
        1/162 
 

เอกสารแนบท�าย 1 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 
รายช่ือผู�สมัครสอบแข*งขันเพ่ือบรรจุและแต*งตั้งบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน*ง 

นักวิเคราะห0นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 
วันเสาร0ท่ี 30 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร0 ศูนย0รังสิต 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

100001 นางสาว พรสวรรค� พับพุ 
100002 นางสาว วณัชนันท� มาประโสม 
100003 นาย เชาวรินทร� แท�นดี 
100004 นางสาว ภัทรอัปสร ดวงสัมพันธ� 
100005 นางสาว พิรุณพร มโนเจริญ 
100006 นางสาว ดวงนภา เพชรแท) 
100007 นาย สุวิศิษฏ� แสงเอ้ืออังกูร 
100008 นาย สุเมฆ จีรชัยสิร ิ
100009 นางสาว จิราวรรณ กล)าเกียรติกุล 
100010 นาย มงคล ไชยบุญแก)ว 
100011 นาย ศรัณย� เพ็ชรตุ�น 
100012 นาย ธนภัทร� วิสุทธิสมาจาร 
100013 นางสาว อัมพร สาริกา 
100014 นางสาว พิมพ�ชนก วงศ�เมือง 
100015 นาย ธีรพงศ� กาบขุนทด 
100016 นาย ป:ณณทัต สามิบัติ 
100017 นางสาว วรรษมน หมวกไสว 
100018 นาย ภาณุพงศ� ยศศักด์ิศรี 
100019 นางสาว รัชวรรณ คณะธรรม 
100020 นาง จิตราวดี บําราญ 
100021 นาย อรรถภูมิ สาใจ 
100022 นาย เทียมอินทร� กุณฑล 
100023 นางสาว กิตติอัจฉรา อะทะไชย 
100024 นาย ภรัณยู มากสุข 
100025 นางสาว ภัคภาภรณ� วรขันธ� 
100026 นาย ภัทรพงศ� ฆาตนาค 
100027 นาย ธวัช แสนบัว 
100028 นาง โสภิตา ประทุมชาติ 
100029 นาย กษิดิศ ยิ่งดํานุ�น 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100030 นาย ศรัณ จงประเสริฐกุล 
100031 นางสาว ณัชชา อินตDะรัตน� 
100032 นาย นพดล พิลาชัย 
100033 นางสาว ณัฐนรี อํ่าเย 
100034 นาย โภคิน ชูเชื้อ 
100035 นางสาว ณัฐธยาน� สังข�สุขศรี 
100036 นางสาว มนาภรณ� ชัยบัณฑิตย� 
100037 นางสาว สุญาณี เปลี่ยนสี 
100038 นาย สิทธิชัย ดาวคนอง 
100039 นางสาว จุฬาลักษณ� คีรีรัตน� 
100040 นางสาว ขนิษฐา หงษ�สุวรรณ 
100041 นาย สรวิชญ� พีรัชชัยนนท� 
100042 นาย ภูกริช แก)วอรุณ 
100043 นาย ศุภวิชช� กิจสนาโยธิน 
100044 นาย วีรวิชญ� เอ่ียมแสง 
100045 นาย อภิชาติ ศรีสุทธิ์ 
100046 นาย สุรชาติ อินทรประสิทธิ์ 
100047 นาย อลงกต สุขุมาลย� 
100048 นาย แสงตะวัน ภูดวง 
100049 นางสาว อรวรรณ พรหมวงษ� 
100050 นาย จิรพล ยอดจันทร� 
100051 นาย ยัสถะ พลมี 
100052 นางสาว ทิพวรรณ หยกพงศ�กนก 
100053 นางสาว ชนิดาภา สิงห�โคกกรวด 
100054 นาย จักรี อินทํา 
100055 นางสาว ขวัญนภา ธีรดาภัทรากุล 
100056 นาย อมรชาติ แสะอะหมัด 
100057 นางสาว อมรรัตน� สมคะเณย� 
100058 นาง นฤภร กองเงิน 
100059 นาย ณฐพัชร� พุทชา 
100060 นาย พงษ�เพชร เชื้อบุญมี 
100061 นางสาว วัชร�วีร� เสระศาสตร� 
100062 นางสาว กรรนิการ� อัตถากร 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100063 นางสาว สิริรัตน� วงศ�สูงเนิน 
100064 นางสาว ขันทอง ประดับศรี 
100065 นาย บุญยกร อินทการ 
100066 นางสาว จันทรา บุญศิริ 
100067 นาย อธิปพัฒน� กุลพัฒน�วัชรากร 
100068 ว�าท่ีร)อยตรี ตรีพิพัฒน� พงษ�อมรพรหม 
100069 นางสาว ปภาดา ศุภพิบูลย�กุล 
100070 นาย กฤตธนกร เรืองแก)ว 
100071 นาย พลัฏฐ� ทิโน 
100072 นาย สิทธิพงษ� ดาสงเคราะห� 
100073 นาย สุริยะเทพ ฉายาพิทักษ�กุล 
100074 นาย จักรกฤษณ� มาตรา 
100075 นาย ธนพล บุญญพนิช 
100076 นาย ชุมพล บุญแน�น 
100077 นางสาว ดลญา วิธุระ 
100078 นางสาว ลภัสนันท� บุญสม 
100079 นาง อมรรัตน� ลิมปนิติกุล 
100080 นางสาว ณัชฐ�ชญา นิมทน 
100081 นาย ศุภชัย หมีนสัน 
100082 นางสาว ฉมานันท� วรรณมะกอก 
100083 นาย ธวัชชัย พุ�มนาค 
100084 นาย ชัชรินทร� บุญม่ัง 
100085 นาย ทรงพล ธรรมชีวทัศน� 
100086 นางสาว บวรลักษณ� ทองน้ําเท่ียง 
100087 นาง ณัตยา ธรรมรัตน� 
100088 นาย วชิรนนท� ทามาศ 
100089 นาย จักรพันธ� แวววีรคุปต� 
100090 นาย เฉลิมชัย ก)อนทองคํา 
100091 นาย ธีร�วรา ดาวัลย� 
100092 นางสาว บุษญา แก)วสีโท 
100093 นาย กิตติภพ ตันสกุล 
100094 นาย จิรยุทธ� ศรีรักษ� 
100095 นาย ฐนศักด์ิ หลิมแดง 
100096 นางสาว อรอนงค� เรืองศรี 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100097 นาย อานนท� คําภักดี 
100098 นาย ชัยวิทย� คงนิล 
100099 นาย สุรชาติ แสงจันทร� 
100100 นาย ภาคิน คูณขุนทด 
100101 นาง พรจิต รัตนอนันต� 
100102 นาย สุรัฐชัยพงศ� ปานเจิม 
100103 นางสาว วรรณวิษา ตHาคํา 
100104 นางสาว นฤดี บุญชุม 
100105 นางสาว พรทิพย� เรืองคํา 
100106 นาย วิษณุ พุ�มนาค 
100107 นางสาว สุธารัตน� แลพวง 
100108 นาย ณัฐวุฒิ เจริญชาศรี 
100109 นางสาว หทัยชนก เจนจบ 
100110 นาย พิทักษ�พล รัตนภักดี 
100111 นางสาว ชโนทัย ทานให) 
100112 นางสาว จักรีพร เสมอใจ 
100113 นางสาว ปลิดา โสวภาค 
100114 นาย ศรายุทธ ศรีทอง 
100115 นาย บุญภพ มุขตา 
100116 นาย พีระ รุกขชาติ 
100117 นาย สราวุฒ ิ เมนขุนทด 
100118 นางสาว ภาณุพรรณ คําพุฒ 
100119 นางสาว สุวิมล พวงมาลี 
100120 นางสาว สุจารี ศรีละนนท� 
100121 นาย ธนกฤษณ� ตันเสถียร 
100122 นางสาว สุภาวดี กุลณดี 
100123 นาย สุทธิชัย นาคปนคํา 
100124 นาง เด�นนภา นามจักร� 
100125 นาย วราพล ทิพย�บ)านฉาง 
100126 นางสาว เสาวลักษณ� เพ็ชรทูลย� 
100127 นางสาว พิชชาภา สมทรัพย� 
100128 นางสาว วิยะดา จิตตระการ 
100129 นางสาว มยุรา จารี 
100130 นาย พีระ แดงทองดี 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100131 นาย สัตยา วรรณวงศ�กา 
100132 นาย กฤชทร จงกล 
100133 นาย ชิษณภัทร กลีบบัว 
100134 นาย สุธีรภาพ สังข�ด)วง 
100135 นาย ศราวุธ ศิรินาวี 
100136 นาย โยธินทร� วิเศษทรัพย� 
100137 นาง กันยารัตน� กาฬรัตน� 
100138 นาย อัฐพร บุญสิน 
100139 นางสาว กรรณิการ� อารีย� 
100140 นาย ธีระชัย แย)มพรายดี 
100141 นาย อาทิตย� เขมิกานาคะวงศ� 
100142 นางสาว กิตติยาภรณ� ชื่นศรี 
100143 นาย ณพล สติมานนท� 
100144 นาย ธีระ ซินมุข 
100145 นาง ปริศนา ขุลีทรัพย� 
100146 นาย อนุชา ภูตะวัน 
100147 นาย จักรี พรพิบูลย� 
100148 นาง รุ�งฤดี สดกลาง 
100149 นาย กฤษดา ต้ินหนู 
100150 นางสาว กฤษณา แซ�โหงว 
100151 นางสาว ปนัดดา เหล�าโนนคร)อ 
100152 นาง สิริพร กองทรง 
100153 นางสาว อุไรพร พฤกกาเหลา 
100154 ว�าท่ีร)อยตรี จักรพันธ� ใจปลื้ม 
100155 นาย ศราวุธ พรหมอินทร� 
100156 นาย ทศพล เลอสุวณิช 
100157 นาย ณรงค�ศักด์ิ สุจันศรี 
100158 นาย ศราวุฒิ บางบ�อ 
100159 นาย อิทธิพล จําปามี 
100160 นางสาว ปรียานุช แซ�โหงว 
100161 นาย ทวี ทองคํา 
100162 นาย ณัฐวิโรจน� เตมีศักด์ิ 
100163 นางสาว ชุลีภรณ� สิทธิยา 
100164 นาย ศิวพงษ� สยุมพร 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100165 นางสาว จงกลนี งามทรง 
100166 จ.อ.หญิง สุภลักษณ� อินทยศ 
100167 นาย ศุภภัค ลิ่มวรพันธ� 
100168 นางสาว มาลินี เลาหเทียนโรจน� 
100169 นาย ธนาคม มาตวิจิตร� 
100170 นางสาว อิศราภรณ� ทิพย�เนตร 
100171 นางสาว สุพัตรา ชูสิทธิ ์
100172 นาย อนุภาพ มหาสัทธา 
100173 นาย ชมรักษ� ชัยสนิท 
100174 นาย นพดล นาคสกุล 
100175 นาย สันติสุข ขาวสระคู 
100176 นาย ธนากร โตโส 
100177 นางสาว วรรณา สวาทพงษ� 
100178 นางสาว ขวัญชนก ทองปาน 
100179 นาย ติณณ� ติณรัตน� 
100180 นาย ธีรเดช วงศ�ภักดี 
100181 นางสาว ณปภัช ครัวเชื้อ 
100182 นางสาว วลัยลักษณ� สิงหพล 
100183 นาย ภูริทัต มรรคเจริญ 
100184 นางสาว พิมพ�ขนิษฎา ราชรินทร� 
100185 นาย รัฐกิจ วิรัตโนทัย 
100186 นาย สมชาย ใจใส 
100187 นางสาว ปทิตตา ยอดเพชร 
100188 นาย เอกภาณุ ชุมประเสริฐ 
100189 นาง ปภาวรินทร� หาทรัพย� 
100190 นางสาว ธัญลักษณ� ชื่นชม 
100191 นางสาว ณัฐรินีย� สีน)อย 
100192 นางสาว พิมพารัตน� เปLงมณี 
100193 นางสาว อาทิตยา ภูสถาน 
100194 นางสาว ธนัชพร มะลิวัลย� 
100195 นางสาว กัญญา งอกศิลปM 
100196 นางสาว อนิสรา จันทร�ประยงค� 
100197 นางสาว พิษณุพร ชัยโยธา 
100198 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งอํ่า 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100199 สิบตํารวจตรี สุชรัช บุเงิน 
100200 นางสาว ชัชวรรณ อมรพฤกษา 
100201 นางสาว วันนิสา แก)วแดง 
100202 นางสาว นันฐ�สินี สีน)อย 
100203 นางสาว ธนัดดา คงหาดงาม 
100204 นาย กาญจน�ณัท ปาตีคํา 
100205 นาย สุรัฏจ� ทองนาค 
100206 นาย ประดับ แก)วบุญเรือง 
100207 นางสาว พิชญวดี คําเปLง 
100208 นาย ชยพล บุญกอง 
100209 นางสาว เติมสิน กรองทอง 
100210 นางสาว อรอนงค� ยอดพุฒ 
100211 นางสาว บุบผา ครุฑบุตร 
100212 นางสาว วัณณพร ชัยชนะ 
100213 นาย สิทธิพงศ� ป:ญญาดี 
100214 นาย วรกร กงแก)ว 
100215 นาย อรรถวุฒิ รัชชูวงศ� 
100216 นางสาว ขนิษฐา จันทร�ธิมา 
100217 นางสาว ณัชชา สิริวร 
100218 นาย ชัยณรงค� บัวละคร 
100219 นางสาว สุมิตานันท� ปะเว 
100220 นาย นิรุสดี บินนิมุ 
100221 นางสาว ทิพยาภรณ� ไกลถ่ิน 
100222 นางสาว ศิรินภา ภู�ไพบูลย� 
100223 นาย นภพล มาลัย 
100224 นางสาว นิราภรณ� พูลแก)ว 
100225 นาย ฐนกร เจริญสุข 
100226 นางสาว พิชญาพร เจนตระกูล 
100227 นางสาว อาภรณ� ผลาโชติ 
100228 นาย กฤษฏิ์ ดําดี 
100229 นาย อภิศักด์ิ สิทธิเวช 
100230 นางสาว จุฑารัตน� เกษมทวีทรัพย� 
100231 นาย มนตรี กาญจนโรจน� 
100232 นาย อนุรักษ� สมจริง 
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100233 นาย ศุภกร คําศรี 
100234 นางสาว นววรรณ สิงห�อุบล 
100235 นางสาว ปรานอม นาแก)ว 
100236 นางสาว พรทิพ เหมนแก)ว 
100237 นางสาว อริสา พ่ึงเจียก 
100238 นางสาว มัทนา สารจุม 
100239 นางสาว ภัณฑิลา ธนช�วยเจริญ 
100240 นาย สุทธิพันธุ� สายเมือง 
100241 นางสาว นวรัตน� เข็มโคตร 
100242 นาย พงศธร พันธุ�ชัยภูมิ 
100243 นาย ชาตรี ดวงไพศาล 
100244 นางสาว สุชาวร ี แปPนแสง 
100245 นาย บุลากร บริสุทธิ์ 
100246 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ชลธิชา สุตานันท� 
100247 นาย กิตตินันท� ชัยภูมิ 
100248 นางสาว สูงสุด คุ)มภัย 
100249 นางสาว ศิราภร เท่ียงสาย 
100250 นาย ธนินฉัตร เฉลิมพร 
100251 นาย ณันทศักด์ิ ทองวิเศษ 
100252 นางสาว สุจิตรา สิงห�หันต� 
100253 นาย ณัฐพล จารย�เข่ือง 
100254 นาย ฐาปกรณ� โมกไธสง 
100255 นางสาว ศุทธินี ใจคํา 
100256 นางสาว ญาณภัทร ชุ�มเกษร 
100257 นาย เจตน�สฤษฎิ์ จันทศร 
100258 นาย ประวิทย� นามนา 
100259 นาง วรรณเพ็ญ ฮ)อยป:ด 
100260 นางสาว ดาวใจ สวัสดี 
100261 นาย เกรียงศักด์ิ กิติสัก 
100262 นาย นิตายูสศุบกี มุสตาฟา 
100263 นางสาว ศรัณยา ศุภลักษณ� 
100264 นางสาว ภัทราสิยากร ณ นคร 
100265 นาย สราวุธ สุขคํา 
100266 นาย วรพงศ� ไข�มุกด� 



        9/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100267 นาย ปวัตร สุริยา 
100268 นาย จิรธัช แก)วเจริญ 
100269 นาย วุฒิชัย เคลือสกุล 
100270 นางสาว วิภาดา เดือนไธสง 
100271 นาย ศรัณย� วงษ�มาก 
100272 นางสาว ชมนาท เสพศิริสุข 
100273 นางสาว วัลทนา จําปาทอง 
100274 นาย เกษม แก)วสนั่น 
100275 นาย สุระชัย พันธ�นิล 
100276 นาย ประสิทธิ์ชัย พุธดีมี 
100277 นางสาว ซูไฮรีณ บาซอ 
100278 นาย บงกช สุขแสงรัตน� 
100279 นางสาว สุภิตา อ่ิมบุญ 
100280 นางสาว อัญชลีพร สุคม 
100281 นาง ชยานันต� เชื้อเงิน 
100282 นาย ขันติยากร หนองข�า 
100283 นาย คมสันต� กําประทุม 
100284 นาย วีระพล อิทธิมา 
100285 นางสาว ศุภากร จงอักษร 
100286 นาย สําราญ มหาทอง 
100287 นางสาว สุรดา ฉัตรเมืองป:ก 
100288 นาย วรวุฒ ิ ช�วยรอด 
100289 นาย คุณานนท� ศิริบุตร 
100290 นาย วันชนะ เวฬุวณารักษ� 
100291 นางสาว เพชรรวี ศรีต�ายขํา 
100292 นางสาว ฐิติรัตน� พรหมขจร 
100293 นาย ทศพร พุ�มเจริญ 
100294 นางสาว พัทธจิต ราชดี 
100295 นาย จักรพงษ� โตDะถม 
100296 นาย เศก ไชยประโคม 
100297 นาย พรชัย ไวสุ 
100298 นาย ณวัฒน� แก)วนพรัตน� 
100299 นางสาว นฤมล คนหม่ัน 
100300 พ.อ.อ. สถาพร โสภาศรี 



        10/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100301 นางสาว อภิญญา พิลาจันทร� 
100302 นางสาว ตวงรัตน� จุมปาแฝด 
100303 นางสาว วรรณนิภา ตะบูนเพชร 
100304 นาย ยุทธการ เชนช�วยญาติ 
100305 นางสาว วนิชา สุขไมตรี 
100306 นาย สุริยา ถูกอย�าง 
100307 นางสาว กมลฉัตร อยู�เจริญพงษ� 
100308 นางสาว กมลเนตร อังกาบ 
100309 นางสาว นิโลบล วงค�ปTนตา 
100310 นาย ธนกฤต เทียมทันวณิช 
100311 นางสาว ปราณี กันยานะ 
100312 นาย ธีรวัฌน� หมีคํา 
100313 นางสาว ปวีณา มาลัย 
100314 นาย เวชยันต� เสาเวียง 
100315 นาย พัชร เลิศรัตน� 
100316 นาย พงศภัค เชียงคํา 
100317 นางสาว อัจฉรา เหล�าสะพาน 
100318 นาย ศิครินทร� เชื้อกุลา 
100319 นาย ชีวานนท� ชูเมฆา 
100320 นาย กิตติพงษ� คาวีสินธุ� 
100321 นางสาว อรัญฐมาศ ศรีเจริญพันธุ� 
100322 นางสาว ทิวาพร สุทธกัน 
100323 นาง ธนาภรณ� เปรมปรี 
100324 นาย อิทธิพงษ� ลุ)งบ)าน 
100325 นางสาว วันดี กุลหมาด 
100326 นางสาว ฮุสนา ซาเมDาะ 
100327 นางสาว ศิรภัสสร อ่ิมกมล 
100328 นางสาว มรุกัญญา แตงโสภา 
100329 นาย ชาลี พันธุเมฆ 
100330 นาย บวรภัค ป:ญญาผาบ 
100331 นาย พงษ�พัฒน� ธราพงษ�พันธ� 
100332 นางสาว ทานตะวัน สุวรรณกูฎ 
100333 นางสาว กันยา โสหา 
100334 นางสาว สุนีย�พร ถือดียิ่ง 
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100335 นางสาว ณฐมน สามชัย 
100336 นางสาว ภาวิณี นุ�นเกลี้ยง 
100337 นางสาว สุกัญญา ทองทวี 
100338 นางสาว สุวิชญา โพธิพันธ� 
100339 นางสาว รังสิยา พรหมเผ�า 
100340 นางสาว นญา พราหมหันต� 
100341 นาย ภาณุพัฒน� เยี่ยมอ�อน 
100342 นาย ภาสกร นิลปะกะ 
100343 นาง นงค�รักษ� จบศรี 
100344 นาย ฉัตรชัย ฉายส�องแสง 
100345 นางสาว จีรพร เสนแก)ว 
100346 นาย วชิราวุธ ศรีชัยอุDด 
100347 นางสาว ชุธิดา รตนัตจุฑามณี 
100348 นางสาว จริณพร เพ็งผึ้ง 
100349 นางสาว ณัฐกฤตา ชัยตูม 
100350 นาย ปฐว ี กาญจนอุดม 
100351 นาย จักรพงศ� พลโลก 
100352 นางสาว ปTยนันท� ช�วงวงษ�หล)า 
100353 นางสาว สุภาวดี เจริญไชย 
100354 นาย อนุรักษ� แก)ววงษ� 
100355 นาย ภูริณัฐ ไชยโย 
100356 นางสาว ชลิดา อินทรสกุล 
100357 นางสาว ณัฏฐกาญจน� มําขุนทด 
100358 นางสาว จุฑาภรณ� อ�อนดีกุล 
100359 นางสาว สุดาวัลย� ฝ:Vนป:นวงค� 
100360 นาย ธนวัฒน� คงศิริ 
100361 นางสาว พณัชกร วิชัด 
100362 นางสาว พลอยลภัส เกียรติณรงค� 
100363 นางสาว ชวิกานต� บัวแย)ม 
100364 นาย เสรี อยู�คง 
100365 นาย ป:ญจพงศ� บุญจันทร� 
100366 นางสาว นริศรา เนตรเถ่ือน 
100367 นาย อาลีฟ บือราเฮ็ง 
100368 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง นัยนา โอชา 
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
100369 นาย ชวดล ใจซ่ือสมบูรณ� 
100370 นาย สุรจักษ� งามสม 
100371 นางสาว พรณวรรณ อํ่าสกุล 
100372 นาย ปรีชา ราชภักดี 
100373 นางสาว คอรีเยDาะ มานิ๊ 
100374 นาย พีรณัฐ ประทุมชาติภักดี 
100375 นางสาว ปารมี ซ้ิมอ่ิม 
100376 นางสาว ประกายแก)ว ใจเดียว 
100377 นางสาว ทิพรัตน� บุญปล)อง 
100378 นาย สิงหา แก�นเมือง 
100379 นาย ชาตรี แก)วเกือบ 
100380 นาย สุมิตร เกตะสิทธิ์ 
100381 นาย เตชัสภณ นามโคตร 
100382 นางสาว สุภาพร เลิศสมบูรณ�ศักด์ิ 
100383 นางสาว หทัยวาจน� วันไชย 
100384 นาย ประกาศิต สายบุตร 
100385 ว�าท่ี ร.ต.หญิง วารี หัสเอียด 
100386 นางสาว มารินี เหมมัน 
100387 นางสาว อัมรินทร� จี้อาทิตย� 
100388 นางสาว สุวารี ภิรมย�ศิริพรรณ� 
100389 นางสาว สุดารัตน� คงทวี 
100390 นาย นพดล ปลายเนิน 
100391 นาย ธรรมรัตน� จุ)ยคลัง 
100392 นางสาว กฤตยา ทัพวงษ� 
100393 นางสาว วิภาดา อุบลรัศมี 
100394 นางสาว พัชรา ทองเหลา 
100395 นางสาว นันทพร หม่ันผะสม 
100396 นางสาว วิมลรัตน� ปานสวัสด์ิ 
100397 นาย เสริมศิลปM รวยทรัพย� 
100398 นาย สมเกียรต์ิ สายบุตร 
100399 นางสาว จุฑารัตน� กลายกลั่น 
100400 นางสาว วรัญญา ทองเรือง 
100401 นางสาว ธันย�นิชา ธีณพิพัชร�กุล 
100402 นางสาว ภคมน ยี่สุ�นเทศ 
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100403 นาย พรพิพัฒน� ฉิมพินิจ 
100404 นาย พุทธินันท� พุทธิวิชยานันท� 
100405 นาย จิระโรจน� นาชิน 
100406 นาย ณัฐวัฒน� จิรสินโยธิน 
100407 นาย ดนุพล ศรีคง 
100408 นาง นิลบล กิตติพะวงษ� 
100409 นาย ศาทิช สมบัติศิริ 
100410 นาย ตรีระพร รัตนพันธ� 
100411 นางสาว กาญจนา จิตจักร 
100412 นาย สิริชนม� มุ)งทอง 
100413 นางสาว น้ําผึ้ง ผันกระโทก 
100414 นางสาว สุมิตตา เศรษฐพงค� 
100415 นางสาว กรมณี ลิขนสุทธิ์ 
100416 นางสาว ปวีณา แสงศร 
100417 นางสาว อารยา เดชฟุPง 
100418 นางสาว ดวงดาว ผ)าผิวดี 
100419 นาย วรวุฒ ิ เพชราเวช 
100420 นาย ภูวิศ วินฉ)วน 
100421 จ�าสิบเอก กิตติทัศน� แก)วประชา 
100422 นาย วิรุฬห� โพธิ์ทอง 
100423 นาง สมใจ สัมพันธ�สมโภช 
100424 นาย นิตินัย คําคง 
100425 นาย ธนเดช ธัญญธนาสุข 
100426 นาย มีชัย นวลเพชร 
100427 นาย สมคิด ชํานิกุล 
100428 จ�าสิบเอก ณรงค�รักษ� ศรียันต� 
100429 นาย สุทธิชาติ เจริญศรีปราการ 
100430 นาย สรธร ชยณัฐกุล 
100431 ว�าท่ี ร.ต. วุฒินันท� ประทีปจิตร� 
100432 นางสาว นุตศรา วนสันเทียะ 
100433 นางสาว ศรัณย�ลักษณ� โอ�งวัลย� 
100434 นาย เรืองฤทธิ์ ชูจันทร� 
100435 นาย จุมพล กาญจนเทียนศรี 
100436 นางสาว ฉวีวรรณ ทองใบบล 
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100437 นาย จีรยุทธ� วงเวียน 
100438 นางสาว นุจรินทร� อินธิยะ 
100439 นางสาว จันทนี จาตุรโอภาส 
100440 นางสาว นันธภรณ� เหมทานนท� 
100441 นาย ศรายุทธ นามสง�า 
100442 นาย อัศนัย ชัยศรี 
100443 นางสาว ทานตะวัน คลังหิรัญ 
100444 นาง กัณณ�ลภัส ทองใบ 
100445 นาย ณัฐภัค เพ�งพิศ 
100446 นาย อัครปรัชญ� นกม่ัน 
100447 นาง นฤมล ธิยะสืบ 
100448 นาย สิรวิชญ� เลื่อนชิด 
100449 นาย กิตติพงศ� บุญสอน 
100450 นาย ณรงค� เอ่ียมสะอาด 
100451 นาง สุพิชชา ทองใส 
100452 นาย ศราวุฒิ มงคลพิภาค 
100453 ว�าท่ี ร.ต. ชาติชาย พลกลาง 
100454 นางสาว จันทรังศรี กองกันภัย 
100455 นางสาว พรทิพย� มงคลวัจน� 
100456 นางสาว ธิดาพร เมืองแก)ว 
100457 นาย ธีรวัฒน� ทองแก)ว 
100458 นางสาว สุวรรณา คํากุ)ง 
100459 นางสาว วารุณี เกษโสภา 
100460 นางสาว ศิริพร จรอุโมงค� 
100461 นาย สรายุทธ พรหมอารี 
100462 ส.ต.ต. ไวพจน� จันทร 
100463 นาย พิทักษ� แววคุ)ม 
100464 นางสาว อนัญญา บําเรอเสนาะ 
100465 นางสาว มนัญชยา ขุนสิทธิ์ 
100466 นางสาว อรชร มงคลประสิทธิ์ 
100467 นางสาว ทวิกา ศรีวรรณ 
100468 นาย ธนวุฒ ิ ใจกล)า 
100469 นาย ชัชวาลย� เตชะวิวัฒน�กุล 
100470 นางสาว สุจิตรา เพียรพานิช 
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100471 นาย สุชาติ วงค�สะโสม 
100472 นาย ปฐมพงศ� ชูช�วย 
100473 นางสาว สายชล เปรมปรี 
100474 นาย จตุพล ครุฑเงิน 
100475 นาย พิชิต ขวัญชัยนนท� 
100476 นาย ทินกร กองศิลา 
100477 นางสาว กัลยา ศิริถาวรวงศ� 
100478 นางสาว ซูไบดDะ วาเลาะ 
100479 นาย รุสลัน เจะดือราแม 
100480 นางสาว เจนจิรา ชูติยานันท� 
100481 นาย ณัฐพล เกษมสุข 
100482 นาย เมธวัจน� ไพบูลย�คุณาธร 
100483 นาย สุภวัจน� อุบลทัศนีย� 
100484 นาย สัชฌกร พิชัยศิริ 
100485 นาย รชตะ ต้ังพานิช 
100486 นาย เกรียงไกร เค)าแก)ว 
100487 นางสาว อรนุช ทะแพงพันธ� 
100488 นาย วิชัย มรกฎจินดา 
100489 นาย ณัฐกุล กํากัดวงษ� 
100490 นาย เตชสิทธิ์ ตะโคตร 
100491 นางสาว สุรีย�พร สุภชัยพานิชพงศ� 
100492 นางสาว ณัฐวดี คงคาฉุยฉาย 
100493 นาย นพดล ขนอม 
100494 นาย ภูมิเมธ ขวัญแก)ว 
100495 นางสาว ไพรรี สรรพศักด์ิ 
100496 นาย ภูมิทัศน� พิศไทย 
100497 นาย เอกพงษ� จอมทอง 
100498 นางสาว จันทิมา มามาศ 
100499 นาย สานิตย� แก)ววังสัน 
100500 นางสาว วรรณวิมล กรพิพัฒน� 
100501 นางสาว จรวยพร ขันทะยศ 
100502 นางสาว เกศรินทร� คํายันต� 
100503 นาย พิสิฐ เภาแก)ว 
100504 นาย สมหมาย วงษ�อุดม 
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100505 นางสาว เพชรชรินทร� ถุงออน 
100506 นาย คมกฤช นุ)ยสว ี
100507 นางสาว สุภรัตน� มะโนรส 
100508 นางสาว พิชญาพร สมเด็ด 
100509 นางสาว นันทวรรณ คํานวน 
100510 นาง ชวนพิศ สุริย�แสง 
100511 นางสาว ขนิษฐา เศวตศิลปM 
100512 นางสาว ณัชญวัลฌ� ธณวัชร�จริตงาม 
100513 นางสาว สริญญา ฐิตะฐาน 
100514 นาย นนท�พิสิฐ ตีระมาตย� 
100515 นางสาว ณัจทริกา เพลินพฤกษา 
100516 นางสาว ณัฐกานต� พงษ�อุบล 
100517 นางสาว เกศริน มธุรส 
100518 นางสาว จันทกร เบ็ญหมัด 
100519 นาง ลัดดา ยารวง 
100520 นางสาว ผกาวรรณ แสนอ�อน 
100521 นางสาว จิตตานาถ เมืองมูล 
100522 นาย อดุลย� วงศ�รัตนป:ญญา 
100523 นาย ณัฐพล วิระขันคํา 
100524 นางสาว ธนิษฐา สืบหิรัญ 
100525 นางสาว สุรีย� เลิศพิพัฒน�วงศ� 
100526 นางสาว กุลนิษฐ� นิลจินดา 
100527 นาง ภัควลัญชญ� ทองบ�อ 
100528 นาย พงษ�พิสิฐ ขจรอิษฎ� 
100529 นาย อรุทัย รัตนโอภาส 
100530 นาย ธิติธรรม อนันตรสุชาติ 
100531 นาย ธราพงษ� ไกรนรา 
100532 นางสาว สุพัตรา มงคลบัณฑิต 
100533 นาย ภูสิษฐ� บุญปลูก 
100534 นางสาว สิรี เพ็ชรทอง 
100535 นางสาว นภมณฑ� ฝXปากเพราะ 
100536 นางสาว ชฎารัตน� ทองรุต 
100537 นาย นิติพงศ� รัตน�ธรรมดิษฐ� 
100538 นาย โกสินทร� คงม่ัน 
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100539 นางสาว ทานนท� สุวะมาตร 
100540 นาย เอกรัตน� แหก)าน 
100541 นางสาว ศันสนีย� ศรีวิชัย 
100542 นาย ปรีดา จันทร�ทอง 
100543 นาย วิวัฒน� สายเส็ง 
100544 นางสาว พันทิพา ไพรสัณฑ� 
100545 นางสาว สุชาดา ชัยอํานาจ 
100546 นางสาว จิรวรรณ บุญเจริญ 
100547 นางสาว สุภาณี ศรีเดช 
100548 นาย อภิรักษ� วนะชีวิน 
100549 นาย คุณากร จิระวัชร 
100550 นาย วิทวัฒชัย แสงศิริ 
100551 นางสาว อรวี แววดี 
100552 นาย ปTยพงษ� ศุภวรรณ� 
100553 นาย ภูรินันท� บุญรมย� 
100554 นาย สราวุธ ซ่ือดี 
100555 นางสาว ลัลนา ลีฤทธิเกียรติ 
100556 นาย กิตติพันธุ� กํากระโทก 
100557 นางสาว สุธีรัตน� องอาจ 
100558 นาย สุรศักด์ิ ทองเกียว 
100559 นาย ปริญ หยองเอ�น 
100560 นาย มาฆะ วีระจิตต� 
100561 ว�าท่ีร)อยตรี ลิขิต ดิษฐพงษ� 
100562 นางสาว สุกัญญา จักษุวินัย 
100563 นาย พลากรณ� พลึกรุ�งโรจน� 
100564 ว�าท่ีร)อยตรี อนุรักษ� กลิ่นขจร 
100565 นางสาว ณัฐรุจา สิงห�สนั่น 
100566 นางสาว สุวิกรานต� วิจิตรวงศ�วาน 
100567 นางสาว กัญจน�รัชต� ตันติมณีโชติ 
100568 นาย ชวิน ใจกล)า 
100569 นาย สุวัฒน�ชัย ไพเราะ 
100570 นางสาว นัสริน บินอิสหาก 
100571 นาง จุมพิตรา ศรีเจริญจิตร� 
100572 นางสาว นฤมล สืบตระการ 
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100573 นางสาว กนกวรรณ สดใส 
100574 นางสาว ภิญญดา เกษียร 
100575 นาย ชาติชาย ศีติสาร 
100576 นางสาว สุนารี ยวนตา 
100577 นางสาว สุลาวัลย� ภัครกุลเกษม 
100578 นางสาว เกศราพร สุขกลับ 
100579 นางสาว เพ็ชรไพลิน พชรจารุวัสส� 
100580 นาย โฉมเพชร เสือสูงเนิน 
100581 นางสาว โฉมศิริ วงษ�วิลัย 
100582 นางสาว ศิวาพร อ้ึงอารุณยะวี 
100583 นาย กลวัชร สง�าจิตร 
100584 นาย เจนวิทย� รักษ�แก)ว 
100585 นาย ปูมวงศ� เชื้อโชติ 
100586 นาย มงคล เชื้อบัณดิษฐ 
100587 นางสาว อรอุมา พรหมน)อย 
100588 นางสาว สุพัตรา เกษมจิตต� 
100589 นาย สมชาย นิลวัชราภรณ� 
100590 นางสาว พิสะชา อารยะสุจินต� 
100591 นางสาว ทิพวรรณ� ศรีมันตะ 
100592 นาย อาทิตย� กิติกา 
100593 นางสาว ภัทรียา วงษาซ)าย 
100594 นาย ภูวนาท พรมมา 
100595 นางสาว ทิพมาศ จํานงค�รักษ� 
100596 จ�าเอก วิสันต� จุปะมัดตัง 
100597 นาย วิษณุ เดชะ 
100598 นางสาว พัชรี ชาวเหนือ 
100599 จ�าเอก ปTยะเทพ แสงสุกวาว 
100600 นาย อมรฤทธิ์ เนินผา 
100601 ส.ท. ธงชัย วังทะพันธ� 
100602 นาย อนุพงษ� โค)ป:น 
100603 นางสาว กัญญ�ณณัฏฐ� เปXYยมอยู� 
100604 นางสาว ป:ทมา พุฒซ)อน 
100605 นาง ปริศนา เนินผา 
100606 นางสาว ชนัญชิดา พิมสุคะ 
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100607 นางสาว พรสุดา อุทรักษ� 
100608 นางสาว ลลิตภัทร เนียมจันทร� 
100609 นางสาว กนกรัตน� แตงเจริญ 
100610 พ.อ.อ. ศุภศักด์ิ สุขรมย� 
100611 นาย อนุพันธ� โรยทองคํา 
100612 นางสาว มานิตา ไตรรงค� 
100613 นางสาว วรรณารีย� ครองป:ญญา 
100614 นางสาว ปวีณวัชร� อํ่ากลัด 
100615 นางสาว กุลยา เทียมสุวรรณ 
100616 นางสาว ปนัดดา ตรีรัตนาวิทยา 
100617 นาย ณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ� 
100618 สิบเอก เกรียงไกร สายพาน 
100619 นางสาว นิโลบล อิงคธีรวัฒน� 
100620 นางสาว พัดชา เรืองชาตรี 
100621 นางสาว อาทิตยา สมศรี 
100622 นาย เจษฎา บริบูรณ� 
100623 นาง ทิวาพร ธนาคุณ 
100624 นางสาว นุริน ประทุมมณี 
100625 นาย วัทธิกร ประจิตร 
100626 นาย เกียรติศักด์ิ ทุมรัตน� 
100627 นางสาว ปTติยา สัยพันธุ� 
100628 นางสาว ปภาดา คงจันทร� 
100629 นางสาว วรรณภา ยะวา 
100630 นางสาว ก่ิงแก)ว อ�วมองอาจ 
100631 นางสาว ยุวดี ระยับศรี 
100632 นางสาว พรรษา ป:ญญาคม 
100633 นาย พิพัฒน� ปTติสิวะพัฒน� 
100634 นาย สุธรรม มีบุตรสม 
100635 นาย ศักดา ไหมเหลือง 
100636 นาย ยุทธพร ประสานศรี 
100637 นางสาว ปนัดดา หลวงเครื่อง 
100638 นาย ปริน วงศ�กมุทธศัย 
100639 นางสาว กุลณัฐฐา เอ�งฉ)วน 
100640 นาย สุรศักด์ิ พรมศรี 
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100641 นาย วีรยุทธ สังข�สกุล 
100642 นาย นนท� จีราระรื่นศักด์ิ 
100643 นาย โดม สุปรินายก 
100644 นาย อิทธิพล ฟ:กสะอาด 
100645 นาย วิเชียร โสมอ�อน 
100646 นาง ณัฐพัชร� ทินวุฒิธนาตย� 
100647 นางสาว จริภาพร หิรัญเกิด 
100648 นาย กรภัทร นามจันทร� 
100649 นางสาว วิภาฉว ี จวงพลงาม 
100650 นางสาว ไพจิตร เลพล 
100651 นาง ทิพย�พรัตน� แสงพันธ� 
100652 นาย ศุภกร มากชูชิต 
100653 นาย อุทิศ อินทรกุล 
100654 นางสาว อรพิน ซาเสน 
100655 นาย เกียตริพิทักษ� คงชนะ 
100656 นางสาว จารุตา ฤทธิ์เรืองรุ�ง 
100657 นาย จักรี ขอเจริญ 
100658 นาย พิเชษฐพงษ� ทองจันทร� 
100659 นาย จตุรพร ใครบุตร 
100660 นางสาว นราวัลย� ดาราพันธ� 
100661 นางสาว สาวิตรี แสงสว�าง 
100662 นางสาว แพรวา บุญสม 
100663 นางสาว กานต�รวี เรืองสงฆ� 
100664 นาย นาคินทร� รัตนะวงค� 
100665 นางสาว สุรีพร บัวจีน 
100666 นาย ครรชิต คนสัน 
100667 นางสาว ณปาภัช เพ็งพูนสุข 
100668 นางสาว ศิริมา จําปาแดง 
100669 นาย สุรชัย ตุพิลา 
100670 นาย จักรพงษ� ตาลเลี้ยง 
100671 นางสาว โชติรส แผ)วศรี 
100672 นาย พันธุ�นิกร สุทธพันธ� 
100673 นาย สุทันต� ศิริสาคร 
100674 นาย สนธยา ปานมี 
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100675 ว�าท่ี ร.ต. สนทนา เทิดธีรธรรม 
100676 นาย คุณัชญ� สุขสวัสด์ิ 
100677 นางสาว สุธากาญจน� พันธุ�รัตน� 
100678 นาย ธีรพล ปานมี 
100679 นางสาว พิมพ�นุมาศ มีศรี 
100680 นางสาว อริศรา พยอม 
100681 นาย ธรรมรัตน� เม�งบุตร 
100682 นาง อรุณี สิงคํา 
100683 นาย พรชัย รุ�งเรืองกิจพัฒนา 
100684 นางสาว ธัญญชนก ทําเนาว� 
100685 นางสาว จิตต�รวี สุนทรนันท 
100686 นางสาว พิชญาภัคค� ขําขะ 
100687 นางสาว ปTยวรรณ วิไลพัฒน� 
100688 นาย กุลวุฒิ อุทธิยา 
100689 นาย จักราวุธ ศรีวิภักด์ิ 
100690 นาย อิสมะแอ ยูโซDะ 
100691 นางสาว ติณณวรรณ สายแก)ว 
100692 นางสาว ธฤดี สถิตย�สร 
100693 นาย ธํารงศักด์ิ สุนทรภัค 
100694 นาย สุทธิพงษ� ตาสาโรจน� 
100695 นาย ธนายุทธ บุญเนตร 
100696 นางสาว ศรัณย�พร สุวรรณ 
100697 นางสาว นาฏนารี น�วมหนอม 
100698 นาย อิสระพงศ� ม่ิงเมืองมูล 
100699 นาย มนู ต๊ิบมะโน 
100700 นางสาว กรรณิการ� บรรเทิงจิตต� 
100701 นาย พีรศักด์ิ พิทักษ�วาที 
100702 นางสาว จรรยา แก�นจันทร� 
100703 นาง เก็จชณัฐ แก)วไพรัช 
100704 นางสาว พรรณปพร ภาโนมัย 
100705 นาย รัฐกรณ� ชูยกปTYน 
100706 นางสาว กรรณิการ� ขจรฤทธิ์ 
100707 นาย ภูมินทร� ศรีสมุทร� 
100708 นางสาว ชิชญานันท� อรรถกุลกันต� 
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100709 นางสาว สุจิรา วรมิศร� 
100710 นาย ธีรพงค� พงษ�พานิช 
100711 นางสาว ณัชนันทน� ธรรมธร 
100712 นาย วัชพล วราห�บัณฑูรวิทย� 
100713 นางสาว วราภรณ� วงศ�ศิลปM 
100714 นาย อนนท� ยงไธสง 
100715 นางสาว เพียงฤทัย นิภากุล 
100716 นางสาว อัญชลี ดีสูงเนิน 
100717 นางสาว อรทัย บุญตะนัย 
100718 ว�าท่ีร)อยโท รงค� ศรีโมรา 
100719 นางสาว ณัฐญา ทองวิเศษ 
100720 นางสาว สาวินีย� หน�อท)าว 
100721 นาย ชาติสยาม ปรีดาสา 
100722 นางสาว สุภาวดี บุญคุ)ม 
100723 จ�าเอก วัลลพ อินทสะอาด 
100724 นาย สิริชัย บุญเอ้ือ 
100725 นางสาว ณัฐธิดา เจริญชัยนนท� 
100726 นาย พิทักษ�พงษ� วงศ�เกตุ 
100727 นางสาว ดารานาถ กลั่นความดี 
100728 นางสาว ทิฆัมพร ภู�มณี 
100729 นาย อภิชาติ วงศ�น้ําคํา 
100730 นาง อารีวรรณ ร�างเล็ก 
100731 นางสาว สารีฝZะ แวสารี 
100732 นาย วรพล โม�งตา 
100733 นาง กิตติมา รมทอง 
100734 นาย โฆษิต ชุมปลา 
100735 นางสาว นริศรา พ่ึงสําโรง 
100736 นาย ธนาวุฒ ิ วงศ�ฟ:ก 
100737 นางสาว กัลยา มะโข 
100738 นาย ฐานันดร� พรหมบุญแก)ว 
100739 นาย ปพัฑฒ�ชภพ เมฆอนันตชัยกุล 
100740 นาย โชคอนันต� อุตอามาตย� 
100741 นางสาว อัมพร พรมตาแก)ว 
100742 นาย กฤษติภูมิ คงด)วง 
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100743 นาย ถิรวิช เพชระกระจ�าง 
100744 นางสาว วิภาวดี เรืองชาญ 
100745 นางสาว อัสมา หวังกุหลํา 
100746 นางสาว นิธิมา พงษ�ไพบูลย� 
100747 นาย กู)เกียรติ แดงสีดา 
100748 นาย พีรพงศ� ลิปTรุจิระ 
100749 นาย ปTยวัฒน� มาศเมฆ 
100750 นาง สุวรรณกมล อมฤตวารี 
100751 นาย ไพโรจน� บริพันธ� 
100752 นางสาว รัชนี เทียนทองดี 
100753 นางสาว จุฑามาศ แสงเพ็ชร 
100754 นาย สุรพิชญ� เข็มแก)ว 
100755 นางสาว พันทิวา เงาเมฆ 
100756 นาย ธีระพงค� พลเกษตร 
100757 นางสาว ไพรินทร� เชื้อสมุทร 
100758 นางสาว อรรัจนา แสงจินดา 
100759 นาย ทวีลาภ เจนชัย 
100760 นางสาว ธัญรัตน� สีบัว 
100761 นาย พชร สุขนันตพงศ� 
100762 นางสาว อนัตตา เม้ียนละม)าย 
100763 นาย สุรพงศ� จินตาคม 
100764 นางสาว ชลธิชา หงษ�มีเสียงศรี 
100765 นาย เจษฎ�ตพงศ� ป:ญญธนชัยกุล 
100766 นาย อนุพงษ� จันทะคีรี 
100767 นาย ทัตธนวัชร� หาญเตชะ 
100768 นาย ปุณยวัจน� ไตรจุฑากาญจน� 
100769 นางสาว พัชรี ขาวดี 
100770 นางสาว วชิราภา ทิพย�เดช 
100771 นาย วรพงษ� สุวรรณพันธ� 
100772 นางสาว จิตรา บุรเนตร 
100773 นาย ภรานิตย� จันทร�ยัง 
100774 นาย ธนารักษ� ณ ราช 
100775 นางสาว มาริสา ทองนุ�น 
100776 นาย ณรงค�ชัย แซ�เจียง 
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100777 นาย ยศธร ทวีกิจอนุกูล 
100778 นางสาว สุนิสา จันทร�ผอม 
100779 นางสาว เกศสุดา เวฬุวนารักษ� 
100780 นางสาว ประภาศรี ยืนศักด์ิ 
100781 นางสาว มรินทราณ� ลอตระกูล 
100782 นางสาว สุรีย�พร สรรพกุล 
100783 นางสาว ตรีชฎา แก)วลีเล็ด 
100784 นาย ปTยะพงษ� วงค�กา 
100785 นางสาว ป:ทมา เพ็ชรแดง 
100786 นาง ลลิตา กุศล 
100787 นาย รุจิภาส รุ�งดํารงค� 
100788 นางสาว สุธาทิพย� ฤทธิไกรวรกุล 
100789 นาย ชัยพัฒน� วิลาควง 
100790 นางสาว ณัฐฐิฏา ถาวรยิ่ง 
100791 นางสาว ปTยาภรณ� พรสวัสด์ิ 
100792 นาย ภฑิล นิยม 
100793 นาย จตุรัส สังฆะวงศ� 
100794 พ.จ.ต. วุฒิกุล โกจารย�ศรี 
100795 นาย นพดล กลิ่นถนอม 
100796 นาย ศุภโชติ ค)าของ 
100797 นาย ธิติพงษ� พนารัตน� 
100798 นางสาว กรรณิการ� ลําธาร 
100799 นาย อิสระ ชัยภูมิ 
100800 นางสาว วัชร ี จันทนา 
100801 นาย วิทยา ใบดุเก็ม 
100802 นาย ธนินท�รัฐ ขันตีธีรวงศ� 
100803 นางสาว วัฒนา อ�อนเจริญ 
100804 นาย อัฒพงศ� อัมรานนท� 
100805 นางสาว บุษกร ด)วงชู 
100806 นาย วุฒิชัย ช�างฉาย 
100807 นางสาว ดวงนภา จันทราภินันท� 
100808 นาย สุรวัช ชูบัว 
100809 นาย ปTยพล สมบัติมนต� 
100810 นาย มติชน ป:ญญาฟู 
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100811 นางสาว อัมรา สมบัติมนต� 
100812 นางสาว อภัสรา สีปา 
100813 นาย โชคอนันต� แดงเอียด 
100814 นาย นฤพนธ� เมืองจันทร� 
100815 นาย วิสุทธินันท� นิลพัฒน� 
100816 นาย เอกรัฐ ดวงศรี 
100817 นาย ปฏิพัทร� แก)วเมืองอนันท� 
100818 นางสาว ทัศนียาภรณ� คําเพ็ชรดี 
100819 นางสาว เจนจิรา อินนุรักษ� 
100820 นางสาว นันทิยา แก)วกอง 
100821 นาย ปTยะพงษ� สิมมาหลวง 
100822 นาย ฐานิศร� แสงสว�าง 
100823 นางสาว จุฑามาศ หนูแดง 
100824 นางสาว ชมพูนุช ใจนันท� 
100825 นางสาว ชมพูนุท เหมืองจา 
100826 นาย กานดิศ วิทยาอนุมาส 
100827 นางสาว สาวิกา ท�านทรัพย� 
100828 นางสาว พบนาถ ภูมิฐานนท� 
100829 นาย ไกรฤทธิ์ จันทร�แช�มช)อย 
100830 นางสาว จารุณี มหาสงคราม 
100831 นางสาว สุชิรา โพธิ์ศรี 
100832 นาย จักรพงษ� มะโนนัย 
100833 นางสาว อุไรรัตน� อักษรทอง 
100834 นางสาว ดวงดาว เฮงมัก 
100835 นาย สุบิน ยุทธนรินทร� 
100836 นางสาว พัชรา อรุณโรจน� 
100837 นางสาว ณภิญา ชื่นสงวน 
100838 นาย ประวิทย� ทหารไทย 
100839 นางสาว จีรวรรณ รัตถา 
100840 นางสาว ปาริชาติ สุริยะฉาย 
100841 นางสาว ผกามาส ไพจิตจินดา 
100842 นางสาว เกิดขวัญ อาจหาญ 
100843 นาย กิตติพงษ� ศรีระ 
100844 นางสาว รัตนาวดี วิธวาศิร ิ
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100845 นาย มงคล ศรีนวล 
100846 นางสาว วราพร ไวนฤนาท 
100847 นางสาว วันทา บุพศิริ 
100848 นางสาว อัญชลี กอนจอหอ 
100849 นางสาว รัชณีย� ช�วยเก้ือ 
100850 นาย ณัฐกร ชูเพชร 
100851 นาย พิทยุช ญาณพิทักษ� 
100852 นางสาว สมฤทัย นาราศรี 
100853 นาย ชัยศิริ ชุมแสง 
100854 นาย สุรชัย ศรีสุข 
100855 นางสาว อรษา ร�มโพธิ์ชี 
100856 นางสาว ชิดชนก กาฬจันโท 
100857 นางสาว จีรนุช สีทา 
100858 นาง ณปภัช จันทร�มณี 
100859 นาง ปTยพร อมรวัฒน� 
100860 นางสาว นันท�นภัส ดวงอินทร� 
100861 นางสาว สายชล ไกรจัตุรัส 
100862 นาย ขวัญ วรรณสัย 
100863 นาย สุริยา ขวัญแก)ว 
100864 นาย จักรพันธ� คะรัมย� 
100865 นาย เชิดชู จรูญภาค 
100866 นางสาว จีระพร เปXYยมบริบูรณ� 
100867 นางสาว สมพร พรมพิศ 
100868 นางสาว เกตุวดี ปรางนาคี 
100869 นางสาว กานดา เนียมตะคุ 
100870 นางสาว เจษฎาภรณ� พุทธขันธ� 
100871 นางสาว เบญจมาศ งอยภูธร 
100872 นางสาว โสรยา ชูทอง 
100873 นาย ศิวกร คุสิตา 
100874 นาย มนตรี ขุนพล 
100875 นาย ชนก ทรัพย�กาญจนา 
100876 นางสาว จิราทิพย� บ�อคํา 
100877 นาย วีระ รอดเกลี้ยง 
100878 นางสาว จุฑารัตน� ดําปาน 
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100879 นาย ประกาศิต ชนะพจน� 
100880 นางสาว ศุภกัลยา สวนเอก 
100881 นางสาว ธีระภรณ� เปXVยปลูก 
100882 นางสาว พัชรวรรณ บุญมาก 
100883 นาย อดิฐ แก)วคํา 
100884 นางสาว เยาวเรศ เดชฤกษ�ปาน 
100885 นาย พิสิฐ เพ็ชรสันทัด 
100886 นาย ธนันชัย บัวมาศ 
100887 นาย วรรธนะ ผิวพรรณ 
100888 นาย สุพรรณ นิกรสันติธรรม 
100889 นางสาว สุพัชชา ล)อมสินทรัพย� 
100890 นาย ญาณวัฒน� ชูดวง 
100891 นาง รัศมี ทองชัย 
100892 นาย สุรัตน� ชูรัตน� 
100893 นาย นพดล พรมสุวรรณา 
100894 นาง อรทัย เมืองนา 
100895 นาย มนตรี นาคเกษม 
100896 นาย ปรัชญา ประกอบพันธุ� 
100897 นางสาว นุชนาฎ ธานีวรรณ 
100898 นาย คามิน ดาหาญ 
100899 นางสาว ชมพู� เอ่ียมสอาด 
100900 นางสาว ประทุมพร คําเขียว 
100901 นาย สุขุม กุลชาติ 
100902 นาย สุธีร� หนูช�วย 
100903 นาย ธนารัตน� วงศ�ประทุม 
100904 นางสาว หทัยรัตน� บุญรักษ� 
100905 นาย ภาณุพงศ� สวัสดิวงศ� 
100906 นาง สุพัตรา ผิวทอง 
100907 นางสาว สรีระ จริยะคุณทวี 
100908 นางสาว ลักษณาภรณ� เจริญโพธิ์ 
100909 นาย พิทักษ�พงศ� ปรีชา 
100910 นาย ชิณภัทร เรือนงาม 
100911 นางสาว วัชราภรณ� วิเศษการ 
100912 นาย กฤตพจน� เจริญสุข 
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100913 นางสาว อารี ปุมะ 
100914 นาง น)อมเกล)า ต้ิวพานิช 
100915 ว�าท่ีร)อยตรี ชลิต มณีเพ็ชร 
100916 นางสาว ทิพวัลย� อินใจ 
100917 นาย สิทธิโชค คุ�มเค่ียม 
100918 นางสาว เพ็ญพัฒ สุระแสง 
100919 นาย ยูโสบ อุเจะ 
100920 นาย สัญญา มงคลสุข 
100921 นางสาว สงกรานต� แวดโส 
100922 นางสาว กฤตติกา หงส�หิน 
100923 นางสาว วรรณดี จันทวงษ� 
100924 นาย สุรศักด์ิ ยอดเพชร 
100925 นางสาว ณัฏฐ�นรี มงคลดี 
100926 นางสาว ทิพยรัตน� กราพงศ� 
100927 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ขนิษฐา ลําพันโพธิ์ศรี 
100928 นางสาว สุทธิพรรณ เนตรประไพ 
100929 นางสาว อนงค�นาฏ อาจหาญ 
100930 นางสาว วรณี ปTYนสุวรรณ 
100931 นาย ธีรเดช แพงพันตอง 
100932 นางสาว กฤติยาณี สังข�ทอง 
100933 นาย อิทธิมนต� นนทมาตย� 
100934 นางสาว มลธีรา พรมทะนา 
100935 นาย จาตุรนต� ต้ันสกุล 
100936 นาย จักรพงศ� ศิริพันธ� 
100937 นางสาว จุฬารัตน� ดวงดีแก)ว 
100938 นาย วรพันธ� สีดํา 
100939 นาย ณัฐพงศ� เมฆอากาศ 
100940 นางสาว เกวรินทร� เมฆอากาศ 
100941 นางสาว จิดาภา คีรีมาศทอง 
100942 นางสาว พิกุล พรมตาแก)ว 
100943 นาย สุทิน แสนตา 
100944 นางสาว จุรีย�รัตน� คงน)อย 
100945 นาย รชต อินตDะพิงค� 
100946 นาย สายชล พวงมัสชิมา 
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100947 นาย พงศ�ศักด์ิ ประเสริฐสังข� 
100948 นาย ประดิษฐ บุราคร 
100949 นางสาว เสาวณีย� เต็มยอด 
100950 นาย วรรณพณธ� บัวบาน 
100951 นางสาว วิลาวัณย� สมสุข 
100952 นาย กฤติเดช ชะนะภัย 
100953 นางสาว ศศิกานต� ชัยลิ้นฟPา 
100954 นางสาว ธิติพร รัตนสิทธินันท� 
100955 นาย เอกรักษ� แก)ววิมล 
100956 นางสาว อโณชา เนียมใจดี 
100957 นาง จินตนา นุชสาคร 
100958 นางสาว ฐิตารีย� สุรกา 
100959 นาย ณัฐธัญ เปPาบุญปรุง 
100960 นาย ณัฐวุฒิ วิกรมไกรกิตต� 
100961 นางสาว สุพรรษา ขวัญมงคล 
100962 นางสาว จุรีภรณ� วาลย�มนตรี 
100963 นาย ไทสยาม ตามวงศ� 
100964 นางสาว แพรวนภา เวชบรรพต 
100965 นางสาว อาภาศิริ สอนบุตร 
100966 นาย ยุทธศักด์ิ เจริญการ 
100967 นางสาว วรัญญา ชุมวงศ� 
100968 นางสาว จุฑาทิพย� มากภิบาล 
100969 นาย สุรศักด์ิ ตุ)มทอง 
100970 นาย ทินกร มูลตรี 
100971 นางสาว ชลลดา สํารวมรัมย� 
100972 นางสาว ธัญญารัตน� เหล�าบุตรศรี 
100973 นาง อุไร จตุพรวาที 
100974 นางสาว อ)อมฤดี บัวนาค 
100975 นาย ชาญวิทย� ช�างทอง 
100976 นางสาว อัยรินทร� พิษณานุรักษ� 
100977 นาย วรเดช พรมพนัส 
100978 นางสาว วัชรินทร� เมฆอับ 
100979 นางสาว อรวรรณ นามวัย 
100980 นาย ปTติ ทวีทรัพย�อาภรณ� 
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100981 นาย ธีรชัย สิริรัตน�บรรจง 
100982 นางสาว วริฏฐา รัศมี 
100983 นางสาว อุมาพร พุทธฤทธิ์ 
100984 นางสาว วาสนี ลําถึง 
100985 ว�าท่ีร)อยตรี กฤษณ� สินพิศุทธิ์ 
100986 นางสาว กฤตยา เสียงล้ํา 
100987 นาย ปฏิการ แม)นพยัคฆ� 
100988 นางสาว กฤติกา เอกทวีวัฒน� 
100989 นางสาว สุดารัตน� ศรีพักตร� 
100990 นาย กานต�กวี นครขวาง 
100991 นางสาว ทัศนีย� วัฒนะ 
100992 นางสาว พิมพ�พัชร ผาสุขนิตย� 
100993 นาย ประมุข ภิรมย�ทอง 
100994 นางสาว ณัฐชญา สุริต 
100995 นาย กฤตภาส ป:ญจวงศ� 
100996 นาย วิชชากร สิริอนุศาสน� 
100997 นางสาว วรรณพร เทสินทโชติ 
100998 นาย นพดล แก)วพวง 
100999 นางสาว แสงเทียน สว�างใจธรรม 
101000 นาย ศิรวิชญ� กัณหกุล 
101001 นาง พันธุ�ทิพย� กัณหกุล 
101002 นาย จิระวุฒ นาเค 
101003 นางสาว วราภัสร� บุญพรัด 
101004 นางสาว นภาคณา พลรักษ� 
101005 นางสาว นัจทวัน ปลิงกระโทก 
101006 นางสาว อัจฉราพรรณ กันธิยะ 
101007 นาย พงศ�พล ภูพุฒ 
101008 นาย กฤต ขุนพิทักษ� 
101009 นางสาว ธนัสชา สุขาภิรมย� 
101010 นางสาว ปาจรีย� ลําดวล 
101011 นางสาว วันทนา ด)วงช)าง 
101012 นาย สุกิจ อินอ่ิม 
101013 นาย ไชยพันธุ� ภู�ขวัญเมือง 
101014 นางสาว ขนิฐา รอดพวง 
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101015 นาย ภูริวัชร� เชาว�โรจนนนท� 
101016 นาย สรไกร บําเพ็ญบุญ 
101017 นางสาว กมลรัต หน�องพงษ� 
101018 นาย ชุติพันธุ� กอบฝ:Vน 
101019 นางสาว ณัฐธยาน� รุกขสนธิ์ 
101020 นางสาว สุวิมล สืบสุนทร 
101021 นางสาว จิรัญญา สง�าพงษ� 
101022 นาย วันชัย ขุนเพชรแก)ว 
101023 นางสาว กาญจนา ประเสริฐ 
101024 นางสาว จินตนา ต้ังวชิรกุล 
101025 นางสาว วัฒนา อินอนันต� 
101026 นาย ทศพร จิตสุภาพ 
101027 นางสาว กนกวรรณ จันทร�เจริญ 
101028 นางสาว สิริกร สอนนนท� 
101029 สิบเอก กิติทัศ กวางทุม 
101030 นาง มัณฑการ เลิศลําหวาน 
101031 นาย ทิวากร วงษ�ชะอุ�ม 
101032 นางสาว บัณฑิตา โสภาชื่น 
101033 นาย พลภัทร สุขเถ้ียม 
101034 นาย นราธิป สุทธิธรรม 
101035 นาย พินโย พริ้งเพราะ 
101036 นาย ชาติพิชิต ศรีมุกดา 
101037 นาย ประธาน ครองสิงห� 
101038 นาย อนุชิต เฉลิมมิตร 
101039 นาย วิชาญ เพ็ชรโต 
101040 นางสาว สุวิภา สิทธินาม 
101041 นาย ปTโยรส ศรีคําน)อย 
101042 นางสาว ณัฐธิดา นิลยาภรณ� 
101043 นาย สุป:ญญา จอมจิตร 
101044 นาย อังกฤษ ศรีชนะวัฒน� 
101045 นางสาว ธัญญลักษณ� เคนท)าว 
101046 นาย ปฐมพงศ� พงศ�สุภา 
101047 นาย กลยุทธ อุปลา 
101048 นางสาว นงค�รักษ� คํามี 
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101049 นางสาว ผานิตย� นวลนิ่ม 
101050 นาย สมปอง สุขแล)ว 
101051 นางสาว อัญชลี หงส�มณีกุล 
101052 นาย เจริญชัย สุวรรณศรี 
101053 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ภาวิดา เรือนเงิน 
101054 นาย ปTยวัชร� วรรณใส 
101055 นางสาว จุฬาลักษณ� อ้ึงศรีวงษ� 
101056 นาย กริดชัย ชัยวงค� 
101057 นาย พงษ�ศักด์ิ ดอกพวง 
101058 นางสาว รพีพร ตันประภาส 
101059 นางสาว ชุติมา แซ�เฮ)ง 
101060 นางสาว ธรรศปวัน แสวงมี 
101061 นางสาว จีรพรรณ พรรณวุฒิ 
101062 นาย สุมิตร ป:ณฑะโชติ 
101063 นางสาว กนกวรรณ อุไรวรณ� 
101064 นาย เกรียงไกร เกษรกุหลาบ 
101065 นางสาว ปTยนุช นาคะบุตร 
101066 นางสาว ปรียามล กุลวงศ� 
101067 นางสาว ปTยวรรณ เวทยะวานิช 
101068 นาย บุญเกิด ปะระทัง 
101069 นางสาว ณัฏฐ�ระวี รัตนสุวรรณ 
101070 นาง วาสนา เขียวผึ้ง 
101071 นางสาว ศิริยา รําลึก 
101072 นางสาว นฤมล เพ็ชรอิน 
101073 นาย สาธิต สิงห�ล้ําเลิศ 
101074 นาย มนัสชัย ธนพิสุทธิ์ศาสตร� 
101075 นางสาว จีรวรรณ พุทธบุรี 
101076 นาย วิชัย เต)มีย� 
101077 นาย คณิต กลิ่นแจ)ง 
101078 นาย ณฐชนนท� จุลทะกอง 
101079 นางสาว วัณฐนี สกุณา 
101080 นาง นปภัช บุตรศรี 
101081 นาย สฐากร คงทอง 
101082 นางสาว รพีพร ชุมขวัญ 
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101083 นาย ธนภัทร สงวนทรัพย� 
101084 นางสาว เนติมา บุนนาค 
101085 นางสาว สุพัตรา เฟ[Yองธรรมขจร 
101086 นางสาว พิชยวรรณ ชัยศักด์ินันทกุล 
101087 นางสาว ชญาณิศา เล็กเมือง 
101088 นาย ธนิก วิไลลักษณ� 
101089 นางสาว กัญญารัตน� เกษสุวรรณ� 
101090 นางสาว ธนัชชา ชมภูนิช 
101091 นางสาว พิชญารัตน� สุวรรณสิทธิ์ 
101092 นางสาว จุฑารัตน� มณีฉาย 
101093 นาง มยุรา นิ่มละออ 
101094 นาง ปรีญา ไชยสันต� 
101095 นางสาว ใกล)รุ�ง อุมประโคน 
101096 นาย กิตติศักด์ิ หวังผลึก 
101097 นาย มารุต หิรัญศรี 
101098 นางสาว นัทกาญจน� โชติกมาศ 
101099 นาย ไพรัช บุญฤทธิ์ 
101100 นางสาว จีรนารถ อินสาคร 
101101 นาย ไพบูลย� เจียรอุทัยธํารงค� 
101102 นางสาว รัตนาวลี อุทรักษ� 
101103 นางสาว วิสาขมาส อินทรชูติ 
101104 นาย พงศ�ภิวัฒณ� เกรียงสุวรรณ 
101105 นางสาว ปรัชิญา อรรถกิจเจริญ 
101106 นางสาว อนิลทิตา จันทร�เทพ 
101107 นางสาว พิมพ�ประภา จันทร�เดช 
101108 นางสาว ฐิติวรดา ธรรมพิริยะกุล 
101109 นาย ธีรรักษ� ภารการ 
101110 นางสาว สุรีวัลย� สันโดด 
101111 นางสาว กรรณิการ� ณ ลําปาง 
101112 นาย นุชิต ป:ญญะพงษ� 
101113 นางสาว วจีผล คําเตย 
101114 นางสาว ณัฐชุดา กาชัย 
101115 นาย มานิตย� ป:ญญะพงษ� 
101116 นางสาว รัตนพร โฉมวันดี 
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101117 นางสาว ปานชีวัน ไวยพัฒน� 
101118 นางสาว พรทิพย� วันโนนทอง 
101119 นาย อภิชาติ โตมอญ 
101120 นางสาว ขวัญ เมืองมี 
101121 นาย เศรษฐบุตร บุญรอด 
101122 นางสาว วรรณวิสา แต�งวัด 
101123 นางสาว ลภัสรดา ภัครนิธินันต� 
101124 นาย ทนาคร อาจหาญ 
101125 นาย ไชยพร เอ่ียมวงค� 
101126 นาย สุเทพ ทองบุญ 
101127 นางสาว จิระภา วงษ�สวัสด์ิ 
101128 นางสาว จารุภัทร นนตานอก 
101129 นาย สุทธิโรจน� ศรีษะแย)มปุริน 
101130 นางสาว วรันธร สาโท 
101131 นางสาว ชุติมน คุณเวียง 
101132 นาย ภัทรพงษ� หะยะมิน 
101133 นางสาว กฤตติกา ปานพลอย 
101134 นาย วิสิทธิ ์ ยิ้มแย)ม 
101135 นาย กิจพฤทธ� ชมกรด 
101136 นาย เฉลิมพล เขียวแก)ว 
101137 นางสาว บังอร โหงกระโทก 
101138 นางสาว ชนนิกานต� หลักธรรมนุ 
101139 นาย พิสุทธิ์ ถ่ินทวี 
101140 นาย ปฏิวัติ คําลีมัด 
101141 นาย พัฒระ บรรณาการ 
101142 นางสาว อรอนงค� อาจแก)ว 
101143 นาย ประภาส ฝางแก)ว 
101144 นางสาว จันจิรา ไข�จันทร� 
101145 นางสาว ปTยมาศ แน�นอุดร 
101146 นาย ณัฐวุฒิ จิโน 
101147 นาย ชุติเดช วรรณโวหาร 
101148 นาย ศดายุ สตารัตน� 
101149 นาย นิพัธ จันทร�ขาว 
101150 นาย อนุชา จิตกตัญ\ู 
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101151 นางสาว ลลิตา ต๋ันชุ�ม 
101152 นางสาว กฤษฎิ์ณิชา ไชยเสนบดินทร� 
101153 นางสาว ศุจิกา ผ�องใส 
101154 นางสาว กรกนก ประสูตร�แสงจันทร� 
101155 นางสาว ชื่นจิตต� จอมคีรี 
101156 นางสาว วัชราภรณ� ศรีนุช 
101157 นาง สุภาวดี รุ�งรัศมี 
101158 นางสาว กรรณิกา ยิ้มสวัสด์ิ 
101159 นาย กฤษฎา พิณมณี 
101160 นาย สมชาย เขม)นงาน 
101161 ว�าท่ีร)อยตรี พิศาล จรสุข 
101162 นาย สรสิช ประสงค�สุข 
101163 นางสาว พรนิภา จุฑาภูวดล 
101164 นางสาว อังคณา ใจเอ)ย 
101165 นางสาว ดลพร สุวรรณยี่ 
101166 นางสาว ศิริวรรณ เข่ือนคํา 
101167 นาง จิราภรณ� ลีจ)อย 
101168 ว�าท่ี ร.ต.หญิง วัลลภา สร)อยสังวาลย� 
101169 นางสาว รัชฎาภรณ� ไชยบุรี 
101170 นางสาว กชกร เกป:น 
101171 นางสาว จุฬาลักษณ� ศิริศักด์ิวัฒนา 
101172 นางสาว มารียา เยาวประภา 
101173 นางสาว เปรมฤดี โคกสระน)อย 
101174 นางสาว ทัศนนันท� รัตนอักษรศิลปM 
101175 นางสาว เจศินี เลิศธัญญา 
101176 นางสาว รีดา เลาะดิเยาะ 
101177 ว�าท่ี ร.ต. สุพิชาติ ทองมี 
101178 นางสาว ธนันท�ลดา ธนโชติธนินสุข 
101179 นางสาว จาวิกา ลีลานนท� 
101180 นาย พร)อมพงษ� วงศ�ราษฎร� 
101181 นางสาว ปาริชาติ สุวรรณโณ 
101182 นาย วชิรัฐ พรหมรักษ� 
101183 นาย ธีรศักด์ิ ทองแกมแก)ว 
101184 นางสาว จันทร�ธิดา แสงมณี 
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101185 นางสาว เหมรัตน� ศิริพงษ� 
101186 นางสาว เพ็ญประภา หมอกมืด 
101187 นางสาว นิตยา แจ)งประดิษฐ� 
101188 นาย อภิรักษ� ม่ิงชัย 
101189 นางสาว ณัฐรดา รามช�วย 
101190 นางสาว ภัสส�ชิสา ธีริศร�นันท� 
101191 นางสาว นิภาพร สาลีพันธ� 
101192 นาย สุเมธ แก)วสลับนิล 
101193 นาย จรินธรณ� โรจนาธีรวัฒน� 
101194 นางสาว พัชริน ปานอ�วม 
101195 นาย คีรี หิรัญญพิพัฒน� 
101196 นางสาว ดวงใจ สีสวรรค� 
101197 นางสาว สุกัญญา พรมมานอก 
101198 นางสาว ปรียานุช จันทร�แจ�ม 
101199 นางสาว นันท�นภัส ศรีเมฆ 
101200 นางสาว หัทยา ดําน)อย 
101201 นางสาว ชญานิษฐ� ปานเขียว 
101202 นางสาว นงลักษณ� ขําเต้ีย 
101203 นางสาว สุพัตรา ณ นุวงศ� 
101204 นางสาว กนกภรณ� เมฆด้ัง 
101205 นาย วุฒิพงษ� ขําเจริญ 
101206 นางสาว นริศรา จันภูธร 
101207 นางสาว บุบผา หลีรัตนะ 
101208 นางสาว พัทยา สร)อยอุดม 
101209 นาง สุกฤตา นDะทิพย� 
101210 นางสาว จารุณี สิทธิการ 
101211 นาย อภิวัฒน� ทองดี 
101212 นาย นัฐพงษ� วรรณสว�าง 
101213 นาย โชดก ทัพประเสริฐ 
101214 นางสาว ประทุมวรรณ เทียมเท�าเกิด 
101215 นางสาว วิยดา คงแก)ว 
101216 นางสาว ป:ทมาพร คชภักดี 
101217 นางสาว ณัฐวดี คําเอ่ียม 
101218 นางสาว เสาวลักษณ� ตราโต 
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101219 นาย ลอราช ประสพภักตร� 
101220 นาย ชัยณรงค� แก)วกระจ�าง 
101221 นางสาว สุกัญญา พุกงาม 
101222 นางสาว ซัลมา อาแว 
101223 นาง นุชนารถ ช�วยอุปการ 
101224 นางสาว ญาเรศ ทรงรัตนพันธุ� 
101225 นางสาว ยอดสร)อย สุมาลี 
101226 นาย พลภัทร โอสระคู 
101227 นางสาว ศิรินทร�ทิพย� เครือศรี 
101228 นางสาว เพ่ิมพร พิพิทธนาทรัพย� 
101229 นางสาว นุจรินทร� สีสิงห� 
101230 นางสาว อภิญญา สีชมภ ู
101231 นาย ป:ฐพงษ� ศรีวิไล 
101232 นาย อิสมาแอ ดอเลาะ 
101233 นางสาว พณุมาษ กองนอก 
101234 นางสาว สุภาพร หนูนวล 
101235 นาย อิบรอเฮง อาแซ 
101236 นางสาว สุภัตตรา กันตรง 
101237 นางสาว อัจฉราภรณ� สุคําภา 
101238 นาย อภิชาติ คําจันทร� 
101239 นางสาว พจมาน บุพศิริ 
101240 นางสาว อัญจณา วิเศษสินธุ� 
101241 นาย เกษม มณีวรรณ 
101242 นาย ชัยพร สังข�เพ็ชร� 
101243 นางสาว จิตติมา จิตจักร 
101244 นางสาว เรืองศรี ธิมาชัย 
101245 นางสาว ศิมาภรณ� สัจจะบุญทวี 
101246 นาย บูชา ครุฑคง 
101247 นาย ธรรศ กนกวราสุวรรณ 
101248 นางสาว ชนิดา ประทุมทิพย� 
101249 นาย อนุสรณ� ลิ้นฤาษี 
101250 นาย สายทอง แก)วน้ําอ�าง 
101251 นาย พลกฤษณ� โตแย)ม 
101252 นาย สุรเชษฐ� โคตะมา 
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101253 นางสาว เปรมปรีดิ์ พันทุม 
101254 นาย นรินทร� อินสะอาด 
101255 นาย ธีรเดช ชุณหพิมล 
101256 นาย มานพ บุตรน้ําเพชร 
101257 นางสาว พิชามญชุ� บุษบงค� 
101258 นางสาว อาริยา ครึกครืน 
101259 นาง สรสิชา ทัศนเจริญ 
101260 นางสาว ศิริเบญญา เจดีย� 
101261 ว�าท่ีร)อยตรี ศิริชัย บุญจันทร� 
101262 นาย ณัฐ สุขล้ําคณา 
101263 นางสาว บุษยากรณ� บุญทอง 
101264 นางสาว เอกอนงค� ปฏิภาณาภรณ� 
101265 นาย ภาณุพงศ� กิติกําธร 
101266 นางสาว ณัฐปภัสร� ตาจุมปา 
101267 นางสาว ชลลดา จริตพันธ� 
101268 นางสาว เยาวภาพันธุ� คงคาศรี 
101269 นาย ณัฐพล บัวทุม 
101270 นาย พงศ�พัฒน� จี่พิมาย 
101271 นาย เอกจุฑา แสงมณี 
101272 นาย พันธุ�ศักด์ิ จิณะไชย 
101273 นางสาว นิลุบล สมเคราะห� 
101274 นาย กษิต เสน�ห�ภักดี 
101275 นางสาว นฤมล บุญเนื่อง 
101276 นางสาว อรุโณทัย บุญประเสริฐสิน 
101277 นาย สหรัฐ อภิวังค� 
101278 นาย เรืองชัย เดชธรรมรงค� 
101279 นาย กวี ภูวฐิตานนท� 
101280 นางสาว นันท�พิพัฒน� ยุกตานนท� 
101281 นางสาว นุชรินทร� ศรีละคร 
101282 นางสาว ชวาลา พลเวียง 
101283 นาย กิจจารักษ� วงษ�ไพศาล 
101284 นาย กิตติศักด์ิ ถาวร 
101285 นาย ภัทร คําเมืองปลูก 
101286 นางสาว ประไพศรี สายสืบ 
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101287 นางสาว จุฑาทิพย� มุขแก)ว 
101288 นางสาว ฐิติรัตน� สมบูรณ� 
101289 นาย ธีรวัชร� ศักด์ิกิตติพงษ� 
101290 นาย ธรรมนูญ มีสุวรรณ� 
101291 นางสาว สุภัชรินทร� นันตะรัตน� 
101292 นางสาว ลลิตา สีนอเพีย 
101293 นางสาว อัณณวี สังข�แก)ว 
101294 นาย ณัฐพงค� อินทร�พิลา 
101295 นางสาว ปรวีร� หมอยาดี 
101296 นางสาว ภัชษนัญฑ� จันตัน 
101297 นาย สุทธิศักด์ิ สนธิโสภณ 
101298 นางสาว วิลาสิณี นุ�นเซ�ง 
101299 นางสาว ศิริกุล รัตนเสลานนท� 
101300 นาย พชรศิลปM สิงห�สม 
101301 นาย กฤชณัท ชนะชัย 
101302 นาย มงคล สิทธิวงศ� 
101303 นางสาว สุรินทร�ญา รักษา 
101304 นางสาว บัณฑิตา พรมวงศ� 
101305 นาย ปริญญา แก)วมณี 
101306 นาย พลสินธ� โนนสูง 
101307 นาย พันธ�เทพ อนันต�เจริญ 
101308 นางสาว อัจฉรา ปานกําเนิด 
101309 นางสาว รุซฮานีฟาร� เจะเตะ 
101310 นาย กิตติศักด์ิ บุญลุ 
101311 นาย ลักษณ�กวิน พลาสัย 
101312 นาย กิตติโชค ทองคลองไทร 
101313 นางสาว ณิชาภา พิลาทอง 
101314 นางสาว อัสมะห� มามะ 
101315 นาย ศุภณัฐ แช�มศรีรัตน� 
101316 ว�าท่ีร)อยตรี สมบัติ ศรีรัฐ 
101317 นางสาว จิรภา กันตา 
101318 นาย เกน พอใจ 
101319 นางสาว วิลาวัณย� อ�อนแก)ว 
101320 นาง กรรณิการ� ธิทะ 
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101321 นาย พิทยุตม� แสงประเสริฐ 
101322 นาย อากร หยังหลัง 
101323 นาย กิตติศักด์ิ โตDะดุสน 
101324 นาย อณุรักษ� มุ�งชัยภูมิ 
101325 นาย อดิศักด์ิ อุ�นมีศรี 
101326 นาย เสกสรร ทองบริบูรณ� 
101327 นาย รัชพงศ� โนนจันทร� 
101328 นาย ไพฑูรย� สุขเกษม 
101329 นางสาว ณัฐปภัสร� มโนรัตน�สกุล 
101330 นาย ศุภฤกษ� สรณคมน� 
101331 นาย สรวิศ ชินมาตย� 
101332 นางสาว สิริพักษม� รัตนรักษ� 
101333 นาย ปTยะพัฒน� ทองประเสริฐ 
101334 นาย ณัฏฐนนท� สายประเสริฐ 
101335 นางสาว พรพรรณ โรจนมงคล 
101336 นางสาว อนัญญา กันเพ็ง 
101337 นางสาว วิยาดา กันยาลัง 
101338 นางสาว ปาริชาติ ไชยภักด์ิ 
101339 นางสาว พัสตราภรณ� เหลืองอิงคะสุต 
101340 นางสาว จิราพร มาตรวังแสง 
101341 นาย อุสมาน นิสนิ 
101342 นางสาว สุพริกา ประพฤติตรง 
101343 นางสาว นันทิตา ยศกฤตวิทย�สกุล 
101344 นาย นคเรศ ชิดเชื้อ 
101345 นาง วันนา ขันเงิน 
101346 นาย สุธีรพล พูลสวัสด์ิ 
101347 นางสาว รสจรินทร� พงษ�ศรี 
101348 นาย ชุติพงศ� จุลจินดา 
101349 นางสาว มานิตา ก)อนเกตุ 
101350 นาย ศราวุธ พิพัฒน�ผล 
101351 นางสาว ละมุล แล�ล)อม 
101352 นาย เอกศักด์ิ อรุณมาศ 
101353 นางสาว ฉันท�ธิตา มุขวิลัย 
101354 นางสาว จุฑาภรณ� โรจน�วิทยาธร 
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101355 นางสาว จีรนันท� สีลาดเลา 
101356 นาย ศุภวิชญ� สุทธางคกูล 
101357 นางสาว สุธิดา เหมทานนท� 
101358 นางสาว ณภัทร แก)วกระจาย 
101359 นาย สุริยา รัชสิทธินนท� 
101360 นางสาว ธีตารัฐ สุวิจารณ� 
101361 นางสาว สร)อยสุดา ม่ันหมาย 
101362 นางสาว กันยานี กุศลรัตน� 
101363 นาย ภาคภพ สนิทวงศ� ณ อยุธยา 
101364 นางสาว ณัฐนันท� อํ่านก 
101365 นาย ณรงค� อูปแก)ว 
101366 นางสาว พิชญาภา ไชยธงรัตน� 
101367 นางสาว วนิดา พิทยากุลพงค� 
101368 นางสาว ลัดดาวัลย� พาหุมันโต 
101369 นางสาว ไอลดา ใจทัน 
101370 นาย พรเทพ กงชุน 
101371 นาย ธนวัฒน� มุลทา 
101372 นาย สรายุทธ� หลําสะ 
101373 นางสาว พรพรรณ สุวรรณทรัพย� 
101374 นาย เมธี สังข�เรืองยศ 
101375 นางสาว นลินทิพย� ชาชํานิ 
101376 นางสาว พณณกร กระบวนศรี 
101377 นาย กิตติพงษ� ทัดเทียม 
101378 นางสาว มนสิกาญจน� รัตนะ 
101379 นางสาว นัฐปภัสกรณ� ป:ญญาแก)ว 
101380 นางสาว ณัชชา ทองฤทธิ์นุ�น 
101381 นางสาว จรัญญา วงษ�หนูหนองรี 
101382 นางสาว จินดา ก้ันใช) 
101383 นาย อนุวรรตน� แผ�ทอง 
101384 นางสาว เอมอร พละเดช 
101385 นาย วิโรจน� ลัคนาชาติพันธ� 
101386 นาย สมภพ ฉิมสุข 
101387 นางสาว ยุพา ชัยม่ัน 
101388 นาย วิภูวรรธน� กิติวุฒิศักย� 
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101389 นางสาว พิมพ�มาดา ไชยสุนีย� 
101390 นาย ฉันทวิชญ� ภูสง�า 
101391 นาย พัทธ�พนิต สิทธิโสภาสกุล 
101392 นาย ณัฐกร สิงฆาฬะ 
101393 นางสาว สายฝน จุมสุวรรณ� 
101394 นางสาว สุพัตรา จันทร�สมัคร 
101395 นาย ดํารงค�เกียรต์ิ งามใจ 
101396 นางสาว ลักขณา สินธุมาศ 
101397 นาย รัชชานนท� เชียรพิมาย 
101398 นาย อเนชา พรหมมา 
101399 นาง ปริษา วงษ�ศรีแก)ว 
101400 นาง ภคมน ศรีรัตน� 
101401 นางสาว กัญญาพัชร ศรีอินทร� 
101402 นางสาว พรรณทิพา ไชยสอน 
101403 นางสาว สุคนธ� บัวเงิน 
101404 นาย กฤษณพงษ� จิตรส�องแสง 
101405 นาย สมบัติ สังฆมะณี 
101406 นาย นพรัตน� ทรัพย�ปกรณ� 
101407 ว�าท่ีร)อยตรี อนุพันธ� กมลดีเยี่ยม 
101408 นางสาว ฐิตาภา ภาตะนันท� 
101409 นาง ชนัญชิดา ทิพยานุกูล 
101410 นางสาว ชุติมณฑน� ยิ่งยืน 
101411 นางสาว สุภาวดี นิลสนธ ิ
101412 นางสาว ศิริลักษณ� หอมสมบัติ 
101413 นางสาว พิมพ�นภัส ภูมิจารณ� 
101414 นาย ศุภสิทธิ์ หงอสกุล 
101415 นาย สิทธิชัย เพ็ชรพูล 
101416 ว�าท่ี ร.ต. พีรพงศ� พยัคฆซ)อน 
101417 ส.ต.ต. นิกร สอนสําโรง 
101418 นางสาว เมธญา รัตนสําอางค� 
101419 นาย จิรพงศ� เสมียนเพชร 
101420 นาย ภูมิพัฒน� แร�ทอง 
101421 นางสาว น้ําฝน สุทธะ 
101422 นาย สมบัติ บุญแท) 
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101423 นาย พุติพงศ� เชื้อดวงแก)ว 
101424 นาย ปTติภูมิ พานิชเลิศ 
101425 นาย ธวัชชัย ทวีผล 
101426 นาย อธิป:ตย� หมอยา 
101427 นางสาว ณัฐิยา ปาลพันธ� 
101428 นางสาว นฤมล นาคจรูญ 
101429 นาย ภัทรพงษ� พุ�มพวง 
101430 นาย จักรพันธ� แพทย�รักษ� 
101431 นาย กฤษฎา บุญปก 
101432 นาย เวชยันต� สุธีรพรหม 
101433 นางสาว นาราภัทร ไชยวงศ� 
101434 นาย โกสินทร� จันทร�ทอง 
101435 นาย ภานุวัฒน� ยอดคํา 
101436 นาย พัชร หงสยาภรณ� 
101437 นาย จิตพล เฉลยถ)อย 
101438 นาย วิทวัส หาศิริ 
101439 นางสาว กาญจนาพิชญ� ระวังวงศ� 
101440 นางสาว ยุวรัตน� แท�นจินดารัตน� 
101441 นาย ธนดล โพธาราเจริญ 
101442 นางสาว น้ําฝน โพธิ์ปลอด 
101443 นางสาว กรกนก แสงผะกาย 
101444 นาย ปTยบดี ปTYนดี 
101445 นาย เสนาะ คล)ายเดช 
101446 นางสาว วัชราภรณ� บุตรหิน 
101447 นาย ภูวิศ มหาวิทิตวงศ� 
101448 นาย มนตรี สุวรรณบูรณ� 
101449 นางสาว ประมาพร เอ่ียมเจริญ 
101450 นาย อัศวิน มีโชค 
101451 นาย กฤตภาส หนูดาษ 
101452 นางสาว กัญญณัช ชํานาญเรียน 
101453 นาย อาทิตย� สุยะจิตร 
101454 นางสาว นิภาพร อินทมาตย� 
101455 นางสาว สุภาพร โพธิ์เพียร 
101456 นางสาว สุธาสิน ี มโนสุวรรณกุล 
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101457 นาย กรินทร� ยิ่งคํานึง 
101458 นาย โกวิท ครองตาเนิน 
101459 นาย เมธีชัย ศรีสิริยานนท� 
101460 นาย ไพโรจน� โพแหล�ง 
101461 นาย จิรายุทธ นามศิริพงศ�พันธุ� 
101462 นางสาว หทัยชนก ชูจันทร� 
101463 นางสาว ชนินาถ สิทธิหล�อ 
101464 นาย ชวภณ ชุมนุมดวง 
101465 นาย ธนกฤต ช)างเผือก 
101466 นางสาว พัชราภรณ� ผู�พานิช 
101467 นางสาว สุภาวดี มีเย็น 
101468 นางสาว สุจารี บุญพันธุ� 
101469 นางสาว อนุพร ชมภูไชย 
101470 นาย ณรงค�ศักด์ิ ชมนาวัง 
101471 นางสาว ปวีณา รอดคง 
101472 นางสาว กันยา ทองประไพ 
101473 นาย อดิเทพ วงค�ไชย 
101474 นาย ชัยกร วิเศษศรีสกุล 
101475 นาง ชุลีพร พรหมมีเนตร 
101476 นางสาว รพีพร โมฬีพันธ� 
101477 นางสาว ชลรดา อยู�พุ�ม 
101478 นางสาว มยุรา ทีปุPง 
101479 นางสาว ณัฐธยาน� กงซุย 
101480 นางสาว ชลธิดา สังข�ศิริ 
101481 นางสาว มุขรินทร� คงสิน 
101482 นาย ภาวัต ไกรดิฐกุล 
101483 นาย อ่ิมบุญ พิชัย 
101484 นางสาว ณัฐกฤตา นาคหนุน 
101485 นาย อํานาจ ไพจัตุรัส 
101486 นางสาว สุรภา นิลนพคุณ 
101487 นางสาว สุตาภัทร กิติธีระกุล 
101488 นาย นราวุฒิ หงษ�แก)ว 
101489 นาย ตรีสูรย บุณยัษเฐียร 
101490 นาย วีระพงศ� ยินดี 
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101491 นาย สมเกียรติ เพชรานันท� 
101492 นางสาว อรทัย สุวรรณะ 
101493 นางสาว ธนาภรณ� ยี่แม�นยิง 
101494 นางสาว มนัสวี มานัตร� 
101495 นาย สฤษธิชัย บุญช�วย 
101496 นาย ธนาวิทย� จิตสํารวย 
101497 นาย ชัยวัฒน� กิจจะบรรณ� 
101498 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ธนัตถ�นันทร� นิโครธานนท� 
101499 นางสาว ป:ณณธร สังราชกิจ 
101500 นางสาว กุลธนิยา วิราวรรณ 
101501 นางสาว ภัทรพร เรืองฤทธิ์ 
101502 นาย อนิรุทธ� ชูสาย 
101503 นางสาว ณิชาวัลคุ� ชวลิต 
101504 นาย ก�อกิจ อมรศักด์ิ 
101505 นาย ณรงค�ศักด์ิ สุขวรรณโรจน� 
101506 นางสาว สุชาดา เดิมสังข� 
101507 นางสาว ณัฎศรา แสงอ�อน 
101508 นาย วีระ เกตุเคน 
101509 นางสาว เอกพร เอกปTยะกุล 
101510 นางสาว สุภาพันธุ� บุญเมือง 
101511 นางสาว แก)วตา คงนุ�น 
101512 นางสาว พรรณนภา เลาหสุวรรณรัตน� 
101513 นางสาว ศิรินภา เสริมศรี 
101514 นางสาว เมวิกา หาญอาษา 
101515 นาย รพินทร� นภวงศกร 
101516 นางสาว นงลักษณ� สกุลไพบูลย�ดิลก 
101517 นางสาว รุจา กันภัย 
101518 นาง จันทรา ชัยชนะ 
101519 นาย คณน สุขพรชัยรัก 
101520 นางสาว บุณยาพร พุ�มจันทร� 
101521 นาย นพพล วงศ�ศรีสังข� 
101522 นาย พงษ�ธร โพธิน 
101523 นางสาว สํารวย ขุนไชย 
101524 นาย ไตรรัตน� แขวงเมืองป:กษ� 
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101525 นางสาว ป:ณณพร ควรพันธุ� 
101526 นางสาว กมลวรรณ ขุนเมือง 
101527 นาย ธิติวัฒน� ประพันธ�พจน� 
101528 นางสาว ทัศพร ด)วงอ�อน 
101529 นางสาว พรทิพย� พิมพ�ซา 
101530 นางสาว กรกาญจน� จิตรสวัสด์ิกุล 
101531 นางสาว อรุวรรณ จํานงค�วุฒิ 
101532 นาย สามนต� ชัยเมือง 
101533 นาย เอกพงศ� รุ�งโรจน�วุฒิพงศ� 
101534 นาย พิทักษ�พล โซว 
101535 นาย จิรศักด์ิ จันทร�แดง 
101536 นางสาว ภิญญดาพัชญ� วงศ�ธนนิธิโชติ 
101537 นางสาว สุภิญญา ชัยยิ้ม 
101538 นางสาว ณัฏฐวิภา จิตป:ทมา 
101539 นางสาว มุขสุดา กัมพุชพากษ� 
101540 นางสาว จันธิมา ก)อนสุวรรณ� 
101541 ว�าท่ี ร.ต. อนันต� สิทธิวัฒนานนท� 
101542 นาย ครองสิน บุญศรี 
101543 นาย แสงระวี สินธุศาสตร� 
101544 นางสาว นลิน จันโท 
101545 นาย ไพศาข� ทิพย�มโนสิงห� 
101546 นางสาว ฑาริกานันทร� หนูพุฒ 
101547 นางสาว ศิริพร สุขประจบ 
101548 นางสาว นภชนก มานะจิตร� 
101549 นางสาว สุรว ี คํามีแก�น 
101550 นาย ณัฐวัฒน� กอสิทธิไทย 
101551 นางสาว ภัทร�นรินทร� จันทะวงศ� 
101552 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง ณัฏฐ�ฎาพร ศิริธรรม 
101553 นางสาว ปTยะนุช เทพรักษ� 
101554 นางสาว กนกอร ภูวดลไพโรจน� 
101555 นาย เอกชัย แท�งทอง 
101556 นางสาว พิมพ�ปวีณ� วิมลแก)ว 
101557 นาย วีรยุทธ ตรีกําจร 
101558 นาย เศกสรร นันทะเทศ 
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101559 นาย มานพ สุธรรมปวง 
101560 นางสาว วีรวรรณ สุขท�ามะพลา 
101561 นาย สมชาย อ)วนละมัย 
101562 นางสาว สุพรรณษา สุราคง 
101563 นางสาว นวรัตน� วงษ�ลา 
101564 นาย คมกิตติ อังคทะวิวัฒน� 
101565 นางสาว โชติกา ทองโสม 
101566 นางสาว มังคลารัตน� จันทนฤกษ� 
101567 นางสาว ณิชกานต� โพธิ์กลิ่น 
101568 นางสาว ธนานันต� หงษ�ทอง 
101569 นางสาว แวววะลี แสงสุข 
101570 นางสาว อ)อมจิต บุ)งทอง 
101571 นางสาว ละออ เทือกดอกไม) 
101572 นางสาว พัฒน�นรี หนูชุม 
101573 นางสาว จุฑามาศ อินทร�เอ่ียม 
101574 นาย สิทธิ์ศักด์ิ ปTยะชินบัญชร 
101575 นาย รัฐพงษ� จันมา 
101576 นางสาว ทิพวัลย� จีนละเอียด 
101577 นาย มานพ ชัยวงฝ:น 
101578 นางสาว สุดาทิพย� อินควร 
101579 นาย วีรพจน� ธีรชาญวิทย� 
101580 นางสาว ปาริชาติ ชัยสระน)อย 
101581 นางสาว นราพร จันทร�เสน 
101582 นางสาว กรรณิการ� เลขาผล 
101583 นาย สรายุทธ เถาว�โท 
101584 สิบตํารวจเอก มหัจธนเทพ ชุมฝาง 
101585 นางสาว พรพิไล สองสีดา 
101586 นางสาว จิราวรรณ รักมิตร 
101587 นาย สุรศักด์ิ ศรีเทพ 
101588 นาย ภาวิช จันทร�มงคล 
101589 นางสาว สุวัชร ี บํารุงวงค� 
101590 นางสาว รัชดาภรณ� จันสุก 
101591 นาย อาทิตย� จรจรัส 
101592 นาย ขอบเขต ธรรมวาโร 
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101593 นางสาว ปฐมพร รัตนาคณหุตานนท� 
101594 นางสาว กวิตา ศรีสุกใส 
101595 นาย กัมปนาท สมานพันธ� 
101596 นางสาว ปรียา ปูนขุนทด 
101597 นาย สรวิศ อิทธิศรัทธา 
101598 นางสาว ฉัตรชนก ชาติเพชร 
101599 นางสาว ทรรศนีย� ทนสระน)อย 
101600 นางสาว ทิพย�วัลย� พลายพูล 
101601 นาย ปTยะพงศ� วงศ�สวัสด์ิ 
101602 นางสาว กรรณิการ� แสงเมือง 
101603 นางสาว สุกัญญา สายสมพูล 
101604 นางสาว พรนภัส นาควิเชียร 
101605 นางสาว นัฏฐา สุขพัฒน� 
101606 นาย จุมพฏ ขําหาญ 
101607 นางสาว โศภิชา ตะติโชติพันธุ� 
101608 นางสาว พัชราภรณ� อินทร�สุวรรณ 
101609 นาง ปรัศนีย� ขวัญเมือง 
101610 นางสาว สุปวีย� ทุมทอง 
101611 นางสาว นิชาภัทร หวงพิสิษฐ�กุล 
101612 นาย วรชัย บัวศรี 
101613 นาง มนัสชนก สัชฌุกร 
101614 นาย ธีรพล สังข�ทอง 
101615 นาย ยอดขวัญ วิเศษศรี 
101616 นาย สิทธิศักด์ิ อักษร 
101617 นาย กุศล ทองประดิษฐ� 
101618 นาย อดิศักด์ิ สละ 
101619 นางสาว อนัญญาณัฐ ธัมมพัทธพงษ� 
101620 นางสาว ปTยพร จงจิตตานนท� 
101621 นางสาว อุรัชชา วรพิพัฒน� 
101622 นาย จเร ท่ังโต 
101623 นางสาว พิมพ�นิภา ผากาเกตุ 
101624 นางสาว ศิวลัคน� สุนทร 
101625 นาย อภิวัฒน� โพธิมะณี 
101626 นางสาว สุภัสสร สมวงศ� 
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101627 นางสาว กรรญกร วรรธนะวรกุล 
101628 นาย จรณินทร� ต้ังเจริญสมุทร 
101629 นาย กิตติศักด์ิ ขุนจางวาง 
101630 นาย วีระพงษ� หูเขียว 
101631 นางสาว สิริพัชร� ไพศาล 
101632 นางสาว วรัษฐา บุญเรือง 
101633 นาง พิมพ�วลัญช� แสวงสิน 
101634 นาย สมชาย จุนคง 
101635 นางสาว นาถยา คําป:น 
101636 นางสาว ชติมันต� คุ)มภัยเพ่ือน 
101637 นาย วรพงศ� เกตุดิษฐ� 
101638 นางสาว เฉลิมรัตน� รอดคืน 
101639 นาย ศรัญยู งามตะคุ 
101640 นาย พฤกษา เกียรติเวช 
101641 นางสาว นงลักษณ� ชัดเจน 
101642 นาย วิสุทธิพรรษ� อินทมะโน 
101643 นาง สุริสา อินทะกนก 
101644 นางสาว สุพรรษา คํากลิ้ง 
101645 นาย ณัฐสังคีต คนขยัน 
101646 นาย ฮัสบูเลาะ หะยีอุสมัน 
101647 นาย สรรเพชญ สุขแก)ว 
101648 นางสาว มณีรัตน� เงาศรี 
101649 นางสาว สุภาพร ศรีหิรัญ 
101650 นาย ทศวรรษ ป:ญญาแก)ว 
101651 นาย พนม สาผาย 
101652 นางสาว สุชิตา ฉิมนุ�ม 
101653 นาย ธนกร อ�างคํา 
101654 นางสาว เกศินี แตปูซู 
101655 นาย วรพล เหล็กคงสันเทียะ 
101656 นางสาว ช�อทิพย� กัวพานิช 
101657 นาง ศจีนาฎ อุ)ยกูล 
101658 นางสาว พัณณ�ชิตา ก�อแก)ว 
101659 นาย บรรเจิด พูลสวัสด์ิ 
101660 นาย ชิตวรงค� อุ)ยกูล 
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101661 นางสาว จุรีรัตน� ภูมิสุข 
101662 นาย ปองภพ บุญประคม 
101663 นาง ปาณิสรา ทิพประมวล 
101664 นาย เจนวรรณ กุลคง 
101665 นาย ภูเบศ พิศนาคะ 
101666 นางสาว สุวรรณ�นา ขาวขันธ� 
101667 นาย สุทธาธิโรจน� ยางงาม 
101668 นาย วิศรุต แดงสูงเนิน 
101669 นางสาว ดนยา มีเสน 
101670 นาย ณัฐพล ชุนประสาน 
101671 นาย สารทัศน� สุธากุล 
101672 นางสาว พัชญา เรืองไชยยศ 
101673 นางสาว นวลพรรณ พันธมาสน� 
101674 นางสาว สิรินุช คําบุญเรือง 
101675 นาย ภัทรพล ตุ)มกลีบ 
101676 นาย แทนภพ ปราบณรงค� 
101677 นาย วิทยา สุดสาย 
101678 นางสาว พนิดา รักษาแก)ว 
101679 นางสาว อภิรดี ศุกรภาส 
101680 นาย สุทธิศักด์ิ ธีรธนานุกูล 
101681 นางสาว ณีรวัลย� กันทะวี 
101682 นาง อนัญญา มุกดาม�วง 
101683 นางสาว ณัฐชลีพร รัตนชัยสิทธิ 
101684 นาย ประพฤทธิ์ นรรัตน� 
101685 นางสาว ธีรานุช แก)วพามา 
101686 นาย ณภัทร บุญญอารักษ� 
101687 นาย ชวรัฐ เพชรมา 
101688 นางสาว อรอนงค� จันทร�สุข 
101689 นางสาว สุพัตรา แปPงหอม 
101690 นาย กันตธีร� ศิริปTYน 
101691 นาง บุศรา ป:ตลา 
101692 นาย สุพิชฌาย� เพชรพิมพ�พันธุ� 
101693 นางสาว รัตน�สิชล ม�วงน)อย 
101694 นางสาว นิตยา แสงกาศ 
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101695 นาย สามารถ ชัยวังตา 
101696 นาย รัฐชาติ พรหมน)อย 
101697 นางสาว สุพัตรา ป:ญญา 
101698 นางสาว นฏกร คําอ)ายล)าน 
101699 นาย ณัฐวุฒิ สมภารเพียง 
101700 นางสาว ไปรมา อิทธิชัย 
101701 นาย วีระวัจน� พัชรพีรนันท� 
101702 นางสาว ปทุมรัตน� มีธรรม 
101703 นางสาว ภัทรพร คุณาวัฒน� 
101704 นางสาว เมวิกา ยังถิน 
101705 นาย ศิรสิทธิ์ ภู�ศรีทอง 
101706 นาย รัญชนะ น)อยอ่ิม 
101707 นางสาว ประภาภรณ� รอดเมือง 
101708 นางสาว ณัฏฐาพัชร� สอาดเอ่ียม 
101709 นางสาว สุภาพร ทาสีดํา 
101710 นาย นรเศรษฐ� เหม�งเวหา 
101711 นาย ราชิตด� คนงาม 
101712 นาย ธงไชย สอนเรืองวิทย� 
101713 สิบเอก อธิราช บุญญฤทธิ์ 
101714 นางสาว สุพรรณี มีพรบูชา 
101715 นาย นิติ ภัสสัตยางกูร 
101716 นาย ณัฐพล ชูหะรัญ 
101717 นาย กิตติชัย วรรณไกรรุ�ง 
101718 นาย กมลวิทย� ยุระตา 
101719 นาย ชุมพล นามสังข� 
101720 นางสาว อุไรพร อภิเนตร 
101721 นาย พิทท� คูภิรมย� 
101722 นาย อานันท� ใสทา 
101723 นาย ณัทพงศ� สมนึก 
101724 นางสาว ศิริรัตน� สิทธิพรวรกุล 
101725 นางสาว สร)อยสุดา บุญแนบ 
101726 นาย เจษฎา สหัสทัศน� 
101727 นางสาว ภัทรีสา ฝ:นเชียร 
101728 นางสาว ทักษิณา ยอดประทุม 
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101729 นางสาว ณดา ภาณุวัฒน�ภิญโญ 
101730 นางสาว ขนิษฐา ดํารงชยานุกุล 
101731 นาย ขจรวิชญ� แก)วพระอินทร� 
101732 นางสาว สิตานัน กลิ่นกําจรสุข 
101733 นาย ทศตพร จันทร�น)อย 
101734 นางสาว ประภัสสร ใจมาเรือน 
101735 นางสาว มัทนา บัวศรี 
101736 นางสาว พรพรรณ สุวพัฒน� 
101737 นาง ดาริน อาจวิชัย 
101738 นางสาว ณฐมนต� หัสดี 
101739 นางสาว ปรีหทัย บุญทอง 
101740 นาย ชัยวัฒน� กาญจนนวโชติ 
101741 นาย สมชาย วงศ�พัฒนวุฒิ 
101742 นางสาว ประภา ปาณะศรี 
101743 นางสาว กัลยา ทรงสังข� 
101744 นาง ชญาธร วิชญะโกมล 
101745 นาย ศักยะ เชื้อหมอ 
101746 นาย คณาพจน� เทพเรือง 
101747 นางสาว อรอนงค� มีพร 
101748 นางสาว ณัฐสุดาวรรณ นิลจันทร� 
101749 นางสาว เกศินี สามวัง 
101750 นางสาว ภคมน จันทร�น)อย 
101751 นาย ปTยะศักด์ิ ชาชุมพร 
101752 นางสาว จิรภัทร หล)าเต็น 
101753 นาย สรวิชญ� สมสนุก 
101754 นางสาว นิภาพรรณ ตรีเสียน 
101755 นาย ปรัชญา ทะวาปX 
101756 นางสาว ปรีณาพรรณ ขัติพันธุ� 
101757 นาย ปวรวรรณกร โพธิ์บุบผา 
101758 นาย ขวัญชัย สารคํา 
101759 นางสาว สุพร สุขสว�าง 
101760 นางสาว รุจีพัชร มัฎฐาพันธ� 
101761 นางสาว วนาลี มีคําทอง 
101762 นางสาว ดวงมณี สังสีนา 
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101763 นางสาว กอกนก ขวัญใจ 
101764 นางสาว สิริวาริน สีหา 
101765 นางสาว จุฬาลักษณ� กาละภักดี 
101766 นางสาว อัจฉราภรณ� ลิ้มน้ําคํา 
101767 นางสาว ประภัทสร ทองนุกูล 
101768 นางสาว ชนัสถ�นันท� สาไพรวัน 
101769 นางสาว ศิริวรรณ จินตประสาท 
101770 นาย ภวินท�กรณ� ไชยอาดูลย� 
101771 นางสาว รุ�งนภา ปTYนสอน 
101772 นาย สุริยา คําดวง 
101773 นาง จิตรี ฉิมพานัง 
101774 นาย ชูชาติ เคือสาร 
101775 นางสาว นันทพัทธ� นิติวีระธรรม 
101776 นางสาว ธัญญารัตน� ศรีวิชัย 
101777 นางสาว สุกัญญา รัตนเดชา 
101778 นาย ทศพร กฤตยานาถ 
101779 นาย อาทิตย� ประเสริฐ 
101780 นางสาว ดวงนภา สาลี 
101781 นาย สรพล ภักดีวิจิตร 
101782 นาย พรชัย ศรีบุรินทร� 
101783 นาย ธนวัฒน� หัสช ู
101784 นางสาว นูรีซัม ดอเลาะ 
101785 นาย ทศพร หลีพันธุ� 
101786 นาง อุมาพร สํารวยผล 
101787 นางสาว จุฑาทิพย� สันติเพชร 
101788 นางสาว พัชรินทร� พลอยมี 
101789 นาย สุชาติ ลีหกุล 
101790 นางสาว จริยะสุภาภรณ� ส)มเกลี้ยง 
101791 นางสาว นารีรัตน� สาธุการ 
101792 นางสาว สิริกานต� ทรัพย�มี 
101793 นาย วราวิชญ� มะเด่ือ 
101794 นาย ธวัช พรหมพิทักษ�กุล 
101795 นาย จักรภัทร เอติยัติ 
101796 นาย ประภาส สุวรรณประทีป 
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101797 นางสาว จินตนา นนทะสัน 
101798 นาย ณัฐชัย โชว�สงวน 
101799 นาย ชัยอนันต� สิงห�ลอด 
101800 นาย ณัฐวุฒิ จําปาโพธิ์ 
101801 นาย สมภาร บุตรศรี 
101802 นางสาว กมลนัทธ� น)อยพลี 
101803 สิบตํารวจโท วัฒนา ตุ)มทอง 
101804 นาย สุรเดช สีสุด 
101805 นาย นวพล ลีนิน 
101806 นางสาว วัชรา โคตบุดดา 
101807 นางสาว สุวีรัตน� ชัยวิชิต 
101808 นาย สุรศักด์ิ เหมนาค 
101809 นาย ถาวร กิจเรณู 
101810 นางสาว ปTยะนันท� แสนนําปน 
101811 นาย ฉัตรชัย วนรักษ� 
101812 นางสาว สาวิตรี สลีอ�อน 
101813 นางสาว สุภาณี การสมพิศ 
101814 นาย ชาลี ธิมาทา 
101815 นางสาว พัชราพรรณ สุริการ 
101816 นางสาว ธาริสา แก)วโสภา 
101817 นาย เจษฎา อําคาแก)ว 
101818 นาย ฉลอง ปTยมาตย� 
101819 นาย เอกพล ขจัดมลทิน 
101820 นาย จักรพงษ� เก้ือรอด 
101821 นางสาว ศรัณย�ภัทร เตจDะ 
101822 นางสาว พิชญา ชูสระน)อย 
101823 นาย ศุภธัช กนกอุดม 
101824 นางสาว เบญจวรรณ คงมาก 
101825 นางสาว ธนวรรณ ธิติมูล 
101826 นางสาว เกนิชา บุญเจริญ 
101827 ว�าท่ี ร.ต. สุเมธ ศรีจักรวาลวุฒิ 
101828 นาย สากล บํารุงสุข 
101829 นาย กันต�ธร อารยะพนาวัลย� 
101830 นางสาว ศศิกร บาลทิพย� 
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101831 นางสาว นันท�นภัส หอมชื่น 
101832 นางสาว รัชนันท� ลือวรศิริกุล 
101833 นาย บุรินทร� จันวิไชย 
101834 นางสาว วรางรัตน� รักษาแก)ว 
101835 นางสาว มลวิภา บวรโมทย� 
101836 นาย วรรณพงษ� โมราราย 
101837 นางสาว เลอลักษณ� เครื่องนันตา 
101838 นาง ณัฐสุรางค� เรืองขจร 
101839 นางสาว ทองสร)อย การะเกษ 
101840 นางสาว ศิริลักษณ� เกียรติพรานนท� 
101841 นางสาว นิตยา รอมลี 
101842 นางสาว นงลักษณ� สุขัง 
101843 นางสาว กาญจนา ทําเหล็ก 
101844 นาย ภาณุพงศ� ธะนันต� 
101845 นางสาว แก)วกุล ตันติพิสิฐกุล 
101846 นาย รัตนเทพ ศรีอ�อนเท่ียง 
101847 นางสาว วิลาวัณย� งามชมภู 
101848 นางสาว วิไลรัตน� สมพุทธ 
101849 นางสาว ธิรดา นันทิสุทธิ์ 
101850 นางสาว วันเพ็ญ พันธ�พรม 
101851 นางสาว บุญญาพร บรรพหาร 
101852 นาย วาทิตย� ปริธิสาร 
101853 นางสาว อรนุช กูลแก)ว 
101854 นางสาว เบ็ญจวรรณ ทิพย�มณเฑียร 
101855 นางสาว ณัฐนรี สงวนวงศ�วิจิตร 
101856 นาย ยุทธนา สุวรรณรังสิกุล 
101857 นางสาว ณัชพิชาพัฒน� ป:ญญากรรธ�ธร 
101858 นางสาว ศิริรัตน� สุดรัมย� 
101859 นางสาว ศุภพร เทพศุภร 
101860 นาย พงศธร จําปา 
101861 นางสาว มุขระวี คําเข่ือน 
101862 นางสาว ปภัชญา อวัยวานนท� 
101863 นาง จงจิน วังเขียว 
101864 นางสาว ณัฏฐา ภราดรบัญชา 



        56/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
101865 นาย อิสระ ชัยประเสริฐศิริ 
101866 นางสาว จุฑารัตน� ศรีพรหมตระกูล 
101867 นาย อาทิตย� อรัญทอง 
101868 นางสาว อังศุมาลี ลําอิน 
101869 นางสาว ณัฐธยาน� ทัดช�อม�วง 
101870 นาย ปวฤทธิ์ กาญจนภี 
101871 นางสาว อมรรัตน� กลั่นทิพย� 
101872 นางสาว ชมพูนุช ปาลวงษ� 
101873 นางสาว ภิรมณ�พร เฮงอาภรณ� 
101874 นาย รณชิต วรรณวงศ� 
101875 นางสาว กุลธิดา หองทองคาน 
101876 นางสาว จันทร�ทรา ป:กกะทานัง 
101877 นางสาว ธีธัชชา กุศลปฏิการ 
101878 นาย วรวิชญ� วงษ�ทอง 
101879 นางสาว ชนิสรา ลินกลาง 
101880 นาย กฤษณัฐ กันทาผาม 
101881 นาย สุภินันท� ชูแสง 
101882 นางสาว กฤษธนมนต� กมลเวช 
101883 นางสาว สุนิสา หม่ืนเดช 
101884 นาย กีฬาบอล กอนแสง 
101885 นางสาว ศันสนีย� เถียรหนู 
101886 นาย โปษัณ ดวงประทุม 
101887 นาย ธนากร คําภิมาบุตร 
101888 นางสาว กนกพรรณ แสนพรม 
101889 นาย นครินทร� จันลา 
101890 นาย คงกฤช สุขสาคร 
101891 นางสาว ปนัดดา สุวรรณชีวะศิริ 
101892 นางสาว พัชรินทรณ� หินเมืองเก�า 
101893 นาย ยุทธิชัย ไมตรีจิตร 
101894 นาย ภูกิจ สังข�สุวรรณ 
101895 นางสาว ปTยะวดี พลทามูล 
101896 นาย เอกรัตน โพธากุล 
101897 นาย เจษฎาภรณ� เข่ือนแก)ว 
101898 นาย ประเสริฐ สครรัมย� 
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101899 นางสาว พัชรีย� นิจจันทร�พันศรี 
101900 นางสาว พรรณิพา สารภี 
101901 นาย เดชาภัคว� กุลภวัฒน� 
101902 นาย จิรายุ เหาตะวานิช 
101903 นางสาว อรธิดา บุญโถ 
101904 นางสาว วิภาภรณ� จูงเพ่ือนสุข 
101905 นางสาว ปทิตตา จูงเพ่ือนสุข 
101906 นางสาว ขัตติยา สุทธิเกิด 
101907 ว�าท่ี ร.ต.หญิง นิตยา ปาคําทอง 
101908 นางสาว วันวิสาข� จิดารักษ� 
101909 นาย ทนคร ศิริบูรณ� 
101910 นางสาว กิรณา ศรีอาวุธ 
101911 นางสาว สายชล ทุมมากร 
101912 นาย นฤชิต พูลทอง 
101913 นางสาว สิริพิชญาฉัตร เกยูรธํามรงค� 
101914 นาง ผานิตย� ปรือปรัก 
101915 นาย บัณฑิตรัฐ เรควัฒน� 
101916 นาย นรุต ผ�องยิ่ง 
101917 นาย อธิราช โรจน�ดวง 
101918 นางสาว สาวิตรี เลี้ยงอํานวย 
101919 นางสาว ศรินญา ปะนะภูเต 
101920 นาย กฤชนนท� จันทะรัง 
101921 นางสาว นิตยา พุ�มพา 
101922 นางสาว ทัศนีย� ดัชถุยาวัตร 
101923 นาง พิชญ�ดาพัทธ� สาสนทาญาติ 
101924 นางสาว กรรณิกา บรรเทิง 
101925 นางสาว อุมากาญจน� ประแดงปุย 
101926 นาย สุกรี ไอศะนาวิน 
101927 นางสาว อภิชญา สุโพธิ์ 
101928 นางสาว ภัทรวดี ครองสิน 
101929 นางสาว ขวัญพิชชา หอมไกล 
101930 นางสาว นวรัตน� จันโทภาส 
101931 นาย นันทวุฒิ ขุนรักษ� 
101932 นางสาว ธนภรณ� จารุพันธุเศรษฐ� 
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101933 นางสาว ภิญญาพัชญ� ศรีสุภา 
101934 นาย พัฒน�ธินันต� มูลศิลปM 
101935 นาย พิศลย� หลังนุ)ย 
101936 นางสาว จารุวรรณ ธรรมโม 
101937 นาย สิตมา เพ็ชรประกอบ 
101938 ว�าท่ีร)อยตรี รองรัชต� คงบ)านควน 
101939 นางสาว จริยา คงมา 
101940 นาย พีรวุฒิ กีรติกานต� 
101941 นาย จิรายุ เล็กกระโทก 
101942 นางสาว นันทรี วิเศษรุ�งเจริญ 
101943 นางสาว ธีรกานต� ไชยจักร� 
101944 นางสาว ภาการ ภูบานเช)า 
101945 นาง วิยะรัตน� หนูเอก 
101946 นางสาว สีรุ)ง สินตะคุ 
101947 นาย อภิวัชร� ศรีสวัสด์ิ 
101948 นาย รัชชาพงษ� สุวรรณ�เศรษฐา 
101949 นาง จิราภรณ� แสนดี 
101950 นางสาว ชุติกาญจน� บัลลังค� 
101951 นางสาว สลิษา สุขใจ 
101952 นาย เฟาซี แสงอารีย� 
101953 นาย สุรศักด์ิ คําพงค� 
101954 นาย รังสรรค� ลักษณะสกุลชัย 
101955 นาย ประชา สุธรรมปวง 
101956 นางสาว จิราพร เจียมกีรติกานนท� 
101957 นาย ชยพล สุวรรณพันธ� 
101958 นาย กิตติภาส ภิรมณ�ชัย 
101959 นาง นิรมล หาดสุด 
101960 นางสาว ชลณัฐดา เฉียบแหลม 
101961 นาย ชวลิต ศิริกองธรรม 
101962 นาย ธนกิติ หลวงแสนแก)ว 
101963 นางสาว ณิชาภา พลนภา 
101964 นาย ณัฐวุฒิ ถ่ินจันท 
101965 นางสาว สุนิสา ต)อยเหม 
101966 นางสาว เบญญาภา ชูศรี 
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101967 นาย วัฒนา อภัยโส 
101968 นาย ทศพนธ� ศรีเพ็ง 
101969 นางสาว ณัฏฐา ไชยภักดี 
101970 นางสาว จรรยานุช จักรานุวัฒน� 
101971 นางสาว ณัชชา สุยะลา 
101972 ส.อ. เทวฤทธิ์ ทะคํา 
101973 นาย วุฒิไกร โคตรพรม 
101974 นาย ชูชาติ ทองสุข 
101975 นางสาว สุวิมล กลิ่นสุคนธ� 
101976 สิบเอก พัฒนศักด์ิ ทองยา 
101977 นางสาว พินญา เพ)งหล)ง 
101978 ว�าท่ีร)อยตรี ธีระเทพ ไชยพงค� 
101979 นางสาว พิมพ�พิชชา กางทอง 
101980 นางสาว สุดาดวง พรจําศิล 
101981 นางสาว มูนีเราะห� จิงจาเละ 
101982 นางสาว ภัทรนิษฐ� จรัสป:ญจพงศ� 
101983 นาง ณพิชญา ดําชื่น 
101984 นาย จุมพล สอนตา 
101985 นางสาว จีรยา แถมพยัคฆ� 
101986 นางสาว มัลลิกา บัวโพช 
101987 นางสาว เหมือนฝ:น เขียวแดง 
101988 นางสาว รุจิรา สุทธาเนตร 
101989 นาย กฤษณพรรณ เทพพิชัย 
101990 นางสาว พรนภา นครภักดี 
101991 นางสาว ปภาภร ภูสีนวน 
101992 นางสาว สุชัญญา หรนหลี 
101993 นาย ภาณุวัฒน� อเนกพิพัฒน� 
101994 นางสาว เสาวลักษณ� เชื้อขํา 
101995 นางสาว เพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธุ� 
101996 นางสาว วรรณิษา ขัดชุมศรี 
101997 ส.ต.ต. สราวุธ อุทธิยัง 
101998 นาย เศรษฐสิทธิ์ สารากรบริรักษ� 
101999 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณโชติ 
102000 นางสาว วิไลวรรณ ทิมภู� 
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102001 นาง พิจิตรา ชื่นเมือง 
102002 นาย ภูธินันท� ศรีวิชัยมา 
102003 นาย สมาน จําปางาม 
102004 นางสาว ชลธิชา มีพัฒน� 
102005 นางสาว วันดี โชติยา 
102006 นาย วีระพันธ� กรุณกิจ 
102007 นางสาว บุญญพัศม� ขุนโต 
102008 นางสาว ปารย�รวี ติดทะ 
102009 นาย ไชยเชษฐ เกษมาลา 
102010 นางสาว ประวีณา ศรีทาบุตร 
102011 นางสาว ศรัญดา ปPอสาย 
102012 นางสาว ธัญลักษณ� แสงมณี 
102013 นาย รุ�งโรจน� แดงสวัสด์ิ 
102014 นางสาว สาริศา โรหิตรัตนะ 
102015 นางสาว สุทธิกานต� หลงขาว 
102016 นาย ทนิตย� เขมิกานาคะวงศ� 
102017 นางสาว วฤณพร ชื่นจิตร� 
102018 นางสาว ศิโรรัตน� จุติคีรีสวรรค� 
102019 นางสาว ขวัญฤดี คงเปXYยม 
102020 นางสาว จิตรา อุชุภาพ 
102021 นางสาว อัญชิสา ผงสุภา 
102022 นาย ชัยพร เพียรธรรม 
102023 นางสาว จารุวรรณ กลับแก)ว 
102024 นางสาว พรรณนภา แก)วเปXVย 
102025 นาย กิตติศักด์ิ ตามชู 
102026 นางสาว ซูไวรียะห� ปาทาน 
102027 นาย ชัยยุทธ ฮ�องสาย 
102028 นาย นิรุธ ชัยธงรัตน� 
102029 นางสาว จิรภา โชคอาภาสมบัติ 
102030 นาย ณรงค�ศักด์ิ ชาวกัณหา 
102031 นาย อัสมัน แวกามา 
102032 นาย พงษ�สิทธิ์ คงราช 
102033 นางสาว อนุสรา จันทร�ไตร 
102034 นางสาว พวงแก)ว คงสงค� 
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102035 นาย สมโภชน� รื่นบุตร 
102036 นาย ชยุตพงศ� ชูเส)นผม 
102037 นาย กัมปนาท เพชรสังกฤษ 
102038 นาย ปTยะพงศ� พงษ�สุด 
102039 นาย เลิศชาย หอมหวล 
102040 นางสาว พิชญาภา เทพฟองคํา 
102041 นางสาว มุธิตา แสงทอง 
102042 นาย ไตรรัตน� อิทธิวราภรณ�กุล 
102043 นางสาว อรุโณทัย อนุสสรราชกิจ 
102044 นาย กฤษณะ โคตรศรีวงษ� 
102045 นาย วิสันต� วงษาสืบ 
102046 นางสาว วราภรณ� พระสงฆ� 
102047 นาย อภิเดช หล�อยดา 
102048 นาย คณิศร มณีกาศ 
102049 นางสาว สุวพิมพ� เลี่ยมมินฟุล 
102050 นางสาว อุไรวรรณ สุนิมิตไพรวัน 
102051 นางสาว โชติรส ส)มฉุน 
102052 นาย ธนบูรณ� ร�องแก)ว 
102053 นางสาว พรลภัส ประยูรหงษ� 
102054 นาย จรัญ ขุนเจริญ 
102055 นาย สุพศิน ลลิตสุธีกุล 
102056 นางสาว ดวงเดือน ฟองเขียว 
102057 นางสาว กาญจนา ดิสระ 
102058 นาย ภูมิรพี ลาภนิยม 
102059 นาย กฤษณ� ลําพุทธา 
102060 นางสาว กิตติมา ดีประชา 
102061 นางสาว วิราวัลย� บุญทวี 
102062 นางสาว น้ําทิพย� โกธรรม 
102063 นาย เทคนิค จินา 
102064 นาย กาณฑ�กิตติณัช ห)วยหงษ�ทอง 
102065 นางสาว พรรณสุภา โพธิ์ย)อย 
102066 นาย สาโรจน� ดวงเดือน 
102067 นาย นิจปฏิภาณ มาตขาว 
102068 นางสาว สยามล ขุนไพชิต 
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102069 นาย เข็มทิศ ฤทธิวงค� 
102070 นางสาว เมธิรา มงคล 
102071 นางสาว ศุภษร บุญส�ง 
102072 นาย หัสดิน เมาะสนิ 
102073 นางสาว กนกวรรณ วงศ�เลิศประยูร 
102074 นางสาว ฐิศิรักน� บุญรักษ� 
102075 นาย สรายุธ พองนวล 
102076 นางสาว อาภากร สุขแสง 
102077 นางสาว กนกวรรณ อุ�นใหม� 
102078 นางสาว วิภาวดี รอดเกิด 
102079 นางสาว ปริยากร วงศ�ภาคํา 
102080 นาย ภราดา โสตศิริ 
102081 นาย วรวัฒน� สร)อยเงิน 
102082 นางสาว นครินทร� เจียวสว�าง 
102083 นาย สุทธิศักด์ิ เกษร 
102084 นาย ศักด์ิดา แดงกูล 
102085 นางสาว รัชมาพร ณ น�าน 
102086 นางสาว รําเทียน รองวงศ� 
102087 นาย พร)อมพงศ� พวงเพชร 
102088 นางสาว ประภัสสร ผลเต็ม 
102089 นางสาว สมปรารถนา เชื้อเมืองพาน 
102090 นางสาว ภาลินี บุญเสง่ียม 
102091 นางสาว เนตรดาว ยามช�วง 
102092 นางสาว กรพินธุ� เอ้ือศรีเจริญ 
102093 นางสาว ตฤณธร ก่ัวพานิช 
102094 นาย เศรษฐวงศ� เสนีย�วงษ� ณ อยุธยา 
102095 นางสาว ธิดาพร เมืองมา 
102096 นางสาว วิมลวรรณ ทิพย�วัน 
102097 นางสาว อารีย� เขียวชัย 
102098 นาย ก�อเกียรติ ต้ันพัฒนกิจ 
102099 นาย หิรัณย� หีดจันทร� 
102100 นางสาว นราธิป ชูจินดา 
102101 ส.ต.หญิง วิมลทิพย� คล)ายบุญ 
102102 นางสาว กัญฐณา เพชรฤทธิ์ 
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102103 นางสาว ณิชาภา โพธิรัตน� 
102104 นางสาว วศินี วิรานันท� 
102105 นาย พงศธร หลําภักดี 
102106 นางสาว อัญชลี สิทธิธีรกุล 
102107 นางสาว วิลัยวรรณ สว�างชื่น 
102108 นางสาว อัตตพร นุตระ 
102109 นางสาว รักษ�สิปางค� ทิพย�บุรี 
102110 นางสาว ปTยะธิดา กาหา 
102111 นางสาว รุ�งทิพย� บุญเจือ 
102112 นางสาว กรวิภา มูลศักด์ิ 
102113 นาย พุฒิพงศ� จออนันต� 
102114 นางสาว กวิวรรณ ยิ้มจู 
102115 นาย สมชัย จันทร�ทอง 
102116 นางสาว อรอุมา เอมพิณ 
102117 นาย ณุพัฒน� ศรีชาติ 
102118 นาย สุลัยมาน สมวงค� 
102119 นาย พัฒนันต� ทองสมุทร 
102120 นางสาว รัชนีวรรณ อุณอนันต� 
102121 นาย ณรงค� ศรีทนันชัย 
102122 นาย สุรัตน� ศรีเมือง 
102123 นางสาว อัญญานี ปุจฉากาญจน� 
102124 นาย อดุล อ�อนละมูล 
102125 นาย เจษฎา อุทเบ็ญ 
102126 นางสาว นันทิยา ภูมีศรี 
102127 นาย กิตติกร สุทธิพันธ� 
102128 นาย ศักรินทร� อยู�เส็ง 
102129 นางสาว มณีรัตน� จงรักษ� 
102130 นางสาว รฐา รังษีวงค� 
102131 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง อมรรัตน� ใจโต 
102132 นางสาว เกวลี หาเรือนธรรม 
102133 นาย สืบสิริ สิริอุดมศักด์ิ 
102134 นาย กฤตภัค ชัยศรี 
102135 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีจันทร� 
102136 นาย ไปรวิทย� ปาริน 
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102137 นาย ปรมัตถ� ใยบัวเทศ 
102138 นาย วิโรจน� ภิรมรักษ� 
102139 นาย นิรุตต� แตงเอ่ียม 
102140 นางสาว นันท�นภัส วิริยะเศรษฐ�สกุล 
102141 นางสาว ปรียาภรณ� ณรงค�กูล 
102142 นาง จินตนา ม�วงน)อย 
102143 นาย กฤษณัฐ เก๋ียงหนุน 
102144 นางสาว จันทิมา เรืองวงศ� 
102145 นางสาว พัชราพร กิมเหลือง 
102146 นาย ธน อุณหปาณี 
102147 นาง มาลิสา มณีอําพันธุ� 
102148 นาย พงษ�ศักด์ิ พุทไธสง 
102149 นาย ธิติ สามบุญเรือง 
102150 นางสาว ปTยนันท� ภานุมาศ 
102151 ว�าท่ี ร.ต. นพ ดํารงค�ชีพ 
102152 นาง นิสา โสภามิตร 
102153 นาย เจษฎา วิมลสกุลตรา 
102154 นางสาว โศภาพิชญ� ฉัตรนาค 
102155 นางสาว พิมพิศา ยิ้มย�อง 
102156 นาย อัมรินทร� พานัด 
102157 นางสาว ธัญญา โล�วณิชเกียรติกุล 
102158 นางสาว ทัศนีย� รุ�งสว�างสาธิต 
102159 นาย สุณิชย� มะลิทอง 
102160 นาย กิตติพงษ� พลภักดี 
102161 นางสาว ปภาวดี แซ�ลิ้ม 
102162 นาย ไชยรัตน� แตงเกตุ 
102163 นางสาว วาสินี กันทวีชัย 
102164 นาย กิตติพงศ� ออนเปLง 
102165 นาย นิรันดร บุญจันทร� 
102166 นาย ปTลันธน�เชษฐ� ทาศรีภู 
102167 นาย รัชกฤต ฤทธิเดชาเกษมกุล 
102168 นาย อัครวัฒน� สอนชา 
102169 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง พัสตราภรณ� ชัยป:ญหา 
102170 นาย สากล สืบด)วง 



        65/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
102171 นาง กรุณา คําเนตร 
102172 นางสาว ฐิติชญาน� เพชรรัตน� 
102173 นางสาว รัตติการณ� พามาตร 
102174 นาย ธานินทร� สุขเทศ 
102175 นาย นาวิน มุสิกะวงษ� 
102176 นางสาว นัฏฐากร ศุภพฤกษ� 
102177 นาย เตชัส ผลามิตร 
102178 นางสาว ชนัญญา ครองศีล 
102179 นาย ธิวา โสภิพันธ� 
102180 นาย ยุทธนา โพชะโน 
102181 นางสาว นันท�ชญาน� ม�วงศรี 
102182 นาย ภัคเดช ทองธรรมชาติ 
102183 นางสาว สิริกร สะแจ)งตูม 
102184 นางสาว รัตติยา บุญมาหา 
102185 นาย สุทธินัย หยกอุบล 
102186 นาย วีรวุฒ ิ บัวทอง 
102187 นางสาว กนกขวัญ นาคดํา 
102188 นางสาว นัณฐ�ทัศชภรค� จันร�ทรา 
102189 นาย ยุทธนา ศรีสมบัติ 
102190 นาย สรคม บุญสูงเพชร 
102191 นาย วรานุสรณ� อ)มเถ่ือน 
102192 นางสาว มนัสนันท� รัชเวทย� 
102193 นางสาว วาทินี ศรีปริวาทิน 
102194 นางสาว มนัญชยา สมบูรณ� 
102195 นางสาว จินดา เสนาการ 
102196 นางสาว อัมพร แผนทําลา 
102197 นางสาว วริษฐา ประโมทยกุล 
102198 นาย ชวณัฐ วิวัฒน�ชุตินันท� 
102199 นางสาว วริษฐา อาจทวีกุล 
102200 นางสาว อมรรัตน� จิรนนท�วงศ� 
102201 นาง วิลัยพร อุ�นแก)ว 
102202 นางสาว อุบลลักษณ� ทรัพย�สิงห� 
102203 นางสาว อารยา โกวิทย� 
102204 จ.อ. สามภพ ศรีอักษร 
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102205 นาย เขมภัท ลีละวัฒนพันธ� 
102206 นาย ธนวัฒน� เอียดชู 
102207 นาย อานนท� อ�องอุทุมพร 
102208 นางสาว ศิริกานต� ทองเครือมา 
102209 นางสาว ณภาภัช กินณะรีโดน 
102210 นางสาว จุฑามาศ สุวรรณคาม 
102211 นาย จรัญ คันธะชา 
102212 นางสาว พุทธชาติ อนันตกิจไพศาล 
102213 นาง ยศวรรณ สายเชื้อ 
102214 นางสาว ศิรภัสสร สถาพรศรีสวัสด์ิ 
102215 นางสาว เนตรทราย หิรัญศรี 
102216 นาย นวพรรธน� เกียรติศรีภูชิต 
102217 นาย สิริพงษ� กลัดเจริญ 
102218 นาย วรัญ\ู ช�วยแท�น 
102219 นาย ดนัยภัทร พวงกนก 
102220 นางสาว ธาริณี ชูสงค� 
102221 นาย นัตพงค� ชูปาน 
102222 นาย นพดล เมDาะหมุ 
102223 นาย อาสาฬ� ศรีเทพ 
102224 นาย ประสพศักด์ิ สุขสุแดน 
102225 นางสาว ฉวีวรรณ ไทยอุทิศ 
102226 นางสาว ชมพูเนกข� พุทธิรัตน� 
102227 นางสาว ณัฐธันญา กงสิมมา 
102228 นางสาว ณัฐวดี พรมสินชัย 
102229 นางสาว นุชเนตร ไพรสณฑ� 
102230 นางสาว บุษกร ทองดอนใหม� 
102231 นาย ฤทธิไกร แง)เจริญกุล 
102232 นางสาว กัญจน�ชญา สู�ไชย 
102233 นาย กําชัย สุวรรณเรือง 
102234 นางสาว ประทุมรัตน� กําไลทอง 
102235 นาย ณัฐภูมิ ทับงาม 
102236 นาย ธิติวัชร� ทองสว�าง 
102237 นาง ดารานาถ ปราบไพรี 
102238 นางสาว ชญาพัฒน� ตามไท 
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102239 นาง สุพิชญ�สินี อารมณ�สวะ 
102240 นาย ศึกศิษฏ� จํานงค�สุทธิ์ 
102241 นาย สมพันธ� คชสิงห� 
102242 นางสาว รดาภา ภู�ทอง 
102243 นางสาว อรสา บุญพรม 
102244 นาย เกียรติศักด์ิ กิจธนัญธร 
102245 นางสาว ศิริพร คัมภิรานนท� 
102246 นาย วิญ\ู โพธิ์ศรี 
102247 นาย วัชเรนทร� คําเครื่อง 
102248 นาย ธนสรรค� เพ็ญจรูญ 
102249 นางสาว กาญจนา รื่นเนตร 
102250 นาย สมเกียรติ วราภรณ� 
102251 นาย วัฏจักร จันทร�ภิรมย� 
102252 นาย จิระวัช สาระบุตร 
102253 นาง สุชาดา รักเขตวิทย� 
102254 นาง สุภาคาร บุญเปรม 
102255 นางสาว พรชนก พินิจปริญญา 
102256 นางสาว สุปราณี วิจิตรจันทร� 
102257 นางสาว เขมรินทร� อภิสุทธิพงษากุล 
102258 นาย เทวฤทธิ์ ฦาชา 
102259 นางสาว อรุณวรรณ ศาสดา 
102260 นางสาว กริชรีย� สร)อยนาค 
102261 นาย กษิดิ์เดช ดีวงษา 
102262 นาย กฤษชพลณ� บุญครอง 
102263 นางสาว ชมพูนุท ไชยวงษา 
102264 นางสาว สุรีย�รัตน� แสงแจ�ม 
102265 นาย วีรยุทธ จันแดง 
102266 นางสาว ชนิตา เก้ือก�อยอด 
102267 นางสาว ณัฏฐนันท� คงทน 
102268 นางสาว ชยาภา ศรีสุข 
102269 นาง อารีรัตน� ขันโคกสูง 
102270 นางสาว วรางกูร พนิชการ 
102271 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ� 
102272 นาย มนตรี เทศจํารูญ 
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102273 นาย ณสดมภ� ธิติปรีชา 
102274 นางสาว กาญจนา ผิวผ�อง 
102275 นางสาว อิงอร บุญช�วย 
102276 นางสาว จิราพร แซ�เอ๊ียะ 
102277 นาย สมศักด์ิ ไกรรัตน� 
102278 นางสาว ปTยดา ฉันทอภิชัย 
102279 นาง จิตรา เย็นนะสา 
102280 นาย อรรคนิตย� กลางประพันธ� 
102281 นางสาว จิรภิญญา เชื้อเมืองพาน 
102282 นาย มนตรี จิตนารี 
102283 นางสาว เบญจวรรณ วรรณทวีสุข 
102284 นาย ธีระวิทย� จิตเทพ 
102285 นางสาว จิราภรณ� พืชพันธุ� 
102286 นางสาว ธันย�นรี พรไพรเพชร 
102287 นางสาว ปฏิมา ศรศิริ 
102288 นางสาว มัญชุภา ดวงจําปา 
102289 นางสาว นาตยา มงคลวัจน� 
102290 นางสาว วาทินี คํารังษี 
102291 นางสาว พิมพ�จิรา วุฒิประดิษฐ� 
102292 นาย วรวุฒ ิ ทะนะมาศ 
102293 นางสาว ฐิติมา พัสดุ 
102294 นาย รักษ�พงศ� รัชตะวิเศษ 
102295 นาย อุดมพงษ� เพชรแท) 
102296 นางสาว สิริลดา ด�วนเดิน 
102297 นาย ศักด์ิสุริยา แก�นแก)ว 
102298 นางสาว ธิดารัตน� นวลมุสิก 
102299 ว�าท่ี ร.ต. จิรวิทย� โชติมัย 
102300 นางสาว ทิพรัตน� วงค�แก)ว 
102301 นาย พิทักษ� ทองลาว 
102302 นางสาว จันทิมา ถ่ินการ� 
102303 นางสาว ยุพา หนูแสง 
102304 นาย ธีรพงษ� ศศิโรจน� 
102305 นางสาว ขวัญตา แก)วสม 
102306 นางสาว ธณัทธ�นันท� เก)าพรพงศ� 
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102307 นางสาว มณฑิรา ดวงดีแก)ว 
102308 นาย ธีรวุฒ ิ ใจเพชร 
102309 นางสาว กรียดา ชนะศรี 
102310 นางสาว ขนิษฐา เถ่ือนแก)ว 
102311 นาย สุเทพ ศิริรัตน� 
102312 นางสาว จิณัฐตา นึกเศษ 
102313 นางสาว ภัคจิรา เสือนุ)ย 
102314 นางสาว วิไลวรรณ ตาดํา 
102315 นาย เจตพร แซ�ลิ่ม 
102316 นางสาว วีณา มากะเต 
102317 นางสาว ปรียาณัฐ บุญหวา 
102318 นาย สุทธาวัฒน� พรสุขนิมิตกุล 
102319 นางสาว ศศิวิมล หอมจันทร� 
102320 นางสาว พรรณธิภา ศรีโคตร 
102321 นางสาว นุจรี คณฑา 
102322 นาย ธิติคุณ วีรบวรกุล 
102323 นางสาว ธนพร อุดมพันธุ� 
102324 นางสาว ชุติกาญจน� คะลา 
102325 นางสาว ณัฐกานต� วงศ�สถิตพร 
102326 นางสาว พัชรียา โชคพงษ�พันธุ� 
102327 นางสาว ศิริรักษ� สิงหเสม 
102328 นาย สมคิด รัตนะ 
102329 นางสาว ศิรินทิพย� บุญสร)าง 
102330 นางสาว ปุณณภา แก)วจันทร� 
102331 นาย รุจ ศรียาภัย 
102332 นาย นฤพนธ� แก)วเจือ 
102333 นางสาว สิริกร คําเหลือม 
102334 นาย สุทธิพงษ� ทิพย�รัตน� 
102335 นาย ชนก เชียงมูล 
102336 นางสาว รัชนีวรรณ จุฑาจันทร� 
102337 นางสาว สุทธิกานต� ศุภวาสน� 
102338 นางสาว ปTยะนุช มีสี 
102339 นางสาว กนกวรรณ ป:ญญาไว 
102340 นางสาว ชญาณิศา ป:ญญาวงศ� 
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102341 นาย ภูวเดช สารสม 
102342 นางสาว ณิชาดา ซิมสุรชาติ 
102343 นางสาว ชนิดาภา แก)วสําโรง 
102344 นางสาว อริศรา แก)วกํายาน 
102345 นาย รณชัย ช�อชั้น 
102346 นางสาว สาริณี รัตนมณี 
102347 นาย ธนพล อรุณนัฎ 
102348 นาง วิชชุดา มูลเดช 
102349 ว�าท่ีเรือโท ประพรชัย สุขสว�าง 
102350 นาย ปริญญา เงินมูล 
102351 นาย ปฏิเวธ เกตุพงษ�พันธุ� 
102352 นาย อรรถกร วงษ�หุ�น 
102353 นาย วราวุฒ ิ แก)วเดช 
102354 นาย วิรัตน�ชัย สละ 
102355 นาย อานันท� ไกรพรศักด์ิ 
102356 นาย กรกฎ หนูเก้ือ 
102357 นาย วิษณุ ปาระจูม 
102358 นาย จิรชาติ ธรรมเจริญกุล 
102359 นางสาว นูรไรณี ดอเลDาะ 
102360 นาย สุเมธี ธนพิพัฒน�พงษ� 
102361 นาย ทิวากรณ� ทิน�าน 
102362 นาย อุกฤษ ชูเทพ 
102363 นางสาว ณัฐฐิญา อรุณธรรมนาค 
102364 นาย จิรภัทร พัดวิลัย 
102365 นางสาว สุพัตรา เหล�าสุข 
102366 นาย ชนะภัย หาญขว)าง 
102367 นางสาว ศรัญญา ศรีพักตร� 
102368 นาย วรงค� นันทารัมภ� 
102369 นาย ศิวา อวยพรสวัสด์ิ 
102370 นางสาว อมลวรรณ พัฒน�เพ็ง 
102371 นางสาว รัตนาภรณ� เนตรทอง 
102372 นางสาว ณฐมน อุดร 
102373 นางสาว ชลธิชา รักษาชล 
102374 นางสาว สุพัตรา เรือนอินทร� 
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102375 นางสาว มลฤดี ถ่ินแก)ว 
102376 นางสาว วีรยา อ�องอัศวโรจน� 
102377 นางสาว อาภากร ตรีแสงทอง 
102378 นางสาว นันท�ชพร สีดอกบวบ 
102379 นางสาว ไรฮานีย� ศรีม่ัน 
102380 นาย ณรงค�ชัย วงศาเสก 
102381 นาย พงศ�วัฒน� สายแก)ว 
102382 นางสาว อรยา บิหลังเจDะ 
102383 นางสาว สุภาพร ใจรัมย� 
102384 นาย กิตติ ก)อนแก)ว 
102385 นาย สุเมธ ทนะขว)าง 
102386 นาย อลงกต เทพคําอ)าย 
102387 นาย สุทัศน� สันโดษ 
102388 นาย ประกิตธร ฤทธิ์ศรีบุญ 
102389 นางสาว กัญญ�ชิสา นาคินชาติ 
102390 นางสาว ลลิตา มุงคุณ 
102391 นางสาว ทินภา เทศารินทร� 
102392 นางสาว ชุติมา มีทอง 
102393 นาย สําคัญ เจ)าประเสริฐ 
102394 นางสาว เทวสิริ ประภัสพงษา 
102395 นาย อรรณพ ชวลิตวงศ�สกุล 
102396 นางสาว ปณิธิ โยลุง 
102397 นาย ทรงสิทธิ์ สว�างวงษ� 
102398 นางสาว วราพร พันธุ�วงค� 
102399 นางสาว ณัฐธยาน� แก)วลา 
102400 นางสาว อาภาภรณ� พวงหอม 
102401 นาย วิสุทธ ิ บุตรศรีภูมิ 
102402 นางสาว ประทุมพร สังข�ชุม 
102403 นางสาว สุวิพรรณ อุ�นจิตต� 
102404 นางสาว พีรมณฑ� พัฒนะ 
102405 นางสาว สุธาทิพย� กาญจนะ 
102406 นาย ณัฏฐกิตต์ิ เสาร�จันทร� 
102407 นาย วรวุฒ ิ ผลินยศ 
102408 นาง ไอยเรศ ไพรโสภา 



        72/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
102409 นาย ภาณุภัทร แดงโชติ 
102410 นาย สิทธิชัย ธรรมขัน 
102411 นางสาว พิไลพร สดากร 
102412 นาย กษิภณ นิติเดชภูมิโสภณ 
102413 นางสาว รุษลีนา ไทยสนิท 
102414 นางสาว พราวพิชชา ด)วงศรี 
102415 นางสาว ณปภัช พัดสองชั้น 
102416 นางสาว เสาวลักษณ� คําหว�าง 
102417 นางสาว กานต�ชนก แถนสีแสง 
102418 นางสาว เบญจวรรณ เร�งสมบูรณ� 
102419 นาย พนม นอนา 
102420 นางสาว พิชชากร ฆารถนอม 
102421 นางสาว จันทร�ประภา เต็มพร)อม 
102422 นางสาว มุกดา อุ�นชู 
102423 นางสาว พนิดา เรียบสําเร็จ 
102424 นางสาว กรณิกา โพธิสาร 
102425 นางสาว เบญจพร มาลี 
102426 นางสาว กฤติกา ฟองจันทร� 
102427 นางสาว ปณิชา สิงห�ศิริ 
102428 นางสาว สมพร ชมศรีวรรณ 
102429 นางสาว ชลิดา พลอยมุข 
102430 นาย วชิรวิชญ� เลิศสิทธินนท� 
102431 นาย อัจจนะ จิตต�สวัสด์ิไทย 
102432 นางสาว ณัฐฐาพร กาศชัยการ 
102433 นางสาว มานัสศรี เกษรี 
102434 นางสาว สุภาพร หนูชนะภัย 
102435 นางสาว ศันสนีย� โตDะทอง 
102436 นางสาว อุดมลักษณ� แสงแก)ว 
102437 นาย ชยุต หาญชาญพาณิชย� 
102438 นางสาว กัญญา มะระสี 
102439 นาย ภักด์ิภูมินทร� พุ�มมูล 
102440 ว�าท่ีร)อยตรี ชนัสถ�นนท� พิมพ�สนาม 
102441 นางสาว เมนกา วรกรวีรวัต 
102442 นาย ธีรพงษ� ลิ้มต้ิว 
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102443 นาย นนทรัตน� สุวรรณพงศ� 
102444 นางสาว กฤตยาภรณ� แก)วนาบอน 
102445 นางสาว เชิญขวัญ มนต�เดช 
102446 นางสาว นันทนิชาพัชร ใจฉํ่า 
102447 นางสาว ตุลยา วงศ�สุภา 
102448 นางสาว ภัทราวรรณ ทวีวัฒนสมบูรณ� 
102449 นางสาว ธนัชภัค อ�อนนุ�ม 
102450 นางสาว ชญานิษฐ� ขวัญแข 
102451 นางสาว พิชญ�สินี ตาเปXVย 
102452 นางสาว เกณิกา รัตนเดโชพาณิช 
102453 นางสาว สาวิตรี บุญอินทร� 
102454 นาย เกษม อิทธิวุฒิ 
102455 นางสาว อารยา ดาลุนฉิม 
102456 นาย กฤษดา บดีรัฐ 
102457 นาย ธนัชชา ธินะ 
102458 นางสาว มณีพรรณ จันทร�เต็ม 
102459 นางสาว ศรีวรรณา ลือชารักษ� 
102460 นาย กฤศณัฏฐ� ศุภศร 
102461 นาย สุเทพ โตDะอ๊ิ 
102462 นาย ศิรวิชฐ� กริตยพงศ� 
102463 นาย ประเสริฐศักด์ิ ศรีโสภา 
102464 นาย ศรัณย� พานิชวงษ� 
102465 นาย คันธวัฒน� อ)วนโพธิ์กลาง 
102466 นางสาว ชัชชญา โพธิพันธ� 
102467 นางสาว เพียงตะวัน โม)ตา 
102468 นาย วิทยา อุปโย 
102469 นาย ชัฐรา ยุวบูรณ� 
102470 นาย กฤษนันท� ยอดแก)ว 
102471 นาย อาทิตย� โทรัตน� 
102472 นาย ธีรวิชญ� ยิ้มเพ็ชร� 
102473 นางสาว กาญจนา อินทวัด 
102474 นางสาว อรอุมา หิ่นเก�า 
102475 ว�าท่ี ร.ต. อดิศร สุวรรณอาภรณ� 
102476 นางสาว กันยารัตน� โพธิ์ทอง 
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102477 นาย นฤพล สุวรรณประภา 
102478 นาย ชุติพล ผุยพงษ� 
102479 นางสาว กนกกร จีนา 
102480 นางสาว ณัฐรุจา ณ นคร 
102481 นาย ธนาวุธ สายวิจิตร 
102482 นาย ศิวะณัฐ โฮมวงค� 
102483 นาย ธาตรี แก)วรอด 
102484 นางสาว ศิรประภา เมฆเสือ 
102485 นางสาว ศิริกาญจน� จันทสระ 
102486 นาย ประภาส วรรณเวช 
102487 นางสาว อัชรินทร� มาศทอง 
102488 นาย ศุภกร จันทรคาต 
102489 นางสาว นิดา บุญพานิชย� 
102490 นางสาว วัชรีณา ตติยนันทกุล 
102491 นางสาว ก่ิงแก)ว กรรณเลขา 
102492 นาย จิตติวัฒน� งอกคํา 
102493 นาย พชร เลิศปรีชา 
102494 นาย วสันต� แก)วทอง 
102495 นาย ยศพล ภูมิประเทศ 
102496 นางสาว ฉาฑิญา เสาวกุล 
102497 นาย ชาญชัย บุญปก 
102498 นาย ธิติวุฒ ิ พันธุ�สวัสด์ิ 
102499 นาย ภูวนาถ สุนิล 
102500 นาย เฉลิมพงศ� สุดไกรไทย 
102501 นาย วัชระ จันทร�จินดา 
102502 นาย วีระ พิมพ�หนองหว)า 
102503 นางสาว เหมพิชญา เหมทานนท� 
102504 นาย ธีระศักด์ิ เก้ือวงศ� 
102505 นาย กิตต์ิธเนศ บุตดา 
102506 นางสาว ปวีณา สอนศรี 
102507 นางสาว รวิฉัตร ปXติภัทรากร 
102508 นางสาว กมลทิพย� กลิ่นทอง 
102509 นางสาว รัตติกาล วิรุณพันธ� 
102510 นางสาว จันทรา นิยมทอง 
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102511 นางสาว ฐิตาพรรณ หนูชู 
102512 นางสาว ปาวีณา สนรักษา 
102513 นาย วรรธนะ มหาคีตะ 
102514 นาย สุรชัย เกือกรัมย� 
102515 นางสาว นิภาวดี สินาคม 
102516 นางสาว ธนวรรณ สัตยธีรานนท� 
102517 นาย อํานาจ เอ่ียมมา 
102518 นาย กนก วงศ�ชรินรัตน� 
102519 นางสาว เบญญทิพย� ทองผอม 
102520 นางสาว นินทร�ประภา เทพหนู 
102521 นาย อภิธน แดงเอียด 
102522 นาย นวชัย ศุขกสิกร 
102523 นางสาว คนธรส ทแกล)วทศพล 
102524 นางสาว นันทพร ยะลาทรัพย� 
102525 นางสาว จุฑากานท� รักสกุล 
102526 นาย เจษฎา อาชีวะ 
102527 นางสาว กุญช�ภัสส� ศิริเวช 
102528 นาย ฐากูร ภูชาญ 
102529 นางสาว นิตยา สารกุมาร 
102530 นาย อดิศักด์ิ จุลจันทร� 
102531 นาย เกียรติศักด์ิ โตแสง 
102532 นางสาว สุจิตราภรณ� กันตุ�ม 
102533 นางสาว ธัญพร แสงคง 
102534 นาย มงคลชัย จงพิศาลพัฒนา 
102535 นางสาว นีรนุช รัตนรัตน� 
102536 นาย บัญชา ทองเนินกุ�ม 
102537 นางสาว ทักข�ธนภรณ� ศุภวิวัฒนพงษ� 
102538 นางสาว รัชนี โพธิ์พันธะราช 
102539 นางสาว ไอลดา ขัติยวรา 
102540 นาย ธิษณะ เรืองศุข 
102541 นาย สัณห� คําเต็ม 
102542 นางสาว กุลธิดา สาคร 
102543 นาง สุวรรณี จันทร�ลอย 
102544 นางสาว นลิศรา กุมภะ 
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102545 นางสาว ณชญาดา ลอยรังษี 
102546 นางสาว บุญญาภา แสงแก)ว 
102547 นาย เถลิงรัฐ ทาวุฒิ 
102548 นางสาว สุจิตรา จันทโชติ 
102549 นางสาว จารุภา ตวงสิทธินันท� 
102550 นาย ทวี ทรัพย�สุข 
102551 นางสาว แคทราย จันทรากา 
102552 นางสาว สุจิตรา นามประดิษฐ� 
102553 นาย ลักษมณ� เบญจมินทร เพชรบูรณ� 
102554 นางสาว ดวงสมร เณรหลํา 
102555 นาย ศิวาวุธ ศิวิวงศ� 
102556 นางสาว อังคณา ธิการ 
102557 นางสาว พรรณทิพา เดชทองจันทร� 
102558 นาย เฉลิมวุฒิ กองแก)ว 
102559 นางสาว ศรินญา นิลสําราญ 
102560 นางสาว มณีรัตน� สิงห�นวน 
102561 นางสาว มลลิกา เหล็กกล)า 
102562 นางสาว เนติลักษณ� วุฒิจันทร� 
102563 นางสาว ยงฤดี ศรีนวล 
102564 นางสาว ศิรินันท� ไหมคง 
102565 นาย วัฒนะ โอวัยยะ 
102566 นางสาว ทิตยา วงษ�ไกร 
102567 นางสาว แพงใจ จันป:ดชา 
102568 นางสาว ศิริลักษณ� วิยะกูล 
102569 นางสาว ปXชะวรรณ� เพชรอาวุธ 
102570 นาย สิทธิชัย ประเสสัง 
102571 นาย ณัฏฐนัยต� พลายเจริญ 
102572 นางสาว สุทัตตา ทรงเดช 
102573 นาย ณรงค� วิสานิส 
102574 นางสาว ณัฏฐ�ธิดาภัทร ไวยรัตน� 
102575 นางสาว พจนีย� พรมประดิษฐ� 
102576 นาย มาหามะรอสาลี มะลี 
102577 นาย ประสาน ช�องชะงัก 
102578 นางสาว สุชาดา หาดคํา 
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102579 นางสาว สิรินทิพย� สุวรรณมณี 
102580 นางสาว เวธกา จันทร�สุพัฒน� 
102581 นางสาว พรวิมล มีแก)ว 
102582 นาย นัสเซร� มามะ 
102583 นาย กฤษณัฏฐ� ตระวิง 
102584 นางสาว นภัสวรรณ ป:ญญา 
102585 นางสาว เจริญรุ�ง พืชผักหวาน 
102586 นาย ศุภชัย วิเชียร 
102587 นางสาว เดือนกรานต� ทวีวัฒนสมบูรณ� 
102588 นางสาว ธนิตา เอ่ียมงาม 
102589 นาย ปวริศ แสงเมือง 
102590 นาย คมกฤช ชัยวงค� 
102591 นางสาว อมราภรณ� นวลจันทร� 
102592 นาย ธนไชย สอนอินทร� 
102593 ว�าท่ีร)อยตรี ธีรรัตน� ย�วนภู� 
102594 นาย พรศักด์ิ สืบเสระ 
102595 นางสาว ชญาภา โกสินทรานนท� 
102596 นาย สุทัศน� เพชรจํารัส 
102597 นาย วีรพงศ� อHองอนุสรณ� 
102598 นาย ประเสริฐ เคว็จดํา 
102599 นาง ศริญญา สัตย�ญารักษ� 
102600 นาย ธนกร กลิ่นจันทร� 
102601 นาย พงศ�ธวัช บุญเกตุ 
102602 นางสาว สิริกานต� แก)วคงทอง 
102603 นางสาว ณิชาภา กําลังดี 
102604 นาย นพพล คงตุก 
102605 นาย ธีรศานต� คงทอง 
102606 นางสาว วารุณี โพธิวิจิตต� 
102607 นางสาว นงลักษณ� ถนอมพลกรัง 
102608 นาย เบญจ อินดาวงศ� 
102609 นาย ภูผา กHงอุบล 
102610 นางสาว ณัชชา ศรีจําปา 
102611 นาย ประทีป แก)วเจริญ 
102612 นางสาว ขวัญใจ พรมยศ 
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102613 นาย ธีรพงษ� ยามีภักดี 
102614 นาย พัฒนพงษ� วงค�สถาน 
102615 นาย ฉัตรชัย ปลัดกอง 
102616 นาย วัชรชัย องคเรียน 
102617 นางสาว ธิดา จิราสิต 
102618 นาย ทรงยศ ทําสุข 
102619 นางสาว ภานิสา วิเชียร 
102620 นางสาว แสงทอง ศิริบุญมา 
102621 นางสาว พิชญ�สินี นิยมค)า 
102622 นางสาว สาวิตรี แผ�นศิลา 
102623 นางสาว พัชราพรรณ ชอบธรรม 
102624 นาย ภัฐน อัครภาณุวิทยา 
102625 พลอาสาสมัคร ภูมิพัฒน� ฤาดี 
102626 นาย วรากร สิทธิเดชะ 
102627 นางสาว สุรัตน� ศรีม�วง 
102628 นาย ซูฮามิน มะดือเระ 
102629 นาย จักรกฤษณ� ง�อยจันทร� 
102630 นางสาว โศภิษฐา จันทรศร 
102631 นางสาว ศิรดา นวลแผลง 
102632 นาย ทศพล ศิริมา 
102633 นาย กิตติ วงศ�งาม 
102634 นาย ปริญญา สิทธิโรจน� 
102635 นางสาว วจิรา แก)วขุนทอง 
102636 นาย ธนพจน� แสงพลสิทธิ์ 
102637 นาย กิตติพงษ� ต้ังธนะวัฒน� 
102638 นางสาว กาญจนา เอียดสุย 
102639 นางสาว อัซมาวี อิแอ 
102640 นางสาว ปริณดา ทองสุข 
102641 นางสาว ศิริพร วงใจ 
102642 นางสาว วัชร ี กันทะวงศ� 
102643 นาย อาทิตย� พ�วงแพ 
102644 นาง จริยา หล)าปาวงศ� 
102645 นางสาว พัชนี เดชะพันธ� 
102646 นางสาว รุ�งฤดี ศรีหบุตร 
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102647 นางสาว อัมพรรัตน� ชูศรี 
102648 นาย วันชัย รังคํากอง 
102649 นาย เกษม จันทร�พร 
102650 นางสาว ก่ิงดาว นามบุรี 
102651 นางสาว ญาณกร ศรีเกิน 
102652 นาย เชาวลิต สิมสาย 
102653 นางสาว มณีรัตน� บุญประถัมภ� 
102654 นางสาว พณณกร แสนศักด์ิ 
102655 นางสาว อรทัย ชัยนคร 
102656 นาย ปรัชญา ทับทิมสี 
102657 นางสาว ปTยะฉัตร ณ รังษี 
102658 นาย วรท เทอดวีระพงศ� 
102659 นาย เกรียงไกร นาคแก)ว 
102660 นาย อัครพล กระแสร�เปXYยม 
102661 นาง ภัทรวดี วรรธนะพันธุ� 
102662 นางสาว ชาคริยา สถาพรวจนา 
102663 นางสาว พิชญ�สุรีย� น้ําดอกไม) 
102664 นาย ภูริชญ� พุกแปPน 
102665 นางสาว ชนิตา ต้ังปอง 
102666 นาย คนายุทธ� สุราตะโก 
102667 นางสาว อมรรัตน� สมรัตน� 
102668 นางสาว นาตยา พรหมบุตร 
102669 นางสาว ภัทรสิริ สารจินดาพงศ� 
102670 นางสาว จิราภรณ� กมลคร 
102671 นางสาว นิภาพร สังข�ธูป 
102672 นาย ณัฐวรท ผ�องสุวรรณ� 
102673 นาย จิรวัฒน� กุบแก)ว 
102674 นาย ทักษดนย� ภูมิชัย 
102675 นาย ยุทธพงษ� มีศรี 
102676 นางสาว ภัสนันท� แถวจันทึก 
102677 นางสาว พรรณปพร ด�านพิทักษ� 
102678 นางสาว สรัญญา สุขมาก 
102679 นาย นนทิวรรธน� สามัญบุตร 
102680 นางสาว วราพร เกไธสง 
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102681 นาย พงษ�รัก วังสันต� 
102682 นาย กฤษณะ เกตุศิริ 
102683 นางสาว กิติญาภรณ� วันดี 
102684 นางสาว บุญศิตา ปXกกระโทก 
102685 นาย อนุชา ชูรักษา 
102686 นางสาว ธัญญรัตน� เนาว�ประดิษฐ� 
102687 นาย รุ�งโรจน� หม่ันมา 
102688 นางสาว สุภาภรณ� ป:Vนอินทร� 
102689 นาย ชัยรัตน� สุขสวัสด์ิ 
102690 นาง ศุภลักษณ� ไชยคลัง 
102691 นาย กิจสุวัฒน� นวลสุวรรณ 
102692 นาย เมธี หงคําเมือง 
102693 นางสาว ธารารัตน� คงพูน 
102694 นางสาว นภสร โลกวิจิตร 
102695 นางสาว วันใหม� หมิยิ 
102696 นาย ทายาท สุพิมพานนท� 
102697 นาย พงศชา ขุนจักร� 
102698 นางสาว จุฬาลักษณ� เก�งการช�าง 
102699 นางสาว นุช อ)อคํา 
102700 นาย ยศวีร� จันทนา 
102701 นางสาว ณัฐธภา เข่ือนวัง 
102702 นางสาว วรารัตน� สอ้ิงแก)ว 
102703 นางสาว ประภัสสร นาชอน 
102704 นาย ปรีชา คุณฮวย 
102705 นาง วิไลวรรณ สุริย�แสง 
102706 นาย ณัฐพงษ� เต�าสมตา 
102707 นาย วรวีร� เนตรกูล 
102708 นาย ศิรป:ฐม� จันทวัฒน� 
102709 นางสาว นภสร แก)วอรสาร 
102710 นางสาว สุจินันท� เปรมสุข 
102711 นางสาว เกษฎา กล�อมป:ญญา 
102712 นาง เย็นลดา เวียงภักด์ิ 
102713 นางสาว ณัฐภัทร โคษาราช 
102714 นางสาว ผัลย�ศุภา วารีชล 
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102715 นาย ณัฐนนท� งามจิตต�เอ้ือ 
102716 จ�าอากาศโท ธีรพงศ� เสือล�อง 
102717 นางสาว กรองกาญจน� รูปใหญ� 
102718 นางสาว นิชานันท� วรรณกุล 
102719 นางสาว วงเดือน บุญโสภา 
102720 นางสาว วรัทยา ทาระธรรม 
102721 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ปวีณา เบิกบาน 
102722 นาย สุรวุฒ ิ แก)วกระจ�าง 
102723 นาย นวพงษ� คุ)มพงษ� 
102724 ว�าท่ี ร.ต.หญิง อัญชลีพร จรไชย 
102725 นาย ณัฐวัจน� ทิพย�ญาณ 
102726 นางสาว ธนพร ทองน้ําแก)ว 
102727 นางสาว วรรณวนัช สุขย)อย 
102728 นาย เกียรตินรินทร� ขาวอ�อน 
102729 นางสาว ภิญญดา พิมพ�กรม 
102730 นางสาว อภิญญา คงกล)า 
102731 นาย ณัฐพงษ� สินไชย 
102732 นาย ขวัญชัย พ่ึงครบุรี 
102733 นางสาว ศินินาฎ มานะชํานิ 
102734 นาง ธิดารัตน� จุฬามณี 
102735 นาย พงษ�ศักด์ิ อินทร�สุวรรณ 
102736 นางสาว อัลวาณี ยะฝาด 
102737 นางสาว นริศรา ธรรมศิลปM 
102738 นางสาว อภิรติ เย็นสวัสด์ิ 
102739 นาย วัตรพล ยอดราช 
102740 นาย ธวัฒชัย มณีรัตน� 
102741 นางสาว กัณฐิกา สิทธิไทย 
102742 นาย ภูชิชย� นรสิงห� 
102743 นางสาว อนุสรา มณีกรรณ� 
102744 นาย เฉลิมพล ศรีวิบูลย� 
102745 นางสาว วีรญา แสงคํา 
102746 นาย ภัทรพล วิไลพล 
102747 นางสาว ทิวาพร เพ็ชรเอ่ียม 
102748 นางสาว อโนชา หริ่งระรี่ 
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102749 นางสาว เบญจวรรณ มาทา 
102750 นาย เด�น ยารัมย� 
102751 นางสาว ปารวี เทพประสิทธิ์ 
102752 นาย ปTยะ สุวรรณโคตร 
102753 นางสาว ชิดชนก ศักด์ิแสง 
102754 นาย นิคม พงศ�ปรัชญา 
102755 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง ปารัช ชูเชียร 
102756 นางสาว นันทิยา ปTYนทอง 
102757 นางสาว นริศรา ชูแนม 
102758 นางสาว เกษร เสียงดี 
102759 นาย มาโนชญ� นันทมนตรี 
102760 นาย พิศุทธิ์ ดาวเรือง 
102761 นาย ศุภณัฏฐ� เชิดกลาง 
102762 นางสาว นภัสสร ดาวเรือง 
102763 นาย ธนพล มงคลเสริม 
102764 นาย ณัฐชัย ชินอรรถพร 
102765 นางสาว วจีรส ธัญหมอ 
102766 นาย มานพ จันทพงศ� 
102767 นางสาว รัฐพรพันธ� พันธุ�สัวสด์ิ 
102768 นางสาว วราภรณ� ชุมใหม 
102769 ว�าท่ีร)อยตรี บัณฑิต สุนทรวิกรานต� 
102770 นางสาว อัญชลี บุญภิโย 
102771 นางสาว ป:ญจภรณ� หอมหวล 
102772 นาย อัคคภพ ทยานศิลปM 
102773 นางสาว ลักษนียา สาลีกุล 
102774 นาย ฟTตตรี มะดาโอะ 
102775 นาย ชยณฐ กฤตศรีชมแก)ว 
102776 นางสาว วรรษวรรณ สําราญอยู� 
102777 นางสาว เบญจพร ถูกดี 
102778 นางสาว ชญาภา เปลี่ยนพานิช 
102779 นาย ภักดีรัฐ อารยวงศ� 
102780 นาย ปริญ ยศธแสนย� 
102781 นาย ชลากร บุญยะมาตย� 
102782 นางสาว สุภัทรา สกุลบ)านบน 
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102783 นางสาว เกตุทิพย� กลางประพันธ� 
102784 นางสาว สุธาทิพย� หรั่งศรีสุข 
102785 นางสาว กุสุมา สิทธิวงศ� 
102786 นางสาว พรพรรณ จิตธงไชย 
102787 นาย คารมณ� เพ็งลุน 
102788 นางสาว เขมิกา ศรีวรรณะ 
102789 นาย ยุทธสิทธิ์ ศรีนนเคน 
102790 นางสาว ชื่นจิต สันป_าแก)ว 
102791 นาง จินตกานด� สุธรรมดี 
102792 นาย จารุวิทย� คงนคร 
102793 นางสาว ธารารัตน� สุขสบาย 
102794 นาย อภินันท� อัศวเมธสุวรรณ 
102795 นาย เกษมชัย สายเสมา 
102796 นาย ฉลองชัย นวลแก)ว 
102797 นางสาว ตวงพร จันทอก 
102798 นาย วิศิษฏ� จันทร�ลุน 
102799 นางสาว นลินี แก)วรุ�งฟPาไทย 
102800 นาย ธราธร เฟ[Yองนิภากรณ� 
102801 นาย ธนากร แก)วเกษศรี 
102802 นางสาว อัญชิสา ทรรทุรานนท� 
102803 นางสาว วานิษา ตะวังทัน 
102804 นาย ทนงศักด์ิ นาคะ 
102805 นาย สิทธิพันธ� รัตนกัลยาณชัย 
102806 นาย บุญธรรม อัจฉริยยศ 
102807 นางสาว รัตนพร ภูวารคํา 
102808 นาย ณรัฐ อินทร�กลับ 
102809 นาย ธีระยุทธ วายโศรก 
102810 นาย นฤเทพ ป:ญญาวุธ 
102811 นาย วุฒิกูล ชมภูน)อย 
102812 นาง รจนา ทัศสมบัติ 
102813 นางสาว ปTยะนุช ขาววงค� 
102814 นางสาว วรรษวรรณ รัตนชัย 
102815 นางสาว ณัฐพร ชัชวาลกวินกุล 
102816 นางสาว ธัญลักษณ� หิรัญ 



        84/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
102817 นางสาว จุฑาลักษณ� เกิดศรี 
102818 นางสาว เกษร พันธ�เหนือ 
102819 นางสาว นารีรัตน� เหล็กคง 
102820 นาย รัตนชาติ ไพรินทร� 
102821 นางสาว ภัทรทร วันวงษ� 
102822 นาย ณัฐวุฒิ อํ่าเคลือบ 
102823 นางสาว ออมพักตร� วิไลวงษ� 
102824 นาย เมธี ปลอดอ�อน 
102825 นางสาว นงคราญ มารศรี 
102826 นาย ประภาส แปPนประดิษฐ� 
102827 นางสาว อุมาวดี อุทัยศรี 
102828 ว�าท่ีร)อยโท พลากร เพียช�อ 
102829 นาย ศรนารายณ� วรพจน� 
102830 นาย ชํานาญ พุ�มอ่ิม 
102831 นาย กฤติน สุทธิชัยตระกูล 
102832 นาง กฤษณา เลห�นกรูเบอร� 
102833 นาย กิตติศักด์ิ หงวนตัด 
102834 นางสาว รมลDะ ลางีตัน 
102835 นาย ศุภชัย เดชเดชะ 
102836 นางสาว นิรมล สิงห�ธนะ 
102837 นาง เยาวมาลย� ภิญโญยิ่ง 
102838 นาย ปTยะ ขวัญทอง 
102839 นาง สุนทรี แพงคํา 
102840 นางสาว จินตนา คําเถ่ือน 
102841 นาย ปTติพงศ� ทิพยเกษร 
102842 นางสาว ชยานันท� นันทพัฒน�ปรีชา 
102843 นาย ณรงค�กร บุญเรือง 
102844 นาง พัสณีย� กิติคํา 
102845 นาย ธเนศ แสนสุทธิ์ 
102846 นางสาว นิตยา คําจันทร� 
102847 นาง กรรณิกา ผูกไมตรี 
102848 นาย ไพศาล เละดุวี 
102849 นางสาว สุนิสา นันทชลากรกิจ 
102850 นางสาว อริสรา ตDะศรีเรือน 
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102851 นางสาว ก่ิงกมล หยองโก 
102852 นาย สิทธิพร ต)นงาม 
102853 นาย อพิเชษฐ� ศรีสุวรรณ 
102854 นางสาว กนกนาฏ มังสาทอง 
102855 นาย พิช\ุตม� พิศลยบุตร 
102856 นาย ดนวรรธน� ลือสวัสด์ิ 
102857 นาย อัตรคุปต� มีฤกษ� 
102858 นางสาว ศุภักษร วงศ�ใหญ� 
102859 นางสาว กรวิกา ลาภรัตนทอง 
102860 นางสาว ณิษชาภัศร� มุทุมณ 
102861 นาย วุฒิภัทร คงสมัย 
102862 นางสาว เกณิกา เมืองแก)ว 
102863 นางสาว ปรานต�ชญาน� กุลหิรัญวิสิฐ 
102864 นาย อภิชัย ขวัญมาลัย 
102865 นางสาว ฐิติมาพร พลเยี่ยม 
102866 นาย ปTยะฉัตร พงษ�ลา 
102867 นางสาว สุภาวดี ศรีมันตะ 
102868 นางสาว ศิริญาภรณ� ใจแสน 
102869 นาย นิติพงศ� เดือนเพ็ญ 
102870 นาย ศักด์ิชาย ซ)ายพัฒน� 
102871 นาย วชิรากรณ� คุณเลิศ 
102872 นาย อภิสิทธิ์ จันทร�แย)ม 
102873 นาย ณัฐธีร� ฤกษ�อริยพงศ� 
102874 นาย เอกพจน� อินทร�นา 
102875 นางสาว ปุณยนุช ลีตี 
102876 นาง พนิดา ก)อนเทียน 
102877 นาย กฤษฎา รติวัฒน� 
102878 นาย ธณัฐพล ทุมนัต 
102879 นางสาว ปรัชญานี ใจบุญ 
102880 นาย ฉัตรพล ชบาศรี 
102881 นาย อรรถวิท ขุนทอง 
102882 นางสาว กชกร เอกาพันธ� 
102883 นาย ภาณุพงศ� ปลอดกระโทก 
102884 นาย วันชนะ ปานมณี 
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102885 นาย เดชา โสภาจิตร 
102886 นางสาว มนสิชา บุญวงศ� 
102887 นางสาว เกษณี คําทองแก)ว 
102888 นางสาว ณัฐลักษณ� ทองอยู�เกษม 
102889 นางสาว ดวงเทียน จันทนะ 
102890 นางสาว อัมพร ชัยหิน 
102891 นางสาว สุภาพร หลักคํา 
102892 นาย กิตติศัพท� พ)องเสียง 
102893 นางสาว สาลินี ยาโงะ 
102894 นางสาว ตุลยา เสริมชีพ 
102895 นางสาว ณารตา พงษ�จีน 
102896 นาย รณวิชญ� ศรีสุวรรณ� 
102897 นางสาว รัศมี ปานเกตุ 
102898 นางสาว กิติมา ชาญศิลปM 
102899 นาย พงศ�ปณต ตระกูลพิชยะชัย 
102900 นางสาว จามจุรี ตะปะชุม 
102901 นางสาว สิริพักตร� ภความนตรี 
102902 นางสาว วาสนา ประทุมทอง 
102903 นางสาว ธีรนุช ยิ้มสว�าง 
102904 นางสาว ณพัฐธิกา บุญทอง 
102905 นาย อภิยุทธ สุตัญต้ังใจ 
102906 นางสาว วาสนา อํ่าเจริญ 
102907 นาย มานิตย� ชํานินา 
102908 นาย ธีระศักด์ิ ไชยมงคล 
102909 นาย วัฒนา อินลี 
102910 นาย นิวัฒน� มะลิวันเครือ 
102911 นาย ณัฐวัตร แย)มยิ้ม 
102912 นาย กนกศกด์ิ มะอิ 
102913 นาย วิโรจน� สีสนิท 
102914 นาย นวรัตน� ประเสริฐวสุ 
102915 นาง ศุภวรรณ จDะราจา 
102916 นางสาว อมรรัตน� สุขวโรดม 
102917 นางสาว ธนพร ไวดี 
102918 นาย ณัฐจักรภ� จันทร�คูเมือง 
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102919 นางสาว ทิรันยา ลือโสภา 
102920 นาย เอกอักษร ขันทอง 
102921 นางสาว ภาวิณีย� โชตเศรษฐ� 
102922 นางสาว พรธีรนันท� นพอุดมพันธ� 
102923 นาย ปรเมศวร� มาตผาง 
102924 นางสาว ปภารัตษร รวิรัชพร 
102925 นาย ขวัญใจ คงสมบัติ 
102926 นางสาว มนัสชนก อังกาพย�ละออง 
102927 นางสาว วีรวรรณ แจ)งโม) 
102928 นางสาว ขวัญกมล เฉ่ือยฉํ่า 
102929 นางสาว ชลธิดา ศรียานนท� 
102930 นาย กวี โสนน)อย 
102931 นางสาว อรนิภา อุตตรอัตถากร 
102932 นางสาว กรุณา หนูเซ�ง 
102933 นางสาว ชาลินี ศิริขันธ� 
102934 นางสาว อมรรัตน� สุขเลิศ 
102935 นางสาว รุ�งนภา สมนึก 
102936 นางสาว ป:ญชลีย� ฉัตรธีระอรุณพร 
102937 นางสาว กมลทิพย� คุ)มโนนชัย 
102938 นางสาว ประทุม กงศูนย� 
102939 นางสาว ยุภาพร พุฒขาว 
102940 นางสาว ทิฆัมพร ไชยแสงคํา 
102941 นาย สันชัย พรมโภชน� 
102942 นางสาว ศิริวรรณ ลําเพ็ญ 
102943 นางสาว ทิพวรรณ มาวัน 
102944 นางสาว กัญญาณัฐ มะลิมาศ 
102945 นางสาว จินดาวรรณ รามทอง 
102946 นางสาว อารีรัตน� อินศรี 
102947 นาย รุ�ง จันทร�ฝาก 
102948 นางสาว หทัยชนก จันทร�วงศ� 
102949 นาย ภูวนะ ลิ้มสวรรค� 
102950 นาย จักรกฤษณ� พูลเกิด 
102951 นาย ณรงค�ฤทธิ์ แสงฉายา 
102952 นางสาว วิลาสิน ี คําสี 
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102953 นางสาว วราภรณ� สุชาติพงษ� 
102954 นางสาว วรันณ�พร นิลจันทร� 
102955 นางสาว พิมพรรณ พงษ�พรต 
102956 นาย ชินภัทร� เย็นฉํ่า 
102957 นางสาว นรินรัตน� ช�างทองใบ 
102958 นางสาว จุฑามาศ โอชาพันธุ� 
102959 นางสาว มลิวรรณ พวงปะคํา 
102960 นาง จิรชยา เหล�าสะพาน 
102961 นางสาว จันมณีโชติ ถําวาปX 
102962 นาย พัฒนสิทธิ์ ต�อซอน 
102963 นาย ธํารง เทพแก)ว 
102964 นาย ปวีณวัช หวั่นทDอก 
102965 นาย ณรงค� สุภาษร 
102966 นางสาว พัชรพิม เขียวพงศ� 
102967 นางสาว ทักษพร ธนบัตร 
102968 นาง ศุภวิรัตน� กันทอง 
102969 นางสาว แสงระวี ทองศรีเกตุ 
102970 นาย ยรรยง เขียวชอุ)ม 
102971 นางสาว ธัญยรัชต� ธรรมอริยนันท� 
102972 นางสาว ศุภรินทร� สุวรรณานนท� 
102973 นางสาว บุญเรือน บุญศรี 
102974 นาง ผกาพรรณ คงแก)ว 
102975 นาย ยุทธพงษ� พรหมแสนวิเศษ 
102976 นาย วิโรจน� แวววับ 
102977 นางสาว สุกัญญา มุยสีทอง 
102978 นาย วลัญชัย นาคะประทีป 
102979 นางสาว สรารัตน� เพชรทองเกลี้ยง 
102980 นางสาว สุมลพร เกียรติศิริกุล 
102981 นาย พัทธวัฒน� รัตนผ�องใส 
102982 นาย พรศักด์ิ นิ่มสําเภา 
102983 นางสาว สุจิตรา พันชาตรี 
102984 นางสาว ศิริรัตน� จันทร�ปPอม 
102985 นาย อาชีวะ เยี่ยมแสง 
102986 นาย สมพงษ� ชํานาญ 
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102987 นางสาว สุภาพร นันโต 
102988 นางสาว ศศิธร จักร�นารายณ� 
102989 นาย พีรพงศ� รัตติ 
102990 นาย อิสมาน ยูโซะ 
102991 นางสาว ซาเนียะฮ� อาแว 
102992 นาย หัตถศิลปM บุญช�วย 
102993 นางสาว มนธิรา ฐานไชยชู 
102994 นางสาว ยุพาวรรณ กรองสันเทียะ 
102995 นาง แสงตะวัน ไชยสอน 
102996 นางสาว บุษราภรณ� อวบอ)วน 
102997 นางสาว จุฑามาศ ถิรินทรพงศ� 
102998 นางสาว นิมัสรา แวซู 
102999 นางสาว พัชราภรณ� สุขร�องช)าง 
103000 นาย พสุธา สิงคาร 
103001 ส.อ. นิวัฒน� ธรรมรักชัย 
103002 นาย สนธยา พลาสิน 
103003 นาย กฤตสิทธิ์ เชตุพงษ� 
103004 นาย สุธ ี จําปาอูป 
103005 นาย ประกาฬ ตันสิทธิพันธ� 
103006 นางสาว ปTYนแก)ว โพธิสาร 
103007 นาย บุญโชค คุปต�หิรัณย� 
103008 นาย พิรุณ อักษรธรรม 
103009 นางสาว อรุณี ปTYนแคน 
103010 นางสาว รัชนา รัชนะวีระกานต� 
103011 นางสาว รัชนู พัฒนโพธิ์ 
103012 นาย สมโภช แสนลํา 
103013 นาย นิรุธ ชุ�มประเสริฐ 
103014 นางสาว ศิริกานต� เสาสา 
103015 นาย ณัฐพล แหลมทองหลาง 
103016 นางสาว นลินี รุกขวัฒนกุล 
103017 นางสาว เดือนมนัส มุตติ 
103018 สิบเอก ฉลองกรุง ศรีวิไล 
103019 นางสาว ณัฐนิชฎา ปานหอม 
103020 นางสาว ธัญญมล วรรณโสภณ 
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103021 นาย สถิตย� ศรีชมไชย 
103022 นาย นิธิศ สิตะรุโณ 
103023 นางสาว วนรัชต� ประสิทธิเกตุ 
103024 นางสาว เกียรติสุดา สมพงษ� 
103025 นาย กิตติพันธ� ศิรายุพงศธร 
103026 นาย ยุทธพงศ� วงศ�คําลือ 
103027 นางสาว สุวัฒนา ดิษฐ�ประเสริฐ 
103028 นาย นพดล อินน)อง 
103029 นาย ภูวิวัจน� สลักคํา 
103030 นางสาว รัตนพรรณ ทาโน 
103031 นาย วรากร หนูกุล 
103032 นาย วีระศาสตร� ขอพรกลาง 
103033 นางสาว ปาริชาติ เปTVนวงษ� 
103034 นางสาว อภิวดี โคสูงเนิน 
103035 นาย วิภูษิต ธัญสิริวงศ� 
103036 นาง กชกร พาลเหนือ 
103037 นางสาว แพรวนภา ถาแก)ว 
103038 นาย สุไลมาน ดราแม 
103039 นาง สุมาลี ศิริเลิศ 
103040 นางสาว บุญรัตน� ลําภาศาล 
103041 นาย โกศล ศิริเลิศ 
103042 ว�าท่ีร)อยตรี พศวัต สิริกุลพัฒนสาร 
103043 นาย พรชัย หม�องอินทร� 
103044 นางสาว พิราวรรณ สิงห�ชู 
103045 นางสาว น้ําผึ้ง แก)วเพียร 
103046 นางสาว ฝนจุฑา อุทยานุวงศ� 
103047 นาย ศิริพงษ� มะโนรส 
103048 นางสาว กชพรรณ พงษ�วิเศษ 
103049 นางสาว อชิรญา อัตถาชน 
103050 นางสาว ปวีณา โกคูณ 
103051 นาย สมศักด์ิ จันทะคีรี 
103052 นาย เอกศักด์ิ อุ�นใจ 
103053 นางสาว เมทิกา สุขวงศ� 
103054 นาย เอก ถาวระ 
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103055 นางสาว เบญจมาศ ล)วนเพชร 
103056 นางสาว นุจรี ศรีเพชร 
103057 นางสาว อุมาภรณ� รุ�งแจ)ง 
103058 นางสาว ธันยพร มีแต)ม 
103059 นาย วิชัย เอ็นสันเทียะ 
103060 นางสาว ราตรี สวนบ�อแร� 
103061 นางสาว สุชารัตน� วงศ�ศรี 
103062 นาย นัทธพงศ� สิมมาวัน 
103063 นางสาว จุฑาธิป:ตย� เทศแก)ว 
103064 นาย ณฐภัทร ลี้อิศรามาศ 
103065 นาย จักรพันธุ� เต็มภู 
103066 นางสาว มลฤดี ชัยสงค� 
103067 นาย อัศวิน หวังทวีวงศ� 
103068 นางสาว เขมณัฏฐ� สุรีย�พงษ� 
103069 นางสาว กุณช�มัลลิกา เวชสิริสัณห� 
103070 นางสาว ชุลีภรณ� จุลิรัชนีกร 
103071 นางสาว นันท�ณิภัค ไชยะวงศ� 
103072 นาง พักตร�วิภา ภูหัดสวน 
103073 นางสาว อัจฉรา ไชยะวงศ� 
103074 นาย วัฒนากรณ� นันชัย 
103075 นาย ธัชกร บุญไชโย 
103076 นางสาว ลฎาภา พูลคล)าย 
103077 นางสาว สาวิตรี แขกระโทก 
103078 นางสาว นาฏนัฎฎา เนื่องโคตะ 
103079 นาย จตุพล บุญเสนา 
103080 นาย ขจรศักด์ิ เชื้อเมืองพาน 
103081 นางสาว วนิดา เอ�าซุ�น 
103082 นาย พงศร มีวาสนา 
103083 นางสาว ปTยาพร แก)วเกลี้ยง 
103084 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง สุรีรัตน� อยู�เปรม 
103085 นางสาว สุภาภรณ� แจ)งสุข 
103086 นาย วีระพล ทองน)อย 
103087 นาง ธนิษฐา จารุจินดา 
103088 นางสาว สุชาดา คุณัญญาตระกูล 
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103089 ว�าท่ีร)อยตรี ปฐมพงศ� กล่ํามาศ 
103090 นาย พงษ�พันธ� สมแพง 
103091 นาย อรรถวิทย� ยงกิตติธรารักษ� 
103092 นาย นิวัฒน� แก)วเกิด 
103093 นางสาว รัตนรัตน� สุนทรทิพย� 
103094 นาย ขวัญชัย โพธิ 
103095 นางสาว จิตราวดี จิตพิทักษ� 
103096 นาง จุรีพร วิเชียรประพันธ� 
103097 นางสาว สุจิตรา สาตจีนพงษ� 
103098 นาย คณิน สุนทรประเสริฐ 
103099 นาย ชัยณรงค� ศรีฉายา 
103100 นาย เชาวริน ป:ญญา 
103101 นางสาว อารีย�ลักษณ� ธรรมใจกูล 
103102 นางสาว รุสลีนา เสนาทิพย� 
103103 นาง มณีนุช ดําศรีสวัสด์ิ 
103104 นาย ฉลองเกียรติ ขันหล)า 
103105 นาย สมพงศ� รักสถาน 
103106 นางสาว พนิดา เพชรศร 
103107 นาย กานต� ล)วนแก)ว 
103108 นาย สุรสิทธิ์ พูลสวัสด์ิ 
103109 นางสาว รุ�งเรือง วงค�อินอยู� 
103110 นางสาว วิลาสิน ี ไทยคํา 
103111 นางสาว ภัควดี มะเดโช 
103112 นางสาว อรอุมา สุวรรณวงศ� 
103113 นาย กิตติคุณ จิตยานันท� 
103114 นาย ทศพล คําเปXYยม 
103115 นาย เนตร ยิ่งเจริญ 
103116 นางสาว รัชนก เจนบ)านผือ 
103117 นาย พุทธิพงษ� พันธ�ชูเพชร 
103118 นาย อนุรักษ� ศรีกระสัง 
103119 นาย จักรพงศ� เอมโอช 
103120 นาย ชวริน วุฒิเกตุ 
103121 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม 
103122 นางสาว กรรณิการ� แสงนิล 
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103123 นาย เอกสิทธิ์ อูเซ็ง 
103124 นาย เฉลิมเกียรติ สอนวิสัย 
103125 นาย พลัง โชติมนต� 
103126 นางสาว พัชราภรณ� ทิพย�จันทร� 
103127 นางสาว มณิรัช บุญเหลา 
103128 นางสาว ศิริพร ชูเอียด 
103129 นางสาว ฉัตรประไพ แสงสว�าง 
103130 นางสาว นิภาพร ปลีบุตร 
103131 นางสาว นันทป:ทม� สาริมาน 
103132 นาย ยรรยง อินนุรักษ� 
103133 นางสาว รัชฎาพร ศรียากุล 
103134 นาย ภาวิศ สรรเสริญ 
103135 นาย ก)องฟPา ค)ากํายาน 
103136 นางสาว พาณิชย� จันทะแจ�ม 
103137 นางสาว ศิริลักษณ� คันธะวงค� 
103138 นางสาว สุปรานอม ศรีพรม 
103139 นาย นครชัย ทองสงฆ� 
103140 นาย วินัย ธรรมแสง 
103141 นางสาว จุฑาทิพย� ศักด์ิเจริญ 
103142 นางสาว วิมาลา ยอดสนิท 
103143 นางสาว กมลวรรณ สอนพุดไทย 
103144 นางสาว ปริสุทธิ์ วิบูลย�เจริญผล 
103145 นางสาว จุฬารัตน� วันชัย 
103146 นางสาว ธันยธร น)อยต)นวงษ� 
103147 นางสาว เพียงพร วนะวนานต� 
103148 นางสาว อารยา เปรียบกล)า 
103149 นางสาว เกศวดี ศรีสวัสด์ิ 
103150 นางสาว ธยารัต อาชาพิทักษ� 
103151 นางสาว รัตนากร ประดิษฐบงกช 
103152 นาย สุธิรพันธ� ภูแต)มนิล 
103153 นางสาว ภรณ�ทิพย� หวงัวิวัฒน� 
103154 นาย ไชยรัตน� สุวรรณภักดี 
103155 นางสาว อาพาภรณ� อ�อนอ)น 
103156 นาย กฤษฎ� เครือแก)ว 
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103157 นาย สมนึก แสนทวีสุข 
103158 นางสาว มนชุดา นาสารี 
103159 นางสาว จุฑามาศ อินนะลา 
103160 นาย หฤษฎ� พันธุรักษ� 
103161 นางสาว สิริภัทร ขวัญเพชร 
103162 นางสาว ศศิมณี สุวรรณนิล 
103163 นางสาว อัมพิกา เริงเลื่อม 
103164 นางสาว แสงอรุณ พันธ�สนธิ์ 
103165 นางสาว ทิพย�ธิดา ดอนเตาเหล็ก 
103166 นาย กิตตินันท� จงอารี 
103167 นางสาว ปฐมาวดี มีแก)ว 
103168 นาง ดารณี เชื้อแถว 
103169 นางสาว อลิสา สาแหรกทอง 
103170 นางสาว สุทารัตน� ข)อยุ)น 
103171 นางสาว กรวิกา เจียรมาศ 
103172 นาย พรชัย สีหมงคล 
103173 นาย อดิศร อ่ิมเอิบ 
103174 นางสาว ธัญญธร ภิญโญพาณิชย�การ 
103175 นาย ทิวา นินทะสิงห� 
103176 นางสาว พูนทิพย� ประจันพล 
103177 นางสาว พรทิพย� วรรณทอง 
103178 นาย สุทธินันท� มะโนนึก 
103179 นาย ศุภกฤษณ� ภูมิน 
103180 นาย อาทิตย� สนหม่ืนไวย� 
103181 นางสาว ปานตะวัน ทองปาน 
103182 นางสาว เบญจมาพร แซ�โง)ว 
103183 นางสาว มินทิราพร คงแข็ง 
103184 นางสาว กิตติสุดา กิตติศักด์ิกุล 
103185 นางสาว แพรวพรรณ วิวันชัย 
103186 นางสาว ดารุณี หมานหมาด 
103187 นาย ภาสกร บินชัย 
103188 นางสาว อัฐพร คําบุรมย� 
103189 นาย พิชัย กันตะนะ 
103190 นางสาว ปวันรัตน� วรัญ\ูธนภูมิ 
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103191 นางสาว ธนาลินี ชมดี 
103192 นางสาว นวลจันทร� ท�าดี 
103193 นางสาว ภรภัสรีย� จันทร�สิทธิ์ 
103194 นาย เกียรติศักด์ิ ก่ิงพรมภู 
103195 นาย ไชยยันต� ปานขาว 
103196 นาย พีระพัฒน� พุฒสุข 
103197 นาย ธีรพจน� พลเมือง 
103198 นางสาว ชลลดา นาคสาย 
103199 นางสาว เจนจิรา ศิลาโคตร 
103200 นางสาว ศุพิสรา พาคํา 
103201 นางสาว ศุทธินี ดวงราษี 
103202 นาย สภาวุฒ ิ ภูจอมขาว 
103203 ว�าท่ี ร.ต.หญิง จีระนันท� เศษสวย 
103204 นางสาว กันยารัตน� คมจิตร 
103205 นางสาว ประภาพรรณ พ้ืนสันเทียะ 
103206 นาย พชรพล อหิงสโก 
103207 นาย ปรีดี แก)วลอย 
103208 นางสาว รักวรินทร� ลิขิตจินดาวัฒน� 
103209 นางสาว รสริน อมรพันธุ� 
103210 นางสาว วนิดา ถาบุตร 
103211 นาย ทัด พิพัฒน�กุล 
103212 นางสาว อลิตา คงสิน 
103213 นางสาว สิรินทร� ชูเท่ียง 
103214 นางสาว มนัสนันท� ผุยทอง 
103215 นางสาว สุดาภรณ� สีวัง 
103216 นาย บุญเพ็ง ทองหล�อ 
103217 นางสาว นันทวัน หาประทุม 
103218 นาย พรศักด์ิ วงศ�แอบ 
103219 ว�าท่ีร)อยตรี ทวีวัฒน� ทองอ�อน 
103220 นางสาว สุภาภรณ� สุขกลัด 
103221 นางสาว เพ็ญสินี เสริฐลือชา 
103222 นางสาว สมพร วันภักดี 
103223 นางสาว รัชนีกร อุเบกขจิตต� 
103224 นาย จิรัฐพล สุวรรณภักดี 
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103225 นาย ศิริพงษ� ศรีสุวรรณ� 
103226 นางสาว วนิดา เสร็จกิจ 
103227 นาย คุณากร ดวงหัสดี 
103228 นางสาว จิตราภา พิญญาณ 
103229 นางสาว ขวัญสุดา พรรณา 
103230 นาย รัฐพล ทิพย�สุวรรณ 
103231 นางสาว นิธินันต� กลางบุรัมย� 
103232 นางสาว พิศมัย ชาญณรงค� 
103233 นาย นิติธร พุทธทองศรี 
103234 นางสาว อํานวยพร นิภาสุภัคสุข 
103235 นางสาว จินดารัตน� ธนาเลิศสมบูรณ� 
103236 นาย จีรวิชญ� แพงแก)ว 
103237 นางสาว อําเภาวรรณ� แสงเดช 
103238 นางสาว แสงเทียน ทองคํา 
103239 นางสาว พลอยชมพู นิลพฤกษ� 
103240 นางสาว ธัชสิน ี ชื่นภักด์ิ 
103241 นางสาว วรัญญา โฆสิตวิวัฒน� 
103242 นาง วรรณา ฤทธิ์พรัด 
103243 นาย พิษณุ ยศหล)า 
103244 นาง อภิญญา ปTYนฟPา 
103245 นาย บุรัสกร ละอองทัพ 
103246 นาย ฐิติวัชร� จันเกษมกุลนันท� 
103247 นาย วีระ หินคํา 
103248 นางสาว สุวัฒนา คงศิริ 
103249 นางสาว นฤมล สงธนู 
103250 นาย วัชระ นุ�มนวล 
103251 นาง สุปราณี ใสบริสุทธิ์ 
103252 นาง กัลยา วิศาล 
103253 นาย พฤก ผ�องพันธุ� 
103254 นาง รอฮานิง เจDะโซDะ 
103255 นางสาว ศิระภัทร ศรีเพ็ญ 
103256 นาย วีระ หัสเถ่ือน 
103257 นาย พิทักษ� รัตนพันธ� 
103258 นาย อมร เมาลิชาติ 
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103259 นางสาว กสมา พันธุ�ชื่น 
103260 นาย ปรัชญา ศรีพงศ�พยอม 
103261 นาย ศราวุธ โทปุรินทร� 
103262 นางสาว วาทินี เรืองฉาย 
103263 นางสาว สุนิตา เนาวรัตน�วัฒนา 
103264 นางสาว ปุณณภา กุลสุวรรณ� 
103265 นางสาว เสาวลักษณ� สายแก)ว 
103266 นาย ณฐนน เสาะสุวรรณ 
103267 นางสาว คันทรารัตน� พันนพพงศ� 
103268 นางสาว พิมพ�ศิริ จันทร�เเจ)ง 
103269 นาย ณัฐพร สกุลชัยอมรเลิศ 
103270 นางสาว สุนทรี แฝงเมืองคุก 
103271 นางสาว ภัทรพร ตันกุล 
103272 นาย กิตติพงษ� ชัยชนะ 
103273 นางสาว พัชรีรัตน� ประกายแสงเพชร 
103274 นาย กฤษดา พสุรัตน� 
103275 นางสาว อัจฉราภา ช�วยช ู
103276 นางสาว นฤมล ชํานาญกิจ 
103277 นางสาว ระวีกานต� ชุมป:ญญา 
103278 นาย ปรีดี ศิริพันธุ� 
103279 นางสาว กนกรัตน� สุภัทธร 
103280 นาย ชัยวัฒน� ยอดเณร 
103281 นางสาว บุปผา อ�อนหวาน 
103282 นาง อทิดาพร ธรรมเจริญ 
103283 นางสาว ทิพย�สุดา ขวาอุ�นหล)า 
103284 นาง สิญารัตน� พันธุมี 
103285 นาย ชัยวัฒน� ไกรเทพ 
103286 นางสาว ชนิสรา รงค�ทอง 
103287 นาย เจษฎาวุธ เนธิบุตร 
103288 นางสาว ชลดา เศรษฐาไชย 
103289 นางสาว พรพรรณ พิมพิสาร 
103290 นาย ปาลิต วรพงศ�พิบูลย� 
103291 นาง วรรณิภา ดาวเรือง 
103292 นางสาว สุภาสิน ี จันทรนิกูล 
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103293 นางสาว เกษราภรณ� เพ็ชรไทย 
103294 นาย ภูริชัช สุริยาวงษ� 
103295 นางสาว สมัชชา มารุ�งเรือง 
103296 นางสาว จารุภา รอญศึก 
103297 นาย ณัฐภูมินทร� สืบสิน 
103298 สิบเอก วีระยุทธิ์ ตระกูลศรสูรย� 
103299 นาง ชุติมา ตรึกตรอง 
103300 นาย ประสิทธิ์ อินธิแสง 
103301 นาย ธีรวัฒน� จันทร�อําไพ 
103302 นางสาว ยุพิน ปราบนอก 
103303 นางสาว เพ็ญศิริ สมศักด์ิ 
103304 นางสาว อาทิตยา บุญสม 
103305 นาง ภัทราภรณ� ศรีสมบัติ 
103306 นางสาว ศรินทิพย� บุญรอด 
103307 นางสาว อารียา ศรีคําภา 
103308 นางสาว อาภาภรณ� ขําจันทร� 
103309 นางสาว กุลรดา หิรัญญสุทธิ์ 
103310 นาย ศักด์ิสิทธิ์ วงค�ศรีทา 
103311 นาย ธนชาติ พิมพิชัย 
103312 นางสาว วรรณพร พุ�มสุคันธรส 
103313 นางสาว อมรรัตน� พรมแสง 
103314 นางสาว อนุชธิดา ผุดผ�อง 
103315 นางสาว วนิดา ศุภธนลดา 
103316 นาย ปฐมพงศ� จันทร�เครือ 
103317 นาย ทัพพล พรหมวังศรี 
103318 นาย นันทวัฒน� พิริยเศรษฐ� 
103319 นางสาว เกศินี อุไรศิริ 
103320 นาย สกล ศรีมณีทองกุล 
103321 นางสาว จินตนา แนบชิด 
103322 นาย วัชรพันธ� ต้ังจิตไพศาล 
103323 นางสาว พรพรรณ พรมมา 
103324 นางสาว รพีพรรณ สิงห�ทอง 
103325 นาย จตุโชค รัตนเศวตสรรค� 
103326 นางสาว เสาวคนธ� อาจป:กษา 
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103327 นางสาว จีรพัฒน� จันทรา 
103328 นางสาว ทัศนีย� สาแก)ว 
103329 นาย นนทิพัฒน� หลังปูเตDะ 
103330 นาย กลยุทธ กลิ่นจําปา 
103331 นาย วชิรพงศ� นุ�มพา 
103332 นาย นิรัญ นามดี 
103333 นางสาว วันทนา กุลสิงห� 
103334 นางสาว ไอริณ ฐิตะฐาน 
103335 นางสาว พัชยา จันทรเสนา 
103336 นางสาว ภัคจิรา เก้ือสกุล 
103337 นาย เทวาธิบดี สุทธวงค� 
103338 นาย ธนพล นนทกะตระกูล 
103339 นางสาว บุษบา สายกุณา 
103340 นางสาว ปTยกมล พิงคะสัน 
103341 นางสาว อัญญารัตน� พิทักษ� 
103342 นางสาว พัชรี อรุณสุวรรณ 
103343 นางสาว สุภาภรณ� มิตรรัตน� 
103344 นาย ศักด์ิสิทธิ์ สุวรรณประดิษฐ 
103345 นาย เอกรินทร� ฉัตรสุวรรณ� 
103346 นาย เอกกร อนุวัตรนิติการ 
103347 นาย นพดล อยู�พรหมแดน 
103348 นาย ชัชชัย รุ�งเรืองผล 
103349 พันจ�าอากาศเอก ยศกร เพชรล้ํา 
103350 นาย พงศวัฒน� ลิ้มศิริเศรษฐกุล 
103351 นาย สมัชวิชญ� ในเรือน 
103352 นางสาว นิชาภา ศิริพันธ� 
103353 นางสาว ลีลาวดี เขียวอรุณ 
103354 นางสาว รัตนกรณ� โคตพรม 
103355 นาย ศุภชัย จันลา 
103356 นาย อธิพัชร� พิสุทธิ์ชวรัฐ 
103357 นางสาว ประภาพร สุระเสียง 
103358 นาย ฉัตรมงคล จินะ 
103359 นาย สิทธิกร ยะคําแจ) 
103360 นางสาว นิษฐ�ฐา จงสิริวัฒน� 
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103361 นางสาว อรณิชา เทพรัตน� 
103362 นางสาว ปูริดา สัจจะบุตร 
103363 นางสาว กรกมล โยธ ี
103364 นางสาว อังศุมาลิน บุญแช�ม 
103365 นาย พชรพล ชนะพันธ� 
103366 นาย คเณศ ศรีตระกูล 
103367 นางสาว จตุพร ใสใจดี 
103368 นางสาว วรัญญา ปTนะถา 
103369 นางสาว เสาวนีย� สวัสดี 
103370 นาย ปฐว ี คันธะคง 
103371 นาย ภาณุพงษ� ทองรักษ� 
103372 นาย ศุภวัฒน� พริ้งกระโทก 
103373 นาย ภูวนาท จะรา 
103374 นางสาว กุสุมาลย� ศรีกุล 
103375 นางสาว พรทิพย� นิยม 
103376 นาย สมัครชัย มีเดช 
103377 นางสาว รจนา นาคจันทร� 
103378 นาย ธิติกร แซ�พ่ัว 
103379 นาย นิพนธ� ถาดทอง 
103380 นางสาว กมลวรรณ มุขโรจน� 
103381 นางสาว ปองกมล สุดพุ�ม 
103382 นางสาว วิยะดา อุทธะคํา 
103383 นาย เฉลิมเกียรติ นนธิจันทร� 
103384 นาย ธงชัย ไชยทองศรี 
103385 นางสาว ธัญลักษณ� อาภรณ�เทวัญ 
103386 นางสาว พัชรี สุขศาลา 
103387 นางสาว คัชรินทร�ณี สังฆมานนท� 
103388 นางสาว ยุพิน กรัดเกริ่นเกริก 
103389 นาย ศุภกิตต์ิ มโหฬาร 
103390 นางสาว หยาดพิรุณ ขนเม�น 
103391 นางสาว อภิญญา ป:Vนทรัพย� 
103392 นางสาว รัชตวรรณ แซ�อ่ึง 
103393 นาย ปการ หนูเสน 
103394 ว�าท่ีร)อยตรี ปรารภ ก่ิงแก)ว 
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103395 นาย ธนรัตน� ซายขาว 
103396 นางสาว วรินทร วรหาญ 
103397 นางสาว ภัทรธีรา ใช)สง�า 
103398 นาย จตุพล มีตา 
103399 นาย ฐิชา พงษ�ไพร 
103400 นาย ชูปกรณ� ผาสุขขันธ� 
103401 ส.อ. คธิปสิทธิ์ ชื่นชม 
103402 นางสาว ธันวดี แซ�ตัน 
103403 นางสาว ธัญญพร ศรีธรรมรัชต� 
103404 นาย วิทวัส แสงประดับ 
103405 นาย มนัส มะสะกา 
103406 นาย ภาณุพล หม่ืนทอง 
103407 นางสาว หนึ่งฤทัย อุบลวรรณ 
103408 นาย พงษ�ศิริ ไพรรุณ 
103409 นางสาว กรรณพร สมสถาน 
103410 นางสาว อรอุมา แปPนกลัด 
103411 นาย ธรรมนูญ จรศรี 
103412 นาย สัมฤทธิ์ ใหม�เอียด 
103413 นาย เอกชัย ปTยไพร 
103414 นาย วุฒิชัย คํานาน 
103415 นาย พัชรพงษ� อ่ิมวิเศษ 
103416 นาย ฉัตรเทพ มาลัยเลิศ 
103417 นางสาว เสาวลักษณ� โถแก)ว 
103418 นาย วรศักด์ิ จันทร�ภักดี 
103419 นางสาว เบญจมาศ คิดอ�าน 
103420 นาย วิระชัย จวนสาง 
103421 นางสาว วริศรา แสวงหา 
103422 นาย ชุมมาธิป จันทรเขตต� 
103423 นาย ดีสมาน สาเมาะ 
103424 นางสาว รติรส ธรรมสถิต 
103425 นาย เศรษฐพงศ� สัจจวาทีกุล 
103426 นาง ภัทรภร คําทวี 
103427 นางสาว สิริลักษณ� กรดแก)ว 
103428 นาย สุรชา ประกอบแก)ว 
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103429 นางสาว ณฐมน นิธิโกมลกุล 
103430 นางสาว ประภัสสร พองพรหม 
103431 นาย พรเทพ กลีบลําใย 
103432 นาย จักรพันธ� จันทรา 
103433 นางสาว ปานธิดา วัชระคิรินทร� 
103434 พ.อ.อ. นพสิทธิ์ ศรีทองคํา 
103435 นางสาว ชนนิกานต� พักดิระพะพาน 
103436 นางสาว ศรสวรรค� อุณหโชติ 
103437 นางสาว กนกอร พุ�มสุข 
103438 นางสาว ณปภัช จิรเมตวณิช 
103439 นางสาว เสาวนีย� จันทร�ชวลิต 
103440 นางสาว ชลาลัย บรรเทาทุกข� 
103441 นางสาว ป:ทมเรขา ศรีสิทธิชัยสกุล 
103442 ส.ต.ต. ฐิติพงศ� เผ�าตDะใจ 
103443 นาย พฤทธิ์ ลําพุทธา 
103444 นาง ปรีญานุช ดาวเรือง 
103445 นางสาว รุ�งศรี จรูญมาศ 
103446 นาย ชัยรัตน� สุภาพรม 
103447 นางสาว ชุติมา เภาประเสริฐ 
103448 นางสาว มยุรา ประเสริฐ 
103449 นาย สันติพงษ� จินดา 
103450 นางสาว อรอุมา โจมฤทธิ์ 
103451 นางสาว นนท�มนัส พิทยธีราพงศ� 
103452 ส.ต.ต. ชวลิต บุษบา 
103453 นาย ณัชภพ อินทะเนตร 
103454 นางสาว พนิดา ไม)สุขจิตร 
103455 นางสาว จินดาพร นุ�นทอง 
103456 นาย สุวรรณ แสงวิจิตร 
103457 นางสาว จารุวรรณ ปTYนจอม 
103458 นาย จักรภัทร เกิดศิริ 
103459 นางสาว อัมรารักษ� บุญมาก 
103460 นาย สุรชัย พลลาภ 
103461 นาย บุญญฤทธิ์ จันทร 
103462 นางสาว ศิริรัตน� เค)ามูล 
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103463 นาย ภาสกร ลีลาโรจนกุลเลิศ 
103464 นาง ธารินี วัฒนเนติกุล 
103465 ว�าท่ีร)อยตรี สุกรัณย� ระงับพาล 
103466 นางสาว สุนิษา บุญโต 
103467 นางสาว ปาริชาติ เชี่ยวรอบ 
103468 นางสาว สมาพร ตDะทองดี 
103469 นางสาว จุฑามาศ กลแกม 
103470 นาย อภิชัย แก)วชะโน 
103471 นางสาว ภัทรนิษฐ� ซาทรง 
103472 นาย ปTยะ พะสุ 
103473 นาย วงศ�ธวัช ผางน้ําคํา 
103474 นาง พรทิพย� พุ�มทอง 
103475 นางสาว จิราพร สมัคการ 
103476 นางสาว ยุวดี ศรีเพชรภูมิ 
103477 นาย ณัฐพงศ� จินดาวงศ� 
103478 นางสาว หรรษา พรหมมณี 
103479 นางสาว ศศิธร น)อยเดช 
103480 นางสาว เบญจวรรณ ทองเพ็ง 
103481 นาย เกษมศิษฐ� กHาแก�น 
103482 นางสาว สิรินาถ ศรีเกตุ 
103483 นางสาว กาญจนา อินตDะ 
103484 นาย สมศักด์ิ สินธุนาคิน 
103485 นางสาว ธันยพร นามบุตร 
103486 นางสาว ชมพูนุช นระดี 
103487 พ.จ.อ. พลวัฒน� เกงขุนทด 
103488 นาย พบโชค เสฏฐป:ญโญ 
103489 นางสาว อาลิญา อินนันทะ 
103490 นางสาว สุคนทิพย� ผลอุดม 
103491 นาย พุทธันดร รอดศรีนาค 
103492 นางสาว ทิพวรรณ โสโพธิ ์
103493 นางสาว ปTยาณีย� เพชรศรีช�วง 
103494 นางสาว สุดาวรรณ นามเหลา 
103495 นาย นัสศรัญ หะสาเมDาะ 
103496 นาย กิติศักด์ิ คล)ายวิเชียร 
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103497 นาย เบญจพล กรอุไร 
103498 นางสาว จิรัชยา จันทพรโสม 
103499 นาย จีรศักด์ิ แก)วร�วง 
103500 นางสาว มลธิรา ตําปาน 
103501 นางสาว ศุภลักษณ� หงส�พันธุ� 
103502 นางสาว พนิตนาฏ หิตโกเมท 
103503 นาย ฉัตรชัย เล)าอรุณ 
103504 นาย พีรพงศ� ธํารงนพรัตน� 
103505 นางสาว นฤมล ดีตอํ่า 
103506 นางสาว วิริยา ศรีวุฒิวงศ� 
103507 นาย ไกรศร พลจร 
103508 นางสาว สิริกาญจน� มณีรัตน� 
103509 นางสาว วรัญญา วุฒิพันธุ� 
103510 นาย นิติ คูณขุนทด 
103511 นางสาว นิภาพร อาจนาเสียว 
103512 นางสาว อทิตยา ธิยานันท� 
103513 นางสาว สุพัตรา นิ่มยังดี 
103514 นาย พิช\ุตม� พลทม 
103515 นาย มนตรี จันทาศรี 
103516 นางสาว วรรณภา นวลสง�า 
103517 นางสาว วรรณประภา พยัคฆญาติ 
103518 นาย สุทธิชัย พูลเพ่ิม 
103519 นาย พัฒน�พงษ� แพนพัฒน� 
103520 นาย ณัฐพล ทองถี 
103521 นางสาว นวพร รุ�งวงษ� 
103522 นางสาว มณีนุช มะยีแต 
103523 นางสาว ธิติมา ศรีสุวรรณ� 
103524 นาย อนุกูล ปPอพันธุ�ดุง 
103525 นาย บัณฑิต ทับทิม 
103526 นางสาว พวงวรรณ� นาคงาม 
103527 นางสาว สุจิตรา อินทร�จันทร� 
103528 นาย ธนกร แก)วยวน 
103529 นางสาว กรนันท� คงทัน 
103530 นาย วสันต� จิตต�โภคกุล 
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103531 นางสาว รัศวรรณ ดําขํา 
103532 นางสาว พิมพ�พิศา ยิ้มละมัย 
103533 ว�าท่ีร)อยตรี นที วันแรก 
103534 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง เยาวรัตน� บุญเสือ 
103535 นาย เอกสิทธิ์ ศุภทรัพย�เสนากูล 
103536 นางสาว พันธิภา อ�อนน)อม 
103537 นาย สรายุทธ บิลละโสย 
103538 นางสาว ศิริกุล ทองรัตน� 
103539 นางสาว พูลศิริ เท่ียงสันเท๊ียะ 
103540 นางสาว นพภาพรรณ ทองสอาด 
103541 นาย วีระพันธ� ไชยยศ 
103542 นางสาว นฤมล โชคเจริญ 
103543 นาย รอซลี ปรัง 
103544 นางสาว ประภัสสรา คําปาน 
103545 นางสาว นิตยา อุรดา 
103546 นางสาว สุภัค สุธรรม 
103547 นาย ณฐกร แอกประโคน 
103548 นาย สวัสด์ิ ชูสงคราม 
103549 นาย กฤษณพงษ� ภูขลัง 
103550 นางสาว ดวงดาว ไชยวงษ� 
103551 นางสาว เสาวภา ยุบลเพ็ชร 
103552 นางสาว ดวงฤดี พันชั่ง 
103553 นางสาว เกษร ฤทธาพรม 
103554 นางสาว กิติยาพร ศตอรรถวุฒิ 
103555 นางสาว นิพาดา เจิมศรี 
103556 นางสาว นันทวัน ชนะภัย 
103557 นางสาว สุกานดา ฉิมสุข 
103558 นาย ณัฐ ชุมพงศ� 
103559 นาย สัจจพันธ� สัจจารักษ� 
103560 นาง พรสุดา ชูสันเทียะ 
103561 นาย พลเอก จินตนะพันธ� 
103562 นางสาว ชนารัญช� ขุนทอง 
103563 นางสาว นัญฆณา ถ่ินนาราม 
103564 นาง ชวารินทร� มูลอํามาตย� 
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103565 นางสาว วาสนา พิมพ�จ�อง 
103566 นาย ทนงศักด์ิ บูรณ�เจริญ 
103567 นาย วรชาติ สารัด 
103568 นาย วีร�ชยุตม� สุริยาประภา 
103569 นางสาว เสริมศิริ พุทธิมาป:ญญรัตน� 
103570 นางสาว จิราวรรณ ศรทอง 
103571 นางสาว ภาวิน ี ชินอ�อน 
103572 นางสาว ป:ตติกาญจน� เจริญศักด์ิ 
103573 นางสาว อิสยาห� เตจDะฝ:Vน 
103574 นาย กิตติภพ หวังชนะ 
103575 นางสาว พรวลี หนูรอด 
103576 นาย สมเชษฐ พรหมสมบัติ 
103577 นางสาว อัญชลี อัครชาญชยา 
103578 นาย ปTยพงศ� สิทธิสมบูรณ� 
103579 นางสาว ณัฐชนก อินสี 
103580 นางสาว สาธินี หอมชื่นชม 
103581 นาย นัฐพล แซ�ลิ้ม 
103582 นาง วารินทร� บุญจันทร� 
103583 นาย วันชัย สุทธิธารธวัช 
103584 นาย เกรียงไกร ไพราม 
103585 นาย กิตติวัฒน� ราชฐาน 
103586 นาย อรรถกร เนื่องชมภู 
103587 นางสาว ดวงพร พวงอูด 
103588 นางสาว ธิดารัตน� ศรีละมุล 
103589 นาย สุชาย แถวนาม 
103590 นาย ธิรักษ� สรรสราญ 
103591 นาย คมสัน สนัส 
103592 นาง ณิชกมล ปTตะกูล 
103593 นาย ธวัช สารนอก 
103594 นาย ธนายุทธ เนตรจํานงค� 
103595 นาย ปฐมพล บุตรสาริยัง 
103596 นาย ธนชล สุทธสุวรรณ 
103597 นาย ชัยยุทธ คงตุก 
103598 นางสาว แคทลียา พัวเพ่ิมพูลศิริ 
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103599 ว�าท่ีร)อยตรี ศุภวิชญ� เตชะอนันต�พัฒน� 
103600 นางสาว สาวิตรี บุญช�วย 
103601 นาย จิรวัฒน� ขันธโภคัย 
103602 นาย อิศดุลย� มีวงศ�อุโฆษ 
103603 นางสาว อรวรรณ รุ�งเรือง 
103604 นางสาว กิรณา มาตย�เมือง 
103605 นาย กนิน สําราญฤทธิ์ 
103606 นางสาว วรินทร เชื้อบุญช�วย 
103607 นาย คณุตม� ป:ญญาศิริ 
103608 นางสาว วรรัตน� พูลเพ่ิม 
103609 นางสาว อรุณลักษณ� ประคองใจ 
103610 นาย ชญาน�วัต เต็มไป 
103611 นาง ศรัญญา เก�งจริง 
103612 นาย ประเสริฐ ป:ญญาไว 
103613 นางสาว คนางค� พรหมพัฒน� 
103614 นางสาว รักชนก ใบเนียม 
103615 นาย ศุภโชค มีสอาด 
103616 นาย วิริยะ ชินวงษ�จุ)ย 
103617 นางสาว สันติวัน พาจร 
103618 นางสาว เมธาวี กาจุลศรี 
103619 นางสาว นทีมาศ สุขทวี 
103620 นางสาว ศศิธร คุ)มพิทักษ� 
103621 นางสาว ประภาพร สีหา 
103622 นางสาว ณปภา ศรน)อย 
103623 นางสาว ดุจดาว ยะอนันต� 
103624 นางสาว วสุนธรา นาคธราธร 
103625 นางสาว พัชรภรณ� ทับทิมเทศ 
103626 นางสาว ชนนาถ ป:นวงศ� 
103627 นางสาว ศศิมา หม่ืนนคร 
103628 นาย อุรุพงศ� มีบํารุง 
103629 นาง สุภาวดี โคตรแสนเมือง 
103630 นางสาว ณิชนันทน� รอดแดง 
103631 นาย เฉลิมพล ชินะรา 
103632 นาย สุรชัย ชิณพันธ� 
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103633 นางสาว ภัทรภร เพ่ิมพูล 
103634 นางสาว เสาวลักษณ� มีธรรม 
103635 นางสาว อุไลวรรณ� อินตา 
103636 นาย ภาณุวัฒน� สงขาว 
103637 นางสาว ณัฏฐณิชา สร�างโศก 
103638 นาง ประภา คํามูล 
103639 นาย ณัฐพล สุขศรี 
103640 นางสาว สุธีมนต� ศรีวิศาลนิมิต 
103641 นางสาว สาวิตรี ทวิชสังข� 
103642 นางสาว กาญจนา พูลวงค� 
103643 นางสาว มัลลิกา บุญตา 
103644 นาย โสฬส เมฆอาภา 
103645 นางสาว จุฬารัตน� ศิริอังกุล 
103646 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ 
103647 นาง มะลิวัลย� ส�งสวัสด์ิเกียรติ 
103648 นาง ยุพิน บุญพระธรรม 
103649 นางสาว รุจิราภรณ� ดํานิล 
103650 นาง นันทนา ศรีสุข 
103651 นาง นิศานาถ คันธอุลิศ 
103652 นาย เนติลักษณ� นีระพล 
103653 นาย วิจิตร เจียมวงศ� 
103654 นางสาว ป:ทมา โสดยิ้ม 
103655 นางสาว กษมน รัตนพันธ� 
103656 นางสาว ผุสดี กีรติธัญโรจน� 
103657 นางสาว พัฒณี ขันภักดี 
103658 ว�าท่ีร)อยตรี จตุพล ลือชา 
103659 นาย กิตติราช บูรณสิทธิเวช 
103660 นางสาว อรสา หรุ�มวิสัย 
103661 นาย พงษ�พัฒน� เสนหอม 
103662 นางสาว ปรียาภรณ� พุ�มบุตร 
103663 นางสาว ธนวรรณ มุ�นพลาย 
103664 นางสาว จิตรติมา หรุดคง 
103665 นางสาว คณาพร คํามูล 
103666 นางสาว สุภารัตน� จิรบุรณทรัพย� 
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103667 นาย ณัฏฐพัชร ธัชกุลอิศม�เดช 
103668 นางสาว นริสา น)อยรุ�ง 
103669 นางสาว ป:ทมาดา วิลาวรรรณ 
103670 นาง อรวรรยา สง�าหวัง 
103671 นางสาว ปรารถนา จันทราช 
103672 นาย สุเทพ จําเนียรกูล 
103673 นางสาว อนงค�นาถ นิลดํา 
103674 นาย สิทธิกร นันทวงศ� 
103675 นางสาว อมรรัตน� นิลบรรพต 
103676 นางสาว ศศิธร จํารัสเนตร 
103677 นาย วิธิวัต ชุรินทร 
103678 นาย วงศกร ผาสุข 
103679 นางสาว ลัดดาวัลย� ซาผู 
103680 นาย อิศรา รุ�งรัตน� 
103681 นาย คุณาพร อ้ังโสภณ 
103682 นางสาว วนิดา ศรีประยูร 
103683 นางสาว สุภาภรณ� ส�งแสง 
103684 นาย แทนคุณ ทองเนื้อเนียน 
103685 นาย สราวุฒ ิ ประทีปทอง 
103686 นาย ธีรวัฒน� ชูเขียว 
103687 นาง ขัตติยา มะหะหมัด 
103688 นางสาว สุรัสขนา หล)าทุม 
103689 นาย อนิรุตต� สุโทษา 
103690 นางสาว ธนัญชญา สาเมือง 
103691 นางสาว วิราวรรณ แดงคํา 
103692 นางสาว ภาวิณี รอดเดชา 
103693 นางสาว ระภีพร นุ�นเอียด 
103694 นาย อาคม เศษสุวรรณ� 
103695 นาย วงศธร สิงหพันธ� 
103696 นาย พงษ�นารถ พิชิตริปู 
103697 นาย พัฒนะ วัฒนศิริ 
103698 นางสาว นาฎอนงค� แสงทอง 
103699 นาย สรศักด์ิ ชัยอนันต�วรพล 
103700 นาย ธาวิต โพธิ์งาม 
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103701 นาย ธวัชวิทย� โพธิ์ศรี 
103702 นาย พรพงศ� ป:ญญะบูรณ� 
103703 นางสาว ธาริณี วงษ�พานิช 
103704 นาย ชัชวาล บุญครอง 
103705 นาย หัสนัย บูชาคุณธรรม 
103706 นาย พงษ�พันธุ� พรหมพันธุ� 
103707 นาย อรรฆพล ผลกล)า 
103708 นาย ธีระยุทธ สุขมาก 
103709 นางสาว รวิวรรณ� อบอวน 
103710 นางสาว จารุวรรณ ชัยภาคภูมิ 
103711 นางสาว จุฑามาศ ต�อพันธ� 
103712 นางสาว นฤมล สุรเมธี 
103713 นางสาว จิรพัชร เพชรทวี 
103714 นางสาว ปลิตา ตรีสาร 
103715 นาย ภาสกร กะรัตน� 
103716 นาย ณัฐกรณ� ครุฑกล�อม 
103717 นาย นฤพนธ� ทามิน 
103718 นางสาว จันทนา โตเดช 
103719 นาย ปTยะพล จิตรวิขาม 
103720 นางสาว ณัฐญาณี มงคลทรง 
103721 นางสาว สุมาลี กุยราพะเนาว� 
103722 นาย วีระศักด์ิ ศรีจุดานุ 
103723 นาง วงเดือน มาติกานนท� 
103724 นางสาว นงนุช จําลองมุข 
103725 นางสาว ปTยะพร วันถุนัด 
103726 นาย ขวัญชัย วงษ�หาร 
103727 นางสาว วิไลวรรณ เรืองโสม 
103728 นางสาว มยุรา อาบุญงาม 
103729 นาย ประวิทย� สุสกุลโชคดี 
103730 นางสาว สรวีย� สิริสังข�เพชร 
103731 นาย อุทัย แสงทับทิม 
103732 นาย ภาคิน ทองดี 
103733 นาย พันเอก ณ สงขลา 
103734 นางสาว ธัญลักษณ� ญาณะ 
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103735 นางสาว ปวีณา สลีสองสม 
103736 นาย บรรดาศักด์ิ ภาโคกทม 
103737 นาย วิศรุต สุวรรณรัตน� 
103738 นาย ณัฐวัฒน� งามศักด์ิ 
103739 นาย พิเชษฐ� หนูมาก 
103740 นาย นําชาติ ตาสระคู 
103741 นาย สันติ นิธิโรจน�ภักดี 
103742 นาง ลักขณา นฤพล 
103743 นาย ธณกร ภัทรเสฏฐกุล 
103744 นางสาว อิสราภรณ� นรินรัมย� 
103745 นางสาว ปนัดดา แย)มสํารวล 
103746 นางสาว กมลพร สุขาทิพยพันธุ� 
103747 นาย ภัคศรัณย� ทองหัตถา 
103748 นางสาว กัญจริกา วัฒนชนม� 
103749 นางสาว อัจจนา ปราณี 
103750 นางสาว จุฑานันท� วงษ�วิสิทธิ์ 
103751 นางสาว อนัญลักษณ� ไชยเดช 
103752 นางสาว รุ�งรัตน� ร�มโพธิ์ 
103753 นาย ฤทธิชัย หิสวาณิชย� 
103754 นาย กิตติพงษ� ไตรโภค 
103755 นางสาว สาวิตรี ทรัพย�ทอง 
103756 นาย ศรัณยพงศ� วงษ�วิชาพานิช 
103757 นางสาว รวิกร ไวยพจน� 
103758 นาย วีรวัตร บุณยรังกาญจน� 
103759 นางสาว นันทิวัน เสมอใจ 
103760 นางสาว วงศ�อะเค้ือ บุญศล 
103761 นางสาว อรพัทธ� วงศาโรจน� 
103762 นาย จักรพันธ� พละแสน 
103763 นาย ศุภกร เพราะสําเนียง 
103764 นางสาว สุพัตรา แก)วอุดม 
103765 นาย กฤษกร หนานปTนใจ 
103766 นาย เฉลิมพล ยางสุข 
103767 นางสาว วรรัตน� ไชยวงค� 
103768 นางสาว ศิริรัตน� สีสงคราม 
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103769 นาย จําลอง ยาอยู�สุข 
103770 นางสาว มยุรี ไทยานันท� 
103771 นางสาว สิริภร ดํานาคแก)ว 
103772 นางสาว กมลลักษณ� คําโท 
103773 นางสาว นันท�นภัส จันทรมณี 
103774 นาย ธนกฤต ไชยสาร 
103775 นาย อนุกูล สุขล)น 
103776 นางสาว ชุติวรรณ แก�นนาคํา 
103777 นาย อดิศร น)อยชนะ 
103778 นาย บวรลักษณ� ดุสอน 
103779 นาย ภวัต อิงคะวัต 
103780 นาย สมเจตน� เนียมตะคุ 
103781 นางสาว กรรณิกา จําเริญนุสิทธิ 
103782 นาย วรวุฒ ิ คะโยธา 
103783 นางสาว รัตติยา ญาณจินดา 
103784 นาย สืบตระกูล สวนงาม 
103785 นาย นิธิวุฒ ิ เสาะสุวรรณ 
103786 นางสาว สุรัสวดี เลี่ยมมาศ 
103787 นางสาว จามจุรี สวนงาม 
103788 นางสาว นฤมล พรหมภูวัลย� 
103789 นาย ศีลวัต กันสุข 
103790 นาย ประภาส ชมปากเกลี้ยง 
103791 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง อภิสรา ยินดี 
103792 นาย เรืองชัย เรืองตระกูล 
103793 นางสาว สิริรัตน� สิ่วไธสง 
103794 นาย ศิวกร ศรีบุระ 
103795 นาย สันติ คงป:ญญา 
103796 นางสาว ชนิดาภา สกุลการะเวก 
103797 นางสาว อัจฉราพรรณ สิ่วไธสง 
103798 นางสาว นิโลบล อํ่าเอ่ียม 
103799 นาย ธรรมนูญ บุญเจริญ 
103800 นางสาว อมรรัตน� ดีเสือ 
103801 นาย วัชรพงษ� สอนเสริม 
103802 นาย กําพล แซ�อ้ัง 
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103803 นางสาว สุธาสิน ี พรหมอินทร� 
103804 นางสาว มณีวรรณ สัญบุตร 
103805 นาย ชัชวาลย� งอยภูธร 
103806 นาย เทิดภพ ปTยวนะ 
103807 นาย อิทธิชัย รอดรักษ� 
103808 นางสาว ปรางทิพย� อาษากิจ 
103809 นางสาว สุนิสา หมัดเลียด 
103810 นางสาว น้ําฝน วงศ�ล�าม 
103811 นางสาว สุชานัน หม่ืนเเก)ว 
103812 นางสาว ธิติมา ไชยราช 
103813 นางสาว พฤษภา ลิ้มสุวรรณเกสร 
103814 นางสาว สินี นาคสิงห� 
103815 นางสาว ฐิติมา เอ่ียมสอาด 
103816 นาย ณัฐพล อินจันทร� 
103817 นางสาว จันทร�จิรา เขียวรักษา 
103818 นาย ชวิน มณฑิราลัยพร 
103819 นางสาว ณัฏฐิกานต� อ่ิมคง 
103820 นางสาว เบญญาภา เสนสุวรรณ� 
103821 นาย ศุภวุฒิ ชิตมณี 
103822 นางสาว กนกพร ล่ํางาม 
103823 นางสาว อุไรวรรณ อินทรชิต 
103824 นางสาว อรทัย ณ นรงค� 
103825 นางสาว จุฬารัตน� สมประสงค� 
103826 นาย นิธิภัทร เนียมสอาด 
103827 นางสาว ทิพารัตน� อาวุธ 
103828 นางสาว จุฑามาศ สังมะณี 
103829 นางสาว ปภาวดี มีเจริญ 
103830 นางสาว ธีรภรณ� ภัทรสถิรกุล 
103831 นางสาว จุฑาทิพย� จันทร�อําไพ 
103832 นาย ธนาธาร อักษร 
103833 นางสาว เมชยา ศรีทาเวช 
103834 นางสาว สุรีย�พร บุ)งทอง 
103835 นางสาว นิศากร จันทร�เท่ียง 
103836 นาย ชินพงษ� กุลประภาพันธ� 
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103837 นาย ปกรณ� คุ)มไกรสร 
103838 นาย ดุษฎี ไชยนาพงษ� 
103839 นางสาว เปรมฤดี โยวัง 
103840 นาย ชวลิต ตรียะประเสริฐ 
103841 นางสาว ชลิตา เลิศพลังเวทย� 
103842 นางสาว สุฤดี ทองศรี 
103843 นางสาว อัจฉรพรรณ ขัติยวรา 
103844 นางสาว ขนิษฐา กอดสอาด 
103845 นางสาว ศศิวิมล แสงโฮง 
103846 นางสาว ธนิดา น)อยโนนทอง 
103847 นางสาว ธัญทิพย� แสงธนา 
103848 นาย สุเชาว� เหมือนม่ิง 
103849 นาย ปรมินทร� จิโรภาส 
103850 นาง ป:ทมาพร ดุจจานุทัศน� 
103851 นาย ธวัชชัย ด)วงมะโน 
103852 นางสาว นันทนา จั่นแจ)ง 
103853 นางสาว ณิชากร จิตรบุญ 
103854 นาย วรวิทย� ลันไธสง 
103855 นาย วัชรพล ประทุมวัน 
103856 นางสาว กานต�พิมล ภูฆัง 
103857 นาย ศุภศิษฎิ์ วรพิสุทธิวงศ� 
103858 นางสาว โสภา ชุมแก)ว 
103859 นาย เสกสันติ กลิ่นถนอม 
103860 นางสาว ปริศนา หอมบุญ 
103861 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย� 
103862 นางสาว พรวิษา ใจแหน 
103863 นาย ตะวัน อํ่าออมสิน 
103864 นางสาว กุลฉัตร กาลหอมหวล 
103865 นาย พิทยา สิงจานุสงค� 
103866 นาย สุวพันธ� จันทร�หอม 
103867 นางสาว นารีรัตน� ดวงกระโทก 
103868 นาย ปXติภูมิ เพชรใหม� 
103869 นาย วัชรศักด์ิ กิตติรุจิโรจน� 
103870 นาย กฤษณ�พงศ� รัตนชงค� 
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103871 นาย ปฐมพงศ� จันทโชติ 
103872 นาย ทินกร ทองสืบสาย 
103873 นางสาว กมลรัชฏ� นาเมืองรักษ� 
103874 นาย ภูมิพงษ� เชื้อพราหมณ�แพ 
103875 นางสาว สายรุ)ง สุขสวัสด์ิ 
103876 นางสาว กรกช ศิระจิตต� 
103877 นางสาว อสนี ชัยภูวนารถ 
103878 นางสาว ธีราพรรณ� จันทรมานนท� 
103879 นาย ฐิติพงศ� เพ็งชัย 
103880 นางสาว พิมพิมล ไชยวรรณ 
103881 นางสาว จุฑารัตน� โคกเทียน 
103882 นาย กรานต�เลิศ เอ่ียมสําอางค� 
103883 นาย ภาณุวัฒน� อาจโยธา 
103884 นางสาว อธิศา สุขล)อม 
103885 นางสาว ศิโรรัตน� คําผา 
103886 นางสาว อัจฉรา สุทธา 
103887 นาย ธีรนันท� สัตนาโค 
103888 นาย ปกรณ�เกียรติ วาณิชวัฒนากุล 
103889 นางสาว ณัชนภัสร� ทีทา 
103890 นาย ภาณุ วิทิตศาสตร� 
103891 นาย คมสัน จันทรฉวี 
103892 นางสาว รัตนาภรณ� เก)าเอ้ียน 
103893 นางสาว กุลณัฏฐา วงศ�ไชย 
103894 นางสาว ธันยรัศม์ิ รัตนเดชาพัฒน� 
103895 นางสาว พัชราภรณ� ชื่นจิตต� 
103896 นางสาว ฮายานา สิเดะ 
103897 นางสาว ศาขิณี พระจันทร� 
103898 นาย อาทร สกุลพรประเสริฐ 
103899 นาย ทัดธงธิว แง)วอHอง 
103900 นางสาว บัวพันธ� ชมบัว 
103901 นางสาว ธนกานต� ป:ญจลักษณ� 
103902 นางสาว วิภาว ี รัตนะ 
103903 นาย นัสรอน สะอีดี 
103904 นางสาว อัญชนา หาญใจ 
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103905 นางสาว รุ�งนภา เนตรทิพย� 
103906 นางสาว เกษกานดา ยวงแก)ว 
103907 นางสาว รสสุคนธ� สร)อยคํา 
103908 นางสาว อมรรัตน� เด�นประเสริฐ 
103909 นางสาว วัลภา แม)นชัยภูมิ 
103910 นางสาว กนกลดา ช�วยยิ้ม 
103911 นาย สุวพัฒน� ชุมชน 
103912 นางสาว ปองขวัญ ศิริกุล 
103913 นางสาว นันทรัตน� อุณาพรหม 
103914 นางสาว ดิลกา กระจ�างโฉม 
103915 นาง นฤมล สกุลรักษ� 
103916 นาย นพรัตน� อ่ิมรัง 
103917 นาย อรัญรักษ� ตระกูลชัยศรี 
103918 นางสาว ระพีพร ใจมา 
103919 นางสาว จณิศตา บัวเผียน 
103920 นางสาว หทัยภัทร วิเศษกิจ 
103921 นางสาว ศรัญยา มิกาศ 
103922 นางสาว สุดารัตน� บุญบํารุง 
103923 นางสาว นิ่มนวล อาจแก)ว 
103924 นาย ณัฐวุฒิ เจริญศุภนิมิตร 
103925 นาง รัตนากร เลาแก)วหนู 
103926 นางสาว มลฤทัย วงค�หิรัญ 
103927 นางสาว ณัฏฐนิช สุนทรนันท 
103928 นางสาว ณัฐวรา สีทองชื่น 
103929 นางสาว ชลิดา จันคําภา 
103930 นางสาว จันทรา ช�วยแท�น 
103931 นางสาว ประภาพร เรืองแสน 
103932 นาย รัตนชัย ศักด์ิปานะรัตน� 
103933 นาย นฤเบศ ปลอดวงศ� 
103934 นางสาว พรพิมล ป:ญเศษ 
103935 นาย คชภัค คงวัน 
103936 นาย ไพรมนูญ พรมสิงห� 
103937 นางสาว รักษิณา มงคลนิมิตร 
103938 นางสาว จุฑา ญาณทัสนะสกุล 
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103939 นางสาว ณัฐนันท� อัคเส 
103940 นางสาว อรสริญ บางโรย 
103941 นางสาว อัจฉรา ประพันธ�วิทยา 
103942 นาง ยุพิน แสวงเวช 
103943 นาง อินทิรา พันธ�ทอง 
103944 นาย ประมวล เกยจอหอ 
103945 นางสาว ทัศนีย� ยกศิริ 
103946 นาย นิทัศน� ชื่นชม 
103947 นาย ธนธรณ� หม่ืนรักษ� 
103948 นางสาว ตระการรัตน� พุ�มอําภาพันธ� 
103949 นาง ดอกแก)ว วิชาสวัสด์ิ 
103950 นาย อนันต� จันทร�กล่ํา 
103951 นางสาว อรวรรณ คชบาง 
103952 นาย ชานนท� สวัสด์ิเฉลิม 
103953 นางสาว ปภัสสร ครุฑมณี 
103954 นาย สิทธิชัย แซ�ภู� 
103955 นางสาว กรวีร� ปTยธรรมวงศ� 
103956 นางสาว บุญทวี ซุยชม 
103957 นาย โยธิน หอมสมบัติ 
103958 นาย อรรถ ศิลปโอฬาร 
103959 นาย สยาม ทิมี 
103960 นาย สุทธิราช คําปZก 
103961 นาย อนุชิต คงเหมือนเพชร 
103962 นางสาว ธนิดา พรหมเนตร 
103963 นางสาว อารยา สันหีม 
103964 นางสาว จตุพร ศรีสุข 
103965 นางสาว พลอยไพลิน เผือกโสภา 
103966 นาย ปรีดี หอมพนา 
103967 นางสาว บุศรา สิงหบุตร 
103968 นาย ปรีชา โพธิ์ทอง 
103969 นาย ก)องยศ สายะวารานนท� 
103970 นาย ไววิทย� หนูเอก 
103971 นาย ธีรชัย ถาวรประเสริฐ 
103972 นางสาว อรุโณทัย จุลผักแว�น 
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103973 นางสาว ณัฏฐ�นรี สัจจานันท� 
103974 นางสาว ปTยะพร ศรีวรสาร 
103975 นางสาว วันวิสาข� ชาญอาวุธ 
103976 นาย กานต�ระวี พุทธกูล 
103977 นางสาว เพ็ญพิศ อินทมะ 
103978 นาย รัฐกร ชนะวงศ� 
103979 นางสาว พรพรรณ ดาโรจน� 
103980 นางสาว ศรัญญา หนูนาค 
103981 นาย ชูวัฒน� แก)วชู 
103982 นาย กลชัย คชรินทร� 
103983 นาย มนัสพันธ� กาญจนโชคชัย 
103984 นางสาว สุพัตรา ลีซ)าย 
103985 นางสาว วิลาวรรณ ณรงค�สระน)อย 
103986 พ.จ.ท. สุริยา โตง้ิว 
103987 นางสาว สุธิน ี คล)ายจันทร�พงษ� 
103988 นางสาว ภัทรียา พลศรีลาภ 
103989 นางสาว อรุณี วสันตยานันท� 
103990 นางสาว อุมาพร เกตุสุวรรณ� 
103991 นาย มณเฑียร ณ พัทลุง 
103992 นางสาว ชลลดา สุขเล็ก 
103993 นาย เสฎฐวุฒ ิ ธรรมถาวรวณิช 
103994 จ.ส.ต. เฉลิมเกียรติ ยอดเพชร 
103995 นาย โสภณ เทพทอง 
103996 นางสาว นภาภรณ� บุตรศรี 
103997 นางสาว เบญจวรรณ พินธุทอง 
103998 นางสาว มาสรี ขัดทุ�งฝาย 
103999 นาง เขมิกา พงษ�ไพบูลย� 
104000 นาย ชาตรี นาคยิ้ม 
104001 นาย ธีรพิพัฒน� แพทย�รัตน� 
104002 นางสาว อรอุมา รังษีบุตร 
104003 นาย เอกพัฒน� วิรัตน�พงษ� 
104004 นาง นฤมล ปTยะ 
104005 นาง กุลภัสสร� ด�านสมบูรณ� 
104006 นาย สุริยา มะหะจิ 
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104007 นาย วัชรชาย หาญจําปา 
104008 นางสาว พัชรา คงเฝ[อ 
104009 นาง ณฐพร โพนสิงห� 
104010 นางสาว วรรณนิภา บิลพระวัตร 
104011 นางสาว ณิชชา สุโพธิ์ 
104012 นาย สะเกษษ� พุทธพิทักษ� 
104013 นาย ธวัช ดีอ�อน 
104014 นางสาว อภิรดี กระจงกลาง 
104015 นาย สุพจน� บารมี 
104016 นาย ศิริบดี จงวิบูลทรัพย� 
104017 นางสาว อัชฌาพร จันทนะภัค 
104018 นาย กรวิชญ� พ่ึงพงษ� 
104019 นางสาว อรทัย คงม่ัน 
104020 นาย ชาญวุฒิ ปฐมคุณธรรม 
104021 นาง กฤษณา ศรีสนั่นวงษ� 
104022 นางสาว สุภา สุกใส 
104023 นางสาว ปริชาต วรรณทอง 
104024 นางสาว ลัดดาพร แฟสันเทียะ 
104025 นางสาว วนิดา เชียงโญ 
104026 นางสาว วิชชุดา พ�อนุ)ย 
104027 นางสาว ยุพาภรณ� ลอกทอง 
104028 นางสาว กนิษฐา กุศล 
104029 นาย สถาพร วงศ�ประภา 
104030 นาย เอกณรงค� แก)วอํารัตน� 
104031 นาย ธภัทร หวลระลึก 
104032 นาย บุญกุล ช�วงรัตน� 
104033 นาย ประมุข ชูสงค� 
104034 นาย ภาคภูมิ เทพกําเนิด 
104035 นาย สราวุธ ทานศรี 
104036 นางสาว นัดที บุญมาก 
104037 นาย ณฐมน พันธ�หิรัญ 
104038 นาย ปTยชาติ เจริญดี 
104039 นางสาว พูนสุข อักษรสวัสด์ิ 
104040 นาย กิตตินันท� สองเมือง 
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104041 นาย สุรชัย เสร็จกิจ 
104042 นาย เด�นณฤทธิ์ เชิดสมบูรณ� 
104043 นางสาว อาทิตยา พิมประสาน 
104044 นาย ซารอิน ดอเลาะ 
104045 นางสาว นภัสสร แสนกล)า 
104046 นางสาว สุริสา ปทุมานนท� 
104047 นางสาว สาริศา สุกน)อยพะเนา 
104048 นางสาว สุจิตรา คีรีศรี 
104049 นาย สุทาทร จันทร�หอม 
104050 นาย โอฬารัก กาลจักร 
104051 นาย ธนวัฒน� รัฐวรวรรธ� 
104052 นางสาว อินทิรา เนียรมงคล 
104053 นาย วินัย เพ่ิมวิทย� 
104054 นางสาว ภัคจิรา เขียวสําราญ 
104055 นางสาว กฤตพร แก)วนาเส็ง 
104056 นาง กาหลง บุญกอบกิจไพศาล 
104057 นาย ภูวดล เมืองกลาง 
104058 นาย ไธพัตย� มณีพราย 
104059 นางสาว วิจิตรา ยาวิเลิง 
104060 นางสาว ประภัสสร เอ่ียมชัง 
104061 นางสาว วิมลรัตน� สุพรรณวัฒนกุล 
104062 นาย นพพร เจริญธนวงศ� 
104063 นาง พิชชานันท� จุ)ยช�วย 
104064 นาย ธีรฉัตร จันทรอาภา 
104065 นาย ชัยณรงค� จงใจ 
104066 นาย ศิวรรจน� สําเภาเพ็ชร� 
104067 นาย วรวุฒ ิ ไขแสง 
104068 นางสาว ทิพวรรณ ดินแดง 
104069 นางสาว วารุณี วงค�มีแก)ว 
104070 นาย สถาพร คุ)นมาก 
104071 นางสาว ปาริชาติ อุ�นบ)าน 
104072 นาย ปTยะพงค� ปานประดิษฐ� 
104073 นางสาว วีรนุช บวกกระโทก 
104074 นางสาว วชิรามาศ วงศรีอาจ 
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104075 นาย ยุทธนา ลาเลิศ 
104076 นางสาว กันจพร อินทร�ประเสริฐ 
104077 นางสาว นลินี ขอสินกลาง 
104078 นาย สุวรรณ ปุZกหม่ืนไวย 
104079 นาย มนิตย� โสเก�าข�า 
104080 นางสาว อาลิตา สุทธิศักด์ิ 
104081 นาย ปฐมชัย โชติกะ 
104082 นางสาว ศรีสุดา โชติกะ 
104083 นาย นิสสรณ� ศรีประภาพัฒน� 
104084 นาย ปรีดี นาคลําภา 
104085 นาย เอกชัย อนุชาติ 
104086 นางสาว ธนพร ทองขาว 
104087 นางสาว กัญจณา คุชบิล 
104088 นางสาว ชวัลรัตน�เกสร� โสวัณณะ 
104089 ว�าท่ี ร.ต.หญิง สุภาพร จันทสิทธิ์ 
104090 นางสาว ชลิตตา เชื้อพันธ� 
104091 นางสาว สุวีรฌาย� ตาวิโรจน� 
104092 นาย ณปภัช ลอยชูศักด์ิ 
104093 นางสาว นุชญาดา บรรเทิงจิต 
104094 นาย จักรี สาราพฤษ 
104095 นาย ฐกฤต โมสิกานนท� 
104096 นาย สุธีรยุทธ พรหมทอง 
104097 นาย ณิชกุล ป:ญญาแก)ว 
104098 นางสาว กุลวดี สีเรือง 
104099 นาย พิทักษ�พร พานศรี 
104100 นางสาว อรุณวรินทร� บุตรวิเศษ 
104101 นาย นพรัตน� คงศิลา 
104102 นางสาว อาห�ลัม เจะแวมาโด 
104103 นาย วสพล กิตติโชควัฒนา 
104104 นางสาว ภูษณิศา กัญญาศรี 
104105 นาย นพดล กิตติวินท� 
104106 นาย พิชญ�พงศ� กลิ่นสิงห� 
104107 นางสาว จุฬาลักษณ� บุญหม้ัน 
104108 นาย สิทธิพงษ� รัตน�ทอง 
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104109 นางสาว วิไลลักษ� สัจจริง 
104110 นางสาว วิรตี แสงเจริญ 
104111 นาย สานิต ช)างเจริญ 
104112 นางสาว จุฑามาศ ทันสมัย 
104113 สิบเอก ชัยโรจน� สันทาลุนัย 
104114 นางสาว เบญจมาศ วุฒิคุณ 
104115 นางสาว สุธาสิน ี คําหล)า 
104116 นาย อรชุน ฟองประไพ 
104117 นาย โยธิน จันทร�ทอง 
104118 นาย ธานี แกล)วทนงค� 
104119 นาย วุฒิชัย ไชยขวัญ 
104120 นาย ภรัญโรจน� นพปกรณ�สิทธิ์ 
104121 นาย พิพัฒน� ศรทัตต� 
104122 นางสาว ภิรมย�ยา เห-รา 
104123 นางสาว พรพิชา บัวชุม 
104124 นาย ชรินทร� รู)อ�าน 
104125 นางสาว ปวริศา ธีระกุล 
104126 นาย พยุงศักด์ิ แสงโทโพ 
104127 นาย ณัฐดนัย วรรณวงษ� 
104128 นางสาว เยาวลักษณ� แก)วละเอียด 
104129 นางสาว ศรารัตน� ภูฆัง 
104130 นางสาว จุฑามาศ กะการดี 
104131 นางสาว พาขวัญ เสาวคนธ� 
104132 นาย ธัชพล เงินบํารุง 
104133 นาย พงษกร คุ)มใจดี 
104134 นาย สมนึก ทวีแก)ว 
104135 นางสาว เกษราพร จันทร�โส 
104136 นางสาว กนกวรรณ นาคช�วย 
104137 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง ปาริชาติ หอกคํา 
104138 นางสาว ยลธิดา ยะปะตัง 
104139 นาง ณัชฐินันท� ครุฑคง 
104140 นางสาว ภัทรภร ศตะรัตน� 
104141 นาย ทีฆทัศน� พรหมณี 
104142 นาง รักชนก ไหล�แท) 



        123/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
104143 นางสาว สุทิศา คงสวัสด์ิ 
104144 นาย วีระพล ไฝ_แจ)คํามูล 
104145 นาง สุพัฒตรา คงเพชร 
104146 นาย ชินพัทธ� นาคสุวรรณ 
104147 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ� 
104148 นาย มารุต บํารุงพานิชย� 
104149 นาย บุญอัครเดช ยรรยงสิริวงศ� 
104150 นางสาว นฤมล คุ)มประเสริฐ 
104151 นางสาว ทิพย�วิมล ทองเอียด 
104152 นางสาว วิไลมาศ ดีเลิศ 
104153 นางสาว ป:ญชลี โสพิกุลพงศ� 
104154 นาย ปTยะวัฒน� ลีลาพิสุทธิ์ 
104155 นาย ปวริศ อ่ินอ)าย 
104156 นางสาว อนงนุช แก)วแดง 
104157 นาย รักชาติ แสนจันทร� 
104158 นาย ชัชชม สังข�ทอง 
104159 นางสาว ภาวิน ี คงสง 
104160 นาย จักกฤษฎิ์ อวดผล 
104161 นาย ภานุ พลอยตองอ�อน 
104162 นางสาว สินีนาฎ แตงทรัพย� 
104163 นางสาว ทัศนีย� ทองศรีน)อย 
104164 นางสาว นิมาเรียม เตาะสาตู 
104165 นาย ภูชรวัฒน� สายคําดี 
104166 นาย โกสินทร� รัตนสาม 
104167 นางสาว ธนวรรณ ถนอมสินรัตน� 
104168 นางสาว เมทินี วารีพัฒน� 
104169 ว�าทีร)อยตรี สุริโย สมบัติคํา 
104170 นางสาว นงเยาว� คําเบ)าเมือง 
104171 นางสาว สุจิตรา สุภาพันธ� 
104172 นางสาว บุณณดา ผิวอ)วน 
104173 นางสาว ประภาพร หะรังศรี 
104174 นางสาว อรุณี โสนาพูน 
104175 นาย อินธีร� อโนทัย 
104176 นางสาว นัยเนตร แสงบุญ 
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104177 นางสาว มัตสริน ใจเอ้ือ 
104178 นางสาว ปวีณา บุญหล)า 
104179 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง วิยะดา ศรีเศษ 
104180 นางสาว จิรัฏฐ�ฎา คํารังษี 
104181 นาย พิชิต กิตติโชติพาณิชย� 
104182 นางสาว ศศิมา คล)ายสอน 
104183 นาย อูDด แสนอุ�น 
104184 นาย วัชรินทร� ลิ้มวงค� 
104185 นาย อภิชาติ กันธิมา 
104186 นาย ณัฐพงศ� รอดเพชร 
104187 นาย เจริญพร ชูเวทย� 
104188 นาย วศิน ลาดสุวรรณ 
104189 นางสาว กนกวรรณ ขันหลวง 
104190 นางสาว หนึ่งนุช นกดุเหว�า 
104191 นาย อานนท� ชนประชา 
104192 นาย วันจักร นาวาวิจิต 
104193 นางสาว จุฑาทิพย� พงศ�เลขา 
104194 นาย กฤษติภัทร คงจันทร� 
104195 นางสาว สิตานัน วริยาศกร 
104196 ว�าท่ีร)อยเอก ชิตพล วิสุทธิใจ 
104197 นาย กมลภพ ศรีบุญเรือง 
104198 นาย พิราวัตร ศกุนะสิงห� 
104199 นางสาว อรนุช เสนะชัย 
104200 นาย กานต� พันธวงศ� 
104201 นาย สมพงศ� อันประเสริฐ 
104202 นาย คมกริช เทนุรักษ� 
104203 นาย ณัฐพล มีพร)อม 
104204 นางสาว สาลิกา คําโคตร 
104205 นางสาว กรรณิการ� เหมาะสม 
104206 ว�าท่ีร)อยตรี อิศรินทร� บุญศิริ 
104207 นาย ชุติเดช ชื่นจิตต� 
104208 ว�าท่ี ร.ต. ป:ญญา บุ)งจันทร� 
104209 นางสาว กฤตยา อินทรวิเชียร 
104210 นางสาว นภัส เนติเกียรติวงศ� 
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104211 นางสาว รัชนีย� ศิริรักษ� 
104212 นางสาว จิตรลดา ดวงไฟ 
104213 นางสาว จิรสุดา จันทรี 
104214 นางสาว วรสพร เทพช�วย 
104215 นาย พอพล บุบผามาลา 
104216 นางสาว เพทาย สัตยสัณห�สกุล 
104217 นาย นันทวุฒิ ปTริยะ 
104218 นางสาว กรกมล จิตรญาติ 
104219 นางสาว มณีวรรณ� ประธาน 
104220 นาย ชํานาญ สิงห�สม 
104221 นาย ต�อศักด์ิ ภู�ระหงษ� 
104222 นางสาว ศิณิชา ป:นมงคล 
104223 นาย บดินทร� กุลวิจิตรรังสี 
104224 ว�าท่ีร)อยตรี กิตติพงศ� สินธะ 
104225 นางสาว สิริยุพา โพธิ์มะฮาด 
104226 นางสาว ศิริพร แซ�ลิ้ม 
104227 นาย พิสิฐ ปานม�วง 
104228 นางสาว นวินดา เฮงประเสริฐ 
104229 นาย นพพร ทิพวงศ� 
104230 นาย กศิพัฒน� สุขสุคนธ� 
104231 นาย กฤตติน กาญจนานนท� 
104232 นาย พงศ�เพชร หนูเพชร 
104233 นาย มนตรี นวลเศษ 
104234 นางสาว ภัทรภร วงค�ษา 
104235 นางสาว สุริวัสสา พิมพ�รัตน� 
104236 นาย ณัฐดนัย เรืองกาญจน� 
104237 นาย ณัฐนันท� สินสมบัติ 
104238 นาย สาธิต ตีเมืองซ)าย 
104239 นางสาว เดือนเพ็ญ แก)วมา 
104240 นาย ภาราดร พิมพ�สิน 
104241 นางสาว แววตา มาตรหมาย 
104242 นางสาว วรัญญา ระหุ�ง 
104243 นาง จุลลดา บุญส�ง 
104244 นาย จิตตพัฒน� ณรัตน�ยศกร 
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104245 นางสาว สมฤทัย ยุทธภัณฑ�บริภาร 
104246 นางสาว ณัฐสรัลพร ปTยดนัยวุฒิกุล 
104247 นางสาว ฐิติมา เกิดก�อ 
104248 นางสาว ศิริพร ศรีสุข 
104249 นางสาว อลินนันท� ชูพูล 
104250 นางสาว เสาวรัตน� สวัสดี 
104251 นางสาว ณัฏฐ�สิรา ศรีฟPา 
104252 นาย ชัยวัฒน� อภิพัฒน�กชนนท� 
104253 นาย ภูมินทร� ไทยานันท� 
104254 นางสาว ชาลิสา อาริยะ 
104255 นาย เพรียวพันธ� พฤกษ�พิพัฒ 
104256 นางสาว ดนยา กุดหอม 
104257 นาย ทนงศักด์ิ ศรีเจริญ 
104258 นาย ธานุวัฒน� กุลเรือง 
104259 นางสาว สมลักษณ� ศรีราม 
104260 นาย พสณัฐฏ� พิริยจารุพงษ� 
104261 นาย จีระศักด์ิ ไชยวรณ� 
104262 นาย อธิป คําพิลา 
104263 นางสาว ทาริกา ทองมูล 
104264 นางสาว ณัฐธนรรณ ใจเย็น 
104265 นางสาว กัญญาณัฐน� ถนอม 
104266 นางสาว พรณิชา คามดิษฐ� 
104267 นาย นวพล ผูกโพ 
104268 นาย อดิเรก พรมเสน 
104269 นาย ชาคริต ไวปรีชี 
104270 นาย เกษม ศรีโย 
104271 นาย วุฒิไกร ต่ินทะวัน 
104272 นางสาว ธณัฎฐา เผ�าพันธ� 
104273 นางสาว กัญญพัฒน พรายแสง 
104274 นาย วรรณชัย ขาวนุ)ย 
104275 นางสาว ปวรวรร ถ่ินโคกสูง 
104276 นาย ปองพล อุทัยวัฒนเดช 
104277 นาย จักรพันธ� พิมาน 
104278 นาย นัษฐพงษ� วงศ�กHองแก)ว 
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104279 นาย อํานาจ  คณารักษ� ยศกรธนวิชญ� 
104280 นางสาว ปวริศา นานาวัน 
104281 นาย กฤษธิปดี วงลี 
104282 นาย นรวิชญ� ชนะชมภู 
104283 นางสาว ชนินาถ เดโชภัคพล 
104284 นางสาว สลิลทิพย� คําธง 
104285 นางสาว สร)อยนภา วงษ�เปXย 
104286 นางสาว พิมล แสงสุวรรณ� 
104287 นางสาว ณัฏฐวรรกัญญ� ศิริป:ณวงษ� 
104288 นางสาว อาจะรี พรมบุตร 
104289 นางสาว จริดา นิลบุตร 
104290 นางสาว ปวีณ�นุช อุทินทุ 
104291 นางสาว จิตสุภา ถูระวรณ� 
104292 นางสาว อรุณรัตน� ทองมูล 
104293 นาย สามารถ ฉิมนาค 
104294 นางสาว นารีรัตน� ธาราพงษ� 
104295 นางสาว ธัญลักษณ� อินอุด 
104296 นางสาว อัจฉราพรรณ เทพมาลัย 
104297 นาย อนิรุทธิ์ เพียเทพ 
104298 นางสาว ณัฐธิดา เศวตะทัต 
104299 นางสาว มณฑิตา อุไรรัตน� 
104300 นางสาว เวฬุกัญญา บุญขวาง 
104301 นางสาว วัชปริยา แก)วเฉย 
104302 นางสาว จิราภรณ� สมสุข 
104303 นางสาว สาคร ภูหลาบ 
104304 นาง พิชญ�อาภา เพชรย)อย 
104305 นางสาว พเยาว� จายะกัน 
104306 นาย ดํารงณ�ชัย เพชรย)อย 
104307 นางสาว พรทิพย� ล)อมเขตร 
104308 นาย ธวัชชัย สิทธิวรการ 
104309 นางสาว อภิรมล งามละม)าย 
104310 นางสาว ชนิตร�นันท� จุ�มต้ัง 
104311 นางสาว เปรมิกา แสนทอง 
104312 นาย ธนพล ทุนทอง 
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104313 นางสาว สุภัทริญาน� จิตรราช 
104314 นาย เดชา จินตกสิการ 
104315 นาย สมคิด สุขประเสริฐ 
104316 นางสาว ศุภานัน วรรณทรวง 
104317 นาย วิระ ทับภูมี 
104318 นางสาว อัญชลีพร บังเอิญ 
104319 นาย นพกร แก)วเกิด 
104320 นางสาว มาริสา หนูนุ)ย 
104321 นาย ธนะชัย สามล 
104322 นางสาว จริญญา ธรรมประเสริฐ 
104323 นาย ศักด์ิดา จวนชัยภูมิ 
104324 นางสาว จุฬาลักษณ� เหมสุวิมล 
104325 นาย สหวัสส� รัศมี 
104326 นางสาว ศรีเพ็ญ เดชสูงเนิน 
104327 นางสาว รัตนาภรณ� สะสม 
104328 นาย เทพประทาน วงษ�เดิม 
104329 นางสาว สุวลักษณ� แพงศรี 
104330 นางสาว อิศรา บุญเชิด 
104331 นาง ศุภวรรณ แร�สุข 
104332 นาย สรุจ นิ่มศิริ 
104333 นางสาว อรสา อามาตย�มุลตรี 
104334 นางสาว ศีตลา ปะนาเต 
104335 นางสาว อรอุมา เสือเฒ�า 
104336 นางสาว ลาวัลย� รัตน�อัน 
104337 นาง บุหงา หินเจริญ 
104338 นาย เจตรินทร� โสรัตินนท� 
104339 นาย โชคเทวฤทธิ์ ใจชื่น 
104340 นางสาว จีรวรรณ มะเลิศ 
104341 นางสาว จีรนันท� ตุ�นมาก 
104342 นางสาว ณัฏฐนันท� หมีนโสDะ 
104343 นางสาว นุสรา ฤทธิ์เดช 
104344 นางสาว โฉมวิไล พิลาภ 
104345 นางสาว ณัฐติกร มีใจ 
104346 นาง เกศรา ช�วยชุ�ม 
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104347 นาย เฉลิมเดช เนื่องสุวรรณลักษณ� 
104348 นางสาว ขวัญชนก ภวภูตานนท� 
104349 นางสาว ธันยนันท� รอดเหลือจาด 
104350 นางสาว ศิริพร ศรีวุทธานันท� 
104351 นาง จิราพร แสงคํา 
104352 นาย เอกมณฑล งามมีศรี 
104353 นางสาว ธิดารัตน� พะนิรัมย� 
104354 นางสาว พิชญา เพชรดวงเดียว 
104355 นางสาว ปภาณิน เลิศจินตนากิจ 
104356 นาย ธนภัทร คําสุข 
104357 นาย พัฒนวิชญ� วุฒิจันทวฤทธิ์ 
104358 นางสาว ศรอนงค� ใยสุ�น 
104359 นางสาว ธัญภัส เพ็ชราการ 
104360 นางสาว สุชาดา ใจทัน 
104361 นางสาว รัตนาภรณ� หนุนจันทร� 
104362 นาย ประสิทธิ์ สุขประสพโภคา 
104363 นาย ตุลาการ จันทร�ฝาก 
104364 นาย อมร ใสโยธา 
104365 นาย สหัสชัย เพชรบูรณ� 
104366 นาย ทศพร พรสินทวีวัฒน� 
104367 นางสาว มยุรา สุริยนต� 
104368 นางสาว ปTยะพร อินพลับ 
104369 นาย ธนภณ คงถาวรกุลภัทร 
104370 นางสาว รุจิพัชญ� ศรีเรืองเมตตา 
104371 นางสาว วริสรา สายกระสุน 
104372 นาย อภิพล คชสังข�สีห� 
104373 นาย กฤษธัช พงษ�อัคคศิรา 
104374 นาย วนิช เอียดนุสรณ� 
104375 นาย มารุต ต�ายธานี 
104376 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ณัชชา โกสากุล 
104377 นาย ประกอบ ศรีมอย 
104378 นางสาว ศุภนัสต์ิ นามด)วง 
104379 นางสาว ชลธิชา ตDะทองด)วง 
104380 นาย สิทธิโชค วงศ�บุญญาสวัสด์ิ 
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104381 นาย ประสงค� พิมพา 
104382 นาย พิทักษ�พงศ� สุทธิพันธุ� 
104383 ว�าท่ีร)อยตรี ตรีชาวัชร� บุญจวง 
104384 ว�าท่ี ร.ต. พิชัย ทองคงอ�วม 
104385 นาย อภิรักษ� บุตรประเสริฐ 
104386 นางสาว ธิติมา สาดา 
104387 นาย ฉลอง พรหมจรรย� 
104388 นางสาว โศรดา ตะเภาทอง 
104389 นางสาว ลลิตพร สิงครุธ 
104390 นาย ณภิวัฒน� เพ็งพันธ� 
104391 นาย เจษฎา กูลระวัง 
104392 นางสาว วิไลวรรณ ชอบอาษา 
104393 นาย ฉลอม พรมซุย 
104394 นางสาว สมาริน ศิริสวัสด์ิ 
104395 นางสาว ศิราพัฒน� โทไข�ษร 
104396 นาง อรนุช จันตDะนาเขตต� 
104397 นางสาว อริยา กองวงษา 
104398 นาย เสกสรร แพงโคตร 
104399 นาย ภาณุพงศ� แสงจันทร� 
104400 นาย อมรพงษ� ชินะ 
104401 นางสาว สกาย อุปสอด 
104402 นาย กษิดิศ พรหมเช็ก 
104403 นาย อาทิตย� แหล�งสนาม 
104404 นาย ธีระพงษ� เสาวภา 
104405 นางสาว ณัฐธิดา หลังนุ)ย 
104406 นาย ศุภณัฏฐ� ธนการณ�โชติ 
104407 นาย พีรวิชญ� สามารถ 
104408 นาย ฮาซัน ยะเยริ 
104409 จ�าอากาศตรี สงกรานต� พยุงเกษม 
104410 นาย พยงค� อินทรสาร 
104411 นาย ณัฐศาสตร� บุญมาก 
104412 นางสาว สุนทรี แคนหม้ัน 
104413 นางสาว พัชรพร หาญณรงค� 
104414 นางสาว ณภศศิ เรืองยศ 
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104415 นาง สิริกร คําน)อย 
104416 นางสาว ลัดดาวรรณ นนปะติ 
104417 นางสาว นฤมล เรือนใหม� 
104418 นาง ชัญญานุช พุทธธรม 
104419 นาย ยศวริศ แก)วพุ�มช�วง 
104420 นาง พัชรา สุสิงสา 
104421 นาย แทน จอมกระโทก 
104422 นาย พงษ�พนิต หุบชบา 
104423 นาย ปรมัตถ� สระศรีรัตน� 
104424 นางสาว จุรีพร สงชู 
104425 นาย รักชาติ ทรงความเจริญ 
104426 นางสาว นฤมล รัตนสิงห� 
104427 นางสาว ดาริกา ธรรมธาดา 
104428 นาย เอกพงค� ดําอําภัย 
104429 นาย ปฐมพงศ� อินทรภักด์ิ 
104430 นางสาว สุรีรัตน� เจริญดํารงทรัพย� 
104431 นางสาว จันทร�ติมา ยอดจันทร� 
104432 นาย อิทธิศักด์ิ วรกิจ 
104433 นาย ปรีชา วงค�ราษฎร� 
104434 นางสาว ปวีณ�ริสา วรรณพงศ� 
104435 นาย เกรียงไกร วันตา 
104436 นางสาว อําพา ตาใส 
104437 นาย ภัทรเมธว� อนุเวช 
104438 นางสาว ณภพัชร น)อยแพ 
104439 พันจ�าเอก สุบรรเทิง จันทร�อิน 
104440 นาย สัณฑวัฒน� รับพร 
104441 นาง ภรณ�ธนัตถ�ภัทร ฐิติเวศน� 
104442 นางสาว สุกัญญา ชัยศิริ 
104443 นาย ภูมิพัฒนพลากานต� วงศ�สุเมธ 
104444 นาย จตุพงศ� ถ่ินตะเคียน 
104445 นาย ณัฐพล อินธิแสง 
104446 นาย มหาภาค สุราอามาตย� 
104447 นางสาว ทิพวัลย� คําศิริ 
104448 นาย สมมาศ สงณรงค� 
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104449 นาย วิริยะ หอมไกรลาศ 
104450 นางสาว นันทิยา แสนโกศิก 
104451 นาย ภัทร กิจพยัคฆ� 
104452 นาย ณัฐพล ถาวร 
104453 นางสาว ชรินรัตน� ยาพิกุล 
104454 นาย อาฮามะ เจะวานิ 
104455 นาย วิยะพงษ� สิงหาแผด 
104456 นาง วชิรญา สุรินทะ 
104457 นางสาว ทรรศวัย สุวรรณนพ 
104458 นาย สุเมธ จันทนา 
104459 นาย อภิสิทธิ์ สุขสงสาร 
104460 นาย กฤตนน พรมงคลสกุล 
104461 นางสาว กุพิชญ�สรา พิมพ�เถ่ือน 
104462 นาย ชนภัทร นันทกาวงศ� 
104463 นาย อดุลย� ชํานิจ 
104464 จ�าสิบตรี อุบล อุปรี 
104465 นาย คมสันต� เทือกตา 
104466 นางสาว ศิรณัฐ ขําจันทร� 
104467 นางสาว ดวงกมล ฟองสินธุ� 
104468 นาย วิชญะ จ)อนเมือง 
104469 นางสาว ธนวันต� บุ�นวรรณา 
104470 นางสาว มาลินี ปรีวาสนา 
104471 นางสาว ศุภสรณ� ว�องไว 
104472 นาย นพดล คงทรัพย�โสภณ 
104473 นาย ปวริศ นิลวงค� 
104474 นาย เสกสรรค� มโนวงศ� 
104475 นาย อดุลย� ตรงประสิทธิ์ 
104476 นาย จิรเดช ลายสุวรรณ 
104477 นางสาว วันดี ชัยวงค� 
104478 นาย พิทักษ� อินทร�ปาน 
104479 จ.ส.อ. พิทยา รัชอินทร� 
104480 นาย ณัฐวุฒิ แสงอุทัย 
104481 นาย จาตุรงค� บุญยะรัตน� 
104482 นางสาว วรัญญา กลีบการะเกตุ 
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104483 นางสาว กุลพัชร ปรีดากรณ� 
104484 นางสาว นิตยา บุญยะรัตน� 
104485 ว�าท่ีร)อยตรี หัสชัย หนูศักด์ิ 
104486 นาย พลากร อ�อนภูเขา 
104487 นาย คุณากร แก)วขาว 
104488 นางสาว ดวงพร บุญเลี้ยง 
104489 นางสาว วันทนีย� รักเดชะ 
104490 นางสาว ป:ทมนันท� แสงมณี 
104491 นาย เฉลิมชัย สีแดง 
104492 นางสาว ณฐมน แสงทองสุข 
104493 นาย ธนรัชต� ขาวอ�อน 
104494 นาย เอกราช รามณีย� 
104495 นางสาว ปTยฉัตร ลุนสําโรง 
104496 นาย นรฤทธิ์ คําหอม 
104497 นางสาว จตุพร เจตจันทร� 
104498 นางสาว ปTยะฉัตร เปลี่ยนศรี 
104499 นาย พิศิษฐ� ศิริพงศ�ชัย 
104500 นาย ลภัสเดชา ครุฑกัน 
104501 นางสาว มนชฎา ทองแสงแก)ว 
104502 นาย เมธาวี ศรีนิล 
104503 นาย สถาพร คงสอน 
104504 นาย โยธิน คําฝอย 
104505 นาย วิวัฒน� สร)อยสด 
104506 นางสาว สุภาภรณ� สุขรื่น 
104507 นาย ศุภโชค บุญอํานวย 
104508 นาย สาโรจน� อินทร�โคกสูง 
104509 นาย ดนัย พุทธรักษาไพบูลย� 
104510 นาย อนุศักด์ิ ผาดศรี 
104511 นางสาว สุนทรี สังข�แก)ว 
104512 นาย กิตติพงศ� โพชสาลี 
104513 นางสาว ดารารัตน� พลสังข� 
104514 นางสาว นิดา ประชารักษ� 
104515 นาย ศักด์ิดา สิงหนาท 
104516 นางสาว ศศิรดา วีระสุนทร 



        134/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
104517 นาย อนุชา อินทรเทศ 
104518 นางสาว เพชราพรรณ สุสินธุ� 
104519 ว�าท่ี ร.ต.หญิง ปาริชาติ พยัฆฤทธิ์ 
104520 นาย นพพร ธนวรรณ 
104521 นาง ปาจรี โยธานัก 
104522 นาย ธนาชัย อารีพรพันธ� 
104523 นางสาว วาทินี บางทิพย� 
104524 นางสาว ศรีป:ญญา ขวักไขว� 
104525 สิบตรี กฤษณะพงษ� คล)ายเคลื่อน 
104526 นาย ศศิน เกิดสุวรรณ� 
104527 นาย เอกวัฒน� ศรีบุรินทร� 
104528 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง อภิษฎา ศุภสุข 
104529 นางสาว ปTยธิดา เผ�าศิริ 
104530 นางสาว กรรณิกา ฉวีจันทร� 
104531 นางสาว ฉันทริยา นะช)อย 
104532 นาย กัมพล พักเง)า 
104533 นาย อธิการ โคตรบุญเรือง 
104534 นาย วรพนธ� เนินงาม 
104535 นาย อาทิตย� มีไมตรี 
104536 นางสาว วิราวรรณ� ศรีคง 
104537 ส.ต.อ. ธนกฤต พรายพรรณ 
104538 นางสาว กนกวรรณ เชาวกิจ 
104539 นางสาว อโณทัย สินโพธิ์ 
104540 นาย เอกชัย นิลสุ 
104541 นางสาว อระนิล บุปผา 
104542 นางสาว กานต�นิภา สมสวย 
104543 นางสาว ศรีสมร อนุศิลปM 
104544 จ.ท. เอกรัตน� โยธะการี 
104545 นางสาว ปุณย�วรีย� นาทามภูดิฐสกุล 
104546 นางสาว ชลธิชา โคตรบึงแก 
104547 นางสาว วริษฐา สุทธิพร 
104548 นางสาว ศิริพร เอมเสม 
104549 นาย ณฐนน สีม�วง 
104550 นาย อลงกรณ� อ�างทอง 
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104551 นาง ธิดารัตน� เชื้อสกุล 
104552 นาย ภาคภูมิ เรืองฤทธิ์ 
104553 นางสาว สุนทรียา คเชนทรกําแหง 
104554 นางสาว จุติพร พิพรพงษ� 
104555 นางสาว โสพิตา เศรษฐสุข 
104556 นางสาว ทิพสุคนธ� ราชวังเมือง 
104557 นาย ธงชัย รอดภัย 
104558 นาย ภาณุวัฒน� วิเศษกุล 
104559 นางสาว อัจจนา พงศาปาน 
104560 นาย ศิระ จําพานิช 
104561 นางสาว กันยาวรรณ พันยี่ 
104562 นางสาว อาทิตยา พิพัฒน�ธาดานุกูล 
104563 นาย สราวุฒ ิ ปามุทา 
104564 นางสาว นาฏอนงค� ขําเจริญ 
104565 นาย ชัยวุฒ ิ ทองเหม 
104566 นาย ณัฐภณ เต็มเปXYยม 
104567 นางสาว รุจิราภา วิทยาพาสุข 
104568 นาย สุรศักด์ิ หมวกชัยภูมิ 
104569 นางสาว ภิญญาภัทร ธีรเดชโภคิน 
104570 พ.อ.ต. เกรียงไกร กาญจนะ 
104571 นางสาว ยุวดี โพธิกุล 
104572 นาย ฤทธิชัย เขตโลก 
104573 นางสาว กมลวรรณ เต�าให) 
104574 นางสาว ธีราภรณ� ชัยนิวัต ิ
104575 นาย วินัย สุขมงคล 
104576 นาย นพดล ปะปุณไต 
104577 นาย นครินทร� แซ�ตัน 
104578 นาย ธนบดี ใหญ�จริง 
104579 นาย นคร สุดทะ 
104580 นางสาว สุกัญญา มาตสอาด 
104581 นาย ภาณพ พงษ�วิจิตร 
104582 นาย อิทธิพล อ�อนสง 
104583 นางสาว สุชานัน นิธิสกุลกาญจน� 
104584 นางสาว ตวงทอง สุธาพันธ� 
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104585 นาย กิตติธัช พรพุทธพงศ� 
104586 นางสาว เสาวรัตน� เรืองดํา 
104587 นาย ธีรพัฒน� เพ็ชรแก)ว 
104588 นาย จงรักษ� บุญเลิศ 
104589 นาย วิทยา ทองสาย 
104590 นาย กนพิชญ� ธีรศานต� 
104591 นาย ปฐรัช ตันตระกูล 
104592 นางสาว วันใหม� พรหมศิลา 
104593 นาย ภูวนาท เทพจันทร� 
104594 นางสาว สุทัตตา สดใส 
104595 นาย พุฒิพร ประทีป 
104596 นาย ณัฐวุฒิ เทพารักษ� 
104597 นาย ชูเกียรติ ลูกอินทร� 
104598 นางสาว ธัญรดี สาระดวงขวัญ 
104599 นางสาว นพัชนันต� สังข�ช�วย 
104600 นางสาว มาลีวรรณ เทียนเงิน 
104601 นางสาว พัทธนันท� บุญสูง 
104602 นางสาว พีรภาว� บกแก)ว 
104603 นาย พิศาล แดงทอง 
104604 นางสาว พลอยปภัส ตังควณิชย� 
104605 นาย ธีรเจต มณีโรจน� 
104606 นาย ปรีชา ทุ�งลา 
104607 นาง รุ�งประภา วรจันทรา 
104608 นางสาว สุภัทรา ธนาไสย� 
104609 นางสาว ฟาตีมะฮ� ซายามะ 
104610 นางสาว ฟาฎีฮาห� แมเรDาะ 
104611 นางสาว เพ็ญนภา ฤทธิมาส 
104612 นาย สุพรรธชาติ จันทโชติ 
104613 นางสาว โสรยา ชินวงค� 
104614 นาย อานุภาพ ธนาพงศ�พิพัฒน� 
104615 นาย ส�งเสริม ช�วยทอง 
104616 นางสาว ลัฐิกา เก้ือกูล 
104617 นางสาว ปวริศา จันทา 
104618 นาย พรพงษ� ติรธรรมเจริญ 
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104619 นางสาว พัชนี ติระนนท� 
104620 นาย พชร ไชยเสนา 
104621 นางสาว ภรณ�รวี วงศ�ธรรม 
104622 นางสาว วนิดา ใจธรรม 
104623 นาย ธีระพงษ� เดชาฐาน 
104624 นาย บุษกร ผาณิบุศย� 
104625 นาย ภูวเดช ทุติยพงษ� 
104626 นางสาว ดาราทัด ลิมป:ชโยพาส 
104627 นางสาว ชลผกา สันติสุข 
104628 นางสาว ดวงสมร ณรงค�เดช 
104629 นางสาว กฤติยา อร�ามวงค� 
104630 นาย ฐาปนะ ทองอุไร 
104631 นาย บรรพต เพ่ิมพูน 
104632 นาย เพ็ชรอนันต� แก)วกุล 
104633 นางสาว ยุวนันท� หวลอาลัย 
104634 นางสาว พัชราพรรณ ปานแปPน 
104635 นาง รัชยา บุญเทพ 
104636 นาย เดชา หวังดี 
104637 นาย วิชญ�ศรุต บุญนิโรจน� 
104638 นาย ชยานนท� คุมมานนท� 
104639 นาย อภิชาติ ผลึกเพชร 
104640 นาย วิริยะ ศรีรัตนพันธ� 
104641 นาย กิตติพงศ� วงค�สวัสด์ิ 
104642 นางสาว สรัญญา วรวิรัช 
104643 นาย นิธิณัฐวงศ� วุฒิชัย 
104644 นางสาว อุบลวดี หมายเหมือนจิต 
104645 นาย คชาวุธ บุญกําพร)า 
104646 นาย ศรายุทธ บินทป:ญญา 
104647 นางสาว ศศิวิมล บุตรทอง 
104648 นางสาว จันจิรา อภิพงศ�รัตน� 
104649 นางสาว ชวัลนุช อยู�ยืน 
104650 นาย ณัฐพล เกตุชาวนา 
104651 นางสาว อัญชลี วงศ�ศรีวัน 
104652 นางสาว กนิกมาศ ดวงมาศ 
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104653 สิบเอก ชัชวาลย� ทองน้ําวน 
104654 นาง มาลา จันทะพันธ� 
104655 นางสาว อําภา อนุศรี 
104656 นาย กองทรัพย� ผางแพ�ง 
104657 นางสาว ณัฏฐกันย� สว�างวงศ� 
104658 นางสาว ธิดารัตน� จรรอด 
104659 นางสาว กมลวรรณ เปLงละวรรณ� 
104660 นางสาว คุณิตา เทพวงค� 
104661 นางสาว กชกร อ�อนน)อม 
104662 นางสาว อรวรรณ มิตยสิทธิ์ 
104663 นาย ณัฐชัย ทับเท่ียง 
104664 นางสาว คนึงนิตย� รอดเรือง 
104665 นางสาว ทิพย�ตะวัน เสน�หา 
104666 นางสาว ยุพเรส ปรารัตน� 
104667 นาย ภาณุวัฒน� สีสัตย�ซ่ือ 
104668 นาย รัฐสิทธิ ์ ปาลินทร 
104669 นาย จินตวัฒน� ไพบูลย�ไตรรัตน� 
104670 นางสาว นลินี แม)นพยัคฆ� 
104671 นาย จอมพล ภัยลี ้
104672 นาย เกรียงไกร บุญอ่ิม 
104673 นางสาว ณฐพฤฒ ธีตรานนท� 
104674 นางสาว สุดารัตน� ป:ญญาภา 
104675 นาย อนุชา รอเกตุ 
104676 นางสาว อรัญญา ฝ_ายคํามี 
104677 นางสาว โยษิตา เปรมอาษา 
104678 นาย ผดุงกิจต� พ่ึงเจียม 
104679 นาย จิรวรรษ ชาตานันท� 
104680 นางสาว ปรีญากร ฝางแก)ว 
104681 นางสาว ศิริญา ศิริสุวรรณ 
104682 นางสาว สุภาวดี รุ�งสวัสด์ิ 
104683 นาย วิทยา ศรีนรคุตร 
104684 นาย วารี บุษหม่ัน 
104685 ว�าท่ี ร.ต. ถิร บุตรสืบสาย 
104686 นางสาว กนกพิชญ� ชูดี 
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104687 นางสาว ณัฐปภัสร� สุพรมพันธ� 
104688 นางสาว กนกวรรณ ป:Vนสกุล 
104689 นาย ธีระศักด์ิ สุทธิมาศ 
104690 นางสาว รุ�งฤทัย ประตูใหญ� 
104691 นาย เทอดพงศ� ทองมี 
104692 ว�าท่ีร)อยตรี เกรียงไกร ชาวส)าน 
104693 นาย พลภัทร� ประภัสระกุล 
104694 นาย เจษฎาวุฒิ แก)วใหญ� 
104695 นาย นรเศรษฐ แสงอุทัย 
104696 นางสาว อนัญญา สืบมาแต�ป:Vน 
104697 ส.ท. สุขสันต� ดงพงษ� 
104698 นางสาว พิชญดา พรหมมาศ 
104699 นาย พูลศักด์ิ ใหม�วงษ� 
104700 นางสาว สุรีย�พิชญ� อารีมิตร 
104701 นาย วิรัตน� แผลงศร 
104702 นางสาว วีนัสจรีย� ศรีเฮงไพบูลย� 
104703 นางสาว พัสสนันท� ป:นใจดี 
104704 นางสาว จุฑาทิพย� ใจช�วย 
104705 นาย ภีมพัฒน� สกุลวิโรจน� 
104706 นางสาว กรรณิการ� ผาลบ 
104707 นาย พสิษฐ� รัตนภูมี 
104708 นาย จารุวิตต� ยะสวัสด์ิ 
104709 นาย ดนัย ศรีชัย 
104710 นาย รัศรุจ เทพฉายโต 
104711 นางสาว กฤตญกร ทองศิริ 
104712 นาย กอบชัย วรเวชสิทธิกิจ 
104713 นางสาว สุวรีย� คําปลิว 
104714 นางสาว ณัฐวรรณ เอ้ียงผล 
104715 นางสาว จันทร�จิรา สุบิณราช 
104716 นางสาว รัชนีกร ศรีพรม 
104717 นาย ธนกร วงค�วิเศษ 
104718 นางสาว ภัทรนันท� ขันเพ็ชร 
104719 นางสาว นาตยา สวัสดี 
104720 นางสาว อริยา จะวรรณะ 
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104721 นาย ศิรพงศ� ฉางข)าวดํา 
104722 นางสาว ปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก 
104723 นางสาว ธานี แคนหนอง 
104724 นางสาว ทิพย�วรรณ กันทะลือ 
104725 นาย กรุณชัย มาบุญธรรม 
104726 นางสาว สิตานันท� แสงแก)ว 
104727 นาย โกสินทร� ประกอบพร 
104728 นาย ภูริทัต นาคประเสริฐ 
104729 นางสาว สุปราณี สืบสาย 
104730 นางสาว นิตยา เพชรโรจน� 
104731 นาย พิพัฒน�พล วงศ�สมุทร 
104732 นาง ดวงวรรณ ทะลือ 
104733 นางสาว ธนาภรณ� แก)วบุญมี 
104734 นางสาว อรอุษา อาสนะ 
104735 นาย ทศพร อุดมศิริสุข 
104736 นาย อธิปพงศ� สาลีวัฒนผล 
104737 นาย หฤษฏ ฤทธิภูมิ อุทัยธรรมกิจ 
104738 นาย บรรพต พลกายา 
104739 นาย ปTยฉัตร นันตะนะ 
104740 นางสาว ทตยาพร เลิศสุริยะกุล 
104741 นางสาว โรซีต)า อาแว 
104742 นาย พิเชฐ ขออาพัด 
104743 นางสาว ศิริลักษณ� กาสา 
104744 นาย ชาลี วรเดช 
104745 นางสาว สมชิด เสนากลาง 
104746 นางสาว รัชนี พันธ�ขาว 
104747 นาย ศักด์ิกรินทร� แหวนหล�อ 
104748 จ.อ. ชานนท� นมเนย 
104749 นางสาว จารุวรรณ จานสอน 
104750 นางสาว นาถนภา ผู)ให)พร 
104751 นาย จักรวัฒน� เซ�งล�าย 
104752 นางสาว วันทกาญจน� โอนทองหลาง 
104753 นางสาว นภัสวรรณ นันตา 
104754 นาย ประกาศิต เดชโบราณ 
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104755 นางสาว ทิพย�สุดา บุญเพ็ง 
104756 นาง ศรีสรรค� สุทธินนท� 
104757 นาย ณัฐพล สุทธิ 
104758 นางสาว วัชชินันท� วงศ�ศรีโรจน� 
104759 นางสาว รัตนาภรณ� ลุมมูลตรี 
104760 นางสาว พินิจนันท� มณีโรจน� 
104761 นาย ณัฐภัทร ครองมณีรัตน� 
104762 นางสาว อรุณกมล เรือนภู� 
104763 นางสาว เปรมฤดี ชัยเชื้อ 
104764 นาย สุลักษณ� ไชยยศ 
104765 นาย สุภัทร�ชัย บุญปลูก 
104766 นาย สรธร ภูศรีดิน 
104767 นาย พงศ�เทพ เรือนแก)ว 
104768 นาย จิตตพล ชนะคุ)ม 
104769 นาย นันทพัทธ� ชัยโฆษิตภิรมย� 
104770 นาย ไพศาล ศรีอํานวยไชย 
104771 นาย สิทธการย� วันสุพงศ� 
104772 นาง อุมาพร เมนะสวัสด์ิ 
104773 นางสาว ขวัญชนก ชํานิกล)า 
104774 นาย จีระศักด์ิ โตมะนิตย� 
104775 นาย นเรศ โกฎทอง 
104776 นาย สัมพันธ� อุดมวงษ� 
104777 นาย นพดล วิจิตรานุวัฒนา 
104778 นางสาว นิชาภา สุขเกษม 
104779 นาย วสุพล เครือรัตน� 
104780 นาย กฤตเมธ นาคแท) 
104781 นาย ธนพร นาคบาง 
104782 นาย ยงยุทธ ศิริสวัสด์ิ 
104783 สิบเอก สิทธิโรจน� เรืองสุธรรม 
104784 นางสาว ยุพดี ช�องลมกรด 
104785 นาย ธนพล แตงอ�อน 
104786 นาย ลําไผ� ภิรมย�กิจ 
104787 นางสาว กชกร สุนทรจิตร� 
104788 นาย สัณหวัฒน� จิตรากุล 
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104789 นางสาว กรกนก อุตมะวงศ�วรรณ 
104790 นาย รัฐโรจน� พุฒิสถาวรนันท� 
104791 นางสาว ชยวรรณ บุษยลาภ ไทยเดช 
104792 นางสาว พิรุฬห�พร เพียงพิมพ� 
104793 นาย สุธรรม วัฒน�หนู 
104794 นาย วิชานนท� สันติสุขวงศ�ษา 
104795 นาย กิตติศักด์ิ ปุจฉาการ 
104796 นางสาว ตวงพร พิมเพราะ 
104797 นาย กรรณ ชัยเลิศ 
104798 นางสาว อาภัสรา พลอยระย)า 
104799 นางสาว ภานิดาภรณ� เทศทอง 
104800 นาย จิราวัฒน� ตู)ไม)ป_า 
104801 ว�าท่ีร)อยตรี วัชรพล เจือจันทร� 
104802 นาย เกรียงศักด์ิ บุญเชิด 
104803 นางสาว ชุติมา วิบูลย�ชาติ 
104804 นางสาว รุ�งกิตติพร พลอยระย)า 
104805 นางสาว ตรีรินทร� ธูปหอม 
104806 นาย ธีรวัฒน� สิริอรรถสุข 
104807 นาย เชษฐินันท� นนทแก)ว 
104808 นาย สราวุธ สุภาเพ็ชร� 
104809 นาย เลอชิต จึงจรัสทรัพย� 
104810 นาง กนกวรรณ คุณาสหัส 
104811 นาย พลสิทธิ์ จิระสันติมโน 
104812 นาย นาวี บรรจบพุดซา 
104813 นางสาว สุมาลี พงษ�สีดา 
104814 นางสาว รัชดาภรณ� น)อยแก)ว 
104815 นางสาว กฤษณา กุลากุล 
104816 นางสาว กนกวรรณ เผือกประพันธ� 
104817 นาย ฐานิศร� พรรณพิสุทธิ์ 
104818 นาย สุทัศน� ภาคทอง 
104819 นางสาว ทัศวรรณ� จันทร�แก)ว 
104820 นางสาว จันทร�ฉาย แก)วประเทศ 
104821 นางสาว พรพรรษา แสงธรรมวิจิตต� 
104822 นางสาว ทัศนีย� อินหาดกรวด 
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104823 นางสาว เมธิณี ปลาสุวรรณ 
104824 นาย กฤตเมธ ถาคํา 
104825 นาย พิสิษฐ� วงศ�เมธานุเคราะห� 
104826 นางสาว ปริญา สรเสนา 
104827 นาย อนันต� ดามิ 
104828 นาง นิติมา ศรีจําปX 
104829 ว�าท่ี ร.ต. มูฮัมหมาด หลังเกตุ 
104830 นางสาว วรัสยา สําเนียงเสนาะ 
104831 นางสาว สิริจันทน� ศิวาชัย 
104832 นางสาว กัญญา บุดดาจันทร� 
104833 นาย จิรโรจน� โชตพิมพ�พิศา 
104834 นาย กตัญ\ู ผลเกิด 
104835 นางสาว พิมพ�ชนก ชีไธสง 
104836 นาย พัชรวิศ สุวะโสภา 
104837 นาย กิตติพงษ� เสนานันท�สกุล 
104838 นาง อรอุมา แสงเผือก 
104839 นางสาว กัลยา วรรณางกูร 
104840 นางสาว ทัศนีย� ศรีชาติ 
104841 นางสาว ธัญญธร มากโภคา 
104842 นางสาว พิลาศลักษณ� ส�งสุขเลิศสันติ 
104843 นาย กิตติชัย ธาตุชัย 
104844 นาย ภาณุพงศ� แสงรักษา 
104845 ว�าท่ีร)อยตรีหญิง จุฑามาศ ศรีขํา 
104846 นางสาว กุลิสรา คงสงค� 
104847 นางสาว สํารวย เฉิดจินดา 
104848 นางสาว จันทิรา อ่ิมสาย 
104849 นางสาว วิภาว ี กุโรรัตน� 
104850 นางสาว อัจฉราพรรณ แสงแก)ว 
104851 นาย ธนินเกียรติ มนตรีธนเกษม 
104852 นาง สุภา รุ�งโรจน� 
104853 นางสาว ศุภการย� สุขต�าย 
104854 นางสาว อวัสดา เอ่ียมแม)นศรี 
104855 นาง กิตติมา ล)อมชัยสงค� 
104856 นางสาว วิไลวรรณ โตวงอ�วม 
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104857 นางสาว ฉัตรสุดา ถ่ินพังงา 
104858 นางสาว รัตน�ติมา เจียมดวง 
104859 นางสาว ชวนชม มากวงค� 
104860 นางสาว ณัฐณิชา อ)นปPอม 
104861 นาย ศราฑฐา ชามะสนธิ์ 
104862 นาย กิตติพงษ� พวงสุวรรรณ 
104863 นางสาว ปาจารี ศรีทองใบ 
104864 นางสาว กรชุดา พร)อมมูล 
104865 นางสาว ขวัญหล)า ไชยพลบาล 
104866 นาย กิตติพงศ� ชัยงาม 
104867 นางสาว วรารัตน� มิระสิงห� 
104868 นาย กฤตกร จินดาวัฒน� 
104869 นาย พีรพัชร จันทร�แก)ว 
104870 นางสาว สรัลพร สายป:ญญา 
104871 นางสาว พิชญ�สุดา วิญญาเย็น 
104872 นางสาว สุธิรา พัดชา 
104873 นางสาว เนตรศิริญญา หวนคิด 
104874 นางสาว ลออง อํานวย 
104875 นางสาว อทิตยา มากสวัสด์ิ 
104876 นาย ณัฐพงษ� บุตรพิมพ� 
104877 นาย อนุพงศ� สถิตย� 
104878 นาย อรรจน�ชญาณ� ธนาภาชูสิทธิ ์
104879 นาง นันทนา สมาธิ 
104880 นาย เจตนิพัทธ� ชินภาชน� 
104881 นางสาว พุทธิมน โพธิ์ภักดี 
104882 นางสาว พรชนก ไพเราะ 
104883 นางสาว ประพัฒน�ศร ประวันรัมย� 
104884 นาย นพณัช เพ็ญวรรณ 
104885 นาย ชนพล อัศวารยานันท� 
104886 นางสาว ศิริวรรณ แผงคํา 
104887 นางสาว จุฑารัตน� จินดาวงศ� 
104888 นางสาว ระพีพรรณ คํามูล 
104889 นางสาว ศญามล รัตนคม 
104890 นางสาว ภัทรชนก ยิ้มสุข 
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104891 นาง อรวรรณ วงศ�เจริญยิ่ง 
104892 นางสาว ปริญพัชร� จินตโกศลวิทย� 
104893 นาย รัฐกร เขียวไม)งาม 
104894 นาย วีรยุทธพล ปาขัน 
104895 นางสาว สุเมตตา จําเริญ 
104896 นาย เสริมศิลปM ไชยพันธุ� 
104897 นางสาว อัจฉรา สิวะสุธรรม 
104898 นาย ศักด์ินิพนธ� มาลาอุตม� 
104899 นางสาว วิยดา ปานกําเนิด 
104900 นาย ณภัทร กู)เกียรติกาญจน� 
104901 นาย วิรัตน� ชัยศิริ 
104902 นางสาว สุพรรษา ภูเดช 
104903 นางสาว สุธิดา เพ่ิมพูล 
104904 นาย ธีรเทพ ทุ�ยอ)น 
104905 นาง ชัชฎาภรณ� สิงห�ล้ํา 
104906 นาย ปฐมเทพ เทพาทิพวงศ� 
104907 นางสาว อรพรรณ พรมขัดดุก 
104908 นางสาว วรัทยา กล)าสาริกิจ 
104909 นาย อรรณพ พ่ึงเดช 
104910 นางสาว สุชารัตน� เอ�งฉ)วน 
104911 นาย กลวัชร สุราช 
104912 นางสาว พัชราพร พุทธานุ 
104913 นางสาว ปTยธิดา สุวรรณละออง 
104914 นาง กุสุมา อาพรรัมย� 
104915 นางสาว กนกอร บัวคีรี 
104916 นาย ศิริพัฒน� ขิงหอม 
104917 นาย ธนรัชต ตรีศรี 
104918 นางสาว จุฑาทิพย� หงส�พิมลมาศ 
104919 นางสาว สาวิทตรี คําควร 
104920 นางสาว กรุณา เริงสําราญ 
104921 ว�าท่ี ร.ต. สถาพร รุ�งบุญคง 
104922 นาย กุลบัณฑิต สุทธรัตนเศรษฐ 
104923 นางสาว วรรณี เทียมรัตน� 
104924 นางสาว อนัญญา พิมพามา 
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104925 ว�าท่ีร)อยตรี สุทิตย� จันทร�แดง 
104926 นาง นัยนา เวชกามา 
104927 นาย ธนินท�รัฐ กลิ่นช�าง 
104928 นางสาว วารุณี หม่ืนยา 
104929 นางสาว เกศกาญจน� จันทร�โสดา 
104930 นาย อุเทนร� พูลเงิน 
104931 นางสาว เอมอร สุขสวัสด์ิอํานวย 
104932 นางสาว นภาวรรณ ปานศรีแก)ว 
104933 นาย สุพิศ จิตตะระ 
104934 จ�าอากาศโท เชาวลิต แก)วโพนงาม 
104935 นาย ธีรชัย วันมงคลเจริญ 
104936 นาย วส ุ แก)วระยะ 
104937 นาย สมัญญา รัตนนนท� 
104938 ส.อ. วุฒิไกร บุสภาค 
104939 นาย ธีรวัฒน� หาญใจไทย 
104940 นางสาว รัตนาวดี อมรณรงค� 
104941 นาง อรญา ใยโฉม 
104942 นางสาว ณัฎฐศิริ กHาแก)ว 
104943 นางสาว อิงอร พิณทอง 
104944 นาย ตรีภพ เรือนเย็น 
104945 นางสาว นิตยา หัวหนอง 
104946 นาย ธีระพงษ� ตรีรัตน�วดี 
104947 นาย ธาดา ชัยประเสริฐสกุล 
104948 นาย วราวุธ ด)วงทอง 
104949 นาย ป:ญญพัฒน� แปลงรัตน� 
104950 นาย ศุภกรณ� จักรเพชร 
104951 นาย กนกศักด์ิ สุริยะโรจน� 
104952 นางสาว อุไรรัตน� สุขกะบุตร 
104953 นาย กิตติพงษ� ปาลีกุย 
104954 นาย สุทธิพร ทองประยูร 
104955 นาย กิตติพันธ� มูลสิติ 
104956 นาย เจริญศักด์ิ บุญสนิท 
104957 นาย อภิชลักษณ� ทองรักขาว 
104958 นางสาว ณรินี ทัศนนิติกร 
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104959 นางสาว นรกมล ชูธง 
104960 นางสาว เนตรนพิศ หัสยพงศ�พันธ� 
104961 จ�าอากาศเอกหญิง ศิวดาต์ิ ทาปลัด 
104962 นางสาว สุพัฒน�ตรา สมสอางค� 
104963 นาย สมภพ เชื้อสุวรรณชัย 
104964 นาย ชเนวิน โพธิ์ราม 
104965 นางสาว เจียรนัยตร� จันทร�สุวรรณ 
104966 นางสาว นันท�นภัส มานะชัยชาญ 
104967 นาย เอกภักด์ิ ธรรมญาณ 
104968 นางสาว เบญจรัตน� พิสูตร� 
104969 นางสาว สรชา สติป:ญญวัตร 
104970 นางสาว อรุณศรี พันธเสน 
104971 ว�าท่ี ร.ต. ศักด์ิสิทธิ์ นาชัยลาน 
104972 นางสาว ณัฐกวี เทพนารา 
104973 นาย ศราวุฒิ กติยา 
104974 นาย อภิศักด์ิ บุญรอดชู 
104975 นาย วีรพล กังวาลเพราะ 
104976 นาย พรพิชิต พรมจันทร� 
104977 นาง พัชรา รุ�งหิรัญวัฒน� 
104978 นาย เจริญ เพชรอาวุธ 
104979 นางสาว นอร�ไอนี เจDะแว 
104980 นางสาว ภัทรา เหล�าสุวงศ� 
104981 นาย จินตวัฒน� ศิริรัตน� 
104982 นาย พิภพ ไชยศึก 
104983 นาย เกรียงศักด์ิ ชาภักดี 
104984 นางสาว ฑิตฐิตา แซ�ตัง 
104985 นางสาว มนิสสา มาเทียน 
104986 นางสาว อิสรียา เชิดฉาย 
104987 นาย พัชรพงษ� ทองแดง 
104988 นาย วินัย ไทรเมือง 
104989 นาง อุไรพร งามมี 
104990 นาย ธีระวัฒน� ทองฤทธิ์ 
104991 นาย อุเทน อินอุดออน 
104992 นางสาว กนกกาญจน� เกษรินทร� 



        148/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
104993 นาย จิรานุวัฒน� โสภา 
104994 นาย ปรีชา กุลชัยภูมิ 
104995 นางสาว ณัฐกฤตา จิตร�มาต 
104996 นาย ธีริทธ�ทีปต� ฤทธิพันธ� 
104997 นาย อาราทิตย� กองสีหา 
104998 นาย รัชดานุสรณ� เรืองราม 
104999 นาย นิธินัย ศรีคราม 
105000 นางสาว จันทิมา วุฒิมาศ 
105001 นาย กฤษกร วงษ�จันทร� 
105002 นางสาว จิราพร ปานพรม 
105003 นาย ชูธง อ�อนภูธร 
105004 นางสาว รังสิยา จิณะสิทธิ์ 
105005 นางสาว ศวิตา เพชโรภาส 
105006 นาย ธีระวุฒิ โพธิชัย 
105007 นาย เกียรติพงษ� ทองเลิศ 
105008 นางสาว อนามิกา แสงสี 
105009 นางสาว หนึ่งฤทัย จีนเพชร 
105010 นางสาว จีรนันท� บุญธรรม 
105011 นาย ยุทธนา ถาน)อย 
105012 นางสาว รตนพร ต�างประเสริฐ 
105013 นาย สมศักด์ิ คิดดี 
105014 นาย อรุณทัต ระหว�างงาน 
105015 นางสาว สุนิสา กันณะ 
105016 นางสาว ธณัฐกมล สุขราม 
105017 นาย เฉลิมพล พิษณุ 
105018 สิบเอก ยศนนท� จอยเอกา 
105019 นางสาว กรรณิการ� ประจันนวล 
105020 นาย อนุชา โยธ ี
105021 นาย อานันท� เชยสุวรรณ 
105022 นางสาว ณัฐวลัญช� มีทรัพย� 
105023 นาย พิสิษฐ�ภณ สุพิชญาภรณ� 
105024 นาย มนูญ ฤทธิทิศ 
105025 นาง ทรรตดาว ซิงห�-แม็ตโต 
105026 นาย อนุสิทธิ์ สายแก)ว 
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105027 นางสาว ภมรรัตน� ปกรณ�อังกูร 
105028 นาย นรนิติ เวชกามา 
105029 นางสาว ชโลชา โรจนวิจิตร 
105030 นางสาว กอบกาญจน� อ๋ิวสกุล 
105031 นางสาว สุกัญญา แก�นสุวรรณ 
105032 นาย สุขสรรค� สนั่นนาม 
105033 นางสาว อนุสรา เตียงเกตุ 
105034 นาย พรรธน�สิทธิ์ หิรัญวงษ� 
105035 นาย รณชัย ไหมคามิ 
105036 นาย คมน�กรณ� อมรเสริมศักด์ิ 
105037 นาย วัชระ แก)วพรหม 
105038 นาง ศิริณ ธรรมวันตา 
105039 นางสาว ศศิธร เพชรมี 
105040 นางสาว ดรุณี แทนกุดเรือ 
105041 นาย สหรัฐ เทพเรณู 
105042 นางสาว เสาวลักษณ� สุขคล)า 
105043 นาย อภิศักด์ิ มะธิโตปะนํา 
105044 นาย ยอด สระแก)ว 
105045 นางสาว นงนภัส แจ)งหม่ืนไวย 
105046 นาย บัญชา ดวงดีเเก)ว 
105047 นาย สรวุฒ ิ ฉายสุวรรณ 
105048 นางสาว ธมนวรรณ ธานีวรรณ 
105049 นางสาว จินตนา แสงธรรมทวี 
105050 นางสาว นพเก)า ธารีบุตร 
105051 นาย ทศพล ระวีพัฒนกุล 
105052 นางสาว ณิชาภัทร ร�มโพธิ์สระ 
105053 นางสาว ชนิดาภา ชายะสิทธางกูร 
105054 นาย ธนากร ชื่นวงค� 
105055 นางสาว รัตนกร สุวรรณดี 
105056 นาย สุวรรณ� ชุดไธสง 
105057 นางสาว สุขวสา นันตา 
105058 นาย ณ ฤกษ� สวัสดิฤกษ� 
105059 นาง เอ้ือนจิตร ชูทองคํา 
105060 นาย สุริยา มาดี 
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105061 นาย วันนรัตน� ขจิตต� 
105062 นางสาว ศิริประภา สุทิน 
105063 นาย สัญติพงษ� อุดานนท� 
105064 นางสาว มนสิชา กองเพชร�วัฒนา 
105065 นางสาว นุชรี โพธิ์ผึ้ง 
105066 นาย ชวนะเวทย� นัยนะแพทย� 
105067 นาย ธนพฤทธ� กิจพงษ�นิกร 
105068 นางสาว จันทกานต� เปรมฤทธิ์ 
105069 นางสาว ฐานะมาศ โพธิ์น)อย 
105070 นางสาว อรปภา จินดาพล 
105071 นางสาว ณัฐวลัญช� สุวรรณรัตน� 
105072 นางสาว จุฑาทิพย� วังคูหา 
105073 พันจ�าอากาศเอก พิชญ�ภูมิ พิมพ�ศรี 
105074 นางสาว กาญจนา หนูนุ)ย 
105075 นาย ตะวัน ย)อยเมือง 
105076 นาย ชาคริต เลิศบุญครอง 
105077 นาย ศุภวิชญ� แก)วคูนอก 
105078 นาย เสฐียรพงษ� แก)ววิมล 
105079 นาย อวิรุทธิ์ เตชะพุฒ 
105080 นาย นัสรูน สุไลมาน 
105081 นาย เกียรติกร อัตรสาร 
105082 นาง วิไลลักษณ� ปTยไพร 
105083 นาย วิเชียร พลสังข� 
105084 นาย วรัญ\ู แก�นคง 
105085 นางสาว ทิพวัลย� มีพันธ� 
105086 นาย ไชยรัตน� อยู�แสง 
105087 นางสาว พัชรากร พันทองหลาง 
105088 นางสาว อัจฉรา อ�อนปาน 
105089 นางสาว นิธิมา หาญคํา 
105090 นาย ธนบดี สายทิพย� 
105091 นางสาว วนันยา เพียรสนอง 
105092 นาย ประพนธ� เทพดู� 
105093 นาย พิษณุพงศ� กุลตัณฑ� 
105094 นาง กัญญ�จิรัชยา จึงจริยพิพัทธ 
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105095 นางสาว อารยา รองเดช 
105096 นาย จิรศักด์ิ อาวรณ� 
105097 นาย ถิระธรรม� เชาว�โชติ 
105098 นาย ทโนรส ปริญญาพัฒนบุตร 
105099 นางสาว วัชรินธร เวียงวงศ� 
105100 นางสาว พิชาพัทธ� วรวัชร�พัฒนกุล 
105101 นางสาว ลักษณาพร อุตมะยาน 
105102 นาย สุชัย ยุซิ 
105103 นางสาว นภาพร ก่ิงศรี 
105104 นาย สมชาย นกรู)รัก 
105105 นาง รัชนี ดัชถุยาวัตร 
105106 นางสาว ปรียา ทองแปPน 
105107 นางสาว แก)วตา ผลจันทร� 
105108 นางสาว ขวัญชนก สืบเสม 
105109 นางสาว ศริษา บุญทองแก)ว 
105110 นาย นูรุดดีน โตะตาหยง 
105111 นาย ปกรณ� สุขธรรมนิยม 
105112 นางสาว สุปาจรีย� บุตรวิชา 
105113 นาง กาญจนา คํากอง 
105114 นาย สุทธิพงษ� นุสนธิ ์
105115 นาย อสมา คติมงคลธเนศ 
105116 นางสาว ชลดา บู�ทองทะเล 
105117 นาย ณฐพล พลีศักด์ิ 
105118 นางสาว สุพีชา เจือกโว)น 
105119 นาย พิธี สมสืบ 
105120 นางสาว เกวลี ฉลวยศรี 
105121 นาย เบญจพล กฤษณะภูติ 
105122 นางสาว วาทินี สิริวัฒนปภา 
105123 นางสาว อมรรัตน� จินดาเพชร 
105124 นางสาว พรทิพย� พรมนิล 
105125 นางสาว อรสา คชภักดี 
105126 นาย อธิป กุลอํานวยชัย 
105127 สิบโท จําเริญชัย ใจเครือ 
105128 นาย วัชระพงศ� เดชครุฑ 
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105129 นางสาว ธนาภรณ� สังฆพรหม 
105130 นางสาว สุนันท� คําประเสริฐ 
105131 นางสาว จามรี จําปา 
105132 นางสาว ปรัศนียาภรณ� สายทอง 
105133 นางสาว จิราภรณ� บาอุ)ย 
105134 นางสาว วิลาศินี พิกุลทอง 
105135 นาย เจนวิทย� จินตนพันธ� 
105136 นาย วรวุฒ ิ บุตรมาตร 
105137 นางสาว รสสุคนธ� หงษ�ทอง 
105138 นาย ศิริศักด์ิ ยากาษา 
105139 นาย ศรัณย� ภิบาลศักด์ิ 
105140 นาย สายชล เส็งหนองแบน 
105141 นางสาว พรทิวา ชัยศัตรา 
105142 นาย บวร ศะศิงาม 
105143 นาย พีรพัฒน� ชนะเจริญศรี 
105144 นางสาว รัชนีวรรณ เกษอินทร� 
105145 นาย ภาดา พัฒนพงษ� 
105146 นางสาว อมรรัตน� ภูลมผา 
105147 ว�าท่ี ร.ต. ธนวัฒน� พะยัติ 
105148 นาย ชนินทร� ธนาสุนทรารัตน� 
105149 นาย วิทยา หาญเชิงชัย 
105150 นางสาว ทิพวัลย� จันทร�กําจร 
105151 นางสาว ศิรินันท� นามพรหม 
105152 นางสาว ภาวิน ี อํานาจเจริญ 
105153 นาย เกษม ฮ�อบุตร 
105154 นางสาว สุภาพร เดชมาก 
105155 นางสาว ธัญญรัศม� ฉัตรธนาภัคสิริ 
105156 นางสาว ศิริลักษณ� เสริมสุข 
105157 นาย คุณณัฎฐ� ศักดิกร 
105158 นางสาว เกศรา ปรวิชชยากรณ� 
105159 นาง อัจฉรียา ทองสัมฤทธิ์ 
105160 นาย วริทธิ์ธนัตถ� สุวรรณมณี 
105161 นางสาว จารุวรรณ เต็มอุทัย 
105162 นางสาว ณิชารีย� สมบูรณ�ไทย 
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105163 นาย นพ อ่ิมสุทธิ์ 
105164 นาย อนุพันธ� บุญชุบ 
105165 นางสาว ศิริพร สาโท 
105166 นาย ดนุภพ เกิดศรี 
105167 นาย กิตติพงษ� ทัดมาลา 
105168 นางสาว กัญญ�ณพิชญ� พรหมศิริ 
105169 นางสาว สุภาณี คําแปล 
105170 นางสาว กรรณิกา ธิจันดา 
105171 นางสาว อรุณรุ�ง ศุขเทวา 
105172 นางสาว สุพิชย�ฌา ชื่นจันทร� 
105173 นางสาว มนทิรา เหมอารัญ 
105174 นาย ธีรภัทร กิจจารักษ� 
105175 นางสาว เสาวดี จุยะโส 
105176 นางสาว สุชญา ปTยะพุทธิชัย 
105177 นางสาว สุรัษฎา สันทัดการ 
105178 นาย วิทิต บุญมาก 
105179 นางสาว ชนาธิป ขอประเสริฐ 
105180 นางสาว ภาวิณี คําโล 
105181 นางสาว ศศินิภา บุญนุวงษ� 
105182 นาย กิตติศักด์ิ ศิริคุณ 
105183 นางสาว พรพิมล ลิมปTทีป 
105184 นางสาว สุจิตรา เส�งต๋ี 
105185 นาย วีระ สุพันธ� 
105186 นางสาว วาสนา จันทร 
105187 นางสาว อรุณี ละม่ังทอง 
105188 นาย สมพร ธรรมอุด 
105189 นาย ชนวีร� จําปาเกิดทรัพย� 
105190 นางสาว ธัญลักษณ� สะตางาม 
105191 นางสาว ยุพา กระสายศรี 
105192 นางสาว บังออน เสียงหวาน 
105193 นาง ป:ฐมาภรณ� ศรีพรห�ม 
105194 นางสาว สุพัตรา หมุนอุดม 
105195 นางสาว พรทิมา บุญประกอบ 
105196 นางสาว ปณิสรา พิกุลสนธยา 



        154/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
105197 นางสาว จินตนา สําอางค�ศรี 
105198 นางสาว สุธาสิน ี มณีไตรทิพย� 
105199 นาย กฤษณะ ศรีนาราง 
105200 นางสาว หทัยทิพย� แก)วชัยวงค� 
105201 นาย ศรนรินทร� ทินบุตร 
105202 นาย ชยุตม� เยาว�แสง 
105203 นางสาว เพชรรัตน� ทีเวียง 
105204 นางสาว ศิรวันประกาย วงศ�เบ้ียสัจจ� 
105205 นางสาว ปภาพินท� คําอุดม 
105206 นาย วิโรจน� แสงวงศ� 
105207 นาย ชาตรี ผลอ)อ 
105208 นางสาว อัจฉรา นางแย)ม 
105209 นางสาว ภัสรา พลอยเพ็ชร 
105210 นาย ภัทรพล สอาดเอ่ียม 
105211 นางสาว ณัชฎา โปaขํา 
105212 นางสาว นิตินาฏ แก)วกลิ่น 
105213 นาย อานนทวัฒน� ป:ดโรคา 
105214 นาย ชัยมงคล เมรัตน� 
105215 นาย สกุลชัย โสตะวงศ� 
105216 นางสาว สุชาสิน ี สรวงสุธาร 
105217 นางสาว กรชนก อาทรเกตุ 
105218 นางสาว ประชาพร บุญมา 
105219 นางสาว นราศรี เทพพิชัย 
105220 นางสาว สุธิน ี เรือนอินทร� 
105221 นาย อําพล เสรีรัตน�วิภาชัย 
105222 นาย อัลอามีน โตDะโยะ 
105223 นางสาว นิตยา เทพพิชัย 
105224 นางสาว วันวิสา มหารมย� 
105225 นาย ธวัชชัย สาโสดา 
105226 นาย ทนงศักด์ิ สมจิตต� 
105227 นาย เชิดศักด์ิ จันทเสน 
105228 นาย ภคิน สมคิดทวีโชค 
105229 นาย กฤตภพ พิทักษ� 
105230 นาย ชณารัศม์ิ หนูนาค 
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105231 นางสาว ริณธีร�รา นามโลมา 
105232 นางสาว ขนิษฐา ขุนเทา 
105233 นางสาว ขวัญจิรา มีอักโข 
105234 นาย ปรเมศวร� มาบพันนา 
105235 นางสาว พลอยชมพู จันทสิงห� 
105236 นางสาว พัชรี สถิตวัฒน� 
105237 นางสาว กุสุมา มุ�งเรืองกลาง 
105238 นาง นภัสวรรณ มาตลอย 
105239 นาย สายัณย� นาคอ�อน 
105240 นางสาว ฉันทิต คลื่นสุวรรณ 
105241 นางสาว จริญญา รักษาบุญ 
105242 นางสาว ทิพยกาญจน� เจาะใจดี 
105243 นางสาว สุภักดี ชารมาลย� 
105244 นาย พิเชษฐ� พรหมรักษ� 
105245 นาย อับดุลเลาะฮ� ยางDะ 
105246 นาย วัฒนพล จันทรา 
105247 นางสาว อภิญญา ชนชนะกุล 
105248 นาย สันตนันต� รักษาคง 
105249 นางสาว มณีวรรณ ดาวสุข 
105250 นางสาว วรรณี หวัดแท�น 
105251 นาย เอก อิทธิยาภรณ� 
105252 นางสาว ณัฐนชาภัทร� พรทุมธนัตถ� 
105253 นาย วัชรพงษ� ขุนณรงค� 
105254 นางสาว กานต�ชนก อักษรชู 
105255 นางสาว ชไมพร นันทโก 
105256 นางสาว เกวลี ทิศาวงศ� 
105257 นาย วีระพงษ� วงษ�วิชา 
105258 นางสาว ดาวใจ ดีดวงพันธ� 
105259 นาย พิทยาวุฒิ พุฒพันธ� 
105260 นาย ภูดิส ถิระผะลิกะ 
105261 นาย ณัฐวัตร สมเรือง 
105262 นางสาว สุธารัตน� สุป:น 
105263 นาย แทนจ� คณะนาม 
105264 นาง ศิลปMศุภา ช�วยดํารงค� 
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105265 นาย อนุพนธ� นะตะ 
105266 นางสาว เรณุรัศม์ิ จันทร�ธิมกุล 
105267 นางสาว กัณฑิมา ใจไวย� 
105268 นาย ณัฐพฤทธิ์ โชติปรีดาไพศาล 
105269 นาย คณาวุฒิ ประสานเนตร 
105270 นางสาว กมลรัตน� ธิสอนงัว 
105271 นางสาว วัชราภรณ� อนันทยศ 
105272 นางสาว เสาวลักษณ� ตุแก)ว 
105273 นางสาว ดรุณี มูลฐี 
105274 นาย อนุรักษ� สอนโพธิ์ 
105275 นาย เสฏฐพงศ� รักษพล 
105276 นางสาว ตรีชฎา ลอยทอง 
105277 นางสาว ศิริน วัฒนกุล 
105278 นาย ปริทรรศน� สุขศรี 
105279 นาย ยุทธพล ผลโยน 
105280 นาย ปรัชญ� สิงหะไกรวรรณ 
105281 นางสาว สุพาภรณ� เพชรดี 
105282 นาย เบญจพล ชัยดรุณ 
105283 นางสาว ทิพวรรณ วงษ�อาจ 
105284 นางสาว สถาพร เพชรชี 
105285 นาย สิรธัญคิณทร� ศรีทวีกูล 
105286 นาย วชิระ กุลบุตร 
105287 นาย นุพล ศรีสุวรรณ 
105288 นาย กิตติศักด์ิ คําวัง 
105289 นางสาว รัชนู ยางเยี่ยม 
105290 นาย เอกลักษณ� สายแก)ว 
105291 นาย วีระชาติ ทาลึ 
105292 นางสาว ดลิน พยังเค 
105293 นางสาว ศศิภา ขวัญอ�อน 
105294 นาย ดนัยพงษ� เรืองสวัสด์ิ 
105295 นาย โยธิน โพธิ์บูลย� 
105296 นางสาว ณัฐนิจชา เสมา 
105297 นางสาว ณปภัช ลัทธิรมย� 
105298 นาย เอกอนันต� สินธุพุฒิพงศ� 
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105299 นางสาว ชโลทร เขียวสอาด 
105300 นาย ณธกฤต หล�าบุตรศรี 
105301 นางสาว ธัญญลักษณ� ตรีคํา 
105302 นางสาว นฤมล ศรีโดน 
105303 นาย บารมี ชาตรูปากร 
105304 นาย มรกต เกิดมณี 
105305 นาย ปวัตรทรงยศ ปXปวน 
105306 นาย ทวีสิทธิ์ พุ�มพฤกษ� 
105307 นางสาว พชรภรณ ทองดี 
105308 นาย ฐิติกร เชียงวงค� 
105309 นางสาว นลินี คงม่ัน 
105310 นางสาว ณกานต� นันทการณ� 
105311 นาย นันทสิทธิ์ ไพศาลสมบัติ 
105312 นางสาว วตนันท� เสือล�อง 
105313 นาย อนันต� พิสัยพันธ� 
105314 นาง ชลธิชา กุลสินธ� 
105315 นางสาว กิตติวรรณ ศรีกระจ�างศิลปM 
105316 นาย หนุ�ม ดวงตา 
105317 นางสาว วรรณพร ฤทธิ์มหันต� 
105318 นางสาว ชลธิชา หนูน)อย 
105319 นาย พัทธนิตย� สุวรรณประดับ 
105320 นาย กวีวุฒ สุขประเสริฐ 
105321 นางสาว สโรชา สุระจินดา 
105322 นางสาว วิลาวัณย� เหล็มสัน 
105323 นาย จิรัฎฐ� ดําคล)าย 
105324 นาย ศราวุธ เหล�าสุวรรณ 
105325 นางสาว จรัสศรี เรือศรีจันทร� 
105326 นาย ฉัตรชัย วรรณรัตน� 
105327 นางสาว กีรต�ตยา สาเกตุ 
105328 นางสาว ปนัดดา บุญหล)า 
105329 นาย วีรพงษ� ศุจินิรันตราย 
105330 นาย รักชาติ นาดี 
105331 ว�าท่ีร)อยตรี ปรัชญา แสงดี 
105332 นาย วงศ�นรา เงินคีรี 
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105333 นางสาว อาทิตยา สายสุข 
105334 นางสาว พิมพ�ปวีณ� ชําห)าน 
105335 นาง สุนิยากร พลอาจทัน 
105336 นาย สุธ ี ปอกเพชร 
105337 นางสาว ชิษณุชา ใสแจ�ม 
105338 นาย รัฐพล ศรีวิเศษ 
105339 นางสาว วิไลพร เรียงความ 
105340 นาย ประวิทย� อ่ินต๊ิบ 
105341 นาย อนุรักษ� ประกอบนันท� 
105342 นาย วรัญ\ู วงค�อรยสกุล 
105343 นาย นันตวรรธน� รอดชู 
105344 นางสาว พรพิมล นิลดา 
105345 นาย ศุภชัย จันทร�สวี 
105346 นาง เยาวเรศ บัวพิทักษ� 
105347 ว�าท่ี ร.ต. ธีระพงษ� เอียดเรือง 
105348 นาย ชินณลักษณ� แผนสง�า 
105349 นางสาว ภัทรพรรณ ธิราศักด์ิ 
105350 นาย ภูวศิษฐ� หวลสุวรรณ� 
105351 นาย ณัฐวิโรจน� นพรัตน�นิธิกุล 
105352 นางสาว ฉัพพรรณาภา ยินดี 
105353 นางสาว พัชราภรณ� ทองปานดี 
105354 นาย ณวฒ เจริญหลาย 
105355 นางสาว ศิวลักษณ� บุญมาก 
105356 นางสาว กณิตา สร)อยอุทา 
105357 นาย ทรงพล มีคําทอง 
105358 นางสาว สาวิตรี ผาสุข 
105359 นางสาว ชนิตา ลัทธิลักขณา 
105360 นาย วรุต แก)วภักดี 
105361 นางสาว ฑิตยาวรรณ กงเพชร 
105362 นางสาว พรรษกร แก)วงามพรรณ� 
105363 นางสาว เบญจพร เรืองวงษ�งาม 
105364 นางสาว ลัลน�ลลิต หอมลําดวน 
105365 นาย อธิป กล�าวกระโทก 
105366 นาย จันทร� โคณบาล 



        159/162 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 
105367 นาย พงศ�พัฒน� เพชรรัตน� 
105368 นาย มงคล สาธุพันธุ� 
105369 นางสาว ลลิตภัทร ส�งแสง 
105370 ว�าท่ีร)อยตรี กนกศักด์ิ เทือกเพีย 
105371 นาย ป:ญญา จรรยาเพศ 
105372 นางสาว ฝนทิพย� เหมทานนท� 
105373 นางสาว นภาลัย ช�วยทัต 
105374 นางสาว นิลเนตร ศรีพลัง 
105375 นาย ธนัยนันท� นํา 
105376 นาง ปรียาภรณ� ใสนาม 
105377 นาย ภูมินทร� กงไสยา 
105378 ว�าท่ีร)อยตรี สิทธิธรรม กุลอารยะสิน 
105379 นาย ทวีป พลยืน 
105380 นางสาว ปราณี เรืองอรุณกิจ 
105381 นางสาว สุกัญญา พรมมินทร� 
105382 นาย อัฏฐพล สุจินดานุพงศ� 
105383 นาย ศุภกลกฤษณ� โสภาหอม 
105384 นาย เฉลิมชัย กันทา 
105385 นางสาว พิมลรัตน� บุญทองดี 
105386 นางสาว อรอนงค� หวนศรี 
105387 นาย ศักด์ิสิทธิ์ ภิรมย�สมบัติ 
105388 นาย บุญสิรดานนต� รัตนโสภนไพศาน 
105389 นาย เฉลิมพล ขําละม)าย 
105390 นางสาว ศรีณัฏฐ� ผ�องเสียง 
105391 นางสาว ศิริลักษณ� ปะนาโท 
105392 นางสาว รวิสรา โสภณ 
105393 นาย อธิราช เพ่ิมข้ึน 
105394 นาย นเรศ บุษยามาศ 
105395 นางสาว กัณนิธิ การิกาญจน� 
105396 นางสาว ธัญชนก บัวดํา 
105397 นางสาว นวพร อติกนิษฐ 
105398 นาย นพพล คุ)มแพ�ง 
105399 นาย กชนัฑ สุขสวัสด์ิ 
105400 นาย อมรภัค รักษาศรี 
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105401 นางสาว เรขญา จุลวรรคนานนท� 
105402 นางสาว สํารวย สียดยอ 
105403 นาย ทวีศักด์ิ ซ)ายยศ 
105404 นาย สานตวัน คํารักษ� 
105405 นางสาว ปุญชรัสม์ิ คําตา 
105406 นาย ฐากูร จําปาทอง 
105407 นางสาว โสมสุดา ปรารถนา 
105408 นาย วชิระ ชัยสุนทร 
105409 นาย พิธวัฒ พลหาญ 
105410 นางสาว สุภาวดี จันทร�ฉ้ิน 
105411 นาย เทวัญ เนียมกรด 
105412 นางสาว จิดาภา คะเณย� 
105413 นางสาว รุ�งทิพย� พรมพิลา 
105414 นาง แก)วตา สว�างภพ 
105415 นาย เกรียงเดช เพ็ชรผึ้ง 
105416 นาย ธีรเทพ ทองทวี 
105417 นาย อุทัย หนูทัศน� 
105418 นาย ชิตพล โพธิ์น�วม 
105419 นางสาว อัญขลี จันทเสวต 
105420 นางสาว เพชร จันทร�ลือ 
105421 นาย ธิบดี วิญ\ูทาน 
105422 นาย สันติ พรามจร 
105423 นาย อนุสรณ� แก)วทันคํา 
105424 นางสาว บุษบา นุสลศาลา 
105425 นางสาว พรรนิภา งามเมืองป:ก 
105426 นางสาว ธาริณีย� ภู�งาม 
105427 นาย ชิติพัทธ� ภูลา 
105428 นาย สัญญา อินทรชะรัตน� 
105429 นาย ไกรทอง สีทอน 
105430 นาย สัณหภณ พงษ�ประเสริฐ 
105431 นาย เชิดศักด์ิ สายลุน 
105432 นางสาว ภัทราพร ศรีโยหะ 
105433 นางสาว จุฑามาส จู�ตันซ�วน 
105434 นางสาว ศศิวิภา ศรีเก้ือกูล 
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105435 นางสาว นริศรา หรุ�นสูงเนิน 
105436 นางสาว ศักด์ิสินี ปานทอง 
105437 นางสาว พิมพ�ใจ ชัยบุตร 
105438 นางสาว พรรณรินทร� อุปคํา 
105439 นางสาว อุทัยวรรณ แสงพัด 
105440 นาง ปTตินันท� สุริมานนท� 
105441 นาย จตุพล ลักษณะงาม 
105442 นางสาว กานต�ชนก กาศสมบูรณ� 
105443 นาย นพณัฐ สีห�รา 
105444 นาย อนุชิต หวันมุสา 
105445 นางสาว นิดาวรรณ ลาเต 
105446 นาย พงษ�ศักด์ิ วารี 
105447 นาย พุทธดง ชัชวาลย� 
105448 นางสาว ณัฐกฤตาภัทร สังข�เนียม 
105449 นางสาว พิชญา ขวัญป:ญญา 
105450 นางสาว ภูษณิศา อารีย� 
105451 นาย วงศกร สารปรัง 
105452 นางสาว ปTยะวรรณ กลางเหลือง 
105453 นางสาว ธัญญนุช ขวัญเมือง 
105454 นางสาว อภิรัตน� บุญญพนิช 
105455 นาง วิลาสิน ี บุญมาก 
105456 นาย ทศพล อนุสิทธิ์ 
105457 นาย วิทยา วามเกษ 
105458 นาย ปรเมศร� สุจริต 
105459 นาย เวทิน พรมเรียง 
105460 นางสาว ภัทร�พิชชา ธีระวัฒนสิงห� 
105461 นางสาว ภัทธรา พักตร�จันทร� 
105462 นางสาว นันท�นภัส ปุณยรัชตปรีดา 
105463 นางสาว สุธีรา แกล)วเกษตรกรณ� 
105464 นางสาว นริศรา ภูภักดี 
105465 นางสาว จุฑารัตน� สุทนต� 
105466 นาย อัฐวิทย� มาวัง 
105467 นางสาว รัชนี รักชาติไทย 
105468 นาย ภูมิ นาคเสนีย� 



 
 

เลขประจําตัวสอบ 
105469 นาย
105470 นาย
105471 นาย
105472 นางสาว
105473 นาย
105474 นางสาว
105475 นางสาว
105476 นางสาว
105477 นางสาว
105478 นางสาว
105479 นางสาว
105480 นาย
105481 นาย

 

      

ช่ือ - นามสกุล 
นาย ธนเดช 
นาย สาธิต 
นาย สุริยา 
นางสาว ฐิติภรณ� 
นาย ฟPาลั่น 
นางสาว กิจพร 
นางสาว รัชฎาภรณ� 
นางสาว พิมพิไล 
นางสาว ศศิชา 
นางสาว สุพรรษา 
นางสาว อภิปรัชญ� 
นาย สมพงษ� 
นาย เมรุราช 
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สมศรี 
ชาวไชย 
ว�าความดี 
พงษ�ประเสริฐ 
ปุPยทอง 
ดู�ยา 
สีขาว 
สิทธี 
หัวเขา 
หอมเนียม 
แสงเดช 
เกษานุช 
เม้ียนมิตร 


