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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-00003
นายชาญชัย ศรีจันทวงศ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00014
นายวรภพ กาเหนิดหล่ม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00015
นายอภิศักดิ์ ภิรมย์วงศ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00026
นายชานาญ บุตรโคตร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00027
นางสาวพรรณี แซ่ก๊วย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00037
นางสาววศินี ปทุมพรวรกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00044
นางสาวทิพธัญญา สอนพงษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00045
นางสาวแก้วกัลยา อรุณรัศมีเรือง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00048
นางสาวธนารักษ์ มีฉลาด
ผู้สอบผ่าน
C256104-00049
นายเยี่ยมยศ คุ้มอินทร์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00055
นางสาวดาวัลย์ ผิวขา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00057
นางชลธิรสน์ โสดาบรรลุ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00058
นายวงศกร กาญจนาวิบูลย์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00061
นางสาวกุลธิดา สันติรงยุทธ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00062
นางสาวภัทร์นรินทร์ ขาหล่อ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00068
นายศิวรุฒิ พิลาโสภา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00072
นางสาวกรรณิการ์ วรหาร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00074
นางสาวกนกลักษณ์ เศรษฐาฐิติพร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00076
นางสาวรัชนก เอกเอี่ยม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00079
นายภานุพงษ์ ศรีเครือ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00080
นางสาวศุจิกานต์ ไทยเครือ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00086
นางสาวสโรชา ลออวิไล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00089
นายสรวิศ ขจรฤทธิเ์ ดชา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00100
นางสาววีนัส จิณะแสน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00110
นางสาวเบญจวรรณ เอ้สมนึก
ผู้สอบผ่าน
C256104-00120
นางสาวกิตติยา เวียงสีมา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00122
นายณทัต ผ่องเจริญ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00124
นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ภูร่ ะหงษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00130
นางสาวนันทภัค ปล่องทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00133
นางสาวไพจิตร วิศรุตมัย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00138
นางสาวกัญญารัตน์ วิวัฒน์ไพศาลนนท์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00140
นางสาวภัทรา เนียมสุวรรณ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00142
นางสาวจันทวรรณ จงรักมงคล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00144
นางสาวอรวรรณ ชาติแดง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00148
นายภูริวัฒน์ วรวิรุฬห์วงศ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00151
นางสาวเมธินี เพ็งชุม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00152
นายวิทยา โกสีนาม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00158
นางสาวลักขณา ขอพิมาย
ผู้สอบผ่าน
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ลำดับ
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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-00164
นางอมิศดา วานิกาสูริยา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00170
นายสุริยา ปัญญายศ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00176
นายณัฏฐ์ ตรงจิตต์รักษา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00177
นายเฉลิมพงศ์ เจริญลักษณ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00179
นายจตุรงค์ เดชคุณากร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00185
นางสาวฐิตารีย์ นะนาม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00196
นายอมรเดช ส่งอาภากรณ์รัตน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00199
นางสาวสุพรทิพย์ กิจบารุง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00202
นายโชคชัย ประยงค์หอม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00208
นางสาวนวลกมล อนันต์ธนา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00215
นางเกษรินทร์ ชลสกุลถาวร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00227
นางสาวพัชรี ศรีบัวทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00228
นายยศสกุล วีรเปรม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00264
นางสาวณัฎฐรัตน์ จัยสิทธิ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00271
นางสาวณัฐชมณฑ์ ศิริวัฒนาศักดิกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00285
นางสาวอลิสา มีศิริวัฒนา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00299
นายชาติชาย จารัสอรุณ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00302
นายณัฐนัย เอกวัฒน์พานิชย์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00304
นายเกษมสุข เจริญวัฒนธรรม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00316
นางเสาวภา สืบพันธ์วงษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00318
นางสาวสุกัญญา วงษ์ผาง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00345
นางสาวมนัสวี อ่อนเค
ผู้สอบผ่าน
C256104-00368
นายกฤติเดช พลรักษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00378
นางสาวสุทิตา ประพันธ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00379
นางสาวกนกพร สุวรรณปัฏนะ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00380
นายทศพล วุฒิมงคลพานิช
ผู้สอบผ่าน
C256104-00393
นางสาวภารวี สัตยานุรักษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00394
นางสาวพนิตนันท์ แหวนเพ็ชร์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00398
นายวีรพงษ์ อัศวเสถียร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00407
นางสาวช่อทิพย์ เพียรทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00409
นางสาวณัฐชา ธนายศศนันท์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00419
นายสรภัค แก้วมุกดา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00424
นางสาวภัทรธิดา พรมคา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00428
นางศิริพร เนตรปัญญานันท์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00429
นายโกมินทร์ มนัส
ผู้สอบผ่าน
C256104-00430
นายชัยภวัฒน์ สมิทธ์พงศ์ธาดา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00431
นางสาวสวรรยา ภักดีบารุง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00437
นายจีระศักดิ์ แซ่ตั้ง
ผู้สอบผ่าน
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ลำดับ
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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-00441
นายมานะ จิตโชติ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00450
นายคณากร บัวสุวรรณ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00455
นางสาวขนิษฐา เจริญผิว
ผู้สอบผ่าน
C256104-00456
นางสาวสุวรรณา ยุพา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00462
นางสาววลีธร ผลมูล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00464
นางสาวสิทธิรัตน์ ลิ้มสรรเพชญ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00465
นางสาวพรพิมล เกษมสุขไพศาล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00477
นางสาวชยาภรณ์ สุขสัมพันธ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00484
นายชัยญา จีกัน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00494
นายสมหมาย สุขเจริญ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00503
นายกฤช ธีรเวช
ผู้สอบผ่าน
C256104-00514
นายพีรพล อนุมานศิริกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00533
นางสาวเกวลิน ถนอมวงษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00535
นางสาวญาดา เอกดุษฎี
ผู้สอบผ่าน
C256104-00537
นายกฤษกร เกิดเชื้อ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00546
นายจีระพันธ์ เลี้ยงเจริญ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00547
นายวิสุทธิ์ ชูเสือหึง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00550
นายธนกฤต บุญชัยประเสริฐ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00553
นายธนกฤต จินดาแก้ว
ผู้สอบผ่าน
C256104-00555
นางสาวนัฐชา จั่นเพ็ชร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00557
นางสาวศศิธร ภูก่ ัน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00561
นางสาววราพร ฝ่าช่าย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00562
นางสาววิไล สมุทรสิน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00563
นางสาวฌาณชุกร มฤคทานนท์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00564
นายสาธิต สุวรรณจินดา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00565
นางสาวมัณยาภรณ์ สุวรรณ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00566
นางสาวสุดา เรืองไทย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00567
นางสาวพิมพ์สิริ วงศ์สุโชโต
ผู้สอบผ่าน
C256104-00571
นางสาวเอกธนิดา วันเพ็ง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00575
นายสุรพงษ์ ใช้ศรีทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00576
นายศิรวินท์ พบสุข
ผู้สอบผ่าน
C256104-00577
นางสาวปราณี ณะสุย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00581
นายธนวุฒิ บุญประดิษฐ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00585
นางสาวสากุล เกตุแก้ว
ผู้สอบผ่าน
C256104-00587
นางสาวอัจจิมา เกษทองมา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00588
นายชวิฐพล เรืองแสง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00590
นายปราถนา สรรพศรี
ผู้สอบผ่าน
C256104-00595
นายจิตตินันท์ เกษตรสุนทร
ผู้สอบผ่าน
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ลำดับ
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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-00596
นางสาวขวัญหทัย ปริญญาตร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00597
นายชาติชาย ยอดสิน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00599
ว่าทีร่ ้อยตรีตฤนญะภพ แอกทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00604
นายวีรภัทร บุกบุญ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00608
นายสัญชัย ขุนยศ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00610
นางสาวเพียงนภา ทาทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00613
นางสาวเมลดา มหิทธาฟองกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00614
นายซูเบร์ มะรอแม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00616
นางสาวนุชสดี เจริญสุข
ผู้สอบผ่าน
C256104-00626
นางสาววิไลวรรณ บางสุริย์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00628
นางสาวบวรกช คุณธนนิธิ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00631
นางสาวธัญญาลักษณ์ พันธ์เลิศ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00632
นางสาวชลธิชา อย่าเสียสัตย์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00635
นางสาวอรวรรณ อาพรรรัตน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00636
นายสมโภช ทองหยิบ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00639
นายสมพล นันทพรไพศาล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00641
นางสาวสุภาภรณ์ ศรมีศรี
ผู้สอบผ่าน
C256104-00647
นางสาวชญานิศ ประตูด่าน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00649
นางสาวกนกธร บรรลุมงคล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00651
นางสาวเจนจิรา โพธิโขน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00652
นายสัญชัย เทาเสนาะเสียง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00657
นางสาวชลดา น้อยกาญจนะ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00659
นางสาวสุวณา รสมัย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00662
นางสาวกนกวรรณ พวงพรม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00665
นางสาวรุ้งนภา ทรัพย์สกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00668
นายมงคล เบญจนากาศกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00672
นายจักรพันธ์ กาญจนเอกรินทร์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00681
นางสาวชวนพิศ พลศิลป์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00682
นางสาวฐิติรัตน์ แก้วสว่าง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00683
นายชานนท์ พุดพิมเสน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00684
นางสาวแจ่มจันทร์ แดงอุไร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00685
นางสาวณิชา วิบูลย์เชื้อ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00690
นายบุญพบ อนิวรรตน์วงศ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00695
นางสาวชนิดา บริสุทธิ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00696
นางสาวปณิชา อลงกรณ์ชุลี
ผู้สอบผ่าน
C256104-00700
นางสาวภูษณิศา เรืองแก้ว
ผู้สอบผ่าน
C256104-00701
นายรัฐพล ไทยสุนทร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00707
ว่าทีร่ ้อยตรีสุรพร สุทธิผล
ผู้สอบผ่าน
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ลำดับ
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157
158
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174
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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-00710
นางสาววิภารัตน์ วงศ์ศรีชา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00714
นายภัทรธร ฉัฐประภา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00716
นายโซดา ศรีสัมฤทธิ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00719
นางสาวศิโรรัตน์ ฤทธิไกรเดชา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00723
นางสาวขวัญจิตร ล้าเลิศ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00724
นายณัฐพงศ์ สาโรวาท
ผู้สอบผ่าน
C256104-00726
นายจักรินทร์ ชื่นตา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00730
นางสุวพิชญ์ ชัยชมภู
ผู้สอบผ่าน
C256104-00732
นายพศวัจน์ บูรวสุพงษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00734
นายธีระพงศ์ ประทีปเมือง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00736
ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ ใจบุญ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00739
นายสุรศักดิ์ ศักดิ์พิทักษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00742
นางสาวศุภณัฐ วัฒนมะโน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00743
นางสาวนายิกา พรหมโคตร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00745
นางสาววิไลพร วิมล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00746
นายนันทวัฒน์ ตินา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00749
นายบรรพต แซ่ตั๊น
ผู้สอบผ่าน
C256104-00750
นายอรรถพล ตาจันทร์ดี
ผู้สอบผ่าน
C256104-00751
นางสาวมัตทนา ผงสินสุ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00752
นายพลวัฒน์ อัครจิตธรรม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00753
นายชนาธิป เทียนไพโรจน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00755
นางสาวจุฑามาศ น้อยบุญมา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00756
นายมานะ นะนาม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00760
นางสาวยุวเทพ สายทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00762
นางสาวเนตรนภา ภักดีโต
ผู้สอบผ่าน
C256104-00763
นายศราวุธ บาขุนทด
ผู้สอบผ่าน
C256104-00764
นายนเรศ ทองทวีโชติ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00766
นายกิตติชัย มูลอะไภย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00773
นางสาวศิรินุช แสงนิล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00775
นายสาธิต ทวีจิตกรกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00776
นางสาวจันทรา งามยิ่งยศ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00784
นายวรโชติ บูรณสถิตพงศ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00798
นางสาวณิชารัศม์ ศักดิ์เจริญธรรม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00800
นายอรงกรณ์ น้าใจ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00802
นางสาวพัชนียา แย้มทรัพย์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00803
นาย นันทิภัคค์ ธารวิมลกาญจน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00805
นายพินิจ ศรียงค์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00812
นายเอกชัย พรจรุงศักดิ์
ผู้สอบผ่าน
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ลำดับ
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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-00814
นางสาวมัณฑนา มังคะวัฒน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00816
นายณัฐชนน ภาคภูมิวินิจฉัย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00817
นายสมชาติ วัธนะฉายา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00819
นางสุคนธ์ทิพย์ วงศ์คุ้มสิน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00821
นายภุมริน สกุลเงิน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00822
นางสาวรัตนาวลี รัตนจันทรา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00823
นางสาวพิชญาพัณ ตันตุลา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00825
นายประสพโชค ทิพวัฒน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00826
นางสาวธิวา เพ็งสีขาว
ผู้สอบผ่าน
C256104-00829
นางสาวพรประภา ศรีสุวรรณกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00834
นางสาวดวงใจ ปฐมวัฒนา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00843
นายจักรพงษ์ คาเมือง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00844
นางสาวศิริพร เอมกมล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00846
นายเทียนชัย เข็มทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00848
นายธนบดี ชูศักดิ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00849
นางสาวนัทชพัฒน์ ชนะสินภวัฒน์กุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00850
นายณัฐเขต นุ่นอ่อน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00858
นายศตวรรษ คอมแพงจันทร์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00863
นางสาวพรทิพย์ ฐิตะฐาน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00864
นางสาวเบญจพร ฐิตะฐาน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00868
นายอโณทัย บุตรอินทร์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00884
นายเสรี ธารชมพู
ผู้สอบผ่าน
C256104-00891
นางสาวจารุณี เคลือชัย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00892
นายวิษณุ จรูญวิรุฬห์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00895
นายจักรพงษ์ พรหมสุรกิจ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00897
นางสาวบุษยา ชาคาปัญญา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00904
นางสาวไอริณลดา นบน้อย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00915
นางสาวชนินทร์พร พลซื่อ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00920
นางสาวชนิกา ศรีบัว
ผู้สอบผ่าน
C256104-00921
นางสาวพรทิพย์ เกรียงเกตุแก้ว
ผู้สอบผ่าน
C256104-00924
นายพรรณนพ อนุศาสนี
ผู้สอบผ่าน
C256104-00925
นายศักดิ์นรินทร์ การสมัคร
ผู้สอบผ่าน
C256104-00931
นายธนกร ศรีทองคา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00934
นางสุกฤตา เหลืองไพบูลย์ผล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00936
นางสาวจงรักษ์ ปาสิงห์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00939
นายธีรเดช โพธาภิวัฒน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00940
นายสาเริง น้อยสังวาล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00943
นายสมัชญ์ มินทขัติ
ผู้สอบผ่าน
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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-00944
นางสาววราภรณ์ ขันทะ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00946
นายทวีศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00947
นางสาวเสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00948
นายนพดล ศรีครัาม
ผู้สอบผ่าน
C256104-00949
นายวัชรัฐ อัศวโสภณ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00951
นางสาวปภัสมน ไชยนต์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00952
นางสาวต้องตา มะลิวัลย์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00956
นายธเนศร เนื่องจานงค์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00961
นางสาวอภิญญา สุริวรรณ
ผู้สอบผ่าน
C256104-00962
นายวรดนัย ฤทธิสิงห์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00964
นายธนาชล ไชยสังข์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00968
นายธนาเศรษฐ์ อมรนพรัตนกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00971
นางสาวเบญญทิพย์ เหลืองทองศรี
ผู้สอบผ่าน
C256104-00973
นางจิรพัสสร อินทรสังขนาวิน
ผู้สอบผ่าน
C256104-00974
นางสาวปารีณา ดวงแสงทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-00975
นางสาวสุชาดา พิชิตปรีชา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00979
นายเปรมกิจ ตั่นติกุล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00980
นางสาวปารัช ไพศาลวานิชย์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00981
นางสาวกนกวรรณ ใจมีสุขมาก
ผู้สอบผ่าน
C256104-00983
นายกฤศวัฒน์ เอี่ยมสินวัฒนา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00984
นายคณิตศักดิ์ เฮ้งตระกูล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00987
นายอานันท์ ตวงบรรณสรณ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00989
นายศุทธา นุตะศรินทร์
ผู้สอบผ่าน
C256104-00990
นายองอาจ ดีเฉลา
ผู้สอบผ่าน
C256104-00991
นางสาวนัทชา ศิริอุบล
ผู้สอบผ่าน
C256104-00996
นายกรกต เทียนชัย
ผู้สอบผ่าน
C256104-00997
นายปวริศร์ พุฒิเนติพัฒน์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01004
นางสาววีราพร เหมะรัตน์พิทักษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01005
นางสาวพรชนก แก้วประสิทธิ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01007
นางมีนา ปวนคา
ผู้สอบผ่าน
C256104-01008
นางสาววัชรี จันทร์ยงค์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01010
นายนพพร สินธุแ์ ดง
ผู้สอบผ่าน
C256104-01014
นางสาวอมิตวรรณ บรรจุสุวรรณ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01015
นางสาวกุลกานต์ พรหมเมตจิต
ผู้สอบผ่าน
C256104-01016
นายวรุฒ ตีรถะวรวรรรณ
ผู้สอบผ่าน
C256104-01024
นายโกมล โพธิน์ ิมิตร์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01025
นางสาวมยุรา ธรรมวงศ์การ
ผู้สอบผ่าน
C256104-01028
นายรัฐพงศ์ เปรมทวี
ผู้สอบผ่าน
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รำยชื่อผู้สอบผ่ำนกำรขอปฏิบัตงิ ำนเกี่ยวกับกำรออกของ ครั้งที่ 4 ปี 2561
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นำมสกุล
สถำนะ
C256104-01037
นางสาวธนัชพร อาพันทอง
ผู้สอบผ่าน
C256104-01038
นางสาววาสนา ลีชานนท์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01040
นางสาวศิริขวัญ ทาสาย
ผู้สอบผ่าน
C256104-01041
นายนาทพลินท์ ทัศนปริชญานนท์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01043
นายโชค คาน้อย
ผู้สอบผ่าน
C256104-01044
นายอรรถพล ประมูลพงษ์
ผู้สอบผ่าน
C256104-01045
นางสาวดรุณี อัคนิจ
ผู้สอบผ่าน
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