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เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
*1001 น.ส.บุญรัตน์  เปรมทองสุข
๑๐๐๒ น.ส.กาญจนา  สินครบุรี
๑๐๐๓ น.ส.อรอุมา  จันทร์ชูกลิ่น
๑๐๐๔ น.ส.อัจฉรา  การภักดี
๑๐๐๕ น.ส.วาสนา  ก้อนเพชร
๑๐๐๖ นายพีระพงษ์  นพสุวรรณ
๑๐๐๗ น.ส.เปรมยุดา  ปันทิโป
*1008 น.ส.จุฑามาศ  ประเสรฐิศรี
๑๐๐๙ นายคารมย์  ชัยบัญ
*1010 น.ส.สะแกวัลย ์ กาญจนะ
๑๐๑๑ นายณัฐสิทธ ิ กลิ่นระรวย
๑๐๑๒ น.ส.วทานิยา  คําวงค์
๑๐๑๓ น.ส.นภัสนันท์  สมบุญจันทร์
๑๐๑๔ น.ส.นภาภรณ์  เลิศวิริยะกมล
๑๐๑๕ น.ส.ปารชิา  ปิตพิัสวี
๑๐๑๖ น.ส.นนทยา  ช่วยบํารุง
๑๐๑๗ นายรามนรินทร์  สินเจริญ
๑๐๑๘ น.ส.อัญญ์ณัฐฌาฌ์  การะเกดแก้ว
๑๐๑๙ น.ส.ณัฏฐ์ชรินท์  ไชยเจริญ
๑๐๒๐ น.ส.เพ็ญนภา  งามเลิศพรชัย
๑๐๒๑ น.ส.นาตยา  สังข์เที่ยง
๑๐๒๒ น.ส.สรญา  หลงบางพลี
๑๐๒๓ น.ส.รุจิรา  เครือนาค
๑๐๒๔ น.ส.รดามณ ี จันทร์นุ่ม
๑๐๒๕ นายนพรัตน์  มานะดี

แนบทา้ยประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่   ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘

(เอกสารแนบ ๑)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏบิัติทางด้านคอมพิวเตอร์

กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ตําแหน่งนักวชิาการแรงงาน กรมการจัดหางาน
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๑๐๒๖ น.ส.จุฬารัตน์  บุญชู
๑๐๒๗ น.ส.จีราพร  จันทุดม
๑๐๒๘ นายนพดล  สุปันต๋า
๑๐๒๙ น.ส.เนตนะพา  เนืองวงษ์
๑๐๓๐ น.ส.รําไพ  ลุนบุดดา
๑๐๓๑ น.ส.วนิดา  คุรุรัตน์
๑๐๓๒ น.ส.นูร์อาเซียน  ยุโซะ
๑๐๓๓ น.ส.สุดาวดี  หลิมเลิศรัตน์
*1034 น.ส.อัญสุรีภรณ ์ โพนทอง
๑๐๓๕ น.ส.ธัญชิตา  โมขศักดิ์
๑๐๓๖ น.ส.อาริตา  วิชชุกรจิรภัค
๑๐๓๗ นางศิริณัฏฐ์  คลังศรี
๑๐๓๘ น.ส.พัทธนันท์  มาดีนะ
*1039 น.ส.สุธิดา  รัสดีดวง
๑๐๔๐ นายวริศ  ชิดปลัด
๑๐๔๑ น.ส.ณิศานันท์  กิติพงษ์พัฒน์
๑๐๔๒ น.ส.พิมพ์พร  พิศเทียมรัตน์
๑๐๔๓ น.ส.ฐิตารีย ์ ดีรัง
๑๐๔๔ น.ส.รัชนก  ตั้งแต่ง
๑๐๔๕ นายไพศาล  กรุงแก้ว
๑๐๔๖ นายอับดุลอาซ ิ เจ๊ะซอ
๑๐๔๗ น.ส.ศศินิภา  สื่อกระแสร์
๑๐๔๘ นายศุภกฤต  อุ้ยใจดี
๑๐๔๙ น.ส.กัญญาภัค  เช้ือเขียว
๑๐๕๐ นายชัยวัฒน์  ยศไกร
๑๐๕๑ น.ส.พิมพ์พัชร  จินดาเพ็ชร
๑๐๕๒ น.ส.พรพิมล  อ้นน้อย
๑๐๕๓ นายนพพร  เอี่ยมแตง
๑๐๕๔ นายพิทยุตม์ แสงประเสริฐ
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*1055 น.ส.วิยะดา  มาศิริ
๑๐๕๖ น.ส.อาจาร ี เพ็ญสมบูรณ์
๑๐๕๗ นายกิตติศักดิ์  วงษ์วุฒิศักดิ์
๑๐๕๘ น.ส.เอมอร  นาคม
๑๐๕๙ น.ส.ดารารัตน์  มาทวงศ์
๑๐๖๐ น.ส.สุพัตรา  พินิจการ
๑๐๖๑ น.ส.สุดารัตน์  นาคหมื่นไวย
๑๐๖๒ น.ส.พรหทัย  ฟองสี
๑๐๖๓ นายพิษณุพันธ์  คําทุม
๑๐๖๔ น.ส.สุลักษณ์  แซ่ห่อ
๑๐๖๕ น.ส.มณทิพย์  จันทโรทัย
๑๐๖๖ น.ส.วิภาวดี  โยคะสิงห์
๑๐๖๗ นายประสิทธิชั์ย  พุธดีมี
*1068 นายชุติพงศ์  ปรางทอง
๑๐๖๙ น.ส.สุภาพร  เชื้อน้อย
๑๐๗๐ น.ส.สุดารัตน์  ทองประดษิฐ์
๑๐๗๑ ว่าที่ ร.ต.หญิง ติยาพร  สุทธิ
๑๐๗๒ น.ส.จิตติพร  วุ่นหวาน
๑๐๗๓ น.ส.อภิเษก  วงษ์นุช
๑๐๗๔ น.ส.วิจิตตา  ชัยชนะ
๑๐๗๕ น.ส.กรพินธุ ์ หมั่นมานะ
๑๐๗๖ นายวัชระ  ปรีหะจินดา
๑๐๗๗ นายนิรุทธ  สาธร
๑๐๗๘ น.ส.กุลนิษฐ์  ตาเกิด
๑๐๗๙ น.ส.กรชนก  เขื่อนเพชร
๑๐๘๐ น.ส.นิศารัตน์  บุญเหลือ
๑๐๘๑ นางมาศธัญกาญจน์  ทุลันไธสง
๑๐๘๒ น.ส.ศิริณะภา  ภักดี
๑๐๘๓ น.ส.รณิดา  นาคสวัสดิ์
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๑๐๘๔ น.ส.วันวิสาข์  เหล็งทอง
๑๐๘๕ น.ส.ผุสด ี เบ็งทอง
๑๐๘๖ น.ส.พิชามญช์ุ  ตั้งอัมพรไพศาล
๑๐๘๗ น.ส.นภศมล  สัตบุษย์
๑๐๘๘ น.ส.ลัดดาวัลย ์ ชินคํา
๑๐๘๙ น.ส.สกลทิพย์  คําภิบุตร
๑๐๙๐ น.ส.ณัฐกานต์  วรวิจิตรชัยกุล
๑๐๙๑ น.ส.ปิยะกุลภรณ์  เชื้อสาตร์ธาดา
๑๐๙๒ น.ส.ปิยาภัสร ์ ยังรอด
๑๐๙๓ น.ส.ณิชาภัทร  แซ่ย่าง
๑๐๙๔ น.ส.วิมลรัตน์  ทองสนีุช
๑๐๙๕ น.ส.กันยารัตน์  ค้นหาดี
๑๐๙๖ น.ส.เกวรินทร์  ปรังฤทธิ์
๑๐๙๗ น.ส.ธิดาทิพย์  ศักดิ์สิทธานุภาพ
๑๐๙๘ นายกวินท์  คําปาละ
๑๐๙๙ น.ส.มุทติา  โสดี
๑๑๐๐ น.ส.เสาวลักษณ์  เจียมประเสริฐกุล
๑๑๐๑ น.ส.กนกศรี  โกมุทรัตน์
๑๑๐๒ น.ส.ฤทัยรัตน์  วงษาเนาว์
๑๑๐๓ น.ส.มยุร ี ศรเจริญ
๑๑๐๔ นายธนกฤต  ถินจันทร์
๑๑๐๕ น.ส.ศศิธร  กวดสําโรง
๑๑๐๖ นายสิทธิพงษ์  สิงหพล
๑๑๐๗ น.ส.จันทิมา  โต๊ะนาค
๑๑๐๘ น.ส.สุธิชา  โพธิ์เนย
๑๑๐๙ น.ส.อุมาพร  วงษ์คํา
๑๑๑๐ น.ส.วรรณพร  ศรีประเสริฐ
*1111 น.ส.สุธาด ี ปีตะขบ
๑๑๑๒ น.ส.สุพัตรา  บุญชุ่ม
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๑๑๑๓ นายฐานิสร์  ฉันทศิลป
๑๑๑๔ น.ส.ธิดารัตน์  บุญชุ่ม
๑๑๑๕ น.ส.พิมพิลัย  สันนุจิตร
๑๑๑๖ น.ส.เรไร  บุญสนิท
๑๑๑๗ น.ส.วริษา  สังคมศิลป์
๑๑๑๘ น.ส.พัชรี  ดอเลาะกอเสล็ม
๑๑๑๙ นายคํารณ  กลับใจ
๑๑๒๐ นายจักรกฤษณ์  พุกหนู
๑๑๒๑ น.ส.นงลักษณ์  เติมอาบศรี
๑๑๒๒ น.ส.วิภาพร  บุญปก
๑๑๒๓ น.ส.แพวเพชร  บุญจรัล
๑๑๒๔ นายปวริศ  อิสระวิสุทธิ์
๑๑๒๕ น.ส.เสาวลักษณ์  ปานพุก
๑๑๒๖ น.ส.วาทินีย ์ สมีเพ็ชร
๑๑๒๗ น.ส.บุญตา  สุวงษ์
๑๑๒๘ นายวีรวิชญ์  ยิ่งกวีมานพ
๑๑๒๙ น.ส.สุภาภรณ์  โนนดี
๑๑๓๐ น.ส.ชลิตา  ป้องหนองสรวง
๑๑๓๑ น.ส.สุนินดา  ชมพันธ์
๑๑๓๒ น.ส.นลินรัตน์  พัฒนเจริญเดช
๑๑๓๓ น.ส.ภัทรา  ผิวเผือก
๑๑๓๔ น.ส.ปิยนุช  ทุ่มกระเดื่อง
๑๑๓๕ น.ส.พลอยไพลิน  เกตุนวม
๑๑๓๖ นายตุลาชัย  ทองสวัสดิ์
๑๑๓๗ น.ส.ณัชชา  จันทร์เสมา
๑๑๓๘ น.ส.บวรลักษณ์  ทองน้ําเที่ยง
๑๑๓๙ น.ส.ดวงฤดี  ดวงทิพย์
๑๑๔๐ น.ส.วรินดา  ทุ่งโพธิ์ทอง
๑๑๔๑ น.ส.ลินดา  เจตนเสน
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๑๑๔๒ น.ส.ปัทมาพร  กลิ่นคล้าย
๑๑๔๓ น.ส.ทฆิัมพร  สารไชย
๑๑๔๔ น.ส.สุปราณ ี เทศประสิทธิ์
๑๑๔๕ น.ส.สุนิษา  ชูจันทร์
๑๑๔๖ น.ส.วริศรา  ถาแก้ว
๑๑๔๗ น.ส.เกษมณี  ประครองใจ
๑๑๔๘ น.ส.ชลิตา คงอักษร
๑๑๔๙ น.ส.นริศรา  อัฐวงศ์
๑๑๕๐ น.ส.กชพร  อาสาเสนีย์
๑๑๕๑ น.ส.ศชล  มาตยานุมัติ
๑๑๕๒ น.ส.จิราพร  พิมพา
๑๑๕๓ น.ส.นฎฐกมล  พละศักดิ์
๑๑๕๔ น.ส.รุ่งทวิา  พลกุล
๑๑๕๕ นายคณพศ  ปิยะสุวรรณ
๑๑๕๖ น.ส.ภรทิพย์  ม่ันทอง
๑๑๕๗ นายภาณุวัฒน์  เพ็งปาน
๑๑๕๘ นายปภัค  พิมพันธ์
๑๑๕๙ น.ส.พรทิพย์  เตศิริ
๑๑๖๐ น.ส.กาญจนา  แก้ววัง
๑๑๖๑ น.ส.เกษมณี  ถนอมพงษ์
๑๑๖๒ น.ส.นริญญา  ยังแย้ม
๑๑๖๓ น.ส.ชลมาศ  อินทร์มา
๑๑๖๔ น.ส.ฉฎาภรณ์  สิบม่ันคง
๑๑๖๕ น.ส.อาทิตยา  เทพจันทร์
๑๑๖๖ น.ส.กิติยา  แสวงมือ
๑๑๖๗ น.ส.วิไลรัตน์  ฟองเกิด
๑๑๖๘ น.ส.ประภัสสร  ริมขจร
๑๑๖๙ น.ส.ศุภนิดา  ธนะศักดิ์สาคร
๑๑๗๐ น.ส.สุจิตรา  พรหมจันทร์
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๑๑๗๑ น.ส.วรรณทิณี  แสนแพน
๑๑๗๒ นายศุภกิตติ์  เฉยฉ่ํา
๑๑๗๓ น.ส.บัณฑิตา  ตรีทานนท์
๑๑๗๔ นายอัสมันตร์  มะดิง
๑๑๗๕ น.ส.ประณติา  บัวกลาง
๑๑๗๖ น.ส.ณัฐกานต์  มูลทอง
๑๑๗๗ น.ส.นราพร  อุดมทัศนีย์
๑๑๗๘ น.ส.ภัสราภรณ์  สินโพธิ์
๑๑๗๙ น.ส.พรนิภา  เพ็งจันทร์
๑๑๘๐ น.ส.เจนจิรา  เกษสกุล
๑๑๘๑ น.ส.จุฑาธรณ์  แสงโสด
๑๑๘๒ น.ส.ลัดดาวรรณ  รัตนวรรณ์
๑๑๘๓ น.ส.รัชน ู รัตนะรัตน์
๑๑๘๔ น.ส.วิลาวัลย ์ สีชมภู
๑๑๘๕ นายกิตติ  อมรประภากรณ์
๑๑๘๖ น.ส.ธัญญานี  เวียงศิริ
๑๑๘๗ น.ส.อาภากร  แจ้งสว่าง
๑๑๘๘ น.ส.วาลินี  กระหมิด
๑๑๘๙ น.ส.นลินี  คําเสือ
๑๑๙๐ น.ส.จุฑาทิพย์  หงส์พิมลมาศ
๑๑๙๑ น.ส.พรพิมล  ใจแก้ว
๑๑๙๒ น.ส.ณัฐสรางค์  พัฒนไพศาลสิน
๑๑๙๓ น.ส.ภณวีร์  ชวลิขิต
๑๑๙๔ นายสุรชัย  ธีรสิทธิกุล
๑๑๙๕ นายจิตรดิลก  มะลิวงษ์
๑๑๙๖ น.ส.ฤทัยรัตน์  บุญแต่ง
๑๑๙๗ น.ส.ธัญญพร  นิสสัยดี
*1198 น.ส.อ่อนนุช  เพ็ชรพันธ์
๑๑๙๙ น.ส.บัวพา  เหนือโชติ
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๑๒๐๐ น.ส.ขวัญชนก  ลี้วระ
๑๒๐๑ นายประชุมชัย  สายวงษ์
๑๒๐๒ น.ส.วิลาวรรณ์  วรรณประเสริฐ
๑๒๐๓ นายกิติพงษ์  คุณดิลกธีระ
๑๒๐๔ ว่าที่ ร.ต.พลรัฐ  คุณดิลกธีระ
๑๒๐๕ น.ส.บังอร  พิมพ์โคตร
๑๒๐๖ นายณัฐพร  สิทธิทอง
๑๒๐๗ น.ส.อรวรรณ  แก้วโกมล
๑๒๐๘ น.ส.อภิชญา  จิตงาม
๑๒๐๙ น.ส.สุมณกาญจน์  ชินฮาด
๑๒๑๐ น.ส.สิรินันท์  พลเยี่ยม
๑๒๑๑ น.ส.วราภรณ์  ลอยสมิตร
๑๒๑๒ น.ส.ปวรรณรัตน์  พวงมณี
๑๒๑๓ นายคมสันต์  แดงน้อย
๑๒๑๔ น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีสุพรรณ
๑๒๑๕ น.ส.ดาราพร  เฟื่องตะเคียน
๑๒๑๖ น.ส.พิมพ์พัชร  กลิ่นทอง
๑๒๑๗ น.ส.ปาณศิา  ศรีมาลี
๑๒๑๘ น.ส.อรวรรณ  ไกรพูล
๑๒๑๙ น.ส.เสาวนีย ์ ประทุมวัน
๑๒๒๐ น.ส.สุนี  อาดํา
๑๒๒๑ นายภานุพงศ์  จันทพันธ์
๑๒๒๒ น.ส.วิสุดา  แก้วนันไชย
๑๒๒๓ นายปัดทวี  บุตรสุรินทร์
๑๒๒๔ นายสุริยะ  คําแหล่
๑๒๒๕ น.ส.ทัศนวรรณ  จันทํามา
๑๒๒๖ น.ส.จุฑามาศ  อุดมชัย
๑๒๒๗ น.ส.ภาวดี  เพชรสลับศรี
๑๒๒๘ นายปยิะชาติ  เพ็งสถิตย์



๙

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๒๒๙ น.ส.สุพรรษา  สร้างนานอก
๑๒๓๐ นายยุทธนา  ธรรมวงศา
๑๒๓๑ น.ส.บุษรนิทร์  โมลัยรักษ์
๑๒๓๒ นายพงษกร  สมอบ้าน
๑๒๓๓ น.ส.เบญจมาศ  มูฮัมมัตตอเฮดร์
๑๒๓๔ น.ส.พรวิภา  คล้ายจันทร์
๑๒๓๕ นายอภิวัฒน์  ทองสพรั่ง
๑๒๓๖ น.ส.กมลชนก  ธรรมตถา
๑๒๓๗ นางรัศมี  หุนะปุน
๑๒๓๘ น.ส.ปารยีา  โพธิ์เอน
๑๒๓๙ น.ส.นัดดา  พรหมสุวรรณ
๑๒๔๐ น.ส.สุทศิา  อุดม
๑๒๔๑ น.ส.มนสิชา  คงเอี่ยม
๑๒๔๒ น.ส.สนุิสา  ทองสงค์
๑๒๔๓ น.ส.จินตนา  ชานุบาล
๑๒๔๔ น.ส.วนิดา  บา้นเปา้
๑๒๔๕ นายณรงค์ศักดิ์  รัตนบุรี
๑๒๔๖ น.ส.วายุร ี ร้านบุญมี
๑๒๔๗ น.ส.โสรยา  โสกุล
๑๒๔๘ น.ส.เมธิณี  ปลาสุวรรณ
๑๒๔๙ น.ส.นพวรรณ  บุญมโนชญ์วัฒนา
๑๒๕๐ นายชนลิต  จิตราสุวัฒนากร
๑๒๕๑ น.ส.ปารม ี ซิ้มอิ่ม
๑๒๕๒ น.ส.อรุโณทัย  เสนาะ
๑๒๕๓ นายอรรณพ  เพ็ชรคง
๑๒๕๔ น.ส.นันธิญา  หัวใจคง
๑๒๕๕ ว่าที่ ร.ต. ทวทีรัพย์  มีสมศัพย์
๑๒๕๖ น.ส.วรรธนิยา  มูลาภิวัฒน์
๑๒๕๗ น.ส.อรทัย  โปรธาตุ



๑๐

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๒๕๘ น.ส.ชญาดา  จริยปัญญางาม
๑๒๕๙ น.ส.ฤทัยรัตน์  ทองชาติ
๑๒๖๐ นางลัดดา  สุขการ
๑๒๖๑ น.ส.ขวัญชญดา  สามเมือง
๑๒๖๒ น.ส.รุจา  กันภัย
๑๒๖๓ น.ส.สุจิตตรา  จับใจนาย
๑๒๖๔ น.ส.จารว ี จันทร์นวล
๑๒๖๕ น.ส.ณัฐฐิญา  ขจรไชยพรเพชร
๑๒๖๖ น.ส.กมลพรรณ  ครึ้มยานาง
๑๒๖๗ น.ส.ชุติมา  พันธคาร
๑๒๖๘ น.ส.จุฑากช  วรกรโชติกุล
๑๒๖๙ น.ส.อัมพิกา  สุนสมบุญ
๑๒๗๐ น.ส.ปฏมิา  หนูช่วย
๑๒๗๑ น.ส.วิมาพร  มะกลํ่าทอง
๑๒๗๒ น.ส.ปฐมาวดี  วงษาภักดี
๑๒๗๓ น.ส.กุลธิดา  เผอืกผกา
*1274 นายปธิกร  ธรรมวรานนท์
๑๒๗๕ น.ส.อนุธิดา  จัน
๑๒๗๖ น.ส.นรรปทอง  กลางประพันธ์
๑๒๗๗ น.ส.ภัทรสริิ  ม่วงเกลี้ยง
๑๒๗๘ น.ส.ปิยะดา  เชื้อทองฮัว้
๑๒๗๙ น.ส.กมลเนตร  เผือกผ่อง
๑๒๘๐ น.ส.ดวงกมล  พลทา
๑๒๘๑ นายเฉลิมวุฒิ  แย้มประโคน
๑๒๘๒ นายสราวุฒิ  สว่างชัย
๑๒๘๓ น.ส.สวรรยา  สุเมขะโส
๑๒๘๔ น.ส.พรปวีณ์  บุญวัฒน์วิชัย
๑๒๘๕ น.ส.สุพรรณี  ศรีษะ
๑๒๘๖ น.ส.ขวัญพร  จาระชอน



๑๑

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๒๘๗ น.ส.สิรินทิพย์  แซประเสริฐ
๑๒๘๘ น.ส.วิชชากร  เจี่ยมสกุล
๑๒๘๙ น.ส.พัชราภรณ์  สิงห์ผักแว่น
๑๒๙๐ น.ส.พรพิมล  บุญอ้อย
๑๒๙๑ น.ส.ศิริลักษณ์  เสาศิริ
๑๒๙๒ น.ส.ชุติมา  จันดา
๑๒๙๓ น.ส.นุสรา  ขันตรี
๑๒๙๔ น.ส.ณฐยา  ก่อวงศ์สกุล
๑๒๙๕ นายณพัฒน์นนท์  ภาชนนท์
๑๒๙๖ น.ส.เพียงพิชญ์  กัลยาพรม
๑๒๙๗ น.ส.นุจรี  จตุนาม
๑๒๙๘ น.ส.ศุภัคชญา  ฟุ้งไมตรี
๑๒๙๙ น.ส.จุฑามาศ  ภักดีจิตร
*1300 นายนพดล  เทศเจริญ
๑๓๐๑ นายคณพศ  อรรถเสนา
๑๓๐๒ น.ส.ชาริกา  เจียมจิตวนิชา
๑๓๐๓ นายอาทิตย์  อินหอม
๑๓๐๔ นายพงศ์ธร  รักรัง
๑๓๐๕ นายธนาวุฒิ  พรวิจิตรพิศาล
๑๓๐๖ นายมนต์ธิชัย  เจียมเจริญ

*1307 น.ส.คุณาภรณ์  เนตรพันทัง
๑๓๐๘ น.ส.ชมพูนุช  สีแดง
๑๓๐๙ น.ส.กรณัฏฐ์  มนตรี
๑๓๑๐ นายอรรถพล  วิไลโรจน์
๑๓๑๑ น.ส.ธัญณิชา  ชูมี
๑๓๑๒ น.ส.เสาวลักษณ์  ผลหาญ
๑๓๑๓ นายฐากูร  วิชานนท์
๑๓๑๔ น.ส.ทพิากร  นามวิเศษ
๑๓๑๕ น.ส.สุภาพร  หินประกอบ



๑๒

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๓๑๖ น.ส.สุนิษา  วรดิษฐ์
๑๓๑๗ น.ส.ฐาปนี  นาคกุล
๑๓๑๘ น.ส.ดารณี  ยุทธนารังสรรค์
๑๓๑๙ น.ส.หทัยฉัตร์  น่วมสารา
๑๓๒๐ น.ส.นภัสสร  สุบรรณ์
*1321 นายอานนท์  วงษ์ธรรม
*1322 น.ส.คนิตฐา  คงเรือง
๑๓๒๓ น.ส.ปานธดิา  เนตรตุม้
๑๓๒๔ น.ส.มยุร ี ศิลานนท์
๑๓๒๕ น.ส.นัทธมน  ธวัช
*1326 น.ส.สุพรพรรณ  ปั้นเจริญ
 *1327 น.ส.กมลรัตน์  คะรังรํา
๑๓๒๘ น.ส.สุภาวดี  สีทอง
๑๓๒๙ นายสามารถ  แก้วสุข
*1330 น.ส.ลัทธวรรณ  เบญญากุล
*1331 น.ส.อภัสนันท์  สบเหมาะ
๑๓๓๒ น.ส.ชมพูนุท  โพธิ์จันทร์
๑๓๓๓ น.ส.จรรยา  ใจกําแพง
๑๓๓๔ นายพงศ์เทพ  กล่าวรัมย์
๑๓๓๕ น.ส.พิกุล  ทฆีาวงค์
๑๓๓๖ น.ส.ครองจิตต์  ชมภูพื้น
๑๓๓๗ น.ส.ลัดดาวัลย ์ แดงแสง
๑๓๓๘ น.ส.สุภาพร  อินธิราช
๑๓๓๙ นายวิศิษฐ์  ศรีโสดา
๑๓๔๐ นายภาวัต  ไกรดิฐกุล
๑๓๔๑ น.ส.จริยา  เจริญสุข
๑๓๔๒ น.ส.กัลยรัตน์  ปันติ
๑๓๔๓ น.ส.อมลวรรณ  พัฒน์เพ็ง
๑๓๔๔ น.ส.เมทิตา  ชัยมา



๑๓

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๓๔๕ นายพุทธคุณ  เกชิต
๑๓๔๖ น.ส.อารีณีร ์ มะเซ๊ะ
๑๓๔๗ น.ส.วนิดา  หมัดเหระ
๑๓๔๘ น.ส.นฤมล  คนหมั่น
๑๓๔๙ น.ส.ศุภลักษณ์  ชัยชุมพร
๑๓๕๐ น.ส.พชรพร  แววศรี
๑๓๕๑ น.ส.ชุติมา  สมอบ้าน
๑๓๕๒ นายสญชัย  สุโพนารี
๑๓๕๓ น.ส.จันจิรา  หนูขาว
๑๓๕๔ น.ส.มะลิวรรณ  ช่ืนป้อม
๑๓๕๕ น.ส.วิสุณีย ์ ดีจิตร์
๑๓๕๖ น.ส.สุนีย์รัตน์  คํามา
๑๓๕๗ น.ส.ธัญญลกัษณ์  ผุยเบ้า
๑๓๕๘ น.ส.ชมพูนุช  ช่ืนชม
๑๓๕๙ น.ส.ณัฐสุดา  น้อยพูน
๑๓๖๐ น.ส.ศิริพร  ใจวงค์
๑๓๖๑ น.ส.ศุภสินีย์  พรหมทา
๑๓๖๒ น.ส.พิมพ์วลัญซ ์ เกิดผิวดี
๑๓๖๓ น.ส.สุภัทรวด ี สาแก้ว
๑๓๖๔ น.ส.ปิยวดี  เทศเซ็น
๑๓๖๕ น.ส.กมลวรรณ  รําพึงกจิ
๑๓๖๖ น.ส.ธมนวรรณ  สิทธี
๑๓๖๗ น.ส.ชนันท์กานต์  มณีสุข
๑๓๖๘ น.ส.รัชดาภรณ์  รดารงค์
๑๓๖๙ น.ส.นิภาพร  เจริญผล
๑๓๗๐ นายบดินทร์  วิจิตขะจี
๑๓๗๑ นายเกียรติศักดิ์  หมื่นห่อ
๑๓๗๒ น.ส.กนกวรรณ  งามพันธ์
๑๓๗๓ น.ส.จันทนา  อัมลา



๑๔

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๓๗๔ นายจักรกฤษณ์  ชีวจําเริญ

     *  1375 น.ส.จุฑารัตน์  เปียฉิม
๑๓๗๖ น.ส.ชัญญาภัค  วินทะไชย
๑๓๗๗ น.ส.ณปภัช  ตั้งวงค์
๑๓๗๘ นางโสภาวดี  นุขุนครู
*1379 น.ส.นงลักษณ์  หมื่นคลัง
๑๓๘๐ นายมงคลชัย  เมฆลอย
๑๓๘๑ น.ส.ชัญฐิตารีย ์ ลี้ศิริวัฒนกุล
๑๓๘๒ น.ส.ชลิดา  อ่ําเฮ็ง
๑๓๘๓ น.ส.ธัญชนก  คงมาก
๑๓๘๔ น.ส.ภัทราวดี  สุดกราน
๑๓๘๕ น.ส.สุภาณ ี แซ่โง้ว
๑๓๘๖ น.ส.เสาวภา  เนียมสุวรรณ์
๑๓๘๗ น.ส.ลดาวัลย ์ พวกสนิท
๑๓๘๘ น.ส.ภาวิยา  อนุรักษ์ธนวัฒน์
๑๓๘๙ น.ส.ชลลดา  ภิรมย์สมบัติ ณ ถลาง
๑๓๙๐ นายปองพงค์  ศรีแสงอ่อน
๑๓๙๑ น.ส.วิริญา  ขบวนสาร
๑๓๙๒ น.ส.กิติญา  วงศ์จินดาศักดิ์
๑๓๙๓ น.ส.อลิศรา  ดีนาน
๑๓๙๔ น.ส.วสุมา  ศรีสุขวงศ์
๑๓๙๕ นายธนภัทร  ธรรมพิทักษ์กุล
๑๓๙๖ ว่าที่ ร.ต. วัชรภัทร  จันทนธนบดี
๑๓๙๗ น.ส.ฐิติมน  ชะดารัตน์
๑๓๙๘ นายอภิรักษ์  สินแท้
๑๓๙๙ น.ส.ณัฐกานต์  ชัยยะ
๑๔๐๐ น.ส.มาริสา  บัวละวงค์
๑๔๐๑ น.ส.ภัทราพร  สุวพิศ
๑๔๐๒ น.ส.สุนิศา  จิตน้อม



๑๕

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๔๐๓ น.ส.นิธิรา  อิสสะอาด
๑๔๐๔ น.ส.ภูษณศิา  แก้วมีศรี
๑๔๐๕ น.ส.ปฐมภรณ์  ทุมสวัสดิ์
๑๔๐๖ น.ส.วราภรณ์  ต้นจําปี
๑๔๐๗ น.ส.วรรณิภา  บรรลังก์
๑๔๐๘ น.ส.สุรีย์รัตน์  เสวกวงษ์
๑๔๐๙ น.ส.ดรุณ ี สีสุดโท
๑๔๑๐ น.ส.วาริศา  อินทรโชติ
๑๔๑๑ นายธีระชัย  คําพันน้อย
๑๔๑๒ นายนนทวัฒน์  แร่ทอง
๑๔๑๓ น.ส.นฤมล  ชุมศรี
๑๔๑๔ น.ส.ศุภัศสรา  แก้วจินดา
๑๔๑๕ น.ส.เอื้องรวี  ศิวะโกเศศ
๑๔๑๖ นายธีรพงศ์  เศวตเวช
๑๔๑๗ น.ส.ปุยภรณ์  เหมือนมาศ
๑๔๑๘ นายกําชัย  ชากัน
๑๔๑๙ น.ส.ปราณ ี ศุภเลิศ
๑๔๒๐ น.ส.วิลาวัลย ์ แต้มจันทร์
๑๔๒๑ น.ส.ธัญญา  แจ่มจักษุ
๑๔๒๒ น.ส.กานต์พิชชา  มิ่งแก้ว
๑๔๒๓ น.ส.กฤติยา  พันชน
๑๔๒๔ น.ส.พัชรีวรรณ  ซาวบุญตัน
๑๔๒๕ น.ส.ชนนิกานต์  ร่องช้าง
๑๔๒๖ นายสุปัน  แสงชิกร
๑๔๒๗ น.ส.ปิยเนตร  ลิ้มสกุล
๑๔๒๘ น.ส.บุษยา  บุญใบ
๑๔๒๙ น.ส.สุนันทา  หงส์พิสุทธกิุล
๑๔๓๐ นายเกรียงไกร  วรวนิชย์
๑๔๓๑ น.ส.ณภัทร  ศิลปมา



๑๖

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๔๓๒ น.ส.ศุภีภรณ์  แสงประการ
๑๔๓๓ นายณัฐชนันท์  น้อยสันโดด
๑๔๓๔ ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรา  คําโคตรสูน
๑๔๓๕ นายณัฐวัชร์  ไกรโสภา
๑๔๓๖ น.ส.นันณภัชสรณ์  กองธรรม
๑๔๓๗ น.ส.อมรรัตน์  ปะสุตะ
๑๔๓๘ นายธนิก  รัตนวิญญูภิรมย์
๑๔๓๙ น.ส.นภารัตน์  ภาโนมัย
๑๔๔๐ น.ส.ทิพวรรณ  เฟื่องขจร
๑๔๔๑ นายกฤษณ์  สหะจิตตา
๑๔๔๒ นายสามารถ  จรกา
๑๔๔๓ น.ส.นรารัตน์  นาคะสุวรรณ์
๑๔๔๔ น.ส.น้ําทิพย์  ตุ้ยสา
๑๔๔๕ น.ส.พรพรรณ  สมาศิลป
๑๔๔๖ น.ส.สิริทิพา  นามโยธี
๑๔๔๗ นายนภัชวิช  พรหมศิริ
๑๔๔๘ น.ส.พิสินี  ดีประเสริฐ
๑๔๔๙ น.ส.กนิษฐา  จันทร์เฉลิม
๑๔๕๐ นายวิวรรธน์พงศ์  จุ้ยสถิตย์
๑๔๕๑ น.ส.วาสนา  เปียคํา
๑๔๕๒ น.ส.สุจิตรา  คงได้ดี
๑๔๕๓ น.ส.ธมน  สมบัติวงค์
๑๔๕๔ น.ส.ทพิย์ธิดา  เฉลิมวรรณ์
๑๔๕๕ น.ส.สุดาทิพย์  ปากดี
๑๔๕๖ ว่าที่ ร.ต.หญิง นวภัทร  แสนเพียง
๑๔๕๗ น.ส.ลัลณ์ลลิน  พันพา
๑๔๕๘ น.ส.สุกานดา  แลสนักลาง
๑๔๕๙ น.ส.นิตยา  สุวรรณ
๑๔๖๐ นายทวีศักดิ์  วงค์น้ําคํา



๑๗

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๔๖๑ น.ส.ชิดชนก  เมฆทรงฤทธิ์
๑๔๖๒ น.ส.ธันย์จิรา  ฉิมเครอืวัลย์
๑๔๖๓ น.ส.คล้ายจันทร์  ชิตจําปา
๑๔๖๔ น.ส.ขวัญชนก  แต้มศิริ
๑๔๖๕ น.ส.ปรพิัตทร์  วงค์ธิมา
๑๔๖๖ น.ส.พรพิมล  พิมพา
๑๔๖๗ น.ส.พนิดา  วงศ์ซื่อสัตย์
๑๔๖๘ นายพิสิฐ  สารขาว
๑๔๖๙ น.ส.อรทัย  สินศิร
๑๔๗๐ น.ส.ปัญญดา  จีนพานิช
๑๔๗๑ นางรัตนาฒย์  สัมมาคาม
๑๔๗๒ น.ส.กชพร  เจริญสุขบรรจง
*1473 นายพิทักษ์  บัวก้อน
๑๔๗๔ น.ส.วรนุช  ศรีสุภา
๑๔๗๕ นายประเสริฐศิลป์  ภูดี
๑๔๗๖ น.ส.วศินี  ศุภพิมล
๑๔๗๗ น.ส.อุไลพร  ภูงาม
๑๔๗๘ น.ส.ศรัญญา  พันธุ์ไพโรจน์
๑๔๗๙ นายจักรินทร์  ภูมลี
๑๔๘๐ นายบุญไทย  มกราวรนันท์
๑๔๘๑ น.ส.อภิญญา  แตงอ่อน
๑๔๘๒ น.ส.นิภาวรรณ  ชะเอม
๑๔๘๓ น.ส.จุฑามณี  บุตรภักดิ์
๑๔๘๔ นายธีระศักดิ์  วงค์กระต่าย
๑๔๘๕ น.ส.เจนจิรา  ลัดดาวรากรณ์
*1486 น.ส.ณัฐวรรณ  ประเสรฐิอนิทร์
๑๔๘๗ น.ส.ฐิรนันท์  หิรัญชา
๑๔๘๘ น.ส.จันทร์เพ็ญ  สะเทินรัมย์
๑๔๘๙ น.ส.สุรีรัตน์  ทานิต๊ะ



๑๘

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๔๙๐ น.ส.จิราพร  อุปชัย
๑๔๙๑ น.ส.สุกัญญา  อัตชู
๑๔๙๒ น.ส.ภรทิวา  เรือนคํามูล
๑๔๙๓ น.ส.พัชรา  บัวน้อย
๑๔๙๔ น.ส.จริยา  แสงศรีจันทร์
๑๔๙๕ น.ส.ณัฐชา  พลหล้า
๑๔๙๖ น.ส.รัชนี  บุญเสริม
๑๔๙๗ น.ส.กวิสรา  ถาบุญชู
๑๔๙๘ น.ส.ช่ืนจิต  ซอ้นพุดซา
๑๔๙๙ น.ส.นภัสสร  พิมพานนท์
๑๕๐๐ น.ส.วริดา  ธํารงค์รัตน์
๑๕๐๑ น.ส.เพียงเพ็ญ  พรหมวงค์
๑๕๐๒ น.ส.ศุภมาส  ศิริจันทรา
๑๕๐๓ น.ส.ไขขวัญ  เครือบุญมา
๑๕๐๔ นายศิวาวุธ  เงินโชคอํานวย
๑๕๐๕ น.ส.กัลยาณ ี ประทุมมาศ
๑๕๐๖ นายจรัลชัย  สังขวัน
๑๕๐๗ น.ส.ธนิศา  คู่ประเสริฐ
๑๕๐๘ นายวิศิษฐ์  วิศาลศิริรักษ์
๑๕๐๙ นายวัฒนา  บัวจีน
๑๕๑๐ นายดิศพร  ใคร่นุ่นนา
๑๕๑๑ น.ส.สายใย  โกษากุล
๑๕๑๒ น.ส.สรินยา  พระวันพรมราช
๑๕๑๓ น.ส.พรวดี  มีบา้นเกิ้ง
๑๕๑๔ น.ส.สกุณา  สาธุธรรม
๑๕๑๕ น.ส.สุวรรณา  ถูระวัน
๑๕๑๖ นายระพีพรรณ  เชื้อบุญ
๑๕๑๗ น.ส.บุญสิตา  บุญเด่น
๑๕๑๘ น.ส.นภาพร  อยู่ถาวร



๑๙

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๕๑๙ นายอนุชิต  อนันต์
๑๕๒๐ น.ส.สุรีรัตน์  ตุ้ยขน่าน
๑๕๒๑ น.ส.พัชรินทร์  สายเสมา
๑๕๒๒ นายพลาธร  ศรสําราญ
๑๕๒๓ น.ส.สุจินันท์  เลิศวงษ์สิน
๑๕๒๔ น.ส.นฤมน  พานงาน
๑๕๒๕ น.ส.ทัศนีย์  เต้นเพชร
๑๕๒๖ น.ส.ชนันท์กานต์  รัตนาแวงยางนอก
๑๕๒๗ น.ส.ใบเฟิร์น  โหตรภวานนท์
๑๕๒๘ น.ส.สุดา  แจ้งไพร
๑๕๒๙ น.ส.สลิล  แซ่โล่
๑๕๓๐ น.ส.ศศิธร  ผาภา
๑๕๓๑ น.ส.พัตราภรณ์  พันธุ์ไร่
๑๕๓๒ น.ส.กรชวัล  บุตรสิมมา
*1533 น.ส.ชาคริยา  ทองอัจฉริยะ
๑๕๓๔ น.ส.ตุลธร  แผลงประพันธ์
๑๕๓๕ น.ส.ทัศนีย์  ปวรวรรฒน์
๑๕๓๖ น.ส.ฤดีรัตน์  ละอองศรี
๑๕๓๗ น.ส.ศิริรัตน์  พึ่งพา
๑๕๓๘ ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์  เผ่าพันธ์บุญ
๑๕๓๙ น.ส.สุวรรณา  นาคหาญ
๑๕๔๐ น.ส.พนิดา  สุภามูล
๑๕๔๑ นายเกรียงไกร  พันพล
๑๕๔๒ นายณัฐวุฒิ  บุญโท
๑๕๔๓ นางปุณณดา  ชัยจิรธนกุล
๑๕๔๔ น.ส.กุสุมา  มุ่งเรืองกลาง
๑๕๔๕ น.ส.อนุสรา  เลิศดํารงกุล
๑๕๔๖ น.ส.ชยาภรณ์  สมานสรณคุณ
๑๕๔๗ น.ส.จิระพันธ์  กองทอง



๒๐

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๕๔๘ น.ส.สาวิณ ี คําพาที
๑๕๔๙ น.ส.อารยา  อั้งสุพ่วง
๑๕๕๐ น.ส.อลิสา  ทองหยู
๑๕๕๑ นายชัยธัช  ฉิมพลี
๑๕๕๒ น.ส.ชมพูนุท  รักพานิชแสง
๑๕๕๓ น.ส.ชุติพร  ขําทวีพรหม
๑๕๕๔ น.ส.หทัยชนก  อินทร์พรหม
๑๕๕๕ น.ส.สมฤทัย  สังข์หอม
๑๕๕๖ น.ส.ประภาวรรณ  ทองไข่
๑๕๕๗ นายชัชวาล  แก้วคําลา
๑๕๕๘ นายนฤนาท  เทพสุริบูรณ์
*1559 น.ส.สตกมล  บัวสละ
๑๕๖๐ น.ส.สุพัตรา  มิลินทางกูร
๑๕๖๑ นายสุวิชา  ทพิย์ประชาบาล
๑๕๖๒ นายยศวัต  กลิ่นรอด
๑๕๖๓ นางปิยะดา  ขุนอักษร
๑๕๖๔ น.ส.นงค์ลักษณ์  สมร
๑๕๖๕ น.ส.พนารัชน์  นามหิรัญ
๑๕๖๖ น.ส.ธัญสุดา  ภาเมืองคง
๑๕๖๗ น.ส.ฐิตาภา  อิทธิสุริยะ
๑๕๖๘ น.ส.สกลสุภา  ศรีบุญเรือง
๑๕๖๙ น.ส.จันทร์จรัส  รอดพรหม
๑๕๗๐ น.ส.ธนัฏฐา  สุวรรณรัตน์
๑๕๗๑ น.ส.นันทพร  วงค์กะโซ่
๑๕๗๒ น.ส.จิรัชญา  เทพไพฑูรย์
๑๕๗๓ นายวสินธิ์  จรสุข
๑๕๗๔ น.ส.สุรัฐยา  ภูท่ับทมิ
๑๕๗๕ น.ส.จิตรลดา  จันทร
๑๕๗๖ น.ส.สมิตา  ไตรภูวนาถ



๒๑

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๕๗๗ น.ส.ณิชชา  สุวรรณประเสริฐ
๑๕๗๘ น.ส.เมทินี  สุริยศักดิ์
๑๕๗๙ น.ส.กมลชนก  แววเพ็ชร
๑๕๘๐ น.ส.อริสา  บุญถนอมชาติ
๑๕๘๑ น.ส.ปนัดดา  จันทร์เนียม
๑๕๘๒ น.ส.ประทุมทอง  ลิ่มทอง
๑๕๘๓ น.ส.เอมิกา  คงสุข
๑๕๘๔ น.ส.จิตติมา  แซ่โหง้ย
๑๕๘๕ น.ส.นันทิดา  วงษ์บัณฑิตเจริญ
๑๕๘๖ น.ส.เบญจวรรณ  หนองนา
๑๕๘๗ น.ส.ฟาตีเมาะ  เจ๊ะเต๊ะ
๑๕๘๘ นายกรกต  เพชรกุญชร
๑๕๘๙ นายพรเมศร์  ธูปทอง
๑๕๙๐ นายศักยศรณ์  สมัชญาพิชญ์
๑๕๙๑ น.ส.อรนภา  ราชชมภู
๑๕๙๒ นายสุรัตน์  ภูสุ่วรรณ
๑๕๙๓ น.ส.สานีตา  สาแล
๑๕๙๔ นายธนากร  แก้วศรี
๑๕๙๕ น.ส.กิติยา  พรหมรินทร์
๑๕๙๖ น.ส.วัลภา  อินทรสาร
๑๕๙๗ นายพันศักดิ์  ลิ้มกระยารส
๑๕๙๘ นายปิยะนันต์  จันพุทธา
๑๕๙๙ นายชัชชัย  รัตนกรีฑากุล
๑๖๐๐ น.ส.ยุพิน  จันทา
๑๖๐๑ นายอรรคพล  ถาวรศิล
๑๖๐๒ น.ส.สุพิชชา  สุวรรณเวก
๑๖๐๓ น.ส.ฤดีทิพย์  มุกดา
1604 นายอุกฤษฎ์  โชติจันทึก
1605 น.ส.นิชชา ปุ่นกอ



๒๒

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1606 นางหนึ่งฤทัย  วงศ์สิรสวัสดิ์
1607 นายธีระเดช  กลิ่นพุฒซ้อน
1608 น.ส.ณัฐรีพร  ศุภกรรม
1609 น.ส.ปาลกิา  สว่างพฤกษ์
1610 น.ส.ชาลิสา  ปรีฎาพาก
1611 น.ส.สุภาดา  บุญมาตุน่
1612 น.ส.วันณิสา  สง่าศิลป์
1613 นายกิตติพัฒน์  กุลธรรมโยธิน
1614 น.ส.สินีนาฏ  ชมภูบุตร
1615 น.ส.สุพัฒตรา  กันภัย
1616 น.ส.สุพิชชา  เอี่ยมศิริ
1617 น.ส.นมิตา  ตันตินันทกุล
1618 น.ส.ชาลิยา  อุดทา
1619 น.ส.สุวาร ี แท่นแก้ว
1620 ว่าที่ ร.ต.หญิง นฤวรรณ  นามวงศ์
1621 น.ส.นฤมล  บุญราศรี
1622 น.ส.ศกุนตลา  ฟองเอม
1623 น.ส.พจมาน  เร่สรา
1624 น.ส.นิตยา  อินเรืองศรี
1625 นายวสิน  พัฒนสุขเกษม
1626 น.ส.กิ่งกาญ  ศรีชุมจันทร์
1628 น.ส.อุไรวรรณ  สมใจ
1629 น.ส.นรินทร์ทิพย์  ยอดทอง
1630 น.ส.นภัสนันท์  แก้วอุดม
1631 นายณัฐภัทร  ปานทอง
1632 น.ส.ณัฐสุดา  ยอดอ้อย
1633 น.ส.สุพัตรา  แสงคํา
1634 น.ส.ณัชชา  ราชวงษ์
1635 น.ส.กรรณิการ์  เลขาผล



๒๓

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1636 น.ส.จารุนันท์  เครือผือ
1637 น.ส.จุฑารัตน์  เอกรักษา
1638 นายวุฒิชัย อามาตย์เสนา
1639 น.ส.มัทยา  ลิขิตมาน
1640 น.ส.สุรีย์พร  ซื่อสัตย์อุดม
1641 น.ส.กัลยา  จันทร์ทอง
1642 นายมานพ  บุญตา
*1643 น.ส.อสุสรา  ทศดี
1644 ส.อ.หญิงอัจฉรา ชูช่ืน
1645 น.ส.เจตสุดา  ชาญศร
1646 น.ส.ณัฐวดี  ชุมรัตน์
1647 น.ส.พรนภา  นิ่มเจริญศักดิ์
1648 น.ส.ณัฐสุดา  เอมอารีย์
1649 น.ส.กนกวรรณ  อุสาหะ
1650 น.ส.ตวิษา  ปะรเิวทัง
1651 นายธีรศักดิ์  เสริฐประดิษฐ์
1652 น.ส.อัจฉรา  จันทร์แย้
1653 นางนันฑรัตน์  แก้วมณี
1654 นายเอกภพ  สหัสรังสิกุล
1655 น.ส.วรรณา  อาภาสิริวัฒน์
1656 นายรุ่งโรจน์  เมตตะธํารงค์
1657 น.ส.ปุณฑรีท ์ วิทรโถง
1658 นายอริยวัฒน์  หยังหลัง
1659 นายปริญญา  ค้ําชู
1660 น.ส.ตรีชยา  แสงบุดดา
1661 น.ส.กมลลักษณ์  กอสุนทร
*1662 น.ส.เมทาว ี ทพิยอ์ําพล
1663 นายกรศักดิ์  วงษ์ชมภู
1664 น.ส.นิภาพร  น้าวแสง



๒๔

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1665 น.ส.อัญชล ี ชูบุตรี
1666 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทอง
1667 นายณัฐภัทร  ทศแสนสนิ
1668 น.ส.ลินดา  นะมูพรรณ
1669 นางสุกัญญา  อินทรมณี
1670 น.ส.ศรีสมร  สังข์รอด
1671 น.ส.กรชนก  น้อยอินทร์
1672 น.ส.ทัศนีย์  ชอบธรรม
1673 น.ส.กนกนารถ  ศุภวรรธนะวงศ์
1674 น.ส.ชุติกาญจน์  เอี่ยมวิเศษชัย
1675 นายจิระยุทธิ์  ร่วมสุข
1676 นายอดินันท์  ปาลาวัน
1677 น.ส.ปัทมวรรณ  ทรัพย์มาก
1678 น.ส.ดวงหทัย  ทับศริิ
1679 น.ส.เกสร  ไชยโย
1680 นายชัยวัฒน์  นนทมาตย์
1681 นายอิงค์กฤษณ์  อนุวงศ์ภักดชีาติ
1682 น.ส.อุษณยี ์ กูลณรงค์
1683 น.ส.ณิชาภัทร  แก้วผ่อง
1684 นายกิรทัศน์  ในริกูล
1685 นายชัชชัย  ลัทธลิักขณา
1686 น.ส.ชนกานต์  รักชาติ
1687 นายสุทธพิร  โควิไล
1688 น.ส.ศิร์ณัฐชา  ดิษฐใจเย็น
1689 ส.อ. วีรพล  หมายจันทึก
1690 น.ส.จิรนันท์  ตั้งมั่น
1691 ส.อ.หญิง พลอยนภา  สิ้นภัย
1692 น.ส.สุภาวดี  คบทองหลาง
1693 ว่าที่ ร.ต.หญิง รตินันท์  วิจิตรานนท์



๒๕

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1694 น.ส.อังคณา  พรมภาโส
1695 น.ส.อําภาพร  โพธิ์ขาว
1696 น.ส.ธนภรณ์  พุดโมต
1697 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริณา  เหล่ามูล
1698 น.ส.ดวงกมล  แขวงเมฆ
1699 น.ส.ปิณดิา  อินณรงค์
1700 น.ส.นิศากร  สวัสดิ์กว้าน
1701 นายลิขสิทธิ์  ดําสนวน
1702 นายพงษ์ศักดิ์  สมัครพงษ์
1703 น.ส.นรินทร  โนรันด์
1704 น.ส.พรนภา  เกษมุณี
1705 น.ส.ทรงพร  สุวิสุทธางกูร
1706 น.ส.ศิริขวัญ  วรรณศิริ
1707 น.ส.ภัชนิภา  พูนดังหวัง
1708 นายรัชชานนท์  นามวงษา
1709 น.ส.พุทธษิา  สงวนทรัพย์
1710 นายจตุพร  สุวรรณโมสิ
1711 น.ส.โศภิษฐ์  ชาตะมนตรี
1712 น.ส.มณีรัตน์  คําภานุช
1713 น.ส.คณิตา  ยงสุวรรณ
1714 น.ส.พรพรรณ  พรมมา
1715 น.ส.ดวงใจ  พวงอินทร์
1716 น.ส.กนกทิพย์  ศุภไพสิฐ
1717 น.ส.ณัฐชานันท์  ชะมาย
1718 นายธนาธิป  รัตนศักดิ์
1719 น.ส.ชลนิชา  จันทะคุณ
1720 น.ส.ปิยะวัลย ์ วันทองสุข
1721 นายปกรณ์  ปรดีานันต์
1722 น.ส.สุพัตรา  ศรสงวน



๒๖

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1723 น.ส.แสงเดือน  เสนแก้ว
1724 นายฑัตพงศ์  ผลชีวิน
1725 น.ส.ณัชชา  นิลตะจินดา
1726 น.ส.อมรทิพย ์ ศรีสวรรค์
1727 นายกิติศักดิ์  ยุทธชัย
1728 นายสืบศักดิ์  จินดาวัต
1729 น.ส.พิมพ์ชนก  แซ่ตัง้
1730 นายสุทธพิงศ์  หาญดํารงค์รักษ์
1731 นายภาคิไนย  ฉ่ําประสงค์
1732 น.ส.วรรณภา  วิเศษ
1733 นายอานนท์  มะลิวัลย์
1734 น.ส.ปวณีนุช  พันทา
1735 นายสมพงษ์  จําปาพันธ์
1736 นายภาณุพงศ์  ทวชิศรี
1737 น.ส.ชลดา  อิสโร
1738 น.ส.อารียา  ดาวกระจาย
1739 น.ส.เมวดี  ไชยทอง
1740 น.ส.วราภรณ์ ทองใส
1741 น.ส.บงกช  อินแหยม
1742 นายวรยศ  แสกรุง
1743 น.ส.เยาวภา  ธรรมจัตุรัส
1744 น.ส.ปนัดดา  แก้วมะลัง
1745 นายณัฏฐกิตติ์  แสงโรจน์
1746 นายณัฐพงษ์  นาคพลังนันทน์
1747 น.ส.พวงแก้ว  คงสงค์
1748 น.ส.อรนงค์  ช่ืนคุม้
1749 น.ส.ศริยาภรณ์  เจริญวงศ์
1750 น.ส.ธัญญลักษ์  สิงหเดช
1751 น.ส.ทพิอาภา  สูงทรง



๒๗

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1752 น.ส.ปิยะนันท์ ข่ายแก้ว
1753 นายคริน  แก้วศรี
1754 นายวิรวัฒน์  วัฒนาณุสรณ์
1755 น.ส.กัญญา ทบ้เชียงทอง
1756 น.ส.ทพิยส์ุวรรณ์  ฉันทะ
1757 น.ส.ลัดดา  จันทร์รัสมี
1758 นายจักรกฤษ  ม่วงแก้ว
1759 น.ส.นภา พุทธา
1760 นายรัฐภูม ิ ภู่แก้วเผือก
1761 น.ส.ชฎาพร  การเพียร
1762 น.ส.ศศิวรรณ  คําหอม
1763 น.ส.อรัญญา  เพิ่มพูน
1764 นายสรกฤช  ชีพคุณวงค์
1765 นายเสรีภาพ  สันติสุทธิ์
1766 นายคณชัย  ลดาพงษ์ไพบูลย์
1767 นายรัชชานนท์  เส้นขาว
1768 น.ส.พิมพ์ใจ  หล้าแหล่ง
1769 น.ส.อรวรรณ  เคนนาดี
1770 นายอนุชา  สังข์เจริญ
1771 น.ส.ญาดา บุญล้ํา
1772 น.ส.วรภร  มโนพัศธาดา
1773 น.ส.ปาลติา  เหระวัลย์
1774 น.ส.ศศิธร  เสริมสุข
1775 น.ส.ยุพา  วงค์ทอง
1776 น.ส.ณัฐวรรณ ดอกกุหลาบ
1777 น.ส.นัฐนันท์  ลาบุญ
1778 น.ส.ปิยะพร  เจริญทรัพย์เดชา
1779 น.ส.สุจาร ี สอนไว
1780 น.ส.ปรชีญา  เปลี่ยนใน



๒๘

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1781 นางกชกานต์  พิมพ์นนท์
1782 น.ส.ริญญารัตน์  ชัยพีระกาญจน์
1783 น.ส.จิรปรียา  แจขจัด
1784 น.ส.ปวรศิา  สถิตนัดดากุล
1785 ว่าที่ร.ต.หญิง อรอุมา  สีเงิน
1786 น.ส.บรรทม  ครุธเกตุ
1787 น.ส.ญาณิศา  ยางงาม
1788 น.ส.นันท์นภัส  วาสุเทพรังสรรค์
1789 นายณัฐพงศ์  ทับสุลิ
1790 นายกิตติศักดิ์  เผ่าสุวรรณ
1791 น.ส.ฐิติมา  มหาเทพ
1792 น.ส.ณัฐพร  พิศนุ
1793 นายชาคริต  โพธิ์เขียว
1794 น.ส.กองทรัพย์  ภูกันดาน
1795 นายภณภูม ิ เรียงสุวรรณ
1796 นายคมกิตติ  อังคทะวิวัฒน์
1797 น.ส.อติมาน  อมาตยกุล
1798 น.ส.สันสนีย์  พันธิยา
1799 น.ส.วัลลภา  วิฑูรย์สุทธิ์
1800 นายทรงเผ่า  สมิติ
1801 นายชยุต  ปัญญาภาณุวัฒน์
1802 นายประวิทย์  อักษรมัต
1803 นายกานต์  จงปัตนา
1804 ว่าที่ ร.ต.ชนม์  โต๊ะสกุล
1805 น.ส.รุ่งไพลิน  ไพศาลพงค์
1806 น.ส.รัศมี ทองดี
1807 น.ส.พัชรี  ทั่งถิ่น
1808 ว่าที่ ร.ต.เทพรักษ์  ณ นครพนม
1809 น.ส.พลอยไพลิน  อภิรักษ์เสนา



๒๙

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1810 น.ส.ญาณ ี ศรีศักดิ์
1811 น.ส.ทติา  ศิริม่วง
1812 น.ส.ธนันพร  เอื้อประกิจสิริ
1813 น.ส.ศรัญญา  หิรัณย์ภิญโญภาศ
1814 นายจิตริน  วิเศษมณี
1815 น.ส.กิติยา  รัตนเจริญ
1816 น.ส.วิยะดา  สําเร
1817 น.ส.สุวล ี หิรัณย์ภิญโญภาศ
1818 นายเฉลิมชัย  สงขํา
1819 น.ส.วิลันดา  แก้วยัง
1820 นายชัชวาล  ประเสริฐศิลป์
1821 น.ส.ประภา  อเนกา
1822 น.ส.สุกัญญา  เหลี่ยมไทย
1823 น.ส.จุฬารัตน์  อภิรักษ์เสนา
1824 น.ส.ศรัญญา  คะมา
1825 นายสรยุทธ  สุทธมิา
1826 น.ส.วาศินี  รํามะเวช
1827 น.ส.รภัสสา  นิติรัตน์
1828 น.ส.กนก  อนุพงศ์พันธุ์
1829 น.ส.สายใจ  โกษากุล
1830 น.ส.นภวรรณ  ดาวศรประศาสน์
1831 น.ส.อรัญญา   อิ่มชมชื่น
1832 น.ส.นิธิดา ทองใส
1833 น.ส.ปนัดดา ศรีจําปาน้อย
1834 น.ส.ศุภวรรณ  มาแดง
1835 นายศรชัย  ปิยภัควัฒนกุล
1836 น.ส.กรรณิการ์  ปัจจัยคา
1837 นายสุขสันต์  บุญดํารงค์
1838 น.ส.พลอยพรรณ  เมธีธรรมสาร



๓๐

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1840 นายรุจวุฒิเกียรติ  ชูประดษิฐ์
1841 นายวสุธร  ศรีประมวล
1842 นายสุรเชษฐ ์ เจียมอมรรัตน์
1843 นายสุริยา  กาแก้ว
1844 นายชุติพนธ์  บุญทา
1845 นายณัฏฐรงค์  สงวนรัตน์
1846 น.ส.โสรยา  ใบเต๊ะ
1847 นายสรพล  ผูพ้ัฒน์
1848 น.ส.รัตนา  โพธิ์วัน
1849 น.ส.ยุพา  แสงทองพัฒนา
1850 น.ส.มาติกา  ม่ันเกษวิทย์
1851 น.ส.ศุทธนิี  แก้วแดง
1852 น.ส.มาริสา  มุกสิกสูตร
1853 น.ส.พนิตา  ชลชวลิต
1854 น.ส.ปิยะมาศ  ไป่แดน
1855 น.ส.ปรยีาภรณ์  ภัยมณี
1856 นายรัฐนนท์  ธารพล
1857 นายวีระพงศ์  ดอกผึ้ง
1858 นายโสภณวิชญ์  ศรีเดช
1859 นายอนิรุทร ์ ทองเส็ม
1860 น.ส.วรรณิกา  ศรีชาคํา
1861 นายอนัส  หาหมาน
1862 น.ส.ปวณีา  เจติยวรรณ
1863 น.ส.เสาวลักษณ์  แจงบํารุง
1864 น.ส.นนทิยา  สีหากุล
1865 น.ส.เจนจิรา อุ่นจังหาร
1866 น.ส.จันทพร  อยู่เต็มสุข
1867 น.ส.ละมุล  วงละคร
1868 น.ส.ธัญชนก หงษท์อง



๓๑

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1869 นายจาตุรงค ์ ผลเจริญ
1870 น.ส.ลดาวรรณ  หลําดี
1871 นายสมพงษ์  เลี้ยวภูผา
1872 นายศิโรชญ์  ศรวณียารักษ์
1873 น.ส.พิชามญช์ุ  วณิชเกรียงไกร
1874 น.ส.ศุภัทษร  เมฆฉาย
1875 นายเสริมสิทธิ์  ตั้งเจริญ
1876 น.ส.นุชนาฎ  ธานีวรรณ
1877 นายนเรศ  ธนูทอง
1878 น.ส.ลินี  ขันขวา
1879 น.ส.จําปา  แซ่ซี
1880 น.ส.พัชริดา  แฝงพุต
1881 น.ส.เบญจมา  สว่างเมฆ
1882 นายปิยะชัย  อวนศรี
1883 น.ส.กนกอร  อรัญถิตย์
1884 น.ส.วารุณ ี บุตรช่วง
1885 น.ส.ปวันรัตน์  ขุนนคร
1886 น.ส.จรรยา  ปัถวี
1887 น.ส.คีตภัทร  อิ่มเขียว
1888 น.ส.วรรนียา  อุนาศรี
1889 น.ส.กมลชนก  พิบูลย์ลาภ
1890 น.ส.กนกรัตน์  หงศ์ศิริชัย
1891 น.ส.สุรีย์พร  แดงดํารงค์
1892 น.ส.ณัชชา  วชีระสูตร
1893 นายธนวฒัน์  วิจิตร
1894 นายเอกพงศ์  แก้วมา
1895 น.ส.โรสรินทร์  บุรพจิตร์
1896 นายชนพัฒน์  สุนทรกิจจาภรณ์
1897 น.ส.วิกานดา  อาบสุวรรณ์



๓๒

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1898 น.ส.อภิญญา  ทองมนต์
1899 นายนิธินันทน์  ด้วงคําจันทร์
1900 น.ส.อนุสา  อบมายันต์
1901 นายนันทวุฒิ  ปิรยิะ
1902 น.ส.สุมาล ี ยุพา
1903 น.ส.วิภาดา  ภักดีกุล
1904 นายสุธ ี แก้วแวว
1905 น.ส.ดวงเนตร  วรโยธา
1906 น.ส.นฤมล  ประทุมวงค์

*1907 นายธีระยุทธ  กรุดจังหรีด
1908 น.ส.ศิรินทร์ญา  จิตรอารี
1909 นายวราพงษ์  อิศรางกูร
1910 น.ส.สวุิชา  อะโข
1911 น.ส.ปัณวิสา  แก้วพิภพ
1912 น.ส.ละอองดาว  กุมรัตน์
1913 นายวิพรชัย  วงษ์ภักดี
1914 น.ส.ศรินยา  บุดดีจีน
1915 น.ส.พัชรา  วะริวงค์
1916 น.ส.พนิดา  ปอ้มบา้นตา้
1917 น.ส.ชมัยพร  ปานงาม
1918 น.ส.วนิดา  ครุฑดํา
1919 น.ส.ภาวิณ ี พึ่งศรีเพ็ญ
1920 น.ส.สุกัญญา  วงษ์ศรี
1921 น.ส.ณภัค  นาคนพมณี
1922 น.ส.มณิชณัญญ์  วิเชียรแลง
1923 น.ส.ศักดิ์สินี  ปานทอง
1924 น.ส.ณัฐชญา  โสภารัตน์
1925 น.ส.น้ําผ้ึง  ประสมศลิป์
1926 น.ส.อานีซะ  หะระตี



๓๓

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1927 น.ส.อารีนา  ขาเร็ง
1928 นายธาตรี  โคตรแก้ว
*1929 น.ส.ลดาวัลย ์ คําไพรินทร์
1930 น.ส.ฟาตีซู  เจะวานิ
1931 น.ส.ภูริตา  ดอกมะลิ
1932 น.ส.นูยีบะห์  หะยีตาเยะ
1933 นายภวัต  วิวรวรรธน์
1934 น.ส.ณัทลักษ์  สมสะอาด
1935 นายกิตติพงษ์  สุขปัน
1936 น.ส.วรรณพร  พะยอม
1937 น.ส.เฉลิมขวัญ  พูลวงษ์
1938 นายราเชนทร์  วาปีทะ
1939 น.ส.วิรัญญา  อินทร์จันทร์
1940 นายจักรเพชร  สุทธปิระภา
1941 น.ส.นันท์นภัสร ์ รอดเชียงล้ํา
1942 น.ส.สุพิชชา  บุญสม
1943 น.ส.วริสา  สร้อยวารี
1944 น.ส.กรรธิญานนท์  สิทธี
1945 น.ส.พักตร์จิรา  มาศโอสถ
1946 น.ส.ณัฐฏ์วรรณ  ไชยคิรินทร์
1947 น.ส.สุนิษา  เพชรแก้ว
1948 นายกัญจน์ทัฬห์  จันทวิชญสุทธิ์
1949 น.ส.สุดารัตน์  บุญช่วย
1950 น.ส.ภัทรพร  หัสดี
1951 นายกฤษฎา  นันโท
1952 น.ส.ฐิตารีย ์ นิธิธนรวี
1953 นายธีระวุฒิ  เชื้อคําฮด
1954 น.ส.กนกอร  ภูวดลไพโรจน์
*1955 น.ส.พิมพ์พินันท์  เนคะมัชชะ



๓๔

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1956 น.ส.ชนม์ธชิา  จันระวงศ์
1957 น.ส.นันทิพร  เชวงวิศิษฎ์
1958 นายชัยยุทธ  อุดทังไข
1959 นายวีระ  รัชชนะธรรม
1960 นายภานุภัทร  ไชยปัดชา
1961 น.ส.ณัฐยา  แก้วสารพัดนึก
1962 น.ส.ศิริพร  ทาทอง
1963 นายพจน์พงษ์  โอทาน
1964 น.ส.นะลิมล  ตาติจันทร์
1965 น.ส.นริศรา  วรรณา
1966 น.ส.จิตติญา  ยวนขันธ์
1967 น.ส.ยุภาภรณ์  วันคง
1968 น.ส.ปุณยวีร์  กําศร
1969 น.ส.ชนัญชิดา  หวังมานะ
1970 น.ส.อาริยา  ปลอดเถาว์
1971 นายประชา  เสนาประชุม
1972 น.ส.สาวิกา  สีสุธรรม
1973 น.ส.อรวรรณ  ยอดจันทร์
1974 น.ส.พิไลวรรณ  อ่วมมณี
1975 น.ส.ญาณิชศา  สําราญ
1976 น.ส.ศุทธิกานต์  ชูขาว
1977 น.ส.สุมณฑา  พิทักษ์พันธ์
1978 น.ส.ปวรศิา  รัตนภิญโญกุล
1979 น.ส.กานดา  สามงามเสือ
1980 นายนฤดล  มนต์แคล้ว
1981 น.ส.หนึ่งมีนา  สมพรรัตน์พันธ์
1982 น.ส.ปิยนุช  ปรัชญาวศิน
1983 น.ส.สุชาดา  บัวพันธ์
1984 น.ส.ลัดดาวรรณ  เฮฮา



๓๕

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
1985 น.ส.ปิ่นมณี  เดชตระกูล
1986 นายรุ่งคุณ  ไกรพิมาย
1987 น.ส.สลิลทิพย ์ พิพรรธวงศา
1988 นายเอกสิทธิ์  เกิดศิริ
1989 น.ส.ยุวด ี ผิวครามดี
1990 น.ส.เอมอร  เคนรํา
1991 น.ส.รัชนีภรณ์  ปาละสิทธิ์
1992 น.ส.ทิพวรรณ  เสนา
1993 นางสิริพร  ลิขสิทธิตระกูล
*1994 นายประภาส  คุณที
1995 น.ส.ปิยธดิา  เผ่าศิริ
1996 น.ส.ชุลีวรรณ  สุวิสุทธิ์
1997 น.ส.สายฝน  ตั้งใจ
1998 นายเจนภพ  สงค์รอด
1999 น.ส.สาวิตรี  สว่างรัตน์
๑๑๐๐๐ นายธีรชัย  เล็กศิริ
11001 น.ส.อัจฉราพร  ด้วงยา
๑๑๐๐๒ นายวสันต์  ปาระมี
11003 น.ส.หนึ่งฤทัย  วิเลิศศักดิ์
๑๑๐๐๔ นายกันตภณ  พิรุณ
11005 น.ส.จิราภรณ ์ มุกดาหาญ
๑๑๐๐๖ น.ส.วันเพ็ญ  โลกนิมิตร์
11007 น.ส.วิจิตรา  ธีระขันธ์
๑๑๐๐๘ น.ส.นฤมล  สองวงค์
11009 น.ส.รัตนาภรณ์  กาทองทุง่
๑๑๐๑๐ น.ส.สมสกุล  สุขสวัสดิ์
11011 นางอําภาพร  รอดรัตน์
๑๑๐๑๒ นายอดิศร  อึ่งโทน
11013 นายฉัตรชัย  จีนจู้



๓๖

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๐๑๔ นายพรเทพ  ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา
11015 น.ส.ปฐมาวดี  สุขแก้ว
๑๑๐๑๖ น.ส.กัญญาณ ี กลั่นประเสริฐ
11017 น.ส.กัญญารัตน์  ดวงแก้ว
๑๑๐๑๘ น.ส.ทัศนียา  ตาเพชร
11019 นายกฤษฏิ์  ธนกิติธรรม
๑๑๐๒๐ น.ส.กรรณิกา  คําเกษ
11021 น.ส.พิมพ์ชนก  กองแก้ว
๑๑๐๒๒ นายกิตติ  ทรัพย์ถวิลหา
11023 น.ส.จริยา  ปิลาเป็ง
๑๑๐๒๔ นายทบวง  สาโสม
11025 น.ส.การุณ  ภูกระโทก
๑๑๐๒๖ น.ส.กรกนก  นุ้ยหงษ์
11027 น.ส.ปรญิดา  สิงห์งาม
๑๑๐๒๘ นายวราศักดิ์  เชิดสุข
11029 นายชนน  ม่วงเมือง
๑๑๐๓๐ น.ส.นงนุช  บุญสอน
11031 น.ส.ธัญญารัตน์  บุญดี
๑๑๐๓๒ นายพงศ์กฤช  สิงห์ไชย
11033 น.ส.ชนารัตน์  บุญมาก
๑๑๐๓๔ น.ส.รุ่งรัตน์  ชราศรี
11035 น.ส.หนึ่งฤทัย  นาใคร
๑๑๐๓๖ น.ส.ณภัทร  กันทัด
11037 น.ส.อมรรัตน์  กํามณี
๑๑๐๓๘ น.ส.ปทุมพร  ปอ้งฉมิ
11039 น.ส.พริมา  ไม้เรียง
๑๑๐๔๐ นางพิมพ์ชนก  ทพิยค์งคา
11041 น.ส.สมสิริ  เสถียรผะลิน
๑๑๐๔๒ น.ส.สุดารักษ์  หอมจําปา



๓๗

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11043 น.ส.ศริญญา  หนูดํา
๑๑๐๔๔ นายวรพงษ์  แซ่คู
11045 นายบัญชา  สุขณะล้ํา
๑๑๐๔๖ น.ส.อุบลรัตน์  นวลสมอ
11047 นายวินัย บุญอารี
๑๑๐๔๘ นายยงยุทธ  อุ๋ยสกุล
11049 น.ส.จิดาภา  ทรงเล็กสิงห์
๑๑๐๕๐ น.ส.เทียนทิพย์  บัวกลาง
11051 น.ส.ณัฐภรณ์  คําโท
๑๑๐๕๒ นายชาญวิทย์  สมเทศ
11053 น.ส.อัญรินทร์  ระพีโชติพัชร์
๑๑๐๕๔ น.ส.อรพรรณ  ภูพวก
11055 น.ส.ธนัยรัชต์  สขุกระโทก
๑๑๐๕๖ น.ส.ช่อผกา  ธรีะเดชากุล
11057 น.ส.วรรณธนี  สังขจันทร์
๑๑๐๕๘ น.ส.ชญานิศ  วงษ์สกุล
11059 น.ส.ศิริลักษณ์  พงศ์วรินทร์
๑๑๐๖๐ น.ส.เด่นนภา  มากอุส่าห์
11061 นายชัยยา  เรือนงาม
๑๑๐๖๒ น.ส.จารุวรรณ  กุลพญา
11063 น.ส.ดวงแก้ว  บุญครุฑ
๑๑๐๖๔ น.ส.พิมพิมล  พิมลบรรยงค์
11065 น.ส.ปิยธดิา  คํานวณ
๑๑๐๖๖ น.ส.สุขุมา ปลั่งกลาง
11067 น.ส.บญุณดา  หนูเอียด
๑๑๐๖๘ น.ส.เพ็ญนภา กัววงศ์
11069 น.ส.สุภาพร  รสโฉม
๑๑๐๗๐ น.ส.ณัฏฐ์ณิชา ช่อเส้ง
11071 นายหฤษฎ  สิทธิภูวบุญ



๓๘

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๐๗๒ น.ส.นารี  ศุภลักษ์
11073 น.ส.กนกพร สายวงศ์
๑๑๐๗๔ น.ส.จันทนา  สลีวงศ์
11075 น.ส.บังอร  บําเพ็ญศิลป์
๑๑๐๗๖ นายพงศ์ภานุ  พิพัฒน์พรชาติ

*11077 น.ส.ชิดชนก  วิรุณศรี
๑๑๐๗๘ นายสุนทร  สมพงษ์
11079 น.ส.โชติกา  ลิ่มทอง
๑๑๐๘๐ น.ส.อุไรวรรณ  อุดมฉวี
11081 น.ส.วารุณ ี แหวนหล่อ
๑๑๐๘๒ น.ส.ยุวันดา  หลักชัย
11083 น.ส.นพรัตน์  แก้วพิฑรูย์
๑๑๐๘๔ น.ส.อุทัยวรรณ  มิ่งสายทอง
11085 นายเริ่มรัตน์  แก้วภักดี
๑๑๐๘๖ น.ส.นภาภรณ์  ทองสาย
11087 น.ส.จิรภัสร ์ พึ่งสลุด
๑๑๐๘๘ น.ส.ลลิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
11089 นายภราดร  อุทิศธรรมสกุล
๑๑๐๙๐ นายไตรรัตน์  เศรษฐไตรรัตน์
11091 นายอิทธิพล เชยอํ่า
๑๑๐๙๒ น.ส.วาสนา  คิดประเสริฐ
11093 นายนิรันดร์  พิทักษ์เกียรติ
๑๑๐๙๔ น.ส.อภิญญา  ช่วยสําเร็จ
11095 น.ส.จันทร์จุร ี จิตรหลัง
๑๑๐๙๖ นายธงชัย  เผ่าเกษมพนัธ์
11097 น.ส.ศรัญญา  เพ็งบุตร
๑๑๐๙๘ นายสุนารถ  ชุมพล
11099 น.ส.จิตสุภา  หอมเจริญ
๑๑๑๐๐ นายประภัทร  วารีศรี



๓๙

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11101 น.ส.หรรษา  สิมมา
๑๑๑๐๒ น.ส.นิสารัตน์  โสมล
11103 น.ส.อรอนงค์  จงเพิ่มวัฒนะผล
๑๑๑๐๔ นายฐิติวัชร์  อุษาศริกิุล
11105 น.ส.อัญชิษฐา  ดวงแก้ว
๑๑๑๐๖ น.ส.ทิพวรรณ ร่มขาว
11107 น.ส.วราภรณ์  ทองดี
๑๑๑๐๘ น.ส.นันทนัช  เสวีวัลลภ
11109 นายอภิภู  ภมรานนท์
๑๑๑๑๐ น.ส.ณฐมน  มิตรอุดม
11111 น.ส.สุดาวรรณ  หนูแป้น
๑๑๑๑๒ นายมานพ  ก้อนทอง
11113 น.ส.บุณฑิตา  ถนอมชาติ
๑๑๑๑๔ น.ส.อรทัย  มากพิชัย
11115 น.ส.วัชราภรณ์  สาทอง
๑๑๑๑๖ น.ส.หัสยา  สารวัน
11117 นายสุริยะ  พรหมแก้ว
๑๑๑๑๘ นายเอกณรงค์  พิลา
11119 น.ส.นิศรา  วันจะก๋า
๑๑๑๒๐ น.ส.สุภารัตน์  กําลังเหลือ
11121 น.ส.กัญญณัท  ศรีสวัสดิ์
๑๑๑๒๒ น.ส.สุปรยีา เดชะคุม้
11123 นายภูมิปรัชญา  ปัญญาเปรียว
๑๑๑๒๔ นายวรยศ  เพิ่มพูน
11125 น.ส.รักตนันท์  ชัยถนิต
๑๑๑๒๖ น.ส.เกษรา  ขรรค์ชัย
11127 ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑามาศ  อัตถาเวช
๑๑๑๒๘ นายกันท์ทัศน์  ซื่อตรง
11129 นายสลักร  พานา



๔๐

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๑๓๐ นายกิตติศักดิ์  เทียมปโยธร
11131 นายนรรัตน์  อธิยะ
๑๑๑๓๒ น.ส.ชนาพร  ช่วยมาก
11133 นายนิชนันท์  ปรัสพันธ์
๑๑๑๓๔ นายสมบัติ  พิกุลทอง
11135 น.ส.ชลารัตน์  เพชรศรี
๑๑๑๓๖ น.ส.รัฐติกาล  แซ่อุย
11137 น.ส.วรรณพร ขําดี
๑๑๑๓๘ น.ส.นวมน  แก้วแกมสี
11139 นายธวัชชัย  ศรีโยธา
๑๑๑๔๐ นายประชา  อ่องนก
11141 น.ส.เบญจวรรณ  สวนสวรรค์
๑๑๑๔๒ น.ส.ฐิติมา  สุขประเสริฐ
11143 นายวิเชษฐ์  ล้ําประเสริฐเลิศ
๑๑๑๔๔ น.ส.ภัทรภรณ์  ชํานาญกจิ
*11145 น.ส.กาญจนาวรรณ  ศรีแสงทรัพย์
๑๑๑๔๖ น.ส.เนตรนภา  พิทักษ์หมู่
11147 นายพงค์ปณต  ตระกูลพิชยะชัย
๑๑๑๔๘ น.ส.สุนารี  ปานขาว
11149 น.ส.อรกมล  แสงเมือง
๑๑๑๕๐ นายมารุต  ต่ายธานี
11151 น.ส.ธัญญมาศ  กาทองทุง่
๑๑๑๕๒ น.ส.ศิริขวัญ อุรัชโนประกร
11153 น.ส.ศิริมาศ  เชิมชัยภูมิ
๑๑๑๕๔ นายณัฐพล  มหัทธนวงศว์าน
11155 น.ส.ศศินันท์  เกตุเผือก
๑๑๑๕๖ น.ส.พรพรรณ  ไชยวงค์ษา
11157 น.ส.ผุสด ียาดํา
๑๑๑๕๘ น.ส.ปัญสิริย์  บุญเทศ



๔๑

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11159 น.ส.พจนีย์ เร่สรา
๑๑๑๖๐ น.ส.พวงรัตน์ โนแก้ว
11161 น.ส.ปานดวงใจ  โณสุโข
๑๑๑๖๒ น.ส.ปาริชาติ  วังคะฮาด
11163 น.ส.พรพรรณ  วงษา
๑๑๑๖๔ นายณฤพล  แววศรี
11165 นายมัรวาร  วาเฮ็ง
๑๑๑๖๖ น.ส.บุญฑริกา  คําฝาเชื้อ
11167 น.ส.ต้องตา แหวนทองคํา
๑๑๑๖๘ นายกฤตนันท์  จันทร์ประสาทพร
11169 น.ส.ธิดาพร  พูนแบน
๑๑๑๗๐ น.ส.กัษมาพร  สาตะโรจน์
11171 นายพชร  นพพรพงศา
๑๑๑๗๒ น.ส.ธิดาริน  เจริญศรี
11173 นายยศพัทธ ์ ฉลาด
๑๑๑๗๔ นายปรียดิษฐ์  เพิ่มพูน
11175 น.ส.จาริยา  เกตุปรางค์
๑๑๑๗๖ น.ส.ศิริรัตน์  แก้วดี
11177 นายบดินทร์  ศุภเดชานนท์
*11178 น.ส.ปิยมาศ  วังคีรี
11179 น.ส.กมลชนก  ศรีคํานวล
๑๑๑๘๐ น.ส.อรวรรณ  พินดิษฐ์
11181 น.ส.จันทร์ดี  แสงเงินอ่อน
๑๑๑๘๒ น.ส.ณัฐกาญจน์  วีระชาติ
11183 น.ส.สมินตรา  ละมัยกลาง
๑๑๑๘๔ น.ส.ปาริชาต  แก้วประไพ
11185 น.ส.ชนิดา สอนวงค์
๑๑๑๘๖ น.ส.สุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
11187 น.ส.ณิชารีย์  แจ่มนุช



๔๒

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๑๘๘ น.ส.วารินทร์  นิจชิน
11189 นายพงศ์ภัค  วิ่งเร็ว
๑๑๑๙๐ นายวศิน  โภไคสวรรย์นุมาศ
11191 นายเอกชัย  ประดษิฐ์
๑๑๑๙๒ นายวิสิทธิ์  จันทรารักษ์
11193 นายธีรศักดิ์  บุญวิเศษ
๑๑๑๙๔ นายชัดชัย  กลั่นความดี
11195 น.ส.พัชรา  นิพวงลา
๑๑๑๙๖ น.ส.เกษศณี  พรมมี
11197 นายวัชระ  สุวรรณไตรย์
๑๑๑๙๘ น.ส.สุนิสา  ลังกาเปี้ย
11199 น.ส.จันจิรา  มหานิยม
๑๑๒๐๐ นายปิยะพงษ์ แก้วบุตร
11201 น.ส.เสาวลักษณ์  ทองพลาย
๑๑๒๐๒ นายภัควรินทร์  พิสิฐเขมรักษ์
11203 น.ส.ชุติมา  ดอนปัด
๑๑๒๐๔ นายอนันต์  พิมสุภาพ
11205 นายวัชรพงษ์  ชะเอ
๑๑๒๐๖ น.ส.ตรรถพร  เดชะผล
11207 น.ส.รติพร  สุขสมทรัพย์
๑๑๒๐๘ นายจตุโชติ  ยาประสาท
11209 นายสพลกิตติ์  โฆษิตวรกิจกุล
๑๑๒๑๐ น.ส.นุชนาถ  ศิลปศาสตร์
11211 น.ส.จิตติมา  ใจซื่อ
๑๑๒๑๒ น.ส.เบญจมาภรณ์  บุตรบุญตอม
11213 นายธนพธรณ์  แก่นกุล
๑๑๒๑๔ น.ส.อรุโณชา  ชูช่ืน
11215 นายสุรสิทธิ์  วอนทองหลาง
๑๑๒๑๖ นายธีรวัฒน์  เสริมศิริสวัสดิ์



๔๓

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11217 น.ส.นาตยา  ศรีสําอางค์
๑๑๒๑๘ น.ส.บุษกร  มังกรแก้ว
11219 น.ส.รวิสรา  กุลทอง
๑๑๒๒๐ นายแก่นชัย  พงษ์เพ็ชร
11221 น.ส.ณัฐิดา  ศิรินาม
๑๑๒๒๒ น.ส.พัชราภา  สมรูป
11223 นายศุภวัฒน์  ทองมี
๑๑๒๒๔ น.ส.มนัญญา  จันทร์เลิศ
11225 น.ส.ตรัยยาลักษณ์  เรืองราย
๑๑๒๒๖ น.ส.ขวัญฤดี  อังคะสี
11227 น.ส.เพ็ญพักตร์  พลเทียร
๑๑๒๒๘ น.ส.สุภลคัน์  ขุนชํานาญ
11229 น.ส.สลักจิต สิทธิโน
๑๑๒๓๐ น.ส.สุจิตรา  การค้า
11231 น.ส.พนิดา  เสมามิ่ง
๑๑๒๓๒ น.ส.ขวัญมณฑน์  สารัตน์
11233 นายสุทนิ ธาตุคําภู
๑๑๒๓๔ นายวัลลภ  รูปสวย
11235 น.ส.กิตติรัตน์  บัวสุน่
๑๑๒๓๖ นายปฏิภาน พริ้มพราย
11237 น.ส.ปัญญาพร  รอดนา
๑๑๒๓๘ น.ส.สุภาพร  เทพนม
11239 น.ส.ปาตมิา  ยอมใหญ่
๑๑๒๔๐ น.ส.ตัสนีม  เชื้อเพช็ร
11241 น.ส.มณีรัตน์  แซ่ลิ่ม
๑๑๒๔๒ ว่าที่ ร.ท. ชัยรัตน์  สิมแสน
11243 นายเมธี  เกลี้ยงนิล
๑๑๒๔๔ น.ส.ขนิษฐา  สุระ
11245 น.ส.วิลาวรรณ สังบัวดง



๔๔

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๒๔๖ นายวุฒิชัย  สินธนภารดี
11247 น.ส.อัปสร  ศุภมาตร์
๑๑๒๔๘ น.ส.สุดารัตน์  วัฒนวิจารณ์
11249 น.ส.สิรินันท์  สอาดเอี่ยม
๑๑๒๕๐ นายคมสันต์  สิงห์เจริญ
11251 น.ส.ปัทมา  เกตุพุฒ
๑๑๒๕๒ น.ส.อนัตยา  ดีบุตร
11253 น.ส.ปัณฑิตา แสงศรี
๑๑๒๕๔ น.ส.สาวิตรี  ปัญญาทรัพย์ไพศาล
*11255 น.ส.ชนากานต์ ศักดิ์เมือง
*11256 น.ส.นภัสนันท์  ชัยชาญ
11257 นายอนุวัฒน์  เพ็งแก้ว
๑๑๒๕๘ น.ส.อตินุช  พงษ์นพคุณ
11259 น.ส.กุณญพัต  อินธิแสน
๑๑๒๖๐ น.ส.ปทุมวด ี มีสมบูรณ์
11261 ว่าที่ ร.ท. ศักดา เทศคลัง
๑๑๒๖๒ น.ส.กัญญารัตน์  สารีพันธ์
11263 น.ส.ธนัชญภร  บุตรวงษ์
๑๑๒๖๔ น.ส.ธัญพร  วุฒาพาณิชย์
*11265 น.ส.เมรินทร์  รัชชนะธรรม
๑๑๒๖๖ นายอรรถพร  กลั่นเมฆ
11267 น.ส.สุกัญญา เจริญประทีปกิจ
๑๑๒๖๘ น.ส.ศุภลักษณ์  สําราญ
11269 น.ส.จิราภรณ ์ เสนาดี
๑๑๒๗๐ นายประดิษฐ์  รัตนมิ่งมงคล
11271 น.ส.ฌานิยา ทองแถม
๑๑๒๗๒ น.ส.จุฬารัตน์  ศิริอังกุล
11273 น.ส.พัชญาภรณ์  เชื้อเมืองพาน
๑๑๒๗๔ น.ส.ธดาภรณ์  แก้วบ้านดอน



๔๕

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11275 น.ส.พรรณพิล  เสนคํา
๑๑๒๗๖ ว่าที่ร.ต. ทรงยศ  กานุรักษ์
11277 น.ส.เชิญจุติ  พรมสอาด
๑๑๒๗๘ น.ส.ณัชชา  ภูสุ่วรรณ
11279 น.ส.ธัญชนก  เชือนเชื้อ
๑๑๒๘๐ น.ส.รุงฤดี  ทองชุม
11281 นายศิริศักดิ์  หงษ์สิริ
๑๑๒๘๒ น.ส.ภาวินีย ์กรุยเงิน
11283 น.ส.รัตนา  อุตตะโปน
๑๑๒๘๔ นายศิระชัย  เชื้อประทุม
11285 น.ส.อัมรา  ยาศรี
๑๑๒๘๖ น.ส.อภัสรา  อินตานิ
11287 น.ส.ปัญจพร  ทองเนยีม
๑๑๒๘๘ น.ส.กรรณตรัตน์  คงคะรัศมี
11289 น.ส.สุชาดา  เพ็งแจ่ม
๑๑๒๙๐ น.ส.เสาวภาคย์  เมืองสมบัติ
11291 น.ส.อามีเนาะ  อาแย
๑๑๒๙๒ นายธนาวุฒิ  สวัสดี
11293 น.ส.ซูไฮลา  อาแวกะจิ
๑๑๒๙๔ น.ส.นุรมา  ดอเลาะ
11295 น.ส.วรรณกร อ่อนรอด
๑๑๒๙๖ น.ส.ณัฐปภัสร์
11297 นายสุพจน์  มาศนิทัศน์
๑๑๒๙๘ นายเชาวน์วัศ  นุ่นศรี
11299 น.ส.หนึ่งฤทัย  อุบลวรรณ
๑๑๓๐๐ นายวรพจน์  อินทรโชติ
11301 น.ส.สุรีย์วัล  แจ้งสัจจา
๑๑๓๐๒ น.ส.บุณยาพร  วิชัยคํา
11303 น.ส.อรุณ ี เดชโชค



๔๖

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๓๐๔ นายสุชาติ ละอองแก้ว
11305 น.ส.วิราวรรณ  บัวบาน
๑๑๓๐๖ น.ส.วิไลลักษณ์  บัวบาน
11307 น.ส.ชนาภา เรืองเทพ
๑๑๓๐๘ น.ส.วาสนา สัจจาผล
11309 น.ส.ณัฐสุรีย์ภร  วัชฤทธิ์
๑๑๓๑๐ น.ส.ชลลดา  จิรัตฐิวรุตม์กุล
11311 น.ส.ไพวัลย ์ หอมดวงศรี
๑๑๓๑๒ นายธนพัฒน์  กาญจนพัฒน์
11313 น.ส.ชาลินี  จันนะชัย
๑๑๓๑๔ น.ส.ศศิพร  อมรชร
11315 น.ส.เพ็ญนภา  สาวรัมย์
๑๑๓๑๖ น.ส.นิภาพร  เหล่าหว้าน
11317 น.ส.มัณฑนา  เทพนุกูล
๑๑๓๑๘ นายบุญญฤทิธิ์  เจริญกิจ
11319 น.ส.ขวัญฤทัย  ทองเทพ
๑๑๓๒๐ น.ส.ปาลิดา  ฉิมรักษ์
11321 น.ส.อุไรพร  กันทอง
๑๑๓๒๒ นายธนวรรธน์  ถิตย์กุล
11323 นายสุรินทร์  สกุลชัยแก้ว
๑๑๓๒๔ น.ส.ศิริวรรณ  มุ่งย่อมกลาง
11325 นายพีรเดช  ณ  ร้อยเอ็ด
๑๑๓๒๖ นางวรินทร์พร  เกิดบุญ
11327 นายอนุทศิ  ประเสรฐิศักดิ์
๑๑๓๒๘ น.ส.อภิญญา คล้ายบุตร
11329 นายยุรฉัตร บุญเถื่อน
๑๑๓๓๐ นายเทพฤทธิ์  เอี่ยมต่อม
11331 น.ส.กาญจนา เกนชัยภูมิ
๑๑๓๓๒ น.ส.วริศชยา รุ่งเรือง



๔๗

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11333 น.ส.ลิลินดา  พาภักดี
๑๑๓๓๔ น.ส.อรวรรณ  ประสารวุฒิ
11335 น.ส.พรรณนิภา  ปราบปราม
๑๑๓๓๖ น.ส.วิภารัตน์  ลาดจันทึก
11337 น.ส.รัตนาพร  ละอองเอก
๑๑๓๓๘ น.ส.จิตรเลขา  ผ่องแผ้ว
11339 น.ส.พัสนียา  ชาวนาใต้
๑๑๓๔๐ น.ส.โสรญา บุญหวาน
11341 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปูริดา  วาจาหวาน
๑๑๓๔๒ น.ส.นรีกานต์  ไม่ยาก
11343 น.ส.สมฤทัย  เขียวเสน
๑๑๓๔๔ นาภาสกร  อุนยะพนัธุ์
11345 น.ส.อนุศรา  วงศ์เพ็ญ
*11346 น.ส.ชิดชนก  สีปาน
11347 ส.อ. อดิศักดิ์  หินลาด
๑๑๓๔๘ น.ส.สุภาณ ี นิลแสวง
11349 น.ส.อารยา สร้อยทอง
๑๑๓๕๐ น.ส.เหมือนฝัน  ยงถาวร
11351 น.ส.พัสกานวดี สุตารักษ์สนธิกุล
๑๑๓๕๒ น.ส.ดวงฤดี  อิสาน
11353 นายเทพฤทธิ์  มากล้น
๑๑๓๕๔ น.ส.อรกุณภัครัศ  จันทะศรี
11355 น.ส.สิริการย์  พิทักษ์วิบูลกิจ
๑๑๓๕๖ น.ส.สุธาทิพย ์ ปานเพ็ชร์
11357 น.ส.ฐิติภา  ญาณปัญญา
๑๑๓๕๘ น.ส.ศิริพร  วงค์ศรีชา
11359 น.ส.เบญจภาวัญ  ดวงจันทร์
๑๑๓๖๐ น.ส.ฉัตรสุดา  มาลาวงษ์
11361 น.ส.จันทร์ใสย์  กมลพรพจี



๔๘

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๓๖๒ นายกมลศักด์  ขําเนตร
11363 น.ส.วนิตา  แก้วผลึก
๑๑๓๖๔ นายเฉลิมชัย  มณีโชติ
11365 น.ส.ณรรจา ศรีสุข
๑๑๓๖๖ นายณัฐพล  ตะกูลรัมย์
11367 น.ส.สุพัตรา  เสมอภาค
๑๑๓๖๘ น.ส.ภัสราภรณ์  นาสา
11369 นายอลงกต  ประสานศรี
๑๑๓๗๐ น.ส.วิภาดา  ขาวละเอียด
11371 น.ส.วัลลภา  บุญพิมพ์
๑๑๓๗๒ น.ส.ชนกนาฏ  เหมทานนท์
11373 นายนิพนธ์  ทศิสุรีย์
*11374 น.ส.เกศกนก  แก่นนาคํา
11375 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร  นพทิพย์
๑๑๓๗๖ น.ส.อนัญา  พันธ์แก่น
11377 น.ส.อิสราภรณ์  ผ่านวิริยะชัย
๑๑๓๗๘ น.ส.ลัคนา  ไวเจริญกุล
11379 นายทศพร  แดงนุย้
๑๑๓๘๐ น.ส.จันจิรา  ไวเสน
11381 น.ส.พรนภา  สร้อยทอง
๑๑๓๘๒ น.ส.กันยา  วงศ์ใหญ่
11383 น.ส.อัจฉริยาภรณ์  สุขนา
๑๑๓๘๔ น.ส.วรพรรณ  เกติวงศ์
11385 น.ส.ทิพวรรณ์  กลิ่นเรือง
๑๑๓๘๖ น.ส.วันทณี  เหมวัน
11387 น.ส.อรอุมา นามมนตรี
๑๑๓๘๘ นายรัฐวุฒิ  อรรถโกวิท
11389 น.ส.อภิชญา  สมศรี
๑๑๓๙๐ นายวรวุฒิ  มาศไธสง



๔๙

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11391 น.ส.จิราพร  แสงแก้ว
๑๑๓๙๒ นายพศิน  พิจารณ์
*11393 น.ส.พรทิวา  รักษาสัตย์
๑๑๓๙๔ น.ส.กัญจน์ศกร  ดวงใส
*11395 นายรณสิทธิ์  ภูมิวัตร
*11396 นานชยย์ณัฐ  ธรรมิกะกุล
11397 น.ส.ทัศนีย์  มีมอญ
๑๑๓๙๘ น.ส.จิดาภา  เจนวัฒนกุล
11399 น.ส.ขนิษฐา  อรรถมานะ
๑๑๔๐๐ น.ส.ชัชชนัญ  จิระวัฒนผลิน
11401 นายไกรวิชญ์  ต๊ะแก้ว
๑๑๔๐๒ น.ส.อารีรัตน์  โพธิ์หอม
11403 นายอนุศิษฏ์  ไพบูลย์พิมลพร
๑๑๔๐๔ น.ส.น้ําทิพย์  นิลพยัคฆ์
11405 นายพิทยา  พันธ์เพ็ชร์
๑๑๔๐๖ น.ส.ปวณีกุล  เกษรบัวทอง
11407 น.ส.ทิพย์ไพลิน  ยินดี
๑๑๔๐๘ น.ส.เนตรมณี  สุดเพียร
11409 นายจักรกฤษณ์  นาคทอง
๑๑๔๑๐ นายพิสิทธิ์  จันทร์เนตรตรี
11411 น.ส.สุพรรษา ศรีอินทร์
๑๑๔๑๒ นายบวรฉัตร  จําปานิล
11413 น.ส.สุภาวรรณ  อนันตัง
๑๑๔๑๔ น.ส.วรรณลภา  สมบูรณ์ศิลป์
11415 น.ส.จีรสร  จิณะแสน
๑๑๔๑๖ นายเลิศศิลป์  มุลทากุล
11417 น.ส.สิริมา  กลางบัว
๑๑๔๑๘ น.ส.เจนจิรา ดําวังฆ้อง
11419 นายฉัตรกุล  พรมรักษ์



๕๐

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๔๒๐ น.ส.วัชจิรา  อินทร์นุ่มพันธุ์
11421 น.ส.ชลหทัย  เพ็งปาน
๑๑๔๒๒ น.ส.วรรรพร  เทียนเมืองปัก
11423 น.ส.อรวรรณ  สุวรรณรัตนะนารี
๑๑๔๒๔ น.ส.ศิรดา  เพชรป้อม
11425 น.ส.ประภาพร  เสนาพันธ์
๑๑๔๒๖ น.ส.นาตยา  ดวงกางใต้
11427 นายสิริชัย  คิดประเสริฐ์
๑๑๔๒๘ นายปภังกร  นวลจันทร์
11429 น.ส.อภิชญา  ไปวันเสาร์
๑๑๔๓๐ น.ส.พรรณี ยุบลชิต
11431 น.ส.กานต์รวี  เกิดอยู่
๑๑๔๓๒ นายอนุชา  กงถัน
11433 น.ส.ปารต ี จําปาโพธิ์
๑๑๔๓๔ น.ส.กฤติกา  ฟองจันทร์
11435 นายธีรศักดิ์  ทพิยบ์ุญแก้ว
๑๑๔๓๖ น.ส.ตรีรินทร์  ธูปหอม
11437 น.ส.หทัยรัชย์  มีสวัสดิ์
๑๑๔๓๘ น.ส.ลลิตภัทธ  ณะแก้ว
11439 นายสุรชัย  ละราคี
๑๑๔๔๐ นายนราธปิ  จงจิตต์
11441 น.ส.ณัฏฐกิตติ์  กิตตินฤกานต์
๑๑๔๔๒ น.ส.ริษา  รีวรรณ
11443 นายกฤษกร  เนียมนิล
๑๑๔๔๔ น.ส.อนงค์นาถ  ฉอ้อนจังหรีด
11445 น.ส.กิติกา  เปรมใจ
๑๑๔๔๖ น.ส.ลลิตา  ล้วนกลาง
11447 น.ส.ชฎาพร  หุ้นกลาง
๑๑๔๔๘ นายเนติกร  ทาเวยีง



๕๑

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11449 น.ส.นิดา  พินิจมนตรี
๑๑๔๕๐ น.ส.กนกพร  กลิ่นโลกัย
11451 นายธีรวุฒิ  ไชยต้นเทอืก
๑๑๔๕๒ นายสุรชัย  สาระวิทย์
11453 น.ส.ธนาพร  ภาศรีโรย
๑๑๔๕๔ นายพฤทธด์นัย  รําไพ
11455 น.ส.รัชนีพร  อินทะสอน
*11456 น.ส.จาริน ี สิงจ๊ะ
*11457 น.ส.จุฑามาศ  แปงหลวง
๑๑๔๕๘ น.ส.ณีรนุช  กุมผัน
11459 นายอดิลัน  คล่องแคล่ว
๑๑๔๖๐ น.ส.ธนพร  บัวสา
11461 นายประเสริฐศักดิ์  อ่อนพรม
๑๑๔๖๒ น.ส.ขวัญฤทัย  สุภาผล
11463 น.ส.อภันตรี ชูจีน
๑๑๔๖๔ นายณัฐพนธ์  ทวเีลศิรัตนะ
11465 น.ส.กนกวรรณ  อัศวานุวัตร
*11466 น.ส.นารีนารถ  วงค์จันทร์
*11467 น.ส.พนิดา  กันธะวงศ์
๑๑๔๖๘ น.ส.พัชราภรณ์  เขียวคําสุข
11469 น.ส.พรรณเพ็ญ  อิ่นแก้ว
๑๑๔๗๐ น.ส.อภิญญา  วรรณทวี
11471 น.ส.พัชรินทร์  กั้วพิทักษ์
๑๑๔๗๒ น.ส.นัทญา  นันทะปิน
11473 นายรัฐพงษ์  แสงเทียน
*11474 น.ส.ธัญลักษณ์  สิงห์จันทร์
11475 ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญจน์ณิชา  ธนโชติชะยานันต์
๑๑๔๗๖ น.ส.ณัฐชยา  ศรีประเสริฐ
11477 นายศราวุธ  กฤษณะบาล



๕๒

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๔๗๘ น.ส.พรทิพย์  สุขประสงค์
11479 น.ส.พัชรียา  นาคมนต์
๑๑๔๘๐ นายมนตรี  ฤทธิ์สกุลชัย
11481 นายพลวัฒน์  สิงห์จันทร์
๑๑๔๘๒ น.ส.จอมขวัญ  กิมอ่วม
11483 นายเตชิต  พรมเสนา
๑๑๔๘๔ นายชัยวัฒน์  อาจมาก
11485 ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจมาภรณ์  แก้วไทรนันท์
๑๑๔๘๖ น.ส.ศศินรีย์  กาญจนอรุณโรจน์
11487 น.ส.กรวิกา  ศรีสมุทร์
๑๑๔๘๘ นายสุภเจตน์  กรังพานิช
11489 นายภานุ  ตะพัง
๑๑๔๙๐ น.ส.นิตยา  สายเขียว
11491 น.ส.สุวด ี แสงจันทร์
๑๑๔๙๒ นายประภากร  ขจรฤทธิ์
11493 นายกฤษฎา  พิทยานันท์
๑๑๔๙๔ น.ส.เปรมศิริ  ซําพันธุ์
11495 นายรังสันต์  บุราณ
๑๑๔๙๖ น.ส.สุพรรษา  อินทร์เลิศ
11497 น.ส.นพรัตน์  พาเกตุ
*11498 น.ส.พัชรี  อิ่มรัง
*11499 น.ส.ธัญชนก  โฮมทัศน์
๑๑๕๐๐ น.ส.วิมลรัตน์  มานะรัตน์
11501 นายวรากร  สานุวิทย์
๑๑๕๐๒ น.ส.อังคณา สังข์ขาว
11503 นายณพล  แสงจง
๑๑๕๐๔ น.ส.วัชรีพร  ลิ้มประเสริฐ
11505 น.ส.นิภาพร  สิทธิเลิศประสิทธิ์
๑๑๕๐๖ นางวิลาวัลย ์ บุตรี



๕๓

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11507 น.ส.ภรณิดา  สืบเครือ
๑๑๕๐๘ นายชัยวัฒน์  อภิพัฒน์กชนนท์
11509 น.ส.นัดดาวรรณ  สิทธิเลิศประสิทธิ์
๑๑๕๑๐ น.ส.ชฎาพร  ไชยมาลา
11511 น.ส.ลักขณา  ถิ่นฐาน
๑๑๕๑๒ น.ส.อรพิณ สินน้อย
11513 น.ส.พรกวีรัตน์  รังสิยานนท์
๑๑๕๑๔ น.ส.จินตหรา  วัฒนเกษกรณ์
11515 น.ส.ณัฏฐณิชา  พงษ์มงคลสาม
๑๑๕๑๖ น.ส.กนกวรรณ  นามเมือง
11517 น.ส.อรไพลิน  ธนบดีธรรมจารี
๑๑๕๑๘ น.ส.นิศานารถ  สนธิเณร
11519 น.ส.สุภาพร  มาศพันธ์
๑๑๕๒๐ น.ส.สุภาสินี  จันทรนิกูล
11521 น.ส.ปวณีา  เนียมนิล
๑๑๕๒๒ น.ส.สกุลกาญจน์  ใจหาญ
11523 นายนพดล  พิกุลทอง
๑๑๕๒๔ น.ส.ภัทรวด ี ศิษฏิวงศ์
11525 น.ส.รติกร พรมสอาด
๑๑๕๒๖ น.ส.ภาวิสุทธิ์  ประเสรฐิโสภา
11527 น.ส.ปวศิศา  ฤทธิธาร
๑๑๕๒๘ นายจักรกฤษณ์  ปาเมอืงมูล
11529 น.ส.ปาณสิรา  มีเดช
๑๑๕๓๐ น.ส.มานิตา  อนันตสกุลวงศ์
11531 น.ส.นิสา  เพ็ชรเจริญ
๑๑๕๓๒ น.ส.บุญญานันต์  ถูระวรณ์
11533 น.ส.สุชาดา  ชัยศิริ
๑๑๕๓๔ น.ส.วารุณ ี คทาเหม
11535 นายสมาน  มูดอ



๕๔

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๕๓๖ น.ส.กติยา ปทุมล่องทอง
11537 นายสิทธิศักดิ์  สิทธิจินดา
๑๑๕๓๘ นายนพกร  สุมาร
11539 น.ส.สุจิตตรา  ล้ําเลิศ
๑๑๕๔๐ น.ส.วิภา  คําเงิน
11541 น.ส.ทักษพร  แก้วนนท์
๑๑๕๔๒ น.ส.รัตน์ติกาล  พาฉิมพลี
11543 น.ส.รวมพร  ยังรอต
๑๑๕๔๔ น.ส.วนิดา  งามแย้ม
11545 น.ส.อนันตญา  สตารัตน์
๑๑๕๔๖ น.ส.สุธาสิน ี ขันภักดี
11547 น.ส.นฤมล  เบ้าไทย
๑๑๕๔๘ น.ส.ศุภานันท์  บุญเสริม
11549 นางพัชรินทร์  พาวิลัย
๑๑๕๕๐ นายสัมฤทธิ์  เช้ือาษา
11551 น.ส.ประอร  แย้มอุม่
๑๑๕๕๒ นายพุทธพิร  วิชัยดิษฐ
11553 น.ส.ทพิยรัตน์  ไฝจันทึก
๑๑๕๕๔ นายกรวิทย์  ฤทธิเนียม
11555 น.ส.ภัทราวดี  คําบอ่
๑๑๕๕๖ น.ส.ภัทรวด ี คชแสง
11557 น.ส.ณัฐฐา  ช่วยประสิทธิ์
๑๑๕๕๘ น.ส.นงนภัส  กลอนกลาง
11559 น.ส.วิภาว ี ศรีภักดี
๑๑๕๖๐ น.ส.นรีรัตน์  แจ่มจรัส
11561 นายกฤษฎา  กริชนอก
๑๑๕๖๒ นายจีรวิชญ์  แพงแก้ว
11563 น.ส.พัราภรณ ์ อ่อนตา
๑๑๕๖๔ น.ส.อชิรญา ขันฮะ



๕๕

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11565 นายสุทธเิกยีรติ  ชัยตามล
*11566 น.ส.ธนาพร  อารมณ์สวะ
11567 น.ส.ปภัสรา  ชารีโคตร
๑๑๕๖๘ น.ส.ศศิวรรณ  วรรณวัตร์
11569 น.ส.ธนภรณ์  บุญมี
๑๑๕๗๐ น.ส.วิภาว ี พะโยม
*11571 น.ส.อรรัตน์  หงษป์ระสทิธิ์
๑๑๕๗๒ น.ส.วณัชนันท์  มาประโสม
11573 น.ส.อัญชลา  แซ่ตัน
๑๑๕๗๔ น.ส.บุปผา  เปรมศิริพัฒน์
11575 น.ส.ราตรี  พุ่มเพ็ชร์
๑๑๕๗๖ น.ส.ภัทรพร  เต็งสมเพชร
11577 นายจิรารุวัฒน์  ภูเชิดสาย
๑๑๕๗๘ น.ส.ดวงใจ  บุญเลิศ
11579 นายอนันต์  นามคาน
๑๑๕๘๐ น.ส.เติมสุข  แสงอรุณ
11581 น.ส.ชนิตา  ช่ืนนาเสียว
๑๑๕๘๒ น.สปนิดา  เชิญนอก
11583 น.ส.พัศวีร์  รอดปัญญา
๑๑๕๘๔ น.ส.ไปรยดา  รุ่งวิทย์พันธ์
*11585 น.ส.วราภรณ์  ศิริพลอยประกาย
๑๑๕๘๖ น.ส.ภิติยา  บุญก้อน
11587 น.ส.วรรณวิภา  นามสุวรรณ
๑๑๕๘๘ นายจักรพันธ์  งามเนตร
11589 น.ส.นิตยา  ศรีวิชา
๑๑๕๙๐ น.ส.วันวิสา  ปัดชาเขียว
11591 น.ส.อัมพา  แซ่ขอ
๑๑๕๙๒ นายอดิศักดิ์  นิจสุข
11593 น.ส.รตยา  ถนอมรัตน์



๕๖

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
๑๑๕๙๔ น.ส.นิลเนตร  เจริญ
11595 น.ส.นิรมล  ศรีไพบูลย์
๑๑๕๙๖ นายปกรณ์  วิมูลคะ
11597 น.ส.จันทร์จีรา  เทพดนตรี
๑๑๕๙๘ น.ส.อลิสา พรสวรรค์ศิริกุล
11599 น.ส.เบญจมาศ  สิงห์ลอ
๑๑๖๐๐ น.ส.ไอลดา  จันทร์ลอย
11601 ว่าที่ ร.ท. ณรงค์ศักดิ์  ศรีโรจน์
๑๑๖๐๒ น.ส.เบญจพร  พานิชยกุล
11603 น.ส.นุชจร ี ศิริรวง
๑๑๖๐๔ น.ส.ญาดา  ประณิธิพงศ์
11605 น.ส.เดือนฉาย  โหมนอก
๑๑๖๐๖ นายสุรชัย  ขันติ
11607 น.ส.นันท์นภัส นุชม่วง
๑๑๖๐๘ น.ส.จันทร์จิรา  มุสิกพงศ์
11609 นายโชคอนันท์  อินทรคง
*11610 นายวรเศรษฐ  สิงห์งอย
*11611 นายประณต  เมธยานันท์
*11612 น.ส.จิรากรณ ์ ทองโสภา
11613 น.ส.ภัทรานษิฐ์  ธิติเจริญโรจน์
๑๑๖๑๔ นายฐมพล  คิรินทร์
11615 น.ส.อัจฉรา  ศิลาโชติ
๑๑๖๑๖ นายธราเทพ  มีศรี
11617 น.ส.ปวณีา  ชารีรมณ์
๑๑๖๑๘ น.ส.รักขวัญ  หาญอังกูร
11619 นายอนุชา  อักษร
๑๑๖๒๐ น.ส.ณฐักฤตา  แหยมเจริญ
11621 นายอีสาเฮาะ เจริญรุ่งพาณิชย์
๑๑๖๒๒ น.ส.วรรณวิไล  เวียงดอนก่อ



๕๗

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล
11623 น.ส.สุพรรษา  แสนเขื่อน
๑๑๖๒๔ น.ส.นันทิชา  วรรณประเวศ
11625 นายนนทวัฒน์  แหวนเงิน
๑๑๖๒๖ นายภูษติ  ยีมันใบ
11627 น.ส.ตูแวปาตีเมาะ  นิโวะ
๑๑๖๒๘ น.ส.กนกพร  ฤทธิ์ธรรม
11629 น.ส.อภิญญา  คูหาทอง
๑๑๖๓๐ น.ส.ดวงดาว  ทองอนุ
11631 นายณัฐพงศ์  ส่งแก้ว
๑๑๖๓๒ น.ส.อมรพรรณ  ปานคํา
11633 นายสุวิท  แสงวศาสตรา



 
(เอกสารแนบ๑) 

ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 
วัน/ห้องสอบ เลขประจําตัวสอบ เวลา 

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘          
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์             
กรมการจัดหางาน  ชั้น ๑๕ 
 

 
๑๐๐๑ – ๑๑๐๐ 

 
๑๑๐๑ – ๑๒๒๐ 

 
(เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(บ่าย) ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

 

ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 
วัน/ห้องสอบ เลขประจําตัวสอบ เวลา 

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘              
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน ชั้น ๑๕ 
 

 
 

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘               
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์              
กรมการจัดหางาน  ชั้น ๑๕ 
 

 
๑๒๒๑ – ๑๓๔๐ 

 
๑๓๔๑ – ๑๔๙๐ 

 
 

 
๑๔๙๑ – ๐๕๙๐ 

 
๑๕๙๑ – ๑๖๙๐ 

 
(เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(บ่าย) ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
 

(เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(บ่าย) ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 

ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 
วัน/ห้องสอบ เลขประจําตัวสอบ เวลา 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘      
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์             
กรมการจัดหางาน  ชั้น ๑๕ 
 

 
๑๖๙๑ – ๑๗๙๐ 

 
๑๗๙๑ – ๑๘๙๐ 

 
(เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(บ่าย) ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

 

ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 
วัน/ห้องสอบ เลขประจําตัวสอบ เวลา 

วันศุกร์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘             
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์             
กรมการจัดหางาน  ชั้น ๑๕ 
 

 
๑๘๙๑ – ๑๙๙๐ 

 
๑๙๙๑ – ๑๑๐๙๐ 

 
(เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(บ่าย) ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 



 
- ๒ - 

 
ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 

วัน/ห้องสอบ เลขประจําตัวสอบ เวลา 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘             
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน ชั้น ๑๕ 
 
 
 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘         
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์              
กรมการจัดหางาน  ชั้น ๑๕ 
 

 
๑๑๐๙๑ – ๑๑๒๑๐ 

 
๑๑๒๑๑ – ๑๑๓๖๐ 

 
 
 

๑๑๓๖๑ – ๑๑๔๖๐ 
 

๑๑๔๖๑ – ๑๑๕๖๐ 

 
(เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(บ่าย) ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
 
เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(บ่าย) ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

 

ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน 
วัน/ห้องสอบ เลขประจําตัวสอบ เวลา 

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘            
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     
และการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน ชั้น ๑๕ 
 

 
๑๑๕๖๑ – ๑๑๖๓๓ 

 
 

 
(เช้า) ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

 



๑

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๒๐๐๑ น.ส.สุนิษา  แย้มขยัน
๒๐๐๒ น.ส.วิภาพร  รติธีรเดช
๒๐๐๓ น.ส.บุศรารินทร์  ชัยเฉลิมพงศ์
*2004 นายณฐกร  บุษราพงศ์พร
๒๐๐๕ ว่าที่ ร.ต.พศวัต  สิริกุลพัฒนสาร
๒๐๐๖ นายสถิตย์  บุญทัน
๒๐๐๗ นายสนธิภัทร์  ทิพยโสธร
๒๐๐๘ น.ส.วิไลพร  ศิลปกุล
๒๐๐๙ น.ส.ธัญทิพย์  ปิณฑยา
๒๐๑๐ น.ส.วราภรณ์  สุมาลี
๒๐๑๑ นายณัฐวุฒิ  โยชน์สุวรรณ
๒๐๑๒ นายสาธร  ชูอุบล
๒๐๑๓ น.ส.ธัญญารตัน์  เตศิริ
๒๐๑๔ น.ส.ณภัทร  ป้อต๊ะมา
๒๐๑๕ น.ส.สุกานดา  ทรัพย์ประเสริฐ
๒๐๑๖ ว่าที่ ร.ต.หญิง สรญา  รุกขพันธ์
๒๐๑๗ นายเทวฤทธิ์  สุชาติพงษ์
๒๐๑๘ น.ส.ปาริตา  กนกทอง
๒๐๑๙ น.ส.ณัฐนาถ  วิชัยดิษฐ
๒๐๒๐ น.ส.ธีรนุช  ยอดมณี
๒๐๒๑ น.ส.ชนาภัทร  ปัทมชนะโชติ
๒๐๒๒ นายธีรภัทร  จงแจ่ม
๒๐๒๓ นายคมสันต์  แซ่โหล่ย
๒๐๒๔ น.ส.ปุณยนุช  เขียวพอ

แนบท้ายประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่   ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์
ตําแหน่งนิติกร กรมการจัดหางาน

สอบวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน ช้ัน ๑๕



๒

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๒๐๒๕ นายเชาว์ฤทธิ์  พรพิทักษ์กุล
๒๐๒๖ น.ส.จริยา  ชุมศรี
๒๐๒๗ น.ส.มนัสชนก  บางศิริ
๒๐๒๘ น.ส.จันทร์ทิพย์  แสงแปง
๒๐๒๙ นายสุรชัย  วรชาติศิริกุล
๒๐๓๐ นายภูริณัฐ  ภิญโญ
๒๐๓๑ นายจตุพล  ศรีสวัส์ิ
๒๐๓๒ น.ส.ตรีเนตร  จิวัฒนาชวลิตกุล
๒๐๓๓ น.ส.ปทุมวรรณ  เหลืออ้น
๒๐๓๔ นายธันย์ภศุตม์  อ่อนเพชร์
๒๐๓๕ น.ส.ตาลยา  นฤนาทสุนทร
๒๐๓๖ นายกิตติธัช  ดํารงนิธิกุล
๒๐๓๗ น.ส.ติธากร  แสงสุข
๒๐๓๘ น.ส.ศศิประภา  จอมศรี
*2039 น.ส.สาวิตตรี  กิจประกายมุข
๒๐๔๐ ว่าที่ ร.ต.ภัทรพล  จันทร์เจริญแดง
๒๐๔๑ นายชวลิต  วัฒนาพันธุ์
๒๐๔๒ น.ส.ลักษิกา  พรหมดวง
๒๐๔๓ น.ส.ศิรประภา  เกษาชาติ
๒๐๔๔ น.ส.อุษา  ปานแดง
๒๐๔๕ น.ส.นิจสิริ  บุญเรือง
๒๐๔๖ ส.อ.กฤษณะ  การะวิโก
๒๐๔๗ นายวสันต์  วิเศษโกสิน
๒๐๔๘ นายจารุพล  หรดี
๒๐๔๙ น.ส.ชลผกา  สันติสุข
๒๐๕๐ นายเกษมสันต์  มณีวรรณ
๒๐๕๑ นายกวีศักด์ิ  ก้องเวหา
๒๐๕๒ นายสัญญา  มาลา
๒๐๕๓ น.ส.สุดารัตน์  ธรรมจกัร์



๓

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๒๐๕๔ น.ส.อธิชา  เซ็งศรี
๒๐๕๕ นายกมลภพ  คงสัมฤทธิ์
๒๐๕๖ น.ส.มณัสนันท์  สมบัติมี
๒๐๕๗ น.ส.ชาฎา  โพธิ์ศรี
๒๐๕๘ น.ส.ศิวาพร  อ้ึงอารุณยะวี
๒๐๕๙ นายสิทธิชัย  กล่ินอุ่น
๒๐๖๐ น.ส.รัชดาพร  ต่อสกุล
๒๐๖๑ น.ส.เนตรนรินทร์  วิจิตรนิติกุล
๒๐๖๒ น.ส.พยุดา  โคตรธรรม
๒๐๖๓ น.ส.อรปรียา  มากแก้ว
๒๐๖๔ นายพลธร  โมราถบ
๒๐๖๕ น.ส.ฐาปนีย์  ศิริเทียน
๒๐๖๖ นายธนพัฒน์  พิพัฒชนะ
๒๐๖๗ น.ส.วิกานดา บวัศรีแก้ว
๒๐๖๘ นายนิรันดร์  สมจิตร
๒๐๖๙ นายการุณย์  รําจวน
๒๐๗๐ น.ส.เนตรลดา  ดําเนินผล
๒๐๗๑ นายประมวล  มนเทียน
๒๐๗๒ นายธนากร  บัวจันทร์
๒๐๗๓ นายเกียรติศักด์ิ  ชิดเชี่ยว
๒๐๗๔ นายกฤติเดช  หัวใจเพ็ชร์
๒๐๗๕ น.ส.อารีญา  โลมสนธิ
๒๐๗๖ นายเทพนิมิตร  พันธุ์เผือก
๒๐๗๗ นายแคทติยา  พิมพิชัย
๒๐๗๘ นายจารุพัฒน์ พุ่มศรีสวัสดิ์
๒๐๗๙ น.ส.ณัฐกฤตา  เถาว์ชาลี
๒๐๘๐ น.ส.วนารี  มีคําทอง
๒๐๘๑ นายธวัชชัย  พลสม
๒๐๘๒ น.ส.เพชรพลอย  จินดามุข



๔

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๒๐๘๓ น.ส.บวรลักษณ์  สิริโพธิวงศ์
๒๐๘๔ นายสิริชัย แซ่หลี
๒๐๘๕ นายชยุต  อินรินทร์
๒๐๘๖ นายสาธิต หอมหวน
๒๐๘๗ นายอภิชาติ  แดงทองใส
๒๐๘๘ น.ส.ศิริรัตน์  นิลวัฒนา
๒๐๘๙ น.ส.นิภาพรรณ  ยุทธนาโยธิน
๒๐๙๐ น.ส.จีรัฐวดี  จรัสรุ้งชนินธร
๒๐๙๑ นายณัฐวัตร  สมเรือง
๒๐๙๒ น.ส.ศุภาณกุล  วิเวก
๒๐๙๓ น.ส.กิตติมา  สร้อยนาค
๒๐๙๔ นายพัชรพล  ไชยมงคล
๒๐๙๕ นายอานันท์  อนุกูล
๒๐๙๖ นายภัทรพล  มโหฬารกิจ
๒๐๙๗ นายณัฐพล ทองเกษ
๒๐๙๘ นายเทิดเกียรติ  ศรีวะสุทธ์

หมายเหตุ : ๑. ผู้มีสิทธิเข้ารบัการทดสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ 

              ๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์เฉพาะผู้ที่มีเครื่องหมาย *

                  ให้ยื่นเอกสารต่อกองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๘ กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
                  หน้าเลขประจําตัวสอบที่ไม่มีหลักฐานคุณวุฒิการสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ

                  หมายเลขประจําตัวสอบ ๒๐๐๑ - ๒๐๕๐ (เช้า) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
                  หมายเลขประจําตัวสอบ ๒๐๕๑ - ๒๐๙๘ (บ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๓๐๐๑ น.ส.เพียงเพ็ญ  เฟื่องฟุง้
๓๐๐๒ นายสุปิยะ  สุขสุด
๓๐๐๓ น.ส.มณีรัตน์  วัฒนวิจารณ์
๓๐๐๔ นายอฒิวัชร์  ธรรมสะโร
๓๐๐๕ น.ส.ธัญยธรณ์  กุลวรพิสิษฐ์
๓๐๐๖ น.ส.สุพัตรา  ใจจันทร์
๓๐๐๗ น.ส.พลอยนภัส  พูลสวัสดิ์
๓๐๐๘ น.ส.สาคร  สุภาพันธ์
*3009 นายอรรถวิทย์  เวรุนิตย์
๓๐๑๐ นายจิระศักดิ์  นิสภาประภัสสร
๓๐๑๑ น.ส.พลอย  สายรัดทอง
๓๐๑๒ น.ส.ยูไลลา  อับดุลรามัญ
๓๐๑๓ น.ส.กมลวรรณ  ก้อนสันติ
๓๐๑๔ น.ส.สุนีย ์ อุ่นพิมพ์
๓๐๑๕ นางจิรพัฒน์  เมฆวิมานรัตน์
๓๐๑๖ น.ส.เปมิกา  คงสําเร็จ
๓๐๑๗ น.ส.อุทุมพร  ศรีบุญ
๓๐๑๘ น.ส.กวินปภา  ปภาวินนรกุล
๓๐๑๙ น.ส.ธนิสร   ถิ่นฐาน
๓๐๒๐ น.ส.รชวรรณ  เงินท้วม

หมายเหตุ :    ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏบิัติทางด้านคอมพิวเตอร์เฉพาะผูท้ี่มีเครื่องหมาย *
                  หน้าเลขประจําตัวสอบที่ไม่มีหลักฐานคุณวุฒิการสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ
                  ให้ยื่นเอกสารต่อกองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๘ กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏบิัติทางด้านคอมพิวเตอร์
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  กรมการจัดหางาน ช้ัน ๑๕
แนบทา้ยประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่    ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘

สอบวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.



๑

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๔๐๐๑ นายสุวะชิน  อินทร์โท่โล่
๔๐๐๒ น.ส.ทวพีร  อภัยภักดิ์
๔๐๐๓ นายรฐศาสตร์  กันทะมาโส
๔๐๐๔ น.ส.ธัญมาส  ผลศิริ
๔๐๐๕ น.ส.ธัญญา  จันสม
๔๐๐๖ น.ส.กัญนิกา  ชาภู่พวง
๔๐๐๗ น.ส.ณัฐพร  เสนา
๔๐๐๘ น.ส.อัชฌญา  กิ้มแสง
๔๐๐๙ น.ส.แสงมณี  ศรีมาตย์
*4010 น.ส.สุวคนธ์  ศิริลัย
๔๐๑๑ น.ส.วรรณวิภา  แจ่มทิม
๔๐๑๒ น.ส.ภัทรวด ี รินนานนท์
๔๐๑๓ น.ส.สุจิตรา  พิพัชรพงษ์
๔๐๑๔ น.ส.จุฑามาศ  ต่ทา
๔๐๑๕ น.ส.ณัฐธยานันท์  ศรีวิรัตน์
๔๐๑๖ น.ส.สุกัญญา ประดับ
๔๐๑๗ นายชัยศิริ  สายชมภู
๔๐๑๘ น.ส.สุจิตรา  รอดมะลิ
๔๐๑๙ น.ส.ญาดา  รักท้วม
๔๐๒๐ น.ส.จันทยา  พุ่มเจริญ
๔๐๒๑ น.ส.ตันตรียาภรณ์  รุจิโกไศย
๔๐๒๒ น.ส.กุหลาบ  เหมือนสันเทือะ
๔๐๒๓ น.ส.วิรัชญาพร  ชัยปัญญา
๔๐๒๔ น.ส.จิรัชญา  แพรประเสริฐ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏบิัติทางด้านคอมพิวเตอร์
ตําแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน กรมการจัดหางาน

สอบวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงแรงงาน ช้ัน ๑๕

แนบทา้ยประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่  ๑   กรกฎาคม ๒๕๕๘



๒

เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๔๐๒๕ นายธนา  ศรีชัย
๔๐๒๖ น.ส.นิภาพร  วันดีศรี
๔๐๒๗ นายณัฐกิจ  รามสุวรรณ
๔๐๒๘ น.ส.ธัญญานินท์  บวรชนิตร์นันท์
๔๐๒๙ น.ส.ขวัญกมล  พระรามชัย
๔๐๓๐ นายธนลภย์  ฤกษ์สิรินุกูล
๔๐๓๑ น.ส.นุชวรา  สารเสวก
๔๐๓๒ น.ส.รัตนา  เจิมเฉลิม
๔๐๓๓ นายธนพล  หลิ่มบุญเรือง
๔๐๓๔ น.ส.ชรัฐญา  ดอกดวง
๔๐๓๕ น.ส.ภัณฑิรา  วิลัย
๔๐๓๖ นายไตรภพ  อันพิมพ์
๔๐๓๗ น.ส.สุภาพรรณ  ศรีกัลลา
๔๐๓๘ น.ส.สุภัสสร  คาํมีมา
๔๐๓๙ นายธีระชัย  ชัยลักษณากุล
๔๐๔๐ น.ส.อริสรา  บุญเสริม
๔๐๔๑ นายมนัสชัย  เหลาเสนา
๔๐๔๒ นายนพดล  ศรีผาติ
๔๐๔๓ น.ส.ณดา  แสงจันทร์
๔๐๔๔ น.ส.หนึ่งฤทัย  ใจสะอาด
๔๐๔๕ นายเกริกไกวัล  เกศแก้วรณฤทธิ์
๔๐๔๖ น.ส.ยุพิน  เหมาะสมาน
๔๐๔๗ น.ส.อัจฉริยาพร  พิชนะชน
๔๐๔๘ น.ส.ณัฐฐาพร  อุ่นศรี
๔๐๔๙ น.ส.วิจิตรา  สุนทรธรรม
๔๐๕๐ น.ส.นิรชา  แซ่หลิ่ม
๔๐๕๑ น.ส.อรปรียา  อินทร์ยะ
๔๐๕๒ นายศุภทิณ  ธารดอนรัตน์
๔๐๕๓ น.ส.จิตรา  ถิ่นละออ
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๔๐๕๔ น.ส.เพ็ญประภา  แก้วสีนาค
๔๐๕๕ น.ส.ปทุมวด ี เกตุรูป
๔๐๕๖ น.ส.วิลาวัลย ์ มานะอุกฤษฏ์
๔๐๕๗ นายเอกณรงค์  เหมวิลัย
๔๐๕๘ นายสานิต  โตวารี
๔๐๕๙ น.ส.มลฤทัย  เชื้ออภัย
๔๐๖๐ น.ส.อัญพัชร  เกตุภูงา
๔๐๖๑ น.ส.ธนาภรณ์  อินทะประเสริฐ
๔๐๖๒ น.ส.อรอุมา  มัฉการ
*4063 นายชุติพงศ์  ปรางทอง
๔๐๖๔ น.ส.พิมลพรรณ  ศรีกระจ่าง
๔๐๖๕ นายฉัตรชัย  พรมเนตร
๔๐๖๖ น.ส.นัยนา  ศรีสาคร
๔๐๖๗ นายเกียรติศักดิ์  ชวพงศ์
๔๐๖๘ นายทวีสิทธิ์  มณีสุข
๔๐๖๙ น.ส.สวรส  ไตรทรัพย์
๔๐๗๐ น.ส.สาทินี  บุญส่ง
๔๐๗๑ นางวาสนาดี  ราชพลแสน
๔๐๗๒ น.ส.กัลยา  วงษ์สา
๔๐๗๓ น.ส.จิรัชยา  แสนเพียง
๔๐๗๔ น.ส.วันนภา  เผ่าดี
๔๐๗๕ น.ส.พิมลพรรณ  ชินวงศ์
๔๐๗๖ น.ส.ภัทราพร  ถิ่นชัยศรี
๔๐๗๗ นายวิษณุ  โพธิวัน
๔๐๗๘ น.ส.นิตยตา  จินดาโชติ
๔๐๗๙ น.ส.ลลิตา  อะทะถ้ํา
๔๐๘๐ น.ส.วีระวรรณ  จันทร์ซ้าย
๔๐๘๑ น.ส.กานดา  จิตต์นันทา
๔๐๘๒ น.ส.อุมาภรณ ์ พินทะปะกัง
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๔๐๘๓ น.ส.ภักคินี  สัตย์กุล
๔๐๘๔ น.ส.เนตรดาว  ใสเคลอืบุญ
๔๐๘๕ น.ส.ธนาภา  ปิยวัฒน์
๔๐๘๖ นายตะวัน  สุภาสืบ
๔๐๘๗ นายศุภกิจ  ญาณะทวี
๔๐๘๘ น.ส.วิไลรัตน์  สิทธิกรกุล
๔๐๘๙ นายสุทนิ  เชื้อคนหมัน้
๔๐๙๐ น.ส.รัตนาภรณ์  สมรัสดิ์
๔๐๙๑ น.ส.ปวณีา  ลางสาดทอง
๔๐๙๒ น.ส.หทัยรัตน์  เชียงคํา
๔๐๙๓ น.ส.เพ็ญพรรษา  ฟองอ่อน
๔๐๙๔ น.ส.ปภาพร  ขันท่าจีน
๔๐๙๕ นายธีระพล  สว่างเมฆ
๔๐๙๖ น.ส.ปานเลขา  หล้าแหล่ง
๔๐๙๗ น.ส.อรทัย  ทวบีุรุษ
๔๐๙๘ น.ส.วัลยา  ศรีวิไล
๔๐๙๙ น.ส.อุษา  แสงนาค
๔๑๐๐ น.ส.ศรีกัญญา  สันติตระกูล
๔๑๐๑ น.ส.ประภัสสร  ปานธูป
๔๑๐๒ น.ส.สุภัสสจ ี ศรีจันทร์
๔๑๐๓ นายสัญญาชัย  วงศ์มหาชัย
๔๑๐๔ น.ส.แสงอรุณ  กันทา
๔๑๐๕ น.ส.ศรินธร  คําเรือง
๔๑๐๖ นายรัชสกุล  นายาว
๔๑๐๗ น.ส.ปัทมวรรณ  อ่อนดี
๔๑๐๘ น.ส.อัจฉรา  กลั่นคุม้
๔๑๐๙ น.ส.ศิรินภา  แสนโสม
๔๑๑๐ น.ส.เสาวนีย ์ สิงห์งอย
๔๑๑๑ นายสุรักษ์  บุปผา
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๔๑๑๒ น.ส.สุดารัตน์  แก้วกลัด
๔๑๑๓ น.ส.ภวันรัตน์  ขาวปะคํา
๔๑๑๔ นายนักรบ  ภานุรักษ์
๔๑๑๕ นายไตรรงค์  ช่างเสนา
๔๑๑๖ นายธนาธิป  คงเมฆ
๔๑๑๗ ว่าที่ ร.ต.เอกภพ  กิตติพงษ์
๔๑๑๘ น.ส.แสงทิพย์  มณีคํา
๔๑๑๙ น.ส.รัตนา  บุตรสิงห์
๔๑๒๐ นางสุวรรณา  เฟลทเซอร์
๔๑๒๑ นางธิดา  อุตตโมบล
๔๑๒๒ นายศิรวิทย์  หมายทวี
๔๑๒๓ น.ส.ธนพร  โต้ตอบ
๔๑๒๔ น.ส.เพ็ญนภา  สนธิคุณ
๔๑๒๕ น.ส.กมลทิพย์  แสงเหล็ก
๔๑๒๖ นายกําพล  สครรัมย์
๔๑๒๗ น.ส.กันติกา  แก้วใส
๔๑๒๘ น.ส.จิราภรณ ์ ชาวพา
๔๑๒๙ น.ส.วันวิสาข์  แก่นสาริ
๔๑๓๐ น.ส.ทพิามณ ี โชติพรม
๔๑๓๑ นายสมเจตน์  หอมดอกไม้
๔๑๓๒ น.ส.ทพิยย์ุพา  การินทร์
๔๑๓๓ นายสมชาย  ศิริหงษ์สุวรรณ
๔๑๓๔ น.ส.ชุดาภา  เสวกวิหารี
๔๑๓๕ น.ส.ปาริชาต  รัตนวรรณ
๔๑๓๖ น.ส.วาสนา  ดามี
๔๑๓๗ นายยิ่งยศ  ขวัญใจ
๔๑๓๘ น.ส.พิชญ์ชญาพร  วรผล
๔๑๓๙ น.ส.กัญญ์ภัทร ์ จิรภัทรพ์รชัย
๔๑๔๐ นายฟัยซอล  ทองเส็บ
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๔๑๔๑ นายบูคอรี  หีมเหาะ
๔๑๔๒ น.ส.สิริยาภรณ ์ ชลินทร
๔๑๔๓ นายวิโรจน์  จุลศรี
๔๑๔๔ น.ส.วันนิดา  จารุเกษม
๔๑๔๕ นายวัชรพล  แก่นพรม
๔๑๔๖ น.ส.นภาภรณ์  สุขเกษม
๔๑๔๗ น.ส.ณัฐชนา  สังหร่าย
๔๑๔๘ น.ส.พรพิสุทธิ์  รอดมะลิ
๔๑๔๙ น.ส.กอบกุล  กาญจนมุกดา
๔๑๕๐ น.ส.อนุธิดา  นกเอี้ยง
๔๑๕๑ น.ส.ชลิดา  กุลอนันต์
๔๑๕๒ น.ส.เสาวนีย ์ ผาดไธสง
๔๑๕๓ นายอรรถกร  อยู่คง
๔๑๕๔ น.ส.พิธพร  รูปสวย
๔๑๕๕ นายนรรฐมน  จงสวัสดิ์
๔๑๕๖ นายภูม ิ เลิศกิตติกุลโยธิน

*4157 น.ส.ชนกนันท์  โชติรัตนฤทธิ์
๔๑๕๘ น.ส.ณัชชารีย ์ ทวีโชติไชยวัศ
๔๑๕๙ นายวัชรินทร์  จะปะมากา
*4160 น.ส.ลูกตาล  ทองกะไลย
*4161 น.ส.ประกายทพิย์  ไชยชมภู
๔๑๖๒ นายจีรวัฒน์  นาคคงคํา
๔๑๖๓ น.ส.สุพัชา  กิวัฒนา
๔๑๖๔ นายเชอรี่  ปิยะวงษ์
๔๑๖๕ น.ส.พิลารัตน์  มูลวัน
๔๑๖๖ น.ส.ประชุมพร  มานะดี
๔๑๖๗ น.ส.ณัฐชยา  เพ็ชรรัก
๔๑๖๘ น.ส.ศุภาภรณ์  เจริญศรี
๔๑๖๙ น.ส.ธัญพัฒน์  เปี่ยมมูล
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๔๑๗๐ น.ส.ณัฐวรรณ  ไทยภักดี
๔๑๗๑ น.ส.ศิริวรรณ  จันทร์หอม
๔๑๗๒ นายสุรศักดิ์ รอดดี
๔๑๗๓ นายณัฐวิชช์  พันธ์ทวิพฤกษ์
๔๑๗๔ น.ส.วิไลลักษณ์  มาทา
๔๑๗๕ น.ส.จุฑามาศ  วามรุณ
๔๑๗๖ นายพิชชาพร  ดีวิวัฒน์
๔๑๗๗ น.ส.วัชรี  จันทร์ทองอุน่
๔๑๗๘ นายยงยุทธ  บุญมี
๔๑๗๙ นายเอกสิทธิ์  วัฒนะ
๔๑๘๐ น.ส.ศุภมาศ  เปียสุนทร
๔๑๘๑ นายกษดิิศ  ธปิระเทศ
๔๑๘๒ นายณัฏฐ์ฑิพัฒน์  ศรีสุดใจ
๔๑๘๓ น.ส.ปนัดดา  คงอยู่
๔๑๘๔ นายภคิน  จันทร์เกตุ
๔๑๘๕ นายสฤษดิ ์ สูงสนิท
๔๑๘๖ น.ส.นฤมล  รนพิมาย
๔๑๘๗ น.ส.มาฆวรรณ  เชื้อประทุม
๔๑๘๘ น.ส.สุชัญญา  แย้มกระจ่าง
๔๑๘๙ น.ส.กัญญาภัทร  สุดใจ
๔๑๙๐ น.ส.กนกอร  สีสุวรรณ
๔๑๙๑ นายชาญวิทย์  พ่วงแม่กลอง
๔๑๙๒ นายประริวัฒน์  นาคาพงษ์
๔๑๙๓ น.ส.ปฏญิา  ปุยอรุณ
๔๑๙๔ น.ส.ปิยดา  ทองบุตร
๔๑๙๕ น.ส.ศิรินาถ  จันสอน
๔๑๙๖ นายพงศ์ศิริ  ทวศัีกดิ์พจน์
๔๑๙๗ นายนัฐพล  พืชหมอ
๔๑๙๘ น.ส.เสาวลักษณ์  ณ ระนอง
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๔๑๙๙ น.ส.วิภารัตน์  พันทับ
๔๒๐๐ น.ส.สมสมัย  คงทน
๔๒๐๑ น.ส.จิรภา ศรีพุทธา
๔๒๐๒ น.ส.วาสนา  ร่วมจิตร
๔๒๐๓ นายชัยพร  ยินตัน
๔๒๐๔ น.ส.วิภาว ี สุขใหม่
๔๒๐๕ น.ส.จิรนันท์  เวชไทย
๔๒๐๖ น.ส.จิรารัตน์  จันทร์สังข์สา
๔๒๐๗ น.ส.ฉวีวรรณ  โยธี
๔๒๐๘ น.ส.รุ่งนภา  บุญบํารุง
๔๒๐๙ น.ส.ดรุณ ี พันธุค์ุ้มเก่า
๔๒๑๐ น.ส.ศิจันทร์รัตน์ พ้นโศก
๔๒๑๑ น.ส.นันทกา  เทียนประทีป
๔๒๑๒ น.ส.ดวงใจ  ประวัติพร
๔๒๑๓ น.ส.สุชาดา  จาติกุล
๔๒๑๔ น.ส.จุฑาภรณ์  ประสทิธพิร
๔๒๑๕ น.ส.สุชาดา  มัธยมจันทร์
๔๒๑๖ น.ส.จินตนา ทองรี
๔๒๑๗ น.ส.นิติรัฐ  สินเวชชัยยัน
๔๒๑๘ นายเตชพัทธ ์ กลกานนท์
๔๒๑๙ นายพงษ์ศธร  คําปา้น
๔๒๒๐ น.ส.กลิ่นสุคนธ ์สุกสี
๔๒๒๑ น.ส.ศกลวรรณ  สุสุนทร
๔๒๒๒ น.ส.วันวิสา  แสงระวี
๔๒๒๓ น.ส.ชนันดา  จันทร์จิตร์
๔๒๒๔ น.ส.จริยา  ทพิยล์ักษณ์
๔๒๒๕ น.ส.กนกวรรณ  กิจสมุทร์
๔๒๒๖ น.ส.กิตติกานต์  ขันติศิลชัย
๔๒๒๗ น.ส.จันทมณี  ผ่องสุคนธ์
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๔๒๒๘ น.ส.ศศิวิมล กําแพงล้อม
๔๒๒๙ น.ส.สุกัญญา  อินทร์ผล
๔๒๓๐ นายอานนท์  ศรีเดช
๔๒๓๑ น.ส.จันทริกา  จันทร์กิ่ง
๔๒๓๒ น.ส.สุกัญญา  แพงทิพย์
๔๒๓๓ น.ส.ภารดี  พุ่มดวงจันทร์
๔๒๓๔ น.ส.เปี่ยมสุข  อุราราช
๔๒๓๖ น.ส.อชิรญา  เวียงคํา
๔๒๓๗ นายคฑาวุธ  แก้วทองด้วง
๔๒๓๘ นายบุญลักษณ์  มังสุไร
๔๒๓๙ นายเมธาพันธ์  ภาคทวี
๔๒๔๐ น.ส.ชัชฎากรณ์  อุ่นพิกุล
๔๒๔๑ น.ส.ขวัญใจ  สุขเกษมรัตน์
๔๒๔๒ น.ส.จุฑามาศ  ลีนุกุล
๔๒๔๓ น.ส.ดวงใจ  อเนก
๔๒๔๔ น.ส.เกศรินทร์  โสดแก้ว
๔๒๔๕ นางกัลย์สุดา  อินทรบุตร
๔๒๔๖ น.ส.ทัณฑิกา  ปาโสม
๔๒๔๗ น.ส.จิราภรณ ์ สามศรีโพธิ์แก้ว
๔๒๔๘ น.ส.ชนิตา  แสงดอกไม้
๔๒๔๙ น.ส.พิรานันท์  สร้อยนาค
๔๒๕๐ น.ส.ดวงพร  มีสัตย์
๔๒๕๑ นายสมเกยีรติ  สุขคะสมบัติ
๔๒๕๒ น.ส.นฤดี  โนนมี
๔๒๕๓ น.ส.มุทติา  หล้ามา
๔๒๕๔ นางปิ่นอนงค์  นามพรหม
๔๒๕๕ น.ส.ฐิตารัตน์  เลิศปัญญาสิทธ์
๔๒๕๖ นายยุวพล  วะนา
๔๒๕๗ นายวัชระ  ดิษฐเจริญ
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๔๒๕๘ น.ส.เปมิกา  มะดาเรส
๔๒๕๙ น.ส.กาญจนา  ดวงใหญ่
๔๒๖๐ นายชนินทร์  นวลกระจ่าง
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                  ให้ยื่นเอกสารต่อกองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๘ กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

                  หมายเลขประจําตัวสอบ ๔๐๐๑ - ๔๑๑๐ (เช้า) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
                  หมายเลขประจําตัวสอบ ๔๑๑๑ - ๔๒๖๐ (บา่ย) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

                  หน้าเลขประจําตัวสอบที่ไม่มีหลักฐานคุณวุฒิการสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ



เลขประจําตัวสอบ ชื่อ -สกุล

๕๐๐๑ น.ส.ชาลิสา  สุตะวงษ์
*5002 น.ส.นิภาพร  ไม้กร่าง
๕๐๐๓ น.ส.ภัทรภร  เสถียรภัทรากร
๕๐๐๔ น.ส.ประดับรัตน์  ศราคนี
๕๐๐๕ น.ส.ดวงดาว  อินทรชัย
๕๐๐๖ น.ส.แสงดาว เกษหงษ์
๕๐๐๗ น.ส.กรรณิการ์  ทศพล

              หน้าเลขประจําตัวสอบที่ไม่มีหลักฐานคุณวุฒิการสําเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ
              ให้ยื่นเอกสารต่อกองการเจ้าหน้าที่ ช้ัน ๘ กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์เฉพาะผู้ที่มีเครื่องหมาย *

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน
สอบวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน ช้ัน ๑๕
แนบท้ายประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่    ๑   กรกฎาคม ๒๕๕๘




