
641250001 นาย ระพี สุขธงไชยกูล
641250002 นางสาว อินทุอร ใชบางยาง
641250003 นางสาว นิจจารีย ศิลปศร
641250004 นางสาว อัจฉรา คําสด
641250005 นางสาว รจนา เดชดี
641250006 นางสาว กัลยาณี มีทอง
641250007 นาย ชิษณุ วิญุพันธ
641250008 นางสาว เมธาพร ชนวรางกูร
641250009 นางสาว ณัฐธิดา นิลประดับแกว
641250010 นางสาว พิมพชนก ศรีเปารยะ
641250011 นางสาว ศุภาพิชญ เชื้อไพบูลย
641250012 นาย วชิระ ศิริอาภรณ
641250013 นาย พีระวัฒน เจริญรักษ
641250014 นาย สมทรัพย บุญประจํา
641250015 นางสาว ดวงพร สมใจ
641250016 นาย วรภักดิ์ ธรรมากุลวิชช
641250017 นาย พรพิพัฒน ฉิมพินิจ
641250018 นางสาว บุษยา อักษรครบุรี
641250019 นางสาว รัชนี ธนะวงค
641250020 นางสาว ศิริญญา สาระพัด
641250021 นางสาว ศิติภา นักขัตระ
641250022 นางสาว พรพิมล ชูนวลศรี
641250023 นางสาว ขวัญใจ ณะเพชร
641250024 นางสาว โสพนา ดวงเอก
641250025 นางสาว สุรีภรณ มหา
641250026 นางสาว นิชกานต แซฉี
641250027 นางสาว นิชกุล แซฉี
641250028 นางสาว ชนกนันท บุโพธิ์
641250029 นางสาว ถิรวดี จันทะรัง
641250030 นาง มณฑิรา ชุมเชื้อ
641250031 นางสาว ขวัญฤดี มีผิว
641250032 นาย เจตนสฤษฎิ์ นามโคตร
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641250033 นางสาว ปาณิศรา มูลหลวง
641250034 นางสาว อติกานต เพ็ญนุกูล
641250035 นางสาว นัฐปภัสกรณ ปญญาแกว
641250036 นางสาว พิมลพรรณ ปนทะเลิศ
641250037 นาย ภูมินทร ทองเพชร
641250038 นางสาว ฤชุวี ศรีจันทร
641250039 นางสาว อุรัสยา จันทสิน
641250040 นางสาว กนิษฐา สายจันทร
641250041 วาที่ ร.ต. หญิง รัชนก แสงเพ็ญ
641250042 นางสาว กัลยาณี ตั้งเพียร
641250043 นางสาว วราทิพย ไชยยะ
641250044 นาย กฤษณะ รักแจง
641250045 นางสาว นงนภัส เพชรมัด
641250046 นางสาว ศิราพร เขาเขียว
641250047 นางสาว สุทารัตน โกจานันท
641250048 นาย ศักดินนท จงภักดี
641250049 นางสาว ฐิติธนา จันทรางศุ
641250050 นางสาว สิริวิมล ไชยสมัคร
641250051 นางสาว อรรัก ตะวันธรงค
641250052 นางสาว ภวิกา ตันสกุล
641250053 นางสาว จุฑามาศ เกิดหนู
641250054 นาย สราวุฒิ ฝนทั่ง
641250055 นางสาว จรรยาพร สายสกุลรัตน
641250056 นางสาว ธีรพร วีระหงษ
641250057 นางสาว พรพิมล ยอดสุวรรณ
641250058 นางสาว มนัญชยา แสนโสม
641250059 นางสาว สุพัตรา ดารามาศ
641250060 นาย กิตติพงษ เพ็งเที่ยง
641250061 นาง ณปภัช ใจเอื้อ
641250062 นางสาว สุพิชชา ฤทธิ์มนตรี
641250063 นางสาว วิชิตา สกุลแกว
641250064 นางสาว กัญญาณัฐ นพสงค
641250065 นางสาว นนทิกา บุญเรืองขาว
641250066 นางสาว ธนพร แพทอง
641250067 นางสาว นภัสกร นาควิโรจน
641250068 นางสาว อรชา พรศิริอนันต
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641250069 นาย วรกร ประดิษฐพุม
641250070 นางสาว จุฬารัตน สมนึก
641250071 นาย กฤตเมธ ขวัญคง
641250072 นางสาว สุดารัตน ถิ่นสุข
641250073 นางสาว กุลรวดี จันทรสําราญ
641250074 นาย ณรงคฤทธิ์ ตินิกุล
641250075 นาย เจริญจิต กูลเกตุวงศ
641250076 นางสาว ณัฐณิชา ประสบชัยกุล
641250077 นางสาว จิดาภา อยูจรรยา
641250078 นางสาว มาลินี บุญจง
641250079 นางสาว จุฑามาศ พงษเพ็ง
641250080 นาง โชติกา มะวงศไว
641250081 นางสาว นันทา ทองประโคน
641250082 นางสาว สุกิจจา ราชคฤห
641250083 นางสาว สชาสิริ สมเขาใหญ
641250084 นางสาว วานิสลา สุขจาด
641250085 นางสาว ฉัตรญาดา รักสะโมะ
641250086 นางสาว วิมลรัตน จินายะ
641250087 นาง ชนัญญา สารใจคํา
641250088 นาย ศุภชัย ชัยวิชา
641250089 นางสาว เกศเกลา พนอสินธุ
641250090 นางสาว ทองศรี ศรเดช
641250091 นาย อนุทิศ สมจิโน
641250092 นางสาว นราวดี เปรมฤทธิ์
641250093 นาง วันนา ขันเงิน
641250094 นางสาว วัลภา วีระสม
641250095 นาง ดรุณี สมพงษ
641250096 นางสาว กนกมาศ มุงคุณ
641250097 นางสาว หทัยภัทร สนนิ่ม
641250098 นางสาว สุนิตา เผือกผอง
641250099 นาง บุหงา ชาสุวรรณ
641250100 นางสาว สุธาสินี ธรรมชาติ
641250101 นางสาว เปรมกมล แดงนอย
641250102 นางสาว นิสรีน แสวงศิริผล
641250103 นางสาว วิลาวัณย สิงหศาลา
641250104 ส.ต. จตุพร เกษมสัตย
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641250105 นางสาว จิราพร อดทน
641250106 นาย ปราโมทย มวงขาว
641250107 นางสาว พรนิภา เล็กนิกร
641250108 นางสาว ฌัชญาณี ทับผดุง
641250109 นางสาว พัชราภรณ วงษปน
641250110 นาย นฤนาท จันทรอนันต
641250111 นาย วิศิษฏ แตไพบูลย
641250112 นาง อุมาพร สํารวยผล
641250113 นางสาว พิมพชนก สุขใจ
641250114 นางสาว ธนพรรณ สุขศรีจักรวาฬ
641250115 นาย คณาวุฒิ ดิษฐพริ้ม
641250116 นางสาว ฐานิดา พัฒนากุล
641250117 นางสาว วันวิสาข สินธุประสิทธิ์
641250118 นางสาว ปพิชญา วีระพจนานันท
641250119 นางสาว ละมุล แลลอม
641250120 นาย ณรงคสาร ลานพิบูลย
641250121 นางสาว นิชาภา ศรีเพ็ญ
641250122 นางสาว สุรนิตย พละมา
641250123 นางสาว วันดี คงใหม
641250124 จ.ส.ต. วัชระ ปฏิตัง
641250125 นาย สัณหกิจ เขตอนันต
641250126 นางสาว สุพรรณี จันทรปุม
641250127 นางสาว จริยา นิลเขต
641250128 นางสาว กิติชา อินทจันทร
641250129 นางสาว นิลาวรรณ ทรงครุฑ
641250130 นางสาว อภิชญา ไชยนวล
641250131 นาย สุรศักดิ์ สุขแพทย
641250132 นางสาว ชุติมา นรชาญ
641250133 นางสาว ศิรินันท มุงหมาย
641250134 นาย มาริษ เตธวัช
641250135 นางสาว รุงนภา พรมบัวคู
641250136 นางสาว เจนจิรา ศรีภุมมา
641250137 นางสาว สุภาพร จันทรศรี
641250138 นาย ธนันทรัฐ ชูเถื่อน
641250139 นางสาว ตวงทิพย ปริสุทธิ์สุนทร
641250140 นาง ศรีรัตน หนูอุน



5

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

641250141 นางสาว ฉัตรสุดา โกศัยกานนท
641250142 นางสาว พิชานัน พงศพัฒนกาญจน
641250143 นางสาว ภัคศรัณย รื่นรมย
641250144 นางสาว ชนินาถ ยี่ตัน
641250145 นางสาว จุฑามาศ หลักรัตน
641250146 นางสาว พักแพว จักกายวรรธนะ
641250147 นางสาว อาริยา สรกุล
641250148 นางสาว ฐิติกาญจน บํารุงชัยกุล
641250149 นางสาว พิมพผกา สุวรรณมาลี
641250150 นางสาว ฐิตยาภรณ ลี้เรืองศรี
641250151 นางสาว กชพรรณ กฤตวรพงศภัค
641250152 นางสาว วิลาวัณย ออนแกว
641250153 นาย กฤษดา สมิตนันท
641250154 นางสาว ศริญญา แกวประดับ
641250155 นาย ชิษณุพงศ เพ็งวันพุฒ
641250156 นางสาว บุษกร ชูมวง
641250157 นางสาว ตฤณาพร นิลผาย
641250158 นาย ณัฐวุฒิ เจนจรัสชีวกุล
641250159 นางสาว ดารารัตน จันทรอินทร
641250160 นาย จีระพงษ จันทรคํา
641250161 นาย รณกร สังขทอง
641250162 นาย ศิรสิทธิ์ ชัยเมืองเขียว
641250163 นางสาว วิลาวรรณ มาลี
641250164 นางสาว จิตติมา หาพยงค
641250165 นาง ศิริญา ยุทธภัณฑ
641250166 นางสาว นิตติยา ทองเสนอ
641250167 นางสาว รุงฤทัย นําระนะ
641250168 นางสาว หทัยชนก สุขสมทัศน
641250169 นางสาว พรรณนิดา ภูปรางค
641250170 นาย ถิรชีวิน บุญมี
641250171 นางสาว มณฑกานต งดงาม
641250172 นางสาว ดลนภา ทําทอง
641250173 นางสาว ณภัคฐา มากโฉม
641250174 นางสาว สุภาวดี กรสงแกว
641250175 นางสาว ทรงหฬมณจ อภิชาติเมธา
641250176 นางสาว นันธนันท เจียมตระกูล



6

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

641250177 นาย ฐฏวัฒน อินทุดม
641250178 นางสาว ณิชากมล หอมไกล
641250179 นางสาว ปรียานุช ใจสุภาพ
641250180 นางสาว จิรวดี แสนแสน
641250181 นาย อภิชาติ บุตรพิเศษ
641250182 นาย พรศักดิ์ ศรีไพริน
641250183 นางสาว ภควรรณ สารักษ
641250184 นาย ศรัณู เลื่อนลอย
641250185 นาย อนุรักษ วองวิ่ง
641250186 นาย เจษฎา กุลวงค
641250187 นางสาว นิศาชล ชูชวย
641250188 นาย กฤชพล กาญจนลักษณ
641250189 นางสาว ณัฐภา อุปวัฒน
641250190 นางสาว อิศราภรณ ศิริสุนทร
641250191 นางสาว อริยาพร จายจันทึก
641250192 นางสาว ปวริศา จันทรอุดม
641250193 นางสาว ภัทราภรณ จักรแกว
641250194 นางสาว วรรณนภา จางวาง
641250195 นางสาว สวรรยา สุเมขะโส
641250196 นาย ปราโมทย ชาวสวนเจริญ
641250197 นางสาว ดวงกมล ถาวรกุล
641250198 นางสาว เพียงพธู บิดาศรี
641250199 นางสาว ณัฐวิภา มั่นมาตร
641250200 นางสาว นันทรัตน พรหมทอง
641250201 นางสาว ปณฑารีย รื่นภาคทรัพย
641250202 นาย ถาวร พุฒหอม
641250203 นางสาว วรวรรณ ปะวะเสนัง
641250204 นางสาว ชฎาพร ชางจันทร
641250205 นางสาว มลธิดา ชัยยางกุล
641250206 นาย สิรวิชญ ภูเชี่ยวชาญวิทย
641250207 นางสาว สุกัญญา พงษพรต
641250208 นางสาว พรรณนิภา ทราเจริญ
641250209 นางสาว นันทนิตย กุกุดเรือ
641250210 นางสาว พรไพลิน สารทอง
641250211 นางสาว วริศรา ใจฉลาด
641250212 นางสาว ชลิดา อระไชย
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641250213 นาย เฉลิมพล พิษณุ
641250214 นางสาว จริญญา รักษาบุญ
641250215 นางสาว สุนิสา กันณะ
641250216 นางสาว สุนันทา วัยคุณา
641250217 นาย ปวินท ปรารมภ
641250218 นางสาว รัตนติมา เจียมดวง
641250219 วาที่ ร.ต. ภูบดี เขียวประดิษฐ
641250220 นางสาว ธันยพร ขาวโชติชวง
641250221 นางสาว กฤติมา รัชตเวชกุล
641250222 นางสาว นีรนาท ไหมออน
641250223 นางสาว สุจิตรา ณรงควาณิชการ
641250224 นางสาว วันวิสาข สกุลเดชรัตนะ
641250225 นางสาว ปาลิดา วงษทองทิว
641250226 นางสาว ฐนิตนันท เจริญปญญาโชค
641250227 นางสาว ณัชนา หงษาวงษ
641250228 วาที่ ร.ต. ธีรวัฒน เสนาซิว
641250229 นางสาว พิมพกมล เทียมปาน
641250230 นาย เจนภพ สีแดง
641250231 นาย บุญฤทธิ์ ผิวนวล
641250232 นางสาว ธิติมา วงษรอด
641250233 นางสาว พิจิตรา บุญมาก
641250234 นางสาว มินตรา คํานึงครวญ
641250235 นางสาว กนกกาญจน ละเอียดมาก
641250236 นางสาว เพลงพิณ สถิรวิกรานต
641250237 นาย พินิช สอนสุภาพ
641250238 นางสาว สุดาพร พันธยา
641250239 นางสาว รสกร สอนใจ
641250240 นางสาว ดนิตา แสงสวิทย
641250241 นางสาว ปุณญวีร อินทรีย
641250242 นางสาว กฤติยา วงไพวรรณ
641250243 นาย ณัฏฐพล สุทธินุย
641250244 นางสาว น้ําฝน ฉิมภาษี
641250245 นาย ธนภัทร เตชะเลิศมณี
641250246 นาย สุพิเศษ ศศิวิมล
641250247 นางสาว เจนจิรา เกษสุริยงค
641250248 นาง สิริภรณ คําถนอม
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641250249 นางสาว จิราวดี สุกิจพงษ
641250250 นาย ธนวันต ศรีสม
641250251 นางสาว ฐาปณีรัตน นามคํา
641250252 นางสาว เขมิกา ชัยพลดี
641250253 นางสาว สิริญา วงศตั้ง
641250254 นางสาว ธมณภัทร อําพัฒน
641250255 นางสาว นปภัช ธรรมบํารุง
641250256 นางสาว ณัทรีญาภรณ บุญมาก
641250257 นาง กัญญาภัค รักพรหม
641250258 นาย ปยมินทร เจะโซะ
641250259 นางสาว ทัชชภร รัตนอุทัยกูล
641250260 นางสาว กัญญารัตน ธาราศักดิ์
641250261 นาย นเรศ แกวไพโรจน
641250262 นางสาว ชนิดา บุษดี
641250263 นางสาว รุจิษยา นวลศรี
641250264 นางสาว วรรณฤดี หวั่นเซง
641250265 นาย ทรงพจน พูลสิน
641250266 นาย ปติภัทร ไตรรัตนคุม
641250267 นางสาว ปาณิสรา กิตติศุภพร
641250268 นางสาว วรรณพร สุทธาวาศ
641250269 นาง สุภลัคน สีสด
641250270 นางสาว ภรณี ทวีธนา
641250271 นางสาว ภัทราพร บุญกอง
641250272 นางสาว วิมลสิริ โมลัยรักษ
641250273 นาย มานุพงษ มณีนิตย
641250274 นาย ณ อันดามัน อิศโร
641250275 นางสาว อัฐมา เจียมวิจิตร
641250276 นางสาว เงินยวง ดวงดี
641250277 นางสาว เพ็ญไพลิน อิ่มสมบัติ
641250278 นาย กฤติเดช ปราบเสร็จ
641250279 จ.ท. จักรพงศ รัชนีกร
641250280 วาที่ ร.ต. พีระพงษ เจริญพร
641250281 นาย ชโนทัจน พิพัฒนมงคลชัย
641250282 นาง นิชนันท เบิกบาน
641250283 นางสาว อทิตยา นพตระกูล
641250284 นางสาว ภคบงกช ปองพาล
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641250285 นาย มาวิน กิจประชุม
641250286 วาที่ ร.ต. สิรภพ โปราณานนท
641250287 นางสาว ปดิวรัดา พรหมพัฒน
641250288 นางสาว ณิชชา ยุติธรรม
641250289 นางสาว ปพิชญา บุญโพธิ์ทอง
641250290 นางสาว ภัทราภรณ ธรรมปอก
641250291 นางสาว ณัฐวดี ศรีโมรา
641250292 นางสาว ดรุณี เปรมเมือง
641250293 นางสาว จันทิมา แกวแปนผา
641250294 นางสาว รวินันท พรมโชติ
641250295 นางสาว เพ็ญลักษณ นิรัติศัย
641250296 นาย กิตติกร เขื่อนเพ็ชร
641250297 นางสาว เขมณัฏฐ บัวอยู
641250298 นาย จิรายุธ มัชชิมา
641250299 นางสาว ระเบียง วิริยะภาพ
641250300 นางสาว สุพรรณี สีมุเทศ
641250301 นาง จิดาภา หนูเกตุ
641250302 นาย ณัฐพงศ เล็กบัณฑิตย
641250303 นางสาว อิสราภรณ หัทยาสิทธินันท
641250304 นางสาว สุภารัตน ขัดเรือน
641250305 นางสาว ธัญญรัตน ดวงแกว
641250306 นางสาว เทพยุดา คงทอง
641250307 นาย อุมบุญ ตั้งบุณยเกียรติ
641250308 นางสาว เบ็ญจมาศ สูอําพัน
641250309 นาย ณฐกร แอกประโคน
641250310 นางสาว คคนัมพร ธรสุทธิสกุล
641250311 นางสาว บุษบา โสภารักษ
641250312 นางสาว อรนุช แหลมเกาะ
641250313 นางสาว ยอดขวัญ โสวรรณะ
641250314 นาง วราภรณ ลําใย
641250315 นาย อภิวัฒน คุมหางสูง
641250316 นางสาว ศศิกานต ประวันเตา
641250317 นางสาว เปมิกา สิขิวัฒน
641250318 นางสาว วรัญญา โกฏิรักษ
641250319 นาย นิรุตติ์ ชาวปา
641250320 นาย ธวัชชัย ประสงคสัน
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641250321 นางสาว พรพัฒน กุลธนาศักดิ์สิริ
641250322 นาง ปยธิดา แสงอนุรักษ
641250323 นางสาว เบญจวรรณ ไชยเรศ
641250324 นางสาว เยาวมาลย กลีบบัว
641250325 นางสาว สุภมาศ สุภโศภิษฐ
641250326 นาง รัชฎา พุทธมนต
641250327 นาง พุทธิมา งามศิริ
641250328 นางสาว ศุภากร กําจาย
641250329 นาย มนชัย คงมาก
641250330 นางสาว พรรณนารา เหลาพลายนาค
641250331 นางสาว นันทวัน อะนะรัตน
641250332 นาง อรวดี ขุนจันทร
641250333 นาย ราเชนทร ปนทองมา
641250334 นางสาว ธัชญาณี รจนา
641250335 นางสาว พิมพพิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล
641250336 นางสาว พรสุดา ธรรมพิพัฒนกุล
641250337 นางสาว ชัญญานุช ยุติธรรม
641250338 นาย วชิรวิทย บุญชูชวย
641250339 นางสาว ทิพยวรรณ วงษอุด
641250340 นางสาว ชลิตา คทายุทธ
641250341 นางสาว นฤมาศ อุดสาคู
641250342 นางสาว ฑิตินันท พลทอน
641250343 นางสาว อัจฉราภา ดวงอัน
641250344 นาย กิตติพงษ คําศรี
641250345 นางสาว ภิรมยพร กิตติเวช
641250346 นาย วิฆเณศ ทองเกล็ด
641250347 นางสาว นภารัตน ศรีนาค
641250348 นางสาว ปกาวัลย นาเจริญ
641250349 นางสาว ศศวรรณ กลีบบรรจง
641250350 นาย ปุญญพัฒน คณะภิกขุ
641250351 นาง ณภัสกร กมลปลื้ม
641250352 นางสาว อรทัย แกวประทุมรัศมี
641250353 นาย ปญจพล สํารวย
641250354 นางสาว ทักษพร แกวนนท
641250355 นางสาว แสงวรรณ นาคสําแดงฤทธิ์
641250356 นางสาว นิดา สุขเวช
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641250357 นางสาว วิไลวรรณ พันธุศิริ
641250358 นาย ณัฐพันธ ลาสา
641250359 นาย จิรวัชร อุนแสงจันทร
641250360 นาง ปยวรรณ ฤทธิรงค
641250361 วาที่ ร.ต. หญิง วรรณภัสสร วงษสุวรรณ
641250362 นาย นิติ นนทคลัง
641250363 นาง จุฑารัตน เชื้อหมอ
641250364 นางสาว ณัชชา สงวนไพบูลย
641250365 นางสาว อัจจิมา แขกสะอาด
641250366 นาย ปยะพงศ หลอพูลกิจสกุล
641250367 นางสาว นริตตา เหมแหวน
641250368 นาย กวิตพัน รังสีจรัสวุฒิ
641250369 นางสาว พิราภรณ แสงดี
641250370 นางสาว ศรัญญา มูลเมือง
641250371 นางสาว นัทสร ทองกําเหนิด
641250372 นางสาว จุฑารัตน ผาสุข
641250373 นางสาว ชลลดา ชีพชล
641250374 นางสาว พรชนน อิงคสวัสดิ์
641250375 นางสาว นฤมล ยอดนิล
641250376 นางสาว กุลปาลี มานุจํา
641250377 นาย จีรวัฒน ไพใหล
641250378 นางสาว มิ่งกมล เทียบศรไชย
641250379 นางสาว กรกมล สวางเนตร
641250380 นางสาว สาวิตรี สายสมบูรณ
641250381 นาย จิตตพล บุษบรรณ
641250382 นางสาว กมลวรรณ ลิ่มขจรเกียรติ
641250383 นางสาว วลัย บรรจงภาค
641250384 นางสาว รัฐศรี เอื้อจตุรสมบูรณ
641250385 นางสาว อัญชิสา เชาวนปรีชา
641250386 นางสาว ศิลปศรุต ศรีชู
641250387 นางสาว ปทุมมา วงษบุบผา
641250388 นางสาว ชนากานต อนันตวิเชียร
641250389 นางสาว ฎิณา ไพรพฤกษ
641250390 นางสาว จันทนา แปนจังหรีด
641250391 นางสาว สุคนธทิพย จันทรหอม
641250392 นาง มะลิวัลย สงสวัสดิ์เกียรติ
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641250393 นางสาว ฐิติรัตน สมบูรณ
641250394 นางสาว อินทุอร พุทธรัตน
641250395 นางสาว กนกวรรณ เสวกวิหารี
641250396 นางสาว ทิตยา ประสม
641250397 นาย ธนกฤต ประชากุล
641250398 นางสาว ธัญญาภรณ สายกระสุน
641250399 นาย เอกนรินทร มีมาก
641250400 นาย ชาตรี เลิศอุดมโชค
641250401 นางสาว ณัฐชยา ประธานราษฎร
641250402 นางสาว สุพัตรา เชื้อทอง
641250403 นางสาว พลอยวลี วินทะไชย
641250404 นางสาว เขมณัฏฐ มณฑา
641250405 นางสาว ขวัญสินี จันทมาระ
641250406 นางสาว นันทพรรณ พละเสวีนันท
641250407 นาง ณัฐกฤตา ไชยวงศ
641250408 นางสาว พรภิญญา หาญวัฒนานุกุล
641250409 นางสาว วรรณิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
641250410 นางสาว ปภาวี จอกนาค
641250411 นางสาว กุลจิรา ทินนิมิตร
641250412 นางสาว ชุติกาญจน อังคะชัยวนิชสกุล
641250413 นางสาว นิสานาถ ชูพินิจ
641250414 นาย สุรเชษฐ พงษใหม
641250415 นางสาว บุณยาพร เจือทอง
641250416 นาย กุศล ทองประดิษฐ
641250417 นางสาว สุภิชญา ขวัญพราย
641250418 นาย พิพัฒนพงษ ชัยจันทร
641250419 นางสาว วันวิสาข โพธิ์สุวรรณ
641250420 นางสาว มณฑาทิพย มีลือนาม
641250421 นางสาว พิชญาภัคฎ ศรีใส
641250422 นางสาว กัญญาณัฐ บํารุงธรรม
641250423 นางสาว ชนิสตา ใจซื่อดี
641250424 นาย ธัญกร รัฐวาทิน
641250425 นางสาว ณัฐกานต วัดลอม
641250426 นางสาว ดวงกมล ดีสอน
641250427 นางสาว เมธาวี ขวาไทย
641250428 นางสาว สุขณิษา ระวิชัย
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641250429 นางสาว อภิญญา ทองอินที
641250430 นางสาว อิสรียา จันเกิด
641250431 นาย ณัฐสิทธิ์ พรหมศิริ
641250432 นางสาว สุเปรมชนัน เปรมกลาง
641250433 นางสาว พรรณนิภา มุนเชย
641250434 นางสาว จิรัฏฐญา ทองจํารูญ
641250435 นาย อัษฎาวุธ พากเพียร
641250436 นางสาว พรพรรณ จรจํารัส
641250437 นาย เมธัส มีสมบัติ
641250438 นาย ยุติวิชญ ศรีคาน
641250439 นางสาว ณัฐกฤตา ใสกระจาง
641250440 นางสาว เอรวัลณีย พั่วพันศรี
641250441 วาที่ ร.ต. หญิง จิดานันท โพธิ์สุวรรณษร
641250442 นางสาว โสภา ปลองภา
641250443 นาย ยศ วงศศุภชาติกุล
641250444 นางสาว จุฑามาศ ปานจู
641250445 นาง อรณิชชา ชรารัตน
641250446 นางสาว สุธาสินี พลภักดี
641250447 นางสาว ภัทรลักษณ มีมา
641250448 นาย ปรัชญา ตุนาโปง
641250449 นางสาว จําป วาสุเทพ
641250450 วาที่ ร.ท. พลากร เพียชอ
641250451 นาย จิตริน วิเศษมณี
641250452 นางสาว สุมาลี ศรีเลิศ
641250453 นาย ปรัชญา สุทธิเรือง
641250454 นางสาว ณัฐธิตา จันทรคณา
641250455 นางสาว วรรณศิริ หวางเชื้อ
641250456 นางสาว พัชทรา ชัยพร
641250457 นางสาว ปวริศา ชายเพ็ชร
641250458 นาย ชัยนรินทร ดาดดา
641250459 นางสาว ภารดี พงศจินต
641250460 นางสาว ตริตาภรณ สนใจ
641250461 นางสาว ทวิวรรณ จันทะคง
641250462 นาย วีรวิทย วุฒิพัฒนานนท
641250463 นางสาว ประกายกาณ ชูศร
641250464 นางสาว วรัญญา เกิดชนะ
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641250465 นางสาว กรกนก กวางแกว
641250466 นางสาว มนัสวี มาภัย
641250467 นางสาว ประภัสสร ซายสุข
641250468 นางสาว เมธาพร อุณาตระการ
641250469 นางสาว จุฑามาศ สังขทอง
641250470 นาย ตันติกร ประทุม
641250471 นางสาว จีราภา ลายทอง
641250472 นางสาว ไอศิกา บุญยืน
641250473 นาง พรพรรณ สอนสุภาพ
641250474 นางสาว สุชาดา เกตุแกว
641250475 นางสาว จิราภรณ ทวีธนวาณิชย
641250476 นางสาว ทัณฑิกา มากผล
641250477 นางสาว เสาวลักษณ แสนคําวัง
641250478 นางสาว กัลยา สิทธิภาคย
641250479 นางสาว ประกายแกว ทับสุวรรณ
641250480 นาย พุฒิเมธ กันธะ
641250481 นางสาว พิมลสร พิทักษปยะวรรณ
641250482 นางสาว นิตราพร ธนกิจโกวิทย
641250483 นางสาว จันทนิภา ศักดิ์เพ็ชร
641250484 นางสาว ปยะธร สีเย็น
641250485 วาที่ ร.ต. หญิง ธนัตถนันทร บุษบา
641250486 นางสาว คณิศร ลั่นซาย
641250487 นาย ภาณุวัชร อุปถัมภานนท
641250488 นางสาว ศุภัชญา ยืนยง
641250489 นางสาว ปยฉัตร กุลประสูติ
641250490 นางสาว ปาลิตา มุละชิวะ
641250491 นางสาว สวิชญา แกวชัยเถร
641250492 นางสาว ลักขณา นามจันโท
641250493 นางสาว โกลัญญา อัดโดดดร
641250494 นางสาว ดวงใจ บุญจวบ
641250495 นาย เขมรัฐ มองเชิง
641250496 นาย เอกกมล อัศวสถาพรผล
641250497 นางสาว ณัฐภรณ ปุณณวานิชศิริ
641250498 นาย กีรติกรณ อุดมสมฤดี
641250499 นางสาว กัญจนณิชา เปยศิริ
641250500 นาย พงศพล มิ่มกระโทก
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641250501 นางสาว อรณี ดําแกว
641250502 นาย ศุภฤกษ ตั้งรุงวงษธนา
641250503 นางสาว จันทภา เฟองฟู
641250504 นางสาว ศุภกานต ทองพัชรรัตน
641250505 นาย ทศพร ปนสิน
641250506 นางสาว กนกวรรณ สงจินดา
641250507 นางสาว วิไลวรรณ คงมล
641250508 นาง ณัชพร สังขบานแพว
641250509 นาย ฐานทัพ ใจกวาง
641250510 นางสาว นวพร นันจินดา
641250511 นาย สาริน หมายสุข
641250512 นาย ธีร เรือนนอย
641250513 นาย พงสภทร ปูบุตรชา
641250514 นางสาว กมลญลักษณ เอี่ยมหลี
641250515 นางสาว กชพรรณ ชัยสิทธิ์
641250516 นาย พงศธร หอมภู
641250517 นางสาว วริศรา พยัคฆเกรง
641250518 นางสาว กมลชนก นวลศรีไพร
641250519 นางสาว สุดารัตน ชาญชัย
641250520 นางสาว ภัทรดา เสมาคง
641250521 นางสาว ภัคภิญญา พรมหมื่นไวย
641250522 นางสาว พัชรี มีทองคํา
641250523 นาง สาวิตรี สาเล็ม
641250524 นาย บัณฑิต ปสวาส
641250525 นางสาว เดนรติ ศรธเดช
641250526 นางสาว อุษณีย คุณา
641250527 นางสาว บูรณเพ็ญ อัครบัณฑิตสกุล
641250528 นางสาว วิลาวัณย เกตุโต
641250529 นางสาว ณัฐกานต พละมาตย
641250530 นางสาว ฟาพราว ปลื้มจิตต
641250531 วาที่ ร.ต. สัมฤทธิ์ ทมกระโทก
641250532 นาย วชิรศักดิ์ ติยะวิสุทธิ์ศรี
641250533 นางสาว ปยะดา แกวอารีย
641250534 นางสาว วรรณวดี พุมบุบผา
641250535 นาย พัฒนชัย ใจมณี
641250536 นางสาว เกตนสิรี รอดชมภู
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641250537 นางสาว อัจฉรียา อรรถประจง
641250538 นาย ศิวกร สากล
641250539 นางสาว มลีรัตน แซออง
641250540 นาย วสันต หอมฟุง
641250541 นางสาว ลภัสรดา กองทอง
641250542 นางสาว จิดาภา เศรษฐธรรม
641250543 นางสาว ขนิษฐา สามารถ
641250544 นางสาว ปรัศนี ยี่มะเหร็บ
641250545 นาง ปยาภรณ กวีภัทรนนท
641250546 นาง สุฑาทิพย บุญเทพ
641250547 นางสาว ชวิศา เชื้อธวัช
641250548 นางสาว ประภาพร เคนออง
641250549 นาง ศุภกร ปญญา
641250550 นางสาว รุงรัตน สอนประสม
641250551 นาย สิรวิชญ บุญทน
641250552 นางสาว ผกาวรรณ วรพรรณ
641250553 นาย สิริวิชญ ระงับ
641250554 นางสาว อวยพร โพธิสาร
641250555 นางสาว นาตยา ดุริยะหิรัญ
641250556 นาย กฤษณ เอกตาแสง
641250557 นางสาว ณัฏฐริดา บุทธยักษ
641250558 นาย นพดล ดุษดินทร
641250559 นางสาว ปวริศา อยูคง
641250560 นางสาว สุคนธ วัฒนกุล
641250561 นางสาว ภาขวัญ คชพงษ
641250562 นางสาว สุภาภรณ แกววันดี
641250563 นาย มนตรี ภูมิไสล
641250564 นางสาว พัชรินทร มวงงาม
641250565 นาง เยาวลักษณ ศรีสุข
641250566 นางสาว อรุณี ชมโฉม
641250567 นาย สันติภาพ จุฑาภูวดล
641250568 นาง สุวรรณา สุขกิจเจ
641250569 นางสาว ชยาภรณ หาญวิชัยวัฒนา
641250570 นาย พันธุเดช เนตรชมพู
641250571 นาง ณัฏฐกานต เขื่อนกองแกว
641250572 นางสาว เกศสุวรรณ เลิศไกร
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641250573 นางสาว รวีกาญจน ชะอุมศรี
641250574 นางสาว สุปราณี เพ็งจาง
641250575 นาย ภัทรภณ สุขลอม
641250576 นาย ศิรยศ มหาขันธ
641250577 นางสาว สุทธิดา สนนุกิจ
641250578 นางสาว อารียา แดงแยม
641250579 นาง อธิกา ชินะบุญยานนท
641250580 นางสาว เบญจมาศ ยศเมธาวัฒน
641250581 นางสาว มณฑิรา ทมเปลี่ยน
641250582 นางสาว ปยะพร สมทิพย
641250583 นางสาว ประภาพรรณ มาลากุนตะ
641250584 นาย จิราวัฒน ศรีสอาด
641250585 นาย เอกวิน ศรีเมือง
641250586 นางสาว ปณญนุช จําปารัตน
641250587 นาย กุลภัสร ความสุข
641250588 นางสาว กรกนก พรพิสุทธิ์
641250589 นางสาว พิชชาภรณ รัตเนตร
641250590 นางสาว พิมพณิภา ศิริจันทร
641250591 นางสาว วรรณวดี เดือนเพ็ญ
641250592 นาย วิศรุต นุนเกลี้ยง
641250593 นาย วณัฏฐ คชชา
641250594 นางสาว นัตวัลย ชัญวรรณธนัต
641250595 นางสาว ณิชชา ชุมจันทร
641250596 นางสาว รุงอรุณ ทองโชติ
641250597 นางสาว กชกร สุขเกษม
641250598 นาย ชิติพัทธ พันธุอธิคม
641250599 นางสาว เจนจิรา จันทรขจร
641250600 นางสาว ฐิติมา แยมรัศมี
641250601 นาย ศักดา ปองกัน
641250602 นางสาว กนกวรรณ ลิมปยะกุล
641250603 นางสาว ธัญลักษณ บัวนิล
641250604 นาย วิริทธิ์พล ตรังคอภิรักษ
641250605 นาย ภณ นาคเสนีย
641250606 นาย ภาณุพงศ กิจเรืองโรจน
641250607 นางสาว นาฏอนงค คลายโตนด
641250608 นาง ชณพร กานตวัฒนเจิม



18

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

641250609 นางสาว ภัทรธีรา อิ่มมูล
641250610 นางสาว รตาชา นามวงศ
641250611 นางสาว เครือวัลย ใจสวาง
641250612 นาย ธัชชัย โสภณสุภา
641250613 นาย วีรวิทย จันทะเล
641250614 นางสาว ชนิศา รักเศรษฐกิจ
641250615 นาย ณัฐชวินท เนียมบุญเจือ
641250616 นางสาว จิรัชยา รอดทุกข
641250617 นางสาว พรจิรา สงวนตระกูล
641250618 นางสาว วิไลวรรณ ดวงเจริญ
641250619 นางสาว วชิรญาณ นาชัยบูรณ
641250620 นาย วัชรพล มนตรี
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