
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 

……………………….. 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่  27 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน         
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน  นั้น 

 บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ได้บันทึกข้อมูล
การสมัครสอบและได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่ก าหนด ดังบัญชีรายชื่อ                 
แนบท้ายประกาศนี ้ ทั ้งนี ้ การประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี ้ กรมศุลกากรได้ประกาศตามข้อมูล              
และข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม                             
และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั ้น  หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่า
ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ รายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

 ส าหรับผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หรือมีรายชื่อในต าแหน่งที่ไม่ตรงกับต าแหน่ง       
ที่ได้ยื่นใบสมัครสอบไว้ หากยืนยันได้ว่าได้ช าระเงินตามก าหนดเวลา โปรดน าหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 25๖4 ในวันและเวลาราชการ 
หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพ่ิมเติม 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ อ ได้ ภ ายใน วันศุกร์ที่  9  เมษายน  25๖4  ทางเว็บ ไซต์กรมศุลกากร
http://job.customs.go.th ถ้าไม่ด าเนินการภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี ้ 
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 ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 
26 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย 
“ข่าวรับสมัครงาน” และผู ้สมัครสอบแข่งขันฯ สามารถตรวจสอบและพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ           
ที่มีเลขประจ าตัวสอบได้ ทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ http://job.customs.go.th ในวันดังกล่าว 

ประกาศ  ณ  วันที่   22   มีนาคม  พ.ศ.  2564 

 (ลงชื่อ)      พชร  อนันตศิลป์ 
 (นายพชร  อนันตศิลป์) 

                          อธิบดีกรมศุลกากร 
 

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


1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101000001 น.ส. ยลดา สืบพรหม
641101000002 น.ส. รักชนก สิทธิโยธี
641101000003 น.ส. ขวัญดาว จันทโชติ
641101000004 นาย สัณห์สิริ ม่วงสุข
641101000005 น.ส. หทัยชนก เทียมตระกูล
641101000006 นาย พุทธมนต์ นุ่มมาก
641101000007 น.ส. ศันสนีย์ ศิลาค า
641101000008 น.ส. สิริกาญจน์ ไชยกมลโรจน์
641101000009 น.ส. นวิยา พลายมี
641101000010 นาย ธิติสรรค์ บัณฑิตพิสุทธ์ิ
641101000011 นาย สุธีร์ เจริญต้นภูบาล
641101000012 นาย ศรัณย์ภัทร ศรีวิชัย
641101000013 น.ส. นิภาพรรณ วิโรจน์รัตนกุล
641101000014 น.ส. อรทัย สุวรรณะ
641101000015 น.ส. ธัญชิตา จริงจิตร
641101000016 นาย ณัฐพงศ์ รักชาติ
641101000017 นาย พีรพงษ์ หม่ืนอินทร์ชัย
641101000018 น.ส. วิชิตา จริงจิตร
641101000019 น.ส. ปวีณา สุวรรณประทีป
641101000020 นาย ปฏิรพ ปองประพฤทธ์ิ
641101000021 น.ส. เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกิจ
641101000022 น.ส. จิณห์นิภา อ่อนจ้อย
641101000023 น.ส. ณัชชา ก้องเจริญกิจ
641101000024 น.ส. พัทธ์ธีรา บรรยง
641101000025 นาย โชติวิทย์ ศิลปกาลประดิษฐ
641101000026 น.ส. ภาวินี อินพล
641101000027 น.ส. มนัญชยา มีแก้ว
641101000028 นาย สุรสิทธ์ิ องอาจ
641101000029 นาย ศุภดิษฐ์ สร้างอ าไพ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  22  มีนำคม  พ.ศ. 2564
เร่ือง รำยช่ือผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร 

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน

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

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ  หน้าท่ี 1 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000030 นาย วิทวัส ธนัตวรานนท์
641101000031 นาย กันตพิชญ์ ลอยวานิชย์
641101000032 นาย อิทธิชัย รามสูต
641101000033 น.ส. อมลวรรณ ธีรัชกุล
641101000034 น.ส. วิลาวัณย์ นิลวิจิตร์
641101000035 นาย วรากร นิยม
641101000036 น.ส. เสาวภา ปรากฏดี
641101000037 นาย ชัยสิทธิ วังสีคุณ
641101000038 นาย เมธาสิทธ์ิ หวังดี
641101000039 นาย ณัฐกร อ่ิมอุไร
641101000040 น.ส. ภัทรศยา ปัทมะ
641101000041 ส.ต.ท. ภูเมธ แสงสว่าง
641101000042 นาย วรชิต รุ่งพรหมประทาน
641101000043 น.ส. รวิวรรณ อารีบ าบัด
641101000044 น.ส. ณิชกานต์ ป้อมสกุล
641101000045 น.ส. ธัณย์สิตา อริยพรรัฐกุล
641101000046 น.ส. จิดาภา สุปิรยะ
641101000047 น.ส. นัจกร อิสสภาพ
641101000048 น.ส. ทัศนีย์ ไชยแสน
641101000049 น.ส. ณัฐนันท์ เมฆวิลัย
641101000050 น.ส. ชมภูนุช อักษรพิมพ์
641101000051 นาย ธัญเทพ เช้ือช่ัง
641101000052 น.ส. มธุริน ทองบุญ
641101000053 นาย ณัฐสิษฐ์ แดงฉ่ า
641101000054 นาย ชนพัฒน์ วุ่นแก้ว
641101000055 นาย อภิวิชญ์ สิทธิจ าลอง
641101000056 น.ส. ศิวาพร อ้ึงอารุณยะวี
641101000057 นาย ปฐพี พูลสวัสด์ิ
641101000058 นาย โกติยา บุตตะสีลา
641101000059 นาย ชวนากร ตันครองศิล
641101000060 น.ส. ฐานะมาศ เมฆบุตร
641101000061 นาย อนุพงษ์ สามีโคตร
641101000062 น.ส. นิภากร นาคมรกต
641101000063 น.ส. นิรัตน์ ไชยสน

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 2 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000064 น.ส. ปรางใส องพิสิฐ
641101000065 นาย นพพร ไชยหาญ
641101000066 นาย วิสัน แตงภู่
641101000067 นาย วจนะ ใฝ่เด่นดี
641101000068 นาย ขจรภพ พงศ์พิริยาภรณ์
641101000069 น.ส. จุฑาภรณ์ ทองวัฒน์
641101000070 นาย ฉันทัช จารุกลัส
641101000071 น.ส. รังษิยา สุนทรภักดี
641101000072 น.ส. งามสิรี งามทรัพย์มณี
641101000073 นาย ชัช ศิริพงษ์
641101000074 นาย ปกรณ์กิตต์ิ บุญนคร
641101000075 น.ส. สุภลักษณ์ อุตโรกุล
641101000076 น.ส. ยศปนา เนาวสันต์
641101000077 นาย มณเฑียร พลจักรี
641101000078 น.ส. กนกรดา กสิเจริญ
641101000079 น.ส. ชญานิศ จ าปามูล
641101000080 นาย ณัฐภัทร เอกวิบูลสถิตย์
641101000081 น.ส. มณฑิตา วิษณุวงศ์
641101000082 น.ส. สาวิตรี เล่ียมทองขาว
641101000083 น.ส. ปุณยาภรณ์ แก้วมาลา
641101000084 น.ส. ชนกานต์ สุวรรณขันธ์
641101000085 น.ส. พัชรพร ใหม่หลวงกาศ
641101000086 น.ส. กมลชนก ศรีค านวล
641101000087 นาย ศุภฤกษ์ เถรว่อง
641101000088 น.ส. ศิริณีย์ หัสชัย
641101000089 นาย ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล
641101000090 นาย ภัทรชัย จันศรีคง
641101000091 น.ส. ณัฐพัชรธิดา ฉันทะ
641101000092 นาย ศักดินนท์ กิจสมัย
641101000093 น.ส. นริศรา ภาษี
641101000094 น.ส. กรรณิการ์ เพียรพล
641101000095 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช
641101000096 น.ส. ภัทรพร วงษ์ศรีแก้ว
641101000097 น.ส. อนัญญา มาลารัตน์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 3 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000098 นาย ยุทธพล ฟูวงศ์
641101000099 นาย ณปพน แก้วย้อย
641101000100 น.ส. นันท์นภัส ภุมมา
641101000101 นาย จีรศักด์ิ ขันทะเสน
641101000102 น.ส. รัตมณีย์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
641101000103 น.ส. กุลนันทน์ จันทร์แก้ว
641101000104 นาย สิรวิชญ์ ชูเพ็ชรทอง
641101000105 นาย กฤตภาส สัมมาเลิศ
641101000106 น.ส. วชิราภรณ์ เกษร
641101000107 น.ส. อรชุมา ธรรมกามี
641101000108 น.ส. ชนากานต์ หนูพริก
641101000109 นาย เดชาวัฒน์ เพ็ชรล้อมทอง
641101000110 น.ส. พรรษินี จิตตะเสน
641101000111 น.ส. ธนิสา ทับจีน
641101000112 นาย ธีรภัทร เลิศอุดมโชค
641101000113 น.ส. รมย์รวินท์ บุตรเสน
641101000114 ร้อยต ารวจโท ติณห์ คชรัตน์
641101000115 นาย สหวุฒิ พันธ์พิทักษ์
641101000116 นาย วสันต์ วงค์วัง
641101000117 น.ส. นันทวัน อุตโรกุล
641101000118 นาย จักราวุธ เฟ่ืองฟุ้ง
641101000119 นาย ภรรทพล ประภาสุมณี
641101000120 น.ส. วิภาวรรณ รักสกุล
641101000121 น.ส. ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
641101000122 น.ส. จินดาภา รุ่งฟ้า
641101000123 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชลธิชา สุตานันท์
641101000124 น.ส. หทัยชนก นะลิตา
641101000125 น.ส. ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว
641101000126 นาย จิระยุทธ รจพจน์
641101000127 น.ส. วิชุตา มานะ
641101000128 นาย กฤติเดช ลักษณานันท์
641101000129 ว่าท่ีเรือโท ทรงต้น เกษมสันต์
641101000130 น.ส. เบญจมาภรณ์ เพชรไข่
641101000131 นาย ปกรณ์ รักประทุม

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 4 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000132 น.ส. ชนาธิป นิตย์โชติ
641101000133 น.ส. วรรณิดา อ่อนสุริวงศ์
641101000134 น.ส. สุทัตตา รัตนคช
641101000135 น.ส. พรพิลาศ มูลทรัพย์
641101000136 น.ส. วริศรา พุทธวงษ์
641101000137 นาย วรวิทย์ วัชรโชติสกุล
641101000138 น.ส. ติณณมินทร์ แก้วประสิทธ์ิ
641101000139 นาย ปรัชญานนท์ สุเภากิจ
641101000140 นาย คันธวัฒน์ อ้วนโพธ์ิกลาง
641101000141 นาย ราชศักด์ิ กุลกัลยา
641101000142 น.ส. ภัทรวดี สมศรี
641101000143 น.ส. ญาณิศา ล้ิมรุ่งเรือง
641101000144 นาย ณัฐพศุตม์ รินรดาพงศ์สิริ
641101000145 น.ส. โชติรส ตรีรานุรัตน์
641101000146 นาย วรปรัชญ์ โสภา
641101000147 น.ส. ณัฐสุภา พรมปลูก
641101000148 น.ส. ศิรดา เรืองวัฒนา
641101000149 น.ส. จิรภัทร ไทรงามสถิต
641101000150 นาย กานต์ รัตกสิกร
641101000151 น.ส. พิมพิกา แสนนิทา
641101000152 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน
641101000153 น.ส. เพ็ญนภา จันนา
641101000154 น.ส. ฐาปนี สุทธิวงค์
641101000155 นาย มารุต นามตะ
641101000156 น.ส. นวพร ชมภูศรี
641101000157 นาย ชยพัสตร์ ชยเศรษฐ์มนตรี
641101000158 น.ส. หน่ึงฤทัย ฐิติเสถียรธรรม
641101000159 นาย อรรถพล ศรีพรหม
641101000160 นาย อภิชาต จันทวรรณ
641101000161 น.ส. ชนม์นิภา ชาวอบทม
641101000162 นาย ธนวิชญ์ เทพประดิษฐ์
641101000163 นาย ณัฐกร เครือหงษ์
641101000164 นาย วิรุฒ วงศ์ประเสริฐ
641101000165 น.ส. ประภัสสร สุนทรเสนาะ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 5 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000166 น.ส. ชัชวลี ไมตรี
641101000167 นาย กวินเลิศ กลีบบัว
641101000168 น.ส. นภัค เหล่าสืบสกุล
641101000169 น.ส. กมลชนก แดงสวัสด์ิ
641101000170 นาย ชนะโชค แซ่จัง
641101000171 นาย เกริกพล ธรรมวิจิตร
641101000172 น.ส. พัทธนันท์ เก้ือก่ออ่อน
641101000173 น.ส. วริษฐา นุ่มวงศ์
641101000174 น.ส. ลูกรัก มาลัย
641101000175 น.ส. อัญชิษฐากรณ์ วันนิจ
641101000176 นาย ชาตรี อินทร์บุญช่วย
641101000177 นาย อภิภูมิ นันทราช
641101000178 น.ส. ธมนวรรณ ขาวข า
641101000179 นาย ณัฐสุชา รัศมีแจ่ม
641101000180 นาง ฐิติมา ฉัตรบุรานนทชัย
641101000181 นาย ศรัณยู เก้ือก่ออ่อน
641101000182 นาย เรวัต วรสุข
641101000183 น.ส. ปิยสุดา กัญญาค า
641101000184 น.ส. ชุลีพร พรมจันทร์
641101000185 นาย พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย
641101000186 น.ส. เกณิกา พนาวัฒนวงศ์
641101000187 นาย ธนากร คีรี
641101000188 น.ส. ศุภลักษณ์ อ่อนสันต์
641101000189 น.ส. วรรณวิมล กรพิพัฒน์
641101000190 น.ส. มาริษา พละอาชีพ
641101000191 นาย สุรศักด์ิ เผือกจีน
641101000192 น.ส. พิณทิรา ทวีปัญญายศ
641101000193 น.ส. ชนกนันท์ แก้วอมตวงศ์
641101000194 น.ส. พัชราวดี วุ้นสีแซง
641101000195 น.ส. อัญชิสา รัตนวินิจกุล
641101000196 นาย กฤตภาส หรัญรัตน์
641101000197 นาย นนทวิทย์ ศรีลาศักด์ิ
641101000198 น.ส. ศศิธร หนูเอียด
641101000199 นาย กมลวิช ปุญสิริ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 6 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000200 นาย กิตติชัย ปานขวัญ
641101000201 นาย ธีรภัทร สุขสมโสตร์
641101000202 นาย พีระ วงษ์มา
641101000203 น.ส. ศุภนิดา แสงจันทร์
641101000204 นาย สาริน สุขกิจ
641101000205 นาย นันทปรีชา พรหมแช่ม
641101000206 นาย นิสัน ดลประชา
641101000207 น.ส. กนกวรรณ นิตย์กุล
641101000208 น.ส. กุลวรางค์ จินดาพล
641101000209 นาย ภูวดล เหล็กด า
641101000210 นาย กอบชัย ขวัญมงคล
641101000211 น.ส. เวธกา เงาธรรม
641101000212 นาย ทรงพล หร่ิมสืบ
641101000213 น.ส. วริศรา วงค์รักษ์
641101000214 นาย ปราโมทย์ ด าดี
641101000215 นาย ณัฐวุฒิ ริศศรี
641101000216 นาย ฟีโรส มะหะมัดยังกี
641101000217 น.ส. แพรวา เหน่ียวบุปผา
641101000218 น.ส. ภิญชญา เทศดี
641101000219 นาย เมธี เนติวุฒิสาร
641101000220 น.ส. ภาวิดา ลุวิชาเวช
641101000221 น.ส. กษิรา กระธง
641101000222 น.ส. อรุณทิพย์ อุ่นทรัพย์เจริญ
641101000223 น.ส. ราฑิกุล ชายค า
641101000224 น.ส. เบญจรัตน์ จึงจะดี
641101000225 น.ส. สุดารัตน์ ปีดแก้ว
641101000226 น.ส. ภาพร เพ็ชร์ดี
641101000227 นาย นิติพัฒน์ สิขัณฑกะสมิตร
641101000228 น.ส. ตรองกมล ขีดวัน
641101000229 น.ส. ณภัสร์นันท์ เพียรการนา
641101000230 นาย ณัฐสังคีต คนขยัน
641101000231 น.ส. ชัชชญา เอ๋ียวสกุล
641101000232 ส.ต.ต.หญิง พิชินาถ ทุ่นใจ
641101000233 นาย วิทูรย์ ชาติเง้ียว

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 7 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000234 นาย ศุภณัฏห์ ชมสวนสวรรค์
641101000235 นาย ธนบูรณ์ เป่ียมสุข
641101000236 น.ส. เกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ
641101000237 น.ส. ธีรพร ผาติไกรศรี
641101000238 น.ส. ฐปกาญจน์ พระไชยบุญ
641101000239 นาย กิตติคุณ ผิวนวล
641101000240 นาย ปรัชญา สิทธ์ิทอง
641101000241 น.ส. สุวิชา สุขนาน
641101000242 นาย พีรณัฐ ขนไทย
641101000243 น.ส. วรพิชชา ทามะนิตย์
641101000244 นาย ณฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
641101000245 น.ส. อนัญญา เครือพัฒน์
641101000246 น.ส. ปภัสรา ต๊ะตุ้ย
641101000247 นาย อภิวัฒน์ สาริสิทธ์ิ
641101000248 นาย ดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ
641101000249 น.ส. ภูริดา จุลกะรัตน์
641101000250 น.ส. ยุวรัตน์ แท่นจินดารัตน์
641101000251 น.ส. ภัทราวดี บานเย็น
641101000252 นาย ณัฐยศ อาจหาญ
641101000253 น.ส. จินตนา ขันธิมา
641101000254 น.ส. ปราณี ไพรสยม
641101000255 นาย สุพจน์ ดิสโร
641101000256 นาย เจิมศักด์ิ เหลืองประไพกิจ
641101000257 นาย จีรวัฒน์ สุรางแสงมีบุญ
641101000258 น.ส. วิลาสินี ศรีขวัญ
641101000259 น.ส. ชณาณุช ตีระวัฒนานนท์
641101000260 น.ส. ปวีณา เจษฏจรัสพงศ์
641101000261 นาย ศุภกร พูลลาภ
641101000262 นาย ธงชัย เจษฏจรัสพงศ์
641101000263 น.ส. กรรณิกา พุ่มไม้
641101000264 น.ส. ปิยธิดา หว่างไพบูลย์
641101000265 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ์
641101000266 นาย ดีนะ ค าเมือง
641101000267 นาย ชยานันต์ จันทร์สมบูรณ์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 8 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000268 นาย ชัชชม ศรีวงษ์กลาง
641101000269 น.ส. สุกานดา มีเวช
641101000270 น.ส. ทินมณี หิรัญโยดม
641101000271 น.ส. ศิริลักษณ์ เพ็ชรคง
641101000272 น.ส. พัชรนันท์ ตาระกา
641101000273 น.ส. กรณ์ศศิวรรณ์ สิทธิเชนทร์
641101000274 น.ส. ภัทรศญา ห่อทรัพย์
641101000275 น.ส. ศจิกา ว่องวัฒนธรรม
641101000276 น.ส. พิชญ์นรี ทรงฤกษ์
641101000277 นาย อติวิชญ์ โพธารส
641101000278 นาย พชร คณะวรรณ์
641101000279 น.ส. เกศินี ชัยมนตรี
641101000280 น.ส. กัญญ์รัฐนันท์ เหมือนนามอญ
641101000281 นาย เสกสรรค์ ชูศักด์ิ
641101000282 น.ส. สกุลขวัญ เอกอุรุ
641101000283 น.ส. ณัฐกาญจน์ หมีเฟ่ือง
641101000284 นาย อุกฤษ ชูเทพ
641101000285 นาย กิตตินันท์ อินทะเสโน
641101000286 น.ส. กัญญาภัค สุขด้วง
641101000287 น.ส. ภาณุมาศ บุตตะกุล
641101000288 นาย ประทักษ์ แซ่อ๊ึง
641101000289 น.ส. ฉฎาธร ขวัญพรหม
641101000290 น.ส. พิมพร รุ่งมณีพิพัฒน์
641101000291 น.ส. ปรียาภรณ์ พุทธา
641101000292 น.ส. ฐิตาพรรณ หนูชู
641101000293 นาย ธนโชติ เลิศยินดี
641101000294 น.ส. ปานตะวัน ทองปาน
641101000295 นาย โชคดี หอมกระจุย
641101000296 น.ส. อภิชญา มหาวิริโย
641101000297 นาย กฤติน พันเพ็ชร
641101000298 น.ส. นิภาวรรณ อัคพิน
641101000299 น.ส. หฤทัย สอนประสม
641101000300 น.ส. ศุภธิดา สิทธิรัตนพงศ์
641101000301 นาย กิตติคุณ ถ่ินพยัคฆ์

ช่ือ - นำมสกุล
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1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000302 น.ส. สิริญญารัตน์ อุ่นใจ
641101000303 น.ส. ชฎาณัฏฐ์ สุขสวัสด์ิ
641101000304 นาย สิรภัทร สินะสนธิ
641101000305 ร้อยต ารวจโท กฤษฎา ใจค ามา
641101000306 น.ส. หรรษา กูลเกตุวงศ์
641101000307 น.ส. มินตรา เจริญสุข
641101000308 น.ส. สุนิษา ใบหมุด
641101000309 น.ส. กุลสินี นิยมชาติ
641101000310 นาย ศราวุธ จากโพชน์
641101000311 นาย พงษ์พันธ์ ใหม่เอ่ียม
641101000312 น.ส. พอใจ กรวยทอง
641101000313 น.ส. จุฬาลักษณ์ วงค์สิริ
641101000314 นาย กรธน เรืองสงฆ์
641101000315 นาย ณัฐดนัย แย้มทับ
641101000316 น.ส. วาสิตา บันทราช
641101000317 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ เสวตไอยาราม
641101000318 น.ส. สุภาพันธ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ
641101000319 น.ส. พอพันธ์ุ นิลวงศ์
641101000320 น.ส. กิตติมา สุรพงษ์พิวัฒนะ
641101000321 นาย ภาสวุฒิ นาไพศาล
641101000322 น.ส. ศุภิสรา บวรวงศ์พิทักษ์
641101000323 นาย ชวิศ วรรโณภาศ
641101000324 น.ส. วิมลสิริ เอ่ียมศิริ
641101000325 น.ส. ภัคกร เตชะกรเกียรติ
641101000326 นาย ธีรเมธ ไชยวุฒิ
641101000327 น.ส. พิชชากร ฆารถนอม
641101000328 น.ส. ชัชชวิไล เก็ดรัมย์
641101000329 นาง ณัฐวดี เจ้าสุวรรณ
641101000330 นาย สุเมธธิภัทร์ อันช่ืน
641101000331 น.ส. นพวรรณ ค าปวง
641101000332 น.ส. ชุตินันท์ ทัศนิยม
641101000333 น.ส. สุธิสา ทองดี
641101000334 น.ส. ณัฐกฤตา พร้ิมพราย
641101000335 น.ส. ปัณณภัส พร้ิมพราย

ช่ือ - นำมสกุล
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เลขประจ ำตัวสอบ

641101000336 นาย กิตติเดช พวงน้อย
641101000337 น.ส. สรัสวฎี จากนอก
641101000338 น.ส. พิมญาลักษณ์ พานิชวัฒนา
641101000339 น.ส. ธิติกาญจน์ รักษ์ซ้อน
641101000340 นาย ภานุพงศ์ นุสติ
641101000341 นาย ณัฏฐชัย อภิพรมงคล
641101000342 นาย กรพงศ์ คงสังข์
641101000343 นาย ฐกฤต เดชไชยวงษ์
641101000344 นาย ทวีวัช ฮ่ันสกุล
641101000345 น.ส. พัชนี ติระนนท์
641101000346 น.ส. สุวิชญา วิทวัสการเวช
641101000347 น.ส. สุมลมาล โยปัททุม
641101000348 น.ส. รัฎเกล้า วิธานธ ารง
641101000349 น.ส. กัญญ์วรา เจริญทรัพย์
641101000350 นาย พีรพล วนิชชากร
641101000351 น.ส. จุฑามาส จู่ตันซ่วน
641101000352 นาย อิทธิวัฒน์ วาสนาทิพย์
641101000353 น.ส. พิสินี ดีประเสริฐ
641101000354 น.ส. ศศิประภา สนเอ่ียม
641101000355 น.ส. ศุภิสรา ค าสายใย
641101000356 น.ส. ตุลสิริ วาตะ
641101000357 ร้อยต ารวจโท ภรัณยู แกล้วกล้า
641101000358 น.ส. ธัญชนก คีรีวงค์
641101000359 น.ส. พรพรรณ วรตันติ
641101000360 น.ส. สินีนาฎ มงคลพจนนันท์
641101000361 น.ส. ชนิกานต์ บุญยัง
641101000362 น.ส. อารดา กันวนา
641101000363 น.ส. ศิริรัตน์ ตันประคองสุข
641101000364 นาย ณภัทรชานันก์ หล่อเสถียร
641101000365 น.ส. ทิพย์วรินทร สุรดีวิราพันธ์
641101000366 นาย ฐนิตพันธ์ุ สังข์สุวรรณ
641101000367 น.ส. ธมลวรรณ ลาภานันต์
641101000368 น.ส. สิริณิพัชร์ ไชยสิม
641101000369 นาย อรรถเศรษฐ์ ปรีชาพงศธร
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641101000370 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปิยธิดา อุปการ
641101000371 นาย อภิสิทธ์ิ พรมสุรินทร์
641101000372 นาย ธนวัฒน์ นาคะอินทร์
641101000373 นาย ทวีชัย มีลาภ
641101000374 น.ส. ณฐพร สมศักด์ิ
641101000375 นาย อธิวัฒน์ ก าเนิด
641101000376 น.ส. เสาวลักษณ์ ศิลาชาติ
641101000377 นาย ลภัส อรุณสุรัตน์
641101000378 น.ส. พลอยพิม เกิดสุข
641101000379 น.ส. สุฉัตรา สุขศิริ
641101000380 นาย จาตุรนต์ เฉตาไพย
641101000381 น.ส. กานต์นิภา สมสวย
641101000382 นาย คฑาวุฒิ อุ่นอุดม
641101000383 น.ส. เบญจวรรณ มูสิการักษ์
641101000384 นาย ปริญญา อรรถศิริปัญญา
641101000385 น.ส. ณภัค นวลแก้ว
641101000386 น.ส. ชญานันท์ ศรีพลลา
641101000387 น.ส. นาฏลดา เท่ียงผดุง
641101000388 นาย ศุภกฤต ต้ังรัตนพิบูลย์
641101000389 น.ส. สราลี อินทพิบูลย์
641101000390 น.ส. พริมนิภา ไข่แก้ว
641101000391 น.ส. พร้อมพสุชา หรรษา
641101000392 นาย จตุพงศ์ โพธินันทวงศ์
641101000393 น.ส. ปริศนา เย่ือใย
641101000394 น.ส. ก่ิงกาญจน์ ศิริไสย
641101000395 นาย ชยนันท์ สร้อยมาลี
641101000396 น.ส. บัณฑิตา ขุนเพชรวรรณ
641101000397 น.ส. ติณห์วรินทร์ วรินรัตนกร
641101000398 นาย ณัฐดนัย วรรณวงษ์
641101000399 นาย วิศรุต อโนนาม
641101000400 น.ส. ปาริชาติ เตชะนิรัติศัย
641101000401 น.ส. วิลาวัลย์ ค ารศ
641101000402 น.ส. กุลธนิยา วิราวรรณ
641101000403 น.ส. กัญญ์ฐิตา รุ่งสาโรจน์
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641101000404 น.ส. สมฤทัย อรัญชัย
641101000405 น.ส. กิติยา สุขเขตร์
641101000406 น.ส. ณัฐกานต์ พรหมอินทร์
641101000407 น.ส. กฤษณา ลิมาจิรากร
641101000408 นาย ชวพัฒน์ สัมฤทธ์ิสิริพงศ์
641101000409 นาย ไตรรัตน์ อิทธิวราภรณ์กุล
641101000410 น.ส. อภิสรา คงสาคร
641101000411 น.ส. ศุทธิณี ยะอนันต์
641101000412 น.ส. กวินทรา กอบกู้วิทยา
641101000413 นาย ปกาศิต ชูบัวขาว
641101000414 นาย วิศรุต สีหามาตย์
641101000415 น.ส. จุฑามาศ ศรีรัง
641101000416 นาย ณัฐวุฒิ พฤทธ์พจน์
641101000417 นาย สุทธิพงษ์ พิลา
641101000418 น.ส. พรชนก ศูนย์จันทร์
641101000419 น.ส. สิรินาถ ศรีเกตุ
641101000420 น.ส. พิจักขณา สงรักษ์
641101000421 นาย ตามภูมิ บุญเฉลิมรัตน์
641101000422 น.ส. ธัญรัศม์ กิตติคมเมธา
641101000423 นาย สราวุฒิ วรเนตร
641101000424 นาย นิรติ หามณี
641101000425 นาย รัฐกรณ์ ปันทนา
641101000426 น.ส. พรทิพย์ ต้ังใจ
641101000427 นาย กิตตินันท์ จงอารี
641101000428 นาย พงศ์ภัค มาลาเพชร
641101000429 น.ส. พิชาพัทธ์ โรจนธนินพงศ์
641101000430 น.ส. นฤภร ศิริวัฒนาวงศา
641101000431 นาย เอกจุฑา แสงมณี
641101000432 น.ส. วิรากานต์ ศรีสุข
641101000433 น.ส. ศศิธร ผองข า
641101000434 น.ส. ศุจิราวดี ศรีเสถียรวงศ์
641101000435 น.ส. สุธาทิพย์ พูนจันทร์
641101000436 น.ส. วิชิดา พรหมรัตน์พรรณ์
641101000437 น.ส. อัญชนา ชัยศร
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641101000438 น.ส. พีรยา ห้องโสภา
641101000439 น.ส. กรรวี อรุณเจริญพรชัย
641101000440 น.ส. สาวิตรี เป็นเครือ
641101000441 นาย ศรัณย์ รักษ์พลับ
641101000442 นาย ภานุวัฒน์ นวลล าใย
641101000443 น.ส. กนกอร ดวงอินทร์
641101000444 น.ส. เบญญา สุทธิยานุช
641101000445 นาย ธนิศร คงสง
641101000446 นาย กฤตภพ ยังส้มป่อย
641101000447 นาย ธณะ อารีพรรค
641101000448 น.ส. เพ็ญนภา หล้าลุน
641101000449 นาย ณรัณธร หาญวีรกุล
641101000450 นาย พงศชา ขุนจักร์
641101000451 น.ส. ธิชา สิงหจารุ
641101000452 น.ส. ฐิตารีย์ ชุ่มเจริญ
641101000453 นาย ปฏิญญา ปกป้อง
641101000454 นาย จักรพงษ์ เข่ือนแก้ว
641101000455 น.ส. สุนิต้า ราคาลัม
641101000456 น.ส. ปัญชิกา บุญพรานชู
641101000457 น.ส. กานดา พงพันศธร
641101000458 น.ส. จามจุรี สังลา
641101000459 น.ส. พิชชุฎา อิทธิพรไพศาล
641101000460 น.ส. มุทิตา ค าเชิด
641101000461 น.ส. กุลนิษฐ์ พุทธรักษา
641101000462 น.ส. สิริกัญญา ฝายถ่ิน
641101000463 น.ส. ภาสวรรณ ดอนสระ
641101000464 น.ส. หน่ึงฤทัย ธรรมเลิศสกุล
641101000465 น.ส. มณฑินี กาญจนะวงศ์
641101000466 น.ส. พนิดาภรณ์ พงศ์สถาพร
641101000467 น.ส. กรอร กฤชคงพันธ์ุ
641101000468 นาย ประเคน น้ าค า
641101000469 นาย จิระ ลานธารทอง
641101000470 นาย ณัฐศิวัช ม่วงสุข
641101000471 นาย วัชรพงศ์ ดีเหมาะ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 14 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101000472 น.ส. สุนิตสา ตันสว่างกุล
641101000473 ว่าท่ี ร.ต. อาทร นนท์ศิริ
641101000474 น.ส. ธัญฐพร เวทย์ประสิทธ์ิ
641101000475 น.ส. โฉมฉาย โฆสะการี
641101000476 น.ส. ณัฐรดา สุวชัยชาญ
641101000477 น.ส. มธุรดา ขนาดนิด
641101000478 น.ส. พัฐญกานต์ ขันดี
641101000479 นาย ศุภกร ล าพระสอน
641101000480 นาย อัษฎาวุธ ละก าป่ัน
641101000481 นาย ธนกร จันทร์ประทุม
641101000482 นาย ธีรายุทธ์ ธีระวิชัยยุทธ์
641101000483 น.ส. สุปัญญา อินแตง
641101000484 น.ส. นลินี ศรีเมือง
641101000485 นาย ธีรวุฒิ ยุติมิตร
641101000486 น.ส. สุภาพร มูลรัตน์
641101000487 น.ส. ธนิดา ฮวดพิทักษ์
641101000488 นาย ธีมากร บุญแก้ว
641101000489 น.ส. ศิรินทิพย์ วงค์ใจ
641101000490 น.ส. กฤตยา ยอดสอน
641101000491 น.ส. ณัฐศิมา มูลสาร
641101000492 นาย วิสูตร รัตนภิญโญพิทักษ์
641101000493 น.ส. กชกร วงศาโรจน์
641101000494 น.ส. ชมพูนุช พุฒเมือง
641101000495 น.ส. อภิษฎา พฤฒิวรวงศ์
641101000496 นาย ณัฐวุฒิ ทับหิรัญ
641101000497 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ ศรีสุวรรณ
641101000498 น.ส. ฉัตรโศภิฏ สมพุฒ
641101000499 น.ส. วรรณนิภา แก้วนรา
641101000500 นาย ชยุต ประจักษ์วงศ์
641101000501 นาย ธงไชย นพกิจก าจร
641101000502 นาย คมกฤษ เฉลิมผจง
641101000503 น.ส. ปิติณัช ชูบางบ่อ
641101000504 น.ส. ปิยาวดี รองเมือง
641101000505 นาย จิรกฤต ปิฎกรัชต์
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641101000506 น.ส. กิตต์ิภาอร เดชยางกูร
641101000507 น.ส. พรกนก ยอดระบ า
641101000508 นาย อธิษฐ์ ต๊ิบปิน
641101000509 นาย สุทธิพงศ์ ปานแก้ว
641101000510 นาย ณัฐภัทร บุญโต
641101000511 นาง วราภรณ์ เวชภูติ
641101000512 น.ส. นวรัตน์ สอนดี
641101000513 น.ส. อภิสรา นันทชัย
641101000514 นาย รัชชานนท์ ทิพากร
641101000515 นาย ชัชรินทร์ บุญม่ัง
641101000516 น.ส. ณริศรา นิยมราช
641101000517 น.ส. กาญจนาพร แสนสุภา
641101000518 น.ส. นาตยา สวัสดี
641101000519 นาย อนุสรณ์ ด ารงกิจ
641101000520 น.ส. สิริลักษณ์ ศักด์ิเศรษฐ์
641101000521 น.ส. ทฤฒมน เอ่ียมละออ
641101000522 นาย ณสิฏฐ์ ใจหาญ
641101000523 นาย พิพัฒน์ ต้ังตรงสุนทร
641101000524 นาย ชากิรต์ สันติ
641101000525 น.ส. ภัสราภรณ์ แก้วขุนทอง
641101000526 นาย ณัฏฐ์ รันทกิจธนวัชร์
641101000527 น.ส. เบญจวรรณ ตวงหิรัญวิมล
641101000528 นาย จรัลภัทร เจนธุระกิจ
641101000529 นาย ศุภฤกษ์ พลีดี
641101000530 น.ส. ชลธร โชติพนิชเศรษฐ์
641101000531 น.ส. อภิลาภา เพียรการ
641101000532 น.ส. ศิริรัตน์ ปรีดาศักด์ิ
641101000533 น.ส. โยธกา ศรีแสงทอง
641101000534 น.ส. ลักษณา ลีตระกูล
641101000535 น.ส. เกศวดี เบญจวงศ์
641101000536 น.ส. ฤกษ์วริศ วรฉัตร
641101000537 น.ส. วนัสนันท์ กัลยาคู
641101000538 น.ส. เบญจมาภรณ์ กาลานุสนธ์ิ
641101000539 นาย ธีรพัฒน์ สงละออ
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641101000540 น.ส. สุพัตรา ค าภา
641101000541 น.ส. จิมหงส์ สายงาม
641101000542 นาย ชยังกูร ใจห้าว
641101000543 น.ส. สาวิตรี ปานสังข์
641101000544 น.ส. ศุภกานต์ ม้วนหนู
641101000545 น.ส. นลินภัสร์ เกิดแก้ว
641101000546 น.ส. ขวัญจิรา เชาว์สุวรรณ
641101000547 นาง ขนิฐา บ าเพ็ญบุญ
641101000548 น.ส. กันยาวีร์ แสงสีแก้ว
641101000549 น.ส. ทัดชณา ปภาภูวโรจน์
641101000550 น.ส. นิโลบล เพ็ญตระกูล
641101000551 นาย กีรติ สระคูพันธ์
641101000552 น.ส. ชนิกานต์ ภักดี
641101000553 นาย ไตรรัตน์ ศรีสุพรรณ
641101000554 น.ส. อัณณ์ชญาน์ ธนะเจริญธัญ
641101000555 นาย วุฒินันท์ มูลรังษี
641101000556 น.ส. แก้วขวัญ โมฬิยสุวรรณ
641101000557 นาย ฐานวัฒน์ เรือนสอน
641101000558 นาย สมภพ พูลสวัสด์ิ
641101000559 น.ส. แพรทิพย์ ชาติสวัสด์ิ
641101000560 น.ส. สลิลดา พิศาลสุทธิกุล
641101000561 น.ส. อภิษฐา วงศ์วานิช
641101000562 น.ส. ภัททนันท์ ป่ินสวัสด์ิ
641101000563 นาย กิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล
641101000564 น.ส. ปิยธิดา แก้วนิตย์
641101000565 น.ส. ปาลิตา เกียรติรัตนภาส
641101000566 นาย วัชระ โคตรสุโน
641101000567 น.ส. พิมพกานต์ รักกุศล
641101000568 นาย นิวัฒน์ แมนสืบชาติ
641101000569 น.ส. อภิชญา อนุรักวงตระกูล
641101000570 น.ส. อมรประภา แผ่นศิลา
641101000571 น.ส. ฐิตินาถ ปัญญวุฒิ
641101000572 น.ส. ชนาภา เพ็ญสวัสด์ิ
641101000573 นาย วิทยา ล่ิมสุวรรณ
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641101000574 น.ส. ฉภิญญา สุริยธรรมกุล
641101000575 น.ส. ธิติยาภรณ์ สีคต
641101000576 น.ส. ศรีประภา อรุณอุดมฤกษ์
641101000577 น.ส. วริศรา กิติภูวดล
641101000578 น.ส. รสธร รุ่งเรือง
641101000579 น.ส. กัญญาพัชร กล่อมจิตต์
641101000580 น.ส. ทิพชยากรณ์ มะลิทอง
641101000581 นาย ไกรพล กล่อมจิตต์
641101000582 น.ส. สุมาภรณ์ ลาดโนนเมือง
641101000583 น.ส. วิรัญชนา เรียงทอง
641101000584 น.ส. ปุริมปรัชญ์ ย่องด า
641101000585 นาย ชนกันต์ จันทร์สว่าง
641101000586 น.ส. ปาจรีย์ วรโพด
641101000587 น.ส. วิลาสินี ธรรมปัญโญ
641101000588 ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ อยู่ย่ังยืน
641101000589 น.ส. นัฐรินทร์ จ านงค์วัฒน์
641101000590 น.ส. ณัฏฐาย์ จิตแก้ว
641101000591 น.ส. รภัสสรณ์ วีระกาญจนพงศ์
641101000592 น.ส. ศศิชา จุลมุสิทธ์
641101000593 น.ส. เมทิกา วิลาสรัตน์
641101000594 น.ส. จุฑามาศ ห้วยหงษ์ทอง
641101000595 น.ส. กมลรัตน์ รัตนบุรีวงศ์
641101000596 น.ส. ปัทวิกา เขตอนันต์
641101000597 น.ส. ปริชญา สุดอุ่น
641101000598 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
641101000599 น.ส. ศุภลักษณ์ แสนใจ
641101000600 น.ส. วรรณิภา วงค์คม
641101000601 นาย ภัทร ไวยรัชพานิช
641101000602 นาย ณัฐภณ เต็มเป่ียม
641101000603 น.ส. กนิษฐา หมุกแก้ว
641101000604 น.ส. พิมพ์สินี ปานแก้ว
641101000605 ว่าท่ีร้อยโท นัฐพล ยงยศ
641101000606 นาย อภิศักด์ิ พลายด้วง
641101000607 น.ส. สุพัตรา โคตรศรีวงษ์
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641101000608 น.ส. สุริยะรังสี ธนะจันทร์
641101000609 นาย แทนไท อินทปัน
641101000610 น.ส. กนกวรรณ สุวรรณโชติ
641101000611 น.ส. รพีพร จงใจ
641101000612 นาย ชัยวัฒน์ อนุกูลวุฒิพงศ์
641101000613 น.ส. พรพรรณ เจริญสุข
641101000614 น.ส. กาญจนภา เป็งโท
641101000615 นาย ชญานนท์ สุขเณร
641101000616 นาย ปวีร์ พิริยาพิทักษ์ภรณ์
641101000617 น.ส. พุฒิชา โชติชูช่วง
641101000618 น.ส. วันศุกร์ สรรค์นิกร
641101000619 น.ส. จิรภิญญา จงงาม
641101000620 น.ส. เสาวคนธ์ อาจปักษา
641101000621 นาย ณัฐวัฒน์ ปานด า
641101000622 นาย ณฐพล ล้ิมมณี
641101000623 น.ส. ทิพย์วิมล เพ็ชรน้ าน้อย
641101000624 น.ส. สโรชา แก้วน้อย
641101000625 นาย นลธวัช ปานแดง
641101000626 น.ส. อัญมณี นิลรัตน์
641101000627 น.ส. ญาดา กวีวัฒนา
641101000628 นาย เสฐียรพงษ์ พรรณแฉล้ม
641101000629 น.ส. ธัญชนก แก้วมณี
641101000630 นาย วิศรุต คงจันทร์
641101000631 นาย หาญชัย พรหมทะสาร
641101000632 น.ส. ชนาพิชญ์ บัวช่ืน
641101000633 นาย ชุติพงศ์ เพชรกอง
641101000634 นาย ณัฐพงษ์ วิทยานุเคราะห์
641101000635 นาย พงศกร จันทร์บรรจง
641101000636 นาย กฤชนพัต คล้ายวงศ์
641101000637 น.ส. ณัฐธนิกานต์ เย็นสุวรรณ
641101000638 น.ส. ปิยะกุล ขอบใจ
641101000639 นาย แทนธวัช ล้อถาวร
641101000640 น.ส. หัตถพันธ์ ทองกรด
641101000641 น.ส. ณัฐฌาย์ เพชรชุม
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641101000642 น.ส. เกศกนก ทุณพัฒน์
641101000643 นาย ณรงค์ นาคตระกูล
641101000644 น.ส. เปมิกา ปุณยวโรภาส
641101000645 น.ส. ทิพพา จันทศรี
641101000646 นาย ชยพล สุภาพ
641101000647 น.ส. นันท์ทฉัตร มาสมาน
641101000648 นาย ศิลชัย แก้วกันธา
641101000649 น.ส. ปิยาวัน อยู่คง
641101000650 น.ส. ฐิตาภา ช านิธุระการ
641101000651 น.ส. พิมพ์นิภา สุวรรณมณี
641101000652 น.ส. รชยา เจริญลาภนานา
641101000653 น.ส. ปวีณ์พร พุ่มพวง
641101000654 น.ส. ปภาวี แสงประดับ
641101000655 น.ส. สุนีย๊ะ มุสา
641101000656 นาย อชิตพล ศรีเวช
641101000657 น.ส. อัญญารัตน์ ภูเจริญ
641101000658 นาย สิรภพณ์ รัตกิจนากร
641101000659 นาย อธิวัฒน์ วงษ์ม่ัน
641101000660 นาย ศรัณย์ พรหมอินทร์
641101000661 น.ส. ณัฐลดา รัฐมนตรี
641101000662 น.ส. รสสุคนธ์ นาคไธสง
641101000663 นาย ธนภณ พลายมาศ
641101000664 น.ส. เกวลี แสงสาคร
641101000665 น.ส. อัญชิสา ทองสง่า
641101000666 น.ส. ณิชารีย์ พงษ์ประสิทธ์ิ
641101000667 น.ส. วิสุทธินันท์ ปัญจะ
641101000668 นาย ภัทรภณ ศรีไสย
641101000669 นาย พิสิฐ จรัสรักษ์
641101000670 นาย ทัตธน สมเขาใหญ่
641101000671 นาย วรานนท์ เจะโส๊ะเจะหลี
641101000672 น.ส. ภัทราภรณ์ ไมตรีจิตต์
641101000673 น.ส. วิภาวรรณ อินสม
641101000674 นาย อิทธิพัทธ์ อโณทยานนท์
641101000675 น.ส. นันทนา อริยจินดา
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641101000676 น.ส. ปิยภัทร สุจิตตกุล
641101000677 น.ส. กมลวรรณ เน่ืองจ านงค์
641101000678 นาย วรายุทธ โดยพิลา
641101000679 นาย กัณฑ์เอนก เพ็งหนู
641101000680 น.ส. นิชรัตน์ แก้วโสพรม
641101000681 น.ส. วรรณนิภา สงวนราษฎร์
641101000682 น.ส. ธัญลักษณ์ นาครอด
641101000683 น.ส. ภาณินลักษณ์ ลลิตาเศรษฐ์
641101000684 น.ส. พุธิตา ป่ินทองพันธ์ุ
641101000685 นาย พงษ์ภูเบศ ฤทธ์ิไชยนันท์
641101000686 น.ส. รุจิรา ศรีนวล
641101000687 น.ส. ชาลิสา ต้ิงค า
641101000688 นาย วัชรากร จิรโสภณ
641101000689 น.ส. ภัทราภรณ์ ค้าสุวรรณ
641101000690 น.ส. ดาวณี ไอศุริยวงศ์
641101000691 น.ส. วรรณพร เจริญวงษ์
641101000692 น.ส. กุลสินี มีธรรม
641101000693 น.ส. ธันย์ชนก แซ่เอ้ียว
641101000694 นาย อดิศักด์ิ สุระพินิจ
641101000695 น.ส. ภัทรภร จันทร์สมิตมาศ
641101000696 น.ส. ปาวลิณ ศรีสมยศ
641101000697 น.ส. ญาดา บุญเข็ม
641101000698 นาย ศาสตนันต์ ปัญญา
641101000699 น.ส. หน่ึงฤดี ศุภกิจอนันต์
641101000700 น.ส. อัญมณี พงษ์สุระ
641101000701 นาย ณัฐพงศ์ เมฆมัธยันห์
641101000702 น.ส. ชนิตร์นันท์ ทอนสูงเนิน
641101000703 น.ส. พอชนก คุณวุฒิฤทธิรณ
641101000704 นาย อัครพล พลเวียง
641101000705 นาย กฤษณะ ดีระพัฒน์
641101000706 นาย ธีรยุทธ สมิตาสิน
641101000707 น.ส. อติกานต์ จุลนันโท
641101000708 น.ส. ณิชาภา วงษ์ปัญญา
641101000709 น.ส. ฤทัยรัตน์ อ้างอิง
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641101000710 นาย กุลพันธ์ ศิริทองสุข
641101000711 นาย อภิชาติ สุริยวงศ์กุลการ
641101000712 น.ส. ธัญลักษณ์ ภาคภูมิ
641101000713 น.ส. บัณฑิตา ช่วยสงค์
641101000714 นาย ยสินทร บุญเทพ
641101000715 น.ส. ลักษณพร ราชกิจ
641101000716 น.ส. นรีกานต์ มากูลต๊ะ
641101000717 นาย ธนาคาร ดวงสุดา
641101000718 น.ส. อรพิมล อินทราช
641101000719 น.ส. เจิดจ้า พิมพ์ระเบียบ
641101000720 น.ส. สโรชา ขนุนทอง
641101000721 น.ส. ปาริชาติ คงแก้ว
641101000722 น.ส. สิริกาญจน์ ไชยชาติ
641101000723 นาย มนตรี สายทอง
641101000724 น.ส. ภัทรวดี ศรีพฤทธ์
641101000725 นาย ปาณสาร อนาคาริกกุล
641101000726 นาย กฤตณัฐ ศรีชวนช่ืนสกุล
641101000727 น.ส. บุญสิตา บุญเต้ีย
641101000728 น.ส. ณัฐพร ชีวสุทธิ
641101000729 น.ส. ขนิษฐา ทวิชสังข์
641101000730 นาย ปพน บุญยศ
641101000731 น.ส. นิศากร ธรรมโสภณ
641101000732 น.ส. จารุณี แก้วคงบุญ
641101000733 นาย ธนพล ลิมทวีสมเกียรติ
641101000734 นาย วินัย บุญล้อม
641101000735 น.ส. นภาภรณ์ พวงจันทร์
641101000736 น.ส. วันเพ็ญ หนูนุ้ย
641101000737 น.ส. ณัฎฐณิชา สงบุตร
641101000738 นาย จักราวุธ รักษาพล
641101000739 นาย กฤษฎา ขาวเรือง
641101000740 น.ส. ธิดารัตน์ มนัสเกษมศักด์ิ
641101000741 นาย พศวีร์ ขาวเรือง
641101000742 น.ส. นิรมล ใจจันทึก
641101000743 นาย ชัยณรงค์ รักนาวี
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641101000744 นาย พงศภัค พัฒน์มะณี
641101000745 นาย พิจักษณ์ เพ็ญพัฒนากุล
641101000746 น.ส. ศุภิสรา สุกใส
641101000747 น.ส. กันต์ฤทัย เพ็งรักษ์
641101000748 น.ส. จิราพัชร แหลมมาก
641101000749 น.ส. ปุณณดา อินทิวร
641101000750 น.ส. พรทิพย์ พวงศรี
641101000751 น.ส. ชุติกาญจน์ หนูแก้ว
641101000752 น.ส. ศิวธิดา พุทธิรักษ์
641101000753 นาย ต้นตระการ พันธ์พงษ์สานนท์
641101000754 นาย สหรัฐ เยาวรัตน์
641101000755 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ธนะวงศ์ธาดากุล
641101000756 น.ส. วรรณวิภา ค าชัยภูมิ
641101000757 น.ส. วรินพร พันธนียะ
641101000758 นาย บุญหนุน พลเย่ียม
641101000759 น.ส. วทันยา บุรีศรี
641101000760 น.ส. จรูญจันทร์ แก่นจันทร์
641101000761 นาย ตรีภพ เบญจวนิช
641101000762 น.ส. รัชนีกร ราชอุปนันท์
641101000763 นาย หฤษฎ ศิริวรรณพร
641101000764 น.ส. วริศรา ศาลางาม
641101000765 น.ส. เจนจิรา นิสัยสัตย์
641101000766 น.ส. สุกัลยา ต้ังตระกูล
641101000767 น.ส. อริยนาฏ คุรุเจริญ
641101000768 นาย ทัศน์พล ค้ าชู
641101000769 น.ส. ดวงนภา สุดทอง
641101000770 น.ส. สุก์ภัควี แก้วฉีด
641101000771 นาย นริศ รัมมะพันธ์
641101000772 นาย อดิรุจน์ คงปลอด
641101000773 น.ส. นภัสวรรณ เมณฑ์กูล
641101000774 นาย พลวัตน์ ไวยภาษจีรกุล
641101000775 น.ส. จิตสุภา เอมโอษฐ์
641101000776 นาย เอกอ านวย มณีรัตน์
641101000777 น.ส. พัชยา นารักษ์
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641101000778 น.ส. กานติมา บริบูรณ์
641101000779 น.ส. ปานตะวัน ลือเลิศ
641101000780 นาย คมสันต์ สมัครัฐกิจ
641101000781 นาย เอกพล พงษ์พันธ์เกษม
641101000782 นาย เพ่ิมธนา สดใส
641101000783 น.ส. นภัสนันท์ เตือนวัจนภัทร
641101000784 น.ส. รสสุคนธ์ จิตรด า
641101000785 น.ส. วลักษณ์ศณา ยอดรักษ์
641101000786 น.ส. จุรีพร โยธะการี
641101000787 น.ส. กชกร ม่ันคงเสถียรย่ิง
641101000788 น.ส. ขวัญสุดา ศรีพอ
641101000789 น.ส. สุธีกานทร์ ท้าวยศ
641101000790 น.ส. ภัททิรา แวดาโอะ
641101000791 น.ส. อนัญญา มิขันหมาก
641101000792 น.ส. เปรม เลาหศิริปัญญา
641101000793 นาย กมล ด ากระเด็น
641101000794 นาย โจฮัน หลีเส็น
641101000795 น.ส. ชิดชนก ช่ืนจิตต์ศิริ
641101000796 นาย พงศ์ภิส หนูคง
641101000797 น.ส. ประภาสิริ อังกุล
641101000798 น.ส. ณัฐพร จุลรัตน์
641101000799 น.ส. สรวรรณ ศรีเมือง
641101000800 น.ส. จินตนากานต์ ตาโม๊ะ
641101000801 นาย วราวุฒิ ฐิติวร
641101000802 นาย ศรัญย์ ศรีธูป
641101000803 น.ส. ปารณัท จิตต์ส าเริง
641101000804 น.ส. นัยนา เปล่งผิว
641101000805 น.ส. ภัชราภรณ์ ใจเสน
641101000806 น.ส. ภาสินี วิชัยวงศ์
641101000807 น.ส. ปภาวรินท์ รชตวิริยะกุล
641101000808 น.ส. เรืองริน คงเจริญ
641101000809 นาย พันทิพย์ เขตภาคย์
641101000810 น.ส. กานต์มณี สุขมะดัน
641101000811 นาย ตวงสิทธ์ิ บุญกอบ
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641101000812 น.ส. พราว เสมสุขกรี
641101000813 น.ส. ปัณชญา ศรีสุธรรม
641101000814 นาย เจตนิพัทธ์ จตุพรม
641101000815 น.ส. นิรัตน์ ณัฐวสุธา
641101000816 น.ส. ชนพิสุทธ์ิ มะโนจิต
641101000817 นาย ศรีสุทัด เกิดแก้ว
641101000818 นาย ธีรนัย เทียมทอง
641101000819 น.ส. อังคณา อานนท์
641101000820 น.ส. กันตา ปรัชเจริญวนิชย์
641101000821 น.ส. นันทิชา ดิลกขมารักษ์
641101000822 น.ส. ชัญญานุช ตรีครุธพันธ์
641101000823 น.ส. ชุติมณฑน์ สิริอินทร์
641101000824 นาย นิติ เป็งนวล
641101000825 น.ส. สรัญรส จันทน์อาภรณ์
641101000826 นาย ทักษ์ดนัย ทองอินทร์
641101000827 นาย ศรัณย์ ณ พัทลุง
641101000828 น.ส. มุทิตา บุญทองโท
641101000829 น.ส. อารยา สุรมณี
641101000830 น.ส. ปาณิต ผาณิบุศย์
641101000831 น.ส. ปรางวดี ฉันทะ
641101000832 น.ส. เพชรรัษฎา วรรณบุรี
641101000833 น.ส. วิภาวี สิเนหะวัฒนะ
641101000834 น.ส. กตัญชลี ทวิชยานนท์
641101000835 น.ส. อภิญญา ศรีสุวรรณ
641101000836 น.ส. ปุณณภา กลัดทอง 
641101000837 นาย ธราธิป อนันตรวรรณ
641101000838 น.ส. พิมพิสุทธ์ิ สาระณะ
641101000839 นาย รัชพล เปาอินทร์
641101000840 น.ส. ฐิติมา ขวัญประชาธรรม
641101000841 น.ส. จิณห์จุฑา ตระกูลพิชยะชัย
641101000842 น.ส. ณัฐสุดา เขียวกล่ า
641101000843 นาย ธรรมนูญ เขียวกล่ า
641101000844 น.ส. เมยวดี ทวีวัน
641101000845 น.ส. ฝนทิพย์ เหมทานนท์
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641101000846 นาย วุฒิพงศ์ เป่ียมประดาษ
641101000847 น.ส. กชพร ณ ถลาง
641101000848 น.ส. ปุณณิกา คงช่วย
641101000849 น.ส. ณัฐจรี ค าภีร์ทอง
641101000850 นาย ศุภณัฐ พนารัตน์
641101000851 น.ส. พรพิชญา ปากกล้า
641101000852 น.ส. ภัทรวัฒน์ อ่ิมช่ืน
641101000853 นาย โยธิน กาถา
641101000854 นาย กิตตินันท์ ทองบุญ
641101000855 น.ส. ชฎารัตน์ อุ่นอบ
641101000856 นาย พาณิชย์ กิจจาวรากร
641101000857 นาย เนติพล ยอดจันที
641101000858 นาย ณัฐพล ภูวดลไพศาล
641101000859 น.ส. นพวรรณ ไชยภักดี
641101000860 นาย อุฬาร แก้วบริสุทธ์ิ
641101000861 น.ส. ภัคสุดา ธวัชอ่อน
641101000862 นาย ชวกร วนิชอาภาพรรณ์
641101000863 น.ส. กชกร อรัญคีรี
641101000864 นาย สฤษฎ์ สนิทวงศ์
641101000865 นาย ชานนท์ น่ิมสุวรรณ
641101000866 นาย ภูมิพัฒน์ อนุกูลสัมพันธ์
641101000867 น.ส. อรวรรยา ปัทมพันธ์ุ
641101000868 น.ส. พุทธิมน โพธ์ิภักดี
641101000869 นาย ภทรพงค์ เกียรติสุต
641101000870 นาย เทพฤทธ์ิ ปาเวียง
641101000871 น.ส. ปิยพร ทองสุข
641101000872 นาย สุวัชชัย สร้อยตา
641101000873 นาย ภัฐญากร สุนทรธรรมวาที
641101000874 น.ส. กฤตกร รังสิพราหมณกุล
641101000875 นาย ธ ารง เทพแก้ว
641101000876 น.ส. พิชญธิดา มีย้ิม
641101000877 นาย กิตติพงศ์ จิตประสงค์
641101000878 น.ส. พลอย เลิศวิมลเกษม
641101000879 นาย วริศ ช่างสลัก
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641101000880 นาย ทศพล ทองทิพย์
641101000881 น.ส. ชนิกานต์ เดชรักษา
641101000882 นาย ชัยรักษ์ หริรักษ์ด ารง
641101000883 นาย ปรเมษฐ รู้สาท
641101000884 น.ส. วริษา ทองบ่อ
641101000885 นาย วัชรพงษ์ สมบูรณ์
641101000886 นาย ฐิติวัฒน์ ไวยาวัจมัย
641101000887 น.ส. ณัฎฐณิชา ศิริบุญนภา
641101000888 นาย โยธกา ปะทิ
641101000889 นาย ศรัณย์วิทย์ ไชยการ
641101000890 น.ส. โชติรส โชติพรมราช
641101000891 น.ส. ธนพร ประหยัดทรัพย์
641101000892 นาย มูหมัดจ ารี แวหามะ
641101000893 นาย ชลรัฐ สาระจรัส
641101000894 นาย สุริยัน สุปินะ
641101000895 นาย กฤตมุข พุ่มดีย่ิง
641101000896 นาย ณัฐกล ฉัตรเรืองกมล
641101000897 น.ส. ชลิดา สิริวเสรี
641101000898 นาย ชิตดนัย ศรีกนก
641101000899 น.ส. ปิยธิดา ชนะภัย
641101000900 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
641101000901 นาย กริช ไสยสุข
641101000902 น.ส. จันทร์ทิมา คงเจริญสุข
641101000903 นาย ธนายุทธ หงษ์โง่น
641101000904 น.ส. ชนิกานต์ เพชรอาวุธ
641101000905 น.ส. ศิริพร ชินผา
641101000906 ว่าท่ีร.ต.ท.หญิง สุจิตรา ชาญปรีชา
641101000907 น.ส. เสาวรีย์ คนดี
641101000908 น.ส. กนกรัตน์ ไกรราช
641101000909 น.ส. เบญจมาศ ทับทอง
641101000910 น.ส. กัลยกร ศรีชุมจันทร์
641101000911 น.ส. จุฑาพร ศักด์ิรัตน์
641101000912 นาย โรจน์ศักด์ิ เกตุย้อย
641101000913 นาย ธนสรรค์ นภบุตร์
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641101000914 น.ส. เสาวลักษณ์ เช้ือข า
641101000915 สิบต ารวจโท ดนุสรณ์ มากจงดี
641101000916 น.ส. นาฏปวีจ์ ชินวงค์พรหม
641101000917 น.ส. ศิริพร บุสุวะ
641101000918 นาย กิติพันธ์ จึงสงวนสิทธ์ิ
641101000919 นาย ฐิระพลัฏศฐ์ ฐิตะสุต
641101000920 น.ส. จิตติมา ชูกล่ิน
641101000921 นาย กฤชชลัช พัฒนานันท์ชัย
641101000922 นาย มาโนช ชินเกียรติสกุล
641101000923 น.ส. กฤติยาภรณ์ พลอยนิน
641101000924 น.ส. กวินดา เสถียรกานนท์
641101000925 น.ส. เนตรชนก แก้วมุข
641101000926 น.ส. จิดาภา ชูโต
641101000927 น.ส. ภูนิศรา จันทิมา
641101000928 น.ส. กัญณัฏฐ์ รวีภัคพงศ์
641101000929 น.ส. อรุณี กิจนุกูล
641101000930 น.ส. รุจิรา ผุดผ่อง
641101000931 นาย เมธาพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
641101000932 น.ส. ภภัสสร ก าจาย
641101000933 น.ส. นัทธมล จันทร์เพ็ญ
641101000934 น.ส. นฤมล มีนิสัย
641101000935 นาย คณาพจน์ มีสามเสน
641101000936 น.ส. ภัณฑิรา ภัทรพิสิฐโชค
641101000937 น.ส. ชนิตา พลายสิน
641101000938 นาย ภคภพ พสิษฐ์
641101000939 น.ส. พรรณรายณ์ ศรชัย
641101000940 น.ส. ปิยพร จ าเริญ
641101000941 น.ส. มัณฑนา ชนะรัชชรักษ์
641101000942 น.ส. พนัชกร จันทร์ธนะกุล
641101000943 น.ส. เฟ่ืองฟ้า สุดมี
641101000944 นาย บุญเจริญ ค่ายใส
641101000945 น.ส. พัชราพรรณ โพธิบัณฑิต
641101000946 น.ส. ธัญชนก ศรีจันทร์ทอง
641101000947 ว่าท่ีร.ต.หญิง ณัฏยา กลัดแก้ว
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641101000948 น.ส. ฐิติชญา ประสพสม
641101000949 น.ส. วริยา ทองเส้ง
641101000950 น.ส. สุปาณี กาญจนะ
641101000951 นาย ญาณภัทร ผมพันธ์ 
641101000952 นาย ธฤต ต้ังวงศ์ตระกูล
641101000953 น.ส. จิราพร ภูครองจิตร
641101000954 น.ส. วราภรณ์ โพธิศิริ
641101000955 น.ส. ภัสปภา เกิดสวัสด์ิ
641101000956 น.ส. นรีเมธ แก้วสุทธิ
641101000957 น.ส. เอ้ืออารีย์ พลศรีษะ
641101000958 น.ส. ปานว่าน สาแก้ว
641101000959 นาย ปฐมพงศ์ ปฐมวงศ์หน่ึง
641101000960 น.ส. พิชญากานต์ ศรีอุดร
641101000961 นาย พิสิษฐ์ ยุงระแหง
641101000962 น.ส. ลภัสสิริณ ธนิตสิริโรจน์
641101000963 น.ส. ปิยพัชร์ ขวัญปาก
641101000964 นาย ชวิพิชญ์ ใจใหญ่
641101000965 น.ส. ดวงฤทัย บัวแก้ว
641101000966 นาย ปราชญา หนูน้อย
641101000967 น.ส. สุนิสา ทัศน์สถาพร
641101000968 น.ส. อิสราภรณ์ เทพพานิช
641101000969 นาย วัชร์สร นาคศรี
641101000970 น.ส. ป่ินพลอย อินทฤทธ์ิ
641101000971 น.ส. รุจิษยา ทองน้อย
641101000972 นาย ณัฐณรงค์ สูฝน
641101000973 น.ส. สุวิสา สุขละมูล
641101000974 น.ส. ยมาภรณ์ โกศายานนท์
641101000975 น.ส. เมธาวี สุขอนันต์
641101000976 น.ส. สโรชา จินตนพันธ์
641101000977 น.ส. ปัฐญาวัตห์ วรรณสวัสด์ิ
641101000978 น.ส. สุพิชญา ประกอบผล
641101000979 น.ส. พีชฌาภรณ์ ทะตัน
641101000980 น.ส. น้ าฝน ศรีสัสจัง
641101000981 น.ส. นภัทร์ ภักดีชน
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เลขประจ ำตัวสอบ

641101000982 นาย เจษฎา แก้วนะรา
641101000983 นาย ธีรพันธ์ุ เจียมตน
641101000984 น.ส. พิชญานันท์ สิงห์ปลอด
641101000985 นาย ปกรณ์เกียรต์ิ จันทร์ใจ
641101000986 น.ส. ศศิธร พินิจ
641101000987 น.ส. สิริวิมล กมลบูรณ์
641101000988 น.ส. อภิชญา หมวดเมือง
641101000989 นาย พงศกร เพ็ญจันทร์
641101000990 นาย กษิดิศ นิรันต์สุข
641101000991 น.ส. ณัฐพร ศรีสกุลเตียว
641101000992 นาย รัชกฤช บุญอารักษ์
641101000993 น.ส. กนกกาญจน์ ปินะสุ
641101000994 นาย สุไลย์มาน ราฟีร์
641101000995 ส.ต.ท. ณฐกร เช่ือฟัง
641101000996 น.ส. สุกัญญา ทิพวัลย์
641101000997 น.ส. อรวรรณ ทิพยอแหละ
641101000998 น.ส. พัตรพิมล ภิรมย์รักษ์
641101000999 นาย ภคพล สุขสวัสด์ิ
641101001000 นาย ฤทธิเดช ทิพย์นุรักษ์
641101001001 นาย ทายาท สุพิมพานนท์
641101001002 นาย เอกสิทธ์ิ ฤทธ์ิวีระดช
641101001003 นาย ปิยะณัฏฐ์ บุรีภักดี
641101001004 น.ส. เฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล
641101001005 นาย พิเชฐ วิมลวิทยา
641101001006 นาย จิณณวัตร สันติกุญชร
641101001007 น.ส. ชนนิกานต์ หอมพิกุล
641101001008 น.ส. ชนัฏฐา วงศ์สุวรรณ
641101001009 นาย ภูมิรพี ศิริสหวัฒน์
641101001010 น.ส. อนุสรา ผิวพรรณ์
641101001011 น.ส. ปารุดา พนาราม
641101001012 น.ส. ธัญธร จินตนพงศ์พันธ์ุ
641101001013 น.ส. ศุภนาถ ขุนพิลึก
641101001014 น.ส. ภวิชญ์พร นันทศรี
641101001015 นาย สุทธินันท์ สีแสง
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เลขประจ ำตัวสอบ

641101001016 น.ส. เกสร ถมยาบัตร
641101001017 นาย ณรงค์ เอ่ียมสะอาด
641101001018 น.ส. ดวงกมล แก้วกลาง
641101001019 น.ส. ณัฐนันท์ มูลทรัพย์
641101001020 น.ส. พลอยไพลิน เมืองแก้ว
641101001021 น.ส. สุวรา อินนุ่น
641101001022 น.ส. ธิติมา ชูสุวรรณ
641101001023 นาย ก่อเกียรติ บุญนวล
641101001024 นาย เอกลักษณ์ ปัญญาคง
641101001025 น.ส. ชลิตา คงประเสริฐ
641101001026 น.ส. สุรยา พันธุ
641101001027 น.ส. แพรวา จันทรประชุม
641101001028 น.ส. พิชชานี วงศ์ซ่ือสัตย์
641101001029 นาย อภิสิทธ์ิ ทองพูล
641101001030 นาย วุฒิชัย พลอินทร์
641101001031 น.ส. พัชรี ขลิบทอง
641101001032 นาย ธีรโรจน์ รัตนประพันธ์พร
641101001033 นาย ธนพล เลิศวรกุลชัย
641101001034 น.ส. กมลพรรณ ศรีสว่างวงค์
641101001035 น.ส. กาญจนา ศิวะพิมล
641101001036 น.ส. ชุลีพร ภิรมย์โพล้ง
641101001037 นาย เมษวัสส์ อารีรบ
641101001038 น.ส. ภัทรพร เอ่ียมพิชัยมงคล
641101001039 นาย นฤชัย สวัสด์ิผล
641101001040 น.ส. ปาลิตา ทองเหลือง
641101001041 น.ส. กวินทรา สิทธิเลิศ
641101001042 น.ส. ศิรดา ทรงฤกษ์
641101001043 น.ส. กมลนัทธ์ หม่ืนภู่
641101001044 น.ส. กานต์ทิมา มากมูล
641101001045 นาย อุดมศักด์ิ มาสุข
641101001046 น.ส. พรรษกร พุมมา
641101001047 น.ส. ริลิน ศรีเกรียง
641101001048 นาย อภิชัย นันทวนิช
641101001049 น.ส. ณฤดี ศรีสุดา
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641101001050 นาย เหมือน สุขมาตย์
641101001051 น.ส. อาทิตยา ศุภวัชโรบล
641101001052 นาย ณภัทร รุจิเสถียร
641101001053 น.ส. ณัฐธนรรณ ใจเย็น
641101001054 น.ส. กุลนิษฐ์ นิลจินดา
641101001055 น.ส. วิลาสินี สิมโน
641101001056 น.ส. ธัญญรัตน์ เพ็ชรรัตน์มุณี
641101001057 น.ส. มานิดา บุญจ าเนียร
641101001058 น.ส. กนกศร ดวงเกิด
641101001059 น.ส. ณัฐนรี ไทยงาม
641101001060 นาย วรพงศ์ ช านาญไพร
641101001061 น.ส. กมลวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
641101001062 นาย ญาณภัทร ทองเอ่ียม
641101001063 น.ส. จุติพร ภูเรือง
641101001064 น.ส. ญาดา สันต์จิตโต
641101001065 น.ส. จิรสุตา มยุรา
641101001066 นาย อธิป สิบพลาง
641101001067 น.ส. เกศกนก โฮงค าแก้ว
641101001068 น.ส. วรพนิต ณ จันทร์
641101001069 น.ส. ขนิษฐา จิตร์ประสาน
641101001070 นาย ธีรเจต เทพอินทร์ทร
641101001071 น.ส. อชิดา ไผ่โสภา
641101001072 น.ส. เมธาวี บุญมีโชติ
641101001073 น.ส. วีรวรรณ สุขท่ามะพลา
641101001074 น.ส. อรุณรัตน์ ทองมูล
641101001075 น.ส. ลลิตาพร ซ่ือสัตย์
641101001076 นาย อิทธิพล กล่ินดี
641101001077 น.ส. พาณิภัค เกษรสันต์ิ
641101001078 น.ส. หทัยกาญจน์ ธนิกกุล
641101001079 น.ส. มุนินทร มากด า
641101001080 น.ส. อมลวรรณ มีสง่า
641101001081 น.ส. สตรีรัตน์ ไมตรีจิตร์
641101001082 น.ส. มณีจันทร์ พ่ึงภักดี
641101001083 น.ส. ประดับมุก จุลนวล
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641101001084 น.ส. มนัสวี รัตนกถิกานนท์
641101001085 น.ส. เปมชาดา อินทรทิพย์
641101001086 นาย นิธิภัทร สายมา
641101001087 นาย ภูชิต คามพิทักษ์
641101001088 น.ส. ศิริพร ช้างอยู่
641101001089 น.ส. จริยา รอเสนา
641101001090 น.ส. พรวิภา ปะนิทานัง
641101001091 น.ส. อมรรัตน์ พรมการ
641101001092 น.ส. สุทธิดา สีเขียว
641101001093 น.ส. วัชราภรณ์ แจ่มสว่าง
641101001094 น.ส. วริษฐา บูชาพันธ์
641101001095 น.ส. ภัทฐิรักษ์ ธนาศุภวัฒน์
641101001096 นาย ปฎิพัทธ์ มาโพธ์ิชัย
641101001097 น.ส. เลิศกัลยา แก้วมงคล
641101001098 นาย ศรัณย์ จันโทภาส
641101001099 น.ส. นิศาชล ภูตีกา
641101001100 น.ส. ธณัฐฌา ศรีทองเทศ
641101001101 น.ส. ยุวดี ภูฆัง
641101001102 น.ส. พัทธ์ธีรา มณีรัตน์
641101001103 นาย ภูริวัฒน์ สถาปนศักด์ิ
641101001104 นาย อมรศักด์ิ บุญอุดม
641101001105 น.ส. เพ็ญไพลิน อ่ิมสมบัติ
641101001106 นาย อิทธิพร กันทะอุโมงค์
641101001107 น.ส. วิภาดา อัจฉริยวงศ์เมธี
641101001108 นาย อธิการ โพธ์ิอินทร์
641101001109 น.ส. ปิยมาส ศิริบรรณพิทักษ์
641101001110 นาย จิรายุทธ์ ยุทธศรี
641101001111 นาย กรกช แลดี
641101001112 น.ส. ศิริรัตน์ เอียดสีทอง
641101001113 น.ส. ฐาณัฏฐกร ศักด์ิประเสริฐ
641101001114 นาย ฐิรวิทย์ ทองค า
641101001115 นาย ณัฐกานต์ แก้วเมือง
641101001116 น.ส. ฤดีพร ทัศนภิญโญ
641101001117 น.ส. ธัญพิชชา ป่ินแสง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 33 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101001118 ร้อยโท สมิทธ์โชติ วงศ์เจียมจิตต์
641101001119 นาย ภูวดล นาคหวัง
641101001120 ส.ต.ต.หญิง ศริณัฐชา ศศิพัฒนกุล
641101001121 นาย ธัชพล สกีแพทย์
641101001122 น.ส. ศศิวรินทร์ ส่ือยรรยงศิริ
641101001123 นาย ธรรมรัตณ์ สมสอง
641101001124 น.ส. รุ้งทอสี มชะศรี
641101001125 น.ส. บุษกร สนธิคุณ
641101001126 นาย พงศ์ภัค นามแดง
641101001127 น.ส. พรพิตรา บุญเท่ียง
641101001128 น.ส. กันตา มณีอินทร์
641101001129 น.ส. ณัฐวดี จิรสีทอง
641101001130 น.ส. ศุภิสรา ชูภักดี
641101001131 น.ส. เกวลิน ศรีกฤษณ์
641101001132 น.ส. นัทพรรณ เสาสูง
641101001133 นาย สุธรรม เป่ียมธรรมโรจน์
641101001134 น.ส. มานะวีร์ วงษ์ศรีรักษา
641101001135 น.ส. ชนัดดา ศรีษะนาราช
641101001136 น.ส. ปวิชญา สุวรรณาเมธากร
641101001137 น.ส. ชาลิสา ธรรมราช
641101001138 น.ส. สุธินี มีพร้อม
641101001139 นาย ชินพงษ์ กุลประภาพันธ์
641101001140 นาย กันตพงศ์ ช่วยรักษ์
641101001141 นาย ธนวัฒน์ บรรณราช
641101001142 นาย พัชรพล ลาจ้อย
641101001143 น.ส. ศิราพร เขาเขียว
641101001144 นาย กชกร ลีเลิศยุทธ์
641101001145 น.ส. ณิศาชล วงค์ตลาด
641101001146 น.ส. สุดรัก เศรษฐชาญวิทย์
641101001147 น.ส. ปนัดดา เส่ียงบุญ
641101001148 น.ส. ปาริฉัตต์ อธิพรหม
641101001149 น.ส. เมลินดา สาลีผล
641101001150 นาย จตุฉัตร นามบุปผา
641101001151 นาย ธนิสร เกิดสม
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641101001152 น.ส. นภัค ทัศนพิมล
641101001153 นาย วัศพล เกตุแก้ว
641101001154 ว่าท่ีร้อยตรี พงศธร ดิษฐยานุรักษ์
641101001155 น.ส. นริศรา พิทักษ์ชัยณรงค์
641101001156 น.ส. รุจิรา พิมพ์สวัสด์ิ
641101001157 นาง ภคนันท์ ภูคงน้ า
641101001158 นาย ภุชงค์ สวัสดี
641101001159 นาย สันติพงษ์ จินดา
641101001160 นาย ณัฐพล ปานสุวรรณ
641101001161 น.ส. ลลิล สกุลวรรณวงศ์
641101001162 นาย คงทรัพย์ คงเจริญ
641101001163 นาย พชรพล เส็งดี
641101001164 น.ส. ณิชมน พลพานิช
641101001165 น.ส. เนตรมาลี รัศมี
641101001166 นาย จอมฉัตร พัชรพงษ์ศักด์ิ
641101001167 นาย วรวุฒิ ขุนนุ้ย
641101001168 น.ส. ฐิติยา วิเศษโพธ์ิศรี
641101001169 น.ส. หทัยภัทร เตียสุขสวัสด์ิ
641101001170 นาย ชัยวัฒน์ โอภาชาติ
641101001171 น.ส. กิตติมา ชินาลัย
641101001172 น.ส. ณัฐกาญจน์ เกิดแก้ว
641101001173 น.ส. ปัญจภรณ์ ภูศรี
641101001174 นาย ธนวัฒน์ ขู่วิชัย
641101001175 น.ส. อัญชลี ทองอุ่น
641101001176 นาย เทพประทาน ถาโท
641101001177 นาย เนติภูมิ บางชุมแพ
641101001178 น.ส. ฟ้าใส ถนอมรอด
641101001179 น.ส. ปรียาภรณ์ ทิพย์พิทักษ์
641101001180 น.ส. พิจิตรา สุทธคุณ
641101001181 นาย รุจิระ โรจน์บุญเจริญ
641101001182 น.ส. ปนัดดา ประยงค์พันธ์
641101001183 นาย อภิสิทธ์ิ อาสนานิ
641101001184 นาย พัฒนา สุขกาย
641101001185 นาย วริทธ์ิ เรืองประสม
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641101001186 นาย ปุณณัตถ์ ทองทวน
641101001187 น.ส. ลักษณภัทร ล้ิมเทียมเจริญ
641101001188 น.ส. ภารดี จันทรอด
641101001189 น.ส. อริยวดี วงษ์สงวนศรี
641101001190 นาย อภิรักษ์ พัวบัณฑิตกุล
641101001191 น.ส. ณัฐยา งามเรียบ
641101001192 น.ส. อภิชญา ใจดี
641101001193 น.ส. ฐิติกาญจน์ ยางทอง
641101001194 น.ส. สวิชญา เนียมหอม
641101001195 น.ส. จนัญญา ธนาสิทธ์ิพันธ์กุล
641101001196 นาย สุทัศน์ เตือนสติ
641101001197 นาย ษมากร นวลไทย
641101001198 น.ส. รัชนีภรณ์ ปังเส็ง
641101001199 น.ส. พิมพ์พิลาส ใจม่ัน
641101001200 น.ส. ณิชารีย์ อาจจ านงค์
641101001201 นาย สุวิชชา ดวงค าจันทร์
641101001202 น.ส. ทิพวัลย์ อินใจ
641101001203 นาย จิราวัฒน์ เบญจวาณิชย์กุล
641101001204 น.ส. ชลดา สิทธิบุศย์
641101001205 นาย ณัฐวุฒิ เกษรา
641101001206 นาย ตรีดนัย สิทธิวิรัชธรรม
641101001207 นาย ณัฐภัทร สองห้อง
641101001208 น.ส. สิรีธร วิจารย์
641101001209 น.ส. จิณห์นิภา สังข์น้อย
641101001210 น.ส. อมลณัฐ พระสงฆ์
641101001211 นาย ธุวานนท์ พิริยะการสกุล
641101001212 น.ส. จีรัฐวาดี จรัสรุ้งชนินธร
641101001213 น.ส. ลภัสกร โชติวิทิตธ ารง
641101001214 นาย สาริศ ทวีงาม
641101001215 น.ส. บุณยานุช หม่ืนกุล
641101001216 น.ส. วรางคณา มีมูซอ
641101001217 น.ส. มุกดารัตน์ สุระสังข์
641101001218 น.ส. สาวิตรี อุปชา
641101001219 น.ส. กนกมน คงวัฒน์
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641101001220 น.ส. ปวริศา วานิช
641101001221 นาย พิสิฐ วันโพนทอง
641101001222 นาย อภิสิทธ์ิ แก้วสุวรรณ์
641101001223 น.ส. ลดารัตน์ โชติรัตน์
641101001224 น.ส. ปัณฑา ชนะชู
641101001225 น.ส. กานต์รวี กุลชาดาอาชา
641101001226 นาย ภูรินท์ ณ พัทลุง
641101001227 นาย ธนประเสริฐ หงษ์แก้วเจริญ
641101001228 นาย ณัฐพล พงษ์ศิริ
641101001229 น.ส. สาวิตรี ไชยชนะ
641101001230 นาย อนิชชา วงค์โพธ์ิ
641101001231 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์
641101001232 นาย ธนกฤต จันทร์ประทีป
641101001233 น.ส. สรวีย์ ใหมดี
641101001234 นาย เฉลิมพล เช้ือต่าย
641101001235 น.ส. ชนิกานต์ จินตนะรุ่งโรจน์
641101001236 นาย กฤตนนท์ มณีบุตร
641101001237 นาย พีรพันธ์ หอมฟุ้ง
641101001238 น.ส. ภูริภัสร์ ทาสม
641101001239 นาย กานต์ กาญจนวงศ์
641101001240 น.ส. เพชรรัตน์ หนุมาน
641101001241 นาย ชฎาเอก รัตนมาลา
641101001242 น.ส. พิมล แสงสุวรรณ์
641101001243 นาย นพรุจ พัสสระ
641101001244 น.ส. ศุภธิดา สุวรรณาคม
641101001245 น.ส. อัจฉรียา อุณจักร
641101001246 นาย ณัฐนันท์ เสรีวาศ
641101001247 น.ส. พิมพ์ธีรา ทรัพย์สมบูรณ์
641101001248 น.ส. ปิยฉัตร เอ้ือราษฎร์
641101001249 นาย ภาสกร เจริญสุข
641101001250 นาย เชาวนันท์ พิณสุวรรณ์
641101001251 น.ส. ธนิตา จุฬามณีรัตน์
641101001252 น.ส. ภูษณิศา โชติธนถิรเดช
641101001253 นาย ธนดล จันทร์เจริญ
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641101001254 น.ส. ภคพร เทียมทัน
641101001255 น.ส. ธนภร สายสิญจน์
641101001256 น.ส. อารียา ศรีสันต์
641101001257 นาย ณัฐพล โปธิยอง
641101001258 น.ส. กันตินันท์ อังคะนาวิน
641101001259 น.ส. วริญา หอมจันทร์
641101001260 นาย ชนาธิป จิตตกุลเสนา
641101001261 น.ส. ณัฐกฤตา มกรพันธ์ุ
641101001262 นาย เนติพัทธ์ งามสวย
641101001263 นาย จตุพร ประกอบกิจ
641101001264 น.ส. สุทัตตา พุทธนุกูล
641101001265 น.ส. สุวิมล ทรัพย์สิริไพบูลย์
641101001266 น.ส. จุรีรัตน์ ภูมิสุข
641101001267 น.ส. ธนิภา เพ็ชรคง
641101001268 นาย สุทธิพัฒน์ พิทักษ์
641101001269 นาย ธรรมนูญ ขจรฟุ้ง
641101001270 น.ส. ปัณฑารีย์ อุปหล้า
641101001271 น.ส. อสมาภรณ์ รังณเรนทร์
641101001272 น.ส. นิตยา กาวี
641101001273 น.ส. มัลลิกา เกล้ียกลาง
641101001274 น.ส. พิชศิญา พิมาน
641101001275 น.ส. ป่ินธิดา ยุกตจรงค์
641101001276 นาย ปฏิญญา แย้มพราย
641101001277 น.ส. อัญญา เหลืองรุ่งโรจน์
641101001278 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง หน่ึงฤทัย เห็มอ่อน
641101001279 น.ส. กรดา แย้มเกษร
641101001280 น.ส. ณัฐชาพร เพียซ้าย
641101001281 น.ส. อรชุมา อยู่คง
641101001282 นาย ไกรสร บุญคง
641101001283 น.ส. มัณฑนา อรุณสินประเสริฐ
641101001284 นาย สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล
641101001285 นาย โชคอนันต์ ตระแก้วจิตต์
641101001286 นาย รัฐพงษ์ มีชูพร
641101001287 นาย ชยานันต์ อุ้ยตระกูล
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641101001288 น.ส. ปาริชาต ดวงแก้ว
641101001289 นาย ธรรวา บุญศิริชัย
641101001290 นาย ปภังกร พรมเจียม
641101001291 น.ส. จิตราพร สิงหโกวินท์
641101001292 ว่าท่ี ร.ต.ท. หญิง บูลษา ณะบุตรจอม
641101001293 นาย สุเมธ ไชยวงค์ทอน
641101001294 น.ส. วาสนา แก้วชูทอง
641101001295 นาย กฤษฏิภัสณ์ ฤทธิเดช
641101001296 นาย เบิกฟ้า ชูโฉม
641101001297 นาย ศราวุธ วงศ์ค า
641101001298 นาย ดิศรณ์ ฌอสกุล
641101001299 นาย สมประสงค์ บุญมีสุข
641101001300 น.ส. แพรวพรรณ พรหมเจริญ
641101001301 นาย พงศธร อินทรวัชระ
641101001302 นาย อาทิตย์ คูศรีรัตน์
641101001303 น.ส. พิทย์พรรณลดา พรพิริยะวงษ์
641101001304 น.ส. เพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์
641101001305 นาย สันทัด สินธุวงษ์
641101001306 น.ส. ดุสิตา สันดุษิต
641101001307 นาย ธรรมนูญ มหัทธนสวัสด์ิ
641101001308 น.ส. พิมชนก พรหมทะสาร
641101001309 นาย ไนรุชย์ โปธาเก๋ียง
641101001310 น.ส. ฌาญนิชา สาสีมา
641101001311 นาย กิตติคุณ สวยรูป
641101001312 น.ส. สาวิตรี ทวิชสังข์
641101001313 นาย ปริญญา ประดิษฐถาวร
641101001314 นาย อัมรินทร์ แสนภูวา
641101001315 น.ส. รุศดา ชินวุฒิวรนน
641101001316 น.ส. ธันย์นิชา ธีณพิพัชร์กุล
641101001317 นาย สุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
641101001318 น.ส. สุพิชชา ตุ้มสวัสด์ิ
641101001319 นาย สุรสิทธ์ิ รวมผล
641101001320 น.ส. ศรัณย์พร สุวรรณ
641101001321 น.ส. ธัญวรินทร์ ธนาวีร์ศิริ
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641101001322 นาย คมน์ หมีทอง
641101001323 นาย สกล หน่อแก้ว
641101001324 นาย ขจรยุทธ ไชยเสริฐ
641101001325 นาง กัญจริกา จันทร์ศรีบุตร
641101001326 น.ส. ธนิดา จันทร์กระจ่าง
641101001327 นาย อักษร ปานเนาว์
641101001328 น.ส. ชญานิน มุ่งถ่ิน
641101001329 นาย ณัฐนนท์ บุญมา
641101001330 น.ส. กันยารัตน์ วังคะฮาต
641101001331 น.ส. อรนิชา ย่ิงยง
641101001332 นาย ทิวากรณ์ ทิน่าน
641101001333 นาย จักรพัฒน์ โรจนบวรพุทธ
641101001334 น.ส. ศิวาพร ใสสะอาด
641101001335 นาย รัฐสภา บุตรสาร
641101001336 น.ส. นันทน์ อธิภพ
641101001337 น.ส. นพธีรา เจนวิถีสุข
641101001338 น.ส. เฉลิมพร สิทธิศักด์ิ
641101001339 นาย ศรัณญ์ ผ่ึงสิงห์
641101001340 น.ส. วนันยา กัสยานันท์
641101001341 น.ส. สิริภัทร นันทวิริยนนท์
641101001342 นาย ณฐวัฒน์ ปิยเรืองวิทย์
641101001343 นาย ศรพรหม ผลดี
641101001344 นาย พรนรินทร์ อินทรปัญญา
641101001345 นาย ชาคริต กลาหงษ์
641101001346 น.ส. ศิรินาถ สมนึก
641101001347 น.ส. วาทินี สิริวัฒนปภา
641101001348 น.ส. วารุณี วาลีประโคน
641101001349 น.ส. พรรณนิภา โลนไธสง
641101001350 น.ส. ณัฐกาญจน์ อ าลอย
641101001351 นาย วสันต์ สุกิน
641101001352 นาย วัชรพงค์ นพเสาร์
641101001353 น.ส. มนัญชยา พานิชถาวร
641101001354 น.ส. สุนิษา วงษ์สิงห์
641101001355 น.ส. สุจิตรา อินทร์จันทร์
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641101001356 น.ส. ธิดารัตน์ ศรีประดิษฐ์
641101001357 น.ส. กนกวรรณ เหล่าโผน
641101001358 น.ส. สุกฤตา สถิรวิชย์
641101001359 น.ส. ศิรประภา วิริยะพาหะ
641101001360 น.ส. ปอแก้ว พรหมวุฒิพร
641101001361 น.ส. ณิชนันทน์ ไหวพริบ
641101001362 นาย อัฐนันท์ รอดประดิษฐ์
641101001363 น.ส. พิชชาภา ภาคเดียว
641101001364 น.ส. ณัฐรินีย์ กิจลือเกียรติ
641101001365 น.ส. ณิชกมล ยอดบุรุษ
641101001366 น.ส. ศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง
641101001367 น.ส. วารี แก้วก าเนิด
641101001368 น.ส. ฐิศิรักน์ บุญรักษ์
641101001369 นาย เอกกมล กมลรัตนเกษม
641101001370 นาย ชัยวัฒน์ ประถม
641101001371 น.ส. ปวีณา บุญศิริตระกูล
641101001372 น.ส. นัฐนันท์ ฤทธิพิชัยวัฒน์
641101001373 น.ส. ธัญญพร ทองศรีนุช
641101001374 นาย พีรวิชญ์ จิระจรูญพันธ์ุ
641101001375 น.ส. อรุณกมล แซ่กู้
641101001376 น.ส. พนิตตา ไตรรัตน์
641101001377 น.ส. คณิศร เพ่ิมบุญ
641101001378 นาย ธนากร สุปันต๋า
641101001379 นาย พัชรพล รุ่งเรือง
641101001380 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ชนิดา พวงพุ่ม
641101001381 นาย วรานนท์ ตันรุ่งเรืองทวี
641101001382 นาย ธีรทัศน์ กาญจนเสริมวงศ์
641101001383 น.ส. ณัฏฐิฏา รุ่งเรืองรัญญ์
641101001384 นาย นรนิติ มานะกิจ
641101001385 นาย นครินทร์ นพสงค์
641101001386 น.ส. ชฎาภัทร์ นกขุนทอง
641101001387 นาย สุดนัย ต้นเกตุ
641101001388 นาย ปรินทร์ เหมือนพงษ์
641101001389 นาย วชิรวิทย์ สิงห์เรือง
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641101001390 นาย ปกาศิต รอดแพง
641101001391 นาง ฐปนัท ปริยะเกตุ
641101001392 น.ส. พัชรากร คงเจริญ
641101001393 นาย วรากร เหมือนพรรณราย
641101001394 น.ส. พลอยไพลิน มูลมี
641101001395 น.ส. เมตตา พลายละหาร
641101001396 น.ส. กนกชนม์ ภักดีพรหมมา
641101001397 นาย ศุทธวีร์ ไชยชมภู
641101001398 น.ส. นริศชพร สีเหน่ียง
641101001399 นาย พริษฐ์ วิพุฑฒิกุลวาทย์
641101001400 น.ส. ธนัชชา วันเพ็ญ
641101001401 นาย วิชญ์พล หลีสุวรรณ
641101001402 นาย ภูมิธนิศวร์ อินต๊ะปัญญา
641101001403 น.ส. อสพาภรณ์ อรเมศ
641101001404 นาย กิตติพันธ์ กิตติพงศ์ไพศาล
641101001405 น.ส. จอมธัญญ์ ธราพร
641101001406 นาย ณัฐพล จันทร์โท
641101001407 น.ส. สุกัญญา ดุงสูงเนิน
641101001408 นาย วารุติ ป่ินฟ้า
641101001409 น.ส. ธัญรดี โฉมศรี
641101001410 น.ส. สุจิรัตน์ แสงเดือน
641101001411 น.ส. ชมพูนุท ชูจันทร์
641101001412 น.ส. วรดา ปริสุทธ์ิกุล
641101001413 นาย สุรเดช แสนกลางโรง
641101001414 น.ส. ณิชากร รัตนเวชสิทธิ
641101001415 นาย วราคม ช้ันบัณฑิต
641101001416 นาย พลเพชร ประเสริฐสังข์
641101001417 นาย สรวิศ เสียงสน่ัน
641101001418 น.ส. สุจิราพร โอภาศรีโรจน์
641101001419 นาย สุรศักด์ิ บ าเรอเจ้า
641101001420 น.ส. น้ าทิพย์ บ าเรอเจ้า
641101001421 น.ส. ศุภัชฌา ฆารถนอม
641101001422 น.ส. วนัสนันท์ กล่ินประทุม
641101001423 น.ส. สุพิรญาณ์ พสิษฐ์ธุวานนท์
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641101001424 น.ส. เพชรไพลิน แซ่ต้ัน
641101001425 น.ส. ทิพย์อาภา ชาสินธ์ุ
641101001426 น.ส. สุวัฒนา บุญเดช
641101001427 นาย พิสิษฐ์ เจียรศักด์ิโสภณ
641101001428 นาง จารุวรรณ บุญไชย
641101001429 น.ส. ณัฐธิดา โฆสิตาภา
641101001430 น.ส. อนุรัญญาฑ์ ตันพชราติวานนท์
641101001431 นาย นฤทธ์ิ ชัยประทาน
641101001432 น.ส. มารินทร์ กาญจนกุล
641101001433 น.ส. ปวิตรา ไพรสณฑ์
641101001434 น.ส. เบญญาภา เพชรพงษ์
641101001435 น.ส. กนกวรรณ ค าตา
641101001436 น.ส. อัจฉรา แย้มโพธ์ิใช้
641101001437 นาย บพิตร พรหมสิทธ์ิ
641101001438 น.ส. ฉัตรชนก รุ่งเรืองศิลาทิพย์
641101001439 นาย สถาปณวัฒน์ นนท์ศิลา
641101001440 น.ส. อชิรญาณ์ วงศ์สุวรรณ
641101001441 น.ส. ตวงสุข วรรณูปถัมภ์
641101001442 น.ส. วิภาดา หวานสนิท
641101001443 นาย มานัส คินขุนทด
641101001444 นาย ฉัตรดนัย พรหมมิ
641101001445 น.ส. อุไรวรรณ สอนกล่ิน
641101001446 น.ส. ชนิดา ประทุมทิพย์
641101001447 น.ส. นงนุช สุขสมกล่ิน
641101001448 นาย เพ่ิมพูล สุขเปรม
641101001449 น.ส. เบญญา สุขวัฒน์ธนิกกุล
641101001450 นาย จุรินทร์ ม่ันคง
641101001451 น.ส. กนิษฐา วิเชียรครุฑ
641101001452 น.ส. ปรัชญาณิศฏ์ ส่งข่าว
641101001453 นาย นวพล คุ้มภัย
641101001454 น.ส. พัชมณฑ์ กันแสน
641101001455 นาย พงศภัค อติพัชรพงศ์
641101001456 นาย บันเทิง สังข์เงิน
641101001457 นาย พรเทพ รัตนาวงศ์ไชยา
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641101001458 นาย พงษ์พัชร ประกอบกล
641101001459 น.ส. ขวัญทิชา ผ่องศรี
641101001460 น.ส. อมิตา รัตนมุสิก
641101001461 นาย นาวิญม์ นิมิตยนต์
641101001462 น.ส. ระพีพรรณ บุญธรรม
641101001463 นาย ณัฐ จินตพิทักษ์กุล
641101001464 น.ส. ดวงชีวัน ส าเนียก
641101001465 นาย สุรพล นาคสู่สุข
641101001466 น.ส. วิภาวรรณ ปานสมบัติ
641101001467 น.ส. บงกช สามวัง
641101001468 นาย กุลนันท์ ป่ินทอง
641101001469 น.ส. แพรพรรณ อันทะไชย
641101001470 น.ส. รัชนีย์ สมศักด์ิ
641101001471 นาย อภิเชษฐ์ ไพฑูลย์
641101001472 ว่าท่ี ร.ต. พรชัย อรุณสงค์
641101001473 น.ส. จิตตินัฏฐ์ สีตลพฤกษ์
641101001474 นาย ศิวัช รัตนนาคินทร์
641101001475 น.ส. นลิน ศตสุข
641101001476 น.ส. ณายา เลิศภวริศ
641101001477 น.ส. ปทิตตา โพธ์ิเพชร
641101001478 น.ส. ใหม่ สาธุเสน
641101001479 น.ส. ณัฏฐกฤษตา บัวใหญ่
641101001480 น.ส. นวินดา เฮงประเสริฐ
641101001481 น.ส. รัชนิดา ช่วยเกิด
641101001482 น.ส. ดลยา ถนอม
641101001483 น.ส. ไอม่ี มาราสา
641101001484 นาย พิสิษฐ์ อัครวิชัยธรรม
641101001485 น.ส. ภัทรวรินทร์ ไกยสวน
641101001486 น.ส. ภัสสิริ หลวงเมือง
641101001487 นาย จิรายุ พ่ึงประชา
641101001488 นาย รังสิเมศวร์ จันทร์วิไชย
641101001489 น.ส. ชณิกา รัศมี
641101001490 น.ส. ปาณิสรา เปสุริยะ
641101001491 นาย ศุภณัฐ คงตรีแก้ว
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641101001492 นาย สุจริต เป่ียมสุข
641101001493 นาย ปณิธาน บุญสายบัว
641101001494 นาย คมน์ ภัทรวรกุลวงศ์
641101001495 นาย ธนพล อ้ิมพัฒน์
641101001496 นาย โรฒวิชญ์ เทียมศักด์ิ
641101001497 น.ส. กัญญรส อ๊ึงโสภาพงษ์
641101001498 น.ส. ณัฐชยา หงษ์พนัส
641101001499 น.ส. นวรัตน์ สืบตระการ
641101001500 นาย สกลเดช วิลาวรรณ
641101001501 นาย รุ่งธรรม ทองจิตติ
641101001502 น.ส. กรกนก ต้ิวต้ง
641101001503 นาย วศิน เขมะปัญญา
641101001504 นาย ฐิติศักด์ิ มูลศาสตร์
641101001505 นาย เผ่าพล ปราบมีชัย
641101001506 นาย กิตติศักด์ิ ดิษเทศ
641101001507 นาย ณัฐพงษ์ ม่อมพะเนาว์
641101001508 นาย จักรกฤษณ์ มณีโชติ
641101001509 น.ส. วิระวัลย์ คันธะพฤกษ์
641101001510 นาย ณัชพล รัตนะ
641101001511 น.ส. จุฑามาศ ตันติพัฒน์พงศ์
641101001512 นาย อภิรักษ์ เทียนฟัก
641101001513 น.ส. ปณิธาน ทองดีย่ิง
641101001514 น.ส. น้ าอ้อย เล้าสุวรรณ
641101001515 น.ส. วรัญญา ชุมวงศ์
641101001516 น.ส. จุฑามณี จันทร์ผาสุข
641101001517 น.ส. จุฑารัตน์ อินทเจริญ
641101001518 นาย ปฏิพัทธ์ รอบคอบ
641101001519 น.ส. นิศารัตน์ ขาวละออง
641101001520 น.ส. วรพรรณ ถนอมพิชัย
641101001521 นาย กฤติน วงศ์เมฆ
641101001522 นาย ณัฐวุฒิ โพธ์ิข า
641101001523 น.ส. ศศิกาญจน์ ชูสกุล
641101001524 น.ส. บุณยนุช ไฝจู
641101001525 น.ส. กรองทอง สุขปุณพันธ์
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641101001526 นาย รักชัย สิทธิภาคย์
641101001527 นาย จิรศักด์ิ จันทร์แดง
641101001528 นาย ไพฑูรย์ มุนินทรวัฒน์
641101001529 น.ส. ธันย์ชนก แก้วศรี
641101001530 น.ส. สุธีพรณ์ ปัญญาจันทร์
641101001531 น.ส. อริศรา ฤทธากรณ์
641101001532 น.ส. รังศิยา โทมา
641101001533 นาย ธนภัทร ทองภักดี
641101001534 นาย ดนวัต พัดเย็นช่ืน
641101001535 น.ส. สุดารัตน์ ตรีเทพ
641101001536 นาย อ านวย พูดเพราะ
641101001537 น.ส. ณัชวา โต๊ะประดู่
641101001538 นาย สรวิศ บุณยศิริชัย
641101001539 น.ส. กนกวรรณ หนูเมือง
641101001540 ส.ต.ต.หญิง พรวดี นีรนาทรังสรรค์
641101001541 น.ส. ศศิธร ก้ัวพรม
641101001542 น.ส. นารีรัตน์ ประคุณคงชัย
641101001543 น.ส. คุณัญญา สองสมุทร
641101001544 น.ส. หงสรถ แสงแก้ว
641101001545 นาย ธีรธร สิงห์กาล
641101001546 นาย พันธ์ุพงศ์ ปานพูล
641101001547 นาย กรณิศ ทองฤทธ์ิ
641101001548 น.ส. อัจฉราภรณ์ เจริญสิน
641101001549 น.ส. ชยาภรณ์ อารีย์ชน
641101001550 นาย วรกิจ ไชยบัวค า
641101001551 น.ส. วรัญญา วิวัฒนภูษิต
641101001552 น.ส. ณัฐกานต์ ทัศนโกวิท
641101001553 น.ส. มัญชุพร พิพัฒน์
641101001554 น.ส. ปาลิดา โดมไพรวัลย์
641101001555 น.ส. ศิริกมล สังข์มูล
641101001556 นาย สรวิชญ์ งามมีแสง
641101001557 น.ส. ชยาภา ปรกสะอาด
641101001558 ส.ต.ต.หญิง กฤษนัฐ ลาเหลา
641101001559 นาย ณภัทร จันทลักขณา
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641101001560 น.ส. สุทธิชา บุญสิทธ์ิ
641101001561 นาย วรัญ ไวยหงษ์
641101001562 นาย ชุติเดช สงวนวัฒนา
641101001563 นาย ณัฐพงษ์ ตันป่ินเพชร
641101001564 น.ส. สิริมาศ รัตนส าลี
641101001565 นาย อภิชัย พาบุ
641101001566 น.ส. ณิชาภัทร ชนะศึก
641101001567 น.ส. ณิชาพร ยงศรีสวัสด์ิ
641101001568 นาย วิโรจน์ แก้ววิจิตร
641101001569 น.ส. จุรีภัณฑ์ คล้ายจันทร์พงษ์
641101001570 น.ส. ปริตา จิระกิตติพร
641101001571 น.ส. นิลาวัณย์ ชัยกะเสวี
641101001572 นาย ศิระวัตร ศรีวิชัย
641101001573 นาย เมธิชัย วิชัยยา
641101001574 น.ส. ชนิภา กางก้ัน
641101001575 นาย ศราภพ ค ามี
641101001576 น.ส. กมลชนก ก้อนสมบัติ
641101001577 นาย สมิทธ์ อุงจิตต์ตระกูล
641101001578 น.ส. ชญาภรณ์ ปินตาเขียว
641101001579 น.ส. นลินพร ประทุมมาศ
641101001580 นาย อภิสิทธ์ิ สถิตย์พนาไพร
641101001581 นาย อธิวัฒน์ ฝีปากเพราะ
641101001582 นาย กรกมล ปัญญายม
641101001583 นาย พิสุทธ์ิ โคนพันธ์
641101001584 นาย นนทนันท์ วิริยะสังวร
641101001585 น.ส. จารุกุล ยินดี
641101001586 น.ส. ดุจดวงมณี เครือแก่นแก้ว
641101001587 น.ส. จุฑามาศ ธรรมขันติพงศ์
641101001588 น.ส. ประสิตา ศรีสุพล
641101001589 น.ส. พิมพ์ชนก ดินประภา
641101001590 น.ส. สุณิสา ทองศรีจันทร์
641101001591 นาย ภาณุพงศ์ ปัญญาเหล็ก
641101001592 นาย ยศวัฒน์ ธนานนท์วุฒิไชย
641101001593 น.ส. ศิรประภา หมัดหนิ
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641101001594 นาย พชร แต้พานิช
641101001595 ว่าท่ีร้อยเอก จิระณัฏฐ์ จ่ันอาจ
641101001596 น.ส. รจนา สุพรัตน์
641101001597 น.ส. ชัญญา ช่ืนทองหลาง
641101001598 น.ส. ชวิศา ฉัตรเนตร
641101001599 นาย นพพร จารุสิงห์
641101001600 นาย ชวัลวัฒน์ โกศิน
641101001601 น.ส. จิดาภา ช่วยเกิด
641101001602 น.ส. วีนัสนันท์ เก้ือลาย
641101001603 นาย คชพงษ์ คุ้มข า
641101001604 นาย พุทธิพงษ์ นิติเชาวกุล
641101001605 น.ส. ภัทรา ศรีจ าปา 
641101001606 นาย กิตติศักด์ิ รินทะนา
641101001607 น.ส. แพรวา ฤทธิศักด์ิ
641101001608 น.ส. ศรุชา งามเหลือ
641101001609 นาย ศรัณย์ ดิษฐาน
641101001610 น.ส. นวพรรณ ตรรก์ชูวงศ์
641101001611 นาย ธนกร แก้วเหมือน
641101001612 นาย กิตติ เจริญรุ่งอุทัย
641101001613 น.ส. สิราพร สังข์เกิด
641101001614 นาย ศรันย์ เฉลิมกิตติชัย
641101001615 นาย กันต์ กุลประสิทธ์ิ
641101001616 นาย ณัฐนนท์ ประยูรหงษ์
641101001617 น.ส. อัญธิกา คุ้มทรัพย์
641101001618 น.ส. พิชชาภา เพชรรักษ์
641101001619 นาย อารชวิน สุวิรนิตย์
641101001620 น.ส. กนกภรณ์ ผ่องสุวรรณ
641101001621 น.ส. นิรชร ขจรไชยกูล
641101001622 นาย พรหมพิริยะ เมฆชัยภักตระกูล
641101001623 น.ส. วีรดา คงธนกุลโรจน์
641101001624 นาย อินทัช เอ่ียมมี
641101001625 นาย อรรถฤทธ์ิ เต็กจินดา
641101001626 น.ส. ธวัลหทัย สมรูป
641101001627 น.ส. ปรียดา โชติสังข์
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641101001628 นาย กรวิก กุลธรลมัย
641101001629 น.ส. รุ่งเรือง วงค์อินอยู่
641101001630 น.ส. รุจิรา สุริวงค์
641101001631 นาย ณัฐภัทร ชัยปินชนะ
641101001632 นาย อดุลวิทย์ ปานเพ็ชร
641101001633 นาย ไพฑูรย์ สาลา
641101001634 นาย วีรภัทร ค าต๋ัน
641101001635 น.ส. วรฤทัย สุรนิจ
641101001636 น.ส. อภิญญา ดาศรี
641101001637 น.ส. จีรวรรณ แสงจันทร์
641101001638 น.ส. กมลวรรณ กองแก้ว
641101001639 นาย กิจพฤทธ์ ชมกรด
641101001640 น.ส. พรนัชชา กะปุกปู่
641101001641 น.ส. เจนจิรา โอชา
641101001642 น.ส. ศิริรัตน์ เรืองเกษา
641101001643 น.ส. นิษฐเนตร์ ภู่ยาโต
641101001644 น.ส. ธิติยา ราชรองวังนุชิต
641101001645 น.ส. วรางคณา เหมืองจา
641101001646 น.ส. ปุณญรัศม์ิ สันติวิจิตร
641101001647 นาย วรกิตต์ิ เสาร์สุวรรณ์
641101001648 นาย ปดิภัทร นรากุลอนันต์
641101001649 นาย พงศธร กองทุน
641101001650 นาย กฤษดา ชีช่วง
641101001651 นาย นิพนธ์ ทองสุกดี
641101001652 น.ส. ทิฏิยาพร ระฆัง
641101001653 น.ส. พัชรียา  หลอมทอง
641101001654 น.ส. ชมณัฎฐ์ ช านาญ
641101001655 น.ส. ชณาบารมี เงานอ
641101001656 น.ส. ศิรดา พันธกิจไพบูลย์
641101001657 นาย อัครภัทร ถิระวัฒน์
641101001658 นาย กฤษณะ อยู่เล่ห์
641101001659 น.ส. ณัชชา คงกะพัน
641101001660 น.ส. บุลพร ผิวนวล
641101001661 น.ส. รัชนารถ อนันตกูล
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641101001662 น.ส. บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ
641101001663 น.ส. อนันตญา ดวงเจริญกุล
641101001664 นาย ธีระศักด์ิ คงเอียง
641101001665 นาง เจิมขวัญ ด าสมาน
641101001666 นาย เอกพงศ์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์
641101001667 นาย วิชญ์พล มหารัตนวงศ์
641101001668 น.ส. นภัสสร วิชัด
641101001669 นาย ภคิน สมคิดทวีโชค
641101001670 นาย วรัทภพ ดวงจิตสิริ
641101001671 นาย ณัชพล แสนอาทิตย์
641101001672 น.ส. อภิญญา พันธ์โภคา
641101001673 น.ส. พิชญา ชูสระน้อย
641101001674 นาย พีรณัฐ บุญเกิด
641101001675 นาย นรธีร์ เพ็ชรพูล
641101001676 น.ส. กัญญารักษ์ อุเทน
641101001677 น.ส. พิชญ์สินี ใหม่คง
641101001678 น.ส. โสภินันท์ จันทร์แย้ม
641101001679 น.ส. เยาวลักษณ์ สินบุญรอด
641101001680 ส.ต.ต.หญิง เยาวเรศ ต้ังอนันตชัย
641101001681 นาย พันธวัฒน์ แก้วศรีนวล
641101001682 ร้อยต ารวจโท ภูมิใจ ไชยวานิช
641101001683 น.ส. กัญญาพัชร กองมงคล
641101001684 นาย พีรพัฒฒ์ ศาศวัตวาณิช
641101001685 น.ส. ณัฐวดี ศรีโมรา
641101001686 น.ส. ณัฐณิชา เงินพลอย
641101001687 นาย พัฒน์ภูมิ ยอดสะคุณ
641101001688 นาย ภูริณัฐ อุนจะน า
641101001689 นาย อธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล
641101001690 น.ส. ธัญนิตย์ มีช่ือ
641101001691 น.ส. ศุภาวรรณ เลิศทรัพย์สุรีย์
641101001692 น.ส. วรรณุษา บุญชูด า
641101001693 น.ส. ปาจรีย์ ศรีค าวัง
641101001694 นาย พสุธร เจียมประเสริฐ
641101001695 น.ส. กรชนก วงค์ช่ืน
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641101001696 นาย ธนพล เกิดทรัพย์
641101001697 นาย ฉกรรจ์ ประพิมพา
641101001698 นาย อานนท์ ปอโนนสูง
641101001699 นาย ชยณัฐ สุขุมปาลกุล
641101001700 น.ส. ณัฐชา เจนรุ่งโรจน์สกุล
641101001701 น.ส. แพรพลอย ชุติคุณากร
641101001702 น.ส. พรศิริ จิตต์วัฒนนุกูล
641101001703 นาย ศักด์ิระพี มีคุณ
641101001704 นาย ปิยวัฒน์ รักย่ิง
641101001705 นาง ศุภลักษณ์ หอมกล่ิน
641101001706 นาย สรวิชญ์ ชนะรัตน์
641101001707 นาย ประภากร อยู่โต
641101001708 น.ส. ชาลินี เอ่ียมโอน
641101001709 น.ส. นฤมล พูนทอง
641101001710 นาย วงศ์ศักด์ิ วงศ์เดชะโภคิน
641101001711 น.ส. กนกวรรณ พวงเพชร
641101001712 นาย ณรัฐกร สุเภากิจ
641101001713 น.ส. เฉลิมขวัญ ถาวรศักด์ิ
641101001714 นาย รตน ลีละวงศ์
641101001715 นาย ศตวรรษ บุญมาดี
641101001716 น.ส. สุนิตรา พรหมมานนท์
641101001717 นาย ทิวัตถ์ พรหมอินทร์
641101001718 น.ส. พิมพ์นารา เครือพันธ์ุ
641101001719 น.ส. ธัญชนก ทองเทียบ
641101001720 นาย สุรัติเฉลิม แป้นน้อย
641101001721 น.ส. กฤษณ์รพี เช้ือกุล
641101001722 น.ส. ณัฏฐณิชา ศรีเจริญวณิชกุล
641101001723 นาย ศักดา ปัญจมาพรกุล
641101001724 นาย ธนพล ทอดสนิท
641101001725 น.ส. ดวงกมล แก้วสุวรรณ
641101001726 น.ส. ปรียารัตน์ วัฒนาบรรเจิดกิจ
641101001727 น.ส. ปาลิดา นิลคช
641101001728 น.ส. จินต์จุฑา หวานแก้ว
641101001729 นาย ศราวุธ โรจนสโรช
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641101001730 นาย นนทวรรษ ศรีชลาลัย
641101001731 นาย พศุตม์ ดิษฐ์กระจัน
641101001732 น.ส. กิตติยา เมตไตรพันธ์
641101001733 น.ส. ปภานาธ สร้อยส าโรง
641101001734 นาย นิติวุฒิ สีตะวัน
641101001735 น.ส. ปวภัทร เทพาทิพวงศ์
641101001736 นาย ส่องแสง บุญสา
641101001737 นาย ยุทธภูมิ วงศ์ชัย
641101001738 น.ส. อรทัย เผือกไชย
641101001739 ว่าท่ีร้อยตรี รพีพงศ์ ศรีเพชรพงศ์
641101001740 นาย วรวิช ศรีประสงค์
641101001741 น.ส. อัจฉราพรรณ เก้ือวงค์
641101001742 น.ส. ปิยาภัสร์ พรมมา
641101001743 น.ส. อภิชญา เภาประดิษฐ์
641101001744 น.ส. จิติมา แย้มบุญมี
641101001745 นาย ณัฐภัทร์ เลิศสกุลผาสุข
641101001746 น.ส. ศิรินทรา นุกูล
641101001747 นาย ฐานทัพ ธิกัน
641101001748 น.ส. กุลณัฐฐา ศรณรินทร์
641101001749 น.ส. รังสิมา ศรีชัย
641101001750 นาย ประกฤษฎ์ิ แก้วคะตา
641101001751 น.ส. ณิชา พึงร าพรรณ
641101001752 น.ส. ปวีณ์ธิดา ยอดแก้ว
641101001753 น.ส. กวิสรา เอียดเพชร
641101001754 น.ส. หทัยรัตน์ แซ่หุ้ย
641101001755 น.ส. จีระนันท์ ทีปีเนตร
641101001756 น.ส. รสรัณย์ เฮาเธอร์มันส์
641101001757 นาย อธิวัฒน์ ข าเกิด
641101001758 น.ส. ณัฐชานันท์ คลังจันทร์
641101001759 น.ส. สุรภา วรรณรัตน์
641101001760 น.ส. นันท์มนัส จันทะ
641101001761 นาย ทนงศักด์ิ สดใส
641101001762 น.ส. อัญชนา พวงสุดรัก
641101001763 นาย จิระสินทรัพย์ เศรษฐการ
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641101001764 น.ส. ศิริพร กาศกระโทก
641101001765 นาย ไตรรัตน์ สนิทนาน
641101001766 น.ส. อุมารินทร์ จันมี
641101001767 น.ส. นลินี พุมนวน
641101001768 น.ส. อมรรัตน์ วงษ์ประสิทธ์ิ
641101001769 น.ส. รุจิกาญจน์ ธรรมคุณพิทักษ์
641101001770 น.ส. วิชชุณี คงคชวรรณ์
641101001771 น.ส. พิมพ์ประภัทร์ เต็งแย้ม
641101001772 น.ส. พัชราภรณ์ นิยมสินธ์ุ
641101001773 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ ทูลมณี
641101001774 น.ส. ปิยะกานต์ สกุลแก้ว
641101001775 น.ส. ปุญญิศา สิชฌรังษี
641101001776 น.ส. ศุภมาส การดี
641101001777 น.ส. วราภรณ์ แซ่ล่ี
641101001778 น.ส. เพ็ญพิชชา ทองไสย
641101001779 นาย หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา
641101001780 นาย ณัฐดนัย ค าแก้ว
641101001781 น.ส. ประดิชญา หนูฉ้ง
641101001782 นาย พัฒธาวินท์ นันท์วิชชานนท์
641101001783 น.ส. วริศรา ปัณฑะโชติ
641101001784 นาย กุลพันธ์ ณรงค์กูล
641101001785 น.ส. บุษยพรรณ ล้ิมย่ิงเจริญ
641101001786 น.ส. ธณัญชนก สุทธิศักด์ิไพบูลย์
641101001787 นาย ณรงค์ศักด์ิ ไพรอนันต์
641101001788 น.ส. อัญชสา สัณฑมาศ
641101001789 น.ส. ศรสวรรค์ ดาด้วง
641101001790 นาย ปภังกร กาญจนสุต
641101001791 นาย พิพัฒน์พงศ์ ฐานะกาญจน์
641101001792 นาย วิรุฬห์ บุณยเกียรติ
641101001793 นาย อัครพงษ์ ธนย่ังยืน
641101001794 น.ส. กัญญาวีร์ สุพมาตร
641101001795 น.ส. ภาพิมล จันทวงษ์วาณิชย์
641101001796 น.ส. ธนัชชา สินสุภางค์
641101001797 น.ส. นฤมล อนันตวงษ์
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641101001798 น.ส. คณาณาฐ สังขรัตน์
641101001799 นาย ขุนทัพ ชุติอนุสรณ์ชัย
641101001800 น.ส. รลิตตาภา ศรเสณี
641101001801 นาย กรัณฑ์ อุปละกูล
641101001802 น.ส. อภิญญา ร่ืนรวย
641101001803 น.ส. อภิญญา หนูเรือง
641101001804 นาย ปีย์ทอง ผิวอ่อน
641101001805 น.ส. พัณณิตา โพธา
641101001806 ส.ต.ต.หญิง วิรัลพัชร ศรีขาว
641101001807 นาย สุทธิพงษ์ พรหมเกตุ
641101001808 น.ส. พนิตนาฏ ก่อสุขวิวัฒน์
641101001809 น.ส. นวลพรรณ ทองช่ืน
641101001810 น.ส. อัญญ์ชิสา อ่ าเพชร
641101001811 นาย ฐิติพงศ์ อุดมกิจมงคล
641101001812 น.ส. ศุภนุช จันทร์ประเสริฐ
641101001813 นาย บวร แสงสิน
641101001814 น.ส. ณัฐริกา นิลน้ าเพชร
641101001815 น.ส. วิภากร แสงหอย
641101001816 น.ส. นันท์นภัส ธาตุประกอบ
641101001817 น.ส. ภัณฑิรา นาคพงษ์
641101001818 น.ส. พรไพลิน สิริพรรุ่งโรจน์
641101001819 นาย ณัฐวุฒิ อุทัยเลิศ
641101001820 น.ส. ชลธิชา ปานจ้อย
641101001821 น.ส. ธันยชนก ทองขาวเผือก
641101001822 นาย อนวัช คุ้มเมฆ
641101001823 นาย เจิดศักด์ิ ฉิมพาลี
641101001824 นาย อนุพงษ์ ปลิวทอง
641101001825 น.ส. ศรัณยา กองพอด
641101001826 น.ส. จิดาภา เจริญพร
641101001827 น.ส. ณภศศิ เรืองยศ
641101001828 น.ส. ปุณยนุช สุวรรณเจริญ
641101001829 นาย กิตติศักด์ิ ศิริสุทธิเดชา
641101001830 น.ส. ศุภิสรา แก้วโสภาค
641101001831 นาย ณภัทร ชาคริตสกุล
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641101001832 นาย ชัยวัฒน์ ชัยชนะศิริ
641101001833 น.ส. สุภาวดี เมืองสุวรรณ์
641101001834 นาย กรทัศน์ ศุขเฉลิม
641101001835 นาย วัชระ สะมาลีย์
641101001836 น.ส. ศิริรัตน์ อินทร์ดิษฐ์
641101001837 นาย ราชัน พรหมโชติ
641101001838 นาย อภิวิชญ์ จันทรส
641101001839 น.ส. ลินดา โตวิชา
641101001840 นาย ชวนากร ไทยยังศรี
641101001841 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช
641101001842 น.ส. จิรา จันทรัตน์
641101001843 น.ส. จรรยพร จารุอารยนันท์
641101001844 น.ส. ศศิธร ศาลางาม
641101001845 นาย ปกป้อง จุลโมกข์
641101001846 นาย ณัชพล มะกง
641101001847 น.ส. อนุวรรณ คุ้มฉายา
641101001848 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดุจมณีรัตน์ ลือชา
641101001849 นาย พีรพงศ์ เฟ่ืองฟู
641101001850 นาย ทวี ทรัพย์คงทน
641101001851 นาย คุณานนต์ รุกขวัฒน์
641101001852 น.ส. ภัชชนก รามดิษฐ์
641101001853 น.ส. สกุลกานต์ หนองหาร
641101001854 น.ส. วิไลไพร า ปรียานนท์
641101001855 นาย วัชระ สุขปาน
641101001856 นาย พาสุก ค านวณ
641101001857 นาย ปัณณวัฒน์ วงษ์บุญ
641101001858 นาย ตุลธร ไพศาล
641101001859 นาย วรพรต เคลือบวงค์
641101001860 น.ส. ผไทมาส เตียวเจริญโสภา
641101001861 นาย จีระวัฒน์ จันทะโรจน์
641101001862 นาย ธนพล ขันธวิชัย
641101001863 น.ส. วัลย์ลิกา แตงสาขา
641101001864 ว่าท่ี ร.ต. กฤติรักษ์ วรวัฒน์
641101001865 น.ส. ณัฐชา รุ่งเรือง
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641101001866 น.ส. อนันตญา เองมหัสสกุล
641101001867 นาย กิตินันท์ ปะหา
641101001868 น.ส. วีระวรรณ ปานทน
641101001869 นาย ปานชนก เกตุแก้ว
641101001870 ว่าท่ี ร.ต.ท. หญิง กนกกาญจน์ แป้นส่ง
641101001871 น.ส. ศิริรัตน์ พฤษภา
641101001872 น.ส. ชาลิสา ชาติปัญญาวุฒิ
641101001873 นาย เอกลักษณ์ สายแก้ว
641101001874 นาย ณัฐนันทน์ พงษ์สุทธิรักษ์
641101001875 นาย นนทศักด์ิ ชูแก้ว
641101001876 น.ส. ต้นข้าว พลวัน
641101001877 นาย เนติ ใจกระเสน
641101001878 นาย ณัฐพล ขอบข า
641101001879 นาย ฉัตรชัย เนินพัน
641101001880 นาย กันตพัฒน์ ไหลประเดิมพันธ์
641101001881 น.ส. สุภลัคน์ กันบัวลา
641101001882 น.ส. เจสสิก้า ช่วงช่ืน
641101001883 นาย ธาวิน นิมิตกุลไพบูลย์
641101001884 น.ส. ณัฐธีรา รอดค า
641101001885 น.ส. ภัคจิรา เอ็นดู
641101001886 น.ส. รัชฎา จันดาวงศ์
641101001887 น.ส. ณัฎฐามณี ตรังคประสิทธ์ิ
641101001888 น.ส. เบญจวรรณ ธรรมาเจริญราช
641101001889 น.ส. พัชริตา ปราโมช ณ อยุธยา
641101001890 น.ส. กนกอร มารูยาม่า
641101001891 น.ส. เมธาวี แซ่โซ้ง
641101001892 นาย ธนพงศ์ สิงทะบุตร
641101001893 น.ส. ลลิฎา ณิรดา ศิธราชู
641101001894 นาย ณัฐกร สิงฆาฬะ
641101001895 นาย ปรินทร ธีรชิตกุล
641101001896 นาย โชติ กองมะณี
641101001897 น.ส. อมรรัตน์ ศรีสว่าง
641101001898 นาย ทวีศักด์ิ เหล่าสกุล
641101001899 น.ส. ปริยฉัตร ทัศแก้ว
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641101001900 น.ส. อทิตย์ตยา คานะมี
641101001901 น.ส. ชลัฐา เพ็งสาทร
641101001902 นาย ภูมิพัฒน์ ทยาน
641101001903 น.ส. อลิสา อังคะชัยวนิชสกุล
641101001904 นาย ฌษฤทธ์ ทูปคันโธ
641101001905 นาย ศิวะ แนวโนนทัน
641101001906 นาย ชวัลลักษณ์ วิชัยลักษณ์
641101001907 น.ส. อภิสรา ไชยสลี
641101001908 น.ส. พนิจนาฏ สุวรรณกุล
641101001909 นาย จิรวัฒน์ ไวกสิกร
641101001910 นาย กิตติชัย ธาตุชัย
641101001911 น.ส. ปาริชาต สุขทวีสถิตย์กุล
641101001912 น.ส. อัจรา ศักด์ิรักษ์
641101001913 น.ส. พศวจี ปราบพาล
641101001914 น.ส. อัญธิกา ทองบริสุทธ์ิ
641101001915 น.ส. กมลรัตน์ อรรถนิตย์
641101001916 น.ส. อาภาศิริ ปลอดโปร่ง
641101001917 ว่าท่ีร.ต. ปฐมภณณ์ แป้นจรัสธีรมี
641101001918 น.ส. ทิพย์วัลย์ แสนเรือง
641101001919 น.ส. วรรณภรณ์ น่ิมเรือง
641101001920 นาย นนทพล ภู่ภีโญ
641101001921 น.ส. ปวริศา ตรีรัตนเศวต
641101001922 นาย ณัฐ โพธ์ิจันทร์
641101001923 นาย เชาวน์ศักด์ิ แสงศร
641101001924 นาย เจตน์สฤษฎ์ิ หลายชูไทย
641101001925 น.ส. ณัฐธิดา ธงภักด์ิ
641101001926 นาย ขจรเดช แก้วพรสวรรค์
641101001927 น.ส. อรปภา นันทรัตน์
641101001928 น.ส. ศรัญญา เจ๊ะหมัด
641101001929 น.ส. ศศิภัส พูลเกิด
641101001930 นาย สาธิต อุดรวงศ์
641101001931 น.ส. รัตนาภรณ์ ไชย่ี
641101001932 นาย ณัฐ ชัณวิจิตร
641101001933 น.ส. บุณยนุช ค าพล
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641101001934 น.ส. พิมรพี ไอยะรา
641101001935 นาย บดินทร์ งามรุ่งศิริ
641101001936 นาย ธนชล สัตย์ธรรม
641101001937 น.ส. รัฐธิมากร ก่อทอง
641101001938 นาย นพดล ภมรนาค
641101001939 น.ส. ชัชวดี ปฐมพุทธิธรรม
641101001940 นาย เชษฐ์ พงษ์เจ่ีย
641101001941 นาย ศรัณย์ นาวงศ์
641101001942 นาย พัชรพล ตามสมัย
641101001943 น.ส. ธชวรรณ คดีโลก
641101001944 น.ส. ปรัชญ์ภัสร วิวัฒนไพศาล
641101001945 น.ส. ดารุณี อ าพร
641101001946 น.ส. ชญานิศ วิชชุประภา
641101001947 น.ส. กานติมา เช้ือสาย
641101001948 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ณัฐวุฒิ
641101001949 นาย ธีรเจต กันยารอง
641101001950 น.ส. ธัญวรัตม์ ว่องภัทรวาณิชย์
641101001951 นาย ไตรภูมิ ช านาญ
641101001952 น.ส. วริศรา หม่ันดี
641101001953 น.ส. คณพิชญ์ ศิริกาญจน์กวี
641101001954 น.ส. พัชราภรณ์ มะสุนี
641101001955 นาย ชญานนท์ ค้าเจริญ
641101001956 นาย สุรเดช เกตุแก้ว
641101001957 น.ส. ชุติมณฑน์ พงษ์บุญ
641101001958 น.ส. ประวีร์ ไชยทอง
641101001959 นาย สาทิส ชะบาทอง
641101001960 น.ส. นวพรรษ ศรีวิชัย
641101001961 น.ส. พัชริกา วรสิทธิกร
641101001962 นาย สกลพัฒน์ สุวรรณกันทร
641101001963 นาย ธนรัตน์ สวัสดีผล
641101001964 น.ส. อรชุมา หาญใจ
641101001965 น.ส. จิตราภรณ์ ทรัพย์สิน
641101001966 น.ส. ปุญชรัสม์ิ ปริวัตรพันธ์
641101001967 นาย สุขุม วรรณะเดชะ
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641101001968 น.ส. ศุภาณกุล อิศรเสนา
641101001969 น.ส. ณัฐรียา พรมมา
641101001970 น.ส. ยมลพร จิตต์อารี
641101001971 น.ส. ธัญญพัทธ์ โชติรัตน์ชัยกิจ
641101001972 นาย วีระพงศ์ ดอกผ้ึง
641101001973 น.ส. ชรินรัตน์ ยอดเก้ือ
641101001974 นาย ธีรเดช มาลาวงษ์
641101001975 นาย กนกพิชญ์ ขาวสะอาด
641101001976 นาย อัษฎายุธ สมชัย
641101001977 นาย เศรษฐสิทธ์ิ จ าเรียง
641101001978 น.ส. ภัทราวดี รัฐมนตรี
641101001979 น.ส. นธิตา รัตนวัย
641101001980 น.ส. ฉัตรวิภา พรหมมิ
641101001981 นาย สมบูรณ์ สุทธิฤาชัย
641101001982 น.ส. ณัฐกาญจน์ ธรรมวีณาสกุล
641101001983 นาย ณัฐ ธีระวัฒน์
641101001984 นาย อรรถวิช จงสมจิตร
641101001985 น.ส. มนัสนันท์ สุวรรณฤทธ์ิ
641101001986 น.ส. ธัญญธร เคมาชัย
641101001987 น.ส. ชไมพร วุฒิมานพ
641101001988 น.ส. วิชญาดา วิสามาศ
641101001989 นาย เสฎฐวุฒิ ผลปาน
641101001990 นาย นฤเบศ พูลชมภู
641101001991 น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ เพียรสร้างสรร
641101001992 น.ส. พิชามญช์ุ หว่างสกุล
641101001993 นาย ณัฐปคัลภ์ เครือยศ
641101001994 นาย อภิสิทธ์ิ กวางทอง
641101001995 น.ส. บุษกล จิตร์เพ่ง
641101001996 น.ส. พัชราภรณ์ รอดพูน
641101001997 นาย รุสกี หมุดแหล๊ะ
641101001998 น.ส. กวิศรา อ าพรรทอง
641101001999 นาย กิตติณัฐ ทรรภลักษณ์
641101002000 น.ส. ณัฐธิดา เป่ียมปฐม
641101002001 น.ส. รัชตวรรณ ลุนาบุตร
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641101002002 น.ส. ปิลันท์ธนา กล่ินทับ
641101002003 น.ส. วรณัน ยุทธปรีชานันท์
641101002004 น.ส. พัชราภรณ์ ชูแก้ว
641101002005 น.ส. ลลิตภัทร พรมเสน
641101002006 นาย วุฒิชัย สุดชาฎา
641101002007 น.ส. ไฝฝัน โคติเวทย์
641101002008 นาย ภูชนันท์ กาญจนธนชัย
641101002009 น.ส. ธวัลหทัย สุมิตนันท์
641101002010 นาย ศักดา แก้วจุมพล
641101002011 น.ส. พีรญา สิริวรางกูล
641101002012 น.ส. ณัฐริกา วรรธนะปกรณ์
641101002013 น.ส. ศรีเสาวคนธ์ ประเสริฐสุข
641101002014 นาย ปิยวัช บุญถนอม
641101002015 น.ส. สิรินันท์ ธรรมใจกุล
641101002016 น.ส. สุทธ์หทัย ธิติวรพันธ์ุ
641101002017 นาย เอกรินทร์ เจริญย่ิง
641101002018 นาย ปฏิพล กอสุนทร
641101002019 น.ส. กวินทรา เข็มกลัด
641101002020 น.ส. นภัส วัฒนสงค์
641101002021 นาย เอกพงษ์ แย้มกรานต์
641101002022 น.ส. จินตพร หิรัญสถิตย์
641101002023 น.ส. พริษา น่ิมเฉลิม
641101002024 น.ส. อริศรา พยอม
641101002025 น.ส. นิชาภา เสวตวงษ์
641101002026 นาย สัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ
641101002027 น.ส. ปภัสชญา ชมเชย
641101002028 น.ส. บุษกร เอ่ียมสอาด
641101002029 น.ส. เพ็ญพิชชา ใจมีธรรม
641101002030 นาย ณัฐภาส ทองดี
641101002031 น.ส. ชลธิชา ชัยศักด์ิวัฒนา
641101002032 น.ส. ศุภนารี บุญศรี
641101002033 น.ส. ณัฐกันตา ญาณแก้ว
641101002034 นาย พงษ์ภัทร รัตนา
641101002035 น.ส. ภัทราวรรณ สุขวโรตม์วัตร

ช่ือ - นำมสกุล
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เลขประจ ำตัวสอบ

641101002036 นาย พิริยะ อนุรักษากรกุล
641101002037 น.ส. สินีนาฏ เขตบ ารุง
641101002038 น.ส. ธนวรรณ สิทธิสาร
641101002039 น.ส. อังสุดา ต้ังใจ
641101002040 นาย ประจักษ์ แก้วทอง
641101002041 นาย ไทยพชระ ดวงแก้ว
641101002042 นาย สุวศิน รอยกุลเจริญ
641101002043 นาย หฤษฎ์ ชามทอง
641101002044 น.ส. สลิลทิพย์ ผดุงพันธ์ุ
641101002045 นาย นิติพนธ์ เพ็งน้อย
641101002046 นาย ณัฐพันธ์ จันสมุทร
641101002047 นาย เนตินันท์ สุขชุม
641101002048 นาย ณฤดล ไชยฤทธ์ิ
641101002049 น.ส. นริศรา หรุ่นสูงเนิน
641101002050 น.ส. น่ิมนวล อาจแก้ว
641101002051 น.ส. ชัชชรินทร์ นาคสุข
641101002052 น.ส. ณัฐิกาญจน์ รอดคง
641101002053 น.ส. ปฏิญญา มุขสิกรังษี
641101002054 น.ส. ฤทัยรัตน์ คงมา
641101002055 น.ส. อภิญญา แก้วศรีชัย
641101002056 น.ส. กุลกนก จิโรชรภัส
641101002057 น.ส. กมลพรรณ วิชิตสุรกิจ
641101002058 น.ส. ขวัญพร เจริญพงศ์
641101002059 น.ส. ณัฏฐนิช วิชัยศึก
641101002060 น.ส. โสรยา สุขโข 
641101002061 น.ส. รักษิตา หล่าแสนเมือง
641101002062 น.ส. เครือวัลย์ ธารีนาถ
641101002063 น.ส. พีรียา พิริยสถิต
641101002064 นาย คมชาญ ล้ิมเทียมเจริญ
641101002065 นาย สุกฤษฎ์ิพงศ์ ศิริอักษรสาสน์
641101002066 น.ส. กุลธิดา สุรวาท
641101002067 น.ส. เกศมณี แสงทอง
641101002068 น.ส. อภิชญา บุญมี
641101002069 นาย ภูมิวนัฏฐ์ ประทุมอินทร์
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641101002070 น.ส. วันใหม่ พรหมศิลา
641101002071 น.ส. ศตพร สุขสง
641101002072 น.ส. ธมลวรรณ ขวัญเมือง
641101002073 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ ยุวกาฬกุล
641101002074 นาย ณกรณ์ สายอุราช
641101002075 น.ส. ธันย์ชนก น้ าดอกไม้
641101002076 น.ส. ชนกชนม์ เกิดม่ันคง
641101002077 น.ส. ญาณิศา แว่นแก้ว
641101002078 นาย อดิศร คงทอง
641101002079 น.ส. นันทพร พันธ์ุคุ้มเก่า
641101002080 น.ส. ขวัญชนก ฤทธ์ิบัว
641101002081 นาย สุธาธิษณ์ โกยตัน
641101002082 น.ส. ภาวินี ทามาศ
641101002083 น.ส. พิจิตรา มรม่วง
641101002084 นาย ก้องภพ วิศิษฎ์วงศ์
641101002085 นาย ภากร สุขสุภกิจ
641101002086 นาย ณัฐรัฐ เสมพิพัฒน์
641101002087 นาย จักรี นาคหาญ
641101002088 น.ส. เดือนเพ็ญ คล้ายหิรัญ
641101002089 น.ส. ปริญญภรณ์ แก้วชัย
641101002090 น.ส. ศิรินภา อินทร์เพ็ชร
641101002091 นาย ภูเบศ ค่ายสงคราม
641101002092 นาย กิรณ์วัส สุขกวี
641101002093 นาย กชนนท์ ไกรพล
641101002094 นาย ศักดิสิทธ์ อริยะวงษ์
641101002095 น.ส. เวณิกา ทองลา
641101002096 น.ส. อชิรญาณ์ เตชะนฤดล
641101002097 น.ส. พราวธีริศรา อุทัยรัตน์
641101002098 นาย ทัยวัต ภูจอมเพชร
641101002099 น.ส. สุภัสราภรณ์ ชูพิพัฒน์
641101002100 นาย นนทนันท์ พรหมสิงห์
641101002101 น.ส. ยุพาวดี โคตรพันธ์
641101002102 น.ส. จุฑามาส รามทอง
641101002103 น.ส. ศศลักษณ์ สินด้วง
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641101002104 น.ส. นภัทร์ธมณฑ์ บุญมา
641101002105 น.ส. ปิยะธิดา สุทธิอาจ
641101002106 นาง พัชรินทร์ แก้วไฟ
641101002107 นาย จ าลอง ศรีเรือง
641101002108 นาย อลงกรณ์ สายแปง
641101002109 น.ส. ศิริเนตร สุจจชารี
641101002110 นาย เวสสันดร์ วิทยศิริ
641101002111 น.ส. วาสนา จันทร
641101002112 นาย ศุภชัย กุประดิษฐ์
641101002113 น.ส. ธนพร ปักษาจันทร์
641101002114 นาย วิสาข แคว้นคอนฉิม
641101002115 นาย นนท์ปวิธ ฐานพัฒน์ภาคิน
641101002116 นาย สิทธิโชค คนย่ัง
641101002117 น.ส. ภัทิรา แพนดี
641101002118 น.ส. จิราวรรณ ราชกันทร
641101002119 นาย พัฒนศักร มูรพันธ์ุ
641101002120 น.ส. ศิริณ ค าลือ
641101002121 น.ส. ทิวากานต์ กรรมถัน
641101002122 นาย ณัฐพนน์ สกุลพาณิชเจริญ
641101002123 นาย ธันวาเทพ กานต์สมเกียรติ
641101002124 น.ส. นาถชนก ธาดาบุญภิพัฒน์
641101002125 น.ส. ผไทมาศ เซ่งเจริญ
641101002126 น.ส. ชุติกาญจน์ ปานกลาง
641101002127 น.ส. วิชญา จ าเนียรสุขสกุล
641101002128 น.ส. สิริณัฎฐ์ ภูวิภิรมย์
641101002129 นาย ชวนัส จิรฐิติวงศ์
641101002130 นาย เกียรติขจร ก่ิงพุทธพงษ์
641101002131 น.ส. นงลักษณ์ พูลนาค
641101002132 นาย วันจักรี ชาช านาญ
641101002133 นาย เถลิงศักด์ิ จ่ันสังข์
641101002134 น.ส. ชญานิษฐ์ อิศรภักดี
641101002135 นาย อนิรุต ใสสอาด
641101002136 น.ส. วาสิฏฐี ศิวกาญจน์
641101002137 น.ส. ณัฏฐลักษณ์ เขียวอ่อน
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641101002138 น.ส. ชนากานต์ วงศ์รัตนวรรณ
641101002139 น.ส. สุชาภัคณ์ นาดอน
641101002140 น.ส. นันทรัตน์ ลีลาธนาวิทย์
641101002141 น.ส. คริสตินันท์ วินัยกุลพงค์
641101002142 นาย หาญพงศ์ โมรา
641101002143 น.ส. ธัญจิรา ทองดี
641101002144 น.ส. วิภาดา เรืองสิทธิเดชกุล
641101002145 นาย คณิติน นายรักษา
641101002146 นาย แทนตะวัน ก้านจักร
641101002147 นาย กฤษฎา พูลประภัย
641101002148 นาย วนา นุชวงษ์
641101002149 น.ส. วิลาสินี บุญมีประเสริฐ
641101002150 นาย อารุดดีน หลงหา
641101002151 นาย กสานต์ิ ประดิษฐ์
641101002152 น.ส. พรปวีณ์ เค้าฉลองเคียง
641101002153 น.ส. เสาวลักษณ์ จันทร์ส่งสิงห์
641101002154 นาย พีรวัส ภูสมศรี
641101002155 น.ส. อนัญพร เหมม่ัน
641101002156 น.ส. ศุภาพิชญ์ วงศ์ม่าน
641101002157 น.ส. อิกขณา เจริญสินทวีวงศ์
641101002158 น.ส. เกวลี เมืองแก้ว
641101002159 น.ส. ศิริธร มุขพรหม
641101002160 น.ส. ญดา อินคโณ
641101002161 นาย วิมุตติ กอผจญ
641101002162 น.ส. กนกอร บัวคีรี
641101002163 น.ส. สุชารัตน์ เอ่งฉ้วน
641101002164 น.ส. นภัสนันท์ เครือพันธ์ุ
641101002165 นาย ยศศักด์ิ แสงจันทร์
641101002166 น.ส. สรรสิริ ช่ืนจันทร์
641101002167 นาย ศรัณย์ นามเมฆ
641101002168 นาย อมรเทพ สมประสงค์
641101002169 น.ส. พีรนุช ยอดศรี
641101002170 นาย ปฏิภาณ อุดมศักด์ิอนันต์
641101002171 นาย พีรพล โมคศักด์ิ
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641101002172 น.ส. สุวรรณรัตน์ โสธานิตย์
641101002173 น.ส. ทักษพร แจ้ค า
641101002174 น.ส. วรรณนิกา กระบิน
641101002175 นาย ญาณวุฒิ ยานะ
641101002176 น.ส. รัตติยากร ไทยเล็ก
641101002177 น.ส. ชัญญานุช พิมเสน
641101002178 น.ส. กัณญภัท ไพฑูรย์
641101002179 นาย นิรันดร์ เปรมศิริ
641101002180 นาย กรวิทย์ ใจช่ืน
641101002181 นาย ธนพล ตรีเพ็ชร
641101002182 นาย อัครวิชญ์ น าภา
641101002183 น.ส. วรรณวิภา เลิศปัญญาพร
641101002184 น.ส. กนกวรรณ แสนสิงห์
641101002185 นาย สโรช ภูผา
641101002186 นาย อนวัช อ่ ามาก
641101002187 นาย ยุทธนา จงใจ
641101002188 น.ส. สรรพรัตน์ จันทราช
641101002189 น.ส. ศิริประภา ปัญญาวงศ์
641101002190 น.ส. ฌัลลิกา ทองไชย
641101002191 น.ส. ศิรดา หงวนสูงเนิน
641101002192 น.ส. มลชา แทนศิริ
641101002193 น.ส. สุรภี นันทเสนีย์
641101002194 น.ส. ณัฐชนัน พิพัฒน์เสถียรไทย
641101002195 น.ส. จุฑาทิพย์ สังเมฆ
641101002196 น.ส. อโณมา สมบัติเปรมปรีด์ิ
641101002197 นาย ณัฐวุฒิ จิตร์จ านงค์
641101002198 น.ส. พรสุดา สร้อยเสนา
641101002199 น.ส. เจษฎาภรณ์ โภคบุตร
641101002200 น.ส. เปมิกา ยาวฟุ่น
641101002201 นาย วรัตม์ สุขะพิบูลย์
641101002202 น.ส. จริยา จันทร์งาม
641101002203 นาย กิตติคุณ อริยา
641101002204 น.ส. จรินทร์ วงศ์สุวรรณวารี
641101002205 น.ส. ปิยธิดา อ่อนทอง
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641101002206 น.ส. จันทิมา แสงจันทร์
641101002207 นาย ธัญนุกรณ์ แสนนาม
641101002208 น.ส. ทัศพร แสนนาม
641101002209 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ วรวัตร
641101002210 นาย ปฏิรพ พหลแพทย์
641101002211 น.ส. สุชานาฏ โพธิ
641101002212 น.ส. จตุพร เกียรติด ารง
641101002213 น.ส. กนิษฐา ว่องนิยมเกษตร
641101002214 น.ส. พรพรรณ บุญโต
641101002215 น.ส. นัจกร อภิญดา
641101002216 น.ส. จุฑาทิพย์ อินสินธุ
641101002217 น.ส. วิภารัตน์ ทะเรรัมย์
641101002218 น.ส. นวจิรดา เรืองวุฒิ
641101002219 นาย วิวรรธน์ หน่อสุวรรณ
641101002220 น.ส. ฑิฆัมพร จันทศิลป์
641101002221 น.ส. กรณ์กวิน อัตวุฒิ
641101002222 น.ส. กัลย์สุดา อักษรกุล
641101002223 นาย พฤกษศาสตร์ จันทร์อยู่
641101002224 น.ส. ศุทธินี รัญจวน
641101002225 น.ส. พิชชาภา นิลละออ
641101002226 น.ส. อุษา ภัทรน าโชค
641101002227 นาย วิโรจน์ วงษ์นุ้ย
641101002228 น.ส. กมลรัตน์ คล้ายบุรี
641101002229 นาย สิริพงศ์ เหมือนพะวงศ์
641101002230 น.ส. สุทธิดา ใจส าริด
641101002231 นาย ปริเยศ วงษ์วิสิทธ์ิ
641101002232 นาย เฉลิมเกียรติ บุตรประเสริฐ
641101002233 น.ส. เบญจรัตน์ วิไลพันธ์
641101002234 นาย กฤติน สีมานาถ
641101002235 น.ส. สาลินี ทองเน้ือขาว
641101002236 นาย พัสกร คงสาคร
641101002237 นาย อธิราช ค าภูเวียง
641101002238 น.ส. จิตตานันท์ ท่าช้าง
641101002239 น.ส. พุทธิตา เดชบุญ
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641101002240 น.ส. อรจิรา พูนกล้า
641101002241 นาย สุภักดี พ่ึงประชา
641101002242 นาย ชาญวิทย์ คะดีเวียง
641101002243 นาย ณัฐชัย พัฒนพานิชชัย
641101002244 นาย วัชระพล ปิตะวิเศษวงศ์
641101002245 นาย ภูริวัฒน์ รักษ์สุวรรณ
641101002246 นาย จักรเพ็ชร เตมีรักษ์
641101002247 น.ส. ขวัญกมล บูระพันธ์
641101002248 น.ส. เต็มศิริ พวงบุบผา
641101002249 นาย รณชัย เพียรชนะ
641101002250 น.ส. นิลาวัณย์ เงาะสนาม
641101002251 น.ส. วรุณยุพา ใจหงษ์
641101002252 น.ส. ณิชารีย์ แก้วขุนจบ
641101002253 น.ส. ศิรประภา เส็นคง
641101002254 น.ส. ปัญญาพร ขุมทอง
641101002255 น.ส. ปาริฉัตร จันทศร
641101002256 น.ส. ภัสราภรณ์ อุ่นใจเพ่ือน
641101002257 นาย ศักด์ิศิษฏ์ จอมพลาพล
641101002258 นาย ธนากร โพธ์ิศรีอนุพันธ์ุ
641101002259 น.ส. วราพร ไวนฤนาท
641101002260 น.ส. ญาณี เรืองฤทธิศักด์ิ
641101002261 นาย สุรพงษ์ จันทฤาวัฒน์
641101002262 นาย ศรนรินทร์ เหล่ามูล
641101002263 นาย ชลธิศ สุกันตพงศ์
641101002264 น.ส. ชวนชนก โกศิลญวงศ์
641101002265 นาย รัชเดช พนัสนาชี
641101002266 นาย พุทธันดร รอดศรีนาค
641101002267 นาย นิติ จันทร์ทองแก้ว
641101002268 น.ส. ตรีชฎา ลอยทอง
641101002269 น.ส. ภัสรา พลอยเพ็ชร
641101002270 น.ส. สุพิชฌาย์ ฐิติสมบูรณ์
641101002271 น.ส. ชมพูนุช อ่อนจันแก้ว
641101002272 นาย ชลนที หนูบุญ
641101002273 น.ส. หน่ึงนุช วิทยามณีกุล

ช่ือ - นำมสกุล
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เลขประจ ำตัวสอบ

641101002274 น.ส. จุฑามาศ เวสส์เชาวการ
641101002275 นาย สิรัช บุญบุตตะ
641101002276 น.ส. สุภัทรา เช่ียวชาญ
641101002277 น.ส. สาคะรินทร์ ช่ืนแย้ม
641101002278 นาย อัครพล ก าศร
641101002279 น.ส. วิรมณ ดาวดวง
641101002280 น.ส. เมทินี พราวแดง
641101002281 นาย ธีระพงศ์ โยทะสอน
641101002282 นาย วงศธร ดาทอง
641101002283 น.ส. ปริยาภรณ์ เพชระบูรณิน
641101002284 น.ส. ฐิติภัสร์ ต้ังสิริพัฒน์
641101002285 น.ส. ศศิมา จันทรจิตร
641101002286 น.ส. มณฑกานต์ ค าทา
641101002287 นาย วรกรต ไทยล่ี
641101002288 นาย อภิวัฒน์ วรรณโรจน์
641101002289 น.ส. จีริสุดา จันทนะสุต
641101002290 สิบต ารวจโท จิรเดช เชิงกล
641101002291 นาย เจริญชัย มากมูลมา
641101002292 น.ส. ปุญญิศา แสนศรี
641101002293 น.ส. รุ่งนภา ป่ินสอน
641101002294 นาย อ านาจ กันทะขะยอม
641101002295 น.ส. ศรัณย์พร ดวงดาวงษ์
641101002296 นาย ศุภรัชต์ เจียมอมรรัตน์
641101002297 น.ส. อรวรรณ ร่ืนหอม
641101002298 นาย อดิรัตน์ กาญจนาวราทรัพย์
641101002299 น.ส. พิชชาภา ท้าวพันแดง
641101002300 นาย โปลิต สุขสว่าง
641101002301 นาย สุธีวรรธน์ ภัทรก่อพงศ์สุข
641101002302 นาย ธีรยุทธ ล่องแก้ว
641101002303 น.ส. สุภาภรณ์ ทิพวารี
641101002304 น.ส. กวิสรา สว่างศรี
641101002305 น.ส. ชมพูนุช ปาลวงษ์
641101002306 นาย ชวัลวิทย์ รชตะธราดล
641101002307 นาย นิคม ขันตี

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 68 จาก 140    



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
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641101002308 นาย ประกอบ ศรีมอย
641101002309 นาย วรทัศน์ พัฒนพิชัย
641101002310 น.ส. ศศิธร จันทร์งาม
641101002311 น.ส. จุฑาภรณ์ ชูเชิด
641101002312 น.ส. พรรณทิพย์ ฉิมรักษ์
641101002313 น.ส. ภัทรภร มูสิกะ
641101002314 น.ส. ชุติภา พรมจีน
641101002315 น.ส. นันทินี พูนกระโทก
641101002316 น.ส. ธัญลักษณ์ ทองกร
641101002317 นาย ชัยโรจน์ เทียมเผือก
641101002318 นาย นัฏฐกรณ์ โพธิสาขา
641101002319 น.ส. ชฎาพร พงษ์ไพบูลย์
641101002320 น.ส. ชวัลลักษณ์ ธนะสาร
641101002321 นาย วิชิต กลางค า
641101002322 น.ส. จุฑารัตน์ หนูสงค์
641101002323 นาย ธฤตธารณ์ ข าสุข
641101002324 นาย ภาคิไนย สุภายะ
641101002325 นาย พิพัฒน์ ศรทัตต์
641101002326 น.ส. นันทภัทร อภิชาติโชติ
641101002327 น.ส. สุพัตราฤกษ์ เสียนขุนทด
641101002328 นาย พัชรพล จรัสตระกูล
641101002329 น.ส. ธนภรณ์ แก้วสุขโข
641101002330 นาย อนันตพงษ์ นิธิปัญญากุล
641101002331 น.ส. ณจิต นาควัชระ
641101002332 น.ส. อินทุพา อินทะศร
641101002333 น.ส. จุฑามาศ สังมะณี
641101002334 นาย พงศ์พิชญ์ จามพัฒน์
641101002335 น.ส. ฉัตรวรินทร์ แก้วนิตย์
641101002336 นาย กีรติ เอียดตรง
641101002337 น.ส. ชนาทิพย์ บุญสิทธ์ิ
641101002338 น.ส. ภัทรพร ยืนย่ัง
641101002339 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย ธนาเจริญสกุล
641101002340 นาย วรเมธ โกศัลวัฒน์
641101002341 นาย สุทธิพัฒน์ ศิริรัตน์
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1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,356 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641101002342 นาย พุทธิพงษ์ พันธ์ชูเพชร
641101002343 น.ส. วริญญา สุดเสน่หา
641101002344 น.ส. สุรัสวดี โสภาการ
641101002345 น.ส. สุทธิดา แป้งหอม
641101002346 นาย ขวัญหล้า ชุมภูแก้ว
641101002347 นาย ศฤงคาร เสน่หา
641101002348 นาย โสภณ ธีระวงศ์ภิญโญ
641101002349 น.ส. อรอนงค์ หวนศรี
641101002350 น.ส. ธมลวรรณ สิทธิด ารงค์
641101002351 น.ส. วรันธร ปภัสสรศิริ
641101002352 นาย อดิพัฒน์ เกียรติวงศานนท์
641101002353 นาย พงศธร ทรงสว่าง
641101002354 นาย ยศธนันทน์ ทัศนภักดี
641101002355 นาย ศรายุธ พระแก้ว
641101002356 นาย นรินทร์ จินดาศรี
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641102000001 นาง อรอุมา ทองเกียว
641102000002 น.ส. สิริกร สังฆมณี
641102000003 น.ส. จันทกานต์ ใจเพียร
641102000004 น.ส. กมลนันท์ ทองแม้น
641102000005 น.ส. จริยา มนเทียรอาจ
641102000006 น.ส. พีรพัทธ์ ขุนอ าไพ
641102000007 น.ส. อรธีรา สุภามูล
641102000008 น.ส. สุภาวดี สุวรรณรัตน์
641102000009 น.ส. อิริยา ตอรบรัมย์
641102000010 น.ส. ธัญลักษณ์ หล้าเรียน
641102000011 น.ส. ธีรพร พุงธิราช
641102000012 นาง ดนิตา แก้วขวัญ
641102000013 น.ส. ฐิตาภรณ์ ขัติยะ
641102000014 นาย สุวิทย์ พันแอ
641102000015 ว่าท่ี ร.ต. กรหยก บุญสม
641102000016 น.ส. พิทธยา พฤติรัตน์
641102000017 น.ส. หทัยชนก สมรรถการ
641102000018 นาย เสถียร ทะส่วย
641102000019 น.ส. พิทยาภรณ์ ช่างทอง
641102000020 น.ส. กชพรพรรณ สินแดง
641102000021 น.ส. นันท์นภัส วันดี
641102000022 น.ส. รัณฐกานต์ ปินตา
641102000023 น.ส. ยุวดี ร้อยแก้ว
641102000024 น.ส. สิริพร พรหมหาญ
641102000025 น.ส. พรรณิภา บุตรโพธ์ิ
641102000026 น.ส. กชกร กอบธัญกรณ์
641102000027 น.ส. สุมนธา จูอ าไพ
641102000028 น.ส. ธนนันท์ แดงศรี
641102000029 น.ส. อารีย์ แขกกาฬ
641102000030 นาย วิทวัส เจริญชัย
641102000031 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นัฐชานันท์ ศิริวัฒนบริกุล
641102000032 น.ส. หน่ึงฤทัย เตชะสาย
641102000033 นาง บัวบล ปุณณสัมฤทธ์ิ
641102000034 น.ส. ศุทธิพร สุวรรณมาลี
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641102000035 น.ส. วรัณพักร โสลิกี
641102000036 น.ส. ดวงพร บุญเจริญกิจกุล
641102000037 น.ส. อัจฉราภัสส์ มาลารัตน์
641102000038 น.ส. สุพรรษา พุฒธิกุล
641102000039 นาย กรณ์ กาวีระ
641102000040 นาย บุรวิช มณีรัตนโชติ
641102000041 น.ส. ณิชกานต์ อุทธโยธา
641102000042 น.ส. อรอนงค์ ศุภนาม
641102000043 น.ส. ปนิสา เชิดแสง
641102000044 น.ส. มัลลิกา ตระกูลศิลป์
641102000045 น.ส. อุทัยวรรณ ตลันดา
641102000046 น.ส. เกษร เดชสุวรรณ์
641102000047 น.ส. ศิรัชญา เหล็กอินทร์
641102000048 น.ส. กวิสรา ปิโย
641102000049 น.ส. เพชรรัตน์ สีเหมือน
641102000050 จ.อ.หญิง จันทิมา สาธร
641102000051 น.ส. วีรดา บุญเท่ียง
641102000052 น.ส. อรณิชา คนบุญ
641102000053 น.ส. ประวีณา แสงกล้า
641102000054 น.ส. วิภาวดี จ้อยเพ็ง
641102000055 น.ส. ปติญา ลุกโม
641102000056 น.ส. ณฐมน ธนนัฐกุล
641102000057 น.ส. ลัดดาวัลย์ ทองโอย
641102000058 น.ส. กัญธมาศ ลาดใจ
641102000059 นาย วิเชียร ผกาแก้ว
641102000060 น.ส. เพ็ญศรี มณีใส
641102000061 น.ส. จิตรา สงหมด
641102000062 น.ส. ปวีณา วนวัชรากร
641102000063 น.ส. จุฑามาศ จันทรวิบูลย์
641102000064 น.ส. อุทุมพร อุปสิทธ์ิ
641102000065 น.ส. กุลพิชฌาย์ ก้านใบยา
641102000066 นาง ขวัญนารา ฉิมนาค
641102000067 น.ส. ชญาภา เวียงสิมมา
641102000068 น.ส. สุประวีณ์ ทองเอียด
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641102000069 น.ส. ปิยะนันท์ ต๊ิบดวงค า
641102000070 น.ส. อมรรัตน์ ดวงค า
641102000071 น.ส. มณทิรา จูฑะศร
641102000072 นาย ปกรณ์ศักด์ิ วงษ์ยา
641102000073 น.ส. ธนัญชนก สาลี
641102000074 น.ส. วิพาวรรณ อินเตชะ
641102000075 น.ส. ฐิติมน อินต๊ะอ้าย
641102000076 น.ส. วิลาวัลย์ พงษ์ปัน
641102000077 นาง นุสรา ไชยมงคล
641102000078 น.ส. หัสดี ไฝขาว
641102000079 น.ส. ธัญญารัตน์ อุทธิยา
641102000080 น.ส. วัทนวิภา มณีศร
641102000081 น.ส. อังคณา รัตนมังคละ
641102000082 น.ส. อรุณศรี กวานดา
641102000083 น.ส. ดวงกมล โพธ์ิธัญญา
641102000084 น.ส. ปวีณา สลีสองสม
641102000085 น.ส. พลอยปภัส เตียทวิสุทธ์ิ
641102000086 น.ส. นันท์ชยา ฤทธิสันเทียะ
641102000087 น.ส. แอน สุขเกตุ
641102000088 น.ส. วนิดา กันยะมี
641102000089 นาง จินตนา ย่ังยืน
641102000090 น.ส. เพ็ญนภา สนธิคุณ
641102000091 น.ส. พัชชากานต์ จิตรกว้าง
641102000092 น.ส. เกษรินทร์ ค าศรีพล
641102000093 น.ส. จิตตราภรณ์ นวลปันยอง
641102000094 น.ส. หทัยภัทร ไตรบุญ
641102000095 น.ส. อมลสิริ ศรีสิรินราพร
641102000096 น.ส. สุดารัตน์ ปานโต
641102000097 น.ส. อนุสรา จันทร์ศิริ
641102000098 น.ส. สาวิตรี กอไธสง
641102000099 น.ส. กนกวรรณ คุมา
641102000100 นาย ชนัตถ์ ไชยานนท์
641102000101 น.ส. รัชนี ทาเกิด
641102000102 น.ส. ฐิติวรรณ จุ้ยเจริญ
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641102000103 น.ส. ไอละดา ถวิลไพร
641102000104 น.ส. ชบาวรรณ ภูวนตรัยเดโช
641102000105 นาง สรัญญา กุลวุฒิพงษ์ศักด์ิ
641102000106 น.ส. เข็มเพชร เศวตวงษ์
641102000107 ว่าท่ี ร.ต. ภาณุวัฒน์ คุ้มด้วง
641102000108 น.ส. โนรฮานีซา หะยีบราเฮง
641102000109 น.ส. ธมลวรรณ เจริญจิตร
641102000110 น.ส. ชุดาณัฏฐ์ เอ่ียมส าอางค์
641102000111 น.ส. อัจฉรา เนตรใจบุญ
641102000112 น.ส. ศรณรินทร์ จันทะเกษ
641102000113 น.ส. สิริพร แก้วเจริญสุข
641102000114 น.ส. ชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
641102000115 น.ส. เดือนเพ็ญ ห่วงไธสง
641102000116 น.ส. อัญธิดา เท่ียงทอง
641102000117 น.ส. พรเพ็ญ วระภูมิ
641102000118 น.ส. มนต์สุรีย์ บัวบาน
641102000119 น.ส. รัตติยา นารินทร์
641102000120 น.ส. สุจิตรา สนธิภักดี
641102000121 น.ส. ญาดา อินชัยยงค์
641102000122 น.ส. ปิยะนุช หรุ่นงาม
641102000123 น.ส. ชลธิชา เมฆโสภณ
641102000124 น.ส. พัทธนันท์ ล้ิมประเสริฐ
641102000125 น.ส. สุกัญญา มโนร่ืน
641102000126 น.ส. จุฑาทิพย์ หนูนพรัตน์
641102000127 น.ส. กมลลักษณ์ น้อยอ้าย
641102000128 น.ส. นัฐชญา ไม้เกตุ
641102000129 น.ส. ปนัดดา บัวโรย
641102000130 น.ส. วลีรัตน์ จันทร์ผลช่วง
641102000131 น.ส. สุทิน บุราณเมือง
641102000132 น.ส. วรรณา แจ่มจ ารัส
641102000133 น.ส. วรรณี ติเสด
641102000134 น.ส. เปรมสินี  คมพิลา
641102000135 น.ส. นภวรรณ หม้อค ามูล
641102000136 น.ส. จุฑาลักษณ์ อักเบอร์
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641102000137 น.ส. ดอกแก้ว ศรีบุญเรือง
641102000138 น.ส. เจนจิรา กิจใบ
641102000139 น.ส. ชิดชนก เกิดแจ้ง
641102000140 น.ส. มลิกา แดงบ ารุง
641102000141 น.ส. นิชนิชา สร้อยทอง
641102000142 น.ส. กันยา สว่างแจ้ง
641102000143 น.ส. อรสา บุตรแสนคม
641102000144 น.ส. ชบาไพร ศิริบุตร
641102000145 น.ส. สุประภา จังกาญจน์
641102000146 น.ส. รังสินี ลักขษร
641102000147 นาง ชยิสรา ศรีสุข
641102000148 น.ส. พรธิตา ปินาถา
641102000149 น.ส. ประภาวดี ม่ังมูล
641102000150 น.ส. สุนิศา เรืองสุวรรณ์
641102000151 น.ส. สุชาดา กุดฉลาด
641102000152 น.ส. สุภัสสร ภูจัตตุ
641102000153 น.ส. สุนิสา ทัศนารมย์
641102000154 น.ส. พรรณทิพย์ มูลอ้าย
641102000155 น.ส. ภควรรณ แย้มโสภี
641102000156 นาง ละเอียด กาแบ
641102000157 น.ส. ประภัสสร เพ่ือนใจมี
641102000158 น.ส. เบญจมาส จันทร์ย้ิม
641102000159 น.ส. จินดา วิชาศักด์ิ
641102000160 น.ส. รัตติกาล น่าชม
641102000161 น.ส. กัญชววรรณ ฤทธ์ิประเสริฐ
641102000162 น.ส. อาฉะ ด ากระบ่ี
641102000163 น.ส. ทิพวรรณ ทองปากพนัง
641102000164 น.ส. ดวงดาว วงศ์ส่ง
641102000165 น.ส. นิตยา พันนาดี
641102000166 น.ส. พันน์ชยา วัฒนศรีกันย์
641102000167 น.ส. อรอุมา สุภักดี
641102000168 น.ส. รุ้งนภา ย้ิมยวน
641102000169 น.ส. สุดาภรณ์ แก้วมา
641102000170 น.ส. สุภาภรณ์ ใจตรง
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641102000171 น.ส. ชลธิดา กองเพียร
641102000172 น.ส. ศรัณญา ทับทิม
641102000173 น.ส. สุภัชชา พันธ์ุช้าง
641102000174 น.ส. สถิตย์ภรณ์ ขาวอ้วน
641102000175 น.ส. ปรียานุช ไชยเลิศ
641102000176 น.ส. ยุพิน หอมเพียร
641102000177 นาย สัจจา หมัดสมบูรณ์
641102000178 น.ส. อุมาภรณ์ มงคลน า
641102000179 น.ส. พิชญาวี สีเลา
641102000180 น.ส. พานิช รินค า
641102000181 น.ส. แพรประภา โซรัมย์
641102000182 น.ส. อรไพลิน ค้าพลอย
641102000183 นาย วชิรวิทย์ จ าชาติ
641102000184 น.ส. อรวรรณ บุญเกษมพงศ์
641102000185 น.ส. สินีนุช ก าเหนิดทอง
641102000186 น.ส. ชุติกาญจน์ ศิริกุลอนันตญา
641102000187 น.ส. วิชุดา อุปฮาต
641102000188 นาย ธนาวุฒิ ฝากกิจ
641102000189 น.ส. สุภาพร ช ามะลี
641102000190 นาง พจนีย์ สัมฤทธ์ิรินทร์
641102000191 น.ส. อิงสุดา สมอเปล่ียน
641102000192 น.ส. ปนิตา ปัตธรรมวงศ์
641102000193 น.ส. ถิรวรรณ สินธุวา
641102000194 น.ส. ปิโยรส สุขสวัสด์ิ
641102000195 น.ส. รติรัตน์ สีโภค
641102000196 น.ส. กนกวรรณ มลิการ
641102000197 น.ส. ศิมาภรณ์ วิทยาแพทย์
641102000198 น.ส. กัญญณัช คงกะพันธ์
641102000199 น.ส. สุขนันท์สินี ฉัตรชฎาธาร
641102000200 น.ส. นิรมล วงค์ค าวัง
641102000201 น.ส. สิโรธร สมนึก
641102000202 น.ส. พิชญาดา รักษ์ชอบ
641102000203 น.ส. ศศิอารียา กล้าหาญ
641102000204 น.ส. กัญญ์สิริ จิตเทพ
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641102000205 นาย ดวงดี สิทธิศักด์ิ
641102000206 น.ส. จิตราวรรณ สลีวงศ์
641102000207 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเป่ียมสุข
641102000208 น.ส. ป่ินแก้ว เอ่ียมรัตนากุล
641102000209 นาย ปิยะพงษ์ แก้วบุญเพ่ิม
641102000210 น.ส. วริศรา สามารถ
641102000211 น.ส. มะลิวัลย์ ดวงมา
641102000212 น.ส. พรประภา บริสุทธ์ิพานิช
641102000213 น.ส. เจนจีรา เครือวงค์
641102000214 น.ส. พัทยา เกกินะ
641102000215 น.ส. ประภาพร พิมพ์บึง
641102000216 น.ส. ทรัพย์พูน ค ามะฮุง
641102000217 น.ส. ณิชารัศม์ สิงห์พรหม
641102000218 น.ส. วภาภรณ์ ปอยทอง
641102000219 น.ส. กัลยา ศิลปนันท์
641102000220 น.ส. วรางคณา ธัชธาชนก
641102000221 น.ส. รัชนี มณีโชติ
641102000222 น.ส. จารุวัลย์ สัตย์มาก
641102000223 น.ส. สุระวดี คงย่ิง
641102000224 น.ส. สุปรียา ส้มแป้น
641102000225 น.ส. สุวิมล ท าเนาว์
641102000226 น.ส. สุภารัตน์ สุขศรี
641102000227 น.ส. ชญานภัศ คมแก้ว
641102000228 น.ส. สกุนตลา เลิศรัตน์
641102000229 น.ส. เสาวลักษณ์ แสนมงคล
641102000230 น.ส. วิชชุตา ชัยเอิก
641102000231 นาย ปรวิช นามพิมาย
641102000232 น.ส. สุกัญญา โสภากุล
641102000233 น.ส. วริศรา การบูรณ์
641102000234 น.ส. ฉัตรทอง กฤษณาลักษณ์
641102000235 น.ส. กชกร แสนโสม
641102000236 น.ส. หัทญา ปันขัน
641102000237 น.ส. ศรีจันทร์ ต๋ันปาลี
641102000238 น.ส. ธนิดา เข่ือนเพชร
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641102000239 น.ส. สกุลทิพย์ เฉลยมณี
641102000240 น.ส. สิริพร จิตตเจริญ
641102000241 น.ส. ณฐพร ขาเลศักด์ิ
641102000242 น.ส. นฤมล พรมกร
641102000243 นาง พัชรา โพธิพระรส
641102000244 น.ส. ฐานินี แย้มเภา
641102000245 น.ส. ปวีณา ออต๊ะ
641102000246 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ดาแพง
641102000247 น.ส. จิดาภา ป้อมสุวรรณ
641102000248 นาย สุวิทย์ เกษสลวย
641102000249 นาย ณภัทร วาณิชเสนี
641102000250 น.ส. กัญญารัตน์ วรชินา
641102000251 น.ส. จรรจิรา คล้ิงขลิบ
641102000252 น.ส. กัญญ์วรา เฉียงตะวัน
641102000253 น.ส. มณีรินทร์ แสงจันทร์
641102000254 นาย บุรโชติ เครือมา
641102000255 น.ส. มุทิตา หิรัญมาลย์
641102000256 น.ส. ฐายินี ธัญชลีนาวงศ์
641102000257 น.ส. ภัคจิรา สุขสุวรรณ
641102000258 นาง ศรีสุดา นาชัยเพ่ิม
641102000259 น.ส. ประภากร บรรจง
641102000260 น.ส. สินิตา สิงห์แก้ว
641102000261 น.ส. พิมพร อินต๊ะอ้อม
641102000262 น.ส. จิดาภา ก่ิงเล่ียน
641102000263 น.ส. ศิราภรณ์ นารีสกุลมาศ
641102000264 น.ส. นัยนา วรวิเศษ
641102000265 น.ส. วาสินี ส ารวมธรรม
641102000266 น.ส. ช่อทิพย์ ลุสมบัติ
641102000267 น.ส. พันทิพา วรมนูชัย
641102000268 น.ส. รุ่งทิวา ทาแปงพรม
641102000269 น.ส. กมลเนตร ยะไข่
641102000270 น.ส. ณัฐชุตา เหนือทอง
641102000271 น.ส. อาทิตรา เผ่าเมือง
641102000272 นาง ปภาดา บุญเสง่ียม
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641102000273 น.ส. ณัฏฐณิชา เข็มแก้ว
641102000274 น.ส. สุภัทรา ค าทา
641102000275 น.ส. สิริรัญญา ปินกันทา
641102000276 นาย ศุภณัฐ ทรัพย์อุดม
641102000277 นาย คเชนทร์ อ านะโคตร
641102000278 น.ส. กัญญาณัฐฐ์ กองอ่อนศรี
641102000279 น.ส. ฟารีดา หะหนัง
641102000280 น.ส. จีราวรรณ บัวหลวง
641102000281 น.ส. พรชนก คงขันธ์
641102000282 น.ส. สุปราณี สุ่มมาตย์
641102000283 น.ส. พรรณทิกา มะรุม
641102000284 น.ส. สุพรรษา นุ่มก าเหนิด
641102000285 น.ส. ปริศนา ค ามาเมือง
641102000286 นาย ชวัลวิทย์ จิระกิตติดุลย์
641102000287 นาย อุเทน ค าพิมพ์
641102000288 น.ส. โสรญา รัตนบุรี
641102000289 น.ส. นงค์เยาว์ โฮทองหลาง
641102000290 น.ส. ปรีดาภรณ์ อินทร์ไชยา
641102000291 น.ส. ศิวพร หมีทอง
641102000292 น.ส. ณัฌมน ประวัดศรี
641102000293 น.ส. มลธิรา หงษาวดี
641102000294 น.ส. ปิยพร แสงงาม
641102000295 น.ส. จิราพรรณ วงษาสูง
641102000296 น.ส. สุพรรณี อัครวิโรจสกุล
641102000297 น.ส. รวิกานต์ ลายหงษ์
641102000298 นาย สุขเกษม วีรชัย
641102000299 น.ส. ฐิติชยา ข้ามส่ี
641102000300 น.ส. อริยา รัตนวัน
641102000301 น.ส. นันท์นภัส หัตถ์กมล
641102000302 น.ส. พรรณิภา ขวัญธนชัยกุล
641102000303 น.ส. นารีรัตน์ วงค์อนุกุล
641102000304 น.ส. บัณฑิตา จ ารูญพงษ์
641102000305 น.ส. ฉัฐวีณ์ ธีรเสรีวงศ์
641102000306 น.ส. ปัญจรีย์ บุญธรรม
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641102000307 น.ส. ธมลวรรณ ชาญไชย
641102000308 น.ส. พิมพ์ชนก ฟองสุวรรณ
641102000309 น.ส. เกศรินทร์ ปานณรงค์
641102000310 น.ส. เสาวนิตย์ รวยลาภ
641102000311 นาย ศิวกร ชูช่ืน
641102000312 น.ส. ณัฐวรา เกตบูรณะ
641102000313 น.ส. จิราวรรณ สะอาด
641102000314 น.ส. พรพรรณ ไมตรีญาติ
641102000315 น.ส. ณัฎฐา นกแก้ว
641102000316 นาย กฤษนล ยะวา
641102000317 น.ส. ชณิตา บุระเนตร
641102000318 น.ส. ศุภรัตน์ บ้านใหม่
641102000319 น.ส. วิมลรัตน์ จงกล
641102000320 น.ส. รสสุคนธ์ กิจคุณาพิพัฒน์
641102000321 น.ส. เมวิกา สมศรี
641102000322 น.ส. กรวิกา ช้ินสุก
641102000323 น.ส. จุติมา เมืองมนต์
641102000324 นาง กนกวรรณ นวลศรี
641102000325 น.ส. มณีวรรณ โยวผุย
641102000326 น.ส. อานันทา รัตนนิคม
641102000327 น.ส. นิราวรรณ บ ารุงธรรม
641102000328 น.ส. พรทิพา บุญช่วย
641102000329 นาย พรชัย แสนค าภา
641102000330 น.ส. กณัณฑ์ณัฐ ณัณฐสังข์กนก
641102000331 น.ส. สุมาลี รัตนสีหา
641102000332 น.ส. เพียงพิศ อารีย์กุล
641102000333 นาง กิติยา หาญเสมอ
641102000334 นาง ทิพย์วรรณ ทาค า
641102000335 นาย ธรรมรัตน์ สิงห์ประสาท
641102000336 น.ส. นิตยา ซ่ือตรง
641102000337 น.ส. วิชุดา ทามา
641102000338 น.ส. พานทอง ศรีพล
641102000339 น.ส. อัจฉรา ขุนชัย
641102000340 นาย วิวัฒน์ กาวิละ
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2. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 496 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641102000341 น.ส. สุพรรณา ถิราวุฒิ
641102000342 น.ส. จุฑามาศ เติมสุข
641102000343 น.ส. อัสน์ิยา สันติภูมิโพธา
641102000344 น.ส. สุกัลยา จรลี
641102000345 น.ส. สุวิมล สัญรัชต์
641102000346 น.ส. รติพร อินต๊ะพันธ์
641102000347 นาย ยุทธนากร โพธ์ิสละ
641102000348 น.ส. ดาริกา ขวัญอยู่ถาวร
641102000349 น.ส. สุพิน ผู้มีสัตย์
641102000350 น.ส. มะลิวัลย์ เขียววิลัย
641102000351 น.ส. สุทธิณี จ าปาศรี
641102000352 น.ส. อภิญญา ธรรมดิษฐ์
641102000353 น.ส. นฤมล หนูทราย
641102000354 น.ส. ธิดารัตน์ รอดเนียม
641102000355 น.ส. ปาริษา นกสี
641102000356 น.ส. จุฑารัตน์ ก าไลทอง
641102000357 นาง พรปวีณ์ ทิมทวีป
641102000358 น.ส. นันทนา เทียนม่ัน
641102000359 น.ส. ยุพิน แก้ววรรต์ตา
641102000360 น.ส. พิชญ์ชานันท์ แก้ววิไล
641102000361 น.ส. เฉลิมขวัญ วรรณพงษ์
641102000362 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พิชามญช์ุ งามธรรมชาติ
641102000363 ว่าท่ีร้อยตรี ธวัชชัย หล่อศิริกุล
641102000364 น.ส. สุภาพร ใยคง
641102000365 น.ส. เจนจิฬา ข าโคกสูง
641102000366 น.ส. สุทธิดา รุนกระโทก
641102000367 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กมลพร สุรินตัน
641102000368 น.ส. ประภัสรา พุ่มโพธิสาร
641102000369 น.ส. ฐาปนี ศรทอง
641102000370 น.ส. นิตยา กองแก้ว
641102000371 น.ส. สรัญญา ภูคงคา
641102000372 นาง นภัสศรันย์ อาจปักษา
641102000373 นาง อลิษา ปัญญาชน
641102000374 น.ส. เบญจพร  ดวงจักร์

ช่ือ - นำมสกุล
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2. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 496 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641102000375 น.ส. กนกอร ธาราเวชการ
641102000376 น.ส. กัลยา พร้ิงเพราะ
641102000377 น.ส. ชาลิสา แตงเจริญโชค
641102000378 น.ส. พิรานันท์ วัฒนะ
641102000379 น.ส. กนกวรรณ อยู่ทน
641102000380 น.ส. ศิริกัลยา เดชมนตรี
641102000381 น.ส. วีรยา ค าก่ิม
641102000382 น.ส. พิมพิไล บุญใจวงศ์
641102000383 นาย อาชวิน พิจิตรธรรม
641102000384 น.ส. นิตยา เจริญราช
641102000385 น.ส. จุฑาพร โคตรทุม
641102000386 น.ส. พรพิศ ศรีชัยวงศ์
641102000387 นาย สิรณัฐ กรรณสุทธ์ิ
641102000388 น.ส. ศิรินทรา สง่าทรัพย์
641102000389 น.ส. ณฐมน คุโณ
641102000390 น.ส. อัญชิสา หออัษฎาวุธ
641102000391 น.ส. วีรยา โสสุทธ์ิ
641102000392 นาย วรภพ เนียมสุวรรณ
641102000393 น.ส. ณัฐกานต์ เซ่งจ่าว
641102000394 น.ส. อุไรวรรณ ละดอกท่า
641102000395 น.ส. สุภัสสรา ทาสุวรรณ์
641102000396 นาย ขจรศักด์ิ สุยะพรหม
641102000397 น.ส. อุไรวรรณ เต้แก้ว
641102000398 น.ส. พิมพ์ชนก จิตรดา
641102000399 น.ส. นัสรีน จาหลง
641102000400 นาง พรเพ็ญ ผิวข า
641102000401 น.ส. ฦาทิตา ชัยไพบูลย์
641102000402 น.ส. ณิชาภัทร เต้านุกูล
641102000403 น.ส. เจนจิรา ศรีสมวงศ์
641102000404 น.ส. วัชราภรณ์ กาลนาน
641102000405 น.ส. ภิรมย์ญา จิระวัฒโธ
641102000406 น.ส. วราภรณ์ โด่งดัง
641102000407 นาย ณัฐพงศ์ ถอนโพธ์ิโคกสูง
641102000408 น.ส. ฐิติวรดา วงษ์วาสน์

ช่ือ - นำมสกุล
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2. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 496 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641102000409 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีเสาวกุล
641102000410 น.ส. ภวรัญชน์ รักขยัน
641102000411 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ลดาวัลย์ สีขันธ์
641102000412 น.ส. ภัททกา พัฒนจิราสกุล
641102000413 น.ส. นุสรา นิลไสล
641102000414 นาย วิศวะ ค้ าชู
641102000415 น.ส. วิลัยภรณ์ เทียมเจริญ
641102000416 นาย ธเนศ สมใจ
641102000417 น.ส. บุญญารัตน์ แก้วมุลลา
641102000418 น.ส. จุฑามาส พิมลรัตน์
641102000419 น.ส. วิภาดา อมประนาม
641102000420 น.ส. ปิยะนุช ชุมพูภาณะ
641102000421 น.ส. ชุดาภา บุดดี
641102000422 น.ส. แก่นจันทร์ โพธิไทรย์
641102000423 น.ส. พรนิภา การินทอง
641102000424 น.ส. ลลิตา องคะเส
641102000425 น.ส. ณฐิตา ขันเล็ก
641102000426 น.ส. วราภรณ์ นุชเนตร
641102000427 น.ส. สุจิตรา ชารีทอง
641102000428 น.ส. ปาณิสรา ทองพาธรรม
641102000429 น.ส. พิชชากานต์ รอร้ัง
641102000430 น.ส. ชลทิพย์ วงค์ปัน
641102000431 น.ส. สุณิสา กล่ันทอง
641102000432 น.ส. จันทนา สืบปาละ
641102000433 น.ส. ณัฐกานต์ ลิมปพนาทอง
641102000434 น.ส. เขมรัตน์ เทพกัลยา
641102000435 น.ส. ฑิฆัมพร ทิพย์สิงห์
641102000436 น.ส. พิมพ์ใจ บุญแก้ว
641102000437 น.ส. จิรนันท์ จิตรพันธ์
641102000438 น.ส. ระวิวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
641102000439 น.ส. ธนิยา นพมณีวรรณ์
641102000440 น.ส. เสาวภา ฉายศิริวัฒนา
641102000441 นาย ฮาฟีซานต์ สมาแอ
641102000442 น.ส. นงลักษณ์ พันธ์โต
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2. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 496 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641102000443 นาง พรณิพา แสงสุข
641102000444 นาย ธันญ์ยาภัทร อุติเนตร
641102000445 น.ส. ชุติมันต์ กรุดนิส
641102000446 น.ส. ปิยวรรณ กรแก้ว
641102000447 นาง ณัฐนิชา จันดาศรี
641102000448 นาย จักรภพ ชาญตะบะ
641102000449 น.ส. พิมลพร ย่งเส็ง
641102000450 นาย ศรีศักด์ิ เจโตวิมุติ
641102000451 น.ส. แคทรียา วิยะนัด
641102000452 นาง ดลยา อินป๋ัน
641102000453 น.ส. ธิดารัตน์ จัตกุล
641102000454 นาย ขจรพงศ์ โถบ ารุง
641102000455 น.ส. บุณรดา พิบูลย์พงศ์
641102000456 นาย เมธา โพกาวิล
641102000457 นาย อัฌชา โพกาวิล
641102000458 น.ส. เกษราภรณ์ โสมศรีแพง
641102000459 น.ส. ฐิติรัตน์ ฉัตรชวินพร
641102000460 น.ส. ณัฐกฤตา ธุวดาราตระกูล
641102000461 น.ส. ภัชราภรณ์ อูบค า
641102000462 น.ส. สุธาพร น้อยเหมือน
641102000463 น.ส. วิสุชาดา วงษ์แปง
641102000464 น.ส. สุวิสา เประกันยา
641102000465 น.ส. จิราพร ประพฤติ
641102000466 น.ส. วันวิสา วัยวุฒิโธ
641102000467 น.ส. สิริพร ยอดด าเนิน
641102000468 น.ส. ขนิษฐา นรารักษ์
641102000469 น.ส. ธารทิพย์ วงค์ปัน
641102000470 น.ส. เดือน อุ่นต๊ิบ
641102000471 น.ส. เกษรา ตะวงษ์
641102000472 น.ส. กันตพร ทองอยู่
641102000473 น.ส. วัชชรัตน์ สดศรี
641102000474 น.ส. ปาริชาติ จันทร์น้อย
641102000475 น.ส. อริสา อ้นพา
641102000476 น.ส. ใกล้รุ่ง วงษ์แก้ว
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2. เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 496 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641102000477 นาย ธีรวิทย์ ช่ืนแพ
641102000478 น.ส. ณัฐชนากานต์ อิงบุญ
641102000479 น.ส. ทัดดาว มาลา
641102000480 น.ส. ภัทราพร ศรีจ ารัส
641102000481 น.ส. บุศรัตน์ ใจห้าว
641102000482 น.ส. กาญจนา คงเอียง
641102000483 น.ส. เสาวภา สาลีโภชน์
641102000484 น.ส. สุพัตรา สาสุข
641102000485 น.ส. ลักษิกา ลายสาคร
641102000486 น.ส. ณัฐกานต์ พูลเพ่ิม
641102000487 น.ส. ลลิดา สุวรรณไตรย์
641102000488 น.ส. นิลาวัณย์ สายาวงศ์
641102000489 น.ส. ศมณวรรณ คชกูล
641102000490 น.ส. อนงค์ โพธ์ิหล้า
641102000491 น.ส. ฐิติยา ฝ้ันปวน
641102000492 น.ส. วิปัศยา พุ่มเกตุ
641102000493 น.ส. อรุณี ไชยวร
641102000494 น.ส. สุทธิดา สลีบุญ
641102000495 น.ส. นพรัตน์ แซ่โค้ว
641102000496 น.ส. วรัชญา ชัยมีแรง
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3. เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 707 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641103000001 นาย รณกร มีฤทธ์ิ
641103000002 น.ส. วิลาสินี สงกุมาร
641103000003 น.ส. ศุมารินทร์ จากสูงเนิน
641103000004 น.ส. สุปราณี โพธ์ิทอง
641103000005 น.ส. สายพิณ ย่ังยืน
641103000006 น.ส. สุดารัตน์ อุ่นอาสา
641103000007 นาย ชินวัฒน์ บุญวาส
641103000008 น.ส. ดวงพร เทียนแสง
641103000009 น.ส. ฐานิดา รัตนโสภา
641103000010 น.ส. วันเพ็ญ จ าเนียรหล้า
641103000011 น.ส. ชยุดา ทองสัตย์
641103000012 น.ส. วันเพ็ญ นุชบางเด่ือ
641103000013 น.ส. ลดาวัลย์ ใหม่ต๊ะ
641103000014 น.ส. สุชาดา ค าแก้ว
641103000015 น.ส. อุโรวษา เพชรวารี
641103000016 น.ส. ชลิตา คุ้มตัว
641103000017 น.ส. มุทิตา เปรมกาศ
641103000018 น.ส. ปัทมา วาวงศ์มูล
641103000019 น.ส. ศุภัคชญา วังแปง
641103000020 น.ส. อมลวรรณ ประทุมทอง
641103000021 น.ส. กุลรัตน์ ประดับจันทร์
641103000022 นาย คณิศร มีเดช
641103000023 น.ส. พิมญาภรณ์ ทะกาศ
641103000024 น.ส. กุลสตรี ปันทา
641103000025 น.ส. จินตนา สุภาวรรณ
641103000026 น.ส. ดวงกมล ดวงตานนท์
641103000027 น.ส. อรสา โชคบัณฑิต
641103000028 น.ส. อนงค์นาถ อ ามาตย์มณี
641103000029 น.ส. นีรนุช วรรณภิระ
641103000030 น.ส. วรรณรวี ฤทธ์ิรักษา
641103000031 น.ส. รุ่งทิวา บุญสม
641103000032 น.ส. อัครวรรณี มหาศิริพันธ์ุ
641103000033 น.ส. อรอุมา พุทธศรี
641103000034 น.ส. ชญาภรณ์ ใหม่จันทร์ตา
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641103000035 นาย อภิวัฒน์ มงคลดี
641103000036 นาย พัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี
641103000037 น.ส. ณัฐญา รอดมณี
641103000038 น.ส. สุภาวดี หนูเสน
641103000039 น.ส. ศิรินันท์ กุลดิลก
641103000040 น.ส. พิมพ์ชนก กันธิยะ
641103000041 น.ส. สุดารัตน์ พุ่มมูล
641103000042 น.ส. มยุรา พรหมเดช
641103000043 ว่าท่ีร้อยตรี เกรียงไกร อุณาสิงห์
641103000044 น.ส. สุนิสา ตามวิสัย
641103000045 น.ส. รณิดา ศรีกุล
641103000046 นาย วิโรจน์ บุญแก้ว
641103000047 น.ส. ดาว แสงงาม
641103000048 น.ส. รณกร บุตรรอด
641103000049 น.ส. กนกกาญจน์ พุ่มโพธ์ิ
641103000050 น.ส. วีณาพร อุ่นละม้าย
641103000051 น.ส. นภัทร จินดากุล
641103000052 น.ส. พิมพ์ชนก งามเลิศ
641103000053 น.ส. อนิลวรรณ แม่นปืน
641103000054 น.ส. ธัญญรัตน์ วงศ์ขันธ์
641103000055 น.ส. ชกามาฏ ใจเย็น
641103000056 น.ส. จิรวรรณ มีทิพย์
641103000057 น.ส. ภิญญาพัชร์ ไชยคิรินทร์
641103000058 น.ส. ทิวากร จันทร์โคตร
641103000059 น.ส. กมลรัตน์ สุขพินิจ
641103000060 น.ส. ปทิดา อุ่นเจริญภักดี
641103000061 นาย ยุทธพงษ์ มงคลเสถียร
641103000062 น.ส. วิภาดา สุขสันติกมล
641103000063 น.ส. วันธิวา ใจฉ่ า
641103000064 นาย ชานนท์ ต่างโอฐ
641103000065 น.ส. อุษา รารามนัส
641103000066 น.ส. ชลันดา สิริสายทอง
641103000067 น.ส. วรัญญา พุ่มดอกไม้
641103000068 น.ส. บุษบา ภูเรืองแก้ว
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641103000069 นาย สมชาย กลัดป้อม
641103000070 น.ส. ระวีพรรญ์ เทศข า
641103000071 น.ส. กันยา ถนอมสิน
641103000072 นาง รุจิรัฏฐ์ ลายประจักษ์
641103000073 น.ส. ลีลาวดี เหงียบกุล
641103000074 น.ส. ปวีณกร จรม่ังนอก
641103000075 น.ส. จันทร์ฉาย นันตาวรรณ์
641103000076 น.ส. ซีตีไอซะห์ ยูโซะ
641103000077 นาย ธนวัฒน์ ศิริมา
641103000078 น.ส. อัจฉรียา เพชรประไพ
641103000079 น.ส. ประทุมพร ภูจีวร
641103000080 น.ส. วงศา หนูแก้ว
641103000081 นาง ภุมรินทร์ บ ารุง
641103000082 นาย อภิรักษ์ แก้วสวย
641103000083 น.ส. ลันชนา เปาะอาเดะ
641103000084 น.ส. นริศรา แสนธรรมมา
641103000085 น.ส. นิจจารีย์ แนวทอง
641103000086 น.ส. พรพิมล บุบผาศรี
641103000087 น.ส. ณัฐชนก ตันฑเตมีย์
641103000088 น.ส. พัชรินทร์ ปัญญาบุญ
641103000089 น.ส. ธัญรัศม์ บ ารุงภักดี
641103000090 น.ส. อังคนางค์ จ้อยเกิด
641103000091 น.ส. รัตนาพร ต้ือยศ
641103000092 น.ส. จิราภรณ์ โยธา
641103000093 น.ส. วรวรรณ ปานคง
641103000094 นาย สุพล จึงโอฬาร
641103000095 น.ส. ปราณี หินอ่อน
641103000096 น.ส. อาภาภรณ์ พินแย้ม
641103000097 น.ส. จันธิมา มีงาน
641103000098 นาย พัทธดนย์ กมลเวช
641103000099 น.ส. อัญธิกา ศรีชัยวงค์
641103000100 นาย สมชาติ กิจมานะ
641103000101 น.ส. อภิญญา สูหวาหล า
641103000102 น.ส. คณัสนันท์ รุ่งโรจน์ธนกุล
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641103000103 น.ส. ขนิษฐา พรมทอง
641103000104 น.ส. อรสินี ศรีโยธี
641103000105 น.ส. กัลยพร นวหิรัญกุล
641103000106 น.ส. นฤมล แย้มยิน
641103000107 น.ส. ญาณิศา แสงทอง
641103000108 น.ส. ทัศนียา เอียงเป้
641103000109 น.ส. ฉัตรกมณฐ์ เฮสโก
641103000110 น.ส. รัตนา พรเศรษฐ์
641103000111 น.ส. วาสินีย์ ดอกกุหลาบ
641103000112 น.ส. สุทิสา เรียบสันเทียะ
641103000113 น.ส. สุรีวัลย์ ตะปะชุม
641103000114 นาย สุรศักด์ิ เล็กประโคน
641103000115 น.ส. พิมพิไล กันทาใจ
641103000116 น.ส. อัมพิกา ศรีธิชัย
641103000117 น.ส. กนกพร เปรมทอง
641103000118 ว่าท่ี ร.ต. นวดล วัฒนศิริ
641103000119 น.ส. ศศิวิมล เทียนสุวรรณ
641103000120 น.ส. ลภัสรดา แก้วบาง
641103000121 น.ส. รมิตา แท้ธรรมวงศ์
641103000122 น.ส. พรพิมล ฉันสูงเนิน
641103000123 น.ส. รามิล ภพลือชัย
641103000124 น.ส. อัมรา ยอดรัก
641103000125 น.ส. ธนาภรณ์ บรรดาลพร
641103000126 น.ส. ปาริฉัตร ไทรทอง
641103000127 น.ส. ณัฏฐวลัญช์ กระจ่างจันทร์
641103000128 น.ส. กัณฐมณี ชนกนาถวดี
641103000129 นาย อัครณัฐ บเด็ง
641103000130 น.ส. พลอยมิตา ทองอิน
641103000131 น.ส. ระพีพรรณ พูลศิริ
641103000132 น.ส. อรอนงค์ บุตตะ
641103000133 น.ส. จิรัชยา เปล่งรัตน์
641103000134 น.ส. จุรีพร แตงชัยภูมิ
641103000135 น.ส. นภาพร แป้นเกิด
641103000136 น.ส. เสาวนีย์ นวศิริคุณ
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641103000137 น.ส. จารวี โลราช
641103000138 นาย ธนาธร วงค์ศรีวิชัย
641103000139 น.ส. อรปภา วรรณทอง
641103000140 น.ส. อรทัย ทุเรียน
641103000141 น.ส. กรกมล จันทรัตน์
641103000142 น.ส. อัญชลี เขียวเขิน
641103000143 นาย อนุพงษ์ เขมกานนท์
641103000144 น.ส. น้ าทิพย์ ไชยนวล
641103000145 น.ส. ชไมพร ชูทรัพย์
641103000146 น.ส. อริสราวัลย์ ศิริประทุม
641103000147 น.ส. วรวรรณ โสตถิวัฒน์
641103000148 น.ส. ศศิตา ด าเด่นงาม
641103000149 น.ส. ณัฐญาภรณ์ อัมรินทร์
641103000150 น.ส. ฮามีดา สะหมาด
641103000151 น.ส. อรพรรณ เปิดตา
641103000152 น.ส. ประภัสสร เขียวข า
641103000153 น.ส. นภาพร จรดล
641103000154 น.ส. วริศรา ทองขาว
641103000155 นาง พนิดา พรมลี
641103000156 น.ส. จิราภรณ์ สะสงค์
641103000157 น.ส. วรินทิพย์ ศรียอด
641103000158 น.ส. อริยา แก้วแท้
641103000159 น.ส. นันท์นภัส บุระทอน
641103000160 น.ส. กัลยา หมุดประเสริฐ
641103000161 นาง นุชกานต์ เบ็ญมาตย์
641103000162 นาย ศรายุทธ โอชารส
641103000163 น.ส. อรวรรณ สีนนตรี
641103000164 นาย ฐิติวิชญ์ สร้อยจันดา
641103000165 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ ยินดีพิธ
641103000166 น.ส. ศิริพร พรมนิวาส
641103000167 น.ส. เวธกา ใจกล้า
641103000168 น.ส. บุษยา นาคเวช
641103000169 น.ส. ธีราพร โชตินันท์
641103000170 น.ส. ทิพย์วิมล พงษ์อุดม
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641103000171 น.ส. นนทพร มณฑา
641103000172 น.ส. ปิยะพัฒน์ เงินถา
641103000173 น.ส. จีราภา ลายทอง
641103000174 น.ส. สุกันญา ณ ล าปาง
641103000175 น.ส. ขนิษฐา หมุดเส็ม
641103000176 น.ส. สุภัคพร สมฤทธ์ิ
641103000177 นาย วุฒิชัย จุลมานะ
641103000178 น.ส. จิตตินันท์ ดอนผักแว่น
641103000179 นาง กัลยาณี มณีรัตน์
641103000180 น.ส. ชัญญานุช อากาศ
641103000181 น.ส. วันชุลี ถ่ินใหญ่
641103000182 น.ส. สุตาภัทร ภาคาบุตร์
641103000183 น.ส. จิรชยา แรกเจริญ
641103000184 น.ส. รวินท์นิภา ชูไกรไทย
641103000185 น.ส. ชลีกร จันทร์สว่าง
641103000186 น.ส. จีราพา วังเจริญ
641103000187 น.ส. จิตตานันท์ิ บรรณารักษ์ชูมณี
641103000188 น.ส. ธัญมน หอมเจริญ
641103000189 น.ส. ปริยาภัทร ไชยหวัง
641103000190 น.ส. พัชญ์ชิสา เรืองสุวรรณ์
641103000191 น.ส. กาญจนา แก้วทอง
641103000192 น.ส. วิยดา แก้วเงิน
641103000193 น.ส. วิไลลักษณ์ คงจง
641103000194 น.ส. ประภา แข็งแรง
641103000195 น.ส. ลลนา มากโฉม
641103000196 น.ส. นุชชนาท เตชนันท์
641103000197 นาง ศรีสุดา กล่ินเกล้ียง
641103000198 น.ส. ไพจิตร เสนอ่ิม
641103000199 น.ส. นูรฮาพีนี สือนิ
641103000200 น.ส. ธีรยา พยุหะ
641103000201 น.ส. ณิชชานิษฐ์ มีจินดาวงษ์
641103000202 น.ส. เบญจมาศ ฉัตรค า
641103000203 น.ส. อรอุษา หลากคุณากร
641103000204 นาย เอนก จอมทิพย์
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641103000205 น.ส. กลอยแก้ว สีโพลา
641103000206 น.ส. ธีรชล ปันต้ือ
641103000207 น.ส. สาติยา ไกรสร
641103000208 ว่าท่ีร้อยตรี อครพงศ สูงตรง
641103000209 น.ส. เจนสุดา ข าสาย
641103000210 น.ส. ธัญวรัตน์ เถาว์สอน
641103000211 น.ส. เอริกา สุภาพจน์
641103000212 น.ส. ณภัทชา แก้วศักด์ิ
641103000213 น.ส. อนัญญา แก้วกล้า
641103000214 น.ส. สิริพร ตามประดับ
641103000215 น.ส. สิรินทรา ประกอบธรรม
641103000216 นาย ธนพล ร่ืนเริง
641103000217 สิบตรีหญิง ชญานุศภัฒค์ วะราหะ
641103000218 น.ส. อุไรวรรณ เมฆแก้ว
641103000219 น.ส. สุพรรณี อุปพงษ์
641103000220 น.ส. ณัฏฐา สิทธิชัย
641103000221 นาย นิติพล ศรีภักด์ิ
641103000222 น.ส. นิดา น่ิมเนียม
641103000223 น.ส. พิมพ์ภัทรา ธนโชคชัยสาร
641103000224 น.ส. สุนิศา จอมเมืองบุตร
641103000225 น.ส. อัจฉราพร คงชูดี
641103000226 นาย มานิตย์ แก้วเขียว
641103000227 นาย วันซอบรี แวมามุ
641103000228 น.ส. ยศฐปนีย์ ใจเท่ียงตรง
641103000229 น.ส. ณัฐกานต์ ป้ันริด
641103000230 น.ส. สิรภัทร ไสยวงศ์
641103000231 น.ส. สุดารัตน์ สายัณห์
641103000232 น.ส. วิสสุดา วรรณา
641103000233 น.ส. อาภาพร มณีวัลย์
641103000234 น.ส. สุกัญญา เป่ียนขุนทด
641103000235 น.ส. สุทธิชา อดุลย์
641103000236 น.ส. อาภรณ์ ขวัญสมคิด
641103000237 น.ส. กรกมล เพ็งพงษ์
641103000238 ว่าท่ี ร.ต. ฐานรินทร์  เนาว์วิลาศ
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641103000239 น.ส. เสาร์วรัตน์ ธงดี
641103000240 น.ส. ศิริญา สงวนพันธ์ุ
641103000241 น.ส. นาฎฤดี คงภักดี
641103000242 น.ส. ฐนิยา เครือบุญมา
641103000243 น.ส. รพีพรรณ แข็งขัน
641103000244 นาย ศรัณย์ รัชอินทร์
641103000245 น.ส. จุฑามาส วงศ์แก้ว
641103000246 น.ส. ชุติกาญจน์ เอกจิต
641103000247 นาง อรมณี เพลาด
641103000248 น.ส. อัจจิมา ยาดี
641103000249 น.ส. อินทิรา ขันธศักด์ิ
641103000250 น.ส. จิตศิกาญจน ก่ัวพานิช
641103000251 น.ส. อรุณี แกสมาน
641103000252 น.ส. กนกพรรณ ศรนาราย
641103000253 น.ส. อรัญญา อาจผักปัง
641103000254 น.ส. ณัฐธยาน์ จอมเมืองกาศ
641103000255 น.ส. อ าพรพันธ์ุ แสงอ่อน
641103000256 น.ส. นันท์นภัส ทีหอค า
641103000257 น.ส. สุวรา กุลนิษฐา
641103000258 น.ส. จิราภรณ์ ทองเทียนชัย
641103000259 น.ส. สุดารัตน์ อ่วมอินทร์
641103000260 น.ส. กาญจนา จ าปาศรี
641103000261 น.ส. ขนิษฐา สุเทพ
641103000262 น.ส. เปรมฤดี หล้าอ้วน
641103000263 น.ส. นิตยา รุ่งประชา
641103000264 น.ส. สุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว
641103000265 น.ส. จิตติมา บูชารัมย์
641103000266 นาย กฤตธน ส่องใส
641103000267 น.ส. รัตนาวลี ตุ้มบุตร
641103000268 นาย ธีรวุฒิ พรมวิหาร
641103000269 นาง ศิรัสวัลย์ ถิรัตกาญจนกุล
641103000270 น.ส. สุนันทา จิตต์อารีลมัย
641103000271 น.ส. พีรยา คงศิริสมบัติ
641103000272 น.ส. พรรณเพ็ญ น้อยหมอ
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641103000273 น.ส. สุภัค วิเศษอุดม
641103000274 น.ส. วริน หม่ืนสิทธิโรจน์
641103000275 น.ส. ฐิติกานต์ เมฆใหม่
641103000276 น.ส. ณีรนุช สมศักด์ิ
641103000277 นาง วิภานันท์ รอดชู
641103000278 น.ส. ศิริวิมล บุญจันทร์
641103000279 น.ส. บุญทิวา บุญพันธ์
641103000280 น.ส. อรัญญา แกล้วทะนงค์
641103000281 น.ส. สุภาภรณ์ ใจเย็น
641103000282 น.ส. ณิชชภา ถาวรสุจริตกุล
641103000283 น.ส. พัชณีย์ ทนันชัย
641103000284 น.ส. ประทุมรัตน์ เบิกบาน
641103000285 นาย กรกช ยอดศรีเมือง
641103000286 น.ส. อัจฉรา เรืองแก้ว
641103000287 น.ส. วิลัยวรรณ จันทร์เขียว
641103000288 น.ส. สาวิตรี แย้มกลาง
641103000289 นาย สุเมธี วิทยานุกรณ์
641103000290 น.ส. ทิพวัลย์ สุดเม่ง
641103000291 นาง พรศิริ กิตินันท์
641103000292 น.ส. สุพัตรา อุ่นสวน
641103000293 นาย สักรินทร์ ตุ้ยมูล
641103000294 น.ส. วิไลวรรณ พันชารี
641103000295 น.ส. นันท์นภัส บุตรพรหม
641103000296 น.ส. สุมทอง ทองเถ่ือน
641103000297 น.ส. ณัฎชา มาสอน
641103000298 น.ส. วิไลพร ต๊ะกิติ
641103000299 น.ส. สุนิตา สุมาฮัน
641103000300 น.ส. อัญชนา ทะนันไชย
641103000301 น.ส. ปวีณา ศิลาสุวรรณ
641103000302 นาย สุชาติ ทนุพงศ์ไพศาล
641103000303 นาง อรวดี ขุนจันทร์
641103000304 นาง พรทิพย์ แตงชัยภูมิ
641103000305 น.ส. มะลิวัลย์ เคนยา
641103000306 น.ส. นันทนา พลีชมภู
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641103000307 น.ส. ณัฐฐิญา ประจักษ์จิตต์
641103000308 น.ส. ฐณิฌา ลักษณสาย
641103000309 นาย กฤษณพล ยมมา
641103000310 น.ส. ณัฐพร เวหล
641103000311 น.ส. อัจฉรา อนุมัติ
641103000312 น.ส. ศกลรัตน์ ไทยขวัญ
641103000313 น.ส. ณัฐกานต์ กล่ินช้ัน
641103000314 น.ส. กนกกร ปัญญาประชุม
641103000315 น.ส. ก่ิงกาญจน์ สุธิตานนท์
641103000316 น.ส. วราภรณ์ พลไชย
641103000317 นาง ฐิตา เหตุเหล๊าะ
641103000318 น.ส. อรพรรณ กุลองคณานนท์
641103000319 นาง สมัญญา ธนัตวรานุกูล
641103000320 น.ส. วารุณี เกลอแก้ว
641103000321 น.ส. อัสวานี อาแว
641103000322 น.ส. พรพรรณ ศรีสว่าง
641103000323 น.ส. โชติกา จีระนุช
641103000324 นาย อุสมาน รอแปอิง
641103000325 น.ส. กันตา มะตะระกี
641103000326 น.ส. นันทิยา นันต๊ะปาน
641103000327 น.ส. กนกวัลย์ พรหมศรี
641103000328 น.ส. ศิริวรรณ บุญลา
641103000329 น.ส. ธาริณี ภักดีมง
641103000330 น.ส. มนัสนันท์ ต้ันสุน
641103000331 น.ส. จันจิรา กุลทนบุตร์
641103000332 น.ส. รจนา วิชวารีย์
641103000333 น.ส. สุจิตตรา สวยสอาด
641103000334 น.ส. หทัยรัตน์ จันทร์หอม
641103000335 น.ส. วันวิสาข์ หุ่นเมือง
641103000336 น.ส. คัทยวรรณ ดวงอ่อน
641103000337 นาง ฉวีวรรณ นาคกล่อม
641103000338 น.ส. สุลีวัลย์ เริงเกตกรรม
641103000339 น.ส. ไพรรัตนา ศรีโคตร
641103000340 น.ส. ณพัญชา นามวงค์
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641103000341 น.ส. รุสนี เกปัน
641103000342 น.ส. ธัญภา ต้นประสงค์
641103000343 น.ส. มณฑิรา โพธิยะราช
641103000344 น.ส. พัทธนันท์ เย็นค าสุวรรณ์
641103000345 น.ส. รุจิรา บริสุทธิรักษ์
641103000346 น.ส. ธัญญ์ฐิตา จันทร์สุริยะ
641103000347 น.ส. ปรียานุช คนใหญ่
641103000348 นาย ญาณวัฒน์ นนทกาล
641103000349 น.ส. กรรณณิกา ชุ่มแจ่ม
641103000350 น.ส. กาญจน์วรินทร์ ภาคย์ณัฐกฤต
641103000351 น.ส. นันทิดา สันนิธี
641103000352 น.ส. ปนัดดา วรสุทธ์ิ
641103000353 นาง วาสนา ร่มเย็น
641103000354 น.ส. สุตาภัทร พินิจเจริญ
641103000355 นาย รัฏฐา ไชยศิริ
641103000356 นาย ธีระพงค์ จุมพระนัด
641103000357 นาย วิทยา พวงสุมาลี
641103000358 น.ส. บังอร กองหล้า
641103000359 น.ส. กชนันท์ ควรค านวณ
641103000360 นาง ดวงจันทร์ กีรติวัฒนกิจ
641103000361 น.ส. แทนตะวัน ประจันเขตต์
641103000362 นาย ชัยภัทร์ ควรย่ิงสุข
641103000363 น.ส. วรางคณา การุณรักษ์
641103000364 น.ส. ศิรินภา ผลคิด
641103000365 น.ส. อนัญญา ผลคิด
641103000366 น.ส. พิมพ์อัปสร สุขทัศน์
641103000367 น.ส. รฐา เจริญลาภ
641103000368 น.ส. วรรณา อภิไชย
641103000369 น.ส. ดารุณี พูลศิลป์
641103000370 น.ส. มาลิสา ยะวงศ์
641103000371 น.ส. พิมพ์นารา ชนะสิทธ์ิ
641103000372 น.ส. ธิดาภรณ์ ศรีภูมิ
641103000373 น.ส. ณัฐรวี ศรีพูล
641103000374 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สาวิตรี ศรีษะแก้ว
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641103000375 น.ส. ดลพร ขอมคง
641103000376 น.ส. สายสุรีย์ สวนดอก
641103000377 นาย เชนชัย สุขชาวนา
641103000378 น.ส. มยุรา หินจ าปา
641103000379 น.ส. รัชดา จันทพันธ์
641103000380 น.ส. พิมพ์ชนก สายัณห์
641103000381 น.ส. อภิตา นาคะเกศ
641103000382 น.ส. อัจฉริยา งอกวงษ์
641103000383 นาย ศิรกฤช ศรีสว่าง
641103000384 นาง เสาวนีย์ ศรีตะ
641103000385 น.ส. ปัทมา เปล่ียนเปรม
641103000386 น.ส. วิรฑิตา วิไลกูล
641103000387 น.ส. ธารา ศรีสุข
641103000388 น.ส. ทัศนีย์ คนหาญ
641103000389 น.ส. ดลฤดี วินทะไชย
641103000390 นาย ณภัทร โพธิอะ
641103000391 น.ส. ภัทรภร ชูนวน
641103000392 น.ส. อุดมพร บุญทา
641103000393 น.ส. รินรดา คาถา
641103000394 น.ส. ชญาน์ณันท์ ฉิมกิตินันท์
641103000395 น.ส. ชนัญภัส ชนม์ธรรม
641103000396 น.ส. ณัฐพร วิชัย
641103000397 น.ส. เบญชญา ไชยชาญ
641103000398 น.ส. อัญชลี แสนบุตร
641103000399 นาย มารีกี มะแซ
641103000400 น.ส. กนกพิชญ์ สีหามาศ
641103000401 น.ส. พรรณี ดวงเพ็ชร์
641103000402 น.ส. มณีรัตน์ ทองพิมพ์
641103000403 น.ส. ซารียา ตะทวี
641103000404 นาย อานนท์ พ่วงเพ่ิม
641103000405 นาย ทศพล สัมฤทธ์ิ
641103000406 น.ส. จิตติมา เจริญผล
641103000407 น.ส. ธิติยาพร พิมพันธ์
641103000408 น.ส. วริศนันท์ กระพัชรศรี
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641103000409 น.ส. สิรินยา ลานเหลือ
641103000410 น.ส. วัชรี ดอนชัย
641103000411 น.ส. ภัคณัฏฐ์ โอภาสสุรนันท์
641103000412 น.ส. เฉลิมพร อัคติ
641103000413 น.ส. กฤษณา มีก าเหนิด
641103000414 นาง วิภาดา ซ่ึงรัมย์
641103000415 น.ส. รานีซะ หะมิ
641103000416 น.ส. ปวีร์นภัส แก้วดี
641103000417 น.ส. โยษิตา หาญบาง
641103000418 น.ส. วิมลรัตน์ ปานอู
641103000419 น.ส. สุชาดา บุญเรือง
641103000420 นาย ณัฐกรณ์ ธรรมวิชิต
641103000421 น.ส. อรตา วีระพันธ์
641103000422 น.ส. จันทิมา วงษ์นคร
641103000423 น.ส. นูรีซะห์ เจ๊ะเล๊าะ
641103000424 นาย วัชรพงศ์ เนตรสุวรรณ
641103000425 น.ส. ปิยดา เป็นศิริ
641103000426 น.ส. กรรณิการ์ สันป่าแก้ว
641103000427 น.ส. ขวัญใจ ตุ้ยเขียว
641103000428 นาย วิษรุต วะสุกัน
641103000429 น.ส. พัชรา รักดี
641103000430 น.ส. ชญานิศ จันสา
641103000431 น.ส. ทิพย์รัตน์ วัชรกุลธรไทย
641103000432 น.ส. ลลิตา ชูช่ืน
641103000433 ว่าท่ี ร.ต. สมพงค์ จันทะโร
641103000434 นาย กรณพัฒน์สร หนูชู
641103000435 นาง ณัฐกานต์ ศรีสวัสด์ิ
641103000436 น.ส. สุทธิฉันท์ สนธิภักดี
641103000437 น.ส. กัลญา มโนวรณ์
641103000438 น.ส. มานิตา จารุศิลาวงศ์
641103000439 น.ส. เสาวพัตร สอดจันทร์
641103000440 น.ส. ชลธิชา หนูพุฒ
641103000441 น.ส. สิริกาญจน์ เพชรรัตน์
641103000442 น.ส. วราลักษณ์ สุทธะลักษณ์
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641103000443 น.ส. กัลญาธร แส้ทอง
641103000444 น.ส. นริศรา สุจริต
641103000445 น.ส. จีรวรรณ เทวบิน
641103000446 น.ส. ทิพวรรณ ทิพยอแหละ
641103000447 น.ส. กาญจนา จันทรู
641103000448 น.ส. กนกวรรณ เกิดสืบมา
641103000449 นาย จักรี สารักษ์
641103000450 น.ส. อาภาศิริ ทับสุลิ
641103000451 น.ส. ป้อมปิง ทวีสุข
641103000452 นาง ชีวารัตน์ นาคสถิรไกร
641103000453 น.ส. ศรัณยา หาญใจ
641103000454 นาย นิติพล นฤภัย
641103000455 นาย ณัฐดนัย กิทัยพะเนา
641103000456 น.ส. วรรณพร ไชยสัตย์
641103000457 น.ส. สุวรรณา ฉกรรจศิลป์
641103000458 นาย เอ่ียมตราวุฒิ เอ่ียมสอาด
641103000459 น.ส. รัชฎา ศรีอุดม
641103000460 น.ส. มัลลิกา พิมพ์วงศ์
641103000461 น.ส. คล้ายจันทร์ ชิตจ าปา
641103000462 น.ส. สายจิต อ่อนโอก
641103000463 น.ส. ไอรดานันท์ สุริยะจรัสแสง
641103000464 น.ส. จุฑาภรณ์ ค าวัง
641103000465 นาย เกรียงไกร  เย็นสุข
641103000466 น.ส. ธัญญเนตร ประสมสุข
641103000467 น.ส. ลัดดา กล่ินคง
641103000468 น.ส. รุ่งฤดี สมนึก
641103000469 น.ส. สิริกานต์ เพชรรัตน์
641103000470 นาย กิตติพงศ์ ตันตินราศักด์ิ
641103000471 น.ส. เบญจมาภรณ์ จิตโชติ
641103000472 น.ส. เพ็ญศรี นามเมืองรักษ์
641103000473 น.ส. ชนัญชิดา แย้มแก้ว
641103000474 น.ส. ณัฐญา ไชยเจริญทรัพย์
641103000475 น.ส. รสสุคนธ์ จิตต์รักธรรม
641103000476 น.ส. จิตรา จิตต์รักธรรม
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641103000477 น.ส. จันทร์ทิมา คลังวิเชียร
641103000478 น.ส. ศรีสุดา เหมยแก้ว
641103000479 น.ส. จงรัก ลูกแก้ว
641103000480 น.ส. นภัสวรรณ แสงทอง
641103000481 น.ส. มลฤดี สนธิวุฒิ
641103000482 น.ส. อรกัญญา พรฤกษ์เวียงพิง
641103000483 น.ส. ยุพิมาศ ท้าวฟูเขียว
641103000484 น.ส. ธัญญา คนคิด
641103000485 นาย อภิวุฒิ ตันชนะประดิษฐ์
641103000486 น.ส. ศมันตา แก้วอ้าย
641103000487 น.ส. ทิตาภร หงส์วัฒนา
641103000488 น.ส. ศศิธร เจ๊ะมิน
641103000489 น.ส. ยลดา ต๊ะใจ
641103000490 น.ส. ภัสสร พิมายสิน
641103000491 น.ส. นลพรรณ สืบเสนาะ
641103000492 น.ส. เนตรชนก อุดมทรัพย์
641103000493 น.ส. วัลลภา สงไข่
641103000494 น.ส. มินทร์ตรา ชาลือ
641103000495 น.ส. ชนิสรา ซุยเซ็งซะ
641103000496 นาง สาคร ทองแย้ม
641103000497 น.ส. ปฐมาวดี วงษาภักดี
641103000498 น.ส. อุไรวรรณ์ พิมพ์รส
641103000499 น.ส. บุณยานุช นาเมืองรัก
641103000500 น.ส. ธัญญ์นลิน วงษ์ลักษณ์
641103000501 น.ส. ศินีนาถ ดาวัลย์
641103000502 นาย พิริยวรรธน์ ทองค า
641103000503 น.ส. ปริญ พายัพสาย
641103000504 น.ส. สมหทัย ตรีวุธ
641103000505 นาย คมกฤช ประภาทรง
641103000506 น.ส. ปกิษญา สุทธิการ
641103000507 น.ส. ณิชกุล มะยาระ
641103000508 นาย ธนกฤต ร่ืนจิต
641103000509 น.ส. อัญญารินทร์ เทพนา
641103000510 น.ส. พิมพ์พร มัฆะเนมี
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641103000511 น.ส. ฉัตรลักษณ์ กล่ันประดิษฐ์
641103000512 นาย ธิติพันธ์ พรโชติรัตน์
641103000513 นาย เฉลิมพล ศรีภู
641103000514 น.ส. นาถฤทัย ทิมลาย
641103000515 น.ส. นุชจรีย์ อุ่นจิต
641103000516 น.ส. ภัทริยา เผ่ากล้า
641103000517 น.ส. จิตราภรณ์ ศรีวร
641103000518 น.ส. ชีวรัตน์ แสงอรุณ
641103000519 น.ส. พัชรินทร์ ศรีแตงทอง
641103000520 น.ส. พชรมน กระจ่างวรรณ
641103000521 นาง อัยรดา สวนแสน
641103000522 น.ส. ลฎาภา นาคนพมณี
641103000523 น.ส. เมธินุช กลับดี
641103000524 น.ส. ชญาภา เมืองโคตร
641103000525 น.ส. รุ่งฤดี เจริญดง
641103000526 น.ส. วิลาวัณย์ บัวช่ืน
641103000527 นาย ทศพล สมบูรณ์พงษ์
641103000528 นาง ณัทธมนกาญจน์ แหล่งหล้า
641103000529 น.ส. สุชานันท์ เอ่ียมพันธ์
641103000530 น.ส. แสนระวี โจระสา
641103000531 น.ส. ธันย์ธิชา ค าเอม
641103000532 น.ส. ปัทมา หมุดหละ
641103000533 นาย กชกร จักรน าชัย
641103000534 น.ส. นรลักษณ์ ค าแก้ว
641103000535 น.ส. สุชัญญ์ญา ข าแสง
641103000536 น.ส. กิรติกา พลภูงา
641103000537 น.ส. พร้อมพรรณ แก้วค าปา
641103000538 น.ส. ศุภรัตน์ อ้ิงเพชร
641103000539 น.ส. ภิญญดา เขียวปัญญา
641103000540 น.ส. เบญจทิพย์ วงศรีรักษ์
641103000541 น.ส. ศิริรัตน์ รัตนสมบูรณ์
641103000542 นาย พชร พูลสุขโข
641103000543 น.ส. ไพลิน อ่ิมสอาด
641103000544 น.ส. วนิดา คนคล่อง
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641103000545 น.ส. บุษยมาส ธานี
641103000546 น.ส. กฤชวรรณ จ าปาทอง
641103000547 น.ส. รุจิกาญจน์ มีแป้น
641103000548 น.ส. อุษานันท์ โคตรภักดี
641103000549 น.ส. อินทิรา กล่ินอบเชย
641103000550 น.ส. ญาณิฐาม์ิ ทองขุนด า
641103000551 น.ส. ศศิญดา สงวนญาติ
641103000552 น.ส. อินทุกร พ่ึงเถ่ือน
641103000553 น.ส. ฐิติมา สาระไพฑูรย์
641103000554 น.ส. ศศิภาพร โสทอง
641103000555 น.ส. พรพิมล ผลบุญ
641103000556 น.ส. ชนาภา พรมเมืองยอง
641103000557 น.ส. สุฑามาศ วิหคทอง
641103000558 น.ส. จุฑามาศ วงสุวรรณ์
641103000559 น.ส. ภัทรินท์พร พละศูนย์
641103000560 น.ส. ปุณณดา จิรภาวิโชค
641103000561 น.ส. นูสรีซัน โต๊ะเส็น
641103000562 นาย ธีรพล มุลกุล
641103000563 น.ส. ทิพย์อุษา โพธิ
641103000564 น.ส. ภาวิณี ยียากุล
641103000565 น.ส. เบญจรัตน์ โพธ์ิทองค า
641103000566 น.ส. สวรรยา งามฉวี
641103000567 น.ส. จิตติสา กังวล
641103000568 นาง ธัญลักษณ์ ตัญญะเกตุ
641103000569 น.ส. ณัฐพร อ่วมค า
641103000570 น.ส. ธิดาทิพย์ สารกอง
641103000571 นาย ณัฐวุฒิ กล่อมวงศ์
641103000572 นาย ศิรเมศร์ บุญกิจสุขุมพัฒน์
641103000573 น.ส. อุไรวรรณ เรืองศรี
641103000574 นาย ภาณุพงษ์ ทิพยทัศนัน
641103000575 น.ส. อรณิชชา ทองลินันท์
641103000576 น.ส. สุชาดา เท่ียงทิพย์
641103000577 น.ส. สกาวเดือน ปัดกอง
641103000578 นาย พงศกร สันติปาลิต
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641103000579 นาย สุกฤษฎ์ิ สันติปาลิต
641103000580 น.ส. เบญจมาภรณ์ ว่องสวัสด์ิ
641103000581 นาง ขนิษฐา ใจสุทธิ
641103000582 น.ส. วิไลพร สมหารวงศ์
641103000583 น.ส. โสมรัศมี วิภูสมิทธ์
641103000584 น.ส. กนิษฐา น้อยปรีชา
641103000585 น.ส. กัญญารัตน์ ธาราศักด์ิ
641103000586 น.ส. ธิปทิวา เกตุทองดี
641103000587 น.ส. วรินร าไพ พฤกษวัลต์
641103000588 ว่าท่ีร.ต.หญิง เพ็ญศุกร์ เพ็ญบริมาส
641103000589 น.ส. กัญญลักษณ์ โยธาภิรมย์
641103000590 น.ส. ปภาณิน ทองบุญเหลือ
641103000591 นาย ฟองเงิน บรรลุสุข
641103000592 น.ส. สมฤดี ไตรพิษม์
641103000593 น.ส. รวิวรรณ เงินทุ่ง
641103000594 น.ส. พรรณทิรา บัวแดง
641103000595 น.ส. นรารัตน์ หนูสิงห์
641103000596 น.ส. ยศวรรณ จอมจันทร์
641103000597 น.ส. เบญญาภา สุขหอม
641103000598 น.ส. สุพัตรา สรวมศิริ
641103000599 น.ส. ปรียาพร รักเรือง
641103000600 นาย ธนดล การกรณ์
641103000601 นาย ปรินทร ษัฎพรพินิจ
641103000602 น.ส. อมรรัตน์ สิมมาหลวง
641103000603 น.ส. สุจรรยา ไพเราะห์
641103000604 น.ส. จริยา คุณราช
641103000605 นาย บัณฑิต มะโนสร้อย
641103000606 น.ส. อัจฉราพรรณ โพธิอุดมสกุล
641103000607 นาย พงศธร หนูอินทร์
641103000608 นาย สิปปกร แดงรุ่งเรือง
641103000609 น.ส. พรพิมล ดาอินวงค์
641103000610 น.ส. อังคณา ทองย้ิม
641103000611 น.ส. มุกตาภา รอดดารา
641103000612 น.ส. สุภาพร ใฮงาม
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641103000613 นาย ณัฐวัสส์ คชาประดิษฐ์
641103000614 น.ส. พรสุดา โพธ์ิเมือง
641103000615 น.ส. ดีพร้อม แสงรุ่งเรืองศรี
641103000616 น.ส. ดวงพร หีบแก้ว
641103000617 น.ส. ปัทมา ราชอภิรักษ์
641103000618 น.ส. วรรณกนก ทัพวงค์
641103000619 น.ส. พรพิรุณ บัวหลวง
641103000620 น.ส. ณัฐกฤตา มณีวงศ์
641103000621 น.ส. สิริกร เขตภัทรพิมล
641103000622 น.ส. หฤทัย ไพโรจน์
641103000623 นาย เคน อมรศุภศิริ
641103000624 น.ส. สิรินภรณ์ จันทรเพชร
641103000625 นาย อภิรักษ์ ยีขุน
641103000626 น.ส. วราภรณ์ แก้วบุญเรือง
641103000627 น.ส. กัญญ์ณณัฐ พวงสันเทียะ
641103000628 น.ส. ปัณฑิตา รัตนะ
641103000629 น.ส. นริศรา อรุณฤกษ์
641103000630 น.ส. พัชรี หน่อตรง
641103000631 น.ส. ศิรินภา แซ่อ้ึง
641103000632 น.ส. ขวัญนภา ใจน่าน
641103000633 นาย ศิรสิทธ์ิ ปักกาเวสูง
641103000634 นาง ชญาภา นุ่นเหว่า
641103000635 น.ส. สุฤทัย สีหาบุตร
641103000636 นาย นิพนธ์ คงหนู
641103000637 น.ส. มนัสณันท์ ม่ันเขตวิทย์
641103000638 น.ส. สุนทรี ศิริอุทัย
641103000639 น.ส. นันธิดา ดากาวงค์
641103000640 น.ส. นาถนภา เหลาอ่อน
641103000641 น.ส. อารียา คงวงศ์เสถียร
641103000642 น.ส. กัญธนัท เงียบสุข
641103000643 น.ส. สุนิสา ใจเสมอ
641103000644 น.ส. ณิชชาภัทร เตปินตา
641103000645 น.ส. พิมพ์ใจ วงษ์จีน
641103000646 นาย อิทธิ โคตรอาษา
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641103000647 น.ส. มณฑินี วงศ์สุวัฒน์
641103000648 น.ส. ผุสดี แก้วศรี
641103000649 นาง อ าภา วงษ์ปราชญ์
641103000650 น.ส. ณชนม์ ประยูรวงศ์
641103000651 น.ส. ประภาพร อุทาวงค์
641103000652 น.ส. ละออง รสชา
641103000653 น.ส. ภัทรวดี บุญรักษ์
641103000654 น.ส. สุกัญญา หัวใจสุทธ์ิ
641103000655 น.ส. ดวงฤดี พฤกษโกศล
641103000656 น.ส. ทิชากร หนูมาน้อย
641103000657 น.ส. พรหมภัสสร วรชิยานนท์
641103000658 น.ส. อนงนาฎ หนุ่มส าเนา
641103000659 น.ส. เจริญรัตน์ ตุ้มทอง
641103000660 น.ส. ดาวเรือง ยืนนาน
641103000661 น.ส. แคทลียา ศรีสวัสด์ิ
641103000662 น.ส. ศิรินรัตน์ มูลกวนบ้าน
641103000663 น.ส. สุกัญญา ทองสมุทร
641103000664 น.ส. ช่อฟ้า โกศิลา
641103000665 น.ส. นาถนัดดา สุมานัส
641103000666 นาย วัฒนา มาใจกล้า
641103000667 น.ส. ธัญญ์นรี กมลพุฒิเศรษฐ์
641103000668 น.ส. นูรีซัม ดอเลาะ
641103000669 น.ส. อรวรรณ อุดมธรรมกูล
641103000670 นาย พยุงศักด์ิ กายาไชย
641103000671 น.ส. อาภรณ์ บุญมี
641103000672 น.ส. พัชร์ นามตาปี
641103000673 น.ส. ศุรินทร์ธร ชาเกาะ
641103000674 น.ส. ศุภลักษณ์ จิตรไพศาล
641103000675 น.ส. วิรมญา อุรารส
641103000676 น.ส. ชัญญา ตันติมากร
641103000677 น.ส. เมวีญา สิงห์เดช
641103000678 น.ส. กนกวรรณ อยู่ทอง
641103000679 น.ส. วรินทร อาสารินทร์
641103000680 น.ส. ศิริรัตน์ เอกวัตร
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641103000681 นาย อุดมศักด์ิ ร่ืนลาภะ
641103000682 นาง ปิยวรรณ เอ้สูงเนิน
641103000683 น.ส. ณดา แสงจันทร์
641103000684 น.ส. อัญชลี ชินศรี
641103000685 นาย ทนงศักด์ิ คุรุจิตโกศล
641103000686 น.ส. ยุภารัตน์ สายเครือมอย
641103000687 น.ส. พรทิพย์ ไกรวาส
641103000688 น.ส. ศศิโสม พาณิชย์กุล
641103000689 นาย ภัทรศัย เทพวนิลกร
641103000690 นาง สุพาภรณ์ วงษ์ลา
641103000691 น.ส. ปุณยนุช สังข์รุ่ง
641103000692 น.ส. วฤณพร ฐายินีจิรัสยา
641103000693 น.ส. นันทิตา พันธ์มณฑา
641103000694 น.ส. สุชาดา สงวนรักษ์
641103000695 นาย ชัยรณ เพชรทองด้วง
641103000696 น.ส. กุลจิรา วงศ์พุทธะ
641103000697 น.ส. สมสุข ฤกษ์พูลทวีพร
641103000698 น.ส. สุชาภัสร์ นันทสิริรัตน์
641103000699 น.ส. นาฎสุดา เคนม่ิง
641103000700 น.ส. สุภาพร เพียงจันทร์
641103000701 น.ส. อิสรีย์ สมาหาร
641103000702 น.ส. ธาราทิพย์ เงางาม
641103000703 น.ส. มุกว่ีรินตร์ จิตรไมตรี
641103000704 น.ส. อัจฉรากาณต์ อัศวะสานนท์
641103000705 น.ส. ชญาทิพย์ ข าวิจิตต์
641103000706 น.ส. ชลธิชา ศุภกาญจนากร
641103000707 นาง สุนิษา รักศิลป์
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641104000001 นาย อรรคพล เหรียญตระกูล
641104000002 นาย พรสฐา คงบัว
641104000003 น.ส. รัตนาวดี ศุกร์เพ็ง
641104000004 นาย รชต ก้ามสันเทียะ
641104000005 น.ส. พรเพ่ิม ประกอบแก้ว
641104000006 น.ส. กรองนภา ทะปะละ
641104000007 น.ส. สุชาดา นิลสริ
641104000008 น.ส. ธัศศพร คุ้มแว่น
641104000009 น.ส. พัชรีภรณ์ จินวุฒิ
641104000010 นาย ณยศ เมืองโคตร
641104000011 น.ส. วรนิษฐา ไชยสุริยวงค์
641104000012 น.ส. พรพรรณ โปณสุวรรณ
641104000013 นาย ภาณุพันธ์ เตวา
641104000014 น.ส. ปุญชรัสม์ิ สุรเชษฐ์พลังกร
641104000015 นาย เป็นหน่ึง สมณะ
641104000016 นาย ณรงค์ศักด์ิ ทองค า
641104000017 น.ส. ศิริพร อ่อนละมัย
641104000018 น.ส. กรวิการ์ ดวงสุภา
641104000019 น.ส. ศิวภรณ์ ทองไซร้
641104000020 น.ส. ดวงพร ใจดี
641104000021 นาย ประจักษ์ แก้วน้อย
641104000022 น.ส. ปริชาติ ศรีเสมอ
641104000023 นาย สมปอง ช้อนขุนทด
641104000024 นาย ธนวิน ลาภสิริสวัสด์ิ
641104000025 น.ส. ประกายแก้ว เกตุแย้ม
641104000026 นาย อานนท์ เทียนชัยเจริญ
641104000027 น.ส. กันตะยา บวกขุนทด
641104000028 น.ส. สิริญญา ใจกลาง
641104000029 นาย ทศพร สุพรหม
641104000030 น.ส. ศิรนันท์ กังวานกัมปนาท
641104000031 นาย พงษ์ไพบูลย์ ศรีวิไล
641104000032 น.ส. ศลิษา ณ เชียงใหม่
641104000033 น.ส. ชนินันท์ กัญจนา
641104000034 น.ส. พัชราภรณ์ อ่ิมจิตร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 107 จาก 140    



4. เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,132 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641104000035 นาย ศุภโชค ฮวบเจริญ
641104000036 น.ส. เมริสา โยมงาม
641104000037 นาย วุฒิธรรม สิริบ าเพ็ญทาน
641104000038 นาย ศุภวิทย์ สงวนทรัพย์
641104000039 นาย ณัฐวุฒิ กันทา
641104000040 น.ส. วันดี ไทยแก้ว
641104000041 น.ส. นภัสนันท์ กิตติญาจีราวัชร์
641104000042 น.ส. ธันยพร อุตรนาค
641104000043 น.ส. จุฑาพร พิมพ์พงศ์
641104000044 น.ส. เบญจวรรณ ชมรูปสวย
641104000045 นาย บุญฤทธ์ิ สายทอง
641104000046 น.ส. พัชรินทร์ วงศ์สูงเนิน
641104000047 น.ส. ชนกนาถ วิชิตแย้ม
641104000048 นาง ณัฐกฤตา เอ่ียมประภัสสร
641104000049 นาย ชนาธิป อัตถกิจมงคล
641104000050 นาย ธนากร วรกิจพิทักษ์กุล
641104000051 น.ส. บุศราวดี บุญทวี
641104000052 น.ส. กาญจนา บุญทัน
641104000053 น.ส. อรพรรณ พงญาติ
641104000054 น.ส. พัฒน์ชลี ไพพงษ์
641104000055 น.ส. ปิยะวดี เปรมใจ
641104000056 น.ส. ณัฐญา บัวเฉียง
641104000057 น.ส. นิรมล หน่อแก้ว
641104000058 น.ส. วรรณวิศา สัมมาสิทธ์ิ
641104000059 น.ส. กิตติยา เบ็ญละ
641104000060 น.ส. กุลิสรา ยะกุณะ
641104000061 น.ส. นนท์ธิดา พิทักษ์คงตระกูล
641104000062 น.ส. สกาวรัตน์ ศรีมงคล
641104000063 น.ส. นิจปภา สุรินทร์เปา
641104000064 น.ส. พรทิพย์ พลศรี
641104000065 นาย ประทีป พูลสวัสด์ิ
641104000066 นาย ปัญญโชติ เหลืองอ่อน
641104000067 นาย อกนิษฐ์ เลิศไกร
641104000068 น.ส. ยุวดี เทพแก้ว
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641104000069 น.ส. ทัศนีย์ มีวังแดง
641104000070 น.ส. วิภาลักษ์ เทียมไธสง
641104000071 น.ส. ดวงทิพย์ สุอิม
641104000072 น.ส. อนุสรา หลีหาด
641104000073 นาย ภาณุพงศ์ กิจเรืองโรจน์
641104000074 น.ส. เทพารถ แย้มยิน
641104000075 น.ส. มุทิตา ธรรมชัยโสภิต
641104000076 นาย ภาคภูมิ แสงแก้ว
641104000077 น.ส. ปัณณพร ง้วนพันธ์
641104000078 น.ส. เอษา อมรประเสริฐ
641104000079 น.ส. ฌัลลิกา นาวินศิริเกษม
641104000080 น.ส. ศรัญญา ป้องเรือ
641104000081 น.ส. อภิญญา อินพรม
641104000082 น.ส. สิริพันธ์ุ ผลสมบูรณ์
641104000083 น.ส. ปริศนา หนูเงิน
641104000084 นาย ภัทรดนัย บุญน า
641104000085 นาย วีระพล จันทร์ด า
641104000086 น.ส. สรัญธร ฐานะธนทิพย์
641104000087 นาย ปรวีร์ ไกรทอง
641104000088 น.ส. ภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
641104000089 นาง ยุวดี จิตโสภา
641104000090 น.ส. ชิดชนก ทรัพย์พร้อม
641104000091 น.ส. วรรณิสา เช้ือพราหมณ์
641104000092 นาย ฐาวร ธนากิจ
641104000093 น.ส. สิริการย์ ธนกุลศรีโรจน์
641104000094 นาย บุญยกร อินทรศิริ
641104000095 นาย ภีระศาสตร์ น้อยช่างคิด
641104000096 น.ส. วาสนา คงอ้ิว
641104000097 น.ส. พลอยนภัส พิมพ์ทรัพย์
641104000098 น.ส. ทัศนียา แดงสกุล
641104000099 นาย องอาจ มัจฉิมวงษ์
641104000100 นาย ภาคิน สิงห์ลี
641104000101 น.ส. จิราพร พุศิริ
641104000102 น.ส. พรรณพิมล จันทเวช
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641104000103 น.ส. แพรววนิต พิตรพิบรูณย์
641104000104 นาย เกมส์ บุญศรี
641104000105 นาง เบญจพร แก้วอินตา
641104000106 น.ส. เยาวลักษณ์ รอดสม
641104000107 นาง ญาณิศา พุทธสาวงษ์
641104000108 น.ส. นัทผกา สุดประเสริฐ
641104000109 นาย สิริเชษฐ์ สุวัชร์ธนสาร
641104000110 น.ส. เอมอร สาริวงค์
641104000111 น.ส. ชมมาศ ตระกูลบุญเดช
641104000112 น.ส. พัฒน์นรี ชากะจะ
641104000113 น.ส. มนัสนันท์ แก้วโสวัฒนะ
641104000114 นาย ยศพนธ์ คงอ้ิว
641104000115 นาย พันธกานต์ เครือรัตนไพบูลย์
641104000116 นาย เฉลิมพร ตันหยงมัด
641104000117 นาย ชณันวิชญ์ วุฒิณิศราโรจน์
641104000118 น.ส. ผ่องศรี นารีรักษ์
641104000119 น.ส. เกศรา ไม้จันทร์
641104000120 น.ส. ธัญญรัตน์ พรรณราย
641104000121 น.ส. สุวรีย์ บางแก้ว
641104000122 น.ส. กรรณิการ์ กันภัย
641104000123 นาย บูรภัทร์ แสวงพันธ์
641104000124 น.ส. ชนันทิตา บุญทรง
641104000125 น.ส. มัตติกา ทัศน์จันดา
641104000126 นาย เจษฎากร ชัยเลิศ
641104000127 น.ส. ปนัดดา ทองช่ืน
641104000128 น.ส. อนัญญา ธนะมูล
641104000129 นาย ธีรศักด์ิ อินทร์ช่วย
641104000130 นาย สิรภพ ธนะมูล
641104000131 นาย ระพี แก้วมะโน
641104000132 น.ส. วราพร ศิรินันทาภิวัฒน์
641104000133 น.ส. สุทธิดา พุนานิน
641104000134 น.ส. นิตยา อุทาลุน
641104000135 น.ส. ภัทรประภา เหล่างาม
641104000136 น.ส. กชฐมล วรกล่ัน
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641104000137 นาย อภิชาติ ใจเด็ด
641104000138 นาย ธนดล เครือเนตร
641104000139 นาย พันศักด์ิ เม่นคล้าย
641104000140 น.ส. นัทธมน ถมบัตร
641104000141 น.ส. ภาณิญา วนาพฤกษ์พงศ์
641104000142 น.ส. สุพัตรา อินโป
641104000143 นาย วุฒิพงษ์ ดุจพันธ์
641104000144 นาย พัชรพล วัฒนพร
641104000145 น.ส. สิริรัตน์ ลุนวิรัตน์
641104000146 น.ส. อังคณา สูหวาหล า
641104000147 น.ส. ญาชิตา ชยุติธนากุล
641104000148 นาย ธีรนาฏ แซ่ต้ัง
641104000149 น.ส. กชพร ย่ีภู่พันธ์ุ
641104000150 น.ส. นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
641104000151 น.ส. พรพรรณ เทศดนตรี
641104000152 น.ส. ทิพวรรณ ภูมิชัย
641104000153 นาย อิสสระ ฐิตสาโร
641104000154 นาย ภคพล นามปัญญา
641104000155 ว่าร้อยตรี ศุภณัฐ มณีกาญจน์
641104000156 น.ส. ปาลิดา เจริญพร
641104000157 นาย นราเศรษฐ์ สันตติทรัพย์
641104000158 น.ส. อรอุมา ยะพลหา
641104000159 น.ส. บุณณดา เมืองมูล
641104000160 น.ส. สายรุ้ง บุญเทพ
641104000161 นาย วิมาลย์ ลายประจักษ์
641104000162 นาย ชัยฉมา คนชุม
641104000163 นาย ธนวรรต เพ็ชรสันทัด
641104000164 นาย ประจักษ์ ศรีพจนธรรม
641104000165 นาย เอกนรินทร์ เกียรติมีแสง
641104000166 น.ส. ศศิวิมล มะสาตสม
641104000167 นาย ธนวุฒิ ศิริมา
641104000168 น.ส. เยาวลักษณ์ นาถมทอง
641104000169 นาย ณัฐพล ดิษฐย่ี
641104000170 น.ส. กมนนัทธ์ เจริญสุข
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641104000171 น.ส. กนกวรรณ ย้ิมห้ิน
641104000172 น.ส. นิภา ไชยศรี
641104000173 น.ส. กรรณิการ์ สหะแปง
641104000174 น.ส. นิตยา ปาละโมงค์
641104000175 น.ส. รุ่งนภาพร ณรินทร์
641104000176 น.ส. จารุวรรณ ทองสุรินทร์
641104000177 นาย สิทธิศักด์ิ วิจิตรก่ิง
641104000178 นาย สมบูรณ์ เอ่ียมประภัสสร
641104000179 น.ส. อ าภา ลาแก้ว
641104000180 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ เพชรรัตน์
641104000181 น.ส. สุดารัตน์ วงศ์พาณิชย์
641104000182 น.ส. สุชาฎา ศิริพัฒน์
641104000183 นาย สถาพร อัศวเมธาวรากุล
641104000184 นาย รัชพล บุญรับ
641104000185 นาย ศราวุธ ธรรมรัตน์
641104000186 นาย ชาตรี น้อยบรรเทิง
641104000187 น.ส. ชาริกา สารฝ้ัน
641104000188 น.ส. ณหทัย ไชยโย
641104000189 นาง สุมินตา มณีวงษ์
641104000190 น.ส. สิตานันท์ สุ่มพ่วง
641104000191 น.ส. สุพัตรา หนูย้ิมซ้าย
641104000192 จ่าสิบเอก นันทพล เสน่หา
641104000193 น.ส. สุภาพร ภู่บัว
641104000194 นาย ภูมิภัทร ระเบียบโอษฐ์
641104000195 น.ส. กัญญาภัค วรรณวงค์
641104000196 นาง อัชรา วงษ์ดิษฐ์
641104000197 นาง กาญจณา โฮมวงศ์
641104000198 น.ส. ณัฐนพิน เลิศสิริกังวาน
641104000199 น.ส. เสาวนีย์ หล้าค าคง
641104000200 นาย พงศธร โรจน์มโนธรรม
641104000201 น.ส. ชญาดา โสภาศรี
641104000202 น.ส. จิราภรณ์ จินวุฒิ
641104000203 น.ส. ชุติกาญจน์ อรรถศิริปัญญา
641104000204 น.ส. ยุวดี อาภาธนานนท์
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641104000205 น.ส. สุภาพร ทรงศักด์ิศรี
641104000206 น.ส. จินตนา รังษีสุวรรณ
641104000207 นาย วุฒิชัย ไชยขวัญ
641104000208 นาย วิศิษฏ์ ดาวจักรวาล
641104000209 นาย พัฒนพันธ์ุ พรธนะวัฒน์
641104000210 น.ส. อนุกรต ศรีใจตัน
641104000211 น.ส. สุพัตรา อาจท า
641104000212 น.ส. รุจินาถ คงเต็ม
641104000213 น.ส. จุติมา พุ่มผกา
641104000214 น.ส. พรภินันท์ เลิศรวีวัฒน์
641104000215 น.ส. ธัญลักษณ์ จิตรประเสริฐ
641104000216 นาย วรเมธ เนียมสุวรรณ
641104000217 นาย วทัญญู ล้ิมพัฒน์นันท์
641104000218 น.ส. มีนา มณีสอดแสง
641104000219 นาง ดาริน ยืนยงค์
641104000220 นาง กฤตยา สิทธิรักษ์
641104000221 น.ส. สายฝน ภูธรฤทธ์ิ
641104000222 นาย อานนท์ พรมสันติ
641104000223 นาย ชัชชัย เจริญกัลป์
641104000224 น.ส. จิรันธรณ์ ทองสุขทา
641104000225 น.ส. เวรินฎาฐ์ ทองสุขทา
641104000226 นาย ธาดา สรรพวุธ
641104000227 นาย ภีระชาน เจตนานัง
641104000228 น.ส. น้ าฝน ยมนา
641104000229 น.ส. ธัญญ์นภัส วีรพัฒนศรีกุล
641104000230 น.ส. ณัฏฐานันท์ ขวัญเพ่ิมพร
641104000231 นาย เจษฎา บุญมาก
641104000232 นาย อนุพงษ์ ขุนทอง
641104000233 น.ส. ประทุมพร มณีนพคุณ
641104000234 น.ส. จินดาวรรณ หนูคง
641104000235 น.ส. อรพรรณ จงจิตเกษม
641104000236 นาง ปิยนุช จิระแพทย์
641104000237 น.ส. กนกพร นวศิริคุณ
641104000238 นาง อัญรัตน์ ทิพย์ยอแล๊ะ
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641104000239 น.ส. อรทัย ริยะธง
641104000240 น.ส. พิจิตรา บุญมาก
641104000241 น.ส. ปวิชญา ขัดปัญญา
641104000242 น.ส. วลัยลักษณ์ มีศรี
641104000243 น.ส. เมทิกา มหจิรานนท์
641104000244 น.ส. สุจิตรา ชมภูบุตร
641104000245 น.ส. ณัฐสุดา กะรัมย์
641104000246 นาย พรหมมินทร์ โชติงาม
641104000247 นาย ภานุวัฒน์ ทองเจียน
641104000248 น.ส. มัลลิกา แสนด้วง
641104000249 น.ส. กิรชาภา สังประพล
641104000250 น.ส. พจนีย์ สุริยา
641104000251 นาย คนิตกูล ไม่เศร้า
641104000252 น.ส. สุภัสสร ไผ่โกวิทวงศ์
641104000253 น.ส. มัทนียา สัตนาโค
641104000254 นาย อนุพงษ์ ถูกใจ
641104000255 น.ส. ณิสาธร แซ่ต้ัง
641104000256 นาย พิชิต ชินบุตร
641104000257 นาย ลิขิต จะแรมรัมย์
641104000258 น.ส. สุดารัตน์ ดวงคุณ
641104000259 นาย ธนกร ท้าวเช้ือลาว
641104000260 นาย สกลวรรธน์ สุดเส้นผม
641104000261 น.ส. สิรินันท์ วงศ์ขันธ์
641104000262 น.ส. ดวงทิพย์ แสงพงษ์
641104000263 น.ส. ปนัดดา โพธิเจริญ
641104000264 น.ส. พรรณทิพา โชโต
641104000265 นาย ภาคิน ห้วงเกษม
641104000266 น.ส. วรรณนิศา น้อยภา
641104000267 นาย ปฐมพงศ์ พานิชย์
641104000268 นาย ธันวา แสนวิไล
641104000269 น.ส. มัลลิกา เต็งรัง
641104000270 น.ส. วิไลพร ช่างประกอบ
641104000271 นาย ทวีโชค พงษ์วานิช
641104000272 นาย ชูเกียรติ ภิรมย์พันธ์
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641104000273 นาย เจษฎา หิรัญเพ่ิม
641104000274 น.ส. กฤษณา จันผอง
641104000275 น.ส. ปนัดดา สามดี
641104000276 น.ส. ชนัดดา ศรรักษ์
641104000277 น.ส. สุภัคชญา จูฑะศร
641104000278 น.ส. ปัฐมา ศรีสุราช
641104000279 น.ส. อัจฉราภรณ์ อานุภาพรุ่งเรือง
641104000280 น.ส. เจนจิรา สาริปา
641104000281 น.ส. พัชนิดา มณีช่ืน
641104000282 นาย ฉันทัช จรทะผา
641104000283 น.ส. วนิดา จิตรรัตน์
641104000284 น.ส. เพ็ญพร จงศิรินวบุตร
641104000285 นาย อรรถพล สารพัสด์ุ
641104000286 น.ส. จินตนา ม่ันคง
641104000287 น.ส. ภาวินี พุทธชาติ
641104000288 น.ส. อักษิกา ไชยลังกา
641104000289 น.ส. วราพรรณ์ ปันเข่ือนขัติ
641104000290 นาง อุทุมพร บุญไชยยงค์
641104000291 น.ส. อนัญญา ถาวร
641104000292 น.ส. ณัฐพัชร์ พรหมมารักษ์
641104000293 น.ส. ภัททิยา ธนาพุฒิกร
641104000294 น.ส. สุกัญญา นาคพานิช
641104000295 นาย โชคชัย ภูตามาตย์
641104000296 น.ส. นิศารัตน์ วงษ์สุวรรณ์
641104000297 นาง ประภาพรรณ จิตตพงศ์
641104000298 น.ส. กมลทิพย์ สุทธะสุริยะ
641104000299 นาย ธนธัช สุปันนี
641104000300 นาย ภานุวัฒน์ เพ็งมา
641104000301 น.ส. รุ่งนภา รังทะษี
641104000302 น.ส. อุไรรัตน์ วุฒิเสน
641104000303 น.ส. ศิวิมล สวัสดี
641104000304 นาย ดนุพล สามงามน้อย
641104000305 น.ส. กาญจนทิพา บัวขวัญ
641104000306 นาย สุชาติ ปัญญาเนตินาถ
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641104000307 นาย พานิช อิสลามชาติไทย
641104000308 น.ส. ปวีณา หนิมุสา
641104000309 น.ส. ภณิตา พงษ์วุฒิธรรม
641104000310 น.ส. จิราภรณ์ อรรถชัยยะ
641104000311 น.ส. พิราวรรณ เผ่ากัณทะ
641104000312 นาย อาธิป ปัญญาประเสริฐ
641104000313 น.ส. กรกมล น่ิมแสง
641104000314 น.ส. ปาริชาติ หินขาว
641104000315 น.ส. ธนิชชา ไวธัญกิจ
641104000316 นาย ณัฐภพ กลมขุนทด
641104000317 น.ส. วิภาวี พุทธชาติ
641104000318 นาย วราวุธ สุทธิชัยเมธี
641104000319 นาย โชติวิทย์ สุริหาร
641104000320 น.ส. เกศรา นรารัตนานุกูล
641104000321 น.ส. ดุจธพร แก้วประภา
641104000322 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วิจิตรา แข็งแรง
641104000323 นาย วัฒนกร คงบัว
641104000324 น.ส. ชัญญานุช ธนากุลเดชโชติ
641104000325 น.ส. ชญาภา คีมพันธ์
641104000326 น.ส. สุภาพร พลัดภูมิ
641104000327 น.ส. ชัชชญา สังโวลี
641104000328 นาย วิษณุพงษ์ บุญยืน
641104000329 น.ส. ศตพร ชิตรัตฐา
641104000330 นาย พรภวิษย์ ศิริวงศ์มงคล
641104000331 น.ส. วัชรีพร ณรงค์ชัย
641104000332 น.ส. ศิวนาถ ใจเร่ง
641104000333 น.ส. วรรณี ล่ิมปกรณ์ธนโชติ
641104000334 น.ส. ธนาภรณ์ เอ่ียมข า
641104000335 น.ส. วรวิมล พวงสุวรรณ
641104000336 น.ส. สุดารัตน์ แก้วเพ็ชรพลาย
641104000337 น.ส. นันทิชา ศรประสิทธ์ิ
641104000338 น.ส. รวิวรรณ พุทธเจริญ
641104000339 น.ส. ทิฆัมพร พิมลรัตน์
641104000340 นาย กฤติน กิจแสงทอง
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641104000341 น.ส. สุพัตรา เสนาขันธ์
641104000342 นาย ทวีพร ยะเชียงค า
641104000343 น.ส. จิราภรณ์ เครือวงค์
641104000344 นาย กรวิชญ์ เล่ียวสมบูรณ์
641104000345 นาย เฉลิมชัย ศิริพงษ์
641104000346 น.ส. สุฑามาศ เกิดน้ าใส
641104000347 นาย ธีรพันธ์ เติมแก้ว
641104000348 น.ส. นิลญา ตาค า
641104000349 น.ส. นฤชล สุวรรณดี
641104000350 นาย ชนะชัย เกิดผล
641104000351 นาย ยุทธพงศ์ ปัญจสุภาลักษณ์
641104000352 นาย จักรพรรดิ ศรีสกุล
641104000353 น.ส. ภัทรินทร์ สันตะพันธ์
641104000354 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ยศระวี มีมงคล
641104000355 นาย เทอดศักด์ิ ทองอินทร์
641104000356 นาย นภัทร ล าภู
641104000357 นาย ชยานนท์ สุดสนอง
641104000358 น.ส. สุภักดี ผางแพ่ง
641104000359 นาง นิตยา เอ่ียมศรี
641104000360 น.ส. พิชชาพร พรหมนิวัติ
641104000361 นาย ณัฐพงศ์ กลมขุนทด
641104000362 นาย พิริยกร สิทธินันท์
641104000363 น.ส. ชรินทร์ทิพย์ นันท์ธนบวร
641104000364 นาง ประภามาศ ประสานพันธ์
641104000365 นาย สงกรานต์ สุวรรณการ
641104000366 น.ส. จิรัชยา  ศรีเทา
641104000367 นาย เอกนรินทร์ คิดชอบ
641104000368 น.ส. ภัทรพร วงศ์พรหม
641104000369 นาย สุพาสน์ บัวศิริ
641104000370 น.ส. นูรมา เปาะสา
641104000371 นาย เสฎฐวุฒิ สิงห์โต
641104000372 นาย ฉัตรชัย ประภาศิริรัตน์
641104000373 น.ส. ปานชนก หญีตน้อย
641104000374 นาย อรรถชัย สว่างแจ้ง
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641104000375 น.ส. ผกามาศ พันธ์ุพรม
641104000376 นาย ปฏิญญา ณะมี
641104000377 น.ส. ธันยพร ข้อตุ่ย
641104000378 น.ส. ธัญญาทิพย์ บุญเจริญ
641104000379 น.ส. ยุวดี พ่ึงแพง
641104000380 นาง วิลาวัลย์ ชัยประดิษฐ์
641104000381 นาย ธีรวัฒน์ เกตุอินทร์
641104000382 น.ส. พิมพ์พิศา ดวงวะนา
641104000383 น.ส. อมรรัตน์ ฉิมปลอด
641104000384 น.ส. นฤมล หลัาบา
641104000385 น.ส. ตรงศรม์ กิจเจริญ
641104000386 นาย ธนันต์ เกตุหนู
641104000387 น.ส. สุพัตรา ท่างาม
641104000388 นาย ธวัชชัย อรุณเจริญ
641104000389 น.ส. สุวภัทร ค้ากระโทก
641104000390 น.ส. กฤตพร สีใส
641104000391 น.ส. ศรีวรรณ ช่วยแก้ว
641104000392 นาย อาชาคริน สุขเกษม
641104000393 นาง วาศิษฐี กรภัทรนาวิน
641104000394 นาย ณัฐดนัย นิลมานนท์
641104000395 นาย ธีรภัทร จิตต์ปล้ืม
641104000396 น.ส. ชิดาวัลย์ มัฏฐาพันธ์
641104000397 นาย สหรัฐ สุขเกษม
641104000398 นาย สุรพงศ์ สังข์โพธ์ิ
641104000399 น.ส. ธพรรษศมล นวลทอง
641104000400 น.ส. ภัทรกร บุญสิทธ์ิ
641104000401 น.ส. วิภาณี ขัติกุล
641104000402 น.ส. เกษริน ปันแปง
641104000403 น.ส. ปุณณดา ใจมูล
641104000404 น.ส. จุฑาทิพย์ ต้ังบรรพต
641104000405 น.ส. พจนีย์ ชัยวินิจ
641104000406 นาย กฤษฎา ค าจุมพล
641104000407 นาย สุภัทรธนศักด์ิ ธิกรณ์
641104000408 น.ส. มัดทะนา พลอยสารี
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641104000409 น.ส. อารมณ์ ยุติธรรม
641104000410 นาย ศุภณัฐ พงษ์จันตา
641104000411 น.ส. สาวิตรี แสงเมือง
641104000412 น.ส. หน่ึงฤทัย ชาติกานนท์
641104000413 นาย เกษมศักด์ิ พจนานุภักด์ิ
641104000414 น.ส. เรวดี นิลพัฒ
641104000415 นาง จิราพร ปินตายศ
641104000416 นาย มงคลศักด์ิ พิมพ์แสง
641104000417 นาย กฤษฎา กระชัน
641104000418 น.ส. ยุพิน รามช่วย
641104000419 น.ส. ศศิพิฌา ช านาญ
641104000420 นาย ทศวรรษ ไชยศรีษะ
641104000421 น.ส. ยุวลักษณ์ โสภณ
641104000422 น.ส. ณัฐวรา วงศ์นาญาติ
641104000423 น.ส. นริศรา ค่ายใส
641104000424 นาย มนต์ชัย บัวจรรยาธรรม
641104000425 นาย อดินันต์ โพธ์ิบัว
641104000426 นาย วีรภัทร พุ่มงาม
641104000427 นาง ธรรญมน บรรจง
641104000428 นาง ธาริตา เด่นชีวา
641104000429 น.ส. ลัดดา จันทร์พวง
641104000430 นาง ชัญญานุช แถมศิริ
641104000431 นาง อรวรรณ เหาตะวานิช
641104000432 น.ส. ชนิดา นัยยะ
641104000433 น.ส. วรัญญา เอกรัตน์
641104000434 นาย สหพัชร ขาวบริสุทธ์ิ
641104000435 น.ส. สายรุ้ง อาวรณ์
641104000436 น.ส. ณมนชนก สายอร่าม
641104000437 น.ส. จีระพร โปทา
641104000438 น.ส. มารีหยาม หนิสอ
641104000439 นาย พงษ์ธร เพ็ชรสุริยา
641104000440 น.ส. นุจรี พลธเนศชานันท์
641104000441 นาย วสันต์ สีวัน
641104000442 น.ส. ศศิกานต์ เพชรอุดม
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641104000443 นาย วิชัย แซ่หล่ิว
641104000444 น.ส. สินีเนตร ศรีทอง
641104000445 นาย ชัยวิชิต พรมเสน
641104000446 น.ส. ศศิกานต์ นิลเล็ก
641104000447 น.ส. ชญาภา ศรีสวัสด์ิ
641104000448 น.ส. สุชาดา บูรณะ
641104000449 น.ส. ญาตาวี จ าวงค์ลา
641104000450 นาย ภูริณัฐ หลงละลวด
641104000451 น.ส. อารีย์ภรณ์ ย่ีโถหุ่น
641104000452 น.ส. บุษบา โหระโช
641104000453 นาย ธีรยุทธ มงคลสิทธ์ิ
641104000454 นาย วศิน อภิรัตนวงศ์
641104000455 ว่าท่ีร้อยตรี รชต ฉายศิริวัฒนา
641104000456 น.ส. นิภาวรรณ บุญจันทร์
641104000457 นาย อรรถพล โพธ์ิจันทร์
641104000458 น.ส. ธนภรณ์ แสงแปลง
641104000459 น.ส. จินตหรา แสงอุไร
641104000460 น.ส. นันทนา สินสมบัติ
641104000461 นาย อัศวิน ตาเทียบ
641104000462 นาย ณัฐพนธ์ เงินคง
641104000463 น.ส. ธัญชนก ใจกาศ
641104000464 นาย อิศรุต โภชาคม
641104000465 น.ส. ภัสสร ขุนเจียม
641104000466 นาย เอกสิทธ์ิ สายศร
641104000467 นาย คมศักด์ิ หีมเห็ม
641104000468 นาย สุรดิษฐ์ ชาติภูวภัทร
641104000469 น.ส. รุสณีต้า หล าเบ็ญสะ
641104000470 น.ส. นปภา ค ากรลือชา
641104000471 น.ส. นริศรา สว่างแจ้ง
641104000472 นาย จักรพันธ์ อาจหาญ
641104000473 น.ส. ภาวินี สุทินรุ่งสิริ
641104000474 นาย ติณห์ สุวรรณสมบัติ
641104000475 นาย ณัฐวุฒิ คนตรง
641104000476 นาย อนุชา พุทธรักษา
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641104000477 นาง นุชนาฎ บุญทอง
641104000478 นาย สุรศักด์ิ ทองศรี
641104000479 นาย พีรพัฒน์ วงศ์สุวคันธ
641104000480 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมค า
641104000481 นาย ณัฐพงษ์ สุนตาอินทร์
641104000482 นาย ด ารงค์เกียรต์ิ งามใจ
641104000483 น.ส. กวินทิพย์ ฉ่ าบุรุษ
641104000484 นาย จารุณัชญ์ พุ่มดี
641104000485 นาย จักรพงศ์ คุรุเจริญ
641104000486 น.ส. นฤมล ชฎาทอง
641104000487 นาย อานนท์ สมบูรณ์บดีบุตร
641104000488 น.ส. นภาพร เรืองพุธ
641104000489 ส.ต.ท. อรรถนพ สุวรรณรัตน์
641104000490 น.ส. รัตนาภรณ์ ธรรมณารักษ์
641104000491 น.ส. ปารมาภรณ์ โพธ์ิเอ่ียม
641104000492 นาย อลงกต ศิริกุล
641104000493 น.ส. ทิพวรรณ คงไพรสันต์
641104000494 น.ส. ปิยะมาส ธรรมใจ
641104000495 นาย รัฐพล กลยนี
641104000496 น.ส. นันทิชา หลีเส็น
641104000497 นาย ไพบูลย์ ไกรสูรศรี
641104000498 นาย ชญานิน นิลสุขุม
641104000499 น.ส. จารุพรรณ มีเสถียร
641104000500 น.ส. เพ็ญพิชชา จองนุ้ย
641104000501 น.ส. ณฐมน ชาญประไพร
641104000502 นาย ทวีพากษ์ วารีสิงห์
641104000503 น.ส. นุชจรี ภักดีมง
641104000504 นาย สุวิทย์ พยุยงค์
641104000505 นาย ฐิติพงศ์ บุญศรี
641104000506 นาย คมสันต์ จ่างแสง
641104000507 นาย จารุวัฒน์ วะกาสิทธ์ิ
641104000508 นาย ธีรพัฒน์ ค าภา
641104000509 นาย เตวิชชา ธานี
641104000510 นาย ชลมาศ เอกวุฒิพงศ์ชัย
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641104000511 น.ส. ศิรประภา เทศเภา
641104000512 น.ส. กานดา มินา
641104000513 น.ส. เมตตา ประดิษฐพงษ์
641104000514 นาย อรรถพล ขุนเจริญ
641104000515 น.ส. พัณณิตา พวงอินทร์
641104000516 น.ส. ธิติมา ปะทิรัมย์
641104000517 นาย รภูชิตพงศ์ ทิพย์พรชัย
641104000518 น.ส. อังสุมารี เมืองโคตร
641104000519 นาย ภูมินทร์ ปะลาวัลย์
641104000520 นาย สมานศักด์ิ ถาวร
641104000521 นาย ฐานิกร สุวรรณโคตร
641104000522 ว่าท่ีร้อยตรี นพพล อ่ิมกมล
641104000523 นาย สุนทร ศรีจันทร์
641104000524 น.ส. ปวริศา เปรมปรีด์ิ
641104000525 น.ส. บุศรา พวงสมบัติ
641104000526 น.ส. จิรารัตน์ กัณหานุ
641104000527 นาย อลงกรณ์ รุ่งโรจน์
641104000528 น.ส. เพ็ญนภา ทองเพ็ชร
641104000529 นาย พีรเกียรติ ผลส่ง
641104000530 นาย อนุพงษ์ เปล่ียนศรี
641104000531 น.ส. เอ้ือมพร ปัญญวรรณศิริ
641104000532 น.ส. สุนันทา สายป้ันเหน่ง
641104000533 นาย อุกฤษฎ์ ทองนุ่น
641104000534 น.ส. พรพนา อันพิมพ์
641104000535 นาย พิสิษฐ์ ภูเดนผา
641104000536 นาย เฉลิมพันธ์ุ จันทร์เพ็ญ
641104000537 น.ส. สัชฌุกร เช้ือปุย
641104000538 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
641104000539 ส.ต.ต. ณัทณัน ภัทรธนาภัทรสร
641104000540 น.ส. มัณฑนา จันทรุมาศ
641104000541 น.ส. กนิษฐา ม่ิงมูล
641104000542 นาย อนุศาสน์ วงค์แก้ว
641104000543 นาย พลัฎฐ์ ไทยนิยม
641104000544 น.ส. ธัญญรัตน์ มูลมาก

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 122 จาก 140    



4. เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,132 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641104000545 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
641104000546 น.ส. ปาณิสรา อังกุระ
641104000547 นาย จีระพงษ์ พ่ึงประยูร
641104000548 นาย ศิวัชศิลป์ เอ่ียมสอาด
641104000549 นาย ณัฐวุฒิ สมใจเพ็ง
641104000550 นาย ปริญญา เจริญสุข
641104000551 นาง กาญจนา ดันประเทศ
641104000552 นาง ธัญยธรณ์ วรเกียรติสิริเดช
641104000553 นาย กิตติพงษ์ คล้ายสงคราม
641104000554 นาย วิศิษฎ์ ณ นคร
641104000555 น.ส. วิไลลักษณ์ ตรีสินธุสมบัติ
641104000556 นาย อัครพล อังกุระ
641104000557 น.ส. นูรฮาซีกีน ดือเลาะ
641104000558 ว่าท่ี ร.ต. นิธิพงศ์ กิจพินิจ
641104000559 นาย นิติ แย้มพันธ์ุ
641104000560 นาย ณัฐพงษ์ นันทวงค์
641104000561 นาย กวีรัช จารัตน์
641104000562 นาย คัมภีร์ เหมือนสิงห์
641104000563 น.ส. จิรัฏฐิญา คิดใจเดียว
641104000564 น.ส. ศศิฌา ศิริเมร์
641104000565 น.ส. ณัฐณิชา ข าทวี
641104000566 น.ส. สุพรรณี หวานวาจา
641104000567 นาย ชนินทร์ ขนาน
641104000568 น.ส. อัญฐริญา ทองดี
641104000569 น.ส. สุพรรณี ถอนทอง
641104000570 น.ส. ศศิญดา ศรีธร
641104000571 น.ส. จันทร์จิรา ก่ิงสกุล
641104000572 นาย พรต ตระการภาสกุล
641104000573 น.ส. นฤมล ช่างสี
641104000574 นาย ชัยทัต จูจินดา
641104000575 นาย ชญานิน ไกรราษฎร์
641104000576 น.ส. สิทธิวรรณ ศรีงาม
641104000577 นาย สุรเชษฐ์ จินะเทศ
641104000578 น.ส. กัญญา สุทามาศ
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641104000579 นาย คชพงศ์ โตมาตร์
641104000580 นาย สุทิน จันทร์สุคนธ์
641104000581 นาย วสันต์ วันตะ
641104000582 นาย สุริยันต์ จันทร์เทวี
641104000583 นาง สุรีรัตน์ ภาษีทวีเกียรติ
641104000584 น.ส. สุชาวลี รวมธรรม
641104000585 นาย ปวีณ มีสันทัด
641104000586 นาย ธีระเดช อ านวยพร
641104000587 น.ส. พรรัตน์ โคกเทียน
641104000588 นาย ธนภูมิ แก้วทอง
641104000589 นาย ณัฐพล รัชตะนาวิน
641104000590 น.ส. อนิชา อ่ าสุดใจ
641104000591 น.ส. ภัทราภรณ์ รักธรรม
641104000592 นาง นภัทร พอกพูน
641104000593 นาย มนัสวี วัดบุญเล้ียง
641104000594 น.ส. นฤมล สมศักด์ิ
641104000595 น.ส. สุกัญญา เพ็งธรรม
641104000596 น.ส. สมรักษ์ โพธ์ิกระจ่าง
641104000597 น.ส. นนทชา โมราสุข
641104000598 นาย ปราชญพัฒน์ รักษ์สุวรรณ
641104000599 นาย มหามัดนัสรี การียา
641104000600 นาย ชัยณรงค์ บวรเสนีย์
641104000601 ว่าท่ี ร.ต.หญิง โสภาพรรณ แสงแก้ว
641104000602 นาย ปัณณทัต ใจจะดี
641104000603 นาย เมธี ศุภฤกษ์
641104000604 น.ส. ชรินรัตน์ อินปิง
641104000605 นาย วิชชุเดช หนูจันทร์
641104000606 น.ส. อัญชริดา มวลน้อย
641104000607 น.ส. อริสา ยกสันเทียะ
641104000608 น.ส. พรรณทิพา ฟ้าร่วมปัญญา
641104000609 นาย ณัฏฐวรรธน์ ยุบย าแสง
641104000610 น.ส. จตุพร โสภากุล
641104000611 น.ส. จิตรัตน์ดา ก๋องแก้ว
641104000612 นาย โกศล ดวงโภคา
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641104000613 นาย ณัฐพงษ์ กล้าจริง
641104000614 นาง ผการัตน์ จันเก
641104000615 นาย น าโชค แช่มช่ืน
641104000616 นาย ชัยสิน ทองอินทร์
641104000617 น.ส. สิรภัทร ตัณฑะเตมีย์
641104000618 น.ส. จุฑามาศ เดชภักดี
641104000619 นาย ยศพัทธ์ พรพิชัย
641104000620 น.ส. สโรชินี แกล้วเชิงค้า
641104000621 น.ส. วานิสา ลุแล
641104000622 น.ส. ปรีดาภรณ์ ค าชาตา
641104000623 นาย เฉลิมวุฒิ หิมพงษ์
641104000624 นาย สุนันท์ พรรษา
641104000625 น.ส. จุฑามาศ ปราบพล
641104000626 น.ส. นพสร สุขแก้ว
641104000627 น.ส. เฟ่ืองฟ้า มโนมัย
641104000628 น.ส. ศิริรัตน์ กัญญามา
641104000629 น.ส. มนชนก บุญเย่ียม
641104000630 น.ส. นุศรา มะนุภา
641104000631 นาย วิทวัช อุบลสุข
641104000632 น.ส. จุฑาพร ทิพพันโท
641104000633 น.ส. กมลชนก สุวรรณญาณะ
641104000634 น.ส. พัทธวรรณ บุตรสอน
641104000635 น.ส. ณัฏฐณิชา ขุนณรงค์
641104000636 น.ส. หัทยา อาจท า
641104000637 นาย ตรีภพ ภมรจันทรมัส
641104000638 น.ส. สุกัญญา นนท์ตา
641104000639 นาย กฤษนาจ พรหมเขียว
641104000640 นาย ณัฐทิพณ ม่วงพันธ์สิงห์
641104000641 น.ส. ธัญรดี เต๊ะเปีย
641104000642 นาย สัมพันธ์ มิตรน้อย
641104000643 น.ส. วรางคณา ปานเฟือง
641104000644 น.ส. อนงรัตน์ สิงห์ค า
641104000645 น.ส. เบญจมาศ ตันนรา
641104000646 น.ส. พิมพ์พิชชา คณิตศิลป์
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641104000647 นาย อมรภูมิ จตุรภัทรพร
641104000648 นาย ภูธเรศ เพชรรัตน์
641104000649 น.ส. ภัสวรินท์ ธนบูรณ์อัครชัย
641104000650 นาย สาธิต กองพา
641104000651 น.ส. ปวีณา ชิณวงษ์
641104000652 น.ส. ผกาวรรณ ใจหลวง
641104000653 นาย กฤษพล สรวยสุวรรณ
641104000654 น.ส. ศศิวิมล เดชา
641104000655 นาย ณัฐศักด์ิ ล่ิมทัศไนย
641104000656 ว่าท่ี ร.ต. หฤฏ์พันธ์ วรนุช
641104000657 น.ส. นัตติกาล สมนึก
641104000658 น.ส. กันทิมา กลีบบัว
641104000659 น.ส. อรไพร อินโน
641104000660 นาย ปรีชา บุตรแสงดี
641104000661 นาง กุลธิฺดา บุตรแสงดี
641104000662 น.ส. ปิยะนาถ วิเชียรปัญญา
641104000663 นาย ดนัย หล้าพิมพ์สิงห์
641104000664 น.ส. จินตนา จันทร์ขาว
641104000665 น.ส. ธนพร ไชยสงคราม
641104000666 น.ส. อรวรรณ น้อยบาง
641104000667 น.ส. ธีรยา ภู่หนู
641104000668 น.ส. น้ าทิพย์ หยดย้อย
641104000669 น.ส. สุมณทิพย์ ใจใหม่
641104000670 นาย สมัคร แสนศรี
641104000671 น.ส. พัชรินทร์ แสนศรี
641104000672 น.ส. พิมพ์พร เสนาธรรม
641104000673 นาย อนันต์ รัตนบุรี
641104000674 น.ส. นิซูไรดา นิโซะ
641104000675 น.ส. วันวิสา ย่ิงรุ่งเรือง
641104000676 นาย เลิศชาย อินจิว
641104000677 น.ส. สวรรยา บางย่ีขัน
641104000678 น.ส. ลักขณา แก้วสังข์
641104000679 น.ส. นภัสกร ทองไชยศรี
641104000680 นาย พิชชานันท์ หอมจันทร์
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641104000681 น.ส. โสลิตา อุตมัง
641104000682 น.ส. วรรณภา ด้วงศิริ
641104000683 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ธนัญญา ต่ายใหญ่จีด
641104000684 นาย ณัฐภัทร วงค์ชัย
641104000685 นาย ณัฐกฤต ยอหัน
641104000686 น.ส. สรัญกร แจ้งสันต์
641104000687 น.ส. ลภัสรดา วงค์ศาลา
641104000688 น.ส. วศินี เต่านวน
641104000689 น.ส. ศิริรัตน์ อ่ิมกระจ่าง
641104000690 น.ส. ณิชากร สงคราม
641104000691 นาย ภารดร จันทร์ทอง
641104000692 น.ส. ฉัตรสุดา หนูอุ่ม
641104000693 นาย ภูมี พูลนิล
641104000694 นาย พิริยะ แพทย์ศาสตร์
641104000695 น.ส. สุวรรณดี นุชเจริญ
641104000696 ส.อ. จิติวัฒน์ สุวงกฏ
641104000697 นาย พงษ์ ตรีโสภณกุล
641104000698 น.ส. ดวงใจ สวยค้าข้าว
641104000699 น.ส. สุวรินทร์ พุทธชาติ
641104000700 นาย มนัสพาสน์ อรัญพิทักษ์
641104000701 น.ส. ชุติมา การุญ
641104000702 น.ส. ราตรี มาตรงามเมือง
641104000703 นาย ธีรวิศิฏฐ์ สุโพธ์ิ
641104000704 นาย ธนกฤต ไชยนาค
641104000705 นาย ศักด์ิดา คุณารักษ์
641104000706 น.ส. ศรัญญา ภูกระเณร
641104000707 นาย โอภาส คงเนียม
641104000708 นาย จิราวัฒน์ ศรีสอาด
641104000709 น.ส. ศิริวรรณ พ่วงดี
641104000710 น.ส. สุจรรย์จิรา พงษ์สุวรรณ
641104000711 น.ส. วรรณิศา หมวดชนะ
641104000712 นาย สมผล อังศุวัฒนากุล
641104000713 นาย อาทิตย์ กาเด็น
641104000714 น.ส. อัฌราพรรณ พันธ์สงวน
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641104000715 น.ส. สุจินันท์ แดดภู่
641104000716 นาย ทรงภณณัช ธนโชติชญานี
641104000717 น.ส. สุพรรษา เจียมสวัสด์ิ
641104000718 น.ส. ตะวัน มงคลแก้วเลิศ
641104000719 น.ส. ชัชชญา สกุลนิธิเมธา
641104000720 น.ส. น้ าค้าง มากสมบุญ
641104000721 น.ส. ณัฐพร ธรรมวิชิต
641104000722 จ่าสิบตรี ณัฐศักด์ิ อนันต์จินดา
641104000723 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ขอนดง
641104000724 นาย ธรรมรงค์ งามจิตสิทธิชัย
641104000725 นาง ศศิกานต์ ข าปล้ืมจิตร์
641104000726 นาย เดชนุพล อุบลพฤกษ์
641104000727 นาย นวนาถ สุขเกษม
641104000728 นาย ค าสิทธ์ิ แก้วทอง
641104000729 น.ส. อาทิตยา ทองทวี
641104000730 น.ส. ชลลดา มูฮัมหมัดรอโซ้ล
641104000731 น.ส. บูรณี สุริยไชย
641104000732 น.ส. อัมพา เจือจันทึก
641104000733 น.ส. กรกช สิทธิสิน
641104000734 นาย วีรวัฒน์ นันทะชัย
641104000735 นาย พงศ์ภัทร แซ่ต้ัง
641104000736 นาย ฮานีฟ มาลินี
641104000737 น.ส. นิชาภัทธ ชุมแสง
641104000738 น.ส. รชยา สินธุสิงห์
641104000739 นาย ธรรมรัตน์ ไตรยวีร์
641104000740 นาย นิรัฐติกร ธรรมชาติ
641104000741 น.ส. เกศรินทร์ ไชยภักดี
641104000742 นาย สถาพร อยู่นาน
641104000743 นาย บุญญฤทธ์ิ เส็งแดง
641104000744 นาย ทวีลาภ เจนชัย
641104000745 นาย พงศธร ชูทิพย์
641104000746 นาย จารุพงษ์ ฉายปรีชา
641104000747 น.ส. จันทรา ลาภอุดมกิจ
641104000748 น.ส. รวิวรรณ อาจศรี
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641104000749 นาย สรศิลป์ ผินแปร
641104000750 น.ส. วนิดา เครือแก้ว
641104000751 นาย ทรงพต เจียระบรรพต
641104000752 นาย ณัฐพล ค่าค า
641104000753 น.ส. ณัฐกานต์ ใจเป้ีย
641104000754 น.ส. ธิติยา พจนารถ
641104000755 นาง แววตา โกรกส าโรง
641104000756 น.ส. อริสรา อ่ิมรัตน์
641104000757 นาง เสาวลักษณ์ เล่ียวสมบูรณ์
641104000758 นาย วีรวัฒน์ ชูเลิศ
641104000759 น.ส. วรัญญา รัชตะวรรณ
641104000760 นาย อนุวัฒน์ ไชยวรรณธรรม
641104000761 น.ส. ภสิณี พุ่มปรีชา
641104000762 นาย ก่อพงศ์ อยู่ทรัพย์
641104000763 นาง สุมัชญา เบอเรนท์เซ่น
641104000764 น.ส. อภิญญา นักล า
641104000765 นาย กิตติธัช กันเน่ือง
641104000766 น.ส. จุฑารัตน์ ชัยจันทร์
641104000767 น.ส. ศิรินภา ค าสุพรม
641104000768 นาย สุรวัช สุขาวรรณ
641104000769 นาง วราภรณ์ รักสถาน
641104000770 น.ส. เมษา ชูชัยทยากุล
641104000771 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย รูปโอ
641104000772 นาง มัลลิกา พรหมมินทร์
641104000773 นาย ธนากร อัดแอ
641104000774 นาย ธีรภัทร ล าใย
641104000775 น.ส. ณัฏฐ์พัชร์ ยุติธรรม
641104000776 นาย เกียรติกูล สุจริต
641104000777 น.ส. รุจิดา สุวรรณเทน
641104000778 น.ส. ณัณภัทร สัตรบุตร
641104000779 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุธิพร กางการ
641104000780 น.ส. สุภาภรณ์ ศิริศรี
641104000781 นาง มนฤดี พรหมโชติ
641104000782 น.ส. รัตนาลักษณ์ ผาทอง
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641104000783 น.ส. สุนิสา ค ามณี
641104000784 น.ส. ฉัตรสุดา คันธะรินทร์
641104000785 นาย เสกสันต์ จูมสิมมา
641104000786 น.ส. อรวรรณ เมืองพวน
641104000787 นาย นนทวัฒน์ ภู่พลับ
641104000788 น.ส. สุพา บุปผะโก
641104000789 นาย ทรงชัย ซิมทิม 
641104000790 น.ส. มะลิ เขียวชอุ่ม
641104000791 น.ส. ปริมปภัสร์ กฤษฎ์ิกุลไพศาล
641104000792 น.ส. วาลิกา มลิวัลย์ผุดผ่อง
641104000793 นาย พงษ์วิทย์ จันทร์เกตุ
641104000794 น.ส. อาภาภรณ์ เย่ียมค านวน
641104000795 น.ส. นันท์นภัสธ์ อริยภัทรกูล
641104000796 น.ส. ฐณิดา วัฒนามงคลเนตร์
641104000797 นาย ศรัญญู คนขยัน
641104000798 นาย พรอธิป ธัญสกุลวงศ์
641104000799 นาย สหวัต กองแก้ว
641104000800 น.ส. ณัฎฐณิชา ผิวเกล้ียง
641104000801 นาย สมบัติ เรืองยุยล
641104000802 นาย อธิป บุรจรรย์
641104000803 น.ส. นุชติยา ชูพงศ์
641104000804 น.ส. ณัฐวลัลณ์ ไกรพินิจ
641104000805 นาย ปฐมพร ปุระหล่า
641104000806 น.ส. สิริพร พรพันธ์บุญปลูก
641104000807 น.ส. นฤมล ชัยศรี
641104000808 น.ส. ณัฐชา วิชยวิกรานต์
641104000809 น.ส. ณปภัช รามรังสฤษฎ์ิ
641104000810 นาย ธนภณ กุนกันไชย
641104000811 นาย ประกฤต ฤทธ์ิเจริญ
641104000812 น.ส. รุ่งทิวา อินจ าปา
641104000813 นาย สุรัตน์ พลอยงาม
641104000814 นาย ธันยธรณ์ ไตรมงคลเจริญ
641104000815 นาย พงศ์เทพ อ่ิมจิตร
641104000816 นาย จตุภัทร์ มาตรค าจันทร์
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641104000817 น.ส. กรรณิการ์ หวานฤดี
641104000818 น.ส. นภาภรณ์ บุญวัน
641104000819 น.ส. กาญจนา ญาติมิ
641104000820 น.ส. ชาลิณี กรพิทักษ์สินทวี
641104000821 น.ส. ขนิษฐา รัตนลัย
641104000822 น.ส. อภิญญา ใจตรง
641104000823 น.ส. อโณทัย ฉัตรเงิน
641104000824 น.ส. ศิริขวัญ แสนยาวุฒิ
641104000825 น.ส. พัณณ์ชิตา พิทักษ์ภัคนันท์
641104000826 นาง วีณา รามสุวรรณ
641104000827 นาย ธนัย จันทร์ศรี
641104000828 นาย ศุภลักษณ์ จันทร์พัน
641104000829 นาย อภิชัย กล่ินขจร
641104000830 น.ส. อัจฉรา บัวพา
641104000831 น.ส. ธัญญารัตน์ พูลข า
641104000832 นาย ณัฐพงศ์ ลิบลับ
641104000833 นาย ไชยวัฒน์ อริยภัทรกูล
641104000834 น.ส. จีระนันต์ นนทมา
641104000835 น.ส. กนิษฐา คูศรีเทพประทาน
641104000836 น.ส. ทัศนีย์ ฝ่ายวงค์
641104000837 น.ส. วรรณา เหลือกนุ้ย
641104000838 ส.ต.ท. นควัฒน์ วงศ์ไพบูลย์
641104000839 น.ส. ศิริรัตน์ สุดสวาสด์ิ
641104000840 นาย สุทธิพงษ์ มานิพพาน
641104000841 นาย พิริยะ ปุ่มแม่น
641104000842 นาย สุไลมาน ดอเลาะ
641104000843 น.ส. กาญจณา ทองสด
641104000844 น.ส. อินทุอร วังแจ่ม
641104000845 ว่าท่ี ร.ต. ปรัชญา วงศ์กาแก้ว
641104000846 น.ส. นภาวรรณ อริยะค า
641104000847 น.ส. ณัฏฐณิชา ชัยรัตนสุวรรณ
641104000848 นาย กิตติพงศ์ นาคฤทธ์ิ
641104000849 น.ส. จิราภรณ์ กกกระโทก
641104000850 น.ส. สุภาวดี ผลสอาด
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641104000851 น.ส. ฉัตรทิพ ไชยวงค์ษา
641104000852 น.ส. สุภัทธ์ฤดี มีพ่ึง
641104000853 นาง สุรีภรณ์ มายัง
641104000854 นาย ภานุพงศ์ ปล้องใหม่
641104000855 นาย บรรพต คงคารัตน์
641104000856 นาย ปัญญา พัชรารัตน์
641104000857 น.ส. เบญจวรรณ ฉัตรเงิน
641104000858 น.ส. ฐิติเวทยา ใหญ่กระโทก
641104000859 นาย ศักรินทร์ หลักบุญ
641104000860 น.ส. ณัทชนก แซ่เบ้
641104000861 น.ส. พรพิมล ปานทอง
641104000862 นาย วงศกร กล่อมเกลา
641104000863 นาง จิราพร สังมี
641104000864 นาย ฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร
641104000865 น.ส. เยาวพา สิริสว่างเมฆ
641104000866 น.ส. นิชาภา บุตรพรม
641104000867 น.ส. กรรณิกา จอมสูงเนิน
641104000868 น.ส. จินตนา ภูมิชัย
641104000869 น.ส. พรรณิภา จอมสูงเนิน
641104000870 น.ส. ศิรินภา โพธ์ิตึ
641104000871 นาย ธนกฤต อินทะวงศ์
641104000872 นาย นวพล เปศรี
641104000873 น.ส. ฉวีวรรณ สีวันค า
641104000874 น.ส. พิมพิมล แป้นกลัด
641104000875 นาย ชัยรัตน์ เติมลาภ
641104000876 นาย สรวีย์ ทัศมี
641104000877 นาย ภาณุวัฒน์ จันทยงค์
641104000878 น.ส. สุนทรี จิตร์มาต
641104000879 น.ส. นิภาธร จินทะโร
641104000880 นาย พรประทาน ทาท านุก
641104000881 น.ส. อมรรัตน์ เบ้ียขาว
641104000882 น.ส. สุนิษา อ่ินค า
641104000883 นาย รัชเศรษฐ์ เพชรโกศลฉัตร์
641104000884 น.ส. อุไรพร วงศ์เจริญ
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641104000885 น.ส. วราลี เทียมเท่า
641104000886 นาย สิทธิพร เกตุเดชา
641104000887 น.ส. อุษาสวรรค์ ต้นวงศ์ธวัฒน์
641104000888 นาย ชนกชนม์ รุ่งเรือง
641104000889 นาย ทวีศักด์ิ คล้ายรักษา
641104000890 น.ส. จิดาภา วิเศษศิริ
641104000891 นาย ศุภชัย ธาตุท าเล
641104000892 นาย สันติ พิทักษ์วงษ์สว่าง
641104000893 นาย ณัฐนนท์ แย้มมาลี
641104000894 นาย จินโย หน่อมาลา
641104000895 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ปู่บัว
641104000896 น.ส. ธัญชนก ใจอุ่น
641104000897 น.ส. นิลเนตร ศรีคุณ
641104000898 นาย พงษ์ศิริ ศรีหล่มสัก
641104000899 นาย กฤตนัย อาจไพรินทร์
641104000900 นาย สัมมชัย พันธ์ุทรัพย์ทวี
641104000901 นาย อาทิตยา ค าสุข
641104000902 น.ส. แพรวพรรณ เป้ียริน
641104000903 นาย ศักรินทร์ ศิริพันธ์
641104000904 น.ส. อัญชลี รุนกระโทก
641104000905 น.ส. เสาวนีย์ เปรมอุปพงษ์
641104000906 นาย ต่อศักด์ิ เทียนแขก
641104000907 นาย จักรพัฒน์ ศิลป์สโมสร
641104000908 น.ส. กัณฐ์มณี ฉัตรกุล ณ อยุธยา
641104000909 นาย ดนัย อุทัยอาจ
641104000910 น.ส. พัชรี เบิกบาน
641104000911 นาย สุทธิภัทร พ่วงพวงงาม
641104000912 นาย กิตติพันธ์ อายุวัฒน์
641104000913 นาย ชยพล แสงไสย
641104000914 นาย ภัทรพงษ์ หล้ากัน
641104000915 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ วรรณวิสูตร
641104000916 นาย ภานุวัฒน์ ยอดอินทร์
641104000917 น.ส. นุสรา นิตย์วงษ์
641104000918 นาย ธนวรรธน์ อินสุวรรณ
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641104000919 นาย ธนวัฒน์ สิงห์สน่ัน
641104000920 นาย ปพน ทานะมัย
641104000921 น.ส. สุพัตรา เวชสิทธ์ิ
641104000922 น.ส. อรกนก วงศ์สวรรค์
641104000923 นาย จิรศักด์ิ พรมมินทร์
641104000924 น.ส. กฤษณา ท้าวแป้ง
641104000925 นาย นิพนธ์ กล่ันธูป
641104000926 น.ส. นริศรา บุญเกตุ
641104000927 น.ส. อารีย์ ประกอบแสง
641104000928 นาย มงคลชัย บุญทับ
641104000929 น.ส. นภัทรสัย สร้อยจิตร
641104000930 นาย รุ่งเรือง สิทธิ
641104000931 น.ส. เพชรรัตน บรรทัดเท่ียง
641104000932 นาย โฆษิต เลิศกุลทิพย์
641104000933 น.ส. เฉลิมรัตน์ ฉัตรทอง
641104000934 นาย ปฐวัฒน์ ใจเย็น
641104000935 น.ส. นิภาพร ดวงเนตร
641104000936 นาย อดิศร ซ้ายขวัญ
641104000937 น.ส. สมทรง ลาวัณย์ศิริ
641104000938 นาย วินัย เรืองรักษ์
641104000939 นาย จตุพงษ์ พ่ึงตัว
641104000940 น.ส. ธัญพร ขาวงาม
641104000941 นาย จิรภัทร วงศ์สุริย์ฉาย
641104000942 น.ส. ชุตินันท์ โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
641104000943 น.ส. ณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
641104000944 นาย สิโรจน์ โรจนรัตนาพงศ์
641104000945 น.ส. ธัญมัย พูลสวัสด์ิ
641104000946 นาย วรพงศ์ วิไลลักษณ์
641104000947 น.ส. ปิยะวรรณ เทวกุล
641104000948 นาย ไกรสิทธ์ิ ปราบเสียง
641104000949 น.ส. ณธษา อัครธนะวุฒิ
641104000950 น.ส. อมรรัตน์ บุญโท
641104000951 นาย สุวิทย์ ข าศรีพงษ์
641104000952 สิบตรี ณัฐกฤต กองหล้า
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641104000953 นาย วีระพล กองอินตา
641104000954 นาย ณัฐธัญ บุญชุม
641104000955 นาย ชัชวาล จ านงเพียร
641104000956 นาย ปฐมพร เพชรสกุลวงศ์
641104000957 น.ส. นิกษ์นิภา แฟ้มคลองขอม
641104000958 น.ส. สิตราญา โคต่อเนตร
641104000959 นาย ยงยุทธ แข็งแรง
641104000960 นาย วีรภัทร ศรีภูมิเดิม
641104000961 น.ส. ชุติมา มีศิลป์
641104000962 นาย สมบัติ งามปลอด
641104000963 น.ส. สุดารัตน์ ธิชาญ
641104000964 นาง นิธิมา ฝัดศิริ
641104000965 นาย อธิป สาโรวาท
641104000966 นาย ธีรวัต วรรณรัตน์
641104000967 น.ส. จุรีรัตน์ เขียวแก้ว
641104000968 นาย พีรณัฐ เสริมศิลป์
641104000969 น.ส. รัตนากร ฐิติสุรวัฒน์
641104000970 นาย ทรงวุฒิ เหลืองอ่อน
641104000971 น.ส. วันวิสาข์ แพทย์กิจ
641104000972 นาย ยุทธนา ทองบุญเหลือ
641104000973 นาย ชุษณะ รัชตรังสี
641104000974 นาย ชัยกร ทองใบ
641104000975 นาย พีรพล ดวงพิมพ์
641104000976 นาย เปรมศักด์ิ ชูมากเล่ียม
641104000977 นาย นฤพนธ์ ปรังฤทธ์ิ
641104000978 น.ส. ลดาวัลย์ สุวรรณสิทธ์ิ
641104000979 น.ส. ปภาดา เหตุหาก
641104000980 นาย ณัฐภัทร ค าใจดี
641104000981 นาย สุรวิทย์ โสเขียว
641104000982 นาย ณัฐกิตต์ิ สุรเชษฐ์พลังกร
641104000983 นาย ณัฐพงศ์ พลธนะ
641104000984 นาย นภัส บวรนิรัตติศัย
641104000985 นาย ธวัชชัย สว่างจิตร์
641104000986 น.ส. วรัชญ์สรณ์ ทัตพลเดโชชัย
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641104000987 นาย ชวลิต ศรีประเสริฐ
641104000988 นาย ธราวุธ สัมพันธ์
641104000989 นาย ธีรพล ธัญญะ
641104000990 นาย อนุสรณ์ ศรีมาลัยกุล
641104000991 นาย วสันต์ เสิงก าปัง
641104000992 นาย พีรพงษ์ แกล้วกล้า
641104000993 นาย สถาพร เกษแก้ว
641104000994 นาย จารุวิทย์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
641104000995 นาย ภาณุมาศ ทัศมี
641104000996 นาย วีรวัฒน์ จันตอ
641104000997 นาย กฤษณาศิษฐ์ สุริยะวโรกุล
641104000998 น.ส. กชณิชา ชุมพินิจ
641104000999 นาย ปรเมศร จันทร์เพ็งเพ็ญ
641104001000 นาย คณาพล เตชะราช
641104001001 น.ส. รุ่งลาวรรณ โคตรชา
641104001002 สิบเอก จาโรจน์ จันทร์กระจ่าง
641104001003 น.ส. จารุวรรณ พัฒนผล
641104001004 น.ส. วิลาสินี พัฒนภักดี
641104001005 นาย อนุรักษ์ แตงทอง
641104001006 น.ส. นภาพร สาริสิทธ์ิ
641104001007 นาย ภูริภัทร วณีสอน
641104001008 นาง ณิชากร มูลสิน
641104001009 น.ส. นภาพร นาวา
641104001010 นาย วิทวัส ภูเสาร์
641104001011 นาย ชวลิต ปานทับ
641104001012 ว่าท่ีร้อยโท อาณกร วงษาเวียง
641104001013 น.ส. ปรียาภรณ์ ค าเครือ
641104001014 นาย วัฎศิระ พฤทธ์พจน์
641104001015 นาย ธเนศ ศิริกมลนันท์
641104001016 น.ส. ธัญญาธนันท์ นาทราย
641104001017 นาย พสุธร บุตรรัตน์
641104001018 นาย นคเรศ วิลาดลัด
641104001019 น.ส. สุทธาทิพย์ เอ่ียมจิตต์
641104001020 นาย จักรกฤษณ์ อ่อนจันทร์
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641104001021 จ.อ.หญิง อรอนงค์ ศรีบุญมี
641104001022 นาย รัฐกิต กลปราณีต
641104001023 น.ส. สุดาภรณ์ พงษ์ทอง
641104001024 นาย อารยะ ดีสวัสด์ิ
641104001025 นาย เจษฎา หล้าอินเช้ือ
641104001026 นาย เจษฎา ปินตายศ
641104001027 นาย กฤษณะ วงศ์กัลยา
641104001028 นาย ธนโชติ ต้ังอรุณสวัสด์ิ
641104001029 น.ส. ฑิฆัมพร มาคล้าย
641104001030 นาย พัชรพล เชิดโฉม
641104001031 นาย วัสนนท์ วุฒิกานต์นนท์
641104001032 น.ส. อรณิชา มณีทะ
641104001033 น.ส. ปรียาภรณ์ ผิวนวล
641104001034 น.ส. ธัญวรรณ สินธุพันธ์ุ
641104001035 นาย พรจรัญ บุญปลูก
641104001036 น.ส. กาญจนา ท้วมบ ารุง
641104001037 นาง พิชชาภา เทพสุรินทร์
641104001038 น.ส. ปวริศา  สกุลเวียงกาญจน์
641104001039 น.ส. เบญญาดา โป้สูงเนิน
641104001040 น.ส. กฤตวรรณ หงษ์สกุล
641104001041 นาย ชลาคุณ ไตรทิพย์
641104001042 นาย จิรายุ งามละออ
641104001043 นาย รุ่งศักด์ิ สุวรรณกลาง
641104001044 น.ส. นพสมร แปงปวนจู
641104001045 นาย ภูวิน คงม่ัน
641104001046 นาย ปริญญา ผลเพ่ิม
641104001047 น.ส. กัญญาภัทร แสงจันทร์
641104001048 นาย โอฬาร ปานเพ็ชร์
641104001049 นาย บุญธรรม ปองไมตรีเจริญ
641104001050 นาย โกวิท พานประทีป
641104001051 น.ส. พิจิตรา ไพรินทร์
641104001052 นาย ศตวรรษ แซ่ต๊ัง
641104001053 น.ส. มาริษา ตงม่ันคง
641104001054 น.ส. กรรณิการ์ บุญเมือง

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 137 จาก 140    



4. เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,132 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641104001055 นาย ภิรายุ กิตติอุดมสุข
641104001056 นาย สัญชัย ขุนยศ
641104001057 น.ส. กาญจนา ยืนยัน
641104001058 น.ส. จิติมา ดีงาม
641104001059 นาย ธีระศักด์ิ ไชยบุตร
641104001060 นาย วรเดช วงษ์แสงน้อย
641104001061 น.ส. พัชรีญา นิลมังกร
641104001062 น.ส. ปิยวรรณ สัตยานุรักษ์
641104001063 นาย ศักด์ิชัย เอ่ียมชัย
641104001064 น.ส. รสสุคนธ์ วงษ์เหลา
641104001065 น.ส. สุภาพร ประเสริฐสุข
641104001066 น.ส. ชลนี มูลแก้ว
641104001067 น.ส. ไปรษมา วชิรวรรณ
641104001068 น.ส. หทัยรัตน์ วชิรวรรณ
641104001069 น.ส. ชินพร สัตยานุรักษ์
641104001070 น.ส. สุกัญญา เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
641104001071 นาย ศุภโชค ช านาญกิจ
641104001072 น.ส. ศิริรัตน์ เครืออนันต์
641104001073 น.ส. นฤชยา สกุลักดี
641104001074 น.ส. ลฎาภา นาวาล่อง
641104001075 น.ส. สมนฑพร สังข์ทอง
641104001076 นาย ภวัต พันธ์โรจน์
641104001077 น.ส. อารีรัตน์ สาครประเสริฐ
641104001078 นาย ปริวัฒน์ ชูชาติ
641104001079 นาง ณัฐชา แก้วก าพล
641104001080 น.ส. ประภาพร ซอนเสน
641104001081 นาย ภานรินทร์ ดาวเฉลิมวงศ์
641104001082 นาย พงศ์ศรัณย์ ประมูลศรี
641104001083 นาย ศิริชัย ชูชม
641104001084 นาย นิยม นามศรี
641104001085 นาย ณัฐชนน สวยส าอางค์
641104001086 น.ส. ไพรินทร์ แก้วประเสริฐ
641104001087 นาย กฤด์ิทรัพย์ เจียมบุศย์
641104001088 น.ส. พันธ์ุทิพย์ ไชยมานิตย์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 138 จาก 140    



4. เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,132 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641104001089 น.ส. กมลลัดดา สาลีกุล
641104001090 นาย ไพศาล เส้งว่ัน
641104001091 นาย คงศักด์ิ วิเชียรกร
641104001092 นาย ณัฐวุฒิ เทพยค า
641104001093 น.ส. พลอยนิชา วัชรเวท
641104001094 น.ส. ณัฐากร พรหมเพ็ญ
641104001095 นาย กิตติธร คนเจน
641104001096 ส.ท. พงศ์ศิริ ทองแซม
641104001097 น.ส. ศิริลักษณ์ พูลเขตรกิจ
641104001098 นาย อ านาจ ด้วงฉีด
641104001099 นาย สมพงษ์ วงศ์ชนะจิตต์
641104001100 น.ส. เพ็ญพิสุทธ์ิ ชิณวงศ์
641104001101 นาย อานนท์ เสือโต
641104001102 น.ส. สกุลรัตน์ สกุลปราโมทย์
641104001103 นาย โอภาส ชาติปฐมพร
641104001104 นาย อธิศ พิทักษ์กัลยา
641104001105 น.ส. สุรีภรณ์ มหา
641104001106 นาย กฤษณกรณ์ ศรีประดู่
641104001107 น.ส. ณัฐพิชญ์ชา บุตรอ าภัย
641104001108 น.ส. กชวรรณ ไชยทอง
641104001109 น.ส. รัตนาภรณ์ วงษ์จันทร์
641104001110 นาย กรกฎ ศรีอินทยุทธ
641104001111 นาย ฤทธิเกียรติ ปุห้ิน
641104001112 นาย จีรศักด์ิ ทองจันทร์
641104001113 น.ส. สุปวีณ์ ทองหนู
641104001114 น.ส. มุทิตา สุขคง
641104001115 น.ส. อนัญญา อัศวคณากุล
641104001116 น.ส. อัสมะ สาหม๊ะ
641104001117 น.ส. พิชญา ทองหนู
641104001118 นาย ทัตธรรม งามประเสริฐศักด์ิ
641104001119 นาย ภูริช รัชตวัชรางกูร
641104001120 น.ส. แพรวพรรณ พาจันทร์
641104001121 น.ส. ลัดดาวัลย์ เมฆา
641104001122 นาย เพชรกล้า บุญนิกูล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 139 จาก 140    



4. เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,132 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

641104001123 น.ส. อภิญญา พูลเพ่ิม
641104001124 น.ส. วารุณี ปัญญา
641104001125 น.ส. สุจารี ศรีละนนท์
641104001126 น.ส. นิตยา ลายทอง
641104001127 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง หัศยาพร เนียมถนอม
641104001128 นาย ทิวากร สมกูล
641104001129 น.ส. เรวดี ค าช่วย
641104001130 น.ส. จันทร์เพ็ญ ฤกษ์เปรมปรี
641104001131 นาย คงศักด์ิ สง่าวงศ์
641104001132 น.ส. น้ าผ้ึง แตงมณี

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 140 จาก 140    


