
สําเนาถูกต้อง 

 

(นายธนัท  จิ๋ววิเศษ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

(สําเนา) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 

นักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ซึ่งรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 
เมษายน 2560  น้ัน 

บัดน้ี  การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดําเนินการ
สมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กําหนด และได้รับเลขประจําตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัคร
สอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศน้ี 

 ทั้งน้ี  กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบตามที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเอง 
ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังน้ัน   
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ย่ืนสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
จะถือว่าผู้สมัครสอบรายน้ันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ 

       ประกาศ  ณ  วันที่    10     เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 

 (ลงนาม)         ปราโมทย์  ยาใจ 

 
     
 
       
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

(นายปราโมทย์  ยาใจ) 
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันฯ 
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601130001 นาย ณัฏฐ์ฑิพัฒน์ ศรีสุดใจ
601130002 นางสาว กานดา สีสังข์
601130003 นางสาว ศิราณี ปันชัย
601130004 นาย ประวีณ บุญหนุน
601130005 นาย วีรณัฐ ลียากาศ
601130006 นาย ชัชชัย ลัทธิลักขณา
601130007 นางสาว ชรินรัตน์ โทนะพันธ์
601130008 นาย อรรถพงศ์ พุ่มโต
601130009 นาย คมลักษณ์ สงทิพย์
601130010 นาย วรพันธ์ จินตะเชาวน์
601130011 นาง สุวพิชญ์ นรสาร
601130012 นางสาว แสงรวี บู่ทองจันทร์
601130013 นาย อนุพงศ์ บุสทิพย์
601130014 นาย กรชพล ชํานิปั้น
601130015 นางสาว ปิยวดี ศรีผ่อง
601130016 นางสาว ชันษา สมวงศ์
601130017 นางสาว ธิดาพร ลาดสลุง
601130018 นาย อลงกรณ์ ถิระสัตย์
601130019 นางสาว รัตนา อินโองการ
601130020 นาย อมร ชัยอารีกิจวัฒน์
601130021 นาย อโนทัย งามโสม
601130022 นาย สุวิสุทธิ์ เรืองรุ่ง
601130023 นางสาว ลักขิตา ศาสตรานุรักษ์กุล
601130024 นาย ณรงค์ชัย วงศาเสก
601130025 นาย ยุทธศักด์ิ เจริญการ
601130026 นางสาว ธัญดา พัชรเปรมชัย
601130027 นางสาว อนงค์นิตย์ รัฐวร
601130028 นาย สุรัฐชัยพงศ์ ปานเจิม
601130029 นางสาว สุมณฑิตา โพธิ์ใบ
601130030 นาย นรินทร์ชาติ วีระพงษ์สุชาติ
601130031 นาย พชร พิริยะตระกูล
601130032 นาย พิเชษฐ์ สุขเจริญ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมพัฒนาท่ีดิน
 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาท่ีดิน  ลงวันท่ี   10   เมษายน  2560

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
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601130033 นางสาว ธิดา พลกลาง
601130034 นางสาว นฤมล คงน้อย
601130035 นาง ทวีทรัพย์ กลางคาร
601130036 นางสาว พรรณธิภา ศรีชนะ
601130037 นางสาว ธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภูมิ
601130038 นางสาว พิชญา นาคนงนุช
601130039 นาย ศักรินทร์ วงษ์แสงจันทร์
601130040 นางสาว ศิริรัตน์ หลวงสนาม
601130041 นางสาว อัญชลี บุญเจริญ
601130042 นางสาว ศิริพร มะโนปา
601130043 นาย ณัฐพงษ์ จํารัส
601130044 นาย เทอดศักด์ิ ศรีดาวเรือง
601130045 นาย ชญาน์วัต ผิวผ่อง
601130046 นางสาว ทศพร จักรวรรณพร
601130047 นางสาว ก่ิงกาญจน์ แก้วก้อน
601130048 นาง ณิชชา ประจันตะเสน
601130049 นางสาว ฌัชชา สงวนสิน
601130050 นาย เอกลักษณ์ แก้วสุข
601130051 นาย วิศรุต สายบุญช่วย
601130052 นาย ศิริศักด์ิ หงษ์สิริ
601130053 นาย อภิวัฒน์ วงศ์ชูจันทร์
601130054 นางสาว อภิสรา ปภัสสรศิริ
601130055 นางสาว จริญญา นวลคง
601130056 นางสาว พัชยา ชัยฑวังกูล
601130057 นางสาว รุจาภา แสนสี
601130058 นางสาว พัสศรัณพร เหลืองระลึก
601130059 นางสาว ธันยาพร สุขสําราญ
601130060 นางสาว สายรุ้ง วงศ์สามารถ
601130061 นางสาว ธิติมา ปภัสสรศิริ
601130062 นาย คมกริช มุกดาสนิท
601130063 นางสาว ณัฐพร ใจน้อย
601130064 นางสาว ศิริวรรณนา ภิรมกิจ
601130065 นาย สุโชค หวังพระธรรม
601130066 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีจันทร์
601130067 นาย มะรูดิง กอและ
601130068 นางสาว ฐาปณี ดวงศิริ
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601130069 นาง ภิญทุศรณ์ ตั้งเตชิตสวัสด์ิ
601130070 นางสาว ภาวิดา ดวงศิริ
601130071 นางสาว นัฐยา ฉัตราภรณ์พงศ์
601130072 นาย ณัฐวุฒิ เจริญชาศรี
601130073 นาย สง่าศักด์ิ ศรีสมัย
601130074 นางสาว ปัทมา อินทฤกษ์
601130075 นางสาว ธนพร คําดี
601130076 นางสาว กฤษณา สีนวลสด
601130077 นางสาว ณิรีนน์ณภัทร แซ่อ้ึง
601130078 นางสาว วรรณอนงค์ เปรมานุพันธ์
601130079 นางสาว มณธิกา จิตต์สอาด
601130080 นาย นภัทร อุทัยฉาย
601130081 นาย ภวินท์ เท่ียงบางหลวง
601130082 นาย อาทิตย์ แก้วศรีทัศน์
601130083 นางสาว เพชรรินทร์ ธรรมธุระ
601130084 นางสาว วรินดา เม่นทอง
601130085 นาง อรพิน เพชรกลัด
601130086 นางสาว ฤทัยรัตน์ อรรถมงคล
601130087 นาง รัชฎา พุทธมนต์
601130088 นางสาว ตตริกาญจน์ นวลศิริ
601130089 นางสาว พรรณิการ์ รัตนเมือง
601130090 นางสาว นิรมล ชูมนต์
601130091 นาย ณัฐพล พูลวิเชียร
601130092 นาย ปฏิเวธ เกตุพงษ์พันธุ์
601130093 นางสาว ถิรดี คิดรอบ
601130094 นางสาว ปณิฏฐา แก้วมะโน
601130095 นางสาว วันวิสาข์ ชัยหาญ
601130096 นางสาว ณัชฐ์ชญา นิมทน
601130097 นางสาว จุฑารัฐ การะนาท
601130098 นางสาว ปภากานต์ รัศมี
601130099 ว่าท่ี ร.ต. ศุภวิชญ์ เตชะอนันต์พัฒน์
601130100 นางสาว วิภาพร เลียงผา
601130101 นางสาว ฉัตราวลี ขุนเพ็ง
601130102 นางสาว กิตติวรรณ ประสิทธิผล
601130103 นางสาว ธิดานันท์ บุญเต็ม
601130104 นางสาว สุภาวดี อุปพงษ์
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601130105 นาย ศุภชัย ตํ่ากระโทก
601130106 นาย พิทักษ์ นันธิ
601130107 นางสาว ผกามาส ไพจิตจินดา
601130108 นางสาว พิชญาภา รัตนคร
601130109 นางสาว ปิยะนุช กิจจานุลักษณ์
601130110 นางสาว เมธาวี สีวัน
601130111 นางสาว จิราพร โสดากุล
601130112 นางสาว ฉัตรฑิพร เลขะวัฒนะ
601130113 นางสาว ณัฐพร อุปรมัย
601130114 นาย องอาจ สุขธนู
601130115 นางสาว มลธิดา ชัยยางกุล
601130116 นางสาว โสรญา อินอ่ิม
601130117 นางสาว วัสมน บุญชูศรี
601130118 นางสาว ปัญชลีย์ รัตนศักด์ิโกสิน
601130119 นางสาว ฐณัฐดา ตุงคบุรี
601130120 นางสาว ปภาวริณ ศิริธนะ
601130121 นางสาว สิริจิตต์ บุญธรรม
601130122 นาย กฤตสิทธิ์ เชตุพงษ์
601130123 นางสาว สุทัชชา แต้นําชัย
601130124 นางสาว นิศรา ชัยเขียว
601130125 นางสาว ประภาภรณ์ สุนทรวิภาต
601130126 นางสาว นุชนาฎ ดีเดช
601130127 นาย ศุภฤกษ์ จิรฐิติภัทรกาล
601130128 นาย มารุต หิรัญศรี
601130129 นางสาว กันต์ฤทัย เนตรศิริ
601130130 นาย พีระศักด์ิ ปานเสน่ห์
601130131 นางสาว พรรณี สุทธินิล
601130132 นางสาว พัชราภา กนิษฐานนท์
601130133 นางสาว หนึ่งนุช นกดุเหว่า
601130134 นาย ธีศิษฏ์ ฐิติโชติรัตนา
601130135 นางสาว วารีรักษ์ เข็มทอง
601130136 นางสาว สุธีรา อัมพาผล
601130137 นาย ธนะศักด์ิ ตันเจริญ
601130138 นาย ภัทร ฤทธิ์พริ้ง
601130139 นางสาว ภัคสิตา เดชาธิวัฒน์
601130140 นางสาว สายรุ้ง รุ่งแจ้ง
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601130141 นางสาว บุญนาค ทองมอญ
601130142 นาย ธรรมชน ปิยะวงค์
601130143 นางสาว เพชรรัตน์ ชื่นทรวง
601130144 นางสาว จินตนา เวียงสิมา
601130145 นางสาว เปรมปรีดิ์ พันทุม
601130146 นางสาว ชไมพร นันทโก
601130147 นางสาว เฟ่ืองฟ้า ฟักบัว
601130148 นางสาว ปัณณภัสร์ จิรานิธิศาสตร์
601130149 นางสาว ฐิติพร ก้านบัว
601130150 นาย อาทิตย์ สมพฤกษ์
601130151 นางสาว ณัฐฐ์ญา แปลงใจ
601130152 นาย ศรัณย์ เจียระนัย
601130153 นางสาว ปิยะพร ใจมั่น
601130154 นางสาว สุภัทรา สุดใจ
601130155 นางสาว โชติกา พัชรจุฑา
601130156 นางสาว ดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์
601130157 นางสาว อรุณี เท่ียงธรรม
601130158 นาย มะสุกรี ตายะกาเร็ง
601130159 นางสาว นริศา ทวีชัย
601130160 นาย เริงศักด์ิ ม่ังสวัสด์ิ
601130161 นางสาว พิมพ์ชนก จีนเมือง
601130162 นางสาว สุพร กิมขาว
601130163 นางสาว กาญจนา โกจินอก
601130164 นาย คณาวุฒิ ม่ันอยู่
601130165 นางสาว มัญชุฬี มัชฌิกะ
601130166 นางสาว ภภัสสร นาเอ่ียม
601130167 นางสาว ชุติมา สอนเสริม
601130168 นางสาว วิลาวรรณ กันไชย
601130169 นาย นําโชค อนุสี
601130170 นางสาว นิชธิมา สอนเสริม
601130171 นางสาว ปวีณา คํานิล
601130172 นาย นาราศักด์ิ อนันท์
601130173 นาย เอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์
601130174 นางสาว รังสินี ประเสริฐวัฒนะ
601130175 นางสาว จิราพร ประชาโชติ
601130176 นาย อภิชา พิสุทธิ์เบญญา
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601130177 นางสาว ฐานิศา สันตยานนท์
601130178 นางสาว อโณทัย เยือกเย็น
601130179 นาย กนต์ธีร์ สุ่มสังข์
601130180 นางสาว วาสุกาญจน์ เสริมทรัพย์
601130181 นางสาว พรรณิดา พันธ์พืช
601130182 นางสาว ช่อผกา มาชาดี
601130183 นาย รณยุทธ สมบึงกลาง
601130184 นางสาว ศิริพร ศรศิลป์
601130185 นาย รัฐนนท์เดชา วัฒนาทรัพย์ศิริ
601130186 นางสาว ปชาบดี ปุ่มสีดา
601130187 นางสาว จารุนันต์ เชาวนวาที
601130188 นางสาว ปาริชาต ศรีใส
601130189 นางสาว ศิริลักษณ์ ดําแจ่ม
601130190 นาย อภิศักด์ิ สิทธิเวช
601130191 นางสาว สุชานันท์ เอ่ียมพันธ์
601130192 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุมอะริยะ
601130193 นางสาว วัลวรางค์ โพธิสาวัง
601130194 นางสาว จิรภัทร อาตม์อุย
601130195 นางสาว อัญชนาภรณ์ เอมดิษฐ์
601130196 นางสาว นริญญา กาลาตระกูล
601130197 นางสาว ปัญญภา หวัดเลี่ยน
601130198 นางสาว ฐิฌาญ์พัฒณ์ สังข์สกุล
601130199 นางสาว พรปวีณ์ คงพันธุ์
601130200 นางสาว สํารวย สียดยอ
601130201 นาย บุญชัย เลาว้าง
601130202 นางสาว บุญยรัตน์ แสงทอง
601130203 นาย สุรยุทธ สุนทรวารี
601130204 นางสาว ปัญญาพร เค้าแคน
601130205 นางสาว ศิริพรรณ แนวทอง
601130206 นางสาว ฤดีมาศ รุ่งจิรโรจน์
601130207 นางสาว ปิยะณัฐ กุลศิริวนิชย์
601130208 นางสาว อังคณา แสงประดับ
601130209 นางสาว ภัทราวดี ศรีวารินทร์
601130210 นางสาว ปิยวรรณ ก้องเสียง
601130211 นาง รัชฎาภรณ์ เชื้อประทุม
601130212 นาย นพดล วิจิตรานุวัฒนา



7

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

601130213 นางสาว นันทิยา จิตรีเชื้อ
601130214 นาย อธิภู มะหิงษาเดช
601130215 นางสาว จิราวัลย์ จันทะปัสสา
601130216 นาย เศรษฐภัทร์ บุญชู
601130217 นาย จักรภัทร สุนทรวรรณ
601130218 นางสาว อารีรัตน์ สีแสด
601130219 นางสาว ณัชฎาภรณ์ มุทาพร
601130220 นางสาว ชนกานต์ รักชาติ
601130221 นางสาว วรรณวิมล ขวัญศิริมงคล
601130222 นางสาว พวงผกา สินไทย
601130223 นาย เมธี ชัยธีระพันธุ์กุล
601130224 นางสาว ฐานิตา จํานงนอก
601130225 นาง พรพรรณ สอนสุภาพ
601130226 นางสาว ปิยะรัตน์ กัณหาโยธี
601130227 นางสาว เพ็ชรรัตน์ กนิษฐานนท์
601130228 นางสาว สานิกุณ ทนุโวหาร
601130229 นางสาว ชนานันท์ ทิมวัฒน์
601130230 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ
601130231 นางสาว วรรณระวี ชลคีรี
601130232 นาย ธนบดี ม่วงแกม
601130233 นางสาว พัชรี เพ็ชรเจริญ
601130234 นางสาว ทิพยาพร นิลวิเชียร
601130235 นาย สรณัฐ สุวรรณปรีชา
601130236 นาย ณัฏฐ์ สมพ้ืน
601130237 นางสาว สุปราณี พูนณรงค์
601130238 นางสาว อมลพิสุทธิ์ จิตขันธี
601130239 นาย บัณฑิต วิริยะวัฒนะ
601130240 นางสาว กชพร สร้อยทอง
601130241 นาย วิชชากร อดุลทิฐิพัชร
601130242 นาย ภวินท์ จารุจิตต์
601130243 นาย จิตริน วิเศษมณี
601130244 นางสาว ชนากานต์ คําสุมาลี
601130245 นางสาว สุจิวรรณ น้อยวงศ์
601130246 นาย รังสันต์ พรมภาพ
601130247 นางสาว บุศรัตน์ นวะบุศย์
601130248 นาย พชรวงศ์ พิมพ์บูลย์
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601130249 นางสาว ศรุตยา ศุภมณี
601130250 นางสาว กติกา พรรณบัวตูม
601130251 นาย พงษ์ศักด์ิ จันทร์ศิริวิชัย
601130252 นาง สุกัญญา ประสงค์เงิน
601130253 นางสาว วิมลสิริ พัชราพงศ์
601130254 นาย ธีรทรัพย์ ดุสิต
601130255 นางสาว พรพิมล ทรงกิติพิศาล
601130256 นางสาว ชนากานต์ ก้อนสินธุ
601130257 นางสาว ทิวารัตน์ ภาวสิทธิ์
601130258 นางสาว ภัทรกร สกุลรัตน์
601130259 นาย พงศธร ทองพันธ์
601130260 นางสาว กรชนก เข่ือนเพชร
601130261 นาย ธรรมรงค์ สีอินทร์
601130262 นางสาว จันทร์จิรา นพมณี
601130263 นาย ติณณ์ แย้มสันต์
601130264 นางสาว วีรยา ฟองชล
601130265 นาย ภัทรพงศ์ บุญทวี
601130266 นาง ณัฐนิช บุญทวี
601130267 นาย จักรพงษ์ โล่ห์เงิน
601130268 นางสาว นฤมล เกษมสุขไพศาล
601130269 นางสาว เดือนเพ็ญ สุขเณร
601130270 นางสาว รติกร กิตติศศิกุลธร
601130271 นาย ธณเดช นวลเกลี้ยง
601130272 นางสาว บุษราภรณ์ ศรีหาสาร
601130273 นาย ทศพร อาตมผดุง
601130274 นางสาว เสาวรัตน์ ลากา
601130275 นางสาว เพ็ญสุรัศม์ิ เกียรติโภคะ
601130276 นางสาว วัชราภรณ์ พลศรี
601130277 นางสาว ประภาพร ซ่ือสัตย์
601130278 นางสาว สุพัตรา กาญจนเวณุ
601130279 นาย อดิศักด์ิ เถาวัลย์ดี
601130280 นางสาว ทิพวรรณ วายะมะ
601130281 นาย นพวา วงศ์กิจเจริญ
601130282 นาย นายณัฐกานต์ สังข์ทอง
601130283 นางสาว ธนัญญา คําเพราะ
601130284 นางสาว สุดารัตน์ ชูพิทักษ์
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601130285 นาย นิพัฒน์ รื่นโต
601130286 นาง วลินยา จันต๊ะมา
601130287 นางสาว เสาวนีย์ ถ่ินคง
601130288 นางสาว นฤพร อนุจารีวัฒน์
601130289 นาย กิตติโชค ดิษริยะกุล
601130290 นางสาว พนิดา พรมสุวรรณ
601130291 นางสาว ขวัญชนก สีทองแจ้ง
601130292 นางสาว พรรณทิวา คูณทวี
601130293 นาย ปฏิญญา สอนโยธา
601130294 นางสาว ภวิกา ตันสกุล
601130295 นางสาว กชพรรณ บุญตะนัย
601130296 นางสาว บุษบา สายกุณา
601130297 นางสาว จรินทิพย์ ชาญนคร
601130298 นาย ภัทรพงศ์ อัคระมณีรัตน์
601130299 นางสาว ปฐมพร ทรงสุโรจน์
601130300 นางสาว ชนาพร สันตะวาลิ้ม
601130301 นางสาว ชลลดา สุทธิวิไชย
601130302 นาย ธรรมนูญ อรรคสูรย์
601130303 นางสาว เหมือนฝัน เขียวแดง
601130304 นาย ปิยะ กุลวงค์
601130305 นางสาว ปริชาติ ดวงคําน้อย
601130306 นาย ปรานต์ปราชญ์ เสาวภานันท์
601130307 นางสาว ทัศนีย์ อยู่เย็น
601130308 นางสาว ขวัญฤดี พ่อหลอน
601130309 นางสาว ทัศนีย์วรรณ บรรเทา
601130310 นางสาว ทิพกร ฤทธิสิทธิเนตร
601130311 นางสาว ปิยรัตน์ ธีราธรรม
601130312 นางสาว อติพร สวัสด์ิสุข
601130313 นาง แสงเดือน สําเภา
601130314 นางสาว บุฎษราคัม ศรีทาเวช
601130315 นางสาว ชลธิชา ว่านวัด
601130316 นางสาว เปมิกา ศรีทิพย์
601130317 นางสาว สุรินธร เชียงโญ
601130318 นาย อกนิษฐ์ บุญสอาด
601130319 นางสาว กษมาพร สมศักด์ิ
601130320 นางสาว ปภาอร งามสมชล
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601130321 นางสาว อภาวดี ใจพยุงตน
601130322 นางสาว จรรยา ภูห้องเพชร
601130323 นาย ณัฐวุฒิ มุ่งหมาย
601130324 จ่าโทหญิง นพมาศ เส็งเมือง
601130325 นาย เรวัตร อินเดีย
601130326 นาย ธนพนธ์ ตันไทย
601130327 นาย วุฒิชัย สุขพันธ์
601130328 นางสาว ชลิดา ขจรเกียรติอาชา
601130329 นางสาว สุวรรณีย์ ทองอาจ
601130330 นางสาว ณัฏฐ์ณิชา สุวรรณประทีป
601130331 นางสาว สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง
601130332 นางสาว จิรดา จันทรัตน์
601130333 นางสาว กาญจนา ลี้นะวัฒนา
601130334 นางสาว ปิยะรัตน์ แซ่ตั่น
601130335 นางสาว ปราณี สํารีราษฎร์
601130336 นางสาว แพงมณี ขัดนันตา
601130337 นาง กรรณิการ์ ตื้อยศ
601130338 นางสาว จุรีย์รัตน์ ตันยุชน
601130339 ว่าท่ี ร.ต. วัชรภัทร จันทนธนบดี
601130340 นาย คมกฤช รื่นวรรณ
601130341 นางสาว ชมนภัส วิจิตรชัยกุล
601130342 นาย วิภู สังข์สาย
601130343 นางสาว ศดานันท์ เมฆลอย
601130344 นางสาว ปภัสพร สุทธิประสิทธิ์
601130345 นางสาว อนัญญา พงษ์เกิดลาภ
601130346 นางสาว ณิชนันทน์ พงษ์เกิดลาภ
601130347 นางสาว ณิชาพัชร์ ลิ้มสมุทรชัยพร
601130348 นางสาว กชนิภา เขียวดอกน้อย
601130349 นางสาว พจนา ทรัพย์ปราชญ์
601130350 นางสาว ฐิตาภัสร์ อิทธิเศวตพงศ์
601130351 นาย เพชร วุฒิมานพ
601130352 นางสาว เอกอนงค์ ฟุ้งลัดดา
601130353 นางสาว ณรมา วรกลั่น
601130354 นางสาว กมลวรรณ สัมพันธกุล
601130355 นางสาว ญาณิกา ไชยฮะนิจ
601130356 นางสาว ณิชนันทน์ บุญเรือง
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601130357 นางสาว หทัยชนก รํามะพต
601130358 นางสาว ธัญญาภรณ์ สายกระสุน
601130359 นาย อภิชาติ สังข์เมือง
601130360 นางสาว ปวีณา บุญยังดี
601130361 นาย วิทยา นามคํา
601130362 นางสาว สุวรรณี ชะเอม
601130363 นาย รุ่ง จันทร์ฝาก
601130364 นางสาว เอมม์มารินทร์ บุญตนาชัย
601130365 นางสาว ระพีพรรณ โสภณวัฒนานุกูล
601130366 นางสาว กนกพร ล้านหล้า
601130367 นางสาว กนกอร เจริญศุข
601130368 นาย อาทิตย์ มีไมตรี
601130369 นางสาว ดวงขวัญ รักธรรม
601130370 นางสาว ณัฏฐา ผดุงศิลป์
601130371 นาย ธีรพงษ์ ลิ้มติ้ว
601130372 นางสาว ธนัชพร คําเงิน
601130373 นางสาว ชลธิชา ก๋าแก้ว
601130374 นาย ธรณิน เขจรภักด์ิ
601130375 นาย เอกราช ห้อยระย้า
601130376 นางสาว ปทิตตามน ศรีคําดี
601130377 นาย สราวุธ อัคพิน
601130378 นางสาว อนุธิดา ฉิมทับ
601130379 นางสาว พิมสิริ ศรีม่วง
601130380 นาย ณัฐพล สุขศรี
601130381 นางสาว นริศรา นามสอน
601130382 นางสาว ปรียานุช เรืองเพชร
601130383 นางสาว เบญจมาภรณ์ พันธุ์ลิกะ
601130384 นาย บัณฑิต อุปสิทธิ์
601130385 นางสาว อัจฉรา ศิลาพงษ์
601130386 นางสาว กุลธิดา สุขมาก
601130387 นางสาว สุวัฒนา ก้อนทอง
601130388 นาย ปรีชา ขําคํา
601130389 นาย วีรวัฒน์ เตจ๊ะ
601130390 นางสาว นันทนา ทองดอนคํา
601130391 นางสาว สิริลักษณ์ ชามะสนธิ์
601130392 นางสาว วาสินี ศิริโภค
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601130393 นางสาว ฐิศิรัตน์ คูวิจิตรจารุ
601130394 นางสาว นีนูฟัร หะยีมะ
601130395 นางสาว สุธากร กมลหาญ
601130396 นางสาว ดุษณีย์ แก้วรักษา
601130397 นางสาว พสชนัน พานแก้ว
601130398 นาย วิวัฒน์ ศรีมุกดา
601130399 นางสาว ธนัญญาลักษณ์ เกตุอินทร์
601130400 นางสาว รุ้งตะวัน โพธิ์สุข
601130401 นางสาว สุวรรณี หล้าคํา
601130402 นางสาว ลลิตตา พานิชผล
601130403 นางสาว สมร ภูพวก
601130404 นางสาว สุดาวรรณ ฝายนันชัย
601130405 นาย นาวิน ศรีสินอําไพ
601130406 นางสาว อรชุมา เอ่ียมปรัชญา
601130407 นางสาว สุทินันท์ ผิวผ่อง
601130408 นางสาว ภิติยา พงษ์พานิช
601130409 นางสาว น้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์
601130410 นาย ปฏิพัทธิ์ บํารุงสุข
601130411 นางสาว จิราพร วงษ์พาดกลาง
601130412 นางสาว ธัญญรัตน์ สนธิ
601130413 นางสาว ภัทรินทร์ พูลนิล
601130414 นาย ศักด์ิดา แดงกูล
601130415 นางสาว ปัทมา หาญกล้า
601130416 นางสาว พัชญ์ธนัน กล้ากุลพิพัฒน์
601130417 นาย ยุทธนา วัฒนาวิเศษวงศ์
601130418 นางสาว ธัญนัทน์ สุภาดาว
601130419 นางสาว นันธิภา โมลาดุก
601130420 นางสาว อัญญรัตน์ ขาวทอง
601130421 นางสาว เจนจิรา ภิญญสาสน์
601130422 นาย ณัฐพล ธูสรานนท์
601130423 นางสาว จตุพร ดวงกลาง
601130424 นางสาว รสริน ทรตัน
601130425 นางสาว จันจิรา สุทะธง
601130426 นางสาว มินตา ธารีจิตร์
601130427 นาย วาทิต อิทธิศิริเวทย์
601130428 นางสาว รัชฎา แจ้งชัด
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601130429 นางสาว กนกลักษณ์ บุญอยู่
601130430 นาย แวนิมะ สาเหาะ
601130431 นางสาว ชลิดา หลักคํา
601130432 ว่าท่ี ร.ต. วิรุฬห์ บุญสิงห์
601130433 นาย อรรถพร วารีรัตน์
601130434 นาย อนุชิต ผิวผาด
601130435 นางสาว บุษกร ทองสมุทร์
601130436 นางสาว ทิพย์วิมล เอ่ียมสุนทร
601130437 นาย นัทธ์ กุลธรวณิชย์
601130438 นางสาว ธนาภรณ์ กระธน
601130439 นางสาว เมธาวี เซียงไร้
601130440 นาง พลอยศิรัส ปองวัฒนกุล
601130441 นางสาว อนงค์นาถ ตรีสง่า
601130442 นางสาว จุฑามาศ กรีพานิช
601130443 นางสาว นฤวรรณ มีทรัพย์
601130444 นาย อภิชาต ทามะนิตย์
601130445 นาย เพชรศิลา ไชยธงรัตน์
601130446 นาย กนกพล แก้วพลอย
601130447 นางสาว อาทิตา เมืองประชา
601130448 นาง ภัทรวดี อารีเลิศ
601130449 นางสาว วิภา จงโอฬารธนกิจ
601130450 นางสาว บุษรินทร์ โมลัยรักษ์
601130451 นาง ศรุตา เสียงล้ํา
601130452 นาย ภาคีนัย วรศิลป์
601130453 นางสาว วนิดา ประคัลภ์กุล
601130454 นางสาว กชพรรณ ทิศกระโทก
601130455 นาย พลภัทร โม่ทิม
601130456 นางสาว ณัฐพร นิ่มนวล
601130457 นางสาว ศรัญญา เขียวคําปวง
601130458 นาย นายรุ่งโรจน์ ไตรสูงเนิน
601130459 นางสาว นภาพร พรมส่วน
601130460 นางสาว พัชราภรณ์ สมเทศ
601130461 นาง ศิริพร รักนาม
601130462 นางสาว วิภารัตน์ ศิริสุทธา
601130463 นางสาว กมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง
601130464 นางสาว สุธาสินี คําไชย
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601130465 นาย เดชาวัฒน์ เหรียญทอง
601130466 นางสาว ดรุณี สมศิลา
601130467 นางสาว อทิตยา ปาลคะเชนทร์
601130468 นาย กรีฑา เชื้อชูชาติ
601130469 นางสาว ณภัสวรรณ ตันตยานนท์
601130470 นาย จิรายุ พูลทวี
601130471 นางสาว ณัฏฐา สารีวงษ์
601130472 นางสาว เมธาสิทธิ์ ธเนศากร
601130473 นาย ภานุพันธ์ จันทะเสน
601130474 นางสาว สุจิตรา อุตรีสร
601130475 นางสาว วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง
601130476 นาย อิศเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยา
601130477 นางสาว อัมพิกา พวงแก้ว
601130478 นางสาว จริญญา มาศวรรณา
601130479 นางสาว วิชญาพร เศวตการี
601130480 นางสาว อุมาพร จงสกุล
601130481 นาย กษม หัสเมตโต
601130482 นางสาว สุภาพ แป้งประสิทธิ์
601130483 นางสาว กนกวรรณ เกษมณี
601130484 นางสาว ธัญญลักษณ์ ชัยวรพล
601130485 นางสาว รุ่งนภา สุขขาม
601130486 นางสาว มาลินี ถ่ินวิไล
601130487 นางสาว ปิยมน วรรณาวชิราศิริ
601130488 นางสาว ฑิฆัมพร บัวแก้ว
601130489 นางสาว สุดา สารักษ์
601130490 นางสาว นาฏสรวง อินทร์แก้ว
601130491 นางสาว วชิราภรณ์ พิศสารี
601130492 นาย ธนวัต ศรีพวาทกุล
601130493 นางสาว วิไลวรรณ เรืองโสม
601130494 นางสาว ปนัดดา ต่อมคํา
601130495 นางสาว ปริณดา สงทิพย์
601130496 นาย เดชอดุลย์ คํานวนสอน
601130497 นาย สมัคร เชื้อบุญมี
601130498 นางสาว เกศรินทร์ จังพล
601130499 นาย พชร พวงบุบผา
601130500 นางสาว มัณฑนา อาจประจักษ์
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601130501 นางสาว อันติกา สุขเจริญ
601130502 นางสาว สุพัฒรา สุมาลี
601130503 นาย ธงชัย กาสา
601130504 นาง ศศิวิมล บุญทับ
601130505 นาง สริตา ลุยจันทร์
601130506 นางสาว จิณณพัต บานเย็น
601130507 นางสาว พรทิพย์ นวลเจริญ
601130508 นางสาว ขนิษฐา วิริยะกุล
601130509 นางสาว วิรัญชนา วิทิตปกรณ์
601130510 นางสาว อรวรรณ กมลเจริญ
601130511 นางสาว ฤทัยวรรณ สนิทภักดี
601130512 นาย จีรวัฒน์ จีราพัฒน์ทยากุล
601130513 นาย ปรัชญา สุทธิเรือง
601130514 นางสาว กมลทิพย์ เรือนแปง
601130515 นาย ทยาวัต กาญจนะ
601130516 นางสาว วรางคณา อภิชาตมานนท์
601130517 นางสาว เมธนีย์ โตสุวรรณ์
601130518 นางสาว นภัสนันทร์ ขันที
601130519 นางสาว นงลักษณ์ ชนพิทักษ์
601130520 นางสาว อารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค
601130521 นางสาว ศิริขวัญ จันทะเสน
601130522 นางสาว กนิษฐา โชติชัยพิพัฒนา
601130523 นาย จักรเพชร ตันตินิยมกุล
601130524 นางสาว รัตนภรณ์ เปอร์เชาวน์
601130525 นางสาว สุพิชฌาย์ นิลโมจน์
601130526 นางสาว ก่ิงแก้ว อ่วมองอาจ
601130527 นางสาว อัจฉรียา อ้วนแก้ว
601130528 นาย วีรภัฏ โล้วรานนท์
601130529 นาย วรพันธ์ ศิริโชติ
601130530 นางสาว ณิภามาศ ไชยภูมิ
601130531 นางสาว พรรณวลัย ประเสริฐสังข์
601130532 นาย เกียรติสกุล ก่ิงสังวาล
601130533 ว่าท่ี ร.ต.หญิง มัธนา ชัยศิริ
601130534 นางสาว กมลทิพย์ บุญยะโกวิทย์
601130535 นาย กวินชา เลิศพลาพงศ์
601130536 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์ประทัด
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601130537 นางสาว วิชญาภา ดําทองสุก
601130538 นาย อนุรักษ์ ชํานาญยา
601130539 นางสาว สุจิตรกุล แพ่งผ่องใส
601130540 นาย ชาติชาย บุญส่ง
601130541 นางสาว บุบผา หลีรัตนะ
601130542 นางสาว ชุติมา ชมเดช
601130543 นาย ธีรวุฒิ คะเนกิจ
601130544 นางสาว ธัญญ์ชยา ฉางข้าวคํา
601130545 นาย วิทวัส ดวงสุภา
601130546 นางสาว กษิรา โพรามาต
601130547 นางสาว วรินทร์ธนัน ดวงจันทร์
601130548 นางสาว ดวงรัตน์ ถนอมพวก
601130549 นางสาว ทิพย์วิมล สุวรรณโณ
601130550 นางสาว ทิพวรรณ หอมนาน
601130551 นางสาว นงลักษณ์ ขอบทอง
601130552 นาย ทินวัฒน์ วงศ์มาศ
601130553 นางสาว ศิวพร เมฆฉาย
601130554 นางสาว ณัฏฐพัชร์ ธรรมทักษ์
601130555 ว่าท่ี ร.ท. พลากร เพียช่อ
601130556 นาย ธีรเดช ทิพย์มณี
601130557 นางสาว จารวี วงศ์สละ
601130558 นางสาว อรุณ พ่ึงพระ
601130559 นาง มัฏสิกาญจน์ กูใหญ่
601130560 นางสาว กานต์ ฤดีใจ
601130561 นางสาว พิศมัย สุภาพันธ์
601130562 นาย คนธ์พงษ์ คณาชัยวิรุจน์
601130563 นาย ธงชัย ประจงใจ
601130564 นางสาว จุฑาศิณี จินรักษ์
601130565 นางสาว ทิพย์อาภา เมืองมา
601130566 นางสาว พนมพร เทพนม
601130567 นางสาว ภัทราวดี เปี่ยมศิริ
601130568 นางสาว ภัสนันท์ แถวจันทึก
601130569 นางสาว จํานงค์ วิรมรัตน์
601130570 นางสาว พนิตตา สวัสดี
601130571 นางสาว จิตติมา สุธีพิเชฐภัณฑ์
601130572 นางสาว มณีรัตน์ รุจิณรงค์
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601130573 นาย วุฒิพงษ์ วงษ์พานิช
601130574 นาง สนิฎา รุ้งรามา
601130575 นางสาว สรัชวรรณ สุดสงวน
601130576 นาย กิตตินันท์ มะเริงสิทธิ์
601130577 นางสาว อุดมลักษณ์ สุวรรณเปิ้น
601130578 นางสาว ธนภรณ์ ฤทธิธรรม
601130579 พ.อ.อ. บุญญฤทธิ์ แก้วทอง
601130580 นางสาว อาภรณ์ จิเบ็ญจะ
601130581 นางสาว สิริวรรณ วัจนะรัตน์
601130582 นางสาว จุฑารัตน์ บุญยะโกวิทย์
601130583 นางสาว สิริวิภา พูนหลํา
601130584 นางสาว นงลักษณ์ ธารีสุทธิ์
601130585 นางสาว พรเพ็ญ วิวัฒน์วิทยา
601130586 นางสาว นริศรา ภคทิพากร
601130587 นางสาว สรวงสุดา สังข์สุข
601130588 นางสาว สุพัตรา สวัสด์ิมงคล
601130589 นาง พาริณี ปลัดปกครอง
601130590 นางสาว นิภาพร ทับทาบ
601130591 นางสาว พิมพันธ์ ละดอกท่า
601130592 นาย ยชิษฐา เรืองวุฒิปัญญา
601130593 นาย วรเทพ กรีอินทอง
601130594 นางสาว ปุณิกา ศรีสุข
601130595 นาย ณัฐวุฒิ เรืองวงษ์
601130596 นางสาว เมธิตา แก้วประดับ
601130597 นาย มนตรี อัศวพรไพบูลย์
601130598 นางสาว ภัทรวรรณ หงษ์คํา
601130599 นาง วนิสรา นิมโรธรรม
601130600 นางสาว ปานกมล ทรัพยสาร
601130601 นางสาว ศุนิศา พินธะ
601130602 นางสาว จีรนันท์ ตันหล้า
601130603 นาย รัฐกรณ์ หิรัญยะพรรณ์
601130604 นางสาว สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล
601130605 นางสาว วรรณิศา วงศ์คําจันทร์
601130606 นางสาว น้องนุช เลากลาง
601130607 นางสาว กมลวรรณ บุตรศรี
601130608 นางสาว วริศรา ทรัพย์เกษม
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601130609 นาย ธนกร อินทรีเนตร
601130610 นางสาว สุภาภรณ์ บัวสะอาด
601130611 นาย ณสุด เนินหนู
601130612 นาย กีรเดช โรจน์กิจอนันต์
601130613 นางสาว สุภัตรา เผื่อชาติ
601130614 นางสาว ปรียพันธ์ มีทรัพย์
601130615 นางสาว ณัฐรินทร์ วงศ์มณีวรรณ
601130616 นาย เสกสรรค์ คนฟูม
601130617 นาย คณิน ลือสิงหนาท
601130618 นาย เฉลิมพล กิจคณะ
601130619 นางสาว เจรุนันท์ สวัสด์ิวาทิน
601130620 นางสาว เอมวิกา ปัญไชยา
601130621 นางสาว สุรัชดา จุฑานันท์
601130622 นาย กีรติกร ฤทธิเกรียง
601130623 นาย อนุกูล กาญจนรัตน์
601130624 นางสาว รินดา รัตนโสภาพันธ์
601130625 นางสาว ลักขณา ถิตย์วิลาศ
601130626 นาย โวหาร ทองเกลี้ยง
601130627 นางสาว ชนิกา เลิศไตรกุล
601130628 นางสาว ภาวิณี เกลี้ยงขัน
601130629 นางสาว นิศามณี ดิฐมาตย์
601130630 นางสาว เสาวรี คล้ายสถิตย์
601130631 นาย พฤทธิ์ จึงประดิษฐ์
601130632 นางสาว สุจิตรา เกิดน้อย
601130633 นางสาว ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล
601130634 นางสาว สมปรารถนา ขจรวงศ์ไพศาล
601130635 นางสาว ก่ิงแก้ว บรรจง
601130636 นางสาว สุรีพร พูลฉนวน
601130637 นางสาว ลักษณา ก่ิงแก้ว
601130638 นาย นิธิวัฒน์ สังฆรักษ์
601130639 นางสาว พวงพิศ พันธ์สําโรง
601130640 นางสาว กวินนาถ สังข์ทอง
601130641 นาย เอกมณฑล งามมีศรี
601130642 นางสาว ฐนิชา คงประดิษฐ
601130643 นางสาว อลิษา อุยี่
601130644 นางสาว ทิตยาทร บุญแก้ว
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601130645 นาย วัชรภูมิ โรจนพร
601130646 นางสาว จุฑาวรรณ สุคนธนิตย์
601130647 นาย ธนากร เข็มทรัพย์
601130648 นาย ภัทรดิศ บัวทอง
601130649 นาย กฤชณัฎฐ์ วัดบัว
601130650 นาย ณัฐเดช ปราการสมุทร
601130651 นางสาว ศรีกันยา นิลบวร
601130652 นาย วิญญู พัฒนทายาท
601130653 นางสาว อุไรวรรณ สุบรรณ์
601130654 นางสาว สุพิชชา วิศรียา
601130655 นางสาว ศศิประภา มณีขันธ์
601130656 นางสาว โสรญา ทองนาแค
601130657 นางสาว บุญศรี หม่ืนนารายณ์
601130658 นาย อารัต วงษ์นา
601130659 นางสาว นุชจรี เนียมสังข์
601130660 นางสาว ธนิตา สังฆพันธุ์
601130661 นางสาว นลัทศิริ นิธิศุภโชค
601130662 นาย ภูวิศ นรังศิยา
601130663 นางสาว สุวณีย์ ขําสุข
601130664 นางสาว ณัฐธิดา ม่วงคํา
601130665 นางสาว สุธิดา นพคุณ
601130666 นางสาว อรไพลิน สืบวิเศษ
601130667 นางสาว อมรรัตน์ ดิษฐะ
601130668 นาย ภัทรพล ตุ้มกลีบ
601130669 นางสาว หงกฤษวรรณ์ ภูเชาวนวิรัตน์
601130670 นางสาว ศศิยภัทร ไชยยาน
601130671 นางสาว วัชราภรณ์ อนันทยศ
601130672 นางสาว กานต์พิชชา โสมาศรี
601130673 นางสาว เอ้ือมพร ยอดสุรินทร์
601130674 นางสาว ทิพวรรณ พูลเอียด
601130675 นาย เอกลักษณ์ เรไร
601130676 นางสาว สุพิชญา ทัศนานุกุลกิจ
601130677 นาง กัญญพิชญ์ รัตนพงศ์
601130678 นาย ปรมินทร์ ชลชลา
601130679 นางสาว สินีมาศ รุ่งนามา
601130680 นางสาว ภิรญา ศรีภมร
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601130681 นาย เศรษฐยศ ธีรโฆษิตพงศ์
601130682 นางสาว ทัศนีย์ ใสลําเพาะ
601130683 นางสาว ศศิธกาญจน์ น้อยบําเหน็จ
601130684 นางสาว สุดาพร พันธ์ยา
601130685 นางสาว จริยา ธีระพิทยาพงศ์
601130686 นางสาว มนัสนันท์ มุมทอง
601130687 นาย ธิมาลย์มาส คล้ายศรีธํารง
601130688 นางสาว ตรีทิพยนิภา พงษ์พันธ์
601130689 นางสาว พัชยา จันทรเสนา
601130690 นาย ธนเดช วงษ์วิวัฒน์
601130691 นาย โสพันธุ์ สินศิริ
601130692 นางสาว จรรยา ดวงจิตร์
601130693 นางสาว กนกวรรณ วงศ์กระพันธ์ฎ
601130694 นาง เยาวเรศ บัวพิทักษ์
601130695 นาย เมธี หงคําเมือง
601130696 นางสาว กรรณิการ์ อุกฤษต์
601130697 นาย นครินทร์ มูลรัตน์
601130698 นางสาว สุวิมล เสนานอก
601130699 นางสาว สุกัญญา สองห้อง
601130700 นางสาว ชลิตา หลวงเดช
601130701 นางสาว ลลิตา เบญจพันธ์
601130702 นางสาว ปานพลอย ทองปาน
601130703 นางสาว สัญศณีย์ ทินวงศ์
601130704 นางสาว วิชุลดา แสงกุล
601130705 นาย ณัฐกิตติ์ สารสุข
601130706 นาย วรุฒ ทับแสง
601130707 นางสาว คภัสฎีณ์ แสนแวด
601130708 นางสาว พิฐชญาณ์ เส้งสง
601130709 นาย ตุลวัฒน์ พูนเพ่ิมสุขสมบัติ
601130710 นางสาว อัจฉรา คันธรักษ์
601130711 นาย วรเชษฐ์ สุริยะหน่อคําชัย
601130712 นางสาว กรวิภา งามวุฒิวงศ์
601130713 นางสาว เพ็ญศรี เมยสูงเนิน
601130714 นาง จีราจันทร์ ศรีปา
601130715 นางสาว วราลักษณ์ เป็นสุข
601130716 นาย มิตรภาพ อภิวงค์งาม
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601130717 นาง สรสิชา ทัศนเจริญ
601130718 นาย ทศนอมร ทัศนเจริญ
601130719 นางสาว รัตน์สิชล ม่วงน้อย
601130720 นางสาว ณัฐญา มานาะกิจ
601130721 นางสาว สุนทรี จันปาลี
601130722 นาย ฐิติกร แซ่ลี่
601130723 นางสาว ปุณณภา แก้วจันทร์
601130724 นาง พรสวรรค์ สันทัด
601130725 นางสาว เสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์
601130726 นางสาว บุษราวัลย์ ศรีเลิศวรกุล
601130727 นาย ภาสกร ปามุทา
601130728 นางสาว ฐิตินันท์ ขีดดี
601130729 นางสาว ทิตยา ประสม
601130730 จ่าอากาศเอก ณนธวัฒ ไชยชนะ
601130731 นางสาว ฝนจุฑา อุทยานุวงศ์
601130732 นางสาว วรรณภรณ์ เลาะวิธี
601130733 นางสาว ศศิธร เตชะนันท์
601130734 นาย เอกศิษฏ์ อร่ามผล
601130735 นางสาว พนิดา สินเจริญ
601130736 นางสาว จินรินทร์ สุนันทารอด
601130737 นาย เทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์
601130738 นางสาว กฤติยา สุขม่ันคง
601130739 นางสาว ปัทมกร พงวาเรศ
601130740 นาย ศรีศักด์ิ กล้าใจ
601130741 นาย ปริญญา ช้างสีทา
601130742 นางสาว สุชีลา โสภาลี
601130743 นาย สุรเดช บุญเก้ือ
601130744 นางสาว อิงคปรัช นิยมไทย
601130745 นางสาว พวงผกา จินา
601130746 นางสาว พิมแพร เต็มสงสัย
601130747 นางสาว สิริรัตน์ วงแสน
601130748 นาย พชรพล สุกรี
601130749 นาย นิรุตติ์ กุศลเอ่ียม
601130750 นาย จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
601130751 นางสาว พุทธชาติ อนันตกิจไพศาล
601130752 นางสาว วรรณนภา รื่นหาญ
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601130753 นาย วุฒินันต์ จันทะฤทธิ์
601130754 นางสาว วาสนา โนรี
601130755 นาย ณัฐวุฒิ แสงอุทัย
601130756 นาย คณาพจน์ วิชัยศิริพันธ์
601130757 นางสาว ชิติภรณ์ ศรีขจร
601130758 นางสาว กัญญาภัค แก้วดวงแสง
601130759 นางสาว แพรววิภา บุญลีประสิทธิ์
601130760 นางสาว รศนา ทวีทอง
601130761 นาย ไมตรี ศรีพงษ์
601130762 นาย พงศกร ปันใจ
601130763 นางสาว ณัฐพร จูปรางค์
601130764 นาย อัครเดช คล้อยบุญ
601130765 นาย ฏติภณ สังขรัตน์
601130766 นาง วันทนา อู่นาท
601130767 นางสาว ศิรินันท์ สุวรรณน้อย
601130768 นางสาว กาญจนา หะสด
601130769 นางสาว นราพร ดรุณนารถ
601130770 นาย ทวีศักด์ิ นาโควงค์
601130771 นางสาว กุลนิดา บุตรรักษ์
601130772 นาย วีระพล สิริธัญชาติ
601130773 นางสาว จินตนา อินเต้
601130774 นางสาว สุภัค สุวรรณธาดา
601130775 นาย วรัท กาญจนพิษณ์ุ
601130776 นางสาว วรรณวิศา เเย้มเยื้อน
601130777 นางสาว ธัญภัทร กุ้ยเหล็ก
601130778 นางสาว ธัญลักษณ์ พุทธสอน
601130779 นางสาว อินทิรา สุวรรณวรพินิจ
601130780 นาย ศุภโชค แทนศิริ
601130781 นาย ทวีชัย อินทร์พิมพ์
601130782 นางสาว ยุวันดา เนื้อเทศ
601130783 นางสาว รุ่งฤดี เปรมเกิด
601130784 นางสาว สุวิมล อนุรักษา
601130785 นางสาว ลิซาร์ กาเหย็ม
601130786 นางสาว อธิธิดา แจ่มศรี
601130787 นางสาว วีรวรรณ สันเดช
601130788 นาง วารีรักษ์ กางทอง
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601130789 นางสาว จุฑามาศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
601130790 นางสาว ณัฐฌา เพ่ิมศิลป์
601130791 นางสาว ปิยะนันท์ อนุสรณ์
601130792 นาง พิกุลสวัสด์ิ จันสุภา
601130793 นางสาว ศลิษา กันทะชมภู
601130794 นางสาว ทิพยรัตน์ ผลิใบ
601130795 นางสาว พนิตนาฏ หิตโกเมท
601130796 นางสาว พรวิภา มีชัย
601130797 นางสาว ชญานี พุ่มรัตน์
601130798 นาย ทวิชนัย สากระจาย
601130799 นางสาว นงลักษณ์ ถนอมพลกรัง
601130800 นาย วรท ศรีขาว
601130801 นางสาว ปาณิศา ผลกษาปน์สิน
601130802 นางสาว นัฏฐา ไกรสวัสด์ิ
601130803 นางสาว ปรารถนา บุญญะสุระ
601130804 นาย ณรงค์ศักด์ิ อุ้มนุช
601130805 นางสาว นุชนารถ สุทธิรักษ์
601130806 นาย สมปอง ช้อนขุนทด
601130807 นาย รณกร มีฤทธิ์
601130808 นางสาว มัลลิกา พันธุ์เทียม
601130809 นางสาว สมพร นาชัยเริ่ม
601130810 นาย วรจักร จองศักด์ิ
601130811 นางสาว ถิรพร ทองพิมพ์
601130812 นางสาว ศุจินันท์ กลิ่นเกษร
601130813 นางสาว พิจานันท์ ยิ่งดํานุ่น
601130814 นาย ศุภศักด์ิ ยศศักด์ิศรี
601130815 นางสาว เจนนี่ แซ่โลก
601130816 นางสาว เบญจวรรณ แซ่ลิ่ม
601130817 นางสาว สุวิมล เผือกศิริ
601130818 นาง ศิวิไล สกุลเอ้ือ
601130819 นางสาว ชัญญาภัค วินทะไชย
601130820 นางสาว กัญญารัตน์ บุญช่วย
601130821 นางสาว วันวิสาข์ ชุมแสง
601130822 นางสาว พณิตา บรรณวัฒน์
601130823 นาง มนธิดา ทองตะนุนาม
601130824 นางสาว อรพรรณ ง้วนพันธ์
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601130825 นาย นวพล จินตนา
601130826 นางสาว ทิพยรัตน์ ไฝจันทึก
601130827 นาย ภูผา ก๋งอุบล
601130828 นาย วิทยา ภาษา
601130829 นางสาว ณิชา อินต๊ะวงค์
601130830 นาย ปัญจพล มโนหาญ
601130831 นางสาว กนกนารถ เฝ้าทรัพย์
601130832 นาย เจนวิทย์ เจริญจํารัสชีพ
601130833 นางสาว ศิณีนาถ เจียมทอง
601130834 นางสาว สุภาพร อู่วิเชียร
601130835 นางสาว วสุกาญจน์ ดีวรรณ์
601130836 นางสาว ประภาทิพย์ สุดวรรค
601130837 นางสาว วิภาวดี หม่ืนวิชา
601130838 นางสาว สุรัสวดี บุญสนอง
601130839 นางสาว ปิยาภรณ์ พรหมทัต
601130840 นางสาว จารุวรรณ อ่อนพันธ์
601130841 นางสาว นิภาพร ทองรส
601130842 นางสาว วณิชชา สิรินราพรรณ
601130843 นาย ประสิทธิ์ นิลสังข์
601130844 นางสาว สุชาวดี เลาะเดรุส
601130845 นางสาว นภาวรรณ อุดมพรธนสาร
601130846 นางสาว สุภาวดี สมบัติ
601130847 นาย ธนาวุธ ไวจําปา
601130848 นางสาว โสรยา พลายพิชิต
601130849 นางสาว กุลนรี ถิรธันยบูรณ์
601130850 นางสาว กันธิชา ม่วงพัฒน์
601130851 นาง อิสราภรณ์ ถิรนันทนากร
601130852 นางสาว วลันดา โพธิ์เกษม
601130853 นาย กัมปนาท ธานีรัตน์
601130854 นางสาว พิชญา สาระทิศ
601130855 นาย อภิวัชร์ ศรีสวัสด์ิ
601130856 นาย สถาพร แก้วพิลารมย์
601130857 นางสาว ภาสินี จุลิมาศาสตร์
601130858 นางสาว สุรัตนา นกทอง
601130859 นางสาว จิราวรรณ คัดทะจันทร์
601130860 นาย พัฒน์กมล ไชทรัพย์ธนากุล
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601130861 นางสาว จันทร์จิรา จันทร์พิทักษ์
601130862 นาย ชูวิทย์ พ่ึงพรหม
601130863 นางสาว ณัฐชฎาพร มหาศรานนท์
601130864 นางสาว วาสนา ทองตัน
601130865 นาย วราวุธ ปู่แก้ว
601130866 นางสาว สุนิศา บุปผา
601130867 นาย พนม สาผาย
601130868 นางสาว ศศิภา ระวีวรรณ์
601130869 นางสาว รังสิมา พวงมาลี
601130870 นาย อษิรวิศว์ ชวดรัมย์
601130871 นาง วิราพรรณ มุลนิล
601130872 นาย นักสิทธิ์ ฮาบพนม
601130873 ว่าท่ี ร.ต. เพชรมณี แทวกระโทก
601130874 นาย มนต์ชัย บัวจรรยาธรรม
601130875 นาย สิรภพ บุญสารวัง
601130876 นาย ปวรุตม์ มงคลเกียรติชัย
601130877 นาย ธีรพงค์ เรือนสติ
601130878 นาย พนมศักย์ สุขทอง
601130879 นางสาว ปิ่นจรัส ไทยเจริญ
601130880 นางสาว วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์
601130881 นาย นรินทร์ ปิ่นทอง
601130882 นางสาว นรรปทอง กลางประพันธ์
601130883 นางสาว พรเพ็ญ สมจิตร์
601130884 นางสาว รัชณีย์ ช่วยเก้ือ
601130885 นาย ก้องเก ขอดผักแว่น
601130886 นางสาว นันท์ฺนิชา ม่วงทอง
601130887 นางสาว อนุชิตา รัตนรัตน์
601130888 นางสาว ชวิสรา แก้ววิเชียร
601130889 นางสาว พชรพร ทิมเจริญ
601130890 นางสาว เยาวลักษณ์ ขูลี
601130891 นางสาว กิตติยา เท่ียงธรรม
601130892 นาย สิทธิกร ยิ่งวงษ์
601130893 นาย พงศกร แต้มเจริญ
601130894 นาย ภัทร พิตรพิฑูร
601130895 นางสาว พิมพ์รัก เสนาจักร์
601130896 นางสาว วิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี
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601130897 นางสาว เบญญภา อัศวภูมิ
601130898 นางสาว นันวดี ศรีโชติ
601130899 นางสาว สิระสา ถาวร
601130900 นางสาว กรวรรณ ธนะหมี
601130901 นาง กานต์มณี พวงแก้ว
601130902 นางสาว นฤมล เกษรล้ํา
601130903 นาย ศรายุธ นาหงษ์
601130904 นางสาว สรีระ จริยะคุณทวี
601130905 นางสาว นิรัฐฎา กล่อมตุ้น
601130906 นางสาว กฤตยา โชคสมศิลป
601130907 ว่าท่ี ร.ต. ชนินทร์ นาคขํา
601130908 นางสาว ธัญชนก จรัสบูรณาพันธุ์
601130909 นาย กิจจา ธีระพิบูลย์
601130910 นางสาว ชนัญธิดา เดินแปง
601130911 นาย ภัทร์ธนชาติ อาษากิจ
601130912 นางสาว ภัณฑิลา สวัสดิภาพ
601130913 นาย จิตติพันธ์ ลาวัณย์วรวงศ์
601130914 นาย ณรงค์เดช เจริญเสาวภาคย์
601130915 นาย ฐากูร เชยสุวรรณ์
601130916 นางสาว มุกรวี แตงอํ่า
601130917 นางสาว หทัยชนก วงศ์พงศกร
601130918 นางสาว นนทิกา บุญเรืองขาว
601130919 นางสาว ภนิตา รักเสนาะ
601130920 นางสาว ปิยะฉัตร สุวรรณศักด์ิ
601130921 นาย สหศักด์ิ ฤทธิ์รักษา
601130922 นางสาว สวรส พืชหมอ
601130923 นางสาว ศิริพร รักษ์เจริญ
601130924 นาย วิศวพงศ์ วุฒิพุธนันท์
601130925 นางสาว ปุณยาพร ปฏิกา
601130926 นาย กชพร รัตนถาวรกุล
601130927 นางสาว สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล
601130928 นางสาว กนกภรณ์ อยู่น้อย
601130929 นางสาว ภัทฐิญา สงคุ้ม
601130930 นางสาว พรวลัย พูลพร
601130931 นางสาว กนกเนตร สมคะเณย์
601130932 นาย ธนดน สุริยะวัน
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601130933 นางสาว สุวดี พุมดวง
601130934 นาย พลาธิป สุขวิบูลย์
601130935 นางสาว ปวีณา ศรีหาพล
601130936 นางสาว ปริญพัชร์ จินตโกศลวิทย์
601130937 นาย ชนินทร์ธร งามยิ่ง
601130938 นาย กฤษณะ มีแสง
601130939 นางสาว กมลพรรณ บัณฑิตนุกูล
601130940 นางสาว อรุณี อ้นมี
601130941 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ขันต๊ะ
601130942 นาย ชยพล สุวรรณพันธ์
601130943 นางสาว ฐิติพร งาสว่าง
601130944 นาย อิทธิพงษ์ สนามโพธิ์
601130945 นาย สิรภพ โปราณานนท์
601130946 นางสาว พวงวรรณ์ นาคงาม
601130947 ว่าท่ี ร.ต. ฉลองรัตน์ แก้วคํา
601130948 นาย อลงกรณ์ คงชิต
601130949 นาย กิตติพงศ์ รื่นงาม
601130950 นาย วิชานนท์ ศรีธรรมวงษ์
601130951 นาย จิตติศักด์ิ หนูเสน
601130952 นางสาว ณัฎฐพร ศรพรหม
601130953 นางสาว พมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์
601130954 นางสาว สุภนิตย์ ปราบณรงค์
601130955 นางสาว พรนิพา ภูนาเพชร
601130956 นางสาว วัลลภา ภาวะดี
601130957 นางสาว ดวงพร จันทร์สว่าง
601130958 นางสาว สุริสา สีหเดชากุล
601130959 นาย ทศพล แพทย์ชัยโย
601130960 นาย พัฒนชล รักเรือง
601130961 นางสาว กัณฐิกา พรมฝาย
601130962 นาย พิริยะ แก้วปฐมศรี
601130963 นาย อาทิตย์ สนหม่ืนไวย์
601130964 นางสาว อุษณิษา นันทะวงษ์
601130965 นางสาว ระวิวรรณ คําแสง
601130966 นางสาว สนธยา ทองเกล็ด
601130967 นาย สุวิทย์ จิรรุ่งเรืองชัย
601130968 นางสาว เกวดี สีสาพันธ์
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601130969 นางสาว ลัลธริมา แก้ววิมล
601130970 นางสาว เสริมสุข กลิ่นบัว
601130971 นางสาว ไพลิน รัศมี
601130972 นางสาว ชนาธิป เศรษฐ์พงศกร
601130973 นาย นิรันดร์ ลิ้มเจริญ
601130974 นางสาว นภาพร นาคะสูนย์
601130975 นาย นิธิ นาคนคร
601130976 นาง โสลัชชา สว่างศรี
601130977 นางสาว พัชราภรณ์ ขุนรัง
601130978 นางสาว จุฑาภรณ์ แสงอ่อน
601130979 นางสาว ทัศนีย์ ปวรวรรฒน์
601130980 นาย ศักดิพงศ์ เรียงชัยนาม
601130981 นางสาว ณัฐฐิกา เสวกะ
601130982 นางสาว ณภัทร วัชรแสงทอง
601130983 นาย ภาษิต ตันติพรหมินทร์
601130984 นาย ศุภกร วงษ์เรืองพิบูล
601130985 นาย ชาญณรงค์ วงษ์เนียม
601130986 นาย อิสราพงษ์ ชวดนุช
601130987 นาย ภัทรพงศ์ มาตขาว
601130988 นางสาว ทิพย์ทิวาณพร ลากุล
601130989 นาย เจษฏา ยอดรัก
601130990 นาย ปิยะณัฐ นามชู
601130991 นางสาว กานต์แก้ว รุ่งไหรัญ
601130992 นางสาว ณัฏฐา ศักด์ิแสน
601130993 นางสาว อรุณศรี พันธเสน
601130994 นางสาว สุปราวีณ ฉิมแสง
601130995 นาย จักรพันธ์ เปล่งนาราทิพย์
601130996 นาย ณัทพล สุขพัฒน์
601130997 นาง นฏศร ชวนินทวิสุทธิ์
601130998 นางสาว ศิวาพร อ้ึงอารุณยะวี
601130999 นางสาว เนาวรัตน์ วรรณา
601131000 นางสาว สมคิด ดอนน้อย
601131001 นางสาว กนกวรรณ โพนภาค
601131002 นาย ชาญณรงค์ วันพุตธ
601131003 นางสาว ณฐพร มานะชนม์
601131004 นาย ธนฤทธิ์ แสงกระจุย
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601131005 นาย สมศักด์ิ ทรัพย์พงศ์ปทีป
601131006 นางสาว จุฑาทิพชูมณี วรรณดีกุลภัทร
601131007 นางสาว มุทิตา แก้วเขียว
601131008 นางสาว แสงเดือน ไตรพรม
601131009 นางสาว มินตรา แก้ววิจิตร
601131010 นาย อดิศักด์ิ ดุริยจรรยา
601131011 นางสาว นิพาดา เจิมศรี
601131012 นาง จริญญา แสนนา
601131013 นางสาว นันทา ทองประโคน
601131014 นางสาว ศิวพรรณ มหาสุภาพ
601131015 นางสาว ภัศรา แอสระ
601131016 นางสาว สิรินาถ ฉัตรทอง
601131017 นาง สุดา สุนันทกร
601131018 นางสาว ทิพวัลย์ หลงประเทศ
601131019 นางสาว ลภัสรดา ภัครนิธินันต์
601131020 นาย อิศรา ทองเหม
601131021 นาย ณัฐธชนพงศ์ สิทธิยศ
601131022 นาย ชรินทร์ โสภณ
601131023 นางสาว รุ่งกิตติพร พลอยระย้า
601131024 นางสาว ธนพรรณ มีนมณี
601131025 นางสาว สุนีย์ โตทิม
601131026 นาย วสันต์ หอมฟุ้ง
601131027 นาย จิรยุทธ อาญาเมือง
601131028 นางสาว ขนิษฐา นาหนองตูม
601131029 นาง ศุภกร ปัญญา
601131030 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ธันยนันท์ ยาประเสริฐ
601131031 นางสาว นิอร แสงเนตร์
601131032 สิบตรีหญิง ภัทรฤทัย ลางเมือง
601131033 นางสาว พชรพร อินทุรัตน์
601131034 นางสาว ศรินยา วรโชติ
601131035 นางสาว วราภรณ์ วรธงไชย
601131036 นาย ชนาธิป นวลแจ่ม
601131037 นางสาว วิจิตรา ศรีคําภา
601131038 นางสาว เสาวณีย์ ม่วงนาสอน
601131039 ว่าท่ี ร.ต. ทนงศักด์ิ ตัณฑวณิช
601131040 นางสาว ดวงฤดี แสวงดี
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601131041 นางสาว พรรณธิภา เถาแตงอ่อน
601131042 นางสาว ปัญญารัตน์ เหลือจันทร์
601131043 นางสาว สพรรณชนก ชูใจ
601131044 นางสาว วิภาดา เรืองบุญ
601131045 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กัญญาภัค ครุฑทิน
601131046 นางสาว เกศรา แก่นกะบินท์
601131047 นาย ธนบูรณ์ กาษฐะโกศล
601131048 นางสาว รัตน์ติมา เจียมดวง
601131049 นางสาว ชาริณี บัวลอย
601131050 นางสาว ปรานต์ชญาน์ กุลหิรัญวิสิฐ
601131051 นางสาว วศินีพรรณ เกตุศักด์ิ
601131052 นาย สันธิษณ์ ดิษฐ์อําไพ
601131053 นางสาว ชณัญญา ลําเจียก
601131054 นางสาว รุ่งฉวี พรมตุ๊
601131055 นางสาว ศิริพร ภู่แพร
601131056 นาย เอกพล รัตนนารถ
601131057 นางสาว จุฑามาศ แดงสันเทียะ
601131058 นาย สุกฤษฎิ์ ช่วยแก้ว
601131059 นางสาว พรเพ็ญ เพชรร่ฎง
601131060 นางสาว นรินทร์พร เทอดสิทธิพงศ์
601131061 นางสาว สุพัฒน์ตรา รัตนเพชร
601131062 นางสาว สิริวรรณกร จูมปา
601131063 นางสาว กนกพร มิสากูล
601131064 นางสาว วิรดา ทิพย์ยอม
601131065 นางสาว กนกพิชญ์ ทองรุ่ง
601131066 นางสาว นนทวรรณ ศรีชา
601131067 นาย วิญญู ขุณิกากรณ์
601131068 นาย ปวเรศ เมืองสมบัติ
601131069 นางสาว ไพจิตต์ จันทรมาตย์
601131070 นางสาว ธัญวลัย จั่นน้ําแดง
601131071 นางสาว จินตนา บุญสุทธิ์
601131072 นางสาว สันธนา เสียงใหญ่
601131073 นางสาว รัชนก ยศขํา
601131074 นาย ธีรภัทร เลิศอุดมโชค
601131075 นางสาว ลัทธิกานต์ สุดสังข์
601131076 นางสาว อไรรัตน์ จันธิมา
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601131077 นางสาว ขนิษฐา นุ่มนวล
601131078 นางสาว นนทวรรณ โพธิ์บาทะ
601131079 นางสาว นาถยา บุตรทองศรี
601131080 นาย อภิชาติ สูรโรคา
601131081 นาง สุขใจ ยอดรัก
601131082 นางสาว รัชนู ศรีคําภา
601131083 นางสาว สาวิตรี บ่อเกิด
601131084 นาย ธิติพงศ์ ชาวเหนือ
601131085 นางสาว คริสต์มาส พวงมาลัย
601131086 นางสาว วรกร สุทธิพงษ์
601131087 นางสาว ศิวพร สวนอยู่
601131088 นางสาว กุสุมา รัตนเศียร
601131089 นางสาว ชนันดา ศรีบุญไทย
601131090 นางสาว จันธิชา ทองทวี
601131091 นางสาว ทัษณภร ทะวาแสน
601131092 นางสาว ณัฐยา กําบัง
601131093 นาย สถาพร กลอนก่ิง
601131094 นางสาว ปวีณ์นุช เตปิน
601131095 นางสาว อัจฉรา เพชรทอง
601131096 นาย วราพงษ์ ต้นม่วง
601131097 นาย ณัฐพล อินทรพรหม
601131098 นาย ชานนท์ สีนวล
601131099 นางสาว ศิรดา นิกรบัว
601131100 นางสาว สุดารัตน์ ชิตเดชะ
601131101 นางสาว รัตนากร ลาพงษ์
601131102 นาย ชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
601131103 นางสาว วารุณี พ้นเคราะห์
601131104 นาย ศุภโชค ปิยะวงศ์ลาวัลย์
601131105 นางสาว ชรินรัตน์ เป็งนําสุวรรณ
601131106 นางสาว พัชราวิไล วรดิษฐวงษ์
601131107 นางสาว กฤษณา บัวโรย
601131108 นาย หฤษฎ สิทธิภูวบุญ
601131109 นางสาว นิตยา คํามา
601131110 นางสาว ชลิดา แสงจันทร์
601131111 นางสาว ญาณิสา กาญจนศรีสุนทร
601131112 นาง นงลักษณ์ ประยูรเสริฐ



32

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

601131113 นางสาว สุดาวรรณ ฤทธิเนียม
601131114 นางสาว ปัทมา เม่ียงมุกข์
601131115 นางสาว พรนิภา จําปาหอม
601131116 นางสาว เลิศลักษณ์ บุญถนอม
601131117 นางสาว สุชาดา เหน่คํา
601131118 นาย โสวัจ อาทรเมทนี
601131119 นางสาว ภัทรสุดา เลียนสุย
601131120 นาย โสภณัฐ เส้งโสตะ
601131121 นาย อนุศิษฏ์ เกาะกลาง
601131122 นาย กิติวุฒิ ช่างเจริญ
601131123 นาง ผจงจิต แก้วทวี
601131124 นางสาว ชัชชญา สังคีรี
601131125 นางสาว รุ่งอรุณ ฉัตรทอง
601131126 นางสาว ธิดาวรรณ วังใจ
601131127 นางสาว พัทราภรณ์ อินทา
601131128 นางสาว กรรณิการ์ เอมนฤมล
601131129 นาย ปรเมศร์ ชัยหงส์ษา
601131130 นางสาว ทิพย์วรรณ ปทุมล่องทอง
601131131 นางสาว กรเกศ สองวรวรา
601131132 นางสาว อัญรัตน์ ทองคงหาญ
601131133 นางสาว สมสุรางค์ จี้แสง
601131134 นาย ธงชัย มาลากุล ณ อยุธยา
601131135 นางสาว อาริยา มิตทิยา
601131136 นางสาว อําไพวัลย์ ใจนาน
601131137 นางสาว เบญญาภา ดีชานนท์
601131138 นางสาว อลิตา คงสิน
601131139 นางสาว นิภา โพธิ์นามน
601131140 นาย พฤฒิชัย ศรีปู่
601131141 นางสาว กาญจนา วงศ์งาม
601131142 นางสาว กมลวรรณ สนธิ
601131143 นาย ไพพิพัฒน์ ไชยช่อฟ้า
601131144 นางสาว พรไพฑูรย์ กังแฮ
601131145 นางสาว อรทัย ศิริพรม
601131146 นาย ภูริวัฒน์ ศรีจันทร์
601131147 นางสาว ธณัฐยา จันทรศรี
601131148 นางสาว สุนิสา พุ่มโพธิ์ทอง
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601131149 นางสาว รติอร จันทนนท์
601131150 นางสาว วนรัชต์ ประสิทธิเกตุ
601131151 นางสาว ฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ
601131152 นาย สุทัศน์ นันตสินธุ์
601131153 นางสาว นทสรวง โคตรภักดี
601131154 นาย อิทธิพล ทรัพย์บุญมี
601131155 นางสาว พิมพ์พร พจน์ธนกรกุล
601131156 นางสาว ชุณหกาญจน์ รักสนิท
601131157 นางสาว ผกามาศ ทองสุข
601131158 นางสาว รัตน์ชณัฏฐ์ โพธิ์โชติ
601131159 นาย ทวีพงษ์ ขุนเพชร
601131160 นาย วัชระ แจ่มฟ้า
601131161 นางสาว เมธาวี พรหมประทานพร
601131162 นาย สําเริง สุขสําราญ
601131163 นางสาว ณัฐหทัย ยามาลี
601131164 นาย วิษชญะ ศิลาน้อย
601131165 นาย นัฐวัฒน์ มุทธเสน
601131166 นางสาว ปณิศตา ทวีตา
601131167 นางสาว นารีรัตน์ มีชนะ
601131168 นางสาว ปริยากร วงศ์ภาคํา
601131169 นาย บุรินทร์ มุสิกเจริญ
601131170 นาย ปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง
601131171 นาย ศิรวิทย์ ฉิมรักษ์
601131172 นางสาว ปวีณา สันติภาพจันทรา
601131173 นางสาว โสภา เนื้อนาค
601131174 นางสาว อรวรรณ ภิญโญ
601131175 นางสาว ละอองทิพย์ น้อยเมือง
601131176 นางสาว พิชญา เนียมคล้ํา
601131177 นางสาว สุภาวดี จิตต์วรจินดา
601131178 นางสาว ธนิดา สุวรรณโบสด
601131179 นาย ภทร พาเภา
601131180 นางสาว ธนัชชา ส่งสุข
601131181 นาย อาทิตย์ ศรีวิเศษ
601131182 นาย ทักษกร แก่นลา
601131183 นาย อนุกูล ป้อพันธุ์ดุง
601131184 นางสาว มนพัทธ์ น้ํากระโทก
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601131185 นางสาว บุษยมาศ บุญถูก
601131186 จ.ส.อ. วรภพ ทองดี
601131187 นางสาว วิชุตา กัลยาศิริ
601131188 นาย ภาณุวัฒน์ แก้วเหล่ายูง
601131189 นางสาว ทวีพร โอชาวงษ์
601131190 นางสาว วัชรี ศิลปถาวรกุล
601131191 นางสาว กาญจนา อ่ิมลา
601131192 นางสาว ศิขริน เลขาวิจิตร
601131193 นาย ภาสกร ทองใบ
601131194 นางสาว ดารัตน์ บุญรอด
601131195 นางสาว ศรุดา นาชัยลอง
601131196 นางสาว ณัฐธิดา โภคากรณ์
601131197 นาย อรุณโรจน์ สมิเปรม
601131198 นาย สุรเชษฐ์ รัตนาคณหุตานนท์
601131199 นางสาว วิลาวรรณ มาลี
601131200 นางสาว ฑิตฐิตา ดีกุล
601131201 นางสาว ทิพย์วัลย์ ทรัพย์บุญ
601131202 นางสาว ปรีดาภรณ์ ถิระวัฒน์
601131203 นาย ขจรศักด์ิ ยุบลศิริ
601131204 นางสาว ภาสุรีย์ ศรีทอง
601131205 นาย สุริยัน แสงสุวรรณโณ
601131206 นางสาว อจิรภา สุรัตนโสภณ
601131207 นางสาว เสาวณีย์ นาแซ
601131208 นาย ภานุวัฒน์ ปานทอง
601131209 นาย ศักด์ิ จันทร์อุดร
601131210 นางสาว พัณวดี เพ็ชรสามสี
601131211 นางสาว วลัยพร ทาศิริ
601131212 นางสาว นงนภัส จันทจร
601131213 นางสาว ญาณิศา ผดุง
601131214 นาง ฐิตาภรณ์ นาคจินดา
601131215 นาย ปกรณ์ สุขธรรมนิยม
601131216 นาย ศัพทสร ทองดี
601131217 นางสาว พิมพ์พนิต ศรีวรกุล
601131218 นาย ชัยชนะ นาคะเกตุ
601131219 นางสาว ทิพวรรณ์ ศรีมันตะ
601131220 นาง สุนันทา ชํานาญศิลป์
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601131221 นางสาว ฤทธิดา นิ่มอนงค์
601131222 นางสาว ธารณา อุบลเขียว
601131223 นาย อนุภาพ ทิพย์บรรเทิง
601131224 นาย อัฏฐพล สุจินดานุพงศ์
601131225 นาย คมสันต์ ไกรเวช
601131226 นางสาว สทัญณา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
601131227 นาย ภัทร์ ไตรรัตน์
601131228 นาย สายชล จันหมะกสิต
601131229 นางสาว สุกัญญา อารีการ
601131230 นางสาว สุธิตา โชติกวนิช
601131231 นาย พีระยุทธ รัตนพันธ์
601131232 นางสาว กาญจนา วงค์กาด
601131233 นางสาว สราวรรณ รุ่งเรือง
601131234 นางสาว จรรฐมณฑน์ แดงบุตร
601131235 นางสาว ปรียานุช ใจสุภาพ
601131236 นาง ศิริวรรณ ศรีพงษ์ไชย
601131237 นางสาว ชลธิชา รักษาชล
601131238 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ สุขล้อม
601131239 นางสาว จิตตินันท์ ชาติทองสุข
601131240 นางสาว ธิดาวรรณ ศรีจรูญ
601131241 นาย กฤติน โลหะวณิชย์
601131242 นาย อภิรักษ์ อิสรานานนท์
601131243 นางสาว รัฐระวี คุ้มไพร่
601131244 นางสาว กุสุมา มีทับ
601131245 นางสาว เตชินี นันทัชพรกุล
601131246 นาง อรนุช สอนศิลพงศ์
601131247 นางสาว จีระวรรณ ชูเมือง
601131248 นางสาว พิมลัดดา บุญศรี
601131249 นาย ปภังกร ปิติวัฒนา
601131250 นางสาว จีรวรรณ ว่องเจริญวัฒนา
601131251 นาย จักรพันธ์ หมอยาดี
601131252 ว่าท่ี ร.ต.หญิง อรทัย หนูทองแก้ว
601131253 นางสาว ศศินันท์ หมาดปันจอร์
601131254 นางสาว เกษศณี พรมมี
601131255 นางสาว อรุณี ศรีวิไล
601131256 นางสาว จีราภา ลายทอง
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601131257 นาง ผุสดี ทองขาว
601131258 นางสาว บังอร วงษ์สีดา
601131259 นางสาว สิริพรรณ กันทะด้วง
601131260 นางสาว ขวัญชญดา สามเมือง
601131261 นาย จตุพร สุนาทร
601131262 นาย ศราวุธ แพะขุนทด
601131263 นางสาว สุนิษา ชตะเสวี
601131264 นางสาว พรพิมล พันธุสุนทร
601131265 นาย องอาจ พันธ์ตา
601131266 นางสาว จุฑารัตน์ สัตย์แสง
601131267 นางสาว ธนาทิพย์ โรจน์บุนส่งศรี
601131268 นางสาว ทิพวรรณ มณีท่าโพธิ์
601131269 นางสาว ผ่องนภา วะระวาลัย
601131270 นาง เพชรรัตน์ บุตะกะ
601131271 นางสาว กชพรรณ จุลบุตร
601131272 นางสาว สุภาวดี ทองไชย
601131273 นางสาว กมลนารถ หอประเสริฐกิจ
601131274 นาย สิทธิพันธ์ จันทร์งาม
601131275 นางสาว วิลาวัลย์ จันทร์สา
601131276 นางสาว เบญจรัตน์ เรืองคําพัฒน์
601131277 นางสาว อิงค์ภรณ์ ไทยอุตส่าห์
601131278 นาง สกุลรัตน์ ธรรมแสง
601131279 นางสาว มลลิกา เหล็กกล้า
601131280 ว่าท่ี ร.ต. สวภณ อาวรณ์
601131281 นางสาว เสาวรส แสงประเสริฐ
601131282 นางสาว วิภาวดี ลิ่มเจริญ
601131283 นางสาว กันตนา โมงขุนทด
601131284 นางสาว ศิรินันท์ หม่ืนมี
601131285 นางสาว รัตนพร โพธิ์ย้อย
601131286 นางสาว เสาวรส วรรณรัตน์
601131287 นางสาว นภัทร เครือน้อย
601131288 นางสาว ศิราภรณ์ ศรีอินทร์
601131289 นาย ชนินทร์ แก้วคะตา
601131290 นางสาว วันวิสา ถุงทรัพย์
601131291 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ลิ่มวรพันธ์
601131292 นางสาว ประกายฟ้า สองสา
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601131293 นางสาว สุกัญญา สารขันธ์
601131294 นางสาว กนกพร ไชยสมบูรณ์
601131295 นาย อัคคพัฒน์ อุดมพัฒน์
601131296 นาย กิตติกานต์ เมืองขวัญใจ
601131297 นางสาว ภัทร์ศยา ฉาบกังวาล
601131298 นางสาว กันต์สินี พูลสวัสด์ิ
601131299 นางสาว เบญญาดา จันทร์คง
601131300 นาย ธนกฤต ธนิศราพงศ์
601131301 นาย ธีรวัฒน์ ประดาสุข
601131302 นางสาว ตระหนักจิตต์ เทียนจ่าง
601131303 นาย ธีรทรัพย์ แผ้วพลสง
601131304 นาย วรฤทธิ์ การะจักร์
601131305 นาย เทิดพงศ์ ทองโอ
601131306 นาย วรุณ สวนสีดา
601131307 นางสาว คาตีย๊ะห์ อูเซ็ง
601131308 นางสาว ปราณธัญ แก้วธนะสิน
601131309 นางสาว พัชรี หงษาวงค์
601131310 นางสาว ณัชธิกร แก้วธนะสิน
601131311 นางสาว กุลธิดา สงวนชม
601131312 นาย ครองศักด์ิ โคตรพัฒน์
601131313 นาย ศรัญญู ปัญโญ
601131314 นางสาว พัชรพร ถึงกลิ่น
601131315 นางสาว โกลัญญา อัดโดดดร
601131316 นาย นัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย
601131317 นางสาว สุจิตรา แสงอรุณ
601131318 นางสาว กนกกร อักษรแก้ว
601131319 นางสาว ชญาณี ภู่เจริญชัยวรรณ
601131320 นางสาว วรุณยุภา สุริยะวงศ์
601131321 นางสาว นาฎนรา ช่วยสถิตย์
601131322 นางสาว นิภาพร วิเศษศรี
601131323 นางสาว พัทธนันท์ ครุธแก้ว
601131324 นางสาว นฤมล รูปหุ่น
601131325 นางสาว ทิพภาวดี เหมะธุลิย
601131326 นาง เบญจมาศ จาติ
601131327 นางสาว อินอาม เจะโซะ
601131328 นาง วิลาวัลย์ ขันคํา
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601131329 นาง รัชนี ไชยสิทธิ์
601131330 นางสาว พิชญากร ศรีพิน
601131331 นาย ธเนศ จันทร์อินทร์
601131332 นางสาว นุตศรา วนสันเทียะ
601131333 นางสาว ชนากานต์ ศักด์ิเมือง
601131334 นางสาว กัญญาณัฐ ไชยศร
601131335 นางสาว ภูวษา เนติกุลชัย
601131336 นางสาว หนึ่งฤทัย โรงกระโทก
601131337 นางสาว สุรีรัตน์ สุวรพันธ์
601131338 นางสาว สุวรรณี ไวยากรณ์
601131339 นาย กฤษกร ไวยพัฒน์
601131340 นาง จีราญา องอาจ
601131341 นาย อธิษฐ์ ถังทองหิรัณย์
601131342 นาย อุรัจฉัท เอ่ียมละออ
601131343 นางสาว ชลิชา ประชุมวรรณ
601131344 นางสาว อรุณรัตน์ นิยมวงศ์
601131345 นางสาว ภิรดา เนาวบุตร
601131346 นางสาว เติมสิน กรองทอง
601131347 นางสาว พัชรินทร์ แสงจันทร์
601131348 นาย ธงชัย จิตรกล้า
601131349 นางสาว ณัชจรี อภิญญามนตรี
601131350 นางสาว ภิญญลัคน์ จารุวงศ์วิจิตร
601131351 นางสาว สุดารัตน์ กฤษณัมพก
601131352 นางสาว สุภาภร เมตตามิตร
601131353 นางสาว พรพิมล นพแก้ว
601131354 นาย ปณัย เมฆใส
601131355 นางสาว อภิญญา โพธิจักร์
601131356 นางสาว ชมนาด แซ่ตั้ง
601131357 นางสาว ปัญญาพร ชนะสุข
601131358 นาง สุกัญญา จันทร์อ้วน
601131359 นางสาว ปณัฎฐา คงเกษม
601131360 นาย ภานุวัฒน์ ตันสมรส
601131361 นางสาว กนกพร ขวัญสังข์
601131362 นางสาว นาตยา แก็บพิมาย
601131363 นางสาว ฐานิศร กมลพัฒนานันท์
601131364 นางสาว โศภิษฐา ไพฑูรยากุล
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601131365 นางสาว อรอนงค์ ศรีมะโรง
601131366 นาย ศักด์ิดา ทะลง
601131367 นางสาว ศิริพรรณ รัตนกิตติไพบูลย์
601131368 นางสาว วริศรา ไชยโย
601131369 นางสาว ฑิตยา แต้มคม
601131370 นางสาว วรรณภา เรืองศรี
601131371 นาง รสิตา หิรัญคํา
601131372 นาง จันทร์สุดา สมญาติ
601131373 นางสาว สุนิสา จิตประไพย
601131374 นางสาว วินิตา เขตตะ
601131375 นางสาว ชุลีพร วิเสโส
601131376 นางสาว วันวิสาข์ ศรสิทธิ์
601131377 นางสาว ศรัณย์ธร อนันตะคู
601131378 นางสาว ฐิติรัตน์ บุญสวัสด์ิ
601131379 นางสาว สถิตาภรณ์ หยงสตาร์
601131380 นางสาว วิภาวดี ดีสนั่น
601131381 นาย ธนภูมิ เสรีเวสารัตน์
601131382 นาย สุกฤษฏิ์ อชิระไชยพรรค
601131383 นางสาว นันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
601131384 นางสาว ภัทรกมล รักยงค์
601131385 นางสาว ภคพร ไหสุภา
601131386 นาง ณภัสสรชนก ศรีสุข
601131387 นาง ปิยาภรณ์ กวีภัทรนนท์
601131388 นางสาว ปฐมธิดา พุ่มเจริญ
601131389 นาง ไพรินทร์ รักมี
601131390 นางสาว อรสา สังข์เงิน
601131391 นางสาว ณัฐญา อนุรัฐพันธุ์
601131392 นาย วีระชัย แก้วดี
601131393 นาย โรจนภณ วิริยะโอฬาร
601131394 นาย ศราวุฒิ ศรีเพียงจันทร์
601131395 นางสาว ดาริกาพร พรนพสินวงศา
601131396 นาง ธนพรพรรธน์ ชูเดชา
601131397 นาย ก้องกรัณย์ ศรีไทย
601131398 นางสาว นวพร ทาเพชร
601131399 นาย กิตติศักด์ิ บุญเดชารักษ์
601131400 นาย สิทธิพร วิมุกตายน
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601131401 นางสาว ทิพยาพัศ ช่างเล็ก
601131402 นางสาว ประภัสสรา คําปาน
601131403 นาย อัศนัย เบาะพรม
601131404 นางสาว นิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ
601131405 นาย พิเชฐ พัลวัลย์
601131406 นาย ชัยวุฒิ สมัครเขตร์การณ์
601131407 นางสาว จิราลักษณ์ รัตนะ
601131408 นางสาว ภัทริญา ธิติวัฒน์ธาดา
601131409 นางสาว สุชาดา ภิรมจิตร
601131410 นางสาว เนตรนพิศ ฟุกฟัก
601131411 นาง กรวรรณ ขจีจิต
601131412 นางสาว ดวงจิตร์ ทองนาคะ
601131413 นางสาว จิรัฐติกาล ทรัพย์สมบูรณ์
601131414 นางสาว สิตานัน สว่างปาน
601131415 นางสาว ณิชานาฏ ปราศจากอริ
601131416 นาย ชินราช ยาใจ
601131417 นางสาว สุพิชชานันท์ ทองอินทร์
601131418 นาย ณัฐพล เนตรหาญ
601131419 นาย ติณณ์ เวชศาสตร์
601131420 นางสาว สลิตษา ริ้วพิทักษ์
601131421 นางสาว ชัชชญา มานะประสพสุข
601131422 นาย คมเดช ยอดระบํา
601131423 นางสาว วันวิสาข์ มาฆะเซ็น
601131424 นาง ลาวัลย์ เงินสม
601131425 นางสาว สิริณัฏฐ์ แก้วเสถียร
601131426 นางสาว กัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน


