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บัญชรีายชือ่แนบท้ายประกาศ

000001 นางสาวพิตตินันท์ พันกลัดสมบูรณ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000002 นางสาวอารีรัตน์ พรหมมหาวัน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000003 นายอดิศร สุริยะ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000004 นางสาววิมพ์วิภา ปฐวีวิวัฒน์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000005 นายศรายทุธ ม่วงอ่อน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000006 นายปิ่นพงศ์ พิศพักตร์
000007 นางสาวจติรลัดดา ทองดี
000008 นางสาวมนนฤดี อัจฉริยะปัญญา
000009 นายไกรสร ตันธนวัฒน์
000010 นายปิยกูล คุณแก้ว
000011 นางสาวอ้อมจติ ยศประสงค์
000012 นางสาวอรพรรณ สุขสมสกุลชัย
000013 นางสาวดลญา วิธุระ
000014 นางสาวธนิตา พึ่งเนตร
000015 นายเอกราช เทพหนู
000016 นางสาวสมลพร ลาภมา
000017 นางสาวศศิวิมล บุตรทอง
000018 นางสาวนันท์นภสั เครือพันธ์
000019 นางสาวณัฐกานต์ วัดล้อม
000020 นางสาววริศรา ริมโพธิเ์งิน
000021 นายสุพล จงึโอฬาร
000022 นายณัฐ ศรแก้ว
000023 นายพิชญุตม์ วงศ์มโนธรรม
000024 นางสาวสุทธิดา รัชพันธ์
000025 นางสาวณัฐรินีย์ สีน้อย
000026 นางสาวสุภลักษณ์ พิมพ์ภคู า

บัญชรีายชือ่ผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตัง้บุคคลเขา้รับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามติปฏบิัตกิาร

แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามติ ลงวันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000027 นางสาวดาริกา สุขกลับ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000028 นายชนิตว์ ศิริทรัพย์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000029 นายดิศนันท์ ป้องกัน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000030 นายเกริกฤทธิ์ หมืน่ภเูขียว รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000031 นายคณินทร์ เกิดสมศรี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000032
000033 นางสาวกัณฐาภรณ์ ชวนะสุพิชญ์
000034 นางสาวพณณกร กระบวนศรี
000035 นางสาวอัมรา ไหมทอง
000036 นางสาวนภฎั ตันประเสริฐ
000037 นางสาวกัลยรัตน์ เชื้อหมอ
000038 นายถิรเจตน์ สาคร
000039 นายอมรเทพ ถาวรเจริญสุโข
000040 นายณัฐภมูิ จนัทาพูน
000041 นางอรศศิร์ อัศวรัตน์
000042 นายสิทธิพัฒ บุญทรง
000043 นางเปมิกา ฉ่ าเยน็
000044 นายสุรศักด์ิ สินอุดม
000045 นางสาวนิราวรรณ โอ่งวัลย์
000046 นายเทพฤทธิ์ คงตระกูล
000047 นางสาววัลลภา อินทร์สุพัตรา
000048 นายธนาคาร ปทีปกมล
000049 นางสาวเหมือนแพร ชูศรีจนัทร์
000050 นางสาวลดาวัลย์ คณาดี
000051 นายอาทิตย์ สนหมืน่ไวย์
000052 นายณัฏฐพงศ์ ทับเท่ียง
000053 นายพีระศักด์ิ หชัยกุล
000054 นายศุภชัย สุภาภรณ์
000055 นายพิภชั จนิดาหลวง
000056 นางสาวทัศดาว ล้อมลาย

 - ขาดคุณสมบัติ - 
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000057 นางสาววรรณภา วันอ้น เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000058 นายทัตติกร จ าเริญธรรม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000059 นางสาวปิยพร จงจติตานนท์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000060 นายฉันทะ หมืน่ทอง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000061 นางสาวน้องนุช ค าหอม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000062 นางสาวกรรณิกา นาสมตรึก
000063 นางสาวพิชชาภรณ์ ดาวังปา
000064 นายทนงศักด์ิ อ้นทอง
000065 นายชนะศักด์ิ ศิริทรัพย์
000066 นางสาวลาวัลย์ สายช่อฟ้า
000067 นางสาวแววเดือน พลหาญ
000068 นางจรัิชยา ภานุมาต
000069 นายนิรันดร์ กันทะวงค์
000070 นายพนม สุริยา
000071 นางสาวอัจฉรา คงบุญ
000072 นางสาวหทัยกาญจน์ สุวรรณโณ
000073 นายปริญญา อรรถศิริปัญญา
000074 นายธนวัฒน์ ฐิติวัฒนธีระธาดา
000075 นางสาวศรัณยรั์ชต์ วัฒน์ธนาธร
000076 นายสิทธิพงษ์ จนัทร์สนธิ
000077 นางสาววัลญา อุ่นเบ้า
000078 นายกฤษธิปดี วงลี
000079 นางสาวสุชาดา พูนวัฒนานุกูล
000080 นางสาววิชชุดา เขตรการณ์
000081 นายเกษม แก้วสนั่น
000082 นายพงศธร วรมาลี
000083 นางสาวธิติยา ครุธทามาส
000084 นางสาวเบญจมาศ นรสิงห์
000085 นางชนิดา ชมะไชยธารณ์
000086 นายเทพสรร ผ่ึงผาย
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000087 นางสาวปิยะมาศ ปรีชา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000088 นางสาวอรสุทธิ์ บุญเจอื ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000089 นายณัฐพงษ์ ฐิติวัฒนธีระธาดา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000090 นางสาวนิติพร มีไพฑูรย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000091 นางสาวนันทวรรณ ค านวน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000092 นายตรัยคุณ โชประการ
000093 นายฐานันต์ เลาหรัตนาหิรัญ
000094 นายอรรณพ เดชรักษา
000095 นางสาววีรยา นักประทุม
000096 นางสาววิลาสิณี ใจมนต์
000097
000098 นางสาวจณิชาภา สุใจแก้ว
000099 นายอานันท์ พุทธรักษา
000100 นางสาวสุวรรณดี นุชเจริญ
000101 นายณัฐพงษ์ ทองเจอื
000102 นางพัชรินทร์ แต้มคม
000103 นางสาวอภญิญา ปริวัฒนศักด์ิ
000104 นางกาญจนา พรมรักษ์
000105 นายณัฐพล บุญเจริญ
000106 นายจกัรกฤษณ์ สุใจแก้ว
000107 นายวัฒนะ โอวัยยะ
000108 นางสาวกนกวรรณ จติรแป้น
000109 นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวรรณ
000110 นางสาวพรทิวา ค าสุข
000111 นายราเชนทร์ดิลก ดอกปิก
000112 นายพีรพงษ์ พัชรพจนากรณ์
000113 นายพีรพงษ์ หมืน่อินทร์ชัย
000114 นางสาวจารุนันท์ การินทร์
000115 นายผดุงศักด์ิ จนัทโกศล
000116 นางสาววิลาสินี มีแก้ว

 - ขาดคุณสมบัติ - 
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000117 นางสาวพัตรพิมล ภริมยรั์กษ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000118 นายวีระ ภูอ่รุณ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000119 นางพรปวีณ์ ธีร์วราโรจน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000120 นางสาวสุรีภรณ์ มูลหลวง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000121 นางปริตตา สมานชื่น สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000122 นางสาวจนิดารัตน์ ค าฟู
000123 นางสาวอุทุมพร อัมมวงค์ทจติต์
000124 นางสาวหร่มละฮ์ ราโอบ
000125 นางสาวศรัญญา สันธิ
000126 นางสาวพรหมพรรณ หิรัญมงคลรัตน์
000127 นางสาวนันทนา จนัแรม
000128 นายอมรชัย วิไลรัตน์
000129 นายปิยะวัฒน์ อินวรณ์
000130 นางสาวภศันันท์ ทองเสม
000131 นายปกป้อง ประไพพงษ์
000132 นายสมชาย ลอยเล่ือน
000133 นางสาววัชรีภรณ์ ดวงขาว
000134 นางสาวศศิอาภา หงษ์ภู่
000135 นางสาวสาลินี ม่วงอุมิงค์
000136 นายธีรวัฌน์ หมีค า
000137 นายยทุธนา ปรีดาพงษ์
000138 นายดิษพงศ์ โฉมยา
000139 นางสาวนงลักษณ์ พูลสวัสด์ิ
000140 นางสาวปาริฉัตร พาสัมพันธ์
000141 นางสาววิรัลพัชร น้ าจนัทร์เจริญ
000142 นางสาวกานดา เครือสาร
000143 นางสาวอรนิศวร์ แยม้ประยงค์
000144 นายนิรันดร์ ประณีตทอง
000145 นายวิชัย แซ่หล่ิว
000146 นางสาวณัฐชยา วรรณาเจริญกุล
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เลขประจ าตวั
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000147 นางสาวขวัญชนก รัชชะ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000148 นางสาวจดิาณี กลัดสมบัติ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000149 นางสาวศิรินทิพย์ จนิารักษ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000150 นายพิเชฐ พัลวัลย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000151 นางสาวพัชรินทร์ ไชยตะมาตย์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000152 นายวรพันธ์ สีด า
000153 นางสาวดวงพร บุญเม้ง
000154 นางเกษร ไชยสลี
000155 นายมติชน ปัญญาฟู
000156 นางสาวชนกพร บูโฮม
000157 นายฐนพัชญ์ แสงเงิน
000158 นางสาวกุลธิดา พลับจนี
000159 นายภรรทพล ประภาสุมณี
000160 นางสาวศิรินภา เสริมศรี
000161 นางสาวนันทพร โยชน์ชัยสาร
000162 นางโกลัญญา พร้อมสุข
000163 นายอภชิาต กันธิยะเขียว
000164 นางสาวทิพยว์ัลย์ พลายพูล
000165 นายปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย
000166 นางสาวสุกัญญา ลาวพิมาย
000167 นางศิริวรรณ กันทะอูป
000168 นายกฤษฎ์ เครือแก้ว
000169 นางสาวบุญตา ด้วงแสง
000170 นางสาววิลาวัลย์ ขาวลมัย
000171 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ล้ิมประเสริฐ
000172 นางสาวสุภคัพรรณ มีประพันธ์
000173 นายอัมรินทร์ ตลาดนา
000174 นางนพรัตน์ เกตุนาคมณี
000175 นายวรพงษ์ แพรม่วง
000176 นางสาวอมรรัตน์ เกื้อนุ่น
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000177 นางสาวธนภรณ์ ค านวณ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000178 นายธิเบศ ยิ้มแยม้ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000179 ว่าท่ีร.ต.หญิงศิลนาท ทวีพันธ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000180 นางสาวพิชามญช์ุ ประสิทธิส์มบัติ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000181 นายนรินทร์ วงศ์สุวรรณ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000182 นางสาวธนพร ยงยทุธ์
000183 นายพลยทุธ เมืองเจริญ
000184 นางสาวสิริรัตน์ คงมณีพิทักษ์
000185 นางปาริชาติ สาระศรี
000186 นางสาวธันยวีร์ นิ่มมณี
000187 นางสาวชญาดา พรหมพิทักษ์กุล
000188 นางสาวจนัทร์จริา สิทธิ
000189 นางสาวพิมพ์วรีย์ ศรีจนัทร์
000190 นางชุติมา เทพธานี
000191 นางสาวพีร์พริศชา สังฆรัตน์
000192 นางสายชล เพ็ชรสันทัด
000193 นางนาทตยา ชัยจอมแปง
000194 นางสาวพิชชาพร พรหมนิวัติ
000195 นางสาววริศรา ไชยโย
000196 นายนิพนธ์ ถาดทอง
000197 นางสาวชัชชญา จฑัูงคะ
000198 นางสาวพนิตานันทน์ กล่ินบ้านหม้อ
000199 นายยทุธภมูิ รามศิริ
000200 นางสาวบุญศรี หมืน่นารายณ์
000201 นางสาวเกวลิน อาจณิาจารย์
000202 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงโมรีลักษณ์ แก้วบุบผา
000203 นางสาวกัญญพัชร โคตะการ
000204 นายณัฐวุฒิ ฤทธิเรืองเดช
000205 นายปรัชญา ประกอบพันธุ์
000206 นางสาวยพุา สุภาพ
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000207 นางสาวณัฐนพิน พรวรวิบูลย์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000208 นางสาววนิดา ลอยใหม่ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000209 นายอิทธิศักด์ิ อินไข ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000210 นางสาวจนัทิมา สายสุวรรณ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000211 นายยทุธพร บานเยน็ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000212 นางสาวมาริษา สัคคุณี
000213 นายจกัริน พรหมปัจจา
000214 นางสาววรัญญา อินหันต์
000215 นางสาวปกภทร เจริญไชยวัฒนา
000216 นายพัสวี บุญเรือง
000217 นายอาทิตย์ ทิตะพันธ์
000218 นางสาวเบญจวรรณ มูสิการักษ์
000219 นางสาวนพวรรณ ห้วยห้อง
000220 นางสาวพัชราภรณ์ อิฐรัชฎ์
000221 นายณัฐดนัย แยม้ทับ
000222 นางสาวจฑุากาญจน์ พินสุวรรณ
000223 นายคมกริช เพชรคมกริช
000224 นายภาสวุฒิ นาไพศาล
000225 นางสาวสายรุ้ง รุ่งแจง้
000226 นายวัทธิกร ชูต้ังถาวร
000227 นางสาววันวิสา ดิษฐศรี
000228 นายกมเรศว์ โต้ต้ิน
000229 นางณัฐชา บ ารุงรส
000230 จา่อากาศเอกวรชัย นิลแจง้
000231 นางสาววาธินี รักธรรมดี
000232 นางสาวธิดารัตน์ ดวงรัตน์
000233 นางสาวมลิวัลย์ สุภาวัน
000234 นางสาวสุภาพร รัตนประพันธ์
000235 นางสาวจรีนันท์ สอนบุตร
000236 นายธรณินทร์ รักษ์ธนบดี
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000237 นางสาวพิสินี ดีประเสริฐ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000238 นางสาวณัฐชญา จฑุามาศ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000239 นายศิขรินทร์ กระทุ่ม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000240 นายจกัรกฤษ อัญญโพธิ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000241 นางกุลนันน์ ธรรมศร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000242 พันจา่อากาศตรีปรมะ ณ มหาไชย
000243 นางสาวศิรินารถ ลีนิน
000244 นางสาววิมลรัตน์ ธนะภพ
000245 นางสาวอัญชรี มุงวงษา
000246 นายบุญทวี ทองชุ่ม
000247 นางสาวศรีสุดา พรมโสภา
000248 นางสาวกนกวรรณ มหาทวย
000249 นางสาวอภชิญา โกษาแสง
000250 นางสาวปรีดา มีชะนะ
000251 นายณัฏฐชัย อภพิรมงคล
000252 นายพงษ์วัฒน์ บัณฑิตอาภรณ์
000253 นางสาวรุ่งลดา รัตนพิมพ์
000254 นางสาวชญาภา ภทัรเศรษฐ
000255 นางสาวรัตนาภรณ์ เบ้าช้างเผือก
000256 นางสาวณัฐธยาน์ สุขดี
000257 นายธนกฤต พ่วงทรัพย์
000258 นางสาวกมลชนก สกุลเจริญ
000259 นางสาวปพิชญา พุฒนา
000260 นายศรัณ ธีระภทัรานันท์
000261 นางสาวอิสริยาภรณ์ คงแสง
000262 นายธีระพงษ์ สุพรรณคง
000263 นายพงศ์วัฒน์ สายแก้ว
000264 นางสาววรางคณา ธรรมเพชร
000265 นางพัชรา พันธ์มหา
000266 นางสาวมุกดา อุ่นชู
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000267 นายชณารัศมิ์ หนูนาค เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000268 นางสาวนินทิรา คชคง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000269 นางจารุณี อวนอ่อน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000270 นางสาวอ าไพรัตน์ วุฒิยนต์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000271 นางสาวณิชานันท์ เจนคุณากร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000272 นางสาวใหม่ เสาะแสวง
000273 นางสาวตรียภรณ์ กองอ้น
000274 นายพรเทพ กลีบล าใย
000275 นางสาวอภญิญา ล้ิมเจริญ
000276 นางสาวธมลวรรณ บุญนาค
000277 นายศิริพัฒน์ ขิงหอม
000278 นางสาวพรพรรณ พรมมา
000279 นางอพรรตรี อ่อนละเอียด
000280 นางสาวปาริชาติ คงแก้ว
000281 นางสาวพัทธนันท์ พรหมบังเกิด
000282 นางสาวปราณี กันยานะ
000283 นางสาวนิศารัตน์ ป้องพาล
000284 นางสาวศิวาพร ศรียาคะบุตร
000285 นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองอร่าม
000286 นางสาววันฮุสนา แวแซ
000287 นางสาวฉันทพิชญา พุทธวงศ์
000288 นายปิยะ พะสุ
000289 นางสาวสุนันทา รัตนเลิศ
000290 นางประณยา เอียดนุ้ย
000291 นางสาวจริภสัร์ พึ่งสลุด
000292 นายธิติ สามบุญเรือง
000293 นางสาวศรีสุดา บุญทิพย์
000294 นางสาวสุทธินี กันค า
000295 นายนิทัศน์ จลุเจนใจ
000296 นางสาวกาญจนา ปิยะธรรมาภาพ



11

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000297 นายวิศวะ ค้ าชู เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000298 นายเกรียงศักด์ิ กิติสัก ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000299 นางสาวอุไรวรรณ์ พิมพ์รส ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000300 นางสาวนงลักษณ์ แก้ววี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000301 นางสาวชนนิกานต์ ชูเสน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000302 นายสราวุธ สุขค า
000303 นางสาวกรณิศ ท้วมทองดี
000304 นางสาวอุษณีย์ สิทธิโชค
000305 นายธวัชชัย เหล่าศรีสกุล
000306 นางสาวจรัิชญา เสนนะ
000307 นางสาวอรญา สอาดจติต์
000308 นางสาวขวัญตา โพพันพา
000309 นางสาวอุไรวรรณ ชัยโชติ
000310 นางจฬุาลักษณ์ บัวตูม
000311 นายเศกสรรค์ ขจรโมทย์
000312 นางสาวณฐกร โสภาวนัส
000313 นางสาววราภรณ์ ใจสุทธิ์
000314 นางสาวปยดุาณัช ไฉนวงษ์
000315 นายปรีชา ราชภก้ดี
000316 นางสาวณัชชา อินต๊ะรัตน์
000317 นางสาวนงนุช ตรีศักด์ิศรีสกุล
000318 นางสาวชลกานต์ ดอนกลาง
000319 นายธนชัย อดิพนากิจ
000320 นางสาวภาสุรีย์ ศรีทอง
000321 นางสาววิภาพร ศรสุรินทร์
000322 นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล
000323 นางสาวรชนิศ ทองแดง
000324 นางสาวพรเพ็ญ อุทธบูรณ์
000325 นางปทิตตา ขบวนฉลาด
000326 นางสาวกัญจนภสั จตุรพิพิธพรชัย



12

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000327 นายมะรอกิ วาเลาะแต เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000328 นายวุฒิชัย ปรางเปรมปรี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000329 นางสาวศรีนวล แก้วทวี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000330 นายสราวุธ สุภาเพ็ชร์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000331 นายพงษ์รัตน์ เมืองปาก สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000332 นางสาวพรทิพย์ เหล่ารัตนไพบูลย์
000333 นายมิตร เหล่ารัตนไพบูลย์
000334 นางสาวสิริสุดา เนียมนาค
000335 นางสาวมธุรส ผุดผ่อง
000336 นายรักษพล พืชมงคล
000337 นางสาวนุชจริา สุขใส
000338 นางสาวธิดารัตน์ จนัทร์เกตุ
000339 นางสาวดุษฎี เตราชูสงค์
000340 นางสาวน้ าฝน แสงใส
000341 ว่าท่ีร้อยตรีรัตนา เรือนไทย
000342 นายชัชชม ศรีวงษ์กลาง
000343 นางสาววาสนา บุบผาแสง
000344 นางมธุกร ศรีเตชะ
000345 นางสาวดวงเนตร ปานไพรศล
000346 นางสาวณิชนันทน์ ชูสุข
000347 นายสุรพงษ์ รุ่งเรือง
000348 นางสาวละออ สมศรี
000349 นางสาวพัชราวรรณ สุวรรณนิมิตร
000350 นางสาวรุ่งอรุณ จนับัวลา
000351 นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ
000352 นางสาววราภรณ์ เข่งสมุทร
000353 นางสาวประภาภรณ์ อินทวงศ์
000354 นางสาวรุ่งนภา สินจงัหรีด
000355 นายก่อพงศ์ ศรีหิรัญ
000356 นางสาววราภรณ์ ช่ืนใจฉ่ า
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000357 นายสัจภมูิ ไชยบาล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000358 นางสาวธนพร ลอยแก้ว ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000359 นางสาวอาทิตยา ชัยรัตน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000360 นายจตุพร โพธิศ์าลา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000361 นายชวริน วุฒิเกตุ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000362 นายปริญญา จนัทิม
000363 นางสาวปัญณภทัร โรจน์วจนกุล
000364 นางสาววริศรา พุ่มทอง
000365 นายวัทธิกร ศรีหะไตร
000366 นางสาวกมลลักษณ์ เครือสังข์
000367 นางสาวผกามาส ไพจติจนิดา
000368 นางสาวสุทิพวรรณ อ่ าเจริญ
000369 นางสาวเพชรลัดดา หนองกาวี
000370 นางสาวสุพรรษา เจริญสิน
000371 นายธนพัทธ์ หวังสมนึก
000372 นางสาวภทัรานิษฐ์ ทองสามสี
000373 นางสาววราภรณ์ นารินทร์
000374 นางสาวแพรไพลิน โคตรพรม
000375 นางวรุณกานต์ พรหมพฤกษ์
000376 นางสาวอนินนิตา ศรีอริยะกุล
000377 นางสาวนิชดา เสนาป่า
000378 นางสาวจตุรพร มิณฑสูตร
000379 นายฉัตรชัย ส่งเสริม
000380 นายจรีะศักด์ิ บุญเพชร
000381 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขปล่ัง
000382 นางสาวศุภภร อิ่มสุข
000383 นางสาวจรีนัย สักกุณา
000384 นางสาวธนกร แก้วอินทร์
000385 นางสาวอภชิญา ร่อนรา
000386 นางสาวศุทธินี เมฆตรง
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เลขประจ าตวั
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000387 นายณัชพัฒน์ ปัตถาวโร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000388 นางสาวขนิษฐา น้อยเทศ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000389 นางสาวปนัดดา โพธิเจริญ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000390 นายนัสรอน สะอีดี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000391 นางสาวกนกวรรณ วนาศิริ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000392 นายพันธวิชญ์ ปาณะศรี
000393 นางสาวสุลีรัตน์ ปรีแผ้ว
000394 นายปรวีร์ มะสะ
000395 นายสกลกร ศรีไชย
000396 นายภาคภมูิ ภกัดี
000397 นางสาววัชรี กันทะวงศ์
000398 นายสมนึก เพชรนุ้ย
000399 นางสาวอริสา ธนานุรักษ์
000400 นายราธา จนุเจอื
000401 นางสาวดวงพร สีหาบงค์
000402 นางสาววิภา ปัญญามูล
000403 นางสาวชนากานต์ หนูพริก
000404 นางสาวสะโรทัย สมบัติเชื้อ
000405 นางสาวศิริวรรณ วังขุนพรหม
000406 นางสาวกุลิสรา สุขดี
000407 นางสาวฐิติพร เนตรไสว
000408 นายฐิติกร ศรีขวัญ
000409 นางสาวณัฐณิชา ทองศักด์ิ
000410 นางสาวรัตนา เท่ียงทัด
000411 นายชัยณรงค์ ห้วยทราย
000412 นางสาวพิวิมล บุตรธนู
000413 นางสาวอลินนันท์ ชูพูล
000414 นางสาวบุณฑริก อุนาราช
000415 นางสาววราภรณ์ สุขแจม่
000416 นางสาวกชามาศ บุญมาศ
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เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000417 นางสาวธนิสรา แสงมณี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000418 นายพงษ์ศักด์ิ เบญจวัฒนศิลป์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000419 นางสาววิชชุตา ชัยชะนะ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000420 นางสาวจรูญลักษณ์ สังข์บุญลือ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000421 นางนิ่มนวล ภกัดีแก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000422 สิบเอกยทุธไกร จนัทวงค์
000423 นายวรวุฒิ เพชรอ าไพ
000424 นางสาวกัณฐิกา พรมฝาย
000425 นางสาวศันสนีย์ วารีเจริญชัย
000426 นายอาคม รัตนะ
000427 นางสาวศิรินภา รินนาศักด์ิ
000428 นางสาวยวุดี ศุภผ่องศรี
000429 นางรัตนา จนัทวงค์
000430 ว่าท่ีร้อยตรีปรัชญา เนียมรุ่งเรือง
000431 นางสาวณัฐณิชา ใจปินตา
000432 นางสาวสุภาพันธ์ ธนประโยชน์ศักด์ิ
000433 นายวัชรพงษ์ สอนเสริม
000434 นางสาวกันณ์กมล จาใจ
000435 นางสาวคริสต์มาส พวงมาลัย
000436 นางสาววราพร ช านาญ
000437 นางสาวสุภาภรณ์ ชมภพูาน
000438 นายกวิฏ ช่วยเล่ือม
000439 นายสมเดช เกริกชัยวัน
000440 นายทรงภพ ศรีภกัดี
000441 นางสาวจฬุาภา กิสลัย
000442 นางสาวปรีดาพร ไวชมภู
000443 นายศุภศิษฏ์ ด ามี
000444 นางสาวสาวิตรี รัตน์ปฐมฤกษ์
000445 นางสาวจนัทร์จริา น่าเยี่ยม
000446 นายพิทักษ์ รักวิชา
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เลขประจ าตวั
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000447 นางลัดดาวัลย์ คีรีวงศ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000448 นายภทัรภมูิ ต่อชีพ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000449 นางสาวอัจฉรา ค าจริง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000450 นางสาวเบญจรัตน์ จงึจะดี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000451 นายรังสรรค์  ุสุขเกษม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000452 นายก าธร เยี่ยมรัมย์
000453 นางสาวเอกอนงค์ รัตนอุดมพิสุทธิ์
000454
000455 นางสาววรพิชชา ทามะนิตย์
000456 นายศิริกรณ์ บัวแก้ว
000457 นางวรรณษา กลางรักษ์
000458 นางสาวลภสัรดา พรมศรี
000459 นางสาวนิตยา สุต๋า
000460 นายวัศยรุ์จ พรพนาสิทธิ์
000461 นางสาวเสาวลักษณ์ ตระแก้วจติร
000462 นางสาวณัฏฐนันทน์ ตันติกฤตยา
000463 นางสาวอภญิญา โทขนาด
000464 นางสาวนันท์นภสั วิเศษศักด์ิ
000465 นางกัญญ์จริานุช พรพนาสิทธิ์
000466 นางสาวสุจติรา พันชาตรี
000467 นางสาวพิทยาพร วงค์สุวรรณ์
000468 นายมานพ ทองเรือน
000469 นายบุญประสิทธิ์ ทับพร
000470 นางสาวทิพพาพร การุณทวยราษฎร์
000471 นางสาวสุดารัตน์ ไชยคงทอง
000472 นางสาวประภาวดี มัง่มูล
000473 นางสาวณัฐนรี สนิทมัจโร
000474 นายนพพร ธ ารงยทุธ
000475 นางสาวปัทมน พันธ์มา
000476 นางสาวปุณยาพร ธรรมโชติ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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เลขประจ าตวั
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000477 นางสาวศิรินภา เจริญทรัพย์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
*000478 นายกุลพล เจริญกุล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000479 นางสาวนรัชชา สรรพภาษิต ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000480 นางสาวรัตนสุดา มุสิกสาร รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000481 นายภฐัณกร บุญกันภยั สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000482 นางสาวสุพัตรา บุญกัณฑ์
000483 นางสาวเสาวลักษณ์ หนูในน้ า
000484 นางสาวอรสา ศรีอารียก์ุลชัย
000485 นายพงษ์ ตรีโสภณกุล
000486 นางสาวสุกัญญา สวัสดี
000487 นายเทอดศักด์ิ รักษาวงศ์
000488 นางสาวนพลักษณ์ อามิตร
000489 นางสาวภทัรพร อากาศโชติ
000490 นางสาวสุภาพร ศรีโชค
000491 นางสาวพลอยณพรรษ ค ามาก
000492 นางสาวสวรรยา พานอังกาบ
000493 นางสาวจนิตณา จนิดา
000494 นางสาวณัฐวรา อนันต๊ะ
000495 นางสาวนุชนาฎ ศรีนุกูล
000496 นางสาวนัฐฐา จฑุามาศ
*000497 นางมาลิสา มณีอ าพันธุ์
000498 นายธนวรรธน์ แสนสุข
000499 นางสาววาลิกา มลิวัลยผุ์ดผ่อง
000500 นางสาววรรณวิภา แก้วด้วง
000501 นายปิยะชาติ ดาษดา
000502 นายวิคุณัยกิ์ วิเศษสุข
000503 นายนิพนธ์ โพธิจ์ไุร
000504 นางสาวมนัสชนก จติอร่าม
000505 นายภญิโญ ชัยยายอง
000506 นายกีฬาบอล กอนแสง
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000507 นางสาวสิรี เพ็ชรทอง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000508 นายสรัล รักษนาเวศ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000509 นายณัฐวุฒิ จนัทาธร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000510 นางสาวเปมิกา เพ็ชรทอง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000511 นางสาววิไลพร บุตรโพธิศ์รี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000512 นางสาวอิศราภรณ์ นกแก้ว
000513 นายชมะนันทน์ ชุมประเสริฐ
000514 นายสมชาย สุวรรณนพรัตน์
000515 นายภานุพล ภนูาฤทธิ์
000516 นางสาวรษิกา น้อยเจริญ
000517 นางสาวภรภทัร เปียอยู่
000518 นายอนุชิต สิธิราม
000519 นายศุภรักษ์ ตาเดอิน
000520 นางสาวเฟื่องฟ้า ภริมยเ์อี่ยม
000521 นางอารีรัตน์ ขันโคกสูง
000522 นางสาวดวงดาว หวังหนู
000523 นางสาววิจติรา บัวหนอง
000524 นางสาวเหมือนฝัน สรสาตร์
000525 นายนิรันดร บุญจนัทร์
000526 นางสาวสิริลักษณ์ รวมภกัดี
000527 นายวุฒิพงศ์ เปี่ยมประดาษ
000528 นางสาวศิริพร ปฏทิานะโต
000529 นางสาววิภารัตน์ ศิริสุทธา
000530 นางสาวอรธิรา พัฒนสัตยวงศ์
000531 นางสาวจรรยา ครองบุญ
000532 นางสาววิภาลักษ์ เทียมไธสง
000533 นางปทิตตา เจริญยิ่ง
000534 นายมานพ อินทพันธุ์
000535 นางสาวชวิกา พงศ์ด ารงวิทย์
000536 นายณัฐกร นภาเหมินทร์
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000537 สิบต ารวจโทมานิตย์ เข็มหนู เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000538 นางสาวสุภภชัชญา ทองค าผุย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000539 นายชากร พงศ์ด ารงวิทย์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000540 นายมาฆะ วีระจติต์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000541 นางสาวสุนทรี จ าปาสัก สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000542 นายรัฐพล ชัยชมภู
000543 นายวรากร จนัทะโม
000544 นายเก่งกาจ รักษ์ศรีทอง
000545 นางสาวนิตยา กล่ินเพชร
000546 นางสาวลัดดาวัลย์ ชุมจนัทร์
000547 นายสหรัฐ คล้ านคร
000548 นางสาวอัญธิกา สุภาพ
000549 นางทิพยล์ดา บุญเยน็
000550 นายจกัรภทัร เกิดศิริ
000551 นางสาวธัญญ์นภสั จารุเกียรติจริกุล
000552 นางสาวกันตินันท์ อุทธา
000553 นางสาวปัทมาลัย วงศ์ปิง
000554 นางสาวโชติรส บัวศรี
000555 นางสาวแสงรุจี อ่อนละมุล
000556 นางสาวปณิตา พร้ิงเพลิด
000557 นายกิตติพัทธ์ สุจนิา
000558 นางสาวรัชดาภรณ์ ชมภพูันธ์
000559 นายกษิเดช แก้วอารีลักษณ์
000560 นางกัญญาภรณ์ ศิริอักษร
000561 นายปวีร์ ทีฆภาคยว์ิศิษฎ์
000562 นางสาวสุชาวดี สมิตร
000563 นางสาวพรชนก เป้าจ านงค์
000564 นายเอกพล เทียมแสน
000565 นางพีรญา บุญเลิศ
000566 นางสาวพัชนี ข่วงทิพย์
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000567 นางสาวนันท์ณพัฏก์ โอดศรี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000568 นางสาวนิรมล หมดมลทิน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000569 นางนิวัลย์ โกมินทร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000570 นางสาวฐาปนีย์ โตจนัทร์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000571 นางสาวจามีกร กาวิละ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000572 นางศันสนีย์ ยชุัย
000573 นายวรภษั สวนเรือง
000574 นางสาวกุลริศา ไชยจนัดา
000575 นายดุริยะศักด์ิ เดชฤดี
000576 นางสาวศิริประภา ศิริบุญธรรม
000577 นางสาววีรวัลย์ นวมบานพับ
000578 นางสาวกัญจน์รัตน์ ขันตาเครือ
000579 นางสาวเสาวณีย์ พรมสวัสด์ิ
000580 นางสาวธิดารัตน์ คมสัตยานนท์
000581 นางสาวณัฐณิชา ค าทา
000582 นายฉัตรมงคล ในแสน
000583 นางวารุกาญจน์ ธงไชย
000584 นางสาวรัชนันท์ ลือวรศิริกุล
000585 นายจริวัฒน์ ด้วงชาวนา
000586
000587 นางสาวบุศรา ทิพยบ์ุญชู
000588 นางสาวณัฏยา ปรีดี
000589 นายสุรศักด์ิ นาคสกุล
000590 นางสาวนภาทิพย์ ศาสนโสภณ
000591 นายเศกสรร กันธา
000592 นางสาวรุ่งนะภา สมรฤทธิ์
000593 นางสาวตรีทิพย์ สมังคี
000594 นายนัฐกร กองตา
000595 นายภทัรกร กาวิชัย
000596 นางสาวทินภา เทศารินทร์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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000597 นางสาวสุชีรา ตัดพุดซา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000598 นางสาวจริาวรรณ กองทรายมูล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000599 นางสาวนภสัสรณ์ ศิริจนัทร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000600 นายวจนะ สุวรรณทศ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000601 นางสาวนัยน์ปพร โพธิน์้ าเท่ียง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000602 นายสุริยา ค าดวง
000603 นางสาวญาณี เวทยไวกูณฐ์
000604 นางสาวภาคินี อนุรักษ์
000605 นายสารศิลป์ บุญยะรัตน์
000606 นางสาวกรุณา ศรีวิชัย
000607 นางสาวนันทิยา ฟ้อนงามดี
000608 นางสาวรักชนก วิเศษสาธร
000609 นางสาวทิวารักษณ์ บุญทิพย์
000610 นางสาวชนิดาภา เพ็ชรพูล
000611 นางจนิตนา เมทาวงศ์
000612 นางณิชเจริญ เลิศแสงเพชร
000613 นางสาวอารยา ปรียากร
000614
000615 นางสาววรรณวิษา รอนยทุธ
000616 นางสาวรุจริา ภมูิผล
000617 นางสาวอนุสรา แก้วแจ
000618 นางสาวเฉลิมขวัญ นิตยค์ าหาญ
000619 นางสาวกาญจภรณ์ แก้วมณี
000620 นางนริสรา จอมเมืองกาศ
000621 นายองอาจ นาเมฆ
000622 นางสาวศิณิชา นิกาแก้ว
000623 นายปณต เจย้จู
000624 นางสาวสายทอง ยารังษี
000625 นางสาวดาราภรณ์ สมลิคุณ
000626 นางสาวไพรินทร์ ปินตายศ

 - ขาดคุณสมบัติ -



22

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000627 เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000628 นางสาวตตริกาญจน์ นวลศิริ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000629 นางสาววารุณี ตุงคณาคร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000630 นางกนกวรรณ เทพสุขทรัพย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000631 สิบเอกณรงค์ยศ ชงโคสันติสุข สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000632 นางสาวณัฐวรา พุ่มเรือง
000633 นางสาวสิรินาฎ บัวผัด
000634 นางสาวสุชาดา เมืองฝ้ัน
000635
000636 นายณัฐเอก พรทวีวัฒน์
000637 นางสาวสุจติรา ทับชู
000638 นางสาวฐิติชญา วงศาโรจน์
000639 นางสาวปรัศนีย์ นิ่มถาวร
000640 นางสาวนันทวัน สมหมาย
000641 นางสาวจนัจริา จนัทรชิต
000642 นางดารณี เชื้อแถว
000643 นางสาวนริศรา เลิศสงคราม
000644
000645 นางสาวยวุดี อาภาธนานนท์
000646 นางสาวพัณภชั เดชครุฑ
000647 นางสาวณิชาภทัร วางกลอน
000648 นางสาวสุภตัตรา กันตรง
000649 นางสาวภทัรกมล แก้วสงค์
000650 นายถาวร กิจเรณู
000651 นางสาววรัทยา เหยา้สุวรรณ
000652 นางสาวสุนันทา เรืองพิสุทธิศักด์ิ
000653 นางสาวมนัฐญา มะโนวงษ์
000654 นายขจรศักด์ิ เงาแก้ว
000655 นางสาวรัตนา รักษาพล
000656 นายพลรัฐ ศรีคูบัว

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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000657 นางสาวสุภาภรณ์ พรรณอาราม เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000658 นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000659 นางสาวสุภาวิณี บุญใส ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000660 นางสาวจนัทิพา บัวทอง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000661 นางสาวภคดี ศรีวัจณะพงษ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000662 นางสาวชฎาพร ศิริพันธ์
000663 นายธีรยทุธิ์ จนัทบุรี
000664 นางสาวพรพิมล อินทร์ชุม
000665 นางสาวสะคราญทิพย์ ปันธิ
000666 นายวีระศักด์ิ สุทธิ
000667 นายกมล ด ากระเด็น
000668 นางสาวชฎารัตน์ โทษาธรรม
000669 นางสาวพรรณธร ยะอนันต์
000670 นางสาวสุธาสินี บุญสิน
000671 นางสาวทิพวรรณ แสนอุบล
000672 นางสาวจารุวรรณ ปินตาค า
000673 นางสาวกัลยาณี จนัทร์ฉีด
000674 นายธนวรรธน์ เหม่งเวหา
000675 นายณรงค์รัชช์ พัฒนะสายสกุล
000676 นางสาววัชรี พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา
000677 นายกิตติภกัด์ิ ศิริชื่นวิจติร
000678 นายธนกร คล่องผจญกิจ
000679 นางสาวธิดารัตน์ ทองกร
000680 นางกรภทัร์ ชาญแสง
000681 นายไมตรี พฤกษชาติ
000682 นางสาวสุนิษา กัตติกมาส
000683 นางสาวอมรรัตน์ ศรีค า
000684 นางปวีณา มงคลรัตน์
000685 นางสาวสุนิสา สง่าเนตร
000686 นายอดิธร ภมูิวงค์



24

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000687 นางสาวสุจติรา ทิมลาย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000688 นางสาวนัฐปภสักรณ์ ปัญญาแก้ว ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000689 นางสาวทิพยสุ์ดา ปานพิมพ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000690 นายวราวุฒิ ศรีพุฒ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000691 นายวสันต์ แก้วทอง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000692 นางสาวอรุณี ฟักอ่อน
000693 นายพงษ์พิชญ์ พรพนัสศรี
000694 นางสาวจติราภณ สกุลซ้ง
000695 นางสาวภสัสรา มัทวพันธุ์
000696 นางสาวกุลธิดา เลิศหล้า
000697 นายวิทวัน สมจติต์
000698 นางสาวนุชนาฎ เทพนัน
000699 นายประเสริฐ เคว็จด า
000700 นางสาวศิวะพร ยิ้มสุวรรณ
000701 นางสาวชนัตตา ปัญญาไว
000702 นางอรพรรณ วงค์อินทร์
000703
000704 นายโสวัจ อาทรเมทนี
000705 นายทินลักษณ์ ประสิทธิสุ์ข
000706 นางสาวรุจริา จนัทร์ทอง
000707 นายรัฐชาติ พรหมน้อย
000708 นายอดิศักด์ิ แก้วงาม
000709 นางสาวนงลักษณ์ วิตตะ
000710 นางสาวส าลี นาทอง
000711 นางสาวดวงนภา สิริสุขขากุลย์
000712 นางสาวนวรัตน์ สอนดี
000713 นางชนัญญ์นที โชตินิภาเจริญสุข
000714 นางสาวณัฐพัชร์ พรหมมารักษ์
000715 นางสาววิไลวรรณ รัตนโกสม
000716 นายธันฐภทัร์ โสภารัตน์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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000717 นางสาวปัณฑารีย์ เรืองแก้ว เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000718 นางสาววิไลวรรณ เรืองโสม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000719 นายกมลนันท์ ชัยภมูิ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000720 นายอนันทวุฒิ สืบเลย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000721 นางสาวจนัจริา สามานาม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000722 นางสาวนิรมล ตนภู
000723 นางสาวสินใจ ยางขัน
000724 นายวุฒินันท์ สุดหนองบัว
000725 นางสาวนันท์ชญาน์ เสาส าราญ
000726 นางสาวสมจนิต์ เชื้อวงษ์
000727 นายสุธิกิต์ิ ประเสริฐฤทธิ์
000728 นางสาวภคบงกช ป้องพาล
000729 นางสาวเอมมิกา หอมหวล
000730 นางสาวปรีดาพร เทียนสว่าง
000731 นางสาวสิริกาญจน์ นาจรัส
000732 นางสาวกนกกาญจน์ วีระแสงพงษ์
000733 นางสาวปุญญพัฒน์ สงวนวงษ์อารยะ
000734 นางสาวรุ่งนภา พาระพันธ์
000735 นางสาวนิภาพรรณ แก้วดี
000736 นางสาวอนงค์พร สกุลลีรุ่งโรจน์
000737 นางสาววัลลภา รัมมะยาน
000738 นางสาวภทัรวดี จารึกกลาง
000739 นายยทุธพล ฟูวงศ์
000740 นางสาวพลอยปภสั พูลเดช
000741 นางสาวอภริดี กล่ินหอมอ่อน
000742 นายพิชญ์ภวิัจน์ อ่อนคง
*000743 นางภณิดา บุญเนาว์
000744 นายภานุสรณ์ ค ามุลตรี
000745 นายพลากร เขจร
000746 นางสาวลาวัลย์ พลสระน้อย
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000747 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนค าวัง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000748 นางสาวอรุโณทัย สร้อยสนธิ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000749 นางสาวนันทรัตน์ บุญคงทอง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000750 นายปิยบุตร ไหลริน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000751 นางสาวสยมุพร เข็มเพ็ชร์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000752 นางสาวกนกลักษณ์ ดวงค า
000753 นางสาวธณิฐา สินธารา
000754 นางสาวอัจฉรา เนตรใจบุญ
000755 นางสาวนัฐกานต์ โตมร
000756 นางสาวสาวิตรี ศิลป์นาวา
000757 นายคมกริช มุกดาสนิท
000758 นางปาริชาติ อธิคมภาษิต
000759 นางสาวบุสรา ธราพร
000760 นางสาวนรีรัตน์ ดีหนองไชย
000761 นางสาวศิริลักษ์ ภธูนะกูล
000762 นายธนพัต อุทยานกร
000763 นางสาวพรพิมล โนจติร
000764 นางสาวศิริวรรณ ทวีศักด์ิ
000765 นางสาวนิตยา จนัตา
000766 นายปฏญิญา สายบุตร
000767 นางสาวภาณี ภธูนะกูล
000768 นายณัฐดรัณภพ พรหมเมศร์
000769 นางสาวกัลยรัตน์ อ่องลออ
000770 นางสาวพิมพ์ลดา แก้วแสนเมือง
000771 นางรัศมี ม่วงไม้
000772 นางสาวจดิาภา ศรีพรหม
000773 นางกาญจนา ธนาวุฒิ
000774 นางกนกวรรณ ศิริ
000775 นางสาวจารุวรรณ จรพรมราช
000776 นายฐากูร ฉุนตู
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000777 นายเนตินัย สุวรรณกูฏ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000778 นางสาวกมลกานต์ คู่สกุลนิรันดร์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000779 นางสาวเสาวลักษณ์ ปุกแก้ว ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000780 นางสาวกมลชนก คู่สกุลนิรันดร์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000781 นางสาวรัตนาภรณ์ ยาชะวะนา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000782 นางสาวบุญญรัตน์ ต้ังปฏกิาร
000783 นางสาวพัชราพร เรืองวิจติร
000784 นายสุลักษณ์ ไชยยศ
000785 นายอนุศาสน์ อารีประเสริฐสุข
000786 นางสาวปวัณรัตน์ สีธิ
000787 นางสาวผกาพันธ์ ทวีกัน
000788 นางสาวณัฐวรรณ นวนน่วม
000789 นายศิวกร คุสิตา
000790 นายปิยะศักด์ิ ชาชุมพร
000791 นางสาวพัชราภรณ์ ศรส าแดง
000792 นายตรีเพชร พัฒนจนัทร์
000793 นายจริพนธ์ ไต่เป็นสุข
000794 นางสาวกนกพร ขวัญสังข์
000795 นางสาวนพรัตน์ นาคโปร่ง
000796
000797 นางสาวดุษฎี พิทักษ์เกียรติกุล
000798 นายเมธพนธ์ ขอนทอง
*000799 นางสาวณัฐกานต์ ผลศรัทธา
000800 นางสาวนวพร อักษร
000801 นางสาวสุพรรษา จนิาพุก
000802 นางสาวปวีณา สายเชื้อ
000803 นายอนุพงษ์ ทองเลิศ
000804 นายวุฒิชัย สมสอางค์
000805 นางสาวมณีวัลย์ ไทยถานันดร์
000806 นายวัลลภ นพสรอมรกิจ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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000807 นางสาวเบญจภาวัญ ดวงจนัทร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
*000808 นายปิยมินทร์ สีสุวะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000809 นางสาวธัญยกันต์ ส่องแก้ว ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000810 นายศิริพัฒณรัฐ กาญจะโนสถ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000811 นางสาวฐิติญาภรณ์ รอดหลง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000812 นางสาวณัชชา วชีระสูตร
000813 นางนุจรินทร์ สิทธิฤทธิ์
000814 นายประพันธ์ สุทธหลวง
000815 นางสาวเพียงฤทัย นาคธรรมชาติ
000816 นางสมร โสดี
000817 นางอ าไพ บ ารุงคีรี
000818 นายวศิน ปั้นทอง
000819 นางสาวกรรณิการ์ ล าธาร
000820 นายอพิเชษฐ์ ศรีสุวรรณ
000821 นางจรีานุช สินธุนาคิน
000822 นางสาวพัชรี ชุมแสงศรี
000823 นางสาวสิริพัชร์ ไพศาล
000824 นายธนพล มีมุข
000825 นางสาวณิชากร ปาวะรีย์
000826 นางสาวรจนา ปิติธาโน
000827 นายอภชิาติ สินธุนาคิน
000828 นายอภลัิกษณ์ บุญเหลือ
000829 นางสาวศุภรัตน์ จลุวิชิต
000830 นางสาวล าดวน แพงทรัพย์
000831 นางสาวชาวิตา เหมทองนาก
000832 นางเจนจริา แดงเหมือน
000833 นายกรกช นกพึ่ง
*000834 นางสาวขวัญชนก สุนทรพงศ์
000835 นางณัฐธยาน์ มณีวรรณ
000836 นายอาคม เศษสุวรรณ์



29

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

000837 นางสาวศิศิรา อ่อนศรี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000838 นางสาวนุบาล เหมือนแก้ว ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000839 นายณชัยกร ผาทิพพาที ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000840 นางสาวสุมาลินี เตชะศรี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000841 นางสาวนิษฐกานต์ บุญฉลวย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000842 นางสาวสาคเรศ มากพานิช
000843 นางสาวซอฟียะ๊ฮ์ สาและห์
000844 นายจริศักด์ิ สุวจนพงศ์
000845 นายการัณยภาส ต่อตรงนิสาร
000846 นายพงศ์ภพ ประสิทธิพ์รม
000847 นางเสาวลักษณ์ ภธิรรมมา
000848 นางภคัณภทัร แยม้ยิ้ม
000849 นางสาวทิพวัลย์ แสงสว่าง
000850 นางสุวิมล นพรัตน์
000851 นางสาวนริศรา แสนหะวานท์
000852 นายสุวรรณ แสงวิจติร
000853 นายตฤณพงษ์ ทับทิมสี
000854 นางสาวอารีรัตน์ โสชะรัมย์
000855 นายณัฐชัย ณล าปาง
000856 นางสาวญาริณี โรจนรัตน์
000857 นางสาวเพ็ญนภา เทพธรานนท์
000858 นายไชยรัตน์ แตงเกตุ
000859 นายพรหมพันธ์ ใจดี
000860 นางสาววารุณี อโณทัยสินทรัพย์
000861 นางสาวชนกกานต์ สิทธิเสรี
000862 นายนฤนาท ยอดอาจ
000863 นางสาวศุลียภ์สัร์ รัตนอารีกุล
000864 นางสาวยวุันดา เนื้อเทศ
000865 นางสาวปราณี แยม้ประยงค์
000866 นางสาวธนัญญา มานะตา
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000867 นางสาวสุมณฑา แยม้ประยงค์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000868 นายณัฐพจน์ ขาวช่วง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000869 นางชลธิชา กิจเฉลา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000870 นางสาวทิฐินันท์ นิ่มนุ่ม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000871 นางสาวธารทิพย์ วงศ์บ้านดู่ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000872 นางสาวธนัญญา วัฒนพานิช
000873 นางกนกขวัญ วงศ์ค าจนัทร์
000874 นางมาลัย ธิบูลย์
000875 นางสาวภมร คงทน
000876 นางสาวนฤมล เขียนสอาด
000877 นางสาวยวุรัตน์ แท่นจนิดารัตน์
000878 นางสาววณิชชา โพธิโ์สต
000879 นายสุวิจกัขณ์ วรธรรมทองดี
000880 นางสาวพัณศ์ณิตา พรพิพัฒน์
000881 นางสาววิราวรรณ ลันนัน
000882 นางสาวนิสา คงชูดวง
000883 นางสาวณิชรัตน์ ทันนิเทศ
000884 นางสาวพรฤดี ศิริโชติกาญจน์
000885 นางสาวสุกัญญา แป้นแก้ว
000886 นางสาวกรวรรณ ล่องแก้ว
000887 นายประพัฒน์ เจยีะคง
000888 นางสาวธนพร นาครินทร์
000889 นางสาวพัฒนวดี บัวสาย
000890 นางสาวธิดารัตน์ กันยาทอง
000891 นายสมเกียรติ แยม้ช่วย
000892 นายเอกวัฒน์ ป้องกัน
000893 นางสาวสุธิดา วงศ์หาญ
000894 นายวีรยทุธ ขุ่มด้วง
000895 นางสาวปูริดา สัจจะบุตร
000896  - ขาดคุณสมบัติ -
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000897 นายธนพล พยบักลาง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000898 นางอารีวรรณ ร่างเล็ก ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000899 ว่าท่ีร้อยตรีพีรยศ ธีระชาติ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000900 นางสาวสายชล เปรมปรี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000901 นายปรัชญ์ ปัญญาเหล็ก สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000902 นางสาวชินีนาถ บริพันธุ์
000903 นางสาวสุภาพร ทาสีด า
000904 นายฉลองเกียรติ ขันหล้า
000905 นางทนาภา เพ็ชรีใหม่
000906 นายสัมฤทธิ์ ภมูิชัย
000907
000908 นางสุกัญญา ด้วงดี
000909 นางสาวกุณช์ลภสั สุขสุเมฆ
000910 นายปิยะวุฒิ เจริญพัฒน์
000911 นายณัฐวิทย์ รักธง
000912 นางสาวณัฐธิดา เหลืองเดชานุรักษ์
000913 นางสาวสมใจ ธนากรเจริญ
000914 นายวิญญู โพธิศ์รี
000915 นายวรัญญู สุนทรธนาโชติ
000916 นางสาวชนัญชิดา ปัญญาน่าน
000917 นางสาวช่อทิพย์ รักธรรม
000918 นางสาวจรีวรรณ เทวบิน
000919 นางสาวเพ็ญศรี ส่งแสง
000920 นายธนาพงศ์ ชูละออง
000921 นางสาวนรมล ขุนเสถียร
000922 นายนรภทัร กองกันภยั
000923 นายณัฐกิตต์ิ โนรินทร์
000924 นางสาวอลิสา หนูจนี
000925 นางสาวรวิสรา มีมาก
000926 นางสาวธนัชพร สังขรณ์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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000927 นางสาวปาริฉัตร แน่นหนา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000928 นางสาวชลิยา กองศรีนาง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000929 นายณฐกร แอกประโคน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000930 นางสาวกาญจนา สวนดอก รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000931 นางสาวชนากานต์ ลาภเสถียร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000932 นางสาวสุวิมล พรหมยก
000933 นายชินวัฒน์ ยศมา
000934 นายสันติ เบ้าสุข
000935 นางสาวปรวรรณ ช่วยสงเคราะห์
000936
000937 นางสาวพัชรพรรณ ลังการ์สิทธิ์
000938 นางสาวณัฐภสัสร ขุนทองกุล
000939 นางสาวภริิญญา ไพระออ
000940 นางสาวศิริวรรณ ครองคุ้ม
000941 นางสาวจริยา ชินวงศ์
000942 นางสาวน้ ามนต์ กาวี
000943 นายทศพล กล่ินหอม
000944 นางสาวอรพรรณ ห้วยหงษ์ทอง
000945 นางสาวชุติมา แตงบาง
000946 นายชินกร สุพร
000947 นายพัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี
000948 นางสาวนิภา ปู่ตอง
000949 นายนิรันดร พวงแก้ว
000950
000951 นางสาวโยษิตา โพธิพ์ุ่ม
000952 นางสาววรรณา ทิพยน์ุ้ย
000953 นางสาวเบญจภรณ์ กาญจนวิกัย
000954 นางสาวนันท์มนัส จนัทะ
000955 นางสาวจริายุ โพธิแ์ก้ว
000956 นางสาวณิชกานต์ นิลเป้า

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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000957 นางสาวทิตยา สุริยะชัยพันธ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000958 นางสาววารุณี ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000959 ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000960 นางอรทัย พรัดภู่ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000961 นางสาวกิตติยา ต่วนตาด สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000962 นางสาวจฬุาลักษณ์ สกุณา
000963 นางสาวกนกพร ปู่ดอก
000964 นายโกเมนทร์ บุญวีรพันธุ์
000965 นายวีรยทุธ หมันง๊ะ
000966 นายพนธกร ปาณะศรี
000967 นางสาวนวพร ชมภศูรี
000968 นางสาวปานวาด ยิ่งยศ
000969 นางสาวธนพร อุดมพันธุ์
000970 นายพีระวิทย์ ช่ืนชูกล่ิน
000971 นายอิศราวุฒิ บุญไตรย์
000972 นางพรทิพย์ พุ่มทอง
000973 นางสาวจริาทิพย์ บ่อค า
000974 นางสาวอมรรัตน์ อักษรชู
000975 นางสาวสุมิตรา สายแวว
000976 นายวิรัตน์ อินปันดี
000977 นายพีรพล อึ้งเบญจไพศาล
000978 นางสาวนภสักนก บุญเชิด
000979 นางรัดเกล้า เหมือนพันธุ์
000980 นางสาวกรฎา มีมณี
000981 นายพงศธร คงทอง
000982 นางสาวฐิติกุล แก่นณรงค์
000983 นางสาวแจม่จนัทร์ แสงแดง
000984 นางสาวสมคิด ประชุมสาร
000985 นางสาววาสนา ยิ้มอิ่ม
000986 นางสาวเสาวภา เนียมโภคะ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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000987 นางกรรณิการ์ อยู่อินทร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
000988 นางสาวสิริพฤกษ์ ศุภโชคณัฏฐ์กุล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
000989 นางสาวฌิชนา ทานุชิต ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
000990 นางสาวกชพร เสรีอรุโณ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
000991 ว่าท่ีร้อยตรีไกรศร เท่ียวแสวง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
000992 นางสาวจติต์ดาภา อาจมุณี
000993 นางสาวเกวลิน สมพงษ์
000994 นายธีรภทัร์ มณี
000995 นายสมชาย ไกยะวินิจ
000996 นางสาวเหมือนฝัน มิง่สกุล
000997 นายวริศ จลุบุญญาสิทธิ์
000998 นางสาวสิรินาถ วรฉัตร
000999 นางสาววนิดา ด้วงบุญมา
001000 นายคมสัน รัตนไตร
001001 นางสาวปิยากร ผดุงศรี
001002 นางสาวณฐพร เตนากุล
001003 นางสาวกนกวรรณ รัตนบุรี
001004 นางสาวนฤพร ตรีผอง
001005 นางสาวรัชชวลัย อุดมทรัพยถ์าวร
001006 นางสาวธนิตา เชื้อทอง
001007 นางสาวกนิษฐา สายสุด
001008 นางสาวนภสัสร ดาวเรือง
001009 นางสาวธนภรณ์ ศรีสวัสด์ิ
001010 นางสาวสราทิพย์ ส่ือยรรยงศิริ
001011 นางสาวสุภา กายดีสุด
001012 นายณัฐพงษ์ สุนตาอินทร์
001013 นายสุชรัช บุเงิน
001014 นางสาวลลิตา ห้องแซง
001015 นางสาวธนพร วัฒนาธร
001016 นางปิยรัตน์ มาบัว
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001017 นางสาววรัญญา เชาว์ชาญกิจ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001018 นางสาวนันทิยา ปิ่นทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001019 นางสาวสิปาง แสงพิจติร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001020 นางสาวปวีณา ไชยา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001021 นายวิศาล วิทยาทอง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001022 นายวีรวัช พิกุลศรี
001023 นางสาวรัตติกาล สังข์เมียน
001024 นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์
001025 นางสาวกัลยรัตน์ มหาวรรณ์
001026 นางสาวปิยดา กิตตินนท์
001027 นางสาวดวงหทัย จารุกิตติยนตร์
001028 นางสาวโชติกา คิดตะเสน
001029 นางศศินา นามคง
001030 นางสาวนีรชา ศุภพัฒน์
001031 นายวรเวทย์ ประชาพิพัฒ
001032 นางสาวอังคณา สุวรรณทวี
001033 นางสาวนิศรา ชัยเขียว
001034 นางสาวสยามล ขุนไพชิต
001035 นางอัญชลีพร แก้วอินทร์
001036 นายศุภกิจ แสวงหาสินทรัพย์
001037 นางสาวผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์
001038 นายภธูิชย์ สันต์เสริมสุข
001039 นางสาวอภริดี ศุกรภาส
001040 นางสาวสาวิตรี แสงมณี
001041 นางสาวพลับพลึง สีชมภู
001042 นายธวัชชัย เอี่ยมตระกูล
001043 นางสาวปุณิกา ศรีสุข
001044 นางสาวฐิติรัตน์ ชุมทอง
001045 นางสาวศรัณยรั์ชต์ สนคณาวงศ์
001046  - ขาดคุณสมบัติ -
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001047 นางสาวอรพรรณ ศรีสมศักด์ิ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001048 นางสาวจนัทิมา นวลหนู ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001049 นางสาวธันยนันท์ รอดเหลือจาด ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001050 นายนัฐพล ศรียา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001051 นางสาวพชรพร เทียมเวช สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001052 นางสาวสุชาดา มาลินี
001053 นายธนัย เกตวงกต
001054 นางสาวอรวดี ดิษโสภา
001055 นางสมฤทัย รอดรักษา
001056 นางสาวจนัทร์ธิดา ใจแปง
001057 นางสาวสุรีรัตน์ อุตแก้ว
001058 นางสาวมณีรัตน์ ภริมยรั์กษ์
001059 นางสาวนิตยา สานะพันธุ์
001060 นางสาวศิรินันท์ ศิริเมืองจนัทร์
001061 นายบุญสืบ จโนภาษ
001062 นางสาวภาวินี ปานแสง
001063 นางสาวปนัดดา นวลนาค
001064 นางสาวปนัดดา สุวรรณชีวะศิริ
001065 นายกฤตสิทธิ์ เชตุพงษ์
001066 นางสาวอรพริม แสนทอน
001067 นางจารุวรรณ ค าคุณ
001068 นางสาวพนิดา ช่ืนค้า
001069 นางสาวธันยภ์คันันท์ พรรณคง
001070 นางสาวนิจประภา ฉิมเตย
001071 นายพูนศักด์ิ มังกรแสงแก้ว
001072 นางสาวธันยาพัฒน์ วิวัฒน์ดิษกุล
001073 นางสาวปิยะนันท์ ทองภาพ
001074 นางสาวศจกิา ว่องวัฒนธรรม
001075 นางนันทนา สุดเจริญ
001076 นางสาวสายรุ้ง พัฒนเจริญ
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001077 นายระนอง บุญมี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001078 นางสาวรัชนี ภขูันซ้าย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001079 นายวชิราวุธ ทองด าชู ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001080 นางสาวสิริกร พัฒนเจริญ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001081 นางสาวชวันธร สัมฤทธิ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001082 นางสาวอรจริญา สารผล
001083 นางสาวอรอุมา ศรีประไพ
001084 นายสิทธิพงษ์ รัตน์ทอง
001085 นางสาวปทุมพร เจนเขตการณ์
001086 นายกิตติชัย ธาตุชัย
001087 นายสุทัศน์ สีนุ่นขาว
001088 นางสาวอาภาพร ปวงนิยม
001089 นางสาวจริภทัร หล้าเต็น
001090 นางสาวสิริวรรณ ศรีมาก
001091 นางสาวนฐมน ส าราญ
001092 นางสาวสยามล ประทุมวัลย์
001093 นางสาวสาวิตรี บุตรสอน
001094 นางสาวยวุดี ดวงประทุม
001095 นายติณณ์ ติณรัตน์
001096 นายธนารักษ์ หัสนันท์
001097 นายสืบพญา ทิพยด์นตรี
001098 นายวรวิทย์ โสสุทธิ์
001099 นางสาวกมลทิพย์ จติจกัร
001100 นางสาวอุษาณัฐ คุ้มสุพรรณ
001101 นายธีรกร มากสุข
001102 นางสาวยศยา ปุกฝ้ัน
001103 นางสาวปิติภทัร มีพันธุ์
001104 นางสาวทัศนีย์ เปรมปรีด์ิ
001105 นางสาวณัฏฐณิชชา ท้าวแก่น
001106 นายภาณุพงศ์ กิติก าธร
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001107 นางสาวจรีาพร อ้อมแอ้ม เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001108 นางอารุรีย์ ภภูกัด์ิ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001109 นางสาวภารวิณี กฐินเทศ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001110 นางสาวศิริพร แดงสูงเนิน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001111 นางสาวจริฐา ทองกล่ า สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001112 นางสาวสุภาพร พลัดภมูิ
001113 นายพิเชษฐ์ เหตุทอง
001114 นายธนพล สวัสด์ิวงษ์
001115 นางสาวรชวรรณ เงินท้วม
001116 นางกาญจนา มะลาหอม
001117 นางสาวภทัริยา หนูนิล
001118 นางสาวดารานาถ กล่ันความดี
001119 นางสาวกวินธิดา สุวรรณพรหม
001120 นางสาวญาณิกา ศรีชนะ
001121 นางสาวชุลีพร เป็นแผ่น
001122 นางสาวกาญจนา เคหะสมบูรณ์
001123 นางสาวชัญญภทัร ธารไสว
001124 นายพงศ์อริยพันธุ์ ชากะสิก
001125 นายเมธัส สุวรรณเจตต์
001126 นางสาวรัสรินทร์ จนัทรพิมลนิธี
001127 นายภาณุพงศ์ สวัสดิวงศ์
001128 นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
001129 นางสาวอ าพร สิทธิกัน
001130 นางสาววราพร โง้วสกุล
001131 นางสาวญาดา เลิศวิจติรสกุล
001132 นางสาวกฤตปภา พินิจมนตรี
001133 นางสาวฉัตราวดี ทองรวย
001134 นางสาวผกามาศ อินทสิทธิ์
001135 นางสาววรนุช ผ่องใส
001136 นางสาวสุพัตรา จนัทร์สมัคร
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001137 นางสาวปาริญ บุญเยน็ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001138 นางสาวภทัรลดา สุขุมะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001139 นายจตุพล โชคนัติ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001140 นางสาวสุภนิดา สัมฤทธิ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001141 นางสาวชวิกา นครินทร์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001142 นายอภศัิกด์ิ นครินทร์
001143 นายจนิิพัฒน์ จนัทรพัฒน์
001144 นางสาวณัติยาภรณ์ มุง่มี
001145 นางสาวจนิตนา ประทุมชาติ
001146 นางสาวกนกวรรณ ชูจติต์ประชิต
001147 นายสิรวิชญ์ พิทักษ์ธ ารง
001148 นางสาวอรอุมา ค าแหง
001149 นายภทัรพล ตุ้มกลีบ
001150 นายเจณณ์สพัฒน์ ปณีตจติต์
001151 นางสาวสุภาภรณ์ แถลงศรี
001152 นางสาวนุชวรา ปวงอินชัย
001153 นางสาวสารภี อุ่นชู
001154 นางสาวพิณศิริ มาระเนตร
001155 นายสุพัฒน์พงศ์ บุญยก
001156 นางสาวรัตนกร กล้าเผชิญโชค
001157 นางสาวกิตติภรณ์ ศรีคร่ า
001158 นางสาวสุดารัตน์ มะลิชื่น
001159 นายสมบูรณ์ ทองเกื้อ
001160 นางสาววทันยา ศรีไสยเพชร
001161 นางสาวสุจติตรา ดวงบุญ
001162 นางสาวกวินนาถ สังข์ทอง
001163 นางสาวพักตร์พิมล ประจติร
001164 นางสาววาริชา อัทธายวุรรธน์
001165 นางสาววาสนา สมโสภา
001166 นางสาวสุณิสา โตใหญ่



40

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

001167 นายวีระยทุธ สีสุระ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001168 นายกฤติน สุทธิชัยตระกูล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001169 นายธีระ สิทธิฤทธิ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001170 นายศุภณัฐ ยอดด าเนิน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001171 นางเสริมศิริ ปราบเสร็จ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001172 นางสาวอัมพร สาริกา
001173 นางสาวพิมภากร ศรีโฉมงาม
001174 นายศรันย์ รัตนชูศรี
001175 นายธิติพันธ์ ศรีภมร
001176 นายศิริชัย ต้ังรัตนพิบูลย์
001177 นางสาวเพ็ญใจ เจริญลาภ
001178 นางสาวพิมพ์พิศา ยิ้มละมัย
001179 นางสาวชนิดาภา ชายะสิทธางกูร
001180 นางสาววลีพรรณ สังข์ทอง
001181 นางสาวจริญญา มาศวรรณา
001182 นางสาวนิรมิต กวีวัฒน์
001183 นายหัตถศิลป์ บุญช่วย
001184 นางสาวเนตรทิพย์ ทองเรืองนิ่ม
001185 นางสาวอัญชลี บุษกรรณ์
*001186 นายธนชล คูณสวัสด์ิ
001187 นางสาวอุบล แสงเพ็ชร
001188 นางสาววรรณลยา สุขน้อย
001189 นายขวัญชัย เลิศหงิม
001190 นางสาวมณฑณี แสนหลวง
001191 นางสาวกมลวรรณ แจง้อรุณ
001192 นางสาววันทนีย์ ล่าแยง
001193 นางสาวอมรรัตน์ พรหมเมือง
001194 นางสาวพิมพ์ชนก จนัทร์วิไลลักษณ์
001195 นางสาวพวงทอง ดอนแก้ว
001196 นางสาวศิริรัตน์ ตันประภาส
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001197 เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001198 นายธเนศร์ ค าสอน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001199 นางสาวขนิษฐา พรรณศิริ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001200 นางสาวปวีณา สลีสองสม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001201 นายกิตตินันท์ อินทะเสโน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001202 นางวนนันท์ เกียรติศิริกุล
001203 นางสาวเยาวลักษณ์ มูลรัตน์
001204 นางสาวพนิดา บุญเกิด
001205 นางสาวปุณิกา เปล่งปล่ังศรี
001206 นางสาวธัญธิตา กิจสมดี
001207 นางสาวศิริทร สุดโต
001208 นางสาวนรินทิพย์ ทัพธานี
001209 นายณัฐกร สุวรรณทิพย์
001210 นางสาวศิริพร ค าปิตะ
001211 นางศิริพร โชย
001212 นางสาวปภสัสิริย์ ไชยคิรินทร์
001213 นายปิ่นพงศ์ เหล่ียมธนวัฒน์
001214 นางสาวจนิตนา วงษาสืบ
001215 นางสาวขวัญใจ สวัสด์ิสุข
001216 นางสาวโสรญา สว่างเต็ม
001217
001218 นางสาวกนกรัตน์ ยนิดีรัมย์
001219 นางสาวจติรลดา ส ารวมจติ
001220 นายศุภชัย เดชเดชะ
001221 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีธรรมยศ
001222 นางสาวณิชาพิมพ์ จนัทร์เพ็ชร
001223 นายธีระศักด์ิ โชติเทวชพ
001224 นางสาวณิชากร วงษ์รักษ์
001225 นางสาวกฤษณา แซ่โหงว
001226 นางสาววิภาภรณ์ เกิดแสง

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -



42

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

001227 นางสาววรรณวิมล ทองอุปการ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001228 นางลัคณากรณ์ กอสนาน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001229 นางสาวอรุณี ไชยวร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001230 นางสาวภาวดี บุญปลอด รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001231 นางสาวเรณู จงโปร่งกลาง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001232 นางสาวเกษฎา กล่อมปัญญา
001233 นายกฤติน ถ้วยทอง
001234 นายคีตนัยน์ พฤกษวัน
001235 นางสาวณัฐวดี แซ่อึ้ง
001236 นางสาวศศิวิมล ศรีทุม
001237 นางสาวนฤมล เลิศล้ า
001238 นางสาวปภชัญา อินสิงห์
001239 นายวีรภทัร ล าดวน
001240 นางสาวศรีสุดา แจม่ศรี
001241 นางสาวศุภรดา ถิรคุณชวิน
001242 นางสาวสุนิสา จงจติ
001243 นางสาวจติลดา ปานศิริ
001244 นางสาวณัฐพัชร์ กลางประพันธ์
001245 นางสาวไอยซะห์ บูระซา
001246 นางสาวณิชกานต์ แซ่ด่าน
001247 นางสาวศศิประภา ดารารัตน์
001248 นางสาวจฑุาธินันท์ นฤมาณเดชะ
001249 นางสาวจริาภรณ์ สุวรรณหงษ์
001250 นายมนต์ชัย ต๊ะประจ า
001251 นายชาญวิทย์ แกล้วทนงค์
001252 นายปาลิต วรพงศ์พิบูลย์
001253 นายปรัชญา ศรีพงศ์พยอม
001254 นายไตรรงค์ ดวงบุหงา
001255 นายภาณุวัฒน์ เกตุจนัทร์
001256 นายวัชรินทร์ แก้วเสน่ห์ใน
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001257 นางสาวนวพร เรืองวาณิชยกุล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001258 นายศิวะ สาริบุตร ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001259 นางสุรียพ์ร ประเสริฐ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001260 นางสาวชนากานต์ สรรพิทักษ์เสรี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001261 นางสาวชรินดา รางทอง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001262 นายสุทธิพงษ์ พรหมเกตุ
001263 นางสาววริสรา สายกระสุน
001264 นายชยตุ ชุติวุฒิภทัรกุล
001265 นางสาวนวรัชช์ โพชากรณ์
001266 นางกานต์สิรี ศักด์ิณรงค์
001267 นายทศพร ทองอ่อน
001268 นางสาวนัยนา กล้าณรงค์
001269 นายพงศธร อุทัยศรีผดุงกุล
001270 นายเกียรติศักด์ิ ประดิษฐพร
001271 นางสาวชุติมณฑน์ บูรณะหิรัญ
001272 นางสาวสราญรัตน์ วิเศษสมิต
001273 ว่าท่ีร้อยตรีพิศาล จรสุข
001274 นางสาวรังสิมา พวงมาลี
001275 นางสาวฐิตาพร บุตรศรี
001276 นางสาวศิริวรรณ ศรีบุญเรือง
001277 นางสาวณัฐธิดา คงจนัทร์
001278 นางสาวอรวรรณ ธัญญะ
001279 นางสาวเนตรนภา ล้ิมประเสริฐ
001280 นายณรงค์ เอี่ยมสะอาด
001281 นางสาวสริตา งามละม้าย
001282 นางสาววราลักษณ์ เป็นสุข
001283 นางสาวศรัณยรั์ชต์ ธิยะ
001284 นางสาวสุปริญญา สุทธิ
001285 นายฐชัย กมลพนัส
001286 นางสาวสุนิษา ชตะเสวี
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001287 นายด ารงค์ศักด์ิ เหนือคลอง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001288 นางสาวปาริจฉัตต์ แหล่งศรีวิรุฬห์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
*001289 นางสาวเกสรา ภาระตะวัตร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001290 นางสาวชนกนันท์ ค าอ้อ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001291 นางฉัตรมณี พังไธสง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001292 นางสาวทิพยสุ์คนธ์ กุลพินิจมาลา
001293 นางสาวจฑุารัตน์ โนรินทร์
001294 นางสาวโศรยา เสือไพฑูรย์
001295 นายอิศเรศ ทรัพยส์กุล
001296 นายสุปรีชา ฉัตร์วัชรากูล
001297 นายสุริยา คลังใหญ่
001298 นางสาวอัมพร พรมตาแก้ว
001299 นางสาวดาราธร โคตะนนท์
001300 นางสาวนิชาภา จ าปาพันธ์
001301 นางสาวนิตยา ไชยมงคล
001302 นางวิไลวรรณ วงศ์อินทร์
001303 นางสาวจฑุามาศ เจริญบุญ
001304 นายรัฐภมูิ รัศมีเวียงชัย
001305 นางสาวกนกวรรณ สุดสอาด
001306 นางสาวสถิตาภรณ์ หยงสตาร์
001307 นายณัฐกฤตย์ ใหญ่โต
001308 นายเฉลียว โพชะ
001309 นายเจนวิทย์ พลหาญ
001310 นางสาวชิดชนก กาฬจนัโท
001311 นางสาวยวุดี กระราชเพชร
001312 นางสาวเสาวลักษณ์ ยาสาธร
001313 นายพีรพล เล้ียงเจริญทรัพย์
001314 นางสาวอชิรญา งดงาม
001315 นางสาวอรวรรณ เกตุสิทธิ์
001316 นางสาวอจริวดี ศรีสุภาพ
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001317 นางสาวสุวิชญา โพธิพันธ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001318 นางสาวกุลณัฐฐา เอ่งฉ้วน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001319 นางสาวกาญจนา นาสมยนต์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001320 นางสาววันเพ็ญ ประสงค์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001321 นางสาวอาภาศิริ สอนบุตร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001322 นางสาวศานิตา บุญคง
001323
001324 นางสาวสมควร เก่งนอก
001325 นางสาวรัตนา สังข์เพชร
001326 นายสมบูรณ์ มีสุวรรณ
001327 นางสาวกันยกร นึกรักษ์
001328 นางสาวภทัชรินทร์ ขุนน่าน
001329 นางสาวโชติรส โอภาสสมานมิตร
001330 นายศุภวัฒน์ ต้ังจนิดามณี
001331 นางสาวศิริวรรณ บุญรักษ์
001332 นางวราภรณ์ คงสมา
001333 นางสาวนฤมล เชี่ยวชาญ
001334 นายอรรถพล ค าสุวรรณ
001335 นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
001336 นางสาวอภชิญา บุญมี
001337 นางสาววจผีล ค าเตย
001338 นายธนพล อาทิตยเ์ท่ียง
001339 นางสาวสุชาดา ศรีสวัสด์ิ
001340 นางสาวสุธาสินี ศิริโภคา
001341 นางสาวชนธิชา ช่วยด ารงค์
001342 นางสาววรรณภา สุริฉาย
001343 นางสาวธัญสินี ธราภรณ์
001344 นายศุภณัฐ ภทัรพิศาล
001345 นางสาวเสาวคนธ์ อาจปักษา
001346 นางสาววิภาพร เลียงผา

 - ขาดคุณสมบัติ -
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001347 นางสาวอรพรรณ ยศขุน เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001348 นายธวัชชัย ศิริ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001349 นายอนุพงษ์ ศิริ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001350 นางสาวณิชกานต์ พรมขวัญ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001351 นางริญญ์รภสั ปั้นทอง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001352 นายไท ทองดีเจริญ
001353 นายอรรถชัย จนัโททัย
001354 นางสาวน้ าทิพย์ ดีบุก
001355 นางสาวณกฤตสมญ คุณาวุฒิ
001356 นางสาวรจนา สุพรัตน์
001357 นางสาวจารุณี ลุ้งบ้าน
001358 นายธนภณ ดงพงษ์
001359 นางสาวสุรัตนา โต๊ะสกุล
001360 นางมิตรียา เพียรด ารงศักด์ิ
001361 นายทวีพงษ์ ขุนเพชร
001362 นางอังคณา วงค์ส าราญ
001363 นางสาวชัญญา บุษมาโร
001364 นางสาวศรัญญา หอมแก่นจนัทร์
001365
001366 นายปิยะนัฐ กุลหงษ์
001367 นายอนุลักษณ์ เมืองกลัด
001368 นางสาวดาวใจ ดีดวงพันธ์
001369 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่หุ้ย
001370 นายภคันันท์ สยางกูร
001371 นางสาวอัญชลี ใจกล้า
001372 นางวันทนา นัดดากูล
001373 นายพงษ์พันธ์ สุมาลี
001374 นายฌานัญศักด์ิ เทพรักษา
001375 นางสาวเปมิกา เล็ดลอด
001376 นายปวรวิช พิชวงค์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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001377 นายจรีวัตน์ ทรฤทธิ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001378 นางสาวกนกวรรณ ตัณฑสิทธิ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001379 นางอ้อยใจ ลือชัย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001380 นางสาวณัฐวรา มณีนวล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001381 นายอนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001382 นางสาวสุรีรัตน์ ปั่นสูงเนิน
001383 นางพอขวัญโสภติา เจี้ยนต้ิว
001384 นางสาวิตรี ปู่ยา่
001385 นางสาวยพุิน บุตะเขียว
001386 นายปรเมศวร์ สุปราณี
001387 นายสุขเกษม วีรชัย
001388 นางสาวลลิตา ลัภยพร
001389 นางสาวธัญภา ป่าไม้
001390 นายวรานนท์ ตันรุ่งเรืองทวี
001391 นางสาวอัชรา ชุดนอก
001392 นายธเนศ ควนวิไล
001393 นางสาววันวิสาข์ วิถีคลองคืน
001394 นางสาวดวงดาว เฮงมัก
001395 นายอดิสรณ์ พลายแก้ว
001396 นางสาวทัศณี คงประเสริฐ
001397 นายธีรภทัร สินทรัพย์
001398 นายจติติศักด์ิ หนูเสน
001399 นายภาพตะวัน คงพล
001400 นางสาวปนัดดา เฟื่องส ารวจ
001401 นายจตุภมูิ ภกัดีบุตร
001402 นายศุภวิชช์ ทรัพยศิ์ริสวัสด์ิ
001403 นายภราดร โมกไธสง
001404 นายรัชพล ชูชื่นมานะกิจ
001405 นางสาวภวนันท์ วงศ์อินทร์
001406 นายอุณวีร์ วรรณวงค์
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001407 นางสาวสาวิตตรี แป้นวงษา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001408 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชลธิชา สุตานันท์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001409 นางสาวนิตยา อรรถรัฐ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001410 นางสาวพัชนี เวียงค า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001411 นางสาวกาญจนา แสงอรุณ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001412 นางสาวศรัญญา ศรีพักตร์
001413 นางสาวจริภา กันตา
001414 นางสาวสุนัน พันธ์สระน้อย
001415 นางสาวนันท์นภสั รสเผือก
001416 นางสาวณิพิสกุญช์ เวฬุมาศศุภณัฐ
001417 นางรัชนี ยอดเพ็ชร
001418 นางสาววรรณทนา ดาวดาษ
001419 นางสาวหทัยพัชร์ วิลัยเลิศ
001420 นางสาวธิดา จรุญญาติ
001421 นางสาวธัญวรัตน์ วรรัตน์กุล
001422 นายภคัพงศ์ เพ็ญพิมาย
001423 นางสาวฐิติพร อินทรักษ์
001424 นางสาวมัสลิน เนื่องจ านงค์
001425 นางสาวกชพร อินทชาติ
001426 นางสาวกนกอร แดงงาม
001427 นายกฤษณะ ใจหาญ
001428 ว่าท่ีร้อยตรีตรีชาวัชร์ บุญจวง
001429 นางนุชศรา พลอาษา
001430 นางสาวปิยะวดี เดียวตระกูล
001431 นายจตุรวิทย์ ทะยศ
001432 นายชัชวัสส์ ปินะเก
001433 นางสาวปิยะวรรณ ทองกก
001434 นายชัยวัฒน์ ศิริพจนากุล
001435 นางสาวปิ่นกัลยรัตน์ จนัทรัศมี
001436 นางสาววิภาดา ชนะชัยเจริญ
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001437 นางสุพัตรา ธิติด ารง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001438 นางสาวสุจติรา ดอนอินทร์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001439 นางสาวกนกวรรณ สุริยขันธ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001440 นางสาวจไุรรัตน์ ไสยศาสตร์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001441 นายธนพนธ์ ตันไทย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001442 นางสาวนวพรรษ  ตินานพ
001443 นายประสิทธิชั์ย โต๊ะหล๊ะ
001444 นายเมธาสิทธิ์ ตรีพรชัยศักด์ิ
001445 นายกลวัชร ธรรมใจ
001446 นางสาวชวัลลักษณ์ งามสมมิตร์
001447 นายปุญนดล นาทิพย์
001448 นางสาวสิริพร จงรักษ์
001449 นางสาวนภาพร ปิ่นสันเทียะ
001450 นางสาวรติมา จดัประจง
001451
001452 นายพงศ์พล ศรเล่ียมทอง
001453 นางสาวปัทมา หมีปาน
001454 นายสถาพร วรรณราช
001455 นางสาวสุธาสินี น้อยรักษา
001456 นางสาวทิพยสุ์รางค์ วะชุม
001457 นางสาวรุ่งทิพย์ ค าหาญพล
001458 นางสาวนิติกาญจน์ สังข์แก้ว
001459 นายณัฏฐกิตต์ิ ธนะวงศ์ธาดากุล
001460 นางสาวนันทินี พลเศษ
001461 นางสาวศุมารินทร์ จากสูงเนิน
001462 นางสาวอัญชลี ทองจรัส
001463 นายทัฬหพัฒน์ ช่องจอหอ
001464 นายพิเชฐ วิมลวิทยา
001465 นางสาวจริยา วิสารวุฒิ
001466 นางสาวจติรานุช บุญจนัทร์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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001467 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนิภาพร มะโนสีลา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001468 นางสาวฐิติพร พรทิพยเ์ทวา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001469 นางสาวเพ็ญนิภา ศาลางาม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001470 นางสาววงเดือน แป้นหาญ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001471 นางสาวนิศรา ราชคม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001472 นางสาวรัชนี บาทชารี
001473 นางสาวเบญญาภา คงชุ่มชื่น
001474 นางสาวสวิชญา กวาวตาง
001475 นางสาวพิชญา นาคนงนุช
001476 นางกานต์มณี พวงแก้ว
001477 นางเยาวพา จุ่มปารี
001478 นางพัชราภรณ์ คณะบุตร
001479 นางอัจฉรา อาจข า
001480 นางสาวพิชญา ชูสระน้อย
001481 นางสาวโลมะณี วิชาชัย
001482 นายวีรภทัร สง่าจติร
001483 นายยทุธนา สุทธสม
001484 นางสาวชลธิชา เทพเรณู
001485 นางสาวศศิมาฆ์ สังวริ
001486 นางสาวมยรีุ ศรีน้อย
001487 นางสาวชลธิชา ชาญณรงค์
001488 นางธัญวรัตน์ เกี๋ยงแก้ว
001489 นางสาวณัฐธภา มีศรี
001490 นางสาวรุ่งทิวา เจริญนุกุล
001491 นางสาวสุวิมล ม่วงสอน
001492 นายดนุวัศ ศรีสุข
001493 นางมลฤดี ศรีเมืองสุข
001494 นางสาวสาวิตรี อินเรือน
001495 นางสาววนิดา เขื่อนปัญญา
001496 นางสาวกาญจนา ณะนุ้ย



51

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

001497 นางสาวปัถวี จลุรัตน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001498 นางสาวธัญญารัตน์ ข้ามส่ี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001499 นางสาวลัดดา นาประโคน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001500 นางสาวชญานิษฐ์ แก้วธิวงศ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001501 นางสาวชมพูนุช ดุจดา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001502 นายอนุชา เพ็ชรกูล
001503 นายเจษฎา อุบลไทร
001504 นางสาวสาวิตรี ชาญชนะโยธิน
001505 นายสิทธิโชค คงนนทชัย
001506 นางสาวชุติรัตน์ จนัทร์อ่อน
001507 นางสาวภณิดา สมบัติชัย
001508 นางสาวพีรญา แก้วมา
001509 นางสาวจนัทิมา ผิวหลง
001510 นายธนากร ทิพพิชัย
001511 นางสาวภาวิณี เอมโอช
001512 นายวันรุสลัน ฮารน
001513 นางสาวสุดาพร ศรีเพชร
001514 นางสาวกรกนก ลีทอง
001515 นางสาวพูนสุข ขันทับทิม
001516 นางบุญญพร สมบูรณ์ทวีโชค
001517 นางสาวพรรวินท์ พิชิตเธียรธรรม
001518 นางนฤมล ทองสง
001519 นางสาวกาญจนาพร แสนสุภา
001520 นางสาววิริญจด์าว นุใหม่
001521 นายเอกพล สืบศรีทอง
001522 นางสาวอรนุช ทะแพงพันธ์
001523 นางสาวดวงพร ปันศิริ
001524 นางสาวเมธิกา นิมมานโสภณ
001525 นางสาวกมลวรรณ ช่างเหล็ก
001526 นายณัฐปกรณ์ แก้วนะรา
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001527 นางสาวขวัญธิดา ขวัญเกิด เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001528 นางสาวกุลจริา ศรีจนัทรา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001529 นางสาวเบญจวรรณ อยู่ยงสินธุ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001530 นางสาวณภคั เรืองสงฆ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001531 นางสาวพีรพร เอนจนิทะ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001532 นางสาวสลิลทิพย์ เสนมา
001533 นางสาวเพียรสิริ วงศ์พิน
001534 นางสาวศรทิพย์ โฉมทอง
001535 นางกรรณิการ์ รัศมี
001536 นายธีรพันธ์ ลิมสัย
001537 นายเลิศยศ ทรัพยไ์พศาลสุข
001538 นางสาวเสาวลักษณ์ ชอบเอียด
001539 นางสาวพรธิภา คันศร
001540 นางสาววิชวรรณ เรืองสงค์
001541 นางสาวพีชญา พลอยมี
001542 นางสาวเอื้อการย์ ชุ่มดี
001543 นางสาวกานดา พุฒิวรางกูล
001544 นางสาวณัฐทิตาภรณ์ โพธิจ์วง
001545 นางสาวกันยภทัร ชัยท้วม
001546 นางเยาวภา หมัน่การ
001547 นางสาวศิราณี แฝพิมาย
001548 นางสุวพัชร์ วรรณสิงห์
001549 นายอาลักขณ์ คงศร
001550 นายอานันท์ ธุระเจน
001551 นายคณิน สุนทรประเสริฐ
001552 นางสาวนฤมล สาธุเม
001553 นายณัฐชัย ไวยสุตรา
001554 นางสาวปรียาภทัร อยู่สนิท
001555 นางสาวนฤมล ค าเรียง
001556 นางสาวกัญญาพัชร ใจไหว
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001557 นางธันยญ์ภา คงแท่น เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001558 นางสุวิมล สุขเจริญ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001559 นายดุจบดินทร์ ลังกาฟ้า ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001560 นางสาวจรัิสสา ยงพานิช รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001561 นางสาวพัชรี กาศสกุล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001562 นายณัฏฐ์ สมพื้น
001563 นางสาวชนกนันท์ โลลุวิวัฒน์
001564 นางสาวระจติแก้ว ก าลดพิศ
001565 นางสาวสุกัญญา ศรีตาแสน
001566 นายสุพสิทธิ์ สุริวงศ์
001567 นายจริวุฒิ ปานพรม
001568 นางสาวเยาวภา ช่วยชัยภมูิ
001569 นางสาววันเพ็ญ นุชบางเด่ือ
001570 นางสาวศุภษร บุญส่ง
001571 นายพีรพงศ์ ลิปิรุจริะ
001572 นางสาวกุสุมา สวัสด์ิเดช
001573 นางสาวณัฐชยา เพ็ชรพลพันธ์
001574 นางสาวศศิธร จนัทสาร
001575 นางสาวทิพยธ์ิดา จนัทร์อินทร์
001576 นางสาวณิชา โชคธนวรภทัร
001577 นางสาวฑาริกานันทร์ ภริูพัฒนสกุล
001578 นางสาวอนงค์ งานสูงเนิน
001579 นางสาวรุ่งทิวา ธรฤทธิ์
001580 นางสาวชไมพร ชูทรัพย์
001581 นางสาวนงเยาว์ ชวนคิด
001582 นางสาวธัญญรัตน์ ชูกล่ินหอม
001583 นางสาววารี แก้วก าเนิด
001584 นางสาวอัจฉราพรรณ มูลทอง
001585 นางสาวชนากานต์ ภษูิตวิทย์
001586 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีวิชัย
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001587 นางสาวนพรัตน์ พึ่งพาพงศ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001588 นายฐปนน เมฆต้ัง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001589 นางสาวพิชญา มณีนิล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001590 นางสาววจริา แก้วขุนทอง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001591 นางสาวอรอนงค์ อุมา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001592 นายมนชัย ใจชื่น
001593 นางสาวเนตรชนก วิภคัอัครกุล
001594 นายพิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร
001595 นายทวีศักด์ิ วชิราภากร
001596 นางสาวกัญยลักษณ์ ศิริพงศ์อนันต์
001597 นางสาวปวีณา บัวผัน
001598 นางอรอุษา บุญอ่อน
001599 นายพงศ์ธวัช บุญเกตุ
001600 นางสาวชวิกา หลูสุริยา
001601 นางสาวภษูณิศา เมธาธีวุติ
001602 นางสาวสุวรรณี ขวัญหมัน่
001603 นายคมสันต์ิ สุวรรณเสริฐ
001604 นายกิตติพงศ์ หยนูิษ
001605 นางสาวอ าพร ศรีชาวนา
001606 นายพิพัทธ์พงษ์ มีทอง
001607 นางภฏั บุญรอดรักษ์
001608 นายวงศกร ทองเดช
001609 นางสาวพรพนา มะใบ
001610 นางสาวขวัญฤทัย กันธิวัง
001611 นางสาวสิริพร โชคพิกุลทอง
001612 นายวัลลภ จอมเกาะ
001613 นายชยตุ แก้วรัตน์
001614 สิบเอกชาญวุฒิ วิชระโภชน์
001615 นางสาวณัฐสุดา ก้อนทอง
001616 นางสาววรัญญา สุล านาจ
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001617 นางสาววิริยา อิทธิวิภาต เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001618 นายชาญวิทย์ เนียมจนี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001619 นางสาวจติสุภา เอี่ยมวิจารณ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001620 รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001621 นางสาวทัศนี อ่อนรู้ท่ี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001622 นางสาวกนกวรรณ วงค์พรม
001623 นายกิจจารักษ์ วงษ์ไพศาล
001624 นายอุดร ปลอดใจดี
001625 นายพฤทธิ์ มณีโชติ
001626 นางสาววิชุดา มโนรถประดิษฐ
001627 นางสาวชุติมันต์ ประเสริฐเลิศภพ
001628 นางสาวกัลยรัตน์ จนัทราพันธ์
001629 นายพชกร บุญวิเศษ
001630 นางสาวสุธาสินี แก้วสองศรี
001631 นางสุอาภรณ์ ศิริวัง
001632 นางสาวพัทธวรรณ จนิดารัตน์มณี
001633 นางสาวอัชรี ชุดนอก
001634 นางสาวศรุดา นิยมพงษ์
001635 นางสาวทิพยว์ิภา โสตถิรัตนพันธ์
*001636 นายวุฒินันท์ อัคละ
001637 นางสาวพัชรินทร์ ค าแดง
001638 นางสาวล าพึง กล้ังพิมาย
001639 นายพสัณฐ์ สุขประเสริฐ
001640
001641 นางสาวพัชราภา ทาเกิด
001642 นางสาวภกัด์ิจติ ศรีรักษา
001643 นางสาวนภาพร อุ่นเมืองใจ
001644 นายธรรมรงษ์ บุตรโสภา
001645 นางสาวพรทิชา ร่างใหญ่
001646 นายนิวัฒน์ นามสง่า

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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001647 นางสาวพรรณิดา พันธ์พืช เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001648 นางสาววิภาดา แก้วภราดัย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001649 นางสาวจนิดาพร ทาราษฎร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001650 นางหฤทัย กิจจาพูล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001651 นางสาวอรุวรรณ จ านงค์วุฒิ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001652 นางสาวชนนิกานต์ เปาอินทร์
001653 นายคุณากร ชัยวิรัตน์
001654 นางสาวขวัญใจ คงด า
001655 นางสาวสุพรรษา สร้างไร่
001656 นางสาวปวิตรา สิงห์คะ
001657 นางสาวปรียาภรณ์ ช านาญชาติ
001658 นายคุณาพจน์ มิง่ขวัญยนื
001659 นายอภเิชษฐ์ เกตุขาว
001660 นางสาวชัชนีย์ บัวล้อม
*001661 นางสาวชนิสรา ลินกลาง
001662 นางสาวปรีดาภรณ์ จารุธนกุล
001663 นางสาวนิธิมา พงษ์ไพบูลย์
001664 นางสาวฤทัยชนก ไชยสุวรรณ
001665 นายรัฐกิจ วิรัตโนทัย
001666 นายนิพัทธ์ กล่ันเจริญ
001667 นายจริายสุ สงครามภู
001668 นายภาณุพงศ์ เทียนทอง
001669 นางสาวยพุิน ช่วยเอื้อ
001670 นายธนวัฒน์ ทิพวัฒน์
001671 นางสาวเสาวภา ขาวเอี่ยม
001672 นายอภรัิกษ์ มิตรประสาร
001673 นางสาวสุนทรี ก้อนจนัเทศ
001674 นางสาวลลิตา เกษอินทร์
001675 นางสาวอาทิตยา ปวงค า
001676 นายธนพัต จนัต๊ะ
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001677 นางสาวศรัณยภ์ทัร เตจะ๊ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001678 นายวุฒินันท์ กลัดเข็ม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001679 นางสาวอวัสดา บุญเถิง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001680 นางสาวปิยะดา ศรีกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001681 นางสาวระวิวรรณ บุผาชาติ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001682 นายอุดร นิ่มด า
001683 นางล ายวญ แก้วปัน
001684 นางสาวบงกช เยาวรัตน์
001685 นางสราวลี ศรีสงคราม
001686 นายพชรดนัย ศรีนุกูล
001687 นางสาวนันท์สิตา ศรีรักษา
001688 นางสาวฐิติภรณ์ ทองส้ัน
001689 นายอัครปรัชญ์ นกมัน่
001690 นางสาวรัตน์ชนียา เมืองพุทธา
001691 นายสมบัติ จนิดานิรดุล
001692 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงชุลีกร แก้วมา
001693 นายอัครินทร์ ล่ิมนิจสรกุล
001694 นางสาวดวงกมล โมมีเพชร
001695 นายอุกฤษฎ์ คงกล่ันดี
001696 นางสาววรลักษณ์ อักษรชู
001697 นางสาววัชรินทร์ยา จนัทอง
001698 นางสาวปิยะดา ชีวะโรรส
001699 นางสาวกมลวรรณ สัมพันธกุล
001700 นางสุภาภรณ์ เทศัชบุตร
001701 นายปริญญา ผลเพิ่ม
001702 นางสาวพันทิพา พัฒนากุล
001703 นางสาวอาทิตยา ปูนพันธ์ฉาย
001704 นางสาวสิริภรณ์ จนัทร์ส่องแสง
001705 นางสาววิชุดา เอี่ยมรักษา
001706 นายอนุวัฒน์ กันเกษ
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001707 นายอุทิศ อินทรกุล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001708 นางสาวนิภากร นาคมรกต ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001709 นางสาววรัญญา นาคมรกต ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001710 นางอรทยา วงษ์ท ามา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001711 นางสาวปิยดา อินเทพ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001712 สิบโทตันติกร หอมจนัทน์
001713
001714 นายธรรมรักษ์ สุนทรภกัดี
001715 นายสิทธิโชค อัสดรชัยกุล
001716 นายธีรชัย ด าแก้ว
001717 นางสาวมัณฑนาพร ชูช่วย
001718 นางสาวสาวิตรี ทรัพยท์อง
001719 นางสาวกนกวรรณ พงศ์สวัสด์ิ
001720 นางสาวจฬุาลักษณ์ เศรษฐพงศ์
001721 นางสาวฉัตรพิมล รินชุมภู
001722 นางสาวจฑุารัตน์ ไชยเทพ
001723 นางสาวกนกพร ปาผัด
001724 นางจารุวรรณ บุญไชย
001725 นายกษิเดช นาคประทุม
001726 นางสาวสายพิณ สายมัน
001727 นางสาวเกวรินทร์ ป้อมฟู
001728 นางสาวสุภาพร ไชยโย
001729 นางสาวสมฤทัย อรัญชัย
001730 นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
001731 นางสาวอภาวดี ใจพยงุตน
001732 นางสาวจริยา เนตรแสงศรี
001733 นางสาวฐิตาภา สิริจติตานนท์
001734 นางสาววิลาวัณย์ ขวัญอโนชา
001735 นายกฤตพล เทียมทอง
001736 นางสาวนิจติญา แก้วทาสี

 - ขาดคุณสมบัติ -
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001737 นางสาวศรีธารา เจตน์กสิกรณ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001738 นางสาวรัชนู ไพโรจน์วราการ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001739 นางสาววรานันท์ ภารประดิษฐ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001740 นางสาวสุภคัสรรค์ วงษ์ศรีแก้ว รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001741 นางสาวจรีภา พรมทอง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001742 นางสาวหทัยวรรณ จั่นอุไร
001743 นายกานต์ เพิ่มพานิช
001744 นายธิติ รัชดาธิกุล
001745 นางสาวอรจริา สาระอูม
001746 นางสาวเกตต์นิภา ทองเกลียว
001747 นางสาวหทัยชนก สถาผล
001748 นางสาวกัลยา ศรีจนัน้อย
001749 นางสาวณัฐศิกานต์ เชื้อดวงผูย
001750 นางสาวสุชาดา หมายสม
001751 นางสาวชุติมา สมเหมาะ
001752 นางสาวจนิดา สงเดช
001753 นางสาวปทิดา คล้ายเพ็ง
001754 นางสาวปิยนาฎ ประสิว
001755 นางสาวจารุณี ค าแก่น
001756 นางสาวอาญาดา อิงเสรี
001757 นายนันทวิทย์ ชูเชิด
001758 นางสาวฉวีวรรณ กระโหมวงศ์
001759 นางสาวสุรียภ์รณ์ ศรพรม
001760 นายวงศกร ค าเพิ่ม
001761 นางสาวสุพิชฌาย์ จโีนเขียว
001762 นางสาวพัตรสุชา ลอองอ่อน
001763 นางสาวสรัญธรณ์ บุตรชัย
001764 นางสาวณภทัร แข็งขัน
001765 นายภริูนทร์ ดิษเจริญ
001766 นางสาววิณภา จนัสุด
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001767 นางสาวปวีณา รนวิทย์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001768 นางสาวจฑุารัตน์ บาดดี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001769 นางสาวสิริรัตน์ อนุตธโต ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
*001770 นายเกียรติคุณ อุดมยมกกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001771 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุภาเพ็ชร์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001772
001773 นางสาวภทัร์นรินทร์ จนัทะวงศ์
001774 นางสายฝน ชนะกิจ
001775 นางสาวกิ่งกมล หอมทรัพย์
001776 นายเสฏฐวุฒิ ไพรงาม
001777 นางสาวเสมอใจ ติภู
001778 นางวรุณรัตน์ พลับสวาท
001779 นางสาวสุธาทิพย์ แสงจนัทร์
001780 นางสาวดนยา พันธ์นนท์
001781 นางสาวกชกร พันธโคตร์
001782 นายราชวัตร กล่ันเรืองแสง
001783 นางสาวศิริพิชญ์ สายปัญญา
001784 นางสาวขนิษฐา พรหมสวัสด์ิ
001785 นางสาวสุภาพร แสงขาว
001786 นางสาวสุพิชชา ธนอารักษ์
001787 นายสิทธิพงษ์ ศรีค า
001788 นางสาวจนันิภา เนียมหอม
001789 นายพิษณุ ดิษสระโร
001790 นางสาวนิศาลักษณ์ สุวรรณวงษ์
001791 นางสาวสุธีรา วัฒนา
001792 นางสาวนิศากร วิชา
001793 นางดวงดาว แสงวัชรพันธุ์
001794 นางสาวจฑุารัตน์ แก้วช่วย
001795 นางสาวน้ าผ้ึง ราชสุทธิ์
001796 ว่าท่ีร้อยตรีนันทวัฒน์ มะลิวัลย์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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001797 นางสาวชนากานต์ พิมมา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001798 นางภาวิดา จนิะการ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001799 นายเพิ่มพล อุบลพันธุ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001800 นางสาวสุภาวดี บัวหลวง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001801 นางสาวปิยเนตร พงษ์หิรัญ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001802 นางสาวศุภาพิชญ์ สุทธิรัตน์
001803 นายณัฐพร วุฑฒิโกวิทย์
001804 นายศักยะ เงินกระจา่ง
001805 นายมนต์ชัย สวนนุ่ม
001806 นายพีรัช ฉายะจนิดาวงศ์
001807 นางสาวภคอร ชาเครือ
001808 นางสาววรรณภา นวลสง่า
001809 นางสาวอัจฉรา บุญช า
001810 นายภาณุพงศ์ วงษ์แหวน
001811 นางสาวศรวณีย์ นพไธสง
001812 นางสาวพุธิตา มากเจริญ
001813 นายเขมวัฒน์ ขุนวงษ์
001814 นายวิจติ ว่องพรรณงาม
001815 นายกรรภริมย์ ดรพล
001816 นายเขมชาติ วิเสโส
001817 นางสาวดัชนี สอนทิพย์
001818 นายภาณุวุฒิ อยู่เยน็
001819 ว่าท่ีร้อยตรีสุรสิทธิ์ สุวรรณรัตน์
001820 นางสาวสิตานัน กล่ินก าจรสุข
001821 นางสาวณัฐชาภรณ์ เจริญสุข
001822 นายพิชคุณ จกัรนารายณ์
001823 นางสาวอัจฉรา ศรีธารา
001824 นางสาวชุลีพร เรืองมณี
001825 นายทรงชัย มีเอี่ยม
001826 นางสาวณัฐสุดา โสทรอดิศัย
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001827 นายสถาพร ไกรรัตน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001828 นางสาววรรณภา คุณชัยประเสริฐ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001829 นางแววตา ปราณีตพลกรัง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001830 นางสาวทิพยธ์นา สว่างวงศ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001831 นายสมภพ เชื้อสุวรรณชัย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001832 นางสาวสุกาญดา นิระภยั
001833 นางสาววรรณนิดา เพชรจนัทร์ทอง
001834 นางสาวสุนันทา เชื้อจติรนุกูล
001835 นายศุภการ จนัทร์แฟง
001836 นางสาวพิมพาพร จอนลอย
001837 นางสาวพจนีย์ พรหมด า
001838 นางสาวณัฐธิดา พุ่มสิโล
001839 นายอัษฏายธุ สมชัย
001840 นางสาววรินทร์ตา ทองบุญ
001841 นางสาวขนิษฐา นราปุย
001842 นายอภพิงศ์ พรหมมา
001843 นางสาวสมัชญา กั๊กหนู
001844 นางสาวพรไพลิน สุทธิสวาท
001845 นางสาวธิดารัตน์ ธดากุล
001846 ว่าท่ี ร.ต.ปฏญิญา คงแสนค า
001847 นางจฬุารัตน์ ดีมิต
001848 นายปรีชา ดีมิต
001849 นางสาวดลชณก คุปตจติต์
001850 นายธนาพล ทุมพัฒน์
001851 นางนาฐลัดดา ชมปากเกล้ียง
001852 นางสาวชนิดา รัตนวิจติร
001853 นางมณีรัตน์ พุมมาเวียง
001854 นางสุกฤตา สว่างเนตร
001855 นายวันชัย สุวรรณค า
001856 นางสาวนวินดา กล่อมเกล้ียง
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001857 นางสาววิราวัลย์ บุญทวี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001858 นางสาววรณุภมูนต์ ชอนกระโทก ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001859 นางสาวศรีสุรัตน์ ปริสุทธิอมร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001860 นางสาวธัญญธรณ์ หาญกลาง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001861 นางสาวศิวรัตน์ พลพันธ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001862 นางสาวชฎากานต์ พัฒนากิจพาณิชย์
001863 นายสมชาย วิมลกาญจนา
001864 นางสาวพัชราภรณ์ โภคาพานิชย์
001865 นางสาวกุลิสรา ยะกุณะ
001866 นางสาวหทัยรัตน์ บุญรักษ์
001867 นางสาวลักษณาภรณ์ เจริญโพธิ์
001868 นางสาวจฑุารัตน์ พันธุดี์
001869 นางสุธาสินี วิเศษศักด์ิศรี
001870 นางสาวฤทัยรัตน์ คงบุญ
001871 นายวิษณุพงค์ เรืองจรัส
001872 นายชรินทร์ ดึงประโคน
001873 นางสาวณิกัณชรัศมิ์ มาลารัตน์
001874 นายชัยพร ถนอมรอด
001875 นายสมเกียรติ พิศเพ็ง
001876 นายมนัสพาสน์ ชูสิริ
001877 นายวันชนะ ช่างงาน
001878 นางสาวปัทมา อินทวงษ์
001879 นางรัตติยา คงจร
001880 นางสาวรัตน์ติญา ใจค าลือ
001881 นางสาวธารีรัตน์ สอนสุชล
001882 นางสาวกนกวรรณ อยู่ทน
001883 นางสาวอนุสรา อุทธชัย
001884 นายชนม์ชนก ศรีทองจนัทร์
001885 นางสาวปุญญารัศมิ์ คงรักษา
001886 นางจริภญิญา บุญเม่น
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001887 เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001888 นางสาวธาราภรณ์ อุบล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001889 นางสาวอาภาภรณ์ รักดี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001890 นางสาววัชณี สุวรรณชมภู รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001891 นายธรรมปพน พุทธค า สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001892 นายสาธิตย์ นิลพันธ์
001893 นางสาวอังสนา พรพิศ
001894 นางสาวกนิษฐา นวลใส
001895 นางสาวจฑุามาศ คงแดง
001896 นางสาวภทัรฤทัย ใจยา
001897 นางสาวปาริชาติ ทองทรง
001898 นางสาวทิวาพร บุญตวย
001899 นายชวภณ แก้วเจริญ
001900 นางสาวพรรณพฤกษา วังทะพันธ์
001901 นายรัตชพงษ์ เขียวพันธุ์
001902 นางสาวพรพินิต ทศศะ
001903 นางสาวสุกัลยา สุนาวงศ์
001904 นางสาวจฬุาลักษณ์ ใจกระจา่ง
001905 นายกิตติพงศ์ ออนเป็ง
001906 นายวัชรินทร์ ชนะใหญ่
001907 นางสาวปัฏฐยา จมุพล
001908 นางสาวสุธิวา พรมสวัสด์ิ
001909 นางสาวธัญญะรัตน์ องค์ศรีตระกูล
001910 นางรัตติกาล แก้วศรีวงค์
001911 นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงแก้ว
001912 นางสาวภทัราวรรณ มากลับ
001913 นางสาวเยาวเรศ ด าดิบ
001914 นางบุญญรัตณ์ มานะแซม
001915 นางสาวรุ่งทิพย์ พรมพิลา
001916 นางสาวอัญชลี ภมูิไชยา

 - ขาดคุณสมบัติ -
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001917 นางสาวนันท์นภสั แสงเงิน เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001918 นางสาวสกาวเเดือน วงค์ตุ้ย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001919 นางสาวสุนันทา หุ่นกระโทก ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001920 นางสาวณัฐวรรณ เอี้ยงผล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001921 นายณัฐ เอี้ยงผล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001922 นายอิทธิเชษฐ์ สุระพิทักษ์กุล
*001923 นางสาวหฤทัย มินตรี
001924 นางสาวธันยาภรณ์ ล่ิมมณี
001925 นายทักษ์ดนัย สินสาย
001926 นางสาวเจริญรัตน์ แท่นทอง
001927 นางสาวธัญญาพร ไทยเอื้อ
001928 นางพิมพ์พธู แซ่ต้ัน
001929 นายอดิศักด์ิ เถาวัลยดี์
001930 นางสาวพลอยชมพู ม่วงเล็ก
001931 นายกุลวุฒิ อุทธิยา
001932 นายภวูริศ  สุนทรนนท์
001933 นายณัฐพล อินกล่ า
001934 นางสาวนันทิชา ศรประสิทธิ์
001935 นายหฤษฏ์ เสนรังษี
001936 นางสาวกมลนิตย์ ลิมปรังษี
001937 นางสาวนันทิยา อาภานันท์
001938 นางนันทิการ์ กันยามา
001939 นายวรัตม์ พัธโนทัย
001940 นางสาวเขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์
001941 นางสาวจริภาส ไกรษี
001942 นางสาวเพ็ญผกา เริงกมล
001943 นางสาววราภรณ์ วัฒนจติต์
001944 นายศาตนันท์ แท่นมาก
001945 นายสากูล ผลไม้
001946 นางสาวอรุณากร บุตตาสี
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001947 นางสาววรารัตน์ สองเมือง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001948 นางสาวทิพยว์รรณ จนัทร์ค้ า ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001949 นายวัชรพล เกิดมงคล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001950 นายอัคคภพ ทยานศิลป์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001951 นายชยาวัจน์ ไชยพนิตนันท์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001952 นางสาวสิริวิมล พวงทอง
001953 นางสาวอัจฉราพร ผลิผล
001954 นางสาวกนกวรรณ ตะสิงห์ษะ
001955 นายจตุรงค์ จรุงจริะเกียรติ
001956 นางสาวอัจฉรียา ยมรัตน์
001957 นางสาวภทัทิยา ฤกษ์ศิริ
001958 นายพงศกร สุขาวดีกุล
001959 นางสาวกัญญ์ฐิตา รุ่งสาโรจน์
001960 นางรุจรัีตน์ ปัญญายง
001961 นายชู ยิ่งวิริยะชัย
001962 นางสาวอนพัช โคกสันเทียะ
001963 นางสาวจริาพร แซ่เอี๊ยะ
001964 นางสาวนาตยา ทิทา
001965 นางสาวศิริพร ยางหิน
001966 นางสาวยพุดี อนุกูล
001967 นางสาวปณิธวดี คงเพ็ช
001968 นายณัฐพล สิงห์โทราช
001969 นางสาวจารุกัญญ์ ค าพรม
001970 นางสาวสุพัตรา มังกร
001971 นางสาวนิตยา อัตโณ
001972 นายวรวิทย์ บรรลือ
001973 นางสาวจติตมาส หาญกล้า
001974 นางสาวกรกนก ธ ารงค์ศักด์ิคุณ
001975 นายคฑาวุฒิ หวานมาก
001976 นายวิวรรธน์ บุญจนัทร์
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001977 นางสาวจรีนันท์ แสวงการ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
001978 นายวิภมูิ ศรีสกุล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
001979 นางสาวอัฟอีดาตง อาแวกะจิ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
001980 นายเสน่ห์ ปักการะโถ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
001981 นายชานันท์ ชูชื่น สิทธิได้รับการบรรจ ุ
001982 นางสาวสุวิมล แซ่ภู่
001983 นางสาวกรรณิกา ชิดชอบ
001984 นายชาตรี แก้วเกือบ
001985 นางสาวอภสิรา ศรีสุวรรณ
001986 นายบรรณวิชญ์ อนันตศักด์ิ
001987 นางสาวสุวรินทร์ กุณาพันธ์
001988 นายพงศธร วรวงศ์
001989 นางสาวนัฐทราภรณ์ ล้ินทอง
001990 นางสาวขวัญฤดี คงเปี่ยม
001991 นางสาวประภาพร อุดเลิศ
001992 นายปชารัชต์ อริยศักด์ิสกุล
001993 นางสาวโสวรี จนัทรัศมี
001994 นางสาวประภาพร จาดคล้าย
001995 นางสาวนิลวดี กาญจนภาค
001996 นางสาวณัฐนรี บุญเขตร์
001997 นางรมิดา หนูชูแก้ว
001998 นางสาวรุ่งเรือง จริภาพงพันธ์
001999 นางสาวทิพยคั์นธา แก้วสุข
002000 นางสาวจฑุามาศ รูปคม
002001 นางสาวฐานะมาศ จนัทร์อ่อน
002002 นายทศพล จนิดามณี
002003 นางสาวกนกวรรณ อุ่นใหม่
002004 นายรณชัย ทองใบ
002005 นางสาวจรีุพร นุกูลรักษ์
002006 นางสาวอัชญา มาวิเลิศ
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002007 นางสาวอ าพันธ์ พุ่มยี่หวา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002008 นางสาววนิชา สุขไมตรี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002009 นางชนิรสา นาขวัญ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002010 นางสาวบัณฑิตา ดรุณ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002011 นางสาวนภกรฬ์ อุดมเดช สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002012 นางสาวพนิดา ศรีไชย
002013 นายสมบูรณ์ ศรีภูท่อง
002014 นายสิทธิพร ทิพยพ์ิมล
002015 นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ
002016 นางสาวโสภศิสุดา เศวตวงศ์
002017 นางสาวภคัจริา วิสิทธิ์
002018 นางสาวอารีรัตน์ ยมนา
002019 นางวนิชชา เกตุโชติ
002020 นางโชษิตา มะโนชัย
002021 นางสาวอมรลักษณ์ พิมพ์วิชัย
002022 นางชญาน์นันท์ วิชญ์วิสิฐ
002023 นายภวูดล จนิะราช
002024 นายอัครวิธ จติตานุปกรณ์
002025 นางสาววรพรรณ เขียวรูจี
002026 นายสันติ รบชนะชน
002027 จา่สิบตรีกฤษดา รัตนเจริญ
002028 นางสาววีระยา ศรีบุญมา
002029 นางสาวกรกมล จติรญาติ
002030 นางสาวนิตยา จาปัญญา
002031 นางสาวมณีรัตน์ เงาศรี
002032 นางสาววารี แสงค า
002033 นางสาววิภา อิ่มประพันธ์ตรี
002034 นายอภสิิทธิ์ ธรรมบูรณะสิทธิ์
002035 นางสาวสิริวดี วัฒนาศุภโชค
002036 นายธนาดุล กาญวิจติร
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002037 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพัชรี เหมืองเพิ่ม เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002038 นายจริภทัร หะมณี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002039 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพยรั์ตน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002040 นางสาวอารยา ชายเพชร รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002041 นางสาวจรีานุช พลวัฒน์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002042 นางสาวสุธามาศ นุชเกษม
002043 นายกิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล
002044 นางสาวปัทมนันท์ แสงมณี
002045 นางสาวสุปราณี เปียหลิม
002046 นางรฐา เพียรเจริญ
002047 นางสาวนุจรินทร์ ปัญโญใหญ่
002048 นายกิติศักด์ิ คล้ายวิเชียร
002049 นางสาวสิริจนัทน์ ศิวาชัย
002050 นางสาวกนกศร ดวงเกิด
002051 นางสาวศศิชา สิทธิขันแก้ว
002052 นายธีรภทัร นารถนรกิจ
002053 นางสาววัลยณี์ ช่วยบ ารุง
002054 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ไชยโกฎิ์
002055 นางสาวภคัญดา ปางแก้ว
002056 นางสาวกัญญณัช ณล าปาง
002057 นายมาโนช ขาวจนัทร์
002058 นางสาวปนิดา เสาทองหลาง
002059 นางสาวจนิตนา ซาเสน
002060 นายธนชัย สุวรรณกาศ
002061 นางสาวสิริภทัร ขวัญเพชร
002062 นายภวินท์ภทัร แสงตะวัน
002063 นางสาวเมธปิยา ไชยยนื
002064 นางสาวรัตนาภรณ์ นิโรธร
002065 นางสาวอัญญารัตน์ ตาตินิจ
002066 นางสาวกุลพรภสัร์ อรุณกิจ
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002067 นางสาวตุลยา ตุลา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002068 นางทัดลัดดา บัวงาม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002069 นางสาวพุทธิดา พิมพา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002070 นางสาววนิดา แก้วมีชัย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002071 นางมนัสชนก สัชฌุกร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002072 นางสาวทิวาพร สุทธกัน
002073 นายอิทธิพงษ์ ลุ้งบ้าน
002074 นายภทัรศักด์ิ จนัทิมางกูร
002075
002076 นางสาวสมศรี วงษ์ขันธ์
002077 นางสาวนันทภคั บุญรอด
002078 นายกาณฑ์ กองกัลยา
002079 นางเก็จชณัฐ แก้วไพรัช
002080 นางสาวชมพูนุช ปาลวงษ์
002081 นายณัฐชนน เลไธสง
002082 นางสาวศรุตยา ศุภมณี
002083 นางสาวฐิติพร มหาแสน
002084 นางสาวชุติมณฑน์ พัฒนคุณางกูร
002085 นางสาวภสัรา เลขะเจริญ
002086 นายอดิศร สุภาวงษ์
002087 นางสาวอุมา ทัศนียกุล
002088 นางสาวสานิยา สุนทราธรณ์
002089 นางสาวทิพวรรณ สิทธิชัย
002090 นายชลัช วรรณิโยชน์
002091 นางสาวธิดารัตน์ พันธุรัตน์
002092 นายพงษ์ศักด์ิ ประเสริฐศรี
002093
002094
002095 นางสาวธัญวรัตม์ เลาห์อารีวุฒิ
002096 นายธนกิติ หลวงแสนแก้ว

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
 - ขาดคุณสมบัติ -
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002097 นางสาววราภรณ์ ชูโชติ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002098 นางสาววัชรินทร์พร บูรณะชาต ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002099 นางสาวเสาวนีย์ สวัสดี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
*002100 นางอารญา เกวลิน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002101 นางสาวอัจฉรา นิลเพ็ชร์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002102 นางสาวปรัชิญา อรรถกิจเจริญ
002103 นางสาวนันท์นภสั สุภนันทวัจน์
002104 นางสาวเมธิณี จนัทร์เลิศ
002105 นางสาวอภญิญา ใจมุง่
002106 นายณภทัร จ ารัสกาญจน์
002107 นายยคุลธร กันชิงแก้ว
002108 นายสะมะแอ มะลี
002109
002110 นางสาวสาวิตตรี กิจประกายมุข
002111 นายสุเมธ รัตนใจบุญ
002112 นายณัฐนนท์ ดิษฐานนท์
002113 นางสาวจฑุามาศ อ่วมประดิษฐ
002114 นางสาวอรพิน ยอดอ้อย
002115 นางสาววรรณนภา บุญเขตต์
002116 นางสาวพีรญา นิชานนท์
002117 นางสาวพัชราภรณ์ ผุลลาวงษ์
002118
002119 นายปรัชญา ดวงใจ
002120 นายชนาธิป สีสด
002121 นางสาววรพรรณ รูปดี
002122 นายภาส มหาพรรณ
002123 นางสาวสิรินพร แก้กลาง
002124 นายวสันต์ เขื่อนค า
002125 นายคุณัชญ์ สุขสวัสด์ิ
002126 นางสาวธัญจริา ปันยารชุน

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

002127 นางสาวดารุณี หมานหมาด เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002128 นางสาวกมลลักษณ์ วงศ์แอบ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002129 นางสาวปฐมภรณ์ พรมมะกุล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002130 นางมยรุา เลิศวิจติรโสภณ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002131 นางสาวศิรวันประกาย วงศ์เบี้ยสัจจ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002132 นางสาววันใหม่ พรหมศิลา
002133 นางสาวมยรีุ แท่นธรรมโรจน์
002134 นางสาวทัศนียว์รรณ ชุมขวัญ
002135 นางสุภาวรรณ แขกกาฬ
002136 นางสาวศุภานัน ศรีบุญลือ
002137 นายนิติธร ณวิเชียร
002138 นางสาวนันทนาพร จติมงคล
002139 นางปนัดดา โพธิศ์รี
002140 นางสาวมลฤดี ขวัญมัน่
002141 นางสาวรสรินทร์ ต้นโศก
002142 นายอัณณ์ ศรีอัมพรแสง
002143 นายนันทวัฒน์ นวชาตะนันท์
002144 นางสาวนิซาฟาวาตี นิสาเฮาะ
002145 นางสาวกิรณา แก้วประดิษฐ
002146 นางสาวปารณีย์ ชูคงคา
002147 นายพศวัต วรจนิต์
002148 นายสุรศักด์ิ ส่งศรีบุญสิทธิ์
002149 นางสาวอรุณกมล ทองค ามา
002150 นางสาวชณุตพร ทับทิมหิน
002151 นางสาวนิธิพร คงทอง
002152 นางสาวกัญณภทัร ด่านวิทยากุล
002153 นางสาวภารดา จรุงกล่ินจรัส
002154 นายอานนท์ ไชยชาติ
002155 นางสาวอรทัย บุญตะนัย
002156 นางสาวช่อทิพย์ กัวพานิช
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002157 นางสาวณัฐกานต์ ล้อมคง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002158 นายธาวิต โพธิง์าม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002159 นางสาวณัฐชา ธีระพิทยาตระกูล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002160 นางสาวมาริสา อูซามิ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002161 นางสาวปรางทอง กุลสิงห์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002162 นางสาวศิวาพร นามวิชัย
002163 นางสาวศศกร ธนสารโสภณ
002164 นางสาวรัตน์ระวี ฉลองสัพพัญญู
002165 นางสาวสุมาภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
002166 นางสาวสุพัตรา ทองภเูบศร์
002167 นางสาวศรสวรรค์ บุญญะ
002168 นางสาวตติยาภรณ์ ปิ่นแก้ว
002169 นางสาวเบญจวรรณ รัตนวรรณี
002170 นางสาวรุ่งนภา ทวีชัย
002171 นางสาวปภาวรินทร์ อนันต์กรณ์
002172 นายกรณ์ภกูฤษณ์ ธีรโรจนวงศ์
002173 นางสาวเกสรี ทนทาน
002174 นายทรงสุรพันธุ์ ชูแสงศรี
002175 นางสาวอารีนา ยายอ
002176 นางสาวปวีณา ยะประสิทธิ์
002177 นางสาวนภคั เหล่าสืบสกุล
002178 นางสาวสุพัตรา ชูสุวรรณ
002179 นายณัฐพร ขุมบุญโต
002180 นายชนินทร์ แผ่นทอง
002181 นางสาวรมณีย์ ศรีแดนไทย
002182 นางสาวลลิตภทัร ส่งแสง
002183 นางสาวนภสัวรรณ ตันโช
002184 นางสาวเลิศขวัญ สุวรรณรัตน์
002185 นางสาวกานต์ธิดา จกัรวาฬนรสิงห์
002186 นายเกริกชัย จรรยาพงษ์
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002187 นางสาวสุภาพร มูลรัตน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002188 นางสาวพิมพกานต์ รักกุศล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002189 นายเสถียร ทะส่วย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002190 นายเสกสรร คงงาม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002191 สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002192 นางสาววรรณภา ประทุมวี
002193 นายพีรวัส ดงพะจติ
002194 นางสาวโชติกา สมหลัก
002195 นางสาวพัชรี หงษาวงค์
002196 นายณัฏฐกรรณ์ อังกูรวรดิลก
002197 นางสาววรรณนภสั ต้ิงสมชัยศิลป์
002198 นายเรืองวุฒิ กาญจนารัตนากร
002199 นางสาวลักขณา เพ็ชรนาดี
002200 นายสุจริต เปี่ยมสุข
002201 นางสาวธัญรัศม์ กิตติคมเมธา
002202 นางสาวชญานิน จงัติยานนท์
002203 นายณรงค์ หอรุ่งโรจน์
002204 นางสาวนิรมล สุริยาวงษ์
002205 นางสาวธนิกานต์ สุขขา
002206 นายณัฐวรรธน์ โชติกะชีวิน
002207 นายณัฐนนท์ ปาโสรักษ์
002208 นายสุกฤต จุ้งลก
002209 นางสาวเสาวนีย์ จนัทร์ชวลิต
002210 นางสาวปาริชาติ รอดอินทร์
002211 นายอมร ชัยอารีกิจวัฒน์
002212 นางสาวธนาทิพย์ ขวัญทอง
002213 นายชัยวัฒน์ ทรัพยไ์พบูลย์
002214 นางสาววรวรรณ ทองอยู่สุข
002215 นางสาวอริษา จอมท่ัวโลก
002216 นางสาวกนกวรรณ ฉีดอิ่ม

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002217 นางสาวนุชนาถ ธรรมโชติ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002218 นางสาวนงคราญ สืบใจถา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002219 นางสาวสรชา แสงจนัทร์ทิพย์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002220 นางสาวปรารถนา นิลโมจน์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002221 นางสาวสุนทรี จนัปาลี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002222 นางสาวนบพร วงค์ไข่
002223 ว่าท่ี ร้อยเอกกิตติศักด์ิ เจริญกิจ
002224 นายภราดา อัศวรัตนกุล
002225 นางสาวปาริฉัตร นิลโมจน์
002226 นางสาวฉันทิศา หาญกล้า
002227 นางสาวผุสรัตน์ ผ้ึงหลวง
002228 นางสาวบุญฑริกา ทาปัน
002229 นางสาวปัทมาสน์ ศรีประไพ
002230 นางสาวกมลพร มาลีหอม
002231 นางสาวณัชชารีย์ ศรีบุญญตานนท์
002232 นายพงศธร ประจติร
002233 นางสาวมัญชุภา วรวงศ์เวทย์
002234 นางสาวศิวลี เหลืองอิงคะสุต
002235 นางสาวศุทธินี สุนทราภรณ์
002236 นางสาววีณา จ าเนียรการ
002237 นางสาวจฑุารัตน์ ค าปล้อง
002238 นางสาวก่อกานต์ หมีทอง
002239 นายบวรภพ ปุจฉาการ
002240 นางสาวเตือนใจ ขวัญยนื
002241 นางธนัญณภา สุทธิบาก
002242 นางสาวปาณิสรา กุลนิษฐ์ภา
002243 นายเอกวิทย์ อิ้มอนงค์
002244 นางสาวพรรณปพร ดวงสกุล
002245 นางสาววิจติรา พันธุแ์สงอร่าม
002246 นางสาวอังคณา พลอยรัตน์



76

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

002247 นางสาวณัฏฐกฤษตา บัวใหญ่ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002248 นายชวัล วินิจชัยนันท์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002249 นางสาวชิดชนก ทรงแสง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002250 นางสาวกฤติมา ค านาค รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002251 นางสาวมาริษา พละอาชีพ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002252 นายกฤษณัฐ เกี๋ยงหนุน
002253 นางสาวกัญญาวีร์ ยานุ
002254 นายนิติ ภสัสัตยางกูร
002255 นายฉัตรชัย ดวงแก้ว
002256 นางกาญจนา ดุมขุนทด
002257 นางสาวพรชนก ไชยวงษา
002258 นายปกป้อง รัตนบุรี
002259 นางสาวสรารัตน์ เสนอิ่น
002260 นางสาวกัญจนพรรณ พอขุนทด
002261 นางสาวหฤทธาดา เสวกวัง
002262 นายกฤษฏ์ สุวรรณสมบัติ
002263 นางสาววิศณีย์ ท าสี
002264 นางสาวภริญา ศรีภมร
002265 นางสาวกันยารัตน์ โหรวิชิต
002266 นางสาวสุนารี ภาษี
002267 นายภมูรินทร์ ไพรวิจารณ์
002268 นางสาวสุพัชชา แก้วแจม่
002269 นายไกรวุฒิ ฐิติเมฆนิทร์
002270 นางสาวอภชิาดา สุขแดง
002271 นางสาววราภรณ์ เนตรพราว
002272 นายวชิรวิทย์ ก้านจกัร
002273 นางสาวกุลพัทธ์ คงมีเงิน
002274 นางสาวสกาย อุปสอด
002275
002276 นางสาวปิยะธิดา ชูโชติ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002277 นางสาวสาวิตรี ทวิชสังข์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002278 นางสาวกมลนันท์ ทองแม้น ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002279 นายชัชวาลย์ จนัทราช ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002280 นายอรรถพล วันชูเสริฐ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002281 นายพุทธพงศ์ หยั่งยนืยง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002282 นายณรงค์ อูปแก้ว
002283 นางสาวสุปวีณ์ กลับศรีอ่อน
002284 นางสาวกัญญา ดิษอั๋ง
002285 นางสาวอัมพร นิวัตร
002286 นายกีรติ นิภากรสัมพันธ์
002287 นางสาวกนกพร เหลือสาคร
002288 นางสาวธิดารัตน์ นิลคุณ
002289
002290 นางสาวณฐมน ราชนาค า
002291
002292 นางสาวบุญญาภา ดีแสน
002293 นางสาวชนาทิพย์ กูลเกื้อ
002294 นางสาวนุสรา ไชยประเทศ
002295 นายสุรภฎั วรรณเสริฐ
002296 นายวิรุต ฉิมเรือง
002297 นายวิชญ์วรุจ รักษาภกัดี
002298 นางสาวกาญจน์สิตา โชติสันติธนากุล
002299 นางสาวพิมพ์ชนก ศิริมา
002300 นางสาวชุติมา อนุสนธิ์
002301 นางสาวเพชรชรินทร์ ถุงออน
002302 นางสาวฮูสนา มะแน
002303 นางสาวฐนิตา เขียวข า
002304 นางสาวอรอุมา เอมพิณ
002305 นางกัลยาณี สุนันท์
002306 นางสาวสุนันทภรณ์ โชติระพีพงษ์

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002307 นางสาวศุภมาศ สีดามาตย์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002308 นางสาวมนทกานต์ิ พลายยิ้ม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002309 นายศักดา ไหมเหลือง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002310 นางสาวอิฐธิยา หะนาด รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002311 นายเอกภพ ทองพ านัก สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002312 นางสาวปวีณา ศรีบุบผา
002313 นางสาวรัตนา วิเวกวรรณ
002314 นางสาวจริาภรณ์ ภกัดี
002315 นายพงษ์ พิบูลย์
002316 นายศุภณัฐ ทีปิวัฒน์
002317 นางสาวกนกวรรณ ยนับัวบาน
002318 นางสาวอัธยา เพียรนุลา
002319 นางโสรญา กะลาสี
002320 นายสยมภู กะชิมรัมย์
002321 นางสาวยอดขวัญ ศรีเหรา
002322 นายพบธรรม แก้วเนิน
002323 นางสาวกัลยา เกิดโต
002324 นางสาวแพรวพรรณ ร่วมทอง
002325 นายสฤษด์ิ อุดม
002326 นางสาวนิสามณี นาคด า
002327 นางสาวกัญญ์วรา หัตถินาท
002328 นางสาวอริยา สุวรรณมณี
002329 นางกัลยา แก้วมโน
002330 นางสาวฉัตรวดี ศุภรรัตน์
002331 นายโอภาส ชินสุข
002332 นายบัญชา แป๊ะกลาง
002333 นางสาวธิติมา ปภสัสรศิริ
002334 นางสาวกุลนารี ฟูเกียรติ
002335 นางสาวศุภสิรา สุกใส
002336 นางสาวธนาพร เครือสูงเนิน
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002337 นายธีรนัย เชาว์ปรีชา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002338 นางสาวจณิห์ชญา อินทิม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002339 นายศราวุฒิ จงถนอมเกียรติ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002340 นางสาวอัสมา หลีเยาว์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002341 นางสาวอาวรัตน์ ทุชุมภู สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002342 นางสาวศรัณญ์รัชต์ พงษ์พรม
002343 นางสาวชลัญญา เพ็ชรขัน
002344 นายวิทวัส วงศ์รัตนตรัย
002345 นางสาวกนกรัตน์ คงวัฒน์
002346 นางสาวสุกัญญา ศรีวรรณะ
002347 นางสาวจรีาภา ลายทอง
002348 นายสงกรานต์ สุวรรณการ
002349 นางทิพวรรณ ท่าหิน
002350 นางสาวกัญชญา ชูยงค์
002351 นางสาววิมลวรรณ งามแฉล้ม
002352 นางสาวฉวีวงศ์ อภมิุขสุรกุล
002353 นางสาวศรัยวัลย์ สรรเพ็ชญ์
002354 นางสาวธัญญลักษณ์ เร่ืองจนี
002355 นางสาววีนัส แดนโพธิ์
002356 นางสาวลลิตา หล้าสุด
002357 นางสาวฤดีรัตน์ คงขาว
002358 นางสาวกาญจนา อาชีวะ
002359 นางณัฐธิดา นวลค า
002360 นางสาวดวงใจ สายยางหล่อ
002361 นายกนกพล แก้วพลอย
002362 นางสาวกฤษดาพร หารวย
002363 นางสาวณัฐธยาน์ สังข์สุขศรี
002364 นางสาวเอื้องฟ้า เดชประกอบ
002365 นางสาวอคิราภ์ กองจนัดา
002366 นางสาวสุชานันท์ วัฒนปรากรม
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002367 นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002368 นางสาวรุ่งอรุณ วัฒชะนะพงษ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002369 นางสาวสุจติรา จนัทโชติ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002370 นางสาวดิลกา กระจา่งโฉม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002371 นางสาววรารัตน์ ตาระบัตร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002372 นางสาวขวัญฤทัย เหมือนจนัทร์
*002373 นายยทุธศักด์ิ อุดมศักด์ิ
002374 นางสาวปิยะมาศ ยะแสง
002375 นางสาวสุพรรณี จนัทร์ปุ่ม
002376 นางสาวนิภาวรรณ บุญจนัทร์
002377 นายอรรฆพร อ่วมแจง
002378 นางสาววรณัน ศิริเพ็ญ
002379 นายวัชรวิทย์ เหมะธุรินทร์
002380 นางสาวทิพวรรณ สวัสดี
002381 นางสาวปฏญิญา คูณค้ า
002382 นางปียานุช กิตตะวงค์
002383
002384 นายมนตรี เกตุแก้ว
002385 นายโกวิทย์ โกศล
002386 นางสาวรมณภทัร เพ็ชรขัน
002387 นางอิสรีย์ ศตพุฒินันท์
002388 นายกิตตินันท์ ร้ัวประเสริฐ
002389 นางสาวอรณิช ศรทอง
002390 นางสาวพจนา วงษ์เสนา
002391 นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์
002392 นางสุนิสา พันธุว์ิริยะพงษ์
002393 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิริพร ลาภพาณิชยกุล
002394 นางสาวเนตรนภา อังกูรกวินโชติ
002395 นางสาวกฤตพร ค ามงคล
002396 นางสาวปัทมาภรณ์ ธรรมกถึก

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002397 นางสาวดิศราภรณ์ ทิ้งไทยสงค์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002398 นางสาวฐิติกาญจน์ ยางทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002399 นายประตินันท์ เหลืองทองเปลว ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002400 นายศุภณัฐ วรคุณพินิจ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002401 นายชัฐรา ยวุบูรณ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002402 นางพกามาส ปั้นงาม
002403 นายชาญวิทย์ ช่วยมาก
002404 นางสาวพัชราพร กิมเหลือง
002405 นางสาววรรณวิสา หนูวัน
002406 นางสาวบุญมาก เทียนแจม่วงศ์
002407 นายปิยะ สมรูป
002408 นางสาววรรณนภา น้อยส าลี
002409 นายบุญสิทธิ์ อิทธิวิภาต
002410 นายณภทัร โปษะยะบุตร
002411 นางสาวสุทธินี เลพล
002412 นางสาวดลพร ขอมคง
002413 นางสาวเพียงนรี ลาภหลาย
002414 นายณัชภมูิ มีบัณฑิต
002415 นางสาวอุดมลักษณ์ ทองทับ
002416 นางสาวสุทินันท์ ผิวผ่อง
002417 นายปุณณพัฒน์ อธิศจริโรจน์
002418 นายพงศ์เทพ อินณรงค์
002419 นายธนาเดช สุระก าแหง
002420 นางสาวชนัญทิดา นาคบรรพต
002421 นางสาวจนัจริา บุตรปินตา
002422 นางสาวพัสตราภรณ์ ละอองนวล
002423
002424 นางนันทิดา วรุฒชาญนนท์
002425 นางสาวฐิติมา ล าดวน
002426 นางสาวปภสัรา ทองขาว

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002427 นายภคัดนัย ราษฎร์บุญมี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002428 นายปริวัตร ปันค า ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002429 นางสาววริศรา ทองขาว ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002430 นางสาวเจนจริา มงคล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002431 นางสาวณัฐทพัสส์ แสนพันศิริ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002432 นางสาวจรรยา อ่อนจลุ
002433 นางสาวนุชดา ดอนนันชัย
002434 นางสาวทิพยว์รรณ จนัทร์ตุ่น
002435 นายชุติเดช เกตุมุณี
002436 นางสาววาสุนีย์ โดนกระโทก
002437 นายธนบูรณ์ เปี่ยมสุข
002438 นายภวูรินทร์ พุทธรักษา
002439 นางสาวญาดา โภควิริยะ
002440 นางสาวฐิติภสัร์ วฤทธิไชยนันท์
002441 นางสาวธันยนันท์ ธรณี
002442 นางสาวศินัทถา บุตรดี
002443 นางสาวทัตตยาภรณ์ บุญประกอบ
002444 นายศตวรรษ สุวรรณฤทธิ์
002445 นายศุภเนตร ร่วมกระโทก
002446 นางสาววารุณี เริงสูงเนิน
002447 นางสาวสุชาดา เดิมสังข์
002448 นางสาวชัญญานุช คงนวล
002449 นางสาวอัจฉราภรณ์ ยางจติต์
002450 นางสาวพรพิมล ชูนวลศรี
002451 นางสาวเสาวรีย์ ปัญญา
002452 นางสาวชลธิชา นิลแก้ว
002453 นายฐาวุฒิ ประวัติพร
002454 นางสาวอัญชนา อุดมเดช
002455 นางสาวกฏรัิตน์ มาตรังศรี
002456 นางสาวณิชนันทน์ ปัญญาภคัพงศ์
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002457 นางสาวขนิษฐา เถื่อนแก้ว เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002458 นางสาวเวณิกา ปิงมะราช ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002459 นางจริาพัชร์ จนัทา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002460 นางสาวอภญิญา แก้วเกิด รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002461 นางสาวพูนศรี ภูเ่อี่ยม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002462 นางกชพรรณ วงศ์แก้ว
002463 นางสาวไพรัตน์ ผิวผ่อง
002464 นางสาวบุหลัน ชุมจนัทร์
002465 นายวีระพล มองเพชร
002466 นายศุภชัย ขุมทอง
002467 นางสาวกาญจนา มูเก็ม
002468 นางสาวฑิตฐิตา ดีกุล
002469 นางสาวสุพัชริน ขุนทิพย์
002470 นายสุรวุฒิ  วารีย์
002471 นางสาวเกล็ดแก้ว โพธิบุบผา
002472 นายเกตวีร์ เกตุศร
002473 นางสาวธัญญ์พัทธ์ ผลประยรู
002474 นายอนุวัติ เฉลิมวรรณ
002475 นางสาวไพลิน ชัยสุวรรณ
002476 นางสาวพรทิวา ชัยศัตรา
002477 นางสาวสุธิดา รุ่งเรืองศรี
002478 นายสุวิทย์ นิระปะกะ
002479 นางสาวนิชาภา แหลมภู่
002480 นางสาวเบญญทิพย์ อมประนาม
002481 นางสาวฐิติพรรณ แหลมภู่
002482 นายพนมศักย์ สุขทอง
002483 นายวุฒิไกร ต่ินทะวัน
002484 นายรชานนท์ ภบิาลวงษ์
002485 นายฉัตรชัย เนตรสัมฤทธิ์
002486 นางสาวธันยช์นก ปิมปาอุด
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002487 นางสาวอาภาพร พิมพ์ภกัด์ิ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002488 นางสาวดวงกมล ทองเกษร ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002489 นางสาวศรัญญา บุษราคัม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002490 นางสาวทาริกา มัน่สัตย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002491 นางสาววิมลมาศ โสธรศักด์ิ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002492 นางสาวสวรรยา พรวิบูลภาค
002493 ว่าท่ีร้อยตรีกฤษณ์ สินพิศุทธิ์
002494 นายณัฐพล กลอนโพธิ์
002495 นายกฤษณะ เฉลยทรง
002496 นายอนุทัย ดวงสีแก้ว
002497 นายธนพล โพธากาญ
002498 นางสาวพรทิพย์ นุจร
002499 นายธนกฤต โกเสนตอ
002500 นางสาวขวัญชนก สมบัติอารี
002501 นางสาววรรณิศา สรวยเอี่ยม
002502 นายอภสิิทธิ์ นาเคน
002503 นายจรัิฎฐ์ สิงห์อ าพล
002504 นางสาวจารุรินทร์ แก้วหลวง
002505 นายปัญญวิชย์ ยกยศ
002506 นายเอกสิทธิ์ พงษ์สุวรรณ
002507 นายองอาจ มัจฉิมวงษ์
002508 นางสาวพิชญ์สินี สืบสายอ่อน
002509 นายวทัญญู เทียนทอง
002510 นางสาวนิรมล ชูมนต์
002511 นางสาวจติราภรณ์ ลาพันธุ์
002512 นางสาวนันทนา บุญญาพิทักษ์
002513 นายฆนรุจ เพ็งนิล
002514 นางสาวสุพัฒน์ กุลโสภณ
002515 นางสาวนันทินี พูนกระโทก
002516  - ขาดคุณสมบัติ -
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002517 นางสาวจริประภา เกิดชา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002518 นางสาวฐิตินันท์ มีชะนะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002519 นางสาวจฑุาทิพย์ ใจช่วย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002520 นายพีระศักด์ิ สิทธิรัตน์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002521 นางมยรีุ บุญกองแก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002522 นางสาวสุภสิรา บัวหอม
002523 นางสาวกรกช ด าแก้ว
002524 นางสาวคชารัตน์ แก้วใหญ่
002525 นายณฤดล พรมชาติ
002526 นางสาวพรสุดา ผันแปรจติร
002527 นายณัฐวุฒิ พลไชย
002528 นายอรรถพล อ าพัน
002529 นายวรชัย โควาวิสารัช
002530 นายวาณิช จลุวงศ์
002531 นางสาวดาริณี เพ็งบุญทัต
002532 นางสาวกฤษติยา สุขเจริญ
002533 นางสาวฉัตรมณี นามตุ้ย
002534 นางสาวกชณัช สโมสร
002535 นางสาวชลธิรัตน์ ยิ่งส้ัว
002536 นางสาวนฤมล นุ้ยภกัดี
002537 นายจริกิตต์ิ หงษ์จนัทร์
002538 นางสาวกายแก้ว ศรีรัตน์ชัชวาลย์
002539 นางสาวจารวี โชคสกุลรัตน
002540 นางสาวอาภาภรณ์ ฤทธิเดช
002541 นางสาวมัลลิกา พลสันต์
002542 นางสาวอุมารัตน์ คงเกิด
002543 นายปรัชญ์ แก้วพิพัฒน์
002544 นางสาววราภรณ์ นามเมือง
002545 นายธีรกุล แทนทรัพย์
002546 นางสาวแววตา รักษาพล
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002547 นางสาวเจนจริา โนภรีะ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002548 นายวุฒิ บุญยงค์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002549 นางสาวล าดวน เวชกามา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002550 นายวันจกัร นาวาวิจติ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002551 นายสราวุธ ซ่ือดี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002552 นายพิสิษฐ์ เผ่าเกียรต์ิ
002553 นางสาวขนิษฐา เปี่ยมพัฒนพันธุ์
002554
002555 นางสาววารุณี ถึงไชย
002556 นายเมธา ประกิจ
002557 นางสาวธิดา จริเจริญเวศน์
002558 นางสาวศิริวรางฆ์ โกศลสิทธิกุล
002559 นางสาวสุชาดา เต็งโล่ง
002560 นางสาวสิริลักษณ์ พฤกษ์วิมลพันธ์
002561 นางสาวปภาวดี พึ่งครบุรี
002562 นายสัณห์ภพ วิทยาทอง
002563 นางสาวภมรมิตร โคพระ
002564 นายนิธิ นิธิวัฒนเลิศ
002565 นางสาวพัชรินทร์ ธงชัย
002566 นายทนงศักด์ิ สาโม้
002567 นางสาวรุจริา แสงฤทธิ์
002568 นางสาวนิยดา กรสันเทียะ
002569 นางสาววสุอรรณ กัลปาลี
002570 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์พาณิชย์
002571 นางสาวมนสิการ สุระชิต
002572 นายวีระศักด์ิ อุ่มชัย
002573 นางสาวทิพวัลย์ อินใจ
002574 นายณชรต ฤทธิศักด์ิ
002575 นางสุภทัธา ทาโทน
002576 นางสาวจรินยา สังข์ขาว

 - ขาดคุณสมบัติ -



87

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

002577 นางสาวชนัดดา งามเจริญ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002578 นางสาวรุ่งไพลิน กองยกัษี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002579 นางสาวชลลดา สุขข า ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002580 นางสาวอัจฉรา สอนเนย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002581 นางสาวอุไรวรรณ แยม้ทับทิม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002582 นางสาวสุธิดา มิตรแสง
002583 นางสาวปภารัตน์ มุทิตามงคล
002584 นายเฉลิมชนม์ ศิริวุฒิ
002585 นายธนาศักด์ิ ลาเสือ
002586 นางสาวนิตินาฏ แก้วกล่ิน
002587 นายพชร จรโคกกรวด
002588 นางสาวสุจนิันท์ อินต๊ะ
002589 นายบดินทร เทพช่วย
002590 นางสาวศรุดา วิชิตครบุรี
002591 นางสาวจริะประภา สารัตน์
002592 นายภาณุรักษ์ เลขะวณิชย์
002593 นางสาวจรีะนันต์ เรืองพุฒ
002594 นางสาวธีริศรา สันตะลับ
002595 นายปัณณวัฒน์ วงษ์บุญ
002596 นางสาวพิไลพร พรหมจนัทร์
002597 นายปฏภิาน พรหมรักษ์
002598 นางสาวแคทลียา โคตรลาค า
002599 นางชลธิชา เจริญพล
002600 นางสาวดวงฤทัย ดีน้อย
002601 นางสาวภทัรพร ปรีเปรม
002602 นางสาวจติติมา จติรจง
002603 นางสาวกฤษณา พรมถานา
002604 นางสาวดาริกา วรรณถนอม
002605 นายวริศ พงศ์ประภากรณ์
002606 นายธีรวัฒน์ ไหลเจริญกิจ
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002607 นายพอพล บุบผามาลา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002608 นางสาวดาราณี อุทรัง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002609 นางสาวพีชญาณ์ ทัศนามล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002610 นางสาวทิพยว์ัลย์ ผิวไหมค า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002611 นางสาวณัฏฐาพร ทองจนัทร์แก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002612 นายธวัช ดีด่านค้อ
002613 นางสาวสุพัตรา โคตรศรีวงษ์
002614 นางสาวอริสรา สืบมา
002615 นางสาวนราพร อุประพันธ์
002616 นายธุวชิต เทียบค า
002617 นายนนทพัทธ์ พวงรอด
002618 นางสาวกรกมล บุตรดีวงศ์
002619 นางสาวทัศนีย์ ไวยสุตรา
002620 นางสาวปุณยนุช มิเล
002621 นางสาวชลันดา โสรักษา
002622 นางสาวลักษณ์นารา ฎกีา
002623 นางสาวกนกกาญจน์ กันแก้ว
002624 นางสาวพัชราภรณ์ บุญวิจติร
002625 นางสาวกันต์ฤทัย เนตรศิริ
002626 นางสาวณิชยนัญร จติุ
002627 นางสาวใกล้รุ่ง วงษ์แก้ว
002628 นางสาวนวกชมณ บุญรอดรักษุ์
002629 นางสาวมาลิณี เคียนรัมย์
002630 นายจติติทัน ชีล่ัน
002631 นางกิติรัตน์ ซังธาดา
002632 นางสาวชไมพร วงศ์แสนสี
002633 นายณัฐวุฒิ เพชรอาวุธ
002634 นางสาวพรนิภา ต๋าค าปัน
002635 นางสาวกรกมล กุกมลมัน่
002636 นางสาวมัณฑนา พืชผล
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002637 นางสาวมาณิสา สังวรณ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002638 นางสาวรวีวรรณ สัตยธ์รรม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002639 นายชคัตตรัย ปัตถานัง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002640 นายฤชากร ทองฉิม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002641 นางสาววาริศา จฑุาประทีป สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002642 นางสาวรัชลีพร พาที
002643 นางสาวควรถวิล กาบจนัทร์
002644
002645 นายจริภทัร อินทรสกุล
002646 นางวิวรรธณี รักพงษ์
002647 นางวรารัตน์ แน่นอุดร
002648 นายสรวิศ เกื้อหนุน
002649 นางสาววราภรณ์ ค าสิงห์
002650 นางสาวพันธ์ทิพย์ คุณโย
002651 นางสาวจติราวดี จติพิทักษ์
002652 นายกมลวิทย์ บุณยะวัฒน์
002653 นายพัทธพล พานิชย์
002654 นางสาวณัฐนิชา วัชรินทร์พร
002655 นางสาวภสัสร์ภคั ตรีมุข
002656 นางสาวกณิกนันต์ บัวทอง
002657 นางสาวภมุรัตน์ วงศ์เส็ง
002658 นางสาวกนกพร ชีวน าสกุล
002659 นางสาวพรนิตย์ สายวงศ์มอย
002660 นางสาวอโนชา พวกพระลับ
002661 นางสาวโยษิตา ใจหมาย
002662 นายปุณยวัจน์ สุนิพรม
002663 นางศริญญา สัตยญ์ารักษ์
002664 นางสาวพัชรินทร์ พวกน้อย
002665 นางณัฐพัชร์ ทองชาติ
002666 นางสาวมณีกาญจน์ ลานณรงค์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002667 นางสาวภญิญาภรณ์ ยอดสง่า เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002668 นายวุฒิชัย เคลือสกุล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002669 นายสารทัศน์ สุธากุล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002670 นางสาวสโรชา สุระจนิดา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
*002671 นางสาววรรณภรณ์ เลาะวิธี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002672 นางสาวกรกมล โยธี
002673 นางสาวสมัญญา สติมัน่
002674 นายคมกฤษ เฉลิมผจง
002675 นางสาวสิณัฐษนันท์ นาคปานวงษ์
002676 นางสาวสุจติราภรณ์ กันตุ่ม
002677 นางสาวธันยชนก บุญวิจติร์
002678 นางนิภทัรา โตไทยะ
002679 นางสาวจนัทร์จริา พลซา
002680 นางสาวปิยาวดี รองเมือง
002681 นายทัพทอง กรมทอง
002682 นายวิทวัฒน์ เหล่าอัน
002683 นายณัฐกิตต์ิ ปันติ
002684 นางสาววิสนีย์ บุญมา
002685 นางสาวรวีวรรณ กล่ินหอม
002686 นายบรรเจดิ พูลสวัสด์ิ
002687 นางสาวณัฐชยา มงคลวงศ์วณิช
002688 นายชาญณรงค์ เพ็งชุ่ม
002689 นางสาวสาวิตรี ศาลยาชีวิน
002690 นางสาวทิพวรรณ วาทิปประพันธ์
002691 นางสาวจตุพร ศรีสุข
002692 นางสาวปิโยรส สุขสวัสด์ิ
002693 นางสาวมัณฑิกา ภูม่าลี
002694 นางสาวสุวลีย์ เดชะปราปต์
002695 นางสาวรุษลีนา ไทยสนิท
002696 นางสาววราภรณ์ แซ่ล่ี
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002697 นายยทุธนา พูนไชย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002698 นางสาวสุดารัตน์ ภมูิชิน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002699 นางสาวทิพยธ์ิดา ดอนเตาเหล็ก ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002700 นางสาวอณัญญา ทองเชิด รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002701 นายจรีกฤษ ทะนันชัย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002702 นางสาวจรีนันท์ มุตะกาศ
002703 นางสาวสุกัญญา กวีเลิศวงศ์
002704 นางสาวประภสัสร อรุณภาส
002705 นางสาวปรียาภทัร คะณา
002706 นางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับ
002707 นางสาวสายฝน ภธูรฤทธิ์
002708 นางสาวจริาภากุณ ไชยมงคล
002709 นางสาวสุวีณา บุญณะ
002710 นางสาวจนัทร์จริา มลิแก้ว
002711 นางสาวเบญจวรรณ ผันแปร
002712 นายอภชัิย รักชน
002713 นายณัฐพล สนธิสัมพันธ์
002714 นายภริูชญ์ พุกแป้น
002715 นางสาวศศิธร ทองศิริ
002716 นางสาวเรวดี นาทอง
002717 นางสาวชติมันต์ คุ้มภยัเพื่อน
002718 นางธันยชนก สุภาพบุรุษ
002719 นายณัฐนนท์ เส้งวัน่
002720 นายภไูท บ ารุงภกัดี
002721 นางสาวพรรณิพา สารภี
002722 นางสาวนัทธมน รักเมือง
002723 นางสาวมัลลิกา แสงนิลเกิด
002724 นางสาวอรอุมา คูหา
002725 นายฐิติพงศ์ เผ่าต๊ะใจ
002726 นายวิชชา สินแก้ว
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002727 นางนิตยา อัศวภมูิ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002728 นางสาวอภชิญา จนิดาทะเล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002729 นางสาวธีราภรณ์ น้อยมา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002730 รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002731 นางสาวน้ าทิพย์ เรือแก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002732 นายสมยศ ศรีเพชร
002733 นางสาวศศิวิมล เปล่ียนทัศน์
002734 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงณัฐมน กาญจนพิบูลย์
002735 นายจริเมธ พึ่งเงิน
002736 นายปรัชญา กะนะลัย
002737 นางสาวยคุนธร รองแก้ว
002738 นางสาวพิทยา นวลคง
002739 นางสาวชาลิณี รามแก้ว
002740 นางสาวจรีพรรณ ดอนคุณศรี
002741 นางสาวณัฐพร อุสวา
002742 นางสาวอรอนงค์ พลเจยีก
002743 นางสาววรัญญา วิไลกุล
002744 นายคณิน วิริยานนท์
002745 นางสาวนิชานาถ อนุจนัทร์
002746 นายสิทธินนท์ ขุนปลาด
002747 นายพิชัย กันตะนะ
002748 นายอนุชา มินา
002749 นางสาวพิชชากร จวิเลิศสกุล
002750 นางทุติยาภรณ์ เอี่ยมบุตรลบ
002751 นายประพฤทธิ์ อ่อนนิ่ม
002752 นายปิยวัฒน์ วิริยะนันทวงศ์
002753 นายกิตติ บัวหลวง
002754 นางสาวกุสุมาลย์ เกล้ียงสอาด
002755 นายไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์
002756 นายสนธยา พุทธแสน

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002757 นายณัฐวุฒิ สมภารเพียง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002758 นางสาวนาฏลดา เท่ียงผดุง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002759 นายสิทธิชัย ผิวทอง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002760 นางสาวณัฐพร ค าแก่นแก้ว รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002761 นายสุวาทิตย์ ผ้ังประเสริฐศิลป์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002762 นายสุเมธ วิไลกิจวัฒน์
002763 นายวีรพล สังข์เพ็ชร์
002764 นายจรัินดร ฤทธิเดช
002765 นางสาวพรชนก บุญพาล้ าเลิศ
002766 นางสาวทิพวัลย์ ปาทอง
002767 นางสาวไพจติตรี ชูแก้ว
002768
002769 นางสาวเนตรนภา เด่นรุ้ง
002770 นายอัศราวุธ ขัดค า
002771 นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณมณี
002772 นายกานต์ระวี พุทธกูล
002773 นางสาวอรนุช ทองอบอุ่น
002774 นายภทัรพล ใจมัน่
002775 นายจริพัสฐ์ เสียมไหม
002776 นายวันธันชนก บุญแต้ม
002777 นางสาวจฑุามาศ รินสม
002778 นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีสังวรณ์
002779 นางสาวฉัตรชนก จนัทร์แยม้
002780 นางสาวสุทธิกานต์ แท่งทอง
002781 นายวรรณพงษ์ โมราราย
002782 นายพงศ์พัฒน์ จี่พิมาย
002783 นางสาวหฤทัย โชติพ่วง
002784 นางสาวเดือนกรานต์ ทวีวัฒนสมบูรณ์
002785 นางณิชนันทน์ วังพิกุลเจริญจติ
002786 นางสาวพัชรมณฑ์ มากศรี

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002787 นายชลธวัช ปัดถาวะโร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002788 นางสาวกนกขวัญ สุขกลับ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002789 นางสาวบุญฑิลา อินสุยะ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002790 นายวรวุฒิ ศรีอุทิศ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002791 นายอมรเทพ ศรีประเสริฐ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002792 นางสาวปิยะวรรณ มนิล
002793 นางสาวแอน ยิ้มยอ่ง
002794 นางสาวพนมเทียน สุจนัทร์
002795 นางสาวอรทัย สุวรรณรัตน์
002796 นายณัฐพล อาเทศ
002797 นางสาวสวรรยา สุเมขะโส
002798 นางสาวพรปวีณ์ ใจกันทา
002799 นางสาวนนทิชา เหล่าจนัทร์
002800 นายณัฐพล พงษ์ศิริ
002801 นางสายทิพย์ ข่ายกา
002802 นางสาวชนิตา พัชนะ
002803 นางสาวเบญจวรรณ พร้อมมูล
002804 นางสาววิภาดา ศรีภริมย์
002805 นายธีระวัฒน์ เรืองอยู่
002806 นายคณานุวัฒน์ หนูสีแก้ว
002807 นางกนกวรรณ ทรงวศิน
002808 นายฐาปกรณ์ นิยม
002809 นางสาวศุมลฑา อนุสรณ์พานิช
002810 นางสาวโสรยา อิ่มเอิบ
002811 นายยศดนัย ทองค าสุก
002812 นางสาวกานต์พิชชา บุญมี
002813 นางสาวเมชญา เสรีเกียรติ
002814 จา่เอกมนตรี จา่พุลี
002815 นางสาวโชติกา สุวรรณ์
002816 นายพิชิตพงษ์ ก๋าเร็ว
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002817 นางสาวจริญญา คนกล้า เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002818 นางประภาพร บุตรพา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002819 นายเศรษฐสิทธิ์ จ าเรียง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002820 นายรังสรรค์ บุตรพา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002821 นางสาวไพลิน วังบุญ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002822 นางสาวจดิาภา สายสูง
002823 นางสาวกชพร รักษาสัตย์
002824 นางนิตยา เบญจรงคพันธ์
002825 นางสาวปริญาพิชญ์ สุขิโต
002826 นายชลรัฐ สาระจรัส
002827 นายสุทธิราช ค าป๊ก
002828 นางสาวพิมสิริ เซ่งจนั
002829 นายวันชัย สุทธิธารธวัช
002830 นายธนพงศ์ ผิวข า
002831 นางสาวธัญญพัทธ์ ธวัฒน์สิทธิภมูิ
002832 นายศุภฤกษ์ โตปาน
002833 นางสาววรรณนิสา ชูชัยเจริญ
002834 นางสาวพิชชาภา พันธ์คะชะ
002835 นางสาวชนิศา สาขะเรส
002836 นายอธิปพงศ์ สาลีวัฒนผล
002837 นายธีรเนตร์ ยั่งยนื
002838 นางสาวกษมา จนัโทมุข
002839 นางสาวกรรณิกา สกุลไกรกัณหา
002840 นางสาวพรวรรณภทัร รอดเมฆ
002841 นางสาวพีรญา ดวงแก้วกลาง
002842 นายปรัชญ์ พิชัย
002843 นางสาวกฤษฎิณิ์ชา ไชยเสนบดินทร์
002844 นายอิทธิพล จนัทรา
002845 นางสาวจริาพร บัวแก้ว
002846 นางสาวสุภคั ส าราญราษฎร์
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002847 นางณัชฐินันท์ ครุฑคง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002848 นางสาวดวงดาว แก้วกาญจน์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002849 นางสาวขวัญทิชา ภาไกรสิทธิ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002850 นางสาวสุทธิรินทร์ สมศรี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002851 นางสาวธิดารัตน์ เวชกูล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002852 นายเอกชัย จงเกิดสิริทรัพย์
002853 นางสาวธนรรถา สันดี
002854 นางสาวเพ็ญประภา ธิสิงห์
002855 นางสาวณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง
002856 นายนนทวัฒน์ แร่ทอง
002857 นางสาวกนกวรรณ ตันบุรินทร์ทิพย์
002858 นางสาวชบาวรรณ ภวูนตรัยเดโช
002859 นางสาวชีวาพร กาญจนสมบูรณ์
002860 นางสาวอัมพิกา อวบอ้วน
002861 นายภาสุวัติ กาญจนสมบูรณ์
002862 นางสาวกชพรรณ ศิริเพ็ญ
002863 นางสาวชลธิชา แสงนาค
002864 นางสาวยวุลี มุง้ทอง
002865 นางสาวจารุวรรณ งามหลาย
002866 นางสาววาริชา แสงอ่อน
002867 นายจริวัฒน์ กันทะโล
002868 นายวริทธิ์ มุสิกะวงษ์
002869 นางสาวชมพูนุช สอนศิริ
002870 นางสาวอัจฉรี อินทยศ
002871 นายสาธิจติต์ นกจนัทร์
002872 นางสาวพรทิพย์ ทาปิน
002873 นางสาวสุภสัสรา อมรรัตนกุลนิจ
002874 นางสาวนันท์วลักษ์ สว่างใจธรรม
002875 นายพัฒน์เชษฐ์พงษ์ สันติสิทธานนท์
002876 นางสาววาสินี เชิญวิริยะกุล
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002877 นางสาวพรรษพร ท าทัน เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002878 นายธนาเกียรติ คงคา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002879 นางสาวอาทิตยา เคยนา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002880 นางสาวศิรินทิพย์ แก้วกระโทก รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002881 นางสาวหัสบง รัตนโชติ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002882 นางสาวสรัลพร จนัทร์สกุล
002883 นายวราวิทย์ อิ่มแก้ว
002884 นางสาวศิริมาส สิทธิภาคคุณ
002885 นางสาวธัญญานุช หอยสง
002886 นางสาวอรสา หอยสง
002887
002888 นางสาวธัญกมล กล่ันทอง
002889 นางสาวชลิน อาญาพิทักษ์
002890 นางสาวรัชนี จติมาตย์
002891 นางสาวเบญจภรณ์ จติต์ไทย
002892 นายธ ารง เทพแก้ว
002893 นางสาวไซนะ อาแว
002894 นางสาววารีวรรณ ใจเอี่ยม
002895 นางเขมจริา แซ่เล้า
002896 นางสาวปุณณภา แก้วจนัทร์
002897 นางสาวซูไฮลา อาแว
002898 นางสาวกุมภา โอทารัมย์
002899 นายสมศักด์ิ เงางาม
002900 นางสาวสุธีกานต์ สะอาดเอี่ยม
002901 นางสาวรตี อินทรวิจติร
002902 นายนนทิพัฒน์ หลังปูเต๊ะ
002903 นางสาวนิรภฎั ทองดี
002904 นายอ านวย วันทา
002905 นายจริวัฒน์ บุญทศ
002906 ว่าท่ีร้อยตรีเสรี ศรีรัตน์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002907 นางสาววิสุทธินันท์ ปัญจะ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002908 นางสาวชญาณ์นันท์ โรจนเมธีสกุล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002909 นางสาวพนิดา เมืองมูล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002910 รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002911 นางสาวมัณฑนา กิรัมย์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002912 นางสาวธิดารัตน์ สมสมัย
002913 นายประวิทย์ ทหารไทย
002914 นางสาวศิริพรรณ แนวทอง
002915 นางกัญญา ทองสีไพล
002916 นางกุณฑิกา สอนสิทธิ์
002917 นางสาวศิริลักษณ์ บุญมาก
002918 นายชนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี
002919 นางสาวกัลยก์ุลยา พิทักษ์พรมงคล
002920 นางสาวอมรรัตน์ มหาสาร
002921 นายปฐมพงษ์ อัสดรพรพิเชียร
002922 นางสาวกรวิกา ลาภรัตนทอง
002923 นางสาวสุรีรัตน์ วรบุตร
002924 นางสาวกนกกาญจน์ ค าบุญชู
002925 นางสาวณัฏฐนันท์ นาเกลือ
002926 นางสาวกมลญารัชช์ รักประทุม
002927 นางสาวรพีภรณ์ รักประทุม
002928 นางสาวพรพิมล วงค์อินทร์
002929 นางสาวผไทมาส นิ่มค า
002930 นางสาวบุษรัตน์ ขวัญครอง
002931 นางสาวฐณัฏตา มัน่คง
002932
002933 นางสาวสัญณี พลอาจ
002934 นางสาวนรินทิพย์ พิมสาร
002935 นายธนพันธ์ น่วมธะนัง
002936 นางสาวจณิสตา จติอารี

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002937 นางสวิตภรณ์ เมืองณศรี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002938 นางสาวบงกช เฟื่องฟู ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002939 นางสาวกันธิชา อยู่เกตุ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002940 รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002941 นางสาวณัฐชรัตน์ กรองสูงเนิน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002942 นายทศพร ชัยชนะ
002943 นางสาวกมลเนตร รัตนประดิษฐ์
002944 นางสาวจรีะภา คงแก้ว
002945 นายณัฐวุฒิ พรรณาศร
002946 นางสาวหัสยา กัลยาศิริ
002947 นางสาวกาญจนา จติจกัร
002948 นางสาววัลลภา ภาวะดี
002949 นางศรีนุช สุระจนิดา
002950 นางสาวณฐอร เกษศิริ
002951 นางสาวรัตณา พิมศักด์ิ
002952 นางสาววิปัศยา พิมศักด์ิ
002953 นายทรงภพ จติธรรม
002954 นางรัชณี โคมขุนทด
002955
002956 นายภคพงษ์ บุญครอง
002957 นางสาวนวิยา จนัทรชิต
002958 นายณุพัฒน์ ศรีชาติ
002959 นางสาวธัญลักษณ์ ตันพานิช
002960 นางสาววรรณวิสา หมายสุข
002961 ว่าท่ีร้อยตรีธนกฤต จริะแสงเมืองมา
002962 นางสาวนิรชา จนัทร์เรือน
002963 นายพงศ์พิษณุ สร้อยเกียว
002964 นางสาวณัชพร ยอดเกื้อ
002965 สิบต ารวจโทเจนณรงค์ ทับทอง
002966 นายสมภพ มะลิฉ่ า

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002967 นางสาวผ่องพรรณ อนุลีจนัทร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002968 นางสาวอัชรินทร์ มาศทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002969 นายอรรถศาสตร์ สมสุข ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
002970 นางสาวสุธาสินี โลหะ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
002971 สิทธิได้รับการบรรจ ุ
002972 นางสาวธัญวรัตน์ ขันทะยา
002973 นางสาวพีรยากรฐ์ อชิมาพรณรงค์
002974 นางสาวรัตติกา ปลอดแก่นทอง
002975 นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วละเอียด
002976 นางสาวพัชราภรณ์ ดีกัง
002977 นางสาววาทินี สิริวัฒนปภา
002978 นางสาวพรพิมา พึ่งสุข
002979 นายธีรศักด์ิ ปัดใจ
002980 นางสาวสุจติรา แก้วแก่นเพชร
002981 นางสาวอรวรรยา บุญศรี
002982 นายสมปราชญ์ มากมี
002983 นางชนัญชิดา ทิพยานุกูล
002984 นางสาวรวิสรา โสภณ
002985 นางสาวพิชฒาภร ไชสวรรณ
002986 นายพสิษฐ์ รัตนภมูี
002987 นางสาวดารุณี สมภาร
002988 นางสาววัชร์ภรณ์ ชัยชนะ
002989 นางสาวจารุวรรณ สีแก้ว
002990 นายพลวุฒิ พัฒนวัชรกุล
002991 นางสาวนฤมล พลศรี
002992
002993 นางสาวนิภาพร วงษ์ไกร
002994 นางสาวปิยธิดา ชาวโพธิสะ
002995 นางสาวชรินทิพย์ จนัทร์หอกลอง
002996 นางสาวรักษมน เนื้อนิ่ม

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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002997 นางสาวสุพิชญา ชมชาติ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
002998 นางสาวศศิประภา เพ็งวิชา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
002999 นางสาวโสรญา อินอิ่ม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003000 นางสุดาภรณ์ ส าราญวงศ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003001 นางสาวโสภารัตน์ แสงกล้า สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003002 นางกนิษฐา คนธรรพ์
003003 นางสาวแพรวพรรณ วิวันชัย
003004 นางสาวพิมพ์ชนก ชีไธสง
003005 นางสาวอรอนงค์ ว่องเชิงยทุธ
003006 นายสุรวุฒิ กล่ าสกุล
003007 นายจริศักด์ิ จนัทร์แดง
003008 นางสาวกันต์ญาณิฏฐ์  บุญชู
003009 ว่าท่ีรตพีรพงศ์ พยคัฆซ้อน
003010 นางสาวอัจฉรา กันทอง
003011 นางสาวปพิชญา สุธรรมา
003012 นายสิโรตม์ นาคสินธุ์
003013 นางสาววรรณรัตน์ รู้รักษา
003014 นางสาวปพิชญา เตยหล้า
003015 นายบุญฤทธิ์ ขวัญแก้ว
003016 นางเกศสุดา ทองทา
003017 ว่าท่ีร้อยตรีบุญสิทธิ์ รินสง
003018 นายตรีนัยน์ นพรัตน์
003019 นางสาวศศินันท์ คชภธูร
003020 นางสาวโชติกา หนูเกื้อ
003021 นางสาวนวรัตน์ จนิดา
003022 นางสาวสุภทัรา พันธ์ดี
003023 นางสาวลักษณาวดี แสนสุข
003024 นางสาวบุษกร ศรีทองกูล
003025 นางสาวสร้อยทอง เมณฑ์กูล
003026 นายเอกลักษณ์ กิจการ
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003027 นางสาวกิ่งกมล เกิดสมบัติ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003028 นางสาวกุญช์วรรณ นิดรกูล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003029 นางสาวฐิตาภรณ์ นิดรกูล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003030 นางสาวนันติยา พระสงฆ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003031 สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003032 นายณสหพลธ์ เจยีมพิริยะกุล
003033 นางสาวพิมพ์ภชั ฤทธิโชติ
003034 นายมารุต เกยรูวงศ์
003035 นายเจตริน วีระพลเทพ
003036 นายนพพร ไชยหาญ
003037 นางสาวอาริสา สองพล
003038 นายสัณหภาส เองใช่รัตน์
003039 นายวรภพ ทองดี
003040 นางสาวพรพรรณ ยอดเณร
003041 นางสาวพัชยานันต์ คหกิจไพศาล
003042 นางสาวนฤมล เชื้อฮ้อ
003043 นางชวลี ศรีเจริญ
003044 นางสาวณิชาภทัร อนันตสุข
003045 นางสาวมณีรัตน์ หอมนาน
003046 นายวิทยา นามค า
003047 นายศักยศ์รณ์ นิตยแ์สวง
003048 นางสาวบ าเพ็ญ จอมวุฒิ
003049 นายณัฐพงษ์ ทรงพุฒิ
003050 นายสุวิทยา พาอินทร์
003051 นายกฤษพงศ์ เข็มพันธ์
003052 นางสาวขวัญกมล เฉื่อยฉ่ า
003053 นางสาวพรพรรณ ปากเมย
003054 นางสาววินา เชื้อค าฮด
003055 นายพิสุทธิ์ บัวแจม่รัตนวงศ์
003056 นางสาวพรภทัรา ไทรแช่มจนัทร์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003057 นายธนิต สมจติร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003058 นางปิยะธิดา เทพสุริยานนท์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003059 นางสาววรญา เทียมวงศ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003060 นางสาวกมลวรรณ ธรรมทินโณ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003061 นายรฐนนท์ กาญจนภาคย์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003062 นางสาวปรารถนา วงษ์ศรีนาค
003063 นางสาวสุกัญญา วงษ์เป็ง
003064 นางสาวชัญญานุช นพสรอมรกิจ
003065 นายสาคร ช่ืนชม
003066 นายอิทธิพล เวียงสันเทียะ
003067 นางสาววัชรพรรณ เจริญศิลป์
003068 นายปรเมษฐ์ พิชญ์ชานน
003069 นางสาววราภรณ์ จนัทโรกร
003070 นางสาวอุภาภรณ์ ก้อนทอง
003071 นางสาวมนัสสุ รุ่งแสงจนัทร์
003072 นางกรรณิการ์ อนุไวยา
003073 นางสาวเปมนีย์ เจดียน์ันท์
003074 นางสาวจริติกานต์ แข็งเขตการณ์
003075 นางสาวญนันทนิยา อินทะรังษี
003076 นางสาวมาลินี หนูพุ่ม
003077 นางสาววิภาภรณ์ เอกจติต์พิเชฏฐ์
003078 นางสาวพัชรี เพชรรัตน์
003079 นางสาวมาริสา ยนต์พิทักษ์กิจ
003080 นางสาวณัฐธยาน์ ปนสันเทียะ
003081 นางสาววิไลพร อุ่นสงคราม
003082 นายพงศธร ค าผิว
003083 นางสาวรัชนี ศรีไชย
003084 นางสาววราภรณ์ เพ็ชรแสนงาม
003085 นางสาวศรสวรรค์ วงศ์ซ่ือสัตย์
003086  - ขาดคุณสมบัติ -
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003087 นางสาวจฬุาลักษณ์ ประมาพันธ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003088 นางสาววิลาวัณย์ เปียศิริ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003089 นางสาวเนติมา เพ็ชรมาศ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003090 นางสาววริษา ปิยจริยากุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003091 นางสาวประกายมาส สิงโห สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003092 นายพิษณุ บวรเกียรต์ิสกุล
003093 นางสาวธมนวรรณ เยน็นุ่ม
003094 นายบุญมี วิจติรสมบัติ
003095
003096
003097 นางสาวทัศนีย์ ค าชาลี
003098 นางสาวอรพรรณ จนัเล่ือน
003099 นางสาวจริยา ยะมัง
003100 นางสาวพิมพ์วลัญช์ นิค า
003101 นางสาวศรีสุดา ไม้หอม
003102 นายสุเทพ จ าเนียรกูล
003103 นายสมเกียรติ โกศลจติร
003104 นางสาวสุภาพร เชื้อสกุล
003105 นางสาวนริศรา แสนวงค์
003106 นายกิตติพงษ์ โนรัมย์
003107 นางสาวสุชาวรีย์ หมืน่ตาบุตร
003108 นางสาวคณิศร เพิ่มบุญ
003109 นายฐิติวัสส์ เหลืองอ่อน
003110 นางสาวปิยวรรณ ชินวงศ์
003111 นางสาวจนัจริา เพ็งอ่อน
003112 นางสาวกฤติยาณี ต้นงอ
003113 นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่
003114 นางสาววรรัตน์ จาดพุ่ม
003115 นางสาวกัญญาภคั เสวีวัลลภ
003116 นางสาวธิมาภรณ์ สมทรง

 - ขาดคุณสมบัติ -
 - ขาดคุณสมบัติ -



105

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

003117 นายนิทัศน์ ช่ืนชม เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003118 นางสาวสิรินาถ ศรีเกตุ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003119 นางสาวณัชชาวีณ์ นรินทร์รักษ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003120 นางสาวยพุิน กรุมรัมย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003121 นางสาวพรรณทิภา พาพะหม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003122 นางสาวจริาพัชร ผิวละมุล
003123 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งเรือง
003124 นางสาวเกศสรินทร์ บุญยะศิริกุล
003125 นางสาวมลฤดี ชัยสงค์
003126 นายอธิปัตย์ ฤทธิฤ์าชัย
003127 นางสาวกรรญกร วรรธนะวรกุล
003128 นางสาวนุชนาฎ ธานีวรรณ
003129 นางสาววรัญญา ทองนวล
003130 นางสาวกมลทิพย์ สงแจง้
003131 นางสาวพรทิพย์ สิงค าโน
003132 นายชิตศรุต มะขะรา
003133 นางสาวปาริชาติ เตชะนิรัติศัย
003134 นายภาณุศิษฎ์ เอื้อละพันธ์
003135 นางสาวธัญชนก แก้วมณี
003136 นางพิมพ์วดี สุขโชติ
003137 นางสาวจติสุภา แสงไชย
003138 นายวิศวะ เชียงแรง
003139 นายหนึ่งสยาม มีแสงเพ็ชร์
003140 นายกิตติพงษ์ นิลสนธิ
003141 นางสาวศิริพร กงสอน
003142 นางสาวจารุภา ภาปัทมาสน์
003143 นางสาวนิชาพร ใจห้าว
003144 นางสาวภทัรียา หลักทอง
003145 นางสาวจฑุามาศ จงหมืน่ไวย์
003146 นายเสกสรร ฉ่ าทรัพย์
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003147 นางสาวภญิญดา มัน่สกุล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003148 นายณัฐชนน ปุกคาม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003149 นางสาวณัฐศศิ อุ่นสุข ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003150 นางสาวสุมาลี พัฒนพูนลาภ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003151 นายอนุชา กันทะวัง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003152 นางณิชชา โคตรพันธ์
003153 นางสาวเบญจวรรณ กีชวรรณ์
003154 นางสาวขนิษฐา จนัทร์ทิพย์
003155 นางสาวสาวิตรี ค าตุ้ย
003156 นางสาวณัฏฐนันท์ เมธาวณิชยก์ุล
003157 นางสาวปรารถนา ใจหงอก
003158 นางสาวกฤชอร พิมพ์จอ่ง
003159 นางสาวนิภาพร วิเศษศรี
003160 นางสาวพรชนก อินทสิทธิ์
003161 นายธนกร กล่ินจนัทร์
003162 นางสาวสุพัตรา วารี
003163 นายธรรมนูญ ขจรฟุ้ง
003164 นางสาวอาภาวรรณ สุพันธมาตย์
003165 นางสาวพิชญาดา สังข์ใหญ่
003166 นายปัญญาดี บุญสวัสด์ิ
003167 นางสาววีราภรณ์ เจนจดัการ
003168
003169 นางสาวสุจยีร์า เวียงสมุทร
003170 นางสาวฟ้าอภภิา สุขวัฒนะ
003171 นางสาวอังควิภา นาคคง
003172 นางนิภาภรณ์ พุ่มทอง
003173 นางสาววรานิษฐ์ เอกศิริธนพงศ์
003174 นางสาวศุภรักษ์ เนตรหาญ
003175 นางสาวกฤษณา จนัหัวเรือ
003176 นางสาวปาจรีย์ ธิติปรีชา

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003177 นางสาวอริยา จะวรรณะ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003178 นายกรกรรณ เจริญรัตน์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003179 นางสาวสุธินี สง่ามัง่ค่ัง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003180 นางสาวนพมาศ เขื่อนแก้ว รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003181 นางสาวจฑุารัตน์ กลายกล่ัน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003182 นางสาวทิพยสุ์ดา บุญทิพย์
003183 นายปีติภมูิ เพชรใหม่
003184 นางสาวกชกร สุนทรจติร์
003185 นายชิณภทัร เรือนงาม
003186 นายจริายทุธ์ ภูส่วัสด์ิ
003187 นางสาวศิริวิมล พิมพ์โคตร
003188 นางสาวสุภาพร เลิศสุวรรณ์
003189 นางสาวกรกนก ประสูตร์แสงจนัทร์
003190 จา่สิบตรีธรณ์เทพ ธนวัฒฐานนท์
003191 นายจริายุ อาจองค์
003192 นางสาวนิภาพร ปลีบุตร
003193 นางสาวพรลภสั เห็มชูยิ่ง
003194 นางสาวธิดารัตน์ ผางสง่า
003195 นางสาวสุธิษา ยนิดีงาม
003196 นางสาวศิราพร แซ่ต้ัง
003197 นางสาวกิติยา เขียวประดิษฐ์
003198 นางสาววิลาสินี กีรติวิมลรัตน์
003199 นางสาวอัญญากานต์ ฤทธิไพโรจน์
003200 นางสาวณิชาภา เชาว์ดี
003201 นางสาวกนกวรรณ จติร์กุล
003202 นายศตวรรษ ศรีเอม
003203 นายสุวัฒน์ ภทัรปัญญาดี
003204 นางสาวอวยพร แซ่เฮง
003205 นางสาวศศิธร กันไชย
003206 นายมนตรี อัศวพรไพบูลย์
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*003207 นางสาวพีราภรณ์ จติรมิตร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003208 นางจนิตนา ทองสุข ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003209 นายจกัรี โคตพจน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003210 นางสาวนุชรี ขอบทอง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003211 นางสาวณัฐกานต์ ส าราญราษฎร์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003212 นางสาวอัจฉราพร วันถุนัด
003213 นางณัชชา โยชะออน
003214 นางสาวชุติกาญจน์ จติขุนทด
003215 นางสาวกัสลีนา มะมิง
003216 นางสาวปิยะภรณ์ ผดุงพัฒน์
003217 นายอิสราพงษ์ ชวดนุช
003218 นางสาวปัทมาภรณ์ ปานเถื่อน
003219 นายภรัณยู กิตติธนพันธุ์
003220 นายกฤตานน เอนกศรี
003221 นายสุภาพ แหวนโคกสูง
003222 นางสาวผกาวลี บัวทองสุข
003223 นางนันทนา จวนตรง
003224 นางสาวปาณระวี สกุลแก้ว
003225 นางสาวกันต์ฤทัย เพ็งรักษ์
003226 นางสาวสุวภทัร รุจจนเวท
003227 นางชลพรรษ วรรณยทุธ
003228 นางสาวกนกอร สวนานุสรณ์
003229 นายรณกร ทองแดง
003230 นางสาวแก้วทิพย์ วงษ์ไทยผดุง
003231 นายพิงคนคร กังไพบูลย์
003232 นางสาวจฑุามาศ ห้วยหงษ์ทอง
003233 นางสาวชณัฐศิกานต์ ห้วยหงษ์ทอง
003234 นางสาวเกศินี แก้วบางพูด
003235 นางสาวปวีณา เทพชูแดง
003236 นางสาวอัญชนา อภยัโรจน์
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003237 นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่ง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003238 นางสาวประภาพร วุฒิชา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003239 นางสาวศศิธร รงคุปตวนิช ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003240 นางสาวหฤทัย นิสสัยสุข รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003241 นางสาวกรณ์สิรี ปรัชญกุล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003242 นางสาววรวสุ นาคถนอม
003243 นางสาวธชวรรณ คดีโลก
003244 นางสาววิสา ต้ังนทีทวีผล
003245 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ธุระเสน
003246 นายสุภกิณห์ โพธิศ์รีทอง
003247 นางสุพัตรา ปาระมี
003248 นางสาวนันท์นภสั ยกยิ่ง
003249 นายอานัตต์ หมืน่ศรีรา
003250 นายทิชากร ห้องนาค
003251 นางสาวชญาน์นันท์ อินตา
003252 นายคมสัน ชูวัฒนกิจ
003253 นางสาวจริารัตน์ มูลศิริ
003254 นางสาวธนวรรณ โอภาส
003255 นางสาวจริาภรณ์ แซ่อื้อ
003256 นางสาวปิยาภรณ์ แสงทับทิม
003257 นายณัฐพันธ์ ชนะทะเล
003258 นางสาวอุทัยทิพย์ พันบุญมี
003259 นางสาววิมลวรรณ ทิพยว์ัน
003260 นางสาวอนันตญา เองมหัสสกุล
003261 นายจติรพงษ์ สิทธิวงศ์
003262 นางสาวสุภาวดี แดงสะอาด
003263 นางสาวชนิสรา รงค์ทอง
003264 นางสาวดาลักษณ์ เพ็ชรพิชัย
003265 นางสาวนฤมล โททรัพย์
003266 นางสาวกฤติกา เกียรติคงสถิต
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003267 นางสาวดวงกมล วาที เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003268 นางสาวณัฐธิดา เรืองเจริญ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003269 นายพัชร สุทธิวิรัตน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003270 นางสาวมิง่ขวัญ ราชาค า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003271 นายวิทวัส มาตขาว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003272 นางสาวสร้อยสุดา สหายฟ้า
003273 นางสาวพิมพ์พิชชา สุวรรณนิยม
003274 นายชาญชัย แซ่เชิน
003275 นางสาวมุขรินทร์ คงสิน
003276 นางสาวยศกมล ช่วยบ ารุง
003277 นางสาวมุธิตา แสงทอง
003278 นางสาวศิรินภา อุ่นกาศ
003279 นางสาววิภาดา แสนกล้า
003280 นางสาวธตรฐ โชคอมฤต
003281 นางกันตา กึ่งกลางดอน
003282 นายอาทิตย์ จรจรัส
003283 นางสาวกนกวรรณ กรศรี
003284 นางสาวปาลีรัฐ นิลเกตุ
003285 นายพรหมลิขิต แทนแล
003286 นางสาวสุวดี ผองอ่อน
003287 นางสาวสุรีรัตน์ ดุษณียว์งศ์
003288 นายธีรยทุธ จนัปุ่ม
003289 นางสาวแพรว วิชญเนตินัย
003290 นางปุญณิสา นนทะสร
003291 นางอรวรรณ วงศ์เจริญยิ่ง
003292 นางสาวศันสิธร รัตนพงศ์
003293 นางสุรวรรณ ตันยชุน
003294 นางสาวปัทมา สุรถาวร
003295 นางสาวงามตา งามพลทอง
003296 นางสาวศิราภรณ์ วิเศษดอนหวาย
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003297 นางสาวสุธินี เรือนอินทร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003298 ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003299 นางสาวปภฑัณิษา เพชรอ่อน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003300 นายณสุด เนินหนู รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003301 ว่าท่ีรตหญิงจนัทร์เพชร ธนาคุณ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003302 นางสาวนภเกตน์ ฤกษปาน
003303 นางสาวสุภรัตน์ มะโนรส
003304 นายกานต์ชนิต ทองมณีณิชกุล
003305 นางสาวสมฤทัย ยุ่นสมาน
003306 นางสาวมาเรียม ยาบา
003307 นางสาวมณฑา ด่านเท่ง
003308 นางสาวนภสัวรรณ ศรีสอน
003309 นางสาวธนภร บัวหลวง
003310 นางสาวมัลลิกา แสงสว่าง
003311 นางสาวอิสรีย์ ศิลปวิจติช์การ
003312 นางสาวฉัตรฤดี เครือเนตร
003313 นางสาววรานิษฐ์ ทัศนะพุฒิพงศ์
003314 นางสาวชุติกาญจน์ นราตรีกุล
003315 นายเขมินท์ บุญฉุน
003316 นางสาวปรินดา ทับสาย
003317 นายพลสิทธิ์ จริะสันติมโน
003318 นางสาวฉัตรฤทัย คชโสภณ
003319 นายชยพล ภนูิคม
003320 นางศุภกาญจน์ จนัทร์ฉาย
003321 นางสาวสุนียพ์ร ถือดียิ่ง
003322 นางสาวสุรียพ์ิชญ์ พัชรกีรติ
003323 นายจรีะศักด์ิ อินทร์แก้ว
003324 นายอธิวัฒน์ ปัทโย
003325 นางสาวภสัสร อังศุธรรมกุล
003326 นายธีรภทัร สุจารีย์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003327 เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003328 นางสาวกาญจนา โยลัย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003329 นายกฤตธัชพงศ์ จนัทร์ทอง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003330 นายสุธี วงษ์สว่าง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003331 นางสาวณัฐชนา หอมนาน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003332 นางสาวภานิตา ชิณเดช
003333 นางสาวภสัสร ชัยเดช
003334 นายภพูญา วรฉัตร
003335 นางสาวทิพมาศ ยลโสภณ
003336 นางสาวสุปรียา สิทธิตัน
003337 นางสาวพิชามญช์ุ ธวัชชัยวิสุทธิ์
003338 นางสาวสิรินันต์ ไตรรัตนาภกิุล
003339 นางสาวรุ่งนภา เรือนเงิน
003340 นางสาวณริสา โพธิห์ล้า
003341 นางสาวเสาวลักษณ์ เปล้ากระโทก
003342 นางสาวชมพูนุช ชูสุริแสง
003343 นางสาวสุธิดา พลพงษา
003344 นางสาวเกศรินทร์ บุญธรรม
003345 นางสาวกฤติกา แลสันกลาง
003346 นางสาวอชิรญาณ์ กลัดสวัสด์ิ
003347 นายณภทัร ว่องธรรมวิชา
003348 นางสาวปณิตา คินาพิทย์
003349 นายทัตพงศ์ พฤกษชาติ
003350 นายวิทยา ค าศรี
003351 นายรัฐพล ทิพยสุ์วรรณ
003352 นายเอกนรินทร์ สิทธิกรธนานันท์
003353 นายศราวุธ เหมืองทอง
003354 นางสาวนุศรา คุณุรัตน์
003355 นางสาวปาหนัน อันพิมพ์
003356 นางสาววราพร ไวนฤนาท

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003357 นายชลธิต ศรีวัชรางกูร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003358 นางสาวมณีรัตน์ ปูเชียงแดง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003359 นายศักด์ิเทพ อินทร์ติยะ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003360 นางสาวสาวิตรี สาทะโพน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003361 นายพีระวัฒน์ พัชรกุลวัฒนา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003362 นางสาวเกวลิน รุกขพันธุ์
003363 นายธีระ สายพรม
003364 นายศรชัย จากท่ี
003365 นางสาวชวัลรัตน์ เตือนใจตน
003366
003367 นายสยาม นาราช
003368 พันจา่อากาศเอกคณิศร อรุณถิน
003369 นางภญิญาภฎั แสนพรหม
003370 นายชาตรี เลิศอุดมโชค
003371 นายกันตพิชญ์ เกษทองมา
003372 นางสาวฐิติภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
003373 นายบัญชา เชี่ยวชาญ
003374 นายชลัมพล ด่านสัมฤทธิ์
003375 นางสาวอรอุมา ศรีอิ่นแก้ว
003376 นางสาวพรพิมล เปล่ียนอ ารุง
003377 นางสาวฐิติร ปะระทัง
003378 นางสาวจฑุามาศ ประเสริฐพร
003379 นางสาวปิยะนันท์ พันธุดี์
003380 นายศราวุธ ตีบเจริญ
003381 นายศักด์ิสิทธิ์ จนัทร์แก่น
003382 นางสาวจริภญิญา อินอ้าย
003383 นางสาวดวงพร หอมจนัทร์
003384 นางสาวปริยากร ดีพัฒนกุล
003385 นายณภทัร วงค์มาวิวัฒน์
003386 นายพัทธนิตย์ สุวรรณประดับ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003387 นางสาวกัญจนณัฏฐ์ จะโนรัตน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003388 นางณัฏฐนันท์ ชุมมิง่ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003389 นายวีรพงศ์ เสธา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003390 นางสาวธาริณี โยธินไทย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003391 นายพิเชฐ จนัทร์เพ็งสุริยา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003392 นายกรวิชญ์ ลอยหา
003393 นายสุริยาวุธ พิทักษ์สงคราม
003394 นางสาวขนิษฐา ศรีเหลือบ
003395 นางสาววิภารัตน์ ทับแสง
003396 นางสาวนฤภร ดวงจนัทร์
003397 นางชลดา หนูนคง
003398 นางประตินันท์ บุญเกิด
003399 นางสาวสิรภทัร ไสยวงศ์
003400 นางสาวสิรินาถ ประสิทธิว์ัฒนเสรี
003401 นางสุจนิต์ เรืองจนัทร์
003402 นางสาวรัติยากร คนเท่ียง
003403 นายณัชพล เท่ียงถิ่น
003404 นางสาววันวิสาข์ ต่ันทรัพยสิ์น
003405 นางสาวผกาแก้ว ทองมา
003406 นางสาวนุชรี ปรียวาณิชย์
003407 นายธรรมปพน จนัทร์แก้ว
003408 นางสาวนิภาพร รัญเพ็ชร
003409 นายณัฐพล เพ็งมา
003410 นางสาวธนาภา แก้วประพล
003411 นางสาวธนาภรณ์ แก้วประพล
003412 นางสาวอาทิตติยา อินสว่าง
003413 นางสาวสุปราณี สมคะเณ
003414 นางสาวสุภางค์ พงศ์ไพบูลย์
003415 นายสุรพจน์ ไฝดง
003416 นายวัชรมาศ น้อยน้ าเท่ียง
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003417 นางสาวมุกดา พรรค์พิทักษ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003418 นางสาวภทัรวดี รัตนภาค ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003419 นางสาววิบูลยศ์รี สุทธิสุข ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003420 นายยศธน เอี่ยมประดิษฐ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003421 นางสาวปาจรีย์ ค าพะวงศ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003422 นางสาวพิทยาภรณ์ สีนวน
003423 นางสาวนัยนภา หนูเสน
003424 นางอาทิตยา จติรมิตร
003425 นายณัฏฐภทัร สีทองดี
003426 นายปิยะพงษ์ ขันธวงศ์
003427 นายอุกฤษณ์ วัชรวิเชษฐ์
003428 นางสาวกุลรัศมิ์ จรีะการ
003429 นางสาวกนกวรรณ กันธิยาวงศ์
003430 นางสาวรัชนี มณีวงษ์
003431 นางสาวพิชญาภา ไชยธงรัตน์
003432 นางสาวกนิษฐา ชุติมันตานนท์
003433 นายพิทวัส บุญเจริญพานิช
003434 นางสาวจฑุาภรณ์ เชื้อทอง
003435 นางสาวสุกัลยา ศรีไสยเพชร
003436 นางสาววริษา ทองบ่อ
003437 นายพีระภทัร ตันติวรพินิต
003438 นางสาวปฐมพร ฤทธิแ์จม่
003439 นางสาวสมพร ชมศรีวรรณ
003440 นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น
003441 นางสาวปวรวรรณ พึ่งสุ
003442 นางสาวพิมพ์ชนะ วัตรุจกีฤต
003443 นางธนาภา กิจคณะ
003444 นายนิวัฒน์ สุขบุตร
003445 นางสาวบุญฑริกา สงอาจนิต์
003446 นางสาวดลพร พลเยี่ยม
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003447 นายณฐพฤฒ ค านวนดี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003448 นางดวงดาว ศรีบุญเรือง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003449 นางสาวสุนิสา ชีวันโชติบัณฑิต ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003450 นางสาวจนิต์วรา ศรีมูล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003451 นางสาวณัฏฐรียา ใยแจม่ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003452 นางสาวจริาพร รัตนพรหม
003453 นายประจวบ ทองเหลือ
003454 นางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี
003455 นางสาวสุนิสา ทองสงค์
003456 นางสาวลัดดาวัลย์ จรเอียด
003457 นางสาวสาลี นวรัตนกุล
003458 นางสาวลักษณพร ราชกิจ
003459 นางสาวพรพรรณ อุตมะ
*003460 นายประภาส ชูยก
003461 นางสาวปริยา พุฒธรรม
003462 นางสาวศิริพร นาคพันธ์
003463 นางสาวนลิลนิภา อ่อนทอง
003464 นางสาวนันทิชา ลือพืช
003465 นางสาวปฐมาภรณ์ แสงรัตนายนต์
003466 นางสาวชลาทิพย์ ทรัพยข์ า
003467 นางสาวสมฤทัย ต้ังอั้น
003468 นางสาวนัยนา ผิวผ่อง
003469 นางสาวพนิตา สังข์สาลี
003470 นางสาวเจริญศรี ศรีสุวรรณ
003471 นางสาวธนภร พงษ์ศิริ
003472 นางสาวจริยา เท่ียงธรรม
003473 นางสาวปณิดา บุญทอง
003474 นางสาวนิธากรณ์ พุทธวงศ์
003475 นางสาวอรทัย ใจกาศ
003476 ว่าท่ีร้อยตรีประดิษฐ์ ผ่านสุวรรณ
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003477 นางสาวภาวินี แซ่จู เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003478 นางสาววนิดา นามวงษา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003479 นายจริะโรจน์ นาชิน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003480 นายอัครวินท์ ประเสริฐ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003481 นางสาวสินีนาฏ รัตนการุณจติ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003482 นายอภวิัฒน์ ท าบุญ
003483 นางสาวณัฐจารี เพชรโชติ
003484 นางสาวณัฐณิชา ทรัพยเ์กิด
003485 นางสาวภวิกา มานะกล้า
003486 นายอรรณพ ชวลิตวงศ์สกุล
003487 นายฟาอิซ ดาราแม
003488 นางสาวจฑุามาศ สมแหลม
003489 นางสาวเสาวนีย์ บุญญาโรจน์
003490 นางสาวสุขศิริ ประสงค์ทรัพย์
003491 สิบต ารวจโทปรณัฐ จนิา
003492 นางสาวมาริสา กล่ินสายทอง
003493 นายพงศ์พล ช านาญค้า
003494 นางสาวจารุวรรณ เขียวหวาน
003495 นายโชคชัย วงศ์ช่างเงิน
003496 นางสาวนภาพร ถวัลยสิ์ริพันธ์
003497 นายณัฐภทัร วิเศษกิจ
003498 นางสาวสุภาภรณ์ จนัทร์เทพ
003499 นางสาวสายสุนี มุง่ดี
003500 นางสาวณัฐฐินีภรณ์ ช้างเนียม
003501 นางสาวสุภาพร ใจสู้ศึก
003502 นางสาวฐิตานันท์ นิธิสินพุฒิชัย
003503 นางสาวพรทิพย์ ลครชัย
003504 นางสาวสิริยา อ่อนทอง
003505 นางสาวธมลวรรณ จนิดา
003506 นายนฤพน สุปันนุช
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003507 นางสาวสุนทรีย์ เวชสถิตย์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003508 นางสาวเกษรีย์ รัตนพิบูลย์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003509 นายชลทิตย์ แสนมุงคุณ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003510 นางสาวธนิกานต์ สุขบัติ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003511 นางสาวสุวพัชร อินทสุวรรณ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003512 นางสาวจฑุากาญจน์ สรวงยานนท์
003513 นายธิติ ฉัตรบูรณะพานิช
003514 นางภทัรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน
003515 นางสาวประภาพรรณ อินทวารี
003516 นายณัฐพงศ์ มุง่หวังเจริญกิจ
003517 นายวุฒิชัย สินธนภารดี
003518 นางสาวกรรณิกา เอี่ยมเผ่าจนี
003519 นายสิทธิชัย ศรีวะวงศ์
003520 นางสาววรัชยา ประสิทธิว์รนันท์
003521 นายนพพล คงตุก
003522 นางสาวกัญญา ศรีทอง
003523 นางสาวมานิดา ทองค างาม
003524 นายณัฐชนน สรรพนุเคราะห์
003525 นางสาวปิยนุช จวิมงคลชัย
003526 นางสาวอรพิน เสถียร
003527 นางสาวลักษมี กล่ินษร
003528 นายธนวัฒน์ เจี๊ยะทา
003529 นายธีระ จนัทะคร
003530 นางสาวขวัญชนก ค าไข
003531 นายประกาศิต สายเสมา
003532 นางสาวรติกานต์ ดวงมณี
003533 นางสาวสุพรรณี ศรีสงคราม
003534 นายณัฐพงศ์ ห้องทองแดง
003535 นายรัฐพงษ์ พาค า
003536 นายนพพร ธนวรรณ
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003537 นายกิตตินันท์ ต้ันต้ัง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003538 นางสาวอัมพร ชัยหิน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003539 นางสาวจไุรลักษณ์ สุวรรณเลิศ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003540 นางสาวเยาวเรศ ต้ังอนันตชัย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003541 นางสาวภทัรศยา สุขชูวิเลิศ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003542 นายพีรวัส สุขทอง
003543 นายธโนดม รัตนสุวรรณ
003544 นางสาวสัพพัญญู ประสพยงค์สกุล
003545 นางสาวศิริทรัพย์ อร่ามรุ่งทรัพย์
003546
003547 นายสดายุ ทองพรม
003548 นางสาวศศิประภา สิงห์กุล
003549 นางสาวรักไพร เมือบศรี
003550 นางสาวชัชฌานันต์ บุณาพันธ์
003551 นายประชา มากคุณ
003552 นางสาวกานต์ธีรา กล่อมแสง
003553 นายพชรวงศ์ พิมพ์บูลย์
003554 นางสาวขนิษฐา เพ็ชรสีขาว
003555 นายนาวิน เรืองมนตรี
003556 นางสาวสรชา เจษฎาภทัรกุล
003557 นางสาวกานต์พิชชา กล้าแรง
003558 นางสาวปริศนา แก้วแพร่
003559 นายอภนิันท์ ล้ินฤาษี
003560 นางสาวพรรณิษา นนธิราช
003561 นางสาวพอรุ่ง จ าเริญทิพย์
003562 นางสาวกัญญ์วรา พัฒนสิงห์
003563 นางสาวกมลทิพย์ จนัทร์ฟองเสน
003564 นางสาวพิมพ์ชญา อธิโชติธนาศักด์ิ
003565 นางสาวสุภาวดี ผองข า
003566 นางสาววริยา ดีโว

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003567 นางสาวปิยวดี แสนปราบ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003568 นางสาวสุวิกรานต์ วิจติรวงศ์วาน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003569 นายโดม ศิลาแยง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003570 นางสาวมลธิรา ต าปาน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003571 นายวุฒิชัย เจมิขุนทด สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003572 นายอิงครัต จนัทร์วงศ์
003573 นางสาวสุวารินทร์ สงสุข
003574 นางสาวณิชากร อึ้งวงษ์วัฒนา
003575 นางสาวอ าภา มณีล้ า
003576 นางสาวสุดารัตน์ พรหมกูล
003577 นางสาวสุทัศณี ค าใจ
003578 นางสาวพัชรินทร์ ค าใจ
003579 นางสาวศิริวรรณ บุญฤทธิ์
003580 นางสาวดวงสมร เณรหล า
003581 นายสิรวิชญ์ ทวีตา
003582 นางสาวเกศินี สุขสอาด
003583 นางสาววชิราภรณ์ ขวัญยงั
003584 นายรัฐจติ บุณฑริก
003585 นางสาวดารัตน์ บุญรอด
003586 นางสาวอรอนงค์ สวัสดิวงชัย
003587 นายปฐมพงศ์ ทองรวย
003588 นายสิทธิพงศ์ เศษกลาง
003589 นางสาวชามาณัฏฐ์ จนัทาโรจน์
003590 นายฉัตรชัย พิศาลโกศล
003591 นางสาวมธุรส มีหล้า
003592 นางสาวอรญา ศรีใส
003593 นางสาวปาริฉัตร ภงูามเงิน
003594 นายธิติวัฒน์ พุฒทอง
003595 นางสาวนิลเนตร วงษ์เพ็ชร
003596 นางสาวศศิกาณฑ์ กุมปรุ
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003597 นางสาวนฤมล ชินกลาง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003598 นางสาวจริาภรณ์ วินิจจตุรงค์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003599 นายธนบดี เจริญไชย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003600 นายประมุข ภริมยท์อง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003601 นางสาวภญิญาพัชญ์ ไสยรัตน์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003602 นางสาวอัจฉรา รักษาพล
003603 นายรัฐธีร์ทนนท์ สังข์ทอง
003604 นางสาววริทยา พวงปัญญา
003605 นางสาวจรัิฐิวรรณ พวงปัญญา
003606 นางสาวศิริพักตร์ ผิวอ่อน
003607 นายธนาคม ค าวัฒนา
003608 นายปกรณ์ พึ่งแพง
003609 นางสาววิทิตา พิสิฐพร
003610 นางสาวเสาวลักษณ์ อุทัยเลิศ
*003611 นางสุนทรี แพงค า
003612 นางวาทินี บุญโพธิ์
003613 นางสาวกรกนก สืบแก้ว
003614 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรณัชชา โรยดี
003615 นายกุญช์ชาญ ชินากร
003616 นายสิริพงษ์ บัวดี
003617 นางสาวศรัณยรั์ตน์ หาญพลาชัย
003618 นางสาวณฐวรรณ เป็งเมืองมูล
003619 นางสาวโชติกานต์ ชูทรัพย์
003620 นายนพรัตน์ พุ่มดียิ่ง
003621 นางสาวธัญญธร ภญิโญพาณิชยก์าร
003622 นางสาวลลิตา คงธรรม
003623 นางสาวสุภาภรณ์ ผาแสง
003624 นายธนกฤต ช้างเผือก
003625 นางสาวปนัสยา บุษบา
003626 นายวรัญญู แก่นคง
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003627 นางสาวพิภสัสร จงยิ่งยศ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003628 นางสาวญาณี สุวรรณสมบัติ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003629 นางสาวธนภรณ์ ไชยสุวรรณ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003630 นางสาวมนัสนันท์ ก่อสกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003631 นายธนพนธ์ ภริมยไ์กรภกัด์ิ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003632 นางสาวพิชชาภา ราชพรหมมา
003633 นางจนัทร์เพ็ญ ทองแพ
003634 นายกิตติ ทองพอก
003635 นางสาวสิริกานต์ บางม่วงงาม
003636 นายวุฒิศักด์ิ ลาละคร
003637 นางสาวนภาวรรณ ค าแปน
003638 นางสาวสุฤดี กิ่งแสง
003639 นางสาวกัญญาพัชร สีใหม่
003640 นางสาวชุลีพร บุญยนื
003641 นางสาววิลาวัลย์ เลิศพลาพงศ์
003642 นางวศินี สาลีนาค
003643 นางสาวประกายมาศ เทพาศิริ
003644 นางสาวสิริรักษ์ สุวรรณก้านมณี
003645 นายภาณุวัฒน์ งามเจริญ
003646 นายวริทธิ์ ร่างน้อย
003647 นางสาวสิริมา ศรีโรจน์
003648 นางสาวมิณฑิชา เดชเกตุ
*003649 นายเอกชาต บุญยะศิลป์
003650 นางสาววิภาดา ยศปัญญา
003651 นางสาวศศิยา ผิวเหลือง
003652 นางสาวจริาภรณ์ จติรพันธ์
003653 นายคณิศร เธียรพิเชษฐพงศ์
003654 นางสาวณปภชั หลวงชะอ า
003655
003656 นางสาวปัทมา โสดยิ้ม

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003657 นายกฤษฎา ค าจนัทร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003658 นายมูหมัดจ ารี แวหามะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003659 นายมติชน รัตนเจริญ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003660 นางสาวภราดา วิริยะภราดร รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003661 นางสาวสุกัญญา ทาปันแก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003662 นายรัชพล แก้วจติคงทอง
003663 นายเฉียบวุฒิ กล่อมจนิดา
003664 นางสาวทิชากร พรมจนัทร์
003665 นางสาวสุภาพร ค าฝ้ัน
003666 นางขวัญธิดา ใบขุนทด
003667 นายธีรวุธ สุขก่ า
003668 นางสาวศิริพร สายปาน
003669 นายดวงดี วานิชกร
003670 นางสาวนันทนัช ศรีลาวงศ์
003671 นางสุดารัตน์ ไชยปัญญา
003672 นายกุลวัฒน์ วงศาโรจน์
003673 นางสาวทิพวัลย์ แท่งทอง
003674 นางสาวธิรดา เกตุวงษ์
003675 นางสาวชลธิดา สังข์ศิริ
003676 นางสาวกุลธิดา แก้วสุข
003677 นายรติกร ค าทอง
003678 นางสาวประทุมรัตน์ เบิกบาน
003679 นางสาวอณิสรา สมนุช
003680 นางสาวณหทัย พวงบุบผา
003681 นายโรจน์ศักด์ิ ทั่งจนัทร์
003682 นางสาวธัญญพัทธ์ ปั่นเส
003683 นางสาวธิดารัตน์ เกื้อหนุน
003684 นางสาวรตนพร แก้วเกตุ
003685 นายคทาวุฒิ กวีวรรณ
003686 นางสาวศศิกานต์ วิศาลาภรณ์
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003687 นางสาวลภสัรดา ไกรมุด เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003688 นายจรีวัฒน์ ศรีบูรณะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003689 นางสาวมัลลิกา ชุมแสง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003690 นายพลกฤษ ล่ิมสกุลไพศาล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003691 นางสาววันวิสา ปองสุข สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003692 นางสาวยพุิน ถนอมศิลป์
003693 นางสาวสยมุพร มุง่มงคลสวัสด์ิ
003694 นายณัฐดนัย วรรณวงษ์
003695 นางสาวบวรเพ็ญ เรืองสูง
003696 นายภทัรชัย สุขกล่ า
003697 นางสาวสุรินทร์ แขอิ่ม
003698 นายขจรพัฒน์ ปทุมลักษณ์
003699 นางสาวหทัยภทัร วิเศษกิจ
003700 นางสาวธันยพัฒน์ กิตติโชติธนกุล
003701 นางสาวเมริสา โยมงาม
003702 นายพีรภทัร พุ่มจนัทร์
003703 นายอนุศักด์ิ สุขเกษม
003704 นางสาวศิริลักษณ์ จติประสาท
003705 นางสาวพลอยพิมล ใจจนัทร์เดือน
003706 นางสาวพรรณนิภา เทพพรมวงศ์
003707 นางฐิติพร ประสงค์
003708 นางสาวดวงมณี วงค์เหมือน
003709 นางสาวอรนุช สีหะวงษ์
003710 นายนิตย์ กรกนกกมล
003711 นางสาวอุทุมพร ใจเฉพาะ
003712 นางสาวอัมพิกา สุดซาง
*003713 นายอานนท์ ทศพหล
003714 นางสาวเจนจริา คงเขียว
003715 นายกวิน อุบลแก้ว
003716 นายกฤษดา โพธิง์าม
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003717 นางสาวมรรษมน ปรัชเจริญวนิชย์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003718 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรพยาบาล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003719 นางสาวขวัญฤทัย ประทุมชัย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003720 นายปณัฏฐ์ บุญตระกูล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003721 นางสาวจารียพ์ร บุ้นเสา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003722 นางพลอยศิรัส ปองวัฒนกุล
003723 นางสาวสมฤทัย ศรีเจริญศิลป์
003724 นางสาวรจนา ชัยศิลป์
003725 นางสาวจริาพัชร ก าบัง
003726 นางสาวรุ่งนภา ส าราญ
003727 นางสาวดุจเดือน จ านงทรง
003728 นายคงเดช สมจติต์
003729 นางสาวพรรณทิวา หิรัญพรหม
003730 นายชัยอนันต์ บุญประเสริฐ
003731 นางสาวปาณิสรา ดอกมาลี
003732 นางสาวจฑุาทิพย์ เพลินจติต์
003733 นายศุภสันต์ วรรณภริะ
003734 นางสาวศศิประภา กีรติไพบูลย์
003735 นายนวรัตน์ ประเสริฐวสุ
003736 นายเดชา หวังดี
003737 นางอนัญญา หวังสุข
003738 นางสาวปัทมนัดดา ด าช่วย
003739 นางสาวกนกวรรณ สดใส
003740
003741 นางสาวฉัตรประภา ตางาม
003742 นางสาวรัชนี ภาดี
003743 นายนพปฎล นุชน้อมบุญ
*003744 นายอุดมศักด์ิ โกสิทธิ์
003745 นางสาวอรุณี แสนแอ
003746 นางธันยญ์พร อุปการะ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003747 นางสาวพลอยปภสั ไชยยานนท์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003748 นางสาวนราวัลย์ คนซ่ือ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003749 นายศรพรหม ผลดี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003750 นายรอฤทธิ์ นุชนารถ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003751 นายจริพงศ์ เพิ่มพูล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003752 นางลภสัรดา ยศกรธนสาร
*003753 นางสาวศุภางค์ ประพิณ
003754 นางสาววีระวรรณ แสงใส
003755 นางสาวเพ็ญนภา บุญเพ็ง
003756 นางสาวจริาวรรณ เรืองศาสตร์
003757 นายรัชพล เนื่องพลี
003758 นางสาวขวัญหทัย กล่ินรอด
003759 นางสาวศศิรดา กลางรักษ์
003760 นางสาวสุกฤตยา สัตยามงคลกุล
003761 นางสาวบุณยวีย์ สะภะพันธ์
003762 นางสาวศุธินีย์ คล้ายสมบูรณ์
003763 นายวงศธร แดงศรี
003764 นางสาวกิ่งกานต์ บุตรา
003765 นางสาวพิชญ์สินี คงจร
003766 นายทวีศักด์ิ เห็นครบ
003767 นางสาววศมล แซ่ซ่ิม
003768 นายอดิศักด์ิ จลุจนัทร์
003769 นางสาวมนพร ไอยโรจนพลกุล
003770 นางสาวปานหทัย วาสนาวิจติร์
003771 นางสาวกนกวรรณ ประไพ
003772 นางสาวปริยากร ทิพอาศน์
003773 นายกัมพล เพ็ชรล้อมทอง
003774 นางสาวชนัญญา คุ้มนายอ
003775 นายชัยวัฒน์ คุณยศยิ่ง
003776 นางสาวณัฎฐรินีย์ อินทรัตน์
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003777 นายมิตร ใจมัน่ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003778 นางสาวช่อผกา จนัทร์แจม่ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003779 นางสาวจติรานุช นุชอุดม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003780 นางสาวปนัดดา บุญหล้า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003781 ว่าท่ีร้อยตรีธัญเทพ เบญจมิตร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003782 นางสาวจติจฑุา สุนทรธรรม
003783 นางสาวสุดาภรณ์ อัมพรศักด์ิ
003784 นางสาวกตพร จรัญญา
003785 นายณัฐพงษ์ ไกรจติติ
003786 นางสาวชุภาดา สมมิตร
003787 นางสาวณัจฉลดา อินทร์กระโทก
003788 นายวิทวัส กล้วยดี
003789 นายภานุวัฒน์ แตงทอง
003790 นางสาววัชรากร วรพิทย์
003791
003792 นายกฤษกร อาชววาณิชกุล
003793 นางสาวอรทัย ณ นรงค์
003794 นางสาวสรัญญา วะสารชัย
003795 นางสาวอัญชิสา จติต านาน
003796 นางสาวอภชิญา พงษ์พันธ์ปัญญา
003797 นางสาวกานติมา โกศลวณิชยก์ิจ
003798 นางสาวชลทิชา จ าปาพงษ์
003799 นางสาวเมชยา ชูวงศ์สวัสด์ิ
003800 นางสาวอารีรัตน์ อินศรี
003801 นายณัฐวุฒิ สวัสด์ิกิตติพงศ์
003802 นางสาวภชิชาภรณ์ ศรีปัญญาวุฒิ
003803 นางบุษบา พลเสน
003804 นางสาวรุจริาภรณ์ ค าหลง
003805 นายอธิวัฒน์ ลออเอี่ยม
003806 นายทัศมะ ช านาญจุ้ย

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003807 นางสาวธัชพร ศิริไพศาล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003808 นางสาวสุทธิรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003809 นายสิทธิชัย สุขนิตย์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003810 นางสาวกนกกานต์ ค าหอมกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003811 นางสาวปณตพร สินธุพันธ์ประทุม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003812 นางสาวฐิตาพรรณ หนูชู
003813 นางสาวณัชจรี อภญิญามนตรี
003814 นางสาวหัทยา วันทานี
003815 นายกิตติชัย จนัทร์ดี
003816 นายวาริชาต ข ากล่ิน
003817
003818
003819 นางณัฐธิดา ศรีสุรักษ์
003820 นางสาวพัชมณ กู้เมือง
003821 นางสาวจริติ สิรินุสรณ์
003822 นางสาวธนพร ขุนนุ้ย
003823 นางสาวกฤษณา สุดภยั
003824 นางสาวอรอูรา ครุฑมณี
003825 นางสาวดรรชนีวรรธ์ เปรียบดีสุด
003826 นางสาวปภาวี สุวรรณรัตน์
003827 นางสาวเจนจริา สุค าตุ่น
003828 นางสาวอินทุอร ใช้บางยาง
003829 นางสาวอัญชริกา ฤทธิรณยทุธ
003830 นายรณชัย พรัมรัตนพงศ์
003831 นางสาวนิภาพรรณ บุตรวิเชียร
003832 นางสาวนภสัส์ชนันท์ สอนเครือ
003833 นางสาวณัฐธิดา มณีอินทร์
003834 นายบรรดิษฐ์ ดวงแก้ว
003835 นายรุ่งสิริ ยขีาม
003836 นายศุภมิตร ดอยลอม

 - ขาดคุณสมบัติ -
 - ขาดคุณสมบัติ -
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003837 นางสาววรัญญุภคั เบ็ญจวงค์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003838 นายทรรศนะ ก้อนแก้ว ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003839 นางสาวกลอยใจ ค าไชยวัง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003840 นายปาณโชคชัย มีคุณ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003841 นางสาวอัญชิสา ตันสันเทียะ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003842 นางสาวศิริวรรณ เชาว์โคกสูง
003843 นางสาวสรพรรณ ภนูวกุล
003844 นางสาวนรินทร เครือทองศรี
003845 นายกันตภณ เบ็ญมินทร์
003846 นางสาวสุภารัตน์ สุขบรรจง
003847 นางสาวจติรสินี มากทอง
003848 นายศุภรัชต์ เจยีมอมรรัตน์
003849 นางสาววราภรณ์ เกิดปาน
003850 นายกวินท์ โสตะจนิดา
003851 นายเฉลิมเกียรติ นนธิจนัทร์
003852 นางสาววารุณี วงค์มีแก้ว
003853 นางสาวชุติมณฑน์ ชัยเดช
003854 นางสาวทรรศนีย์ โพชสาลี
003855 นางสาวกนกวรรณ ทองเงิน
003856 นางสาววลัยพร พระพิสม์
003857 นางสาวกรรณิกา ศรีไกรยทุธ
003858 นางสาวชาลินี ศิริขันธ์
003859 นายจกัรกฤษณ์ ปันเจยีง
003860 นายพชร ศรีไสย
003861 นายอภศัิกด์ิ สิทธิเวช
003862 นายอนุรักษ์ แก้วลูก
003863 นางสาวกาญจนศิริ มาละอินทร์
003864 นายค านวณ จนัทร์ทอง
003865 นายณภทัร วาณิชเสนี
003866 นางสาวสุภาพร ศรีหิรัญ
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003867 นายพชรดนัย มาธุระ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003868 นายจกัรกฤษณ์ ถาวรกฤษ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003869 นางสาววิภารัตน์ เพ็ชรหวล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003870 นายชาญวิทย์ ไชยมีสุข รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003871 นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003872 นายพิเชษฐ์ บุญอาชาทอง
003873 นายปัญญา ยศเรือง
003874 นางสาวชนกานต์ สุวรรณขันธ์
003875 นางสาวติณณ์ณภทัร ตันกลาง
003876 นางสาวสุธาสินี ใจดี
003877 นางสาวเนตรชนก วิภษูณวงศ์
003878 นายปฐมพร ห่วงจริง
003879 นายอนวัช สายเทพ
003880
003881 นางสาวอาภรณ์ จอ่มกระโทก
003882 นายธเนศ พลพันธ์ข้อ
003883 นางวิรมณ พลาดอินทร์
003884 นางสาวจนัทร์จริา ศิริอาภรณ์
003885 นางอภชิยาภา จนัทะฟอง
003886 นางสาวศิวาพร ฝอดสูงเนิน
003887 นางสาวไพลิน เรณู
003888 นายนิติกรณ์ วงรอบ
003889 นางสาวดาวณี ไอศุริยวงศ์
003890 นางสาวนิชา บุญริยะ
003891 นางสาวพิชญา ถิ่นนุ้ย
003892 นางวรสพร ภงิคารวัฒน์
003893 นายธีระวุฒิ เหมือนพรรณราย
003894 นางสาวชัชชญา คชภกัดี
003895 นายณัฐพงศ์ เมฆใหม่
003896 นางสาวอุไรวรรณ ศรีนคร

 - ขาดคุณสมบัติ -



131

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

003897 นางสาวปัทมา อัตตะ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003898 นางสาวน้ าทิพย์ กุลอ านวยชัย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003899 นางสาวนันทิวัน เสมอใจ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003900 นายอัษฎาวุธ โคตรเคร่ือง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003901 นายวิทยา โซ๊ะเฮง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003902 นางสาวณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์
003903 นางสาวสิริจนัทร์ บุรีกาญจน์
003904 นางสาวอรวรรณ จติถาวร
003905 นางสาวศุภลักษณ์ หงส์พันธุ์
003906 นางสาววริศรา ทิพยจ์กัร์
003907 นางสาวภทัรานิษฐ์ พัชรบูระพงศ์
003908 นางสาวอุไรรัตน์ อักษรทอง
003909 นางสาวกัญญาณี พัตตานนท์
003910 นางสาวกุมารี ขอดเมชัย
003911 นางสาวนลินพร จนิตเวชศาสตร์
003912 นางสาวปวีณา ค าแหงพล
003913 นายปฏภิทัร มีสุข
003914 นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมประดิษฐ์
003915
003916 นางสาวเจนจริา สวนอินทร์
003917 นางสาวปิยวรรณ เปรมประชา
003918 นางสาวมัลลิกา เปรมประชา
003919 นายสุรศักด์ิ วันจะรวย
003920 นางสาวณัฐกมล กุลสวัสด์ิ
003921 นายจริาวัฒน์ แจม่ชั่งสมบุญ
003922 นายนฤนาท ทับเงิน
003923 นางสาวศิริกาญจน์ จนัทสระ
003924 นายปิยนาจ นานอก
003925 นางสาวจริยา จนัทร์งาม
003926 นายกิตติคุณ อริยา

 - ขาดคุณสมบัติ -
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003927 นางสาวณิชชา ผานดอยแดน เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003928 นางสาววราภรณ์ บัวหนอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003929 นายปรัชนา จนัทร์สว่าง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003930 นางสาวอภริดา กองเสือ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003931 นางสาวธันชลส ลีฬหะกร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003932 นายธนวัฒน์ จนัทรานุพนธ์
003933 นางสาวพัสส์ชาญาภา นพินภคันันท์
003934 นางสาววลัยพร ยนัตรกิจ
003935 นางสาวสุธิพา ทองธรรมชาติ
003936 นายอมเรศ นวลศรี
003937 นางสาววันวิสาข์ เชิดชัย
003938 นางสาวหทัยชนก พุทธาโร
003939 นางสาวเนตรชนก พิพัฒน์พงษ์
003940 นางสาวปิยวรรณ รุ่งโรจน์กิจ
003941 นางสาวลักขณา คร้ามแสง
003942 จา่อากาศโทวัชรพล สีหาพรหม
003943 นางสาวกฤติยา วงศ์ใหญ่
003944 นางสาวธัญรดี โฉมศรี
003945 นายฆโนทัย เดชะเทศ
003946 นางสาวปัญจพร หนูนิล
003947 นายอิทธิฤทธิ์ รอดก าเหนิด
003948 นายพงษ์ศักด์ิ สิทธิภาพ
003949 นางสาวมนัสชนก บางศิริ
003950 นางสาวอุษณีย์ ภาคีฉาย
003951 นางสาวรัตน์ฐาภทัร วุฒิมหานนท์
003952 นางสาวดารณี ค ามะภา
003953 นางสาวภาสิตา ชาตะรัตน์
003954 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงน้ าฝน พลอยนิลเพชร
003955 นายเกียรติศักด์ิ ศรีจนัทร์
003956 นางสาวทัชชกร ชัยหล้า
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003957 นางสาวพิชชาภทัร์ ชัยเมืองชื่น เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003958 นางสาวอรุโณทัย ประชากุล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003959 นางสาวสุขสันต์ิ น้อยเวียง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003960 นายกฤศ ทิมธรรม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003961 นางเพ็ญแข วงศ์วัฒนากูล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003962 นางสาวปริชญาภรณ์ ด้วงบุญมา
003963 นางสาวนภสัวรรณ ยะอนันต์
003964 นางสาวกันยารัตน์ ทวีทรัพย์
003965 นายอภธิน แดงเอียด
003966 นางสาวสุวิชาดา สิทธิสาร
003967 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี
003968 นางสาวสุพริกา ประพฤติตรง
003969 นายกฤตภพ เมืองทอง
003970 นางสาวอชิรญา พัวสันติกุล
003971 นางสาวสาลิกา กันยะ
003972 นายพชร ทองสุข
003973 นายภทัรพงศ์ สุวรรณศรี
003974 นางสาวยพุา หนูแสง
003975 นางสาวลลิตา โชติธนากิจ
003976 นางสาวบุณยดา ชูประพันธ์
003977 นางสาวปนัดดา ทองจนัทึก
003978 นางสาวภทัรภร วงศาโรจน์
003979 นางสาวพิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล
003980 นางสาวสุพิชญานันท์ ชมชิด
003981 นายพีรวัชร์ ศิริลักษณะพงศ์
003982 นางสาวรวิวรรณ์ อบอวน
003983 นางสาวพินิจดา แสงผะการ
003984 นางสาวบุศรินทร์ พิจอมบุตร
003985 นางสาวจรีวรรณ พุทธบุรี
003986 นางสาวพลอยภทัรา พัชรานุรักษ์
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003987 นางสาววรัญญา ตันบุตร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
003988 นางสาววันวิสาข์ เศรษฐมาน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
003989 นางสาวมนันพัทธ์ คงเพชรสถิตย์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
003990 นางสาวชุลีรัตน์ สวัสดี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
003991 นางสาวมัชฌิมา นะวันทุ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
003992 นายนพรุจ หวันสู
003993 นางสาวกัลยา มานะต่อ
003994 นางสาวจฑุามาศ สังมะณี
003995 นางสาวอรพรรณ จกัขุเรือง
003996 นายอิมรอน เจะ๊นุ๊
003997 นางสาวเชาวรี ปุระสิริ
003998 นายเอกสิทธิ์ ช้างกล่ า
003999 นางธิญาดา ไชยจะโปะ
004000 นางสาวชลิตา หิรัญมาลย์
004001 นางสาวผณิตา เพชรกาฬ
004002 นางสาวกนกอร พุ่มสุข
004003 นางสาวสมพร วงศ์ขันค า
004004 นางสาวศิริพร ไวว่อง
004005 นางสาวอัซมาวี อิแอ
004006 นายรังสฤษด์ิ วงศ์ประเสริฐ
004007 นางสาวณัฐฤฎา คงต๊ะ
004008 นางสาวเบญจรัตน์ โตแดง
004009 นางสาวพัชรินทร์ นาคอ่อน
004010 นางสาวสุธาทิพย์ พูนจนัทร์
004011 นางสาวนาตยา ดุริยะหิรัญ
004012 นางสาววรรวิษา อิ้วอรุณ
004013 นางสาวบุษกร เอี่ยมสอาด
004014 นายพชร กรกชงาม
004015 นางสาวอุราภรณ์ วันดี
004016 นางสาวณัฐสุดา พลชา
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004017 นายเกรียงไกร ตนัยพุฒิ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004018 นางสาวปูชิตา เสือล่อง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004019 นายศุภฤกษ์ เถรว่อง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004020 นางสาวมัญฑวดี สงประสพ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004021 นางสาวสุภกิัญญา สงวนหมู่ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004022 นางสาวปิยพร แสงงาม
004023 นายสุทธิรักษ์ เธียรโชติ
004024 นางสาวนรีรัตน์ แจม่จรัส
004025 นายกรทัศน์ ศุขเฉลิม
004026 นายวรพรต เกิดช่วง
004027 นางสาวพัชริตา ไชยงาม
004028 นายจกัรภทัร เอติยติั
004029 นายกฤษณะ โคตรศรีวงษ์
004030 นางสาวจฑุารัตน์ แยม้จนิดา
004031 นางสาวผกามาศ คุ่มเค่ียม
004032 นางสาวธัญชนก จนัทร
004033 นางสาวนภาภรณ์ หาญค า
004034 นางสาวศิริวรรณ ยศวิทยากุล
004035 นางสาวฐานิต ฉับพลัน
004036 นายมะซาบีดี สุหลง
004037 นายธีรวัฒน์ อนุยะโต
004038 นายศศิพงศ์ ค้างส าโรง
004039 นางสาวชวัลลักษณ์ พยฆัพันธ์
004040 นายสุวัฒน์ กวินภมูิเสถียร
004041
004042 นายนิกร อินเต็ง
004043 นางสาวสุมาลี ทองนรินทร์
004044 นายนพดล ศรีแจม่
004045 นางสาวสาวิตรี งาคม
004046 นางสาวณศิภสัร์ นิธิอัมราศักด์ิ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004047 นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004048 นางธนณัน ปิ่นตระกูล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004049 นายธ่นกฤต ล้ิมวรรณดี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004050 ว่าท่ี ร.ต.กรหยก บุญสม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004051 นางสาวพัชราภรณ์ ชูแก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004052 นางสาวจนัทิรา อิ่นค า
004053 นายชุติเดช เจยีวท่าไม้
004054 นางสาวอฐิณัฏฐ์ น้อยวิเศษ
004055
004056 นางสาวรุ่งรัตน์ คล้ายเจก๊
004057 นางอรอุมา เกื้อเม่ง
004058 นายเกียรติขจร กรวิภานันท์
004059 นางแก้วตา เจริญสุข
004060 นางสาวอรพรรณ มณีกาญจน์
004061 นางสาวชญานิศวร์ อริยพิชารมย์
004062 นางสาวฐิติมา ค าตัน
004063 นางนุชจรินทร์ เกตุสิน
004064 นางสาวทิพทิวา ภูผ่่าน
004065 นางสาวธนาภรณ์ จายโจง
004066 นางสาวสุภทัธนันท์ ค าอาจ
004067 นางสาวนวรัตน์ รักษาสิริพงศ์
004068 นายวิโรจน์ แสงวงศ์
004069 นางสาวสุวรรณภา เสมอสาย
004070 นางสาวธนากานต์ สอนอินทร์
004071 นายยทุธพงษ์ บุญญานนท์
004072 นางสาวณิชนันทน์ ค าสาย
004073 นางสาวธัญวรัตม์ คนยนื
004074 นายสุวรรณ์ดี โทบุรี
004075 นางสาวธนัญญา ประทุมศิริ
004076 นางสาวเรวดี พรหมอินทร์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004077 นางสาวพิมพินันท์ เอื้ออวยพร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004078 นายศักด์ินน อังศุธนสมบัติ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004079 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีบ้านดู่ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004080 นางสาวรุ่งนภา สมนึก รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004081 นางสาวธิดา โตโชติสิน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004082 นางสาวภคมน อินต๊ะยศ
004083 นางสาวอรสา อามาตยม์ุลตรี
004084 นางสาวชนากานต์ สุภลาภ
004085 นายสุเมตต์ ทองด า
004086 นายจติติพัฒน์ สมใจ
004087 นางสาวนฤมล ผาสุข
004088 นายขวัญชัย แสงค า
004089 นายธีริทธ์ทีปต์ ฤทธิพันธ์
004090 นางสาวรุ้งตะวัน บัวเผ่ือน
004091 นางสาวชาริตา ปั้นทิม
004092 นางสาวพันธชา ไทยสังคม
004093 นายอาทิตย์ คูศรีรัตน์
004094 นายพีรพัฒน์ มงคลหัตถี
004095 นางสาวรินชล บุญพรม
004096
004097 นายชิตพล ปัญญาวงศ์
004098 นางสาวอัจฉราภรณ์ โคมร้าย
004099 นางสาวฐิติมา เหลืองอ่อน
004100 นางสาวทักษพร แก้วนนท์
004101 นายวันนิวัติ ไกรนรา
004102 นางสาวกฤตมน ไกรนรา
004103 นายสุกฤษฎิพ์งศ์ ศิริอักษรสาสน์
004104 นางสาวฐิตาพร พงษ์นุช
004105 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยพรม
004106 นางประภสัสร สมดี

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004107 นางสาวรัชวรรณ ดวงดารา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004108 นางสาวกิ่งแก้ว อ่อนค า ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004109 นางสาวสุดสวาท เรืองดุก ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004110 นางสาวทิพยว์ัลย์ เชื้อสาวะถี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004111 นางสาวซากีนะห์ ฮะอุรา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004112 นายโสภณวิชญ์ ตุนวัฒน์กิจเจริญ
004113 นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
004114 นางสาวเนาวรัตน์ เทพรักษ์
004115 นางสาวน้ าฝน ภพูานแดง
004116
004117 นายสมพงษ์ ดอกพุฒ
004118 นางสาวจนัทิมา ก้อนจนัทร์เทศ
004119 นายพีระภคั ทองศรีจนัทร์
004120 นางสาวสุภาพร จติรอาษา
004121 นางสาววราภรณ์ ดวงตา
004122
004123 นายปุณณภพ สุขสมทิพย์
004124 นายวีร์รัศมิ์ ลาภลือชัย
004125 นางสาวอาภสัญา ศักด์ิจา้ย
004126 นางสาวญาณิชศา เหลืองวัฒนวิไล
004127 นางสาวกิตติมา สติภา
004128 นางสาววรรณดี ทองชูช่วย
004129 นางสาวปรมาภรณ์ ปลอดโปร่ง
004130 นางสาวสุธิสา แก้วตา
004131 นายคมกริช เทนุรักษ์
004132 นายพร อังกูลพัฒนาสุข
004133 นางสาวเกศรินทร์ ศรีมูล
004134 นางสาวปริศนา ฝาชัยภมูิ
004135 นางสาวจรีภทัร วงศ์ธนสมบัติ
004136 นางสาวอุทุมพร ปานเงิน

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004137 นายปิยะพงษ์ ชัยประดิษฐ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004138 นางสาวนิษฐา พันผูก ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004139 นายบดินทร์ นามวงศ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004140 นางสาวไพจติรี ธนิกกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004141 นางสาวศรีรัตน์ หาญโยธา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004142 นายประพล เดือนสว่าง
004143 นางสาวจดิาภา วิเศษศิริ
004144 นางสาวกานจ คงสา
004145 นางสาวณัฐนาฎ วงศ์นาคพันธ์
004146 นางสาวประภา เหมือนแขยด
004147 นางสาวทัศนียญ์า ประทีปถาวร
004148 นางสาวกรรณิการ์ จอประดิษฐ
004149 นางสาวชนิตา ภมูิเทศ
004150 นางสาวชุลีพร อิ่มสมบัติ
004151 ว่าท่ี ร.ต.สมิทธิ์ ภริมยพ์งศ์
004152 นางสาวศุภาพิชญ์ พูลสุวรรณ
004153 นายกฤษดา พรมมี
004154 นางสาวอมรรัตน์ รอดยิ้ม
004155 นางสาวกนกวรรณ มนูศิลป์
004156 นางสาวศุภาวรรณ ประสานทรัพย์
004157 นางสาวสุภคั แห้วเพ็ชร
004158 นายอัฐชัย สุวรรณเลิศ
004159 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีมงคล
004160 นางสาวกาญจนา หะสด
004161 นายภาณุวัฒน์ น้อยพรหม
004162 นายณฐภทัร ล้ีอิศรามาศ
004163 นางสาวพลอยไพรินทร์ กิจพ่อค้า
004164 นางสาวกนกพรรณ สิงหะการ
004165 นางสาวพัทธนันท์ ครุธแก้ว
004166 นายสุนัน เอ็นดู
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004167 นายสุวิชา เนียมนิล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004168 นายเดโช นารอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004169 นางสาวนุดี ไชยรัตน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004170 นางสาววริฐา เกตุแก้ว รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004171 นางสาวจริาพร แก้วม่วง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004172 นางสาวทีฆมัพร จติเจริญ
004173 นางสาวกานต์มณี ยกิุสังข์
004174 นางสาวภทัรลิตา ทองทิพย์
004175 นายไพโรจน์ ถีติโพคา
004176 นายธนกฤต ธีระวงศนันท์
004177 นางสาวนงนุช ภาดี
004178 ว่าท่ีรตหญิงไปรยา เจะ๊สัน
004179 นางสาวจรีนันท์ อันเตวา
004180 นางสาวเบญจวรรณ สระส าอาง
004181 นางสาวศิริพร ศรีใจยา
004182 นางสาวหทัยชนก ยารังษี
004183 นางสาวกุสุมา มุง่เรืองกลาง
004184 นายกฤษฎา อึ้งทองหล่อ
004185 นางสาวศุภสิรา ใจบรรจง
004186 นายชาตวิโรจน์ พึ่งผลพูล
004187 นายรัฐชัย ช านาญไพร
004188 นายอภวิัฒน์ จนิะดิษฐ์
004189 นางสาวธีราพร ผ่องแผ้ว
004190 นางสาวประภสัสร ฝูงใหญ่
004191 นายธนิต นวลอุทัย
004192 นางสาวชนากานต์ ศฤงคาร
004193 นางสาวภทัรนิษฐ์ จรัสปัญจพงศ์
004194 นางสาวอรอุษา เค้าค า
004195 นางมลิวัลย์ ปัญโญใหญ่
004196 สิบเอกมรรคพล เสร็จแตง
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004197 นางสาวพนิดา สาระคง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004198 นางสาวบุณยาพร ระพิพันธุ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004199 นางสาวอรณัฐ ปิยะจารุวัฒน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004200 นางสาวฐารวี ยนิดีรมย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004201 นางสาวสุภชิญา ขวัญพราย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004202 นางสาววรรษวรรณ ส าราญอยู่
004203 นางสาวปริชญา หงษ์ด าเนิน
004204 นางสาวลภสันันท์ นามวงษ์
004205 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอภษิฎา ศุภสุข
004206 นางสาวมลทาวรรณ สวนมาลี
004207 นายอดิศักด์ิ พุ่มทอง
004208 นายฮาฟิซ หะยสีะอิ
004209 นายวรากร ศิรธารา
004210 นายณัฐวงศ์ เพชรแก้ว
004211 นางสาวสุจติรา แจม่ใส
004212 นางสาวพนิดา แสงฟ้า
004213 นางสาวเทพินทร์ ชัยชนะวงศ์
004214 นางสาวนครินทร์ บุตรศรี
004215 นายมหาชัย วงษ์เค่ียม
004216 นางสาวดลนภา นิยมพันธุ์
004217 นางสาวดารารัตน์ กาญจนานุรักษ์
004218 นายฤทธิรงค์ ศิลปชัย
004219 นางสาวพัชนี ติระนนท์
004220 นางสาวกานดา ประสงค์ผล
004221 นายณัฐวัฒน์ งามศักด์ิ
004222 นางสาวชนานันท์ นาคทอง
004223 นางสาวปรียา ทองแป้น
004224 นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิชัย
004225 นางสาวนันทพร วิเศษ
004226 นางสาววนัชพร สันทราย
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004227 นางสาวมณิสรา พันธ์ไชย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004228 นางสาวบงกชธร ด่านรุ่งเจริญ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004229 นางสาวภทัรภรณ์ อยู่นาน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004230 นายสฤษด์ิพัฒน์ ทองแสง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004231 นางสาวนันทิชา เชียงเกตุ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004232 นางสาวลัดดาวัลย์ พรภกัดี
004233 นางสาวยพุา ฝาชัยภมูิ
004234 นางสาวดลลักษณ์ ดาวโคกสูง
004235 นางรจนา คล้ายวิเชียร
004236 นายอภวิัฒน์ ล่ิมเจริญธนชาติ
004237 นายฉัตรมงคล มหาจกัร์
004238 นายพชร แสงสร้อย
004239 ว่าท่ีร้อยตรีปองภพ ชนะพันธ์
004240 นางสาวเสาวลักษณ์ เงินสลุง
004241 นายอัครวัฒน์ ผาติทวีพัฒน์
004242 นายพิชานน จนัทร์ทอง
004243 นางสาวอรุณโรจน์ เรืองอรุณ
004244 นางสาวสรวงสุดา สังข์สุข
004245 นางสาวปุณยนุช ดวงสง่าภศูรี
004246 นายกันตพิชญ์ ชุมขวัญ
004247 นางสาวกิติญา วงศ์จนิดาศักด์ิ
004248 นางสาวสวิชญา เนียมหอม
004249 นางสาวปารมี สุรพงษ์รักตระกูล
004250 นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง
004251 นายวรทิตต์ ศรีเงิน
004252 นายชนาธิป เพ็งตะโก
004253 นางสาวพรพิมล วรรณลักษณ์
004254 นายปฐมเอก บุญกว้าง
004255 นางสาวชวิกา ภูสั่ตยาธนพร
004256 นางสาวเกศิณี จนัทร์โนทัย
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004257 นายวิสันต์ ค าชัยภมูิ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004258 นางเสริมศิริ ศรีเสนพิลา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004259 นางสาวพัชรา แจม่กระจา่ง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004260 นางสาวนันทนัช อินทร์หม่อม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004261 นางสาวอมรรัตน์ ฉิมปลอด สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004262 นางสาววันวิสาข์ บุญคล่ี
004263 นายอนิรุต เผ่าอินตา
004264 นางสาวทิวาพร แก้วโพนงาม
004265 นายธันยภ์ศุตม์ อ่อนเพชร์
004266 นางสาวอังคณา ดวงสอาด
004267 นางสาวอภชิญา ภางาม
004268 นายไพศาล ปานแป้น
004269 นางสาวยวุดี ไชยศรี
004270 นางสาวอรวรรณ รุ่งเรือง
004271 นายเสณีย์ มะปะไมย์
004272 นายธีรพัฒน์  เพ็ชรแก้ว
004273 นางสาวเพชรลดา จ าแนกยทุธ
004274 นายจริายทุธ์ เรืองขจรไพโรจน์
004275 นางสาวฐิติพร นิรันดร์สุข
004276 นางสาวเพาพงา จงรัตน์กลาง
004277 นายอมรภคั รักษาศรี
004278 นายกฤตภพ ยงัส้มป่อย
004279 นางสาวอภชิญา ฟูแสง
004280 นางสาวรัตนา แก้วแท้
004281 นางสาวพนิดา เกิดอุดม
004282 นายสุวิวัฒน์ เจนวิชชุวงศ์
004283 นางสาววริศรา กางกรณ์
004284 นางสาวพิศสมัย ชุ่มเยน็
004285
004286 นายศักด์ิสิทธิ์ สว่างศุข

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004287 นายสราวุธ สุขประเสริฐ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004288 นางสาวเสาวรส วรรณรัตน์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004289 นางสาวลลิตภทัร ปันสัตย์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004290 นายพลวทิย์ ญาณทักษะ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004291 นางสาววารุณี บัวโพธิ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004292 นางสาววันดี รัตนบุบผา
004293 นางสาวกมลวรรณ เกิดอุดม
004294 นางสาวพิชชานันท์ แซ่โง้ว
004295 นางสาวทิพาพร สกุลศรีสร้อยฟ้า
004296 นางสาวสาธิตา จนัแดง
004297 นางสาวปานรดา อินทปัญญา
004298 นางสาวปวีณ์รัตน์ กองสิน
004299 นางสาวนริศรา เปล้ืองกลาง
004300 นางสาวจติรลดา จา่ยพัตร
004301 นายปิลันธน์เชษฐ์ ทาศรีภู
004302 นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์
004303 นางนารากร สินธุศรี
004304 นางสาวกุลิสรา นาคเจอืทอง
004305 นางสาวฉัตรสุดา ชูพรหมวงศ์
004306 นางสาวทิพยว์รรณ ปทุมล่องทอง
004307 นางสาวชัชวรรณ อมรพฤกษา
004308 นางสาวทิพธัญญา ตาวิยะ
004309 นางสาวชนาพร กลีบจงกล
004310 นายเชิดศักด์ิ ทับบุญ
004311 นายศิริพงษ์ แก้วสีดา
004312 นางสาวดวงสมร เพิ่มขึ้น
004313 นางสาวสุพัตรา มงคลบัณฑิต
004314 นางสาวอลิสสรา ปล่ังเปล่ง
004315 นางสาวน้ าอ้อย หนูประโคน
004316 นางศิลป์ศุภา ช่วยด ารงค์
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004317 นางสาวอโนชา ทิมปรางค์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004318 นางสาวพิมปภา จานทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004319 นางสาวยภุา พลต้ือ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004320 นายหัสชัย จงกลรอด รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004321 นางสาวคณัสนันท์ แก้วญาติ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004322
004323 นางสาวรังสิยา ตองอ่อน
004324 นายชินบุตร ชินวงศ์
004325 นายบรรษัทกาญจน์ ลักษวุธ
004326 นายกิตติกร ยศน้อย
004327 นางสาวพัชรา ธจติธรรม
004328 นางนุจรินทร์ ภริมยพ์งศ์
004329
004330 นายอภวิัฒน์ เติมประโคน
004331
004332 นางสาวอริษรา โพธาศรี
004333 นางสาววรรนิษา จริยา
004334 นางสาวพัชรพร ใหม่หลวงกาศ
004335 นางสาวณัฐพัชรธิดา ฉันทะ
004336 นายเจนพิชญะ นิธิเรวดีพร
004337 นางสาววราพร จนัทร์อ าพร
004338 นางสาวธมลวรรณ พูลกสิศรี
004339 นางสาวดารารัตน์ ทองกัญญา
004340 นางสาววิสาลักษณ์ สังข์กรด
004341 นายชินวัตร วิทยากร
004342 นายณภทัร พิสัยพันธ์
004343 นางสาวลลิลทิพย์ ทองดี
004344 นางสาวกมลชนก เล้า
004345 นางสาวสุภาวดี สุขสมบัติ
004346 นายรัฐวัฒน์ จอมทอง

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004347 นายธนวัฒน์ ราชาเดช เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004348 นางอิศรา ศรีประไพ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004349 นายณัฐพล ศิริกุล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004350 นางสาวธัญลักษณ์ ศิลาขาว รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004351 นางสาวช่อทิพย์ ทัศบุตร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004352 นางสาวริญญารัตน์ บุญอุ้ม
004353 นางสาวโรจน์ฤดี ถนอมสิน
004354 นางสาวรุ่งนภา ประใจ
004355 นางสาวณฐาภคัพร ศรีปิยะวัฒน์
004356 นายอุดม พิภพวัฒนา
004357 นางเมธินี ชูพุทธ
004358 นางสาวทิวาสุณี กุติการ
004359 นายชนะพล เจยีมจงวัฒนา
004360 นางสาวพัชริดา อินทร์ภกัดี
004361 นายวสวัตต์ิ ชีวะประเสริฐ
004362 นางสาวกฤชภร ประธานราษฎร์
004363 นายศาศวัต เครือมณี
004364 นางสาววัชราภรณ์ วิฤทธิช์ัย
004365 นางสาวพิมลกรณ์ ดิษฐ์ประเสริฐ
004366 นายปิยะณัฐ บุญหลาย
004367 นางสาวชิดชนก ธงชัย
004368 นางสาวสุจารี ศรีละนนท์
004369 นางสาวเบญจมาส ขันสี
004370 นายปราปต์ แพงศรี
004371 นายนาวิน สุภาษี
004372 นายพีรกิตต์ิ อุปมา
004373 นางสาวรัตนาภรณ์ ปั๋นแก้ว
004374 นางสาวเบญจวรรณ บุตรจนัทร์
004375 นางสาวปณิดา สุดทอง
004376 นางสาวรัตติยา มีแสนสงค์
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004377 นายชัชวาล รัตนคร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004378 นางสาวจรัิชญา สืบสมบัติ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004379 นางสาวจติสุภา ชัยศุภลักษณ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004380 นายไพโรจน์ บริพันธ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004381 นางสาวปรารถนา สหัสชาติ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004382 นางสาวนัฐจริา ณ นคร
004383 นางสาวณัฐชา สังข์แป้น
004384 นางสาวน้ าผ้ึง จนัทร์เปีย
004385 นายสิทธิพงษ์ ปรังการ
004386 นายภาคภมูิ พิริยสถิต
004387 นายเอกภพ ภาเรือง
004388 นางสาววีราชินันท์ ภูภ่กัดีพันธ์
004389 นางจารุวรรณ ชายวงศ์
004390 นางสาวศิริรุ้ง มังกิตะ
004391
004392 นางสาวอริศา วายคุรุฑ
004393 นายไพรัช พยงุกลาง
004394 นางเสาวลักษณ์ หมูห่มืน่ศรี
004395 นางสาววิธิดา บุญที
004396 นางสาวชนาธิป ราชวัฒน์
004397 นางสาวซัญญ่า สันนะกิจ
004398 นางสาวเบญจมาศ สัมพันธ์
004399 นายเจษฎา บริบูรณ์
004400 นางสาวอลีนา ยาทิพย์
004401 นางสาวน้ าฝน โพธิป์ลอด
004402 นางสาวเขมนิจ ณ มหาไชย
004403 นายณภทัร กู้เกียรติกาญจน์
004404 นายสุรศักด์ิ วิฑูรยพ์ิศาลศิลป์
004405 นายกิติกร จารุพงศ์
004406 นางสาวพัชญ์ธนัน กล้ากุลพิพัฒน์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004407 นางสาวภสัราภรณ์ รวีจริะโรจน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004408 นางสาวนลินี ศิลปธนะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004409 นางสาวรุ่งกาญจน์ โพธิวรรณ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004410 นายพงศ์ธร ธรรมขุนนุ้ย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004411 นายธนกร ทองมัง่ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004412 นายวีรภทัร สุขศรี
004413 นางสาวกัลยรัตน์ อรรถาเวช
004414 นางสาวสิรวีร์ ดิษยาไตรพัฒน์
004415 นางสาวกชนันท์ บุพศิริ
004416 นางสาวพชรสรณ์ แสนอุ่น
004417 นายรัฐชาติ กาญจนภมูิ
004418 นางสาววิมลสิริ แก่นค า
004419 นางสาวภาวดี มนตรี
004420 นางสาวฉัตรกุล กฤดนาคประไพ
004421 นางสาวกิตติรัตน์ สมุทรวงศ์เจริญ
004422 นายภาสกร นิลปะกะ
004423 นางสาวสุภสัสร สุขป้อม
004424 นางสาวนงนุช มะยมทอง
004425 นายศึกศิษฏ์ จ านงค์สุทธิ์
004426 นายสุทธิภทัร สุขสม
004427 นายสกลชัย ชอบท ากิจ
004428 นายภาณุ ภสัสรานนท์
004429 นางสาวกุลธิดา ภมูิคอนสาร
004430 นางสาวชนกวรรณ พุกเจริญ
004431 นางสาวกัญรินทร์ ราชธานี
004432 นางสาวจรีนันท์ สีแดง
004433 นางสาวอมรรัตน์ ทองพิทักษ์
004434 นางสาวนิตยา ชูแก้ว
004435 นายอรรถพล พรมบรรดิษฐ
004436 นางสาวธันยพร แสงสุวรรณ
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004437 นางสาวศรีสุดา บุญสิงห์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004438 นายสุกนต์ธี ฐิติวีรภฏั ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004439 นายพิมุขพล อาจหาญศรี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004440 นางสาวปริษา โพธิพ์ุ่ม รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004441 นางสาวธนศร ทิพยจ์รัสไพบูลย์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004442 นางสาวสุพัตรา เหล่าสุข
004443 นางสาวธัญลักษณ์ อินทร์พระฐม
004444 นายศรัณย์ สืบศรี
004445 นางสาวนาฏนัฎฎา เนื่องโคตะ
004446 นายวรเมธ ทวีเลิศเกษม
004447 นางสาวอรพรรณ ศรีสว่าง
004448 นายพิพัฒน์ ขัดปัญญา
004449 นางรัชดา ขัดปัญญา
004450 นางสาวธัญญพัทธ์ โสนาคู
004451 นางสาวนริสรา มะดีเยาะ
004452 นางสาวจติสุภา ชนะนาญ
004453 นายนกรณ์ อาภรณ์พราว
004454 นางสาววรารัตน์ ขอนอาจ
004455 นายไพโรจน์ สุมามอญ
004456 นายกฤษณะ กิ้มจนัทร์
004457 นางสาวพิมลพรรณ์ โสรีกุล
004458
004459 นายณัฐพงษ์ ส้มดี
004460 นายกิตติโชติ มะโนรา
004461 นางสาวนงค์รักษ์ ต้นเคน
004462 นายศุภวัชช์ จองศิริกุล
004463 นางสาวสุวิมล จนัทร์แดง
004464 นายสุรชัย พิมพ์ทอง
004465 นางสาวสลิลทิพย์ ผลึกเพชร
004466 นายพันธ์เดช นาคะพันธ์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004467 นายบดินทร์ บุญโยดม เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004468 นางสาวปฐมา บุญโยดม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004469 นางสาวธณัชภคั ชลสงคราม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004470 นางสาวณัฐยา ธัญญานิธิวัฒน์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004471 นายภาณุกร บุญครอง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004472 นายชาตรี พุทธรักษา
004473 นางสาวกุลธิดา ลอองศรี
004474 นางสาวนุชนารถ เอี้ยงชะอุ่ม
004475 นางสาวนภสัสร ติงหงะ
004476 นางสาววรรษมน สุขสงวน
004477 นางสาวบุศรินทร์ รอดจนัทร์
004478 นางสาวศรัญญา พันธ์ดนตรี
004479 นางสาวธาริณีย์ ภูง่าม
004480 นายหิรัญ แก้วจนิดา
004481 นายถาปนิค วานิ
004482 นางสาวมณฑาทิพย์ มะวรคนอง
004483 นางสาวอนุศรา ค างาม
004484 นางสาวประภสัสร เชื้อเมืองพาน
004485 นางสาวน้ าเยน็ บุตรอ่วม
004486 นายฐิตินนท์ ไวถนอมสัตว์
004487 นางสาวดรุณี เรือนปิน
004488 นางสาวณิชกานต์ โฉมเฉลา
004489 นายอลงกต ปานนิล
004490 นางสาวจติราภรณ์ เอี้ยงอ่อง
004491 นายวราโรจน์ นิลนนท์
004492 นางสาวภทัรา จติราวัลย์
004493 นางสาวฐานิกา ม่อมพะเนาว์
004494 นางสาวสุดารัตน์ ตรีสงฆ์
004495 นางสาวภทัรวดี เภาชา
004496 นางสาวธนียา มูลเภา
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004497 นางสาวภทัราภรณ์ อักษรศรี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004498 นายกษิด์ิเดช วัชรคิรินทร์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004499 นางสาวศศิธรพลอย ไชยโยชน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004500 นายภาสกร เก่งสามสมุทร รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004501 สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004502 นางสาวพรทิวา ณมณี
004503 นางสาวนงนุช ค านาน
004504
004505 นางสาววรอนงค์ สีลวานิช
004506 นางสาวฐิติมา พูลสิน
004507 นางสาวธิดารัตน์ ชมะวรรณ์
004508 นางสาวเปรมปรีด์ิ พันทุม
004509 นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณสาม
004510 นายทัด พิพัฒน์กุล
004511 นางสาวชลธิชา พงษ์สวัสด์ิ
004512 นางสาวเพ็ญญรัตน์ ประคองใจ
004513 นางสาวสุนิสา ทองน้อย
004514 นายจรีะยทุธ จกัร์มณี
004515 นางสาวรุ้งไพลิน ยิ้มโก๊ะ
004516 นางสาวชุติมา ไตรจกัร
004517 นางสาวมัฐลิณี เนื่องจ านงค์
004518 นางสาวนวพรรษ บุญเกิด
004519 นางสาวชลธชา ม่วงมงคล
004520 นางสาวสยามล กุหลาบศรี
004521 นางสาวธิติพร รัตนสิทธินันท์
004522 นางสาวกันติชา หงษ์กัน
004523 นางสาวจรีนันท์ หารมน
004524 นายธีรศักด์ิ ไชยพล
004525 นางสาวเยาวมาลย์ กลีบบัว
004526 นางสาวกิตติมา แก้วชะเนตร

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004527 นางสาวญดา แยม้ไสว เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004528 นางสาวจรีุรัตน์ ทิ้งสุข ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004529 นางสาวพยอม เหล่าพิเดช ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004530 นายฐากูร เชยสุวรรณ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004531 นางสาวณัฐธิรา มาฉาย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004532 นางสาวอมิตตา แก้วบุญธรรม
004533 นางสาวพิมลมาศ โคกดอกไม้
004534 นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ
004535 นางสาวสุชิตา ฉิมนุ่ม
004536 นายกฤตนน พรมงคลสกุล
004537 นางสาวศิโรรัตน์ จติุคีรีสวรรค์
004538 นางสาวธนภรณ์ พงษ์หนาด
004539 นายอัครวิชญ์ ผ่องสุวรรณ์
004540 นางปรินดา เกียรติธาตรี
004541 นายภศีเดช พุกจนิดา
004542 นายภราดา ปัญโญ
004543 นางสาวสุธรรมา สอนเนียม
004544 นางสาวนลินี ปรางทับทิม
004545 นางสาวณัฐพร ภแูต้มนิล
004546 นายสิทธิเกียรติ มานพ
004547 นางสาวจฏิาภสั แก้วโวหาร
004548 นายนิรุธ วาปีเก
004549 นายภญิโญ งามงอน
004550 นายสกุล โตศรีธนวัต
004551 นางสาวพรธนัส วรรธนเลปกร
004552 นายธนภทัร โพธาราม
004553 นางสาวณีรวัลย์ กันทะวี
004554 นายธนะพงษ์ อยู่โต๊ะ
004555 นายกฤษวัชร์ เจริญกิจสุพัฒน์
004556 นายวีรยทุธ จนัแดง
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004557 นางสาวธัญญาภรณ์ ใจหนัก เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004558 นายณรงค์ชัย วงศาเสก ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004559 นายเอกราช เข็มทอง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004560 นางสาวชญาน์นันท์ พุ่มวันเพ็ญ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004561 นายรุ่งรุจ จี่พิมาย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004562 นายฉัตรชัย สนัย
004563 นายวัชรพงษ์ นาถมทอง
004564 นายณัฐชัย สนัย
004565 นางสาวนภาพร จติระธาตุ
004566 นายวชิรวิชญ์ โสพิณ
004567
004568 นางสาวฐิติมา กรวาทิน
004569 นางสาวณัฐธิชา ปัญญา
004570 นางสาวคณางค์ ปฏปิทาพานิชย์
004571 นายอนนต์พร ศรีลาจนัทร์
004572 นายอภเิชษฐ์ จกัรแก้ว
004573 นางสาวกาญจนา อยู่เยน็
004574 นายสุรัฐชัยพงศ์ ปานเจมิ
004575 นางลัดดา ไทรนนท์
004576 นางสาวสุมาภรณ์ ลาดโนนเมือง
004577 นางสาวเมศิณี ทองเอียด
004578 นางสาวบุษรา ศรีเมืองสุข
004579 นางสาวจริะนันท์ คลอดศรีเพ็ง
004580 นางสาวสุพิชญ์ชา ภูป่ระเสริฐ
004581 นางสาวสริษา แซ่เท่
004582 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีแก้ว
004583 นางสาวอัตถพร ทับทิมทอง
004584 นางสาววงตะวัน ตุ่นมานะ
004585 นายณัฐวิโรจน์ เตมีศักด์ิ
004586 นางสาวจา๋มค า ภมรกุล

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004587 นางสาวลลิศรา วงศ์เลน เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004588 นายกฤษ นิ่มอุดม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004589 นางสาวณัฐสรัลพร ปิยดนัยวุฒิกุล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004590 รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004591 นางสาวณัฐปวีณ์ พิมลวัฒนา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004592 นางพิมลรัตน์ ค าบอล
004593 นางสาวนันท์นภสั วิริยะเศรษฐ์สกุล
004594 นางสาวหทัยพร พุกะทรัพย์
004595 นายศุภกิตต์ิ มโหฬาร
004596
004597 นางจริวดี วงศ์ประพันธ์
004598 นายนันทน์ เตชะมหานนท์
004599 นางปัทมรัษฏ์ แก้วอารีลักษณ์
004600 นางสาวจติุพร ราชอาษา
004601 นางสาวแพรวพลอย จนัทนาประเสริฐ
004602 นายอมร วัฒน์จริานนท์
004603 นางสาวเพ็ญนภา เดชเกิด
004604 นายวัชรภมูิ ศรีสวัสดิชัยกุล
004605 นายปฏภิาณ ชาญชัยภวูดล
004606 นางสาวชลิตา พยคัน้อย
004607 นายเกรียงศักด์ิ ตรีกรุณาสวัสด์ิ
004608 นายชัยอนันต์ สิงห์ลอด
004609 นางสาวจฑุามาศ คล้ายเมือง
004610 นางสาวคีตกัณ ศรฉัตร
004611 นายภานุพงศ์ บุญเต็ม
004612 จสอพรชัย พรหมเรือง
004613 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ด าแก้ว
004614 นางธิราพร เสริมสุขต่อ
004615 นางสาวพัสวี ทรงเจริญ
004616 นางสาวพาขวัญ เสาวคนธ์

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004617 นางสาวภริมยรั์ตน์ ซ่ือสัตย์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004618 นางสาวภริญา น้อยผาง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004619 นายวัชรพงษ์ ณบางช้าง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004620 นายสิรวิชญ์ บัวบุตรา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004621 นางพรเพ็ญ ขาวงาม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004622 นางสาวพัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
004623 นางสาวธนภรณ์ เนตรทิพย์
004624 นางสาวสุรียพ์ร ประทุมมา
004625 นายยติุวิชญ์ ศรีคาน
004626
004627 นางสาวสุชานาถ ศรีเรือง
004628 นางสาวกรรณิการ์ ชัยเจริญ
004629 นางสาวปรางทิพย์ ชมชูชื่น
004630 นางสาวพันธิวา แสนแก้ว
004631 นางสาวชนกานต์ อภนิันท์ต
004632 นางสาวชิดชนก สุขเกษม
004633 นางสาวสุภาดา ทองมี
004634 นางสาวจติรวรรณ ทองกิ่ง
004635 นางธัญลักษณ์ ทองค าโพง
004636 นายกันตพัฒน์ ศรีชัยวงค์
004637 นายอุดม เขียวสา
004638 นางสาวณัฐนันท์ ต้ังจติบ ารุงพงษ์
004639 นายชิตกานต์ จงวัชรสถิตย์
004640 นายอาทิตย์ ตูวิเชียร
004641 นางกาญจนา ค ามูล
004642 นางสาวสาวิตรี พรมสว่าง
004643 นางสาวกนกพร เกิดอ่ า
004644 นายสุพัฒน์ งามเลิศไพโรจน์
004645 นายวริทธ์ ถานิสโร
004646 นางสาวจารุพิชญา ศรีกาญจนาวรรณ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004647 นางสาวทิพยาภา สวนาถชยะกูร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004648 นายปุรเศรษฐ์ กลันตรานนท์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004649 นางสาวฑิตินันท์ พลทอน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004650 นางสาวมัลลิภา เพชรฤทธิ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004651 นางสาวภชิญา บวรเวศน์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004652 นายณัฐวุธ เพชรฤทธิ์
004653 นายคมสัน คงคา
004654 นางสาวศิริลักษณ์ อัศวพรไพบูลย์
004655 นายชวนัฐ จนัทวงษ์
004656 นางสาวพัสตราภรณ์ สาสนะ
004657 นางสาวชนิดา แสงแก้ว
004658 นางสาวสมหวัง วาดงามรักษ์
004659 นายสหรัฐ อภวิังค์
004660 นางสาวนภารัตน์ ตันติปาลกุล
004661 นางสาวกองทรัพย์ ภกูิ่งผา
004662 นายศศิศ จติต์แจง้
004663 นางสาวศศิกานต์ จมิากรณ์
004664 นายอภรัิกษ์ เทียนฟัก
004665 นายจรีะสิทธิ์ กองอ่อนศรี
004666 นางสาวกัญญาณัฐฐ์ กองอ่อนศรี
004667 นางสาวเบญจมาศ หอมกระแจะ
004668 นายชนันต์ญาต์ บุรี
004669 นางสาวหทัยรัตน์ จนัทร์แก้ว
004670 นางสุวพิชชาญาณ์ ช่วงกลาง
004671 นางสาวชมพูรัศ ดังนิโรจน์
004672 นางภคัพิชา ขัดเกลา
004673 นางสาวกฤติกา ศิริธร
004674 นางสาวณัฏฐณิชา โพธิศ์รี
004675 นางสาวณัฐพร ภานุพงษ์
004676 นายณัฐกฤษ กรวรกาญจน์
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004677 นายภชิูต ภูเ่จริญ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004678 นายวีระพันธ์ ธนะวงศา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004679 นางสาวสุนันทา อัตชู ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004680 นางสาวอรพิณ หริมเทพาธิป รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004681 นางสาวพัชริยา ด้วงประเสริฐ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004682 นางสาวรัตนภรณ์ นิลวิสุทธิ
004683 นางสาวศุภรัชต์ ทรัพยศ์รีทอง
004684 ว่าท่ีร้อยตรีวีชพัทธ์ เดชบุญมาก
004685 นางสาวฐานนันท์ เลาหสินณรงค์
004686 นางสาวภทัรธมน แสงอรุณ
004687 นายปฏพิัทธ์ ชาติศักด์ิ
004688 นางสาวศฏญิญา วรคันธ์
004689 นางสาวรัตนวลี ชมโพธิ์
004690 นายนริศ จงจติ
004691 นางสาวกิตต์ิศิริ อ ามาตยน์ิติกุล
004692 นางสาวพรรณี สุวรรณดี
004693 นางสาวกมลนัทธ์ หมืน่ภู่
004694 นางสาวพิชญ์สินี พิลาฤทธิ์
004695 นางสาวจรีนันท์ ผลโพธิ์
004696 นางสาวนาถยา จมูิ
004697 นางสาวรติตา ทองเมือง
004698 นางสาวพัชยา นารักษ์
004699 นางสาวกัลยา ศิริถาวรวงศ์
004700 นางสาวกฤติกา ทองแดง
004701 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
004702 นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนะ
004703 นายสิทธิชน เก้าเอี้ยน
004704 นายฐนวัฒน์ สุค าภา
004705 นางสาวกานดา คล้ายวงผ้ึง
004706 นางสาวปรมาภรณ์ วงศ์วิเศษ
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004707 นางสาวศุภลักษณ์ คงตระกูล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004708 นายพฤศจิ เนื่องจ านงค์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004709 นางสาวรจนา ทิพยโ์ยธา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004710 นางสาวณัฐกมล ว่านกระ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004711 นางสาวจฑุาพร มเหยงค์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004712 นางสาวนฤมล เกตุชาติ
004713 นางสาวหนึ่งนุช ธนาศุภวัฒน์
004714 นางสาวรุจริาภรณ์ เอ็นดู
004715 นางสาวภทัราพร เมืองอินทร์
004716 นางสาวอรอุมา บุญมี
004717 นางสาวกนกวรรณ วะเท
004718 นายพลภทัร โม่ทิม
004719 นางสาวเสาวณีย์ แก้วเหมือน
004720 นางสาวศุภลักษณ์ วันแอเลาะ
004721 นายธรรมศาสตร์ เยาว์ธานี
004722 นางถนอมทรัพย์ กาบขุนทด
004723 นายทรงพล สอระสัน
004724 นายพชร ยพัวัฒนา
004725 นางสาวธนวรรณ นามแดง
004726 นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา
004727 นายพีรวัส เฮงเจริญ
004728 นางสาวจ าลองลักษณ์ พรมเพ็ชร์
004729 นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา
004730 นายชัยพร กวยานนท์
004731 นางสาวธันยพร อ้นข า
004732 นางสาวสินีนาฎ สุระก าแหง
004733 นางสาวพรฐิตา สวงโท
004734 นายทศพล ห่วงศรีเอก
004735 นายชานนท์ณัฎฐ์ กันเรืองชัย
004736 นายธีรภทัร์ ปรีชาพิริยะกุล
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004737 นางสาวสาวิตรี ขวัญมล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004738 นายวริทธิน์ันท์ อัศวภกัดี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004739 นายวัชรา โคตรพงษ์สาร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004740 นายทศพล แสนมีรัก รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004741 นางสาวณัฐธิดา นุ่นวิเชียร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004742 นางสาวสุภทัรา ปรังการ
004743 นายเกษมสุข สรรพสิทธิพานิช
004744 นายวิบูลย์ แพรุ้งสกุล
004745 นางสาววรรณกานต์ คงคาประเสริฐ
004746 นางสาวรภสัสา ยชุยทัต
004747 นายนพรัตน์ หอมค าผัด
004748 นางสาวพัชรียา ช่วยทอง
004749 นางสาวมนชนก ยโูซ๊ะ
004750 นางสาวสุรีรักษ์ ลือสุวรรณ์
004751 นางสาวอริสา ธรรมจกัร
004752 นางสาวณปัณณ์ โสวรรณะ
004753 นางสาวนภสัสร วัฒนศิริ
004754 นางสาวกิติยา ปาระมี
004755 นางสาวกมลชนก ศรีค านวล
004756 นางสาวมาลีตา บือราเฮง
004757 นางสาววรรณลดา มงคลธง
004758 นางสาวชีวนันท์ สัทโธ
004759 นางสาวจรีภชั ฐิติกุลวัฒ
004760 นางสาวหทัย โปวานนท์
004761 นายยทุธนา หอมเดิม
004762 นางสาวสุพิศตรา แนมสัย
004763 นางสาวอาภากร ขุนทอง
004764 นางสาวอรนิชา ยิ่งยง
004765 นางสาวเมธาวินี มิตรศิริ
004766 นางสาวมินตรา อิสาสะวิน
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004767 นางสาวอุไลวรรณ ตากกระโทก เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004768 นางสาวถิราพร ด่านศรีบูรณ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004769 นางสาวภนิตา พรหมประกาย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004770 นางสาวกิ่งแก้ว สังข์ทอง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004771 นางสาวพลอยมณี จนัทรวงศ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004772 นายพิทูร ภูสั่นติ
004773 นายกมลศักด์ิ ศิวายพราหมณ์
004774 นายระฟ้า โชตินพรัตน์
004775 นายบวร แสงสาคร
004776 นางสาวโชติมา อ่อนน้อม
004777 นายแทน จอมกระโทก
004778 นายวรพงศ์ อาภรณ์รัตน์
004779 นางสาวบุญยรัตน์ เศวกพันธุ์
004780 นางสาวสุภารัตน์ มะลิซอ
004781 นางสาวธนัญญาณ์ จนัทร์ชม
004782 นางสาวปฐมพร ไพประพันธ์
004783
004784 นางสาวธนิศรา ราชดี
004785 นางสาวคัมภรีพรรณ เยี่ยงยงค์
004786 นางสาววรวรรณ เพชรสุริยา
004787 นางสาวภาวิณี แสนทวีสุข
004788 นายอนุชา นกเล็ก
004789 นายปราโมทย์ นามแสน
004790
*004791 นายชัยยศ นิธิสิริพงศ์
004792 นางสาวณัฐพร น้อยนาค
004793 นางสาวจารวี หร่ายเจริญ
004794 นางสาวลักษณียา มณีโรจน์
004795
004796 นางสาวโสภา พรหมนิมิตร

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004797 นางสาวขนิษฐา ชูกรณ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004798 นางสาวอาภรณ์ คูณยา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004799 นางสาวเยาวลักษณ์ มาหลิน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004800 นางสาวจริาภา ชุ่มแจม่ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004801 นายนัธธี พานิช สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004802 นางสาวกมลรัตน์ สุขพินิจ
004803 นางสาวศศิธร จนัท์วิภาค
004804
004805 นางสาวณัฐณิชา ประยรู
004806 นางสาวกชณิภา ลาวลงเฆ่
004807 นางสาวปาณิสรา เปสุริยะ
004808 นายนพรัตน์ แก้วรักษ์
004809 นางสาวชลิตา กิจจาหาญ
004810 นางสาวธิดารัตน์ เพชรสวี
004811 นางสาวนันทพร จรเปล่ียว
004812 นางสาวพิมพ์พิมล สัตราศรี
004813 นางสาวมณศิกาญจ์ เตปา
004814 นางสาวดวงกมล สาคร
004815 นางสาวจนิดา ประสิทธิพ์ันธุ์
004816 นางสาวชาลิสา ศิริไตรภฏั
004817 นายพฤกษ์ บุญเล้ียง
004818 นางสาวมาลิดา แก้วขวัญ
004819 นางสาวณัฐวดี จริสีทอง
004820 นางปาริฉัตร ผกายช่อรัตน์
004821 นางสาวภารดี รัตนประสาท
004822 นางสาวณภสันันต์ อธิโน
004823 นายกรปภชั ดีทองแก้ว
004824 นายณัฐวุฒิ วุฒิ
004825 นางสาวมณฑกาญจน์ พันธุเ์มือง
004826 นายชนะชัย บุญรัตน์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004827 นางสาววรรลิยา สกุลเดช เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004828 นางสาวตรีชฎา ลอยทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004829 นางสาวเพิ่มสุข อภอิัตชัย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004830 นางสาวนันทวัน นวลประสงค์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004831 นายยงยทุธ ดวงตาแก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004832 นางสาวศิริรัตน์ ฮวดหอม
004833 นางสาวพีระพร สุวรรณรัตน์
004834 นางสาวอมราพร แยม้ขจร
004835 นายวรวิทย์ ไกรวงษ์
004836 นางสาวพิชญ์สิณี พงษ์สวัสด์ิ
004837 นางสาวพิมลสิริ สุขสวัสด์ิ
004838 นางสาวกนกพร อุทัยธรรม
004839 นางสาวสุพรรษา เกียรติโคกกรวด
004840 นางสาวระริวรรณ พันธุทุ้์ย
004841 นายวรพล จนัทาภา
004842 นางสาวชมพูนุท พงษ์ปัญญา
004843 นายนพดล กิตติวินท์
004844 นางสาวจติรา สารสุวรรณ์
004845 นายพูลทรัพย์ สุธนาประดิษฐ์
004846 นายเสฐียรพงษ์ ชุนเสถียรพันธุ์
004847 นายทินรัตน์ แม้นทอง
004848 นายนนทวัฒน์ มีช านาญ
004849 นายจริาวัฒน์ เบญจวาณิชยก์ุล
004850 นายชุมพล ปัทวรรณ
004851 นางสาวรดา เดชาเฟื่องฟุ้ง
004852 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปาณิสรา ไชยแก้ว
004853 นางสาวจริาภรณ์ กมลคร
004854 นางสาวอัจฉราพรรณ แสงแก้ว
004855 นายวริทธิธ์ร ศรีสวัสด์ิ
004856 นางสาวสุภาวรรณ หมืน่แก้ว
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004857 นางสาวภทัรศยา จอมแก้ว เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004858 นางสาวสิรินดา กุ้ยประเสริฐ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004859 นางสาวปัญน์นภสัร์ สุขพรชัยรัก ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004860 นายอภศัิกด์ิ ทองนพคุณ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004861 นายพีรเดช ตะรุวรรณ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004862 นางสาวกัลยาณี สืบแก้ว
004863 นางสาวกิรณา สายจนัทร์
004864 นางสาวสุคนทิพย์ ผลอุดม
004865 นางสาวกวิสรา สว่างศรี
004866 นางสาววาสนา ชูรัตน์
004867 นายรัฐพล ศรีวิเศษ
004868 นางสาวนราศิริ เขียวอ่อน
004869 สิบเอกหญิงกัญภคันัฐ สีดาบุญ
004870 นายกิตติ นัคเร
004871 นางสาวเจนจริา ศรีประไพ
004872 นางสาวนพมาศ ส าราญวงษ์
004873 นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า
004874 นางสาวสุกัญญา สมศิริพิทักษ์
004875 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ จโินบัว
004876 นางสาวนฤมล นาคสีทอง
004877 นางสาวกวินทรา เกษรบัวทอง
004878 นางสาววาริธร เพ็ชรไทย
004879 นางสาวเพ็ญแสง จนัทวี
004880
004881 นางสาวสกาวรัตน์ งามหยดยอ้ย
004882 นายธีระพล ปานสง
004883 นางสาวจริาภรณ์ เศษไธสง
004884 นางสาวรัตนาภรณ์ กล่ินสังข์
004885 นางสาวเกศสุดา จติร าพรรณ์
004886 นางสาวสรินทร์ทิพย์ ตันมีสุข

 - ขาดคุณสมบัติ -
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004887 นายรัชสรณ์ วงษ์จนัทร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004888 นางสาวรัถญากร อมาตยกุล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004889 นางสาวพฤกษา รัตนมงคล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004890 นางสาวณัฐฐาพร หอมสุวรรณ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004891 นางสาววานิสา ลุแล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004892 นางปิยนันท์ บุญเทวี
004893 นางสาวนภาพรรณ แสงชาตรี
004894 นางสาวทิพวรรณ อนุกูล
004895 นางสาวเพ็ญศิพร บัวระภา
004896 นางสาวขนิษฐา สนธิคุณ
004897 นางสาวกมลศิริ สมบัติศิริ
004898 นางสาวชวิศา ศรีหิรัญ
004899 นางสาวอัญชลิน พ่วงมหา
004900 นายตฤณ ปาทะกาญจน์
004901 นายกรกช กันภยั
004902 นางสาวกุลธิดา หองทองคาน
004903 นายภานุวัฒน์ รงค์ทอง
004904 นายธนฉัตร ทวีคูณ
004905 นางสาวปาริชาติ ขันเจริญ
004906 นางสาวนิตยา บุตรเจริญ
004907 นายปณายทุธ คงธนพงศ์
*004908 นางสาวปทุมวัลย์ แก้วแป้น
004909 นางสาวนงลักษณ์ แก้วค า
004910 นายปราโมทย์ แซ่จาง
004911 นางสาวจรีุพร ค ามา
004912 นางสาววรารัตน์ ฉิมสี
004913 นางสาวบุญณิสา ท้วมวงษ์
004914 นางแพรวพรรณ ทอพุ่ม
004915 นางสาวตลียา มูลป้อม
004916 นายพิสุทธิ์ บันสิทธิ์
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004917 เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004918 นางสาวอทิตยา ธิยานันท์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004919 นายยทุธนา จนัทร์วิรัตนชัย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004920 นางสาวพุทธชาด จนัทร์จรีิย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004921 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรอินทร์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004922 นายสหพร ศรขรรค์
004923 นางสาวณัชชา ลิขิตบุญฤทธิ์
004924 นายพลวัช ประนาท ามา
004925 นายศราพล อะโคตรมี
004926 นางสาวพณัชฎา ภแูสงสี
004927 นางศิริลักษณ์ ทองแดง
004928 นางสาวคริษฐา วรยทุธการ
004929 นางสาวปฤณภคั จแูวน
004930 นางสาววนัสบดี ติลวรรณกุล
004931 นางสาวชนัญธิดา ด้วงคง
004932 นางสาวสุรดา โมฆรัตน์
004933 นางสาวระเบียบ ใจดี
004934 นางสาวสิราลักษณ์ ล้ิมประเสริฐ
004935 นางสาวจติิมนต์ กล่ันเรืองแสง
004936 นายพิชญ์ภมูิ พิมพ์ศรี
004937 นางสุชานันท์ แก้วสาสุข
004938 นางสาวเปมิกา สุรีย์
004939 นางสาวพัชมณ อิ่นค า
004940 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรวีวรรณ จาเรือน
004941 นางสาวธิดาดวง ชูฟอง
004942 นายอะหมัด บินดู่เหล็ม
004943 นางสาวเบญจมาศ อยู่สวัสด์ิ
004944 นายสรวิชญ์ พรรณพิสุทธิ์
004945 นางสาววนิดา สังฆะหะ
004946 นางสาวรัตนา กมลบูรณ์

 - ขาดคุณสมบัติ -



166

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

004947 นายประวิช มุง่สันติ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004948 นางสาวอัญรัตน์ มลยงค์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004949 นางสาวรวมพร รัตนพันธ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004950 นางสาวสุวาสินี เมธิยะพันธ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004951 นางสาวเจนจริา ยอดแก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004952 นางสาวทัตตยา แก้วสยด
004953 นางสาวอมรรัตน์ อ ามาตเสนา
004954 นางสาววริยา ฟูบินทร์
004955 นางสาวมาริสา โคตรชุม
004956 นางสาวสุกัญญา วงษ์จนัทร์
004957 นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยสคราญ
004958 นายภาสกร สุมน
004959 นางสาวนุชนาถ พลรักษา
004960 นางสาวอรวรรณ สุรเดช
004961 นางสาวธัญวรัตน์ จริงจติต์
004962 นายณัฐวุฒิ มุง่หมาย
004963 นางสาวอังคณา อานนท์
004964 นางสาววัชรีพร ไชยวงศ์
004965 นางสาวศิริธร แจม่ประทีป
004966 นายชัยวัฒน์ ยอดอุดม
004967 นางสาวสกุลภกัด์ิ เสาเวียง
004968 นางสาวพิชญธิดา มียิ้ม
004969 นางสาวโชติกา ปราณีโชติรส
004970 นางสาวสุพัตรา พลภกัดี
004971 นางสาวทักษพร นัยเจริญ
004972 นางสาวกัญญนัช เกษรมาลี
004973 นางสาวจารุวัลย์ สิงหธวัช
004974 นางจรินทิพย์ ศรีสอาด
004975 นางสาวสุภญิญา วุฒิพันธุ์
004976 นางสาวผกากาญจน์ บุญขวัญ
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004977 นายกันตภณ บึงไกร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
004978 นางสาวโสภาพรรณ ศรีราช ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
004979 นายสุธน ทองคุปต์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
004980 นางสาวเพลินพิศ เพียซ้าย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
004981 นางสาวเอราวัณ คชบุตร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
004982 นางสาวเนตรนภา ตู้ทอง
004983 นางสาวศิรินภา พุฒแก้ว
004984 นางสาวปรียาภา ร้อยกรแก้ว
004985 นางสาวกนกวรรณ เจมิขุนทด
004986 นายวรุจน์ ศิลปพงศ์
*004987 นายวรกันต์ วรรณโสภา
004988 นางสาวจารุวรรณ พรหมสุวรรณ
004989 นายวีระศักด์ิ ราชกิจจา
004990 นายปิยะพงษ์ รุ่งสาโรจน์
004991 นายเจษฎา ปานสีใหม
004992 นางสาวณัชชา เหลืองเอี่ยม
004993 นางสาวสิริยา กาสิงห์
004994 นายศุภทัร พาขุนทด
004995 นางสาวสุชานันท์ รักจะบก
004996 นายสรรพสิทธิ์ เอี่ยมสอาด
004997 นางสาวจนิดาพร รุ่งโรจน์
004998 นางสาวชลธิชา ศรีสวัสด์ิ
004999 นายธีรภทัร์ ไก่ฟ้า
005000 นายธีรวีย์ ศิริภาพงษ์เลิศ
005001 นางสาวเหมือนมาส สังข์อ่อน
005002 นางสาวธวัลหทัย สุมิตนันท์
005003 นางสาวสุภาพร เสกขา
005004 นางสาววันดี ธนเสริมวัฒนา
005005 นายภาษิต สุนาตุ
005006 นางสาวกุลพัชร ปรีดากรณ์
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005007 นายพิชญ์พงศ์ กล่ินสิงห์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005008 นางสาวรสริน ติณนรเศรษฐ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005009 นายอนวัฒน์ สิมสีดา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005010 นางสาวดวงจนัทร์ อุดเต็น รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005011 นายกฤชภพิัชร์ เดชะนนท์พันธ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005012 นางสาวสุวิมล จนัทร์สมร
005013 นายวราวุฒิ โประเทพ
005014 นางสาวจริาพร เจยีมกีรติกานนท์
005015 นางสาววรัตติกาล พันหนองหว้า
005016 นางสาวชญาณิศา ปัญญาวงศ์
005017 นางสาวศิริน วัฒนกุล
005018 นางปิยะนุช ตันติ
*005019 นางสาวนุชจรี โยงราช
005020 นางสาวพรทิพย์ วิกรานต์นพ
005021 นายกันตพัฒน์ ค ากาละ
005022 นางสาวอัญชลี ศรีทองฉิม
005023 นางสาววรินทร ศรีสุนทร
005024 นางสาวจรรยมณฑน์ พรมนิล
005025 นางสาวนัจนันท์ วรรณรัตน์
005026 นางสาวธิดา จติบุญเรืองโรจน์
005027 นางสาวกาญจนา สารผล
005028 นางสาวณัฐทยา โสดยิ้ม
005029 นางสาวเบญจมาภรณ์ นาคสุข
005030 นางสาวจริาภรณ์ ชาภธูร
005031 นางสาวรัชฎาพร บัวทองหลาง
005032 นางสาวปิยวรรณ สังควังค์
005033 นายพิชญ อรัณยะพันธุ์
005034 นางอิสราภรณ์ ไชยยศสมพร
005035 นางสาวภทัรวดี กฤตรัชตนันต์
005036 นางนิติมา ศรีจ าปี
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005037 นายวรเศรษฐ์ พันธ์กนกรัชต์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005038 นางสาวสุปราณี สิมพันธ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005039 นางสาวฐาปนี ศรีอินทร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005040 นางพิศุณีย์ อิสระธนาชัยกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005041 นางสาวธันยพร สุบรรณเทพภษูิต สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005042 นายอัคคชาญ จงศิริรัตนพันธ์
005043 นายคชานน อมรรัตนานุเคราะห์

005044 นายพันธศักด์ิ อินทรไพโรจน์
005045 นายกฤษฏิ จติอารยะกุล
005046 นางสาวกานต์กนก ปรีดี
005047 นางสาววิไลวรรณ ศรีค า
005048 นางสาวธนพร สุค าภา
005049 นางสาวกมลรัตน์ ศรนารา
005050 นางสาวณิชกุล สุวรรณ
005051 นายฉัตรชัย อภนิันท์เทิดไทย
005052 นางสาวเกศณี อ่อนสา
005053 นางสาวคนึงนิตย์ ค าจอ้ย
005054 นางสาวธนิตา บุญเปีย
005055 นางสาวชิดชนก ช่างปรุง
005056 นางสาวจรีุพร เพ็งโตวงษ์
005057 นางสาวพัชาวดี สุนทร
005058 นางสาววาสนา ประทุมทอง
005059 นางสาวเนตรฤทัย หนูเกล้ียง
005060 นางสาวชุติกาญจน์ รีฮุง
005061 นางสุดารัตน์ เชาว์พยคัฆ์
005062 นายฤทธิชัย บ่อชล
005063 นางสาวรัตนพร พลบุตร
005064 นายธนวัฒน์ หลักค า
005065 นางสาวกิติยาภรณ์ คร่ึงมี
005066 นางสาวรดามณี เดชะบุญ
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005067 นางสาวศิริพร รุ่งรัตนไชย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005068 นางสาวกรปณต วิชาโคตร ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005069 นายปาณัสม์ กิตตินนทิกร ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005070 รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005071 นางสาวขวัญฤทัย พัฒน์แก้ว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005072 นางสาววีรยา สุริวรรณ
005073 นางสาวธนิดา ธนูสนธิ์
005074 นางสาวนันท์หทัย เลิศจรรยาพันธ์
005075 นายยทุธนา หมูเทศ
005076 นางสาวสุนิดา วัตตธรรม
005077 นางสาวเสาวคนธ์ ศรีนานนท์
005078 นางสาวอลิสา แป้นน้อย
005079 นางสาวนาฎกมล พิมพานุช
005080 นายรณัชย์ วรรณเสวก
005081 นางสาวบุษกร สนธิคุณ
005082 นางสาวจฑุากานท์ รักสกุล
005083 นางสาวสุชัญญา อิสริยะกุลกล้า
005084 นายณัฐ ทาแก้ง
005085 นางสาวกนกวรรณ ศรีสวัสด์ิ
005086 นางสาวจดิาภา ฉิมอยู่
005087 นางสาวอัศนี ดาราเพ็ญ
005088 นายสนธยา มีวงษ์
005089 นายถิระธรรม์ เชาว์โชติ
005090 นางสาวภริมา สัมมาคาม
005091 นางสาววรา ศิริเทศ
005092 นางสาวสุดารัตน์ ประทุมตา
005093 นายณัฐพล ธรรมโสม
005094 นายศักด์ินิพนธ์ เนื่องชมภู
005095 นางสาวอลิษา อินาลา
005096 นายเฉลิมพล ยางสุข

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005097 เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
*005098 นางสาวธัญญานุช ปิ่นสุวรรณ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005099 นางสาวเอ็มอร ธรรมขันแข็ง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005100 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ว่าง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005101 นางสาวจารวี โพธิเ์พ็ชร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005102 นายทวัธชัย ศรีโยธา
005103 นายพงษ์พิพัฒน์ ปล้ืมญาติ
005104 นายธนากร กันทะ
005105 นางสาวสุทินา ศิรประภาพงศ์
005106 นายพิเชษฐ์ รองาม
005107 นางสาวอรจริา ทัลวัลล์ิ
005108 นายอนุรักษ์ ลาภขุนทด
005109 นายจงรักษ์ บุญเลิศ
005110 นางสาวเกษรา บ่าวแช่มช้อย
005111 นางวิชุตา อินทรขาว
005112 นางศิริพร สุขเกษม
005113 นางสาวน้ าทิพย์ ขุนทะยา
005114 นางสาวชนิตา เสน่ห์ภกัดี
005115
005116 นายศุภณัฏฐ์ ฐานิสชนาสิน
005117 นางสาวจริาพร ช่อทองดี
005118 นางสาวจนิตนา จนัทรัตน์
005119 นายวิทยา วามเกษ
005120 นางสาวณัฏฐนิช ประกายรุ้งทอง
005121 นายพนพงศ์ คชพล
005122
005123 นายนภสัถ์ สุธารักษ์
005124 นางสาวพัชรา คงเฝือ
005125 นางสาวกชวรรณ ยิ้มยอ้ย
005126 นายพัฒนประสิทธิ์ โกวะประดิษฐ์

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005127 นางสาวชลิดา วงค์ดี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005128 นางสาวอริสา นพวงศ์ ณ อยธุยา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005129 นางสาวปาริชาติ ไชยภกัด์ิ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005130 นางสาวชญานุช สะราค า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005131 นางสาวฑิตยา แต้มคม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005132 นางสาวธนิชชา ไวธัญกิจ
005133 นายศุภณัฐ อักษรน า
005134 นายไกรวิชญ์ เจยีมพงศ์ไพศาล
005135 นางสาวสุพัตรา จนัทร์อ่อน
005136 นางสาวภรณ์สุภา ทองเคียน
005137 นายกิตติศักด์ิ ดิษเทศ
005138 นางสาวสุภาภรณ์ โปจนี
005139 นางสาวณัทภต อินต๊ะผัด
005140 นางสาววิมพ์วิภา บุญภกัดี
005141 นางสาวศิราพร เมืองยอด
005142 นางสาวกรอยทิพย์ ม่านต๊ะ
005143 นางสาวภคนันท์ ภริมยเ์ลิศ
005144 นางสาววิลาสินี อิ่นค า
005145 นายเมธี ใจถา
005146 นายอัจฉริยะ มานาดี
005147 นายพงศธร ปราบพาล
005148 นายกรวิชช มิตรแก้ว
005149 นางสาวศรีสุดา โชติกะ
005150 นางสาวกรรณิการณ์ ส าราญดี
005151 นายปฐมชัย โชติกะ
005152 นางสาวธิดารัตน์ พันธุสุ์ข
005153 นางสาวชุติมา พิเคราะห์
005154 นางสาวเบญจลักษณ์ รักสัตย์
005155 นางสาววนารี ค าวาโย
005156 นางสาววศินี เข็มขาว
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005157 นายกฤษดา การเดช เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005158 นางสาวเนตรนภา บุญชัย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005159 นางสาวนวลดา ราชวงษ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005160 นางสาวชญานุช จนัคูเมือง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005161 นางสาวธันยาภรณ์ ผุสะดี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005162 นายเทพฤทธิ์ ม่วงสุข
005163 นางสาวชนาภา สายอนันต์
005164 นางสาวอุไรวรรณ อุ้มอ้น
005165 นางนงนุช สิริจนัทร์
005166 นางสาววรัสยา ส าเนียงเสนาะ
005167 นางสาวสุทธสินี เสาโกมุท
005168 นายเกรียงศักด์ิ ศรีเสาวกุล
005169 นางสาวฐิติมา ทิพยท์อง
005170 นางสาวกมลภทัร สาแก้ว
005171 นางสาวศศิประภา สิงห์เสน
005172 นางสาวณภทัร ผิวอ่อน
005173 นางสุจติรา วงษ์ต้ันหิ้น
005174 นายนัทดนัย เปี่ยมเจยีก
005175 นางอารีรักษ์ ทองค า
005176 นายอานันท์ อมรินทร์
005177 นายอภวิัฒน์ ไชยศิริ
005178 นางสาวนิชานันท์ พิมพ์ภกัด์ิ
005179 นางสาวกรกฎ เกตุบรรลุ
005180 นายปัณณสรณ์ อะโข
005181 นางสาวนฤมล เรือนใหม่
005182 นายสาทิส ชะบาทอง
005183 นายรัตนพล หอมสมบัติ
005184 นางกาญจนา ชัยค าเพ็ญ
005185 นางสาวอัญชิสา ปาแก้ว
005186 นางสาวพิชามญช์ุ ยอดรัตน์



174

เลขประจ าตวั
สอบ

ชือ่ - สกุล หมายเหตุ

005187 นายกฤษ นิยมพันธุ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005188 นายสิริพันธุ์ บัวดี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005189 นางสาวปิยวรรณ กุลพงศ์พชระ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005190 นางสาวพจนี พิพัฒนกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005191 นางสาวสุนิสา อุ่นเสนีย์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005192 นางสาวนพรัตน์ ทองก าเหนิด
005193 นางสาวศรสวรรค์ แก่นทอง
005194 นางสาวพัชมณ แซ่จวิ
005195 นางสาวซานีต้า อาจสัน
005196 นางสาวกมลชนก แดงสวัสด์ิ
005197 นางสาวแมงมุม ราชอัคคี
005198 นายทินกร ทองสืบสาย
005199 นางสาวอาลักษณ์ สุวรรณรัตน์
005200 นางสาวสุกัญญา แดนดงเมือง
005201
005202 นางวิลาสินี ศิวัตม์สายตรง
005203 นางสาวสมหมาย ค าศรี
005204 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทโชติ
005205 นายศิลา บางศิริ
005206 นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์
005207 นางสาวเบญจมาศ แปลงศรี
005208 นายบรรณวัฒน์ โสมเสริมทรัพย์
005209 นางสาวรัชนีกร โควินทะสุด
005210 นางสาวทัศนวรรณ โพธิทัด
005211 นายธนวินท์ ล้ินทอง
005212 นางสาวรัชณีวรรณ พรหมมาศ
005213 นางสาวธัญสินี แดงเอียด
005214 นายขจรยศ นพมณีวรรณ์
*005215 นายกานนท์ จนัทร์วิทยานุชิต
005216 นางสาวณิชนันทน์ รอดแดง

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005217 นายพงศ์ภคั อ่อนศรีทอง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005218 นายวรเดช โชคทองเพียร ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005219 นางสาวภทัฌณิดา พันธุท์อง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005220 นายกิตติพันธ์ บุตรเจยีมใจ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005221 นางสาวยภุาพร พุฒขาว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005222 นางสาวบุศรา แก้วจนัทร์
005223 นางสาวสิริกัลยา ไชยรัตน์
005224 นายสรายทุธ ไชยบัญดิษฐ์
005225 นายอัศนัย สังข์ชู
005226 นางสาวอุไรวรรณ คงสิม
005227 นางสาวกิตติญาภรณ์ บุญร าไพ
005228 นางสาวนงค์นภสั จตุัพล
005229 นายจติริน บริสุทธิ์
005230 นายจตุพล ลักษณะงาม
005231 นางสาวศวิตา ยศตันติ
005232 นายธีรชัย ลิมวิภวูัฒน์
005233 นายชินบุตร อภยัโส
005234 นางสาวฉัตรชฎา จบัปร่ัง
005235 นางสาวสุภสัสรา ทาสุวรรณ์
005236 นายศิลป์ชัย โพธิพ์ูน
005237 นางสาวปริชาติ ซุ่นฮะ
005238 นายอนุพนธ์ ปรารมภ์
005239 นายคามิน ธนากิจธิติ
005240 นายช่ืนชม สุคนธสาคร
005241 นายฐิติวิชญ์ เจริญหัตถกิจ
005242 นายจริศักด์ิ อึ่งอภวิัฒน์
005243 นางสาวพรพิมล มากผล
005244 นางสาวสุรีย์ นิ่มเวชอารมยช์ื่น
005245 นางสาวนัฏชฎาภรณ์ จวีร
005246 นายเจตณัฐ ทับอุไร
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005247 นายวิรุจน์ อรรถสาร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005248 นายธิติกร เจตสุวรัตนมณี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005249 นายเริงชัย เดชารัตน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005250 นายณาศิส จนัเสน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005251 นางสาวชลดา สิงห์ครุธ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005252 นายโสภณ ทิพยตั์น
005253 นางสาวหทัยชนก นะลิตา
005254 นางสาววิยะดา ตันยะ
005255 นางสาวสุมทอง ทองเถื่อน
005256 นางสาวศิริรัตน์ พิสัยเลิศ
005257 นายเกรียงไกร ประสพสุข
005258 นางอิศราภทัร์ พาสิงห์ศรี
005259 นางสาวทิพวรรณ เเพ่งยงั
005260 นายภวูนาถ ศิลปวิโรจน์
005261 นางสาวกัลยา สุนทรา
005262 นางสาวนุชจรินทร์ ขันการขาย
005263 นางสาวชลิตา จนัทรภาษ
005264 นายทวีพร ประกรรมชัย
005265 นางปพิชญา มธุรอัมพิลานันต์
005266 นายไกร อินทนกามินทร์
005267 นายกิตติภพ ปาละอินทร์
005268 นายอภชัิย จนัตาวงค์
005269 นายจเร เมฆทวีป
005270 นางสาววัชราภรณ์ วรสิทธิ์
005271 นางสาวศศิธร สงวนรัตน์
005272 นางสาวสุชานาถ ไพเราะ
005273 นางสาวธนิดา ทองเสริม
005274 นางสาวสุพิชญ์ชญา มุทะระพัฒน์
005275 นายกิตตินันท์ ชัยภมูิ
005276 นายธนาธร กิตติธรรมรักษ์
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005277 นางสาวปภสัรา วุฒิสิริวรภทัร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005278 นางสาวจนัทรา สุวรรณวงษ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005279 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วบัว ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005280 นางสาวธนวรรณ วัฒนสังข์สิทธิ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005281 นายธนภณ เซ็นบัว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005282 นางสาวอัมพกา พูลประภยั
005283 นายศษพร แก้วลา
005284 นางสาวอุสุมา อร่ามทอง
005285 นายจติวัต ธัญธีรภาพ
005286 นางสาวมนัสนันท์ พรมอยู่
005287 นางสาวอารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค
005288 นางสาวตองทิพย์ จนัทร์เปรียง
005289 นายอภวิัฒน์ พุ่มบุบผา
005290 นางสาววิภาวี หาญเดชา
005291 นายสราวุธ จริะสวัสด์ิวงษ์
005292 นายทิวพล วงศ์อภชิาติ
005293 นางสาวกรรณิการ์ ป้องนาชัย
005294 นางสาวยวุดี โสภพิันธ์
005295 นางสาวนรินทิพย์ เพ็ชรสมุทร
005296 นางสาวปนิดา สุวรรณภกัดี
005297 นางสาวปภงักร เสลาคุณ
005298 นางสาวภกัดี ธนะภพ
005299 นางสาวปียว์รา รุจเิรข
005300 นายธนบดี ณ นคร
005301 นายณัฐพันธุ์ เทียนแก้ว
005302 นางสาวส ารวย เฉิดจนิดา
005303 นางสาวรัศมี บุญศักด์ิ
005304 นายสุรศักด์ิ สูตรประจนั
005305 นายนิติ ศรีจนัทร์
005306 นายกิตติปกรณ์ ขาวแก้ว
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005307 นายภพภสัิกก์ เดชะนนท์พันธ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005308 นางสาววริศรา ช่ืนโคกกรวด ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005309 นางสาวพิชญา วิทยกิจ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005310 นางสาวภทัฐิชา รองพล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005311 นางสาวอรไท หงษ์โต สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005312
005313 นางสาวอโนชา มาศิริ
005314 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุธิตานนท์
005315 นายพีรวิชญ์ กิจเกษตรกุล
005316 นางสาวปัทมากร แจง้ใจธรรม
005317 นางสาวบุษรา ศิริรักษ์
005318 นางสาวกนกอร นนทะสร
005319 นางสาวศลิษา ทองรักศรี
005320 นางสาวอุบล สิริเชษฐ
005321 นายพงศ์ธร แสนฤทธิ์
005322 นางสาวนารีรัตน์ มีชนะ
005323 นางสาวอารียา วงศ์ลังกา
005324 นางสาวภสัสร ชมภยูศ
005325 นางสาวธัณญ์ณัฏฐา วงศ์ศรีนาค
005326 นายวัชรทัต ขนอม
005327 นายธีรัตม์ ชลกาญจน์
005328 นางสาวจตุรพร แก้วลอย
005329 นางสาวปุณยนุช พิทักษ์เสถียรกุล
005330 นางสาวเกวลิน คงมัน่
005331 นายราชศักด์ิ เตชวงศ์วิกัย
005332 นางสาวตรีเพชร เนติวงษ์
005333 นางสาวปภสักร กุลจรัสโรจน์
005334 นางสาวเขมณัฏฐ์ สุรียพ์งษ์
005335 นายยทุธศิลป์ พงศ์ศิริ
005336 นางสาวชญาภา เทียบหนู

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005337 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เทียบหนู เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005338 นางสาวกัลยรัตน์ รัตนะโสม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005339 นางสาวปภาดา ส าราญพันธุ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005340 นายวัชรพล ไทยมิตร รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005341 สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005342 นายคทาวุธ อินทรทัต
005343 นายกศิพัฒน์ สุขสุคนธ์
005344 นางสาววรารัตน์ จวนโสม
005345 นางสาวอริญชยพ์ร สวนส าเนียง
005346 นางสาวอุไรภรณ์ แสงสว่าง
005347 นายธนากร ฉิมพาลี
005348 นางสาวปริษา แพร่งสุวรรณ
005349 นางสาวศิรินญา เผ่าชวด
005350 นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า
005351 นางสาวกุสุมาภรณ์ พุดหล้า
005352 นางสาวภทัรภรณ์ จ าปาโสม
005353 นางสาววลันดา โพธิเ์กษม
005354 นางสาวสาริณี สุดาชม
005355 นางสาวกมลชนก ปิยะพันธ์
005356 นางสาวณัฐทิตา กุมารสิทธิ์
005357 นางมาลัยภรณ์ โสสุทธิ์
005358 นายอภวิุฒิ ช่ืนสงวน
005359 นายนิพิฐ จนัทวี
005360 นางสาวเสาวณีย์ กายาผาด
005361 นางสาววรัญญา ลาภเอกอุดม
005362 นางสาวอรณิชา เพ็งนาเรนทร์
005363 นางสาวปภาดา พันธุภ์กัดี
005364 นายศศิน วัฒนะ
005365 นางสาวรังสิยาณี โสภณโภไคย
005366 นางสาวธนิดา รัตนวิจติร

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005367 นางสาวจริยา วังเสาร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005368 นายภมีพัฒน์ สกุลวิโรจน์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005369 นายหนานวีระศักด์ิ พิทาค า ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005370 นางสาวธันยช์นก เจริญลาภ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005371 นางสาวสุนิสา บัวแตก สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005372 นางสาวธนาภรณ์ บัวเผ่ือน
005373 นางนิตยา พลพุทธา
005374 นายเ้กรียงไกร คุณหม่อม
005375 นางสาวปาจรีย์ คุปตจติต์
005376 นางสาวรวิวรรณ เครือป้อ
005377 นายปฏภิาณ เต็งไตรสรณ์
005378 นายชยพล สุภาพ
005379 นายธนภณ สีบุญยอด
005380 นางสาวธันยช์นก หิรัญญสมบัติ
005381 นางสาวกรรณิการ์ สุทธมาตย์
005382 นางสาวนงลักษณ์ พูลนาค
005383 นางสาวพัชรพร ตุ้ยน้อย
005384 นางวัชรี หาทองค า
005385 นายอัษฎางค์ ใบลาด
005386 นางสาวมิรันตี ศรีน้ าเงิน
005387 นางสาวธีริศรา บุตรศรีทัศน์
005388 นางสาวรพีพร สังข์ทอง
005389 นายคมสัน มลิหอม
005390 นายจรัิฏฐ์ ระวาทชัย
005391 นายอธิวัฒน์ ฝีปากเพราะ
005392 นายประสงค์ เหมือนแขยด
005393 นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสด์ิ
005394 นายเตชพัฒน์ ทองเกตุแก้ว
005395 นายพงศกร กุลรัตน์
005396 นางสาววิลาวัณย์ ขาวปลอด
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005397 นางสาวเยาวลี คุ้มรักษ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005398 นางศุภรัตน์ พูลผล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005399 นางสาวเพียรทาน เหล่าฤทธิ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005400 นายธีร์รัชช์ ภญิโญนพสกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005401 นางปิยะนุช ขวัญอ่อน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005402 นายพงษ์ระพี ผันอ านวย
005403 นางสาวพรพรรณ ปานปิ่นแก้ว
005404 นายศิรวิทย์ จนัทวงศ์
005405 นางสาวนลินนิภา รัตนภู
005406 นายรัชมัง วิริยะพันธ์
005407 นางสาววีรินทร์ เอี่ยมอ่อนศิริกุล
005408 นางสาวพัชรีภรณ์ พูลสวัสด์ิ
005409 นางสาวเกื้อกูล หอมดอก
005410 นางอาระดา ทองน้อย
005411 นางสาววรางคณา ทองค า
005412 นายกรวิชญ์ ล าดับวงศ์
005413 นายณัฐพล มนตรีโพธิ์
005414 นายอภชิาติ ภควิกรัย
005415 นายสุขุม ไพบูลยว์งศ์สกุล
005416 นางสาวนันธิญา ปัทมกิจสกุล
005417 นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์
005418 นางพัทธนันท์ มุขเพชร
005419 นางสาวพิมชนก น้อยมุข
005420
005421 นางสาวปทุมพร ขันติปกรณ์กุล
005422 นางสุภาภรณ์ โพธิห์ิรัญ
005423 นางสาวสุชาดา ผ่องสุวรรณ์
005424 นางสาวสุรียรั์ตน์ ปิโย
005425 นางสาวทิพยธ์ิดา เรืองกูล
005426 นางสาวจนัทรา วงศ์ก าภู

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005427 นางสาวชุติมา เตชะศรี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005428 นายชนะชัย วิภาศินนท์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005429 นางสาวกนกพร เหมือนทิม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005430 นางสาวระพีพัฒน์ ศรีเผือกปั้น รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005431 นางจริาวรรณ สร้อยกระโทก สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005432 นางสาวสุวรรณา ทิมทอง
005433 นางสาวนงลักษณ์ ใจหอมชื่น
005434 นางสาวอสมา รัศมีธรรม
005435 นางสาวกานต์สินี บริบูรณ์บันเทิง
005436 นายรัฐเดช แข็งแรง
005437 นายอุเทศชัย สุทธิมาลย์
005438 นางพิญญารัศม์ อุดมจติรชญากุล
005439 นางสาวพิยดา พระสอน
005440 นางสาววราภรณ์ นุ่นเหว่า
005441 นายวิวรรธน์พงศ์ จุ้ยสถิตย์
005442 นางสาวนูสรีซัน โต๊ะเส็น
005443 นางสาวรชตฎ์ วิชัยพล
005444 นางสาววิมล หนูแก้ว
005445 นางสาวมนัสวี แสนรักษ์
005446 นางสาวโสภา มะลิแยม้
005447 นายโชคอนันต์ อุตอามาตย์
005448 นางสาวพัณนิดา กาญจน์โสภา
005449 จา่เอกขจรศักด์ิ เต็มดี
005450 นางสาวสุกัญญา อุยถาวรยิ่ง
005451 ว่าท่ีร้อยเอกเสมอสิทธิ์ คงวุฒิ
005452 นางสาวจฑุามาศ พรหมโลก
005453 นางสาวสุภารัตน์ แสงสด
005454 นายอานนท์ มนทกานติรัตน์
005455 นายกลวัชร ธนศิณวรา
005456  - ขาดคุณสมบัติ -
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005457 นางสาวเพ็ญพิชชา นรรัตน์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005458 นางสาวอรวรรณ นันต๊ะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005459 นายอภสิิทธิ์ ตาขันทะ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005460 นางสาววิราวรรณ ใจเงิน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005461 นางอาทิยา สิมโน สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005462 นางสาวพาฝัน ภคูรองทอง
005463 นางสาวอนามิกา แสงสี
005464 นางสาวกมลชนก โสมวิวัฒน์
005465 นายกฤติภมูิ แวงภลูา
005466 นางสาวธนภร สกุลวงษ์
005467 นางสาวชุติมา ชาลี
005468 นายวิษณุ โชคเกื้อ
005469 นางสาวปริชญา เชื้อสิงห์โต
005470 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงโชติกา สุภาวงค์
005471 นายกรณ์ เพชรพิมพ์พันธุ์
005472 นางสาวพรทิพย์ สอนสุข
005473 นางศิริรัตน์ เกตุแก้ว
005474 นางสาววรัญญา มุสิกรักษ์
005475 นางสาวสุดารัตน์ มาส าราญ
005476 นายก าพลศักด์ิ เจริญธรรมรักษา
005477 นายทวีป ฉายบัณฑิต
005478 นายเจษฎา ศรีการะบุตร
005479 นางสาวแพรวพรรณ ค าโพธิ์
005480 นางสาวภสัธนมนท์ เลาหสกุล
005481 นางสาวนรารัตน์ ล้วนมณี
005482 นายจริวัฒน์ คงมีธนาเศรษฐ์
005483 นางจฑุามาศ วิวัฒน์วงศ์ธร
005484 นายประไพ วราภรณ์
005485 นางสาวศรัญญา สุวรรณรินทร์
005486 นางสาวพรศิริ คงสม
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005487 นางสาววันชนก ทะทอง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005488 นางสาวขนิษฐา ชูช่วย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005489 นายเจษฎากร สวนจงัหรีด ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005490 นางสาวศิริเพ็ญนภา ทวีสิทธิ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005491 นายธนกฤต บัวตุ่ม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005492 นายรตศักด์ิ มาอินทร์
005493 นางสาวนภสัชล วิชัยธนพัฒน์
005494 นายถิรัตว์ สุวรรณจ าปา
005495 นางสาวพรวลัญช์ ขบวนฉลาด
005496 นายชยพล รุ่งเรืองนานา
005497 นางสาวหทัยภร อินสว่าง
005498 นางสาวภาณัฏฐา อภยับัณฑิตกุล
005499 นางสาวนิชานันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์
005500 นางสาวกานต์นพัชร์ จนัทร์ทอง
005501 นางสาวกชกร สมแก้ว
005502 นางสาวหัทญา ปันขัน
005503 นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง
005504 นางสาวอิสริญา โพธิชัย
005505 นายพิเชฐ กุศลคุณ
005506 นางสาวรุ่งฤดี หิรัญ
005507 นายนพวิทย์ แก้ววงษา
005508 นางสาวเยน็ฤดี แซ่ห่าน
005509 นางสาวพิมชนก ตันสมรส
005510 นายขีรพัฒน์ ขวัญข้าว
005511 นางสาวอรรฐรัตน์ กิตติรัตนสมบัติ
005512 นางสาววัชรินทร์ ศรีเพ็ชร์
005513 นางสาวชัดชม บุญเรืองขาว
005514 นางสาวจติราวดี ช่างทุ่งใหญ่
005515
005516 นางสาวตรีศุลพร ขันนาก

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005517 นายอุดมการณ์ เหลืองวิชชเจริญ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005518 นางสาวอ้อยทิพย์ เมืองทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005519 นางสาวจริยา รอเสนา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005520 นายพิภพ ไชยศึก รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005521 นายธวัชชัย บัวสาย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005522 นางสาวธันยพร ก๋องวงค์
005523 นายชูเกียรติ สงนุ้ย
005524 นางสาวสุทธิกานต์ มิท ามา
005525 นางสาวรัชนีกร วงษ์มีแก้ว
005526 นายนรินทร์ ภูสุ่วรรณ
005527 นางสาวนิศากร  จนัสุกสี
005528 นายวสันต์ ปาระมี
005529 นายพิชิตชัย จนัทร์เปรม
005530 นางสาวอรปภา วรรณทอง
005531 นายกิตติธัช ฟูจติร์
005532 นางสาวโชษิตา วรรณพฤกษ์
005533 นางสาวอาทิตยา สุขแปง
005534 นางสาวอัจฉรา กุนะดี
005535 นางสาวภทัรวรินทร์ พรหมพันธ์
005536 นายทะนุ ดีพันธ์
005537 นายปิยชนน์ ต๊ะอาจ
005538 นางสาวปรัชญาดา นิลพันธ์
005539 นางสาวนิรมล นาเหมือง
005540 นางสาวณัฏฐ์นรี ฉิมประเสริฐ
005541 นางสาวสุเบ็ญจา เช้าวงศ์พาณิชย์
005542 นางสาวคมเนตร วรรณพฤกษ์
005543 นางสาวกัญญาภคั สิงหา
005544 นายอธิป สือพัฒธิมา
005545 นางสาวเพ็ชรรัตน์ นพวิจติร์
005546 นางสาวสราลี ระถะการ
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005547 นางสาวปรียนันท์ ป้อมแสนพล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005548 นายเกียรติศักด์ิ สรรเพชุดาญาณ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005549 นางรสริน ลังกาพินธุ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005550 นางสาวภารดี บุญกุศล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005551 นายอัครศักด์ิ ลังกาพินธุ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005552 นางสาวปริตตา จรูญศรีสวัสด์ิ
005553 นายธนิต เกตุปรางค์
005554 นางสาวพรรณธิภา ทองน้อย
005555 นางสาวลลิตา อินทรพราหมณ์
005556 นางสาวศิริพัฒน์ พนาลี
005557 นางสาวอลิสา ชัยบัง
005558 นายพุทธกาล แสงเชื้อพ่อ
005559 นายภทัรธร บุญยะวาหะ
005560 นางสาวฟาลีมะ ลับแล
005561 นางสาวพิมพ์นิภา ต๋ันต๊ิบ
005562 นายกฤษฎา วงษ์วิวัฒนาวุฒิ
005563 นางสาวพิมพ์สิริ ไชยกุล
005564 ว่าท่ีร้อยตรีธวัชชัย ไหวพริบ
005565 นางสาวสริตา ไพโรจน์
005566 นายนันทเดช ศรีวิราช
005567 นางสาวสุกัญญา สงวนพงษ์
005568 นางสาวอารีรัตน์ เยน็สัย
005569 นายนิมิต ทับข า
005570 นางสาววิมลนันท์ ขุนศรีจนัทร์
005571 นายพงศ์เทพ ประสพเหมาะ
005572 นายคณิศร ก าเนิดหล่ม
005573 นางสาวจริยาพร โสภากุล
005574 นางสาวรัชนี สาระ
005575 นางสาวศุภาพิชญ์ เตชโรจนพัฒน์
005576 นายอิทธิพล ซอรีดี
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005577 นางสาวขนิษฐกานต์ ใจพันธ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005578 นายชลสิทธิ์ ชาญนุชิต ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005579 นางสาวณัชนภสัร์ ทีทา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005580 รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005581 นางสาวอุมาพร ชะเอม สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005582
005583 นางสาวเบญจภรณ์ จอมสง่าวงศ์
005584 นางสาววิภาวี ละออง
005585 นางสาวนวินดา เฮงประเสริฐ
005586 นางสาวพรพักตร์ สุวรรณผา
005587 นางภทัราพร หล่อประเสริฐ
005588 นางสาวแว่นแก้ว สุขนิมิตร
005589
005590 นางสาวสายฝน แสงแก้ว
005591 นายวิทะนุ หิรัญค า
005592 นายศุภกร อรรถพรไพศาล
005593 นายฉลอง ต้ังสังข์
005594 นางสาวมัทนา ยาปัน
005595 นางสาวนลินี บุญมี
005596 นางสาวไอรดา อุดกันทา
005597 นางสาวนนทวรรณ สีขวา
005598 นางสาวละอองดาว แสงรัมย์
005599 นางสาววัลยน์ภสัร์ พรหมเมฆ
005600 ว่าท่ีร้อยตรียศนิธิ วาจาขจรฤทธิ์
005601 นางสาวภลดา น้อมภกัดี
005602 นายตุลยวัติ สกุลคล้อย
005603 นายวิรุฬห์ ธนะไชย
005604 นางสาวภษร วรรณเวช
005605 นางสาววนรัชต์ ประสิทธิเกตุ
005606 นายศิริชัย เอ็มบุตร

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005607 นางสาววิมลรัตน์ อสุนีณอยธุยา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005608 นางรัชนี ไชยสิทธิ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005609 นางพชรกมล เล้าเจริญพานิชย์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005610 นางสาวปาณิสรา แพงค า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005611 นายพิธิวัฒน์ นงค์โพธิ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005612 นางสาวศุทรดา ศรีทรง
005613
005614 นายทรงพล ลูกอินทร์
005615 นางสาววรรณกร นามนู
005616 นางสาวนิสานาถ วรสุทธิพ์ิศาล
005617 นางสาวธิษณา กาจก าแหง
005618 นายวิรธิป ค ามาก
005619 นางสาวนรินทร์รัตน์ ศรีชาหลวง
005620 นางสาวณัฏฐิยาพร ยมพกาล
005621 นางสาวรัชฎาภรณ์ ง้ิวไชยราช
005622 นางสาวอาริดา สุขกันต์
005623 นางสาวเกสรา หล้าค ามี
005624 นางสาวกรรณิการ์ ตายะ
005625 นางสาวศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ
005626 นายณัฐวุฒิ คูด ารงสวัสด์ิ
005627 นายภมูิปริญญ์ ทับทอง
005628 นายโสฬส ธนันชัย
005629 นางสาววราภรณ์ ครสิงห์
005630 นายนุกูล น ามา
005631 นางสาวพิชญานิน ล้ิมสกุล
005632 นายธีระภทัร โคตรแก้ว
005633 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิเชียร
005634 นางสาวธารารักษ์ ส่องเมืองสุข
005635
005636 นางสาวสิริรัตน์ วงแสน

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005637 นางสาวเยาวเรศ ชัยกิจ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005638 นายอรรคพล คนงาน ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005639 นางสาวอรอุมา ศรีกระหนก ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005640 นางสาวอารีรัตน์ แสนทองทิพย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005641 นางเสาวนีย์ คะอังกุ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005642 นายเชาว์วรรธน์ จนัทร์กันธะ
005643 นางสาวอินทิรา ศรีหาจกัร
005644 นางสาวสาวิตรี บุญศรี
005645 นางสาวอุบลรัตน์ แก้วปราณเจริญ
005646 นายพีชญ์ ศรีสวัสด์ิ
005647 นายพันลภ ทิพพิชัย
005648 นางสาวปาริชาติ คล้ายเคลือบแก้ว
005649 นางสาวณัฐธิดา แก้วประสิทธิ์
005650 นางสาวมัทนา เงินมาก
005651 นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์
005652 นายยทุธพงศ์ อินทร์เชิง
005653 นางสาวสุภาพันธุ สมบูรณ์มนต์
005654 นางสาวอาภรณ์ ศรีลาชัย
005655 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยพุาพร แก้วแสน
005656 นางสาวปรียาภา ศรีใหม่
005657 นางสาวสุพรรณิกา บุญยะวันตัง
005658 นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง
005659 นางสาวศุภธิดา มุสตาฟา
005660 นางสาวณัฐพร แสงสุวรรณ
005661 นางสาวกนกรัตน์ เรืองแก้ว
005662
005663 นางสาวปรายรัตน์ สังวิบุตร
005664 นายปิยวัฒน์ พวงโต
005665 นางสาวณัฏฐนันท์ สิงห์ธวัช
005666 นางสาวประทุม กงศูนย์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005667 นางสาวสุปราณี เหม็นเตล็บ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005668 นายสรายทุธ์ รัตนราช ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005669 นายสรายทุธ พรหมอารี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005670 นางสาวกิจรัตน์ รักชาติ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005671 นางสาวสุพัตรา อินทาภรณ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005672 นางสาวนริศรา เดชบุญ
005673 นางสาวณัฐธิดา แสงประไพ
005674 นายพฤกษ์ วงศ์จารุพรรณ
005675 นางสาวจฑุามาศ โทนค า
005676 นางสาวณัฐธยาน์ วีระพันธุ์
005677 นางสาวปริยชาต หนูแยม้
005678 นายกิติพัฒน์ แซ่ล่ี
005679 ว่าท่ีร้อยเอกสุพัฒน์ชัย ช่ืนเมืองปักษ์
005680 นางสาวจารุวรรณ เจอืจนัทร์
005681 นายชาญณรงค์ หงษ์บิน
005682 นายวรพงษ์ วุฒิพรชัย
005683 นางสาวจริวัฒน์ ศรีใจยา
005684 นายสมสฤษฎ์ เชียงเครือ
005685 นางสาววิไล สินปุณย์
005686 นางสาวสายฝน สิงหชาติ
005687 นางสาวพิมพ์สุภา เมฆสุวรรณ
005688 นางสาวพิไลวรรณ ไกรรัมย์
005689 นางสาวชุติมา สุทธิฤกษ์
005690 นางสาวแพรพรรณ อุทร
005691 นางสาวฐาปนีย์ จนัทร์โคตร
005692 นายจริพัฒน์ โชคศิริวิทยา
005693 นางสาวเนรัญชลา ปรวัฒษ์
005694 นายทรงพล ทองผ่อง
005695 นายภศัูกร พงศ์สุวรรณ
005696 นางสาวเบญจรัตน์ แก้วละมุล
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005697 นางสาวปิยะรัตน์ อุ่นตา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005698 นางสาวนุชจนาถ บัวเพิ่ม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005699 นางสาวอรชอน แพงกัลยา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005700 นางสาวสุพัตรา สมกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005701 นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005702 นางสาวจนัทนา รัตนชาติ
005703 นางสาวผกาวรรณ บงกชบริบูรณ์
005704 นางสาวนีรนุช รัตนรัตน์
005705 นางสาวสไบทิพย์ จนัทร์พิบูลย์
005706 นางสาวกฤตยา ศรศักดา
005707 นางสาวสุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์
005708 จา่อากาศโทสุชาติ คุ้มวัน
005709 นางสาวอ่อนอุมา รวมเงาะ
005710 นางสาวยวุดี จนัทร์ประสิทธิ์
005711 นางสาวณัฐวดี หนักแน่น
005712 นางสาวตรีดาว สุริวงค์ใย
005713 นางสาวนัฏฐ์ณภทัร นิลละออ
005714 นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์
005715 นางสาวภานุมาศ ตะลุ่มพุก
005716 นางสาวพรพิมล สงสังข์
005717 นายนวคุณ มันทะติ
005718 นางสาวพจนา สีค า
005719 นางสาวคนึงนิจ นุกาศ
005720 นางสาวปาจรีย์ ด้ายรินรัมย์
005721 นางสาวกัญญาณัฐ สุขด้วง
005722 นายยรรยง เขียวชอุ้ม
005723 นางสาวประภาพร ประมูปถัมภ์
005724 นางสาวณัฐสิริ อุดมพฤกษา
005725 นายศิวกร จนัทร์บุญ
005726 นางสาวผุสดี อัตตะสาระ
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005727 นางสาวธัญญลักษณ์ กัญน์จมิาณนท์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005728 นางสาวจติติมา ก้อนนิล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005729 นายวีระพันธ์ กันทะเสน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005730 นางสาวคัทรียา นันทสิงห์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005731 นางกนิษฐา อินทร์สังข์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005732 นายไพฑูรย์ ไชยสันต์
005733 นายอิศรา เพาะนาไร่
005734 นายศุภกิจ กฤตรัชตนันต์
005735 นางสาวดรินทร์ ตรีวัย
005736 นางสาววริศรา คิดใจเดียว
005737 นายอภสิิทธิ์ ธรรมศรี
005738 นางสาวอิสราภา ทิพยร์งค์
005739 นายสุภานุ ปาปะตัง
005740 นางสาวเพชราภรณ์ โสภณสุขสถิตย์
005741 นางสาวทิวาพร กล่ินมาลี
005742 นางสาวจรีนันท์ วงศ์พีรกุล
005743 นางสาวจนัทร์จริา ผาสบาย
005744 นายปรเมศร์ สุจริต
005745 นางสุพัตรา เผ่าภธูร
005746 นางสาวสุธิดา โกฐเชียง
005747 นางสาวรจรินทร์ ทวยไธสง
005748 นางสาวรัตภรณ์ เป็งยะ
005749 นางสาวกัลยรัตน์ รุ่งเลิศเรืองกิจ
005750 นายธรรมเกษม สุขสมเกษม
005751 นายธนรัตน์ มุย่ละมัย
005752 นางสาวดารินรัตน์ แก้วคุณ
005753 นางสาวพรรัตน์ มุย่ละมัย
005754 นายภาณุกร จฬุาเจริญเลิศ
005755 นางสาววิระดา โพชสาลี
005756 นายสุพจน์ ภพูาน
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005757 นายวรินทร ธีรัชกุล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005758 นางสาวประภสัสร พองพรหม ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005759 นางอรวรรณ ชุมช่วย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005760 นายจริยทุธ ดรทะนัย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005761 นางสาวธนิดา ศรีชัย สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005762 นางสาววาสนา แซ่ล้ี
005763 นางสาวกาญจนาพร ชูแก้ว
005764 นายจกัรพรรณ แสงอื้อ
005765 นางสาวสุพรรษา วาจาสิทธิ์
005766 นางสาวจณิห์นิภา แสงสุริยา
005767 ว่าท่ีร้อยตรีอนุสรณ์ ปัสสา
005768 นางสาวจารุมาศ ล่ันซ้าย
005769 นายนัฐพล นรินค า
005770 นางสาวธาราทิพย์ เพชรคงทอง
005771 นางวรัญญา ทาหอม
005772 นายทักษพล ต้ังถาวร
005773 นางสาวโศภษิฐ์ แก้ววิมุติ
005774 นายสถาพร สาหนี
005775 นางฐิติมา ศิริบุญ
005776 นางสาวสวรรยา เตชะมาถาวร
005777 นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพันธ์
005778
005779 นางสาวกนกลดา ช่วยยิ้ม
005780 นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช
005781 นางสาวสาลินี อินเลิศ
005782 นางสาวนภาพร พลอินทร์
005783 นางสาววรรณพร ฤทธิม์หันต์
005784 นางสาวพัชราพรรณ ฝ้ันสาย
005785 นางสาวนางสาววรรณดี จนัทวงษ์
005786 นางสาวเสาวณีย์ บุดดีค าภา

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005787 นางสาวณัฐธยาน์ จอมเมืองกาศ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005788 นางสาวฐาปนีย์ ธาดาแก้วเจริญ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005789 นายศึกษา โภคยะสุพัสตร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005790 นางสาวศิริภรณ์ โฮ้ไทย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005791 นายนนทพล ภูภ่โีญ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005792 นางสาวน้ าเพชร พรหมภกัดี
005793 นางสาวศิวาพร เกษรเพ็ชร
005794 นายศุภวัฒน์ ภกัดี
005795 นายชาติชาย ทองทา
005796 นางสาวอัมพุชินี ยาปิ่น
005797 นางสาวอภาพร เพิ่มพูล
005798 นางสาวนภาพร ถูไกรวงษ์
005799 นางสาววรางคณา เวชวิเวก
005800 นายเจษฎา อารีย์
005801 นางสาวจริยา เพ็ชร์หมาด
005802 นางสาวฤทัยทิพย์ แสงมณี
005803 นายอรรถพงศ์ ทิพยเ์ครือ
005804 นางรจนา หาระวงค์
005805 นางสาวพิมพ์วดี สง่าศรี
005806 นางสาวอัญชนี รัตนะ
005807 นายชาณคริต จรูญเกียรติคุณ
005808 นางสาวณัฐชา ลีลาภรัิกษ์
005809 นางสาวนุสบา ตรีมรรค
005810 นางสิริกร จนัทร์เรืองรบ
005811 นางสาวจณิณ์พัชร์ นนท์ศิริ
005812 นางสาวสุขุมาล พิเดช
005813 นางสาวรัชนีวรรณ ปัญโญ
005814 นายอัฐนันท์ รอดประดิษฐ์
005815 นายพิทยา จนัทราพันธุ์
005816 นางสาวเยาวลักษณ์ ขาวส าอางค์
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005817 นายพรชัย บางโรย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005818 นางสาวสุดาภรณ์ สีวัง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005819 นางสาวธารพระพร ศรีสุโพธิ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005820 นางสาวอรวินท์ พงษ์ศิริกุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005821 ว่าท่ีร้อยตรีวิรุฬห์ บุญสิงห์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005822 นายมนัสพงษ์ แตงอ่อน
005823 นางสาวนิศาชล ภตีูกา
005824 นางสาวสุภสัสร นพแก้ว
005825 นางสาวศรีสุวรรณ นาคเพชร
005826 นางสาวพัชรประภา จนิดาสวัสด์ิ
005827 นางสาวปวีณา วนวัชรากร
005828 นางสาวอุทุมพร อุปสิทธิ์
*005829 นางสาวเพชรรินทร์ พวงล าใย
005830 นางสาววลัยภรณ์ ธัญญะ
005831 นางสาวเพชรา บุตรศักด์ิ
005832 นายปิยพล ปัญญาฤทธิ์
005833 นางสาวรุลลปักษ์ เอียดปาน
005834 นางสาวปัณฑิตา บัวฉิม
005835 นางสาวฐนิศรา แพงดวงแก้ว
005836 นางสาวพิรญาณ์ กองลี
005837
005838 นางสาวรัชดา มากชิต
005839 นางสาวธัญวรัตม์ เทวฤทธิ์
005840 นายบุดดี แสนจนัทร์
005841 นายเนติ จนัทร์เจริญ
005842 นายสุทธินันทน์ รุ่งวิถีชัยพร
005843 นางสาวหทัยชนก วัลยล์ดา
005844 นางสาวธนาภรณ์ นาคอุปการ
005845 นางสาวนันทณี จนัทระ
005846 นายนนทศักด์ิ ชูแก้ว

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005847 นางสาวธิติมา ธิอักษร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005848 นายนัฐนนท์ ชัยขันท์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005849 นายคามิน ดวงจนัทร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005850 นางสาวพิมพ์ชนก มีภา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005851 นาย ธันวรัช ใจสว่าง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005852 นางสาวกิตติยา อุ่นมณีรัตน์
005853 นางสาวปวีณา ธนวันต์ทวีโชติ
005854 นายทัตเทพ เตโชพิทยากูล
005855 นายวชิรวิทย์ เสนาธรรม
005856 นางสาวมณศิกานต์ ชูทิพย์
005857 นางสาวกาญจนาพร ฉ่ ามณี
005858 นางสาวกนิษฐา อุเทนะพันธุ์
005859 นายวราวุฒิ ทวีศรี
005860 นางสาวภคัธดา แสงหล้า
005861 นางสาวบุษราคัม พรมสุพัฒน์
005862 นางสาวฐษา คงสุวรรณ์
005863 นางสุปรียา ศรีนุ่น
005864 นางสาวณัฐณิชา อ้นป้อม
005865 นายสันชัย พรมโภชน์
005866 นางสาวปรียานุช เอ้งเถี้ยว
005867 นายธนภมูิ ใบทอง
005868 นางสุดารัตน์ พวงศิลป์
005869 นางสาวอุไรวรรณ อักษรภกัด์ิ
005870 นางสาวดารารัตน์ จงโปรย
005871 นายพรภวิชย์ พนาพิทักษ์กุล
005872 นายศรายทุธ พันภู
005873 นางสาวธัญญเนตร ประสมสุข
005874 นางสาวรวิษฎา วงค์ศรีทา
005875 นางสาวมนพัทธ์ รังสิกุล
005876 นางสาวนลพรรณ นาคสุวรรณ
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005877 นายอภชิาต สุคนธสาคร เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005878 นายกฤษฐนชนม์ หาระไชย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005879 นายจรีะพัฒน์ สิงหวิบูลย์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005880 นายเกียรติศักด์ิ สุขพันธ์ดี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005881 นางสาวชุติณัชชา หลวงจู สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005882 นายกิติศักด์ิ สมฤทธิ์
005883 นายนันต์ธิชัย ยางธิสาร
005884 นายพงศ์เทพ เทพาวัชรนนท์
005885 นางสาวอริสสา มิตรเจริญพันธ์
005886 นางสาวศศิภา ลาพิทักษ์
005887 นางสาวอนุสรา ใหม่วนา
005888 นายวีระสิทธิ์ คงประเสริฐอมร
005889 นางสาวประภสัสร โชควิเศษชัยสิทธิ์
005890 นางสาวพรรณารัฐ ชัยราช
005891 นายอภชัิย นวลเปียน
005892 นายอัครวัฒน์ ปานพิบูลพัฒน์
005893 นายณัฐชัย มานะโส
005894 นางสาวภษูณิศา ศรีสุวิทยาภรณ์
005895 นางสาวกัณสิวณัฐ แสงทับทิม
005896 นางสาวสุวรรณา วาทหงษ์
005897 นางสาวมนธิรา ตันประยรู
005898 นางสาวอภชิญา ใจดี
005899 นางสาวศิริรักษ์ ยมจนิดา
005900 นางสาวเบญจวรรณ ชินบุตร
005901 นางสาวพิชญา วัฒนกสิวิชช์
005902 นายรัฐกร เขียวไม้งาม
005903 นายณัชพล กวยนิล
005904 นางสาวรัตติกาล วาณิชตระกูล
005905 นางสาวนิตยธ์นัช ต้ังรวมทรัพย์
005906 นายนนทพัทธ์ ศรีวิริยะ
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005907 นางสาวสุคนธ์ วัฒนกุล เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005908 นางสาวธารทิพย์ ทองชาติ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005909 นายวัชรพงษ์ จงนอก ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005910 นายก้องนเรนทร์ ใจค าปัน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005911 นางสาวจนัทร์พร วุฒิวรารักษ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005912 นางสาวญาณาภรณ์ วงษ์จนิดา
005913 นางสาวพัชรินทร์ สุขศรี
005914 นางสาวรัชนีวรรณ วงค์อามาตย์
005915 นายมุนินทร์ ขนอม
005916 นางสาวณัฐธิดา จ าปาเกตุ
005917 นางสาวจรรยา เกิดแพ
005918 นายวิวัธน์ กนกมโนมัย
005919 นายดรงศ์กร กล่ินขจร
005920 นางสาวปิยนุช ชวนเกษมวิวัฒน์
005921 นางสาวญาณิศรา อู่ประสิทธิว์งศ์
005922 นายอภไิชย บุบพันธ์
005923 นางสาวสุธาทิพย์ ดัดใจตรง
005924
005925 นางสาวกชมา อุดมศิลป์
005926 นางสาวศศิธร พรพัชรสันติสุข
005927 นางสาวณัฐยา กองบุญ
*005928 นางสาวขวัญฤดี ค าพูล
005929 นางสาวศุภศิริ สีสุดโท
005930 นางสาวทรัสตี สุวรรณทา
005931 นางสาวรัตน์ดามารถ ศรีเกษตรกุล
005932 ว่าท่ีร้อยตรีปิยะ บุญมรกต
005933 นางสาวภมิอร นิลยกานนท์
005934 นางสาวสุธีร์ตา นาโควงศ์
005935 นางสาวนุชา ปานวิลัย
005936 นางสาวนภสัสร ถนอมศักด์ิ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005937 นายยงยทุธ สิทธิชัย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005938 นายธนพงศ์ น้อยโสภา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005939 นางสาวลักษิกา มานพ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005940 นางสาวกนกรัตน์ บุญโกย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005941 นางสาวโชติมา เชี่ยวอาชีพ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005942 นางสาวสุรีรัตน์ แซ่ล้ี
005943 นางสุนันทา งามมานะ
005944 นายอารี ศิริวัชระกุล
005945 นางสาววราภรณ์ บริพันธ์
005946
005947 นางสาวจนัทน์โกมุท นิธิศุภโชค
005948 นายธัชพล ค าพิรุฬ
005949 นายชวลิต สีเลา
005950 นางสาวนงนุช สมบัติ
005951 นางสาวอาริญา ธิกรรมพล
005952 นางสาวชวนากร แสงสระคู
005953 นายเศรษฐพล ค าแฝง
005954 นายอภสิิทธิ์ ห่อไธสง
005955 นางสาวมุจลินท์ โนนสินชัย
005956 นางสาวสุภาพร ตันสกุล
005957 นางสาววรรณทณี มีปา
005958 นายชยกฤต รัสสัยการ
005959 นางสาวนันท์สินี รัตนมงคล
005960 นางสาวศิริพร เพ็งกลาง
005961 นางสาววรญา โพธิเ์อี่ยม
005962 นางสาวพรชรินทร์ ชนะภยั
005963 นายปพิชญา ธนะเกตุสกุล
005964 นางสาวเจนจริา ทับประทุม
005965 นางสาวจนัทนี คงพรหม
005966 นางสาวสุวรรณณิภา ขจรภพ

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005967 นายวิศาสตร์ ทองประค า เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005968 นางสาวอสมาภรณ์ ศรค า ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005969 นางสาวสุธิตา ดวงประภา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
005970 นายเสฎฐวุฒิ จรัสเสนากุล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
005971 นางสาวสุรีวัล แสงบุญเรือง สิทธิได้รับการบรรจ ุ
005972 นายสุไลมาน จนัทร์ตุด
005973 นางสาวสุภาพร พลแสน
005974 นางสาวสุภาภรณ์ แจง้สุข
005975 นายสรสิทธิ์ ยี่โถเริงจติ
005976 นายพิชญุตม์ พลทม
005977 นายอภศัิกด์ิ สุค าภา
005978 นายสิทธิชัย ใจยวน
005979 นายณัฐพล ก้องพัฒนางกูร
005980 นายพงษ์ธร แสงทอง
005981 นางสาวพิมพ์ร าไพ ทองศรีแก้ว
005982 นางสาวฝนทิพย์ พรเพ็งรัตน์
005983 นายบรรพต เพิ่มพูน
005984 นางสาวสุณิสา เสนาโยธี
005985 นางสาวอัจฉรา ยะมก
005986 นางสาวพรทิพย์ ทองบัว
005987 นายศิริชัย มัน่เหมาะ
005988 นางสาวณัฒิยา ศรีศุภมิตร
005989 นางสาวสุธิดา หลวงมูล
005990 นางสาววินิดา วงษ์ประยรู
005991 นายพิสิทธิ์ ค ามงคล
005992 นางสาวฐิติมา มุสิกสังข์
005993 นางสาวนิศารัตน์ พุ่มฉัตร
005994
005995 นายวีระยทุธ แก้วมาตย์
005996 นางสาวรสสุคนธ์ มากรัตน์

 - ขาดคุณสมบัติ -
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005997 นายกรรณ ชัยเลิศ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
005998 นางสาวอารดา สาล่ีกงใช้ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
005999 นางสาวขวัญใจ แซ่ล้ิม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006000 นายยสูรี แวหะมะ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006001 นายวิษณุ ชุ่มบัว สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006002 นางสาวณิชชา สุโพธิ์
006003 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสมงาม
006004 นางสาวปรางทิพย์ ธีระพงษ์
006005
006006 นางสาวมนัสนันท์ หงษ์ส าโรง
006007 นายอติสันต์ สุหลง
006008 นางสาวปาริชาติ เอนกคณา
006009 นางสาวกัญญารัตน์ นกแยม้
006010
006011 นางสาวนลินา เต๊ะสาโหบ
006012 นางสาวอัญชลี บุญภโิย
006013 นายปฐมพงษ์ อ่อนน้อม
006014 นายจกัรพันธ์ นองเนือง
006015 นางสาววิลาสินี สมหมาย
006016 นางสาววัณณิภา พรมประเสริฐ
006017 นายปกรณ์เกียรติ สิทธิ
006018 นางนิตยา ทาสุรินทร์
006019 นางสาวอุราพร ชูปาน
006020 นางสาวกาญจนาพร ส่งเสริม
006021 นางสาวกันตยา เหินฟ้าปัญญา
*006022 นางสาวเจษฐ์อาภา เบญจพงศ์
006023 นายฌษฤทธ์ ทูปคันโธ
006024 นางสาวปิยวรรณ สุพรรณพงค์
006025 นายสัณหชัย จริยานุกูลพันธ์
006026 นางสาวพิมฤทัย ส้มพลับ
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006027 นางสาวสุภาภรณ์ ยนืยง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006028 นางสาวปุณยวีร์ ตรงกิจวิโรจน์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006029 นางสาวพรธิดา คณาโรจน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006030 นายพัชรวัฒน์ ปิดด า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006031 สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006032 นางสาวศศิธร พรเพ็งรัตน์
006033 นางธิติมาพรรณ อุตราช
006034 นางสาวศิริรัตน์ โถแก้ว
006035 นายสรวิชญ์ สัมฤทธิสิ์ริพงศ์
006036 นางสาวเจนจริา มาชม
006037 นางสาวนันท์หทัย ชัยเครือ
006038 นางสาวพัชริดา รอดเกิด
006039 นางสาวภทัราภรณ์ รักธรรม
006040 นางสาวเจษฎาพร คชชัง
006041 นางสาวจติุนันท์ แพร่งสุวรรณ
006042 นางสาวปภางค์กร เมินกระโทก
006043 นายกษิดิศ วรรณนุช
006044 นางสาวพจนีย์ ราชสีห์
006045 นางสาวรุ่งนภา งามทอง
006046 นางสาวเบญจวรรณ ชูศรี
006047 นายพิเชษฐพงษ์ ทองจนัทร์
006048 นางสาวกมลศิริ ถมอินทร์
006049 นางสาวศศิธร สิมเข้าจ้ า
006050 นายธนพนธ์ ธัญธาดา
006051 นายกิตติชัย กาวิชัย
006052 นางสาวจรินันท์ ปันดอน
006053 นางสาวกนกวรรณ แซ่อิ้ว
006054 นางสาวณฐมน ขุนทอง
006055 นางสาวจณิสตา อินทรสุวรรณโณ
006056
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006057 นางสาวชมภทูอง พลเยี่ยม เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006058 นางสาวจริารุวัฒน์ พิมพาภรณ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006059 นางสาวรัศมี ค าแน่น ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006060 นางสาววิรัตน์ ค าดี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006061 นายปรนต วงศาโรจน์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006062 นางสาวสุพัตรา พระธาตุ
006063 นางสาวอังคณา หมัดตะทวี
006064 นายนฤเบศน์ เร่ิมตระกูล
006065 นางสาวชนานาถ สืบสมบัติ
006066 นางสาวพรสวรรค์ ทองนุ่ม
006067 นางสาวพัชรินทร์ ใจชุ่ม
006068 นายอดิสร ชมเชย
006069 นายชัชชัย สุดเฉลียว
006070 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพลอยนภัส กิตต์ิธนกาญจน์
006071 นายไพบูลย์ มัน่จนิดา
006072 นางสาวกานดากร สุภาศรี
006073 นางสาวมัชฌิมา บุญยภุู
006074 ว่าท่ีรตหญิงอารีษา ใจเปี่ยม
*006075 นายอภสิิทธิ์ อูปแก้ว
006076 นางสาวกวางทิพย์ รินค าแดง
006077 นายชัยภกัด์ิ ศรีสุข
006078 นางสาวสุภาภรณ์ สมาธิ
006079 นางสาวดาริกา ศรีพลแท่น
006080 นายกฤษณะ เอี่ยมส าอางค์
006081 นางสาวเปรมมิกา พาสกุล
006082 นางสาวอธิชา คล้ายเขียว
006083 นางสาวจริาพร จฑุาฤทธิ์
006084 นายพงศกร พิเศษสิทธิ์
006085 นางสาวปิยภทัร เรือนแก้ว
006086 นางสาวจารุวรรณ สโมสร
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006087 นางสาวปิยะภรณ์ จนัทร์ส่อง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006088 นางสาวจติุพร มณีนิล ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006089 นางสาวอุรจี พริกเนี่ยว ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006090 นายจริาวุฒิ ปัญญาแวว รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006091 นางสาวสุนิสา สุขโภชน์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006092 นางสาวณัฐพร ศิริภกัด์ิ
006093 นางสาวนิภารัตน์ นาคะสุวรรณ์
006094 นายวันชนะ สุทธิกรณ์
006095 นางสาววัชรี ลอยฟู
006096 นายศรัณยน์พ โกรัตนะ
006097 นางสาวสุธาสินี ซัง
006098 นายเอกฤทธิ์ ทูปคันโธ
006099 นางสาวทิพวัลย์ จนีละเอียด
006100
006101 นางสาวกนกขวัญ นาคด า
006102 นางสาวเกศิณี ภูป่ระเสริฐ
006103 นางสาวนภสัสร คงสุวรรณ์
006104 นายวัฒนา ภมูิวัฒนะ
006105 นางสาวธิดารัตน์ บุณยรัตวณิช
006106 นายพงษ์ศิริ เกษดี
006107 นายมงคล จติรแก้ว
006108 นางสาวรัตนา อยู่เจริญ
006109 นางสาวเบญจมาภรณ์ กองขวัญ
006110 นายนิรันดร์ ล้ิมเจริญ
006111 นายนิวัฒน์ ชูรัตน์
006112 นางสาววิพัชรินทร์ หลงเจริญ
006113 นายธนเทพ จนัทรสาขา
006114 นางสาวกนกพร พิทักษ์ศานต์
006115 นางสาวสุธินี คล้ายจนัทร์พงษ์
006116 นางสาวจรีภา ชูจนี
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006117 นางสาวบุญรักษา รุ่งทอง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006118 นายอ านาจ ตะกรุดเท่ียง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006119 นางสาวภทัริกา สังฆบุรินทร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006120 นายวิเชียร โสมอ่อน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006121 นางสาวชติธร เอียดวิจติร์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006122 นางสาวจารุวรรณ นุ่มสุคนธ์
006123 นางสาวพัชราภรณ์ ค าปาตัน
006124 นางสาวลดา พันธ์ชมภู
006125 นางสาวโสระดา องอาจ
006126 นายณัฐวุฒิ เสาร์แดน
006127 นางสาวทิฆมัพร ยอดปัญญา
006128 นางสาวธมลวรรณ ส่งสมบุญ
006129 นางสาววรพรรณ ค าแว่น
006130 นายองอาจ วงค์เบี้ยสัจจ์
006131 นายจริาวุธ มณีบางกา
006132 นางสาวอารียา รัตนเพิ่ม
006133 นางกฤชภร เจยีมศิริ
006134 นางสาวนิชนันท์ ทองเผือก
006135 นางสาวศุภสิรา วงศ์สุริยฉ์าย
006136 นายโกศล วัฒนะประดิษฐ
006137 นางสาวนภสัชล แก้วมงคล
006138 นางสาวนงลักษณ์ โตตะเภา
006139 นางสาววริศรา เจมิจติรผ่อง
006140 นางสาวภทัราภรณ์ เชยงาม
006141 นางสาวจริสุตา มยรุา
006142 นางสาวสาธิตา สุพพัตกุล
006143 นายศักด์ิสิทธิ์ สุวรรณประดิษฐ
006144 นางสาวสาวิตรี เภรีภาศ
006145 นางสาวศศิมา องอาจณรงค์
006146 นางสาวฐิตาภทัร พิสุทธิอ์าภา
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006147 นายธีระพงษ์ วงศ์ชุมภู เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006148 นางสาวรุจนันท์ ศรฤทธี ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006149 นายภริูณัฐ ทองคงแก้ว ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006150 นางสาวปุญชรัสมิ์ นาสา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006151 นางสาวสกุลรัตน์ สัตยานันท์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006152 นายทวีศักด์ิ ซ้ายยศ
006153 นางสาวนิรดา สังฆะโณ
006154 นางสาวจนิตยา สุขเกษม
006155 นายทัตตพันธ์ ชูศรี
006156 นายทองลา ทองวิจติร
006157 นายปกรณ์ บุญหลง
006158 นายเชษฐา สวามิชัย
006159 นางสาวผุสดี เมฆตรู
006160 นางศิริขวัญ มีบุญ
006161 นายปูมพงษ์ รอดรัตษะ
006162 นางสาวกันยกร แซ่เลาะ
006163 นางสาวปริยฉัตร ทัศแก้ว
006164 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปิยธิดา อุปการ
006165 นายรุ่งเรือง ชุมเปีย
006166 นางสาวดวงจนัทร์ โพธิสุ์วรรณ
006167 นายพิตรพิบูล เพชรเกิด
006168 นางสาวอภตัรา แสนสุข
006169 นางสาวสุมาลี จนัทนาม
006170 นางสาวดนุชา เยน็ยอดวิชัย
006171 นางสาวอัญมณี แก้วน้อย
006172
006173 นางสาวกนกวรรณ ปั้นสกุล
006174 นายสนธญา บุญแสง
006175 นางสาวชฎาภา กาญจนจนัทร์
006176 นางสาวศิวะพร นาคท่ัง
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006177 นางสาวยพุา นุชประไพพงษา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006178 นางสาวอิงอร พิณทอง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006179 ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006180 นางสาวพนิดา ไชยกาล รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006181 นายนพดล คนซ่ือ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006182 นางสาวโสภา อินทนุพัฒน์
006183 นางสาวพรนิภา จฑุาภวูดล
006184 นางสาวประทุมวัลย์ จบัสูงเนิน
006185 นายภควัน แก้วไพทูรย์
006186 นางสาวจริาทิพย์ เต็กเดิม
006187 นางสาวชุลีพร พรมจนัทร์
006188 นางสาวพัทธนันท์ แจง้หมืน่ไวย
006189 นายสรัล ราชซ้าย
006190 นางสาวนาราทอน บุญแก้ว
006191 นางสาวเจนจริา บุญค า
006192 นางสาวสุภาพร โกสิทธิ์
006193 นางสาวพิชญาวี มณีขัติย์
006194 นางนันธิดา เคนหาญ
006195 นายธนกฤติ จนัทร์ถง
006196 นางสาวมารศรี วงค์วันดี
006197 นายธนากร ทองจรัส
006198 นางสาวศุภานัน เฉลิมชัย
006199 นายสุวิทย์ จริรุ่งเรืองชัย
006200 นางสาวธนัสชา สุขาภริมย์
006201 นายสิระ ภาคสุโพธิ์
006202 นางสาวอรทัย เรือนค า
006203 นายปานศักด์ิ ปาคะเชนทร์
006204 นายณัฐวุฒิ เทพารักษ์
006205
006206 นายวุฒิพงษ์ จลุคีรี
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006207 นางสาวสายรุ้ง บุญเทพ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006208 นายอภชิาติ วิชัยยา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006209 นางสาวจรรจริา มหันตมรรค ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006210 นางสาวนฤมล พรหมยา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006211 นายณัฐภทัร จริาพงษ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006212 นางสาวปิยะฉัตร สุวรรณศักด์ิ
006213 นางสาวชลธิชา หร่ิมเพ็ง
006214 นางณิชาภา เทศธรรม
006215 นายไตรรัตน์ คุ้มไพรัตน์
006216 นางปริณพร วาจาสัตย์
006217 นางสาวศิริพร บุญเลิศ
006218 นายแผน โอดคง
006219 นายจตุพร กันทาดง
006220 นางสาวเมธาพร ประมวลทอง
006221 นางสาวสุดารัตน์ นามสวัสด์ิ
*006222 นายศิระ จ าพานิช
006223 นางอักษราภคั อุปลากรณ์
006224 นายภวูดล เจยีวเจริญพาณิชย์
006225 นางสาวนุจรินทร์ โกมล
006226 นายวรวุฒิ บุญราช
006227 นายภธูเรศ วินิตวรเวสม์
006228 นางสาวดาราวรรณ มีบริบูรณ์
006229 นางสาวภสัรา พลอยเพ็ชร
006230
006231 นายธ ารงค์ศักด์ิ ชาญอาวุธ
006232 นางพิมพิศา พู่แสงทองชัย
006233 นางสาวนวีนา วัฒนประดิษฐ์
006234 นายมงคล จนีาภกัด์ิ
006235 นางสาวกานต์พิชชา กิจแสวงศักด์ิ
006236 นางสาวสุชาดา สหอารักขา
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006237 นางสาวจรรยารักษ์ ทองขุนด า เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006238 นายวิรัตน์ กวินภวูดลมาศ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006239 นางสาวจารุณี ภอูาลัย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006240 นางสาววงเดือน เกตุค า รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006241 นางศิริญญา ปรีชา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006242 นางสาวญาณิศา พลายชุม
006243 นางสาวบุณฑริก ภูอ่่อน
006244
006245 นางชญานิศา ฟูปล้ืม
006246 นางสาวณัฐพร กงใจเด็ด
006247 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จนัทรมณี
006248 นางสาววีรวรรณ ธารนัย
006249 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนริศรา เนตรแก้ว
006250 นายศรายทุธ ชูสม
006251 นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤดี
006252 นางปรียาพร นาคจงัหวัด
006253 นางสาวลัดดาวัลย์ จนัตัน
006254 นางสาวเกวลิน จนัพลงาม
006255 นางสาวรุ่งนภา บุญน้อม
006256 นายชาญชัย ว่องไว
006257 นางสาวสุดารัตน์ กฤษณัมพก
006258 นางช่ืนกมล อินทรศรี
006259 นางสาวปวีณา ศรีหาพล
006260 นางสาวพิชญ์ภสัสร กลางปางรัตน์
006261 นายศราวุธ โสนันทะ
006262 นายวีระยทุธ ทองสาย
*006263 นางสาวลัดดาวัลย์ ดินัน
*006264 นายสมคิด รัตนะ
006265 นายวิกรม นัดดากูล
006266 นายสุวิทย์ ล าพุทธา
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006267 นางสาวภทัรธิดา สารสุข เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006268 นางสาวปริญญา ศรีวิชัย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006269 นายสุทธิรักษ์ โมฬี ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006270 จา่อากาศตรีภริูวัจน์ ฝีปากเพราะ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006271 นายภวูนาถ ศรีสุข สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006272 นางสาวรัตนาภรณ์ ผลอ าพันธุ์
006273 นางสาวสุกัญญา พวกสนิท
006274 นายประวิทย์ นาเจมิพลอย
006275 นายศุภณัฐ เกษเพชร
006276 นางสาวทิพยว์รณัน กัลศักด์ิปภา
006277 นางสาวศศิร์ชญาพัชช์ สุขอยู่
006278 นางวันศนิ แก้วคงดี
006279 นายสุวัฒน์ สินเช้ง
006280 นางสาวพรทิวา ไชยพนัส
006281
006282 นางสาววิลาสินี สุขเจริญ
006283 นางสาวธนัชพัชญ์ สุทธิโรจน์พงศา
006284 นายพัฒนวัจน์ ตรากลาง
006285 นายฐปนัท ไตรสุทธิเกษม
006286 นางสาวขวัญฤทัย วงค์สีสม
006287 จา่เอกวรวิทย์ เทศสวัสด์ิ
006288 นายเอกรัฐ กูลกิจพัฒนา
006289 นางจริญญา คนหาญ
006290 นางสาวนภาภรณ์ เอลเลอร์มันน์
006291 นางสาวพิรุณรัตน์ แก้วประจุ
006292 นางสาววารุณี ชัยหมืน่
006293 นายถาวร ไข่มุกข์
006294 นางสาวศศิวิมล เอมอยู่
006295 นางสาวชญาน์นันท์ พรชัยวสันต์
006296 นางสาวปวีณา คูณราช
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006297 นางสาวปานวาด ค าทิพยโ์พธิท์อง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006298 นางสาวพิชญานิน โลหิตศิริ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006299 นางพักตร์วิภา ภหูัดสวน ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006300 นางสาวพรพรรณ พรมมี รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006301 นายไตรรงค์ เนียมนวล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006302 นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์
006303 นางพัชรินทร์ รัตนชัยวัฒน์
006304 นางสาวปล้ืม นัยวิทิต
006305 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกาญจนา จนัทร์ทอง
006306 นางสาวสุภทัรา บุญพิเศษ
006307 นางสาวพรพิมล ทอนมาตร
006308 นางสาวกมลชนก เกษมส าราญ
006309 นางสาววันทนีย์ หีบพิมาย
006310 นายอรุณรัชช์ ทองเรือง
006311 นายโสมนัส ทองค า
006312 นายธนภณ พลายมาศ
006313 นายวรัญญู ขาวแสง
006314 นายธวัช นานอน
006315 นางสาวณัฏฐธิดา จนัภกัดี
006316 นางสาวกาญจน์จริกร ขาวแสงจารุวัฒน์
006317 นายณธยศ คงหนู
006318 นายจริพันธุ์ พรหมทอง
006319 นางสาวสุภาวดี ศรีนามโหน่ง
006320 นางสาวภธิรา ปัญจหิรัญกุล
006321 นางสาวอรวรรณ ตุ้ยทัง
006322 นางสาวปรียานุช พรหมมีศรี
006323 นางสาวพิสมัย มาเจริญ
006324 นายวีระชัย ไหมทอง
006325 นางสาวอัชฌาดา พรมรัตน์
006326 นางสาวกฤษณา ใจมาแก้ว
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006327 นายนันทภพ ลมัยพันธ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006328 นางสาววรรัตน์ วรรณาลัย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006329 นายอิทธิกร อุรุวรรณ์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006330 นางสาวปภสัสร ช่ืนอารมณ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006331 นางภาวินี บุญสนิท สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006332 นางสาวสุจติรา คีรีศรี
006333 นางสาวพิชญา พราหมโณ
006334 นายธนะ มงคลโภชน์
006335 นายณรัฐกร สุเภากิจ
006336 นายณัฐพงษ์ หงษ์พงษ์
006337 นางสาววราภรณ์ บัวยอม
006338 นางสาวกุลกณิษฐ์ พูลวิริยะ
006339 นายสาธิต ชินวงค์
006340 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงเบญญาภา ช่ืนเช้า
006341 นางสาวศศิธร ตาอ้ายเทียบ
006342
006343 นางสาวพิชญา เหมือนพะวงศ์
006344 นายนฤนาท สุขแก้วมณี
006345 นางสาวชวิศา กันทะมาลี
006346 นายศิริศักด์ิ บ ารุงยศ
006347 นางสาวชยตุา ผุยมูลตรี
006348 นางสาวกนกวรรณ วินทะไชย
006349 นายโยฮัน ยโูซะ
006350 นางสาวสุธาสินี จรัิงคสกุลเดช
006351 นายณัฐพล ปาลี
006352 นายจ าเริญ ศรีหนองโปร่ง
006353 นายณรงค์ฤทธิ์ สุธรรมเทวกุล
006354 นางสาวสุกัญญา โปทอง
006355 นางสาวพิจติรา ไพรินทร์
006356 นายสุธีรยทุธ พรหมทอง
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006357 นางสาวณัฐชา โสภา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006358 นายอรรถพงศ์ ชดช้อย ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006359 นายพัชรนัทธ์ คชชา ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006360 นางสาวกาญจนา คะเลรัมย์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006361 นางสาวนันทพัทธ์ คชชา สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006362 นางสาวภริูชญา ภงิคารวัฒน์
006363 นางสาวลินดา ท าดี
006364 นายธนกร หวันชัยศรี
006365 นางสาวสุภาวดี ค ามุข
006366 นางสาวประภาศรี เมฆประดับ
006367 นายเวนิชย์ พฤกษารัตน์
006368 นางสาวศิริวรรณ แก้วโพธิ์
006369 นายศุภกร มากชูชิต
006370 นางสาวสาวิตรี จนัจนิา
006371 นางสาวพัชราภรณ์ ปานช่วย
006372 นายณัฐพงศ์ ล่ิมอรุณ
006373 นางสาวธัญญธร มากโภคา
006374 นางสาวธนิตรา สุวรรณสุข
006375 นางสาวอมลรดา ศรีบรรเทา
006376 นางสาวดรุณี ชูเมือง
006377 นายสนธยา ด าสีแก้ว
006378 นางสาวธารินี แท่นมณี
006379 นายทีปกร ลีลายทุธ์โท
006380 นางสาวเพ็ญประภา กลางประพันธ์
006381 นางสาวภวิศา ทองเสป
006382 นางสาวรัตภรณ์ กลางประพันธ์
006383
006384 นายดิษทะปัญญา แพงอ่อน
006385 ว่าท่ีร้อยตรีธีระพงษ์ เอียดเรือง
006386 นายอรรคพล ด าเนินผล
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006387 นายสุรสิทธิ์ จนัทร์บุญพิทักษ์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006388 นายณัฐพล เด่นประชา ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006389 นางสาวอนัญญา เครือพัฒน์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006390 นางสาวณิชกานต์ สิงห์ทอง รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006391 นางสาวณัฐวิภา จอมพลาพล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006392 นางรุ่งนภา ต๊ะต้องใจ
006393 นางสาวกัลยาณี พร้าวไธสง
006394 นางสาววัชรี ชูสง่า
006395 นายโตมออญ มาลุน
006396 นายรณชัย หึกขุนทด
006397 นางสาวพัทธ์ธีรา ยอดระบ า
*006398 นายจริวัฒน ศรีประทุมรักษ์
006399 นายหัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา
006400 นางสาวธัญญรัตน์ เลิศมณีสวัสด์ิ
006401 นายทิวชาตรี สากล
006402 นางสาวปาลิตา โพธิแ์ก้ว
006403
006404 นายวันนรัตน์ ขจติต์
006405 นางสาวนิภาพร จอมสวรรค์
006406 นางสาวประภาวดี ภษูา
006407 นางสาววลินพร สระทองดี
006408 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงนที แววจะโปะ
006409 นายสุฏรีะศักด์ิ ปาลี
006410 นางสาวณภทัร ชัยสิทธิ์
006411 นายกิตติศักด์ิ พูนสวัสด์ิ
006412 นางสาวปวีณา มุลน้อยสุ
006413 นางสาวกานต์ชนก อักษรชู
006414 นางสาวขนิษฐา พันธุท์อง
006415 นางสาวกัลยฐ์ญาญ์ พันธจกัร์
006416 นายกฤชทร จงกล
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006417 นายจเร เขียวข า เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006418 นางสาวรมิดา สิงต๊ะนะ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006419 นายสิมิลัน ปิยภทัร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006420 นางสาวณัฐพร สุขละม้าย รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006421 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยศร สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006422 นายณัชพนธ์ มีแสง
006423 นายธีระ แพงวงศ์
006424 นางสาวภทัรพร บุญสะเดา
006425 นางนันทนา สมาธิ
006426 นางสาวกฤติกา แสงทอง
006427 นางสาวนราทิพย์ ค าแผง
006428 นายสิทธิศักด์ิ ช่างเหล็ก
006429 นายยทุธนา ศรีธรสุทธิ์
006430 นายวัชรพงศ์ ดีเหมาะ
006431 นายอรรถพล วิชัยดิษฐ์
006432 นางสาวปุณณาสา เสนจนัตะ
006433
006434 นายธนดล ธรรมประโชติ
006435 นางสาววัชราภรณ์ เหมกุล
006436 นางสาวประภาศรี เกษทองมา
006437 นางสาวทัศนีย์ บุษบา
006438 นายรักชัย เกิดอ่วม
006439 นางสาวนภาพร อ่ ามาก
006440 นางสาววันเพ็ญ บุญศรี
006441 นางสาวกัญญาภคั ศิริสุนทร
006442 นางสาวจฑุารัตน์ บุริวรรณ
006443 นางสาวสุพัตรา คนองมาก
006444 นางสาวอรฤดี อุ่นเจริญ
006445 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์
006446 นายณัฐพล ทิพยบ์ุญศรี
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006447 นายศราวุฒิ ศรีสมชัย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006448 นางสาวขนิษฐา ประทุมารักษ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006449 นางสาววิภาวรรณ ตุรงค์เรือง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006450 นางสาวทิพวรรณ ยะหมืน่ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006451 นางสาวอังสณา มหาธนกุล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006452 นายขจรยศ ชมงาม
006453 นางสาวภาวินี ปล้ืมสุด
006454 นางสาววิไลพร เรียงความ
006455 นางเนตรนภา สุวรรณมาโจ
006456 นายนิติ วรานันตกุล
006457 นางสาวขวัญลดา นิลดา
006458 นางเยาวดี ศรีบูพิมพา
006459 นางสาวสุภาพร วรลักษณ์
006460 นางสาวรตวร ช่วยครุฑ
006461 นางสาววรินทร์ทิพย์ เจริญวงค์
006462 นายสุพัฒน์ ประหยดั
006463 นางบุญนา พันธ์ภกัด์ิ
006464 นางสาวพัชราภรณ์ ทองปานดี
006465 นางสาวณัฐชยา เอกวัฒน์
006466 นางสาวสุรีย์ สุทธนี
006467 นายวันชัย กล่ินข า
006468 นางสาววาสนา อะกุลดี
006469 นางจฬุาพร ชูจติต์
006470 นายด ารงค์เกียรต์ิ งามใจ
006471 นางสาวเศรษฐินี หนูชู
006472 จา่อากาศเอกอธิปพงศ์ ขานไข
006473 นางสาวก่องกัญจน์ นิสัยจริยคุณ
006474 นายประพัฒน์ ค ามินเสส
006475 นางสาวณิชา มณีดุลย์
006476 นางสาวภทัรานิษฐ์ หินทอง
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006477 นายอ านาจ ประเทภา เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006478 นายฐณพง ศรีบุรินทร์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006479 นายศรัณย์ ต้ันธง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006480 นายบริบูรณ์ สิทธิวงศ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006481 นางสาวรินลดา ใจดี สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006482 นายสุธาธิษณ์ โกยตัน
006483 นางเสาวลักษณ์ มูลเมือง
006484 นางสาวเพียงใจ ทองน้อย
006485 นางสาวกัญญณิช ฤทธิรุดเร่งพล
006486 นางสาวอารยา หลงชวน
006487 นางสาวกัลยรัตน์ ภกัดีก าจร
006488 นายธนัช คัมภรีะ
006489 นางสาวพรพิมล แซ่เล้า
006490
006491 นางสาวประคอง บุษบง
006492 นายชิตพงษ์ จงรักษ์
006493
006494 นางสาวน้ าฝน อร่ามเรือง
006495 นางศิรินันท์ ศรีเกิด
006496 นายธีรเจต เพ็ชรฤาชา
006497 นางสาวกันยาลักษณ์ ปวงสุข
006498 นายเกรียงศักด์ิ สันติวัฒนานนท์
006499 นายเอกชัย คนคิด
006500 นางสาวอมลพิสุทธิ์ จติขันธี
006501 นางสาวฟุตาบะ เทราดา
006502 นางสาวพิมลกานต์ เหลืองอุดมชัย
006503 นายศุภโชค ศรีสุวรรณกุล
006504 นางสาวยพุเรส ปรารัตน์
006505 นางทิพยาภรณ์ มณฑา
006506 นางสาวปรียานุช เฉลิมแสน

 - ขาดคุณสมบัติ -

 - ขาดคุณสมบัติ -
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006507 นางสาวปฐาพร กวางทอง เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006508 นางสาวปิยธิดา ศรีธร ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006509 นายกรกฎ งามเมือง ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006510 นางสาวโชษิตา ชาติรักษา รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006511 นางสาวเกตุมาลา ธรฤทธิ์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006512 นางสาวณัฐธิดา ล้อสุวรรณ
006513 นางสาวจารุลักษณ์ อึ้งทอง
006514 นางสาวดวงพร รัตนากรพันธุ์
006515 นางสาวฤดี พานิชวงศ์
006516 นางสุจติรา เชิญกลาง
006517 นายไพโรจน์ กล่ันวารี
006518 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกนกลดา แฝงเมืองคุก
006519 นายศิชยล จฬุพันธ์ทอง
006520 นางอัจฉรา จฬุพันธ์ทอง
006521 นางสาวฑิฆมัพร เบญญาอภกิุล
006522 นายเสฎฐวุฒิ เตสังข์
006523 นายชาญวิทย์ วงศ์ศรีรักษา
006524 นางสาวสุณิรัฐ เกาะกลาาง
006525 นายบดินทร์ ตนะทิพย์
006526 นางสาวภทัราภรณ์ สุวรรณกูฏ
006527 นางสาวภทัรศยา พานิชกุล
006528 นางสาวอัฐพร ค าบุรมย์
006529 นางสาวนริศรา กองดวง
006530 นางสาวอัชฌ์พร เหล่าเจริญ
006531 นายกฤษฎากร เสริฐขุนทด
006532 นางสาวเสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม
006533 นายณพรพรรธน์ สัมฤทธิผ์ล
006534 นางสาวจรีกร กาฬเพ็ญ
006535 นายวีระ สินละเอียด
006536 นางสาวมลสิริ แจม่จนัทา
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006537 นายศิวกร เพ็ชรสีเงิน เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006538 นางสาวนันทิดา กุลมาตร์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006539 นางสาวกมลลักษณ์ พระสิงห์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006540 นายไปรวิทย์ ปาริน รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006541 นายพศวัต รัตนวิฑูรย์ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006542 นางธันยพร ส าเภา
006543 นางสาวปานเลขา นาคเกตุ
006544 นางสาวนุชจาลี วรรณทอง
006545 นางสาวหัฐฑวรรณ เทศนา
006546 นางสาวกอบกุล ต๊ะปะแสง
006547 นางสาวนภสร อุดมพรสวัสด์ิ
006548 นายปัณณรุจน์ ทองนพเก้า
006549 นางสาวฐานิยา ศรีหร่าย
006550 นางสาวกาบแก้ว กิลันดา
006551 นางสาวปวีณา สุวรรณหอม
006552 นางสาวพรรณทิพา สุทาดล
006553 นายสาโรช วิเศษบริสุทธิ์
006554 นางสาวภทัรา ประดิษฐาน
006555 นางวิไลพร ท้าวแพทย์
006556
006557 นางสาวนโมฬี เร่งเทียน
006558 นางสาวชลิดา ละม้ายพันธุ์
006559 นายฉลอม พรมซุย
006560 นางสาวทัตพิชา จนัทร์เกตุ
006561 นายเจริญชัย ปรางศร
006562 นายจกัรกฤษณ์ ฉัตรอินต๊ะ
006563 นายขวัญชัย จนัฉาย
006564 นายศิวโรจน์ อรัญ
006565 นางสาวสุภาพร อยู่ทองหลาง
006566 นางสาวเกศวดี จนัไข

 - ขาดคุณสมบัติ -
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006567 นายอภรัิกษ์ แก้วสวย เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006568 นางนวลชล มีชูเวท ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006569 นางสาววิภาวี ศรีรินทร์ ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006570 นางสาวภทัราภรณ์ ภบูุตรตะ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006571 นางสาววราภรณ์ พิลากุล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006572 นางสาววรัญญา พิชิตกุลปัญญา
006573 นางสาวอมรรัตน์ พลธา
006574 นางสาวรสสุคนธ์ เทียบเทียม
006575 นายพระคุณ อินมะตูม
006576 นายพีรวัฒน์ หนูนะ
006577 นางสาวจรัีฐวาดี จรัสรุ้งชนินธร
006578 นายทวิชนัย สากระจาย
006579 นางสาวฐศิรกุล อัครบวร
006580 นางสาวขวัญกมล สระกอบแก้ว
006581 นางสาวสมิดา ชาญณรงค์
006582 นายเทวัญ เนียมกรด
006583 นางสาวพรพรรณ ธรรมไพบูลย์
006584 นางสาวประภารัตน์ เพ็ชระ
006585 นางสาวณัชศุภกานต์ สุภารัตน์
006586 นางสาวณัฐชนัน สร้อยแสงทอง
006587 นายชญานินทร์ ธิช่างทอง
006588 นางสาวบุหงา ช านาญไพร
006589 นางสาวธัญญลักษณ์ เทียนล า
006590 นายชินวร รัตนตรัยวงค์
006591 นายจรีะเดช จงแก่นบุญ
006592 นายปฏภิมูิ ประจกัษ์บรรจง
006593 นางสาวศิชล นันตาเครือ
006594 นางสาวเรณุรัศมิ์ จนัทร์ธิมกุล
006595 นางสาวนภาพร แกล้วกสิกิจ
006596 นางสาวณัฐฐินันท์ จนัทเก
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006597 นางสาวศิรินันท์ บุตรพรม เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006598 นายพัชรพล เธียรเอกพันธ์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006599 นางสาวรุ่งนภา เทียวไทย ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006600 นายทองเหล็ก ครองเชื้อ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006601 นายรัฐพงษ์ เรืองสวัสด์ิ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006602 นางสาวบุษยรังสี อินทสโร
006603 นางสาวภทัรานุช อธิปัตยกุล
006604 นางสาวสุกานดา เสนงาม
006605 นายฐิติพงศ์ เพ็งชัย
006606 นายพัฒนโชค ชูไทย
006607 นางสาวดวงมณี จอมกระโทก
006608 นางสาวทิพยช์นก เหลืองประสิทธิ์
006609 นางสาวมานีวัลย์ น้ าใจทน
006610 นายประจกัษ์ จติรมัน่
006611 นางสาวขวัญดาว ด้วงขาว
006612 นางชญานี มะณี
006613 นางสาวพลอยพิชชา สมรูป
006614 นางสาวสิริพร มีแหยม
006615 นายชาญคณินท์ ธีระสูตร์
006616 นางสาวจฑุามาศ เท่ียงพึงธรรม
006617
006618
006619 นางสาววิลันดา พรหมแก้ว
006620 นายเฉลิมชัย พรัดชู
006621 นางสาวสงกรานต์ แวดโส
006622 นางสาวอริศรา กัลยาบาล
006623 นางสาวเยน็วดี สิทธิกุล
006624 นายฟ้าล่ัน ปุ้ยทอง
006625 นางสาวสุนทรี ธนวัฒน์รุจี
006626 นายโพธิพุฒิพัฒน์ เพ็งชัย

 - ขาดคุณสมบัติ -
 - ขาดคุณสมบัติ -
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006627 นางสาวสุกัญญา งาหัตถี เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006628 นายศุภสัณห์ พงศ์จนัทร์ ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006629 นางสาวปิยวรรณ เกษหอม ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006630 นางสาวทวีพร โอชาวงษ์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006631 นางสาววันวิสาข์ กางการ สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006632 นายเมธัส ศิริกาญจน์
006633 นายชัยวิญญ์ ไชยวิชิต
006634 นายวินัย คณาศรี
006635 นางสาวธัญญารัตน์ ภมูุลเมือง
006636 นางสาวกวินทรา นิจกรรม
006637 นางสาวน้ าฝน บุญจวง
006638 นางสาวบุษรา จนัทร์ลอย
006639 นางสาวกุหลาบ สนิทบุญ
006640 นายภณ นาคเสนีย์
006641 นายสาธิต ชาวไชย
006642 นายสมปอง ช้อนขุนทด
006643 นางสาวมะลิวัลย์ ฦาชา
006644 นายอานัท ค านาน
006645 นายรณกร มีฤทธิ์
006646 นางสาวดุจฤทัย กาจนัทร์
006647 นางฐิติศิริพร ด านุ่น
006648 นายปวีณวัช ปาระมีศรี
006649 นางสาวกัญญาสิรี ดีแก้ว
006650
006651 นางสาวอนุสรา มุสิกพงศ์
006652 นางสาวผกามาศ ค าลอย
006653 นายรณชัย ธูปทอง
006654 นายลภสั แจม่แจง้
006655 นางสาวแพรวรุ้ง ศัยยกุล
006656 นายจตุรภทัร แสนศรี

 - ขาดคุณสมบัติ -
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006657 นางสาวใหม่ สาธุเสน เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ใน
006658 นายสุริยา สุขคง ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิ หากตรวจพบ
006659 นายดิษสรณ์นนท์ คูณผล ในภายหลังว่า มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ
006660 นางสาวอัจฉรา ชูนพรัตน์ รับสมัครสอบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี
006661 นายกวินวุฒิ เล็กศรีสกุล สิทธิได้รับการบรรจ ุ
006662 นายธีระชัย แยม้พรายดี
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