
ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล คะแนนสอบ (คะแนน) ผลกำรสอบ (ผ่ำน/ไม่ผ่ำน)
1 นางกนกภรณ์ ดอกจันกลาง 19 ไม่ผ่าน
2 นางกมลทิพย์ สุขก าเนิด 24 ผ่าน
3 นางสาวกรรณิกา ปักนอก 12 ไม่ผ่าน
4 นางสาวกรัณฑ์รัช เจริญศศืพัฒนา 12 ไม่ผ่าน
5 นายกฤษณุ กองสันเทียะ 16 ไม่ผ่าน
6 นางกฤษนา กุยแก้ว 20 ไม่ผ่าน
7 นายกิตติ ตาละค า 14 ไม่ผ่าน
8 นายกิติศักด์ิ พูนขุนทด 19 ไม่ผ่าน
9 นางสาวขนิษฐา พิมพ์กลาง 19 ไม่ผ่าน
10 นางสาวขวัญใจ สินปรุ 13 ไม่ผ่าน
11 นายขวัญชัย ชนะชัย 15 ไม่ผ่าน
12 นางเข็มพร กล่ินหอม 17 ไม่ผ่าน
13 นายครองศักด์ิ สุขก าเนิด 17 ไม่ผ่าน
14 นางค าปุ่น ปักนอก 13 ไม่ผ่าน
15 นางสาวจ าเรียง ประจิตร 0 ขาดสอบ
16 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณศรี 18 ไม่ผ่าน
17 นางชฎาพร คิดเห็น 12 ไม่ผ่าน
18 นางสาวชลธิชา สัตโส 0 ขาดสอบ
19 นางโชติกา กองสันเทียะ 14 ไม่ผ่าน
20 นางโชติรส ทองค า 14 ไม่ผ่าน
21 นางสาวณัฐชยา ผันกลาง 17 ไม่ผ่าน
22 นางณัฐชุตา ศรีเพ็ชร 17 ไม่ผ่าน
23 นางสาวณัฐนิชา โสดาจันทร์ 17 ไม่ผ่าน
24 นางสาวณัฐวรรณ มีไทย 0 ขาดสอบ
25 นางสาวทิพยรัตน์ ถ  าเพชร 15 ไม่ผ่าน
26 นส.ทิพย์วิมล จึงเจริญ 23 ผ่าน
27 นางสาวทิพากร ศรีเดช 12 ไม่ผ่าน
28 นางสาวธนัทพัชร์ เจริญศศิพัฒนา 19 ไม่ผ่าน
29 นางสาวธัญญา สามัคคี 19 ไม่ผ่าน
30 นางธิติรัตน์ เวิดสูงเนิน 20 ไม่ผ่าน
31 นางสาวนพวรรณ สุวิชาเชิดชู 20 ไม่ผ่าน
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32 นางนภมน เหล่าป่ินรัตนา 0 ขาดสอบ
33 นางนภาพร น้อยวิเศษ 0 ขาดสอบ
34 นางสาวนฤสรณ์ พันชนะ 12 ไม่ผ่าน
35 นางสาวนันทนัช สิงขรณ์ 13 ไม่ผ่าน
36 นางนารีรัตน์ ช่อขุนทด 25 ผ่าน
37 นางน  าทิพย์ เด่ียวกลาง 14 ไม่ผ่าน
38 นางสาวนุจรี เขิญกลาง 13 ไม่ผ่าน
39 นางนุสรา ศิริก าเนิด 16 ไม่ผ่าน
40 นางสาวบุปผา สืบปรุ 17 ไม่ผ่าน
41 นส.ประไพร แต้มงาม 9 ไม่ผ่าน
42 นางปราณี นราดุลย์ 22 ผ่าน
43 นางสาวปรียานุช บุญส่ง 22 ผ่าน
44 นางสาวปาณิสรา จิรสินเลิศพิพัฒน์ 21 ผ่าน
45 นางสาวพชรพัชร์ เจริญศศิพัฒนา 10 ไม่ผ่าน
46 นางสาวพรทิพย์ ทองโคตร 22 ผ่าน
47 นางสาวพรวารี จันทะแสน 15 ไม่ผ่าน
48 นางสาวพิยดา นามโคตร 14 ไม่ผ่าน
49 นางเพ็ญนภา พลไชยมาตย์ 16 ไม่ผ่าน
50 นางสาวไพรินทร์ มาตรโคกสูง 8 ไม่ผ่าน
51 นางสาวภนิตา พูนมะเริง 20 ไม่ผ่าน
52 นางสาวภมรรัตน์ กล่าวกระโทก 23 ผ่าน
53 นางสาวภัสราภรณ์ สีสูงเนิน 15 ไม่ผ่าน
54 นางสาวมณฑาทิพย์ กลมอ่อน 0 ขาดสอบ
55 นางยุพา พับโพธ์ิ 14 ไม่ผ่าน
56 นางสาวยุพิน ผลครบุรี 21 ผ่าน
57 นางรวงทอง ดาศรี 17 ไม่ผ่าน
58 นางสาวรัชช์นันท์ ประเสริฐสังข์ 0 ขาดสอบ
59 นางสาวรัชนีกร สมสมัย 0 ขาดสอบ
60 นางสาวรุ่งทิพย์ สีสูงเนิน 13 ไม่ผ่าน
61 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีแก้วประเสริฐ 18 ไม่ผ่าน
62 นางสาววรรณา บ่อบัวทอง 27 ผ่าน
63 นางวราภรณ์ พรหมมา 21 ผ่าน
64 นางวริยา ปัญญา 18 ไม่ผ่าน
65 นางสาววิลลนพร หริตวร 21 ผ่าน
66 นางสาววาสิณี เหงขุนทด 0 ขาดสอบ



67 นายวิชาญ อิงสา 22 ผ่าน
68 นางวิภารัช ภูธนะศิริ 0 ขาดสอบ
69 นางสาววิลาวัลย์ กรรไตร 0 ขาดสอบ
70 นางสาวศริญญา ชินอาจ 14 ไม่ผ่าน
71 นางสาวศาลฝัน เพ็ชรหงษ์ 0 ขาดสอบ
72 นางสาวศิริขวัญ คงสุวรรณ์ 0 ขาดสอบ
73 นางสาวศิริวรรณ. พินิจด่านกลาง 0 ขาดสอบ
74 นางศุภธิดา เต็มยศย่ิง 21 ผ่าน
75 นางสาวศุภสุตา รักษา 15 ไม่ผ่าน
76 นางสมภาร มูลศรี 21 ผ่าน
77 นางสาวสายรุ้ง ครึกครื น 13 ไม่ผ่าน
78 นางสาวส ารวมจิตร เขียวอัมพร 12 ไม่ผ่าน
79 นางสาวสิรัชญา แสงสุระ 9 ไม่ผ่าน
80 นางสุกัญญา จุ้ยมูล 18 ไม่ผ่าน
81 นางสาวสุขศิริ ประสงค์ทรัพย์ 19 ไม่ผ่าน
82 นางสาวสุชาดา เตาะเจริญสุข 16 ไม่ผ่าน
83 นางสาวสุณี พันธศรี 20 ไม่ผ่าน
84 นางสุประวีณ์ มลิวัลย์ช่อเพชร 21 ผ่าน
85 นางสาวสุภาพร พวมขุนทด 11 ไม่ผ่าน
86 นางสุรัตน์ ภาษี 19 ไม่ผ่าน
87 นายสุวิทย์ แก้วตา 13 ไม่ผ่าน
88 นายเสกสรรค์ โลมรัตน์ 27 ผ่าน
89 นายเสถียร ทัดคุ้ม 0 ขาดสอบ
90 นส.เสาวคนธ์ สมพงษ์ 0 ขาดสอบ
91 นายแสงจันทร์ เบิกบาล 11 ไม่ผ่าน
92 นางสาวโสรญา กาสันเทียะ 0 ขาดสอบ
93 นายองอาจ ปิยทัศนกุล 15 ไม่ผ่าน
94 นายอดุลย์ ใจชื น 9 ไม่ผ่าน
95 นายอนุชาติ ปุมสันเทียะ 13 ไม่ผ่าน
96 นายอนุรักษ์ บ าขุนทด 7 ไม่ผ่าน
97 นายอภิสิทธ์ิ จตุเทน 0 ขาดสอบ
98 นายอมร ปุมสันเทียะ 16 ไม่ผ่าน
99 นายอมรศักด์ิ อยู่พันดุง 20 ไม่ผ่าน
100 นางสาวอรญา พิศวงปราการ 8 ไม่ผ่าน
101 นางสาวอรัญญา หินอ่อน 16 ไม่ผ่าน



102 นายอรุณ ทองผดุง 17 ไม่ผ่าน
103 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ 14 ไม่ผ่าน
104 นางสาวอังคณา ภักดี 19 ไม่ผ่าน
105 นางสาวอารีย์ พงษ์ด้วง 18 ไม่ผ่าน
106 นายอุดมศักด์ิ หินซุย 15 ไม่ผ่าน
107 นางสาวอุบล พารา 17 ไม่ผ่าน
108 นางสาวเอื อมพร กุมขุนทด 21 ผ่าน
109 พ.ต.ท.กิติศักด์ิ บัวดี 20 ไม่ผ่าน
110 นายเกรียงศักด์ิ หนูแก้ว 0 ขาดสอบ
111 นายจิรภาส บัตรจัตุรัส 18 ไม่ผ่าน
112 นายจิรายุส เกิดมงคล 20 ไม่ผ่าน
113 นายฉัตรชัย แก้ววันทา 15 ไม่ผ่าน
114 นายชรินทร์ หาริน ไ สล 18 ไม่ผ่าน
115 นายชัดไชย กล่ินหอม 18 ไม่ผ่าน
116 นายชิตวร ศิวาลัย 21 ผ่าน
117 นายชูชาติ จ่ีพิมาย 8 ไม่ผ่าน
118 นายฐิติกร ทัดเทียม 0 ขาดสอบ
119 นายฐิตินันท์ ภูธนะศิริ 0 ขาดสอบ
120 นายณรงค์ ฝ่ายกระโทก 13 ไม่ผ่าน
121 นายณัฐกิตต์ิ อนุวรรณ์ 12 ไม่ผ่าน
122 นายดนุพล พวมขุนทด 11 ไม่ผ่าน
123 นายดวงจันทร์ ยานใกล 15 ไม่ผ่าน
124 นายด าเนิน วงษ์ลอย 25 ผ่าน
125 นายดิเรก กลุ่มค้างพลู 18 ไม่ผ่าน
126 นายดิษพล หวังหมู่กลาง 21 ผ่าน
127 นายทนงศักด์ิ สารารักษ์ 18 ไม่ผ่าน
128 นายทวีศักด์ิ ภาษี 23 ผ่าน
129 นายทองสุข ค าเพ็ง 16 ไม่ผ่าน
130 นายทูนทรัพย์ สิมรัมย์ 20 ไม่ผ่าน
131 นายธงฉัตร ศรีสุภะ 22 ผ่าน
132 นายธนกฤต เหลือวิชา 13 ไม่ผ่าน
133 นายธนปราช แสนศรี 14 ไม่ผ่าน
134 นายธนวัฒน์ สะอาดปรุ 19 ไม่ผ่าน
135 นายธนากร ประสาทศรี 17 ไม่ผ่าน
136 นายธนากร ลัทธยาพร 24 ผ่าน



137 นายธีรพงษ์ พงษ์ปลัด 0 ขาดสอบ
138 นายธีรพล เตชะคุ 18 ไม่ผ่าน
139 นายธีระวุฒิ รอดจอหอ 27 ผ่าน
140 นายนราธิป โสดใหม่ 14 ไม่ผ่าน
141 นายนิคม ตาอ้ายเทียบ 23 ผ่าน
142 นายนิคม สืบปรุ 15 ไม่ผ่าน
143 นายนิพนธ์ สิมมาตา 23 ผ่าน
144 นายนิรันดร์ สุวรรณศรี 0 ขาดสอบ
145 นายบุญช่วย สวัสด์ิ 8 ไม่ผ่าน
146 นายปฎิญาณ กองพิมาย 19 ไม่ผ่าน
147 ปณวัฒน์ พันธ์ุดี 9 ไม่ผ่าน
148 นายประมินทร์ ชัยสิทธ์ิ 15 ไม่ผ่าน
149 นายประสาท ฤชาวดี 11 ไม่ผ่าน
150 นายประสิทธ์ิ มนัสศิลา 17 ไม่ผ่าน
151 นายปรีชา แดนไธสง 27 ผ่าน
152 ปวิช ผิวพันธ์ุ 20 ไม่ผ่าน
153 นายพงศ์ปณต ฉันทเดชากุล 0 ขาดสอบ
154 นายพงษ์ศักด์ิ นามโคตร 18 ไม่ผ่าน
155 นายพลพิพัฒ พวงไธสง 0 ขาดสอบ
156 นายพิเชษฐ์ รัตนา 20 ไม่ผ่าน
157 นายพิพัฒน์ แจวจันทึก 19 ไม่ผ่าน
158 นายไพบูลย์ แพรวกลาง 14 ไม่ผ่าน
159 นายไพโรจน์ ชาลีละหาน 20 ไม่ผ่าน
160 นายภานุ เอนกธนะสุวรรณ 26 ผ่าน
161 นายภานุพัชญ์ เพ็ชรหงษ์ 17 ไม่ผ่าน
162 นายมงคล มุ่งมี 21 ผ่าน
163 นายรชต พรหมอภิบาล 16 ไม่ผ่าน
164 นายรณชัย ช่อขุนทด 0 ขาดสอบ
165 นายราชันย์ เจียกงูเหลือม 21 ผ่าน
166 ลักขณา อินทร์ตา 0 ขาดสอบ
167 นายวิชาญ อิงสา 22 ผ่าน
168 นายวิเชียร เฉียงพิมาย 11 ไม่ผ่าน
169 นายวินัย วิชัยวงศ์ 20 ไม่ผ่าน
170 นายวิศณุ เอนกนวล 13 ไม่ผ่าน
171 นายวีระสันต์ิ สุวรรณศรี 0 ขาดสอบ



172 นายวุฒิชัย พุทธสะ 15 ไม่ผ่าน
173 นายศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส 21 ผ่าน
174 นายศิริวัฒน์ ศรีมงคล 28 ผ่าน
175 นายศุภชัย เหล่ากมลาสน์ 19 ไม่ผ่าน
176 นายสมชาย ช่อขุนทด 17 ไม่ผ่าน
177 นายสมยศ แก้ววันทา 8 ไม่ผ่าน
178 นายสมศักด์ิ ก่ิงโพธ์ิ 20 ไม่ผ่าน
179 นายสัญญา บรรพชาติ 24 ผ่าน
180 นายสัตยานันท์ สุนทรินท 0 ขาดสอบ
181 นายส าเริง รักษา 23 ผ่าน
182 นายสุทธิพงษ์ ก่ิงทอง 19 ไม่ผ่าน
183 นายสุทธิพงษ์ หลอดทอง 23 ผ่าน
184 นายสุทธิศักด์ิ ศรีพลกรัง 23 ผ่าน
185 นายสุธี ศรีวิชา 17 ไม่ผ่าน
186 นายสุมิตร ชลอกลาง 14 ไม่ผ่าน
187 นายสุรินทร์ อัครเกียรติศักด์ิ 20 ไม่ผ่าน
188 นายเสถียร ประชากูล 10 ไม่ผ่าน
189 นายเสมียน ทองดีนอก 18 ไม่ผ่าน
190 นายหินหน่ึง หมายยอดกลาง 18 ไม่ผ่าน
191 นางอนงค์ เสนาบูรณ์ 16 ไม่ผ่าน
192 นายอนุ ประทุมสูตร 14 ไม่ผ่าน
193 นายอนุพงษ์ รักกลาง 17 ไม่ผ่าน
194 นายอนุวัฒน์ คชชาญ 12 ไม่ผ่าน
195 นายอภิชาติ เจริญโต 18 ไม่ผ่าน
196 นายอมรเทพ มากสูงนิน 14 ไม่ผ่าน
197 นายอาทิตย์ ข าศิริ 16 ไม่ผ่าน
198 นายอาทิตย์ แจ้งไพร 10 ไม่ผ่าน
199 นายอาทิตย์ รัตนโพธ์ิศรี 16 ไม่ผ่าน
200 นางสาวอารยา ถองกระโทก 21 ผ่าน
201 นายอ านวย โพธ์ิเงิน 14 ไม่ผ่าน
202 นายอุดร มีภู่ 13 ไม่ผ่าน
203 นายเอกพงษ์ ชนะภักด์ิ 15 ไม่ผ่าน
204 นายเอกพร ท้าวพรหม 0 ขาดสอบ
205 นางสมลักษณ์ เหลือวิชา 22 ผ่าน


