




รหัสประจ าตวัสอบ
100001 นาย เอกพงศ์ กองแก้ว
100002 นางสาว ชไมพร ภานุมาศ
100003 นางสาว สุนิสา ชามลตรี
100004 นางสาว วรรณิสา พลอยโตนด
100005 นาย อดิศร สุขเกษม
100006 นาย พรพิทักษ์ พงศ์สุวรรณ
100007 นางสาว อรวรรณ ค าเขื่อนแก้ว
100008 นางสาว ญาโณทัย คงสอง
100009 นางสาว นันท์ชญาน์ เสาส าราญ
100010 นางสาว กัญญ์ฐญาณ์ ศรีสูงเนิน
100011 นางสาว นันทรัตน์ เข็มวงษ์
100012 นาย คมลักษณ์ สงทิพย์
100013 นางสาว ณัฏฐนันท์ จันเคร่ือง
100014 นางสาว ขวัญมนัส ศรีเงินยวง
100015 นางสาว เกศนี พรามนัส
100016 นาย เกียรติศักด์ิ ค าแสน
100017 นางสาว ศิริกุล ตระกูลเกิด
100018 นางสาว อุทัยรัตน์ จุ้งลก
100019 นาง ธวรรณ ออมแก้ว
100020 นาย ฐาปกรณ์ หวานฉ่ า
100021 นาย ศราวุฒิ ไกรรักษ์
100022 นางสาว ศิริทัศน์ กล่อมวงศ์
100023 นางสาว วิชิดา งามจรัส
100024 นางสาว สุจิตรา วิถี
100025 นาย อวิชาติ ปิน่ขุนทด
100026 นางสาว บุศรา ก้อนทรัพย์
100027 นางสาว วีรารินทร์ สายสุพรรณ์
100028 นางสาว ธนกฤตา เกตุเกล้า
100029 นางสาว จิรัชญา ใจงาม
100030 นางสาว ปองกานต์ เกษมพิริยะพงศ์

ชื่อ - สกุล
ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร

แนบท้ายประกาศส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ ลงวันที ่8 มกราคม  2561
ในส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รายชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนักงาน

 1



รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100031 นางสาว นิตยา ภาละโถ
100032 นางสาว ชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
100033 นางสาว นลรรญา ช านาญกิจ
100034 นางสาว ชนม์นิภา หล้าดวงดี
100035 นางสาว ธีรดา จิตรประสาร
100036 นางสาว จารุวรรณ กล้าณรงค์
100037 นาย ชัยณรงค์ จูด้วง
100038 นางสาว นันธิดา ไร่สงวน
100039 นาย กติกา สุขนิวัฒน์ชัย
100040 นางสาว จรรยา ยมนา
100041 นางสาว ธนัชพร จรรโลงบุตร
100042 นางสาว ศิริเพ็ญนภา ทวีสิทธิ์
100043 นางสาว พัชรินทร์ หมายงาม
100044 นาย ศราวุธ ขาวงาม
100045 นางสาว เบญญาภา สุยาว
100046 นาง กนกรัฐ เข็มทอง
100047 นางสาว ชนิฎา ช่วยนะ
100048 นางสาว พรรณวดี ยิ้มด้วง
100049 นางสาว จิราพร จันธนู
100050 นาย ธนาคาร ออมสิน
100051 นางสาว ชิดชนก ด าปิน
100052 นางสาว ปิยะกัญญา กรวยสวัสด์ิ
100053 นางสาว จิราพร เพชรมณี
100054 นาย จริญ เมืองประทับ
100055 นางสาว ธนาภรณ์ ศรีหาตา
100056 นาย อลงกรณ์ พงศ์วนัชพร
100057 นางสาว วณิชชา ตันติอมรพงษ์
100058 นางสาว พัชรินทร์ เลียงวงค์
100059 นางสาว อัจฉราพรรณ จันทร์อัมพร
100060 นางสาว พวงพยอม เดชภูเขียว
100061 นางสาว เพชรรัตน์ ชื่นทรวง
100062 นาง ธัญวรัชม์ บุญภักดี
100063 นางสาว เนตรดารา ลักษณะงาม
100064 นาง สุพัตรา เมืองทอง
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100065 นาย พีระโรจน์ รพีนิพนธ์
100066 นางสาว นริศรา ไชยวงค์
100067 นางสาว ฐิตาพร ลอยศักด์ิ
100068 นางสาว พัชยา ชัยฑวังกูล
100069 นาย จิรัฏฐ์ชัย นิมมานสมบูรณ์
100070 นางสาว อมรรัตน์ ค าศรี
100071 นางสาว อาภรณ์ ไกรแก้ว
100072 นาย ภูริภัทร พงษ์ศรี
100073 นางสาว ภาวิณี ปรีดี
100074 นางสาว พฤฒิมาส ขาวผ่อง
100075 นางสาว นันทิญาพร นาเรือง
100076 นางสาว วนิดา บัวล้ าล้ า
100077 นาง พยอม กล่ันสุรินทร์
100078 นางสาว มณธิกา จิตต์สอาด
100079 นางสาว นันท์รดี เพชรโชติ
100080 นาง ชนัญญา วรพันธ์
100081 นางสาว ปุณย์กิตติภา เสริมศักด์ิสุภากร
100082 นางสาว น้องขวัญ เขียมวัชระ
100083 นาย ชาญณรงค์ แจ่มจันทร์
100084 นาย วุฒินันท์ มาลีสิม
100085 นาย ธีรวุฒิ คะเนกิจ
100086 นางสาว ฐิตารัตน์ อุไรวงศ์
100087 นางสาว ภัทรียา เถื่อนเทียม
100088 นางสาว จิราวรรณ์ วรวิเวช
100089 นางสาว สุกัญญา บุญชัย
100090 นาย วสันต์ ปาระมี
100091 นาย พัฒนชล รักเรือง
100092 นางสาว ณิชาภัทร หอมอาจ
100093 นางสาว สรรัตน์ บุญโสม
100094 นางสาว จิตรลัดดา สุวรรณศรี
100095 นางสาว พัชรินทร์ อุนศิริพงษ์
100096 นางสาว สัจจพร แป้นห้วย
100097 นางสาว ณัฐชานันท์ บุญน่วม
100098 ว่าทีร้่อยตรี ทรงพล ติเยาว์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100099 นางสาว ณัฐมนฑกานต์ จิตจ านงค์
100100 นาย ศุภชัย ขันนาค
100101 นางสาว สุพรรษา แขโคกกรวด
100102 นางสาว อัญชลี ทองช่วย
100103 นางสาว ณัฐรดา บุณยฤทธิ์
100104 นางสาว ดารุณี อินอุ่นโชติ
100105 นางสาว กฤตยา อภิเดช
100106 นางสาว มะลิวัลย์ สีธิ
100107 นางสาว จีระพิมพ์ โปทา
100108 นาย ฤทธิชัย อยู่สุข
100109 นางสาว กัญจน์พร ฉิ่งวังตะกอ
100110 นาย พัชรกฤษฎ์ พวงเกตุ
100111 นาย ธนะพัฒน์ พีรตันติวิชญ์
100112 นางสาว เจนจิรา อินชุ่ม
100113 นางสาว อนงค์นาง ภูข่ า
100114 นางสาว กมลชนก สวัสดี
100115 นางสาว ศศิรา ศรีสอาด
100116 นาง นาฎลัดดา เทียนไทย
100117 นางสาว มัตติกา กุลดี
100118 นางสาว อรอุมา ซ่ือสัตย์
100119 นางสาว เสาวณีย์ ม่วงนาสอน
100120 นางสาว ชุติมา สอนเสริม
100121 นางสาว สุชาวดี เพชรอาวุธ
100122 นางสาว นิภาธร ฟักเขียว
100123 นางสาว ขวัญชนก เล่อกา
100124 นางสาว ธัญสุดา สมชาติวงศ์
100125 นางสาว ลักษณาวดี ขาวคง
100126 นางสาว ทิพวัลย์ ลัมมะวิไชย
100127 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จิรัฐติกาญจน์ ทรัพย์เกษร์วงษ์
100128 นางสาว วัลวรางค์ โพธิสาวัง
100129 นาย สามารถ บุญวิถี
100130 นางสาว ภาวิดา รอดภัย
100131 นางสาว หนึ่งฤทัย เย็นนิกร
100132 นาย โสภณ พลอยสุกใส
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100133 นาย พุทธิชัย นิลเพ็ชร์
100134 นาย สุรภูมิ เนินผาลา
100135 นางสาว ชิดชนก ลีสุขสาม
100136 นางสาว ขวัญมณฑน์ สารัตน์
100137 นาย ภัทรดิศ บัวทอง
100138 นางสาว วิลาวัณย์ เกษมวิโรจน์สุขใจ
100139 นางสาว ชมพูนุท ทองสมัคร
100140 นาย ณัฐวุฒิ ไชยวงค์
100141 นาย อพิสพงษ์ สุค าภา
100142 นางสาว สาลิณี จันทบุรี
100143 นาย วรวัฒน์ ผาสุข
100144 นาย ภาคีนัย วรศิลป์
100145 นางสาว มานิตา แก้วจินดา
100146 นางสาว ก้านตอง จ ารัมย์
100147 นางสาว น้ าผ้ึง เชิงสะอาด
100148 นาง รัชนีกร มาตรแก้ว
100149 นาย ธนอรรถ กฤศวงศ์งาม
100150 นางสาว ชวิศา วงษ์ขยาย
100151 นางสาว พัชรินทร์ เหล็กกล้า
100152 นางสาว นุจิรา ศรีจันทร์
100153 นางสาว ภาวินี ยะถาค า
100154 นางสาว เพ็ญพิชชา คงสักบัน
100155 นาย ภูริณัฐ นารถสุรินทร์
100156 นาย ภาคภูมิ เนินหนู
100157 นาง อุบลพรรณ แสงเดช
100158 นาย ชัยวัชร์ ขจรพันธ์
100159 นางสาว มุกริน ตรีถัน
100160 นางสาว ณริดา ทองรัตน์ธนดล
100161 นางสาว วรรณิศา ศรีวิชา
100162 นางสาว จารุวรรณ์ สอนน า
100163 นางสาว ธรภครส พรหมเงิน
100164 นางสาว ฐิตินันท์ สีทับทิม
100165 นางสาว ณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
100166 นางสาว วิไลลักษณ์ แจ่มศรี
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100167 นางสาว จริยา ประสุทธิ์
100168 นาย ณัฐวุฒิ กล่ินถาวร
100169 นาย นันทวุธ เหลืองอร่าม
100170 นาย กรวิชญ์ เปล่ียนเดชา
100171 นางสาว จรรยารักษ์ โพธิพ์ิจารณ์
100172 นางสาว พิชยาพัณ ไกรศร
100173 นางสาว สิริกร สุวรรณ์น้อย
100174 นางสาว กมลพร มณฑาทอง
100175 นางสาว ศราวรณ์ พฤฒารา
100176 นาย ชูชาติ ธาตุอินจันทร์
100177 นางสาว ญาดาวรรณ คงเสน่ห์
100178 นางสาว ทวินันท์ พรมเพ็ชร
100179 นางสาว บัวชมภู เพิกสวน
100180 นางสาว วธิดา บุตรงาม
100181 นาย วุฒินันท์ ถานอ่อน
100182 นางสาว ณิชชานัท อาวุธ
100183 นางสาว สุรีภรณ์ สิงหบ ารุง
100184 นาง มนทิชา หอจงกล
100185 นาย พงษ์วุฒิ สีหาพงษ์
100186 นางสาว อรพรรณ เพชรมณี
100187 นางสาว สุภาพร ศรีทัศน์
100188 นางสาว สุภาวิณี อนันต์
100189 นางสาว ปวีณา พิเรศรัมย์
100190 นางสาว บังอร สุขใส
100191 นางสาว ฉัตรชนก ยะสูงเนิน
100192 นางสาว พัณธาวรรณ เกษสกุล
100193 นาย ภูวรัต เตชะพลีสุริศร์
100194 นาย สุขุม ชมภูลาว
100195 นางสาว กนกนารถ เฝ้าทรัพย์
100196 นาย ภูมินทร์ มัดถารักษ์
100197 นาย ภูริวัฒน์ สุขศิริ
100198 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
100199 นางสาว สุนิสา ปล่ังสอน
100200 นางสาว นรีการนต์ หิรัญสุข
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100201 นาง ศุภัชชา ฤทธิธรรมกุล
100202 นาย ดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์
100203 นางสาว ศรัญญา ศรีหานนท์
100204 นางสาว อรสุดา จันชา
100205 นาย ญาณวีร์ สีนิล
100206 นางสาว ยุวดี อินละมัย
100207 นางสาว เบญจมาภรณ์ ทองไพจิตร
100208 นางสาว ณโมริณทร์ เด่นดวง
100209 นางสาว ณัฐวดี เจริญฉิม
100210 นาย จักรกฤษณ์ แจ่มกมล
100211 นางสาว เนตรชนก ภูพ่งษ์พันธ์
100212 นางสาว สุธางศ์ุรัตน์ วิโรจน์บุรีรัตน์
100213 นางสาว กัลยาณี ตันติศักด์ิ
100214 นางสาว ชญาณ์นันท์ โรจนสารัมภกิจ
100215 นาย วรพรต เพ็ชรแก้ว
100216 นาย อภิชาติ เต็มยอด
100217 นางสาว นงค์ลักษณ์ มลิวัลย์
100218 นาง ทานันทน์อร เต็มยอด
100219 นางสาว เพ็ญจันทร์ ไต่เป็นสุข
100220 นางสาว จิราวรรณ อินทรารักษ์
100221 นางสาว จินตนา ทักษิณ
100222 นางสาว สุภาวดี ทักษิณ
100223 นางสาว ณัฐิกา เชื้อสะอาด
100224 นางสาว พรเพ็ญ ไวยนาค
100225 นางสาว สุชญา เลิศธนสารสกนธ์
100226 นางสาว เบ็ญจมาภรณ์ เขียวชะอุ่ม
100227 นางสาว หทัยชนก สุดเจริญ
100228 นาย อาดิล ม่าเหร็ม
100229 นางสาว จุฑารัตน์ รังษา
100230 นางสาว สุภาพร วิลัยรัตน์
100231 นางสาว อภิชญา เกตุทิศ
100232 นาง วรัญญา ดวงพิทักษ์
100233 นางสาว สุประวีณ์ เวทยาวงศ์กุล
100234 นางสาว ฐิติมา ปานเกิด
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100235 นางสาว วิภา กระมล
100236 นางสาว ฉวีวรรณ โยธี
100237 นางสาว กาญจนา โพนภาค
100238 นางสาว กนกวรรณ ดอกกุหลาบ
100239 นาย ปวรุตม์ ชิณกะธรรม
100240 นางสาว ขวัญแก้ว ผดุงพิพัฒน์บวร
100241 นางสาว วัตถาภรณ์ แสนพรม
100242 นาย อมรเทพ สืบสาย
100243 นาย อานุภาพ ไชยมี
100244 นางสาว ขอดียะ มะมูแร
100245 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จุรีภรณ์ รัศมี
100246 นางสาว เจ๊ะรอกีเยาะ สาเมาะ
100247 นาย สิชล มีศรี
100248 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จีราพร เกตุสถิต
100249 นาย นันท์วีรวุฒิ อนันตต านึง
100250 นาง สิริพร มั่นคง
100251 นางสาว ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์
100252 นางสาว จิราพร ม่วงไหมทอง
100253 นางสาว รินรส มีวาสนา
100254 นางสาว แสงแข จันทวี
100255 นาย อดิศักด์ิ เบ็งยา
100256 นางสาว ปรีชญา หมวดเมือง
100257 นางสาว รจนา ธิมาศ
100258 นางสาว นัทชา สังข์ประเสริฐ
100259 นางสาว สุขนที สุดสุข
100260 นางสาว จอมขวัญ จันทร์โพธิเ์ต้ีย
100261 นางสาว เสาวรส แสนงามวงศ์ศิริ
100262 นางสาว จุฑามาศ สมพงษ์
100263 นางสาว ดวงกมล สุพานโช
100264 นาย ชาญวิทย์ ระวังส าโรง
100265 นาย เด็ดดวง ไข่นุ่น
100266 นางสาว ฤทัยรัตน์ เมืองกฤษณะ
100267 นาย ชูชาติ หนูเมียน
100268 นางสาว สุชาวดี แก้วเรณู
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100269 นางสาว ณิฐิพร โต๊ะทอง
100270 นาย ธนพล นางาม
100271 นาย วีรศักด์ิ อินทิพย์
100272 นางสาว เกษศิรินทร์ ชินายศ
100273 นางสาว ณัฐฐิกาพร โพธิสี์ดา
100274 นางสาว สุภาลัย ศรีทรง
100275 นาง ศุพัชรินทร์ อรรถวิเศษ
100276 นางสาว จารุพรรณ ไหมสมบุญ
100277 นางสาว กัญญ์ญภรณ์ บุญแก้ว
100278 นางสาว เสาวนิต ดีหามแห
100279 นางสาว ศิริพร ศุภศร
100280 นาย ชัชวัสส์ คงคะจันทร์
100281 นางสาว สุมาลี ครยก
100282 นางสาว จารุวรรณ การด่วน
100283 นาย ปภาวิชญ์ พิมพา
100284 นาย ทศพล นามบุญลือ
100285 นางสาว ชโลธร วงศ์เครือศร
100286 นางสาว รัฐขวัญ พวงเพ็ชร
100287 นาย กฤษณะ รักแจ้ง
100288 นาย เมธาวิน สาดจุ้ย
100289 นาง ภรภัสสรณ์ โมทะจิตต์กุลธนัต
100290 นางสาว ภาวิณีย์ ศรีนิลพันธุ์
100291 นางสาว สถาพร บุญวังทอง
100292 นาย ลิขิต ค าล าเภา
100293 นางสาว จิตสุภา จิตนวล
100294 นางสาว ขวัญชนก บูรณ์โภคา
100295 นางสาว สุภาณี บุญแข็ง
100296 นางสาว ทิพวรรณ สังเกตุใจ
100297 นาย วิวิฒน์ วานะวงศ์
100298 นางสาว หัทยา โต๊ะมิ
100299 นางสาว ปาริชาต วงษ์สุวรรณ
100300 นางสาว ลัดดาวัลย์ ฉ่ าตระกูลพิพัฒน์
100301 นางสาว วสุนทรา พรหมหิตาทร
100302 นางสาว อารียา ปานขวัญ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100303 นาย นิวัติ ไชยเมือง
100304 นาย เฉลิมชัย จี้ฟู
100305 นางสาว ขวัญชนก นวลมังสอ
100306 นาย ธนากร เรืองรัตน์
100307 นางสาว อารีรัตน์ มะเด่ือ
100308 นางสาว ณัฏฐกานต์ ด านุ้ย
100309 นางสาว ลัดดาวัลย์ สุภาผล
100310 นางสาว ศุภลักษณ์ ไชยหงษ์
100311 นาย รชานนท์ คุมพวกมิตร
100312 นาย นพดล ปะปุณไต
100313 นาย จิรายุส ใจก้อน
100314 นางสาว จิรวดี คุ้มภัย
100315 นางสาว ธมลวรรณ อริยะ
100316 นางสาว หยาดพิรุณ กาลวรรณ์
100317 นาง กชพร กาสินพิลา
100318 นาย อิมรอน ดาโอะ
100319 นางสาว มัสนะ สือแปอิง
100320 นาย ชินโชติ ทองตัน
100321 นาย อภิชิต ศรีอวน
100322 นางสาว สกาวเดือน ปาละวงศ์
100323 นาย ทัตพงษ์ บุญช่วย
100324 นาย ภูศิษฐ์ เบญจโรจน์ภิญโญ
100325 นางสาว กรรณิกา รัศมี
100326 นางสาว ศิริวิมล โพมา
100327 นางสาว ณัชชาพิชญ์ อินต๊ะสงค์
100328 นาย ณัฐพจน์ ขาวช่วง
100329 นาง จริยา รักขนาม
100330 นาย กรีหยา อุสมา
100331 นางสาว ฉัตติมา ไกรเทพ
100332 นางสาว ศิริรัตน์ ช้างเย็นฉ่ า
100333 นางสาว ชนาภัทร ทองอุ่นเรือน
100334 นางสาว อรอุมา ค าคาวี
100335 นางสาว ลักคณา ภูจ่ีน
100336 นาย จิรัฎฐ์ ธุระหาญ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100337 นางสาว ธารารัตน์ หัชบูรณ์
100338 นางสาว ษิญาภา วงศ์อุรา
100339 นางสาว ลักขณา แท่นแก้ว
100340 นางสาว เอื้องทิพย์ ศิริโวหาร
100341 นางสาว ฤทัย แพ่งกล่อม
100342 นางสาว บุษรินทร์ ค าขวาง
100343 นางสาว เปรมวดี ประจงเศรษฐ์
100344 นางสาว ภารุจีย์ สง่างาม
100345 นางสาว ภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า
100346 นางสาว ศันสนีย์ นิ่มสุวรรณ
100347 นางสาว ดวงนภา สุกพวง
100348 นางสาว ศิรินทร์รัตน์ สุขพรรณ์
100349 นาง สมควร นกเกตุ
100350 นางสาว จิราพร แจ่มเงิน
100351 นางสาว ญานิดา นวลแย้ม
100352 นางสาว ชัญญาภัค พิมพ์ณเดชา
100353 นางสาว สริยา ศรีฉ่อง
100354 นางสาว ซาฟีนะห์ พิทักษ์ณาณุรักษ์
100355 นาง ภคพร ศุภพร
100356 นางสาว อภิญญา ผุดเพชรแก้ว
100357 นางสาว เบญจา ทัดไทย
100358 นางสาว อุษาณี ชิดทอง
100359 นางสาว จันจิรา ปิมสาร
100360 นางสาว บัณฑิตา ง้วนประเสริฐ
100361 นางสาว ทิพย์สุดา เหมะ
100362 นางสาว ศุภลักษณ์ บัวงาม
100363 นาย เจริญชัย โพธิพ์ิจารณ์
100364 นาย ธรรมทรรศน์ ภักดี
100365 นางสาว สวรรยา สุเมขะโส
100366 นางสาว ระพีพรรณ จันทมล
100367 นางสาว ครองขวัญ รัตนถาวร
100368 นางสาว ฉัตรสุดา ส าราญอินทร์
100369 นางสาว วันวิสาข์ แสงผ้ึง
100370 นางสาว สิริกุล กุลบุตร
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100371 นางสาว สุมัทนา กันตฤทธิ์
100372 นางสาว เสาวลักษณ์ ผลประเสริฐ
100373 นางสาว ศิริอนงค์ ก าเพชร
100374 นาย เทวาฤทธิ์ ค าอินต๊ะ
100375 นางสาว ภัคคินี ปิยะปรีชายุทธ
100376 นางสาว ณัฏฐ์จิราพร ด้วงฉุน
100377 นางสาว ฐิตาฉัตร แป้นดวงเนตร
100378 นางสาว ปทุมเกสร คงมั่ง
100379 นางสาว จิรนันท์ สุขสองห้อง
100380 นางสาว ภชรพรรณ ชุมขุน
100381 นาง มานิดา สุขชื่น
100382 นางสาว พิมพ์พร พุกนุ่น
100383 นางสาว ปิยพร ศิริคง
100384 นางสาว ภัสพร ท้าวประยูร
100385 นาย อภิศักด์ิ อาจนันท์
100386 นางสาว ศิริพร มิ่งประเสริฐ
100387 นางสาว นรี มรดกเกษม
100388 นางสาว ณัฐวิมล บุญประกอบ
100389 นางสาว พรภัทรา ไทรแช่มจันทร์
100390 นางสาว อังสุมารินทร์ ไชยราช
100391 นางสาว ภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์
100392 นางสาว ชมชนก แก้วศิริ
100393 นาย นราธิป ชวลี
100394 นาย รณกร ศรีสุวรรณ
100395 นางสาว แพรสุข วังศิลา
100396 นางสาว อัญชลี ชุมจุล
100397 นางสาว กัญญาภัค เกิดศิริ
100398 นางสาว เนตรยา เพ็งจ ารัส
100399 นางสาว ยลลดา วิโทจิตร
100400 นางสาว สุเมษา บุง่หวาย
100401 นางสาว ฐิติภาภัทร์ เอียสกุล
100402 นางสาว ไอลดา เชยมาน
100403 นาย พลวัฒน์ ภูลายยาว
100404 นางสาว หทัยรัตน์ สูทอก
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100405 นางสาว ศศิธร เขียวแกร
100406 นางสาว พนิดา นครานุรักษ์
100407 นางสาว นรินันท์ สุทธเขต
100408 นางสาว อรนิตย์ ธรเสนา
100409 นางสาว ศิริวรรณ เบญจโกศลปรีชา
100410 นางสาว ชุลีพร วิเสโส
100411 นาย ณฐพล โกมารพิมพ์
100412 นางสาว ฐิดายุ เพชรแก้ว
100413 นางสาว นัทธมน เมืองมูล
100414 นางสาว รชยา ปุม่สีดา
100415 นางสาว อรอนงค์ ชนะวงษ์
100416 นางสาว นันทนี สังขโชติ
100417 นาย วิสิทธิศักด์ิ กองสิน
100418 นางสาว เพียงเพ็ญ โกละกะ
100419 นางสาว หทัยชนก บุณยรัตน์
100420 ว่าทีร้่อยตรี สุพจน์ ทองทจิตร
100421 นาย ไพศาล คงน่วม
100422 นางสาว พนาวรรณ พุม่ร่มไทร
100423 นางสาว พนิดา แก้วประเสริฐ
100424 นางสาว ปวีณา บุญช านิ
100425 นางสาว รุ่งทิวา พูดดี
100426 นาย เรืองยศ ชนไธสง
100427 นาง ชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข
100428 นาย ยุทธศักด์ิ ทับผา
100429 นางสาว สุภาวดี ชูเชิด
100430 นาย อรรถพล พจน์ก้านตรง
100431 นางสาว สรสวรรค์ จิตต์สุทธิ
100432 นางสาว ฌัชชา สงวนสิน
100433 นาย ณัฐธวุฒิ เดชะ
100434 นาย สุรวิชญ์ เรือนจันทร์
100435 นาย ศักดา ทองทิพย์มาก
100436 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ปานแก้ว
100437 นางสาว จิราภรณ์ แก้วกัญญา
100438 นาย ประภาส จักรบุตร
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100439 นางสาว สุชญา วงษ์จันทร์
100440 นาย นักรบ บัวพุม่
100441 นาง สนธยา แย้มไสย
100442 นางสาว เนตรนภา สวาทนาวิน
100443 นางสาว สุนทรี พวงสมบัติ
100444 นาย กิตติชัย ประสิทธิเมนนท์
100445 นางสาว วรางคณา วิไลพันธ์
100446 นางสาว นราวัลย์ ค าสุข
100447 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ดวงชัย
100448 นาง ปทิตตา หมัดรอ
100449 นาย ณัฐกิจ พัฒนสวัสด์ิ
100450 นางสาว เกี่ยวดาว จันทร์สว่าง
100451 นางสาว มยุรา หันชะนา
100452 นางสาว ดวงพร ค าสุข
100453 นางสาว จินตหรา สุพะนานัย
100454 นางสาว ภคมาศ ภูมิภาค
100455 นางสาว กนกวรรณ โพธิดี์
100456 นาย พงศ์เทพ พรสยม
100457 นางสาว น้ าทิพย์ ธรรมปัตย์
100458 นาย เจษฎา เขียวแก้ว
100459 นาย นภันต์ โชติช่วง
100460 นางสาว ประกายเดือน บุพศิริ
100461 นางสาว วสุกาญจน์ ดิษฐบรรจง
100462 นางสาว ชลลดา ชูนพรัตน์
100463 นางสาว ศศิกานต์ สุขภูมิ
100464 นางสาว ทิพวรรณ ทองสันต์
100465 นางสาว จิรวรรณ พฤษาเหตุ
100466 นางสาว สุภิสสรา แก่นวิจิตร
100467 นางสาว จารุณี ศรีภักด์ิ
100468 นาย เอกชัย เกษรราช
100469 นางสาว สุพิชญา นามจันทึก
100470 นางสาว สมใจ จั่นเพ็ช
100471 นาย ปฏิภาณ ยิ้มกร่ิม
100472 นาย ยงยุทธ ตันใจ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100473 นางสาว จารุวรรณ กอนค า
100474 นางสาว ณิชารัศม์ พัชระสิทธิก์มล
100475 นางสาว เปรมรัตนา โฉมสุข
100476 นาง สุจิรา ลักษณา
100477 นางสาว วาสนา ตรงสิน
100478 นางสาว กิตต์ิลภัส เผ่าสูง
100479 นาย จิราวัฒน์ หอทอง
100480 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์ทอง
100481 นางสาว พัชรา แหวนแก้ว
100482 นาย ฐาปนันท์ การผลดี
100483 นางสาว สุพรรณา พราวแดง
100484 นางสาว อรญา มุลินิน
100485 นางสาว อาภรณ์ สุขสว่าง
100486 นางสาว วราภรณ์ ตะกุดเดิม
100487 นางสาว เบญจวรรณ มายา
100488 นางสาว สรารัตน์ บุษวงษ์
100489 นาย ปานศิริ ศรัทธา
100490 จ.อ. เขตรัฐ โรจนศศิธรชัย
100491 นางสาว มัญชุพร สุนทรัช
100492 นาย ณชพน กิจวานิชชัย
100493 นางสาว ชนาธิป มิธิดา
100494 นางสาว ปฐมาวดี ยอดศรี
100495 นางสาว ศุภาพิชญ์ ดวงแข
100496 นางสาว นดา หมุดประภากร
100497 นางสาว เพียงใจ โอฬารศิริกุล
100498 นาย สุรจิตร บรรจโรจน์
100499 นางสาว รัตติยากร อินทร์นุ่น
100500 นาง จินดารัตน์ กุศลธรรมรัตน์
100501 นางสาว อัญชรี ช านาญเท
100502 นางสาว กัลยา บูญยืน
100503 นางสาว โสมนัส หนูแก้ว
100504 นาย อภิรักษ์ วังบอน
100505 นางสาว ดวงกมล พลจรัส
100506 นางสาว จิราพร จิตรักสินธ์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100507 นางสาว โอปอ ศรีหะรัญ
100508 นางสาว ศิริวรรณ เชื้อเชิญชม
100509 นาง ปวณิฎา เพชรสังหาร
100510 นาย เกษมสันต์ เส้งนนท์
100511 นางสาว เต็มศิริ สังข์จันทร์
100512 นางสาว ศราทิพย์ ดีใจ
100513 นางสาว จิรายุ ธรวรินทร์
100514 นางสาว มณีกาญจน์ รักส ารวจ
100515 นางสาว วศินี อุดมเศรษฐ์
100516 นางสาว จุฬาลักษณ์ พิกุลศรี
100517 นางสาว เนตรอนงค์ โคตรทอง
100518 นางสาว วรินทร ศรีสุนทร
100519 นางสาว วิภาวดี ใจโลกา
100520 นางสาว ฐณิชชา แสนข า
100521 นาย วัฒนพงศ์ ไชยราช
100522 นางสาว สุดารัตน์ ธิมาหาร
100523 นางสาว สุชาวดี ไชยภูมิ
100524 นางสาว อุไรวรรณ แสงอินทร์
100525 นางสาว ชุติมา บุญกลาง
100526 นางสาว ธฤตา วงศ์สารัตน์
100527 นางสาว ปนัดดา โรจนีย์
100528 นาย อดุล อ่อนละมูล
100529 นาย นายชิตชัย รวมสุข
100530 นางสาว จันทร์จิรา ปะวะโค
100531 นาย รุ้ง โลนุช
100532 นางสาว วรรณิดา อุดมสุข
100533 นางสาว ศศิประภา มณีขันธ์
100534 นางสาว พักตร์วิไล ใจเศษ
100535 นางสาว พรพรรณ เต็มบุญโชติ
100536 นางสาว ศิริวรรณ ศรีใจวงศ์
100537 นางสาว อาภาภรณ์ ติดสุข
100538 นางสาว อังสุมาลี ใจการณ์
100539 นางสาว ขนิษฐา พรมทอง
100540 นางสาว สิริกร กุกุทพันธ์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100541 นาย เทพพิทักษ์ วรสิทธิ์
100542 นางสาว กมลชนก ผ่านชมภู
100543 นางสาว สุจารี กุชโร
100544 นางสาว เมวิกา ทองประภา
100545 นางสาว ทิชานาถ เชยรัมย์
100546 นาง กัญญาภัค ละมูล
100547 นาย วิษณุกร บุง้ทอง
100548 นางสาว นันทิยา ตันอิสาน
100549 นางสาว มนัสพร สมประกอบ
100550 นาย พรรษกร ศรีฉ่ า
100551 นาย ณัฐพล ศิริอุดม
100552 นางสาว สุดาวดี เชียงกา
100553 นางสาว ฤทัย วงค์ตาผา
100554 นางสาว จตุพร สุวรรณบุตร
100555 นางสาว รุ่งทิวา เป็งกาสิทธิ์
100556 นาย ทนุนันท์ ปัญญาไว
100557 นางสาว จิรชญา วงศ์หาญ
100558 นางสาว ชุติกาญจน์ ศาสตราชัย
100559 นาย อชิระ รุ่งเรือง
100560 นาย นรัญ ลือชาติเมธิกุล
100561 นางสาว ลภัสรดา แก้วบาง
100562 นางสาว นิภาพรรณ บุตรศรีรักษ์
100563 นางสาว เกวลี ปัญญาหลวง
100564 นางสาว เบญจพร บ่อเกิด
100565 นางสาว กาญจนา บุรีรักษ์
100566 นางสาว ปรารถนา จิตรุ่งวิลัย
100567 นางสาว จีราวรรณ เกษแก้ว
100568 นางสาว ฉัตรธิดา สง่ามั่งมูล
100569 นางสาว อินธุอร ชาติมนตรี
100570 นางสาว ศิริรัตน์ กว้างยาว
100571 นาย สุรชัย เจริญชัย
100572 นางสาว กันยภัทร แก้วกล้า
100573 นางสาว เบญจวรรณ น้อยเชียงคูณ
100574 นางสาว จิรนันท์ ทองแก้ว
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100575 นางสาว นริศรินทร์ อินพลอย
100576 นางสาว ปิยะกาญจน์ ส าราญจริง
100577 นางสาว ลลิตา การิยา
100578 นางสาว วราลักษณ์ เกตุแก้ว
100579 นางสาว ปัทมา ขันทับ
100580 นางสาว กันนิกา นาขันดี
100581 นาย อนันยช โทขุนทด
100582 นางสาว เยาวลักษณ์ ศักด์ิทอง
100583 นางสาว ธนัญญา ถิ่นสอน
100584 นางสาว พิชามญชุ์ คงเนียม
100585 นางสาว ศรัญญา ไชยยะ
100586 นางสาว ชนิตา ทัศนา
100587 นาย ไพฑูรย์ แจ่มจ ารูญ
100588 นาง ธารทิพย์ วงษ์พันธ์ตรี
100589 นางสาว นัฐยา เม่นรักษ์
100590 นางสาว อรรถาภรณ์ วงศ์แก้ว
100591 นางสาว ณัฐกานต์ รักไทย
100592 นางสาว นวิยา พงศ์วิฑูรย์
100593 นาง ภาวิณี ทาทอง
100594 นางสาว ปรียาภรณ์ สุดห่วง
100595 นางสาว ลลิตา จิตประภากร
100596 นางสาว มนตรา ปินตาเชื้อ
100597 นาย จักรภัทร ภูทองนาค
100598 นางสาว ศศิภา ช่วยชู
100599 นางสาว ธัญสุดา บุญเรือง
100600 นางสาว ทวีพร ก้องแก้ว
100601 นางสาว วิไลลักษณ์ แสงค ากุล
100602 นาง พจนีย์ สัมฤทธิริ์นทร์
100603 นางสาว ชนนิกานต์ เรืองสุขสุด
100604 นาง พัชรินทร์ กองทรัพย์
100605 นางสาว กฤติยา คงเกล้ียง
100606 นางสาว พัสตร์นรี จินตศักดิิฺ
100607 นางสาว นฤมล พลวิก
100608 นางสาว ศตมน กล่ินจันทร์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100609 นางสาว ฐิติมา ดีค า
100610 นางสาว เจนจิรา เมฆขลา
100611 นางสาว นุศรา ค าภา
100612 นางสาว ศิยานนท์ สดคมข า
100613 นางสาว นริศรา ศรีรอด
100614 นางสาว วันเพ็ญ สมพงษ์
100615 นางสาว สุทิพย์ อิ่มเล้ง
100616 นางสาว ชนิตาภา เริงร่ืน
100617 นางสาว สกุลทิพย์ แรงราย
100618 นางสาว สมนพร มูลสาร
100619 นาย อัคราช ศรีเมือง
100620 นางสาว ธิดาพร ส าลี
100621 นางสาว ศุภัทรานิษฐ์ สว่างเย็น
100622 นางสาว กมลชนก เพชรยอดศรี
100623 นางสาว ฉัตรวลี ชะนะพล
100624 นางสาว นุสรา หนุนช่วย
100625 นาย ชาญชัย ทองค า
100626 นาง ละออง น้อยคูณ
100627 นางสาว เตือน หาญเสมอ
100628 นางสาว สุกานดา มะเด่ือ
100629 นางสาว สุขุมาลย์ สีกุนฮาด
100630 นางสาว มรัชติรส ด ารงมั่นวิวัฒน์
100631 นางสาว มณีรัตน์ สุทธิยา
100632 นาง จนิสา อินทร์ภักดี
100633 นางสาว นันทิชา สุพรม
100634 นางสาว จิรัญญา ประเสริฐศรี
100635 นาย ยุทธการ วิจิตรศรี
100636 นางสาว ธาริดา ค าชูวัฒน์
100637 นางสาว มินตรา บินกาเซ็ม
100638 นางสาว สุชญา สมุทคีรี
100639 นาย กษิดิศ วิเศษพิตรพิบูล
100640 นาย ภูมิทัศน์ ท้าวหลวง
100641 นางสาว พรประภา ทยานันท์
100642 นาย ชัชวาลย์ น้อยบัวทิพย์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100643 นางสาว ชโรชา ทับทอง
100644 นางสาว กนกวรรณ รอดเทศ
100645 นางสาว จิราภรณ์ หอมจันทร์
100646 นาง จรรยา อัยกูล
100647 นาย อานนท์ มนทกานติรัตน์
100648 นางสาว กชพรรณ ใบยา
100649 นางสาว ดวงกมล โคตรพัฒน์
100650 นางสาว นวาอิสลาม โต๊ะลี
100651 นางสาว มารียะ โละมะ
100652 นางสาว ลักขณา ชุติวรเจริญัชัย
100653 นางสาว จิราพรรณ์ ภักดีสุขอนันท์
100654 นางสาว อัญชลี บุญยืน
100655 นางสาว กาญจนา อินทรแพทย์
100656 นางสาว เยาวพา ชาญสาคร
100657 นางสาว สิริมา อรุณฉาย
100658 นางสาว นิภาววรณ ทัพศิริ
100659 นางสาว จันทร์พร ละม้ายวรรณ
100660 นางสาว ปัตติเมาะ หูเขียว
100661 นาย อารีสัน สามะ
100662 นาย บุญเลิศ บัวหนู
100663 นางสาว ณัฐพร ค าโคตรสูนย์
100664 นางสาว สุภัชญา แก้วมุสิก
100665 นางสาว ณัฐวรรณ อินทรสมบัติ
100666 นางสาว ชญานุช แซ่หว่อง
100667 นางสาว สุพรรณิกา จักร์แก้ว
100668 นางสาว ศุจิพร เขียนด้วง
100669 นางสาว ศศินิภา เชาวนนทปัญญา
100670 นางสาว โยธกา คงกระพันธ์
100671 นางสาว ปวีณา ทองดี
100672 นางสาว สกาวเดือน ธาตุวิสัย
100673 นาย สุเมธ วิไลกิจวัฒน์
100674 นางสาว รัตนภรณ์ เปอร์เชาวน์
100675 นาย โยฐิพัทธ์ พึง่สันเทียะ
100676 นางสาว ณัฐธิดา ปักปิน่ทอง
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100677 นาย ไตรภพ คุ้มหนองแดง
100678 นางสาว ณัฐวดี จุลศรี
100679 นางสาว พรทิพย์ แพงบุดดี
100680 นางสาว ลัดดา บ ารุงโชค
100681 นาย จิรายุ สะพร่ัง
100682 นางสาว ยุพิน กล่อมใจ
100683 นางสาว กัญญาทิพ ไม้สนธิ์
100684 นางสาว ขวัญอัมพร ทิพย์เนตร์
100685 นางสาว กัญชลิกา วงค์จันตา
100686 นาย ภาณุวิชญ์ พุม่ฤทัย
100687 นางสาว ปวีณา ตาโม่ง
100688 นางสาว ชุติกาญจน์ ประชุม
100689 นางสาว รุ้งลาวัลย์ นามบุตร
100690 นางสาว กัญญารัตน์ ขัดฝ้ัน
100691 นาย รวิชญ์ เชื้อเวียง
100692 นางสาว พิมพิไล พอใจ
100693 นาย จามร พุม่หิรัญ
100694 นาง ศศิกานต์ พรหมขุนทอง
100695 นาย สหวัต กองแก้ว
100696 นางสาว อนงค์นุช มณีโชติ
100697 นางสาว นัฐชา พฤทธิสาริกร
100698 นางสาว กาญจน์ชนก คีรีพฤกษ์
100699 นางสาว อมรรัตน์ วงศ์วิชา
100700 นางสาว รวงทอง ราชูธร
100701 นางสาว ชินนภา ทองโสภา
100702 นางสาว สมหญิง พัดทอง
100703 นางสาว ชลิตา ทองอ่อน
100704 นางสาว กันธยา นาคาธร
100705 นาย เจตน์สฤษฏิ์ ทาเกิด
100706 นางสาว ณัฐวรธ อินโน
100707 นางสาว ลลิตา กุลบุตร
100708 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีเพชร
100709 ว่าทีร้่อยตรี สกนธ์เมธ ชาญจารุจิตร์
100710 นางสาว คริสมาส กรรณรงค์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100711 นางสาว ปทุมมา วงษ์หมื่น
100712 นาย ธนา พรมมา
100713 นางสาว ศิริวรรณ กรุแก้ว
100714 นางสาว เวนิส หอมแก่นจันทร์
100715 นางสาว จุฑามาศ จันทร์สุยะ
100716 นางสาว ปภาวรินทร์ โพธิท์ิพย์
100717 นาย อิศราวุธ นามสุดโท
100718 นางสาว กนกวรรณ โพธิอาศัย
100719 นาย มารุต เกตุทองเรือง
100720 นางสาว นรารัตน์ เพิม่พูนทวี
100721 นางสาว นัยน์ปพร สร้อยแก้ว
100722 นางสาว กุณฑีรา วุฒิมานพ
100723 นางสาว เนตินันท์ ปรางค์ทอง
100724 นางสาว อุมาพร ทองหรบ
100725 นางสาว วาลิตา พวงจ าปา
100726 นางสาว พีรวรรณ สุขเกษม
100727 นางสาว จิราภรณ์ กอวิจิตร
100728 นาย โสฬส นวพรภักดี
100729 นางสาว อาราดา ครองเคหา
100730 นางสาว นันท์ธิญากร กล่ินพยอม
100731 นางสาว รติพร จันทร์ไพร
100732 นางสาว ณัฐกฤตา คิดรัมย์
100733 นางสาว ยุวดี ภักดีอาษา
100734 นางสาว ภัคจิรา จริงวาจา
100735 นาย ณัฐพล วรรณาลัย
100736 นางสาว ศศิประภา แก้วพิมาย
100737 นางสาว ธัญญาภรณ์ แสงทอง
100738 นาย สัญชัย มณีชัย
100739 นางสาว กชมน ปาลีกุย
100740 นางสาว ชรินรัตน์ ศรีเพ็ชร์
100741 นางสาว บงกช ข าเจริญ
100742 นางสาว ธัญรดา เยาวสกุลมาศ
100743 นางสาว รัชนี สุวรรณวงษ์
100744 นาย พิสิษฐ์ ทรงสง่า
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100745 นางสาว เพ็ญนภา แท่นมณี
100746 นาย ยุสรี ดอเลาะ
100747 นาย เจริญ ใบสะหนิ
100748 นางสาว วิภากร บุญสะนา
100749 นางสาว รติกร ทองดี
100750 นางสาว สุรัญย์ชนา เรืองทัพ
100751 นางสาว ปัทมา ปล่ังโท้
100752 นาย ธนพล สหทรัพย์ขันเงิน
100753 นางสาว อัจฉราพรรณ ดวงประเสริฐ
100754 นางสาว นภาพร นิฏฐิยานนท์
100755 นางสาว ธนพร ค าดี
100756 นางสาว ศิรินภา มลทิพย์เกษร
100757 นางสาว กัญญาวีร์ นวสมบัติ
100758 นางสาว วชิราภรณ์ สุวรรณชื่น
100759 นางสาว สิริพร มาบรรดิษ
100760 นาย วิธวินท์ ฟูพงษ์
100761 นางสาว เสาวรัตน์ แรงคง
100762 นาย ธีรศักด์ิ พิมพา
100763 นางสาว ศิวรี พงษ์พิทักษ์
100764 นาย จิระวัฒน์ ศุภสิทธิกุลชัย
100765 นาย ภูวนาถ โสพัฒน์
100766 นางสาว ชญาพิศตา สังข์แก้ว
100767 นางสาว สมพร ไชยพันธ์
100768 นางสาว คณิดา เว้าสูงเนิน
100769 นางสาว ปนันท์ สิทธิสาร
100770 นางสาว ณฤมล บางยาง
100771 นาย ณัฐวุฒิ ร่มเย็น
100772 นางสาว พิมพ์พร พิศเทียมรัตน์
100773 นาย จิราวัฒน์ ยวดยิ่งยง
100774 นาง ชลาพร ไกรยศ
100775 นางสาว สุพินดา ฟักแฟง
100776 นางสาว จีรภา เยี่ยมวัฒนาพร
100777 นาย พลวรรฒน์ ธรรมขันธ์
100778 นาย ทีปกร พวงไธสง
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100779 นางสาว วิลาวรรณ จริงประโคน
100780 นางสาว วชิราภรณ์ แรมกระโทก
100781 นาย รักษ์รัฐ กระแสร์
100782 นางสาว นารีรัตน์ พรหมศร
100783 นางสาว ปาลิศา สาธรรม
100784 นางสาว เทวารินทร์ ก าหนด
100785 นาย บูรณ์ยวิชญ์ วรสิงห์
100786 นาย ศรัณย์ ประสงค์ดี
100787 นาย พิษณุ จันทร์เดช
100788 นางสาว จิราภรณ์ อุดจัง
100789 นางสาว ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง
100790 นางสาว สุพัตรา สืบแสน
100791 นางสาว จินทนา เชาวรัช
100792 นางสาว พลอยไพลิน แสงสว่าง
100793 นางสาว ปวริศา จันทร์เทศ
100794 นางสาว นทัสนันท์ ราชโพธิศ์รี
100795 นางสาว วิภาวี แก้วก าไร
100796 นางสาว กาญจนา โสสนุ้ย
100797 นางสาว สิริมา มีประเสริฐ
100798 นางสาว ปรียานุช พราหมณ์โสภี
100799 นาง วิภาพร ดาดี
100800 นาย ธนพล โอษะคลัง
100801 นางสาว หนึ่งฤทัย ฟ้าครอบ
100802 นางสาว อมรวรรณ สนสี
100803 นางสาว กนกวรรณ บุระค า
100804 นางสาว รมิดา กิจจาธเนศ
100805 นางสาว ไพวรรณ ทองอนันต์
100806 นางสาว นวภัทร์ ยางเอน
100807 นางสาว ทิวา แก้วปัดชา
100808 นางสาว ฐิตาภา คงพันธุ์
100809 นางสาว พัชรี ทับสุริ
100810 นางสาว จินตนา แก้วสุด
100811 นาย จิรพงศ์ เลิศวรกุล
100812 นางสาว ธนพร เถาว์อั้น
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100813 นาย ศรัณยู วรรณา
100814 นาย ประมวล วงษ์รัตน์
100815 นาย พลากร แพนบุตร
100816 นางสาว สุภาพร บุญใบ
100817 นางสาว นูรฮูดา กีโต๊ะ
100818 นาย พิรนันท์ นุตเวช
100819 นางสาว วนิดา อินทร์นาค
100820 นางสาว ชญาณิศา นวลสี
100821 นาย ณัฐวุฒิ พัฒน์ทอง
100822 นางสาว เรวดี หลานวงค์
100823 นางสาว กิ่ง อ าพันทอง
100824 นาย ศิริพงษ์ คณะวาปี
100825 นาย พงศกร ค าเพราะ
100826 นางสาว ศรีประภา พิงค์หาญ
100827 นางสาว พชร ลียติกุล
100828 นางสาว อรทัย ไพบูลย์
100829 นางสาว ศศินา สุติก
100830 นางสาว สุภัทรา สุดจัดฮาม
100831 นางสาว ธนพร คุ้มแสง
100832 นางสาว วสิตา ยุบลเพลิด
100833 นาย วีรวัต ดีสนิท
100834 นาย ชานันท์ ขุนทอง
100835 นางสาว ดารุณี อ่อนศรี
100836 นางสาว อรอุมา สุภัคเจริญศรี
100837 นาย นันทรัตน์ โกศล
100838 นาย อาทิตย์ แก้วศรีทัศน์
100839 นางสาว จารุวรรณ เชาว์วิวัฒนากุล
100840 นางสาว ศศิธร สิริสุทธิ์
100841 นางสาว กรณิการ์ ตู้เจริญ
100842 นางสาว เสาวภา สายกองค า
100843 นาย ณรุจระวีร์ บุตรศรีภูมิ
100844 นาย ประเสริฐ สังซา
100845 นาย กฤษดา หอมไกล
100846 นางสาว วรรณภา แสวงนาม
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100847 นาย วิริยะ หวังผดุงเกียรติ
100848 นาย อดิศร สุปินโน
100849 นางสาว ศิรินธร พรมเทพ
100850 นางสาว วาสนา เถรหมื่นไวย์
100851 นาง กาญจนา สุขกาย
100852 นางสาว สุพัฒตรา ปาละวงศ์
100853 นางสาว ศิราพรรณ สุขเกษม
100854 นางสาว จารุวรรณ ปุกค า
100855 นางสาว พัสตราภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
100856 นางสาว พิชามญธุ์ เบ็ญจา
100857 นางสาว หทัยชนก เตสยานนท์
100858 นางสาว รัตนาวดี เตชะนอก
100859 นางสาว เนตรชนก อาทิภาณุ
100860 นางสาว พัชรินทร์ บัวจันทร์
100861 นางสาว เกศิรินทร์ นรินทร
100862 นางสาว ประภัสสร แก้วแสงแจ่ม
100863 นางสาว อภิญญา ธุวพัฒนาวงศ์
100864 นางสาว อารยา โต๊ะเด็ม
100865 นางสาว ธวัลหทัย ทรัพย์ผล
100866 นาง ฮาวาห์ตี มะมิง
100867 นางสาว ภัทรา ไชยวัน
100868 ว่าทีร้่อยตรีหญิง วรรณิษา อินทร์แก้ว
100869 นางสาว รัชนี ศรีหาบัว
100870 นาย วิเชียร แก้วใส
100871 นางสาว เพ็ญยุภา สีระวัตร
100872 นางสาว บุษกร คูณทรัพย์
100873 นางสาว นิตยา พรมสิทธิ์
100874 นางสาว ธัญญารัตน์ ไกรเทพ
100875 นางสาว ยุพา วงษาบุตร
100876 นางสาว ดารารัตน์ บัตรมาก
100877 นางสาว รุ่งเพชร ทัศนิจ
100878 นางสาว อัจราพร ยากะบิน
100879 นางสาว วิรากร หนูบูรณ์
100880 นาย ชนินทร์ วัดสา
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100881 นาง สรัลพร ออกแดง
100882 นาย สุชาติ อินทรเสนี
100883 นางสาว ชมพูนุช บุญมาวงษา
100884 นางสาว รอสือนะ อาบู
100885 นางสาว ศรีนัดดา วิจารัตน์
100886 นางสาว วรนุช ขจรกิจเจริญ
100887 นาย พงศกร มหิศยา
100888 นางสาว นิภา โฉมยงค์
100889 นางสาว นันทวรรณ ทองมีสุข
100890 นางสาว เมวดี จงจิตร
100891 นางสาว วันดี ชิตชิกูล
100892 นางสาว ลลิดา ตันเฉี่ยง
100893 นางสาว ปิยกานต์ บุญยบูรณ์
100894 นางสาว พัชรินทร์ เชื้อภักดี
100895 นางสาว มณีรัตน์ ศรีชมภู
100896 นางสาว นุสรา วิริยะกิจพัฒนา
100897 นางสาว ศศิธร แซ่หยี่
100898 นางสาว กมลวรรณ ไชยยุทธิ์
100899 นาง มธุรส ล าสันเทียะ
100900 นางสาว สุนิศา เอี่ยมอุบล
100901 นางสาว มยุรี เชยจันทร์
100902 นางสาว จุฑามาศ แก้วจินดา
100903 นางสาว รัชนก ธรรมสอน
100904 นางสาว นุราณี สุขอนุเคราะห์
100905 นาย พรวิชิต กุลวิเศษ
100906 นางสาว โยษิตา ยิ้มกรุง
100907 นาย วิวัฒน์ พงษ์ภมร
100908 นาง จิณณ์ณิชา น้อยสวัสด์ิ
100909 นางสาว ภัคธีมา ชมมี
100910 นางสาว จุฑามาศ โพธิห์ล่าม
100911 นาย เอกชัย ธานี
100912 นาย สุทธิวัฒน์ แสงไทยทวีพร
100913 นางสาว พรรณธิพา มีสุคนธ์
100914 นางสาว รังสิมา ช่วยสถิตย์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
100915 นางสาว สุภัค เพ็ชรสุข
100916 นางสาว วิลาวัลย์ นามวงศ์
100917 นาย สุวัฒน์ เกิดเกษม
100918 นาย กิตติศักด์ิ สมานรักษ์
100919 นาย ไพศาล สายปาน
100920 นางสาว ยุวดี ฤทธิสุนทร
100921 นางสาว ถนอมจิต โคตรสาร
100922 นางสาว เมทินี ท่าจีน
100923 นางสาว กัญญารัตน์ โพธิศ์รี
100924 นางสาว แก้วใจ งามข า
100925 ว่าทีร้่อยตรี รักเกียรติ จันทร์สอน
100926 นาย บุรินทร์ พูลพิพัฒน์
100927 นางสาว ดรุณี สุวิชชานนท์
100928 นางสาว สันทยา ค าน้อย
100929 นางสาว นฤมล นพมณี
100930 นางสาว อนงนาฎ หนุ่มส าเนา
100931 นาย อภิมุข วิเศษศรี
100932 นาง วัชราภรณ์ สวัสดี
100933 นางสาว ปีติ จูชัง
100934 นางสาว สุธิดา รัสดีดวง
100935 นาย กิตติศักด์ิ ราชเกษร
100936 นางสาว เกศรา ทิพย์กองลาศ
100937 นาย พิพัฒน์ เพิม่ทองมาก
100938 นางสาว สุวิมล ท าของดี
100939 นางสาว ณัฏฐ์นรี ศรีฉาย
100940 นางสาว ปุณิกา ยินดีรมย์
100941 นางสาว อนุธิดา มุสิกา
100942 นางสาว นรัฐวรรณ เรือนฤทธิ์
100943 นางสาว พัฒน์รพี กมลานนท์
100944 นางสาว ภัคศรัณย์ ธนะขว้าง
100945 นางสาว อัซมา สาและ
100946 นางสาว อุมาริน จันทร์ประยูร
100947 นางสาว จุฬาลักษณ์ สมอูป
100948 นางสาว วลัยลักษณ์ แก้วล้ินไม้
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100949 นางสาว เพ็ญนภา โฉมทอง
100950 นางสาว ลัดดา พฤกษาสิทธิ์
100951 นางสาว สุวนันท์ ค้าของ
100952 นาย อานนท์ ต่อพลธรรม
100953 นาย จุมภฎพงศ์ สุริยะมณี
100954 นางสาว ศิรินภา มูลตา
100955 นางสาว เพชรรัตน์ อังศุภากร
100956 นางสาว ปภาวรินทร์ มาทน
100957 นางสาว วันใหม่ จันทร์เขียว
100958 นางสาว จารุวรรณ อัครผล
100959 นางสาว เมทินี คณะยอด
100960 นางสาว วิจิตรา หาสุข
100961 นางสาว กิติยวดี หนูเทพ
100962 นางสาว จิติกาญจน์ ศรีสวัสด์ิ
100963 นางสาว ภัคพิมล มั่นแก่น
100964 นาย คุณัชญ์ แจ้งศรี
100965 นางสาว กิติพร รัตนรักษ์
100966 นางสาว ธนิสา เรืองศรี
100967 นาย นิติกร ศรีนวลดี
100968 นางสาว ดวงเดือน พุทธิวงค์
100969 นางสาว เสาวลักษณ์ สิงห์ค า
100970 นางสาว ปรีดาภรณ์ ค าชาตา
100971 นางสาว ชลธิชา แจ้งกระจ่าง
100972 นาย ภัสกฤช สุขเสน
100973 นางสาว รันต์ณภัทร รุ่งสว่าง
100974 นางสาว ภาวีณี ชีวาภาคย์
100975 นาย ธนวัต อินทชิต
100976 นางสาว อังคณา วงษ์จู
100977 นางสาว ศิริกัลยา พันสุรินทร์
100978 นางสาว ปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์
100979 นางสาว ณัชชา ศักด์ิไพบูลย์
100980 นางสาว ศรัญย์ภรญ์ เดชเดชา
100981 นาย นัฐพล รักเรือง
100982 นาย วัชระ ใจยะปัง๋
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100983 นางสาว ชยาภรณ์ โกสัยพัฒ
100984 นางสาว วิบูรณ์รัตน์ เรืองค า
100985 นางสาว ณฐมน บุญขัน
100986 นางสาว อุทัยวรรณ ใจเทีย่งแท้
100987 นางสาว ชรัญญา อาจน้อย
100988 ว่าทีร้่อยตรี นฤดล พวงประทิน
100989 นาย ธงฉัตร สุภาพิชัย
100990 นางสาว ลัดดาวัลย์ รอดเจริญ
100991 นางสาว ปิณฑิศา บุญน า
100992 นางสาว อัจฉรา รักษาพล
100993 นาย เสทฐวุฒิ สุวรรณ
100994 นางสาว ชนิตา นวลแก้ว
100995 นางสาว วิลาสินี เหมือนด า
100996 นางสาว นงลักษณ์ วาปี
100997 นาย เอกลักษณ์ ศรีธรรมา
100998 นาย พีรศักด์ิ อรรคพงษ์
100999 นางสาว สุภิชญา นัยต๊ิบ
101000 นาย อรรถพล หอมนาน
101001 นางสาว ศิริพร รามบุตร
101002 นางสาว วราภรณ์ ศิริผล
101003 นางสาว พรพิมล บุญกิจ
101004 นางสาว ทิพากร ทรงม่วง
101005 นางสาว เบญจพร คงมา
101006 นางสาว ศิริลักษณ์ กิจบ ารุง
101007 นาง วรรณรัตน์ อินทุดม
101008 นางสาว ลัดดา ศิริบรรณ์
101009 นางสาว จิตตวิสุทธิ์ คงทิม
101010 นางสาว พิมผกามาศ แสนพวง
101011 นางสาว ธัญญารัตน์ จันทร์พา
101012 นางสาว ณัฏฐนันท์ พันธุก์ิริยา
101013 นาย ประดิษฐ์ สร้อยจิตร
101014 นางสาว พรรณิกา วิสุทิยา
101015 นางสาว กัตติกา เล็กแก้ว
101016 นางสาว ขนิษฐา รัตนวรรณ์
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
101017 นางสาว ธนพร กระแจะจันทร์
101018 นางสาว ยุพเรศ รัตนวรรณ์
101019 จ่าอากาศเอกหญิง ฐิติศิริพร ด านุ่น
101020 นาง อังสุมารินทร์ จอมไธสง
101021 นางสาว รุจิรา เสนานุช
101022 นางสาว สุภาพร พึง่กัน
101023 นางสาว อนุธิดา นามวงษ์
101024 นาย สิทธันต์ สาธรรม
101025 นางสาว รุ่งนภา สังข์ทอง
101026 นางสาว สุพรรษา น้ ารอบ
101027 นางสาว มนธิชา จันปุม่
101028 นาย สมยศ เสวนา
101029 นางสาว พัชรพร แก้วจันทึก
101030 นางสาว กรพรรษ เกวี
101031 นาย ทินกร แก้วแดง
101032 นางสาว นิตย์นภา เชื้อปาละ
101033 นางสาว อัญชิสา พันธุว์ิจิตร
101034 นางสาว ณิชาพร อ่อนจา
101035 นาย สุนทรา ฉวีวงศ์
101036 นาย สุวิสุทธิ์ เรืองรุ่ง
101037 นางสาว ประภาวรรณ เปล้ืองปราชญ์
101038 นาย เฉลิมวุฒิ โพธ์พันธ์
101039 นางสาว กมลพรรณ ม่วงสอน
101040 นางสาว ปิลันธน์ สุขมิ่ง
101041 นาย พงษ์ศักด์ิ ประเสริฐศรี
101042 นางสาว พลอยรุ้ง พรมเจริญ
101043 นางสาว สุปวีณ์ ศรีสงคราม
101044 นาย กัณภัค ล่ิงไธสง
101045 นาย วิเชษฐ ศรีชาวนา
101046 นาง ภัทรวดี บรรยง
101047 นางสาว พรทิวา ลีลาภิวัฒน์
101048 นางสาว รุจีวรรณ โถมกระโทก
101049 นาย ภาณุวัฒน์ ทวีศักด์ิ
101050 นาย สุภณัฐ เจริญธนสมุทร
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
101051 นางสาว พรรษมน สิงห์สุระ
101052 นางสาว ภัณฑิลา เอื้ออวยพร
101053 นาง ชลธิชา โอกาศ
101054 นางสาว พัชรี ค าน้อย
101055 นางสาว อัญชลี สว่างวงษ์
101056 นางสาว ธิดาวัลย์ โชติวรวรรณ
101057 นางสาว ภวชญา จงเสริมกลาง
101058 นาย ศุภชัย วรรณจารุรัตน์
101059 นาย เดชณรงค์ อุตตะพันย์
101060 นางสาว อนิตยา บุษบา
101061 นางสาว ลักษมี สวัสดิมงคล
101062 นางสาว ฐิติมาพร สุทะต้ัง
101063 นาย อนุวัฒน์ ความร าพึง
101064 นางสาว สุภามาศ รุ่งคลัง
101065 นางสาว ณัณท์ณภัส บุษปฤกษ์
101066 นางสาว สุธีรา ชุ่มจิตร์
101067 นางสาว วิภาณี ลีนาค
101068 นางสาว อุษณีย์ คุณา
101069 นาง ภัทราพร หิรัญวงศ์
101070 นางสาว สุวารี ศรีอ าไพวิวัฒน์
101071 นางสาว กัญฐิกา ชุมพาที
101072 นางสาว ยุพา เชียงกา
101073 จ่าสิบเอก ยุทธชัย ศรีทะแก้ว
101074 นางสาว กิตติมา พรหมฤทธิ์
101075 ว่าทีร้่อยตรี มรุเชษฐ์ มานะมุติ
101076 นางสาว กนกรัตน์ ไพลาม
101077 นางสาว วรัญญา ก้อนทอง
101078 นางสาว ศิรดา เชาวนะ
101079 นางสาว ฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
101080 นาย ณัฐภูมินทร์ ชุ่มวงจันทร์
101081 นางสาว นิภาพร สมบูรณ์
101082 นางสาว สุชาดา หอมหวาน
101083 นางสาว ทิพวรรณ แท่งทอง
101084 นางสาว ชุติมา สาครเจริญ
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รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
101085 นางสาว วรรณิกา ค าปา
101086 นางสาว อิสสระวัลย์ โรจน์ปักษาเทพ
101087 นางสาว นิตยา พาโนรักษ์
101088 นางสาว แคทรียา ขันธจิตร์
101089 นางสาว ปภาวี กงแจ
101090 นาย กิตติกร คนหาญ
101091 นางสาว คารีน้า หมัดหมัน
101092 นาง กฤศกาญ จ ารัสศรี
101093 นาย ศตวรรษ สุกใส
101094 นางสาว หทัยรัตน์ อินค า
101095 นางสาว ขนิษฐา ปล่องกระโทก
101096 นาย ธนวัฒน์ ธรรมกุล
101097 นางสาว นิตยา จันทร์แดง
101098 นางสาว นภสร ประเสริฐสุข
101099 นางสาว สุพัตรา ฮาดนิล
101100 นางสาว ทัศวรรณ ช านาญ
101101 นางสาว กรภัทร์ อุ่นแก้ว
101102 นางสาว วชิราฑิณี วัฒนสิทธิ์
101103 นางสาว สุภาวดี หมวดมณี
101104 นางสาว ปรีณาพรรณ ธนีเจริญ
101105 นางสาว วิชุดา ศรีรานี
101106 นางสาว ศันสนีย์ ดงประทีป
101107 นาง ณิชชา แสงแก้ว
101108 นาย วรากร มีสุขทรัพย์
101109 นาง จันทรกานต์ มาลาล้ า
101110 นาย วิศวนนท์ วรพิศุทธ์
101111 นาง ศิรินาถ แวน เดน เบิร์ก
101112 นาย ชัยวุฒิ สมศรี
101113 นาย ณัฐติกร ตลับนาค
101114 นางสาว ศุภลักษณ์ มโนพรม
101115 นางสาว วัชรีพร หมวดโพธิก์ลาง
101116 นางสาว พนิดา หิรัญพฤกษ์
101117 นางสาว สุจิตรา ขวัญเจริญ
101118 นางสาว ณัฐธัญญา ดอนขันธ์

 33



รหัสประจ าตวัสอบ ชื่อ - สกุล
101119 นางสาว ลักษณา สิมหล้า
101120 นางสาว เพ็ญพิชชา เทพประชุม
101121 นางสาว ภัทริยา แช่มโสภา
101122 นาย ธานินทร์ คนใหญ่
101123 นางสาว สุพัตรา สิมาชัย
101124 นางสาว ปรียาภรณ์ ลามุงคุณ
101125 นางสาว ศิริวรรณี วงษ์สกุลไชยะ
101126 นาย สมหมาย โสพิกุล
101127 นาย สัณหกิจ เขตอนันต์
101128 นาย ศราวุฒิ แสงอรุณ
101129 นางสาว ทานตะวัน อรรถมงคลชัย
101130 นางสาว ฐิติมา มั่นคง
101131 นางสาว ทิพย์ชนก เฟือ่งสูงเนิน
101132 นางสาว บุษฎี เรืองสุข
101133 นาย ตรีเทพ สมหวัง
101134 นางสาว กัญญาณัฐ ป้องปิด
101135 นางสาว ภาสิณี ผูกเกษร
101136 นางสาว วริษา พูลศิลป์
101137 นางสาว อาณดา โสมะสา
101138 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ศรีเอี่ยมจันทร์
101139 นางสาว จันทนี ตนภู
101140 นางสาว ฉันทวดี กตัญญู
101141 นาย กิตติศักด์ิ ดวงดูสัน
101142 นางสาว เบญจมาพร วงค์ฝ่ายแดง
101143 นางสาว ลัดดาวัลย์ สีด า
101144 นางสาว กิตติยา ต่วนตาด
101145 นางสาว อมรรัตน์ เหมลา
101146 นาย สิทธิพล ปาละวงศ์
101147 นางสาว วรรณนิดา เพชรจันทร์ทอง
101148 นางสาว นิสาชล เทพสุทธิ์
101149 นางสาว ศิริพร ยิ้มอยู่
101150 นางสาว วาสนา กองชัย
101151 นางสาว ปานดวงใจ เจียรประดิษฐ์
101152 นางสาว ณัฐพร รัตนจินดา
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