




รหัสประจ าตวัสอบ
300001 นาย กิติศักด์ิ คุ้มแก้ว
300002 นางสาว วีรนุช กุดแถลง
300003 นางสาว กฤษณา เนียมเพราะ
300004 นางสาว พิมพ์ชนก สรรคประสิทธิ์
300005 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทะเสน
300006 นางสาว เจรียงขวัญ ใจดี
300007 นาย อิศราพงศ์ นามพรหม
300008 นางสาว ทิพย์รพี พุกชาญค้า
300009 นางสาว พัชรินทร์ รังผ้ึง
300010 นาย การีม ขํานุรักษ์
300011 นางสาว ธนาภรณ์ ขํานุรักษ์
300012 นาย ณัฐวุฒิ ปล้ืมใจ
300013 นางสาว อลิษา โคตรวีระ
300014 นางสาว ยุพดี ขุนศรี
300015 นางสาว สายชล มุธะระพัฒน์
300016 นางสาว ธนัญญา อักษรพันธ์
300017 นางสาว ชนัญชิดา บรรจงเกตุ
300018 นาย ธนกร เขื่อนเสน
300019 นางสาว ลลดา โชคยางกูร
300020 นาย ปานเทพ ธารสนธยา
300021 นางสาว พรพิมล ศักด์ิสมบูรณ์
300022 นาย พิษณุ การสันทัด
300023 นางสาว วันวิสาข์ ชุมแสง
300024 นางสาว กานต์พิชชา มั่นสกุล
300025 นาง พรทิพย์ คงฉิม
300026 นางสาว กุลริศา เกตุนาค
300027 นางสาว สมฤทัย ใจกล้า
300028 นางสาว ธนวรรณ เหล่าเขตกิจ
300029 นางสาว ชนม์นิภา แสวงการ
300030 นางสาว วิชุกร ช่วยชูชาติ

ชื่อ - สกุล

รายชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนักงาน
ในส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

แนบท้ายประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ ลงวันที ่ 8 มกราคม  2561
ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิาร

 1



รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300031 นางสาว กิตติยา วิจิตร์
300032 นางสาว นงลักษณ์ บุญก่อเกื้อ
300033 นาย รณกร ฉัตรจันทร์
300034 นาง กัญจน์ณัฏฐ์ ภวภูตานนท์
300035 นาย กมล เกตศักด์ิ
300036 นาย สุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล
300037 นางสาว กรกช เรืองศรี
300038 นางสาว สุวรรณา เถาอวน
300039 นางสาว ฉวีวรรณ มุกทา
300040 นางสาว สุกัญญา ขนุนป๎น๋
300041 นางสาว กนกพร อ่องอร่าม
300042 นางสาว รัชดาภรณ์ ทาตะภิรมย์
300043 นางสาว ลัดดาวรรณ คงชูศรี
300044 นาย ภีมภูริ ป๎ทมธรรมกุล
300045 นางสาว ทิพย์วาสนา หลวงชัย
300046 นาย ยุทธชัย มากผล
300047 นางสาว สายสุดา โภคา
300048 นางสาว พรทิพา ป๎ตตะ
300049 นางสาว ปิยวรรณ ปิงชัย
300050 นาย สมศักด์ิ คงพร้ิว
300051 นาย ธรรมรงค์ กันทัด
300052 นาย ยุทธนา ดําปิน
300053 นางสาว จิราวรรณ เปร่ืองปราชญ์
300054 นางสาว อรอุมา น้อยวรรณะ
300055 นางสาว สิริพรรณ สิงห์เล็ก
300056 นาย ศรันยู ดีอุด
300057 นาย ปภาวิน รองพล
300058 นางสาว วริษ์ฐา ตันตระกูล
300059 นางสาว กมลวรรณ ศรีทองคํา
300060 นางสาว กัณณิกา กัณฑ์ราย
300061 นางสาว ปาจรีย์ คล้ายสุขโข
300062 นางสาว พิณพิโส เสียงดัง
300063 นางสาว วิสุดา กันหมุด
300064 นางสาว พิมพ์อัปสร พนมคํา
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300065 นางสาว วราภรณ์ ศรีวิเศษ
300066 นางสาว วรางคณา พึง่พบ
300067 นางสาว นันทัชพร ตาระกา
300068 นาย กานต์พิศุทธิ์ เหล่ียมวิรัช
300069 นาย ณํฐบดินทร์ พงษ์สุวรรณ์
300070 นางสาว กนกภรณ์ อยู่น้อย
300071 นางสาว วาสิณีย์ สมสกุล
300072 นางสาว สิริยา ขันขาว
300073 นางสาว ปิยดา บูลการ
300074 นางสาว ดณียา เห่งพุม่
300075 นางสาว วรวรัณญ์ ปะทิ
300076 นางสาว พลอยไพลิน ครูฮกซ่ิว
300077 นางสาว อภิญญา หล้าก่าํ
300078 นางสาว วิวรรณยา คล้อยสาย
300079 นาย จักกิจ เสียงเสนาะ
300080 นาง ดวงพร นวลพงษ์
300081 นางสาว รุ่งฤดี แก้วเสน
300082 นาย โสภณวิชญ์ วิเศษชื่นสกุล
300083 นางสาว ธิญาดา เกศวัฒนกุล
300084 นางสาว ชลลดา หอมรักษ์
300085 นางสาว วลัยลักษณ์ ซังปาน
300086 นางสาว ปวีณา ไกรวิจิตร
300087 นางสาว อรวรรณ สุขใส
300088 นางสาว ชุฎาภา หมื่นสายญาติ
300089 นางสาว วรรณวลัย เชื้อสะอาด
300090 นางสาว ปิยะดา ทาวะรมย์
300091 นาย เลิศชัย อัคนิวาต
300092 นางสาว อาซูรา บินมะดิง
300093 นางสาว ฉัตรศิริ โบราณสาร
300094 นางสาว อาภัสนันท์ สุดเจริญ
300095 นางสาว ป๎ทพร เลิศสหพันธ์
300096 นางสาว อัจฉรา ค้าเจริญ
300097 นาย ธีระพล เลิศสหพันธ์
300098 นางสาว ภัทธนันต์ คงพนา
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300099 นางสาว กรวรรณ ดวงตะวัน
300100 นาง กณิศนันท์ สังข์ทอง
300101 นาย นพพร โชติพันธ์
300102 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
300103 นาย ธนากร แสวงสุข
300104 นางสาว ทิพย์วรรณ ปทุมล่องทอง
300105 นางสาว มนภรณ์ เดชโยธิน
300106 นาย สุเมธ รอดหิรัญ
300107 นาย ฮากีม โรจนอุดมศาสตร์
300108 นางสาว ศลิตา พลไชย
300109 นางสาว จิดาภา ไชยศรี
300110 นางสาว จิราภรณ์ เจริญยศ
300111 นางสาว โสภา ย่างกุ้ง
300112 นาย ธีรพงศ์ มังคะวัฒน์
300113 นางสาว โยทกาญจน์ ประทาน
300114 นางสาว จันทิรา สิทธิรักษ์
300115 นางสาว ปรีชญา หาญเชิงชัย
300116 นางสาว วาริณี ดอกจันทร์
300117 นางสาว น้ําฝน พัฒนาวิบาก
300118 นาย วสันต์ หนูนัง
300119 นางสาว วรรณิษา ประสิทธิส์ร
300120 นาย วศิน ไทยขันธ์
300121 นาย เกียรติสุพัฒน์ สระอุบล
300122 นางสาว ทัศนีย์ บุญเคล้า
300123 นาย มูฮัมหมัดซากิร บาสอสิดิก
300124 นางสาว พุทธรักษา เสรี
300125 นางสาว ศุภลักษณ์ ยุพิน
300126 นาย เรวัตร สุยสุทธิ์
300127 นาย อากาศ ภาษีสวัสด์ิ
300128 นางสาว ศมิษฐา แม้นเหมือน
300129 นาย เพิม่สิทธิ์ ชาติกุลวัฒน์
300130 นาง นิตย์วดี การเพียร
300131 นางสาว จุมารินทร์ จงรักษ์
300132 นางสาว วาสนา พงศ์พจมาน
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300133 นาย สุพจน์ มีทองแสน
300134 ว่าทีร่.ต.หญิง ศรัณย์ภัทรพร วงเฟือง
300135 นางสาว ปุณญิศา เชาว์ช่างเหล็ก
300136 นางสาว ศุภาวณี รวดชัยภูมิ
300137 นาย ธีรเจต ต่วนสูงเนิน
300138 นาง กษิรา ธนเจริญวัชร
300139 นางสาว สุกัญญา นิลแก้ว
300140 นางสาว อาดีละห์ กาโอง
300141 นางสาว ธนิสรา ระคาน
300142 นางสาว ปรีชญาภา ทองแปูน
300143 นาย ธวัชชัย เชียงโส
300144 นางสาว ปิยรัตน์ ขําเปรม
300145 นางสาว วาสนา บัวย้อย
300146 นางสาว ธิดารัตน์ เป็นกล
300147 นางสาว พรนิภา ทาวงค์
300148 นาย ฮานาฟีย์ หมันหลิน
300149 นางสาว สุนิสา ครองมี
300150 นางสาว พัชรินทร์ พงษ์ชัยภูมิ
300151 นางสาว อาลดา ชาวพรหม
300152 นางสาว วรรณศิกา ช่วยพัฒน์
300153 นางสาว กฤตยาภรณ์ ทองบ้านโข้ง
300154 นางสาว ลดาวัลย์ พิณสุวรรณ
300155 นางสาว เมธาวี แก้วโมลา
300156 นางสาว บุษกร พรสุขสว่าง
300157 นางสาว ลําพูน ยิ่งดี
300158 นางสาว จันจิรา เพชรแดง
300159 นางสาว ชรินทร โมฬี
300160 นางสาว ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด
300161 นางสาว ณิชาภัทร จําปาเทศ
300162 นางสาว ยุบลนาฏ เดชนะ
300163 นาย ธนโชติ สนองไทย
300164 นางสาว กีรติยา สวัสดิภาพ
300165 นางสาว ปภิญญา นามวงศ์ศรี
300166 นางสาว วรรณนิสา งามประเสริฐ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300167 นางสาว ฐิตยาภรณ์ ล้ีเรืองศรี
300168 นางสาว สุธารา สุวรรณดวง
300169 นาย เอกพรรณ์ แก้วแสน
300170 นาย ศตวรรษ ส้มแก้ว
300171 นางสาว อมีนา ญานะ
300172 นางสาว อุไรวรรณ วงษ์ภา
300173 นางสาว อัจจิมา ดิสเสถียร
300174 นาย พัฒนพงษ์ คําอ้อย
300175 นาย วิรุต ศรีพรรณ
300176 นางสาว นูรซากีนา แวสุหลง
300177 นางสาว สุดารัตน์ ยันพะโยม
300178 นาย นฤพน รักขยัน
300179 นาย อําพล ครุฑบุญ
300180 นาย ทนงค์ อภัยวงศ์
300181 นางสาว ณัฐพร ประกอบบุญ
300182 นาย ทนงศักด์ิ ต้ังอุทัยกูล
300183 นางสาว อัญชลี เพียโคตร
300184 นาย อัษฎายุทธ ไข่ช่วย
300185 นางสาว อรอนงค์ จันแดง
300186 นางสาว สมยงค์ คําหงษ์ศา
300187 นางสาว อาทิตยา นามแสง
300188 นางสาว ศกุนตลา ช้างโต
300189 นางสาว บุศรัตน์ นวะบุศย์
300190 นาย กันตภณ วรรณวิล
300191 นางสาว จิณลาภัทร์ สําแดง
300192 นาง นัสรีณา สาและ
300193 นางสาว นุสรา สุภาษิ
300194 นาย เกียรติศักด์ิ ตลับเพชร
300195 นางสาว สาวิตรี ลอยถาวร
300196 นางสาว จันทิมา เกตุชาติ
300197 นางสาว จุรีรัตน์ ขัดพะนัด
300198 นางสาว ลดาพรรณ คําเจริญ
300199 นางสาว ธันยมัย  นภรส ธนาพัชริสา
300200 นางสาว ดารารัตน์ ช้างจันทร์

 6



รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300201 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ
300202 นางสาว วิจิตรา มงคล
300203 นางสาว นรินทร์ทิพย์ สุขจันทร์
300204 นางสาว ศศิลักษณ์ ทองบริบูรณ์
300205 นางสาว ปุณิกา พีรพชรกุล
300206 นางสาว วันรียา บุญสัน
300207 นางสาว รังรอง เผ่ือนหมื่นไว
300208 นางสาว ศิริวัฒนา สุวรรณราช
300209 นางสาว สโรชิน ทองคุ้ม
300210 นางสาว วีรวรรณ ไชยเหมาะ
300211 นางสาว พิณชนก จิตรานนท์
300212 นาย จักรพันธ์ บัวบุญมา
300213 นางสาว ดิณภา แก้วแดง
300214 นาย จิรศักด์ิ พรมมินทร์
300215 นางสาว การะเกด เดชกุมพล
300216 นางสาว กานติมา เวฬุวาปี
300217 นาย อาณัติ ภัทราวุธสมบูรณ์
300218 นางสาว ฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว
300219 นางสาว ยุพา โมรัษเสถียร
300220 นางสาว ธนพร พิมพ์เดช
300221 นางสาว สุพรรณิการ์ สุขเสนาะ
300222 นาย ซุกมาน เต็ง
300223 นาย นัฐพงษ์ กาวน
300224 นาย ณัฐวุฒิ มณฑาทอง
300225 นาย ซูกัรดี บีดิง
300226 นางสาว สิริพร สนสารี
300227 ว่าทีร้่อยตรี ธีรยุทธ เหล้หวัน
300228 นาย ชลาธร ผันทะยศ
300229 นาย ณรงค์ศักด์ิ อุ้มนุช
300230 นาย ธวัชชัย วงศ์เถื่อน
300231 นางสาว สุภาวดี เรืองรัศมี
300232 นางสาว ชุติมา คงทอง
300233 นางสาว พิมพ์รัตน์ พรุเพชรแก้ว
300234 นางสาว จันทรารัตน์ ปรีสงค์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300235 นางสาว จินดา กล่ินอุบล
300236 นาย วรวุฒิ โทไข่ษร
300237 นาย นราวิชญ์ โสบุญ
300238 นางสาว จตุพร คงทรัพย์
300239 นาย วิโรจน์ สว่างศรีสุทธิกุล
300240 นางสาว วริศรา มนทา
300241 นางสาว วราภรณ์ วังแสง
300242 นางสาว ปานทิพย์ พาลึก
300243 นาย ปณิธิ นฤมล
300244 นางสาว สายธาร บุญก้อน
300245 นางสาว นิตยา เงินแถบ
300246 นางสาว อัจฉรา แก้วบัวดี
300247 นางสาว ศิรินทรา แสงงาม
300248 นางสาว เบญจรัตน์ ยงยืน
300249 นาย นพพล อินทระ
300250 นางสาว เฉลิมพร ธุระพันธ์
300251 นางสาว อารีรัตน์ พยุงธรรมแก้วทา
300252 นาย วันฮากีม วรรณมาตร
300253 ว่าทีร่.ต.หญิง อมรรัตน์ ตามจะโปะ
300254 จ.ส.ต. อัศวิน อินทราวุธ
300255 นาย รัชตะ สุขศรี
300256 นางสาว ฐิติยาพร สุขคง
300257 นางสาว ชัญญานิษฐ์ นนทการ
300258 นางสาว พันทิพา ศรีป๎ญญา
300259 นางสาว ไพริน พรมดี
300260 นาย เมธ พนานุสรณ์
300261 นางสาว นวรัตน์ ดวงดี
300262 นาย ธนารัตน์ เคนโคกกรวด
300263 นางสาว อัมพร วิชาสาร
300264 นางสาว สัณห์จิรา ตุงใย
300265 นางสาว ปรียานุช ผิวนวล
300266 นางสาว มลปภา นาถึง
300267 นางสาว อภิญญา นกคล้าย
300268 นาย ภัคภาคิน อินทชาติ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300269 นางสาว ทัศนีย์ สีมาวงษ์
300270 นางสาว อังคณา เพาะนิยม
300271 นางสาว วิลาวรรณ มาลี
300272 นางสาว สุธิดา สะเลมัน
300273 นาย สุทธิพงษ์ หุม้ไธสง
300274 นางสาว ปาริชาติ เมืองนาม
300275 นาย พิพัฒน์ หงษ์สําโรง
300276 นาย ณัฐนนท์ คร่องรับ
300277 นางสาว เนตรชนก ทองหนูเอียด
300278 นางสาว วิชญาพร ภุมรินทร์
300279 นาย ยศพนธ์ ยางงาม
300280 นาย รักษา เจริญกิติพิภพ
300281 นาย ฑณัช บูรณวัฒน์
300282 นางสาว ฉัตราภรณ์ ไตรอุโภค
300283 นางสาว ปนัดดา ธรรมชัย
300284 นางสาว กนกวรรณ พิมล
300285 นางสาว สุมินตรา พิมล
300286 นางสาว ปองกานต์ กระจ่างมล
300287 นาย วัชรพงศ์ ศรีนอง
300288 นางสาว ชฎาพร ภูชะลํ้า
300289 นางสาว รจเรศ สดคมขํา
300290 นางสาว อังคณา ในสระ
300291 นางสาว ไอลดา รุ่งพลอย
300292 นาย สรวิศ ดากระบุตร
300293 นางสาว ชลลดา ธนาจันทร์ศรี
300294 นางสาว จุฑารัตน์ จันภักดี
300295 นางสาว รัตนาภรณ์ สุจจิตร์จูล
300296 นางสาว ศิวาพร บุญเพิม่
300297 นาย วรรณกร ปรีเปรม
300298 นางสาว รัตนาพร ภูบุญอบ
300299 นางสาว ผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว
300300 นางสาว ปริยา จินดา
300301 นาย มานะศักด์ิ แสนสามารถ
300302 นางสาว ปิยรัตน์ ศิริเรือง
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300303 นางสาว ธารทิพย์ ป๎ททุม
300304 นาย สถาป๎ตย์ โปร่งฟูา
300305 นางสาว อนัญลักษณ์ แสนเมืองมูล
300306 นางสาว ดวงกมล นามบุศรี
300307 นางสาว นิสาชล สุดดี
300308 นางสาว ศรารัตน์ เมาขุนทด
300309 นางสาว รังสินี ใจกาวิล
300310 นางสาว สุวรรณี เพิม่ฉลาด
300311 นางสาว เกศินี วงษ์สว่าง
300312 นาย วงศธร กันโฮมภู
300313 นางสาว กนกทิพย์ ตอเสนา
300314 นาย สมประสงค์ หยงสตาร์
300315 นางสาว วรัชยา อภิวิชาญาณ
300316 นางสาว ณัฐกานต์ ไทยนุกูล
300317 นางสาว สุภาพร บุญคํา
300318 นางสาว เบญจวรรณ กลํ่าสกุล
300319 นางสาว จารุภา สุขอุ่น
300320 นางสาว จินตนา ปาขํา
300321 นางสาว ศศิโสภา จ้อยพุฒ
300322 นางสาว ดารีนา บิลสมาน
300323 นางสาว พิวา ลากุล
300324 นางสาว ศรัญญา ก่อพันธ์
300325 นาย จาตุพัฒน์ ชาวกะตา
300326 นางสาว สินาภรณ์ ทัดเทียม
300327 นางสาว ณัฐวรัญช์ ว่องไว
300328 นางสาว สสิรี บุญบงการ
300329 ว่าที ่ร.ต. วุฒิศักด์ิ รัตนสุภา
300330 นางสาว นูรไซมะฮ์ ไสสากา
300331 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐวุฒิ วรรณา
300332 นางสาว กรองกาญจน์ ช่วยบํารุง
300333 นางสาว ธมนต์รัตน์ วรรณไชย
300334 นางสาว ธัญญาเรศ เดือนแจ้งรัมย์
300335 นาย พงษ์จักรี สืบทิพย์
300336 นางสาว นางสาวจุฑามาศ ขัตติยวรรณ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300337 นางสาว นลินี ปรีชา
300338 นางสาว มนัสชญา จิตมานะ
300339 นางสาว ลําเพย สอนสุข
300340 นางสาว พนิดา แก่นบุญ
300341 นางสาว ศรัณยา ไชยพลบาล
300342 นางสาว สุภาวดี ทองลี
300343 นางสาว ศิรินันท์ ศิริยา
300344 นางสาว พชรพรรณ สุวรรณโณ
300345 นาย ธนิตพงษ์ ชัยเดช
300346 นาย ฐิติโชติ ศรีกะชา
300347 นางสาว นุสรา น้ําดอกไม้
300348 นางสาว นริศา พูลทรัพย์
300349 นางสาว วิราวรรณ ธินันชัย
300350 นางสาว รีซา มะมูแร
300351 ว่าที ่ร.ต.หญิง ศศิธร สําลี
300352 นาย วชิรศักด์ิ ไพโรจน์
300353 นาย ชนินทร์ บุญสกุลญแพทย์
300354 นาย ธนโชติ หิรัญญะสิริ
300355 นางสาว กานต์ธีรา ท่ากะเชียง
300356 นางสาว พิชญ์ทิพา ศุทธิธนาวัฒน์
300357 นาย ปิยวิทย์ ดุลยพัฒน์
300358 นาย สุเมธ มาสขาว
300359 นางสาว อภิชิตา เมืองปาน
300360 นาย ธนวัฒน์ นามโสวรรณ
300361 นางสาว ชาลิณี คงมี
300362 นางสาว เธียรรัตน์ หลีวิจิตร
300363 นาย นิวัฒน์ ใจจุณ
300364 นางสาว เบญจภรณ์ บุญเล่ือน
300365 นาย ณัฐกิติ ภูร่ื่น
300366 นางสาว เนตรชนก เครือเหลา
300367 นางสาว วิภาวี ธัญญเจริญ
300368 นางสาว พิชชากร สุทธานุกูล
300369 นางสาว รุ่งอรุณ เหล่าทองสาร
300370 สิบเอกหญิง ประไพพรรณ อึ้งประสูตร
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300371 นาย มงคล เครือฝ้๎น
300372 นาย ธีรพล ดอนมูล
300373 นางสาว จรรยา หล้าต๊ะ
300374 นางสาว นันทมล ศรีวิริยไชย
300375 นาย จันท์ติโชค ชื่นชม
300376 นาย ศุภกร ชูส่งแสง
300377 นางสาว ณัฑนันท์ แซ่จํา
300378 นางสาว นุชรัตน์ ปูกะธรรม
300379 นางสาว อาภาศิริ สิทธิต๊ิบ
300380 นางสาว พิมพ์วิภา กองพงษ์
300381 นาย กิตติพิชญ์ ดาชนบท
300382 นางสาว วิศัลย์ศยา จันทรัตนะ
300383 นางสาว ฐิติมา ศรีไชย
300384 นางสาว ปรียานุช ลาขุนทด
300385 นาย อัครพล ศรีวิชัย
300386 นางสาว จุฑารัตน์ เหง้ามูล
300387 นางสาว วงศ์ตะวัน นิลพงศ์
300388 นางสาว อริสา โสภา
300389 นางสาว วัลย์ลดา ศรีสําราญ
300390 นางสาว สุริษา สุ่มใหญ่
300391 นาย ณธกร แก้วมาตย์
300392 นางสาว จิราภรณ์ วรรณโสภา
300393 นางสาว ธิติสุดา วโรดม
300394 นาย ฉนาภูมิ หงษ์สูง
300395 นางสาว จรรฐมณฑน์ แดงบุตร
300396 นางสาว ปรีดาพร เพชรน้อย
300397 นางสาว จุติภรณ์ หมื่นกันยา
300398 นางสาว กรกนก ปฐพีเลิศสุวรรณ
300399 นางสาว ชมพูนุช ชูกล่ิน
300400 นางสาว สุพัตรา คําโสภา
300401 นาย จิรวัฒน์ สิรพัฒนพิพัฒน์
300402 นางสาว ธันย์ชนก สอดพรมราช
300403 นาย ปรีชา รักษากานน
300404 นางสาว ดารณี วิภาพนม
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300405 นางสาว กรกนก เพชรศรี
300406 นางสาว ปรียาพร ศรีหอมเหิน
300407 นางสาว สนธยา สุ่ยอุบล
300408 นางสาว ไอสยา หิรัญรัตน์
300409 นางสาว อุดมสิน รัตนพันธุ์
300410 นาย ร่อโสร หมัดอาดํ้า
300411 นางสาว ปรัชญาพร โนนพลกรัง
300412 นางสาว ภวิมล วารีปาน
300413 นางสาว สุภัสสร ล่ิมสกุล
300414 นางสาว เกศสุดา ปางรัสมี
300415 นางสาว พัชราภรณ์ กอสิงห์
300416 นางสาว อัสม๊ะ นิโซะ
300417 นางสาว ชลาลัย อันทะไชย
300418 นางสาว อรุณรัตน์ วงศ์อินตา
300419 นางสาว สุขหทัย ใยบัว
300420 นางสาว สิริพร อักษร
300421 นางสาว วีรันดา พรมแดง
300422 นางสาว ประกายแก้ว ประดับจันทร์
300423 นางสาว อัจฉริยา ป๎ญญาเฉียบ
300424 นางสาว อารียา พวงจันทร์
300425 นางสาว กรนิกา สางทรัพย์
300426 นาย สุวิทย์ ดาอ่าํ
300427 นางสาว เกตุสุดา เต็มใจ
300428 นาย ปฏิพัทธิ์ วนาสถิตย์
300429 นางสาว ปิยลักษณ์ อยู่สบาย
300430 นางสาว สุภาพร สอนอินต๊ะ
300431 นางสาว ลัทธิมา สุทมาส
300432 นางสาว ชลธิชา สายเจียง
300433 นางสาว วนิดา มนูญญา
300434 นางสาว เดือนเพ็ญ ศรีสอนดี
300435 นางสาว อริสา โพธิไ์ทรย์
300436 นางสาว สิริรัตน์ กุลพันธ์
300437 นางสาว พัชรีย์ ชาหยอง
300438 นางสาว เมฆขลา ทับทิมบัว
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300439 นาย ลิขิต จันทร์ลุน
300440 นางสาว พนิดา โต๊ะสู
300441 นางสาว ทัชชกร ทองคลํ้า
300442 นางสาว จิราวรรณ ศาลาหลวง
300443 นางสาว รุ่งฤทัย พิมโพ
300444 นางสาว อัญชิสา กิมฮง
300445 นางสาว จิราพร ทิพนงค์
300446 นางสาว พรนภา ซาวทองคํา
300447 นางสาว ศศิธร แก้วบางพูด
300448 นางสาว นริศรา จําปา
300449 นางสาว พินณะรัตน์ พิกุล
300450 นางสาว วารุณี อุ่นใจ
300451 นางสาว ยุวนงค์ แสงมณีประดับ
300452 นางสาว ธนวรรณ พงศ์พฤกษา
300453 นางสาว กนกวรรณ วงค์เค่ียม
300454 นาย ภาคภูมิ สุขีสนธิ์
300455 นางสาว ทิพรดา ศรีลาบัว
300456 นางสาว สาธิตา แก้วสูงสุด
300457 นางสาว เบญจมาภรณ์ คําศิริ
300458 นางสาว ชิดชนก นามกระโทก
300459 นาย วสันต์ ขันประกอบ
300460 นาย จตุรงค์ แก้วประสิทธิ์
300461 นางสาว วรรณิศา โพธิอ์่อง
300462 นางสาว วิไล วิไลมงคล
300463 นางสาว ธัญลักษณ์ ธรรมชัย
300464 นางสาว รุ่งนภา เจริญผล
300465 นาย ขวัญใจ ศิริไพร
300466 นาย จิตติศักด์ิ ยุทธสนอง
300467 นาย นพดล การดี
300468 นางสาว อบีร ดอเลาะ
300469 นาง รติยา ผลาผล
300470 นางสาว นวพร น้อยสุวรรณ
300471 นาย รชตะ เหลืองกระโทก
300472 นางสาว ฉัตรทิพย์ แก้วนวล
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300473 นาย สุธิพงษ์ โพธิศ์รี
300474 นางสาว รัตนาวดี พานถม
300475 นางสาว ธิดารัตน์ เสือทรงศิล
300476 นางสาว อาทิตยา อนุสรณ์
300477 นางสาว อริษา ปานแย้ม
300478 นางสาว กุสุมา คํานาทิพย์
300479 นางสาว อําภา กองจําปี
300480 นางสาว สุกัญญา บุญสงค์
300481 นาย ณัฐวุฒิ หลวงแก้ว
300482 นางสาว จารุวรรณ วงศ์ชัย
300483 นาย กุญชกาจน์ จันทร์ประเสริฐ
300484 นาย นวพล ล้านจ๊ะ
300485 นางสาว อัจฉราพร เลนุกูล
300486 นางสาว ภาณุพร หงษ์ทอง
300487 นางสาว กมลชนก ตนดี
300488 นางสาว กมลทิพย์ เพ็ชรอ่อน
300489 นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์โสม
300490 นางสาว พรทิพา ชาญการี
300491 นาย ธนพนธ์ น้อยทรง
300492 นางสาว รัตนาภรณ์ โพธิคํ์า
300493 นางสาว วศินี จีวรพรหม
300494 นางสาว อัญชนา กําเนิดบุญ
300495 นางสาว ภัทรา ข่ายม่าน
300496 นางสาว อนุรักษ์ เลิกนอก
300497 นางสาว ศีตลา เจนอ่าน
300498 นางสาว ฐิติพรรณ สุวรรณทา
300499 นางสาว สุธินี พลบุญ
300500 นางสาว ณัชชา ปิน่เขียน
300501 นาย วสิษฐ์พล มีบุญ
300502 นางสาว ช่อลดา พันธัง
300503 นางสาว เสาวลักษณ์ คงทอง
300504 นางสาว จันทเกษม หล่าวเจริญ
300505 นางสาว นิรมล ขันทะสามล
300506 นางสาว รุ่งนภา อํามะฤค
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300507 นางสาว อรพินท์ ทองอร่าม
300508 นางสาว ปาจรีย์ ประจักษ์
300509 นางสาว ระวีรัสมิ์ ขวัญซ้าย
300510 นางสาว ผกามาศ แต้มแก้ว
300511 นาย ดํารงค์ศักด์ิ สุธรรมจา
300512 นางสาว สุวิภา ทองไทย
300513 นางสาว ฐิติยา คูนันทะ
300514 นางสาว นันทิกานต์ ภูสุ่วรรณ
300515 ว่าทีร้่อยตรี สมชาย ยมประโคน
300516 นางสาว สุไวบ๊ะ มะเด็ง
300517 นางสาว กมลวรรณ ตีเมืองสอง
300518 นางสาว ปรียาภัทร คะณา
300519 นาย ปวิณ บุญสุข
300520 นาย ฮาดี สะมะลี
300521 นางสาว สุทธิดา อ้นน้อย
300522 นางสาว วรรณชนิดา คําคง
300523 นางสาว จุฑามาศ วงษ์สวัสด์ิ
300524 นางสาว วัลยา บานรุ่ง
300525 นางสาว เจะรอฮานี ยามา
300526 นางสาว กุลนันทน์ รุ่งนาไร่
300527 นาย นราธร สมขันธ์
300528 นางสาว ปาริสา โอชารส
300529 นางสาว กฤษณี ศรีพัฒนะพิพัฒน์
300530 นาย วันพิชิต สุขแก้ว
300531 นางสาว นรานุช อินตามา
300532 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ดวงดี
300533 นางสาว นัสเราะห์ สะมะแอ
300534 นางสาว สุภาพร บัวหลวง
300535 นางสาว กมลพร สิทธิเวช
300536 นาย อานนท์ มีทิศ
300537 นางสาว วิรัชรี รัตตโอภาส
300538 นางสาว ภาวิณี พุม่ชื่น
300539 นางสาว สุวรรณี มะสันต์
300540 นางสาว ขนิษฐา ทองรุ่ง
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300541 นางสาว อมรรัตน์ ม้ายอง
300542 นางสาว สุทธิดา ฐิติทศพร
300543 นางสาว กฤษณา สนธิกุล
300544 นาย ณัฐวุฒิ ป๎ดอาสา
300545 นาย สันติภาพ ศรีหมุ่น
300546 นางสาว กนิษฐา โสดาพักตร์
300547 นางสาว เพชรพร้ิง แพงคํารักษ์
300548 นางสาว ธัญชนก จันทร์หลวง
300549 นางสาว ญาณิศา ยงญาติ
300550 นางสาว ชนาภัทร ใจเย็น
300551 นางสาว ศิริเลิศ ศิรินัย
300552 นางสาว วรัญํู ขวดหรีม
300553 นางสาว สุธามาศ มั่นหลง
300554 นางสาว จุฑารัตน์ อินทร์รอด
300555 นางสาว วันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์
300556 นางสาว วลีรัตน์ เพ็ชรมณี
300557 นาย กรณิศ มัจฉริยกุล
300558 นาง ลัดดาวัลย์ บุญรอด
300559 นางสาว กฤษติยา บัวทอง
300560 นางสาว ศิริลักษณ์ จีนขจร
300561 นางสาว กัญญาภัทร เหล่านอก
300562 นางสาว ภริกา เพชรบุญวรรโณ
300563 นางสาว ธัญพิชชา วงษ์อําพันธ์
300564 นาย นครินทร์ แพ่งศรีสาร
300565 นางสาว พัชรี เพ็งพันธ์
300566 นางสาว เกศสุรีย์ เปียงสืบ
300567 นางสาว รัตนาภรณ์ ชมภูชนะภัย
300568 นาย ฐากูร พูลเพิม่
300569 นาย ณัฐธยาน์ คณาดี
300570 นางสาว จุฑารัตน์ น้อมเจริญ
300571 นางสาว กรกนก เภาโพธิ์
300572 นาย ภูวดล วังอินต๊ะ
300573 นางสาว สุภาภรณ์ กรณีย์
300574 นาย ภูสิทธิ์ แก้วประสงค์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300575 นางสาว จิตโสภิณ หมาดนุ้ย
300576 นางสาว นันทิพร พิรุฬ
300577 นางสาว พรรธน์พิมล พันพุม่
300578 นางสาว ปนิดา ป๎สสาโก
300579 นาย ทรงวุฒิ พุม่มรดก
300580 นางสาว เสาวนีย์ หยุ้งแก้ว
300581 นางสาว หทัยรัตน์ พลชาตรี
300582 นางสาว เพ็ญศรี บุญรักษ์
300583 นาย มูฮัมหมัดคอเล็บ แวสุหลง
300584 นางสาว ฮามีน๊ะห์ ดือราซอ
300585 นางสาว สุจิตรา ต้ังชัยภูมิ
300586 นาย ภาณุเดช ศรีสุข
300587 นางสาว สายสุนีย์ ช่วยดี
300588 นาย ปิติภัทร โพธิเ์งิน
300589 นางสาว รวมพร วัฒนศรี
300590 นางสาว โศรยา สระทองขํา
300591 นางสาว จิตติมา จุลสวัสด์ิ
300592 นาย เอกลักษณ์ มุงต่อม
300593 นาย ณรงค์ศักด์ิ กาวี
300594 นาย อินทสิญจ์ กิจพัฒนาสมบัติ
300595 นางสาว นารินทร์ งามเลิศ
300596 นางสาว กุลธิดา โชทนากูล
300597 นาย สะอารี ดอฮอ
300598 นาย ปกรณ์ อินทรพลอย
300599 นางสาว ขัตติยา นวนนุกูล
300600 นางสาว ทัศวรรณ นามบุตรดี
300601 นางสาว ช่อผกา อิ่นคํา
300602 นาย นิพนธ์ จันทศร
300603 นาย นําพล เผือดจันทึก
300604 นางสาว ภานุมาศ มีนาง
300605 นางสาว อริสรา ขําอ่อน
300606 นาย อานนท์ สีสุมัง
300607 นางสาว สุภาพร ตรีมงคล
300608 นางสาว วิภารัตน์ สงฆนาม
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300609 นางสาว สิตานัน ดงยาง
300610 นาย พงษ์พันธุ์ สุขเกษม
300611 นางสาว กวินทรา พักน้อย
300612 นางสาว สายสุนีย์ สายวัน
300613 นาย ณัฐวุฒิ กรงาม
300614 นางสาว พิมใจ สิทธิน้อย
300615 นาย เสริมวิทย์ กาฬภักดี
300616 นางสาว ณฐมน นิ่มนวล
300617 นางสาว น้องใหม่ อินทโชติ
300618 นางสาว อริศรา พันยะฤทธิ์
300619 นางสาว อิศราภรณ์ อภิวัฒน์
300620 นางสาว สุพัตรา บุญศิริ
300621 นางสาว พรเพ็ญ สมจิตร์
300622 นางสาว กนกวรรณ จันทร์โสดา
300623 นางสาว จันทร์ทิมา นามวงษา
300624 นางสาว นภษร สีหามาตย์
300625 นาย มารุต เนตรวิลา
300626 นางสาว มัลลิกา เมืองแสงธรรม
300627 นางสาว นันท์นลิน ชัยวงค์เหล็ก
300628 ว่าที ่รต. หญิง อรศิริ ตาวิโรจน์
300629 นางสาว ธิชานันท์ ทุนแท่ง
300630 นางสาว สุภาพร ผิวดํา
300631 นางสาว สุดารัตน์ ดวงสี
300632 นางสาว อุมาภรณ์ นอบเผือก
300633 นางสาว นิลดา ทองชุม
300634 นางสาว หัสญา บุญยอด
300635 นาย ประพันธ์ ชานนท์
300636 นางสาว ดรุณี บุญฤทธิ์
300637 นางสาว นิตยา พรมบู่
300638 นาย พีรศิษย์ เรืองดิษฐ์
300639 นางสาว จีราพันธุ์ ฉัตรเท
300640 จ่าสิบเอก ศิริพงษ์ กล้าไพรี
300641 นางสาว ปทิตตา มิ่งขวัญ
300642 นางสาว กรรณิการ์ เจษฎาการุณ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300643 นางสาว อนุสรา ลอยมาปิง
300644 นาย ศุภรักษ์ ตาเร็ว
300645 นางสาว ศุภรัตน์ พวงพุม่
300646 นาย ชัชรินทร์ พาพันธ์
300647 นางสาว สิริรัตน์ แมงทับ
300648 นาง พนิดา ฦาชา
300649 นาง ชนัญชิดา สีสะอาด
300650 นาย สุพรรณ์ จันทะพันธ์
300651 นางสาว นริศรา ชาวนา
300652 นางสาว อรพรรณ สีลาพร
300653 นางสาว ผดุงขวัญ ศรีสุวรรณกาฬ
300654 นางสาว รุสมี สาและ
300655 นาย ชัยภัทร พัชรปิลันธ์
300656 นาย ศุภสิน นิลสมุทร
300657 นางสาว ประเทือง เล็กเปีย
300658 นาย พิศรุจน์ ยกชม
300659 นางสาว อัจฉรา แสงอําไพ
300660 นางสาว จุฑามาศ โพธิศ์รี
300661 นางสาว สุนิตย์ษา ราชบุรี
300662 นางสาว ธันยพร คําสิทธิ
300663 นางสาว พรชนก พุทธวงค์
300664 นางสาว อนุธิดา คงสนุ่น
300665 นางสาว ลัฎธิกา ขนอม
300666 นางสาว เบญจวรรณ เลาหสกุล
300667 นางสาว ชุติมา สว่างภิภพ
300668 นางสาว เดือนเต็ม ตันติวัฒนะผล
300669 นางสาว นฤมล เพ็งจันทร์
300670 นางสาว ศรินยา มะจิณะ
300671 นางสาว ศุทธินี ชวนเชย
300672 นาย รุ่งโรจน์ วัฒนะจิตเสรี
300673 นางสาว มนัสยา ยิ่งยง
300674 นาย สุรศักด์ิ แก้วมโนโชติ
300675 นางสาว วาสนา สู่โนนทอง
300676 นาย จารุวิทย์ เจริญศรี
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300677 นาย จักรพงค์ ศรีทองฉิม
300678 นาย ณัฐกิตต์ิ เพชรหมื่นไว
300679 นางสาว มาริน จันทภาโส
300680 นางสาว วิไลวรรณ ด้วงเจริญ
300681 นาย ฉัตรชัย สนธิสอาด
300682 นางสาว อุสาห์พันธุ์ นาพญาธีระกุล
300683 นาย สุรเชษฐ์ จําพันธุ์
300684 นางสาว วรรณิศา ทองมี
300685 ว่าทีร้่อยตรี บุญธรรม คํารัศมี
300686 นางสาว วัลลภา สมวัฒน์
300687 นางสาว ธัญญาภรณ์ แสงมูล
300688 นางสาว ดวงดาว รัศมี
300689 นางสาว นิศากร บุญประคอง
300690 นางสาว พัชรี จําพันธ์
300691 นางสาว ทัศวรรณ ศรีวะอุไร
300692 นางสาว ชมพูนุท บัวเผ่ือน
300693 นางสาว อภิชญา ศรีแสงอ่อน
300694 นางสาว วิไรพร งามรูป
300695 นางสาว มุกทิพ ศิลปโอฬาร
300696 นางสาว อลิษา กล่ินประทุม
300697 นางสาว ปิยะรัตน์ บุญทัน
300698 นางสาว กันนิศา ไวยารัตน์
300699 นางสาว ศิรินทิพย์ ผันนะลา
300700 นาย ป๎ญจพิชญ์ คํามา
300701 นางสาว รัตติยา สิทธิป์ระสาท
300702 นางสาว ธนัชพร เขียวนันใจ
300703 นางสาว เกวลี บุญกูล
300704 นาง แก้วขวัญใจ กริดรัมย์
300705 นางสาว สาทินีย์ ยอดพิจิตร์
300706 นางสาว พรพิมล คําโมง
300707 นางสาว จันทิมา พันธุโ์รจนกุล
300708 นางสาว ทิฆมัพร โท้ทอง
300709 นาย พงศภรณ์ มโนศุภกร
300710 นางสาว พรพรรณ เซ่ียงฉิน
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300711 นาย ชยนน เมืองงาม
300712 นางสาว ปิยาภรณ์ ดวงแก้ว
300713 นางสาว ธัญญกาญจน์ ผดุงกมล
300714 นางสาว จิตภัสรีณ์ จันทร์น้อย
300715 นาย โรจน์สกนธ์ ดําขํา
300716 นาย หัสนัย ยิ่งมีมา
300717 นางสาว วรินทร์ พวงทรัพย์
300718 นางสาว ฉัตรสุดา คันทรง
300719 นางสาว วิยะดา สุทธิศักด์ิ
300720 นาย ณัฏฐ์ หาญฤทธิ์
300721 นาย ณัฐพงศ์ ลายทองสุก
300722 นางสาว โศภิตา กาหลง
300723 นางสาว ผกมาศ จําปาทอง
300724 นางสาว ณัติพร รักมาก
300725 นางสาว ณัฐญาภา นิลขํา
300726 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน์
300727 นางสาว สุธีกานต์ ศรีโมรา
300728 นาย พัชร เพ็ญสวัสด์ิ
300729 นาย ศักด์ิชัย เนตรคุณ
300730 นางสาว ปวีณรัตน์ บัวงาม
300731 นางสาว ศุภรัตน์ ตระการ
300732 นาย ณัฐพจน์ ภิญโญ
300733 นางสาว นิศานาถ ท้ามบุญฤทธิ์
300734 นางสาว อัจฉรา ไชยเขียว
300735 นางสาว ฐาปนี ศรีรัตนะวิไล
300736 นาง เบญจลักษณ์ ทับเสง่ียม
300737 นาย นายบาซอรี มีมะ
300738 นางสาว ฐานิกา สมประจบ
300739 นางสาว จุฑารัตน์ กรดสัน
300740 นาย สุรพงษ์ วงค์อนันต์
300741 นางสาว กันธิดา แก้วจุลกาญจน์
300742 นางสาว กานต์กนก ผุดวัฒน์
300743 นาย นนธิชัย สาระมัย
300744 นาย เฉลิมกิตต์ ภูลวรรณ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300745 นางสาว จุรีรัตน์ กังแฮ
300746 นางสาว ภัทราวดี เพ็งไธสง
300747 นางสาว พัทธนันท์ พุม่สลิด
300748 นางสาว สุภาภรณ์ บัวมาศ
300749 นางสาว ภัทรานิษฐ์ คงมาก
300750 นาย วัชเรศ ทองโชค
300751 นาย พงศกร ตันตะราวงศา
300752 นางสาว สวลี สวัสด์ิแก้ว
300753 นางสาว วราภรณ์ วิชาพร
300754 นาย ธวัชชัย ล่ิมเฮง
300755 นางสาว ชิตชุมล คําหา
300756 นางสาว พิมพ์ชนก แขเกษม
300757 นาย ณัฐพงศ์ เอี่ยมสําอางค์
300758 นางสาว จุฑามาศ ทรัพย์มาก
300759 นางสาว อัจจิมา เพ็ชรนาค
300760 นางสาว ดุจลดา ภูพาที
300761 นางสาว นริศรา จันทกาญจน์
300762 นางสาว สุจิตรา ทิพย์จันทา
300763 นางสาว กนกวรรณ หลานวงษ์
300764 นางสาว ชุลีพร เงินนาค
300765 นาย อภิชาติ สุขนิรันดร์
300766 นาย เอกกฤษณ์ ขุนศรี
300767 นางสาว จันทณี ไหลธรรมนูญ
300768 นาย เอกพล เสนาธง
300769 นาย สยุมพล ณะวงษ์
300770 นางสาว ทิพวรรณ หอมนาน
300771 นางสาว พิมพ์วิภา อุทรทา
300772 นางสาว จุฑารัตน์ พนาสุวรรณรัตน์
300773 นางสาว ธนัชชา สุขแก้ว
300774 นางสาว อลิษา อุยี่
300775 นางสาว กฤติยา มหาวงค์
300776 นาย จิรพัฒน์ พิมคีรี
300777 นาย ธนภูมิ อ่อนพรมราช
300778 นางสาว เสมอจิต เลิศสงคราม
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300779 นาย ศรีวิกรณ์ สิงห์โตทอง
300780 นางสาว พิณทอง สืบนิสัย
300781 นางสาว ฐณัฐดา ตุงคบุรี
300782 นาย พงศธร สุขอนันต์
300783 นางสาว ชาลิสา ณ. นคร
300784 นาย ปกาสิต ถัดภูเขียว
300785 นางสาว รจนา คุณพรหม
300786 นางสาว สาวิตรี บุญพร
300787 นาย ณัฐพล กิจพิทักษ์
300788 นาย อภิสิทธิ์ ไตรบุตร
300789 นางสาว ชญานิศ มะวรคนอง
300790 ว่าที ่ร.ต. ก้องณรงค์ อภัยจิตต์
300791 นางสาว น้ําใจ ยอดนุ้ย
300792 นางสาว ศศิวิมล ชูชมกล่ิน
300793 นางสาว สายฝน รักกิจ
300794 นางสาว รักจิต สิงห์สู่ถ้ํา
300795 นางสาว ฑิตฐิตา บุญเจียม
300796 นางสาว ขวัญใจ บุญแสร์
300797 นางสาว สุดารัตน์ กาเส็ม
300798 นาย ธีรพล รักอักษร
300799 นางสาว เบญจมาศ มะโนคํา
300800 นางสาว นฤมล อําพร
300801 นางสาว ภราดา สายอินต๊ะ
300802 นางสาว ศิริพร ทองอุ่น
300803 นางสาว วรินทิพย์ สิทธิชัย
300804 นางสาว จุฑาพร บุญรัศมี
300805 นางสาว ศิรินภา ยกแก้ว
300806 นางสาว สิตานัน เสวกพันธุ์
300807 นางสาว ชิราภรณ์ ปาติสัตย์
300808 นางสาว สุวนันท์ ไชยยงค์
300809 นางสาว อาภาพร หนูแดง
300810 นางสาว พรรณวดี ละอองศรี
300811 นางสาว สุนิศา ขัดแปง
300812 นางสาว อภิญญา สลีวงศ์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300813 นางสาว ชบาทอง เพชรม่อม
300814 นางสาว สุดารัตน์ มูลเมือง
300815 นางสาว ศิริกร วันยิ่ง
300816 นางสาว จันจิรา เหล็นเพ็ชร
300817 นางสาว พัชริดา ฝ้๎นแยง
300818 นาย อัมรัน มาปะ
300819 นางสาว ชนกนันท์ สังข์กระแสร์
300820 นางสาว เบญญาทิพย์ มณีทุม
300821 นางสาว รุ่งนภา โพธิส์กุล
300822 นาย ธนบัตร ธรรมชัย
300823 นาย ณัฐพล แก้วประภา
300824 นางสาว อรอนงค์ แสนทา
300825 นางสาว จารุวรรณ อวิรุทธพาณิชย์
300826 นางสาว สโรชา มะม่วงชุม
300827 นางสาว สุฑามาศ คลํ่าเงิน
300828 นาย กฤตภาส จันจินา
300829 นาย ณัฐพงษ์ วงค์สายแก้ว
300830 นางสาว พัชราพรรณ ใจต้ัง
300831 นางสาว สุภัสศรณ์ ศิลปศาสตร์
300832 นางสาว ประไพพิศ ทองประภา
300833 นางสาว วิรัตน์ดา ชัยนอก
300834 นาย วรวุฒิ อ่าํคําสงค์
300835 นางสาว สายสุดา โยวราช
300836 นางสาว เพชราพร สืบสายอ่อน
300837 นาง กมลพร สมคิด
300838 นาย พงศพัศ ดิษฐ์คําเริง
300839 นางสาว ยุพิน ตรีรัตน์วิชชา
300840 นางสาว มาลิน ขุนพรหม
300841 นางสาว ชัญญพัชร์ กัณฑกิจ
300842 นางสาว วริษฐาภัฏ ธนานิธินันทน์
300843 นางสาว ณัฏฐินี พระวิชัย
300844 นางสาว พัชรีญา พินิจ
300845 นางสาว กนกพร ธรรมวิจิตรกุล
300846 นาย จักรี เพชรนิล
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300847 นาง ทิพวรรณ แก้วภักดี
300848 นางสาว ประภารัตน์ โคกแก้ว
300849 นางสาว ชิดชนก โตตระกูล
300850 นาย คุปตกานต์ สืบสายอ่อน
300851 นางสาว วนิดา พรไธสง
300852 นางสาว ปพิชญา ขวานทอง
300853 นางสาว นันทัชพร กากูล
300854 นางสาว จันทร์จิรา เอียดชะตา
300855 นาย เจริญจิต กูลเกตุวงศ์
300856 นางสาว สโรชา โคสัมป๎ตติ
300857 นางสาว ศิริพร หลําวรรณะ
300858 นางสาว ฐิติมา ตรีโลเกศ
300859 นางสาว ทิพรัตน์ ศาสตรเวช
300860 นางสาว มารีนา บีลา
300861 นางสาว พัชรพร ทองแผ่น
300862 นาย ธเนศ ชมภูพงษ์
300863 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศรีรักษา
300864 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุฑาทิพย์ สังฆรัตน์
300865 นางสาว วินิตตรา อัศวกิจเจริญกุล
300866 นางสาว อณุชิดา ทศพร
300867 นางสาว จิรพันธุ์ ธรรมพิทักษ์
300868 นางสาว อโณทัย ทองไกร
300869 นางสาว กรรณิกา เฉลียวกลาง
300870 นางสาว รัชดาพร มุลตรีบุตร
300871 นางสาว พรรณนภา วงค์พันธุ์
300872 นางสาว เจนจิรา เกษร
300873 นางสาว ศศิธร หลํ่าจันทึก
300874 นางสาว มินทร์ตา อินทิทัน
300875 นาย ชัยณรงค์ สุจริยานุรักษ์
300876 นาย จุฑาพล ใจดํารงค์
300877 นาย สุริยา บุญราศรี
300878 นาย อดุลย์ทนัล พุดสันสาหัด
300879 นาย สุรเชษฐ์ ชมเงิน
300880 นาย นิติพันธ์ นันทศรี
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300881 นางสาว ปวีณ์นุช ปวงวงค์คํา
300882 นางสาว เพชรา วงษ์ปาน
300883 นาย ปิติโชค นาหัวนิลรุ่งโรจน์
300884 นางสาว สุปรีญา สวัสด์ิ
300885 นางสาว อรวรรณ เขียวคํา
300886 นางสาว ฟารีดา นิยมเดชา
300887 นาย ฐาปกรณ์ นิยมธรรม
300888 นางสาว มานิตา มุขดาร์
300889 นางสาว จันทร์จิรา ระลาคี
300890 นางสาว วิลาสินี โพธิวัฒน์
300891 นางสาว วันวิสาข์ ประสิทธิธ์ัญกิจ
300892 นางสาว วีนา สารมิตร
300893 นางสาว อมรรัตน์ เทียนนาวา
300894 ว่าทีร้่อยตรีหญิง นัยนา ใจรังษี
300895 นาย กฤษณะ หฤแสง
300896 นางสาว จิราภรณ์ สินทร
300897 นางสาว ศิรินันท์ อัญมณีรมย์
300898 นางสาว เนตรนภา ปรีเปรม
300899 นาง ธัญญลักษณ์ คงประเสริฐ
300900 นางสาว เฌอรัชด์พัชร เขียววิชัย
300901 นาง ทรงศรี สามปล้ืม
300902 นางสาว บุญกอง เเดนเสนา
300903 นางสาว สกุลรัตน์ เกิดมี
300904 นาย กิจมงคล วิวัลย์
300905 นางสาว ปณิตา ป๎ดทุม
300906 นางสาว ศิโรรัตน์ พัฒเวช
300907 นาย วิทยา แพงศรี
300908 นางสาว อุไรศรี หรีหร่อง
300909 นางสาว กาญจนา อุดมสันติธรรม
300910 นางสาว ลัดดาวัลย์ เสนานันท์
300911 นางสาว นันทิกา ปรังเจะ
300912 นางสาว ชื่นสุมน สังข์สุข
300913 นางสาว พรทิพย์ เปรมยิ่ง
300914 นาย ธวพล เทียบแก้ว
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300915 นางสาว ธิดานันท์ คําหล้า
300916 นางสาว ปภาวดี มารวย
300917 นางสาว นูรมา แม
300918 นางสาว อรพินธ์ อนันตสุข
300919 นางสาว นันทยา อ่อนนุ่ม
300920 นาย ปริญญา เรืองนุกูล
300921 นางสาว สุภาพรรณ พร้อมวงศ์แก้ว
300922 นางสาว ชวนันท์ เหลืองพุทธรัตน์
300923 นางสาว ปาริชาติ นาสมชัย
300924 นางสาว วิมลวรรณ สาหล้า
300925 นางสาว พลอยพรรณรินทร์ กินเส่ง
300926 นางสาว พาตีเมาะ เจะเฮง
300927 นางสาว ฐาปนี ดวงต๊ิบ
300928 นางสาว ชมนาด อุ่นวรรณธรรม
300929 นาย ณัฐวุฒิ ชาดีกรณ์
300930 นางสาว สิราวรรณ อรรถชัยยะ
300931 นาย ชนะชล สุภา
300932 นาย พันธวัฒน์ สิทธิชัย
300933 นาย พรชัย หงษ์เงิน
300934 นางสาว มะลิวัลย์ สุครีพ
300935 นางสาว เพ็ญนภา คําลอยฟูา
300936 นางสาว พิมพ์วรรณ รัตนพานิช
300937 นาย พุฒิพงศ์ ผัดปา
300938 นาย ณัฐกร วงษ์นิ่ม
300939 นางสาว นรินทิพย์ สีคําพา
300940 นางสาว ดุษฎี โนวุฒิ
300941 นางสาว ร่ืนฤดี ศรีคําดอกแค
300942 นางสาว สวพร เปียบุญ
300943 นาย กฤชพล บุรีวงศ์
300944 นางสาว พิมภรดี ภักดี
300945 นางสาว กมลทิพย์ ริโยธา
300946 นางสาว อรุณรัตน์ จารุสาร
300947 นางสาว วรัญญา จันทร์ใหม่
300948 นางสาว อมรรัตน์ เกตุขาว
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
300949 นางสาว นิภาพร สาโรช
300950 นางสาว อนุชสา บุญชาญ
300951 นาย อําพร วงษ์หาแก้ว
300952 นางสาว อามีเนาะ สาและ
300953 นางสาว ธิดารัตน์ นาคสมบัติ
300954 นางสาว ป๎ญชภัช สุภารัตนพงศ์
300955 นางสาว เมธินี ทวีผล
300956 นางสาว กัญจิกา สุทธิพันธ์
300957 นาง กัญญารัตน์ ทวีสุข
300958 นางสาว ปาริชาติ ผันสระน้อย
300959 นาย สิรินทร์วัชร์ เหมะธุลิน
300960 นาย วิทยา สุไลมาน
300961 นางสาว วิไลวรรณ พิมพ์จันทร์
300962 นางสาว จันจิรา รสพิกุล
300963 นาย ไมตรี แกเกิด
300964 นางสาว อรพรรณ ศรีชื่นชม
300965 นางสาว รัชนี รัตนมุณี
300966 นาย โชควันชัย ธงศรี
300967 นาย มัทธิว รอดณรงค์
300968 นาย ณัฐนนท์ สถิตย์อยู่
300969 นางสาว ประกายกานต์ แก่นแก้ว
300970 นางสาว ปรางทิพย์ นันต๊ะวงค์
300971 นาย วชิระ ศรีมันตะ
300972 นาย วงศธร คงชุม
300973 นาย เจริญชัย นพพิบูลย์
300974 นางสาว อรวรรณ ขําโตนด
300975 นางสาว ปารินทร์ สัญกูล
300976 นาย เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน
300977 นางสาว รัฐพร วรรธนะสุชาติ
300978 นาย ธีระศักด์ิ เชิดไชย
300979 นาย จักรี แก้วจันดี
300980 นางสาว กิตต์ิธัญญา มะอิน
300981 นางสาว รัชดาภา อ่อนเงิน
300982 นาย วราวิช สืบสาย
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300983 นางสาว ขนิษฐา คงดี
300984 นางสาว มสารกา รุ่งกระจ่าง
300985 นางสาว วรัญญา เตอะสกุล
300986 นางสาว คัมภีรพรรษ โฉมหงษ์
300987 นางสาว จิราพัชร อาจขํา
300988 นางสาว ฟาตีหะห์ หะยีอาแซ
300989 นางสาว กนกรัตน์ ธิจริยา
300990 นางสาว ณดีรัตน์ ทองเย็น
300991 นางสาว จุฑามาส เกตุวงษ์
300992 นาย วสันต์ ขําเดช
300993 ว่าที ่ร.ต.หญิง วรรณฤดี พรหมวาส
300994 นางสาว ปริมยานัน มาลีสุดเฉลา
300995 นางสาว เกตน์สิรี ชุมภูอินทร์
300996 นางสาว สุรีย์กานต์ วุฒิมานพ
300997 นางสาว ราตรี พุทชนะ
300998 นางสาว ศศิธร เปล้ืองกลาง
300999 นางสาว พัชราวลัย ธรรมวรรณกุล
301000 นางสาว จินตพร ดงพอง
301001 นางสาว อนัตตา คนแรงดี
301002 นางสาว นูรียา เจะสนิ
301003 นาย วีระวัฒน์ โฮมจุมจัง
301004 นางสาว พัชรี จําวงค์
301005 นางสาว มัณทนา สุดสายตา
301006 นางสาว นุชิดา ตรีศรี
301007 นาย เรวัต ทะขันแก้ว
301008 ว่าทีร้่อยตรี ณัฐพล อุ้มอยู่
301009 นาย จิรายุ ช่างฆอ้ง
301010 นางสาว จันทรา แจ่มประเสริฐ
301011 นางสาว ศิริพร ต้นมาลี
301012 นาย รัชกรศ์ แสงอําไพ
301013 นางสาว สุธาทิพย์ ลําเภา
301014 นางสาว ภัทราภรณ์ เพ็งประโคน
301015 นางสาว ฐิชารัศม์ มหาทรัพย์
301016 นาย ภาสกร ปุณณะตระกูล
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301017 นางสาว อมินตรา ทาสม
301018 นางสาว ชญาดา จริงพิมาย
301019 นางสาว สุทธิดา คงเจ้ย
301020 นางสาว เพ็ญนภา ประเสริฐศรี
301021 นาย กิตตวัฒน์ จันทรประทักษ์
301022 นางสาว เจนจิรา เชาว์ไว
301023 นางสาว จิราภรณ์ ชื่นวงศ
301024 นางสาว ชนาพร ผาสุข
301025 นาย เอกลักษณ์ พัฒนานุรักษ์สกุล
301026 นาย อดิศร พลายแสง
301027 นางสาว จุฑามาศ สังข์ทอง
301028 นางสาว สุกัญญา ธรรมป๎ญญา
301029 นางสาว ธาวิดา พัฒนชู
301030 นาย สุริยา ศรีแสง
301031 นางสาว ชาลิสา สัมมะณี
301032 นาย สุรเดช แก้วฤาชา
301033 นางสาว พิกุล เชี่ยวนาวิน
301034 นางสาว พิชา สุพร
301035 นางสาว ราตรี รักษาสกุล
301036 นาย บุญประดิษฐ์ หินผา
301037 นาย ณัฐพงษ์ นันทขัน
301038 นางสาว นภัสสร บุญหนุน
301039 นาย บวรทัช สิงห์เดช
301040 นางสาว ศศิธร สิทธิ
301041 นางสาว นริศรา แสนสุข
301042 นางสาว ธนัญญา นาคะ
301043 นาย เดชาวัต เดชมน
301044 นาย ปรเมษฐ จันทสิงห์
301045 ว่าที ่ร.ต. ธวพร เทียบแก้ว
301046 นางสาว ดุษฎี ภูมิฐาน
301047 นางสาว ชิตาพร ผิวแดง
301048 นางสาว ประภาพรรณ ประสิทธิก์ูล
301049 นาย วิชัยชิต ตู้ภูมิ
301050 นางสาว นิภาภรณ์ สีทาพุฒ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301051 นางสาว เสาวลักษณ์ มีนาม
301052 นาย อนุชิต เคนวงษ์
301053 นาย อภิวัฒน์ ใหม่ปิยะ
301054 นางสาว น้ําฝน หมื่นแมน
301055 นาย เตมีย์ คงด้วง
301056 นางสาว สุพัตรา การปลูก
301057 นางสาว สุกัญญา คล้ายสุพรรณ์
301058 นางสาว สุนันทา สิงห์นันท์
301059 นาย เอกรัฐ อภิวงค์งาม
301060 นางสาว สมิตา ตันสกุล
301061 นาย ภาณุวัฒน์ อุสาหะ
301062 นางสาว กัญญนันท์ รงค์เดชา
301063 นางสาว ประภัสสร อิสระไพโรจน์
301064 นางสาว ณัฐนันท์ พรมบุญชู
301065 นางสาว อารีย์ลักษณ์ เขียวมี
301066 นาย ชินวัตร แร่ทอง
301067 นางสาว สุชิดา คําแสงทอง
301068 นางสาว กรกาญจน์ ชูมี
301069 นางสาว นภัสวรรณ แซ่เตีย
301070 นางสาว ณิชาดา ประเสริฐเตชาโต
301071 นาย ยุทธชัย โรจนาวรรณ
301072 นางสาว นิลเนตร เกิดชื่น
301073 นางสาว ณัฎฐิดา ตะสายวา
301074 นางสาว สุดารัตน์ ผ่ึงผาย
301075 นางสาว กิติยา จอนเอียด
301076 นางสาว พิมพ์ลดา สังข์ศรีแก้ว
301077 นางสาว สกุลทิพย์ นามวิชัย
301078 นางสาว วรรณวิภา ห้อยกอน
301079 นางสาว ป๎จจกวี รังสิโย
301080 นาย พันธกานต์ วันเคล่ือน
301081 นางสาว สุนิษา ต๋ันเต๋
301082 นางสาว ปิยะนาฎ สวนแก้ว
301083 นาย ศุภมงคล จรดอน
301084 นาย เฉลิมชัย เตชะเพิม่ผล
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301085 ว่าทีร้่อยตรีหญิง คุณัญญา พวงแก้ว
301086 นาย ชนัญํู โคตรสมบัติ
301087 นางสาว ป๎ญยนันท์ บัวพูน
301088 นาย วิษณุ กาญจนวงค์
301089 นางสาว สุดารัตน์ กันทะใจ
301090 นางสาว มารียะห์ หวังจิ
301091 นาย สายชล ชาตะรักษ์
301092 นางสาว กนกขวัญ ป๎ญญาสิทธิ์
301093 นาย ธาตรี พิณสาร
301094 นางสาว เบญจวรรณ เอ็นมาก
301095 นางสาว ณิชากร งามทรัพย์
301096 ว่าทีร้่อยตรี(ญ) รัตน์ตะวัน เขียวชะอุ่ม
301097 นางสาว สาธิกา สุวรรณวิเศษ
301098 นาย อนิรุธ หอมจันทร์
301099 นางสาว อมรรัตน์ โมลา
301100 นางสาว สุนิสา เภรินทร์
301101 นางสาว ศิลาพร อยู่สหาย
301102 นางสาว ธนัชชา เหรียญทอง
301103 นางสาว เพชรลดา ขยันกิจ
301104 นางสาว ศิริวรรณ ตังวิวัฒนาธร
301105 นางสาว วาสนา ปลอดกระโทก
301106 นางสาว ดาวประกาย สายอ่อน
301107 นางสาว ณิธิชญา ทองอ่อน
301108 นางสาว เจนจิรา ธรรมรักขิโต
301109 นาย สมศักด์ิ พรหมศร
301110 นางสาว กัญญารัตน์ ฟ๎กนุช
301111 นางสาว เบญจภัทร หอมกล่ิน
301112 นางสาว วราภรณ์ ไหมชุม
301113 นางสาว อรศิลิน คําหมื่น
301114 นางสาว ปริญญา เรืองอร่าม
301115 นางสาว กาญจนี ริดกว้าง
301116 นางสาว อมัทนา ชาวเสริม
301117 นางสาว ปวีณา จันทร์ต้น
301118 นาย ธวัช พิมพ์วัน
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301119 นางสาว กานติมา บํารุงชู
301120 นาย ณัฐพงษ์ พันธุภา
301121 นางสาว นงลักษณ์ เบ้าหนองบัว
301122 นาง วนิดา เอียดตรง
301123 นางสาว นันทิกานต์ บุญมี
301124 นางสาว นันท์นลิน ปิยภาณีกุล
301125 นางสาว จุไรรัตน์ รุ่งเรือง
301126 นางสาว รุจิรดา สินนา
301127 นางสาว จิราภา ทองบ่อ
301128 นางสาว สุดารัตน์ จูมลี
301129 นางสาว วิลัยพร จารุการณ์
301130 นางสาว ภาวินี สามใจ
301131 นางสาว เจนจิรา แซ่คู
301132 นางสาว ภัทรา กล้าหาญ
301133 นางสาว จารุณี แซ่คู
301134 นางสาว ธนิกา น้อยถนอม
301135 นางสาว ธีรดา น้อยถนอม
301136 นางสาว อรไพลิน ใจประเสริฐ
301137 นางสาว กมลนัทธ์ มกราภิรมย์
301138 นางสาว ณฐมน กันจันทร์
301139 นางสาว หยาดพิรุณ ผงพิลา
301140 นางสาว เสาวณีย์ เล็กบางพง
301141 นางสาว สุภาณี ฉิมดี
301142 นางสาว ภารดี ชั้นสกุล
301143 นางสาว จิราวรรณ เรืองเดช
301144 นาย เตวิช ประภาสมุทร
301145 นางสาว ดวงใจ โยธาวงษ์
301146 นางสาว ชลลดา สิห์อินทร์
301147 นางสาว ชื่นสุมน บุญเจริญ
301148 นาย เมธาสิทธิ์ ดีพลา
301149 นางสาว โสรญา เกิดแล้ว
301150 นาย กันต์ธีร์ สิริเวชพันธุ
301151 นางสาว ภัทราวดี พิมพา
301152 นาย ยอดยิ่ง คําดี
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301153 นางสาว ผุสดี ศรีธีระเนตร
301154 นาย วัฒนา ฉายะบุตร
301155 นาย ธนวัฒน์ แซ่ย่าง
301156 นางสาว นฤมล แซ่ตัน
301157 นางสาว กชกร ปินต๊ะปาง
301158 นางสาว ทิพวรรณ์ ทิพมาตร
301159 นาย นิอัมรันต์ ชุมประเวศ
301160 นางสาว ทิพยเนตร จงจิตร
301161 นางสาว จตุพร ชุ่มมะโน
301162 นางสาว วารุณี ภูเวียงแก้ว
301163 นางสาว นิชชดา โคนาบาล
301164 นางสาว ขวัญดาว สีกาลัง
301165 นาย ธเนศ พูนพิพัฒน์
301166 นาย เอกนรินทร์ จันทร์รักษ์
301167 นางสาว หงส์ฟูา แซ่เต้ือง
301168 นางสาว ชนกชนม์ ถาใหม่
301169 นางสาว ชลธิชา ชะลาชุม
301170 นางสาว สุธาภรณ์ ภิญโญ
301171 นางสาว สมฤทัย ยอดศิริ
301172 นางสาว วราภรณ์ ช่างเหล็ก
301173 นางสาว วชิราพร ดิษฐ์ราชา
301174 นางสาว ธนพรรณ ผู้ผ่อง
301175 นางสาว พาขวัญ กุละนาม
301176 นางสาว นูไรฮาน บาเหะ
301177 นางสาว สกุณา วงค์โสภา
301178 หม่อมหลวง มธุริน วรวุฒิ
301179 นางสาว มนัสวี สังข์แก้ว
301180 นาย วิริยะ หวังปาน
301181 นางสาว วันวิสา ศิลชาติ
301182 นาย ลําดวน ศรีสรรค์
301183 นางสาว ชลธิชา ทิพย์เสนา
301184 นางสาว อังสณา สุขสมัย
301185 นางสาว สิริธิดา ยกถาวร
301186 นาย ณัฐดล แสนสาระ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301187 นาย นิรันต์ กอเส็ม
301188 นาย เลอศักด์ิ สืบสวน
301189 นาย ราชิน หนุนวงค์
301190 นางสาว ผุสชา เอี่ยมสําอางค์
301191 นางสาว สุภาพร ชูช่วย
301192 นางสาว เพ็ญนภา ชูศรีเมือง
301193 นาย ยศวรรธน์ เข็มแดง
301194 นางสาว จุฑาทิพย์ วงษ์มะยุรา
301195 นางสาว วารีรัตน์ ศรีฉ่ํา
301196 นางสาว อรษา เทีย่งสันเทียะ
301197 นาย เอกชัย ฉิมลี
301198 นาย สิทธิพงษ์ เคยเค้า
301199 นาย สรรเพชร ปทุมสูติ
301200 นางสาว กนกวรรณ ฟ๎กอ่อน
301201 นางสาว กชกร ชัยเทพ
301202 นางสาว ดวงใจ ชะนะพาล
301203 นางสาว กนกวรรณ เรืองสุวรรณ์
301204 นาย ลิขิต พรสีมา
301205 นาย ดนุพงศ์ วรรณพงศ์
301206 นางสาว ญาน์ฐิตา วรเดช
301207 นาย สันติ วังวารี
301208 นางสาว วาลี หลวงพินิจ
301209 นางสาว นิชาดา บรรเด็จ
301210 นาย ทรงชัย ว่องไวทวีวงศ์
301211 นาย สิปปภาส สุขจันทร์
301212 นางสาว อุทุมพร จันสีทา
301213 นางสาว วิยะดา ครองพงษ์
301214 นาย รัชชัย ประดับวงศ์
301215 นาย กําธร พาละ
301216 นางสาว กนกรัตน์ นันทะเสน
301217 นาย รัชพล พันธ์ขํา
301218 นางสาว จินตนา บัวบาน
301219 นางสาว สาวิตรี จันทร์เพ็ง
301220 นางสาว อรณิชา ศรีบัวบาน
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301221 นางสาว ศุภลักษณ์ สายเพชร
301222 นาย สุริวัฒน์ ช่วยบํารุง
301223 นางสาว สุพัตรา กองไชย
301224 นางสาว รติกร ใยประดิษฐ
301225 นางสาว มณฑิรา แก้วรุ่งเรือง
301226 นางสาว ศุภกานต์ วนิชาชีวะ
301227 นางสาว วิภาดา นาชัย
301228 นาย พุฒิวัชร์ วัฒนศิลาภัคโภคิน
301229 นางสาว สุวนันท์ เพิม่ภูเขียว
301230 นางสาว บานชื่น บุตรพรม
301231 นางสาว ณิชารีย์ อินต๊ะ
301232 นางสาว พิมพ์รัมภา เปีย่มสกุล
301233 นางสาว ณัฐรดา เมาลีทอง
301234 นาย เกรียงศักด์ิ หอมสมบัติ
301235 นางสาว สุภาณี สุขะล้ี
301236 นาย ประจักษ์ เชี่ยวชาญ
301237 นางสาว นันทิดา ซ่ือสัตย์
301238 นางสาว ดวงกมล ชูวงษ์
301239 นางสาว จุฬารัตน์ อ่อนโส
301240 นาย ปฐมพงษ์ วงศ์สุวรรณ์
301241 นางสาว อุทัยวรรณ ท้ายเมือง
301242 นาย ซูกิฟพลี หะยีมามุ
301243 นางสาว อีมาน มะเกะ
301244 นางสาว ปณิดา ประกัง
301245 นางสาว วทัยการ พันธ์สารคาม
301246 นางสาว มนัสชญา ศรีแก้ว
301247 นางสาว กรดา ผดุงจิตด์
301248 นางสาว สรจฐพร หนูเสน
301249 นางสาว กัลทรี มากเจริญ
301250 นางสาว ชลิตา หนูไข่
301251 นาย ธวัชชัย ไตรรงค์
301252 นาย ณัฐกานต์ นวลคํา
301253 นาย อาคม หนูนวล
301254 นางสาว สุมารินทร์ ทองแท้
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
301255 นาย ฮูไซฟี อูมา
301256 นางสาว ธิลาวรรณ อาจนนลา
301257 นางสาว พาวิณี แซ่ล้อ
301258 นาย สุริยพงศ์วุฒิ สุมาวันต์
301259 นางสาว นภัสวรรณ อังศุวัฒกกุล
301260 นาย ภูเบศร์ รัตนสร้อย
301261 นาย นิรันดร เด่นเดียว
301262 นาย ธวัชชัย ฮ่องลึก
301263 นางสาว วิภาวดี เทพบุปผา
301264 นาย จักรรินทร์ สูงใหญ่
301265 นางสาว สุกานดา กุฎี
301266 นางสาว ปาริชาติ ผดุงกิจ
301267 นาย วรวุฒิ แสงวิมาน
301268 นางสาว สุภาพร ขอพรกลาง
301269 นาย สหัสชัย อ่างแก้ว
301270 นางสาว สุพรรณี มีแสง
301271 นางสาว จิตชนก อินถามา
301272 นางสาว ปณชล ทายะมหา
301273 นางสาว สุนิสา เพ็ชรวิเศษ
301274 นางสาว กนกวรรณ จันทร์หุน่
301275 นางสาว เพ็ญนภา ศิริสลุง
301276 นางสาว ปวีณา แสงศรี
301277 นางสาว รัชฎาภรณ์ ล้ินฤาษี
301278 นางสาว พนิดา เทวรักษ์
301279 นางสาว ธนพร ทาบคํา
301280 นางสาว จุฑามาส ฮวดประสิทธิ์
301281 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ประภัสรา สุภามงคล
301282 นางสาว ฐิติกานต์ แจ่มแจ้ง
301283 นาย กฤติพงษ์ ไชยยาส้าว
301284 นางสาว สรัญญา ทาระการ
301285 นางสาว พรสวรรค์ เนียงสา
301286 นางสาว ชยาวดี ชูชื่น
301287 นางสาว ภัทรวดี ชัยดํารงค์
301288 นางสาว ศุภกานต์ อาภรณ์รัตน์
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301289 นางสาว วรรณนิษา คําแหง
301290 นางสาว อัคคณัฏฐา อําไพ
301291 นางสาว อุปนันท์ ตอรบรัมย์
301292 นาย รอสลี ดือเระ
301293 นางสาว จีวรรณ กิตติยศประดิษฐ์
301294 นางสาว มณีสร โลมะวิสัย
301295 นางสาว ศกุลตลา ธรรมจิตร
301296 นางสาว สังวาลย์ จันทาสี
301297 นางสาว จารุภา รอดทุกข์
301298 นางสาว พิชาดา มีบุญ
301299 นาย ศักด์ิชัย คุณมี
301300 นาย ธีร์ธนัตถ์ ภาสภิรมย์
301301 นางสาว จุรีพร ราฃคง
301302 นางสาว ปรียา ชาชุมวงศ์
301303 นาย พลวัต โคตรหานาม
301304 นางสาว เพ็ญนภา คนึงศิลป์
301305 นาย จักรพงษ์ วรรณวงค์
301306 นาย ปราชญา ศรีสุข
301307 นาย นิรุตน์ ทาจิ๋ว
301308 นางสาว ปิยะนุช มุสิกพงศ์
301309 นางสาว พจนีย์ แซ่คํา
301310 นางสาว นันธิดา ประทุมชัย
301311 นางสาว ณัฐรดา มายูร
301312 นางสาว เบญจพร บุตรน้อย
301313 นางสาว รัชนีกร ดีดวงพันธ์
301314 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทร์แจ่มแจ้ง
301315 นางสาว กัลยาณี สันจร
301316 นางสาว กัญญารัตน์ โสวัตร
301317 นางสาว สุคันธา แสนเจริญสุข
301318 นางสาว สิรินาฏ กันยุตะ
301319 นาย สุทิศ เครือเนียม
301320 นางสาว ศรินดา นามสี
301321 นางสาว ณัฐพร โมมะเกลือ
301322 นางสาว วิภาดา นันขุนทด
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301323 นางสาว รุจิพร อินทรสร
301324 นาย นิพิฐพนธ์ โชติวงษ์
301325 นาย อโนทัย สีลาคํา
301326 นางสาว กนกฉัตร ยุระชัย
301327 นางสาว ฐิติมา วันชาดี
301328 นางสาว สุภาพร เข็มเพ็ชร
301329 นางสาว จิราพร ทองเย็น
301330 นางสาว อาภาภรณ์ กุลลินพล
301331 นางสาว กรชนก รุ่งขจรกล่ิน
301332 นาย เอกสิทธิ์ บางพระ
301333 นาย เสฎฐวุฒิ พันธนะบูรณ์
301334 นางสาว สุภาวดี แก่นเสน
301335 นางสาว ศิริลักษณ์ เกียรติพินิจกุล
301336 นาย ภาณุพงศ์ พึง่แย้ม
301337 นาย ศตวรรษ ขันเงิน
301338 นางสาว เกษราพร พลอยเกิด
301339 นางสาว ขนิษฐา เภาอ้วน
301340 นางสาว เบญจวรรณ เลิศอุดมธรรม
301341 นาย วัลลภ ชูชีพ
301342 นางสาว มาริษา บุญชูวงศ์
301343 นางสาว ปวีณา จั่นงาม
301344 นาย อาลี อุเซ็ง
301345 นางสาว ทิฆมัพร บางแย้ม
301346 นางสาว กรรณิการ์ ศรีสุนทร
301347 นางสาว อุไรพร ชูดํา
301348 นางสาว ปนัดดา ดาวกระจาย
301349 นางสาว สุพรรณี คําผุย
301350 นางสาว พัชรียา พุม่ภักดี
301351 นาย สุทธิพงค์ กําธร
301352 นางสาว ฐิติมา ทองคํา
301353 นางสาว อาจรีย์ อุทาน
301354 นางสาว เกษมวนัส ศรสวรรค์
301355 นางสาว ภัทรานุช มีศรีดี
301356 นางสาว พัชรียา บุบผาชาติ
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301357 นางสาว จุฬารัตน์ ผลทวี
301358 นาย สุรศักด์ิ เรืองรุ่ง
301359 นางสาว จิราภรณ์ ฟ๎กทอง
301360 นางสาว ธารทิพย์ ขําหรุ่น
301361 นางสาว พรรณผกา รักนา
301362 นางสาว พรรณณิภา แสงศรี
301363 นาย สิทธิชัย วรสุข
301364 นางสาว ปนัดดา สุภาษร
301365 นาย ป๎ฐวนันท์ พันธุมาตร
301366 นางสาว ปิยนันท์ หงษ์เวียงจันทร์
301367 นางสาว จุฑาลักษณ์ ใจเทีย่งธรรม
301368 นาย ปฐมพงษ์ รักษา
301369 นาย ฉัตรชัย คํามีภักดี
301370 นางสาว สุนิสา ปวงประชัง
301371 นางสาว ลําพู บุญรักษ์
301372 นาย ชโลธร นพฤทธิ์
301373 นาย ภุชภัทร เมืองแสน
301374 นาย สุเพียร อาแว
301375 นางสาว จรัลรัตน์ ปูอมฝ้๎น
301376 นางสาว วาริษา รอดน้อย
301377 นางสาว วาสนา ไชยฤกษ์
301378 นาย รัฐวุฒิ บุญชู
301379 นางสาว วรัทยา พิมทอง
301380 นางสาว ประภัสสร ศรีวงศ์
301381 นางสาว จันจิรา บุตรอุดม
301382 นางสาว สุนิสา กลํ่าคร้าม
301383 นาย อาทิตย์ รถเชษฐา
301384 นาย กิตติคุณ อินแถลง
301385 นางสาว พลอยไพลิน พร้าโน๊ต
301386 นางสาว นารีรัตน์ คงปราบ
301387 นางสาว ศิริพรรณ ระวังกาย
301388 นางสาว พัชนี เวียงนิล
301389 นางสาว จิณณภัทร โจซ้ิม
301390 นางสาว ราตรี พาที
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301391 นาง นางสุพัตรา คนใจบุญ
301392 นาย อุทิศ เมืองทา
301393 นางสาว สุทธิมา ทับทิมไสย์
301394 นางสาว กมลชนก ตาละซอน
301395 นางสาว สุรีพร ไร่พิมาย
301396 นางสาว วันฤทัย คํากรฤาชา
301397 นางสาว ทติยา ศรีงาม
301398 นางสาว อุมาภรณ์ ดวงเขียว
301399 นางสาว กรวรรณ ชูศรี
301400 นางสาว อรกัญญา ไชยเกษมจิตสิริ
301401 นาย อภิลักษณ์ สุคําภิรักษ์
301402 นางสาว อรทัย อิ่มเนย
301403 นางสาว ทิพย์สุดา วงศ์กลม
301404 นางสาว ศิญามญชุ์ มืดอินทร์
301405 นางสาว ปาจารีย์ ธารารมย์
301406 นางสาว นุษบา ศิวายพราหมณ์
301407 นางสาว วชิราภรณ์ อินคง
301408 นาย โชคเกษม ขุลีดี
301409 นางสาว พัชนิดา เทพทอง
301410 นางสาว ปาจรีย์ จันทร์น้อย
301411 นาย สุรเชษฐ ศรีปาน
301412 นางสาว สุไรยา บาหะ
301413 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เจริญศรี
301414 นาย อัฐพล เกิดสีทอง
301415 นางสาว จันทกานต์ แสงจันทร์
301416 นางสาว จุรีพร สุคติภูมิ
301417 นางสาว สุกานดา หลักบึง
301418 นางสาว ดวงเดือน สีลาคํา
301419 นางสาว ปิยะกมล ยิ่งภิญโญ
301420 นางสาว ฉัตรทิพย์ ทนุดํารงค์
301421 นางสาว นันทวัน หงส์ผาแก้ว
301422 ว่าที ่ร.ต.หญิง พริมา ศรมณี
301423 นาย นพัฐกรณ์ ยานะ
301424 นางสาว พรปวีณ์ จั่นสกุล
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301425 นางสาว อนงค์นาฏ วุน่แปูน
301426 นางสาว นิติยา คัสมาธิ
301427 นางสาว สุดาวดี โชคดุลย์
301428 นาย มนตรี ดวงคําซาว
301429 นางสาว ศศิธร แก้วคํา
301430 นางสาว แพรวนิต สุวะรัตน์
301431 นางสาว อรพรรณ แข่งขัน
301432 นางสาว จรีภรณ์ สุกใส
301433 นางสาว เจษฎาภรณ์ ไกรสูรย์
301434 นางสาว ณุกานดา นภาวรรณ
301435 นางสาว สุจิตรา สมปาน
301436 นาย วัชระ ยอดจันทร์
301437 นาย มานะชัย แทนรินทร์
301438 นางสาว พิมาภรณ์ แก้วสวัสด์ิ
301439 นางสาว ชุติมา ธรรมณี
301440 นาย วีระพล ยโสธร
301441 นาย ซูลกีฟลี อามูคารี
301442 นางสาว รุจิเรข จรรโลงตระกูล
301443 นาย สุริยา ศรีสวาส
301444 นางสาว วรรณิดา ต่วนมิหนา
301445 นาย สุทธิศักด์ิ ชมสุข
301446 นาย ปรมินทร์ คําประเสริฐ
301447 นาย จักรพันธ์ พานโคตร
301448 นางสาว จิตรานุช กิ่งเกาะยาว
301449 นางสาว กรกนก พัดสุวรรณ
301450 นางสาว กรณิกา พิมพ์ลอย
301451 นางสาว ทิพวรรณ แก้วทิพย์รัตน์
301452 นางสาว เบญจวรรณ สุรพล
301453 นางสาว อัจฉรา แสงจันทร์
301454 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธัญญาพร พลัดบุญ
301455 นางสาว กันยารัตน์ ตันยา
301456 นางสาว เพ็ญนภา คําทอง
301457 นาย ธวัตชัย วงค์จี๋
301458 นางสาว ครินภรณ์ ยอดเสนีย์
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301459 นาย อลงกรณ์ ศรีพลแท่น
301460 นางสาว นพวรรณ คงจันทร์
301461 นางสาว ขวัญฤทัย กองไชย
301462 นางสาว จงรักษ์ ภาสกานนท์
301463 นาย อภินันต์ ปานสูง
301464 นาย ศิริพรรณ์ หมอยาดี
301465 นาย พชรกร ศรีชะนา
301466 นางสาว วริศรา แสนงาม
301467 นางสาว รุ่งทิวา อูปแก้ว
301468 นางสาว มะลิวัลย์ เมืองกลาง
301469 นางสาว ภัทรนันท์ ศรีคําเวียง
301470 นางสาว เรธิณี นกน้อย
301471 นางสาว กนกวรรณ เรืองฉาย
301472 นางสาว สุธาทิพย์ ศรีพัฒน์อินทร์
301473 นาย วัชรพงศ์ ประภานุวัฒน์
301474 นาย กษิด์ิเดช อู่ทอง
301475 นางสาว ณัฐริชา เลาเลิศ
301476 นาย ณัฐพล วานิชสมบัติ
301477 นางสาว เบญจรัตน์ บริเพชร
301478 นางสาว นาถกัญญา พลเสน
301479 นาย ธนวฒน์  จินตนา 
301480 นางสาว กาญจนา ดวงแก้ว
301481 นาย สุธาษร พุม่เล็ก
301482 นาย จักรพงษ์ ศรีสุทธิ์
301483 นางสาว เบญจพร ปึงเจริญ
301484 นางสาว กนกกาญจน์ บุญน้อย
301485 นางสาว กมลชนก พงษ์ธัญการ
301486 นาย พิพัฒน์ สุขกลม
301487 นางสาว ชนาภา พรรคพวก
301488 นางสาว ฉัตรพร อรุณฉายแสง
301489 นางสาว สุพรรษา นิลทุย้
301490 นาย วชิระ น้อยนารถ
301491 นาย อนิวรรต เดชจบ
301492 นางสาว ติตราภรณ์ คําแก้ว
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301493 นาย ศรัณย์ สมบัติจิราภรณ์
301494 นางสาว นภาพร แพลอย
301495 นาย อนุชา เฟือ่งฟู
301496 นางสาว อรนิภา สีคุณน้ําเทีย่ง
301497 นางสาว ฐิติชญา บุญเทพ
301498 นาย วุฒิชัย หงษ์กรรณ์
301499 นาย ภิภพ ตํ่าต้อ
301500 นางสาว วิลาวัณย์ สงวนวงษ์
301501 นางสาว ขวัญเรือน สุดสาคร
301502 นาย กฤษฎา กระจ่างจิตร
301503 นางสาว ลลิตา ตันเจริญ
301504 นางสาว ศรัญญา วงค์ป๎ญญา
301505 นางสาว ณัฐวดี บุญศรี
301506 นางสาว ธีรดา เขียวแดง
301507 นาย พูนศักด์ิ ว่างปุอ
301508 นาย วิพากษ์ อ่อนทรัพย์
301509 นาย เอกลักษณ์ วงค์ชัยกุล
301510 นางสาว วิลาสินี เนื่องนา
301511 นางสาว ชนนิกานต์ จันทร์เอียด
301512 นาย กิตติพงษ์ แก้วแดง
301513 นางสาว ชนากานต์ จันทศิลา
301514 นาย นายณัฐวุฒิ การุณวงษ์
301515 นางสาว นิสาพร ด้วงสุข
301516 นางสาว อักษราภัค ยุติธรรม
301517 นางสาว สุมิตรา แสงเมาะ
301518 นางสาว ชนิฏฐา อยู่โต
301519 นางสาว สุธาสินี พระไชยบุญ
301520 นาย อรุณ ทองอุ่น
301521 นางสาว อารยา ทามัน
301522 นางสาว วัชราภรณ์ พวงทอง
301523 นาย กรีฑา อิฏฐผล
301524 นาย มหาราช ขอสุข
301525 นาย ลิขิต สุภเวชกิจ
301526 นาย ธวัชชัย อาจปาสา
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301527 นาย สมโชติ โต๊ะหมาน
301528 นางสาว มัลลิกา กาศสกุล
301529 นางสาว อรอําไพ เพนเทศ
301530 นาย บัณฑิต ราชโสภา
301531 นาย ธนัท ทะเรรัมย์
301532 นางสาว เวลาวรรณ ตาวงค์
301533 นาย ณัฐวุฒิ สะวานนท์
301534 นางสาว สุดารัตน์ หมิดปล้อง
301535 นาย ฐากูร สุวรรณนิเวศน์
301536 นางสาว วรญา คํากล่าว
301537 นาย อัครภัทร อภิภัทรธนภาชัยโชติ
301538 นาย วัลลภ มูลสูตร
301539 นางสาว ณัฏฐวดี ไกรษี
301540 นางสาว ภัทรินทร์ พูลนิล
301541 นางสาว ดวงเดือน ดวงดีทิพย์
301542 นางสาว เปรมิกา สุขมาก
301543 นางสาว หัตถยา จันดารส
301544 นางสาว ปรีดาภรณ์ ถิระวัฒน์
301545 นางสาว ญาณิกา ต้นทอง
301546 นางสาว รัตนพร สีชมภู
301547 นางสาว บัณฑิตา นาคสีทอง
301548 นาย ทิพากร ศรีอินทร์จันทร์
301549 นางสาว สุรางคณา อินทภัก
301550 นางสาว กัญญ์ภัคสร ทองกุลศิริวัฒน์
301551 นางสาว วรารัตน์ เตชะยศ
301552 นางสาว จิตสุดา มะลินทา
301553 นาย สมพร พลายยงค์
301554 นางสาว อริภัศ มิตรสงเคราะห์
301555 นาย รณชัย ปานะ
301556 นางสาว สุภลัคน์ มาสศรี
301557 นางสาว ผกามาศ สีคํา
301558 นาย อภิสิทธิ์ ตะปะสา
301559 นางสาว พีราพิมพ์ พรายทอง
301560 นาย สุธิกรณ์ สายบุตร
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301561 นางสาว พจนวรรณ ทองเย็น
301562 นางสาว นิศาชล พรมเลิศ
301563 นางสาว วันวิสาข์ พวงส้ัน
301564 นางสาว ชไมพร ใจภิภักด์ิ
301565 นางสาว มุทิตา พิมพ์คํา
301566 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญฟู
301567 นาย เจตพนธ์ สมศรีมี
301568 นาย วีรวัฒน์ อุดมแก้ว
301569 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยพันธ์
301570 นางสาว ศิรประภา แสงสมเรือง
301571 นางสาว สาวิตรี อินธิบาล
301572 นาย เอกราช สีหราช
301573 นางสาว นภิศา ทองดี
301574 นางสาว ลําดวน ดวงนามล
301575 นาย ณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล
301576 นางสาว ช่อผกา อนุแสน
301577 นางสาว อธิชา จูมทอง
301578 นาย ศรัณํู โลกคําลือ
301579 นางสาว ศุภกันต์ มโนพรม
301580 นางสาว กมลชนก ดวงจันทร์โชติ
301581 นาย ศรัญํู ถนิมลักษณ์
301582 นางสาว พรพรรษา ลัดดาแย้ม
301583 นางสาว มัลลิกา เจริญชนม์
301584 นางสาว ทิพย์ธิดา บุญชูหล้า
301585 นาย ธงชัย ไทรน้อย
301586 นางสาว ฟาตีเม๊าะ เจ๊ะหลี
301587 นางสาว กรรณิการ์ พนมศรี
301588 นางสาว ชไมพร ศรีประดู่
301589 นางสาว วสุธร บัวคอม
301590 นางสาว ฐานิศร จันทา
301591 นางสาว ธัญลักษณ์ คงช่วยสถิตย์
301592 นาง อุไรรัตน์ บุญยืน
301593 นาย ภัทร พิตรพิฑูร
301594 นาย จิรพงศ์ มาหลง
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301595 นาย วรดล ดวงภักดี
301596 นางสาว ปฐมาภรณ์ มาสุด
301597 นางสาว เบญจมาภรณ์ วังแก้ว
301598 นางสาว ทรายทอง อะโรคา
301599 นางสาว พิมพ์ชนก กล่ินจันทร์
301600 นางสาว จุฬารักษ์ ทองรักษ์
301601 นางสาว สุกัญญา สุขสถาน
301602 นางสาว อภิญญา ภวารศรี
301603 นางสาว กรีสุคนธ์ นาคสังข์
301604 นาย จรัสรวี เสาเวียง
301605 นาย วัจนพงศ์ พึง่สุนทร
301606 นางสาว หยกมณี พรมสวัสด์ิ
301607 นางสาว เพชรรัตน์ จันทะราม
301608 นางสาว ศรัญญา กรรณิกา
301609 นางสาว จุฑามณี แท่นมงคลมาศ
301610 นางสาว ชนิดา ศรีปทุมภรณ์
301611 นางสาว นาถยา ทานามัง
301612 นางสาว วันศิริ นิตย์จรัล
301613 นางสาว รัชพร สุขใหม่
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