
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 

และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
............................................ 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งนายช่างศิลป์ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562  
ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562  นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 5 ของประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2562 กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ กรมศุลกากรได้ประกาศตามข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามข้อ 2 ของประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรง
ตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.2 ต าแหน่งนิติกร 
1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 ต าแหน่งนายช่างศิลป์ 

กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนภายในวันและเวลา
ที่ก าหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้น าหลักฐาน
การช าระเงิน (ใบเสร็จรับเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย) และบัตรประจ าตัวประชาชนไปยื่นกับเจ้าหน้าที่
ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร โทรศัพท์หมายเลข 0 2667 6305, 0 2667 6352 – 53, 0 2667 7000 ต่อ 5822  
ภายในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง 
กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพ่ิมเติม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ในวันศุกร์ที ่
6 กันยายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือ
ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 
....... 

/หรอืเว็บไซต์... 
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หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้สมัครสอบจะไม่มี
สิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ได้ 

2. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1  

 2.1 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร  
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ รายละเอียดดังนี้ 

วัน เวลา ต าแหน่ง เลขประจ าตัวผู้สมัคร สถานที่ 
ในการประเมินฯ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการประเมินฯ 

วันอาทิตย์ที่ 
6 ตุลาคม 2562 

เวลา 09.00 - 11.00 น. 
(สอบข้อเขียน) 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 
 

621201000001 
ถึง 

621201001751 
 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
วิทยาเขตบางนา 

ห้องสอบ : 
อาคารคณฑี (KTB) 
ชั้น 2 - 5 
 

กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียม 
ปากกาหมึก 
สีน้ าเงิน ดินสอด า 
2B และ ยางลบ
ให้ผู้เข้าสอบ 

นิติกร 621202000001
ถึง 

621202002016 
 

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 621203000001
ถึง 

621203000262 
 

กรมศุลกากรจะเรียกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 
08.00 น. เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินฯ ในเวลา 08.30 น. และเริ่มประเมินฯ เวลา 09.00 น. 
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ใช้อุปกรณแ์ละกระดาษค าตอบที่กรมศุลกากรจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น 

2.2 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งนายช่างศิลป์ รายละเอียดดังนี้ 

วัน เวลา หลักสูตรและวิธีการ
ประเมิน 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

สถานที่ 
ในการประเมินฯ 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการประเมินฯ 

วันอาทิตย์ที่ 
22 กันยายน 2562 

(สอบปฏิบัติ) 
ภาคเช้า 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ภาคบ่าย 

เวลา 13.30 – 16.30 น. 
 

ภาคเช้า 
การสอบปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทักษะการออกแบบ  

621204000001
ถึง 

621204000032 

กรมศุลกากร 
ห้องสอบ :  
ห้องประชุม
สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร 1  
ชั้น 16  
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 
 
 

- ปากกาหมึก 
สีน้ าเงิน 
- อุปกรณ์ส าหรับ 
การเขียนแบบ 
Freehand 
(ดินสอ ปากกา 
ยางลบ ไม้บรรทัด 
ฯลฯ) 
- ดินสอสี 
 

ภาคบ่าย 
การสอบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์  
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กรมศุลกากรจะเรียกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เข้าห้องสอบ ก่อนเวลาเริ่มสอบปฏิบัติ 
15 นาท ีเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินฯ โดยอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ น าอุปกรณ์ที่ต้องใช้
ในการประเมินฯ เข้าห้องสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้เท่านั้น ส่วนกระดาษค าตอบจะต้องใช้กระดาษค าตอบ 
ที่กรมศุลกากรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในต าแหน่งนายช่างศิลป์จะต้องเข้ารับการประเมินฯ 
ให้ครบถ้วนทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย หากเข้ารับการประเมินฯ ไม่ครบถ้วนทั้งสองภาค จะถือว่าขาดสอบ  
และกรมศุลกากรจะงดการให้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นี้  

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 3.1 ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องแต่งกายตามท่ีกรมศุลกากรก าหนด ดังนี้ 
 3.1.1 ต้องแต่งกายโดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีกระดุมหรือซิป สวมกางเกงขายาว  
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์) 
  3.1.2 ขณะท าการประเมินฯ ต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง ไว้ข้างโต๊ะที่นั่งสอบ 
  3.1.3 ห้ามสวมนาฬิกา เครื่องประดับ หรือวัสดุตกแต่งทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
  3.1.4 ผู้เข้ารับการประเมินฯ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู จะต้อง
รวบผมให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมแบบเรียบ 
  3.1.5 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อแขนยาวและใส่ผ้าคลุม
ศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาว ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัด (ท่ีไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง 

3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ 
และห้องสอบ  

3.3 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 

3.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถท่ีมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมินฯ 
ให้ใช้เอกสารรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  

3.3.2 บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ที่ปรากฏชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
และลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ห้ามพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบด้วยกระดาษที่ใช้แล้ว
ที่ปรากฏข้อความใด ๆ 

หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 

3.4 การเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
ต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.4.1 ผู้เขา้รับการประเมินฯ ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มท าการประเมินฯ 
ไปแล้ว 30 นาท ีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ 
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3.4.2 ผู ้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องนั ่งสอบตามที ่นั ่งสอบและห้องสอบ 
ที่ก าหนดให ้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบ จะให้ยุติการสอบและไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

3.4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

3.4.4 ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ  
จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรืออยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

3.4.5 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะท าการประเมินฯ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับ
การประเมินฯ คนอ่ืนหรอืบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแล
ของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

3.4.6 ห้ามสูบบุหรี่ หรือส่งเสียง หรือกระท าการอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
3.4.7 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบ 

โดยเด็ดขาด 
3.4.8 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ 

ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได ้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
3.5 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart watch) เครื่องประดับ

ทุกชนิด ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ กระเป๋า
สัมภาระ หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการประเมินฯ 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ หรือให้ยุติการสอบ และ/หรืองดการให้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นี้ 

 4. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

(ลงชื่อ)    บุญเทียม  โชควิวัฒน 
           (นายบุญเทียม  โชควิวัฒน) 
    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน  
                                                           อธิบดีกรมศุลกากร 
 

http://www.customs.go.th/
http://job.customs.go.th/






1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน 
เลขประจ าตวัสอบ

621201000001 นาย นวัฒน์ แจ่มเพ็ชรรัตน์
621201000002 น.ส. เพ็ญพิชชา ศรีสมาธิโสภณ
621201000003 น.ส. อริสรา ใบเต้
621201000004 นาง ภัทรพร อ่อนแก้ว
621201000005 น.ส. จุฑามาศ สุดจิต
621201000006 น.ส. ณัฐพร แซ่เอี๊ยะ
621201000007 น.ส. อนุสรา ศรีใจตัน
621201000008 นาย ไมตรี พิทักษ์ศักด์ิพงศ์
621201000009 น.ส. สมฤดี อะโนนาม
621201000010 นาย ธีรพิชญ์ ยงชัยสิทธิ์
621201000011 นาย ธนวัฒน์ ศิริมา
621201000012 น.ส. ณัฐมน สุวรรณคัณฑิ
621201000013 น.ส. เพทาย หาญนภาชีวิน
621201000014 นาง พยอม เพียรการ
621201000015 น.ส. รุ่งนภา พังคา
621201000016 น.ส. รัชนก แสงแก้วท้ายคุ้ง
621201000017 น.ส. สุมทอง ทองเถื่อน
621201000018 น.ส. ณัฐวรา พุม่เรือง
621201000019 น.ส. พิชญ์สินี นาครพันธุ์
621201000020 นาย อติสันต์ สุหลง
621201000021 นาย ชยพล พูลจันทร์
621201000022 นาง ธัญยธรณ์ วรเกียรติสิริเดช
621201000023 น.ส. เจนจิรา ลาภจิต
621201000024 น.ส. วราภรณ์ เหลืองหิรัญ
621201000025 น.ส. วิพรรณี ก๋งอุบล
621201000026 นาย ณัฐธิพงษ์ พานวัน
621201000027 น.ส. พัชราภรณ์ อิ่มจิตร
621201000028 นาย ยศพนธ์ คงอิ้ว
621201000029 นาย จุมพล พิศาล
621201000030 น.ส. ปริศนา รถมณี

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที ่ 30  สิงหาคม  พ.ศ. 2562
เรื่อง  รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1

และก าหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการประเมนิความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1

........................................................

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่1 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201000031 น.ส. อัจฉรา บัวพา
621201000032 น.ส. อโณทัย ฉัตรเงิน
621201000033 น.ส. สุรินทร์ แขอิ่ม
621201000034 น.ส. ศุภภัก วงศ์สุภักดี
621201000035 น.ส. ศรัณย์รัชต์ วัฒน์ธนาธร
621201000036 น.ส. อภิญญา ใจตรง
621201000037 น.ส. ศิมาภรณ์ มูลพันธุ์
621201000038 นาย คฑาวุธ ป้อมทิม
621201000039 น.ส. อารมณ์ ยุติธรรม
621201000040 น.ส. อุทัยวรรณ มูลพันธุ์
621201000041 น.ส. ศศินิภา ยามเสด็จ
621201000042 น.ส. ญดา สาสนพิจิตร์
621201000043 น.ส. วัลลภา สงไข่
621201000044 น.ส. นัทธมนต์ มาสธัญทรัพย์
621201000045 น.ส. กุณช์ลภัส สุขสุเมฆ
621201000046 น.ส. พรธิดา ลุพวุฒิติ
621201000047 น.ส. บุศรินทร์ ศรีชาติ
621201000048 นาย เฉลิมพร ตันหยงมัด
621201000049 น.ส. วันเพ็ญ จ าเนียรหล้า
621201000050 น.ส. อารีย์วรรณ สุวรรณ
621201000051 นาย ณัฐวุฒิ ไชยจินดา
621201000052 นาย วรพงษ์ แซ่คู
621201000053 น.ส. สิริมนต์มาศ สืบสิงห์
621201000054 น.ส. ชนกนาถ วิชิตแย้ม
621201000055 นาย รัชตะ อ่อนละมุล
621201000056 นาย อาลี การีมี
621201000057 นาย ภูธิเบศร์ สุวรรณมณี
621201000058 น.ส. อนันญา เปีย่มมงคล
621201000059 น.ส. พรพรรณ ยอดเณร
621201000060 น.ส. สุภาพร อารมย์ดี
621201000061 น.ส. สุกัญญา นาคขุนทด
621201000062 นาง ชไมพร คณะพันธ์
621201000063 น.ส. นิตย์สรา ไทยเมือง
621201000064 นาย อาชาไนย พึง่ร่ืนรมณ์
621201000065 น.ส. กฤษณา จันผอง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่2 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201000066 น.ส. ปวีณา ศิลาสุวรรณ
621201000067 น.ส. วรกร มณีโชติ
621201000068 น.ส. อรัญชยา แก้วละมุล
621201000069 น.ส. รัตติกาล ไชยเชษฐ
621201000070 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเปีย่มสุข
621201000071 น.ส. เจษฐ์อาภา เบญจพงศ์
621201000072 น.ส. ฉัฐพัคส์ ตาลพันธ์
621201000073 น.ส. รพีพรรณ ธนูสา
621201000074 น.ส. อุบลรัตน์ ออเพชร
621201000075 น.ส. นพสร สุขแก้ว
621201000076 น.ส. นิตยา รุ่งประชา
621201000077 น.ส. พรพิมล รุ่งประชา
621201000078 นาย พีรพัฒ เกียรติกมลวงศ์
621201000079 น.ส. นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
621201000080 น.ส. ปนัดดา ทองชื่น
621201000081 น.ส. นันท์นภัส ปะทะรัมย์
621201000082 น.ส. สิริรักษ์ แซ่เฮง
621201000083 น.ส. สุภาพร อินทะรังษี
621201000084 น.ส. รุ่งนภา รังทะษี
621201000085 น.ส. ปิณฑิรา สุขสุนทรีย์
621201000086 นาย ภาคภูมิ เกียรติชูศักด์ิ
621201000087 น.ส. พัชรี หงษาวงค์
621201000088 น.ส. ปานฤทัย รักษา
621201000089 น.ส. ชุติกาญจน์ เอกจิต
621201000090 นาย ณัฐวุฒิ รัตนค า
621201000091 น.ส. มนัสนันท์ ต้ันสุน
621201000092 น.ส. นิตยา อรรถรัฐ
621201000093 น.ส. สุพจนี รตะเสรี
621201000094 น.ส. กาญจนา แสงอรุณ
621201000095 นาย นัฐพล นรินค า
621201000096 น.ส. นพรัตน์ แซ่โค้ว
621201000097 น.ส. ญาโณบล บุญชู
621201000098 น.ส. ศศิกานต์ ยอดหาญ
621201000099 น.ส. อธิญา รัตนมา
621201000100 นาย สรวิศ สุวรรณโชติ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่3 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201000101 น.ส. มณฑิตา ศรีพล
621201000102 นาย ณัฐภณ แก้วน้อย
621201000103 น.ส. อภิญญา นักล า
621201000104 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมค า
621201000105 น.ส. นิชานันท์ ขวัญปาน
621201000106 น.ส. สุพาพร ด่อนแผ้ว
621201000107 น.ส. จิตรกัญญา ผลปาน
621201000108 น.ส. ภาณุมาส อาจมุนตรี
621201000109 น.ส. ธนัชพร สังขรณ์
621201000110 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ศราญรัช ขันค า
621201000111 นาย ภูริวัจน์ ณรงค์ทิพย์
621201000112 น.ส. สุภารัตน์ พรมคณะ
621201000113 น.ส. นิภาพร นารีรักษ์
621201000114 น.ส. ธัญญ์ฐิตา วัฒนาชีรานนท์
621201000115 น.ส. นุชนาถ รัตนศักด์ิ
621201000116 นาย สถาพร ไกรรัตน์
621201000117 นาย อัคร เมษสุวรรณ
621201000118 น.ส. นันทภัค สายรัตน์
621201000119 นาย พิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ
621201000120 น.ส. สายรุ้ง อาวรณ์
621201000121 น.ส. ไอริน นิฤมลอุปถัมภ์
621201000122 น.ส. ธันยพร พลงาม
621201000123 น.ส. สาวิตรี สิงห์สิทธิ์
621201000124 น.ส. รมิดา ปกรณ์ประเสริฐ
621201000125 น.ส. สุไรด้า บินตุเหล็ม
621201000126 น.ส. ศศิธร แก้วเทพย์
621201000127 น.ส. ศิกานต์ นพเก้า
621201000128 น.ส. บุณยนุช ไวยภาคี
621201000129 น.ส. ศิวภรณ์ ทองไซร้
621201000130 น.ส. ธีรารัตน์ เนตรวงษ์
621201000131 น.ส. ปนิสา เชิดแสง
621201000132 น.ส. ทิพย์สุดา พัฒศร
621201000133 นาย นิธิศ อุเทศบุญญโชติ
621201000134 น.ส. เสาวนีย์ ท่าสาคร
621201000135 น.ส. อ าพรรณ ดีเพิม่

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่4 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201000136 นาย พงศธร แซ่ต้ัง
621201000137 น.ส. ชุติมา แฝงจันทร์
621201000138 น.ส. ปรัศนีย์ ฤทธิก์ล้า
621201000139 นาย ฐิติพงศ์ สันติวัฒนชัยกุล
621201000140 น.ส. สุวรรณดี นุชเจริญ
621201000141 น.ส. พิมพ์พจี เกษมเขมกุล
621201000142 น.ส. วันวิสาข์ ไชยนา
621201000143 น.ส. ศลิษา ปินใจ
621201000144 นาย ณธีพงศ์ เศวตสิทธิรัตน์
621201000145 น.ส. กชพร ยี่ภูพ่ันธ์ุ
621201000146 น.ส. ธิติสุดา คุณสิม
621201000147 น.ส. ลักษณา เด็นหลี
621201000148 น.ส. ญาณี วีรานุพัฒน์
621201000149 น.ส. ปริญาพร ปทุมทอง
621201000150 น.ส. ดวงฤทัย บุญศรี
621201000151 น.ส. อินทุอร วังแจ่ม
621201000152 น.ส. ณัฐชกานต์ แก้วเปีย้
621201000153 น.ส. นริศรา ธีระด ารงตระกูล
621201000154 น.ส. จิระวรรณ ฟ้องโหย
621201000155 น.ส. กุลิสรา ศรุตธนภิญโญ
621201000156 นาย ปัจจัย กิฎามร
621201000157 น.ส. กาญจนา จ าเริญกิจ
621201000158 น.ส. สุกัลยา เพชรสวัสด์ิ
621201000159 น.ส. สิตา เกื้อกูล
621201000160 น.ส. ชลิตา อาบสุพล
621201000161 นาย ภัทราวุธ ใจสุทธิ
621201000162 น.ส. ชัชชลัยย์ จุลศิริวัฒนกุล
621201000163 น.ส. ธีราภรณ์ สมสวย
621201000164 น.ส. กรรณิการ์ ตะเมือง
621201000165 น.ส. ณัฐพัชร์ พรหมมารักษ์
621201000166 นาย ธนา เนื่องจ านงค์
621201000167 นาย สุวพิชญ์ พยัคฆพงษ์
621201000168 น.ส. ศุภวรรณ บัวผัน
621201000169 นาย ศุภณัฐ บัวผัน
621201000170 น.ส. นิภารัตน์ นาควิจิตร
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621201000171 น.ส. ธัญญวรรณ ระลึก
621201000172 นาย โชติพัฒน์ สุขรอด
621201000173 น.ส. อรอุมา ศิรกุลกานต์
621201000174 นาย จักรกริช แก้วมา
621201000175 นาย อิทธิพัทธ์ ตุลาชม
621201000176 น.ส. วิไลพร หน่อค า
621201000177 น.ส. ศิริพร ส่อนราช
621201000178 น.ส. ปวีณา มณีโชติ
621201000179 นาย อมรเทพ บัวมาก
621201000180 น.ส. ละอองดาว ยาหอม
621201000181 น.ส. ณัฐนรี ท่าจีน
621201000182 น.ส. รังสิมา ปาโท้
621201000183 น.ส. สุดารัตน์ เมืองใจ
621201000184 น.ส. วนัสนันท์ ส่องสี
621201000185 น.ส. รัชนีกร ปาโท้
621201000186 น.ส. กรัณฑ์รัตน์ ยมนาค
621201000187 นาย มัคฟูล อาลีมิง
621201000188 น.ส. เสาวลักษณ์ ศักด์ิแสน
621201000189 นาย วทัญญู นวลปาน
621201000190 นาย ทรงชัย มีเอี่ยม
621201000191 น.ส. ชลธิชา ใจภักดี
621201000192 น.ส. สุพิชญา ศรีอาจ
621201000193 น.ส. กัญญารัตน์ เสมทับ
621201000194 นาย กลวัชร เพชรสลับแก้ว
621201000195 นาย นิรันดร์ นุ่มแป้น
621201000196 น.ส. นิธิวดี คุ้มทรัพย์
621201000197 น.ส. จินดาวรรณ หนูคง
621201000198 น.ส. จันทภัสร์ เกลือมีผล
621201000199 นาย ชินวัต สายจันทคาม
621201000200 น.ส. สโรชา แดงโสภณ
621201000201 น.ส. หทัยรัตน์ จันทร์แก้ว
621201000202 น.ส. ศุภวรรณ บุบผาสังข์
621201000203 น.ส. ธนภรณ์ ดีไพร
621201000204 นาย ทศพร ศุภสารัมภ์
621201000205 นาย คมสัน โคตรอาษา
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621201000206 นาย ภูวดล ด่านรัตนชัย
621201000207 นาย สันติชัย ศรีวงค์วรรณ
621201000208 น.ส. นารีรัตน์ สิทธิพรหม
621201000209 น.ส. สรัญญา เกษสุข
621201000210 น.ส. กวินนา แสยงบาป
621201000211 น.ส. กัลยาณิน แก้วมุกดา
621201000212 น.ส. อนัญญา คงแสนค า
621201000213 นาย หาญศึก หานศุภิชน
621201000214 นาย พัสกร สุวรรณเครือ
621201000215 น.ส. วงเดือน ทองเชื้อ
621201000216 น.ส. ณัฐชยา ทองเทพ
621201000217 นาย สุขสันต์ ค าน้อย
621201000218 น.ส. ปรีดา โตไกรรักษ์
621201000219 น.ส. วรรทิชา โนใจ
621201000220 น.ส. แพรววนิต แก้วประภา
621201000221 น.ส. จิรารัตน์ ด้วงทอง
621201000222 น.ส. ธิษณิน บุญชูวิทย์
621201000223 น.ส. วราภรณ์ คงใหม่
621201000224 น.ส. ดวงพร ต๊ิบใจ
621201000225 น.ส. มุทิตา ธรรมชัยโสภิต
621201000226 น.ส. วราภรณ์ พุทธิชัยวาณิชย์
621201000227 น.ส. ภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
621201000228 น.ส. เอษณีย์ กัณทะณาวงค์
621201000229 นาย อนิรุต บุญประเสริฐ
621201000230 น.ส. รัตนตรัย ทวนทอง
621201000231 นาย อธิคม มีนยุทธ์
621201000232 นาย สราวุธ ชุ่มผ้ึง
621201000233 นาย สมพร ชื่นมนัส
621201000234 นาย ณัฐชนนท์ ทรัพย์ปรุง
621201000235 น.ส. กนกวรรณ บุญส่ง
621201000236 น.ส. อนงค์นาถ บุนนาค
621201000237 น.ส. วริศรา เอี่ยมละออ
621201000238 ว่าที ่ร.ต.หญิง กิตยาภรณ์ สมคะเน
621201000239 ว่าที ่ร.ต.หญิง ฐมกร วงษ์ศรีปาน
621201000240 นาย อนุชา เหมือนเดช
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621201000241 น.ส. จิตรัตน์ดา ก๋องแก้ว
621201000242 น.ส. ปัทมา เปล่ียนเปรม
621201000243 น.ส. กานต์ธีรา วงศ์ใหญ่
621201000244 น.ส. ภัคสุดา สมัครประโคน
621201000245 น.ส. สาริน ธีระภัทรานันท์
621201000246 น.ส. ปิยวรรณ สัตยานุรักษ์
621201000247 น.ส. ศิรดา ไทรชมภู
621201000248 น.ส. ชินพร สัตยานุรักษ์
621201000249 น.ส. ปรียา ทองหมุน
621201000250 น.ส. สุภาพร โลมากูล
621201000251 น.ส. อุษาสวรรค์ ต้นวงศ์ธวัฒน์
621201000252 น.ส. ฐิติมา หมื่นพรหม
621201000253 น.ส. กาญจนทิพา บัวขวัญ
621201000254 น.ส. กมลรัตน์ สุขพินิจ
621201000255 นาย พิพัฒน์ กลีบพุฒ
621201000256 นาย เฉลิมทรัพย์ ตันหยงมัด
621201000257 น.ส. นภาภรณ์ สิงห์ทอง
621201000258 น.ส. กฤษณา ทับวาที
621201000259 นาย มาวิน ม่วงมา
621201000260 นาย กฤตติน กาญจนานนท์
621201000261 นาย ภาณุพันธ์ ค าวังสง่า
621201000262 น.ส. วรรณวิสาข์ หน่อแดง
621201000263 น.ส. สุภัค อวชัย
621201000264 นาย อภิชา คงเจริญฤทธิ์
621201000265 น.ส. สุทธิภรณ์ ภักดี
621201000266 น.ส. กรรณิกา เอกสุข
621201000267 น.ส. อริยา แก้วแท้
621201000268 น.ส. ณัฐพร วัตรผลัด
621201000269 นาย ณัฐกฤษ กฤษณะนาวิน
621201000270 นาย อนุชา บุญรัตนกรกิจ
621201000271 ว่าที ่ร.ต.หญิง ภัทรานิษฐ์ ดอนบุญไทย
621201000272 นาย พิสิษฐ์ เผ่าเกียรต์ิ
621201000273 น.ส. สโรชา หม้อศรีใจ
621201000274 นาย บัณฑิต มาศรักษา
621201000275 น.ส. กชพร ทองเรือง
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621201000276 น.ส. ปาริฉัตร นิธิสิริพงศ์
621201000277 นาย วิทวัส จ าปา
621201000278 น.ส. ปริชาติ ศรีเสมอ
621201000279 นาย สกลวรรธน์ สุดเส้นผม
621201000280 นาย ขจรศักด์ิ สุดเส้นผม
621201000281 น.ส. ธีริศรา บุตรศรีทัศน์
621201000282 น.ส. รัตติยา ส าเนียงเสนาะ
621201000283 น.ส. นภัทร โกศาสตร์
621201000284 น.ส. วีณาพร อุ่นละม้าย
621201000285 น.ส. วชิราภรณ์ ศรีชาติ
621201000286 น.ส. รุจิเรส น้อยบัวงาม
621201000287 น.ส. กนกกาญจน์ พุม่โพธิ์
621201000288 นาย พิษณุ กร่ิมใจ
621201000289 น.ส. สุดทีรั่ก หม่าเซ็น
621201000290 น.ส. ชนิดา พันธุรัตน์
621201000291 น.ส. จิตตราภรณ์ ภูมิดิษฐ์
621201000292 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์นวล
621201000293 น.ส. กฤตมน ไกรนรา
621201000294 นาย ชญานิน ไชยาพันธุ์
621201000295 น.ส. ธนัชพร วิเศษดี
621201000296 นาย พัธนพงศ์ สอนส าโรง
621201000297 น.ส. สุภาวดี คมไพบูลย์กิจ
621201000298 น.ส. ขวัญฤทัย ทองใบ
621201000299 นาย ธีระ รอดกสิกรรม
621201000300 น.ส. ภัทราภรณ์ ปัฏนา
621201000301 น.ส. ปาริฉัตร ทิลารักษ์
621201000302 นาย พลวัฒน์ สุนทรโกษา
621201000303 นาง นลินทร์ เจริญเลิศ
621201000304 นาย วิษณุกร บุญศรี
621201000305 น.ส. เขมสรณ์ หอมจันทร์
621201000306 น.ส. ปณิดา ถิ่นไกล
621201000307 น.ส. รัตติยากรณ์ สว่างธนานันต์
621201000308 น.ส. ซอลีฮะ ยูโซะ
621201000309 น.ส. อรนุช เชื้อสมุท
621201000310 นาย พจน์ปรีชา บุญกนก
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621201000311 น.ส. กัลยรัตน์ เลือดพระปฐม
621201000312 นาย อนพัช มั่งมูล
621201000313 น.ส. ชลิตา รัตนการุณจิต
621201000314 นาย เจนวิทย์ กาญจนวงค์
621201000315 น.ส. สหกาญจน์ สุดประเสริฐ
621201000316 น.ส. ปักษธรกาญจน์ หอมหวล
621201000317 นาย ซูไลย เพชรเบ็ญวาฮับ
621201000318 นาย ศุภวิชญ์ นาคกู้
621201000319 นาย ณรงค์ศักด์ิ ปาลาศ
621201000320 นาย กานต์พงศ์ คุณนุช
621201000321 น.ส. ชาลิสา เย็นสุข
621201000322 น.ส. นภาพร สุกุล
621201000323 นาย พงษ์ศิริ เกษดี
621201000324 น.ส. ณัฐติพร ภูงามนิล
621201000325 นาย พันธุธ์ัช โกมโลทก
621201000326 นาย ภาสวิทย์ ศรีไพโรจน์
621201000327 น.ส. ณัฐณิชา เกิดท้วม 
621201000328 นาย พินัน ภักดียิ่งยง
621201000329 น.ส. ณัฏฐชัญญา พัธนะพีรกานต์
621201000330 น.ส. อนินนิตา ศรีอริยะกุล
621201000331 นาย ภูมิ ตรีกาลนนท์
621201000332 น.ส. มิรินทร์ บัวสาย
621201000333 น.ส. ฐานิตา ด้วงดี
621201000334 น.ส. วิษณุการณ์ หน่อค า
621201000335 นาย ธนาธิป ผู้ฐานิสสร
621201000336 น.ส. ภัทรนันท์ จัตุกูล
621201000337 น.ส. ณัฐกฤตา มณีวงศ์
621201000338 น.ส. รัฐนันท์ บูรณะ
621201000339 นาง ดวงพร อาลัยรส
621201000340 นาย กันพตงศ์ สุระวิโรจน์
621201000341 น.ส. ณัฐชา โต๊ะเจริญ
621201000342 น.ส. วนัชพร สันทราย
621201000343 น.ส. ปาณริศา ปานเขียน
621201000344 น.ส. ธิติวรรณ ศิริสมบัติ
621201000345 น.ส. ศิริรัตน์ เวชกามา
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621201000346 น.ส. รัชฏิพร ราชวงษา
621201000347 น.ส. พรทิพย์ จิตรีเนตร
621201000348 นาย สมบัติ ศรีปิน่แก้ว
621201000349 น.ส. กนกพร แซ่ล่ิม
621201000350 น.ส. ศิริพร ภาคาแดน
621201000351 น.ส. ปัทมาภรณ์ สิงหวิลาวัณย์
621201000352 นาย จันท์เฉลิม กีรติวิโรจน์กุล
621201000353 น.ส. อุไรภรณ์ แสงสว่าง
621201000354 น.ส. จรัสศรี สมากัส
621201000355 นาย กฤษณ์ พิริยะกฤต
621201000356 น.ส. ฐิตินันท์ สุขมณี
621201000357 น.ส. กาญจนาพร แดนกาไสย
621201000358 น.ส. จินดารัตน์ ท าคาม
621201000359 น.ส. ชลธิชา ชาญณรงค์
621201000360 นาย ปวริศ ทวีกาญจน์
621201000361 น.ส. รัตน์ดามารถ ศรีเกษตรกุล
621201000362 น.ส. สุวรรณี ศรีพรงาม
621201000363 ว่าทีร้่อยตรี ปิยะ บุญมรกต
621201000364 น.ส. สุริษา หมื่นละม้าย
621201000365 น.ส. ชโลธร ศรีวโร 
621201000366 น.ส. ธนันท์ลดา จ าปาค า
621201000367 นาย จานันท์ ศรีเกตุ
621201000368 น.ส. อลิสา อังคะชัยวนิชสกุล
621201000369 น.ส. เหมือนฝัน ชนะชัยรุ่งโรจน์
621201000370 น.ส. ปภาดา อุดทา
621201000371 น.ส. จุฑามาศ กุลประสิทธิ์
621201000372 ว่าที ่ร.ต.หญิง ยุพารัตน์ บุญหลัง
621201000373 นาย อดิเทพ สุขโสภณ
621201000374 น.ส. จิรัชญา อุปชิต
621201000375 น.ส. พิชญาพร พินทศรี
621201000376 นาย คุณากร ทองค า
621201000377 น.ส. ดวงใจ พจนาภิรักษ์กุล
621201000378 น.ส. ฐาปนศิลป์ สุคนธมัท
621201000379 น.ส. วาสนา เอี่ยมสุข
621201000380 น.ส. อุษา รารามนัส
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621201000381 น.ส. ณัฐณิชาช์ มาศวิศาลพงศ์
621201000382 น.ส. อภิญญา ชุ่มเย็น
621201000383 น.ส. อรนี สินรวม
621201000384 น.ส. เอมอร นามพูลวัน
621201000385 น.ส. ชลลิชา อักโขพันธุ์
621201000386 น.ส. หนึ่งฤทัย ปล่ังดี
621201000387 นาย เมธาสิทธิ์ ประเสริฐสุขสกุล
621201000388 น.ส. แพรววรัตน์ ค าดี
621201000389 น.ส. ดมิสา จันทร์วิเชียร
621201000390 น.ส. อภิชญา สุวรรณกูฏ
621201000391 น.ส. สุภรัตน์ดา เพชรบูรณ์
621201000392 น.ส. ณัฐธยาน์ พัฒนาวรินทร
621201000393 น.ส. สลักจิต ผาแดง
621201000394 น.ส. ชนัญชิดา ใจจริง
621201000395 นาย รณชัย ดุนโคกสูง
621201000396 น.ส. นิชนิชา สร้อยทอง
621201000397 น.ส. ดวงพร ศิลา
621201000398 นาย วัชรากร ทองคงแก้ว
621201000399 น.ส. สลิลทิพย์ ผลึกเพชร
621201000400 น.ส. พัชาวดี สุนทร
621201000401 น.ส. ณัฐชา ปันเขียว
621201000402 นาย ฉัตรชัย รัตนโนชา
621201000403 น.ส. วรวรรณ แสงมณี
621201000404 น.ส. กิตติยาภรณ์ บุญสวน
621201000405 น.ส. วรัญญา ธงชัย
621201000406 น.ส. เวรินฎาฐ์ ทองสุขทา
621201000407 น.ส. กุลธิดา พานิชย์ดี
621201000408 น.ส. เมทิดา สถิรเศรษฐ
621201000409 น.ส. ชมพูนุท โพธิจ์ันทร์
621201000410 น.ส. ณัฐกานต์ ส าราญราษฎร์
621201000411 นาย สิทธิพันธ์ ภูเ่พ็ชร์
621201000412 นาย จักริน ไชยบัตร
621201000413 นาย สิทธิโชค ภูเ่พ็ชร์
621201000414 น.ส. นัทธมน ถมบัตร
621201000415 นาย ระพี แก้วมะโน
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621201000416 นาย ทรงชัย สายันเกณะ
621201000417 น.ส. รสริน มาเอี่ยม
621201000418 น.ส. ดารารัตน์ พูลเพิม่
621201000419 นาย พงษกร แสงส่งทวีทรัพย์
621201000420 น.ส. กมลลัดดา สาลีกุล
621201000421 น.ส. พิชญาณี เปรมโรจน์
621201000422 นาย อินทัช เอี้ยวเหล็ก
621201000423 น.ส. สุพัตรา พูลสวัสด์ิ
621201000424 นาย โสพล พรมสุรีย์
621201000425 นาย สมรักษ์ พรมอ่อน
621201000426 น.ส. นัฎฐา เกือกรัมย์
621201000427 น.ส. ณัฐณิชา พ่วงเชย
621201000428 นาย ภูมิพิพัฒน์ มั่นศักด์ิ
621201000429 นาย ธีรภัทร  นาแพง
621201000430 น.ส. ญานิดา นวลแย้ม
621201000431 น.ส. สุวภัทร ค้ากระโทก
621201000432 น.ส. ปัญจพาณ์ อินทร์ฉ่ า
621201000433 น.ส. กมลนัทธ์ อินตา
621201000434 นาย นิธิ นิธิวัฒนเลิศ
621201000435 น.ส. วรรณริดา ดิสโร
621201000436 น.ส. ไรวดา ร่วมจิตร
621201000437 น.ส. ปณิตา สุขศรี
621201000438 น.ส. รวิกานต์ ดีเส็ง
621201000439 น.ส. ยุภา สุวัตถิกุล
621201000440 น.ส. ปิยะดา อุประ
621201000441 น.ส. สุพรรษา สุขเกษม
621201000442 น.ส. ทวิตา ศรีสุนทร
621201000443 น.ส. มนปริยา เกิดกมล
621201000444 น.ส. ชญานิศ ประตูด่าน
621201000445 น.ส. กนกพร น้อยเนตร
621201000446 น.ส. ธนวรรณ ใหม่ด า
621201000447 น.ส. สุกัญญา สีนิ่ม
621201000448 นาย วิสัยทัศน์ สิริปัญญาฌาน
621201000449 น.ส. พฤฒิกาญจน์ พุทธกูล
621201000450 น.ส. รัตนา วันทา
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621201000451 น.ส. สมิตา สุริยันยงค์
621201000452 น.ส. ธีฬาฏิมา ธอัครารินทร์
621201000453 นาย เจษฎาภรณ์ เจริญพงษ์
621201000454 น.ส. พัชรากร พระชะ
621201000455 น.ส. สร้อยสุดา สหายฟ้า
621201000456 น.ส. พรสุดา เทียนชุบ
621201000457 น.ส. วิลาวัณย์ จันทะสิงห์
621201000458 น.ส. พรนภัส สมบัติศิริ
621201000459 น.ส. พรทิพย์ เหลืองสุขเจริญ
621201000460 น.ส. มนัสชนก เต๋ยะ
621201000461 น.ส. รัชนีย์ ฤทธิเดช
621201000462 นาย นฤดล ประสมสาสตร์
621201000463 น.ส. ปาจารี ทองสุข
621201000464 นาย ภทรพล ศรีหาวงษ์
621201000465 นาย สรชา เบิกขุนทด
621201000466 น.ส. รัตนา เงินยวง
621201000467 น.ส. พรรณิภา แสงสุทธิ์
621201000468 นาย ไกรวิชญ์ ปานรสทิพย์
621201000469 น.ส. วรัญญา สาระพงษ์
621201000470 น.ส. ดนิตา เครือเค้
621201000471 น.ส. ทักษญา เนาวรัตน์
621201000472 นาย เอกนรินทร์ หาญจริง
621201000473 นาย สมใจ เพ็ชรทิพย์
621201000474 น.ส. อัยมี หะยีสามะ
621201000475 น.ส. สนธยา ภูกองไชย
621201000476 น.ส. ปัทมา อนันตพงค์
621201000477 น.ส. มนสิชา ค านวล
621201000478 น.ส. มานิษา เร่ียวแรง
621201000479 น.ส. พิจิตรา ไพรินทร์
621201000480 นาย ธันว์ ธุระหาญ
621201000481 น.ส. จิรอร แสงสีทา
621201000482 น.ส. เนตรฤดี ไชยพงค์
621201000483 น.ส. ศุทธินี องค์สวัสด์ิ
621201000484 น.ส. ปวีณา ชูบัวขาว
621201000485 นาย ชวาลฤทธิ์ คล้ายบัว
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621201000486 นาย สหรัถ วิเศษรอด
621201000487 น.ส. ลภัสรฎา จันทรา
621201000488 น.ส. พรพิมล ขุนบรรเทิง
621201000489 น.ส. ทิพลักษณ์ รุ่งวิชานิวัฒน์
621201000490 น.ส. นิธิวัน เทียนทอง
621201000491 น.ส. ชวัลลักษณ์ งามสมมิตร์
621201000492 น.ส. จุไรรัตน์ วิชาดี
621201000493 น.ส. ปฐมพร โสมะพันธ์
621201000494 นาย อเนกชัย สุยะลา
621201000495 น.ส. ใบเฟิร์น ฟองน้ า
621201000496 น.ส. สุดารัตน์ วงศ์พาณิชย์
621201000497 น.ส. ธัญญรัตน์ พรรณราย
621201000498 น.ส. ปรีดานุช กิตติพงศ์พิทยา
621201000499 นาย มหามัดนัสรี การียา
621201000500 นาย ราชันย์ มิตรเจริญ
621201000501 น.ส. เขมจิรา สุวรัตน์
621201000502 นาย นุชา ไตรสวัสด์ิวงษ์
621201000503 นาย สรวัฒน์ นิยมไทย
621201000504 น.ส. จณิสตา ลอยโคกสูง
621201000505 นาย ปฏิภาณ ด านาดี
621201000506 นาย กมลวรรธน์ เจริญพงษ์
621201000507 น.ส. ยลดา จันทะนุย
621201000508 น.ส. พิมพร ก้อนค า
621201000509 นาย ฟารีฮาท เจะอาลี
621201000510 น.ส. กรรณิกา ศรีสุวรรณ
621201000511 นาย ธนัท ขันติทัตสกุล
621201000512 น.ส. วาสนา นุ่มสารพัดนึก
621201000513 น.ส. ญานิสรา ศิริสายสมบูรณ์
621201000514 นาย ธรรมรัฐ โพธิศ์รี
621201000515 น.ส. นาถลดา ศรีไกรเพ็ชร
621201000516 น.ส. ภัทรวรรณ วินิจฉัย
621201000517 นาย พาทิศ ศรีสมวงศ์
621201000518 นาย ภูริณัฐ คีลาวงษ์
621201000519 นาย ณภัทร สกุลชาติวุฒิ
621201000520 น.ส. ชนนิกานต์ นพภาพันธ์
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621201000521 นาย อภิสิทธิ์ กุลพันธ์
621201000522 น.ส. พิจิตรา กวางอิน
621201000523 น.ส. ทัตพิชา ยงค์ถาวรสกุล
621201000524 น.ส. ศิริลักษณ์ สาลีกุล
621201000525 น.ส. ธมนต์ บุญสม
621201000526 นาง ปุลพร กล่ินกระจาย
621201000527 นาย หฤษฎ์ ศิลปเสวต
621201000528 น.ส. หฤทัยรักษ์ กองยา
621201000529 นาย มนต์ชัย ต๊ะประจ า
621201000530 น.ส. พชิรารัชต์ เจริญทรัพย์
621201000531 น.ส. ธัญณิชา สิงห์เงิน
621201000532 น.ส. ฐิติมนต์ พลอยกระจ่าง
621201000533 น.ส. ฐิตาภา วิวัฒนารมย์
621201000534 น.ส. ภคพร คลังพระศรี
621201000535 น.ส. สุเมตตา ภักดีสุข
621201000536 น.ส. จิรนันท์ ฤกษ์เจริญชัย
621201000537 น.ส. อรอุมา พุทธศรี
621201000538 น.ส. สโรชินี น้ าดอกไม้
621201000539 น.ส. ธันย์ชนก น้ าดอกไม้
621201000540 น.ส. ธัญชนก ล้ิมสกุล
621201000541 นาย ณัฐภัทร เพ็ชรสีงาม
621201000542 น.ส. ธนัญญา ศรีรักษา
621201000543 นาย อิสรธรรม ดีโซ
621201000544 น.ส. สุจิตตรา เครือเทพ
621201000545 น.ส. อมรรัตน์ โมรา
621201000546 น.ส. สุทธิชา พิงเกาะ
621201000547 น.ส. กัญญาณัฏฐ์ ฟูวัฒนะสุวรรณ
621201000548 น.ส. พัชรี บุตรจันทร์
621201000549 น.ส. วันวิสา แซ่ค า
621201000550 น.ส. นันทัชพร ประทีปอุษานนท์
621201000551 นาย สุรเดช ศรีทองดี
621201000552 น.ส. เบญญาภา ธรรมโชติ
621201000553 น.ส. รัตนา บุตรสิงห์
621201000554 น.ส. สุพิชฌาย์ จางวิบูลย์
621201000555 น.ส. เสาวลักษณ์ พุม่แจ่ม
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621201000556 น.ส. อภิศรา เจริญศิริ
621201000557 น.ส. พิชญา ทองหนู
621201000558 น.ส. ธนาภรณ์ ลีฬหคุณากร
621201000559 นาง นฤมล วงศ์สุวานิช
621201000560 น.ส. อภิษฎา ชาติทอง
621201000561 นาย คณิศร มีเดช
621201000562 น.ส. พิมพ์สิริ มงคล
621201000563 น.ส. สาวิตรี สองศรี
621201000564 น.ส. ธัญวลัย ลาภากรณ์
621201000565 น.ส. เกษมณี แย้มพักตร์
621201000566 น.ส. จิรัชญา แย้มธูป
621201000567 น.ส. ศิริกัญญา นราปุย
621201000568 น.ส. มุทิตา สุขคง
621201000569 นาย ธีรพล พัดทอง
621201000570 นาย สรวิศ พยุงศักด์ิ
621201000571 นาย จิรเดช สะสม
621201000572 น.ส. เสริมศิริ ไพรินทร์
621201000573 น.ส. นงนภัส ศิริบุญญาธิวัฒน์
621201000574 นาย จักรี ธนานุวัตรพงศ์
621201000575 น.ส. นพรัตน์ คงสุขเจริญชัย
621201000576 นาย สถาพร สาหนี
621201000577 นาย พิศาล ปาอ้าย
621201000578 น.ส. ปวีณา กัณตา
621201000579 น.ส. อัญชลี อุดม
621201000580 น.ส. กัญญาณัฐ พิบูลธนวัฒน์
621201000581 นาง อรวรรณ หิรัญน้อย
621201000582 น.ส. วัลภา โสภณภักด์ิ
621201000583 นาย จตุวัฒน์ พุกเผือก
621201000584 นาย เนติธร จันทวี
621201000585 นาย วิศรุต เพิม่พูล
621201000586 น.ส. ปิยนุช ขยันรัมย์
621201000587 น.ส. นิรมล  รุ่งสว่าง
621201000588 น.ส. ณัฐรินีย์ โชติวัฒณฤดี
621201000589 น.ส. เพ็ญนภา ฤทธิเ์ต็ม
621201000590 น.ส. อัญศิรี อินทร์เต็ก
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621201000591 น.ส. วินัสตรา ฤกษ์งาม
621201000592 นาย ปรัชญา เทพณรงค์
621201000593 นาย ธนพงศ์ คงสมจิตต์
621201000594 น.ส. วิลาสินี หงษ์ทอง
621201000595 น.ส. วารินทร์รัตน์ เรืองปรีดา
621201000596 น.ส. อณัฐศยา กู้เมือง
621201000597 น.ส. ศศิธร ช านาญหล่อ
621201000598 น.ส. รัตนา ทรัพย์อนันต์
621201000599 นาย สรศักด์ิ มูฮ าหมัด
621201000600 นาย ศิวกรณ์ สุนทรปกรณ์ชัย
621201000601 นาย วรายุทธ์ ฉิมฉิน
621201000602 น.ส. พนิตนันท์ เหล่าธัญญากิจ
621201000603 น.ส. มณฑกานต์ สิงห์สวัสด์ิ
621201000604 น.ส. ธนัชชา ศรีสุโพธิ์
621201000605 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อินทิรา นะนาม
621201000606 น.ส. ภัทราลักษณ์ พิบูลกิจ
621201000607 น.ส. นิติญาพร ค านนท์
621201000608 น.ส. วรรษมนต์ เกิดจงรักษ์
621201000609 น.ส. วธูสิริ ชะลอกลาง
621201000610 นาย อรรถพล โพธิจ์ันทร์
621201000611 น.ส. มณัญชยา สิงห์งอย
621201000612 นาย ทศพร ปานบุญ
621201000613 น.ส. พิมวิภา ปิมวงศ์
621201000614 น.ส. สิริกาญจน์ เพชรรัตน์
621201000615 น.ส. ศรัณยธร ล้ิมเทียมรัตน์
621201000616 น.ส. พัชรินทร์ ผังคี
621201000617 น.ส. ศุภรัตน์ ประเสริฐสังข์
621201000618 นาย ธนเดช นิศารัตนชัย
621201000619 น.ส. พนิดา ศุขปราการ
621201000620 น.ส. ปวีณา ศรีชัยธนุสร
621201000621 น.ส. วิชชุดา หนูน้อย
621201000622 น.ส. ชุติกาญจน์ สุขสะอาด
621201000623 นาย สุพศิน หล่ิวโรจน์ทรัพย์
621201000624 นาย ศุภชาติ คล่องเชิงสาร
621201000625 น.ส. ศิรินภา อองกุลนะ
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621201000626 นาย ปกรณ์ เล่ียวสมบูรณ์
621201000627 น.ส. วิภาพร สารอูป
621201000628 น.ส. สุวินันท์ จันทร์ดี
621201000629 น.ส. อภิสรา นางนวล
621201000630 น.ส. ศิริมณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
621201000631 น.ส. ณัฐวดี นุชโอภาช
621201000632 นาย คณิศร ภูถูกเงิน
621201000633 นาย ขจรศักด์ิ เกษมวิโรจน์
621201000634 นาย ศิวภัทร โพธิศ์รีมาตย์
621201000635 น.ส. พิญญานันท์ ปิติปานสวัสด์ิ
621201000636 นาย พศวีร์ สีแก้วเขียว
621201000637 น.ส. จิตลดา เจริญขึ้น
621201000638 น.ส. เพียงพร ประชุมเหล็ก
621201000639 นาย ศุภณัฐ ส าเนียง
621201000640 นาย ประพันธ์ยุทธ์ คงรัตนชาติ
621201000641 น.ส. นริศรา สีสัน
621201000642 นาย พงษ์ศธร โพธิศ์รี
621201000643 น.ส. มัทนา คงแก้วพะเนา
621201000644 น.ส. สุธาทิพย์ ทับทูน
621201000645 น.ส. สิรินพิชญ์ พันธ์โสลี
621201000646 น.ส. พิชญาภา หมูหอน
621201000647 น.ส. ปาลีรัฐ นิลเกตุ
621201000648 น.ส. อัจฉรา ช่างสุวรรณ
621201000649 น.ส. ดามพวรรณ ปงหาญ
621201000650 นาย จิรเดช เทพสาตรา
621201000651 น.ส. อรวี ต้ังเจริญ
621201000652 น.ส. กุญช์วรรณ นิดรกูล
621201000653 นาย รัชชานันท์ ลิขสิทธิ์
621201000654 น.ส. สุปรีดา โคตรสุโพธิ์
621201000655 น.ส. นุสรา นิตย์วงษ์
621201000656 น.ส. สุปวีณ์ จ าลองเพ็ชร
621201000657 น.ส. พรพรหม สันติสุขสถาพร
621201000658 น.ส. สัณห์สิรี นิลประเสริฐ
621201000659 น.ส. กุลธิดา ลิวาภรณ์
621201000660 น.ส. ทิพยรัตน์ สมนาค
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621201000661 นาย ชลธรณ์ กรแก้ว
621201000662 น.ส. พิมพ์ชนก วงจอม
621201000663 น.ส. ไอยลดา เงินสมบัติ
621201000664 นาย อาทิตย์ แก้วแหวน
621201000665 น.ส. อภิญญา พุทธชยานนท์
621201000666 นาย อาวุธ ฮวบเจริญ
621201000667 น.ส. วันทนีย์ กุหลาบ
621201000668 น.ส. อังคนาง สาลีทอง
621201000669 น.ส. วิสุดา บุญภา
621201000670 น.ส. มาริษา กรัตนุตถะ
621201000671 น.ส. พณิพิมพ์ มงคลสุวบัณฑิต
621201000672 น.ส. จิดาภา เหมทานนท์
621201000673 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พรทิพย์ จันทร์แว่น
621201000674 น.ส. บุษราพร เซ็งมา
621201000675 น.ส. จินดาพร ปฐมปัทมะ
621201000676 นาย สัณหณัฐ จันทร์แปลก
621201000677 นาย เก่ง ปานโต
621201000678 นาย ณรศาสตร์ ชุ่มชื่น
621201000679 นาย ณภัทร ก้าวสัมพันธ์
621201000680 น.ส. นินนนีย์ ซีเดะ
621201000681 น.ส. ดาราพร วงศ์จอม
621201000682 น.ส. อภิษฎา นุชผ่องใส
621201000683 นาย พิชัย นุชเซ๊าะ
621201000684 นาย ชนาธิป กล่ีจินดา
621201000685 น.ส. สุพัชริน ขุนทิพย์
621201000686 นาย วรภัทร ถีระพงศ์
621201000687 นาง อมรรัตน์ ขุนทิพย์
621201000688 น.ส. พลอย นุภักด์ิ
621201000689 นาง พรณิดา กาปัญญา
621201000690 น.ส. กัญธนัช จันทร์แดง
621201000691 นาย ธนนนท์ สนธยานนท์
621201000692 นาย นครินทร์ สิทธิชัย
621201000693 นาย วิริทธิพ์ล จันทร์ยวง
621201000694 น.ส. สร้อยสนม กอบค า
621201000695 น.ส. สุภาภรณ์ พัฒนวงศ์ปราการ
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621201000696 น.ส. สรวรรณ ลาภเจือจันทร์
621201000697 นาย ชวลิต พงศ์อนันต์
621201000698 นาย ธนกฤต ใจไว
621201000699 น.ส. ญาณาภรณ์ วงษ์จินดา
621201000700 น.ส. ศศิกานต์ การะเกต
621201000701 น.ส. วิชิณีย์ ปินตา
621201000702 นาย ภัทรกฤต จ าปาธนาอรุณ
621201000703 นาง จุฑารัตน์ เกิดสุวรรณ
621201000704 น.ส. สลิลทิพย์ สุดสี
621201000705 นาย ชุมพล ภคภิภาคย์
621201000706 น.ส. สุกัญญา โสภากุล
621201000707 นาย ธนะภูมิ ภุมรินทร์
621201000708 น.ส. ลภัสดา แก่นสิงห์
621201000709 น.ส. ปริญญ์ จิรรัตน์สถิต
621201000710 น.ส. อรทัย โพธิท์อง
621201000711 นาย ตุลพล อรุมชูตี
621201000712 นาย ประวุฒ ตัณสกุล
621201000713 น.ส. ณัฐณิชา รุ่งเรืองวงศ์
621201000714 น.ส. ศุภากร รุ่งเรืองวงศ์
621201000715 นาย ชนาธิป ลายทอง
621201000716 น.ส. กนกพร นวศิริคุณ
621201000717 น.ส. อามาณี ดะแซ
621201000718 น.ส. นันทิยา ชูเลิศ
621201000719 น.ส. แพรวเพ็ญ เพ็ญศิริโรจน์
621201000720 น.ส. ยุพารัตน์ มหิทธิ
621201000721 นาย ณัฐดนัย มาหล้า
621201000722 น.ส. ณพิม พลอยกมลชุณห์
621201000723 น.ส. ธันยพร ชมรัตน์
621201000724 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ทองสามสี
621201000725 น.ส. ทิพรัตน์ ล้ิมเจริญ
621201000726 น.ส. ณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
621201000727 นาย วีรากร ริงคะนานนท์
621201000728 นาง ภัคนิจ ดุมกลาง
621201000729 น.ส. อังคณา ศรีเจริญ
621201000730 น.ส. พัชราวรรณ สุขราช
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621201000731 นาย พัฒน์ระพี ลีดาสวัสด์ิ
621201000732 นาย นันทวัฒน์ มาลัย
621201000733 น.ส. นันทพร บุญธรรม
621201000734 น.ส. จิรวดี ชีวิตโสภณ
621201000735 นาย ธีรภัทร์ ศรีค ามูล
621201000736 น.ส. ศิริพร กุลสา
621201000737 น.ส. เนตรนภา สมปินตา
621201000738 น.ส. มนปริยา ทวีพัฒนะพงศ์
621201000739 น.ส. กนกพร ปานซ้าย
621201000740 นาย ณัฐพงษ์ รวมสุข
621201000741 น.ส. จุฑามาศ สุขละเอียด
621201000742 น.ส. คีตกัณ ศรฉัตร
621201000743 นาย ธเนศวร์ อ่อนค า
621201000744 น.ส. วรรณวิสา สะบุดดี
621201000745 น.ส. กมลชนก อายุพงศ์
621201000746 น.ส. บุษปรัชญ ณ พัทลุง
621201000747 น.ส. พิชชาพร โคสุวรรณ์
621201000748 น.ส. ประภาพร พรพระสงค์
621201000749 นาย อภิสิทธิ์ เติมทอง
621201000750 น.ส. นูรฮาพีนี สือนิ
621201000751 น.ส. ปราญชลี โม่มาลา
621201000752 น.ส. สุชาดา ชนไธสง
621201000753 น.ส. กานติมา ปัญญาวุฒิธรรม
621201000754 นาย วิกรม อร่ามวิทย์
621201000755 น.ส. วลัยพร อินทร์อ่ า
621201000756 น.ส. ยุวธิดา กุลชาติ
621201000757 น.ส. จุฑาพร มเหยงค์
621201000758 นาย ศุภสิน เกษมณี
621201000759 น.ส. นิราภร ศรีใจทุง่
621201000760 น.ส. จุรีพร ปานมี
621201000761 น.ส. กาญจนาพร อุ๋ยจ๋าย
621201000762 นาย อิทธิพัฒน์ ลุผลแท้
621201000763 น.ส. ศนิศา แก้วมาลัย
621201000764 น.ส. นิศารัตน์ จตุรน าชัย
621201000765 นาย สวิตต์ ลีนะศิริ
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621201000766 น.ส. อาทยา จีนอ่อง
621201000767 น.ส. ณัฐา สุขารมณ์
621201000768 นาย พิชิตพล จันทรตัง
621201000769 น.ส. ศรัณยา สุนทรีรัตน์
621201000770 นาย เสฏฐวุฒิ วังซ้าย
621201000771 นาย สุเมธี วิทยานุกรณ์
621201000772 น.ส. ฐาปณี ยืนนาน
621201000773 น.ส. กรรณิการ์ มโนโสภี
621201000774 น.ส. วิภาดา รักงาม
621201000775 น.ส. นิตยา ภูยอดเพ็ชร
621201000776 นาย กฤตภาส กาญจนเตมีย์
621201000777 น.ส. สุชานาถ คล้ายพุฒ
621201000778 น.ส. ภัคจิรา สุขสุวรรณ
621201000779 นาย สพล ดวงกมล
621201000780 น.ส. นาเดีย เจ๊ะหนิ
621201000781 น.ส. กรวลี ก่อกิจความดี
621201000782 นาง นันทวัน สุวรรณกิจวิมล
621201000783 นาย จิรัฏฐ์ ศิริโชติ
621201000784 น.ส. วิภาพร บัวสิงห์ค า
621201000785 น.ส. ณัฐธินัน ศรีพรหม
621201000786 น.ส. จันทร์จิรา วงค์ยศ
621201000787 นาย กิจบุรี มะโนเพ็ชร
621201000788 นาย วชิระ ปานแก้ว
621201000789 น.ส. อนุศรา ค ายันต์
621201000790 นาย รณฤทธิ์ ศรีจุ้ย
621201000791 นาย เจษฎา หลักค า
621201000792 น.ส. จีรวรรณ ลอยเวหา
621201000793 น.ส. ภัคจิรา ตันติกุล
621201000794 นาย ภาวัต รัตนเมธานนท์
621201000795 น.ส. กัลยกร สุขเจริญ
621201000796 น.ส. ธัญชนก พรมตัน
621201000797 นาย สุรนันท์ พันธ์สวัสด์ิ
621201000798 น.ส. สุภานัน อินทร์เหยี่ยว
621201000799 น.ส. วริศรา ทองศรีงาม
621201000800 น.ส. เจนจิรา พิมเพ็ชร
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621201000801 น.ส. ชัชนิตย์ แซ่ยั่น
621201000802 น.ส. อินทุอร ประสพวิริยะ
621201000803 นาย อภิชัย ข าวิลัย
621201000804 น.ส. ประติภา มินบุรี
621201000805 น.ส. ณัฏฐา ดวงมณี
621201000806 นาย ภัทรพงศ์ บุญพวง
621201000807 น.ส. กัณฐภรณ์ อาชีวะ
621201000808 น.ส. สุภาภรณ์ อ่ าพันธ์
621201000809 นาย จักรี ยอดสุวรรณ
621201000810 น.ส. กนกอร แสงรัตนายนต์
621201000811 น.ส. วิสารัตน์ จันทตรัตน์ 
621201000812 น.ส. ปุณณภา จิรธนรัตน์
621201000813 น.ส. กรชนก โลวะกิจ
621201000814 นาย เอกภพ ค่อมบุษดี
621201000815 น.ส. ปารมี พลอยแดง
621201000816 น.ส. เนตรนภา จุ้ยเสง่ียม
621201000817 น.ส. กัญชรส บรรจงรัตน์
621201000818 นาย นิติวัชร์ สุขนิตย์
621201000819 น.ส. กัลป์ฏิพร เรือนเงิน
621201000820 น.ส. จิรัฐิกาล มาละวรรณโณ
621201000821 น.ส. บุษรินทร์ จีนเกิดทรัพย์
621201000822 น.ส. อารดี บุญกัน
621201000823 น.ส. กันยารัตน์ ใสสม
621201000824 น.ส. บัณฑิตา จันทร์ทาทอง
621201000825 น.ส. สุชานาถ นิลดานุวัตร์
621201000826 น.ส. ดวงฤดี สุวรรณไตรย์
621201000827 น.ส. รตนพร พรหมมาลี
621201000828 น.ส. สาวิตรี อารีย์รักษ์
621201000829 น.ส. ขวัญฤทัย ประทุมชัย
621201000830 น.ส. ธนัชชา มะละกูล
621201000831 น.ส. ณัฐธิดา ชนะสิทธิ์
621201000832 นาย ณัฏฐภาคย์ โพธิดี์
621201000833 น.ส. รุ่งธิดา สาหนี
621201000834 น.ส. ลดาวัลย์ เล็กสุทธิ์
621201000835 นาย ราเชนทร์ เกียรติชาตรี
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621201000836 น.ส. ปิณิดา อินณรงค์
621201000837 ว่าทีร่.ต.หญิง กัณฐิมาภรณ์ บุญประกอบ
621201000838 น.ส. นันท์นภัส ข าคง
621201000839 น.ส. กานต์สินี ทองสมบัติ
621201000840 น.ส. เจนจิรา บุญศรีไตย
621201000841 น.ส. พิมพ์ภัทร พจนศิลป
621201000842 น.ส. วรรณภา มีแก้ว
621201000843 น.ส. จินดา วารักดี
621201000844 นาย วชิรเกียรติ ใจบาน
621201000845 นาย ธนาคม สร้อยสิงห์
621201000846 นาย ธเนศ แสงกระจ่าง
621201000847 น.ส. วนิดา อินทร์ธรรม
621201000848 น.ส. ศศิพิมล วุฒิบูรณ์
621201000849 นาย พงศกร พันธ์ชนะ
621201000850 น.ส. ศิริรัตน์ ดวงดูสัน
621201000851 น.ส. ธาริณี ภักดีมง
621201000852 น.ส. มาลิษา คุณบุราณ
621201000853 น.ส. นัทธมน แสงสุวรรณ์
621201000854 น.ส. ฐิติกิตต์ิ คงเอียด
621201000855 น.ส. ธัญวรัตน์ สุธรรมพงษ์
621201000856 น.ส. สุนิศา ณารัตน์
621201000857 น.ส. รัตมนี ศรีเจริญ
621201000858 นาย อดิศักด์ิ ไพจิตจินดา
621201000859 น.ส. อภิสรา จงวิไลเกษม
621201000860 นาย เจษฎา ต้นพรหม
621201000861 น.ส. อาทิตยา วงศ์วานิช
621201000862 นาย รุจิกร เขื่อนสุวงศ์
621201000863 น.ส. ศศิธร พรมสวัสด์ิ
621201000864 น.ส. หทัยภัทร หล้าพิมพ์สิงห์
621201000865 นาย อ านาจ ทีภ่ักดี
621201000866 นาย ภาคภูมิ หนูย่อง
621201000867 น.ส. กันต์สินี วิรุณพันธ์
621201000868 น.ส. สุจิรา ซ่วนสี
621201000869 น.ส. จิตประไพ เสนาเนียน
621201000870 นาย ธนวุฒิ ศิริมา
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621201000871 น.ส. ณัฐธิดา รอดกระทึก
621201000872 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สมใจ จั่วนาน
621201000873 น.ส. ปิยวรรณ ศรีสมานุวัตร
621201000874 นาย ภิวัฒน์ พุม่เอี่ยม
621201000875 น.ส. ปิยพร พจนะวัฒน์
621201000876 น.ส. ธนพร อรุณทิพย์ไพฑูรย์
621201000877 น.ส. พลอยไพลิน อ่อนน้อม
621201000878 น.ส. ดรุณวรรณ พรหมฉวี
621201000879 นาย กษิด์ิเดช อินมาก
621201000880 น.ส. ศิวพร เอี่ยมโสภณ
621201000881 นาย สิทธิกร ดิษกรวรางนุกุล
621201000882 น.ส. ทัศนียา ชาวโพธิห์ลวง
621201000883 น.ส. อิทธิมนต์ ทองเทศ
621201000884 น.ส. กนกวรรณ เพ็ญสุริยา
621201000885 น.ส. สุทธญาณ์ ไชยรัตน์
621201000886 นาย พีระพล วารีเพชร
621201000887 นาย ธรรมรัตน์ มากโฉม
621201000888 น.ส. พิไลลักษณ์ สายศักด์ิ
621201000889 นาง กุสุมา ระงับภัย
621201000890 น.ส. พิชญา แปงเคร่ือง
621201000891 น.ส. ณัฐธิดา สกุลตันติเมธา
621201000892 นาย ทรงเกียรติ แก้ววันทา
621201000893 นาย กฤษณะ เฉลิมกิจ
621201000894 น.ส. ทิพวัลย์ สร้อยสลับ
621201000895 นาย พงศ์ชเนศ พรหมภักดี
621201000896 นาย บริณต เตชะมีเกียรติชัย
621201000897 น.ส. รุจิรา สุระดม
621201000898 น.ส. ชนินาถ สุมนโฆสิต
621201000899 น.ส. ขวัญจิรา แก้วคัลณา
621201000900 น.ส. ดรุณี สมบัติทอง
621201000901 นาย พงศกร ตังกวย
621201000902 น.ส. จันทิมา หาประทุม
621201000903 น.ส. นภัส เรือนไทย
621201000904 น.ส. กชนิภาศ์ นิยมเดชา
621201000905 นาย ศุภณัฐ แหลมสัก

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่26 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201000906 น.ส. กษมา เวียนระวัง
621201000907 น.ส. วัลลภา วิฑูรย์สุทธิ์
621201000908 น.ส. อิสริยา ชุ่มปรีชา
621201000909 ว่าทีร่.ต.หญิง ผกามาส นูมหันต์
621201000910 น.ส. ชนาภา ขาวละออง
621201000911 น.ส. ดวงแก้ว ดีดพิณ
621201000912 น.ส. อันติมา กาวี
621201000913 น.ส. วสุอรรณ กัลปาลี
621201000914 น.ส. ธิติพร ประกาสิเน
621201000915 น.ส. สุภมร ณ นคร
621201000916 น.ส. สุพิชาภรณ์ โตมา
621201000917 น.ส. เทียนธิรา ศรีระสันต์
621201000918 น.ส. ดาราวรรณ กิจจาวิศษ
621201000919 น.ส. ธฤษิดา แสวงเทศ
621201000920 น.ส. กานต์พิชา สุมังคะละ
621201000921 น.ส. กรกนก กัมปนาวราวรรณ
621201000922 น.ส. รัตนาวดี เตชะนอก
621201000923 น.ส. อมรรัตน์ ฑวัฒน์นนท์
621201000924 น.ส. วรรณกมล ศรีเมืองแก้ว
621201000925 น.ส. ศิริญญา สาระพัด
621201000926 นาย พิธิวัฒน์ เสาวโร
621201000927 น.ส. ดาววรรณ ทองมี
621201000928 นาย จิณณวัตร คลล้ า
621201000929 น.ส. อทิตยา เกิดสมจิต
621201000930 นาย ธนกร บุญประกอบ
621201000931 น.ส. กรรณิการ์ ป้องนาชัย
621201000932 น.ส. พิมพ์ภัทรา คงเกษม
621201000933 น.ส. โชติกา สุนทรภัณฑ์
621201000934 นาย อลงกต ภาคแก้ว
621201000935 นาย ตรัณ เศรษฐี
621201000936 น.ส. ชัญญณัท งามเยี่ยม
621201000937 น.ส. รดา บุตรดี
621201000938 น.ส. เจนจิรา รอดดอน
621201000939 นาย ชินสิทธิ์ นิลชาติ
621201000940 น.ส. ธนาพร สุขศานต์ิ
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621201000941 นาย พัทธนันท์ อ่อนละมุล
621201000942 น.ส. สุภาพร หุภาทิพย์
621201000943 น.ส. สุวรรณพร บุญสันเทียะ
621201000944 นาย รณฤทธิ์ ละริน
621201000945 นาย ต่อกมล วิเศษสุมน
621201000946 นาย นฤเดช อติสุคนธ์
621201000947 นาย ราชันย์ ปูย่ิ้ม
621201000948 น.ส. หัทยา น้อยระแหง
621201000949 น.ส. ชลธิชา ทรัพย์ประเสริฐ
621201000950 น.ส. ภัคธีมา ธิปัญญา
621201000951 น.ส. จุฑากานต์ อติศัพท์
621201000952 น.ส. ลีลาวดี หนูขาว
621201000953 นาย ศุภณัฐ บุญวิถีโชติ
621201000954 นาย จักรรินทร์ ภิรมย์คช
621201000955 นาย วทัญญู อัศวนิกขจร
621201000956 น.ส. จิราภรณ์ ฮ่อเล้ียง
621201000957 น.ส. สิริกร กิ้มสวัสด์ิ
621201000958 น.ส. อารยา เชษฐเจริญรัตน์
621201000959 น.ส. ณัฐริกา สุวรรณรัตน์
621201000960 น.ส. ณัฐชนก ยีโหว๊ะ
621201000961 น.ส. ญาดากร เฉโร
621201000962 น.ส. สิตานัน วรรณเลิศ
621201000963 น.ส. จารุวรรณ แก้วสุขใส
621201000964 นาย ดนุสรณ์ รอดเกล้ียง
621201000965 น.ส. เมทิกา เบญจาทิกุล
621201000966 นาย ภานุพัฒน์ ดุมค า
621201000967 นาย นันทวัฒน์ สิงห์ศิลป์
621201000968 นาย ปรัชญา แสงค าพระ
621201000969 นาย ศุภณัฐ วงศ์นาวา
621201000970 น.ส. วิภาพร พรบุญ
621201000971 น.ส. ศรสวรรค์ บุญอยู่
621201000972 น.ส. อินทุอร รัตนาวรรณสิทธิ์
621201000973 น.ส. ยุวรินทร์ เอกพิริยพงศ์
621201000974 นาย วโรทัย จงจิตต์
621201000975 นาย วุฒิพงศ์ สิทธิกูล
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621201000976 น.ส. รัชนัน ผลโยน
621201000977 น.ส. วีรยา วงศ์พิริยะวาทิน
621201000978 น.ส. ฐิตาภรณ์ เป้าน้อย
621201000979 น.ส. กัญญารัตน์ ธาราศักด์ิ
621201000980 น.ส. ภัทรสุดา รจนากร
621201000981 น.ส. ปาริตา ช่วยนะ
621201000982 นาย วรเมธ ทวีเลิศเกษม
621201000983 น.ส. เปรมยุดา ปันทิโป
621201000984 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พิมพวลัญช์ เล่ืองลือ
621201000985 น.ส. ธมลวรรณ สุดชาดี
621201000986 นาย สักพัฒน์ ตันติรานนท์
621201000987 น.ส. มัณฑนา เพชรใส
621201000988 น.ส. วริศรา ผลส่ง
621201000989 นาย ภัทรชนน อินทร์รอด
621201000990 นาย กันตพงศ์ สมมะลวน
621201000991 น.ส. ชนากานต์ อรุณเจริญ
621201000992 น.ส. ดวงหทัย เฉลิมถ้อย
621201000993 น.ส. พิมพ์ลดา สุทิพย์ถิรภูวดล
621201000994 นาย ธีรัตม์ ชิราอิชิ
621201000995 น.ส. ณัฐวรา กันธะปา
621201000996 น.ส. ปาริฉัตร ด้วงตุด
621201000997 น.ส. กิตติมา สังข์ทอง
621201000998 นาย ติณณวัฒน์ เดิมบางชัน
621201000999 นาย เอกดนัย ภิญโญ
621201001000 น.ส. ณัฐมน นิคมภักดี
621201001001 น.ส. สุจิตรา รัตนวิบูลย์
621201001002 น.ส. วิจิตรา นิ่มนวล
621201001003 น.ส. สมิตานัน ชัยประสิทธิกุล
621201001004 น.ส. วรมน ศรีสุภรกรกุล
621201001005 น.ส. นันทิกานต์ อ่อนชาติ
621201001006 น.ส. วิมลวรรณ อบเชย
621201001007 น.ส. ปริญญา ศรีสอน
621201001008 น.ส. สุดารัตน์ มาตะ
621201001009 นาย ณัฐกิตต์ิ จรรยะเจริญ
621201001010 นาย ภูริชญ์ บ ารุงราษฎร์
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621201001011 น.ส. ยุพาวรรณ ทองทศ
621201001012 น.ส. ผุสรัตน์ ผ้ึงหลวง
621201001013 น.ส. ปัทมาสน์ ศรีประไพ
621201001014 นาย นิชนันท์ บุญเลิศ
621201001015 น.ส. อรชนา ปัดถาวโร
621201001016 น.ส. สุพิชญา ทองนวล
621201001017 น.ส. นิภารัตน์ คุ้มเกรง
621201001018 นาย นัครินทร์ เหนือวงศ์
621201001019 นาย ณัฐนันท์ ไพศาลกุลวงส์
621201001020 น.ส. นุศรา มะนุภา
621201001021 น.ส. ธันยาภัทร์ เพชรพิเชฐเชียร
621201001022 น.ส. วรลักษณ์ ระวังภัย
621201001023 นาย อนุสรณ์ เม่นสุวรรณ
621201001024 น.ส. อาภาวรรณ สุพันธมาตย์
621201001025 น.ส. สุทธินาถ มาศมะลิวัลย์
621201001026 น.ส. ธนภรณ์ ขวามาตร์
621201001027 น.ส. เปมิกา ผาสุก
621201001028 น.ส. วิภาดา และซัน
621201001029 น.ส. จุฑาทิพย์ เปล่งศรี
621201001030 น.ส. ณัฐกุลพรภัสร์ พยัคฆพล
621201001031 น.ส. มธุรส ทองอินทราช
621201001032 น.ส. รชณีภร ตันนาดี
621201001033 น.ส. จุฑาทิพย์ ต้ังบรรพต
621201001034 นาย วัชระ เขมะศิริ
621201001035 น.ส. จิดาภา สิริวิทูร
621201001036 นาย ณรงค์รัชช์ อัศฤกษ์จิรกุล
621201001037 น.ส. ธนิสร สิริวิทูร
621201001038 น.ส. กรรณิการ์ หล้าจางวาง
621201001039 น.ส. ณัชชา หน่อค า
621201001040 น.ส. กรณ์ระพีร เหมือนพลอย
621201001041 น.ส. ณิชมน ถาม่อย
621201001042 ว่าที ่ร.ต. ฟาฮัญย์ หมัดสอิ
621201001043 นาย ภควิศว์ นุชสวาท
621201001044 น.ส. ณัฏฐริญา สุขเสมอ
621201001045 น.ส. พรพรรณ ค าทะเนตร
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621201001046 น.ส. อรอุมา อกอุ่น
621201001047 น.ส. วรรณธนา ตุลาธนานันท์
621201001048 น.ส. จุฑาลักษณ์ เพชรสูงเนิน
621201001049 นาย เกษมชัย ใสกุล
621201001050 น.ส. หฤทัย คลังทอง
621201001051 น.ส. หทัยรัตน์ คลังทอง
621201001052 น.ส. จุฑารัตน์ คลังทอง
621201001053 น.ส. นิสาลักษณ์ บูรณะ
621201001054 น.ส. สรัลชนา ศิริรักษา
621201001055 นาย สมนันทน์ ศรีเมือง
621201001056 น.ส. กัณฏฺุมา เบ็นหมาน
621201001057 น.ส. ศุภลักษณ์ คงตระกูล
621201001058 น.ส. กนกวรรณ แก้วอุทัย
621201001059 น.ส. สิรภัทร รัตนพัฒนากุล
621201001060 น.ส. สิริกร เชาวน์ชิษณุ
621201001061 นาย ไชยวัฒน์ แซ่เจ็ง
621201001062 น.ส. สายฝน อินทร์ด้วง
621201001063 นาย ทศพล ช่างทุง่ใหญ่
621201001064 น.ส. ธันยาภรณ์ ทองสิทธิ
621201001065 นาย เดชาวัต ขันติทัตสกุล
621201001066 นาย สุภสัณห์ ทองแดง
621201001067 น.ส. สกุลรัตน์ พูลวงษ์
621201001068 น.ส. ปริชาติ ค าเห็น
621201001069 น.ส. จิราภรณ์ อ าลอย
621201001070 น.ส. วรรณนิภา ปุม่ฆอ้ง
621201001071 น.ส. วรรณพร ฤทธิม์หันต์
621201001072 น.ส. อโนทัย แสนพรม
621201001073 น.ส. หม่อนไหม รุณชิต
621201001074 น.ส. วิยดา นิลสุข
621201001075 นาย กิตติพงษ์ นาคชูแก้ว
621201001076 น.ส. สุพัฒตรา บุญเรือง
621201001077 น.ส. โชติกา สุระมณี
621201001078 น.ส. วราพร คุณบุราณ
621201001079 น.ส. จิรัญญา เจริญพานิช
621201001080 น.ส. ชวัลรัตน์ เตือนใจตน
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621201001081 น.ส. กรรณิการ์ เจริญวงศ์
621201001082 น.ส. ฐิรัตน์ฏิยา โลกเล่ือง
621201001083 นาย ปกรณ์ พึง่แพง
621201001084 น.ส. อินทิรา ดรุณี
621201001085 นาย ขุนชัย ไชยนาม
621201001086 นาย พรรณศวุฒิ ญาณพิทักษ์
621201001087 น.ส. รวมพร รัตนพันธ์
621201001088 นาย เกรียงศักด์ิ สังขรัตน์
621201001089 น.ส. กนกกานต์ สาตจีนพงษ์
621201001090 น.ส. อิสราภรณ์ ลายเขียว
621201001091 นาย ธนพล บัวเผ่ือน
621201001092 น.ส. เนตรนภา ธีรจารุพงศ์
621201001093 นาย วรินทร ขวัญแก้ว 
621201001094 น.ส. เอ็มอร นิ่มดี
621201001095 น.ส. ณปภัช จันทร์บูรณ์
621201001096 น.ส. อาภาภรณ์ พินแย้ม
621201001097 นาย วราวุฒิ บุญมี
621201001098 น.ส. จินตพร เงินลาด
621201001099 นาย กวีวัฒน์ เศรษฐวิวัฒน์
621201001100 น.ส. เมวิกา วิชาฮาด
621201001101 นาย สิทธิพงษ์ มิ่งขวัญ
621201001102 น.ส. กชมน เจาทวิภาค
621201001103 น.ส. สุดารัตน์ มั่นคูณ
621201001104 น.ส. ปรางมาศ ห่อสมบัติ
621201001105 น.ส. จิรนันท์ เหมวัสดุกิจ
621201001106 น.ส. อดิศา เส็นนิ่ง
621201001107 น.ส. กนกวรรณ คงกระพันธ์
621201001108 น.ส. สิรภัทร หินขาว
621201001109 น.ส. ณิชาภา พุฒตาล
621201001110 น.ส. โสภิดา เขียวแก้ว
621201001111 น.ส. จุณทิชา แฉ่งใจ
621201001112 น.ส. พรรณกาญจน์ กตัญญู
621201001113 น.ส. ณัฐกานต์ ปัทมดิษฐ์
621201001114 น.ส. กรฉัตร บ ารุงพันธ์
621201001115 น.ส. ปริณดา ปริตรวดี
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621201001116 นาย สถาปัตย์ สิงหเสนี
621201001117 น.ส. พัชรียา ทองพันธ์
621201001118 น.ส. อภิญญา งามจ ารัส
621201001119 น.ส. เสาวรส หนูดุก
621201001120 น.ส. ทิพวรรณ ทิพยอแหละ
621201001121 น.ส. สิริรัตน์ เนียมรินทร์
621201001122 น.ส. สิริณัฏฐ์ แก้วเสถียร
621201001123 นาย พีรวัชร์ ศิริลักษณะพงศ์
621201001124 น.ส. สุพาพรรณ ไชยอุตมะ
621201001125 น.ส. ปุญญาภา นาคสินธุ์
621201001126 น.ส. อโนชา แม้นพยัคฆ์
621201001127 น.ส. จิดาภา วังชนะชัย
621201001128 นาย อธิคม พันธ์เมธาฤทธิ์
621201001129 นาย ภัทรเดช มหาชัย
621201001130 นาย ภาสวุฒิ ราชนา
621201001131 นาย ณัฐชนากรณ์ มะลิวัลย์
621201001132 น.ส. ภัทรา จิระสุข
621201001133 น.ส. พุธพร มหาชัย
621201001134 น.ส. นฤมล รัตนบุตร
621201001135 นาง ทิวาพร ลือโน
621201001136 น.ส. นภัสสร แก้วนวล
621201001137 น.ส. พัณณิตา ปาลี
621201001138 น.ส. จินตนา นิลละเอียด
621201001139 นาย สุทิพล แสงองค์ตันติกุล
621201001140 น.ส. ประภาพรรณ คลังกลาง
621201001141 นาย กษิดิศ พิมพ์กลัด
621201001142 น.ส. พันธ์ทิพย์ ปิน่ทองค า
621201001143 น.ส. สงกรานต์ ชัยมงคล
621201001144 นาย รัฐกฤต จิตรสกุล
621201001145 นาย นฤเบศร สายสุด
621201001146 นาย วิรุฬห์ ต้อยส าราญ
621201001147 น.ส. ธัญธรณ์ ชัยชาติสถิตพงศ์
621201001148 ส.อ. วิทยา บุญงาม
621201001149 น.ส. ศศิกานต์ พวงทอง
621201001150 น.ส. ณพัฐอร นามจันดา
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621201001151 น.ส. บงกช ฐานิกากรกุล
621201001152 น.ส. ทิพยรัตน์ ไพศาล
621201001153 น.ส. จริยา หุตะกมล
621201001154 นาย ปฎิญญา รังสิยานนท์
621201001155 น.ส. ศุภิสรา ศรีคชา
621201001156 น.ส. ปรีดาภรณ์ ธิศรี
621201001157 น.ส. สุกัญญา ข้าวก่ า
621201001158 น.ส. เจษฎาภรณ์ ตุ่นหรัด
621201001159 นาง อรวรรณ ไชยหาญ
621201001160 นาย วรวุฒิ ลีวิเชียรโชติ
621201001161 น.ส. วลัยพร คร่ึงมี
621201001162 น.ส. สุทธิกานต์ เอียดรักษ์
621201001163 น.ส. มนสิการ พงษ์พานิช
621201001164 นาย พฤกษ์ เจริญรัตนกิตติ
621201001165 นาย ภัทรพล ศิริประเสริฐ
621201001166 น.ส. อาทิตา เวสสโรจน์สกุล
621201001167 น.ส. นันท์ชญาน์ เสาส าราญ
621201001168 น.ส. ฉวีวรรณ เพ็งพี
621201001169 น.ส. นฤมล วัฒนรังสฤษฎ์
621201001170 น.ส. ชนาพร พงศ์กิจกุล
621201001171 นาย เฉลิมพล ดวงแก้ว
621201001172 น.ส. ชนิกานต์ แสงนาค
621201001173 น.ส. จิราพร บรรลือทรัพย์
621201001174 น.ส. ศิริรัตน์ ถึงการ
621201001175 นาย ณฐพล วณิชวิชากรกิจ
621201001176 น.ส. ภัคจิรา สุวรรณเจริญ
621201001177 นาย รัฐนันท์ ศิริพงศภัค
621201001178 นาย ปรมาพล ชาลีกุล
621201001179 นาย นฤพนธ์ บุนนาค
621201001180 นาย กฤตภาส แคล้วภัย
621201001181 นาย พงศ์จิรุจ ฉัตรทอง
621201001182 นาย ธีระนาถ ไทรชมภู
621201001183 น.ส. จุฑาภรณ์ นรศารทูล
621201001184 น.ส. อัญชิสา อินทร์ฤทธิ์
621201001185 นาย ธนภัทร นกเทศ
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621201001186 น.ส. นันท์นภัส สุขุม
621201001187 น.ส. ลัคนา บุญสุดทอง
621201001188 นาย วีระพงษ์ พงษ์ขวาน้อย
621201001189 น.ส. รสิกา สัลละพันธ์
621201001190 น.ส. สปินนา บุญสุดทอง
621201001191 น.ส. กุลฉัตร เลิศวิลัย
621201001192 นาย เมธสิทธิ์ สุขช่วย
621201001193 นาย ปุณยวัจน์ ผาลา
621201001194 นาย รัฐศาสตร์ ศรีอินทร์เกื้อ
621201001195 นาย เลิศฤทธิ์ ผาลา
621201001196 น.ส. วราพร ชัยเหนือ
621201001197 น.ส. วิธาริน จงจิตร
621201001198 น.ส. กานต์พิชชา วงษ์ทอง
621201001199 นาย พสิษฐ์ พิศุทธานุวัฒน์
621201001200 นาย ฉันทพล เก้าเอี้ยน
621201001201 น.ส. ชนาพร ปัสตัน
621201001202 น.ส. ชุติมณฑน์ เจริญนาม
621201001203 น.ส. ปรีญดารา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
621201001204 นาย ปวรุตม์ ดีทองอ่อน
621201001205 น.ส. ปทุมรัตน์ เพิม่ทอง
621201001206 น.ส. กิตตินัดดา ฤกษ์งาม
621201001207 นาย เบญจพล ทรงวัฒนะสิน
621201001208 น.ส. มนัสวี ผู้ผ่อง
621201001209 นาย อินท์กวิน โชติกาญจนรัศมิ์
621201001210 น.ส. วัลลี นุชข า
621201001211 น.ส. ลัลลิยา อาเซ็งมาแบ
621201001212 น.ส. ศศิธร คุณเงิน
621201001213 น.ส. ภัททิยา แผ่นบุตร
621201001214 น.ส. อมรรัตน์ ตุลยสุข
621201001215 น.ส. ธัญญารัตน์ ช่วยเกิด
621201001216 น.ส. พุทธิดา กาจุม
621201001217 น.ส. คันธารัตน์ พรหมกาศ
621201001218 น.ส. อัญมณี มณีรัตน์
621201001219 น.ส. ทิพย์ภวรรณ์ วงค์ราษฎร์
621201001220 นาย อิทธิกร คุรุนุศาสก์
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621201001221 นาย วันนัสรูน เจ๊ะคอ
621201001222 น.ส. ณัฐกุล สุนทรวงค์
621201001223 น.ส. รักษิณา ปัน้เลิศ
621201001224 น.ส. เพชรยุรี ทองบ่อ
621201001225 น.ส. ปรียาพร พรหมจักษ์
621201001226 น.ส. ศิริฉัตร กาฬหว้า
621201001227 น.ส. ชัญญา แสนเสมอ
621201001228 นาย ธวัชชัย แสงเจริญเกียรติ
621201001229 น.ส. กรรณิกา อุบลจินดา
621201001230 น.ส. ดารุณี สายสวาท
621201001231 น.ส. สุนิษา ปินะดวง
621201001232 นาย เอกสิทธิ์ เดชะเวทย์
621201001233 ว่าที ่ร.ต. ธรณินทร์ ค ารินทร์
621201001234 น.ส. นัฐริกา เหล็กเจริญ
621201001235 น.ส. หยกมณี บุญธรรม
621201001236 นาย ศราวุธ พูลพะไล
621201001237 น.ส. ฐิตาภรณ์ อรัญเจริญยิ่ง
621201001238 น.ส. ชวัลลักษณ์ ประทุมทอง
621201001239 น.ส. ประทุมพร มณีนพคุณ
621201001240 นาย พรเทพ มะกล่ าศรี
621201001241 น.ส. พัชมณ ขวัญแก้ว
621201001242 น.ส. ณัฐชนน ศรีบุญมา
621201001243 น.ส. กชมณฑ์ อุ้มชู
621201001244 น.ส. รัตนาภรณ์ โพธิแ์ดง
621201001245 น.ส. ชลนภา พลยศ
621201001246 น.ส. ธัญชนก แว่นแก้ว
621201001247 นาย พงศธร จันทร์ส่วาง
621201001248 นาย วิรัตน์ อรเดช
621201001249 น.ส. จริยา เรืองฤทธิ์
621201001250 นาย นราวุธ ไกรศรีสุนทร
621201001251 น.ส. อิศราวสี หนูฤทธิ์
621201001252 นาย โกมน เชาวนะญาณ
621201001253 น.ส. ณัฏฐธิดา มีเถื่อน
621201001254 น.ส. พิชญา รัตนคุณ
621201001255 น.ส. จิรภัทร์ แก้วเรือง
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621201001256 น.ส. นฤวดี โททอง
621201001257 น.ส. สกุลกาญจน์ วงค์เทพ
621201001258 น.ส. ภรัณภัทร พฤฒวรโชติ
621201001259 น.ส. ศิริพร บุญรัตน์
621201001260 น.ส. วรัจฉรา ไชยประสาทสุข
621201001261 นาย ฉัตรธีรพล มณีแต้ม
621201001262 น.ส. เสาวลักษณ์ เกตุพงษ์พันธ์
621201001263 น.ส. สุกานดา มะเด่ือ
621201001264 นาย วัชรพงษ์ สอนเสริม
621201001265 นาย  ธีระวัฒน์ กลับรอด
621201001266 นาย หสชัย พุม่ก๋ง
621201001267 นาย อนุกูล พวงพยอม
621201001268 น.ส. พรกนก อินทนงลักษณ์
621201001269 นาย ภาคิน ชิราอิชิ
621201001270 น.ส. อนงค์นิตย์ โสมอินทร์
621201001271 น.ส. บูรณา ศิลปสธรรม
621201001272 น.ส. ไอริณลดา นบน้อย
621201001273 นาย มนตรี ตันติเวชการวงศ์
621201001274 นาย พีรวิชญ์ กังเจริญสัมพันธ์
621201001275 นาย วิศรุต รุจิฉาย
621201001276 นาย ธิติวุฒิ เอื้อหิรัญกิตติ
621201001277 น.ส. ธัญสิกาญจน์ ชูเมือง
621201001278 นาย ชิษณุพงศ์ อุ่ยประพัฒน์
621201001279 น.ส. กมลวรรณ ก่องนอก
621201001280 นาย ธกฤษฎ์ ล่องลอย
621201001281 น.ส. เขมลิตา จรูญแสง
621201001282 น.ส. นวรัตน์ สรรพพิชย์
621201001283 น.ส. พิมพ์ชนก นิมิตชัยกิจกุล
621201001284 น.ส. สุภาวดี พวงจันทึก
621201001285 นาย สุรักษ์ แก้วจันทร์
621201001286 นาย ปรัชญา พลศิริ
621201001287 นาย ปภินวิทย์ เรืองสุวรรณ
621201001288 น.ส. จุฑารัตน์ เหมปาละ
621201001289 น.ส. อภันตรี พวงสาโรจน์
621201001290 น.ส. จริยา ดิถีกุล
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621201001291 น.ส. ปรัชญา สุขดี
621201001292 น.ส. ณัฐพัชร์ พุทธศรี
621201001293 น.ส. ณฐิชา จุลวรรณโณ
621201001294 น.ส. ปรางทิพย์ สุขเจริญดีแท้
621201001295 น.ส. ธัญญรัชต์ สาระชาติ
621201001296 นาย สุเมธัส วัฒนา
621201001297 นาย ณภัทร กิตติรัต
621201001298 น.ส. ปาณิสรา ถนนทิพย์
621201001299 นาย รุ่งศักด์ิ ขจรวนิชโชติ
621201001300 น.ส. จุไรรัตน์ ผิวสุวรรณ์
621201001301 นาย รณชัย นิลสม
621201001302 น.ส. จิตรลดา ไชยอินทร์ศูนย์
621201001303 น.ส. มะลิวัลย์ สีธิ
621201001304 นาย พรศิลป์ หอมไม่หาย
621201001305 น.ส. กัญณภัทร โคตรภักดี
621201001306 น.ส. ชลิดาภา สาริบุตร
621201001307 นาย ไพวัลย์ พินชนะ
621201001308 น.ส. อภิญญา พูลเพิม่
621201001309 นาย จิตรทิวัส ลีลาศ
621201001310 น.ส. ชวัลรัตน์ ฤทธิสุนทร
621201001311 น.ส. ฐิติมา ชี้ทางให้
621201001312 น.ส. ศิริภา ธิมา
621201001313 น.ส. กาญจนา ผาลา
621201001314 น.ส. ญาดา วิเศษ
621201001315 นาย บุญญฤทธิ์ จันทฤทธิ์
621201001316 น.ส. สุพนิดา ใคร่ครวญ
621201001317 น.ส. ชญานิศ ค ากลัด
621201001318 นาย อังคาร คีรีรัฐพิศาล
621201001319 น.ส. เกษรินทร์ เสือจ าศิล
621201001320 น.ส. นิตยา รัตนาธิวัฒน์
621201001321 น.ส. สิริประภา รักลงทอง
621201001322 น.ส. กาญจนา ปานทัย
621201001323 นาย จักรกฤษณ์ นิลสนธิ
621201001324 น.ส. ชลิดา ปะริเตนัง
621201001325 น.ส. พรพิมล น้อยคง
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621201001326 น.ส. สุพรรณี ศรีสังข์
621201001327 น.ส. จิรญาดา สุทธิวาศ
621201001328 น.ส. กวินทรา รักแดง
621201001329 น.ส. นิศารัตน์ ธีระรังสิกุล
621201001330 น.ส. กฤติญากร อุดทาโกสุม
621201001331 น.ส. บุณยาภา แก้วมณีวรรณ์
621201001332 นาย สิรดนัย คงผอม
621201001333 น.ส. นิภา ศรีเมือง
621201001334 น.ส. รุ่งนภา โพธิศ์รี
621201001335 นาย เอกราช ศิริทรัพย์
621201001336 นาย สันติพงษ์ ฝึกความดี
621201001337 น.ส. ปรียาพร สายตา
621201001338 น.ส. ภัทรปภา ภูมิภมร
621201001339 น.ส. สัจจพร แสนอินอ านาจ
621201001340 นาย วสวัตต์ิ เสรีฐิติวรโชติ
621201001341 น.ส. ขนิษฐา ไทรสงค์
621201001342 น.ส. ปุณณิศา โรจน์รัตนธารา
621201001343 น.ส. นพรจ กิ่งโพธิท์อง
621201001344 น.ส. ขนิษฐี ไทรสงค์
621201001345 นาย ธีรภัทร ศรีทะวงษ์
621201001346 น.ส. สุนันทา พิลาวุธ
621201001347 นาย อัษฏาวุฒิ สาระสุข
621201001348 นาย สุทธิพร กันแต่ง
621201001349 น.ส. ตวงพร ทองย่น
621201001350 น.ส. อรวรรณ นามใหม่
621201001351 นาย ศรัณญ์ สุขเหมือน
621201001352 น.ส. พิไลวรรณ รักษา
621201001353 น.ส. สุกัญญา ทิพย์มณี
621201001354 น.ส. บุษยมาส แก้วสุข
621201001355 นาย ฉัตรดนัย ลีละเกียรติ
621201001356 น.ส. ฉมชบา สุขผลธรรม
621201001357 น.ส. อัมพกา พูลประภัย
621201001358 น.ส. ทิพวรรณ จันทร์เจ้ย
621201001359 นาย พีรดนย์ จิวพิภพพงศ์
621201001360 นาย สุริยะ ชาติอภิศักด์ิ 
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621201001361 น.ส. แพรวพรรณ อาคมศิลป์
621201001362 น.ส. ภัทราวดี เสนา
621201001363 น.ส. อุดมจิตร ไชยวรรณ
621201001364 น.ส. อาทิตยา สุดสาคร
621201001365 น.ส. ณัฐฐาพร ชาญมัจฉา
621201001366 น.ส. หนึ่งฤทัย ไกรกลาง
621201001367 นาย อนุวัต อ่อนสา
621201001368 นาย ขวัญศิโรช ตระกูลวณิชย์
621201001369 นาย เทพฤทธิ์ ดอนเทศ
621201001370 นาย ปิยวัฒน์ มุดม่วง
621201001371 น.ส. สุภา ธรรมมุทิศ
621201001372 นาย ธนศักด์ิ สังวริ
621201001373 น.ส. ดาราพร กุลดี
621201001374 น.ส. ศิริวรรณ สายสระน้อย
621201001375 น.ส. อมลธีรา โพธิพานิช
621201001376 น.ส. กฤษติญา พันธ์จันทร์
621201001377 น.ส. สุธิมา กลีบใบ
621201001378 น.ส. พัชนี เสนางคนิกร
621201001379 นาย ศรัณญ์ ร่ืนระวัฒน์
621201001380 น.ส. วาสนา แซ่แต้
621201001381 นาย เจษฎาพร จิตรบุตร
621201001382 น.ส. สาลิตา ปากดี
621201001383 นาย ธีรวัฒน์ ไชยสลี
621201001384 น.ส. นันณฉัตร์ บัวผัน
621201001385 นาย ธานินทร์ กฤษณะ
621201001386 น.ส. พวงชมพู ศรีวิเชียร
621201001387 น.ส. ใกล้รุ่ง แหละปานแก้ว
621201001388 น.ส. จุติพร แสนยามาศ
621201001389 น.ส. ณัฐกฤตา เชื้อสีดา
621201001390 น.ส. ภัทรนันท์ นิลแนม
621201001391 น.ส. ธนพร คุ้มคลองโยง
621201001392 นาย ณัฐฑากร สุขทอง
621201001393 น.ส. ศรัณยา วิชากร
621201001394 น.ส. จิตร์ใจงาม จันทรโชติ
621201001395 น.ส. ผาณิตา ถนัดพจนามาตย์
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621201001396 น.ส. พชร สิงห์อาจ
621201001397 น.ส. ณฐพร โยธาแข็ง
621201001398 นาย ปัญญ์ชลัฐ ตุลารักษ์
621201001399 นาย วุฒิพงษ์ เล็กศิริ
621201001400 น.ส. ปาณิศา ซุ่ยยัง
621201001401 น.ส. รัชนก ไชยสิทธิ์
621201001402 น.ส. กชกร จันทพัฒน์
621201001403 น.ส. ธนาภรณ์ เพชรแก้ว
621201001404 น.ส. รัฐติพร กีหงษ์
621201001405 น.ส. พรพรรณ ชูสุทธิสกุล
621201001406 นาย พชรดิษย์ นุวงศ์ศรี
621201001407 น.ส. รัตนาพร บุญแผน
621201001408 นาย ธนาธิป เเสงโสภณ
621201001409 น.ส. พิชชาภา พูนสินพัฒนะ
621201001410 น.ส. รัตนา บุญทิพย์
621201001411 น.ส. ปุณณดา จิรภาวิโชค
621201001412 น.ส. ปัณณพร คงอาวุธ
621201001413 น.ส. ทัศนีย์ ปัญญานุกิจ
621201001414 น.ส. นาตยา น้ านวล
621201001415 น.ส. ณัชชา ปานสมสวย
621201001416 น.ส. รัชนีกร ผ่องใส
621201001417 น.ส. รมณ แก้วพิน
621201001418 น.ส. ปรินทร ตาอ้อน
621201001419 น.ส. ธนภรณ์ บุญศิริ
621201001420 น.ส. วรรษมน อร่ามกุล
621201001421 น.ส. ปาริชาติ ฉายละออ
621201001422 น.ส. จิณห์วรา นวลปาน
621201001423 นาย เดะแว สะแลแม
621201001424 น.ส. ณิชชาพัณณ์ วงษ์โพธิ์
621201001425 นาย อภิรัฐ จงถาวรกุล
621201001426 นาย สุรศักด์ิ กาญจนวีระพล
621201001427 น.ส. สมฤดี รักษาคง
621201001428 น.ส. อรวรรยา อภิญญากุล
621201001429 น.ส. อัจฉราพร แก้วใส
621201001430 นาย จิรศักด์ิ ยอดประสิทธิ์
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621201001431 น.ส. บูชิตา ชูช่วย
621201001432 นาย ทวีศักด์ิ วงศิลป์
621201001433 น.ส. ศรินทิพย์ ทิศจันทร์
621201001434 นาย ณัฐพงศ์ แซ่อึ่ง
621201001435 น.ส. อมรรัตน์ โชคบัณฑิต
621201001436 น.ส. จริยา ศรีซุย
621201001437 น.ส. ณภัทร บุญทา
621201001438 นาย ฐานันดร์ คงสิทธิธ์นกร
621201001439 น.ส. เอกนรี ช้างน้อย
621201001440 น.ส. ชญาน์นินท์ ชุมภูค า
621201001441 น.ส. สุปรียา แดดภู่
621201001442 นาย ภานุพงษ์ สินรักษา
621201001443 นาย ชิษณุพงศ์ แก้วนาพันธ์
621201001444 นาย กิติวุฒิ ไผ่พุทธ
621201001445 น.ส. โฆสิต์วรรณ์ บุญผุด
621201001446 น.ส. กนกวรรณ ขันแข็ง
621201001447 น.ส. อรทัย  ทองปัญญา
621201001448 น.ส. ศศิธร นันทนพิบูล
621201001449 น.ส. พัชรณัฐ เจริญภัณฑารักษ์
621201001450 น.ส. กัลย์กุลยา พิทักษ์พรมงคล
621201001451 น.ส. ธิดารัตน์ บัณฑิตภักด์ิ
621201001452 น.ส. ภรณ์ชนก ชื่นกิติญานนท์
621201001453 น.ส. ศราวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
621201001454 นาง กุลธิดา บุตรแสงดี
621201001455 น.ส. ธัญกมล บัวแก้ว
621201001456 นาย ธนพล ไตรญาณ
621201001457 น.ส. ณัฐริกา จันทนะวงษ์
621201001458 น.ส. นภัสสร บุตรอามาตย์
621201001459 นาย ชิษณุพงศ์ อภิโช
621201001460 น.ส. สุนิษา สนามทอง
621201001461 นาย วสุธร ฤทธิโ์รจนกุล
621201001462 น.ส. นาตาชา เชาว์ช่าง
621201001463 น.ส. พัชรี สีน้อย
621201001464 น.ส. ปาริชาต แก้วค ารักษ์
621201001465 น.ส. สุนิสา เชาว์ช่าง
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621201001466 น.ส. ชลนิภา รุ่งเรืองศรี
621201001467 น.ส. พรรณี โพธิต์าด
621201001468 น.ส. อรสา โสระจิตร
621201001469 น.ส. ศิริวงศ์ สายสระน้อย
621201001470 นาย ปิติพล ธาดากิจวรคุณ
621201001471 นาย พงศกร วงษ์รอด
621201001472 นาย อัครวินท์ ราชเวียง
621201001473 นาง นงนภัส แสนประสิทธิ์
621201001474 นาย วิษณุพงค์ เรืองจรัส
621201001475 น.ส. ศศิธร ศรสง่า
621201001476 น.ส. พสธร สังข์ทอง
621201001477 นาย ก้องเกียรติ เรืองศรี
621201001478 น.ส. พิมพกานต์ คงกุล
621201001479 น.ส. สุมณฑา สมบูรณ์
621201001480 น.ส. สุพัตรา เมืองพรหม
621201001481 นาย สิทธิโรจน์ เชื้อผู้ดี
621201001482 นาย ศุภกิตต์ิ ศักด์ิเสถียรพงศ์
621201001483 นาย วุฒิชัย กิจปาโมกข์
621201001484 น.ส. ภัสศจี ทาลุมพุก
621201001485 น.ส. ปรัชญ์ ศรีพรหมินทร์
621201001486 น.ส. ภัทรวดี เพียรพานิต
621201001487 น.ส. ณัฐยา หมื่นไธสง
621201001488 น.ส. คณิตชา ทองรบ
621201001489 น.ส. สุดารัตน์ ทัศนวิจิตรพันธ์
621201001490 น.ส. จิรพัชร วิจิตรชัยสาคร
621201001491 นาย วุฒิชัย บุตรศรีน้อย
621201001492 นาย วทัญญู สกุลนอก
621201001493 นาย กีรดิต สุนทรวิภาต
621201001494 น.ส. สุชัญญา พัฒนพงศ์สิริกุล
621201001495 นาย อรรคพล พยุงวงษ์
621201001496 นาย ปัถย์ บุญญะบุญญา
621201001497 นาย ธนรัฐ รัตนานิคม
621201001498 น.ส. ปาลิดา แซ่พู่
621201001499 น.ส. วิภาวี อ่อนบัวขาว
621201001500 นาย อาคม พันธุมสุต
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621201001501 น.ส. กชกร ตนะวีระกุล
621201001502 นาย วรวีร์ สุขมี
621201001503 น.ส. ชลธิชา สุขเอี่ยม
621201001504 น.ส. อุไรพรรณ์ ฤกษ์โสธร
621201001505 น.ส. ดาริญา ขวัญซ้าย
621201001506 น.ส. ทิวาพร หนูสม
621201001507 นาย อรรถวิทย์ กวีกิจบัณฑิต
621201001508 น.ส. ศิริพร จันทะเสน
621201001509 นาย นาย นพรุจ พรรณรังษี
621201001510 นาย ธีระวัฒน์ เนตรทิพย์
621201001511 น.ส. ปรียาพร ละอองโชค
621201001512 นาย ปฏิภาณ แย้มเพียร
621201001513 นาย นิติพงศ์ อินทะจันทร์
621201001514 น.ส. กรกนิตย์ จันทร์ต๊ะ
621201001515 น.ส. ณัฐพร น้อยนาค
621201001516 น.ส. ขวัญพิทักษ์ รักสันติศานติ
621201001517 น.ส. ชมพูนุช ลิมป์ธรรมเลิศ
621201001518 น.ส. ณัฐฐาพร หอมสุวรรณ์
621201001519 นาย ภาณุวิชญ์ สรรเสริญ
621201001520 นาย เบ็ญจรงค์ อรุณฤกษ์
621201001521 น.ส. ศิริญญา ประสมทอง
621201001522 น.ส. จิรัชญา ราชมนตรี
621201001523 นาย ศิริวัฒน์ อุรินค า
621201001524 น.ส. วรารัตน์ มีบุญเอียด
621201001525 น.ส. ณัชรฎา นิตยโรจน์
621201001526 น.ส. อัจฉริยาร์ ทองสุข
621201001527 น.ส. ณิชา อินทรวิเชียร
621201001528 น.ส. สไบแพร เอี่ยมอ าไพ
621201001529 น.ส. ศรัญญา ม่วงเผือก
621201001530 น.ส. จารุภัททา จันทร์จวนสุก
621201001531 นาย ภพธร เจนสมุทร์
621201001532 น.ส. ธนัชญา โนราช
621201001533 น.ส. ธัญวรัตน์ ศรีจันทร์พรม
621201001534 น.ส. นันทิญา ถาวรชาติ
621201001535 น.ส. วันทณีย์ เพียราษฎร์
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621201001536 นาย โกวิท สันติประพุทธ์
621201001537 น.ส. ประภาวรรณ ชัยราช
621201001538 น.ส. ชลิตา พัฒนะ
621201001539 น.ส. จิราภรณ์ ณ ล าพูน
621201001540 น.ส. พรพิมล สะแสงสาร
621201001541 น.ส. ปัณณภัสร์ พูลสวัสด์ิ
621201001542 น.ส. วาทินี มั่งเลอลักษณ์
621201001543 น.ส. ธมลวรรณ เชื้อเงิน
621201001544 น.ส. อารยา มูลอนันต์
621201001545 นาย วีรวัฒน์ ไพงาม
621201001546 น.ส. พนมพร กองแก้ว
621201001547 นาย สิทธิศั์กด์ิ เสถียรโสทร
621201001548 น.ส. ณัฐรัตน์ ศิริวงศ์
621201001549 นาย ภูกิจ รมราษฎร์
621201001550 น.ส. วรีนุช สุจริต
621201001551 นาย กฤษฎา ธาระเนตร์
621201001552 นาย ภาวิช ภัคจิราภัทรกุล
621201001553 น.ส. สุภนิต ศุภกาญจน์เดชากุล
621201001554 นาย สิรภพ เจียมสกุล
621201001555 นาย พิรุณ พลายเล็ก
621201001556 นาง พนิตดา ค าไสย
621201001557 น.ส. กิรณา ธาราวุฒิ
621201001558 นาย บุญผล รักษาศรี
621201001559 น.ส. ชุติมา สุวรรณรัตน์
621201001560 น.ส. รัตนาวดี ทองทิพย์
621201001561 นาย ธนบดี แซ่คู
621201001562 น.ส. จีรนันท์ เรืองจ ารัส
621201001563 นาย กันติพิชญ์ นนท์จีรพัส
621201001564 นาย ณรงค์ฤทธิ์ โชติเกียรติคุณ
621201001565 น.ส. รัญญาภัทร์ วัฒนนาเศรษฐ์
621201001566 น.ส. ศิวพร สุขนิธิ
621201001567 น.ส. ปิยะมาศ ทัศนา
621201001568 นาย กันตภณ บึงไกร
621201001569 น.ส. วริชา เพ็งปาน
621201001570 น.ส. ดรัลรัตน์ สะสี
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621201001571 นาย ญาณวัฒน์ ปิน่แก้ว
621201001572 น.ส. วิลาสินี โชครุ่งเรือง
621201001573 นาย ศรายุทธ์ ฉายสุวรรณ
621201001574 น.ส. ณาลดา แววประทีป
621201001575 นาย ณกรณ์ บุญทนุวัง
621201001576 นาย สุชาติ สุริยมาตย์
621201001577 นาย พีรพัฒน์ รัชอินทร์
621201001578 นาย ณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต
621201001579 น.ส. จันจิรา สีปูด
621201001580 นาย ธนา ฉัตรนิรมล
621201001581 นาย พีรวิชณ์ ปิน่ประยงค์
621201001582 น.ส. ชัชชฎา สีพลอย
621201001583 น.ส. ชนิกานต์ ทิพวารี
621201001584 น.ส. อลิสา หมดภัย
621201001585 นาย ศักดา ชัยโชติประเสริฐ
621201001586 นาย ธัญลักษณ์ เทพยายน
621201001587 น.ส. พรพิศรัตน์ ศิลปะ
621201001588 น.ส. จิตรา ยั่งยืน
621201001589 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุธรรมเทวกุล
621201001590 น.ส. เกษรินทร์ ราชสุภา
621201001591 น.ส. อลิสา เอี่ยมพินพันธุ์
621201001592 น.ส. ชนิสรา เหมทานนท์
621201001593 นาย ประกฤษฏิ์ แสนธิการ
621201001594 น.ส. นนทวรรณ แก้วศรี
621201001595 นาย จิตตพล โสตะจินดา
621201001596 น.ส. สุนิสา พูลแก้ว
621201001597 น.ส. อัชรีย์ นวลเล่ือน
621201001598 น.ส. ภัทรธร หงษ์ขุนทด
621201001599 น.ส. สมิทธิต์รา ศรีนิ่ม
621201001600 น.ส. วราทิตย์ หวัดสูงเนิน
621201001601 น.ส. ณัฐริกา ศรีโภคา
621201001602 น.ส. ณัทภต อินต๊ะผัด
621201001603 น.ส. ณิชฌาภัช ใจเย็น
621201001604 นาย วิชชานนท์ ปัตตานัง
621201001605 น.ส. อังสุมารินทร์ ณ ไทร
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621201001606 น.ส. จรรยารัตน์ ช านาญวาด
621201001607 น.ส. เจนจิรา มณีรัตน์
621201001608 น.ส. เกศสุดา บุตรเวช
621201001609 น.ส. นพภัสสร แก้วพิกุล
621201001610 น.ส. นิ้งขวัญ มนต์ไธสง
621201001611 น.ส. ชยาภรณ์ กาญจนพิบูลย์
621201001612 น.ส. ธัญญาเรศ ชื่นเกษม
621201001613 น.ส. ศรุตา ราบเรียบ
621201001614 น.ส. คอตีเย๊าะ เจะหมะ
621201001615 น.ส. ทัศพร สินพูล
621201001616 น.ส. ชนกชนม์ แขไข
621201001617 น.ส. ตรีทิพย์นิภา คล้ายศิริ
621201001618 นาย วีระกร บุญสินสุข
621201001619 น.ส. ดาว ภูปรางค์
621201001620 น.ส. จินตนา สวัสดี
621201001621 น.ส. ชลธิชา เวชกร
621201001622 นาย สุรชัย จันทร์แก้วหนู
621201001623 น.ส. มนาณัฐ เพ็ชรมงคล
621201001624 น.ส. กมลพร ชันแสง
621201001625 น.ส. อาทิตยา หัตถบูรณ์
621201001626 นาย บุษกร ผาณิบุศย์
621201001627 น.ส. ธาวินี หนูน้อย
621201001628 นาย ฟารุส สามัญ
621201001629 น.ส. พัชธิดา เคมาชัย
621201001630 น.ส. สุภาวัลย์ ทองน้อย
621201001631 น.ส. วัชราภรณ์ จอดนอก
621201001632 น.ส. ผกาพรรณ แซ่โป่ว
621201001633 นาย มนทวัส ศรีภูสิตโต
621201001634 น.ส. ปริญดา ไพฑูรย์รจิตพิพิธ
621201001635 น.ส. ฐิกา อิทธิรกรกุล
621201001636 น.ส. อภิญญา วงค์ธิดา
621201001637 นาง นันฑิกานต์ น้อยบางนา
621201001638 น.ส. อาภาภรณ์ ดรุณเนตร
621201001639 น.ส. พิชญา อินต๊ะสอน
621201001640 น.ส. กาญจนาพร เหมปาละ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่47 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201001641 น.ส. ชนิกานต์ ฤกษี
621201001642 นาย พงศกานต์ สัญญเดช
621201001643 น.ส. ขนิษฐา สีเล้ียง
621201001644 นาย คฤบดินทร์ เซ่งเส้ง
621201001645 น.ส. ปรานปรียา ยืนชีวิต
621201001646 น.ส. ศุภรัตน์ หุน่พงษ์
621201001647 น.ส. รุจนา จิตมานะ
621201001648 น.ส. ลักษณา อัยสานนท์
621201001649 น.ส. สุวิมล ทองวิจิตร
621201001650 น.ส. นิติรัตน์ พิชยะปัญญาวัฒน์
621201001651 น.ส. สวรรยา เสียงเพราะ
621201001652 น.ส. นูรอาตีนี ยีหวันแสม
621201001653 น.ส. ณหทัย วิมาดา
621201001654 น.ส. ปุณยวีร์ สุวรรณหลง
621201001655 น.ส. อิงครัตน์ พวงสวัสด์ิ
621201001656 น.ส. อัญชิษฐา กสิวัฒน์
621201001657 น.ส. ศิริณญา พิมพาทอง
621201001658 น.ส. วรรณภา กองอรรถ
621201001659 น.ส. สุธิดา นิลชัยทัน
621201001660 น.ส. ศศิธร ร่ืนอารมย์
621201001661 น.ส. หรรษา อุกฤษ
621201001662 น.ส. ปุณณ์นิษฐา เวียงสีมา
621201001663 น.ส. พณิดา อุกฤษ
621201001664 น.ส. กนกวรรณ สมเรือน
621201001665 น.ส. นัทธนันท์ รอดแรงบุญ
621201001666 น.ส. ณัฐสุดา ตันฮะเส็ง
621201001667 นาย รัชตเกรียงไกร มิ่งเชื้อ
621201001668 นาย ธีระวุธ เต็งสุวรรณ
621201001669 น.ส. ทิฐินันท์ แดดภู่
621201001670 น.ส. เบญจวรรณ พงษ์พรม
621201001671 น.ส. ณัฐกาญจน์ ราชแสนชาญ
621201001672 น.ส. นันทนา พลีชมภู
621201001673 น.ส. สุกัญญา วงษ์สมบัติ
621201001674 นาย วิริยไชย บุญชยานุรักษ์
621201001675 นาย กฤตเมธ ศักด์ิแสง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่48 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201001676 น.ส. จินดาพร รุ่งโรจน์
621201001677 นาย ณัทนนท์ สุขสูงเนิน
621201001678 นาย ธนิก อุลปาทร
621201001679 น.ส. อาทิตยา ดวงดาร์
621201001680 น.ส. ตระการรัตน์ พุม่อ าภาพันธ์
621201001681 น.ส. จิตรฤดี ศรีพลลา
621201001682 น.ส. ฐิตาพรวดี ล้ิมปาน
621201001683 น.ส. รตวรรณ ทวีรักษากุล
621201001684 น.ส. ศิริขวัญ ลีแวง
621201001685 น.ส. ปุญชิดา ศรีวัง
621201001686 นาย เฉลิมศักด์ิ คงเกตุ
621201001687 นาย กฤษดา กาสุรงค์ 
621201001688 น.ส. ปุณยนิตย์ เกื้อหนุน
621201001689 น.ส. เขมิกา ณ น่าน
621201001690 น.ส. ปาลิดา วิโรจน์โยธิน
621201001691 น.ส. ณัฐรินทร์ ศิริมงคล
621201001692 นาย วิทยา มหาพรม
621201001693 นาย พิษณุ ภูสด
621201001694 น.ส. สุพัตรา สุดสน
621201001695 นาย ชยธร จิตรส่องแสง
621201001696 น.ส. หงสธรณ์ ธนจันทรวัจน์
621201001697 น.ส. สุรัสวดี ถาวร
621201001698 น.ส. นภัค อักษรศักด์ิบุญ
621201001699 นาย วีรวัฒน์ เมืองสนธิ์
621201001700 น.ส. อัญชิษฐา ภูติมงคล
621201001701 น.ส. จารุวรรณ ศาลทูลพิมพ์พงษ์
621201001702 น.ส. อัมพิกา สุดซาง
621201001703 น.ส. ธนวรรณ แก้วมณี
621201001704 น.ส. จีรนันท์ แสวงการ
621201001705 นาง รจนา คล้ายวิเชียร
621201001706 น.ส. สุชานันท์ พรหมจันทร์
621201001707 น.ส. ขวัญฤดี นนทกัป
621201001708 นาย ณัฐิวุฒิ ศรีหวัง
621201001709 นาย ธนานพ ศิลาวงศ์
621201001710 นาย ณัฐรินทร์ พุม่เจริญ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่49 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201001711 นาย ภูวพันธ์ กันขาว
621201001712 นาย วุฒิโชค จันจู
621201001713 น.ส. อมรรัตน์ วรรณค าผุย
621201001714 น.ส. ชนิกานต์ บุญโต
621201001715 น.ส. เดือนเพ็ญ หินลาด
621201001716 น.ส. กมลวรรณ ชูธัญญศักด์ิ
621201001717 น.ส. พรรณทิพย์ สวยรูป
621201001718 น.ส. อามานะ ท่าวสมาน
621201001719 น.ส. สุธิมาศ สองศรี
621201001720 นาย ชัยนันท์ จิตต์ทา
621201001721 น.ส. นภัสกร ปัน้ดี
621201001722 น.ส. พิชญาภรณ์ เภาเกิด
621201001723 น.ส. นาถประไพ ชูดอกพุฒ
621201001724 น.ส. พนอนิตย์ อินนุรักษ์
621201001725 น.ส. พัทธนันท์ ประคอง
621201001726 นาย ธนพิสิฐ ตติยะเรืองกิจ
621201001727 น.ส. ภัคนภัสส์ กาวิละ
621201001728 น.ส. ณัฐชา ภูท่รัพย์
621201001729 น.ส. ชนัญชิดา วังคีรี
621201001730 น.ส. เสาวลักษณ์ แช่มสุขี
621201001731 น.ส. พัชราภรณ์ ชูสุทธิ์
621201001732 น.ส. นลินญา เกษนาค
621201001733 น.ส. ปวีณ์นุช กปิลกาญจน์
621201001734 น.ส. ลลิตาวรรณ มงคล
621201001735 ว่าทีร้่อยตรี ทัตพลฒ์ บัวขาว
621201001736 น.ส. ธิติมา เซ่ียงผุง
621201001737 น.ส. วรรณภา ช่างน้อย
621201001738 น.ส. ณิชารีย์ อิศรภักดี
621201001739 น.ส. ชลาธาร ทองรอง
621201001740 นาย ภัทรพล ร่ีแตง
621201001741 น.ส. ณิฐชาภา สอนเสนา
621201001742 น.ส. กิตยาภรณ์ ธนนภากุล
621201001743 น.ส. อัจฉรา บุญไชย
621201001744 น.ส. เนตรสกาว ชาหอม
621201001745 น.ส. ปติมา วาจานนท์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่50 จาก 118



 1. เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1,751 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621201001746 น.ส. รินรดา ตันนิยม
621201001747 นาย ฉันท์ทิชย์ เตียนพลกรัง
621201001748 น.ส. สุมิตรา คุ้มเกรง
621201001749 นาย เกริกพงค์ ผลนานารถ
621201001750 นาย กิตติศักด์ิ ศรีแจ่มดี
621201001751 น.ส. วิมลรัตน์ ปาคา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่51 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ

621202000001 นาย กิตติศักด์ิ รินทะนา
621202000002 น.ส. ณัจทริกา เพลินพฤกษา
621202000003 นาย ชาคริต คงแก้ว
621202000004 น.ส. ปิยะรัตน์ ตรีสุนทรรัตน์
621202000005 น.ส. สุปัญญา อินแตง
621202000006 น.ส. รังษิยา สุนทรภักดี
621202000007 นาย พีรดนย์ อ่อนช้อย
621202000008 นาย อัครเดช วรบุตร
621202000009 นาย วันจักรี สุคต
621202000010 น.ส. นัจกร อิสสภาพ
621202000011 น.ส. อรนันท์ อภิวัน
621202000012 น.ส. ภัทรนิษฐ์ จันทบูรณ์
621202000013 นาย กิตติชัย ปานขวัญ
621202000014 น.ส. ศิริรัตน์ ปรีดาศักด์ิ
621202000015 นาย ธนกร จันทร์ประทุม
621202000016 น.ส. สัตยาภรณ์ ปิน่ประเสริฐ
621202000017 น.ส. ศรัญญา นาคคชฤทธิ์
621202000018 นาย ก่อเกียรติ ตันสิทธิพันธุ์
621202000019 นาง สิริพร มั่นคง
621202000020 นาย ชนพล พลายคง
621202000021 น.ส. ภัสกัญจณัฎฐ์ นะดม
621202000022 นาย สราวุธ ปรีดาศักด์ิ
621202000023 น.ส. ณัฐพร จอมค าสิงห์
621202000024 น.ส. นิศากร สันทัด
621202000025 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ณัฏฐวี กาญจนธนาสิทธิ์
621202000026 น.ส. ศิรินภา ดวงศิริ
621202000027 นาย ไกรพล กล่อมจิตต์
621202000028 น.ส. สุวินันท์ เภตรา
621202000029 น.ส. กมลวรรณ เนื่องจ านงค์
621202000030 น.ส. เพ็ญลักษณ์ ต้นพันธ์
621202000031 น.ส. ศศิภา ชูชื่น
621202000032 น.ส. เบญจมาศ อินทร์มณี
621202000033 นาย วิทธวัช เทวรัตน์
621202000034 น.ส. ศนันธฉัตร บุญช่วย
621202000035 น.ส. สรารัตน์ สุระมณี

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่52 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202000036 นาย จักรพันธ์ ปัญญาแจ้
621202000037 นาย กฤษณะ สุขสวัสด์ิ
621202000038 นาย ธนธรณ์ โฆษจันทร์
621202000039 น.ส. กนกรดา กสิเจริญ
621202000040 น.ส. เกณิกา พนาวัฒนวงศ์
621202000041 นาย ภูวริศ สุนทรนนท์
621202000042 น.ส. พิชญ์สินี สุขประเสริฐ
621202000043 น.ส. พิสินี ดีประเสริฐ
621202000044 น.ส. วรรณวิมล กรพิพัฒน์
621202000045 น.ส. สุมลมาล โยปัททุม
621202000046 น.ส. รัตนภรณ์ นากองแก้ว
621202000047 นาย อณู ดาวเรือง
621202000048 น.ส. วรุจจีรากรณ์ ศิลารัตน์
621202000049 น.ส. อัญชิษฐา วรรณจันทร์
621202000050 น.ส. สุมัชชา มิ่งขวัญ
621202000051 น.ส. ธนพร อินทกาญจน์
621202000052 น.ส. พัชยา ผาสุข
621202000053 น.ส. กนกชนม์ ภักดีพรหมมา
621202000054 นาย จิรกฤต ปิฎกรัชต์
621202000055 น.ส. สมเพชร สัตนาโค
621202000056 นาย สุเมธ ไชยวงค์ทอน
621202000057 นาย คันธวัฒน์ อ้วนโพธิก์ลาง
621202000058 นาย ภราดร พรหมรา
621202000059 น.ส. ศรีญดา ธนชลนันท์
621202000060 นาย กฤติเดช ลักษณานันท์
621202000061 นาย เสฎฐวุฒิ ผลปาน
621202000062 นาย ณัฐพงศ์ จันทร์อ่อน
621202000063 นาย สิรวิชญ์ ชูเพ็ชรทอง
621202000064 น.ส. ณัฏฐา จิตแก้ว
621202000065 น.ส. พัสวี สวัสดี
621202000066 น.ส. กชมน ช่องสมบัติ
621202000067 นาย ณัฐพงษ์ สุดใจ
621202000068 นาย เชษฐา กิติยานุรักษ์
621202000069 นาย ชัชรินทร์ เส็นสกุล
621202000070 นาย ณัฐปคัลภ์ อินทุรัตน์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่53 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202000071 นาย วีรวิทย์ ช่วยพิทักษ์
621202000072 น.ส. รัชฎา จันดาวงศ์
621202000073 น.ส. พิมพกานต์ รักกุศล
621202000074 น.ส. เฉิดเฉลิม แท่นนิล
621202000075 น.ส. นภัสรา ชัยนาคิน
621202000076 น.ส. สุทธิดา พรมจันทร์
621202000077 น.ส. วันทิพย์ จ าปานนท์
621202000078 นาย พศิน ถนอมวงศ์
621202000079 น.ส. ซูไฮลา สะแม
621202000080 น.ส. กมลชนก แดงสวัสด์ิ
621202000081 นาย ไพโรจน์ วิทยเบญจางค์
621202000082 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ธนภรณ์ สีหะวงค์
621202000083 น.ส. กนกพร เข็มทอง
621202000084 นาย ทศพล ทองทิพย์
621202000085 น.ส. จิมหงส์ สายงาม
621202000086 น.ส. ทิพย์วิมล เพ็ชรน้ าน้อย
621202000087 นาย อนิรุจน์ กายพันธ์
621202000088 น.ส. เบญจวรรณ มูสิการักษ์
621202000089 นาย อนิรุทธ์ ขันเขตต์
621202000090 น.ส. เสาวลักษณ์ ศิลาชาติ
621202000091 นาย ปฐมกรณ์ ถาวรรัตน์
621202000092 น.ส. สุภัทรา อินทานทุม
621202000093 นาย ตวงสิทธิ์ บุญกอบ
621202000094 นาย ธนวัฒน์ เหล่าบ้านเหนือ
621202000095 นาย ภานุวัฒน์ สุรินทร์
621202000096 นาย ศรายุท วรรณรัตน์
621202000097 น.ส. ภาพวาด จงจ ารัส
621202000098 นาย ธีระชัย ธราภรณ์
621202000099 น.ส. ปิยภัทร สุจิตตกุล
621202000100 น.ส. วรันธร ปภัสสรศิริ
621202000101 น.ส. รัชภร ส่อนราช
621202000102 น.ส. จิราพร อรรคศรีวร
621202000103 นาย ยาลาลูดิง ยีตูวา
621202000104 นาย ศุภกฤต ต้ังรัตนพิบูลย์
621202000105 น.ส. กัลยา ใกล้สว่าง
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621202000106 นาย ธีรพล ชิวโต
621202000107 น.ส. สราลี อินทพิบูลย์
621202000108 น.ส. สุดารัตน์ ปีดแก้ว
621202000109 น.ส. ณัฐสุภา พรมปลูก
621202000110 น.ส. มาริศา เขียววงศ์ใหญ่
621202000111 นาง ธันย์ชนก อินแตง
621202000112 น.ส. กฤติกา บุญรอด
621202000113 น.ส. วิไลพร ไวยะพันธ์
621202000114 น.ส. กัลยาณี สามงามยา
621202000115 น.ส. ภรณ์ทิพย์ บุญสม
621202000116 นาย จ าลอง แซ่เซียว
621202000117 นาย ทีฆทัสน์ ศรีทอง
621202000118 นาย สุวิทย์ ใสสุวรรณ
621202000119 น.ส. อมรรัตน์ วิผาลา
621202000120 นาย อภิวัฒน์ พงษ์สุภา
621202000121 นาย ชัยณัฐ มีมะแม
621202000122 น.ส. ณัฐวดี แก้วก ายาน
621202000123 น.ส. สุดารัตน์ เดชสุวรรณ
621202000124 น.ส. ศุภาพิชญ์ ค าเรืองศรี
621202000125 นาย จตุภูมิ ริยาพันธ์
621202000126 น.ส. อุไรลักษณ์ ศรีภักดี
621202000127 น.ส. ปัญชนิตย์ นาคะเสง่ียม
621202000128 น.ส. พรชนิตว์ สงวนศักด์ิ
621202000129 น.ส. ศศิธร หนูแก้ว
621202000130 น.ส. เนติมา สุร่องช้าง
621202000131 น.ส. สุพัตรา มูลพฤกษ์
621202000132 น.ส. จิรัญญา สุภาพ
621202000133 น.ส. ภาวิณี บรรเทา
621202000134 น.ส. ณิชกมล วิสุทธิพันธุ์
621202000135 น.ส. เกศิณี โพธิเ์ล้ียง
621202000136 นาย จาฏุพัจน์ คงวัฒน์
621202000137 นาย ณัฐวุฒิ ทองเกล้ียง
621202000138 น.ส. กชชณาพัณณ์ ศรีพักตร์
621202000139 นาย ณัฐพล เหล็กเกิดผล
621202000140 น.ส. นัฏฐิกา ขุนนุ้ย
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621202000141 นาย เอกอินทร์ โยธารินทร์
621202000142 นาย โกติยา บุตตะสีลา
621202000143 นาย อกนิษฐ์ ชูเกล้ียง
621202000144 น.ส. สิราพร สังข์เกิด
621202000145 นาย บวร แสงสิน
621202000146 น.ส. ปิยพร หมวดมณี
621202000147 น.ส. ยุพดี เพ็ชรจ ารัส
621202000148 น.ส. ณริศรา นิยมราช
621202000149 นาย สราวุธ บุษดางาม
621202000150 นาย สิทธิพงษ์ มีนะโตรี
621202000151 น.ส. ณัฐกฤตา เถาว์ชาลี
621202000152 นาย ฉันทัช จารุกลัส
621202000153 น.ส. วชรพร จันทร์ฉลอง
621202000154 น.ส. นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
621202000155 น.ส. พัชรฎา ตันติตระกูล
621202000156 น.ส. วิภาวรรณ รักสกุล
621202000157 นาย ฉันนะ ทองโชติ
621202000158 นาย ฐนพัชญ์ แสงเงิน
621202000159 นาย พัฒนศักด์ิ ขวัญคาวิน
621202000160 น.ส. พัชรียา สุวรรณรงค์
621202000161 น.ส. รภัสสรณ์ บุญคง
621202000162 น.ส. ณัฐฐาพันธุ์ ต้ังศิริรัตนา
621202000163 นาย ณสิฏฐ์ ใจหาญ
621202000164 น.ส. ชณาณุช ตีระวัฒนานนท์
621202000165 น.ส. พิชญ์ลดา ขวัญดี
621202000166 น.ส. วิรัลฐิตา โพธิตา
621202000167 น.ส. จุฑารักษ์ ทองสีนวล
621202000168 น.ส. สุดารัตน์ นิธิฉายานันท์
621202000169 น.ส. อิศราภรณ์ สันมณีวรรณ
621202000170 น.ส. พนิดา เรืองบุญญา
621202000171 นาย คณคมน์ คงสุข
621202000172 น.ส. กฤตชพร เลาหมี
621202000173 น.ส. พันณิดา พรหมฤทธิ์
621202000174 น.ส. วันวิสา เกตุทอง
621202000175 นาย ธีระศักด์ิ มีมา
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621202000176 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
621202000177 น.ส. รุ่งทิวา นวลศรี
621202000178 นาย ภูมิพัฒน์ ศรีปัญญา
621202000179 นาย ศุภชัย ณรงค์
621202000180 นาย อาณัต เก็มเบ็ญหมาด
621202000181 นาย ชยธร ศรธนะรัตน์
621202000182 น.ส. กมลทิพย์ ทองทิพย์
621202000183 นาย จีราวุฒิ สินสุภา
621202000184 นาย บุญชนะ ไม้สุวรรณกุล
621202000185 น.ส. ชลาลัย หะยีมะลี
621202000186 น.ส. มนัสนันท์ สมบัติมี
621202000187 นาย ก าพล เกราะแก้ว
621202000188 นาย ธีระศักด์ิ รักหนู
621202000189 นาย สุทธิพงศ์ อุ่นเรือน
621202000190 นาย เฉลิมพรรณ   สุวรรณมณี
621202000191 นาย นิรุตต์ ธรรมกูล
621202000192 น.ส. พอพันธุ์ นิลวงศ์
621202000193 น.ส. ณัฐการณ์ ทองเงิน
621202000194 น.ส. ธรินทร์ญา จันทร์ศรีนวล
621202000195 น.ส. ศุภักษร ล้ิมอ่อง
621202000196 น.ส. กฤติยา สุทธนู
621202000197 น.ส. กานต์ธีรา กล่อมแสง
621202000198 นาย เจษฎา แก้วนะรา
621202000199 นาย ทรงพล แก้วสระแสน
621202000200 น.ส. นฤมล ค าสอน
621202000201 น.ส. จุฑาธิป ยินดีรักษ์
621202000202 นาย ธเนศ ชาญปรีชารัตน์
621202000203 น.ส. รักชนก สิทธิโยธี
621202000204 น.ส. กัญญ์ชิสา สอนแก้ว
621202000205 นาย ปองพล จันทร์เสถียร
621202000206 น.ส. ปทิดา กล่อมเมือง
621202000207 นาย ฐานันท์ จุ้ยช่วย
621202000208 นาย สมบูรณ์ นามสุข
621202000209 น.ส. สุภาพร เตวุฒิธนกุล
621202000210 นาย เทอด ทนทาน

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่57 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202000211 น.ส. สุพรรษา ค าวัน
621202000212 น.ส. ปิยพร ดอนสมหมาย
621202000213 นาย อนาวิล ปีเ่พราะ
621202000214 นาย สมศักด์ิ ทัศนา
621202000215 น.ส. ปณิธ์ดา บัณฑิตไทย
621202000216 น.ส. สุวิมล ทนโนนแดง
621202000217 ว่าที ่ร.ต.หญิง ชนิดา พวงพุม่
621202000218 น.ส. ณัฐธิดา สัตย์ซ่ือ
621202000219 น.ส. พีรญา สายเมฆ
621202000220 นาย พีระพงษ์ พุม่พวง
621202000221 น.ส. ปัทวิกา เขตอนันต์
621202000222 น.ส. กัญญ์ฐิตา รุ่งสาโรจน์
621202000223 นาย กฤษณะ อยู่เล่ห์
621202000224 น.ส. นวพรรณ แพงเพ็ง
621202000225 นาย อิบรอหีม เดชอรัญ
621202000226 น.ส. ฝนทิพย์ แก้วแสน
621202000227 นาย ชานนท์ แสะอาหลี
621202000228 นาย อภิสิทธิ์ ค าเอี่ยม
621202000229 น.ส. กฤชชุดา สิทธิรักษ์
621202000230 น.ส. พรอุมา ยอดประเสริฐ
621202000231 นาย อักษร ปานเนาว์
621202000232 น.ส. ณัฐพิมล กิตติกูล
621202000233 น.ส. มาลัยวรรณ พงษ์กระฉัตร
621202000234 น.ส. วีณา นุชตพงษ์
621202000235 นาง ภาวดี เจริญรักษ์
621202000236 นาย จักรี โดยเจริญ
621202000237 น.ส. วันวิสา ปองสุข
621202000238 น.ส. โศภิตา เกศมี
621202000239 น.ส. สุกัญญา ดุงสูงเนิน
621202000240 น.ส. ชนาภา เพ็ญสวัสด์ิ
621202000241 น.ส. ภาณุมาศ บุตตะกุล
621202000242 นาย อรรถพร พูลเผ่า
621202000243 นาย พิชญวุฒิ หนูเจียม
621202000244 น.ส. ชมแสน เสมาด่านกลาง
621202000245 นาย สมุทร แม้นสมุทร
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621202000246 นาย ดุลยวัต ธรรมรัตนวิมล
621202000247 นาย ทวีวุฒิ บรรเทิงสุข
621202000248 น.ส. ญาณิศา แฝงแดง
621202000249 น.ส. พัชยา นารักษ์
621202000250 น.ส. อมรรัตน์ พินิจมนตรี
621202000251 นาย อนันทพงค์ ท่าจีน
621202000252 น.ส. วทันยา สุขเหมือน
621202000253 น.ส. ณิรดา ศรีสุชาติ
621202000254 น.ส. ทิพย์วัลย์ แสนเรือง
621202000255 น.ส. วิจิตรา สังฆเวช
621202000256 นาย ชยพล ชูพันธ์
621202000257 นาย รัฐกรณ์ ปันทนา
621202000258 น.ส. วริศรา วงค์รักษ์
621202000259 น.ส. ณิชกานต์ ป้อมสกุล
621202000260 น.ส. มธุริน ทองบุญ
621202000261 น.ส. อรวรรณ ทิพยอแหละ
621202000262 น.ส. มาลินี เล่ียมกระโทก
621202000263 น.ส. อรพรรณ กงบังเกิด
621202000264 นาย อรรถพล ศรีพรหม
621202000265 นาย วัฒนชัย ภูวงศ์บัติ
621202000266 นาย มฆวาน ทวีรัตน์
621202000267 นาย นนท์ปวิช สืบใหม่
621202000268 น.ส. ลักขณา สมีหวัง
621202000269 น.ส. นัฏฐา คะชา
621202000270 น.ส. ศรัญญา อุปรีที
621202000271 น.ส. ชนนพร บุญช่วย
621202000272 น.ส. ชฎาภัทร์ นกขุนทอง
621202000273 น.ส. เฌนิศา หมูทอง
621202000274 น.ส. ธนาภรณ์ คอทอง
621202000275 น.ส. ณัฐริกา วงค์สวัสด์ิ
621202000276 นาย ทวิช บัวภา
621202000277 น.ส. ประภัสสร สุนทรเสนาะ
621202000278 น.ส. ปิยาภรณ์ ตุ้ยแปง
621202000279 นาย นิติปกรณ์ โกยทอง
621202000280 น.ส. พัชรากร คงเจริญ
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621202000281 นาย ปกรณ์ สุทธินนท์
621202000282 น.ส. นัฐยา บุญมาก
621202000283 น.ส. กัญญมน ทรัพย์สินทวีกุล
621202000284 นาย อนุพงษ์ ช านาญยา
621202000285 น.ส. ธนัญญา รินธิโย
621202000286 น.ส. ณัชณิชา โชติสุคนธ์มนตรี
621202000287 น.ส. สุธินี หนูงาม
621202000288 นาย ณัฐภณ เต็มเปีย่ม
621202000289 นาย ระพีพัฒน์ พลอยแสง
621202000290 น.ส. ณัฐธพิมพ์ อยู่แย้ม
621202000291 นาย อดิพงษ์ บุปผาโท
621202000292 น.ส. ปุณฑริก เกิดทิพย์
621202000293 น.ส. สุรัตนา ธรรมวโร
621202000294 น.ส. เติมคุณ บุญชุ่ม
621202000295 น.ส. ธนพร แสงประดับ
621202000296 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จิรัฐติกาล ณ สุวรรณ
621202000297 น.ส. นริศรา พิทักษ์ชัยณรงค์
621202000298 น.ส. ปิน่มณี ระสังพรมราช
621202000299 นาย สุรเชษฐ จันทร์โย
621202000300 นาย สุวัฒน์ มีศิริ
621202000301 นาย คุณาวัฒน์ สงวนวัฒนา
621202000302 น.ส. ฤทัยทิพย์ คูณตุ้ม
621202000303 น.ส. มัณฑนา บรรลือศักด์ิ
621202000304 นาย มด สายสอาด
621202000305 นาย กฤตภพ ยังส้มป่อย
621202000306 น.ส. อมรรัตน์ มหาสาร
621202000307 น.ส. กัญวรา รัตนอานันต์
621202000308 น.ส. จงกลณี อุดมกาญจน์
621202000309 นาย เกียรติพิทักษ์ เกียรติอังกูร
621202000310 น.ส. ธัญวรัตม์ ท้าวมะลิ
621202000311 นาย ประสิทธิ์ มัคฆะ
621202000312 น.ส. นาถลดา ปรีชาหาญ
621202000313 น.ส. สมพร บุญจันทร์
621202000314 น.ส. ณิชา หระดี
621202000315 น.ส. จุฑามาศ ธะนะปัด

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่60 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202000316 นาย สุกิต กังวล
621202000317 น.ส. เมทิกา วิลาสรัตน์
621202000318 น.ส. ดรุณี วันทา
621202000319 น.ส. อรชุมา ธรรมกามี
621202000320 น.ส. สุพรรษา นัยกิจ
621202000321 น.ส. ณัฐธีรยา วิชกิจ
621202000322 น.ส. ลักษณา ลีตระกูล
621202000323 น.ส. วรพิชชา ทามะนิตย์
621202000324 น.ส. ชูติกานต์ ช่วยแท่น
621202000325 น.ส. พิชญานิน พยุงสุวรรณ
621202000326 น.ส. วรวลัญช์ สาครเสถียร
621202000327 น.ส. ศศิธร สิทธิสาร
621202000328 น.ส. จิรันดา โคตรศรีวงษ์
621202000329 นาย ธิติวัฒน์ พุทธิมา
621202000330 น.ส. ณัฐปิยา เหตุทอง
621202000331 น.ส. มัณฑนา เนียมอยู่
621202000332 น.ส. กุลฉัตร พิมานทิศากร
621202000333 น.ส. นลพรรณ ใบไม้
621202000334 นาย พัชรพล เทียนทอง
621202000335 น.ส. เพชรา บุตรศักด์ิ
621202000336 น.ส. กรรณิการ์ พรหมสิทธิ์
621202000337 นาย ชาญชัย อมรสรวง
621202000338 นาย ปัณวรรธน์ สุขชู
621202000339 น.ส. นันทพร ศุภพลธร
621202000340 น.ส. พิมพ์ใจ ภิญญาพุฒิพัฒน์
621202000341 น.ส. ปวริศา ชัยวิชิต
621202000342 น.ส. รังสิมา โหมดเกษม
621202000343 นาย กิตต์ิธนาพัฒน์ บารมีเสริมส่ง
621202000344 น.ส. พัสตราภรณ์ สังข์แก้ว
621202000345 น.ส. ชนนิกานต์ อ่อนเกตุพล
621202000346 น.ส. จิรา จันทรัตน์
621202000347 น.ส. อัญชลี แผ่วงค์
621202000348 น.ส. ศิริวรรณ โคจรานนท์
621202000349 น.ส. ณัฐพร ศรีสกุลเตียว
621202000350 นาย วิสุทธ์เทพ สุกุมลนันทน์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่61 จาก 118
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621202000351 น.ส. สุภาพร บ้านยาง
621202000352 น.ส. นารีรัตน์ คะกะเนปะ
621202000353 น.ส. นันท์นภัส ภุมมา
621202000354 นาย มฆวัต กัลปพฤก
621202000355 นาย ชินวัฒน์ กอประเสริฐ
621202000356 นาย วิชชา คุระจอก
621202000357 น.ส. สุภลักษณ์ อุตโรกุล
621202000358 น.ส. รินทร์ลิตา จิรวิเชียรฉัตร
621202000359 น.ส. นันทวัน อุตโรกุล
621202000360 น.ส. พัชนี ไพสาร
621202000361 น.ส. พิชญ์สินี ใหม่คง
621202000362 นาย พันธวัฒน์ แก้วศรีนวล
621202000363 น.ส. สิริญญารัตน์ อุ่นใจ
621202000364 น.ส. ปิยาพัชร ล่ิมวรพันธ์
621202000365 น.ส. พรทิพย์ พวงศรี
621202000366 นาย ณัฐพล ไพนุพงศ์
621202000367 น.ส. สุวิมล ยืนยัน
621202000368 น.ส. ชนิสรา สินชัยวุฒิวงศ์
621202000369 นาย ณัฐวุฒิ พฤทธ์พจน์
621202000370 น.ส. นิภาพรรณ ยุทธนาโยธิน
621202000371 น.ส. กมลทิพย์ อภิพงศ์วัฒนกุล
621202000372 นาย ฐิติวัฒน์ พิพัฒน์ฐิติกร
621202000373 น.ส. ปิยธิดา แก้วนิตย์
621202000374 น.ส. นฤมล สุขกา
621202000375 นาย ณปพน แก้วย้อย
621202000376 น.ส. ศิริพร จักขุรักษ์
621202000377 นาย ศรพรหม ผลดี
621202000378 นาย อกนิษฐ์ เพ็ชร์ขวัญ
621202000379 นาย สุธาธิษณ์ โกยตัน
621202000380 น.ส. อังค์วรา ใบชิต
621202000381 นาย อรรถพันธ์ บัวทอง
621202000382 น.ส. ปิยาวัน อยู่คง
621202000383 น.ส. กันธิชา ห้องร้ิว
621202000384 นาย ธีรภัทร แก้วสุก
621202000385 น.ส. อัญญารัตน์ พันธโชติ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่62 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202000386 น.ส. กรรณิการ์ ต๊ิบหลวง
621202000387 น.ส. สุดารัตน์ ทองศักด์ิ
621202000388 น.ส. ฤทัยรัตน์ คงมา
621202000389 น.ส. ณัฐริกา วรรธนะปกรณ์
621202000390 นาย จันทร์เพ็ง ขุนพิบาล
621202000391 นาย สมกนก ชัยทอง
621202000392 นาย โชคอนันต์ ตระแก้วจิตต์
621202000393 นาย เอกวิทย์ วิมิตตะนันทกุล
621202000394 น.ส. นิสา ศรีปัญญา
621202000395 น.ส. จุฑารัตน์ ใจดี
621202000396 นาย วรัจน์ จอนจ ารัส
621202000397 นาย วัชรพงษ์ สมบูรณ์
621202000398 นาย ชัยรัตน์ จันทดี
621202000399 นาย ธีรภัทร ศิริชัยเจริญ
621202000400 นาย ชัยกองพล วงศ์สุเมธ
621202000401 นาย ศิวะ แนวโนนทัน
621202000402 น.ส. อภิษฐา วงศ์วานิช
621202000403 นาย ภานุพงศ์ นุสติ
621202000404 น.ส. กมลชนก มูลเวียงชัย
621202000405 น.ส. วรัชยา วงศ์บา
621202000406 นาย ภัคพล วิชญาวิโรจน์กิจ
621202000407 น.ส. พิมกมล นิธิคุณทรัพย์ทวี
621202000408 นาย ปริญญา ผลเพิม่
621202000409 น.ส. สิรภัทร ปานแก้ว
621202000410 นาย โยธิน สิทธิฤทธิ์
621202000411 น.ส. อัจฉรา เซ่งแตง
621202000412 น.ส. มณทกานต์ หีบแก้ว
621202000413 นาย อัจฉริยะ มานาดี
621202000414 น.ส. จริยา สุพยากรณ์
621202000415 นาย เถลิงชัย ไชยค ามี
621202000416 นาย จีรศักด์ิ ขันทะเสน
621202000417 น.ส. ศุภสุตา สังข์ประไพ
621202000418 นาย สุรศักด์ิ โชติช่วง
621202000419 น.ส. ปภาวี แสงประดับ
621202000420 น.ส. นรินทร อุทาภักดี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่63 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
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621202000421 น.ส. ชนัญกร ฤกษ์อภิวาท
621202000422 น.ส. ชยาภรณ์ อารีย์ชน
621202000423 น.ส. วรรณพร เจริญวงษ์
621202000424 น.ส. ธนัญญา หลาวทอง
621202000425 น.ส. สิริกาญจน์ ศรีสุรัตน์
621202000426 นาย กิตติธัช คล้อสวัสด์ิ
621202000427 น.ส. กชพร วงษ์เดือน
621202000428 น.ส. สุพรรษา กองแสนแก้ว
621202000429 นาย ณัฏฐ์ฐณรัณ สุวรรณอัมพา ทรัพยวณิช
621202000430 นาย สิรวิชญ์ พุกกะเวส
621202000431 น.ส. วันทนา ล้ีจาตุรงค์
621202000432 น.ส. ดารุณี อ าพร
621202000433 น.ส. สุภัสสร ชงสุวรรณ
621202000434 น.ส. พรสวรรค์ วุน่ซ้ิว
621202000435 นาย สุรพงษ์ ศรีอิสรานุสรณ์
621202000436 น.ส. นัฏฐ์วรินทร์ จ าปาหล่า
621202000437 น.ส. ณัฐธิดา ด ารงบุล
621202000438 น.ส. วรรณภรณ์ นิ่มเรือง
621202000439 น.ส. อรอนงค์ อุมา
621202000440 น.ส. ประกายมาตุ เปีย่มสุข
621202000441 น.ส. ธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
621202000442 นาย มนชัย ใจชื่น
621202000443 นาย ธนพันธุ์ พิพิธกุล
621202000444 น.ส. สิริพร กังวาฬ
621202000445 น.ส. แก้วมณี เติมกล้า
621202000446 น.ส. ศุภนิดา พิศาศักดา
621202000447 น.ส. ชลดา กิจจานุสรณ์
621202000448 น.ส. ศศิธร ทองศรี
621202000449 น.ส. อินทร์ธุอร ไกรสิทธิ์
621202000450 น.ส. ธิดานันท์ น าชัยรุ่งรัศมึ
621202000451 นาย ขจรยศ ธรรมทินโณ
621202000452 น.ส. หทัยชนก นะลิตา
621202000453 น.ส. สายฝน สุขเจริญ
621202000454 น.ส. ปานรดา หาญเหมือน
621202000455 น.ส. เปรมกมล ชัยโชติ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่64 จาก 118
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621202000456 น.ส. ฐิติพร แป้นทอง
621202000457 น.ส. อรอุมา ซ่อนกล่ิน
621202000458 น.ส. ศศิประภา สนเอี่ยม
621202000459 น.ส. พลอยไพลิน อยู่ยืน
621202000460 น.ส. จริยา รอเสนา
621202000461 น.ส. นันทกานต์ แป้นอ่ า
621202000462 นาย พงศ์พล สนิทชอบ
621202000463 นาย ศิรธันย์ ปภัสร์บุญญานนท์
621202000464 นาย เอกชัย หอมหวล
621202000465 นาย ยงยุทธ สายใจบุญ
621202000466 นาย พชร ดิษฐศร
621202000467 นาย วัลลภ กล้าหาญ
621202000468 นาย พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย
621202000469 นาย ภานุมาศ อิติพันธ์
621202000470 น.ส. ภัทรกร แสงจันทร์
621202000471 นาย กิตติพงษ์ ชาติของตน
621202000472 น.ส. อุไลพร ภูงาม
621202000473 นาย สกลเดช วิลาวรรณ
621202000474 น.ส. มารินทร์ กาญจนกุล
621202000475 น.ส. กรกนก รงค์บัญฑิต
621202000476 น.ส. นิภากร นาคมรกต
621202000477 น.ส. กรรณิกา นุ่นอ่อน
621202000478 น.ส. ณิชารีย์ แสนวิเศษ
621202000479 น.ส. จันทร์จิรา ค าภากุล
621202000480 น.ส. นภาพร ธะระณีวัฒน์
621202000481 น.ส. จันทร์ณภา รอดเจริญ
621202000482 น.ส. ณฐา โพธิคามบ ารุง
621202000483 น.ส. อัยการ ดอนค า
621202000484 น.ส. เกียรติสุดา สุขเนียม
621202000485 น.ส. จิราภรณ์ สุวรรณหงษ์
621202000486 นาย กิตติศักด์ิ กองทอง
621202000487 นาย คุณากร งามฉ่องสกุล
621202000488 น.ส. พัชรพร เสาโกมุท
621202000489 น.ส. ดวงหทัย ด าเดิม
621202000490 น.ส. รพีพร ค ารังษี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่65 จาก 118
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621202000491 นาย ยศนนท์ สุขใจ
621202000492 น.ส. นุสรา เจราหวัง
621202000493 น.ส. ยุภาวดี รัตนคช
621202000494 นาย ปฏิญญา แย้มพราย
621202000495 นาย กัลชาญ เทียมกัน
621202000496 น.ส. นิตติยา สัสดี
621202000497 นาย ฐิติพันธ์ ปัดถามัง
621202000498 น.ส. สุภาวดี จ าปามูล
621202000499 นาย จาตุรงค์ แสนต๊ิบผ่าย
621202000500 น.ส. จริญญา มณีโชติ
621202000501 น.ส. วรฉัตร กีรติวิโรจน์กุล
621202000502 น.ส. นิฟาราห์ฮานา เปาะอาเดะ
621202000503 น.ส. กัณตาชา แดนมะตาม
621202000504 นาย ชาตา ขาวข า
621202000505 น.ส. ปัทมา อาจหาญ
621202000506 น.ส. อภิรดี วงค์จันดี
621202000507 นาย วีระชัย แสงคงด า
621202000508 น.ส. ณัจฉรียาภรณ์ พิมพ์เถื่อน
621202000509 น.ส. กมลวรรณ กองแก้ว
621202000510 นาย สิทธิพงษ์ กังวาลไกล
621202000511 น.ส. กรรณิการ์ แสงปราบภัย
621202000512 น.ส. ฤทัยชนก เนียมวดี
621202000513 น.ส. วันวิสาข์ คงสกุล
621202000514 นาย เอกพละ ค าดี
621202000515 นาย จิรายุ แสงทอง
621202000516 น.ส. สุภาพร มลิวัลย์
621202000517 นาย ธนดล จันทร์เจริญ
621202000518 น.ส. รุจิรา นาวิไลกุล
621202000519 นาย โกวิท ไชยช่วย
621202000520 นาย สิทธิชัย ยิ้มแย้ม
621202000521 นาย มฤคินทร์ ทิพย์อักษร
621202000522 น.ส. ศรัณย์รัชต์ ขัดชมภู
621202000523 น.ส. ชื่นปิติ เวชสุวรรณรักษ์
621202000524 น.ส. พัชรี ชุมแสงศรี
621202000525 นาย ณณ จูมจนะ
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621202000526 นาย รัฐธนนท์ บารมีศิริสมบัติ
621202000527 น.ส. จิรัศยา พรานฟาน
621202000528 นาย วิษณุ อรรถโยโค
621202000529 นาย ณัฐศักด์ิ อนันต์จินดา
621202000530 น.ส. ศิรินทรัตน์ บะคะ
621202000531 น.ส. วริยา เรืองศิลป์
621202000532 น.ส. พรพิไล เสนาจ
621202000533 นาย ภูรินท์ ณ พัทลุง
621202000534 น.ส. ประภัสสร จันทร์แก้ว
621202000535 นาย ศักดา ด้วงแพง
621202000536 นาย ธีรนันท์ จันทร์ศรี
621202000537 นาย พงศธร สระวารี
621202000538 น.ส. ชิดชนก ไชยกิจ
621202000539 นาย ณัฐวุฒิ มงคล
621202000540 น.ส. รักขพร ไชยลาภ
621202000541 นาย กิตติคุณ ถิ่นพยัคฆ์
621202000542 น.ส. สุกัญญา แสนกัน
621202000543 นาย ทัศน์พล ทองย่น
621202000544 น.ส. ขวัญจิรา วรรณดี
621202000545 นาย สุริยัน วังนิคม
621202000546 นาย ศิวกร เพ็ชรสีเงิน
621202000547 น.ส. โยธกา ศรีแสงทอง
621202000548 น.ส. ภัทรา กาญจนวรางกูร
621202000549 น.ส. วิสาขา โทธรัตน์
621202000550 นาย จิณณวัตร ด่านศรีชาญชัย
621202000551 น.ส. ธนภร วรรณทอง
621202000552 น.ส. จุฑารัตน์ การิกาญจน์
621202000553 น.ส. ธนิกานต์ ไพโรจน์
621202000554 นาย ธีร์ภวิศ คันศรวสิษฐ์
621202000555 น.ส. ธันย์จิรา นาเมืองรักษ์
621202000556 นาย ประพันธ์ศักด์ิ มีเงิน กันเกตุ
621202000557 นาย กิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล
621202000558 น.ส. อริศรา ช่อพยอม
621202000559 น.ส. พวงพยอม หนูท้าว
621202000560 นาย พีรณัฐ ขนไทย
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621202000561 น.ส. พีรชา รอดทอง
621202000562 น.ส. จิราภา กระฉอดนอก
621202000563 น.ส. ยุพเรศ แก้วแพรก
621202000564 น.ส. งามสิรี งามทรัพย์มณี
621202000565 น.ส. ดุษฎีภรณ์ ไชยสมบูรณ์
621202000566 น.ส. วาสนา ช้อนรัมย์
621202000567 นาย พงศธร โลหะการ
621202000568 น.ส. สุภัทรา ฉัตรไชย
621202000569 น.ส. นฤภร ศิริวัฒนาวงศา
621202000570 น.ส. จิราภรณ์ สีทอง
621202000571 น.ส. มัลลิยา ธรรมทวี
621202000572 นาย คุณนิธิ สุวรรณถาวร
621202000573 น.ส. ปาริชาติ เตชะนิรัติศัย
621202000574 น.ส. เบญจมาศ แจ่มมณี
621202000575 น.ส. สุจิตรา แก้วสีนวน
621202000576 น.ส. พัชราภรณ์ รอดพูน
621202000577 น.ส. วัลยา เอ็มบุตร
621202000578 น.ส. สุรภี นันทเสนีย์
621202000579 น.ส. มณฑินี กาญจนะวงศ์
621202000580 นาย อาหมัด หวังเบ็ญหมัด
621202000581 น.ส. ศศิวิมล ค าจันทร์
621202000582 น.ส. นันทิภัคค์ พูนทวีธีรฤทธิ์
621202000583 น.ส. ณัฎฐา เชียงหลง
621202000584 นาย ชวลิต วัฒนะสุวรรณกร
621202000585 นาย อภิมุข คอนกรีต
621202000586 น.ส. ญานิกา อิ่นค าแก้ว
621202000587 นาย พงศ์พัฒน์ ศจีรพงศ์
621202000588 นาย นิสัน ดลประชา
621202000589 นาย จิรเมธ ปทุมเพ็ชร
621202000590 น.ส. เมยวดี ทวีวัน
621202000591 น.ส. ญาณิกา จันทร์สามเรือน
621202000592 น.ส. จันทิมา แสงจันทร์
621202000593 น.ส. กัลยกร เชาว์ฉลาด
621202000594 นาย วศิน พุฒินวพงศ์
621202000595 น.ส. วิบูรณ์รัตน์ เรืองค า
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621202000596 ส.ท. ศุภกานต์ อินทร์วิเศษ
621202000597 น.ส. โยธกาญจน์ บุญศรี
621202000598 น.ส. ชนากานต์ เติมกระโทก
621202000599 น.ส. ปริญาพร ศรีแก้ว
621202000600 น.ส. จันทร์ทิมา คงเจริญสุข
621202000601 นาย อธิธัช ตันติตระกูล
621202000602 น.ส. พิชญาภา ศิริกุล
621202000603 น.ส. หทัยชนก สุวรรณไตรย์
621202000604 น.ส. กิตติยา เทพสุวรรณ์
621202000605 น.ส. สุภาพร โพธิอ์ยู่
621202000606 น.ส. แพรพลอย ชุติคุณากร
621202000607 น.ส. ชุติกาญจน์ ปานแก้ว
621202000608 น.ส. นันทิยา ช่วยแก้ว
621202000609 นาย พัชรพล พงศ์สมัย
621202000610 น.ส. ณภัทร พูลประสงค์
621202000611 น.ส. อัจจิมา ใจมั่น
621202000612 น.ส. ศุภิสรา มานะท าดี
621202000613 น.ส. ทิพย์วรินทร สุรดีวิราพันธ์
621202000614 น.ส. ยลดา สมานทอง
621202000615 นาย ปฏิเวธ ปานแจ่ม
621202000616 นาย ธนโชติ เวชการ
621202000617 น.ส. กฤติยา เขตประทุม
621202000618 น.ส. ธัญญาภรณ์ ขลิบทองค า
621202000619 นาย ธวัชชัย มั่งมี
621202000620 น.ส. ชนาภัทร แต่งเกล้ียง
621202000621 น.ส. อนิฐศรา ทองไชย
621202000622 น.ส. กรรณิกา พวงมณี
621202000623 นาย ณัฐฐิพงษ์ ชุบไธสง
621202000624 น.ส. อัญชนา บุญผ่อง
621202000625 น.ส. พิมพ์นิภา สุวรรณมณี
621202000626 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักด์ิ
621202000627 น.ส. ฉัตรทิพย์ พันธุท์อง
621202000628 นาย ภูมิภัทร สายแก้ว
621202000629 น.ส. สุพิชวรรณพร สร้อยชมภู
621202000630 น.ส. ศุจารี ประกอบดี
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621202000631 น.ส. แก้วนภา โคตริยา
621202000632 น.ส. วิชชุดา แว่นระเว
621202000633 น.ส. ชนนกานต์ เพ็ชร์สงคราม
621202000634 น.ส. สุดธิดา ธนาสมบูรณ์ผล
621202000635 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ปิยาพัชร บุญจ าเนียร
621202000636 น.ส. รัฐพร สงวนวงษ์
621202000637 น.ส. ฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์
621202000638 น.ส. เพียงนภัส ไตรเสนีย์
621202000639 น.ส. พัทธนันท์ ล าเพาพงศ์
621202000640 น.ส. อัญธิญา ฉันทสุเมธากุล
621202000641 นาย วรินทร งานเกณฑ์
621202000642 น.ส. ปัณณภัส พร้ิมพราย
621202000643 น.ส. ณัฐกฤตา พร้ิมพราย
621202000644 น.ส. จิณห์นิภา ไพรัตน์
621202000645 น.ส. ชฎารัตน์ อุ่นอบ
621202000646 น.ส. เสาวลักษณ์  ุทิพย์มณี
621202000647 น.ส. ศิริรัตน์ สุขสุเวช
621202000648 นาย สุธรรม เปีย่มธรรมโรจน์
621202000649 น.ส. สกุลณี ถาวรนิกร
621202000650 นาย ปกาสิต พิกุลเงิน
621202000651 น.ส. วนิดา จิช่อง
621202000652 น.ส. ปทุมทิพย์ ชินวงษ์
621202000653 น.ส. ดวงเดือน ตันติเวชกุล
621202000654 น.ส. ผกาศิริ วันทรัพย์
621202000655 นาย อัครชาติ ฮ้อเจริญโรจน์
621202000656 น.ส. ภาวีรัตน์ สมบัติ
621202000657 นาย ณ ภัทร์พล ทองรักษ์
621202000658 นาย ญาณะวรุตม์ ชื่นจิตร
621202000659 นาย นวพฤทธ์ รักใหม่
621202000660 น.ส. ภัทราวดี นางสวย
621202000661 น.ส. ปิยนุช ติวัฒนาสุข
621202000662 นาย ดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ
621202000663 น.ส. เบญจวรรณ อ่อนเนตร
621202000664 น.ส. อรุณทิพย์ อุ่นทรัพย์เจริญ
621202000665 น.ส. ธนภรณ์ ธรรมศร
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621202000666 น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ สิงหะ
621202000667 น.ส. พุธิตา ปิน่ทองพันธุ์
621202000668 นาย สุทธิพัฒน์ ทุนผลงาม
621202000669 นาย เสฎฐวุฒิ อมรชีวิน
621202000670 นาย กฤษฎา มาศวรรณา
621202000671 น.ส. ณัฐภัสสร อ่อนนิ่มพันธ์
621202000672 นาย ยุรนันท์ ชุมชู
621202000673 น.ส. นิรมล วิทูร
621202000674 น.ส. พรสุภางค์ วุน่ชุม
621202000675 น.ส. นลินท์นิภา บุณรัตนประสิทธิ์
621202000676 นาย ชัยยุทธ์ ตันติพงศ์กูล
621202000677 นาย สุวิจักขณ์ มารยาท
621202000678 น.ส. มัลลิกา เทพเสน
621202000679 น.ส. ปิยณัฐ ไขประภาย
621202000680 น.ส. ญาณิศา เมืองยศ
621202000681 นาย ภาคีนัย สุขสมพงษ์
621202000682 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช
621202000683 นาย พงศ์พิสุทธิ์ สุขสมพงษ์
621202000684 น.ส. ณัฐวิภา จอมพลาพล
621202000685 นาย ศักด์ิศิษฏ์ จอมพลาพล
621202000686 น.ส. จิณณ์ณิชา ภูสิทธิอ์นันต์
621202000687 นาย ฉัตรชัย อุไรประเสริฐ
621202000688 นาย สุรเกียรติ ธนวัฒน์เดชโชติ
621202000689 นาย ภาณุพงศ์ เสนานุช
621202000690 น.ส. พิชาพัทธ์ โรจนธนินพงศ์
621202000691 น.ส. ปนัดดา อัมพวัลย์
621202000692 น.ส. ปภานาธ สร้อยส าโรง
621202000693 นาย พิษณุ สิทธิถนอมวงศ์
621202000694 น.ส. ชุลีพร ภิรมย์โพล้ง
621202000695 นาย วรายุทธ มะเค็ง
621202000696 น.ส. สุวิมล ทองส่องแสง
621202000697 นาย เสกสรรค์ ชูศักด์ิ
621202000698 นาย ณัฐนันท์ ด ารงรัชพลไพศาล
621202000699 นาย มนัสพล ศรีบุญค า
621202000700 นาย ปกาศิต ชูบัวขาว

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่71 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202000701 น.ส. วฤณฎา นุกูลกิจ
621202000702 น.ส. จุฬารัตน์ เทพวรชัย
621202000703 น.ส. จิรารัตน์ เกื้อกูล
621202000704 น.ส. วนัสนันท์ พิทักษ์ผลิน
621202000705 น.ส. กรดา แย้มเกษร
621202000706 น.ส. จิรภิญญา จงงาม
621202000707 นาย กสานต์ิ ปัญญาชัยรักษา
621202000708 นาย ธีรธร ล้ิมจุติธรรม
621202000709 น.ส. ศิริพร บานใจ
621202000710 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
621202000711 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
621202000712 นาย พรภวิษย์ พิมพ์สวรรค์
621202000713 นาย พงศ์วิชญ์ ศรีวะรมย์
621202000714 นาย อาหมัด สุหรี
621202000715 นาย รัฐพล ช านาญเหนาะ
621202000716 น.ส. ชไมพร พิทักษ์ทิพย์
621202000717 นาย ปกรณ์ มณีรัตน์
621202000718 นาย ยศกร หมัดอะดัม
621202000719 นาย เพชรรัตน์ รุ่งเรือง
621202000720 น.ส. วรางคณา เหมืองจา
621202000721 นาย สุทธิพงศ์ นิภารัตน์
621202000722 นาย จักรชัย มณีชื่น
621202000723 นาย ณัฐพล ชูหิรัญ
621202000724 น.ส. สุจิน รุ่งเรืองวนาศรม
621202000725 นาย วินัย ต๊ิบสาร
621202000726 นาย จุฑาวัฒน์ บ ารุงศรี
621202000727 น.ส. จิตสุภา เอมโอษฐ์
621202000728 นาย โชติระวี ต าหนิดี
621202000729 น.ส. อินทาวา จันทร์อินทร์
621202000730 น.ส. เจสสิก้า ช่วงชื่น
621202000731 นาย โชคชัย พาณิชปฐมพงศ์
621202000732 น.ส. วราภรณ์ โพธิศิริ
621202000733 นาย สุริย์วงศ์ นานอน
621202000734 นาย เหมือน สุขมาตย์
621202000735 นาย ศรัณฉัตร กู้เมือง
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621202000736 น.ส. สังวาลย์ แก้วตา
621202000737 นาย ไพรัตน์ สิริเบญจวรรณ
621202000738 น.ส. พิชชาพัชร อยู่คงดี
621202000739 น.ส. กานต์พิชชา กิจแสวงศักด์ิ
621202000740 น.ส. นิพัทธ์ธมล มีรัตน์ธรรม
621202000741 นาย จตุรงค์ สิงห์โต
621202000742 น.ส. ปุณณดา ไชยศร
621202000743 นาย ชยชนม์ เปรมานนท์
621202000744 น.ส. สุภกัญญาวรรณ สดับ
621202000745 น.ส. ภัทร์ณรินทร์ โพธิน์อก
621202000746 น.ส. นฤมล โพธิน์อก
621202000747 นาย ไกรเชษฐ์ ชุ่มเชย
621202000748 น.ส. อัจฉราภรณ์ เรืองเจริญ
621202000749 นาย วงศธร ขาวเรือง
621202000750 นาย ศักดา อนุรักษ์
621202000751 น.ส. ทิพย์สุดา อารีรักษ์
621202000752 นาย ภูมิภัทร มณีศรี
621202000753 นาย คมกริช สุจริต
621202000754 นาย ณัฐชานนท์ บุญมา
621202000755 นาย เกรียงไกร สมประสงค์
621202000756 น.ส. ธิดารัตน์ ขุนฤทธิ์
621202000757 น.ส. วดี ยาวะประภาษ
621202000758 น.ส. สุมิตตา ธรรมขันธ์
621202000759 นาย กฤษฎา ตรีรัตน์
621202000760 น.ส. พัชรพร ใหม่หลวงกาศ
621202000761 น.ส. ศศิภา ไชยชนะ
621202000762 น.ส. มนันพัทธ์ คงทอง
621202000763 น.ส. อรัญญา บุญธรักษา
621202000764 น.ส. นิฤมล วรรธนันทกุล
621202000765 น.ส. ฐิติพร ใจศิริ
621202000766 น.ส. อุทุมพร แก้วมาลา
621202000767 น.ส. ปัณฑ์ชนิต พรหมจรรย์
621202000768 นาย ณัฐวรพงศ์ คูหาทอง
621202000769 นาย เจริญศักด์ิ ชูชาติ
621202000770 น.ส. ปิยนุช ห้าวจันทึก
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621202000771 นาย ณัฐพล บุญบรรจง
621202000772 น.ส. ปิยมน ห้าวจันทึก
621202000773 นาย ภูบดินทร์ ปลักปลา
621202000774 น.ส. ชญากรลักษณ์ จันครา
621202000775 นาย จรัญ โพธิว์ัฒนไพศาล
621202000776 น.ส. ลักขณา เสนีนวล
621202000777 ว่าที ่ร.ต. อาทร นนท์ศิริ
621202000778 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล
621202000779 น.ส. นรีกานต์ มากูลต๊ะ
621202000780 น.ส. ลลิล สกุลวรรณวงศ์
621202000781 นาย วัชรพล กันทะไชย
621202000782 นาย วัชรพล โสภาณา
621202000783 น.ส. ญาณิศา ล้ิมรุ่งเรือง
621202000784 น.ส. สุธาทิพย์ พันธวงศ์
621202000785 น.ส. อุมาพร แก้วลาด
621202000786 นาย ชัยพิชญ์ มุขดี
621202000787 น.ส. สกุลรัตน์ เครือก้อน
621202000788 นาย ชนะโชค แซ่จัง
621202000789 น.ส. อังคณา อานนท์
621202000790 นาย ทรงกช นิลเกษม
621202000791 นาย เจตนิพัทธ์ จันทรกระวี
621202000792 น.ส. ประนอม กองเทพ
621202000793 น.ส. พาณิภัคฐ์ วสุธนพินิจ
621202000794 นาย อัณณ์อเนชา นภารัตนอนันต์
621202000795 นาย จตุพร ศรวัฒนา
621202000796 น.ส. ขัชชญา ล้ิมวัฒนา
621202000797 น.ส. กัญณ์ศิริน ใสงาม
621202000798 น.ส. มณฑิตา วิษณุวงศ์
621202000799 น.ส. ณัฐทิยา ชื่นเชื่อม
621202000800 น.ส. แพรวพรรณ อร่ามศรี
621202000801 น.ส. นภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์
621202000802 น.ส. ศุภาพิชญ์ ยอดแก้ว
621202000803 น.ส. ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว
621202000804 น.ส. ณัฐพร พรหมเจียม
621202000805 น.ส. ปวีณา จันทราษี
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621202000806 นาย จิระพัชร์ ทวงศ์เฉลียว
621202000807 นาย เดชาธร ปสุตาพงศ์
621202000808 น.ส. มณฑกานต์ ดุจณรงค์
621202000809 นาย กฤติน ชุมวรฐายี
621202000810 น.ส. ศริญญา อยู่เย็น
621202000811 น.ส. ชัญญา จิตติรบ ารุง
621202000812 น.ส. ปวภัทร เทพาทิพวงศ์
621202000813 น.ส. พิมพ์ชนก เชาวนุรัตน์
621202000814 น.ส. นัตติยา คงอิว
621202000815 น.ส. ภัทรวดี กังวาลดี
621202000816 นาย อานันท์ ชาญเลิศชัยกุล
621202000817 นาย ทศพล สีโคตร
621202000818 ส.อ. คเณศ ท าดี
621202000819 น.ส. กาญจนา สัญญากุล
621202000820 น.ส. ชัญญา ชื่นทองหลาง
621202000821 น.ส. พรธิดา คณาโรจน์
621202000822 น.ส. สาวิตรี เป็นเครือ
621202000823 น.ส. ณัฐภัสสร ทรงสุนทรวงศ์
621202000824 น.ส. ณัฐยา กองบุญ
621202000825 น.ส. จันทร์จิรา สุขปัญญา
621202000826 น.ส. ขนิษฐา ด้วงไพร
621202000827 น.ส. ขวัญฤทัย ทองหนู
621202000828 น.ส. เพ็ญพิชชา สันติวราพันธ์
621202000829 น.ส. พนิดา ฉายาวรรณ
621202000830 น.ส. ดวงหทัย แสงห้วยไพร
621202000831 น.ส. เมธาพร เมืองตัง
621202000832 นาย กิตติภพ เส้ียนกี้
621202000833 น.ส. วันวิสา รักนุ้ย
621202000834 นาย กฤษชิน กิตติคงเดโช
621202000835 น.ส. สุปรียา สามัน
621202000836 ว่าทีร้่อยตรี นภัทร จันทร์เทพ
621202000837 น.ส. ภูริชญา ผันประเสริฐ
621202000838 นาย สัชฌุกร คุณารูป
621202000839 นาย นุชา สิริสินเพิม่พูน
621202000840 นาย เทพประทาน ถาโท
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621202000841 นาย พรเทพ ปาลวงษ์
621202000842 นาย พลวัฒน์ สุขแพ
621202000843 นาย กรวิชญ์ สุภักดี
621202000844 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุพิชา ฤกษ์นิรันดร
621202000845 ด.ต ทวี ประทีปเมือง
621202000846 นาย เจตนิพัทธ์ จตุพรม
621202000847 น.ส. ฐิติชญาน์ ทวีนันท์เชยโชติ
621202000848 น.ส. ธีรวดี ณรงค์ชัย
621202000849 น.ส. ชนาพิชญ์ บัวชื่น
621202000850 น.ส. ระพีพรรณ บุญธรรม
621202000851 น.ส. ปุญญชิตา บุญมี
621202000852 นาย มาวิน ประการแก้ว
621202000853 น.ส. สิริขวัญ จันคะณา
621202000854 นาย สุรพัฒน์ พวงดอกไม้
621202000855 ว่าทีร้่อยตรี พงศธร ดิษฐยานุรักษ์
621202000856 น.ส. เสาวลักษณ์ เขียวผุด
621202000857 น.ส. วรพัฑรา ศรีพงษ์พันธุก์ุล
621202000858 นาย ฤทธิพงษ์ โนจันทร์
621202000859 น.ส. ธิมาพร สืบสุข
621202000860 นาย นันตชัย อ่อนสลวย
621202000861 น.ส. วิไลไพร า ปรียานนท์
621202000862 น.ส. ศศิกาญจน์ สุวรรณมาลย์
621202000863 นาย สุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
621202000864 น.ส. ธนัญญา ประทุมศิริ
621202000865 นาย ปรียพันธ์ ร่องแก้ว
621202000866 น.ส. สุจิตรา ทิมลาย
621202000867 น.ส. นันทิดา ยืนทน
621202000868 นาย พิสิษฐ์พล ศรีพลอย
621202000869 น.ส. สายฝน พรมวิชัย
621202000870 น.ส. ปลิดา วุฒิทรงสกุล
621202000871 นาย เอกลักษณ์ ฤกษ์โหรา
621202000872 น.ส. ปาลิน วงษ์ธัญกรรม
621202000873 นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์
621202000874 นาย ปราโมทย์ ด าดี
621202000875 ว่าทีร้่อยตรี ธนกฤต ปิน่แก้ว
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621202000876 น.ส. สรวรรณน์ ไชยทองศรี
621202000877 น.ส. ปัฐญา ตันกุลโรจน์
621202000878 นาย ปฏิพัทธ์ สวนงาม
621202000879 นาย สิทธิโชค วีระเกศ
621202000880 น.ส. พรรณวรท แก้วค าแสน
621202000881 นาย ศิวะพล บุญเพิม่
621202000882 นาย ณพลเดช ตรีวิสุทธิพงศ์
621202000883 น.ส. เพ็ญทิวา สุธรรมวงศ์
621202000884 นาย ธิติพงศ์ ทองแป้น
621202000885 น.ส. นันทิดา กัลปตานนท์
621202000886 น.ส. จักรีวรรณ รอดวงษ์
621202000887 น.ส. วริศรา โมกหลวง
621202000888 น.ส. ชุติกาญจน์ อ าพันประสิทธิ์
621202000889 น.ส. วราภรณ์ เกียรติพิบูลกุล
621202000890 พ.จ.อ. วิเศษศักด์ิ ค าศักด์ิดา
621202000891 น.ส. นภาพร จุลโท
621202000892 น.ส. ฐิติมา เกิดทอง
621202000893 น.ส. ธนิดา พานเมือง
621202000894 นาย องครักษ์ คานุรักษ์
621202000895 น.ส. พนิดา วรรธนันท์ชัย
621202000896 น.ส. รัชนีกร เณรบางเเก้ว
621202000897 น.ส. ขวัญชนก มรกต
621202000898 น.ส. ภัทรพร แก้วพิมพ์
621202000899 น.ส. รุ่งนภา ล่ันสิน
621202000900 น.ส. รัตนาภรณ์ ค่ าคูณ
621202000901 น.ส. วิสุทธิดา ชนาชน
621202000902 น.ส. จิณห์นิภา กัลยาศิริ
621202000903 น.ส. ณัชนันท์ ผุยปุโรย
621202000904 นาย พีรพงษ์ เจ้หนูด้วง
621202000905 น.ส. ณัฐกาญจน์ พุม่สงวน
621202000906 น.ส. ธรรญธร บุญนิ่ม
621202000907 นาย ศาศวัต ลีพิบูลย์สวัสด์ิ
621202000908 นาย สุรเชษฐ์ จันทร์หนู
621202000909 น.ส. ศรินยา แตงรอด
621202000910 น.ส. เนตรนภา อ่อนรู้ที่
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621202000911 นาย ศราภพ ค ามี
621202000912 น.ส. อิสริยาภรณ์ สีนวนค า
621202000913 ว่าทีร่.ต.หญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร
621202000914 นาย นพดล ทรัพย์เฉลิม
621202000915 น.ส. นวพร งามละมัย
621202000916 น.ส. อภิชญาณ์ ตุลาพันธุ์
621202000917 น.ส. พีชฌาภรณ์ ทะตัน
621202000918 นาย กฤดิณรงค์  ภูชูธรรม
621202000919 น.ส. วรนุช โสมภีร์
621202000920 น.ส. อรกช ทิศกระโทก
621202000921 น.ส. ณฐอร สุขแทรก
621202000922 นาย ศุภฤกษ์ เรืองคง
621202000923 นาย พงศกร เรืองพยุงศักด์ิ
621202000924 นาย วันชัย ทองสิน
621202000925 นาย วุฒิชัย ไชยบุรี
621202000926 ว่าทีร้่อยตรี อรรถพล จันตาธรรม 
621202000927 น.ส. ศุภาพิชญ์ พยาบาล
621202000928 นาย มงคล ปราบชมพู
621202000929 นาย คณิน กล่ันกล่ิน
621202000930 นาย อุเทน ไม้สนธิ์
621202000931 น.ส. ศศิวรรณ เปล่ียนประเสริฐ
621202000932 น.ส. สายสมร เจนเจริญพันธ์
621202000933 น.ส. จอมขวัญ จันทร์โพธิเ์ต้ีย
621202000934 น.ส. โสภิดา ไทธานี
621202000935 นาย วัชสัณห์ ชูมณี
621202000936 น.ส. ดลมณิชา พันธุนาคิน
621202000937 นาย ชยณัฐ สุขุมปาลกุล
621202000938 นาย ธณะ อารีพรรค
621202000939 น.ส. ปราณี ไพรสยม
621202000940 น.ส. ธัญกร ชาดิษฐ์
621202000941 นาย สุไลย์มาน ราฟีร์
621202000942 น.ส. ปิยพร ถ้ ากลาง
621202000943 นาย สุวิจักขณ์ แก่นแก้ว
621202000944 น.ส. พิชชานันท์ เสาวคนธ์
621202000945 นาย ปริชาติ ด าแก้วหล่อ
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621202000946 นาย ณัฐกร อิ่มอุไร
621202000947 นาย ชินพงษ์ กุลประภาพันธ์
621202000948 น.ส. อสมาภรณ์ รังณเรนทร์
621202000949 น.ส. กฤตยาภา รอดยินดี
621202000950 น.ส. จิราวรรณ มากเขียว
621202000951 น.ส. พันนิตา หนังสือ
621202000952 น.ส. ชญาณี อู่รอด
621202000953 นาย ฐิติชวลิต สังข์คร
621202000954 น.ส. ทิพวัลย์ แซ่เอี๊ยะ
621202000955 นาง สุภัค วงษ์ภักดี
621202000956 น.ส. อมลณัฐ เตียตระกูล
621202000957 น.ส. อภิกษณา แสงทอง
621202000958 น.ส. อธิรัชต์ ต้ังเติมสุข
621202000959 น.ส. กานต์พิชชา พุม่ศรี
621202000960 นาย ชุติพงศ์ เพชรกอง
621202000961 นาย รชฏ ศรีสุภาพ
621202000962 น.ส. วาลวิชนี จันทร์เกิด
621202000963 นาย พงศกร โชติรัตน์
621202000964 น.ส. นภาพร เกรียบกลาง
621202000965 นาย ณัฐวุฒิ อุทัยเลิศ
621202000966 น.ส. รัตญาภรณ์ ศรีผ่องงาม
621202000967 น.ส. จารุภา วงษานุศิษย์
621202000968 น.ส. กุลทินี วิรุณพันธ์
621202000969 นาย ธนิกกุล เชิดชุวิภาส
621202000970 น.ส. สาวิตรี วรสันต์
621202000971 นาย ธุวานนท์ ทองเจริญ
621202000972 นาย ณพล ระวังการณ์
621202000973 น.ส. อนงนาฏ หลัดกอง
621202000974 นาย สหพล เเสนทวีสุข
621202000975 น.ส. สุขฤดี ไทยสม
621202000976 นาย เนติภูมิ บางชุมแพ
621202000977 นาย อธิก ธุระหาญ
621202000978 น.ส. พรทิพย์ แนวทัด
621202000979 นาย ศุภสิทธิ์ เดชโกมล
621202000980 นาย คาถา รองเดช
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621202000981 น.ส. บุญธิชา คงทวี
621202000982 น.ส. อาทิมา บุตรศรีชา
621202000983 นาย อรุณศักด์ิ สกุลผอม
621202000984 น.ส. สุนิษา แย้มขยัน
621202000985 น.ส. นันทัชพร แนวเนื่อง
621202000986 น.ส. อรจิรา พูนกล้า
621202000987 น.ส. สุรีวัลย์ อั้นซ้าย
621202000988 น.ส. ธมภร อุ่นจางวาง
621202000989 นาย นลธวัช ปานแดง
621202000990 นาย กมเลศน์ กอสกุล
621202000991 น.ส. วัลลี เพียกง
621202000992 นาย ธนาธิป อุเทน
621202000993 นาย คุณานนต์ รุกขวัฒน์
621202000994 น.ส. จันทรา ชนะกุล
621202000995 น.ส. ชณาภัทร ประพันธ์
621202000996 นาย ณัฐวุฒิ พลไชย
621202000997 นาย ธนิตย์ มณีเลิศ
621202000998 น.ส. นันทพร แตงสัน
621202000999 น.ส. อุษณีย์ ศิริพัฒนพาณิชย์
621202001000 นาย ภานุวัตร นวลนิล
621202001001 น.ส. ลักษิภา เสนาพิทักษ์
621202001002 นาย วรายุทธ บุญรักษา
621202001003 นาย จตุพร อายนะโยธิน
621202001004 น.ส. อุษมา กิ่งดาว
621202001005 ว่าทีร้่อยตรีหญิง จิรารัตน์ ขัดมะโน
621202001006 นาย กิตติคุณ ชาภูค า
621202001007 น.ส. จริยาพร ศิรินคร
621202001008 น.ส. จุไรพร แถลงเอื้อ
621202001009 นาย กฤษฎา เพ็งอ าไพ
621202001010 น.ส. พนัชกร ณ ระนอง
621202001011 น.ส. สุพัตรา ค าภา
621202001012 น.ส. วชิรญาณ์ โฉมเฉลา
621202001013 น.ส. วรวรรณ ชีวอัครพันธุ์
621202001014 น.ส. อมลวรรณ สุขสมัย
621202001015 น.ส. พิราวัลย์ รุ่งสว่าง
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621202001016 น.ส. นันทิยา คู่กระสังข์
621202001017 นาย ณัฐพล ออละอ่อน
621202001018 น.ส. สุกัญญา ศรีกัน
621202001019 น.ส. พิชญ์นรี ทรงฤกษ์
621202001020 น.ส. สิริกาญจน์ ขุนณรงค์
621202001021 น.ส. จิราวรรณ แก่นสวาท
621202001022 น.ส. ชวิศา วิสัยแสวง
621202001023 น.ส. กมลวัทน์ ชุมกว้าง
621202001024 น.ส. สุภาภรณ์ คงทอง
621202001025 นาย ฐิติศักด์ิ กันสิงห์
621202001026 นาย กันตพงศ์ ช่วยรักษ์
621202001027 น.ส. ชนัญชิดา เทียมใจ
621202001028 น.ส. อังคณา ผ่องผิว
621202001029 นาย ภาณุวิชญ์ กระต่ายทอง
621202001030 น.ส. ชนิตา หมื่นหนู
621202001031 น.ส. ภัทรภร แซ่เตียว
621202001032 น.ส. รัตนาภรณ์ ขวาไชวี
621202001033 น.ส. พนิตตา ธนังศักด์ิ
621202001034 น.ส. อาริสา ปานมณี
621202001035 นาย ศภากร นันทเกษม
621202001036 นาย เอกพงศ์ สมภักดี
621202001037 น.ส. รามวลี ทองเรือง
621202001038 น.ส. ณัฐธิดา เพ็ชรวงศ์
621202001039 นาย ชัช ศิริพงษ์
621202001040 น.ส. รัตนาภรณ์ โสภาค
621202001041 น.ส. จุฬาลักษณ์ นามประเทือง
621202001042 นาย นพพร เมืองนาค
621202001043 นาย ธนภัทร สุขพันธ์
621202001044 นาย สุวิทย์ นิตชยพล
621202001045 นาย กฤตเมธ ราวะรินทร์
621202001046 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุกัญญา ทองบ่อ
621202001047 น.ส. นันต์ธนัง นวลศรี
621202001048 น.ส. กมลรัตน์ รัตนบุรีวงศ์
621202001049 นาย วรุจน์ วงษ์ศุทธิภากร
621202001050 นาย ปิลันธน์ บุราคร

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่81 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001051 นาย พิเชษฐ ทิมทอง
621202001052 น.ส. กัญญณัฐณ์ ทองอร
621202001053 น.ส. วริศรา พุทธวงษ์
621202001054 น.ส. รจนา หมัดชะบูรณ์
621202001055 นาย อรรถวุฒิ บุญอินทร์
621202001056 นาย อดิศักด์ิ ทิพย์หมัด
621202001057 น.ส. โชติกา หนูเกื้อ
621202001058 น.ส. กชกร รอดพิพัฒน์
621202001059 นาย พลเอก น านาผล
621202001060 น.ส. ชนม์ชนก ทองม่วง
621202001061 นาย พรธนภูมิ ภูงามทอง
621202001062 น.ส. รัชนี ค าสว่าง
621202001063 นาย อิศราวุธ นามสุดโท
621202001064 น.ส. นันทนา อริยจินดา
621202001065 น.ส. เพ็ญศิริ แก้วนิ่ม
621202001066 น.ส. สุวดี เรืองพุทธ
621202001067 น.ส. พิชญธิดา พรหมเลิศ
621202001068 น.ส. ภคพร พุฒตาล
621202001069 น.ส. นันทิกานต์ ซุ้นหัว้
621202001070 นาย สุธีร์ พร้ิมพราย
621202001071 น.ส. ฐิตารีย์ ทองรอด
621202001072 น.ส. จิราภรณ์ หอมระร่ืน
621202001073 นาย พงศกร โชตยาธิวัฒน์
621202001074 น.ส. สุภาวดี ฉิมพุทธ
621202001075 นาย ฐิติกร อิ่มเอม
621202001076 ว่าทีร้่อยตรี ปวัตน์ ทวีศักด์ิ
621202001077 นาย ปฏิวัติ ศรีประดิษฐ์
621202001078 นาย พิษณุ สุดก้องไพร
621202001079 น.ส. ฐิติมา อังคนาวิน
621202001080 นาย เกียรติศักด์ิ ทะนันชัย
621202001081 น.ส. นิสาลักษณ์ ไทยเล็ก
621202001082 นาย ชุติพนธ์ บุญสิทธิ์
621202001083 น.ส. อรทัย ใจหงอก
621202001084 น.ส. นพศร รินลา
621202001085 นาย ธนาคาร ดวงสุดา
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621202001086 น.ส. อรณิชา ศิริพันธุ์
621202001087 น.ส. วรรณิกา เพชรสังข์
621202001088 น.ส. นภสร เดชารัตน์
621202001089 นาย บวร คล่องประทีปผล
621202001090 น.ส. เสาวภา โบสถ์แก้ว
621202001091 นาย จิระ ลานธารทอง
621202001092 น.ส. ธัญวัฒน์ จันทร์เทศ
621202001093 นาย สิรภพ ดีหนองยาง
621202001094 น.ส. ยุพิน ศรีอุ่น
621202001095 นาย กฤษกรณ์ ศรีชัย
621202001096 นาย วัฒนา บุระกรณ์
621202001097 นาย สุทธิพร แสงทอง
621202001098 น.ส. ณพัทธ์ชนก ศิริสร้างสุข
621202001099 นาย สุวิทย์ ปานทน
621202001100 นาย ภาษิต จุฑามณี
621202001101 น.ส. ศุภลักษณ์ อ่อนบาง
621202001102 น.ส. ธนภัส ทรงวิทยาธรรม
621202001103 น.ส. ปิยาวดี รองเมือง
621202001104 นาย บัณฑิต ซุ่นเส้ง
621202001105 น.ส. พัชรภรณ์ อินทรปรุง
621202001106 นาย นิติพงศ์ ยอดแก้ว
621202001107 น.ส. สรัลนุช ศุภฤทธิ์
621202001108 น.ส. เกศวดี เบญจวงศ์
621202001109 นาย เอกพล เพ็งเเจ่ม
621202001110 น.ส. เพชรชรา ชิดปราง
621202001111 น.ส. ชลธิชา ขอดเมชัย
621202001112 นาย นพพร ไชยหาญ
621202001113 นาย วีระพงษ์ ทองเสน่ห์
621202001114 น.ส. อิสรา พิษณุแสง 
621202001115 น.ส. อภิชญา หมวดเมือง
621202001116 น.ส.  รุจิรา  มะลิหอม
621202001117 น.ส. สิริภัทร ภิรมย์ทอง
621202001118 น.ส. สาธิยา จารุการ
621202001119 น.ส. พรนภา หนูแก้ว
621202001120 น.ส. อภิญญา โพธิก์ระสัง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่83 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001121 น.ส. โยทะกา มณีโชติ
621202001122 น.ส. พิสชา ทองดี
621202001123 นาย พลากร เจียรมาศ
621202001124 นาย ทศพล ณรงค์แสง
621202001125 น.ส. ฐิกัญญา หมวดสันเทียะ
621202001126 น.ส. วรรษชล วงค์เจริญ
621202001127 น.ส. จุฑารัตน์ อินต๊ะแก้ว
621202001128 น.ส. ธัญญารัตน์ พงษ์เร่ือง
621202001129 นาย ตฤณพงษ์ ทับทิมสี
621202001130 นาย ศุภวิชญ์ สุทธิมาศ
621202001131 นาย พัฒนโชติ เหมือนคิด
621202001132 นาย อัศฎา เครือมาก
621202001133 น.ส. กิตติยา บุง้ทอง
621202001134 น.ส. ขวัญฤทัย ศรียะวงษ์
621202001135 นาย พรชัย จันทาพูน
621202001136 น.ส. วัชราภรณ์ วิฤทธิช์ัย
621202001137 น.ส. วชิรญา สุขเอก
621202001138 น.ส. ปรีดา ณะนุ้ย
621202001139 นาย หัสนัยน์ ยืนนาน
621202001140 นาย สถาปัตย์ ส่งเสริม
621202001141 นาย โสภณ ปทุมรัตน์วรกุล
621202001142 น.ส. กนกวรรณ กองมนต์
621202001143 น.ส. หทัยกาญจน์ กวยกูล
621202001144 นาย ณัฏฐ์ ชอุ่มดวง
621202001145 น.ส. วราภรณ์ คชรัตน์
621202001146 น.ส. ชญานิศ ปิน่ทอง
621202001147 นาย วิบูลย์ชัย นวลศรี
621202001148 นาย ปวีร์ พิริยาพิทักษ์ภรณ์
621202001149 น.ส. รัตน์ระวี ฉลองสัพพัญญู
621202001150 นาย ฐปกรณ์ เสมียนเพชร
621202001151 น.ส. ปัชุดา ถิ่นมุกดา
621202001152 น.ส. เมธาวี สุขอนันต์
621202001153 น.ส. พร้อมพรรณ เปรมธนวิศิษฏ์
621202001154 นาย พชร โสภานุมาศ
621202001155 นาย ปฏิภาณ เกิดศรีพันธุ์
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621202001156 น.ส. วิภาวดี หงษ์ทอง
621202001157 นาย นัทธพงษ์ จิตจ าปี
621202001158 น.ส. กมลรัตน์ อิฐรัตน์
621202001159 นาย ตุลยวัต ทิศษา
621202001160 นาย พีรวัส ทองทวี
621202001161 น.ส. ณภทรณรร ใจแก้ว
621202001162 น.ส. อภิชญา อนุรักวงตระกูล
621202001163 น.ส. ปฐมาวดี ปฐมทอง
621202001164 นาย คณินทณัฏฐ อุดมสินกุล
621202001165 น.ส. กานต์ชนิต ศรีภูมิพฤกษ์
621202001166 น.ส. ชุติมณฑน์ เกิดศิริชัย
621202001167 นาย ภวิสสติ ศรีเมืองทอง
621202001168 นาย อวิรุทธ์ สุเพ็งค าภา
621202001169 นาย ธนากร แทนวันดี
621202001170 น.ส. อัจฉรา แพงงาม
621202001171 นาย ประจักรชัย แพงงาม
621202001172 น.ส. สุดารัตน์ พรมหาญ
621202001173 นาย ยุทธนาถ พชรเดช
621202001174 น.ส. วีรณัฏฐา ภูสีน้อยปริตร
621202001175 น.ส. ปริตรารัตน์ สุขจินดา
621202001176 น.ส. อมิตา รัตนมุสิก
621202001177 นาย ณฐกร ศรีสังข์
621202001178 น.ส. สุธีกานต์ ไชยอามิตร
621202001179 นาย กานดิช เทพมณี
621202001180 นาย อธิวัฒน์ ข าเกิด
621202001181 นาย วรเดช กอนวงษ์
621202001182 นาย นฤชิต สงแสง
621202001183 น.ส. หัตถกานท์ อิงควระ
621202001184 น.ส. อุษณี ปฏิโชติ
621202001185 น.ส. มนัญชยา มีแก้ว
621202001186 นาย วัชระ แสนละคร
621202001187 น.ส. ปนัสญา ปุณวัฒนา
621202001188 น.ส. วิวิศนา แย้มจะบก
621202001189 นาย ศักดิณพ หอมหวล
621202001190 นาย รัฐบุรุษ จันทรวิโรจน์
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621202001191 น.ส. จารุนันท์ บุตร์น้ าเพชร์
621202001192 นาย จักรภัทร เทพสุคนธ์
621202001193 นาย ยศพัทธ์ เหลืองสดใส
621202001194 น.ส. พัชรี ยศประเสริฐ
621202001195 นาง กรรณิการ์ รัตนชู
621202001196 น.ส. ภัทรศยา ส่ือสุนทรานนท์
621202001197 นาย กรวิทย์ ตุ่นมี
621202001198 น.ส. ธันย์ชนก ก่อทอง
621202001199 น.ส. จุฑามาศ บุญแส
621202001200 น.ส. รวิภา จบศรี
621202001201 นาย ฐาปกรณ์ ขวัญเมือง
621202001202 นาย วีรยุทธ นวลน้อย
621202001203 น.ส. สุธาทิพย์ พูนจันทร์
621202001204 น.ส. สุธาดา สุภิษะ
621202001205 นาย ฐานันดร บีรู
621202001206 น.ส. ดวงนภา นันตาแสง
621202001207 น.ส. วันวิสา เสง่ียมศักด์ิ
621202001208 นาย ชัยสิทธิ วังสีคุณ
621202001209 น.ส. น้ าฝน เกษมุณี
621202001210 นาย ณัฐนันท์ เสรีวาศ
621202001211 น.ส. ธิดา แซ่กั้ว
621202001212 น.ส. กวิตรี มาหมัด
621202001213 น.ส. สิริอร โคตรสิม
621202001214 น.ส. พัชรีภรณ์ สวัสดี
621202001215 น.ส. ณิชกมล ใจปล้ืม
621202001216 น.ส. นัฏฐิกา ก้านจักร
621202001217 นาย ธีรพันธ์ เลิศนิมิตกิจ
621202001218 นาย นวมินทร์ ใจป้อ
621202001219 น.ส. กมลพรรณ ยะต๋ัน
621202001220 นาย สิทธิพัฒน์ หน่อทอง
621202001221 นาย พีรวัส ภูสมศรี
621202001222 น.ส. ณิชาภัทร มากวิเศษ
621202001223 น.ส. กิติยาพร รอบรู้
621202001224 น.ส. ณัฎฐกานต์ แสงอรุณ
621202001225 นาย อัธกฤต สุภาพเจริญกุล
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621202001226 น.ส. ดวงพร สกุลดาว
621202001227 น.ส. วิชุตา มานะ
621202001228 น.ส. อนัญญา ชลายนนาวิน
621202001229 น.ส. นภัค เหล่าสืบสกุล
621202001230 น.ส. ปวีณ์พร พุม่พวง
621202001231 น.ส. ฐิติรัตน์ พุกปราง
621202001232 น.ส. จีรนันท์  อุณหสุวรรณ
621202001233 นาย อรรถสิทธิ์ เจริญทรัพย์
621202001234 นาย ณัชวรางค์ พฤกษศรี
621202001235 น.ส. ดารัตน์ สุภาพ
621202001236 น.ส. ณัฐกานต์ เหตุทอง
621202001237 นาย ภคิน เพ็ชรช าลิ
621202001238 น.ส. วรรณนิภา แก้วนรา
621202001239 นาย ชัชวาลย์ จงรวมกลาง
621202001240 น.ส. พูลลักษณ์ อุปนันท์
621202001241 น.ส. นิตญา พาหุพันธ์
621202001242 นาย เทพจุติ พรหมเทศน์
621202001243 นาย ศุภชัย ช่วยผักแว่น
621202001244 น.ส. กัลยารัตน์ สงค์แก้ว
621202001245 ว่าทีร่.ต.หญิง อรอนงค์ จันทแจ่ม
621202001246 นาย สามารถ สุวรรณวงศ์
621202001247 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ขวัญจิรา มีบุ
621202001248 น.ส. วันวิสาข์ ขันติโสม
621202001249 น.ส. ปนัดดา ทองมี
621202001250 นาย กฤษกร จงจัดกลาง
621202001251 น.ส. ชูจุฑา ผาสุขศาสตร์
621202001252 นาย ปฐวี กาญจน์สมรส
621202001253 นาย ศศิพล บุญเสริม
621202001254 น.ส. วรรณิดา อ่อนสุริวงศ์
621202001255 น.ส. ณัฐธิดา ราชโสม
621202001256 นาย ณัฐพงศ์ คงใหม่
621202001257 นาย เจตนิพิฐ การุณรักษ์
621202001258 นาย ปยุต สายทอง
621202001259 นาย จักราวุธ เฟือ่งฟุง้
621202001260 นาย วินัย ต่วนสูงเนิน
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621202001261 น.ส. ปรียดา โชติสังข์
621202001262 น.ส. จุฬาวรรณ ทองหยู
621202001263 นาย พรเทพ ยมรัตน์
621202001264 น.ส. สุพัตรา โมกขศักด์ิ
621202001265 น.ส. ชวิดารัตน์ เมืองแวง
621202001266 น.ส. ประกายแก้ว กล่ินกุหลาบ
621202001267 น.ส. จิราพัชร โพธิยอด
621202001268 นาย พีระ บุญญกานนท์
621202001269 นาย ภุชงค์ สวัสดี
621202001270 น.ส. สุธิดา เพชรเขียว
621202001271 น.ส. ณัฏฐณิชา สุทธิ
621202001272 น.ส. เบญจรัตน์ รัตนาวดี
621202001273 นาย ธวัชชัย ธีระนุกูล
621202001274 น.ส. บุณยนุช ไฝจู
621202001275 นาย บริรักษ์ ฤทธิน์าคา
621202001276 น.ส. ศิริภา ปิยะวงศ์
621202001277 น.ส. นงค์ลักษณ์ สิมมาลา
621202001278 นาย ธีระวุฒิ เหมือนพรรณราย
621202001279 นาย นัทธพงศ์ ล้ีสกุล
621202001280 น.ส. สิรกัญ วงษ์เมตตา
621202001281 นาย รัชต์พงษ์ ตรีเนตร
621202001282 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์
621202001283 น.ส. สุนิษา อักษรสุวรรณ
621202001284 นาย ภูวดล นาคหวัง
621202001285 น.ส. กฤษวรรณ ทองทา
621202001286 นาย ธนรัตน์ สวัสดีผล
621202001287 น.ส. วิภาดา อัจฉริยวงศ์เมธี
621202001288 น.ส. รัตนพรเทพ สังข์เสวก
621202001289 นาย อธิการ โพธิอ์ินทร์
621202001290 นาย สุนทร โกตน
621202001291 น.ส. รุ้งระวี ชนะศรี
621202001292 น.ส. พัชรินทร์ พงษ์พานิช
621202001293 น.ส. โสภินันท์ จันทร์แย้ม
621202001294 น.ส. ธันยนันท์ จันทร์ศรีธาดา
621202001295 นาย อัษฎายุธ สมชัย
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621202001296 น.ส. บุณยานุช หมื่นกุล
621202001297 น.ส. นพักตร์ษร พรมพิทักษ์
621202001298 น.ส. รุ้งทอสี มชะศรี
621202001299 น.ส. ทิฏิยาพร ระฆงั
621202001300 น.ส. ธิติมา ทองจรัส
621202001301 น.ส. พัชราภรณ์ นิยมสินธุ์
621202001302 น.ส. นพมาส สารพัฒน์
621202001303 นาย กิติกร สมตระกูล
621202001304 นาย ฉันทัช จรทะผา
621202001305 น.ส. เบ็ญจมาภรณ์ ทองเพิม่
621202001306 น.ส. ภัทราวดี สุขณะล้ า
621202001307 น.ส. อมรรัตน์ เทพีรัตน์
621202001308 น.ส. พรรษชล ชัยชาญ
621202001309 นาย ศุภโชค ตัณฑสุริยะ
621202001310 น.ส. ปาจรีย์ แสนเลิศ
621202001311 นาย สุรศักด์ิ เนียมเกิด
621202001312 น.ส. เพ็ญศิริ กิตติประพันธ์
621202001313 น.ส. จุฑารัตน์ อิสโร
621202001314 นาย เจษฎา ไพโรจน์
621202001315 นาย อนุสรณ์ หนูนารถ
621202001316 นาย แชมป์ กองสุข
621202001317 นาย สหรัฐ สมร่าง
621202001318 น.ส. ชนกานต์ สุวรรณขันธ์
621202001319 น.ส. วิชุดา ไชยชนะ
621202001320 นาย พิสุทธิ์ เพ็งธรรม
621202001321 น.ส. พิมพวรรณ วงษ์การค้า
621202001322 นาย พิธีกร โสธานิตย์
621202001323 น.ส. ศศิมาภรณ์ จ้อยสระคู
621202001324 น.ส. อโณทัย พูนแก้ว
621202001325 น.ส. สุพัตรา นิคะ
621202001326 น.ส. กนกวรรณ ทองสุภา
621202001327 น.ส. พสชนัน พงษ์พานิช
621202001328 น.ส. นลินรัตน์ เจียมสิริ
621202001329 น.ส. สุพัตรา นิ่มยังดี
621202001330 นาย มารุตดีน ยังนิ่ง
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621202001331 น.ส. พรสวรรค์ แสงนาโก
621202001332 น.ส. สุธาริณี แสวงดี
621202001333 นาย ประวิทย์ เหมือนนึก
621202001334 นาย ยงยุทธ สุวรรณระ
621202001335 น.ส. ปิยะธิดา วงศ์ศิริวัฒน์
621202001336 น.ส. ศิริพร ชินผา
621202001337 น.ส. อารีวรรณ อยู่ดี
621202001338 นาย อุดมศักด์ิ สุขอนันต์
621202001339 นาย ธนชัย วิมานรัตน์
621202001340 น.ส. วลักษณ์ศณา ยอดรักษ์
621202001341 น.ส. ฐาปนี อิ่มวิเศษ
621202001342 นาย กัมปนาจ ฐปนานนท์
621202001343 นาย ณัฐวุฒิ ริศศรี
621202001344 น.ส. ปุณยาภรณ์ แก้วมาลา
621202001345 นาย จ านงค์ ใจเอื้อ
621202001346 น.ส. พัชราภรณ์ บุบผาสังข์
621202001347 น.ส. ณัฐชา รุ่งเรือง
621202001348 นาย อนันตพงษ์ นิธิปัญญากุล
621202001349 น.ส. ธนาพร จงเสถียรธรรม
621202001350 นาย ปรีชาวุฒิ ศิรินนท์
621202001351 น.ส. ประถมาภรณ์ นรสิงห์
621202001352 น.ส. มาฆะมาส ธงวิชัย
621202001353 น.ส. ธัญญาพร เพชรทอง
621202001354 น.ส. วราภรณ์ ศรีของไทย
621202001355 น.ส. แคทริยา พรมสันติ
621202001356 นาย รัชชานนท์ ศรีมหายันต์
621202001357 นาย ภาณุวัฒน์ พันธ์นิตย์
621202001358 น.ส. วิมลลักษณ์ แน่งน้อย
621202001359 น.ส. ลภัสรดา ล้วนไพศาลนนท์
621202001360 น.ส. วรรษชล ณัฐพูลวัฒน์
621202001361 น.ส. มณีกาญจน์ แสนกล้า
621202001362 นาย พงศ์พันธ์ คงแดง
621202001363 น.ส. อรพรรณ วิไลรัตน์
621202001364 น.ส. กฤศญดา พิทักษ์กฤติกร
621202001365 น.ส. แพรวนภา ปัญญาคม
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เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001366 น.ส. วิลาวัลย์ ค ารศ
621202001367 นาย กฤษณะ บุญญานุสรณ์
621202001368 น.ส. พัชรี พรมสุภาพ
621202001369 น.ส. ขวัญเรือน ลีโคกกลาง
621202001370 นาย ภคิน สมคิดทวีโชค
621202001371 น.ส. สิทธิพร พึง่ดี
621202001372 น.ส. พิมพิสุทธิ์ สาระณะ
621202001373 น.ส. กรวรรณ ประทุมมา
621202001374 นาย ภูริณัฐ อุนจะน า
621202001375 นาย จอมเดช ชินราช
621202001376 นาย แท่งทอง สุขไกร
621202001377 น.ส. ฐาณัฏฐกร ศักด์ิประเสริฐ
621202001378 น.ส. ทวินันท์ รังนเรนทร์
621202001379 น.ส. อรนภา นาน้อย
621202001380 นาย เจษฎา แซ่ฮุ้ย
621202001381 นาย สราวุธ บุญรักษ์
621202001382 น.ส. จุฑามาศ ดวงนาก
621202001383 นาย เอกรัฐ แออุดม
621202001384 ว่าทีร้่อยตรีหญิง พัชรี เหมืองเพิม่
621202001385 นาย เกรียงไกร แก้งค า
621202001386 นาย ฐนิตพันธุ์ สังข์สุวรรณ
621202001387 น.ส. วิภารัตน์ เกิดสมจิตร
621202001388 น.ส. ชาฎา โพธิศ์รี
621202001389 น.ส. ภัทรลดา ศรีเมือง
621202001390 น.ส. ภรณ์พรรณ จันทร์โสดา
621202001391 นาย ทีฆาทัศ บุณญพัฒน์
621202001392 นาย อาทิตย์ เทียนเพิม่พูล
621202001393 น.ส. ศิรดา พันธกิจไพบูลย์
621202001394 นาย ยศธนา เทศน์ไธสง
621202001395 ว่าทีร้่อยตรี วัชระ จันศิริ
621202001396 น.ส. ขนิษฐา ทวิชสังข์
621202001397 น.ส. สกุลขวัญ เอกอุรุ
621202001398 นาย ชาญวิทย์ นุ่มนวล
621202001399 นาย เพิม่พูล สุขเปรม
621202001400 น.ส. จุรีพร เทศผ่อง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่91 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001401 นาย นามบัญญัติ มะโรตระกูล
621202001402 น.ส. อัจฉรา จะชาลี
621202001403 น.ส. จุฑามาศ โตโสม
621202001404 น.ส. อมลวรรณ ทองเเท้
621202001405 น.ส. ธารทิพย์ อินทร์ทองมาก
621202001406 น.ส. ธันยพร หอมวิชา
621202001407 นาย ธนพล ช านาญแก้ว
621202001408 น.ส. พัชรพร อนันตกูล
621202001409 น.ส. รัชนีกร ธรรมเกตุ
621202001410 น.ส. จิราวรรณ ประสานศักด์ิ
621202001411 น.ส. ปวีณ์นุช อ่วมคงสาตร์
621202001412 น.ส. จิราพร ภูครองจิตร
621202001413 นาย ปิติพล โรจน์จักรวาฬ
621202001414 นาย ธงเทพ สรรธนสมบัติ
621202001415 น.ส. ณัฐธิดา พหลทัพ
621202001416 นาย อับดุลก็อฟฟาร์ หะมิ
621202001417 น.ส. จินตนาภรณ์ อ้นนาค
621202001418 นาย นรินทร์ สะอิ
621202001419 น.ส. ศิรินทิพย์ ใจมั่น
621202001420 น.ส. นรมน ธรรมสอน
621202001421 นาย โรจ วิทยานุช
621202001422 น.ส. ปิยวรรณ วิลาพันธ์
621202001423 นาย นพดล เด็นหมิน
621202001424 น.ส. มาลิษา นุกูล
621202001425 น.ส. ธวัลหทัย สุมิตนันท์
621202001426 น.ส. จิณห์วรา นรากุลรัศมี
621202001427 นาย ปิยพัทธ์ ศรีพยัคฆ์
621202001428 น.ส. กนกพร จัดเจน
621202001429 นาย วีระ ทองสีด า
621202001430 น.ส. กมลชนก บุญทองโท
621202001431 นาย พงศธร เกรอด
621202001432 น.ส. เบญจพร ทองภูธรณ์
621202001433 น.ส. อภิชญา ปันดีกา
621202001434 นาย กิติพงษ์ จิอู๋
621202001435 น.ส. ศิระภัสศร มั่นอินทร์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่92 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001436 น.ส. ธนภรณ์ สนธิวงศ์
621202001437 นาย ธนะเกียรติ บูรณ์เจริญ
621202001438 นาย ธนวัฒน์ มีชื่น
621202001439 น.ส. ปาณิสรา เตชะสาย
621202001440 น.ส. สลินลา เพ็ชรตะกั่ว
621202001441 น.ส. อภิญญา วรรณทวี
621202001442 นาย ศิวดล กังวล
621202001443 น.ส. ปวริศา สายบุญ
621202001444 น.ส. จุฑามาส ขุนนาม
621202001445 น.ส. สุวรรณา โปจีน
621202001446 น.ส. เบญจมาภรณ์ เพชรไข่
621202001447 น.ส. กฤติกา วรภัย
621202001448 น.ส. สุภาพร จันทิชัย
621202001449 นาย กรีติวัฒน์ เรือนพิมพ์
621202001450 นาย นที อยู่ส าราญ
621202001451 นาย พรรษิษฐ์ ขันตรี
621202001452 น.ส. นิศากร ธรรมโสภณ
621202001453 น.ส. กมลวรรณ สมานโสร์
621202001454 น.ส. สุภาพร ขวาวงษ์
621202001455 นาย สากล ประเทืองมาศ
621202001456 น.ส. ชนานันท์ ฐานหมั่น
621202001457 น.ส. ศศิกาญน์ นุราช
621202001458 นาย เสฏฐวุฒิ โฆษิตชัยมงคล
621202001459 น.ส. สุณัฐพร มิตรประเสริฐ
621202001460 นาย ปริเยศ วงษ์วิสิทธิ์
621202001461 น.ส. อาภาภรณ์ พรหมด า
621202001462 น.ส. สุนันทา สายปัน้เหน่ง
621202001463 นาย ภัทรพงศ์ อินทรวิพันธุ์
621202001464 น.ส. ณฐมน อินชมภู
621202001465 น.ส. เทียนศรี หนูปลอด
621202001466 น.ส. ธิดาวรรณ ใจหมั้น
621202001467 นาย ทัศน์พล มิลินทานนท์ 
621202001468 นาย ธวัชชัย ทุนมิ่ง
621202001469 นาย ชูศักด์ิ ศรีทอง
621202001470 น.ส. ทัชชญา บุญนิธิธนากิจ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่93 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001471 นาย บุญหลง นวนแก้ว
621202001472 น.ส. ปราณปริยา วนไชยสงค์
621202001473 น.ส. โสธิดา ปานแก้ว
621202001474 น.ส. บัวทิพย์ รอเสนา
621202001475 น.ส. กชมน ธนะไชย
621202001476 น.ส. พัชรา กกเปือย
621202001477 นาย ปรินทร โพธิเ์อี่ยม
621202001478 นาย จักรกฤษ มูลสรวง
621202001479 นาย สรธร เก้าเอี้ยน
621202001480 นาย วีรศักด์ิ รอดเกิด
621202001481 น.ส. วรรณภา สุวรรณกุล
621202001482 น.ส. จตุพร เทพนุกูล
621202001483 น.ส. นภัทร์ธมณฑ์ ปัญญารัตน์
621202001484 น.ส. ธนาภรณ์ บัวงาม
621202001485 น.ส. รจนา พรมพันธุ์
621202001486 นาย กฤษฎา พูลประภัย
621202001487 น.ส. รมย์รวินท์ บุตรเสน
621202001488 นาย สุทธิพงษ์ พวงสมบัติ
621202001489 นาย วิชัย ฤทธิบูรณ์
621202001490 นาย พงศ์ภวัน ภิรมย์เมือง
621202001491 น.ส. อนัญญา เหมียนคิด
621202001492 น.ส. กุลรภัส งามล ายวง
621202001493 นาย พร้อมยศ อินสว่าง
621202001494 นาย ศภิษฐ์พงศภัค เพ็ญแก้วบวรภัค
621202001495 น.ส. อุมาพร กุ่มแก้ว
621202001496 นาย เด่นภูมิ มะอักษร
621202001497 นาย เอกสิทธิ์ วันทานี
621202001498 นาย ปฏิรพ ปองประพฤทธิ์
621202001499 น.ส. กิ่งกาญจน์ ศิริไสย
621202001500 ว่าที ่ร.ต. สราวุธ สุขะปานะ
621202001501 นาย วสินธุ ์ บุตรแสน
621202001502 น.ส. พิชญานิน ล้ิมสกุล
621202001503 น.ส. พรพรรณ แผ้วพลสง
621202001504 นาย ธนกฤต ม่วงนอก
621202001505 นาย รังสิมันต์ุ อ่อนอุ่นจิตร

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่94 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001506 น.ส. ฑิวาพัชร์ เพ็ชรสงฆ์
621202001507 น.ส. ศศิวิมล วายะมะ
621202001508 นาย อธิปปัตย์ จีระสมบัติ
621202001509 นาย วิศวัสต์ ยกชู
621202001510 น.ส. จุติพร นากกล่ า
621202001511 น.ส. ปนัดดา ไทยเล้ียง
621202001512 น.ส. พชรมณี พิจิตรศิริ
621202001513 นาย ณัฐพล สายจันทร์
621202001514 น.ส. นุกุล ค าสมพร
621202001515 นาย วีระชน ล่องนาวา
621202001516 น.ส. กุลนิษฐ์ สุทธิประภา
621202001517 ว่าทีร้่อยตรีหญิง อลิษา ผจญอริพ่าย
621202001518 นาย พันธการย์ แข่งขัน
621202001519 นาย มุนินทร์ มิ่งทุม
621202001520 น.ส. ณัชปภา เทียมดวงแข
621202001521 น.ส. สุธีธิดา ชุมศิริ
621202001522 นาย จิราวัฒน์ ศรีประเสริฐกุล
621202001523 นาย อภิรัตน์ อาทิตย์ทอง
621202001524 น.ส. พรรณี ปัญโญชัย
621202001525 นาย พลเทพ พวงไพโรจน์
621202001526 นาย วิโรจน์ วงษ์นุ้ย
621202001527 นาย วรัญ ไวยหงษ์
621202001528 น.ส. ฐิตาภา จันทโรจน์
621202001529 น.ส. ชลลดา จงไกรจักร
621202001530 นาย ชินกฤต ค าตุ้ย
621202001531 นาย กาจมนัส จรเสมอ
621202001532 น.ส. มนัสนันท์ ก่อสกุล
621202001533 นาย ทศวรรษ ทิพย์มณี
621202001534 นาย ภากร จริงจิตร
621202001535 นาย ภูรินทร์ ศรีหร่าย
621202001536 นาย เศกศักด์ิ ทรายขาว
621202001537 น.ส. ปัทมาภรณ์ โมธรรม
621202001538 น.ส. สุธัญญา เพ็งภักดี
621202001539 น.ส. คันฉาย วงษ์สุวรรณ
621202001540 นาย พีรพันธ์ หอมฟุง้

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่95 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001541 น.ส. อัจฉราภรณ์ สุนทรเพชร
621202001542 นาย ณัฐชัย ยิ้มอยู่
621202001543 นาย ชัยวัฒน์ สมณกิจ
621202001544 นาย พงษธร ฦาชา
621202001545 น.ส. ศิรินทิพย์ วงค์ใจ
621202001546 นาย พีระภัทร คงอุ่น
621202001547 น.ส. นิชาภัส จันทร์ด า
621202001548 นาย กิตติวินท์ จันทสระ
621202001549 นาย กัณฑ์เอนก ยินดี
621202001550 น.ส. รัตน์สุดา ศิริรัตนพงษ์
621202001551 น.ส. สุภาพร เลิศสมบูรณ์ศักด์ิ
621202001552 นาย สราวุฒิ เกิดจั่น
621202001553 น.ส. มุขสุดา พึง่เงิน
621202001554 น.ส. จุฑามาศ พงณ์มี
621202001555 นาย จิราวัฒน์ เบญจวาณิชย์กุล
621202001556 น.ส. ดาริกา แจ่มศรี
621202001557 นาย เสกสรร พูลสุด
621202001558 นาย ศักดา ปัญจมาพรกุล
621202001559 นาย ภานุมาศ คงช่วย
621202001560 นาย อภิชัย มีสวัสด์ิ
621202001561 น.ส. กิตติญา ตันเจริญ
621202001562 นาย เอกณัท สุชาติพันธุ์
621202001563 น.ส. ศิริพร สวัสด์ิถึก
621202001564 น.ส. กุลธิดา ตาลกุล
621202001565 น.ส. ชาลิสา ธรรมราช
621202001566 น.ส. พุธสุดา ลาภศิริวัฒน์
621202001567 น.ส. ศศิวิมล กุศลจิต
621202001568 ส.ต.ท. เกรียงไกร สีหาทอง
621202001569 นาย กิตติศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
621202001570 น.ส. อรวรรณ สุริยะ
621202001571 น.ส. หฤทัย ไทรทอง
621202001572 นาย บรรพต ณ บรรพต
621202001573 น.ส. สร้อยสุดา จันทร์หยวก
621202001574 นาย ภัชร ไชยวงศ์วัฒน์
621202001575 นาย จตุพร ประกอบกิจ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่96 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001576 น.ส. แพรทิพย์ ชาติสวัสด์ิ
621202001577 น.ส. รุ่งทิวา ลุล่วง
621202001578 นาย สิริวัตน์ พูนเกตุ
621202001579 นาย ปฏิญญา ปกป้อง
621202001580 น.ส. ณัฐณิฌาฏ์ ศรีลาศักด์ิ
621202001581 น.ส. ธนิตา รักคล้าย
621202001582 นาย ธนวรรธน์ ละอองค า
621202001583 น.ส. กรินทร์รัชฎ์ ชูเมือง
621202001584 นาย บรรจบ ธรรมวงค์
621202001585 นาย ธนายุทธ อุ่นค า
621202001586 น.ส. สรวงสุดา คงนคร
621202001587 น.ส. รสธร รุ่งเรือง
621202001588 น.ส. เกวลี กองแก้ว
621202001589 นาย ชาคริต ภูฤ่ทธิ์
621202001590 น.ส. จุฑามาศ ชัยยุทธ
621202001591 น.ส. สุทธ์หทัย ธิติวรพันธุ์
621202001592 นาย พชร ศุภการ
621202001593 น.ส. สินีนารถ ศรีวรษา
621202001594 น.ส. จิดาภา มูลศรี
621202001595 น.ส. รัชนีกร วะเกิดเป้ม
621202001596 น.ส. กัญญาพัชร ดุลยพัชร์ 
621202001597 น.ส. พนิดา สมัยภักดี
621202001598 น.ส. วัฒนีพร ทองสุข
621202001599 น.ส. พิชญาภา ภมรมานพ
621202001600 น.ส. รัตติยากร เทพประสิทธิ์
621202001601 นาย ณัฐพล ชูนุ่น
621202001602 นาย วันเฉลิม จันทร
621202001603 นาย พันธุช์ัย อุตรชน
621202001604 นาย กฤษฎา พรมรักษา
621202001605 นาย ปรมินทร์ วิจิตร
621202001606 นาย วุฒิเดช พนิตชัยศักด์ิ
621202001607 น.ส. รุจิรา ปิติฑีรากุล
621202001608 นาย ธีรภัทร สุขสมโสตร์
621202001609 น.ส. ฐาน์ณัฐ อมรภิรมย์รัฐ
621202001610 ว่าทีร้่อยตรีหญิง กรรณิการ์ แย้มสาย

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่97 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001611 น.ส. ยุภาวัลย์ ทองเรือง
621202001612 นาย พีรพล อินทรโชติ
621202001613 น.ส. แพรวนิตย์ วุธพันธ์
621202001614 นาย พัฒนพงษ์ ชัยชนะ
621202001615 น.ส. ศุภิสรา บวรวงศ์พิทักษ์
621202001616 น.ส. จุฑามาศ ค้ าจุน
621202001617 นาย ภาวิต พลอยพานิช
621202001618 นาย ยุทธการ จั่นมณี
621202001619 น.ส. อรทัย เผือกไชย
621202001620 นาง จารุณี สีสิงห์
621202001621 น.ส. จันทรัสม์ จิ้นสุริวงษ์
621202001622 น.ส. ดวงทิพย์ เส้งทัน่
621202001623 นาย วัชระพล ปิตะวิเศษวงศ์
621202001624 น.ส. ชนิชา ฉายะบุตร
621202001625 น.ส. เนตรนภา ชูน้อย
621202001626 น.ส. ญาดา ณ ถลาง
621202001627 น.ส. สุภาพร ลอยหา
621202001628 น.ส. วิภารัตน์ พัฒน์มะณี
621202001629 นาย อนุพงษ์ สามีโคตร
621202001630 น.ส. เยาวลักษณ์ สินบุญรอด
621202001631 นาย ศักด์ิสมิทธ์ หนูสังข์
621202001632 นาย ศุภชัย บุญฤทธิ์
621202001633 น.ส. ณิรดา ธัญญาพรกมล
621202001634 ว่าทีร้่อยตรีหญิง ทิพาวรรณ แก้วแหวน
621202001635 นาย สุกฤษณ์ ภานุน าภา
621202001636 นาย สมภพ จันทรมณฑล
621202001637 นาย ศักการียา หมัดอะด้ า
621202001638 น.ส. วันเพ็ญ มานพศิลป์
621202001639 นาย ปฎิญา อรุณรัตน์
621202001640 น.ส. ทัศนีวรรณ แก้วปาน
621202001641 นาย กฤษฎา หล้าทู
621202001642 ว่าที ่ร.ต. จิรวัฒน์ แสงตุ้ม
621202001643 นาย กุลธร จันทอง
621202001644 น.ส. นภารัตน์ แสนทวีสุข
621202001645 น.ส. พัณณิตา กาลานุสนธิ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่98 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001646 น.ส. สิตา แก้วสังข์
621202001647 น.ส. ชาลินี เอี่ยมโอน
621202001648 นาย เขมชาติ เหมทอง
621202001649 น.ส. นฤมล สวัสดี
621202001650 น.ส. สิรินาถ ศรีเกตุ
621202001651 นาย วัฒนา ลาลิน
621202001652 น.ส. สุทัตตา รัตนคช
621202001653 น.ส. สาวิตตรี สิงห์ปอง
621202001654 น.ส. ปานทิพย์ สิทธิภักดี
621202001655 น.ส. กฤษณ์ธีรา ค าแหง
621202001656 น.ส. ชาลินี สุขไสย
621202001657 น.ส. ทัศวรรณ สุธงษา
621202001658 นาย ธนวัฒน์ วรพัฒน์
621202001659 น.ส. กุลยา อุบลพงษ์
621202001660 น.ส. ธีราพัทธ์ เหลืองตระกูล
621202001661 นาย ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ
621202001662 นาย ชนวีร์ เพ็งสุวรรณ
621202001663 นาย ศรัณย์ ดิษฐาน
621202001664 นาย ณัฐวุฒิ ปร๋อกระโทก
621202001665 น.ส. นีรชา พลภักดี
621202001666 น.ส. ศิริวรรณ เจนจบ
621202001667 นาย อรรถนพ ปล้ืมใจ
621202001668 นาย สิทธิศักด์ิ ผะอบเหล็ก
621202001669 น.ส. พรศิริ ตู้พิจิตร
621202001670 น.ส. นุ่น สมสมร
621202001671 น.ส. อนัญญา มาลารัตน์
621202001672 น.ส. กัญญาวีร์ ภูริปัญญาวรกุล
621202001673 น.ส. อธิศปภา จิตปรีดา
621202001674 นาย กลยุทธ์ พรไพศาลวงศ์
621202001675 น.ส. ฐิรญาดา ซ่ือตรง
621202001676 น.ส. กรรณิการ์ อายุยืน
621202001677 น.ส. นันทวัน ละอองสุวรรณ
621202001678 นาย ชูชนะ จันทร์นวล
621202001679 นาย ฌษฤทธ์ ทูปคันโธ
621202001680 น.ส. นิภาดา พรสุขสว่าง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่99 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001681 น.ส. อารีรัตน์ ศรีหมอก
621202001682 น.ส. อริสา กัลปพฤก
621202001683 น.ส. เจศิตา สารเสน
621202001684 น.ส. มนัสวี แสนรักษ์
621202001685 นาย วรเมธ ทองพิจิตร
621202001686 นาย วิชญสิษฎ์ ปวศฎานันท์
621202001687 น.ส. ชัญญาณุช วันอังคาร
621202001688 น.ส. รัตนาพร หมื่นนารา
621202001689 น.ส. เพ็ญพิชชา ใจมีธรรม
621202001690 น.ส. กัลยรัตน์ อ าพันแสง
621202001691 น.ส. จีรัฐวาดี จรัสรุ้งชนินธร
621202001692 น.ส. ศศิธร ใจสุข
621202001693 น.ส. ฐานิกา วัฒนเสรี
621202001694 น.ส. สุพรรษา ค าดี
621202001695 นาย ปรัชญา ปัญญาสิริดี
621202001696 นาย ธีริศ ฉัตรศิริ
621202001697 นาย อนุชา ก าแหงหาญ
621202001698 นาย เจตน์สฤษฏิ์ อาภาวิลาศ
621202001699 นาย ชัยยะ เพ็ชรนิคม
621202001700 น.ส. ชัญญา สุทธิประภา
621202001701 นาย พสุวัฒน์ ทองค า
621202001702 น.ส. ณัฐธิดา เทพอาษา
621202001703 นาย ดิศกุล มีสุข
621202001704 น.ส. กิติรดา ตันจันตา
621202001705 น.ส. ทิพยนันต์ อ่อนสุด
621202001706 น.ส. สุนิสา กาสีน า
621202001707 นาย ทรงพล หร่ิมสืบ
621202001708 น.ส. สุมิตตา แท้สูงเนิน
621202001709 น.ส. วันทนา ศิริ
621202001710 น.ส. พาทิศา เอ่งฉ้วน
621202001711 นาย ปรพันธ์ สร้อยสิงห์
621202001712 นาย ธรรมรัตน์ เกตุอินทร์
621202001713 นาย ธีรพงค์ เทพแก้ว
621202001714 นาย วริทธิ์ ปรารถนา
621202001715 น.ส. จุฬาลักษณ์ รุยันต์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่100 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001716 น.ส. ศิริพร นาคเป้า
621202001717 นาย ช านิ ธนบริบูรณ์พงศ์
621202001718 น.ส. ชลัฐา เพ็งสาทร
621202001719 น.ส. ประภัสสร รัตนภักดี
621202001720 น.ส. จุฑารัตน์ เจริญสุข
621202001721 นาย นิรันดร์ บุญกลม
621202001722 นาย ศรัณย์ ณ พัทลุง
621202001723 นาย ปรัชญา นามเย็น
621202001724 นาย วันเฉลิม สงวนสิน
621202001725 น.ส. วราพรรณ ปันทะโชติ
621202001726 นาย ดีนะ ค าเมือง
621202001727 นาย พงษ์ภัณฑ์ นามประดิษฐ์กุล
621202001728 น.ส. พัชรีย์ นพวิจิตร์
621202001729 นาย บัญชา เจริญวงค์
621202001730 น.ส. อัญชญา เกตุประกอบ
621202001731 นาย อนุสิทธิ์ ศรีกาญจน์
621202001732 น.ส. วรปภา ตนะทิพย์
621202001733 นาย ณัฐ ศรีภิรมย์
621202001734 นาย วรินทร นีมะเริง
621202001735 นาย ยุติธรรม เหมรัตน์
621202001736 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สาวิตรี กลัดแก้ว
621202001737 นาย อัครพล รวิรัฐ
621202001738 นาย อานันท์ นาค า
621202001739 นาย ณกรณ์ สายอุราช
621202001740 น.ส. กัลย์กมล ค านนท์
621202001741 น.ส. กันต์หทัย ค านนท์
621202001742 น.ส. ภัทราภา รัตนมโนธรรม
621202001743 น.ส. นิรชา โยลัย
621202001744 น.ส. นิชา อยู่ทน
621202001745 น.ส. ฐิติรัตน์ อมรศักด์ิ
621202001746 น.ส. วัชราวลี หุตะวัฒนะ
621202001747 นาย นนทชาติ วรรณโชติผาเวช
621202001748 น.ส. กุลจิรา ธนะด ารงชัยพร
621202001749 น.ส. ทัศนีย์ เดชดี
621202001750 น.ส. นภัสนันท์ เครือพันธุ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่101 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001751 นาย สราวุฒิ วรเนตร
621202001752 นาย ทนงศักด์ิ โทสุวรรณ์
621202001753 น.ส. ภูริตา  เขตวิทย์
621202001754 นาย ฐากร สมบุญพูลพิพัฒน์
621202001755 นาย สาธิต อุดรวงศ์
621202001756 น.ส. กัญญารัตน์ แต้มสีคราม
621202001757 น.ส. ชมพูนุท เอี่ยนเล่ง
621202001758 นาย ศิวกร คล้ายยา
621202001759 นาย พีระวัฒน์ แน่นอุดร
621202001760 นาย ศุภณัฐ เจือจันทร์
621202001761 น.ส. เวธกา เพียรมุ่งสัมพันธ์
621202001762 น.ส. ปวีณา เปล่งพานิช
621202001763 น.ส. ณภัทร เดชด ารง
621202001764 นาย เขมทัต กิ่งทอง
621202001765 นาย ชิณวัตร นามบุตรดี
621202001766 นาย นิรัติศัย หิรัญรักษ์
621202001767 น.ส. ณัฏฐณิชา มีสัตย์ธรรม
621202001768 น.ส. ภัทริยา หนูนิล
621202001769 นาย ชานนท์ ซาฟีวงษ์
621202001770 น.ส. ปาลิดา ธนภาจินตานนท์
621202001771 นาย อธิรัชต์ บุญรอด
621202001772 นาย นพดล เทพสุทธิ์
621202001773 น.ส. มุขเอก เจียมจีรกุล
621202001774 นาย อโนเชาว์ ชินค า
621202001775 น.ส. อนุรัญญาฑ์ ตันพชราติวานนท์
621202001776 น.ส. กมลพร กันธะวงศ์
621202001777 นาย อติเทพ ผลาศักด์ิ
621202001778 น.ส. ประภากร กัลยาวงศ์
621202001779 น.ส. สุธีร์พร เลิศล้ า
621202001780 น.ส. กาญจนาพร แสนสุภา
621202001781 นาย วโรตม์ พัฒนสมุทร
621202001782 น.ส. ณัฎฐาภรณ์ ปูคะธรรม
621202001783 น.ส. วรางคณา ไกรนรา
621202001784 น.ส. ทัศน์ธิชา ทัศนิยม
621202001785 น.ส. วิลาสินี ภิญโญ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่102 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001786 น.ส. ณิชนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
621202001787 น.ส. วิยะดา ส าเร
621202001788 น.ส. สุไพรินทร์ ข าด ารงเกียรติ
621202001789 น.ส. ณัชชา วงศ์เพ็ญ
621202001790 น.ส. ละอองดาว เทพหริรักษ์
621202001791 น.ส. ปรียานารถ อินต๊ะสืบ
621202001792 น.ส. แพรวปภา เตชคุณวุฒิ
621202001793 นาย ธีระพงศ์ พงค์ทองเมือง
621202001794 นาย วสวัตต์ิ ข้างเเก้ว
621202001795 น.ส. กุลวดี พัฒนสิงห์
621202001796 นาย วิริทย์พล พรหมศิลป์
621202001797 นาย สิทธิชัย นาวงศ์
621202001798 นาย วุฒิพงค์ ชนาชล
621202001799 นาย กวี จิตร์อ าไพ
621202001800 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ประสงค์สุข
621202001801 น.ส. ศุภากร ชัยเชื้อ
621202001802 น.ส. เบญจพร เพ็ชรพูล
621202001803 น.ส. ณัฐภาวี ทวีสวัสด์ิ
621202001804 นาย ประพันธ์พงศ์ อรรถมงคลนาม
621202001805 น.ส. ศิโรรัตน์ งูตูล
621202001806 น.ส. กัญญาภัค ช่วยรอด
621202001807 น.ส. ชลัลดา นาราษฎร์
621202001808 นาย ชัยประสิทธิ์ พึง่สุข
621202001809 นาย ชาญยุทธ อุทะกัง
621202001810 น.ส. พิมพ์วนันท์ สอนผิว
621202001811 นาย สิรนิต อนุวงศ์ศิลปชัย
621202001812 น.ส. กานต์ชนา สุวรรณรัตน์
621202001813 นาย วสันต์ ส ารวมจิตร
621202001814 นาย ณัฐสิทธิ์ สุขด้วง
621202001815 นาย กฤษดา ดวงเสนา
621202001816 น.ส. ณัฐฑิยา จอมพงศ์
621202001817 น.ส. ภัทราพร คุ้มทรัพย์
621202001818 น.ส. นันท์นภัส ดวงแก้ว
621202001819 นาย ธนพล โสมพงษากุล
621202001820 น.ส. ศิริวรรณ ศิริรัตน์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่103 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001821 น.ส. วรันธร เจียรผัน
621202001822 นาย วรรณชิต ยากะจิ
621202001823 นาย พันศักด์ิ อมรลักษณ์
621202001824 น.ส. ปภาวิชญ์ เอี่ยมทรัพย์
621202001825 นาย กีรพงษ์ มานะพัฒนพงศ์
621202001826 น.ส. จรูญจันทร์ แก่นจันทร์
621202001827 น.ส. เบญจมาศ สุขสีดา
621202001828 น.ส. รัฐธิดา อาจวิชัย
621202001829 นาย สหภาพ มีชัย
621202001830 นาย สุระ เชื้อสมัน
621202001831 น.ส. ศศิธร งามเจริญธนา
621202001832 นาย ธนากร อุปลา
621202001833 น.ส. รชเขม จินตรัศมี
621202001834 นาย สุทธิพงษ์ สีปะณะ
621202001835 น.ส. ภัชรา อินทรักษ์
621202001836 น.ส. นิภาพร ปวงนคร
621202001837 น.ส. ณัฐิยาภรณ์ ประเทืองผล
621202001838 นาย สุนทร สุขเต๊ะ
621202001839 ว่าที ่ร.ต.ท. ธรรมรงษ์ บุตรโสภา
621202001840 น.ส. อินทุอร ขามสันเทียะ
621202001841 นาย ธราพงษ์ สุวรรณสิงห์
621202001842 นาย ชวการ สุนทรโภคิน
621202001843 นาย ดุจไท ทองมาก
621202001844 น.ส. ฐิติธัญญ์ รัตนไชยสีมา
621202001845 นาย อดุลย์ ช านิจ
621202001846 น.ส. ชัญญานุช บุญกาญจน์
621202001847 น.ส. พีรดา มั่นหมาย
621202001848 น.ส. วนิตา เอี่ยมสอาด
621202001849 น.ส. สุธิตา เกษร
621202001850 น.ส. ธนิษฐา กล่ันสุข
621202001851 น.ส. ศิริวรรณ จันทร์แจ้ง
621202001852 นาย ภาคิน ชลวิทย์
621202001853 น.ส. เอื้ออังกูร อนันตพันธ์
621202001854 น.ส. นัฐศราภรณ์ ค านวนอินทร์
621202001855 นาย พีระศักด์ิ พึง่ม่วง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่104 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001856 น.ส. สมิตรา โมเรือง
621202001857 นาย ปริญญา ไชยศรีรัมย์
621202001858 น.ส. พิมปวีณ์ แก้วสลับนิล
621202001859 น.ส. ปวีณา สุขแก้ว
621202001860 นาย ภานุพงศ์ เอี่ยมปรีชา
621202001861 นาย พิสิษฐ์ หล้าอินเชื้อ
621202001862 นาย วงศธร ดาทอง
621202001863 น.ส. จารุวรรณ ดีอ่อน
621202001864 น.ส. เมธาวี แซ่โซ้ง
621202001865 นาย เอกสิทธิ์ แสงสีนิล
621202001866 น.ส. วีรายา วิฬาร
621202001867 น.ส. ณัฎฐา พรวรานนทวัชร์
621202001868 น.ส. สุพรรษา มีสันเทียะ
621202001869 น.ส. จุรณิตา แต่งเนตร
621202001870 นาย พีรศิษฏ์ แสนประสิทธิ์
621202001871 น.ส. สิริกาญจน์ สินสาย
621202001872 น.ส. วิภารัศมิ์ โกพล
621202001873 นาย ชัยภัทร อุ้มบุญ
621202001874 นาย ภควัตร จินดาวงค์ 
621202001875 นาย ธีรวัตร เหล่าบุรี
621202001876 นาย จีรวุฒิ พ่วงจีน
621202001877 นาย เสฏฐพล รุ่งแกร
621202001878 น.ส. ปัทมา พรหมจันทร์
621202001879 น.ส. สุธิดา สุดหอม
621202001880 น.ส. กัลย์ศิณี ค าบา
621202001881 น.ส. วรรณภา สิริโภคสกุล
621202001882 น.ส. เฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล
621202001883 นาย สุประดิษฐ์ ค านึงคง
621202001884 น.ส. พลอยไพลิน เขียวประเสริฐ
621202001885 น.ส. ขวัญจิรา นวลพรหม
621202001886 น.ส. สุรัชยา สุวรรณธนรัชต์
621202001887 น.ส. จารุพิชญา พานทอง
621202001888 น.ส. ชนิสรา นาทอง
621202001889 นาย โปลิต สุขสว่าง
621202001890 น.ส. จิดาภา เทีย่งทัด

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่105 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001891 น.ส. วิภา สิมาวัน
621202001892 น.ส. ชนม์นิภา งามพิง
621202001893 นาย กรณิศ ทองฤทธิ์
621202001894 น.ส. วรัญญา ธูปทอง
621202001895 นาย อภิวิชญ์ สิทธิจ าลอง
621202001896 น.ส. วริศรา ศิริเอก
621202001897 น.ส. ฉัตติกา มูลละ
621202001898 นาย ธีระทัศน์ ผอมสวัสด์ิ
621202001899 น.ส. ปาณิสรา เกื้อเสนาะ
621202001900 น.ส. วานิสสา ศรีสมบัติ
621202001901 น.ส. จุฑาทิพย์ กิจรักษา
621202001902 น.ส. อรยา อุปถัมภ์
621202001903 น.ส. กีรติวดี ศรีศุภร
621202001904 น.ส. อณัญญา เลิศประเสริฐ
621202001905 น.ส. สุวรรณรัตน์ สุดราม
621202001906 น.ส. รสรินทร์ ธ ารงพิมลสิริธนา
621202001907 น.ส. เบญจรัตน์ ประเสริฐพงษ์
621202001908 นาย ปวีณ อิ้ววังโส
621202001909 นาย สราวุธ ชูขันธ์
621202001910 นาย ชัยวัฒน์ ศิริลาภพานิช
621202001911 น.ส. วัศยา วงศ์ลังการ์ พันธ์ชุม
621202001912 น.ส. สมฤดี แก้วขาว
621202001913 น.ส. พิชญาภา พวงช้อย
621202001914 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน
621202001915 นาย ธีรวัฒน์ ข าส าอางค์
621202001916 น.ส. กมลพร วิจิตรปัญญา
621202001917 นาย จาตุรงค์ มาคะมะโน
621202001918 นาย ชนาธิป สุนทรกรัณย์
621202001919 นาย เสกสรรค์ ดอนแก
621202001920 น.ส. วรรณวรางค์ จ้อยจินดา
621202001921 น.ส. ดาวณี ไอศุริยวงศ์
621202001922 น.ส. พรรณวดี ค าเรืองศรี
621202001923 ว่าทีร้่อยตรีหญิง สุจิรา สุขจิต
621202001924 นาย สุเมธี เถาถวิล
621202001925 น.ส. พรรณนิภา ปราบปราม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่106 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001926 นาย ศุภกร พระแก้ว
621202001927 น.ส. จารุกร สุวรรณโน
621202001928 น.ส. วิสสุดา อ่อนมิ่ง
621202001929 น.ส. ภาวินี อินพล
621202001930 น.ส. ฐิติมา ผลผลา
621202001931 น.ส. นฤมล เสาร์ศรี
621202001932 น.ส. จิตราวดี เสนาไชย
621202001933 นาง โสภิตา   ไม้ทรัพย์ กาศสาริกรรม
621202001934 น.ส. ศจิกา ว่องวัฒนธรรม
621202001935 น.ส. ปรียารัตน์ ฟักทองอยู่
621202001936 น.ส. ศิริรัตน์ คงมั่น
621202001937 นาย พงษ์ศักด์ิ รัตนแสงสว่าง
621202001938 น.ส. วารุณี กล่ินเกษร
621202001939 นาย นเรค อุปถัมภ์
621202001940 นาย อัครพัชร์ นวลปานวรชาติ
621202001941 นาย ธีระเทพศ์ เมืองแก้ว
621202001942 น.ส. แก้วตา จอนเจ๊ก
621202001943 นาย ธนพล แสงศุภกร
621202001944 นาย ธนบูรณ์ เปีย่มสุข
621202001945 นาย ธีรภัทร รักปลอดภัย
621202001946 นาย กิตติศักด์ิ วุฒิระวัฒน์
621202001947 นาย ธนพล ทอดสนิท
621202001948 นาย ธณา อุปการ
621202001949 น.ส. กานต์พิชชา ศักด์ิศิลาพร
621202001950 น.ส. จารุกุล ยินดี
621202001951 น.ส. วัลลี หนิสอ
621202001952 น.ส. ภัชราณิศร์ ศรีนวลกล้า
621202001953 น.ส. ธนพร สุวรรณมณี
621202001954 น.ส. นันทพร พวงเพชร
621202001955 นาย ศักยภาพ ชัยเดช
621202001956 นาย อานนท์ ข าสุวรรณ
621202001957 นาย ปัฐน์สรณ์ แสงชัยพันธ์
621202001958 น.ส. มชณต โพทวี 
621202001959 น.ส. ปิยธิดา ชนะพันธ์
621202001960 นาย ชนน เหลาใหม่

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่107 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001961 น.ส. กนกวรรณ รักพานิชมณี
621202001962 น.ส. ธนภรณ์ ขาวคง
621202001963 น.ส. ยศมล เคนานัน
621202001964 น.ส. ธันยพร จันตะเภา
621202001965 น.ส. นารี ค าสุข
621202001966 น.ส. ธิดาเทพ แสนสร้อย
621202001967 น.ส. วราลี ศิริรุ่งสกุลวงศ์
621202001968 นาย ญาณเดช คงปรือ
621202001969 น.ส. มุกรินทร์ โพธิท์อง
621202001970 น.ส. ญาณวีร์ สงคง
621202001971 นาย พันธ์เทพ สุจิตคิดดี
621202001972 นาย ณกรณ์ โชติมณี
621202001973 น.ส. ยุพาภรณ์ ไหลหล่ัง
621202001974 นาย อภิรักษ์ เส็งไธสง
621202001975 น.ส. ริญญาภัทร์ ณ สงขลา
621202001976 น.ส. พิชญาภา ต้ังนิติธาดา
621202001977 น.ส. สุชาดา จันทเสน
621202001978 น.ส. ปานปวีณ์ วาทีเส้ง
621202001979 น.ส. กนกอร สีวะสา
621202001980 น.ส. สุนิชญา แนนเกล้ียง
621202001981 น.ส. กรรณิกา วิเท่ห์
621202001982 น.ส. พิชามญชุ์ แซ่ล่ี
621202001983 น.ส. ชญาธร ทวีทรัพย์
621202001984 นาย จิรวัฒน์ ไวกสิกร
621202001985 นาย นัฐพงษ์ ศรีอังคฮาด
621202001986 น.ส. พรปวีณ์ อภิโช
621202001987 นาย อภิสิทธิ์ สุ่มมาตย์
621202001988 นาย วิศรุต นาคขวัญ
621202001989 นาย อัษฎาวุธ จงใจ
621202001990 น.ส. กาญจนา นาแซง
621202001991 น.ส. ศิวาภรณ์ พิเดช
621202001992 น.ส. ปทุมวรรณ สอนมา
621202001993 น.ส. ปวันรัตน์ เดชอุดมการ
621202001994 น.ส. ยุวดี ราหา
621202001995 น.ส. ชวนชนก โกศิลญวงศ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่108 จาก 118



 2. นิตกิร จ านวน 2,016 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621202001996 นาย จิราวุธ คงนคร
621202001997 น.ส. ลภัสรดาพร รอดคุ้ม
621202001998 น.ส. ณัฐวดี หนักแน่น
621202001999 น.ส. เกวลี ธนูทอง
621202002000 นาย ณัฐดนัย ศุษิลวรณ์
621202002001 นาย ธีระพงษ์ กูลสุวรรณ์
621202002002 นาย เอกชัย นกรู้รัก
621202002003 นาย หรรษนันท์ แพงคูณ
621202002004 นาย ฤทธิรอน เพริดพร้อม
621202002005 น.ส. อนุธิดา ป้องค า
621202002006 นาย สุพล กัญญาบุญ
621202002007 นาย ธนวรรธน์ ระยารักษ์
621202002008 นาย ธนกฤต บุณยาดิศัย
621202002009 น.ส. กฤษฎี กรุณกิจ
621202002010 น.ส. สายธารา ศาลาสุข
621202002011 น.ส. ณัฐกฤตา ตาบุดดา
621202002012 นาย อ านาจ ด้วงฉีด
621202002013 นาย ชรัตน์เทพ เอกะสิริ
621202002014 น.ส. ศุภาวรรณ รุ่งยิ้ม
621202002015 นาย ชนะ นาอุดม
621202002016 น.ส. นฤชล เขื่อนยัง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่109 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ

621203000001 น.ส. สิริพร ทุง่สง
621203000002 น.ส. วิราวรรณ นิ่มนวล
621203000003 น.ส. กนกวรรณ สมรักษ์
621203000004 น.ส. มัลลิกา พุทธชรกาญจน์
621203000005 น.ส. พิชญา หิรัญเมธีกุล
621203000006 น.ส. สิรีรัศมิ์ เบญจศุภาพงศ์
621203000007 นาย คณิต จันทวานิช
621203000008 น.ส. ภัทรวีร์ พุทธรักษ์
621203000009 น.ส. ชนาลัย ค าแก้ว
621203000010 น.ส. ฐิตารีย์ กิตติธนโรจน์
621203000011 น.ส. ผการัตน์ ประจงพันธุ์
621203000012 น.ส. จุฬาลักษณ์ มหบุญพาชัย
621203000013 น.ส. ลลิตวดี พุม่บุญฤทธิ์
621203000014 น.ส. ภัสตราภรณ์ รามสูตร
621203000015 น.ส. สุนัสชา สุวรรณมาลี
621203000016 นาย พิจักษณ์ กรุดทอง
621203000017 น.ส. วรีมน ชัยรังษีเลิศ
621203000018 น.ส. อภิชดา อัตตจิรากร
621203000019 น.ส. วัลลดา เครือวัลย์
621203000020 น.ส. ธัณย์จิรา พินธุโสภณ
621203000021 น.ส. มณฑ์สิริ ชินธนวิศิษฐ์
621203000022 น.ส. ณัฐจาพักตร์ เสิบกล่ิน
621203000023 นาง ณปภัช ใหม่คามิ
621203000024 น.ส. พรพรรณ สนะฟี 
621203000025 นาย พัทธ์ดนัย หลงปาน
621203000026 นาย อภิรัตน์ อ าพนรักษ์
621203000027 น.ส. ศุภิสรา ศรีวุฒิชาญ
621203000028 น.ส. จินตนา จินาอ่อน
621203000029 นาย ธนาพล เธียรโอภาส
621203000030 น.ส. ภีรญา สุวรรณมณี
621203000031 น.ส. ศศินภา ปรีชา
621203000032 น.ส. ปิยะณัฐ ฉุ้นประดับ
621203000033 น.ส. ศรุดา วิรชา
621203000034 น.ส. ปานวิชญาณ์ ดีแก้ว
621203000035 น.ส. ชวิศา อินใย

ชื่อ - นามสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่110 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621203000036 นาย อธิสิทธิ์ กิ่งจันทร์
621203000037 น.ส. สุชาดา บุญเรือง
621203000038 นาย เธียรชัย ใบศรี
621203000039 น.ส. ชนิภา ชื่นชม
621203000040 น.ส. ไพรัลยา จันทร์ปัญญา
621203000041 น.ส. ปพัชญา อ่อนแดง
621203000042 นาย พันธุธ์ัช ศรีเพ็ญ
621203000043 น.ส. มัณฑนา ค าทา
621203000044 น.ส. มิ่งขวัญ แก้วโสนด
621203000045 น.ส. ปูริดา รางสาตร์
621203000046 น.ส. มนัสนันท์ เกิดโภคา
621203000047 น.ส. วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์
621203000048 น.ส. ชญาวรรณ ผิวทอง
621203000049 น.ส. ทิพยาภา ธรรมาภานนต์
621203000050 น.ส. เพ็ญนภา อ้อมแก้ว
621203000051 นาย ภูริภัทร วณีสอน
621203000052 นาย นราวิชญ์ ใยไหม
621203000053 น.ส. จิราภรณ์ อ่อนเนตร
621203000054 น.ส. เฌอมาลย์ ข าประไพ
621203000055 น.ส. ณัฐตรา สังขปัตร
621203000056 น.ส. พรรษพร ชอุ่มผล
621203000057 น.ส. นภาเพ็ญ แคว้นอินทร์
621203000058 น.ส. จิรัชยา กรุณาวุฒิกุล
621203000059 น.ส. กชกร เล้าสุวรรณ
621203000060 น.ส. นภาพร เดชะค าภู
621203000061 นาย นครินทร์ ไชยทิพย์
621203000062 น.ส. ฐิติมา สะดวก
621203000063 น.ส. นนทนันท เกษมสุขวรรัตน์
621203000064 น.ส. ราตรี ปอแฉะ
621203000065 นาย สุรชัย วอปู
621203000066 น.ส. พรหมพร เพลินพฤกษา
621203000067 น.ส. สุวัฒนา วิเศษยนตรการ
621203000068 น.ส. จิรนันท์ จิตต์วิญญาน
621203000069 น.ส. พิมพ์พลอย จันทร
621203000070 น.ส. ฐิติรัตน์ กลับประทุม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่111 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621203000071 น.ส. ธันยพัต คงนคร
621203000072 น.ส. กมลวรรณ คงทน
621203000073 น.ส. ปพิชญา นวลศรี
621203000074 น.ส. ชลิดา ธรรมศรีทิพย์
621203000075 น.ส. ภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์
621203000076 นาย ธนันชัย นนทะชัย
621203000077 น.ส. สุวภัทร แดงบรรจง
621203000078 นาย สิรวิชญ์ กล่ าปาน
621203000079 นาย ณัฐพงศ์ ปรีสิทธิ์
621203000080 น.ส. อรดี นอระพา
621203000081 น.ส. เมธิญญา มัดธนู
621203000082 น.ส. ทอตะวัน ถนอมถิ่น
621203000083 น.ส. กมลชนก อินทร์สุวรรณ
621203000084 นาย ปรเมศวร์ ต้ังสถาพร
621203000085 น.ส. พรรณนิภา พระไชยบุญ
621203000086 น.ส. วรานิษฐ์ จันทร์ชัยภักด์ิ
621203000087 น.ส. ชวิกา ศุภนิมิตตระกูล
621203000088 น.ส. พิชชาภา ธรณีทอง
621203000089 นาย ธนวิชญ์ หล าส าเริง
621203000090 น.ส. สุพัตรา มุมิ
621203000091 นาย ปุณณวิช วิเศษสุวรรณ
621203000092 น.ส. ปัทมพร ล่ิมกาญจนา
621203000093 น.ส. ชาลี พิชัยโรจน์รุ่ง
621203000094 น.ส. ณัฐญา ไชยเจริญทรัพย์
621203000095 น.ส. วรญาดา วรสันต์
621203000096 น.ส. ศศิมาภรณ์ อยู่สุขี
621203000097 น.ส. ธนกร แก้วอินทร์
621203000098 น.ส. วรรณภา สุนทรบัณฑิตย์
621203000099 น.ส. เพ็ญกวิน รักค า
621203000100 น.ส. กฤตยา น้อยอิ่ม
621203000101 น.ส. ฐาปนีย์ ไชยบุญ
621203000102 น.ส. รศวรรณ สุนิติสาร
621203000103 น.ส. ธิษณา สุกสิ
621203000104 น.ส. กาญจน์ชริน สุทธิมณีทิพย์
621203000105 นาย ณัฐพล โล่อุทัย

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่112 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621203000106 น.ส. มาริณี ศิริโอด
621203000107 นาย วัฒนา สมบัติพูนศิริ
621203000108 น.ส. ธัญยากร สานันท์
621203000109 น.ส. อัญญารัตน์ บุญหนัก
621203000110 นาย พิภัทร์ ศรีลาภา
621203000111 น.ส. สุชนาภา ปล้องสี
621203000112 น.ส. พาสินี พาหะพรหม
621203000113 น.ส. ถวายพร ชาญอุไร
621203000114 นาง สุวิมล อยู่ลือ
621203000115 นาย นพพงศ์ จุลกนิษฐ
621203000116 น.ส. ปูชิตา ทวีเชื้อ
621203000117 น.ส. พชรวรรณ สุขสถาน
621203000118 น.ส. กมลพรรณ ช่วยบ ารุง
621203000119 น.ส. พรพิจิตร ไผ่นาค
621203000120 น.ส. พัชรพร หลายพัฒน์
621203000121 น.ส. อลงกรณ์ กริชนิกร
621203000122 น.ส. สุรัญชนา ครุธเกตุ
621203000123 น.ส. กัญญาลักษณ์ ลับจันทร์
621203000124 นาย ชาลี ศรีนคร
621203000125 น.ส. พรรณทิพย์ มะสาธานัง
621203000126 น.ส. อภิญญา กันสิทธิ์
621203000127 นาย กษิดิศ ปัญญาชัยรักษา
621203000128 น.ส. กชกร จันทร์นวล
621203000129 น.ส. สิริพร ศรีสวัสด์ิ
621203000130 น.ส. อัยนา ดุลยเสรี
621203000131 น.ส. จิตชนก ศรีประเสริฐ
621203000132 นาย วโรดม ภควิศิษฏ์
621203000133 น.ส. ปลายฝน สูงดี
621203000134 น.ส. ปัณฑารีย์ หมู่เจริญ
621203000135 น.ส. สุนิสา แก้วสมศรี
621203000136 น.ส. ชินากานต์ เกษรพรหม 
621203000137 น.ส. ณัฐนรี เอี่ยมอาษา
621203000138 นาย อนุสรณ์ ศรีมาลัยกุล
621203000139 น.ส. กชกร วงศ์อัศวนฤมล
621203000140 น.ส. ชนิกานต์ บุญเต็ม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่113 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621203000141 น.ส. พิมชนก เพชรฤทธิ์
621203000142 น.ส. ณัฐธยาน์ นาควารีสุวรรณ
621203000143 นาย ถิรชนม์ สุขผล
621203000144 ว่าทีร่.ต.หญิง ณหทัย กระแสเสน
621203000145 น.ส. สุชญา ขจรโชติพงศ์
621203000146 น.ส. รวินท์นิภา ยะวัง
621203000147 น.ส. ฐิติมาส บุญร าไพ
621203000148 นาย อาโนน ค าภีระ
621203000149 น.ส. นภัทร พันธ์เจริญ
621203000150 น.ส. จุฬารัชต์ ศิริวัจนพร
621203000151 น.ส. ศศิวิมล เวียงวงษ์งาม
621203000152 น.ส. ปัญญ์ชลี วานิชดิลกรัตน์
621203000153 น.ส. กาญจนา สุริยขันธ์
621203000154 น.ส. อรณา มีจันทร์
621203000155 น.ส. สุธาสินี ชาวนาเป้า
621203000156 นาย ครุวนา ศิริศรี
621203000157 น.ส. รัชนก แก้วรากมุข
621203000158 น.ส. ขนิษฐา คุปต์บดินทร์
621203000159 น.ส. จิดาภา อยู่จรรยา
621203000160 น.ส. กมลนิตย์ แช่มเสือ
621203000161 น.ส. ศุมินตรา ศรีทอง
621203000162 นาย เธียรศักด์ิ รุทธนานุรักษ์
621203000163 นาย พีรพัฒน์ เกียรติมณีรัตน์
621203000164 น.ส. จิดาภา คชมณี
621203000165 น.ส. ปนัสยา ชูกลาง
621203000166 น.ส. อภิสรา หอมเกษร
621203000167 น.ส. วศินี พิพัฒน์เพ็ชรภูมิ
621203000168 น.ส. ยลลัดดา กองทัพไทย
621203000169 น.ส. นิชนันท์ มัดตาเฮด
621203000170 น.ส. สุพิชชา ทองอ่วม
621203000171 น.ส. ปวีญา ปุญทาเปิน้
621203000172 น.ส. กัณฐิกา เดชแสง
621203000173 น.ส. ธนภรณ์ ฉวีวรรณ
621203000174 น.ส. ณัฐนิชา หลิมบุญงาม
621203000175 น.ส. ผกามาศ ศรีภักดี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่114 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621203000176 นาย ไตรภพ อิชิซุกะ
621203000177 น.ส. ชนิษฐา จริตงาม
621203000178 นาย นนทิวรรธน์ แพร่ไชยกูล
621203000179 น.ส. มาริษา ปานช่วย
621203000180 น.ส. จุฑามาศ วงษาสาร
621203000181 น.ส. กนกวรรณ สนธิเศวต
621203000182 น.ส. วาริชา ทวีค า
621203000183 น.ส. กมลวรรรณ บรรจงปรุ
621203000184 น.ส. ปัทมพร สุวรรณวิวัฒน์
621203000185 น.ส. นางสาววรารัตน์ เป้าจันทึก
621203000186 น.ส. พิมพ์วิภา จักขุจันทร์
621203000187 น.ส. ฉัตรแก้ว กรุยแดง
621203000188 น.ส. เพ็ญทิวา สุระชัยปัญญา
621203000189 น.ส. วรรณรัตน์ ศรีสมบัติ
621203000190 น.ส. อังศุมาลิน ครุฑบึงพร้าว
621203000191 น.ส. พิชญ์สินี บุญเสริม
621203000192 นาย กายา วงศ์ซารา
621203000193 น.ส. ปริญญารัตน์ เกษมณี
621203000194 น.ส. มิรอง วรสิทธิ์
621203000195 นาย กฤษฎา ไชยนาเคนทร์
621203000196 น.ส. อภิชญา เอื้อกูลวราวัตร
621203000197 น.ส. ศุภัชฌา อิงคภากร
621203000198 นาย วรวิทย์ ภิระพันธ์พานิช
621203000199 น.ส. เมร่ี ทองสาดี
621203000200 น.ส. วนิดา จันทะเบ้า
621203000201 น.ส. อัยย์ญาดา วันจ้อย
621203000202 น.ส. สินิธร จงยิ่งยศ
621203000203 นาย สาครินทร์ แสงแก้ว
621203000204 น.ส. ณัฐพร ล้ิมนิรันดร์กุล
621203000205 นาย ณัฐพล แก้วค า
621203000206 น.ส. นฤชล สุขา
621203000207 น.ส. โสรยา ชัยดุษฎีกุล
621203000208 น.ส. ญาดา ตะเอ้กา
621203000209 น.ส. จีรภัทร พรมมงคล
621203000210 น.ส. หนึ่งศิลป์ ขัติยะหล้า

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่115 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621203000211 นาย สัญญพงศ์ ภัทรกุลกนิษฐ
621203000212 น.ส. สุภาวดี ทองไถ
621203000213 น.ส. นวรัตน์ ไชยยา
621203000214 น.ส. ชัชรี โชครัศมีศิริ
621203000215 นาย ภัทรภณ ส่องสิริ
621203000216 น.ส. สุขฤทัย ภีระเป็ง
621203000217 น.ส. ธัญวลัย วิมาลา
621203000218 น.ส. มณีรัตน์ ตรัยศรัณย์วงศ์
621203000219 น.ส. ณัชชา ร่ืนฤทัย
621203000220 น.ส. ชนิกานต์ ผุงประเสริฐยิ่ง
621203000221 นาย สิรวิชญ์ ช่อฟ้า
621203000222 น.ส. สรวีย์ คงถาวรอัศวเมธี
621203000223 นาย อรัญ กุลฉันท์
621203000224 นาย ทศพร ไสยกิจ
621203000225 น.ส. มัญชุลี รัตนสิทธิ์
621203000226 นาย ณัฐกิตต์ิ นิลจันทร์ศิริ
621203000227 น.ส. ณัฐธนัน บุญเกิด
621203000228 นาย ธนภูมิ พัฒนาอนุสรณ์
621203000229 นาย ธนายุทธ์ หล่อตระกูล
621203000230 น.ส. จุฑาทิพย์ แววสัมพันธ์
621203000231 นาย ชยุต แสนประดิษฐ์
621203000232 น.ส. จินดารัตน์ คุ้มปิยะผล
621203000233 นาย นฤนาท ศรแดง
621203000234 น.ส. ลันชนา เปาะอาเดะ
621203000235 น.ส. แคทลียา เครือสุวรรณ์
621203000236 น.ส. สุชานาถ จันทรวิบูลย์
621203000237 น.ส. กัลยรัตน์ นัทธี
621203000238 น.ส. ชัญญา ประกาศเวชกิจ
621203000239 นาง ยูหรอ กาเด็น
621203000240 น.ส. อุไรวรรณ สดเจริญ
621203000241 น.ส. อมรรักษ์ แสนค า
621203000242 น.ส. สุภาวดี โฉมระ
621203000243 น.ส. ปัญจมาภรณ์ สุวรรณพันธ์
621203000244 น.ส. อารียา ชินบุตร
621203000245 นาง ไปรษณา ใจสุทธิ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่116 จาก 118



 3. เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ จ านวน 262 คน
เลขประจ าตวัสอบ ชื่อ - นามสกุล

621203000246 น.ส. สุชาดา พวงล าเจียก
621203000247 น.ส. กานดา กรวยสูงเนิน
621203000248 น.ส. กาญจนา กรวยสูงเนิน
621203000249 น.ส. นภัสวรรณ ทรัพย์คง
621203000250 น.ส. สุพินดา ท่าข้าม
621203000251 น.ส. ศศิประภา หุนติราช
621203000252 น.ส. อัจฉรา สงวนใจ
621203000253 นาย กฤษกร ผดุงศักด์ิ
621203000254 น.ส. สรัญญา ขุนทอง
621203000255 น.ส. ธัญรดา สุวิสุทธิมนตรี
621203000256 น.ส. ธิติญา แก้วตาบรรเจิด
621203000257 น.ส. นาสีเราะ บากา
621203000258 น.ส. ปิยะธิดา เอียบอวน
621203000259 น.ส. จารุวรรณ บุญดารา
621203000260 น.ส. ฉัตรชฎาภรณ์ นีระเสน
621203000261 นาย ปูรณ์ แตงใบ
621203000262 น.ส. กนกวรรณ เกียรติอมรเวช

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่117 จาก 118



 4. นายชา่งศิลป์ จ านวน 32 คน
เลขประจ าตวัสอบ

621204000001 นาย เฉลิมชัย ศิริพงษ์
621204000002 นาย กฤษสกล นพเก้า
621204000003 น.ส. นาตยา ใจสุทธิ
621204000004 นาง ศิริพร ไชโย
621204000005 นาย รัตนชัย กรรเจียก
621204000006 น.ส. เก็จมณี รุกไพรี
621204000007 น.ส. อัจฉราภรณ์ สุระถา
621204000008 นาย ปฏิวัติ บัวพันธ์
621204000009 นาย วรเมธ โสตถิลักษณ์
621204000010 นาย รักเกียรติ โสวะภาสน์
621204000011 นาย ศิริพัฒน์ พรหมด า
621204000012 นาย ชานนฆ์ ศิริหิรัญ
621204000013 นาย สุขประเสริฐ บุญจ่าย
621204000014 นาย ภัทรวรรธน์ ขวัญดี
621204000015 นาย อิทธิกร ยิ่งยืน
621204000016 น.ส. โรซาลินดา พาที
621204000017 นาย กานดิศ สุขสว่าง
621204000018 นาย วีรพงษ์ วัชรวงศ์
621204000019 นาย ปรินญาณ ประทุมเวียง
621204000020 นาย วศิน บัวจันทร์
621204000021 น.ส. ชญานิศ โม่มาลา
621204000022 น.ส. ภัณฑิรา วรพันธโยธิน
621204000023 นาย ธนกฤษณ์ นาคไร่ขิง
621204000024 นาย อัครเดช เขียวสง่า
621204000025 นาย วิกร กฤดินิลพงษ์
621204000026 นาย ศุภกร ธีรพงศ์สุชาติ
621204000027 นาย ณัฐพงศ์ นกสุข
621204000028 นาย รัฐนันท์ พรหมฉิม
621204000029 นาย ชัยวัฒน์ กองจ าปี
621204000030 นาย ปรัชญวัชร์ ชุปวา
621204000031 นาย ภัคณัฏฐ์ กิจนะพิภัทร์กุล
621204000032 น.ส. ชานิกา พูนสุข

ชื่อ - นามสกุล
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