รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานการพิมพ์
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009
100010
100011
100012

ชื่อ - สกุล
นายจิตริน วันหิง
นายสุรศักดิ์ ยิ่งนิยม
นายวัฒนา หีบเงิน
นายณรงค์วิทย์ หีบเงิน
นายทัศไนย วังตระกูล
นายธีรยุทธ ลีโคตร
นายวสุธร เจริญกัลป์
นางสาวกมลชนก พรมมิ
นายนราทัศน์ มีทรัพย์
นายนพดล คุ้มเวช
นายกฤษดา ชัยพรสุไพศาล
นายอาคเนย์ ริ้วงาม

เลขประจําตัวสอบ
100013
100014
100015
100016
100017
100018
100019
100020
100021
100022
100023

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนกร กาญจนแสงชัย
นายจักรกฤช อับดุลเลาะห์
นายศักดิกร ชื่นบุปผา
นายอทิศ ตุ่นคํา
นางสาวศุภรัตน์ ขุนจางวาง
นางสาวปิยะนุช ชุ่มชื่น
นางสาวโศรยา เงินไกร
นายสุรศักดิ์ นุชแดง
นายประธาน ศิลปชัยณรงค์
นางสาวกัลย์สุดา ไกลถิ่น
นางสาวสุวดี สักกะโส

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานเขียนแผนที่
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
200001
200002
200003
200004
200005
200006
200007
200008
200009
200010
200011
200012
200013
200014
200015
200016
200017
200018
200019
200020
200021
200022
200023
200024
200025
200026
200027
200028
200029

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรัญญา ธิติพงษ์พานิช
นางสาวสมวดี ศรีวัฒนทรัพย์
นายรุ่งรัตน์ นิสสัยดี
นางสาวพรพิมล วรรณพัฒน์
นายทศพล จันทรนิล
นายฉัตรชัย เหล่าหาไชย
นายปิยะ ภาคเจริญ
นายศุภมิตร รัตนชัย
นายสุพัฒนา กันตรง
นางสาวพัชรินทร์ ชิณภา
ส.อ.หญิงจริยา วรรณคง
นางสาวรุ่งอรุณ สุภดี
นางสาวรัชกร ถินรัตน์
นางณัฐณิชา พาลโรง
นางมุทิตา คชรัตน์
นายขวัญเกล้า คล้ายปิ่น
นายสุรสิทธิ์ พุทธวงษา
นางสาวเบญจวรรณ นาคํามูล
นางสาววิไลวรรณ เซมา
นายอักษร พรมนิล
นายปิยวัฒน์ ทองลิ่ม
นายอนุพงษ์ คําสุวรรณ
นายกิตติ สังข์ทอง
นายฐาปกรณ์ พงศ์โสภา
นางสาวกันตินันท์ บุญงาม
นางสาวสุธิดา ฉิมสุข
นางเบญจวรรณ ชัยศรี
นายญัตติพงศ์ เตชา
นายธนวิชญ์ ยศศักดิ์

เลขประจําตัวสอบ
200031
200032
200033
200034
200035
200036
200037
200038
200039
200040
200041
200042
200043
200044
200045
200046
200047
200048
200049
200050
200051
200052
200053
200054
200055
200056
200057
200058
200059

ชื่อ - สกุล
นางศศิวิมล จันทร์เทพ
นางสาวศิริวัฒนา ต๊ะนางอย
นางสาวนพมาศ จันทร์นวล
นายสุรชัย พลเยี่ยมแสน
นายระบิล สุนันทเนตร
นายสุวพันธ์ จรจรัญ
นางสาวนูรีนา ยูโซะ
นางสาวศุภาพรรณ อนุพันธ์
นายอรรถชัย ณ ภิบาล
นายพิชญ์ ทรัพย์แสง
นางสาวศิริรัตน์ ธรรมสนธิเจริญ
นางสาวพรพิมล สีเหลือง
นายพลากร งอนสวรรค์
นายวีระพงษ์ ยะวังพล
นายวิศรุต อุทาภักดี
นายนราพงศ์ คงมาก
นายนพดล พลขันธ์
นายวศิน สุขประเสริฐ
นายอภิสิทธิ์ แก้วศรี
นายภาดา สัมฤทธิ์
นายอภิชาติ อ่อนพิมพ์
นางสาวศิรัญญา ศรีห้วยหว้า
นางสาวศิราพร รัตนเดช
นางสาวอิสราภา เกิดทอง
นางสาวญาณวรรณ์ มั่นภักดี
นายเกริกฤทธิ์ จงธรรมมั่ง
นายพัฒนา ครัวสูงเนิน
นายเจริญ สอนศรีไหม
นายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ

หน้าที่ 2 จาก 4
เลขประจําตัวสอบ
200030
200061
200062
200063
200064
200065
200066
200067
200068
200069
200070
200071
200072
200073
200074
200075
200076
200077
200078
200079
200080
200081
200082
200083
200084
200085
200086
200087
200088
200089
200090
200091
200092
200093

ชื่อ - สกุล
นายพีระวัฒน์ คิดถูก
นายรัชชานนท์ เหล็กขํา
นายภูรินทร์คณาธิป ศิระถัทธะพร
นายสุทิน มูลสาร
นายวีระ พึ่งพงษ์
นางศิริวรรณ์ สัจจาผล
นายภาสกร ทะเตรรัมย์
นางสาวปวริศา อินทร์ขุนจิต
นางสาวเกศนภา สงสัย
นายทศพล ทองนอก
นายวิษณุวฒน์ นาสว่าง
นายโพธนากร ทองขาว
นายศุภชัย คงสุข
นายเสน่ห์ บุญพวง
ว่าที่ ร.ต. กาญจน์สุริยา สีหะวงศ์
นางสาวสุพรรณี สีเหลือง
นายเหมันต์ กลัดแก้ว
นายชวกร กาญจนกันติการ
นายชูชัย ลุ่มกลาง
นายธเนศพล ทองแดง
นางสาวมาริษา พันโภคา
นายวรพรรณ อินพานิช
นายธณากรณ์ เหมือนหนู
นายพีรเดช ลอยวิรัช
นายปฐมพงษ์ บัวอนันต์
นายทัตพงศ์ พลดงนอก
นายสราวุธ จําปารัตน์
นายกมลรัตน์ พันธุ์งาม
นางสาวกันยารัตน์ จิ้วปัญญา
นายบุญบารมี ผาติมงคลกิจ
นายอลงกรณ์ เอมสิงห์
นางสาวนฤมล สุริวงษ์
นายกาญจนวัฒน์ สายมาอินทร์
นางสาวสมัยพร แก้วเพชร

เลขประจําตัวสอบ
200060
200096
200097
200098
200099
200100
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200107
200108
200109
200110
200111
200112
200113
200114
200115
200116
200117
200118
200119
200120
200121
200122
200123
200124
200125
200126
200127
200128

ชื่อ - สกุล
นายนาเคนทร์ ปัญญาปิน
นางสาวอัญชลี นิมะ
นายชัยณรงค์ อินปิ่น
นายลภัสวัฒน์ ธนอัครโภคิน
นางสาวปาริชาติ สิทธิหงษ์
นายอภิวัฒน์ ชัยมหาวัน
นายทวีวิทย์ ช่วยรอด
นายธีรภัทร์ รัชชนะ
นางสาวฑิฆัมพร ชัยวรากุล
นายอัครชัย ชื่นธงชัย
นางสาวชญานิศ เรียงสันเทียะ
นางสาวสุกัญญา พุดอ่อน
นางอุรัสยา ภักดิ์บุตร
นายกัญจ์ณภัส แก้วประดับ
นายณัฐพล หิริโอ
นางสาวนิรมล พายุบุตร
นายปฏิวัติ เคราะห์ดี
นายจักรพงษ์ ผานัด
นายพีรพล กุหลาบ
นายณัฏฐกิตติ์ มั่นทรัพย์
นายจตุพร อินทร์เนื่อง
นายเอกรัตน์ สุนทรภักดี
นายสมบูรณ์ พาสีชา
นางสาวพรรทากร พิศณุ
นายอภิษฎา เกตุชมภู
นางสาววันทิพย์ รัตนภักดิ์
นางสาวบุษราภรณ์ วงศ์ตรี
นางสาวสุรีย์รัตน์ จันทรมาลย์
นางสาวนฤมล ไชยอินทร์
นายธเนศ บุญมา
นางสาวรุ่งไพลิน แสงสุรินทร์
นางสาวบงกชทิพย์ ทองเพ็ง
นายณัชปุณย์ เรืองเวชติวงษ์
นางสาวอัจฉรา น้อยวรรณะ

หน้าที่ 3 จาก 4
เลขประจําตัวสอบ
200094
200095
200131
200132
200133
200134
200135
200136
200137
200138
200139
200140
200141
200142
200143
200144
200145
200146
200147
200148
200149
200150
200151
200152
200153
200154
200155
200156
200157
200158
200159
200160
200161
200162

ชื่อ - สกุล
นายชคัทพล กัลยาณมิตร
นายเมธา รัตนะกุ๊
นายภราดร โชติมุข
นายเปรมวิช ขวัญอ่อน
นายมานิตย์ เส็นบัติ
นายวีระยุทธ รูปทอง
นายอิศรา พลอยม่วง
นายชลธี ทองประเสริฐ
นางสาวสุทัศตรา พรหมรักษา
นายศิริศักดิ์ หาริพงษ์
นายณัฐวุฒิ รามศิริ
นายสรณรินทร์ แสงสุวรรณ
นางสาวขวัญฤทัย พูลชาติ
นายสุรชาติ สายืน
นางสาวนิตยา หงษา
นางสาวขวัญเรือน มณีเพชร
นายอนุสรณ์ กิ่งเล็ก
นายนนทศักดิ์ คําเขื่อง
นายวชิรวิชญ์ มีสุข
นางสาววันทนีย์ ชัยอนุรักษ์
นางสาวทัศนีย์ เศียรฤทัย
นายธนกฤต นิสดล
นายพูนศิริ ภาคพรม
นางสาวพิมพ์ชนก บัวโรย
นายชวกร พึ่งบัว
นายวงษ์วรุต ขําอิน
นายกมล สังข์ทอง
นางสาวธนากร แหลมหลวง
นางสาวณัฏฐธิดา จีรัง
นางสาวศิริลักษณ์ กุมพล
นางสาววรัญญา ชูบุญสังข์
นางสาวอังคณา พันธุ์ทอง
นายณัฐพล ตั้งใจ
นายจงรักษ์ วิจาราณ์

เลขประจําตัวสอบ
200129
200130
200166
200167
200168
200169
200170
200171
200172
200173
200174
200175
200176
200177
200178
200179
200180
200181
200182
200183
200184
200185
200186
200187
200188
200189
200190
200191
200192
200193
200194
200195
200196
200197

ชื่อ - สกุล
นายศรายุทธ เพ็ชรฤทธิ์
นายเมษา วงสวัสดิ์
นายเสกสรร จันทน์แดง
นางอามีนา เส็นสมเอียด
นางสาวปรียานุช ชัยมีแรง
นางสาวน้ําผึ้ง ทองปลิว
นายภานุมาศ กลิ่นสน
นางเนตรนภา คําอ้าย
นางสาวธิดาวรรณ ฉัตรทันต์
นางสาวคนึงนิตย์ เหมืองหม้อ
นายปรีชา สายเพชร
นายคมกฤช กาญจนมณี
นายสมัคร นาคเจือ
นายวิสุทธิศักดิ์ชัย ศรีมลยา
นางสาวฤดีรัตน์ ละอองศรี
นางสาวปณิดา รัตนรัตน์
นายอรรชัย จันทร์แสง
นายสมพร บัวพันธ์
นายอดิศักดิ์ ผ่องศิลป์
นายอนุสรณ์ มาลี
นายเอกอรุณ บินเจ๊ะมิ
นายนิยม นาคพรหม
นายอนุสรณ์ บุญมี
นายเสฎฐวุฒิ ฃินะ
นายณัฐวุฒิ ศรีเลิศ
นางสาวรัตนาภรณ์ ป้องเรือ
นายธนบดี ธรรมมาน้อย
นายเอกพันธ์ ปัญญาแก้ว
นายสมศักดิ์ ธรรมโร
นายอภิเชษฐ์ ศรีสุข
นางสาวจรรยมณฑน์ จันทร์โต
นายอภิชาติ สาระพันธ์
นางสาวสุรีย์พร ประทุมถิ่น
นายชํานาญพงษ์ คงสุขธนา

หน้าที่ 4 จาก 4
เลขประจําตัวสอบ
200163
200164
200165
200201
200202
200203
200204
200205
200206
200207
200208
200209
200210
200211
200212
200213
200214
200215
200216
200217

ชื่อ - สกุล
นายชัยพร อินจิ๋ว
นายกิตติสัณห์ บรรจงไกรวัฒน์
นายวิษณุ ปัถวี
นายทศพร อ่ําแจ้ง
นายการุณย์ อุ่นทอง
นายศรีรัตน์ เพชรเมือง
นายอํานวยพร ทองนอก
นายภาณุมาศ นับถือดี
นายรัตนทัต รักกิจ
นางสาวจามจุรี คชมาก
นายวรรณวุฒิ บุญญะ
นายเสริมศักดิ์ ชาตรี
นายอิสมาแอล แหละตี
นายทวี เอียดขาว
นายจตุรงค์ จํานงค์
นายอภิสิทธิ์ ปุริโต
นายธนายุทธ โพธิ์นอก
นายศรนรินทร์ ทูนไธสง
นางสาววันเพ็ญ อาจอง
นายเกรียงไกร ชาสงวน

เลขประจําตัวสอบ
200198
200199
200200
200218
200219
200220
200221
200222
200223
200224
200225
200226
200227
200228
200229
200230
200231
200232
200233
200234

ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญจมาส บุญค้ําจุน
นายพิตินันท์ เตชะพัฒนาวงษ์
นายมาริษ ทับพึง
นายพุฒิพงษ์ แป้นมาก
ว่าที่ ร.ต.หญิงประภาภรณ์ อินทรเสนีย์
นายขรรค์ชัย สร้างเสริมวงศ์
นายอยุทธ์ ตะพัง
นายอธิวัจน์ ใจสาร
นางสาวกวินนา จันทกูล
นายพงศ์ศิริ ทิวจันทึก
นางสาวรัชฎาวรรณ เอียดจุ้ย
นางสาวภัทรนันท์ พันธะศรี
นางสาวนพเก้า วรรณศรีสวัสดิ์
นางสาวกัญติมา ธนะสังข์
นางสาวอวัศยา มั่นดี
นายศุภชัย ศิริบูรณ์
นายปิยะนันท์ เศวตมาลย์
นายปิยะ บุญกําเหนิด
นายธนากร เฉลิมพีระโรจน์
นางสาวรัชนี จันทร์บัว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานเขียนแผนที่
(พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
210001
210002
210003
210004
210005
210006
210007
210008
210009
210010
210011
210012
210013

ชื่อ - สกุล
นายภคิณ วงค์คําจันทร์
นายอับดุลนาเซะ สะมะแอ
นายมะรอสดี จะปะกิยา
นายปกครอง ทองปล้องโต
นายิอิมหยัด ยาบา
นายวินิจ เกิดทิพย์
นายอับดุลรอแม จิใจ
นายประดิษฐ พูนเทพ
นายปรัตถกร สุขแก้ว
นายธีรยุทธ เอี่ยมสอาด
นายอัดนาน กะลูแป
นางสาวภัสสร ฤกษ์เฟื่องฟู
นายณัฐพล หนูชูแก้ว

เลขประจําตัวสอบ
210014
210015
210016
210017
210018
210019
210020
210021
210022
210023
210024
210025
210026

ชื่อ - สกุล
นายรุกมาน เจ๊ะมะ
นางนฤมล ศรีทอง
นางสาวณัชชา หมัดอาหลี
นายพงศ์ธร ชูชาวนา
นายอับดุลมาเล็ก เจะแว
นางสาวนฏกร สีนวน
นายวัฒนา บัตรรัมย์
นายอธิพงศ์ธร เล่าสกุล
นายอัซรอฟ อาแว
นายสุริยะ แกล้วกล้า
นายศุภชัย ไชยบัวแดง
นายรุ่งโรจน์ วงศ์สีดา
นายนากร ใจภักดี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
300001
300002
300003
300004
300005
300006
300007
300008
300009
300010
300011
300012
300013
300014
300015
300016
300017
300018
300019
300020
300021
300022
300023
300024
300025
300026
300027
300028
300029

ชื่อ - สกุล
นางสาวธนาวรรณ พลหนุ่ย
นางสาวลลิดา เทือกทอง
นายวันชาติ เทียมทัด
นางกัลทิมา เพ็ชรฉ่ํา
นายวีรยุทธ บุญเรือน
นางสาวพจมาลย์ บุญเรือน
นางสาวสุภาภร สีอินทร์
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิริกร คําไกล
นางสาวขนิษฐา นาคนชม
นางสาวลักษิกา ประสมศรี
นางสาวกัญญาภัทร ศิจนันท์
นางสาวอรุณีย์ แก้วศรี
นางสาววรรัตน์ ลุกสีดา
นางสาววรรณวิมล เศรษฐสุข
นายกิตติชัย บุญฤทธิ์
นางสาวนภาพร อิศโร
นางสาวเพ็ญนภา บัวเนียม
นางสาวจิราพัชร แนบเนียน
นางสาวชไมพร บุญกลาง
นายธราธิป ทับเที่ยง
นางสาวกัญญาภัทร ทับเที่ยง
นางสาววิลาวัลย์ ขํายินดี
นายเมธีณัฐ อนันตะคู
นางสาวศุภรัตน์ เพิ่มพูล
นางภัทรีนา ชมภูพื้น
นางสาววิลาสินี สงกุมาร
นายสันชัย เนียะแก้ว
นางสาวศิยามล กองแก้ว
นางสาวจุฑามาศ เสือคําราม

เลขประจําตัวสอบ
300031
300032
300033
300034
300035
300036
300037
300038
300039
300040
300041
300042
300043
300044
300045
300046
300047
300048
300049
300050
300051
300052
300053
300054
300055
300056
300057
300058
300059

ชื่อ - สกุล
ว่าที่ ร.ต. หญิงขวัญเรือน พรหมบุตร
นางสาวศศิชา พิทยกิจ
นางสาวนฤมล รบฟัก
นางสาวฐิศิรักษ์ ฉ่ําคร้าม
นางสาวธีรนาฏ อินทร์ทุ่ม
นางสาวสุทธิลักษณ์ แก้ววงษา
นางสาวพรธิดา ผุสิงห์
นางสาวอาทิตยา สิทธิลักษณ์
นางสาวสุพิญา จันทร์มนตรี
นางสุมิตรา สุทธิประสิทธิ์
นางสาวอังคณา เกลากลาง
นายพิสิฐ รูปอ้อน
นางสาวทิพวรรณ กาสีแพง
นางสาวิตรี อารชัต
นางสาวศิรกาญจน์ อัครฐวัฒน์
นางสาวพิมนภา โทแหล่ง
นายศิวะวิชญ์ สิทธิพันธ์
นางสาวปลายฝน บุตรเจียก
นางสาวศิรินันท์ โพธิกุดสัย
นางสาวกัญจน์อมล ศรีวิโรจน์
นางสาวธัญภัคลักษณ์ ตั้งผาสุข
นางสาวชาลินี ขุนชู
นางสาวศิริยาภรณ์ จันทาบัว
นายจารัญยุ คะเณย์
นางสาวปราณณิชา พุทธาโร
นางสาววลัยลักษณ์ หลีแก้วสาย
นางสาวฬุริยา บุญนาค
นางสาวนปภัช อยู่สุข
นางสาวลินดา หลายโคตร

หน้าที่ 2 จาก 2
เลขประจําตัวสอบ
300030
300061
300062
300063
300064
300065
300066
300067
300068
300069
300070
300071
300072
300073
300074
300075
300076
300077
300078
300079

ชื่อ - สกุล
นางสาวเวณิกา อ่อนรัมย์
นางสาวกัญญารัตน์ นกแย้ม
นางสาวณัฐสุดา วันดี
นางมีบุญ พงศาปาน
นางสาวสุวิมล รักศีล
นางสาวลักขณา ถิตย์วิลาศ
นางสาวเมวิกา ใจช่วง
นางสาวคนึงนิจ แก้วประเสริฐ
นางสาวปัฐมาศ สอนชอบ
นางสาวปนัดดา ขาวป้อม
นางสาวจรัสศรี ฉายวิเชียร
นางสาวพรพิมล ถึงด้วง
นางสาวกนกกาญจน์ แก้วละเอียด
นายอานนท์ แสงใส
นางจิตรรัตน์ดา ธรรมจิตร
ว่าที่ ร.ต. หญิงพลอย มั่นทุ่ง
นางสาวอภิรักษ์ วงษา
นางสาวสุวดี มากชุมนุม
นายสิรภพ ธงทองทิพย์
นางสาวรุ่งอําพัน สุขเจริญ

เลขประจําตัวสอบ
300060
300080
300081
300082
300083
300084
300085
300086
300087
300088
300089
300090
300091
300092
300093
300094
300095
300096
300097
300098

ชื่อ - สกุล
นายอนุวัฒน์ ศรีสุข
นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร์
นางสาวอรอนงค์ วงษ์ลา
นายประสงค์ แก้วพินิจ
นางสาวจุฑามาส คงมีทรัพย์
นางสาวอรุณี ฤกษ์ดี
นางสาวเครือวัลย์ กิ่งสวัสดิ์
นางสาวอรพรรณ จันทร์กลับ
นางสาวภัทริกา ทองอรุณ
นางสาวตติยา ใจหงอก
นายอนุพงษ์ อินปาน
นายอรรคเดช เพ็งหนู
นางสาวรุ่งทิวา ชมภู
นางสาวกฤตภรณ์ สารศรี
นางสาวณัฐสินี เอกพิริยพงศ์
นางสาวปัทมา ชาวนา
นายวินัย แก้วมณี
นายศุภชัย เดิมพันธ์
นายพิสิษฐ์ ชลายุทธ
นางสาวจันทร์ฐิมา แซ่จิ้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
(พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
310001
310002
310003
310004
310005
310006
310007
310008
310009
310010
310011
310012
310013
310014
310015
310016
310017
310018
310019
310020
310021
310022
310023
310024
310025
310026
310027
310028
310029

ชื่อ - สกุล
นางสาวกลือซง มาหะ
นางธิดารัตน์ บัวเนียม
นายพงษ์พันธ์ วิจิตรจินต์
นายพัตตะห์ ยีมูดา
นางสาวนัตยากรณ์ หาญชัย
นางสาวนิรมล พงศ์ธนสมบัติ
นางสาวมุรนี มาโซ
นางสาวบัณฑิตา ยังสุนิตย์
นางสาวอามีเน๊าะ ดาระดิง
นางสาวธมกร บุญฤทธิ์
นางสาวทัศนีย์ วงธิสอน
นางสาวสุทธิกานต์ บุญรักษ์
นางสาววันฮุลฮูดา จะปะกิยา
นายวรวุฒิ สินนุกูล
นายอาบีดิน สาแม
นายสุไลมาน โตะสู
นายมะตอเฮ หะเดร์
นางสาวมณีวรรณ บัวเนี่ยว
นางสาววาทินี นามชาลี
นางสาวสุภาภรณ์ โต๊ะบก
นางสาวประณีต สมนึก
นายมุฮัมมัดซานูซี เจ๊ะตีรอกี
นางวินิดา เพชรประทุม
นางเสาวลักษณ์ รัตนสุรางค์
นางสาวนาซีเราะ หมัดอาสัน
นางสาวสุไลลา คงถิ่น
นางสาวโซฟีญา ใบมะหาด
นายซีฮาบุดดิน สกุลดิเยาะ
นายปวีณ หอยหน

เลขประจําตัวสอบ
310030
310031
310032
310033
310034
310035
310036
310037
310038
310039
310040
310041
310042
310043
310044
310045
310046
310047
310048
310049
310050
310051
310052
310053
310054
310055
310056
310057

ชื่อ - สกุล
นางสาวศันสนีย์ นิ่มแก้ว
นางสาวสุภาวดี นิ่มแก้ว
นางสาวมิล๊ะ ฉาดหลี
นางสาวรุสนิต้า วานิ
นายคมกริช ปักษี
นางสาวนันทวิกา ตาสีแดง
นางสาวชนาพร มาเพ็ง
ว่าที่ ร.ต.หญิงมลนภา จันทร์เพ็ญ
นางสาวทอรุ้ง สุทธิรักษ์
นางสาวเปมิกา หะยีอุมา
นางสาววิชวิณ บิลยะแม
นางสาวกานต์ธิดา แก้วตาทิพย์
นางสาวบุบผา แซ่โง้ว
นางสาวสุธิดา มาลียัน
นางสาวจินดารัตน์ สงชู
นางสาวจันทิมา มากเนียม
นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิ์ศิริ
นายมูฮัมหมัดซัมรี เจะเลาะ
นางสาวนาราณีย์ โตะหะ
นางสาววิภาตรี จิตรหลัง
นางสาวนูรไอณีย์ บอซูโป๊ะ
นายมะลีกี เราะตาวา
นางสาวอมรรัตน์ บัวชุม
นายอิมรอน มัดเลาะ
นางสาวนูยานา นิระ
นางสาวรอบีย๊ะ บากา
นางสาวอรวรรณ คําเกลี้ยง
นางสาวอรอุมา ชูเส้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
400001
400002
400003
400004
400005
400006
400007
400008
400009
400010
400011
400012
400013
400014
400015
400016
400017
400018
400019
400020
400021
400022
400023
400024
400025
400026
400027
400028
400029

ชื่อ - สกุล
นางสาวกัญญ์วรา ปิยมโนธร
นางสาวอาพร บุระคํา
นางสาวไพรินทร์ เมืองพงษา
นายธนโชติ พันธ์ไม้
นางเกษศิรินทร์ ธนะพิทักษ์
นางสาวอนุชิตรา มีแหวน
นางสาวมณยา ศักดี
นางสาวเบญจภรณ์ อมาตยกุล
นางสาววรีรัตน์ ทวีสัตย์
นางสาวชไมพร ภานุมาศ
นางสาวอรวรรณ ทาปิน
นางสาวกนกทิพย์ คุณนุช
นางสาวนันท์วพัทธ์ จันทะวิชัย
นางสาวสุภาพร ยืนยงค์
นางสาวจิตรา สงหมด
นางสาววารุณี วงศ์ถาติ๊บ
นายวิเชียร นางแล
นางสาวปุณณภา กล่ําเจริญ
นางสาวเขมิกา คําปลิว
นางสาวนรินทร มณีน้อย
นางสาวสุนิสา จูดเดช
นางสาวนริศรา ภูครองนาค
นายนิรุชา ทรัพย์สุวาณิชย์
นางสาวสิรินันท์ เวชภักดิ์
นางวัจนา ชูเกิด
นางสาววิภารัตน์ เข็มเเก้ว
นางภาวดี สุทธินนท์
นางสาววงเดือน ทองเชื้อ
นางสาวปนัดดา ทองชื่น

เลขประจําตัวสอบ
400031
400032
400033
400034
400035
400036
400037
400038
400039
400040
400041
400042
400043
400044
400045
400046
400047
400048
400049
400050
400051
400052
400053
400054
400055
400056
400057
400058
400059

ชื่อ - สกุล
นางสาวภันทิลา คําโสภา
นางสาวจุธารัตน์ แก่นแก้ว
นายอภิสิทธิ์ นามอินทร์
นายวศิน วจีสุนทรธรรม
นางสาวอรชพร จันทินมาธร
นางสาวนันท์นภัส กระต่ายอินทร์
นางสาวณัฏฐนันท์ จันเครื่อง
นางสาวธนัชชา อยู่ป้อม
นายทศพล สุวภา
นางสาวสุภาณี แสนภักดี
นางสาวณัฐริกา บุญปก
นางสาวแก้วตา พูลจิตร
นางสาวภัสรา บาทชารี
นางสาวกมลชนก คงปาน
นางสาวสะริน่า ยีสมัน
นายภิรมย์ คําแก้ว
นางสาวพัชธ์ธีรดา วิเชียรทอง
นางจันทร์เพ็ญ สุทธิปัญโญ
นางสาวมยุรี รวมธรรม
นางนิพาพร ปัญติ
นางวันวิสาข์ ทองแสง
นายณัฐ พ่วงหงษ์
นางสาวไพลิน เสือเณร
นางสาวสุกัญญา บัวเกตุ
นางสาวกัญญาภัทร เสมอภาค
นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรธรรมรงค์
นางสาวรุ่งนภา คุณาอน
นางรุจีพร แท่นจันทร์
นางสาวลัดดา ยาที

หน้าที่ 2 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400030
400061
400062
400063
400064
400065
400066
400067
400068
400069
400070
400071
400072
400073
400074
400075
400076
400077
400078
400079
400080
400081
400082
400083
400084
400085
400086
400087
400088
400089
400090
400091
400092
400093

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรสา อรุณเลิศรัศมี
นางสาวอัจฉรา ธรรมใจ
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีจันทร์
นางสาวสุภาพร ใจหาญ
นางสาวชยุตรา คนเพียร
นางสาวสุวิไล ไตรพรมมา
นางสาวนูรอาซูนี ยีดิง
นางสาวธรารัก ปัดทุม
นางสาววาสนา กรีเทพ
นางสาวเรณู แก้วนํา
นางสาวจิราพร สุวรรณรินทร์
นางสาวแววรัตน์ คําทอง
นางสาววนิดา ประสิทธิ์
นางสาวภรณ์ทิพย์ เกิดใจดี
นายสมศักดิ์ อิทธิพรม
นายวชิรพงษ์ พาพิลา
นางสาวธิติยา โยจําปา
นางสาวเรวดี นาวินวิจิต
นางสาวชนาภัทร กลางโยธี
นางสาวกัญญ์ณัชชา ยอดเจริญ
นายเรวัต คงอินทร์
นางภัทรพร อ่อนแก้ว
นางสาวรดาณัฐ ศิรประภาเดโช
นางสาวทัดพร ศุภผล
นางสาวสุนิสา ศรีจินดา
นางสาวจุฑาพร บัวแพ
นางสาวจันทร์ฉาย กันนุฬา
นายชยพล ราชเมืองฝาง
นางนิราภร หมวดเก้า
นางสาวอุทุมพร ปานเกิด
นางสาววินัต แสวงดี
นางสาวพุมมารี คําพีระ
นางสาวธิติญา หลงแก้ว
นางสาววนิดา แสวงสิทธิ์

เลขประจําตัวสอบ
400060
400096
400097
400098
400099
400100
400101
400102
400103
400104
400105
400106
400107
400108
400109
400110
400111
400112
400113
400114
400115
400116
400117
400118
400119
400120
400121
400122
400123
400124
400125
400126
400127
400128

ชื่อ - สกุล
นางสาวภัทรพร บังใบ
นางสาวสุภาพร ศรีรักษ์
นางสาวธัญญาลักษณ์ สะชาพล
นางสาวพรรษา ใจแก้ว
นางสาววิไลพร ครองยุทธ์
นางสาวจุฑามาศ นาคสุขสัย
นายชัยวัฒน์ สมคุณา
นางสาวอรอมล เจริญรัตน์
นางสาวศุภิสรารัตน์ รชากุล
นางรจเรข ทองศรี
นางสาวจุฑานันต์ หอมเกตุ
นางสาวณัฐนรี รักษาสิทธิ์
นางสาวระวิวรรณ ยาจาติ
นางสาววิราวรรณ ปลัดท้วม
นางสาวรัตนา หฤทัยถาวร
นางสาวอุไรวรรณ ศรีนอก
นางสาวสุกัญญา ดีอินทร์
นางสาวจีรนันท์ กล่อมหาดยาย
นางสาวศศิธร ธรรมคุณ
นางสาวสิริกร พันธุสิริ
นางสาวเปมิกา เขียวคําปัน
นายรชต จันธูป
นายธีระพงษ์ ผิวเงิน
นางสาวกนกพร น้อยเกษ
นางสาวอาทิสา พวงเงิน
นางสาวปุณณกา แก้วไชยเสน
นางมยุรี เทพมูณี
นางสาวดรุณี ญาณสถิตย์
นางสาวกานต์มณีญา บุญโท
นายจีระพันธุ์ ดากงแก้ว
นางสาววิไลพร สมหารวงศ์
นางสาวธัญลักษณ์ เรืองศรี
นางสาวจงจินต์ ใช้สงวน
นางสาวอมลณัฐ ช่วยเนียม

หน้าที่ 3 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400094
400095
400131
400132
400133
400134
400135
400136
400137
400138
400139
400140
400141
400142
400143
400144
400145
400146
400147
400148
400149
400150
400151
400152
400153
400154
400155
400156
400157
400158
400159
400160
400161
400162

ชื่อ - สกุล
นางสาวกมลลักษณ์ ศรีวิเชียร
นางสาวพนิดา นวลแก้ว
นางวราภรณ์ แสงทองคํา
นางสาวสุกัญญา ปัญญามูล
นางสาวแพรว ชิตประสงค์
นางสาวปิยาภัสร์ สมอหมอบ
นางสาววันเพ็ญ มาสีแจ่ม
ว่าที่ร.ต.หญิงภาคินี โปงกาวงษ์
นางจุฑามาศ คําแมน
นางสาวแสงรวี อิ่มอุไร
นางสาวอรัญจิตร์ ติตะปัน
นางสาวดวงพร แก้วภูมิแห่
นางสาวลออศรี สุขแย้ม
นางสาววัชราภรณ์ สายแดง
นางสาวสุทธินันท์ บุญแสน
นางสาวอรทัย ไทรงาม
นายอภิสิทธิ์ คําจันทา
นางสาวหนึ่งหทัย พรมจันทร์
นางสาววรินทร์ธิรา หลอดอาสา
นางสงกรานต์ ศรีภักดี
นางสาวทวีพร มุลลีปุ้ม
นายสุวมิ ล เพ็งสกุล
นางจิราวรรณ คงชาตรี
นางสาวชไมพร พาสันต์
นางสาวชลธิดา กองเพียร
นางสาวรุ่งทิวา มูลวัง
นายวินัย แก้วบุญชู
นางสาวอารีรัตน์ แก้วบุญปัน
นางสาววชิรามนต์ สุตลาวดี
นางดารารัตน์ วงค์อินทร์
นางสาวภิญญดา บ่อไทย
นางสาวอรวรรณ วิภาสวิชญสกุล
นางสาวกมลชนก ธรรมตถา
นางสาวพราวตะวัน ถาคํามี

เลขประจําตัวสอบ
400129
400130
400166
400167
400168
400169
400170
400171
400172
400173
400174
400175
400176
400177
400178
400179
400180
400181
400182
400183
400184
400185
400186
400187
400188
400189
400190
400191
400192
400193
400194
400195
400196
400197

ชื่อ - สกุล
นางสาวกนกกาญจน์ อิ่นโดด
นางสาวจุฑามาศ ขึ้นกันกง
นางสาวอรุณี ตรีแจ่มจันทร์
นางสาวเครือวัลย์ แผ่นสุวรรณ
นางสาวปราณี ศรีคุณแสน
นางสาวสุภาวดี คุ้มพงษ์
นางสาวจุฑาลักษณ์ ฟูสุวรรณ
นายอัครินทร์ เพ็ชรหีด
นางสาวกนกนาท นาทวรทัต
นางสาวอุมาพร บุญเกื้อ
นางสาวศศิธร อุ่นคง
นางสาวอุไร ทรัพย์จรัสแสง
นางสาวณัฐชานันท์ อัครทวีจิรโชติ
นางสาวภัทราภรณ์ เหมทานนท์
นางสาวพรพิมล สุดแก้ว
นางสาววาสิตา พรมเกษร
นายอมรวุฒิ เวชทองคํา
นางสาวธารารัตน์ หมื่นเดช
นางวันวิสา พ่วงพินิจ
นางสาวอาษิรญา นิ่มนวล
นางมะลิวรรณ ขันชะพัฒน์
นางสาวสุดา ธีราช
นางสาวรัตนา พรเศรษฐ์
นางสาวจิรารัตน์ ประเสริฐมิตรกุล
นางสาวรุสล๊ะ ดีซวย
นางสาวซาตีนา มะเซ็ง
นางสาวสิริพร ทองทิพย์
นางสาวมาลัย ฝากญาติ
นางสาวสิริกร บริบูรณ์
นายศิวรักษ์ ตั้งวงษ์สมบัติ
นางสาวประภัสสร ทรายแก้ว
นางสาวอาภัสรา บุตรเพ็ชร
นางสาวปิยะฉัตร วงศ์พิชิต
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสงคราม

หน้าที่ 4 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400163
400164
400165
400201
400202
400203
400204
400205
400206
400207
400208
400209
400210
400211
400212
400213
400214
400215
400216
400217
400218
400219
400220
400221
400222
400223
400224
400225
400226
400227
400228
400229
400230
400231

ชื่อ - สกุล
นายกรินทร์ ธรรมสริต
นางสาวพรชนก ปั้นสุวรรณ
นางสาวสิริลักษณ์ สุทธินันท์
นางสาวการดา สงกันหา
นางสมาพร นามปัน
นางสาวนารีรัตน์ แนวพระยา
นางสาวกนกวรรณ สติมั่น
นางอรัญญา วรรณบวร
นางสาวกัญญ์พัสวี ธนบดีทรัพยากร
นางสาวมลฤดี หนูรื่น
นางสาวสุรีย์รัตน์ นุ่มอินทร์
นางสาวโชติกา โคตรสุข
นางสาวลลิตา โคตรสุข
นางสาวปิยะวรรณ ชาวหันคํา
นายศุภกิจ บ่อเกิด
นายพชร ภูพลอย
นายกิตติพันธ์ บรรจงไกรวัฒน์
นางสาวกชน้ําทิพ วงศ์ชวลิต
นางสาวณัฐยา ฉายาวัฒนกุล
นางสาวปัณฐิตา ตันหยงมัด
นางสาวธัญนรัตน์ ไหมเหลือง
นางสาวกัญญาภัค แสนกันยา
นางสาวเสาวลักษณ์ อุบานนท์
นางสาวณัฐนิชา บุญทัน
นางสาวฐิติปวีย์ สพานรัตน์
นายณัฐวุฒิ ชูค้ํา
นายเสมอเทพ เมาวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ แย้มสุคนธ์
นายพิชิต พลขยัน
นางสาวพัชรมน พรหมบุตร
นางสาววิภา คําเวียง
นางสาวกันยารัตน์ อินทร์ใจเอื้อ
นางสาวจันทรัศม์ เขื่อนแก้ว
นายณัฐภัทร สุระรินทร์

เลขประจําตัวสอบ
400198
400199
400200
400236
400237
400238
400239
400240
400241
400242
400243
400244
400245
400246
400247
400248
400249
400250
400251
400252
400253
400254
400255
400256
400257
400258
400259
400260
400261
400262
400263
400264
400265
400266

ชื่อ - สกุล
นางสาวขนิษฐา แก้วกาหลง
นางสาววงค์ดาว ไวยธารี
นางสาวพิชญาพร คลังทองสกุล
นางจิราพร ทิพโอสถ
นางชยุดา ยอดไทร
นายสิทธิพงษ์ ดีสมบูรณ์
นางสาววรัญญา สุขหิรัญ
นางสาววิกานดา เจียนรําลึก
นางสาวพรทิพย์ กุมภะ
นางสาวธันยนภัส ศรีสุวรรณ์
นางนิลยา นุ่นมีสี
นางสาวกานต์สิรี เตวี
นางสาวสุวิตรา พิมพ์ศิริ
นางสาวอรวรรณ พุทธสอน
นางสาวจันทร์จิรา การักษ์
นางสาวสุนิศา แสนอุบล
นางสาววงศ์สิริ ดาวัลย์
นางสาวอนงค์ศรี บุระกรณ์
นางสาวสุมิตรา คําแปลง
นางสาวจินตนา หาญรันดร
นางสาวแพรวพรรณ แก้วคุณเมือง
นางสาววรรณวิสา นิลสุวรรณ
นายกิตติวุฒิ คําตา
นางสาววิสมล วรรณกุล
นางสาวสุภาพร ศิริสมพงศ์
นางสาวเอมอร พลโคกก่อง
นางสาวอรนิภา ปานเพ็ง
นางสาววรรณรุณี ภูเดช
นางสาวศรัญญา หัตถกรรม
นางลักขณา สิงห์มี
นางสาวขวัญตา ทวิชศรี
นางสาววรรณรท ส่งแสง
นางสาวสุภาพร แก้วยวน
นายนิชชกานต์ บุระดา

หน้าที่ 5 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400232
400233
400234
400235
400271
400272
400273
400274
400275
400276
400277
400278
400279
400280
400281
400282
400283
400284
400285
400286
400287
400288
400289
400290
400291
400292
400293
400294
400295
400296
400297
400298
400299
400300

ชื่อ - สกุล
นางสาวอนงค์ จันคํา
นางสาวลินดา ชิษณุพงษ์ธรณ์
นางสาววารวี มณีตัญญ์
นางสาวหัทยา เกตุบุญ
นางสาวกุลธิดา ผ่องแผ้ว
นางสาวอุทัยวรรณ ธารธรเจริญ
นางสาววลัญช์ จันทร์ใจหล้า
นางสาวอาภาศรี แพงศรี
นางสาวศรีทอง สาตร์กลิ่น
นางสาวศิริลักษณ์ แสงขจรสมบัติ
นางสาวชุติมา คชไพร
นางสาววิชญานันท์ พวงจันทร์
นางสาววัศยา มิตรเมี้ยน
นางสาววาสนา พรมพิมพ์
นางสาวศรีแพร กล่ําเจริญ
นางสาวสุทาทิพย์ พรมเรืองโชติ
นางสาวสาวิตรี แซ่ย่าง
นายประเสริฐ ลิขิตรัตน์เจริญ
นางสาวธัญญรัตน็์ แสนสุภา
นางสาวทิพย์วรรณ พันธุ์มี
นางสาวมัทนา มะหะพันธุ์
นางสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง
นางสาวเพ็ชรลดา สีนัด
นางสาวบูหลัน สันเกาะ
นางสาวนูรีดา มานิ
นางสาววรัญญา ปานแป้น
นางสาวละอองทิพย์ ยอดแก้ว
นายปิยะพัฒน์ ทับเทศ
นายพิเชษฐ เขยเพ็ญศรี
นางสาวอุษณีย์ อุ่นศิริ
นางสาวจิรสุดา อนันต์ชัยลิขิต
นางสาวธิติมา สีสันท์
นางสาวณัฐภัสสร เสมบุตร
นางสาวมินตรา จันทร์ทิพย์

เลขประจําตัวสอบ
400267
400268
400269
400270
400306
400307
400308
400309
400310
400311
400312
400313
400314
400315
400316
400317
400318
400319
400320
400321
400322
400323
400324
400325
400326
400327
400328
400329
400330
400331
400332
400333
400334
400335

ชื่อ - สกุล
นายประพล ดิษฐ ณ เมือง
นางสาวศริมา ขําสุข
นางสาววรรณวิสาข์ ปะระวรรณ
นางสาวไอยลดา ดวงเสนาะ
นางสาวสร้อยเพชร จิ๋วพุ่ม
นางพิชญวดี พจน์สมพงษ์
นางสาววัชราพรรณ อ้วนล้ํา
นางชบาไพร อินพรหมมา
นางสาวรุ่งนภา รักช้าง
นายมานะ เลิศชัยสุวรรณ
นางสาวศรีสุดาวรรณ บุญนํา
นางสาวจรรธิมา แป้นคง
นางกชพรรณ ผลงาม
นางโสดาวรรณ พวงสมบัติ
นางสาวธนิศรา เจริญผล
นายชาญณรงค์ จันทรโพธิ์ศรี
นางสาวชลธิชา วัดตูม
นางสาววิไลลักษณ์ รักบุญ
นายสุวิทย์ พุ่มนวน
นางสาวพนิดา พุกอูด
นางพัทธิชา บุญสอาด
ว่าที่ ร.ต. หญิงวาสนา เภอเกลี้ยง
นายชยพล พูลจันทร์
นายสุริยา ทรงพระ
นายวุฒิไกร แนวโสภี
นางสาวสาวิตรี ทองกุล
นางสาวฐิติมา รักแต่ธรรม
นางสาวฐิตินันท์ วรคํา
นางสาวกันยานี เย็นใจ
นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกาบคํา
นางสาวสุพรรษา ทะอินทร์
นางสาวชิดชนก ภู่พราหมณ์
นางสาวนลินี จันทมน
นางสาววันวิสาข์ แสงผึ้ง

หน้าที่ 6 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400301
400302
400303
400304
400305
400341
400342
400343
400344
400345
400346
400347
400348
400349
400350
400351
400352
400353
400354
400355
400356
400357
400358
400359
400360
400361
400362
400363
400364
400365
400366
400367
400368
400369

ชื่อ - สกุล
นางสาวเพียรผจง พรมสุวรรณ
นางสาวนูรวาฮีดา ยาลา
นางสาวพัชนิดา แดงมั่ง
นางสาวรัตนาภรณ์ เกื้อสกุล
นางสาวนุจรี โพธิ์แจ้ง
นางสาวปรียาภรณ์ อ่อนรักษ์
นางสาวธิดารัตน์ ชูสง
นางสาวภัทราภรณ์ สืบสีมา
นางสาวจิรวดี แก้วหาญ
นางสาวกัญญาภัทร แสงจันทร์
นางสาววารุณี ชาเวินไชย
นางสาวจุฑามาศ โคตรชมภู
นางสาวสุจินตา สุรปิยวงศ์
นายรังสรรค์ จวบทรัพย์
นางสาวศรีนวล สร้างช้าง
นางอัฏฐชุติมณฑน์ ม่วงแนม
นางสาวเบ็ญจมาศ สวายสอ
นางสาวจันจิรา แก้วพัฒน์
นางสาวสุพรรณี ระบอบ
นางสาวสุพรรษา เดชะคําภู
นางสาวทิชานันท์ เชื้อพราหมณ์
นางสาวนิจิรา นาคสังข์ทอง
นางสาวณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์
นางสาวสุนิสา ปลั่งสอน
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุวรรณทา
นางสาวยุพิน กล่อมปัญญา
นางสาวรจนา อุ่นทะยา
นางสาวกาญจนา โล่ชูชัย
นางสาวจิระวรรณ เพ็งจันทร์
นางสาววารินทร์ โกแหละ
นางสาวเมทินี เตวิชชะนนท์
นางสาวอาอีชะห์ โจทย์สัน
นางณัฐนันท์ สุดาปัน
นางสาวณปภัช ยอดณัฐรดี

เลขประจําตัวสอบ
400336
400337
400338
400339
400340
400376
400377
400378
400379
400380
400381
400382
400383
400384
400385
400386
400387
400388
400389
400390
400391
400392
400393
400394
400395
400396
400397
400398
400399
400400
400401
400402
400403
400404

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมพ์พิชชา ทองโชติ
นายเจตน์ ครุวรรณ์
นางสาวกนิษฐา บุญชัยสุข
นางสาวนันทวัน พงษ์พรหม
นางสาวอัฉราภรณ์ กวนวงศ์
นางสาวสุวารี ดวงโสม
นายพงษ์ศักดิ์ ดํานาดี
นางนารีรัตน์ เสวกะ
นางสาวจินตนา โพธิ์ปิ่น
นางสาวมณทิรา มะกรูดอินทร์
นางสาวภัทรจิตรา ปรางยะพันธุ์
นายธรรมนคร เชื้อจีน
นางสาวรัชณีพร สุวรรณสอน
ว่าที่ร.ต.หญิงสาวิตรี ยะราช
นางสาวนิชาภา รัตนพันธ์
นางสาวรัชนี นาคช่วย
นางสาวกรรณิการ์ ทะวงค์สา
นางสาวธณัฎฐ์วรรณ์ อั้นทอง
นางสาวเขมภา ธนูมาศ
นางสาวอุษา สองสา
นางสาวศรุตยา สุวรรณสาร
นางสาวอินทุอร นาคสุทธิ์
นางสาวอุไรวรรณ ปิดเมือง
นางสาวภรณ์ภิมลย์ อามาตพล
นางสาวเจนจิราณ์ ภูปรางค์
นางสาววารีศรี คําทอง
นางสาวพัฒนียา ยาปัญ
นางสาวพรรณวรท แก้วงาม
นางสาวนารีรตั น์ ชัยเลิศ
นางสาวมนฑา สวายสอ
นางนันทภัค คงวิรุฬ
นางสาวจิราพร นาคะเวช
นางสาววัลยา ขันแก้ว
นางสาวบุษยมาส สุภาบัว

หน้าที่ 7 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400370
400371
400372
400373
400374
400375
400411
400412
400413
400414
400415
400416
400417
400418
400419
400420
400421
400422
400423
400424
400425
400426
400427
400428
400429
400430
400431
400432
400433
400434
400435
400436
400437
400438

ชื่อ - สกุล
นางสาวกิติยา รักขํา
นางสาวขวัญชนก มณฑา
นางสาวรสสุริน ชินอ่อน
นางสาวปาริชาติ อุทิศงาม
นายวิชานนท์ ศรีธรรมวงษ์
นางสาวธณัชญา พิลาวุฒิ
นางสาวศุภลักษณ์ สารอักษร
นางสาวภัทราพร บุตรพันธ์
นางสาวชิดชนก ธีรภัทรบรรจง
นางสาวปาณิสรา รติพิภัทรกุล
นางสาวชไมพร บินสัน
นายกานนท์ สมายุ้ย
นางสาวอัจฉรา ขุมทรัพย์
นางสาวภัทรปภา นาคนุ่ม
นางสาวชนกนันท์ โลลุวิวัฒน์
นางสาวอัจฉรา ทองแท้
นางสาวจุฑาภรณ์ สุขมา
นางสาวกนิษฐา ศรีจันทร์
นางสาวพรพิมล ขําณรงค์
นางสาวกฤษณี พรหมมีเนตร
นางสาววรัญญา หลับจันทร์
นางสาวพรพิมล ชมภู
นางสาววราพร คําบิน
นางสาวจิราภรณ์ สุทธิสุข
นางสาวจารินี สรประสิทธิ
นางสาวน้ําฝน สุดโยธา
นางสาวภัณฑิลา เจียรธนากุล
นางสาวจันวิไล ชัยสุทธิ์
นางสาวนิลวรรณ สําเนียงหวาน
นางสาวสุดาภรณ์ ทํานุ
นายประเวช แซ่จัง
นางสาวกมลชนก คุณพระมา
นางสาวนริศรา จันทรวัฒน์
นางสาวจรรยา ยะนิล

เลขประจําตัวสอบ
400405
400406
400407
400408
400409
400410
400446
400447
400448
400449
400450
400451
400452
400453
400454
400455
400456
400457
400458
400459
400460
400461
400462
400463
400464
400465
400466
400467
400468
400469
400470
400471
400472
400473

ชื่อ - สกุล
นางสาวศิริพร บัวเกตุ
นางสาวนพมาศ สมหวัง
นางสาวศรีรัตน์ ลาภมี
นางสาววนิดา พันโกฏิ
นางสาวคันชิตา ซาบู่
นางสาวน้ําผึ้ง หอมหวล
นางสาวเสรินยา สุวรรณมณี
นางสาวณีรนุช อ่อนตาจันทร์
นางสาวพัชรี ภูคําวงค์
นางสาวกล่อมกมล อัธยาศัยวิสุทธิ์
นางสาวปิยะนุช จิตต์สิงห์
นางสาวปราณี จําปาพันธ์
นางสาวพิมพร พันดวง
ส.อ. หญิงรุ่งนภา บุสดี
นายฐิติวัชร์ ปิงใจ
นางสาววิภาพร แก้วพวง
นางสาวปวีณา แสนกล้า
นางสาวธิราภรณ์ พริ้งเพราะ
นางสาวอรทัย ทองมาก
นางสาวสุชาดา เสาสูง
นางสาวมณีรัตน์ อินเสก
นางสาวภาวิณี คุดเขียนสืบ
นางสาวสิริลักษณ์ โตเจริญ
นางสาวมณียา หมายเครือกลาง
นางสาวชญาภรณ์ ใหม่จันทร์ตา
นางสาวซายาดา มะหมาด
นางสาววานีตา ยูโซะ
นางสาวสิวพร วงษ์คําจันทร์
นางสาวอรวรรณ อรรถเดชา
นายทนงศักดิ์ แดงเย็น
นางสุภาวดี แสงทอง
นางสาวนารีรัตน์ รักดีแข
นางสาวกันยา จอมใจ
นางสาวนัฐพร กานตะดา

หน้าที่ 8 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400439
400440
400441
400442
400443
400444
400445
400481
400482
400483
400484
400485
400486
400487
400488
400489
400490
400491
400492
400493
400494
400495
400496
400497
400498
400499
400500
400501
400502
400503
400504
400505
400506
400507

ชื่อ - สกุล
นางสาววรรณดี จุลธนู
นางสาวเกษรา เสนสุวรรณ
นางสาวปราณี ชอบจิตร
นางสาวนิตยา ศรีวิเศษ
นางสาวสุธิตา มิ่งขวัญ
นางสาวณัฏฐ์ชนัญญา ฉิมมาฉุย
นางสาวสุภาวดี ออมทรัพย์
นางสาวปัทมา สุวรรณรัตน์
นางสาวนิภา ไข่เสน
นายอภิชัย แก้วมี
นางสาวเปรมวดี จีนธู
นายอมร คําโท
นางสาวศศิพัฌฌา นุสชาติ
นางสาวรตี จันทร์เอี่ยม
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีสุข
นางสาววรกาญจน์ ภูมินารถสนิธ
นางสาวสมจันทร์ ปราบภัย
นางปิยะรัตน์ บํารุงกุล
นางสาวนรรัตน์ คําตะ
นายณัฐวดล มาริน
นางสาวเมทิกา วงษ์เกลี้ยง
นางสาวรุ่งทิพย์ เขตสกุล
นางสาวพรทิพย์ จันทร์สุวรรณ
นางสาวกัญฒิณัณฑ์ อจิน๊ะ
นางสาวธนัดชา ประมวล
นางสาววนิษา คงชื่น
นางสาวพิมพ์ใจ พรหมเสนา
นางสาวศิริประภา วิเศษชัย
นายสหรัฐ สุวรรณชาตรี
นางสาวกฤษณา แก้วประชุม
นางสาวจุฑามาศ เพ็ชร์พลอย
นางสาวประภาภรณ์ คงทะเล
นางสาวอรนุช สนธิเพ็ชร
นางสาวสมใจ ปรีสิทธิ์

เลขประจําตัวสอบ
400474
400475
400476
400477
400478
400479
400480
400516
400517
400518
400519
400520
400521
400522
400523
400524
400525
400526
400527
400528
400529
400530
400531
400532
400533
400534
400535
400536
400537
400538
400539
400540
400541
400542

ชื่อ - สกุล
นางสาววรนุช ธรรมรัตน์
นางสาวแพรวพรรณ พวงพิลา
นางสาวอมราวดี ขาวงาม
นางสาววราภรณ์ คงมา
นางสาววิลาวัลย์ โยริพันธ์
นางวิชุดา สนโตแจ้ง
ว่าที่ ร.ต. หญิงอรสา พันธ์เหมือน
นายพงศกร มั่นจันทร์
นางสาวนันทกานต์ แสงทอง
นางสาวสุดารัตน์ ศรีน้อย
นายไชยยันต์ หมั่นการ
นางพิมพ์พิสุทธิ์ ทองวิเศษ
นางสาวนัดดา ขลิบนิล
นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์เต็ม
นางสาววาทินี พวงศรี
นางสาวกฤติยาพร คําสิม
นายธีรพัฒน์ จันฉิม
นายประจักร สายดวงติ๊บ
นายพีรดล คนชุม
นางสาวศุภรัตน์ ขําจีด
นางสาวจีราพร แสงสุวรรณ
นางภาพรภณ พลด้วง
นางสาวอลิษา สิทธิ์ขุนทด
นางสาวชนันทร์ญา ศรีเพชร
นางสาวกาญจนา สมคะเณย์
นางสาวณัฏฐ์ภัทร์ เขียนเขว้า
นางนฤมล บัวผุด
นายยงยุทธ แสงกล้า
นายทรงวิทย์ กัลยาแก้ว
นางสาวรัชนี โคตรทะแก
นางสาวช่อทิพย์ สําราญกิจ
นางสาวศศิวิมล จิราบุญยากร
นางสาวสุรีรัตน์ เข็มศร
นางราตรี ดวงสมศรี

หน้าที่ 9 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400508
400509
400510
400511
400512
400513
400514
400515
400551
400552
400553
400554
400555
400556
400557
400558
400559
400560
400561
400562
400563
400564
400565
400566
400567
400568
400569
400570
400571
400572
400573
400574
400575
400576

ชื่อ - สกุล
นายชาตรี เพียรสดับ
นางสาวชนัญชิดา ลาภบุญเรือง
นางสาวปวีณา ชูบัวขาว
นางสาวอรอุมา ภูมีเขียน
นางสาวปณตา กองสนั่น
นางสาวนฤดี สิงห์ทอง
ว่าที่ ร.ต. หญิงจันทรา สุนเติม
นางสาวอมรรัตน์ สําราญเนตร
นางสาวนิลาวัลย์ พงศ์ยี่หล้า
นางเรณู บัวเผื่อน
นางสาวอุบลรัตน์ สุขศรีแก้ว
นางสาวสุนัดดา ผ่องแก้ว
นางสาวณัฏฐกัญจน์ ใยฤทธิ์
ว่าที่ ร.ต. หญิงสุภาภรณ์ แสงใส
นางสาวภาพิมล ทับงาม
นางสาวมาซีเต๊าะ หมิดเส็น
นางสาวสุวรรณา โพธิ์รัตน์
นางสาวชนิภา กาญจนสุนานนท์
นางสาวนุชนาฏ มูลมณี
นางสาวสุภาลักษณ์ ภักดี
นางสาวรัตนาภรณ์ มีโต
นางสาวฤดีมาศ ราชนําปน
นางสาวปทุมพร สีทา
นางสาววิภาวดี หงอกสิมมา
นางปวีณา สยมภาค
นางสาวลัดดา คนตรง
นางสาวภัทราพร สารมานิจ
นางสาวกฤติยาณี บุญพัฒน์
นางสาวขวัญฤดี ทรงกลด
นางสาวสุรีพร พรคุณวุฒิ
นางสาวศิริรัตน์ ชมภู
นางเอมอร ธิวะโต
นายอาทิตย์ นวลกระสังข์
นางสาวเบญจวรรณ ไชยธาดา

เลขประจําตัวสอบ
400543
400544
400545
400546
400547
400548
400549
400550
400586
400587
400588
400589
400590
400591
400592
400593
400594
400595
400596
400597
400598
400599
400600
400601
400602
400603
400604
400605
400606
400607
400608
400609
400610
400611

ชื่อ - สกุล
นางสาวอําพร เสนแดง
นางธัญญรัตน์ ยอดชล
นางสาวรุ่งนภา ชัยนนถี
นายสุกัลย์ แสวงแก้ว
นางสาววิภาภรณ์ ศรีวิเศษ
นายอดิศร พันธ์ดี
นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธาสมศรี
นางสาวชลธิชา ศิริศรี
นางสาวภัทรวรินทร์ ตลับทอง
นางสาวอําภา ยิ้มประดิษฐ์
นางสาวสุภาพร ปิยะพันธ์
นางสาวสุภัทรา เอี่ยมสอาด
นางสาวอัจฉรา ค้ําจุน
ว่าที่ ร.ต. หญิงนฤมล คงช่วย
นายสุทธิพงษ์ สงดํา
นางสาวกัลยา พันธรังษี
นางสาวปรีดา บุญรอด
นางสาวทัศนีย์วรรณ อินทร์บัว
นางสาวกัลยา สุทธิบาก
นายบัณฑิต เกษศรี
นางสาวชิดชนก วิริยะประจักรกุล
นางสาวนันทิยา พิมพ์สุวรรณ
นางสาวสุกัญญา ทาคําห่อ
นางสาวประภัสษร ศรีภักดี
นางสาวจริยา นันทศรี
นางสาวฐิตาพร ทองธรรมชาติ
นางพัชราภรณ์ เปรื่องวิชาธร
นางสาววิภาศิริ บุเงิน
นางสาวอมรรัตน์ พุชนะ
นางสาวปวริศา สถิตนัดดากุล
นางสาวณิชารีย์ สอนแก้ว
นางสาวทิตยา ทองเที่ยง
นางสาวพิรวรรณ ทองเที่ยง
นางสาวกรรณิการ์ รามจันทร์

หน้าที่ 10 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400577
400578
400579
400580
400581
400582
400583
400584
400585
400621
400622
400623
400624
400625
400626
400627
400628
400629
400630
400631
400632
400633
400634
400635
400636
400637
400638
400639
400640
400641
400642
400643
400644
400645

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิลารัตน์ มูลวัน
นางสาวธนิดา ยอดเกวียน
นางสาวสายรุ้ง ลาทนาดี
นางชัญญา ลีสุขสาม
นางสาวกาญจนา ชาตะสุวัจนานนท์
นางสาวสุวิมล ทองคํา
นางสาววลัยวรรณ อ่อนจันทร์
นางสาวเจนจิรา สุรินทะ
นางสาวพิชญาณุช จันทร์อินทร์
นางสาวปาริฉัตร รักษาแก้ว
นางสาวณัฎฐธิดา สมบูรณ์
นางสาววรรธิดา บุญรอด
นางสาวพัชริน แก้ววิเศษ
นางสาววรากรานต์ สุยะวาด
นางนภัสรพี ทะวงศ์
ว่าที่ ร.ต. หญิงจิตราภรณ์ สิบหย่อม
นางสาวนิภาพร โสมาสา
นางสาวจาระวี ฉัตรสุวรรณ
นางสาวรัตนาภรณ์ อิ่มใจ
นางสาวลักขณา นุ่มดี
นางสาวบุษราพร ชูเส้ง
นางสาววันยุภา พิไลพันธ์
นางสาวขนิษฐา สถิตชัย
นางสาวธนาภรณ์ เอี่ยมขํา
นางสาวหทัยรัตน์ ไชยวงศ์
นางสาวจุฑารัตน์ เนาวสูตร
นางสาวปาริชาติ แขวงรถ
นางสาววิภาดา แสงโทโพ
นางสาวน้ําฝน หารมนตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิงญาฎามาศ พรหมอักษร
นายเลิศฤทธิ์ ผาลา
นายปุณยวัจน์ ผาลา
นางสาวสุกัญญา สีสิงห์
นางสาวละมัย ด้วงคํา

เลขประจําตัวสอบ
400612
400613
400614
400615
400616
400617
400618
400619
400620
400656
400657
400658
400659
400660
400661
400662
400663
400664
400665
400666
400667
400668
400669
400670
400671
400672
400673
400674
400675
400676
400677
400678
400679
400680

ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฏฐ์ชญา กองมณี
นายธนากร ฉิมพาลี
นางสาวกรรณิการ์ เกลาเกลี้ยง
นางสาวขนิษฐา ศรีอ่อน
นางสาววนิสา จงเจริญ
นางสาวพัฒนาพร บุญมา
นายนิพนธ์ หงษ์ศิริ
นางสาวมาริสา สันอีด
ส.อ. หญิงสายใจ กันทะวงศ์
นางสาวอดิศร มีคําทอง
นางสาวปิยภรณ์ ดาทุมมา
นายเลอพงษ์ ดวงแสง
นางสาวอรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ
นางสาวชไมพร พินิจ
นางสาวอรพิณ ทองดาษ
นางสาวกานดา กลิ่นจันทร์
นางสาวเบ็ญจมาศ อุดม
นางสาวสุดา ชัยมณี
นายเอกลักษณ์ บุญมา
นางสาวไพวรรณ คุณาพันธ์
นางสาวฉัตรพร ศรีภูธร
นางสาวฤทัย ภูงามผา
นางสาวจุฑามณี เมืองพรม
นางอารักษ์ หอมฮด
นางสาวทวิชตรา ศรีจันทร์
นางสาวจันทนี เพชรฤทธิ์
นางสาววนิดา ชัยเพชร
นางสาววราภรณ์ บินไธสง
นางสาวอุไร ละม้ายกุล
นางสาววัจนารัตน์ เพชรประพันธ์
นางสาวนุชดา แก้วรัตนา
นางสาวสุพิชฌา พวงแก้ว
นายจิรายุ อุภัยพรม
นางวิจิตรพร เข็มทองคําดี

หน้าที่ 11 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400646
400647
400648
400649
400650
400651
400652
400653
400654
400655
400691
400692
400693
400694
400695
400696
400697
400698
400699
400700
400701
400702
400703
400704
400705
400706
400707
400708
400709
400710
400711
400712
400713
400714

ชื่อ - สกุล
นายเฉลิมพร พรมศรีแก้ว
นางสาวสุพัตรา แสงคํา
นางสาวภัทรมน แซ่ตั๋น
นางสาววราพร ทองงาม
นางสาวปริณดา วรรณทวี
นางสาวมณฑกาญจน์ เพี้ยนพิทักษ์
นางสาวปรียานุช ศรีแก้ว
นางสาวพิมพ์พจี จู้ห้อง
นางสาวศุภลักษณ์ หวานทอง
นางสาวสุดใจ ดวงดาว
นางสาวกมลชนก กรอบทอง
นางสาวมาลัยแก้ว พิศมัย
นางสาววรัญญา สุดชะดา
นางสาวกัญญาภัค วรรณวงค์
นายนิติสิทธิ์ กลยนีย์
นางสาวดารารัตน์ วงค์เดช
นางสาวเพ็ญจมาศ พรหมจันใจ
นางสาวอังคณา ขันทะ
นางสาวนภาวรรณ มาลา
นางสาวอารีรัตน์ เจ๊กแตงพะเนาว์
นางสาวนันท์นลิน เพ็ชระ
นางสาวธนัชพร อินกองงาม
นางสาวกาญจนา ประชุมทอง
นางสาวจันธิมา จิตวิกรม
นางสาวสุรีย์พร แก้วเรือง
นางสาวนุชจรินทร์ สุริยามาตย์
นายศรันย์ปวิชญ์ สุวรรณโณ
นางสาวกิตติยา จันทรคลัง
นางสาวธนฉัตรภกร สกุลยา
นายวีรยุทธ หนูบูลย์
นางสาวนภสร บุตรเชื้อ
นายกฤตวัชร์ ศิริเลิศพิทักษ์
นางสาวจันทรา ธรรมชาติ
นางสาวกชพรรณ วีระโส

เลขประจําตัวสอบ
400681
400682
400683
400684
400685
400686
400687
400688
400689
400690
400726
400727
400728
400729
400730
400731
400732
400733
400734
400735
400736
400737
400738
400739
400740
400741
400742
400743
400744
400745
400746
400747
400748
400749

ชื่อ - สกุล
นางสาวณรรฐวรรณ จิระวงศ์ขจร
นางสาวณฐมน วงษ์เพ็ง
นางสาววีระมล วงศ์สุวรรณ์
นางสาวฐรินรัตน์ ฟักเขียว
นางสาวอัญชนา ศรีพลับ
นางสาวแคทรียา เมฆแช่ม
นางสมจิตร อรรคชาติ
นางสาววิลาวัล เดชคุณมาก
นางสาวเกศินี นาคเกิดพะเนาว์
นางสาวอมรรัตน์ เรืองแก้ว
นายธนวัชร อุบลเหนือ
นางสาวศุภนันท์ ปัญโย
นางสาวนัทฐินัน แก้วเกื้อ
นางสาวกันตินันท์ แก้วสนั่น
นางสาวพัชจิราภรณ์ เกมแกรแมน
นางสาววิภูสนา จักรทอง
นางสาวสุภารัตน์ ดงกระโทก
นางสาวนุชจรี เจ๊ะหวัง
นางสาวปวีณา งิ้วแถว
นางสาวอุไรพร ฉายศรี
นางสาวอุบลทิพย์ แสงมณี
นางสมพิศ อิ่นแก้วปวงคํา
นางสาวนิตยา แฮตุ้ย
นางสาวปิ่นมณี อุ่นผูก
นางสาวธนาพร จินดาลัย
นางสาวอนงค์พร หุ่นพ่วง
นางสาวระพีพัฒน์ ระสาสม
นางสาวฐิติรัตน์ คํามี
นางสาวอัมพรทิพย์ งามสมทรัพย์
นางสาวสุรีรัตน์ วรรณโร
นางสาวจักภัทสรัณย์ ศรีประสงค์
นางสาวปิยาภรณ์ นังเกิด
นางสาวธันยพัฒน์ ศรีธิชัย
นางสาวฮาราญา หมัดอาดัม

หน้าที่ 12 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400715
400716
400717
400718
400719
400720
400721
400722
400723
400724
400725
400761
400762
400763
400764
400765
400766
400767
400768
400769
400770
400771
400772
400773
400774
400775
400776
400777
400778
400779
400780
400781
400782
400783

ชื่อ - สกุล
นางสาวนนทพร แสงแพ
นางสาวอินทิรา อุชชิน
นางสาวประภาศิริ สีทา
นายนัฐพล มาแก้ว
นางสาวจันทิมา พรพระสงค์
นางสาวสุพัตรา นุ้ยเขียว
นางสาวลัดดา อุทัยนาง
นางสาวกรกมล ตุ้ยกาศ
นางสาวภัททิยา หมดภัย
นางสาวน้ําทิพย์ สืบแก้ว
นางสาววรรณมนัส ชูเผือก
นางสาวดารารัตน์ ชื่นชอบ
นางสาววาสิณี ท่องเเจ้ง
นางสาวพัชญา จันทรศิลาพร
นายฉันทวัฒน์ ธรรมประชา
นางสาวดวงพร สําราญถิ่น
นางสาวณปภัช นาคธรรมาภรณ์
นางสาวอุสาห์ แสงสกล
นางสาวอุมารัตน์ แสงสกล
นายภูมิภัทร เกษร
นางสาวนริสา ทุมพันธ์
นายณฐภัทร ทาบุราณ
นางสาวนาฏฤดี รัศมีฉาย
ว่าที่ ร.ต. ปรีชาติ บัวพรม
นางสาวประภัสสร เสาร์เพชร
นางสาวศริญา ชํานาญ
นางสาวสุกานดา ปุ่นปาน
นายธัญญะ บรรจง
นางสาวภาวินี ต๊ะเฟย
นายศักดา อรรถาเวช
นางสาวขนิษฐา นิวิลรัมย์
นางสาวสุริยาภรณ์ บุญชุม
นางสาวเบญจวรรณ ขยันงาน
นางสาวนพมาศ รังมาตย์

เลขประจําตัวสอบ
400750
400751
400752
400753
400754
400755
400756
400757
400758
400759
400760
400796
400797
400798
400799
400800
400801
400802
400803
400804
400805
400806
400807
400808
400809
400810
400811
400812
400813
400814
400815
400816
400817
400818

ชื่อ - สกุล
นางสาวจัตตุภรณ์ ตั้งแก้ว
นางสาววรางค์รัตน์ ทองนพคุณ
นางสาวนนทกาญจ์ อยู่อ่วม
นางสาวภัฎชดา เครือทองศรี
นางสาวจีรวรรณ คงชุม
นางสาวกานต์ชนก ไชยอุต
นางสาวกมลวรรณ อุ่นคํามี
นายอนุพงษ์ สุขปุ๊ด
นางสาววรวลัญช์ อ่อนละมูล
นางสาวปาริชาติ ประสมวงค์
นางสาวศศิภา ศรีบาง
นางสาวรัชนีย์ ราชรักษ์
นางสาวสุดา สังข์ทอง
นางนเรศินี แข่งขัน
นางสาวรุ่งเรือง ผลคํา
นางสาวนิตยา สาแก้ว
นางสาวอรพรรณ หมื่นผ่อง
นางสาวอนุชิฎา แสวงดี
นางสาวศิริวิมล ชลวิสูตร
นางสาวสุภัควี ทองเกลี้ยง
นางสาวช่อผกา ศิลาอาสน์
นางสาวสุภัควัน ทองเกลี้ยง
นางปรัษฐา ศรีแก้ว
นางสาวศิรินทิพย์ หนูอุไร
นางสาวชนิดา เย็นกลม
นายศรายุทธ โบราณประสิทธิ์
นางสาวกวินารัตน์ นโสลด
นางสาวศิริพร จิตจํานอง
นางสาวพนิดา บัวหลวง
นางสาวอนงค์รัตน์ โยมา
นางสาวราศรี สีงามเมือง
นางสาวดนิตา คําภา
นางสาวกาณติมา สง่าจิตร
นางสาวสุวิมล ทนงจิตต์

หน้าที่ 13 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400784
400785
400786
400787
400788
400789
400790
400791
400792
400793
400794
400795
400831
400832
400833
400834
400835
400836
400837
400838
400839
400840
400841
400842
400843
400844
400845
400846
400847
400848
400849
400850
400851
400852

ชื่อ - สกุล
นางสาวกนกวรรณ ธิโนชัย
นางสาวจันทิมา วงษ์กัณหา
นางสาวอรสา ถาวรโรจนวงศ์
นางสาวหรรษลักษณ์ จันทร์ทอง
นายสุประวัติ เหล่าดี
นางสาวปราณีต อ่ําทรัพย์
นางสาวจิราภรณ์ พืชภูมิ
นายนิฮาฟีกีย์ รอแมยะ
นางสาวพัชรี วงษ์คําจันทร์
นางสาวโชติกา เขจรพร
นางสาวจิราพร จันทร์คง
นางสาวมุทิตา เปรมกาศ
นางสาวโยธกา มงคลสุภา
นางสาวพัชรี แคน้ํา
นางสาวพัตรวิภา ผันผ่อน
นางสาวกนกวรรณ ทองรักษ์
นายนัธทวัฒน์ นะโส
นายณรงค์ศักดิ์ แพงสาร
นางสาวบุษยา วิทยารัตน์
นางสาวปรียาภรณ์ ผิวนวล
นายวีรพงศ์ แพงสาร
นางสาวศิรินภา แสงแก้ว
นางสาวนันธิดา ดากาวงค์
นางสาวปาริชาติ บุญกําจัด
นายศักดิ์มนตรี สิงห์พรมมา
นางสาวศศิชา ธูปบูชา
นางสาวสมถวิล ศรีดี
นางสาวนิลตา แจ้งถิ่นป่า
นางสาวอิศรินทร์ ปานรอด
นายพิทยา สิทธิวิไล
นางสาวสุภาพร จันทร์หนองสรวง
นางสาววิภาพร วอนเพียร
นางสาวมาลินี ศรีบุญเรือง
นางสาววนิดา วอนเพียร

เลขประจําตัวสอบ
400819
400820
400821
400822
400823
400824
400825
400826
400827
400828
400829
400830
400866
400867
400868
400869
400870
400871
400872
400873
400874
400875
400876
400877
400878
400879
400880
400881
400882
400883
400884
400885
400886
400887

ชื่อ - สกุล
นางสาวนิรดา แก้วสมศรี
นางสาวสุกานดา พาพหม
นางสาวณปภา บุญสมบูรณ์
นางสาวเพชรรัตน์ แก้วเขียด
นางสาวสร้อยสุดา อุตรหงษ์
นายเฉลิม แย้มนัยนา
นางสาววรารัตน์ รื่นสุภาพ
นางสาวอาลิสา ใบศรี
นางสาวนันธิชา ผากงคํา
นางสาวชวนพิศ ชื่นชม
นางสาววรรณภรณ์ ใจหาญ
นางสาวดาวล้อมเดือน พ่อชมภู
นางสาวชุติมา ศรีมันตะ
นางสาวคณิตา คลังบริบูรณ์
นางสาววีรวรรณ เปาสอน
นางสาวอาภาภรณ์ อ่อนจีน
นางสาววิชุมาศ จันทรัตน์
นางสาวสุดารัตน์ สีดาแก้ว
นางสาวทิพย์วิมล บัวมา
นางสาวมัณฑพร ธรรมเสถียร
นางสาวกานดา ณ วิเชียร
นายพยัต ดาสันทัด
นายวิรภัทร แก้วจันทร์
นายสถาพร สมคิด
นางสุดารัตน์ จันทร์แย้ม
นางสาวกมลรัศม์ นันตาพิพัฒน์
นางสาวรัชฎาพร อยู่เย็น
นางสาวจิตติภรณ์ สายน้อย
นางสาวจุฑามาศ หินอ่อน
นางสาวศศิธร ทาให้งาม
นายสามารถ นาไชยเงิน
นางสาวณิชา ใบโพธิ์
นางสาวดิศราภรณ์ แสงชมภู
นางสาวสุปราณี ชูเชิด

หน้าที่ 14 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400853
400854
400855
400856
400857
400858
400859
400860
400861
400862
400863
400864
400865
400901
400902
400903
400904
400905
400906
400907
400908
400909
400910
400911
400912
400913
400914
400915
400916
400917
400918
400919
400920
400921

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรุณี ชัยวิเศษณ์
นางสาวอรชุมา เพ็งเหลา
นางสาวสุชัญญา ซ้ายอิ่ม
นางสาวฐิติชญา เพ็งเหลา
นางสาวปิยะพร วรภัทรกุล
นางสาวปวรวรรณ ปุยรักษา
นางสาวสวลี นิลละออ
นางสาวเนตรนภา แก้วของแก้ว
นางสาววรัญญา หยูดํา
นางสาวศิริรัตน์ สวนสี
นางสาวนัฎชนก เกตุแก้ว
นางสาวภรณ์ทิพย์ พรรคนา
นางสาวน้ําทิพย์ เกตุหนู
นางสาวปรียานุช วงมุสิก
นางสาวสุธารัตน์ อาจหาญ
นางสาวบุษบา นันทะ
นางสาวศิริภรณ์ พูลนวล
นางสาวอุษณีย์ เชยรักษา
นางสาวแพรวพรรณ หวายฤทธิ์
นางวงเดือน พร้อมพ่วง
นางสาวญาณิศา ด้วงรุ่ง
นางสาวโศรดา ไหววิจิตร
นางสาวอุไรลักษณ์ ละครวงษ์
นางสาวสาธินี ลิ้นเสือ
นางสาวชฎาพร ปริเตนัง
นางสาวสุวรรณา วันธงชัย
นายอภิชิณณ์ ดีเสมอ
นางสาวสุภาวดี เริงสมุทร
นางสาวครรธรส ชัยชนะวงศ์
นางสาวบงกชธร แสงจันทร์
นางสาวชฎาพร จันทร์แจ่ม
นางสาวนงลักษณ์ แน่นหนา
นายสุทธิภัทร รอบคอบ
นางสาวนุจนารถ จันทรมณี

เลขประจําตัวสอบ
400888
400889
400890
400891
400892
400893
400894
400895
400896
400897
400898
400899
400900
400936
400937
400938
400939
400940
400941
400942
400943
400944
400945
400946
400947
400948
400949
400950
400951
400952
400953
400954
400955
400956

ชื่อ - สกุล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ศิริจันทร์
นายวีระพงศ์ ทาแก้ว
นางสาวลดา จั่นคํา
นางสาวพรทิพย์ จันทบุรี
นางสาวจีรวรรณ จันทพุฒ
นายเตมีย์ อยู่สมบูรณ์
นางสาวกนิษฐา คชวงษ์
นางสาวขวัญจิต ขันทอง
นางสาวฐณิฌา ลักษณสาย
นางสาวจิตรานุช สุริยะ
นางสาวทิพกร สมประกอบ
นางสาวสุพรรณี เนตรอุดร
นางสาวแอนนา สมัน
นายกิจขจร มะลิขจร
นางสาวนภาวรรณ สังวังเลาว์
นางสาวนิตยา กุงไธสง
นายณัฐวุฒิ ฉัตรทอง
นายธีรวุฒิ ฉัตรทอง
นางสาวยุพิน พลกนิช
นางสาวอรพิมล พรหมมาพันธุ์
นางสาวชุลีพร มิ่งบ้านเช่า
นางสาวกิตติมา คําไทรแก้ว
นางนิตยาภรณ์ ลือสวัสดิ์
นายเกรียงไกร สมพร
นางสาวกัณทิมา เทียนทอง
นายนันทวัฒน์ บุทธิจักร์
นางสาวสุกัญญา ทองสุวรรณ
นายคมทวน แก้วจีน
นางสาวขวัญอุษา อิ่มจันทร์
นางสาวทิพย์วรินทร อนุตราสุตนันท์
นางสาวจินตหรา ธรรมโม
นางวันวลีรัตน์ นาใต้
นายรัตนพงษ์ พันธุ์เสรี
นางสาวปุณฑริก แสงแจ่ม

หน้าที่ 15 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400922
400923
400924
400925
400926
400927
400928
400929
400930
400931
400932
400933
400934
400935
400971
400972
400973
400974
400975
400976
400977
400978
400979
400980
400981
400982
400983
400984
400985
400986
400987
400988
400989
400990

ชื่อ - สกุล
นางสาวอังคณา มนต์หาญ
นางสาวณิชากร ปานสมุทร
นางสาวจารุวรรณ สิงห์ป้อง
นางสาวอารีย์ ดิษฐ์สาคร
นายวัชราวุธ ยานะ
นางสาวพรทิพย์ ดีทิพย์
นางสาวแจ่มจันทร์ แสนลําภา
นางสาวธนัญญา บุญมีมาก
นางวิลาวัลย์ กอนมน
นายเหมือนคิด กาบินพงษ์
นางสาวสมพิศ คําภา
นายภูมิ วิสุทธิกาญจน์
นางนวลนภา สอาดจิตต์
นางสาววรวรรณ แซ่เฮ่ง
นายอรรถพล แสงเดือน
นางสาวรตนพร แก้วเกตุ
นางสาวลลิดา แขดวง
นางสาวศุภินีย์ ห้วยทราย
นางสาวอรอนงค์ ไพรสาร
นางวิยะดา ปอกระเจา
นายอารี เถาวัลย์
นางสาวสุพัตรา มักเชียว
นางสาววันวิสา ชูเชื้อ
นางสาวแรมจันทร์ คํากอง
นางสาวยุวรี ร่มชัยสุขสันต์
นายสุรศักดิ์ ใจกล้า
นางสาวอุทร วงษ์ยา
นางสาววลัยลักษณ์ มีศรี
นางสาวพรประภา คลี่ประทุม
นายชูเกียรติ ทองกับศรี
นางสาววิรินทร์ญา จันทร์ด้วง
นางสาวกัญญานาถ ขันอ่อน
นางสาวรัตนา บุญอินทร์
นางสาวราตรี ขาวผ่อง

เลขประจําตัวสอบ
400957
400958
400959
400960
400961
400962
400963
400964
400965
400966
400967
400968
400969
400970
401006
401007
401008
401009
401010
401011
401012
401013
401014
401015
401016
401017
401018
401019
401020
401021
401022
401023
401024
401025

ชื่อ - สกุล
นางสาวสิรินันท์ ไวยภาษ
นายสุทิวัส เชอะมื่อ
นางสาวนันทนา คล้ายเงิน
นางสาววิไลลักษณ์ อ่อนเปรี้ยว
นางสาวพรพิมล วิบูลกิจ
นางสาวอาภัสรา สระทองหลาง
นายศรศักดิ์ ทองจิตร
นางสาวมนตรา ไพรินทร์
นางสาวทัศนีย์ ดีพี้
นางสาวสมบูรณ์ คงทอง
นางรินรดา หนูแดง
นางสาวพรรณทิพย์ บํารุงทรัพย์
นางสาวกนกพร พินดอน
นางสาวอธิจิต นันทะวงค์
นางสาววันวิสาห์ มีศิลป์
นางสาวมนธิรา มะนุภา
นางสาวพันณ์ยากานต์ ถุงทรัพย์
นายฉัตริน กุลศรี
นางสาวชนิสรา สมนึก
นางสาววัลนิสา สุวรรณรัศมี
นางสาวแอมมณี สอนสี
นางสาววีณา แสงไชย
นางสาวอภิญญา รัตนรังษี
นางสาวอรทัย มูลสมบัติ
นางสาวชุติกาญจน์ คําออน
นางสาวรัชนีกร วิเศษรัตน์
นางสาวสุภาพร อายุคง
นายนันท์นภัส สานู
นางสาวจารุวรรณ ไชยวิฑูรย์
ว่าที่ ร.ต. หญิงดารา สุกเลื้อง
นางสาวศรีพนา ไพรขจรเกียรติ
นางสาวพรพิมล วงษ์คําจันทร์
นายวรัญญู ธรรมเดช
นางสาวพรพิมล สมางชัย

หน้าที่ 16 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
400991
400992
400993
400994
400995
400996
400997
400998
400999
401000
401001
401002
401003
401004
401005
401041
401042
401043
401044
401045
401046
401047
401048
401049
401050
401051
401052
401053
401054
401055
401056
401057
401058
401059

ชื่อ - สกุล
นายชัยวัฒน์ คล้ายสําเนียง
นายวิชัย เชื้อเมืองแสน
นางสาวชิดชนก ผิวอ่อน
นางสาวเบญจวรรณ ดุลแสง
นางสาววฤณพร ไชยนิตย์
นางสาวณฐมณ บุญทัน
นางสาวประภัสสร สีหอน
นางสาวยุภาพร ศรีมหานาม
นางศิริพร จรูญรัตน์
นางสาววันเพ็ญ ชัยนา
นางสาวอารยา ช้างวิไล
นางสาวรัตนา นาครุ้ง
นางสาวยุภาดี ประกิ่ง
นางสาวจิรัชยา นนท์ศิริ
นางสาววีรันทร์ทิษา จันทร์แรม
นางสาวจุฑารัตน์ ทองเป็นเพ็ชร
นางสาวรุ่งพิรุณ โยธานี
นางสาวรุ่งฤทัย เพ็งหีต
นางสาวแคทรียา ปัดศรี
นายวัชระ สายน้อย
นางสาวพลอยฝัน ทองรูจี
นางสาวอุมาพร ทับกระจ่าง
นางสาวอรวรรณ วิรุณพันธุ์
นางสาวพรสุดา จินาพร
นางสาวพัชรินทร์ ศรีโสดา
นางสาวณัฐกฤตา สิงห์รักษา
นายจินตวัตร วีระบุรุษ
นางสาววชิราภรณ์ หัตถิรางกูร
นางสาวสุชาดา สุภาพงษ์
นางสาวสุนันทา สุภาพงษ์
นางสาวมยุรฉัตร บุญทิม
นางสาวสุทธินี อิทธิผาติกุล
นายสว่างวิทย์ ประโมงมุค
นางสาวลัดดาวัลย์ สวดโสม

เลขประจําตัวสอบ
401026
401027
401028
401029
401030
401031
401032
401033
401034
401035
401036
401037
401038
401039
401040
401076
401077
401078
401079
401080
401081
401082
401083
401084
401085
401086
401087
401088
401089
401090
401091
401092
401093
401094

ชื่อ - สกุล
นางสาววิภาพร ฉ่ําสวัสดิ์
นางสาวณัฐธิดา ถวิล
ว่าที่ ร.ต.หญิงชณัญทิตา ยุนุ้ย
นางกันยา วันคํา
นางสาวดวงนภา หวังดี
นางสาวฐิตา สุวรรณเรืองศรี
นางสาวนันทภัค สุวรรณเรืองศรี
นางสาวกุลวดี เรืองประชา
นางสาวเสาวรส เกตุแก้ว
นางสาวชไมพร กลั่นสอน
นางสาวณฤดี วิมูลอาจ
นางสาววิไลวรรณ เหลือสม
นางสาวอิศราภรณ์ พรมใบ
นางสาวอภิญญา หอมทั่ว
นางสาวพิมพร อินต๊ะอ้อม
นายเด่นศักดิ์ ศรีอัดชา
นางจันทรา หลักหาญ
นางสาววนิดา เภาแก้ว
นางสาวอภิรดี สุวรรณพัฒน์
นางสาววิไลรัตน์ สนโต
นางสาวอริสา อินก่อ
นายพงศธร กลางบน
นางสาวศิราพร สนแย้ม
นางสาววิภาวรรณ หมานบุญ
นางสาวน้ําผึ้ง เรืองเรื่อ
นางสาวปทุมพร จันทรเทศ
นางสาวกนกพร พงษ์สุพรรณ์
นางสาวนูรีนา ดือราแม
นางสาวธัญชนก เล็กนิคม
ว่าที่ ร.ต. หญิงอมรรัตน์ รัตนพันธุ์
นางสาวพรนภา สุขทอง
นางสาวนัตติยา เจริญศรี
นางสาวนูไลลา เปาะแต
นางสาวสุธารัตน์ หมีแดง
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เลขประจําตัวสอบ
401060
401061
401062
401063
401064
401065
401066
401067
401068
401069
401070
401071
401072
401073
401074
401075
401111
401112
401113
401114
401115
401116
401117
401118
401119
401120
401121
401122
401123
401124
401125
401126
401127
401128

ชื่อ - สกุล
นางสาวปวีณา จันทรวัฒน์
นายทรงกรต ผึ่งสิงห์
นางสาวสุดา จตุภักร์
นายสุเมธ ชูรส
นางสาวเขมิสรา ณ ถลาง
นางสาวจรรยาพร กลิ่นจันทร์
นางสาวนฤมล ชมภูวิเศษ
นางสาววารินทร์ วรรณเกษม
นางสาวเสาวณี ท่องวิถี
นางสาวกนกวรรณ ชูคง
นางสาวอุษา ศิริโนน
นางสาววิภาวรรณ เกื้อวงค์
นางสุกัญญา นรินทร์จันทร์
นางสาวหนึ่งฤทัย ปอนสืบ
นางสาวสุภารัตน์ บัวมาก
นางสาวชมพูนุช พวงแก้ว
นางปัญฑารีย์ นางขาว
นางสาววิภาดา บ่อแก้ว
นางสาวสุมาลี แซ่เอี้ยว
นายปิยนัท นาคทอง
นางสาวเรไร อินทร์แจ้ง
นางสาวนิภาวรรณ บุญเรือง
นางสาวณัฐจุรีย์ นาบง
นางสาวสิริลักษณ์ ตุ่มศรียา
นางสาวสุพัตรา จุตาผิว
นางสาวรัตนพร โคตรปัญญา
นางสาวจิตตรา เพ็ชรฤทธิ์
นางสาวเจนจิรา ตั้นต้อง
นางสาวฤดี คําลอย
นายธีรวัฒน์ ข่ายทอง
นางสาวอ้อมหทัย กรดแก้ว
นางสาวดวงกนก แสงเอี่ยม
นางสาวศิริลักษณ์ พันธ์ศรี
นางสาวประชุมขวัญ อารยะพงศ์

เลขประจําตัวสอบ
401095
401096
401097
401098
401099
401100
401101
401102
401103
401104
401105
401106
401107
401108
401109
401110
401146
401147
401148
401149
401150
401151
401152
401153
401154
401155
401156
401157
401158
401159
401160
401161
401162
401163

ชื่อ - สกุล
นายวันเฉลิม แตงแจ่ม
นางสุกัญญา ไชยทองพันธ์
นางสาวระเวียง ชินมิตร
นางสาวภัทรวรรณ พริกเบ็ญจะ
นางสาวรุ่งตะวัน คงแก้ว
นายอาณัติ สว่างวรรณ
นางสาวทิพย์สุดา ทองมาศ
นางสาวรัตติพร เหล็มนุ้ย
นางสาวกัลรตี นวนมุสิด
นางสาววรรณนิดา รักจันทร์
นางสาวจุฑามาศ ช่วยจันทร์
นางสาวสุกัญญา สัมนา
นางสาวลัคนทิน เวียงกระโทก
นางสาวสุธิษา แก้วดํา
นางสาวธมนณ์อร ศรีวงษ์ดี
นางสาวจิตสุภา สุขนิรัญ
นางสาววรัมภา หวังประเสริฐ
นางสาวประภาพร จันทณือทง
นางวิภาวี เทียนมณี
นางสาวอารี ชูกาญจนะ
นางสาวณฐพร อุดร
นางสาววิมลณญาน์ ธนาสุวรรณรัชต์
นายณัฐพงษ์ ปิงวัง
นางสาวลลิตา เจ๊ะดามัน
นางสาวชุติมา ระนาดแก้ว
นายกฤตษฎากร หวังกุล
นางสาวสุวรรณี แก้วไกรสร
นางสาววิยดา สะแร๊ะมุหมีน
นางสาวสุริสา นุ้ยเถี้ยม
นางสาววิภารัตน์ สงวนโสตร์
นางสาวภานุมาศ อุนทรีจันทร์
นางสาวมลทิรา เดชสถิตย์
นางสาววาทิณี ลิกขไชย
นางสาวศรีสุดา ศรีสมัย

หน้าที่ 18 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401129
401130
401131
401132
401133
401134
401135
401136
401137
401138
401139
401140
401141
401142
401143
401144
401145
401181
401182
401183
401184
401185
401186
401187
401188
401189
401190
401191
401192
401193
401194
401195
401196
401197

ชื่อ - สกุล
นายพงศ์วัฒน์ อนุรัตน์
นายจิรชาติ จันทร์อินทร์
นางสาวนฤมล เกิดกัน
นางสาวน้ําฝน ดูชัยรัมย์
นางสาววณิชา ยังช่วย
นายสมพงษ์ สุชัย
นางสาวศิริพร ทะนงค์
นายพงศ์ศิริ ตันสกุล
นางสาวสิริพร เชยกาญจน์
นางสาวพรกนก ธรรมวิจิตร
นางสาวสุธิมา สุวรรณบูรณ์
นางสาวหนิงนภา เชื้อชนบท
นางกนกอร คชรักษ์
นายเสกสรร สายสุดสวาท
นางสาวฐิติพร รอดทิม
นางสาวกนกวรรณ โจทย์พิมาย
นางสาวสุสมพงค์ สารโบก
นางสาวสุภาพร ทรงศักดิ์ศรี
นายสมยศ ม้ายอง
นางสาวพลอยพรรณ พึ่งเอี่ยม
นางสาวเบญจวรรณ อัฐวงค์
นางสาวเย็นตา ขวัญนิมิตร
นางสาวพรพรรณ พึ่งเอี่ยม
นางสาวณิกัณชรัศมิ์ มาลารัตน์
นางสาวนิตยา สงนวล
นางสาวนิตยา รักษาก้านตรง
นางสาวดรุณี พลตื้อ
นางสาวสุนันทา ทบพวก
นางสาวชิตชนก พรมวัง
นางสาวสุรีรัตน์ หนากลาง
นางอลิษา ถือทอง
นางสาวเปมิกา อินทนิล
นายมณฑล แก้วพูลปกรณ์
นางสาวกาญจนา บุบผากอง

เลขประจําตัวสอบ
401164
401165
401166
401167
401168
401169
401170
401171
401172
401173
401174
401175
401176
401177
401178
401179
401180
401216
401217
401218
401219
401220
401221
401222
401223
401224
401225
401226
401227
401228
401229
401230
401231
401232

ชื่อ - สกุล
นางสาวจุรีพร เลอเลิศวิเชียร
นางสาวศนิษา สัมพคุณ
นางสาวสุภัสสร ศรีรุ้ง
นางสาวพยอม ต้นพุดซา
นางสาวปนัดดา วงษาบุตร
นางสาวพรพิมล ฝ่ายโคกสูง
นางสาวมินตรา ประสารศรี
นางสาวธิติมา โพธิ์กลัด
นางสาวณัฐปภัสร์ ปรัญชัยสูงเนิน
นางสาวนงลักษณ์ ครุฑน้อย
นางสาวเจนจิรา บุญเลิศ
นางอัมพร เพชรชนะ
นางสาวศิริวรรณ ศรีโชค
นางสาวชาคริยา สมบูรณ์กุล
นางสาวดวงดาว ชาญด้วยกิจ
นางสาวกนกวรรณ นามสุโพ
นางสาววิไลพร ทรัพย์สิน
นางสาวภัทรียา ชนะค้า
นางสาวจันทร์จิรา หมุนมิตร
นายอมร ทองโอ
นางสาวกานดา หะยีลาเตะ
นางสาวปางทิพย์ เย็นเกตุ
นางสาววาสนา นนอุกทก
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยตะมาตย์
นายอภิชาติ มาลัยกุล
นางสาวสุกัญญา ศรีสม
นางสาวสุดารัตน์ บุญกําจัด
นายสุวิทย์ ชิดชม
นางสาวเบ็ญจา วันเพ็ญ
นางศิรวดี รัตนัย
นางสาวนัฐยา อินมั่น
นางสาวสุขสวัสดิ์ แดงมี
นางสาวชลธิชา วอกลาง
นายกดิษิต ศิระบุญานนท์

หน้าที่ 19 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401198
401199
401200
401201
401202
401203
401204
401205
401206
401207
401208
401209
401210
401211
401212
401213
401214
401215
401251
401252
401253
401254
401255
401256
401257
401258
401259
401260
401261
401262
401263
401264
401265
401266

ชื่อ - สกุล
นางธิดารัตน์ ทรดี
นางสาวปภาธิดา โพธิ์เขียว
นางสาวสุกัญญา สิงตะสุวรรณโณ
นางสาวชัชฎา สนธิรัตน์
นางสาวอุไรวรรณ หันวิชัย
นางสาววิภาภรณ์ พาธูปทอง
นางสาวเด่นนภา เสกเหมาะ
นางสาวสุณิสา บุญคง
นางสาวพรตะวัน สุขรอด
นางสาวสุภาภรณ์ จิตนารินทร์
นางสาวนายาตี กือมอ
นางสาวลัดดา ไชยฤทธิ์
นายรัตนพล สุขเกษม
นางสาวสาคร ภูเรียงผา
นายยูฮัน สาแล๊ะ
นายกษิดิ์เดช ใจสุข
นางสาวศิราวรรณ แก้วจันทร์
นางสาวสุภาณี ยังสี
นางสาวอัญชลี สุทาธรรม
นางสาวรัชนีกร ก้อนคํา
นายอัศวิน เปี่ยมปัญญาชน
นางสาวณัชชานันท์ ใยลา
นางสาววราภรณ์ รวงน้อย
นางสาวสุดารัตน์ ชูรัตน์
นายเอกลักษณ์ ชัยชมภู
นางสาวสุฑารัตน์ กุลแจ้ง
นางสาวฐิติมา เพ็งชุม
นายสุริยา บํารุงสุข
นางสาวศันศนีย์ มีมุข
นางสาวโชติรส ข้ามเขา
นางสาวเริงจิต สุขสุวรรณ
นางสาวนันทนา วิทยานันท์
ว่าที่ ร.ต. หญิงอรรยา นุ้ยเด็น
นายชนาธิป ยิ่งดี

เลขประจําตัวสอบ
401233
401234
401235
401236
401237
401238
401239
401240
401241
401242
401243
401244
401245
401246
401247
401248
401249
401250
401286
401287
401288
401289
401290
401291
401292
401293
401294
401295
401296
401297
401298
401299
401300
401301

ชื่อ - สกุล
นางสาวมีนา ทากอง
นางศิรินทร์ กงเพชร
นางสาวชลธิชา แสงพุก
นางสาวปวีณา มเหศักดิ์
นางสาววิจิตรา มเหศักดิ์
นางสาวเกษสุดา อภิรัตน์วรากุล
นายสุวัต ษมาจิตโอบอ้อม
นางสาวโสรญา สีสุก
นางสาวอนิสา เอี่ยมอ่ํา
นางสาวกนิษฐา สุพันธุชาติ
นางสาวสาลิณี เรนเรือง
นางสาววนิดา เตียงช่างรัมย์
นางสาวพัณณ์ชิตา ทุประนตนิธิศักดิ์
นางสาวธัญญลักษณ์ ปรือปรัก
นายอภิสิทธิ์ หลําบิลส๊ะ
นางสาวสุนารี นิเรืองรัมย์
นางสาวยมลพัทธ์ บัวปาน
นางสาวกชพร เมฆสุวรรณ
นายสายัญ แก้วสมพงค์
นายอโนชา จิตตารมย์
นางอารีรัตน์ มณีโชติ
นางสาวฉันทนา บุญอาจ
นางสาวชินัสสินี สุขขวัญ
นางสาวธนิดา หอมฟุ้ง
นางดาวรุ่ง ศรักัณหา
นายณัฐวุฒิ ชื่นชมชาติ
นายไพศาล ชูศิริ
นางสาวบุรารัตน์ เอี่ยมสําอางค์
นางสาวขนิษฐา สีเขียว
นายกําธร พึ่มชัย
นางสาวปภัสสิริย์ แก้วอนันตกิจ
นางนิตยา นวลละออง
นางสาวดาราณี จะวะนะ
นางสาวนิตยา เสริมจบก

หน้าที่ 20 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401267
401268
401269
401270
401271
401272
401273
401274
401275
401276
401277
401278
401279
401280
401281
401282
401283
401284
401285
401321
401322
401323
401324
401325
401326
401327
401328
401329
401330
401331
401332
401333
401334
401335

ชื่อ - สกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ ไอยราพัฒนา
นางสาวจิราพร พิกุลทอง
นางสาวปิยธิดา พูลทวี
นายธราธิป ภักดีศรี
นางสาวกนกพร เปรมทอง
นางสาวจุฑารัตน์ บัวชุ่ม
นางสาวสริณญา ทรัพย์พาลี
นางสาวศศิกานต์ เกตสริญ
นางจุฑามาส ถิ่นทัพไทย
นางสาวสุพิตรา สุพิพัฒนโมลี
นายวุฒิชัย เขตอมรรัตน์
นางสาวจุรีรัตน์ ชุมนุช
นางสาวรจนา แก้วชมเชย
นางสาวจารุนันท์ เพลาะกระโทก
นายอนุชิต ศรีอ่อน
นางสาวอริศรา เลิศกิจปัญญากุล
นางสาวพรพรรณ บุญสว่าง
นางสาววิไลลักษณ์ สูงทรง
นางเพ็ญแข สังข์ทอง
นายบรรจง ดวงแก้ว
นางสาวกาญจนา มาลี
นายสุวัฒน์ ศิริธร
นางสาวจารุวรรณ แดนนามโฮง
นางอทิตยา พาที
นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน์
นางสาวกมลวรรณ ถาวรโรจนวงศ์
นางสาวสุจิตรา ทิพวัจนา
นางสาวกาญจนา ศรีเรือง
นางสาวชัฏภัสสร หิ้นเตี้ยน
นายวีระศักดิ์ หนูคล้าย
นางสาวนิตรา พินวานิช
นางสาวนนทลี เหล่าพิเดช
นายปิยะบุตร เล็กเจริญ
นางสาวอลิศรา น้อยนาจารย์

เลขประจําตัวสอบ
401302
401303
401304
401305
401306
401307
401308
401309
401310
401311
401312
401313
401314
401315
401316
401317
401318
401319
401320
401356
401357
401358
401359
401360
401361
401362
401363
401364
401365
401366
401367
401368
401369
401370

ชื่อ - สกุล
นางสาวทวีศรี จะวะนะ
นางสาวอารีย์ ดวงสุวรรณ์
นางสาวอนัญญา กันหา
นางสาวธัญญรัตน์ บุญทอง
นางสาวพราพร บํารุงถิ่น
นางสาวกรวรรณ ทองอร่าม
นางสาวศิรินภา กิ่งเกษ
นางสาวโกลัญญา ทองอร่าม
นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้วเสือ
นางสาวสุธิดา ศรีสาคํา
นางสาวชมพูนุช พลกล้า
นางสาวนิโลบล โทนสูงเนิน
นางสาวณัฐกฤตา สุระคําแหง
นางสาวพัชนีย์ โนนคําเฮือง
นางสาวรสสุคนธ์ อยู่ชุมพล
นางสาวศิริรัตน์ ภักดี
นางณัฐณิชา พุ่มทอง
นายพิเชษฐ์ คุณจิตร์
นางสาววรานันท์ กลีบจันทร์
นางสาววชิรญาณ์ แซ่ก๊อก
นางสาววรันดา หลังหวา
นายธนู ศรีศักดิ์อุดมชัย
นายธีรชัย คงสุริยะภิญโญ
นางสาวรัตนา นิลรัตน์
นางสาวน้ําทิพย์ วงค์มา
นางสาวสุนทราภรณ์ จิตรใส
นางสาวศศิณริณ แจ้งจิตร
นางอังคณา ควนวิไล
นางสาวจุราพร สายอุต
นายฐิติพงศ์ ระดมยิง
นางสาวกัญญารัตน์ ทวีกุล
นางสาวสุนารี ศรีหมอก
นางสาวนราภรณ์ อินทรภิรมย์
นางสาวกฤติยา เครือสุวรรณ

หน้าที่ 21 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401336
401337
401338
401339
401340
401341
401342
401343
401344
401345
401346
401347
401348
401349
401350
401351
401352
401353
401354
401355
401391
401392
401393
401394
401395
401396
401397
401398
401399
401400
401401
401402
401403
401404

ชื่อ - สกุล
นางสาวประภัสภรณ์ ภูน้ําค้าง
นางสาวฐิติรัตน์ อังคะแสน
นางสาวปณิธาน ภูชํานิ
นางสาววารุณี มากคํา
นายศุภชัย คลังแสง
นางสาวณฐาภัค จันธิราช
นางสาวศิริรัตน์ บุญรอด
นางสาวผกาพันธุ์ เสนนะ
นางสาวถิรพร แดงสี
นางสาวณฐรัชต์ แสนคํา
นางสาวสุนิสา ศรีวิลัย
นางสาวนิษฐรัศมิ์ พิมมะเสน
นางสาวสุธาวิณี จวงจันทร์
นายคมสัน อรุณโรจน์
นางสาวกานต์ศินันท์ วีระบรรณ์
นางสาววนิดา ภูถาดลาย
นางณัฐหทัย สาฤทธิ์
นางสาวสุนิสา ลาพันธ์
นางสาววันวลิน สุวรรณรัตน์
นางสาววีนัส ตัสโต
นางสาวงามพิศ อุทร
นายประจักร ไล้ฉิม
นางสาวปวีณา คําโปน
นางสาวกานต์พิชชา รักแป้น
นางสาวสุมาลี มะโน
นายภาณุภณ ทัศสาคร
นางสาววิไลลักษณ์ พันธ์พูล
นายขวัญชัย หนูประชุม
ส.อ. ปิยวัฒน์ อนุพันธ์
นายนภัสพล น่วมด้วง
นางสาวสุดารัตน์ คุ้มเพชร
นางสาวรักษณาลี พชรกุลนนท์
นางสาวปิยวัณย์ ราชโส
นางสาวชนิพร ชํามะลี

เลขประจําตัวสอบ
401371
401372
401373
401374
401375
401376
401377
401378
401379
401380
401381
401382
401383
401384
401385
401386
401387
401388
401389
401390
401426
401427
401428
401429
401430
401431
401432
401433
401434
401435
401436
401437
401438
401439

ชื่อ - สกุล
นายสุรพงษ์ เถาว์กลอย
นางสาวสุมาลัย ชมขุนทด
นางสาวยุพดี ขุนศรี
นางสาวรสริน สิมขุนทด
นายศิริศักดิ์ พุ่มสุวรรณ
นางสาวชลธิชา โอดเทิง
นายพีระพัฒน์ แฮ้พฤกษ์
นางสาวยุพาวดี ศรีตอง
นางสาวพัฒนา ศรีเมือง
นางสาวสัมพันธ์ อุ่นหลาบ
นางสาวอัมพิกา ขันคูณ
นางสาวประกายทิพย์ พงษ์พันธ์
นางสาวสุภิญญา แสงจันทร์
นางสมควร นกเกตุ
นางสาวศรัญญา หน่อคําบุษย์
นางสาวณัฐชยา จําต๊ะ
นางสาวนิดา ทัตทวี
นางสาวพรประภา มณีวิหค
นางสาวปรียาพร สิริพัฒนาไพศาล
นางสาวจิรัชยา สําราญบึงแก
นางสาววิรัญชนา ด่านเพชร
นางสาวสุณี จันทพันธุ์
นายตฤณภัทร บุตรจันทร์
นางสาวศศิพร นุชมี
นางสาวอนัญญา ศรีเพ็ง
นายวีรชน รัตนวิเชียรศรี
นางสาวณัฐยาภรณ์ คงคํา
นางสาวศิราณี ไชยยะ
นางสาวกาญจนา ศรีแจ่ม
นางสาวสุนิษา ภูสอน
นายวีระยุทธ ปัญญาปิยวิทย์
นางสาวศศิวิมล วิทา
นางสาวปัญญาพร นันทะพันธ์
นางสาวนภา อินทร์รจนา

หน้าที่ 22 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401405
401406
401407
401408
401409
401410
401411
401412
401413
401414
401415
401416
401417
401418
401419
401420
401421
401422
401423
401424
401425
401461
401462
401463
401464
401465
401466
401467
401468
401469
401470
401471
401472
401473

ชื่อ - สกุล
นางสาวเสาวนีย์ ชีตารักษ์
นางสาวปรัชญากร ชูรัตน์
นางสาวสุวนันท์ ทินยา
นางสาวจิราภรณ์ สีนวนลัง
นางสาวศิริพร คอยพุฒ
นางสาวเวทิดา ศรีเดช
นางสาวเพชรไพลิน ไทยเกิด
นางสุภาวดี บุญทน
นางสาวณัฐกมล จันต๊ะ
นางสาวภรชนา ตาแก้ว
นายยุติพล มันเจริญ
นางสาวพรชิดา นุชสาย
นางสาวชลธิชา วรรณสม
นางสาวรัตนาภรณ์ นาวิชิต
นางปิยะนุช หอมคํา
นางสาวลดาวัลย์ ชูช่วย
นางสาวปุณญิสา โมฬีชาติ
นางสาวอุไรวรรณ บุญเอื้อ
นายปภาวิน รองพล
นางสาวณียวรรณ เพชรรัตน์
นางสาวดารณี หนูเสน
นางสาววันวิสา เวชวงศ์
นางสาววิไลลักษณ์ สังข์หนู
นางกิตติกาญจน์ หนูนุ่น
นางสาววีรวรรณ ส่งบุญแก้ว
นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
นางสาวน้ําอ้อย เจ็นประโคน
นายบพิศ สุวรรณบูลย์
นางสาวสุรีภรณ์ บุญจัง
นายอิศรา อ่ําศรีเวียง
นางสาวจิราพร เตละวรรณา
นางสาววรวรรณ เครื่องสนุก
นางสาวศศิธร ตะกรุดทอง
นางสาวสุดารัตน์ ศรีสําโรง

เลขประจําตัวสอบ
401440
401441
401442
401443
401444
401445
401446
401447
401448
401449
401450
401451
401452
401453
401454
401455
401456
401457
401458
401459
401460
401496
401497
401498
401499
401500
401501
401502
401503
401504
401505
401506
401507
401508

ชื่อ - สกุล
นางวรรนิษา มณีศรี
นางสาวกัลยาณี โกธา
นางสาวดวงพร มะกรูดอินทร์
นางสาวปรารถนา สมจิตร์
นางสาวอําพวรรณ ปานจันทร์
นางสาวจิราวรรณ พันธ์จันทร์
นางสาวมณีรัตน์ คําประชม
นางสาวอุบลรัตน์ มัลลิกาภา
นางสาวปิยะพร ใสสอาด
นางสาวชฎาภรณ์ ปิยะ
นางสาวดารณี รุ่งดิสกุล
นางสาวปทิตตา เตียตระกูล
นางสาวพัชราพร สวัสดิ์ภูมิ
นางสาวศิริวรรณ ยอดระบํา
นางสาวยุวดี ตาวัน
นางสาวชุลีพร วายุระกุล
นางสาวจิราภรณ์ พงศาปาน
นายนิติพล ต้องเซ่งกี่
นางสาวขนิษฐา บัวเนียม
นางสาววิชญาพร โคตรสาขา
นางสาวอนงค์ อินปิ่น
นางสาวชมพูนุช ทรัพย์ศรีอุดม
นางสาวพจชนารถ มาตรา
นายพีรพล ถิ่นทิพย์
นางสาวโยษิตา เทพเกษร
นางสาวสุกัญญา เบ้าช้างเผือก
นางสาวปทุมภรณ์ ภูมิแสนโคตร
นายกชกร บุญมูสิกนิวัฒน์
นางสาวเจตน์มณี น่าบัณฑิต
นางสิริภาภรณ์ บุญไตรย์
นางสาวโสรยา ทับแพ
นางสาวขนิษฐา สวนกูล
นางระพีพรรณ ชุมวงศ์
นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์

หน้าที่ 23 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401474
401475
401476
401477
401478
401479
401480
401481
401482
401483
401484
401485
401486
401487
401488
401489
401490
401491
401492
401493
401494
401495
401531
401532
401533
401534
401535
401536
401537
401538
401539
401540
401541
401542

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุกัญญา เนือดกระโทก
นางสาวธิติมา เกือนสันเทียะ
นางสาวพรนรินทร์ ปันคําป้อ
นางสาวสุไรณี พรรณราย
นางสาววรัชยา สุคนธจร
นายอาณัติ แก้วนนท์
นางนงเยาว์ ขุนชํานาญ
นางสาววิไลวรรณ สะดะ
นางสาวนิรมล ณะเอียด
นางสาวนงนุช เฝือจันทึก
นางสาวมลิวัลย์ โพชสาลี
นายศุภชัย บุญปอง
นางสาวทิพวัลย์ ผึ้งเล็ก
นางสาวลัดดาวรรณ จันทบํารุง
นางสาวทิวาพร ถนอมพลกรัง
นางสาวรพีวรา แย้มจอหอ
นางสาวอังคณา ดวงศรี
นางสาวเพ็ญภักดิ์ วิเศษ
นางสาวชนากานต์ กลมเกลียว
นายสุรเชษฐ์ ราชชํารอง
นางสาวฮารีโสน หมะปาน
นางสาวสดใส ชัยวงษ์
นายธวัชชัย ผลทิพย์
นางน้ําผึ้ง ชอบทํากิจ
นางสาวอรอุมา ประทีปมณีรักษ์
นางสาวจุฑารัตน์ สุริยะ
นายอาคม สายธนู
นางสาวเสาวลักษณ์ โชติงาม
นางสาวญาสุมินทร์ ปิ่นเงิน
นางสาววิไลรัตน์ อินทชัย
นางสาวพัทธิมา ทารมย์
นางสาวศิวภรณ์ ทองไซร้
นางสาวนารี แซ่ท่อ
นางสาวณชชล หาญแสงชัย

เลขประจําตัวสอบ
401509
401510
401511
401512
401513
401514
401515
401516
401517
401518
401519
401520
401521
401522
401523
401524
401525
401526
401527
401528
401529
401530
401566
401567
401568
401569
401570
401571
401572
401573
401574
401575
401576
401577

ชื่อ - สกุล
นายวัชรพล เจริญทัศน์
นางจุฑามาศ ทิพย์กองลาศ
นางสาวประวีณา เลาะประสิทธิ์
นางสาวพรชนก กระต่ายทอง
นางสาวปรัศณี เลาะประสิทธิ์
นางสาวมะลิวัลย์ พรหมโคตร
นางสาวภาธิรา อินสุข
นางสาวเสาวณีย์ เลาหะสราญ
นางสาวอรุณทิพย์ สมบัติแก้ว
นางสาวจีรนันท์ จันสุข
นางสาวสุวาลี สุขรินทร์
นางสาวสุวรรณา หอมสนิท
นางสาวพุทธมาศ คุ้มครอง
นางสาวไปรยา อนันตกุล
นางสาวณัฐพร ระถาวนิชย์
นางสาวดลฤดี เจริญทัศน์
นางสาวชลพิตา มุขดา
นางสาววรรณสา เจริญศิริ
นางสาวระติยา มุขดา
นางสาวเพ็ญศิริ ถนอมถิ่น
นายอาราทิตย์ กองสีหา
นายรัชดานุสรณ์ เรืองราม
นางแพรวดี เชื้อบุญมี
นางสาวญาสุมินทร์ ไชยศึก
นายอภิสิทธิ์ ชัยนิรันดร์
นางวงศ์จันทร์ พันธุระ
นางดวงชีวัน เทียมจันทร์
นางสาวรัตนาวดี เข็มสีดา
นางสาวสุภาวดี ธงพระชัย
นายจักราวุธ รูปขํา
นางสาวไพลิน สีลอด
นายสัจจาพร ดารามัน
นายอภิเดช เพ็ชรสวัสดิ์
นางสาวจิราวรรณ จีนากําเนิด

หน้าที่ 24 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401543
401544
401545
401546
401547
401548
401549
401550
401551
401552
401553
401554
401555
401556
401557
401558
401559
401560
401561
401562
401563
401564
401565
401601
401602
401603
401604
401605
401606
401607
401608
401609
401610
401611

ชื่อ - สกุล
นางสาวหม้ารีหยะ เส็นหมาน
นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
นางสาวศยามล อุดมพร
นายธนกฤษฏิ์ จันทร์เงิน
นางสาวภัสราภรณ์ ทิพย์สังข์
นางสาวดวงกมล แก้วสุวรรณ
นายศรายุทธ คร้ามศรี
นางสาวสุรีวรรณ แซ่ฮั่น
นางสาวชุติมา ยศหมึก
นางสาวจิราภรณ์ หมวดแทน
นางสาวอนงค์ ชูนิล
นางสาวปรีดาภรณ์ แก้วเกลี้ยง
นางสาวทิพวรรณ แดนคําสี
นางสาวรุ่งนภา อินทร์โสภา
นางสาวสริตา สมบุญ
นายชัยพร เกื้อสกุล
นางสาวสุรพิชญ์ วิเศษทักษ์
นายพงษ์พัฒน์ มาตขาว
นางสาวพิรพรรณ มะโนน้อย
นางสาวทัณฑิกา แก้วคุ้มภัย
นางสาวสุภาวดี ชูอ่อน
นายวิศรุต ชัยนเรศ
นางสาวอรดา พันกระจัด
นางสาวนุคอรือบี กาเราะ
นางสาวรอเม๊าะ มามะ
นางสาวยุวันดา เคห์ทุ่ม
ว่าที่ ร.ต. หญิงศุภวรรณ กัลยา
นางสาวอุบล ชูผอม
นางสาวจิราภรณ์ พูนสง
นางสาวศรัณย์พร สงวนทิพย์
นายแสวง นรชาญ
นางสาวปวีณา กมลนันท์
นางสาวสุภัทรชา สวัสดี
นางสาวกัญชพร เมืองทรัพย์

เลขประจําตัวสอบ
401578
401579
401580
401581
401582
401583
401584
401585
401586
401587
401588
401589
401590
401591
401592
401593
401594
401595
401596
401597
401598
401599
401600
401636
401637
401638
401639
401640
401641
401642
401643
401644
401645
401646

ชื่อ - สกุล
นายจิโรจน์ ครุวรรณ์
นางสาวภัทราพร โล่หิรัญ
นางสาวธีราพร วรรณโร
นางสาวยุวดี โพธิ์สีมา
นางสาวภาวินี สุทินรุ่งสิริ
นางสาวปริชาติ คงประสิทธิ์
นางสาวสุรีวรรณ ฤทธิเกษร
นางสาวรัตนา จันใด
นางสาวปภัสรา จารุเสนีย์นาค
นางสาวอนุสรา ชิตพันธนากร
นางสาวสุดาทิพย์ กระมล
นายทศพร ศิริสาคร
นายทศพล ศิริสาคร
นางสาวภรณ์พิมล ชุมนุม
นางสาวฉัตรวิไล ชาตแพทย์
นายอุทิศ จันทร์ทอง
นางสาวอ้อยทิพย์ ตุ้ยเครือ
นางสาวอุไรวรรณ คุณคง
นางสาวสุชัญญา อุตเวียง
นางสาวจิตติมา จันทร์เนียม
นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณชาตรี
นางสาวสุพรรษา แสงพันธ์
นายอับดุลอาซิ แวอีแต
นางสาวทัศนีย์ ศรีหัวโทน
นางสาวภัครดา สิริโชคญาดา
นางสาวกนกภัทร จานมีชัย
นางสาวนิทยา หงษ์สนิท
นางสาวเพียงพิศ คําน้ําเที่ยง
นางสาวอนุสรา รุ่งแสง
นางสาวพิมพ์พร อนุมัติ
นางสาวเสาวภาค์ แดงประสิทธิ์
นางสาวดารุณี อันชะนะ
นางสาววารุณี เทพฝั้น
นางสาวไพลิน ศรีเขียวทอง

หน้าที่ 25 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401612
401613
401614
401615
401616
401617
401618
401619
401620
401621
401622
401623
401624
401625
401626
401627
401628
401629
401630
401631
401632
401633
401634
401635
401671
401672
401673
401674
401675
401676
401677
401678
401679
401680

ชื่อ - สกุล
นางสาวยุพา วังคีรี
นางสาวธนาภรณ์ ปลั่งกลาง
นางสาวนวพร ปุ่นสําเริง
นางสาวพิมพา ทองจันทร์
นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจซื่อ
นายศรราม ทรัพย์ประทุม
นางสาวพรทิพย์ มาศเสม
นางสาวเอมอร เหล่าขัติยะ
นายปริญญา พลประสิทธิ์
นางสุจิตรา นิรานนท์
นายวรทัศน์ ชูสุทธิ์
นางสาวพัชริญา พงษ์สุทัศน์
นางสาวสิธิชา หลวงพิบูลย์
นางสาวประภาพร พรพระสงค์
นางสาวนันทภรณ์ ประจิตร์
นางสาวสุธิรา พรมเกตุ
นางสาวเสาวลักษณ์ หมื่นรุ่น
นางสาวสุพัตรา เสนาคํา
นางสาวศรีไพร นาตุ่น
นางสาวชลดา ม่วงผุย
นางสาวประภาศรี วิจิตรประชา
นางสาวธนิศร สุทธิ
นายชูชาติ ธุระกิจจํานง
นางสาวศิริพร ภูสิงหา
นางสาวศิริลักษณ์ แสนฤทธิ์
นางสาวศรีเพ็ญ จวนศรี
นางสาวสุพัตรา ธัมมานุรังสรรค์
นางสาวจิตลัดดา ปลื้มใจ
นางสาวรุ่งทิพย์ ศิลาแดง
นางสาวอําภวรรณ ยองสุวรรณ์
นางการะเกด พลสว่าง
นางสาวอมรรัตน์ วงศ์อร่าม
นางสาวสุชาดา มะลิสุวรรณ
นางกัญญารัตน์ วันเกื้อ

เลขประจําตัวสอบ
401647
401648
401649
401650
401651
401652
401653
401654
401655
401656
401657
401658
401659
401660
401661
401662
401663
401664
401665
401666
401667
401668
401669
401670
401706
401707
401708
401709
401710
401711
401712
401713
401714
401715

ชื่อ - สกุล
นางสาวมุธิตา นาสมชัย
นางสาวมุจลินท์ โนนสินชัย
พ.จ.อ.เฉลิมชนม์ นิตย์ใหม่
นายบดินทร์ เมืองวงศ์
นางสาวภาณุกา สมันพร้อม
นางสาวลาวัลย์ แก้วภักดี
นายไพศาล ใจกระสันต์
นางสาวมาลินี โสนน้อย
นางสาวนฤดี วัฒนไพศาลวงศ์
นางสาวมธุรส เนตรแสงศรี
นางสาวมณีผล ราชกระโทก
นางสาวปิยดา สมจิตร์
นางสาวธนิตานันท์ อาจเอื้อม
นางสาวอารยา เนียมศิริ
นายณัฐพล กาญจนดิลก
นางสาวศศิธร นุกูลราษฎร์
นางสาวมัลลิกา เนตรกลิ่น
นายไพบูลย์ มุลิวัลย์
นายกฤษฎา ชินนะวัง
นางสาวนฤมล บัวเสน
นางสาวกาญจนา ทองทัศนีย์พร
นางสาวณัฐนันท์ ต้อนรับ
นางสาวชลดา เนตรแสงสี
นางสาวนาฏยา หมื่นหนู
นายเชาวสิทธิ์ สิงห์ศรี
นางสาวฐิญาณัฐ เพ้งหล้ง
นางโชติกา สิงห์ศรี
นางสาวพิมพ์จันทร์ จิระกูล
นางสาวอรอุมา บุตรใส
นายณัฐพล พรหมยานนท์
นางสาววิสมล จันทรมณี
นางสาวนิภาพร บิดาเรือน
นางสาววริษฐา ประโมทยกุล
นางสาวจุฑารัตน์ สิงห์แก้ว

หน้าที่ 26 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401681
401682
401683
401684
401685
401686
401687
401688
401689
401690
401691
401692
401693
401694
401695
401696
401697
401698
401699
401700
401701
401702
401703
401704
401705
401741
401742
401743
401744
401745
401746
401747
401748
401749

ชื่อ - สกุล
นายเจษฎา ชูดวงจันทร์
นางกมลมาศ เกื้อวงค์
นางสาวพิมพ์ใจ ไชยภักดี
นายศิวนาถ จันทรักษ์
นายนัฐวุธ วงศ์เครือศร
นางสาวจิราพร สังข์เขี้ยว
นางสาวพวงผกา ชีพสูงเนิน
นางสาวณัฐชุตา เหนือทอง
นายสุริยา คําดี
นางสาวสุกัญญา สุขคุ้ม
นางอรนุช คงดี
นางสาวช่อผกา ไชยวงษา
นางสาวอัจฉรา อาจนามูล
นางสาวธวัลรัตน์ โสรกนิษฐ์
นางสาวอรวรรณ บุญอํานวย
นางสาวปัทมา เสาวกุล
นางสาวมยุรา บุญสุข
นางสาวนารีรัตน์ สอนด้วง
นางสาวนุจลินทร์ แซ่เตี๋ย
นางสาวแก้วจันทร์ ศรีประสาน
นายอัคร สุขโสลาวรรณ์
นางสาวปิยดา แสงบัวเผื่อน
นางสาวรมณีย์ ศรีโชติ
นางสาวเพ็ญศิริ บุญวงศ์
นางสาวรัตนาภรณ์ เถื่อนขวัญ
นางสาวแสงตะวัน วุฒิบุญญะ
นางสาวหทัยรัตน์ คงมาลา
นางสาวธันยวรัตศ์ วังบุญคง
นายปณิธาน กลีบแก้ว
นางสาววิกานดา ใจคําต๋า
นางสาวลักคณา ดีล้วน
นายปฐมพร เกตเพชร
นางสาวจตุรพร ศรีสารคาม
นายชวลิต ผิวเหลือง

เลขประจําตัวสอบ
401716
401717
401718
401719
401720
401721
401722
401723
401724
401725
401726
401727
401728
401729
401730
401731
401732
401733
401734
401735
401736
401737
401738
401739
401740
401776
401777
401778
401779
401780
401781
401782
401783
401784

ชื่อ - สกุล
นางสาวปาริชาติ ชูเช่น
นางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค์
นางสาวอุไรพร ใบเนียม
นางสาววนัสนันท์ ศักคุณี
นายทวีศักดิ์ แสงพงษ์นภา
นางสาวรุ่งนภา สังข์ทอง
นางสาวปภาณี ประทีปไพโรจน์
นางสาวเทียนมณี ทองบาง
นางสาวมยุรี เผ่าศรี
นางสาวรัชนี บัวแก้ว
นางสาวพวงพร พรหมเสนา
นางสาวสาวิตรี ดําคง
นางสาวนภาพร พรมหล่อ
นางสาวจิรัญญา วงศ์อินทร์
นางสาวสุธิสา หวังสุข
นางสาวอภิญญา ชูกลิ่น
นางสาวสรญา โพธิ์ศรี
นางปราณี ขมินทกูล
นางสาวชนิดาภา ส่งบําเพ็ญ
นายอนุรักษ์ แสนนา
นายกล้าณรงค์ ฟองประไพ
นางสาวสุนิษา สาระคํา
นางสาวเพ็ญสุข จันทศิริ
นางสาวใบเฟิร์น ดําแก้ว
นางสาวเวย์นิกา เปกรัมย์
นางสาวนภัสกร เทียนมนัส
นางสาวอัซราฟ์ อิคลาศ
นายธีระยุทธ จิตรอักษร
นายไชยยัน ทองมาก
นางสาวขวัญชนก เล่อกา
นางสาวนภัสนันท์ เดือนหงานแจ่ม
นางสาวอาฟีนา กาจิ
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์วิจิตร
นายซอลาฮูดีน เละนิ

หน้าที่ 27 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401750
401751
401752
401753
401754
401755
401756
401757
401758
401759
401760
401761
401762
401763
401764
401765
401766
401767
401768
401769
401770
401771
401772
401773
401774
401775
401811
401812
401813
401814
401815
401816
401817
401818

ชื่อ - สกุล
นางสาวเพ็ญธิพร นวลแก้ว
นางสาววรรณวิสา ศรีอรุณ
นางสาวณัชชาภัทร ฉิมปลอด
นางสาวศิริมาศ พัชนี
นางสาววิมลพรรณ รวยพงษ์
นายณัฐนันท์ วะนา
นางสาวเพ็ญพร ก้อนทอง
นางสาวกิรติกา พลภูงา
นายโชคอนันต์ สุหรี
นางสาวจิตติมา ปัญญาสิทธิ
นางสาวพัชรา เต็มสุวรรณกุล
นางสาวสุรีย์รัตน์ ตรีมงคล
นางสาวนัยน์ปพร ศิริวงษ์
นางสาวณัฐฐา จันทินมาธร
นางสาวอ้อม อ่อนขาว
นางสาววรรณรัตน์ เลิกสันเทียะ
นางสาวพิมพ์ใจ ขวัญนา
นางสาวอรวรรณ ศิริผล
นางสาววรางคณา อนุรักษ์
นางสาวปวริศา พ่วงเชื้อแก้ว
นางสาวอรทัย รู้ซื่อ
นางสาวปิยะพร บุญทน
นางสาวญาณีนาถ ครุฑละออง
นางสาวลภัสรดา สิงห์ใจ
นางสาวรัชฎา อารีกูล
นางสาวณัฐินี กันทนัน
นางสาววรารัตน์ ตาปัน
นางอิศรา มากจุ้ย
นางสาววันชุลี ถิ่นใหญ่
นางอภิณห์พร ผลพันธ์
นางวราภรณ์ พรพฤฒิพงศ์
นางสาววาสินี แก้วแพ่ง
นางสาวกมลลักษณ์ เงินสมบัติ
นางสาววีณา แก่นจันทร์

เลขประจําตัวสอบ
401785
401786
401787
401788
401789
401790
401791
401792
401793
401794
401795
401796
401797
401798
401799
401800
401801
401802
401803
401804
401805
401806
401807
401808
401809
401810
401846
401847
401848
401849
401850
401851
401852
401853

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุขศรี คีรีปรีชาวิทย์
นางสาวฮายาตี แลมา
นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยพริก
นายอําพล คีรีปรีชาวิทย์
นางสาวจริยา คําจันทา
นายวิฑูรย์ ปวงจันทร์
นางสาวอิลยานา อาแว
นายณัฐพงษ์ ไชยวงค์
นางสาวกิตติยา ทองดียิ่ง
นางสาวฉัตรธิดา สง่ามั่งมูล
นายสมเกียรติ สุขคะสมบัติ
นางจิราพร สมาธิ
นางสาวปัณยตา เบญจมาตย์
นางสาวทัศนีย์ แก้วมณี
นางสาวขวัญใจ ใจแคล้ว
นางสาววลัยพร อินทร์อ่ํา
นางสาวลําไพ มะรังษี
นางสาวสมาลี นาคสิงห์
นางสาววรรวิสา สมตัว
นางสาววิจิตรา หนูเพชร
นางสาวชาลินี ช้างเผือก
นางสาวอัมภิกา อาดํา
นางสาวจันทร์ธิมา จันทกาญจน์
นางสาวนูซีตา เจ๊ะเละ
นายวัฒนา ผากงคํา
นางสาวอําพร เหมือนใจนึก
นางสาววารุณี ผิวหอม
ว่าที่ รต.หญิงสูตีรา สะมะแอ
นางสาวอริสา โตะมา
นางสาวสุรีรัตน์ ประยูรเมธา
นางสาวอัมรี พลอินทร์
นางสาวณฐศร หมุ่ยแก้ว
นางสาวจิรัฐติกาล ขุสุวรรณ์
นางสาวสามียะ สะแลแม

หน้าที่ 28 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401819
401820
401821
401822
401823
401824
401825
401826
401827
401828
401829
401830
401831
401832
401833
401834
401835
401836
401837
401838
401839
401840
401841
401842
401843
401844
401845
401881
401882
401883
401884
401885
401886
401887

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุกัญญา โพธิ์เงิน
นางสาวธารภิรมย์ ฤกษ์โชคดี
นางสาวจิตติมา หงษ์ศรี
นางสาวศุภณัชชา รัตนานุกูล
นางสาวอุศณีย์ ระวังภัย
นางสาวนันทนา ช่วยอนันต์
นางสาวนฤภร แร่อ่อน
นางสาวสุดารัตน์ หนูตีด
นางสาวมะลิวัลย์ แตงณรงค์
นางสาวชลิตา แก้วกิริยา
นางสาววันเพ็ญ อินพหล
นางสาวกาญจนา เหมือนหนู
นางสาวสุชาดา พวงสมบัติ
นางสาวสุชานันท์ แสงพลบ
นางสาวจุฑารัตน์ อุปฐาก
นางสาวบุศรา ศักดิ์ปูชนียกุล
นางสาวผกามาศ ผึ้งแดง
นางสาวมนธิชา สกุลแสง
นางสาวศศิณัฏฐ์ เงาศิลป์ชัย
นายดัสกร ชะสิงห์
นางสาวอรอนงค์ ศรีบุญมี
นางสาวประไพพร สายจันดา
นางสาวรพีพร ต้นทอง
นายสุวิทย์ ขํารอด
นางสาวดารารัตน์ ทองไพวรรณ์
นายวัชรินทร์ พันธ์สําโรง
นางสาววิจิตรา แสงนิล
นายธีรพงศ์ ศรีเสริมรัตน์
นายณัฐกร แสนอินทร์
นางสาวพัชรินทร์ ขาวแท้
นางณัฐนันท์ บุญยิ่ง
นายวิทวัส ทาตะไชย
นางสาวจิราวดี ปานดํา
นายขจรเกียรติ เลี่ยมชู

เลขประจําตัวสอบ
401854
401855
401856
401857
401858
401859
401860
401861
401862
401863
401864
401865
401866
401867
401868
401869
401870
401871
401872
401873
401874
401875
401876
401877
401878
401879
401880
401916
401917
401918
401919
401920
401921
401922

ชื่อ - สกุล
นางสาวศิริพร ทรัพย์คง
นางสาวมัฌวดี เจ๊ะหมวก
นางสาวพิมพิลา เสนาลา
นางสาวศิริรัตน์ เตชะวัน
นางวิไลลักษณ์ พิกุลศรี
นางสาวชฎาพร แดงโรจน์
นางสาวรจนา อับดุลรอแม
นายวิศรุต รักษารอด
นายธนากร มูลแก่น
นายธนายศ หมอยา
นางสาวยุพิน ดีดวงพันธ์
นายอิทธิศักดิ์ พร้อมจิตต์
นางสาวเกษร สวยกลาง
นายณัฐฐพฤทธิ์ โคตรวงทอง
นายภานุวัฒน์ เชิญรัมย์
นายภคพล ปานมพฤกษ์
นายชลิต จันทร์เศรษฐี
นางสาวดวงกมล ทองรวง
นายมาโนทย์ แสงภักดี
นางสาวจารึก แก้วเรือง
นางสาววาสนา จงเจริญ
นางสาวธนพร แสงภักดี
นายสรรเพชร เหลาแตว
นางสาวชนิตปรียา ถาวรธรรม
นางสาวณัฐกานต์ ถาวรธรรม
นางสาวยุพารัตน์ กะรัตน์
นางสาวแอนนา สุขธนาบูรณ์
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา
นายอธิวัฒน์ ดาโอ๊ะ
นางสาวนพมล ใจเสมอ
นางสาวขวัญชนก ทับวสุธากุล
นางสาวพัฒน์นรี ทับวสุธากุล
นางสาวสุรีย์พร กันธิยาใจ
นางสาวขวัญภิรมย์ ยังทอง

หน้าที่ 29 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401888
401889
401890
401891
401892
401893
401894
401895
401896
401897
401898
401899
401900
401901
401902
401903
401904
401905
401906
401907
401908
401909
401910
401911
401912
401913
401914
401915
401951
401952
401953
401954
401955
401956

ชื่อ - สกุล
นางสาววิไลพร พรหมเพศ
ว่าที่ ร.ต. หญิงสุพรรษา โสฬส
นางสาวธุรฎา พลเสนา
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีผุย
นายสุประวัติ นะราช
นางสาวรสสุคนธ์ ใจสม
นายยุทธศาสตร์ สว่างจิตร
นางสาวปภัชญา สว่างรัตน์
นางปทิตตา ผาจันดา
นางสาวยุพิน ชาญเพราะ
นางสาวอรัญญา จันทะภูรี
นางสาวสุดารัตน์ ขวัญแก้ว
นางสาวรัตติยา ไทยภักดี
นายพีรวัฒน์ ขวัญแก้ว
นายธนวัฒน์ รัศมี
นางสาวปนิธี อินทพันธุ์
นางสาวรัชนีกร แพงทรัพย์
นางสาวชนิดาภา คมสนิท
นางสาวปนรรฐพร ภู่เจริญ
นางสาวสุภาวณี วรรณลุขี
นายณัฐวุฒิ หวันนุรักษ์
นางสาวณัฐสุดา รังหอม
นางสาววิไลรัตน์ ผะโรประการ
นางสาวราตรี ภูชมชื่น
นางสาวอรวรรณ หาญเวช
นางกรองทิพย์ ชัยเวช
นางสาวอรวรรณ ดอนประจง
นางอรปภา นครวงศ์
ว่าที่ ร.ต. วชิระ เจริญธรรม
นางสาวรัตนาภรณ์ มุมแดง
นางสาวสุธิตา เกตุมี
นางสาวขนิษฐา เฮืองบุญศรี
นางสาวเอื้อมพร จี้มูล
นางสาวจุฑารัตน์ เพชรการณ์

เลขประจําตัวสอบ
401923
401924
401925
401926
401927
401928
401929
401930
401931
401932
401933
401934
401935
401936
401937
401938
401939
401940
401941
401942
401943
401944
401945
401946
401947
401948
401949
401950
401986
401987
401988
401989
401990
401991

ชื่อ - สกุล
นายภูสิทธิ์ คงดี
นางสาวจริญญา บัวภาศรี
นางสาวสกาวเดือน รัตนพงศ์
นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
นางสาวอรอุมา พันดวง
นายโชติวิชญ์ ใหม่กุละ
นางสาวเสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์
นางสาวเกศแก้ว ทองคําภา
นางจันฑิมา พลสวัสดิ์
นางสาวฐาปณี ยอดเสรณีย์
นางสาวภานุชญา ใจไวย
นางพรพิมล มั่นคง
นางสาวสุพัตรา วงษ์ยอด
นางสาวเวธกา แสวงผล
นายธนาณัติ นนทะพา
นางสาวเรวดี บุญจง
นางสาวกุลชลี ตุ่มทอง
นางอาภาภรณ์ แก้วบุดดา
นางสาวกัญญารัตน์ พรมศักดิ์
นางสาวนันท์นภัส อุ๊ดหมอ
นางสาวสุภาภร นวนทอง
นายวรวิทย์ ดําหนู
นางสาวนันท์นภัส บํารุงใจ
นางสาวจุฑามาส แก้วสุข
นายเรืองศักดิ์ องอาจ
นางสาวสุปราณี อัตชู
นางสาวปิยภรณ์ เหมทอง
นางสาวธีระณุตย์ ยิ่งคุ้ม
นางสาวรุ่งทิวา สําเภาพล
นางสาวสุปราณี ปาลาด
นางสาวอรพรรณ รัตนพันธ์
นางสาวศิริวัลย์ สายแก้วเทศ
นางสาวจินตนา สุหงษา
นางสาวสุจิตรา กลิ่นหอมอ่อน

หน้าที่ 30 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
401957
401958
401959
401960
401961
401962
401963
401964
401965
401966
401967
401968
401969
401970
401971
401972
401973
401974
401975
401976
401977
401978
401979
401980
401981
401982
401983
401984
401985
402021
402022
402023
402024
402025

ชื่อ - สกุล
นางสาววารุณี บรรเทา
นางสาวนิษา วัศวงษ์
นางสาวธันวธู จอมสืบ
นางสาวดวงเพ็ญ สอสูงเนิน
นางสาวนันทิดา รัตนมณี
นางสาวจรวยพร โต๊ะกะเส็ม
นางสาวดารินทร์ จันทรา
นางสาววธิดา บัวพาภูเขียว
นายกษิตินาถ กุณวงษ์
นายนิกร ศรีมงคล
นายสิทธิพงศ์ จันทสุริวงศ์
ส.อ. หญิงเพ็ญนภา ไชยเสนา
นางสาวสุวารี ชํานินอก
นางเกวลิน ปูกันธะ
นางสาวพิมพ์คุณัชญ์ สบอนันต์โชค
นายจรัญ ไพรชิต
นางสาวสุกัลยา แสงศรี
นางสาวกรรณิการ์ ปินทิพย์
นายยศวลิณ สุทธิพิทักษ์
นางสาวเกษราภรณ์ สําแดงไชย
นางสาวเรวดี เรืองช่วย
นางสาวธนัชพร รุนทนุกิจ
นางสาวสุพรรษา ศรีนาค
นางสาวกมลชนก แฝงกลิ่น
นางสาวหนึ่งฤทัย นุ่นพรหม
นางสาวลัดดาวรรณ์ เพชรแกมแก้ว
นางสาวภัสนีย์ ทันเจริญ
นางสาวธมกร ทองสงค์
นางสาวนิภารัตน์ ปานเพ็ชร์
นางสาวศรัณภัสร์ หะยะมิน
นางสาวสุภัสสร เชิญบ่อแก
นางสาวสุภาพร โคตรธรรม
นายสุเมธ บุญญาธิการ
นางสาวนงนภัส ฉัตรชยางกูร

เลขประจําตัวสอบ
401992
401993
401994
401995
401996
401997
401998
401999
402000
402001
402002
402003
402004
402005
402006
402007
402008
402009
402010
402011
402012
402013
402014
402015
402016
402017
402018
402019
402020
402056
402057
402058
402059
402060

ชื่อ - สกุล
นางสาววาสนา ปันผาง
นายกฤษฎา เรือนคํา
นางสาวอารีรัตน์ ขวัญทิพย์
นายปาณัท คงศักดิ์
นางสาวเบญจวรรณ กัลปะหา
นางสาวชลธิชา ดีเกตุ
นางสาวศิรินันท์ แสงทิตย์
นางสาวฐิติมาพร สุทะตั้ง
นางสาวพัชรี แจ่มวิมล
นางสาวอิสสริยา น้ําเพชร
นางสาวรุ่งระวี พุกคุ่ย
นางสาวมณีรัตน์ สุขชัยศรี
นางสาวสุดารัตน์ ชาวพร
นางสาวนัทธมน รองวัฒตะ
นางสาวกัญญารัตน์ เลิกนอก
นางสาวชมภูนุช วงค์คํามา
นางสาวอภิษฎา ฆารชม
นางสาวกนกวรรณ อุ่ยสกุล
นางสาวนุจรี สุขโท้
นางสาวนุชรี เพ็ชรคง
นางสาวชาริญา ทําเผือก
นางสาวรัชฎา ขาวนุ้ย
นายสุทัศน์ วงศ์อารยะชัย
นางสาวภัณฑิรา แว่นประชา
นางสาวลลิดา คงเป็นสุข
นางสาวสรัญญา เบ่านุวงค์
นางสาวนุธิดา สุทธิอาคาร
นางสาวปิยวรรณ แซ่เขา
นางสาวเกศรินทร์ กล่อมพนัง
นางสาวปนัดดา เสนามิตร
นางสลิลพัชร์ ภัทรประภาส
นายธัชกร สิทธิสังข์
นางสาวเกณิกา พรหมพูล
นางสาวนิภา สื่อมงคลสันต์

หน้าที่ 31 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402026
402027
402028
402029
402030
402031
402032
402033
402034
402035
402036
402037
402038
402039
402040
402041
402042
402043
402044
402045
402046
402047
402048
402049
402050
402051
402052
402053
402054
402055
402091
402092
402093
402094

ชื่อ - สกุล
นางสาวฐิติพร ศิริพิริยกุล
นางสาวสิริมา ศรีสวัสดิ์
นางสาวอรอุมา ไชยถาวร
นางสาววันทนีย์ ปรางค์ปรุ
นางวิรัญวรรณ สุตะนนท์
นางสาวเฉลิมขวัญ นรากรณ์
นายพรภวิษย์ จั่นมณี
นางสาวผ่องศรี จอมหงษ์
นางสาวเบญจวรรณ มะหาฬา
นางสาวมณีวรรณ ศรีมุล
นางสาวอัมพร ทิพยพรวรรักษ์
นางสาวพรทิพย์ น้ําแก้ว
นางสาวศิริพร คําเผ่า
นางเกศทิพย์ พฤฒินันท์โชติกุล
นางสาวปาริชาติ ฤกษ์บําเพ็ญ
นางสาวดวงพร ขันธปราชญ์
นางสาววรรณวิศา พิมพ์ชัย
นางสาวทิพานันท์ อินสกุล
นางสาวอารียา ศรีราชพัฒน์
นางสาวเกศรา ศรีราชพัฒน์
นางสาวศศิประภา ชุติเดโช
นางสาวรินดา โคตรสุโน
นางสาวมินตรา เซ่งเข็ม
นางสาวปาหนัน ยังอยู่
นางสาววันวณีย์ ปชาเดชุวัฒน์
นางสาวสุนิสา บัวพันธ์
นางสาวสุธิพร กวดนอก
นางสาวเกียรติดรุณ วุนาพันธ์
นางสาวนูรอัยนี ลาเตะ
นางสาวนุชกานต์ วงศ์สุข
นางสาวสุกัญญา นนท์ตา
นายอดิศร อุบล
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขปลั่ง
นางสาวนิตยา เพชรสุวรรณ

เลขประจําตัวสอบ
402061
402062
402063
402064
402065
402066
402067
402068
402069
402070
402071
402072
402073
402074
402075
402076
402077
402078
402079
402080
402081
402082
402083
402084
402085
402086
402087
402088
402089
402090
402126
402127
402128
402129

ชื่อ - สกุล
นางสาวพันทิพย์ ภูวงศ์
นางสาวเอื้อมพร มากมูล
นางสาวพรรัตน์ ทองมี
นางสาวกมลวรรณ กิ่งสวัสดิ์
นางสาวกนกรัตน์ บุญทศ
นางสาวสุภาพร มีชอบธรรม
นางสาววไลลักษณ์ สุวรรธนะ
นางสาวสุภาพร สินหนัง
นางสาวบุญญรัตน์ ดูดวง
นางสาวภาวดี หอมขาว
นางสาววรรณวิสา เดชใด
นางสาวอรวรรณ ทองจันทร์
นางสาวเสาวนีย์ ชมกลิ่น
นายธนวัฒน์ สอนสุข
นางสาวธนภรณ์ พุฒเติม
นางสาวสุจิตรา วงศ์ศิริ
นางสาวสุพรรณี แสนฤทธิ์
นางสาวยุภา วาหมงคล
นางสาวนภารัตน์ ป๊อกคําอู๋
นายวีระยุทธ คําไหล
นางสาวเมธินุช กลับดี
นางสาวจิรารัตน์ เพิ่มสนาม
นายวรวุฒิ สุกใส
นางสาวนิภาทิพย์ หนูช่วย
นางสาวสุนันทา สุขอําไพ
นางสาวพรทิพย์ ปิ่นทอง
นางสาวสุธีกานต์ โพธิสวัสดิ์
นางสาวขวัญใจ น้อยสอนเจริญ
นางสาวอารีย์ พลอยดี
นางสาวสุกัญญา พิลาทิพย์
นางสาวเสาวนีย์ เห็นพร้อม
นายธีรเดช อินพูน
นางสาวจารุณี ธน.แนน
นางสาวศิริรัตน์ เนกอนันต์

หน้าที่ 32 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402095
402096
402097
402098
402099
402100
402101
402102
402103
402104
402105
402106
402107
402108
402109
402110
402111
402112
402113
402114
402115
402116
402117
402118
402119
402120
402121
402122
402123
402124
402125
402161
402162
402163

ชื่อ - สกุล
นางสาวศุจินันท์ จันทร์เพชร
นางสาวปรมา ศรีวาลัย
นางสาวอรรัตน์ วงษ์จารย์
นางสาวสุธีรัตน์ แก้วหนู
นางสาวจิระวรรณ โอพั่ง
นางสาวสุภาพร สังฆรักษ์
นางสาวนงคราญ บุญมาก
นางสาวสรินทร์ยา วิบูลกิจ
นายโชคชัย พิณทอง
นางสาวปภาวรินทร์ จิตรสุวรรณ์
นางสาวบรรลุ บุญทองอ่อน
นางสาวปัทมา เซ่งเอียง
นางกาญจนา ภูสดศรี
นายตันติกรณ์ วงค์คอบ
นางสาวมนัสนันท์ ทองเจริญ
นายชัยณรงค์ จันทร์มณี
นางสาวกันตยา เขม้นเขตรการ
นางสาวกชอร ธงเพ็ง
นายนพพล เชยกุล
นางสาวรจรินทร์ ทับทิมนิล
นางสาวนงนุช โชติจันทึก
นางสาววลัยลักษณ์ เกตุประดิษฐ์
นางสาวสุภากร อ่อนมิ่ง
นางสาวพวงเพชร ไม้เรียง
นางสาวนิศากร สอนพิมพ์พ่อ
นางพิชามญชุ์ เจริญชัยศรี
นางสาวกนกวรรณ จาดเปรม
นางสาวนุจรี ปุกแก้ว
นางปรัศนีญา ผายป้องนา
นางสาวรจนา ทับทิมนิล
นางสาวฐิติมา พลศรีพิมพ์
นางสาวเลิศบุษยา เพชรคง
นางจินตนา ปัญญางาม
นายสุรเชษฐ์ หล้าโพนทัน

เลขประจําตัวสอบ
402130
402131
402132
402133
402134
402135
402136
402137
402138
402139
402140
402141
402142
402143
402144
402145
402146
402147
402148
402149
402150
402151
402152
402153
402154
402155
402156
402157
402158
402159
402160
402196
402197
402198

ชื่อ - สกุล
นายอภิญญา พราหมณ์คณาจารย์
นางสาวจุฑาทิพย์ สุขโฮก
นางสาวชนัชญ์ภัทร์ ปานแก้ว
นางสาวขัติยาภรณ์ ขัติยะ
นางสาวพัชราพรรณ สุทธิประภา
นางสาวเมศยา เม่นตะเภา
นางสาวชนัญชิตา ลาวิชัย
นางสาวชนาภา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
นายจักริน เดชทิพย์ประภาพ
นางสาวกาณลดา เมืองที่รัก
นางสาวพัชนี บุญมาก
นายเสกข์ สุรินทร์คํา
นางสาววิชชุดา ชนะสิทธิ์
นางสาวอนงค์รัก จันขุนทด
นางสาววานิสสา จันทร์อ๋อย
นางสาวกัญจน์รัตน์ โสมะภีร์
นางสาวสุประวีณ์ กุจแสง
นางสาวอินทิรา อินทะระนก
นางสาวนัฐฐินันท์ จุนเนียง
นางสาวสุภาวดี ชัยฤทธิ์
นางสาวสินจัย ตุมอน
นางสาวเมธิณี ดวงแก้ว
นางสาวปนัดดา สายจันทร์ทูล
นางสาวเจษฎาพร อนันต์
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนปฏิมาพร
นางสาวขวัญฤทัย จัดชู
นางสาวนงลักษณ์ ประดับ
นางสาวจณิสตา จันทร์ทรง
นางสาวแพรวไพริน ถิตย์รัศมี
นายณัฏฐพงค์ ชูแก้ว
นางสาวนิรมล มาลัย
นางสาวกีรติกา นิลภมร
นางนิภาพร หล้าเครือ
นางสาวสกาวรี งามอักษร

หน้าที่ 33 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402164
402165
402166
402167
402168
402169
402170
402171
402172
402173
402174
402175
402176
402177
402178
402179
402180
402181
402182
402183
402184
402185
402186
402187
402188
402189
402190
402191
402192
402193
402194
402195
402231
402232

ชื่อ - สกุล
นางสาวทิพย์สุดา ชัยบุตร
นางสาวสุวิสา ปล้องพุดซา
นางสาวกาญจนา เกตุมะยูร
นางสาวศศิวรรณ ดําคง
นางสาววิลาสินี กาญจนะกันโห
นางสาวอารยา โรจนรัตน์
นางสาวสุมินตรา สุมนารถ
นางสาวคีรติยา ออสุวรรณ
นางสาววาสนา สนัย
นายเอกสิทธิ์ บัวชุม
นางสาวอารีย์ ไชยลา
นางสาวศรัณญา ผดุงสัตย์
นางสาวฐิติรัตน์ ตาสาย
นางสาวพิชฎา ประเทืองสุขสกุล
นางสาวเสาวณีย์ มุกกะเทศ
นางสาวชุตินาถ พยัคโฆ
นางจรินทร์ทิพย์ บัวรอด
นายจักรี เยาวะราช
นางสาวอัจฉรา มลีรัตน์
นางสาวพัชราภรณ์ ตอนโคกสูง
นางสาวเพ็ญพร เขาบาท
นางสาวจุฑารัตน์ พรมปั๋น
นางสาวมลิวรรณ วังคะฮาด
นางสาวสุธาทิพย์ อ่อนภักดี
นางสาวเสาวคนธ์ สุพรรณ์
นางวันเพ็ญ สมานทรัพย์
นางสาวจุฑามาศ เดชใด
นางสาวเจริญศรี รอดรักษา
นางสาวภรรตรี ดิ้นนุ้ย
นางสาวสุนิสา ชูเหล็ก
นางสาวเกศริน กลิ่นเกษร
นางสาวธิดารัตน์ เคนงูเหลือม
นางนิตยา แก้วเกิดมี
นางสาวมณีรัตน์ ขุนเวียงจันทร์

เลขประจําตัวสอบ
402199
402200
402201
402202
402203
402204
402205
402206
402207
402208
402209
402210
402211
402212
402213
402214
402215
402216
402217
402218
402219
402220
402221
402222
402223
402224
402225
402226
402227
402228
402229
402230
402266
402267

ชื่อ - สกุล
นางสาวปรียานุช สิงห์รัมย์
นายพีระ ชูเพียร
นายศุภกิจ ญาณะทวี
นายเสฏฐพันธ์ ภักดีแก้ว
นายเอกตนัย วงสะอาด
นางสาวระริน วงศ์ตาแพง
นางชญาน์มญชุ์ ศุกรเสพย์
นางสาวนิตยา สิญจวัตร์
นางสาวทิพาวรรณ สุขปลั่ง
นางสาวพรทิพา สิงห์งอย
นายภาณุวัฒน์ บุญธรรม
นางสาวอลิษา สังข์สม
นางสาวกุลณัฐฐา กลิ่นสน
นางสาวบวรลักษณ์ สุดจันทร์จรัส
นางสาวเบญจมาศ พิมลศรี
นางสาวมนพัทสวัลย์ รอดสั้น
นางวิลาวัณย์ จันทร์คํา
นายเอกวณิชย์ ฉายประกายแก้ว
นางสาวสังวาลย์เพชร ประสาทสิทธิ์
นางสาวกรรณิการ์ ยิ้มแย้ม
นางสาวชนันสิริ คําวิโส
นางสาวพิทธิยาภรณ์ ศรีจุมพล
นางรัชนี ชาธิพา
นางสาวจิราพรรณ ขํามี
นางสาวเสาวลักษณ์ ดาบบัง
นายศราวุธ คําแสนโคตร
นางสาวปุญชรัศมิ์ จิรโชตินิธิกรณ์
นางสาวกมลชนก เจียกสูงเนิน
นางสาวนุชวรา วิภาภรณ์พรรณ
นางชฎาภรณ์ โฆสิต
นางสาวจุฬาลักษณ์ เกิดแก้ว
นางสาวอุไรวรรณ เวชวิทยาอําไพกิจ
นางสาวรวีวรรณ สุวรรณพันธ์
นางสาวจิราภรณ์ นุ่มหมวก

หน้าที่ 34 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402233
402234
402235
402236
402237
402238
402239
402240
402241
402242
402243
402244
402245
402246
402247
402248
402249
402250
402251
402252
402253
402254
402255
402256
402257
402258
402259
402260
402261
402262
402263
402264
402265
402301

ชื่อ - สกุล
นางสาวภัสนันท์ เพชรน้อย
นางสาวแสงนภา สระทองหลาง
นางสาวนิษฐาภรณ์ มีครไทย
นางสาวธีรกานต์ สิทธิเวช
นายชนะชัย วรบุตร
นางสาวพนารัตน์ ชุ่มขุนทด
นางสาววราพร จันทวงษ์
นางสาวนิลาวรรณ จันทร์แก้ว
นางสาวนวรัตน์ ธนะสังข์
นางสาวนันท์นภัส เต็มสงสัย
นางสาวปนัดดา ปานสมบูรณ์
นางพรกนก พรชัย
นางสาวกรรณิการ์ หมอกมืด
นางสาวพิชชานันท์ ไชยชนะ
นางสาวอัจฉรา อุณากรณ์
นางสาวพจณีย์ คําปา
นางสาววาสนา ตาคํา
นางสาวศรีสมร นิลวรรณ
นางสาวธนภรณ์ พลไธสง
นางสาวไพจิตร ยืนยง
นางสาวอุทัยทิพย์ อําภารักษ์
นางสาวลภัสรดา สีลาพัฒน์
นางสาวสุนิสา ทองเป้า
นางชญาภา นุ่นเหว่า
นางสาวสุฑาทิพย์ อําภารักษ์
นางสาวเสริมสุข เชิงดอย
นางสาวอุษณีย์ เกื้อเส้ง
นางสาวสแกวัลย์ ธงภักดี
นางสาวสาวิตรี วงค์บุญมา
นางสาวอัญชลี ติ่นกะชาติ
นางสาวทิวาพร สุทธกัน
นางสาวญาสุมินทร์ พรมตัน
นางสาวธัญชนก ปฏิรูปานนท์
นางสาวสาวิตรี พรบรรเทิง

เลขประจําตัวสอบ
402268
402269
402270
402271
402272
402273
402274
402275
402276
402277
402278
402279
402280
402281
402282
402283
402284
402285
402286
402287
402288
402289
402290
402291
402292
402293
402294
402295
402296
402297
402298
402299
402300
402336

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมพ์นิภา วงค์หลอบ
นางสาวจิรารัตน์ เทพศรี
นางสาวยุพา มะโนธรรม
นางสาวณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธุ์
นางสาวอรวรา ยุติ
นายศักรินทร์ วาเด็ง
นางสาวยุภาวดี ดวงแก้ว
นางสาวนฤมล จันทร์หอม
นายทวีทรัพย์ อยู่สุข
นางสุภาพร บุญชัย
นายวัชพล บุญเกิด
นางสาวบัวตอง เครือนาค
นางสาวศุภากร เทียมขุนทด
นางสาวนภารินทร์ ปราณีนิตย์
นางสาวสุปราณี เปรื่องการ
นางสุภาพร สุขพันธ์
นางสาวทันยัง จุลเนียม
นางอุไรวรรณ เศรษฐสุข
นางสาวนาฏวดี ผ่านจังหาร
นางฐิติมา อุยนาคธรรม
นางสุภาพร โอทอง
นางสาวปพิชญา เทพอ่อน
นางสาวชุติกาญจน์ วรรณกาล
นายสมโภช ช่องสมบัติ
นางสาวณฐพร ไต้เมืองปาก
นายอิสระ รักพินิจ
นางสาวยุวะดี แสนสุข
นางสาวเบญจพร บ่อเกิด
นางสาวกมลชนก ประมูปถัมภ์
นางสาวธิดารัตน์ เทียมคํา
นางรุ่งนภา สนสูงเนิน
นางสาวปาลิตา ทองเต็ม
นางสาวโสภาพร รัตนพันธ์
นางสาวประภาพรรณ สนเอี่ยม

หน้าที่ 35 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402302
402303
402304
402305
402306
402307
402308
402309
402310
402311
402312
402313
402314
402315
402316
402317
402318
402319
402320
402321
402322
402323
402324
402325
402326
402327
402328
402329
402330
402331
402332
402333
402334
402335

ชื่อ - สกุล
นางสาวธุมาวดี นามตาปี
นางสาวสุรีสิวัลย์ จันทร์เพ็ญ
นางสาวกาญจนา สังขาร
นางสาวจันทรา ยาจิ
นางสาวชุตินันต์ มูสิกะสงค์
นางสาวอรุณกมล แป้นจํารัส
นางสาวฐิตาภา ปั๋นธิวงค์
นางสาวนรีรัตน์ วรรณา
นางสาวสายฝน วุฒิกรชัย
นางสาวธิดากานต์ ปัญญาไว
นางสาวชลธิชา ทองศรี
นางสาวสุนทรีย์ หินกอง
นางสาวสุภาภรณ์ ตรีสงค์
นายอนุวัฒน์ มณีโชติ
นางสาวธนิดา สุขล้ําเลิศ
นางสาวอุบล ชูศรี
นายศุภศักดิ์ นาคสัน
นายเอกชัย สุวรรณมิ่ง
นางสาววิรัญชนา หล่าซิว
นางสาวสุทธิชา สุนทรสุข
นางสาววันทนี ศรีจันดี
นางสาวสุพัตรา เจือบุญ
นางสาวตัสนีม บินสะมะแอ
นางสาวดารัตน์ นพหิรัญ
นางสาวนงลักษณ์ ชูเนียม
นางสาวอัสลีดา เจ๊ะอีซอ
นางสาวจินดาพัฒน์ เรียมแสน
นางปรียา เทพสง
นางสาวพัชรียา แสงพรมชะรี
นางสาววาสนา แวบือราเฮง
นางสาวสาวิตรี จารุตันติ์
นางอุไร แสงจันทร์
นางขนิษฐา อินทร์ขาว
นางสาวธิดารัตน์ ศักดาณรงค์

เลขประจําตัวสอบ
402337
402338
402339
402340
402341
402342
402343
402344
402345
402346
402347
402348
402349
402350
402351
402352
402353
402354
402355
402356
402357
402358
402359
402360
402361
402362
402363
402364
402365
402366
402367
402368
402369
402370

ชื่อ - สกุล
นางสาววริยา อนุวัฒนากุล
นางสาวปาริชาติ ธิหมุด
นายคุณภัทร มั่นแก้ว
นางสาวนลินรัตน์ ขนอม
นางธมลวรรณ จันเหลือง
นางสาวชมภูนุช เบญโกโรโม
นางสาวสุดาพร นามเขต
นางสาวมัณฑนา ตุ่มนอก
นางสาวณหทัย ท้าวขว้าง
นางสาวละอองวรรณ ปรุงสุข
นางสาวปวีณา อ้ายมาเครือ
นางสาววิภาวดี มูลทา
นางสาวอรอุมา อินทร์สด
นางสาวปวิตรา พรมคํา
นางสาวพิชญา รัตนรังษี
นางสาววรรณภา สายทอง
นางสาวศุภลักษณ์ ถีติปริวัตร์
นางสุจิตรา แจ่มศรี
นายธรรมรัฐ จันทะรี
นางสาวณัฎฐ์วรัชญ์ ก๋องเงิน
นางสาวชุติมา ชาลี
นางสาวอนงนาฏ วะสุรีย์
นางสาวภิญญาพัชร์ กิจศิริพิพัฒนา
นางสาวจิรวรรณ สโมสร
นางสาวนันทิกา จันทมาศ
นางสาวเสาวลักษณ์ ปานพุก
นางสาวสรินทิพย์ งามศรีมณีทรัพย์
นางสาวอรวรรณ เดชแก้ว
นายเฉลิมวุฒิ สระแก้ว
นางสาวรุ่งนภา แสนนําพล
นางสาวนาฏญา พยัคฆโส
นางสาววนิดา มูลมณี
นางสาวศิริรัตน์ รามจักร์
นางสาววิมลพร อุ่นเรือน

หน้าที่ 36 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402371
402372
402373
402374
402375
402376
402377
402378
402379
402380
402381
402382
402383
402384
402385
402386
402387
402388
402389
402390
402391
402392
402393
402394
402395
402396
402397
402398
402399
402400
402401
402402
402403
402404

ชื่อ - สกุล
นางสาวนิตยา ชูชาติ
นางสาวอังคณา แก้วประสิทธิ์
นางสาวมนทกานต์ เสงี่ยมเนตร
นางสาวรักษ์สุดา มะโนวัง
นางสาวนุชจรีย์ พินอุไร
นางสาวสิริญญา ปานขาว
นางสาวณัฏฐณิชา เรืองเพชร
นางสาวศดานันท์ ผ่องแผ้ว
นายวิษณุ อ่วมเอิบ
นางสาวจารุวรรณ ชอบทํากิจ
นางสาวสุชาดา จิตรเกิด
นางสาวเสาวรัตน์ แสงสว่าง
นางสาวปรีดิพัทธ์ วัฒนมีแก้ว
นางสาวนภารัตน์ อาจแก้ว
นางสาวกัญธิมา ผ่องกลม
นายวรโชติ วงศ์สายตา
นายณรัณ ทองดี
นางสาวพิศมัย ศรีเนตร
นายธนวรรธน์ สุทาสี
นางสาวชุติมา ทองเทพ
นางสาวสุดารัตน์ เกิดบึงพร้าว
นางสาวภณิตา สาวทรัพย์
นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
นางสาวผกามาศ ศุภนาม
นางมัทนีญา จันทร์มา
นางสาวสมฤดี ภูมิสิทธิ์
นางดวงนภา ปานขวัญ
นางสาวศรีอนงค์ ทรัพย์เอนก
นายจีรยุทธ นาคหล่อ
นางสาวพิมพ์ใจ บุญโสภา
นายมาโนช มงคล
นางสาวอุบลรัตน์ บุปผา
นายวีรพงศ์ คงสัมมา
นายอิศรา รุจินาม

เลขประจําตัวสอบ
402406
402407
402408
402409
402410
402411
402412
402413
402414
402415
402416
402417
402418
402419
402420
402421
402422
402423
402424
402425
402426
402427
402428
402429
402430
402431
402432
402433
402434
402435
402436
402437
402438
402439

ชื่อ - สกุล
นางสาวระพีวรรณ์ ประหวั่น
นางสาวรัตนาวดี ชัยชุมพล
นางสาวนิโลมล จันทร์พูล
นายนพรัตน์ รัตนา
นางพิชชญารัศมิ์ อภัยสุวรรณ
นางสาวภัคสิรี ศรีแก้ว
นางสาวสุดาภรณ์ มหาวงศ์
นายมานพ มหายศนันท์
นางสาวภานิดา ฝั้นสืบ
นางสาวสายนที โอโลรัมย์
นางสาวณิยวรรณ เปล่งกระโทก
นายวิรุต พูลเต็ม
นายวันเฉลิม สิทธิวิไล
นางสาวสุภธิดา สินโพธิ์
นางสาวนุชนาถ อินนิล
นายสราวุธ คั่งคําภา
นางสาวภัทรานิษฐ์ แซ่คํา
นายศักดิ์สิทธิ์ พิมพ์จันทร์
นางณัฎปภัสร์ แก้วเมือง
นายวรวุฒิ เถื่อนช้าง
นายอนุชา มลามาตย์
นางสาวจันทร์จิรา เอื้อกิจ
นางสาวณฐมน แท่นทอง
นางฐิติมา สิงห์ใจ
นายพงษ์เมธ สุขศิริ
นางสาวอลิษา แก้วพูลศรี
นางสาวดวงกมล รัตนบุรี
นางสาวชุติมณฑน์ ศักดิ์ยิ่งยง
นางสาวอัจจิมา ขาวผ่อง
นายคมกฤษณ์ อ่อนแก้ว
นางสาวธนัชพร ร่าเริง
นายเตสิทธิ์ ปรางแก้ว
นางสาวเจริญศุกร์ พูลสารยิ่ง
นางสาวพรทิพย์ งามแก้วศรี

หน้าที่ 37 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402405
402441
402442
402443
402444
402445
402446
402447
402448
402449
402450
402451
402452
402453
402454
402455
402456
402457
402458
402459
402460
402461
402462
402463
402464
402465
402466
402467
402468
402469
402470
402471
402472
402473

ชื่อ - สกุล
นางสาวนลัทพร พุฒศรี
นางสาวกัญญรัตน์ อุดกลวย
นางสาวนันทมน สมมิตร
นางสาวสุพิศตรา ข้อยุ่น
นางสาวรุ่งฤดี ไชยยุทธ
นางสาวอรอุมา โคช่วย
นางสาวสุรีย์พร ปัญญาชมภู
นางสาวพรพรรณ น้อยเสนา
นางสาวอริสษา สันทวี
นางสาวมยุรีย์ เสือล่อง
นางสาวศศิตา ราชรัมย์
นางสาวจิดาภา ยาดีพิพัฒน์
นางนพวรรณ ทัพพะรังสี
นางสาววาสนา โดดสังข์
นางสาวชัชชญา เมฆชัยภักดิ์
นางสาวปรียานุช ขุนค้ํา
นายชโลธร กองทูล
นางสาวพัชรินทร์ ฐาธะนัตร์
นางสาวภรณัชชา น้อยคําภา
นายศิรภัทร รัตนมงคล
นางสาวนิภาวรรณ พรมแพร
นางสาวกาญจนาวดี พงคะเชน
นางสาวพัทธนันท์ พลกลาง
นายพงศกร แน่นหนา
นางสาวอังคณาภรณ์ ศรีสุวรรณ
นางสาวสุมิตตรา หม่อมพระเนาว์
นางสาวบุญญารัตน์ พุ่มทอง
นายสามารถ ฤทธิสาคร
นางสาวยุภาลัย ลุนสืบ
นางสาวธนพร พัชรมงคลกุล
นางสาวปราณี กรอบรัมย์
นายศุภลักษณ์ เจริญรัมย์
นางสาวสิริกร ทองเสนา
นางสาวจุรีพร จึงประเสริฐ

เลขประจําตัวสอบ
402440
402476
402477
402478
402479
402480
402481
402482
402483
402484
402485
402486
402487
402488
402489
402490
402491
402492
402493
402494
402495
402496
402497
402498
402499
402500
402501
402502
402503
402504
402505
402506
402507
402508

ชื่อ - สกุล
นางสาวพัทธิลา ประสาวะนัง
นายจีรเดช เตชะวณิชย์
นางสาววรรณวิภา ขาวงาม
นายสันติภาพ อินทรัศมี
นายฐิติ จันทสุวรรณโณ
นางสาวฤทัยรัตน์ รอดน้อย
นางสาววลีพรรณ์ สีทิ
นางสาวอุลัยวรรณ ศรีหงษ์
นางสาวมนัญญา อาทิตย์ตั้ง
นางสายพิณ สรรศรี
นายวุฒินนท์ สอนคราม
นางจีรพร พุทธชนม์
นายอภิสิทธิ์ จิตมงคล
นางสาวสาลินี สามพิมพ์
นางสาววิภาพร เดิมสังข์
นางสาวภูษิตา เกษรรัตน์
นายศิริพันธุ์ คงคา
นายศุภทิณ ธารดอนรัตน์
นางสาวพรพรรณ ภูพานใบ
นางสาวนงลักษณ์ สุขสดเขียว
นายปวีณวัช วิสุทธิแพทย์
นางสาวรจนา ผลนาค
นางพีรยา บุญมาตร
นายไกรวิน เหมืองอุ่น
นายไกรสร ดํางูเหลือม
นายชวการ แย้มโสภี
นางสาวศุภรัสมิ์ ศรีทองมา
นางปรีดา รอดคงที่
นางสาวสุธิชา เกษพานิช
นางสาวน้ําฝน พรมมา
นายประสิทธิ์ พันลําภักดิ์
นางสาวปรียาภรณ์ พาลึก
นางสาวศิรินภา แสนโสม
นางสาวปาลิตา แสงศรี

หน้าที่ 38 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402474
402475
402511
402512
402513
402514
402515
402516
402517
402518
402519
402520
402521
402522
402523
402524
402525
402526
402527
402528
402529
402530
402531
402532
402533
402534
402535
402536
402537
402538
402539
402540
402541
402542

ชื่อ - สกุล
นางสาวจริยาวดี รัตนเลิศ
นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่เฮง
นายกิตติศักดิ์ กระทุ่มขันธ์
นางสาวอัญชลี ยาแปง
นางสาววรรณิศา สีหลง
นางสาวชลันดา แววงาม
นางสาวนรินทิพย์ ย่องซื่อ
นางสาวพัชรพรรณ สุวรรณศรี
นางสาวพิมพ์พัฒน์ อุ่นจันทร์
นางสาวสาลินี บุรินรัมย์
นางสาวพนิดา พรมสาขา ณ สกลนคร
นางสาวรัชนีกร ขาวดี
นายฉัตรชัย เกษียร
นางสาวชญาภา วงษ์ศิริกุลดํารง
นางสาวสิริกานต์ เพชรรัตน์
นางสาววรรณา หมานระโต๊ะ
นางสาวมนัญญา บัวกิ่ง
นางสาวปวีณา นวลทุ่ม
นางสาวอัมรา สุพี
นางสาวระพีพรรณ ศรีบุรินทร์
นางสาวกุสุมา ฤทธิรงค์
นางสาวนิภาดา ศรีประสิทธิ์
นางสาวเมธาวี ธานีรัตน์
นางสาวเสาวภา ปราบสงคราม
นางสาววราภรณ์ ศรีรักษ์
นางสาวศิรินันท์ กุลดิลก
นางสาวอลิษา ยาฤทธิ์ปก
นายจิตติพงษ์ พุ่มหนองเป็ด
นางสาวรัชดา นวนแก้ว
นางสาวอริศรา จันทร์พวง
นายธนันธร คล้ายทอง
นางสาวณัฏฐณิชา มีนา
นางสาวดวงนภา วงค์ษาสาย
นางสาวเอมอร น้อยสีเหลือง

เลขประจําตัวสอบ
402509
402510
402546
402547
402548
402549
402550
402551
402552
402553
402554
402555
402556
402557
402558
402559
402560
402561
402562
402563
402564
402565
402566
402567
402568
402569
402570
402571
402572
402573
402574
402575
402576
402577

ชื่อ - สกุล
นางสาวหัทยา ใจแก้วแดง
นางสาวอภัสรา ทวีสุข
นางสาวมุกดา สาสีทะ
นางสาวสุดารัตน์ ปริปุณนัง
นายกฤษณ์ จิตจักร
นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์น้อย
นายรณกร บุญทวีวัฒน์
นางสาวสุวรรณนา เกาะม่วงหมู่
นางสาวพรพรรณ กองอินทร์
นางสาวเครือทิพย์ บํารุงผล
นางสาวจุฑามาศ บุญประสงค์
นางสาวสุรินทร์ นามไว
นางสาวณชญาดา ลือยงวัฒนา
นางสาวณิชนันท์ นวลสีดา
นางพวงทอง ทิพย์เกษร
นางสาวมาลินี กําแพงแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสือ
นางสาวสุรางคนางค์ ชูเจริญตระกูล
นางสาวสุทธิวรรณ หมื่นบวร
นางสาวจันทร์จิรา ชัยช่วย
นางสาวศศิวิมล ชัยช่วย
นางสาวนนชนันท์ ไกรทอง
นางสาวโสมประภา อาจแย้ม
นางประภัสสร กอรับเฮือง
นางสาวสุนิตา ทองหลาง
นายจักรภพ สายพันธ์
นางเพ็ญจันทร์ พรหมศิริ
นายราชัน นามวงษ์
นายประทักข์ นิลสมุทร
นางสาวกัลลฎา เปลี่ยนศิลปชัย
นางลัดดาวัลย์ ชุมทอง
นางสาวฉัตรวิไล เตบสู
นางปาริญา หิรัญมูล
นางสาวทิฆัมพร เพชรทอง

หน้าที่ 39 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402543
402544
402545
402581
402582
402583
402584
402585
402586
402587
402588
402589
402590
402591
402592
402593
402594
402595
402596
402597
402598
402599
402600
402601
402602
402603
402604
402605
402606
402607
402608
402609
402610
402611

ชื่อ - สกุล
นางสาวอ้อมใจ พลบูรณ์
นางสาวปนัดดา จิตจักร
นางสาวนฤมล มีเพียร
นางสาวจาริณี ขุนเจริญ
นางสาวสุพัตรา สุวรรณคีรี
นางสาววรินทร ดีทองอ่อน
นางสาววลัยพร สุระทัด
นางสาวมณฑา ขวัญอ่อน
นางสาวปริณดา เจ๊ะง๊ะ
นางสาวสิริรัตน์ บุญบํารุง
นางสาวณัฐนรี บรรหารัก
นางสาวขวัญจิรา หลงผาสุข
นางสาววลัยลักษณ์ สุวรรณดี
นายพรนิมิต บุสดีวรรณ
นางสาวโสปิตา ธานีรัตน์
นางช่อผกา บุตรวงค์
นายภาคภูมิ ฤทธิ์ตา
นางสาววราพร โพธิ์ทอง
นายสุริยันต์ บุญคง
นางสาวบุษบา คาดสนิท
นายวรวิทย์ ฟองเมือง
นายศิขรินทร์ เมฆดํารงศรี
นางสาวกวิสรา หวานแก้ว
นางสาววีระนุช อนุรักษ์ราษฎร์
นายวิสุทธิ์ นาคสุวรรณ
นางสาวธาริณี นุ้ยดี
นายมรกต สําเริงรัมย์
นางสาวเฉลิมรัตน์ ปานพรม
นายก้องเกียรติ แก้วดวงดี
นางสาวอัญพร วันทอง
นางสาววิภาดา โกมลตรี
ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ แก่นสาร
นายอนุกฤษ เมืองสุด
นางสาวพีรกานต์ มิ่งสําแดง

เลขประจําตัวสอบ
402578
402579
402580
402616
402617
402618
402619
402620
402621
402622
402623
402624
402625
402626
402627
402628
402629
402630
402631
402632
402633
402634
402635
402636
402637
402638
402639
402640
402641
402642
402643
402644
402645
402646

ชื่อ - สกุล
นางสาวเรณู กาวีสูง
นางสาวอริสรา อ่อนเรือง
นางสาววรรณวิสา เฉลิมลาภวรบูรณ์
นางสาวกิ่งกาญจน์ เหลืองอ่อน
นางสาวสุภาวดี เมียกขุนทด
นางสาวหทัยพร พุฒิซ้อน
นางสาวชมภูนุช พิมพ์สุวรรณ์
นางสาวสุนิศา ฝางคํา
นางสาวมัณฑนา แก้วพิลา
นางสาวฐิติยา ทองเอียด
นายนรินทร คําเหลือง
นางสาวภาราตี เผือกพรหม
นายวรพจน์ ทันอินทรอาจ
นางสาวสุพรรษา รูปใหญ่
นายรพี จําปาสิม
นางสาวนูรไลลา กาเจ
นางสาวบุษยมาส รักษาแก้ว
นางสาวเกศทิพย์ ชัยทร
นางสาวภารวี ถาพันธ์
นางสาวมัลลิกา แก้วพันมา
นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
นางสาวเรวดี ทองประกอบ
นายนักรบ นงนวล
นางสาววันวิสาข์ ขุมทอง
นางสาวนพรัตน์ เพ็ชร์งาม
นายอับดุลตอหลิบ เจะกาเซ็ง
นางสาวอัชรีญา พูนพาณิชย์
นางสาวสกาวเดือน ขําเนียม
นางสาวลอองดาว ขําเนียม
นางสาววิไลวรรณ ดํามินเศษ
นางสาวณัฏฐานันทน์ ทองใบ
นายกิตติศักดิ์ เป่าดี
นางสาวสุทธิสา คงเกื้อ
นางสาวสายฝน บางวิเศษ

หน้าที่ 40 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402612
402613
402614
402615
402651
402652
402653
402654
402655
402656
402657
402658
402659
402660
402661
402662
402663
402664
402665
402666
402667
402668
402669
402670
402671
402672
402673
402674
402675
402676
402677
402678
402679
402680

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุกัญญา ทิเอี่ยม
นางสาววลัยพร ตันหราพันธ์
นางสาวจิรประภา น้อยตั้ง
นางสาวณัฐวนันท์ สุขสวัสดิ์
นางสาวจุฑามาศ ขันลุน
นางสาวภัณฑิรา ไชยวงค์
นางสาวจันทร์จิรา โพธิเสน
นางสาวสุณิศา ไชยศร
นางสาวกลิ่นกุหลาบ ขมิ้นเขียว
นายธีรเมธ ศรีสงคราม
นางสาวน้ําผึ้ง ชูชุม
นางสาวหนึ่งฤทัย พรพันธ์วาณิช
นางสาวรัตติยา ผ่านสําแดง
นางศิรินภา ทองตะนุนาม
นางสาวกุลธิดา สุทธิอาจ
นางณัชชา เกตุมอญ
นางสาวฐนัทดา อินเงิน
นางสาวเบญจมาศ เขื่อนแก้ว
นางวัลภา จันทวงศ์
นางสาววิรงษ์รอง แจ่มแจ้ง
นางสาวฐิติมา ทาบ้านฆ้อง
นายสราวุธ พรมเรืองโชติ
นางสาววริศชยา รุ่งเรือง
นางสุภาพร ดีดวงพันธ์
นายธีรวุฒิ สําเร็จดี
นางสาวกัลยาณี ศรีวารินทร์
นางสาวนันท์นภัส ครุฑชาติ
นางสาวจันทร์กมล สังข์ไข
นางสาวชนิดา เกษศิริ
นายชานนท์ พัวพิทักษ์สิริกุล
นางสาวทิพย์ธิดา เฉลิมวรรณ์
นางสาววิลัยพร แสงหน่อ
นางสาวมานิตา จันทมณี
นางสาวสุกัญญา เกตุทอง

เลขประจําตัวสอบ
402647
402648
402649
402650
402686
402687
402688
402689
402690
402691
402692
402693
402694
402695
402696
402697
402698
402699
402700
402701
402702
402703
402704
402705
402706
402707
402708
402709
402710
402711
402712
402713
402714
402715

ชื่อ - สกุล
นายศิริสุข เชื้อปรางค์
นางสาวสมทรง สืบสกุล
นางสาวเสาวนีย์ ซุยลุย
นางสาววีรวรรณ เพ็งปรีชา
นางสาววิลาวัลย์ บุษราคํา
นางสาวจันทิรา เก็บทรัพย์
นางสาวสุภาพร มีมะแม
นางสาวดลยา สุขนิตย์
นางสาวสุกัณญา ณีวันกุล
นายอณิวัฒน์ ทาฟุ่น
นางไพรินทร์ ซุยปุ๊ก
นายสกล เสมา
นางสาวภิญญดา แก้วจีน
นางสาวสุธิดา อาจวารินทร์
นางสาวสุนิสา สบายวงษ์
นางสาวมยุรี แจ่มแสง
นายวิทูล เกตุพิจิตร
นายเกรียงไกร ธนูชิต
นายพีระพงษ์ ทิสา
นางสาวกรวรรณ อุ่นใจ
นายทินกร พรหมการณ์
นางสาวอรพิน สุขสอาด
นางสาวฐิติรัตน์ พันธ์พรหม
นางสาวมณีพรรณ อภิวันท์สนอง
นายธนาวฒน์ โตสมตน
นางสาวธนวรรณ ศิลปพันธุ์
นายประดิษฐ์ สร้อยจิตร
นางสาวกนกอร แก้วเกต
นายวัชรศักดิ์ สุจริต
นางสาวยิ่งพรรณ ณ ลําพูน
นางสาวอมรรัตน์ หนูขวัญ
นางสาวชนนิกานต์ อยู่สบาย
นางสรัลพร ออกแดง
ว่าที่ ร.ต. หญิงทิพทินาท สัณฐมิตร
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เลขประจําตัวสอบ
402681
402682
402683
402684
402685
402721
402722
402723
402724
402725
402726
402727
402728
402729
402730
402731
402732
402733
402734
402735
402736
402737
402738
402739
402740
402741
402742
402743
402744
402745
402746
402747
402748
402749

ชื่อ - สกุล
นางสาวศุภลักษณ์ ทัศพร
ว่าที่ ร.ท. สมภพ ธรรมธีรยุทธ
นางสาวสุภิญญา กันศักดิ์
นางสาวยุรฉัตร ศิริเพชร
นางนงนุช สุวรรณคาม
นางสาวอติกานต์ ดวงสิน
นางสาวนงนุช บุญละเอียด
นางสาวศรัณย์พร ฉบับแบบ
นางสาวจุติพร สุวรรณภักดี
นางสาวดวงหทัย แสงศรี
นางสาวเกศกนก สาริกบุตร
นายศุภกร ยอดเถื่อน
นางสุภาพร บุญสุข
นางสาวลักขณา ศรีเทพ
นางสาวโชคนภา ถ้ํากลาง
นางสาวเพ็ญพักตร์ ปาระมีโชค
นางสาวจิรัฐติกาล ลาธุลี
นางสาวศศิธร ศรีนอก
นางสาวศรัญญา หร่ายกลาง
นายศิวดล กว้างขวาง
นางสาววราภรณ์ จันทรังสี
นางสาวพศวีร์ รอดปัญญา
นางสาวปราณี ต๊ะยามัน
นางสาวจุฑามาศ บุญสุภา
นายดิเรก สุวรรณฤทธิ์
นางพรทิพา สุทธิสุนทร
นางสาวยุวธิดา พรมดี
นางสาวฐิติรัตน์ เกิดเทพ
นางสาววรรณา มาตย์วิเศษ
นางสาวแก้วตา ลัดดา
นางสาวขนิษฐา แสงพรหม
นางสาวศิโรรัตน์ วิแหลม
นายพิเชษฐ์ จงจอหอ
นางสาวปิยะวดี เจริญตะคุ

เลขประจําตัวสอบ
402716
402717
402718
402719
402720
402756
402757
402758
402759
402760
402761
402762
402763
402764
402765
402766
402767
402768
402769
402770
402771
402772
402773
402774
402775
402776
402777
402778
402779
402780
402781
402782
402783
402784

ชื่อ - สกุล
นางสาวจิราวรรณ เบ้าไธสง
นางสาวรุจิรา สุวรรณพฤกษ์
นางสาววารุณี สายจันทร์
นายทวีศักดิ์ เชื้อขาว
นางสาวรัชนีย์ บ่อม่วง
นางสาวสุโรจนันท์ วงศ์ขันธ์
นางสาวศิริรัตนา คินขุนทด
นางปัญจมาพร รัตนมณี
นางสาววันเพ็ญ สุขชนะ
นางสาวภิราภรณ์ กรดเต็ม
นางสาวสุภาพร บุญสิทธิ์
นางสาวศิวาพร เชยชม
นางสาวศิริภัทรา ชมชิต
นางสาวสุนิสา แก้วอ่อน
นางสาวเจนวิกานต์ แก้วรัตนะ
นางสาวยุภาวรรณ ทองกัน
นางสาวพัชราภรณ์ ด้วงทอง
นางภารดี ศรียา
นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสุข
นางสาววัชรา เฉลยสุข
นางสาวธนัชญา กลั่นรอด
นางสาวอวรรณยพร พายัพ
นางสาวสุภาณี ลุนสําโรง
นางสาวหงษ์ทอง สองเมือง
นางสาวสุภาวดี โสสีดา
นางสาวสมใจ เกียรติจรัสกุล
นางสาวกาญจนาพร คงผอม
นางสาวธนิดา กลมเกลี้ยง
นางสาวสุธิดา จําเริญกิจ
นางสาวอริญา เสพสุข
นางสาวสุรัสสา สําเร็จจิต
นางสาวธิวาพร ยศดา
นางสาวสุธาดา สกุลศรี
นางสาวนิชา สมถวิล
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เลขประจําตัวสอบ
402750
402751
402752
402753
402754
402755
402791
402792
402793
402794
402795
402796
402797
402798
402799
402800
402801
402802
402803
402804
402805
402806
402807
402808
402809
402810
402811
402812
402813
402814
402815
402816
402817
402818

ชื่อ - สกุล
นางสาวยุพิน กาลออง
นายรัฐศาสตร์ หงษ์แสง
นางสาวสุกัญญา พรศิลป์
นางสาวธัญญารัตน์ นันทใส
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขุนพรหมยา
นางสาวสิรินันท์ วงศ์ขันธ์
นางสาววิมลรัตน์ จอมคําสิงห์
นายอภิสิทธิ์ พันก่ํา
นางสาวขนิษฐา สุพา
นางสาวณัฐสุดา รัตนชมภู
นางสาวรัตนี ภู่พรหมินทร์
ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินทร์ธร หนองกก
นายเธียรวิชญ์ ศรีสุวรรณ
นางสาวทิพวรรณ ปัญจะโรจน์
นายประเสริฐ อินเสนลา
นางสาวปราณตะวัน ไชยเกษม
นางสาวสุภาภรณ์ บุญเกิด
นางสาวอัจฉราณี ประโพธิศรี
นางสาวนภัสสร ศุภเสถียร
นายสุรินทร์ ดีมูล
นายอัฐพล พรรณเจริญ
นางสาวลัดดาวรรณ พาลี
นางสาวปุณณพร นาคแก้ว
นางสาวพัชรินทร์ ศรีวิเชียร
นางสาวกรรณิการ์ กุยลอยทาม
นางสาวนิษา มงคลเสริม
นางสาวอรวรรณ แพงมา
นางสาวสุนิสา อินทองคงแก้ว
นางสาวศรสวรรค์ แกจะสน
นายณัฐวุฒิ จันทะพันธ์
นางสาวสุภาพร ภูวิชัย
นางสาวปรียาพร รักเรือง
นางสาวปิยะนุช อามาตย์
นางสาววรรณิพร สัมมาวงศ์

เลขประจําตัวสอบ
402785
402786
402787
402788
402789
402790
402826
402827
402828
402829
402830
402831
402832
402833
402834
402835
402836
402837
402838
402839
402840
402841
402842
402843
402844
402845
402846
402847
402848
402849
402850
402851
402852
402853

ชื่อ - สกุล
นางสุพรรนิภา ทวิชัย
นางสาวสุดศิริ ศรีสมัย
นางสาวจินตหรา จารัตน์
นางสาวนริศรา บัวพา
นางสาวสุพรรณี พุ่มพิน
นายวุฒิชัย อมฤกษ์
นายมนตรี อินทรเทวา
นางสาวสุชาดา ทองแก้ว
นายกฤษฎา สัมพันธมิตร
นายสามารถ มีวรรณ์
นางสาวมณฑิรา พิศเพ็ง
นางสาวกนกกาญจน์ กลมเกลี้ยง
นางสาววรรณวิสา วิบูลย์ศิริชัย
นายอภิยุทธ แก้วทอง
นางสาวโสภาวรรณ ขันธ์รักษา
นางสาวสุกัญญา ดวงตา
นางสาวเพ็ญนภา เทพพินิจ
นางสาวธัญธิกา บางม่วง
นางสาวศุภาลัย ไกรสอน
นายณัฐพล ทองล้ํา
นางสาวเกตุแก้ว อัศวภูมิ
นายพัฒณพงศ์ มณีขัติย์
นางสาวเมริสา โยมงาม
นางสาวจินต์ณัชชา งวนหงษ์
นางสาวเครือวัลย์ คงด้วง
นางสาวกาญจนาพร พรมแจ่ม
นางสาวกลิ่นผกา พองผลา
นางสาวกัญญาภัทร แร้นพิมาย
นางสาวจิริญา ขุนทอง
นางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว
นายวัชรพงษ์ ศรีจันทร์
นางสาวชุติมา หาญชนะ
นางวรรณรัตน์ ทาท่าหว้า
นางสาวสุชารี สุขสว่าง

หน้าที่ 43 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402819
402820
402821
402822
402823
402824
402825
402861
402862
402863
402864
402865
402866
402867
402868
402869
402870
402871
402872
402873
402874
402875
402876
402877
402878
402879
402880
402881
402882
402883
402884
402885
402886
402887

ชื่อ - สกุล
นางสาวอัญชลี บุญเพชร
นางสาวสุกัญญา อุ่นคํา
นางสาวศิริ ลือมงคล
นางสาวมลทกานต์ ลือชา
นางสาวสุทธิดา รัชพันธ์
นางสาวปิยฉัตร ชุมโชติ
นางสาวจินตนา ปาลา
นางสาวชัชวลิน อภิชาตบุตร
นางสาวกนิษฐา พิมพะนิตย์
นางสาวพิชญา จันทพิมพ์
นางสาวชนากานต์ เรืองไทย
นางสาวอุษณีย์ ชัยประเสริฐ
นางสาวกัลยวรรธน์ คงสมจิตต์
นางสาวดรุณี พิมพิมล
นางสาวสุภาพร กล้าแข็ง
นางสาวนิภาภรณ์ ขุนรัง
นางสาวสุดารัตน์ วงษ์กําปั่น
นางสาวอรอารีย์ สุขสําราญ
นางสาววรรณิกา แก้วก๋องมา
นางสาวเกวาลี มาเต๊ะ
นางสาวณัฐวดี แก้วฟุ้ง
นางสาวสตรีรัตน์ พันธุพูล
นางสาวภัทราพร เรืองปาน
นายพชร ปุ้ยตระกูล
นางสาวสิริลักษณ์ เทพมาศ
นางสาวรพีพร เริ่มสกุล
นางสาวจิราพัชร โสภาจิตร
นางสาวพัชริดา โสมปาน
นางสาวรัตนาวดี ศรีบุญมา
นายธนากร มากเจริญ
นางสาวรุ่งนภา ไชยยันต์
นางสาวสุฎาพร มหานิล
นางสาวพัสตราภรณ์ ชูมณี
นางสาวศิริวรรณ จันทร์สว่าง

เลขประจําตัวสอบ
402854
402855
402856
402857
402858
402859
402860
402896
402897
402898
402899
402900
402901
402902
402903
402904
402905
402906
402907
402908
402909
402910
402911
402912
402913
402914
402915
402916
402917
402918
402919
402920
402921
402922

ชื่อ - สกุล
นางสาวสโรชิน สกุลรัตน์
นายจักรพงศ์ วงศ์รัตนะ
นางสาวศิราภรณ์ เต็มเปี่ยม
นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรยา
นางกัญญาณัฐ ศรีสม
นางสาวนวลปราง ปรึกมะเริง
นางสาวสิริวิภา จรรยากรณ์
นางสาวนูรีซัน บากา
นางสาวสมปอง ทานอก
นางสาวโชติรส เย็นกาย
นางสาวกุหลาบ นามุลทัศน์
นางสาวศิริอร กองกะมุด
นายฐิติกร ฐิติกวิน
นางสาวอรวรรณ ชาญณรงค์
นางสาวศิริพร สุขเมือง
นายเฉลิมพล ศรีผล
นางสาวสุกัญญา ไชยกาล
นายอภิชน ทิพนัส
นายวีระชัย อรุณโรจน์
นางสาวทิพย์นรี ศรีศักดิ์
นายณัฐวุฒิ ภิญโญศิริวัฒน์
นางสาวเสาวลักษณ์ อรุณโรจน์
นางสาวจุติมา ศรีนวนเอียด
นางสาวพัชฎาภรณ์ ชอบทํากิจ
นางสาวปัณฑ์ณัฐ สมบุตร
นายปฐมพงษ์ มีจิตร
นายณัฐวัฒน์ พลยางนอก
นางสาวจิราพร เพ็งภูบาล
นางสาวอัจฉรา วงค์แก้ว
นางสาวธัญพิมล ประสงค์การ
นางสาวเพชรรัตน์ โกมัย
นางสาวมุกดา ศรีประเสริฐ
นายธัชชัย ชลศิริ
นายสุรภูมิ ประชุมแดง

หน้าที่ 44 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402888
402889
402890
402891
402892
402893
402894
402895
402931
402932
402933
402934
402935
402936
402937
402938
402939
402940
402941
402942
402943
402944
402945
402946
402947
402948
402949
402950
402951
402952
402953
402954
402955
402956

ชื่อ - สกุล
นางสาวอรณิช แจ่มสําราญ
นางสาวณัฐชานันท์ อินทรไทยวงษ์
นายอาทิตย์ มิฉายา
นางสาวสรวรรณ ปานถาวร
นายเมธา อู่แดง
นางสาวปุญชรัศมิ์ หนูแก้ว
นางสาวนันทิชา อภัยแสน
นางสาวศรัณย์พัชญ์ พงษ์จีน
นางสาวบุญสม กลิ่นรื่น
นางสาวธัณคิกา ใจวงค์
นางสาวฐิติกาญจน์ เค้ามูล
นางสาวจิราพร พูลเถียะ
นางสาวภาวิณี หาญโก่ย
นางสาวอภิญญา กันธิยา
นางสาวณิชาภัทร วงษ์ม่วย
นายเพ็ชร กุคําพุทธ
นางสาววรรณิษา ศรีสมบูรณ์
นางสาววัลลภา รักษาชล
นางสาวเวณิการ์ ขันชะลี
นายจิรายุ อุปมัย
นางสาวภัฐธีรา ชมภูศรี
นางสาวศศิพร ชัยยัง
นางสาวอนงค์นาฏ ชัยชนะ
นายพันธ์ธพัฒน์ วรรณโมลี
นางนันธิยาภรณ์ สิงมะหาพรม
นางสาวชุติเมย์ คงดํา
นายกล้าณรงค์ คงเกลี้ยง
นางสาวกชพรรณ สรสิทธิ์
นายดํารง สะหีมซา
นายธีระวัฒน์ ธรรมเที่ยง
นางสาวจุฑาลักษณ์ พิทักษ์พงศ์เจษฎา
นางสาวอุภารัตน์ อัมหา
นางสาวรัตนากร บัวแย้ม
นายวุฒิศักดิ์ ศรีทับ

เลขประจําตัวสอบ
402923
402924
402925
402926
402927
402928
402929
402930
402966
402967
402968
402969
402970
402971
402972
402973
402974
402975
402976
402977
402978
402979
402980
402981
402982
402983
402984
402985
402986
402987
402988
402989
402990
402991

ชื่อ - สกุล
นางสาวจาวมณี ใยอินทร์
นายนิกร คําคุณนา
นางสาวสิรินทรา รินสมพร
นางสาวอุไรวรรณ ชุมทอง
นางสาวบงกช นันตะนะ
นางนฤมล กลั่นแก้ว
นางสาวเบญจรินทร์ ใจวงศ์
นายจุฑาวุฒิ จันทร์เรือง
นางสาววรรณิศา ตันเสนา
นางสาวกมลทิพย์ บุญชู
นางกุสุมา แข็งแรง
นางสาวอินทุอร ปานยิ้ม
นางสาวนริศรา แท่นแก้ว
นางสาวรัชชุมาศ ภูมิสถิตย์
นางสาววิภาวรัตน์ ยาวินันท์
นางสาวปทุมวดี เกตุนุ้ย
นางสาวสาวิตรี จันทร์โท
นางอําภาภรณ์ ศรีจันทร์
นางสาววิชชุดา สร้อยมุข
นายศิรวัชร์ ภู่เจริญศิลป์
นางทิพพาวรรณ์ แก้วคํามา
นางสาวกัญญาภัค โคทนา
นางสาวจุฑามาศ ปราบพล
นางสาวพัชนี บริบูรณ์
นางสาวดารัตน์ นุชทรัพย์
นางสาวสุพรรณี สุโพธิ์
นางสาวอนุชรินทร์ ศรีจันทร์
นางสาวจิราพร หงษ์ห้า
นางสาวพิมพ์ชนก เทียนทรัพย์
นางสาวปัทมา อนันตพงค์
นางสาวจุรีพร บุญแสง
นางสาวขนิษฐา ไชยสาลี
นางสาวกัณฐิกา ปาโต
นางสาวปิยะรัตน์ พรหมบริรักษ์

หน้าที่ 45 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
402957
402958
402959
402960
402961
402962
402963
402964
402965
403001
403002
403003
403004
403005
403006
403007
403008
403009
403010
403011
403012
403013
403014
403015
403016
403017
403018
403019
403020
403021
403022
403023
403024
403025

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุนันทา แก้วมา
นายชานนท์ นวลศรี
นางสาวพรนภา รอดพัน
นางสาวนิภา ชิดกลาง
นายอภิวัฒน์ กิตติณรงค์เดช
นายศุภชัย วัยยาวัตน์
นางทิพยาภรณ์ ขุมขํา
นางสาวอารียา โชติประดิษฐ์
นางสาวโชติกา ยาประสิทธิ์
นางสาวนุชจรินทร์ รักษารอด
นายธิติเทพ สูงเก่า
นางสาวนิภาพร สายศรี
นางสาวปิยาภรณ์ ศรีกาญจน์
นางสาวนุชอารีย์ ปันทะนัน
นางสาวกรรณิกา อินทะนะ
นางสาวกรรณิกา เรือนอินทร์
นางสาวสุภาภรณ์ ห่วงไทย
นางสาวจิราพร คงเอียด
นางสาวสุภารัตน์ วงค์ถานะ
นางสาวอุไรพร รวยสันเทียะ
นางสาวนฤมล แสงศรี
นางสาวสุนิสา ทองคํานวน
นางสาวลัลนาภรณ์ อุ่นคํา
นางสาวปวีณา คงเหล่
นายธีรพงศ์ โคตรโสภา
นางสาวศศิญดา ศรีธร
นางครองขวัญ เกตุสุข
นางสาวณัฐวศา คงงาม
นางสาวนฤมล พันธ์สกูล
นางสาวสายเพชร ละม้ายพันธ์
นางสาวประกายดาว ต้าวใจ
นางสาวอรณี นิจภักดี
นางสาวปิยะดา จูมจนะ
นางสาวดลยา อินด้วง

เลขประจําตัวสอบ
402992
402993
402994
402995
402996
402997
402998
402999
403000
403036
403037
403038
403039
403040
403041
403042
403043
403044
403045
403046
403047
403048
403049
403050
403051
403052
403053
403054
403055
403056
403057
403058
403059
403060

ชื่อ - สกุล
นางสาวบุหลัน ชอบงาม
นางสาวสุกัญญา ชวนสมบูรณ์ศิริ
นางสาวชุติมา ชูใหม่
นางสาวชนนิศา บุญฤทธิ์
นางสาวปิยลักษณ์ ผูกพันธ์
นายคณาวุฒิ มงคลฤกษ์
นางสาวอวยพร บุญฤทธิ์
นายวชรพงศ์ วิชัยดิษฐ
นางสาวอังคณา อินทะกนก
นางสาวอรอนงค์ หนูแก้ว
นางสาวตรีรัตน์ อ่อนจงไกร
นางสาวศิริจรรยา ถูกจิตร
นางสาวภัสธารีย์ รพีกมลโรจน์
นางสาวมาณี ศรีสมศักดิ์
นายฉัตรชัย กัญญพิลา
นางสาวภาวิณีย์ เตจ๊ะปุ๊ด
นายเชิดพันธ์ บุญมี
นางสาวศุมารินทร์ ขันชะพัฒน์
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีอุดทา
นางสาวเรมิกา เต็มพรรณ
นางสาวบงกช พานทอง
นางสาวนัฐฐาพร แสนตุ้ย
นางสาวกนกอร เศิกศิริ
นางสาวอัจฉรา ชูวงษ์
นายณัฐพงษ์ ขันทอง
นายวีระยุทธ เพ็ชรส่งศรี
นางสาวจิรารัตน์ ชูวงศ์
นางสาวิตรี เพ็งประสิทธิพงศ์
นางสาวจิญานุช กาลา
นางวิลาวัลย์ อินนุรักษ์
นางสาวเพ็ญศรี สุวรรณโฉม
นางสาวชยาพร สะบู่ม่วง
นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข
นายปิติ มาสแสวง

หน้าที่ 46 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
403026
403027
403028
403029
403030
403031
403032
403033
403034
403035
403071
403072
403073
403074
403075
403076
403077
403078
403079
403080
403081
403082
403083
403084
403085
403086
403087
403088
403089
403090
403091
403092
403093
403094

ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยะวัลย์ มาพร
นางสาวอัญรินทร์ อัญญวงศ์หิรัญ
นางสาวอภิญญา ไลย์
นายจตุพิชญ์ ทนันชัย
นายกรุงนรินทร์ คันธี
นางสาวนิภาพรรณ ลิ้มสกุล
นางสาวมณกร ละอองแก้ว
นางสาววราภรณ์ ทองธรรมชาติ
นางสาวณัฏยา เขียวสวัสดิ์
นางสาวฟัจญรี สาและ
ว่าที่ ร.ต. หญิงกัญญาณัฐ คุปต์รัตน์สิริ
นางสาวเพ็ญพิชชา รอดทองดี
นางสาวจารุวรรณ พันธ์วิไล
นางสาวดวงกมล รุ่งเรือง
นางสาวศิศิรา ปานเส็ม
นางสาวจิตติมา ราชชมภู
นางสาววราภรณ์ ลงลายชาติ
นางสาววันวิสา พรหมอักษร
นายสากล ภู่อาวรณ์
นางสาวพัชราภรณ์ ขาวมี
นายกฤษณาณุกรณ์ ระติวงษ์
นางวชิราภรณ์ ใจยศเส้า
นางสาวพรรณนิดา กองสินแก้ว
นายกฤตยชญ์ ดั้งขุนทด
นางนฤมล นามบุญ
นางสาวกนกวรรณ สาป้อง
นางสาวปวริศา แซงวงษ์
นางสาวสมพร ทองมะเริง
นางสาวกนกรัตน์ รักสังข์
นางสาวภัคฐ์พิชา วรรณไพบูลย์
นายศุภณัฐ ทาปัญญา
นางสาวพิศมัย อุ่นคํา
นางสาวธนพร นิยะมะ
นางสาวพรรณิภา แสงเอี่ยม

เลขประจําตัวสอบ
403061
403062
403063
403064
403065
403066
403067
403068
403069
403070
403101
403102
403103
403104
403105
403106
403107
403108
403109
403110
403111
403112
403113
403114
403115
403116
403117
403118
403119
403120
403121
403122
403123
403124

ชื่อ - สกุล
นางสาวละอองดี สีหันต์
นางสาวเปมิกา แก้วจันทร์
นางสาวธัญชนก ผลพิบูลย์
นางสาวสุชาดา กาสุข
นางสาวสกลสุภา สุนทร
นางสาวพิมพ์วิภา พวงเพชร
นางสาวศิริพร ปันติบุ่ง
นายภูริภพ เจริญสุข
นางสาวชลดา อุดสืบ
นางสาวเนตรนภา ใจบรรทัด
นางสาวกัญญณัช เจริญยิ่ง
นางสาวเอราวัลย์ คงสม
นางสาวนิตย์รดี มิ่งขวัญ
นางสาวปณศิตรา อัคขะรา
นางสาวสรียา เก็มเบ็ญหมาด
นางสาวเปรมิกา รุจิโกไศย
นายศรายุทธิ์ ไชสุรีย์
นางสาวจันทณาพร ดวงศิริ
นางสาวอารีญา วังซ้าย
นางสาวอรนัส หมั่นเหมี้ยง
นางสาวกชวรรณ ไชยทอง
นางสาวนิชานันท์ มรกฎ
นางสาวรุ่งนภา เทียวไทย
นางสาวรัตติกาล มาลัย
นางสาวณัฐรมน บุณยรัตพันธุ์
นางสาวเสาวลักษณ์ ก้านอินทร์
นางสาวชนกฉัตร ขําสีทอง
นางสาวจินดารัตน์ ยอดทรัพย์
นายเมฆา หอมทรัพย์
นางสาวอรอินทร์ แก้วมุระสิวะ
นางสาวมินตรา พรเดชวงศ์
นางสาวสุดารัตน์ จันทนาลา
นางสาวกิตติยา ผลมะม่วง
นางสาวศิริวรรณ จันทร์หอม

หน้าที่ 47 จาก 47
เลขประจําตัวสอบ
403095
403096
403097
403098
403099
403100

ชื่อ - สกุล
นางสาวกีรติกา วงศ์วังสกุล
นางสาวภูลัดดา เกียรติทศดล
นางสาวนาราทิพย์ มูลโคตร
นางสาวปาตีเมาะ ยูโซะ
นางสาวฮานาน แว้ง
นางสาวกฤษณิญา มูลธิทา

เลขประจําตัวสอบ
403125
403126
403127
403128
403129
403130

ชื่อ - สกุล
นางสาวสรญา ศรีทองแจ้ง
นางสาวกัญวรา เปิ้นเขียว
นางสาวชัยภรณ์ ไชยสิทธิ์
นางสาวพีรญา นาคประกาศ
นางสาวสารีนาร์ สกุลสันติ
นางสาวทวีพร ตึกโพธิ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
(พื้นที่ 4 จังหวัด ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
410001
410002
410003
410004
410005
410006
410007
410008
410009
410010
410011
410012
410013
410014
410015
410016
410017
410018
410019
410020
410021
410022
410023
410024
410025
410026
410027
410028
410029

ชื่อ - สกุล
นางสาวปุณยนุช แก้วมา
นางชุติกาญจน์ นิลแก้ว
นางสาวกชพร จันทรธาดา
นางสาวอารีน่า สังหาด
นางสาวไมสุรี บิง
นางสาวอรวรรณ หวันสู
นางสาวนูรีดา สุหลง
นางณัฐชยา แวเตะ
นายอดิพงศ์ สมาหยุ้ย
นางสาวภัทรพร ปิยะวรรณางกูร
นางสาวพรภิมล ชํานาญแทน
นางสาวสุชาดา หนูดํา
นางสาวมูรณี มายิ
นางสาวสุภาพร แก้วมณี
นางสาวมาซม ปาติเป๊าะ
นายมูฮําหมัดอามีน หะยีดอเลาะ
นางสาวนูรไอนี หะยีดอเลาะ
นางสาววันเพ็ญ สันม่าแอ
นางสาวสุชาดา พิชัยรัตน์
นางรอซีด๊ะ คูแซ
นายแม คูแซ
นางสาวศจีรัตน์ ไชยภูมิ
นางสาวอาซีเย๊าะ ซาลาดียา
นางสาววันวิศา เพชรยอดศรี
นางสาวนุรมา ดอเลาะ
นายวรายุทธ จันเสน
นางสาวนูรือมา มะเกะ
นายอุสมาน กะโด
นางสาวกุรอานี ระเด่นมนตรี

เลขประจําตัวสอบ
410031
410032
410033
410034
410035
410036
410037
410038
410039
410040
410041
410042
410043
410044
410045
410046
410047
410048
410049
410050
410051
410052
410053
410054
410055
410056
410057
410058
410059

ชื่อ - สกุล
นางสาวสารีนะห์ เจ๊ะแว
นายภูชิสส์ หนูชูสุข
นางสาวกมลทิพย์ ชูสุวรรณ
นางสาวฟาตีเม๊าะ กาเดร์
นางสาวนูรีซะ ลาเตะ
นางสาวแวสนานิน เจ๊ะอาแซ
นางสาววรรณา บุญศิริ
นางสาวชลดา ทองอุไร
นายอาหมาด อานัน
นางสาวฟัญจรี จิมาร
นางสาวรัชรี นวลเพชร
นายอัสมันตร์ มะดิง
นางสาวพรพนิต แซ่หลี
นางสาวดวงกมล แซ่ว่อง
นางสาวฮานี มิงบา
นางสาวกูอัซมา สุริยะสุนทร
นางสาวกูอานิช สุริยะสุนทร
นายศรัทธา บินซามะ
นางมูรนีร์ ขนั่นแข็ง
นางสาวอีรวานา บินดือเร๊ะ
นางสาวจาริญา คงชน
นางสาวสุนารี มามะ
นางสาวสุไรย๊ะ หวังหมัด
นางสาวสุไลบ๊ะห์ ยูโซะ
นางสาวลดาวรรณ์ อรุณโณทัย
นางสาวธัญชนก สวัสดิ์ประสิทธิ์
นางสาวอรพรรณ แซ่ท้าม
นางสาวเกสราพรรณ ขวัญเพชร
นางสาววรรณวิรี ดีนหมัน

หน้าที่ 2 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
410030
410061
410062
410063
410064
410065
410066
410067
410068
410069
410070
410071
410072
410073
410074
410075
410076
410077
410078
410079
410080
410081
410082
410083
410084
410085
410086
410087
410088
410089
410090
410091
410092
410093

ชื่อ - สกุล
นางสาวนัสรียาร์ อาเย๊าะแซ
นางสาวนูรีซัน มะแซ
นางสาววลัยลักษณ์ บุตรจีน
นางวิไลวรรณ บุตรจีน
นางสาวมารีแย โตะมอ
นายสุริยา จําปารักษ์
นางสาวกอมารีย๊ะ กาหลง
นางสาวรอหะยา เจะแมะ
นางสาวกานต์ธิดา ติ่งไหลเซม
นางสาวทิพวัลย์ เพ็ชรเรือง
นายพัฒนพงศ์ อ่อนคง
นางสาวอรอนงค์ นวลขวัญ
นางสาวกิตติมา ทองคงอ่วม
นางสาวนภัสกร พลเพชร
นางสาวธิดารัตน์ ภักดีรัตน์
นางสาวนูรมา อาแด
นางสาวอัสวาณีย์ สะแอ
นางสาวโศรญา เปาะแว
นางสาวนูรินดา บูเดียะ
นางสาวณัฐณิชา พรมเมฆ
นางสุรีย์พร รักษาพล
นายอับดุลเลาะห์ มามะ
นายชัยวัฒน์ เสาร์เพชร
นางสาวฬียากร แดงเพ็ง
นางสาวชวนพิศ มณี
นางสาวฮีดายะห์ สอาด
นางสาวรัตนา ทรงศรี
นางสาวนาริสา ราโมง
นายอุกฤษณ์ รุ่งจรูญ
นางสาวรวินันท์ ดัชถุยาวัตร
นางสุกัญญา ลาวัลย์
นางสาวจุฑาทิพย์ วิจิตราภรณ์
นายซัมซุดดีน ตาเละ
นางสาวฉันทนา วัฒนโสภิน

เลขประจําตัวสอบ
410060
410096
410097
410098
410099
410100
410101
410102
410103
410104
410105
410106
410107
410108
410109
410110
410111
410112
410113
410114
410115
410116
410117
410118
410119
410120
410121
410122
410123
410124
410125
410126
410127
410128

ชื่อ - สกุล
นางสาวกัสมีนี โตะวาเห็ง
นางสาวสุภาภรณ์ รัตนกระจ่าง
นายอิมรอน ยูโซ๊ะ
นางสาวสมสุข สุวรรณโณ
นางสาวอัลจิรา หะยีอุมา
นางสาวธัญชล กิ้มเส้ง
นางสาวรัตนา คําช่วย
นางสาวญาดา เมฆยุติ
นางสาวรอฮานี สีเดะ
นางสาวฮัสเมาะ โด
นางสาวซีตีคอลีเยาะ มะดิง
นางสาวอุทุมพร บุญนุชิต
นางสาวนูรมี อาแซ
นายมะรอซาลี สะบูดิง
นางสาวนูรีซา ดะอาเซ็ง
นางสาวปราวีณา เหล่าลือชา
นายธวัชชัย บอสู
นางสาวชนัฏฎา แพ่งยงยุทธ
นายสุวิทย์ นิตชยพล
นางสาวมาซลินี มิงมะ
นางสาวซารีนา สาแล๊ะ
นางสาวไซเรียตา บินฮายีอาแว
นายวิษณุ อีแต
นางสาวสุกัญญา หลงเจะ
นางสาวสมหญิง บุญแก้วสุข
นางสาวธัสนา กุลสันตติ
นายอิสมะแอ ยาเร๊าะสาลี
นางสาวคอลีเยาะ เตาะสาตู
นางสาวภารตี ชุมพิบูลย์
นางสาวฮาซานะห์ อูตง
นางสาวนภัสวรรณ สินมาก
นางสาวณิชกมล ศรีสวัสดิ์
นางภัทรวดี เฉี้ยงเจี้ยน
นางสาวมณีรัตน์ บุญแก้ว

หน้าที่ 3 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
410094
410095
410131
410132
410133
410134
410135
410136
410137
410138
410139
410140
410141
410142
410143
410144
410145
410146
410147
410148
410149
410150
410151
410152
410153
410154
410155
410156
410157
410158
410159
410160
410161
410162

ชื่อ - สกุล
นางสาวฐิติมา ทองบุญเรือง
นางสาวฟาตีเม๊าะ คนางอ
นางสาวรวินทิพย์ อุไรรัตน์
นางสาวพรทิพย์ มโน
นางสาวฐิตาภา คงพันธุ์
นายภาคภูม พงศ์สุวรรณ
นางสาวอัลยาอ์ เจะโต
นางสาวจารุวรรณ หนูชู
นางสาวปิยวรรณ เล็กพุ่ม
นายมงคล สุขแก้ว
นางสาวคณิศร แก้วลือ
นางสาวต่วนฟาติมา กูมูดอ
นางสาวอาสียะ อาแว
นางสาวรุสมีรา สะนิ
นางสาวศุภวรรณ อ่อนสุข
นางสาวภัทราพร ทองคําชู
นางสาววาสนา พิพัฒนเสน
นางสาวเจนจิรา เสียนอุ่น
นางสาวสกุลรัตน์ แซ่ตั้ง
นางสาวรัตนวดี จันมทณี
นางสาวสุนันท์ ปุเต๊ะ
นางสาวคอลียะห์ วาเยะ
นายฮิบรอเฮง เปาะมะ
นางกรนิษา โสมนาม
นายดอรอแม ตาเยะ
นายวีระ ไชยรัตน์
นายมูหมัดยาคี มะลี
นายมะนาเซ มามะ
นางสาวศุภกานต์ กลิ่นพิทักษ์
นางอรวดี นวลเจริญ
นายนิติพาส ธรรมวาโร
นางสาวปริศนา เอียดอ้น
นางสาวอัสรีนา กาเจ
นายกวินทร์ทวัช หมัดประสิทธิ์

เลขประจําตัวสอบ
410129
410130
410166
410167
410168
410169
410170
410171
410172
410173
410174
410175
410176
410177
410178
410179
410180
410181
410182
410183
410184
410185
410186
410187
410188
410189
410190
410191
410192
410193
410194
410195
410196
410197

ชื่อ - สกุล
นายฮัมดัน มะตีเย๊าะ
นางสาวนิตยา นวลติ้ง
นางสาวชุติมา ปรีชาเฉลิม
นางสาวโสภาพรรณ ชมสําราญ
นางสาวนิภา สิมผิว
นายวิชิต วงศ์จีน
นางดวงฤดี ทิ้งผอม
นางสาวอโรชา แซ่มง
นางสาวอัสนี วาแม
นางสาวฮาซีฉ๊ะ ยุมหัด
นางสาวศมนันท์ จําปาศรี
นางสาวปรียดา ชูนุ้ย
นางสาววิไลรัตน์ เสริมไชยพัฒน์
นายวีระพันธ์ วุ่นบุญชู
นางสาวมัสสนี ปานาวา
นายธนวัฒน์ ยาบา
นายซุลกีฟลี ดือราแม
นางสาวปัลดา เศรษฐวมุณี
นางสาวถานมาศ รัตนถาวร
นางสาวเจะรอฮานี วันอิสะมะแอ
นางสาวตูแวดะห์ สาเหะอามิ
นางวันฟาดีลาร์ แวโต
นางสาวเจะฮาลีเมาะ หะยีเซ็ง
นางสาวรุสนีดา มาเฮาะ
นางสาวสัลหน๊า กะเดาะ
นางสาวรูฮานี มะแซ
นางสาวซูไฮนิง เจ๊ะมะ
นางสาวฮาบีบ๊ะ เกาะหมาน
นางสาวธัญกมล เลิศวิไล
นางสาวซูฮาดา มะ
นายอรรถฤทธิ์ พลอยน้อย
นางสาวพนิดา มากสง
ว่าที่ ร.ต.หญิงไซน่า เทพมะคุณ
นายพีรนันท์ อ่องบุญ

หน้าที่ 4 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
410163
410164
410165
410201
410202
410203
410204
410205
410206
410207
410208
410209
410210
410211
410212
410213
410214
410215
410216
410217
410218
410219
410220
410221
410222
410223
410224
410225
410226
410227
410228
410229
410230
410231

ชื่อ - สกุล
นางสาวไซนับ เด็งสาแม
นายเจ๊ะมูซอ อาลีกาจิ
นายณัฐวัฒน์ แวดอเลาะ
นางสาวเยาวรัตน์ ช่วยแก้ว
นางสาวปาลิตา ยศต๊ะสา
นางสาวนฤมล รัตนพันธ์
นางสาวอนัสวีร์ แวหะหมัด
นางสาวชนิสรา ใจคํา
นางสาวโนรีนา ลาเต๊ะ
นางสาวกนกวรรณ ภูลําแก้ว
นางสาวฐิติรัตน์ ทองสงค์
นางสาวนูรีดา เจะหะ
นางสาวเบญจนาถ รัตนสมาหาร
นายนัสรัญ หะยีมะสาและ
นางสาวนิฮัสนะห์ นิมะ
นายธินภัทร์ ยูโซะ
นางสาวมัสนี สาและ
นางสาวมาสือนะ สะอะ
นางสาวนูรีซัน อารงค์
นายอารูวัน บินกอเนาะ
นางสาวยามีล๊ะ เจะแต
นางสาวกิติยา จันทร์เรือง
นางสาวกูซําซารีนา เวาะกา
นางสาวฟาดีล๊ะห์ งอปูแล
นางสาวกนกรัตน์ ประทีป
นางสาวพาตีเม๊าะ โต๊ะแวอาลี
นายครรชิต เทพเกื้อ
นายฟิกรี สาร๊ะ
นายมูฮัมหมัดรุสมีน โตะแอ
นางสาวแวนาปีซะห์ อาแว
นางสาวกาตีนี ดอเลาะ
นางสาวพัชรี ศรีนาค
นางสาวณัฐชา หนูพุม
นางสาวนอรบี นารอยี

เลขประจําตัวสอบ
410198
410199
410200
410236
410237
410238
410239
410240
410241
410242
410243
410244
410245
410246
410247
410248
410249
410250
410251
410252
410253
410254
410255
410256
410257
410258
410259
410260
410261
410262
410263
410264
410265
410266

ชื่อ - สกุล
นางสาวยามีละ ตาเห
นางสาวสุพรรษา ศิริเสถียร
นางสาวอีลฮาม รีโระ
นางสาวกอรีอะห์ เจ๊ะเล๊ะ
นางสาวกูโนรวาฮีดา พระพิทักษ์
นางสาวคอมสีย๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ
นางสาวสอฝีย๊ะ หูเขียว
นายอับดุลเล๊าะ ซิ
นางสาวสุกัญญา สูหวาหลํา
นางสาวมารีนี เจะกอเด
นางสาวชยุดา ปิ่นแก้ว
นางสาววศินี เจ๊ะบา
นางสาวมารีนี หมุด
นางสาวลีลาวดี มะเซ๊าะ
นางสาวรอบีฮะห์ ดือเระ
นางสาวปวีณา หมู่สะแก
นางวัชราภรณ์ จิ๋วสุข
นายศิวกร โสพิกุล
นางสาวเอกริดา ตูแวบือซา
นางสาวอรวรรณ ปานดํา
นางสาวรุสซีดา เจ๊ะแน
นางสาวนูรไอนี หิแต
นางสาวรูสน๊ะ อาแวเตะ
นางสาวมาลีรัตน์ บือซา
นางสาวอานุสา ยะปา
นางสาวมารีนา ดาโอ๊ะ
นางสาวปานรวี แก่นภักดี
นางสาวพิสมัย ทองรักษ์
นางสาวญาราภรณ์ มะลิวรรณ
นางสาวณิชาภัทร สุระตัน
นายสมัน ปาติเป๊าะ
นางสาวสิริมา มณีรัตน์
นางสาววิชชุดา จงไข่
นางสาวสุกัญญา ดาบชัย

หน้าที่ 5 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
410232
410233
410234
410235
410271
410272
410273
410274
410275
410276
410277
410278
410279
410280
410281
410282
410283
410284
410285
410286
410287
410288
410289
410290
410291
410292
410293
410294
410295
410296
410297
410298
410299
410300

ชื่อ - สกุล
นางสาวปราณิสา สุขสโม
นางสาวสุไรนิง สีมะสัน
นางสาวจุฑารัตน์ ชัยวงศ์
นางสาวณัฏฐิตา สายรวมญาติ
นายนูรูดิง กละ
นางสุดารัตน์ ไกรน้อย
นางอารีรัตน์ พรหมเจียม
นายอับดุลกอเดร์ อีแต
นางสาวจิตติมา นวลจันทร์
นายกูซาเหะ รายอลือแมะ
นายอุสมาน กะลูแป
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ชูเพชร
นางสาววนิชญา มีมอง
นางสาวสีตีปาตีเมาะ มะเซ็ง
นายพุฒิชาญ แก้วคง
นางสาวรอซีด๊ะ อิหะโละ
นางสาวดารุณี อับดุลเลาะ
นางสาวรัฐธินันท์ ใจหาญ
นางสาวย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
นางสาวปูซียะห์ กาเดร์
นางสาวฮานีซะห์ ยูนุ
นางสาวลัดดาวัลย์ หนูเพชร
นางอัสนีซา สาแม
นางสาวจิรนันท์ แก้วมณีย์
นายสิทธิชัย คงเย็น
นางสาวศุภลักษ์ ทองนอก
นางสาวฟาดีล๊ะ ยีเฮ็ง
นางสาวสุกัญญา บินสาและ
นางสาววนิดา บุญดํา
นายลุกมาน กูนา
นางสาวณัฐชา คงคาฉุยฉาย
นางสาวนารีรัตน์ มะมิง
นางสาวคัสมา มะมิง
นางสาวเสาวณีย์ เจ๊ะอาลี

เลขประจําตัวสอบ
410267
410268
410269
410270
410306
410307
410308
410309
410310
410311
410312
410313
410314
410315
410316
410317
410318
410319
410320
410321
410322
410323
410324
410325
410326
410327
410328
410329
410330
410331
410332
410333
410334
410335

ชื่อ - สกุล
นางสาวหาบีบ๊ะ บูรอดียา
นางสาวรุสนานี ปะเงาะ
นางสาวรอปีซะห์ ไมบูรา
นางสาวฮัมดียะห์ ยูโซะ
นายกิตติ เป้งคําภา
นายมรุวรรณ มายิ
นางสาวอาอีซ๊ะ บาตูแน
นายกอเดร์ บือราเฮ็ง
นางสาวพัชรี สะอะ
นางสาวณัฐวดี จันทร์ช่วง
นายอิสมะแอ มามะ
นางสาวสุริยา แกสมาน
นางสาวฟาอีซะห์ ดือราเซะ
นางสาวพิมพิ์วดี ช่วยโต
นางสาวรุสนีตา มามะมูนา
นางสาวกัญญาภัทร กัญจนกาญจน์
นางสาววรณัน นนทพันธ์
นายเทวฤทธิ์ อุบลครุฑ
นางสาวปัทมา เจะหลง
นางสาวซารีนา กุหะยี
นางสาวอุรารัตน์ ต่อสกุล
นางสาวเสาวลักษณ์ ปาแว
นางสาวอาอีดะห์ เกะรา
นางสาวสลิลทิพย์ สายรัตน์
นายฮารง กาเจร์
นางสาวซูไฮดา เจ๊ะมะ
นางสาวอาซีเยาะ กาซอ
นางสาวอัจราพรรณ เบนมุมินท์
นางสาวมารีนา มูซอ
นายอัสมีร์ อาเย๊าะแซ
นางสาวอานีซะห์ กอแลง
นางสาวสุพัตรา สงคง
นางสาวปิยะรัตน์ สุขยืน
นางสาวชัชฎาภร กองพรม

หน้าที่ 6 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
410301
410302
410303
410304
410305
410341
410342
410343
410344
410345
410346
410347
410348
410349
410350
410351
410352
410353
410354
410355
410356
410357
410358
410359
410360
410361
410362
410363
410364
410365
410366
410367
410368
410369

ชื่อ - สกุล
นางสาวนิอัสหม๊ะ นิเดร์
นายเยาว์ฮารี เจ๊ะแล
นางสาวนูรีมา สาเฮาะ
นางสาวซีซะ ดอเลาะ
นางสาวภัณฑิลา อับดุลเลาะ
นางสาวไมยมูณ เพ็ชรมณี
นางสาวอชิรญา พงษ์จีน
นางสาวสาปีนะห์ เจ๊ะมะ
นางสาวสีตีปาตีเมาะ กาเดร์
นางสาวไดยอานฮ์ แวบือซา
นางสาวโนรีม่า ยามา
นางสาวแวนูรไอนี แวอาแซ
นางสาวมาลัยภรณ์ สาหมีด
นายอิสมาแอ สาและ
นางสาวซูรีต้า ยูโซะ
นางสาวชนากานต์ สุทธิโพธินนั ท์
นางสาวพิชชานันท์ จันทร์ลาภ
นางสาวทิพวรรณ กล้าคง
นายอุสมาน เต๊ะตานิง
นางสาวโสมฤดี บุญเทียม
นางสาวยามีละ มูนะ
นางสาวรูฮานา สาและ
นางสาวมูรณี กะลิง
นางสาวสุพัตรา สุวรรณมณี
นางสาวพารีซัน หะ
นางสาวสือนานิง สามะ
นางประภาพรรณ พลอยอุบล
นางสาวชลธิชา ศรีสําราญ
นางสาวฮุสนา ขามิ๊
นางสาวสุวิชตา สายแก้ว
นางสาวนูรีตาร์ ซูแว
นางสาววิจิตรา แจ่มแสง
นางมุสนานี ธรรมรัตน์
นายแวอุสมาน มะแลเด๊าะ

เลขประจําตัวสอบ
410336
410337
410338
410339
410340
410376
410377
410378
410379
410380
410381
410382
410383
410384
410385
410386
410387
410388
410389
410390
410391
410392
410393
410394
410395
410396
410397
410398
410399
410400
410401
410402
410403
410404

ชื่อ - สกุล
นางสาวฟาซียะห์ ดอเลาะ
นางสาวนุรมาดีนียะห์ วายะโยะ
นายบียามี สาและ
นางสาวรอฮานี มะลี
นางสาวซีตีซอโพ แวสามะ
นางสาวซัยตง บีดิง
นางสาวกูอาดิหล๊ะ ตูแวดือราแม
นางสาวเจะสารีฟะ สะดีเย๊าะ
นางสาวสะดียะ เตะ
นายฮาซัน มะเร๊ะ
นายอนุชา หัดดูหมัด
นายสุไลมาน หะแว
นางสาวซูนียะห์ วะตะกี
นางสาวต่วนดัรมา กาโฮง
นางสาวนูรีดา สือมุ
นางสาวนูรี หะยียูโซะ
นางสาวพิชยา พรมประดู่
นายเผดิมศักดิ์ ช่วยก้ว
นางสาวสุวรรณา สมบัติทอง
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภัทรา ไฝไทร
นายอาหะมะ ดิง
นายซุลคอยรี สะนิ
นางสาวชาริต้า ประสิทธิหิมะ
นางสาวกมลทิพย์ รุยัน
นางสาวกนกวรรณ บุญอินทรสุข
นายอับดุลเลาะห์ เจ๊ะแน
นายรูสลี สะมะลี
นางสาวพิรญา สิทธิโชค
นางสาวกุสุมา หะเดวา
นายมะเซาตี สาอิ
นางสาวจุฑาพร ดุลยเสรี
นางสาววินิกา นวลแย้ม
นางสาวลลิตา สุขสวัสดิ์
นางสาวรอกายะ อาแว

หน้าที่ 7 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
410370
410371
410372
410373
410374
410375
410411
410412
410413
410414
410415
410416
410417
410418

ชื่อ - สกุล
นางสาวนารือเม๊าะ ตายาลา
นางสาวธิวารัตน์ ทิพยวงศ์
นางวาสนา ฉัตรสุวรรณ
นางสาวชฎาธาร ทองร่วง
นางสาวปิยฎา หรุดคง
ว่าที่ ร.ต. หญิงจิราวรรณ ตรีสิงห์
นางสาววรารัตน์ อัปมาศ
นางสาวมูนีเราะ อาแว
นางสาวจันทิมา วิชิตพงค์
นางสาวภัททิรา สมกาย
นางสาวอัจราภรณ์ แก่นแก้ว
นางสาวสุกัญญา มรรคาเขต
นายฮาฟิชอุลวี หะยีบิรู
นายสุกรี เจ๊ะแต

เลขประจําตัวสอบ
410405
410406
410407
410408
410409
410410
410419
410420
410421
410422
410423
410424
410425
410426

ชื่อ - สกุล
นางสาวลัคณา ภักดีประพันธ์
นางสาวธีนิดา ศัทโธ
นางสาวภัทรวดี เงินวิลัย
นางอัจจิมา จันทรัตน์
นางสาวเพ็ญศรี เปลวมาศ
ว่าที่ ร.ต. อเนก มรรคาเขต
นางสาวฮายาตี บาเหะ
นางสาวโรสมารีน หะยีแวดือเระ
นายฟุรกอน เจะนะ
นางสาวนูร์ยีฮัน ดือราซอ
นายเพรียวพันธ์ พันเจริญ
นางสาวโสธิยา มีดี
นางสาวนงนุช ปาระหมู่
นางสาวณัฎฐณิชา ทุ่มแก้ว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
500001
500002
500003
500004
500005
500006
500007
500008
500009
500010
500011
500012
500013
500014
500015
500016
500017
500018
500019
500020
500021
500022
500023
500024
500025
500026
500027
500028
500029
500030

ชื่อ - สกุล
นางสาวชนิตา สุคนธ์ผ่อง
นางสาวจีรวรรณ จันทร์ประทีป
นางสาวทรงสอางค์ กลยนีย์
นางสาวสุทธินี วงศ์เจริญ
นายขวัญชัย คุ้มแก้ว
นางสาวปทิตตา ก้านเกษ
นางสาวเยาวเรศ บุญแท้
นางสาวนุชเรจ ชิตประสงค์
นายบาซอรี มีมะ
นายกัมปนาท ไพทยะทัตย์
นางสาวภาวิดา รอดภัย
นางสาวดลนภา รัตนภิกขุ
นายจีรวัฒน์ วิทยารังสิมันต์
นางสาวปภาณี โต๊ะเอ็ง
นางอรุณศรี เมฆมณี
นางสาวกัญตา บุญหนุน
นางสาวลลิตา ที่ปรึกษา
นางสาวศุภัชฌา นิราราช
นางสาวแสงเดือน ระวังผิด
นางสาวณัฐวรา เพ็ชรอุไร
นางสาวนภปนัล อริยพฤกษ์
นางสาวกานดา ช่างเกวียนดี
นางสาวจีราวรรณ สาธา
นางสาวณัฐธิดา ยอดระบํา
นางสาวมลิวัลย์ ภิญโญยาง
นางสาวญาดา โรงทา
นางศรัณยา พลนาคู
นางสาววราภรณ์ คงใหม่
นางสาวเบญจพร โกมลฤทธิ์
นางสาวรภัสกรณ์ ภูติจินดานันท์

เลขประจําตัวสอบ
500031
500032
500033
500034
500035
500036
500037
500038
500039
500040
500041
500042
500043
500044
500045
500046
500047
500048
500049
500050
500051
500052
500053
500054
500055
500056
500057
500058
500059
500060

ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญญาภา เพียขันธ์
นางสาวพรพิมล บริบูรณ์
นางสาวเสาวลักษณ์ สีวิโสตร
นายสมพล ว่องไวรุด
นางสาวมุกรวี เทพวรรณ
นางสาวดาเรศ ประกอบมัย
นายพีรภาส ศรีบุญ
นางสาวรสสุคนธ์ โพธิ์ศรี
นางสาวพิมผกา ไฝคํา
นางสาววิไล หล่อแหลม
นางสาววิไลลักษณ์ ประวันนา
นายอธิวัฒน์ จุลเกิด
นางสาวศิวพร สีส่วน
นางสาวโนรอารฟะห์ หามะ
นางสาวนอรือมา อาแวมะ
นางสาววรรณภา บุญเป็ง
นางสาวมัทรี ศรีพล
นางสาวสุภาวดี มนตรี
นางสาววันเพ็ญ มีเสมอ
นายอัศนี รสนิ่ม
นางสาวศิรินทร์ชญา เรืองหิรัญ
นางสาวธนาทิพย์ ธีรสิริรักษ์
นางสาวสุวภีร์ ดวงจันทร์
นางสาวน้ําฝน ขันธธน
นางสาวเพ็ญจิตต์ ใจดี
นางสาวพีรยา วุฒิทา
นางสาวอภิรดี ธรรมธีรยุทธ
นางสาวฐาปนี ถัดธานี
นายยูฮัน มะดาวา
นางสาวพนิดา แก่นบุญ

หน้าที่ 2 จาก 4
เลขประจําตัวสอบ
500061
500062
500063
500064
500065
500066
500067
500068
500069
500070
500071
500072
500073
500074
500075
500076
500077
500078
500079
500080
500081
500082
500083
500084
500085
500086
500087
500088
500089
500090
500091
500092
500093
500094

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิมพ์พรรณ โต๊ะมุดบํารุง
นางสาวภานุมาศ คําลือ
นางสาวสร้อยมาลา แซ่เจา
นายนพรัตน์ ปิ่นแก้ว
นางสาวอังคณา มาสดับ
นางสาวทิพานันท์ พลตาล
นายณัฐพงศ์ แสนสุข
นางสาวนรารัตน์ สุขสําราญ
นางสาวมยุรี แสนบุตร
นางสาวพรพิมล ดีใจ
ว่าที่ ร.ต.หญิงภคมณ เอกวารีย์
นางสาวโชษิตา แกมนิล
นางสาวนก ณะสติ
นางสาวอมราภรณ์ หงอนกระโทก
นางสาวกุลธรา รักเสนาะ
นายซอปี เจ๊ะวานิ
นายธนกฤต ปัญญาอธิสิน
นางสาวพัชรนันท์ นิธิจินดานนท์
นางสาวเมตตา ทํานุ
นางสาวเมธวีร์ เงินถาวร
นายยอดมนูญ บุรี
นางสาวดรุณี พรหมพันธ์
นางสาวพัทธนันท์ ครามบุตร
นางสาวกัญญาณัฐ อัมภรัตน์
นางสาวฮาดีลา ปาทาน
นางสาวจิตรลดา สุคนธรัตน์
นางสาวกุลนันท์ ภู่ภักดีพันธ์
นางสาวทิพานัน ดาเลิศ
นางสาววรรณญา ยกยิ่ง
ว่าที่ ร.ต.หญิงลูกเกตุ สิงห์จุ้ย
นางสาวละไมพร มั่งมี
นางสาวชลนารถ ปัญหา
นางสาวปวีณา เกตุทัพมอญ
นางสาวชุติกาญจน์ จุลเทพ

เลขประจําตัวสอบ
500096
500097
500098
500099
500100
500101
500102
500103
500104
500105
500106
500107
500108
500109
500110
500111
500112
500113
500114
500115
500116
500117
500118
500119
500120
500121
500122
500123
500124
500125
500126
500127
500128
500129

ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญจมาภรณ์ พิมพ์พันธ์
นางสาววรพร อยู่เมฆะ
นางสาวเสาวภา ตุยทัง
นางสาวรัชฎาภรณ์ สายสังข์
นางสาวจุฑาภรณ์ พันธุ์จินา
นายจตุรวิทย์ ทองประสาน
นางสาวอัจฉราวรรณ เกษกําจร
นางสาวทิพวรรณ บุญสุวรรณ
นางสาวภาสิริ เอกเอี่ยม
นายอธิพงศ์ เนื้อนิ่ม
นางสาวสุนิสา ดวงแก้ว
นางสาวนูรอ โต๊ะเจ
นางสาวเกศณี ศิริวงศ์
นางสาวมาริสา อิสสริยะ
นางสาวทิตา เทพสําเริง
นางสาวโชติชนิต พอใจ
นางสาวอนุสรา ยอดเพ็ชร
นายปริญญา ปาโสม
นางสาวนงลักษณ์ เรือนสวัสดิ์
นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง
นางสาวปัญจพร มณีแสง
นายโสภณ คณาดี
นายดิเรกฤทธิ์ แสงโชติ
นายวิทวัส ผาบสิมมา
นายณรงค์ยศ หงษ์สุวรรณ
นางสาวอาภัสรา กาเผือก
นายชัยยัณต์ รัตนสุรางค์
นางสาวพนิดา วิชาชัย
นายณัฐพัชร์ เพชร์ดีไกรกุล
นางสาวศันศนีย์ ช่วยบรรจง
นางสาวกัณฑรัตน์ มณีพรหม
นางสาวอรพรรณ นาคเสน
นางสาวธันย์ชนก มั่นรอด
นางสาวจรินพร จันทร์จู

หน้าที่ 3 จาก 4
เลขประจําตัวสอบ
500095
500131
500132
500133
500134
500135
500136
500137
500138
500139
500140
500141
500142
500143
500144
500145
500146
500147
500148
500149
500150
500151
500152
500153
500154
500155
500156
500157
500158
500159
500160
500161
500162
500163

ชื่อ - สกุล
นางสาวปิยภรณ์ ก้อนคํา
นายกฤษฎา ปาทาน
นางสาวยุพา เทพมาลาพันธ์ศิริ
นายอธิ อักษราภัทรากร
นางสาวเมธินี ใยบัว
นางสาวสุกัญญา นาชัยภูมิ
นายภูวนาจ เพชรสุข
นางสาวจิฐาฐินันท์ จุนเนียง
นางสาวเบญจภรณ์ แดงทองดี
นางสาวมินตรา แก้วสาร
นายรุจวิชญ์ บุญมี
นางสาวอภิชญา ยืนยาว
นางสาวนิตยา ยศเดช
นางสาวจุฑาทิพย์ ยอดราช
นางสาวอรนลิน ไพศาลนันทน์
นางสาววาสนา รุ่งเรืองรัศมี
นางสาวรัตนา โพธิ์เจริญ
นางสาวสุภาสิตา ศิริวานิช
นางสาวอุบลรัก สุดใจ
นายวีรพงศ์ เทพอุบล
นายลิขิต เหมือนแก้ว
นายสุรพงค์ ทองนอก
นางสาวสุชานาฎ ศิลปกอบ
นางสาวสีตีคอลีเยาะห์ อภิบาลแบ
นางสาวสุดารัตน์ ถิ่นระหา
นางสาวกรกมล บุญพัฒน์
นายนครินทร์ แสงสว่าง
นางสาวนิสาชล พุทธวงศ์
นางรถจนา ชอบเรียบร้อย
นายมะกูปราง สะนิ
นางสาวกริยา สุขสกุลณี
นายธนเดช ยอดลี
นางสาวหฤทัย สุโพธิ์แสน
นายกฤดากร ณ พัทลุง

เลขประจําตัวสอบ
500130
500166
500167
500168
500169
500170
500171
500172
500173
500174
500175
500176
500177
500178
500179
500180
500181
500182
500183
500184
500185
500186
500187
500188
500189
500190
500191
500192
500193
500194
500195
500196
500197
500198

ชื่อ - สกุล
นางสาวกีรติพร ขาวสะอาด
นางสาวเตือนใจ วรโชติ
นางสาวจิรภิญญา บินกาญจน์
นางสาววนันญา ล้อมคง
นางสาวชนิดาภา สมบัติรุ่งวณิช
นางสาวปิยานุช บุญยง
นางสาวสุภารดี ยุงหนู
นางสาวธิติยา ช่างสาร
นางสาวสมสุดา พิศวงปราการ
นางสาวสนธยา วงค์หอคํา
นางสาวศิรินทิพย์ สุขยะฤกษ์
นางสาวศุมิตรา ถาวิเศษ
นายพีรทัศน์ พระคุณเลิศ
นางสาววรัญญา เจ๊ะหยาง
นางสาวรุสนานี สะมะแอ
นายมูหามัดอภิรุตร์ ยาคอ
นายมูหามัดอภิสิทธ์ ยาคอ
นางสาวปัณชญา จันทร์แดง
นางสาวอําไพ ตันติญาโณมล
นางสาวสุพัตรา ไทยประสงค์
นางสาวอลิษา สินโฉมงาม
นายณัชพล สุเมธาวิวัฒน์
นายกฤษณะ บุคละ
นางสุนีย์นาถ ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุรีย์รัตน์ บุญแก้วขวัญ
นางสาวมณีรัตน์ สมัครสมาน
นางสาววสุธิดา วงศ์ไทย
นางสาวรุสตีนี หะยีบือราเฮง
นางเบญจวรรณ ชเรสถา
นางสาวนิธิศา โสอุดร
นายกล้องกล้า สะหาย
นางสาวสุมิตรา นานักจันทร์
นางสาวชาริณี เขียวมณี
นางสาวกัญญาณัฐ เวชภักดิ์

หน้าที่ 4 จาก 4
เลขประจําตัวสอบ
500164
500165
500201
500202
500203
500204
500205
500206
500207
500208
500209
500210
500211
500212
500213
500214

ชื่อ - สกุล
นายรชานนท์ คุมพวกมิตร
นางสาวรัตนา พรมมี
นางสาวปารวี ชุมทศนัข
นางสาวกุลรัศมิ์ บุญคงดิลกพัฒน์
นางสาววรรณจันทร์ พิชัยฤกษ์
นางสาวศิริรัตน์ เชิดชิด
นางสาวสุมาลี บัวน้ําใส
นายณัฐพงศ์ คงคานิจ
นางสาวอุทัยรัตน์ กาหยี
นางสาววัลลภา วุฒิพราหมณ์
นางสาวจิดาภา ศิริโภชน์
นางพจนีย์ หมื่นสระชุม
นายศดายุ วิลาวรรณ
นางสาวจิดาภา แม้นศิริ
นางสาวจันทร บุญสมศรี
นางสาวจิราวรรณ เข็มมาลัย

เลขประจําตัวสอบ
500199
500200
500215
500216
500217
500218
500219
500220
500221
500222
500223
500224
500225
500226
500227

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุนารี แสงทอง
นางสาวจิดาภา ฉ่ําวงศ์
นางสาวสุพชยาฌ์ จิรกิตวิวัฒนากุล
นายปิรามิด โปชัยคุปต์
นางสาวนิภารัตน์ ซ่อนขํา
นางสาวฉวีวรรณ บุญนอก
นางสาวจิตรลดา เกิดเมือง
นายเมธาสิทธิ์ จันทรเสวต
นางสาวพรทิพย์ อมาตยกุล
นางสาวพูนสุข เวสนุสิทธิ์
นายศิวัช ศิริพลไพบูลย์
นางสาวกิตติมาภรณ์ เพิ่มพูล
นางจุฬาภรณ์ แปลกใหม่
นางสุนทรี สันทรนาถ
นางสาวมณีนุช โกพลรัตน์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานซ่อมเครื่องจักรกล
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
600001
600002
600003
600004
600005
600006
600007
600008
600009
600010
600011
600012
600013
600014
600015

ชื่อ - สกุล
นายจักรี รักษาสิทธิ์
นายวัฒนา แวบือซา
นายนพนัย มณีกุล
นายวาสนา กุลมาตย์
นายธีระพงศ์ ประจงไสย
นายนพดล ชื่นชอบ
นายอรรถพันธ์ จรสุข
นายเฉลิมสักดิ์ สุขเพ็ชร
นายสายสิทธิ์ สายแวว
นายภานุวัฒน์ เชาว์ช่างเหล็ก
นายกิตติศักดิ์ สุขกาย
นายสุริยะ แพทย์ราช
นายอําพล คําพอง
นายวีรยุทธ กาเมืองลือ
นายเอกชัย ธีระบัญชร

เลขประจําตัวสอบ
600016
600017
600018
600019
600020
600021
600022
600023
600024
600025
600026
600027
600028
600029

ชื่อ - สกุล
นายณัฐพล วุฒิวงศ์
นายทักษ์ดนัย ทองเผือก
นายกฤษณัฐ คล้ายกล่ํา
นายพีรวัฒน์ เทียมผล
นายวีรพันธุ์ ชื่นบุปผา
นายธนันณัฏฐ์ ศิริภิรมย์
นายรุ่งศักดิ์ ธานีพูน
นายเจษฎา ผดุงสุข
นายกิตติพงศ์ แก้วตาทิพย์
นายวรพจน์ ธุรารัตน์
นายณัฐพล วังวล
นายวุฒิ คุ้มราษี
นายนิพนธ์ศักดิ์ เวชกามา
นายศักดา ทองวัน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหน่งพนักงานแผนที่ภาพถ่าย
(แนบท้ายประกาศกรมที่ดิน ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559)
เลขประจําตัวสอบ
700001
700002
700003
700004
700005
700006
700007
700008
700009
700010
700011
700012
700013
700014
700015
700016
700017
700018
700019
700020
700021
700022
700023
700024
700025
700026
700027
700028
700029
700030

ชื่อ - สกุล
นางสาวเนตรชนก รักสวัสดิ์
นายธนดน พัฒนะโภไคย
นางสาวศรันยา สุนทอง
นางสาวสุชาดา อุตตมาภรณ์สกุล
นายกมล สาดี
นางสาวโสริตา ทิพย์สันเทียะ
นางสาวสมบัติ แก้วจันทร์
นางสาวกตัญชลี ทวีพรวัฒนกุล
นางสาวอาทิตยา พิพิธกุล
นายกิตติ พูสุวรรณ
นางสาวสุวจี คงอยู่สุข
นางสาวหทัยกานต์ กิจพานิช
นางสาวลักษมี ดอนลาว
นางสาวอังคนางค์ ใบยา
นายสิทธิโชค กันดี
นางสาวศศิวิมล เกตุศรี
นายปิยะพงษ์ เพื่อนฝูง
นางสาวณัฐพัชร์ ทุ่งเก้า
นางสาวศิริกุล กาศสกูล
นางสาวรัตวิภา สุภเมธีร์
นางสาวนรมน คุ้มมะณี
นายอยวัติ ศิรจิ านุสรณ์
นางสาวสุวรีย์ ทองขอน
นางสาวนิตยา ศรีเมืองช้าง
นายสิขรินทร์ เหี่ยงมณี
นางสาวพลอยธิดา หงษ์คํา
นายชยกร ทุนอินทร์
นางสาวสุดธิดา เที่ยงพุก
นางสาวมาริดา พึ่งวงศ์
นางสาวอัจฉรา ผ่องปิยะสกุล

เลขประจําตัวสอบ
700031
700032
700033
700034
700035
700036
700037
700038
700039
700040
700041
700042
700043
700044
700045
700046
700047
700048
700049
700050
700051
700052
700053
700054
700055
700056
700057
700058
700059
700060

ชื่อ - สกุล
นายศตวรรษ อาหรับ
นายอธิวัฒน์ แสนละมุน
นายณัฐวุฒิ สีมา
นายสง่า ลือพรม
นางสาวชุติมาพร กอนไธสง
นางสาวอทิตยา ลิ่มกุล
นางสาวธันยพร ยงยืน
นายทศพร คําเอี่ยม
นายศักรินทร์ อุ่นทานนท์
นางสาวแคทรียา ฤาษี
นางสาวกมลวรรณ อุบลดี
นายสุรวุฒิ แสนพันธ์
นางสาวปวีณา พร้อมมงคล
นางสาวณัฐพร ใจน้อย
นางสาวภาวินี ทองผาย
นางสาวสุกัญญา บุญสนอง
นางสาวธนาภรณ์ ตื้อปั้น
นางสาวเกศินี ฉวีทอง
นายธรรมรัตน์ พิระภาค
นางสาวพรพิมล อัมราใบ
นางสาวรุ่งฤดี โพธิกลาง
นายจารุกิตติ์ แสนพลสิทธิ์
นางสาวภัคพาณี อินคต
นางสาวจุฑารัตน์ พงศ์จันทรเสถียร
ว่าที่ ร.ต. สมชาย ยมประโคน
นายจริงจิตร์ ภู่พรประเสริฐ
นายชลวัฒน์ โรยแก้ว
นางสาวชิดชนก แก้วพานิชย์
นางสาวจรินยา นันทะกมล
ว่าที่ ร.ต. กัมปนาท ยดย้อย

หน้าที่ 2 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
700061
700062
700063
700064
700065
700066
700067
700068
700069
700070
700071
700072
700073
700074
700075
700076
700077
700078
700079
700080
700081
700082
700083
700084
700085
700086
700087
700088
700089
700090
700091
700092
700093
700094

ชื่อ - สกุล
นางสาวชลทิพย์ เอี่ยมสอาด
นางสาวจิรัชยา สีแตงอ่อน
นายจิระเดช บํารุงชีพ
นายวีระยุทธ คชวรรณ
นายอาทร ศรีวงศ์สกุล
นายองอาจ สุขธนู
นางสาวปรัศนี ยี่มะเหร็บ
ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ สุทธิบุตร
นางสาวลัดดาวัลย์ ตั้งสมสุข
นางสาวอภิรดี โรจนภักดี
นายกฤษดาพล นามพรม
นายณัฐกิตติ์ สารสุข
นางสาววิชุลดา แสงกุล
นายสุรศักดิ์ โอภาวัฒนะ
นายธีระศักดิ์ บุญสอาด
นายสิทธิญา กลศึก
นางสาวอรพรรณ โนนทนวงษ์
นางสาวซูไฮลา บาเหะ
นางสาวสุไลลา อาแว
นางสาววรางคณา บรรจโรจน์
นางสาวสมฤทัย พึ่งพานิช
นางสาวอาภาพัชร์ แซ่ตั่น
นางสาวศิริกานดา ปัญญาวัน
นางสาวเยาวลักษณ์ เตชนันท์
นางสาวกนกวรรณ เกษมณี
นางสาวเพชริดา เพชรคง
นายศิริพงศ์ มูสิกรักษ์
นางสาวพีรดา ใจกระจ่าง
นางสาวปทุมรัตนา สุขสันต์หรรษา
นางสาวภาริษา ทรารัมย์
นายสรรธาร พชสิทธิ์
นางสาวมณีรัตน์ แซ่ลิ่ม
นางสาวนาริสรา มัยเละ
นางสาวธัญชพัชร์ เชื้อพหลพลคุณา

เลขประจําตัวสอบ
700096
700097
700098
700099
700100
700101
700102
700103
700104
700105
700106
700107
700108
700109
700110
700111
700112
700113
700114
700115
700116
700117
700118
700119
700120
700121
700122
700123
700124
700125
700126
700127
700128
700129

ชื่อ - สกุล
นางสาวเปรมวดี คงจันทร์
นางสาวอุมาพร จงสกุล
นางศศิวิมล โพธิ์ศรี
นางสาวพัสนี ภาวนา
นายธิระวัฒน์ ปัญเศษ
นางสาววันทนีย์ องสารา
นางสาววรรณิกา เรือนคํา
นายอรรณพ สารนอก
นายสนั่น สุขแก้ว
ว่าที่ ร.ต.หญิงชไมพร สุวรรณนิมิตร
นางสาวรัฐติกาล มะประสิทธิ์
นายนรินทร์ ไชยสิทธิ์
นางสาวอรัญญา สุวรรณรัตน์
นางสาววิรัลพัชร งามฉวี
นางสาวศุภญา วงศ์วรสันต์
นายจักรภัทร สุนทรวรรณ
นายสุรเชฎฐ์ สุวรรณเพชร
นายกรกฤษณ์ ออประเสริฐ
นางสาวสุวนัฎ รื่นสุข
นางสาวนุชนาถ จันทร์บัว
นายธีระยุทธ ชัยสา
นายบดินทร์ หางแก้ว
นางสาวจริยาภรณ์ สมบัติธินาวงศ์
นางสาวณัฐวรรณ สุดวิไล
นายชาญชัย เซ่งเถี้ยน
นางสาวลลิตา ทะสอน
นายจิรายุส นิทัศน์
นางสาวมัจฉา มาไพล
นางสาววิลาวัลย์ สีสาร
นายไพสิทธิ์ ฐานวงศ์
นางสาวศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์
นางสาวสุพรรษา สุวรรณจิตร
นางสาวอกนิษฐ์ กาจีนะ
นายดิลก สอนสิ่ม

หน้าที่ 3 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
700095
700131
700132
700133
700134
700135
700136
700137
700138
700139
700140
700141
700142
700143
700144
700145
700146
700147
700148
700149
700150
700151
700152
700153
700154
700155
700156
700157
700158
700159
700160
700161
700162
700163

ชื่อ - สกุล
นางสาวอธิตยา แสงสุมาตย์
นางสาวธารฤทัย นันทะโชติ
นางสาวไพรัตน์ อุระมา
นายพชร เสมียนรัมย์
นายอนุพนธ์ ศิริไทย
นางสาวกมลภรณ์ พรฤกษ์เวียงพิง
นายพรชัย สุวรรณรัตน์
นายโสภณัฐ เส้งโสตะ
นายอนิรุต นาครอด
นางสาวอังสนา เดชพิชัย
นางสาวขนิษฐา หิมะโส
นางสาวกัลยรัตน์ อินถา
นางสาวพิมพร พิพิธวัฒนาพันธุ์
นางสาววนิสา บุญศรี
นางสาวมาริษา สายทองเพชร
นางสาวกัณฐิกา มั่งมูล
นางสาวพิณญาดา เพ็ชรพูล
นางสาวกัญญ์พิชญา ปราณีต
นายตรีทศพล มาลัยศรี
นายสัญญลักษณ์ วงค์อินตา
นายศรราม นามเสถียร
นางสาวสุพัตรา อุตมูล
นางสาวปิยนุช กิตติชัยเดช
นายภูกฤษ ดีปาละ
นางสาวพัทธวรรณ สินธุรัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงจริยา ขําแจง
นายธนัชชัย ไคร้ยะ
นายบารมี เนเต็ก
นางสาวนพาพร อุทโท
นางสาวกฤติกา คําชนะ
นายสุรกิจ กลิ่นทอง
นางสาวกุลศรัณย์ รัศมีพงษ์
นางสาวชลธิชา โฉมงาม
นายมารุต โจมแก้ว

เลขประจําตัวสอบ
700130
700166
700167
700168
700169
700170
700171
700172
700173
700174
700175
700176
700177
700178
700179
700180
700181
700182
700183
700184
700185
700186
700187
700188
700189
700190
700191
700192
700193
700194
700195
700196
700197
700198

ชื่อ - สกุล
นางสาวนารี ตะมะ
นางสาวสุภาณี จงรัมย์
นายสุวิจักขณ์ คําพุฒ
นายนภพล สร้อยสน
นางสาวอัจฉราวรรณ ศุภกา
นายนนทวิทย์ นิลานุช
นายณัฐวัฒน์ โพธิ์ขาว
นางสาวนันธิญา คําอุดม
นายภูมิชนก จันทร์สว่าง
นางสาวพรนิพา ภูนาเพชร
นางสาวนัยนา ดอนชัย
นางสาวณัฐกฤตา ม่วงมิตร
นางสาวเบญจพร จูพันธุ์
นายนิวัติ มหาศรี
นางสาวนัยนา ไชยสุระ
นางสาวกตัญชลี ราญคํารัตน์
นางสาวกานต์ระวี สังข์ป้อม
นายทฤษฎี ทองวิเศษ
นางสาววราพร ตุ้มปามา
นางสาวสุนิศา พันธุ์เรือง
นางสาวสุภานิช หินคํา
นายสมดุลย์ เซียะรัมย์
ว่าที่ ร.ต.หญิงจริยา คงเล็ก
นางสาววาสิณี นราพันธ์
นายวุฒินันท์ อินทสูนย์
นางสาวพรรัมภา เอี่ยมอธิพงษ์
นายวรวัฒน์ ชัยมงคลานนท์
นางสาววิภารัตน์ ขุนศรีรักษา
นางสาวสุดาวรรณ พฤฒิพฤกษ์
นายธนศักดิ์ รัตนพันธุ์
นางสาววาสนา แสนเงิน
นางสาวพิจิตรา ทองเพชร
นายไพศาล ยี่คิ้ว
นางสาวศิรินภา ฮอกระวัด

หน้าที่ 4 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
700164
700165
700201
700202
700203
700204
700205
700206
700207
700208
700209
700210
700211
700212
700213
700214
700215
700216
700217
700218
700219
700220
700221
700222
700223
700224
700225
700226
700227
700228
700229
700230
700231
700232

ชื่อ - สกุล
นายกนิษฐวุฒิ คงสกูล
นางสาวจิดาภา เหมะธุลิน
นางสาวณัฐกานต์ แก้วอินทร์
นางสาวสิริภาภรณ์ ดวงสิริ
นายวรวุฒิ ทักหลํา
นางสาวชมพูนุท ผิวผ่อง
นายเอกราช ถิ่นวงศ์พิทักษ์
นายกฤติพงศ์ เกษกมล
นางสาวสุทธิดา พรมหมื่น
นายชาญวิทย์ เฉลิมศรี
นายอุรพงษ์ อยู่บุรี
นายจิรโชติ ตงแก้ว
นางสาวสุชาดา ควบสระน้อย
นางสาวดารินทร์ จันทร์ผง
นางสาวภริดา นารีรักษ์
นายอําพล หลักจิตตโร
นายชนายุทธ โพธิ์พันเรือ
นางสาวสุวรรณี ดีงูเหลือม
นางสาวทนาวรรณ์ เทียมลี้
นายกรณัฐ ทองสมุทร
นายวราพงษ์ เกียรติเจริญศิริ
นายธีรยุทธ ไชยมาโย
นายวรเดช ศรประสิทธิ์
นางสาวอมรรัตน์ แคล้วศึก
นายอาทิตย์ กําปนาท
นายการัณย์ กันชัยเทพ
นายเอกลักษณ์ โคกแก้ว
นางสาวเพ็ญพักตร์ โคกแก้ว
นางสาวเสาวลักษณ์ โกยรัมย์
นางสาวอาภาพร เขียมวัชระ
นางสาวรมิตา รอดยวง
นายสุวิทย์ โคตรโสภา
นางสาวญาณพันธ์ โพธิสีหะราช
นางสาวศันสนีย์ สุวรรณรักษ์

เลขประจําตัวสอบ
700199
700200
700236
700237
700238
700239
700240
700241
700242
700243
700244
700245
700246
700247
700248
700249
700250
700251
700252
700253
700254
700255
700256
700257
700258
700259
700260
700261
700262
700263
700264
700265
700266
700267

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุรีย์กานต์ วุฒิมานพ
นายนวัต ปรีชาศิลป์
นายอภิวัฒน์ ศรีสารคาม
นายรัฐนันท์ บุญประดิษฐ
นายพงษ์พรรณ พลชัย
นางสาวสินีนาฏ ชื่นบาน
นายณัฐกิตติ์ สระแก้ว
นายจักรพงษ์ วงค์กาอินทร์
นางสาวเพียงออ ศรีวงษา
นางสาวอรนภา มุสิกาวัน
นางสาวขวัญชนก สุขสวัสดิ์
นางสาวธิดารัตน์ ศรประสิทธิ์
นายวุฒิชัย ดําริห์
นางสาวนาฏณภัทร ทรัพย์ทวีผลเลิศ
นายปฏิภาณ เอี่ยมรัศมีกุล
นางสาวเพ็ญพิชชา ชูศรี
ว่าที่ ร.ต. กรกฎ โพษิตลิมปกุล
นางสาวลลิตา ไก่ขัน
นางสาวสุภารัตน์ ดีเพ็ง
นางสาววราภรณ์ จันทิมา
นางสาวภคพร ศิริมงคลขจร
นางสาวจิราพร สุวรรณรัตน์
นายธวัชชัย อินทสระ
นางสาวนันทิยา ศรีบุตรตา
นางสาวลลิตภัทร์ ชัยพระอินทร์
นางสาวนิภาวรรณ พันมาลี
นางสาวดวงพร แสงจันทร์
นางสาวสายน้ําผึ้ง แซ่หั่น
นายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
ว่าที่ ร.ต.หญิงเทวิกา ช่วยนุกูล
นางสาวลักษมี จันทร์กระจ่าง
นางสาวปณัฐตา เหล่าพงศ์พิชญ์
นางสาวภาณุวรรณ นาทองหล่อ
นายสุทธิพงษ์ วิเศษสังข์

หน้าที่ 5 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
700233
700234
700235
700271
700272
700273
700274
700275
700276
700277
700278
700279
700280
700281
700282
700283
700284
700285
700286
700287
700288
700289
700290
700291
700292
700293
700294
700295
700296
700297
700298
700299
700300
700301

ชื่อ - สกุล
นางสาวฟาร์ไฮนี วาเย็ง
นายอาทิตย์ จันทร์สม
นางสาวมลฤดี จันทิมา
นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
นางสาวนรีอร พุทธวรรณ
นายวรวุธ พงศ์กุล
นายกิติพันธ์ นิลนันท์
นางสาววิจิตรา จําปาวงษ์
นางสาวปานรวี ตาคํา
นายสรรเพชญ แบนอภัย
นางสาวเบญจพร หิรัญกุล
นางสาวมัณฑิตา ดวงชัย
นายวรภัทร พรหมศิริ
นางสาวกรวิกา นวลสิริกุล
นางสาวบุศรา ภูกาบไส
นายปิติพงษ์ ชัยมีแรง
นางสาวอดิษา ไชยบัง
นายสุจินดา แก้วโสภา
นางสาวณัฐฌา มงคลสุวรรณ
นางสาวทัดธนอร ภูมิพรม
นางสาวกวีกาต์ ศรีเจริญ
นายณัฐสรณ์ ธิติวัชรเดช
นายอัครพล อินทร์จันทร์
นายธนวัฒน์ รัตนกร
นายศิวรักษ์ ประยูรหาญ
นายธนินทร์ คงสวัสดิ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทรา วาวแวว
นางสาวมลฑาทิพย์ ฟองมาศ
นายวงศ์ทวิช ทวิชสังข์
นายไพรวัลย์ สีหัวโทน
นายเจริญสุข สวยงาม
นางสาวสมฤทัย ธัญญเจริญ
นายธนุวัฒน์ แสงแป้น
นางสาวสุรีย์รัตน์ พรมศิริ

เลขประจําตัวสอบ
700268
700269
700270
700306
700307
700308
700309
700310
700311
700312
700313
700314
700315
700316
700317
700318
700319
700320
700321
700322
700323
700324
700325
700326
700327
700328
700329
700330
700331
700332
700333
700334
700335
700336

ชื่อ - สกุล
นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ
นางสาวศศิวิมล หอมดี
นางสาวรัตนพร กิจโป้
นางสาวสุนิตษา เสาระโส
นางสาวกุลภา เลิศนิติวัฒนา
นางสาวกัญญารัตน์ เพชรคง
นางสาวศิริพร วงค์คํา
นายโตมร บุญหนุน
นายรัฐพล สืบศรี
นางสาวอังคณา บัวแก้ว
นายพีรภัทร ศรีวัฒน์
นางสาวฐิติกานต์ คํามี
นางสาวฮาซานะห์ ดาเจ๊ะ
นางสาวปัทมา ลาเต๊ะ
นางสาวสาวียะห์ หะ
นายตายูดิง ดอลี
นายณัฐพล เย็นสกุลสุข
นางสาวปิยะวรรณ ลั่นเส้ง
นางสาวสร้อยทิพย์ แก้วตา
นางสาววรพร วงษ์ถาวร
นางสาวนันทรัตน์ ณ นคร
นายประภัส พะโรงรัมย์
นายยุทธนา พลาหาญ
นายภวิศร์ เพียงสุวรรณ
นายอภิชิต ฤทธิกูล
นายอนุชิต อังศิริ
นางสาวธิดารัตน์ สายใยทอง
นายอลงกรณ์ ศรีแสง
นายสุรัตน์ กําแพงแก้ว
นางสาวลัดดาวัลย์ สุขทองสา
นางสาวสไบแพร สุขเมือง
นายสมเกียรติ หนังไธสง
นางสาวสุพัตรา โชติกูล
นายพัฒนา แสงจันทร์

หน้าที่ 6 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
700302
700303
700304
700305
700341
700342
700343
700344
700345
700346
700347
700348
700349
700350
700351
700352
700353
700354
700355
700356
700357
700358
700359
700360
700361
700362
700363
700364
700365
700366
700367
700368
700369
700370

ชื่อ - สกุล
นางสาวธนัชญา วงศ์สิริภาส
นางสาววิชชุดา ชลพรมงคล
นางสาวชนิตา มานะวรพงศ์
นายชยังกูร ปัญญาดิลก
นายกษิติธร ขําประนต
นางสาวกัณทิมา จินดาพันธ์
นางสาวเบญจพร อยู่โต
นางสาวพรพิมล อัวคนซื่อ
นางสาวณัฐชยา คําสุรันทร์
นางสาววรรณรัช เทศวัฒน์
นายวีระพันธ์ ศรีเมือง
นายอธิวัฒน์ หาทอน
นายมนต์มนัส จันทร์เจริญ
นายทิชากร ทองแสง
นายจีรวัฒน์ บุญยะกา
นางสาวชนิตนาฏ มหากันธา
นายพิพัฒน์ ทิเก่ง
นางสาวภัทรพร ว่องไววรวิทย์
นางสาวศิรภัสสร ทองสุข
นางสาวธัญกานต์ แสงประดับ
นางสาวนสิตา รองเมือง
นางสาวมลธิตา ฉิมเครือวัลย์
นางสาวเสาวลักษณ์ เต็มรัตน์
นายภาณุวุฒิ ปานสัน
ว่าที่ ร.ต. หญิงระพีพันธ์ ทองคํา
นายอานุภาพ อินทรกําแหง
นางสาวศิรพัชร มั่งคั่ง
นางสาวอามีนา แจ้งรู้สุข
นายชลาวุฒิ ปัดถาวะโร
นายนิมิต นงโพธิ์
นายรัชชานนท์ มีคุณ
นายกุญชกาจน์ จันทร์ประเสริฐ
นางสาวรุจิรา บุตรแสงดี
นายวรุฒ บุญทา

เลขประจําตัวสอบ
700337
700338
700339
700340
700376
700377
700378
700379
700380
700381
700382
700383
700384
700385
700386
700387
700388
700389
700390
700391
700392
700393
700394
700395
700396
700397
700398
700399
700400
700401
700402
700403
700404
700405

ชื่อ - สกุล
นายชัชวาล อัศวพงศ์เจริญ
นางสาวปรางทิพย์ บุญสร้าง
นางสาวนุชนาฏ หนูฤทธิ์
นางสาวสกลพัฒน์ แก้วมุกดา
นายธนพร เกตุแก้ว
นางสาวพิพันธุ์ยดา วิริยานันท์
นายอนุชา สุวรรณชาตรี
นางสาวดรัลพร ธรรมชัยกุล
นางสาวมาริสา ใจพล
นายพีรวิชญ์ สุภารี
นางสาวภัทร์ธีรา พุฒิมา
นายวันชาติ ช้างชู
นางสาวณัฐชยา สุขดี
นายฮาริส โพธิ์ดํา
นายวิสุทธิ์ แก้วพวง
นายจักรพงษ์ วิญญรัตน์
นายนิติวัฒน์ จันทะเขต
นางสาวนวลฉวี เจริญเกียรติ
นางสาวพชรพรรณ อิ่มผ่อง
นางสาวภัทรวดี จําศิล
นางสาวนัฐนันท์ หิรัญ
นางสาวเอื้อมพร แสงเรือง
นายเชาวนนท์ ศักดามี
นายวิรัตน์ เขตวีระการณ์
นางสาวธันต์ธิชฌา เชาว์สันเทียะ
นายสมพล คนึงบุตร
นางสาวอุสาห์ ศรีสําอางค์
นางสาวสกุลณา สุณวรรณ์
นายณัฐกิตต์ ชื้อทัศนประสิทธิ
นายธนณัทน์ ศรีวัฒรางกูร
นางสาวญารียะห์ อิแต
นายฤชากร พรมศิริ
นายไพบูลย์ อภิปัญญาวรกุล
นายพรเทพ แซ่ตัน

หน้าที่ 7 จาก 7
เลขประจําตัวสอบ
700371
700372
700373
700374
700375
700411
700412

ชื่อ - สกุล
นายกฤชวัฏ ภัทรวิวัฒน์กุล
นายเอกภาพ บุณสุข
นางสาวประภัสสร สุขทน
นางสาวสรณีย์ วิไลวงษ์
นางสาววรรณวิภา สิ้มโป
นายชาตรี มาสง
นายเมธวิน ช่างเสียง

เลขประจําตัวสอบ
700406
700407
700408
700409
700410
700413

ชื่อ - สกุล
นายทรงพล ครุฑชูชื่น
นายธนวัฒน์ จูเจีย
นางสาวดารากร วงสุเพ็ง
นางสาวจริยา เจริญสุข
นายสุรกานต์ นิ่มมาศ
นางสาวศิริวรรณ แสงสวัสดิ์

