
เอกสารแนบทาย 1 

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ
1 1014 นางสาว กิตติกา บุญมาไชย
2 1055 นาย ชินกร   ดีสุยา
3 1054 นางสาว ชิดชนก ศรีสุข
4 1020 นางสาว กุสุมาศ วรรณฤทธิ์
5 1196 นางสาว วรวรรณ ธัญญสัญชัย
6 1237 นาย สาครินทร จําปา
7 1283 นางสาว อัญชลี แสนสุขโชติ
8 1174 นาย มาหะมะยากี หะยีมะ
9 1171 นางสาว มารีแย บือราเฮง
10 1029 นางสาว คัทลียา   แกวออน
11 1069 นางสาว ณิชกร ฤทธิโสม
12 1203 นาย วารินทร ออเลาะ
13 1079 นาย ทวีป พลยืน
14 1083 นาย ทักษ   บัวใหญ
15 1092 นาง ธิดารัตน นาวาทอง
16 1296 นาย สุธิน มงคลดี
17 1045 นาย เจตนิพัทธ ยอดเครือ
18 1190 นางสาว ลัดดาวรรณ ดอกจันทร
19 1046 นางสาว เจษฏาภรณ สมบูรณความสุข
20 1120 นาย บันลือศักด์ิ สุนทร
21 1160 นาย พีระยุทธ บุญศิริ
22 1170 นางสาว มะลิวัลย จิตรอารุณ
23 1276 นางสาว อรรจยา ไชยนิจ
24 1082 นาย ทองษา อสิพงษ
25 1155 นาย พิชา วรรณลักษณ

ชื่อ - สกุล
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หนาที่ 1



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล
26 1111 นางสาว นัยนา แหลงหลา
27 1240 นาย สําเริง  ปรากฎรัตน
28 1162 นางสาว เพียงกมล มานะรัตน
29 1140 นางสาว ผกาภรณ จันทรทิพย
30 1062 นาย ณรงคศักด์ิ สุขสําราญ
31 1011 นาย กันตพจน ทราบกิ่ง
32 1135 นางสาว ปทมาภรณ จันทรคณา
33 1097 นาย ธีรศักด์ิ สมมิตร
34 1047 นางสาว ฉวีวรรณ ขําคํา
35 1138 นาย ปยะ คังกัน
36 1048 ส.ต.ท. ชยพล  กองเมืองปก
37 1293 นางสาว แอนนา   จันทรโนราช
38 1053 นาย ชานนท  วงษพจนี
39 1023 นาย โกสินทร  แสงสอาด
40 1118 นาย บรรประชา  ชัยนาท
41 1104 นาย นเรศ  บุบผาพวง
42 1158 นาย พีรภัทร ปวงอูป
43 1006 นางสาว กรรัตนา มาไพศาลสิน
44 1247 นางสาว สุดธิดา สุวรรณะ
45 1185 นางสาว รัฐวรินทร วงศอิน
46 1085 นาย ธงฉาน สุวรรณรักษา
47 1233 นางสาว สมฤดี เพชรนาค
48 1192 นางสาว ลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์
49 1234 นาย สมัชชา สายวงศ
50 1078 ส.ต.ท. ทรงวุฒิ  ไวยธรรม
51 1096 นาย ธีรศักด์ิ  ศรีสวัสด์ิ
52 1043 นางสาว จุฑามาศ บุญเนื่อง
53 1089 นาย ธานินทร เหลือสืบชาติ
54 1209 นาย วิเชียร ชุมปว
55 1255 นาย สุรัตน นุชอุทัย

หนาที่ 2



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล
56 1015 นาย กิตติธัช เกิดขวัญ
57 1217 นาย วีระพงศ วงศแสนศรี
58 1287 ส.ต.อ. อํานาจ ดวงบุปผา 
59 1238 นางสาว สายฝน ชาวกัณหา
60 1071 นางสาว ดาวเรือง สงสาร
61 1101 นาย นพคุณ   ฉัตรจินดา
62 1076 นางสาว เตือนใจ ดวงแกว
63 1229 นาย สนาม เชื้อเมืองพาน
64 1065 นาย ณัฐพงศ พูนชัย
65 1147 นางสาว พรรณวิภา พูลสวัสด์ิ
66 1019 นางสาว กุลวีณ อภิชนะกุลชัย
67 1086 นาย ธรินทร นวลฉวี
68 1105 นาย นฤดม ตั้งแตง
69 1075 นาย ตองการ  สุขเหลือ
70 1151 นางสาว พวงเพ็ชร ยอดจันทร
71 1032 นาย จักรพงศ ปฐมวิวัฒน
72 1061 นาย ณฐพงศ วงษแหวน
73 1058 นาย ชูทวีป สติภา
74 1179 นางสาว ยุภา โสมประโคน
75 1245 นางสาว สิรินดา  ศรีเลิศ
76 1124 นาย ปณชัย ตาวะเท
77 1294 นาย โอฬาร  เต็งรัง
78 1260 นางสาว สุวลี   สุโพธิ์
79 1239 นางสาว สําราญ  มณีวงศ
80 1128 นาย ประพิณ  โตริ
81 1067 นาย ณัฐพล เพชรฉกรรจ
82 1214 นาย วิสุทธิ์ ธิรินทอง
83 1088 นางสาว ธัญรัตน   หวังดีกลาง
84 1291 นาย เอกยุทธ   จักสี
85 1116 นางสาว นุชจีรา พรมอุ

หนาที่ 3



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล
86 1246 นางสาว สิริวรรณ นิยมโภค
87 1264 นาย เสฐียรพงษ แกวเพชร
88 1117 นาย บรรจงศักด์ิ ภักดี
89 1004 นางสาว กรรณิกา เทศารินทร
90 1027 นาย คณิต สมัน
91 1028 นาย ครรชิต เพิ่มลาภ
92 1193 นางสาว ลัดดาวัลย โชติพงศ
93 1267 นาย โสภณ อินทรอุปภัมภ
94 1188 นางสาว ลักษิกา วิบูลยพานิช
95 1103 นาย นพดล  เพียเอีย
96 1269 นางสาว หฤทัย เชื้อรบ
97 1222 นาย ศักด์ิณรงค บุญออน
98 1050 นาย ชัยยศ   ธรรมชาติ
99 1038 นาย จิรายุ   ยองเพชร
100 1107 นาย นัฐพงษ กันทะมา
101 1297 นาย อริยะ สุดโต
102 1057 นาย ชินพัฒน  บุญสาร
103 1254 นาย สุรชัย ตันชัชวาล
104 1100 นาย นนทพัฒน สิงหประยูร
105 1218 นาย วีระพันธ อุดร
106 1009 นาย กฤษธํารง   รัตนะธํารงพรรณ
107 1295 นาย นิติรัฐ คีรีวรรณ
108 1068 นาย ณัฐพล พรรณศรี
109 1018 นาย กิติศักด์ิ สุดพิมศรี
110 1136 นางสาว ปาริดา เอียดตรง
111 1172 นางสาว มาลิน พลับเกลี้ยง
112 1227 นาย เศกรินทร   แข็งฤทธิ์
113 1186 นาย ราเชนทร สอนจันทร
114 1145 นาย พรชัย จิตบุญ
115 1281 นางสาว อัจฉรา ประทุมชาติ

หนาที่ 4



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล
116 1119 นางสาว บังอร ประทุมแยม
117 1257 นาย สุริยา อนันตรักษ
118 1226 นาย ศุภชัย กระธรรมะ
119 1167 นาย มนสวรรค สืบศรี
120 1106 นาง นวลจันทร อินวรรณา
121 1176 นางสาว ยศสุดา สุขเปง
122 1017 นางสาว กิติยาภรณ ทองหลิ้ม
123 1010 นาย กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ
124 1041 นาย จีรศักด์ิ อธิยะ
125 1182 นางสาว รพินพร รุงเกต
126 1149 นาย พรศักด์ิ ประสาธนกิตติคุณ
127 1205 นางสาว วิจิตร   ประจิมทิศ
128 1026 นาย คชา พรหมชวย
129 1211 นาย วิพัฒน วิเศษฤทธิ์
130 1236 นาย สันติชัย ทะริน
131 1262 นาย สุวัฒน ครองเมือง
132 1056 นาย ชินกร แกนคง
133 1080 นาย ทวีศักด์ิ ศิริ
134 1087 นางสาว ธัญมาศ บริบูรณ
135 1133 นางสาว ปราณี  ฉุนยอง
136 * 1273 นาย อนุวัช วิชัย
137 1194 นาย ลูไอ อาดํา
138 1178 นาย ยุทธนา แกวศักด์ิ
139 1022 ส.ต.อ. เกษม กลิ่นชิด
140 1200 นางสาว วริยา ตาเตียว
141 1001 นาย กมล เฟองฟุง
142 1108 นาย นัฐวุฒิ ชอบแตง
143 * 1064 นาย ณัฏฐรัชต อนประวัติ
144 1060 นางสาว ฐิติมา ชางไม
145 1161 นางสาว พึ่งพิศ  แกวกลา

หนาที่ 5



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล
146 1243 นาย สิริชัย ฉลองนันทชัย
147 1112 นางสาว นิทิตา มาสศรี
148 1168 นางสาว มลฤดี คําคาวี
149 1098 นางสาว นงนุช รมโพธิ์ขวัญ
150 1242 นาย สิทธิมา ดวงสุภา
151 1223 นางสาว ศิรินทรทิพย สุทธินนท
152 1253 นาย สุรกิจ  คําเพียง
153 1252 นางสาว สุภาพร โยรัมย
154 1093 นาย ธิติวัฒน  สงขทอง
155 1165 นาย ภานุพงษ ประสมแกว
156 1122 นางสาว เบญจมาภรณ วงศกาฬสินธุ
157 * 1164 นาย ภาคิม แดงไฝ
158 1230 นาย สมชาย ศรีเรือง
159 1030 นาย คุณากร เชษฐวงกรณ
160 1191 นางสาว ลัดดาวรรณ นอยอรุณ
161 1279 นางสาว ออนตา อุดชาชน
162 1150 นางสาว พฤษภา ศรีจันทรดร
163 1206 นางสาว วิจิตรา ชัยสวัสด์ิ
164 1110 นางสาว นันทนา สืบเกิด
165 1177 นาย ยอดชาย แกวแจง
166 1266 นางสาว เสาวลักษณ กิตติธนานุรักษ
167 1207 นาย วิชาญ อิทธิฤกษมงคล
168 1208 นาย วิชาญ บุญมา
169 1109 นางสาว นัทธมน ปยะจรรยาศิริ
170 1040 นางสาว จีรวรรณ เกตุดี
171 1232 นาง สมพร มินดอน
172 1126 นาย ประทีป รัศมีเดือน
173 1285 นาย อาธร เหลาโกง
174 1180 นางสาว รจนา นุพล
175 * 1225 นาย ศุภกร สวางวงษ

หนาที่ 6



ลําดับ เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุชื่อ - สกุล
176 1031 นาย จรัล แกวขาว
177 1288 นางสาว อุไร เกาะชวย
178 * 1003 นาย กมลวัจน อโนทัย
179 1248 นางสาว สุดาพร จันทรหอม
180 1134 นางสาว ปาวีณา กอนคํา
181 1263 จ.อ. สุวินัย ชอบพิศ
182 1163 นาย ไพโรจน ฦาชา
183 1268 นางสาว หนึ่งฤทัย   จักขุเรือง
184 1272 นาย อนุรักษ สนองผัน
185 1204 นางสาว วาสนา มั่งค่ัง
186 1284 นาย อาทิตย ประเสริฐ
187 1129 นาย ประยงค มูลกิตติ
188 1292 นาย เอกวุธ แกนทรัพย
189 1231 ส.ต.อ. สมชาย วุฒาพาณิชย
190 1271 นาย อธิการ นันทวิสุทธิ์
191 1036 นางสาว จิตรา ไชยวงษา
192 1115 นางสาว นิรมล ลือคําหาญ
193 1280 นางสาว อังสนา สาครจันทร
194 1198 นางสาว วราภรณ   เย็นทั่ว
195 1184 นางสาว รัชนี  นวลจันทร
196 1002 นาย กมล เรืองเดช
197 1146 นางสาว พรพรรณณี วงษวารี
198 1013 นางสาว กาญจนา รัตนบุตร
199 1216 นาย วีระชัย จันลุน
200 1139 นางสาว เปมิกา   ราชขวัญ
201 1127 นางสาว ประพัฒสอน ศรีสันต
202 1275 นาย อภิชาต  ทองอิน
203 1005 ส.ต.อ.หญิง กรรณิการ  มั่งมูล
204 1137 นาย ปยะ   กนตธีร
205 1012 นางสาว กาญจนา สาสงเคราะห

หนาที่ 7


