
il : v nr n n:t nr:d's! urtlltu
I

16or :rafio uarrJ:vs;r6'raou{'fif,vrBudrYunr:il:vffiunrnrrrutvlrvauffrn"ruvrir (nrrr n.)

riruuoiu trar anrufi nr:r{ riryuslnr:il: v fi utta v:s tC etl tfi ur fiur:rJ:v rfi u

,rlrrFr?'rlJLl4rrsa:rri!siruurjr (nrn nr.)"Lunr:aourrrirciulfior:::qurnvurioo'.,r.1aautl

rririr:rtnr:"lusirLtvillfini$rnr:fi'eru'tq]r1lu :v6'trJfrri6nT : (rfi'suurn:)

i - vtvo ^ 
Y iqv 9 --!-

nuyr n:lnr:firuurqltu '[6rirtuunr:aoun'rFrFr?ru!nrual]J1:flvlL{tavl1u911tLl4u.i

(nrrr r.) lunr:aouurcjrlTurfiou::Qrrarurrir#tqnrrrauirYt:rtnr:'Lusirurvri.:rinitrnr:fi'ruurqutu :srir
9 _-r" - -- - - I

rJfrr-Tanr: (fi'silurn:) ffioiuorfimtid rro uru'ruu tedd6', runnl:rAul:raou d qfinrnr (nlluvtvwurun:
, 4 u v a I v u 4 v v -!:---4. -&-.

uuas/u5otJ5trruqa olviolluq La n {{u?o0fl :o'lu Ltaus{v')qq:1ufl :D1u) uu

,iod n:rnr:rnTnrurqrru tdrJ:vrrar{ansuuuuaSorBuufour,t6'r orfi'utiruromrlrnru
'[ur.J:ynrnn:rnr:fi'ruur.il:Jllu ariufi tou 6'urrnru fl.n.bddb riot Ylaflrr:aouur.itrjutfiol::1uravI

rrriro'rqnnarcjrY!:rrnrrtroi'.turriofinitrnr:fl'eilu'rqil1iu :vd'tr.Jgrifinr: (finrurn:) uavil:vnrfln:lJfl'l:
- -- - q d

- u i u t -.-. ..4--,--.4^-Y-v o !' d
y!eltu1lJxJru a{?uyl too n}.Jnrfi'u6 vl.n.uaaov u6or :rudofr',aun:aou nlvufi ?u L?41 4fl1ufr ttau

i--- - - a- - u
ai-,-1 ,&Yvoorqav

:utf,uu rfru?flunr:aou urr.jlciurfro!::nuauttrt{m'rtlnnattriu:rtnr: Lun1u14u{un?t1n1lfl9Ilu'lqtl1,u

:vdurJflr-Tfin1: (fl'eru'rn:) 6rr-J:vn1fl:rufio ratrJ:vsir6'raoutot{fi3vrBr{rYlnr:rJ:vtfiunrnn?1}r

rylrvaufi'usirruuilr (nrnr n.) rirrauniu rrar anrufi mr:rtriruurrnr:il:vufiu urav:srCultfiurri'unr:

il:vffiunrnra?rilr1a3J1salrY!sirLryilr (nrrr nr.)"lunr:aortudrriutfiol::Qrrarurril#lqnrnat{rir.r:1{nl:"Luti

or'r rrvrir rini t r n r : fi'su u rq:r t u : v 6'u rl fr rifi n r : (rfi'ol ur n : ) rYs ri otl d
^J o u e.a ^vu fiunrrrnr't1tJt14u1ualJrilsir[vill(nrrr n.)o. 1'l UlJ 0 LtaU LA1U:UA 1nX 

ryXJ 
A?10 tt 1:U n1:!:U L:

u4Av
mr:liryf, :raf, ouur:rirurJ:unro (tonar:uuu o )

ro. trififif,vrB u{rYrnr:r.J:vffiunrnrn?r}l114}r1uarfi'rrirurarjr (nrn nr.) 6'rui6#:rnrrcnj
u.-Y

ol-iYulrut'lU:vy'jfliUfr 
to-A V,{qufllrlil tedd6., nrntflf nlUmtlar oc(.oo - olcr.oo U. [AUfl1FllJlU fl{tLn[?41 o5n'5no -

ob.sno u. ru iyrurd'uflolrTuurav!::rilra1fil:ruliu oirr:autqu drunoffiolr,hluorfi {'lrainrJlprorfl Inulrfl

:rumu6'rriour?a'tL{rYlnr:tJ:vfiu (#lnruni) hirioun'jr eno 1.J1fi unvtfio:rulrufi'rrrd,rlrfl:ooqlnru"Luanrufr

driryunt{ rfio:ori'ryrirfiduor:ruas16uflrfiurfiunr:#unruni uaufluouGuno'rurirtrjYunr:fr'untgni nu
:luau16uarrurfrrurj:sn'1fl (Lonff 1:Ltuu Ie)

rfiuurlflrifiufiarriunr:r.J:vrfiunrrrerrllrr14l.r'railriupiruuaill (nrnr n.) lriry'rrirYunr:

tJ:vffiur r,Jfrrifi mr:r:vrCuu rTtd

sn.or urirnru6'rarlnqnril ru:.J1uailmurJ:vrunifiu:J uasil:vvlqfirrur{Juqn1rtl,u
i i o o u a 6 | qv Y w i - u u

5n.b a{ylil't}JlLtao{Luiua0udr.lnlufu ttaua{il0uL14ts'114u1?1 tu 191:u:1u{lun?

il:vnoufrru

o) r.r'n:rJ:vs;rm'ril:vtrtu v6ol-m:il:ssir6'r{r:rtnr: utofirr:rJ:so"rfr":r{tarirfi
v 4 - oJ -i c v I a o ', o u r -.--.- --y- - -.-y-.--..-:^-4^.

rJo{:E t4:ourt:ou?l?11{:rrn1:oonlri fi'rfi;rJriruuavfiuatil:vsirfrril:vtrtr oen rad'n :vqriotautvilfu
UAYOOU

auu0:{v!:0}Jd1Lu1 Qlu?u o QU1J

rr) "Ll afin :fi fi ldo r n 6u rvr oi rri m "Lri'fi n:l rir uyfir n :l triar:rylr n un vhi a': u

u'iumrrir riruh^irfiu r fl turn o X o.d d, uuruoo,ufiodo"Luluafirr:1#n:ufrru

/en) ;iruur...



_Ie-

sn) r{ruurr]ifufurfn: (raiohrJBrgrgtim:) uaueiltu''l:utfluuuarxzuanl:finu'l

(Transcript of Records) fiuaol'jrr{lu4'fiqru'16n1:finurn:lmruil:vnrnYuafirr: Iflu6'ol6{ruEonl:fiflu1
\ Ya o^ Y4 o ua 6l- 9/-.4' u u o I

ru,a v16'Yu o qffi o r n {fr tir u r o o 1fF n r u LuiuIJ n 5u a }l Fr : 0'l u? u 0 u l.i a u or QU u

<) eir uurrirr:rj :sdr fi'r il : u ll1llu uto dr ruryv rC u uriru siruru o ariu

a) r{r rury a-ngr u6 u 1 rd u "tu r{r dry n r :a :l : ff ( uavl r v (a #fl : a ou rrl fl il 0{ )

" ,J A n d J q-.
[u[!auuro-ulxlaqa (Lun:il ro-ulilar]a Luu#ng1un1:arTrr:1rin:srTu) i{Ju6'u siruru o ariu

u) rarilf,oYu:o{eian1:Aounlnn?1ilfrnx1il41ill:flfr'?hJ (nrrr n') tol n.vl. :vfru
du^Voo

lSryryrmS aUuai{ fl:0il41tu1 olu?u o fluu
'o u cA 619' u 14 Ia d |r4 t

su)'tuil:ol rtvlvr ufi loon [u'[nUanruvl U1U1afl o{5q [u tnu o to0u LLa v ua0{?1 uJ

uflu1:rr6'0ufl11rfl1:tnfl n.il.'irriruT:o v!.fi. tsddsn do u dlt6'ruri

- irul:ntu:s u u ttvlin:ua1u t6o
< e Y q i a, A- 1 tv

- I: rr rrir cir.i [u : v u v fr t.J : r n fl o 1 n 1 : t! uvl : { Ln u a u n a { n il

- I:nrurtavrfiolriTvru
<a&-

- [:nflua:lt:o:.it

- I:nr6rrrioiru LL:.iut01:nn%Yodlt.,nfl 01n1:rriueYoyto:uur:ruravrfl u

qr.Ja::nri o nr :rJ fr 
rifirarird, t d n.il. ri'r14ufl

drruruonar:1narirtfi4'afirr:ufiuurirYr:ovir "drturqnfrol" aldo iufi tr,av:vr.1tat

rJ:vqiro'raou rirriul{:pruudrutrrqnurjrtole{r Lu'r Lo nal:

*.* fr"tntilhj:rurru6'rufioudrYr.rnr:il:vufiunrnnl1:rt14il1vailflusiruuill (nrrr n.)
U

91rlreyr:.r{ri1ilunn1:#ilnruni lerutilfituqo'urrr: orq1xil6'Y1.lor.1rgrnlri'udrYtnr:#lrnruai

,.< rJfr rifi murrird'r uravriruuvdrrorn::iln1: ratori'rvrjrfi n?!qilnl:aoulou tnitnYo

ffLntrirlsrianru:vrfiuu uayi6nr:mtnJ:vnrod hiriluonar:raa-ngru"[#n:utiru ovlrild
u n a a uu'

yuoururn'Lrirdrrj:sffiun1nn?1xrr141.r'rvarriuriruyrir (nrrr n.) 4"[n1oin raiofivlqFn::ilfirfiolpi'irilu'lu'r]l
1u

il0irr nilvn::lJn1:rirrf,unr:aouridrciur o1afior:ru'td'wornr:"1#nviuuu u6ofrx1:il16'0AuB"Lunr:
t 

, -, ilN , d
a ou ulJ{lJu tun :{u n 1il n? 5 tLn n : il

,frud nrun",:fi'nrurrtrru ovrJ:vnronr:dur-icpfiuunvnr:unrFnficgfi(aourudlciutd
"[unr:aouu{rriurfiou::quravrrrir#rqnrrardrYu:rrn1:"tuei'ruraritrinitrnl:fi'euu1!}ltlu :vdurJflri6nr:

(fi'sgurn:) luiuqnid ru v{qun1nil tedds, urltSut'ilri nolnr:16'rvrirfi n:iln1:freru'rq:'llJu

http//nvwv.personelcdd.go.th/ r"ua v http://job.cdd. go.th/

!:snro * ;rtil*{*1e'ruu n.n. bdd6',

.h*/(-/" 
/

t U U aaa
(urutiEurTu xrtfrfrn:)
oBu6n:unr:frruurqltu



กําหนดการประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)

(แนบท้ายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่   25  เมษายน พ.ศ.2557)

เอกสารแนบ 2

วัน เดิอน ปี หมายเหตุ
ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.

 2 พฤษภาคม 2557 รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 07.00-08.00 น. รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30 น.
 (1,132 คน) เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ

100000003 100001408 100003597 100006073

รายละเอียด

เอกสารแนบ 2

100000003-100001408 100003597-100006073
รอบที่ 2 รายงานตัวเวลา 09.00-10.00 น. รอบที่ 2  รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.

เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ
100001410-100003595 100006105-100009552

 3 พฤษภาคม 2557 รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 07.00-08.00 น. รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30 น.

เอกสารแนบ 2

 (1,132 คน) เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ
100009571-100013452 100018385-200000073

รอบที่ 2 รายงานตัวเวลา 09.00-10.00 น. รอบที่ 2  รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.
เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ

100013460-100018342 200000077-200003945

เอกสารแนบ 2

 4 พฤษภาคม 2557 รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 07.00-08.00 น. รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30 น.
 (1,132 คน) เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ

200003978-200010694 200022073-300002601
รอบที่ 2 รายงานตัวเวลา 09.00-10.00 น. รอบที่ 2  รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.

เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ

เอกสารแนบ 2

เลขประจาตวสอบ เลขประจาตวสอบ
200010731-200021896 300002603-300007452

 5 พฤษภาคม 2557 รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 07.00-08.00 น. รอบที่ 1 รายงานตัวเวลา 11.30-12.30 น.
 (1,132 คน) เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ

300007463-300013890 300024551-400008190
ี่ 2 ั 09 00 10 00 ี่ 2 ั 13 30 14 30

เอกสารแนบ 2

รอบที 2 รายงานตัวเวลา 09.00-10.00 น. รอบที 2  รายงานตัวเวลา 13.30-14.30 น.
เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวสอบ

300013919-300024466 400008191-400025354

เอกสารแนบ 2เอกสารแนบ 2



ที่ เลขประจําตัวสอบ
1 100000003 นาย ปิยะพงษ์ เวียงคํา
2 100000004 นาย ธนพนธ์ สนเปี่ยม
3 100000007 นาย สุพจน์ ทนทาน
4 100000014 นาย วรรณศักด์ิ เก้าเอี้ยน
5 100000017 น.ส. ธิดาภรณ์ อาวรณ์
6 100000018 นาย อภิชิต ด้วงชนะ
7 100000024 นาย ภาวัต คงกล่อมเจริญ
8 100000026 นาย นพพล วงศ์ศรีสังข์
9 100000027 น.ส. ศิรินภา ล้ําเลิศ
10 100000030 น.ส. พัชรี แก้วคํา
11 100000032 นาย เริงฤทธ์ิ นิลสุข
12 100000044 นาย กฤษณะ ใจหาญ
13 100000048 น.ส. วัชราภร อุทธา
14 100000049 น.ส. กัลย์สินี ชะนะ
15 100000052 นาย คํารณ คํามา
16 100000053 น.ส. จันทิมา เปลี่ยนแปลง
17 100000060 น.ส. นันยุพา โกษาทอง
18 100000066 น.ส. ดวงนภา เพชรแท้
19 100000068 น.ส. เสาวภาคย์ คําเจริญ
20 100000070 ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธ์ ใจปลื้ม
21 100000071 นาย สุเทพ ปานนาค
22 100000074 น.ส. วัชราพร วงศ์สนิท
23 100000076 น.ส. เบญญาภา ศิรินาม
24 100000080 นาย วีรยุทธ หมันง๊ะ
25 100000084 นาย สมบัติ นาวิกชีวิน
26 100000091 น.ส. กฤษณา แซ่โหงว
27 100000092 น.ส. ยุวรรณี จิตเกื้อกูล
28 100000095 น.ส. อ้อมจิต บุ้งทอง

รายชื่อ เลขประจําตัวสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ (พัฒนากร)

เรียงตามเลขประจําตัวสอบ
(แนบท้ายประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่  25 เมษายน พ.ศ.2557)

ชื่อ-นามสกุล
*****************

                      หน้าท่ี 1



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
29 100000098 นาย ชุมพล บุญแน่น
30 100000102 นาย วิรัตน์ เหมือนเพ็ชร
31 100000108 นาย ทรงยศ เชิดกระโทก
32 100000113 น.ส. ชลธิชา พนมเวท
33 100000117 น.ส. ภาวินันท์ ไพฑูรย์พงศ์
34 100000125 น.ส. อ้อมใจ เขียวไสว
35 100000127 น.ส. ชูกมล จัยสิทธ์ิ
36 100000138 นาย วีร์ เศรษฐพรรค์
37 100000140 นาย พรพจน์ สมพงษ์
38 100000141 น.ส. ธนลักษณ์ กฤชแก้ว
39 100000143 น.ส. แสงตะวัน เอี่ยมศุก
40 100000153 นาย สถิตย์ ไกยชน
41 100000156 นาย ณพลพงศ์ พันธ์ุพฤกษ์
42 100000160 นาย ชยน ไชยบุญญานุภาพ
43 100000171 นาย ธนวรรธน์ เหม่งเวหา
44 100000175 น.ส. กรปภา บุตรโยธี
45 100000178 น.ส. กนกพร ไชยสมบูรณ์
46 100000180 น.ส. พรรณธกาญจน์ เด่นพันธ์
47 100000181 นาย รัชพล สุขโข
48 100000192 นาง เบญจมาศ พานเงิน
49 100000197 น.ส. อภิญญา หลวงกิจจา
50 100000198 นาง อารีวรรณ ร่างเล็ก
51 100000199 นาย สุเมธ ชัยชนะ
52 100000202 นาย ทวี ทองคํา
53 100000204 น.ส. อัจฉราพร พาเก่าน้อย
54 100000223 น.ส. วรรณณี แสนทวีสุข
55 100000226 นาย อารัญ อุตรมาตย์
56 100000229 น.ส. พิมพ์นภัส ไชยวงค์
57 100000230 น.ส. จุฑารัตน์ บุญยะโกวิทย์
58 100000232 น.ส. ธัญญาลักษณ์ งามจริยางกูร
59 100000235 น.ส. จามจุรี สวนงาม
60 100000239 นาย เศรษฐยศ ธีรโฆษิตพงศ์
61 100000250 น.ส. ก่ิงแก้ว ชูชีพชัย

                      หน้าท่ี 2



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
62 100000254 นาย ปฏิวัติ วงศ์หอม
63 100000259 นาง บุษบา ชาติวีระธรรม
64 100000267 น.ส. ศรินดา สุวรรณเดชากุล
65 100000268 น.ส. กวิสรา ภู่ขันเงิน
66 100000274 น.ส. สมพร มีเที่ยง
67 100000279 น.ส. สุกัญญา อินทรัพย์
68 100000284 นาย พรเทพ กลิ่นหอม
69 100000290 น.ส. นันทนา แสงเจริญนิรันดร์
70 100000294 นาย ภิญโญ เหลืองมณีเวชย์
71 100000295 น.ส. ชัญญานุช โสระวงค์
72 100000298 น.ส. ชารินี ศรีแสงอ่อน
73 100000301 นาย ศิริชัย เพชรดีคาย
74 100000302 น.ส. ยุวนา ฤกษ์เฉลิมพจน์
75 100000303 นาย อนุชา ภูตะวัน
76 100000304 น.ส. ณัฐธยาน์  สังข์สุขศรี
77 100000306 น.ส. ดารารัตน์ กุมภาว์
78 100000313 น.ส. ศิวพร ละม้ายนิล
79 100000314 ว่าที่ร.ต. นพ ดํารงค์ชีพ
80 100000317 นาย วิชญะ ปลื้มมนู
81 100000331 น.ส. นฤมล พูนประชา
82 100000332 นาย ศรัณย์ จงประเสริฐกุล
83 100000339 น.ส. อรพรรณ ทาทอง
84 100000345 นาย ภัทรพันธ์ุ อินทรวงศ์
85 100000347 น.ส. มนต์ธิดา ภูปา
86 100000348 นาย ณัฐฐพงษ์ ประพงษ์ภัฒน์
87 100000350 น.ส. พิชญาภา มากสุวรรณ
88 100000351 น.ส. ฑาทิพย์ ปฏิมาปกรณ์
89 100000353 น.ส. พัณณ์ชิตา จารุสาร
90 100000354 น.ส. ชลิดา พลอยมุข
91 100000355 น.ส. กฤษณา สีนวลสด
92 100000357 น.ส. ศิริลาวัลย์ วุฒิไกรสถิตกุล
93 100000362 น.ส. อรัญญา ยังน้อย
94 100000364 น.ส. สุธารส พีระธรรม
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
95 100000365 น.ส. ยุพาพร จันทร
96 100000367 นาย ภาณุศักด์ิ สุขเถี้ยม
97 100000368 นาย ไพรัช ศิริสุริยเดช
98 100000383 น.ส. ชไมพร วงษ์เชียงเพ็ง
99 100000394 น.ส. สุวรรณา ขันธชัย
100 100000401 นาย อานนท์ บ่ายเที่ยง
101 100000402 น.ส. พิมพ์มาดา ราศรี
102 100000403 นาย สุมิตร เกตะสิทธ์ิ
103 100000405 นาย มนัส หนูด้วง
104 100000407 นาย ธิติ โลหะธนกุล
105 100000413 น.ส. เกษฎา กล่อมปัญญา
106 100000415 น.ส. จุติพร ราชอาษา
107 100000416 นาย ยุทธนา ผาสุข
108 100000419 น.ส. ละอองดาว กองศรี
109 100000420 นาย ซูนัยดี บินมะ
110 100000429 น.ส. เมธินี วงค์สถิตย์
111 100000432 นาย มูฮําหมัดก๊ัดดาฟ่ี หะยีอูเซ็ง
112 100000444 นาย จิตบุณย์ นาคอุไร
113 100000446 นาย ปิยะพันธ์ พงษ์สวัสด์ิ
114 100000451 น.ส. กิตติยา ดีสูงเนิน
115 100000456 น.ส. พัสศรัณพร เหลืองระลึก
116 100000459 นาง สาริศา ยุคันธร
117 100000460 น.ส. พิมพ์ญาดา ศรีแจ้
118 100000462 นาย ราชศักด์ิ สารพรม
119 100000468 นาย วุฒิชัย ดีคําปวน
120 100000469 น.ส. พัชยา ชัยฑวังกูล
121 100000471 นาง พนัชกร  วงศ์ชมภู
122 100000478 น.ส. กรรณิกา จักรกรอง
123 100000479 นาย จํารัตน์ ดอกพอง
124 100000482 น.ส. พัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง
125 100000495 นาย วุฒินันท์ อุดมมงคลกิจ
126 100000505 น.ส. จินดาพร เขียวพฤกษ์
127 100000507 น.ส. ชุติมา วิจิตรวงศ์วาน
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
128 100000508 น.ส. อุปราภรณ์ พลสมัคร
129 100000513 น.ส. ปัทมา พวงสมบัติ
130 100000516 น.ส. รุ่งตะวัน ประดับดี
131 100000519 นาย รัชศักด์ิ วิจิตรวงศ์วาน
132 100000522 นาย ไอยศูรย์ ศิริวาร
133 100000527 นาย ศักดิพัฒน์ สวัสด์ิสุข
134 100000529 น.ส. สุวิกรานต์ วิจิตรวงศ์วาน
135 100000536 นาย ณัฐวุฒิ เทียมแสน
136 100000553 น.ส. อรทัย ปุ๊ดมาเล
137 100000561 น.ส. วลีรัตน์ ตัณฑุลเศรษฐ์
138 100000576 น.ส. แอน คงสบาย
139 100000579 น.ส. จารุณี วิลานันท์
140 100000590 นาย วุฒิพงศ์ ผจงจิตสม
141 100000597 น.ส. กุลชญา สาครสิทธ์ิ
142 100000607 น.ส. ปภาวัฑฒ์ วัฒนสินธ์ุ
143 100000608 น.ส. วันวิสาข์ แก้วบวร
144 100000610 นาย สุรัฐชัยพงศ์ ปานเจิม
145 100000626 ว่าที่ร.ต.หญิง สุภาวดี แปงใจ
146 100000632 น.ส. สุนิสา ต้อยเหม
147 100000635 น.ส. เสาวลักษณ์ วรวิเศษ
148 100000644 น.ส. ทิวารัตน์ เขื่อนแก้ว
149 100000655 น.ส. ลดาวรรณ แก้วมณี
150 100000663 น.ส. คัทลียา วัชณะสวัสด์ิ
151 100000665 นาง พรพิมล เพ่งสุกาญจน์
152 100000667 น.ส. จอมขวัญ วงศ์ไกรปัญญาเลิศ
153 100000669 น.ส. ดวงพร สีเรียง
154 100000670 น.ส. วรรณนิภา ตะบูนเพชร
155 100000672 น.ส. วัชรินทร์ นิลรัตน์
156 100000676 นาย ถนอม ใจนันตา
157 100000680 น.ส. นันทวดี เอี่ยมอนุสรณ์
158 100000686 น.ส. รัชฎา อินทร์สุพรรณ
159 100000687 น.ส. เกตุทิพย์ กลางประพันธ์
160 100000696 น.ส. นันทนา จันแรม
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
161 100000697 น.ส. ยุทธิภา แย้มรุ่ง
162 100000702 น.ส. สุนทรี โตสกุล
163 100000706 นาย ภัทรดร แสนนาม
164 100000709 นาย รณรงค์ พิมพวง
165 100000710 นาย วราวุธ ปิยะวรสกุล
166 100000711 น.ส. ศรัญญา มีมั่น
167 100000717 นาย ธีระ ธนะพันธ์พิพัฒน์
168 100000719 จ่าอากาศโท ทิชาวัฒน์ อนันตสุข
169 100000721 น.ส. นิรมล โคตรโยธี
170 100000730 น.ส. อิสราภรณ์ นรินรัมย์
171 100000737 นาย พีรพัฒน์ พุ่มจันทร์
172 100000738 น.ส. นฤมล ดีตอํ่า
173 100000740 น.ส. อภิญญา วงษ์สมบัติ
174 100000746 น.ส. ทิพย์วรินทร์ วงษ์วาลย์
175 100000749 น.ส. พชรนันทร์ จันทึก
176 100000755 นาย ณัฐวุฒิ พรวิรุฬห์
177 100000757 น.ส. เดือนจันทร์ บุญรุ่ง
178 100000759 นาย ภาสวัฒน์ บุญสม
179 100000765 น.ส. ชรินญา ศรีทอง
180 100000769 นาย ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว
181 100000777 นาย ทวีวัฒน์ โรจราธา
182 100000800 นาย พัฒนพล จุลศรี
183 100000801 น.ส. พัทธนันท์ สุทธนะ
184 100000803 น.ส. ดรุณี อนุกูลวงศ์สกุล
185 100000805 น.ส. ปวีณา หงษ์เทศ
186 100000821 นาย ณรงค์ชัย บานชื่น
187 100000827 น.ส. ปิยมาศ ศิริทัศน์
188 100000832 นาย สําราญ มหาทอง
189 100000870 น.ส. สุมาลี  แช่มทิพย์
190 100000899 น.ส. ยุพิน กรัดเกริ่นเกริก
191 100000904 นาย วิชิต ศิลปสุวรรณ
192 100000905 นาย ชวินทร์ รัตนพิทักษ์
193 100000912 นาย สมบัติ วิวัฒน์พัฒนพงศ์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
194 100000914 น.ส. กรรณิกา ปานนี้
195 100000919 นาย วิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม
196 100000923 นาย ยุทธนา บุตรนาม
197 100000925 น.ส. สุวรรณา ขาวหิรัญ
198 100000926 น.ส. อนุสรา ผาคํา
199 100000937 นาย ณัฐพงศ์ สัณห์วิตตกุล
200 100000938 นาย กาหรีม ยาบา
201 100000940 น.ส. ศิริวรรณรัตน์ วงศ์รุ่ง
202 100000947 น.ส. วารุณี สุพรรณ
203 100000948 น.ส. สุภารัตน์ ใจมา
204 100000958 นาง อุบล ปิริยะ
205 100000959 น.ส. ทิพฤทัย จตุรจงกล
206 100000972 น.ส. สิราวรรณ ด้วงป้ัน
207 100000974 นาย กันติทัต สุขเจริญ
208 100000976 น.ส. มยุรี เสริมทรัพย์
209 100000977 นาย กิตติ จันทีนอก
210 100000979 นาง อารียา จันทรขันตี
211 100000990 น.ส. กรมณี ลิขนสุทธ์ิ
212 100000994 น.ส. สุนิษา  บุญโต
213 100001009 นาย ภาณุพัฒน์ ย้ิมพงษ์
214 100001014 น.ส. สุภาภรณ์ ไกยสิทธ์ิ
215 100001031 น.ส. ปริยา อุบลบาน
216 100001037 น.ส. สุวิมล เสนานอก
217 100001046 น.ส. วรนุช พรมวงค์
218 100001054 น.ส. เดือนเพ็ญ สุขเณร
219 100001056 น.ส. วรรณนิภา แสนเสร็จ
220 100001059 น.ส. สายใจ ผาติมงคลบุญ
221 100001069 นาย วิทยา วามเกษ
222 100001072 น.ส. วาริยา อ่อนตะวงศ์
223 100001087 น.ส. เกศสุดา เวฬุวนารักษ์
224 100001092 นาย สุทักษ์ วิชัยผิน
225 100001093 นาย อธิกรณ์ สุวรรณนันท์
226 100001095 น.ส. วิมลรัตน์ ศรีผง
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
227 100001099 นาย สุทธิภูมิ ชานุ
228 100001102 นาย วราเวช ไวทยะเสวี
229 100001109 น.ส. นฤมล ชมพูราช
230 100001115 น.ส. กนกนภา มั่นศักด์ิ
231 100001135 น.ส. ทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ
232 100001147 น.ส. กิตติยาพัชร์ ศุกลสิริสิทธ์ิ
233 100001154 นาย จักรวิทย์ มงคลพิบูลย์
234 100001159 นาย สุเมธ สุวจนพงศ์
235 100001166 นาง นริศรา พุทธเกษม
236 100001167 น.ส. อัจฉรียา แจ่มใส
237 100001176 น.ส. พรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา
238 100001185 นาย วุฒินันต์ จันทะฤทธิ์
239 100001193 น.ส. เสาวพรรณ จันทน์โรจน์
240 100001197 น.ส. จุรีรัตน์ ชัยมาโย
241 100001204 น.ส. ชมพูนุท กิจแก้ว
242 100001210 นาย สมศักด์ิ แสนสุข
243 100001216 นาง นงนุช พรรคฐิน
244 100001219 น.ส. พิไลพร สดากร
245 100001221 น.ส. สมฤทัย ปัญจะ
246 100001229 นาง พัชรินทร์ เจริญยศ
247 100001235 น.ส. ปิยวรรณ อินทรสกุล
248 100001240 นาย ประภาส วรรณเวช
249 100001244 น.ส. ธนัดดา คงหาดงาม
250 100001250 นาย อัสนี ศรีตรัยรัตน์
251 100001254 นาย นนทวัฒน์ ยุทธเสน
252 100001257 น.ส. ธัญลักษณ์ ช่ืนชม
253 100001266 นาย ก้องเกียรติ มิลินททัต
254 100001267 นาย สุทธิพงษ์ พินิจมนตรี
255 100001278 น.ส. สายรุ้ง วงศ์สามารถ
256 100001280 นาย สุชาติ ลีหกุล
257 100001288 นาย ณัฐพงศ์ แดงหล้า
258 100001289 นาย ณรงค์ เอี่ยมสะอาด
259 100001290 น.ส. ศุภกานต์ ลีหกุล
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
260 100001300 นาย ศรีศักด์ิ กล้าใจ
261 100001305 น.ส. ศศิวิมล สุนันต๊ะ
262 100001312 นาย กิตติศัพท์ พ้องเสียง
263 100001319 น.ส. วิไลพร อุมา
264 100001323 นาย ณัฐกวินป์ คูหา
265 100001330 น.ส. ปัทมา เผื่อแผ่
266 100001341 น.ส. กัญญา งอกศิลป์
267 100001348 นาง ภัทรพร จิตรัตน์
268 100001354 น.ส. วลัยภรณ์ พุฒแก้ว
269 100001357 น.ส. ชรินรัตน์ ยาพิกุล
270 100001359 นาย มงคล พลพวก
271 100001362 น.ส. สุวิมล มูลเขียน
272 100001364 น.ส. ปาณิสรา นาจันทัด
273 100001366 น.ส. สงกรานต์ พัดพาน
274 100001367 นาย สนธยา ปานมี
275 100001369 น.ส. วัฒนมน สินธพานนท์
276 100001375 น.ส. วรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง
277 100001377 น.ส. ลลดา สถิตย์พงษ์
278 100001382 น.ส. รื่นฤดี ผลกล้า
279 100001390 น.ส. สุธาทิพย์ ไชยอุดม
280 100001392 น.ส. กุลธิดา เพชรรักษ์
281 100001395 น.ส. อรวรรณ มนตรีวงค์
282 100001401 น.ส. ดวงทิพย์ เตยะ
283 100001408 น.ส. อมรรัตน์ สมอ
284 100001410 น.ส. รัดทยา ศรีหาตา
285 100001429 นาง ลลิตา ชัยรูป
286 100001432 น.ส. รุ่งอรุณ เอี่ยมสุภาพงษ์
287 100001435 นาย ปรีชา บินหมูด
288 100001442 นาย กฤษณะ แสนประเสริฐ
289 100001448 นาย วุฒินันท์ สุวรรณสาม
290 100001449 น.ส. นิตติยาภร  สินธุรัตน์
291 100001454 นาง จารุณี เมืองสุวรรณ
292 100001455 นาย อนุรักษ์ ศรีกระสัง
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
293 100001457 นาย ทวีเดช ภู่อารีย์
294 100001473 นาย สุทธาธิโรจน์ ยาางงาม
295 100001486 น.ส. จตุรพร มิณฑสูตร
296 100001488 นาย พิพัฒน์ สายแปง
297 100001494 นาย ฉัตรชัย ส่งเสริม
298 100001496 น.ส. สุพัตชา พึ่งเกิด
299 100001504 น.ส. สุจินดา รสภา
300 100001508 นาย ธนกร ซิ้มเกษม
301 100001512 นาย คุณานนต์ อนุโลก
302 100001523 นาย นิวัฒน์ คําสอน
303 100001524 น.ส. ชมภูนุช สุขโต
304 100001526 น.ส. ณัฐสุดา วิวาสุขุ
305 100001532 น.ส. สายฝน ชุนเกาะ
306 100001534 นาง ชนม์ณกานต์  เพชรดี
307 100001536 น.ส. จิรภา ศุภอุดร
308 100001542 น.ส. กมลวรรณ จิววัฒนารักษ์
309 100001543 นาย มนู บุญเจือ
310 100001545 น.ส. นงนุช มีจะปัน
311 100001547 น.ส. มนัสนันท์ มุมทอง
312 100001550 น.ส. ธนัญชนก ทับทิม
313 100001576 นาย วิริยะ พรรณรังษี
314 100001578 นาง วิชชุลลดา อัศวไชยวศิน
315 100001584 น.ส. รัตนา ตรีรัตนธรรม
316 100001589 นาย อนุพล โสตวงศ์
317 100001598 น.ส. นัฐธีรา จันพล
318 100001604 น.ส. นิตยา แสงสว่าง
319 100001610 น.ส. วีนา สีกําปัง
320 100001619 นาย จักรพันธ์ พูนแสง
321 100001623 น.ส. ศศิณา  ต่ายเล็ก
322 100001627 นาย เกรียงไกร วรรณโกฏิ
323 100001634 น.ส. ปาณิสรา บุรีรัตน์
324 100001641 นาย ศักด์ิชาย ซ้ายพัฒน์
325 100001642 น.ส. ชัญญพัชร์ สงวนไวพานิชกุล
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
326 100001648 น.ส. ปิยมาศ วงษ์ประยูร
327 100001656 น.ส. ลออง อํานวย
328 100001658 น.ส. ปัญจาภรณ์ ปราบชนะ
329 100001661 นาย มนตรี นาคเกษม
330 100001664 น.ส. บังอร ตาจินะ
331 100001682 นาย วรเดช เจริญสุข
332 100001686 นาย ราชัน แก้วจรูญ
333 100001699 นาย นําชาติ ตาสระคู
334 100001707 น.ส. สีทอง กลางประพันธ์
335 100001710 นาย เมธี บุตรวาระ
336 100001713 น.ส. พัชรี โพธ์ิรินทร์
337 100001714 นาย ศรุต สิทธคุณานนท์
338 100001723 น.ส. กัลยาณี ปิยชัยมงคล
339 100001732 น.ส. ดรุณี สุนีย์
340 100001736 นาย ศรายุทธ นามสิงห์
341 100001755 นาง ประกาย แสงเมือง
342 100001761 น.ส. สุดารัตน์ พรมนัด
343 100001768 น.ส. สุภาวดี ผุดผ่อง
344 100001792 นาย รัชพล รุ่งรัศมี
345 100001794 น.ส. มนทิรา มาคง
346 100001807 น.ส. ยุวดี ภูมิเกษมศักด์ิ
347 100001811 น.ส. ดาวใจ สวัสดี
348 100001813 น.ส. สายชล เปรมปรี
349 100001817 น.ส. กนกพร สุทธิพันธ์
350 100001821 นาย วิชัย ปรางค์จันทร์
351 100001824 น.ส. สายฝน พรมแก้ว
352 100001826 น.ส. พัชรินทรณ์ หินเมืองเก่า
353 100001833 น.ส. นิรมล  รักษาก้านตง
354 100001839 น.ส. อัญชลีพร บังเอิญ
355 100001846 นาย ปัณณทัต บุญเทียม
356 100001851 น.ส. จารุวรรณ สว่างขจร
357 100001856 น.ส. สิราวรรณ ชูทอง
358 100001859 น.ส. ชุติปภา เพชรวิเชียร
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
359 100001863 นาย ยงยุทธ อารักษ์
360 100001871 น.ส. ปูริตา จิตจง
361 100001882 นาย ปรพล นิมมานเทวินทร์
362 100001894 นาย วินิจ บุตรสุด
363 100001899 น.ส. ฉัตรลดา เทพทร
364 100001902 นาย อนุวัฒน์ ฉีดอ่ิม
365 100001913 น.ส. พชรพร สุภาทิพย์
366 100001917 น.ส. พิกุล ลัมยศ
367 100001940 นาย นัตพงค์ ชูปาน
368 100001948 นาย ภูพาน แก้วอัคฮาด
369 100001950 น.ส. กาญจนา อภินันท์อวยพร
370 100001952 น.ส. ประภาศรี อุทัยนา
371 100001953 นาย จตุพล อ้นกลิ้ง
372 100001955 น.ส. มนัญยา นักหล่อ
373 100001957 นาย ปฏิภาณ วงศ์เมือง
374 100001962 น.ส. นิศาชล ไข่สังข์
375 100001965 นาง จุไรรัตน์ สุวรรณกนิษฐ์
376 100001966 นาย ณัฏฐ์วัฒน์ เพชรพิชัย
377 100001971 น.ส. ปรียาชนก เสาร์แก้ว
378 100001976 น.ส. ธนันท์ลดา พามา
379 100001981 น.ส. วรัทยา คําเหลือ
380 100002003 น.ส. สุภาภรณ์ บุตรศรี
381 100002006 น.ส. พัชรินภรณ์ โยธาภักดี
382 100002012 น.ส. วาริสสา โพธ์ิพันธ์ุ
383 100002035 น.ส. จิราภรณ์ เจียวก๊ก
384 100002044 นาย ก้องเกียรติ ป่ินกุมภีร์
385 100002075 น.ส. ศิริกุล ตระกูลเกิด
386 100002076 นาย นําโชค ราตรีโชติ
387 100002100 นาย วิชาญ วสุธาทิพ
388 100002105 นาย ธนพงศ์ สิงห์มนัส
389 100002108 น.ส. นันท์นภัส ภูบัวดวง
390 100002116 น.ส. พรพรรณ การนา
391 100002134 น.ส. ฉวีวรรณ สุขจิต
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
392 100002145 สิบตํารวจตรี เสฏฐวุฒิ บุเงิน
393 100002175 น.ส. ทิพวรรณ โสโพธิ์
394 100002184 น.ส. ปทุมพร โค้วกิมชุน
395 100002197 นาย ณรงค์ศักด์ิ กุลวงศ์คเณศ
396 100002200 น.ส. กาญจนา กลิ่นจิตโต
397 100002205 นาย อาทิตย์ พ่วงแพ
398 100002206 น.ส. วรรณา สวาทพงษ์
399 100002224 น.ส. ณฐปณีย์ เวียงสิมา
400 100002240 น.ส. วรรณภา นวลสง่า
401 100002254 น.ส. สุประภาพร เหมทานนท์
402 100002258 นาย ชัยวัฒน์ ฤทัยเจริญธรรม
403 100002276 น.ส. นิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน
404 100002279 นาย ปรีชา ศรชัย
405 100002285 น.ส. ธีรนันท์ แซ่ลี้
406 100002288 น.ส. จุฑาจิต วรรณวิจิตร
407 100002290 นาย วิรุธ รุจิรวานิชกุล
408 100002308 น.ส. ชุติมา เกิดมงคล
409 100002310 น.ส. จิรภัทรย์  ตอเสนา
410 100002311 นาย ณัฏฐ์ฑิพัฒน์ ศรีสุดใจ
411 100002314 น.ส. ศรัณญ์รัชต์ สังข์ทอง
412 100002330 น.ส. วิไลวรรณ โสภาคะยัง
413 100002336 น.ส. วิไลพรรณ สุ่มแก้ว
414 100002348 น.ส. พรทิพา นันสมบัติ
415 100002349 น.ส. อารยา ถาวรประสิทธ์ิ
416 100002355 นาย ยุทธพล นะรารัมย์
417 100002363 นาย อภิเชษฐ์ บุญศิริ
418 100002368 น.ส. นูรไรณี ดอเล๊าะ
419 100002370 น.ส. วรรณิภา จันทร์น้อย
420 100002399 น.ส. ประภาพร แก้วศรี
421 100002400 น.ส. พรพรรณ รอดภัย
422 100002403 นาย อธิราช วัตตธรรม
423 100002411 น.ส. นุชรินทร์ ศรีละคร
424 100002417 นาย ธนบูลย์ กล่อมแส
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
425 100002442 น.ส. ปุณยนุช ลีตี
426 100002448 นาย คมสันต์ กําประทุม
427 100002449 น.ส. สุภาวดี ศรีมันตะ
428 100002450 นาย ไชยพร เอี่ยมวงค์
429 100002459 นาง วิลาวรรณ อันนานนท์
430 100002469 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัชชา โกสากุล
431 100002471 นาย เผ่าพันธ์ ปรีชานนท์
432 100002475 น.ส. ศศิธร อินทรชิต
433 100002481 นาย บุญฤทธิ์ บิลหมาด
434 100002484 นาง ขวัญใจ ใบจันทร์
435 100002485 ว่าที่ร้อยตรี รักษ์ตระการ ตระการสุข
436 100002487 น.ส. ดวงกมล ศรีวงศ์
437 100002506 น.ส. หนึ่งฤทัย หาญประเสริฐ
438 100002510 นาย จิรายุ พลรัฐธนาสิทธ์ิ
439 100002516 น.ส. อัญรญา ม่วงบุญมี
440 100002518 น.ส. วรรณดี จันทวงษ์
441 100002520 น.ส. สุทธดา ภู่อร่าม
442 100002529 นาย สุรกานต์ ราชภักดี
443 100002534 น.ส. สุทธิฉันท์ กล่ําพูลสวัสด์ิ
444 100002535 น.ส. เทเวช ประกายเพชร
445 100002544 นาย กฤชทร จงกล
446 100002545 น.ส. ณัฐณิชา ซุ้ยขาว
447 100002552 น.ส. นาริน ศรีนาค
448 100002554 น.ส. วรรณวนัช  วัชรวิศิษฏ์
449 100002566 น.ส. ศันสนีย์ จะริบรัมย์
450 100002570 นาย ทองสา ม่วงอ่อน
451 100002575 น.ส. ทัศนีย์ จินกสิกิจ
452 100002578 น.ส. โสภาวรรณ จะรอนรัมย์
453 100002589 นาย บุญตา นาคนวล
454 100002606 น.ส. กณิษฐา ศรีเรือง
455 100002613 นาย สราวุธ หงษ์ทอง
456 100002615 น.ส. ฐิติรัชญา แก้วเสนา
457 100002623 น.ส. เสาวณี แพงหอม
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
458 100002650 น.ส. จารุณี ไทรแก้ว
459 100002653 นาง สุภาภรณ์ บัวรมย์
460 100002656 น.ส. วงเดือน อยู่เอี่ยม
461 100002663 น.ส. จีรวรรณ คําปาน
462 100002688 น.ส. อิสรา ป่ินแก้ว
463 100002695 น.ส. พิมสุดา สถิตวัฒน์
464 100002726 น.ส. อรพิน พรมนอก
465 100002730 นาย สิทธิพร รัมภาพ
466 100002733 น.ส. นิดาวรรณ ถุระพิน
467 100002742 น.ส. สกุณา ลัดดาโชติ
468 100002749 นาย ทินลักษณ์ ประสิทธ์ิสุข
469 100002750 น.ส. นฤมล รัตนสิงห์
470 100002770 น.ส. ชนิดาภา นวะพิฒ
471 100002778 นาย สรายุทธ จริยากุลวงศ์
472 100002783 น.ส. เกศินี มักสัมพันธ์
473 100002785 น.ส. ปาริฉัตร์ ศักด์ิมงคลชัย
474 100002798 นาย สุริยันต์ อุบลน้อย
475 100002803 น.ส. สุนิสา ใจกล้า
476 100002812 นาย สุขุม หวังพระธรรม
477 100002818 นาย ณัฐพล บัวทุม
478 100002821 นาย สุวิชา ศรีคํามูล
479 100002826 น.ส. อัจฉรา อ้อภูมิ
480 100002827 น.ส. สุนทรี บุญพรวงศ์
481 100002830 นาย ธีรพล ทาประจิตร
482 100002849 น.ส. สุธีธิดารักษ์ ชอบชื่น
483 100002858 นาย ปิยะวิทย์ แซ่ลิ่ม
484 100002859 นาย ปืนไทย เสมอมิตร
485 100002861 น.ส. ศยามล สินประเสริฐ
486 100002873 น.ส. ฐาพัช วิรัชติ
487 100002883 นาย อุดร มาศโอสถ
488 100002884 นาง สุคันธา  ผิวอ่อน
489 100002892 น.ส. ปนัดดา สังข์ทองงาม
490 100002895 น.ส. ณิชาภา พิลาทอง
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
491 100002898 น.ส. สุพรรณี แก้วทิพย์
492 100002899 น.ส. พิมใจ แวงภูลา
493 100002900 น.ส. ปิยนุช มหาโคตร
494 100002923 นาย อัมพร สุมังคะ
495 100002945 นาย ภทร ปุ้ยตระกูล
496 100002957 น.ส. สุปราณี ปะโมทานัง
497 100002963 น.ส. พชรมณฑ์ รินลา
498 100002976 น.ส. อริสา กอบกิจ
499 100002984 น.ส. เกล็ดนที จัตวัฒนกุล
500 100002985 นาย กิตติศักด์ิ กําแพงทิพย์
501 100002988 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย์
502 100003001 นาย นคร ท่าหิน
503 100003002 น.ส. พรพิมล ผิวผ่อง
504 100003005 นาย สิทธิพร สุภโกศล
505 100003013 น.ส. ภิณธรัช ปุญสิริ
506 100003026 นาย อานนท์ สร้อยเงิน
507 100003028 นาย พิศิษฐ์ ศิริพงศ์ชัย
508 100003032 น.ส. กรรณิกา กิตติวรเกียรติ
509 100003035 นาย จํานรรจ์ แสงฉ่ํา
510 100003068 นาย ปิยะพงษ์ ไพศาลพันธ์ุ
511 100003071 จ่าเอก สุรพงษ์ หมื่นบุญมี
512 100003072 นาย ฮิลมีย์ แวดือเร๊ะ
513 100003073 น.ส. ธณัฐนาฏ สกุลไทยธํารงค์
514 100003086 น.ส. สุกัญญา วาวงค์
515 100003090 น.ส. วรรณภา พิมพ์นนท์
516 100003092 นาย ชลรบ ปานแย้ม
517 100003107 น.ส. รินดา หลวงเพชร
518 100003114 น.ส. เนตรสุดา ณ ปัตตานี
519 100003122 นาย อําพล เขียวลออ
520 100003124 น.ส. ภัทร์รวี อ้อมชมภู
521 100003137 น.ส. กัลยาณี เจริญสุข
522 100003141 นาย เอนกพงศ์ อัศวโยธิน
523 100003153 นาย ทินารมภ์ คํามูลอินทร์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
524 100003156 นาย พิสิฐ อภิชนาพงศ์
525 100003166 น.ส. ปฏิญญา ปงหาญ
526 100003176 น.ส. สมหมาย ศิลา
527 100003177 ว่าที่ร้อยตรี บุญฤทธิ์ แสนโท
528 100003183 น.ส. สงกรานต์ แวดโส
529 100003201 น.ส. วัชรินทร์ สวัสด์ิหว่าง
530 100003220 น.ส. วรพินทร์ ศรีใจอินทร์
531 100003244 นาย ปิยะ ลําพรหมสุข
532 100003253 น.ส. ชวนพิศ คงสอนหมาน
533 100003263 ว่าที่ร้อยตรี บัณฑิต สุนทรวิกรานต์
534 100003268 น.ส. อรวรรณ วชิรศรีสุนทรา
535 100003283 นาง ภิญญดา อุนะพํานัก
536 100003284 น.ส. ธิฎติมา ทองสุกใส
537 100003302 น.ส. วิภาพร ลิ้มพัฒนาชาติ
538 100003311 น.ส. นริศรา อารีรักษ์
539 100003318 น.ส. กนกพร บุญเรือง
540 100003331 น.ส. จินตนา ประทุมชาติ
541 100003349 นาย ทรงยศ เซียวสกุล
542 100003351 นาย ชาญชัย อินทวงค์
543 100003359 น.ส. จิราภรณ์ เกตุสุวรรณ
544 100003364 นาง วีรนุช อินไชย
545 100003368 น.ส. ธิดาวรรณ สัญญขันธ์
546 100003373 น.ส. ธนพรรณ คล้ายวงษ์
547 100003383 นาย เอกพล บุศยารัศมี
548 100003384 นาย จิตติกร ตุ่มประโคน
549 100003386 นาย อัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์
550 100003393 นาย มานะ ขําเอนก
551 100003404 นาย พีรชัย เพชรแก้ว
552 100003430 น.ส. รุ่งรัตน์ ปะนุรัมย์
553 100003433 นาย อัศวิน มีโชค
554 100003438 น.ส. วัลญา บัวทอง
555 100003444 นาย วรรธนะ ผิวพรรณ
556 100003449 นาย อภิชัย มีกังวาล
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
557 100003456 นาง อัมพร พาณิชย์ศิริ
558 100003506 น.ส. มีนารัตน์ หอมเนียม
559 100003522 น.ส. ดรุณี คัญธนู
560 100003532 น.ส. พิชาภัค โห้นา
561 100003536 นาย สาคร ชื่นชม
562 100003565 น.ส. กรรณิการ์ เพิ่มชูชี
563 100003569 นาย นพธนดนย์ มิตรอัครสิน
564 100003577 นาย ธิติวัฒน์ ประพันธ์พจน์
565 100003583 นาย ส่งศักด์ิ เรืองศรี
566 100003595 น.ส. ปิยะวรรณ ชายกลั่น
567 100003597 นาย เอนก พรมเนตร์
568 100003600 น.ส. นัฏกานต์ แสงพิทักษ์
569 100003601 น.ส. จีรนา อาดตันตรา
570 100003611 น.ส. เจนวลี ปะดุกา
571 100003613 น.ส. ขนิษฐา ดํารงชยานุกุล
572 100003628 นาง สมิตรา ทับหมื่นไวย
573 100003638 น.ส. พนิดา โพธ์ิบุตรดี
574 100003643 น.ส. มารีย๊ะ ลางีตัน
575 100003648 น.ส. เกตน์สิรี รักษ์วงษ์
576 100003678 น.ส. ณัฏฐินี ตีรถะ
577 100003683 น.ส. ยุภาภรณ์ เสียงหวาน
578 100003697 นาย วิศิษฎ์ จิตรเหลื่อม
579 100003705 นาย กัญจน์ภูมิ พวงแก้ว
580 100003744 น.ส. ธันวารัตน์ อัญวลัยมงคล
581 100003748 นาย วระศิลป์ คงดี
582 100003756 น.ส. มนัชญา ทองนิวัน
583 100003757 นาย กิตติพงษ์ พิมสาร
584 100003758 น.ส. ชนิดา นาแหลม
585 100003762 น.ส. ฌาฎนิกา แก้วแสนทิพย์
586 100003766 นาย บรรจง ชุ่มเสนา
587 100003769 น.ส. ชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
588 100003771 นาย นิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล
589 100003780 นาย อภิชาติ เจตะพุก
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
590 100003784 นาย ธวัชชัย โนนวงศ์
591 100003786 นาง ณัฐาริณีย์ อินทร์กล่ํา
592 100003791 น.ส. ชลทิชา เหมวรชาติ
593 100003799 น.ส. พิณสุดา กลิ่นรอด
594 100003803 น.ส. สุดารัตน์ กินรี
595 100003820 น.ส. สุนิดา ปุณประวัติ
596 100003833 น.ส. เบญจลักษณ์ ช่ืนเจริญ
597 100003855 น.ส. ทัศนนันท์ รัตนอักษรศิลป์
598 100003862 น.ส. ปนัดดา แก้วประเสริฐ
599 100003879 ว่าที่รต. นัฐพล ยงยศ
600 100003896 น.ส. พิกุล โม้ดา
601 100003898 น.ส. ธัญภรณ์ แน่นอุดร
602 100003900 นาย สาโรจน์ ดวงเดือน
603 100003904 น.ส. ทิพสุคนธ์ ศรีแจ่ม
604 100003912 น.ส. บุษบา จันทร์ผง
605 100003923 นาย วีระ เกตุเคน
606 100003926 น.ส. สิริลักษณ์ เอมอุไร
607 100003935 น.ส. เปรมกมล ภักดี
608 100003938 น.ส. วาสนี ลําถึง
609 100003942 นาย ทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล
610 100003946 น.ส. ดารุณีย์ ทองยุ้น
611 100003953 นาย เจษฎา กาวิชัย
612 100003957 น.ส. วรรณนภา วิจิตรสมบัติ
613 100003963 นาย วิศรุต บุญช่วย
614 100003969 นาง เสาวณีย์ จิตต์ธรรม
615 100003974 น.ส. อัจฉรีย์ มานะกิจ
616 100003977 น.ส. ณิชาดา วิเศษกาศ
617 100003982 น.ส. สุฎาวรรณ ปักษี
618 100003987 นาง พิกุล ภู่ระหงษ์
619 100003996 นาย บัณฑิต กาญจน์วัฒกุล
620 100004035 น.ส. บุญญาภา แสงแก้ว
621 100004036 น.ส. จุฑามาศ อุกฤษฏ์กีรติกุล
622 100004040 น.ส. ทิพวรรณ พัฒนา
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
623 100004046 น.ส. พัชรินทร์ โนนไทย
624 100004047 น.ส. วรรณอนงค์ สาระไทยวีรกุล
625 100004052 น.ส. ปิยพัชฒ์ บุญสวน
626 100004057 ว่าที่ร้อยตรี อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย
627 100004072 น.ส. จิตติมา สถาพร
628 100004074 น.ส. ศิรินทิพย์ หมอยาดี
629 100004077 น.ส. ขวัญตา ตายา
630 100004078 นาย ชัยยุทธ ฮ่องสาย
631 100004080 น.ส. พัชรพร ทองจันทนาม
632 100004098 นาย ดลฤชา สุวรรณมาโจ
633 100004103 นาย ณภัทร จันทวี
634 100004127 น.ส. ณิชกานต์ บุญปัญญา
635 100004138 น.ส. ฐานิสรา ชมชื่นใจ
636 100004141 นาย ประวิทย์ ษรสา
637 100004160 น.ส. ขนิษฐา จันทร์ธิมา
638 100004163 น.ส. ทิพยาภรณ์ ไกลถิ่น
639 100004181 น.ส. ณัฐนิช อินทร์อุณโชติ
640 100004182 น.ส. ทิพวัลย์ อินใจ
641 100004190 นาง กันต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์
642 100004198 นาย ฑสพณ จันทรสูนย์
643 100004213 นาย พุทธินันท์ พุทธิวิชยานันท์
644 100004220 นาย อเนชา พรหมมา
645 100004225 น.ส. อรทัย กฤชไพริน
646 100004246 นาย อดิศักด์ิ สัตย์ซื่อ
647 100004263 น.ส. โสภี พวงโลก
648 100004270 น.ส. นงคราญ หอมแก่นจันทร์
649 100004271 น.ส. อรพิน แก้วบัวเงิน
650 100004274 น.ส. เบญจมาศ คิดอ่าน
651 100004279 น.ส. วรางคณา อุดหนุน
652 100004289 น.ส. วารีรัตน์ ขงวน
653 100004293 น.ส. พูนทิพย์ ประจันพล
654 100004295 น.ส. ศิริพร สมแวง
655 100004298 น.ส. วรรณทิชา ลีชมรัตน์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
656 100004306 น.ส. ศิริพร ขัติวงค์
657 100004307 น.ส. ณัฐชณิษฐ์ เขจร
658 100004312 นาย เอกชัย พลอยแสงสาย
659 100004318 น.ส. วลัยลักษณ์ มูลมิรัตน์
660 100004322 น.ส. ปุริมปรัชญ์ ญาติกลาง
661 100004323 นาย อธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล
662 100004328 น.ส. ลักคณา กล้าจอหอ
663 100004332 น.ส. ปัทมพร สุขเกษม
664 100004333 น.ส. พรพรรณ ปัจจัย
665 100004347 น.ส. ชัชชาณิต ฤทธ์ิฤดี
666 100004357 น.ส. นาฏยา จันทร์นิยม
667 100004367 น.ส. นฐมน  เสรีลัดดานนท์
668 100004379 นาย คมชาติ เหมทานนท์
669 100004380 น.ส. รัชนี เทียนทองดี
670 100004386 นาย ปัญญา ข่อยแก้ว
671 100004409 นาย ยุทธนา มันช่อ
672 100004421 น.ส. วราลักษณ์ ยุทธชมภู
673 100004424 น.ส. ชมภู  คูสําโรง
674 100004429 น.ส. ศรัณย์รัชฏ์ โกฎค้างพลู
675 100004447 นาย ปรีชา กุมภาว์
676 100004451 นาย ไกรยสิทธ์ิ ธนวาที
677 100004468 น.ส. เสาวลักษณ์ บุตรไชย
678 100004469 นาง วิมลศรี สูตรอุดม
679 100004475 น.ส. ทัศนีย์ แซ่เหีย
680 100004485 น.ส. ขนิษฐา แน่นอุดร
681 100004486 น.ส. กมลวรรณ วันแก้ว
682 100004488 นาง สุพิชญา หลอดทอง
683 100004496 น.ส. ธีรยา เจริญสุข
684 100004539 นาย วิศรุต ขวัญเพ็ง
685 100004568 สิบตํารวจตรี อรรถชัย ภักดีอักษร
686 100004573 นาย ปฏิวัติ คําลีมัด
687 100004606 น.ส. นฤมล พันธ์ุเขียน
688 100004635 น.ส. ณัฐกฤตา ลุนลี
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
689 100004647 นาย ปรีชา พานวัน
690 100004649 น.ส. นิตยา มามิดา
691 100004651 น.ส. ปภาวรินทร์ เลิศกุลดิลก
692 100004667 น.ส. ประพิน อินทน้อย
693 100004671 น.ส. พรจิลาวรรณ ค้าเจริญ
694 100004678 น.ส. สํารวย สียดยอ
695 100004690 น.ส. นิภาพร คงทวี
696 100004693 นาย ภานุวัฒน์ ไกลนาแก้ว
697 100004694 นาย อร่าม ประการแก้ว
698 100004695 น.ส. ศรีสุดา พิลาจันทร์
699 100004696 นาย อภิรุต สีมารัตน์
700 100004716 นาย กฤตภาส ไชยพรมมา
701 100004724 น.ส. นภสร สุดท้วม
702 100004726 นาง เยาวมาลย์ ภิญโญยิ่ง
703 100004727 น.ส. ชุติมา ภูมิแก้ว
704 100004731 น.ส. ธนาภรณ์ สุขสัมพันธ์
705 100004732 น.ส. ดวงกมล ต้ังทวีวัฒนา
706 100004734 น.ส. นฤมล โพธิ์ทอง
707 100004760 นาย มานะ โกศล
708 100004761 น.ส. เพ็ญนภา สกุลสามารถ
709 100004765 นาย ทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์
710 100004796 น.ส. สุพัตรา สอแสง
711 100004803 น.ส. จินตนา สอนวงษ์
712 100004804 น.ส. อรอุมา ศุภศรี
713 100004813 ว่าที่ ร.ต.หญิง มาริสา สกุลรักษ์
714 100004824 น.ส. กัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม
715 100004826 นาย สมภพ สยามประโคน
716 100004830 นาย นพรัตน์ อรรถวิวรรธน์
717 100004836 น.ส. เขมรินทร์ ธีรโรจน์นนทกร
718 100004837 น.ส. ณัฐกฤตา ชัยตูม
719 100004839 น.ส. อมรรัตน์ คล้ายวรรณ
720 100004853 น.ส. เจตสุภา สมางชัย
721 100004856 นาย อนนต์พร ธรรมฤาชุ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
722 100004862 นาย เศรษฐกานต์ กองวงษ์
723 100004875 น.ส. วัชรี คําสี
724 100004882 นาย ภิติภพ ตาทิพย์
725 100004888 นาย อํานาจ อุ่นแก้ว
726 100004893 น.ส. ณัฏฐ์ฐาประภัส ภักภูมินทร์
727 100004900 น.ส. คนึงนิจ จิตร์นาน
728 100004906 น.ส. ศิริขวัญ ศักดา
729 100004911 นาย ปุณณวิทย์ แก้วมูล
730 100004915 น.ส. อัจฉรา อะทะไชย
731 100004919 น.ส. จุฬารัตน์ ดวงดีแก้ว
732 100004940 นาย ธีรวัจน์ สุปัญญา
733 100004942 นาง อุมากร วิเศษวงษา
734 100004947 นาง ขวัญดาว ศรีวาลี
735 100004962 น.ส. รัชนีวรรณ ศรัทธาคลัง
736 100004965 น.ส. ศรัณยา ดวงตะวัน
737 100004983 น.ส. วัฒนา อ่อนเจริญ
738 100004994 น.ส. วรรณภา ชมกรด
739 100005016 น.ส. สุนันทา จันเกษม
740 100005049 น.ส. กัญจน์รัชต์ ตันติมณีโชติ
741 100005052 นาย สุธน เขียวกอ
742 100005062 นาย นภปฎล อุ่นหมั่นกิจ
743 100005076 นาย นนท์ จีราระรื่นศักด์ิ
744 100005081 นาย พนม นอนา
745 100005086 นาย วิทยา สุดสาย
746 100005091 นาย วิโรจน์ คงเทพ
747 100005098 นาย เจษฎา ธรรมชัยกุล
748 100005118 นาย ชาตรี  ศิลามี
749 100005120 น.ส. วริญญา โลมรัตน์
750 100005121 น.ส. ชนิดาภา สิงห์โคกกรวด
751 100005132 นาง จันทร์จิรา โสสุ่ย
752 100005139 น.ส. รัตนา พงษา
753 100005157 น.ส. ปิยะนุช เฟื่องแก้ว
754 100005164 นาย วรวิทย์ โยมไธสง
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
755 100005169 น.ส. สุดใจ เกาะกลาง
756 100005184 น.ส. ระวิวรรณ บุผาชาติ
757 100005203 น.ส. สุธัญญา จริยไพศาลสิน
758 100005215 น.ส. วัชรากร สะลังษา
759 100005216 น.ส. ดวงพร ผาดี
760 100005218 น.ส. วริศรา บัวโต
761 100005225 น.ส. นิธิวดี วีระศิลป์
762 100005229 น.ส. อนิษา ย้ิมแย้ม
763 100005232 น.ส. ผกามาศ แสนศิริ
764 100005238 น.ส. สิริประภา จันทร์ทิพย์
765 100005242 นาย พัลลภ นบน้อม
766 100005247 น.ส. ชฎาภัทร์ พิมพ์ศรี
767 100005253 น.ส. พรทิพ เหมนแก้ว
768 100005297 นาย พงศ์พัฒน์ จี่พิมาย
769 100005302 น.ส. วาสนา บุตรน้ําเพชร
770 100005312 น.ส. พัชราภรณ์ กิตติสุนทโรภาศ
771 100005320 น.ส. จิตลัดดา เทพพิบูลย์
772 100005328 น.ส. ภควรรณ สารักษ์
773 100005344 น.ส. สุธิดา สิงหสุต
774 100005348 น.ส. เรวดี บานเย็น
775 100005349 น.ส. กชพรรณ ทิศกระโทก
776 100005350 น.ส. กัญญาพัชร ศรีฤทธ์ิ
777 100005360 นาย ชวลิต ทองพวง
778 100005367 นาย ภูเบศวร์ เทียนเพิ่มพูล
779 100005373 นาย ณพงศธร วงค์คําหูม
780 100005381 นาย ธนวัฒน์ พยุงสุวรรณ
781 100005389 น.ส. วรัทยา เซี่ยงจ๊ง
782 100005396 นาง รัตนา พุทธวงศ์
783 100005435 น.ส. พิมพร เอี่ยมจ้อย
784 100005440 นาง ดารารัตน์ รักญาติ
785 100005471 นาย กาญจน์ สัจจา
786 100005480 น.ส. ประภาศรี ฮะวังจู
787 100005482 นาย กุลวัฒน์ ศรีอินทร์งาม
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
788 100005488 น.ส. สาวรีย์ จันทร์คํา
789 100005501 นาง จินตนา มานะเกษม
790 100005513 น.ส. วัชราภรณ์ ศรีนุช
791 100005550 นาย ยุทธนา นุ่มดี
792 100005554 น.ส. ธัญพัสสรณ์ วงค์สุวรรณ
793 100005560 น.ส. เบญจวรรณ์ อุทโท
794 100005589 น.ส. จันทร์สุดา จําแนกมิตร์
795 100005595 น.ส. พราวพรรณ ประทับศักด์ิ
796 100005633 นาย ทัสนัย พุทธิตระกูล
797 100005650 นาง พิชญาภรณ์ บัวสระ
798 100005667 น.ส. เกศรินทร์ สีม่วง
799 100005692 น.ส. จิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์
800 100005701 น.ส. เบญจมาศ ปลายยอด
801 100005709 น.ส. ธิดา ปรีชานุกูล
802 100005732 นาย ณัฐพล เทพสิทธ์ิ
803 100005733 นาย ประธาน ผุดผ่อง
804 100005734 น.ส. ศรัญยา ไม่เสื่อมสุข
805 100005742 นาย สมยศ ศรีพุฒ
806 100005749 น.ส. กนกพลอย ระหว่างบ้าน
807 100005758 นาย ณัฐพล คณิตบุญ
808 100005759 น.ส. เขมจิรา ขันแก้ว
809 100005767 น.ส. ธาดา วิกัยวราภรณ์
810 100005769 น.ส. กฤษฎาพร สีหะวงษ์
811 100005782 นาย สมศักด์ิ สินธุนาคิน
812 100005784 นาง สนิฎา รุ้งรามา
813 100005787 น.ส. เกตุศิรินทร์ พลวัฒน์
814 100005791 น.ส. ภัทรานิฎชณ์ พิมพ์ประพร
815 100005806 นาย ณัฐธีร์ ฤกษ์อริยพงศ์
816 100005818 นาย พุทธิพงษ์ เทพวงศ์
817 100005836 นาย กิตติพงษ์ ศรีระ
818 100005839 นาง ปาริฉัตร์ ทุมทอง
819 100005841 นาย อาทร แก้วเจริญรุ่งเรือง
820 100005848 นาย ประยงค์ แสงพล
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
821 100005856 นาย จิรพัฒน์ อินทรภักด์ิ
822 100005876 นาย ชัดภูมิ สายบุญมี
823 100005883 น.ส. จินตนา สว่างพลกรัง
824 100005888 น.ส. สุพัตร์ สว่างพลกรัง
825 100005894 นาย พงษ์เพชร เอนกบริบูรณ์
826 100005896 นาย สมเกียรติ นาคศรีทอง
827 100005908 นาย ทรงกด ระดากุล
828 100005915 น.ส. พัทธนันท์ บุญสูง
829 100005919 นาย ภีรติ เรืองเจริญอนันต์
830 100005920 น.ส. ธีระศุภางค์ เรืองภัทรปัญญา
831 100005939 นาย ธนายุทธ อ่อนดี
832 100005943 น.ส. เยาวลักษณ์ โพนศรี
833 100005945 น.ส. ณดา ภาณุวัฒน์ภิญโญ
834 100005950 น.ส. นภาพร ตาลเสี้ยน
835 100005958 นาย ธีระชัย อินทะแสน
836 100005963 นาง ดาวใจ หงษ์อ่อน
837 100005971 น.ส. พนิดา เพชรศร
838 100005989 นาย นพพร แซ่เม่ง
839 100005992 น.ส. สุรีรัตน์ ทองอินทร์
840 100005995 น.ส. อนัญญา แววบุตร
841 100005997 น.ส. ดารุณี หมานหมาด
842 100006002 นาง พัชรนันท์ บัวสอาด
843 100006003 นาย พงศ์พัทธ์ สันติวงศ์
844 100006019 น.ส. ปณัสญา สุที
845 100006044 น.ส. มารินี เหมมัน
846 100006048 นาย วีรวัฒน์ ภะวะพินิจ
847 100006053 นาย ณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย
848 100006071 น.ส. จารุณี  พ้ืนดอนเค็ง
849 100006073 น.ส. พนารัตน์ รัตนะ
850 100006105 นาย รักเกียรติ มัยตรีเดช
851 100006162 นาย ชีวานนท์ ชูเมฆา
852 100006163 นาย นวพล แก่นจําปา
853 100006175 นาย ณัฐพล สีสองคอน
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
854 100006193 น.ส. อภิญญา เชียงใหม่
855 100006196 น.ส. จรัญญา วงษ์หนูหนองรี
856 100006203 น.ส. นงลักษณ์ เบ้าหนองบัว
857 100006225 น.ส. โศภิสุดา วิบูลย์พันธ์ุ
858 100006240 น.ส. บุษรา หงษ์พงษ์
859 100006241 น.ส. ชลาลัย สายบุตร
860 100006256 น.ส. จริยาวรรณ วรรณอิสระ
861 100006274 น.ส. ทิตยาภรณ์ กาศสนุก
862 100006277 น.ส. ชลธิชา นาจาน
863 100006284 น.ส. มณีรัตน์ มีรอด
864 100006309 นาง สุพัฒนา ไตรพรหม
865 100006312 น.ส. ดวงพร นันทิกะ
866 100006325 นาย เกรียงไกร ปูนิล
867 100006340 น.ส. ศิริวรรณ ยิ้มแย้ม
868 100006343 นาย จงรักษ์ บุญเลิศ
869 100006382 นาย เวียงชัย พ่อศรีชา
870 100006384 น.ส. ศิรภัสสร อิ่มกมล
871 100006386 น.ส. นงเยาว์ คําเบ้าเมือง
872 100006393 นาง สุชาดา มะนะระทา
873 100006394 น.ส. เตือนใจ สุวะรักษ์
874 100006409 น.ส. เกษร ฤทธาพรม
875 100006429 นาย สมบูรณ์ คล่องแคล่ว
876 100006432 น.ส. หนึ่งฤทัย  มิ่งขวัญ
877 100006433 น.ส. นิตยา ฤาชา
878 100006437 น.ส. รุ่งนภา พงษ์เมือง
879 100006445 น.ส. นันท์พัทธ์ คงกระพันธ์
880 100006449 น.ส. วรรณนิสา เรขะวัฒนะ
881 100006471 น.ส. รุ่งทิวา ปู่เมือง
882 100006517 น.ส. วาสนา เพ็งถมยา
883 100006518 นาย วิทวัส มิทะลา
884 100006549 น.ส. อรพรรณ พัฒนสิงห์
885 100006558 นาย สาธิต นพเก้า
886 100006561 น.ส. บุศรากร เพชรศิริโกศล
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887 100006575 นาย พันธิตร จําปาพันธ์ุ
888 100006589 น.ส. นันท์ชญาน์ จิระอรุณ
889 100006608 น.ส. ถนอมนวล ทุ่งไธสง
890 100006625 น.ส. บุหลัน ราชัย
891 100006638 น.ส. กฤษณา บุราณ
892 100006644 น.ส. รวิษฎา ปัญญาวงศ์
893 100006650 น.ส. ชุติมน รื่นธะนะ
894 100006671 นาย วันนิมิต สายสิทธ์ิ
895 100006680 นาย สกล สีมันตะ
896 100006695 นาย โปรดปราน อันตะยา
897 100006700 นาย สุรัตน์ ธรรมประเสริฐ
898 100006708 นาย พินิจ ผ่องอําไพ
899 100006709 น.ส. ดาริน รังสิวรารักษ์
900 100006720 นาย รัตนชัย อาจมังกร
901 100006724 นาง สุรัญชนา ทองจํารัส
902 100006726 นาย ธนวัต ศรีลาชัย
903 100006734 นาย วิชัย เต้มีย์
904 100006757 น.ส. นวลปรางค์ อ่ิมอ้วน
905 100006789 น.ส. ชาริษา พัฒนไทยานนท์
906 100006795 นาย อนันตชัย ปาระคะ
907 100006800 นาง วันวิสา ธูปบูชา
908 100006812 นาย ทศพร อาตมผดุง
909 100006818 น.ส. ธพิชฌา บุราณเดช
910 100006819 น.ส. ประภาพร สุระเสียง
911 100006841 นาย วิทวัฒชัย แสงศิริ
912 100006847 นาย ปิยะวัฒน์ ป่ินเจริญ
913 100006850 น.ส. ปานทิพย์ จิตสม
914 100006863 นาย อภินันท์ แสงแก้ว
915 100006865 น.ส. หยกรักษ์ คําอ่อน
916 100006904 น.ส. นิภาพร ชุมผาง
917 100006937 นาย นาคินทร์ รัตนะวงค์
918 100006947 นาย ไทสยาม ตามวงศ์
919 100006950 น.ส. วาสนา ปุริสา
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920 100006952 น.ส. กนกวรรณ ปินจันทร์
921 100006954 นาย จักรภพ อุปะทะ
922 100006959 น.ส. มยุรี ทีฆาวงค์
923 100006969 นาย ประวิทย์ เกิดดี
924 100006970 น.ส. ชลิตา เกษรมาลัย
925 100006979 นาย วัชรพงศ์ เตชะสุข
926 100006982 น.ส. ลัดดาวัลย์ จําเริญพัฒน์
927 100007004 น.ส. ณภัทร เพ็งเรือง
928 100007009 นาย ธีรวุฒิ มานิตย์
929 100007019 นาย คมสันต์ หัศไทย
930 100007020 น.ส. คริษฐา   สุนทรีรัตน์
931 100007023 น.ส. ลักษิกา โกมลวิทย์
932 100007025 ว่าที่ร.ต.หญิง อาภัสรา ทาสีดา
933 100007035 นาย สมพงษ์ พันธ์พจน์
934 100007077 น.ส. วิรงค์รอง ศุภนาค
935 100007079 น.ส. บัณฑิตา โสภาช่ืน
936 100007089 น.ส. ขนิษฐา แก้วชูศรี
937 100007102 นาง พัชชิระ ใจแสน
938 100007106 นาย สงวน ชวนละคร
939 100007115 นาง วนิดา อุ่นเรือน
940 100007129 นาย ภานุวัฒน์ ราษฎร์มณี
941 100007134 น.ส. กาญจนา หาทอน
942 100007162 นาย วาทิต สอ้ิงทอง
943 100007165 น.ส. สุนิสา จิมานัง
944 100007174 น.ส. สุนิศา หวังพระธรรม
945 100007198 นาง สุมิตตา เจริญสิงห์
946 100007205 น.ส. วาสนา ไทยถาวร
947 100007224 น.ส. กวีธิดา ใจศิริ
948 100007229 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เจนจิรา คนสนิท
949 100007260 น.ส. กัญญา ทิอ้าย
950 100007278 น.ส. ศุภราภรณ์ ผัดขัน
951 100007300 น.ส. วิลาวัลย์ พนมรักษ์
952 100007313 นาย วิษณุ ตันตรรัตน์
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953 100007319 น.ส. ชลดา กล่ําดี
954 100007331 น.ส. มธุรส ศรีมหาพรม
955 100007355 น.ส. สุธาสินี หนูทิม
956 100007376 น.ส. อิสรีย์ พงศ์พรฐากูร
957 100007385 นาย อดิศักด์ิ สละ
958 100007393 น.ส. มนัสวีณ์ฐากร ทองอ่อน
959 100007395 น.ส. บัวสอน บัวลา
960 100007404 น.ส. ชัชชญา หร่ายมณี
961 100007434 น.ส. สาวิตรี จงเจริญ
962 100007441 นาย สมชาย บุญละออ
963 100007472 นาย วิศรุต มีดี
964 100007484 น.ส. รัชประภา อยู่เย็น
965 100007487 น.ส. อโณชา สมหา
966 100007501 นาย ศุภวิชช์ กิจสนาโยธิน
967 100007503 นาย นิรุตต์ิ พิสูตร
968 100007507 พ.จ.ต. ไชยา เพียรภูเขา
969 100007509 นาง พรรณทิพา สุนทรสัจ
970 100007518 นาย เสกสรรค์ มโนวงศ์
971 100007519 นาย ฐิติชูพันธ์ สุนทรสัจ
972 100007520 นาย นเรศ รักวงษ์
973 100007533 น.ส. เสาวรถย์ ดีล้วน
974 100007556 นาย สนิท แสงสว่าง
975 100007582 นาย ภูริชญ์ รัตนสิงหา
976 100007583 นาย สันติกานต์ พลชัย
977 100007593 น.ส. วรรณา จันทร์แก้ว
978 100007616 น.ส. สุกัญญา ศิริสวัสด์ิ
979 100007619 นาย อดิศักด์ิ ด้านวังขวา
980 100007627 นาย พงษ์ศักด์ิ ภูดวงจิตร
981 100007633 น.ส. รัชนีวรรณ พาพันธ์ุเรือง
982 100007643 น.ส. กมลทิพย์ สัตบุศย์
983 100007698 นาง สุดาวดี อ่วมสอาด
984 100007717 นาย สุทัศน์ สันโดษ
985 100007720 นาย พรศักด์ิ นิ่มสําเภา
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986 100007734 นาย ณัฐพนธ์ เพียรเสมอ
987 100007743 นาย ดนัยศักด์ิ สลีอ่อน
988 100007778 น.ส. ณัฐนรี เบ็ญจรูญ
989 100007784 น.ส. ทิพย์วรรณ แป้นพะเนาว์
990 100007796 นาง อาริตา สุขเพ็ญ
991 100007842 น.ส. พิมพ์ขวัญ เหมืองศรี
992 100007860 น.ส. รัจน์ติการ สุขสุข
993 100007864 นาย วัชรชัย องคเรียน
994 100007865 น.ส. จิราทิพย์ แสนวงศ์
995 100007884 น.ส. ตรีชฎา ม่วงอ่อน
996 100007885 น.ส. มยุรินทร์ พันสนิท
997 100007931 น.ส. วีรกาญจน์ เตจินะ
998 100007967 จ่าอากาศโท นที เครื่องคํา
999 100007971 น.ส. มัลลิกา เถลิงรัมย์
1000 100007984 น.ส. ภาการ ภูบานเช้า
1001 100007988 น.ส. เมธญา รัตนสําอางค์
1002 100007999 นาง รัชณี โคมขุนทด
1003 100008008 น.ส. ศิรินภา เห่งมี
1004 100008014 น.ส. ญาณินท์ชญช์ กูลการขาย
1005 100008020 นาย เอกชัย อนุชาติ
1006 100008029 น.ส. อามัสยาห์ เพ็ชรสิงห์
1007 100008033 น.ส. ภัทรียา วงษาซ้าย
1008 100008045 น.ส. เกนิชา บุญเจริญ
1009 100008067 น.ส. ศิริพร แพรกนัทที
1010 100008104 น.ส. บังอร โหงกระโทก
1011 100008106 นาย จิรรัฎฐ์ ไพบูลยเวช
1012 100008110 น.ส. นิลุบล สุวรรณ
1013 100008128 น.ส. ภัชษนัญฑ์ จันตัน
1014 100008153 นาย นันทวุฒิ จันทร์ปาน
1015 100008160 นาง ภาณิน สาครไพศาล
1016 100008164 น.ส. อรนุช ฤทธิทิศ
1017 100008167 นาย ธันนพ เอี่ยวเฉย
1018 100008168 นาง ชณัฐติกานต์ เดชมา
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1019 100008202 นาง จิรสุภา ไวยครุฑ
1020 100008229 น.ส. พัชรินทร์ วิริยา
1021 100008239 น.ส. นิภาพรรณ ปานกลาง
1022 100008257 น.ส. สุทิพ ชุติพงศ์จินดา
1023 100008258 น.ส. วิชุดา อินทรักษา
1024 100008262 น.ส. สุรีวัลย์ สันโดด
1025 100008265 น.ส. สุธีมนัส บุญหาญ
1026 100008289 น.ส. ปราณี ตรีจิตร
1027 100008295 นาย ณัฐจักรภ์ จันทร์คูเมือง
1028 100008309 นาย กิตติศักด์ิ ศรีเพชร
1029 100008322 น.ส. ธัญญ์นรี ทรัพย์แสนดี
1030 100008328 นาง นนทนี สินธุไสย
1031 100008333 น.ส. อิสริยา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
1032 100008337 น.ส. จิระภา วงษ์สวัสด์ิ
1033 100008342 นาย กฤตพจน์ เจริญสุข
1034 100008343 นาย ซาบรี อาแวกะจิ
1035 100008347 น.ส. ขวัญชนก  โคกเพลาะ
1036 100008348 นาย จิรวัฒน์ สมบูรณ์วงศ์
1037 100008363 นาย แสนโชติ มงคลกุล
1038 100008364 นาย วัชรพงค์ มูลมณี
1039 100008386 น.ส. ณัฐรดา ศิริมงคล
1040 100008399 นาย พัชฏะ อัศวาวุฒิ
1041 100008424 น.ส. หฤทัย ไตรวิเชียร
1042 100008491 น.ส. อรวีร์ กรการ
1043 100008496 น.ส. สิธานันท์ พรมสุรินทร์
1044 100008499 น.ส. เฉลิมศรี แหยมพลับ
1045 100008518 น.ส. สุพัตรา วุฒิชัย
1046 100008524 นาย ธรรมนูญ   ธนะกลม
1047 100008526 น.ส. มณฑิรา อุปจักร์
1048 100008532 นาย วัชรพล นนทิการ
1049 100008550 นาย วิวัฒน์ ศรีทองทา
1050 100008556 น.ส. สุพรรณนิการ์ ตราชู
1051 100008562 น.ส. ปิยาพร แก้วเกลี้ยง
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1052 100008571 น.ส. อริยาภา อัตตะสาระ
1053 100008572 น.ส. ปาวีณา แก้วเกลี้ยง
1054 100008611 นาย ยรรยง เขียวชอุ้ม
1055 100008613 น.ส. ศิริดา ดวงราษี
1056 100008620 นาย สุรศักด์ิ สีสุธรรม
1057 100008621 ันจ่าอากาศเอก อาทิตย์ พ่วงผลฉาย
1058 100008629 นาย อนุสิทธ์ิ สายแก้ว
1059 100008640 น.ส. ธัญวรัตม์ สุขแสง
1060 100008648 น.ส. นภาพร ทับทิมศรี
1061 100008653 น.ส. รุ่งรวิน สุวรรณคร
1062 100008686 น.ส. จิณัฐตา นึกเศษ
1063 100008702 นาย ไอศูรย์ สะภา
1064 100008705 นาย ธนากร กุลโฮง
1065 100008709 ว่าที่ ร.ต.หญิง กมลวรรณ สุนทรยาตร
1066 100008710 น.ส. อรพรรณ นาสะกาด
1067 100008713 น.ส. สํารี ผสม
1068 100008751 นาย มานิตย์ ปัญญะพงษ์
1069 100008769 น.ส. โรจนา โยธินวิทยุเวทย์
1070 100008770 น.ส. นันทพร ยะลาทรัพย์
1071 100008789 น.ส. สุกัญญา ศรีมณีวงค์
1072 100008790 น.ส. ชนนี โสมกําสด
1073 100008792 นาย สุวพิชญ์ เลิศพุฒิสรรค์
1074 100008811 นาย ไตรภพ แจ่มจันทร์
1075 100008812 น.ส. สุทธิลักษณ์ จิรารักษ์
1076 100008818 น.ส. อัจฉรา ทองเติม
1077 100008833 น.ส. พัฒน์ชลิตา พุดขุนทด
1078 100008837 น.ส. นิตยา โบแบน
1079 100008842 นาง ปิยนาถ เกษรบัว
1080 100008892 น.ส. สุรินทร์ญา รักษา
1081 100008899 น.ส. สุวรีย์ เคนหงษ์
1082 100008907 นาย อาทิตย์อุทัย หาวงษ์
1083 100008921 น.ส. สุดาวัลย์ ฝั้นปันวงค์ 
1084 100008933 น.ส. จุฑาทิพย์ กุมผัน
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1085 100008954 น.ส. กนกพร ชื่นใจดี
1086 100008969 นาย อัมฤทธ์ิ จานุวี
1087 100008971 นาย สุบันชัย สารศิริ
1088 100008978 นาย สิริกร จันทร์มา
1089 100008979 น.ส. ทิพวรรณ ใจปราศัย
1090 100008992 น.ส. วิมลวรรณ สมหวัง
1091 100008993 นาย สุวิทย์ โพธิจักร์
1092 100009000 น.ส. วรารัตน์ แสวงผล
1093 100009013 น.ส. วิภารัตน์ คําชนะ
1094 100009018 น.ส. ตรีกุล อุบลวัตร์
1095 100009050 น.ส. นุสรา และอิ่ม
1096 100009053 น.ส. สมปอง เชิญกลาง
1097 100009055 ว่าที่ร้อยตรี วุฒินันท์ ประทีปจิตร์
1098 100009057 น.ส. ศิริพัฒน์  ธงสันเทียะ
1099 100009070 น.ส. บุญสิตา  จันทร์ชม
1100 100009083 นาย รัฐชัย ชํานาญไพร
1101 100009096 น.ส. อัจฉรา ตันศิริ
1102 100009143 น.ส. ทัศนีวรรณ กันตรง
1103 100009174 น.ส. ชลัยรัตน์ เดชาพิพัฒน์กุล
1104 100009180 นาย วิชวิธ ตามรภาค
1105 100009182 นาย สราวุธ ซื่อดี
1106 100009196 น.ส. สุภาพร เสกขา
1107 100009200 น.ส. ศิริพร แสนพลเมือง
1108 100009217 น.ส. อมรรัตน์ เบ้าทอง
1109 100009231 นาย นฤพนธ์ แก้วเจือ
1110 100009252 นาย โกวิท ครองตาเนิน
1111 100009284 น.ส. จุฑามาศ ดอกผึ้ง
1112 100009288 น.ส. กรณิการ์ เจริญวรรณ
1113 100009314 น.ส. สิริรัตน์ พิชิตพร
1114 100009318 นาย ปิยะพงษ์ ราชคมน์
1115 100009335 นาง ณัฐวดี เย็นใจ
1116 100009343 นาย ณัฐพล คงแก้ว
1117 100009366 นาย ศิริพงษ์ โคตรบรรเทา
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1118 100009377 นาย ฐภัทร อรุณมาศ
1119 100009415 น.ส. ปวีณา ฤทธิสนธ์
1120 100009420 นาย บุญเกิด นาราช
1121 100009439 น.ส. ขวัญ เมืองมี
1122 100009452 นาง พิมพ์วลัญช์ แสวงสิน
1123 100009466 น.ส. พรทิพย์ ศรีไกรรส
1124 100009470 นาย เสถียร ประทุมวงศ์
1125 100009479 น.ส. ณิชารัศม์ พัชรวิราพันธ์
1126 100009481 นาย วัฒนา อินลี
1127 100009501 น.ส. วันเพ็ญ สวายพล
1128 100009509 นาย จักรพงศ์ พงษ์ไพฑูรย์
1129 100009516 นาย กัมพล พักเง้า
1130 100009534 นาย ธนวัฒน์ ทัพวงค์
1131 100009540 น.ส. วัฒนา อินอนันต์
1132 100009552 นาย ณพล สติมานนท์
1133 100009571 น.ส. ฉัตรฤทัย พรชัยศรี
1134 100009583 นาย สมยศ ศรีเพชร
1135 100009614 น.ส. นิศารัตน์ จูฑานุวงศ์
1136 100009618 น.ส. ณัฐนัญช์ ยอดดวงจันทร์
1137 100009638 น.ส. สุภิยดา แสงอร่าม
1138 100009642 นาย วสันต์ิ ขาวสงค์
1139 100009645 นาย ทศพล สว่างศรี
1140 100009665 นาง พรสวรรค์ จันดีบุตร
1141 100009666 น.ส. นฤมล คนหมั่น
1142 100009668 นาย อนุรักษ์ ชอุ่มประโคน
1143 100009689 น.ส. โดมนภา รุ่งเรือง
1144 100009693 นาย คูณ สุขรี่
1145 100009707 น.ส. อมราภรณ์ นวลจันทร์
1146 100009710 น.ส. พวงคราม บูรณ์เจริญ
1147 100009718 นาย อานนท์ มาลัยติด
1148 100009720 น.ส. พิชามญชุ์  ฉิมหาด
1149 100009764 น.ส. นราพร ฟ้าสว่าง
1150 100009791 น.ส. ผกาวัน อุดมรัศมีโชติ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1151 100009809 น.ส. นุชนภา ฝ่ายเพชร
1152 100009814 น.ส. สิรินทิพย์ สุวรรณมณี
1153 100009869 น.ส. สุภาพร ศรีชัยภูมิ
1154 100009881 น.ส. นพมาศ เส็งเมือง
1155 100009883 น.ส. ศุภานันท์ ผลศิริ
1156 100009884 น.ส. อัญชลี นวนชุม
1157 100009885 นาย อดุลย์ ชัยคําภา
1158 100009892 นาย ชัชวาลย์ ขุนทดเรืองโรจน์
1159 100009902 น.ส. สมพร  โฆษณา
1160 100009910 น.ส. จุฬาลักษณ์ เก่งการช่าง
1161 100009950 น.ส. นวลรัตน์ หนูขาว
1162 100009957 นาย รชตะ ตั้งพานิช
1163 100009990 น.ส. รุ่งทิพย์ พรมพิลา
1164 100009996 น.ส. ภาวินี ย้ิมสวน
1165 100010006 นาย เอกชัย ชมภู
1166 100010022 นาย อมรภัค รักษาศรี
1167 100010041 น.ส. ธัญวรัตม์ คําปาละ
1168 100010068 น.ส. ธชชธรรม์ หมอนทอง
1169 100010072 นาย ประเสริฐ ทวีทรัพย์เจริญ
1170 100010093 น.ส. มัทนา ภูครองหิน
1171 100010104 น.ส. แพรตะวัน ศรีกิติพัฒน์
1172 100010119 น.ส. เบญจวรรณ ปาทาคํา
1173 100010121 น.ส. เมลิสสา ยอดขยัน
1174 100010127 น.ส. กนกอร พุ่มสุข
1175 100010129 น.ส. กันยารัตน์   ปัญญารัมย์
1176 100010132 นาย สุรเกียรติ คําชมภู
1177 100010134 นาย วรุต ณัทธพงศ์
1178 100010141 นาย ภาคภูมิ คําพิภาค
1179 100010163 นาย ไปรวิทย์ ปาริน
1180 100010179 ร.ต. องอาจ เหลาเคน
1181 100010182 น.ส. กรรณิการ์ กันทคํา
1182 100010185 น.ส. บุษบา ทองแดง
1183 100010187 น.ส. วรรณศรี พิเมย
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1184 100010188 นาง กุลธันยา  สารรัตน์
1185 100010195 น.ส. สุภรัตน์ ตนะทิพย์
1186 100010208 นาย วิโรจน์ นวมเผือก
1187 100010209 น.ส. จุรัฐติกาล อันทะแขก
1188 100010231 น.ส. ลัดดาวรรณ นนปะติ
1189 100010245 นาย เสน่ห์ นามณี
1190 100010248 น.ส. อภิญญา แผงนอก
1191 100010251 น.ส. แรมใจ เผดิม
1192 100010257 นาย เศกสรร นันทะเทศ
1193 100010259 น.ส. ภัทรนิษฐ์ จรัสปัญจพงศ์
1194 100010283 นาย จุฑาวัฒน์ มหาอุต
1195 100010284 น.ส. สุพัตรา สามารถกิจ
1196 100010303 นาง ศรัญญา แฝงเพ็ชร
1197 100010333 น.ส. อิสรีย์ ต๊ิบปินวงค์
1198 100010340 น.ส. สิราลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ
1199 100010347 น.ส. วรีเรศ เจือจันทร์
1200 100010352 นาง สุพัฒ คณาเสน
1201 100010354 นาย ไสว คณาเสน
1202 100010356 นาย กษิดิศ ย่ิงดํานุ่น
1203 100010361 น.ส. บานฤทัย ปัญญาไว
1204 100010369 นาย นที บุญเผือก
1205 100010372 นาย คเณศ ศรีตระกูล
1206 100010394 น.ส. ฉัตรา ปทุมพร
1207 100010397 น.ส. อาริศรา ศรีเชียงสา
1208 100010439 นาย นิติ แย้มพันธ์ุ
1209 100010498 น.ส. รชยา อาภารุ่งสิริ
1210 100010499 นาย เชาวลิต ต้นชมภู
1211 100010506 น.ส. เปรมวดี ศรีวิชัย
1212 100010513 น.ส. ปาริชาติ เกตุขาว
1213 100010514 นาย ธนวัฒน์ สิงห์แจ่ม
1214 100010529 น.ส. นรีกานต์ คําสี
1215 100010530 นาย โกสินทร์ รัตนสาม
1216 100010540 น.ส. โสภิณ ศิริทร
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1217 100010550 นาย วันเลิศ โพธิวรกิจ
1218 100010553 น.ส. ชุฏิกาญญ์ หนองแก
1219 100010554 น.ส. นพชนก ศิริประเสริฐ
1220 100010564 นาย สุธายุทธ นาคปนคํา
1221 100010576 น.ส. พิชญาดา รักษ์ชอบ
1222 100010578 น.ส. ปัทมพร จรจรัญ
1223 100010600 นาย พงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์
1224 100010625 นาย ชโลธร ศรีระษา
1225 100010658 นาย วันชัย ขุนเพชรแก้ว
1226 100010659 ว่าที่ ร.ต.หญิง กฤษณา สุรินทร์ต๊ะ
1227 100010673 น.ส. ช่อผกา ปิงพยอม
1228 100010693 นาย ธิติพล ศรีไตรรัตน์
1229 100010708 นาย สุรชัย บุญเรือง
1230 100010780 น.ส. รวิชา อินหัน
1231 100010795 น.ส. วารุณี ชัยกิจ
1232 100010799 นาย นันทกฤษ กุมพันธ์
1233 100010819 จ.อ.หญิง ปวีณา ยุบลไมย์
1234 100010830 น.ส. สุภาพร ยอดเอื้อ
1235 100010842 นาย สามารถ ประเสริฐศรี
1236 100010845 น.ส. กฤตติยา กิตติโชติวรนันท์
1237 100010850 นาย วุฒิศักด์ิ อินทอง
1238 100010852 น.ส. ยุวดี ระยับศรี
1239 100010856 น.ส. อรรถวรรณ แต้นวกุล
1240 100010890 นาง ธนพร ด้วงมีเดช
1241 100010900 น.ส. กิตติยาภรณ์ ช่ืนศรี
1242 100010906 นาย สุริยา มาดี
1243 100010913 น.ส. กาญจนา จินดารัตน์
1244 100010918 น.ส. ดวงใจ สีสวรรค์
1245 100010921 น.ส. สุภาพร เกิดศิริ
1246 100010934 น.ส. ศุภลักษณ์ ผิวสีนวล
1247 100010954 น.ส. กุลิสรา สิงขรอาสน์
1248 100010955 น.ส. ณพชรมน จันทร์สม
1249 100010959 นาง นิภา แสงทอง
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1250 100010961 น.ส. อรอุมา อินพรหมมา
1251 100010969 น.ส. พรธิพา สีสังข์งาม
1252 100010970 น.ส. เสาวลักษณ์ แก้วพิกุล
1253 100010985 น.ส. ชัญญานุช พุทธิเสน
1254 100010999 น.ส. กนิษฐา ไทยประยูร
1255 100011006 น.ส. วนิดา เภาเพิ่ม
1256 100011041 นาย ไพศาล เรียงสุข
1257 100011059 น.ส. ปรียาภรณ์  เพตะกร
1258 100011076 นาย ณรงค์ สุภาษร
1259 100011087 น.ส. พรนภัส นาควิเชียร
1260 100011091 น.ส. จุฑาภรณ์ ทองวัฒน์
1261 100011107 นาย ศุภวรรษ บุญเยื้อน
1262 100011121 น.ส. ปริษา รัตนวิชัย
1263 100011124 น.ส. อัครมณี อานนท์
1264 100011125 น.ส. กมลทิพย์ บูรณะสุคนธ์
1265 100011137 น.ส. ปาริชาติ ประดุดง
1266 100011147 น.ส. พิชญ์สุรีย์ น้ําดอกไม้
1267 100011150 นาย สากูล ผลไม้
1268 100011172 น.ส. ฟาซียะห์ หะยีเจ๊ะแว
1269 100011181 ว่าที่ ร.ต.หญิง รัญชณา กระแก้ว
1270 100011188 นาย วารินทร์ โสภาสาย
1271 100011193 น.ส. แสงเดือน ไตรพรม
1272 100011194 น.ส. อินทุอร อุทัย
1273 100011202 น.ส. วรรณวรางค์ สุทธะ
1274 100011209 นาย อภิชาต จําปาเทศ
1275 100011211 นาย พนมพร น้อยมา
1276 100011213 นาย เอกวิทย์ ศรีรมย์
1277 100011225 นาย เศฏฐวุฒิ ภูชํานิ
1278 100011242 นาย จักรพันธ์ จันทะนาม
1279 100011259 น.ส. อรวรรณ เกษมสู่บุญ
1280 100011267 น.ส. เอมวิกา นามวงษา
1281 100011315 น.ส. สุพัดชา โอทาศรี
1282 100011319 นาย ณัฐกิตต์ิ จันทร์ณรงค์
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1283 100011362 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียานุช สุขประทีป
1284 100011380 นาง กัญญา จัตุรบุตร
1285 100011405 น.ส. สุพัตรา ชัยเสือ
1286 100011425 นาง ปาริชาติ พรมสะอาด
1287 100011434 น.ส. ธนิดา ศิริสวัสด์ิ
1288 100011459 น.ส. ภรณ์ทิพย์ พุทธาอามาตย์
1289 100011499 นาย ธนพล ปะโมนะตา
1290 100011500 น.ส.  ไกรวัลย์ กุศลคุ้ม
1291 100011507 นาย นฤพล สุวรรณประภา
1292 100011568 น.ส. สองเมือง  สิทธิประเสริฐ
1293 100011570 น.ส. สุมาลี สิทธิประเสริฐ
1294 100011582 น.ส. อภิรมณ์ ไทรเมือง
1295 100011590 น.ส. สุนทรี เพราะประโคน
1296 100011628 นาย สุพัฒน์ ศรีวิเชียร
1297 100011639 น.ส. สิรินญา ตันติกิตติชัย
1298 100011650 นาย รชต อินต๊ะพิงค์
1299 100011662 น.ส. นลิน ไตรยราช
1300 100011670 น.ส. ปิยะพร ขุนทองจันทร์
1301 100011675 น.ส. พิมพ์รําไพ ว่องไว
1302 100011676 น.ส. นิติรส ที่รัก
1303 100011683 นาย จักรกฤษณ์ มาตรา
1304 100011695 นาย สมคิด ร้อยวงศ์
1305 100011735 น.ส. ปราณี ยืนยง
1306 100011748 นาย อรรถวิทย์ โรจนบุรานนท์
1307 100011777 นาย พรพงศ์ ชัยมีแรง
1308 100011779 นาย ศราวุฒิ ศรีเพียงจันทร์
1309 100011794 นาย คมสัน วะสิกพันธ์
1310 100011796 จ.ท.หญิง สุภาณี โกมัย
1311 100011802 นาย โกเศศ สมคิด
1312 100011819 นาย กฤษณ์ วีระแสงพงษ์
1313 100011823 น.ส. เกศสุดา รัศมี
1314 100011829 น.ส. ดาวใจ หมีมา
1315 100011838 น.ส. กานต์มณี จันโท
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1316 100011840 นาย มานิตย์ ประสงค์ทรัพย์
1317 100011891 นาย นิรุตต์ มงคล
1318 100011892 นาย นราธิป ผ่องแผ้ว
1319 100011895 น.ส. กาญจนนา คํากองแก้ว
1320 100011912 น.ส. สุพรรษา ภูเดช
1321 100011933 ว่าที่ร้อยตรี วรรณโชค ชมภูพลอย
1322 100011987 นาย จักราวุธ จึงเปรมปรี
1323 100011990 น.ส. จันทนา ต้นโพธิ์
1324 100012007 นาย จรินทร์ อุตสาหะ
1325 100012092 น.ส. จันทรา เอียดสุย
1326 100012104 นาย วรวิทย์ แสงคํากุล
1327 100012105 นาย วิศิษฏ์ ผลบุภพ
1328 100012125 น.ส. ศิริลักษณ์ เอื้อฤทธิธนสาร
1329 100012132 น.ส. ณปภัช มาดา
1330 100012141 น.ส. ปาจรีย์ คล่องใจ
1331 100012194 นาย วิรชาติ พรมต๊ะ
1332 100012199 นาย วิทยา สิงหะหล้า
1333 100012233 น.ส. สิริเนตร โพระกัน
1334 100012268 น.ส. วราพร เกไธสง
1335 100012271 นาย โกวิทย์ คําศรีเมือง
1336 100012284 น.ส. สุนธรา เอกจิต
1337 100012286 น.ส. สุกัญญา วงศ์นิติกร
1338 100012289 น.ส. กนกพร วงศ์นิติกร
1339 100012300 น.ส. กัญชพร วรรณทอง
1340 100012308 น.ส. นันทวัน เมืองพิล
1341 100012319 นาย กิตติภัค หามวงค์
1342 100012330 น.ส. อัญญุรี ตุ้ยแม้น
1343 100012360 นาย พราย โฉมหน่าย
1344 100012364 จ่าสิบโท นุกกุน สีแพน
1345 100012384 น.ส. ธารารัตน์ ศรีลาเลิศ
1346 100012388 น.ส. ปรียานุช จันทร์คํา
1347 100012403 นาย ธนเดช ยุ่งยั้ง
1348 100012418 นาย ชัยพัทธ์ ช่วยชู
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1349 100012432 น.ส. นิตยา จินดาวรรณ
1350 100012436 น.ส. ศิวนาถ โสศรีสุข
1351 100012441 น.ส. พชรภรณ์ อาจิณกิจ
1352 100012443 นาย สุรศักด์ิ พรมศรี
1353 100012452 น.ส. ไมจิตร สุคําภา
1354 100012465 น.ส. บุณยวีย์ ดิษฐ์คําเหมาะ
1355 100012485 นาย ธีระศักด์ิ ชูหา
1356 100012496 นาย พนัส ศรีไชยบาล
1357 100012501 น.ส. แสงดาว บริบูรณ์
1358 100012517 น.ส. วราภรณ์ สะอาดบัว
1359 100012554 นาย พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ
1360 100012569 นาย ทัตเทพ ไชยพิเดช
1361 100012575 น.ส. วีรญา ธรรมขันธ์
1362 100012577 น.ส. อนุธิดา มูลผึ้ง
1363 100012591 น.ส. ป่ินกนก  มีมาก
1364 100012614 นาย กัณฑ์ชณัทศักด์ิ ไชยสาร
1365 100012627 นาย สมชาย เขม้นงาน
1366 100012631 น.ส. วิลยา ไกรสิทธ์ิ
1367 100012660 น.ส. ประภาพร คําสา
1368 100012680 น.ส. ธารีรัตน์ วราภรณ์วิมลชัย
1369 100012696 น.ส. ธัญญารัตน์ สิทธิประภา
1370 100012743 นาย พงศธร ภู่พัฒน์
1371 100012771 น.ส. พัชยา เสถียรยานนท์
1372 100012782 น.ส. สุพัตรา เหม่นแก้ว
1373 100012789 จ.ส.อ. ชานนท์ คล้ายภู่
1374 100012795 น.ส. จรรยา วรสิงห์
1375 100012845 นาย ภัทราวุธ ปะตังถาโต
1376 100012901 น.ส. สุภาพร อินดํา
1377 100012904 นาย วิชชา ฟักคง
1378 100012911 น.ส. หรรษา ชูช่ืน
1379 100012918 นาย ณรงศ์พล แสนสุข
1380 100012928 นาย ภาคภูมิ ศรีดารา
1381 100012931 น.ส. จิตรี ศรีบุดดี
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1382 100012955 น.ส. จุรีพร เดชา
1383 100012958 น.ส. สุกัลยา สาธร
1384 100012967 นาย กิตติชัย แก้วดํา
1385 100012972 น.ส. ทวินันท์ สีทาโส
1386 100012988 น.ส. วารุณี บุญอาจ
1387 100013016 นาย ประสิทธ์ิ เจริญกุล
1388 100013038 น.ส. วีร์สุดา ศรีจันทร์
1389 100013049 น.ส. พัชราภรณ์ จูแวน
1390 100013109 นาย อาณัติ รุ่งเรือง
1391 100013132 น.ส. พรทิวา ชูรัตน์
1392 100013155 น.ส. ตวงทอง ไชยลาม
1393 100013157 นาย ธิติโรจน์ แสนแปง
1394 100013170 นาย ภูวดล แสงทอง
1395 100013179 นาย จักรกฤษณ์ เกตุสุวรรณ
1396 100013181 น.ส. กชพร สํารวมจิตต์
1397 100013199 น.ส. เกษร พลายระหาญ
1398 100013202 น.ส. สิริวิภา อ๊อกศิริ
1399 100013213 นาย ศุภณัฐ ต้นตระกูลรัตน์
1400 100013215 นาย ณัฐพล เที่ยงธรรม
1401 100013227 นาย อํานาจ ใจตาวงค์
1402 100013246 จ่าสิบโท นัฐพงษ์ พรหมทอง
1403 100013249 นาย ธนบดี วัฒนะพูนสิน
1404 100013304 นาย ไกรสรณ์ คําเงิน
1405 100013316 น.ส. ชนิดาภา กิตติบัญชากุล
1406 100013326 น.ส. พิกุล ทวยจัด
1407 100013336 น.ส. วิภารัตน์ ปาธิยะ
1408 100013339 นาย วรภ ธัญธาดาพันธ์
1409 100013356 นาง คณัสนันท์ จันทาสูงเนิน
1410 100013362 นาย ธวัช แสนบัว
1411 100013369 นาย สุชาติ สุวรรณ์นุช
1412 100013389 น.ส. กฤติยา ศรีศักดา
1413 100013396 น.ส. ณิชาภา ก้อนแข็ง
1414 100013448 น.ส. มีนา แสนโคตร
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1415 100013452 น.ส. อัมภวัน ลักขษร
1416 100013460 น.ส. มยุรี เบ็ญจวรรณ
1417 100013474 น.ส. ศุภรินทร์ สุวรรณานนท์
1418 100013519 นาง วลัยพร สายอุทธา
1419 100013523 นาย สุทธิพัฒน์ พิทักษ์
1420 100013525 นาง สุรัตดา ตาเสือ
1421 100013542 น.ส. มนันยา ทองอร่าม
1422 100013547 น.ส. นิศา ประดิษฐ์ชัย
1423 100013625 น.ส. สุพัตรา มาลัย
1424 100013638 นาย ธเนศ แสนสุทธ์ิ
1425 100013643 น.ส. ยุวดี ฐิตานุกูล
1426 100013645 น.ส. นุสรา พันธรักษ์
1427 100013667 น.ส. ธนาพร ธนะสาร
1428 100013698 นาง วีรยา สระทอง
1429 100013750 น.ส. เบ็ญจพร ใจดี
1430 100013806 นาย ธีรจิตร์ สุมา
1431 100013830 น.ส. อรนุช บุญฤทธิ์
1432 100013883 นาย ณัฏฐสิทธ์ิ บุญเจริญ
1433 100013893 นาง จิราภรณ์ ทวีโชคไพศาล
1434 100013927 น.ส. วิไล เกตุงาม
1435 100013932 น.ส. สุภาวดี มีเย็น
1436 100013933 น.ส. กมลวรรณ แจ้งอรุณ
1437 100013934 นาง บุษบากร นนทรัตน์
1438 100013944 นาย ฉัตรชัย ทุเรียนงาม
1439 100013953 น.ส. ศิวิมล พุฒชุ
1440 100013957 นาย ธนารักษ์ ณ ราช
1441 100014004 นาย อนันต์ นุ้ยดํา
1442 100014005 น.ส. อัสมา ใบหมาดปันจอ
1443 100014020 น.ส. ศุภรัตน์ วงค์ละคร
1444 100014060 น.ส. วิชุตา บุษบงค์
1445 100014070 น.ส. หทัยทิพย์ เนตรสว่าง
1446 100014071 น.ส. เพ็ญนภา อุ้มบุญ
1447 100014083 นาย ชานิศ ทองสวัสด์ิ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1448 100014085 น.ส. ชรัชวรรณ ดีหริ่ง
1449 100014099 นาย ปริชต์ สาติ
1450 100014109 น.ส. ทิพวรรณ พรหมทอง
1451 100014113 นาย กัมปนาท ประทายนอก
1452 100014118 นาง เทียนทอง วงษ์คําหาร
1453 100014122 นาย สามารถ กินูน
1454 100014126 น.ส. ณภัค เขตภัทรพิพิธ
1455 100014158 น.ส. จริยา ไพรภิบาล
1456 100014163 นาย ปรัชญา คงบาล
1457 100014187 นาย สมคิด ทองช่วย
1458 100014188 นาย รุ่งอรุณ อ่อนส้มกิจ
1459 100014196 น.ส. ภิชญาพร สมวัฒน์
1460 100014200 น.ส. สุธีรา เขียวกันยะ
1461 100014216 น.ส. ธัญญ์นภัส เลิศปิติธัญศิริ
1462 100014233 นาย ทวีวัฒน์ คําหล้า
1463 100014245 น.ส. กัญญาณี เทพบุตรดี
1464 100014249 น.ส. อรกวีพร บุรินทร์รัตนโชติ
1465 100014287 นาย ธิติ สามบุญเรือง
1466 100014317 น.ส. อามาลีนา สุหลง
1467 100014335 น.ส. ปัทมา เอมสวัสด์ิ
1468 100014353 นาย พิเชฐ โสภณแพทย์
1469 100014369 น.ส. สุวดี กิจเดช
1470 100014393 น.ส. วรวรรณ เพชรสุริยา
1471 100014415 นาย ชาติพิชิต ศรีมุกดา
1472 100014427 นาย ปราโมทย์ นิติพจน์
1473 100014428 นาย กิตติคุณ เชื้อแถว
1474 100014432 น.ส. กฤษณา สุพรรณ
1475 100014438 น.ส. พิมลรัตน์ ทองคํา
1476 100014443 นาย สมชาติ ริพิมพ์
1477 100014454 นาง สรัญญา แก้วประเทือง
1478 100014465 น.ส. ลัดดา ชัยภูมิ
1479 100014499 นาย อิทธิพล ปรีชายศ
1480 100014516 น.ส. กฤติยา พุตติ
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1481 100014540 น.ส. มนต์ฤทัย นอกกระโทก
1482 100014556 น.ส. วรรณารีย์ ครองปัญญา
1483 100014559 นาย ภาคภูมิ เชื้อสวย
1484 100014561 นาย จักรี ศรีเมือง
1485 100014562 น.ส. จุฑามาศ เลิศเกียรติรัชตะ
1486 100014611 นาย สมคิด รัตนะ
1487 100014617 นาย นิรุทย์ ศิริวาริน
1488 100014622 น.ส. ยูวีดา มะลี
1489 100014627 น.ส. พิมพัตร สุทธิประภา
1490 100014632 น.ส. กัญญ์ณณัฏฐ์ เป่ียมอยู่
1491 100014639 น.ส. พรพรรณ ดาโรจน์
1492 100014649 น.ส. ชลธิชา ขําเจริญ
1493 100014652 น.ส. อติพร ลิ้มลิขิตอักษร
1494 100014654 น.ส. ปรีดา สีเหลี่ยม
1495 100014658 นาย ณัฐฐชัย ธีระภาต
1496 100014664 น.ส. รัสมี อินธิลาด
1497 100014677 น.ส. ปิยาพัชร เพชรนิล
1498 100014698 น.ส. ญาณภร วงษ์จันทร์
1499 100014742 น.ส. ปิยนุช นันทะเวช
1500 100014752 น.ส. แพรวพรรณ พุกพันธ์
1501 100014761 นาย โกมล ต่อชีพ
1502 100014782 นาย แสนยากร เหล่าอรรคะ
1503 100014793 น.ส. กุลธิดา สาคร
1504 100014814 น.ส. สุกัญญา มั่นเขตกิจ
1505 100014816 นาง รุ่งทิวา สําราญผล
1506 100014831 น.ส. รัชฎาวรรณ เกสโร
1507 100014858 น.ส. สุภาพร ดีวัน
1508 100014942 นาย อํานาจ ชูตระกูล
1509 100014951 น.ส. เยาวภาพันธ์ุ  คงคาศรี
1510 100014955 นาย ปฐมพร เผือกพันธ์
1511 100014967 นาง สุดารัตน์ จันทร์ต้น
1512 100014973 นาย สันติ พรามจร
1513 100014983 นาง เกศรา ช่วยชุ่ม
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1514 100014986 นาย สุวิจจักขณ์ อัฒจักร
1515 100014991 นาย อภิเชษฐ์ กลัดงาม
1516 100015005 นาย ณัฐกานต์ ปัดกอง
1517 100015026 น.ส. ดวงพร วงศ์ขวัญ
1518 100015032 นาย ปัญญา ล้านทอง
1519 100015062 นาง ชิวามิ คําหลงแว่น
1520 100015064 นาย นพพล อิ่มกมล
1521 100015093 น.ส. ภัทรา ศรีพุทธางกูร
1522 100015104 นาย อรรถพล เจิมประดิษฐวงศ์
1523 100015152 นาย ภิญโญ ภู่ย้อย
1524 100015169 นาย ลักษณ์กวิน พลาสัย
1525 100015177 นาง วรัชยา โคตรภักดี
1526 100015243 นาง ธิดารัตน์ สําเร็จรัมย์
1527 100015287 นาย ชัยวัฒน์ มูลศาสตร์
1528 100015326 น.ส. พจนา ทรัพย์ปราชญ์
1529 100015336 น.ส. สุนันทา บุญเมือง
1530 100015371 น.ส. สุณัฏฐา นวลมาถต์
1531 100015375 นาย มนัสพาสน์ อรัญพิทักษ์
1532 100015376 น.ส. วัลลิภา ปราณีสร
1533 100015380 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ วงค์ศรีทา
1534 100015410 นาย ดนุวัศ ศศิภิญโญ
1535 100015422 น.ส. คมคาย ทวีพุดซา
1536 100015445 น.ส. วัชรินทร์ เจริญพร
1537 100015500 น.ส. อัญชลี ยอยรู้รอบ
1538 100015524 น.ส. กนกฉัตร ยุระชัย
1539 100015552 นาย วุฒิชัย ศรีนิยม
1540 100015596 น.ส. รัตนาภรณ์ วงษาพันธ์
1541 100015607 นาย สถาพร ขจัดสารพัดภัย
1542 100015630 นาย ลําภูมิ เทียบชัยภูมิ
1543 100015668 นาย วัชรินทร์ ลิ้มวงค์
1544 100015671 น.ส. กรองกาญจน์ วัลยา
1545 100015673 น.ส. สุพรรณี กาญจนกุล
1546 100015682 น.ส. นุชนารถ ตั้งประเสริฐ
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1547 100015704 นาย วีรพงค์ สวยสม
1548 100015715 น.ส. อรทัย วีระชัยรัตนา
1549 100015724 นาย ณุพัฒน์ ทนยิ้ม
1550 100015733 น.ส. อิงสุรัจจ์ สังข์เงิน
1551 100015744 น.ส. ปัทมา สายจันทร์
1552 100015798 น.ส. พรทิพย์ วิรุฬห์ทรัพย์
1553 100015803 น.ส. อังศุมาลี ลําอิน
1554 100015907 น.ส. จรรยา วัชการ
1555 100015918 น.ส. นิตยา จีนโสภา
1556 100015924 น.ส. อรพรรณ เรืองศรี
1557 100015934 นาย สฤษดิ์ ศรีเมือง
1558 100015945 นาย โอภาส ชาติปฐมพร
1559 100015958 น.ส. นิภาพร วิเศษศรี
1560 100015960 นาย รัชชสิทธ์ิ คงนุมัต
1561 100015988 น.ส. ราตรี สวนบ่อแร่
1562 100016035 น.ส. อรทัย หิรัญวงษ์
1563 100016048 นาย ปิยะณัฐ ชัชวาลย์
1564 100016059 น.ส. พรพนา ฉันสิมา
1565 100016069 พ.จ.อ. พลวัฒน์ เกงขุนทด
1566 100016118 น.ส. แสงอรุณ เสียงเพราะ
1567 100016126 น.ส. อรพรรณ พรมขัดดุก
1568 100016132 นาย ปรีชา หนอสิงหา
1569 100016140 นาย อนุกูล สุขล้น
1570 100016142 นาย พงศธร ชาลีนิวัฒน์
1571 100016161 น.ส. จุฑารัตน์ สมจริง
1572 100016165 น.ส. ณัฐธยาน์ จําปาทอง
1573 100016172 นาย บุญชนะ รุ่งเรืองไพศาลสุข
1574 100016178 น.ส. สุรัสวดี แซ่จิว
1575 100016187 น.ส. วราภรณ์ ราชภักดี
1576 100016214 นาย กฤษดาพันธ์ สองคําชุม
1577 100016222 นาย คําภา เรืองรัมย์
1578 100016258 นาย จีรณัทย์ รัตนะธาดา
1579 100016272 น.ส. อรุณี น้ําค้าง
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1580 100016293 น.ส. ปาณิศา ครุธปรอย
1581 100016302 นาย ณัฐพงศ์ ไชยมูล
1582 100016303 น.ส. พัทธนันท์ จิตรฉ่ํา
1583 100016312 น.ส. อารดา อารมณ์ช่ืน
1584 100016334 นาย ธัญทัต หวังพานิช
1585 100016360 นาย เอก อิทธิยาภภรณ์
1586 100016379 นาย พงษ์พันธ์ุ พรหมพันธ์ุ
1587 100016390 น.ส. อดิการณ์ สุโขพันธ์
1588 100016406 น.ส. จุฑาทิพย์ ทองจุไร
1589 100016439 นาย จารุชัย วงศ์กาไสย
1590 100016444 น.ส. นงเยาว์ ชํานาญ
1591 100016464 น.ส. สกาวรี งามอักษร
1592 100016469 น.ส. พรรณวดี อักษร
1593 100016473 น.ส. วนิดา ศตวรรษจินดา
1594 100016486 นาย ชินภัทร สายะนันท์
1595 100016501 น.ส. อมรกานต์ มงคล
1596 100016504 นาง พัชราภา มหานิยม
1597 100016535 น.ส. ฐิติมา กลิ่นระคนธ์
1598 100016537 น.ส. รัตนา น้ําแก้ว
1599 100016540 นาย ดํารงเดช เฮงยิ่ง
1600 100016553 น.ส. พรรษา ทับทิมศรี
1601 100016555 น.ส. กัญญาพร ไทรชมภู
1602 100016578 น.ส. ภิตินันท์ ดอกไม้
1603 100016613 น.ส. อัญ หนูขวัญ
1604 100016639 นาง ณิชาภา ยายิรัมย์
1605 100016657 น.ส. ธนิษฐา ปานนก
1606 100016674 น.ส. เปรมฤดี โคกสระน้อย
1607 100016675 น.ส. ณฐมน พรมอ่อน
1608 100016678 น.ส. รมนปวีร์ บุญใหญ่
1609 100016679 น.ส. นิชนันท์ อยู่นาน
1610 100016687 น.ส. อารีย์ ภูมิลําเนา
1611 100016710 น.ส. วชิรา  พลราชม
1612 100016736 น.ส. จิราวรรณ พลนุ้ย
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1613 100016751 น.ส. สุพัฒนา บุญแก้ว
1614 100016791 น.ส. ภัสส์ชิสา ธีริศร์นันท์
1615 100016806 นาย เฉลิมชัย สุโข
1616 100016859 น.ส. สุกัลยา การสมชน
1617 100016866 นาย ศักด์ิชาญ ผลสุข
1618 100016886 นาย จีรวิทย์ แกล้วทนงค์
1619 100016906 นาง พัชรากร รสจันทร์
1620 100016907 นาย กฤษณ์ ลําพุทธา
1621 100016976 นาย ปฏิภาณ พรประทุม
1622 100016978 นาย ปัญจลักษณ์ วานิช
1623 100016987 น.ส. กนกวรรณ บุญยงค์
1624 100017001 น.ส. สุปราณี มั่งมี
1625 100017020 นาง ขนิษฐา ละอองทอง
1626 100017047 น.ส. รัชนีย์ พิมพบุตร
1627 100017054 น.ส. ปิยาภรณ์ พรหมทัต
1628 100017085 นาย ดุลยสิทธ์ิ ประชาชัย
1629 100017101 น.ส. มัชฌิมา ทองบ่อ
1630 100017115 น.ส. จตุพร หอมเงิน
1631 100017149 น.ส. ฐิติมา พิพัฒนเวชสกุล
1632 100017160 นาย อุดมศักด์ิ ยุคจร
1633 100017161 นาย กฤษฎา มาลีย์
1634 100017172 น.ส. อังวรา ไชยสิทธ์ิ
1635 100017195 น.ส. คณิตฐา คําภาค
1636 100017228 นาย ณรงค์เดช  ตาลพล
1637 100017249 นาย จรัญ หวานวงค์
1638 100017251 น.ส. ธีรวรรณ บุญบํารุง
1639 100017266 นาย สัมฤทธ์ิ คงหาญ
1640 100017278 นาย อักษรินทร์ มิลินเจริญไชย
1641 100017282 นาย ประเสริฐ พลพัฒน์
1642 100017318 น.ส. ธัญชนก กาวิเนตร
1643 100017337 น.ส. ปุณยวีร์ มิลินเจริญไชย
1644 100017341 นาย พงษ์พัฒน์ จินดา
1645 100017374 นาย อนุพันธ์ โรยทองคํา
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1646 100017376 น.ส. ปิยาภา พรายหนู
1647 100017384 น.ส. ยุวลักษณ์ ศรีแนน
1648 100017397 น.ส. กนกรัตน์ แตงเจริญ
1649 100017414 นาง บุญญาภรณ์ สุดเสียงสังข์
1650 100017435 น.ส. พีร์ชนิกาญ์ เรือนใจมั่น
1651 100017475 นาย วีระพงศ์ มูลบัวภา
1652 100017478 นาย อาคม ศรีพรม
1653 100017490 น.ส. ศรีนวล นาแพง
1654 100017504 นาย มิติทัศน์ ลือขจร
1655 100017526 น.ส. จิตราภรณ์ คงแจ๋ว
1656 100017538 นาง วิจิตรา ภิรมย์ไกรภักด์ิ
1657 100017565 นาย ธีรเดช วงศ์ภักดี
1658 100017568 นาย กิติศักด์ิ สมุทรแสง
1659 100017586 น.ส. ศศิธร สุริคํา
1660 100017590 น.ส. ก่ิงดาว มะโนวรรณ
1661 100017594 น.ส. ฮาราตี รอนิง
1662 100017604 น.ส. อารีรักษ์ ยังคํา
1663 100017620 น.ส. นันทพร กัญญาโสภา
1664 100017663 นาย ธราเวช แก้วศรชัย
1665 100017689 นาย ศราวุธ พจนศิลป
1666 100017691 นาย พัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี
1667 100017698 น.ส. สังวาลย์ แสนแสง
1668 100017700 นาย บันลือ นวลนุช
1669 100017710 นาย พจน์รพี ทองกัญชร
1670 100017712 น.ส. ประพิมพร จันทะโข
1671 100017728 นาย ทรงยศ ไพรสุวรรณ
1672 100017731 น.ส. ราตรี ปะโคทัง
1673 100017795 น.ส. อทัยรัตน์ ศรีสวัสด์ิ
1674 100017803 นาย ธีระศักด์ิ พรมโภชน์
1675 100017820 น.ส. สุริสา คนเล
1676 100017858 น.ส. สิริพร มูลเมือง
1677 100017864 น.ส. อมรรัตน์ แกมชัยภูมิ
1678 100017900 น.ส. พรรณวดี ไข่มุกด์
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1679 100017903 น.ส. ศิริพร บุญเลิศ
1680 100017908 น.ส. ขนิษฐา สายเสน
1681 100017914 น.ส. ลลินธร แสนทอง
1682 100017954 น.ส. วันสิริ ไม้เขียว
1683 100017959 น.ส. กิรติการต์ ขยายแก้ว
1684 100017962 น.ส. อรพิน บูรณะ
1685 100017973 น.ส. ปราณี ก้อนเพ็ชร
1686 100017985 น.ส. อดิศรา ศิริเจริญวิไล
1687 100017998 น.ส. จิรพรรณ พุ่มย่ีสุ่น
1688 100018000 สิบตรีหญิง รัชนีวรรณ  พุ่มย่ีสุ่น
1689 100018086 น.ส. จิราพร วรรณเวช
1690 100018127 นาย ฐากูร ชัยยาคํา
1691 100018141 น.ส. สร้อยสุรีย์ เรืองทับ
1692 100018201 น.ส. อิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
1693 100018261 น.ส. มณฑิรา ดวงดีแก้ว
1694 100018267 น.ส. ภาวดี เกิดทุ่งยั้ง
1695 100018304 น.ส. จักรินกาญจน์ คันธิก
1696 100018308 นาย ปิยชาติ เจริญดี
1697 100018328 น.ส. นิตยา จําปาพันธ์
1698 100018342 นาง ชลาลัย พิมพ์ศรี
1699 100018385 น.ส. พลอยลภัส เกียรติณรงค์
1700 100018390 น.ส. วิรัตน์ กลัดพ่วง
1701 100018395 น.ส. จันทราพร เจ๊ะหมาด
1702 100018469 น.ส. ณัฐชญา ปิงตัน
1703 100018510 นาย กิตติศักด์ิ อภัยรัตน์
1704 100018526 น.ส. พลอยชมพู นิลพฤกษ์
1705 100018535 น.ส. ศศิธร วงศ์แหวน
1706 100018560 น.ส. วราภรณ์ บุญประเสริฐ
1707 100018563 นาย ประพัฒน์ บัวแดง
1708 100018605 นาย จักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์
1709 100018616 น.ส. ชลิดา พุทธธรรม
1710 100018618 นาย อรุณ แสนสมบูรณ์สุข
1711 100018637 นาย พงศ์เพชร หนูเพชร
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1712 100018659 นาย วุธธิชัย แตงไทย
1713 100018666 น.ส. สุภาพร แม่นปืน
1714 100018667 น.ส. วราภรณ์ วีระวัฒนะ
1715 100018686 น.ส. จิตรา ฉิมรุ่งเรือง
1716 100018701 น.ส. สาคเรศ มากพานิช
1717 100018715 น.ส. ระวีพร รัฐสมุทร
1718 100018765 นาย ขัตติยา เที่ยงจิตร์
1719 100018770 นาย วาริช สกุลพงศ์
1720 100018781 น.ส. ภารุจา ปรุงเหล็ก
1721 100018787 น.ส. วิภาภรณ์ จูงเพื่อนสุข
1722 100018798 น.ส. กรรณิกา ย้ิมสวัสด์ิ
1723 100018829 นาย ธิปัตย์ ปรีด์ิเปรม
1724 100018845 นาย ณัฏชยพล ดาวศรี
1725 100018853 น.ส. วีราภรณ์ มณฑาพงษ์
1726 100018858 น.ส. จิรภา พิมสุคะ
1727 100018911 นาย พรชัย แซ่อ้ึง
1728 100018920 นาย วรชัย ธรรมชาติ
1729 100018941 นาย ปฤษฎี หล่อคุณธรรม
1730 100018944 น.ส. นิภารัตน์ สาคํา
1731 100018968 นาย อติชาต วัฒนวงศ์
1732 100018969 น.ส. กุลรภัส วิทยจันทร์ดีกูล
1733 100019006 น.ส. อําไพวรรณ ณัฐรมย์
1734 100019028 น.ส. วันวิสาข์ วงศ์พิทักษ์
1735 100019048 น.ส. สอาจ สากํา
1736 100019051 น.ส. ขวัณราตรี ศรีรอด
1737 100019148 น.ส. ชุติมา เพียดสิงห์
1738 100019166 น.ส. สาวิตรี ยศทะราช
1739 100019173 นาง สิริสุดา ละอองทอง
1740 100019185 น.ส. ปุณฑริกา ทับทิมใหม่
1741 100019202 นาย โกวิทย์ ศรีบัวบุญ
1742 100019247 น.ส. รพีพร ฟักเล็ก
1743 100019254 น.ส. วิราพร ใจคํา
1744 100019259 นาย อํานาจ ตันติโรจนาเมธ
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1745 100019261 น.ส. อ้อมจันทร์ เพ็ชรเย็น
1746 100019291 นาง สุมาลี เพชรประดับ
1747 100019297 ว่าที่ร้อยตรี วันโชค มุ่งภู่กลาง
1748 100019338 นาย นายูฮัน สแลแม
1749 100019339 นาย วีระยุทธ สายบุญ
1750 100019354 น.ส. อรวรรณ ศรีจันทร์
1751 100019360 น.ส. ณัฎศรา แสงอ่อน
1752 100019385 น.ส. รัชฎาพร หมกทอง
1753 100019390 นาง นฤมล ศรีง้ิว
1754 100019395 น.ส. ณัฐกฤตา เครือใจ
1755 100019472 นาย อิสรายุว์ ทองน้อย
1756 100019477 น.ส. วันวิสาข์ จิดารักษ์
1757 100019568 น.ส. วาสินี รัศมี
1758 100019599 น.ส. วรรณนิศา เฉี้ยนเงิน
1759 100019610 น.ส. กรรณิการ์ อินต๊ะเขียว
1760 100019616 นาย มนตรี อําพันทอง
1761 100019620 นาย สรายุทธ พรหมอารี
1762 100019654 น.ส. ณัฐปภัสร์ กันทะ
1763 100019693 น.ส. อริยาภรณ์ สอนวิจารณ์
1764 100019696 น.ส. สุดารัตน์ สุจิลินทรานนท์
1765 100019698 น.ส. ชนิดาภา สอนภู
1766 100019809 น.ส. บุษรินทร์ จิรัฐธนากุล
1767 100019820 น.ส. สุภาวิตา คชหิรัญ
1768 100019834 น.ส. นิอร แสงเนตร์
1769 100019835 น.ส. ปาริฉัตร แน่นหนา
1770 100019856 นาย ณัฐวุฒิ พวงทรัพย์
1771 100019886 นาย วิจิตร เจียมวงศ์
1772 100019971 นาย นรินทร์ศักด์ิ พรรคเจริญ
1773 100019994 น.ส. วชิราพร ตาจา
1774 100020005 น.ส. ศิริพรรณ จันดาพืช
1775 100020064 น.ส. ยศณีย์ นวลละออ
1776 100020071 นาย สันติ ทรัพย์โสม
1777 100020081 น.ส. พรรณธิภา วันทะวงษ์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1778 100020094 น.ส. สุทาวดี มาน้อย
1779 100020132 น.ส. กรรณิการ์ ใจสมุทร
1780 100020141 นาย สุรเดช สีสุด
1781 100020143 น.ส. กมลพัชร ปัญญาอินทร์
1782 100020160 น.ส. นิตยา พุ่มพา
1783 100020173 นาย ธีรเดช แม้นพยัคฆ์
1784 100020178 น.ส. ภาวินี นุชคําแหง
1785 100020213 น.ส. วิจิตรา เกษามูล
1786 100020214 น.ส. จิราพรรณ คนฉลาด
1787 100020250 น.ส. ดาราพร คงมา
1788 100020263 นาย ทัพพ์เทพ มะวัน
1789 100020268 น.ส. ชยานันต์ วงค์ปลั่ง
1790 100020274 น.ส. กมลวรรณ มหาแก้ว
1791 100020301 นาย ทวีชัย กุลวงศ์
1792 100020306 นาย คิมหันต์ โล
1793 100020333 น.ส. ลลิตา จารัตน์
1794 100020349 น.ส. สมหมาย บุญยิ่ง
1795 100020421 นาย พลกฤต ผดุงฉัตร
1796 100020468 นาย สุรศักด์ิ รอตภัย
1797 100020530 น.ส. วิชุฎา ไชยสําแดง
1798 100020550 น.ส. อุไรวรรณ คําแดง
1799 100020578 น.ส. สไบทอง กันนะ
1800 100020579 น.ส. พัชรี เพชรสองเมือง
1801 100020582 นาย กําธร ภู่ขวัญเมือง
1802 100020591 น.ส. ดรุณี ลี้เกษมทรัพย์
1803 100020592 นาย วีรวุฒิ       บัวทอง
1804 100020601 น.ส. สมาพร คนทน
1805 100020646 น.ส. ชาลิณี ป้ันปัญญา
1806 100020648 น.ส. ชุลีรัตน์ วงฉยา
1807 100020652 นาย สรเชษฐ ขจรกฤติยากุล
1808 100020668 น.ส. ศิรัสกร วัฒนะบุปผา
1809 100020705 น.ส. รุ่งนภา ทองสงฆ์
1810 100020730 นาย ดนัย ซิยัง
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1811 100020754 น.ส. กาญจนา ยี่โต๊ะ
1812 100020762 น.ส. ระยอง ช่วยงาน
1813 100020767 น.ส. ณัฐชนา เพ็ญสุข
1814 100020773 น.ส. วิสารัตน์ กีรติตระกูล
1815 100020798 นาย สุราษฎร์ วงหาริมาต
1816 100020821 น.ส. ปาริชาต วัจนะรัตน์
1817 100020847 น.ส. เอ็มอร นิยม
1818 100020851 นาย สุรินทร์ อารง
1819 100020860 นาย ถิระธรรม์ เชาว์โชติ
1820 100020865 น.ส. พรรณวรทญ์ ดําใหม
1821 100020877 น.ส. วิชยาพร ไชยวงศ์น้อย
1822 100020894 นาย ชาญวิทย์ สัมมาขันธ์
1823 100020899 นาย วัฒนา หินผา
1824 100020936 น.ส. เบญจพร แก้วบุญทอง
1825 100020937 นาย พิเชษฐ์ พรหมรักษ์
1826 100020952 น.ส. อรวรรณ พระคุณเลิศ
1827 100020957 น.ส. พรพิตตรา ไมตรีเวช
1828 100020974 นาย ปรีด์ิ พิมพ์สุวรรณา
1829 100020977 นาย ปุณณเสฏฐจิ์ กันธิยะ
1830 100021039 นาย ถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร
1831 100021043 นาย เจริญชัย สุวรรณศรี
1832 100021078 พ.อ.อ. สุเมธ นาคหนองหาร
1833 100021195 นาย สาธิต คําผง
1834 100021203 น.ส. นัทธมน พรหมมาก
1835 100021204 นาย ภูษิต บุญหนัก
1836 100021446 น.ส. พิลาภรณ์ พรมทอง
1837 100021455 น.ส. มณีวรรณ ดุมแก้ว
1838 100021456 นาย วีระยุทธ ละอองเอี่ยม
1839 100021519 นาย สิภีม สุภาไตรย
1840 100021524 นาย อรรณพ นับถือดี
1841 100021544 นาง อรทัย รังวัด
1842 100021547 นาย เศรษฐวัฒน์ จงวัฒนาพาณิชย์
1843 100021576 นาย มานัส ตัญญาภักด์ิ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1844 100021595 นาย ภาคิน พิมพันธ์ุดี
1845 100021602 น.ส. นพิษฐา กลัดเงิน
1846 100021647 นาย ประพันธ์ ไชยสาร
1847 100021653 น.ส. เบญจมาพร แซ่โง้ว
1848 100021730 น.ส. อินทุอร โรจนวิภาต
1849 100021736 น.ส. ลินดา พืชสี
1850 100021777 น.ส. วิสา ภูตลาดขาม
1851 100021785 นาย วรพจน์ จิ้วไม้แดง
1852 100021812 น.ส. ลัคครินทร์ ภูมิปรัชญา
1853 100021860 น.ส. ณฐมน สกุลจุมจัง
1854 100021862 น.ส. รมย์ชลี ขํานาท
1855 100021872 นาย ชัจกฤษฎิ์ ชูช่วย
1856 100021915 น.ส. กาญจน์ชนิตา สินครบุรี
1857 100022001 นาย วรวุฒิ เพชราเวช
1858 100022015 น.ส. เจตนา ด้วงคําภา
1859 100022072 น.ส. พรทิวา คล้ายเดช
1860 100022150 น.ส. ธัญกมล หมายถิ่นกลาง
1861 100022162 น.ส. มัณฑนา สินทรัพย์
1862 100022174 น.ส. นันทนาภรณ์ เริ่มศิลป์
1863 100022235 น.ส. ทิพวรรณ เชื้อมั่น
1864 100022241 นาย ชวภณ พลกองเส็ง
1865 100022258 น.ส. วิลัยวรรณ โชยา
1866 100022265 นาย สุกิจ สามารถ
1867 100022269 นาย อรุณ กาเจ
1868 100022287 น.ส. ภานินี อ้นเพ็ง
1869 100022341 นาย ภานุพงษ์ คามวุฒิ
1870 100022404 น.ส. จามรี จําปา
1871 100022520 น.ส. เอมอร มานะวะ
1872 100022590 นาย พลสินธ์ โนนสูง
1873 100022699 น.ส. จิราวรรณ ดีรื่น
1874 100022705 นาง สิริมา เต่าคํา
1875 100022708 น.ส. น้ํามนต์ ปัญญากุล
1876 100022727 น.ส. จิรวดี โกฏิรักษ์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1877 100022764 นาย ชัชชล สรวยสุวรรณ์
1878 100022794 นาย ภุมรินทร์ เตาวโรดม
1879 100022806 น.ส. ศิริขวัญ นิธิศฐิตานันท์
1880 100022814 นาง อภิรมย์ เทียมจันทร์
1881 100022859 น.ส. อมรรัตน์ อารุณ
1882 100022890 นาย พณา ศุภฐิติพงศ์
1883 100022950 น.ส. ลัดดา ระย้าย้อย
1884 100022988 น.ส. วัชราภรณ์ อากร
1885 100023030 นาย กฤษณะ จันทร์เกิด
1886 100023031 น.ส. สุธาทิพย์ มากน้อย
1887 100023043 น.ส. พลอยไพลิน กันธิยะ
1888 100023080 น.ส. วราภรณ์ ไขกล
1889 100023085 น.ส. ศิรินทรา สาแก้ว
1890 100023116 น.ส. วันทนีย์ สุปินะ
1891 100023123 นาย ศุภชัย หมีนสัน
1892 100023125 นาย สันติชัย นารานิทัศน์
1893 100023138 นาย ธีระศักด์ิ พยุหกฤษ
1894 100023160 นาย กิติพงศ์ พรมศักด์ิ
1895 100023219 น.ส. เพ็ญนิภา ศาลางาม
1896 100023236 นาย ปิติ ทวีทรัพย์อาภรณ์
1897 100023257 น.ส. รัตนา เย็นสถิตย์
1898 100023261 นาย อนนท์ ยงไธสง
1899 100023308 น.ส. อัฐกนก คํากุนะ
1900 100023322 น.ส. ทิรันยา ลือโสภา
1901 100023330 น.ส. เกษร แช่มช่ืน
1902 100023337 ว่าที่รัอยตรี ธีระพงศ์ แดงด้วง
1903 100023339 น.ส. นงคราญ ศรีจันทร์
1904 100023390 น.ส. นภัสวรรณ บุตรลพ
1905 100023439 นาง ปวีณา สว่างศรี
1906 100023445 นาย วีรเทพ ถมยา
1907 100023449 น.ส. ณัฐธนิชชา อนุเผ่า
1908 100023513 น.ส. อรทัย ลุงไธสง
1909 100023527 นาย ชัยสิทธ์ิ ภักดีประเสริฐ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1910 100023535 นาย พงศกร วงศ์หงษ์
1911 100023558 นาย ปรีชา หมื่นฤทธ์ิ
1912 100023619 น.ส. วริสรา พูนโตนด
1913 100023633 น.ส. ขนิษฐา บุญคํามา
1914 100023634 น.ส. สุพรรณี อรุณจรัส
1915 100023704 น.ส. ทัศนีย์ สาแก้ว
1916 100023752 นาย ภาคภูมิ คําเขียว
1917 100023767 นาย เปรม ปรูกระโทก
1918 100023778 นาย อายุวัฒน์ วรรณชา
1919 100023800 น.ส. วิสาลินี ศรีเมือง
1920 100023804 น.ส. อสมาภรณ์ เทียนทง
1921 100023865 น.ส. กนกรัตน์ ไพทูลย์
1922 100023889 น.ส. มณี อองกุลนะ
1923 100023912 น.ส. ขนิษฐา นราปุย
1924 100023924 นาย จาตุรนต์ นพรัตน์
1925 100023947 นาย บุญญานนท์ ศรีโท
1926 100024080 นาย สิทธิพงษ์ กองสุข
1927 100024131 น.ส. มันทนา แก้วมา
1928 100024145 จ่าสิบเอก ศรานุวัฒน์ ไชยคํา
1929 100024318 น.ส. ภัทรภร ผลฉัตร
1930 100024372 น.ส. อัชฌา วู
1931 100024375 นาย สุขสันต์ มงคล
1932 100024387 นาย มนตรี หนูแดง
1933 100024412 น.ส. พรธิมา เอิกเกริก
1934 100024492 น.ส. มลฤดี คําจันทร์
1935 100024512 นาย อเนก ปานะโปย
1936 100024519 นาย กิตติพงศ์ ศรีมานนท์
1937 100024537 นาย ไชยพล ชัยกรวงศ์
1938 100024541 น.ส. กรทิพย์ เกตุด้วง
1939 100024611 น.ส. พีระวี พุ่มแจ้ง
1940 100024668 นาย คมวิศิษฏ์ิ สิงห์สถิตย์
1941 100024680 นาย วิศิษศักด์ิ กรรณาริก
1942 100024714 น.ส. รุจิรา สมภาร
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1943 100024721 นาย ฉลอม พรมซุย
1944 100024745 น.ส. นฏกร คําอ้ายล้าน
1945 100024758 น.ส. ปิยะนุช ปัญญารักษ์
1946 100024820 นาย ภัทรพงศ์ มาตขาว
1947 100024840 นาย ณัฐภาส ศรีเลิศ
1948 100024864 น.ส. เพ็ญประภา ศรีสง่า
1949 100024945 น.ส. หทัยกาญจน์ สุขลาภ
1950 100024960 นาย วิริทธ์ิ ตันกระโทก
1951 100024987 นาย ธีรวัชร์ ศักด์ิกิตติพงษ์
1952 100025001 นาย เพิ่มยศ สร้อยสุวรรณ
1953 100025008 น.ส. ชนิสรา หนูเริก
1954 100025016 น.ส. ลัดดา บุรินรัมย์
1955 100025055 น.ส. อนุสรา ทองเอี่ยม
1956 100025057 น.ส. เกษศริน รอดศรี
1957 100025071 นาย พันธ์ุเทพ มหาพันธ์ุ
1958 100025101 น.ส. นิภาพร ทองภู
1959 100025112 น.ส. อนงค์ มีสิทธ์ิดี
1960 100025117 น.ส. อาภามาศ แหวนทับทิม
1961 100025143 น.ส. กรรณิการ์ หวานฤดี
1962 100025155 น.ส. วชิรวรรณ บุตรโส
1963 100025192 น.ส. รัตนา สุริยา
1964 100025194 นาง รัตนา ช้างจีน
1965 100025229 นาย ปฐวี คันธะคง
1966 100025267 นาย ไชยรัตน์ บุญเฉื่อย
1967 100025277 น.ส. ปภาดา สุวรรณเกตุ
1968 100025290 นาย ภาคภูมิ ดวงสวัสด์ิ
1969 100025322 นาย พงศร มีวาสนา
1970 100025420 น.ส. อณิษฐา หาญภักดีนิยม
1971 200000011 นาย ทนงศักด์ิ ทองเจริญ
1972 200000013 นาย ภูไท ศรีเสน
1973 200000016 น.ส. ธัญพร หล้าซิว
1974 200000028 ว่าที่ ร.ต. เอกชัย คําโพธ์ิ
1975 200000035 นาง ธัญญรัตน์ โฉมแดง
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1976 200000046 นาย นิรันดร์ กันทะวงค์
1977 200000054 นาง บัวผัน แสนยาเจริญกุล
1978 200000058 นาย วสันต์ พงษ์ไพบูลย์
1979 200000065 น.ส. พรสวรรค์ พับพุ
1980 200000072 ว่าที่รต. วโรดม คําสม
1981 200000073 นาย พีรดนย์ วิชารักษ์
1982 200000077 น.ส. พัชรี อภิวงษ์
1983 200000078 น.ส. นพมาศ สิทธิมงคล
1984 200000079 น.ส. กัญชพร วงค์สุยะ
1985 200000099 นาง สุรัสวดี วัฒนาพันธ์ุ
1986 200000103 น.ส. ปุณณ์สิริ ถนอมมิตร
1987 200000116 นาย พงศ์ระวี ลํามะศักด์ิ
1988 200000120 นาย กมเรศว์ โต้ต้ิน
1989 200000130 น.ส. ผกามาศร์ กันทิพย์วรากุล
1990 200000137 นาย โชติชัย อินนันชัย
1991 200000150 น.ส. วัณณิตา อุ่ยเจริญ
1992 200000158 น.ส. ชลิตดา ศิริธรรม
1993 200000186 น.ส. ศิรินทรา ริยะกาศ
1994 200000189 นาย วสันต์ เหลี่ยววิริยกิจ
1995 200000193 นาย ณัฐวัชร อุ่ยเจริญ
1996 200000196 น.ส. ศิริรัตน์    ธรรมใจ
1997 200000214 น.ส. พรรวินท์ ไกรวารีวิไล
1998 200000221 ว่าที่ ร.ต. นันทศักด์ิ นาวา
1999 200000237 นาย จตุพร ธรรมกิติ
2000 200000247 นาย ศุภกร ตุลพงศ์
2001 200000260 นาย ภาคภูมิ หลวงมณีวรรณ์
2002 200000262 น.ส. มาลินี เลาหเทียนโรจน์
2003 200000263 นาย จักรกฤษณ์ แกมนิล
2004 200000270 นาย ณัฐวุฒิ ไชยถา
2005 200000273 น.ส. กัญญา ชาวส้าน
2006 200000277 น.ส. พัทธ์ธีรตา สิริชัยวัฒนกุล
2007 200000281 น.ส. ชมัยภรณ์ วนวาสี
2008 200000282 นาย รชานนท์ อินทุภูติ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2009 200000285 น.ส. สุนทรี ก้อนจันเทศ
2010 200000286 นาย จักรพงษ์ วุฒิรัตน์
2011 200000289 นาย วรพล โม่งตา
2012 200000311 นาง นฤภร กองเงิน
2013 200000318 น.ส. เมฆา สาพิน
2014 200000319 น.ส. ธัญญารัตน์ สิญจวัตร
2015 200000322 น.ส. พิมพา นวลฝั้น
2016 200000323 น.ส. มาลัยพร อุ่นใจ
2017 200000325 น.ส. นราทิพย์ จันสน
2018 200000336 นาย รภัทร กันทาสุข
2019 200000338 น.ส. พัชรกร ฉิมไล้
2020 200000344 น.ส. รุ่งทิวา ทานะขันธ์
2021 200000373 นาย ณัฐพล ปกเกษ
2022 200000396 น.ส. จําเลียง ศรีสวัสด์ิ
2023 200000400 นาย ชณัญชิต ไชยมงคล
2024 200000404 น.ส. พัชรี อรุณสุวรรณ
2025 200000410 น.ส. ธิรัตติญา ลือชัย
2026 200000418 น.ส. อัจฉรพรรณ จันทร์ประทีป
2027 200000423 น.ส. พัณภัช เดชครุฑ
2028 200000441 น.ส. รจนา มูลเมือง
2029 200000452 น.ส. ศศินันท์ ชุ่มมะโน
2030 200000454 น.ส. วาสนา วงษ์อ่อง
2031 200000525 ส.ต.ต. ชัยนุวัฒน์ ปูนคําปีน
2032 200000526 น.ส. พิกุล พรมตาแก้ว
2033 200000535 น.ส. อัมพร พรมตาแก้ว
2034 200000537 น.ส. ธัญชนก นามเจิง
2035 200000539 นาย กัมพล วงศ์ชนะยุทธ
2036 200000544 น.ส. ณัฐชยา ประวิง
2037 200000546 นาย จีรวัฒน์ รอดทอง
2038 200000616 นาย ฐาปกรณ์ อ๋อมใจกาศ
2039 200000624 นาง ทิพวรรณ จินดา
2040 200000643 นาย กฤษฎา หงษ์ทอง
2041 200000659 น.ส. กิตติมา ครองเมือง
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2042 200000661 นาย สุรพันธ์ กันธาซาว
2043 200000662 นาย ภัทร พิตรพิฑูร
2044 200000673 นาย มนตรี สมมุติ
2045 200000724 น.ส. ศรินภรณ์ หอมเชย
2046 200000725 น.ส. หนึ่งฤทัย บัวระหงษ์
2047 200000729 นาย วิศวะ ไชยมงคล
2048 200000758 นาย อดุลย์ วงศ์รัตนปัญญา
2049 200000760 น.ส. ผกาวดี เทพกันธา
2050 200000764 นาย อัตถศาสตร์ ผาบไชย
2051 200000773 นาย ฐิติวุฒิ ดีธรรมมา
2052 200000802 น.ส. พิมพ์ประภา วิเวก
2053 200000806 น.ส. รุ่งทิวา วงค์ป้อ
2054 200000807 นาย สิปปวิชญ์ สิทธิเดช
2055 200000814 น.ส. นิ่มอนงค์ ปินทอง
2056 200000816 น.ส. สุพรรษา สารีอินทร์
2057 200000822 นาง ลัดดา ยารวง
2058 200000823 น.ส. นัสรินทร์ กุลอินทร์
2059 200000828 น.ส. สุภาพร อิ่นแก้ว
2060 200000837 น.ส. ณัฐปภัสร์ ตาจุมปา
2061 200000839 นาย เทวกฤช วรศิริ
2062 200000847 นาย พิสุทธ์ิ บันสิทธ์ิ
2063 200000855 นาย สัตยา วรรณวงศ์กา
2064 200000859 นาง รักษา ครุฑดิลกานันท์
2065 200000860 น.ส. นภัทร วงค์คม
2066 200000881 น.ส. อรัญญา กันทะ
2067 200000883 นาย เทวาธิบดี สุทธวงค์
2068 200000889 น.ส. แสงวรรณ สมปาน
2069 200000897 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาพร ต๊ะทา
2070 200000906 นาย เฉลิมชัย ชัยรังษี
2071 200000908 น.ส. โชติรส แก้วอินตา
2072 200000921 นาย วินัส ใจจิตต์
2073 200000922 น.ส. วิชุนีย์ ช่ืนจิตร์
2074 200000930 น.ส. ชุติมา ซาวแก้ว
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2075 200000950 น.ส. อัญชลี ยอดคํา
2076 200000957 น.ส. สวิตา วิชาธร
2077 200001045 นาย วินัย อุ่นใจ
2078 200001053 นาง วลัญช์รัตน์ พะยอมดง
2079 200001055 นาง ปิยาพัชร จันทร์เพ็ญ
2080 200001063 น.ส. กัญจณ์ชญา กันทะ
2081 200001073 นาง สาคร อินต๊ะขัน
2082 200001074 น.ส. เกษรินทร์ เทพณรงค์
2083 200001094 น.ส. ผกามาศ หาญป้อ
2084 200001132 น.ส. ธนาภรณ์ ศรีทิพย์
2085 200001169 น.ส. พิมพ์นิภา เครือเทพ
2086 200001178 น.ส. ลภัสรดา บวรพิชชาพร
2087 200001180 น.ส. ปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน
2088 200001192 น.ส. ขวัญชนก หมื่นทะวงษ์
2089 200001208 น.ส. ปรางทิพย์ จันทร์ธิยะ
2090 200001225 น.ส. ธัญญวลัย โกมลรัตน์
2091 200001236 ส.ท. อรรถพงษ์ ประเสริฐ
2092 200001259 น.ส. ดวงฤทัย นันชัย
2093 200001261 น.ส. เจษฎาพร ศิริมาตย์
2094 200001265 น.ส. ศิวพร นวลจันทร์
2095 200001275 นาย พิทักษ์ แววคุ้ม
2096 200001299 นาง พิมพ์พิศา คําคง
2097 200001321 น.ส. พนารัตน์ ครุฑบึงพร้าว
2098 200001325 นาย ทนงศักด์ิ ปาวนา
2099 200001350 นาย พิพัฒน์ สีมา
2100 200001376 นาย รัฐพล บั้งเงิน
2101 200001399 ว่าที่ร้อยตรี ปกรณ์ คลังพหล
2102 200001404 น.ส. ชุติพร ฟูปิง
2103 200001415 นาย อรรถสิทธ์ิ ผาบไชย
2104 200001421 น.ส. ณิการ์รัศย์ สมบูรณ์
2105 200001441 นาย วงศ์ตระกูล มาเกตุ
2106 200001444 นาย ชูศักด์ิ ย้ิมละม้าย
2107 200001447 นาย สานิตย์ ศรีเริญ
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2108 200001453 นาย ไพทูรย์ สีลาโคตร
2109 200001492 น.ส. อลิษา ชุมภูพล้อย
2110 200001502 น.ส. เยาวพา ไชยเลิศ
2111 200001505 น.ส. ปิยวรรณ เกษา
2112 200001506 น.ส. วิชุดา มานุ
2113 200001510 น.ส. จิรัฏฐ์ฎา คํารังษี
2114 200001527 นาง กชพร มั่นใจ
2115 200001548 น.ส. ณิชชา ทุคหิต
2116 200001549 น.ส. พิมพ์พิชา  โสภาการเวก
2117 200001560 นาง อรุณี สิงคํา
2118 200001570 น.ส. ทิวาพร วงศ์แคะหล้า
2119 200001577 นาย วิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์
2120 200001579 นาง จุฑามาศ สมณะ
2121 200001612 นาย ณรงค์ แดงทูน
2122 200001620 นาง ชุลีพร เสวิสิทธ์ิ
2123 200001624 นาง ปณัฐดา กุลกิจวโรภาส
2124 200001636 น.ส. ปาริฉัตร เพชรอ่อน
2125 200001655 น.ส. มัลลิกา บัวโพช
2126 200001671 น.ส. ยุพิน สิทธิไกรพงษ์
2127 200001675 นาย ไพรัช ปันชู
2128 200001678 นาย ยุทธศักด์ิ เจริญการ
2129 200001685 น.ส. ยุพา หลุยจําวัน
2130 200001700 นาย กฤติเดช ชะนะภัย
2131 200001702 นาย เฉลิมพล เขียวแก้ว
2132 200001733 น.ส. ลลิตตา ดวงจันทร์
2133 200001751 น.ส. สุภาพร โพธิ์เพียร
2134 200001765 นาย พิทักษ์พงษ์ วงศ์เกตุ
2135 200001769 น.ส. พิชญ์ณัชชา ชมภูศรี
2136 200001775 นาย ธนบูลย์ จันธิมา
2137 200001816 นาย ธรรมทรรศน์  ภักดี
2138 200001828 นาย วัฒนา วงค์จันทร์
2139 200001830 น.ส. กัณญาภรณ์ สงวนทรัพย์
2140 200001842 นาย ณัฐพงษ์ โพธ์ิศรี
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2141 200001874 น.ส. สายน้ํา จูแสน
2142 200001879 จ่าอากาศตรี อภิชาติ กัญจน์ธนะโชติ
2143 200001890 นาย กรนันท์ เขียวมัง
2144 200001895 น.ส. วิยะดา สุรีย์
2145 200001900 นาย เอกลักษณ์ ธรรมใจอุด
2146 200001905 น.ส. ปาณิสรา แก้วผนึก
2147 200001914 น.ส. ศิริลักษณ์ มลิวัลย์
2148 200001919 นาย ธิตินทร์ จารักษ์
2149 200001929 นาย สรวิชญ์ พีรัชชัยนนท์
2150 200001935 น.ส. พิมพันธ์ จาดเมือง
2151 200001997 นาย ดํารงค์ศักด์ิ ท่าชะออน
2152 200002019 นาย กําพล นินภมร
2153 200002036 นาย กรกฎ เตชาวงศ์
2154 200002039 นาย ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
2155 200002040 นาง ขนิษฐา จันทร์มณี
2156 200002042 นาง พิมพ์นิภา มีสา
2157 200002065 น.ส. ณปภัช มูลยะเทพ
2158 200002089 น.ส. สุภาวดี หมู่ใหญ่
2159 200002109 น.ส. กัญญารัตน์ ฉิมเอี่ยม
2160 200002183 นาย พีรวิชญ์ สามารถ
2161 200002192 น.ส. รพีพรรณ จันทรภักดี
2162 200002222 น.ส. วันวิสาข์ จงกาล
2163 200002230 นาย จิรพล ยอดจันทร์
2164 200002261 น.ส. เพชรลดา สร้อยเพ็ชร์
2165 200002262 นาย กฤษฎา การพงษ์
2166 200002270 น.ส. ปุณฑริกา กาลปักษ์
2167 200002277 นาย สุพรรณ นิกรสันติธรรม
2168 200002278 น.ส. เบ็ญจวรรณ ถาแก้ว
2169 200002289 นาย สันติภาพ สังข์คํา
2170 200002300 น.ส. นงลักษณ์ ขําเต้ีย
2171 200002301 นาย อธิวัฒน์ ถวิลอรุณพงศ์
2172 200002320 น.ส. สถาพร นนกันธา
2173 200002328 น.ส. ศิริพร วงใจ
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2174 200002339 นาย ณัฐนนท์ ปินคํา
2175 200002345 นาย พชรศิลป์ สิงห์สม
2176 200002359 นาง ไพรวรรณ์ พุทธสอน
2177 200002373 น.ส. สกายเดือน ปันต๊ะ
2178 200002384 น.ส. ดวงพร หอมจันทร์
2179 200002393 น.ส. อนุสรา กันทาอ้าย
2180 200002440 น.ส. ปวีณ์ธิดา ยันต์ทองอยู่
2181 200002524 นาง พิชชานิจ เชียงวงค์
2182 200002525 น.ส. สุกัญญา ทิอ้าย
2183 200002542 น.ส. ทิพย์สุดา ผาหลัก
2184 200002563 นาง อ้อมอรุณ สมเสมอใจ
2185 200002604 นาย อรรถภูมิ สาใจ
2186 200002608 นาย เฉลิมเกียรติ รักถึง
2187 200002640 น.ส. ลาภิกา โยธาภักดี
2188 200002651 น.ส. จิรภัทร์ โยธาภักดี
2189 200002652 นาง สิริกุลพันธ์ุ ภูเขา
2190 200002666 นาย สุธีร์ ปิมปวง
2191 200002673 นาย อนุชา สุขถาวรกิจ
2192 200002674 น.ส. จารุวรรณ มูลธิ
2193 200002678 น.ส. ธิติกานต์ ศรีใจวงศ์
2194 200002687 นาง นัฎฐิกา สายศร
2195 200002716 น.ส. สุนีย์  นาคานุกูล
2196 200002728 นาง วรุณกานต์ พรหมพฤกษ์
2197 200002758 น.ส. ลักขณา กล่อมกมล
2198 200002779 นาย พงษ์สิทธ์ิ หิตกรดี
2199 200002870 นาย กังวาน พรมไทย
2200 200002879 นาย อิทธิพล ยศโม่ง
2201 200002881 นาย ณัฐวัชต์ ศรีสุจินต์
2202 200002887 น.ส. นริศรา วงษ์ลา
2203 200002902 น.ส. ปรัชญ์ประเทือง มีสุวรรณ
2204 200002910 น.ส. นิรัชชา คําสุกดี
2205 200002925 นาง นงคราญ บุรินทร์กุล
2206 200002928 น.ส. ณัฐณิชา อ้นป้อม
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2207 200002942 น.ส. ลภัสรดา สมประเสริฐ
2208 200002956 น.ส. ศุภกาญจน์ พระเพชร
2209 200003022 น.ส. สมทรัพย์ ปินตาดง
2210 200003050 นาย ปวริศ อ่ินอ้าย
2211 200003052 น.ส. มัณทนา จินจา
2212 200003063 นาย ชาติชาย ศีติสาร
2213 200003077 นาง ลภัสรดา ใจเอื้อ
2214 200003091 น.ส. อัญชลี เรือนแก้ว
2215 200003098 น.ส. จิตรา คนดี
2216 200003145 น.ส. ศุภางค์ ตีคํา
2217 200003148 น.ส. เกนิกา เจริญสุข
2218 200003174 น.ส. ณิชทิพมณี ป่ินแก้ว
2219 200003194 นาย สมภพ ฉิมสุข
2220 200003197 น.ส. จุฬารัตน์ หล่ําชู
2221 200003239 นาง สมปอง จิณวงศ์
2222 200003240 น.ส. ศิราณี ธรรมเทศน์
2223 200003246 นาย อภิรักษ์ รุจิระภูมิ
2224 200003297 น.ส. รุจิรา มูลงาม
2225 200003299 น.ส. ดวงรัตน์ อินพรม
2226 200003317 น.ส. ก่ิงเทียน ธรรมปัญโญ
2227 200003319 น.ส. นิธิตา ชูประเสริฐศักด์ิ
2228 200003376 น.ส. ดาราวัลย์ พงษ์ตุ้ย
2229 200003387 น.ส. นันทยา กันคํา
2230 200003397 น.ส. สายทอง กันทะโว
2231 200003400 นาย ธนกฤต รวีชัยเกษม
2232 200003406 นาย อนุรักษ์ ลาตรินทร์
2233 200003418 น.ส. นงค์รักษ์ คํามี
2234 200003424 น.ส. จตุรพร พูลเพิ่ม
2235 200003475 น.ส. กนกวรรณ จันทร์เจริญ
2236 200003477 น.ส. รัตนาภรณ์ อินเพ็ชร
2237 200003485 นาง สิริพาภรณ์ สู่ทรัพย์
2238 200003493 นาย เอกมนตรี อินทร์น้อม
2239 200003503 นาง คนึง สมบุญมี
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2240 200003514 นาย วิทยา ขําน้ําคู้
2241 200003525 น.ส. อรทัย   ถึงสุข
2242 200003528 น.ส. สุพัชชา สุขน้อย
2243 200003533 นาย กฎิตติเดช เทียมดาว
2244 200003548 น.ส. สุลาวัลย์ แซ่ต้ัง
2245 200003558 น.ส. ฐิติมา หล้าอ่อน
2246 200003586 นาย ธนากร แก้วเกษศรี
2247 200003606 น.ส. บุษบา บริคุต
2248 200003619 น.ส. ชลีรัตน์ ฟูโคตร
2249 200003672 นาย ชุมพล บุญชัยวงค์
2250 200003674 น.ส. วิไลวรรณ นุ่นสวรรค์
2251 200003684 นาย นิธิ พรหมปัญญา
2252 200003701 นาย ศรายุทธ์ สมประสงค์
2253 200003704 นาย เกรียงศักด์ิ โชติวิชาศิริกุล
2254 200003710 นาย มารุต หิรัญศรี
2255 200003719 น.ส. สร้อยมาลา ไชยาโส
2256 200003737 น.ส. ลภัสนันท์ บุญสม
2257 200003739 น.ส. เนตรนรินทร์ ดอกเกี๋ยง
2258 200003770 นาย วุฒิพงษ์ ภาชนนท์
2259 200003794 นาย ชู ท้าววัฒนากุล
2260 200003826 น.ส. วิไลพร ปานทอง
2261 200003842 นาง นันธณัฐ วงศ์แพทย์
2262 200003910 นาย ศราวุฒิ มงคลพิภาค
2263 200003917 น.ส. วราภรณ์ ปันสุรัตน์
2264 200003945 นาย ศตวรรษ อายุยืน
2265 200003978 นาย จักรกฤษ ดวงเป็ง
2266 200003983 นาง ลักษณา ศรีวิชัยวงค์
2267 200003985 นาย พลัฏฐ์ ทิโน
2268 200003991 น.ส. ณัฐรินีย์ อินก๋า
2269 200004012 น.ส. อริยาภรณ์ อธิพรทองศิลป์
2270 200004017 น.ส. แววตา วงค์คม
2271 200004054 น.ส. มนฤดี นันธิ
2272 200004058 น.ส. อัญชลี ป่ินประดับ
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2273 200004128 น.ส. ฐิติรัตน์ เวศแก้ว
2274 200004171 นาง สุภาณี กันภัย
2275 200004172 นาง เตือนใจ พิมพ์มะมุก
2276 200004173 น.ส. ธมกร ขันธศิริกุล
2277 200004218 นาย ปฏิญญา ป๊กคํา
2278 200004219 นาย สิรธีร์ อินลวง
2279 200004228 น.ส. รสสุคนธ์ สร้อยคํา
2280 200004229 น.ส. นีรนุช ทองนิ่ม
2281 200004383 นาย เอกชัย กองทรัพย์
2282 200004388 น.ส. จันทร์ธวัช ยาดี
2283 200004391 น.ส. วารีลักษณ์ กําแพงแก้ว
2284 200004416 น.ส. ศิวพร มากกุญชร
2285 200004482 น.ส. รุ่งอรุณ หงษ์ทอง
2286 200004517 นาย ณรงค์ ศรีทนันชัย
2287 200004527 นาย ธวัชชัย พุ่มนาค
2288 200004535 น.ส. นลินี สุรินต๊ะ
2289 200004540 น.ส. ธนัฏฐา แก้วกองมูล
2290 200004543 น.ส. อริสรา ธนูแก้ว
2291 200004546 น.ส. ฐิติชญาณ์ จุใจ
2292 200004549 น.ส. วิมลจันทร์ สุริวงษ์
2293 200004607 นาย วรวิทยา ชุติมา
2294 200004610 นาย เจษฎา ต้อนรับ
2295 200004611 น.ส. ณัฐรดา เนตรสว่าง
2296 200004632 น.ส. รสวรา พัฒนภิญญ์
2297 200004655 น.ส. กาญจนา เกตุอินทร์
2298 200004659 นาย สุริยา ถูกอย่าง
2299 200004669 นาย ปริญญา อยู่ดี
2300 200004715 น.ส. แพรวนิต จันทะคุณ
2301 200004728 นาย สามารถ แก้วมูล
2302 200004774 น.ส. นฤมล กลิ่นสุคนธ์
2303 200004775 น.ส. เนตรนภา คําคุณเมือง
2304 200004790 น.ส. พัทธ์ชัญญา พรมนา
2305 200004793 นาง พิชฎาภัสร์ ไชยวงค์
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2306 200004841 น.ส. ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
2307 200004845 นาย เวชยันต์   วงค์ลอดแก้ว
2308 200004941 นาง จิราภรณ์ แสนดี
2309 200004955 นาย ทินกร เสนาจิตร
2310 200004959 นาง ศศิธร ประเสริฐศรี
2311 200004973 น.ส. ศันสนีย์ ธรรมจักร์
2312 200005036 น.ส. วรัญญา ระมั่งทอง
2313 200005070 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นารีนารถ ศุขโรชณี
2314 200005092 น.ส. ภาวิณี บุญช่วย
2315 200005096 น.ส. วาสนา ทะนิวทอง
2316 200005112 นาย ชูชาติ เคือสาร
2317 200005152 น.ส. ปนัดดา กลั่นสุข
2318 200005198 น.ส. จุดารัตน์ สุวรรณ
2319 200005204 น.ส. ธัญชนก ทาสัก
2320 200005236 นาย ไพบูลย์ วรรณโวหาร
2321 200005267 น.ส. ยุวดี เทียนเงิน
2322 200005285 นาย สิทธิชัย จงไพศาล
2323 200005286 น.ส. จงกลนี งามทรง
2324 200005337 น.ส. เต็มศิริ สังข์จันทร์
2325 200005340 น.ส. มาลาตี สวัสดิฎนะที
2326 200005342 นาย ภฑิล นิยม
2327 200005352 น.ส. สร้อยสุรีย์ ศรีเมือง
2328 200005359 นาย อนันต์ ปันยอด
2329 200005391 น.ส. มาริสา วงษ์ปราชญา
2330 200005399 น.ส. ชนิกา ขาวนวล
2331 200005427 น.ส. สุพรรณี ไชยวรรณ
2332 200005445 นาย สุเทพ ศุภนาม
2333 200005464 นาย ไพโรจน์ โพแหล่ง
2334 200005489 นาย สถิตย์ เขียวปัญญา
2335 200005556 น.ส. จันทร์สวย พรมก๋า
2336 200005578 นาง พัชรีวรรณ พรหมจักร์
2337 200005591 นาย เกื้อกูล พรหมจักร์
2338 200005594 น.ส. ศิวาพร เกษรเพ็ชร
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2339 200005596 นาง ผ่องฉวี คําโทน
2340 200005608 นาย ธนดล วิเศษทรานนท์
2341 200005624 น.ส. ศิริลักษณ์ เกียรติพรานนท์
2342 200005629 นาย ทรงธรรม ไชยสูง
2343 200005644 นาง อรอนงค์ อินอุดออน
2344 200005646 น.ส. ลักขณา แก้วน้อย
2345 200005648 น.ส. ธนันต์ญดา นันทดิลกวริทธ์ิ
2346 200005657 นาย กิติพงษ์ ไชยปิง
2347 200005658 นาย ศุภวาร วงศ์รอบ
2348 200005659 น.ส. ญาณนันท์ มณีขัติย์
2349 200005684 น.ส. ศุกัญยาภัทร์ ลําทา
2350 200005785 น.ส. สุภาพร อุ๊ตแก้ว
2351 200005790 นาย ธนพนธ์ โชติชีวเกษม
2352 200005858 น.ส. พัชยา ภัคจีรสกุล
2353 200005878 น.ส. สุรีย์ลักษณ์ สมหวัง
2354 200005898 นาย กฤษฎา แดงสกุล
2355 200005899 น.ส. นภัสวรรณ ป้อมกสันต์
2356 200005906 น.ส. วิดาวรรณ ญานะคํา
2357 200005909 น.ส. พนมวรรณ อยู่พร้อม
2358 200005956 น.ส. ทิพวรรณ บํารุงเพชร
2359 200005972 นาย นราดรน์ วงค์สวัสด์ิ
2360 200005987 น.ส. กาญจนา วงศ์ชัย
2361 200006032 นาย อัฐพล ถวิลการ
2362 200006068 นาย รณชัย มั่งใหม่
2363 200006075 น.ส. ทัศวรรณ์ ว่องไว
2364 200006084 นาง อัญชนีพร  เพ็ชรดวงดี
2365 200006095 นาย อภิชัย สฎุภา
2366 200006102 น.ส. ศิริพร มิ่งประเสริฐ
2367 200006140 น.ส. กฤตพร กระแสทิพย์
2368 200006151 น.ส. สุพัฒนา ว่องไว
2369 200006155 น.ส. พิมพรรณ กันทาสุวรรณ์
2370 200006173 น.ส. แพรวา นันท์ชัย
2371 200006198 ว่าที่ ร.ต.หญิง รสสุคนธ์ ม่วงชุม
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2372 200006199 นาย ณัฐพงศ์ สมหมั่น
2373 200006201 น.ส. จิราพร ขัติยศ
2374 200006212 น.ส. วิราวรรณ แดงคํา
2375 200006251 น.ส. วิชุดา เนตรคํายวง
2376 200006258 น.ส. ณพิชญา ทับทิมทอง
2377 200006263 น.ส. กัลยา โตประเสริฐ
2378 200006298 น.ส. วันดา สีใส
2379 200006300 นาย เกรียงไกร  คําลือปลูก
2380 200006319 นาย ศรายุทธ ศุภศิริ
2381 200006354 น.ส. ดรุณรัตน์ ชัยมาสพงค์
2382 200006364 นาย มนตรี สิงห์ใจมา
2383 200006376 น.ส. สุธัญญา ทิพรส
2384 200006379 น.ส. อรุณทิพย์ คํามุง
2385 200006467 นาย มนู ต๊ิบมะโน
2386 200006531 นาง จุมพิตรา ศรีเจริญจิตร์
2387 200006564 น.ส. รัชนีย์ ศิริรักษ์
2388 200006631 น.ส. ณัฐกา กุลรินทร์
2389 200006635 นาย สุพัฒน์ ศรีญาณลักษณ์
2390 200006658 น.ส. รังสิมา ทาพา
2391 200006661 น.ส. สิรภัทร บุญเอม
2392 200006686 น.ส. ธัญรินน์ สิงตะนะ
2393 200006710 น.ส. มัณทณีย์ ดนุพงศ์อมร
2394 200006718 นาย พีรพัฒน์ แจ้งศรีพงศ์
2395 200006725 น.ส. สุปรางค์วดี พิมพ์แดง
2396 200006740 นาง รุ่งฤดี วัตรสุข
2397 200006774 น.ส. สุภานัน พิมสาร
2398 200006802 น.ส. พรทิพย์ นุจร
2399 200006811 น.ส. พัชรินทร์ เรืองจิต
2400 200006827 น.ส. กันยากร ลิมประวัติ
2401 200006871 น.ส. เพ็ญจันทร์ รินสาร
2402 200006900 น.ส. ณิษชาภัศร์ มุทุมณ
2403 200006929 นาง สมมาตร เพ็ชรกิ่ง
2404 200007056 นาย อลงกต เทพคําอ้าย
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2405 200007084 น.ส. ศันสนีย์ ศรีวิชัย
2406 200007085 นาย เบญจ อินดาวงศ์
2407 200007086 สิบเอก สังวาลย์ จันทร์หอม
2408 200007112 น.ส. กานติมา ครุฑธาโรจน์
2409 200007147 นาย    ฐกฤต โมสิกานนท์
2410 200007226 น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีวรรณะ
2411 200007228 นาย เกษณริณร์ จอมกาศ
2412 200007333 นาง สุนิสา ม่วงสิมมา
2413 200007347 น.ส. กุลชญา มณีกาศ
2414 200007366 นาย วินัย แก้วเทพ
2415 200007372 นาง พิชญาภรณ์ แก้วเทพ
2416 200007420 นาย ณัฐนิช รักขติวงศ์
2417 200007493 นาย จักรพงศ์ บุญเรือง
2418 200007497 นาย สรายุทธ สรวิชญ์ธนากุล
2419 200007498 น.ส. วันเพ็ญ เนียมรอด
2420 200007504 น.ส. อัญมณี ศรีพนม
2421 200007515 นาย ประเสริฐศักด์ิ ทองดุลย์
2422 200007546 น.ส. วิภาณี พวงลําเจียก
2423 200007647 นาย สุเวช แสงฝ้าย
2424 200007668 นาย เผ่าพงศ์ ทาดาริน
2425 200007700 น.ส. ภัทรวดี แจ่มสุวรรณ
2426 200007708 นาย นพดล อินน้อง
2427 200007722 น.ส. ลักษมา กมลมาลย์
2428 200007732 น.ส. บุษราภรณ์ อินพรหม
2429 200007738 นาง กัญญรัตน์ นรดิษฐ์
2430 200007783 นาย ภูมิพัฒน์ วงศ์ไชย
2431 200007800 นาย ธนศักด์ิ จุ่มหล้า
2432 200007803 น.ส. สมปอง ประดู่
2433 200007831 นาย จิระศักด์ิ โภชนา
2434 200007847 น.ส. วัชรีภรณ์ สลีอ่อน
2435 200007896 น.ส. ศรัญญา รอดบํารุง
2436 200007905 นาย ปริญญา โปธาเกี๋ยง
2437 200007935 น.ส. ธันยรัตน์ แสนคํา
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2438 200007997 น.ส. กัณฑมณีย์ จันทรบัตร
2439 200008012 น.ส. ขวัญปวีณ์ กายาสา
2440 200008082 น.ส. สุธาสินี มโนสุวรรณกุล
2441 200008112 นาง ธัญพร บัตรแก้ว
2442 200008150 น.ส. ณัฐพร บัวโคกสูง
2443 200008152 นาย วิสุทธ์ิ กันทะวงค์
2444 200008163 น.ส. อรณิชชา ณัฎฐ์ณิชาณิช
2445 200008171 น.ส. ณัฐนรี ไชยมิ่ง
2446 200008175 นาย รุ่งโรจน์ สาดซิว
2447 200008179 น.ส. พิมพการัง พรมอยู่
2448 200008184 น.ส. คนึงนิจ ปฎิเสน
2449 200008194 น.ส. จุฑามาศ เอกตะ
2450 200008226 น.ส. อ้อมจิตต์ ศักด์ิสิทธ์ิ
2451 200008232 นาย ธนวรรธก์ โชติบุญ
2452 200008270 นาย ดํารงศักด์ิ สีเกี๋ยง
2453 200008300 นาย รัฐกรณ์ ชูยกป่ิน
2454 200008310 นาย ธรรมรัตน์ พวกดี
2455 200008313 น.ส. ปนิตา ขวัญยืน
2456 200008317 สิบโท กิติทัศ กวางทุม
2457 200008330 น.ส. สุวรรณี สุรินต๊ะ
2458 200008331 น.ส. วิชชุนันท์ ชํานาญนา
2459 200008358 น.ส. วราภรณ์ สุนันต๊ะ
2460 200008361 นาย ฉัตรชัย กองแก้ว
2461 200008433 นาง วรลักษณ์   นอบเผือก
2462 200008444 นาย วรากร   สิทธิเดชะ
2463 200008450 น.ส. ปุญชรัสมิ์ คําเพียร
2464 200008455 นาย วิเชียร ใจคํา
2465 200008464 น.ส. พิจักขณา แดงเมือง
2466 200008489 นาย ชินกร สุริผัด
2467 200008492 น.ส. ศิรินภา ภู่ไพบูลย์
2468 200008501 นาย ประวิตร ประธรรมโย
2469 200008525 น.ส. รสริน อมรพันธ์ุ
2470 200008528 นาย เพิ่มพูล มีบุญ
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2471 200008546 น.ส. ธนัชญกร คําวังพฤกษ์
2472 200008586 น.ส. สิริสรณ์ สิทธิรินทร์
2473 200008587 นาง รัตนาพร จิตตรง
2474 200008630 น.ส. ณัจยา แก้ววรรณา
2475 200008637 ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ จอมนวล
2476 200008642 นาย นพดล คําเสาร์
2477 200008714 น.ส. วนิดา มุ่งการนา
2478 200008718 นาย ดนพล สําราญพงษ์
2479 200008744 น.ส. จินดารัตน์ วงค์คํา
2480 200008754 นาง สุภาพร ธรรมธีระนันท์
2481 200008798 น.ส. ปณิชา วีระพันธ์
2482 200008836 น.ส. จีราพรรณ์ เทพครเมือง
2483 200008874 น.ส. พรรษา ฉิมมา
2484 200008879 น.ส. นิชาภา แก้วปินตา
2485 200008908 น.ส. ศิริญญา ปามา
2486 200008947 น.ส. นภาวรรณ พัทธสีมา
2487 200008957 นาย สุรศักด์ิ อู่เงิน
2488 200009016 นาง วัชรี มั่งมี
2489 200009027 น.ส. ฤทัยรัตน์ เขทํา
2490 200009049 นาย หัชราดล มูลเมือง
2491 200009060 น.ส. กรรณิการ์ มณีหาญ
2492 200009074 น.ส. กิตติมา สารีคํา
2493 200009103 น.ส. กนกวรรณ กรศรี
2494 200009107 นาย นพพล ฟูแสง
2495 200009197 นาย ศิวาวุธ ศิวิวงศ์
2496 200009280 น.ส. อาภาภรณ์  ศุภสิน
2497 200009281 น.ส. ชนมน ฟูเต็มวงศ์
2498 200009426 น.ส. เกศินี พุ่มเพชรสา
2499 200009448 น.ส. นภาภรณ์ ธรรมป๊อก
2500 200009482 น.ส. ผุสดี จิรนากุล
2501 200009499 น.ส. จิราลักษณ์ สร้อยคํา
2502 200009529 นาย ธนาพงษ์ อุปลศิลป์
2503 200009551 น.ส. ธนาพรรณ สุภาคํา
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2504 200009572 น.ส. วราภรณ์ ย่ังยืน
2505 200009578 นาย ธีระพัฒน์ แสงจันทร์
2506 200009590 นาย ธิติวัชร์ ทองสว่าง
2507 200009639 น.ส. ลัดดาวัลย์ ยอดผกา
2508 200009657 นาย ณฎัชชา อินตา
2509 200009672 นาง สาวิตรี ชัดเจน
2510 200009679 น.ส. นฤพร น่วมอินทร์
2511 200009692 น.ส. ปณิดา ดอกจันทร์
2512 200009722 นาย วรวุฒิ เอี่ยมอ่อน
2513 200009751 น.ส. ณัฐณิชา หารกา
2514 200009760 น.ส. อัชฌา อายะบุตร
2515 200009779 น.ส. ธฤตา โลกคําลือ
2516 200009843 น.ส. อรุณี ดําชม
2517 200009877 น.ส. เบญจพร คําแจ้
2518 200009893 น.ส. วัชราภรณ์ ขัดแป้น
2519 200009907 นาย กัมปนาท อินทะนิล
2520 200009915 น.ส. บุษบา คํานัน
2521 200009930 น.ส. สิรินญา ศิริบูรณ์
2522 200009952 น.ส. ชุติกาญจน์ ชุ่มดวง
2523 200009965 นาง กรรณิการ์ ขันคํานันต๊ะ
2524 200009971 นาง ปวีณา เยอเจริญ
2525 200010023 น.ส. เบญจวรรณ อุทจักร์
2526 200010028 นาย สมจิตร ศรีกุล
2527 200010054 น.ส. จิรดา เขื่อนสุวงศ์
2528 200010057 น.ส. ปุณยาพร พิเศษวิศิษฏ์
2529 200010071 น.ส. เนรัญชลา โปธาคํา
2530 200010166 นาง นภศร สุภาพร
2531 200010171 นาย เฉลิมชัย โมกศิริ
2532 200010269 น.ส. สุภาวดี เจริญผล
2533 200010301 นาย ธนภูวพัศ จุงวงศ์สุข
2534 200010318 น.ส. ศิริรัตน์ อยู่คงชีพ
2535 200010319 น.ส. ศศิวิมล ทุมวัน
2536 200010321 น.ส. จุฬี ต้ังวงศ์วิโรจน์
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2537 200010337 น.ส. กันยารัตน์ คําปา
2538 200010416 น.ส. โสรญา ผลคําแปง
2539 200010443 น.ส. รุ่งฤทัย รังษี
2540 200010450 น.ส. รุ่งทิวา หันพนัส
2541 200010503 นาย รัตน์กวี บุญเมฆ
2542 200010522 นาย ดนุพล ศรีคง
2543 200010531 น.ส. ภัสราภรณ์ วิจิตรวงศ์
2544 200010555 น.ส. จีราพร ดวงทิพย์
2545 200010606 นาย จิรัฏฐ์ ตรีเดชา
2546 200010674 นาย ภาสกร  บุญสิริมงคล
2547 200010694 น.ส. วรินทร พลขัน
2548 200010731 น.ส. วิมลรัตน์ พูลหน่าย
2549 200010742 นาย ธนพงษ์ กาใจยา
2550 200010827 นาย รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว
2551 200010838 น.ส. นันทพร อินทนิล
2552 200010865 น.ส. เพ็ญพร ชํานาญพันธ์
2553 200010869 น.ส. สุวรรณา ยุพา
2554 200010983 น.ส. ทิญาพรรณ เพชรปุ่น
2555 200011017 น.ส. อาภาภรณ์ ขําจันทร์
2556 200011095 นาย เดชา เงินเย็น
2557 200011104 น.ส. ธิดารัตน์ ไชยสุนทร
2558 200011117 น.ส. นลินี คงมั่น
2559 200011177 นาย ณรงค์ชัย ใต้เงาสน
2560 200011206 น.ส. จินตนา สิทธิเทพ
2561 200011218 นาย เพชรรัตน์ ศิริสวัสด์ิ
2562 200011227 นาย ธนกฤต กุลพรม
2563 200011261 นาย ภาคภูมิ ภักดี
2564 200011318 นาย นัฐพงษ์ ใจเจ็น
2565 200011333 นาง ฉันทนา ใจธิ
2566 200011390 น.ส. พรทิพย์ บุษรา
2567 200011439 นาย เจษฎา โสมวงศ์
2568 200011452 นาง จันทนาภรณ์ ยศโม่ง
2569 200011461 นาย นพรัตน์ วังมูล
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2570 200011585 น.ส. ขวัญชีวา คุ้มญาติ
2571 200011702 นาย ธีระพงษ์ ใจยวน
2572 200011732 นาย ณัฐจักร ชํานิชลธิศ
2573 200011737 น.ส. อัจฉราพร นวลเนตร
2574 200011739 นาง นันทินา ต๊ะมูล
2575 200011759 น.ส. ศิริพร ปัญโญแสง
2576 200011849 นาย นพรัตน์ จันทร์รักษ์
2577 200011850 นาง พสชณันค์ พรหมจรรย์
2578 200011868 นาย ชนาธิป สีสด
2579 200011887 น.ส. วันปรีดี คํารพมิ่ง
2580 200011888 นาย อํานาจ นกครุฑ
2581 200012005 น.ส. ภัทรภร พวยพุ้ง
2582 200012011 น.ส. อณัฐดา ขันสุธรรม
2583 200012056 นาย นพฤทธิ์ บุญชุ่ม
2584 200012122 น.ส. วันวิสา ลําดวน
2585 200012176 นาย นพรัตน์ บุญเพ็ง
2586 200012180 นาย พรเทพ กงชุน
2587 200012205 น.ส. กมลกานต์  จิรัชยากร
2588 200012220 นาย สารัช จํารัสฤกษ์
2589 200012241 น.ส. จริยา เนตรแสงศรี
2590 200012242 น.ส. จุฑามาศ สุวรรณคาม
2591 200012246 นาง ลัดดา สมหนองบัว
2592 200012263 น.ส. มณีวรรณ ซาวคําเขตต์
2593 200012269 น.ส. ศุภลักษณ์ มีลาภ
2594 200012275 น.ส. วิไลลักษณ์ มะโนปิง
2595 200012279 น.ส. ประภาทิพย์ มณกลม
2596 200012336 น.ส. ทัศนา สายสอน
2597 200012374 นาย ถิรวิช เพชระกระจ่าง
2598 200012378 น.ส. แสงทอง ศิริบุญมา
2599 200012411 น.ส. วาสนา มะโนพรหม
2600 200012424 นาย ประสิทธ์ิ ศรีราชา
2601 200012438 นาง สุชญา ศรีวันทนาสกุล
2602 200012500 น.ส. ชลธิชา บัวงาม
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2603 200012502 นาย แสงสุรีย์ คําลา
2604 200012514 น.ส. ยุภาภรณ์ แก้วม่วง
2605 200012523 นาง สุพิชา สุวรรณเวียง
2606 200012531 น.ส. อัจฉราพรรณ ตันถนอม
2607 200012532 น.ส. ทัศยาภรณ์ เสาร์ใจ
2608 200012545 นาย เชิดพงศ์ สุวรรณรัตน์
2609 200012560 น.ส. พิชญดา ทาจินะ
2610 200012566 น.ส. กฤชภร ประธานราษฎร์
2611 200012568 น.ส. อุไรวรรณ แดงจิระ
2612 200012570 นาย จงรักษ์ ลาทอง
2613 200012589 นาย กฤตภาส สุคันธมาลา
2614 200012610 นาย ธรรมนูญ ศิริโยธา
2615 200012648 น.ส. ณัฐพร จารุรัตนศุภมิตร
2616 200012690 น.ส. พรทิพา ภูเลื่อน
2617 200012724 นาย วินัย ปาปวง
2618 200012753 นาย ณัฐพงษ์ ศรีสว่าง
2619 200012778 นาย พิชุกร ศรีนุต
2620 200012779 นาง ศศิธร ยี่ภู่ศรี
2621 200012810 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฐิติรัตน์  ทองเที่ยงธิติวุฒิ
2622 200012814 น.ส. สายรุ้ง ทองเที่ยง
2623 200012873 น.ส. ศศิกานต์ ต้ังเจริญไพศาล
2624 200012879 นาย สุทธิพงษ์ กุลวงษ์
2625 200012898 น.ส. วิยะดา แก้วเคียงคํา
2626 200012903 น.ส. มัทนา จันคง
2627 200012944 น.ส. ปาริชาติ ร่องยืด
2628 200013004 นาย พรชัย ไวสุ
2629 200013076 นาย กิติคุณ ใจวงษ์
2630 200013117 นาย ปิยชาติ อุปวงศิลป์
2631 200013119 นาย ภาณุพงศ์  ต่วนชะเอม
2632 200013128 น.ส. สุธีรา พินิจ
2633 200013162 นาย ณัฐกร จินะตา
2634 200013233 น.ส. วรัชยา อุปธิ
2635 200013292 นาง สกาวเดือน ยศเวียง
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2636 200013325 นาย ศุภลักษณ์ ยศอาลัย
2637 200013386 น.ส. พิชชานันทุ์ ใจคํา
2638 200013406 น.ส. อภิญญา วีระพาพันธ์
2639 200013466 นาง ราณี เนตรน้อย
2640 200013471 นาย อธิวัฒน์ จันทร์เชื้อ
2641 200013517 นาย พายัพ บ้านสระ
2642 200013578 นาย ณัฐวุฒิ โพธ์ิดี
2643 200013585 น.ส. ณัฐชาภรณ์ ปินตา
2644 200013603 นาย ญาณวัฒน์ จันทร์กูล
2645 200013611 นาย นันทวัฒน์ อาจองค์
2646 200013618 นาย วิสุทธ์ิ ถาวรประเสริฐ
2647 200013701 น.ส. พิมพ์มณี คํานิมิตร
2648 200013884 น.ส. ศศิกร บาลทิพย์
2649 200013931 น.ส. หยาดฝน ชื่นชมน้อย
2650 200013938 น.ส. รัฐพร ปันกองงาม
2651 200013960 น.ส. จิราพร  พรมพิงค์
2652 200013964 น.ส. ณัฏสิมา สุวรรณโชติ
2653 200014014 นาย เกรียงไกร สนธินุช
2654 200014135 น.ส. เครือมาศ ภักดีไพบูลย์
2655 200014148 นาย ปราโมท สุขสถิตย์
2656 200014157 นาง รัตนาวรรณ จินดาหอม
2657 200014182 นาย อาทิตย์ ดีมี
2658 200014194 น.ส. รวินท์อร สัมฤทธ์ิกิจเจริญ
2659 200014195 นาง นางสงกรานต์ เพ็งวิภาศ
2660 200014270 น.ส. ธัญญลักษณ์ ธุระพันธ์
2661 200014275 น.ส. จอมศิริ ธนัญต์ปินตาสกุล
2662 200014342 นาย รัชพล เที่ยงดี
2663 200014404 นาย วัชระ ต๊ะแปงปัน
2664 200014469 น.ส. เบญจวรรณ สุขนิยม
2665 200014483 น.ส. เพียงออ ศรีเพ็ชร
2666 200014528 นาง ศุภกาญจน์ ปุณกะบุตร
2667 200014606 น.ส. เสาวณีย์ ทัพหน้า
2668 200014630 น.ส. ปกิตตา คนเพียร
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2669 200014651 นาย กมลภพ จินาวา
2670 200014663 น.ส. กําไร เชื้อเพชร
2671 200014678 น.ส. จิตติมา จันทโคตร
2672 200014693 นาย พิทักษ์ จันต๊ะตึง
2673 200014702 น.ส. กนกกาญจน์ จันทร์หอม
2674 200014715 นาย ธเนศ สุภาวดี
2675 200014772 น.ส. เกษกุล สุรางคณา
2676 200014800 น.ส. วรารัตน์ เณรจิ๋ว
2677 200014807 น.ส. สุรีวัลย์ จันต๊ะราชา
2678 200014808 น.ส. รุ่งนภา คํามีสว่าง
2679 200014810 น.ส. สุดารัตน์ แดงนา
2680 200014813 น.ส. นงคราญ จันทร์ต๊ะพาน
2681 200014845 น.ส. ชินราพร รัชตะวรรณ
2682 200014859 นาย ทศพล เลอสุวณิช
2683 200014938 นาย ศุภฤกษ์ สรณคมน์
2684 200014945 นาย วรพล ณ เชียงใหม่
2685 200015009 นาง กัญญาณัฐ คําพรม
2686 200015035 นาย ณัฐพงค์ สีสมุทร์
2687 200015154 นาย โชคทวี ศรีเที่ยง
2688 200015192 นาง กรรณิกา ยืนยง
2689 200015193 น.ส. มาริสา ใหม่อะลิน
2690 200015217 น.ส. สุรีพร พูลฉนวน
2691 200015251 น.ส. สุภาพร ดิษผล
2692 200015261 น.ส. สาริณี ปรากฎวงศ์
2693 200015358 น.ส. ณัฐธยาน์ เขื่อนเมือง
2694 200015469 นาย ชวลิต สักออน
2695 200015486 นาย สันชัย ยุราวรรณ
2696 200015564 นาย เฉลิมศักด์ิ เฉลิมบุตร
2697 200015598 น.ส. เบญจมาศ พัทวี
2698 200015604 น.ส. ณฐมน บุญเทียม
2699 200015605 น.ส. อนงค์ ปิยม
2700 200015677 น.ส. รัตนาภรณ์ อัครพงศ์อังกูร
2701 200015705 นาย ราเมศ ทิมินกุล
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2702 200015726 น.ส. จุฑาทิพย์ ศักด์ิเจริญ
2703 200015729 นาย กฤษฎา บุญชัย
2704 200015743 นาย รัชภูมิ แก้วมาลัย
2705 200015765 น.ส. นิติมา บุศย์สะสม
2706 200015769 น.ส. ยุพรัตน์ มาฟู
2707 200015832 นาย ประพัฒน์ นิ่มกลด
2708 200015847 น.ส. กมลกาญจน์ การิยา
2709 200015862 น.ส. สุมิตรา มาธุระ
2710 200015863 นาง รัตติกาล เกษมสรรพกิจ
2711 200015930 น.ส. อรุณี ไชยนาเหลือง
2712 200015937 นาย ปวเรศ ปัญญายงค์
2713 200015951 นาง อัจฉริยา คีรีวงศ์
2714 200015971 น.ส. ปาริฉัตร ปรารมภ์
2715 200015996 นาย กฤดิพัฒน์ ทองขวัญ
2716 200016000 นาย ณัฐพงษ์ ชัยวิเศษ
2717 200016026 น.ส. วาสนา สิทธิ
2718 200016135 น.ส. ทรงทิพย์ อิสสรมาลา
2719 200016193 นาย สาธิต ชาวไชย
2720 200016235 น.ส. ธัญนันท์ บุญลูน
2721 200016343 น.ส. วัชรินทร์ เมฆอับ
2722 200016400 น.ส. ขวัญใจ จันทร์ศรี
2723 200016483 น.ส. กัญญพร วณีสอน
2724 200016488 น.ส. เป่ียมศิริ มากสงขลา
2725 200016493 นาย ธวัชชัย เป็งปิง
2726 200016633 นาง กิตติวรา จินดาพันธ์
2727 200016695 น.ส. สุรีนันท์ มานะ
2728 200016747 น.ส. ดลฤทัย อุปนันท์
2729 200016779 น.ส. จีรวรรณ กัณทะพงษ์
2730 200016797 น.ส. กิตติมา อินทะเคหะ
2731 200016801 น.ส. กนกกาญจน์ สว่างเมฆ
2732 200016982 นาย รุ่งโรจน์ ดวงงาม
2733 200017002 นาย สมชาย ใจใส
2734 200017015 นาย อดิศร พรหมเทพ
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2735 200017023 นาง เกษรา แก่นจันทร์
2736 200017044 นาย ต่อศักด์ิ หลวงโปธา
2737 200017081 นาง พัชราภรณ์ บุญจูบุตร
2738 200017129 นาย ธีรพงศ์ ย้ิมประดิษฐ์
2739 200017321 นาย พญาพงษ์ สะแนะ
2740 200017360 น.ส. อรวรรณ ท้าวธรรม
2741 200017480 น.ส. พัชรินทร์ แสนกลม
2742 200017503 นาย ศักด์ิชัย เที่ยงสุนทร
2743 200017799 นาย ไพรัตน์ ศรีวิสัย
2744 200017815 นาย ธวัชชัย แก่นมณี
2745 200017935 น.ส. ภาวิณี บุตรเล็ก
2746 200017948 น.ส. เพียงขวัญ จารเขียน
2747 200018026 น.ส. ปรารถนา  ฉลองมงคล
2748 200018103 นาย วสันต์ อินทะกูล
2749 200018104 น.ส. เพชรรัตน์ เอมดี
2750 200018107 น.ส. สุพาณี กาบเครือ
2751 200018115 น.ส. อัจฉราวรรณ สันป่าเป้า
2752 200018179 น.ส. ศิรประภา เงินโก
2753 200018289 นาง เยาวภา วงษ์วอน
2754 200018568 นาย กิติศักด์ิ น้อยเปียง
2755 200018642 นาย ทศพร จิตสุภาพ
2756 200018644 นาย เฉลิมชัย พิทยาธํารง
2757 200018660 นาย ธีระภาพ ปัทมรังสรรค์
2758 200018670 น.ส. มลิวัลย์ มั่งมี
2759 200018796 นาง สุวรรณกมล อมฤตวารี
2760 200018808 นาย พงศกร เรืองเดชสุวรรณ
2761 200018810 น.ส. ทิพยรัตน์ จันทร์ชู
2762 200018821 นาย ณฐนนท ศิริสาคร
2763 200018825 นาย ราเชนทร์ แก้วบุญมา
2764 200018849 น.ส. ผ่องศรี เทพน้อย
2765 200018865 นาย ชัชพงศ์ เชื้อเมืองพาน
2766 200018883 น.ส. พัทยา อินแตง
2767 200018910 นาย นพคุณ พิมุขกรพงศ์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2768 200018942 นาย เฉลิมลาภ ศิริวรรณ
2769 200019029 นาย ประยง ใจปิง
2770 200019030 นาย อุกฤษ เสาร์แดน
2771 200019096 นาย ศุภชัย โมรารักษ์
2772 200019126 น.ส. สุรีรัตน์ ขํานิพัฒน์
2773 200019186 นาย อิสระพงศ์ มิ่งเมืองมูล
2774 200019216 น.ส. ปวีณา ไชยสิทธ์ิ
2775 200019388 น.ส. กันยารัตน์ โพธ์ิทอง
2776 200019394 น.ส. เกษรินร์ อัคนิตถิน
2777 200019462 นาย ขวัญชัย พรมพิทักษ์
2778 200019464 น.ส. หทัยทิพย์ ปัญญา
2779 200019575 นาย ภัทรภณ เหมือนใจ
2780 200019601 นาย อดิศักด์ิ วงศ์ยุทธนานนท์
2781 200019609 น.ส. ปัทมา ป่ินเทพ
2782 200019629 น.ส. สุชาวดี ใจปวง
2783 200019689 นาย สมัคร  เชื้อบุญมี
2784 200019717 นาย รักเกียรติ เชื้อสายอิน
2785 200019773 น.ส. วรัญญา ศิริ
2786 200019790 นาย ประกาสิทธ์ิ นางวงค์
2787 200019796 น.ส. สุวิมล สุริย์วงศ์
2788 200019846 น.ส. ศศิร์ภัทร วรจรรยานุกูล
2789 200019866 นาย ศิริศักด์ิ กาวิละ
2790 200019907 น.ส. ธนิตา ไชยศิริ
2791 200019913 น.ส. กนกวรรณ นวนเกิด
2792 200019934 น.ส. สุวภัทร สดุดี
2793 200019958 น.ส. พรทิพย์ บุญทา
2794 200019969 นาย สามารถ เวทํา
2795 200019979 นาย ณัฐพงษ์ ปาลี
2796 200020080 นาง ลัดดา งานนันไชย
2797 200020136 น.ส. น้ําผึ้ง กันยาประสิทธ์ิ
2798 200020211 น.ส. ธัญลักษณ์ วิบุญมา
2799 200020216 น.ส. ลดาวัลย์ ทองล้วน
2800 200020218 นาย ดิเรก ปินตาแก้ว
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2801 200020281 นาย ณัฐวุฒิ ทาวรรณะ
2802 200020304 น.ส. สลิล เจริญสุข
2803 200020356 นาง อัญชลี ใจแปง
2804 200020376 น.ส. จิตลดา ไชยวงศ์
2805 200020380 น.ส. ปวริศา สายสุภา
2806 200020383 น.ส. สุภาพร ขันนารัตน์
2807 200020384 น.ส. นันทวรรณ  มาลา
2808 200020501 นาย ธนวัฒน์ คงศิริ
2809 200020609 น.ส. นุริน ประทุมมณี
2810 200020615 น.ส. ภัทราวดี วัฒนศัพท์
2811 200020836 นาย โตมร รัตน้ําหิน
2812 200020838 นาง นันทิดา รัตน้ําหิน
2813 200020873 น.ส. ไอลดา เนียมเทศ
2814 200020976 นาย สรวีย์ ธรรมพลกิจ
2815 200021002 น.ส. ลัดดาวรรณ ตาสอน
2816 200021117 น.ส. สุภจีร์ ศรีพลพรรค
2817 200021208 นาย ณัฐพล ทองถี
2818 200021217 น.ส. นันทวัน ใจมูลมั่ง
2819 200021228 นาย ธนภูวนันต์ เมืองมูล
2820 200021297 น.ส. มณีนิล อินขัติ
2821 200021478 น.ส. พณณกร กระบวนศรี
2822 200021503 จ่าสิบโท นิติพล ท้าวอุ่นเรือน
2823 200021539 น.ส. สุรีย์รัตน์ ถาดแสง
2824 200021560 นาย ภูมิ หมายมี
2825 200021613 น.ส. ชิดชนก ก่อเจดีย์
2826 200021672 นาย บวรภัค ปัญญาผาบ
2827 200021673 น.ส. สุภาพร นุชท่าโพ
2828 200021814 นาง อรพิน ปัญญาไว
2829 200021883 นาง สรัญรัชต์ พีพงษ์
2830 200021896 นาง ศุภรดา จันทตรัตน์
2831 200022073 น.ส. จุฬาลักษณ์ สมภารวงค์
2832 200022115 นาย ธนพนธ์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ
2833 200022143 น.ส. อุษา คําวิเศษ

                      หน้าท่ี 86



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2834 200022250 น.ส. ปาริชาติ อุ่นบ้าน
2835 200022292 นาง หทัยรัตน์ มุณีแก้ว
2836 200022377 น.ส. ภัทรา วันจันทร์
2837 200022397 นาย เพิ่มศักด์ิ ตาวงศ์ศรี
2838 200022399 น.ส. จีรนันท์ บุญลอง
2839 200022568 น.ส. พัชกานต์ สีนวลอิน
2840 200022644 น.ส. ภัสร์สุชา เชียงแรง
2841 200022654 นาย วรรณกร โพธิ์ประดิษฐ์
2842 200022704 นาย ณัฐพล วงค์อ้าย
2843 200022750 น.ส. ชญาน์นันท์ อินตา
2844 200022935 นาย โกวิท ศรีภักดี
2845 200023002 น.ส. กรรณิการ์ เหย่าตระกูล
2846 200023114 นาย สุธิชาติ อินต๊ะนอน
2847 200023273 นาย อรัญชัย กิตติพรคุณ
2848 200023309 น.ส. จุฑามาศ คําแสน
2849 200023321 น.ส. สุทธาทิพย์ มาฟู
2850 200023419 น.ส. สุนิตา  พลอินทร์ พลอินทร์
2851 200023709 นาย ณัฐกร สีนันต๊ะ
2852 200023920 น.ส. ศิรญาดา เต็มเปี่ยม
2853 200023923 นาย กานต์ ไชยประพันธ์
2854 200023931 นาย อดุลย์ ฉายพงษ์
2855 200023973 น.ส. จิราพร ช้างเขียว
2856 200023979 นาย ทินวัฒน์ ยศชูสกุล
2857 200023983 น.ส. เจนจิรา สารพันธ์
2858 200024025 นาย นที บุญเรือง
2859 200024055 นาย ชวัลวิทย์ ท่องเที่ยว
2860 200024156 น.ส. ศิริญญา พินิจการ
2861 200024162 นาย คณาวุฒิ ประสานเนตร
2862 200024176 น.ส. ดรุณประภา สมคําหล้า
2863 200024291 นาย ไพศาล เกิดมงคล
2864 200024295 น.ส. กฤษณี พูลพานิชอุปถัมป์
2865 200024594 น.ส. ปุณณารมย์ สิงหพันธ์
2866 200024650 น.ส. เขมจิรา บุญเลิศ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2867 200024659 นาง สุภัดชา พรมมาอินทร์
2868 200024663 นาย ภีระ ม่วงสวาสด์ิ
2869 200024694 นาย ศุภสานต์ วาวแวว
2870 200024741 ว่าที่ร้อยตรี อนุพันธ์ กมลดีเยี่ยม
2871 200024943 น.ส. ศรินทิพย์ ปินตา
2872 200024994 นาย นัฐพล นาคจันทร์
2873 200025184 น.ส. วิภาวรรณ อินทร์นุ่ม
2874 200025246 น.ส. โชติชนิกาญจน์ ลพประเสริฐ
2875 200025357 นาย วุฒิวงศ์ แดงกองโค
2876 200025375 นาย ธนธัช แสงคํา
2877 200025381 น.ส. ศุภรัตน์ ปาวัน
2878 300000001 นาย ปรเมศร์ ทองพันธ์
2879 300000006 นาย วชิรนนท์ ทามาศ
2880 300000008 นาย ชานนท์ ป่ินตระกูล
2881 300000009 นาย อาทิตย์ ปามุทา
2882 300000023 นาง ธนณัน ปิ่นตระกูล
2883 300000042 นาย เมธา พฤกษติกุล
2884 300000043 สิบตรี ฉันทะ หมื่นทอง
2885 300000069 นาย พิทักษ์พล รัตนภักดี
2886 300000085 นาย ธีรฉัตร เทียมทอง
2887 300000090 นาย ศราวุธ กลางนอก
2888 300000097 น.ส. วรรณกร สารคํา
2889 300000105 น.ส. อารยา ประจวบสุข
2890 300000107 น.ส. พันทิพา ชิณศรี
2891 300000112 น.ส. สุพรรณี ศรีภูวงค์
2892 300000115 นาย พักตร์ดี นามศรี
2893 300000122 น.ส. สุภาลักษณ์ เกษารัตน์
2894 300000124 น.ส. วีรยา ปัญญาภา
2895 300000145 นาย พงษ์ศักด์ิ ดอกพวง
2896 300000147 น.ส. มณีรัตน์ บุญประถัมภ์
2897 300000148 น.ส. วันวิสาข์ ศรีดาเดช
2898 300000154 นาย ประชา อินทร์แก้วพระเนาว์
2899 300000155 น.ส. พัชรา ทองเหลา
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2900 300000161 นาย สราวุฒิ สอนสระคู
2901 300000163 น.ส. พรทิพย์ มังกร
2902 300000164 นาง นิตยา แสงกลาง
2903 300000166 นาย พงศธร คุ้มบัว
2904 300000172 นาย ธราธิป ทิพย์กรรณ
2905 300000173 นาย กําพล  โล่ห์นารายณ์
2906 300000174 นาง รุ่งฤดี สดกลาง
2907 300000190 นาง สุรีรัตน์ อยู่เกิด
2908 300000200 นาย คมสันต์ แสงสิงห์
2909 300000212 น.ส. จีรวรรณ ศรีสุข
2910 300000217 น.ส. นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์
2911 300000222 นาย สุชาติ สวัสด์ิไธสง
2912 300000228 น.ส. อรพิน ซาเสน
2913 300000231 นาย อนุชา ภู่เป่ียมศักด์ิ
2914 300000246 น.ส. ศันสนีย์  ทาระ
2915 300000253 นาง อรอุมา เกื้อกูล
2916 300000299 นาง ชิดคนึง ทองกระจ่าง
2917 300000316 น.ส. ปวีณา แสงศร
2918 300000334 นาง ภัทรธินันท์ หล้าทุม
2919 300000340 น.ส. กาญจนา จิตจักร
2920 300000341 น.ส. วิภาดา ธรรมสาร
2921 300000346 น.ส. นิรดา พลอาวุธ
2922 300000359 น.ส. วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์
2923 300000377 นาย ธนาฒย์ พลอาวุธ
2924 300000381 น.ส. ฐานพันธ์  พร้อมจิตต์
2925 300000398 น.ส. อัมพาพร อุ่มภูธร
2926 300000428 น.ส. ปริญญาภรณ์ สุวรรณพรม
2927 300000433 นาย พงศกร แก้วรัตนกาญจน์
2928 300000435 นาย เพียว ศิริวงค์
2929 300000440 นาย เด่นณฤทธิ์ เชิดสมบูรณ์
2930 300000453 นาย ศุภณัฐ สรรพวุธ
2931 300000455 นาง สุจิตรา สละ
2932 300000483 น.ส. รัตน์ลภัสร์ หงษ์สี
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2933 300000504 นาย นัธทวัฒน์ แก้วก่า
2934 300000517 น.ส. จินตนา ชัยโยบัว
2935 300000524 น.ส. พิสมัย แสงโทโพธิ์
2936 300000543 นาย วัลลภ กองกรม
2937 300000548 นาง จิรชยา เหล่าสะพาน
2938 300000562 นาย สิทธิพร เตียประสิทธ์ิ
2939 300000618 นาย จตุพร พรมโคตร
2940 300000623 นาย พร้อม ทาพินิจ
2941 300000645 น.ส. ทิพวรรณ ผางนุย
2942 300000664 นาย ชัยวัฒน์ อินบุญนะ
2943 300000668 น.ส. กัญญาณัฐ บุญจันทร์
2944 300000685 น.ส. อรัญญา ฝ่ายคํามี
2945 300000726 นาย พงษ์ศักด์ิ มุกดาม่วง
2946 300000741 น.ส. ชรัญดา คํานันดา
2947 300000761 นาย ธนาวุฒิ ปิยะวงษ์
2948 300000775 นาย สุรเชษฐ์ สมหวัง
2949 300000781 น.ส. สุปราณี ปิยะวงษ์
2950 300000794 น.ส. ปริศนา แสงสุวรรณ
2951 300000809 น.ส. อรทัย ศรีพนมพงษ์
2952 300000811 นาง เสาวนีย์ ผลแก้ว
2953 300000826 น.ส. มะลิสา ระงับภัย
2954 300000831 นาย ทินวัฒน์ วงศ์มาศ
2955 300000838 น.ส. อภิญญา พิลาจันทร์
2956 300000848 น.ส. พรรณิภา นนทะลี
2957 300000858 นาง สุรนันท์ เหมะธุลิน
2958 300000863 นาย วิทยา มัยสนิท
2959 300000864 น.ส. นุชนารถ พรหมดี
2960 300000867 นาย วีรพงษ์พรรณ แสนชน
2961 300000877 น.ส. ขนิษฐา ดลภักดี
2962 300000885 นาง สุภาพร กุตนันท์
2963 300000892 น.ส. ณพรรษชนันท์ อักษรดิษฐ์
2964 300000920 น.ส. เดือนรุ่ง  สิงห์เทพ
2965 300000935 น.ส. สายใจ ชูพันธ์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2966 300000939 นาย กฤษชพลณ์ บุญครอง
2967 300000942 นาง คนิสริน เย็นไทย
2968 300000946 นาย จตุพล มีตา
2969 300000952 นาย เกรียงไกร ศรีเสนพิลา
2970 300000953 นาง นารี วงศาชม
2971 300000955 น.ส. ณาฏฌา คําโต
2972 300000969 น.ส. จุฬารัตน์ ศิลปชาติ
2973 300000981 น.ส. เนรัญชรา เดชผล
2974 300000984 น.ส. ศศิธร  หุ่นทอง
2975 300000991 น.ส. วีณารัตน์ บุญทิพย์
2976 300000997 น.ส. วิชุตา อภัยโส
2977 300001006 น.ส. กาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทา
2978 300001011 นาย พิภพ ภูเนาว์นิล
2979 300001019 น.ส. กันยาวีร์ แก้วอาษา
2980 300001057 นาย พชรวัฒน์ ระดาชัย
2981 300001061 น.ส. มุกรินทร์   เพ็งคําแสง
2982 300001062 น.ส. วีระญา ลุนอุบล
2983 300001068 น.ส. บุหลัน อนันตภักด์ิ
2984 300001079 นาย ธิติสรณ์ บุตรโคตร
2985 300001106 น.ส. จารุวรรณ เอี่ยมสะอาด
2986 300001110 น.ส. นุชจิรา สุวรรณรัตน์
2987 300001121 นาย ราชวัฒน์ นําระนะ
2988 300001140 นาง ศิริกาญ มอบมิตร
2989 300001198 นาย ทองสุก ดุงจําปา
2990 300001212 น.ส. พิชชาภา คํามุงคุณ
2991 300001223 น.ส. อมรรัตน์ ธนู
2992 300001239 นาง เสริมศิริ ศรีสมบัติ
2993 300001247 นาย ธีรวัฌน์ หมีคํา
2994 300001262 นาย ณรงค์ ภูชาดึก
2995 300001269 น.ส. นภาพร ไวว่อง
2996 300001283 นาง วาสนา สุดาชม
2997 300001293 น.ส. สาริณี สุดาชม
2998 300001298 น.ส. เสาวลักษณ์ แก้วนามไชย
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
2999 300001306 นาย เมฆ จันทร์โนราช
3000 300001313 น.ส. วิไลรัตน์ สืบสิงห์
3001 300001329 นาย ทวีศิลป์ ศรีสุรักษ์
3002 300001347 พ.อ.อ. สุรชัย ตุพิลา
3003 300001352 นาย ปรีดา จันทร์ทอง
3004 300001385 นาง จิราพร จันทะโม
3005 300001389 นาง วันนา ขันเงิน
3006 300001396 น.ส. สุภาพร ทาสีดํา
3007 300001406 น.ส. จันทิมา เสาร์ห้า
3008 300001412 น.ส. ณัฐนรี มูลสาร
3009 300001431 น.ส. ดรุณี แทนกุดเรือ
3010 300001437 น.ส. เกศมณี สุขชัย
3011 300001450 นาย อภิราชน์ การะเกษ
3012 300001459 นาย นุศรศักด์ิ อุสาพรหม
3013 300001460 นาย กิตติพัทธ์ โคช่วย
3014 300001461 จ่าเอก สัณห์ แสนอุบล
3015 300001476 น.ส. วรารัตน์ วิชัยพล
3016 300001514 น.ส. มาริกา  บัวชุม
3017 300001522 นาย อดิศักด์ิ เคหาสัย
3018 300001530 น.ส. รุจิเรศน์   บุญเทียม
3019 300001557 น.ส. โสภัญญา วงษ์สุวรรณ
3020 300001561 นาย พัชรินทร์ กรมขันธ์
3021 300001566 น.ส. ศุภลักษณ์ พุดสี
3022 300001568 น.ส. คนึงนิจ แซงบุญเฎรือง
3023 300001581 นาย ปฏิวัติ สุดโต
3024 300001582 นาย พิทยา โนรีรัตน์
3025 300001583 น.ส. พรพรรณ สุภลักษณ์
3026 300001590 นาย สมจิต นันทวงศ์
3027 300001600 นาย เสริมศิลป์ รวยทรัพย์
3028 300001608 น.ส. สร้อยกาญจน์ดา เครือแก้ว
3029 300001609 นาย กฤษกร กอทอง
3030 300001647 น.ส. นาถอนงค์ วันธงไชย
3031 300001654 น.ส. เยาวรัตน์ แสนสุภา
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
3032 300001659 นาง วันเพ็ญ ไพรบึง
3033 300001660 นาย ธวัชชัย รักษานนท์
3034 300001669 นาย ฉัตรพล เงินโพธิ์กลาง
3035 300001673 น.ส. อาภาพร พวงเกษ
3036 300001684 น.ส. ศรัญญา แสงแก้ว
3037 300001689 นาง จิราพร โสมสิทธ์ิ
3038 300001693 น.ส. อรวรรณ มานะดี
3039 300001694 นาย พลพลากร สอนนนฐี
3040 300001711 น.ส. สุธาสินี บุทเสน
3041 300001716 น.ส. ศุภักษร ศิริ
3042 300001728 นาย อิทธิพล พราวกลาง
3043 300001747 นาย กิตติศักด์ิ บุตดา
3044 300001759 นาง จุรีพร มูลภักดี
3045 300001790 น.ส. ณัฐพร นาถาบุตร
3046 300001793 น.ส. ทานตะวัน สุวรรณกูฎ
3047 300001799 น.ส. ไอยรา สังฆะ
3048 300001804 น.ส. พีรดา  หลงสุวรรณ
3049 300001853 นาย ไกรราช แก้วอ่อน
3050 300001860 น.ส. วัชรา โคตบุดดา
3051 300001896 นาย อนุชา พิสัยกุล
3052 300001915 น.ส. ศุภตรีรัตน์ ชูศรีเสริฐ
3053 300001949 น.ส. วิยะดา จิตตระการ
3054 300001969 น.ส. วารุณี เพชรพันธ์
3055 300001980 นาง ชยุตรา เกษทองมา
3056 300001984 น.ส. เปรมกมล พุทธวัง
3057 300001998 นาย ภัครชานนท์ สายแก้ว
3058 300002001 นาง ศิริลักษณ์ มูลสิน
3059 300002016 น.ส. จิราภรณ์ เอื้อสามาลย์
3060 300002030 น.ส. ไพจิตร เลพล
3061 300002038 น.ส. รัตนาวรรณ คําสะวงษ์
3062 300002053 น.ส. วริษฐา อินทะกนก
3063 300002061 น.ส. ฐิตินาถ ไชยมาตย์
3064 300002074 นาย ไชยศิริ ทานะจิตต์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
3065 300002084 น.ส. สุดาทิพย์ สาระ
3066 300002085 นาย วิสูตร นิ่มทองคํา
3067 300002094 นาย เรืองศักด์ิ ประจะนัง
3068 300002115 นาย วิชา อินตะนัย
3069 300002124 นาย คําสัน ศรีเมือง
3070 300002138 น.ส. เกศกนก หมีกุละ
3071 300002146 น.ส. วันวิสาข์ แน่นอุดร
3072 300002149 นาย ชัยณรงค์ เซาะจอหอ
3073 300002156 นาย ศราวุธ ซองชะยา
3074 300002165 นาย วีระยุทธ วิชัย
3075 300002169 นาย ปภังกร โคตะลุ
3076 300002174 นาย โชคทวี กาสี
3077 300002195 น.ส. ทัศณีย์ ทองมันปู
3078 300002199 นาย ถาวร พลับเพลิง
3079 300002201 น.ส. กรกนก คลังบุญครอง
3080 300002233 นาย ปริญญา ชัยวัน
3081 300002234 น.ส. สิรินทรา พุฒจันทร์
3082 300002267 น.ส. กาญจนา หมื่นสุข
3083 300002280 น.ส. วิไลพร บุญสุรี
3084 300002282 น.ส. เพ็ญศรี สายธนู
3085 300002284 น.ส. สุวิมล กากแก้ว
3086 300002287 นาย สมบัติ คงอนันต์
3087 300002316 นาง นิตยา ลมกาหลง
3088 300002319 น.ส. ภาณิรดา ภูจอมนิน
3089 300002324 น.ส. ธวัลรัตน์ ลมกาหลง
3090 300002326 น.ส. ชญานิน เรือนทอง
3091 300002329 น.ส. จันทร นันอําไพ
3092 300002335 น.ส. สายใจ ฤทธิ์มนตรี
3093 300002342 นาง ประไพภรณ์ วงพิลา
3094 300002387 นาย กฤตพล สีกัลยา
3095 300002409 น.ส. ยุพาภรณ์ สุดชา
3096 300002412 นาย ศรัญญู ยุทธนานันท์
3097 300002426 น.ส. กัลยาณีย์ คลังจันทร์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
3098 300002429 นาย วัฒนา ศรีพอ
3099 300002446 น.ส. สุธารัตน์ รังสิวิวัฒน์
3100 300002466 น.ส. ธิรดา นันทิสุทธ์ิ 
3101 300002504 น.ส. พัชญา เรืองไชยยศ
3102 300002521 นาย วรพล วรพินิจ
3103 300002522 น.ส. สุนิษา พวงจินดา
3104 300002548 น.ส. กวินทรา ทิพยชาติ
3105 300002557 นาง ประภัทร ภูดินทราย
3106 300002562 นาง รัชฎา เศิกศิริ
3107 300002572 น.ส. ศริญญา เพ็ชรมาก
3108 300002574 น.ส. ชนันชิดา หูชัยภูมิ
3109 300002584 น.ส. ณิชยาณัฏฐ์ นันทบุรมย์
3110 300002593 นาง วิราวรรณ์ ผากา
3111 300002594 นาย เจษฎา ปทุมชาติ
3112 300002598 นาย วชิระศักด์ิ คุ้มไข่น้ํา
3113 300002601 น.ส. สุวลักษณ์ ปรปักพ่าย
3114 300002603 นาย จักรภัทร ชารีคํา
3115 300002622 น.ส. พิมพ์นารา ทองคํา
3116 300002637 นาย อัฒพงศ์ อัมรานนท์
3117 300002661 น.ส. เมทินี แก้วสีขาว
3118 300002680 นาย ธิติพงษ์ พนารัตน์
3119 300002684 นาย อนุชิต สุวรรณไตรย์
3120 300002691 น.ส. โชติมณี ศรีสว่างวงศ์
3121 300002694 นาง จารุณี สิงห์พรหมสาร
3122 300002699 น.ส. จุฑามาศ จอมใจธิป
3123 300002700 นาย พัฒนา เหมือนมาตย์
3124 300002702 นาย ชาญชัย มาสนา
3125 300002704 นาง สุภาพ บุบผา
3126 300002709 นาย วุฒิชัย มังลา
3127 300002710 น.ส. นิตยา บุญมาก
3128 300002713 น.ส. มณฑนา บาลลา
3129 300002715 น.ส. กาญจนันท์ สารตะขบ
3130 300002748 นาย ศุภชยกร กาละมุล
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
3131 300002752 น.ส. ปุณยนุช สุดขันธ์
3132 300002760 นาง พัชรียา ศรีแจ่ม
3133 300002766 นาง เบญจวรรณ คูหา
3134 300002793 นาย ทัพไท ชุ่มนาเสียว
3135 300002808 นาย ไพรบูรณ์ สาริยา
3136 300002824 น.ส. น้ําฝน วงศ์ล่าม
3137 300002831 น.ส. วิไลวรรณ พิลา
3138 300002834 นาง สุภักตา มาตนาคุณ
3139 300002862 นาย อดิศักด์ิ ลักษณะสี
3140 300002874 น.ส. จิตรลัดดา ราชมุงคุล
3141 300002885 น.ส. อุบล จินวิเศษ
3142 300002896 นาย สัญญา ศรีวิไลย
3143 300002922 น.ส. พรนภา นครภักดี
3144 300002924 น.ส. นิชาภา วิเท่ห์
3145 300002944 นาย ภาณุวัฒน์  กันทะทํา
3146 300002955 น.ส. วิลาสินี ภูเมฆ
3147 300002964 น.ส. ชุลีพร สุพร
3148 300002965 น.ส. นิตยา ปลัดกอง
3149 300002967 น.ส. สุธีรา แกล้วเกษตรกรณ์
3150 300002974 น.ส. จิราภรณ์ หล้าฤทธ์ิ
3151 300003014 นาย อภิรัตน์ เอกชาติปัญญา
3152 300003019 นาง ทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์
3153 300003034 นาย พงศธัช ขันธะมูล
3154 300003053 น.ส. ภัทรฉัตร อินทะสีดา
3155 300003112 นาย เกริกสิริ ทองโท
3156 300003121 ว่าที่ร้อยตรี อรุณรัตน์ โสภา
3157 300003131 น.ส. จินต์จุฑา จันทะจร
3158 300003151 นาย ธีรยุทธ จันทะมาลา
3159 300003164 น.ส. ภรรดามาศ ศาลาศักด์ิ
3160 300003165 นาย ปกรณ์ เสน่หา
3161 300003173 น.ส. สิริกร สอนนนท์
3162 300003187 นาย รามสูร โสเขียว
3163 300003196 นาย เรืองชัย เดชธรรมรงค์
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
3164 300003231 นาย วุฒิพงศ์ โง้วศิลปศาสตร์
3165 300003242 นาย สรายุทธ เถาว์โท
3166 300003259 น.ส. สกลสุภา จําปาแก้ว
3167 300003278 น.ส. ลักษณาพร อุตมะยาน
3168 300003285 น.ส. นันท์พนิตา อ่ินทา
3169 300003287 น.ส. เสาวลักษณ์ ศรีสมบูรณ์
3170 300003292 นาย ปิยะราชย์ ต้ังจิตอนันต์
3171 300003295 น.ส. นวลจันทร์ ภาคเจริญ
3172 300003324 นาย เฉลิมชัย ขุมทอง
3173 300003348 น.ส. สุรวี คํามีแก่น
3174 300003370 นาง สุพรรณี ภาคําตา
3175 300003417 น.ส. สิริกร  ฝ่ายจารี
3176 300003422 น.ส. นันทณัฐ โคตรพงษ์
3177 300003441 นาย สุรศักด์ิ อุดม
3178 300003457 นาง จงกลณีย์ แสนสงคราม
3179 300003463 น.ส. กรกนก ดีด้วยชาติ
3180 300003469 น.ส. กองทอง ชุ่มมุณีรัตน์
3181 300003509 น.ส. ปภัสสิริย์ ไชยคิรินทร์
3182 300003534 น.ส. ณัฐกาญจน์ สังฆภูมิ
3183 300003540 นาย ปรเมศวร์ มงคลเสริม
3184 300003570 น.ส. วรรณิษา เสนาคํา
3185 300003587 น.ส. พนิดา บุญศรี
3186 300003590 น.ส. ชวนพิศ พันชโก
3187 300003624 น.ส. อุไรวรรณ ถูพะอ่าง
3188 300003629 น.ส. นภารัตน์ กัลธิยา
3189 300003635 นาย นิวัฒน์ นามสง่า
3190 300003640 น.ส. ปิยะดา บุญทานัง
3191 300003665 นาย พงษ์ศิลป์ เหง้าละคร
3192 300003677 นาย บุญฤทธิ์ โม้เมือง
3193 300003679 น.ส. เบญญาภา ชุ่มสูงเนิน
3194 300003709 น.ส. จีรภา ศรีผูย
3195 300003726 น.ส. อรทัย แฝงจันดา
3196 300003727 นาง พิลาวรรณ สําราญพรม
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
3197 300003759 นาง สุนทราพร ทองพันชั่ง
3198 300003781 นาย กู้ไท ชุ่มนาเสียว
3199 300003782 น.ส. สุวิกรานต์  ศรีวรรณา
3200 300003792 น.ส. นภัสวรรณ สนธินอก
3201 300003797 น.ส. ประภาพร ช่วงชัยชนะ
3202 300003802 น.ส. เจวดี ศรีวิจารย์
3203 300003807 นาย ธีรวุฒิ วรโคตร
3204 300003839 น.ส. ณัชนันค์ ไชยผง
3205 300003841 น.ส. ชาลิสา พรรษา
3206 300003877 น.ส. เสาวภาคย์ ราชบัวศรี
3207 300003962 นาย ทินกร พิลา
3208 300003968 นาง อรทัย หินอ่อน
3209 300004001 นาย รุ่งโรจน์ จันทร์มาลา
3210 300004006 น.ส. สาริณี บุตรดาวงศ์
3211 300004018 น.ส. อาภาศิริ สอนบุตร
3212 300004024 น.ส. เสาวภา หินวิเศษ
3213 300004086 น.ส. จันทร์กลม ต้ังเสรี
3214 300004123 น.ส. พักตร์ทิพา เดชพละ
3215 300004137 น.ส. นิตฉากร บุตรเวียงพันธ์
3216 300004146 น.ส. มัลลิกา จินดาจํานงค์
3217 300004155 นาย สุริยะ สังวรณ์
3218 300004178 น.ส. ณัฐภรณ์ ดาษดา
3219 300004189 น.ส. ชนากานต์ ดอนวิชัย
3220 300004193 นาย ณปกรณ์ นาคแสง
3221 300004201 น.ส. สุวนีย์ ชมชัยรัตน์
3222 300004212 น.ส. ณัฐณิชา ศุภธีรารักษ์
3223 300004224 นาย สมพร แสงใส
3224 300004250 น.ส. ปณิตา สืบสันต์
3225 300004255 น.ส. สุธาสินี ดิลกกัลยากุล
3226 300004282 น.ส. สิริลักษณ์ กรดแก้ว
3227 300004291 นาย บพิตร วงศ์โสภา 
3228 300004314 นาย วรวุฒิ สาโทรัตน์
3229 300004325 นาย สมพร ไขลายหงษ์
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3230 300004337 นาง ธิรดา กาญจนจิตติ
3231 300004338 น.ส. นฤมล ภูดีทิพย์
3232 300004345 นาย อํานาจ ขุนภูมิ
3233 300004372 น.ส. จุฑามาศ ทองกลม
3234 300004381 นาง มลฤดี ในทอง
3235 300004389 น.ส. ฐานิตา จันทร์ดวง
3236 300004398 นาย สุรชาติ อินทรประสิทธ์ิ
3237 300004410 น.ส. สุธาสินี จันทศิริศรี
3238 300004412 นาย ภพรัตน์ ศรีกุล
3239 300004422 นาง อุบล  ปัดตาลาคะ
3240 300004423 นาย ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ
3241 300004428 นาง อรนุช ถิ่นชีลอง
3242 300004456 น.ส. ฐิติรัตน์ ศิริสวัสด์ิ
3243 300004511 นาย สิทธ์ิศักด์ิ ปิยะชินบัญชร
3244 300004544 น.ส. นฤมล ห่อไธสง
3245 300004545 น.ส. นิตยา สีมี
3246 300004561 นาง มัณฑการ  เลิศลําหวาน
3247 300004575 น.ส. เกื้อกูล มันสลาย
3248 300004586 น.ส. มธุรส โอตเปี้ย
3249 300004616 นาย บุลากร บริสุทธ์ิ
3250 300004625 น.ส. เบญจวรรณ กัณทะเชียร
3251 300004628 นาย จตุรัส สังฆะวงศ์
3252 300004630 นาง ศศิชา ชํานิงาน
3253 300004656 นาย ศราวุธ นามโยธา
3254 300004705 น.ส. ระพีพร กรมธรรมา
3255 300004730 น.ส. พิริยา สุทโธ
3256 300004739 น.ส. อรอนงค์ อุดมจิตร
3257 300004743 ว่าที่ร้อยตรี วิทิต ปรินายวนิชย์
3258 300004751 น.ส. เยาวลักษ์ หัตถกิจ
3259 300004758 น.ส. กฤษณา โสวรรณี
3260 300004779 น.ส. กัลยา พลลาภ
3261 300004783 น.ส. ปาริชาต เรืองฤทธิ์
3262 300004786 น.ส. ปิยรัตน์ แสงแก้ว
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3263 300004805 นาย นวกร แป้นบูชา
3264 300004820 น.ส. สุพัตรา สารแสน
3265 300004917 นาย วุฒิไกร คุ้มโนนไชย
3266 300004926 นาย ทิวา เที่ยงแท้
3267 300004929 นาย เอกวุฒิ ภักภูมินทร์
3268 300004964 นาย นัฐพล กิติกุศล
3269 300004968 นาย สรวิชญ์ สมสนุก
3270 300004987 นาย วรางกูร วัฒนานุสิทธ์ิ
3271 300004988 นาย สุรชาติ โทนแก้ว
3272 300004991 นาง ละไม ศรีชมภู
3273 300005014 น.ส. จิราภา ลือชา
3274 300005017 น.ส. สุนิสา โม่งปราณีต
3275 300005021 น.ส. ปิย์วรา ศรีริรมย์
3276 300005038 นาย ธีรวัฒน์ วันศรี
3277 300005040 น.ส. จิราวรรณ พลเยี่ยม
3278 300005059 นาย พูลศิลป์ สิงหรณ์
3279 300005115 สิบตํารวจโท พรชัย คําสุวรรณ
3280 300005138 น.ส. สุพัตรา สารก้อย
3281 300005140 น.ส. วิชชุดา ศรีพันดอน
3282 300005160 น.ส. วนิดา ขาลถม
3283 300005179 น.ส. กิตติมา ไชยราช
3284 300005190 น.ส. วัชรี  รักษานนท์
3285 300005197 นาย ทนงศักด์ิ สายชารี
3286 300005228 นาย ธวัชชัย สุพรมอินทร์
3287 300005244 น.ส. จารุพิชญา อินทร์คํา
3288 300005290 น.ส. สรัญญา วะสารชัย
3289 300005294 น.ส. ขนิจฐา ชัยบิล
3290 300005299 นาย สรรค์ปวีร์ วงศ์หลวง
3291 300005307 น.ส. วัชราพร ไชยน้อย
3292 300005357 น.ส. รุ่งทิพย์  พงษ์ไพบูลย์
3293 300005377 น.ส. อรวรรณ  ผ่านจังหาร
3294 300005413 นาย สวัสด์ิ สุทธิ
3295 300005448 น.ส. พรรณทิพา พลศรี
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3296 300005492 นาย อธิปัตย์ สลักคํา
3297 300005500 นาง พรพรรณี เรืองจรัส
3298 300005506 น.ส. อริษา บุตรอําคา
3299 300005520 นาง ลําเนา พันธ์ยุลา
3300 300005530 น.ส. พัชรานุช บ้งชมโพธิ์
3301 300005599 นาย วสันต์ ศรบุญทอง
3302 300005604 น.ส. สุภาพ ภูมิสุข
3303 300005612 น.ส. รัตนาพร พิลารักษ์
3304 300005665 น.ส. กฤษณา เคหาไสย
3305 300005681 น.ส. รัตนาภรณ์ หนุนจันทร์
3306 300005689 น.ส. ชลิสา อุระแสง
3307 300005690 นาง สุพัฒนา พงษ์รัตน์
3308 300005693 นาย เอกรินทร์ ฉัตรสุวรรณ์
3309 300005695 น.ส. รุ่งฤดี นามบุรี
3310 300005714 นาย วุฒิพงษ์ บุญพร
3311 300005724 น.ส. รัติญา ชูเกาะ
3312 300005743 นาย วีระศักด์ิ ศรีจุดานุ
3313 300005761 น.ส. ภัชภิชา ภัทร์ธมาศ
3314 300005780 นาย สุทธิวงศ์ รักษาภักดี
3315 300005789 น.ส. วชิราภรณ์ สุวรรณชัยรบ
3316 300005798 พ.จ.อ. วรพงษ์ สุวรรณพันธ์
3317 300005815 นาย วุฒิภัทร เสริมสุข
3318 300005832 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์วรรณ
3319 300005886 น.ส. อรอนงค์ พรหมพิมพ์
3320 300005887 สิบเอกหญิง สมฤทัย อ่ินทา
3321 300005890 นาย อภิชาติ คําจันทร์
3322 300005903 น.ส. อุทุมพร หอมแสง
3323 300005927 น.ส. รัชฎาภรณ์ บุตรคําโชติ
3324 300005933 น.ส. มาศธัญกาญจน์ ธรรมปัทม์
3325 300005955 นาย ศรายุทธ สุจจะชารี
3326 300005966 น.ส. สุณัฐา ธีระวานิช
3327 300005999 น.ส. เรวดี พลหาญ
3328 300006000 นาย พชรพล นวนบัติ
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3329 300006005 นาง ปูรณ์ภัสสร สุพร
3330 300006008 นาย ปิยกูล คุณแก้ว
3331 300006009 น.ส. วนิษฐา ฦาปัญญา
3332 300006023 นาย สหรัฐ ราโช
3333 300006031 น.ส. ญาณาธิป สุนาวงค์
3334 300006092 น.ส. พิชญ์ณรินทร์ ไชยเดชหิรัญ
3335 300006160 น.ส. พัชราภรณ์ เสนาศูนย์
3336 300006174 นาย เกียรติศักด์ิ ขวัญทอง
3337 300006179 น.ส. เกษนีย์ ศรีชัย
3338 300006180 นาย ศตวรรษ ภูมิลุน
3339 300006186 นาย สุเมธ ประเสริฐสม
3340 300006194 น.ส. วิระหัส พันธ์คําเกิด
3341 300006242 น.ส. ชลีกร ภูนาวัน
3342 300006243 น.ส. รัชนี ภูขันซ้าย
3343 300006321 นาย ณรงค์สาร ลานพิบูลย์
3344 300006355 น.ส. จิดาภา เสนาพันธ์
3345 300006362 นาย สนธยา ยาสงคราม
3346 300006428 น.ส. กัญญาณัฐน์ ถนอม
3347 300006430 น.ส. แสงรวี บู่ทองจันทร์
3348 300006439 น.ส. สุจิตราภรณ์ เย็นวัฒนา
3349 300006441 น.ส. สุนิสา พิมพ์ทอง
3350 300006451 น.ส. ศิวาภรณ์ สารการ
3351 300006470 น.ส. นิภาพร อินทมาตย์
3352 300006495 นาง บุตรดี สิงห์คร
3353 300006512 นาย จักรพงษ์ สายเพชร
3354 300006514 นาย พิพัฒน์มงคล ดลกุล
3355 300006523 น.ส. ปทุมรัตน์ บุญทา
3356 300006540 นาย สมยศ ชาญประเสริฐ
3357 300006565 น.ส. มยุรฉัตร อุ่นทะยา
3358 300006602 นาง วีระยา บุญรอง
3359 300006611 นาง ชญาภณิกศา เอื้อสามาลย์
3360 300006624 น.ส. พิมลสิริ จันทร์สมัคร
3361 300006682 น.ส. สุนิชชา ประบัวบาน
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3362 300006723 น.ส. ยุภา พลตื้อ
3363 300006730 น.ส. ภาวดี ช่วยสุข
3364 300006769 นาย พัฒนพงษ์ ธงหาร
3365 300006777 น.ส. จิราภรณ์ ไชยสิงห์
3366 300006778 น.ส. ธีรภัทร์ มาศขาว
3367 300006804 นาง นงนุช วงษ์สีหา
3368 300006807 นาย ธานินทร์ วงษ์สีหา
3369 300006814 น.ส. นภานันท์ ดวงพรม
3370 300006849 นาย พันธ์เทพ อนันต์เจริญ
3371 300006855 น.ส. กัญญารินทร์ แก้วเคน
3372 300006858 น.ส. อังศุมารินทร์ อังสนันท์
3373 300006874 น.ส. จินดา มงคลเลิศศิริกุล
3374 300006917 นาย ณัฐวุฒิ บุญชาลี
3375 300006938 นาย เกรียงไกร ภูสมมาตร
3376 300006957 นาย ปฐมพงษ์ ทองวิธิ
3377 300006960 น.ส. รสจรินทร์ พงษ์ศรี
3378 300006961 น.ส. พัชราภรณ์ ยาพรหม
3379 300007030 นาย โยธิน คําฝอย
3380 300007045 นาย สามารถ ประเสริฐศิล
3381 300007074 นาย เทิดชัย ศรีบุญไทย
3382 300007133 น.ส. จันสุดา วาปี
3383 300007173 น.ส. จุฑามาศ จันทรประทักษ์
3384 300007178 น.ส. ปิยะรัตน์ ดีศรี
3385 300007209 นาง เพ็ญพักตร์ แก้วยาศรี
3386 300007219 น.ส. อัจฉรา อุระศิลป์
3387 300007227 นาย ภัทรพล ธรรมนิยม
3388 300007271 นาง ศรัญญา โนนคู่เขตโขง
3389 300007275 นาย กานต์กวี นครขวาง
3390 300007283 นาย อุกฤษฏ์ ดอนบรรเทา
3391 300007328 น.ส. สรีระ จริยะคุณทวี
3392 300007361 น.ส. พัชรี สิทธิไกรพงษ์
3393 300007411 นาย ชาญวิทย์ กาลจักร
3394 300007440 นาย จักรพันธ์ พิชนะชน
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3395 300007448 น.ส. จุฬาลักษณ์ อินทร์แป้น
3396 300007452 น.ส. ญาติการ์ บุญญา
3397 300007463 น.ส. ชวาลา วรวะลัย
3398 300007466 น.ส. จงรักษ์ คชสังข์
3399 300007482 น.ส. กัญญาณัฐ ห้วยทราย
3400 300007490 น.ส. สุพีร์ญา วิลาศ
3401 300007528 น.ส. ชัชฎาภรณ์ แสงมะณี
3402 300007559 น.ส. เสริมพันธ์ โคตะยันต์
3403 300007562 น.ส. ศศิธร คณานิตย์
3404 300007604 นาย อุดม  พลทองมาก
3405 300007621 นาย เจษฎา ประเสริฐ
3406 300007626 น.ส. ภักด์ิ โยธาศรี
3407 300007638 น.ส. วลัยพร เรือนเพชร
3408 300007661 นาย อาทิตย์ หาญสุริย์
3409 300007673 น.ส. นฤมล พลศรี
3410 300007747 นาย พัฒน์ธินันต์ มูลศิลป์
3411 300007825 น.ส. ปรียามล กุลวงศ์
3412 300007828 นาย วินิช เพชรภา
3413 300007856 น.ส. ภคมน รังสีปัญญา
3414 300007866 น.ส. ศิรินันท์ นามพรหม
3415 300007906 นาย วุฒินันท์ ทุนภิรมย์
3416 300007910 น.ส. อุไรวรรณ  กุลธิ
3417 300007911 นาย อัดชา  ขันธจันทร์
3418 300007919 น.ส. ฤทัยรัตน์ สุพะนานัย
3419 300007924 น.ส. พูลทรัพย์ ไชยวงค์
3420 300007926 น.ส. วิชุดา เกสโร
3421 300007929 น.ส. สุดาทิพย์ อินควร
3422 300007978 น.ส. รัตนากร มูลอัตถากร
3423 300007979 นาย ศุภเชษฐ์ ศรีประมาณ
3424 300007981 นาง ณัฐณิชา ภูก่ิงหิน
3425 300008005 นาย นัฐทรย์ สามารถ
3426 300008042 น.ส. ชบาไพร ผลาปรีย์
3427 300008070 น.ส. นันทิยา จันทํา
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3428 300008078 น.ส. พรทิพย์ วันโนนทอง
3429 300008079 น.ส. ทิพย์สุดา พรมทอง
3430 300008102 น.ส. จารุวรรณ นิระมิตร
3431 300008116 น.ส. วิลาวรรณ เกื้อหนองขุ่น
3432 300008127 น.ส. นัยนา โอชา
3433 300008131 นาย กฤชชนะ พลพันธ์ุ
3434 300008132 น.ส. กัลยาวดี สัตนาโค
3435 300008158 นาง วารุณี ดอกดู่
3436 300008188 น.ส. นพมาส ผาสุขเลิศ
3437 300008192 นาง ชัญญานุช บัวลา
3438 300008196 น.ส. อุมากาญจน์ ประแดงปุย
3439 300008217 นาย สิทธิชัย สายแก้ว
3440 300008218 นาย วสันต์ แอบทองไทร
3441 300008222 นาย เฉลิมชัย บุญเลิศ
3442 300008224 นาย ธีระ แพงวงศ์
3443 300008241 นาย สุวสันต์ ดวงจันทร์โชติ
3444 300008268 น.ส. สรวิภาพัศ นรเลิศสุวัฒน์
3445 300008319 น.ส. จารุวรรณ กุละคําแสง
3446 300008377 น.ส. ทัศนีย์ เที่ยงผดุง
3447 300008400 นาย พิสิทธ์ิ เชียงรอด
3448 300008493 นาย อาทิตย์ ภูสง่า
3449 300008502 นาย กฤษ ศรีสมบูรณ์พงศ์
3450 300008515 น.ส. สุกัญญา ไวว่อง
3451 300008517 นาย สมาน เกษี
3452 300008523 น.ส. สายรุ้ง ขุมทอง
3453 300008541 นาย พงษ์ศักด์ิ ภูพลผัน
3454 300008576 น.ส. อิสรียา เชิดฉาย
3455 300008589 นาย นพพร ขจรเกษ
3456 300008627 นาย อนันต์ ศรีเกื้อกลิ่น
3457 300008711 น.ส. จุฑารัตน์ กําลังกล้า
3458 300008712 น.ส. จารุวรรณ มีสัจจะ
3459 300008725 น.ส. พัชรินทร์ กานุสนธ์ิ
3460 300008729 น.ส. ประภาพร วงมาเกษ
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3461 300008734 น.ส. สุมาลี วิรุณพันธ์
3462 300008743 นาย สุรชัย ไหมพรหม
3463 300008779 นาย วัชระ หัสโน
3464 300008805 นาย นิติธร  ศรีมาตร
3465 300008857 น.ส. ขวัญเรือน ยอดคํา
3466 300008862 น.ส. กษวรรณ ผาพรม
3467 300008901 น.ส. จุลีพร กาจิต
3468 300008914 นาย พิชิต สุวรรณวงค์
3469 300008930 น.ส. นุชนารถ ดีบัวพา
3470 300008953 น.ส. ศิริยงค์ สุดสน
3471 300008987 ว่าที่ ร.ต. กริช กีฬา
3472 300008989 น.ส. ภัทรินทร แก้วกัลยา
3473 300009011 นาง ยุวดี ไสยทา
3474 300009043 นาย ชัยณรงค์ คําสิงห์
3475 300009054 น.ส. จุฑารัตน์ อุชชิน
3476 300009065 น.ส. ณัฐยาณี สุทธิสาร
3477 300009071 น.ส. อัจฉริยาภรณ์ สอนสุภาพ
3478 300009085 น.ส. พิมพา คํานึงผล
3479 300009091 นาย พรศักด์ิ ภูมิบุญชู
3480 300009117 นาย วุฒิชัย เชี่ยวอากาศยาน
3481 300009133 น.ส. ยุวดี บุญถา
3482 300009163 นาย สุทธิโรจน์ อนุเสวตวงศ์
3483 300009172 นาย ฉัตรชัย อายุศร
3484 300009183 น.ส. จิตติพร ศรีสร้อย
3485 300009212 น.ส. อาทิตยา วงศ์ปัญญา
3486 300009220 นาย โยธินทร์ วิเศษทรัพย์
3487 300009255 น.ส. พรสุดา อุทรักษ์
3488 300009256 นาย ภิชาติ เพชรนาม
3489 300009291 นาย สัมฤทธ์ิ ไกรยนุช
3490 300009309 น.ส. ณัฐรดา มะเทวิน
3491 300009324 นาย อาทิตย์ สีลากุล
3492 300009326 น.ส. ประทุมพร แก้วอาสา
3493 300009350 น.ส. สุภาพร หลานวงค์
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3494 300009358 นาง ปาจรีย์ ทรัพย์ศิริ
3495 300009360 น.ส. ไดอาน่า ไพรเลียง
3496 300009384 น.ส. จิราภรณ์ จันทะศิลา
3497 300009385 นาย จิรายุทธ สุโพธ์ิแสน
3498 300009419 นาย สยาม นาราช
3499 300009434 น.ส. หนึ่งฤทัย ทองดี
3500 300009461 น.ส. ศิวพร เมฆฉาย
3501 300009472 นาย ภูรินันท์ บุญรมย์
3502 300009550 น.ส. นารีรัตน์ สมุทรหล้า
3503 300009554 น.ส. ดวงเดือน คุณาวัตร
3504 300009561 นาย วิชาญ วงศ์ผาบุตร
3505 300009568 น.ส. เสาวลักษณ์ วรพล
3506 300009574 นาง กัญญาภัค วงค์ภูมี
3507 300009575 น.ส. วรินทร์พร ประเสริฐสังข์
3508 300009585 น.ส. สิริวัฒนา สิทธร
3509 300009599 นาย ชวลิต ธรรมวิเศษ
3510 300009641 นาย อนุพงศ์ เกียรติสูงเนิน
3511 300009660 น.ส. กฤษณา จันหัวเรือ
3512 300009667 นาย จรินทร์ รักความซื่อ
3513 300009734 นาย สาโรจน์ มิ่งแก้ว
3514 300009739 นาง อุดมลักษณ์ ออมสิน
3515 300009746 นาย ปรัชญา ศรีพงศ์พยอม
3516 300009766 น.ส. สุภาพ ศรีบาล
3517 300009774 นาย ภาวัต ภูมิคอนสาร
3518 300009775 นาย นิสิต แมนเมือง
3519 300009777 นาย ปรีชา พยัคฆวงษ์
3520 300009800 น.ส. ชนัฐกาญจน์ รอดชมภู
3521 300009826 นาง ณฐพร โพนสิงห์
3522 300009831 นาย ทินกร โสภารักษ์
3523 300009852 นาง จิราภรณ์ เหล่าศรีสกุล
3524 300009875 นาย พนิต แก้วหล้า
3525 300009937 น.ส. ศศิประภา สิงห์เสน
3526 300009942 น.ส. ณิชนันทน์ ชุยกระเดื่อง
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3527 300009976 น.ส. วัชรพรรณ พลอามาตย์
3528 300010017 น.ส. พัลภา เพ็งพอรู้
3529 300010045 น.ส. พัชรินทร์ ยาสระคู
3530 300010079 นาย ธนวัฒน์ สระสงคราม
3531 300010080 น.ส. ศรัญญา ชาวดร
3532 300010081 น.ส. สุนารี นิลภูมิ
3533 300010116 น.ส. นิภาพร ทองรส
3534 300010147 นาย เอนก เครือคํา
3535 300010160 นาง ปราณปรียา แสวงดี
3536 300010181 น.ส. เด่นนภา รากจันทึก
3537 300010184 นาย สิทธิพงศ์ ศุภสุข
3538 300010206 น.ส. จันทร์เพ็ญ กุลสิงห์
3539 300010237 น.ส. นิภา นันทภักด์ิ
3540 300010342 นาย ปริญญา วิเศษศรี
3541 300010351 นาย ประสงค์ ฉายวรรณ์
3542 300010385 นาย เชาวรินทร์ แท่นดี
3543 300010431 น.ส. พัชรี กุลีหน
3544 300010445 น.ส. ปิยะพร นิตย์สุวรรณ
3545 300010478 นาย พงษ์พัฒน์ เคนทวาย
3546 300010516 น.ส. จริยา ทองสี
3547 300010569 น.ส. สสิธร เวียงสงค์
3548 300010580 นาย ศราวุธ วงศ์กาฬสินธ์ุ
3549 300010645 น.ส. นุชิดา สาระดี
3550 300010729 น.ส. ศุมารตรี ทุงจันทร์
3551 300010848 นาย นายวุฒิชัย สิงห์สมบัติ
3552 300010851 นาย สุระชัย พันธ์นิล
3553 300010868 นาย ศุภวรรธน์ แสนกุล
3554 300010939 นาย สรรพฤทธิ์ สุทธิทรัพย์
3555 300010956 น.ส. นุจรี ตามสีรัมย์
3556 300010974 นาย วรเวช สุขคณา
3557 300010993 นาย ปัจจเวกขณ์ อิศาสตร์
3558 300011047 นาย นัฏพร พิมพ์ทอง
3559 300011056 นาง สุวดี ศรีจันทรา
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3560 300011088 นาง นาตยา สกุลโพน
3561 300011112 นาย ปฏิวัติ พลายน้อย
3562 300011113 นาย สมาน มังษะชาติ
3563 300011175 นาย ปิติ คําหอม
3564 300011180 นาย ประวิทย์ วันสุทธะ
3565 300011221 น.ส. ชลดา เศรษฐาไชย
3566 300011240 นาย ประดิษฐ์ แฝงจันดา
3567 300011284 น.ส. กรรณิกา นะธิศรี
3568 300011300 นาย ธนกร ตราครบุรี
3569 300011303 น.ส. อัจฉริยา พิมพาพร
3570 300011306 นาย สัญญา กระจ่างวงค์
3571 300011316 นาย อลงกรณ์ แก่นจันทร์
3572 300011322 นาย เด่นชัย ป่าลั่นทม
3573 300011329 นาง ธัญลักษณ์ เก้งโทน
3574 300011335 นาย เฉลิมพล เยี่ยนทรง
3575 300011352 น.ส. นันธพร วิเศษโพธิ์ศรี
3576 300011367 นาย ทันสมัย อุคํา
3577 300011372 น.ส. ธิดารัตน์ อ่อนปลา
3578 300011386 นาย เฉลิมศรี ศรีแนน
3579 300011417 นาย คามิน ดาหาญ
3580 300011438 น.ส. มานัสศรี เกษรี
3581 300011444 น.ส. วิไลภรณ์ ศรชัย
3582 300011460 น.ส. เกศฎาภรณ์ อินทร์ชมชื่น
3583 300011476 นาย ปริญญา สนุกพันธ์
3584 300011485 นาง พิชฒาภร พิมใจใส
3585 300011491 น.ส. ชนิสรา โพธิสว่าง
3586 300011518 น.ส. กัลยา มะโข
3587 300011546 น.ส. ปาริชาติ จันทะนัด
3588 300011603 น.ส. อัมพร ควรชม
3589 300011634 นาย ทนงศักด์ิ แสมรัมย์
3590 300011658 นาง สุวิษา บัวนาเมือง
3591 300011660 นาย สงกรานต์ ไทยฤทธ์ิ
3592 300011692 น.ส. กมลวรรณ ดาบทอง
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3593 300011712 น.ส. สานิยา สุนทราธรณ์
3594 300011714 นาย สรศักด์ิ อรอินทร์
3595 300011715 น.ส. ศิริวรรณ อนันตภักด์ิ
3596 300011720 น.ส. บุญยัง  ทาราทอน
3597 300011741 นาง ทัศวรรณ คณารักษ์
3598 300011755 น.ส. สุภจิรา เสยกระโทก
3599 300011762 นาย ภานุมาศ ทนงชัย
3600 300011766 นาย อนุศิษฎ์ ศรีชนะ
3601 300011774 น.ส. วิภารัตน์ วงษ์พัง
3602 300011844 น.ส. คุณาพร ปัญจพันดร
3603 300011858 น.ส. สุกฤตา สุวะจันทร์
3604 300011878 น.ส. ขณิตฐา สัมนา
3605 300011960 นาย ภควา ศรีบุญเรือง
3606 300011971 นาย วิทยา ตุพิลา
3607 300011979 น.ส. ปัญญาพร เค้าแคน
3608 300012018 นาง จารุวรรณ โพธิ์ศรี
3609 300012064 นาย นิติวัฒน์ ศรีพลเรือน
3610 300012098 น.ส. ผาณิต วงศ์ชารี
3611 300012127 นาง ปาลิดา วังหล้า
3612 300012135 นาย ธีรพงศ์ ไชยสาส์น
3613 300012140 น.ส. เสาวคนธ์ ศรีโยธี
3614 300012190 นาย วิทยา เกื้อทาน
3615 300012213 นาย บัญชา งอนสวรรค์
3616 300012239 ว่าที่ ร.ท. นรินทร์ ดารุณศิลป์
3617 300012252 นาง อรนาฏ ทิพเลิศ
3618 300012260 นาย ธีระศักด์ิ กลางประพันธ์
3619 300012262 น.ส. วันวิศาข์ บรรเทา
3620 300012265 นาย อดิสรณ์ ประจันตะเสน
3621 300012392 น.ส. ณิชาภา กําลังดี
3622 300012396 นาย ทํานอง แก้วกันหา
3623 300012417 นาย ธีรพัฒน์ ภูมิทัศน์
3624 300012428 น.ส. จารุวรรณ ทิพรักษ์
3625 300012472 น.ส. จุรีภรณ์ นิลฉายรัตน์
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3626 300012476 นาย ทองพูล สมภาวะ
3627 300012481 นาย ศักด์ิเดชน์ นิลฉายรัตน์
3628 300012497 นาย ไกรสร  พิเภก
3629 300012503 นาง วาสนา ศิริไกร
3630 300012525 นาง พนมวัน ธนพลไพบูลย์
3631 300012698 นาง ขวัญตา ศิลธรรม
3632 300012756 น.ส. มาธวรรย์ แสนมานิตย์
3633 300012773 น.ส. ปวีณา มาลัย
3634 300012787 นาย ปราณีต แผงนาวิน
3635 300012797 นาย กิตติพงษ์ งวงคํานาม
3636 300012837 น.ส. สุขใจ ชมเชย
3637 300012844 น.ส. เณรีญา วิจิตรปัญญา
3638 300012856 น.ส. อุษณีย์ ถาบุตร
3639 300012867 นาย พัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์
3640 300012871 นาย กฤษณพงษ์ เจริญทัพ
3641 300012885 นาย อภิศาสตร์ สีลาเหลี่ยม
3642 300012888 น.ส. พรรณิภา ยุทธคราม
3643 300012921 น.ส. เยาวภา สินโพธิ์
3644 300012922 น.ส. สมประสงค์ ลุนสําโรง
3645 300012965 นาย สุทิน ปาโนรัมย์
3646 300012970 นาย จีระวัฒน์ ไชยขันธ์
3647 300012973 น.ส. กุลวดี สีเรือง
3648 300013022 นาย ประกาศิต เดชโบราณ
3649 300013063 น.ส. วารุณี ฉกรรศิลป์
3650 300013077 น.ส. วิลาวรรณ์ สันประภา
3651 300013081 น.ส. อรพิณ คนล้ํา
3652 300013105 น.ส. ศุภนันท์ บุญอากาศ
3653 300013275 นาง พิชญ์นิธี ชํารัมย์
3654 300013281 นาย พิเชษฐ์ สิงห์อุไร
3655 300013350 น.ส. พรนิภา สีดาเสถียร
3656 300013383 นาย ปรัฃญา สุนทร
3657 300013393 น.ส. ฉวีลักษณ์ คํานนท์
3658 300013449 จ่าอากาศโท บุญโฮม จําปาแก้ว
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3659 300013465 นาย สุภสิงห์ โพธิสนธ์
3660 300013492 นาย จันประสิทธ์ิ สีพาฤทธิ์
3661 300013494 นาย ยุทธศักด์ิ สารีเครือ
3662 300013550 น.ส. สมวาส ใจรักเรียน
3663 300013588 น.ส. นิตยา จําวงศ์ลา
3664 300013590 น.ส. วิไล มีทองขาว
3665 300013593 นาย อุทิศ นันทะมาตย์
3666 300013609 น.ส. กมลวรรณ ช่องงาม
3667 300013623 น.ส. พิมพ์สุจี โสมณวัฒน์
3668 300013628 นาย จิระเดช จิตสังข์
3669 300013632 นาย ศักดา สุทธะเน
3670 300013658 นาย ทศพล เสริมศิริ
3671 300013677 น.ส. กรวิกา เจริญประสิทธ์ิ
3672 300013735 น.ส. ปนัดดา บัวนวน
3673 300013754 นาย กฤษณุลักษ์ เอกตาแสง
3674 300013770 น.ส. ยุพิน เถาวัลย์ราช
3675 300013796 น.ส. ทิพย์สุดา ไตรยะถา
3676 300013829 นาย พลากร นิยมญาติ
3677 300013833 น.ส. วรดาภัส อามัสสา
3678 300013881 นาย รังสรรค์ กัณหา
3679 300013890 น.ส. ชมพูเนกข์ พุทธิรัตน์
3680 300013919 น.ส. ดารารัตน์ พืชนอก
3681 300013951 น.ส. นาถยา สุวรรณชะรา
3682 300013952 นาง สุรัมภา ปางคํา
3683 300013956 นาย ประมวล สะภา
3684 300013974 นาย เสรี สายชาลี
3685 300014016 น.ส. นภสร ไชยคําภา
3686 300014051 น.ส. มยุรี อัคเนตร
3687 300014089 นาย ประกาศิต แวงวรรณ
3688 300014112 นาย ศักด์ิดา  จิตสิงห์
3689 300014138 น.ส. พีชเนตร ไชยยา
3690 300014171 จ.ส.อ. ทิพากร พองพรหม
3691 300014185 น.ส. สมศรี  บุญหลัง
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3692 300014189 น.ส. นันทกุล บุญเสริม
3693 300014242 นาย แดน ยอดสะเทิน
3694 300014268 นาย ฉลาด วัณณา
3695 300014351 น.ส. อัมรารักษ์ บุญมาก
3696 300014374 นาย ณัฐพล เนติภัทรรักษ์
3697 300014379 นาย ธีร์วรา ดาวัลย์
3698 300014392 นาย วิทยา ราชรักษา
3699 300014485 นาง พิศมัย สําราญพิศ
3700 300014575 น.ส. อภิญญา ปัญญาดี
3701 300014596 น.ส. วานิษา ตะวังทัน
3702 300014701 นาย นพดล ชุมพล
3703 300014724 นาย คณาวุฒิ พันธนะบุญ
3704 300014773 นาย พุทธกาล แสงเชื้อพ่อ
3705 300014868 น.ส. จริยาพร แสงกล้า
3706 300014886 นาย สฤษดิ์ สาสิงห์
3707 300014892 นาย กรกฎ วิญญาเย็น
3708 300014913 น.ส. พัชรี พร้อมสุข
3709 300014931 น.ส. ปรีดารัตน์ สิงห์สุทธ์ิ
3710 300014936 นาย นันทวัฒชัย ชมภูพ้ืน
3711 300015021 น.ส. เกษร แสนจันทร์
3712 300015023 น.ส. นิระออง แก้วจันดา
3713 300015057 น.ส. กัลยกร บุญชมภู
3714 300015077 น.ส. จารุดา ผางสา
3715 300015080 นาย ธีรพงศ์ พิมใจ
3716 300015163 น.ส. ญาตาวี อบมาพันธ์
3717 300015186 นาย ทนายศักด์ิ โสภิณสูงเนิน
3718 300015195 สิบเอกหญิง พุทธรักษา บุญหลัง
3719 300015212 นาย ชัยพร ป่วนกระโทก
3720 300015252 นาย คมกฤษ บุดดีมี
3721 300015253 นาย ไชยา ไชยโคตร
3722 300015262 นาย นฤทธิ ดาบพลหาร
3723 300015272 น.ส. มุกดา ไชยสิทธ์ิ
3724 300015295 น.ส. วรางคณา ภูแดนผา
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3725 300015350 นาง นิตยา เรืองเดช
3726 300015352 นาย อดิศักด์ิ อุสังหาร
3727 300015366 นาย ผจญ อ่อนอั้วะ
3728 300015400 น.ส. อัญชลี หวังหุ้นกลาง
3729 300015404 น.ส. พัชรินทร์ อุสาห์
3730 300015419 นาย อิทธิพล กาแก้ว
3731 300015430 นาง ธิดา กาลภูธร
3732 300015489 น.ส. ดุษฎี ขุนทอง
3733 300015499 นาย สุริยา เลิศรักษาสะดวก
3734 300015522 นาย ญัตติพงษ์ ชูสอน
3735 300015529 นาย บุญฤทธิ์ ผิวนวล
3736 300015535 นาย สมนึก แสนทวีสุข
3737 300015582 นาย ธีระวุฒิ โพธิชัย
3738 300015660 นาย ณัฐดนัย งามแสง
3739 300015664 น.ส. มนต์ศิริ ภามาตย์
3740 300015694 นาย วรากรณ์ กุลแสนชัย
3741 300015734 น.ส. พราวพโยม นามปากดี
3742 300015746 นาย ปรเมศร์ นิวาสประกฤติ
3743 300015891 นาง นุชจิรา สงสัย
3744 300015904 น.ส. ณัฏฐณิชา พรมทาระ
3745 300015923 น.ส. ชลภัสสรณ์ บุญอาจ
3746 300015950 น.ส. ศุภกัญญา พลหล้า
3747 300016060 นาย อานนท์ พลไชย
3748 300016064 น.ส. ศิรินภา แก้วกันหา
3749 300016188 น.ส. นภัสนันท์ สิมลี
3750 300016191 นาง พัชริน อุทัยสา
3751 300016196 นาง จิราภรณ์  ไชยราช
3752 300016218 นาย ศราวุธ พรมชัย
3753 300016220 นาย จิณณ์วเรณย์ เชื้อบุญมา
3754 300016223 น.ส. วิภารัตน์ สมาน
3755 300016259 น.ส. ปวีณา บุญหล้า
3756 300016263 นาย ภัคพงษ์ โพธ์ิสิม
3757 300016273 น.ส. งามจิตร บุบผาพันธ์
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3758 300016274 น.ส. ชลดา วงตะลา
3759 300016282 ันจ่าอากาศเอก วิทูนร์ ยอแซ
3760 300016321 นาย สมยศ แสงวงค์
3761 300016453 นาย อฏวี กฤษสุวรรณ
3762 300016492 นาย พงษ์ศิริ กุลสุทธ์ิ
3763 300016499 น.ส. ปิยะวดี แสงกมล
3764 300016500 น.ส. มัสยา จิตพิไล
3765 300016521 นาย ชัชวาล หมู่หมื่นศรี
3766 300016621 นาย ศุภวุฒิ แสนสุภา
3767 300016641 น.ส. ดารุณี ชมโคกกรวด
3768 300016648 น.ส. ประภารัตน์ วิจิตรจันทร์
3769 300016654 น.ส. ธรรญมน พินธุรักษ์
3770 300016683 นาง รุจิรา กลองรัมย์
3771 300016777 นาย วรรณพงษ์ ผิวขม
3772 300016781 น.ส. ปิยนาฏ หงษ์อาจ
3773 300016785 น.ส. อมรศรี ไชยวงษ์
3774 300016795 น.ส. วิไลพร สวัสดี
3775 300016817 น.ส. วรัญญา กองพิมพ์
3776 300016820 น.ส. ดาวิกา ศรีสมโภชน์
3777 300016823 น.ส. มาธวี จิตธนาชานน
3778 300016829 นาย สิทธิศักด์ิ อักษร
3779 300016860 น.ส. ภรณ์นภัส เดชนาดี
3780 300016872 นาย สรวิชญ์ ชนะพันธ์
3781 300016880 นาย วรยศ คุ้มตะบุตร
3782 300016883 นาง จารุวรรณ คุ้มตะบุตร
3783 300016885 นาย สุรศักด์ิ ยอดเพชร
3784 300016893 นาง จงจิต ชํานาญ
3785 300016894 น.ส. บังอร วงษ์สีดา
3786 300016990 น.ส. สุดาภรณ์ ดีสี
3787 300017009 นาย นิวัฒนพงษ์ นาโสก
3788 300017114 นาง ประวีณา นามศิริ
3789 300017134 นาย ณรงค์กร บุญเรือง
3790 300017174 น.ส. วรรณกร ภูต้องลม
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3791 300017197 นาย บุญล้ํา ไกยสิทธ์ิ
3792 300017231 นาย อักษร หัดระสา
3793 300017244 น.ส. ปิยะวรรณ กลางเหลือง
3794 300017268 นาย กริชทอง สมทอง
3795 300017269 น.ส. ลัดดาวรรณ สินโพธิ์
3796 300017316 น.ส. สุภาพร นิสสัยยัง
3797 300017343 น.ส. พัชรินทร์ โกยทรัพย์มา
3798 300017422 นาง วรรณี เจริญกิติพิภพ
3799 300017432 น.ส. ลลิตา มานะสาร
3800 300017437 น.ส. ฉลาด วะลัยศรี
3801 300017474 น.ส. ทัศนีย์ แก้วมงคล
3802 300017482 นาย สุธี พบบุญ
3803 300017512 น.ส. วารุณี เลิศประเสริฐภากร
3804 300017535 น.ส. พาวิตี สุวรรณไตรย์
3805 300017632 น.ส. จันทร์เพ็ญ โคตฮุย
3806 300017642 น.ส. อมรรัตน์ นารีจันทร์
3807 300017679 นาย สุรัฏจ์ ทองนาค
3808 300017883 นาย ไกรศร เกษงาม
3809 300017953 นาย มนตรี ชายผา
3810 300017981 น.ส. วิชุดา ณ ลําปาง
3811 300017993 นาย ทศพร พรหมโสภา
3812 300017997 น.ส. รุ่งทิพย์ เต่าทอง
3813 300018001 นาง มัลลิกา ชาหยอง
3814 300018004 นาง ชรินรัตน์ ศิลาไสล
3815 300018056 น.ส. อัจฉรียา อรรถประจง
3816 300018058 นาย พิทักษ์ จําปี
3817 300018109 นาย สมร อุ่นเจริญ
3818 300018190 น.ส. อรปรียา หินวันต์
3819 300018240 นาย เศรษฐา ล้านเอ๊ะ
3820 300018258 น.ส. สุภาพ บุญเฮ้า
3821 300018387 น.ส. พิมพ์อร ขุนโนนเขวา
3822 300018391 นาย วัชระ ขุนโนนเขวา
3823 300018412 น.ส. นงลักษณ์ ทิทา
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3824 300018441 นาย เรืองวิทย์ นามแดง
3825 300018481 น.ส. วรรณภา สมอหอม
3826 300018588 น.ส. ทิพยงค์ วงษาสันต์
3827 300018636 ว่าที่ ร.ต. จตุพล ลือชา
3828 300018678 น.ส. เรณุกา สาจันทร์
3829 300018688 นาย ยุทธพงษ์ มีศรี
3830 300018697 น.ส. สาลินี ก้อนคํา
3831 300018732 นาย คมเพชร ประวะสาร
3832 300018779 นาย ปิติพงษ์  เสาร์แก้ว
3833 300018786 นาย ณัฏฐพัชร์ สีหมงคล
3834 300018819 นาง สถาพร ยิ่งดี
3835 300018840 นาย ชาญยุทธ วงษ์จิ
3836 300018882 น.ส. จิรพัชร ก้อนฆ้อง
3837 300018922 นาย สุพจน์ หวังผล
3838 300018923 น.ส. นิภาพัฒน์ หมื่นวิเศษ
3839 300019052 นาย สมยศ สุดแสนยา
3840 300019108 น.ส. สุพัตรา วามะลุน
3841 300019129 นาย ฉัตรชัย ลวงสวาท
3842 300019157 น.ส. จันจิรา สุวรรณปา
3843 300019170 น.ส. คีย์ญาชล เวฬุวนารักษ์
3844 300019198 น.ส. นิตญา เพื่อนใจมี
3845 300019239 น.ส. อภิญญา ผลดี
3846 300019250 น.ส. อรุโณทัย ก้านจักร
3847 300019305 น.ส. ภุมรี อัคคะฮาต
3848 300019357 น.ส. นันทินี แก้วใส
3849 300019371 น.ส. ภัสรพรรณ แสนหล้า
3850 300019415 น.ส. วรรณภา แก้วเนตร
3851 300019465 น.ส. ประภาภรณ์ คุณมี
3852 300019470 นาย ไพชยนต์ ชาจันดา
3853 300019483 นาย โยฐิพัทธ์ พ่ึงสันเทียะ
3854 300019490 น.ส. วนิดา เรืองบุตร
3855 300019493 น.ส. ณัชชา จิตอามาตย์
3856 300019496 นาง ธนัชพร บูเกต์
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3857 300019497 น.ส. รินทร์ลดา ดอกพุฒ
3858 300019505 น.ส. สุกัญญา โนนทิง
3859 300019563 น.ส. รวีวรรณ ลิขิตวาศ
3860 300019582 นาย ธนะชัย สุวรรณรงค์
3861 300019624 น.ส. ปฐมาวดี กระแสอินทร์
3862 300019657 น.ส. สุพัฒน์ตรา รัตนเพชร
3863 300019673 น.ส. นันท์นภัส สมอาษา
3864 300019680 นาง เนตรนภา สุวรรณมาโจ
3865 300019684 นาง นภาพร พรหมปู่
3866 300019785 นาย วราพงศ์ วรนาม
3867 300019821 สิบตรี บวรศักด์ิ สีหนาทลือชาชัย
3868 300019826 น.ส. สุกัญญา เกงขุนทด
3869 300019850 น.ส. สิตราญา โคต่อเนตร
3870 300019905 นาง วิมลรัก  มลีรัตน์
3871 300019967 นาย ศราวุฒ โพธ์ิศรีรัตน์
3872 300020029 น.ส. จันทิดาภา หาญทวี
3873 300020034 น.ส. กิรณา มาตย์เมือง
3874 300020053 น.ส. พรวิภา ขุนหาญ
3875 300020235 นาย ประกาศิต ไกยราช
3876 300020275 น.ส. อนัดดา กองสู
3877 300020303 น.ส. พัชรียา พลเยี่ยม
3878 300020344 นาย ธนวัฒน์ ศรีบัว
3879 300020392 นาง หทัยรัตน์ หงษ์คํา
3880 300020478 น.ส. พิชญาภา นังกะทา
3881 300020517 น.ส. โสภารัตน์   คําโม
3882 300020520 น.ส. ลําเพย มะโรงศรี
3883 300020524 นาง สุนีรัตน์ ชินทวัน
3884 300020557 น.ส. วิไลลักษณ์ คนไว
3885 300020586 นาย สกุล สาวิสิทธ์ิ
3886 300020597 นาย อาวุธ พิทักษ์วัชรีกุล
3887 300020605 น.ส. วาสนา ภูหัดธรรม
3888 300020617 น.ส. เบญญาภา วงค์สิงห์
3889 300020675 นาย ชวลิต เสนาคุณ
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3890 300020745 นาย รักษศิลป์ ทาระหอม
3891 300020755 น.ส. เพ็ญศรี พรมมา
3892 300020866 น.ส. จิราวรรณ คําทิพย์
3893 300020890 นาย สุรวุฒิ  ห้วยจันทร์
3894 300020915 น.ส. กัญญาพัชร ผลผาเลิศ
3895 300020943 นาย ศตพจน์ อนุญาหงษ์
3896 300020959 นาย วิชัย ตาราศรี
3897 300020981 น.ส. ยุภาพร เที่ยงธรรม
3898 300021018 น.ส. จุฑามาศ บุญเรือง
3899 300021023 น.ส. วรพิชชา บาลศรี
3900 300021034 น.ส. จิรพรรณ พงษ์หมื่นไวย
3901 300021054 นาย ฐิติพงษ์ วรรณพงษ์
3902 300021074 น.ส. มลิวรรณ์ ชนะสงคราม
3903 300021111 นาง กนกรัตน์ เนาวบุตร
3904 300021120 น.ส. จารุพรรณ ลอยประโคน
3905 300021131 นาย บงกช สุขแสงรัตน์
3906 300021151 นาง นิภาพร อะปะหัง
3907 300021157 น.ส. นลิสตา ศรีนา
3908 300021229 น.ส. จามีกร กลีบแดง
3909 300021243 น.ส. ธัญสิริ เจริญศิริ
3910 300021245 น.ส. ขนิษฐา วรรณกุล
3911 300021320 นาย ศิวะ สาริบุตร
3912 300021482 น.ส. พิณรัตน์ รองไชย
3913 300021579 นาย ประจักษ์ชัย คํานนท์
3914 300021617 นาย วิวัธน์ อินทะสุระ
3915 300021680 นาย ชุษณะ เจริญวงศ์
3916 300021681 นาย ปิยวัฒน์ รัตนวงษ์
3917 300021721 นาย ปิยณัฐ กองสุข
3918 300021752 นาย ทินกร ทองสืบสาย
3919 300021904 พันจ่าอากาศโท ทินวัฒน์ ทุ่มแห่ว
3920 300021926 น.ส. พรรณธิภา จันบัวลา
3921 300021927 นาย วเรนทร ศรีเทียม
3922 300021976 น.ส. กรรณิกา คะโสธร
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3923 300021982 น.ส. รัตนพรรณ ตาตะ
3924 300022020 น.ส. นิภาวรรณ นามโคตร
3925 300022141 นาย ชัชวาล ศรีระษา
3926 300022160 นาย อาทิตย์ ศรีวิเศษ
3927 300022175 นาย อาณัติ ประทุมวงษ์
3928 300022226 นาย ฉัตย์ชัย นามแก้ว
3929 300022255 น.ส. อัญกันต์ วงษ์วาท
3930 300022348 น.ส. สุภาภรณ์ ยืนยง
3931 300022392 น.ส. สุชานันท์ ดอกไม้
3932 300022415 น.ส. พชรมน สีลุนทอง
3933 300022537 น.ส. ศรารัตน์ ขําเขว้า
3934 300022603 นาย ตฤณ สารสร
3935 300022604 น.ส. ปณิดา นนทะแสน
3936 300022608 นาย ดนัย นาเมืองรักษ์
3937 300022672 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ กลางพงษ์
3938 300022726 นาง อิทธิยา โพธ์ิสังข์
3939 300022752 นาย กฤติน เอกพันธ์
3940 300022852 น.ส. นาตยา พรหมบุตร
3941 300022948 นาย เฉลิมชัย เพชรเทศ
3942 300023049 น.ส. มณชญา วายโสกา
3943 300023113 สิบตํารวจตรี โรจนินทร์ จินดา
3944 300023155 น.ส. อินตรา  คําหลอม
3945 300023206 น.ส. ฐิติรัตน์ เฉลิมพงษ์
3946 300023235 นาย คงเดช สดศรี
3947 300023239 น.ส. พิชฌ์ชนาฏป์ เนตรแสงศรี
3948 300023345 น.ส. วราภรณ์ นามบุตร
3949 300023367 นาย วิษณุ เมืองบาล
3950 300023383 น.ส. สิริกาญจน์ ศรีหล้า
3951 300023463 นาย สายใจ ภูมิคอนสาร
3952 300023508 นาย วีระพงษ์ โคตรพรม
3953 300023611 น.ส. วารุณี ภูมิศรีแก้ว
3954 300023652 นาย วีระชัย พิลายนต์
3955 300023695 น.ส. การติมา โสสีดา
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3956 300023796 นาย นิธิต นุวงศ์ศรี
3957 300023825 น.ส. สุนิดา เทียบถึง
3958 300023861 น.ส. ชลิดา บรรจง
3959 300023982 นาย ทศพล วงศ์สง่า
3960 300024334 น.ส. กัลญา เท้านามวัง
3961 300024384 นาง สิริรัตน์ ประทุมชู
3962 300024466 นาย ฤทธิเกียรติ คําหล้า
3963 300024551 นาย ไกรษร เพริศแก้ว
3964 300024584 น.ส. สายฝน ธรรมาประสิทธ์ิ
3965 300024742 นาย โรจนินทร์ บวรฐิติชัยรัฐ
3966 300024789 นาย ธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
3967 300024826 นาย คุณากร ศรีมันตะ
3968 300024838 น.ส. สุภาวดี  ศรีนามโหน่ง
3969 300025012 น.ส. ประภัสศิริ อุทโท
3970 300025015 นาง สุฬาพร เวเบอร์
3971 300025030 น.ส. ณัฐกฤตา พลอยแหวน
3972 300025084 น.ส. วรัญญาภรณ์ อยู่โสนะ
3973 300025374 นาย เกรียงศักด์ิ ตรีกรุณาสวัสด์ิ
3974 300025394 น.ส. ลักษณี เรืองแาย
3975 400000019 น.ส. สุพัชร์ อนันทนุพงศ์
3976 400000037 นาย ธงไชย รัตนเดช
3977 400000064 น.ส. เบญจมาส ดาหลาย
3978 400000087 นาย ธณัฐ ธรรมสุนทร
3979 400000094 น.ส. จันทนา ชัยเมือง
3980 400000101 น.ส. ปัทมา ไชยชนะ
3981 400000133 น.ส. กลิกา เพชรสร
3982 400000167 นาง พิมพกาญจน์ พลประสิทธ์ิ
3983 400000191 นาย ธีรพงษ์ ศศิโรจน์
3984 400000201 น.ส. วรินทร สายแก้ว
3985 400000224 นาย เฉลิมศักด์ิ ประทับทอง
3986 400000233 นาย ยัสถะ พลมี
3987 400000251 นาง อรอุมา ไชยธรรม
3988 400000264 นาง โชติรส  ศรีระสันต์
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3989 400000283 น.ส. สุขุมาล คูหามุข
3990 400000324 นาง สุนิสา วิชัยดิษฐ์
3991 400000330 น.ส. จิราพร รักย่ิง
3992 400000337 น.ส. พัชรีย์ รักษทิพย์
3993 400000447 นาย ยุทธศักด์ิ เสมอภพ
3994 400000461 นาย ณธัชพงศ์ คีรีเพชร
3995 400000493 นาย ปิยะศักด์ิ ซ้องสุข
3996 400000510 นาย ธีรวุฒิ ธวัฒนกุล
3997 400000531 น.ส. ศุภรา เจนพิชัย
3998 400000599 นาย พีรณัฐ ประทุมชาติภักดี
3999 400000611 น.ส. เหมือนขวัญ ช่วยคง
4000 400000612 นาง เสาวลักษณ์ เส้งนนท์
4001 400000615 นาย ประจวบ แสงจันทร์ศิริ
4002 400000620 นาง สุพัตรา ชูสิทธ์ิ
4003 400000628 นาย ศิวราช พรมมาดวง
4004 400000630 นาย อิ่มบุญ พิชัย
4005 400000633 น.ส. คอรีเย๊าะ มานิ๊
4006 400000641 น.ส. ฮาดียะ ดะเซ็ง
4007 400000678 นาง พัชรี จิตต์เสโน
4008 400000679 น.ส. นันทภัค ดํากระเด็น
4009 400000681 น.ส. มาฆมาศ เหมะรักษ์
4010 400000683 น.ส. อัจฉรี ทวีวานิชย์
4011 400000684 น.ส. ปาจรีย์ วิชิตะกุล
4012 400000699 น.ส. เมษิยา ทรงอารมภ์
4013 400000708 น.ส. เกศสิรินทร์ สิทธยางกูร
4014 400000727 น.ส. นฤมล ทองเกิด
4015 400000751 นาย อธิการ ต้ังจิตต์
4016 400000753 นาย สุนทร รักบํารุง
4017 400000790 ว่าที่ ร.ต. มูฮัมหมาด หลังเกตุ
4018 400000856 น.ส. สุรีย์ เพชรรัตน์
4019 400000903 น.ส. นงรัตน์ บุญญานุพงศ์
4020 400000910 น.ส. วรรณดี สังสนา
4021 400000961 น.ส. สุพันธินี รัตนโชติ
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4022 400000963 น.ส. จันทร์สุดา แซ่ช้ัว
4023 400000986 น.ส. อชิรศรณ์ อาจหาญ
4024 400001016 น.ส. นรีรัตน์ เสียมใหม
4025 400001052 น.ส. วิชุดา สุขใส
4026 400001080 นาง พิกุล บุญญโร
4027 400001082 นาย เนติลักษณ์ สุวรรณมณี
4028 400001086 น.ส. เสาวลักษณ์ ขุนเอียด
4029 400001103 น.ส. อรวรรณ พันนุ้ย
4030 400001113 น.ส. ปิยพร ขุนพรม
4031 400001124 นาย สุลัยมาน นูรุลอามีน
4032 400001125 นาย ศักด์ิสิริ สิทธิกุล
4033 400001126 นาย วีระพงษ์ หูเขียว
4034 400001138 น.ส. ปาริชาติ สงสุรินทร์
4035 400001188 นาย ณัฐวุฒิ ขาวเรือง
4036 400001201 น.ส. เบญจมาศ อู่ทองคํา
4037 400001273 นาง นิยาวาเฮร์ ไพบูลย์
4038 400001274 น.ส. สุธิรา พัดชา
4039 400001287 นาย วสันต์ สัญจร
4040 400001292 นาย สมชัย สมมิตร
4041 400001316 น.ส. เอกฐิติ ขวัญชู
4042 400001356 น.ส. กุลธิดา พลับจีน
4043 400001422 น.ส. ปรีดา มีชะนะ
4044 400001433 นาย ชาตรี แก้วเกือบ
4045 400001440 น.ส. สมนึก คงสา
4046 400001456 น.ส. อัญชลี ยอดเกื้อ
4047 400001481 น.ส. ทัศนีย์ เซ่งเต้ง
4048 400001489 น.ส. พาอีซะ บารู
4049 400001594 น.ส. ขัตติยา สุทธิเกิด
4050 400001680 น.ส. วรากร สายแก้ว
4051 400001715 น.ส. บุบผา หลีรัตนะ
4052 400001750 นาย ธวัชชัย แก้วสีทอง
4053 400001958 น.ส. ธัญญรัตน์ มากดํา
4054 400001992 น.ส. ขวัญชนก ทองปาน
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4055 400002027 นาย วีระยุทธ์ อติสุธาโภชน์
4056 400002045 นาย ชัยยงค์ ทองแก้ว
4057 400002080 นาย สาโรช แก้วคง
4058 400002128 นาย ณัฐพัฒน์   จันทร์ธํารงค์
4059 400002130 น.ส. นุชนาฏ พรสุริยา
4060 400002142 นาง วาสนา เนาว์สุวรรณ
4061 400002157 น.ส. รอสนะ นาแซ
4062 400002161 นาย อภิชัย คําลําปาง
4063 400002180 นาย ปฤงคพ ช้องทอง
4064 400002186 นาย ณัฐวัตร รอดสวัสด์ิ
4065 400002191 นาง จิระภา กลับเอียด
4066 400002216 นาย นนทิพัฒน์ หลังปูเต๊ะ
4067 400002264 น.ส. ศวพร ทองหม่อมราม
4068 400002265 น.ส. นิตยาพร เรืององอาจ
4069 400002299 น.ส. สุภาณี ลิ่มดุลย์
4070 400002347 น.ส. ภูษณิศา โพธ์ิวิจิตต์
4071 400002350 น.ส. ณัฎฐ์นรีย์ รอดผล
4072 400002360 น.ส. วัชรีญา เสนาวรานนท์
4073 400002372 น.ส. ธนกาญจน์ สุวรรณรัตน์
4074 400002398 น.ส. จารุวรรณ กลับแก้ว
4075 400002477 น.ส. ภคพร อินจันทร์
4076 400002491 น.ส. ณัฐนันท์ แก้วทอง
4077 400002495 น.ส. ดวงฤทัย บุญกาญจน์
4078 400002517 น.ส. ศิริพร สุขเกษม
4079 400002538 น.ส. ฉัตรกมล หมั่นเจริญ
4080 400002539 นาย คณิศร กุรัมย์
4081 400002571 น.ส. มาลิน พรหมสกุล
4082 400002579 น.ส. อรวรรณ ชุมวงค์
4083 400002580 น.ส. โยธิวา มณีกุล
4084 400002692 น.ส. ซากีนี ลีเดร์
4085 400002696 น.ส. รีดา เลาะดิเยาะ
4086 400002714 น.ส. นิศริณ สาเม๊าะ
4087 400002719 น.ส. สายใจ สวนจันทร์
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4088 400002723 น.ส. โรฮานี สาลาตาโซ๊ะ
4089 400002801 น.ส. กรรณิการ์ มาเอียด
4090 400002836 น.ส. สุพัตรา อรุโณทัย
4091 400002868 น.ส. วิชุดา นิลพุทรา
4092 400002891 นาย วินัย พุ่มพฤกษา
4093 400002906 น.ส. ปริยากร ขาวนอก
4094 400002934 น.ส. จิตต์วดี สินธุเศรษฐ
4095 400002939 น.ส. ซุไรดา เจะแว
4096 400003027 นาย โอภาส นาคเกลี้ยง
4097 400003031 น.ส. อารีวรรณ สกุลวงศ์สุเมธ
4098 400003076 น.ส. นัททิยา สมมารถ
4099 400003113 นาย นราดล ภัทราธิกุล
4100 400003128 นาง อรทัย เรืองเพ็ชร
4101 400003341 นาย พรพิทักษ์ ทองขาว
4102 400003342 นาย วิเศษ ขวัญศรี
4103 400003431 น.ส. อัมพิกา พวงแก้ว
4104 400003442 นาย พิพัฒน์ พิณสุวรรณ
4105 400003446 น.ส. รัตนภรณ์ นิลวิสุทธิ
4106 400003453 น.ส. ธนิษฐา ปานนิล
4107 400003498 นาย มาโนช โรยนรินทร์
4108 400003504 นาย เกียรติพงศ์ แสงมณีย์
4109 400003542 น.ส. จาริณี แก้วประสิทธ์ิ
4110 400003637 น.ส. จุฑามาศ สุกแก้ว
4111 400003724 นาย เสรี กามุณี
4112 400003733 น.ส. สุกัญญา สิงตะสุวรรณโณ
4113 400003763 นาง ชวนชม ทุมสุวรรณ
4114 400003800 นาย ธงชัย กะรนรักษ์
4115 400003809 นาย สุวัฒน์ ปุยพรม
4116 400003828 นาย อารีฟีน ดํารงรัศมี
4117 400003850 นาย กิตติพงษ์ ประวัติ
4118 400003860 น.ส. วนมาลิน โคกยะสุพรม
4119 400003876 นาย ศิริสัมพันธ์ ทองทวี
4120 400003883 นาง นัยดา ลาวนุ้ย
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4121 400003893 นาง ฮานาน มะสอและ
4122 400003894 นาย เอกราช วิบูลย์พันธ์ุ
4123 400003899 น.ส. สุลาวัลย์  จันทร์สุวรรณ
4124 400003961 น.ส. ภัทจรินทร์ สงไข่
4125 400004087 นาย สุเทพ เกิดสุข
4126 400004091 นาย อนุพร รัตนพันธ์
4127 400004121 นาย อํานาจ สามงามดี
4128 400004194 น.ส. สุปรียา เพ็ชรรักษ์
4129 400004204 นาย สามนต์ ชัยเมือง
4130 400004221 นาย ไววิทย์ หนูเอก
4131 400004251 นาย สมพร พรายอินทร์
4132 400004346 น.ส. อังคณา โชติพันธ์
4133 400004358 นาย วรวุตร์ บรรดาลทรง
4134 400004404 น.ส. อัจฉรา คล้ายสมบัติ
4135 400004408 นาย ธรรมรัตน์ ศักด์ิชลพันธ์
4136 400004415 น.ส. ณัฐณีวัลย์ เจริญรักษ์
4137 400004501 น.ส. กชรดา ศิริผล
4138 400004504 ว่าที่ ร.อ. ธเนศ ชาคริตสกุล
4139 400004530 น.ส. วาณี แวดอเลาะ
4140 400004533 น.ส. ปฐมวรรณ จันทพิมล
4141 400004653 นาย พิษณุ ยุวรรณา
4142 400004663 น.ส. จีระภา คงปาน
4143 400004710 น.ส. ชญาณ์พิมพ์ พรหมจันทร์
4144 400004718 น.ส. พิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์
4145 400004752 น.ส. อังสนา จารง
4146 400004958 นาง อรวรรณ เพ็ชรสุก
4147 400004969 น.ส. รมล๊ะ ลางีตัน
4148 400005007 น.ส. แพรพิม ดาวสุวรรณ
4149 400005053 น.ส. จิตรุ่ง ปานแดง
4150 400005161 ว่าที่ร้อยตรี นที วันแรก
4151 400005202 น.ส. ดาริกา สุขกลับ
4152 400005209 น.ส. จิราพร  สมัคการ
4153 400005214 น.ส. อริตา จีนไทย
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4154 400005217 น.ส. ประภาพิมพ์ อุทัยรัตน์
4155 400005219 นาย ชัยรัตน์ ชูแว่น
4156 400005295 น.ส. มัณฑณา วงศ์น้อย
4157 400005313 น.ส. เตือนใจ คล้ายโสม
4158 400005394 น.ส. กนิตฐา แดงแก้ว
4159 400005406 น.ส. กฤติกา เจริญศรี
4160 400005419 น.ส. อานีตา เจ๊ะสนิ
4161 400005497 น.ส. เนติลักษณ์ วุฒิจันทร์
4162 400005566 น.ส. สุปราณี ปมะโน
4163 400005574 น.ส. ขวัญจิต สัสดีเดช
4164 400005638 น.ส. เสาวลักษณ์   เตระไชย
4165 400005730 น.ส. กัลยวรรธน์ อินริสพงษ์
4166 400005744 นาง เบญจกุล                                 พุฒภา
4167 400005770 นาง นิชาภา วิชัยดิษฐ์
4168 400005891 น.ส. พรพิมล สุกชู
4169 400005892 น.ส. จันจิรา ทรัพย์ปรุง
4170 400005924 น.ส. สุธีรา  รัตนมณี
4171 400005986 น.ส. นุชรีย์ ดําผอม
4172 400006061 น.ส. พิไลลักษณ์ นนทวัฒน์
4173 400006093 น.ส. ราตรี พลผอม
4174 400006109 น.ส. อําพรรัตน์ เพชรพิมล
4175 400006112 น.ส. นิตยา แจ้งประดิษฐ์
4176 400006132 น.ส. อังคณา สอนอินทร์
4177 400006197 น.ส. นภาพร เหมาะสนิ
4178 400006208 น.ส. รอฮานา ลอแมง
4179 400006215 น.ส. สุขใจ โปอารมย์
4180 400006282 นาย อุดมศักด์ิ แม็ง
4181 400006290 น.ส. ดรุณี บัวเพชร
4182 400006299 นาย มิฟตาหุดดีน วาเด็ง
4183 400006308 น.ส. ศิริรัตน์ เถาธรรมพิทักษ์
4184 400006317 น.ส. มณีรัตน์ ธราดลวิศิษฎ์
4185 400006337 นาย ปิยะฉัตร รัตนชุม
4186 400006352 นาย นิพนธ์ หนูเกื้อ
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4187 400006378 นาย กันตพัฒน์ จินาภิรมย์
4188 400006388 น.ส. มนสิชา จินา
4189 400006398 นาย รุสวัน เบ็ญฮาวัน
4190 400006410 นาย หัสดิน เมาะสนิ
4191 400006420 น.ส. รูกาย๊ะ แสงเขียว
4192 400006522 นาง สาริกา ทองด้วง
4193 400006537 นาง อิศรา คงนวน
4194 400006568 น.ส. ภคมนพรรณ ทวีสุข
4195 400006628 น.ส. ภาวิณี เกลี้ยงขัน
4196 400006639 น.ส. ณัฐกฤตาภัทร สังข์เนียม
4197 400006674 น.ส. สุวิมล สันใจ
4198 400006689 น.ส. มนฑกานต์ พิธกิจ
4199 400006716 นาย นิรุตน์ อ่อนทอง
4200 400006745 น.ส. สุพรรษา รัตนชุม
4201 400006801 น.ส. กรวรรณ ล่องแก้ว
4202 400006803 น.ส. จุฑาภรณ์ หวังกุหลํา
4203 400006883 น.ส. นิตยา เพ็ญศรี
4204 400006992 น.ส. ศิริวรรณ เพชรอุแท 
4205 400007044 น.ส. จันพร พัฒนาภมร
4206 400007111 น.ส. วัชรี โต๊ะประดู่
4207 400007121 นาย จิรพงศ์ รัตนมณี
4208 400007159 น.ส. แวคอลีเยาะ แวสะแลแม
4209 400007169 น.ส. วิไล กอแล๊ะ
4210 400007187 นาย อภินันท์ ยูโซ๊ะ
4211 400007200 น.ส. สร้อยศรี ดีทองอ่อน
4212 400007216 นาย มะซักรี บือราเฮง
4213 400007217 นาง วิภาดา เต็มพร้อม
4214 400007223 น.ส. ชุติกาญจน์ ครุธบิน
4215 400007302 น.ส. จิรวรรณ บุญเจริญ
4216 400007382 น.ส. ชุติมา แซ่เฮ้ง
4217 400007405 น.ส. พาอีซ๊ะ สาเม๊าะ
4218 400007417 น.ส. นัซรี ปะเต๊ะ
4219 400007558 น.ส. วัฒนี ล่องอิ่ม

                      หน้าท่ี 128



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4220 400007564 น.ส. วันทนีย์ โตชะนก
4221 400007588 น.ส. เพ็ญพิชชา นุ่มรัตน์
4222 400007591 น.ส. พรรณทิภา จิตชน
4223 400007623 น.ส. กัญญารัตน์ สุทธิราช
4224 400007637 น.ส. ปิยนุช รอดสุทธ์ิ
4225 400007656 น.ส. อังคณา สังฆปุญโญ
4226 400007667 น.ส. ธิดารัตน์ ทิพย์พิมล
4227 400007675 นาง วรรณกร กุรัมย์
4228 400007704 นาง เกศินี แย้มช่วย
4229 400007713 น.ส. วัชราภรณ์ อินทชื่น
4230 400007730 น.ส. สกาวเดือน แก้วกับเพชร
4231 400007751 น.ส. พรศรี ขาวเรือง
4232 400007764 นาย นิซูไฮดี อาสาวะ
4233 400007777 นาย จารุ ชูกําเนิด
4234 400007823 น.ส. ธวัลรัตน์ ทาทอง
4235 400007839 น.ส. วรรินทร์ โพธิพงศา
4236 400007846 นาย กฤตเมธ บวรกิจเดชา
4237 400007873 นาย สิทธิโชค โชติชูช่วง
4238 400007875 น.ส. ซูไรดา ซีเดะ
4239 400007878 นาย ชาญชัย พูลสวัสด์ิ
4240 400008053 น.ส. อรวรรณ ผุดผ่อง
4241 400008092 น.ส. กาญจนา พรหมพูล
4242 400008144 นาย ณรงค์ศักด์ิ เพ็ชรรักษ์
4243 400008173 น.ส. สุภิญญา แสงอภัย
4244 400008186 นาง มยุรา บุญฤทธิ์
4245 400008190 น.ส. นะลิตา หนูชู
4246 400008191 นาย ไพรัช บุญฤทธิ์
4247 400008245 นาง วรรณิดา หนูคง
4248 400008264 น.ส. ซูรีนา บือราเฮง
4249 400008312 น.ส. มณฑิชา บุญญโส
4250 400008351 น.ส. จิราวรรณ ปลอดวงศ์
4251 400008394 นาย เอกรัตน์ ตะระเวลา
4252 400008463 น.ส. สุดา นุ่นปาน
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4253 400008466 น.ส. ศิริลักษณ์ คันธะวงค์
4254 400008485 นาง ยุวดี บุญจันทร์
4255 400008487 นาย หฤทธิ์ หอมประกอบ
4256 400008488 น.ส. อิสรีย์ คทายุทธ
4257 400008490 น.ส. วรรณิษา ธาระมัตร
4258 400008494 นาย คมกฤษณ์ ไกรมาก
4259 400008506 น.ส. อารี ปานตุ้น
4260 400008554 น.ส. รุจิรา ทองคํา
4261 400008568 นาย อรรถพล ว่องทั่ง
4262 400008674 นาย ณัฐวุฒิ กาสาเอก
4263 400008689 น.ส. ประภาพรรณ วัฒนะ
4264 400008777 น.ส. สุนิษา ท่าจีน
4265 400008783 นาง ฐิติกาญจ์ จําปา
4266 400008887 นาง รัตติกาล บุญยุภู
4267 400008932 นาย มรกต เกิดมณี
4268 400008940 นาง บัณฑิตา เลิศไกร
4269 400008943 น.ส. นฤมล หนูยัง
4270 400008945 นาง สุภาภรณ์  สุวรรณวงศ์
4271 400008960 น.ส. วันฮุสนา แวแซ
4272 400009019 น.ส. ซาฮารุณี มาหะมูด
4273 400009076 นาย พงษกรณ์ เอ่งฉ้วน
4274 400009295 น.ส. สุคนธ์ อําพะสุโร
4275 400009337 น.ส. ธิวาพร ทองเขียว
4276 400009356 น.ส. พรนภัส รัตนวินิจกุล
4277 400009359 น.ส. นารดา ปล้องใหม
4278 400009399 นาง วีรยา สมบูรณ์
4279 400009406 น.ส. โรสน๊ะ สมบูรณ์บัติ
4280 400009436 นาง วิยะดา อาชา
4281 400009447 น.ส. พินิจนันท์ มณีโรจน์
4282 400009490 น.ส. ปิยนาฎ ปรีชาชาญ
4283 400009506 น.ส. อนิสา ขุนพรหม
4284 400009576 น.ส. นูรีฮัน หะสาเมาะ
4285 400009588 น.ส. ศิวพร วงศ์พานิช
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4286 400009602 นาย สุรไกร ทานนท์
4287 400009846 น.ส. สิริกานต์ ทรัพย์มี
4288 400009888 น.ส. ศศินะ โกไศยกานนท์
4289 400010102 น.ส. เบญจมาศ เกื้อสุข
4290 400010139 น.ส. จินตนา ประดิษฐ์ผล
4291 400010180 นาย อิสมาแอ ดอเลาะ
4292 400010215 ว่าที่ ร.ต. จักนรินทร์ หวามา
4293 400010332 นาง กุลภรณ์ ราชเล็ก
4294 400010339 น.ส. ณิชาภา อินทรพันธ์
4295 400010459 น.ส. อรพินท์ เพิ่มแก้ว
4296 400010525 น.ส. ชิดชนก กาฬจันโท
4297 400010537 น.ส. ธัญญรัตน์ คงมาก
4298 400010582 นาง สุวิมล ละลมชัย
4299 400010650 น.ส. รุซฮานีฟาร์ เจะเตะ
4300 400010654 น.ส. ถนอมพรรณ ไทยเกิด
4301 400010679 น.ส. นุชนาฏ ไชยพันธ์
4302 400010910 นาง ดุษฎี ดิษฐะ
4303 400010943 นาย บัตดือโร ดือราแม
4304 400010978 น.ส. ปัทมา แก่นอินทร์
4305 400010980 น.ส. นงลักษณ์ ปูเงิน
4306 400010984 น.ส. มาลินี ปูเงิน
4307 400011061 น.ส. นัฏฐ์ณภัทร นิลละออ
4308 400011067 นาย ยุทธนคร หวังผล
4309 400011074 น.ส. พรพรรณ สรรพคง
4310 400011106 น.ส. ทิพย์มาตร แสงแก้ว
4311 400011120 นาย วีรยุทธ สังข์สกุล
4312 400011142 นาย เสนีย์ จงประเสริฐ
4313 400011219 นาย พงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์
4314 400011291 น.ส. กูซําซียะห์ โต๊ะรายอ
4315 400011314 น.ส. มาลีรัตน์ ภักดีฉนวน
4316 400011341 น.ส. ญาณิศา ผดุง
4317 400011347 นาง ฐิตาภรณ์ นาคจินดา
4318 400011381 น.ส. พัชรีย์ เรืองศรี
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4319 400011388 น.ส. กัญญารัตน์ ไหมแก้ว
4320 400011391 น.ส. มัสตูรา  สาและ
4321 400011395 นาย อรรถพล ศรีประมวล
4322 400011407 น.ส. รูไวดา บินดอเลาะ
4323 400011482 น.ส. คอลีเยาะ ลอแม
4324 400011493 น.ส. นิธิวดี จันเหลือง
4325 400011508 นาย กิตติ ชอบอารมณ์
4326 400011526 น.ส. พันทิพา ยะฝา
4327 400011577 น.ส. วนัชพร ใจหวัง
4328 400011587 น.ส. อัจฉรา เจียมตน
4329 400011647 นาย กานตพงศ์ ชูศรี
4330 400011723 น.ส. ประกายดาว คงศรีทอง
4331 400011745 นาย ดลมาลิก จิตกาหลง
4332 400011814 น.ส. สุรีพร สุวรรณชาตรี
4333 400011952 น.ส. อินทิรา สิงห์สัมฤทธ์ิ
4334 400011958 น.ส. อารีรัตน์ คําศรีสุข
4335 400012019 นาง ณิชชา กองเงิน
4336 400012089 น.ส. นงเยาว์ จันทร์ต้น
4337 400012126 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ใหม่ บัวบาล
4338 400012150 น.ส. ปานพิมพ์ พูลสวัสด์ิ
4339 400012166 นาย เภาซี กาเจ
4340 400012207 นาย นิมิต ประสารพันธ์
4341 400012208 นาย มะยูโซ๊ะ ลอเด็ง
4342 400012231 น.ส. วชิรา ทองลิ้ม
4343 400012258 น.ส. สุรีพร บริรักษ์
4344 400012372 น.ส. สุปราณี สิทธิศักด์ิ
4345 400012383 นาย วุฒิชัย ขุนอิน
4346 400012399 นาง ปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
4347 400012401 นาย ประสิทธ์ิ แสงเขียว
4348 400012461 นาย ปิยพงค์ จิเบ็ญจะ
4349 400012508 นาย สนธยา มั่นคง
4350 400012609 นาง สุใบด๊ะ สังเกต
4351 400012639 นาง ขนิษฐ์สินี ศรีสาย
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4352 400012694 นาย ซูเด็นหมาน งะสมัน
4353 400012737 น.ส. อทิตยา  มณีดุลย์
4354 400012741 น.ส. รัตตินันท์ ขวัญดํา
4355 400012754 น.ส. ละมัย จุลภักด์ิ
4356 400012784 น.ส. พชรพัชร์ มาตะนัง
4357 400012791 น.ส. รัตยา เจริญชล
4358 400012793 น.ส. สุรีรัต ฝากุล
4359 400012852 น.ส. เบญญาทิพย์ ปลักปลา
4360 400012920 นาย พีระพัชร์ เรืองโรจน์
4361 400012963 น.ส. อักษรทอง ชูรักษ์
4362 400012964 นาง รัตติยา ต้ังแก้วเฉลิมวงศ์
4363 400012981 นาย เจริญเดช คงกําเนิด
4364 400013219 น.ส. พรรณิดา สุขเกลี้ยง
4365 400013347 น.ส. จิรวรรณ ลือชาการ
4366 400013366 น.ส. ประภาพร จันทนนท์
4367 400013392 นาง กุลวดี เมืองจีน
4368 400013447 นาย วีรากร นิยมญาติ
4369 400013457 น.ส. ปุณยนุช เนื่องตีบ
4370 400013462 น.ส. นวลอนงค์ กังวาลโชติ
4371 400013540 นาย ฤทธิชัย ทิพย์ศรี
4372 400013730 น.ส. กัญญพิชญ์ รัตนพงศ์
4373 400013821 น.ส. อภิญญา หวังยีเส็น
4374 400013942 น.ส. สุวีรยา เลิศไกร
4375 400013991 น.ส. ศิรินันท์ ศรีอ่อน
4376 400014193 นาย ธีระพงษ์ เดชาฐาน
4377 400014289 น.ส. วนิดา เจ๊ะละหวัง
4378 400014292 น.ส. จุฑามาศ คานิยอ
4379 400014383 น.ส. ศิริรัตน์ บุญวงศ์
4380 400014388 นาย อดิศร  อ่ิมเอิบ
4381 400014389 น.ส. มุขดาวรรณ แก้วเหมือน
4382 400014447 นาง วันเพ็ญ จันทร์ใหม่
4383 400014681 นาง ชลกานต์ แดงนุ้ย
4384 400014696 น.ส. เสาวลักษณ์ มานะกล้า
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ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4385 400014705 นาย ศุภนันท์ ดิง
4386 400014728 น.ส. ปฐมาวดี พงค์สุวรรณ
4387 400014797 น.ส. วิศรุตา อุดมปรีชารักษ์
4388 400014847 นาย ประมุข ภิรมย์ทอง
4389 400014866 น.ส. ดารารัศ เวชเตง
4390 400014905 น.ส. การณิก คําแหง
4391 400014907 นาย ศรราม ธรฤทธิ์
4392 400015092 นาย ไพโรจน์ บุญมณี
4393 400015145 นาย ประกาษิต อินสุวรรณ
4394 400015171 นาง จิราพร หนูสอน
4395 400015221 น.ส. ดุษฏี เขน็ดพืช
4396 400015320 นาย ธีรวุฒิ แป้นเพชร
4397 400015405 นาย เชวง การดี
4398 400015432 น.ส. วนิดา ชูบาล
4399 400015456 นาย อิสมาน ยูโซะ
4400 400015498 นาง ดารุณีย์ จันทร์ภิบาล
4401 400015616 นาง บุญเสริม หมื่นรักษ์
4402 400015675 น.ส. นัสสิญา  ศรีแผ้ว
4403 400015706 น.ส. สุพิชชา ลีลาเมธวัฒน์
4404 400015870 นาย อรรถพล ศิริเพชร
4405 400015882 น.ส. ภัทราพร บุญชัย
4406 400015889 น.ส. ฐานิยา สยามพันธ์
4407 400016015 น.ส. ฤทัยรัตน์ นพฤทธิ์
4408 400016067 น.ส. วิจิตรา ฉิมทับ
4409 400016077 น.ส. นิรุสลินดา มะเต๊ะ
4410 400016157 นาย ดนัย เกื้อลาย
4411 400016175 น.ส. ศศิวรรณ สุขเกษม
4412 400016183 น.ส. สุธาวดี สังข์ทอง
4413 400016412 นาย ศรีเกียรติ หมิ่นหลัง
4414 400016585 น.ส. ปิยภรณ์  สุพิทักษ์
4415 400016647 นาย โฆษิต คงฆะปัญญา
4416 400016729 นาย ภานุพงค์ จองเดิม
4417 400016740 น.ส. ดาลินร์ อินทะโณ

                      หน้าท่ี 134



ที่ เลขประจําตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
4418 400016818 นาย ภูริวัจน์ เบญจกุล
4419 400016826 น.ส. จารุวรรณ เพ็งนวล
4420 400016848 น.ส. เด่นดวง เพชรหิน
4421 400016959 น.ส. บุญเรือง ปลอดภัย
4422 400016975 น.ส. ฉ๊ะ ลีงาล่าห์
4423 400016986 น.ส. ณัฐวดี  ทองรักษ์
4424 400017031 นาย วิทยา ชูไพบูลย์
4425 400017078 น.ส. ธนรัฐ สัสดี
4426 400017105 น.ส. สุณิสา หนูชู
4427 400017127 น.ส. วัลภา ทองบุญยัง
4428 400017202 น.ส. จิราวรรณ คงจันทร์
4429 400017286 น.ส. นิตยา คงแก้ว
4430 400017388 นาย ผดุงเกียรติ สรรพพันธ์
4431 400017406 น.ส. รุ้งตะวัน ไร่ทองรุ่งโรจน์
4432 400017408 น.ส. ศศิวิมล หอมจันทร์
4433 400017517 น.ส. ลาตีป๊ะ หะยีเด
4434 400017525 นาย สมชาย พรมขวัญ
4435 400017557 นาย อนุเชษฐ์ อรชร
4436 400017576 นาย มะสุกรี ตายะกาเร็ง
4437 400017668 น.ส. ชนิกา พรมสุวรรณ
4438 400018071 น.ส. สุมาลี ลักติธรรม
4439 400018131 น.ส. จุฑามาศ ทองสุวรรณ์
4440 400018180 น.ส. ไพลิน มณีฉาย
4441 400018254 น.ส. สุลาวัลย์ ภากร
4442 400018456 นาย ปฐมพงศ์ ชูช่วย
4443 400018773 นาย ฮัมดี หะยีดือราปู
4444 400019023 นาย ปกรณ์ วรตันติ
4445 400019027 น.ส. รัชวรรณ สังขพันธ์
4446 400019044 นาย อธิษฐ์ฐิณัณ พรหมม่วง
4447 400019097 น.ส. วนิดา สวัสดี
4448 400019168 น.ส. ชลลดา ทิพย์เกิด
4449 400019408 นาง นุจนาฎ สังข์ไพฑูรย์
4450 400019457 นาย เจตุพน เพชรศิริ
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4451 400019486 นาย ริฎวาน บินอุเซ็ง
4452 400019581 น.ส. รอซีลา อาแว
4453 400019626 น.ส. ธชามาศ รัตนจินดา
4454 400019766 น.ส. สุภาพันธ์ุ บุญเมือง
4455 400019828 นาย สอแหละ บางูสัน
4456 400019842 นาย วิวรรธน์ กาญจนดี
4457 400019867 น.ส. หนับเส๊าะ อดลสมาน
4458 400019947 นาย มะสาฮารี ยะโกะ
4459 400020046 นาย ซัมซูรี อีบุ๊
4460 400020065 นาย ชัยยุทธ คงตุก
4461 400020219 นาย พีรยุทธ  เทพขจร
4462 400020435 น.ส. นาอีหม๊ะ ยูโซะ
4463 400020455 นาย อนุชา อุ้ยเส้ง
4464 400020526 น.ส. ฉัตรกุล กฤดนาคประไพ
4465 400020643 นาย นิทัศน์ พิทักษ์โยธา
4466 400020726 นาย สุกรี เจ๊ะเด็ง
4467 400020733 น.ส. รอฮานา ดอยอ
4468 400020739 นาย ศุภวัฒน์ ภักดี
4469 400020986 นาย ธีระศักด์ิ กิตติคุณ
4470 400021049 น.ส. ทรรศนีย์ เชื้อเชิญ
4471 400021062 นาย ทรงพล พันธนียะ
4472 400021107 นาย ศิวะ ชิดเอื้อ
4473 400021137 นาย มานิตย์ เดชารัตน์
4474 400021210 นาย พรประสิทธ์ิ  พูลสวัสด์ิ
4475 400021342 นาย ปราถนา แป้นเจริญ
4476 400021493 น.ส. อรุณ กาสา
4477 400021610 น.ส. รุ่งฤดี แก้วคง
4478 400021656 น.ส. พัชราภรณ์ ลิ้มสันติธรรม
4479 400021722 น.ส. ยุพา คงดี
4480 400021742 น.ส. ภคพร บุญศรี
4481 400021813 นาย จักรพันธ์ ดํานุ้ย
4482 400021864 น.ส. กานต์พิชชา บุญแก้ว
4483 400022021 น.ส. มยุรา ธรรมวัตร์
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4484 400022024 นาย เทวินทร์ พุทธวันท์
4485 400022032 น.ส. สุนทรี พูลแก้ว
4486 400022083 น.ส. ณัฏฐี ฉายลิ่ม
4487 400022091 นาย พีรพล ศรีหิรัญ
4488 400022097 น.ส. พสุนิต เดชดี
4489 400022110 น.ส. ชญานิศ เหตุทอง
4490 400022112 นาย เอกศักด์ิ  บุญศรีวงศ์สกุล
4491 400022135 น.ส. กนกกานต์ แก้วผ่องใส
4492 400022302 นาย ศักรินท์ ง่วนกิ้ม
4493 400022401 น.ส. อนิสรา จันทร์ประยงค์
4494 400022413 นาง ปัทมา อารีสิริสุข
4495 400022479 น.ส. ธีมาพร ชาวไร่
4496 400022565 นาง จุฑามาศ ฤทธาภัย
4497 400022679 น.ส. กริณฑา สองเมือง
4498 400022703 น.ส. กรรณิกา ขยายแก้ว
4499 400022756 น.ส. จอมแก้ว เสนี
4500 400022838 นาย ศักรินทร์  นาฮูดา
4501 400022923 นาย วิทยา ดลวัฒนกุล
4502 400023186 น.ส. นพรัตน์ ผาสุข
4503 400023295 นาย ธนกฤต คงสงค์
4504 400023298 น.ส. อุบลรัตน์ จันทโร
4505 400023433 น.ส. ณัฐวดี ลางีตัน
4506 400023486 นาง โนรไลลา โต๊ะเซ็ง
4507 400023519 นาย ธนกร ลิ่มวงศ์
4508 400023638 นาย ร่มหลี นําวายกอ
4509 400023823 น.ส. กิจรัตน์ รักชาติ
4510 400024000 นาย ธีรพงศ์ จันทร์เรือง
4511 400024007 นาย ธีรวัชร แหละเหย็บ
4512 400024008 น.ส. กุสุมา สุวพันธ์
4513 400024192 น.ส. นูรฮุสนา เกษา
4514 400024213 นาย อุทัย บุญรอดชู
4515 400024260 นาย ทวีวิทย์ รัตนวิจิตร
4516 400024273 น.ส. สุรีย์ภรณ์ แดงเสนาะ
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4517 400024392 นาย สัญชาติ คงบัน
4518 400024589 นาง กรรณิการ์ ชโนวรรณ
4519 400024786 น.ส. พิมุข สุขสันต์
4520 400024817 น ส สิริกร แพรกสงฆ์

ชื่อ-นามสกุล

4520 400024817 น.ส. สรกร แพรกสงฆ
4521 400024818 น.ส. ธรรญพร แก้วยอด
4522 400024923 น.ส. จรรย์ชญาส์ จันทร์เมือง
4523 400025064 น.ส. นัฏฐ์ชวัล สิมสินธ์ุ
4524 400025122 น.ส. สานิตย์ ช้ันลิ้ม
4525 400025154 น.ส. วริดา เกาะหมาน
4526 400025304 น.ส. ดวงพร ขวัญทอง
4527 400025343 นาง กาญจนา กลิ่นนวล
4528 400025354 นาย ชัชยาคมน์ สุพิทยพันธ์ุ

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