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เอกสารแนบท�าย 1 ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
รายช่ือผู�สมัครสอบแข.งขันเพ่ือบรรจุและแต.งตั้งบุคคลเข�ารับราชการในตําแหน.งนักวิเคราะห4นโยบาย 

และแผนปฏิบัติการและตําแหน.งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
วันเสาร4ท่ี 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

ตําแหน.งนักวิเคราะห4นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

100001 นางสาว สาธิตา บัณฑิตนันทิ 
100002 นาย สาณุวัฒน� ช�วยคงมา 
100003 นางสาว พรสวรรค� พับพุ 
100004 นางสาว พิรุณพร มโนเจริญ 
100005 นางสาว ปรียานุช จันทร�แจ�ม 
100006 นางสาว มาลินี เลาหเทียนโรจน� 
100007 นาง โสภิตา ประทุมชาติ 
100008 นาย หฤษฏ� เตียวสกุล 
100009 นาย ณัฐพล คมจริง 
100010 นาย ติณณ� ติณรัตน� 
100011 นาย ณัฐธัญ เป4าบุญปรุง 
100012 นาย อนุกูล ป4อพันธุ�ดุง 
100013 นาย กิตติพัชญ� สุขสวัสด์ิ 
100014 ว�าท่ีร;อยตรี อนุรักษ� กลิ่นขจร 
100015 นางสาว พรวลี หนูรอด 
100016 นาย นพพล วงศ�ศรีสังข� 
100017 นาย วุฒิคม เทศรังสี 
100018 นาย สุรวัฒน� สอนดา 
100019 นางสาว ตตริกาญจน� นวลศิริ 
100020 นาย ชาลี ธิมาทา 
100021 นาย คมสัน ศฤงคารเพ่ิมพูน 
100022 นางสาว จิรนันท� เมืองแมน 
100023 นาง วาสนา เขียวผึ้ง 
100024 นาย ศิริศักด์ิ ยากาษา 
100025 นาย สุทธิชาติ ปานแจ�ม 
100026 นาย พลากรณ� พลึกรุ�งโรจน� 



        2/79 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

100027 นางสาว ปAทมนันท� โชติกิจเรืองชัย 
100028 นาย เจษฎา บริบูรณ� 
100029 นาย อชิรญาณ� ฉิมพุก 
100030 นางสาว จารุวรรณ สว�างขจร 
100031 นาย กิตตินันท� จั่นศรี 
100032 นาย ภูมิ ปฏิสันถาวร 
100033 นาย ธวัชชัย พุ�มนาค 
100034 นาย ทิพากร คํ่าสุริยา 
100035 นาย กิตติภพ ตันสกุล 
100036 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน� 
100037 นาย นิรุต หัตถะผะสุ 
100038 นาย เสริมศิลปF รวยทรัพย� 
100039 นาย สุพัฒน�พงศ� บุญยก 
100040 นางสาว อัณณ�ชญากร สุขเกษม 
100041 นางสาว รุ�งทิวา ปAญญาบุญ 
100042 นาย กฤษฏิ์ ตระกูลพรพงศ� 
100043 นาย สราวุธ ใหม�เทวินทร� 
100044 นาย ธนพงษ� ศักด์ิเสรีพงศ� 
100045 นาย ทวีชัย เกตุสาระธรรม 
100046 นางสาว เมฆา สาพิน 
100047 นาย ศราวุฒิ จําหงษ� 
100048 นาย สุรชาติ อินทรประสิทธิ์ 
100049 นางสาว มนาภรณ� ชัยบัณฑิตย� 
100050 นาย จิระวัช สาระบุตร 
100051 นางสาว กฤษณา แซ�โหงว 
100052 นางสาว พรรณภา แตงทอง 
100053 นาย สิทธิพงษ� ดาสงเคราะห� 
100054 นาย ธิติวัชร� ทองสว�าง 
100055 นาย นภพล มาลัย 
100056 นางสาว อัญชลีพร สุคม 
100057 นางสาว สุทัตตา ทรงเดช 
100058 นางสาว วรินทร�ธิชา แบบอย�าง 
100059 นาย กิตตินันท� ชัยภูมิ 
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100060 นาย อานุภาพ เข่ือนศรี 
100061 นาย สุรชัย สุนุรัตน� 
100062 นางสาว จีราพร อ;อมแอ;ม 
100063 นาย อภิเชษฐ� บุญศิริ 
100064 นาย ศิวภูมิ พรายสี 
100065 นาย เจษฎ�ตพงศ� ปAญญธนชัยกุล 
100066 นางสาว วรรณภา วันอ;น 
100067 นาย พิชญ� บุษยบัณฑูร 
100068 นาย พสิษฐ� อุทธา 
100069 นางสาว ขวัญชนก ทองปาน 
100070 นางสาว อุทุมพร ฝAKงนที 
100071 นาย ยุทธศักด์ิ เจริญการ 
100072 นาย อลงกต สุขุมาลย� 
100073 นาย วงศ�วรัณ จงประเสริฐกุล 
100074 นาย สมชาย ใจใส 
100075 นาย ทศพร พุ�มเจริญ 
100076 นาย อนุวัตร จินตกสิกรรม 
100077 นาย เชี่ยวชาญ กุลยะ 
100078 นางสาว ชมนาท เสพศิริสุข 
100079 นาย ดิษรินทร� ปLKนละมัย 
100080 นาย วิษณุ ศรสุวรรณ 
100081 นางสาว พลอยไพรินทร� กิจพ�อค;า 
100082 นางสาว สุภาวดี มุสิกสาร 
100083 นาย จักรพงศ� ศิริพันธ� 
100084 นาย ภานุ ศรีสุนทรพินิต 
100085 นาย พีระ แดงทองดี 
100086 นาย สรัญNู วุฒินิธิกร 
100087 นาย สุธีรพล พูลสวัสด์ิ 
100088 นางสาว ละไมมาด โสภาเวทย� 
100089 นางสาว อามีนี ดาโอOะ 
100090 นาง ศิริวรรณ โพธิ์สุข 
100091 นางสาว นริศรา เนตรเถ่ือน 
100092 นางสาว เกศสุดา เวฬุวนารักษ� 
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100093 นางสาว เนตรนภา ลําดับพงศ� 
100094 นางสาว หทัยนุช พิพัฒน�ภัคกุล 
100095 นาง ณัตยา ธรรมรัตน� 
100096 นางสาว พรทิพย� แก;วหนองยาง 
100097 นาย ทรงพล แก;วตา 
100098 นางสาว ศิรประภา วงศ�แก;ว 
100099 นาย จตุภูมิ ภักดีบุตร 
100100 นางสาว ภควรรณ สัตยกิจกุล 
100101 นาย ไตรรัตน� พรมดี 
100102 นาง สุชาดา โพธิมาศ 
100103 นางสาว เสาวลักษณ� เพ็ชรทูลย� 
100104 นาย ศตวรรษ สมจิตร� 
100105 นาย ทศวรรษ ปAญญาแก;ว 
100106 นางสาว ยุวนันท� หวลอาลัย 
100107 นาย นําโชค อนุสี 
100108 นางสาว อโณทัย พิมโคตร 
100109 นาย วิทยา นามคํา 
100110 นางสาว ปLยพร จงจิตตานนท� 
100111 นาย วสันต� แก;วทอง 
100112 นางสาว ดวงพร จันทร 
100113 นาย เกียรติภูมิ เติมยศ 
100114 นาย ธันวา สุขทองเส;ง 
100115 นางสาว ณัฏฐาพร สุนทรโรจน� 
100116 นาย รณวิชญ� ศรีสุวรรณ� 
100117 นางสาว ปAญญ�ธิรา รอดผล 
100118 นางสาว วาสนา เนียมสี 
100119 นาย สุริยา ถูกอย�าง 
100120 นาย มารุต หิรัญศรี 
100121 นางสาว สิริพักตร� ภความนตรี 
100122 นางสาว อริยา จะวรรณะ 
100123 นางสาว วิภาวรรณ เกษมสุขบท 
100124 นาย ชาติชาย ศีติสาร 
100125 นาย ปฏิเวธ เกตุพงษ�พันธุ� 
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100126 นาย ณรงค�ชัย วงศาเสก 
100127 นางสาว อรอนงค� พรหมพิมพ� 
100128 นาย ณัฐพล สุขศรี 
100129 นางสาว ณภัชนันท� สุขมณี 
100130 นาย สืบสกุล หม่ืนกล;า 
100131 นางสาว นัสริน บินอิสหาก 
100132 นาย ปรมินทร� ถาวรานุรักษ� 
100133 นาย แผน โอดคง 
100134 นางสาว กณิตา สร;อยอุทา 
100135 นางสาว มาฆมาส จันวดี 
100136 ว�าท่ีร;อยตรีหญิง นัยนา โอชา 
100137 นาย อรรถพงศ� พุ�มโต 
100138 นาย ธนพล นนทกะตระกูล 
100139 นางสาว กัญชพร ซาวบุญตัน 
100140 นาย จักรินทร� คงสุนทรกิจ 
100141 นาย พิชNุตม� ทองปทุม 
100142 นาง ธนิษฐา จารุจินดา 
100143 นางสาว พวงวรรณ� นาคงาม 
100144 นางสาว ศุภาพิชญ� ป4อมปราการ 
100145 นางสาว รุจิพัชญ� ศรีเรืองเมตตา 
100146 นาย วัชรชัย องคเรียน 
100147 นางสาว ณัชชา วชีระสูตร 
100148 นางสาว อัมรินทร� จี้อาทิตย� 
100149 นาย จิรธัช แก;วเจริญ 
100150 นางสาว นิลวรรณ บุญสันต� 
100151 นาย นพดล ปลายเนิน 
100152 นาย สุธีรภาพ สังข�ด;วง 
100153 นางสาว ปวริกา ต้ังสุวรรณ 
100154 นาย ประกาศิต สายบุตร 
100155 นางสาว รัชณีย� ช�วยเก้ือ 
100156 นางสาว สิรี เพ็ชรทอง 
100157 นาย วราพล ทิพย�บ;านฉาง 
100158 นาย พีรพงศ� ลิปLรุจิระ 
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100159 นาย วาฮิดล ตะเหลบ 
100160 นาย วัชรพล จงใจภักด์ิ 
100161 นางสาว ลักษณาภรณ� เจริญโพธิ์ 
100162 นางสาว อารดา ถาวร 
100163 นาง สรสิชา ทัศนเจริญ 
100164 นางสาว ฑาริกานันทร� ภูริพัฒนสกุล 
100165 นางสาว ภัทรียา วงษาซ;าย 
100166 ว�าท่ี ร.ต. อภิลักษณ� ใคร�ครวญ 
100167 นางสาว อาภาภรณ� บุญแจ�ม 
100168 นางสาว อุไรพร อภิเนตร 
100169 นาย สนธยา พลาสิน 
100170 นาย สุรศักด์ิ ยอดเพชร 
100171 นาย ภัทรพล จาตุธรรมผล 
100172 นางสาว ศญามล ห;อมหา 
100173 นางสาว ชญานี เพ็ชรสงคราม 
100174 นาย ยศกร ยืนยง 
100175 นาย ประมุข ภิรมย�ทอง 
100176 นาย พิชาญ�นนท� ทวีสุข 
100177 นางสาว ชญานี บุญรอดรัมย� 
100178 นางสาว ปรีดาลักษณ� ม่ันคง 
100179 ว�าท่ีร;อยตรี ชุมมาธิป จันทรเขตต� 
100180 นางสาว วรรณนิศา เกตุแก;ว 
100181 นางสาว สุรีย�พร สรรพกุล 
100182 นาย ไพศาล สมานมิตรกุล 
100183 นางสาว ณัฐชยา จันทร�ทอง 
100184 นาย ณัฐวุฒิ เจริญชาศรี 
100185 นาย กฤษภาณุ เครือเนตร 
100186 นาย ธนภัทร� วิสุทธิสมาจาร 
100187 นางสาว ชลธาร ฤกษ�นําผล 
100188 นาย สราวุธ สนิทกลาง 
100189 นางสาว กนกวรรณ วงศ�เลิศประยูร 
100190 นางสาว ภิญญาพัชญ� ศรีสุภา 
100191 นาย กานต� ล;วนแก;ว 
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100192 นาย อธิปไตย กว;างขวาง 
100193 นางสาว ตรีชฎา แก;วลีเล็ด 
100194 นางสาว จริญญา นวลคง 
100195 นางสาว ปAทมา เพ็ชรแดง 
100196 นาย ไชยพันธุ� ภู�ขวัญเมือง 
100197 นางสาว จีระพร เปTKยมบริบูรณ� 
100198 นาย เอกพล สืบศรีทอง 
100199 นาย กฤชเทพ เนตรอรุณ 
100200 นางสาว อรอุมา แป4นกลัด 
100201 นางสาว ธัญลักษณ� ตันพานิช 
100202 นาย รังสรรค� สุขเกษม 
100203 นางสาว ผกามาส ไพจิตจินดา 
100204 นาย จุฑาวัฒน� มหาอุต 
100205 นางสาว นุตศรา วนสันเทียะ 
100206 นางสาว อ;อมใจ เขียวไสว 
100207 นางสาว ศิรภัสสร อ่ิมกมล 
100208 นาย ภราดร เสรีสมบูรณ� 
100209 นาย ศุภชัย เพียรพิเชฐชื่น 
100210 นาย กฤตสิทธิ์ เชตุพงษ� 
100211 นาย สุทธิพันธุ� สายเมือง 
100212 นาย พันธุ�ธิช สีเทา 
100213 นาย นิจปฏิภาณ มาตขาว 
100214 นาย ไพศาล เละดุวี 
100215 นาย กิตติพงษ� ปาลีกุย 
100216 นาย หะสัน พิทักษ�บัญชาการ 
100217 นางสาว ดนิตา กอบกุลธนชัย 
100218 นาย ประวิทย� นามนา 
100219 พันจ�าอากาศตรี พงศ�พิชญ� ภูลวรรณ 
100220 นางสาว เกศราพร สุขกลับ 
100221 นาย วรวุฒ ิ ศรีอุทิศ 
100222 นาย ปองพล สุดวิไลพร 
100223 นาย ปLยะศักด์ิ สายแก;ว 
100224 นาย อาทิตย� เขมิกานาคะวงศ� 
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100225 นางสาว กุลชญา อยู�เย็น 
100226 นาย สาโรจน� ดวงเดือน 
100227 นาย ธนาคม ทิพย�สภาพกุล 
100228 นางสาว ปวีณา โกคูณ 
100229 นางสาว พรชนก บุญโพธิ์แก;ว 
100230 นางสาว ประทุมทิพย� ปานหงษ� 
100231 ส.ต.ต. ฐิติพงศ� เผ�าตOะใจ 
100232 นางสาว กริชสุพร ไชยเสน 
100233 นางสาว อริสสรา มาก�อบุญ 
100234 นางสาว สโรช�บล สิรินักษัตร 
100235 ว�าท่ี ร.ต. อภิยุทธ สุตัญต้ังใจ 
100236 นาง วีรวรรณ หว�างแสง 
100237 นาย อัครพล เลาหบุตร 
100238 นางสาว กัญจนา ศรีวิพันธ� 
100239 นางสาว ทิวาพร สุทธกัน 
100240 นาย ณัฐภัทร วิเศษกิจ 
100241 นาย ณัฐพล อินทรพรหม 
100242 นาย อิทธิพงษ� ลุ;งบ;าน 
100243 นาย ณัฐนันท� สินสมบัติ 
100244 นาย เทพสรร ผึ่งผาย 
100245 นางสาว วัลรว ี คงเสถียรภาพ 
100246 นางสาว จุฑาภรณ� อ�อนดีกุล 
100247 นาย วีรยุทธ สังข�สกุล 
100248 นางสาว ชลลดา จริตพันธ� 
100249 นางสาว มณฑิรา อุบลเลิศกุล 
100250 นาย กนกศักด์ิ น;อยมณี 
100251 นาย จักรพงษ� มะโนนัย 
100252 นาย ณัฐวิโรจน� เตมีศักด์ิ 
100253 นางสาว มารียา เยาประภา 
100254 นาย อัครเดช สาสีมา 
100255 นาย กฤศ แอกทอง 
100256 นางสาว ศิริรัตน� โกฎิคํา 
100257 นางสาว ฐิติญาภรณ� รอดหลง 
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100258 นางสาว นูรีซัม ดอเลาะ 
100259 นางสาว แพรพิไล นันทวิสิทธิ์ 
100260 นาย อธิวัฒน� เพชรโชติ 
100261 นาย คณาพจน� เทพเรือง 
100262 นาย วรชัย จันทร�นา 
100263 นางสาว อังคณา สุภาพร 
100264 นางสาว ณัฐพร นามหนองปรือ 
100265 นาย ณัฐพจน� ขาวช�วง 
100266 นางสาว มัญชุภา ดวงจําปา 
100267 นางสาว อลิษา ธีรภัทรไพศาล 
100268 นาย เสฎฐวุฒ ิ สีสะอาด 
100269 นาง พัสณีย� กิติคํา 
100270 นาง เด�นนภา นามจักร� 
100271 นาย อัครวิชช� ปAญญาผาบ 
100272 นาย อภิชาติ โตมอญ 
100273 นางสาว ปวิตรา สิงห�คะ 
100274 นางสาว เนตรชนก วิภัคอัครกุล 
100275 นาย ทวีศักด์ิ วชิราภากร 
100276 นาง วันนา ขันเงิน 
100277 นางสาว เพ็ญศิณี ดิฐชัยพันธุ� 
100278 นาย ศุภวิชญ� พลยมมา 
100279 นาย อํานาจ สะเทินรัมย� 
100280 สิบตํารวจตรี ธนศักด์ิ ทวีโชติ 
100281 นางสาว สุพรรษา ขวัญมงคล 
100282 นางสาว กุลรดา หิรัญญสุทธิ์ 
100283 นาย ลิขิต ดิษฐพงษ� 
100284 นาย พงษ�อํามาตย� อามาตย�ทัศน� 
100285 นาย พาสน� บุญญานุพงศ� 
100286 นาย อธิป ทิพย�รักษา 
100287 นางสาว ลัลนา ลีฤทธิเกียรติ 
100288 นางสาว พิชญา นาคนงนุช 
100289 นาย ภูริภัทร� สวัสดิเวช 
100290 นางสาว พรพรรณ พรมมี 
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100291 นาย พิทักษ�พงษ� วงศ�เกตุ 
100292 นางสาว พรชนก ชูช�วย 
100293 นางสาว วนิชา สุขไมตรี 
100294 นางสาว ตวงรัตน� จุมปาแฝด 
100295 นางสาว จุฑารัตน� ดําปาน 
100296 นาย อนุชา ชูรักษา 
100297 นางสาว สุวิชาดา อ�อนนาง 
100298 นาย ชาญวิทย� ช�างทอง 
100299 นาย ศรัณย� ทันตานนท� 
100300 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา 
100301 นางสาว ประทุม ศิริตา 
100302 นาย อภิศักด์ิ สิทธิเวช 
100303 นางสาว จีรณา ก�อเกียรติ 
100304 นางสาว นฤมล คนหม่ัน 
100305 นางสาว ชลดา เศรษฐาไชย 
100306 นาย คณิน สุนทรประเสริฐ 
100307 นาย ทนงศักด์ิ ทองเจริญ 
100308 นางสาว นุชนารถ สุทธิรักษ� 
100309 นางสาว สมฤทัย เกตุเทศ 
100310 นางสาว นุชนารถ บุญเอ้ือ 
100311 นาย คุณานนท� ศิริบุตร 
100312 นางสาว อภิญญา หม่ืนวิเศษ 
100313 นาย สหรัฐ อนุศาสตร� 
100314 นางสาว จิรภา โชคอาภาสมบัติ 
100315 นางสาว มุขระวี คําเข่ือน 
100316 นาย ขอบเขต ธรรมวาโร 
100317 นางสาว ชญาธร วิชญะโกมล 
100318 นาง รุ�งนภา ทวีสินธุ� 
100319 นาย ศิริศักด์ิ หงษ�สิริ 
100320 นางสาว ปานชีวัน ไวยพัฒน� 
100321 นางสาว อรทัย ณ นรงค� 
100322 นาย เกียรติขจร ทองศรี 
100323 นาย ศราวุธ เซ�งแก�น 
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100324 นางสาว ณิชากร ปาวะรีย� 
100325 นาย เอกพงษ� ติวงค� 
100326 นางสาว ทิพย�ธิดา ดอนเตาเหล็ก 
100327 นางสาว ทศพรวรรณญ� อินทร�ขาว 
100328 นาย ศุกร�สิริ วรโชติพงศ�พันธ� 
100329 นางสาว ศิริลักษณ� ชาวโพธิ์ทอง 
100330 นางสาว สาวิตรี ขันแก;ว 
100331 พันจ�าอากาศเอก สุรนันท� นามวงษา 
100332 นาย เนติรักษ� มณีวงศ�วิจิตร 
100333 นางสาว สุธารัตน� แลพวง 
100334 นาย รังสรรค� ลักษณะสกุลชัย 
100335 นาย กิตติศักด์ิ บุญเดชารักษ� 
100336 นางสาว พิมพ�สุดา บุญโนทก 
100337 นาย ชัชวาลย� เตชะวิวัฒน�กุล 
100338 นาย วีรภัทร ปUานประโคน 
100339 นางสาว ณัฐพร กลิ่นจันทร� 
100340 นาย อภินันท� อัศวเมธสุวรรณ 
100341 นาย นราธิป สุทธิธรรม 
100342 นาย เอกราช ใจแจ�ม 
100343 นางสาว ณิศรา หม่ืนภู� 
100344 นางสาว ธีตารัฐ สุวิจารณ� 
100345 นางสาว พิมพรรณ พงษ�พรต 
100346 ว�าท่ีร;อยตรี กฤษณพงศ� เพ็ญศรี 
100347 นางสาว เวธกา นฤมล 
100348 นางสาว สิริภัค รัตนรักษ� 
100349 นางสาว วรัญญา โฆสิตวิวัฒน� 
100350 นาย ชุมพล บุญแน�น 
100351 นางสาว วิภาพร อ�อนเท่ียง 
100352 นางสาว กนกอร พุ�มสุข 
100353 นาย จักรพงษ� โตOะถม 
100354 นางสาว บุศรินทร� ศักด์ิดีชุมพล 
100355 นาย สุนทร คําแพง 
100356 นางสาว ศันสนีย� โอถาวรวงษ� 
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100357 นาย นฤพนธ� แดงศิริ 
100358 นางสาว พิมพ�นิภา เตชพิพัฒน�พงศ� 
100359 นางสาว ภัทรา จิตราวัลย� 
100360 นางสาว เบญญาภา ชูศรี 
100361 นาย คชภัค คงวัน 
100362 นาย ภูธเนษฐ� ทองโท 
100363 นางสาว อรยา บิหลังเจOะ 
100364 นางสาว เพ็ชรไพลิน พชรจารุวัสส� 
100365 นางสาว อาภาภรณ� พวงหอม 
100366 นาย ณัฐพงศ� สุภา 
100367 นาย จักรพันธุ� เต็มภู 
100368 นางสาว เกตน�นิภา สุริยะ 
100369 นาย ปLยะวัฒน� อินวรณ� 
100370 นาย ไชยภัทร กล;าเวช 
100371 นาย หนึ่ง ทองนึก 
100372 นางสาว อาภาภรณ� มะลิหอม 
100373 นาย ธนภัทร สงวนทรัพย� 
100374 นางสาว อลิษา อินปา 
100375 นาย ภูวรินทร� พุทธรักษา 
100376 นางสาว ญาณิศา ยอดสิน 
100377 นาย สมพงษ� ชํานาญ 
100378 นาย อนุชาติ ตะระรัมย� 
100379 นาย นัษฐพงษ� วงศ�กVองแก;ว 
100380 นางสาว พิชญาพร สมเด็ด 
100381 นางสาว พัชรีรัตน� ประกายแสงเพชร 
100382 นาย ศุภณัฐ แช�มศรีรัตน� 
100383 นางสาว พัสสนันท� ปAนใจดี 
100384 นางสาว ชนัฏนันท� ถ่ินเดิม 
100385 นางสาว ซูไบดOะ วาเลาะ 
100386 นางสาว วรรณพร เทสินทโชติ 
100387 นาย ณัฐดนัย นฤพรพิพัฒน� 
100388 นางสาว นันทิชา ทรงประวัติ 
100389 นาย วิชัย ปรางค�จันทร� 
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100390 นางสาว เกวลี หาเรือนธรรม 
100391 นาง นิตยาวรรณ สว�างภพ 
100392 นางสาว ณัฐิดา พรหมพินิจ 
100393 นาย ธีร�วรา ดาวัลย� 
100394 นาย บุรัสกร ละอองทัพ 
100395 นางสาว สุภัสสรา พุทธชนม� 
100396 นาย ธนพันธ� เรือนแก;ว 
100397 นาย สุทธิศักด์ิ ใจดี 
100398 นาย ศุภชัย พรหมจักร� 
100399 นาย วีรวัฒน� ปLงพยอม 
100400 นาง ศุภรดา จันทตรัตน� 
100401 นาย พัฒน�พงษ� แพนพัฒน� 
100402 นางสาว พัชรา ทองเหลา 
100403 นางสาว ภัทริยา หนูนิล 
100404 นางสาว ปAทมนันท� แสงมณี 
100405 นางสาว ณัชฐ�ชญา นิมทน 
100406 นางสาว รวินดา สุขสว�าง 
100407 นางสาว สุชาวล ี ขุนทอง 
100408 นาย พิทักษ� เลิศวณิชย�วัฒนา 
100409 นางสาว กนกวรรณ ตOะม�าน 
100410 นาย อัฒฑชัย เอ้ือหยิ่งศักด์ิ 
100411 นาย มีชัย นวลเพชร 
100412 นางสาว กัณฐิกา พรมฝาย 
100413 นาย อาทิตย� สนหม่ืนไวย� 
100414 นางสาว อรษา ร�มโพธิ์ชี 
100415 นางสาว สรีระ จริยะคุณทวี 
100416 นาย ฑเณต แก;วสุวรรณ� 
100417 นาย จักรพงษ� ตาลเลี้ยง 
100418 นางสาว กนกวรรณ สดใส 
100419 นางสาว นิภา ฟุUมเฟXอย 
100420 นางสาว สุนิสา คล;ายฉํ่า 
100421 นาย ฐาปกรณ� โมกไธสง 
100422 นางสาว ณัฐฐาภรณ� แพทย�เจริญ 
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100423 นาย ชัยวัฒน� ยอดเณร 
100424 นาย จารุวิทย� คงนคร 
100425 นาย ณัฐวุฒิ กิจโสภ ี
100426 นาย ชลวีร� ขจรบุญ 
100427 นางสาว วรินยุพา คงสนุ�น 
100428 นาย คณิตนนท� อินทสิทธิ์ 
100429 นาย เจตพล ม่ันดี 
100430 นาย ปAญญรัตน� รัตตรัตน� 
100431 นาย ศุภวัฒน� พริ้งกระโทก 
100432 นางสาว ชนิสรา จันทร�ฉาย 
100433 นาง ชญาภา อัศเวศน� 
100434 นาย พิศาล แดงทอง 
100435 นาย อธิปAตย� หมอยา 
100436 นาย ภาณุวัฒน� อเนกพิพัฒน� 
100437 นาย ศรราม มูลวิไชย 
100438 นาย สิทธิชัย เพ็ชรพูล 
100439 นาย นพดล ปะปุณไต 
100440 นาย กันตพงศ� ทวีสิงห� 
100441 นาย ธนพงศ� เกษรบัว 
100442 นางสาว กวินตรา ธีรกานต�พร 
100443 นางสาว ลักษิกา สงวนสุข 
100444 นาย ณัฐวุฒิ แสงอุทัย 
100445 นางสาว อุมาพร กันสาตร� 
100446 นาย วัชระพงศ� เดชครุฑ 
100447 นางสาว ชิติภรณ� ศรีขจร 
100448 นางสาว สุภัทร� ไชยวงศ� 
100449 นางสาว กรกมล จิตรญาติ 
100450 นางสาว พรณวรรณ อํ่าสกุล 
100451 นางสาว ณัฐชา นันทนาสฤษด์ิ 
100452 นาย นิพนธ� ถาดทอง 
100453 นางสาว ภัทรพร วงศ�พรหม 
100454 นางสาว ลลิตา ต๋ันชุ�ม 
100455 ว�าท่ี ร.ต. หญิง พัทณวดี มะริธง 
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100456 นางสาว นุจรินทร� โกมล 
100457 นางสาว ธัญญา อนุวัตรยรรยง 
100458 นางสาว กมลฉัตร อยู�เจริญพงษ� 
100459 นางสาว พัชราภรณ� ผู�พานิช 
100460 นาย สุพชา ชูชมชื่น 
100461 นาง รัตติกาล บุญยุภู 
100462 นางสาว จีระนันท� ภูตรี 
100463 นางสาว ธนิดา น;อยโนนทอง 
100464 นาย ภราดร จันงาม 
100465 นางสาว จุฑามาศ พูลสวัสด์ิ 
100466 นาย จักรพันธ� เตชะฤทธิ์ 
100467 นาย นพพล คงตุก 
100468 นางสาว อติกานต� จุลนันโท 
100469 นาย รัฐชาติ พรหมน;อย 
100470 นาย ณัฎฐกฤช รัตนบุรี 
100471 นางสาว วนิดา ศรีประยูร 
100472 นางสาว ประภารัตน� ฆังคะมะโน 
100473 นาย นาวิน ศรีสินอําไพ 
100474 นางสาว กฤษฎิ์ณิชา ไชยเสนบดินทร� 
100475 นาย วรากร หนูกุล 
100476 นางสาว นิติยา ปAกนอก 
100477 นาย ธีรรักษ� ภารการ 
100478 นางสาว ณัฐฐินีภรณ� ช;างเนียม 
100479 นาย มูฮัมหมัดซิกรี มะแด 
100480 นาย ณฐชน วงษ�ขํา 
100481 นาย ปLยะณัฐ น;อยศรี 
100482 นางสาว ดวงนภา เพชรแท; 
100483 นาย นิติรุจน� นิติระวีพงศ� 
100484 นาย อาบัส สะนิ 
100485 นาย ยุทธศาสตร� งามอินทร� 
100486 นางสาว อริสา พ่ึงเจียก 
100487 นาย สุรยุทธ สุนทรวารี 
100488 นางสาว ณัชญวัลฌ� ธณวัชร�จริตงาม 
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100489 นาง ผานิตย� ปรือปรัก 
100490 นางสาว พรรณิดา พันธ�พืช 
100491 นางสาว พรทิพา น;อยเล็ก 
100492 นางสาว แพรวา บุญสม 
100493 นาย ธนพล จิโสะ 
100494 นาง ซีตีอาเฟเราะห� แวปา 
100495 นางสาว ศรัณญา ชุ�มชื่น 
100496 นาย สัญญา มงคลสุข 
100497 นางสาว พรพิไล สองสีดา 
100498 นางสาว ณัฏฐาพัชร� สอาดเอ่ียม 
100499 นาย ไกรฤทธิ์ จันทร�แช�มช;อย 
100500 นางสาว สุภาวดี ไทยพลับ 
100501 นางสาว อรอุมา เสือเฒ�า 
100502 นาย สหัสพล ษรบัณฑิต 
100503 นาย วีรวัฒน� ทองคง 
100504 นางสาว วรุณรัตน� พรหมมิ 
100505 นาย เอนก บุญสิงห� 
100506 นาย คเณศ พูลเกษม 
100507 ว�าท่ี ร.ต. หญิง รัชฎาภรณ� เมฆอํ่า 
100508 นาย รัฐพล บุตรโพธิ์ 
100509 นางสาว ธารารัตน� สุขสบาย 
100510 นางสาว หนึ่งนุช นกดุเหว�า 
100511 นาย บัญชา เชี่ยวชาญ 
100512 นาย ปฏิญญา สอนโยธา 
100513 นางสาว จุฑามาศ คงแดง 
100514 นาย พีรภัค ไวกสิกรณ� 
100515 นาย จารุกิตต์ิ ปLKนสกุล 
100516 นางสาว กมลเนตร อังกาบ 
100517 นาย อํานาจ เอ่ียมมา 
100518 นาย จักรพันธ� แพทย�รักษ� 
100519 นาย วุฒิชัย เคลือสกุล 
100520 นางสาว คันธรัตน� คงชาตรี 
100521 นางสาว จิรัญญา สง�าพงษ� 
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100522 นาย วรากร ทองไวย� 
100523 นางสาว ชนากานต� นาคบัว 
100524 นางสาว เบญจมาศ ยี่ลังกา 
100525 นางสาว ลีลาวดี พิริยะตระกูล 
100526 นางสาว วาสนี ลําถึง 
100527 นางสาว สาลินี รอดคํา 
100528 นาย สัมปทา ช;างบุญมี 
100529 นาย วิษณุพงษ� สุกกรี 
100530 นางสาว เขมิกา ศรีวรรณะ 
100531 นางสาว พัชรินทร� พลอยมี 
100532 นางสาว สิริกานต� ทรัพย�มี 
100533 นาย ธนพนธ� ตันไทย 
100534 นางสาว สาวิตรี บุญช�วย 
100535 นาย ภราดร เทพสุภา 
100536 นางสาว เบญจพร ตวงหิรัญวิมล 
100537 นางสาว อารดา ดวงสุริยเนตร 
100538 นางสาว วัชราภรณ� วิเศษการ 
100539 นาย สหศักด์ิ ฤทธิ์รักษา 
100540 นาย สุทันต� ศิริสาคร 
100541 นางสาว มนัญชยา สมบูรณ� 
100542 นาย สุชาติ วงค�สะโสม 
100543 นาย ชินวัฒน� ยศมา 
100544 นางสาว สุกัญญา ใจพันธุ� 
100545 นางสาว สมัชชา มารุ�งเรือง 
100546 นางสาว ปภัสสร อยู�ชา 
100547 นางสาว น้ําผึ้ง ม่ันประสงค� 
100548 นาย อลงกรณ� ถิระสัตย� 
100549 นางสาว รัตติกาญต� ช�องลมกรด 
100550 ว�าท่ี ร.ต. ทศพร สุวรรณโณ 
100551 นางสาว เขมวริณย� สุริยชัยมงคล 
100552 นางสาว สาวิตรี เจนการ 
100553 นาย มนตรี กาญจนโรจน� 
100554 นาย ศุภภัค ลิ่มวรพันธ� 
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100555 นางสาว ทิพมาศ ยลโสภณ 
100556 นางสาว ณีรวัลย� กันทะวี 
100557 นาย นฤพณ แวววับศรี 
100558 นางสาว ดวงใจ สีสวรรค� 
100559 นางสาว วิไลวรรณ เรืองโสม 
100560 นาย กิตต์ิธเนศ บุตดา 
100561 นาง ดวงวรรณ ทะลือ 
100562 นางสาว ณัฏฐ�ภัทร� มาลัยวงษ� 
100563 นางสาว ศิริลักษณ� หอมสมบัติ 
100564 นางสาว อภิสรา ปภัสสรศิริ 
100565 นางสาว วรรณภา นิเทศธัญญกิจ 
100566 นาย คมกริช มุกดาสนิท 
100567 นางสาว ลีลาพร ไชยฮะนิจ 
100568 นางสาว จันทนา ยอดเสาร� 
100569 นางสาว ชมพูนุช ดีอินทร� 
100570 นางสาว ปนัดดา ตรีรัตนาวิทยา 
100571 นางสาว จิรัฏฐิกา ภานุกรกุล 
100572 นาย วรพล ยินดี 
100573 นาย ธีรภัทร� มณี 
100574 สิบเอก พีรพล เจียมจันทร� 
100575 นาย พีรพล วนิชชากร 
100576 นางสาว ดวงมณี สังสีนา 
100577 นางสาว นันทวรรณ คํานวน 
100578 นางสาว ชติมันต� คุ;มภัยเพ่ือน 
100579 นาย พลวัฒน� คณฑา 
100580 นาย อํานาจ ใจตาวงค� 
100581 นาย ธเนศ ชํานาญนา 
100582 นางสาว ปณิตา ชัยศิริ 
100583 นางสาว นภาภรณ� หาญคํา 
100584 นางสาว กิตติมา ชูสกุล 
100585 นาย อภิโชติ สายคําปAน 
100586 นาย ภานุมาส ทรายแก;ว 
100587 นาย เนตร ยิ่งเจริญ 
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100588 นาย สันติภาพ สกุลพราหมณ� 
100589 นางสาว ดาราทัด ลิมปAชโยพาส 
100590 นาย วิศรุต สัจจะบุตร 
100591 นางสาว สุพิศตรา แนมสัย 
100592 นางสาว โชคนิธ ิ วิเศษนคร 
100593 นางสาว พัชราภรณ� อินทร�สุวรรณ 
100594 นางสาว ดวงดาว เฮงมัก 
100595 นางสาว สุทธิดา ปานสง�า 
100596 นางสาว จิตรา บุรเนตร 
100597 นางสาว อาภรณ� จิเบ็ญจะ 
100598 นาง สุมิตรา สบายจิตต� 
100599 ว�าท่ีร;อยตรี ศุภวิชญ� เตชะอนันต�พัฒน� 
100600 นางสาว โสภิต ศรอิสาน 
100601 นางสาว ธิดานุช เจริญนา 
100602 จ�าอากาศโท วรชัย นิลแจ;ง 
100603 นาย คมกริช เทนุรักษ� 
100604 นางสาว สุจิวรรณ น;อยวงศ� 
100605 นาย ธนาวุฒ ิ วงศ�ฟAก 
100606 นาย จีระศักด์ิ ไชยวรณ� 
100607 นางสาว จันธิมา ก;อนสุวรรณ� 
100608 นาย พงศ�ภิวัฒณ� เกรียงสุวรรณ 
100609 นางสาว เพ็ญประภา กลางประพันธ� 
100610 นาย อนุวัฒน� ชารีวงศ� 
100611 นาย นนทวัฒน� แร�ทอง 
100612 นาย สิทธิพันธุ� ศิริภักดี 
100613 นาย มิตร ศรีหมอก 
100614 นาย ณัฐภัค เพ�งพิศ 
100615 นางสาว นุช อ;อคํา 
100616 นางสาว จุฑามาศ อินทร�เอ่ียม 
100617 นางสาว จุฬาลักษณ� เก�งการช�าง 
100618 นาย จิรวัฒน� ใจสําราญ 
100619 นางสาว ฐิติวรดา ธรรมพิริยะกุล 
100620 นาย ณัฐวุฒิ ม�วงเย็น 
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100621 นางสาว วรรณพนา ศาสนะ 
100622 นาย พีรณัฐ เวทการ 
100623 นางสาว สิริประภา สําราญเวทย� 
100624 นาง กุลสิริยา กอนแก;ว 
100625 นางสาว รัตติยา บุญมาหา 
100626 นางสาว กัญจน�รัชต� ตันติมณีโชติ 
100627 นางสาว กาญน�ธีรา อรุณรัตน� 
100628 นางสาว อรทัย พระทัด 
100629 นางสาว วิลาสิน ี ไทยคํา 
100630 นาย รัฐกิจ วิรัตโนทัย 
100631 นาย อรรถกร เนื่องชมภู 
100632 นางสาว บวรลักษณ� ทองน้ําเท่ียง 
100633 นางสาว เพชรลดา จําแนกยุทธ 
100634 นางสาว อัมพร สาริกา 
100635 นาง สุพิชญ�สินี อารมณ�สวะ 
100636 นางสาว ศิริพร เลี้ยงเจริญ 
100637 นางสาว สุธาสิน ี มโนสุวรรณกุล 
100638 นางสาว กรรณิการ� แสงเมือง 
100639 นาย ธรรมชน ปLยะวงค� 
100640 นาย ปรัชญา ศรีพงศ�พยอม 
100641 นาย วิโรจน� สีสนิท 
100642 นาย เบญจพนธ� คล;ายมณี 
100643 นาย ศุภศิษฎิ์ วรพิสุทธิวงศ� 
100644 นาย นูร�มัน หะยีมะสาและ 
100645 นาย กฤษณวัน อุดหนุนชาติ 
100646 นาย รัฐพล สีระโก 
100647 นางสาว นาตยา หารทะเล 
100648 นางสาว ธิมารัชต� อธิภัทร�สถาพร 
100649 นางสาว เปรมปรีดิ์ พันทุม 
100650 นาย ภูริชญ� ขาวสําอางค� 
100651 นางสาว สร;อยสุนีย� นามจิต 
100652 นางสาว สุภาวดี เจริญไชย 
100653 นาย ปLยะพงษ� วงค�กา 
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100654 นาย วิเศษ วงษ�พรม 
100655 นางสาว ธัญญารัตน� ศรีวิชัย 
100656 นาย วิชญ�พล พีระพันธุ� 
100657 นางสาว เวณิกา จันคุ;ม 
100658 นาย พชรพล ซุ�นสั้น 
100659 นาย โยธิน เอติรัตน� 
100660 นางสาว ยุพา ชัยม่ัน 
100661 นางสาว รชณิมุข ไชยทอง 
100662 นางสาว นันทวรรณ เนตรสาคร 
100663 นาย พงศกร ช�วยบํารุง 
100664 นางสาว อาทิตยา ภูสถาน 
100665 นาย ปกรณ�ศิริ บ้ังทอง 
100666 นาย ณัฐดนย� โกศัยธนอนันท� 
100667 นาย จิราวัฒน� ตู;ไม;ปUา 
100668 นาย รัฐกร ชนะวงศ� 
100669 นาย สุริยะเทพ ฉายาพิทักษ�กุล 
100670 นาย ชิษณุพงศ� สุวัตถี 
100671 นาง กชกร พาลเหนือ 
100672 นางสาว ปุณยนุช เขียวพอ 
100673 นาย วีรวัฒน� แก;วอินตะ 
100674 นาย อนันทวุฒิ สืบเลย 
100675 นาย พัฒนพงศ� บัวคีรี 
100676 นาย ธนัช คัมภีระ 
100677 นาย จักวาลย� พันธ�หนอย 
100678 นางสาว สุทัตตา พุทธนุกูล 
100679 นาย วิชาติ ซ่ือสัตย� 
100680 นางสาว ขวัญหล;า ไชยพลบาล 
100681 นาย อานนท� เบ็ญจทรัพย�ไพศาล 
100682 นางสาว ซัลมา อาแว 
100683 นาย ธณัฐ วรวัฒน� 
100684 นางสาว ชลิดา ขจรเกียรติอาชา 
100685 ว�าท่ี ร.ต. หญิง ธนัตถ�นันทร� นิโครธานนท� 
100686 นางสาว วรรณนิษา เส;งวุ�น 
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100687 นาย รฐนนท� กาญจนภาคย� 
100688 นางสาว ชวนพิศ ชูอ�อน 
100689 นางสาว พรรณสุภา โพธิ์ย;อย 
100690 นาย ณัฐวุฒิ มากเฟX[อง 
100691 นาย ธนภูมิ เครื่องทิพย� 
100692 นางสาว สุภาวดี ศรียาภัย 
100693 นาย ฐิติพงศ� เพ็งชัย 
100694 นาย วรวิชญ� วงษ�ทอง 
100695 นาง ชยานันต� เชื้อเงิน 
100696 นางสาว สุภัททรา อมรวงศ�ไพบูลย� 
100697 นางสาว วลินทรา บุณยะไวโรจน� 
100698 ว�าท่ีร;อยตรี พิศาล จรสุข 
100699 นางสาว วรรณภรณ� เลาะวิธี 
100700 นางสาว สุพรรษา หอมเนียม 
100701 นางสาว นียรัตน� เพ็ชรินทร� 
100702 นาย จรุงพัฒน� ใจวงศ�ผาบ 
100703 นาย สันติ ศิริคง 
100704 นาย กฤษณะ โคตรศรีวงษ� 
100705 นาย ณรงค� เอ่ียมสะอาด 
100706 นางสาว จตุพร นรเดชานันท� 
100707 นางสาว อลิษา โศภิษฐิกุล 
100708 นาง อรอุมา จันทร�เรืองฤทธิ์ 
100709 นางสาว เหมรัตน� ศิริพงษ� 
100710 นางสาว ชุติกาญจน� จงใจรัก 
100711 นางสาว สุจิตรา พันชาตรี 
100712 นาย สราวุธ สุภาเพ็ชร� 
100713 ว�าท่ีร;อยตรี อิทธิพัทธ� สมจู 
100714 นาย ณฐภัทร ลี้อิศรามาศ 
100715 นาย ศราวุธ ใจยสิทธิ์ 
100716 นางสาว รัตน�นิสสรณ� สวัสดิภาพ 
100717 นางสาว ทิพยาภรณ� ไกลถ่ิน 
100718 นางสาว ณัชนันทน� ธรรมธร 
100719 ว�า ร.ต. หญิง จีระนันท� เศษสวย 



        23/79 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

100720 นาย พกริ่ง รัตนสาลี 
100721 นางสาว จุฑารัตน� มณีฉาย 
100722 นาย ดํารงค�เกียรต์ิ งามใจ 
100723 นาย ธนพล ไตรวัฒนะ 
100724 นางสาว สุชิรา โพธิ์ศรี 
100725 นางสาว อาทิตยา สมศรี 
100726 นาย พรประทาน ทาทํานุก 
100727 นาย สิทธิ ลิมปะพันธุ� 
100728 นาง รัชฎาภรณ� เชื้อประทุม 
100729 นาย จตุพล บุญเสนา 
100730 นาย รัตนชัย ศักด์ิปานะรัตน� 
100731 นางสาว ปรียานุช แซ�โหงว 
100732 นาย เฟาซี แวนิ 
100733 นาย ภัทรพงศ� นุชจิโน 
100734 นางสาว มุกดา อุ�นชู 
100735 นางสาว จุฑารัตน� รัตนะ 
100736 นางสาว เกศริน มธุรส 
100737 นาย ปาลิต วรพงศ�พิบูลย� 
100738 นาง ภัคจิรา ศรีพิทักษ� 
100739 นาย อาชีวะ เยี่ยมแสง 
100740 นางสาว สุรดา ฉัตรเมืองปAก 
100741 นาย สิทธิศักด์ิ ช�างเหล็ก 
100742 นางสาว อัญชลี อภิรักขวนานนท� 
100743 นางสาว รานี ใบอาสัน 
100744 นางสาว ยุพาวรรณ กรองสันเทียะ 
100745 นาย ภาสกร นิลปะกะ 
100746 นางสาว พรวิทิพย� สุทธินนท� 
100747 นาย ฐากูร ภูชาญ 
100748 นางสาว สุดารัตน� พรหมกูล 
100749 นาย นราธิป ผ�องแผ;ว 
100750 นาย ณัฏฐ� สมพ้ืน 
100751 นางสาว ศิวิชยา พันธุ�ผัก 
100752 นาย ปุณยวีร� ตันประเสริฐ 
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100753 นาย อัครพล พลเวียง 
100754 นางสาว กัญจนพรรณ พอขุนทด 
100755 นางสาว วริษฐา ประโมทยกุล 
100756 นาย นนทิพัฒน� หลังปูเตOะ 
100757 นางสาว พรพิมล ทรงกิติพิศาล 
100758 นาย สมควร คําน้ํานอง 
100759 นาย อนุชา จิตกตัญNู 
100760 นางสาว ปAณยตา สิทธิรักษ� 
100761 นางสาว นงคราญ มารศรี 
100762 นางสาว อัณณวี สังข�แก;ว 
100763 นางสาว สุธินัน อินอําไพ 
100764 นางสาว พิณกร โททุมพล 
100765 นาย จักรี ขอเจริญ 
100766 นางสาว กมลทิพย� วงญาติ 
100767 นาย ทวีวัฒน� โรจราธา 
100768 นางสาว ณัฐสุดาวรรณ นิลจันทร� 
100769 นาย สัณห� ป4องคํารด 
100770 นางสาว ธารณิการ� ม่ิงสกุล 
100771 นาง ดอกแก;ว วิชาสวัสด์ิ 
100772 นาย ศุภชัย พุทธรักษ� 
100773 นาย สิทธิศักด์ิ อักษร 
100774 นางสาว อรรัมภา เฉลิมทรัพย� 
100775 นางสาว กฤตยา อินทรวิเชียร 
100776 นางสาว วัชรีภรณ� สินวิสูตร 
100777 นางสาว จินดาพร นุ�นทอง 
100778 นาย วิรัตน� อินปAนดี 
100779 นางสาว รังสิยา พรหมเผ�า 
100780 นางสาว ฉัตราภรณ� วิสาละ 
100781 นาย จิตบุณย� นาคอุไร 
100782 นางสาว ยศกมล ช�วยบํารุง 
100783 นาย วีรภัทร ไกรวิมล 
100784 นางสาว สุวิมล แซ�ก�อง 
100785 นางสาว ทินภา เทศารินทร� 
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100786 นางสาว สิริลักษณ� กรดแก;ว 
100787 นาย อภิชัย กุญชรชัย 
100788 นาย สุรชัย เกือกรัมย� 
100789 นางสาว นุจรินทร� สมประดี 
100790 นาย ปรีชา คุณฮวย 
100791 นางสาว ณัฐฐินันท� นงค�นวล 
100792 นางสาว ปริณดา เดิมศรีภูมิ 
100793 นาย ซอฟวัน อาแว 
100794 นางสาว ศิรภัสสร สถาพรศรีสวัสด์ิ 
100795 นางสาว วิชญาภา ดําทองสุก 
100796 นาย วีระ เกตุเคน 
100797 นางสาว ศิริพร คชาโภชน� 
100798 นางสาว ศรัญญา กองแก;ว 
100799 นางสาว สิริกุล พลอยน;อย 
100800 นาย ธนารัตน� วงศ�ประทุม 
100801 นางสาว ฐิติรัตน� สมบูรณ� 
100802 นาย นรเศรษฐ� เขียวษา 
100803 นาย เอกรัตน โพธากุล 
100804 นาย ณัฐกานต� สังข�ทอง 
100805 นางสาว ณฐมน ราชนาคํา 
100806 นาย วราวุฒ ิ องค�การ 
100807 นางสาว สายใจ เจริญ 
100808 นางสาว อินทิรา เปรมปราศัย 
100809 นาย วีระ หินคํา 
100810 นางสาว ยุวธิดา ศรีกันยา 
100811 นางสาว พชรวรรณฐ� เอมรัตน� 
100812 นางสาว เพชรรวี ศรีต�ายขํา 
100813 นาย ปLยะณัฐ อินเทียน 
100814 นางสาว ณัฐปภัสร� มโนรัตน�สกุล 
100815 สิบเอก มรรคพล เสร็จแตง 
100816 นางสาว อรอนงค� เรืองศรี 
100817 นางสาว พัทจารี ทองคง 
100818 นาย พิชญ� สุวัตถิกุล 
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100819 นางสาว วรลักษณ� สุวัตถิกุล 
100820 นาย สัณฐิติ ตรีโชติ 
100821 นาย อนุชา รอเกตุ 
100822 นางสาว กรธิดา ทองอรัญญิก 
100823 นางสาว นิษฐา ยาสมุทร 
100824 นางสาว พีรยา จันทร�ศิริไพบูลย� 
100825 นางสาว วราภรณ� สุชาติพงษ� 
100826 นางสาว ปาริชาติ ปราสาททอง 
100827 นาย ณรงค� ภู�ยิ้ม 
100828 นางสาว ชนิตา เฮ;าปาน 
100829 นางสาว สุภิตา อ่ิมบุญ 
100830 นางสาว พนิดา พรมสุวรรณ 
100831 นางสาว กานต�ธิดา จักรวาฬนรสิงห� 
100832 นางสาว เฟXKองลดา สิงหาวงค� 
100833 นาย สมเดช เกริกชัยวัน 
100834 นางสาว บุษบา สายกุณา 
100835 นางสาว เพียงฤทัย นิภากุล 
100836 นาย วิษณุ เทพสินธพ 
100837 นางสาว ศรัญญา จูจินดา 
100838 นาย ธเนศ แสนสุทธิ์ 
100839 นาย ไกรวิชญ� สุตาวงค� 
100840 นางสาว สุวัชร ี บํารุงวงค� 
100841 นาย ธนพนธ� ธัญธาดา 
100842 นาย ลินพิชญ� ทองประดับ 
100843 นางสาว เพ็ญสินี เสริฐลือชา 
100844 นางสาว ปรารถนา สําราญสุข 
100845 นาง ธนพร ศรีสว�าง 
100846 ว�าท่ีร;อยตรี ชาญชัย เหล็กไหล 
100847 นาย ศุภกิตต� มาเกิด 
100848 นางสาว ภัทรนันท� ขันเพ็ชร 
100849 นาย อรัญรักษ� ตระกูลชัยศรี 
100850 นางสาว ภัทรสุดา ถาอินทร� 
100851 นางสาว ญาณกร ศรีเกิน 
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100852 นางสาว สายสุนีย� นุ�นดํา 
100853 นาย ณัฐชัย โชว�สงวน 
100854 ว�าท่ีร;อยตรี อาทิตย� อกอุ�น 
100855 นาย ราชิตด� คนงาม 
100856 นางสาว ปฐมพร ทรงสุโรจน� 
100857 นางสาว ปรัชิญา อรรถกิจเจริญ 
100858 นางสาว ทัศนีย� มหัสกุล 
100859 นางสาว เหมือนฝAน เขียวแดง 
100860 นางสาว ชรินรัตน� สัมพันธ� 
100861 นางสาว วิภาวดี ไตรฟX[น 
100862 นาย ปLยะ กุลวงค� 
100863 นาย ชัยสิทธิ ์ บริรักษ�วรากร 
100864 นาย ปรานต�ปราชญ� เสาวภานันท� 
100865 นางสาว สรัญญา วรวิรัช 
100866 นางสาว ปริชาติ ดวงคําน;อย 
100867 นาย จินดาวัฒน� จงสุขกลาง 
100868 ว�าท่ีร;อยตรี คมกริบ รัตนภิบาล 
100869 นางสาว กัลยา ศิริถาวรวงศ� 
100870 นางสาว พรปรียา สุพรรณกูล 
100871 นาย ณัฐพงษ� ทองเจือ 
100872 นางสาว ชลัญญา เพ็ชรขัน 
100873 นางสาว พรรณปพร ด�านพิทักษ� 
100874 นาย นวรัตน� ประเสริฐวสุ 
100875 นาย กิตตินันท� อินทะเสโน 
100876 นาง ณัฐธิมาร� เจะเลOาะ 
100877 นาย ณัฐชัย ณ ลําปาง 
100878 นางสาว ชุติมา แสงมณี 
100879 จ�าเอก เอกชัย คงวัชระ 
100880 นาย จตุพล ยะจอม 
100881 นางสาว จิรภา กันตา 
100882 นางสาว พัชรี ขาวดี 
100883 นางสาว กัญญาภัทร ชุมสิงห� 
100884 นาย วศิน วิบุลศิลปF 



        28/79 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

100885 นาย นฤเทพ แก;วช�วง 
100886 นางสาว ดวงนภา สาลี 
100887 นางสาว น้ําฝน วงศ�ล�าม 
100888 นางสาว สุพัตรา คุณาวงษ� 
100889 นางสาว จินตหรา ปAญญาใส 
100890 นางสาว รัตติกาล วิรุณพันธ� 
100891 นางสาว กมลพร ผลเลขา 
100892 นางสาว ทานตะวัน สุวรรณกูฎ 
100893 นางสาว สุกัญญา ทองทวี 
100894 นางสาว อุษมา สุขสําราญ 
100895 นางสาว วิภาวดี ดีสนั่น 
100896 นางสาว สุพัฒรา สุมาลี 
100897 นาย กิติพงษ� มณีสาร 
100898 นางสาว ธนันท�ธร โสภณดิลก 
100899 นางสาว วาสนา ทองเงิน 
100900 นาย ปLยะกุล ชูเกตุ 
100901 นาย พงศกร ยาห;องกาศ 
100902 นางสาว จันทนา ปรางปราสาท 
100903 นาย ภาคภูมิ เรืองฤทธิ์ 
100904 นางสาว อภาวดี ใจพยุงตน 
100905 นางสาว อัญชนา อภัยโรจน� 
100906 นางสาว ปุณณ�ภัสสร อํ่ากลัด 
100907 นาย อัฏฐากร สมศิลปF 
100908 นาย ไพรวัลย� บางใย 
100909 นางสาว ชนิสรา ลินกลาง 
100910 นางสาว กชกร เอกาพันธ� 
100911 นาย วุฒิกูล ชมภูน;อย 
100912 นางสาว มนัสวี สนใจ 
100913 นางสาว ภาวิน ี ทองแดง 
100914 นางสาว จิรดา จันทรัตน� 
100915 นาย นันทิพัฒน� รูปใหญ� 
100916 นางสาว ธนภรณ� จารุพันธุเศรษฐ� 
100917 นางสาว โฉมศิริ วงษ�วิลัย 
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100918 นาย ปณต เจ;ยจู 
100919 นางสาว พันธุ�ชนก คงไทย 
100920 นาย สิทธิศักด์ิ เจี้ยงเต็ม 
100921 นางสาว บุณย�นลิน วินิจนันทกร 
100922 นางสาว วิลัยวรรณ สว�างชื่น 
100923 นาย วินัย ธรรมแสง 
100924 นาย วิภ ู สังข�สาย 
100925 นาย ฐิติพงศ� ไชยนันทน� 
100926 นาย ชานนท� สวัสด์ิเฉลิม 
100927 นางสาว นิชาภัทร หวงพิสิษฐ�กุล 
100928 นาย ธิษณะ เรืองศุข 
100929 นางสาว ณัฐธยาน� ทองรส 
100930 นางสาว เตือนใจ มุขดาพันธ� 
100931 ว�าท่ีร;อยตรี กิตติธัช พาเหมาะ 
100932 นาย จรินทร� สนธิการ 
100933 นางสาว พัชริน ปานอ�วม 
100934 นางสาว อุบลวรรณ อังสุวร 
100935 นาย สรัล รักษนาเวศ 
100936 นาย สันติสุข ทองปากพนัง 
100937 นางสาว จุฑากานท� รักสกุล 
100938 นาย ภิญโญ รัตนวงศ� 
100939 นางสาว นันทิยา ปLKนทอง 
100940 นางสาว นววรรณ สุมูลเวช 
100941 นางสาว ณัฐธยาน� ทัดช�อม�วง 
100942 นางสาว รัชฎาพร ศรียากุล 
100943 นาย ศึกษา นัยจิต 
100944 นาย รุ�ง จันทร�ฝาก 
100945 นาย ชนะชน ชมเชี่ยวชาญ 
100946 นางสาว กุสุมา สิทธิวงศ� 
100947 นาย สงบ สงช�วย 
100948 นางสาว มณีรัตน� อรรคเศรษฐัง 
100949 นาย ณัฐธนนท� รุ�งนิธิกวีวงศ� 
100950 นาย วิศวะ สิทธิอิสระ 
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100951 นาย ติณณภพ เตียวเจริญกิจ 
100952 นาย อาทิตย� มีไมตรี 
100953 นาย พัชรพงศ� สายสังข� 
100954 นางสาว ธมลวรรณ เรือนโต 
100955 นาย ธีรพงษ� ลิ้มต้ิว 
100956 นาย ศิวกร คุสิตา 
100957 นางสาว อโณชา เนียมใจดี 
100958 นาย เอกรักษ� แก;ววิมล 
100959 นาย อัคคภพ ทยานศิลปF 
100960 นาย สิทธิชัย โนฤทธิ์ 
100961 นาย รัฏฐาพัชญ� รัชตชนานนท� 
100962 นาย เอกพงศ� รุ�งโรจน�วุฒิพงศ� 
100963 นาย นนเร นาคจรุง 
100964 นางสาว กาญจนา ประเสริฐ 
100965 นาย เอกราช ห;อยระย;า 
100966 นาย ศตวรรษ ศรีเอม 
100967 นาย สรวิศ ชินมาตย� 
100968 นางสาว สุนิสา นันทชลากรกิจ 
100969 นาย พรศักด์ิ นิ่มสําเภา 
100970 นาย สุขวุฒิ วรภัทรศัจธร 
100971 นางสาว ศิวาพร ฝอดสูงเนิน 
100972 นางสาว กนกวรรณ ทองเงิน 
100973 นาย ชัยวัฒน� กาญจนนวโชติ 
100974 จ�าเอก เรวัต หุนารัตน� 
100975 นาย พรเทพ กลีบลําใย 
100976 นางสาว นุจรี คณฑา 
100977 นางสาว วรวลัญช� กรณ�มงคลวัฒน� 
100978 นาย ธวัช สารนอก 
100979 นางสาว สุพิชญา เพ่ิมพูล 
100980 นางสาว อรอมล อินทรสุวรรณ 
100981 นางสาว มลิวรรณ พวงปะคํา 
100982 นาย จักรภัทร เกิดศิริ 
100983 นางสาว อารยา ดาลุนฉิม 
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100984 นาย สรพล ภักดีวิจิตร 
100985 นาย พรชัย ศรีบุรินทร� 
100986 นางสาว ปรียามล กุลวงศ� 
100987 นาย สุริยะ แสงทอง 
100988 นางสาว กัลยาณี จันทร�ฉีด 
100989 นาย สิริกร โชติมนต� 
100990 นาง จุมพิตรา ศรีเจริญจิตร� 
100991 นางสาว วิลาวัณย� ยุทธวิชัย 
100992 นางสาว อําพรรณ หลู�โยธา 
100993 นางสาว ธนาพร พิมพะบุตร 
100994 นางสาว หทัยรัตน� โยริยะ 
100995 นาย จารุ ชูกําเนิด 
100996 นางสาว ฐิติภรณ� ทองสั้น 
100997 นางสาว รุ;งตะวัน โพธิ์สุข 
100998 นางสาว ณภัทร แก;วกระจาย 
100999 นาง ชลิดา สายน้ําน�าน 
101000 นางสาว เบญจวรรณ คงมาก 
101001 นาย ภูริชญ� พุกแป4น 
101002 นาย อารีฟTน ดํารงรัศมี 
101003 นาย ไพรัตน� สัตย�ธรรม 
101004 นาย ไชยรัตน� แตงเกตุ 
101005 นาย ปรัชญา คําแหง 
101006 นางสาว พรรษกร พันธนี 
101007 นางสาว วราภรณ� เกิดปาน 
101008 สิบตํารวจตรี นิติพัฒน� มีดี 
101009 นาย ปLยะนัฐ กุลหงษ� 
101010 นาย อรรถกร วงษ�หุ�น 
101011 นางสาว กสมา พันธุ�ชื่น 
101012 นาย วรเดช พรมพนัส 
101013 นางสาว พิชญา ชูสระน;อย 
101014 นาย รัฐพล ศรีวิเศษ 
101015 นางสาว กําไลทิพย� กาศสกุล 
101016 ว�าท่ีร;อยตรีหญิง ทวินันท� ชาติเชื้อ 
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101017 นาย ภฑิล ปLKมเปTKยม 
101018 นาย สมาธิ จันทร�เทศ 
101019 นาย กุลพัทธ� ชูสังข� 
101020 นาย ศักด์ิดา แดงกูล 
101021 นางสาว วิภาว ี กุโรรัตน� 
101022 นางสาว วรินทร ทิพย�คํา 
101023 นางสาว พรลภัส ประยูรหงษ� 
101024 นาย พุทธิพงษ� พันธ�ชูเพชร 
101025 นาย สุทธิโรจน� ศรีษะแย;มปุริน 
101026 นางสาว เบญจพร เรืองวงษ�งาม 
101027 นาย เอกพล รัตนนารถ 
101028 นางสาว เทวพร พุฒเกิดพันธุ� 
101029 นาย วิษณุ สุขประเสริฐ 
101030 นาย อาทิตย� แหล�งสนาม 
101031 นางสาว รัตน�ระวี ฉลองสัพพัญNู 
101032 นางสาว วิราวัลย� บุญทวี 
101033 นางสาว อัญธิกาญจน� หนูแทน 
101034 นางสาว จีรนันท� บุญธรรม 
101035 นาย สหรัฐ เทพเรณู 
101036 นาง โสภา ธาราอุดม 
101037 นาย กฤษฎา เสวกวิหารี 
101038 นาย ธนวัฒน� คงศิริ 
101039 นาย ณัฐพงศ� รื่นบรรเทิง 
101040 นาย ภูริทัต มรรคเจริญ 
101041 นางสาว วรรณวิสา หนูวัน 
101042 นาย ยุทธนา หอมเดิม 
101043 นางสาว ณิชกานต� ม่ิงโมลี 
101044 นาย อนุชิต ผิวผาด 
101045 นาย นภัทรพล วาณิชเสนี 
101046 นางสาว เทวสิริ ประภัสพงษา 
101047 นางสาว นลินี พินเผือก 
101048 นาย ชาตรี แก;วเกือบ 
101049 นาย วิชัย เอ็นสันเทียะ 
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101050 นาย กัณชนชน สุรินทร� 
101051 นาย กิตต์ิธนัตถ� วงศ�รัตนปAญญา 
101052 นางสาว อัมพร นิวัตร 
101053 นาย พิเชษฐ� จงเพียรเลิศ 
101054 นาย กรกรรณ เจริญรัตน� 
101055 นาย ภูริวัฑฒ ทองรักษ� 
101056 นางสาว มลฤดี ชัยสงค� 
101057 นางสาว ศศิประภา เพ็งวิชา 
101058 นางสาว อัมพิกา แสนธิวัง 
101059 นางสาว อัมพร วิจิตรพลยุทธ 
101060 นาย พันธวิชญ� ปาณะศรี 
101061 นางสาว สุชาดา คุณัญญาตระกูล 
101062 นางสาว สิริกานต� แก;วคงทอง 
101063 นางสาว กชพรรณ ทิศกระโทก 
101064 นาย วสพล กิตติโชควัฒนา 
101065 นางสาว ณัฐวดี อานนท� 
101066 นาย เกริกเกียรติ โฮมวงศ� 
101067 นาย ธีรศักด์ิ วรนุช 
101068 นางสาว วรรณิษา ชื่อมี 
101069 นาย คุณากร ทรงเย็น 
101070 นาย ธนพนธ� ภิรมย�ไกรภักด์ิ 
101071 นาย นรเศรษฐ� เหม�งเวหา 
101072 ว�าท่ีร;อยตรี สรรพศิริ ศิริสวัสด์ิ 
101073 นางสาว วชิราภรณ� ขวัญยัง 
101074 นาย นิวัฒน� เสนีวงศ� ณ อยุธยา 
101075 นางสาว ชฎาภรณ� พลเยี่ยม 
101076 นางสาว วันวิสา มหารมย� 
101077 นางสาว จิตปฏิมา รัตนสุคนธ� 
101078 นางสาว ปAทมา เจริญขวัญ 
101079 นางสาว อติญา มูลจันดา 
101080 นางสาว สไบทิพย� จันทร�พิบูลย� 
101081 นางสาว วริฏฐา รัศมี 
101082 นางสาว ญาณินท� สัมฤทธิ์ 
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101083 นางสาว กนกวรรณ บรรพโต 
101084 นาย กิตติภักด์ิ ศิริชื่นวิจิตร 
101085 นาย ปกรณ�เกียรติ วาณิชวัฒนากุล 
101086 นาย ปรัชญา กองแสน 
101087 นางสาว ธนัญญา มานะตา 
101088 นางสาว วิภารัตน� ศิริสุทธา 
101089 นาย เดชาวัฒน� เหรียญทอง 
101090 นางสาว ปLยวรรณ เวทยะวานิช 
101091 นางสาว วิลาสิน ี สงแสง 
101092 นางสาว ประภาพร ประมูปถัมภ� 
101093 นางสาว ธนัฏฐา บุญสุข 
101094 นางสาว พรพรรณ ดีศรี 
101095 นางสาว เจนจิรา พรหมดี 
101096 นางสาว กรกาญจน� จิตรสวัสด์ิกุล 
101097 นางสาว สุดารัตน� ไทยถัด 
101098 นาย ขจรพัฒน� ปทุมลักษณ� 
101099 นางสาว ชญานิษฐา ภุมรินทร� 
101100 สิบตํารวจเอก นภรัตน� ชยเศรษฐ�มนตรี 
101101 นางสาว ศิรินพร ไกยสวน 
101102 นาย สดายุ ทองพรม 
101103 นางสาว สวิชญา กวาวตาง 
101104 นาย วิริยะ ศรีรัตนพันธ� 
101105 นางสาว สุรัสขนา หล;าทุม 
101106 นางสาว สุภาวดี ดีสวัสด์ิ 
101107 นางสาว ณัฐวรา สีทองชื่น 
101108 นาย ทรงสุรพันธุ� ชูแสงศรี 
101109 นางสาว มณีวัลย� ไทยถานันดร� 
101110 นางสาว นิภาภัทร กุลมาตย� 
101111 นาย พุฒิพร ประทีป 
101112 นางสาว ธัญภัส เพ็ชราการ 
101113 นางสาว มณีวรรณ สีวรรณะ 
101114 นางสาว เชษฐ�สุดา เศษวิสัย 
101115 นาย ดนุสรณ� สุภักดี 
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101116 นางสาว พิมพ�ชนก แก;วยนต� 
101117 นาง ปภาวรินทร� หาทรัพย� 
101118 นาย อนุภาพ มหาสัทธา 
101119 นางสาว ศรัญญา มารุตสุพรรณ 
101120 นาย นเรศ โกฎทอง 
101121 นางสาว อรุโณทัย อนุสสรราชกิจ 
101122 นางสาว จุฑามาศ ชุมแก;ว 
101123 นางสาว เบญจมาพร แซ�โง;ว 
101124 นางสาว อนงค�นาฏ จารุพันธ� 
101125 นาย กิตติศักด์ิ บุญแก;ว 
101126 นาง ลัดดา ยารวง 
101127 นาย ปLยะพงษ� นุชท�าโพ 
101128 นางสาว พัชราภรณ� กิตติสุนทโรภาศ 
101129 นาย สมัคร เชื้อบุญมี 
101130 นางสาว ทวิติยา ยอดเมือง 
101131 นางสาว ปLยะนาต อังกินันทน� 
101132 นางสาว สุศศิโฉม นาคะเวช 
101133 นางสาว วรรัตน� จาดพุ�ม 
101134 นาย บัลลังก� บวรเดชชนะกุล 
101135 นางสาว นิภาวดี สินาคม 
101136 นาย วโรทัย จงจิตต� 
101137 นาย ปริญญา ธาราพร 
101138 นาย วิทยา สุดสาย 
101139 นางสาว ฉัตรสุดา ชูพรหมวงศ� 
101140 นางสาว อารียา ศรีคําภา 
101141 นาย พร;อมพงษ� คําชมภู 
101142 นาง ลักขณา นฤพล 
101143 นางสาว ภัสวีร� หล�อตระกูลงาม 
101144 นาย วิธิวัต ชุรินทร 
101145 นางสาว วิชญวัชร� สุภสุข 
101146 นาย วันชัย สุทธิธารธวัช 
101147 นางสาว ชุติมา มีทอง 
101148 นางสาว จันทริยา จันยาง 
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101149 นาย รวินทร� ขันตี 
101150 นางสาว เหมพิชญา เหมทานนท� 
101151 นางสาว โสรยา อ่ิมเอิบ 
101152 นางสาว สุธิศา คุณยศยิ่ง 
101153 นาย ศุภกร เพราะสําเนียง 
101154 นาย กิตติพงษ� พลภักดี 
101155 นาย วรรณพงษ� โมราราย 
101156 นาย สมโภชน� รื่นบุตร 
101157 นาย สัณห� คําเต็ม 
101158 นาย ชนพล อัศวารยานันท� 
101159 นาย โชคชัย ธนกิจเกษม 
101160 นาย ทัพพล พรหมวังศรี 
101161 นางสาว ปริยากร วงศ�ภาคํา 
101162 นาย อธิกรณ� สุวรรณนันท� 
101163 นางสาว ปรารถนา ประชากลาง 
101164 นาย สันติสุข เพ็งจันทร� 
101165 นาย วรัญNู วงค�อรยสกุล 
101166 นางสาว อังคณา ธิการ 
101167 นาย เจษฎา ปานสีใหม 
101168 นางสาว ศันสนีย� ศรีวิชัย 
101169 นาย อมรเทพ ศรีประเสริฐ 
101170 นาย รัตนชาติ ไพรินทร� 
101171 นางสาว กษมน ฉัตรธรรมพร 
101172 นางสาว จินดาวรรณ รามทอง 
101173 นาย ศิวพงษ� สยุมพร 
101174 นางสาว สิริภัทร ขวัญเพชร 
101175 นาย ประภาส ชมปากเกลี้ยง 
101176 นางสาว พรไพลิน สุทธิสวาท 
101177 นาง มนัสชนก สัชฌุกร 
101178 นางสาว น้ําฝน โพธิ์ปลอด 
101179 นางสาว อํานวยพร นิภาสุภัคสุข 
101180 นาย อรรณพ ชวลิตวงศ�สกุล 
101181 นางสาว ศรัญญา ศรีพักตร� 
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101182 นางสาว รัตนาวดี วิธวาศิร ิ
101183 นางสาว กอกนก ขวัญใจ 
101184 นางสาว กรรณิการ� ขจรฤทธิ์ 
101185 นางสาว ณัฎศรา แสงอ�อน 
101186 นางสาว อนงค� เทียนเมาะ 
101187 นางสาว นินทร�ประภา เทพหนู 
101188 นางสาว เบญญทิพย� รัฐธรรม 
101189 นาย ศุภวิชญ� ไทยแสน 
101190 นางสาว ปภัสสร พ่ึงกุศล 
101191 นางสาว อริสา ธรรมจักร 
101192 นาย กันย� ฉันทภิญญา 
101193 นางสาว เพ็ญพรรณ เจริญยิ่ง 
101194 นาย ฮารง วาโด 
101195 นางสาว พิชญ�สินี นิยมค;า 
101196 ว�าท่ีร;อยโท พลากร เพียช�อ 
101197 นางสาว พชรพร เดชกวินเลิศ 
101198 นางสาว จิตราภรณ� เอ้ียงอ�อง 
101199 นาย จตุพล ครุฑเงิน 
101200 นางสาว หทัยทิพย� มณีทิพย�สกุล 
101201 นางสาว กชกาญจน� ทองใบ 
101202 นาย ศักดา ม่ังมีผล 
101203 นางสาว ธัญญชนก ทําเนาว� 
101204 นาย สุทธิศักด์ิ เกษร 
101205 นาย คณิต พรมชัย 
101206 นางสาว สุจิตรา สาตจีนพงษ� 
101207 นาย ธีระพงษ� บุญปA\น 
101208 นาย ปริภัทร� ปูUวัง 
101209 นาย เกรียงศักด์ิ บุญเชิด 
101210 นางสาว นาฏนัฎฎา เนื่องโคตะ 
101211 นางสาว นภัสสร มีไชยโย 
101212 นางสาว แคทลียา โคตรลาคํา 
101213 นางสาว ทิพย�อาภา เมืองมา 
101214 นางสาว มัณฑนา บวรกิจธํารง 
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101215 นางสาว อภิชญา สุขแก�น 
101216 นาย เกียรติศักด์ิ ก่ิงพรมภู 
101217 นางสาว ภัทราวดี เปTKยมศิริ 
101218 นางสาว ภัสนันท� แถวจันทึก 
101219 นาย วิทวัส ปาละจูม 
101220 นาย ศุภวิชญ� วงษ�อุรา 
101221 นางสาว รมย�ณลิน พิลาภ 
101222 นางสาว ภัทรวดี ลําพองชาติ 
101223 นาย รัฐกรณ� ชูยกปLKน 
101224 นาย ธรรศ กนกวราสุวรรณ 
101225 นางสาว สุพิกา พิมพ�แก�น 
101226 นางสาว อริศรา แก;วกํายาน 
101227 นางสาว นิตยา สารกุมาร 
101228 นางสาว นันทนา ชาวไทย 
101229 นางสาว อุไรวรรณ อ่ิมวิเศษ 
101230 นางสาว วราภรณ� ปรางยิ้ม 
101231 นาย ปกรพัฒน� เหมจินดา 
101232 นางสาว ภาณุมาศ มาตา 
101233 นาย กิตตินันท� มะเริงสิทธิ์ 
101234 นางสาว ยุวรัตน� แท�นจินดารัตน� 
101235 นางสาว ณัชชา ทองฤทธิ์นุ�น 
101236 นางสาว หทัยภัทร วิเศษกิจ 
101237 นางสาว อริสรา ตOะศรีเรือน 
101238 พันจ�าอากาศเอก สุทธิพันธ� สังข�ทอง 
101239 นางสาว นิศรา ราชคม 
101240 นางสาว พิมพ�จิรา วุฒิประดิษฐ� 
101241 นางสาว รัชนี เทียนทองดี 
101242 นาย จรุง ใจห;าว 
101243 นางสาว สุวิกรานต� วิจิตรวงศ�วาน 
101244 นาง พิมพ�วลัญช� แสวงสิน 
101245 นางสาว กัญญาพัชร ศรีอินทร� 
101246 นาย ธนพลวรรธน� พิบูลวุฒิกูล 
101247 นางสาว ชนิภา คนบุญ 
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101248 นางสาว ดารุณี คําพนัสสัก 
101249 นางสาว วรวลัญช� ปAญญามาก 
101250 นางสาว เบญจมาศ สายาจักร� 
101251 นางสาว พรชนก พินิจปริญญา 
101252 นาย ดนวรรธน� ลือสวัสด์ิ 
101253 นาย คณิศร เชื้อประทุม 
101254 นางสาว ณัฏฐากร ฉายากุล 
101255 นาย จีระวัฒน� ไชยขันธ� 
101256 นาย ธนาวิทย� หมายทรัพย� 
101257 นาย ภัทรพงษ� มณีก;อน 
101258 นางสาว ธนารัตน� ลิขิตมงคลสุข 
101259 นางสาว ศิโรรัตน� จุติคีรีสวรรค� 
101260 นาย ขจรศักด์ิ เชื้อเมืองพาน 
101261 นาย สุรชา ประกอบแก;ว 
101262 นาย วัชร รุ�งโรจน�วณิชย� 
101263 นาย ณัฐพล ยอดหวาน 
101264 นาย นฤเบศร� แก;วดวงตา 
101265 นางสาว อุทัยวรรณ พิศาลสินธุ� 
101266 นางสาว มลลิกา เหล็กกล;า 
101267 ว�าท่ีร;อยตรี สวภณ อาวรณ� 
101268 นางสาว กมลวรรณ บุตรศรี 
101269 นาย ฐิตินนท� ไวถนอมสัตว� 
101270 นางสาว อัมพร ชัยหิน 
101271 นาย ศราวุธ โทปุรินทร� 
101272 นางสาว เนตรนภา ตันกุระ 
101273 นาย อัสมัน แวกามา 
101274 นาย ชนะชล จันตOะสุรินทร� 
101275 นาย ณัฐพงษ� ศรีรักษา 
101276 นาย ประสพศักด์ิ สุขสุแดน 
101277 นาย สุทัศน� เตือนสติ 
101278 นางสาว พิชชาภา สมทรัพย� 
101279 นาย ณิชกุล ปAญญาแก;ว 
101280 นางสาว ภาวิณี นุ�นเกลี้ยง 
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101281 นางสาว จันทร�เพ็ญ จําเริญเนาว� 
101282 นางสาว ศันสนีย� เถียรหนู 
101283 นาย สุดใจ สาวทรัพย� 
101284 นางสาว ชงโค เกตุทิพย� 
101285 นางสาว จิราวรรณ ศรีเครือแก;ว 
101286 นางสาว สุกรรณิการ� กมุทชาติ 
101287 นางสาว เกวลี เรืองฤทธิ์กูล 
101288 นาย ชยุตพงศ� ชูเส;นผม 
101289 นาย สิทธิพร ต;นงาม 
101290 นาย ไชยเชษฐ เกษมาลา 
101291 นางสาว นิศากร จันทร�เท่ียง 
101292 นาย ภาวิศ สรรเสริญ 
101293 นาง ทิวาพร ธนาคุณ 
101294 นาย ณัฐพล อินจันทร� 
101295 นางสาว สุนิษา กัตติกมาส 
101296 นางสาว อภิรดี นนท�ศิริ 
101297 นางสาว วีรวรรณ สมานสินธุ� 
101298 นาย ไพฑูรย� สุขเกษม 
101299 นางสาว อัญเชิญ โอภาพันธ� 
101300 นางสาว ผไทมาส นิ่มคํา 
101301 นาย ธนกิติ หลวงแสนแก;ว 
101302 นาย กันตธร ร�าเริงยิ่ง 
101303 นางสาว ลลิตา สงค�แก;ว 
101304 นาย วีรภัทร ใจวงษ� 
101305 นางสาว จุฑามาศ ทองสกุล 
101306 นาย ชาญวิทย� ไชยมีสุข 
101307 นางสาว วิศณีย� ทําสี 
101308 นางสาว กวิวรรณ ยิ้มจู 
101309 นาย พิษณุ ดิษสระโร 
101310 นางสาว พิมพารัตน� เป]งมณี 
101311 นางสาว ชนกพร รัตนสีมา 
101312 นางสาว ปรียาภรณ� อยู�คง 
101313 นางสาว วันทนีย� คงกล;า 
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101314 นาย นัฐพล ต้ังมงคลธรรม 
101315 นาย ไพโรจน� บัวขาว 
101316 นาย อุณวีร� วรรณวงค� 
101317 นางสาว เนติภัทร นิติลัคนากร 
101318 นาย ธนา ร�างน;อย 
101319 นาย ศุภวิชช� ทรัพย�ศิริสวัสด์ิ 
101320 นางสาว ศุภลักษณ� วันแอเลาะ 
101321 นาย เฉลิมเกียรติ นนธิจันทร� 
101322 นาย บูระฮัน เจะเซะ 
101323 นาย แสนดี ศรีมุกดา 
101324 นาย ธนกร อ�างคํา 
101325 นางสาว ภัคจิรา บุญประคอง 
101326 นางสาว ชนิดาภา แซ�หลี 
101327 นางสาว วิกานดา บัวศรีแก;ว 
101328 นาย ณัฐวัฒน� ชัยเลิศ 
101329 นาย ภัทรพล ตุ;มกลีบ 
101330 นาย สมเกียรติ พิศเพ็ง 
101331 นาย ณัฐวุฒิ สมภารเพียง 
101332 นาย วราวุธ ปูUแก;ว 
101333 นาย พีท โฮมแพน 
101334 นางสาว ปAณฑารีย� เรืองแก;ว 
101335 นางสาว ปุณยนุช ลีตี 
101336 นาย ยุทธนา ศรีสมบัติ 
101337 นาย ชยณัฐ เสรีรัตน� 
101338 นาง อรทัย เมืองนา 
101339 นางสาว กันยา โสหา 
101340 นางสาว สุนันทา บุญเมือง 
101341 นางสาว สุมาลี บุตรสูงเนิน 
101342 นางสาว ภัทรภร ศคะรัคน� 
101343 นาย ปLลันธน�เชษฐ� ทาศรีภู 
101344 นางสาว ทิพย�อักษร ภู�ผกา 
101345 นาย เอกมณฑล งามมีศรี 
101346 นาย นนทน�กฤตชญ� กิติ์ตินิยม 
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101347 นางสาว ชุติมณฑน� รุ�งเรือง 
101348 นางสาว ณัฐญาภรณ� เศษคึมบง 
101349 นาย วีร�ชยุตม� สุริยาประภา 
101350 นางสาว นันท�ชพร สีดอกบวบ 
101351 นาย ปรมินทร� จิโรภาส 
101352 นางสาว ณพัฐธิกา บุญทอง 
101353 นาย พินโย พริ้งเพราะ 
101354 นางสาว สุนทรี แฝงเมืองคุก 
101355 นาย อรุทัย รัตนโอภาส 
101356 นางสาว สุรีย� เลิศพิพัฒน�วงศ� 
101357 นาย พงษ�ศิริ ไพรรุณ 
101358 นางสาว จอมขวัญ ประทักษ�ใจ 
101359 นาย ธนกฤต ช;างเผือก 
101360 นางสาว สุพรรณี ศรีสงคราม 
101361 นาย ภคพล ชโลธร 
101362 นาย วสวัตต์ิ ทองดี 
101363 นางสาว ธันยรัศม์ิ รัตนเดชาพัฒน� 
101364 นางสาว กุลณัฏฐา วงศ�ไชย 
101365 นางสาว ปุญศรินณ� ปะนะภูเต 
101366 นางสาว กมลทิพย� ฉัตรวิเชียร 
101367 นางสาว จิราพร สมัคการ 
101368 นางสาว วชิรดา ชิดดี 
101369 นาย ธนกร บุษพันธ� 
101370 นาย สุทธิชัย นุตโร 
101371 นางสาว ภวัญญา เดชติน 
101372 นางสาว สุธากร ศรีวิศาล 
101373 นางสาว พศิกา ไหมชู 
101374 นาย คทาวุฒิ กวีวรรณ 
101375 นาย อภินพ ปสันตา 
101376 นางสาว มูนีเราะห� จิงจาเละ 
101377 นาย นนท� จีราระรื่นศักด์ิ 
101378 นาย ณัฐพล ทัดจําปา 
101379 นางสาว ชญาณ�ภา แสนรักษ� 
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101380 นางสาว อาภานุช ชัยยุทโธ 
101381 นาย ปAฐมพงศ� รัตนโกศัย 
101382 นางสาว นันทนา โพธิ์พรม 
101383 นางสาว ทิพย�สุดา ปานพิมพ� 
101384 นาย ปLยะพงษ� คําปาสังข� 
101385 นางสาว นาตาชา แก;วเรือง 
101386 นางสาว ภัทรา ศิริจันทราวงษ� 
101387 นาย บุญญฤทธิ์ เมืองชุม 
101388 นางสาว ชุติมา วิริยะดุษณี 
101389 นาย กฤติน ถ;วยทอง 
101390 นางสาว นลัทศิริ นิธิศุภโชค 
101391 นาย อมรชัย วิไลรัตน� 
101392 นาย สมชาย จันคง 
101393 นาย ภีระเดช กาวิละ 
101394 นาย ศุภมิตร ดอยลอม 
101395 นางสาว ทวิกา ศรีวรรณ 
101396 นาย ประมวล ขันทอง 
101397 นางสาว พัชรภรณ� ทับทิมเทศ 
101398 นางสาว อัมพรรัตน� ชูศรี 
101399 นาย ธนพล กุมภีร� 
101400 นาย ภูวดล เมืองกลาง 
101401 นางสาว จิดาภา มีสิน 
101402 นาย สิรวิชญ� จีนย;าย 
101403 นาย ก�อกิจ อมรศักด์ิ 
101404 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ� 
101405 นาง ณัชฐินันท� ครุฑคง 
101406 นางสาว ทิพารัตน� อาวุธ 
101407 นาย กิตติพันธ� งามเจริญไพศาล 
101408 นางสาว พนิดา เรียบสําเร็จ 
101409 ว�าท่ีร;อยตรี กฤษณ� สินพิศุทธิ์ 
101410 นางสาว กัลยา นามโคตร 
101411 นางสาว พุทธิดา พิมพา 
101412 นาย ปLยะ สุวรรณโคตร 
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101413 นาย ประพฤทธิ์ นรรัตน� 
101414 นางสาว ธันย�นิชา ธีณพิพัชร�กุล 
101415 นางสาว วรางรัตน� รักษาแก;ว 
101416 นาย ปAญจะ ถนอมชัย 
101417 นางสาว ปวันดา ชูจันทร� 
101418 นาย ภาณุพงศ� ปลอดกระโทก 
101419 นางสาว พิชญา เพชรดวงเดียว 
101420 นาย มิตร ใจม่ัน 
101421 นางสาว รัชนีพร ศรีกอง 
101422 นาย ชูศักด์ิ คําพล 
101423 นางสาว ศศิธร รัชตคีรี 
101424 นาย พิชชา โมราเพ็ง 
101425 นาย ศักดา ไหมเหลือง 
101426 นางสาว กาญจนา ณะนุ;ย 
101427 นาย อุดมศักด์ิ พรามพิทักษ� 
101428 นางสาว รพีภรณ� รักประทุม 
101429 นางสาว ภิรญา ศรีภมร 
101430 นาย สุเทพ จําเนียรกูล 
101431 นาย ปLติ คําหอม 
101432 นาย รัฐกาญจน� พรพิมล 
101433 นาย จักรี พรพิบูลย� 
101434 นางสาว สุดาพร พันธ�ยา 
101435 นาย ศุภภณ เป]งทินา 
101436 นาย วัฒนาพันธุ� กันทะเสน 
101437 นาย ณัฐภัทร ไชยชาติ 
101438 นาย วัชรพงษ� สอนเสริม 
101439 นาย ประภาส วรรณเวช 
101440 นางสาว วัชรินทร� พันธุ�เภา 
101441 นาย พูม หัตถกิจโกศล 
101442 นางสาว ศศิธร ศิรินพกุล 
101443 นางสาว สาวิตรี แขกระโทก 
101444 นาย ชนก ทรัพย�กาญจนา 
101445 นาย ศิรชัช ช�างทอง 
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101446 นางสาว สุพัตรา จันทร�สมัคร 
101447 นางสาว มนัญญา กุยโกฎิ์ 
101448 นาย อัครปรัชญ� นกม่ัน 
101449 นางสาว วนัชพร อินนุ�ม 
101450 นางสาว ชนิดาภา แก;วสําโรง 
101451 นางสาว ศุภลักษณ� หงส�พันธุ� 
101452 นาย จิตติคุณ แซ�ตั้ง 
101453 นาย โพธิพุฒิพัฒน� เพ็งชัย 
101454 นาย ศรายุธ หอมชะมด 
101455 นาย ณัฐนันท� เถกิงผล 
101456 นาง เยาวเรศ บัวพิทักษ� 
101457 นาย อาคม เศษสุวรรณ� 
101458 นาย ทัตพงศ� พฤกษชาติ 
101459 นางสาว ธัญจิรา ปAนยารชุน 
101460 นางสาว กรรณิการ� อุกฤษต� 
101461 นาย เมธี หงคําเมือง 
101462 นางสาว ทิพย�วิมล ทุเรียน 
101463 นาย รัฐากร หลายวัชระกุล 
101464 นางสาว วัชรา โคตบุดดา 
101465 นางสาว สุนทรี ก;อนจันเทศ 
101466 นางสาว ประภัสสร อนิวรรตวงศ� 
101467 นาย กษิดิ์เดช อิศระกุล 
101468 นางสาว พรปวีณ� พัฒนสมบัติจินดา 
101469 นางสาว ธมนวรรณ ธานีวรรณ 
101470 นาย กิตติชัย ชูปลื้ม 
101471 นาย พันธุ�นิกร สุทธพันธ� 
101472 นางสาว ธัชจิรา สอดแสงอรุณงาม 
101473 นางสาว อรวรรณ รุ�งเรือง 
101474 นางสาว พรรณิพา สารภี 
101475 นาย เดชาภัคว� กุลภวัฒน� 
101476 นางสาว วิภาว ี โถหินัง 
101477 นางสาว แพรวพรรณ คําโพธิ์ 
101478 นางสาว มนสิการ เทพไหว 
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101479 นาย กิติศักด์ิ คล;ายวิเชียร 
101480 นาย กฤษดา สัญญะวิชัย 
101481 นาย อลงกต เทพคําอ;าย 
101482 นาย ครรชิต คนสัน 
101483 นาย วงศธร ทุมทอง 
101484 นาย ชญาน�วัต เต็มไป 
101485 นางสาว กุลลดา กองทํา 
101486 นางสาว วราภรณ� รตนเพชรมณี 
101487 นางสาว จุฑาทิพย� เจริญรื่น 
101488 นาย ถาวร กิจเรณู 
101489 นาง โสภาวัลย� รักชูชื่น 
101490 นาย นิรันดร บุญจันทร� 
101491 นางสาว สิริมา อุทรส 
101492 นาย เกรียงศักด์ิ กิติสัก 
101493 นาย วีระ พิมพ�หนองหว;า 
101494 นาย สุรจักษ� งามสม 
101495 นาย อุดมพงษ� มูลสิน 
101496 นางสาว วราลักษณ� เป]นสุข 
101497 นาย ฤทธิศักด์ิ ในจิตร 
101498 นาย ณัฐวุฒิ พรรณาศร 
101499 นางสาว ดรุณี มีขวด 
101500 นางสาว พวงเพชร บัวทอง 
101501 นาย กัญจน� สิริสิงห 
101502 นาย ธีรนิตย� กาต๊ิบ 
101503 นางสาว เปมิกา ปAญญาธนิกุล 
101504 นางสาว นงคราญ จงใจรักษ� 
101505 นางสาว รดากร สพโชค 
101506 นางสาว สมพิศ อธิวันดี 
101507 นาย ธิติ สามบุญเรือง 
101508 นางสาว ทิพวรรณ มงคุณคําซาว 
101509 นาย ธํารง เทพแก;ว 
101510 นางสาว ณัฐปภัสร� กันทะ 
101511 นาย สมคิด รัตนะ 
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101512 นางสาว วารีวรรณ ใจเอ่ียม 
101513 นาย ภาณุพงศ� คงธนธรรมกุล 
101514 นางสาว ปุณณภา แก;วจันทร� 
101515 นาย สิริพงษ� กลัดเจริญ 
101516 นาย เจษนรินทร� แจ�มกระจ�าง 
101517 ว�าท่ี ร.ต. หญิง ศศิวิมล คุ;มทอง 
101518 นางสาว เพ็ญนภา วรรณวงศ� 
101519 นางสาว สราวรรณ รุ�งเรือง 
101520 นาย กฤษณะพงศ� สีคํา 
101521 นาย วิศิษฏ� จันทร�ลุน 
101522 นาย ฤทธิไกร แง;เจริญกุล 
101523 นาย พงศกร เลิศมณี 
101524 นาย ดนัย ศรีชัย 
101525 นางสาว พิราวรรณ ณะดํา 
101526 นาย วรกิจ ชุษณะโชติ 
101527 นาง นิภา นรากิจพงศ� 
101528 นาย ชนาธิป อิทธิปาลกุล 
101529 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ 
101530 นางสาว สุภาวิดา ภักดี 
101531 นางสาว ฝนจุฑา อุทยานุวงศ� 
101532 นางสาว ปาริชาติ เชี่ยวรอบ 
101533 นาย พิสิฐ เภาแก;ว 
101534 นาย วีรวุฒ ิ บัวทอง 
101535 นางสาว จตุพร ศรีสุข 
101536 นางสาว อธัญญา ชัยสวัสด์ิ 
101537 นาย เอกจุฑา แสงมณี 
101538 นางสาว สยามล กุหลาบศรี 
101539 นาย ศตวรรษ สุจริต 
101540 นาย เกียรติคุณ อ�อนกลั่น 
101541 นางสาว วลัยพร เรือนเพชร 
101542 นางสาว ปราง เนตรไสว 
101543 นางสาว นฤมล รัตนสิงห� 
101544 นาย พัชร หงสยาภรณ� 
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101545 ว�าท่ีร;อยตรี อิศรินทร� บุญศิริ 
101546 นาง อภิญญา ใยแก;ว 
101547 นางสาว ณัฐนิชา เหรัญญิก 
101548 นาย ศุภโชค บุญอํานวย 
101549 นางสาว ศศินันท� คงพินิจ 
101550 นางสาว นภาคณา พลรักษ� 
101551 นาย ณัฐกร บุตรกลัด 
101552 นาย สุชานนท� เตโช 
101553 นาย จักรพงศ� เอมโอช 
101554 นางสาว กาญจนา ผิวผ�อง 
101555 นาย นัทธิ์ธีร� โสธรจรัสโชติ 
101556 นางสาว ณิชารีย� สมบูรณ� 
101557 นางสาว ผุสดี กีรติธัญโรจน� 
101558 นาย ยุติวิชญ� ศรีคาน 
101559 นาย เลิศยศ ทรัพย�ไพศาลสุข 
101560 นาย ณฐนนท� ภูมี 
101561 นาย ปรีชา นิลดํา 
101562 นาย นิรุตต์ิ กุศลเอ่ียม 
101563 นาย จิตเศรษฐ� เลิศเสถียร 
101564 นางสาว จิตรวรรณ มณเฑียร 
101565 นางสาว จุฑามาศ แซ�ภู� 
101566 นาย ธีระ สมมิตร 
101567 นาย ประวิทย� ทหารไทย 
101568 นาย รติพงษ� ศรีสุม่ิง 
101569 นางสาว วรรณวิสา แต�งวัด 
101570 นาย ศัพทสร ทองดี 
101571 นางสาว จีรนันท� สีแดง 
101572 นางสาว สุดาภรณ� สีวัง 
101573 นางสาว วาสนา โนรี 
101574 นางสาว ศิริวรางฆ� โกศลสิทธิกุล 
101575 นางสาว ณิชาดา ซิมสุรชาติ 
101576 นางสาว อารียา กํ่ามอญ 
101577 นาย ปรเมศร� สุจริต 
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101578 นาย ขวัญชัย เพ็ชรยิ้ม 
101579 นางสาว สุชาดา บุตรภักดี 
101580 นางสาว นุสเรOาะห� หมะและ 
101581 นาย ธรรมนูญ เส็มย;ง 
101582 นาง ชุลีพร คุ;มท;วม 
101583 นางสาว นิศารัตน� เขม;นเขตการ 
101584 นางสาว วิลาวรรณ บุตรวิลัย 
101585 นาย ศิริพงษ� มะโนรส 
101586 นางสาว ทานนท� สุวะมาตร 
101587 นางสาว ปรัธยาน� ดําศรี 
101588 นาย ณัฐกิตต์ิ พลเยี่ยม 
101589 นางสาว ดาวใจ ดีดวงพันธ� 
101590 นาย พีระศิลปF เพ่ิมสุวรรณ� 
101591 นาย อนุรักษ� หนูยิ้ม 
101592 นาย พงศกร ปAนใจ 
101593 นาย สุริยา ขวัญแก;ว 
101594 นาย อัครเดช คล;อยบุญ 
101595 นาย ประวิทย� อ่ินต๊ิบ 
101596 นางสาว นัญฆณา ถ่ินนาราม 
101597 นางสาว ปทุมวดี นิกรพรม 
101598 นาย อภิพงศ� รัตนพันธุ� 
101599 นาย อาสาฬ� ศรีเทพ 
101600 นาย สิทธานันท� วัฒนาไพบูลย� 
101601 นางสาว พัชรินทรณ� หินเมืองเก�า 
101602 นางสาว พิชามญชุ� รุ�งไพบูลย�ฤทธิ์ 
101603 นางสาว ฐานิยา ศรีหร�าย 
101604 นาย โกวิท เพชรงาม 
101605 นางสาว สาวิตรี แสงสว�าง 
101606 นางสาว ศิริพร เพียรพิทักษ� 
101607 นางสาว วีรวรรณ สุขท�ามะพลา 
101608 นางสาว ศิรินทิพย� แสงม่ิง 
101609 นางสาว แพรตะวัน ศรีกิติพัฒน� 
101610 นาย วชิรากรณ� คุณเลิศ 
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101611 ว�าท่ีร;อยตรี ณรงค�ศักด์ิ อยู�ไทย 
101612 นางสาว ช�อทิพ แก;วใหญ� 
101613 นางสาว พลอย แสงศิริทองไชย 
101614 นางสาว กนกพร นิไชยโยค 
101615 นางสาว ฉัตรชนก แสนอุบล 
101616 นางสาว มาศวดี จิรพุทธกร 
101617 นางสาว วรรณวิศา เเย;มเยื้อน 
101618 นาย มงคล การรัตน� 
101619 นางสาว อภิสมัย พัฒน�ทอง 
101620 นางสาว ธัญลักษณ� พุทธสอน 
101621 นางสาว มังคลารัตน� จันทนฤกษ� 
101622 นาย ทวีพงษ� ไพรสารฤทธิ์ 
101623 นางสาว ชลธิดา เจะมะ 
101624 นาย วันนิวัต ิ ไกรนรา 
101625 นาย คมกิตติ อังคทะวิวัฒน� 
101626 นางสาว ธาริณี ลุ�มจันทร� 
101627 นาย เอกเทพ เอกกมลกุล 
101628 นาย นัสเซร� มามะ 
101629 นาย วุฒิชัย ด;วงคํา 
101630 นาย ศุภโชค แทนศิริ 
101631 นาย ภาณุพงศ� สุวรรณโชติ 
101632 นาย ชัยวุฒ ิ ฉัตรเงิน 
101633 นางสาว สรัญญา สุขมาก 
101634 นางสาว ลักษณพร ราชกิจ 
101635 นาย ศุภชัย แสงจันทร� 
101636 นางสาว รุ�งฤดี เปรมเกิด 
101637 นางสาว นันธิดา พฤกษ�พิจารณ� 
101638 นาย ศตวรรษ บุตรวาปT 
101639 นาย วุฒิไกร บุสภาค 
101640 นางสาว จุฑามาศ เจริญบุญ 
101641 นางสาว ชลดา วงศ�สกุลสุขดี 
101642 นางสาว พิไลพร สดากร 
101643 นาย วัชรพล มหาไวย 
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101644 นางสาว พัชรินทร� แสนตรง 
101645 นางสาว วาทินี เรืองฉาย 
101646 นางสาว ปวริศา นานาวัน 
101647 นาย กิตติคุณ เกิดวงศ�หงส� 
101648 นาย ประพาศ เคว็จดํา 
101649 นางสาว วิวิชชชันันท� จันทร�มณี 
101650 นาย สมภพ ฉิมสุข 
101651 นาย สุทธิรักษ� ไชยาศิรินทร�โรจน� 
101652 นางสาว สุพร สุขสว�าง 
101653 นางสาว สุญาณี เปลี่ยนสี 
101654 นางสาว จรุงจิรา ใจฉํ่า 
101655 นางสาว สุพัตรา ต�อชีพ 
101656 นางสาว อักษราภัค ลาภานันต� 
101657 นาย คมสันต� คงอ�อน 
101658 นางสาว นันทพัทธ� นิติวีระธรรม 
101659 นาย จิรพัสฐ� เสียมไหม 
101660 นาง จิราภรณ� แสนดี 
101661 นาย วาทิตย� ปริธิสาร 
101662 นางสาว สุทธิลักษณ� สํารวมจิต 
101663 นาย อิทธิศักด์ิ วรกิจ 
101664 นางสาว เบญจภาวัญ ดวงจันทร� 
101665 นางสาว อุไรรัตน� อักษรทอง 
101666 นาย วรานนท� ตันรุ�งเรืองทวี 
101667 นางสาว ชัญญาพัชญ� โพธิ์จันทร� 
101668 นาย นิธิ แรมวิโรจน� 
101669 นางสาว เกตุวรินทร� สังข�ศรีทวงษ� 
101670 นาย มนตรี จิตนารี 
101671 นาย ชินวัตร เทพวาลย� 
101672 นาย วาริช สกุลพงศ� 
101673 นาย สัตยา ประเสริฐ 
101674 นาย ทีฆายุ วันเนา 
101675 นาย เอก ถาวระ 
101676 ว�าท่ีร;อยตรี ตรีชาวัชร� บุญจวง 
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101677 นาย มาหามะรอสาลี มะลี 
101678 นาย มนต�ชัย สวนนุ�ม 
101679 นาย อําพล เขียวลออ 
101680 นางสาว ธัญพร พุ�มทับทิม 
101681 นางสาว พิชาวีร� ฤกษ�วิจิตรัตน� 
101682 นาย วีระพล มองเพชร 
101683 นาย กฤษณะ แสนหูม 
101684 นาย ปรีชา กุลชัยภูมิ 
101685 นางสาว นิภาพร ทองรส 
101686 นาย นิธินัย ศรีคราม 
101687 นาย แทน จอมกระโทก 
101688 นางสาว หนูละมัย ทัศนา 
101689 นาย ธนาเสฎฐ� ดุจจานุทัศน� 
101690 นางสาว ณัฐกฤตา จิตร�มาต 
101691 นาย ชูธง อ�อนภูธร 
101692 นาง ชนิกานต� พุ�มเปTKยม 
101693 นางสาว ณัฐนิภา วราสินธ� 
101694 นาย พฤฒิพงศ� ฤทธิรงค� 
101695 นางสาว เพ็ญพัฒ สุระแสง 
101696 นาย ภาณุวัฒน� สงขาว 
101697 นาย ณัฐภัทร ไกรสิทธิ์ 
101698 นางสาว ศิริน วัฒนกุล 
101699 นาย ศุภชัย หมีนสัน 
101700 นาย สาโรช กาฬษร 
101701 นาย อุกฤษณ� สกุลวงค� 
101702 นางสาว ชิดชนก สมสอาด 
101703 นาย กฤษณัฏฐ� ตระวิง 
101704 นางสาว กนกวรรณ ด;วงสุวรรณ 
101705 นางสาว อรจิรา สาระอูม 
101706 นางสาว จุฑามาศ จันทร�งาม 
101707 นาย ชวริน วุฒิเกตุ 
101708 ร.ต. สัญชัย แก�นจันทร� 
101709 นาย บัญญัติ จรูญไชยพิพัฒน� 
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101710 นางสาว ธนพร ลอยแก;ว 
101711 นาย วรรธน อัทธายุวรรธน� 
101712 นางสาว พัฒณี ขันภักดี 
101713 นาย พีรวิชญ� โสตะวงศ� 
101714 นาย กิตติศักด์ิ ดิษเทศ 
101715 นาย สิงหศักด์ิ มีสิทธิ์ 
101716 นาย วิวัฒน� สายเส็ง 
101717 นางสาว กิตติมา แก;วชะเนตร 
101718 นาย วรวิทย� ประยูรมหิศร 
101719 นาย จารุกิตต์ิ สุริโย 
101720 นางสาว พัทธนันท� ครุธแก;ว 
101721 สิบโท กฤษณะพงษ� คล;ายเคลื่อน 
101722 นาย พัฒนพงษ� พรมป4อ 
101723 นาย ยุทธพงษ� มีศรี 
101724 นางสาว จารุเนตร เก้ือภักด์ิ 
101725 นางสาว ณิชาภา พิลาทอง 
101726 นาย ภวินท�ภัทร แสงตะวัน 
101727 นางสาว พรรณนิภา จิญกาญจน� 
101728 นางสาว สุภาพร ศรีหิรัญ 
101729 นาย ปรีดี นาคลําภา 
101730 นางสาว คนึงนิตย� รอดเรือง 
101731 นางสาว รินทร�ดา กมลคร 
101732 นาย เฉลิมพล พิษณุ 
101733 นางสาว สุนิสา กันณะ 
101734 นางสาว ณัฐชยา อิศวรเวทวุฒิ 
101735 นางสาว นันทพร กุลชาติชัย 
101736 นางสาว เกษณี คําทองแก;ว 
101737 นางสาว พิชชานันท� ศิริวรรณ 
101738 นาย ศุภกฤต อุตรวีระการ 
101739 นาย ภูผา กVงอุบล 
101740 นางสาว พิมล แสงสุวรรณ� 
101741 นางสาว รินลดา ปราณี 
101742 นางสาว ชลธิชา มีพัฒน� 



        54/79 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

101743 นาย พิศุทธิ์ ดาวเรือง 
101744 นางสาว นภัสสร ดาวเรือง 
101745 นางสาว ชญานิศา แก;วสุกแสง 
101746 นาย ทินกร ทองสืบสาย 
101747 นางสาว กุลชญา พัฒนกุลตระกูล 
101748 นางสาว ธนพร วัฒนาธร 
101749 นางสาว ละไมมาด มาตศรี 
101750 นาง ธันย�ญภา คงแท�น 
101751 นาย ฉัตรชัย พิศาลโกศล 
101752 นางสาว ระพีพรรณ คํามูล 
101753 จ�าเอก พิเชษฐ� คล;ายนาค 
101754 นาย ประทีป ดวงคํา 
101755 นาย ณฐนน สีม�วง 
101756 นาง รัดเกล;า เหมือนพันธุ� 
101757 นางสาว กาญจนาพิชญ� ระวังวงศ� 
101758 นาย สุภเกียรติ บัวทองจันทร� 
101759 นาย สานนท� สุขะพงษ� 
101760 นาย ธนาธร จงก;องเกียรติ 
101761 นางสาว ประทุม กงศูนย� 
101762 นาย ภัคพล วรรณพฤกษ� 
101763 นางสาว พรรนิภา งามเมืองปAก 
101764 นาย ธเนษฐ� นวเจริญภรณ� 
101765 นางสาว นพภัค จิตม่ันคงธรรม 
101766 นาย ธนรัฐ นันทนีย� 
101767 นาย ธนพล ทุนทอง 
101768 นางสาว ศศิกานต� วิศาลาภรณ� 
101769 นาย ธีรนัย เชาว�ปรีชา 
101770 นาย ศาศวัต ทองสีดํา 
101771 นาย ณัฐวุฒิ เพ็งอํ่า 
101772 นางสาว ธนัชชา ไม;หอม 
101773 นางสาว สุคนธา ชูมาศ 
101774 นางสาว พิจิตรา ชั้นดี 
101775 นางสาว อิชญา พลรบ 
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101776 นาย วิพุธ พรมจันทร� 
101777 นางสาว อรวี แววดี 
101778 นางสาว สุทธิกานต� แท�งทอง 
101779 นาย ธนธัช แสงคํา 
101780 นาย จีรวัช ทองคํา 
101781 นาง กัญญ�จิรัชยา จึงจริยพิพัทธ 
101782 นาย อมรเทพ ถาวรเจริญสุโข 
101783 นาย ธีริทธ�ทีปต� ฤทธิพันธ� 
101784 นางสาว เติมสิน กรองทอง 
101785 นาย วิชากร จําปาดวง 
101786 นางสาว โรฮานี สาลาตาโซOะ 
101787 นาย สมชัย จันทร�ทอง 
101788 นาย เรวัฒน� ยลถนอม 
101789 นางสาว สุภาวดี นิลสนธ ิ
101790 นางสาว ปวีณา มาลัย 
101791 นาย สราวุฒ ิ ปามุทา 
101792 นางสาว นพวรรณ โชคทองดี 
101793 นางสาว เบญจมาศ ก;อนดี 
101794 นาย ศุภฤกษ� สรณคมน� 
101795 นางสาว นิสามณี นาคดํา 
101796 นาย เปาว� เชาวน�ประยูร 
101797 นาย พินัย นาคสุวรรณ 
101798 นาย สัณหกฤษณ� บุญช�วย 
101799 นาย ถวัลย�มงคล พวงน;อย 
101800 นางสาว สุดารัตน� คงทวี 
101801 นาย ภูษิต จันทร�เอ่ียม 
101802 นางสาว ปริญา สรเสนา 
101803 นางสาว อรุณี ปLKนแคน 
101804 นาย สรุจ นิ่มศิริ 
101805 นาย วิทวัส ปAญญาหม่ืน 
101806 นาย สันติชัย แผลงศร 
101807 นาย สิทธิชัย อักษร 
101808 นางสาว สุภัตตรา กันตรง 
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101809 นาย ชัยศรี อุดพันธ� 
101810 นาย ธีรฉัตร จันทรอาภา 
101811 นางสาว สุทธิกานต� หลงขาว 
101812 นางสาว ปองเกษม วงศ�วิเศษ 
101813 นางสาว ณัฐรุจา ณ นคร 
101814 นาง ราตรี สุมนวัฒนกุล 
101815 นางสาว หนึ่งฤทัย ขําอัมพร 
101816 นาย พิเชฐ วิมลวิทยา 
101817 นางสาว ปุณยาพร ตรียสรศัย 
101818 นางสาว ธิดารัตน� ไชยพงค� 
101819 นางสาว พัชรากร คงเจริญ 
101820 นาย ธน อุณหปาณี 
101821 นางสาว กุสุมา รัตนเศียร 
101822 นาย นิธิภัทร เนียมสอาด 
101823 นางสาว แมงมุม ราชอัคคี 
101824 นางสาว ศุภลักษณ� กาญจนะกันโห 
101825 นางสาว ปริฉัตร จันทรเศรษฐเลิศ 
101826 นางสาว จันทิมา มามาศ 
101827 นางสาว ไพลิน เรณู 
101828 นางสาว ช�อทิพย� กัวพานิช 
101829 นางสาว ศรีวรรณ โฉมงาม 
101830 นาย สุปAญญา จอมจิตร 
101831 นาย อภิวัชร� ศรีสวัสด์ิ 
101832 นางสาว ณัฏฐวิภา จิตปAทมา 
101833 นาย วิรุฬห� พรหมสุคนธ� 
101834 นาย ศิริวัฒน� นามวงษา 
101835 นางสาว มาริสา ยนต�พิทักษ�กิจ 
101836 นางสาว กรรณิการ� ผาลบ 
101837 นาย ปรัชญ� ปAญญาเหล็ก 
101838 นาย กษิดิ์เดช โรจนรัตนางกูร 
101839 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย� 
101840 นางสาว มณีพรรณ จันทร�เต็ม 
101841 นางสาว สิริจันทน� ศิวาชัย 
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101842 นางสาว ชุติมณฑน� บูรณะหิรัญ 
101843 นาย วิรัตน� แผลงศร 
101844 นาย วชิราวุธ ศรีชัยอุOด 
101845 นาย สัณฑวัฒน� รับพร 
101846 นาง พิชชานันท� จุ;ยช�วย 
101847 นาย ศุภโชติ ค;าของ 
101848 นาย กิตติพงษ� โนรัมย� 
101849 นาย นิมิตร เทศเขียว 
101850 นาย ณรงค� บุญยเกียรติ 
101851 นางสาว สิริลักษณ� ศักด์ิเศรษฐ� 
101852 นาย ธาคิน วงค�แพทย� 
101853 นาย ตุลยวัต พุทธวงค� 
101854 นางสาว ธันยนันท� รอดเหลือจาด 
101855 นาย นัฐพล ศรียา 
101856 นางสาว อุไรวรรณ วิระวณิชย�ชัย 
101857 นางสาว จุไรรัตน� บุญท่ีสุด 
101858 นาย อรรถชัย สุวรรณหงษ� 
101859 นางสาว พัชราพร พุทธานุ 
101860 นางสาว พนิตา สังข�สาลี 
101861 นาย อภิรัฐกร อินทฤทธิ์ 
101862 นาย สุรัตน� ชูรัตน� 
101863 จ�าสิบตรี ปLยพล ขันตยานุวงศ� 
101864 นาย กรุณชัย มาบุญธรรม 
101865 นาย ณกรณ� สายอุราช 
101866 นาง นภัสวรรณ มาตลอย 
101867 นาง ศิริวรรณ อินทรเทศ 
101868 นาย นรินทร� ภู�สุวรรณ 
101869 นาย สุเมธ ฐิติปุณยาธร 
101870 นาย วิสุทธ ิ บุตรศรีภูมิ 
101871 ว�าท่ี ร.ต. อดิศร สุวรรณอาภรณ� 
101872 นางสาว โสรยา ชินวงค� 
101873 นาย เจษฎา สามารถ 
101874 นางสาว สุนิศา บุปผา 
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101875 นาย พนม สาผาย 
101876 นาย พงษ�ชัย ชุมปวน 
101877 นาย ประมุข ชูสงค� 
101878 นาย มูฮัมหมัดมุกตา มะหนิ 
101879 นาย ณัฐ ศรแก;ว 
101880 นาย นิติกร การินทร� 
101881 นาย อาฮามะ เจะวานิ 
101882 นาง ศรีสรรค� สุทธินนท� 
101883 ว�าท่ีร;อยตรี อภิรักษ� แก;วสวย 
101884 ว�าท่ีร;อยตรี ภัทรพล ดวงโสภา 
101885 นาย ทัศน�พล จาดป4อม 
101886 นาย ณรัฐ อินทร�กลับ 
101887 นางสาว อลิตา คงสิน 
101888 นางสาว วิชุดา อ�อนสิงห� 
101889 นาย ยศนนท� จอมจันทร� 
101890 นาย หัตถศิลปF บุญช�วย 
101891 นางสาว ศิวพร กรอบทอง 
101892 นางสาว อรัญญา ฝUายคํามี 
101893 นางสาว ชวาลา ทองชน 
101894 นางสาว วรรณา ไชยรักษ� 
101895 ว�าท่ีร;อยตรี อนุพันธ� กมลดีเยี่ยม 
101896 นาย ปรมัตถ� สระศรีรัตน� 
101897 นางสาว หทัยรัตน� แซ�หุ;ย 
101898 นาย ธัชชัย อิสระกิจ 
101899 นางสาว ปLยะกาญจน� อภัยโส 
101900 นาย บัญญัติ แซ�หยุ�ง 
101901 นาย กิตติพันธ� นาพงษ� 
101902 นางสาว คันทรารัตน� พันนพพงศ� 
101903 นาง จิราพร ทรงงาม 
101904 นาย จักรกฤษ� เชื้อเมืองพาน 
101905 นางสาว ชนาธินาถ ทองอยู� 
101906 นาย พุฒิพงศ� ปLKนรารัยนนท� 
101907 นางสาว ปรัชญาภรณ� สารกVม 
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101908 นาย นพดล แย;มแก;ว 
101909 นาย กนก ยงพานิชย� 
101910 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว 
101911 นาย ฮ�อซันหลี ท้ิงผอม 
101912 นางสาว ณัชชา อินตOะรัตน� 
101913 นาย ปกรณ� สุขธรรมนิยม 
101914 นางสาว สุภารัตน� ตนานุประวัติ 
101915 นางสาว ภัทธีรา วังหอม 
101916 นางสาว ขนิษฐา เศวตศิลปF 
101917 นาย เสกสรร ทองบริบูรณ� 
101918 นางสาว พิมพ�ชนก พุฒทอง 
101919 นางสาว กมลภา รุจิเรกพัฑฒนะ 
101920 จ.ส.ต. ธนกฤต พรายพรรณ 
101921 นางสาว สุกัญญา พรมมานอก 
101922 นาย สิทธัต ทองน;อย 
101923 นางสาว ชนิตา เก้ือก�อยอด 
101924 นางสาว จิราภรณ� เงินพรัก 
101925 นาย ธนพนธ� ไชยโพธิ์ 
101926 นางสาว จิราทิพย� บ�อคํา 
101927 นางสาว กนกวรรณ เผือกประพันธ� 
101928 นาย สอ งานจัตุรัส 
101929 นาย นววัฒน� สุพรรณชนะบุรี 
101930 นางสาว นันทนา จั่นแจ;ง 
101931 นาย ชีวานนท� ชูเมฆา 
101932 นางสาว สุภาพร แซ�จิว 
101933 นางสาว สกุลรัตน� ศิลางาม 
101934 นาย ชนินทร� แผ�นทอง 
101935 นางสาว พิชญสุดา พลเสน 
101936 นางสาว สมัชญาญ� สุขสําราญ 
101937 นางสาว ธมลวรรณ แพทย�ศาสตร� 
101938 นาย กวี ภูวฐิตานนท� 
101939 นางสาว นพรัตน� กุลสันตติ 
101940 นาย กิตติพงษ� เสนานันท�สกุล 
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101941 นาย ณักษ�ธนัฏฐ� วิจักษ�รัตนากร 
101942 นางสาว นภัสวรรณ ปAญญา 
101943 นาย อนุรักษ� เพ็งวิชา 
101944 นางสาว อัจฉรา ยานะ 
101945 นางสาว กมลวรรณ อินทชาติ 
101946 นางสาว นริสา รักนวล 
101947 นางสาว ธณัฐกมล สุขราม 
101948 นาย ฐิติวัฒน� ศรีสมทรัพย� 
101949 นางสาว ชลมนัส เหมหอมวงษ� 
101950 นางสาว สารภี อุ�นชู 
101951 นาง รัชนีย� แก;วยา 
101952 จ�าอากาศโท กุมภา หอมจันทร� 
101953 นางสาว ชลลดา สํารวมรัมย� 
101954 นาย วรุต แก;วภักดี 
101955 นางสาว ติยนา รินจันทร� 
101956 นางสาว อรยา จันทร�รอด 
101957 นาย ฉัตรชัย จิตรมุ�ง 
101958 นาย ฟLตตรี มะดาโอะ 
101959 นาย พนมศักย� สุขทอง 
101960 นางสาว รัตนาวลี ม่ังมีดี 
101961 นาย ดนัยภัทร พวงกนก 
101962 นาย วัชเรศร� รอดณรงค� 
101963 นางสาว จตุพร ใสใจดี 
101964 นางสาว ณัฐฐิฏา ถาวรยิ่ง 
101965 นาย นิติรัฐ สุดชา 
101966 นางสาว อัญชนา หาญใจ 
101967 นาย ณัฏฐกร วัธโท 
101968 นาย ปรมัตถ� ใยบัวเทศ 
101969 นางสาว ปภาดา คงจันทร� 
101970 นางสาว เนติมา บุนนาค 
101971 นางสาว ศศิธร คุ;มพิทักษ� 
101972 นาย พูนศักด์ิ พูลสวัสด์ิ 
101973 นางสาว สุพัตรา ลีซ;าย 
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101974 นางสาว สุวิมล พวงมาลี 
101975 นางสาว สาวิตรี ไชยชนะ 
101976 นางสาว ศุทธินี ใจคํา 
101977 นางสาว กรรณิกา ฉวีจันทร� 
101978 นางสาว ธนวรรณ สัตยธีรานนท� 
101979 นางสาว กนกพรรณ แสนพรม 
101980 นางสาว สุมนต�พร แก�นพิมพ� 
101981 นางสาว ลภัสรดา สุขพิบูลย� 
101982 นางสาว ฐานิก�กัลปF พจนสิทธิ์ 
101983 นางสาว ปLณฑยา แพทย�ไชโย 
101984 นางสาว โศภิษฐา จันทรศร 
101985 นางสาว ณัฐปภัสร� เก;งศิลา 
101986 นาย จตุรงค� มงคล 
101987 นางสาว วัชราภรณ� พรมพลเมือง 
101988 นางสาว เปรมิกา แสนทอง 
101989 นาย ขันติยากร หนองข�า 
101990 นางสาว ณิชมน พจนา 
101991 นาย สุทธาธิโรจน� ยางงาม 
101992 นางสาว กรวิกา เจียรมาศ 
101993 นาย ดําเกิง แฝงศาสตรา 
101994 นางสาว ชวิสรา แก;ววิเชียร 
101995 นางสาว ยุวดี มีนิสสัย 
101996 นาย เจตน�สฤษฎิ์ หฤทัยสถิตกุล 
101997 นางสาว นทีมาศ สุขทวี 
101998 นางสาว ชื่นกมล เรือนเงิน 
101999 นางสาว ก่ิงกาญจน� เอ่ียมละออ 
102000 นางสาว หฤทยา ล;อวรลักษณ� 
102001 นางสาว ศิริรัตน� พุกเศรษฐี 
102002 นางสาว อัจฉราภรณ� ลิ้มน้ําคํา 
102003 นาย เอกลักษณ� สายแก;ว 
102004 นาย ปรินทร วุฒิเขต 
102005 นางสาว พนิดา ชมวงศ� 
102006 นาย พิพัฒน� เตียวตระกูล 
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102007 นาย ประเสริฐ พลกลาง 
102008 นางสาว สายสุนี มุ�งดี 
102009 ว�าท่ีร;อยตรี ปรัชญา แสงดี 
102010 นาย กนกศักด์ิ สุริยะโรจน� 
102011 นางสาว ศิริวรรณ ลําเพ็ญ 
102012 นางสาว ภทรพร งามสมคุณ 
102013 นาย ธณัฐพล ทุมนัต 
102014 นาย ธนพิบูลย� โคตรวงษา 
102015 นางสาว ชนิดา บํารุงนา 
102016 นาย พลาทร สําราญอยู� 
102017 นางสาว นวรัตน� แสนสุภา 
102018 นาย ปฏิพัทร� แก;วเมืองอนันท� 
102019 นางสาว ณปภัช มูลยะเทพ 
102020 นางสาว สายชล ทุมมากร 
102021 นาย ธนรัตน� มุ�ยละมัย 
102022 นาย เขตรัฐ นิลแนบแก;ว 
102023 นาย ณัฏฐ�พัฒน� คลังระหัด 
102024 นางสาว ฐานพร มาลินีรัตน� 
102025 นางสาว รัตติยา วัฒโน 
102026 นางสาว กรรณิกา ชิดชอบ 
102027 นางสาว ประภาพร สีหา 
102028 นาย ถนบรรณ วรรณก้ี 
102029 นาย สุภิญโญ วงษ�พยอม 
102030 นางสาว สิริพร สุตะพันธ� 
102031 นาย ณัฐพงศ� จินดาวงศ� 
102032 นางสาว ภูริศา พุทธให; 
102033 นางสาว อรพรรณ ปAจจัยโค 
102034 ว�าท่ีร;อยตรี พีรศักด์ิ เตชพิพิธมงคล 
102035 นางสาว กุญชลี วรรณโร 
102036 นางสาว ธนวรรณ นามแดง 
102037 นาย วิรุฒ ไสลรัตน� 
102038 นาย บุรินทร� แปะดํา 
102039 นาย ชินพัทธ� นาคสุวรรณ 
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102040 นาย ธนธรณ� ทองแก;ว 
102041 นาย ณัฐพล ยอดเหล็ก 
102042 นาย ธนาธาร อักษร 
102043 นาย เชิดศักด์ิ สายลุน 
102044 นาง จามรี กลีบพิกุล 
102045 นาง ปรีญา ไชยสันต� 
102046 นาย ศรายุธ นาคหงษ� 
102047 นาย ศิพัฒกรณ� นารีย� 
102048 นาย สัตยา วรรณวงศ�กา 
102049 นางสาว สุภาพร ผุยรอด 
102050 นาย วิชชากร สิริอนุศาสน� 
102051 นาย ฉัตรชัย เล;าอรุณ 
102052 นางสาว ยสวดี เมืองรมย� 
102053 นาย ภพพล รําเพยเพชร 
102054 นางสาว สุกัญญา ชัยศิริ 
102055 นางสาว รัตนาภรณ� เลียดดํา 
102056 นางสาว คันธารัตน� สยามพันธ� 
102057 นางสาว ขนิษฐา หงษ�สุวรรณ 
102058 นาย ปฏิรพ พหลแพทย� 
102059 นางสาว ณัฐฐิชาพัฒน� มะธิโต 
102060 นางสาว ทรรศวัย สุวรรณนพ 
102061 นาย นพรัตน� ปฏิญาณกุล 
102062 นางสาว ธาริณี ชูสงค� 
102063 นางสาว สุขุมมาศ ทองทิม 
102064 นางสาว บุญศิตา ปTกกระโทก 
102065 นาย ภาสกร บินชัย 
102066 นางสาว อรัญญา ปุณลวงค� 
102067 ว�าท่ี ร.ต. พีรพงศ� พยัคฆซ;อน 
102068 นางสาว นิตยา หัวหนอง 
102069 นาย นวพล รักสัตย� 
102070 นาง พิชญ�ดาพัทธ� สาสนทาญาติ 
102071 นางสาว ณัฐกาญจน� แช�มช;อย 
102072 นางสาว ศศิพิมล ชูสินธนะศักด์ิ 
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102073 นางสาว กรณ�ณัฏฐ� รัตนะมงคลกุล 
102074 นางสาว วชิรญาณ� จิรศิริกุลวงศ� 
102075 นาย ศรัณย� เพชรพันธ� 
102076 นาย มัชฌิมา จําปา 
102077 นาย ณัฐภัทร จิราพงษ� 
102078 นางสาว พิชญสินี อินทะนาค 
102079 นางสาว วรรณดี จันทวงษ� 
102080 นางสาว ภิญญดาพัชญ� อุ�นใจถิรพัฒน� 
102081 นาย อนันต� อัศวพงษ�โชติ 
102082 นาย วุฒิศักด์ิ หร�ายมณี 
102083 นาย นิพัทธ�เดช ชัยวัฒนนุกูล 
102084 นาย พร;อมพงษ� วงศ�ราษฎร� 
102085 นางสาว ลดาวัลย� คณาดี 
102086 นาย ศิวะณัฐ โฮมวงค� 
102087 นางสาว นริสา นรินทรางกูร 
102088 นางสาว ดวงพร ธีรวัฒน�วิจิตร 
102089 นาย โจมพล ทองวินิชศิลป 
102090 นางสาว พิชชา จิตต�ประทุม 
102091 นาย ภูริฑ มูลม่ิง 
102092 นาง จงจิน วังเขียว 
102093 นางสาว วาสินี ศิริสอน 
102094 นางสาว พนิดา สาระคง 
102095 นาย ศิรัณ ดมอุ�นดี 
102096 นางสาว ศิริพร รักษ�เจริญ 
102097 นาย ธนากร ศรประสิทธิ์ 
102098 นางสาว อรญา สอาดจิตต� 
102099 นางสาว เบญจพร มูลพงษ� 
102100 นาย ธวัชชัย เหล�าศรีสกุล 
102101 นางสาว ทอปAด วีรวัฒนวรากร 
102102 นาย สุธน ทองคุปต� 
102103 นางสาว ภัทรลดา นาควิเชียร 
102104 นางสาว ทัศยา สถานสถิตย� 
102105 นางสาว นิมัสรา แวซู 
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102106 นางสาว พณุมาษ กองนอก 
102107 นางสาว สถาพร เพชรชี 
102108 นางสาว จุฑามาศ อ�วมประดิษฐ 
102109 นางสาว สาวิทตรี คําควร 
102110 นางสาว สุวรางค� นาคนาม 
102111 นาย กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐกุล 
102112 นาย ประชา สุธรรมปวง 
102113 นาย จุฑา นฤปจาตุรงค�พร 
102114 นาย กฤตนน พรมงคลสกุล 
102115 นาย ทัด พิพัฒน�กุล 
102116 นางสาว จินดาพร เบาใจ 
102117 นางสาว พรทิพา แปงเพ็ชร 
102118 นางสาว นงลักษณ� สกุลไพบูลย�ดิลก 
102119 นางสาว ปวีณา ศรีหาพล 
102120 นาย ไมตรี พฤกษชาติ 
102121 นางสาว ปริญพัชร� จินตโกศลวิทย� 
102122 นาย ชนินทร�ธร งามยิ่ง 
102123 นางสาว ฟุตาบะ เทราดา 
102124 นางสาว นิลเนตร วงษ�เพ็ชร 
102125 นาย ประกาศิต ชนะพจน� 
102126 นาย รัฐฏนาถ บํารุงจิตร� 
102127 นางสาว สาธิตา สอาดละออ 
102128 นางสาว เบ็ญจวรรณ ทิพย�มณเฑียร 
102129 นางสาว เสาวนีย� สวัสดี 
102130 นางสาว วัชรินทร�พร บูรณะชาต 
102131 นางสาว กัลยรัตน� ราชการดี 
102132 นาย อัครพร วงษ�ยุตติธรรม 
102133 นางสาว อรุณี โสนาพูน 
102134 นางสาว อภิญญา ปาลี 
102135 นาย สมปราชญ� มากมี 
102136 นางสาว วิไลวรรณ วงเวียน 
102137 นาย พงศ�วัฒน� รัตนมณี 
102138 นาย รัฐพล ทิพย�สุวรรณ 
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102139 นาย ปฐมชัย โชติกะ 
102140 นางสาว ศรีสุดา โชติกะ 
102141 นางสาว อรุณี อ;นมี 
102142 นางสาว อุไรรัตน� สุขกะบุตร 
102143 นาย ธิบดี วิญNูทาน 
102144 นาย สกลเกียรติ สังวรกิตติวุฒิ 
102145 นาย รัชสรณ� วงษ�จันทร� 
102146 นาย ปกรณ�เกียรติ หาญกาย 
102147 นางสาว พรทิพย� นิยม 
102148 นางสาว ปLยธิดา ลาดเสนา 
102149 นางสาว สร;อยสุดา บุญแนบ 
102150 นางสาว วรัญญา สัตย�ศรี 
102151 นาย กิตติพงษ� ทาแกง 
102152 นาย เอกชัย สายละดา 
102153 นางสาว รุ�งนภา สุริยวงษ� 
102154 นาย สราวุฒ ิ อรรคศรี 
102155 นางสาว วรรณา ทบประดิษฐ� 
102156 นางสาว จีรวรรณ รัตถา 
102157 นาย ณัฐพล เฉวียงวาศ 
102158 นาย สันติ ปAญญา 
102159 นาย โกมุท กิตติสุวัฒน� 
102160 นางสาว ชลาลัย แสวงสุข 
102161 นางสาว เพ็ญ รัตนภักดี 
102162 นาย ศราวุธ เหล�าสุวรรณ 
102163 นาย ภัทรวีร� สูญทุกข� 
102164 นางสาว เจตปรียา แก;วเหล�ายูง 
102165 นาย เบญจพล ชัยดรุณ 
102166 นาย ธีระวัฒน� สีมาฤทธิ์ 
102167 นาย ศษพร แก;วลา 
102168 นางสาว วัลณีย� เขตต�กลาง 
102169 นางสาว วนิดา ใจธรรม 
102170 นาย ศิริพงษ� ท้ิงแสน 
102171 นาย ชัยโย โคตะ 
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102172 นาย พงศธัช สายสุจริต 
102173 นาย โกมินทร� สร;อยจิตร 
102174 นาย ณัฐพล เกษมสุข 
102175 นางสาว บุษบา ไกรฤกษ� 
102176 นาย สมปอง ชํานิจ 
102177 นางสาว วารุณีย� ไชยศรี 
102178 นาย วันชัย มีมา 
102179 นางสาว ศิรินทรา ศรีบุญเรือง 
102180 นางสาว สุพัตรา อ�อนละม;าย 
102181 นาย ศราวุธ หนูพันธ� 
102182 นาย นิตยา บุตราช 
102183 นาย บวรลักษณ� ดุสอน 
102184 นาย สุเมธ ระวิงทอง 
102185 นางสาว วันทนา จิวเจริญกาล 
102186 นางสาว อัญชุรี บุปะเท 
102187 นาย กิต เพ่ิมพูลพรอุทัย 
102188 นาย ขวัญเทพ หล;าโพนทัน 
102189 นางสาว สุนีย� พุฒวันเพ็ญ 
102190 นาย อนุรักษ� ประกอบนันท� 
102191 นาย กฤษวัชร ทองเอก 
102192 นาย สุทัศน� สูบไธสง 
102193 นางสาว สมคิด เสือสี 
102194 นาย อนุสิทธิ์ สายแก;ว 
102195 นางสาว ทัศนีวรรณ ม�วงแก;ว 
102196 นาย สุชิต แสนลาภ 
102197 นาย นฤดล บุญคัมภ� 
102198 นาย โชคชัย รติเพ็ญโกศล 
102199 นาย ธีรศักด์ิ ทรงประกอบ 
102200 นาย ชาญชัย อัศวรุ�งเรืองชัย 
102201 นางสาว ศิริวรรณ กลางวัง 
102202 นางสาว ปณิดา โปตะนนท� 
102203 นาย สราวุธ พลศรีเมือง 
102204 นางสาว อรนิภา อุตตรอัตถากร 
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102205 นางสาว กัญชนา ทรัพย�หล่ํา 
102206 นางสาว ณฐมนต� หัสดี 
102207 นางสาว ไพรรี สรรพศักด์ิ 
102208 นางสาว พรนรี ถาวร 
102209 นางสาว กนิกมาศ ดวงมาศ 
102210 นางสาว ณัฐชา ตันติพจน� 
102211 นางสาว วีณา ชัยเพชร 
102212 นาย ศุภฤกษ� ลําทอง 
102213 นาย กฤตกร วิถีเทพ 
102214 นางสาว กิติยา ตุงคศิริวัฒน� 
102215 นาย คณาวุฒิ ประสานเนตร 
102216 นางสาว วินิตา ลุนพรม 
102217 นาย ชานนท� ธนาไพศาลพงษ� 
102218 ส.อ. สุธรรม สุภะกรรม 
102219 นาย อํานาจ จําปาหอม 
102220 นาย กฤต ฐิตศิริ 
102221 นางสาว อระนิล บุปผา 
102222 นางสาว จีรวรรณ เป]งมา 
102223 นาย คณาธิป เดชสะท;าน 
102224 นาย สุรเชษฐ� ลิมปFสถาพร 
102225 นาย อนุรักษ� สมจริง 
102226 นางสาว พิราวัลย� ทองสุข 
102227 นาย กฤษณ� อายุสุข 
102228 นางสาว อรอุมา อาจน;อย 
102229 นาย อนุกูล กาญจนรัตน� 
102230 นางสาว ธัญลักษณ� หิรัญ 
102231 นาย ณัฐภูมินทร� สืบสิน 
102232 นาย นรุต ผ�องยิ่ง 
102233 นาย ชวินทร�ภัทร เทพสิงห� 
102234 นางสาว ฉัตรแก;ว แสงพันธ� 
102235 นางสาว รุจิษยา ทองน;อย 
102236 นางสาว อัจฉราพรรณ กันธิยะ 
102237 นางสาว จิราวรรณ จันทรวิจิตรกุล 



        69/79 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

102238 นางสาว ธนัสชา สุขาภิรมย� 
102239 นาย กฤษฎา ศรีแสง 
102240 นางสาว พลอยกนก กลิ่นหวล 
102241 นาย ธนพล โพธากาญ 
102242 นาย อัลอามีน โตOะโยะ 
102243 นางสาว ขนิษฐา แสงแจ�ม 
102244 นาย วีระพงษ� เรืองรัมย� 
102245 นาย สัญญา หลีประเสริฐ 
102246 นางสาว ฉวีวรรณ ทองใบบล 
102247 นางสาว จณิสตา งามสมชล 
102248 นาย อภิชัย แก;วชะโน 
102249 นางสาว กามีละ มะมิง 
102250 นาย ภาธร บุญนํา 
102251 นางสาว ณัฐชะนันท�พร นาสถิตย� 
102252 นางสาว ธัญญารัตน� เหล�าบุตรศรี 
102253 นาย นิรันดร พวงแก;ว 
102254 นางสาว ไพจิตร เลพล 
102255 นางสาว ปรีดา ไวยราบุตร 
102256 นางสาว เสาวคนธ� อาจปAกษา 
102257 นางสาว ชลธิชา รักษาชล 
102258 นาง นันทิกา ชํานาญวงษ� 
102259 นางสาว สุชาดา นุสยา 
102260 นาย สิพร พรประเสริฐ 
102261 นาย วชิรวิทย� ภูเก;าล;วน 
102262 นาย เฉลิมชนม� ต�อศิริกุลฑล 
102263 นาย พิทักษ� แววคุ;ม 
102264 นางสาว อําเภาวรรณ� แสงเดช 
102265 นางสาว อังคณา รุกขพันธุ� 
102266 ร;อยตรี สุทธิศักด์ิ เเสนศึก 
102267 นาย โกสินทร� คงม่ัน 
102268 นาย พีรพัฒน� ขุนสวัสด์ิ 
102269 นาย อํานาจ นาคสิงห� 
102270 นาย ภูมิปริญญ� ทับทอง 
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102271 นาย วุฒิชัย ควรการ 
102272 นางสาว ชลินันท� ไกรเทพ 
102273 นาย คมกฤษฏิ์ นันตะเวชกุล 
102274 นาย สุรศักด์ิ ทองสีดํา 
102275 นางสาว จิรัชญา เมธีธนากร 
102276 นางสาว รินทร�ลนันท� หนูยอด 
102277 นางสาว กนกวรรณ ปAญญาไว 
102278 นางสาว กิตตมา เนื่องมี 
102279 นาย สุธีรยุทธ พรหมทอง 
102280 นางสาว ปLยาภรณ� มฤคพันธุ� 
102281 นาย วิเชียร พลสังข� 
102282 นางสาว สุกานดา หลําแก;ว 
102283 นาย วิศรุต แดงสูงเนิน 
102284 นาย ธนดล ช;อยวิเชียร 
102285 นาย ประวิทย� สุสกุลโชคดี 
102286 จ�าอากาศโท วัชรพล สีหาพรหม 
102287 นางสาว ลัลธริมา แก;ววิมล 
102288 นาย พงศ�พล ภูพุฒ 
102289 นาย พิราวัตร ศกุนะสิงห� 
102290 นางสาว ปภัสรา ตOะตุ;ย 
102291 นาย นัฐกร กองตา 
102292 นาย สุทธิราช คําป_ก 
102293 นางสาว ณัฏฐา ภราดรบัญชา 
102294 นางสาว ปราญชลี ทะตัน 
102295 นางสาว สุชาบดี เหลืองอารีพร 
102296 นางสาว วันวิสาข� แป4นพยอม 
102297 นาย ภูวิชญ�พงษ� ศักด์ิกิตติพงษ� 
102298 นางสาว ปLยธิดา สุวรรณละออง 
102299 นาง นันทนา สมาธิ 
102300 นางสาว ชลธิชา วะเท 
102301 นาย จิราวัฒน� จันทร�คูเมือง 
102302 นางสาว ชลธิชา โคตรบึงแก 
102303 นาย ศราวุธ งาสิทธิ์ 
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102304 นาย นิรันดร� ลิ้มเจริญ 
102305 นาย ปLยะพล จิตรวิขาม 
102306 นางสาว จิติมนต� กลั่นเรืองแสง 
102307 นาย อรรถ ศิลปโอฬาร 
102308 นาง กรรณิกา ผูกไมตรี 
102309 จ�าอากาศเอก อภิศักด์ิ อามาตย� 
102310 นาย พันธะวุฒิ ภัทรธาดา 
102311 นาย กิตติศักด์ิ หวังผลึก 
102312 นางสาว สุนิษา ศรีธรรมมา 
102313 นาย กัณฑ�พงษ� ทําสวน 
102314 นาย สุธนา ลิขิตธนสมบัติ 
102315 นางสาว สายชล แตงไทย 
102316 นาย ธนาวุธ สายวิจิตร 
102317 นางสาว ปราณี ปาระภา 
102318 นาย วรรณชนะชัย กลิ่นสุวรรณ 
102319 นาย พิพัฒน�พล วงศ�สมุทร 
102320 นาย กัมพล พักเง;า 
102321 นาย ธวัชวิทย� โพธิ์ศรี 
102322 นางสาว มุขระวี สีทองสา 
102323 นาย ธวัชชัย อ่ืนประโคน 
102324 นาย รัฐพงษ� จันมา 
102325 นาย เกียรติศักด์ิ จิยวัฒน� 
102326 นาย ปAญจพงศ� บุญจันทร� 
102327 นางสาว จินดาภาญ� ปLKนมี 
102328 นาย จักรกฤษณ� อุตโม 
102329 นางสาว ปLยธิดา เผ�าศิริ 
102330 นาย อัสนี จีนอํ่า 
102331 นางสาว ยุวดี โพธิกุล 
102332 นาย ศรัณย� เพ็ชรตุ�น 
102333 พ.อ.ต. เกรียงไกร กาญจนะ 
102334 นางสาว ชญานี ทองนุ�ม 
102335 นางสาว นิมาเรียม เตาะสาตู 
102336 นาย นพพล วันเพ็ญ 
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102337 นาย ภูมินทร� กงไสยา 
102338 นาย ทวีศักด์ิ ซ;ายยศ 
102339 นาย ป4องภัย มาลานนท� 
102340 นางสาว กัญญาวีร� เจริญธนสัจจะ 
102341 นาย ชัยณรงค� แก;วกระจ�าง 
102342 นางสาว สุภา นาเลี้ยง 
102343 นางสาว อังคณา อินอุ;ย 
102344 นางสาว อารดี สาราษฎร� 
102345 นาย สุมิตร เกตะสิทธิ์ 
102346 นาย ปภินวิช ศรีกุล 
102347 นาย ไกรวุฒิ สงชู 
102348 นางสาว ผ�องนภา มะโนขันธ� 
102349 นางสาว ศิริขวัญ ศิริวงศ� 
102350 นาย อเดช เพชรชู 
102351 นาย กรณ� เลิศอุกฤษฎ� 
102352 นางสาว ณัฐฐาพร กาศชัยการ 
102353 นางสาว เสาวลักษณ� เงียบสุข 
102354 นาย พิภพ ไชยศึก 
102355 นาย ชยพล แก;วพวง 
102356 ว�าท่ีร;อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ� 
102357 นาย นิธิวุฒ ิ เสาะสุวรรณ 
102358 นาย ภาณุวัฒน� แสนยมาตย� 
102359 นาย วนิช เอียดนุสรณ� 
102360 นาย ภูมริม กาญจนประดิษฐ� 
102361 นาย ปLยะพงษ� สิมมาหลวง 
102362 นาย ธัชชัย มณฑาสุวรรณ 
102363 นางสาว กนกพร สายอินตOะ 
102364 นาย วีระชัย ชูหาญ 
102365 นางสาว ศิริขวัญ ชาวจีน 
102366 นาย ฉัตรชัย ส�งเสริม 
102367 นาย นที กันหมุด 
102368 นาย นพปฎล อยู�ประสิทธิ์ 
102369 นาย นภัทร ณรังศรี 



        73/79 
 

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - นามสกุล 

102370 นาย สุรเชษฐ� เล็กสุวงษ� 
102371 นางสาว จินตนา แย;มปA[น 
102372 นาย เอกวัฒน� ศรีบุรินทร� 
102373 นางสาว สมบุญ ไตรทิพย�รุ�งโรจน� 
102374 นางสาว ศุภางค� ประพิณ 
102375 นางสาว ปฏิญญา พวงมาลี 
102376 นาย สิรธัญคิณทร� ศรีทวีกูล 
102377 นางสาว วราภรณ� บัวงาม 
102378 นางสาว อมรา นพกุล 
102379 นางสาว กุพิชญ�สรา พิมพ�เถ่ือน 
102380 นางสาว ผกากาญจน� บุญขวัญ 
102381 นาย สัณห�ทัศน� มณีวรรณ 
102382 นางสาว นงลักษณ� พูลนาค 
102383 นาย บารมี ชาตรูปากร 
102384 นางสาว พลอยปภัส ตังควณิชย� 
102385 นาย พฤทธิ์ ลําพุทธา 
102386 นางสาว กันจพร อินทร�ประเสริฐ 
102387 นางสาว ดวงดาว เตชะเจริญกิจ 
102388 นางสาว วิลาศินี พิกุลทอง 
102389 นางสาว พาขวัญ เสาวคนธ� 
102390 นาย สัมพันธ� อุดมวงษ� 
102391 นางสาว ปาวีณา สนรักษา 
102392 นางสาว ลดาวัลย� ขะหัส 
102393 นางสาว ณัฐสรัลพร ปLยดนัยวุฒิกุล 
102394 นางสาว หัทยา สุขสําอางค� 
102395 นาย ธนนันท� เวียงห;า 
102396 นาง วิไลลักษณ� ปLยไพร 
102397 นางสาว จรรยพร ต้ังภากรณ� 
102398 นาย ปฏิภาณ มูลมา 
102399 นางสาว ภารว ี สุวรรณกิจ 
102400 นาย นันทวัฒน� นวชาตะนันท� 
102401 นาย ธนวัฒน� หัสช ู
102402 นาย นพพล วงศ�ฝA[น 
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102403 นางสาว ดวงกมล สินไชยกิจ 
102404 นางสาว มุทิตา แก;วเขียว 
102405 นางสาว ขวัญชนก สืบเสม 
102406 นางสาว สุทธินี สุปLยพันธุ� 
102407 นางสาว ณัชนภัสร� ทีทา 
102408 นางสาว ทัศนีย� ภักดี 
102409 นาย ชูศักด์ิ สุบิน 
102410 นาย สมพล นาคเมือง 
102411 นางสาว แพงใจ จันปAดชา 
102412 นางสาว กานติภา จันมา 
102413 นาย วิชเวช กระตุดนาค 
102414 นาย ธนกร ทุนร�องช;าง 
102415 นาย ภูวดล ศรีบุญ 
102416 นาย ไกรศักด์ิ เกรียงไกร 
102417 นาย ชัยธัช มูลคํา 
102418 นางสาว ชมพูนุท ทองจีน 
102419 ว�าท่ีร;อยตรี ณัฐ ผลตาล 
102420 นาย พชร วิชัยคํามาตย� 
102421 นาย ปรีชา โพธิ์ทอง 
102422 นาย ปนต สมบุญ 
102423 นางสาว อมรรัตน� ช�วยบํารุง 
102424 นาย รัฐพล ศรีธรรมา 
102425 นาย สุวิทย� นาดี 
102426 นางสาว จิรัฏฐ� รุ�งเรืองพันธ� 
102427 จ.อ. สามภพ ศรีอักษร 
102428 นาย จันทร� โคณบาล 
102429 นางสาว ปรารถนา พวงประทุม 
102430 ว�าท่ีร;อยตรีหญิง นที แววจะโปะ 
102431 นางสาว สุชานัน นิธิสกุลกาญจน� 
102432 นาย หฤษฎ� คงแก;ว 
102433 นาย ณัฐวุฒิ ทองนุ�ม 
102434 นางสาว วิมลพัชร ทองไทยนันท� 
102435 นาย คณพศ พรรษา 
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102436 นางสาว รจนีย� แก;วสุข 
102437 นาย วิศรุต ทิพย�โสดา 
102438 นางสาว จุฬารัตน� ดวงดีเเก;ว 
102439 นาย เมธากร เมตตา 
102440 นาย ธนาวุฒ ิ อินทสุวรรณ 
102441 นาย พันสุรีย� เผ�าพันธ� 
102442 ว�าท่ีร;อยตรี อนุสรณ� ปAสสา 
102443 นางสาว วิภาฉว ี จวงพลงาม 
102444 นางสาว อัจฉรา รัชนีย� 
102445 ว�าท่ี ร.ต. พิชัย ทองคงอ�วม 
102446 นาย พิทักษ�พล รัตนภักดี 
102447 นางสาว กนกศิลปF ใจทัน 
102448 นางสาว ภัศรา แอสระ 
102449 นาย พิทักษ� ทองลาว 
102450 นาย สหัสชัย เพชรบูรณ� 
102451 นางสาว เอ้ืองสุดา แก;วกุลปรีชา 
102452 นางสาว ชนิกานต� หนุนอนันต� 
102453 นาย สมชาย สวัสดี 
102454 นาย สุธิพัฒน� วงศ�สุวรรณ 
102455 นางสาว ดวงหทัย ศิริวัฒนาศิลปF 
102456 นางสาว ปาณัท แสงศร 
102457 นาย วิเชียร เส็นหละ 
102458 นาย เทพประทาน วินิจสร 
102459 นางสาว วาสนา อํ่าเจริญ 
102460 นาย กฤชฐนัทพน ธนินท�ธาดาภรณ� 
102461 นาย สิทธิชัย สุขนิตย� 
102462 นาย ชัยวัฒน� กิจจะบรรณ� 
102463 นางสาว นันทนา สิงห�ซอม 
102464 นางสาว อรอุมา คําแหง 
102465 นางสาว ลภัสรดา ภัครนิธินันต� 
102466 นางสาว ธนาภรณ� รุ�งยศ 
102467 นางสาว ทิพย�นันท� สุธรรมมา 
102468 นาย จิรวัฒน� กุบแก;ว 
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102469 นาย รุ�งโรจน� บุญผูก 
102470 นางสาว มัยพร เมืองทอง 
102471 นาย สุทิน แสนตา 
102472 นาย อธิปพงศ� สาลีวัฒนผล 
102473 นางสาว วรรณี เทียมรัตน� 
102474 นาย สามารถ ฉิมนาค 
102475 นางสาว ณปภัช ณัจยาวิภัช 
102476 นางสาว อัจฉรา เนียมศรีเพชร 
102477 นาย ชัยวัฒน� น;อยสวรรค� 
102478 นางสาว รุ�งกิตติพร พลอยระย;า 
102479 นางสาว วิสนีย� บุญมา 
102480 นางสาว ภิญญดา เกษียร 
102481 นางสาว ยุวดี ชูแนม 
102482 นาย กิตติพงศ� หยูนิษ 
102483 นางสาว อรนิชา พานิชเจริญ 
102484 นางสาว วิจิตรา เจิดภูเขียว 
102485 นาย ธีระพงค� พลเกษตร 
102486 นางสาว ญาศินี มิถุนา 
102487 นาย ชัชวาลย� ขุนทดเรืองโรจน� 
102488 นางสาว สรวงสุดา อรุณนพรัตน� 
102489 ว�าท่ี ร.ต. ธนวัฒน� พะยัติ 
102490 นาย สุขุม กุลชาติ 
102491 นางสาว กันยารัตน� เอียดอ�อน 
102492 นาย วันชนะ ณ ลําปาง 
102493 นาย สุรเศรษฐ โพธิ์วรสุนทร 
102494 นางสาว ดารุณี หมานหมาด 
102495 นางสาว ชนิกานต� จันทร�วิทยานุชิต 
102496 นางสาว ธนาภรณ� อินขําเครือ 
102497 นางสาว สุจีรัตน� บุญประเสริฐ 
102498 นาย กฤษณะ ยอดสายออ 
102499 นางสาว นฤมล สุขเสาร� 
102500 นางสาว จุฑารัตน� จินดาวงศ� 
102501 นางสาว ดาราณี ปรางนวน 
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102502 นาง ดารานาถ ปราบไพรี 
102503 นางสาว รัตนภรณ� พรมเมตตา 
102504 นางสาว นิรมล สิงห�ธนะ 
102505 นาย ขวัญใจ คงสมบัติ 
102506 ว�าท่ี ร.ต. สถาพร รุ�งบุญคง 
102507 นาย อภิพงศ� พรหมมา 
102508 นาย พิษณุ ยุวรรณา 
102509 นางสาว จุฬารัตน� สมประสงค� 
102510 ว�าท่ีร;อยตรี ธีรพล ไชยคํา 
102511 นางสาว ชลธิชา พูลทวี 
102512 นาย สุขุม วรรณะเดชะ 
102513 นางสาว สายชล เปรมปรี 
102514 นางสาว รสสุคนธ� สุขศรี 
102515 นาย นราธิป งามแสง 
102516 นางสาว มาลาริน ทองป4อง 
102517 นางสาว กันยกร บุญแสน 
102518 นาย พิทท� คูภิรมย� 
102519 นาง ภัทรภร คําทวี 
102520 นาย ธนากร กันทะ 
102521 นาย นวชัย ศุขกสิกร 
102522 นางสาว สุนิสา ศรีทะโชติ 
102523 นางสาว อาภาภรณ� เหมือยมะโน 
102524 นาย พรชัย สุขอยู� 
102525 นาย ชนาธิป นวลแจ�ม 
102526 นาย สราวุธ ซ่ือดี 
102527 นาย เกรียงศักด์ิ ชาภักดี 
102528 นางสาว ชนัสถ�นันท� สาไพรวัน 
102529 นางสาว สุชาดา เดิมสังข� 
102530 นางสาว กัญญาวีร� หนูชู 
102531 นาย ภานุวัฒน� ท�าวสมาน 
102532 นาย สิทธินนท� คํากาหลง 
102533 นางสาว พุทธิดา กาสกุล 
102534 นาย กิตติศักด์ิ โตOะดุสน 
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102535 นาย อภิชาติ ผลึกเพชร 
102536 นาย ภีมพัฒน� สกุลวิโรจน� 
102537 นางสาว ธรรณญธร ดลปAดชา 
102538 นางสาว จุฑากาญจน� นาคสุข 
102539 ว�าท่ีร;อยตรี ศิริชัย บุญจันทร� 
102540 นางสาว อลิษา คุ;มผล 
102541 นางสาว รสสุคนธ� ทองกระจาย 
102542 นาย ธนทัต ภู�วรรณะ 
102543 นาย ฉลอม พรมซุย 
102544 นาง จารุวรรณ บุญไชย 
102545 นาย นิธิอรรถ เรืองประสม 
102546 นาย ชัยพฤกษ� ณรงค�กูล 
102547 นางสาว รัญชนา คําโสภา 
102548 นางสาว ศันธ�ชญา แสงอรุณ 
102549 ว�าท่ี ร.ต. ธีระพงษ� เอียดเรือง 
102550 นาง พรจิต รัตนอนันต� 
102551 นางสาว พิชชาภา แก;วคุณนอก 
102552 นาย กันต�ธร อารยะพนาวัลย� 
102553 นางสาว ปาริฉัตร บางตา 
102554 นางสาว กรวรรณ คํากรเกตุ 
102555 นางสาว เพชร จันทร�ลือ 
102556 นางสาว กรรณิการ� ประจันนวล 
102557 นางสาว อินธิดา จํานงนิตย� 
102558 นางสาว อัชฌาพร จันทนะภัค 
102559 นางสาว นนท�มนัส พิทยธีราพงศ� 
102560 นางสาว กัญญา ชาวส;าน 
102561 นาย ณัฐพล เด�นประชา 
102562 นาย ชิษณุชา ฉายแสง 
102563 นางสาว รัตน�ติมา เจียมดวง 
102564 นางสาว ปLยวรรณ จันททนท� 
102565 นางสาว ฉัตรฑริกา ปAญญาโสภา 
102566 นางสาว ญาณิน วิเศษวงษา 
102567 นาย ชูศักด์ิ มีชูเชาว� 
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102568 นางสาว
102569 นาย
102570 นาย
102571 นางสาว
102572 นางสาว
102573 นางสาว
102574 นางสาว
102575 นาย
102576 นาง
102577 จ�าตรีหญิง
102578 นางสาว
102579 นางสาว
102580 นาย
102581 นาย
102582 นาย
102583 นาย
102584 นาย
102585 นางสาว
102586 นางสาว
102587 นาย
102588 นางสาว
102589 ว�าท่ีร;อยตรี
102590 นาย
102591 นางสาว
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นางสาว วจิรา 
นาย สุรศักด์ิ 
นาย พิสิษฐ� 
นางสาว ภมรรัตน� 
นางสาว บังอร 
นางสาว กัญชญา 
นางสาว ทิพย�ตะวัน 
นาย สันติพงษ� 
นาง วรรณา 
จ�าตรีหญิง พริสา 
นางสาว ปรานต�ชญาน� 
นางสาว เยาวลักษณ� 
นาย รัฐพล 
นาย กรณ�ภิวัฒน� 
นาย อติคุณ 
นาย อนิรุจน� 
นาย อําพล 
นางสาว อภิรดี 
นางสาว กมลชนก 
นาย สุพจน� 
นางสาว อลินนันท� 
ว�าท่ีร;อยตรี ณัฐพล 
นาย ธีระชัย 
นางสาว จีรนารถ 
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แก;วขุนทอง 
หมวกชัยภูมิ 
วงศ�เมธานุเคราะห� 
ปกรณ�อังกูร 
เงาศรี 
ชูยงค� 
เสน�หา 
จินดา 
ฤทธิ์พรัด 
อิสระภาพ 
กุลหิรัญวิสิฐ 
แก;วละเอียด 
ลามคํา 
วิญญา 
มูลป4อม 
อวดแรง 
เสรีรัตน�วิภาชัย 
ศุกรภาส 
โพธิ์ทอง 
ทนทาน 
ชูพูล 
วิเชียรวงศ� 
แย;มพรายดี 
อินสาคร 


