
 
 
 

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ 
เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่           

ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)       
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งคีตศิลปิน 
(ด้านเพลงลูกทุ่ ง )  ตําแหน่ ง คีตศิลปิน  (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล )         
ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน 
(ทรัมเป็ต) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ตําแหน่งนักศิลปกรรม ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี  และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)  

------------------------------------- 

ตามที่ได้มีประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เร่ือง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ )          
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) 
ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน 
(กลอง) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ตําแหน่งนักศิลปกรรม 
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)  ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  นั้น 

กรมประชาสัมพันธ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)       
ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งคีตศิลปิน (ด้านเพลงลูกทุ่ง) ตําแหน่งคีตศิลปิน        
(ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (จะเข้) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง) 
ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กีตาร์) ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ)  
โดยเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบในแต่ละตําแหน่ง 

สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งนักศิลปกรรม ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) ที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วน   
ตามวัน เวลา ที่กําหนด แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้  โปรดนําหลักฐาน ซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสาร  
การชําระเงิน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ไปย่ืนกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่    
ชั้น ๓ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ หรือทางโทรสารที่หมายเลข ๐-๒๖๑๘-๒๓๗๖ 
ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ  หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมต่อไป  หากไม่
ดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะในคร้ังนี้ 

 

(สําเนา)

  / ก. รายชื่อ ... 
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ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
  -  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 

 สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม  25๖๑   ประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน 
  เวลา 09.00 – 12.00 น. ความรู้ทั่วไป 
  เวลา 13.00 – 16.00 น. ความรู้เฉพาะตําแหน่ง 
 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ 
 

 
 
 

 

ตําแหน่ง / เลขประจําตัวสอบ อาคาร ชั้น ห้องสอบ จํานวนคน หมายเหตุ 
 

นักสื่อสารมวลชน  
(ด้านภาษาอังกฤษ) 

๐๑๐๐๐๒ – ๐๑๐๐๓๕ 
       (ที่ผ่านการทดสอบเสียง  
        จํานวน ๗ คน) 

 

 
 
๑ 
 

 

 
 
๓ 
 

 

 
 

๑๓๐๑ 
 

 

 
 
๗ 
 

 

 
 
นําปากกา ยางลบ  
อุปกรณ์ในการสอบ
มาให้พร้อม 

 

นักสื่อสารมวลชน  
(ด้านทั่วไป) 

๐๒๐๐๐๑ – ๐๒๐๑๘๗ 
๐๒๐๑๘๙ – ๐๒๐๔๓๓ 
๐๒๐๔๓๕ – ๐๒๐๖๘๒ 
(ที่ผ่านการทดสอบเสียง  

         จํานวน ๒๑๐ คน) 

 

 
 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
๓ 
๓ 
๓ 

 

 
 

๑๓๐๑ 
๑๓๐๒ 
๑๓๐๓ 

 

 
 

๗๒ 
๘๔ 
๕๔ 

 

นักจัดการงานทั่วไป 
๐๓๐๐๐๑ – ๐๓๐๐๒๔ 
๐๓๐๐๒๕ – ๐๓๐๑๐๘ 
๐๓๐๑๐๙ – ๐๓๐๑๙๒ 
๐๓๐๑๙๓ – ๐๓๐๒๗๖ 
๐๓๐๒๗๗ – ๐๓๐๓๖๐ 
๐๓๐๓๖๑ – ๐๓๐๔๔๔ 
๐๓๐๔๔๕ – ๐๓๐๕๒๘ 

 

 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
๓ 
๓ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

 

 
๑๓๐๓ 
๑๓๐๔ 
๑๔๐๑ 
๑๔๐๒ 
๑๔๐๓ 
๑๔๐๔ 
๑๔๐๕ 

 

 
๒๔ 
๘๔ 
๘๔ 
๘๔ 
๘๔ 
๘๔ 
๘๔ 

    
 

  / นักจัดการ ... 
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ตําแหน่ง / เลขประจําตัวสอบ อาคาร ชั้น ห้องสอบ จํานวนคน หมายเหตุ 
 

นักจัดการงานทั่วไป 
๐๓๐๕๒๙ – ๐๓๐๕๗๐ 
๐๓๐๕๗๑ – ๐๓๐๖๑๒ 
๐๓๐๖๑๓ – ๐๓๐๖๗๕ 
๐๓๐๖๗๖ – ๐๓๐๗๑๗ 
๐๓๐๗๑๘ – ๐๓๐๗๕๙ 
๐๓๐๗๖๐ – ๐๓๐๘๐๔ 
๐๓๐๘๐๕ – ๐๓๐๘๔๙ 
๐๓๐๘๕๐ – ๐๓๐๘๗๙ 
๐๓๐๘๘๐ – ๐๓๐๙๒๑ 
๐๓๐๙๒๒ – ๐๓๐๙๖๓ 
๐๓๐๙๖๔ – ๐๓๑๐๒๖ 
๐๓๑๐๒๗ – ๐๓๑๐๘๙ 
๐๓๑๐๙๐ – ๐๓๑๑๓๑ 
๐๓๑๑๓๒ – ๐๓๑๑๗๓ 
๐๓๑๑๗๔ – ๐๓๑๒๑๘ 
๐๓๑๒๑๙ – ๐๓๑๒๖๓ 
๐๓๑๒๖๔ – ๐๓๑๒๙๓ 
๐๓๑๒๙๔ – ๐๓๑๓๓๕ 
๐๓๑๓๓๖ – ๐๓๑๓๗๗ 
๐๓๑๓๗๘ – ๐๓๑๔๔๐ 
๐๓๑๔๔๑ – ๐๓๑๕๐๓ 
๐๓๑๕๐๔ – ๐๓๑๕๔๕ 
๐๓๑๕๔๖ – ๐๓๑๕๘๗ 
๐๓๑๕๘๘ – ๐๓๑๖๓๒ 
๐๓๑๖๓๓ – ๐๓๑๖๗๗ 
๐๓๑๖๗๘ – ๐๓๑๗๐๗ 
๐๓๑๗๐๘ – ๐๓๑๗๒๙ 

 

 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 
๒๑ 

 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 

 

 
๒๑๒๐๑ 
๒๑๒๐๒ 
๒๑๒๐๔ 
๒๑๒๐๕ 
๒๑๒๐๖ 
๒๑๒๐๗ 
๒๑๒๐๘ 
๒๑๒๐๙ 
๒๑๓๐๑ 
๒๑๓๐๒ 
๒๑๓๐๓ 
๒๑๓๐๔ 
๒๑๓๐๕ 
๒๑๓๐๖ 
๒๑๓๐๗ 
๒๑๓๐๘ 
๒๑๓๐๙ 
๒๑๔๐๑ 
๒๑๔๐๒ 
๒๑๔๐๓ 
๒๑๔๐๔ 
๒๑๔๐๕ 
๒๑๔๐๖ 
๒๑๔๐๗ 
๒๑๔๐๘ 
๒๑๔๐๙ 
๒๑๕๐๑ 

 

 
๔๒ 
๔๒ 
๖๓ 
๔๒ 
๔๒ 
๔๕ 
๔๕ 
๓๐ 
๔๒ 
๔๒ 
๖๓ 
๖๓ 
๔๒ 
๔๒ 
๔๕ 
๔๕ 
๓๐ 
๔๒ 
๔๒ 
๖๓ 
๖๓ 
๔๒ 
๔๒ 
๔๕ 
๔๕ 
๓๐ 
๒๒ 

 

 
นําปากกา ยางลบ  
อุปกรณ์ในการสอบ
มาให้พร้อม 

    
 

  / คีตศิลปิน ... 
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ตําแหน่ง / เลขประจําตัวสอบ อาคาร ชั้น ห้องสอบ จํานวนคน หมายเหตุ 
 

คีตศิลปิน (ด้านลูกทุ่ง) 
๐๔๐๐๐๓ – ๐๔๐๐๔๔ 

 

 
๒๑ 

 
๕ 

 

 
๒๑๕๐๑ 

 

 
๑๐ 

 

 
นําปากกา ยางลบ  
อุปกรณ์ในการสอบ
มาให้พร้อม 

 

คีตศิลปิน  
(ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล) 

๐๕๐๐๐๒ – ๐๕๐๐๓๑ 

 

 
 

๒๑ 

 
 
๕ 

 

 
 

๒๑๕๐๑ 

 

 
 
๔ 

 

ดุริยางคศิลปิน (จะเข้) 
๐๖๐๐๐๑ – ๐๖๐๐๐๙ 

 
๒๑ 

 
๕ 

 
๒๑๕๐๑ 

 

 
๓ 

 

ดุริยางคศิลปิน (กลอง) 
        ๐๗๐๐๐๖  

 

 
๒๑ 

 
๕ 

 

 
๒๑๕๐๑ 

 

 
๑ 

 

ดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต) 
๐๘๐๐๐๘ – ๐๘๐๐๑๗ 

 

 
๒๑ 

 
๕ 

 

 
๒๑๕๐๑ 

 

 
๒ 

 

นักศิลปกรรม 
๑๐๐๐๐๑ – ๑๐๐๐๔๒ 
๑๐๐๐๔๓ – ๑๐๐๐๗๒ 

 

 
๒๑ 
๒๑ 

 
๕ 
๕ 

 

 
๒๑๕๐๒ 
๒๑๕๐๓ 

 

 
๔๒ 
๓๐ 

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๑๐๐๐๑ – ๑๑๐๐๔๗ 

 

 
๒๑ 

 
๕ 

 

 
๒๑๕๐๔ 

 

 
๔๗ 

 

นายช่างไฟฟ้า (ปวช.) 
๑๒๐๐๐๑ – ๑๒๐๐๑๔ 

 

 
๒๑ 

 
๕ 

 

 
๒๑๕๐๓ 

 

 
๑๔ 

ค. ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะ 
ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

 ๑.  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
ชุดกางเกงแบบสุภาพ สีสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกงสแลค สีสุภาพ โดยสอดชายเส้ือ    
ไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมกางเกงยีนส์ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

๓. ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ โดยมีรูปถ่าย 
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกคร้ัง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะก็ได้   / ๔. การเข้ารับ ... 
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 ๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๔.๑   โทรศัพท์มือถือ อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบได้ แต่ให้ปิดเคร่ืองและคว่ําหน้าไว้ใต้เก้าอี้ 
 ๔.๒ ควรไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้   
ก็ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแลว้ 
 ๔.๓ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว  
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๔.๔ เม่ืออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมห้องสอบ 
 ๔.๕ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้ 
 ๔.๖  ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน  จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 ๔.๗ เม่ือสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 
และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 ๔.๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต  
หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ   และคณะกรรมการดําเนินการสอบ    
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 ๔.๙ ผู้ใดไม่มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 

ง. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
(สอบสัมภาษณ์) 

กรมประชาสัมพันธ์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือ www.prd.go.th  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  25๖๑ 
 
 

    (ลงชื่อ)  พลโท  สรรเสริญ  แก้วกําเนิด 
 (สรรเสริญ  แก้วกําเนิด)  

                          รักษาราชการในตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 



รหัสประจําตัวสอบ

๐๑๐๐๐๒ นางสาววราภรณ์ อยู่เกิด

๐๑๐๐๑๖ นางสาวตะวันฉาย นาคบัลลังก์

๐๑๐๐๒๓ นางสาวรฑิตา เลขยันต์

๐๑0024 นางสาวนฤมล ทองปรุง

๐๑๐๐๒๙ นางสาวลี้เหวิน จินดาสมาธิ

๐๑๐๐๓๒ นางสาวพิมพ์ชนก ไก่งาม

๐๑๐๐๓๕ นายอศวรรฐน์ เกิดสังข์

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
             ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ)

             ชื่อ – นามสกุล



รหัสประจําตัวสอบ

๐๒0001 นางสาวธันย์ชนก ช่างเรือ

๐๒๐๐๐๒ นางสาวณัฐทร ธนาวิระกุล

๐๒๐๐๐๓ นางสาวเจนธิดา ชินวัชรากุล

๐๒๐๐๐๔ นายธีรพงศ์ ทะนัน

๐๒๐๐๐๕ นายวิษณุ ใจชัยภูมิ

๐๒๐๐๐๖ นายณรงค์ฤทธิ์ แววมณี

๐๒๐๐๐๗ นางสาวจิตสุภา จินตนา
๐๒๐๐๐๙ นางสาวกฤติมา ล่ิมกําปั่นทอง

ิ ั ั ์

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
             ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป)

             ชื่อ – นามสกุล

๐๒๐๐๑๐ นางสาวนภสวรรณ สินธุรัตนพันธุ์
๐๒๐๐๑๓ นายภาวันท์ สุดเกตุ
๐๒๐๐๑๔ นายมินทร์ สาตราคม
๐๒๐๐๑๖ นายนิพพิชฌน์ สุวรรณรักษ์
๐๒๐๐๑๗ นางสาวพิมพ์จุฑา กรีกุล
๐๒๐๐๑๙ นางสาวกชกร ปลั่งศรี
๐๒๐๐๒๒ นางสาวจิราภรณ์ พรมรังฤทธิ์
๐๒๐๐๒๓ นางสาวจุฑามาศ พันธมนัสโสภา

๐๒๐๐๒๖ นายชีวัธนัย ต้นปลูก

๐๒๐๐๒๗ นายอับดุลรอฟูร หะยีสันติ์

๐๒๐๐๓๒ นายอดิศักดิ์ นามรส

๐๒๐๐๓๖ นายเมธี ฉิมจ๋ิว

๐๒๐๐๓๘ นายฐากูร สิริสุขโสภณ

๐๒๐๐๓๙ นางสาวพุทธรกัษา คุ้มอักษร

๐๒๐๐๔๐ นางสาวสุวิมล เมืองเสือ

ป ั ์ ใ ั่๐๒๐๐๔๑ นางสาวปุญพัฒน์ ใจมัน
/ ๐๒00๔๓.........



รหัสประจําตัวสอบ

๐๒๐๐๔๓ นางจุฑารัตน์ ฝางเสน

๐๒๐๐๔๖ นางสาววีรินทร์ วีระวรรณ

๐๒๐๐๔๘ นางสาวปริศญา คูหามุข

020054 นายปัณณวัฒน์ ลวากร

020057 นางสาวรัตติกา ถินนอก

020058 นางสาวภัทรวดี มิสุนา

020063 นางสาวศิญาณพัฒน์ นิลคูหา

020064 นางสาวณัฐพร จุมศักดิ์

020066 นางสาวกาญจนพร ศรีสนธิ์

020067 นางสาวชลธิชา วาทะพุกกณะ

020068 นายเฉลิมพล เริงฤทธิ์

- 2 -

             ชื่อ – นามสกุล

ฤ

020072 นางสาวกาญจนา สามทองบุตร

020073 นางสาวภัคภร เอกธนาศรีกุล

020075 นางสาวทิวาพร ศรีกาฬสินธุ์

0๒007๖ นางสาวขวัญจิรา มีนชัยนันท์

020077 นางสาวอมรรัตน์ อินใหญ่

020078 นายปฐม โกญจนานันท์

020081 นางสาวลลิตวดี แก้วสองเมือง

020084 นางสาวหทัยพรรณ โถดี

020088 นางสาววณิชยา สุขอัตตะ

020089 นายสัญชัย ปล้ืมญาติ

020096 นายปัณณทัต กิตติพงศ์ย่ิงยง

020099 นางสาวกัญญาภัค กุญชร ณ อยุธยา

020101 นางสาววิรัตน์ มาหาญ

020107 นางสาวสุชาดา แย้มศรี

020110 นางสาวณัฐรดา ชวนะเวช

020112 นางสาวญาณิศา ภัทรมุนี

/ ๐๒0๑๑๓.........



รหัสประจําตัวสอบ

020113 นายสุรศักดิ์ อาภาสกุล

020114 นางสาววิภา รักไทย

020120 นางสาวสินีนาฎ มณฑา

020121 นางสาวโสภาพรรณ คนดี

020127 นางสาวไพลิน มูลกุศล

020129 นายหยดธรรม สุทธารมณ์

020130 นางสาวรจเรศ แก้วคําเครือ

020134 นางสาวนันท์นภัส อยู่บํารุง

020146 นางสาวสกุลเกศ พวงสวัสดิ์

020150 นางสาวศศิชา รุ่งเรืองกุล

020151 นางสาวพรรัตนา อ้นนาค

- ๓ -

             ชื่อ – นามสกุล

020152 นายนนทกานต์ บุญยงค์

0๒015๔ นางสาวกชวรรณ ชุตินธร

020163 นางสาวจตุราภรณ์ เชื้อวังคํา

020178 นางสาวรุจิรา เสนานุช

0๒01๘๐ นางสาวศรัญญา ประเทิงจิตต์

020183 นางสาวสุภาภรณ์ สุขันทอง

020184 นางสาวโสรัจจะ ชมจําปี

020185 นางสาวจันทร์วาริวิภา แจ่มจันทร์

020186 นางสาวศิริศุภา กร่างสะอาด

020187 นางสาวภานิชา ปาลวัฒน์วิไชย

020189 นายหฤทัย อินทร์อุไร

020195 นายศิรวิฑย์ ชัยเกษม

020196 นายธนากร ลังกาพินธุ์

020198 นางสาวฐิตามร พิชชาโชติ

020207 นายวรภัทร ภัททิยากุล

020214 นายณภัทร วัฒนประเสริฐ

/ ๐๒0๒๑๘........



รหัสประจําตัวสอบ

020218 นางสาวณัฐธิดา พูนรัตน์

020226 นางสาวพลอยไพลิน ชูศรี

020227 นางเนติมา มาหมั่น

020228 นายอรรถพงษ์ เบิกประโคน

020229 นางสาวรวิษฎา ธรรมวงค์

020233 นางสาวอภิษฐา ผอมนะ

020235 นางสาวชลิตา นุชแทน

020236 นางสาวชุติกาญจน์ เวทรังสิการ

020237 นายไอยรา อัลราวีย์ บรัศว์ตฤณ

020238 นางสาวสโรชา นิ่มวุ่น

020243 นายณัฐชนน ศรีสัมพุทธ

             ชื่อ – นามสกุล

- ๔ -

ฐ ุ

020251 นางสาวยุภาพร พุฒขาว

020252 นางสาวอังคนา มน

020253 นางสาวปิยธิดา คําน้อย

020254 นายฟินดี้ ฤทธิ์บุญ

020255 นายนิรุทธ์ชวิน อริยากุลโรจน์

020257 นายเมธัส แจ่มศรี

020267 นางสาวธิดาวัลย์ ถิ่นทิพย์

020271 นายชัชชัย น้อยเพ่ิม

020275 นางสาวภัคจิรา มาลาพงษ์

020277 นางสาวแพรวพรรณ สุริวงศ์

020279 นางสาวณัฐกรานต์ หอมสุวรรณ์

020281 นายเอกราช หวังคอนกลาง

020282 นายศักรินทร์ สุขสงวน

020283 นางสาวณฐอร มีสิทธิ์

0๒0284 นายศุภวัฒน์ ชายวงศ์

020286 นางสาวพัชรวรรณ พรหมเสนา

/ ๐๒0๒๘๘........



รหัสประจําตัวสอบ

020288 ว่าท่ี ร.ต. ธนกฤต ชูเชิด

020289 นางสาวภัทราพร มาละโส

020295 นายชัยภพ นาก้อนทอง

020296 นายไกรภูมิ เวทพิสัย

020302 นางสาวกิตติวรรณ์ ทับจาก

020308 นางสาวปิยะฉัตร อจลวงษ์

020309 นายธันว์ศิวะ เลิศศิวาพร

0๒0310 นางสาวอังคณา รักษาทรัพย์

020311 นางสาววรินดา นามวงศ์

020319 นางสาวศิรินภา นาคํา

020321 นายราชวินิต ฉิมท้วม

- ๕ -

             ชื่อ – นามสกุล

020322 นายพรชัย เอี่ยมนุ้ย

020326 นางสาวปานชนก แสงจันทร์

020327 นางสาวอรณิดา บุญยืน

020328 นางสาวนันทนา วินัยปกรณ์

020335 นายธีรภัทร มณเฑียร

020350 นายพงษ์ศิริ มโนวงษ์

020351 นายศรัณย์ พยัฆศิริ

020352 นายวรชัย แซ่เล้า

020354 นางสาวเขมจิรา ครุทบางยาง

020355 นางสาวชณิตา ประเสริฐสวัสดิ์

020357 นางสาวโสพิศ ทุยเวียง

020359 นางสาววรางคณา ดอกกฐิน

020367 นางสาวสุชาวดี ร่มสุข

020381 นางสาววัชรี สอนเวียง

020386 นางสาวกมลทิพย์ นาคประสิทธิ์

020387 นางสาวเบญจพัฒน์ วงศ์เจริญลีลา

/ ๐๒0๓๘๘........



รหัสประจําตัวสอบ

0๒0388 นายปฏิพัทธ์ รังสิมันตุชาติ

020392 นางสาวธิราวัลย์ ไกรษี

020395 นางสาวเสาวลักษณ์ บรรณาการ

020398 นายณณัฐ วัชรพงศ์

020399 นางสาวปวีณา ปิ่นประเสริฐ

020400 นายวสุ เดชะไกศยะ

020401 นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข

020403 นางสาวสุรัตนา เพชรงาม

020404 นายวันเฉลิม เสกตระกูล

020407 นางสาวกุลญาดา แจ่มปัญญากุล

020408 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยวัฒน์

- ๖ -

             ชื่อ – นามสกุล

020411 นายโกเมศ ช่วยบุญ

020412 นางสาวพัณณิตา แก้วเลื่อนมา

020418 นางสาวอัจฉราพร หาญสุทธิชัย

020419 นางสาวสุภาพร ไทยเจียมอารีย์

020420 นางสาวอาภัสรา อินทโลหิต

020421 นายโชติพงศ์ พันธ์อุดม

020423 นางสาวสุดารัตน์ ชอบแต่ง

020424 นางสาวจินตนา สุดสอาด

020427 นางสาวนวพร คําก้อน

020429 นางสาวณิชชา สุวรรณพนัง

020431 นายวรุฒ กิ่งเล็ก

020432 นางสาวกัลย์ทิชา นับทอง

020433 นางสาววิศิษฏ์สิริ การะเกตุ

020435 นางสาวกชพร แสงเงิน

020436 นายณัฐพล รื่นรมย์

020438 นางสาวศรวิศา วิสุทธากุล

/ ๐๒0๔๔๒........



รหัสประจําตัวสอบ

020442 นางสาววรรณชนก สังขเวช

020446 นายศตคุณ ดําเกลี้ยง

020451 นางสาวณัชชา แข็งขัน

020453 นายธนพล เกตุประกอบ

020457 นายล้อมเดช พวงสมบัติ

020464 นางสาวภัศฆ์ชนิฎา วรรณวัต

020467 นางสาวสุภาภร จักรแก้ว

020471 นางสาวชฎานุช นาทะคํา

020472 นางสาวกนกนันท์ สุวรรณพฤกษ์

020480 นายอภิชาติ เฮงพลอย

020484 นายกิตติศักดิ์ เก็ตสะวา

- ๗ -

             ชื่อ – นามสกุล

020494 นางสาวโศรดา เข็มเจริญ

020497 นางสาวนันทิกานต์ ล้ิมสกุล

020502 นางสาวณัฐกานต์ แก้วสวี

020512 นางสาวนภณัฐ นารถชะอุ้ม

020516 นางสาวธนพร สังขรัตน์

020522 นางสาวกิติยา ชูชมฉาย

020523 นางสาวอัมพาพันธ์ สุขเรือสุวรรณ

020524 นางสาวศรีฟ้า จันทร์ทองวัฒนา

020525 นางสาวสุภัทรา ทองอินทร์

020526 นางสาวปารวีร์ สุดสวาสดิ์

020532 นายศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหน

020533 นางสาวพิชชานันท์ กันเกตุ

020534 นางสาวภคภาณิศา พชราพงศ์

020538 นายกิตติพัฒน์ วิริยะ

020540 นางสาวไอยวริญ อนันฑเมศย์

020545 นายอายุ อามิง
/ ๐๒0๕๕๒........



รหัสประจําตัวสอบ

020552 นางสาวภาวิตา ศรีบุญสม

020559 นายอรรถพล เทียนสว่าง

020564 นางสาวจุดารัตน์ ปานฟัก

020589 นางสาวชื่นนภา สิมมา

020600 นางสาวกัญรวี ทรัพย์ทวี

020602 นางสาวสิริรัตน์ แสนกระจาย

020603 นางสาวธนวรรณ ประวัติ

020607 นางสาวภัทราพร สงครามยศ

020609 นายกิตติพจน์ กาญจนเพ็ญ

0๒0622 นางสาวอาริยา จันทร์คณาโชค

020638 นายพัสกร เทพมณี

- ๘ -

             ชื่อ – นามสกุล

020640 นางสาวพนิดา พุ่มร่มไทร

020641 นางสาวพัณณิตา จิตสงค์

020650 นางสาวกัญญาพิชญ์ ราษฎรนิยม

020656 นางสาวชาลดา พรหมประสิทธิ์

020659 นางสาวณัฐวีรนุช กิตติภร

020660 นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์น้อย

020665 นางสาวพัชราวลัย เด่นนิติรัตน์

020666 นางสาววรนุช เพ็ชรดี

020667 นายสโรช พิมพกรรณ์

020671 นายเจษฎา มีทรัพย์

0๒0674 นายศิระ รัตนโภคาสถิต

020675 นางภัสสร รัตนโภคาสถิต

020682 นางสาวสุนิษา แผนสมบูรณ์



รหัสประจําตัวสอบ

๐30001 นางสาวเดือนเพ็ญ หาทรัพย์

๐๓๐๐๐๒ นางสาวอิสรีย์ ทองขําดี

๐๓๐๐๐๓ นางสาวอัจฉรา ช่วยประเสริฐ

๐๓๐๐๐๔ นางสาวณพัชร์ บุณยรัตพันธุ์

๐๓๐๐๐๕ นางสาวปิยะมาส พรหมแก้ว

๐๓๐๐๐๖ นางสุภัสสร สุขสุคนธ์

๐๓๐๐๐๗ นายธาดา ใจภักดี
๐๓๐๐๐๘ นายจิตริน วิเศษมณี

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
             ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

             ชื่อ – นามสกุล

๐๓๐๐๐๘ นายจตรน วเศษมณ
๐๓๐๐๐๙ นางสาวกาญจนา อินทรแพทย์
๐๓๐๐๑๐ นางสาวณิชากมล หอมไกล
๐๓๐๐๑๑ นางสาวลลิตา การิยา
๐๓๐๐๑๒ นางสาววิมลพรรณ รวยพงษ์
๐๓๐๐๑๓ นางสาวประคอง บุญลือชา
๐๓๐๐๑๔ นายทองคํา คําลือ
๐๓๐๐๑๕ นางสาวบุศรินทร์ ศรีชาติ
๐๓๐๐๑๖ นางสาวสุภาวดี พรจรรยา
๐๓๐๐๑๗ นางสาวปวีณา ศรีตะปัญญะ
๐๓๐๐๑๘ นางสาวณัฐธยาน์ ไทยเดช
๐๓๐๐๑๙ นางสาวธัญลักษณ์ หมอป่า
๐๓๐๐๒๐ นางสาววณิชชา ตันติอมรพงษ์
๐๓๐๐๒๑ นางสาวสวรรณยา ศิลปไชย
๐๓๐๐๒๒ นางสาวนนทิกา บุญเรืองขาว
๐๓๐๐๒๓ นายฐาปกรณ์ หวานฉ่ําฐ

/ ๐๓0024.........



รหัสประจําตัวสอบ

๐๓0024 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์

๐๓๐๐๒๕ นางสาวหนึ่งฤทัย พูลเขตร

๐๓๐๐๒๖ นางสาวอังคณา ดวงเกตุ

๐๓๐๐๒๗ นางสาวสุชาดา ณ นคร

๐๓๐๐๒๘ นายปุญญพัฒน์ สันตินฤมิตร

๐๓๐๐๒๙ นางสาวนภัสวรรณ สําอางค์

๐๓๐๐๓๐ นางสาวฐิติรักษ์ เสือน้อย

๐๓๐๐๓๑ นางสาวอารียา แก้วสาคร

๐๓๐๐๓๒ นางสาวนุชนาฎ บรรณกิจ

๐๓๐๐๓๓ นายลิขิต พุ่มทอง

่

             ชื่อ – นามสกุล

- 2 -

๐๓๐๐๓๔ นางสาวมณฑารพ นาคอ่อน

๐๓๐๐๓๕ นางสาวทิพย์วรรณ ชมภูมิ่ง

๐๓๐๐๓๖ นางสาวพรศิริ ต้นทอง

๐๓๐๐๓๗ นายเชิญบุญ ทังสุบุตร

๐๓๐๐๓๘ นายวันจักร นาวาวิจิต

๐๓๐๐๓๙ นางสาวฐิติรัตน์ เทพนวล

๐๓๐๐๔๐ นางสาวพัฒน์รพี กมลานนท์

๐๓๐๐๔๑ นางสาวพนิดา วิเศษวงษา

๐๓๐๐๔๒ นางสาวเนตรชนก ก้อนทอง

๐๓๐๐๔๓ นางสาวจิราพรรณ เทียนอินทร์

๐๓๐๐๔๔ นางสาวนริศรา สุกใส

๐๓๐๐๔๕ นางสาวศศิธร ปัทมเวณุ

๐๓๐๐๔๖ นางสาวดวงนภา สุกพวง

๐๓๐๐๔๗ นางสาวพนิดา วิวัฒนะ

๐๓๐๐๔๘ นายอุกฤต วิมุกตานนท์

๐๓๐๐๔๙ นางสาววราภร กลดา๐๓๐๐๔๙ นางสาววราภร กุลดา

/ ๐๓0050.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓00๕๐ นายณรงค์กรณ์ สมต้าย

030051 นางสาวศุภัชฌา นิราราช

030052 นายศุภชัย ขันนาค

030053 นางสาวกนกพร กลิ่นโลกัย

030054 นางสาวทฤฒมน หอมกลาง

030055 นางสาวศุภวรรณ เสถียรชัยศิริ

030056 นายชุมพล อุดมโภชน์

030057 นางสาวปิยะกาญจน์ สําราญจริง

030058 นายปกรณ์ สักพันธ์

030059 นางสาวณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์

้ ั ี

- ๓ -

             ชื่อ – นามสกุล

030060 นางสาวสมปอง แก้วบัวดี

030061 นายชลเทพ มณีปรีชา

030062 นายศิรดล ศรีดาเดช

030063 นางสาวธันชนก ทองใบ

030064 นางสาววิภาวีณี มูลป้อม

030065 นางสาวแพรลดา อิสรานุกูล

030066 นางสาวณัทฐา ชูยอด

030067 นางสาวธัญสิริ ชุมพล

030068 นางสาวณัชชา แมตเมือง

030069 นางสาวฉัตรธสนัน สรรวงษ์ละคร

030070 นางสาวนฤมล มาเนตร์

030071 นางสาวนุสรา หนุนช่วย

030072 นางสาวรุจีรา บํารุงแคว้น

030073 นางสาวศรุตยา ตรีไวย

030074 นางสาวศศลักษณ์ ปิ่นสญชัย

030075 นางสาวน้ําทอง เขาแก้ว030075 นางสาวนาทอง เขาแกว

/ ๐๓00๗๖.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓007๖ นางสาวมัทรี ศรีตระการ

030077 นางสาวเสาวลักษณ์ ปัญญาละ

030078 นางสาวสุจิตรา วิถี

030079 นางสาวชุติพร จําเริญ

030080 นางสาวหทัยรัตน์ ไชยเศรษฐ

030081 นางสาวศิริรัช เเพ่งสภา

030082 นางจุฑามาศ กสิกรรม

030083 นางสาวอรนุช มั่งมูลมา

030084 นางสาวพิมพ์สิริ มงคล

030085 นางสาวอชิรญาณ์ ง่วนภูเก็ต

่ ั ไ

- ๔ -

             ชื่อ – นามสกุล

030086 นางสาวช่อฉัตร ไหมสกุล

030087 นางสาวสุภาพรรณ สดแสงสุก

030088 นางสาวสาวิตรา ขาเรรัมย์

030089 นางสาววราพรรณ พิชิตการณ์

030090 นางสาวนัชชนม์ ขวัญปาน

030091 นางสาววรรณ์ลดา บัวงาม

030092 นางสาวผุสดี เหลืองพิชิต

030093 นางสาวธิดารัตน์ ภูคะเณร

030094 นางสาวพิมลพรรณ ทองแท้

030095 นายนิธิวัฒน์ อ้นวงษา

030096 นางสาวกมลพร ใจศรีธิ

030097 นางสาวเมธาวี ไกรณรงค์

030098 นางสาวอัจฉริยา บุญช่วย

030099 นายบวรวิทย์ แกล้วทนงค์

030100 นางสาวกฤติกา ครุฑทอง

030101 ว่าท่ีร้อยตรีรังสรรค์ เทพนวล030101 วาทรอยตรรงสรรค เทพนวล

/ ๐๓0102.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓010๒ นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์ รัตนะวัน

030103 นายศิราวุธ คงทอง

030104 นางสาวกัญญารัตน์ สุขปุณพันธ์

030105 นางสาวสุพินดา ฟักแฟง

030106 นางสาวรัตนาภรณ์ กุงไธสง

030107 นางสาวกาญจนาธร การพัชชี

030108 นางสาวกัญญาภัทร ศรีสุขใส

030109 นางสาวภัทรสุดา ปทุมมารศรี

030110 นางสาวศศิธร นันทนพิบูล

030111 นางสาวพรจรัส แป้นห้วย

ั ์ ั

             ชื่อ – นามสกุล

- ๕ -

030112 นายพัทธ์ดนัย หลงปาน

030113 นางสาวณัฎฐรัตน์ อยู่เจริญสุข

030114 นางสาวสรารัตน์ รุ่งเรือง

030115 นางสาวจิรัชฎาภรณ์ พรมย่อง

030116 นางสาวณัฏยาณี อนุมาตย์

030117 นายสุนทร วารีศรี

030118 นายณัฐพงษ์ เปลี่ยนพลอย

030119 นางสาวปภาวี ย้ิมยวน

030120 นายสมภพ ตันติมาพาณิชย์

030121 นางสาววรนันทน์ ปานสาลี

030122 นายพรีพัฒน์ โอภาสนิพัทธ์

030123 นางสาวอุมาภรณ์ ภูอืด

030124 นายณัฐพล จันทรตุลนานนท์

030125 นายปัญญา รัตนบุตร

030126 นางสาวสาวิตรี สองศรี

030127 นางสาวนาตยา กองอ่อน030127 นางสาวนาตยา กองออน

/ ๐๓0128.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓012๘ นางสาวรัชนี สิงนาแพง

030129 นางสาวเพ็ญนภา ชูมี

030130 นายดนัย พุทธาสมศรี

030131 นางสาววาสนา เพชรอยู่

030132 นายศรัณย์ภูมิ เตี๋ยวประสงค์

030133 นางสาวจารุพรรณ ไหมสมบุญ

030134 นางสาวศิริวรรณ ชิวปรีชา

030135 นางสาวรมิดา ภูมิสุทธาผล

030136 นางสาวจิราภา ไหมสมบุญ

030137 นางสาววรรณกนก ภูผาใจ

ั ่ ี

- ๖ -

             ชื่อ – นามสกุล

030138 นายสันติภาพ มิ่งมาลี

030139 นางสาวณัฐภัสสร เสมบุตร

030140 นางสาวดาลยา นฤนาทสุนทร

030141 นางสาวนัฐภรณ์ พลชํานิ

030142 นางสาวภัทรภร กระมล

030143 นางสาวสลิษา สุขใจ

030144 นายนัฏฐ์คชา จงสมชัย

030145 นางสาวพรรณปพร คําแหงฤทธิ์

030146 นางสาวสุกาญจนา พงษ์เกตุ

030147 นางสาวจารุวรรณ วงษ์ชื่น

030148 นายธิติสรร นาคํา

030149 นางสาวเกษมณี ปานเจริญ

030150 นางสาวธันยธร ปานโรจน์

030151 นายณัฐชนน แก้วกัลยา

030152 นางสาววสุนธรา กนิษฐานุพงศ์

030153 นายรัชตะ อ่อนละมล030153 นายรชตะ ออนละมุล

/ ๐๓0154.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓015๔ นางสาวรุ่งนภา ธูปหอม

030155 นางสาวมนสิชา ฉัตรชัยสุวรรณ์

030156 นางสาวลดาวรรณ์ มหาโชติ

030157 นายนิวัฒน์ ผลอําไพ

030158 นางสาวพิชชานันท์ อมรวัฒนา

030159 นางสาวกิตติกานต์ ศรีจันทร์

030160 นายสุทธิพงษ์ พูลเพ่ิม

030161 นางสาวฐิติรัตน จุ้ยมูล

030162 นางสาวพรทิพย์ เตศิริ

030163 นางสาวกอแก้ว สงวนศรี

์ ่ ั ์

- ๗ -

             ชื่อ – นามสกุล

030164 นางสาววราภรณ์ เอกเผ่าพันธ์

030165 นางสาวจารวี เพชรทองด้วง

030166 นางสาววราภรณ์ กงจันทา

030167 นางสาวสุวชานันท์ แสนสุข

030168 นางสาวเปรมฤทัย วงศ์ใจ

030169 นางสาวทัศนีย์ แก้วกลํ่า

030170 นางสาวธนาภรณ์ ศรีหาตา

030171 นายอดิเทพ รอดพุก

030172 นางสาวสุภาวดี มาป้อง

030173 นางสาวกัญญ์ณณัฐ ขํานิ่ม

030174 นางสาวมณีนุช นุชบุษบา

030175 นางสาวภัทราภรณ์ สืบสีมา

030176 นางสาวณัฏฐนิช ทรัพย์ทรง

030177 นายณภัค เหมพันธุ์

030178 นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร

030179 นางฉัตรชนกย์ วงษ์สรินทร์030179 นางฉตรชนกย วงษสุรนทร

/ ๐๓0180.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓01๘๐ นางสาวภาณิชา เบ้าสิงสวย

030181 นางสาวนุจรี พรมฝั้น

030182 นายอนุสรณ์ นิสสัยการ

030183 นางสาวภัทรียา ประดับราช

030184 นางสาวฐานภา จงทอง

030185 นางสาววิภาดา อริยาคุณาสิน

030186 นางสาวฐชาภัทร พ่ึงสลุด

030187 นายธัญพิสิษฐ์ คงภักดี

030188 นางสาวศริญญา เหล็กแจ้ง

030189 นางสาววรรณิศา อิ่มเอิบ

ี ี ้

             ชื่อ – นามสกุล

- ๘ -

030190 นางสาววาริณี เตียงแก้ว

030191 นางสาววรรณวิษา พรหมด้วง

030192 นางสาววันวิสาข์ ชัยหาญ

030193 นางสาวศิริวรรณ คงสมบูรณ์

030194 นางสาวสุวรรณีย์ ทองอาจ

030195 นางสาวชลธิชา บรรณจงส์

030196 นางสาวประวีณา รมย์สูงเนิน

030197 นางสาวพรปวีณ์ แซ่ชู

030198 นางสาวธัญพิชชา ภูมิพระแสง

030199 นางสาวธนิตา เพชรชํานาญ

030200 นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์เหม

030201 นางสาวศศิร์ธา ชมผา

030202 นายอภิสิทธิ์ ดิษบรรจง

030203 นายวิณวัฒน์ มาลัยวงศ์

030204 นายสันติราษฎร์ แสงงาม

030205 นางสาวรัชต์กาญจน์ พิรักษา030205 นางสาวรชตกาญจน พรกษา

/ ๐๓0206.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0206 นายอธิศ นิยมค้า

030207 นางสาวเนตรชนก สุวรรณน้อย

030208 นางสาวโสรยา แก้วภาพ

030209 นางเนตรนภา ดําโอ

030210 นางสาวดลยา พลเสน

030211 นางสาวจุฑาทิพย์ พีระชัยรัตน์

030212 นางสาวรักษิกา กลกาลกุล

030213 นางสาวจริยา เพ็งขํา

030214 นางสาวเยาวลักษณ์ ทับช้างโท

030215 นางสาวอารีรัตน์ สุธาพจน์

์ ํ

- ๙ -

             ชื่อ – นามสกุล

030216 นางสาวจริณทิพย์ คําพุฒ

030217 นางสาวศิรินทิพย์ มากเขียว

030218 นายพลากร เกตุสุวรรณ์

030219 นางสาวนิตยา พุ่มพฤกษ์

030220 นางสาวอรสา ฉวีจันทร์

030221 นางศิริณัฏฐ์ คลังศรี

030222 นางสาวมัณฑนา วงศ์เงิน

030223 นายณัฐวุฒิ สว่างทอง

030224 นางสาวกัลชิญา ไม้กร่าง

030225 นางสาวปิ่นอนงค์ปไพ วงษ์คําอัครโยธิน

030226 ว่าท่ีร้อยตรีณัชกร ชัยทอง

030227 นางสาวพิรญาณ์ ณ ถลาง

030228 นางสาวอารินธร น้อมสุวรรณ์

030229 นางสาวกนกวรรณ สัมฤทธิ์นันท์

030230 นายทักษกร เปรมจิตทวี

030231 นางสาวสภาณี กวีญาณ030231 นางสาวสุภาณ กวญาณ

/ ๐๓0232.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0232 นางสาวมารีนา หมัดมอญ

030233 นางสาวนันทพรรณ พละเสวีนันท์

030234 นางสาวจุฑามาศ โลหะบัณฑิตวงศ์

030235 นายณันทวัฒน์ กันภัย

030236 นางสาวนภาพรรณ ทองประดับ

030237 นางรักษ์วริญชน์ ภูมิผักแว่น

030238 นายสินทการณ์ วนาพันธ์

030239 นางสาววิศนี จิระพงศ์วัฒนา

030240 นางสาวจีรวรรณ โคกเพ็ชร

030241 นางสาวชนากานต์ วงศ์สุวรรณสิริ

ั ั ์

- ๑๐ -

             ชื่อ – นามสกุล

030242 นางสาวณัฐมาศ รัตนอมรภิรมย์

030243 นางสาวธิดารัตน์ งามตา

030244 นางสาวรุ่งนภา ฟักหอม

030245 นางสาวอัญชนา นามเขต

030246 นางสาวอัมพร ดีทวี

030247 นางสาวณิชาภัทร นุยาภรณ์

030248 นางสาวศศินภา พูลทวีป

030249 นายสุรชัย ผลาหาญ

030250 นางสาวศิริวิภา โพธิ์แตง

030251 นายพีรชัย ทรงกําพล

030252 นางสาวพรพรรณ พุ่มพวง

030253 นางสาวบัวชมภู เพิกสวน

030254 นางสาวพัชรินทร์ เสาวรส

030255 นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร

030256 นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

030257 นางสาวเพชรไพลิน คล้ิงบัวทอง030257 นางสาวเพชรไพลน คลงบวทอง

/ ๐๓0258.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0258 นางสาวอรพรรณ เจริญพร้อม

030259 นางสาวรัตน์วดี เชื้อขํา

030260 นางสาวมณิการ์ เนตรสว่าง

030261 นางสาวมุทิตา คําลอย

030262 นางพิมพ์ชนก เลี่ยมสมบูรณ์

030263 นางสาวรุ่งทิพย์ เขตสกุล

030264 นางสาววัชรี ล้ิมไพบูลย์

030265 นางสาวอาภาวรรณ รวมทรัพย์ทวี

030266 นางสาวศุภรัตน์ คฤหัส

030267 นางสาวนิภาภัทร์ ศาลิคุปต

ั ์ ้ ี ่

             ชื่อ – นามสกุล

- ๑๑ -

030268 นางสาวเยาวรัตน์ แก้วสีอ่อน

030269 นางสาวกานดาภร กันยาเนตร

030270 นางสาวธักศมณ ขาวไชยมหา

030271 นางสาวสิรีรัศมิ์ เบญจศุภาพงศ์

030272 นางสาวฐานันตร์ ขมานุวงศ์

030273 นายศุภโชค ศรีเจริญ

030274 นางสาวปุณยาพร นทีมหาคุณ

030275 นางสาวสาลินี เตโชชะ

030276 นางสาวพิณนภา แก้วสุขโข

030277 นายพันธ์เพชร รักบัณฑิต

030278 นางสาวมนภรณ์ เดชโยธิน

030279 นางสาวอรรคนีพร พิมพ์วิชัย

030280 นายกีรติ บุ้งทอง

030281 นางสาวทิพวัลย์ จิตต์สุทธิผล

030282 นายอริย์ธัช พลแสน

030283 นางสาวกวีณา ศรีช030283 นางสาวกวณา ศรชู

/ ๐๓0284.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0284 นางสาวจุฑานันท์ บัวคํา

030285 นางสาวอนุสรา บุญพราย

030286 นางสาวธนกาญจน์ ปานียโชติ

030287 นางสาวธุวพร ดอนนันชัย

030288 นายภูมิพัฒน์ ดิษฐนุ่ม

030289 นางสาวกมลาวัณย์ โพธิ์สีดา

030290 นางสาวกัญญาภัค ปริญญาพรหม

030291 นางสาวจุฑารัตน์ จันละมา

030292 นางสาวอารีรัตน์ สิทธิโน

030293 นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์

- ๑2 -

             ชื่อ – นามสกุล

030294 นางสาวกุลธิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

030295 นายกฤษดา พุ่มสุวรรณ

030296 นางสาวมีนตรา อาณารัตน์

030297 นายทินกรณ์ มูลจันทร์

030298 นางสาวพัฒน์นรี วงษ์วานิช

030299 นายจรุงเดช พัดศรีเรือง

030300 นางสาวธนภร สุกใส

030301 นางสาวสุกฤตา คําสกุลวงศ์ชื่น

030302 นางสาวณ กมล ศรขรรค์

030303 นางสาวจิราภา ทองนะ

030304 นางสาวภัทราภรณ์ พรลิขิตผ่องใส

030305 นางสาวจุฑามาศ วงษ์ใหม่

030306 นางสาวหฤทัย จตุรวัฒนา

030307 นางสาวอรุณี ใจยาว

030308 นางสาวศิวะพร วิโรจน์เพ็ชร์

030309 นางสาวกัลยา บษมงคล030309 นางสาวกลยา บุษมงคล

/ ๐๓0310.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0310 นางนันทนา ช่วยสุริยา

030311 นายรัตนพล วันมูล

030312 นางสาวรุ่งทิพย์ ปาระมีแจ้

030313 นางสาวนลินี โพธาสินธ์

030314 นางสาวนงนาฎ สุดวิสัย

030315 นางสาวพงศ์ผกา ทีบัวบาน

030316 นางสาววิภาวี รัตนะเมย

030317 นางสาวกันยา เค้นา

030318 นางศรีสุรัตน์ กีรติอุณห์

030319 นางสาวอรอนิล บุญหล้า

์ ั ์

- ๑๓ -

             ชื่อ – นามสกุล

030320 นายอวิรุทร์ สิริวัฒน์

030321 นางสาวกวิยาศรณ์ แก้วทอง

030322 นางสาวฐานิตา คุณารักษ์

030323 นางสาวอรุณี ผ่านจังหาร

030324 นางสาวพรรณนภา แก้วเปี้ย

030325 นายศุภวิชญ์ สีจันทร์ดํา

030326 นางสาวกิตติยา ลีส้มซ่า

030327 นางสาวนิศาชล กันหะเสลา

030328 นางสาวกมลมณี บุญทัน

030329 นางสาวสุภาวดี ศรียาภัย

030330 นางสาวอุไรวรรณ เพชรมาก

030331 นางสาวอรจรีย์ ภมรานนท์

030332 นางสาววันเพ็ญ บัวนาค

030333 นางจุฑามาศ จันทร์พ่วง

030334 นางสาวประทุมมาส วันผักแว่น

030335 นางสาวรวิวรรณ สมจิตประเสริฐ030335 นางสาวรววรรณ สมจตประเสรฐ

/ ๐๓0336.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0336 นายณัฏฐ์กฤษณ์ สุกิจมงคลกุล

030337 นางสาวสุนิสา ปานเพ็ชร

030338 นางสาวอรอนงค์ จันแดง

030339 นางสาวพัทธนันท์ ขวาวกุดแข้

030340 นางสาวปริภัส อาจวิชัย

030341 นางสาววารี แสงคํา

030342 นางสาวปัทมาภรณ์ แสงสว่าง

030343 นางสาวอัญชณา ปิยะชินมาศ

030344 นางสาววิลาวัณย์ เกษมวิโรจน์สุขใจ

030345 นายณัฐนนท์ เส้งวั่น

ั ์ ํ

             ชื่อ – นามสกุล

- ๑4 -

030346 นางสาวฉัตราภรณ์ เจริญคํา

030347 นางสาวภัทร์ชมน มาเม่น

030348 นายปาลวัฒณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

030349 นางสาวนัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์

030350 นายศุภวิชญ์ ตันติมงคลวัฒน์

030351 นางสาววิภาวี แก่นคง

030352 นางสาวกิติยา บุญอ่อน

030353 นางสาวชุติมา ไกรเทพ

030354 นางสาวปริศนา ชัยนวล

030355 นางสาวธัญวรัตน์ ศรีจันทร์พรม

030356 นางสาววริสรา ทหารไทย

030357 นายสิริพัฒน์ ดีขํา

030358 นางสาวสุวลักษณ์ ศรีสันต์

030359 นางสาวธิรดา แจ้งกรณ์

030360 นายขัตติยะ ไกรสิทธิ์

030361 นางสาวฝนพรม พทธนา030361 นางสาวฝนพรม พุทธนา

/ ๐๓0362.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0362 นางสาวณัฐปภัสร์ ภูมิธนภาคินันท์

030363 นางสาวสมใจ จันสุกแก้ว

030364 นายณัฐปคัลป์ ยุทธารักษ์

030365 นางสาวอลิษา อินปา

030366 นางสาวมณฑ์สิริ เมตไตรพันธ์

030367 นางสาววรัญญา ยิ่งสถาพรอนันต์

030368 นางสาวเพ็ญนภา พันธ์โสม

030369 นางสาวจีรนันท์ วิชญพันธ์

030370 นางสาวรําพึง รู้บุญ

030371 นางสาวอมรรัตน์ พันธ์ดี

์

- ๑5 -

             ชื่อ – นามสกุล

030372 นางสาวอริศรา หอมสิงห์ทอง

030373 นางสาวนภาพร รัตนวัน

030374 นางสาวสุภาพร แย้มกล่ิน

030375 นางสาวจิตรา ขันแก้ว

030376 นายณัฐพงศ์ พฤกษชาติ

030377 นายนันทิภาคย์ รัตนพันธุ์

030378 นางสาวธิดาเทพ แสนสร้อย

030379 นายกิติทัศน์ ทัศกุณีย์

030380 นางสาวสาวิตรี สุภผล

030381 นางสาวจิตรดา ไวทยานนท์

030382 นางสาวศิวพร วีระพงษ์

030383 นางสาวภัณฑิรา ภิญโญ

030384 นายสิทธิพันธ์ จันทร์เอิบจิตร

030385 นางสาวสุพรรษา เขียวพรม

030386 นางสาวนภสร แย้มสอาด

030387 นางสาวนวรัตน์ ตาดต่าย030387 นางสาวนวรตน ตาดตาย

/ ๐๓0388.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0388 นางสาวกุลนันท์ กังวลกิจ

030389 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริกร คําไกล

030390 นางสาวศิริพร ผิวผลาผล

030391 นางสาวลัลนา ศรีรัตนผล

030392 นายนาวิน ทองแย้ม

030393 นางสาวศิริพร คงมี

030394 นายชาญเดช เห็มอ่อน

030395 นางสาววรัทยา วงษ์วัฒนาสุข

030396 นางสาววนิดา ราชตุ

030397 นายกัณฑ์อเนก กีรติโชติ

ั ์ ํ ไ ์

- ๑6 -

             ชื่อ – นามสกุล

030398 นางสาวลดาวัลย์ คําไพรินทร์

030399 นายพัฒนะชัย พัชรเดช

030400 นายจักรพงษ์ ทองพัฒน์

030401 นางสาวศศิมาพร พันธ์ธรรม

030402 นางสาวรัชนีพร ทองสุก

030403 นางสาวกัญชลิกา อุทัยอ้ม

030404 นางสาวกานต์พิชชา จาระวัลย์

030405 นางสาวธีรณัต กุดวงศ์แก้ว

030406 นายธีรวุฒิ คะเนกิจ

030407 นางสาวแคทรียา พูลสิน

030408 นางสาวเสาวลักษณ์ ชํานาญเวช

030409 นางสาวณิชา พลเสน

030410 นางสาวพรปวีณ์ เชิดชู

030411 นางสาวมัณฑิกา ชื่นสําราญ

030412 นางสาวจิตจุฑา สุนทรธรรม

030413 นางสาวบษยา อักษรครบรี030413 นางสาวบุษยา อกษรครบุร

/ ๐๓0414.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0414 นายนครินทร์ สุขเกื้อ

030415 นางสาวชัชฎาพร นาหนอง

030416 นางสาวอรทัย แป่มสูงเนิน

030417 นางสาวปรมาภรณ์ ฉิมทับ

030418 นางสาวจุลีพร สุดแก้ว

030419 นายสมพล สังข์อร่าม

030420 นางสาวพิมพ์ชนก สระบัวทอง

030421 นางสาวภัทริกา ชูศักดิ์สกุลวิบูล

030422 นางสาวฐิติมา สะดวก

030423 นางสาวนภัสกร อ่อนคํา

์

             ชื่อ – นามสกุล

- ๑7 -

030424 นางสาวชญานิศ ธุวานนท์

030425 นางสาววรรณนิภา ทองแย้ม

030426 นายอภิศักดิ์ ดวงภักดี

030427 นายวิรัตน์ ทรัพย์สมาน

030428 นางสาวสุภาพร บุญอาจ

030429 นางสาววิพาดา บัวระภา

030430 นายชิติพัทธ์ จันทร์สวัสดิ์

030431 นางสาวนนทิยา ถิ่นทวี

030432 นางสาวณัททยาวัลคุ์ เตชะมณีวัฒน์

030433 นางสาวนันทรัตน์ เข็มวงษ์

030434 นายจิรนาถ วรสีหะ

030435 นางสาวภัทรวดี รักศักดิ์ศรีงามตา

030436 นางสาวบังอร คะเนกิจ

030437 นางสาวกาณชญา ประกลป์กรณี

030438 นางสาวสุนันทา บัวละคร

030439 นายชิษณ งามสอาด030439 นายชษณุ งามสอาด

/ ๐๓0440.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0440 นางสาวอังค์วรา แจ่มสุวรรณกุล

030441 นางสาวปาริษา ยานันท์

030442 นายอนุรัตน์ หลีสําเริง

030443 นายมารุต นามไพศาลสถิตย์

030444 นายภัทร ดิลกรัตนากิจ

030445 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์ปั้น

030446 นางสาวประภารัตน์ ฟักแฟง

030447 นางสาวศุกภลักษณ์ มิ่งขวัญ

030448 นางสาวบุษกร แก้ววัน

030449 นางสาวสาวลีย์ดา ปัทมะอุบล

ั ั

- ๑8 -

             ชื่อ – นามสกุล

030450 นางสาววนัชพร วันทาพรม

030451 นางสาวปรีดา ขวัญเมือง

030452 นางสาววิชุดา แตงผึ่ง

030453 นางสาวอาจรีย์ บัวพิมล

030454 นางสาวเกวลิน บูรณะหิรัญ

030455 นางสาวชุติมณฑน์ บูรณะหิรัญ

030456 นางสาวสวรินทร์ สุดถนอม

030457 นายอิทธิพงศ์ แพกระจ่าง

030458 นายวาทิตย์ รัตนบุรี

030459 นายพสิษฐ์ สะระคํา

030460 นายกฤษณชัย บุญพรหม

030461 นางสาวแก้วขวัญ บัวคํา

030462 นางสาวพัทธนันท์ ทิศนุ่น

030463 นางสาวรณิดา ฤกษ์ชัย

030464 นายอภิชาติ ขัดแสง

030465 นางสาวศทธินี เมฆตรง030465 นางสาวศุทธน เมฆตรง

/ ๐๓0466.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0466 นายสิทธันต์ สาธรรม

030467 นางสาวอัญมณี พงษากิจ

030468 นางสาวนฐพร สุขสําเนียง

030469 นางสาวปาริชาติ นิทัสนะศาสน์

030470 นางสาวกรกนก สวยวิเศษ

030471 นางสาวสรัลนุช ประศาสตร์ศิลป์

030472 นางสาวกันต์ แว่นจง

030473 นายบุรินทร์ พูลพิพัฒน์

030474 นางสาวพิมพรรณ หงอเทียด

030475 นางสาวศุภิวรรณ สีนิล

ั ์

- ๑9 -

             ชื่อ – นามสกุล

030476 นางสาวจิรารัตน์ ลอยเลิศ

030477 นางอรสา เลาวะยานนท์

030478 นางสาวเอรินทร์ ซูเรมาน

030479 นางสาวอัชฌา สิทธิวิพัฒน์

030480 นางสาวชญานิศา สีพรม

030481 นางสาวชลธิชา อินต๊ะ

030482 นางสาวกัญญาพัช หาญสาริกิจ

030483 นางจิตมณี ฉันทศาสตร์

030484 นางสาวพรนับพันท์ เดชาฐิพัตศ์

030485 นางสาวฐีดารัตน์ ชูอิ่ม

030486 นายพิชิตชัย แสงรัตนวิไลกูล

030487 นายเฉลิมศักดิ์ เขียวชะอุ่ม

030488 นายภาคภูมิ เกตุทรัพย์

030489 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีพิมพ์มาตย์

030490 นางสาวพิมพ์พิชชา ธรรมสุวรรณ์

030491 นางสาวศรัณย์ภัทร์ จลเพชร030491 นางสาวศรณยภทร จุลเพชร

/ ๐๓0492.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0492 นายวิภู สังข์อยู่ศิริ

030493 นางสาวปาริชาติ เอี่ยมสกุล

030494 นายอภิรัตน์ สุนทรอาคเนย์

030495 นางสาวเกศสุดา แก้วผลึก

030496 นางสาวภิชญทิพย์ สังข์แดง

030497 นางสาวมิ่งขวัญ เขมาตย์โพธิ์

030498 นางสาวสุดารัตน์ วงค์กา

030499 นางสาวทฤฒมน พูลศิริ

030500 นางสาวปริญญา สว่างย่ิง

030501 นางสาวนีรนาท อัตโณ

ี

             ชื่อ – นามสกุล
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030502 นางสาวอรุณี อุบล

030503 นางสาวณัฐชา ธีระพิทยาตระกูล

030504 นายฉัตรชัย ยอนรัมย์

030505 นางสาวกมลชนก ดงอนนท์

030506 นางสาวภูริตา รอดอรินทร์

030507 นายวิบูลย์พงษ์ ใบเกตุ

030508 นางสาวราดากรณ์ สอนสกุล

030509 นายกัณฑ์อเนก ติ้นซุ่ย

030510 นายพีรภัทร ธานีรัตน์

030511 นางสาวครองขวัญ รัตนถาวร

030512 นางสาวอัญญมณี กําเนิดบง

030513 นางสาวปพิชญาพร กุลสุทธิ

030514 นางสาวลลิดา อินนา

030515 นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์

030516 นางสาวอภิชญา จันทร์ปาน

030517 นางสาวกนกรัตน์ สท้านไตรภพ030517 นางสาวกนกรตน สทานไตรภพ

/ ๐๓0518.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0518 นางสาวสุนันทา คําเอม

030519 นางสาวประสิตา ถีสูงเนิน

030520 นางสาวภักดินาถ สอนอุ่น

030521 นายสมพงษ์ เสนาชัย

030522 นางสาวสายฝน บุญปก

030523 นายพันธ์ศักดิ์ ชาลี

030524 นางอัจฉรา ศรีวัชรางกูร

030525 นางสาวกัลยา กาบแก้ว

030526 นางสาวนฤมล ยวนแห่ว

030527 นายคณพล สีดลรัศมี

ั ์

- 2๑ -

             ชื่อ – นามสกุล

030528 นางสาวศิริลักษณ์ วานิช

030529 นางสาววลิยา เทอดเกียรติกุล

030530 นางสาวอัจราพร ศรีสุริโย

030531 นางสาวศรัณย์กร เสริมวิฑูรย์

030532 นายนันท์ทิพัฒน์ คงพันธ์

030533 นางสาวสิรินดา เจริญชาศรี

030534 นางสาวสุภาวิดา เจริญชาศรี

030535 นายวีระวัฒน์ ทองประดิษฐ์

030536 นางสาวชญานี อุดมสุข

030537 นางสาวชนิตา อุดมสุข

030538 นางสาวปิยะมาศ กล่อมบุญกลัด

030539 นางสาวปิยวรรณ อินทร์ประเสริฐ

030540 นางสาวอรทัย ทวีบุรุษ

030541 นางสาวฉภิญญา ทีสี

030542 นางสาวเกศรินทร์ ทองลอย

030543 นางสาวดลพร พราหมณ์เกษม030543 นางสาวดลพร พราหมณเกษม

/ ๐๓0544.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0544 นางสาวอภิษฎา วินิจชัยนันท์

030545 นางสาวนิสาชล เทพสุทธิ์

030546 นางสาวณัชชา ประกอบดี

030547 นางสาววริยา ภู่พงศ์ชนางกูร

030548 นางสาวกัลยรัตน์ บุญเกฎืฎอ

030549 นางสาวนัชฎาพร ขันโมลี

030550 นางสาวอณิสรา กุมเพ็ชร

030551 นางสาวนภัสสร วงษ์กรณ์

030552 นางสาวสุนทรีย์ กองสอนวิจิตร์

030553 นางสาวกิตติมา พรหมฤทธิ์

ั
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             ชื่อ – นามสกุล

030554 นางสาวเสาวภา ตุยทัง

030555 นางสาวณฐนันทน์ แตงย้ิม

030556 นางสาวบังอร มธุรส

030557 นางสาวโชติกุล ช่วยชม

030558 นางสาวเกศกนก แก่นนาคํา

030559 นางสาวชิตาภา พิริยะกุลกิจ

030560 นางสาวโชติกา คงสมบูรณ์

030561 นายศุภกิตติ์ สงอาจินต์

030562 นางสาววริษฐา จันทร์เจือศิริ

030563 นางสาวปาณิศา ธูปหอม

030564 นางสาวชฎาณิศ ฉัตรโอภาส

030565 นางสาวเหมือนฝัน มิ่งสกุล

030566 นางสาวนวรัตน์ อนันตภักดิ์

030567 นางสาวมณฑิตา ทรงฤทธิขันชัย

030568 นางสาวขนิษฐา ดวงตะวัน

030569 นายนฤพนธ์ ดําแพร030569 นายนฤพนธ ดาแพร

/ ๐๓0570.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0570 นางสาวกนกนาถ จันทะเพชร์

030571 นายฐานธิษณ์ ถ้ําเจริญ

030572 นางสาววนิดา ผางน้ําคํา

030573 นายเชษฐศักดิ์ รักมีศรี

030574 นางสาวสรารัตน์ บุษวงษ์

030575 นางสาวเบญจวรรณ ญาตินงคราญ

030576 นางสาววรัญชลี อัมภาโรจน์

030577 นางสาวจุรีรัตน์ เดชพละ

030578 นายฐิติพัชร์ เลาหะชัยศิลป์

030579 นางสาวสาริกา ไชยแก้ว

้

             ชื่อ – นามสกุล
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030580 นางสาวกนกพร เณรตาก้อง

030581 นางสาวอรวีร์ พุกะทรัพย์

030582 นางสาวสิรีธร ดีแสน

030583 นางสาวสหพร อินทร์สุข

030584 นางสาววรรณพร คีรีรมย์

030585 นายเชษฐ์ สิงห์โต

030586 นายนิรันดร บุญจันทร์

030587 นางสาวมนตร์นภา สมเคหา

030588 นายภาคภูมิ สวนพันธุ์

030589 นายณัฐสิทธิ พุทธิตระกูล

030590 นางสาวมนธิชา สุวรรณจรัส

030591 นายไชยเชษฐ์ เอกมาตย์

030592 นางสาวแพรวา อรุณธาดา

030593 นางสาวนฤมล ซื่อสัตย์

030594 นางสาวอมรรัตน์ พูลเพ่ิม

030595 นางสาววรรณวิสา จันทร์แก้ว030595 นางสาววรรณวสา จนทรแกว

/ ๐๓0596.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0596 นางสาวรัชฎาวรรณ์ ชูเรืองสุข

030597 นางสาวศุภิสรา ประทุมมาศ

030598 นางสาวชญานี เพ็ชรสงคราม

030599 นางสาวชนิตตา อินทร์เขาย้อย

030600 นางสาวนัฐยา ขยันคิด

030601 นายธนาคม คําวัฒนา

030602 นายอรรถพล ตุ้มแก้ว

030603 นางสาวชีวรัตน์ ยาชูรมณ์

030604 นางสาวสกุลกาญจน์ เลาห์อุทัยวัฒนา

030605 นางสาววชิรดา ชิดดี

ั ์
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             ชื่อ – นามสกุล

030606 นางสาวสรารัตน์ งามสอาด

030607 นางสาววราภรณ์ เกาะแก้ว

030608 นางสาวพิชญ์ชากร บุญยงค์

030609 นางสาวปณิตา มูลทองทิพย์

030610 นางสาววรามณี พงษ์สวัสดิ์

030611 นายนิติเทพ นิ่มอนงค์

030612 นายพีระยศ จันทร์พลับ

030613 นางสาวธิดารัตน์ กันยาทอง

030614 นางสาวพิชชากร สุกแก้ว

030615 นางสาวฐาปณฎา หวังล้อมกลาง

030616 นางสาวนภาพร เงินทรัพย์

030617 นางสาวรัสรินทร์ สิริกัลยรัตน์

030618 นายณัฐชาญ รุ่งสถาพร

030619 นางสาวสุธารัตน์ หน่อแก้ว

030620 นางสาวจริยา ศรีอุบล

030621 นางสาวทัชชานนท์ ฟ่มเฟือย030621 นางสาวทชชานนท ฟุมเฟอย

/ ๐๓0622.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0622 นางสาวชนานันท์ ทิมวัฒน์

030623 นายภูริช เลาะวิถี

030624 นางสาวทิพวรรณ สินประเสริฐรัตน์

030625 นางสาวเบญญาพร บัวแก้ว

030626 นางสาวทัศนียา พุ่มไม้ดัด

030627 นางสาวศศิธร เตี้ยสมบูรณ์

030628 นายกรกฏ ธาราโพธิ์

030629 นายสุธน ขุนโนนเขวา

030630 นายศักดิโชติ จันทร์น้อย

030631 นางสาวพรรณศิริ ไกรสุภาพ

ี ้

- 25 -

             ชื่อ – นามสกุล

030632 นายเจษฎา เขียวแก้ว

030633 นางสาวธัญลักษณ์ สว่างเรืองไพศาล

030634 นางสาวอําภรณ์ สงคง

030635 นางสาววารี หนูประกอบ

030636 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สิงห์ทอง

030637 นางสาวขวัญจิรา สุวรรณโณ

030638 นางสาวกรณัฏฐ์ ปุณยเศรษฐ์กุล

030639 นายวรวิช ชื่นเจริญสุข

030640 นางสาววณัชกรณ์ นันทศุภกร

030641 นางสาวรัชดา วิสานิส

030642 นางสาวสิริฉัตร สฤษดิ์นิรันดร์

030643 นายคณิน วิริยานนท์

030644 นางสาวบุษบา มะทะกอง

030645 นางสาวอาทิตยา หนูโพธิ์

030646 นางสาวธันยธรณ์ จันทร์ทัด

030647 นางสาวสวรรณา ผกจิตต์030647 นางสาวสุวรรณา ผูกจตต

/ ๐๓0648.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0648 นายธีรพงษ์ วงศ์พิชชาภา

030649 นางสาวประกายมาส เก็บทอง

030650 นางสาวพนิดา บุญคุ้ม

030651 นายธนันอัคร จันทร์เขียว

030652 นายอารักษ์ ธาราพรรค์

030653 นายศุภณัฐ กองทรัพย์

030654 นางสาวนุสบา สนเล็ก

030655 นางสาวเบญจภา สังโขบล

030656 นางสาวสมสุรางค์ จ้ีแสง

030657 นางสาวสุกัญญา มีคํา

ั ี

             ชื่อ – นามสกุล

- 2๖ -

030658 นางสาววัฒนวดี ฝอดสูงเนิน

030659 นางสาววิจิตรา กุลมา

030660 นางสาววริศา เกษรราช

030661 นางสาวดุสิตา อิศรภักดี

030662 นางสาวอัจฉรา อุ่นเสียม

030663 นางสาวพรกนก ประเสริฐพงศ์ธร

030664 นางสาวพวงเพชร ตาตะ

030665 นายวรพจน์ สังขะวัตร์

030666 นายณัฐวุฒิ ตุ้มเงิน

030667 นางสาวธิดารัตน์ สีสุดโท

030668 นางสาวภัทรวดี ตรีวุธก้องเดช

030669 นางสาวศิวลักษณ์ คําพล

030670 นางสาวปพิชญา มูกขุนทด

030671 นางสาวลีนา หัตถประดิษฐ์

030672 นายวรวัชร์ จรรยงค์วรกุล

030673 นางสาวสนันทา ทรงประกอบ030673 นางสาวสุนนทา ทรงประกอบ

/ ๐๓0674.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0674 นายอภิชาติ เปรุนาวิน

030675 นางสาววรรณกานต์ ทึงทา

030676 นางสาวนันทพร ดุริยศาสตร์

030677 นางสาวภรณ์ทิพย์ ขันจันทร์แสง

030678 นายทรงพล ชื่นกุศล

030679 นางสาวอารียา อ่างทอง

030680 นายวัฒนา อุ่นพาณิชย์

030681 นางสาวกรรณิการ์ จันทะรี

030682 นายรชต จันทร์สุพิน

030683 นางสาวลภัสรดา ไชยบท

ั ์ ั ี

- 2๗ -

             ชื่อ – นามสกุล

030684 นางสาวธิดารัตน์ อนันตเสรีวิทยา

030685 นางสาวณัฐสุดา ปรีชา

030686 นางสาวมณีพร ขาวฉลาด

030687 นางสาวพรเพ็ญ รัตนโพธิ์แสงศรี

030688 นายสิทธิชัย งาเนียม

030689 นายวิชา อาสน์ปาสา

030690 นางสาวณิชชา วงศ์แหลมทอง

030691 นางสาวภาวนา อังสานานนท์

030692 นางสาวปริยฉัตร แสงเนตร

030693 นางสาวรัชนีย์ ราชรักษ์

030694 นางสาวจิตรลดา เดชจําเริญ

030695 นางสาวทัศนีย์ ถิ่นชีลอง

030696 นางสาวดวงบรรจง งามจั่นศรี

030697 นายสิทธิพร ราชธานี

030698 นางสาวจิราาภรณ์ สะสิกุล

030699 นายวชิรวิชญ์ แก้วชัยรัตนโชติ030699 นายวชรวชญ แกวชยรตนโชต

/ ๐๓0700.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0700 นายพันธ์แพรวา อัจฉริยรักษ์

030701 นางสาวภัทสรา นาสุรินทร์

030702 นางสาวอรุณี ละมั่งทอง

030703 นางสาวดวงพร เจริญชัยรุ่งเรือง

030704 นางสาวณัฐกานต์ รักไทย

030705 นางสาวกุสุมา พุ่มเหมือน

030706 นางสาวพัชราพรรณ ทัศดี

030707 นายกฤษดา โพธิ์งาม

030708 นางศุทธิกานต์ บัวสําเริง

030709 นางสาวทิพวรรณ สายเสน

๋

- 2๘ -

             ชื่อ – นามสกุล

030710 นางสาวสรญา จิอู๋

030711 นางสาวฉัตรลดา แก้วบุญเรือง

030712 นางสาวศิริลักษณ์ มงคลยง

030713 นางสาวดุจฤดี จงรัตน์

030714 นางสาวอารียา ในพิมาย

030715 นายพรหมพิริยะ ไม้ทิพย์

030716 นางสาวกัญญาพร นุ่มวัด

030717 นางสาวญานิศา น้อมศิริ

030718 นางสาวชนานันท์ สมิทธีร์

030719 นางสาววรรณพร คงแดง

030720 นางสาวหัทยาพร ป้องจันลา

030721 นางสาวปิยะพร ใจมั่น

030722 นางสาวสุนีย์รัตน์ แสนสุข

030723 นางสาวกัลยารัตน์ วิสมล

030724 นายสิทธิชาติ ทนันชัย

030725 นางสาวภัศราภรณ์ ไชยต้นเทือก030725 นางสาวภศราภรณ ไชยตนเทอก

/ ๐๓0726.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0726 นางสาวเมธินี นิลโมตน์

030727 นางสาวบุณฑรีก์ สาคร

030728 นางสาวสุรีย์รัศมิ์ สินธุวณิก

030729 นางสาวรชณีภร ตันนาดี

030730 นางสาวสุภาวดี แร่ถ่าย

030731 นางสาวสุปรียา บุญเพลิง

030732 นางสาวณิฐาพิม นรเชี่ยวชาญนิธิ

030733 นางสาวณัฐวิภา จอมพลาพล

030734 นางสาวณัฐญาภา อินทา

030735 นางสาวปิยาภรณ์ พวงเกตุแก้ว

- 2๙ -

             ชื่อ – นามสกุล

030736 นายอดิศร บุญเกิด

030737 นางสาวสุกัญญา เล็กจินดา

030738 นางสาวดารุณี นวลบัตร

030739 นางสาวปวิตตรา ดอกแย้ม

030740 นางสาวพัชรี หน่อแก้ว

030741 นางสาวชยานันท์ จินตชิน

030742 นายโดม สิริมธุรพจน์

030743 นางสาวมุจลินท์ ระดาบุตร

030744 นายวิทวัส แก้วเวหา

030745 นางสาวอลิสา สนิทใจ

030746 นางสาวมณีวรรณ ลิตโต

030747 นายอิทธิกร ศรีขัดเค้า

030748 นางสาวนปภา จันทรคนธ์

030749 นางสาวจีรนันท์ ทับสุข

030750 นางสาวริซกี รักดี

030751 นางสาววลัยลักษณ์ เปี่ยมวิทย์030751 นางสาววลยลกษณ เปยมวทย

/ ๐๓0752.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0752 นางสาวธัญชนก ซาแสงบง

030753 นางสาววัชรี เปี่ยมสิน

030754 นางสาวช่อวัฒนา ขันยอด

030755 นางสาวปิยะฉัตร ศิริลักษณ์

030756 นางสาวธนพร จิตติปัญญากุล

030757 นางสาวเกศริน แสนทวีสุข

030758 นางสาวกัญญารัตน์ เมืองฤทธิ์

030759 นางสาวอรณิช วนวงษ์

030760 นางสาวณัฏฐิณี เครือบุดดี

030761 นางสาวกัลยา นนธิจันทร์

ั ี

- ๓๐ -

             ชื่อ – นามสกุล

030762 นางสาวนภาลัย สีสะอาด

030763 นายสิริโชค แคนยุกต์

030764 นางสาวอิสราภรณ์ โล่ห์นารายณ์

030765 นางสาวกนกวรรณ สันติภราภพ

030766 นางสาวธนาพร สมหน่อ

030767 นางสาวดวงดารา แก่นพรม

030768 นางสาวกชพร เมนะรุจิ

030769 นางสาวจุไรรัตน์ บัวนิล

030770 นางสาวอมรรัตน์ สุขคง

030771 นางสาวนันท์นภัส ภู่มะณี

030772 นางสาวกนกวรรณ พัฒนชัยพงศธร

030773 นางสาววนิดา สินพรม

030774 นางสาวพิศมัย วงศ์โท

030775 นางสาวอุบลวรรณ ลินใจ

030776 นายวราพล อินบุญ

030777 นางสาวสปราณี เอี่ยมสอาด030777 นางสาวสุปราณ เอยมสอาด

/ ๐๓0778.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0778 นายอภิสิทธิ์ สุขภักดี

030779 นางสาววิภารัตน์ สิงห์โต

030780 นายกฤษณ์ชัยพน อาชีวปาริสุทธิ

030781 นายสุธิชา ใจจินา

030782 นางสาวฐาปนี นาคกุล

030783 นางสาวฐิติณัฐ พันธุ์ผล

030784 นางสาวเตรียมใจ จันทวงค์

030785 นางสาวนันทพร ด้างถางคํา

030786 นางสาวจรรยา ชูชาติสกุล

030787 นางสาวจิราภรณ์ ทวีธนวาณิชย์

ึ ั

- ๓๑ -

             ชื่อ – นามสกุล

030788 นางสาววณิชชา นึกชัยภูมิ

030789 นางสาวธนาภรณ์ เจริญสุข

030790 นายวิริยะ หวังผดุงเกียรติ

030791 นางสาวเสาวนีย์ ประทุมวัน

030792 นางสาวนิลยา สุกรินทร์

030793 นายธนภร ปรุฬห์ฤทธิ์

030794 นางสาวเบญจวรรณ กึดก้อง

030795 นายอัครเดช ธานี

030796 นางสาวสาวิตรี ขอสวยกลาง

030797 นางสาวนนทกานต์ ฉันทศิลป

030798 นางสาวฝนริน สงวนยวง

030799 นางสาวพัชลิตา บุญอ่อน

030800 นายเตวิช สุทธิประเสริฐ

030801 นางสาวสุภาพร เอพระเรา

030802 นางสาวฉัตรแก้ว อาจหาญ

030803 นายกฤษฎา แก้ววิลัย030803 นายกฤษฎา แกววลย

/ ๐๓0804.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0804 นายรัณพีร์ หิรัณย์ธนาภักดี

030805 นางสาวปาณา พงษ์อุดม

030806 นายรัชชานนท์ กรเศษ

030807 นางสาววชิรญาณ์ สุวรรณเทวะคุปต์

030808 นางสาวกิตติรัตน์ บัวสุ่น

030809 นางสาวนันทิกานต์ รุจิชัย

030810 นางสาวอรวรรณ เยี่ยมรัมย์

030811 นางสาวรัตนาภรณ์ กันน้อย

030812 นางสาวนารีรัตน์ สิงห์โตคีรี

030813 นางสาวชิดชนก น้อยโสภณ

๊ ั ์

- ๓๒ -

             ชื่อ – นามสกุล

030814 นางสาวอรุณ อินต๊ะขันธ์

030815 นายณภัทร ดีมี

030816 นางสาวปริศนา กองทัพไทย

030817 นายตรีพร เจริญลาภ

030818 นางสาวโชติมา ชัยคงสถิตย์

030819 นางสาวปรียา ทองหมุน

030820 นายสันต์ ตันจํารัส

030821 นางสาวนันทิดา ช่างประเสริฐ

030822 นางสาวอาภากร เนติเชาวลิต

030823 นางสาวธิติพร วันแก้ว

030824 นางสาวกมลชนก การุณ

030825 นายณัฐพล จินสุยานนท์

030826 นางสาวมติมา กรดสุวรรณ

030827 นายชาญวิทย์ จําปาสุข

030828 นางสาวเรณู ปัญญาเหลือ

030829 นางสาวเกสรานี แถวทิม030829 นางสาวเกสราน แถวทม

/ ๐๓0830.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0830 นางสาวอําภา หวลระลึก

030831 นางสาวเพชรรัตน์ พลพิทักษ์

030832 นางสาวอังคณา โนจิตร์

030833 นางสาวณัฐนิตา โสพิกุล

030834 นางสาวนารินทร์ สุทธิศักดิ์

030835 นายภทรวรรษ วงษ์เวียง

030836 นางสาวจิราวรรณ เปรมในเมือง

030837 นางสาวมณีรัตน์ ดิษพัฒน์

030838 นางสาวอังคณา สุวรรณศรี

030839 นางสาวจีรวรรณ คําวาริห์

ั ้

- ๓๓ -

             ชื่อ – นามสกุล

030840 นางสาววิจิตรา ชาววังฆ้อง

030841 นางสาวสิริลักษณ์ ชูกาญจนพิทักษ์

030842 นางสาวพีระยา จันทาพูน

030843 นางสาวพัชรี หมื่นศิษย์

030844 นายสุกฤษฏิ์ พนม

030845 นายวาทิต อิทธิศิริเวทย์

030846 นายวราวุฒิ ไชยหนองแปน

030847 นายธนพล กระเเสกลาง

030848 นายบุญชนะ เมฆโต

030849 นางสาวชิสา เรืองแสงอร่าม

030850 นายฉัตรชัย อนันทภภิรมย์สุข

030851 นางสาวจุทารัตน์ สมันจิตร

030852 นางชนัญญา สนธิโพธิ์

030853 นางสาวพรพิมล กาญจนะ

030854 นางสาววีรวรรณ กิตติเพ่ิมพูลสุข

030855 นางสาวสลิลทิพย์ ไข่เพชร030855 นางสาวสลลทพย ไขเพชร

/ ๐๓0856.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0856 นายภานุรุจ พุทธสอน

030857 นางสาวธมกร เลิศภาวิชากุล

030858 นางสาววารุณี นิชี

030859 นางสาวกนกกาญจน์ พรหมรส

030860 นายกฤษณะ ใจลึก

030861 นางสาวณีรนุช ไชยรบ

030862 นางสาวอุบลวรรณ ภักศรีวงษ์

030863 นางสาวปุญยาวีร์ นิตย์สุข

030864 นางสาวกมลชนก ตาละซอน

030865 นางสาวสุชาดา ชื่นสุนทร

ั

- ๓๔ -

             ชื่อ – นามสกุล

030866 นางสาวศิริวรรณ ดวงดัน

030867 นางสาวเอริกา สุภาพจน์

030868 นางสาวพิชญาดา เดชชุม

030869 นางสาวพิชญา วิเศษจิรกาล

030870 นางสาวรักษ์ขวัญ บัวบูชา

030871 นางสาวนันทินี ชูรอด

030872 นางสาวชญารวี ภูมิศิริไพบูลย์

030873 นางสาววรินทร มาฟู

030874 นางสาววริษา วงศ์วาณิชวัฒนา

030875 นางสาวณิชกานต์ ชนินทรเทพ

030876 นางสาวศิรินภา อาญาเมือง

030877 นายศักดิ์ศรี เม็ดมะ

030878 นายอดิศักดิ์ ขันเเข็ง

030879 นางสาวชัชชษา นุพันธ์

030880 นางสาวณัฐกฤตา แจ่มจันทรา

030881 นายวรากร ยวรรณธร030881 นายวรากร ยุวรรณธร

/ ๐๓0882.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0882 นางสาวอรอุมา พันธ์แก้ว

030883 นายพิพัฒน์ น่วมทอง

030884 นางสาวพิสมร หิมพานต์

030885 นายสุวัฒน์ มีทรัพย์

030886 นางสาวชวาลนุช สมคิด

030887 นางสาวชญาณ์นันท์ โรจนสารัมภกิจ

030888 นายวรพรต เพ็ชรแก้ว

030889 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ วิโรจน์บุรีรัตน์

030890 นางชญาภัค สําอางค์ศรี

030891 นางสาวกาญจนา สีสมร

ีไ ์

- ๓๕ -

             ชื่อ – นามสกุล

030892 นางสาวรถยา ศรีไพบูลย์

030893 นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล

030894 นายวณัฐพงศ์ ชัยรัตน์

030895 นายกิตติพันธ์ ปานเจริญ

030896 นายกรวิชญ์ ศักดิ์สุรีย์มงคล

030897 นางสาวชื่นชนก แย้มงาม

030898 นางสาวนภาพร กดมงคล

030899 นางสาวอนุรักษ์ ห่อดี

030900 นางสาวบุษรินทร์ จันทร์พริ้ม

030901 นายนพรัตน์ สุภราช

030902 นางสาวสรัลธร หวานนิมิตร

030903 นางสาวอารียา ปานขวัญ

030904 นางสาวเขมจิรา จินตนาพากานนท์

030905 นายศุภกรณ์ บินยูซบ

030906 นางสาวกฤาณากร แก้วอินทร์

030907 นายกิตติศักดิ์ บญอินทร์030907 นายกตตศกด บุญอนทร

/ ๐๓0908.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0908 นางสาวตวงวิทย์ วิทูรพีรบัณฑิต

030909 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอุษา หาดบุตร

030910 นางสาวธันย์ชนก สันทัด

030911 นางสาวกัณฐิกา อ่อนแสง

030912 นางสาวกิตติยา การิยา

030913 นางสาวดวงกมล เหลืองเถลิงพงษ์

030914 นางสาวลัญฉกร ศรีเมือง

030915 นางสาวนรมน คําเงิน

030916 นางสาวสุปรียา กองแก้ว

030917 นางสาวจํารัส วีระกาญจนพงษ์

ั ์ ั

- ๓๖ -

             ชื่อ – นามสกุล

030918 นางสาวกัญญ์วรา จันทิมา

030919 นายนภดล สุขศิริ

030920 นางสาวศิราวัลย์ อินตาจัด

030921 นางสาวเพ็ญนภา ขวัญทอง

030922 นางดวงนภา คําวิเศษ

030923 นางสาวอิสริยา บูรอดียา

030924 นางสาวชญานิศ เวชกุล

030925 นายบุรินทร์ สมใจเพ็ง

030926 นางสาวปภัสสา พุ่มปรีชา

030927 นายจีระศักดิ์ ซอประยูร

030928 นายพีรพงษ์ เทียนนาวา

030929 นางสาวชฎาพรรณ ธรรมมัญญู

030930 นายพิเชษฐ์ ขุ้ยสุข

030931 นางสาวภัทรวดี สุวรรณวงษ์

030932 นางสาวเบญจมาศ ปัทมราษฎร์

030933 นางสาวอบลรัตน์ สขเกษม030933 นางสาวอุบลรตน สุขเกษม

/ ๐๓093๔.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓09๓๔ นางสาวอรธนา ตั้งสกุล

030935 นายภาณุวิชญ์ มีเสน

030936 นางสาวจารุณี วังสว่าง

030937 นางสาวสุนิสา คณานุช

030938 นางสาวศิริพรรณ เอี่ยมประเสริฐ

030939 นายธนเกียรติ โพธิ์มล

030940 นางสาวภัทรกานต์ สิงห์คํา

030941 นางสาวสิริรัญญา กาวี

030942 นายอธิธนันท์ แสงงาม

030943 นายกชนิภา อุ่นคํา

ั ี ื

- ๓7 -

             ชื่อ – นามสกุล

030944 นางสาวมนัสวี คงเมือง

030945 นายธาราเทพ กอรุ่งรัตน์

030946 นายภาคีนัย สุขสมพงษ์

030947 นางสาวปฤษฎา คุ้มชนะ

030948 นางสาวสุกัญญา พวงสว่าง

030949 นางสาวสกุณา หว่างจิตร

030950 นางสาวนนทนรรฐ เชื้อเมืองพาน

030951 นางสาวจิรารัตน์ คําวงษ์อ้าย

030952 นางสาวเบ็ญจมาศ สูอําพัน

030953 นางสาวนลินทิพ ตุละพิภาค

030954 นายนพชัย อภิชาติโอฬาร

030955 นายนรเศรษฐ์ หุ่นโต

030956 นางสาวภาวิณี โสธร

030957 นางสาวกนกวรรณ เสวกวิหารี

030958 นางสาวสุกัญญา ชัยประทุม

030959 นางสาววัชญ์วริน กิรติชินดนัย030959 นางสาววชญวรน กรตชนดนย

/ ๐๓0960.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0960 นางสาวปรียา แก้วอ่อน

030961 นางสาวณัฎฐากร ศรีศิลป์

030962 นางสาวภิรมณ แผ่นณรงค์

030963 นางสาวสาธนี สีทา

030964 นางสาวณัฐฐาพร หอมสุวรรณ์

030965 นางสาวณัฐพร น้อยนาค

030966 นางสาวศิริวรรณ พิลึก

030967 นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาเนาว์

030968 นางสาวอลิสษา หงษ์ทอง

030969 นางสาววรรษมน เกียรติอรุณ

ี ่ ี

- ๓๘ -

             ชื่อ – นามสกุล

030970 นางสาวซูรีน่า นารีเปน

030971 นางสาวอัญชญา จันปาล

030972 นางสาวจีรนันท์ แสวงการ

030973 นายทิวัตถ์ แก้วเศวตพันธุ์

030974 นางสาวสมฤทัย ภู่ประสม

030975 นางสาวพลอยทิพย์ จันทร์ม่วง

030976 นางสาวธนาภา ทิมา

030977 นางสาวปนัดดา สาลี

030978 นางกัลยาณี ค้ําคูณ

030979 นายสืบศักดิ์ จินดาวัต

030980 นางสาวกิตติยา กล่ินแก้ว

030981 นางสาวพชร หรั่งเพ็ชร

030982 นางสาวมัลลิกา สันทอง

030983 นายณัชกฤษณ์ วงศ์ทองเหลือ

030984 นางสาวลัทธวรรณ อุภัยภักตร์

030985 นางสาวบรณิจฉ์ ตันติวฒิพงศ์030985 นางสาวบูรณจฉ ตนตวุฒพงศ

/ ๐๓0986.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓0986 นายปัญญ์ปิยะ รอบคอบ

030987 นางสาวสุภาภรณ์ บัวบูชา

030988 นางสาวทิพย์สุดา สร้อยสาย

030989 นางสาวแสงระวี เหลื่อมสีจันทร์

030990 นางสาวกมลวรรณ ศรีพลัง

030991 นายนันทวัฒน์ สุวรรณศรี

030992 นางสาวไอรินลดา บูรณศักดิ์เสรี

030993 นางสาวศิริรัตน์ มูซอ

030994 นางสาวขนิษฐา แพะขุนทด

030995 นางสาวพิตติภรณ์ หัสภาค

ี ์ ้ ั ี

- ๓๙ -

             ชื่อ – นามสกุล

030996 นางสาวอิชรีย์ ต้นเจริญรัศมี

030997 นายธนภัทร บัวเงิน

030998 นางสาวมนญ์ญพัชญ์ ทิพย์วงศา

030999 นางสาวจรรยา แซ่เลี่ยง

031000 นางสาวสุนิศา มานาดี

031001 นางสาวเกศิณี เขนยงาม

031002 นางสาวกาญจนา วงศ์อําไพ

031003 นางสาวอริสรา เจริญสุข

031004 นายกิติศักดิ์ คุ้มแก้ว

031005 นางสาวกฤษยาพร คงไพโรจน์

031006 นายเทิดศักดิ์ คุ้มแก้ว

031007 นางสาวธิติมา กาทํามา

031008 นางสาววันวิสา แสงระวี

031009 นางสาวฐิตินันท์ มีศรี

031010 นายยงยุทธ์ เพ็งจันทร์

031011 นางสาววิริยาพร มาทอง031011 นางสาววรยาพร มาทอง

/ ๐๓1012.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1012 นางสาวอัญชลี บุญยืน

031013 นางสาวอรุโณทัย ทองสุทธิ

031014 นายวิชัยรัตน์ เสาวนิตย์

031015 นางสาววรรณพร ฤทธิ์มหันต์

031016 นางสาวสุรีพร อินทร์จันทร์

031017 นายอัมรินทร์ แหลมคม

031018 นายกรัณย์ยศ วุฒิวงศ์เสรี

031019 นางสาวเบญจรัตน์ แท่นทอง

031020 นางสาวกลรัตน์ ซึมกระโทก

031021 นางสาวศิรินภา มุ่งเจียกกลาง

ี ์ ื้ ์

- 40 -

             ชื่อ – นามสกุล

031022 นางสาวปาจรีย์ เอื้อวนิชวรพงศ์

031023 นายกฤษฎา ยาวะระ

031024 นายณัฐชนน กาสา

031025 ส.ต.ต. ธนวิตต กรณวงศ์

031026 นางสาวภาวดี มาพันธ์

031027 นางสาวกรัณฑรัตน์ โสตถิกุลนันท์

031028 นางสาวอัญชพร โพนพันธ์

031029 นายฆนากร พวงไธสง

031030 นางสาวจิตตรารัตน์ สําราญใจ

031031 นายจตุพร พุ่มกําพล

031032 นางสาวสุทธิดา พุ่มกําพล

031033 นางสาวตะวัน พลับแดง

031034 นางสาวชุลีพร จันทรคูหา

031035 นางสาวอัจฉราวดี วงศ์อุไร

031036 นางสาววสุกาญจน์ ดิษฐบรรจง

031037 นางสาวพิญญารัตน์ ทรัพย์เกิด031037 นางสาวพญญารตน ทรพยเกด

/ ๐๓1038.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1038 นางสาวพัชนิดา แดนชัยภูมิ

031039 นางสาวชนาพร วงศ์สวัสดิ์

031040 นางสาวศุภมาศ หิมเวช

031041 นางสาวหฤทัย พลกลาง

031042 นางสาวกัญญาณี ดิบทิพย์

031043 นางสาวสุพัตรา สระบัว

031044 นางสาวขวัญชนก เกตุกัปตัน

031045 นายชันชนก ดอกเมฆ

031046 นางสาวพัณณ์ชิตา สงค์ประเสริฐ

031047 นางสาวศันสนีย์ ธีระโรจน์

ั ์

- 41 -

             ชื่อ – นามสกุล

031048 นายจิรัฎฐิติกาล อภิธนนิมิตญ์

031049 นางสาวอัจฉรา ยศสุพรม

031050 นางสาวณัฐฐา รัตนมณี

031051 นางสาวอัมพกา พูลประภัย

031052 นายภูวดล จินดาวรเวทย์

031053 นางสาวชีวา ทวีสิงห์

031054 นางสาวณัฐธิกา แฝงเพ็ชร

031055 นายเมธา เมรินทร์

031056 นายปริญญ์ เกตุประกอบ

031057 นางสาวศรสวรรค์ แก้วดํา

031058 นางสาวธิดารัตน์ บุณยรัตวณิช

031059 นางสาวปวีณา แน่นอุดร

031060 นางสาวมณทิพย์ จันทโรทัย

031061 นางสาวกนกอร จันทร์สว่าง

031062 นางสาวนันทวัน จงพร้า

031063 นายศักดิ์ศิริ วงศ์ศิริวัฒน์031063 นายศกดศร วงศศรวฒน

/ ๐๓1064.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1064 นางสาวขนิษฐา แก้วรัตนะ

031065 นางสาวไอศ์ริว แสงทอง

031066 นางสาวอรทัย คชสิทธิ์

031067 นายอนุสรณ์ ลูกจันทร์

031068 นางสาวสุลักษณ์ แซ่ห่อ

031069 นางสาวกิตติยา ศรีจันทร์

031070 นางสาวยุวดี วิถี

031071 นายนวพล พราหมชม

031072 นางสาวกมลทิพย์ วาดโคกสูง

031073 นายปวริศ หมะมุสอ

ี ั

- 4๒ -

             ชื่อ – นามสกุล

031074 นางสาวเกศินี หลักทอง

031075 นายวัลลภ สมพิทักษ์

031076 นายกันตพัฒน์ ธนาเรือนอินทร์

031077 นายชยานันท์ อนันต์พิพัฒน์กิจ

031078 นางสาวมลธิชา นาควรินทร์

031079 นางสาวจานุการ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

031080 นายสิทธิพงศ์ พูนพอกสิน

031081 นายสันติสุข วงศ์อนุ

031082 นายสมภพ แก้วกุดั่น

031083 นายณรงค์เดช จันทร์ดํา

031084 นางสาวกิรติกานต์ ชื่นแช่ม

031085 นางศราวดี ฐิตะฐาน

031086 นางสาวอังคณา วงษ์จู

031087 นางสาวปรียาพร แก้วกนก

031088 นายศราวุธ ปัญจพล

031089 นางสาวกรรณิกา ศิวิจารย์031089 นางสาวกรรณกา ศวจารย

/ ๐๓1090.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1090 นางสาวธนนันท แจ้งพุ่ม

031091 นางสาวพิชญาวี ศรีแสน

031092 นางสาวศุภดา พิมพ์แตร

031093 นางสาวกัญณภา ส่งแสง

031094 นายมุนินทร์ จุมปาทอง

031095 นางสาวเจนจิรา ปี่แก้ว

031096 นางสาวอมรรัตน์ หลีสุข

031097 นางสาวกมลพรรณ คําเพชร

031098 นางสาวจินดารัตน์ ทับทิม

031099 นางสาวกมล รักษาชื่อ

์ โ
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031100 นางสาวสุพิชาภรณ์ โตมา

031101 นางสาวพัชราภรณ์ บุตรสุวรรณ์

031102 นางสาวชลลดา ผูกรอด

031103 นายกิจจารักษ์ ล่าทา

031104 นางสาวพัทธกานต์ ยุทธภัณฑ์

031105 นางสาวขรินทร์ทิพย์ กล่ินหอม

031106 นายกชกร มณีวิเศษเจริญ

031107 นายวีรศักดิ์ เปลี่ยนสมาน

031108 นางสาวกัณฑรินทร์ ท.ธรรมธาดา

031109 นางสาวอัญญรัตน์ เตชะนันท์

031110 นายอุกฤษฏ์ ไทยงามศิลป์

031111 นางสาวญาณิกา จํานงค์สุข

031112 นางสาวกฤตยาพร คชหาญ

031113 นางสาวศิริพร สุขกลั่น

031114 นางสาวจิราพัชร อึ้งสวรรค์

031115 นางสาวคัมภีรพรรณ ม่งซ้อนกลาง031115 นางสาวคมภรพรรณ มุงซอนกลาง

/ ๐๓1116.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1116 นางสาวยุวธิดา ธนะภูมิชัย

031117 นางสาวสุกัญญา จินดาแป้น

031118 นางสาวภาวิณี ดวงโสภา

031119 นางสาวภัทรวดี เขียวฉอ้อน

031120 นายกิตติธัช คุณสมบัติ

031121 นางสาวชนิศา ศิริวงศ์กุล

031122 นายเมธี โพธิ์งาม

031123 นายสุรพัศ เจิมจิตรผ่อง

031124 นายกันตวัฒน์ สุทธิจิตต์

031125 นางสาวพวงทอง ครัวจัตุรัส

่ ไ
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031126 นางสาววริยา ว่องไว

031127 นางสาวปิยวรรณ สุคนธชาติ

031128 นายคมกฤษณ์ หงษาวงศ์

031129 นายภูวดล พูนศิริ

031130 นางสาวมุกรวี โคกทุ่ง

031131 นางสาวทิพย์ธัญญา บํารุง

031132 นางสาวกาญจนา จันทะขาว

031133 นางสาวธนิดา เสนาจิตต์

031134 นายยุทธนา รวยดี

031135 นางสาวศณิชานันต์ เดชวรรณ

031136 นางสาวกนกอร แสงรัตนายนต์

031137 นายกิตติคุณ ช่วยพนัง

031138 นางสาวกาญจนา บุญรังษี

031139 นางสาวยุพดี แสงเงิน

031140 นายกิตติธัช นาคบุญตัน

031141 นางสาววชิราภรณ์ แรมกระโทก031141 นางสาววชราภรณ แรมกระโทก

/ ๐๓1142.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1142 นางสาวนิศาชล ศิลโรจน์

031143 นายธนภัทร แก้วทราย

031144 นางสาวอรอุมา เหล่าโสด

031145 นายกอบชัย ตาลเถื่อน

031146 นางสาวจันทร์จิรา ขัตติยะ

031147 นางสาวสุกานดา กุฎี

031148 นางสาววัชราภรณ์ ชวนเชย

031149 นายนิธิวัฒน์ ฉิมแก้ว

031150 นางสาวปรรณรัสสร เจริญทรัพย์

031151 นายชนาธิป กุศลส่งทวี

ั ั ์ ํ
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031152 นางสาวหทัยรัตน์ อินคํา

031153 นางสาวรมิตา บุญธรรม

031154 นางสาววิริยา สุดโท

031155 นายศุภรัตน์ ศุภฤกษ์

031156 นางสาวพรพิมล แนบสนิท

031157 นางสาวชีพชนก อัครจันทร์

031158 นางสาวรัชนันท์ ลือวรศิริกุล

031159 นางสาวสุปภัส ชินวงษ์พรม

031160 นางสาวกุลวดี ชูประสิทธิ์

031161 นางสาวอัชชนา ยัญญางกูร

031162 นางสาวศิริกัลยา ส่ังสอน

031163 นางสาวมาลินี ยอดเรือน

031164 นางสาวมัทวันต์ ทิพย์รัตน์

031165 นางสาวพันธกานต์ ตั้งวศินธรรม

031166 นางสาวทิพวรรณ วัฒนคุณ

031167 นางสาวรัชนี โรมศรี031167 นางสาวรชน โรมศร

/ ๐๓1168.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1168 นางสาวเสาวลักษณ์ ท่าดี

031169 นางสาวชนัญชิตา รองเลื่อน

031170 นางสาวจินต์จุฑามาศ โพธิ์สอาด

031171 นางสาวจิดาภา เรืองกิจเวช

031172 นางสาวพัชริดา ฟองคํา

031173 นางวรรณวิสา ภู่ดี

031174 นางนันทนา ขวัญคํา

031175 นางสาวกนกกาญจน์ ขวัญคํา

031176 นางสาวศันสนีย์ ตันเสนา

031177 นางสาวอิสราภรณ์ ทีอุปมา
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031178 นางสาวยุพิน คิดสม

031179 นายปองพล ชุมศรี

031180 นางสาวชนากานต์ ประเสริฐ

031181 นายนเรนท์ นิกรกิจ

031182 นายสยาม ศุภาลัยวัฒน์

031183 นางสาวปานฤทัย ทรวงโพธิ์

031184 นายปพิชญ์ฐกาญจน์ อุดคํามี

031185 นางสาวอุทุมพร พิมพา

031186 นางสาวกวิณทิพย์ จันทร์เจริญ

031187 นายฐนกร ธรรมวิบูลชัย

031188 นางสาวนุชนารถ รัตนประดิษฐ์

031189 นางสาวชุติพร ปิดตาทะนัง

031190 นางสาววิภาวรรณ ชัยมงคล

031191 นายนพรัตน์ มีย่ิง

031192 นางสาวเมธินี ปัตตลอด

031193 นางสาวชนากานต์ พิมมา031193 นางสาวชนากานต พมมา

/ ๐๓1194.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1194 นางสาวทิฆัมพร จูมทา

031195 นายคชาพา เข็มเพชร

031196 นางสาวสวณี เรืองโรจน์

031197 นางสาวชรดา จั่นแก้ว

031198 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์

031199 นางสาวพลัดดา มากผล

031200 นายณัทพงศ์ มุขจั่น

031201 นางสาวสุนิสา ทองล้อม

031202 นายสันติชัย สําเภา

031203 ว่าท่ีร้อยตรีกฤดพิพัฒน์ รักสัตย์

ั ์ ั ั ั ์

- 47 -

             ชื่อ – นามสกุล

031204 นางสาวกันต์ญาณัฐ อัษฎาวรพัฒน์

031205 นางสาวนาฏภิญญา ศรัณยนิติกุล

031206 นางสาวพิชามญธุ์ เบ็ญจา

031207 นายพุฒิพงษ์ ลีภัทรพงศ์พันธ์

031208 นางณัฏฐณิชา อุษาทะพานนท์

031209 นางสาวกมลฤทัย บุญธรรม

031210 นางสาวธัญลักษณ์ ชัยประสิทธิโชค

031211 นางสาวพิมพ์ใจ บุญจันทร์

031212 นางสาวสุพัตรา โยธา

031213 นางสาวกฤตติยา กระลาม

031214 นายยงยศ สรรพวัฒน์

031215 นางสาวสุดารัตน์ นิลพัฒน์

031216 นายสมบัติ ดงกันจะ

031217 นางสาวทิฆัมพร อุ้มบุญ

031218 นางสาวกัซมา คํานักดิษฐ์

031219 นางสาวพรพนา กาวิเศษ031219 นางสาวพรพนา กาวเศษ

/ ๐๓1220.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1220 นายปกรณ์ งามผ่องใส

031221 นายณัฏฐ์เมธี ชยามรบุญสิทธิ์

031222 นางสาวนุชอนงค์ ดีทองอ่อน

031223 นางสาวนงลักษณ์ อุบลเลิศเจริญ

031224 นายธิบดี วอกลาง

031225 นางสาวยุพเรศ รัตนวรรณ์

031226 นางสาวพัชรีพรรณ สมวงศ์

031227 นางสาวสุพรรษา จาดเมือง

031228 นางสาวภัทรนันท์ โทรเลข

031229 นายวรวุฒิ อินทร์ปา

- 48 -

             ชื่อ – นามสกุล

031230 นางสาวกิตติยา คงเกิดลาภ

031231 นางสาววริศรา โตชูวงศ์

031232 นางสาววิภาวี ศิลประดิษฐ์

031233 นางสาวณัฐสินี ปาทาน

031234 นางสาวกมลวรรณ สุขอยู่

031235 นายพัฒนา ด้วงมูล

031236 นางสาวธัญญารัตน์ คงธารา

031237 นางสาวกัลยรักษ์ อมรวรวิชย์

031238 นางสาวสุภาวดี สีทอง

031239 นางสาวโศศิษฐา ดีเมฆ

031240 นายป้องชนะ น้ําจันทร์

031241 นางสาวปิยะดา เช้านิมิตร

031242 นางสาวณัฐสุรางค์ ภักดีเทพ

031243 นางสาวภัทรวดี ท่ังทอง

031244 นางสาวญาณกร บูรณพันธุ์

031245 นางสาวโสภา สวรรณ์031245 นางสาวโสภา สุวรรณ

/ ๐๓1246.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1246 นางสาวญาณินี แซ่ก๊ก

031247 นางสาวตราเพชร ปราบอธรรม

031248 นางสาวสุขวสา นาครัชตะอมร

031249 นางสาวสุภัทรา สุขสารพันธ์

031250 นางสาวนิจิตรา ด้วงสํารวย

031251 นางสาวศันสนีย์ กาญจนวีรวิทย์

031252 นางสาวมัทนพร ศรีนคร

031253 นางสาวญณีวรรณ กัณหา

031254 นางสาวอุไรพร แก้วบุญ

031255 นายณัฐวัฒน์ คุณนุช

่ ่
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031256 นายกรยุทธ น่วมอยู่

031257 นางสาวสุธาทิพย์ บัวศรี

031258 นางสาวณัชชา นิลตะจินดา

031259 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนิสา เจือนาค

031260 นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนาธรรมวัฒน์

031261 นายสุทธิพงษ์ แตงอ่อน

031262 นางสาวพัทธรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง

031263 นางสาวฉมาพร สุขธรรมรงค์

031264 นายนรพล หมุดทอง

031265 นางสาวธัญธร โอภาสยล

031266 นายวิวรรธน์ เล็กสุขศรี

031267 นางสาววิภา เรียงช่อ

031268 นางสาวจันท์ธิตา แก้วบุบผา

031269 นายอมรชัย เศรษฐีตระกูล

031270 นางสาวยุวดี โพธิกุล

031271 นางสาวเกศสดา ศิริศรีวรารักษ์031271 นางสาวเกศสุดา ศรศรวรารกษ

/ ๐๓1272.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1272 นางสาวภักค์ชนันท์ภร ปรีชานพคุณ

031273 นางสาวศุภวรรณ ไทยสงวน

031274 นางสาววรีวรรณ์ จรุงเกียรติจํารูญ

031275

031276 นางสาวกัญญาวีร์ มงคลเสถียร

031277 นางสาวเมธาศิณีย์ ล้ิมประยูร

031278 นางสาวชนัญชิตา สุขกาย

031279 นายธนพล ไตรญาณ

031280 นางสาวจิราวรรณ เพ็งสกุล

031281 นางสาวสัจจพร แป้นห้วย

์ ั
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ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจันทร์เพชร  ธนาคุณ

031282 นางสาวกรกานต์ กันธิมา

031283 นางสาวมณีรัตน์ แสงพันธุ์

031284 นางสาววศินี เขียวเขิน

031285 นายทศพร พรหมศิริกุล

031286 นางสาวนันท์นภัส ด้วงแสง

031287 นางสาวณธีภัสร์ ดิษยาไตรพัฒน์

031288 นางสาววรินธร ลับไพรี

031289 นางสาวธัญญาลักษณ์ ทรงดาวเรือง

031290 นางสาวนิศารัตน์ แขงามขํา

031291 นางสาวพัชรีรัชต์ เชื้อขํา

031292 นางสาววิชญา วสนาท

031293 นางสาวดวงใจ สร้อยสุวรรณ

031294 นางสาวศศิวิมล จิตรแก้ว

031295 นางสาวแพรวรรณ สารประดิษฐ์

031296 นายชนาธิป คิ้วสง่า

031297 นางสาวอัจฉรา โพธิพันธ์031297 นางสาวอจฉรา โพธพนธุ

/ ๐๓1298.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1298 นางสาวปาริฉัตร นิธิสิริพงศ์

031299 นายวีรนันท์ ภารา

031300 นางสาวจุฑามาศ คะโลรัมย์

031301 นายนฤนาถ วีระโสภณ

031302 นางสาวโยธกา โกชิน

031303 นางสาวปิรันยา อามินเซ็น

031304 นางสาววิชุดา พอดี

031305 นางสาวศรัญญา แสงหิรัญ

031306 นายศรุต หรั่งแร่

031307 นางสาวกุลวัสสา ศาสตร์สาระ

ั
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031308 นางสาวสิริพร เจตะวัน

031309 นางสาวกรรณิการ์ ศรีเจริญ

031310 นายณัฐพล สวัสดิ์วงศ์

031311 นางสาวนฤภร พูลสมบัติ

031312 นางสาวศิวพร เอี่ยมโสภณ

031313 นางสาวทัศนียา ชาวโพธิ์หลวง

031314 นางสาวปสัณณา อุไรกุล

031315 ว่าท่ีร้อยตรีชวไตร เพ็งศรี

031316 นางสาวธัญวิกา รักประเสริฐสุข

031317 นางสาวสุจิตรา เขียวโสภา

031318 นางสาวน้ําผ้ึง ลายคราม

031319 นางสาวอรอุมา ทองปุก

031320 นางสาวสุรัชญา คงศรี

031321 นางสาวฐิติภรณ์ เจียรนัยยืนยง

031322 นางสาวอรอนงค์ ชนะวงษ์

031323 นางสาวปาณิสรา ไชยชนะ031323 นางสาวปาณสรา ไชยชนะ

/ ๐๓1324.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1324 นางสาววิลาวัณย์ ดําโอ

031325 นางสาวณิชกานต์ กันตังพันธุ์

031326 นายทวีลาภ บวกทอง

031327 นางสาวจินห์จุฑากานต์ เกตุเรืองรอง

031328 นางสาวอนุสรา หะสิตะ

031329 นางสาววรันธร ปภัสสรศิริ

031330 นางสาวอภิญญา ธุวพัฒนาวงศ์

031331 นางสาวอัญชลี ปั้นประเสริฐ

031332 นางสาวอรปรียา แย้มสาย

031333 นางสาวอัมพวรรณ ภูศรี

ั
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031334 นางสาวอรพรรณ บัวผลิ

031335 นางสาวนปภา โพธิ์พ่วง

031336 นางสาวณัชชา เขียนสาร์

031337 นางสาววรวลัญช์ ไชยรัตน์

031338 นางสาวจิราพร แก้ววันนา

031339 นางสาวภัทรพร สิทธิมงคล

031340 นางสาวฐาปนันดร์ หว่างพัฒน์

031341 นางสาวนิโลบล แก้วเทพ

031342 นายภักดี เภาพูล

031343 นางสาวณัฐธพัชร์ อินทรเนตร

031344 นางสาวสุนทรี หยุยพันธุ์

031345 นางสาวอรนุช สุขสมคุณ

031346 นางสาวฐิติรัตน์ น่วมแม่

031347 นายนวพรรษ แสงสุก

031348 นายไตร ปณิธานธรรม

031349 นายสดาย มลมิตร031349 นายสดายุ มูลมตร

/ ๐๓1350.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1350 นางสาวปภาวี ทับห่วง

031351 นายผดุงเกียรติ พวงวอน

031352 นางสาวทิพย์รัตน์ เชื้อบัณฑิตย์

031353 นางสาวศศิธร พุทธเมตตา

031354 นางสาวเพ็ญนภา สุขขวัญ

031355 นางสาวญาณิศรา อู่ประสิทธิ์วงศ์

031356 นางสาวสุพาทิพย์ แก้วธานี

031357 นางสาวชนาพร ดาวลอย

031358 นายเกียรติศักดิ์ อินต๊ะขัด

031359 นางสาวชนัญชิดา กุลวงศ์
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             ชื่อ – นามสกุล

031360 นางสาวเรณู กุญแจทอง

031361 นางสาวณัฐกานต์ เพ็งวงษา

031362 นางสาวคัทลียา เงินจั่น

031363 นางสาวอุษณีย์ สว่างเนตร

031364 นางสาวอริศรา ขันทอง

031365 นางสาวธันย์ชนก อัมพวานนท์

031366 นางสาวปิยะมาศ ชินทศักดิ์

031367 นางสาวนันทฎิตา อ้นเอื้อญาติ

031368 นายบุณย์พิทักษ์ พัฒนศิริ

031369 นายเกียรติกุล ภักนิกร

031370 นางสาวชลาลัย สนแสบ

031371 นางสาวปวีณา เที่ยงกระโทก

031372 นางสาวสมฤทัย ทองแย้ม

031373 นางสาววิภาวดี ดอนเตาเหล็ก

031374 นางสาวนลินนิภา จิตคุ้ม

031375 นางสาวปัทมาวรรณ ด่านกลาง031375 นางสาวปทมาวรรณ ดานกลาง

/ ๐๓1376.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1376 นางสาวพรพิมล อินทา

031377 นางสาวณัฐณิชา จอมเกาะ

031378 นางสาวปียาพร บุญเนตร

031379 นายปริญญา อัตโสภณวัฒนา

031380 นางสาวทีปกา โยธารักษ์

031381 นางสาวสุจิรา มั่นจันทร์

031382 นางสาวรุจิรดา ทองยอดแก้ว

031383 นายอัศวิน ศิลปอาชา

031384 นางสาวณัฐริกา หนูด้วง

031385 นางสาวรุจิรา ใชยเสน

ั ี
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031386 นางสาวศิริณะภา ภักดี

031387 นางสาวปนัดดา ผาบสละ

031388 นายยุทธการ เจริญชนม์

031389 นางสาวศศิวัลย์ วิหครัตน์

031390 นายจตุพล ตั้งใจพิทักษ์

031391 นางสาวอิสราภรณ์ กันทะกาศ

031392 นางสาวทิพวรรณ คือจะโปะ

031393 นางสาวพัชรา สมัครเขตรการ

031394 นายเกริกฤทธิ สายแก้วดี

031395 นายอําพล ธงชัย

031396 นางสาวฐิตินันท์ นาคีรักษ์

031397 นางสาวอาทิมา ยังฉิม

031398 นางสาวอมรวรรณ โถน้อย

031399 นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต

031400 นางสาวสุกัญญา ชูนอง

031401 นายคงพัฒน์ ใจหมั้น031401 นายคงพฒน ใจหมน

/ ๐๓1402.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1402 นางสาวธนาภรณ์ ชุ่มประมล

031403 นางสาวณัฐรินีย์ ลิขิตธีรการ

031404 นางสาวศิริวรรณ ท้วมพรรณ์ทอง

031405 นางสาวกุลชาดา หลีตระกูล

031406 นางสาวศิรินทรา เชิญรัตนรักษ์

031407 นางสาวเกวลี ชอบแก้ว

031408 นางสาวฉัตรลดา โคตรศิลา

031409 นางรุจิรา พานิชกุล

031410 นายคมสันต์ เนินพลับ

031411 นายพิบูลย์ แว่นแคว้น

์ ้
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031412 นายวรุตม์ มุขแจ้ง

031413 นายเชิดพงษ์ บุตรชาดี

031414 นางสาวภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

031415 นางสาวจันทนี บุญเป็ง

031416 นางสาวพิตะวัน ใจดี

031417 นางสาวจุติมาพร ไกรสิริเวฐน์

031418 นางสาวมณฑ์สิริ แซ่จู

031419 นายนิมิตร สุดพวง

031420 นางสาวพรณภา ทองแสง

031421 นายดิษพงษ์ ประดิษฐ์

031422 นางสาวอภิรดี พรหมอยู่

031423 นางสาวสุพิชญ์ชญา สิทธินามสุวรรณ

031424 นายธนวุฒิ ภัทราคม

031425 นางสาวมินตา มนามัยน้อย

031426 นางสาวปิยพร คงทรัพย์

031427 นางสาวกรรภิรมย์ ภัทราคม031427 นางสาวกรรภรมย ภทราคม

/ ๐๓1428.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1428 นางสาวรติยาภรณ์ เดชศรี

031429 นางสาวรัตน์ติยา วงศ์สวาสดิ์

031430 นางสาววรกร กาวิลเครือ

031431 นางสาวศศิชา จงเจริญสุขสันต์

031432 นางสาววิรานี แก้วประไพ

031433 นางสาวจิรัญญา เจริญพานิช

031434 นางสาวสุวรรณี พิมพ์ทราย

031435 นางสาวพนิดา ปุลววัน

031436 นางสาวประทุมมาศ จันทะกลาง

031437 นายศิวะทัศน์ แพรวัฒนะสุข

ั ี
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031438 นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี

031439 นายสรรณ์ สัตยานุกูล

031440 นางสาวกมลทิพย์ อุ่นเปี้ย

031441 นางสาวธิดา อินพรหม

031442 นางสาวรัตนาภรณ์ พรมนก

031443 นางสาวปินัดดา ปุณโกวิทย์

031444 นางสาวทัศนีย์ ปวรวรรฒน์

031445 นายธนิสร ธนภัทรวิริยะ

031446 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิกุลศรี

031447 นางสาวสมาพร บุญช่วย

031448 นางสาวเพียงสุรีย์ ภักดีพรหมมา

031449 นายธีรวุฒิ หัทยาสิทธินันท์

031450 นางสาวณัฏฐิยา แผนสมบูรณ์

031451 นายณัฐดนัย ใจมั่น

031452 นางสาวอัญชลิกา คงดี

031453 นางสาวสมพัตรสรณ์ สริย์031453 นางสาวสมพตรสรณ สุรย

/ ๐๓1454.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1454 นางสาวขวัญฤทัย ทองสุข

031455 นางสาวปริษฎี ห้วงน้ํา

031456 นายปรเมษฐ์ เฟ่ืองฟู

031457 นางสาวพิชญาภา แผลงศร

031458 นายชัยวัฒน์ น้อยสวรรค์

031459 นางสาวจันทร์จิรา นาคสีหราช

031460 นางสาวปพิชญา บุญญาผลา

031461 นายปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ

031462 นางสาวขนิษฐา รัสมี

031463 นายอุปถัมภ์ บุนนาค

ั ์
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031464 นายกิตติธัช ฟูจิตร์

031465 นายธวัชชัย ทัพซ้าย

031466 นายกุลวรรธน์ ภู่ปรางค์

031467 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญแก้ว

031468 นางสาวภัทรานี ฐิติกาล

031469 นางสาวสิริมา ศิริเกษม

031470 นายสุรินทร์ รักษาผล

031471 นางสาวสุภาพร จันทรสุก

031472 นายพรชัย บุญบุตร

031473 นางมัฑนา สุมะโน

031474 นางสาวนันท์นภัส จันทร์เอี่ยม

031475 นางสาวจตุรพร ศรีเพ็ชร

031476 นางสาวธนาพร อารมณ์สวะ

031477 นางสาวปภิญญา บุณยะตุลานนท์

031478 นางสาวสายเปล ขัติยศ

031479 นางสาวสัญญรัก ธัญญเจริญ031479 นางสาวสญญรก ธญญเจรญ

/ ๐๓1480.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1480 นางสาวพรพิมล จันทรวิวัฒน์

031481 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีเกตุ

031482 นายบุญประสิทธิ์ ทับพร

031483 นางสาวเพชรชรินทร์ ทองหวาน

031484 นางสาวดวงฤทัย แกล้วการไร่

031485 นางสาวธนพร แก้วภักดี

031486 นางสาวณัฏฐณิชานันท์ ชาวชีลอง

031487 นางสาวสุภานัน ยอดรัก

031488 นางสาวชรินทร์ทิพย์ เวียงสีมา

031489 นางสาวจุฑามาศ ทองอินทร์

์ โ
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031490 นายมานิตย์ โบงนอก

031491 นายยศพร เครือจินลิ

031492 นางสาวโยษิตา ศิริชัย

031493 นางสาวพาขวัญ พรหมแจ้ง

031494 นายโอฬาร ฤทธิ์รักษา

031495 นางพัชร์อริญ ศรีสุวรรณ

031496 นางสาวอัจฉรา วิริยะเกียรติ

031497 นายศุภชัย วรรณจารุรัตน์

031498 นางสาวนิสารัตน์ สร้อยสน

031499 นางสาวสุพัสตา นนกระโทก

031500 นายพิทักษ์ เลิศเดชานนท์

031501 นางสาวธัญลักษณ์ จักรนารายณ์

031502 นางสาวปาลิตา ล้ิมตระกูล

031503 นางสาวชดาภร ภูมิไพบูลย์

031504 นางสาวพรรษพร วิทูรเมธา

031505 ว่าท่ี ร ต  หญิง ศภกานต์ งามธรรมชาติ031505 วาท ร.ต. หญง ศุภกานต งามธรรมชาต

/ ๐๓1506.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1506 นางสาวพรพรรณ มากมูล

031507 นายสรวิศ สวนพุฒ

031508 นางสาวภรภัทร ปิ่นโสภณ

031509 นางสาววิภาวี สังขรัตน์

031510 นางสาวนวรัตน์ ตั้งซุยยัง

031511 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ชนะ

031512 นางสาวณัฐชยา ทองนํา

031513 นางสาววิยะดา ใจบุญ

031514 นายพนมวร ศรีไชยยันต์

031515 นายนพพร มงคลนัฏ

ั ์
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031516 นายธเนศพล จิรประภานันท์

031517 นางสาวนิรชา ศิริวิโรจนกุล

031518 นางสาวนภัสสร ชื่นมีศรี

031519 นางมณฑกา รัตนโสภา

031520 นางสาวรังสิมา แก้วบุบผา

031521 นายภาณุพงศ์ ยะพะง่า

031522 นางสาวอรวรรณ ทองหล่อ

031523 ว่าทีร้อยตรีภูบดี ภักดีผล

031524 นางสาวกัญญมน เดชะศิริ

031525 นางสาวพรสุดา เมืองพรม

031526 นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี

031527 นางสาววารี สิทธิราช

031528 นายเดโช ยอดแก้ว

031529 นายธรรมศักดิ์ ยอดแก้ว

031530 นางสาวธิดาพร สําลี

031531 นางสาวชนาภรณ์ รัตนบรี031531 นางสาวชนาภรณ รตนบุร

/ ๐๓1532.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1532 นางสาวพีรัญชา แสงอรุณ

031533 นางสาวศิริวรรณ รูปทอง

031534 นางสาวสุนทราพร นันทะ

031535 นางสาวตะวันฉาย เพ็งพล

031536 นายสิทธิกร ธัญญเจริญ

031537 นางสาวอุพาภรณ์ สีดาเจี้ยม

031538 นางสาวสิรินทร์ แสนเมืองดี

031539 นายณัฐพงค์ ยินดีสิทธิ์

031540 นายภัทร เผ่าฉาน

031541 นางสาวจรรยมณฑน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์

้
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             ชื่อ – นามสกุล

031542 นายอสม แก้วนิคม

031543 นางสาวสุปรียา รัตนกุล

031544 นายจุฑารพ หยาดไธสง

031545 นางสาววันวิสาข์ แสงผ้ึง

031546 นางสาวเบญจวรรณ พรมสงฆ์

031547 นายนันท์วีรวุฒิ อนันตคํานึง

031548 นายธีรพงศ์ สุจริต

031549 นางสาวกิตติยา บุญมาเลิศ

031550 นางสาวกวินทิพย์ ชาญพิพัฒน์ไพบูลย์

031551 นางสาวเบญญาภา กาศสกุล

031552 นางสาวชัญญา โภคา

031553 นางสาวฮัสมี แซะแม

031554 นายวรัญญู จันทานี

031555 นางสาวตรีเนตร ขําขัน

031556 นางสาวจีระนันท์ เกล้าสุวรรณ์

031557 นางสาวรจิฬา มณีกรรณ์031557 นางสาวรุจฬา มณกรรณ

/ ๐๓1558.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1558 นางสาวดวงสุรีย์ บุญคุ้ม

031559 นางสาวภัสร์วรา ลาภใหญ่

031560 นางสาวจินตรา นิลวัลย์

031561 นางสาวณัฏฐ์สุมน ยศอนันต์วิชิดา

031562 นางเขมณิษา คงสุข

031563 นางสาวสุภาภรณ์ รักษศรี

031564 นางสาวญาดา บริสุทธิ์

031565 นางสาวนิรชร เสน่ห์พันธุ์

031566 นางสาวเมธาวี ฉิมคล้าย

031567 นางนันฑรัตน์ แก้วมณี

์
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             ชื่อ – นามสกุล

031568 นางสาวนิปุณฐ์ คงมิ

031569 นางสาวภัทราพร คงศรี

031570 นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์

031571 นางสาวจุฑารัตน์ คงนาค

031572 นายนัทธวีย์ สีงาม

031573 นายอาม ตั้งนพคุณ

031574 นางสาวรุ่งนภา ศิริหล้า

031575 นางสาววราภรณ์ เรืองนาม

031576 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีพลาน

031577 นางสาววิชุดา สมญาศักดิ์ไพสิฐ

031578 นางอัจฉรา วารุตม์

031579 นางสาวอุรัสยา จันทสิน

031580 นางสาวสุภัทรา พ่ึงอุทัยศรี

031581 นางสาวพัชรี หาญกล้า

031582 นางสาวเมธนุช จําปาศรี

031583 นางสาวณัทณัน ตันวีนกล031583 นางสาวณทณน ตนวนุกูล

/ ๐๓1584.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1584 นางสาวขวัญกมล จารุธัญ

031585 นางสาวภิราภรณ์ มีสาย

031586 นางสาวชาลีน่า มูฮําหมัด

031587 นางสาวขวัญชนก จารุธัญ

031588 นางสาวศิริลักษณ์ กิจพิทักษ์

031589 นายสุทธิพร กําริสุ

031590 นางสาวพิมพ์มนันท์ ป้อมมณี

031591 นางสาวมาศชัยวรรณ จันทร์อํานวย

031592 นายโกวิท เพ็ชรโพธิ์

031593 นางสาวภัททิยา แผ่นบุตร

โ
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031594 นางสาวศิรินญา พรมโสภา

031595 นายศุภกิตติ์ สุขทอง

031596 นางสาวน้ํามนต์ สุวรรณวงศ์

031597 นางสาวเมธินี พิษร

031598 นางสาวอุษณีย์ ลีจ้อย

031599 นายภากร ตรีสิทธิเดช

031600 นางสาวผกาวัลย์ เทียนอบ

031601 นางสาวชุติมา ชิตรัฐถา

031602 นายโชคชัย ศรีสุมิ่ง

031603 นายธนภัทร สินธวาชีวะ

031604 นางสาวกิ่งแก้ว เชื้อสิงห์

031605 นางสาวมินตรา จันทร์เสถียร

031606 นายปิลัน งิ้วลาย

031607 นางสาวศุภรดา นุกูลวงษ์

031608 นางสาวปิยะธิดา ราชชมภู

031609 นางสาวเบญจพร บัวเผื่อนน้อย031609 นางสาวเบญจพร บวเผอนนอย

/ ๐๓1610.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1610 นางสาวกฤษณา ลิ้มสุวรรณ

031611 นางสาวมาริษา พันโภคา

031612 นางสาวนางสาวอริสา อินถาวร

031613 นางสาวอภิสรา โพธิพันธุ์

031614 นายปณิธาน ภู่จรูญ

031615 นางสาวณัฐนี กึ่งวงษ์

031616 นายวัชระ วิเท่ห์

031617 นางสาวจารุวรรณ เต้นเพชร

031618 นางสาวธัญญานันท์ ภิญโญ

031619 นางสาวศรุตา อั๊งเจริญ

ั ่
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             ชื่อ – นามสกุล

031620 นางสาวสุกัญญา นาคส่องแสง

031621 นางสาวมธุริน กระแสโสม

031622

031623 นางสาวฐิติพร กุ้ยอ่อน

031624 นางสาวจุฬากัญญ์ นุดจีด

031625 นางสาวนัสรีย๊ะ แวหะยี

031626 นางสาวพรวิพา สุวรรณไตร

031627 นางสาวลักษิกา บัวเริง

031628 นางสาวกมลชนก ทองเงิน

031629 นางสาวอภัสสรา อ่อนคํา

031630 นางสาวจันทนี ตนภู

031631 นายกิตตินันท์ ก่องขัน

031632 นางสาววรัชยา ศรีลาศักดิ์

031633 นางสาวเบญจมาศ แจ่มมณี

031634 นางสาวฐิตารีย์ ธนมิตรานนท์

031635 นางสาวกิตติยาพร โรจน์วิเชียรรัตน์

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรปรินทร์  พงศ์พจธนกฤต

031635 นางสาวกตตยาพร โรจนวเชยรรตน

/ ๐๓1636.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1636 นางสาวนภสร ปัทมธรรม

031637 นางสาวภาวีณี ชีวาภาคย์

031638 นางสาวขวัญชนก แมตเมือง

031639 นายปรเมษฐ์ น้ําจันทร์

031640 นายจีระศักดิ์ เงินย่ิง

031641 นางสาวอรอุมา สําเภา

031642 นายปูรณ์ แตงใบ

031643 นางสาวเบญจรัตน์ หมีแรต

031644 นางสาวชนิภา พ่ึงประชา

031645 นางสาวกฤติกา ทรัพย์แสนดี

์ ์ ํ
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             ชื่อ – นามสกุล

031646 นางสาววราภรณ์ สิงห์คําบาล

031647 นางสาวจามจุรี สนอ่อน

031648 นางสาวจันทร์ธิมา บุญช่วย

031649 นางสาวมณทิรา ใบมณฑา

031650 นางสาวนัซเราะห์ กาแบ

031651 นายสิทธิชัย เทพรส

031652 นายจรุงพันธุ์ ผาพันธ์

031653 นางสาวกัญญาภัค รัตนศรี

031654 นายพฤฒิพงศ์ อินทรกลัด

031655 นายณัชพล สุวรรณรัตน์

031656 นางสาวภัทรฉัตร ทองยอด

031657 นายกิตติคุณ ธานีรัตน์

031658 นางสาวโสภิชา รัฐธรรม

031659 นางสาวกวินทิพย์ ภูนิล

031660 นางสาวปารวี ควรสุข

031661 นางสาวณัฐธิดา ลอยเกต031661 นางสาวณฐธดา ลอยเกตุ

/ ๐๓1662.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1662 นางสาววรรณวิมล แก้วสุขโข

031663 นางสาวจุฑาธิป กุหลาบเพ็ชรทอง

031664 นางสาวมณีพรรณ ทองอุไร

031665 นางสาวจารุวรรณ สันทา

031666 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกชกรณ์ นาคคล้าย

031667 นางสาวสุดารัตน์ งามขํา

031668 นางสาวกําไล เลขนอก

031669 นางสาวปิริญยากร บุญปลื้ม

031670 นางสาวอุษา กิ่งสีเสียด

031671 นางสาวชนัญญา หลักคํา

ี ั
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031672 นางสาวจิราภา ศรีมันตะ

031673 นางสาวกัญญาวีร์ หนูชู

031674 นางสาวมัณฑนา ยังมีสุข

031675 นางสาวกิติญาพา รักษาผล

031676 นางสาวทิวาวรรณ เปลี่ยนกลิ่น

031677 นายอรรถพร ปัทมาวิไล

031678 นางสาวอโณทัย เอียดบาง

031679 นางสาวขรินทร์ทิพย์ บุญเจือ

031680 นางสาวขนิษฐา กองแหวน

031681 นางสาววิภารัตน์ ไม้อ่อนดี

031682 นางสาวรัตติยากรณ์ มีเดช

031683 นางสาววิภาวรรณ ศรียงค์

031684 นายพิสิทธิ์ ภาณุมาศภิญโญ

031685 นางสาวปิยมาภรณ์ ชมภูนุช

031686 นางสาวพีรยา ยอดรัตน์

031687 นายวฒิพงษ์ ผกผา031687 นายวุฒพงษ ผูกผา

/ ๐๓1688.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1688 นางสาวเฌอวิกา บอมขุนทด

031689 นางสาวนันทิกานต์ วาลย์มนตรี

031690 นางสาวเกติญา จูมจี

031691 นางสาวจริยา สืบมาขัน

031692 นายฉลองชัย แก้วสีขาว

031693 นางสาวฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

031694 นางสาวสิริกร จันทร์จุไร

031695 นางสาววิมลมณี จุลทองไสย

031696 นางสาวทองศรี ศรีบุรินทร์

031697 นางสาวภัททิรา อินทร์โรย

ั ั ์ โ
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031698 นางสาวธัญลักษณ์ โสลุน

031699 นายโกมินทร์ ม่วงเอี่ยม

031700 นางสาวรวิสรา คุ้มทุกข์

031701 นายกวี สิทธิจันทร์

031702 นางสาวชวาลิน ป้อมสุวรรณ์

031703 นางสาววนิดา แดงชนะ

031704 นางสาวลักขณา ชุติวรเจริญชัย

031705 นางสาวพรพรรณ นามรัตน์

031706 นายกิตติพงษ์ แสงสุวรรณ

031707 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง

031708 นายประกรรษวัต ทองชุ่ม

031709 นางสาวนิธิพร แก้วกันยา

031710 นายไพรวัลย์ มั่นเครือ

031711 นางสาววาทิชา พวง

031712 นายอาคม อุโมงค์

031713 ว่าท่ี ร ต  หญิง ลลิตภัทร เดชะคัมพร031713 วาท ร.ต. หญง ลลตภทร เดชะคมพร

/ ๐๓1714.........



รหัสประจําตัวสอบ

0๓1714 นางสาวธนิกา ถีระแก้ว

031715 นางสาวศิริวรรณ แตงอ่อน

031716 นางสาวกฤษณา วงศ์ษา

031717 นางสาวสุชญา ทองนอก

031718 นางสาวพิชญ์นรินทร์ เกลือมีผล

031719 นายภาวัต ศรีลาฤทธิ์

031720 นางสาวอัจฉราพร สมหวัง

031721 นายสุรจิตร บรรโรจน์

031722 นางสาวจินตนา โหง่นคํา

031723 นายวีระยุทธ ศรีขาว

ั ์ ี
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031724 นายณัฐพงศ์ ศรีศุภร

031725 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อ่ําเทศ

031726 นางสาวพนิตตรา กาหลง

031727 นางสาวณัฐวดี แดงประทุม

031728 นางสาวอรสา สินเธาว์

031729 นางสาวสุวารี อยู่ยง



ตําแหน่งคีตศิลปิน  (ด้านเพลงลูกทุ่ง)

รหัสประจําตัวสอบ

๐๔๐๐๐๓ นางสาวณัฐณิชา วสุวัต

๐๔๐๐๒๑ นายศราวุฒิ ภูมิแกดํา

๐๔๐๐๒๒ นางสาววรรณวิภา จักรพงศ์

๐๔๐๐๒๓ นางสาวนัฐกานต์ ชมชิด

๐๔๐๐๓๐ นายนริชชา นรสิงห์

๐๔๐๐๓๒ นางสาวเกศยาภรณ์ สวัสดิ์นที

โ ์โ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
             ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งคีตศิลปิน

             ชื่อ – นามสกุล

๐๔๐๐๓๔ นางสาวโสภิดา พงษ์โต

๐๔๐๐๔๑ นางสาวจริยา รุ่มโรย

๐๔๐๐๔๒ นายเสฐียรพงษ์ กล่ันแตง

๐๔๐๐๔๔ นายธนพล ศรีรัตน์

ตําแหน่งคีตศิลปิน  (ด้านเพลงไทยสากลและเพลงสากล)

รหัสประจําตัวสอบ

๐๕๐๐๐๒ นางสาวมัชฌิมา มีบํารุง

๐๕๐๐๑๙ นายณัชธนะ เปรมกุลไชย

๐50024 นางสาวทัศนัยภรณ์ โมรีรัตน์

๐๕๐๐๓๑ นายประดิทรรศณ์ ดาบแก้ว

             ชื่อ – นามสกุล



ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน  (จะเข้)

รหัสประจําตัวสอบ

๐60001 นายสุรศักดิ์ ทองคําศรี

๐๖๐๐๐๘ นายวิศรุต แซ่จุ่ง

๐๖๐๐๐๙ นายนัฐวุฒิ สืบสุข

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (กลอง)

รหัสประจําตัวสอบ

070006 นายภาคภมิ วัฒเวียงคํา

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
         ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งดุริยางคศิลปิน

                ชื่อ – นามสกุล

                ชื่อ – นามสกุล

070006 นายภาคภูม วฒเวยงคา

ตําแหน่งดุริยางคศิลปิน (ทรัมเป็ต)

รหัสประจําตัวสอบ

080008 นายณัฐดนัย คฤหาสน์สุวรรณ

080017 นายวิศรุตม์ นวลแก้ว

                ชื่อ – นามสกุล



รหัสประจําตัวสอบ

100001 นายกฤดิกร แจ่มตระกูล

100002 นายธนากร คําแปง
100003 นางสาวสุชาวดี โพธิ์ล่าม
100004 นางสาวสิริกร เจริญใจ
100005 นางสาวรุ่งระวี บุญชู
100006 นางสาวภควนิษฐ์ แสงศิริวรรธนะ
100007 นายกมล คูคีรีเขต
100008 นายวุฒิพงษ์ บูรณะ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
         ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนักศิลปกรรม

             ชื่อ – นามสกุล

ุ ู
100009 นางสาวจันนภา ด้วงจู
100010 นายคุณาธิป ชํานาญนาวา
100011 นางสาวนภสร สมบูรณ์
100012 นายก้องเกียรติ แก้วมหากาฬ
100013 นายคงเดช เทศสมบูรณ์
100014 นางสาวนัศริน ศรีเพ็ชร
100015 นางสาวยามีล๊ะ หะยี
100016 นางสาวณัฏฐา อารี
100017 นายรัฏฐ์พล มหาปราบ
100018 นางสาวสรัญญา ลอยสมุทร
100019 นายอภิวัต บุตรศรี
100020 นางสาวพรพรรณ คํารังษี
100021 นางสาวสิริธิดา ส่งน้อย
100022 นางสาวรัชดาวัลย์ หิรัญยานันท์
100023 นายเอกนรินทร์ ริ้วเจริญรัตนกุล

/ 100024.........



รหัสประจําตัวสอบ

10002๔ นางสาวกนกพร พรมวิชัย

100025 นายพุฒิชัย ทัดทอง

100026 นางสาวศิริกานดา รักสาย

100027 นางสาวจิราภรณ์ เจนเขียน

100028 นายนิพนธ์ โอภาโส

100029 นางสาวมยุรี เมธาวงษ์

100030 นายชิตพล โปตะวัฒน์

100031 นางสาวสุดารัตน์ เปลี่ยนโปร่งวิทย์

100032 นางสาวศุภนุช วิชิตทรัพยากร

100033 นางสาวณัฐณิชาต์ ศิริวัลลภ

ี ั

             ชื่อ – นามสกุล

- ๒ -

100034 นางสาวสวลี รัตนมารค

100035 นายสิทธิพร สระโพธิ์ทอง

100036 นางสาวธัญวรัตน์ สาใจ

100037 นางสาวศิรินาฏ ทับย้ิม

100038 นางณัฐณิชา ปัญญาจิรนาถ

100039 นางสาววริศรา ถวิลรักษ์

100040 นายเอนก ชูคันหอม

100041 นางสาวปนัดดา แก่นแสง

100042 นางสาวไอรฎา วิละรัตน์

100043 นางสาวประดับดาว ลือประดิษฐ

100044 นางสาวกรรณิกา มาลาอี

100045 นายธเนศ วุฒิกิจ

100046 นายสุรเชษฐ์ ยงยุทธิ์

100047 นางสาวจริยา โฆษิตสุริยะพันธุ์

100048 นางสาวรัชนีกร อินทร์แก้ว

100049 นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ100049 นางสาวธดารตน จนทเชอ

/ 1000๕๐.........



รหัสประจําตัวสอบ

1000๕๐ นายคําภีร์ เอ็นดูราษฎร์

100051 นายอดิศักดิ์ อิ่มเอิบ

100052 นางสาววราภา ตรีชุม

100053 นายบดี บุดดา

100054 นางสาวดาวเรือง สิงห์สังข์

100055 นางสาวพัณณิกา ขัดเสริม

100056 นางสาวกุลตลา กมหงษ์

100057 นางสาวโชติกา แหลมฉลาด

100058 นายชลธี จริตพันธ์

100059 นายชนาธิศ ผลภาษี

ิ

- ๓ -

ชื่อ – นามสกุล

100060 นางสาววริษา กลแกม

100061 นายจตุพล สีทา

100062 นางสาวณิชากร มณีวิเศษเจริญ

100063 นางสาวเมวิยา วิบูลอุปถัมภ์

100064 นางสาวจินตนา เรืองวิไลรัตน์

100065 นางสาวสุกัญญา แนวพิลา

100066 นายปัณณ์วิพุช ปวันวิวรรธน์

100067 นางสาวพิชญา ขุนศรี

100068 นางสาวธัญวรัตม์ บุญธรรม

100069 นางสาววุสนา ขวัญเจริญ

100070 นางสาวอริสรา อาชวะสมิตร์

100071 นางสาววรรณพร จิตต์หาญ

100072 นางสาวศิริกานต์ ยืนยง



รหัสประจําตัวสอบ

110001 นางสาวอัญชลี ยอดอุดม

110002 นางสาวเบญญภาณิ์ บัวทอง
110003 นางสาวปาริฉัตร นามสิงห์
110004 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณมานพ
110005 นางสมภัสสร พัดไทย
110006 นางสาวอุทุมพร อุปสิทธิ์
110007 นางสาวชญาดา แสงสุวรรณ์
110008 นายกิตติพงศ์ กิตฐิติพงศ์

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
         ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

             ชื่อ – นามสกุล

ฐ
110009 นางสาวเบญจมาศ หึกขุนทด
110010 นางสาวรัชนีกร เอมโอษฐ
110011 นางสาวมณี สร้อยสําลี
110012 นายณัฏฐ์ฐากูร บูรณกูล
110013 นางสาวนัทธกานตร์ เรือนริน
110014 นางสาวนิภารัตน์ อ่อนอุบล
110015 นายสิริกร ย่ีตัน
110016 นางสาวสุพาพรรณ ไชยอุตมะ
110017 นางสาวปุญพิมพ์ นิยม
110018 นายอภิสิทธิ์ บริสุทธิ์
110019 นางสาวฐิติชยา ข้ามส่ี
110020 นางสาวกนิษฐา คูศรีเทพประทาน
110021 นายสุชาติ เอี่ยมโอษฐ์
110022 นางสาวพรจิรา สืบทัพ
110023 นางสาววลัยลักษณ์ หลักฉั่ว

/ 110024.........



รหัสประจําตัวสอบ

11002๔ นางสาวพรเพ็ญ พรมทอง

110025 นางสาวกมลวัลย์ พรหมสวัสดิ์

110026 นางสาววารุณี พวงจันทร์

110027 นางสาวศศิมาภรณ์ ป้อมทอง

110028 นางสาวอิษยา อารี

110029 นางสาวนวภัสร์ พรมมา

110030 นางสาววารินทร์รัตน์ สงคง

110031 นายกิตติศักดิ์ นามทิพย์

110032 นางสาวลูกน้ํา ทับทองหลาง

110033 นางสาวจริยา จินดาเฟือง

ิ ์

             ชื่อ – นามสกุล

- ๒ -

110034 นางสาวจิราภรณ์ ราชญาณ

110035 นางสาวมธุรส บุญชู

110036 นางสาวชลิดา นิธิธราภรณ์

110037 นางสาวปทิตตา แจ่มบํารุง

110038 นางสาวเจตลดา จันทสมบัติ

110039 นางสาววิภาภรณ์ พรมสิงห์

110040 นางสาวลภัสรดา มงคลช่วง

110041 นายวิโรจน์ เทพแสงทอง

110042 นางสาวมนัสญา บํารุงรส

110043 นายขจรศักดิ์ ครองสุข

110044 นางสาวพรรัตน์ จรัสธรรมสกุล

110045 นายณัฐพล แหลมเลิศ

110046 นางสาวจิดาภา จินรักษ์

110047 นางสาวนิภาภรณ์ โคตรสมบัติ



รหัสประจําตัวสอบ

120001 นายอาทิตย์ นันอภัย

120002 นายศุภกร เกษรมาลี
120003 นายกฤษชนันท์ ริดมัด
120004 นายชินวัฒน์ สุขศรี
120005 นายทศวรรษ จันทร์นุ่น
120006 นายสัณฐิติ คงสกุล
120007 นายพงศกร ศรีวรรณะ
120008 นายณัฐพล กับบุญ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์
ลงวันที่   ๒   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑

   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
         ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า (ปวช.)

             ชื่อ – นามสกุล

ฐ ุญ
120009 นายเอกชัย พรมทอง
120010 นายนันทพงศ์ มุนนท์
120011 นายวรัญญู ล้ีจากภัย
120012 นายสันติ เจียวย่ี
120013 นายบัณทัต เปลี่ยนแก้ว
120014 นายพงศ์ชัย เกลี้ยงประดิษฐ์


