสนอินทร�
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133007 นาย ธัชธรรม ภู2เอ่ียม
133008 นาง ลฎาภา โชติสวัสด์ิ
133009 นางสาว อภิญญา เรือไหล
133010 นาย ฐกร จันทร�อุดม
133011 นางสาว ภัทรสุดา จันทร�ธรรม
133012 นางสาว นิชธาวัลย� รูปคม
133013 นาย คณิศร ติดใจดี
133014 นาย ภพวัสภ� รักซ4อน
133015 นาย จตุพร นามบุตร
133016 นางสาว เจนจิรา คณะเมือง
133017 นางสาว ลดามณี พิมหานาม
133018 นางสาว สิตา แพงศรีละคร
133019 นาย พนพ ปDตะบุตร
133020 นางสาว กิตติยา ไชโยแสง
133021 นางสาว จันทร�จิรา สุบิณราช
133022 นางสาว เรวดี เอียดหม4ง
133023 นางสาว ประภาพร เลิศฤทธิ์
133024 นางสาว นิชาภา นามปGกษา
133025 นาย พิบูลย� ดอนคํามูล133025 นาย พิบูลย� ดอนคํามูล
133026 นาย จิรานุวัฒน� หอมบรรเทิง
133027 นางสาว เบญจมาภรณ� ไทยจํานงค�ศิลปO
133028 นาย วุฒิศักด์ิ หมู2หาญ
133029 นางสาว ปาลิตา นิลมณี
133030 นาย จักรพงษ� วังวล
133031 นางสาว นัฎชา บุญเพ็ง
133032 นางสาว ศรสวรรค� เฉลียว
133033 นางสาว ธีรธิดา ฮวดวงษา
133034 นาย ธนวัต ไชยลี
133035 นาย ถนอม ฮวดลิ้ม
133036 นางสาว ชนิดา มูลอินทร�
133037 นางสาว กัญจน�ณัฏฐ� จุลพิภพ
133038 นางสาว สุมาลี หลักงาม
133039 นาย ภูเบศร� โพธิ์ศรี
133040 นางสาว ดวงรัตน� ตลับนาค
133041 นาย วันไชย กมลวิสัยยิ่ง
133042 นางสาว กรรณิกา บริบูรณ�
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133043 นาย ธนกร พลแสนภูวดลเดชา
133044 นางสาว ศิริยาพร สาระวัน
133045 นาย ธนากร โพธิ์ดี
133046 นาย ไสว ม2วงอ2อน
133047 นาย สิทธิชาติ สุชาติ
133048 นางสาว อัจฉรา ไชยวงษา
133049 นาย บรรพต ศรีเล็ก
133050 นางสาว สุนิตย�ตา วงสวัสด์ิ
133051 นาย ชูวิทย� ทองเพ็ชร
133052 นาย ธีรวุฒิ หัทยาสิทธินันท�
133053 นางสาว เอมนิกา เทียนไสว
133054 นาง ปุณฑริกา ศศิรุจิวัฒน�
133055 นาย วรยศ สุวรรณราช
133056 นางสาว สุทธิญา ปาลวัฒน�
133057 นางสาว สุชาดา บุญญา
133058 นางสาว ปGทมา ลาเตNะ
133059 นาย ทศพล แสนบุญ
133060 นาย วิชัย สดชื่น
133061 นาย ถิรพล เอมโอษฐ�133061 นาย ถิรพล เอมโอษฐ�
133062 นางสาว กนกกร วงศ�มัยธัช
133063 นางสาว กัญญาวีร� เจริญธนสัจจะ
133064 นาย อธิวัฒน� ทวนทอง
133065 นางสาว ณัฐธิดา อ4อยหวาน
133066 นางสาว วารุณี เศษฐาวงค�
133067 นาย ณัฐจักร� ไชยวุฒิจักร
133068 นาย กฤษณพงศ� ภูมี
133069 นางสาว นิธินันท� คงบุญ
133070 นาย ชุติไชย พลแสน
133071 นางสาว บัณฑิตา ชูจิตร�
133072 นาย ชัยณรงค� จันทุม
133073 นางสาว กัลยา พันธรังษี
133074 นาย อานุภาพ ไชยมี
133075 นางสาว ทัศญารัตน� โคตรอาษา
133076 ว2าท่ี ร.ต.หญิง อังศุมาลี ปGญญาเอก
133077 นางสาว นันทพัทธ� คชชา
133078 นางสาว เบญจวรรณ กันทะวงค�
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133079 นางสาว พรปวีณ� ราชชมภู
133080 นาย สรวุฒิ ยิ้มแย4ม
133081 นางสาว ณัฐวิภา ลิ่มนิจโพธิขํากุล
133082 นางสาว วิราภรณ� สุพรรณนอก
133083 นางสาว กัญญาพัชร โสประโคน
133084 นาย วัฒนา ทองผาสุข
133085 นางสาว อรวรรณ เหี้ยมหาญ
133086 นาย ชาตรี ขาวรัมย�
133087 นางสาว ธมนวรรณ พยอมแย4ม
133088 นางสาว พฤษภา ก4านก่ิง
133089 นางสาว กรรณิการ� บุตะเขียว
133090 นาย ทศพร จินดารัตน�
133091 นางสาว บงกชพร ปQองกัน
133092 นางสาว นรินทิรา ผิวโต
133093 นางสาว ฐาฏญาณี นิลเกตุ
133094 นางสาว น้ําฝน พรมหงษ�
133095 นางสาว อัญชลี แสงสระคู
133096 นาย พงศกร รุ2งเรืองศิรินนท�
133097 นางสาว ปDยพร กํ่ามอญ133097 นางสาว ปDยพร กํ่ามอญ
133098 ว2าท่ีร4อยตรี ธีระ ตุ4ยดี
133099 นาย ทวีเดช ปDจจะวงศ�
133100 นางสาว กุลธิดา เผือกผกา
133101 นาย เฉลิมชัย บรรใดเพ็ชร
133102 นางสาว สุรดา งามคุณาพงศ�
133103 นางสาว จิรัชยา สง2าวงษ�
133104 นาย พงษ�ดนัย หีตรัตน�
133105 นาย กวี สิทธิจันทร�
133106 นางสาว อรทัย ธัญญะภู
133107 นาย รณกร มีฤทธิ์
133108 นาย ศตวรรษ ไชยเดช
133109 นางสาว ภัทรา เชื้อรามัญ
133110 นาย ไพรฑูลย� บุญชู
133111 นางสาว ปGทมาภรณ� ศรีโพนทอง
133112 นาย สมพงษ� ทางดี
133113 นาง วิกานดา จันทพาส
133114 นาย นพกร เทเพล
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133115 นาย ศราวุฒิ บัณฑิตเมธาพงศ�
133116 นางสาว รมิตา สบบง
133117 นาย ชญาน�วัต เต็มไป
133118 นางสาว พัชรีย� ฮกฮ้ิน
133119 นาย อัศศิริ จันตุด
133120 นางสาว จิราวรรณ สวยศรี
133121 นางสาว ระวีวรรณ ประโพธิ์ศรี
133122 นางสาว กมลพร สรสิทธิ์
133123 นางสาว ศศิธร เดชะ
133124 นางสาว ปDยะนุช พุทธสังฆ�
133125 ว2าท่ีร4อยตรีหญิง ปริตา กลางประพันธ�
133126 นาย กฤษฎากร อ2อนอําพันธ�
133127 นางสาว เยาวมารถ ล4อมลิ้ม
133128 นาย ศุภกร กิตติตระกูล
133129 นาย สาธิต ชินวงค�
133130 นางสาว ธนิดา ภูศรี
133131 สิบเอก เมธี ดีอก
133132 นางสาว อรจิรา บัวสําเริง
133133 นางสาว ประภัสสร รัตนสีหา133133 นางสาว ประภัสสร รัตนสีหา
133134 นางสาว ศศิธร วีระประดิษฐ�กุล
133135 นาย นัฐกรณ� ฆะระบุตร
133136 นางสาว มาลัยพร พันโคตร
133137 นางสาว ญาสุมินทร� มูลกวานบ4าน
133138 นางสาว นุชนภางค� แสงเพชร
133139 นางสาว ชนกพร สินธุรงค�
133140 นางสาว จุฑามาศ พิชญโสภากุล
133141 นางสาว จิราวรรณ ทนพลกรัง
133142 นาย วัชรพล บําเพ็ญ
133143 นางสาว พรสวรรค� เรืองไทย
133144 นาย กิตติชัย สีคง
133145 นาย ดํารงค�เกียรต์ิ งามใจ
133146 นาง อิษฎา อธิยศ
133147 นาย ธนพล เพียพล
133148 นางสาว สายเพชร ปGนปDก
133149 นางสาว ศิรภัสสร วรศาลศิริ
133150 นางสาว วรรณิพร สุนทรชัย
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133151 นางสาว นัยน�พักตร สุวัณณทัพพะ
133152 นางสาว วันดี รอดไสว
133153 นางสาว ศวิตา นาคจีนวงศ�
133154 นางสาว สุกัญญา มาตเลี่ยม
133155 นางสาว ณัฐธยาน� ยางทอง
133156 นางสาว พิทยารัตน� มีมังคะ
133157 นางสาว ศิรินภา แสงแก4ว
133158 นางสาว ศศลักษณ� ปDUนสญชัย
133159 นาย รัฐพงษ� เรืองสวัสด์ิ
133160 นางสาว ภาริณี ไร2อําไพ
133161 นาย พิชิต พรหมสาขา ณ สกลนคร
133162 นางสาว จุฑาทิพย� ศรีดาพรหม
133163 นาง เจนจิรา บําเพ็ญ
133164 นางสาว วรรณิกา เรือนคํา
133165 นางสาว ศศิภา ช2วยชู
133166 นาย ปDยวัฒน� ศรีจรัส
133167 นางสาว วรทอง เนียนเฮียน
133168 นางสาว นันท�นภัส รสเผือก
133169 นาย สุริโย กะจันทร�133169 นาย สุริโย กะจันทร�
133170 นางสาว ไอลาดา ผุสดี
133171 นางสาว ศุภดี กาหลง
133172 นาย สิทธิชัย จองกว4าง
133173 นางสาว ผุสดี วงษ�สมศรี
133174 นางสาว พีรยา กูลดี
133175 นางสาว วรรณภา ภูโสภา
133176 นาย จักรพงษ� คํานิน
133177 นางสาว นงลักษณ� เติมอาบศรี
133178 นาย ชัชชนะ สนธิภูมาศ
133179 นางสาว เพ็ญนิดา ภูกิจนาค
133180 นางสาว จินทภา เก่ิงประเทศ
133181 นาย พิชวงค� พิบูลย�เศรษฐ�
133182 นางสาว ปราณี พงษ�จินดา
133183 นาย กันตภณ สุระการ
133184 นางสาว ศกลวรรณ สุดใจ
133185 นางสาว วรรณลี พิมพา
133186 นางสาว นิภาพร ยอดผล
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133187 นาย อินทัช มังกรฤทธิ์
133188 นาย ชนินณวัฒน� นิลม2วง
133189 นางสาว สโรชา กาลวิบูลย�
133190 นาย ธนาธิป อยู2ฉัตร
133191 นางสาว อนงค�นาฏ เสน2ดี
133192 นางสาว อรษา แก4วสม
133193 นางสาว พรพรรณ สุวรรณมณี
133194 นาย ศิริศักด์ิ จันทรักษ�
133195 นาง ณฐพร จองกว4าง
133196 นางสาว กวิสรา โฉมคํา
133197 นางสาว ธนพร แพทอง
133198 นางสาว กมลพร แสงบุญเรือง
133199 นาย สิทธิโชค แสนสุข
133200 นางสาว บุษราคํา ตรีเพ็ชร
133201 นางสาว สุชัญญา คัมภีรพงษ�
133202 นางสาว นารีรัตน� แก4วโลก
133203 นาย ปราโมทย� เกิดวิถี
133204 นาย พัฒนพงษ� พรมปQอ
133205 นาย ณัฐดนัย ใหม2วงศ�133205 นาย ณัฐดนัย ใหม2วงศ�
133206 นางสาว พิชญ�สินี ศิวะสนธิวัฒน�
133207 นางสาว ธัญญาภรณ� อินทอง
133208 นางสาว ชนนิกานต� เชื้อหมอ
133209 นาย ภูวนาท จําปKทูล
133210 นางสาว ชรัณยภัทร� ประเคน
133211 นางสาว จิติมา จันทร�สว2าง
133212 นาย อัศนัย เบาะพรม
133213 นาย สมภพ สุภะรักษ�
133214 นางสาว รพีพร แสงมณี
133215 นางสาว ศศิกานต� วิศาลาภรณ�
133216 นางสาว พัชรีภรณ� เนื่องภักดี
133217 นางสาว กรองทอง ประจวบสุข
133218 นางสาว ศศินา จินดา
133219 นางสาว วรัญญา บุญตา
133220 นางสาว ปาณิสรา เชาว�พ4อง
133221 ว2าท่ีร4อยตรี ศิริพันธ� พูลสมบัติ
133222 นางสาว ศรัณย�พร พุ2มทอง
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133223 นางสาว นัทธมน เนื่องจากนิล
133224 นางสาว หนึ่งฤดี ประทุมวงศ�
133225 นางสาว เสาวลักษณ� อุ2นนันกาศ
133226 นาย ธนพล ศรีลําใย
133227 นางสาว อณุภา ไชยเนตรเกษม
133228 นางสาว รุ2งฤทัย พิมโพ
133229 นางสาว วลียา ล2องจิตต�ธรรม
133230 นาย กฤตภาส ยมะสมิต
133231 จ2าอากาศเอกหญิง ฐิติศิริพร ดํานุ2น
133232 นาย ธีรัช ธินันท�
133233 นาย ประทีป มณที
133234 นางสาว วรัชนก พรมจิ๋ว
133235 นาย วิชยุตม� ปรีชา
133236 นาย ศิวกร มังคละคีรี
133237 นาย เทอดศักด์ิ ศิริฟองนุกูล
133238 นางสาว ศศิพิมพ� หมิดทองคํา
133239 นางสาว ภัทรสุดา บุญชู
133240 นางสาว ลักขณา มิตรงาม
133241 นางสาว ธนิษฐา พงษ�จันทร�133241 นางสาว ธนิษฐา พงษ�จันทร�
133242 นาย อักษร เชษฐขุนทด
133243 นางสาว สุรัชวดี อินทแสง
133244 นางสาว พิมพ�ดาว วรรณา
133245 นางสาว ดวงใจ จอดนอก
133246 นางสาว เนรัญชา ศิริวัฒน�
133247 นางสาว ปุณยวีร� หมีทอง
133248 นางสาว สิรินภรณ� สิงห�โคตร
133249 นางสาว ปDยธิดา แก2นภักดี
133250 นาย วัลย�ชาติ อินทร�รุ2ง
133251 นางสาว เรวดี บานเย็น
133252 นางสาว เสาวลักษณ� ศิลประวัติ
133253 นางสาว ธัญชนก จรัสบูรณาพันธุ�
133254 นาย จตุรงค� ศรีแก4ว
133255 นางสาว วริยา เชาว�พานิช
133256 นางสาว นวพรรณ สุขสมบูรณ�
133257 นาย ชนินทร� อัยวรรณ
133258 นางสาว สุวรรณา วันปาน

หน4าท่ี 924 จาก 927



เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล
133259 นางสาว ศศิธร ปฏิโชติ
133260 นางสาว จุฑามาศ บุญกระเต้ือง
133261 นาย มานะศักด์ิ จันทร�คล4าย
133262 นาย สุทธิพงษ� วงค�ทอง
133263 นาย ฐิติพงษ� อยู2สันเทียะ
133264 นางสาว วิลาวัณย� เสมาทอง
133265 นาย สุขสันต� มงคล
133266 นาย ปริญญากร จัตุพร
133267 นางสาว รุ2งทิวา กองทุนดี
133268 นางสาว สํารวย เฉิดจินดา
133269 นาย เดชาวัต ศิวะวัฒนากร
133270 นางสาว วรัญญา บุญกระเต้ือง
133271 นางสาว เยาวเรศ โนวิชัย
133272 นาย เจษฎา ประทุมวัน
133273 นาย พิชิตชัย กองชุมพล
133274 นางสาว ณัชชา เรืองวิชา
133275 นางสาว ปุณญิศา แสนอ่ินคํา
133276 นางสาว นภารัตน� จันทร�เขียว
133277 นางสาว ณัฏฐินี พระวิชัย133277 นางสาว ณัฏฐินี พระวิชัย
133278 นาย วิทยา สาขามุละ
133279 นางสาว อนุธิดา หนูนุ2น
133280 นาย ธนวิทย� เถาเมืองใจ
133281 นาย ธนภัทร ศุภการัง
133282 นางสาว กาญจนา โอภากร
133283 นางสาว พนัชกร แก4วเรือง
133284 นาย ภาณุพงศ� เคนไชยวงค�
133285 นางสาว วรุณโรจน� กันตามระ
133286 นาย อาทิตย� เพียมะลัง
133287 นางสาว ศตพร อิสระ
133288 นาย ภาณุวัฒน� อุสาหะ
133289 นาง วรรณนิยา คํ้าคูณ
133290 นาย ปฏิวัติ แก4วนะ
133291 นางสาว อัปษรศรี เนติวุฒิสาร
133292 นางสาว ลัลนา วงษ�ประเสริฐ
133293 นางสาว บุษผา เลิศรัตนอิสระ
133294 นาง ศศิพัชร วงศ�รินทราเมธี
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133295 นางสาว ดาราวรรณ โนนสายทอง
133296 นางสาว เบญจมาศ กุนสุนทรธรรม
133297 นาย อดิศร บัวตูม
133298 นาง ชญาชล พูลสวัสด์ิ
133299 นางสาว ปนัดดา แสนฉลาด
133300 ว2าท่ีร4อยตรี ธันวรัตน� ใจยเลิศ
133301 นางสาว วรรณา แจ2มจํารัส
133302 นาย วศิน สุทธิกฤติยาพร
133303 นางสาว ปGญรส แดงวิเชียร
133304 นาย อัญกฤษ ปุญนุวงศ�
133305 นางสาว เนตรนภิศ น4อยทิม
133306 นางสาว นันทนา บันตะบอน
133307 นางสาว พลอยวิณี คําวงษ�
133308 นางสาว นิตยา แทนผักแว2น
133309 นางสาว พัชรีภรณ� เพ็งบุญ
133310 นาง ฐานียา รายภิรมย�
133311 นางสาว มนัสฐนันท� ทรัพย�มี
133312 นาย ธนพล เถ่ือนวงษ�
133313 นาย เกียรติกุล จันทร�เทพ133313 นาย เกียรติกุล จันทร�เทพ
133314 นางสาว เยาวลักษณ� อ2อนน4อม
133315 นาย พีรัชชัย ศรีสมาน
133316 นางสาว รวิษฎา บุญวรรณโณ
133317 นางสาว ณัฐพร คําโคตรสูนย�
133318 นางสาว ฤทัยรัตน� แก4วมณี
133319 นางสาว เกศรา วงษ�วัฒน�
133320 นางสาว วันวิสา ปQอกันทัง
133321 นาย อดิศักด์ิ แซ2ฉ่ี
133322 นางสาว บุญชนิกา พัฒนไพศาล
133323 นาย กิตติพงษ� วงศ�ศิริวิมล
133324 นางสาว ศาสดา ทักษิณ
133325 นาย สุนทร สว2างแก4ว
133326 นาย ธนพรรด์ิ เสตกุล
133327 นางสาว กฤษฎิ์ณิชา ชูน้ําคํา
133328 นางสาว ตวงนภา ศรีนาทม
133329 นาย ฮาซัน ไร2ใหญ2
133330 นางสาว สุภาพร ศิริยามาตย�
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133331 นางสาว สิริสุดา สุยะลา
133332 นางสาว สุภาณี พลายเเก4ว
133333 นางสาว ดวงฤทัย ภาพสิงห�
133334 นาย เจนณรงค� พันธุ�จันทึก
133335 นาย ธีระชัย แย4มพรายดี

หน4าท่ี 927 จาก 927


