
 

 

  
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง รายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในตําแหนงนิติกร  

ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน และตําแหนงศุลการักษ 
............................................ 

ตามที่ไดมีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  
เปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงนิติกร ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน 
และตําแหนงศุลการักษ โดยดําเนินการรับสมัครตั้งแตวันที ่18 – 31 มีนาคม 2565  นั้น 

กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหนงนิติกร ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน และตําแหนง
ศ ุลการักษ  ทั้ งนี้  การประกาศรายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปในครั้งนี้              
กรมศุลกากรไดประกาศตามขอมูลและขอเท็จจริงที่ผูสมัครไดรับรองตนเองในใบสมัครวาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังวา ผูสมัครรายใด                   
มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ.  
มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูสมัครรายนั้นเปนผูที่ไมมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
ในครั้งนี้ 

รายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่ วไป ปรากฏตามเอกสาร                  
แนบทายประกาศนี ้

1. ตําแหนงนิติกร 
2. ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
3. ตําแหนงพนักงานประจําสํานักงาน 
4. ตําแหนงศุลการักษ 

 กรณีผูสมัครสอบที่ไดชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถวนภายในวันและเวลาที่กําหนด             
แตไมมีรายชื่อเปนผูสมัครเขารับการเลือกสรรฯ ในเอกสารแนบทายประกาศนี้  ใหนําหลักฐานการชําระเงิน 
(ใบเสร็จรับเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย) และบัตรประจําตัวประชาชนไปยื่นกับเจาหนาที่ดวยตนเอง  
ณ ฝายสรรหาและเลือกสรร สวนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ป  
กรมศุลกากร โทรศัพทหมายเลข 0 2667 6305, 0 2667 6352 – 53, 0 2667 7000 ตอ 5822  
ภายในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้  กรมศุลกากรจะตรวจสอบหลักฐาน       
และประกาศรายชื่อผูสมัครเพิ่มเติม (ถามี) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 
ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต 
กรมศุลกากร https://www.customs.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ” หัวขอยอย “ขาวรับสมัครงาน” 
หรือทางเว็บไซต https://job.customs.go.th หากไมดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูสมัครจะไมมีสิทธิ 
เขารับการประเมินฯ ในครั้งนี ้
 

/กรมศุลกากร... 

 
สําเนา 
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กรมศุลกากรจะประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
(สอบขอเขียน) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซตกรมศุลกากร https://www.customs.go.th หัวขอ  
“ขาวประชาสัมพันธ” หัวขอยอย “ขาวรับสมัครงาน” หรือทางเว็บไซต https://job.customs.go.th                       

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 18  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 (ลงชื่อ) นันทฐิตา  ศิริคุปต 
 (นางนันทฐิตา  ศิริคุปต) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. นิติกร จ ำนวน 564 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

652201000001 นาย ตวงสิทธ์ิ บุญกอบ
652201000002 น.ส. ปวิศกาญจน์ สุริยะวโรกุล
652201000003 นาย ณัฐพงศ์ จันทร์อ่อน
652201000004 นาย ณัฐดนัย ศุษิลวรณ์
652201000005 น.ส. ณริศรา นิยมราช
652201000006 น.ส. รัชฎา จันดาวงศ์
652201000007 น.ส. นวรัตน์ สอนดี
652201000008 น.ส. ศศิประภา สนเอ่ียม
652201000009 น.ส. มนัสสิริกานต์ พงศ์วิริยะพันธ์
652201000010 น.ส. ชนม์นิภา ชาวอบทม
652201000011 น.ส. วริศรา วงค์รักษ์
652201000012 น.ส. ศุภาวรรณ ศรีพรหม
652201000013 น.ส. อรวรรณ เบญอาสัน
652201000014 นาย ภูวริศ สุนทรนนท์
652201000015 นาย ปกาศิต ชูบัวขาว
652201000016 นาย กิตติชัย ปานขวัญ
652201000017 นาย ศรีสุทัด เกิดแก้ว
652201000018 นาย ทินวัฒน์ ปัญญาปรุ
652201000019 นาย วรายุทธ มะเค็ง
652201000020 น.ส. สุพรรษา ค าวัน
652201000021 น.ส. วรรณวิมล กรพิพัฒน์
652201000022 น.ส. สรวรรณ ศรีเมือง
652201000023 นาย ฉัตรฉันท์ ศรีวิไล
652201000024 น.ส. มุกดารัตน์ สุระสังข์
652201000025 น.ส. สิตา แก้วสังข์
652201000026 น.ส. ช่อเอ้ือง วงษ์แก้ว
652201000027 น.ส. มัญชิษฐา หลักทรัพย์
652201000028 น.ส. ณิชกานต์ ป้อมสกุล
652201000029 น.ส. มธุริน ทองบุญ
652201000030 นาย กิตติศักด์ิ รินทะนา

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  18  เมษำยน  พ.ศ. 2565
เร่ือง  รำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไปในต ำแหน่งนิติกร

ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำส ำนักงำน และต ำแหน่งศุลกำรักษ์

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

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 1 จาก 62



 1. นิติกร จ ำนวน 564 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652201000031 น.ส. จิมหงส์ สายงาม
652201000032 น.ส. ฉัฐธยาน์ คุณาพงษ์โยธิน
652201000033 นาย ทวีวุฒิ บรรเทิงสุข
652201000034 น.ส. นันทัชพร เฑียรฆโรจน์
652201000035 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
652201000036 น.ส. พัทธนันท์ เก้ือก่ออ่อน
652201000037 น.ส. เกศดา อนันตะกูล
652201000038 น.ส. นิตติยา สัสดี
652201000039 น.ส. ศศิภา ชูช่ืน
652201000040 น.ส. นวพร ชมภูศรี
652201000041 นาย ภาวศุทธ์ิ ศรแก้ว
652201000042 นาย ชินพงษ์ กุลประภาพันธ์
652201000043 น.ส. ศิรินทิพย์ ใจม่ัน
652201000044 นาย นรินทร์ สะอิ
652201000045 นาย สุเมธ ไชยวงค์ทอน
652201000046 นาย ธนวัฒน์ เหล่าบ้านเหนือ
652201000047 นาย ตะวัน ค าคง
652201000048 นาย ธนพล แสงศุภกร
652201000049 น.ส. ศิราพร เขาเขียว
652201000050 นาง เยาวดี ศรีบุญเรือง
652201000051 น.ส. สุภาพร มลิวัลย์
652201000052 น.ส. กันยาพร กฤตยาอภินันท์
652201000053 น.ส. รุ่งตะวัน ค าปัน
652201000054 นาย อดิพงษ์ บุปผาโท
652201000055 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นพรัตน์ ลาภนิธิพร
652201000056 นาย วัชรินทร์ ชุ่มเป็ง
652201000057 น.ส. วนิดา ศรีเสาวกุล
652201000058 นาย สุประดิษฐ์ ค านึงคง
652201000059 น.ส. ณัฏฐาย์ จิตแก้ว
652201000060 น.ส. งามสิรี งามทรัพย์มณี
652201000061 นาย อธิธัช ตันติตระกูล
652201000062 นาย กฤษกร เป่ียมจาด
652201000063 นาย สุรเกียรติ บุญยง
652201000064 น.ส. เจนจิรา วงศ์ปิยชน
652201000065 น.ส. นันทิภัคค์ พูนทวีธีรฤทธ์ิ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 2 จาก 62



 1. นิติกร จ ำนวน 564 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652201000066 น.ส. สุธิตา เกษร
652201000067 น.ส. พัลภา ศรีใจทุ่ง
652201000068 น.ส. ณัฐวรรณ เช้ือเทียม
652201000069 นาย ณัฐพงศ์ ตันกายา
652201000070 น.ส. เทพธิดา ชัยภา
652201000071 นาย ทัศน์พล ทองย่น
652201000072 นาย จัตุรงค์ ชาญชล
652201000073 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพิชา ฤกษ์นิรันดร
652201000074 นาย เลอพงค์ แก้วกาญจน์
652201000075 นาย ฉันทัช จารุกลัส
652201000076 น.ส. ภาณุมาศ บุตตะกุล
652201000077 นาย จักรพันธ์ บุญสุวรรณ์
652201000078 น.ส. สุกัญญา สมุดเวช
652201000079 น.ส. อาทิมา บุตรศรีชา
652201000080 นาย ชัช ศิริพงษ์
652201000081 นาย พงศธร แสนวิจิตร
652201000082 น.ส. สุรีย์ แสงวิทยา
652201000083 นาย ณัฐพล เหล็กเกิดผล
652201000084 นาย พีระ วงษ์มา
652201000085 นาย ฉัตรชัย อุไรประเสริฐ
652201000086 นาย สุทธิพงษ์ พวงสมบัติ
652201000087 ว่าท่ีร้อยตรี เธียรชัย ตรีสุวรรณ
652201000088 น.ส. กชพร จันทร์ทองสุข
652201000089 นาย ชนะศักด์ิ บังเมฆ
652201000090 น.ส. ใหม่ สาธุเสน
652201000091 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุนิสา ศรีอรัญ
652201000092 นาย ธนกฤต มนูญญา
652201000093 นาย อภิรัตน์ อาทิตย์ทอง
652201000094 น.ส. อรจิรา พูนกล้า
652201000095 น.ส. ธัญลักษณ์ ยศพัฒน์สิริ
652201000096 น.ส. วิภาดา จุลเจริญดุลย์
652201000097 น.ส. พิมพ์ชนก สิทธิสุราษฎร์
652201000098 น.ส. จิราภา แสนมา
652201000099 น.ส. กมุทพร มะลิพุ่ม
652201000100 น.ส. เบญญา สุขวัฒน์ธนิกกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 3 จาก 62



 1. นิติกร จ ำนวน 564 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652201000101 น.ส. รดาธร นาทุ่งนุ้ย
652201000102 นาย ชุติเดช สงวนวัฒนา
652201000103 น.ส. รุจิรา นาวิไลกุล
652201000104 น.ส. กาญจนา นาแซง
652201000105 น.ส. ณัฐพร บัวสุวรรณ
652201000106 น.ส. ศนันธฉัตร บุญช่วย
652201000107 น.ส. บุศรินทร์ นิลศรี
652201000108 น.ส. เพชรลดา สาระการ
652201000109 นาย ณัฐฐิพงษ์ ชุบไธสง
652201000110 นาย ธีรพล ชิวโต
652201000111 นาย คณคมน์ คงสุข 
652201000112 นาย วรัจน์ จอนจ ารัส
652201000113 น.ส. วชรพร จันทร์ฉลอง
652201000114 น.ส. ศิริพร บานใจ
652201000115 น.ส. ผกาวรรณ ยูระทัย
652201000116 นาย เชษฐ์ญาณัช เกียรติยศอังกูร
652201000117 นาย กิตติกานต์ รุ่งเกรียงสิทธ์ิ
652201000118 นาย ทวีศักด์ิ ทองมูล
652201000119 น.ส. ดวงกมล วรมุสิก
652201000120 นาย ชวการ สุนทรโภคิน
652201000121 น.ส. ชณาณุช ตีระวัฒนานนท์
652201000122 นาย วิทยา พวงสุมาลี
652201000123 นาย เสกสรรค์ ชูศักด์ิ
652201000124 น.ส. ศิรินาถ ทองปาน
652201000125 นาย ดนัย รัตนวราหะ
652201000126 น.ส. ชนิสรา นาทอง
652201000127 นาย ภูมิภัทร สายแก้ว
652201000128 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง เกสรา พรหมสมสู
652201000129 นาย ชัยณัฐ มีมะแม
652201000130 น.ส. ปัณฑ์ชนิต พรหมจรรย์
652201000131 น.ส. เบญจมาศ สุขสน่ัน
652201000132 นาย อิทธิกันต์ โพธิสิทธ์ิ
652201000133 น.ส. สุทธิตา ทองจับ
652201000134 น.ส. ฤทัยการต์ สายโรจน์พันธ์
652201000135 น.ส. ปารติยา โคตรสุโน
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652201000136 นาย ยศนนท์ สุขใจ
652201000137 น.ส. อนงนาฏ หลัดกอง
652201000138 น.ส. ณายา เลิศภวริศ
652201000139 นาย ชวัลวัฒน์ โกศิน
652201000140 นาย อภิวัฒน์ ขวัญธนทอง
652201000141 น.ส. นริศสา แสงศิลาวุฒิกุล
652201000142 นาย ธนภณ สุขสวัสด์ิ
652201000143 นาย โชคชัย พาณิชปฐมพงศ์
652201000144 น.ส. วรรณิดา อ่อนสุริวงศ์
652201000145 น.ส. พชรมณี พิจิตรศิริ
652201000146 น.ส. กุสุมา กอปรกิจงาม
652201000147 น.ส. ถนอมนวล ค าใจ
652201000148 นาย มฆวัต กัลปพฤก
652201000149 น.ส. ภัคกร เตชะกรเกียรติ
652201000150 น.ส. ศิริลักษณ์ ศรีบัว
652201000151 นาย อาณกร รอดอ่อง
652201000152 น.ส. ภัทรา อาจเอ้ือม
652201000153 นาย กรีติวัฒน์ เรือนพิมพ์
652201000154 นาย พิเชษฐ์พงษ์ ศานติวิจัย
652201000155 น.ส. กนกพร เข็มทอง
652201000156 น.ส. ศศินา ต้ังสุภากิจ
652201000157 น.ส. ซูเฟีย วิชา
652201000158 น.ส. ปวริศา สุวรรณพัฒน์
652201000159 น.ส. ปวริศา อุตสาหะ
652201000160 นาย ฐานันท์ จุ้ยช่วย
652201000161 น.ส. สกุลกร ทองฉิม
652201000162 น.ส. ศิรดา เรืองวัฒนา
652201000163 น.ส. รุ่งนภา เลิศเวช
652201000164 นาย สิทธิโชค วีระเกศ
652201000165 นาย ธีรภัทร สุขสมโสตร์
652201000166 น.ส. สาธิตา ตู้ประกาย
652201000167 น.ส. ศศิภา อาชานุสรณ์
652201000168 น.ส. อารียา สัตบุตร
652201000169 นาย อนันทพงค์ ท่าจีน
652201000170 น.ส. พนิดา เพ็ชรศรีกอง
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652201000171 น.ส. ศุภาณกุล อิศรเสนา
652201000172 น.ส. วราภรณ์ พาสุข
652201000173 นาย ยุทธพล ศรีส่งทรัพย์
652201000174 น.ส. รังสิมา โหมดเกษม
652201000175 นาย ชานนท์ แสะอาหลี
652201000176 น.ส. โศรดา เทียนทอง
652201000177 น.ส. อมลวรรณ ทองแท้
652201000178 น.ส. ธมลวรรณ เลิศอ าไพพร
652201000179 น.ส. ณัฐวรดา พลแสง
652201000180 นาย ธนพันธ์ุ ฉิมเรือง
652201000181 นาย ธนพงศ์ ฉิมเรือง
652201000182 น.ส. โสภิตา สินมา
652201000183 น.ส. ยุพดี เพ็ชรจ ารัส
652201000184 นาย กิตติคุณ ชาภูค า
652201000185 นาย สุรพงษ์ ศรีอิสรานุสรณ์
652201000186 น.ส. สรวงสุดา คงนคร
652201000187 นาย เอกชัย หอมหวล
652201000188 นาย เวสสันดร์ วิทยศิริ
652201000189 นาย ทีฆทัสน์ ศรีทอง
652201000190 น.ส. ธเณศ พิสุทธิศุภร
652201000191 น.ส. ณัฎฐามณี ตรังคประสิทธ์ิ
652201000192 นาย พงศธร โลหะการ
652201000193 น.ส. ทิพพา จันทศรี
652201000194 น.ส. ศุภกฤต ศรีสุรัตน์
652201000195 นาย กิตติธัช คล้อสวัสด์ิ
652201000196 น.ส. นารีรัตน์ จันบัติ
652201000197 นาย ภรภัทร บุญประดิษฐ์
652201000198 นาย ชัชรินทร์ เส็นสกุล
652201000199 น.ส. ศิรินทรา นุกูล
652201000200 น.ส. อนุชษรา นกศรีแก้ว
652201000201 น.ส. ปณิดา ค าเจียก
652201000202 น.ส. รัตติกาล พรมนา
652201000203 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดุจมณีรัตน์ ลือชา
652201000204 นาย วชิรวิทย์ ภิรมย์ทอง
652201000205 นาย อภิวัฒน์ พงษ์สุภา
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652201000206 น.ส. ลัลน์ลลิต ปัญณพัฒน์
652201000207 น.ส. เมธาพร เมืองตัง
652201000208 น.ส. พิริยา เจียมตน
652201000209 น.ส. ปภาวดี อินทเจริญ
652201000210 น.ส. ปวริศา ชัยวิชิต
652201000211 นาย กษิดิศ บุญวานิตย์
652201000212 นาย ณฤดล ไชยฤทธ์ิ
652201000213 น.ส. สุภาภรณ์ คงทอง
652201000214 น.ส. พรวิสา คงเดิม
652201000215 นาย ภูดิท โอวัฒนานวคุณ
652201000216 นาย โชติวิทย์ กุลสุวรรณวงศ์
652201000217 น.ส. ปุณยาพร พันธ์ุดี
652201000218 นาย ก่อเกียรติ ตันสิทธิพันธ์ุ
652201000219 นาย จิรพัทธ์ สมพรสุขสวัสด์ิ
652201000220 น.ส. เพ็ญนภา เทพธรานนท์
652201000221 นาย ปริญญา เฉลิมวัฒน์
652201000222 น.ส. พนัชกร ณ ระนอง
652201000223 นาง กุลิสรา เจียมศักด์ิศิริ
652201000224 น.ส. ฐิติรัตน์ ศิริบุญรักษา
652201000225 นาย ธวัชชัย บุญหลง
652201000226 นาย วีรพงค์ พรมแทนสุด
652201000227 น.ส. อภิชญา เจริญวงค์
652201000228 นาย รัฐพล ช านาญเหนาะ
652201000229 นาย ศิราสิทธ์ิ เจียรพินิจนันต์
652201000230 น.ส. อัญชิษฐา วรรณจันทร์
652201000231 น.ส. จุฑาธิป ยินดีรักษ์
652201000232 น.ส. วริษฐา อินทเช้ือ
652201000233 น.ส. พิสินี ดีประเสริฐ
652201000234 น.ส. เมทิกา วิลาสรัตน์
652201000235 น.ส. พรรณวิภา กระบวนศรี
652201000236 น.ส. ณพัชร์นันท์ เจริญศิลป์
652201000237 ว่าท่ีร้อยตรี บุศศฤทธ์ิ หัสโน
652201000238 น.ส. พัชยา นารักษ์
652201000239 น.ส. เกณิกา โสดาศรี
652201000240 นาย จิรวัลค์ุวดี ไชยธรรม
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652201000241 น.ส. จุฑารัตน์ อินทเจริญ
652201000242 นาย ธีรพงษ์ สมบัติหอม
652201000243 นาย กฤษณ์ กล่ าแก้ว
652201000244 นาย เนติภาคย์ พีรแสงทอง
652201000245 นาย สิทธิพัฒน์ หน่อทอง
652201000246 น.ส. วราภรณ์ ปานพรม
652201000247 น.ส. วิลาวัลย์ วิเชียรรัตน์
652201000248 น.ส. ชนนิกานต์ อ่อนเกตุพล
652201000249 นาย ปณต สุขสมบูรณ์
652201000250 น.ส. กันธิชา ห้องร้ิว
652201000251 น.ส. นภัสภรณ์ พัฒนโศภนพงศ์
652201000252 น.ส. จิราภรณ์ สังวราภิรมย์
652201000253 นาย รุจิภาส รังสิโยภาส
652201000254 น.ส. ดาวณี ไอศุริยวงศ์
652201000255 น.ส. จริยา ชูเกตุ
652201000256 น.ส. สุกันยา อุดต๊ิบ
652201000257 น.ส. ทิพย์วิมล ทองใบใหญ่
652201000258 น.ส. รัมภ์รดา แก้วสวี
652201000259 น.ส. กัญญณัฐณ์ ทองอร
652201000260 น.ส. มนทิรา ดาวชมพู
652201000261 นาย สราวุฒิ วรเนตร
652201000262 น.ส. นภัสวรรณ แก้วสินธ์ุ
652201000263 น.ส. ปิยาพัชร รามันบุตร
652201000264 น.ส. พรพรรณ จิตบ ารุงธรรม
652201000265 น.ส. ชลาลัย หะยีมะลี
652201000266 น.ส. ศุภธิดา ชาวห้วยหมาก
652201000267 นาย ขจรภพ จันทร์บุญสิทธ์ิ
652201000268 นาย พงศ์พล ธีรวโรดม
652201000269 น.ส. ณิชา จตุวีรวงศ์
652201000270 น.ส. พัชราภรณ์ รอดพูน
652201000271 สิบต ารวจโท เกรียงไกร สีหาทอง
652201000272 นาย ศุภพัฒน์ ร่าเริงใจ
652201000273 นาย มูบาร๊อค ถาวร
652201000274 นาย ธีรธร ล้ิมจุติธรรม
652201000275 น.ส. นริศรา พิทักษ์ชัยณรงค์
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652201000276 นาย พศิน วรเนติโพธ์ิ
652201000277 น.ส. เฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล
652201000278 น.ส. สกุลฤดี ธิติวรพันธ์ุ
652201000279 น.ส. มินทร์ฐิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
652201000280 นาย เทอด ทนทาน
652201000281 น.ส. สรารัตน์ สุระมณี
652201000282 นาย วันเฉลิม ศรีเท่ียง
652201000283 นาย จิราวัฒน์ เบญจวาณิชย์กุล
652201000284 น.ส. วิรัลฐิตา โพธิตา
652201000285 นาย ธีธัช ศิริทรัพยากร
652201000286 น.ส. ชญาธร ทวีทรัพย์
652201000287 น.ส. ปัทมา พรหมจันทร์
652201000288 น.ส. ณัฐธิดา ด ารงบุล
652201000289 นาย เฉลิมพล นึกรักษ์
652201000290 นาย ชนพล พลายคง
652201000291 น.ส. ธนัชชา สิมปักษร
652201000292 น.ส. พุทธิพร พรรณภักดี
652201000293 น.ส. ธนพร อุษา
652201000294 น.ส. สุภวรรณ รินทะวงศ์
652201000295 น.ส. ณิชนันทน์ ทวีรัตนพันธ์
652201000296 น.ส. วิภาดา กิจปัญชญาธร
652201000297 น.ส. ลิลล่ี เศรษฐรังสี
652201000298 นาย ศรพรหม ผลดี
652201000299 นาย สุธาธิษณ์ โกยตัน
652201000300 น.ส. กฤชชุดา สิทธิรักษ์
652201000301 นาย ชนาธิป สุนทรกรัณย์
652201000302 น.ส. อังค์วรา ใบชิต
652201000303 น.ส. กรรณิการ์ พรหมสิทธ์ิ
652201000304 นาย อิทธิฤทธ์ิ นินทะลาด
652201000305 น.ส. ชลันดา คงดี
652201000306 น.ส. ศุภลาภา จารุดิลกกุล
652201000307 นาย ประสิทธ์ิ มัคฆะ
652201000308 นาย จิระพัชร์ ทวงศ์เฉลียว
652201000309 น.ส. วิมลสิริ เอ่ียมศิริ
652201000310 ว่าท่ีร้อยตรี รัชต์ภาคย์ ชมภูน้อย
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652201000311 นาย สัชฌุกร คุณารูป
652201000312 น.ส. วริษฐา พิทยประเสริฐกุล
652201000313 น.ส. เนตรนภา อ่อนรู้ท่ี
652201000314 น.ส. วิบูรณ์รัตน์ เรืองค า
652201000315 นาย พิพัฒน์ สุทธิพูน
652201000316 น.ส. ณัฐพร ศรีสกุลเตียว
652201000317 นาย นพพร โปตะวนิช
652201000318 น.ส. วนิดา บัวล้ าล้ า
652201000319 น.ส. ณัฐธิดา ศรีวิชัย
652201000320 นาย วัชรพงค์ นพเสาร์
652201000321 น.ส. คนธา เชยเล็ก
652201000322 น.ส. อิสศิริยาภรณ์ ทุมดี
652201000323 น.ส. วาสนา ช้อนรัมย์
652201000324 นาย บุญชัย บ าเพ็ญทาน
652201000325 น.ส. สุนันทา ประค านอก
652201000326 น.ส. อภิสรา สกุณา
652201000327 นาย เจริญศักด์ิ ชูชาติ
652201000328 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน
652201000329 น.ส. มธุรดา ขนาดนิด
652201000330 น.ส. ธันย์ชนก น้ าดอกไม้
652201000331 น.ส. ยลดา นภาดล
652201000332 น.ส. แพรวนภา ปัญญาคม
652201000333 น.ส. นภัสรา สิทธิสมบูรณ์
652201000334 น.ส. อุมาพร แก้วลาด
652201000335 น.ส. วลัยลักษณ์ พิลาดี
652201000336 น.ส. ณัจฉรียาภรณ์ พิมพ์เถ่ือน
652201000337 นาย อรรถพล ชมพัฒนา
652201000338 นาย สุทธิพงษ์ เครือวรรณ
652201000339 นาย ภานุพงค์ เกยเมือง
652201000340 นาย ภัทรพล อายุวัฒน์
652201000341 น.ส. วศินี จันทวงศ์
652201000342 น.ส. อัญชนา บุญผ่อง
652201000343 น.ส. กรรณิกา ภู่กัน
652201000344 นาย ด ารง พร้ิงไพเราะ
652201000345 นาย พลเทพ พวงไพโรจน์
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652201000346 น.ส. นันท์นภัส ดวงแก้ว
652201000347 นาย หัสนัยน์ ยืนนาน
652201000348 นาย กนกพล นิลดี
652201000349 น.ส. ธัญญารัตน์ ฟูเขียว
652201000350 น.ส. ศรัณย์พร อะหลี
652201000351 นาย มนัสชัย อมรโรจน์วรวุฒิ
652201000352 นาย พลวัฒน์ สุขแพ
652201000353 น.ส. มณียา ศรีเพชร
652201000354 น.ส. ณัฐญดาพัชญ์ ตาตะยานนท์
652201000355 น.ส. รวิษฎา อินทรรักษ์
652201000356 น.ส. ภัทชา คล้ายภู่
652201000357 นาย บุญชนะ ไม้สุวรรณกุล
652201000358 นาย สุรเชษฐ จันทร์โย
652201000359 น.ส. เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกิจ
652201000360 น.ส. ณัฐฑิยา จอมพงศ์
652201000361 น.ส. รัชต์วดี อุบลขาว
652201000362 น.ส. ณัฐพร พรหมเจียม
652201000363 น.ส. ณิชารีย์ อาจจ านงค์
652201000364 น.ส. เบญจวรรณ ชินบุตร
652201000365 นาย สุภิชา จ าปาจ้อย
652201000366 นาย พีระพงษ์ ปล้องใหม่
652201000367 น.ส. สุนันญา สิงห์ยอง
652201000368 น.ส. โชติรส รังสวัสด์ิจิตร
652201000369 น.ส. อัญชลี แผ่วงค์
652201000370 นาย ฐานวัฒน์ อริยนันทศุภรัฐ
652201000371 นาย ธ ามรงค์ อ่อนรู้ท่ี
652201000372 นาย จักรพันธ์ ปัญญาแจ้
652201000373 นาย วัชรินทร์ ทองเจียม
652201000374 น.ส. ฐิติยานารี ตาทิคุณ
652201000375 นาย ณสิฏฐ์ ใจหาญ
652201000376 น.ส. วรรณิภา วงค์คม
652201000377 นาย ภาคภูมิ ภูชาดึก
652201000378 น.ส. ปิยพร ดอนสมหมาย
652201000379 น.ส. กฤติยา สีโสดา
652201000380 น.ส. สุทธิดา แสงทอง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 11 จาก 62
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652201000381 นาย ดุษฎี ศรีขวัญแก้ว
652201000382 นาย ศุภสัณฑ์ ศรีส าราญ
652201000383 น.ส. สุภาพร โพธ์ิอยู่
652201000384 น.ส. รัตติยากร เทพประสิทธ์ิ
652201000385 น.ส. วาทิตา พร้ิงเพลิด
652201000386 นาย สุทธิวโชติ ศรีศิริโชคชัย
652201000387 น.ส. อุมาพร เรียวเรืองแสงกุล
652201000388 น.ส. ธนพร อินทกาญจน์
652201000389 นาย อติเมธ ศรีวิเชียร
652201000390 น.ส. อรวี ไหมพรม
652201000391 นาย วันเฉลิม จันทร
652201000392 นาย อรรถพร พูลเผ่า
652201000393 น.ส. อารียา หวายสันเทียะ
652201000394 นาย ชัชญาณัช ภัทรภรพงศ์
652201000395 น.ส. อรปรียา ยาฉ่ า
652201000396 น.ส. สุดารัตน์ ทองศักด์ิ
652201000397 น.ส. ณัฐนรี สุรเชิดเกียรติ
652201000398 น.ส. พัชริดา บุญสุทธ์ิ
652201000399 น.ส. อุบลวรรณ ค าปาสังข์
652201000400 น.ส. ปัทมพร ชีวโรจน์ฐากูร
652201000401 น.ส. กันติชา บุญทวี
652201000402 น.ส. รัชฎาภรณ์ ทองโมถ่าย
652201000403 นาย ปรานต์ มูลสุวรรณ
652201000404 นาย พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย
652201000405 นาง ชุติมา อาชีวระงับโรค
652201000406 น.ส. สุมิตรา หาสีสุข
652201000407 นาย พิรุณ เอ้ืออัจจิมากุล
652201000408 น.ส. ฉวีวรรณ ร่ืนกล่ิน
652201000409 นาย ภีมวัจน์ ภิญโญอนันตพงษ์
652201000410 น.ส. พัชราภรณ์ นิยมสินธ์ุ
652201000411 น.ส. ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
652201000412 นาย อนุวุฒิ เดือนประโคน
652201000413 น.ส. ปัณชญา ศรีสุธรรม
652201000414 น.ส. หทัยกาญจน์ กวยกูล
652201000415 นาย มด สายสอาด

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 12 จาก 62
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652201000416 น.ส. ณัฏฐกานต์ เทอดปัญญากุล
652201000417 น.ส. ศุภรดา ศิลปศร
652201000418 น.ส. กรรณิการ์ เกตุรัตน์
652201000419 นาย พีระศักด์ิ จีนันตะ
652201000420 นาย พงษ์นรินทร์ กังแฮ
652201000421 น.ส. กาญจนา เง้ือมผา
652201000422 นาย ธีรภัทร รักปลอดภัย
652201000423 นาย ชยานันต์ น้อยเล็ก
652201000424 นาย ชนาธิป วัฒนสโรช
652201000425 น.ส. อัจฉรา กุลจริยานุวัตร
652201000426 น.ส. อินทิรา แก้วอาจ
652201000427 น.ส. วนิดา จิช่อง
652201000428 น.ส. กฤติยา สุทธนู
652201000429 น.ส. สัชฌกร ขุนทอง
652201000430 น.ส. ทิพย์สุรีย์ สุวรรณรัตน์
652201000431 น.ส. นิชนันท์ หงษ์กลาง
652201000432 น.ส. ญาณิศา แฝงแดง
652201000433 น.ส. คณิศร นิทัศน์นรเศรษฐ์
652201000434 นาย ไพสิฐ เศษคง
652201000435 นาย ปรีชา ชาติผักแว่น
652201000436 น.ส. ธัญญารัตน์ สังมาสา
652201000437 น.ส. ธมนสร กาญจนโสภณ
652201000438 นาย ภวินท์ กอบสิริโชคดิลก
652201000439 ว่าท่ีร้อยตรี อาทร นนท์ศิริ
652201000440 น.ส. ศุภรัชน์ มีเป่ียมสมบูรณ์
652201000441 นาย โภคิน ถินพะนา
652201000442 น.ส. เพทาย สัตยสัณห์สกุล
652201000443 น.ส. นภัค เหล่าสืบสกุล
652201000444 น.ส. นัสรีน กือรีติง
652201000445 นาย รัชชานนท์ ศรีอุบล
652201000446 น.ส. ทัศนีย์ ฤทธาคณานนท์
652201000447 นาย นาวิก ร่ืนกล่ิน
652201000448 น.ส. ละอองดาว ปิยะเขตต์
652201000449 นาย เฉลิมพรรณ สุวรรณมณี
652201000450 น.ส. พัทธ์ธีรา พิมพบุตร

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 13 จาก 62
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652201000451 นาย พีรณัฐ กล่ันผลหร่ัง
652201000452 นาย สิทธิชัย บุญไพโรจน์
652201000453 น.ส. วิรังรอง บุตรเทศ
652201000454 นาย อธิชา ณัฐสุภานิยดา
652201000455 นาย ไพฑูรย์ กิจการ
652201000456 น.ส. วราวัลย์ ธนะไชย
652201000457 นาย ศิริศักด์ิ วัฒนะ
652201000458 น.ส. ณัชชา พละศึก
652201000459 น.ส. ชุติกาญจณ์ สุทธิโรจน์
652201000460 นาย วัฒนชัย ภูวงศ์บัติ
652201000461 น.ส. ชลธิชา ขอดเมชัย
652201000462 น.ส. ณัทนันทน์ อธิภัคกุล
652201000463 น.ส. กิติพร แทนลี
652201000464 น.ส. รัชนีกร สิงห์ศรีสันติ
652201000465 น.ส. พิชญดา สุวรรณ
652201000466 น.ส. ธนภัส ทรงวิทยาธรรม
652201000467 น.ส. อภิชญาณ์ ตุลาพันธ์ุ
652201000468 นาย ไกรเชษฐ์ ชุ่มเชย
652201000469 น.ส. กฤษณา ช่องวารินทร์
652201000470 น.ส. ทิพยนันต์ อ่อนสุด
652201000471 น.ส. เทียนศรี หนูปลอด
652201000472 น.ส. วิมนสิริ พิมพ์มีลาย
652201000473 นาย นายธีระธรณ์ ธีรหิรัณย์ภาส
652201000474 น.ส. เพ็ญพร วะชุม
652201000475 น.ส. ธิดารัตน์ วงษ์พันเขตร
652201000476 น.ส. มณฑิรา แก้วสาริการ
652201000477 นาย อรุณศักด์ิ สกุลผอม
652201000478 น.ส. ฌาฐิตา พุทธปราโมทย์
652201000479 นาย ชัชชลิต ชวนะกุล
652201000480 น.ส. น้ าทิพย์ ป้ันแจ้งอรุณ
652201000481 น.ส. อังคณา หอมเสน
652201000482 นาย รุกขปาล ภูงามเงิน
652201000483 น.ส. นัทธมน สุนทรยาตร์ฺ
652201000484 นาย โยธิน สิทธฤทธ์ิ
652201000485 น.ส. ก่ิงกาญจน์ วาณิชยชาติ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 14 จาก 62



 1. นิติกร จ ำนวน 564 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652201000486 นาย ประสิทธ์ิศักด์ิ น้อยเอ่ียม
652201000487 น.ส. สิริลักษณ์ นิมิตรสุข
652201000488 น.ส. สิโรธร เมฆวัน
652201000489 น.ส. ชลลดา นาคนิคาม
652201000490 น.ส. ชนิตา พลายสิน
652201000491 น.ส. ชนัดดา เช้ือกุณะ
652201000492 น.ส. ศรัญญา ศรีสร้างทอง
652201000493 น.ส. กรกช ศรีทองกลาง
652201000494 น.ส. รมย์รวินท์ ศรีบานช่ืน
652201000495 นาย ดาวุด เพชรเพ็ง
652201000496 นาย ทศพล มะลิกุล
652201000497 น.ส. ณัฏฐณิชา ยืนยง
652201000498 น.ส. พิมชนก พรหมทะสาร
652201000499 น.ส. นนทวรรณ ดีดทอง
652201000500 นาย ชัชวาลย์ จงรวมกลาง
652201000501 น.ส. พสชนัน พงษ์พานิช
652201000502 นาย ภุชงค์ สวัสดี
652201000503 นาย ภัทรดนัย สิริอนันต์วัฒนา
652201000504 น.ส. นิติกาญลณ์ เกตุแก้ว
652201000505 น.ส. พลอยพรรณ อรุณรัตน์
652201000506 นาย รัฐนันท์ ตรงวานิชนาม
652201000507 น.ส. ปฏิญญา กลับกลายดี
652201000508 นาย ชาญเกียรติ ทองแท่ง
652201000509 น.ส. ธนพร สุวรรณมณี
652201000510 นาย มงคล ปราบชมพู
652201000511 นาย ธนากร ปุณธนภัทร์
652201000512 น.ส. อุรัชยานันท์ ภูงาม
652201000513 น.ส. ธัญชนก อุดมทวี
652201000514 น.ส. บุณยานุช คงทน
652201000515 น.ส. อติญา แจวเจริญ
652201000516 น.ส. ธันยชนก ทองขาวเผือก
652201000517 น.ส. นรีกานต์ ทองส้ัน
652201000518 นาย ประมณฑ์ ชินไพโรจน์
652201000519 นาย สิทธิภูมิ เก้ือสกุล
652201000520 นาย ธีรภัทร์ นพนาคีพงษ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 15 จาก 62
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652201000521 นาย นเรค อุปถัมภ์
652201000522 น.ส. ณัฐกัญญา ดวงตา
652201000523 น.ส. กนกภรณ์ รังรักษ์
652201000524 น.ส. เมธิรา เกตุดี
652201000525 น.ส. ศศิกาญจน์ จ าปาทอง
652201000526 น.ส. กติมา จันทร์เพ็ญ
652201000527 น.ส. นภัสรพี เขินกลาง
652201000528 น.ส. สุภาวดี ปิติธาโน
652201000529 น.ส. ต้องใจ วัชรบุศราค า
652201000530 น.ส. กมลรัตน์ แก้วคง
652201000531 นาย ณัฐวุฒิ ศรีพานิช
652201000532 น.ส. จันทิมา แสงจันทร์
652201000533 นาย ศุภณัฐ บรรจงสุทธ์ิ
652201000534 นาย ธรรมรัตน์ เกตุอินทร์
652201000535 นาย สรวิชญ์ เจริญข า
652201000536 น.ส. ภาวิณี รัตนโชเต
652201000537 นาย จาคินทร์ โรจนศิริ
652201000538 น.ส. กนกวรรณ พานิช
652201000539 นาย ธีรพงค์ เทพแก้ว
652201000540 นาย ชนะโชค แซ่จัง
652201000541 น.ส. พัชชาทัส จ าเนียร
652201000542 น.ส. รุจิรา ศรีแก้ว
652201000543 น.ส. อัญมณี บุญธรรม
652201000544 น.ส. พัชราภรณ์ บุบผาสังข์
652201000545 น.ส. กัญญ์ฐิตา รุ่งสาโรจน์
652201000546 น.ส. ภัชชา ชนะภักดี
652201000547 น.ส. ณิชกาญจน์ ร้ิวกุลประเสริฐ
652201000548 นาย นพดล เด็นหมิน
652201000549 น.ส. ก่ิงแก้ว กัณหา
652201000550 น.ส. ฐสิมนต์ เชาว์รัตน์ณธกูล
652201000551 น.ส. วริศรา โมกหลวง
652201000552 น.ส. จริยา หนูวงค์
652201000553 น.ส. ทัศวรรณ สุธงษา
652201000554 นาย กฤษณนัยน์ ศาสตร์สูงเนิน
652201000555 นาย ปรีดา ศรีสุวัฒน์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 16 จาก 62
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652201000556 นาย บุญญารักษ์ คล้ายคง
652201000557 น.ส. ชฎารัตน์ อุ่นอบ
652201000558 นาย วสันต์ ส ารวมจิตร
652201000559 น.ส. ภาวินี อินพล
652201000560 น.ส. เบญจรัตน์ บุญชนะโชติ
652201000561 นาย ปกาศิต รอดแพง
652201000562 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณะ สุขสวัสด์ิ
652201000563 น.ส. นัฎฐา เจริญผล
652201000564 นาย ชาญณรงค์ ทองศรี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 17 จาก 62
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652202000001 น.ส. วีณาพร อุ่นละม้าย
652202000002 น.ส. ปภาวรินทร์ ชูสุข
652202000003 น.ส. กนกกาญจน์ พุ่มโพธ์ิ
652202000004 น.ส. ประภัสสร แก้วน า
652202000005 น.ส. ทิพย์วรรณ สีลาวงค์
652202000006 น.ส. รจนา ทับยัง
652202000007 น.ส. ดวงกมล โพธ์ิธัญญา
652202000008 นาย กวีสิทธ์ิ ทิพย์ด ารงค์
652202000009 น.ส. ฑิตยา คล้ายสงคราม
652202000010 น.ส. เกษรินทร์ เกิดร่ืน
652202000011 น.ส. วิพรรณี ก๋งอุบล
652202000012 น.ส. นิชนิชา สร้อยทอง
652202000013 น.ส. อรสา ฉวีจันทร์
652202000014 น.ส. นริศรา สุจริต
652202000015 น.ส. ปวีณา ชูบัวขาว
652202000016 น.ส. ชยามล บูรณะ
652202000017 น.ส. มัณฑิญา แพนทิพย์
652202000018 น.ส. สาวิณี ชายวิชัย
652202000019 น.ส. จิรัชญา อุปชิต
652202000020 นาย อดิเทพ สุขโสภณ
652202000021 น.ส. เสาวภา ฉายศิริวัฒนา
652202000022 น.ส. กัลยารัตน์ ค าสุรันทร์
652202000023 น.ส. พิทยารัตน์ ใจจะดี
652202000024 น.ส. มานิดา พรหมน่ิม
652202000025 น.ส. ชมมาศ ตระกูลบุญเดช
652202000026 นาย ชัยพิพัฒน์ ฐิตปวีณ์
652202000027 น.ส. ศิรัญญา ดอกค า
652202000028 น.ส. อุษา สังข์สุวรรณ
652202000029 น.ส. ปวรวรรณ ปรางถาวร
652202000030 น.ส. ชลิกา ปานม่ังค่ัง
652202000031 น.ส. นุชนาฏ แตงอ่อน
652202000032 น.ส. รุ่งฤทัยรัตน์ เดชะ
652202000033 น.ส. ภวิกา ทวยเจริญ
652202000034 น.ส. พรรณปพร จ าเนียรหล้า
652202000035 นาย จิรวัฒน์ ลาเลิศ

ช่ือ - นำมสกุล
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652202000036 น.ส. ศุภรัตน์ จงอักษร
652202000037 น.ส. อธิชา บัวงาม
652202000038 นาย ชัยณรงค์ เพชรประกอบ
652202000039 น.ส. พิมพ์พรรณ วรรณพิมพ์
652202000040 น.ส. วันชนก จันทะโชติ
652202000041 น.ส. อภิญญา สูหวาหล า
652202000042 น.ส. มณีวรรณ บุญเสริม
652202000043 น.ส. จิระภา ไกรพินิจ
652202000044 น.ส. ธัญพร วันธิกุล
652202000045 น.ส. วรรัตน์ ศุภมงคลชัย
652202000046 น.ส. สุภสร ทองสุข
652202000047 น.ส. ภัคร์ภัสสร ข าสาย
652202000048 น.ส. ไพลิน แสงนิล
652202000049 น.ส. พรรณาภรณ์ เล่ืองฤทธิยะกุล
652202000050 น.ส. ปวีณ์นุช เข่ียคุ้ย
652202000051 น.ส. บุษราภรณ์ แสนโง
652202000052 น.ส. เบญจพร ทองเภา
652202000053 น.ส. ปภัสสร พุทธิแก้ว
652202000054 น.ส. สุชาวลี กล่ินหอม
652202000055 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเป่ียมสุข
652202000056 น.ส. จินนา มณีเหล็ก
652202000057 น.ส. นันท์นภัส สุกาวาส
652202000058 น.ส. เสาร์วรัตน์ บ าเหน็จงาม
652202000059 นาง นารีรัตน์ พานทอง
652202000060 น.ส. รุ่งระวี พรสวัสด์ิ
652202000061 น.ส. นารีรัตน์ สิทธิพรหม
652202000062 น.ส. นงลักษณ์ ปวงค าป้อ
652202000063 น.ส. วีรพันธ์ แซ่ต่ัน
652202000064 น.ส. วลัยลักษณ์ ฐิตสาโร
652202000065 น.ส. พลอยนิศา ศิริรัตน์
652202000066 น.ส. วราภรณ์ คชวงศ์
652202000067 น.ส. อัญชลี แก้วบุญเรือง
652202000068 น.ส. เกศราพร จอมค าสิงห์
652202000069 น.ส. โสภิพรรณ แสงค า
652202000070 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ธันยพร ปัญญาดี
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652202000071 น.ส. ศรันยา โพนสูง
652202000072 น.ส. เสาวนิตย์ รวยลาภ
652202000073 น.ส. พิมพ์วิไล วิจิตร
652202000074 น.ส. ธนวรรณ สุวรรณ
652202000075 น.ส. อมรรัตน์ ฉิมปลอด
652202000076 น.ส. กมลวรรณ ค าเครือ
652202000077 น.ส. สรุตรา จุลหงษ์
652202000078 น.ส. จินต์จุฑา ฟังเพราะ
652202000079 น.ส. สิริยาพร ลงทอง
652202000080 น.ส. กมลวรรณ ลงทอง
652202000081 น.ส. จริยา ค าอินทร์
652202000082 นาย ประภวิษณ์ุ ข้ามสาม
652202000083 น.ส. สุพิชชา มานะโส
652202000084 น.ส. จินตนา รังษีสุวรรณ
652202000085 น.ส. สุจิตรา โสมส่ิง
652202000086 น.ส. ฮันนา บ้านด่าน
652202000087 น.ส. รัตนา สารใจ
652202000088 น.ส. พัชราวดี แตงทับ
652202000089 น.ส. พิชยา นาคโหมด
652202000090 น.ส. สุชาดา มณีเขียว
652202000091 น.ส. จามรี มากมูล
652202000092 นาย มรุเดช บุญประดิษฐ์
652202000093 น.ส. ณัฐวลัญช์ เกตุมา
652202000094 น.ส. สุชาดา บัวนาค
652202000095 น.ส. จิตราภรณ์ ดวงผุนมาตย์
652202000096 น.ส. ชุติมา เสมอจิตร
652202000097 น.ส. สิริลักษณ์ ลิกขะไชย
652202000098 นาย ธนาธิป ทรัพย์อนันต์กุล
652202000099 น.ส. ทาบตะวัน ทามี
652202000100 น.ส. วันทนี ไกรวุฒิวงศ์
652202000101 น.ส. ศรุตา อ๊ังเจริญ
652202000102 นาย ภาสวิชญ์ เนตรโพธ์ิแก้ว
652202000103 น.ส. ชฎาพร หูตินุ
652202000104 น.ส. รัศม์ิภัชสรณ์ นาคซ่ือตรง
652202000105 น.ส. วันดี โจมา
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652202000106 น.ส. อาริยา ผลขาว
652202000107 น.ส. ชิตยา บุญชู
652202000108 น.ส. ณัฐกฤตา น้อยเสง่ียม
652202000109 น.ส. ชุติกาญจน์ พิมสิม
652202000110 น.ส. เก็จมณี วงศ์วาท
652202000111 น.ส. กมลชนก วงษ์อรุณ
652202000112 นาย ดนัยพัชร มะศิริ
652202000113 น.ส. ศศิธร สายเงิน
652202000114 น.ส. จิตรา สุขเวช
652202000115 น.ส. รัชนี ภู่ด้วง
652202000116 น.ส. วรพิชชา หรูรักวิทย์
652202000117 น.ส. ณัฐริกา กือเย็น
652202000118 น.ส. สุมทอง ทองเถ่ือน
652202000119 น.ส. ปรียาภรณ์ มณีมาส
652202000120 น.ส. อรอิริยา ศรีสวัสด์ิ
652202000121 น.ส. รัศมี ทองอุ่น
652202000122 น.ส. ลลิดา แสงนาค
652202000123 น.ส. เปมิกา ขาวสร้อย
652202000124 น.ส. จิราพร หม่ืนจ้ี
652202000125 น.ส. รัตนา แก้วมา
652202000126 น.ส. วรนิษฐา เถาถาวงษ์
652202000127 น.ส. นรินทร์พร ยืนยงนาวิน
652202000128 น.ส. จิณห์จุฑา บุตรชน
652202000129 น.ส. ศลิษา แย้มประดิษฐ
652202000130 น.ส. พรรณี ดวงแก้ว
652202000131 น.ส. รวิศรา คิลาคิ
652202000132 น.ส. กันติยา ธนบูรณ์วาณิช
652202000133 น.ส. จงกลณี แกล้วกล้าหาญ
652202000134 น.ส. พนารัก ช านาญ
652202000135 น.ส. รภ์วิกานณ์ รักษ์ศีลดี
652202000136 น.ส. ณัฐชลิตา สืบใหม่
652202000137 น.ส. ทิวาพร เจริญสง
652202000138 น.ส. อนิตยา รัตนกันทา
652202000139 น.ส. ปุณชรัสม์ิ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
652202000140 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นฤทัย พอกพูน
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652202000141 นาย สุทธิพงษ์ เกล้ียงแก้ว
652202000142 น.ส. กชมน อภัยภักดี
652202000143 น.ส. อูรวี ดีประเสริฐ
652202000144 น.ส. จิราภรณ์ อินทรศิริ
652202000145 นาย ทวีทรัพย์ ธรรมสร
652202000146 น.ส. ปิยธิดา เพ็งแจ่ม
652202000147 น.ส. ศุภานัน หลักค า
652202000148 น.ส. ขนิษฐา อินทร์สุวรรณ์
652202000149 น.ส. อัครวรรณี มหาศิริพันธ์
652202000150 น.ส. ศุภัสศร เอ่ียมลึก
652202000151 น.ส. กรรณิการ์ เมืองฤทธ์ิ
652202000152 น.ส. สุพัตรา ยศปัญญา
652202000153 น.ส. ศุภนุช สินปรุ
652202000154 น.ส. อรดล บุญณมี
652202000155 น.ส. ฉวีวรรณ สีวันค า
652202000156 น.ส. ณัฐชนก อังคะพินทุ
652202000157 นาย จตุรพร เสือสูงเนิน
652202000158 น.ส. อนุสรา ผิวชะอุ่ม
652202000159 น.ส. ปรียานุช สุตตะนนท์
652202000160 น.ส. ศุภัคชญา ชนะพจน์
652202000161 น.ส. จาริยา พิมพ์โม์ 
652202000162 น.ส. ศยากร ชูล าภู
652202000163 น.ส. จีรภา พะก่าโต
652202000164 นาย กุณฑล อาศัยราษฎร์
652202000165 น.ส. ภควดี แซ่หลิม
652202000166 น.ส. ยุพารัตน์ คงโนนกอก
652202000167 น.ส. จุฑารัตน์ ส้มทอง
652202000168 น.ส. สุภาพร ค าวิชัย
652202000169 น.ส. อรอุษา ศรีอ่อน
652202000170 น.ส. เหมือนชนก นันทโพธ์ิเดช
652202000171 น.ส. กนกวรรณ เครือรัตน์
652202000172 น.ส. ขวัญจิรา เครือรัตน์
652202000173 น.ส. ศิริรัตน์ บุญระชัยสวรรค์
652202000174 นาย ภูวนัตถ์ ปาละวิวัธน์
652202000175 นาย กฤษฎา หมัดสมบูรณ์
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652202000176 นาย สัจจา หมัดสมบูรณ์
652202000177 น.ส. ไอรดา สบายตัว
652202000178 น.ส. วาสนา เอ่ียมส าอางค์
652202000179 น.ส. จันทิมา มณีกรอง
652202000180 น.ส. ธัญญาพร รุ่งวัฒนา
652202000181 น.ส. กนกเพชร ศรีพนมเขต
652202000182 น.ส. ปวีณ์นุช เหล่าสูง
652202000183 น.ส. ลัดดาวัลย์ ภูมลี
652202000184 น.ส. รัติยาภรณ์ พวงศิริ
652202000185 น.ส. กชนุช หอมพรหมมา
652202000186 น.ส. กัญญ์วรา เดชะ
652202000187 น.ส. กีรตา ช่วยศรีนวล
652202000188 น.ส. เบญญทิพย์ กองปราบ
652202000189 น.ส. อัฏฐพร อยู่แสง
652202000190 นาย ไกรสิทธ์ิ เกิดพงษ์
652202000191 นาง พิกุล ม่วงน้อยเจริญ
652202000192 น.ส. คัทรียา น้อยปลา
652202000193 น.ส. สุมิตตา น่ิมนาค
652202000194 น.ส. ณัฐพันธ์ุ อุพันศรี
652202000195 น.ส. วรรณพร สิงหเดชา
652202000196 น.ส. กมลชนก แก้วเทศ
652202000197 นาย ชาญยุทธ เครือโสม
652202000198 น.ส. ปิยธิดา ยศตะโคตร
652202000199 น.ส. พัชนิดา กาหลง
652202000200 น.ส. สกาวเดือน มากทรัพย์
652202000201 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ณัฐการณ์ สอนข า
652202000202 นาย สุทิน มูลสาร
652202000203 น.ส. สุมนตรา วาทีรักษ์
652202000204 นาย พีรัชชัย แก้วนิมิตร
652202000205 น.ส. อาลีซา ยะโกะ
652202000206 น.ส. ณฐพร ภมร
652202000207 น.ส. สุภาว์รัตน์ วัฒนชัยสาทร
652202000208 น.ส. จุฑามณี บุญทวี
652202000209 น.ส. รวิวรรณ นิลเกษ
652202000210 น.ส. จุรีรัตน์ ปานสังข์
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652202000211 น.ส. ปล้ืมใจ บัวจ๋ิว
652202000212 น.ส. จินตนา เป่ียมปิติ
652202000213 น.ส. ฐาปนีย์ ฐานิชฐ์ตระกูล
652202000214 น.ส. นีน่า ประเก็บ
652202000215 น.ส. ธนิชา ลิวไธสง
652202000216 น.ส. ปาณิสรา ทองพาธรรม
652202000217 น.ส. วรัมภรณ์ จินะ
652202000218 น.ส. นนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร
652202000219 น.ส. ธนพร เกตุเทียน
652202000220 น.ส. ชุติมา หนิมุสา
652202000221 นาย ธีรัตม์ แก้วชนิด
652202000222 น.ส. สุปวีณ์ บัวศิริ
652202000223 นาย พีรวัส นิทัศน์นรเศรษฐ์
652202000224 น.ส. วจีวรรณ ทิพย์มณฑาทอง
652202000225 นาง ดรุณี วระเดช
652202000226 นาย พสธร ทองเทือก
652202000227 น.ส. ญาณวิมล ชูแก้วประการ
652202000228 น.ส. พรประภา เพชรไข่
652202000229 น.ส. วรรณวนัช ข้อตุ่ย
652202000230 น.ส. อรณัชชา พูลประเสริฐ
652202000231 น.ส. ดวงจรัส จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
652202000232 น.ส. กชนิภา แก้วโลมา
652202000233 ว่าท่ีร้อยตรี ภาณุวัฒน์ กาญจนสมบัติ
652202000234 น.ส. กฤตยารินทร์ ธิติโชติปกรณ์ชัย
652202000235 น.ส. พาขวัญ อมรไชย
652202000236 นาย ภาณุธร โพธิจร
652202000237 น.ส. ภัสสร ชาญธัญกรรม
652202000238 น.ส. อธิชา คล้ายเขียว
652202000239 น.ส. ณัฐนารี ศรีสมุทร
652202000240 น.ส. ณัชพิมพ์ ชุมวิสูตร
652202000241 นาย จุฑาพัฒน์ จินดาสกุลยนต์
652202000242 น.ส. ธีวรา เพชรอาวุธ
652202000243 น.ส. ณัฎฐธิดา คุณะชล
652202000244 น.ส. พิมพ์ใจ พละการ
652202000245 น.ส. กรัณยภา การรุ่งเรือง
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652202000246 น.ส. ณัฐรุจา ดวงแก้ว
652202000247 น.ส. อาภาภรณ์ บุญเนาว์
652202000248 น.ส. สายชล อ่อนตา
652202000249 น.ส. ศิริกัญญา บุญโนนแต้
652202000250 น.ส. นภาพร นาวา
652202000251 น.ส. รัตตะวัน แสนหลวง
652202000252 น.ส. ธันยนันท์ เครือประเสริฐ
652202000253 น.ส. กฤติยาณี พันธ์ไชย
652202000254 น.ส. เจนจิรา วิจิตร
652202000255 น.ส. อรอุมา พุทธศรี
652202000256 นาย นิติศักด์ิ นายะสุข
652202000257 น.ส. หริชฎา เอวสุข
652202000258 น.ส. ศุภาพร จริยามา
652202000259 น.ส. ศศิภาพร โสทอง
652202000260 น.ส. วรรณดี เอ่ียมจัด
652202000261 นาย นัทธพงศ์ กล่อมจิตร
652202000262 นาย อภิรักษ์ จันทร์แก้ว
652202000263 นาย นันทภัค เครือสนิท
652202000264 น.ส. นิจประภา ฉิมเตย
652202000265 น.ส. ณัฐนรี เริงสอาด
652202000266 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ชณัฐปภา ศรีจันทร์
652202000267 น.ส. ไพลิน บัวงาม
652202000268 น.ส. ศุภิสรา สามารถ
652202000269 น.ส. ณัฏฐ์ชญา ทองหนูนุ้ย
652202000270 น.ส. นุชนาถ เรียนวาที
652202000271 น.ส. ดวงกมล ทรงคาศรี
652202000272 น.ส. นฤมล พินิศศศิธร
652202000273 น.ส. ชลธาร บุหงาวิลาสินี
652202000274 น.ส. มณธิชา แซ่ต้ัง
652202000275 น.ส. เกศกนก จันก่ิงทอง
652202000276 น.ส. ลักษณาพร บินอารี
652202000277 น.ส. ธาราทิพย์ โพนาคา
652202000278 น.ส. อมิตา หมัดปานยัง
652202000279 น.ส. นพรัตน์ ทองเมือง
652202000280 น.ส. กชวรรณ ปัญโญ
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652202000281 น.ส. ธัญญารัตน์ ปัดภัย
652202000282 นาย พธพล สิทธิ
652202000283 นาย ณัฐกรณ์ ธรรมวิชิต
652202000284 นาย พงศ์ดนัย โบบทอง
652202000285 น.ส. ณัฐวดี เจะอาหลี
652202000286 น.ส. ธัญมาส อ่อนทอง
652202000287 นาย ปวีร์ สินธุรัตน์
652202000288 น.ส. ราตรี แสงเงิน
652202000289 น.ส. อชิรญ ค าผาย
652202000290 น.ส. วชิราภา เกตุงาม
652202000291 น.ส. จิราพร กล่ินพงศ์
652202000292 นาง ฐิติรัตน์ อินทรโอภาส
652202000293 น.ส. เพชราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
652202000294 น.ส. ฮาสาน๊ะ สาอิ
652202000295 น.ส. สิรพร ช้างน้อย
652202000296 น.ส. สวรรยา เสียงเพราะ
652202000297 น.ส. ไพลิน พิมพ์วงศ์
652202000298 น.ส. วริญญา ทนันชัย
652202000299 น.ส. กนกวรรณ เพ็ชรด า
652202000300 น.ส. สิริอร วรดี
652202000301 น.ส. นุตา กนิษฐนาคะ
652202000302 น.ส. บุญฑริกา จูสวัสด์ิ
652202000303 น.ส. พัชราภา ทองบุญ
652202000304 น.ส. วรรณิษา จันทร์ดาศาสตน์
652202000305 น.ส. ชนัญชิดา แย้มแก้ว
652202000306 น.ส. แพรวพรรณ พุกบุญมี
652202000307 สิบเอกหญิง อมรรัตน์ สังกะสาย
652202000308 น.ส. จิตรวดี สายสุวรรณ
652202000309 น.ส. สุวิมล ตะบุบผา
652202000310 นาย ศัตราวุธ ไกรพันธ์
652202000311 น.ส. ปราณี แก้วณรงค์
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 3. พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 645 คน
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652203000001 น.ส. ณิรินทร์รดา มูลธิ
652203000002 น.ส. นิตยา รุ่งประชา
652203000003 นาย ณัฐพงศ์ กลมขุนทด
652203000004 นาง ชาลิสา จันทร์อ่อน
652203000005 น.ส. อุษา ฟองรัตน์
652203000006 นาย เอกนรินทร์ หาญจริง
652203000007 น.ส. ศิริพร กุลสา
652203000008 น.ส. สาติยา ไกรสร
652203000009 นาย นราเศรษฐ์ สันตติทรัพย์
652203000010 น.ส. วรรักษ์ ทาระขวัญ
652203000011 นาย ณัฐภพ กลมขุนทด
652203000012 น.ส. ลภัสรดา วงค์ศาลา
652203000013 น.ส. ดนิตา โมสิกะ
652203000014 น.ส. ศศินิภา ยามเสด็จ
652203000015 น.ส. กฤติกา บุญรอด
652203000016 น.ส. มยุรีย์ พลีชมภู
652203000017 น.ส. พิมพ์ใจ วงษ์จีน
652203000018 น.ส. วรดา จูระวัฏ
652203000019 น.ส. กันยา ถนอมสิน
652203000020 น.ส. พัทธนันท์ สัตบุตร
652203000021 น.ส. ณิชากร เจริญผล
652203000022 น.ส. นัทธมน ถมบัตร
652203000023 น.ส. สรัญธร ฐานะธนทิพย์
652203000024 น.ส. วิชชุดา ศรีศุภโชค
652203000025 น.ส. ณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
652203000026 น.ส. พรพรรณ บุญสว่าง
652203000027 น.ส. จันทมา โพธ์ิทอง
652203000028 น.ส. พรเพ่ิม ประกอบแก้ว
652203000029 น.ส. สุนิสา สุราวุธ
652203000030 น.ส. เบญจรัตน์ ผิวทอง
652203000031 น.ส. ปวีณา ศิลาสุวรรณ
652203000032 นาย สุวิทย์ ทิพรมมา
652203000033 น.ส. ปรมาภรณ์ เรืองเนตร์
652203000034 น.ส. วนิดา จิตรรัตน์
652203000035 น.ส. พัทธวรรณ บุตรสอน

ช่ือ - นำมสกุล
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652203000036 น.ส. ภัทรสิริ ตระกูลบุญเดช
652203000037 น.ส. มนัสนันท์ แก้วโสวัฒนะ
652203000038 น.ส. อังคณา เดชอุดม
652203000039 น.ส. ธัญญภร พิมดิฐ
652203000040 น.ส. อัญชลี ป่ินเพชร
652203000041 น.ส. อ าพร ภักดีดร
652203000042 น.ส. วนิชา แก้วน า
652203000043 น.ส. ภัทชราพร บัวปล่ัง
652203000044 น.ส. ทัศนีย์ สีลาวงค์
652203000045 น.ส. อริษา สุขเจริญ
652203000046 น.ส. ธนพร ฉัตรจินตนาพร
652203000047 น.ส. กนกวรรณ ภูล าแก้ว
652203000048 น.ส. นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
652203000049 น.ส. ธัญกมล บุญเขตการ
652203000050 น.ส. ชัญญา วุฒิกาญจนวัตร
652203000051 น.ส. อนุตดา จาดเปรม
652203000052 น.ส. เยาวภา พรหมสุข
652203000053 น.ส. กลอยแก้ว สีโพลา
652203000054 น.ส. ปุณณดา จิรภาวิโชค
652203000055 น.ส. ปาณิสรา อังกุระ
652203000056 น.ส. อริสา ธรรมคุณ
652203000057 น.ส. กันตะยา บวกขุนทด
652203000058 น.ส. ตะวัน มงคลแก้วเลิศ
652203000059 นาง เสาวลักษณ์ เล่ียวสมบูรณ์
652203000060 น.ส. พิจิตรา ไพรินทร์
652203000061 นาง อนุสรา ชัยเลิศ
652203000062 นาย วชิรนันท์ ชูสังข์
652203000063 น.ส. ณัฐิดา ดิลกวัฒนาบดี
652203000064 น.ส. วรัสยา วงศ์ซอ
652203000065 น.ส. เกษริน ปันแปง
652203000066 น.ส. วรัญญา เอกรัตน์
652203000067 น.ส. ฐิติวรรณ จุ้ยเจริญ
652203000068 นาย หฤษฎ์ ศิลปเสวต
652203000069 นาย วิโรจน์ บุญโพธ์ิชา
652203000070 น.ส. เพชรรัตน์ พิลาบุตร
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652203000071 น.ส. เพ็ญศรี ครุฑโต
652203000072 น.ส. สกุลรัตน์ จันทรา
652203000073 นาง พิชชานันท์ ชูสิงห์
652203000074 น.ส. อโณทัย ฉัตรเงิน
652203000075 นาย สกลวรรธน์ สุดเส้นผม
652203000076 น.ส. ยุพาวดี ศรีตอง
652203000077 น.ส. รัตนาภรณ์ เจริญสุข
652203000078 น.ส. วิรฑิตา วิไลกูล
652203000079 นาย นภัทร จันทร์พร
652203000080 น.ส. อัญชลี สังข์นคร
652203000081 น.ส. มัลลิกา เต็งรัง
652203000082 น.ส. จุฑาทิพย์ พุ่มผกา
652203000083 น.ส. ธนาภา สอนใต้
652203000084 น.ส. เบญจรมย์ ทรงเหม็ง
652203000085 น.ส. อภิญญา ใจตรง
652203000086 น.ส. สมัญญา สายทองแท้
652203000087 น.ส. นูรฮาพีนี สือนิ
652203000088 นาย เทอดศักด์ิ ทองอินทร์
652203000089 น.ส. พัชรี เบิกบาน
652203000090 นาง ปัถยา มีศิริ
652203000091 น.ส. เครือวัลย์ ฉัตรช้อยครบุรี
652203000092 น.ส. นภัทรสัย สร้อยจิตร
652203000093 น.ส. อนัญญา ใจมา
652203000094 น.ส. สุรัญญา อุ่นชาติ
652203000095 น.ส. ลักษณา เด็นหลี
652203000096 น.ส. ปัฐมา ศรีสุราช
652203000097 น.ส. พิชญาณี เปรมโรจน์
652203000098 นาง พัชรินทร์ เลิศวิสาลสิน
652203000099 นาง ขนิษฐา ใจสุทธิ
652203000100 นาย อัสนี กิจสุดแสง
652203000101 น.ส. จุฑาทิพย์ ทองมาก
652203000102 น.ส. ชนากานต์ อะทะตัน
652203000103 น.ส. จุฑารัตน์ อินต๊ะแก้ว
652203000104 น.ส. ภาณิญา วนาพฤกษ์พงศ์
652203000105 น.ส. ธัญญลักษณ์ ม่ันสุวรรณ
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652203000106 น.ส. เบญจวรรณ อนุเคราะห์
652203000107 น.ส. ญาณัฐฉลา ค าพิท า
652203000108 น.ส. กาญจนา พ่ึงนรินทร์
652203000109 น.ส. ปุณณภา ค าสิงห์นอก
652203000110 น.ส. ชลลดา มูฮัมหมัดรอโซ้ล
652203000111 น.ส. เมทะนี โสภาพ
652203000112 น.ส. ณัญนภัทร คงกิจสถิตย์
652203000113 น.ส. กรรณิการ์ นันจุติ
652203000114 น.ส. วนัสนันท์ คงสิริ
652203000115 น.ส. ศิริวรรณ บุญลา
652203000116 นาง สุภาพร ณ น่าน
652203000117 น.ส. ชนากานต์ เนาวิรัฐ
652203000118 น.ส. ณัฎฐกานต์ อ่ิมอุระ
652203000119 น.ส. ประภัสสร เสถียรโสทร
652203000120 นาง ทานตะวัน ทับพงษ์
652203000121 น.ส. วิมลรัตน์ เสถียรโสทร
652203000122 น.ส. สุกัญญา แซ่เตียว
652203000123 น.ส. รัตน์ เดชา
652203000124 น.ส. สิริวรรณ ปานสม
652203000125 น.ส. สิริรัตน์ ม่ันแย้ม
652203000126 น.ส. ลภัสรดา โทปุรินทร์
652203000127 น.ส. สุวรรณี มุสะนะ
652203000128 นาง รวิพร คนึงคิด
652203000129 นาย ตุลยา เอนกเมธานุวัฒน์
652203000130 น.ส. สุนิสา วิสุทธ์ิวงศ์
652203000131 น.ส. จีระพร โปทา
652203000132 นาย พัชรพล อินทรา
652203000133 น.ส. ปุณยาพร ใจดี
652203000134 น.ส. สุภาพร โตกล่ า
652203000135 น.ส. จุฑามาศ จ้อมแดงธรรม
652203000136 น.ส. อาทยา จีนอ่อง
652203000137 น.ส. นภัสนันท์ กิตติญาจีราวัชร์
652203000138 น.ส. พิมพ์ญาดา พัชรวรรณทัศน์
652203000139 น.ส. สุชาภัสร์ รินค า
652203000140 น.ส. มารตี มนูญดาหวี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 30 จาก 62



 3. พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 645 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652203000141 น.ส. ปวัณวลี เกียรตินาวาสวัสด์ิ
652203000142 น.ส. ฐณิดา วัฒนามงคลเนตร์
652203000143 นาง กรรณิการ์ ทัดสา
652203000144 น.ส. สุนันทา แก้วส่ีดวง
652203000145 น.ส. ศิวะพร แสนสุภา
652203000146 น.ส. วารุณี เกลอแก้ว
652203000147 นาง ลัดดาวัลย์ อานามนารถ
652203000148 นาย มีนา อินลุน
652203000149 น.ส. เกศศิตา คงกิจสถิตย์
652203000150 น.ส. อนุธิดา พระนอนเขตต์
652203000151 น.ส. ธนภร พระนอนเขตต์
652203000152 น.ส. ปัทยา ผลย่ิง
652203000153 น.ส. อิสราภรณ์ อ่ าสกุล
652203000154 น.ส. ธาริกา บุญโพธ์ิทอง
652203000155 น.ส. วรรณนิภา ดิษฐณเมือง
652203000156 น.ส. พลอย ผลบุญ
652203000157 น.ส. สุพัตรา ไกรสร
652203000158 น.ส. อรอุมา จันทคุปต์
652203000159 น.ส. พรทิพา โคกเทียน
652203000160 นาย ปิยวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
652203000161 น.ส. พรพิรุณ พระไทรย์โยค
652203000162 น.ส. อโณทัย พูนแกัว
652203000163 นาง วชิรา นุชทองม่วง
652203000164 น.ส. ปาจรีย์ ทัพผดุง
652203000165 น.ส. วัลลภา สงไข่
652203000166 นาง กาญจนา สุขสันติกมล
652203000167 น.ส. กวินทิพย์ ฉ่ าบุรุษ
652203000168 น.ส. จันญาภรณ์ ทองยอด
652203000169 น.ส. ชัญญาพัชญ์ ธนัชเกียรติศิริ
652203000170 น.ส. จิรัชยา เปล่งรัตน์
652203000171 น.ส. สุวรรณดี นุชเจริญ
652203000172 น.ส. นัทธมน ครุฑใจกล้า
652203000173 น.ส. นิรมล ครุฑใจกล้า
652203000174 นาง กรกนก รักษาพล
652203000175 น.ส. ธนัชพร คงขวัญ
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652203000176 นาย เมทาวิน บุญเพ็ง
652203000177 น.ส. เรวดี นิลพัฒ
652203000178 น.ส. ณัฐกฤตา มณีวงศ์
652203000179 น.ส. นิศากร วิเศษสินธ์ุ
652203000180 น.ส. ประภัสสร ไชยทองเพชร
652203000181 น.ส. ลดาวัลย์ สุวรรณสิทธ์ิ
652203000182 น.ส. นิสรีน ทองดอนน้อย
652203000183 นาย กนกนัยน์ แก้วละมุล
652203000184 น.ส. สุดารัตน์ วงศ์พาณิชย์
652203000185 น.ส. นัตติกาล สมนึก
652203000186 น.ส. ณิกุลนาถ เกตุแก้ว
652203000187 น.ส. ลฎาภา นาวาล่อง
652203000188 น.ส. กันยาวีร์ ทองทิพย์
652203000189 น.ส. วารินทิพย์ นาค า
652203000190 นาย ชัยภักด์ิ แสงทองศรี
652203000191 น.ส. จินตนา ภูมิชัย
652203000192 น.ส. พิชญา หวังเก้ือกูล
652203000193 น.ส. บุษบา โหระโช
652203000194 น.ส. จันทร์จิรา ตาเสนา
652203000195 น.ส. รัตนรัตน์ ปานคง
652203000196 น.ส. สุมนมาศ ยัคพันธ์
652203000197 น.ส. กรณิการ์ ค าฟู
652203000198 นาย นนทิวรรธน์ พิสุทธอานนท์
652203000199 น.ส. ดาวเรือง ยืนนาน
652203000200 น.ส. ปาตีเม๊าะ มะแซ
652203000201 นาย ศรายุทธ กรกฎ
652203000202 น.ส. อติกานต์ กองสมบัติ
652203000203 น.ส. พรทิพย์ ยาสมุทร
652203000204 น.ส. นัทธมน รัตนตรัง
652203000205 น.ส. ธิดารัตน์ บุญญะบุญญา
652203000206 น.ส. วิรงรอง เกษมสุข
652203000207 น.ส. คณิศร ประมวล
652203000208 นาย กรวิชญ์ กรเวช
652203000209 น.ส. กานต์สิรีย์ ชูช่ืน
652203000210 น.ส. ญานิศา ฤทธิเดช
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652203000211 น.ส. ชลธิชา โตสมบุญ
652203000212 น.ส. ศรัณยธร ล้ิมเทียมรัตน์
652203000213 น.ส. สิริกาญจน์ เพชรรัตน์
652203000214 น.ส. สมฤทัย นิลบุตรดา
652203000215 น.ส. ทิพเนตร แย้มมณี
652203000216 น.ส. ดวงใจ สวยค้าข้าว
652203000217 นาย จ าลอง ศรีวารีรัตน์
652203000218 นาย อภิสิทธ์ิ อ๊อกฉิม
652203000219 นาย ดนุพล ต้นโพธ์ิ
652203000220 น.ส. ศิรินภา ขันไชย
652203000221 น.ส. อรดี หนูชัยแก้ว
652203000222 น.ส. ฐิติมา แซ่ยับ
652203000223 น.ส. นันทิญา น้ าทับทิม
652203000224 นาย กิตติพศ จันทร์ชุ่ม
652203000225 น.ส. ดลณดา ต๋ันประเสริฐ
652203000226 น.ส. ปนัสยา จินาวงค์
652203000227 น.ส. ยุวดี อาภาธนานนท์
652203000228 น.ส. เบญญาพร อาจบ้านสร้าง
652203000229 น.ส. จริยา ขาญชัย
652203000230 น.ส. อิษฎา ฉัตรอินตา
652203000231 น.ส. สาวิตรี ขันธนิล
652203000232 น.ส. นิชานารถ โมหะหมัดบาราเฮม
652203000233 นาย สุพาสน์ บัวศิริ
652203000234 น.ส. เปมิกา โสภาพันธ์
652203000235 นาย ปัญญาพล รัตนมงคล
652203000236 น.ส. รัตน์ศิริ บุญชัย
652203000237 น.ส. ณัฐพิมล นินทศรี
652203000238 น.ส. ธัญรดา เช้ือทอง
652203000239 น.ส. อิสรีย์ ศิริศักด์ิ
652203000240 นาง ปุลพร กล่ินกระจาย
652203000241 น.ส. พิมพ์พิสา เจียะจิระวิบูลย์
652203000242 นาย ยุทธพงษ์ จ าลองเพ็ชร
652203000243 น.ส. จิราภรณ์ ทองรักษ์
652203000244 น.ส. พรพิมล เจริญราช
652203000245 น.ส. อารยา เปล่ียนเปรม
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652203000246 น.ส. ปัทมา เปล่ียนเปรม
652203000247 น.ส. รัตติกาล ใหม่ค า
652203000248 น.ส. นุชนาฎ เฟ่ืองเกษม
652203000249 น.ส. ศุภรัตน์ หุ่นพงษ์
652203000250 น.ส. อมรรัตน์ โมรา
652203000251 นาย ภาณุพงษ์ หาสวนขวัญ
652203000252 นาย หิรัญ ซ้ือเห็น
652203000253 น.ส. กิติญา งามจันทร์
652203000254 น.ส. อารีณี แวอูเซ็ง
652203000255 น.ส. มาซียะ ดือเลาะ
652203000256 น.ส. นิภาพร ทิมสิน
652203000257 น.ส. ธมนต์ หมัดอะด้ า
652203000258 น.ส. ภรณ์ทิพย์ กระต่ายอินทร์
652203000259 น.ส. แพรพรรณ แก้วม่วง
652203000260 นาง กุลธิดา บุตรแสงดี
652203000261 น.ส. อรไพร อินโน
652203000262 นาย ณภัทร พรมชัย
652203000263 น.ส. สุนิสา ตามวิสัย
652203000264 นาง พรทิพย์ แตงชัยภูมิ
652203000265 น.ส. ศรีวรรณ ช่วยแก้ว
652203000266 น.ส. นันทนา พลีชมภู
652203000267 น.ส. ณัฏฐชัญญา พัธนะพีรกานต์
652203000268 น.ส. ศิริกาญจนา มีก าเหนิด
652203000269 น.ส. พรยมล โพธ์ิงาม
652203000270 นาง พิมพ์ปฏิภาณ สุทธิวบุตร
652203000271 น.ส. ชลีรัตน์ ต๊ิบแก้ว
652203000272 น.ส. คุณภัทร ทองขวัญ
652203000273 นาย โยธิน ศัทธาคลัง
652203000274 น.ส. อรวรรณ ผลบุญ
652203000275 น.ส. สุจิตตรา กล่ินหอม
652203000276 น.ส. ณัฐกานต์ เทพธานี
652203000277 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์โอภาส
652203000278 น.ส. ชรินดา ทองแกมแก้ว
652203000279 น.ส. จุฑารัตน์ จรสุข
652203000280 น.ส. กนกวรรณ เมืองฤกษ์
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652203000281 น.ส. อรวรรณ ฟุ้งพิทยา
652203000282 น.ส. ระวีวรรณ นิลพานิช
652203000283 น.ส. จันทรา หล้าตา
652203000284 น.ส. จุรารัตน์ ชัยกุลวิวัฒน์
652203000285 น.ส. กนกอร ใบบ้ง
652203000286 น.ส. สายรุ้ง หม่ืนเจริญจิต
652203000287 น.ส. วาเนีย แมเราะยาลา
652203000288 น.ส. ดวงจันทร์ ครองสุข
652203000289 น.ส. มนัสนันท์ ต้ันสุน
652203000290 นาย ภัทรพงษ์ สิทธิพันธ์
652203000291 น.ส. นิรดา แก้วสมศรี
652203000292 น.ส. อังษฎาภรณ์ อุดมสิน
652203000293 นาย ปัญจเทพ คมคาย
652203000294 น.ส. สบาไพ สดรัมย์
652203000295 น.ส. อรณีย์ อุทัยเล้ียง
652203000296 น.ส. ศิริภา ธิมา
652203000297 นาย สิทธิโชค ภู่เพ็ชร์
652203000298 นาย สิทธิพันธ์ ภู่เพ็ชร์
652203000299 น.ส. ชุพาพร พุ่มพวง
652203000300 นาย ธนวภพ บัวสุทธ์ิภดา
652203000301 น.ส. ธัญญพร สารคณา
652203000302 น.ส. จิระวรรณ ฟ้องโหย
652203000303 นาย สุรกานต์ พลายแก้ว
652203000304 น.ส. โสภิดา ไชยชิต
652203000305 นาย ณัฐชัย เดชอินทร์
652203000306 น.ส. อาภัสรา โชติอุดม
652203000307 น.ส. อรจิรา ว่องไว
652203000308 น.ส. ภทพร ถวดีประเสริฐ
652203000309 น.ส. ศุทธินี ส้มเช้า
652203000310 น.ส. สุภาพร ภานุวงศ์
652203000311 น.ส. อังศุมาลิน ครุฑบึงพร้าว
652203000312 น.ส. โยษิตา บุญประเสริฐ
652203000313 น.ส. พิมพ์ลภัส อ่อนอุ่น
652203000314 น.ส. จรรยา อยู่บุญ
652203000315 น.ส. อัจฉราภรณ์ มาเส็ง
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652203000316 น.ส. เสาวนิตย์ เรืองสุข
652203000317 น.ส. นันทัชพร เกาะทอง
652203000318 น.ส. จิรัชญา นวลปักษี
652203000319 น.ส. ปิญาดา จารุพัฒน์
652203000320 น.ส. สุทินา เสถียรรังสฤษด์ิ
652203000321 น.ส. พลอยพรรณ พ่ึงเอ่ียม
652203000322 น.ส. สิริวิมล สูงเหล็ก
652203000323 น.ส. อริศรา เลิศกิจปัญญากุล
652203000324 น.ส. รัชสุดา สูงเหล็ก
652203000325 น.ส. สุธาทิพย์ นพรัตน์
652203000326 น.ส. สโรชา อุระวัตร
652203000327 นาย อดิศักด์ิ ฤกษ์ลักษณี
652203000328 นาย เมธัส ล้ าเลิศ
652203000329 น.ส. กุลณัฐ แสงอรุณ
652203000330 น.ส. ภัควลัญชญ์ โลหะการ
652203000331 น.ส. ศิริพร ภู่ศรี
652203000332 น.ส. ณิชกานต์ อัชชเสวิน
652203000333 น.ส. นัฐภรณ์ แย้มนาศักด์ิ
652203000334 น.ส. ภัททิยา วนาพฤกษ์พงศ์
652203000335 น.ส. อังศุมาลิน แซ่มุ้ง
652203000336 น.ส. ภัทรา แก้วประไพ
652203000337 น.ส. สุพัตรา เวชสิทธ์ิ
652203000338 นาง เรือนทิพย์ พวงทอง
652203000339 น.ส. มยุรฉัตร สุขสวัสด์ิ
652203000340 น.ส. ภาวิณี ลาดนาจันทร์
652203000341 น.ส. กนกวรรณ เรืองรุ่งโรจน์
652203000342 น.ส. อารียา สุนทรปาน
652203000343 น.ส. ประภัสสร ตัดพุดซา
652203000344 น.ส. วิภาทิพย์ ค าหงษา
652203000345 น.ส. กชกร ฉิมสุข
652203000346 น.ส. ณัฐวรา คมข า
652203000347 น.ส. เจนนิสา จันทร์สนอง
652203000348 น.ส. เจนจิรา มณีการ
652203000349 น.ส. ศิวภรณ์ ทองไซร้
652203000350 น.ส. ชญานิษฐ์ จิตร์มาต
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652203000351 น.ส. อรวรรณ ประคองขวัญ
652203000352 น.ส. ศศิธร จิตอารี
652203000353 น.ส. ปัญญภรณ์ พันเศษ
652203000354 นาง สมพร แสงวงษ์
652203000355 นาย สราวุธ หัตถา
652203000356 นาย ภพธร เกษเมธีการุณ
652203000357 น.ส. สุชาดา นิพล
652203000358 นาย พิษณุ ชูชมช่ืน
652203000359 นาง พรญาณี ฤทธิราช
652203000360 นาย พศวัต กองธรรม
652203000361 นาย นัฐพล ถ้ าเทศ
652203000362 น.ส. ชนิกานต์ บุญโต
652203000363 น.ส. วริศรา ศิริรัตน์
652203000364 น.ส. กัญชรส พุฒซ้อน
652203000365 น.ส. จุฑาทิพย์ ต้ังบรรพต
652203000366 นาย วัชระ เขมะศิริ
652203000367 น.ส. เสาวลักษณ์ ขันอาษา
652203000368 น.ส. นรินทร ด ารงค์กระโทก
652203000369 น.ส. น้ าทิพย์ มณีนพคุณ
652203000370 น.ส. รัชนก แจ้งสว่าง
652203000371 น.ส. กชกร รักชาติ
652203000372 น.ส. นิตยา เทพรักษ์
652203000373 น.ส. ศิรินรัตน์ มูลกวนบ้าน
652203000374 น.ส. ธัญญารัตน์ พูลสวัสด์ิ
652203000375 น.ส. กนกพร จ าพรต
652203000376 น.ส. วรรษชล ขุนฤทธ์ิ
652203000377 น.ส. วันวิสา ย่ิงรุ่งเรือง
652203000378 นาย สหวัต กองแก้ว
652203000379 น.ส. เจนจิรา สุขเกษม
652203000380 น.ส. ณัฏฐ์ ธนสนธ์ิแตงอ่อน
652203000381 น.ส. กมลลัดดา สาลีกุล
652203000382 น.ส. ศิริลักษณ์ สาลีกุล
652203000383 นาย ศุภณัฐ พงษ์จันตา
652203000384 น.ส. อริศรา ศรัทธาพันธ์
652203000385 น.ส. จิรันธรณ์ ทองสุขทา
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652203000386 น.ส. ญาดา โชคเสริมอุดม
652203000387 น.ส. อรณิชา ไชยชิต
652203000388 นาง ภควดี สายแก้ว
652203000389 น.ส. ณัฐพร บัวส าลี
652203000390 น.ส. นิลญา ตาค า
652203000391 นาย สุรชัย วงค์สุภา
652203000392 น.ส. นฤชล สุวรรณดี
652203000393 นาย กิตติชัย ปานปุย
652203000394 น.ส. รัชฎาภรณ์ พรมเสน
652203000395 น.ส. ปรียาภรณ์ แสงหิน
652203000396 นาย ณัฐกรณ์ ประดัง
652203000397 น.ส. วรากร คามรักษ์
652203000398 น.ส. สรวงสุดา บุญทา
652203000399 น.ส. ปนัดดา ทองช่ืน
652203000400 นาย จักริน พันแก่นกล้า
652203000401 น.ส. รดา สุนะศรี
652203000402 น.ส. รชตะ สุขุม
652203000403 น.ส. สุธิดา แซ่ล่ิม
652203000404 น.ส. ไปรษมา วชิรวรรณ
652203000405 น.ส. วัฒนาภรณ์ กระจ่างงาม
652203000406 น.ส. กัณฐิกา พัฒน์ทอง
652203000407 น.ส. จุฑารัตน์ วงค์พระจันทร์
652203000408 น.ส. กรกมล พลูหนัง
652203000409 น.ส. ณัชชารีย์ จิราภาเจริญพงศ์
652203000410 น.ส. นิตยา ชาญรอบรู้
652203000411 น.ส. อภันตรี พวงสาโรจน์
652203000412 น.ส. กิตติมาพร คืนคง
652203000413 น.ส. ธัณย์จิรา นิธิภัทรฐิติพร
652203000414 นาย พงศกร สันติปาลิต
652203000415 น.ส. อัสวานี อาแว
652203000416 น.ส. สุชานาฎ จ าเนียรหล้า
652203000417 น.ส. กนกวรรณ กาเกษ
652203000418 น.ส. ณัฐธยาน์ มณีกาญจนานันท์
652203000419 น.ส. รัตนา ผาอินทร์
652203000420 น.ส. ทัชชญา โชคเดชาพัฒน์
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652203000421 น.ส. อภิวรรณ วัฒนบุญถาวรกุล
652203000422 น.ส. รัญชนา แก่นจันทร์
652203000423 น.ส. นภัสสรณ์ มูลดี
652203000424 นาย เกรียงศักด์ิ ศรีบุญนาค
652203000425 น.ส. เนตรชนก วงศ์ราชา
652203000426 นาย ธนพล ย่ิงได้ชม
652203000427 น.ส. ณัฐฐินันท์ อินทรแสง
652203000428 น.ส. ชุติมา ทองดีวงค์
652203000429 น.ส. กฤษณา ทับวาที
652203000430 น.ส. ประภาสิริ เลิศวัฒนะศิริกุล
652203000431 น.ส. สุวนันท์ ทะแกล้วทหาร
652203000432 นาย ภาณุพงษ์ แน่งน้อย
652203000433 นาย พงษ์นรินทร์ จันทร์เทพ
652203000434 น.ส. รวิวรรณ อาจศรี
652203000435 น.ส. ณัฏฐารีย์ โฉมอินทร์
652203000436 น.ส. ขนิษฐา วงษ์ต่าย
652203000437 นาย เจษฎาภรณ์ ภุมิรินทร์
652203000438 น.ส. สุธิชา พ่วงสูงเนิน
652203000439 น.ส. จันทรา ลาภอุดมกิจ
652203000440 น.ส. สุทิชา ผลานุวัตร
652203000441 นาย ภูริภัทร วณีสอน
652203000442 นาย สิทธิพันธ์ อินทร์พันธ์
652203000443 น.ส. สุมาลี จันทนาม
652203000444 นาย สมปอง ช้อนขุนทด
652203000445 น.ส. ประกายแก้ว เกตุแย้ม
652203000446 น.ส. สุพรรณี เกลือมีผล
652203000447 น.ส. ธาริณี ภักดีมง
652203000448 นาย เจนกิจ ธงเขียว
652203000449 น.ส. อรพรรณ บุญเกิดสุ่ม
652203000450 น.ส. กมลวรรณ วงศ์สุวรรณ
652203000451 นาย อนุรักษ์ เด็นหลี
652203000452 น.ส. วันวิสา เกตุทอง
652203000453 น.ส. กุลริสา ผลจันทร์
652203000454 น.ส. รัฐณาวดี ฦาชา
652203000455 นาย ณัฐวุฒิ คล้ายศิริ
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652203000456 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมค า
652203000457 น.ส. ปวีณ์นุช สาลี
652203000458 น.ส. วรางคณา ปานเฟือง
652203000459 น.ส. จิณัฐตา รัตนวงษ์ทิพย์
652203000460 น.ส. จิลมิกา นนทะพันธ์
652203000461 น.ส. ประภาพร จันทร์พงษ์
652203000462 น.ส. วิลาวัณย์ แสงเหมือน
652203000463 น.ส. อุษาสวรรค์ ต้นวงศ์ธวัฒน์
652203000464 น.ส. วัชรี โพธ์ิงาม
652203000465 น.ส. ศุภนุช เจริญประทีปกิจ
652203000466 น.ส. สุทธาภา สิมมา
652203000467 น.ส. ศศิกานต์ เพชรอุดม
652203000468 นาง วีณา รามสุวรรณ
652203000469 น.ส. รชษร ขุนนิตย์
652203000470 น.ส. อมรรัตน์ ขุนนิตย์
652203000471 น.ส. สุชาดา ฟ่องพัชระนุกูล
652203000472 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
652203000473 น.ส. กัลยกร แดงยวง
652203000474 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ดวงจันทร์ แสงขาว
652203000475 น.ส. ชะวัลนุช คุณวุฒิ
652203000476 น.ส. จิณณพัต ตาลาน
652203000477 น.ส. ธนีนุช ชึดนอก
652203000478 นาย ณัฐชัย น้อยศรี
652203000479 นาย สิทธ์ิศักด์ิ เสถียรโสทร
652203000480 น.ส. สุพรรษา บุญประสิทธ์ิ
652203000481 น.ส. สุพรรณี กมลสวัสด์ิ
652203000482 น.ส. สุพรรณี ศรีเจริญ
652203000483 น.ส. พรรณิภา บุญเรือง
652203000484 น.ส. ภัทรพร ปามะ
652203000485 น.ส. นปภา ค ากรลือชา
652203000486 น.ส. ศรัณย์รัชต์ ค ากรลือชา
652203000487 น.ส. อาทิตยา สุขาวรรณ
652203000488 น.ส. รุสนี เกปัน
652203000489 นาย วรุชฌา จันจ าปา
652203000490 น.ส. ชกามาฏ ใจเย็น
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652203000491 น.ส. วนิชยา ศิริสายสมบูรณ์
652203000492 น.ส. โศรดา น่วมอนงค์
652203000493 น.ส. ปัทมา อนันตพงค์
652203000494 น.ส. ชลทิพย์ แสนอ้วน
652203000495 น.ส. กานต์ชนก เมืองก้อน
652203000496 น.ส. ณิชกานต์ รัชตะนาวิน
652203000497 น.ส. กัญญาณัฐ สุทธิวงษ์
652203000498 น.ส. ดวงใจ แก้วพิลา
652203000499 น.ส. วิไลวรรณ สิริสมตระกูล
652203000500 น.ส. กัญญารัตน์ สุขยา
652203000501 น.ส. ปราณี หินอ่อน
652203000502 น.ส. วรรษา สุขล้น
652203000503 น.ส. น้ าค้าง มากสมบุญ
652203000504 นาย บุญฤทธ์ิ สุขทวี
652203000505 น.ส. อัยนาว์ เรือนทองดี
652203000506 น.ส. สุนิสา วิชัยดิษฐ
652203000507 นาย บรรณสรณ์ กล่ินกระจาย
652203000508 น.ส. ปิยวรรณ ย้อยแสง
652203000509 น.ส. ธนนันท์ สุกหอม
652203000510 น.ส. เมทิกา มหจิรานนท์
652203000511 น.ส. รุจีรัตน์ บุผาสน
652203000512 น.ส. ทิพย์สุดา ชายหาด
652203000513 น.ส. จุฑาทิพย์ ไชยคุณา
652203000514 นาง วิกานดา พุ่มด้วง
652203000515 น.ส. นูรอาซีกีน จิใจ
652203000516 น.ส. พรพรรณ เกณฑ์กระโทก
652203000517 น.ส. อรอนงค์ จันทร์เพ็ญ
652203000518 นาย ณัฐธีร์ ทรงเกียรติวัฒน์
652203000519 นาย ปราชญ์ จุลเสน
652203000520 นาย เอกโชติ เนตรสว่าง
652203000521 น.ส. ญาณิศา ทิพกองลาด
652203000522 นาย ปธิกร จาเวร่ี
652203000523 น.ส. อารีต้า ซามัน
652203000524 นาง พิมพิกา แก้วชารี
652203000525 น.ส. วาสินี สกุลดี
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652203000526 น.ส. หทัยชนก เสาร์ไชย
652203000527 น.ส. จริยา มณี
652203000528 น.ส. รดาภรณ์ ปิยะนันท์
652203000529 น.ส. จันทร์จิรา สันตะรัตติวงศ์
652203000530 น.ส. สิริมา อินทรวิเชียร
652203000531 นาง พรรณิการ์ นามสาย
652203000532 น.ส. ณัฐพร เย็นประเสริฐ
652203000533 น.ส. วริศรา มาไสย์
652203000534 น.ส. พรปวีณ์ กรวยทอง
652203000535 น.ส. จารุณี นุ่นโฉม
652203000536 นาย วิษณุวัตร จันทร์โพธ์ิ
652203000537 น.ส. อรอุมา ธรรมณารักษ์
652203000538 น.ส. พิศุทธิวรรณ แสงประทุม
652203000539 นาง กรณิการ์ รัตนนิคม
652203000540 น.ส. ก่ิงกมล สินเธาว์
652203000541 น.ส. กันติยา ธิราช
652203000542 น.ส. อารีรัตน์ สาครประเสริฐ
652203000543 นาย ภวัต พันธ์โรจน์ 
652203000544 นาย ชลนที สกุลเช้ือ
652203000545 น.ส. วรวีร์ ฮวดหุ่น
652203000546 นาย สรายุทธ ลวดทอง
652203000547 น.ส. อาภาพร จันทิมา
652203000548 น.ส. สุมาลี ใจแก้ว
652203000549 น.ส. ปิยนุช รังษี
652203000550 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พัทธ์ธีรา สุขเน
652203000551 น.ส. จารุวรรณ แย้มน้อย
652203000552 น.ส. เพ็ญประภา มะอินทร์
652203000553 น.ส. นิรชา พวงประดับ
652203000554 น.ส. วิสสุดา วรรณา
652203000555 นาย ทาวิช เผือกขวัญนาค
652203000556 น.ส. จิราพร ฤกษ์กมล
652203000557 น.ส. ปฐมพร ปาลิวนิช
652203000558 น.ส. สุนิษา ย้ิมเจริญ
652203000559 น.ส. กาญจนา บ ารุงสุข
652203000560 น.ส. สุกัญญา ภาคบูรณ์
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652203000561 น.ส. พจรินทร์ จุลกะเสรี
652203000562 น.ส. สิริยากร หิรัญกุล
652203000563 นาย ณัฐพงศ์ พลพิพัฒน์
652203000564 น.ส. มณิสร เครือสอน
652203000565 น.ส. กุลลธิดา อุตตะมะบาล
652203000566 นาย สุชาติ บุรีชัย
652203000567 น.ส. วิชุดา หอมวงษ์
652203000568 น.ส. ชลิตา ประสมศรี
652203000569 น.ส. อารีย์ เสน่ห์ภักดี
652203000570 น.ส. สุธิสา นุ่มก าเหนิด
652203000571 น.ส. ธัญญาลักษณ์ อุดมโภชน์
652203000572 น.ส. นลัทพร ใจตรง
652203000573 น.ส. ปวีณา เทพแก้ว
652203000574 น.ส. วรรณภา กองอรรถ
652203000575 น.ส. ภาวิดา จิตวิไลโสภา
652203000576 น.ส. เบญจพร สืบต๋ัน
652203000577 นาย โรจน์ศักด์ิ โชติธนสุวรรณ์
652203000578 น.ส. ชฎารัตน์ กล่ันสุข
652203000579 นาย สันติพงษ์ ฝึกความดี
652203000580 น.ส. วาริพินท์ุ เหล่าล าลา
652203000581 น.ส. อรทัย ปานทอง
652203000582 น.ส. พัณณิตา ปิยะธาราธิเบศร์
652203000583 น.ส. ศศิปภา หัดทาจันทร์
652203000584 น.ส. จุฑามณี กาลกิจ
652203000585 นาย อภิชัย จินดาฤกษ์
652203000586 นาย อนุสร มะโน
652203000587 น.ส. จินตนา จันทร์ขาว
652203000588 น.ส. ฉัตรแก้ว ชมเมือง
652203000589 น.ส. ปพิชญา พิลาแก้ว
652203000590 น.ส. สุภาพร ภูวิชัย
652203000591 น.ส. ขนิษฐา นาควิโรจน์
652203000592 นาย พัสกร บัณฑิโต
652203000593 น.ส. กนิษฐา ม่ิงมูล
652203000594 น.ส. นุชจนาถ บัวเพ่ิม
652203000595 น.ส. ศมภัส บัญฑะมาลีกุล
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652203000596 น.ส. ชญานิศ วงศรีชู
652203000597 น.ส. คนึงนิตย์ เพ็งจันทร์
652203000598 น.ส. พนิตสา เปรมานุพันธ์ุ
652203000599 น.ส. อมลธีรา ด ามี
652203000600 นาย อานุภาพ ทับทิมโต
652203000601 น.ส. ศิณินกานจต์ ศักด์ิบุญญาธัมม์
652203000602 น.ส. อารยา อินทโชติ
652203000603 น.ส. อาภรณ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์
652203000604 น.ส. ณปภัช ม่ังมาลัย
652203000605 น.ส. ปิลันชนา แซ่ล่ิม
652203000606 น.ส. นฤมล บุญประทะทอง
652203000607 น.ส. ชุติกาญจน์ ค ามุงคุณ
652203000608 นาง วารุณี พันมีทอง
652203000609 น.ส. จรัสพร อภัยราช
652203000610 น.ส. กีรติกา วงศ์วังสกุล
652203000611 น.ส. กรรณิการ์ ทวีเหลือ
652203000612 น.ส. อัฌราพรรณ พันธ์สงวน
652203000613 น.ส. ภิญญดา สวัสดี
652203000614 น.ส. สุดารัตน์ ภูมิครสาร
652203000615 น.ส. กัสกร นิตย์สมบูรณ์
652203000616 น.ส. รัชนก ปู่แตง
652203000617 น.ส. อัญชลี โสภา
652203000618 นาย ณัฐพร รักษาวงษ์รัตน์
652203000619 น.ส. นันทิญา ฉ่ิงเกรียงไกร
652203000620 น.ส. ธนภรณ์ มีพันธ์
652203000621 น.ส. ธิดาทพย์ ชัยชนะสุขสันต์
652203000622 น.ส. นฤมล แย้มป้ัน
652203000623 น.ส. ยุพาวรรณ ทองทศ
652203000624 น.ส. ละอองดาว แย้มศรี
652203000625 นาย ภัทรวิทย์ สุรัตนกูล
652203000626 น.ส. นูรฮายา เจ๊ะแน
652203000627 น.ส. นัชชา บุญโต
652203000628 น.ส. เกษรา รัฐมนตรี
652203000629 น.ส. สุนิสา พรหมราช
652203000630 นาย ภูวนัย กล่ินทอง
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652203000631 นาย สิรวิชญ์ พวงสงวนทอง
652203000632 น.ส. ดารุณี โทอาษา
652203000633 น.ส. ศันสนีย์ ขาวอ่อน
652203000634 น.ส. ณัฐฌา งามเสมอ
652203000635 นาย วีรณัฐ อินวกูล
652203000636 น.ส. ปานไพลิน ทิพย์อุทัย
652203000637 น.ส. จิรภัทร กาศทิพย์
652203000638 น.ส. นทกัญ อิสโม
652203000639 น.ส. ชุติกาญจน์ ปานเอ่ียม
652203000640 น.ส. ชาลิสา บุญโยธิน
652203000641 น.ส. จิราภรณ์ โชติสิงห์
652203000642 นาย อรรถสิทธ์ิ นามวิจิตร
652203000643 น.ส. นิชาภา กันตาโพธ์ิ
652203000644 น.ส. ชุติกาญจน์ นุ้ยเครือ
652203000645 น.ส. พิมผกา ชูกล่ิน
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เลขประจ ำตัวสอบ

652204000001 นาย ภูมิพัฒน์ ลิมสัมฤทธ์ิกูล
652204000002 น.ส. อนัญญา ธนะมูล
652204000003 น.ส. จิราพร พุศิริ
652204000004 น.ส. สุพรรณี ถอนทอง
652204000005 น.ส. ชญานิศวร์ รวีปิยะโรจน์
652204000006 นาย สันติชัย มากแก้ว
652204000007 นาย สิรภพ ธนะมูล
652204000008 นาย วีรศักด์ิ รามช่วย
652204000009 น.ส. ภัคนันท์ โรจน์วิศิษฏ์
652204000010 น.ส. มัลลิกา แสนด้วง
652204000011 นาย พลรัตน์ สิมารัตน์
652204000012 น.ส. อารีรัตน์ สอนดี
652204000013 นาย วรพล ควรย่ิงสุข
652204000014 นาย ณรงค์ชาญ เน่ืองขจร
652204000015 นาย กิตติธัช กันเน่ือง
652204000016 นาย เกรียงไกร สายธงสุวิชาโน
652204000017 ว่าท่ีร้อยตรี หฤฎ์พันธ์ วรนุช
652204000018 น.ส. สุวนันท์ จันไชยยศ
652204000019 น.ส. เรวดี ค าช่วย
652204000020 นาย เกียรติศักด์ิ ปานจ ารุณ
652204000021 นาย ชัชชัย เณรพ่ึง
652204000022 น.ส. ดุจธพร แก้วประภา
652204000023 นาย วิสวุฒิ คุริมา
652204000024 น.ส. รมิตา โพตาติ
652204000025 น.ส. จิราพรรณ วิหางหงษ์
652204000026 น.ส. ปิยวรรณ เนาว์วิลาศ
652204000027 น.ส. วาสนา นุ่มสารพัดนึก
652204000028 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
652204000029 นาย ยุทธนา ทองบุญเหลือ
652204000030 นาย พีระพัฒน์ บุญเขตการ
652204000031 นาย จิรวัฒน์ ชมรูปสวย
652204000032 นาย สุรวัช สุขาวรรณ
652204000033 นาย สุรพันธ์ ธารีวาสน์
652204000034 น.ส. ธัญณิชา นามปัญญา
652204000035 นาย อาฟัน เด็งจิ

ช่ือ - นำมสกุล
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652204000036 นาย ภูมินทร์ บวกชุนทด
652204000037 นาย ธนวุฒิ ศิริมา
652204000038 นาย เมธี วอทอง
652204000039 นาย เอกวิทย์ วิมิตตะนันทกุล
652204000040 น.ส. จินดาวรรณ หนูคง
652204000041 น.ส. หัทยา อาจท า
652204000042 น.ส. นภัทร โกศาสตร์
652204000043 น.ส. ชุลีวรรณ สุขวัฒนะกุล
652204000044 นาย ณัฐวุฒิ เจริญผล
652204000045 นาย ธนาวรรธน์ เขียวพิมล
652204000046 นาย ธิชณาธร เย็นวารี
652204000047 นาย กฤตวัชร์ ศิริเลิศพิทักษ์
652204000048 น.ส. ศิรินทิพย์ เกิดมณี
652204000049 นาย ภาสกร มานพกาวี
652204000050 ว่าท่ีร้อยตรี พีรวัฒน์ ชูช่ืน
652204000051 นาย พลวรรธน์ สู่บุญ
652204000052 น.ส. วิภารัตน์ รัตนงามแสง
652204000053 น.ส. อุมาพร สุนาวงษ์
652204000054 น.ส. ธิวารัตน์ ภูชะนะ
652204000055 น.ส. สุพัตรา เสนาขันธ์
652204000056 นาย ติณณ์ ช่วยบ ารุง
652204000057 นาย ชัยกร พูลเขตรวิทย์
652204000058 น.ส. เสาวภา พรหมสุข
652204000059 น.ส. ปิยวรรณ สัตยานุรักษ์
652204000060 น.ส. ชินพร สัตยานุรักษ์
652204000061 นาย วชิรศักด์ิ พรหมสุข
652204000062 นาย พิริยะ ปุ่มแม่น
652204000063 จ่าสิบเอก นันทพล เสน่หา
652204000064 น.ส. จุติมา พุ่มผกา
652204000065 น.ส. อัจฉราภรณ์ อานุภาพรุ่งเรือง
652204000066 นาย อ านาจ ท่ีภักดี
652204000067 นาย ธีรวัต วรรณรัตน์
652204000068 น.ส. ธิดารัตน์ ใจค า
652204000069 น.ส. ศิริลักษ์ เกษร
652204000070 นาย ภานุวัฒน์ แก้วก าเหนิด
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652204000071 นาย วิโรจน์ เลิศวิสาลสิน
652204000072 นาย ณปสุ ธนโชติกอบกร
652204000073 นาย อนุวัตร บับพาน
652204000074 นาย ธฤต ศรีสุรางค์
652204000075 นาย ภคภัทร นรังศิยา
652204000076 น.ส. พลอย จิวหยิน
652204000077 นาย ธีระศักด์ิ พ่ึงนรินทร์
652204000078 น.ส. นฤมณ นพมณี
652204000079 นาย จิรศักด์ิ ศรีระษา
652204000080 นาย ณัฏฐพล ชุติกุลบริสุทธ์ิ
652204000081 น.ส. เมตตา ประดิษฐพงษ์
652204000082 น.ส. ศิริรัตน์ เครืออนันต์
652204000083 นาย อัครชัย ปานเทศ
652204000084 น.ส. พิชญาภา ศิริกุล
652204000085 น.ส. วรวิมล พวงสุวรรณ
652204000086 นาย ชยพล งามสุวรรณ
652204000087 ว่าท่ีร้อยตรี อัศจรรย์ แสงศรี
652204000088 น.ส. รุจิดา สุวรรณเทน
652204000089 นาย วิวัฒน์ ไชยมงคล
652204000090 นาย แสนศักด์ิดา แสนตรง
652204000091 น.ส. เบญญาพร แก้วก าเหนิด
652204000092 น.ส. ดาริกา ลักษณาวิบูลย์กุล
652204000093 นาย อรรถพล ตะเมือง
652204000094 น.ส. วรางคณา คงสูงเนิน 
652204000095 น.ส. กมลชนก ไชยชนะ
652204000096 น.ส. บารมี รัตนงามแสง
652204000097 นาย อนุวัฒน์ สมใจ
652204000098 น.ส. สมฤทัย อาจท า
652204000099 นาย ธนพงษ์ ทาปาน
652204000100 นาย พงษ์ไพบูลย์ ศรีวิไล
652204000101 น.ส. ปัณณพร ยอดสุข
652204000102 น.ส. ณภัทร เทพพูลผล
652204000103 น.ส. กฤษณา จันผอง
652204000104 นาย อัครพล อังกุระ
652204000105 น.ส. ปนัดดา เจริญอินทร์
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652204000106 นาง พิชชารี วงษ์ระเบียบ
652204000107 น.ส. ภรณ์ชนก บุญเนตร
652204000108 น.ส. วรรษมล เบ้าทอง
652204000109 น.ส. กัณฐมณี จันทราช
652204000110 นาย วรวุธ กล่ าดิษฐ
652204000111 น.ส. เมษา ชูชัยทยากุล
652204000112 นาย สุรพงศ์ สังข์โพธ์ิ
652204000113 น.ส. สุภาวดี ผลสอาด
652204000114 น.ส. มรีวรรณ สมุดเวช
652204000115 นาย ภาณุพงศ์ ศิลปสธรรม
652204000116 นาย อิทธิชัย ร่มโพธ์ิพิพัฒน์
652204000117 นาย สิรณัฐ กรรณสุทธ์ิ
652204000118 นาย ณัฐพล พรมมา
652204000119 น.ส. กิตติยา เบ็ญละ
652204000120 น.ส. อรวรรณ สร้อยปุ
652204000121 น.ส. สิริพร พรพันธ์บุญปลูก
652204000122 นาย ศิริวัฒน์ ศิริบรรพต
652204000123 น.ส. รสจณา จิตรัตนานนท์
652204000124 นาย จิรภัทร วงศ์สุริย์ฉาย
652204000125 น.ส. กรองแก้ว งามพร้อม
652204000126 น.ส. กาญจณา ทองสด
652204000127 นาย อภิเศรษฐ์ วุฒิกลุมาศศิริ
652204000128 นาย วันปรีดา ค ารพม่ิง
652204000129 นาย ณัฐพงษ์ เมืองมา
652204000130 นาย วิศรุต รุ่งสว่าง
652204000131 นาย อัศม์เดช ค ามณี
652204000132 นาย ระพีพัฒน์ ค ามณี
652204000133 น.ส. สิริพันธ์ุ ค ามณี
652204000134 น.ส. นิภาพร รอบคอบ
652204000135 นาย อนุรักษ์ สุนทรวงษ์
652204000136 น.ส. สิริทรัพย์ เขียวสอาด
652204000137 นาย กิจมงคล วิวัลย์
652204000138 นาย เฉลิมทรัพย์ ตันหยงมัด
652204000139 น.ส. วันวิสาข์ หุ่นเมือง
652204000140 น.ส. เอมอร สาริวงค์
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652204000141 นาย วิทูร มาปัด
652204000142 นาย จิราวุฒิ ไพรัตน์
652204000143 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภณัฐ มณีกาญจน์
652204000144 นาย บัณฑิต แก้วคนตรง
652204000145 นาย เกียรต์ิพูล ไพสาลี
652204000146 นาย น าพล ศรีกมล
652204000147 นาย พิริยะ ไหมสมบุญ
652204000148 น.ส. ชรัญญา ฝ้ันกันทา
652204000149 นาย ฉัตรชัย สุวิทยะศิริ
652204000150 น.ส. อ าภา ลาแก้ว
652204000151 น.ส. ภริตพร สมสนุก
652204000152 น.ส. ไอยวรินทร์ ชอยประเสริฐนภา
652204000153 นาย สมนิตย์ หลงสาม๊ะ
652204000154 น.ส. อังคณา สูหวาหล า
652204000155 นาย พัฒนพันธ์ุ พรธนะวัฒน์
652204000156 นาย ณรงค์ศักด์ิ โสมแข็ง
652204000157 นาย วีรวัฒน์ จันตอ
652204000158 น.ส. ขวัญใจ ตุ้ยเขียว
652204000159 น.ส. แพรวพรรณ ขันค านันต๊ะ
652204000160 น.ส. อารีรัตน์ แซกรัมย์
652204000161 นาย ธีรชัย เกิดศรีเพ็ง
652204000162 น.ส. มุทิตา สุขคง
652204000163 น.ส. กรรณิการ์ กันภัย
652204000164 น.ส. ธารารัตน์ ปูกันกะ
652204000165 นาย เกมส์ บุญศรี
652204000166 น.ส. ขวัญฤทัย หวานแก้ว
652204000167 น.ส. สิริชนก วงศ์ราชา
652204000168 นาย เสกศักด์ิ เจริญดี
652204000169 น.ส. กมลทิพย์ กิริมิตร 
652204000170 น.ส. สุนิดา มาลาอุ่น
652204000171 นาย ธันวา รักษาศิล
652204000172 นาย อนุชา สว่างดาว
652204000173 นาย กวินท์ ดวงสีเสน
652204000174 น.ส. ฑิตฐิตา บุญมาก
652204000175 น.ส. ธัญรดี เต๊ะเปีย
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652204000176 นาย ชัยวัช ชาวหนอง
652204000177 นาย อนันต์ ปานแก้ว
652204000178 น.ส. ต่วนซีลา สุรวาท
652204000179 นาง กาญจนา ทองพูล
652204000180 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ขอนดง
652204000181 นาย ชาญชัย ช้างเนียม
652204000182 น.ส. ชลาลัย แดงประดับ
652204000183 นาย อนุชา พุทธรักษา
652204000184 น.ส. ปวริศา ปาระเคน
652204000185 นาย อาทิตย์ ดีอินทร์
652204000186 นาย ตรีเพชร ม่วงสุวรรณ์
652204000187 นาย อนุรักษ์ มะโน
652204000188 น.ส. เอมอร นามพูลวัน
652204000189 นาย ณัฐภัทร วงค์ชัย
652204000190 น.ส. อินทุอร วังแจ่ม
652204000191 นาย เศรษฐวุฒิ อภัยจิตร์
652204000192 นาย อดิศักด์ิ จรพินิจ
652204000193 นาย อนุชาติ นาคประสิทธ์ิศักด์ิ
652204000194 นาง กชกร ภูชะนะ
652204000195 นาย สุกฤษฎ์ิ น้าเจริญพร
652204000196 น.ส. นิตยา ปาละโมงค์
652204000197 นาย ธิติสรร บุญวงศ์
652204000198 นาย กิตติพงศ์ พงค์คนึง
652204000199 นาย อดิศร ภาคล าเจียก
652204000200 นาย พรพิพัฒน์ หนูทอง
652204000201 นาย วีรชัย แก้ววังปวน
652204000202 นาย สุรชัย เงินเมือง
652204000203 นาย ปรีชา บุตรแสงดี
652204000204 น.ส. อนัญญา ผอบทิพย์
652204000205 นาย อาทิตย์ คนธาร์
652204000206 น.ส. ลักษณา ฐิตสาโร
652204000207 นาย วายุ วรรณศิลปิน
652204000208 นาย ไกรรินทร์ สุขกระสันต์
652204000209 น.ส. ทักษอร ภูตามาตย์
652204000210 นาย โชคชัย ภูตามาตย์
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652204000211 นาย ทีฆายุ กองยอด
652204000212 น.ส. จุฑาลักษมณ์ อินทิรักษ์
652204000213 นาย ธนพร รุจิระกุล
652204000214 น.ส. ชลนี มูลแก้ว
652204000215 นาย วสุวัฒน์ ทองน่ิม
652204000216 นาย ธรณิศร อ่ิมเพ็ง
652204000217 น.ส. กานดา มินา
652204000218 น.ส. ศิรประภา เทศเภา
652204000219 นาย สุวิชา ศิริพลชัย
652204000220 นาย พงศกร ปิยะวงศ์
652204000221 น.ส. สุพรรณี ปิยะวงศ์
652204000222 นาย ไตรรงค์ ผู้ดี
652204000223 นาย กิตติศักด์ิ บุญมี
652204000224 นาย ปฏิพล แก่นจันทร์
652204000225 น.ส. อาภัสรา บุบผาศรี
652204000226 นาย แสนทวี จันทนาม
652204000227 นาย ท ารงศักด์ิ นาวาทอง
652204000228 น.ส. อรนี สินรวม
652204000229 นาย กฤษณะพงศ์ บุญส าราญ
652204000230 นาย ยุทธภูมิ วงศ์ข้าหลวง
652204000231 นาย พัฒนพงศ์ จันทโชติ
652204000232 นาย ชิษณุชา เสริมศิลป์
652204000233 นาย ยุทธพงษ์ วงศ์ข้าหลวง
652204000234 นาย บรรจบ วรรญเวก
652204000235 นาย ณฤพงศ์ ศรัทธาสุข
652204000236 นาย พีรณัฐ เสริมศิลป์
652204000237 นาย ศิวัช สกุลพงศ์ภัค
652204000238 นาย อรรถพล โพธ์ิจันทร์
652204000239 นาย โสดา ใชยทา
652204000240 นาย กิตติทัต แข็งขัน
652204000241 น.ส. นวรัตน์ สรรพพิชย์
652204000242 น.ส. ปุณณัฏฐา ธนนันท์วราภัทร์
652204000243 นาย พีรวัฒน์ ฤทธิรงค์
652204000244 น.ส. นิตยา ลายทอง
652204000245 น.ส. สุดาพิมพ์ พรหมประยงค์
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652204000246 น.ส. ปภัสรา สุดสนอง
652204000247 นาย กิตติพงศ์ นาคฤทธ์ิ
652204000248 น.ส. น้ าทิพย์ หยดย้อย
652204000249 น.ส. พิทยา วัฒนพันธ์ุ
652204000250 นาย เสริมชัย แตงอ่อน
652204000251 นาย สัญญา นามภู
652204000252 นาย ศรชัย สุรโชติ
652204000253 น.ส. พรทิพย์ อาจละออ
652204000254 นาย สุรพงษ์ ศิริวัฒน์
652204000255 น.ส. ศิรินทิพย์ โปศิริ
652204000256 นาย ธีรวัฒน์ แก้วบรรจง
652204000257 นาย ณัฐพล ตอพล
652204000258 นาย ธีวรัตน์ เปรมกิจพรพัฒนา
652204000259 นาย เจษฎาภรณ์ หมวดไธสง
652204000260 นาย เอกรัฐ หุ่นสาระ
652204000261 น.ส. ณัฐนรินทร์ เตชะเชาว์วระกูล
652204000262 นาย เกียรติกูล สุจริต
652204000263 นาย ศรัญญู คนขยัน
652204000264 นาย คุณากร แซ่เจ่ีย
652204000265 นาย ลิขิต จะแรมรัมย์
652204000266 น.ส. ภูษณิศา นิติรัตน์
652204000267 นาย ชัยสิน ทองอินทร์
652204000268 นาย เอกชัย พิชิตงาน
652204000269 น.ส. วรางคณา ปลิวทอง
652204000270 น.ส. สุธิกานต์ พิมเสนาะ
652204000271 น.ส. จิราภรณ์ คงศรีทอง
652204000272 นาย ศุภกร แสงโพธ์ิ
652204000273 น.ส. ชวัลนุช ประพัสสร
652204000274 นาย นิยม ศรีนวล
652204000275 นาย อนุวัฒน์ เช้ือต่อมา
652204000276 นาย จักรพันธ์ สีกะบุตร
652204000277 นาย อภิมุข ตวงสิทธิกุลชัย
652204000278 นาย ทวีพากษ์ วารีสิงห์
652204000279 น.ส. สุพรรษา จันทะรินทร์
652204000280 น.ส. วรรณรท จันทะรินทร์
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652204000281 นาย ชุติเดช พรหมมา
652204000282 นาย อัครวินท์ อนันต์จินดา
652204000283 จ่าสิบตรี ณัฐศักด์ิ อนันต์จินดา
652204000284 น.ส. ณิชาภัทร บุญยะเพ็ญ
652204000285 น.ส. น้ าฝน สุวรรณรัตน์
652204000286 นาย บัญญธร ประจุดทะเนย์
652204000287 นาย ทนงค์ อภัยวงศ์
652204000288 น.ส. ดวงตา สัมฤทธ์ิ
652204000289 น.ส. อุไรวรรณ์ คีมพันธ์
652204000290 นาย อนุวัฒน์ วรรณฉวี
652204000291 น.ส. ปวีณา บุตรโคตร
652204000292 นาย นพดล ทานกระโทก
652204000293 นาย นภัทร ล าภู
652204000294 นาย ปริวรรต สว่างวงค์
652204000295 น.ส. ณัฏฐา กาศักด์ิ
652204000296 น.ส. นารินทร์ กระธง
652204000297 นาย มณฑล จันทรวิจิต
652204000298 น.ส. เสาวภา หอมนาน
652204000299 นาง มยุรี สมพร
652204000300 นาย วัฒนา วงค์ศักด์ิ
652204000301 น.ส. ฐิติมา ไชยเดช
652204000302 นาย พิทยา สีดานุย
652204000303 นาย ธนภาค หมีปาน
652204000304 นาย ภูมมินทร์ ปุคคละนันทน์
652204000305 นาย นพรัตน์ วาณีวณิชย์
652204000306 นาย นัตทพนธ์ ท้าวสูงเนิน
652204000307 น.ส. กิตติพร จันทมาศ
652204000308 นาย ณัฐกานต์ แสงดี
652204000309 น.ส. พลอยไพรินทร์ บุษราคัม
652204000310 น.ส. วรรณนิภา ปุ่มฆ้อง
652204000311 น.ส. ณัชชา คุ้มสมบัติ
652204000312 น.ส. ศุภวรรณ ปานมณี
652204000313 นาย วสุท แสงศรีศิลปชัย
652204000314 นาย ธงชัย คมรัตนปัญญา
652204000315 นาย กฤตภัค ธนธัญญาเลิศ
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652204000316 นาย สุไลมาน ดอเลาะ
652204000317 นาย วิทวัฒน์ ไพโรจน์
652204000318 นาย วรรธนัย สารบูรณ์
652204000319 นาย ธนะภูมิ ภุมรินทร์
652204000320 นาย วิทวัส จันทะสะเร
652204000321 น.ส. ณัฐพร ธรรมวิชิต
652204000322 น.ส. สุชาดา บุญเรือง
652204000323 นาย ปวีณ เกษแก้ว
652204000324 นาย ภาคีรณ ลีมิง
652204000325 นาย จักกฤช พัตรามี
652204000326 นาย เอกนรินทร์ เกียรติมีแสง
652204000327 น.ส. ธนวรรณ พลกูล
652204000328 นาย วรพล ชัยวัชรวัช
652204000329 น.ส. นันทิกานต์ สุชลพานิช
652204000330 นาย อานนท์ สุขสาลี
652204000331 น.ส. ชญานิศ ประตูด่าน
652204000332 น.ส. ทิพย์ยาภรณ์ วุฒิยานันท์
652204000333 น.ส. ต่วนมูนาเดีย กูหะยี
652204000334 นาย กิตติวัฒน์ นุกูล
652204000335 นาย ศิริวัฒน์ จิตรบุตร
652204000336 น.ส. เกวลิน นวลตา
652204000337 น.ส. สินีนาถ ขรรศร
652204000338 น.ส. ธนัญญา ถาวร
652204000339 น.ส. สิริพร โล่ห์สุวรรณ
652204000340 นาย ปฐวัฒน์ ใจเย็น
652204000341 นาย อภิวัฒน์ พลราษฎร์ล้ า
652204000342 น.ส. ศรัญญา ป้องเรือ
652204000343 นาย สุรเชษฐ ชินบูรณ์
652204000344 นาย ยชญ์รวินทร์ ชินบูรณ์
652204000345 น.ส. กฤชญา ชินบูรณ์
652204000346 นาย ปิยะณัฐ ศรีสุราช
652204000347 น.ส. ภัณฑิรา หวังโชคอนันต์
652204000348 น.ส. ถิรพร จอกสูงเนิน
652204000349 นาย เดชาธร ม่วงประอินทร์
652204000350 น.ส. พิมพ์ชนก แหยมอาษา
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652204000351 น.ส. วนาลี พลช านาญ
652204000352 นาย นวิน จินดาวงษ์
652204000353 น.ส. สุพัชริดา บุญสร้าง
652204000354 น.ส. สโรชา ฉิมพาลี
652204000355 นาย ทศวรรษ ค าเขียว
652204000356 นาย ศิรินาคราช คัมภิรารักษ์
652204000357 น.ส. วัชรีพร ณรงค์ชัย
652204000358 นาย สุรัตน์ พลอยงาม
652204000359 น.ส. สุทธิดา บุญเจียม
652204000360 น.ส. กาญจนา วงษ์เนตร
652204000361 นาย ฆเณศ แก้วค างาม
652204000362 นาย ประวิทย์ ดงดินอ่อน
652204000363 น.ส. วราภรณ์ ทองห่อ
652204000364 นาย ทีปกร สรภพสกุล
652204000365 นาย อนุรักษ์ คุณาวัฒน์
652204000366 นาย จักรชัย ชาลี
652204000367 นาย ณรงเดช เอ่ียมเจริญ
652204000368 น.ส. นิรุรินทร์ ก่ิงจันทร์
652204000369 น.ส. ณัฐพร กุลเทพบัณฑิตย์
652204000370 นาย สุวัฒชัย บุญโต
652204000371 นาย ณัฐชัย พรมดีมา
652204000372 น.ส. ศรสวรรค์ สรวมศิริ
652204000373 นาย ณัฐวุฒิ อุดมค า
652204000374 น.ส. บุษกร สรวมศิริ
652204000375 น.ส. อรวรรณ ค าถา
652204000376 นาย ฐานพล พงษ์เพ็ชร์วิเศษ
652204000377 นาย โชติวุฒิ อุยข า
652204000378 นาย จักรพันธ์ นอกสูงเนิน
652204000379 นาย พิเชษฐ์ วงศ์โสภา
652204000380 นาย ธีระวัฒน์ จินะ
652204000381 น.ส. อภิญญา พูลเพ่ิม
652204000382 นาย อติคุณ กันทะมา
652204000383 น.ส. แพรศิระ แสงประทุม
652204000384 นาย ปิยะโชค ศรีสมุทรนาค
652204000385 นาย ภรัณยุ อินตะมะ
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652204000386 นาย ธนวิน ลาภสิริสวัสด์ิ
652204000387 น.ส. กัลยา ดวงดี
652204000388 นาย วรรณศักด์ิ สร้อยจิตร
652204000389 นาย ปิติวัฒน์ ทองโสม
652204000390 นาย ปัถย์ บุญญะบุญญา
652204000391 นาย วรธันย์ ชูเพชร
652204000392 น.ส. ศุภรัตน์ เดชา
652204000393 นาย กิตติรัตน์ ยศินพันธ์ทวีรัก
652204000394 นาย ฉัตรชัย ดาระสวัสด์ิ
652204000395 น.ส. ชัชวาลย์ แซกรัมย์
652204000396 นาย ยุทธนา รักษาศีล
652204000397 นาย นิกร สุขคีรีไพร
652204000398 นาย ถนอม บ าเหน็จงาม
652204000399 นาย กิตติบดี ตรีวรรณวงศ์
652204000400 นาย ณรงค์ธร ลีโคตร
652204000401 นาย ณัฐกิตต์ิ สุทน
652204000402 น.ส. คุณัญญา แขกกาฬ
652204000403 นาย วันชัย ขันตรี
652204000404 น.ส. นภาวรรณ อริยะค า
652204000405 นาง จิราพร ปินตายศ
652204000406 นาย บุญรักษา นุติพรรณ
652204000407 นาย มงคล สมทอง
652204000408 นาย ธนทรัพย์ ตันตยกุล
652204000409 นาย ยงยุทธ แซ่ล้ี
652204000410 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง พรรณนารา ออเพชร
652204000411 น.ส. อรณัชชา ชมท่าไม้
652204000412 นาย สมพงษ์ แก้วไพรินทร์
652204000413 น.ส. ชลิดาภา สาริบุตร
652204000414 น.ส. รธิภัทร ศรีเงินถม
652204000415 นาย เฉลิมวุฒิ เลขะผล
652204000416 นาย อรรถพล ศรีพันดร
652204000417 น.ส. สุดปรารถนา แก้วนพ
652204000418 น.ส. รมณ สินอนันตกุล
652204000419 นาย ภานุพงศ์ ปล้องใหม่
652204000420 นาย สิทธิเดช คล้ายคลึง
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652204000421 นาย ภภูมิ แย้มมณี
652204000422 น.ส. รณกร บุตรรอด
652204000423 นาย อนุรักษ์ เจ๊ะสา
652204000424 น.ส. มาซีเต๊าะ แหอะหลี
652204000425 น.ส. กนกพร นวศิริคุณ
652204000426 นาย โชติวิทย์ สุริหาร
652204000427 น.ส. ณัฐวรา วงศ์นาญาติ
652204000428 นาย นฤพนธ์ ชมท่าไม้
652204000429 น.ส. สุภัทราภรณ์ สุขใส
652204000430 สิบต ารวจโทหญิง ศศิธร สงเดช
652204000431 น.ส. วริชสา คงจันทร์
652204000432 นาย วัชรวีร์ โสภะบุญ
652204000433 นาย สิทธิพงศ์ สุขาวรรณ
652204000434 นาย ธเนศพล แสนอ้วน
652204000435 นาย พงษ์ศักด์ิ กุลหิรัญสวัสด์ิ
652204000436 น.ส. สาวิตรี บุญจุ้ย
652204000437 น.ส. ณัฐปภัสร์ ภานินนัทภิรมณ์
652204000438 น.ส. ดารบุษป์ หล่ายเจ็ด
652204000439 นาย ณัฐภัทร ปาลี
652204000440 น.ส. อภิญญา นักล า
652204000441 นาย วุฒิชัย ภารสุวรรณ
652204000442 นาย สิทธิศักด์ิ สิทธิสีหา
652204000443 นาย ทนงศักด์ิ บุค า
652204000444 น.ส. ชุตินันท์ โชควิเศษชัยสิทธ์ิ
652204000445 นาย ชัชวาล ปินตา
652204000446 น.ส. สุกัญญา เฉลิมวงศ์
652204000447 นาย อนุกูล สะอาดแก้ว
652204000448 นาย นพดล ทัดทรง
652204000449 นาย รุ่งโรจน์ คงคาหลวง
652204000450 น.ส. จัสมิณย์ ไชยเทพ
652204000451 น.ส. ชนัฐกานต์ ปานมาก
652204000452 นาย ธรรธนะ กล าพบุตร
652204000453 น.ส. สุธีภร แสงศรี
652204000454 นาย อนุพงษ์ เปล่ียนศรี
652204000455 นาย นันทภพ ขุนทอง
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652204000456 นาย นิพนธ์ วรรัตน์ญานนท์
652204000457 นาย ภานุวัฒน์ สิงห์ทองไชย
652204000458 นาย เกียรติศักด์ิ ทะลายรัมย์
652204000459 น.ส. ภัสวรินท์ ธนบูรณ์อัครชัย
652204000460 นาย สามชัย จงเอกวุฒิ
652204000461 นาย นคร อ่ินค า
652204000462 น.ส. แก้วตา โชติกมาศ
652204000463 น.ส. ปานรดา กิตติพัชรโชต
652204000464 น.ส. ดารุณี สายสวาท
652204000465 น.ส. เกตุมณี ขุลิเทา
652204000466 นาย จักรภพ เพชรเดชากุล
652204000467 นาย ณัฐภัทร์ มนต์นกอยู่
652204000468 นาย พีรพ์ฒน์ พรหมถนอม
652204000469 นาย สิทธิกร อินทรา
652204000470 นาย สุริยันต์ จันทร์เทวี
652204000471 นาย จักรกฤษ เนินทราย
652204000472 นาย ธเนศ ชูสุทน
652204000473 นาย สหพล พละมาตย์
652204000474 นาย ธนกฤต สะขัดอ้อย
652204000475 นาย สมยศ ค ายะ
652204000476 นาย กฤษดา นาคสมภพ
652204000477 นาย พงศธร ละเอียดดีนันท์
652204000478 นาย ขจรศักด์ิ สิมมาทอง
652204000479 นาย ณัฐพงษ์ นันทวงค์
652204000480 นาย อธิป บุรจรรย์
652204000481 น.ส. ศิรินกาญจน์ ชีวังกูล
652204000482 นาย นิธิโรจน์ เจริญอภิโรจน์
652204000483 น.ส. พิมพ์รภัช ปัททุม
652204000484 น.ส. ศิริประภา อริยะค า
652204000485 นาย สหรัฐ อรุณเลิศรัศมี
652204000486 นาย ฮาซัน มูเก็ม
652204000487 นาย วิศิษฎ์ ณ นคร
652204000488 น.ส. วรัญญา บุญมีบุญ
652204000489 นาย ปฎิพล พุ่มกันภัย
652204000490 น.ส. ภัทรวดี สีหมอก
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652204000491 นาย นัซลัณด์ กือรีติง
652204000492 น.ส. จุฑามาศ โปณสุวรรณ
652204000493 นาย ธัญธร ลบแย้ม
652204000494 นาย พศิษฐ์ พันสาย
652204000495 นาย ธนากร อินต๋า
652204000496 นาย วุฒิชัย ขุนพิทักษ์
652204000497 น.ส. พิชญา ศรีวิชัย
652204000498 น.ส. ฐิติมา จันทร์สว่าง
652204000499 นาย นิคม ช่องบัว
652204000500 น.ส. จิราพร วงส์หม่ืนเนตร
652204000501 นาย ปัณณวิชญ์ วัฒนานันทพัฒน์
652204000502 นาย ชนพัฒน์ เสชัง
652204000503 นาย เบล อุภัยวิวรรธน์
652204000504 นาย สุรเกียรต์ิ พลเขต
652204000505 นาย ศิขรินทร์ ปานทอง
652204000506 นาย อนุชา พลเสนา
652204000507 นาย ทศพล อสาธิกร
652204000508 นาย นครินทร์ รอดร้ัง
652204000509 นาย ณัตพล งามลักษณ์
652204000510 น.ส. สมศิล พิมาร
652204000511 นาย วรเดช วงษ์แสงน้อย
652204000512 น.ส. ชุติกาญจน์ หอมร่ืน
652204000513 น.ส. ณัฐญา รอดมณี
652204000514 นาย ธนวรรต เพ็ชรสันทัด
652204000515 นาย นัฐชานนท์ หวานแก้ว
652204000516 นาย พงศ์วิวัฒน์ ทองจันท์
652204000517 น.ส. สุนิศา ฝางค า
652204000518 นาย กฤติภัท ภควัตเกศกุล
652204000519 นาย นราธิป บุญช่วย
652204000520 นาย ทินกร สุริโย
652204000521 นาย กมลพันธ์ ขวัญนุ้ย
652204000522 นาย เฉลิมพร ขวัญนุ้ย
652204000523 นาย ศุภณัฐ ก าลังเหลือ
652204000524 น.ส. อมรินทรา ศรีกรด
652204000525 น.ส. พัชรพรรณ ค ามีแสง
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652204000526 น.ส. อังศุมา นารินทร์
652204000527 นาย จักรพงศ์ ค าศรี
652204000528 น.ส. กมลพรรณ ศรัทธาสุข
652204000529 น.ส. วนิดา ศรัทธาสุข
652204000530 น.ส. นพรัตน์ แซ่โค้ว
652204000531 นาย ณัฐพล ภูมิเงิน
652204000532 นาย ดวง ดาวช่วย
652204000533 น.ส. สายรุ้ง บุญเทพ
652204000534 นาย เดชา ศิลปไชย
652204000535 น.ส. รวิสรา ทองไชยภพ
652204000536 นาย ณัฐพงศ์กิตติ เขียวแสง
652204000537 น.ส. ปาณิสรา กิติวรรณ
652204000538 นาย อมรภัทร วงษ์สุวรรณ์
652204000539 น.ส. กชพร สิงห์ครุ
652204000540 นาย สุพกฤต พัฒนสงคราม
652204000541 นาย ทรัพย์สิน สีบุญเรือง
652204000542 น.ส. ฉัฐกมล โสธรพิทักษ์กุล
652204000543 น.ส. วิรัลภัส นทีสิทธิวงษ์
652204000544 นาย ณพลเดช เถาแตงสิรภัทร
652204000545 นาย อัครพล ใจชนะ
652204000546 นาย สุวภัทร มะธุผา
652204000547 น.ส. นิกษ์นิภา แฟ้มคลองขอม
652204000548 น.ส. เสาวลักษณ์ อัมพรธรรม
652204000549 นาย พัชร สร้อยจิตร
652204000550 น.ส. ณัฐพร วงค์เรืองรอง
652204000551 นาย อนวัช ทับศุข
652204000552 นาย พฤทธ์ิ จรกา
652204000553 นาย อัจรินทร์ ดวงแจ่มใส
652204000554 นาย เจษฎา สารบรรณ
652204000555 น.ส. อารียา ปัญญาบุตร
652204000556 นาย ปฐพี ชาติเผือก
652204000557 น.ส. ศิรินันท์ บุญรักษา
652204000558 นาย นภากาศ ชาติเผือก
652204000559 น.ส. อังคณา บุญรักษา
652204000560 นาย ศิลา ชาติเผือก

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 61 จาก 62



 4. ศุลกำรักษ์ จ ำนวน 572 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652204000561 นาย ด ารงค์เกียรต์ิ งามใจ
652204000562 นาย นนทวัฒน์ ภู่พลับ
652204000563 น.ส. จุฑากาญจน์ ศิริไสย
652204000564 นาย ศิริศักด์ิ ศรีบุรินทร์
652204000565 นาย ทวีศักด์ิ ดวงดี
652204000566 นาย ฤทัต สังวรวัฒนา
652204000567 น.ส. ภัทราวดี เพ็ชรสันทัด
652204000568 นาย ณัฐพล เพ็ชรัตน์
652204000569 นาย ธีรเมธ ดวงใจ
652204000570 สิบเอก อนันต์ เกิดพร
652204000571 นาย ฉัตรชัย ทองเครือมา
652204000572 นาย วรงกมล แท่นบ ารุง
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