
เลขประจําตัวสอบ

63031000001 นายธิเนศร จงจิตเจริญ

63031000002 นางสาวจิณณพัต ตาลาน

63031000003 นางมนฤดี พรหมโชติ

63031000004 นางสาวพัชนี ทิพา

63031000005 นายนวพล เอี่ยมเสือ

63031000006 นางสาวชมพูนุช เดชี

63031000007 นางสาวกัญญาภัค ม่ังมี

63031000008 นายณัฐวัตร คําคง

63031000009 นางสาวนัดดา การะเกด

63031000010 นางสาวจิรัฐติกาล ดําดา

63031000011 นางสาวสิริยาภรณ สุขภิรมย

63031000012 นางสาวกชกร อินทรทอง

63031000013 นางสาวโศรยา โคสันเทียะ

63031000014 นางสาวสุปรียา ธรรมรักษา

63031000015 นางสาวพลอยมณี แก5วจันทร

63031000016 นายธีระพงศ ไพละออ

63031000017 นายจิรวัฒน แซ9เฮง

63031000018 นายณัฏฐพล ชุติกุลบริสุทธ์ิ

63031000019 นางสาวนฤมล เรืองมนต

63031000020 นางสาวณัฐกานต ศริพันธุ

63031000021 นางสาวฉัตรรัชดา วัฒนาเมธี

63031000022 นางสาวสุจิตราภรณ นพขํา

63031000023 นางสาวสุกัญญา แหวนเงิน

63031000024 นางสาวจารวี รังษีกุลพิพัฒน

63031000025 นางสาวชญาณี ศรีระคุณ

63031000026 นางสาววรณัน สติใหม9

63031000027 นางสาวลัดดา ปวีณอร

63031000028 นางสาวภาสิกา บุญธนาชินทัต

63031000029 นางนิตยา ไพรมณี

63031000030 นายอนุชา ป@ญญาคํา
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63031000031 นางสาวอาทิตยา เกิงฝาก

63031000032 นายชัยสิทธ์ิ เผือกอําไพ

63031000033 นางสาวมัณฑนา ยาชวนา

63031000034 นางสาวศศิธร แซ9เหง9า

63031000035 นางสาวยุวณี ศรีใส

63031000036 นายกิตติศักด์ิ ศรีสมร

63031000037 นางสาวชนิตา จินนุพงค

63031000038 นางสาวพริมา พรมวันนา

63031000039 นายประสาร เรืองรินทร

63031000040 นางเยาวดี สุริยะ

63031000041 นางสาวเนตรนภา ช9วยไทร

63031000042 นายกิตติภูมิ คํานึงศักด์ิ

63031000043 นางสาวกัลยาณี หาริกะ

63031000044 นางสาวธีราพร นนวงษษา

63031000045 นายอรรถพล ทองสุวรรณ

63031000046 นางสาวรัตนติการ บุญช9วย

63031000047 นางสาวนฤมล จําปาเทศ

63031000048 นายธนกร อินทรสุข

63031000049 นางสาวรมยนลิน คันทรัพย

63031000050 นางสาวสุธาทิพย ลาเกลี้ยง

63031000051 นางสาวนิศราภรณ ศรัสังข

63031000052 นางสาวพิชชุนันทน จันทราภิรมย

63031000053 นางสาวพัทธนันท สัตบุตร

63031000054 นางสาวชิษณุชา ฤกษสนธิ

63031000055 นางสาวนันทพร ดอกจันทร

63031000056 นายชัยวัฒน วังคะออม

63031000057 นางสาวกฤติยาภรณ รัตนพันธ

63031000058 นายกิตติศักด์ิ ปรีชา

63031000059 นางสาวจตุพร กองเนียม

63031000060 นายอาทิตย เกียรติยากุล
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63031000061 นางสาวปวีณนุชเรศน โอฬารศาสตร

63031000062 นางสาวศุรีพรรณ คํากัน

63031000063 นางสาวนิศารัตน ชัยพานิชย

63031000064 นายกฤษฎา ลอยเลิศ

63031000065 นางสาวปริศนา พุทธา

63031000066 นายธีรภัทธ อัมฤทธ์ิ

63031000067 นางสาวน้ําเพชร ธัญญาหาร

63031000068 นางสาวกฤติยา แก5วศิริ

63031000069 นายอรรถพล ชารีผาย

63031000070 นายศรัณย ย้ิมละม5าย

63031000071 นางสาวปJKนทิพย หมอนทอง

63031000072 นางสาวรินลดา โอสถ

63031000073 นางสาวพลอยวรีย จิตตมณี

63031000074 นางสาวคมน เสถียรกาล

63031000075 นางสาวนวลจิรา กาญจนเจริญนนท

63031000076 นางสาวศิริรัตน พูนพิพัฒน

63031000077 นางสาวศิริวรรณ สิงหโตศิริ

63031000078 นางสาวภาณุมาส ดีขํา

63031000079 นายกิตติพันธ โศภิณธนพัฒน

63031000080 นายสัณหพิชญ รัฐสมุทร

63031000081 นายวิชชากร สถิตยพงษ

63031000082 นางสาวเพ็ญนภา แมนสถิตย

63031000083 นางสาวปฏิญญา พวงเพ็ชร

63031000084 นายกรีพงษ แมตเมือง

63031000085 นางสาวสมหญิง สุระนิตย

63031000086 นางสาวณัฐสุดา พูลดวง

63031000087 นายอภิสิทธ์ิ ศรีวิชัยมูล

63031000088 นายอัครินทร อินทะทรัพย

63031000089 นางสาวภาวิณี บุตรดี

63031000090 นางสาวสุดารัตน เพ็ชรไกร
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63031000091 นายสุทธิพงศ ร9มรื่น

63031000092 นางสาวสุภัค รอดตัวดี

63031000093 นางสาวสุนิดา อยู9คง

63031000094 นางสาวคมคาย บุรกรณ

63031000095 นางสาวนัฏฐริกา เม9งรักษ

63031000096 นายฐาปนา ทองเสนอ

63031000097 นางสาวสราลี แสงหิรัญ

63031000098 นางสาวกษมล ร5องหมอดี

63031000099 นายสิริสันต พันละบาล

63031000100 นางสาวเฟNKองฟOา ขวัญม่ัน

63031000101 นายนัฐพงษ ธรรมชัย

63031000102 นางสาวสุนิตา ธงชัย

63031000103 นางสาวปวีณา บอนขุนทด

63031000104 นางสาววิสุตา แก5วจินดา

63031000105 นางสาวสุชานาฏ ปลื้มประสงค

63031000106 นางสาวอริศรา แสงรัศมี

63031000107 นายวรากร ธรรมศิริ

63031000108 นางสาวโสภา ศรีอ่ําดี

63031000109 นายธนภัทร สยาโนวรรณ

63031000110 นางสาวสุวัจณา ประภานนท

63031000111 นายกสิวัฒน จิตรขวัญ

63031000112 นางสาวกัญพัชญ อัมภาพันธ

63031000113 นายสหรัฐ เจริญโพธ์ิทอง

63031000114 นายพิเชษฐ ชื่นชิด

63031000115 นางสาวพรพิพัฒน ไตรนาค

63031000116 นางสาวสุวารี อินทกาน

63031000117 นางสาวรพีพรรณ พลทามูล

63031000118 นางสาวนภัสภรณ พลอยเพ็ชร

63031000119 นางสาวกวินนา จันทกูล

63031000120 นายวัฒนา กระดาษ
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63031000121 นายวันชนะ บุญเพ็ง

63031000122 นางสาวอธิชา สิริวันต

63031000123 นางสาวป@ทมวรรณ แสนสิงห

63031000124 นายสิทธินนท ทับทิม

63031000125 นางสาวภาวิณี แจ9มพิศ

63031000126 นางสาววิไลทิพย ดวงแสง

63031000127 นางสาวปวีญา มากคปราง

63031000128 นายวินัย ดอยลอม

63031000129 นายกฤติเดช พิณทรัพย

63031000130 นางสาวพิมพชนก บุญพิทักษ

63031000131 นางสาวรัตนา ปJนะถา

63031000132 นายอนุทิศ ป@ญญาวงค

63031000133 นายจักรกริช แก5วกก

63031000134 นางสาวสุดารัตน อะรอ

63031000135 นางสาวประวีณ ฉิมช5าง

63031000136 นายจตุรวิทย จารุจารีต

63031000137 นางสาววิมลศิริ ภักมี

63031000138 นางสาวณัฏฐณิชา จันทรมณี

63031000139 นายวีระวัฒน มูลโห5

63031000140 นายจตุรวิทย ตลับทอง

63031000141 นางสาวศิรินภา นาแถมพลอย

63031000142 นางสาวนิตยา ธวัชชัย

63031000143 นางอรดี แสงอรุณรัตน

63031000144 นางสาวสาธินี รีเรียง

63031000145 นายภูมิพัฒน แสงจันสี

63031000146 นางสาววิยดี กําธรนิมิตร

63031000147 นายวรรณเชษฐ สัจจาศิลปสิทธ์ิ

63031000148 นายพลธร อินทรโอภาส

63031000149 นายสรวิชญ ศรีจรัส

63031000150 นางสาวชลดา ทองบุญเจริญ
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63031000151 นางสาวรัตนพร เขตขาม

63031000152 นางสาวญาณนัฐกานต อุตธรรมใจ

63031000153 นายศตวรรษ ดวงแก5ว

63031000154 นายพงศกร ม่ิงขวัญ

63031000155 นางสาววาสนา บัวบุตร

63031000156 นายสวราชย ชินวงศ

63031000157 นายกฤษฎา ฉัตรเท

63031000158 นางสาวพรไพลิน กันยาประสิทธ์ิ

63031000159 นายสิทธิกร เจริญรุ9งธนะวัฒน

63031000160 นางสาวภัทราภรณ วงศวัฒนวรรณ

63031000161 นางสาวพลอย จัตุรงค

63031000162 นางสาววิไลพร จตุรัตนประสิทธ์ิ

63031000163 นางสาวญาณิสรา ผิวคํา

63031000164 นางสาวมนัสนันท สุขสุคนธ

63031000165 นางสาวกาญจนา ปานคง

63031000166 นางสาวเพ็ญนภา นาถาพันธ

63031000167 นางสาวบัณฑิตา สายสิน

63031000168 นางสาวชญานิศ สมโภชน

63031000169 นางสาวสุรียมาศ ศรีสนธ

63031000170 นายพศิน กันตศรี

63031000171 นางสาวธัญญรัตน หาวิธี

63031000172 นางสาวมินตรา นงคโภชน

63031000173 นางชลธิชา ค5าขาย

63031000174 นางสาวกัญญารัตน แปOนขาว

63031000175 นางสาวนพเก5า คมกรด

63031000176 นายธีรภัทร ทรงอยู9ภากรณ

63031000177 นางสาวณัฐชาวดี กลิ่นกาหลง

63031000178 นางสาวประภาสิริ แปงสอน

63031000179 นายนภัส บวรนิรัตติศัย

63031000180 นางสาววิรัญญา ลําไธสง
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63031000181 นายจิรายุส นิลสนธิ

63031000182 นางสาวนันทพร บุญขุนยัง

63031000183 นางสาวกรพินธุ พานทอง

63031000184 นางสาวทิพวรรณ สรฤทธ์ิ

63031000185 นางสาวหทัยภัทร เจียรศิลานุวัตร

63031000186 นายคมสันต เครือคํา

63031000187 นางสาวจริยาพร เสนาฤทธ์ิ

63031000188 นายธนกฤต หวังหมัด

63031000189 นางสาวสุภาวดี พวงสันเทียะ

63031000190 นางสาวดวงเดือน ชุ9มชาติ

63031000191 นางสาววิภาภรณ โหติ

63031000192 นางสาวอธิติยา เครือวัลย

63031000193 นายวีรยุทธ บุญจันทรแก5ว

63031000194 นางสาวศิริวรรณ สาสังข

63031000195 นางสาวเนตรดาว หงษทอง

63031000196 นางสาววรรณธิดา วงษเนียม

63031000197 นายจารุวัฒน บุญชุ9ม

63031000198 ว9าที่ร5อยตรีเจษฎางค มณีขัติย

63031000199 นายคณิตสรปP วิมล

63031000200 นางสาวเครือวัลย ขันติวงค

63031000201 นายพศวัต อินนา

63031000202 นางสาวพินวิลัย แก5วมาตร

63031000203 นางสาวจิตติมา เนตยพันธ

63031000204 นายภานุเดช ครชาตรี

63031000205 นายชัยธวัช ชูสุวรรณ

63031000206 นางสาวรุ9งนภา เสถียรกาล

63031000207 นางสาวชุติรัตน พวงสมบัติ

63031000208 นางสาวพรพรรณ จันทรเจQก

63031000209 นางสาวภัทรวรรณ เมืองสว9าง

63031000210 นางอุบลวรรณ พ9วงบุใหญ9
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63031000211 นายสุธิสิทธ์ิ นาคประเสริฐ

63031000212 นายปJยะพล เส็งคําปาน

63031000213 นางสาวนริศรา อําไพร

63031000214 นางสาวรัตมณี มูลมี

63031000215 นายวรวรรณ จันทรสุคนธ

63031000216 นายศิวัช สกุลพงศภัค

63031000217 นางสาวกัญญารัตน ไหมทอง

63031000218 นางสาวศุทธหทัย สีลาคํา

63031000219 นางสาวฉัตรสุดา อรุณสุวรรณกร

63031000220 นายปฏิภาณ ดําสนิท

63031000221 นางสาวบุษบา กิตติพรโภคิน

63031000222 นายฉัฐกิตต์ิ เกษกําธร

63031000223 นางสาวมนัสชยา อุเทนนาม

63031000224 นางทานตะวัน ทับพงษ

63031000225 นางสาวอัมภรพรรณ เงินเมือง

63031000226 นายอนุวัตร ธรรมรังษี

63031000227 นางสาวอรอุมา เมรุทอง

63031000228 นางสาวจิราภา ผลศาส

63031000229 นางสาวศิริขวัญ คืนมาเมือง

63031000230 นางสาวณัชชา อินทะชิต

63031000231 นายปุรินทร เพ็ชรรักษ

63031000232 นางสาวจุติมา ประคํา

63031000233 นางสาวเสาวลักษณ แก5วบรรพต

63031000234 นายมงคลชัย บุญทับ

63031000235 นายอนุวัต สินสถิตธรรม

63031000236 นางสาวสุภาภรณ ประสาทเกต

63031000237 นางสาวณัฐณิชา อยู9คง

63031000238 นางสาวณัฐสุดา เจริญสกุลชัยพร

63031000239 นางสาวพัสวัลคุ คล5ายคลึง

63031000240 นางสาวกมลรัตน สิริสุข
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63031000241 นางสาวภัควลัญชญ อ่ําป@Rน

63031000242 นายกันตพงศ สิริพร

63031000243 นางสาวสมฤทัย วงศกวน

63031000244 นายก9อลาภ แดงสุภา

63031000245 นางสาวชลลดา สุนทรสุทธิวัตร

63031000246 นายพยุงศักด์ิ อินตาพวง

63031000247 นายพีรพัฒน เทพประสิทธ์ิ

63031000248 นางสาวศศิประภา เมฆจ๋ิว

63031000249 นางสาวชุติมน ลัทธิพรหม

63031000250 นางสาวนิภาภรณ สันทยา

63031000251 นางสาวบุษราภรณ เพ็ชรเรือง

63031000252 นางสาวอลิษา ขอดคําตัน

63031000253 นางฐิตารีย ศิริปริยรุ9ง

63031000254 นางสาวศศิธรณ ไวยบุรี

63031000255 นายสหรัฐ ราชสีห

63031000256 นางสาววิกันดา สุขสวัสด์ิ

63031000257 นางสาววราภรณ อินทรีย

63031000258 นางสาวชนมนิภา โตใย

63031000259 นายกิตติกร คนหาญ

63031000260 นางสาวอิสริยา กิตติวัฒน

63031000261 นางสาวกมลพร สมเทศ

63031000262 นายเจตณรงค แซ9ต้ัง

63031000263 นางสาวสุรียพร หลินเจริญ

63031000264 นางสาวณัฐธิดา สมบัติดี

63031000265 นายปภพ เพาะก่ิง

63031000266 นายพรณรงค กลางณรงค

63031000267 นางสาวปรวีร ทะลิหาญ

63031000268 นางสาวนิภาธร ปJนคํา

63031000269 นางสาวนภัสสร รักษาศิลปP

63031000270 นายเสกสรรค สิทธิศรีจันทร
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63031000271 นางสาวอรณิช ภู9ประเสริฐ

63031000272 นางสาวพนิดา นาแซง

63031000273 นางสาวปวีณา อุดมพันธ

63031000274 นายสมรักษ ชื่นจิตร

63031000275 นายทักษดนัย สีแสวง

63031000276 นายธรรมเทพ อ9อนศรี

63031000277 นายณัฐกร ศรีนวลแก5ว

63031000278 นายวิศวะ รุ9งเรือง

63031000279 นางสาวลลิตวดี เดชผดุง

63031000280 นายรัตชภักดี เกลี้ยงทวี

63031000281 นางสาวณัฐธิดา แก5วหีด

63031000282 นายนฤพล ผิวบาง

63031000283 นางสาวภัชจิรา เทพจันตา

63031000284 นางสาวรุ9งอรุณ มณีมัจฉา

63031000285 นายกิตติศักด์ิ แซ9จึง

63031000286 นางสาวเยาวลักษณ ซัววงษ

63031000287 นางสาวธีรัสดา คุ5มทิศ

63031000288 นายบํารุง อยู9ไทย

63031000289 นางสาวชญานี ศิลปPเบญจพร

63031000290 นางสาวอารีวรรณ เกิดรุ9ง

63031000291 นางสาวประกายศิริ ป@นคํา

63031000292 นางสาวปุญญาณี ใจเพชร

63031000293 นางสาววิจิตรา เกตุศรีบุรินท

63031000294 นายนภัส เกตุดํา

63031000295 นางสาวป@ทมวรรณ ลอยพูล

63031000296 นางสาวกมลชนก ทัศมาลี

63031000297 นางสาวณัชชา จิระภัคจารุภา

63031000298 นายนทีกานต วงศานิตย

63031000299 นางสาวศรุตยา คงแก5ว

63031000300 นายสรวิชญ สิงหแก5ววงค
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63031000301 นางสาวสุภาพรรณ สวนนิ่ม

63031000302 นางสาวสุมาลี เทพประสาร

63031000303 นางฑิตยา ดาวเรือง

63031000304 นางสาวอัจฉรา ชมเชย

63031000305 นางสาวกันตฤทัย ใสสอาด

63031000306 นายนพคุณ เหมราช

63031000307 นางสาวฉัตรพร ไชยวงศ

63031000308 นางสาวพรไพลิน สมบูรณ

63031000309 นางสาวธนิดา เลียลา

63031000310 นางสาวกัญญาภัทร สันจตุรัส

63031000311 นางสาวศรีสุดา ดีแก5ว

63031000312 นายรัฐพงศ รุ9งเรือง

63031000313 นายณัฐพงษ อุดจ้ี

63031000314 นางสาวสุมาลี จงไกรจักร

63031000315 นางสาววิภาวัลย เสถียรกาล

63031000316 นางสาวอภิญญา คงสิทธ์ิ

63031000317 นางสาวศันศนีย โภคะ

63031000318 นางสาวกาญจนา พวงจันทร

63031000319 นางสาวนรากร นิลวงศ

63031000320 นายอนุชา พวงย5อย

63031000321 นางสาวภัทราภรณ ทองขาว

63031000322 นางสาวป@ทมา วชีระสูตร

63031000323 นางสาวนัฎฐนิชา ขันทะสีมา

63031000324 นายอรรถพล แก5วศรี

63031000325 นายต5นทรัพย ตุ5ยดา

63031000326 นางสาวกรรณิการ ถนอมงาม

63031000327 นางสาวอมรรัตน พลเพบิง

63031000328 นางสาวธีรณา อันนาลี

63031000329 นางสาวฉัตรธนันท สิงหกุล

63031000330 นางสาวนันทวลี สุดประเสริฐ
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63031000331 นางสาวจิระวรรณ ฟOองโหย

63031000332 นายกรวิวัฒน ศรีประดิษฐภานุ

63031000333 นางสาวเมริกา พูลเพ่ิม

63031000334 นายวิริยะ เตาไห

63031000335 นายสุวรรณ สุวรรณรัตน

63031000336 นางสาวศิรินันท มีวงษ

63031000337 นางสาวเกศิรินทร ภัทรกมลสุขกุล

63031000338 นายสมภพ ทองงอก

63031000339 นายธนภพ ปกปOอง

63031000340 นางสาวนพวรรณ เอี่ยมละออ

63031000341 นางสาวพิมพชนก ตะมะชาติ

63031000342 นางสาวปJยนันท กันเกิด

63031000343 นายรัฐกาล บัวรินทร

63031000344 นางสาวอรวรรยา แนวทัศน

63031000345 นางสาวอารีย เลาหาม

63031000346 นางสาวสุนิสา ฉุยคํา

63031000347 นางสาววรรณวิสา หิรัญรุ9ง

63031000348 นางสาวอารียา สังขโสม

63031000349 นายเอกกมล ป@ญจะสุวรรณ

63031000350 นายนิธิศ สารฤทธ์ิ

63031000351 นางสาวมานิตา ฉิมรักษ

63031000352 นางสาวรัตนา ปุญโญ

63031000353 นางสาวสุนิษา บริสุทโธ

63031000354 นางสาวสุวภัทร หุ9นเที่ยง

63031000355 นายกิติพันธ คล5ายเจียม

63031000356 นางสาวชลารัตน รุชะดา

63031000357 นายป@ณณวิชญ วัฒนานันทพัฒน

63031000358 นายธนิต ทองทุ9ง

63031000359 นางสาวทิฆัมพร พูลผล

63031000360 นายอดิศักด์ิ พุทธรักษา
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63031000361 นายศิระ จําเริญศักด์ิศรี

63031000362 นางสาวอัจจิมา ผาสิกา

63031000363 นางสาวพรรษพร ชานก

63031000364 นางสาวณัฐจิตรา ขวัญแก5ว

63031000365 นายกิตติพศ จันทรชุ9ม

63031000366 นายเบญ อริยะกิตติเมธี

63031000367 นางสาวเมธาวี ท5วมบํารุง

63031000368 นางสาววริศรา ทัพท9าช5าง

63031000369 นายิอนุวัตร บับพาน

63031000370 นางสาวอภิชญา แม5นเหมือน

63031000371 นางสาวอรสา วภักด์ิเพชร

63031000372 นางสาวรัตสิพร เฉลียว

63031000373 นายณัฐพล นกดี

63031000374 นางสาวรฎาวดี สาริกัน

63031000375 นางสาวเมรี สนองชาลี

63031000376 นางสาวณัฐลดา ขุนภักดี

63031000377 นางสาวนิชาภัทร มูหะหมัด

63031000378 นางสาวธารารัตน เรืองเนตร

63031000379 นายเฉลิมวุฒิ ศรีสาคํา

63031000380 นายเกรียงศักด์ิ จันสําเร็จ

63031000381 นางสาววัธรียรักษ ศรีพุทโธ

63031000382 นางสาวอรอุมา โปร9งใจ

63031000383 นางสาวกชกร ภูคะโยม

63031000384 นายธีรเมธ ทองธรรมชาติ

63031000385 นางสาวชุติมา พรมจารี

63031000386 นางสาวสุภาพร ย้ิมใหญ9

63031000387 นางสาวสุชาดา จันทรไข9

63031000388 นางสาวฐานิต โพธ์ิกระจ9าง

63031000389 นายธนกุล วิจิตรโอฬาร

63031000390 นางสาวณัฐกานต บุญบุตตะ
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63031000391 นางสาวตรีรัตน ยอดเมือง

63031000392 นางสาวจุรารัตน รุททองจันทร

63031000393 นางสาวดวงเดือน ปJKนพา

63031000394 นายฤชากร ขุนพรหม

63031000395 นายพิสิษฐ สโรบล

63031000396 นางสาวขนิษฐา แจ5งอรุณ

63031000397 นางสาวจรัสพร อายะนะบุตร

63031000398 นางสาวขวัญรุ9ง ขุนชํานาญ

63031000399 นายกมลศักด์ิ โภชนธัญการ

63031000400 นางสาวบุปผา ระย5าแก5ว

63031000401 นางสาวณัฐฐิญา จรรยา

63031000402 นายจิรพนธ อรุณ

63031000403 นายกีรติ ฉาบไธสง

63031000404 นางสาวอภิชญา รุจอุดมพร

63031000405 นางสาวนันทิชา น5อยหุ9น

63031000406 นายอติชาต กQวยประเสริฐ

63031000407 นางสาวนนทณี น5อยทวี

63031000408 นายณัฐนนท ปรัชญาโยธิน

63031000409 นางสาววัชราวลี แสงกระจาย

63031000410 นางสาวป@ญจรัศมี สุขศรี

63031000411 นางสาวเกสราพร มโนวงค

63031000412 นางสาวลัดดาววรรณ ศรีภูมิ

63031000413 นายวโรดม คงพาละ

63031000414 นายภัคพล พุ9มประดิษฐ

63031000415 นายธีระวิทย ชุมภูทิพย

63031000416 นางสาวสุจิตรา ขวัญเมือง

63031000417 นางอัมพิกา เพ็ชรล5อมทอง

63031000418 นางสาวภาณุวรรณ รวยสําราญ

63031000419 นางสาวนฤมล พลขันธ

63031000420 นางสาวสุภาวดี ปาลพัฒน
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63031000421 นายไกรวุฒิ สุจินพรัหม

63031000422 นางสาวปาลีรัตน อธิกรเจริญวงศ

63031000423 นางสาวกนกวรรณ โพชนะกิจ

63031000424 นางสาววรรณภา ชูเชื้อ

63031000425 นางสาวฐิติมา คําเสน

63031000426 นางสาวศดานันท ตะพานทอง

63031000427 นายสุชาติ ขําขุนจุ5ย

63031000428 นางสาวพัชราภรณ สมศรี

63031000429 นายสรกรานต ไชยชนะ

63031000430 นางสาวทิพรัตน ขันทกสิกรรม

63031000431 นางสาวธัญญารัตน แสงสุวรรณ

63031000432 นางสาวทัดดาว นุชประมูล

63031000433 นายเกียรติพงษ พงษกลาง

63031000434 นางสาวอรยา เงินยวง

63031000435 นายณัฐภัทร เชื้อเอี่ยม

63031000436 นางสาวชลธิชา โยธาราษฎร

63031000437 นางสาวณัฏฐ นรี ผึ้งเถ่ือน

63031000438 นางสาวอัจฉราภรณ ย้ิมพราย

63031000439 นายณัฐภัทร ทองทวี

63031000440 นางสาววรสุดา วงเวียน

63031000441 นางสาวรวิสรา กันรอด

63031000442 นายภัคพล เกตุแก5ว

63031000443 นายสมุทร สรรพคุณ

63031000444 นางสาวศิรินันต จันโต

63031000445 นางสาวชลธิชา จันตรี

63031000446 นายนฤสรณ เทพธานี

63031000447 นางสาวนิติ หมีน้ําเงิน

63031000448 นางสาวยุพารัตน ชื่นชม

63031000449 นายเทพพิทักษ สําอางกิจ

63031000450 นางสาวรุจิษยา ทิมเทียน
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63031000451 นางสาวศศินา สุเรรัมย

63031000452 นายสิรวิชญ สิงหแก5ววงค

63031000453 นางสาวธิดารัตน จีนเขียว

63031000454 นางสาวจิดาภา สิริวิทูร

63031000455 นางสาววีณา เครือมะกํ่า

63031000456 นางนราภรณ ม่ิงขวัญ

63031000457 นางสาวรัตนพัทธ เกิดฉาย

63031000458 นางสาวเพียงดาว ทีปะนะ

63031000459 นางสาวสายสุนีย ใจดี

63031000460 นายชาญวิทย ร9างน5อย

63031000461 นางสาววิศวภัทร หร9ายซี

63031000462 นางสาวรุจาภา พลประดิษฐ

63031000463 นางสาวณัฐกานต วงษภู9

63031000464 นางสาวอนุธิดา เทพอาษา

63031000465 นายอดิศักด์ิ เรืองแสน

63031000466 นายอานันท จงบวรวิวัฒน

63031000467 นางสาวมินตรา โสณะมิตร

63031000468 นางสาวฤทัยพร แจ5งศรี

63031000469 นางสาววนิทร วิจารณ

63031000470 นางสาวศศิวิมล นาโพนงาม

63031000471 นางสาวรวิวรรณ นาคทองกุล

63031000472 นายธนพล ขันธปราชญ

63031000473 นางสาวกิตติกานต วงษจุ5ย

63031000474 นางสาวศิรินทรทิพย แหล9พั่ว

63031000475 นางสาวศลักษณพร ภาคากิจ

63031000476 นางสาวพันนิตา เนาขุนทด

63031000477 นางสาววรินทร นาทอง

63031000478 นางสาวบุษกร ณ ลําพูน

63031000479 นายณัฐนนท มีแสง

63031000480 นางสาววราพร อ9อนศรี
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63031000481 นางสาวมุธิตา เอ5โทบุตร

63031000482 นางสาวธนัชพร แสงจันทร

63031000483 นางสาววิลาวัณย กําเหนิดผล

63031000484 นางสาวมินทรลดา อริยะกิตติเมธี

63031000485 นางสาวรังสิยา สีเขียว

63031000486 นางสาวสุดารัตน ทับแสง

63031000487 นางสาววันวิสาข ทับทิม

63031000488 นางสาวอภิรดี กุนอก

63031000489 นางสาว5ศุภากร ม่ันกําเนิด

63031000490 นางสาวปJยะพร แสงเสริมญาติ

63031000491 นายป@ญจพร พ่ึงประยูร

63031000492 นายเกียรติศักด์ิ นุ9นปาน

63031000493 นางสาวชนิกานต วงษสง9า

63031000494 นางสาวปวีณา หวลสิงห

63031000495 นายเฉลิมวงศ ผ9องจําปU

63031000496 นางสาวสุภาพร เปลี่ยนแสงสี

63031000497 นางสาวเบญจวรรณ พลรักดี

63031000498 นายภูมเรศน บุญทศ

63031000499 นายจาตุรงค ช5างโต

63031000500 นางสาวอัจฉรา แซ9บ5วน

63031000501 นางสาวเสาวลักษณ สิริสุข

63031000502 นางสาวณัฐธิดา คุณากรกิจ

63031000503 นางสาววรกานต จันทรลอย

63031000504 นางสาวสกุณา งามล้ํา

63031000505 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ พันธพืช

63031000506 นางสาวสมฤดี มหาคามินทร

63031000507 นายวราเทพ อาษากิจ

63031000508 นางชุติมา การภักดี

63031000509 นางสาวอาริษา เหล็กกุล

63031000510 นางสาวสุภัชชา นารี
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63031000511 นางสาวกรรณิกา ตุงตามชาติ

63031000512 นางสาวณัฐกาญจน จันทรศร

63031000513 นางสาวศิริยาพร แดนเมือง

63031000514 นายวันเฉลิม มารุดเกล5า

63031000515 นายสพลดนัย เทพคํา

63031000516 นางสาวสุจิตรา อินทพฤกษ

63031000517 นางสาวศิริยากร พวงมาลัย

63031000518 นางสาวทัศนา จตุเทน

63031000519 นางสาวศิรินภา คําย่ิง

63031000520 นายจิรายุ สิงหดี

63031000521 นางสาวนันทวรรณ โพธิสาร

63031000522 นายสราวุฒิ บรรจงเกตุ

63031000523 นายวิบูลผล ศรีเดช

63031000524 นางสาวภคนันท วิชาพรม

63031000525 นางสาวสิริพร ล5วนแก5ว

63031000526 นางสาวปวีณา พิมพสวัสด์ิ

63031000527 นางสาวสุกัญญา สีนิลมงคล

63031000528 นางสาวกัญญารัตน นาคประสาน

63031000529 นางสาวลลิตา ทองคําน5อย

63031000530 นางสาวศิลาวรรณ จินดา

63031000531 นางสาวดวงกมล โกมลวานิช

63031000532 นายปฎิภาณ สิริวันต

63031000533 นางสาวณัฏฐณิชา จันทร

63031000534 นางสาวเสาวรส ดินแดง

63031000535 นางสาวสุวรรณา กลิ่นอุบล

63031000536 นางสาวประภากร ทวีชีพ

63031000537 นางสาวฺปJยธิดา ขานพิษ

63031000538 นางสาวนราวดี เพียรรัตนพิมล

63031000539 นางสาวพิชญาภา สว9างศรี

63031000540 นายวินชัย จ่ันเหลือ
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63031000541 นางสาวทวินันท มณีวรรณ

63031000542 นางสาวพิมลพรรณ พานทวีป

63031000543 นางสาวภคมน ทองจันอับ

63031000544 นางสาวอัจฉรา ภู9ชาวนา

63031000545 นางสาวกาญจนาพร ภิรมกิจ

63031000546 นางสาวกัญญาณัฐ หลงสมบุญ

63031000547 นางสาวนพเก5า ย้ิมประดิษฐ

63031000548 นายนรินทรชัย หน9อวงศ

63031000549 นางสาวเหมวรรณ คงทองแก5ว

63031000550 นางสาววราพร สมรักษ

63031000551 นางสาวรัชภร ศรีพรหม

63031000552 นายชานนท ระโหฐาน

63031000553 นางสาวเนตรชนก ชูกลิ่น

63031000554 นางสาวขนิษฐา เกตุฉันท

63031000555 นางสาวเยาวลักษณ เสมอพบ

63031000556 นายธนพนธ กาบหล5า

63031000557 นางสาวประภัสสร ภูยอดนิล

63031000558 นางสาววราภรณ ระเริงกลิ่น

63031000559 นางสาวสาวิตรี ส9งแสง

63031000560 นางสาวสุพิชา นาเวียง

63031000561 นายธีรวัจน นาเงิน

63031000562 นางสาวธิรดา วิมลรัตนาภรณ

63031000563 นายเก้ือกูล แจ5งอัตถะ

63031000564 นางสาวบังอร สิมมา

63031000565 นายจักราวุฒิ บุตรกลิ่น

63031000566 นายกัณฐณัช บุราณสุข

63031000567 นางสาวธัญญรัตน ธัญญศิริ

63031000568 นายนาวิน ศาตรไขแสง

63031000569 นางสาวนุชนาถ มหาคีตะ

63031000570 นายวรภณ สุขสด
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63031000571 นายวงศกร สุขสด

63031000572 นายธัญนิธิ สุวรรณทา

63031000573 นายศรัญ ตุ5มมาศ

63031000574 นางสาวณัชชา เพ็งรักษา

63031000575 นางสาวสวรักษ มัญWู

63031000576 นายภาณุพงค ฟ@กเงิน

63031000577 นายอุดมศักด์ิ ทองสุขนอก

63031000578 นายนวมินทร ผลมี

63031000579 นางสาวรัชดาพร ธงชัย

63031000580 นายเอกพงศ เปOาศรีวงษ

63031000581 นายธนวิชญ ทรัพยโสม

63031000582 นางสาวกนกพร ค5อชากุล

63031000583 นางสาวณัฐฑิตยา พงษโอสถ

63031000584 นางสาวไอราดา ดีกระจ9าง

63031000585 นายชาญกริช เพชรพงศพันธุ

63031000586 นายกฤษฎ ฤทธ์ินาคา

63031000587 นางสาวอินทิรา มะคธ

63031000588 นางสาวฑิฆัมพร สีกล9อม

63031000589 นางสาวเบญจรัตน มีสวัสด์ิ

63031000590 นางสาวอัญชิสา เมืองศรีสุข

63031000591 นายพิชญ ก5านพิมาย

63031000592 นางสาววงศกร เส็งแสงทอง

63031000593 นางสาวณัฐนิชา โสมดี

63031000594 นางสาวณัฐวดี แจ9มไทย

63031000595 นางสาวภัทรวดี ขัติยะวงศ

63031000596 นางสาวจารุวรรณ กุลขาล

63031000597 นางสาวดารินทร ภูสําเภา

63031000598 นางสาวอภิญญา ไทยนิคม

63031000599 นายชุติพงศ จ๋ิวสวัสด์ิ

63031000600 นายมณฑล จันทรวิจิต
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63031000601 นายวัชระ พลาพล

63031000602 นางสาวณัฐฐินันท นิ่มนวล

63031000603 นายศราวุฒิ เจริญทรง

63031000604 นางสาววิมลรัตนX สุขพล

63031000605 นายชลภัทร หาญสนาม

63031000606 นางสาวธาราทิพย ชมจันทร

63031000607 นายณรงคธร ยังสี

63031000608 นายพันธวงศ รักษายศ

63031000609 นางสาวสุนินาท ช5างแก5ว

63031000610 นางสาวชนัญชิดา กีรติภัทรกาญจน

63031000611 นางสาวณัฐวัลย แสนงามวงศศิริ

63031000612 นางสาววราภรณ ป@Rนน5อย

63031000613 นางสาวกรกนก สุจรูญ

63031000614 นายภาสกร ฤทธ์ิเต็ม

63031000615 นายป@ณณวิชญ เอกบรรลือวิชญ

63031000616 นางสาวนวรัตน พุกบุตร

63031000617 นางสาวศานันทินี สุดคนึง

63031000618 นางสาวนริศรา ปาลาว

63031000619 นายกฤษฎ์ิพงษ บุญปลอดวรโชติ

63031000620 นายวรกานต เหมืองอินตQะ

63031000621 นางสาวศศิชา เทวเดช

63031000622 นางสาวสุภาพร มีเจริญ

63031000623 นายพงศกร ธารีศรี

63031000624 นายอุดมทรัพย ใยสําลี

63031000625 นางสาวสุดารัตน สิริสุข

63031000626 นางสาวญาณาภรณ คงเมือง

63031000627 นายศตายุ พันธุโพธ์ิ

63031000628 นางสาวศิริยาภรณ หนูกลิ่น

63031000629 นางสาววราภรณ คําสีดา

63031000630 นางสาวเพชรรัตน ป@ญญา
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63031000631 นางสาวกมลวรรณ ป@นทะนะ

63031000632 นางสาวชญาภัช รัตนโชติบุญธรา

63031000633 นางสาวเบญจรัตน ชโลปถัมภ

63031000634 นางสาวอาริษา คมด5วย

63031000635 นางสาวลักษณา แก5วบรรพต

63031000636 นายธนวัฒน สวัสดิสาร

63031000637 นางสาวกิติญา สีเสมอ

63031000638 นายวริษฐ อยู9รอง

63031000639 นางสาวชุติกานต มะเด่ือ

63031000640 นางสาวรัติกานต เขียนสายออ

63031000641 นางสาวภัทรมน เขียวอ9อน

63031000642 นางสาวนลินนิภา ไหลรุ9งเรืองสกุล

63031000643 นางสาววรพรรณ ประทุมดวง

63031000644 นายธีรภัทร คชสวัสด์ิ

63031000645 นางสาวฉัตรนภา รุ9งขยัน

63031000646 นางสาวทิพยเนตร เตชะจารุพันธ

63031000647 นางสาวสุกฤตา พ่ึงน5อย

63031000648 นายพงศกร บุตรงาม

63031000649 นางสาวอนันดา มาคุ5ม

63031000650 นางสาวอรัญญา ม่ันมณี

63031000651 นางสาววิลาสินี แก5วเสธ

63031000652 นายกัมปนาท โตสิงห

63031000653 นายคมเดช ทรงนิรันดร

63031000654 นางสาวกนกวรรณ จิรศักด์ิกุลชัย

63031000655 นางสาวสุกัญญา คงสุข

63031000656 นางสาวกนกพร พูลทอง

63031000657 นางสาวอิศรินทร แสงแก5ว

63031000658 นางสาววาสนา จันทรงาม

63031000659 นางสาวจิราภรณ คงถาวร

63031000660 นางสาวอาทิตยา คงคีรี
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63031000661 นายธนาวุฒิ สุวรรณมานพ

63031000662 นางสาววิภา ลุยพิมพ

63031000663 นางสาวสุภัทตรา เลิศวัชชะ

63031000664 นายธวัชชัย คํามูลเอ5ย

63031000665 นางสาวฤทัยรัตน พาซ่ือ

63031000666 นางสาววราภรณ แท9นแก5ว

63031000667 นางสาวฐิติมา นันชัย

63031000668 นางสาวศุภรดา ไชยวงค

63031000669 นางสาวปวีณาพรรณ เจนชัย

63031000670 นายไตรรัตน ศรีนุช

63031000671 นางสาวอรนิตย อินทรบุตร

63031000672 นางสาวสามิตรี ธูปเอี่ยม

63031000673 นางสาวรุจิรดา ศรีอุดม

63031000674 นายวริศ อินทะสี

63031000675 นายกิตติคุณ เตียยะบุตร

63031000676 นายรัฐศาสตร แก5วเนิน

63031000677 นางสาวพิศสมร ยุพา

63031000678 นางสาวเพชรลดา ชัยณรงค

63031000679 นางสาวกัลยาณี นาราษฎร

63031000680 นางดฤนดา ศรีสวัสด์ิ

63031000681 นางสาวกานตพิชชา ศรีคํา

63031000682 นางสาววรรชลี นาคน5อย

63031000683 นายพิทักษ สมณะ

63031000684 นางสาวศิตา มณีรัตน

63031000685 นางสาวสุพรรษา ตาริเทพ

63031000686 นายชัชชัย เล9าเรียน

63031000687 นางนันทนา พาใจอ9อน

63031000688 นางสาวเพชรรัตน วรรณไชย

63031000689 นางสาวจิราภา สุทธิประภา

63031000690 นางสาวอรพรรณ อิบราฮิม
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63031000691 นางสาวสุนิสา แสงสุวรรณ

63031000692 นายณัฐวุฒิ สําอางทรง

จํานวน 692 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63032000001 นางสาวโศรดา แย�มชอบใจ

63032000002 นายจักรพันธ� พรหมมา

63032000003 นายฮซัน สาและโอะ

63032000004 นางสาวดวงแก�ว แซ#หว�า

63032000005 นางสาวนิตยา ป(ดตาระคะ

63032000006 นางสาวนวภรณ� คล�ายสาหร#าย

63032000007 นายสุนทร บุญศรี

63032000008 นายนนท�ธวัช อนุรักษ�

63032000009 นางสาวพรนภา ศรีเศษ

63032000010 นางสาวจารุภา นิยมถูก

63032000011 นางทัศนีย� เทพารักษ�

63032000012 นางสาวลลิตา อยู#ยืน

63032000013 นางสาวอรวี ธัญญาโภชน�

63032000014 นายจิรติ แย�มชื่น

63032000015 ว#าที่ ร.ต.ป(ยะนัฐ ชิ้นพงค�

63032000016 นายนันทชัย ไกยสวน

63032000017 นางสาวทิตยา ด�วงประไพ

63032000018 นางสาวเด#นนภา เสกเหมาะ

63032000019 นางสาวชิดชนก ใจม่ัน

63032000020 นางลภัสรดา ศรีอ่ําดี

63032000021 นางสาวจินดารัตน� พิกุลขาว

63032000022 นายสหรัฐ สุนันทะ

63032000023 นางสาวดุษฎี กาญจนเอกรินทร�

63032000024 นายรัชชานนท� เหล็กขํา

63032000025 นายอิทธิพงษ� ยอดอ�อย

63032000026 นางสาวอัศนี ไชยสงคราม

63032000027 นายกําพลศักด์ิ ดาอาษา

63032000028 นางวิชชุลดา ทองละมูล

63032000029 นายณัฐพนธ� สัตตบรรณ

63032000030 นางสาวศิริพร ดีมี

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
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63032000031 นางสาวเนตรนภิส ผู#พานิช

63032000032 นายธนบดี แก�วประกอบ

63032000033 นางสาวณัฐนรี มาคํา

63032000034 นายกันตพัฒน� เครือพันธ�

63032000035 นายเอกบดินทร� ไทยภักดี

63032000036 นางสาวเกวลิน คงแสง

63032000037 นางสาวชนากานต� ศรีวิเศษ

63032000038 นายวรวุฒิ ดวงดี

63032000039 นางสาวนิตยา สวาทนันท�

63032000040 นางสาวอมรรัตน� เลิศสกุล

63032000041 นางสาวอภิญญา คชสิงห�

63032000042 นางสาวนัฎฐิยารัตน� หัสไสว

63032000043 นางสาวพรสุดา จันทร�อุทัย

63032000044 นางสาวปพัชชา พ่ึงทัศน�

63032000045 นายปรัชญา ยะสุทธิ

63032000046 นางสาววาสนา บัวระภา

63032000047 นางสาวสุทธิชา โภคา

63032000048 นางสาวรุ#งชีวา บุญครอง

63032000049 นายรุจิภาส ทิพมนต�

63032000050 นางสุพรรณี พลรัตน�

63032000051 นางสาวศศินา ทองกวด

63032000052 นางสาวขนิษฐา สดนามอญ

63032000053 นายธันธวัส เพชรหรีม

63032000054 นางสาวพัทธ�ธีรา อินตFะ

63032000055 นางสาวกัญญาภัค เพ็ชรเล็ก

63032000056 นายธนโชติ สุขจิตร

63032000057 นางสาวปุณณาสา ปGทถาพงษ�

63032000058 นายธนวรรธน� คงทันดี

63032000059 นายบรรจงศักด์ิ ญาณคุณ

63032000060 นายมูฮัมหมัดรุสมีน โตะแอ
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63032000061 นายอิทธิเดช พวงศิลปH

63032000062 นางสาวพิมพ�ลภัส พุฒทอง

63032000063 นายศิวกานต� ม#วงจีน

63032000064 นายธนกร อยู#ภู#

63032000065 นางสาววริษา ย้ิมเเย�ม

63032000066 นางสาวสกุลเงิน ก�องประจวบ

63032000067 นายปรัชญา การะเกษ

63032000068 สิบเอกธนบดี มาศเฮง

63032000069 นายพชร สารฤทธ์ิ

63032000070 นางสาววรรณกานต� กล่ําเพ็ง

63032000071 นายภัคภาคิน อินทชาติ

63032000072 นางสาวสุดสวาท มงคุณคง

63032000073 นายอนุชา ขันอาสา

63032000074 นางสาววัสวรรณ เต#าทอง

63032000075 นางสาวสายสุนีย� พัดมุกข�

63032000076 นายอดิชัย โกยรัมย�

63032000077 นายพมรพันธ� โสมนิล

63032000078 นางสาวปาจรีย� คงหาญ

63032000079 นายพงษ�เทพ กุศลศิลปวุฒิ

63032000080 นางสาวศิรินภา คงผาสุข

63032000081 นางสาวอัจฉรียา คีรี

63032000082 นางสาวป(Kนอนงค� ทองบ#อ

63032000083 นางสาวนันทวัน แก�วม#วง

63032000084 นายเดชาชาญ สง#างาม

63032000085 นายนัฐพล พรศรี

63032000086 นายเชษฐา ระวิโรจน�

63032000087 นายสมพร บุญตา

63032000088 นายกัมพล คําลอย

63032000089 นายกริช ชูสิงห�

63032000090 นายวรรณเฉลิม จรัสแสง
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63032000091 นางสาววิภาวรรณ ผาแสง

63032000092 นายภูภูมิ พลสิมมา

63032000093 นายประเสริฐศักด์ิ สุพัฒนวงศ�

63032000094 นายณัฐพหล แก�วมงคล

63032000095 นางสาวณัฐวิภา กลิ่นจันทร�

63032000096 นายปองชัย ธัญประสาท

63032000097 นายธวัชชัย แก#นสี

63032000098 นางสาวอชิรญา ธุวะนุติ

63032000099 นางสาวสิริยากร บุญคํา

63032000100 นางสาวอรอนงค� พันธุ�จินดา

63032000101 นางสาวนภรัตน� พันธุ�มณฑา

63032000102 นายอดิศร กะลําภา

63032000103 นางสาวพรชนก พวงเพ็ชร

63032000104 นางสาวกมลวรรณ กลิ่นคํา

63032000105 นางสาวพรธิตา เตชะสืบ

63032000106 นางสาวจรรยพร ชื่นชม

63032000107 นายปริวัฒน� อยู#ภักดี

63032000108 นางสาวอัญชลี ทองเกิด

63032000109 นายศุภชัย เทพประพงศ�

63032000110 นางสาวเอื้อมพร อ#วมพิมพ�

63032000111 นางสาวธิดารัตน� บัญชาธร

63032000112 นางสาวสาธิยา สนั่นเวียง

63032000113 นางสาวกุลยา ศักด์ิพรเจริญ

63032000114 นายฬะภีกรณ� สําแดงเดช

63032000115 นางสาวสุกัลญา คุณวงค�

63032000116 นางสาวสุจิตรา สวนดอกไม� 

63032000117 นายเฉลิมขวัญ ม่ังม#วง

63032000118 นายสมพล ภู#ศรี

63032000119 นายทรงชัย สวนยะ

63032000120 นางสาวสุมิตรา ปุเลตัง
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63032000121 นายปฏิวัติ คําท�าว

63032000122 ว#าที่ รต.เลิศศักด์ิ กองจินดา

63032000123 นางสาวสุภารัตน� ไชยปGญญา

63032000124 นางสาวภัสยา ทิศเปOง

63032000125 นายธนาธิป นาคปาน

63032000126 นางสาวอภิษฎา ศรีสมร

63032000127 นางสาวภัทราวดี แก�วทอง

63032000128 นางสาวหทัยกาญจน� ชมภูวงค�

63032000129 นางสาวกันภิรมย� จีนเจือ

63032000130 นางสาวกมลชนก ทองแฉล�ม

63032000131 นายวรรณชัย ตรีสุขี

63032000132 นางสาวสุพัตตา ถ่ินอ#อง

63032000133 นางสาวกัญญาภัค โตด�วง

63032000134 นางสาวบุศรารัตน� ทองดี

63032000135 นางสาวนภัสนันท� เปลี่ยนกะสันต�

63032000136 นางสาวจักภัทสรัณย� ศรีประสงค�

63032000137 นางสุภิตตา คําโท

63032000138 นายธราดล อุ#นเรือน

63032000139 นายสุทธิราช วิริยสกุลโชติ

63032000140 นางสาวจันทร�ธิมา เจริญวัย

63032000141 นางสาวกรณิภา เรืองบุญพูPลลาภ

63032000142 นางสาวศศิ เกตุเพ็ชร

63032000143 นายเอกวิทย� บุตรสาร

63032000144 นายศุภกิจ อินมา

63032000145 นางสาวจริญญา ศรีกมล

63032000146 นายเกียรติศักด์ิ ศักด์ิติเดช

63032000147 นางสาวแจ#มจิตร จันทะเวช

63032000148 นางสาวมนัญญา มีคํา

63032000149 นางสาวรัชนี นะคะจัด

63032000150 นายวรัญQู ง้ึมนันใจ
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63032000151 นายอนุชา เจ้ืPยแจ�ว

63032000152 นางสาวจรรยพร เหาะสูงเนิน

63032000153 นางสาวมูนาร� สุหลง

63032000154 นายสักการ มาตรคํามี

63032000155 นายธนพล บุตรธงชัย

63032000156 นางสาวมุฑิตา ย่ิงดี

63032000157 นายกล�าณรงค� หล�าง�อ

63032000158 นางสาวสุวัจนีย� ทูลธรรม

63032000159 นางสาวณิชาภัทร เนื่องอาชา

63032000160 นางณัฐชรีย� นงค�โภชน�

63032000161 นางสาวธนนันท� สุริวงษ�

63032000162 นายธนากร สาคร

63032000163 นางสาวสุภาวดี ชาแสน

63032000164 นางสาวกิตติยา หาริกุล

63032000165 นางสาวสุธิดา สุพร

63032000166 นางสาวป(ยะมาศ วงษ�ถนอม

63032000167 นางสาวสิรินญา ปRอมวงศ�

63032000168 นายธีรพัฒน� รุ#งทอง

63032000169 นายวรรณษิต แจ�วชุ#มชื่น

63032000170 นายปกรณ� กันนิเทศ

63032000171 นางสาวรัตติยา ราศรี

63032000172 นางสาวณัฐธิดา หลวงใจ

63032000173 นายสาธิต เพียรธัญกรณ�

63032000174 นายจงรักษ� เหล#าสิงห�

63032000175 นางสาวสุรินทรา โมหา

63032000176 นางสาวชมพูนุท ใจแสน

63032000177 นางสาวกมลเนตร ภักดี

63032000178 นางสาวอลิสา ภาคีทิตย�

63032000179 นางสาวศโรรัตน� เทโวขัติ

63032000180 นางสาวสุกัญญา อ#อนตา
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63032000181 นางสาวศิริพร อินทองน�อย

63032000182 นางสาวรสริน ทองอาญา

63032000183 นางสาวศุภิสรา พานุรักษ�

63032000184 นางสาวจิราวดี ขาวขํา

63032000185 นายเบญจพล ภิรมย�ไกรภักด์ิ

63032000186 นางสาวธีรกานต� แสงบุญ

63032000187 นายวสันต� ห�วนสุวรรณกิจ

63032000188 นายนิคม มะลิ

63032000189 นายณัฐศักด์ิ กิจประสงค�

63032000190 นางสาวณัฐสุดา อุยหา

63032000191 นายดารันย� ไกรษร

63032000192 นายยุทธจักร� รักเที่ยง

63032000193 นายอินทศร พูลผล

63032000194 นายธนาการ ศีติสาร

63032000195 นางสาวชลดา ฟGบประโคน

63032000196 นางสาววรรณนิษา ตลับเงิน

63032000197 นางนันทิยา โปตFะ

63032000198 นางสาวธัญวรรณ ฟาหลี

63032000199 นายพรพจน� โพธ์ิศรี

63032000200 นายคุณากร นิ่มเขียว

63032000201 นางสาวศรัณญพร สัมพันธ�

63032000202 นางสาวศิริรัตน� พันทับ

63032000203 นางสาวอนุชิตา โมลา

63032000204 นางสาวอลิสา ทัพน�อย

63032000205 นางสาวอิสศราภรณ� วิเชียรน�อย

63032000206 นางสาวปรารถนา อยู#คะเชนทร�

63032000207 นายนพศักด์ิ กลิ่นพุฒ

63032000208 นางสาวชารันดา พันตารักษ�

63032000209 นางสาวขวัญฤทัย โคตรภักดี

63032000210 นางสาวพัชรพร คํายวง
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63032000211 นายชัยวัฒน� พ่ึงแสง

63032000212 นายวิเชียร หิรัญพฤกษ�

63032000213 นางสาวนิรมล พุทเผือก

63032000214 นางสาวภัสสร แน#นอุดร

63032000215 นายศุภมิตร รัตนชัย

63032000216 นางสาวกลอยใจ ดีวันชัย

63032000217 นายปุญชรัสม์ิ โฉมเชิด

63032000218 นายณรงค�ศักด์ิ บัวขาว

63032000219 นายธีรพล ล้ําเหลือ

63032000220 นายจิรศักด์ิ สมเพชร

63032000221 นางปวีณา กาญจนพงษ�พร

63032000222 นายวสิษฐ�พล ประดิษฐ�

63032000223 นายสมพร ระฆังทอง

63032000224 นางสาวชนัดดา โสภาสิทธ์ิ

63032000225 นางสาวป(ยะพร แดงเวช

63032000226 นางสาวธัญชนก มณฑา

63032000227 ว#าที่ร�อยตรีพลากร มหานิล

63032000228 นางสาวณัฐฐิญา อรุณโชติ

63032000229 นางสาวสมฤทัย ธรรมโชติ

63032000230 นายสุพรรณ บัวชัย

63032000231 นายพีรพล สิบกนก

63032000232 นางสาววิภา ลี้พล

63032000233 นางสาวธนสร ขาวขํา

63032000234 นางสาวเรมิกา เต็มพรรณ

63032000235 นางสาวนิภาพร วงศ�เปOง

63032000236 นายอิศรา บัวเพชร

63032000237 นายยุทธพงศ� ทิพย�ครองราช

63032000238 นางสาวครองขวัญ สุขคงมิตร

63032000239 นายโยธิน อินทร�น�อย

63032000240 นางสาวณัฐธิดา ลาบุตรดี
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63032000241 นางสาวพจนีย� ยังทน

63032000242 นางสาวสุนิศา อุตมะ

63032000243 นายนฤเบศร� อิ่นคํา

63032000244 นางสาวสุทธิดา แก�วเกิดเพชร

63032000245 นางสาวสุธิดา ผจงศิลปH

63032000246 นายทนงศักด์ิ คําปGน

63032000247 นางสาววริษฐา กันพงษ�

63032000248 นางสาวจันทกานต์ิ ชุ#มเย็น

63032000249 นางสาวแมรี่ พลหาญ

63032000250 นางสาวน้ําทิพย� มาตย�นอก

63032000251 นายทวีพูล พุ#มโต

63032000252 นางสาววรรณา เชื้อปรีดา

63032000253 นายอาทิตย� บัวใหญ#รักษา

63032000254 นายเอกชลิต บัวทอง

63032000255 นางสาวสุชานาถ สินอยู#

63032000256 นายธิติพันธ� มงคลธนวงศ�

63032000257 นายธนพล เพชรฎา

63032000258 นายภวัต เศียรอุ#น

63032000259 นางสาวณัฐธันยพร กลินสิริทิพากร

63032000260 นางสาวปราญป(ญา แต�มทา

63032000261 นายพงศกร ศรีณรงค�

63032000262 นางสาวรัชนู แม�นทอง

63032000263 นางสาวสุนัตฐา นาคสง#า

63032000264 นายอนุวัฒน� ลือโสภา

63032000265 นางสาวสุรีพร เนียมเปรม

63032000266 นางสาวสุพรรษา ไตรแก�ว

63032000267 นายภาณุวัฒน� นิภารัตน�

63032000268 นางสาวชนาภา ช#างเสนา

63032000269 นางสาวกรวลัย นิยมรัตน�

63032000270 นางสาวณัฐรุจา มาดี
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63032000271 นายพิพัฒพงษ� ทิพยรัตน�

63032000272 นายกิตติ แสงพิสาร

63032000273 นายณัฐกร สีดากุล

63032000274 นางสาวไผ#นรินทร� ต#อเชื้อ

63032000275 นางสาวนุชนารถ เกิดแก#น

63032000276 นางสาวพิรญาณ� เผือกวิสุทธ์ิ

63032000277 นายธณากร มูลเพชร

63032000278 นางสาวสุภาพร จบไพร

63032000279 นางสาวรุสนา สะแต

63032000280 นายประภัทร� เรืองศรี

63032000281 นายภูริชญ� ธนภัคพลชัย

63032000282 นายวัชรพล อหิงสะโร

63032000283 นายไสว ม#วงอ#อน

63032000284 นายนิรันด�กาล ย่ีลังกา

63032000285 นางสาวรัชดา โสระธิวา

63032000286 นายชีพชนก นุกูล

63032000287 นางสาวสุพัชตา พลอาชา

63032000288 นางสาวเพ็ญนภา ศรีเพ็ง

63032000289 นางสาวนวกชมณ เสียงสวัสด์ิ

63032000290 นายสุภาพชัย รักษาศักดา

63032000291 นายพรเทพ บุตรพรหม

63032000292 นางสาวฉัตรวรินทร� ชุ#มกลาง

63032000293 นางสาวทะเบียนรัก ป(นตา

63032000294 นายธงชัย กันนุช

63032000295 นางสาวณัฐณิธา ศรีสมจิตร

63032000296 นายสุทธิศักด์ิ ขัติยะ

63032000297 นายปGญกวิน คงถวิล

63032000298 นางสาววิมพ�วิภา ชนะเทพ

63032000299 นางสาวสุทธิษา พานPิชชาติ

63032000300 นางสาวสุภาภรณ� หมอจิต
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63032000301 นางสาวสุธัญญา ประมวลทรัพย�

63032000302 นางสาววิลาวัณย� แซ#ลิ้ม

63032000303 นางสาวชนิดา วัตตะโร

63032000304 นางสาวปGทมา บุตรเสือ

63032000305 นายบรรหาร ไตรทุกร�าง

63032000306 นางสาวอินทิพร ศรีนวล

63032000307 นายชัยวัฒน� บุญกว�าง

63032000308 นางสาววรรณนิภา พงษ�เพ็ง

63032000309 นายภานุวัฒน� ศรีบุญเรือง

63032000310 นายณัฐวุฒิ วังบุญคง

63032000311 นางสาวธารารัตน� ยอดมีกลิ่น

63032000312 นายพีระพัฒน� พุ#มโพธ์ิ

63032000313 นางสาวชุติมา นนที

63032000314 นางสาวพัชรีพร คงคาแสน

63032000315 นางสาวน้ําฝน พันธ�ลา

63032000316 นางสาวปารียา โพธ์ิเอน

63032000317 นายอัคริศ กVงเส�ง

63032000318 นางสาวอรพรรณ พรหมศักด์ิ

63032000319 นางสาวปพิชญา สุธรรมา

63032000320 นางสาวสุมาลี เปOงบาง

63032000321 นางสาวสิเรียม สุโขทัย

63032000322 นางสาวอารีวัลย� หาญเสมอ

63032000323 นายศุภกฤต ขวัญมุข

63032000324 นายวินเลิศ สงสุวรรณ

63032000325 นางสาวลดาวัลย� เท็กตะหย#า

63032000326 นายเกียรติศักด์ิ มีบุษยา

63032000327 นายบารมี สอนวิสัย

63032000328 นายวายุพงศ� ประทุมทอง

63032000329 นายพิเชษฐ� ยังสุข

63032000330 นางสาวกันตา สุวรรณทศ
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63032000331 นางสาวจิราพรรณ ทนเสถียร

63032000332 นายกิตติพงษ� กรรณิกา

63032000333 นางสาวสวลี ศิริกาญจน�

63032000334 ว#าที่เรืออากาศตรีสรพงศ� พงษ�ศรี

63032000335 นางสาวพัชรี อุฤทธ์ิ

63032000336 นางสาวจิระภา ไกรพินิจ

63032000337 นางสาวสุมาลี โชติช#วง

63032000338 นางสาวอริสรา บุตรวงค�

63032000339 นายจตุรภัทร พรมศิลา

63032000340 นางสาวอลิษา ป(Kนโมรา

63032000341 นางสาววิภาดา จารุมาศ

63032000342 นางสาวปริญญา ภักดี

63032000343 นางสาวอรัญญา สมรูป

63032000344 นางสาวนารินทร� หนุนนาค

63032000345 นายอรรถพล ต๋ันหล�า

63032000346 นางสาวพิมพ�ปวีณ� สิงห�คํา

63032000347 นางสาวเสาวณีย� ถุงเงิน

63032000348 นางสาวปทิตตา พงศ�นาถวัฒน�

63032000349 นายปGญญา เข็มทอง

63032000350 นางสาวทิพวรรณ อันพิมพ�

63032000351 นางสาวดารินทร� อนุวงศ�

63032000352 นางสาววิจิตรา ปGญญาวาทิตาทร

63032000353 นางสาวปGทมวรรณ แสนจันที

63032000354 นางสาวเกศินิ ธนการกิจ

63032000355 นางสาวอภิญญา สุทธิเรืองวงค�

63032000356 นายวิทย�ภูภัฏ ทองพวง

63032000357 นายธเนศ กล#อมกลิ่น

63032000358 นายนัทธพงศ� แคว�งไชย

63032000359 นายอนุชิต กระจ#างศรี

63032000360 นางสาวสุวิมล ภูบุรมย�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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63032000361 นางสาวนัฐมน เอี่ยมสะอาด

63032000362 นายกิตติ สุรินทร�

63032000363 นายชยานันท� ไทยเขียว

63032000364 นางสาวธนภรณ� อิ่มกรุง

63032000365 นายจักรกฤษ สมเครือ

63032000366 นางสาวพิมพิไล นามโคตร

63032000367 นายธนกฤต มะโนโฮ�ง

63032000368 นางสาวณัฐนิช สอนประสิทธ์ิ

63032000369 นายเขตตะวัน ควนศิริ

63032000370 นางสาวศุภลักษณ� เลขลักษณ�

63032000371 นางสาวเจนจิรา เทพสุธรรม

63032000372 นางสาวเมธิตา เกิดมาลัย

63032000373 นายสุชาติ ฉิมไล�

63032000374 นางสาวปรัชญาพร สมพรหมทิพย�

63032000375 นายศุภกิตต์ิ เนื้อนิ่ม

63032000376 นางสาวทาวิกา ทาน้ําเที่ยง

63032000377 นางสาวนิจวิภา บุญชาญ

63032000378 นางสาวเปมิกา ประโยค

63032000379 นายณัฐพงษ� วิเศษแก�ว

63032000380 นางจิรัชญา เจศรีชัย

63032000381 นางสาววิชุดา หรดี

63032000382 นายฐิติกร แก�วบุตรดี

63032000383 นางสาวสิรินทรา สีสนิท

63032000384 นายธนพัทธ� พูลรอด

63032000385 นางสาวกัลยา ปรัชญาฤทธ์ิ

63032000386 นางสาวอัจจิมา เพ็ชรคุ�ม

63032000387 นางสาวเบ็ญจา มะณีปง

63032000388 นายนันทวัฒน� บุญเต็ม

63032000389 นายสานนท� ชัยดา

63032000390 นางนันท�ธภัส คุ�มบุญ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032000391 นางสาวณัฐนิญาดา โพล�งอยู#

63032000392 นายเจษฎา จ้ินต่ัน

63032000393 นางสาวหนึ่งฤทัย พันธ�ขาว

63032000394 นางสาวภัทรวดี พุทธนิมนต�

63032000395 นางสาวนูร�ไลลี จะกะป(

63032000396 นายเชาวลิต โพธ์ิอภัย

63032000397 นายจักรกฤษณ� ขุนใหญ#

63032000398 นายสามารถ ปGตย�ถม

63032000399 นางสาวนราวดี สังข�ไพโรจน�

63032000400 นายไพศาล เจริญศิลปH

63032000401 นางสาวรัตตินันท� สาลีรัตน�

63032000402 นายประสบโชค ปรางเพชร

63032000403 นางสาวนภัสวรรณ คําเรือน

63032000404 นายวชิระ ตาพะขาว

63032000405 นางสาวพนิดา เจริญรักษ�

63032000406 นายอาณัติ มาลีเมาะ

63032000407 นางสาวสุคนธา คําพิทุม

63032000408 นางสาวบุษยมาศ คงแก�ว

63032000409 นางสาววันเพ็ญ สนโศรก

63032000410 นางสาวธนภรณ� เกิดสุวรรณ�

63032000411 นายสุทธิพงษ� ผดุงกิจเกษม

63032000412 นายทินกร บุญเทพ

63032000413 นางสาวสุธีกานต� ศรีแก�ว

63032000414 นางสาวกัญญาเรศ จันทร�ฟอง

63032000415 นางสาวอนุสรา บุญ ซ่ิววงษ�

63032000416 นายเจริญศักด์ิ เปลี่ยนกะสันต�

63032000417 นางสาวปรารถนา เข็มกลาง

63032000418 นางสาววรินธร นาสิงห�

63032000419 นางสาวปานทิพย� ปานประมาณ

63032000420 นายณัฐวุฒิ ใยหวัง
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63032000421 นายวงศธร ปGKงมาก

63032000422 นายณัฐดนัย เมฆฉาย

63032000423 นางสาวจันทิมา ต้ังไพร

63032000424 นายภาณุพงศ� คําเทพ

63032000425 นางสาวพิชญา ห#อมา

63032000426 นางสาวป(ยนุช เขียวสุภาพ

63032000427 นายสนั่น อุดทา

63032000428 นายอัครชัย มัชฌิมาดิลก

63032000429 นายประธาน ปานทอง

63032000430 นางสาวจุติพร เรืองเดชผล

63032000431 นางสาวแอม นิลพลอย

63032000432 นางสาวรวิสรา คําพา

63032000433 นางสาวพรพรรณ สุภา

63032000434 นายชณิณทร สอนพงษ�

63032000435 นายเหมราช บุญเพ็ชร�

63032000436 นางสาวมณัสวีย� แท#นพุดซา

63032000437 นางพรทิพย� ยืนยง

63032000438 นางสาวสุพิชฌาย� ศรีคํา

63032000439 นายขจรศักด์ิ สุดใจ

63032000440 นายนิธิกานต� จารุโยธิน

63032000441 นางสาวสุภา มาโยธา

63032000442 นายยมนา ทองบุตร

63032000443 นางสาววราพร ทองคันทา

63032000444 นายศุภดิตถ� โชติธรรม

63032000445 นางสาวกุนลดา เรืองฤทธ์ิ

63032000446 นางสาวฐิติรัตน� อัคคระนิโรจน�

63032000447 นางสาวอนงค�นาฏ กลิ่นสุมาลย�

63032000448 นางสาวฉลวย ศรีอาวุธ

63032000449 นายกิตติศักด์ิ ควรประเสริฐ

63032000450 นางสาวสุกัญญา แซ#เจีย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63032000451 นายบุรณ�พิภพ พูนดี

63032000452 นางสาวริสนันท� พันธุ�ดนตรี

63032000453 นางสาวเมตตา พลายงาม

63032000454 นายกฤษณะ สีดําดี

63032000455 นางสาวสุพรรัตน� กลิ่นหอมนิธิ

63032000456 นางสาวนุชนาถ ภูทองเงิน

63032000457 นางสาวภิญญมาศ อ#อนศรี

63032000458 นางสาววนิดา ประจันทร�แดง

63032000459 นางสาวศิริพร บุญฤทธ์ิ

63032000460 นายสรศักด์ิ บัวภา

63032000461 นายสุนทร เลี้ยงรักษา

63032000462 นางสาววรรณรวี จันทร�ประสพโชค

63032000463 นางสาวโศรดา สัพโส

63032000464 นางสาวเตือนใจ ทองน�อย

63032000465 นายอนุชา ก�อนแก�ว

63032000466 นายสุทธ์ิศักด์ิ ทองสุขนอก

63032000467 นางสาวทิพย�อัมพร บุบผา

63032000468 นางสาวจีราวรรณ เกล็ดนาค

63032000469 นายวรายุทธ ณรงค�อินทร�

63032000470 นางสาวปาลิตา ต้ังใจ

63032000471 นายวสัน ใจธรรม

63032000472 นายภูดิศ วัฒนสินธุ�

63032000473 นายป(ยะวัฒน� สุดสุข

63032000474 นายจักรกฤษณ� ม่ันสัตย�

63032000475 นางสาวเพ็ญนิภา พรหมมี

63032000476 นางสาวสุพัตรา ขันทะรักษ�

63032000477 นายธนพนธ� พูนฟGก

63032000478 นายนราพงศ� คงมาก

63032000479 นางสาวนัฐกานต� บุญเปRา

63032000480 นายชัยชนะ ไทยนันทน�
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63032000481 นางสาวสุพิชญา การสมบัติ

63032000482 นายโปฎก จันทร�โต

63032000483 นายธีรภัทร� บัวยศ

63032000484 นางสาววรรณี ถาวรกาย

63032000485 นางสาวณัชชา ศรีบุญขํา

63032000486 นายอามีน บุญเสือ

63032000487 นางสาวกมลวรรณ แก#นไชย

63032000488 นางสาวป(ยาภรณ� ไชยวงค�

63032000489 นายธีรกุล การภักดี

63032000490 นายวรพล นกหนู

63032000491 นายกิตติพงษ� เทพประชา

63032000492 นายสุภวัฒน� ถนอมสัตย�

63032000493 นางสาวชนินาถ เนียมศรี

63032000494 นางสาวอาลญา สิงห�โห

63032000495 นายรัตนพล เงินยวง

63032000496 นางสาวพาณิภัค ดาพันธ�

63032000497 นางสาวดวงตะวัน ติยะวงศ�

63032000498 นางสาวเสาวภา ศรีเกตู

63032000499 นางสาวรัชนก ป(ยะดํารง

63032000500 นางวัธนาพร แก�วเกลี้ยง

63032000501 นายเสฎฐวุฒิ ศรีนิล

63032000502 นางสาวจุฑาทิพย� พรมชินวงษ�

63032000503 นางสาวศดานันท� จําปาพันธ�

63032000504 นางสาวพรธิดา วิเศษรจนา

63032000505 นายมนตรี ฉ่ิงเชิด

63032000506 นางสาวเทพนิมิตร สิงหชัย

63032000507 นางสาวมัจฉา วีระศัย

63032000508 นางสาวพนิดา ชลนิธี

63032000509 นางสาวสุดาทิพย� ห�อยโหน

63032000510 นางสาวสุนันทา วรรณกูล
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63032000511 นางสาวณิชกานต� ใจสบาย

63032000512 นายชิตพล ห#อเพ็ชร

63032000513 นายศิริชัย คุ�มภัย

63032000514 นางสาวอัจฉราภรณ� โลหะพรม

63032000515 นายกฤตเมธ เจือทอง

63032000516 นางสาวอุไรวรรณ แจ�งศุภผล

63032000517 นางสุภาภรณ� นันทะศาสตร�

63032000518 นางสาวนิตยา ดิษฐ�ทอง

63032000519 นายณัฐพล นาชัยสินธุ�

63032000520 นางสาวอัครมณี โพธ์ิแก�ว

63032000521 นายชัยวัฒน� คําเสน

63032000522 นายภัทร สุดสวาท

63032000523 นางสาวโสภา ผิวขาว

63032000524 นางสาววรวณภา ชื่นอารมณ�

63032000525 นางสาวอรยา บุสบงค�

63032000526 นายสมยศ สาริกา

63032000527 นายธวัชชัย เจียนรําลึก

63032000528 นายนรบดี บุญยัง

63032000529 นายทะนิต สุวิทา

63032000530 นายกฤป อนุสร

63032000531 นายไทยคม บุญเด#น

63032000532 นางสาวปGญญาพร วิทยารักษ�

63032000533 นางสาวอรวรรณ ปานดํา

63032000534 นางสาวสุนันทา ไชยแสง

63032000535 นายเกียรติศักด์ิ จีนหลง

63032000536 นายเพ่ิมพูน ทายะนา

63032000537 นายยศพล คันทรง

63032000538 นางวิมลทิพย� ฝYปากเพราะ

63032000539 นางสาวภัทราภรณ� มีหิริ

63032000540 นางสาวนฤมล ผิวจันทร�
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63032000541 นายเศรษฐ�ชา งามมานะ

63032000542 นางสาวสุพัตรา ทองฝุZน

63032000543 นางสาวศิริลักษณ� กล่ําจีน

63032000544 นายสุรชัย สงค�สุภา

63032000545 นางจุฑาวดี สอาดแสงทอง

63032000546 นายธนากร แจ�งสว#าง

63032000547 นางสาวพรพรรณ สมาคม

63032000548 นายภูวเดช สีสว#าง

63032000549 นางสาวพนัสดา มีนาค

63032000550 นายนัฐวุฒิ สร�อยฉิม

63032000551 นางสาวนิภาภรณ� โคตรแก�ว

63032000552 นายเอกสิทธ์ิ นาทอง

63032000553 นางสาวบรรจง สืบไทย

63032000554 นายกฤตภาส วงค�จันทร�

63032000555 นางสาวอชิรญาณ� ช#วยจัตุรัส

63032000556 นางสาวหนึ่งฤดี เหมือนอินทร�

63032000557 นางสาวสุรางค� คนสูง

63032000558 นายอรรถพล คงสันต�

63032000559 นายวัลลภ อินจันทร�

63032000560 นายกิตติพงศ� ปฐวี

63032000561 นายณัฐพล แสงเดือน

63032000562 นายวัชรพงศ� ศิลมีสัตย�

63032000563 นายเกียรติศักด์ิ ใจวัง

63032000564 นางสาวกนกวรรณ แสงทอง

63032000565 นางสาวกัญญ�วรา นันตุ

63032000566 นายธวัชชัย สุขสุวานนท�

63032000567 นายประณต จ�อยนิล

63032000568 นายวัชร เชยสมบัติ

63032000569 นางสาวเกวลิน การิยะ

63032000570 นายอาลี มะมิง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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63032000571 นายมงคลศักด์ิ เปYKยมญาติ

63032000572 นางสาวอมรา นนทะวงษ�

63032000573 นางสาวจุฑามาส เกตุวงษ�

63032000574 นางสาวฐานิดา ตรีสิงห�

63032000575 นายเอกรินทร� ยอดอ#อน

63032000576 นายอัลฟาร�ต โตFะเด็ง

63032000577 นางสาวสุภาพร สัตตารัมย�

63032000578 นางสาวศิรินภา หลวงประทุม

63032000579 นางสาวอารียา บุศย�สะสม

63032000580 นางสาวพิมพ�ลภัส ทรงเดช

63032000581 นายธนปติ ใจชื่น

63032000582 นายจิรายุ ธรฤทธ์ิ

63032000583 นายศราวุฒิ ต#างสี

63032000584 นายนุกูล ศรีสง#า

63032000585 นางสาวลักษณารีย� เปรมประเสริฐ

63032000586 นายหัสชัย นรสิงห�

63032000587 นายณัฐนันท� อุปวงษ�

63032000588 นายเกริกศักด์ิ ดอนทิพย�ทํา

63032000589 นางสาวกมลวรรณ สุขะเลิศ

63032000590 นางสาวธนัชชญา ภัทรบูชา

63032000591 นางสาวธนมน มงคลสวัสด์ิ

63032000592 นายณัฐวิชญ� สุขสุมิตร

63032000593 นางปฐมา รื่นรมย�

63032000594 นายอนุพงศ� แก�วทอง

63032000595 นางสาววรรษสิรี ดีสีใส

63032000596 นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรยิง

63032000597 ว#าที่ร.ต หญิงพิมวิไล ไชยวงศ�

63032000598 นางสาวสุนันวิษา สังขาว

63032000599 นายณัฐวัตร รินยา

63032000600 นายกิตติธร ซ่ือสัตย�
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63032000601 นางสาวกมลทิพย� แก�วหาญ

63032000602 นายมงคล คํามอน

63032000603 นางสาวจาริณี จันทร�ไหม

63032000604 นายวิษณุ สีนวล

63032000605 นายบุญญฤทธ์ิ เทียมดี

63032000606 นายชัยณรงค� วงเวียน

63032000607 นางสาวปาริชาติ พงษ�สาลี

63032000608 นางสาวรัตนา ภูวนา

63032000609 นางสาวสายชล กํางา

63032000610 นายพีรยุทธ ทองไชย

63032000611 นางสาวมัลลิกา กันนุฬา

63032000612 นายศุภัช วังมูล

63032000613 นายสมเกียรติ โตเหี้ยม

63032000614 นางสาวจารุวรรณ รอดพ#าย

63032000615 นายชีวะ อ#อนพุทธา

63032000616 นางสาววันวิสาข� บัวศรี

63032000617 นายณัฐวุฒิ แบ#งส#วน

63032000618 นางสาวประทุมทิพย� นันสอางค�

63032000619 นางสาวเขมินทรา นารินวรวัช

63032000620 นางสาวจงกลณี คําทราย

63032000621 นางสาวศศิธร บัวไสว

63032000622 นายพนมศักด์ิ นราพงศ�

63032000623 นางสาวกนกวรรณ เพียงโคกกรวด

63032000624 ว#าที่ร�อยตรีณัฐพล สร�อยสนธ์ิ

63032000625 นายสุป(ยชัย ใจจันทร�

63032000626 นายพีรพงษ� สมพงษ�

63032000627 นางสาวป(ยพร สังสีแก�ว

63032000628 นางพรทิพย� จันทโชติ

63032000629 นายณรงค�ศักด์ิ ฉิมรักษ�

63032000630 นางสาวสุมณฑา หนูทอง
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63032000631 นางสาวสุณิสา ทรงกุล

63032000632 นางสาวกัญญพัชร คืนคง

63032000633 นายป(ยนันท� เพ็งจู

63032000634 นางสาวสกาวรัตน� เปรมปรีสวัสด์ิ

63032000635 นางสาวสริตา ยอดแก�ว

63032000636 นายจารุวิทย� พานทอว

63032000637 นางสาวพนัชกร สุขใส

63032000638 นายพรชัย แก�วประกาย

63032000639 นางสาวอุไรวรรณ หมู#แสนกอ

63032000640 นางสาวศิริเมษา แก#นเขียว

63032000641 นายสรรเสริญ เทศ วงค� 

63032000642 นายดิศรณ� บุญศรีโรจน�

63032000643 นายพยุงศักด์ิ มุ#งดี

63032000644 นายนพรัตน� สืบดี

63032000645 นางสาวเสาวลักษณ� คุณเลิศ

63032000646 นายธนทัต ขุนกลับ

63032000647 นางสาวสุวรรณี จุใจ

63032000648 นางสาวสุดารัตน� ชูเสียงแจ�ว

63032000649 นางสาวหนึ่งฤทัย ไกรสมเดช

63032000650 นางสาวหทัยรัตน� กลางคาร

63032000651 นายทวีศักด์ิ ทอนรัมย�

63032000652 นายภูมิ เสาหล#อน

63032000653 นายธีรเดช สมหมาย

63032000654 นางสาวเครือวัลย� มังคูณ

63032000655 นางสาวสุพัตรา มาตปGญญา

63032000656 นางสาวธาราภรณ� บุญมา

63032000657 นายณัฐธวัช ทิพย�สุราษฎร�

63032000658 นางสาวฐิติยา อะมะมูล

63032000659 นายวิษณุ ทินนา

63032000660 ว#าที่ร.ต.หญิงปณิธาน ขันทอง
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63032000661 นางสาวกันติยา ธนบูรณ�วาณิช

63032000662 นายวัชรศักด์ิ แรมประชา

63032000663 นายวิชิต มหาโพธ์ิ

63032000664 นางสาวช#อเพชร แก�วกาญจน�

63032000665 นางสาวปณิภา โพธ์ิดีรัมย�

63032000666 นางสาวพรวิมล โซFะศิริ

63032000667 นายสุวรรณ ปGญญาคํา

63032000668 นายประภาสุข ภารประดิษฐ

63032000669 นางสาวพรทิพย� ศรีจันทร�ดี

63032000670 นายธนรรจ� ชัยชิต

63032000671 นางสาวฐิติพร เขียวหวาน

63032000672 นางสาวอธิปติญา นุ#มมีศรี

63032000673 นายวรุฒ ทองคําน�อย

63032000674 นางสาวสุทธิกานต� พงษ�ด�วง

63032000675 นางสาวชนิภรณ� ทองดี

63032000676 นางสาวธนาวดี คําคันทุง

63032000677 นายธีรยุทธ ภัสสร

63032000678 นายมนตรี ริ้วเหลือง

63032000679 นายณัฐพล มินศรี

63032000680 นางสาวกัตติกา จีนอิ่ม

63032000681 นางจิตติมา นาสรร

63032000682 นายนราวิชญ� สุขอุ�ม

63032000683 นายอิทธิเดช ทองมา

63032000684 นายณัฐชนนท� รุ#งสว#าง

63032000685 นางสาวชนาภรณ� มูลผล

63032000686 นางสาวฉัตรทิพย� ดลราศรี

63032000687 นางสาวสุปรีญาธ� ภู#สาย

63032000688 นายโกวิทย� โกมลวานิช

63032000689 นางสาวสุรีรัตน� มิติพรหม

63032000690 นายพิทักษ�ชาติ อนุรักษ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032000691 นางสาวจารุวรรณ อินทสอน

63032000692 นายธนดล อินทร�เผ#า

63032000693 นายวรโชติ ยุทธไชโย

63032000694 นางสาวรจนา มณีโชติ

63032000695 นายวชิรวิทย� สติม่ัน

63032000696 นางสาวกมลวรรณ ภูมีสัตย�

63032000697 นายสิริพงศ� เอี่ยมสําอางค�

63032000698 นายสมคิด เทพพรหม

63032000699 นายฉัตรอมร ชัยนํา

63032000700 นางสาวอรวรรยา สุขมา

63032000701 นางสาวยุพา นุชประไพพงษา

63032000702 นางสาวกวีณา รอดคง

63032000703 นางสาวสุพิรัตน� ตรวจมรรคา

63032000704 นางมาริสา ขวัญมี

63032000705 นางสาวจรัสสรี ลูกเหล็ม

63032000706 นางสาวจิณณพัต บุบผากลิ่น

63032000707 นายก�องภพ ปGนตFะ

63032000708 นางสาวสุภัทรา บุญคุ�ม

63032000709 นายฉัตรชัย ประดับธนกิจ

63032000710 นายศราวุฒิ สวัสด์ิน�อย

63032000711 นางสาวชนัญชิดา นิ่มสุวรรณ�

63032000712 นางสาวสุทธิดา แตงตุ�ม

63032000713 นางสาวสุกัญญา คํามงคล

63032000714 นางสาวอัญชิสา บุญอินทร�

63032000715 นายนัฐวัฒน� มณีฉาย

63032000716 นางสาวณัฏสุดา จันทร�โสภา

63032000717 นางสาวปรารถนา นิลกระจ#าง

63032000718 นายธเนศ ทั่งเชียงใหม#

63032000719 นายฉัตรชัย พานรินทร�

63032000720 นายณัฎฐ จันทร�ขํา
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63032000721 นายกิตติวัฒน� พงศ�ภัทรศิริกุล

63032000722 นายวิระยุทธ เสียงเพราะ

63032000723 นางสาวสริดา ประทุมสิทธ์ิ

63032000724 นางสาวศรสวรรค� บุญวัฒน�

63032000725 นางสาวสกุลรัตน� จันทร�คํา

63032000726 นายวุฒิชัย เหล#าแสงไทย

63032000727 นางสาวภาวิณี ภาคีสิน

63032000728 นางสาวน้ําฝน โสดามุข

63032000729 นายณัฐวุฒิ อาษา

63032000730 นายสนธยา กาวาด

63032000731 นายฐิติพงษ� บุดดี

63032000732 นางสาวนฤมล เฉลียวเลิศ

63032000733 นางสาวชลธิชา ไกรทัต

63032000734 นายวิสาข� สุภาสืบ

63032000735 สิบตรีวรพจน� อุ#นกระมล

63032000736 นายสิทธินนท� ชูชี

63032000737 นายฐากรณ� เนื่องจากอินทร�

63032000738 นายฐิติวุฒิ ต้ังจิตร

63032000739 นางสาวจุฑารัตน� สุธา

63032000740 นายชุติพนธ� กองเตFก

63032000741 นางสาวเกษวรางค� คําพิชัย

63032000742 นายสายชล บุญทิน

63032000743 นายพูลชัย นนสีลาด

63032000744 นายมูฮัมหมัด หลีกันชะ

63032000745 นางนิภาพร สารพิมพ�

63032000746 นายสุขเกษม คะสาราช

63032000747 นางสาวสุวิมล รักฉํ่าพงษ�

63032000748 นายลิขิต ฉิมพาลี

63032000749 นางสาววรนันท� ศรีจันทร�

63032000750 นายถาวร วันทายนต�
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63032000751 นางสาวฐานิดา ภูเรียงผา

63032000752 นางสาวชญานุตต� นวลมะ

63032000753 นางสาวธัญชนก ลิ้มอาวัชนาการ

63032000754 นางสาวจารวี อุ#นอก

63032000755 นางสาวทมิตา ถ่ินอ#อง

63032000756 นางสาวก่ิงกาญจน� เกาะก่ิง

63032000757 นางสาวตรีญาภัคร� บุญไชยยงค�

63032000758 นายสิทธิการณ� อ#อนสาร

63032000759 นางสาววารี ยุบลเพ็ชร

63032000760 นางสาวดรุณี เมฆหมอก

63032000761 นายชัยณรงค� มีสุข

63032000762 นางสาวสโรชา โชติสวัสด์ิ

63032000763 นายอนุรักษ� เทศเขียว

63032000764 นายจักรวาล สุขสุชานันท�

63032000765 นายหฤษฎ� คงแก�ว

63032000766 นางสาวสาวิตรี เอี่ยมอ#อน

63032000767 นายอนุวัฒน� สุทธิเชษฐ�

63032000768 นางสาวฤทัยรัตน� วงศ�คํา

63032000769 นายรังสรรค� จันทร�มา

63032000770 นางสาวดวงกมล ศิลกุล

63032000771 นางสาวกุลนิดา ฤทธ์ิจรูญ

63032000772 นางสาวปายิยะ สาและ

63032000773 นางสาวมนัสวี เมฆสุวรรณ�

63032000774 นางสาวจุลี มะปราง

63032000775 นายประพันธ� จันทร�ศรี

63032000776 นายเสกสรร คําคง

63032000777 นายนนทพัทธ� ถึงเจริญ

63032000778 นายรวิภาส ขลัง

63032000779 นายสฤษด์ิ ศรีแก�ว

63032000780 นายกษิดิศ เกษราษฎร�
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63032000781 นายธีรวัฒน� รุกขชาติ

63032000782 นางสาวอรวรรณ ทะยันรัมย�

63032000783 นางสาวสุพรรษา รายการ

63032000784 นางสาวกนิษฐา ยอดปGญญา

63032000785 นางสาวพิจาริณี ซ่ือสัตย�

63032000786 นางสาวอนัญญา แก�วกล�า

63032000787 นายธนายงค� แก�วมานพ

63032000788 นางสาวหนึ่งฤดี มาลิตต�

63032000789 นางสาวธิดารัตน� ประการแก�ว

63032000790 นายปGทมากร แก�วระหัน

63032000791 นางสาวศศินิภา ยามเสด็จ

63032000792 นายธนาธิป ทองศิริ

63032000793 นางสาวกัญญาเรศ อ#อนสงไกร

63032000794 นายภานุรุจ ฤกษ�โอรส

63032000795 นางสาวอุษา จุ�ยเตย

63032000796 นายนพดล ช#วยบุญ

63032000797 นางสาวพัชรา อ#อนประสงค�

63032000798 นายธนะกิจ นกหนู

63032000799 นายยุทธนา สุตาลังกา

63032000800 นางสาวช#อผกา ภูห�องเพชร

63032000801 นางสาวกฤษฎ์ิณิชา รื่นรมย�

63032000802 นางสาวณัฐรุจา คํากVา

63032000803 นางสาวปณาลี จงรักษ�

63032000804 นางสาวกานต�ธีญา ทองมี

63032000805 นางสาวนาจรีย� กลิ่นชะเอม

63032000806 นายอัฌนาวิน การีม

63032000807 นางสาวกนกวรรณ โพชราช

63032000808 นายณัฐพล สกุลซ�ง

63032000809 นายชัยยะ โพธ์ิวิพุทธ

63032000810 นายณัฐวุฒิ จันทร�ทองคํา
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63032000811 นางสาวนกยูง ประเทศเสนา

63032000812 นางสาวประภัสรา โก#งศร

63032000813 นางสาวสุชีรา มาเกิด

63032000814 นายพิเชฐ ภู#ทอง

63032000815 นายสุรัตน� ศรีทนต�

63032000816 นายปรัชญาพร สาลีพันธ�

63032000817 นายอภิสิทธ์ิ บุญเสือ

63032000818 นางสาววิภาพร สันติเฉลิมวงค�

63032000819 นายชาญณรงค� แดงรอด

63032000820 นางสาวสมใจ ยอดศรี

63032000821 นางสาววารุณี หาญยุทธ

63032000822 นางสาวณัฐชาชัญญา ยศเมา

63032000823 นายณัฏฐพร พันธ�พานิช

63032000824 นายปรัชญา แปกลาง

63032000825 นางสาวสุธิดา บุญสาร

63032000826 นายกฤตสรณ� คุ�มสดวก

63032000827 นายอรรถพล รอดหยู#

63032000828 นายณัฐชนน งามเขียว

63032000829 นายพงศธร ถาวร

63032000830 นางสาวพิมพ�วิภา ลําดวน

63032000831 นางสาวกุสุมาลย� คําสิงห�

63032000832 นางสาวน้ําผึ้ง สิงห� เถ่ือน 

63032000833 นางสาวณิชนันทน� คงคุ�ม

63032000834 นางสาวกนกพิชญ� เพ่ิมผ#องสี

63032000835 นายวชิระ โคตวี

63032000836 ว#าที่ร�อยตรีหญิงรพีพรรณ พลอยเทศ

63032000837 นางสาวอุทัยวรรณ แซ#คู

63032000838 นางสาวศิริลักษณ� พรมวงค�ษา

63032000839 นายปกรณ� ปาละป(น

63032000840 นายทรงวุฒิ สุรเสวี
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63032000841 นางสาวอมรรัตน� มะโนใจ

63032000842 นายพัชร เกศกุล

63032000843 นายสายชล วงสาริกิจ

63032000844 นางอมรรัตน� ขุนทิพย�

63032000845 นางสาวอมรรัตน� พ่ึงม่ัน

63032000846 นางสาวสุวิมล บุญกล�า

63032000847 นางสาวทราภรณ� บุญเชียงราก

63032000848 นายวุฒิชัย ลีสมิทธานนท�

63032000849 นางสาวตรีรัตน� สุรภี

63032000850 นางสาวนาดา คงเหลือสิน

63032000851 นายทินกร ผาสีกาย

63032000852 นางสาวสิริรัตน� ชนะภัย

63032000853 นายชนะกฤต เชิดชู

63032000854 นายจิรวุฒิ ปูZกระสิงห�

63032000855 นางสาว�พิมพ�ลภัส อิสสระกุล

63032000856 นายเริงชัย อุปนันท�

63032000857 นางสาวดวงสม เทียรทอง

63032000858 นางสาววรินยุพา มาหัวเขา

63032000859 นายคมสันต� พรรณขาม

63032000860 นายโชคชัย อุดตา

63032000861 นางสาวนาถนภา รัตน�วัฒนชัยกุล

63032000862 นางสาวชลลดา จันทร�กระจ#าง

63032000863 นางสาวชฎาพร หม่ืนกล�า

63032000864 นางสาวภควดี เพ็งอุ#น

63032000865 นางสาวลลิตา บุศย�สะสม

63032000866 นางสาวชลณมาศ รัตนวรปรัชญ�

63032000867 นายอภิชา ครุธบุญยงค�

63032000868 นางสาวมัญชุพร นาคีเภท

63032000869 นายสุภชัย เนตรขํา

63032000870 นางสาวสุวิมล ปุยพลทัน
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63032000871 นางสาวบุษยรังสี ทรัพย�พร�อม

63032000872 นางสาวอภิญญา สุนาวงศ�

63032000873 นางสาวดวงทิพย� ดวงแก�ว

63032000874 นางสาวอัญชุลี แจ�งวิจิตต�

63032000875 นางสาวกฤตภรณ� เชียงทอง

63032000876 นายสุวิทย� ขําศรีพงษ�

63032000877 นางสาวนิตยา มีสวัสด์ิ

63032000878 นางสาวสิริมาภรณ� เจริญวงค�

63032000879 นายปGญญา ขะบูรณ�

63032000880 นายบันเทิง พวงจันทร�ศรี

63032000881 นางสาวมณีรัตน� เกตุบรรเทิง

63032000882 นางสาวพัชราภรณ� จิตนิวรณ�

63032000883 นางสาววิชุดา สถิรรัตน�

63032000884 นายนัตพงศ� พูนผล

63032000885 นางสาวอ�อมใจ พุกมีพันธุ�

63032000886 นางสาวดวงกมล วงษ�รุ#ง

63032000887 นางสาวอรพรรณ เอี่ยมละออ

63032000888 นายคงศักด์ิ จ่ันคํา

63032000889 นางสาวกมลชนก ม่ันคง

63032000890 นางสาวพัณนิดา บุญรักษ�

63032000891 นายชวลิต ขัติแสง

63032000892 นายณัฐกิตต� แถมสุข

63032000893 นายภาณุพงศ� กล่ําไพ

63032000894 นางสาวอารดา เกตุน้ําเที่ยง

63032000895 นายสกล ทองดี

63032000896 นายอํานาจ นุ�ยวังทอง

63032000897 นางสาวดวงฤทัย อุทธอินทร�

63032000898 นางสาววัชรี กุดแก�ว

63032000899 นางสาวทิพรดา ไผ#งาม

63032000900 นางสาววรรณวิภา มันตะสูตร
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63032000901 นายสมุทร ทิสี

63032000902 นายบุญฤทธ์ิ บุญคํา

63032000903 นางสาวปGทมา ดีมาแน

63032000904 นางสาวเสาวลักษณ� สีชมภู

63032000905 นายนันทนัช พันธ�แน#น

63032000906 นางสาวแขวิลัย หลาบมาลา

63032000907 นางสาวปรางค�วิไล คําภิระยศ

63032000908 นายรณกฤต มัณฑก

63032000909 นางสาวศิริลักษณ� พูลเขตรกิจ

63032000910 นางสาวธนภร วาสนาปGญญาภากุล

63032000911 นางสาวพรทิพย� จันทราช

63032000912 นายชญานนท� คล�ายปาน

63032000913 นายธัชพงศ� สุขสัมฤทธ์ิ

63032000914 นางสาวจันทกานต� บุญชุ#ม

63032000915 นายอภิชัจ สารศรี

63032000916 นายณัฐวัตร สมใจ

63032000917 นางสาวเสาวลักษณ� วรินทร�

63032000918 นางสาวขนิษฐา มณีฉาย

63032000919 นางสาวญาณิศา อินทรนก

63032000920 นางสาวกนกวรรณ เชาวนะ

63032000921 นางสาวเจนจิรา คําเปOง

63032000922 นายณัฐรณ อยู#โต

63032000923 นางสาวพีรญา สุภาพ

63032000924 นายวัลลภ งามแสง

63032000925 นายกิตติพัฒน� แสงอุทัย

63032000926 นางสาวศศิวิมล วงศ�แก�ว

63032000927 นางสาวสรียา จ่ันมา

63032000928 นางสาววันวิสาข� ตรีวุธ

63032000929 นายชวลิต สมใจ

63032000930 นางสาวศิริรัตน� อินวรรณา
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63032000931 นางสาวฐิตาพิมญชุ� ชัยภูววัฒนากุล

63032000932 นางสาวชนกานต� ขันธ�ปรึกษา

63032000933 นางสาวอุทัยวรรณ บุญกมุติ

63032000934 นางสาวภนิดา อิ่มสะอาด

63032000935 นายอานนท� เอี่ยมประไพ

63032000936 นายณรงค�ศิลปH บัวหอม

63032000937 นายพรภวิษย� พิมพา

63032000938 นายปรเมศร� นวลไม�หอม

63032000939 นายธนาศักด์ิ โนนกลาง

63032000940 นายญาณภัทร รอดนุสนธ์ิ

63032000941 นางสาวเบญจวรรณ ธัญญเจริญ

63032000942 นางสาวนริศรา ผกามาลยเทพ

63032000943 นางสาวกุลสตรี เชื้อโตเติม

63032000944 นางสาวรัชนีกร ศรีบรรเทา

63032000945 นายณัฐรณ สนธิวา

63032000946 นายกฤษฎา พานิชลาน

63032000947 นางสาวพรญาณี มีโพธ์ิ

63032000948 นางสาววรนุช นุสสะ

63032000949 นางสาวจิรวดี อินทพัฒน�

63032000950 นางสาวณัฐณิชา กางกรณ�

63032000951 นายพงศ�จักร บางหลวง

63032000952 นายนภดล ไชยคํามูล

63032000953 นายฉัตรมงคล ดิษฐสุภา

63032000954 นายราชันย� เปYยงตา

63032000955 นายวริทธ์ิธร ธีระธนโรจน�

63032000956 นายเฉลิมชัย หม่ันการไร#

63032000957 นายภานุวัฒน� ขําโนนเพ่ิม

63032000958 นายชัชวาล เนตรดวงตา

63032000959 นางสาวปทิตตา เครือจิโน

63032000960 นายเกียรติศักด์ิ คนซ่ือ
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63032000961 นายอนุกูล อุทะลา

63032000962 นายพลณรัตน� พิมพลทอง

63032000963 นายเกศนรินทร� สิงคเวหน

63032000964 นางสาววนิดา อินทโมลี

63032000965 นางณัฎฐา เชื้อเกตุ

63032000966 นายวิวัฒน� พงษ�ภมร

63032000967 นางสาวอรอนงค� งอบคํา

63032000968 นางสาวแว#นแก�ว ยอดย่ิง

63032000969 นายภัทรดนัย ผัดวัง

63032000970 นางสาวดาวรุ#ง กะโห�แก�ว

63032000971 นายเสริมวิทย� ช#างเหล็ก

63032000972 นายชินพรรธน� ภูรีธนาเศรษฐ�

63032000973 นางสาวณัฑณิชา นินเอม

63032000974 นางสาวศิริรัตน� คมคาย

63032000975 นายวิศรุต ศุทธดา

63032000976 นายทัดเทพ ถาโอด

63032000977 นายอรรฆพร โพธ์ิสุวรรณพร

63032000978 นายอาทิตย� ปลายแก#น

63032000979 นายอรรถรัฐ เสถียรโชค

63032000980 นายอนุชา ทั่งบุญ

63032000981 นางสาวป(ยวรรณ สุดประเสริฐ

63032000982 นางสาวอรณิช เตียสนอง

63032000983 นายยุทธ�พิไชย พุ#มเรืองนาม

63032000984 นางสาวจินนา มณีเหล็ก

63032000985 นายณัฐวุฒิ ฤทธ์ิเดช

63032000986 นางสาวบุญนิสา ยอดสูงเนิน

63032000987 นางสาวชรินทร�ทิพย� ทัตวิชญาชลกุล

63032000988 นางสาวชลลดา เทวชู

63032000989 นางสาวณัฐสุดา เกตุษา

63032000990 นายศิริพงศ� เบิกบาน
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63032000991 นางสาวกาญจนา ธีระพงษ�

63032000992 นายนันทวัฒน� ท#าโพนทอง

63032000993 นางสาวน้ําทิพย� ราชบัญดิษฐ�

63032000994 นายวิริยะ ศรีสุข

63032000995 นางสาวมัทนี ประภาไสย�

63032000996 นายวิทวัส อาษา

63032000997 นายอรรถศาสตร� จันทร�เทศ

63032000998 นางสาวปGณกร นาบุญ

63032000999 นางสาวรัชฎาภรณ� เกิดเปYKยม

63032001000 นายผดุงเกียรติ เมืองอิสระ

63032001001 นางสาวไอยวริณทร� พานทอง

63032001002 นางสาวธนาภรณ� เพชรเจียมจิต

63032001003 นายตรีธารุจน� เลิศพงศ�ธนภัค

63032001004 นางสาววิไลลักษณ� จันทะคุ#ย

63032001005 นางสาวฐานนันท� ศิริญาการกุล

63032001006 นายภานุพงศ� คชประภา

63032001007 นางสาวพัชชนันทา พรหมจารย�

63032001008 นายสุทธิวัฒน� บุญเวช

63032001009 นางสาวสุพัตรา สวาสด์ิเพ็ชร�

63032001010 นางสาวนันทวรรณ สุระพล

63032001011 นางสาวสุนิสา แสงอิน

63032001012 นางสาวชุติมา เสมอจิตร

63032001013 นางสาวอนงค�นาถ ขันธุเเสง

63032001014 นายชัยชนะ ไพรวรรณ�

63032001015 นางสาวนิโลบล แก�วคําลา

63032001016 นายพิภพ ผาสุข

63032001017 นางสาวจุฑามาศ วรรธนะภูติ

63032001018 นางทิติยา โสภา

63032001019 นางสาวศิริลักษณ� เมืองพรม

63032001020 นางอังศุมาลี ศรีโหมด
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63032001021 นายสุรสิทธ์ิ หนามพรม

63032001022 นายวรรณรัตน� รัตนสกล

63032001023 นางสาวพัชรีพร บุตรเสน#ห�

63032001024 นางสาวกชพรรณ วีระโส

63032001025 นายณัฐพงษ� เทพพงษ�

63032001026 นางสาวกรรณภิรมย� วิจิตร�

63032001027 นายรัตนพล พงษ�บัว

63032001028 นายสุรศักด์ิ ทับทิม

63032001029 นายพรภวิษย� แก�วชิงดวง

63032001030 นางสาวสุนิศา เอี่ยมจิตร

63032001031 นางสาวดนลยา ภูว่ิงวงค�

63032001032 นางสาวสุนทรีย�พร ฉายดี

63032001033 นางสาวธัญญารัตน� นารี

63032001034 นายธนวัตร บุบผาพวง

63032001035 นางสาวณัฐตะวัน พงษ�มิตร

63032001036 นางสาวสุนันทรา อ#อนหิรัญ

63032001037 นางสาวสุวดี สมพงษ�

63032001038 นางสาวณัฏฐนันท� แสนหาญ

63032001039 นายอนุพงษ� คําเงิน

63032001040 นางสาวพรพรรณ ภูมิเถ่ือน

63032001041 นายศรศรี สุขศรี

63032001042 นายธนรัชต� เจริญดี

63032001043 นายณัฐพนธ� คําของ

63032001044 นายเจตนรินทร� เกตุวิริยะกรรม

63032001045 นางสาวจุฑามาศ วิภาคหัตถกิจ

63032001046 นายสมศักด์ิ ปZาหวาย

63032001047 นายอดิศักด์ิ บัวจันทร�

63032001048 นายธนาธิป ดวงจันทร�

63032001049 นางสาวอมรรัตน� สิริพัฒนา

63032001050 นางสาวสุดารัตน� แตงไทย
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63032001051 นายธนกฤต นงค�กระโทก

63032001052 นายศิริศักด์ิ เรืองแสน

63032001053 นางสาวมัณฑณีย� ปรีเปรม

63032001054 นางสาวลัทธวรรณ ศรีนวล

63032001055 นางสาวสุกัญญา ปลัดจ#า

63032001056 นางสาวนาถลัดดา สงคราม

63032001057 นางสาวณัฏฐชญา จําปาศรี

63032001058 นางสาวณัฐกมล แจ�งเจน

63032001059 นางเพ็ญศิริ เจริญคุณสมบัติ

63032001060 นายyodsapat sirimongkhol

63032001061 นางสาววลีพร พุกกะเวส

63032001062 นายสิทธิชัย เสกกล�า

63032001063 นายณัฐวุฒิ ช�างทอง

63032001064 นางสุชาวดี มณีภัณฑ�

63032001065 นางสาวชลธิชา กิตติวงศ�วิบูลย�

63032001066 นางสาวพิมพ�ใจ วงษ�จีน

63032001067 นายนันทวัฒน� ทําสวน

63032001068 นายเกียรติภัทร อาณาเขต

63032001069 นายณํฐชนน สถิตย�สวรรค�

63032001070 นายคมเพชร ชาวะหา

63032001071 นางสาวกฤติยา เชื้อมีศรี

63032001072 นางสาวพิมพ�ชนก ฤทธาพรม

63032001073 นางสาวดารุณี ม่ังนิมิตร

63032001074 นายจตุพล สุขนาค

63032001075 นายเศรษฐการ จุลมานพ

63032001076 นายกิติวรรณ ชนะกาญจน�

63032001077 นางสาวอรวรรณ พรรณราย

63032001078 นายธนาวัฒน� บุญมาก

63032001079 นางสาวอารยา โพธ์ิพิทักษ�

63032001080 นางสาวศิรดา ทับทิมทอง

หน�า 36 จาก 103                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001081 นายธีรพงศ� เกตุแทน

63032001082 นางสาวระพีภรณ� ฤกษ�วิถี

63032001083 นายปุญญฉัตร อาจสมโภชน�

63032001084 นางสาวพรทิพย� กีฬา

63032001085 นางสาวสิริวรรณ นันทะเสน

63032001086 นางสาวธิดารัตน� ชัยมงคล

63032001087 นายชยางกูร จันทร�ชุ#ม

63032001088 นางสาวสุปาณี ชูชิต

63032001089 นางสาวกชกร คณิกา

63032001090 นางสาวธัญพร ศรีอินทร�จันทร�

63032001091 นางปณัฐยาพร อาดัม

63032001092 นายพงศ�ศิริ สนเล็ก

63032001093 นางสาวพัชรี จุดาศรี

63032001094 นางสาวเมวิกรณ� จรูญนันท�ไชย

63032001095 นายธนัช พรหมศักด์ิ

63032001096 นางสาววัชราภรณ� เพียสีนุย

63032001097 นายอนุรุต ล่ําดี

63032001098 นายนครินทร� อู#สําเภาทอง

63032001099 นายวิศรุต แก�วใส

63032001100 นางสาวฺPปทิตตา ธิอิน

63032001101 นายสุทธิภัทร ทิมกัน

63032001102 นางสาวพรชิตา ทรายสารี

63032001103 นางสาวสิราวรรณ กันทอง

63032001104 นางสาวผุสชา แสวงคุณ

63032001105 นางสมควร บัวเขียว

63032001106 นางสาวสุพรรณี จอโหร#

63032001107 นางสาวสมิตานัน นัยนา

63032001108 นางสาวอรพรรณ คําใบ

63032001109 นางสาวชุติมา หลําภักดี

63032001110 นางสาวทิพากร เจริญสัตย�
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63032001111 นายวีระพงษ� นุ#มเกลี้ยง

63032001112 นายสายชล แสนคํา

63032001113 นางสาวพรพัชรนันท� สุขสุนัย

63032001114 นางสาวภูษณิศา ตาทิพย�

63032001115 นายเกียรติศักด์ิ ผาทอง

63032001116 นายปราโมทย� นาสวน

63032001117 นายมานะ ถาวรวงศ�สกุล

63032001118 นางสาวสุภาพร บุญจอง

63032001119 นายบุญมี พงษ�เกิด

63032001120 นายประเสริฐ อริยจินดา

63032001121 นายนิติเกียรติ กิตตินนอนัน

63032001122 นายสุวรรณ คําพลแสน

63032001123 นายชูตระกูล ชูกลิ่น

63032001124 นางสาววรรณิดา เมฆาวรรณ�

63032001125 นางสาวเกศสุดา ศรีพรหมมา

63032001126 นายอนันตชัย ปGkนแสง

63032001127 นางสาววิภาวรรณ โสมสุด

63032001128 นายณัฐเมศร� สิริโชคชัยชาญ

63032001129 นายธีรวุฒิ คําสีสังข�

63032001130 นายชาตรี ศรีเดช

63032001131 นางสาวอินทิรา จริวัฒถิรเดช

63032001132 นายจีระวัฒน� ชัยดี

63032001133 นางสาวศุภลักษณ� ใต�โพธ์ิ

63032001134 นางสาวพรนภา ดาพัด

63032001135 นายอมร มีเหม็ง

63032001136 นางสาวรจนา พงษ�สุข

63032001137 นางสาวนภัสสร แย�มสํารวย

63032001138 นางสาวณฐพร อัชกุลพร

63032001139 นางสาวสิริลักษณ� ธนาคุณ

63032001140 นางสาวเบญจมาพร ชํานาญดี
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63032001141 นายวสันต� วรรณเผือก

63032001142 นางสาวเสาวลักษณ� อุปการ

63032001143 นางสาวฑิฆัมพร พลต๊ิบ

63032001144 นายคุณาธิป กัณหา

63032001145 นางสาวสุชานันท� ฝากไธสง

63032001146 นายณัฐวุฒิ รบไพรี

63032001147 นายสถิตย� ชมเจริญ

63032001148 นางสาวอําไพ บุญของ

63032001149 นางสาวนรีกานต� นาน�อย

63032001150 นายรัชพงศ� จันทรสุวรรณ�

63032001151 นายกรินทร� สอนพราหม�

63032001152 นางสาวญัฐชา กลมกัน

63032001153 นายทศพล คําเฮือง

63032001154 นายศราวุฒิ จันทมาศ

63032001155 นายณัฐรัตน� นาน�อย

63032001156 นางสาวศุภรัตน� มีวิรัตน�

63032001157 นายพัสกร ทองคํา

63032001158 นางสาวอภิชญา วงษ�ทง

63032001159 นางสาวสุนิสา คําแหง

63032001160 นางสาววรรณพร คืนคลีบ

63032001161 นายศิราวุฒิ ลาลี

63032001162 นางสาวศรุตยา แก�วตา

63032001163 นางสาวฐิติยา ไกยะษา

63032001164 นางสาวนันท�นภัส ภู#ระหงษ�

63032001165 นางสาวชยานิศ พิกุลขาว

63032001166 นางสาวปภัสนันท� มัครมย�

63032001167 นายณัฐพล พรมเสน

63032001168 นางสาวปาริฉัตร ไชยถาวร

63032001169 นางสาวทิพย�วรรณ เตชรัตน�

63032001170 นางสาวรสิกา ชื่นทรัพย�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001171 นายกรกช อ#อนบรรจง

63032001172 นายนพพล รักเมือง

63032001173 นายนิอารีฟYน นิมุ

63032001174 นางสาวนภาพร ฉิมมา

63032001175 นางสาวอัจฉรา ศรีดี

63032001176 นายธนากร มณีดํา

63032001177 นางสาวธัญรดา กลีบสันเทียะ

63032001178 นางสาววิไลวรรณ งามเฉลียว

63032001179 นางสาววินีตา เพ็ญขจร

63032001180 นายธรรมทัศน� รุ#งนพคุณ

63032001181 นางสาวกัญญามาศ มัทนาภรณ�กุล

63032001182 นางอัจฉรา แกล�วสาริกรณ�

63032001183 นางสาวสุนิสา รสกําจร

63032001184 นางสาววิภาดา โพธ์ิทัย

63032001185 นายพชร อินทร�เผ#า

63032001186 นายเกษม บัวนารถ

63032001187 นายประสบโชค โพธิ

63032001188 นายวรัญQู บุญธรรม

63032001189 นายรชต ก�ามสันเทียะ

63032001190 นายเอกพล แกว#นเขตวิทย�

63032001191 นางสาวธมลวรรณ ทิมแปRน

63032001192 นางสาวมาริสา ชั่งเทศ

63032001193 นางสาวลัลนา หกขุนทด

63032001194 นางสาวนุชนาฏ หอมหวาน

63032001195 นางสาวจิราภรณ� สุวรรณไตรย�

63032001196 นางสาวกัญญาพัชร� หาณนอก

63032001197 นางสาวหฤทัย กองวงค�

63032001198 นายณัฐวุฒิ คล�ายกระแส

63032001199 นายจิตติธรรม พรศุภมาศ

63032001200 นายสิทธิพงศ� รังษี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001201 นายจุรจักร หล#ายชะนะ

63032001202 นางสาวพรพรหมธาดา แซ#อVอง

63032001203 นายวัชระพล อรุณรุ#งเลิศ

63032001204 นางสาวนัทริกา ชัยดํารงสุข

63032001205 นางสาวสมใจ บัวเผื่อน

63032001206 นางสาวชนิดาภา เรืองวารี

63032001207 นางสาวเกษรา ภูกลาง

63032001208 นายพงษกร ทองอินที

63032001209 นางสาวปริณดา มาฆะบูชา

63032001210 นายฤวี เสลา

63032001211 นางสาวณัชฐข�วรรณ นาคประสิทธ์ิ

63032001212 นางวิภาพร เพ็งแพง

63032001213 นายธนภูมิ นาคน�อย

63032001214 นางสาวปพิชญา มาเฟmอง

63032001215 นายอุทัย ประดับบุตร

63032001216 นางสาวธันยาภรณ� เกVงปRอง

63032001217 นางสาวสรัญภากานต� บุญทา

63032001218 นายกลยุทธ จันทร�หอม

63032001219 นางสาวปGทมา พานทอง

63032001220 นายชุติเดช กาศรีพวง

63032001221 นางสาวปุณณดา จิรภาวิโชค

63032001222 นางสาวกริษฐา กล�ากสิการ

63032001223 นางสาวณฐมน กลีบเมฆ

63032001224 นางสาวรัตติกาล จันทร�ศร

63032001225 นางสาวอัญชิษฐา เพ่ิมบุญมา

63032001226 นายณัฐดนัย นามนาถ

63032001227 นายปวริศร� ถนอมวงษ�

63032001228 นางสาวภาจิรา โคตรดก

63032001229 นายนพดล พรมรักษา

63032001230 นางสาวอุษณีย� นะดี

หน�า 41 จาก 103                 
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63032001231 นายธีระยุทธ นุชโส

63032001232 นางนิตยา แก�วเก็บ

63032001233 นางสาวรัชนีวรรณ เสียงอ#อน

63032001234 นางสาววันนิสา นามเขต

63032001235 นางสาวสุทธิษา โภคา

63032001236 นายกฤษฎา ไพรสุวรรณ

63032001237 นางสาวจิราภรณ� เสนากร

63032001238 นางสาวชฎาพร เฉลิมกลาง

63032001239 นายศรัณย� สายฟRา

63032001240 นายนันทศร แสงสงคราม

63032001241 นางสาววรานิษฐ� รัฐศิลปHวรกุล

63032001242 นายวรัญQู เก้ือสกุล

63032001243 นางสาวศตพร ภูเหม็น

63032001244 นางสาวสมประสงค� เครือแดง

63032001245 นางพรสวรรค� พุ#มเข็ม

63032001246 นางสาวอนันตพร แซ#ลี้

63032001247 นายเฉลิมชัย แจ�งแช#ม

63032001248 นายวรเชษฐ� รักเจริญ

63032001249 นางสาวไพจิตร ที่รัก

63032001250 นางทิพวรรณ ศิลปHบูรพา

63032001251 นางสาวนิสา สมุทรรัตน�

63032001252 นายสันติ กัลยา

63032001253 นายณัฐพล พงษ�ศิริ

63032001254 นายสุเมธี ยอดฉิมมา

63032001255 นายสรวิทย� จันทภาโส

63032001256 นางสาวสุพรรษา การสมธร

63032001257 นางสาวภิรมพร เพียสีดา

63032001258 นายยุทธพร ใจอ�าย

63032001259 นายณัฎฐพล พุ#มโกสุม

63032001260 นางสาวรุ#งตะวัน โพธ์ิสิน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001261 นางสาวพรชนก ตุ�มเทียน

63032001262 นายณัฐพงศ�P แสงพรม

63032001263 นายยศพล ละม�ายแก�ว

63032001264 นางสาวณัฐกานต� ส�มอ่ํา

63032001265 นางสาววิมลรัตน� อุตทดารา

63032001266 นายวิศิษฐ� วงศ�สอน

63032001267 นางสาวกัลยา ชีชัยภูมิ

63032001268 นางสาวป(ยนุช ภู#สุวรรณ�

63032001269 นางสาวทิพวรรณ มีแก�ว

63032001270 นายนนธวัช พลสุวรรณ

63032001271 นางสาวพรพิมล ศักด์ิภิรมย�

63032001272 นางสาวอรอนงค� สุป(นะ

63032001273 นางสาวอาจารี ภัคเกษม

63032001274 นางสาวนฤมล หอระเวก

63032001275 นายวุฒิชัย เทพประสิทธ์ิ

63032001276 นายชุมพล พหลยุทธ

63032001277 นางสาวอติกานต� มณีนิล

63032001278 นางสาวกัญญารัตน� พรมทิพย�

63032001279 นางสาวอุทุมพร หวังไพเราะ

63032001280 นายสุเมทร� อู#แสง

63032001281 นายจตุพล แก�วสุวรรณ�

63032001282 นางสาวอโรชา เต็มกันทา

63032001283 นางสาวอังสุมาลี แก�วกระจ#าง

63032001284 นายนรากร ศิลาอุดม

63032001285 นางวิภาพร เปรมสุวรรณ

63032001286 นายอาทิตย� โทธานี

63032001287 นายเอกพันธ� คงสําราญ

63032001288 นางบุญตา บุญสืบ

63032001289 นายพงษ�เพชร ลาดมุณี

63032001290 นายอํานวย จันดางาม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001291 นายวนศักด์ิ เรียมริมมะดัน

63032001292 นายชัยวัฒน� เทียนทอง

63032001293 นางสาวนพรัตน� ซอสุวรรณ�

63032001294 นางสาวรุ#งไพลิน กนกศรีขริน

63032001295 นายอนุภาพ เกลียวทอง

63032001296 นางสาวธิญาดา สีอ#อน

63032001297 นางบุญลดา ศุขกลิ่น

63032001298 นายป(ยพัทธ� ช#อผกา

63032001299 นางสาวเนตรชนก นวลจันทร�

63032001300 นางสาวชนากานต� นาคแตง

63032001301 นายประจิน ตรงต#อจิตร

63032001302 นายทัศนัย โพธ์ิคล�าม

63032001303 นางสาวธัญพร จันทร�คุ�ม

63032001304 นายธนวัฒน� คําขัน

63032001305 นางสาวพัชรมัย พนาลัยอนุรักษ�

63032001306 นางสาวศิริลักษณ� เชียงคํา

63032001307 นายทัตภณ จันทร�งาม

63032001308 นางสาวมนัญชยา ปานเดช

63032001309 นายสุวนัส ภูมิสุข

63032001310 นางสาวณฤมล บางยาง

63032001311 นางสุวรรณทิพย� เพ่ิมเกียรติศักด์ิ

63032001312 นายชุติภาส หุ�ยย#อง

63032001313 นางสาวผาณิตตา มนตรีชน

63032001314 นางสาวชัชฌา มีฤทธ์ิ

63032001315 นางสาวสุนีย� ศันสนะพงศ�

63032001316 นางสาวนิภาพร ไม�กร#าง

63032001317 นางสุนิสา สุรีย�

63032001318 นางสาวอาภากร สีสุข

63032001319 นายธนากร จันทร�ทอง

63032001320 นายธนภัทร แสงกิตติกุล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001321 นางสาวญาณีวรรณ วังโพธ์ิ

63032001322 นายจิรวัฒน� รัตนปรีชาชัย

63032001323 นางสาวสุพัตรา เจริญเพชร

63032001324 นางสาวธัญวรัตม� โตวิจิตร

63032001325 นางสาวสุพรรษา พานทอง

63032001326 นางสาวกนกพร บุตตะโยธี

63032001327 นางสาวปราณี เปลี่ยนสันเที๊ยะ

63032001328 นางสาวธิติมา ด�วงเกิด

63032001329 นายธวัชชัย ทองธวัช

63032001330 นายพิษณุ สโรบล

63032001331 นายญาณวิทย� สุวรรณจันทร�รัสมี

63032001332 นายธนัช กังวานรัตนา

63032001333 นางสาวกาญจนา อุปการ

63032001334 นายอัษฎาวุธ แวววงศ�

63032001335 นางสาววิลาวัลย� กุยรัมย�

63032001336 นายพงศธร อ#อนท�วม

63032001337 นายปริญญา พรหมจันทร�

63032001338 นายพิสิษฐ� ทวีสุขกาญจน�

63032001339 นายกิตติศักด์ิ ไตรรัตนกุล

63032001340 นางสาวพรนิภา พิมพิสาร

63032001341 นายอริย�ธัช วรรณปทุมจินดา

63032001342 นายอาณกร ศิลาเกตุ

63032001343 นางสาวสุดารัตน� เจือทอง

63032001344 นายแสงตะวัน แสนสุข

63032001345 นายพงษ�ธารินทร� ซ�อนเพชร

63032001346 นายทศพล นิพัทพงศ�

63032001347 นางสาวนวพร บุรีมาตร

63032001348 นายธีรศักด์ิ จินFะ

63032001349 นายวงศ�ศักด์ิ วุฒิศักด์ิ

63032001350 นางสาวพรประไพร คํามา
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63032001351 นางสาวชุติมา บานเย็น

63032001352 นายปรัชญา ชมเชย

63032001353 นายชัยรัตน� สีมาโรจน�

63032001354 นางสาวประภา จีนแจ�ง

63032001355 นายสรวิชย� ถ่ินนอก

63032001356 นายศรายุทธ ยักขลา

63032001357 นางสาวเบญจวรรณ จันทร�ศรี

63032001358 นายอรรฆพร บุญพร�อม

63032001359 นางสาวกุสุมา ปGญญารอบรู�

63032001360 นางสาวณฐมน ไวว#อง

63032001361 นายศิวกร การุณรักษ�

63032001362 นางสาวพลอยไพลิน เนียมพึง

63032001363 นางสาวรุ#งทิวา คําพิลา

63032001364 นางสาวนิตยา ภัทรวารีนนท�

63032001365 นายหฤษฎ� เลิศฤทธ์ิทัศไนย

63032001366 นายสุธี คําจิตร

63032001367 นางสาวกุลสตรี ดําพลับ

63032001368 นายสหพรรณ นิ่มชื่น

63032001369 นางสาวชินูยา ศิลธรรม

63032001370 นางสาวอุทุมพร หอมอินทร�

63032001371 นางสาวกานต�ธิดา เนาวาสน�

63032001372 นางสาวชลธิชา ลาภา

63032001373 นายศรัณย� พันธุ�ดี

63032001374 นางสาวนิตยา แซ#ว#อง

63032001375 นางสาวอริสรา งามเลิศ

63032001376 นายพลลภัตม� พิทักษ�สงคราม

63032001377 นายเหมราช มาตวังแสง

63032001378 นายสมชาญ ทองทาวัน

63032001379 นางสาวพรพรรณ เพียงแก�ว

63032001380 นายธันวา ค�าธัญญะ
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63032001381 นายณัฐณรินทร� มหาวรรณ�

63032001382 นางสาวชนาภัทร คําเบ�า

63032001383 นางกรรณิกา สอนเจริญทรัพย�

63032001384 นางสาววลัยกาญจน� คันลาสิทธ์ิ

63032001385 นายยศกร แสนสุพรรณ

63032001386 นางสาวกาญจนา จันทร�ชมภู

63032001387 นางสาวอริสรา วงเวียน

63032001388 นางสาวสุมาพร ออกแมน

63032001389 นายชัชชัย เจริญสุข

63032001390 นายยอดรัก เข็มทอง

63032001391 นางสาวเจนจิรา เชื้อชัยนาท

63032001392 นายธีรวัฒน� สมปานวัง

63032001393 นางสาวกรกนก ศรีอัครคุโณทัย

63032001394 นางอภิญญา ทองสีอ#อน

63032001395 นางสาวโชติรส มุกดา

63032001396 นายอัศนัย ทัพแสง

63032001397 นายกฤษณะ แก�วขาว

63032001398 นายภาณุพงศ� สันโดษ

63032001399 นางสาวฐิติรัตน� ฤทธิรักษ�

63032001400 นางสาวจิราภรณ� สมทัศน�

63032001401 นางสาวเมธินี ชุมพล

63032001402 นางสาววริศรา ศิริวัฒน�

63032001403 นายปฏิพล แก�วจันทร�

63032001404 นายบัณฑิต สําเนียงเพราะ

63032001405 นายไชยันต� เดือนขาว

63032001406 นายกวินท� จันทรานนท�

63032001407 นางสาวศลัยรักษ� บรรดาลทรง

63032001408 นายสมภพ นะถา

63032001409 นางสาวมัสตูรา เตะ

63032001410 นายศกุลตลา กล่ําจันทร�
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63032001411 นางสาวศิริวรรณ ไข#ขํา

63032001412 นางสาววิภาโชค เพ็ชร�บุญ

63032001413 นางสาวอภิญญา โมทารัตน�

63032001414 นางสาววรรณวิภา ศิริเจริญพร

63032001415 นางสาวอัญชลี ห#วงญาติ

63032001416 นายรัฐพล เสถียรโชค

63032001417 นางสาวประกาย บาหยัน

63032001418 นางสาวกนกวรรณ สามาต

63032001419 นางสาวปรีชญา ตามสายสุด

63032001420 นายปฏิภาณ ปุริโสตะโย

63032001421 นายกัปตัน พ่ึงแย�มสรวล

63032001422 นางรัตนากร ด�วงเหม็น

63032001423 นางสาวสุภาพร เก้ือกูล

63032001424 นางสาวณัฐทินี โสภา

63032001425 นางสาวกัญญารัตน� ดวงประสาท

63032001426 นางสาวนัฐธิกา เสนีย�

63032001427 นางสาวณัฐกมลต� เพ็ญแจ�ง

63032001428 นางสาวชนากานต� ผาสุข

63032001429 นายบงกช คงดี

63032001430 นายระพีพัฒน� อยู#สุข

63032001431 นางสาวศุภิสรา บุญเรือง

63032001432 นางสาวกมลวรรณ วงศ�สุวรรณ

63032001433 นางสาวธนภรณ� พุทธวงษ�

63032001434 นางสาวณัฐนรี เทวชู

63032001435 นางสาวจัทราภา เกรียงเกร็ด

63032001436 นายศรสิทธิ คัมภิรานนท�

63032001437 นางสาวสุริชา เมืองชมภู

63032001438 นางสาวชลิดา วิสาชัย

63032001439 นางสาวเจตนิพันธ� ศรีผง

63032001440 นายอิทธิรพล แก�วแถม
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63032001441 นายณัฐวุฒิ เทพทอง

63032001442 ว#าที่ร�อยตรีหญิงสุพรรษา หาหาญ

63032001443 นางสาวอริศรา ทองขาว

63032001444 นางสาวพิมชนก มูลเคน

63032001445 ว#าที่รต.หญิงศันชนีย� มูลคําศรี

63032001446 นางสาวอภิญญา ชาวกัณหา

63032001447 นางสาวปาริชาติ นุ#มทองคํา

63032001448 นางสาวสุวนันท� สมัญกสิวิทย�

63032001449 นางสาวสุกัญญา ม่ังมี

63032001450 นายธนายุทธ ค�าสม

63032001451 นายวธัญQู บุญกุ

63032001452 นางสาวธนัฎญา บุตดี

63032001453 นายเอกธวัช เทียงคาม

63032001454 นางสาวนัจนา คําอุดม

63032001455 นายกิตติศักด์ิ วิลัย

63032001456 นายวิรัตน� บุญกล�า

63032001457 นางสาวศยามล นาคจําแลง

63032001458 นางสาวอาภาภรณ� กลั่นโยธิน

63032001459 นายธนะภูมิ จักรปวง

63032001460 นางสาววิลาวัลย� โลมา

63032001461 นางสาวชลิตา สอนกระโทก

63032001462 นางสาวสุวิมล วรียะกุล

63032001463 นายโยธิน เชิดสวรรค�

63032001464 นายอนุชาติ โพธิ

63032001465 นายพัลลภ พุ#มบุญนาก

63032001466 นางสาวชฎาพร เสียงล้ํา

63032001467 นางสาวณัฐธิดา การะพงษ�

63032001468 นายพันธกานต� สร�อยปทุม

63032001469 นางสาวศรุดา ศรีโสภา

63032001470 นายศักด์ิะรพี บุญใบ
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63032001471 นางสาวสุชีรา ปราบพาล

63032001472 นางสาวโชติกา มีมะโน

63032001473 นางสาวเด#นนภา นาวิเศษ

63032001474 นางสาวธัญชนก จันทร�อยูVสุข

63032001475 นายธนพล เจริญสลุง

63032001476 นางสาวปรัชญา ระวัง

63032001477 นายภราดา วิตา

63032001478 นายประยุทธ� ร่ํารวย

63032001479 นายปGญญากรณ� กันทะเนตร

63032001480 นางเกศชนก บุบผาชาติ

63032001481 นายสรศักด์ิ สอดห#วง

63032001482 นายพัฒนศักด์ิ ภู#นาค

63032001483 นายคณิศร สุกัน

63032001484 นางสาวสยุมพร สินวร

63032001485 นางสาววิมลณัฐ หงษ�สุวรรณ

63032001486 นางสาวภควรรณ เสือปZา

63032001487 นางสาวนภาพร ปะทะมะเทศ

63032001488 นายรุ#งโรจน� สมพอง

63032001489 นายคชินทร� ละอองเอี่ยม

63032001490 นายชยกร ด�วงทองสุข

63032001491 นางสาวป(ยะนุช เตรียมวิจารณ�กุล

63032001492 นางสาวชลากร ค#อมคิรินทร�

63032001493 นายจักรพันธ� สว#างย่ิง

63032001494 นางสาวกรรณิการ� ทองมา

63032001495 นายสังคม แจ�งสันต�

63032001496 นายวรยศ เรืองปราชญ�

63032001497 นายฉัตริน เชียงเจริญ

63032001498 นายพัชร�พล ภัทรธรรมพงษ�

63032001499 นางสาวปภาดา ทองคํา

63032001500 นายธิติกร รักประยูร
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63032001501 นายอนาวิน อุ#นสกุล

63032001502 นางสาวอลิสา คงสุทธ์ิ

63032001503 นางสาวมุกรินทร� เกาะแก�ว

63032001504 นางสาวสุภัสสรา เปลวเพชร

63032001505 นางสาวเสาวลักษณ� สัปทน

63032001506 นางสาวภัทรวดี จําศิล

63032001507 นางสาวพรพรรณ ไพโรจน�

63032001508 นางสาวจีรวรรณ นามเวช

63032001509 นายนฤดม ยุวะเวช

63032001510 นายอภิสิทธ์ิ สนิท

63032001511 นางสาววรรณภา สีสมร

63032001512 นางสาวเจนจิรา พงษ�สุระ

63032001513 นายธนพล ป(ตะแสง

63032001514 นางสาวโศลยา บุญราช

63032001515 นายอานนท� ฉิมมงคล

63032001516 นางสาวใกล�รุ#ง ลครพล

63032001517 นางสาววรรณิตา อยุธยา

63032001518 นายอนุลักษณ� กลัดสี

63032001519 นางสาวกานต�ธิดา ทํามะใจ

63032001520 นายกฤดากร ลาภเจียม

63032001521 นางนิรชร แก�วทอง

63032001522 นางสาวอังคณา ปละอุด

63032001523 นางสาวแคทรียา อินทร�ศักด์ิ

63032001524 นายวัชระกร จันทร�หนู

63032001525 นายพิชญา นุตบันเทิง

63032001526 นางสาวสุธีมนต� นันตะสุข

63032001527 นายกษมา เกษสาคร

63032001528 นายณัฐพล จันทร�เขียว

63032001529 นางสาวศกลวรรณ วงจันทร�

63032001530 นางสาวนิตยา วิชัยตFะ
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63032001531 นางสาววิภา ขันทอง

63032001532 นางสาวกฤษณา วรินทร�

63032001533 นางสาวแจ#มนภา บํารุงภักดี

63032001534 นางสาววิลาสินี แท�เที่ยง

63032001535 นางสาวสุกัญญา วิงวอน

63032001536 นางสาวชัยภรณ� ไชยสิทธ์ิ

63032001537 นายภมร มณีศรีขํา

63032001538 นางสาววิภาดา ภูวรารักษ�

63032001539 นายกิตติพงษ� หลักคํา

63032001540 นางสาวชนาภร ศรีประสิทธ์ิ

63032001541 นางสาวอารีรัตน� โพธ์ิสุวรรณ

63032001542 นางสาวเนตรนภา ปานสกุล

63032001543 นางสาวสุภาวรรณ เพ็งแพง

63032001544 นางสาวชนิตา ชิณวงศ�

63032001545 นายชาติภูมิ ใบยา

63032001546 นางสาวพัฒน�นรี ธานา

63032001547 นางสาวก่ิงกานต� คงพืช

63032001548 นายปฏิพล กลิ่นเอี่ยม

63032001549 นายฉัตรชัย เงาะหวาน

63032001550 นางสาวศรัญญา คําโทพล

63032001551 นางสาวนภัสสร หลากสุขถม

63032001552 นางสาวรัตนธร รัตนรัตน�

63032001553 นายทศพล ปาละสิริ

63032001554 นางสาวอรอุมา ไชยทอง

63032001555 นางสาวป(ยะนุช เกษสี

63032001556 นางสาวพรทิพย� คฤหบดี

63032001557 นางสุธีรา พัฒนาอารีกุล

63032001558 นางสาวชไมพร แขไข

63032001559 นางสาวณัฐพร เรืองรักษ�

63032001560 นายทวีศักด์ิ สุวรรณไตรย�
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63032001561 นางสาวสมฤดี สืบโหร

63032001562 นางสาวจิรัชญา ศิริละ

63032001563 นางสาววรัญญา ยุบลพริ้ง

63032001564 นางสาวสุรัชนี พิสุทธิพงษ�

63032001565 นายมานะ พัชรใหม#สิริ

63032001566 นายปริญญา พลมนตรี

63032001567 นางสาวลลิตา มีวงษ�

63032001568 นางสาวรัชดาภรณ� ไทรน�อย

63032001569 นางสาวหยกฑศพรรณ พวงเข็ม

63032001570 นางสาวจิรฐา ไชยบัน

63032001571 นายอิทธิศร กิตติญาโณ

63032001572 นางสาวศิริพรรณ ไชยเสนา

63032001573 นางสาวกรรณิการ� ศิริผล

63032001574 นายพุฒิพงศ� จันทร�รักษา

63032001575 นางสาวนิสารัตน� อ#อนน#วมน�อย

63032001576 นางสาววันวิสา แสนอุทา

63032001577 นางสาวอาภาภรณ� พินแย�ม

63032001578 นางสาวทัศนีย� แก�วคําพันธ�

63032001579 นายวรธน พ่ึงเฮง

63032001580 นางสาวอันธิกา เทือกเถาสาร

63032001581 นางสาวปวริศา โรจนัส

63032001582 นางสาวพิมพ�วิภา พันธ�ศรี

63032001583 นายอนันตพงษ� งามขํา

63032001584 นางสาวกนิษฐา ศรีราช

63032001585 นายวราวิทย� คําอินตFะ

63032001586 นางสาวชีวิน บุตนุ

63032001587 นางสาวซาตีฟะห� ปาเนFาะ

63032001588 นายสมพร ย#องนุ#น

63032001589 นายจิรวัฒน� มณีโชติ

63032001590 นายธนพล ภู#กัน
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63032001591 นางสาวกมลวรรณ บุญชู

63032001592 นางสาววาสนา สุขพูล

63032001593 นางสาวจีราพันธ� บัวบาน

63032001594 นายวงศกร อึ๊งสกุล

63032001595 นายอานนท� หนูฉลุง

63032001596 นางสาวสุภัสสร ประสาทศิลปH

63032001597 นายอภิสิทธ์ิ กาญจนพัชรกิจ

63032001598 นางสาวชลดา นุชคําแหง

63032001599 นายมานพ มงคล

63032001600 นางสาวสุกัญญา พ#วงจาด

63032001601 นางกนกพิชญ� ขวัญแดง

63032001602 นางสาวศรสวรรค� บุญรัตน�

63032001603 นายอนิวรรตน� กิจลือเกียรติ

63032001604 นายกิตติภณ อภิชาติวงค�สกุล

63032001605 นางสาวทิพวรรณ สุทธิอาคาร

63032001606 นายสมกิจ หวังสําราญ

63032001607 นางสาวพรนภา เกษตรกิจ

63032001608 นางสาวนิริพร หอมเนียม

63032001609 นางสาวพรพิมล โพธ์ิเขียว

63032001610 นางสาวธัญพร พงษ�สุพรรณ

63032001611 นางสาวรัชนีกร ตนภู

63032001612 นายธีรภัทร� ถนอมศรี

63032001613 นายคุณานนท� บุญมี

63032001614 นายธิติวุฒิ ทองบุญเกิด

63032001615 นายอภิสิทธ์ิ รุ#งทอง

63032001616 นายวีระศักด์ิ ผูกจิต

63032001617 นายธิติพันธ� แย�มชื่น

63032001618 นายพัชรวัฒน� รามบุตร

63032001619 นางสาวชุติมา คงพิพัฒน�

63032001620 นางสาวชฎาภรณ� เคารพรัตน�
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63032001621 นางสาวกัสมา จันทร�ขาว

63032001622 นางสาวนัทชา โพธิบัติ

63032001623 นายอลงกรณ� ทะวิโร

63032001624 นางสาวอุษณีย� ใจหาญ

63032001625 นายประพัฒน� วงษ�วิภัตร�

63032001626 นางสาวแสงเทียน นาแก�ว

63032001627 นางสาวพัชรินทร� ทองอ#อน

63032001628 นายธนวัฒน� ปรางค�ชัยภูมิ

63032001629 นางสาวฐิตารีย� แก�วคง

63032001630 นางสาวธิดารัตน� ศรีจันทร�

63032001631 นายสุรสิทธ์ิ สุขเก้ือ

63032001632 นายโชคชัย สงพูล

63032001633 นางสาวพัชรนันท� ศรัณย�ป(ยวัช

63032001634 นางสาวสุนิษา ผ#องประสาท

63032001635 นางสาวนันทนา หลักคํา

63032001636 นายเฉลิมพร สิงห�มณี

63032001637 นางสาวมริสา ผิวขํา

63032001638 นางสาวนวรัตน� เจริญพร

63032001639 นางสาววรณัน ขุมทอง

63032001640 นางสาวพรพิมล ธิราญาติ

63032001641 นายสราวุธ วัฒนา

63032001642 นางสาววิลานุช สุทธการ

63032001643 นางสาวจุฑารัตน� บุญกอง

63032001644 นายศรัญQู บุตรกระจ#าง

63032001645 นางสาวศิริญญา สายจีน

63032001646 นางสาวชัชรฎา ม่ันพรม

63032001647 นายปGญญา หมายเจริญ

63032001648 นางสาววีณา โสดงาม

63032001649 นายสดอําพล แน#นอุดร

63032001650 นางสาวเรไร สกุลสิริวัฒน�
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63032001651 นางสาวสุภาภรณ� สะสม

63032001652 นางสาวกมลรัตน� สายแก�ว

63032001653 นายอรรถวิท สอนกระโทก

63032001654 นายศรัณยพงษ� บัณฑิตภักด์ิ

63032001655 นายนิธิพล พิมพ�สวัสด์ิ

63032001656 นางสาวอาภาภรณ� วงศ�เปOง

63032001657 นางสาวณัฐธิดา เชื้อเอี่ยม

63032001658 นายภาณุวิชญ� ปานพวงแก�ว

63032001659 นางสาวณัฐพงศ� บรรเทา

63032001660 นายธนภัทร� ดาบพลหาญ

63032001661 นางสาวติยาพร กันทะวงศ�

63032001662 นางสาวณัฐรดา พาดกลาง

63032001663 นายศิริพงษ� ม่ันยืน

63032001664 นางสาวกัญญารัตน� สีงาม

63032001665 นางสาวสุวนันท� ใจเด็ด

63032001666 นายนรินทร� แรงกล�า

63032001667 นางสาวบุญยานุช บัวแก�ว

63032001668 นายศุภโชค บุษดี

63032001669 นายฐิติวัฒน� มาลี

63032001670 นางสาวสุภาวดี หุ#นทอง

63032001671 นางสาวศิริพร ศิริกุล

63032001672 นางสาวไพรินทร� มินาวงศ�

63032001673 นางรุ#งนภา วงษ�พา

63032001674 นางสาวธัญญ�วรัตน� โตอินทร�

63032001675 นางสาวกัลยา สุคนธะ

63032001676 นางสาวปภาวรินทร� ก�อนพันธ�

63032001677 นางสาววิภาวี แสวงคุณ

63032001678 นางสาวรุ#งนภา สุวรรณพรม

63032001679 นางสาวศิรดา ศรีดี

63032001680 นายอิทธิพล ทองเนียม
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63032001681 นายอับดุลฮากิม หะมะ

63032001682 นายยศภัทร ทองกระจ#าง

63032001683 นายพุฒิพงศ� ศรีบุญเรือง

63032001684 นายโอม ยอดขวัญ

63032001685 นายชาคริต กีสพงษ�

63032001686 ว#าที่ ร.ต.ประพิวัฒน� กัณทะรักษ�

63032001687 นางสาวเครือมาส จันทร�แก�ว

63032001688 นางสาววราภรณ� นกลอย

63032001689 นางสาวชลิดา มูลสารศิลปH

63032001690 นางสาวธัญพร คําสงค�

63032001691 นายศักด์ิชัย วงษ�เจริญ

63032001692 นางสาววิชญาดา โพธิรินทร�

63032001693 นางสาวสุภาพร ภู#นาค

63032001694 นายปรเมธ เขียวเทพ

63032001695 นางสาวชุติกาญจน� บัวคํา

63032001696 นายภราดร เกติวงศ�

63032001697 นายกมล อินหนู

63032001698 นายอภิศาล วีรดิษฐกิจ

63032001699 นายขันติทัต วิมลเศรษฐ

63032001700 นางสาววรลักษณ� ญาณนาม

63032001701 นางสาวมุกดาวรรณ กองทอง

63032001702 นายชลดรงค� ไปปZา

63032001703 นายภานุพงศ� คอนวิมาน

63032001704 นางสาวสุวรรณี จิตรคํานึง

63032001705 นางสาวภัทราพร อ#อนคง

63032001706 นางสาวธัญยรัตน� จันทร�ทิพย�

63032001707 นางสาวสุกัญญา ศิริ

63032001708 นายนภพดล ขําเพ่ิมสุข

63032001709 นายพุทธิกร อํานาจผูก

63032001710 นางสาวกมลชนก อุดมลาภ
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63032001711 นางสาวศรันดา กรุดปทุม

63032001712 นางสาวธิดา ศรียุคุณธร

63032001713 นางสาวธัญญาภรณ� จ้ีเพชร

63032001714 นายศุภนิมิต เสนาขันธ�

63032001715 นายวายุ หนองเลา

63032001716 นายทินรทัศน� ชัยรัตน�

63032001717 นายณฐพล เกยพยา

63032001718 นายภัทรเดช กิตติภัทรเนตร

63032001719 นายสิทธิศักด์ิ เพ็ญศรี

63032001720 นายวีรวัฒน� พรหมโอภาส

63032001721 นายศิวกร ชัยธนพัฒน�

63032001722 นางสาววีรอร สมัครไร#

63032001723 นายชัยพร อ#องสอาด

63032001724 นางนาฏยา อรุณปY

63032001725 นายกฤษ แสงประการ

63032001726 นางสาวญาดา อุดมฤทธิกุล

63032001727 นายสุเมธ เงินงอกงาม

63032001728 นางสาวกาญจนา ดอกเงิน

63032001729 นายรักษิต ศรีเสนอ

63032001730 นางสาวอัจฉรา หนูฉิม

63032001731 นายวสันต� บินล#าเตFะ

63032001732 นายเอกอมร ทองนพคุณ

63032001733 นายวัฒนา ปGkนสําลี

63032001734 นายวรชาติ สนม

63032001735 นายวัชรพรรณ แก�วภารา

63032001736 นางสาววริษฐา อยู#รอง

63032001737 นางสาวธัญพิมล สิงห�ปRอง

63032001738 นายปรีดา มีสุข

63032001739 นายสืบพงศ� ศรีอ่ําอ#วม

63032001740 นางสาวรจนา จันทร�ไฝ
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63032001741 นางสาวณัฐธิดา แสงศรี

63032001742 นางสาวกนกรัตน� ศรีพิทักษ�

63032001743 นางสาวพฤกษา อังคะชัยวนิชกุล

63032001744 นางสาวสิริกานต� ศิริพิทักษ�

63032001745 นางสาวจันทิมา ยุพาพิน

63032001746 นายพรเทพ งีสันเทียะ

63032001747 นางสาวอัญรัตน� ปGตพี

63032001748 นางสาวกฤษณา กันเอ�ยสืบ

63032001749 นางสาวมลธิชา เรืองบุบผา

63032001750 นายธวัชชัย ช�างแจ�ง

63032001751 นายศุภศิษฐ ทุ#งมีผล

63032001752 นายธีรวัฒน� คํามาก

63032001753 นายอัจญวัต อะหมะ

63032001754 นางสาวพิมพ�ชนก พานเจริญ

63032001755 นางสาวกฤติภา ลีมะ

63032001756 นางสาวอารีย� เพ่ิมเขียว

63032001757 นายธนรรค� รัตนโชติวงศ�กุล

63032001758 นางสาวจิราภรณ� นนพละ

63032001759 นายภูวดล พรมมา

63032001760 นายคณิตพัฒน� มีผิว

63032001761 นางสาวศิริพร โพธ์ิทอง

63032001762 นางสาวงามแข นิลนวลอุบล

63032001763 นางสาวจันทิรา พัฒนมาศ

63032001764 นายปฏิภาณ จุดาบุตร

63032001765 นางสาวชลธิชา แสงพิทักษ�

63032001766 นางสาวภูริชญา สีแก�ว

63032001767 นายนัฐวุฒิ วุฒิสาร

63032001768 นางรัชนก ยาคํา

63032001769 นายนพฤทธ์ิ ภัยสยม

63032001770 นายไชยรัตน� เขียวหวาน
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63032001771 นางสาวสุปราณี กุลคง

63032001772 นางสาวซากีเราะ ดอเลาะ

63032001773 นางสาวปุณยนุช น�อยไธสง

63032001774 นางสาวศุภรัตน� ขวัญอยู#

63032001775 นายนที แจ�งพลอย

63032001776 นางสาวศาตนันทน� ศิริประพันธ�

63032001777 นายวัชระ วงศ�นาจ

63032001778 นางสาวชมพูนุช จันทะศูณ

63032001779 นายสายตะวัน บุบผาทานัง

63032001780 นางสาวอาทิตยา ชนนะมะ

63032001781 นางสาวโสภาพรรณ ทาเอื้อ

63032001782 นางสาวธนัฏฐา นนทะโคตร

63032001783 นางสาวจันทริกา เพชรไพฑูรย�

63032001784 นางสาวสุนิษา ธรรมา

63032001785 นางสาวศุภลักษณ� สุวัจนากาญจน�

63032001786 นางสาวสุภางค� ปลอดขํา

63032001787 นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ�

63032001788 นางสาวจิรสิน แสวงบุญ

63032001789 นางสาวฤทัย มณเฑียร

63032001790 นางสาวป(ยพร เกินสกุล

63032001791 นายมานะ นาริโพธ์ิ

63032001792 นางสาวปรียาภรณ� แก�วคําปGน

63032001793 นายกิตติศักด์ิ นันตะสุข

63032001794 นางสาวณิชา ศรีพุทธา

63032001795 นางสาวกัญจนพร ปลูกงาม

63032001796 ว#าที่ร�อยตรีประสิทธิพร พันธ�วงษ�

63032001797 นายศราวุฒิ อารีฮูเซ็น

63032001798 นางสาวปาณิสรา ทวีพุทซา

63032001799 นางสาวนวพร ชูเจริญ

63032001800 นางสาวทิศากร คําหวาน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001801 นายเมธา มุสตาฟา

63032001802 นางสาวณิชาภัทร แมลงผึ้ง

63032001803 นางสาวปวริศา ใจหอม

63032001804 นางสาวธิดารัตน� พูลศรี

63032001805 นายวัฏกล ศรีชมภู

63032001806 นางสาววรรณี เหล#าลิ้ม

63032001807 นายณัฐชนันท� ศรีอ#อนศรี

63032001808 นางสาวประภัสสร อาจหาญ

63032001809 นายศรราม หม�อทอง

63032001810 นายประสิทธิชัย กลีบม#วง

63032001811 นางสาวชุติพัฒน� สรรพช#าง

63032001812 นายอาภาพัช สาระขันธ�

63032001813 นางสาวขนิษฐา อิ่มเย็น

63032001814 นายวีรชน พ่ึงเมือง

63032001815 นายศักด์ิสิริ สุขแก�ว

63032001816 นายรุ#งศักด์ิ สุวรรณกลาง

63032001817 นายวัลลภ ดาวเรือง

63032001818 นายรัชพล ทองมี

63032001819 นายอํานวย มเหศักด์ิ

63032001820 นางสาวสิรภัทร กลิ่นจันทร�

63032001821 นางสาวอังสุมา คุ�มกุมาร

63032001822 นางสาวกัญญาณัฐ ขวัญเพ็ง

63032001823 นางสาวชนนิกานต� กล#อมเกลี้ยง

63032001824 นายศักด์ิสิทธ์ิ โกสิงห�

63032001825 นายอุดมพร พวงสุวรรณ

63032001826 นายรัศมี อุ#นนา

63032001827 นางสาวรุ#งฤดี เอี่ยมจ�อย

63032001828 นางสาวพิมล อุทธิยา

63032001829 นางสาวเบนจีรา ของดี

63032001830 นางสาวธัญวรัตน� ทิมสวัสดิกุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001831 นางสาวสไบทิพย� วงศ�สร�อยสน

63032001832 นางสาวปภาวี ม่ันคง

63032001833 นางสาวเยาวเรศ ขาวทุ#ง

63032001834 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� สุขสิทธ์ิ

63032001835 นางสาวจิราวรรณ ธีรธาราธิคุณ

63032001836 นางกุลิสรา ภูสงเคราะห�

63032001837 นางสาววิยดา เวียงแก

63032001838 นางสาวพิไลพร ชื่นชม

63032001839 นางสาวกาญจนาภา ไกยะล้ํา

63032001840 นางสาวสุชาวดี เงินนาค

63032001841 นางสาวชญานันทน� พูลวรพัฒน�

63032001842 นางสาวขวัญชนก ป(Kนคํา

63032001843 นางศศิธร อินสว#าง

63032001844 นางสาวกนกพร อัตภักดี

63032001845 นางสาวอมรรัตน� ระดาเสริฐ

63032001846 นางสาวกชพรรณ สืบเชื้อ

63032001847 นายพุฒิเมธ เทียนสิงห�

63032001848 นายกิตติ ชูบุญเลิศ

63032001849 นางสาวรุ#งอรุณ รักแย�ม

63032001850 นายภาณุวัฒน� สกุณาธวงศ�

63032001851 นายศักด์ิสิทธ์ิ ชูรักษ�

63032001852 นายทนงศักด์ิ ลี้กุล

63032001853 นายศุภฤกษ� วัฒนา

63032001854 นางสาวฐิติชญา สกุณาธวงศ�

63032001855 นายวศิน พงษ�สมัครไทย

63032001856 นางสาวละอองแก�ว พิมพิรุด

63032001857 นายมาโนช สุนทรสุข

63032001858 นางสาวสริญญา วงษ�เสนสะ

63032001859 นายพิพัฒน�พล อุ#นอริยทรัพย�

63032001860 นายอธิกพัฒน� ป(ยะสราศาลทูล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001861 นายศุภกิจ อิสุง

63032001862 นางสาวปวันรัตน� พันธ�สีดา

63032001863 นายธนชัย เหมือนเพชร

63032001864 นายชูชาติ คีรีพินิต

63032001865 นายปฏิภาณ วงค�ลังกา

63032001866 นางสาวเจนจิรา ครุฑสนธ์ิ

63032001867 นางสาวพิชมญ ตะกรุดแจ#ม

63032001868 นางสาวเจนจิรา คงมี

63032001869 นางสาวสุวิภา ชิตชอบ

63032001870 นายภควัต ฝRายแสน

63032001871 นางนุชนาถ รัศมีโชติ

63032001872 นางสาวเกษมศรี นามรุ#งเรืองไพศาล

63032001873 นายอนิรุจ บุญปถัมภ�

63032001874 นางสาวศรีสุวรรณ ดิลกไชยวัธน�

63032001875 นางสาวจันทรา บูชา

63032001876 นายณัฐนิช บุญคํา

63032001877 นายจีรพล พรมจันทร�

63032001878 นายกรัณย� จุลนวล

63032001879 นางสาวแพรวพรรณ ข#าขันมาลี

63032001880 นางสาวเกศรินทร� ฆารไสว

63032001881 นายศุภโชค เรืองแก�ว

63032001882 นางสาวพิชชากรณ� ดีเลิศธนวัฒน�

63032001883 นายวชิรนันท� ซ#อนกลิ่น

63032001884 นางสาวกวินนาถ สินทรัพย�

63032001885 นายบัญชา อินเดิม

63032001886 นายนัทธพงศ� เพ็งชัย

63032001887 นายชาญกฤษฎ์ิ ฤทธิบัณฑิตย�

63032001888 นายชฎาพงศ� อักษรมี

63032001889 นายเมธา ขันติไชย

63032001890 นางสาวอารียา เฉลยกิจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001891 นางสาวพัชราภรณ� ผิวทอง

63032001892 นายศุภณัฐ คงช#วย

63032001893 นายจิณณวัตน� พัฒศรี

63032001894 นางสาวชลลดา เพชรคงเเก�ว

63032001895 นางสาวจริยา ชูสกุล

63032001896 นางสาวอัจฉรา ทางธรรม

63032001897 นายทัชชัย เจริญสุข

63032001898 นายธีระ จันทร�ปลั่ง

63032001899 นางสาวอรณิชา พิชญกวี

63032001900 นายเอกรัตน� สุขร#าง

63032001901 นางสาวดวงพร สิงห�ครุธ

63032001902 นางสาวมุกดา มีบุญ

63032001903 นายนันธวัตย� เชียงทอง

63032001904 นางสาวธนิสร สิริวิทูร

63032001905 นางสาวมณธิชา นิลจันทร�

63032001906 นายจิระวิทย� พิลา

63032001907 นางสาวทานตะวัน พินิจ

63032001908 นางสาวพัชราภรณ� นรการ

63032001909 นางสาวสุนิสา บุญมีรักษ�

63032001910 นายศุภกร ขนทอง

63032001911 นางสาวสุภัทธรา โพธ์ิตุ#น

63032001912 นายป(ยวุฒิ สมโคตร

63032001913 นางสาวนฤมล อาจหาญ

63032001914 นางสาวกนิษฐา ศรีเวียง

63032001915 นายประวีร� เหล#าศรี

63032001916 นางสาวกนกวรรณ ไชยศรี

63032001917 นางสาวนูฮายาตี สามาน

63032001918 นางสาวศรุตา บุกบัน

63032001919 นางสาวญาณิศา กําเนิดเพ็ชร

63032001920 นายไกรวุฒิ ไชยชาติ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001921 นายสมพล อรุโณทัยกุล

63032001922 นางสาวนภัสสร เกษเพชร

63032001923 นายนพดล ก่ิงแก�ว

63032001924 นางสาวสุดารัตน� วงษ�ชารี

63032001925 นางสาวปาริชาติ ขันกสิกรรม

63032001926 นางสาวนุชนาถ ผึ้งผลิด

63032001927 นางสาวพิมนิภา เอี่ยมพลอย

63032001928 นายศุภสิน จันทร�สุรางค�

63032001929 นางสาวผกามาศ พรมชาติ

63032001930 นางสาวจุฑารัตน� จรรยา

63032001931 นางสาวอริศรา บรรลือศักด์ิ

63032001932 นายณัฐพงษ� มีประเสริฐ

63032001933 นายอมรินทร� กลิ่นกลาย

63032001934 นายธีระพล ลาจันทึก

63032001935 นางสาวสุจิตรา กิจสูงเนิน

63032001936 นางสาวณัฐริกา โนนใหญ#

63032001937 นายวงศกร กมลรัมย�

63032001938 นายพรศักด์ิ พิริยะเดชากุล

63032001939 นางสาวปฐพร โพธ์ิมาก

63032001940 นางสาวเมวดี บัวจันทร�

63032001941 นางสาวกันตา ทองทิพ

63032001942 นางสาวจุฑารัตน� ยอดใส

63032001943 นางสาวภรณี หลักเพชร

63032001944 นางสาวสมหทัย คําแก�ว

63032001945 นางสาวอรณิชา เหมือนแดง

63032001946 นายสิทธิชัย บุญสนองคํ้าชู

63032001947 นางสาววันทนีย� เรื่องวงดี

63032001948 นายสุพจน� จําปาแดง

63032001949 นายบรรพต ปานตะละสี

63032001950 นายวัชระ จันทร�ประกอบ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032001951 นางสาวสุภาพร แน#กลาง

63032001952 นายนฤเบศ บุณยรังค

63032001953 นางสาวภรพิรมย� ว#านกระ

63032001954 นางสาวรุ#งนภา กองชาญ

63032001955 นายเขษมศักด์ิ วันแอเลาะห�

63032001956 นายศิลายุทธ คเชนทร

63032001957 นางสาวนิสลา ศรีกะกุล

63032001958 นางศุภามาศ บํารุงอินทร�

63032001959 นายประดิษฐ� เกาเล็ก

63032001960 นายรัฐศาสตร� จันทร�ปGน

63032001961 นางสาวสุกัญญา โสมลี

63032001962 นางสาวภิรมย�รัตน� พ#วงแก�ว

63032001963 นางสาวพรลภัส รงค�ทอง

63032001964 นางสาวจุฑารัตน� จงจงประเสริฐ

63032001965 นางสาวอณันญา จรเทพ

63032001966 นายวิศรุต ชัยนเรศ

63032001967 นายอาชาฆินทร� กาญจนศิลานนท�

63032001968 ว#าที่ร�อยตรีพีรกานต� เจริญสุข

63032001969 นายสาธิต ป(งสุขแสน

63032001970 นางสาวประภัสสร สวนสิน

63032001971 นางสาวยลดา ศรีชมภู

63032001972 นางสาวพัชรี จําปาวัน

63032001973 นางสาววงค�ระวี ประสิทธ์ิ

63032001974 นางสาวรัตยา วงค�หลวง

63032001975 นายไกรวิทย� เทียมสิงห�

63032001976 นางสาวสุวภัPทร กลัดสุข

63032001977 นางสาววริศรา แก�วทุม

63032001978 นายทรงวุฒิ ขุนวัน

63032001979 นางสาวศิรินนุช จินษร

63032001980 นางสาวภิญญาพัชญ� เพตะกร
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63032001981 นางสาวกณภัทร วงศ�เจริญ

63032001982 นายธีระ คตอินทร�

63032001983 นางสาวณัฏฐณิชา แสงหล�า

63032001984 นายเสกสิทธ์ิ ทาพันธ์ิ

63032001985 นายพงศภัค บุริภัณฑ�

63032001986 นางสาววรรณพร ภาณะรมย�

63032001987 นางสาวกาญจนา วารีชนานนท�

63032001988 นางสาวเมธาวี อ#วมมีเพียร

63032001989 นางสาวพัชรินทร� พงษ�เจริญ

63032001990 นางสาวทินประภา จําเนียรพล

63032001991 นายปภากรณ� สิงห�สกุล

63032001992 นายวศิน ชูจันทร�

63032001993 นางสาวปวีณา งามอภิญญากุล

63032001994 นายปรเมศวร� ก#อเจดีย�

63032001995 นางสาวอําภา ภาคีลาภ

63032001996 นางสาวชลธิศา สุวรรณนิคม

63032001997 นางสุภารัตน� วรพันธ�

63032001998 นายปฏิพัทธ� กันแม�น

63032001999 นางสาวปGทมา สท�านสุข

63032002000 นายธีรพันธุ� สุวรรณทรัพย�

63032002001 นางสาวศศินา นักธรรม

63032002002 นายทศพล พลงามเลิศ

63032002003 นายอมรเทพ ดวงแก�ว

63032002004 นางสาวณิชาภา รจเรขอําไพ

63032002005 นายสุขเกษม วงษ�น�อย

63032002006 นางสาวอนงค� โชคหอม

63032002007 นายร#าบีส ด�วงดน

63032002008 นายสุภวิช วรวิทยธาดา

63032002009 นางสาวณัฐพร มีใหญ#

63032002010 นายภาณุพงศ� ประวิเศษ
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63032002011 นายสมศักด์ิ บุตรี

63032002012 นายป(ยเชษฐ� อุสาหะ

63032002013 นายธนภรณ� สร�อยทอง

63032002014 นายธวัชชัย รอดศรีสมุทร

63032002015 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิวินารถ

63032002016 นายภูชิต อินตาโย

63032002017 นางแดนอิสาน ศรีโยหะ

63032002018 นายกฤษณพล แสนสุข

63032002019 นายอนุพันธ� โพธ์ิแย�ม

63032002020 นางสาวนฤมล สุขอร#าม

63032002021 นางสาวกนกวรรณ แก�วจันทร�

63032002022 นางสาวศิรภัสสร สิงห�โต

63032002023 นางสาวคอลาตี เปาะมุ

63032002024 นายชายยะพร นักดนตรี

63032002025 นายพัชรพล พยVา

63032002026 นายณัฐวุฒิ วิยาสิงห�

63032002027 นายอุบลราช พรมรัตน�

63032002028 นางสาวพจนีย� อาจมีแก�ว

63032002029 นายทักษิณ สันตะวัน

63032002030 นางสาวจิรวรรณ กวาวสิบสอง

63032002031 นายไตรเทพ สุขเจริญ

63032002032 นายณัฐพงษ� ยอดสมุทร

63032002033 นายศุภชาติ เบ�ามะณี

63032002034 นางสาวจุไรวรรณ ช�างแรงการ

63032002035 นายธนพล พรานดี

63032002036 นางสาวอดิภา หอมหวล

63032002037 นางอริยา มูลชนะ

63032002038 นางสาวธนภรณ� ทองสุภาพ

63032002039 นายธัญพิสิฐ กิจโรณี

63032002040 นางสาวนุชจริน แก�วเปYkย
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63032002041 นายณัฏฐ� คชสาร

63032002042 นางสาวจิดาภา วิเศษราษฎร�

63032002043 นางสาวชนิกานต� แแผ#นแก�วนฤนาท

63032002044 นายธนพล แสนงาย

63032002045 นางสาวอริญญา พันธุ�เณร

63032002046 นางสาวศิริวรรณ นาคพงษ�

63032002047 นายเอกชัย เพชรสีทอง

63032002048 นายจตุรงค� สุขศรี

63032002049 นางสาวอภิรตรี นะเปnา

63032002050 นายภานุพงศ� เติมแก�ว

63032002051 นางสาวลัดดาวัลย� ส�มทอง

63032002052 นางสาวธนตินันท� ศักด์ิศรี

63032002053 นางสาวไอรดา นามา

63032002054 นายชโนดม มีพงษ�

63032002055 นายพีรพัฒน� จันทร�ชู

63032002056 นางสาวรุ#งนภา สํารวล

63032002057 นางสาวเสาวณีย� แวดล�อม

63032002058 นายรัฐพล เอมวรรณธนะ

63032002059 นางสาวปนัสยา โพธ์ิดีรัมย�

63032002060 นางสาวเพชรรัตน� แก�วสมบัติ

63032002061 นางสาวนัสริน ไชยโหFะ

63032002062 นางสาวกุลจิรา บุตรแก�ว

63032002063 นางสาวนันทภรณ� จีนแคะ

63032002064 นางสาวจุฬาลักษณ� ขันไชยวงค�

63032002065 นายกนกศักด์ิ กําเนิดชาติ

63032002066 นายพงศ�ภาณุ จอนพงษ�

63032002067 นายเอกสิทธ์ิ ตรงประสิทธ์ิ

63032002068 นางภัทร�จศิฏาพ� เทศกาล

63032002069 นางสาวเกษมณี พงษ�ทอง

63032002070 นางสาวพรชนก จันทร�เกษร
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63032002071 นางสาวบัณทิตา ไกรบํารุง

63032002072 นายณัฐกฤช สิงห�โตทอง

63032002073 นางสาวนิธินาถ สุเมฆะกุล

63032002074 ว#าที่ร�อยตรีหญิงพรศิริ ป(KนปGKน

63032002075 นางสาวจันทกานต� สังข�ทอง

63032002076 นางสาววรินทิรา คตประเสริฐ

63032002077 นางสาวชนากานต� จินดาขัด

63032002078 นางสาวปGทมา แก�วมุข

63032002079 นางสาวกาญจนา บุญเพ็ชร�

63032002080 นางสาวพิชยา มีบุญ

63032002081 นางสาวสิรินิชา พิมพ�ชวด

63032002082 นายเสริมประสงค� ก�าววงศ�ใหม#

63032002083 นางสาวอรณี จันทะพาหะ

63032002084 นางสาวอรัญญา สุธรรมรักขติ

63032002085 นางสาวจินณากานต� เถิงอ�อม

63032002086 นางสาวพนอมาศ ทันแก�ว

63032002087 นางสาวจิรารัตน� ทองเพชร

63032002088 นายอดิศักด์ิ วัชระสวัสด์ิ

63032002089 นางสาวพวงผกา เศษสุวรรณ

63032002090 นายธนภัทร� ห�วยหงษ�ทอง

63032002091 นายป(ยะนันท� ศรีบัวบาน

63032002092 นางสาวบุญเพ็ญ แกะมา

63032002093 นางสาวสุภาณี ศิลปาจารย�

63032002094 นางสาวสุวิมล บัติประโคน

63032002095 นายพันธมิตร บุญคง

63032002096 นางสาวประยูร ทัศนา

63032002097 นางสาวสุนันทา เกษอินทร�

63032002098 นางสาวทยิดา บุญพิมพ�

63032002099 นางสาวมนทกานต� มีสุข

63032002100 นางสาวจุฑารัตน� โลหะทัต
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63032002101 นางสาวชนนิกานต� สีหะวงษ�

63032002102 นางสาววรัญญา รอดบาง

63032002103 นางสาวกัญจนพร จันทร�แบบ

63032002104 นางสาวกัลยารัตน� พรมมินทร�

63032002105 นายปภินวิช ผลมี

63032002106 นายโสมนัส เทาดี

63032002107 นางสาวธิดารัตน� ง�าวสุวรรณ

63032002108 นายประวิทย� ชุมฤทธ์ิ

63032002109 นางสาวณัฐธิดา สีวันนา

63032002110 นางสาวสุพัตรา ทองเชื้อ

63032002111 นายธเนศ เกตุช�าง

63032002112 นายสถาพร ดอกไม�

63032002113 นายเจษฎานนท� เมืองมา

63032002114 นางสาวซูไรยา เจFะหลง

63032002115 นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณหงษ�

63032002116 นายคัมภีร� แอบกลิ่นจันทร�

63032002117 นางสาวชฎาภรณ� ภูสันต�

63032002118 นายมานิตย� สีสุก

63032002119 นางสาววิจิตรา มาสู#

63032002120 นางสาวจุฬาลักษณ� อิ่นคํา

63032002121 นางสาวปรีญาพร บุญชัง

63032002122 นายวันชัย ขังเขตต�

63032002123 นายธเนศ คัมภิรานนท�

63032002124 นางชนมณ บุญจันทร�คง

63032002125 นางสาวอาริสา บุญทวี

63032002126 นายณัฐวุฒิ ทองมี

63032002127 นางสาวเยาวภา คงดี

63032002128 นางสาวชลิดา พรหมเจริญ

63032002129 นายไพบูลย� รื่นเริง

63032002130 นางสาวมัณฑนา ศรีอาจ
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63032002131 นางสาววรรณิดา ดวงประทุม

63032002132 นางสาวพิริญา อุปลาคม

63032002133 นางสาวสุภิญญา อินตFะวงศ�

63032002134 นางสาวดาววัลย� จันทร�ชาติ

63032002135 นายธนพนธ� มิลา

63032002136 นายธาดา คุณาบุตร

63032002137 นายเจตณัฐ พุ#มจันทร�

63032002138 นางสาวสุดารัตน� วงษ�สุวรรณ�

63032002139 นางสาวศิโรธร ปGญญา

63032002140 นางสาววรรณา ขําศรีพงษ�

63032002141 นางสาวพัชรินทร� คงดี

63032002142 นางสาวยุวดี เย็นเยือก

63032002143 นางสาวชิดชนก โล#ห�ขุนพรหม

63032002144 นายธีรพงษ� ศรีสุวรรณ

63032002145 นางสาวธิดารัตน� กาฬภักดี

63032002146 นายวีรยุทธ พรหมนุ�ย

63032002147 นางสาวรุ#งนภา บุญกิจ

63032002148 นางสาวกาญจนา คุ�มทวี

63032002149 นางสาวฉัตรฤทัย นราพันธุ�

63032002150 นายณัฐพงษ� ทับทิม

63032002151 นางสาวจิราพร จิตธํารงศาสน�

63032002152 นายปราโมทย� พรหมธิ

63032002153 นางสาวสุรัญญา ศรีบุรินทร�

63032002154 นายจตุพล จีนะวุฒิ

63032002155 นายพรเทพ มาลัยทิพย�

63032002156 นางสาววรรณนภา จุ�ยมณี

63032002157 นางสาวกมลวรรณ สวัสดี

63032002158 นางสาวนิตติญา ย�อยเมือง

63032002159 นายทวีป แสนย#าง

63032002160 นางจันทนา บ�านเนิน
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63032002161 นางสาวเขมิกา อนุศาสน�สิริพร

63032002162 นายกิตต์ิธนัตถ� ปุรณะพรรค�

63032002163 นายพงษ�พัฒน� ไทยเจริญ

63032002164 นายบรรพต ตุ#มเงิน

63032002165 นายอภิสิทธ์ิ คงเมฆา

63032002166 นางสาวนัฐพร แสงภารา

63032002167 นางสาวนวรัตน� นวลเจริญ

63032002168 นางสาวธนาภรณ� พิมนอก

63032002169 นายณัฐวุฒิ หวันนุรักษ�

63032002170 นางสาววรรณพักตร� กันเมล�

63032002171 นายธนกร ศรีมงคลสุข

63032002172 นางสาวปฐมาวดี สุยะสินธุ�

63032002173 นางสาวภนิดา จันเหลา

63032002174 นายยศกร เกตุเนตร�

63032002175 นางสาวทับทิม ลี้ตระกูล

63032002176 นายเอกราช รุ#งไหรัญ

63032002177 นางสาวนวรัตน� เปรมรอด

63032002178 นายเนติพงศ� ทิพย�ปGญญา

63032002179 นายณัฐพล สารพงษ�

63032002180 นางสาวอังคนา ศรีสด

63032002181 นางสาวณัฐญา รักตะสิงห�

63032002182 นางสาวรุ�งรัตน� ม่ันคง

63032002183 นายกรรชัย ทองหอม

63032002184 นางสาวพรพิมล หล�าประเสริฐ

63032002185 นายจิรวุฒิ พิศสะอาด

63032002186 นายสิทธิชัย มานะกล�า

63032002187 นายเจริญชัย ดัชถุยาวัตร

63032002188 นายยุทธพงศ� นวลจีน

63032002189 นางสาวสิรินภา ศรจิตต�

63032002190 นางสาวสิทธิภรณ� บํารุงภูมิ
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63032002191 นายชาญชัย สว#างหิรัญเกต

63032002192 นางสาวธนพร สิตวงษ�

63032002193 นางสาวณัฐชา กาฬภักดี

63032002194 นางสาวสุธาสินี ยารัมย�

63032002195 นางสาวป(ยธิดา ไชยสงค�

63032002196 นายพลาธิป จันทร�สุก

63032002197 นางสาวสิทธิณี กอเงิน

63032002198 นางสาวประภัสสร สุวรรณจักร�

63032002199 นายฉัตรชัย มงคลชัยอรัญญา

63032002200 นายนฤพัฒน� พูนดี

63032002201 นางสาวศศิวิมล ขุนทอง

63032002202 นางสาวนุสรา จันทร�ผล

63032002203 นางสาวขวัญฤดี บุญเฮ�า

63032002204 นางสาวศุภานัน พุ#มโพธ์ิทอง

63032002205 นางสาววรรณา เอี่ยมฉํ่า

63032002206 นางสาวปวริศา บัวริน

63032002207 นางสาวศิริวรรณ กองกาญจน�

63032002208 นางสาวเกษณี พุทธชาติ

63032002209 นายกัปปHกฤษฏ์ิ อินทชิต

63032002210 นายณัฐวุฒิ ปลั่งกลาง

63032002211 นางสาวกฤษณา ท�าวแปRง

63032002212 นายณัฐพล ปาธิสัตย�

63032002213 นางสาวพิทยา กันทะษา

63032002214 นางสาวนรินทิพย� รัตนกุญชร

63032002215 นายศรายุทธ ฟูพงษ�

63032002216 นางสาวอําไพพร สัมฤทธ์ิผ#อง

63032002217 นางสาวธนัญญา ม#วงบุญศรี

63032002218 ว#าที่ ร.ต.เจตณรงค� ปานรุ#ง

63032002219 นางสาววารีรัตน� ปฏิบุรพะ

63032002220 นางสาวสุพรรณี คําคง
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63032002221 นางสาวปGทมา บุญสิม

63032002222 นางสาวนรารัตน� หนูสิงห�

63032002223 นางสาวซารีปะห� ปาแว

63032002224 นายธวิชิน พาดี

63032002225 นางสาวจิณณะ อรรถวิชัย

63032002226 นายภาณุสรณ� บุญกลิ้ง

63032002227 นางสาวอนัญญา ปงกVองแก�ว

63032002228 นางสาวลัดลาวัณย� สองนา

63032002229 นางสาวสิรินยา เขียวพันธุ�

63032002230 นายอรรถสิทธ์ิ พรมแย�ม

63032002231 นายพงศ�ศักด์ิ นับถือตรง

63032002232 นางกฤษณา สินธุรัมย�

63032002233 นายวัชรพงศ� โพธ�หลวง

63032002234 นายพิรชัช ปรางจันทร�

63032002235 นายอนวัฒน� ไพรใหม#

63032002236 นางสาวปาริชาติ ไชยทอง

63032002237 นางสาววาสนา โชคดําเนิน

63032002238 นางสาวนฤมล ชิตชอบ

63032002239 นางสาววราภรณ� ประโสตัง

63032002240 นายกานต�พิชชา อ#วมกอง

63032002241 นายธวัช กว�างทุ#ง

63032002242 นางสาวฐิติมา สมทอง

63032002243 นายทศพร โพธ์ิพระ

63032002244 นายอาณัฐ หมัดอะดัม

63032002245 นายกุลเมธ ชนะสงค�

63032002246 นางสาวภัทรศยา สมจัย

63032002247 นางสาวสมฤดี ทับเงิน

63032002248 นางสาวระวิวรรณ นาคสัมฤทธ์ิ

63032002249 นางจิราพร วงค�จันทร�

63032002250 นางสาวปGทมา วังมี
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63032002251 นายภานุพันธ� เหล#าอารีย�

63032002252 นางสาวสุฑารัตน� ผอมเขียว

63032002253 นางสาวศิริรัตน� ธรรมสนธิเจริญ

63032002254 นางสาวสุวิษา อิ่มสมบัติ

63032002255 นายจักรี ดําอ#อน

63032002256 นายกิตติคุณ ภูก่ิงหิน

63032002257 นางสาวกนกภัณฑ� พรมจินดา

63032002258 นางสาววิภาวินี เรืองวงษ�

63032002259 นายภัทรธร ฉัฐประภา

63032002260 นางสาวพิชญดา สุขน�อย

63032002261 นายสิทธิศักด์ิ จันสด

63032002262 นางสาวผกาทิพย� ภูฆัง

63032002263 นายศตวรรษ กําจัดภัย

63032002264 นางสาวประภารัตน� หอมชื่น

63032002265 นางสาวศิริพร ฤกษพะดี

63032002266 นางสาวกรรณิการ� ศรีแก�ว

63032002267 นายณัฐวุฒิ คาภูน�อย

63032002268 นางสาวพัชรี สุนทรา

63032002269 นางสาวป(ยะนุช กองแก�ว

63032002270 นายธนากร วังสาร

63032002271 ว#าที่ ร.ต.รัตนะ ถาวรกัลปHชัย

63032002272 นายอนุชา ชินนาวงค�

63032002273 นายสุพจร� เย�าดุสิต

63032002274 นางสาวจุฑามาศ แก�วเงิน

63032002275 นายธวัชชัย วิรุณพันธ�

63032002276 นายพูลชัย เชื้อวัฒนสถาพร

63032002277 นางสาวนิรชา สาเทียน

63032002278 นางสาวสิรินทรา ทองเสา

63032002279 นายสุคมัย สิงห�นันท�

63032002280 นายศรัณย� จันทิมา
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63032002281 นางสาวเดือนเพ็ญ ทาปลัด

63032002282 นางสาวแก�วมณี ชูหา

63032002283 นายไพศาล การง

63032002284 นางสาวอรนัท วงษ�ภักดี

63032002285 นายบุญฤทธ์ิ น�อยจันทร�

63032002286 นางสาวศศิจันทร� แก�วประเสริฐ

63032002287 นางสาวช#อผกา พุทธลํา

63032002288 นางสาวสุวรินทร� ชัยอานันพัฒน�

63032002289 นายชลธร ไชโย

63032002290 นางสาวนารีรัตน� เรืองตา

63032002291 นางสาวฉัตรพร ตุงคะศิริ

63032002292 นางสาวเบญจวรรณ หงษ�สิบสอง

63032002293 นางสาวอาระยา ภูชะโอม

63032002294 นายณัฐพล โคสาสุ

63032002295 นายภูริพงศ� ทิพย�แก�ว

63032002296 นางสาวอาจรีย� อุตมีม่ัง

63032002297 นางสาวเรณู รุกขชาติ

63032002298 นายธนาธิษณ� เอี่ยมวิจารณ�

63032002299 นางสาวกลางศจิกา สุขสุเมฆ

63032002300 นางสาวพรพรรณ คุ�มคง

63032002301 นายระพี ดีมาก

63032002302 นางสาวรัตนาพร สิทธิกันธา

63032002303 นางสาวอารียา บุญพามา

63032002304 นางสาววาสนา วินิจสร

63032002305 นางสาวภัทรวรรณ เทียนเพ็ง

63032002306 นางสาววราพร อัทศาสตร�ศรี

63032002307 นายวีรชาติ วัฒนชัยพล

63032002308 นางสาวสิริมา บุบผาสุวรรณ

63032002309 นายชัชชัย ควรเจริญ

63032002310 นายอานนท� แก#นทน
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63032002311 นายอธิพงศ� สุขชื่น

63032002312 นายอภิสิทธ์ิ อินเรือน

63032002313 นายพุฒิสรรค� เนียมเปYย

63032002314 นางสาวณัฐณิชา ปรุงใจ

63032002315 นายพชร พลพระราม

63032002316 นางสาวลักขณา เสาะแสวง

63032002317 นางสาวชนม�ชนก ประไพศรี

63032002318 นางสาวนฤณีย� พรหมแก�ว

63032002319 นายเอกรักษ� เตชะสินธุ�

63032002320 นางสาวเสาวรส ลครพล

63032002321 นายณรงค�ศักด์ิ กันหา

63032002322 นางสาวพัทยา ราชปRองขันธ�

63032002323 นายวีระวัฒน� น้ําหวาน

63032002324 นางสาวหทัยชนก โสสุด

63032002325 นายนคร เมืองกระจ#าง

63032002326 นายนพรัตน� ท�าวคําหลง

63032002327 นายสัมพันธ� อึ๊งทอง

63032002328 นางสาวพรศิริ โพธ์ิตะนิ

63032002329 นายวีรภัทร ปริญญาพรหม

63032002330 นายธวัชชัย แฉล�มขันธ�

63032002331 นายกิติศักด์ิ พันทอง

63032002332 นายนัทธพงศ� กล#องแก�ว

63032002333 นายพสธร สมโภชน�

63032002334 นายชัยวัฒน� คงทอง

63032002335 นางสาวนิภาวรรณ แสงจันทร�

63032002336 นางสาวนัสสุดา เหรียญแก�ว

63032002337 นางสาวเกตศิรินทร� ไชยเลิศ

63032002338 นายชวกร พ่ึงบัว

63032002339 นายจักรพันธ� นากรณ�

63032002340 นางสาวมัทนา จ่ันมา
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63032002341 นายอุกฤต รัญเสวะ

63032002342 นายโสฬส เอี่ยมเหมือน

63032002343 นางสาวการัณต�ตรี เคหะลุน

63032002344 นางสุมาลี ผูกพันธ�

63032002345 นายวันชัย นาชัย

63032002346 นางสาววรรณวิภา พรายโกยม

63032002347 นายสุทธิเบศร� มากทรัพย�

63032002348 นางสาวสุพินดา สารีอาจ

63032002349 นายป(ยวัฒน� สังข�ทอง

63032002350 นางสาวสมนัส ปุริสพันธ�

63032002351 นางสาวชุติมา วอเพ็ชร

63032002352 นายกิตติพันธ�P ศรีฟองจันทร�

63032002353 นางสาวสุจิตรา มูลทาดี

63032002354 นายอัษฎายุธ เยะหมัน

63032002355 นายจักรพันธ� เกตุแก�ว

63032002356 นายนัฐวุฒิ ข#ายทอง

63032002357 นายรัตนชัย เทียบแสน

63032002358 นายพลวัฒน� คชวิเศษ

63032002359 นายธรรมรัตน� จันเรืองศรี

63032002360 นายพิชQุตม� นาละออง

63032002361 นายปGญญาวุฒิ อินทร�สุวรรณ

63032002362 นายพีรพัฒน� สีดาคํา

63032002363 นายสุจินดา ลมดี

63032002364 นายพิชิต ทองริ้ว

63032002365 นายณัฐพงศ� มีสิงห�

63032002366 นางสาวจิราภรณ� อภัย

63032002367 นางสาวธัญทิพย� พูนไวนุวัฒน�

63032002368 นางสาวชไมพร ผาชัย

63032002369 นางสาวพิมพ�จิตรา โยโต

63032002370 นายธีระชัย นงนุช
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63032002371 นางสาวสุกัญญา จันทร�นิล

63032002372 นางสาวน้ําตาล แหล�ทอง

63032002373 นายศุภกฤษฏ์ิ สาระสิทธ์ิ

63032002374 นายทรงฤทธ์ิ ข#อยแก�ว

63032002375 นางสาวกมลทิพย� เต#านนท�

63032002376 นายอิทธิพัทธ� ภพประพัทธ�

63032002377 นางสาวสุธาริณี ฟGกสอน

63032002378 นายศราวุฒิ บุญเลิศอุทัย

63032002379 นางสาวกุลนันท� ทองวงศ�

63032002380 นางสาวลลิตา ชูสุวรรณ

63032002381 นางสาวสุพรรษา เชี่ยวชาญ

63032002382 นางสาวกาญจนา เจ้ียมดี

63032002383 นางสาวสุเพียน เข�าครอง

63032002384 นายนที ปราณีตพลกรัง

63032002385 นางสาวสนันทน�กร ปลั่งปรีดา

63032002386 นางสาวสุทธิดา ชัยเพชร

63032002387 นางสาวพัชริน เปาปZา

63032002388 นายพัฐสิทธ์ิ ป(ยะสิงห�

63032002389 นางธวัชชัย แก�วธรรม

63032002390 นางสาวณัฐกานต� เรืองจุติโพธ์ิพาน

63032002391 นายรัฐพงษ� กล่ํามี

63032002392 นางสาวดวงแก�ว นพรัตน�

63032002393 นางสาวนุสรา พาภักดี

63032002394 นางสาวปGทมา ณ ศรีสุข

63032002395 นางสาวกัลยารัตน� ขุนรงค�

63032002396 นางสาวมลฤดี อาปRอง

63032002397 นายศิวะกาญจน� เหวชัยภูมิ

63032002398 นางสาวกัญญาณัฐ รอดแก�ว

63032002399 นางสาวกัญชพร ธรรมกัลยา

63032002400 นายจักรกริช แสนอุบล
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63032002401 นางสาวนงลักษณ� มากทวี

63032002402 นายชวกร วงค�ฉายา

63032002403 นายสหัสวรรษ ขวัญม่ิง

63032002404 นางสาวศันสนีย� พุ#มโพธ์ิ

63032002405 นางสาวหทัยรัตน� ละเต็บซัน

63032002406 นายภูวดล พรศรี

63032002407 นายเอกรินทร� นิราช

63032002408 นายณัฐวุฒิ วงศ�ปูZบัว

63032002409 นางสาวดรินธร นุ#มปราณี

63032002410 นางสาววรรณี สุขมูลศิริ

63032002411 นายกฤษณะ พวกดี

63032002412 นายชนัยพร เพ็ชร�ประยูร

63032002413 นางสาวนันทยา มูลละม#อม

63032002414 นายเอกชัย สินธุวงศานนท�

63032002415 นายวัฒนา โพธิบุญมา

63032002416 นางสาวปริณดา ถาคํา

63032002417 นางสาวอัญชลี เทียนกันวร

63032002418 นางสาวศิริรัตน� กระชุ#มรัมย�

63032002419 นายสุทธิพงศ� แจ�งสว#าง

63032002420 นางสาวสุวนันท� บุญยัง

63032002421 นางสาวกนกพร ปรางจันทร�

63032002422 นางสาวนิตยาภรณ� บุญตา

63032002423 นางสาวศศิธร สุดหาญ

63032002424 นายพัชรพล ดอกบัว

63032002425 นายภาคิน ด#วนดี

63032002426 นางสาวศศินิภา แสงกุดเลาะ

63032002427 นายวรุณ สังประกุล

63032002428 นายนพพร สู�เหิม

63032002429 นายนักรบ สังฆะมณี

63032002430 นายนัสรินทร� เริงนันทกร
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63032002431 นายสุริยัน สมเพราะ

63032002432 นางสาวบังอร คงษร

63032002433 นายสุรจิตต� ขลิบทอง

63032002434 นางสาวจิราพร กาดอนันต�

63032002435 นางสาวพรเพ็ญ วัลลี

63032002436 นายจิรเมธ ทรัพย�มาร

63032002437 นางสาวจิรวดี พลอยแดง

63032002438 นางสาวอัญชลี ธูปแก�ว

63032002439 นางสาวชญาวดี ตุ#มเงิน

63032002440 นางสาววันวิสา ชมบุญ

63032002441 นางสาวชนัญชิดา ทองสุข

63032002442 นางสาวกฤษณา เอี่ยมเอิบ

63032002443 นางสาวสุธิษา ฤทธ์ิถาวร

63032002444 นายณัฐวุฒิ น�อยสิน

63032002445 นางสาวลักษมี แสงประทีป

63032002446 นายสิทธิพล รินสาทร

63032002447 นางสาววิมร แซ#หลี

63032002448 นายอภิรมย� ปGญญาราช

63032002449 นางสาวพิชญาภา สิงห�ทอน

63032002450 นางสาวสุทธิดา แซ#จ่ัน

63032002451 นางสาวภัสรา สุวรรณรีย�

63032002452 นางสาววรรณวิภา ไผ#โสภา

63032002453 นายศรัณย� ใจซ่ือ

63032002454 นางสาวอมรรัตน� อินทรัตน�

63032002455 นางสาวอารียา อินตา

63032002456 นางสาววัชรวีร� ทองบุรี

63032002457 นายจักรกริช ตันทะสุข

63032002458 นางสาวอุบลวรรณ ลินใจ

63032002459 นาย#Pธนวัชร ศรีอ#อนศร

63032002460 นายอานนท� วรรณคํา

หน�า 82 จาก 103                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032002461 นายเอก มูลอ�อม

63032002462 นางสาวธารานี ธรรมพรต

63032002463 นางสาวกาญจนา บัวสาย

63032002464 นายศราวุธ เรือนเจริญ

63032002465 นางสาวจันทราทิพย� จึงวานิช

63032002466 นายธีรวัจน� หาญณรงค�

63032002467 นายไตรภพ ดีหลี

63032002468 นางสาวกุลธิดา สมวรรณ�

63032002469 นางสาวพรณิชา ถุงคําแก�ว

63032002470 นายป(ยะวัฒน� พันธ�ไชย

63032002471 นายกันชพัฒน� ต�นตลับทอง

63032002472 นายรพีพงษ� ลงสุวรรณ

63032002473 นายวิเชษฐ ก๊ักสูงเนิน

63032002474 นายกรกฏ เหลืองสวัสด์ิ

63032002475 นายธาดาธร รัชชวราวัฒน�

63032002476 นายคณาวุทธ ลีเลิศ

63032002477 นางสาวเบญจมาภรณ� ผาสิงห�

63032002478 นายธีรวุฒิ บัวเพ็ชร

63032002479 นางสาวมุกสุดา เพ็งเผดิม

63032002480 นางสาวปGณรส ย่ิงทรัพย�นาคา

63032002481 นางสาวปภัสชญา ฉายแสงรัตน�

63032002482 นางสาวธิติสุดา จันทร�อ#อน

63032002483 นายโกเมศ โทษากร

63032002484 นายชนนภัทร งามกาละ

63032002485 นางสาวแก�วตา รฤษณา

63032002486 นางสาวกรรณิการ� นาคะจะ

63032002487 นางสาวสาธินี รุ#งเรือง

63032002488 นายพงศกร ไชยมงคล

63032002489 นางสาวสุทัตตา จันทร�เขียว

63032002490 นางสาวสังวรา บุญศิริ
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63032002491 นางสาวสุนทรา เฉลิมยุทธ

63032002492 นางสาวศิริพร สาระวรรณา

63032002493 นายณัชพล ทรายสมุทร

63032002494 นางสาวประภาพร เกษมณีกรีฑาพล

63032002495 นายวิทยา ธาตะกูล

63032002496 นายนิพัทธ� สมเกิด

63032002497 นางสาวชลลญา สีเสมอ

63032002498 นายอํานาจ พันธุเมฆ

63032002499 นางสาวพนิตนันท� สุขคตะ

63032002500 นางสาวมณีรัตน� สะอาด

63032002501 นางสาวกนกพร รุ#งโรจน�

63032002502 นางวรัญญา มณฑา

63032002503 นายชินวัฒน� กันคง

63032002504 นายสถาพร คชรินทร�

63032002505 นายอมฤต สิงสง

63032002506 นางสาวอรพินท� ส#งกลิ่น

63032002507 นางสาวจิราภรณ� จันทร�แก�ว

63032002508 นางสาวจันทนีย� ศรีน้ําย�อย

63032002509 นายธีรรัฐ จันทร�ประทักษ�

63032002510 นางสาวพรทิพย� คําบุโรม

63032002511 นางโอริศา ผุยพรม

63032002512 นางสาวพัตร�พิมล จอมทรักษ�

63032002513 นางสาวบุษกร เครือนวล

63032002514 นางสาวสิริพร แตงโสภา

63032002515 นายนัฐพล จันทขันธ�

63032002516 นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีเอก

63032002517 นางสาวนิโลบล หมีน้ําเงิน

63032002518 นายนรภัทร� เพชรชู

63032002519 นางสาวประภัสสร ปานหงษ�

63032002520 นางสาวจีราวรรณ เกล็ดนาค
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63032002521 นายอัคเรศ ละเอียด

63032002522 นายจรินทร� สวัสดี

63032002523 นางสาวสุพัตรา อินทรา

63032002524 นางสาวเบญจมาศ คนดี

63032002525 นางสาวลัดดาวรรณ เกตุจันทร�

63032002526 นางสาวละอองฟRา หย#าหอม

63032002527 นางสาววลัยภรณ� ทนันไชย

63032002528 นายศักด์ิชัย ชัยรัตน�

63032002529 นางสาวชนิสรา ทวีกาญจน�

63032002530 นายสถิตย�กุล เรือนคํา

63032002531 นางสาวอารยา ไชยรัตน�

63032002532 นางสาวปุยฝRาย เทพวาที

63032002533 นายชาญชัย เล็กสมบูรณ�

63032002534 นางสาวธิดารัตน� เบ�าอาสา

63032002535 นายมุสตอพา มะเเซ

63032002536 นายภานุวัฒน� เพ่ิมพูล

63032002537 นายอภิสิทธ์ิ ภู#ผะกา

63032002538 นายอภิสิทธ์ิ ทองดี

63032002539 นางสาวสิราวรรณ ฐิตะนวลพงศ�

63032002540 นายย่ิงศักด์ิ แรงรายบุญ

63032002541 นายภาคภูมิ ทิตตะวัฒน�

63032002542 นายศรศกด์ิ โห�คลัง

63032002543 นายชยพล ชํานาญสิริ

63032002544 นายฑานุวัฒน� บรรลือ

63032002545 นางสาวนุรมา ดออิ

63032002546 นายศราตรา คงอยู#

63032002547 นางสาวชุติมา ชัยนันท�

63032002548 นายจิราวัฒน� สอนพงษ�

63032002549 นายวินัย แสงเตา

63032002550 นางสาวพรทิพย� จุลทะเส

หน�า 85 จาก 103                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63032002551 นายอนุพงศ� ลังกาคํา

63032002552 นางสาวจันทร�ฐิมา กุลชา

63032002553 นางสาวอภัสนันท� จันทะเกษ

63032002554 นายเทพพร คุณพูล

63032002555 นางสาวนิรมล ยุระวงษ�

63032002556 นายเมธิวัล ธิติมงคล

63032002557 นายประสิทธ์ิ คงศรี

63032002558 นางสาวณัตฐาภรณ� ย่ีโพธ์ิ

63032002559 นางสาวพิมประภา ชินบุตร

63032002560 นางสาวฮาซูนี อูเซ็ง

63032002561 นางสาวพิชญาภา ขันคํา

63032002562 นายชยุตพงศ� นะมาดคํา

63032002563 นางสาวอนัตตา กลับแกล�ว

63032002564 นางสาวป(ยวรรณ อินทเกตุ

63032002565 นางสาวอภิญญา ศรีแปงวงศ�

63032002566 นางสาวณัฐวดี สังข�สุวรรณ

63032002567 นางสาววิชุตา สนใจ

63032002568 นางสาวรังสิกานต� อมรเรืองพิศา

63032002569 นายชิษณุพงศ� เพ็งศิริ

63032002570 นางสาวกนกวรรณ นุชคํา

63032002571 นางสาวอรสา นาถมทอง

63032002572 นางสาวกาญจนา รักษา

63032002573 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�เอ�ย

63032002574 นางสาวศิรินภา ใจใส

63032002575 นายวีระพันธ� ปาตFะวงค�

63032002576 นางสาวอัคเรศ โชฎช#วย

63032002577 นายปราชญ�ป(ยะ สุขขํา

63032002578 นางสาวอัญชลี บัวเพ็ชร�

63032002579 นางสาวสุประวีณ� กองสุข

63032002580 นายปภพ กุลฉันท�วิทย�
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63032002581 นางสาวรัฎติกาล เหมือนมี

63032002582 นางสาวสุทธิดา หยุดย้ัง

63032002583 นายภานุ บุญเจียม

63032002584 นางสาวสิริภรณ� ทองชู

63032002585 นางสาวณัฐธิดา วันคํา

63032002586 นายปริญญา อนุพัฒน�

63032002587 นางสาวจิรวัฒนา ศิริกาญจน�

63032002588 นายจารุวิทย� จันทร�สุนทร

63032002589 นายภูวนัย ฉํ่าสูงเนิน

63032002590 นางสาวเจนจิรา ประคองสุข

63032002591 นางสาวสุพานัน ศรีบุรินทร�

63032002592 นางสาวกรองแก�ว พรมปGญญา

63032002593 นายชัยชนะ ศรีสันต�

63032002594 นายพันธการต� จันทา

63032002595 นายณัฐภัทร พลเจียก

63032002596 นายนิพนธ� กลั่นธูป

63032002597 นายศุภศานต� สระทองโฉม

63032002598 นางสาวศิริรัตน� แสงอ#อน

63032002599 นางสาวจันทิยา หนูทะแค

63032002600 นางสาวอัมพิกา เพ#งพิศ

63032002601 นางสาวนงลักษณ� ระยับศรี

63032002602 นางสาวลรินทร�ทิพย� ปาปะโน

63032002603 นางกัลยา แก�วแสนชัย

63032002604 นางสาวกรกมล สุขสมบัติ

63032002605 นางสาวป(ยธิดา เลิศสุรวัฒน�

63032002606 นางสาววนิดา พุ#มจันทร�

63032002607 นางสาวชลธิชา ใหลลา

63032002608 นายภาณุพงศ� คําลือ

63032002609 นางสาวมินตรา เอี่ยมสอาด

63032002610 นายฉัตรชัย ใจลึก
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63032002611 นายนิยม สายอิน

63032002612 นายพลรัตน� เบ�าวัน

63032002613 นางสาวศุภรัตน� วิเชียรชัย

63032002614 นางสาวกนกวรรณ ขาวพิมล

63032002615 นางสาวศิริฉัตร บริบูรณ�

63032002616 นายวันรพ สุวรรณพงค�

63032002617 นางสาวนิลาวัลย� สงกูล

63032002618 นางสาวจริยา สุดสัมฤทธ์ิ

63032002619 นางสาววิภาภรณ� สุขเหลือ

63032002620 นายศราวุธ กันหาเขียว

63032002621 นายพรพิพัชร เมืองมา

63032002622 นายพงศธร ชื่นชมบุญ

63032002623 นางสาวกาญจนา คําวงษ�

63032002624 นางสาวสุดารัตน� เหนือคูเมือง

63032002625 นางสาวพิมพา เที่ยงธรรม

63032002626 นายอนุรักษ� นันตFะเสน

63032002627 นายเตชิต ประชารักษ�

63032002628 นายณัฐวุฒิ เต็มคําพร

63032002629 นายสันติสุข ชมพุฒ

63032002630 นายวรพล เกตุมุต

63032002631 นางสาวศิณี น�อยสระ

63032002632 นายฐิติวัจน� สังข�มงคล

63032002633 นายอนิรุทธ์ิ เมรี

63032002634 นางสาววรรนิภา เพ็ชรดี

63032002635 นางสาวมนอักษร เบญจมโสภณ

63032002636 นางสาวรุจิลดา ประสงค�เจริญ

63032002637 นางสาวฐิติพร บุญเรือง

63032002638 นายนัฐพล มีพร

63032002639 นายเฉลิมชัย เดียงขุนทด

63032002640 นางสาวชมพูนุช พัฒนโภครัตนา
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63032002641 นายสถิตย� ใจกล�า

63032002642 นางสาวสุวจนา คํามีมา

63032002643 นางสาววิชุดาพร คําฤาชัย

63032002644 นางสาวประกายดาว สุระโพธ์ิ

63032002645 นางสาวอารียา สุทธิ

63032002646 นางสาวฐิติวรดา อินผ#อง

63032002647 นางสาวแพรวพรรณ พัชรดิลกวิลาศ

63032002648 นายพงศกร เลิศแตง

63032002649 นางสาวรัชนีกร บุปผา

63032002650 นางสาวศิริพิรุณ ทองประจักษ�

63032002651 นายพิเชฐ งามพิศ

63032002652 นายบงการ ขัตตเนตร

63032002653 นางวราพรรณ ฤกษ�เกษม

63032002654 นางสาวณฐมน ปGญทวาย

63032002655 นางสาวเบญจมาศ แก�วดวงเทียน

63032002656 นางสาวกานต�พิชา ภู#เอี่ยม

63032002657 นางสาวจารุวรรณ รัตนะ

63032002658 นางสาวณัฐธิดา นิยมพงษ�

63032002659 นายปุณณวิทย� วงศ�ประไพโรจน�

63032002660 นางสาวธิดารัตน� นวลช#วย

63032002661 นางสาวอนงค� เทพบุตร

63032002662 นางฐิติยา วิหารธรรมเม

63032002663 นายอรรถพร พูลสวัสด์ิ

63032002664 นายวิษณุ ภูบํารุง

63032002665 ว#าที่ร�อยตรีหญิงแพรวา ทรัพย�สังข�

63032002666 นางสาวสกี จิตจันทึก

63032002667 นายรัชพล ชาสงวน

63032002668 นายนิพนธ� แซ#โค�ว

63032002669 นายจตุรพล แย�มวงษ�

63032002670 นางสาวสุทธิกานต� สุลํานาจ
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63032002671 นางสาวนิชนันท� เปลี่ยนสินชัย

63032002672 นางสาวศรีประภา รักธรรม

63032002673 นางสาววิภาดา ศิริเวช

63032002674 นายชูเกียรติ จอน�อย

63032002675 นางสาวนพกุล มุ#งดี

63032002676 นางสาววัชรประภา เวชโช

63032002677 นางสาวอรพรรณ กงถัน

63032002678 นายอดุลย� อ#อนสะเดา

63032002679 นางสาวหยกมณี อาดํา

63032002680 นายจีรกาล สุขกล�า

63032002681 นางสาวณปภัช เปYKยมสง#า

63032002682 นางสาววิไลวรรณ นุ#มปราณี

63032002683 นางสาววราภรณ� สุวรรณหงษ�

63032002684 นางสาวเกณิกา ศรีบุญเรือง

63032002685 นางสาวตรีญารัตน� วิเชียรวัฒนาการ

63032002686 นายปGญญา ศรีสมบัติ

63032002687 ว#าที่ร�อยตรีปGญญากร นาชิน

63032002688 นายพงษ�พันธ� อุดมสินประเสริฐ

63032002689 นางสาวภูริสช�ฌญานัณต� ซอหิรัญ

63032002690 นายนรภัทร หอมสุคนธ�

63032002691 นายธนทัต ศรีปรางค�

63032002692 นางสาวสุพรรณี หงษ�พันธ�

63032002693 นายจรัล นิยมชน

63032002694 นายวัชชิรชัย กอดทอง

63032002695 นายวุฒิชัย ขวัญพรหม

63032002696 นางสาวสุนันทา ทองดี

63032002697 นายเฉลิมพงษ� บัวแพร

63032002698 นางสาวสินจัย ช#างเหลา

63032002699 นายจิโรจน� นันทพฤกษา

63032002700 นายธนัช ภาสกรณ�กุล
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63032002701 นางสาวชลธิชา ยีโคบาล

63032002702 นายพรชัย ยงเกียรติกานต�

63032002703 นายรังสิมันตุ� โพทะนัน

63032002704 นายพอพิชญ� เชยาคม

63032002705 นางสาวเกวลิน อุ#นชูศรี

63032002706 นางสาวณัฏฐินันท� หนูเจริญ

63032002707 นายเวทิน ศรีมี

63032002708 นายสมเกียรติ ไฝเขียว

63032002709 นายไตรภพ พุ#มมะเด่ือ

63032002710 นางสาวบุษบา ทองนวน

63032002711 นางสาวสิตานัน ขันธนิยม

63032002712 นางสาวปาริชาติ ศรีมงคล

63032002713 นายพิษณุ ถือลาภ

63032002714 นางสาวศิริกัลยา โกเมศ

63032002715 นายชัยรัตน� จันทร�เอี่ยม

63032002716 นางสาวนิราวรรณ ด�วงเกิด

63032002717 ว#าที่ร�อยตรีสันติ กันธิยะ

63032002718 นางสาวณัฐพร ห�วยหล#าย

63032002719 นางสาวปนัดดา มุ#งมงคล

63032002720 นายณัฐณรงค� ทําบุญ

63032002721 นายเรวัต ชูเกิด

63032002722 นายณัฐวุฒิ โสวะณากูล

63032002723 นางสาววริษา สายทอง

63032002724 นางสาวศรัญญา นุ#มเกลี้ยง

63032002725 นางสาวสิรินยา ระย�างาม

63032002726 นายศิริวัฒน� อุ#นสถาน

63032002727 นางสาวอัญชลี อาจฤทธ์ิ

63032002728 นายณัฐพล รักแจ�ง

63032002729 นายณัฐวุฒิ สุขเจริญ

63032002730 นางสาวสุมาลี โตFะอาดํา
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63032002731 นางสาวมินตรา อัญไชยศรี

63032002732 นายสุวิทย� มงคลชัยอรัญญา

63032002733 นางสาวศรัญญา ทองปราง

63032002734 นางสาวนฤมล โสนอ#อน

63032002735 นายภาคภูมิ ตินนะศรี

63032002736 นายบริบูรณ� เปรมจรูญ

63032002737 นายปาณชัย ไชยชน

63032002738 นายชาตินันท� เรืองจาบ

63032002739 นางสาวอ�อม กระจ#างฤกษ�

63032002740 นายวสันต� ชูเจริญ

63032002741 นางสาวรัตนาพร แดนกาไสย

63032002742 นายมงคล แก�วมาราช

63032002743 นางสาวณัฐวรรณ การภักดี

63032002744 นายอมรเทพ พุ#มนวม

63032002745 นางสาวญาดา ใจม่ัน

63032002746 นายรวิพล ผดุงธรรม

63032002747 นางสาวภัสสร ตระกูลอินทร�

63032002748 นางสาวลัดดา ขยันการนาวี

63032002749 นางสาวฉัตรรวี ผาสุข

63032002750 นางสาวเอ็มอร นิ่มดี

63032002751 นางสาวอานัตภา วันทนาศรี

63032002752 นางสาวอมราวดี จอกทอง

63032002753 นางสาวฐิติกาญจน� มากเจริญ

63032002754 นางสาวจิราภา รัตนปรีชาชัย

63032002755 นางสาวเจนจิรา ฐานะราช

63032002756 นายพรพิพัฒน� ปรีชาชาญ

63032002757 นางอรุณโรจน� ปลัดขุนทอง

63032002758 นางสาวกนกวรรณ อยู#สวัสด์ิ 

63032002759 นางสาวนัฐธิวรรณ เจริญส#ง

63032002760 นายภูริลักษ� มีมูล
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63032002761 นางสาวศิริพร คํามี

63032002762 นายคมกฤษ กลิ่นหอม

63032002763 นางสาวอรวรรณ จันทร�ทอง

63032002764 นางสาวจันจิรา เกษมสานต�

63032002765 นายปฐมพร พุ#มโต

63032002766 นายมาวิร เกตุจําปา

63032002767 นางสาวอรปภา สุวรรณ�

63032002768 นางสาวพัชริดา ธรรมปรีดี

63032002769 นายปรเมศว� ฉิมพลี

63032002770 นางสาวอรญา เทพวัง

63032002771 นายทรงศักด์ิ วงษ�สุขะ

63032002772 นายเดชณรงค� ราชบัณฑิต

63032002773 นายเมธา อรุณประเสริฐกุล

63032002774 นายชญานนท� เทพเสนา

63032002775 นายศิโรจน� พลบาล

63032002776 นายบัณฑิต วงศ�ก#อ

63032002777 นางสาวสโรชา คําอุดม

63032002778 นายดนุเดช สินธุเศษฐ�

63032002779 นางสาวมธุรส วงศ�จิตตาโภค

63032002780 นายพัชรภา ศรีวรรณ�

63032002781 นางสาวอภิสรา วงศ�เสถียร

63032002782 นางสาวอรอนงค� กมล

63032002783 นางสาวกุลณัฐ ธรรมวงค�

63032002784 นางสาวสุธาทิพย� ฟุRงสุข

63032002785 นางสาวพัชรินทร� จ�อยโชติ

63032002786 นางสาวอริสา วงษ�สุภา

63032002787 นางสาวธัญญลักษณ� ไชยศรีรัมย�

63032002788 นายกฤษตกร คําวัดไทร

63032002789 นางสาวกาญจนา ศิริชาติ

63032002790 นายกมล เล็กสมบูรณ�
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63032002791 นางสาวมาริสา ศุภถาวราภรณ�

63032002792 นางสาวกุลวดี แก�ววงษ�กร

63032002793 นายวสิษฐ�ธร เอียดเรือง

63032002794 นางสาววัชรียา แสงทอง

63032002795 นางสาวนิพาดา สันติประสิทธิชัย

63032002796 นางสาวชุติกาญจน� วงค�ละคร

63032002797 นายคชาธาร เทนุรักษ�

63032002798 นายเสรี ย่ัวยวน

63032002799 นางอิสราภรณ� ศรีสงคราม

63032002800 นางสาวลลิตา แก�วพินิจ

63032002801 นางสาวเกสรา ศรีสวัสด์ิ

63032002802 นางสาวมนต�ฤทัย โต�ตอบ

63032002803 นางสาวนิภาภรณ� สุบิตา

63032002804 นายยุทธนา ม#วงหวาน

63032002805 นางสาวดวงฤทัย สุทธการ

63032002806 นางสาวแพรพรรณ ปานรอด

63032002807 นางสาวสุกัญญา ธรรมขันแก�ว

63032002808 นางสาวพลอยไพลิน ทองไพจิตร

63032002809 นางสาวดารารัตน� วงไชยา

63032002810 นางสาวสิริรัตน� แปRนเรือง

63032002811 นางสาวสุฑาทิพย� รบช�าง

63032002812 นายอาทิตย� อินยัง

63032002813 นางสาวสิริมา บุญสร�อย

63032002814 นายยุรนันท� นุชกิจ

63032002815 นางสาวกวินณา แสนรัก

63032002816 นายทัธนา แตรไชย

63032002817 นางสาวจิราภรณ� วิทษนัน

63032002818 นางสาวจิราภา เถาว�จัตุรัส

63032002819 นางสาวนวรัตน� คําเรือง

63032002820 นางสาวจีรานันทน� ม่ังค่ัง
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63032002821 นายศุภณัฐ อ#านเปรื่อง

63032002822 นางสาวธัญธิดา ฤทธิมหันต�

63032002823 นายธนายุทธ เวียงพลออม

63032002824 นางสาวจุฑาพร นามเมือง

63032002825 ว#าที่ ร.ต.ทศพล ดีลาภเจริญ

63032002826 นางสาวกัณทิมา เทพสุขดี

63032002827 นางสาววิชชุดา อ#อนคํา

63032002828 นางสาวเมธินี แสงรัศมี

63032002829 นายปริญญา นิลดอนหวาย

63032002830 นายนิพนธ� ประทุม

63032002831 นางสาวแพFททรียา พลหาญ

63032002832 นางสาวกรกต พวงมาลัย

63032002833 นางสาวสุชาดา มุ#งงาม

63032002834 นางสาวช#อกุหลาบ ภูนาเชียง

63032002835 นางสาวกฤติกานต� อุบลแย�ม

63032002836 นางสาวศิรินภา พันโชติ

63032002837 นายภัทรกร เล็บกะเต็บ

63032002838 นายรชาพงศ� เอียดเกลี้ยง

63032002839 นางสาวปณิศการ ปกรณ�กัมพล

63032002840 นางสาวปGญญาพร จูมเกตุ

63032002841 นายปฐมศักด์ิ จันทร�ศรี

63032002842 นางสาวกาญจนา แก�วคํา

63032002843 นายอัษฎาวุธ หุพาทิพย�

63032002844 นายถาวร สังข�สุวรรณ

63032002845 นายนนท�ธวัช ชูแก�ว

63032002846 นางสาวณิชาภา พัฒนนนท�

63032002847 นางสาวฐิติพร สีสัน

63032002848 นายกัญพสุตฆณ� แก�วสุวรรณ�

63032002849 นางสาววรรณิภา ลายน้ําทอง

63032002850 นายเกรียงไกร ขัดสา
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63032002851 นายป(ติดล ปYอาทิตย�

63032002852 นางสาวดรุณี อํามาตหิน

63032002853 นางสาวนุจรีย� ก�อนทอง

63032002854 นางสาวจันทร�เพ็ญ ภาพพิกุล

63032002855 นายขัวญเมือง โนรีย�

63032002856 นายธนพล เดชงาม

63032002857 นายนพเกล�า พันธ�ศรี

63032002858 นายพงศกร ศรีคําชอน

63032002859 นายสิทธิพัฒน� เสนานาญ

63032002860 นายเสริม ชัย แตงอ#อน

63032002861 นายย่ิงยศ เย�าดุสิต

63032002862 ว#าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย� จันทร�นุ#น

63032002863 นายศักด์ิสิทธ์ิ บุญกองสิริ

63032002864 นายวิชญศักด์ิ แก�วสมบัติ

63032002865 นายจักรกริช มาตายะศรี

63032002866 นายสาธิต วงศ�ฟู

63032002867 นางสาวจันจิรา เอียดสุย

63032002868 นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ

63032002869 นางสาวจิราพร สะสม

63032002870 นางสาวรุ#งรุจี บําเพ็ญ

63032002871 นายรอยาลี หะมิงมะ

63032002872 นางสาวยูถิกา นวมวงษ�

63032002873 นางสาวพรสวรรค� แก�วลิ

63032002874 นางสาวฐิติกานต� สุริผัด

63032002875 นางสาวบุศยากร สกุลพิมาย

63032002876 นายณัฐพล เลิศหงิม

63032002877 นางสาวดาราวดี โพธ์ิทอง

63032002878 นายปฐมพร ผาสุข

63032002879 นายภานุวัตร พอควร

63032002880 นางสาวป(ยวรรณ คล�ายศรี
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63032002881 จ#าอากาศตรีชัยวัฒน� เพ็ชรสุวรรณ

63032002882 นายธัญญาวุฒิ พรหมสังข�

63032002883 นางสาวภานุมาส ฉายสุวรรณ�

63032002884 นายเทพฤทธ์ิ พุฒิพจน�

63032002885 นายทศพล รักเกียรติธํารง

63032002886 นางสาวเสาวรักษ� มาลัยทอง

63032002887 นางสาวสุพัตรา วงษ�ยอด

63032002888 นายพีรพล มณีโชติวงศ�

63032002889 นางสาวพิมพ�พร พุกนุ#น

63032002890 นางสาวรติรัตน� หงษ�ทอง

63032002891 นางสาวนุชจรี สังข�อนันต�

63032002892 นายอาคม แขวงนคร

63032002893 นายจินานุวัตร� จอมภา

63032002894 นางสาวศิรประภา พรมโชติ

63032002895 นายธนากร กาญจนโคตร

63032002896 นายอัษฎา ไสยปา

63032002897 นายปรัชญ� สร�อยอินทร�

63032002898 นางสาวสายจุฬา เพ็ชรพันธ�

63032002899 นายธนพล ยอดม่ัน

63032002900 นางสาวจารุวรรณ แจ#มจํารัส

63032002901 นางสาวนิรชา ไทยนิคม

63032002902 นายนัฐวุฒิ เอกวัฒน�

63032002903 นายศราวุธ พูลพ่ัว

63032002904 นางสาววราภรณ� นาทอง

63032002905 นางสาวสายรุ�ง มะงัน

63032002906 นายณัฐพล สายยศ

63032002907 ว#าที่ ร.ต.เอกพล เจิมพร

63032002908 นายจีรพัฒน� คุ�มไพฑูรย�

63032002909 นางสาวณิชาภา หอมอุบล

63032002910 นางสาวพิมพ�ชนก บัวโรย
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63032002911 นางสาวระวี วรรณ วงศ�ผัน

63032002912 นายรณชัย ศรีชัยโย

63032002913 นางสาวจุฑามาศ เจริญลิบ

63032002914 นายศรัลภัชช� กิจธรรมาภิรักษ�

63032002915 นายอนุชา นวลเกตุ

63032002916 นางสาวกมลวรรณ สุทธิวิลัย

63032002917 นางสาวศิริลักษ� กระตุดทอง

63032002918 นางสาวกาญจนาพร แดนกาไสย

63032002919 นายธนากร คงประชา

63032002920 นายนภมณฑล คําคันธฤทธ์ิ

63032002921 นายภานุมาศ จันมา

63032002922 นายสุรชัย ชูหม่ืนไวย�

63032002923 นางสาวเสาวณี สีแล

63032002924 นางสาวนฤมล ขอข�อง

63032002925 นายชนากร ลิขิตกาญจน�

63032002926 นางสาวจิดาภา ดวงศิริ

63032002927 นายชัยณรงค� เลิศดํารงพันธ�

63032002928 นางสาวพรหมภัสสร วงษ�จันทร�

63032002929 นายศุภกิจ ศรีทรง

63032002930 นางสาววิภารัตน� แสงเงิน

63032002931 นายศุภชัย พุฒซ�อน

63032002932 นายปณิธาน แสงเงิน

63032002933 นางสาวรัตนาภรณ� ช�างสาร

63032002934 นางสาวอลิษา ศรีมุกดา

63032002935 นางสาวอนัญญา คําพุทธ

63032002936 นายอินทัช เมืองโคตร

63032002937 นายนิติ พลธิราช

63032002938 นางสาวชมัยพร เมืองยม

63032002939 นายชญานนท� วรรณสุวงศ�

63032002940 นางสาวลัดดาพร ทาปลัด

หน�า 98 จาก 103                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63032002941 นางสาวปGทมวรรณ คงดอน

63032002942 นางสาวชุติมา สุวรรณ 

63032002943 ว#าที่ ร.ต.ธนากร สัมพันธ�

63032002944 นางสาวณฐินี หัตถบูรณ�

63032002945 นายวิทยา แมลงภู#

63032002946 นายเฉลิมพล แสงทอง

63032002947 นายสมนึก กาลกูล

63032002948 นางสาวอัญชรี โพธ์ิคง

63032002949 นายสาธิต หงษ�พลาย

63032002950 นายอิทธิกร รัตนจรัญ

63032002951 นายวิษณุ วุฒิสาร

63032002952 นายฐานันดร� จันทโร

63032002953 นางสาวกําไลทอง เนียมพลับ

63032002954 นายปรัชญา แปRนน�อย

63032002955 นายณรงค� วงษ�พา

63032002956 นางสาวจามิญช�ญา ทองพันชั่ง

63032002957 นางสาวนิโลบล คล�ายคลึง

63032002958 นายเสา ขวัญผิว

63032002959 นางสาวคณินนาฏ ภูมิพงศ�ไทย

63032002960 นายยุทธนา โตไทยะ

63032002961 นางสาวจุฬาลัษณ� ขันไข

63032002962 นางสาววลัยพร ชนะชัยพิพัฒน�

63032002963 นางสาวจุฑามาศ ผายงค�

63032002964 นายยศพร เขียวชัย

63032002965 นางสาวศรัญญา พายไธสง

63032002966 นายปฏิภาณ ทุมมานนท�

63032002967 นางสาวอาริยา ชูใส

63032002968 นายปฏิภาณ แก�ววิมล

63032002969 นางสาวกรกนก โพธ์ิสี

63032002970 นางสาวจุฑาภรณ� ถวิล
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63032002971 นายเจษฎากร บุญคํา

63032002972 นางสาวชนิสรา หน#อเมืองคํา

63032002973 นางสาวสุธิดา พลายงาม

63032002974 นายณัฐนนท� ถีประถัมภ�

63032002975 นายวันอัสรีย� โซะสุมา

63032002976 นายวรากรณ� ลีกา

63032002977 นางสาวธิดาทิพย� แท#นแก�ว

63032002978 นางสาวสายทิพย� แสงอรุณ

63032002979 นางสาวปรีดานันท� สุนทร

63032002980 นางสาวนิโลบล วรรณวงศ�

63032002981 นางสาวจิระพัฒน� อินทร�โพธ์ิ

63032002982 นางสาววิษารักษ� กางแม

63032002983 นายจิณณวัตร นรจินต�

63032002984 นางสาววลิดา แก�วอุบล

63032002985 นายศุภกิจ ปRองกัน

63032002986 นางสาวพริตา ไตรสุวรรณ

63032002987 นางสาวน.ส.อลิษา เสือเอVง

63032002988 นางสาวฐิติกาญจน� รักสายสกุลทวี

63032002989 นางสาวจุฑามาศ ศิริสําราญ

63032002990 นาย�เจนณรงค� อักษรทอง

63032002991 นายอรรถการ ใจอารีย�

63032002992 นายศุภโชค เย็นร#มไทร

63032002993 นางสาวสุทธิรัตน� สุวรัตน�

63032002994 นายรุ#งโรจน� กําแพงแก�ว

63032002995 นายสันติสุข เทพทอง

63032002996 นายเดชา รัตนศรี

63032002997 นายภัทรพล แก�วประเสริฐ

63032002998 นายอุเทน สบายเเท�

63032002999 นายรุ#งโรจน� ถาวรศักด์ิโกสิน

63032003000 นางสาวพรชิตา ศรีรักษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032003001 นายอภิรักษ� รัตรสินชัย

63032003002 นายกฤษณพงษ� บุญประเสริฐ

63032003003 นางสาวปารณีย� แพนดี

63032003004 นางสาวตรึงใจ เชื้อไทย

63032003005 นางสาวปวันรัตน� ศรีฤทธ์ิ

63032003006 นายธีรวุฒิ แก�วมิตร

63032003007 นายอภิวัฒน� ชาญณรงค�

63032003008 นางสาวภัชณีย� ชูปาน

63032003009 นางสาววรรณภา แนวไธสง

63032003010 นางสาวศิรินภา จันทร�ไฝ

63032003011 นายณัฏฐชัย บัวชุม

63032003012 นายปาณัสม� มาวิเลิศ

63032003013 นางสาวปุญชรัศม์ิ พุฒหม่ืน

63032003014 นางสาวจงลักษณ� กลิ่นกุหลาบ

63032003015 นายวัชพล นนทมาท

63032003016 นางสาวนิภา เพ#งพิศ

63032003017 นางสาวสุริศา จงกล#อม

63032003018 นายนัทที แสนปาง

63032003019 นายชินท�ณภัทร ศิลปHวัลย�

63032003020 นางสาวอันธิดา ทองสุข

63032003021 นายอนุวัฒน� ชีวะพฤกษ�

63032003022 นายชิษณุพงศ� สุขโข

63032003023 นางสาวณัฐนันท� พฤทธ์ิอานนท�

63032003024 นางสาวป(ยะนุช อุตสาสาร

63032003025 นายอนุสรณ� บุญสม

63032003026 นางสาวศศิธร วุ#นทอง

63032003027 นายวีรศักด์ิ แผ�วเกษม

63032003028 นายอานนท� บุญมา

63032003029 นางสาวณัฐริกา ตรีสินธ�

63032003030 นายเชษฐดนัย แก�วฟูสาย

หน�า 101 จาก 103                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032003031 นางสาวชิดชนก อร#ามวงศ�ไพศาล

63032003032 นางสาวสุธาสินี อยู#เปรม

63032003033 นายกฤษฎาพิชญ� รอดสงค�

63032003034 นางสาวอรพรรณ มินไธสง

63032003035 นางสาวอลิสา ทองสุข

63032003036 นายจีรพันธ� ตันสมรส

63032003037 นายป(ยะ ดวงงาม

63032003038 นางสาวสุปราณี อรรคพงษ�

63032003039 นายปรเมศวร� ไทยมี

63032003040 นางสาววิภาพร วงษ�คําเหลา

63032003041 นายวีรยุทธ ไชยรินทร�

63032003042 นายคชา รุ#งอรุณ

63032003043 นายณัฐพล แหลมเลิศ

63032003044 นางสาวอรประภา แจ�งเนตร

63032003045 นายสุธีร� ผลแสงสี

63032003046 นายทัศน�พล นวลมูสิก

63032003047 นางสาวพิมลพรรณ� สิงห�แก�ว

63032003048 นางสาวสุรางค�รักษ� อินทร�อ่ํา

63032003049 นางสาววีรวรรณ อาจอาคม

63032003050 นายพีรพัฒน� รัตนศรีออ

63032003051 นางสาวธิดารัตน� ด�วงชื่น

63032003052 นายอดิศักด์ิ เหมือนม่ิง

63032003053 นายธันเดช กาญจนรังษี

63032003054 นางสาววงเดือน ทางโตFะ

63032003055 นางสาวธัญญาณัฐ ละลี

63032003056 นายประดุลย� สีลาปGง

63032003057 นางสาวชลธิชา สาริกา

63032003058 นายปรัชญา เพชรศรี

63032003059 นายเอกพัฒน� บัวเพชร

63032003060 นางสาวลดาพร หนูเพ็ง

หน�า 102 จาก 103                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63032003061 นางสาววัลลี ดีอ#วม

63032003062 นางสาวศิริญาภรณ� ประทุมตัง

63032003063 นายอนุพงศ� สิงชัง

63032003064 นายธนดล ศิริเวชพงค�กุล

63032003065 นางสาวณัฐวรรณ ศรีตนทิพย�

63032003066 นายขันธฤทธ์ิ บุญฤทธ์ิ

63032003067 นางสาวภรภาดา กลั่นแก#นเวช

63032003068 นางสาวเสาวรส เขียวแสง

63032003069 นางสาวดลฤดี บุญเปล#ง

63032003070 นายพิเชษฐ� มีชูรส

63032003071 นางสาวจรินทร�ทิพย� สิงห�คํา

63032003072 นายพีรวิชณ� ผนิจบางสา

63032003073 นายยุทธนา ศรสันต์ิ

63032003074 นายธนกฤต อุดมรัตน�

63032003075 นายพงษ�เทพ ฟGกสุวรรณ�

63032003076 นางสาวกัลยาณี พันธพืช

63032003077 นางสาวพรพิมล วิลัยพฤกษ�

63032003078 นางสาวจรินพร จินดา

จํานวน 3,078 ราย

หน�า 103 จาก 103                 



เลขประจําตัวสอบ

63033000001 นางสาววัชรี ลันไธสง

63033000002 นางสาววัชรีภรณ� โพธ์ิอ�อน

63033000003 นางธารารัตน� พ่ึงแสง

63033000004 นายกฤติเดช สุจริตธรรม

63033000005 นายป*ยะพงษ� ราชบัวโคตร

63033000006 นางสาวปาริฉัตร โป0ะคงมี

63033000007 นายณพล มาถนอม

63033000008 นางสาวภรภัทร อํามาตย�มณี

63033000009 นายศรัณย� นิตยานนท�

63033000010 นายศรราม สาลี

63033000011 นางสาวภัทรา กรังพานิชย�

63033000012 นางสาวสุภาพร สมบูรณ�ประเสริฐ

63033000013 นางสาวสุมนรัศม์ิ เล:าฐานะเจริญ

63033000014 นายธนภัทร เป<นสุข

63033000015 นางสาววิไลวรรณ บุญวัน

63033000016 นางสาวนริศรา รวมธรรม

63033000017 นายนันทวัตร ป*ยะราช

63033000018 นางสาวกมลกาญจน� ถาวรกีรติ

63033000019 นางสาวพนารัตน� ศรีอุ�น

63033000020 นางสาวโชติกา เปลี่ยวดี

63033000021 นางสาวพรนภา นานาวัน

63033000022 นายทัตเทพ สกุณา

63033000023 นายอนุพงศ� ทองอ:ม

63033000024 นางสาวอาภา วงศ�พรหม

63033000025 นายรัชชานนท� วาริศร

63033000026 นายฐิติกร เจริญศรี

63033000027 นางสาวเบญจพร หอมสุขศิลจินดา

63033000028 นางสาวบงกชรัตน� ดวงทิม

63033000029 นางสาวเกศรา ทิพย�กองลาศ

63033000030 นางสาวทรรศสรวง พรมเหลือง

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

หน:า 1 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000031 นางสาวพิมญาดา บุญชู

63033000032 นางสาวจิตรามญช� ตาเต็ม

63033000033 นางสาวสุธาทิพย� ปานเพ็ชร�

63033000034 นางสาวอัจฉรา ชินขุนทด

63033000035 นายธนาธิป บุญมี

63033000036 นางสาววราลักษณ� จ่ันตาล

63033000037 นางสาวกนกรัตน� พละวัฒนะชัยกุล

63033000038 นายนรเศรษฐ� พุ�มชูแสง

63033000039 นางสาวรัฐศิวรรณ ข้ึนภูเขียว

63033000040 นางสาววรรณลิสา สมจริง

63033000041 นางผ�องพรรณ อุบลพืช

63033000042 นางสาวโสภิตา ป*นตา

63033000043 นายนราธรณ� คงเขียว

63033000044 นางสาวศิริรัตน� พิมูลชาติ

63033000045 นางสาวมยุเรศ แก�นโส

63033000046 นางสาวชนิกานต� ลําอิน

63033000047 นางสาวนรีกานต� สาสิงห�

63033000048 นางสาวศิริวรรณ เพ็งวงค�

63033000049 นางสาววุฒิวดี เดชสุข

63033000050 นางสุพัตรา พันธ�กกค:อ

63033000051 นางสาวธัญลักษณ� ล�องจันทร�

63033000052 นางสาวอารีรัตน� อึ่งสูงเนิน

63033000053 นางสาวเบญญาพร รักษาจิตต�

63033000054 นางสาวศศิชา ศรสิทธ์ิ

63033000055 นายอดิศร บุญศักด์ิศรี

63033000056 นายวรรณวัฒน� บัวสด

63033000057 นางสาวอรพรรณ อุทุมโภค

63033000058 นางสาวกิตติยา ธีระปEญญาชัย

63033000059 นางสาวจิณณพัต ทิมเจริญสุข

63033000060 นางสาวกาญจนา สุวิชัย

หน:า 2 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000061 นางสาวภิญญาพัชญ� จองคํา

63033000062 นางสาวสุวิมล กองก�าย

63033000063 นางสาวสุรีรัตน� ศรีเสน

63033000064 นางสาวพริษณิดา ชูเพ็ชร�

63033000065 นางสาวศศิญา ปานจุ:ยพะเนาว�

63033000066 นางสาวสิริยากร ภัทรพิธาน

63033000067 นางสาวช�อผกา สุขแก:ว

63033000068 นายธนโชติ กลางจอหอ

63033000069 นางสาวเพ็ญสุดา ย้ิมประดิษฐ�

63033000070 นางสาวจีราวดี กันเกตุ

63033000071 นางสาวพิชญานิน ทับทิม

63033000072 นางสาวสุวิภา ประเสริฐสังข�

63033000073 นางสาวศุลีพร โพธิษา

63033000074 นายวิสุทธา วันวงษ�

63033000075 นายรณกร จีนนะบุตร

63033000076 นางสาวพัชราพร ทองดี

63033000077 นางสาวสมใจ รื่นรส

63033000078 นายชวาล จําลองกูล

63033000079 นางสาวศิราภรณ� วงศ�วิสาร

63033000080 นางสิริรัตน� กริมส�

63033000081 นางสาวเมษา เภตรา

63033000082 นายสิทธิพร พุทธสะ

63033000083 นางสาวสุมินตรา สังมีแสง

63033000084 นางสาวอรกานต� แก:วกระจ�าง

63033000085 นายอภิสิทธ์ิ มากเมือง

63033000086 นางสาวมัรเดีย วานิ

63033000087 นางสาวปุญชรัสม์ิ จงกุล

63033000088 นางสาวพิมพ�ชนก มณีงาม

63033000089 นางสาวรอยพิมพ� จามน:อยพรม

63033000090 นายธนภัทร วรรณแฉล:ม

หน:า 3 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000091 นางสาวรัตนา สมจิต

63033000092 นางสาวสุธีพร แหสมุทร

63033000093 นางสาวจุฑามาศ คะสุวรรณ

63033000094 นางสาวนัชชา รักความสุข

63033000095 นายเกียรติบดินทร� มงคล

63033000096 นางสาวชลิตา บังคมเนตร

63033000097 นางสาวจิรพันธ�H เพ็งคล:าย

63033000098 นางสาวจุฑารัตน� สัญจรดี

63033000099 นางสาวกัญญาภรณ� พลเสน

63033000100 นางสาวประทุม ดีนาน

63033000101 นางสาวศุภาพิชญ� ยอดแก:ว

63033000102 นางสาวนฤมล นิลชัย

63033000103 นางสาววิภาดา คงสิบ

63033000104 นางสาวคอลีเยาะ สารีเดะ

63033000105 นางสาวเมทินี โพธ์ิชะนิกร

63033000106 นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ

63033000107 นางสาวภคษร ภูพาที

63033000108 นางสาวสุพิชญา กระสอบทอง

63033000109 นางสาวน้ําตาล นาใจคง

63033000110 นางสาวณัฏฐวดี นิธิสวัสด์ิกุล

63033000111 นางสาวมารียะ หาแยกาจิ

63033000112 นางสาวกรรณิการ� บ�อทอง

63033000113 นางสาวธิดาพร โพธ์ิทอง

63033000114 นางสาวปราณี ม�วงสอน

63033000115 นางสาวจันทร�สุดา พิมพา

63033000116 นางสาวสมฤทัย นุ�มเพ็ชร�

63033000117 นางสาวศิริวรรณ เทพขวัญ

63033000118 นางสาวยอดธรรมชนก อมรเนรมิตสกุล

63033000119 นางสาววลีรัตน� เดชารัมย�

63033000120 นายอนุชา บุญประสพ

หน:า 4 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000121 นางสาวลวิวรรณ วงษ�โพธ์ิ

63033000122 นายปองพล ทองดี

63033000123 นางสาวริณรวี รักคํา

63033000124 นายพชร ชัยขาว

63033000125 นายภควัต นาควิเชียร

63033000126 นายเอกภาพ ฮกทา

63033000127 ว�าที่ ร.ต.หญิงลักขณา ยุปานันท�

63033000128 นางสาวเกวลี เกลียวกลม

63033000129 นายเฉลิมชาติ คําจันทร�

63033000130 นางสาวภูริ นาคสวัสด์ิ

63033000131 นางสาวลดาวัลย� ภูครองทอง

63033000132 นางสาวชมามาศ อินทบุญศรี

63033000133 นางสาวอรอุมา บุดดี

63033000134 นายรัฐศาสตร� พรมลังกา

63033000135 นางสาวจุฑามาศ รัตนคํา

63033000136 นางสาวพิชชาภา อาจารียวุฒิ

63033000137 นางสาวเมริน โคแหละ

63033000138 นายนนทวัฒ จํานงค�ศิลปM

63033000139 นายสายชล สุพลัง

63033000140 นายปกเกล:า สุขสันติบรรยง

63033000141 นายธนดล พุ�มจินดา

63033000142 นางสาวนภสร นิ่มกลิ่น

63033000143 นางสาวป*ยมาภรณ� เหมืองทอง

63033000144 นายสยุมภู แสงดี

63033000145 นางสาววรินทร� พร นวม วิจิตร 

63033000146 นางสาวจินตหรา คบมิตร

63033000147 นางสาวทิพย�ธิดา หาญพิริยะสกุลชัย

63033000148 นางสาวอทิตยา เผ�าวรรธนะพันธุ�

63033000149 นางสาวสิริสุพิตตา สุ�มประดิษฐ�

63033000150 นายธนากร โคตะมี

หน:า 5 จาก 847                 
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63033000151 นางสาวนูรนียะฮ� มูเก็ม

63033000152 นางสาวธัญชนก จียะพันธ�

63033000153 นายชานนท� นิลโท

63033000154 นายสหชัย ไล:สอาด

63033000155 นายธีรภาพ คําโสภา

63033000156 นายอนุวัฒน� สัมมากิจ

63033000157 นางสาวอรอนงค� วงศ�จันทร�

63033000158 นางสาวศรัญญา ทองเมือง

63033000159 นายอาทิตย� เหนือทอง

63033000160 นางสาวเจมจิรา จิตบุญ

63033000161 นางสาวสุพรรษา จาดเมือง

63033000162 นางสาวอารีญา บุญกองแก:ว

63033000163 นายสุริยา ขันแก:ว

63033000164 นางสาวเสาวลักษณ� พูดเพราะ

63033000165 นางรัตนาภรณ� สุขสมโภชน�

63033000166 นางสาวกัณนิกา หอมหวล

63033000167 นางสาวอุมาพร ชักยนต�

63033000168 นางสาวศิรินาฎ ศัทโธ

63033000169 นางสาวไวษณวี จอกสถิตย�

63033000170 นายนาวิน แสนปาง

63033000171 นางสาวจิราพร ทองบุญตา

63033000172 นางสาวศิริพร ปุจฉา

63033000173 นายวิทวัส เอี่ยมสุวรรณ�

63033000174 นางสาวอรวรรณ มงคลทรง

63033000175 นางสาววารีรัตน� จันทร�แจ�มใส

63033000176 นางสาวสุพรรณิการ� สุขทวี

63033000177 นางสาวกชพร ผนึก

63033000178 นายอนุรักษ� เหมือนสังข�ดี

63033000179 นายกิตติ ทิศต:น

63033000180 นางสาวณัฏฐชา เสนคํา

หน:า 6 จาก 847                 
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63033000181 นายชัพวิชญ� ยินเสน

63033000182 นางสาวภัทร�พิรัล รัตน�ศุกลภัทร

63033000183 นางสาวชุติมา ลูกคํา

63033000184 นางสาวพนมมาศ มูลวรรณ

63033000185 นายณัฐพงศ� ม�วงมี

63033000186 นางสาวณัฐธินัน ศรีพรหม

63033000187 นายวรวัฒน� สร:อยประดิษฐ�

63033000188 นางสาวเพ็ญรัศมี จันทร�จัตุรัส

63033000189 นางสาววลัยพร โพธ์ินุสนธ์ิ

63033000190 นางสาวสิริณัฏฑ� จุนระพันธุ�

63033000191 นางสาววราภรณ� คิดการ

63033000192 นางสาวกรองกาญจน� วงศ�แพทย�

63033000193 นายกอบเกต กุ:งทอง

63033000194 นางสาวกนกลักษณ� วัฒนจรสโรจน�

63033000195 นายสุทธิพงศ� จันทรกรณ�

63033000196 นายปรีชา รอบแคว:น

63033000197 นายชาคริต ถิลา

63033000198 นางสาวสุจิตรา เงินพจน�ด:วง

63033000199 นางสาวจุฬารัตน� กวางทะวาย

63033000200 นางกมลรัตน� หิรัญวงษ�

63033000201 นางสาวปาลิตา แสนสุข

63033000202 นางสาวเจนจิรา โตล่ํา

63033000203 นายอินทัช เวนานนท�

63033000204 นายสราวุธ ประดับแก:ว

63033000205 นางสาวอณัฐธิดา มณีพันธ�

63033000206 นางสาวกิตต์ิชญาพัชญ� ม่ันคง

63033000207 นางสาวกมลเวช กางโหลน

63033000208 นางสาววศินี รักษพรรณ�

63033000209 นายอนุวัตร สุขเจริญ

63033000210 นางสาวนทีชา ทองอ�อน
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63033000211 นายธนาอินทร� สุชิลา

63033000212 นางสาวจิตรสินี ทองแบบ

63033000213 นางสาวติณมินทร� อัทรากุล

63033000214 นางสาวชวนชม ช�วงชิต

63033000215 นางสาวธนิดา นิติภักดีสกุล

63033000216 นางสาวณัฐณิชา วงษา

63033000217 นายธนาภัทร ปEดถา

63033000218 นางสาวณัฐวรา มาเป<ง

63033000219 นางสาววิชญารัตน� บุญกัน

63033000220 นายกวีวัจน� ถายา

63033000221 นางสาวเบญจมาภรณ� ปานจันทร�

63033000222 นางสาวการย�สิริ ธนสินจิรวงศ�

63033000223 นางสาวรัฐกานต� สิริวัชรวงศ�

63033000224 นางสาวศุภรัตน� นานนท�

63033000225 นายปEญญพนต� ชูเกตุ

63033000226 นางสาวนิตนา อามาตย�

63033000227 นางสาวศจี เรืองศรี

63033000228 นางสาวกฤติมา รอดกสิกรรม

63033000229 นางสาวชนิกานต� จินตนะรุ�งโรจน�

63033000230 นางสาวศิริพร ชื่นใจ

63033000231 นายพงศธรณ� โชติชญาน�

63033000232 นางสาวโชติกา รองเมือง

63033000233 นางสาวป*ยะพร หล:าบุดดา

63033000234 นางสาวเบญจวรรณ จันผาย

63033000235 นางสาวสุชาดา เชื้อดี

63033000236 นายสุพจน� เอมอารมณ�

63033000237 นางสาวณพิชญา อินแตง

63033000238 นางสาวศิรินันท� รื่นพิทักษ�

63033000239 นางสาววาสิตา สนธยามาลย�

63033000240 นางสาวชนานาฏ สอนธรรม
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63033000241 นางอรอุมา ทิพย�เทพ

63033000242 นางสาวนันทิตา นุ�นจุ:ย

63033000243 นางสาวรติพร พุทธสุข

63033000244 นางสาวรัชนี ไชยทอง

63033000245 นายถนอมสิน เนินบก

63033000246 นายสถิตย�พร ทวีทรัพย�อัมพร

63033000247 นายพิทยา ไทยลา

63033000248 นางสาวสุภัค พลงามเลิศ

63033000249 นางสาวจุไรวรรณ สุวรรณทัพพะ

63033000250 นายภัทรดิศ ดํารงค�ศักด์ิ

63033000251 นางสาวมาลัย ปริมาณ

63033000252 นายพรเทพ วงษ�พระจันทร�

63033000253 นางสาวสุภาพร ริมประโคน

63033000254 นางสาวสุตาภัทร รัตนวงศ�

63033000255 นางสาวอัญญาณี ไชยยศ

63033000256 นางสาวนิศจรา มีมุ�งบุญ

63033000257 นายณัฏฐพล คันชั่ง

63033000258 นางสาวศุภิสรา ลัคนาโฆษิต

63033000259 นายสราธิต จันทร�ประทักษ�

63033000260 นางสาวสุดารัตน� จริตน:อม

63033000261 นางสาวทิพย�อาภรณ� ยะศะนพ

63033000262 นายทรงยศ แจ�มแปPน

63033000263 นายนิรัตน� มัชมณฑล

63033000264 นางสาวดลนภา หม่ันเพียร

63033000265 นางสาวกัญญาณัฐ ยอดเดชภูมิ

63033000266 นางสาวอารยา สมสมัย

63033000267 นางสาวสุพรรณี อุ�นวงศ�

63033000268 นางสาวศศินา พิชญะธิดา

63033000269 นายธนากร คําภิระ

63033000270 นางสาวชนิตา เมืองเผือก
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63033000271 นางสาวบุญป*ยะพร ทีรวม

63033000272 นายศุภชัย สมสะกิจ

63033000273 นางสาวจุฑา เกศ คําไทย

63033000274 นายศุภชัย ง่ังสัมฤทธ์ิ

63033000275 นางสาวชุติมา หล:าอําพร

63033000276 นางสาวพรศิรินทร� ประทุมคีรี

63033000277 นางสาวณิชกานต� ขุนไพชิต

63033000278 นางสาวเสาวลักษณ� แสนสุข

63033000279 นางสาวชนิดา นิลพาทย�

63033000280 นายธนศักด์ิ แสนอ:วน

63033000281 นางสาวสุพัตรา ปฏิพันธ�

63033000282 นางสาววลีพรรณ พิมพ�ภักด์ิ

63033000283 นางสาวปรียานุช ธรรมนิทา

63033000284 นางสาวนิษฐานันท� เกษมสวัสด์ิ

63033000285 นางสาวจีราวรรณ แนบเนียด

63033000286 นางสาวโชติกา เขตจัตุรัส

63033000287 นางสาวศุภศิริ ตันพิชัย

63033000288 นางสาวณัฏฐากร โตนุช

63033000289 นางสาวภัทรภร แสงสุข

63033000290 นางสาวธีรดา น้ําแก:ว

63033000291 นายภูมิสันต� ชูแสง

63033000292 นางสาวณัฐชา ระเบียบ

63033000293 นางนุจณี สินไชย

63033000294 นายเฉลิมเกียรติ ขําปานาง

63033000295 นางสาวภัคจิรา ทาแพงอ�อน

63033000296 นางสาวชุติมา เตชอุดมเลิศ

63033000297 นายเชาวรินทร� แสงนวล

63033000298 นางสาวณัฐชนิดา รื่นสุภาพ

63033000299 นางสาวธนวรรณ ม�วงทอง

63033000300 นางสาววรวรรณ วัฒนสุวรรณ
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63033000301 นายวุฒิชัย สิบศิริ

63033000302 นายธงธรรม ศิริธร

63033000303 นางสาวดวงเดือน จารัมย�

63033000304 นางสาวเอมอร พตด:วง

63033000305 นางสาวนิรชา บุญเนตร�

63033000306 นายยุทธนา สาพิทักษ�

63033000307 นางสาวนริศรา อ�อนสําอางค�

63033000308 นางสาวศุภกิจ โพติยะ

63033000309 นายชญานินทร� ธิช�างทอง

63033000310 นางสาวนันทกร ทรัพย�ภักดี

63033000311 นางสาวกชกร สิงห�ขัน

63033000312 นางสาวเสาวลักษณ� จอยโท

63033000313 นางสาวสมฤทัย พาพันธ�

63033000314 นายสิทธะพันธ� มงคล

63033000315 นางสาวธนิดา ตามชู

63033000316 นายชนม�เฉลิม โขมพัตร

63033000317 นางสาวสุดสงวน สาเกิด

63033000318 นางสาวศิรินญา สวาทวงค�

63033000319 นางสาวรวิวรรณ� ชูหลิม

63033000320 นางสาววชิราภรณ� หล:าเตจา

63033000321 นายจักราวุธ มัณฑปาน

63033000322 นางสาวธิดารัตน� บางเมือง

63033000323 นางสาวเสียงพิณ เพชรชู

63033000324 นางสาวญาดา บุณยเกียรติ

63033000325 นางสาวจิราพร นุศาสตร�สังข�

63033000326 นายธีรนิติ การเสนารักษ�

63033000327 นางสาวอุไรวรรณ กรีกูล

63033000328 นางสาวฤทัย อุระทัย

63033000329 นางสาวทัฐธรีญา โตQะอาด

63033000330 นางสาวนันท�นภัส สายสิม
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63033000331 นางสาวประไพจิตร ครองพงษ�

63033000332 นางสาวพิชญาฎา พรมเอี่ยม

63033000333 นางสาวพนิดารัชต� จุระยา

63033000334 นายวีระยุทธ รอดชู

63033000335 นางชิดชนก ไทยแท:

63033000336 นางสาววิชชุดา ลิ้มอารีธรรม

63033000337 นายณัชกานต� บุษบา

63033000338 นายโสฬส เหล�าลดา

63033000339 นายกฤษดา ผุดอรุณ

63033000340 นางสาวชนานันท� ขอบใจ

63033000341 นางสาวอัจฉราพรรณ เพ็งลุน

63033000342 นายนพรัตน� รัตนะวงษา

63033000343 นายจุฑา จิตวงศ�ภักดี

63033000344 นายสัมมนา ปลาดรัมย�

63033000345 นางสาวป*ยพร ศรีคีนธมาส

63033000346 นางสาวธัญญานุช นันทะศรี

63033000347 นายวัชรพล อู�อรุณ

63033000348 นายศรัณย� โตไทยะ

63033000349 นางสาวสุทธิชา อุตมา

63033000350 นายจิระเดช ด:วงดี

63033000351 นางสาวจิราวรรณ เรืองสว�าง

63033000352 นายพงศภัค ธนวนิชนาม

63033000353 นางสาวพัชร�นันท� รัตนสุขศรี

63033000354 นางสาวมนัญชยา วีระพงษ�

63033000355 นางสาวพิมสิริ พรมพุก

63033000356 นางสาวมุจิรินทร� ทองรัดแก:ว

63033000357 นางสาวชนันท�กานต� คงสรีพงศ�

63033000358 นางสาวธนันพร จ�างมณี

63033000359 นายเกียรติศักด์ิ คชายุทธ

63033000360 นางสาวอภิญญา บุศปพงศ�

หน:า 12 จาก 847                 
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63033000361 นางสาวเบญจวรรณ ธนามาศ

63033000362 นายพิชชากร รุ�งรดิศสกุล

63033000363 นางสาวชุติมา แย:มชมสวน

63033000364 นางสาวกมลวรรณ ทองผิว

63033000365 นางสาวผกายวรรณ ณะช:อย

63033000366 นางสาวขวัญสุดา ใบศรี

63033000367 นางสาวผุสดี เหลืองพิชิต

63033000368 นางสาวเกษสินี แก:วสระแสน

63033000369 นายณธัช แก:วเฉย

63033000370 นางสาวขนิษฐา รัศสุวรรณ

63033000371 นางสาวประภาพรรณ จอมคําสิงห�

63033000372 นางสาวเกษรินทร� วงศ�ประเทศ

63033000373 นางสาวกิติยา สาระสะ

63033000374 นายณัฐปคัลภ� เกษระ

63033000375 นางสาวชิดชนก จันทรังษี

63033000376 นางสาวจิราพัชร เกษาแสง

63033000377 นางสาวพิมพ�พลอย จันทระ

63033000378 นางสาวทักษยา เศรษฐทอง

63033000379 นายวิษณุ กว:างจิตต�อารีย�

63033000380 นายปฏิพัทธ� จารุไชย

63033000381 นายธีรภัทร วงศ�พิทักษ�

63033000382 นางสาวชญากาณฑ� จันทาบ

63033000383 นายสมนึก จันทร�คํา

63033000384 นางสาวกัญญาพัชร รองวังหลํา

63033000385 นางนิตยา เดชโยธิน

63033000386 นางสาวณัฐรดา เมาลีทอง

63033000387 นางสาวธนพร เขียวฉอ:อน

63033000388 นายภุชงค� กุดจอก

63033000389 นางสาวกรรฐณิการ� วรรณพรหม

63033000390 นางสาวธิดาพร เล็กสกุล

หน:า 13 จาก 847                 
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63033000391 นายพรภิเษก ทองม่ันคง

63033000392 นางสาวสกาวใจ แดนดี

63033000393 นางสาวสุรีวัลย� อั้นซ:าย

63033000394 นางสาวอุสวะห� อะมิแซ

63033000395 นางสาวกรวิภา บุญถาวร

63033000396 นางสาวจิราภรณ� จ๋ิวสกุล

63033000397 นางสาวธนัถฐา สุวรรณโรจน�

63033000398 นางสาวทิพยา แซ�โล:

63033000399 นายภิษณุวัฒน� พูลคํา

63033000400 นางสาวณัฐนิภา พ่ึงผัน

63033000401 นางวริญญา รองวัง

63033000402 นายไชยวัฒน� ม�วงศรี

63033000403 นายอานุภาพ สุจริต

63033000404 นางสาวณัฐนิชา พงศ�ธีรการ

63033000405 นางสาวณันทิยา ชมสกุล

63033000406 นางมาดีนี แซะเด็ง

63033000407 นางสาวชัญญนิษฐ� ศิริรุ�งเรืองสาร

63033000408 นางสาวกรรณิการ� ปรีชา

63033000409 นางสาวนันท�ชญาน� ต. ตระกูล

63033000410 นางสาวอรทัย บุญสุภาพ

63033000411 นางสาวรัชชา จารุศุกร�

63033000412 นายณัฐพันธุ� รัตนพันธุ�

63033000413 นางสาวมานิดา ทองนิล

63033000414 นางสาวโซเฟUย หะแว

63033000415 นายตะวัน โรจน�ศิริรุ�ง

63033000416 นางสาวศิวพร สุระเดช

63033000417 จ.ท.ลัทธชัย บ�อคํา

63033000418 นางสาวมาลินี ศรีอนุชา

63033000419 นายภัทร โพธิโต

63033000420 นางสาวกมลชนก กองศักดา

หน:า 14 จาก 847                 
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63033000421 นายอภิมุข กุสลาศรัย

63033000422 นายจักรเรศร� ขวัญทรง

63033000423 นางสาวชญานิศ เต็นภูษา

63033000424 นางสาวสุทธิดา สมนึก

63033000425 นายนิติ ธูปทอง

63033000426 นางสาวพนิดา บุญเกิด

63033000427 นายจักรกฤษณ� ติละ

63033000428 นางสาวศิริพร น:อยประเทศ

63033000429 นางสาวเบญจพร โคตรสมบัติ

63033000430 นางสาวสุจิตตา เนตรนพ

63033000431 นายธาริน หนูดํา

63033000432 นางสาวอัญคณางค� รอดคงรวย

63033000433 นางสาวสุภาพร ก:านอินทร�

63033000434 นางสาวธัญญลักษณ� ถินมานัด

63033000435 นางสาวจุฬารัตน� ดามันเตQะ

63033000436 นางสาวสุทธสินี คณะหม่ืนไวย�

63033000437 นางสาวกมลชนก ชิตนวคุณ

63033000438 นางสาวปวีณา รักยัง

63033000439 นางสาวชนนพร อินทรวัฒน�

63033000440 นางสาวฐิติรัตน� เชษฐนอก

63033000441 นางสาวมัณฑนา จันทร�ศรีเจริญ

63033000442 นายนครินทร� สีหาบุญมาก

63033000443 นางสาววรัญญา อินทรศักด์ิ

63033000444 นางสาวอธิติยา ดํากุล

63033000445 นางสาวประภัสสร วงศ�ธรรม

63033000446 นางสาวกชพรรณ เลิศกิตติกุลโยธิน

63033000447 นางสาวชนัญชิดา ภูมิภักด์ิ

63033000448 นายรัก เดชรัตน�

63033000449 นายปารเมศ นุ�นสังข�

63033000450 นางสาวกชพร โหมดสกุล

หน:า 15 จาก 847                 
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63033000451 นายศุภณัฐ จําปา

63033000452 นางสาวดนยา ดาวทอง

63033000453 นางสาวสุพรรณษา คํานึงเชิดชูชัย

63033000454 นางสาวสุดาภรณ� รอตไม:

63033000455 นางสาวโชติรส บุญทอง

63033000456 นางสาวฐาปนิตตา นาคทรัพย�

63033000457 นางสาวภาวดี คงแสนแก:ว

63033000458 นางสาวพัชรภา อ�อนใจอารย�

63033000459 นางสาวอินทุอร นิสสภา

63033000460 นายอภิรัตน� หงษ�มี

63033000461 นางสาวภาสินี เทียบเทียม

63033000462 นายเฉลิมพร พวงบุบผา

63033000463 นายณัฐภูมิ บุญเรือง

63033000464 นางสาวชนาภัทร คงแก:ว

63033000465 นายมังกร ปราณีทรัพย�

63033000466 นางสาวพิมพ�นิภา โรจนเดชหิรัญ

63033000467 นางสาววิรัลพัชร ลํายอง

63033000468 นายศุถกิตต์ิ ยอดสม

63033000469 นายชัษณศักด์ิ ธนพรพรหม

63033000470 นางสาวซาฟUนนะห� แวลาเตะ

63033000471 นายทัศนัย สิงห�พรหม

63033000472 นางสาวชฎาพร ทิพวงค�

63033000473 นางสาววิชชุดา มีHบุญตา

63033000474 นายอธิราช มาตลาด

63033000475 นางสาวอมรรัตน� ตรีสุวรรณ

63033000476 นางสาวชุติวรรณ บุณยรัตพันธุ�

63033000477 นางสาวสุภนิช คุ:มกัน

63033000478 นางสาวมยุรฉัตร ตางระแม

63033000479 นางสาวน้ําค:าง ศรีวงษ�รักษา

63033000480 นางสาวอังค�วรา เครือปEนติ

หน:า 16 จาก 847                 
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63033000481 นางสาวพนิดา เฮียงกัน

63033000482 นายปEนดี ดํายูโซQะ

63033000483 นางสาวนันทวรรณ ปPองทรัพย�

63033000484 นายรวิสุต พิลาโสภา

63033000485 นางสาวชุติมา บัวคลี่

63033000486 นางสาวอัจฉรา ขวัญเมือง

63033000487 นางสาวอารีย� ป*ติปฏิมารัตน�

63033000488 นางสาวศิริลักษณ� ทัดเทียม

63033000489 นางสาวอริศรา เมฆเลื่อม

63033000490 นางสาวนฤมล ศรีสุข

63033000491 นางสาวสุรีวรรณ� กุดจอก

63033000492 นางสาวชญานิษฐ� อําพันสุข

63033000493 นายกลวัชร บุญเนื่อง

63033000494 นายธรณ�เทพ ปEทมคัมภ�

63033000495 นางสาวชนิกานต� นิลนิยม

63033000496 นางสาวสมนึก พุฒทอง

63033000497 นางสาวปฎิวรัฎา คําจร

63033000498 นางสาวสายธาร ภูมิสุวรรณ�

63033000499 นายวุฒิศักด์ิ เพชรทองด:วง

63033000500 นางสาวทัศนีย� สุมังคะ

63033000501 นายศตวรรษ เหล�าประเสริฐ

63033000502 นางสาวณัฐกมล แสงงาม

63033000503 นางสาวบุหงา อุตสาหพรมมินทร�

63033000504 นายนิติ ชูหลิน

63033000505 นางสาวภัชรา เจ็กกรัด

63033000506 นางสาวกัญญา ใจเก้ือ

63033000507 นางสาวพัชรินทร� สีดาวัฒน�

63033000508 นางสาวกมลพรรณ มะลิลา

63033000509 นางสาวมณฑิรา เผือกเทศ

63033000510 นางสาวอรพรรณ ธรรมกิจ

หน:า 17 จาก 847                 
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63033000511 นางสาวเขมจิรา ประภาพรหม

63033000512 นางสาวณิชารัศม� นิธิวีเจริญพร

63033000513 นางสาวนัยรัตน� อารีประยูรกิจ

63033000514 นางสาวศุภรา ใจซ่ือกุล

63033000515 นายธิวาคม ทีอุทิศ

63033000516 นางสาวจุฑารัตน� เหมาะใจ

63033000517 นางสาวริญญ�นภัส เลิศบัญชาภิรมย�

63033000518 นางสาวปรีชญา วัชรินทร�

63033000519 นางสาวภารดี ศิลวัตร�

63033000520 นางสาวขณิฐา จีระสันติ

63033000521 นายทวีวัฒน� โนเข่ือน

63033000522 นางสาวสิริกานต� เหงากุล

63033000523 นางสาววารุณี โพธ์ิย่ี

63033000524 นางสาวจุฑาพร หงส�ผาทอง

63033000525 นางสาววนิดา เนาวนิตย�

63033000526 นายจตุรภัทร รัตนมณี

63033000527 นางสาวสุพรรษา วันเพ็ญ

63033000528 นางสาวธัญญาลักษณ� บํารุงศรี

63033000529 นางสาวทิพวรรณ กระจาดเงิน

63033000530 นางสาวฐิติภัสร� เทียรศรีโชติการ

63033000531 นางสาวตมิสา วิสัชนาสาร

63033000532 นางสาวชนกนาถ ทองขาวขํา

63033000533 นางสาวชัญญานุช ไชยทอง

63033000534 นายเสริมลักษณ� สุนันตQะ

63033000535 นายทินวุฒิ มณีอินทร�

63033000536 นายศตชัย พิสิฐวิทิตพงศ�

63033000537 นางสาวอารีวัลย� คงจันทร�

63033000538 นางสาวเบญจวรรณ สีเขียวสด

63033000539 นางสาวนิตยา สังข�วงค�

63033000540 นางสาวอัญวีกา สุวรรณคม

หน:า 18 จาก 847                 
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63033000541 นางสาวธัญธิตา ย้ิมเจริญ

63033000542 นางสาวสุพิชฌาย� ลี้จาตุรงค�

63033000543 นายสัตราวุฒ พรมบ�อ

63033000544 นายคิมหันต� ธิณะศรี

63033000545 นายทวีศักด์ิ แต:มเติม

63033000546 นางสาวศิรดา จิระธนานันต�

63033000547 นางสาวปาลิตา ย้ิมเสมียน

63033000548 นายชินกร ดํามณี

63033000549 นางสาวพิชยารัชต� กิติวุฒิศักย�

63033000550 นางสาวน้ําเพชร ชินวงษ�

63033000551 นางสาวอมรรัตน� ชานนท�

63033000552 นางสาวชัญญา จันทนบุบผา

63033000553 นางสาววาจา มาลําโกน

63033000554 นางสาวทอฝEน อิ่มไพร

63033000555 นายเดโช ไกรยะราช

63033000556 นางสาวสุวิชา นาดี

63033000557 นายสมพล เกิดจ๋ิว

63033000558 นางสาวพัชราภรณ� ประดิษฐ

63033000559 นางสาววรรณวิศา สัมมาสิทธ์ิ

63033000560 นางสาวสุรีรัตน� สิทธิรังษีนภา

63033000561 นางสาวขวัญจิรา สุโภ

63033000562 นางสาวธนนันท� เก�งปรีชา

63033000563 นางสาวณัฐกานต� บิลหมัด

63033000564 นายนิติสิทธ์ิ ฑีฆาวงศ�

63033000565 นางสาวพาทิภัท วงค�ศรียา

63033000566 นายเจษฎากร ถึงมูสิก

63033000567 นายธนวัฒน� ประทีปรัตน�

63033000568 นายธนวรรธน� ชัยยา

63033000569 นางสาวปรินดา ปะจู

63033000570 นายเสถียรรัตน� ทวีชาติ
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63033000571 นางสาวสุนารี กองข:าวเรียบ

63033000572 นางสาวนิลันดา หะยีนิเตะ

63033000573 นายโยธิน ทองพะวา

63033000574 นางสาวจันทร�จิรา เเจ:งคง

63033000575 นางสาวนภาพร แสงวงษ�

63033000576 นายเจตณรงค� สุภาพรูป

63033000577 นายเพชรนคร พินทอง

63033000578 นายภาคิน ศิลชัย

63033000579 นางสาวคีตารัตน� วิมลสถิตพงษ�

63033000580 นางสาวศุภลักษณ� กลิ่นจําปา

63033000581 นายวิวัฒน� ศรีครามน:อย

63033000582 นางสาวสุชิตา มณีรัตน�

63033000583 นางสาวป*ยพร จําปาทอง

63033000584 นางสาวพิมพ� แก:วประดิษฐ

63033000585 นางสาวจุฬารัตน� วิชาเกวียน

63033000586 นายคเณศ จงฤาชา

63033000587 นายยศพัทธ� โชติพิบูลนันท�

63033000588 นางสาวศรสวรรค� บุญเรือง

63033000589 นางสาวรัชนีพร สังวาลย�

63033000590 นางสาวพุฒิศา คงพากเพียร

63033000591 นางสาวอรยา อุส�าห�การ

63033000592 นายกฤษดา พุ�มสุวรรณ

63033000593 นางสาวจิราภรณ� เฟXYองฟุPง

63033000594 ว�าที่ร:อยตรีหญิงรัชนีกร สันติปาตี

63033000595 นางสาวชนาภัทร ธรรมเสน

63033000596 นางสาวกฤติกา พิกุลศรี

63033000597 นางสาวจุฑามาศ ย้ิมแย:ม

63033000598 นางสาวสุธนียา ดีดวงพันธ�

63033000599 นายยงยุทธ สุนันทเสวก

63033000600 นางสาวปนัดดา บุญประคอง
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63033000601 นางสาวจิรนาถ วิเศษบุญ

63033000602 นายรณชัย คุ:มวงษ�

63033000603 นางสาวไพลิน หินอ�อน

63033000604 นายเตขินท� เมธวิภู

63033000605 นางสาวกีรติ อนันตกุล

63033000606 นางสาวอัจจิมา ผึ้งลาภ

63033000607 นางสาวจุฑามาศ ธงยศ

63033000608 นางสาววาสนา กอโชคชัย

63033000609 นางสาวพนิดา ลาดเหลา

63033000610 นางสาวจิรวรรณ ชะนะทอง

63033000611 นางกัลยา กฤชพิทยเดชา

63033000612 นางสาวเบญจมาภรณ� กิจเจา

63033000613 นายศราวุธ พราหมณโชติ

63033000614 นายอนุวัตร รุ�งโรจน�

63033000615 นายอดิศักด์ิ บุญศรีภูมิ

63033000616 นายธนเชษฐ� สุดใจ

63033000617 นายรชต สิริขจร

63033000618 นางสาวพัชราวลี ชื่นมานพดล

63033000619 นางสาวดวงฤทัย ไพฑูรย�

63033000620 นางสาวกาญจนา แรงจริง

63033000621 นางสาวณัฐณา ซิมตระการกุล

63033000622 นางสาววันวิสา สําราญจิต

63033000623 นางสาวอภิสรา อินสระ

63033000624 นายอินทัช ทิพย�ประเสริฐ

63033000625 นางสาวอรพรรณ อวดคม

63033000626 นางสาวขนิษฐา ภู�สอาด

63033000627 นางสาวศิริรัตน� มณีอินทร�

63033000628 นางสาวอามีนะห� บากา

63033000629 นายกรณ� มีชัยภูมิ

63033000630 นางสาววิภาวัลย� ชาตะรักษ�
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63033000631 นางสาวป*ยะมาศ ทองจรูญ

63033000632 นางสาวภาเสง่ียม พาจิตร

63033000633 นางสาวอาราดา คู�เจริญถาวร

63033000634 นายบุญญฤทธ์ิ นินเกล็ด

63033000635 นางสาวเครือวัลย� กุมารสินธ�

63033000636 นายภัทรพล มีประไพ

63033000637 นางสาวป*Yนทิพย� เหล�าแค

63033000638 นางสาวณัฐถาพร อินทอง

63033000639 นางสาววิจิตรา บุตร การ

63033000640 นายสิทธิกร แก:วเขียว

63033000641 นายภูมินทร� ศาลางาม

63033000642 นางสาวอรชุมา คําคง

63033000643 นายพชร อินทอง

63033000644 นายนนธวัช แสงเพชร

63033000645 นางสาวพรรณี ใจหยุด

63033000646 นางสาวมธุลีห� เพชรบุญนาค

63033000647 ว�าที่ ร.ต.ชัยวัฒน� จันทนา

63033000648 นางสาวศิรินันท� ใจศิริ

63033000649 นายพรหมินทร� ภูษา

63033000650 นางสาวนันทวัน รอดรุ�งเรือง

63033000651 นายศราวุฒิ จันทะมาลา

63033000652 นายพงษ�ศธร บุญซง

63033000653 นางสาวฐานิสร อุ�นสมัย

63033000654 นางสาวปวีณ�กร เก้ือลาว

63033000655 นางสาวจตุพร สังขะภักดี

63033000656 นางสาวดิวพรรณ พุกบางจาก

63033000657 นางสาวปรียานุช เปUYยมสวัสด์ิ

63033000658 นางสาวธัชพร นากพันธุ�

63033000659 นายสุพจนาท อุทธัง

63033000660 นายป*ยะกฤษฏ์ิ เศรษฐรังสรรค�
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63033000661 นางสาวอนุตร ทองเกษร

63033000662 นางสาวธมนธรณ� เดชสุขสีห�ฉัตร

63033000663 นายจักรพล พรมจักร

63033000664 นางสาวรัชนีกร กองแก:ว

63033000665 นางสาวพนิดา บุตรี

63033000666 นางสาวขัตติยา ใจคง

63033000667 นางสาวศรีโมกุล ฉํ่าชุ�ม

63033000668 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพิกุล ทองชาติ

63033000669 นางสาวรัชนี ภู�ระย:า

63033000670 นางสาวพัชรี มัดถาปะโท

63033000671 นายพัฒนา บุญเพ็ง

63033000672 นางสาววารุณี มีลาภกิจ

63033000673 นายประภาพันธ� ผิวคล้ํา

63033000674 นางสาวธนัญญา รงค�ทอง

63033000675 นางสาวราตรี คงพลปาน

63033000676 นางสาวอารีรัตน� งดสันเทียะ

63033000677 นางสาวบุญมี พันธ�เพ็ชร

63033000678 นางสาวกีรติกานต� โพธารินทร�

63033000679 นายวัชรวีย� กุณาวงศ�

63033000680 นางสาวศิริกานดา นวลขาว

63033000681 นางสาวกมลรัตน� ศรีวิชัย

63033000682 นางสาวอัญชลี คําคนซ่ือ

63033000683 นางสาววัชราภรณ� สาทร

63033000684 นางสาวชุลีพร ทศศะ

63033000685 นายชยุตม� วงศ�พิพันธ�

63033000686 นางสาวชลธิชา ทองคล:าย

63033000687 นางสาวศุภิสรา เรืองเดชา

63033000688 นางสาวกนกกร พรรังสี

63033000689 นางทิสา ธนาทิพยกุล

63033000690 นางสาวอลิษา เปUยจันทร�
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63033000691 นางสาวลดาวัลย� กองเพชร�

63033000692 นางสาวกนกวรรณ ปาจิตร�

63033000693 นางสาวนริศรา สองเมือง

63033000694 นางสาวศิริลักษณ� ศรีหมุด

63033000695 นายรณชัย บุญกลาง

63033000696 นางสาวกมลวรรณ ส:มหวาน

63033000697 นางสาวกัญญาณัฐ บุญคง

63033000698 นางสาววาสนา สกูลหรัง

63033000699 นางสาวชนาธินาถ คุ:มรักษ�

63033000700 นางสาวนูรีดา มะลี

63033000701 นางสาวภานุมาศ เรือนสอน

63033000702 นางสาวอภิญา ชอบงาม

63033000703 นางสาวพรพรรรณ อุณหฤกษ�

63033000704 นายซูลีซี มะ

63033000705 นางสาวสุนันทา ปาปะตัง

63033000706 นายจิณณวัตร นิพันธ�รัมย�

63033000707 นางสาวอรชุดา คําฝZกฝน

63033000708 นางสาวทิวนันท� ทวีชาติ

63033000709 นางสาวสุธาสินี หนูจีนเส:ง

63033000710 นางสาวพรทิวา บวรกิจมณี

63033000711 นายณัฐวุฒิ ประภัสสร

63033000712 นายนวกฤษณ� วรโชติเมธากูล

63033000713 นายพชร อักษรสารสิทธ์ิ

63033000714 นางสาวนัทธมน ท:วมแสง

63033000715 นายนที รุ�งแสง

63033000716 นายวัชรกร โตเจริญ

63033000717 นายณัฐวุธ สุทธิพันธุ�

63033000718 นางสาวภาวิณี ผาจันทร�ยอ

63033000719 นายศรพล ศรียา

63033000720 นางสาวสุทธ์ิสินี สุรัสโม
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ระดับปริญญาตรี

63033000721 นางสาวณัฐพร สีทอง

63033000722 นางสาวกมลรัตน� ปราสาททอง

63033000723 นางสาวนริศรา ชิณหงษ�

63033000724 นางสาวภาวิณี ทัสบุตร

63033000725 นายสมศักด์ิ ฉิมช:าง

63033000726 นางสาวอารีรัตน� ชัยสัตรา

63033000727 นางสาวจุฑามาศ ว�าบ:านเลน

63033000728 นายประทักษ� แซ�อึ๊ง

63033000729 นางสาวศิวนาถ ฉลองภูมิ

63033000730 นายกาญจน พันธุโค

63033000731 นายพินิจนันท� พุทธสาราษฎร

63033000732 นางสาวนริสรา พ่ึงเจริญ

63033000733 นางปรียนันท� พิรุณสาร

63033000734 นางสาวธัญรดี สิทธิภักดี

63033000735 นางสาวรัตยาธรณ� วงศรีเทพ

63033000736 นางสาวอารียา ดอหล�ะ

63033000737 นางสาวมณีพร จันทร�ประเสริฐ

63033000738 นางสาววาทินี แก:วศรี

63033000739 นางสาวกรกนก ปานสมสวย

63033000740 นางสาวประนอม คงพิษ

63033000741 นางสาวภาวิณี พลวิชัย

63033000742 นางสาวณัฐวรา ก:างออนตา

63033000743 นางสาวอัจฉราภรณ� ปลื้มอารมณ�

63033000744 นางสาวมนิษา ปานเพชร

63033000745 นางสาวพิมพิศา วงละคร

63033000746 นายถิระพัฒน� หอมศักด์ิมงคล

63033000747 นางสาวกานต� รวี สาระ ชาติ

63033000748 นางสาวสุภัค มารุจกล:า

63033000749 นางสาวธนัชญา เหมหมาน

63033000750 นางสาวหฤทัย ก�องนอก
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63033000751 นางสาวนันทวรรณ สาเเก:ว

63033000752 นางสาววรรณิกา ใจตรง

63033000753 นางสาวพัชรพร อยู�ไทย

63033000754 นายวุฒิชัย ไกยวงศ�

63033000755 นางสาววราพรรณ จันทร�มงคลทิพ

63033000756 นางสาวพันชิตา คุณสมบัติ

63033000757 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพรรณี เทียนสวัสด์ิ

63033000758 นางสาวนวพร ยอดศรีเมือง

63033000759 นางสาวเสาวลักษณ� รุ:งกูล

63033000760 นางสาวศิรดา สนุกแสน

63033000761 นางสาวนพรัตน� จีนคําพะเนา

63033000762 นางสาวภาษิตา วิชิตอําพล

63033000763 นางสาวนุจรีวัลย� ศรีฟPา

63033000764 นางสาวบุษรา ศรีสมโภชน�

63033000765 นายวิษณุ ศรีหรั่งไพโรจน�

63033000766 นายเทวัญ จันทร�สม

63033000767 นางสาวเยาวภา พ�วงลาภ

63033000768 นางสาวธีรารัตน� แก:วเขียว

63033000769 นางสาวณัฏฐกานต� คงศิลา

63033000770 นางสาวธัญญารัตน� อุปพงษ�

63033000771 นายกัมพล บางหลวง

63033000772 นายวิชาญ กับขุนทด

63033000773 นางสาวผุสชา เครือแตง

63033000774 นายณรงค� สดใสป*Yนเพ็ชร�

63033000775 นายพงศ�ธร เพ็งดิลก

63033000776 นางสาวลลิตา แก:วกํ่า

63033000777 นางสาวจุฑามาศ สุขโต

63033000778 นางสาวณัฐวรา นุชนา

63033000779 นายกิตติพิชช� เชาว�ดี

63033000780 นางสาววรรณชนก พุทธรัตน�

หน:า 26 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000781 ว�าที่ร.ต.หญิงชนัญชิดา เงินสุข

63033000782 นางสาวอาริญา ศาลาสุข

63033000783 นายนิธิศ ฉายากุล

63033000784 นางสาวปารณีย� วัฒนาโรจน�เรือง

63033000785 นายปฐมพงศ� บุญประเทือง

63033000786 นายอิทธิเดช คงทน

63033000787 นายกษิดิ สุภาไตรย

63033000788 นายอธิวัฒน� โพธ์ิทอง

63033000789 นายพงศ�ภัค ครุฑทอง

63033000790 นายณัฐวุฒิ ทิตา

63033000791 นางสาวจุฑามาศ ปานมา

63033000792 นางสาวกนกพรรณ อนันต�สกุลชัย

63033000793 นางสาวสุรวิภา กุลมาตย�

63033000794 นางสาวฐิติมา วิเทหะโยธิน

63033000795 นายจตุภูมิ โกมาสถิตย�

63033000796 นายนิติรัฐ เกศมี

63033000797 นางสาวนฤภร วงษ�ชมภู

63033000798 นางสาวบูไรดา สะมะแอ

63033000799 นางวารี สุริยวงศ�

63033000800 นายขุนทอง สุขสมพืช

63033000801 นางสาวลลิตา ปรีชาญจิรากุล

63033000802 นางสาวมาลินี มณีดํา

63033000803 นายปรัชญา จีวะสังข�

63033000804 นางสาวปฏิญญา ซุ:นสุวรรณ

63033000805 นางสาวประภากร โตQะยี

63033000806 นางสาวปรียาภรณ� จตุรพฤกษ�

63033000807 นางสาวณัฐธิดา ติตถะสิริ

63033000808 นางสาวปวีณา มิตรศาสตร�

63033000809 นางสาวณัฐนันท� สีลา

63033000810 นางสาวนาฏยา อ:นคํา

หน:า 27 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000811 นางสาวอโรชา มุขศรีใส

63033000812 นางสาวออมสิน แย:มใหญ�

63033000813 นางสาวภานุมาศ อุทัยกัน

63033000814 นางสาวสุกานดา ประเสริฐ ศรี 

63033000815 นางสาวรัชนีกร นามบุดดี

63033000816 นายภูวดล เบญจรูญ

63033000817 นายณัฐพล อิงบุญ

63033000818 นายคฑาวุธ แสงโทโพธ์ิ

63033000819 นายเจนณรงค� สัตนันท�

63033000820 นางสาวดวงสมร เกตุชู

63033000821 นางสาวนิศารัตน� ศรีนิมาศ

63033000822 นายพุฒิพงษ� วงษ�มณฑา

63033000823 นางสาวอิสนันท� ว�องการณ�วิทย�

63033000824 นางสาวพชรพร ฤกษ�งาม

63033000825 นายอรรถพล เผือกอําไพ

63033000826 นางสาวกนกวรรณ แตงทอง

63033000827 นางสาวบุญญิศา แสงรังษี

63033000828 นางสาวทิพสุดา ภู�อร�าม

63033000829 นายพิชาภพ เข็มพุดซา

63033000830 นางสาวนิภาพร จันตQะพรมมา

63033000831 นางสาวพรพิกุล คํามูล

63033000832 นางสาวอาลียะฮ� บุญเป<ง

63033000833 นางสาวอมรรัตน� จันทร�แก:ว

63033000834 นางสาวปาณิสรา โตQะฟาเละ

63033000835 นางสาวนพมาศ บุญช�วย

63033000836 นางสาวศศิธร วงศ�วิวัฒน�

63033000837 นายสหคง คีรีศรี

63033000838 นางสาวชุติมา ดวงตาทิพย�

63033000839 นางสาวศุภนิดา เมืองกเสม

63033000840 นายมนัสนนท� ภักดีณรงค�

หน:า 28 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000841 นายกนธี วณิชเวทิน

63033000842 นางสาวภัทรากูล จีนจันทร�

63033000843 นายธนโชติ โสตเนียม

63033000844 นายกิตติศักด์ิ ศรีชัย

63033000845 นางสาวฐปนี รัตนเลิศ

63033000846 นางสาวญาดา เจริญสุข

63033000847 นายทศพล หลุ�งเปPา

63033000848 นายนพดล นันทวิชัย

63033000849 นายชญตว� พษ�พานิช

63033000850 นางสาวจุฬานุช พูดเพราะ

63033000851 นายบุณยสิทธ์ิ ธนกูลอัครชัย

63033000852 นายทิติชัย บุญจันทร�

63033000853 นางสาวรุจิเรข ย่ิงคํานึง

63033000854 นายพงศกร ขันแก:ว

63033000855 นางสาวฐิติรัตน� สุวรรณวงกต

63033000856 นางสาววิภาวดี บีพิมาย

63033000857 นางสาวชิดกมล ทองงาม

63033000858 นายอพิศักด์ิ อินทกฤษ

63033000859 นายเสกสรรค� จินา

63033000860 นายณัฐนันท� ปE\นดี

63033000861 นางสาวกวินธิดา เวียงวีระ

63033000862 นายพงศ�พันธุ� ปEญญาธิคุณ

63033000863 นายอดิพจน� ชัณวิจิตต�

63033000864 นายวิกรานต� มีพันธ�

63033000865 นายธนดิษฐ� ชนะสิทธ์ิ

63033000866 นางสาวสุรีมาศ มีอ�อน

63033000867 นางสาวปาริชาติ กรุดเงิน

63033000868 นายภาคภูมิ ปEญญะ

63033000869 นางสาวอาธิชาร� อิ่มเจริญ

63033000870 นางสาวศิริรัตน� เอกวุธ

หน:า 29 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033000871 นางสาวณัฐริกา จันทร�เม:า

63033000872 นางสาวปฐมา รอดดํา

63033000873 นางสาวสิริยากร สร:อยม่ัน

63033000874 ว�าที่ร:อยตรีอานนท� นันทฤชัย

63033000875 นางสาวดวงกมล ศรีสาคร

63033000876 นางสาวศศิวิมล แตงอ�อน

63033000877 นางสาวชฎาพร รินคํา

63033000878 นางสาวสุจิณทรา สุดายงค�

63033000879 นางสาวธัญญาเรศ ศรีจันทร�

63033000880 นางสาวภิชญาดา อินตQะสงค�

63033000881 นางสาวเจตนิพิฐ กรดหนู

63033000882 นางสาววีระธา ต:องมิตร

63033000883 นางสาวโยธินี ฮวดพิทักษ�

63033000884 นางสาวกิติยา โพธิสาร

63033000885 นายอิศเรศ อินถา

63033000886 นางสาวนวสิริ สมัยนิยม

63033000887 นางสาวทับทิม หุ�นหิรัญ

63033000888 นางสาวมนธิชา พันธุ�เปรม

63033000889 นางสาวกุลณัฐ วัฒนสุข

63033000890 นางสาวสุวนันท� ครองยุติ

63033000891 นายบีญชา รัตตนิทัศน�

63033000892 นางสาวอาวดี แก�นบุญ

63033000893 นางสาวดวงใจ อ�อนสด

63033000894 นายกิตติพศช� วุฒิเจริญภูรี

63033000895 นางสาวสาธิตา ผิวงาม

63033000896 นายคุ:มถัย ไตรรัตนสุวรรณ

63033000897 นางสาวธิดารัตน� อุ�นไมตรี

63033000898 นายณัฐพงศ� สุขเทพ

63033000899 นายมนตรี วังศรี

63033000900 นางสาวภรธนา ภัทรพิทยาสิน

หน:า 30 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63033000901 นางสาวธิดารัตน� อินทร�สุวรรณ�

63033000902 นายสัญทัศน� เบียะขุนทด

63033000903 นายนิวัฒน�ชัย ชาติไทย

63033000904 นายตรีโรจน� ขันชะลีย�ดํารงกุล

63033000905 นางสาวศิริประภาพรรณ ทั่งบุญ

63033000906 นางสาวภิญญาภัช บุญพา

63033000907 นายฐิตินันท� คล:ายสุบรรณ

63033000908 นางสาวเมธินี แซ�ฉ่ัว

63033000909 นายภาณุพงษ� สายเพชร�

63033000910 นางสาวชไมพร ไชยวิเชียร

63033000911 นางสาววัชราภรณ� บุญยืน

63033000912 นายลิขิต ไวยโภชน�

63033000913 นางสาวณัฐสุดา เพ็งหาจิตต�

63033000914 นายไกลเขตต� ปาละกะวงษ�

63033000915 นางสาวศศิตา กระอาจ

63033000916 นายพิพัทธา ศิริพันธ�

63033000917 ว�าที่ ร.ต.ณภัทร สุขเม�า

63033000918 นางสาวพิมพ�พิศา วิสิทธ์ิ

63033000919 นางสาวเนรมิต อินประภักตร�

63033000920 นายสุวรรณ หม่ันบํารุงศาสน�

63033000921 นายนรินทร� ช�วยบ:าน

63033000922 นายพีรชัธ ไชยโย

63033000923 นางสาวพัชรินทร� จารุสิน

63033000924 นายพัสกร สําลี

63033000925 นางสาวภัทรวดี รัตนวรรณพาณิช

63033000926 นางสาวสุดารัตน� พงศ�สวัสด์ิ

63033000927 นางสาววารุณี ป*จคํา

63033000928 นางสาวสุณิสา จันสิริ

63033000929 นายปราการ กันบัวลา

63033000930 นายณัชชา เอี่ยมกาย

หน:า 31 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033000931 นางสาวพิมอานิสา จอมกลิ่น

63033000932 นางสาวเมธินี หวลหอม

63033000933 นายศักรินทร� พูนศรีโชติ

63033000934 นางสาวนพรัตน� อินทรทัด

63033000935 นายจักรพันธ� พุ�มม�วง

63033000936 นางสาวศิริวรรณ ดวงหะคลัง

63033000937 นางสาวภานุชนาถ ไชยวรรณ�

63033000938 นางสาวอังค�วรา ด�านประไพศิลปM

63033000939 นางสาวกนกรัตน� ปานขวาน:อย

63033000940 นางสาวยารอดะห� ตาเห

63033000941 นางสาวเกษฎาภรณ� สายหลักคํา

63033000942 นางสาวอาอีซะห� สะนิง

63033000943 นายสันติชัย สําเภา

63033000944 นายปณิธิ พรมมิ

63033000945 นางสาวนพวรรณ สมุทรใหญ�

63033000946 นางสาวพรณี สิริเมธีตระกูล

63033000947 นางสาวอมรรัตน� เต�าให:

63033000948 นางสาวณัฐธยาน� ทรัพย�เจริญ

63033000949 นางสาวไฮยนา สือลามะ

63033000950 นางสาวเพชรรัตน� ศรีรอด

63033000951 นางสาวจตุพร สุขคํามี

63033000952 นางสาวยุภาพร บุดดี

63033000953 นางสาวรัชนี บุญรินทร�

63033000954 นายวุฒิชัย มณีศรีโสภา

63033000955 นางสาววราภรณ� กันชนะ

63033000956 นายปาราเมศ ธีรภาพสมบัติ

63033000957 นางสาวดาลัด ฤทธ์ิกล:า

63033000958 นางสาวศรีอุมา เพชรกล:า

63033000959 นายศักดา ฉายป*ติศิริ

63033000960 นายอัษฎาวุธ ยาตา

หน:า 32 จาก 847                 
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63033000961 นางสาวพิไลพร กิจบํารุง

63033000962 นางสาวมาลินี พิลาเกิด

63033000963 นายสุทนต� โพธาเมือง

63033000964 นายสุริยา หนูไทย

63033000965 นายโชติสิริ คํานวล

63033000966 นางสาวณHัฐญา ทักษิณ

63033000967 นายวัฒนา สุนทะโร

63033000968 นางสาวประภัสสร เหง:าศรี

63033000969 นางสาวอรอุมา ตามี

63033000970 นายเด�นดํารง วันมหามาตร

63033000971 นายศิริมงคล ทาประเสริฐ

63033000972 นายภานุวิชญ� บุญมี

63033000973 นางสาวจุฑารัตน� รอดดีเพ็ง

63033000974 นางสาวฉัตรวรินทร� นันทิทรรภ

63033000975 นางสาวเบญจรัตน� เชี่ยวชาญ

63033000976 นางสาวศศิโสม ณรงค�ฤทธ์ิ

63033000977 นางสาวพรรณิดา เสียมไหม

63033000978 นางสาวฐิภาพร ก�อแก:ว

63033000979 นางสาวมัญชรี ฉายแสง

63033000980 นายศรัญยู ปานเจริญ

63033000981 นายกฤตภาส พรหมอ�อน

63033000982 ว�าที่เรืออากาศตรีรัฐพงศ� ไขบุดดี

63033000983 นางสาวปEทมวรรณ� แสนกล:า

63033000984 นางสาวศิริรัตน� อัมรนันท�

63033000985 นางสาวศกลรัตน� ดาวเรือง

63033000986 นางสาวธนพร ฮีเกษม

63033000987 นางสาวจารินี คุ:มพร:อม

63033000988 นายนฤพนธ� สิงหราช

63033000989 นางสาวอารยา ขาวพันธ�

63033000990 นางสาวธนิยา นักรบ
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63033000991 นางสาวชฎาพร สนองชัยกุล

63033000992 นางสุนิษา ปลอดโคกสูง

63033000993 นางสาวจิตินันท� สโรบล

63033000994 นางสาวศดานันท� แก:วปราณี

63033000995 นางสาวสุนิสา สุทธากร

63033000996 นางสาวปฏิญญา มีมา

63033000997 นางสาวยุพา ยะมะกา

63033000998 นางสาวชญานิน สว�างวงษ�

63033000999 นางสาวสุวารีย� แซ�จึง

63033001000 นายสิทธิพร ปากเมย

63033001001 นางสาวสุดารัตน� เนตรวงค�

63033001002 นายธนโชติ ตันติเจริญวัฒน�

63033001003 นางสาวสุจิตรา เสมารัมย�

63033001004 นายชเยส ศิริ

63033001005 นางสาวธาราดา ทําทอง

63033001006 นางสาวสุชิตา สังขรัตน�

63033001007 นางสาวสุจิตรา พลชัย

63033001008 นางสาวทิพย�รัตน� มรรคประเสริฐ

63033001009 นางสาวภาวินี ชัยศรี

63033001010 นายปฏิภาณ ศิริรัตน�

63033001011 นายอิทธิฤทธ์ิ กลิ่นเจริญ

63033001012 นายนราวิชญ� พิศมัย

63033001013 นายณัฐพงษ� โพธิเนตร

63033001014 นางสาวกาญจนา วรสิงห�

63033001015 นายสุขวิช ม่ันยืน

63033001016 นางสาวเบญญาภา แพงไทย

63033001017 นางสาวปวีณา ผลาหาร

63033001018 นางสาวพรรณรษา กาญจนวัฒน�วรกุล

63033001019 นางสาวกนกวรรณ มีศิริ

63033001020 นางสาวนิลตา ปริวันตัง
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63033001021 นางสาวอรพรรณ หอมจันทร�

63033001022 นายกีรติ ถาบุตร

63033001023 นายสหสิทธ์ิ ทิพย�วงศ�

63033001024 นายศุภชัย ไชยโอสถ

63033001025 นางสาวเกศสุดา ผุดผาด

63033001026 นายขจรเดช แซ�จ]าว

63033001027 นายวศิน สุงสุวรรณ

63033001028 นายกันตภณ สุระการ

63033001029 นางสาวสุพิชชา ปEทมาลัย

63033001030 นางสาวสิริรัตน� จงพากเพียร

63033001031 นายทรงพล เจียงคํา

63033001032 นางสาวสิริลักษณ� ขอเจริญ

63033001033 นายเธียรพงศ� ธรรมหิเวศน�

63033001034 นางสาวอาอีละห� หะยีลาเด็ง

63033001035 นายยุทธพงษ� ปEญจรักษ�

63033001036 นางสาวศศิธร น:อยสอาด

63033001037 นายพลกฤต เที่ยงผดุง

63033001038 นางสาวกันภิรมย� สิงหา

63033001039 นายณัฏฐ� หงษ�สัมฤทธ์ิ

63033001040 นางสาววิภาพร ศรีอัมพรเอกกุล

63033001041 นางสาวชนิตร�นันท� ทอนสูงเนิน

63033001042 นางสาวฐิญากรณ� สินธวาชีวะ

63033001043 นางสาวณัฐธิดา ขวัญแก:ว

63033001044 นางสาวจันทร เฉลิมฉัตร

63033001045 นางสาวเสาวลักษณ� พละสมบูรณ�ชัย

63033001046 นางสาวฉัตรอุษา ญาติรักษ�

63033001047 นายธนวิชญ� ลิกขะไชย

63033001048 นางสาวจิราพร มาทรัพย�

63033001049 นายชวลิต หม่ืนจบ

63033001050 นางสาวเสาวภาคย� เรือนใจ
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63033001051 นางสาวอนุชตา แก:วพูลทรัพย�

63033001052 นางสาวชมพูนิกข� ไชยสนาม

63033001053 นายสุรพล วิยาภรณ�

63033001054 นางสาวอภิญญา คงดวง

63033001055 นางสาวเบญจวรรณ พันธ�ผึ้ง

63033001056 นายจักริน ทองจิตร

63033001057 นางสาวสุพรรณี ม�วงไทย

63033001058 นางสาวลักษมน ชูช�วย

63033001059 นางสาวนัฎฐมนต� วิไลลักษณ�

63033001060 นางสาวธัญพร ขันจันทร�

63033001061 นายวุฒิพงษ� สุพรรณชนะบุรี

63033001062 นางสาวกานตรัตน� สิทธิแสน

63033001063 นางสาวฉัตรรัชฎา แก:วมงคล

63033001064 นางสาวพรพรรณ ทันทะนะ

63033001065 ว�าที่ร:อยตรีหญิงสิริกัลปM แจ:งชื่น

63033001066 นายปริญญา คําลุน

63033001067 นางสาวอรกานต� จันทร�พิทักษ�

63033001068 นางสาวสุพรรณิการ� จันทร�ศรี

63033001069 นางสาวคนึงนิตย� เต็งเฉ้ียง

63033001070 นางสาววรีวรรณ มีชํานาญ

63033001071 นางสาวก่ิงแก:ว ยงเขตรกิจ

63033001072 นางสาวอติกานต� ทองอยู�คง

63033001073 นางสาวชนิดา วรรณทอง

63033001074 นางสาวเก:ากนก สว�างศรี

63033001075 นางสาวศศินา พรหมดี

63033001076 นางสาวไพริน แสงชู

63033001077 นางสาวฐิติรัตน� กลับประทุม

63033001078 นางสาวศิริพรรณ อ�อนน:อม

63033001079 นางสาวเมธาวี แซ�ฉ่ัว

63033001080 นายภัชร ไชยวงศ�วัฒน�
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63033001081 นางสาวพรพิพล คําคุณสี

63033001082 นางสาวสุทธิดา จันทร�ลา

63033001083 นางสาวกรกนก ขาวผ�อง

63033001084 นายบัณฑิต มาเจริญ

63033001085 นางสาวปEณณวดี ทองเสน

63033001086 นางชนัญชิดา บุญรอด

63033001087 นายษิตธิศักธ์ิ บําราบพาล

63033001088 นายจุฑาธัช วันสุทันต�

63033001089 นายศรณรงค� โอ�งเคลือบ

63033001090 นายพงศ�พจน� ผ�องอําไพ

63033001091 นางสาววนัสนันท� ไชยสุริยา

63033001092 นายธัญญบูรณ� ยอดพันธ�

63033001093 นางสาวนุชจรีย� แจ�มเจ็ดริ้ว

63033001094 นางสาวฝากฝEน พิกุลทอง

63033001095 นายอัมรินทร� บัวอิ่ม

63033001096 นางสาวป*ยาภา สังขทับทิมสังข

63033001097 นางสาวภัทรวดี เพชรทอง

63033001098 นางสาวพรพิมุข บุญธรรม

63033001099 นายรังสรรค� ละอองนวล

63033001100 นางสาวณัฎฐณิชา พุทธรัสสุ

63033001101 นายธนโชติ ขวัญเจริญ

63033001102 นางสาวกัญญ�ณณัฏฐ� ครองสิน

63033001103 นางสาวญาณินี เอื้อการณ�

63033001104 นางสาวสินีนาฏ เพ็ชรเรือง

63033001105 นายสุภัส พูดสงคราม

63033001106 นางสาวมนสพร ไกรสิงห�สม

63033001107 นางสาวสุมิตา สาเส็ม

63033001108 นางสาววชิรญา รอดทอง

63033001109 นายกฤษฎา สมวงศ�

63033001110 นายอภิสิทธ์ิ แปPนขํา
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63033001111 นางสาวกรรณิกา พูลอ:น

63033001112 นายพสิษฐ� แซ�อี๋

63033001113 นางสาวรุ�งทิวา ราษี

63033001114 นางสาวปราณี สุตศิริ

63033001115 นางสาวศุทธิณี ประกอบทรัพย�

63033001116 นางสาวพิมพ�วิภา เสนาจันทร�

63033001117 นางสาวอัจฉราวรรณ สมตน

63033001118 นางสาวกนกวรรณ ซ:อนศรี

63033001119 นางสาวพิชชานันท� วงค�อามาตย�

63033001120 นายพิเชษฐ รัตน�ชเลศ

63033001121 นางสาวภัทราวรรณ ธัญญเจริญ

63033001122 นางสาวรัชดาภรณ� บุญเสริม

63033001123 นางสาวนภัสสร ทองหนู

63033001124 นายเสฏฐวุฒิ กิจปกรณ�สันติ

63033001125 นางสาวศิรประภา ประพฤทธ์ิตระกูล

63033001126 นางสาวมัญชุพร แก:วมณี

63033001127 นายณัฐปคัลภ� วิจิตรสกุลไทย

63033001128 นางสาวนิตยา สุจารี

63033001129 นางสาวสาวิตรี ศิริพงษ�

63033001130 นางสาวณัฐชยา อารมย�เพียร

63033001131 นางสาวตูแวรอฟUฮะ ยีสะอุ

63033001132 ว�าที่ ร.ต.หญิงศศิมา อ�อนอําไพ

63033001133 นางสาวศิรินุช คุณขําเพชร

63033001134 นางสาวกนกทิพย� อุทธอินทร�

63033001135 นางสาวชนิดา เกษศิริ

63033001136 นางสาวณัฐจวา ศิลาทอง

63033001137 นางสาวสุพัตรา นรดี

63033001138 นางสาวสิรามล เปลี่ยนสี

63033001139 นางสาวอังคณา ภัทรสิริวงศ�

63033001140 นางสาวฐิติมา บุญลอย
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63033001141 นางสาวฐานะมาศ ลิตเต

63033001142 นางชัญชลักษ� สุชิตเรืองวงษ�

63033001143 นายกิติคุณ ชะโลธร

63033001144 นายชินกฤต ต:องทรัพย�

63033001145 นายพชร เลิศศิลปMเจริญ

63033001146 นายอภิเดช เอมเอี่ยม

63033001147 นางสาวนวธิดา ลีฬหะวัฒนะ

63033001148 นางสาวกาญจน�ชนก ชาวสวน

63033001149 นายชาญชัย พรมตา

63033001150 นางสาวธัญญรัตน� ตะกุดเดิม

63033001151 นางสาวอภิชญา ศิลปสมศักด์ิ

63033001152 นายธีรพฤทธ์ิ อุปพงษ�

63033001153 นายสรวิชญ� ป*งสุทธิวงศ�

63033001154 นายวิทยา สุริยะวงค�

63033001155 นางสาวภาวิณี คําดอกไม:

63033001156 นางสาวพัชรีพร แนววรรณ

63033001157 นายคณิต คํางาม

63033001158 นางสาวกัญญนิช ระลาคี

63033001159 นายปราโมทย� ก:อนแก:ว

63033001160 นางสาววาเศรษฐี ศรีสังวาลย�

63033001161 ว�าที่ร:อยตรีหญิงสุเพ็ญศิริ มีพยุง

63033001162 นางสาวปวีณอร เฮ็งเกิน

63033001163 นางสาวอาทิตยา ศรีคร:าม

63033001164 นางสาวนูอัยนี เจะลง

63033001165 นางสาวรจนา สิงประเสริฐ

63033001166 นางสาวฟาริดา พงษ�สุภา

63033001167 นายกิตติศักด์ิ เฉลิมวุฒิกุล

63033001168 นายพงศธร สระวารี

63033001169 นางสาวชนิดา ช�างเพชรผล

63033001170 นางสาวเพ็ญประภา สุกพันธ�ดี
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63033001171 นางสาวณัฐชุตา ขุนทอง

63033001172 นางสาวนภัสวรรณ จารย�ลี

63033001173 นายณัษฐวัฒน� เลิศพิพัฒน�กุล

63033001174 นางสาวพรนิภา เชาว�กบินทร�

63033001175 นางสาวนงลักษณ� จรรยาเลิศ

63033001176 นางสาวสุนันทา ปEญจะขัน

63033001177 นางสาวสุธาสินี ชูจําปา

63033001178 นางสาวสิริทรา ยะถา

63033001179 นางสาวรชตพรรณ ปานรัตน�

63033001180 นางสาวปริศนา ฮองอุ:น

63033001181 นายกิHตติชัย ขันธ�สวัสด์ิ

63033001182 นางสาวพนิดา เพ็ชรอินทร�

63033001183 นางสาวกนกพร อาจวงษ�

63033001184 นางสาวนวลพรรณ คีมสนิท

63033001185 นางสาวคนึงนิตย� พืชพันธ�

63033001186 นายวิทวัส วรหาญ

63033001187 นางสาวกมลชนก ศิริเลิศ

63033001188 นายหิรัญ แก:วพ�วง

63033001189 นางสาวธีรนันท� งามละมัย

63033001190 นายประพันธ� ยอยโพธ์ิสัย

63033001191 นางสาวนราวดี อิ่มสกุล

63033001192 นางสาวมนัญญา นภาศัพท�

63033001193 นางสาวชลธิชา คําคุนา

63033001194 นางสาวศุภรางศุ� ศรีบัณฑิตย�

63033001195 นางสาวกมลวรรณ บัวชุม

63033001196 นางสาวพฤทธ� ทองดี

63033001197 นางสาวกฤศณัฐฐิกา ขําเจริญ

63033001198 นายธนบดี สินโพธ์ิ

63033001199 นางสาวกัญญาวีร� ภูงาม

63033001200 นายกฤษณะ ขัดคํา
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63033001201 นางสาวปฐพร อุบลรัตน�

63033001202 นางสาวจิตสุภา หุ:มไหม

63033001203 นางสาวสุพัชชา ชะนะเพีย

63033001204 นายอัศนี เจียมวุฒิศักด์ิ

63033001205 นายมงคล คําคง

63033001206 นางสาวผกามาศ อุ�นผูก

63033001207 นางฐานิช หิป*ยะ

63033001208 นายกฤติน จารุวิสุทธ์ิ

63033001209 นางสาวดวงฤทัย ศรีจันทร�

63033001210 นางสาวอริยาพัชร มหาศิริชวรัตน�

63033001211 นางสาวป*ยะมาตร� บ�อพิมพ�

63033001212 นายอัครพล กอนสีลา

63033001213 นางสาวเกสรา หลอดศิลปM

63033001214 นางสาวชนิกานต� สิทธิแสงชัย

63033001215 นางสาวทิพย�เกสร ชูเชษฐ

63033001216 นายวชิระ เวียงจันทร�

63033001217 นายวรวิน ชํานาญ

63033001218 นางสาวภาคินี จันวิลัย

63033001219 นางสาวภัทรานิษฐ เกียรติบํารุง

63033001220 นายทัฬหนิจ สิงหเสนี

63033001221 นางสาวอมรทิพย� บัวผัน

63033001222 นายศุภกิตต์ิ แก:วรอด

63033001223 นางสาวโสภิชา แสนสุริวงศ�

63033001224 นางสาวอรวรรณ พูเจริญสกุล

63033001225 นายกิตตินันท� ศิริชื่นวิจิตร

63033001226 นางสาววรรณิศา คล:ายมณี

63033001227 นางสาวจันทกานต์ิ หัดสิม

63033001228 นางสาวกันธิชา ทองบําเรอ

63033001229 นายธนากร เนียมประเสริฐ

63033001230 นางสาวนันท�นภัส จุลรัสเถียร
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63033001231 นางสาวเดือนเพ็ญ ยังมี

63033001232 นางสาวกุลสตรี พะเมือง

63033001233 นางสาวอ:าฉ:า ระถะการ

63033001234 นางสาวกชพร วรรณะพาหุณ

63033001235 นางสาวณัฐชา บุญกาญจน�

63033001236 นางสาวสุจิตรา รักจันทร�

63033001237 นายชัยสิทธ์ิ นิธิกวีสกุล

63033001238 นางสาวโชติกา ราชวิงค�

63033001239 นางสาวสุปรียา สุทธิกุล

63033001240 นายอณาวิล บุญมณี

63033001241 นายอนุชิต แก:วช�วย

63033001242 นายภูเบศ เนตรพิน

63033001243 นางสาวปาริชาติ ผ�องใส

63033001244 นางสาวเกศรินทร� รัศมี

63033001245 นางสาวสุกัญญา เลอสวรรค�วารี

63033001246 นางฉวีวรรณ สุริหาร

63033001247 นางสาวสมใจ วงษ�สมิง

63033001248 นางสาวนนทยา ก.ศรีสุวรรณ

63033001249 นางสาวสุพรรณษา ไพโรจน�

63033001250 นายวิชิตชัย ศักด์ิทอง

63033001251 นางสาวฐานิตา ฉิมมา

63033001252 นายธีระพงษ� อาจศัตรู

63033001253 นางสาวชนิกานต� อรอินทร�

63033001254 นางสาวเบญญา หารจิต

63033001255 นางสาวป*ยนุช ธรรมรักษ�กุล

63033001256 นางสาวขวัญสุดา เดชาสิทธ์ิ

63033001257 นางเมตตา กรานวงษ�

63033001258 นางสาวอารยาภรณ� สารบรรณ�

63033001259 นางสาวเสาวลักษณ� สุนทรวัฒน�

63033001260 นางสาวสิริพร สุจรรยา
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63033001261 นางสาวพิมพิมล บัวชัยยา

63033001262 นางสาวสุทธาทิณีย� นาคเพชรพูล

63033001263 นายนิพันธ� สุระพงษ�

63033001264 นางสาวฐิติชญา อัครเดชเรืองศรี

63033001265 นางสาวปฏิญญา ปEจจุสนันท�

63033001266 นายทศพล สุคนธประดิษฐ

63033001267 นางสาวสุภิญญา ริสมัน

63033001268 นางสาวณัฐวรรณ� นุ�มทอง

63033001269 นายภูมิพงษ� ทาวัน

63033001270 นายวสิษฐพล ผาจวง

63033001271 นางสาวณัฐริกา ไพรัชขันธ�วงศ�

63033001272 นางสาวรัตนา จริยาอุดมพงศ�

63033001273 นางสาวนันทนาภรณ� ยืนย่ัง

63033001274 นายฌาน อังอนันท�

63033001275 นางสาวสุรีภรณ� พวงสันเทียะ

63033001276 นางสาวนันทนา มาเก�าน:อย

63033001277 นางสาวสุมาลี หมัดยะมา

63033001278 นายสุพัฒน� อาษาศรี

63033001279 นางสาวภัควลัญชญ� ผาดเรือง

63033001280 นางสาวชิดชนก สวัสด์ิภักดี

63033001281 นางสาวศิริพร อุ�นศรี

63033001282 นางสาวสุพัตรา พ:องพงษ�ศรี

63033001283 นางสาวธนัญญา ศรีสมบัติ

63033001284 นายปฐมชัย ไตรพจน�

63033001285 นางสาวพิมลพรรณ เพียรราช

63033001286 นางสาวศรีวิกรณ� วันเชียง

63033001287 นายธนาทร วรรณกูล

63033001288 นางสาวกรรณิการ� ทองแสง

63033001289 นางสาวสุนิษา ศรีโยธา

63033001290 นางสาวอรวรรณ เมฆสงค�
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63033001291 นางสาวสุณิสา เทียบทอง

63033001292 นายอภิสิทธ์ิ ฉํ่าศรี

63033001293 นายภาณุพงศ� นุตทะบัติ

63033001294 นางสาวพัชราภรณ� พลอยล:วน

63033001295 นางสาวอัมพร ย่ิงไพฑูรย�

63033001296 นายวันชาติ แว�นแก:ว

63033001297 นายวัฒนชัย กุดแถลง

63033001298 นายทวีชัย แหวนวงษ�

63033001299 นางสาววิไล เพ็งแข

63033001300 นางสาวพรพรรณ เลิศชัยชนะ

63033001301 นางสาวเหมือนฟPา อนันตกาล

63033001302 นางสาวปดิวรัดา นาคนาคี

63033001303 นางสาวสุภัสสรา แก:วแสง

63033001304 นางสาวอรปภา ตะเคียนทอง

63033001305 นายวีระวัฒน� เสนาพร

63033001306 นางสาวณิชกานต� จันทร�เดช

63033001307 นางสาวนูรฟาติน เปาะนุ

63033001308 นางสาวกัญติมาพร บุญเรือง

63033001309 นางสาวเจนจิรา จะมณี

63033001310 นางสาวใจชนก เศษศรี

63033001311 นางสาวกชพรรณ รวดขาว

63033001312 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีอร�าม

63033001313 นางสาวจุไรวรรณ มาตราแสง

63033001314 นายภาณุพงศ� ทําเพียร

63033001315 นางสาวสุดารัตน� เหลาบัว

63033001316 นายศราวุธ นามบุรี

63033001317 นางสาวอัญชลี เริ่มพงษ�

63033001318 นายศักด์ิสิทธ์ิ โสดา

63033001319 นางสาวเพ็ญศุภมน จันทร�สัมฤทธ์ิ

63033001320 นางสาวดลนภา บุญสุ�น
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63033001321 นายณัฐพล อินยะ

63033001322 นายจตุรพร นิรุตม�

63033001323 นายเสกสรร อายุพงศ�

63033001324 นางสาวมินตรา ตาดอินทร�

63033001325 นายปฐวี แสงศรี

63033001326 นางสาวมาระตี โชคเก้ือ

63033001327 นางสาวกนกกร ฟEกสุก

63033001328 นางสาวกวินทรา สําลี

63033001329 นางสาวสมชนก ดํารงค�กุล

63033001330 นายนฤเบศร� สนปU

63033001331 นางสาวสมาภรณ� ปPอมภู�

63033001332 นางสาวพรปวีณ� เชิดชู

63033001333 นางสาวอัจฉรา เเสงจันทร�

63033001334 นางสาวนันทภรณ� สังข�น:อย

63033001335 นางสาวสุดารัตน� ซําฮกตัน

63033001336 นางสาวรัตนพรรณ อํามาตย�เอก

63033001337 นางสาวกมลลักษณ� เปลวเพลิง

63033001338 นายถิรภัทร ละอองแก:ว

63033001339 นายปวริศ ประดับญาติ

63033001340 นางสาวผกาทิพย� มาลาพงษ�

63033001341 นางสาวขวัญชนก หอมรักษ�

63033001342 นายพิชชากร สุขศรีดา

63033001343 นายอนุพงษ� องอาจ

63033001344 นางสาวธันย�ชนก จิตอารมย�

63033001345 นางสาวปาริฉัตร อนุอัน

63033001346 นางสาวอัญชลี หาญประโคน

63033001347 นางสาวนฤมล มากแสน

63033001348 นางสาวทิพย�วิมล นพสรอมรกิจ

63033001349 นางสาวกรรณิการ� ไมตรีจร

63033001350 นางสาวณัฐสินี สุขเหลือ
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63033001351 นางสาวนันทวรรณ อินทราชา

63033001352 นางสาวนภาพร สีปEดถา

63033001353 นายพีรพล พยัคโส

63033001354 นายสุริรัตน� เสริมทรง

63033001355 นางณัทธมนกาญจน� แหล�งหล:า

63033001356 นางสาวธารารัตน� ศิลปาจารย�

63033001357 นายสิปปกร เรืองจุติโพธ์ิพาน

63033001358 นางสาวรุจิราภรณ� ศรีมูล

63033001359 นางสาวกรองใจ ร�มโพธ์ิ

63033001360 นายกรวิษณุ สุวรรณศรี

63033001361 นางสาวชนัฐนันท� ปEจจวงษ�

63033001362 นายไพศล สุดใจ

63033001363 นางศศิธร จุฬมุสิก

63033001364 นายสังวร กันโอภาส

63033001365 นางสาวป*ยะลักษณ� รัตนศิริทรัพย�

63033001366 นางสาวกัลยรักษ� ศิริมงคล

63033001367 นางสาวทิพธัญญา แสงหิรัญ

63033001368 นายพงศ�ธเนศ ไหมใจดี

63033001369 นางสาวณัฐกานต� แสงหิรัญ

63033001370 นางสาวปวีณา ชื่นสุวรรณ

63033001371 นางสาววิไลภรณ� ม่ันแย:ม

63033001372 นางสาวพิมพ�ชนก ทาจินา

63033001373 นางสาวมะลิวัลย� ไชยอําพร

63033001374 นางสาวดวงพร บัวเฮง

63033001375 นางสาวณัฐณิชา ชุมเพ็ชร�

63033001376 นางสาวสโรชา ตาต๋ัน

63033001377 นางสาวกอรปแก:ว ผินมณี

63033001378 นางสาวสิตางค� จันทร�โต

63033001379 นางสาวจินตนา สระศรี

63033001380 นางสาววาตี ตาเห

หน:า 46 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033001381 นางสาวอัมพร จักรกรวย

63033001382 นายสหวัฏ พิบูลย�ธนานนท�

63033001383 นายศรรักษ� แซ�ลิ้ม

63033001384 นางสาวสาวิตรี ต:นดี

63033001385 นางสาวสาวิตรี คงม่ัน

63033001386 นางสาวสุนิศา สูตรสุข

63033001387 นางสาวสุมาริสา ทองเอม

63033001388 นางสาวญาณิศา เริงกสิวิทย�

63033001389 นายพีร พรายด:วง

63033001390 นางสาววริศรา นวลเนาว�

63033001391 นายพูนศักด์ิ เกียรติกําจาย

63033001392 นางสาวสมพร สิงสมดี

63033001393 นางสาวจันจิรา เทพทัน

63033001394 นายอรุณพล แก:วประดับ

63033001395 นางสาวอัญชญา เกตุประกอบ

63033001396 นางสาวนารีรัตน� เก้ือนุ�น

63033001397 นางสาวมัทนพร สาหร�าย

63033001398 นายจิรวัฒน� วรวิจิตรกุล

63033001399 นางสาวนิรชา ไพรหก

63033001400 นางสาวมัลลิกา โนนยะโส

63033001401 นายอภิวัฒน� แสงตะวัน

63033001402 นางสาวจินตนา ศิริมงคล

63033001403 นางสาวภัชรา เอกฉัตร

63033001404 นายสุธี สีธงชาติ

63033001405 นางสาวพิมพ�พร แก:วบ:านดอน

63033001406 นางสาวอทิตยา ปPอมดี

63033001407 นางสาวกมลชนก เกิดทรัพย� 

63033001408 นางสาววิลันดา รางสาด

63033001409 นางสาวประเพ็ญศรี ใจตรง

63033001410 นายอัสเดช กาวินํา
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63033001411 นางสาวณัฐริกา นาคสัมฤทธ์ิ

63033001412 นางสาวรุ�งนภา เนตรสว�าง

63033001413 นางสาวพิชญ�นาฏ เสาร�ดี

63033001414 นายกระสินธุ� คําทุม

63033001415 นายวสุธร ขอพลอยกลาง

63033001416 นายก่ิงเพชร โป0ะแก:ว

63033001417 นางสาวฤทัยชนก มะปรางทอง

63033001418 นายพีรดนย� อ�างเฮ:า

63033001419 นายจิรวัฒน� ไพรศานติ

63033001420 นางสาววิมลลักษณ� ทองพยงค�

63033001421 นางสาวสวรส อินช�วย

63033001422 นายกฤษฎา อ�อนสหะ

63033001423 ว�าที่ร:อยตรีหญิงปภาวรินท� นามวิไล

63033001424 นายนุกูล สามะ

63033001425 นางสาวธิดาวรรณ ทองเกลี้ยง

63033001426 นางสาวสายรุ:ง จินตะลัย

63033001427 นางสาวนลินี ศุภนคร

63033001428 นางสาวกาญจนาภรณ� รุ�งเรือง

63033001429 นางสาวสุปาณี ศรีพนัก

63033001430 นางสาวจันจิรา เพียวอยู�

63033001431 นางสาวศันสนีย� สุทธินุ�น

63033001432 นางสาวจิราวรรณ วัชรพิบูลย�

63033001433 นายสุรสิทธ์ิ มณีทับ

63033001434 นางสาวสุนิศา มูลเมือง

63033001435 นางสาวภัทรมน อินทร�สุกันต�

63033001436 นางสาววิภาวรรณ ลันไธสง

63033001437 นางสาวชฎาพร ก่ิงแก:ว

63033001438 นางสาวนิศากร สานธิยากูน

63033001439 นายอมรเทพ ทรงเอี่ยม

63033001440 นายพินิจ วิเตียนจม
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63033001441 นางสาวจิรวรรณ เพ็ชรสุทธ์ิ

63033001442 นางสาวพิมพ�ชนก ไตรสถาน

63033001443 นางสาวทิพวัลย� ศรีพันลม

63033001444 นางสาววารุณี แหลมเกาะ

63033001445 นางสาวจารุพร สินมา

63033001446 นายประกิจ คงทน

63033001447 นางสาววรรณิศา แซงสว�าง

63033001448 นางสาวอารยา ชัยสิทธ์ิ

63033001449 นายภาณุศักด์ิ ทองอินทร�

63033001450 นางสาวอรณัชชา คํามาโมงค�

63033001451 นางสาวสุพัดสรศ� กอสัมพันธ�

63033001452 นายเตมีย� เล็กน:อย

63033001453 นางสาวณัฐริญา ไชยปEญญา

63033001454 นางสาวโสภาวรรณ เหมือนศรีเพ็ง

63033001455 นายปวริศ พินรอด

63033001456 นางสาวหทัยภัทร บุณยรัตพันธุ�

63033001457 นางสาวธิดารัตน� ย่ังยืน

63033001458 นายธนัทภัทร อยู�เย็น

63033001459 นางสาวกิติยา บุญขาว

63033001460 นางสาวฐิติยา มงคลวีระพันธ�

63033001461 นางสาวละอองนวล เจิมศรี

63033001462 นางสาวภัทริน ตะวังทัน

63033001463 นางสาวเบญญทิพย� ไชยฉิม

63033001464 ว�าที่ร:อยตรี  หญิงนลินี ไชย เซ�ง 

63033001465 นางสาวทิพย�พรรณ เบ็ญจพรเลิศ

63033001466 นายบริพัตร เศษคง

63033001467 นายจารุกิตต์ิ นาคทับที

63033001468 นายมโน สมุทระประภูต

63033001469 นางสาวกมลชนก จันทร�ทอง

63033001470 นางสาวปรียารัตน� ออศิริ
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63033001471 นางสาวทิพย�วรรณ เกตุสุวรรณ�

63033001472 นายณัฐพงษ� ไชยเดช

63033001473 นายจิรายุ บุบผาชาติ

63033001474 นายสถิตย� ประดับนาค

63033001475 นางสาวรัชฎาภรณ� ศิริ

63033001476 นายไวทยา จุมปารี

63033001477 นางสาวธนัญญา วงศ�เครือ

63033001478 นางสาวกวิสรา ศิริบูรณ�

63033001479 นางสาวหฤทัย พงษ�กนกโชติ

63033001480 นางสาวกุลยา นวนปาน

63033001481 นายธนภัทร รัตนพันธ�

63033001482 นางสาวรินรตา ศิริโยธา

63033001483 นางสาวดมิสา กลั่นหุ�น

63033001484 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�กลาง

63033001485 นางสาววริศรา ทองคํา

63033001486 นางสาวศดานันท� แทนสกุล

63033001487 นางสาวโศรยา ชูช�วย

63033001488 นางสาวอนุสรา อ�างแก:ว

63033001489 นายพิทวัส อัศวฤทธ์ิดํารงค�

63033001490 นางสาวอนุธิดา ขวัญบาง

63033001491 นางสาวพรรณวิภา นานาวัน

63033001492 นายสมศักด์ิ ทัศนา

63033001493 นางสาวฐิรนันท� วิเศษดอนหวาย

63033001494 นางสาวพิชญา ท:ายเมือง

63033001495 นางสาวณัฐธิดา สุขคง

63033001496 นางสาวบัณฑิตา ผกามาศ

63033001497 นายธรรมนนท� โอสถจันทร�

63033001498 นางสาวแสงอรุณ รัตนรุจ

63033001499 นางสาวสารภี ไพเมือง

63033001500 นางสาวญาณกร อ�อนน:อม
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ระดับปริญญาตรี

63033001501 นายอานันต� หอมเนียม

63033001502 นางสาวเจนจิรา ปลอดโปร�ง

63033001503 นายธนินทร� พลสิงห�

63033001504 นายนพพล พวงดาวเรือง

63033001505 นางสาววัลภา พิริยนนทกุล

63033001506 นายสุธีร� ตันทวีวงศ�

63033001507 นางสาวฐิติพร นิโครธา

63033001508 นางสาวศิรัชชา จิรายุกุล

63033001509 นางสาวเก็จแก:ว ลายเงิน

63033001510 นายเดโชภัท คอนวิมาน

63033001511 นางสาวธิดารัตน� งิใสยา

63033001512 นางสาวสุดารัตน� ภูคงผา

63033001513 นางสาวภัทรพร ฉิมคราม

63033001514 นางสาวทัชชา เนียมชัยภูมิ

63033001515 นางสาวจามรี มีลาดคํา

63033001516 นางสาวอาทิตติยา ภูมิทรัพย�

63033001517 นายศีกด์ิศิริ เฟXYองแก:ว

63033001518 นางสาวชนากานต� ทองผา

63033001519 นางสาวสุพรรษา จันทร�ลามุณี

63033001520 นายเอกชัย ภักดีเจริญ

63033001521 นายปรัชญา ต้ังผดุงสุข

63033001522 นายภูมินทร� เกษร

63033001523 นางสาวชื่นกมล ไชยสลี

63033001524 นางสาวพัตรพิมล ประสพ

63033001525 นางสาวณัฐธิชา นามบุญ

63033001526 นายเพ่ิมเพชร เพ็ชรบูรณ�

63033001527 นางสาวทิพวัลย� สุทธิเนตร

63033001528 นายณฐนน ศิริโสม

63033001529 นางสาวกนกวรรณ นาควารี

63033001530 นางสาวเจนจิรา อสุรินทร�
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ระดับปริญญาตรี

63033001531 จ�าอากาศเอกหญิงนฤมล นามทะปEด

63033001532 นางสาวสุภาพร พิมมะโคตร�

63033001533 นางสาวณัฏฐ�นรี ไตรพรม

63033001534 นางสาวสราลี เกษทองดี

63033001535 นางสาวมนสิชา เอี่ยมอินทร�

63033001536 นายวินิทร� จันทร�ช�วง

63033001537 นางสาวภาวิกา เสนาสุทธิพร

63033001538 นางสาวสุพรรษา ฉิมบ:านไร�

63033001539 นางสาวสุณิษา ใบเนียม

63033001540 นางสาวศิภาพร ทองอ�อน

63033001541 นางสาวยุรนันท� ทนสูงเนิน

63033001542 นางสาววิไลรัตน� ทองประเสริฐ

63033001543 นายจารุกิตต์ิ ประสงค�ทรัพย�

63033001544 นางสาวธนารีย� จงกรเกตุ

63033001545 นางสาวลานนา นาคะกุล

63033001546 นางสาวป*ยพร เตมีศักด์ิ

63033001547 นายภทรนนท� บุราณสุข

63033001548 นายอนุวัตร กองพันธุ�

63033001549 นายณัฐวัชร ชัยศิริ

63033001550 นางสาวสุณัฐฌา ปรีเปรม

63033001551 นางสาวฟารีดา ปาทาน

63033001552 นางสาวกนกวรรณ แก:วสาริกา

63033001553 นางสาวศรัณยา กาพย�เกิด

63033001554 นางสาวนันทัชพร จงวงษ�

63033001555 นางสาวชนาภา ไชยสุริยา

63033001556 นางสาวพิมพ�พัชร� เที่ยงธรรม

63033001557 นางสาวอมิตา หม่ืนเดชา

63033001558 นายเกียรต์ิสิริ แห:วเพ็ชร

63033001559 นางสาวทิฆัมพร รุ�งเรือง

63033001560 นางสาวนริศรา อินทรังษี
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63033001561 นางสาวกาญจนา ยาวิเศษ

63033001562 นายอภิสิทธ์ิ วิลัยพฤกษ�

63033001563 นางสาวสุชาวดี ไชยชาญ

63033001564 นางสาวอารียา สุพบุตร

63033001565 นายเจริญชัย ผ�องราษี

63033001566 นายศักด์ิชาย อารยธรรม

63033001567 นางสาวปรัศนียาภรณ� คิดสม

63033001568 นางสาวจิรพรรณ ชุ�มละมัย

63033001569 นายพงศ�สิริ อินทรสิริ

63033001570 นางสาวสถิตย�ภรณ� ขาวอ:วน

63033001571 นายธนดล อังครา

63033001572 นางสาวอาทิตติยา ลานุสัตย�

63033001573 นางสาวดวงฤทัย พุทธพรทิพย�

63033001574 นางสาวมุกดามณี เจริญชีพ

63033001575 นางสาวพีรยา เหลากล:า

63033001576 นายสิทธิพงษ� คําบุญเรือง

63033001577 นางสาวจิตรารพร ย้ิมแย:ม

63033001578 นางสาวนูรียQะ โซะเบ็ญอาหลี

63033001579 นางสาวกรรชริกา อยู�ยืน

63033001580 นางสาวฐิติมา ชูขจร

63033001581 นายสกล ขําเจริญ

63033001582 นางสาวสัชฌุกร ไชยเชษฐ

63033001583 นายสุรัตน�ชัย ฉิมพลี

63033001584 นางสาวธัญชนก กลมพันธ�

63033001585 นางสาวศุภิสรา แจ:งเจนใจ

63033001586 นางสาวรัตนา สิขิวัฒน�

63033001587 นายณัฐพล จุลดิลก

63033001588 นางสาวธัญสินี ใจรุณ

63033001589 นายอภินัทธ� โรจนาธิโมกข�

63033001590 นางสาวอนันตญา แจ�มมณี
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63033001591 นางสาวทวีพร เทียมมล

63033001592 นางสาวสายชล อ�อนสําลี

63033001593 นางสาววรัญชลี ลําปน

63033001594 นางสาวสุธาสินี เกตุดิษฐ

63033001595 นางสาวดวงหทัย พระเทพ

63033001596 นางสาวอารียา เชื้อบุญ

63033001597 นางสาวศิวพร ชุติฤทธิชัย

63033001598 นายกฤษณศักด์ิ สินที

63033001599 นางสาวธัญวรัตน� สุขปาน

63033001600 นายพงศ�ภัทร จันทร�วัฒนพงษ�

63033001601 นางสาวป*ยนุช มงคลนํา

63033001602 นายสรวิศ เรืองกระจ�าง

63033001603 นางสาววรัญญา สุกายะ

63033001604 นายศิวิภู ชัยมังคลานุวัฒน�

63033001605 นางสาวพรภัทร� ยงสมบูรณ�

63033001606 นางสาวสุชาดา สุขช�วย

63033001607 นางสาวมุขดา อุดหนุน

63033001608 นางสาวศิริประภา แสงจิตร

63033001609 นางสาวพิมพ�พิชชา โพธ์ิทอง

63033001610 นายพัฒนา พุ�มแก:ว

63033001611 นายปกรณ� บุญเกลี้ยง

63033001612 นางสาวเสาวคนธ� คําทะเนตร

63033001613 นางสาววลัยภรณ� ทองนาค

63033001614 นางสาวณัฐชภรณ� เผือกผ�อง

63033001615 นางสาวสุพัตรา ศรีรักชาติ

63033001616 นางสาวสาวิณี ศรีแก:ว

63033001617 นางสาวมัตติกา นนทะวงษ�

63033001618 นางสาวศันสนีย� เครือโชติ

63033001619 นายศรัณย� สวัสดี

63033001620 นางสาวพรอุมา จงปลูกกลาง
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63033001621 นายนิตินัย แสงนิมิตร

63033001622 นางสาววรรณพร มูลเงิน

63033001623 นางสาวพัชราภรณ� มาศภูมี

63033001624 นางสาวเขมิกา อินวันนา

63033001625 นายณัฏฐกร เสมาทอง

63033001626 นางสาวชนิตา จันหยู

63033001627 นายกมล บุญนิธิดิลก

63033001628 นางอนัสรา มะโนสา

63033001629 นางสาวชุติกาญจน� แก:วเย็น

63033001630 นางสาวจิลลาภัทร ใชยมาศ

63033001631 นางสาวอลิสา แสงทวี

63033001632 นางสาวพนิดา หิรัญพฤกษ�

63033001633 นายภาคิน เอมโอษฐ

63033001634 นางสาวจุรีย�พร ไชยสถาน

63033001635 นายก:องขจร เพชรกอง

63033001636 นางสาวอารดา จันทร�เพียกุล

63033001637 นายสุชาติ เพชรคง

63033001638 นายเคน ทองสมัคร

63033001639 นายฉัตรชัย โถปาคํา

63033001640 นางสาวเบญญา วงศ�สุพรรณ

63033001641 ว�าที่ ร.ต.หญิงรัศมี บัวเพ็ชร

63033001642 นางสาวสุธาทิพย� ศรีวิลัย

63033001643 นางพิมพ�ผกา พิมพ�พงษ�

63033001644 นางสาวรัตนันน� ฉายารักษ�

63033001645 นางสาวกมลพรรณ นิสัยกล:า

63033001646 นางสาววิภาวดี เปลยันทะ

63033001647 นายอรรถพล ปุราโน

63033001648 นายไกรสิทธ์ิ เผด็จสุริยา

63033001649 นายเจษฎา กร คําพิมพ� 

63033001650 นายธนวัฒน� ปEกษาศร
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63033001651 นางสาวเครือวัลย� จบหล:า

63033001652 นายนิติสิทธ์ิ กลยนีย�

63033001653 นางสาวซัลมา องสารา

63033001654 นายธนกร ดีลี

63033001655 นางสาวจีราภา อุบลรัตน�

63033001656 นายอมรศักด์ิ ปEนวิชัย

63033001657 นางสาวจุไรรัตน� แก:วคํา

63033001658 นางสาวป*ยะวรรณ พลสินพยัคฆ�

63033001659 นางสาวสุภัสสร สัมพันธ�

63033001660 นายกิจติศักด์ิ แก�นเรือง

63033001661 นางสาวอัสมะห� สามะ

63033001662 นายจักรัตน� สิมารักษ�

63033001663 นางสาวศิวิมลธ� สังข�ศรี

63033001664 นายศุภวัฒน� อักขราษา

63033001665 นางสาวศิริพร ปEญญาศิริ

63033001666 นางสาวอาภาภรณ� เด�นประยูร

63033001667 นางสาวเบญจพร สะอ:อนกลาง

63033001668 นางสาวสายใจ บัวดง

63033001669 นายแทนรัฐ วุฒิพงศ�ประเสริฐ

63033001670 นางสาวศิณีนาถ ล:อมจันทึก

63033001671 นางสาวนัฐธิราภ� บุญยังประเสริฐ

63033001672 นายศราวุฒิ จันดี

63033001673 นางสาววรัญญา วงษ�เดือน

63033001674 นายเรวัต คงอินทร�

63033001675 นายวัชรธร ปภาพัฒน�กุล

63033001676 นางสาวพูลทรัพย� พูลพิพิธ

63033001677 นางสาวอรยา เสน�หา

63033001678 นางสาวเบญจมาศ อักษรเสือ

63033001679 นางสาวทัศนีย� ไกรดงพลอง

63033001680 นางสาวสุทธิวรรณ จินุศร
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63033001681 นางสาวกัญญาภัชร บุญวงค�

63033001682 นางสาวเนตรนภา จุ:ยเสง่ียม

63033001683 นางสาวชมพูนุช ร�มเย็น

63033001684 นายวรพจน� ไชยสาลี

63033001685 นางสาวอจลญา ทองทําไพ

63033001686 นายพิสิฐ จันทะมาต

63033001687 นางสาวศิริวรรณ ศรีเครือดํา

63033001688 นางสาวกุลธิดา เพชรดี

63033001689 นางสาวสุมณฑา หวังมีอาจ

63033001690 นายยุทธนา รุจิเทศ

63033001691 นางสาวป*ยะฉัตร ใหม�ทอง

63033001692 นางสาวสุธินี อินกว�าง

63033001693 นายพศวีร� บรรจงกูล

63033001694 นางสาวศศิธร ภู�ทอง

63033001695 นายธนัฐ บํารุงพานิช

63033001696 นางสาวสุชาดา จันตา

63033001697 นางสาวกาญจนา พรหมเชื้อ

63033001698 นางสาวศิริเพชร บุญเหมาะ

63033001699 นายจักรพงศ� สุวรรณวิหค

63033001700 นางสาววิภาพร สีน้ําเงิน

63033001701 นายอุกฤษฎ� กาพย�เกิด

63033001702 นายชัยประสิทธ์ิ พ่ึงสุข

63033001703 นางสาวธนพร ผจงศิลปMวิวัฒน�

63033001704 นายตรรกศาสตร� ฝอยทอง

63033001705 นางสาวธนาวดี จันลาศรี

63033001706 นางสาวนิษฐา เอี่ยมหรุ�น

63033001707 นางสาววศินี นิมิตสิริไชย

63033001708 นางสาวศานต�ฤทัย ดวงนิตย�

63033001709 นางสาวพิมวิณัฐ พูลสิทธ์ิ

63033001710 นางสาวจารุวรรณ กรีกุล
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63033001711 นายวัชรพล ทองตรีพันธ�

63033001712 นางสาวรัตติกาล บุญมา

63033001713 นางสาวเชื่อมใจ จิตตะเสโน

63033001714 นายกีรติ ภู�ทอง

63033001715 นางสาวปEฐน�ชามน พุทธมิลินประทีป

63033001716 นางสาวอัจฉรา แก:วคําแสน

63033001717 นางสาวจุฑามาศ เฉลยสัตย�

63033001718 นางสาวตรึงตา ภาคีทร

63033001719 นางสาวดวงพร นาทอง

63033001720 นายวงศกร ปรางหมู�

63033001721 นางสาวอนุสา อ�อนรู:ที่

63033001722 นายสุรศักด์ิ เนาวรัตน�

63033001723 นายพลวัตน� ภัทรธนจินดา

63033001724 นางสาวศิรินภา แสนรัตน�

63033001725 ว�าที่ร:อยตรีจักรพันธ� จันทะเภา

63033001726 นายนนทพัทธ� อิ่มเขียว

63033001727 นางสาวสุนิสา ลิ้มอารีธรรม

63033001728 นางสาวพรสุข จิตชาญวิชัย

63033001729 นางสาวกุลณิช โกมลวิวัฒน�

63033001730 นางสาวนัทนา ขําเน�า

63033001731 นางสาวภัทริดา ราชวงษา

63033001732 นางสาวศิริวรรณ แน�นอุดร

63033001733 นางสาวจุฑามาศ ปEญญาทรงรุจิ

63033001734 นางสาวสุณัฏฐา พงษ�เสือ

63033001735 นายกฤษฎา กอบการดี

63033001736 นายภูวดล อรุณรัตน�

63033001737 นางสาวดรุณี โดมไพรวัลย�

63033001738 นางสาวอันดาพิสุทธ์ิ ศัยยกุล

63033001739 นางสาววาสิฏฐี แก:วกระจ�าง

63033001740 นายธนวัฒน� เพชรย:อย

หน:า 58 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033001741 นายจีรวิชญ� งามงอน

63033001742 นางสาวกชกร แซ�เต้ียว

63033001743 นางสาวนัสริน เจะฮะ

63033001744 นางสาวธิดารัตน� อมรรัตน�

63033001745 นางสาวพรรณิภา เลี้ยงรักษา

63033001746 นายพิจิตต นาคามณี

63033001747 นางสาวไซนะห� มะแซ

63033001748 นางสาวงามพร เสือสกุล

63033001749 นายนันทพัทธ� ด�านปรีดานันท�

63033001750 นางสาวจรรยพร พลค:อ

63033001751 นางสาววรัญญา พามี

63033001752 นางสาวก่ิงณภัทร ช�วยเนียม

63033001753 นางสาวสุดธิดา ไกลยาน

63033001754 นางสาวณภัชฐ�ศริน กะโห:ทอง

63033001755 นางสาววรรณวิสา เกตุเฟXYอง

63033001756 นางสาวมณฑิรา พงษ�พยัคฆ�

63033001757 นางสาวประทุมทิพย� รุประมาณ

63033001758 นางสาวณัฐกฤตา วัฒนชัย

63033001759 นางสาวสุชาดา เชื้อคําฮด

63033001760 นางสาวนภัสนันท� แสงรักษาวงศ�

63033001761 นายศักด์ิดา วรรณ�สุวงศ�

63033001762 นายเกรียงศักด์ิ หนูอิ่ม

63033001763 นางสาวพิไรวรรณ อินเมฆ

63033001764 นางสาวสุนิสา จ�างโพธ์ิ

63033001765 นายภูริต กีรติกําจร

63033001766 นายนภัทร ผลทรัพย�

63033001767 นางสาวศุภาพิชญ� สุขจะ

63033001768 นางปทิตตา ขบวนฉลาด

63033001769 นางสาวศิริวรรณ โตอาจทวีพัฒน�

63033001770 นางสาวรวินันท� โถแก:วเขียว
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ระดับปริญญาตรี

63033001771 นางสาวป*ยะพร วรารักษ�อักษร

63033001772 นางสาวธมนธรณ� ธนสีห�สุขเกษม

63033001773 นางสาวสาวิตรี สร:อยระย:า

63033001774 นางสาวโสพิศ หอมเหล็ก

63033001775 นางสาวมณธิญา ศรีมาบาล

63033001776 นางสาวนัฏฐินี ศรีสุข

63033001777 นางสาวจารุวรรณ โพสาวัง

63033001778 นายธานินทร� สันดุษิต

63033001779 นายพิพรรธน� เจนรุ�งโรจน�

63033001780 นางสาวธัญญารัตน� ทนทาน

63033001781 นางสาวตอเฮเราะห� ลือบานQะ

63033001782 นางสาวศศฺHประภา โพธิคลัง

63033001783 นายเกียรติศักด์ิ โสภาคะยัง

63033001784 นายภพสรรค� เสลารัตน�

63033001785 นางสาวเหมวรรณ นุ�มสวัสด์ิ

63033001786 นางสาวภิญญาพัชญ� สืบเพ็ง

63033001787 นางสาวแพรวพรรณ เชื้อคําซาว

63033001788 นายกิตติพงษ� ข�มอาวุธ

63033001789 นายเอกรัตน� กาวิละ

63033001790 นายธาราธิคุณ เตชะธนะวัฒน�

63033001791 นายวิสูตร ประทุมศิริ

63033001792 นางสาวสุวรรณา พินิจสุพล

63033001793 นายวีระภัทร ปาละสิริ

63033001794 นายยุทธพิชัย กระบิน

63033001795 นางสาวสรณ� พัฒนจันทร�

63033001796 นางสาวชนินาถ จันทร�วิเชียร

63033001797 นายอมรเลิศ ปานขวัญ

63033001798 นางสาวสุชานุช อ�อนพันธ�

63033001799 นางสาวสุนิสา ตุ:มนิลกาล

63033001800 นางสาวอัญชลีภรณ� กอนินัย
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63033001801 นางสาวธนวรรณ พลพืช

63033001802 นายเดชอดุลย� ชิดดี

63033001803 นางสาววราภรณ� เลิศฤทธ์ิรัตนาพล

63033001804 นางสาวป*ยะพร แม:ประเสริฐ

63033001805 นายพงศ�พิษณุ ใจเที่ยง

63033001806 นายสุทิวัส เสมทัพพระ

63033001807 นายภาณุพงศ� ตรีบรรเจิดสกุล

63033001808 นางสาวดวงกมล เสนีย�วงศ� ณ อยุธยา

63033001809 นางสาวกัญญา กอบสินค:า

63033001810 นายทรงพล ถวิลศักด์ิ

63033001811 นางสาววศินี เจริญสกุลชัยพร

63033001812 นางสาวจิราวรรณ แพงสอน

63033001813 นางสาวขวัญดาว แก:วกระจ�าง

63033001814 นางสาวจิรัตติกาล นิลตา

63033001815 นางสาวอรนิชา จําปา ทอง 

63033001816 ว�าที่ ร.ต.หญิงพิมรดา ใจงาม

63033001817 นางสาวจิณจัณฑา ศรีวิชา

63033001818 นายณพงศ�ธรณ� ปE\นชง

63033001819 นางสาวรัชนก เนื่องชมภู

63033001820 นางสาววิมล กางแม

63033001821 นางสาวสุภาวดี โพยนอก

63033001822 นายณัฐวุฒิ คํานวน

63033001823 นางสาวชลธิชา แจ�มดวง

63033001824 นายสหพัฒน� กิจประเสริฐ

63033001825 นางสาวศิรประภา กุลพานิช

63033001826 นางสาวจุฑามาศ  ิอุกอาจ

63033001827 นางสาวภัทรวดี สมศรี

63033001828 นางสาววริยา เริ่มอรุณรอง

63033001829 นางสาวรุ�งนภา อ�วมขํา

63033001830 นางสาวกนกกร คําสอน
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63033001831 นางสาวนุสบา มาเย็น

63033001832 นางสาวอรพรรณ� หาญเวทย�

63033001833 นางสาวอารยา นิลงาม

63033001834 ว�าที่ร:อยตรีสิริขวัญ วังคํา

63033001835 นายศุภฤกษ� จันทร�ศรี

63033001836 นางสาวรักษ�สุดา ศรีโคตร

63033001837 นางสาวพิริญญา พลเรือง

63033001838 นางสาวลลิฎา คําแท�ง

63033001839 นายสุภสิน แก:วใหญ�

63033001840 นายณัฐพงศ� งามประเสริฐ

63033001841 นางสาวกุลธิดา สุนา

63033001842 นางสาวประทุมมา กลิ่นบุหงา

63033001843 นายณัฐวุฒิ บูริตธรรม

63033001844 นางสาวอัจฉราพรรณ หงษ�สามสิบเจ็ด

63033001845 นายพงษ�ศักด์ิ เกิดรักษ�

63033001846 นายสุรจิต แจ:งสุข

63033001847 นายภัคพล แสนพระวัง

63033001848 นายศักด์ิสิทธ์ิ ไวยสุภี

63033001849 นางสาวสุธาสินี เอกตาแสง

63033001850 นางสาวกิตติยาภรณ� ขําเปรม

63033001851 นางสาววนิดา แก�นโส

63033001852 นายธนาธร สายทอง

63033001853 นายเจนณรงค� เจริญศิริ

63033001854 นางสาวสุวนันท� ปPองสา

63033001855 นายกิตติพงษ� โพธ์ิวัน

63033001856 นายเอกกมล อัศวสถาพรผล

63033001857 นางสาวจีรนันท� เสือโคร�ง

63033001858 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร�เอียด

63033001859 นางสาวสุภาภรณ� มาลัยหวล

63033001860 นางสุดารัตน� กล�อมจิตร

หน:า 62 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033001861 นางสาวมาราศรี จรจิต

63033001862 นางสาวชญานิษฐ� พลโลก

63033001863 นางสาวเมรีญา ขําโพธ์ิ

63033001864 นางสาวภัสราภา ฉลองกลาง

63033001865 นายพิเชษฐ� จันทรูป

63033001866 นางสาวนฤมล อ�อนอินทร�

63033001867 นางสาวศุภวรรณ ทันดี

63033001868 นายเอกชาติ ศิริพิทยา

63033001869 นางสาวชัชนิต มะแก:ว

63033001870 นายณัฐพงศ� บัวทรัพย�

63033001871 นายเศรษฐโชค เพ่ือนฝูง

63033001872 นายธนภูมิ ชูเวทย�

63033001873 นายทนุ รอดไว

63033001874 นางสาววันวิสา ภักดีล:น

63033001875 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพงศ� เต:าปPอม

63033001876 นางสาวเกสราภรณ� บุญรอด

63033001877 นายสิทธานต� รุ�งเรือง

63033001878 นางสาวณัฐวดี ประชุมรัตน�

63033001879 นางสาวนฤมล หรั่งแร�

63033001880 นางสาวเหมือนแพร สุรารักษ�

63033001881 นางสาวรัตนา ก�อแก:ว

63033001882 นางสาวอัจฉราพร พันจินา

63033001883 นางศิริรัตน� ตันคําแดง

63033001884 นางชิดชนก บุตรวงษ�

63033001885 นางสาวหทัยรัตน� คชพลาย

63033001886 นางสาวปทิตตา ศรีสุขใส

63033001887 นางสาวณัฏฐวรรณ ย้ิมมี

63033001888 นางสาวโสรญา ขาวสอาด

63033001889 ว�าที่  ร.ต.หญิง สาธิตา ภมร

63033001890 นางสาวรัชนู ประเสริฐศิล
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63033001891 นางสาวแพรวพรรณ ถุงทรัพย�

63033001892 นายปภาณ เสฏฐรังสี

63033001893 นางสาวธนัชญา มะโนโฮ:ง

63033001894 นางสาวมณฑิตา บัวแก:ว

63033001895 นางสาวรัชนีกร คําสิม

63033001896 นายจักรทิพย� ไพบูลย�

63033001897 นางสาวรพีพร แสงมณี

63033001898 นายวริทธ์ิ เนตรเรืองแสง

63033001899 นางสาวสุภาวดี สุกรี

63033001900 นางสาวพุทธมาศ พูลศิริ

63033001901 ว�าที่ร:อยตรีหญิงนุชนาฏ จ่ีเอี่ยม

63033001902 ส.ต.ท.ชวกร คําเพ็ง

63033001903 จ�าอากาศเอกหญิงนันธิญา หัวใจคง

63033001904 นางสาวประทุมพร ตาลสาร

63033001905 นางสาวอมรลักษณ� สมพีระกุล

63033001906 นางสาวชาฎา เอกจํานงค�

63033001907 นางสาวสุกัญญา ชื่นโพธ์ิใช:

63033001908 นางสาวนัยนา บุญลือ

63033001909 นางสาวป*ยาภรณ� ตุ:ยแปง

63033001910 นางสาววรรณฤดี สีตะ

63033001911 นายธงชัย แก:วรัตถา

63033001912 นางสาวดวงใจ อุปจันทร�

63033001913 นางสิรีวรรณ คล:ายแท:

63033001914 นางสาวสุภาวดี พรสุริยา

63033001915 นางสาวปาณิศา โลนันท�

63033001916 นางสาวชนาธิป เดโชเกียรต์ิ

63033001917 นางสาวชมพูนุช พุทธานุ

63033001918 นางสาวสุรีรัตน� โสภณรัตน�

63033001919 นายศิลปชัย สุขเพียรกิจ

63033001920 นางสาวนันทกร จันทรัตน�
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63033001921 นางสาวทวินันท� จํานงนอก

63033001922 นางสาวจันณภา เมืองโพธ์ิ

63033001923 นายธนากร ลีลามหานนท�

63033001924 นายวุตตินันท� จันทร�ศรี

63033001925 นางสาวป*ยะนุช จํารักษา

63033001926 นางอรวิภา ชูชุม

63033001927 นางสาวนิลาวัลย� สุขขาว

63033001928 นางสาวอธิชา โปริสา

63033001929 นางสาวสุพรรณี ดวงมูล

63033001930 นายณัฐกร แก:วขาว

63033001931 นางสาวนันท�ลินี รุ�งแก:ว

63033001932 นางสาวอรวรรณ สมประกอบ

63033001933 นางสาวทาริกา จันทวงษ�

63033001934 นางสาวเอลีชา เวชวินิจ

63033001935 นางสาวลักษณพร ชัยสวัสด์ิ

63033001936 นางสาวรุ�งนภา พันธุ�เอก

63033001937 นายชิษณุพงศ� จตุนาม

63033001938 นายภูริณัฐ ต�างพันธุ�

63033001939 นางสาวอารีลักษณ� จันทวงษ�

63033001940 นางสาวภัทรวรินทร� คงมี

63033001941 นางสาวกัลยา ทรงศรี

63033001942 นางสาวกุลสตรี บุญสดวก

63033001943 นางสาวสาวิตรี ทองดี

63033001944 นางสาวปชิตตา เฉลิมแสน

63033001945 นางสาวเกศินี ศรีมาลา

63033001946 นางสาวนิดา มหาสะโร

63033001947 นางสาวสุธาสินี ไทยแท:

63033001948 นายภาสวัฒน� สุขแจ�ม

63033001949 นางพราวแพรว ปEนมา

63033001950 นางสาวศุภากร ผกานนท�
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63033001951 นางสาวรัตติยา ม่ันทรัพย�

63033001952 นางสาวเกศินี ดิษมา

63033001953 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรจํารัส

63033001954 นางสาวกนกวรรณ ศรีรื่น

63033001955 นายนครินทร� สกุลธรรมศิลปM

63033001956 นายภิมุข จันทร�งาม

63033001957 นางสาวนรินทร�ญา มาทํามา

63033001958 นางสาวปฐมาวดี จันทร�ฝาก

63033001959 นางสาวจันทร�นิภา ดีดสี

63033001960 นายกิตติพจน� พรมเพ็ง

63033001961 นางสาวอัจฉรา มากเจริญ

63033001962 นายกฤตภาส หนูพันธ�

63033001963 นางสาวประวีณา จ่ันนพรัตน�

63033001964 นางสาวภัทรสุดา แสงทองดี

63033001965 นายพิชิต ขันสัมฤทธ์ิ

63033001966 นายอินทัช เสาะแสวง

63033001967 นายภานุวัฒนื ราษฎร�ประชุม

63033001968 นางสาวจรรยา สิงห�โตทอง

63033001969 นายรัฐกาญจน� ประสิทธ์ิ

63033001970 นางสุดารัตน� เอื้อสัจจผล

63033001971 นายกันตพิชม� ภูมิอัครนันท�

63033001972 นางสาววัลลภา พันธ�บุตรน:อย

63033001973 นายพจน�พล เหรียญตระกูล

63033001974 นายธนวัฒน� สุทัศน� ณ อยุธยา

63033001975 นายธนพงศ� ต้ังตรงไพโรจน�

63033001976 นางสาวประภิญญา อินตQะสาร

63033001977 นางสาวธนัชพร ชํานาญเหนาะ

63033001978 นางสาววิศรุตา จักรพล

63033001979 นายคมกริช ปEนตุ:ย

63033001980 นางสาวกานดา วาสเกษม
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63033001981 นายศุภชัย แก:วสําลี

63033001982 นางสาวรุจิราภรณ� สร:อยพงษ�ศิริ

63033001983 นางสาวปุณยาพร พงศ�เต:า

63033001984 นางสาวกฤษณา จิตเจริญ

63033001985 นางสาวประภัสสร นามเขต

63033001986 นางสาวมณีวรรณ พานทอง

63033001987 นางสาวรัตนาภรณ� วิจิตรศักด์ิ

63033001988 ว�าที่ร.ตหญิงรัตนากร วงศ�คํา

63033001989 นายสมเจตน� บุญญฤทธ์ิ

63033001990 นายสุทธิศักด์ิ สุทธิพันธุ�

63033001991 นายณัฐดนัย เชื้อทอง

63033001992 นางสาวสยุมพร ธูปบูชา

63033001993 นางสาวศิริพร ใจเด็ด

63033001994 นางสาวพิมพ�ชนก ฉิมหิรัญ

63033001995 นางสาวณัฐริกา วงศ�จอม

63033001996 นายณธรรศปกรณ� อัครมัยเจริญ

63033001997 นางสาวป*ยณัฐ นาคดี

63033001998 นายสุริยา น้ําแก:ว

63033001999 นายสมพงษ� สุริวงศ�

63033002000 นางสาวณัฐนรี กําปEYนทอง

63033002001 นางสาวอุไรวรรณ สนหอม

63033002002 นางสาวจุฑามาศ ไชยปรุง

63033002003 นายยุทธภูมิ มหาวรรณ

63033002004 นางสาวอุมาพร ทองเพ�งพิศ

63033002005 นายพงศ�เพชร แก:วอําไพ

63033002006 นางสาวจุฬารัตน� ปานพืช

63033002007 นางสาวอารีญา มินศรี

63033002008 นางสาวสุภาพร อาภรณ�ลําเพา

63033002009 นายอาบูบากา หะยะ

63033002010 นางสาวอัญรินทร� ตันติอนันต�พร
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63033002011 นางสาวนารีรัตน� ยะเรือนงาม

63033002012 นางสาวภัสสร รามทิพย�

63033002013 นางสาวพรธิตา แย:มเอี่ยม

63033002014 นางสาวพรรทิภรณ� สมบุตร

63033002015 นางสาวสุภัสสร อ�วมเมือง

63033002016 นายเจษฎา พานิชบัณฑิตกุล

63033002017 นางสาวพร:อมฉัตร ทองพิทักษ�สกุล

63033002018 นางสาวพิมพ�ประไพ ใจทน

63033002019 นางสาวภริษา เศรษฐเดชาโชติ

63033002020 นางสาวปรางค�มุก เเจ:งไพร

63033002021 นางสาวอรอุมา สรวยแสง

63033002022 นายพิทยา ภู�ระหงษ�

63033002023 นางสาวสายฝน งามดี

63033002024 นางสาวปสุตา มัทวกาญจน�

63033002025 นางสาวกิตติมาภรณ� ผาลึก

63033002026 นางสาวณัฏฐณิชา อินทร�คง

63033002027 นายคชาวุฒิ ศรีพระยา

63033002028 นายอนุพงศ� ด:วงรอด

63033002029 นางสาวยมลภร ฉวีจันทร�

63033002030 นางสาวอนุธิดา ฉุนฉิม

63033002031 นายเจนวิทย� ชัยจํารัส

63033002032 นางสาวจันทร�เพ็ญ พันธุเกตุ

63033002033 นายกิติโชค ชูจิตวาณิชกุล

63033002034 นางสาวศิริลักษณ� พรมชาติ

63033002035 นางสาวณัฐสุดา คฤรักษ�

63033002036 นายธนกฤต ธนโชติรุ�งโรจน�

63033002037 นางสาวรัชนีกร ถุงแก:วหงษ� 

63033002038 นางสาวพนิดา ซาบูโฮม

63033002039 นางสาวสุธาสินี วาทโกศลกุล

63033002040 นางสาวอามีเนQาะ อีแต
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63033002041 นางสาวนพจกรณ� สายะโสภณ

63033002042 นางสาวพรเพ็ญ วระภูมิ

63033002043 นางสาวสุทธิดา พงศกรไพบูลย�

63033002044 นายชนาธิป เกษกิจ

63033002045 นางภคมน นาคไพรัชช�

63033002046 นางสาวสุนทรี ทองดําหยู

63033002047 นางสาวศิริกานดา น:อยนาจารย�

63033002048 นางสาวตินมินฑร� ชวลิตเมธารัตน�

63033002049 นางสาวณัฐชยา ตันสิน

63033002050 นายชีวินทร� สุมกระจิว

63033002051 นางสาววัลย�ลิกา แตงสาขา

63033002052 นางสาวนันทวัน ปรีกราน

63033002053 นางสาววีรยา ทิพย�สันเที๊ยะ

63033002054 นางสาวเกวลี เมืองแก:ว

63033002055 นางสาวมุขดา คงจรัส

63033002056 นางสาวพจมาน กระจ�างจิต

63033002057 นางสาวชญาน�ณณท� อ�อนดี

63033002058 นายศุภกร ภู�พงศ�สกุล

63033002059 นางสาวขวัญพิรัลพัชร ฉายไสว

63033002060 นางสาวโสรัจจะ บุญเชิด

63033002061 นางสาวอลิตา บรรจมาตย�

63033002062 นางสาวประณิตา แจ:งไพร

63033002063 นางสาววันวิสา นันทไสย�

63033002064 นางสาวนงลักษณ� ก:อนทอง

63033002065 นางสาวสุภาพร สมัครเขตรกิจ

63033002066 นายราแชล สุระคําแหง

63033002067 นางสาวจันทราทิพย� ง:าวทอง

63033002068 นางสาวภาวดี สอนแHญญา

63033002069 นายกฤษ�ชัย เติมโชคทรัพย�

63033002070 นางสาวธิวาภรณ� อินทร�พรหม
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63033002071 นางสาวพรชนก สืบศรีวิชัย

63033002072 นางสาวกีรติกร เอี้ยวน:อย

63033002073 นางสาวนันทิยา ชัยมงคล

63033002074 นางสาวเขมภัสสร� ผินกลับ

63033002075 นางสาวนุชจรี ประจําสุข

63033002076 นายชัยวัฒน� พงษ�สุวรรณ

63033002077 นางสาววราพร งามเจริญ

63033002078 นางสาวจิภาสินี เพ็ชรภู�

63033002079 นางสาวกนิษฐา พรมคํา

63033002080 นางสาวณัฏฐธิดา นุ�นเกลี้ยง

63033002081 นางสาวอมรรัตน� บุญชิด

63033002082 นางสาวนิจจารีย� ทวยมาศ

63033002083 นางสาวศุภาณีย� กิตติเจริญเนตร

63033002084 นางสาวฐิติกาญจน� ชาวทํานา

63033002085 นางสาวอังศิมาพร ศรีสว�าง

63033002086 นางสาวหิรัญรัชต� น้ําทิพย�

63033002087 นางสาวธนภรณ� ขุนกอง

63033002088 นายสถาพร จิตรถนอม

63033002089 นางสาวกานต�พิชญา แก:วกลาง

63033002090 นางสาวอัจฉราพรรณ แพงคําฮัก

63033002091 นางสาวสิลีนาฏ สายน้ําผึ้ง

63033002092 นางสาวนริศรา โชคชัย

63033002093 นางสาวระพีภรณ� ญาณสูตร

63033002094 นายธีรพงค� มณีดวง

63033002095 นายสราวุฒิ เลาะหะนะ

63033002096 นางสาวณัฐธิยาน� สําเริง

63033002097 นางสาวมหิตยา สระน้ําคํา

63033002098 นางสาววรีวรรณ� โพลงพันธ�

63033002099 นางสาวกรรณิการ� ศรีเล็กดี

63033002100 นายบวร บุญสายยัง
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63033002101 นายสิทธา พาต�อ

63033002102 นางสาวอรพรรณ สุทธิมูล

63033002103 นางสาวหนึ่งฤทัย วิเชียรดี

63033002104 นายพิพัฒน�ศักด์ิ สุวรรณรัตน�

63033002105 นายเอกรินทร� เลิศระเบียบ

63033002106 นางสาวธัญวรัตน� พุฒลพ

63033002107 นางสาวจุฑามาศ สมานอมตกุล

63033002108 นางสาวปวีณา นพวารุมาศ

63033002109 นางสาวรัตนาภรณ� ย้ิมแย:ม

63033002110 นางสาวณัฐพร ศรีชาแอน

63033002111 นางสาวนฤนาฎ คุณาธรรม

63033002112 นางสาวกมลชนก แก:วชุมพันธ�

63033002113 นางสาวอรประภา  ป*Yนอ�อน สันป_าแก:ว

63033002114 นางสาวมณีรัตน� นิลหงษ�

63033002115 นางสาวเย็นจิตร ทะวงษ�นา

63033002116 นางสาวภาณุมาศ วัฒน�พานิช

63033002117 นางสาวกรกช ศรีถัทธ�

63033002118 นายวิทยา เหมือนภูเขียว

63033002119 นายรุจิโรจน� จําปาวัฒน�

63033002120 นางสาวรุ�งนภา มากโภคา

63033002121 นายจิรายุ โมงขุนทด

63033002122 นางสาวธนิษฐา สุปEนนี

63033002123 นางสาววีรีศา บุญทะศักด์ิ

63033002124 นางสาวภัทรภร ตุ:ยเต็มวงค�

63033002125 นายเกียรติศักด์ิ หอมนวล

63033002126 นายนวัช แสงโชติ

63033002127 นางสาวจิราภรณ� นวลงาม

63033002128 นางสาวจุฬาลัคน� เขียวจันทร�แสง

63033002129 นางสาวนิสาชล สีตะระโส

63033002130 นางสาวยุภาวรรณ ขําแผลง
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63033002131 นางสาวอรอนงค� ธรรมลา

63033002132 นางสาวนารา กลยนีย�

63033002133 นางสาวพนารัตน� ผลชู

63033002134 นางสาวปEทมพร ท:าวเข่ือน

63033002135 นางสาวพิชญา อนุ

63033002136 นายสิรภพ คุณโชติ

63033002137 นายเศรษฐศิริ พรมเพียง

63033002138 นายณัฐวร กิจเอื้อวิริยะ

63033002139 นายศรัณย� มณีรัตน�

63033002140 นางสาวภัทรา สุดสุวนิชย�

63033002141 นางสาวตวิษา ชฎากาญจน�

63033002142 นางสาวอภิญญา ดีอินทร�

63033002143 นางสาวธิดารัตน� พ้ืนผา

63033002144 นางสาวปรียาภรณ� ไวยสุทธา

63033002145 นายสุริยัน บุญมี

63033002146 นางสาวณัฏฐา กัลยาประสิทธ์ิ

63033002147 นางสาวนัฎฐาพร มุลน:อยสุ

63033002148 นางสาวจันทิมา ครุฑหุ�น

63033002149 นางสาวกวิสรา กลางสวัสด์ิ

63033002150 นายปEญญา ประมูลนี

63033002151 นายสุภชัย ปราบไพรี

63033002152 นางสาววิสุมน บางเมือง

63033002153 นางสาวมุกดา ห:วยทราย

63033002154 นางสาวภัทร�จิรา ผลอําไพ

63033002155 นายรัฐพล รุ�งเลิศ

63033002156 นายนวพล คุ:มทรัพย�

63033002157 นางสาววรลักษณ� หะนิลนี

63033002158 นายอิทธิชัย หลิ่วห:อง

63033002159 นางสาววรรณพร หาสูง

63033002160 นางสาวศกรานต�มนต� อินทร�กูล
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63033002161 นางสาววลัยภรณ� แสงวิภาสนภาพร

63033002162 นางสาวกชกร มาลีวัตร�

63033002163 นางสาวป*ยพร ชุติมันตานนท�

63033002164 นางสาวเบญจภา แซ�ฉ่ัว

63033002165 นางสาวม่ิงขวัญ แก:วโสนด

63033002166 นางสาวนิธิพร ศรีวิเชียร

63033002167 นางพิมพาพร กมลพันธ�

63033002168 นายอรรถพล ติวรานุสรณ�

63033002169 นางสาวกัญญณัฐ หม่ืนโฮ:ง

63033002170 นางสาวธนธรณ� วิไลประภากร

63033002171 นายฐิติภัทร� ตุรงคราวี

63033002172 นางสาวณัฐณิชา แซ�เลา

63033002173 นางสาวจิรานุช ธัญญเจริญ

63033002174 นายสุรวิทย� กรุณา

63033002175 นางสาวทัศนีย� ต:นดี

63033002176 นางสาวอินทิรา ทองหมัน

63033002177 นางสาวเกตษฎา สอนกล:า

63033002178 นายอดิศร จิตต�ขวัญ

63033002179 นางสาวอาภาพรรณ แสงแก:ว

63033002180 นางสาวฉัตรฐิดา บุญรัตน�

63033002181 นางสาวจิรัณญา คนไว

63033002182 นางสาวชนิกา ด:วงประยูร

63033002183 นางสาวสุวาลี เจือกโว:น

63033002184 นางสาวสุธาสินี บุตรสงเคราะห�

63033002185 นางสาวนันทวัน กระสอบทอง

63033002186 นางสาวเสาวลักษณ� ศิลประวัติ

63033002187 นางสาวสุดารัตน� หาญณรงค�

63033002188 นางสาวอรวรรณ ศรีด�านจาก

63033002189 ว�าที่ร:อยตรีโยธิน รุจิพงษ�

63033002190 นางสาวกชกร นุ�มดี
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63033002191 นายวินัย คําภิละ

63033002192 นายพลรัตน� เเซะเเดง

63033002193 นางสาววรรณศรี แก�นโพธ์ิศรี

63033002194 นางสาวปราณปริยา วิเชียรกันทา

63033002195 นางสาวพลอยณัชชา เหมือนพลอย

63033002196 นางสาววัชริตา อารินทร�

63033002197 นางสาวกาญจนี สุโพธ์ิอามาตย�

63033002198 นางสาวปทิตตา แซ�อัง

63033002199 นางสาวอัญชนา บุญโชติ

63033002200 นางสาวกันทร ดีชัย

63033002201 นางสาวธารHีรัตน� บุญนิ่ม

63033002202 นายนัฐพล ไฝเขียว

63033002203 นางสาวจริญญา แสนยมาตย�

63033002204 นางสาวฉัตรวลี ชุมศรี

63033002205 นางสาวศศินิภา ผันเขียว

63033002206 นางสาววิลาวัลย� เพ็งธรรม

63033002207 นางสาวจินตนา เชื้อแพทย�

63033002208 นายจักรี คิดนอก

63033002209 นางสาวฐิตาภัทร� ต๊ิบเฮิง

63033002210 นายณรงค�ฤทธ์ิ เพ็ชรคง

63033002211 นายธัญพิสิษฐ� รองเดช

63033002212 ว�าที่ ร.ตปEญญาพล พูลสุข

63033002213 นายเอกภพ ทาคํา

63033002214 นางสาวสิริลักษณ� ศรีจันทร�

63033002215 นายนาถวุฒิ อาจสําอางค�

63033002216 นางสาวจินดารัตน� เกตุยา

63033002217 นายเอกรินทร� เบียเช

63033002218 นางสาวฉัตรสุดา แย:มแก:ว

63033002219 นางสาวศิรประภา ชาวห:วย

63033002220 นายพรเทพ แก:วโกมล
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63033002221 นายอภิเดช เพ็ชร�ทอง

63033002222 นางสาวกัญญาณัฐกร คําภู

63033002223 นายสงกรานต� ลาดแท�น

63033002224 นายเรืองวิทย� เจริญสุข

63033002225 นางสาวอัจฉรา ปานจันทร�

63033002226 นางสาวจรีวรรณ พวงชมภู

63033002227 นางสาวธัญญาภรณ� เฉียบแหลม

63033002228 นายธิติพงษ� วงชัยยา

63033002229 นางสาววริศรา สุวรรณ�

63033002230 นางสาววนัชพร เทพทอง

63033002231 นางสาวนุชจรี บุญโยพันธ�

63033002232 นางสาวพัชราวรรณ จวงจ�าย

63033002233 นางสาวแวนัสลัน แวหะยี

63033002234 นางสาวเพชรกะรัต มโนวิสุทธ์ิ

63033002235 นายนรา ภานุมาต

63033002236 นางสาววันดี หยกลักษมีรุ�ง

63033002237 นางสาววรินทร�ธร ใจเย็น

63033002238 นายภณฐานนทน� สราธนาณวัธน�

63033002239 นางสาวจิรพร ตาเปU\ย

63033002240 นางสาวณิชนันทน� จันทโร

63033002241 นางสาวสุนิษา กงจันทร�

63033002242 นายธนพนธ� สิงหพันธุ�

63033002243 นายเกียรติศักด์ิ พรหมรักษ�

63033002244 นายธนากร วงศ�หาญ

63033002245 นางสาวพรรณปพร รังศรี

63033002246 นางสาวสุรีย�พร กองขุนทด

63033002247 นายพรชัย สุวรรณบัตร

63033002248 นางสาวสิริวิมล ชัยสถิตย�

63033002249 นายนัทธพล ศรีสวัสด์ิ

63033002250 นายประภาส คารมรื่น
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63033002251 นายธนกร แซ�เจ่ีย

63033002252 นายชัยชนะ สาระมูล

63033002253 ส.อ.นรินทร� ฉลอง

63033002254 นายศุภชัย พันธมาศ

63033002255 นางสาวจริยา ลาเลิศ

63033002256 นางสาวณัฐธิดา อยู�บุรี

63033002257 นายธนวัฒน� ชัยกิจรุ�งเรือง

63033002258 นายบัญชา ม่ันพะแนง

63033002259 นางสาวทรรศมน ศิริมงคล

63033002260 นางสาวจันจิรา นิ่มเดช

63033002261 นางสาวกฤษณา เกษแก:ว

63033002262 นายต:นตระกูล แม:นพยัคฆ�

63033002263 นางสาวศิรนภา สังข�ทอง

63033002264 นายพีรวิชญ� ปานจุ:ย

63033002265 นางสาวกันทิพย� อ่ําเอี่ยม

63033002266 นางสาววิภาวี ตรีเลิศ

63033002267 นางสาวสิริกานดา จันทบูรณ�

63033002268 นางสาวธวัลหทัย สีก้ิว

63033002269 นางสาวปวีณา นวลนาค

63033002270 นางสาววัลภา นินทะปEกษ�

63033002271 นางสาวสุชาดา ปานแก:ว

63033002272 นายจิรวิทย� คําพรรณ�

63033002273 นายอัษฎาวุธ จันทร�จเร

63033002274 นางสาวสุภัทรตรา เฟXYองขจร

63033002275 นางสาวอาภัสรา สุวรรณสิงห�

63033002276 นางสาวหนึ่งฤทัย นามนุษย�

63033002277 นางสาวพิชญาภา ศรีสมบัติ

63033002278 นางสาวภูริชญา พิหูสูตร

63033002279 นางสาวศันสนีย� ศุภศิริ

63033002280 นางสาวนันท�นภัส กระถิน
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63033002281 นางสาวณฐกันต� ศรีสลวยกุล

63033002282 นายทศพร ถาวรนุรักษ�

63033002283 นางสาวณัฐธิดา กะตรุดเงิน

63033002284 นายณัฐธร สมาธยานนท�

63033002285 นางสาวชุติมา สุระชาติ

63033002286 นางสาวคณิดา ศรีธณากุล

63033002287 นางสาวณัฏฐ�ภัค วิสุทธิสุรพูล

63033002288 นายศรัญชัย โพธิมณี

63033002289 นางสาวกาญจนาพร มูลงาม

63033002290 นายฐิติรณรัตน� นวนแดงคยพร

63033002291 นางสาวจิตรสินี พงษ�สถิตย�

63033002292 นางสาวป*ยธิดา บัณฑิต

63033002293 นางสาวกีรตา ช�วยศรีนวล

63033002294 นางสาวธนิศา ผุดผาด

63033002295 นางสาวธันยชนก หนุนทรัพย�

63033002296 นางสาวสุกานดา คงแดงดี

63033002297 นายอดิศักด์ิ แสงงาม

63033002298 นางสาวชนิดา ปE\นคุ:ม

63033002299 นางสาวพรพิมล ใจพินิจ

63033002300 นายสุทธิเกียรติ โตศักด์ิสิทธ์ิ

63033002301 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�เมธา

63033002302 นายภูริชญ� เผ�นโผน

63033002303 นางสาวเกศรา กษิตินทร�

63033002304 นางสาวไพรมณี วงศ�เทวา

63033002305 นางสาวชิดตะวัน คงไทย

63033002306 นางสาวพิชญา สุวรรณมณี

63033002307 นางสาวอธิตา แก:วยัง

63033002308 นางสาวภัณฑิลา อุ�นใจคํา

63033002309 นายยุธทวี ทองโอเอี่ยม

63033002310 นายรัฐวิทย� ธนันอมรพงศ�
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63033002311 นางสาวชนิตฐา นามบุญมี

63033002312 นางสาวธนูทอง ธงแถว

63033002313 นางสาวกรรณิการ� สิงห�แก:ว

63033002314 นางสาวโกลัญญา ทะรารัมย�

63033002315 นางสาวณัฏฐิดา โฉมอุปฮาด

63033002316 นางสาวนิตยา ปาละพงษ�

63033002317 นายวรรณพิสิฏฐ� ธรรมกูล

63033002318 นายศุภกฤต ศิริรักษ�

63033002319 นายสยาม สุวรรณรัฐ

63033002320 นายธนายุทธ หุ�นห:อย

63033002321 นางสาวพัชรีพร เอมสกุล

63033002322 นางสาวนภัสสร กํ่าจันทึก

63033002323 นางสาวอรณัฐ สุขโข

63033002324 นางสาวอุบลวรรณ กลิ่นพายัพ

63033002325 นางสาวสุชานาถ เลิศไกร

63033002326 นางสาวณัฎฐ�กฤตา จุ:ยอินทร�

63033002327 นางสาวจุติพร มหาหิงค�

63033002328 นางอณัญญา หนูวงษ�

63033002329 นางสาวศุภาพิชญ� พูนสินชูสกุล

63033002330 นายภานุมาศ พุฒเขียว

63033002331 นางสาวชมนาด เหลียวอิน

63033002332 ว�าที่ร:อยตรีภัทรพงษ� แสงสกุล

63033002333 นายธนดล นันทเมฆ

63033002334 นางสาวนันทิยา อิ่มมาก

63033002335 นางสาวจิราภรณ� เจียรวุฒิกุล

63033002336 นางสาวกชวรรณ กาจู

63033002337 นางสาวกชกร พิชัยภูษิต

63033002338 นายวชิระ หาสาง

63033002339 นางสาวสุวนันท� คําผง

63033002340 นางสาวสุพรรษา พร:อมสุข
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63033002341 นางสาวจันทร�เพ็ญ อภัยรัตน�

63033002342 นายอนุชา ควรกล:า

63033002343 นางสาวเมธินี ภูวทิศ

63033002344 นางสาวณัฐวดี เจริญเดช

63033002345 นางสาวเบญจพร สุธารัตน�

63033002346 นางสาวจักรดารา รอญยุทธ

63033002347 นางสาวป*ยะวรรณ นามนนท�

63033002348 นางสาวจิราพร ภูนเต�า

63033002349 นางสาวนภัสสร พันธ�ไพศาล

63033002350 นางสาวศิรินทร�ทิพย� บุญยวง

63033002351 นายณฐพงษ� ตรุณาวงษานนท�

63033002352 นางสาวรจนา ชาวพิจิตร

63033002353 นายภัทรพล ศุภวิรัชบัญชา

63033002354 นางสาวปาลิดา วิชัยดิษฐ�

63033002355 นางสาวณัฐชาวีย� เทียนภู�

63033002356 นางสาวชนากานต� สุวรรณ

63033002357 นางสาววิไลลักษณ� เอี่ยมสะอาด

63033002358 นายป*ยะณัฐ ดําเล็ก

63033002359 นางสาวจินตนา สิมเจริญ

63033002360 นางสาวฐิติพร ว�างผล

63033002361 นางสาวพัชริดา บุตรสี

63033002362 นางสาวนิภาพร จันทร�ตรี

63033002363 นายณัฐพงศ� ชนะดี

63033002364 นางสาวอัจฉรา สังฆมณี

63033002365 นายจิรวัฒน� แปPนแก:ว

63033002366 นางอาภาพร สังข�ชู

63033002367 นายธนิศ อธิปEญญวิเศษ

63033002368 นางสาวทิพวรรณ ขาวเรือง

63033002369 นายชาญณรงค� เครือคําลาง

63033002370 นางสาววริศรา เขียวทอง
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63033002371 นายศรัณยู แก:วเจริญตระกูล

63033002372 นางสาวอําไพพรรณ หรั่งศรี

63033002373 นางสาวณญาดา กุนนะ

63033002374 นางสาวพัชรียา ชมภูมาตรย�

63033002375 นางสาวนูรฮายาตี กาซอ

63033002376 นางสาวสุนิสา ว่ิงสุข

63033002377 นางสาวภัสรา ทาทองดี

63033002378 นายวุฒิชัย ปานตQะระษี

63033002379 นางสาวอชิรญา อ่ําสําลี

63033002380 นางสาวปรียาภรณ� ยุบไธสง

63033002381 นางสาวไอญรินทร� จันทร�เติม

63033002382 นางสาวมัธนา งามสมพล

63033002383 นายวรวิทย� ศิริมี

63033002384 นางสาวตวงพร อินทร�เพ็ญ

63033002385 นางสาวป*ยรัตน� สมศักด์ิ

63033002386 นางสาวนฤภัทร เทียมรอด

63033002387 นางสาวรุ�งนภา สุดใจดี

63033002388 นายกิตติศักด์ิ จิตรจงคีรี

63033002389 นายกฤติน ตันวีระชัยสกุล

63033002390 นางสาวจุฑารัตน� ทับคํามูล

63033002391 นายป*ยพงษ� คําแก:ว

63033002392 นางสาวเนตรนภา ทองขาว

63033002393 นายรชต ทรัพย�ทอง

63033002394 นางสาวกัลยาณี จงพินิจ

63033002395 นายธนนชัย เปPาทอง

63033002396 นายเอกรัตน� ก่ิงกัน

63033002397 นายวัจน�กร คําสีทา

63033002398 นางสาวนภาสรณ� พงษ�สว�าง

63033002399 นางสาวนฤมล ไตรพรม

63033002400 นายคณาธิป กองแก:ว
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63033002401 นางสาวสุทธิดา คํามา

63033002402 นางสาวณัฐณิชา จันทร�จุลเจิม

63033002403 นายฉัตรชัย เจือกโว:น

63033002404 นางสาวกฤติกา ทุ�งล:อม

63033002405 นายสรายุทธ สุภภาพ

63033002406 นางสาวรุ�งฤดี นาห�อม

63033002407 นางสาวนภาพร ไพรเขียว

63033002408 นางสาวมยุรี นิรุณทอง

63033002409 นางสาวภัสสรินทร� โชคชัย

63033002410 นายธนกร สุกแก:วณรงค�

63033002411 นายปฎิวัฒน� ขุนพิจิตร

63033002412 นางสาวนิธิวดี ขยันการ

63033002413 นางสาวสิราวรรณ นภาการ

63033002414 นางสาววิภาวี สมมิตร

63033002415 นางสาวนิภาวรรณ เมฆวิไล

63033002416 นายอติรุจ สว�างเรืองไพศาล

63033002417 นายณัฐพล เพชรไตรภพ

63033002418 นางสาวกรรณิการ� แขกเพ็ง

63033002419 นางสาวดวงมณี ดอกกะฐิน

63033002420 นางสาววริศนันท� พรพรรณทิวา

63033002421 นางสาวขวัญทิพย� เชิงเทิน

63033002422 นางสาวจันทิมา ศรมยุรา

63033002423 นางสาวจิรัชญา หล�ายสอง

63033002424 นายชานนท� คุ:มไพรี

63033002425 นางสาวธัญวลัย สู�วงศ�ธรรม

63033002426 นางสาวเฟ*ร�น ตู:จินดา

63033002427 นางสาวกัญญกานต� ละเอียด

63033002428 นางสาววรินวรรณ จันทรมะลัง

63033002429 นางสาวจริยา อินธิราช

63033002430 นางสาวสายธาร ไก�กลางดอน
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63033002431 นางสาววราลี พุธเจริญ

63033002432 นางสาววยุลี บุญทวี

63033002433 นางสาวภัณฑิรา รัตนวงศ�แข

63033002434 นางสาวมารียานา บินดอแม

63033002435 นางสาวธีรดา ศรีโสติ

63033002436 นายดนัยณัฐ อุไรรัตน�

63033002437 นายพิพัฒน� กอบทองสกุล

63033002438 นายธีระพงศ� สมบัติม่ันคง

63033002439 นางสาวยลดา โพธิสิงห�

63033002440 นางสาวนฤมล ยวนแห�ว

63033002441 นายกนก ทองสมุทร

63033002442 นางสาวกชกร ไทยสรวง

63033002443 นางสาวนันทกาญจน� วาทีทอง

63033002444 นายวชิรวิทย� สวัสด์ิสิงห�

63033002445 นายอมร ชาญวิจิตร

63033002446 นางสาวสิรินาถ สงวนเกียรติ

63033002447 นางสาวสิรภัทร พะยัติ

63033002448 นางสาวเพ็ญประกา นิยกิจ

63033002449 นายชินกร สุนิล

63033002450 นางสาวชวัลรัตน� ทองแท�น

63033002451 นางสาวคัคนางค� ณ พัทลุง

63033002452 นางสาวจิตรลดา เสมหร่ํา

63033002453 นางสาวประภัสสร คลังสิน

63033002454 นางสาวอรญา สายแวว

63033002455 นางสาวฤทัยรัตน� ไชยงาม

63033002456 นางสาวรภัสสา กัณหา

63033002457 นายอรรถพล วงศา

63033002458 นางสาวชลิตา ทวีชาติ

63033002459 นางสาวนภกชกร บุญเต็ม

63033002460 นางสาวสุภิชญานันท� บุญเป<ง
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63033002461 นางสาวอลิษา การภักดี

63033002462 นายฉกาจ แซ�เฉิน

63033002463 นางสาวพัชรา แก:วพวง

63033002464 นางสาวบุศรินทร� นวลอึ่ง

63033002465 นางสาวนารีรัตน� แพร�ศิริรักษ�

63033002466 นางสาวสุธาทิพย� สังสี

63033002467 นางสาวธมนันท� แอนกําโภชน�

63033002468 นางสาวพิมพิกา กายทอง

63033002469 นางสาววรารัตน� เกลี้ยงเจริญ

63033002470 นายเกรียงไกร คิดเห็น

63033002471 นายพงษ�ชนก สุขารมย�

63033002472 นายณัฐพงศ� สังเขป

63033002473 นายสุจินดา ช�างหลอม

63033002474 นายเอกวิทย� ชื่นพันธุ�

63033002475 นางสาวพุฒินันท� รามเนตร

63033002476 นางภักด์ิอิงคกร เกษประทุม

63033002477 นางสาวพัชริญาน� ธิติอัครพงศ�

63033002478 นางสาวปาริฉัตร ช�างชุบ

63033002479 นางศิวาพร ชื่นชิด

63033002480 นางสาววลัยลักษณ� คงพระจันทร�

63033002481 นางสาวณัฐธิดา นพธัญญะ

63033002482 นายธนารักณ� บุญธรรม

63033002483 นายธีรวัฒน� ผิวเหลือง

63033002484 นายกฤตภาส เริ่มศรี

63033002485 นายแสงสกุล วงษ�ชมภู

63033002486 นางสาวณัฐธิดา จิตสน

63033002487 นายวีรวุฒิ เหรียญมณี

63033002488 นางสาวสิราวรรณ หนูเรือง

63033002489 นายณัฐภณ ตาปนานนท�

63033002490 นางสาวธัญษมัย กิจโฉ
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63033002491 นางสาววิยะดา ใจม่ัน

63033002492 นางสาวขวัญฤทัย พรประสิทธิกุล

63033002493 นายนพวิทย� รักเดช

63033002494 นางสาววิมวิริยา เปรมสุข

63033002495 นางสาวคฤณญา สมานพันธ�

63033002496 นางสาวเวียนนา อวยสวัสด์ิ

63033002497 นางสาวเกลวลี สิทธิศักด์ิ

63033002498 นางสาวนิรัชดา จันทร�เสน

63033002499 นางสาวสราญรัตน� โคตรสมบัติ

63033002500 นางสาววรดา ประพันธ�พัฒน�

63033002501 นางสาวพิศมัย พรหมดวง

63033002502 นายศุภโชค ศรีพรหม

63033002503 นางสาวนฤมล ศรีประเสริฐ

63033002504 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ หม่ันบ�อแก

63033002505 นางสาวกมลชนก อาภาทองรัตน�

63033002506 นางสาวพัชริยา กรกําจายฤทธ์ิ

63033002507 นางสาวจิตสุภา สุวรรณโชติ

63033002508 นางสาววรากาญจน� ปรีดานนท�

63033002509 นายฐิติวุฒิ แก:วกําพล

63033002510 นายศุภชัย ฉัตร�เพ็ชร�

63033002511 นางสาวอรฤดี ทองนพคุณ

63033002512 นางสาวกุสุมาลย� คําเลิศ

63033002513 นายจีกรพล จริยฐิตินันท�

63033002514 นางสาวสุนิภา ประดับแก:ว

63033002515 นายพีรณัฐ จําปาแก:ว

63033002516 นางสาวอภิชณา ดิษยะวงษ�วราง

63033002517 นางสาวจามจุรี เกตุบัวขาว

63033002518 นางสาวศิวัตรา พฤกษะศรี

63033002519 นายภาคภูมิ กองขุนชาญ

63033002520 นางสาวญาตาวี ไฝนุ:ย
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63033002521 นางสาวคมคาย เทียมเวช

63033002522 นายอนุพงศ� วิลาประไพ

63033002523 นางสาวสุกัญญา เลื่อยไธสง

63033002524 นายอุดมเดช กรอบมุข

63033002525 นายกษิดิศ จันทร�ธรรม

63033002526 นางสาวณัฐกานต� ภูมมาฤทธ์ิ

63033002527 นางสาววิภาวี บัวทอง

63033002528 นางสาวศิริฉัตร สุขอินทร�

63033002529 นางสาวทิพรัตน� รอดดํา

63033002530 นายทักษ�ดนัย ธรรมประเสริฐ

63033002531 นางสาวสุภาสินี มาลี

63033002532 นายจีรชัย แตงนิ่ม

63033002533 นางสาวธัญชนก ช�วยศิริ

63033002534 นางสาวสุนิษา บัวพันธุ�

63033002535 นางสาวศิริภารัตน� การะเกษ

63033002536 นายณัชพล มียันต�

63033002537 นายจิรัสย� โลกนิมิตร

63033002538 นางสาวนันทาศิริ แตงสะอาด

63033002539 นายวิชญ�วัชร� นาถาบํารุง

63033002540 นางสาวกวีณา บัวบรรจง

63033002541 นางสาววรัญญา จงใจรักษ�

63033002542 นายวีรภัทร บัวศรีตัน

63033002543 นางสาวยุพาวรรณ� มาราช

63033002544 นางสาวสุภัทรานิษฐ� นันชัยวงศ�

63033002545 นางสาววรภา หวังอาษา

63033002546 นายนพรัตน� ปาปะเถ

63033002547 นายแวฟากิห� บินวานิ

63033002548 นายอนวัช มินสุวรรณ

63033002549 นางสาวชนันพร พิรัตน�

63033002550 นางสาวสุพรรษา สงขํา

หน:า 85 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033002551 นางสาวปาริชาติ รังษี

63033002552 นางสาวชลวิภา วิริยะกุล

63033002553 นายธีรวุฒิ ศุภรัตนาภิรักษ�

63033002554 นางสาวภคพร ยอดเสน

63033002555 นางสาวสิริรินฎา สือพัฒธิมา

63033002556 นายวิทวัส สําลี

63033002557 นายจักรีวัชร หล:าประเสริฐ

63033002558 นางสาวศศิธร ทองทับ

63033002559 นางสาวปวีณา ขวัญพุก

63033002560 นางสาวจารุวรรณ สมานทรัพย�

63033002561 นางสาวรัตนตรัย ทวนทอง

63033002562 นางสาววิมลกานต� ปานอ�วม

63033002563 นายบงกช บุญชูชีพ

63033002564 นางสาวภาวิตรี นามโบราณ

63033002565 นางสาวณัฐธิดา จันทวงศ�

63033002566 นางสาวพัชริดา บดิการ

63033002567 นางสาวนิชาภา ท:วมประดิษฐ�

63033002568 นางสาวกิตติยา เสรี

63033002569 นางสาวนารีรัตน� แหยมต้ัง

63033002570 นางสาวชนิตา ใหญ�ท:วม

63033002571 นางสาวจินดา แปPนสุข

63033002572 นางสาวศิชดา ภัทรผ�องพรรณ

63033002573 นางสาวฐานิกา ชูชัย

63033002574 นางสาวณัฐธิภา หลวงวิวงษ�

63033002575 นางสาววิภาวี วรรณกูล

63033002576 นางสาวนภารัตน� ลาภเกิน

63033002577 นางสาวธวัลหทัย ศรีหมากสุก

63033002578 นางสาวณีรนุช จูพงษ�เศรษฐ�

63033002579 นางสาวพิมพ�ธิยา ศุภนิกร

63033002580 นางสาวเกสรี ศรีศิริสิทธิกุล
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63033002581 นางสาวมะลุลี จันทร�หอม

63033002582 นางสาวสุพัตรา เชื่อผมไธสง

63033002583 นางสาวชลธิชา พินิจ

63033002584 นางสาวปวันรัตน� กํ่าจันทึก

63033002585 ว�าที่ ร.ต.อภิยุทธ พุฒซ:อน

63033002586 นายฤทธิชัย คงบุรินทร�

63033002587 นายณัฏฐ�ชญา เชื้อคําเพ็ง

63033002588 นางสาวจรัสพร คุณคําเท็ญ

63033002589 นายวริทธ์ิธร ถือทอง

63033002590 นางสาวณัฐธิดา สมฤาชา

63033002591 นางสาวพรพิมล ทองเชิด

63033002592 นายธนาศักด์ิ เซ็นชัด

63033002593 นายสานนท� ดีเจริญ

63033002594 นางสาวพิจิตรา สุขคํามี

63033002595 นายณัฐพล ฤทธ์ิมหันต�

63033002596 นายเจริญ ทุนเจริญ

63033002597 นายภควันต� ขํากล่ํา

63033002598 นางสาวนวพร วงศ�ศิริ

63033002599 นางสาวกิตติยา ศักด์ิสูง

63033002600 นางสาวกนกวรรณ อนันต�สกุลชัย

63033002601 นายณัฐพล ศรีโภคา

63033002602 นางสาวเบญจรัช มีทรัพย�ทวีกูล

63033002603 นางสาววริศรา สายวุฒิ

63033002604 นายพัศพล เฉิดวิจิตร

63033002605 นายสุรวิชญ� เที่ยมมล

63033002606 นายวรุฒ บุญสําราญ

63033002607 นายการุณ จิรธรรมวิทย�

63033002608 นายพิเชษฐ�ชัยญ� บุษบงค�

63033002609 นางอารดา สวนนิ่ม

63033002610 นางสาวดวงสุดา หล:าสา
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63033002611 นายณรงค�วิทย� นกจัน

63033002612 นางสาวโสภา รักษาสวสด์ิ

63033002613 นายณัทร จํานงค�

63033002614 นางสาวปริชมนณ� นนศิริ

63033002615 นางสาวชนิษฐา หน�อน:อย

63033002616 นางสาวธวัลหทัย ไชยศรี

63033002617 นางสาวศยามล อัมพรพิพัฒน�

63033002618 ว�าที่ร:อยตรีหญิงกาญจนา สายเพ็ชร

63033002619 นางสาวฟารีดา แนแว

63033002620 นายธีรภัทร เจริญพร

63033002621 นางสาววรรณทิพา ถวิลวงษ�

63033002622 นางสาวกนกวรรณ แพนลา

63033002623 นายณัฐกรณ� สันสาหัด

63033002624 นายปานเทพ มูลเทพ

63033002625 นางสาวสุดารัตน� แสงลุน

63033002626 นายนพเก:า คงเอียง

63033002627 นายวงศกรณ� พานประทีป

63033002628 นางสาวอรนุช สุขศิริ

63033002629 นางสาวดาริน ทองศรี

63033002630 นายนัฐปกรณ� ทิพย�สุวรรณ

63033002631 นางสาวจุฑามาศ ศรีไชยวงค�

63033002632 นางสาวธัญรดา ปะราชิโก

63033002633 นายกวีชพัฒน� ภัทรอัศวไพศาล

63033002634 นางสาวสมกาญจนา เชียงแสงทอง

63033002635 นายชาติศิริ ส�งวัฒนา

63033002636 นายธณิธิ บุญเสริม

63033002637 นายอนุสิทธ์ิ ฤกษ�สําเร็จ

63033002638 นางสาวสุพัตรา ต�อมกระโทก

63033002639 นายณัฐพล ประชุมของ

63033002640 นางสาววรรณภา รัตนวงค�
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63033002641 นางสาวสุมณฑา ตรีนุสนธ์ิ

63033002642 นายฉันทิศ เปรมกมล

63033002643 นายชนาพัฒน� เอียงอุบล

63033002644 นางสาวมติกา ลวดเงิน

63033002645 นางสาวชนัญญา ไวยทิ

63033002646 นางสาวสุกัญญา หม่ืนสาย

63033002647 นางสาวนัทพิม จันทร�อยู�

63033002648 นางสาวมาลินี ดงแก:วมณี

63033002649 นางสาววรรณิศา จําปU

63033002650 นางสาวขนิษฐา คําประพันธ�

63033002651 นางสาวปนิดา เวชประสิทธ์ิ

63033002652 นางสาวกนิษฐา บุตรดีเลิศ

63033002653 นางสาววริษฐา ภูบุตรตะ

63033002654 นางสาวจันจิรา หอมหวล

63033002655 นางสาวทิภาพร หม่ืนพรม

63033002656 นายจิระพงศ� สังรี

63033002657 นางสาวพิรุณรัตน� บัวพรม

63033002658 ว�าที่ ร.ต.หญิงฐิตาภา อุปฐาก

63033002659 นายทัชภณ ประดับมุข

63033002660 นางสาววิราวรรณ� ทองตัด

63033002661 นายปHุญญพัฒน� พานมะลิ

63033002662 นางสาวกนกอร แววนิล

63033002663 นายเทวราช รัตนพันธ�

63033002664 นางสาวสุธามาศ ใจห:าว

63033002665 นางสาวจรรยา อรัณยะนาค

63033002666 นางสาววนิดา หาญมนตรี

63033002667 นายเอกพล เปUยพรัด

63033002668 นางสาวอติกานต� เปรมมหาดไทย

63033002669 นายอนุวัฒน� กุภาพันธ�

63033002670 นายอนุรักษ� กิจเจริญ
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63033002671 นางสาวสุทธิดา ดิษทับ

63033002672 นางสาววิศรุตา แก:วดอก

63033002673 นายชีระวิทย� มโนวิสุทธ์ิ

63033002674 นางสาวทิพวรรณ พานขันธ�

63033002675 นางสาวญานิกา สนใจ

63033002676 นายปรัญ�ชรินทร� มีแก:ว

63033002677 นางสาวชลิตา โชติชูช�วง

63033002678 นางสาวสกุลรัตน� ชาลีรักษ�

63033002679 นายสุทธิภัทร วิจิตรไพโรจน�

63033002680 นายสัณฐิติ เวียงสี

63033002681 นายคณิศร ธรรมนิยม

63033002682 นางสาวรมย�ชลี อ�อนเขตร�

63033002683 นางสาวธนพรรณ วิจิตรคุณวัฒน�

63033002684 นางสาวยุธิตา แก:วล:อม

63033002685 นางสาวนพรัตน� พรมชาติ

63033002686 นายชาคริต แสงเงินอ�อน

63033002687 นางสาวจิณณพัต โป0ะอ:น

63033002688 นางสาวรัตนภรณ� สมบูรณ�

63033002689 นายทศพร พรหมนิยม

63033002690 นายชาญวิทย� ทิพย�นําภา

63033002691 นายปฐมพร ภู�ภักดี

63033002692 นายศิโรฒ คุณธนะวัฒน�

63033002693 นางสาวกุลสตรี สุริยะ

63033002694 นางสาวเบญจภรณ� แก:ว ชนะ

63033002695 นางสาวสุภัทธ�ฤดี มีพึ่ง

63033002696 นายธนนนท� ทองพิจิตร

63033002697 นางสาวกนกวรรณ ลําปาง

63033002698 นางสาวสุภาณี วิริยะวศิน

63033002699 นางสาวเบญจพร สิงห�แก:ว

63033002700 นางสาวอภิจุรี สีเสมอ
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63033002701 นางสาวอรปรียา จันทะคาร

63033002702 นายภาคภูมิ ตุ:มหอม

63033002703 นางสาวนัทฐา สว�างอภัย

63033002704 นางสาวบุปผา สูนประหัต

63033002705 นายณอังกูร เสนาสนะ

63033002706 นางสาวสุภัคชญา อินผึ้ง

63033002707 นางสาววิภารัตน� รักศรี

63033002708 นางสาวกานต�มณี แสงฟู

63033002709 นางสาวจิณห�นิภา ตาปราบ

63033002710 นางสาวชมพูนุท เถือกตาถา

63033002711 นางสาวอนัญญา แนววิเศษ

63033002712 นางสาวศิริพร ด:วงสูงเนิน

63033002713 นางสาวศิริรัตน� จันทร�เติบ

63033002714 นางสาวพิมพ�พิชชา บูรณวณิชวงศ�

63033002715 นางสาววรุณญาดา เสนภักดี

63033002716 นางสาวเบญจา สิทธิสร

63033002717 นางสาวเพ็ญนภา รัญละหิยา

63033002718 นางสาวพรชนก จอมจันทร�

63033002719 นางสาวประภัสสร ชวลันรัตน�

63033002720 นางสาวชดารัตน� สุวะชัย

63033002721 นางสาวขวัญชนก ผัดต�อม

63033002722 นางสาวพิชยาภรณ� นากอก

63033002723 นางสาวมัลลิกา อาจคําพันธ�

63033002724 นางสาวนาภัสสร ไพเราะ

63033002725 นายกิตติวงศ� ตุ:มวงษา

63033002726 นายพิพัฒน� แถบเงิน

63033002727 นางสาวนภา วีระวัฒนานันท�

63033002728 นายกฤษฎา เกาะสมัน

63033002729 นายวรพงษ� สุขสวัสด์ิ

63033002730 นางสาวอรยา รามฤทธ์ิ
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63033002731 นายกันต�นุพัฒน� รัตนโชติ

63033002732 นายปราชญ� ปงรังษี

63033002733 นายพงษ�นรินทร ตันเที่ยง

63033002734 นายเกียรติศักด์ิ แก:วคํานวน

63033002735 นางสาวพัสมนตร� สุภณเดชพงศ�

63033002736 นายอรรถยา ชาภักดี

63033002737 นายธรรศ เคนทอง

63033002738 นางสาวนุชนาถ เพียรชัย

63033002739 นางสาวธนิดา ผาสุขธรรม

63033002740 นางสาวกนกพร พรมชุมสา

63033002741 นายอภิชาติ จําปาเงิน

63033002742 นางสาวสิเรียม พูลผล

63033002743 ว�าที่ ร.ต.หญิงเรวดี อ:นเขาวงศ�

63033002744 นายนิฟูรกรณ� หยีหามะ

63033002745 นางสาวอังคณา อินนุพัฒน�

63033002746 นางสาวแพรพิไล รินทจักร�

63033002747 นางสาวจิตตรานุช ขันศรี

63033002748 นางสาวเนตรวราทิพย� ศรีสุข

63033002749 นางสาวบุผา ไกสอน

63033002750 ว�าที่ ร.ต.หญิงศิรินทร�ทิพย� ทองอินทร�ศรี

63033002751 นางสาวกุลรัตน� เหลืองประเสริฐ

63033002752 นายไกรวิชญ� แวงวรรณ

63033002753 นางสาวสุดาพร แดงงาม

63033002754 นางสาวหิรัณยา อภิพงษ�

63033002755 นางสาวนิดา เลิศรักษาสะดวก

63033002756 นางสาวกุลธิดา สมหวัง

63033002757 นางสาวจินดามณี สง�าดี

63033002758 นายณัฐดนัย บํารุงราษฎร�

63033002759 นางสาวกิตติยา ทัพเมือง

63033002760 นางสาวสกุลรัตน� พุกทอง
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63033002761 นางสาวขณิตฐา ฤทธ์ิมหา

63033002762 นางสาวนิตยา ศรีแก:ว

63033002763 นางสาวอภิญญา วงศ�สุยะ

63033002764 นางสาวจารุวรรณ วะชะระพันธ�

63033002765 นางสาวธนิยา คําหอมกุล

63033002766 นางสาวอมลธีรา โพธิพานิช

63033002767 นางสาวกชกร ธนารักษ�

63033002768 นางสาวปาริฉัตต� จันทร�ดํา

63033002769 นายปราบ นาวาเจริญ

63033002770 นายศิวะกรณ� มาทอง

63033002771 นางสาวธนิศา อิ่มเอิบ

63033002772 นางสาววรรณภา มีแก:ว

63033002773 นางสาวมยุรี คําสม

63033002774 นางสาวนฤมล ฝากสระ

63033002775 นางสาวอาภาพร เต็บเตียง

63033002776 นายเอก เขมวสุธามาศ

63033002777 นายอริยะ ลิ้มอิ่ม

63033002778 นางสาวพิชชาภา บุญยะรัตน�

63033002779 ว�าที่ร.ต.หญิงพิชญา ผลดก

63033002780 นางสาวอภิญญา รักพินิจ

63033002781 นางสาวรอฮีหมQะ ไสสากา

63033002782 นางสาวลัดดาวัลย� เอสะตี

63033002783 นางสาวอรทัย วงษ�นรา

63033002784 นางสาวลลิตา ตันติรถานนท�

63033002785 นางสาวธิดารัตน� คงไทย

63033002786 นายธวัชชัย บัวบาง

63033002787 นางสาวฐิติรัตน� แสนนาม

63033002788 นายภานุวัฒน� บุญระมี

63033002789 นางสาวอารีนา ตูแวมะ

63033002790 นายอัครพงษ� ใจธรรม
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63033002791 นางสาวธัญมาส ม่ังเจริญ

63033002792 นายเจตน�จิณณ� ศรีปราชญ�

63033002793 นายณภัทร พงษ�สวัสด์ิ

63033002794 นายประทีป พรมมาโฮม

63033002795 นางสาวณัฐสุดา เต็งเก:าประเสริฐ

63033002796 นางสาวธีรนาฏ ทองรักษ�

63033002797 นางสาวกิติยา แสงทอง

63033002798 นางสาวเมธัส วงศ�อาจ

63033002799 นางสาวนิศานารถ สีหะวงษ�

63033002800 นางสาวชนิตา อินทะสระ

63033002801 ว�าที่ร:อยตรีชัยยัณ ยอดจักร�

63033002802 นางสาววราภรณ� หงษ�โสภา

63033002803 นางสาวนิสา ช�างประเสริฐ

63033002804 นางสาวภัสร�ธนียา โกศลสุวรรณ

63033002805 นายศตวรรษ พ่ึงเจริญ

63033002806 นางสาวเพชรดา อําภวา

63033002807 นางสาวพรกนก อ�อนสําลี

63033002808 นางสาวอมรรัตน� ศรีระพันธ�

63033002809 นางสาวสุกัญญา วิไลเกตุ

63033002810 นางสาวสิริรัตน� โสมมา

63033002811 นางสาวสุภาพร อินสว�าง

63033002812 นางสาวซากียะห� วามะ

63033002813 นางสาวใจรักษ� สุดใหม�

63033002814 นางสาวปEทมาวดี บํารุงพงษ�

63033002815 นางสาวอรไท ธรรมโกวิท

63033002816 นางสาวพรทิพย� แก:วสีขาว

63033002817 นางสาวชนกนันท� ลมูลพงษ�

63033002818 นางสาวเขมจิรา ชื่นอารมย�

63033002819 นางสาววณิชชา ผาสุข

63033002820 นายยุทธนา สุภาพ
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63033002821 นางสาววรัญญา ธัญญาอุดมสิน

63033002822 นายนพดล พลอยมุข

63033002823 นางสาวอัญรินทร� อุมาสะ

63033002824 นายณัฐนนท� จันทร�แบบ

63033002825 นางสาววิมลมาศ วอนเพียร

63033002826 นางสาวมินตรา พิมพะบุตร

63033002827 นางสาวฐิรกานดา จันทวโร

63033002828 นางสาววรินดา จอนจํารัส

63033002829 นายธนพล ลายหงษ�

63033002830 นายอนุชา ทองจันทร�

63033002831 นางสาวป*ยะวรรณ แดนระเบียบ

63033002832 นางสาวจินตนา บูชา

63033002833 นางสาวกาญจนาภรณ� เฉยเถ่ือน

63033002834 ว�าที่ ร.ต.นฤดล อนุชิต

63033002835 นายจิรพล วินารักษ�วงศ�

63033002836 นายพินิจ แก:วสว�าง

63033002837 นางสาววรวรรณ ชื่นบุญ

63033002838 นายโสภณ เก้ียมหู:

63033002839 นายมนต�นที แตงสะอาด

63033002840 นายนัสมา ตันติสมสุข

63033002841 นางสาวอัจฉราภรณ� นรสีห�

63033002842 นางสาวปEญจรัตน� ภูกองไชย

63033002843 นางสาวสุวรรณา นวลน:อม

63033002844 นางสาวสุภาวรรณ จันทร�หอม

63033002845 นางสาวจิรัฐติกาล นันทวงษ�

63033002846 นายจักรพรรดิ คําพร

63033002847 นางสาวดาหวัน ผ�านสอาด

63033002848 นางสาวอารียา พวงมะโหด

63033002849 นางสาวปภาวี บุญบําเรอ

63033002850 นายยศพนธ� ธรรมประพัทธ�
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63033002851 นางสาวหัทยา ธรรมพร

63033002852 ว�าที่ร:อยตรีภัคไพบูลย� กันหาประกอบ

63033002853 นางสาวสุภาพร กิตติญาณ

63033002854 นางสาววิตรี เจQะเกาะ

63033002855 นายทักษิณ รัตนา

63033002856 นายไพรัช อาทวัง

63033002857 นางสาวนุจารีย� นาดํา

63033002858 นายศุภชัย กุลภวัต

63033002859 นายพรเลิศ รัตนสําเนียง

63033002860 นายประกิต จัดของ

63033002861 นางธัญพรรธน� สุขสุนทรีย�

63033002862 นายวรานนท� ซุ:นสุวรรณ

63033002863 นายอภิวัฒน� บูรณวงศ�

63033002864 นางสาวทัศริน ไชยศรี

63033002865 นางสาวเกสรา วิริยะวงศานุกูล

63033002866 นางสาวรังสิมา หมูยา

63033002867 นางสาวดวงกมล เกรัมย�

63033002868 นางสาวอรวรรณ สิมพันธ�

63033002869 นางสาวอรนิจ บุญปPอง

63033002870 นางสาวจุฑามาศ กองาม

63033002871 นางสาวชมพูนุช อัครเอื้ออังกูร

63033002872 นางสาวชลธิศา บุญสงค�

63033002873 นางสาวธราภรณ� แต:เจริญไชย

63033002874 นางสาวจิราวรรณ พรหมหาญ

63033002875 ว�าที่ร:อยตรีหญิงสมาพร ศรีบุญ

63033002876 นางสาวชรินรัตน� คงสมนึก

63033002877 นางสาวรุ:งนภา โมหะจิตร

63033002878 นางสาวกาญจนา สกุณา

63033002879 นายศรัณย� สองห:อง

63033002880 นางสาวพิลาวรรณ พันธ�มุง
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63033002881 นางสาวศรสวรรค� เอี่ยมสําอางค�

63033002882 นางสาวสุภาวิณี เขียวใจ

63033002883 นางสาวเสาวลักษณ� ดุลยะลา

63033002884 นายกษิภัท เจ๊ียะทา

63033002885 นางสาวกัลยา สาวิภาค

63033002886 นางสาวปรีญา จันทร�นวล

63033002887 นางสาวธิดารัตน� ภู�พูล

63033002888 นายอิทธิเทพ พรหมทอง

63033002889 นางสาวสุนัดดา กิมศรี

63033002890 นางสาวณัชชา ลาภเวธี

63033002891 นางสาวอรวรรณ เดชมณี

63033002892 นายสานิต วงป*Yน

63033002893 นางสาวสาวิตรี สังยวน

63033002894 นางสาวอุษณีย� สมใจนึก

63033002895 ว�าที่ ร.ต.สุรพันธ� น:อยหิรัญ

63033002896 นายธัญธรณ� ธูปมงคล

63033002897 นางสาวจิราพร เกิดดี

63033002898 นายพลกฤต ตรีเพชรพชร

63033002899 นายชินาธิป เท็กก้ิม

63033002900 นายศักด์ิดา ม่ิงมาลัยรักษ�

63033002901 นางสาวปารณีย� วีระพันธุ�

63033002902 นางสาววิภานันท� ศรีประภาพัฒน�

63033002903 นางสาวพิชชาภา พ้ืนหินลาด

63033002904 นางสาวกาญจนาพร เพ็งสุข

63033002905 นางสาวรัตนาวดี พลขันธ�

63033002906 นางสาวไอรดา เรียงแหลม

63033002907 นางสาวธันยพร เพ็ชร�สุขุม

63033002908 นางสาวกาญจนา มาลัย

63033002909 จ.ส.ท.ทินกร ไชยศิลปM

63033002910 นางสาวพรรณวดี ละอองศรี
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63033002911 นางสาวณัฐณภัทร อนันตวาร

63033002912 นางสาวอุบลรัตน� กุลน:อย

63033002913 นางสาวละอองดาว พรมเสมอ

63033002914 นางสาววรรณธินันท� วีระยุทธศิลปM

63033002915 นางสาวจิรารัตน� กองแก:ว

63033002916 นางสาวก่ิงกนก เรืองมณี

63033002917 นางสาวมลิวัลย� ก:อนแพง

63033002918 นางสาวสุภัตรา ผาสุข

63033002919 นางสาวกฤติพร พลับนิล

63033002920 นางสาวกิตติยา หม่ืนประศักด์ิ

63033002921 นางสาวนิรชา ดอนกระโทก

63033002922 นางสาวณัฐกานต� ประไพเพ็ชร�

63033002923 นางสาวสุนิสา จันทร�เปPา

63033002924 นางสาวตรีเนตร แก:วน:อย

63033002925 นางสาวชลิตตา ป*Yนสุวรรณ

63033002926 นางสาวมินตรา โคทอง

63033002927 นายชาญณรงค� เอกชนานันท�

63033002928 นางสาวกฤตินี อินทรมาศ

63033002929 นางสาวสุพรรณษา พานพุฒ

63033002930 นางสาวสโรชา ทับทั่ง

63033002931 นางสาวนัฐการต� โชติมิตรจตุรผล

63033002932 นางสาวนพวรรณ บริบูณะ

63033002933 นางสาวดวงกมล สมคํา

63033002934 นางสาวพิมพ�ธิดา มาชัยวงค�

63033002935 นางสาวกาญจนา กาพิยะ

63033002936 นางสาวนภัสนันท� ซาบุตร

63033002937 นางสาวกมลชนก ด:วงหมี

63033002938 นายบัญชา สุดาวงค�

63033002939 นายชวัลวิทย� จันดาหงษ�

63033002940 นางสาวกนกวรรณ แย:มอยู�
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63033002941 นางสาวปริยานุช พงษ�ภมร

63033002942 นายนวพล ผิวผ�อง

63033002943 นางสาวเจนจิรา พวงมาลี

63033002944 นายอัซรีย� ซี

63033002945 นางสาวฮามีดะฮ� สง�าดํา

63033002946 นางสาวกนกวรรณ ช�วยสง

63033002947 นายภานุทัษน� คุ:มครอง

63033002948 นางสาวรัชนีกร เลิศทรัพย�

63033002949 นายพิช`ุตม� ศรสุวรรณ

63033002950 นางสาวจรรยพร บุญชุ�ม

63033002951 นางสาวฐาปนี ปานสีเส:ง

63033002952 นายอานนท� วงศ�วิทูไท

63033002953 นายสูไลมาน ยะผา

63033002954 นางสาวฉัตรชญ�กรณ� พงษ�ลภัสวรชัย

63033002955 นางสาวพัชรินทร� แหวนหล�อ

63033002956 นายปกรณ� แก:วนพรัตน�

63033002957 นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน

63033002958 ว�าที่ร.ต.หญิงพัชรินทร� ถังย้ิม

63033002959 นางสาวปภัสสร ทองขาวขํา

63033002960 นางสาวณัฐริกา คณะศรี

63033002961 นางสาวจันทร�จิรา พรหมรักษ�

63033002962 นายกฤษฎา แซะเด็ง

63033002963 นางสาวคัมภีรพรรณ จูลพงษ�

63033002964 นางสาวเกวลี คงสาย

63033002965 นายภาณุวิชญ� นันทศรี

63033002966 นางสาวหทัยภัทร พงศ�มานุรักษ�

63033002967 นางสาวบุษราภรณ� ศิริวุฒิ

63033002968 นางสาวศุภัทรสร สุพร

63033002969 นายภาณุวิชญ� ภู�ทอง

63033002970 นางสาวจิรปรียา บูรณะศักด์ิ
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63033002971 นางสาวนริศา ชื่นมีศรี

63033002972 นางสาวสุขฤทัย กิริพันธุ�

63033002973 นายกฤษณะ อินธิโส

63033002974 นางสาวจิรัชญา ใจชุ�ม

63033002975 นางสาวยุภาวรรณ เทพสี

63033002976 นางสาวเพ็ญนภา หันทยุง

63033002977 นางสาวณัฐธิดา สุขนิ่ม

63033002978 นายสมจิต หล:าพรม

63033002979 นายวิษณุ โนนุช

63033002980 นางสาวชัญญานุช ทองนา

63033002981 ส.อ.หญิงสุนิษา บุญช�วย

63033002982 นางสาวจิรพร อโณทัย

63033002983 นายศรัณย�ภูมิ เต๋ียวประสงค�

63033002984 นางสาวไพรวัลย� ไทยจํากัด

63033002985 นางสาวอนงค�นุช แก:วบังเกิด

63033002986 นางสาวศศินันท� สังข�ทองโรจน�

63033002987 นางสาวชนิษฐา คานทองดี

63033002988 นายสุรวิจักขณ� ภัทรสิริวราพงศ�

63033002989 นางสาวจิราพร สอนบุญมา

63033002990 นายนพพล ครุฑน:อย

63033002991 นางสาวชนากาญณ� ฤทธ์ิสอาด

63033002992 นายเทิดศักด์ิ พ�วงระหงษ�

63033002993 นางสาววาสนา คชทอง

63033002994 นายวุฒินันท� สังข�ชาติ

63033002995 นางสาวศิริญา มหาโอฬารกุล

63033002996 นางสาวปราณฤทัย ลี้ห�างภัย

63033002997 นางสาวเกล:าแก:ว วาดกลิ่นหอม

63033002998 นางสาวณัฐภัส ทองสีสังข�

63033002999 นายศุภวิชญ� พลายบัว

63033003000 นางสาวศุภสุตา จุลสําราญ
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63033003001 นางสาวยุวดี คําแสง

63033003002 นางสาวปภาวลี ธุระกิจ

63033003003 นางสาวพรนภัส นาคะกนกเศรษฐ�

63033003004 นายสรณ�พรรษ รัตนาภิรตานนท�

63033003005 นายธีระพงษ� นวมเฟXอง

63033003006 นางสาวภัทรสุชา กันทับทิม

63033003007 นายธนากรณ� วัดพงพี

63033003008 นางสาวอัมพวรรณ แจ:งเจน

63033003009 นางสาววชิราพร เลิศอาภาจิตร�

63033003010 นางสาวชนกานต� ตระหง�าน

63033003011 นางสาวอมรรัตน� สินวิลัย

63033003012 นางสาวฑิฆัมพร ทองอยู�

63033003013 นางสาวพรชิตา เกิดสวัสด์ิ

63033003014 นางสาวอิมสุธินันท� พงศสุรทร

63033003015 นางสาววิชญา เพชรคีรีรัฐ

63033003016 นางสาวกัญญาณัฐ สุภารัตน�

63033003017 นางสาวเพียงตะวัน ลูกเงาะ

63033003018 นายกฤษกร ม�วงทับทิม

63033003019 นางสาวศุภวรรณ เสาวลักษณาการ

63033003020 นางสาวเพียรเพ็ญ ม่ิงขวัญ

63033003021 นางลํายวญ แก:วปEน

63033003022 นางสาวพรพิมล ศรีพันธุ�ลม

63033003023 นางสาวศศิประภา แก:วจรูญ

63033003024 นายพิทักษ� ศูนยะราช

63033003025 นางสาวกมลทิพย� แสงสุวอ

63033003026 นายธนวัฒน� กิจติ

63033003027 นายจตุรพิธ ถิรเนตร

63033003028 นายกฤษฎา เอื้อแสงสุวรรณ

63033003029 นายกรพรรณ ศุขเฉลิม

63033003030 นางสาวบุษยมาส สุธีระ

หน:า 101 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003031 นางสาวเฟX\องฟPา ศรีสวรรค�

63033003032 นางสาววรางคณา จันทพันธ�

63033003033 นางสาวอาทิตญา แสงไพโรจน�

63033003034 นางสาวจิตติพร ผลโยน

63033003035 นางสาวดวงณภัทร เสาแก:ว

63033003036 นางสาวนัทธมน สุวรรณ

63033003037 นางสาวธัญชนก ขาวคํา

63033003038 นางสาวอรพิน แซ�จ]าว

63033003039 นางสาวสุดาภรณ� พันธุ�ยฤทธ์ิ

63033003040 นายธีรภัทร� คงตุก

63033003041 นายสมบูรณ� เจริญทัศน�

63033003042 นางสาวจันทรวิมล อินฟู

63033003043 นายอภิเชษฐ� ชาบรรทม

63033003044 นางสาวจิดาภา สุภาภา

63033003045 นายปุระเชษฐ� อ:วนเพ็ง

63033003046 นางสาวพาลิดา พุทธวงค�

63033003047 นางสาวศุภาพิชญ� ปรัชญาประชากร

63033003048 นางสาวสิริรัตน� สุขสว�าง

63033003049 นางสาวนุชจรี บุญส�ง

63033003050 นางสาวดุษฎี สอาดนวม

63033003051 นางสาวยุพารัตน� พรมประกอบ

63033003052 นายสิทธิพร เกษร

63033003053 นายพุฒิพัฒน� พัฒนชาติศิริสุข

63033003054 นางสาวดาราวรรณ สรรสม

63033003055 นางมนันยา รักชาติ

63033003056 นางสาวสายทรัพย� บุญพาสิริสกุล

63033003057 นางสาวฐาปนี กุลพญา

63033003058 นางสาวเจนจิรา วานนท�

63033003059 นางสาววนิศา ชูคํา

63033003060 นางสาวพรฤดี รุ�งสุวรรณ
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63033003061 นางอาภาพรรณ นิ่มสกุล

63033003062 นางสาวอัญชนา แก�นบํารุง

63033003063 นายธนธรณ� คมขํา

63033003064 นางสาวประภาศิริ ทองเทศ

63033003065 นางสาวริศรา อินตQะกอก

63033003066 นางสาวน้ําทิพย� เกิดวาระ

63033003067 นางสาวชุรีรัตน� เมฆสุวรรณ�

63033003068 นายวัชระ อังคะลา

63033003069 นางสาวเจนจิรา พิทักษา

63033003070 นางสาวกุลธิดา รุ�งกรุด

63033003071 นางสาวสุรางคนา ยงสุวรรณ

63033003072 นายพิเชษฐ พรมสวัสด์ิ

63033003073 นางสาวญาณิศา ไชยป*น

63033003074 นางสาวทิพอักษร จันทร�เขียว

63033003075 นางสาวแพรวพลอย ศรีลาชัย

63033003076 นางสาวแก:วกัญญา มานะดี

63033003077 นางสาวปาลิดา สุชาติพงษ�

63033003078 นางสาวน้ําทิพย� ขอนทอง

63033003079 นางสาวลักขณา วงศ� ค ำ จันทร� 

63033003080 นางสาวพัชรินทร� ศุภเสถียร

63033003081 นายสมหมาย สินประเสริฐ

63033003082 นางสาวศิริพร ครุฑทุ�ง

63033003083 นางสาวภัฏศราวรินทร� สร:อยชื่น

63033003084 นายชลทิศ จวบกระโทก

63033003085 นายรติพงษ� ลือชัย

63033003086 นางสาวบงกช ย้ิมแฉ�ง

63033003087 นางสาวนันทินี สุขขี

63033003088 นางสาวโสรญา แก:วราชกิจ

63033003089 นางสาวรัชดาพร นาแถมพลอย

63033003090 นายคณิศร เจนศร
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63033003091 นางสาวปุณฑริกา เนียมสวรรค�

63033003092 นายเพ่ิมพล ดําธรรม

63033003093 นายเกรียงไกร พิมพะ

63033003094 นายธนกร อัตถาชน

63033003095 นายทศพล เอี่ยมพิศสมร

63033003096 นายร�มฉัตร พานิชพงศ�

63033003097 นายอิฟฟาน อิบรอเห็น

63033003098 นายศักย�ศรณ� พฤกษ�วัฒนสุข

63033003099 นางสาวสุพรรษา ธรรมธาดา

63033003100 นายณัฐวุฒิ เนตรทอง

63033003101 นางสาวฐิตินันท� ไชยวงศ�

63033003102 นางสาวนิสารัตน� หีบกล:า

63033003103 นางสาวสาวิตรี พรหมแก:ว

63033003104 นางสาววรัลชญาน� บุญสันต�สุขศรี

63033003105 นายนาวิญม� นิมิตยนต�

63033003106 นางสาวพิมพ�ชนก โลกวิทย�

63033003107 นางสาวนันทนา ปานนอก

63033003108 นายทศพล ภคพิทักษ�

63033003109 นางสาวเบญจวรรณ ประไพร

63033003110 นางสาวปรียานุช มีดา

63033003111 นายไชยวัฒน� พิริยนนทกุล

63033003112 นางสาวศุทธิณี สุดดี

63033003113 นางสาวสุณีรัตน� มาช�วย

63033003114 นางสาวจันทราวรรณ มนต�ขลัง

63033003115 นางสาวเกียรติสุดา แสงง้ิว

63033003116 นางสาวจุฬาภา ไกรเกษ

63033003117 นางสาวสตรีรัตน� สมราษี

63033003118 นางสาวพชรพร พชรวิชิต

63033003119 นางสาวสุกัญญา โตQะดํา

63033003120 นางสาวสุธิดา ถาวระ
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63033003121 นายญาณวุฒิ ศรีสุข

63033003122 นายไชยวัฒน� เพชรรัตน�

63033003123 นางสาวพัดธิชา ทองย:อย

63033003124 นางสาวนลินรัตน� สิริพงศ�ชัย

63033003125 นางสาววิภาวี อาวรณ�

63033003126 นายอานนท� แจ:งบางสะแก

63033003127 นายณฐกรณ� ธรรมสนธิเจริญ

63033003128 นางสาวนวรัตน� แก:วกระจ�าง

63033003129 นางสาวพิมวิภา จันทร�วิลัย

63033003130 นางสาวทิศทยา ช�วยดิษฐ�

63033003131 นายทรงยศ โพนยะพันธุ�

63033003132 นายมนัส ยุระยาตร�

63033003133 นางสาวกฤติยาณี เด�นอุดม

63033003134 นางสาวประภาพร ศรีลัย

63033003135 นางสาวอลิษา เสมาต้ังเจริญ

63033003136 นางสาวก่ิงกาญจน� เทินสระเกษ

63033003137 นางสาวเขมิกา ข้ินเซ�ง

63033003138 นายภัทรพงศ� ตันติโกวิทย�

63033003139 นายวีรภัทร มะลิขาว

63033003140 นางสาวภัทรธิดา สารสุข

63033003141 นางสาวฐิตาพร สาลี

63033003142 นางสาวพรทิพย� ทองรอด

63033003143 นางสาวเพชรวีร� เพ็ชร�อําไพ

63033003144 นายวชิร ชูอินทร�

63033003145 นางสาวรัตน�ติยา อินพันธ�

63033003146 นางสาวปวีณ�สุดา มาลีหอม

63033003147 นางสาวนวลจันทร� ศรีทุมมา

63033003148 นางสาววราภรณ� อินตา

63033003149 นายอลงกรณ� คล�องแคล�ว

63033003150 นายป*ยวุฒิ จันทร�ตQะ
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63033003151 นางสาวจิราพร อินทะสะระ

63033003152 นางสาวศุภานัน มีแก:ว

63033003153 นางสาวณัฐธิชา สุโพธ์ิ

63033003154 นางสาวเรณู โนทะ

63033003155 นางสาววรรณภา ดาสา

63033003156 นางสาววรัญญา เรืองอ�อน

63033003157 นางสาววันวิสาข� ป*Yนอํานาจ

63033003158 นายพงษ�พันธ� ศรีพรม

63033003159 นางสาวพิมพ�สุภา ใจวังเย็น

63033003160 นางสาวสุธิดา กลําเงิน

63033003161 นายธนพล เหมือนด:วง

63033003162 นางสาวนุชจิรา แก:วจันทร�

63033003163 นายศักด์ิธนา วงศ�ภูมี

63033003164 นางสาวธาริณี วิสมิตะนันทน�

63033003165 นางสาววรรณสิริ สอนเฒ�า

63033003166 ว�าที่ร:อยตรีธนวัฒน� สุจริตตานันท�

63033003167 นางสาวธนาภรณ� สมนาค

63033003168 นางสาวชนิกานต� หอยนกคง

63033003169 นางสาวชุติกาญจน� ปฏิบัติ

63033003170 นางสาวเบญจภรณ� แสนคํา

63033003171 นางสาววราภรณ� พาปPอง

63033003172 นางสาวธิติรัตน� สุภาฉิม

63033003173 นางสาวพิมลพรรณ สุจิตรประเสริฐ

63033003174 นางสาวนิธิรัตน� บุษปะเกศ

63033003175 นางสาวจันทร�ฉาย ลิมปอารยะกุล

63033003176 นางสาวฟารีดา แสงเกล็ด

63033003177 นางสาวปภัสรา นันโท

63033003178 นายชนกนันท� รุ�งทอง

63033003179 นางสาวภานุชนาถ หยาดยศทะ

63033003180 นางสาวสุนิศา นพพันธ�
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63033003181 นางสาวศศินา ใจมา

63033003182 นางสาวพรรณธิดา สุชัยชิต

63033003183 นางสาวนริศรา สุกาภีย�

63033003184 นางสาวธัญชนก เริงมิตร

63033003185 นางสาวอุมาพร จันทร�แย:ม

63033003186 นายชลัฐ มูลมา

63033003187 นายนัฐพล จิตกล:า

63033003188 นางสาวอรอุมา พลเวียง

63033003189 นางสาวนันท�นภัส แสงงาม

63033003190 นางสาวภัทรชิรา ทรงศรี

63033003191 นางสาวฟ*รดาว เบ็ญฮาวัน

63033003192 นายปราโมทย� จ�าแดง

63033003193 นายประกาศิต สังวริ

63033003194 นางสาวพรสุดา เสาร�แก:ว

63033003195 นางสาวจิราภรณ� เดือนโชติ

63033003196 นางสาวศรินทร� หลุยบุญเป<ง

63033003197 นางสาวสุนทรี แสนยินดี

63033003198 นางสาวฐิติภา อยู�ทรัพย�

63033003199 นางสาวเรวดี คงสืบ

63033003200 นายกฤษกร อาจวิชัย

63033003201 นางสาวมนัสชนก สมคะเน

63033003202 นายพุฒิพงศ� สุขรัตน�

63033003203 นายวิษณุ อยู�สุข

63033003204 นางสาวนงลักษณ� จิตรโสม

63033003205 นางสาวนภาทิพย� พันธ�ไผ�

63033003206 นางสาวกมลชนก ศรีเจริญ

63033003207 สิบเอกหญิงทิพวรรณ สารคณา

63033003208 นางสาวนุสรา หงษ�พงษ�

63033003209 นายภาณุวัฒน� สมสนิท

63033003210 นางสาวธัญรักษ� สีสมุทร
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63033003211 นายมนูญศักด์ิ ทองเล็ก

63033003212 นายอีลยัส เจQะมะสาแล

63033003213 นายอรรฆชัย ยุวรรณศรี

63033003214 นางสาวชญานิศวร� นนท�ศิริ

63033003215 นางสาวพิมลภรณ� พรมโชติ

63033003216 นายหัสพล มงคลกาวิล

63033003217 นางอมรรัตน� แหยมประสงค�

63033003218 นางสาวศิรประภา ร�างวิจิตร

63033003219 นายกรพล เอียดแก:ว

63033003220 นางสาวณ.ฤทัย นิลวรรณ

63033003221 นายศิวะภูมิ สิงห�โตทอง

63033003222 นางสาวฤดีมาส เกษมพร

63033003223 นายอภิเษก ชัยวงศ�

63033003224 นางสาวพิมพ�พิศา บุตรีวงค�

63033003225 นางสาวฐิติมา ฐิติกรกุล

63033003226 นางสาวสุพรรษา คุ:มครอง

63033003227 นายภาณุวัฒน� จันทร�นวล

63033003228 นางสาวพรพิมล ทีภูเวียง

63033003229 นางสาวกมลชนก พุทธจันดา

63033003230 นางสาวอนงค�นารถ อ�อนกร

63033003231 นางสาวพนิดา จิตรีศัพย�

63033003232 นางสาววิจิตรา สุพร

63033003233 นางสาวเพชรบุรี รัตนประทีปพร

63033003234 นางสาวปนัดดา พูลเขตรกิจ

63033003235 นางสาวเบญจมาพร สุกใสกีรติกุล

63033003236 นางสาวศิริกมล วุฒิศิรินุกูล

63033003237 นายปรัชชา เปรมประเสริฐ

63033003238 นางสาวพัชราพร คงแปPน

63033003239 นายธนวัฒน� แย:มนุช

63033003240 นางสาวอรสา นาบ:าน
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63033003241 นางสาวอังคุณา อ�อนพรม

63033003242 นายจิราธิป เทพวงค�

63033003243 นางสาวกวีนา จิตรโชคนิมิตร

63033003244 นายทวีศักด์ิ ภูพวก

63033003245 นายเอกรินทร� รัตนโชติ

63033003246 นายกัมปนาท กรวาทิน

63033003247 นางสาวรมย�รวินท� รูปเลิศ

63033003248 นางสาวณัฐธนินทร� เอี่ยมโพธ์ิ

63033003249 นางสาวชนิดา ตันจ:อย

63033003250 นางสาวรัชนีกร วรรณกุล

63033003251 นางสาวศศิธร พุทธา

63033003252 นางสาวพัชรี โพธ์ิเลิศ

63033003253 นายธานี บุญเจริญ

63033003254 นางสาวเจนจิรา ขวัญตา

63033003255 นางสาวณิชกมล เพ็ชร�ทศ

63033003256 นางสาวมธุรดา ธิราช

63033003257 นายพจนารถ ช:อยผดุงศักด์ิ

63033003258 นางสาวเข็มอักษร อุทัยเลี้ยง

63033003259 นายรัชพล มีฤกษ�

63033003260 นางสาวพรรณนรี โสระธิ

63033003261 นางสาวนฤมล คลังทอง

63033003262 นางสาวศิริประภา แถลงศรี

63033003263 นางสาวกุลธิดา พรมลัภ

63033003264 นางสาวศศิธร บัวแย:ม

63033003265 นางสาวปาริชาต คนคม

63033003266 นางสาวนุชจิรา แปPนมณฑา

63033003267 นายธิติชัย เหลืองธรรมโชติ

63033003268 นางสาวสุวรรณา ศิริเมฆา

63033003269 นายเกียรติศักด์ิ นัยนา

63033003270 นางสาวกรรณิกา คุณสมบัติ
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63033003271 นางสาวณัฐณิชา คล�องแคล�ว

63033003272 นายวงศกร สังข�ประดิษฐ�

63033003273 นางสาวมณินทร สุทธสุวรรณ

63033003274 นางสาวอภิชญา กงกุล

63033003275 ว�าที่ร:อยตรีหญิงรุ�งอรุณ บุสบงค�

63033003276 นางสาวกันต�กนิษฐ� พรจรรยา

63033003277 นางสาวภัทรพร รัตนสุคนธ�

63033003278 นายณัฐพงษ� บุญทัน

63033003279 นางสาวธนิดา บุตรธะนา

63033003280 นางสาวอัญชิษฐา สังข�แก:ว

63033003281 นายเนติ อ�อนฉํ่า

63033003282 นางสาวอังคณา แก:วสว�าง

63033003283 นางสาวสุนิษา ทศวัฒน�

63033003284 นางสาวชาตนิตย� ไพเราะ

63033003285 นางสาวพรทิพย� ดวงปากดี

63033003286 นายศตวรรษ เนียมหอม

63033003287 นางสาวพรกมล โพธ์ิทอง

63033003288 นางสาวพูนรัก ทัพพิจิตร

63033003289 นางสาวศิรินทร�เทพ เรืองทอง

63033003290 นางสาวขัญญานุช ชมนิ่ม

63033003291 นางสาวจารุนันท� ทวีแสง

63033003292 นางสาวคนึงนิจ ดิษฐวิบูลย�

63033003293 นางสาววนิดา ลายสวัสด์ิ

63033003294 นางสาววิลาสินี จอมทอง

63033003295 นางสาวภรณ�ทิพย� ต้ังใจ

63033003296 นายกานตภณ วงศ�พันธุ�ลักษณ�

63033003297 นางสาวนัรมี ซารีแปเราะ

63033003298 นายธันย�ธร สุขเรืองรอง

63033003299 นางสาวบุญสิตา ปาณะลักษณ�

63033003300 นายเด�นพงษ� แสวงศิลปM
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63033003301 นายธีรัช ดีเส็ง

63033003302 นายพลวัต พิริยะ

63033003303 นางสาวเกสรา บุญสถิตย�

63033003304 นางสาวขวัญกมล เอี้ยงสูง

63033003305 นางสาวพรทิพย� กาวีตQะ

63033003306 นางสาวมลธิดา หลานวงษ�

63033003307 นางสาวธัญญลักษณ� บุญช�วย

63033003308 นางสาวกานต�ชนก แก:วกัลยา

63033003309 นางสาวพัดชา สิมตะมะ

63033003310 นายวิศว ประทุมวงษ�

63033003311 นางสาวศิริพร นาคเปPา

63033003312 นายภากร สกุลเหลืองอร�าม

63033003313 นายธนนนท� ฉายาพงศ�

63033003314 นางสาวภนิดา โฉมศรี

63033003315 นายธนวัฒน� ตรีอรุณรักษ�

63033003316 นางสาวนงนุช กันหาพันธ�

63033003317 นายบัญญัติ รัดเสนศรี

63033003318 นายพีรพล เชื้อเทศ

63033003319 นางสาวเกวลิน ธรรมใจ

63033003320 นางสาวนุจิตรา อึ้งนภาธานินทร�

63033003321 นางสาวธนพร พิมสาร

63033003322 นางสาวนันทนา วุฒิ

63033003323 นายสมบูรณ� เทียนธวัช

63033003324 นางสาวศศิวิมล ภู�ประดิษฐ�

63033003325 นางสาววิภาวัส ดลราศรี

63033003326 นายธนกฤต อํานวยพานิช

63033003327 นางสาววิไล จันชนะ

63033003328 นางสาวนันทภัค สุขเกษม

63033003329 นางสาวหทัย เชื้อคําฮด

63033003330 นางสาวพิชญากร ขุนงอน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003331 นายสุทธิเกียรติ ถาวรวัชรกุล

63033003332 นายสมเกียรติ อ�อนแก:ว

63033003333 นางสาวศิรประภา ปูรณะสุคนธ�

63033003334 นางสาวปภัสสร รุกขชาติ

63033003335 นางสาวมยุรี เถ่ือนถํ้า

63033003336 นายวัชรวิชญ� จิตรเจริญ

63033003337 นางสาวจุฑาภรณ� เฟXYองฟอง

63033003338 นายอธิรัตน� ไทยประดิษฐ�

63033003339 นางสาวดวงฤทัย เขมะไชเวช

63033003340 นางสาวพรตา ทองอร�าม

63033003341 นางสาวกัลยรัตน� ยือรัมย�

63033003342 นางสาวทิพย�มาศ ลดานนท�

63033003343 นางสาวกัญญารัตน� ปPอมภา

63033003344 นางสาวพลอยไพลิน ขาวหอมกลิ่น

63033003345 นายวสันต� เบี้ยทอง

63033003346 นางสาวประภัสสร ศรีมา

63033003347 นางสาวจันทร�เพ็ญ วงค�เสนา

63033003348 นายณัฐพล ฟEกสกุล

63033003349 นายเจริญ วิไลรัตน�

63033003350 นางสาวณัฎฐณิชา หิมพานต�

63033003351 นางสาวศิรินภา พลอัน

63033003352 นางสาวอัจฉราภรณ� บาลไธสง

63033003353 นางสาวกนิษฐรินทร� พรหมทอง

63033003354 นายธวัชชัย ฟPาคําตัน

63033003355 นางสาวพรพิมล ยางสูง

63033003356 นายจิรภัทร ตระการศิริ

63033003357 นางสาวศิริรัตน� คําบุดดี

63033003358 นางสาวรวิกาล เย็นนัทธี

63033003359 นางสาวนันทิยา ศรีบุญมา

63033003360 นางสาวสกุลรัตน� หัตถกิจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003361 นางสาวสุพัชญา ประโหมด

63033003362 นางสาวภิญญาพัชญ� วัธนวงศ�ศิริ

63033003363 นางสาวนฤภร เธียรสิริพรชัย

63033003364 นางสาวนงค�ศรี ศิริเทพ

63033003365 นางสาวปติมา ชนะเนตร

63033003366 นางสาวเกสรา คนไว

63033003367 นายวีระพล แซ�ต้ัน

63033003368 นางสาวศิริษา จันทร�สงเคราะห�

63033003369 นางสาวทิพรัตน� ดวงลือ

63033003370 นางสาวสร:อยอารญา อินทรพรหม

63033003371 นางสาวปนัดดา เนตนิล

63033003372 นางสาวปนัดดา ปะระทัง

63033003373 นางสาวพิชญา สุสุข

63033003374 นายชวิศ วิวัฒนวงค�

63033003375 นางสาวเขมิกา เรืองศรี

63033003376 นางสาวศศิวิมล มงคลทรง

63033003377 นายปรัชญา อภัยวงค�

63033003378 นางสาวธีราภรณ� มณีนาค

63033003379 นางสาวนริสรา สารมโน

63033003380 นายสราวุธ ภารสวัสด์ิ

63033003381 นางสาวธัญชนก นะมาตร�

63033003382 นางสาวปณิตา อินทกูล

63033003383 นางสาวรุ�งฤดี สาวรัย�

63033003384 นางสาวศุภิสรา อินปลา

63033003385 นางสาวชลทิชา ดีลา

63033003386 นางสาวสุวิจักขณ� ตามา

63033003387 นายชัชพงศ� สุขศรี

63033003388 นางสาวฤาชุตา จุลจู

63033003389 นางสาวกามีลียา หะยีหะซา

63033003390 นางสาวสุปวีณ� จุ:ยนคร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003391 นางสาวลัดดาวัลย� บรรลือทรัพย�

63033003392 นายจิรกิตต์ิ ธรรมลิขิต

63033003393 นางสาวกนกวรรณ โง:วตระกูล

63033003394 นางสาววรรธิดา สอาดละออช�างเกตุ

63033003395 นางสาวนิดา ศรีสมบูรณ�

63033003396 นางสาวริญญาภัทร� กองพล

63033003397 นางสาววารุณี ภูเอี้ยง

63033003398 นางสาวปณิกกา สนเผือก

63033003399 นางสาวพคพร แพทย�กลาง

63033003400 นางสาวอุไรวรรณ ชาสุรีย�

63033003401 นางสาวทิพย�อุมา ภู�ระหงษ�

63033003402 นางสาวทิพย�วรรณ นาคคง

63033003403 นายอนุกูล ดีบุญ

63033003404 นางสาวยุพาภรณ� ไหลหลั่ง

63033003405 นายเตชิน อินตQะชุ�ม

63033003406 นางสาวเพียงทิพย� ศิริเลิศธนานนท�

63033003407 นางสาวสามินี สุขสุเมฆ

63033003408 นายวรรัฐ หิรัญ

63033003409 นางสาวนงนุช สิงห�ธนะ

63033003410 นางสาวรังสินี ฟุPงสกุล

63033003411 นางสาวทรรศนีย� ม�วงกลาง

63033003412 นางสาวมารีนา ปูตะ

63033003413 นายธนาดล เกษร

63033003414 นายพงศธร สุขสําราญ

63033003415 นายอภิสิทธ� เรือนมูล

63033003416 นายพงษ�เทพ ผาตะพงษ�

63033003417 นางสาวสมฤทัย ปEญญาชน

63033003418 นางสาวอาทิตยา ไชยรัตน�

63033003419 นายเสถียร เวฬุวนารักษ�

63033003420 นางสาวจิรัฐติกาล เก:าเอี้ยน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003421 นางสาวพิชามญชุ� เสง่ียมศักด์ิ

63033003422 นายติณณภพ แดงอินทร�

63033003423 นางสาวสิริรัตน� ถ่ินขนอน

63033003424 นางสาวเบญญา ภิรมย�กิจ

63033003425 นายวสุ ประสานวงค�

63033003426 นางสาววันวิสา พานิชลาน

63033003427 นางสาวอารีรัตน� ขวัญส�ง

63033003428 นายพยัตเทพินทร� ศิริเขตต�

63033003429 นางสาวกณภัทร อยู�วิทยา

63033003430 นางสาวฟาตีเมาะ เจะโอQะ

63033003431 นางสาวบงกชพร ศิริเดช

63033003432 นางสาวศุภัทชา พรมมา

63033003433 นางสาวฐิติรัตน� นิลขาว

63033003434 นางสาววิมณฑา ทองหนุน

63033003435 นางสาวกัลตนา พรหมศรี

63033003436 นางสาวเจนจีรา ปาง:วน

63033003437 นายจรัญ จันทบ

63033003438 นางสาวสิริกานต� อนันตภักด์ิ

63033003439 นางสาววิภาวรรณ ราชปรากฏ

63033003440 นางสาวสุภาวดี หงษ�ศรีเมือง

63033003441 นางสาวกัตติกา ศรีหมอก

63033003442 นางสาวกาญนิกา ศรัทธาธรรม

63033003443 นางสาวกนกพร พัฒนโภครัตนา

63033003444 นางสาวพัชริดา เสือปาน

63033003445 นางสาวศุภาพิชญ� สุริยาจันทร�

63033003446 นายวีระ ทองสีดํา

63033003447 นายปฏิภาณ โรจน�บุญถึง

63033003448 นายธนชัย สังข�มณี

63033003449 นางสาวสุพิชชา ถ่ินสูง

63033003450 นายตุลยากร มะลิซ:อน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003451 นางสาวเมธาทิพย� ศรีเพ็ชร�

63033003452 นางสาวกนกวรรณ สุระ

63033003453 นางสาวกรองกาญจน� สนคํา

63033003454 นางสาวอามีเนาะ ตาเลQะ

63033003455 นางสาวสุภาพร พรมมี

63033003456 นางสาวพิมพ�พรรณ กรอบมุข

63033003457 นางสาวพิชชาพร ใบไกร

63033003458 นางสาวอดิวรรณ นกโต

63033003459 นางสาวป*Yนมุก เชาวน�ฐายี

63033003460 นางสาวมัทธมน พันธุ�ยาง

63033003461 นายอภิชัย กาญจนพันธุ�

63033003462 นายพีระพัฒน� ผลพิบูลย�

63033003463 นายณัฐกานต� สิงห�ทร

63033003464 นางสาวหนึ่งฤทัย แก:วมะโน

63033003465 นางสาวสุวิชญา สามี

63033003466 นางสาววิภารัตน� ชื่นอารมย�

63033003467 นายโชค เฉลิมทอง

63033003468 นางสาวนฤมล จินดามณีศรี

63033003469 นางสาวอรอุมา ช�วยนคร

63033003470 นางสาวรติพร อ่ําโอสถ

63033003471 นายณัษฐสิทธ์ิ เลิศพิพัฒน�กุล

63033003472 นางสาวอารียา ทองจันทร�

63033003473 นายอภิวุฒิ จันทร�ชุม

63033003474 นายจักรพันธุ� เกศเพชร

63033003475 นางสาวฐิตินันท� ดวงจันทร�

63033003476 นางสาวภัทรศยา รอดชีวัน

63033003477 นางสาวบุษบา อบมา

63033003478 นายธนิศร ประสงค�สุขสันต�

63033003479 นางสาวชาลิสา ต้ิงคํา

63033003480 นายกฤษณะ ลี้ทรงศักด์ิ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003481 นางสาวกฤติกา พิมพ�พงษ�

63033003482 นางสาวสโรชา ยะราช

63033003483 นางสาวอภิญญา บุตรเพ็ง

63033003484 นางสาวพัณนิศรา จิรธนาชน

63033003485 นางสาวสุรีฉาย นิยมสุข

63033003486 นายวีระยุทธ ที่ดี

63033003487 นางสาวสรวีย� ปวีณดํารง

63033003488 นางสาวสุกัญญา บางพระครู

63033003489 นายอนุวัฒน� เกษเกษร

63033003490 นายปริญญา เจิมถาวร

63033003491 นายเจียรพงษ� สังขะวัตร�

63033003492 นายทศพล สมวัฒน�

63033003493 นางสาวณัฐภัสสร อนันต�ธนสวัสดิHH

63033003494 นายวีรภัทร เขมนันท�ติกุล

63033003495 นางสาวพลอย พลอยกระจ�างศรี

63033003496 นายธิติกร ศรีทองอุทัย

63033003497 นางสาวสุธาทิพย� หมุดทอง

63033003498 นางสาวนัชชา เนตรเดชาธนาสิทธ์ิ

63033003499 นางสาวพรสุดา กําสมุทร

63033003500 นางสาวชลธิชา พุทธจักร

63033003501 นางสาวตุลาภรณ� คําเที่ยง

63033003502 นายอาณกร ประนันวงศ�

63033003503 นายทักษะพล ตอพล

63033003504 นายนฤนาท เอมใจ

63033003505 นายอนุพงษ� พรมพุฒิ

63033003506 นายสิทธิพัฒน� เจริญนิวาสสกุล

63033003507 นางสาวกรองกาญจน� กําไรทอง

63033003508 นายภูดิส อนันทยานนท�

63033003509 นางสาวธารีรัตน� ช:างสิงห�

63033003510 นางสาวสุพรรษา ชัยพรหม
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003511 นายอิมรอน มะมิง

63033003512 นางสาวสิรินดา ชํานาญภักดี

63033003513 นางสาวปนัฐดา ปานดวงแก:ว

63033003514 นางสาวปนัดดา แก�นแสง

63033003515 นายจักรกฤตณรงค� ภัทรวงศ�เทวัญ

63033003516 นางสาวไอลดา จรรยาท

63033003517 นางสาวกิริยา ไคร:ทอง

63033003518 นางสาวป*ยนันท� ปุญญาวัฒนา

63033003519 นางสาววริฏฐา วรทอง

63033003520 นางสาววราพรรณ ปลั่งเอี่ยม

63033003521 นางสาวอัญชลี ชมภูอ�อน

63033003522 นายเอกพจน� ถาปEนแก:ว

63033003523 นางสาวนุชจรี อดกลั้น

63033003524 นางสาวมาลินี กลิ่นบุหงา

63033003525 นายอุดมศักด์ิ พูลทรัพย�

63033003526 นางสาววรุณทิพย� ณ บางช:าง

63033003527 นายยงยุทธ สุขศรี

63033003528 นายณัฐวุฒิ นาคเพชร

63033003529 นางสาวจุฑารัตน� ยอดหนู

63033003530 นางสาวสุธีมา คงอนันต�

63033003531 นางสาวชัชฎา จตุรพรประสิทธ์ิ

63033003532 นางสาวอักษราภัค แกล:วกล:า

63033003533 นางสาวธนาวดี คุ:มภัย

63033003534 นายกิตติพงศ� จินาวัลย�

63033003535 นางสาวนุดาพร ไชยวาน

63033003536 นางสาวมนทกานต์ิ ย่ิงเจริญ

63033003537 นางสาวนฤมล จึงเกรียงไกร

63033003538 นางสาวนุชจรีย� โนนศรี

63033003539 นางสาวศิรประภา เรวิก

63033003540 นางสาวสุจิตรา ทองฟEก
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63033003541 นายวุฒิชัย พัดปุย

63033003542 นางสาวทอฝEน รักไทย

63033003543 นายอภิวัฒน� พงษ�มาลี

63033003544 นางสาวธมนวรรณ รุ�งเรือง

63033003545 นางสาววรรษมล พันธ�สัมฤทธ์ิ

63033003546 นางสาวกนกวรรณ ช�างเหล็ก

63033003547 นางสาววริศรา แก:วพิกุล

63033003548 นางสาวสุดารัตน� ดิษฐ�ขํา

63033003549 นายคณิน ทองปEสโน

63033003550 นางสาวรุ�งทิวา แก:วทะ

63033003551 นางสาวพสุนัน ชัยชิต

63033003552 นางสาววนิจฐา แก:วสีหมอก

63033003553 นายณัฐพนธ� กิจไพฑูรย�

63033003554 นายณรงค�ศักย� สุขสําราญ

63033003555 นางสาวสุภาวดี แย:มผกา

63033003556 นางสาวปภัสรา สอนโก�ย

63033003557 นางสาวนิจวิภา ด:วงสีแก:ว

63033003558 นางสาวสุนิสา จันทร�ทอง

63033003559 นางสาวพราว วิชญเนตินัย

63033003560 นายมานพ นันตาบุตร

63033003561 นางสาวศันสนีย� บุญรัตน�

63033003562 นางสาวภัทราพร สารียุทธ

63033003563 นางสาวอรพรรณ ปาลวัฒน�

63033003564 นางสาวธัญญพัทธ� ดิเรกโภค

63033003565 นางสาวอารีรัตน� ไชยโคตร

63033003566 นางสาวฉัตรทริกา แสนพรม

63033003567 นางสาวรัณยรัศม์ิ ชื่นเกตุ

63033003568 นางสาวดาริกา ขําเจริญ

63033003569 นางสาวคีรียา ชัยสุนทร

63033003570 นายเจษฎา ตัญญาหาญ

หน:า 119 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003571 นางสาวบัณฑิตา ฉายินทุ

63033003572 นางสาวเฌอเอม มีสมบัติ

63033003573 นายอัครพัจน� บํารุงเวช

63033003574 นางสาวบัลกีส ตาเลQะ

63033003575 นางสาวธัญลักษณ� ตะวงษา

63033003576 นายอภินันท� สุขสุแพทย�

63033003577 นางสาวนิลาวรรณ รัตนะ

63033003578 นางสาวกมลทิพย� คิดดีจริง

63033003579 นางสาวจิรารัตน� ฐานไชยชู

63033003580 นายทวี บุญมาก

63033003581 นางสาวหนึ่งนภา วิเชียรโชติ

63033003582 นายธนวัฒน� อ�อนรักษ�

63033003583 นางสาวนิภารัตน� วงศ�จันทร�

63033003584 นายธีรภัทร� สังข�เมือง

63033003585 นางสาวจารุวรรณ� เอกเอี่ยม

63033003586 นางสาวอันทิกา ผ�องแผ:ว

63033003587 นางสาวจินตนา เจริญวลัยพร

63033003588 นางสาวภัทรวดี คําอยู�

63033003589 นางสาวเสามณี ศรีวรษา

63033003590 นายเมธัส เชยโภคา

63033003591 นางสาวดลนภัส ประดับนิล

63033003592 นางสาวพรทิพย� เชื้อสกุล

63033003593 นายชัยมงคล พ่ึงเสมา

63033003594 นายวันชนะ ศิริเลิศรุ�งเรือง

63033003595 นายวุฒิเดช มหาสมุทร

63033003596 นางสาวมญชุ�ปวีณ แก:วปEน

63033003597 นางสาวนันทัชพร วงศา

63033003598 นางละอองดาว ไชยภัทรพงศ�

63033003599 นางสาวอภิญญา สุ�นขัน

63033003600 นายธนพงศ� คําไชย
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63033003601 นางสาวอทิติยา บุญมา

63033003602 นางสาววัลยา แก�นจันทร�หอม

63033003603 นายวรากร สุวิวัฒนา

63033003604 นางสาวกรรภิรมย� ศรีวงค�

63033003605 นายอภิสิทธ์ิ มะโนธรรม

63033003606 นางสาวณัฐชา ใจกลาง

63033003607 นางสาวศศิกานต� ดงกระโทก

63033003608 นางสาวรัชนีกร เสนาพันธ�

63033003609 นางสาวณัฐณิชา ขุมเงิน

63033003610 นางสาวอรอนงค� ไชยะ

63033003611 นางสาวมณิตา วังข:าว

63033003612 นางสาวชินาทร บัวแดง

63033003613 นางสาวฟารีดา เจQะมามะ

63033003614 นายเสฎฐวุฒิ พันธสี

63033003615 นางสาวธัญวรัตม� กิจนุสนธ์ิ

63033003616 นายกวิน กล�อมวิสุทธ�

63033003617 นางสาวอัจฉรา สร:างเหม

63033003618 ส.ต.ท.ศักด์ิณรงค� ศรีพรหมมา

63033003619 นางสาวอรวรรณ บางขันธ�

63033003620 นางสาวธิดารัตน� ในผลดี

63033003621 นายธนวันต� ขอชมกลาง

63033003622 นางสาวรวิสรา ลิมวัฒนานนท�

63033003623 นางสาวอรทัย บํารุงเขต

63033003624 นางสาวศุภลักษณ� เทพสถิตย�

63033003625 นางสาวศิริลักษณ� อินประสิทธ์ิ

63033003626 นางสาวปรีชญา แสนสุข

63033003627 นางสาวพัทธ�ธีรา จิตรัตน�

63033003628 นายโชคปรีชา โพเขียว

63033003629 นางสาวประเสริฐศรี ใยแก:ว

63033003630 นางสาวกรองกาญจน� ธารสมบัติ
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63033003631 นางสาวฐนิธิญาณ� วรินคุณาณกรณ�

63033003632 นายวิติยา จันทร�ทองอ�อน

63033003633 นางสาวกมลลักษณ� เเสนพรม

63033003634 นางสาวจํานรรจา บุญมาขอม

63033003635 นายนิธาน แจ�มฟPาชื่น

63033003636 นายปEญญา วิเศษแก:ว

63033003637 นางสาวฐณธนันท� โพธ์ิภัทรนันท�

63033003638 นางสาวทัตพร ปริฉัตรวัชระกุล

63033003639 นางสาวรจนา บุญเชิด

63033003640 นางสาวจักษณา แสงใส

63033003641 นางสาวประภัสสร สิรินวาบดี

63033003642 นางสาววรรณวิสา ซ�อนกลิ่น

63033003643 นางสาวป*ยะนุช ละลี

63033003644 นางสาวปภาวิชญ� เอี่ยมทรัพย�

63033003645 นายมนัส บู�ทอง

63033003646 นางสาวรุ�งรวี ทรงมะลิ

63033003647 นางสาวณัชชา ศรีด:วง

63033003648 นางสาววันฎี พรมนนท�

63033003649 นางสาวอาถารัตน� อ่ําบุญธรรม

63033003650 นางสาวณัฐธิณี ราชบัญดิษฎ�

63033003651 นายไตรเทพ บุนนาค

63033003652 นางสาวป*Yนป*นัทธ� เสมียนมูล

63033003653 นางสาวภวันตรี กันทะป*ง

63033003654 นางสาวลภัสพร จิตปรีดา

63033003655 นางสาวพิมพพิศา พันธุ�เพียร

63033003656 นางสาวกรรณิการ� นาคทองเเก:ว

63033003657 นางสาวเพชรมณี ทุมโคตร

63033003658 นางสาวนันทนา ต:นพุฒ

63033003659 นางสาวธัญธนา ศรีโกศักด์ิ

63033003660 นางสาวพิมลภรณ� ผลมะขาม
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63033003661 นางสาวมณีนุช ใยมะเด่ือ

63033003662 นายรัชพล จินันทุยา

63033003663 นางสาวชวัลลักษณ� กวาวสิบสาม

63033003664 นางสาวกนกวรรณ ไม:กระโทก

63033003665 นางสาวนาฏอนงค� ธิมาศ

63033003666 นายศราวุธ นามแสง

63033003667 นางสาวธิดารัตน� ป_านแก:ว

63033003668 นางสาววิยะดา นิลประภา

63033003669 นายธนภูมิ กาวไธสง

63033003670 นางสาวจุฑามาศ หลักงาม

63033003671 นายกาณพัฒน� พลเย่ืยม

63033003672 นางสาวรุจิรา นาวิไลกุล

63033003673 นางสาวณิฑชา แสงนิล

63033003674 นางสาวสิริยาภรณ� บรรณสิทธ์ิ

63033003675 นางวิมลรัตน� แก:วสว�าง

63033003676 นางสาววศินี จันทร�กลาง

63033003677 นายณัฐดนัย โมรากุล

63033003678 นางสาวจันทภา เฟXYองฟู

63033003679 นายอัจฉริยะพล ฉิมพลี

63033003680 นางสาวพรวิมล กูลณะราชา

63033003681 นางสาวปาณิสรา วินทะไชย

63033003682 ส.ท.ศรัณย� กําจัดภัย

63033003683 นางสาวนภัสสร สืบสิงห�

63033003684 นายวสุธร สีตลาภินันท�

63033003685 นางสาวกิตติมา สัญญี

63033003686 นายกันตพัชร เชื้อสาวะถี

63033003687 นายเทอดเกียรติ กายากุล

63033003688 นางสาวณิชาภา สับสนอง

63033003689 นายแทนไท อดิศัยมนตรี

63033003690 นางสาวดลญา วันทา
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63033003691 นางสาวกัลยรัตน� แย:มสังข�

63033003692 นายยุทธนา ทาใบยา

63033003693 นางสาวกันติชา สุขใจ

63033003694 นางสาวกีรติกานต� เจริญรัมย�

63033003695 ว�าที่ร:อยตรีหญิงกัณฑิมา พุ�มโพธ์ิ

63033003696 นางสาวทิพยวรรณ พูลสวัสด์ิ

63033003697 นางสาวฉันทจิต สิริไตรรัตน�

63033003698 นายวิษณุ สุคนธ�

63033003699 นางสาวเบญริสา ม่ันเหมาะ

63033003700 นางสาววรลักษณ� ทินนโชติ

63033003701 นางสาวพิชยา เพ็ชรจรูญ

63033003702 นายธารินทร� ศรีโสภา

63033003703 นายธเนศ เริงสมุทร

63033003704 นายศุภฤกษ� ภู�ทอง

63033003705 นางสาวศศิมาพร ลุนสาร

63033003706 นายมูฮัมมัด ดอเลQาะ

63033003707 นายวสุวัฒน� เที้ยวพันธ�

63033003708 นางสาวเบญจวรรณ สครรัมย�

63033003709 นางสาวณัฐธยาน� บุญรัตนวิจิตร�

63033003710 นางสาวภัทราวดี ชาลี

63033003711 นางสาวกนกอร ทานนท�

63033003712 นางสาวอภิรดี เริงชัยภูมิ

63033003713 นางสาวสกุลรัตน� เรืองแสง

63033003714 นางสาวนัยนา ศรีทองปลอด

63033003715 นางสาวปEญญกัญญ� สุขบัว

63033003716 นางสาวกัญญลักษณ� ขันอาษา

63033003717 นางสาวสุกัญญา จีจุมปEญ

63033003718 นางสาวเสาวภา สุขเทวี

63033003719 นางสาวชวิศา สถิรวิสาลกิจ

63033003720 นางสาวจุไรภรณ� จันทร�พร:อม
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63033003721 นางสาวกัญญารัก บุตรรักษ�

63033003722 นางสาวทักษพร วรรณารักษ�

63033003723 นายบารเมษฐ� จ๋ิวสุวรรณ

63033003724 นายธนิสสร มณีรักษ�

63033003725 นายอนันตพงษ� จันทร�ปEญญา

63033003726 นางสาววีระญา สุมาลย�

63033003727 นายชยพล ย่ังยืน

63033003728 นางสาวปริญญาภรณ� สมัยสงค�

63033003729 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ขุมทอง

63033003730 นายเอกชัย ไปสุวรรณ�

63033003731 นางสาวเดือนรุ�ง บัวทอง

63033003732 นางสาวอาทิตยา สายสิญจน�

63033003733 นายภูมิรพี นพคุณ

63033003734 นางสาวพิไลลักษณ� โพธ์ิสร:อย

63033003735 นางสาวอรพรรณ พิมเสน

63033003736 นางสาวชนิดาภา วงศ�คูณ

63033003737 นางสาวนูรีดา หวังแอ

63033003738 นายปุณยวัจน� บวรวัฒนวานิช

63033003739 นางสาวอักษริน ธนวัฒน�เดช

63033003740 นางสาวทศวรรณ ศิริราช

63033003741 นางสาวปEญชิกา เห็นใจชน

63033003742 นางสาวอัฐพร รจนากิจ

63033003743 นางสาวกัญชพร โชติมณี

63033003744 นายนที ม�วงศรีจันทร�

63033003745 นางสาววรารัตน� กองรักษ�

63033003746 นางสาวณัฐฌา ผุยอุทา

63033003747 นางสาวพรพิชชา พรมจันทร�

63033003748 นางสาวกานต�นภัส คชพงษ�

63033003749 นางสาวเกศรินทร� ศรีอําไพ

63033003750 นางสาวอนรรฆวี ศฤงคารทวีกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033003751 นายรัตน�เจริญ สัจจะเลิศ

63033003752 นางสาวญาณันธร เดชสายบัว

63033003753 นางสาวจิตรวรรณ เทศนอก

63033003754 นางสาวณิชา รักสันชาติ

63033003755 นางสาวพานิชย� ชํานิยันต�

63033003756 นางสาวสุนันท� ชุนประเสริฐ

63033003757 นางสาวสุพัตรา ไพรสุข

63033003758 นางสาววราลี วรทัต

63033003759 นางสาวอารยา สาคร

63033003760 นางสาวอริสรา สมบูรณ�

63033003761 นายพงษ�สิทธ์ิ จองบุญนักธรรม

63033003762 นางสาวอวัสดา สุชาติพงศ�

63033003763 นายไชยพงศ� ช�วยดํารงค�

63033003764 นางสาวเยาวภา ซุ�นเซ�ง

63033003765 นางสาวชัญญ�คนันท� รชตะฤทธ์ิเสือ

63033003766 นายฑีฆาวัฒน� บัวงาม

63033003767 นางสาวณัฐณิชา บริสุทธ์ิเพ็ชร�

63033003768 นางสาวทรัพย�อัมพร ทองเมือง

63033003769 นางรินนภา สุขสําราญ

63033003770 นางสาวบุญสิตา แก:วดก

63033003771 นางสาวรัศมี กัณหาจันทร�

63033003772 นางสาวมนวดี โตคุ:มท:วม

63033003773 นางสาวชินานาถ ชมชื่น

63033003774 นายฆนพล พุทธาภิบาล

63033003775 นางสาวศุภควดี ต้ันเส:ง

63033003776 นางสาวสุภัชชา มิชูนึก

63033003777 นายณัฐพงษ� ประเสริฐสังข�

63033003778 นายอนรรฆ นันทศรีวิวัฒน�

63033003779 นายธีระสุภ ลิ้มวงศ�พิพัฒน�

63033003780 นางสาวนิรอยดา สาและ
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ระดับปริญญาตรี

63033003781 นางสาวสุภาพร เสียงใหญ�

63033003782 นางสาวอรจิรา สารคร

63033003783 นางสาวศรันพร แผ�นทอง

63033003784 นางสาวธณิกานต� ตอโมกข�

63033003785 นางสาวขนิษฐา ทองอ�อน

63033003786 นางสาวกัญญาพร แสนเสนาะ

63033003787 นางสาววรรณิศา เซ็นชัด

63033003788 นางสาวจิตรกัญญา ทิพย�กระโทก

63033003789 จ�าอากาศโทจักรกฤษณ� บุญมาช�วย

63033003790 นางสาวณัฐธิดา สักลอ

63033003791 นายวรเทพ ยอดดําเนิน

63033003792 นางสาวพรภิมล จันทร�เจริญ

63033003793 นางสาวธัญญพัทธ� เผ�ามิตรเจริญ

63033003794 นางสาวกุลชา ใบทอง

63033003795 นางสาวรัตนา ทรงทัน

63033003796 นางสาวรุ�งตะวัน ตะติยะก:านตง

63033003797 นางศิริรัชดา ผลสุข

63033003798 นางสาวพิมพิไล สายแสงใส

63033003799 นายอนุพนธ� หล:าประเสริฐ

63033003800 นายอนันต� โลหะวิทยากุล

63033003801 นางสาววนิดา บุญสุข

63033003802 นางสาวหทัยทิพย� เรืองพิจิตร

63033003803 ว�าที่ ร.ต.หญิงนพมาส คําโคม

63033003804 นายธนภาค ปานจีน

63033003805 นางสาวกันยา หิรัญ

63033003806 นางสาวสุพรรณี พุ�มพิน

63033003807 นางสาววรารัตน� เหมืHองห:า

63033003808 นางสาวมัณฑนา บุญเจริญ

63033003809 นางสาวธนัญภรณ� ปะนัดสุดจ�า

63033003810 นางสาวนวรัตน� จันทร�ทิปะ
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003811 นางสาวสุธิตา ปEดสาศักด์ิ

63033003812 นางสาวนวพร คําภิระแปง

63033003813 นางสาวญาณิศา สุทธิชนโสภากุล

63033003814 นางสาวณัฐธิดา แสนอินตา

63033003815 นางสาวศิรณัฏฐา วิชิตพันธุ�

63033003816 นายวรนน สวนพันธ�

63033003817 นายธรพล วทนะอัคร

63033003818 นายเอกสิทธ์ิ อุดมพงษ�

63033003819 นางสาวชนิดา สีสุ�น

63033003820 นายชนชน หนักแน�น

63033003821 นางสาวณัฐวรรณ โทนหงส�ษา

63033003822 นายไตรเทพ พงศกรเฟXYองฟู

63033003823 นางสาวชัชฎากรณ� ยะป0อก

63033003824 นางสาวชฎาพร คะเชนทร

63033003825 นายธนาวัฒน� ธรรมรักษ�

63033003826 นายสุเมธี ดํารงรักษ�ธรรม

63033003827 นางสาวพรไพลิน ไคร:ชม

63033003828 นางสาวสิริรัตน� สิทธิรัตนตรีกุล

63033003829 นายอําพล วัฒนาสกุลเลิศ

63033003830 นางสาววีรณา อ:วนล่ํา

63033003831 นางสาวธัญญรัตน� วงศ�สง�ากิจ

63033003832 นางสาวพนาทิพย� ทาประเสริฐ

63033003833 นายนัทธพงศ� ไกรทองสุข

63033003834 นางสาวสุชาดา คล:ายพงษ�

63033003835 นางสาวบุษกร ทองใบ

63033003836 นางสาวมลลดา วิเชียร

63033003837 นางสาวธัญญาภรณ� คุ:มภัย

63033003838 นางสาวฐิติกา สมศรี

63033003839 นายวิรชัย โคตรคร

63033003840 นางสาวกนกวรรณ เกษมุติ
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ระดับปริญญาตรี

63033003841 นางสาวยุวดี แสนสีมนต�

63033003842 นางสาววรารัตน� พูนดี

63033003843 นางสาวพัชรียา มาโย

63033003844 นางสาวอินทุอร บ�Hงนาม

63033003845 นางสาวมนธิรา แหวนแก:ว

63033003846 นางสาวปุริมปEฎฐ� ผ�องจิตต�

63033003847 นายอานุวาล หะยียูโซะ

63033003848 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญศรี

63033003849 นางสาวศศิพิมพ� หาญสุวรรณ

63033003850 นางสาวจุฑารัตน� ผจวบโชค

63033003851 นางสาวนริศรา จันทร�ครบ

63033003852 นางสาวศิริเกล:า เพ็งแก:ว

63033003853 นางสาวรัชนีกรณ� ปานทอง

63033003854 นางสาวสุภจินต� คงเหล�า

63033003855 นางสาววราภรณ� เขียนแก:ว

63033003856 นายศักด์ิณรงค� สมศรี

63033003857 ว�าที่ร:อยตรีจิรวัฒน� แสงสกุล

63033003858 นางสาวณัฐชา สุธาพจน�H

63033003859 นายศุภชัย ตรงศิริ

63033003860 นางสาวนิรชา สําอางค�

63033003861 นางสาวชนิดา มีชื่อ

63033003862 นายศดายุ วงษ�ครุฑ

63033003863 นายธนัท อัศวมงคล

63033003864 นางสาววิชชุดา แย:มเจริญ

63033003865 นางสาวคุณัญญา เพ่ิมสินธุ�

63033003866 นางสาวจีรภรณ� อภิวัน

63033003867 นางสาวสุนิดา ละอองทอง

63033003868 นายพชร จ๋ิวอยู�

63033003869 นางสาวอายูรีน มานะ

63033003870 นางสาวพิมพ�วรัตน� นามโคตร�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033003871 นางสาววันวิสาข� จันทร�โท

63033003872 นายภัสวุฒิ ไตรวิเชียร

63033003873 นายยุรนันท� เกตุแก:ว

63033003874 นางสาวนันทวัน เหล�ารัตนอุ�นจิต

63033003875 นายกิตติโชดก ดวงดี

63033003876 นางสาวบัณฑิตา ศรีนิล

63033003877 นายสุดรัก เศรษฐี ธัญ ญ า หาร 

63033003878 นายนัฐพงษ� สกุณา

63033003879 นางกมลา ชั่งดี

63033003880 นางสาวรัชนี ธาราวาส

63033003881 นายณัฏฐภูมินทร� ชุมภูแสง

63033003882 นางสาวพิศฤดี พระดาเวช

63033003883 นางสาววรกมล พรหมมุณี

63033003884 นายณัฏฐภัทร� วุฒิกุลป*ยพัชร

63033003885 นางสาวศศิวิกานต� พร:าวไธสง

63033003886 นางสาวบุณณดา อนันตสมบูรณ�

63033003887 นางสาวอุษณีย� คิHดสม

63033003888 นายเสฎฐวุฒิ เอี่ยมสําอางค�

63033003889 นางสาวป*ยธิดา บุญคง

63033003890 นางสาวชญาณิศา พันธุ�กุ�ม

63033003891 นางสาวจารุวรรณ โพธ์ิศรี

63033003892 นางสาวศิริลักษณ� แนะนวน

63033003893 นางสาวอาภัสรา ว�องวินิชปากร

63033003894 นางสาวภาวิณี ฤทธ์ิธงชัยเลิศ

63033003895 นางสาววชิราภรณ� สายยาโน

63033003896 นางสาวพรสวรรค� ปานป*Yน

63033003897 นางสาวอารียา ค:ากระบือ

63033003898 นายกีรบุตร สุวรรรณหงส�

63033003899 นางสาวรุจิรา เมือง แสน

63033003900 นายอนุรักษ� ตระกูลวรวัฒน�
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ระดับปริญญาตรี

63033003901 นางสาวศิริวรรณ พูนดี

63033003902 นางสาวอารียา ม่ังม�วง

63033003903 นางสาวศิณีนาฎ เกตุสุวรรณ�

63033003904 นางสาวอาวาตีฟ สาแม็ง

63033003905 นางสาวจันทร�ทิมา สีหราช

63033003906 นายเจQะอุสมาน เบญจมะ

63033003907 นายวัชรพงษ� ชัยคํา

63033003908 นางสาวกนกวรรณ ขุนพรหม

63033003909 นางสาวปEญญดา สุวานิช

63033003910 นายณัฐวุฒิ ดิษเนตร

63033003911 นางสาวมนทิรา เกิดสิน

63033003912 นางสาวพัสราภรณ� ศรีสง�า

63033003913 นายประกายเพชร ศรีโนนยาง

63033003914 นางสาวสุริษา วันพูน

63033003915 นางสาวกชพร จันทร�ชูชื่น

63033003916 นายชวการ กฤตานุสรณ�

63033003917 นางสาวนัยนา มัยวงค�

63033003918 นางสาวพัชรี ขลิบกลาง

63033003919 นางสาวมุกริน ตรีถัน

63033003920 นางสาวกนกรัตน� สงค�จันทร�

63033003921 นางสาวอังคณา คงคาสัย

63033003922 นายพีรพัฒน� ควรปราโมทย�

63033003923 นางสาวปนันทภัทร� สราวัน

63033003924 นางสาวพันธ�ทวี เชาว�ไวย�

63033003925 นางสาวหิรัญยา ภักดี

63033003926 นางสาวสุภาภรณ� อินกรรไกร

63033003927 นายประจักษ� กันทะน�วม

63033003928 นางสาวสวิชญา ดีเลิศพิพัฒน�กุล

63033003929 นางสาวสุบุญญา เรือนแก:ว

63033003930 นายป*ยะดล ปวนสิงห�
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63033003931 นางสาวพิมพ�ชญาดา อักษรชื่น

63033003932 นางสาววิภารัตน� แย:มพราย

63033003933 นางสาวพรพรรณ ลาภเจริญชัย

63033003934 นางสาวขนิษฐา ขัติยะ

63033003935 นายปEญญ� ปุญญาคม

63033003936 นางสาวเจวรินทร� บุญแย:ม

63033003937 นางสาวชยามล บูรณะ

63033003938 นายณัฐพงศ� เวฬุโพธ์ิ

63033003939 นางสาวมินตา มารอบี

63033003940 นางสาววิลาวัลย� โทอรัญ

63033003941 นางสาวถิรดา แพงเพชร

63033003942 นางสาววชิรา พุทธาผาย

63033003943 นางสาวสุวรี จันตบูรณ�

63033003944 นายสนธยา วีระพันธ�

63033003945 นางสาวรุ�งนภา แย:มเรือง

63033003946 นายอภิสิทธ์ิ มุสิกสิน

63033003947 นางสาวสมฤดี แสนกล:า

63033003948 นายมหภาค เพ็งศรี

63033003949 นายจักรพันธ� ขันทอง

63033003950 นายศุภชัย สุทธินนท�

63033003951 นายธนายุทธ� สุธรรมมา

63033003952 นายอานนท� จันทร�ละออ

63033003953 นางสาวศุภมาส พงศ�วัฒนาเกียรติ

63033003954 นางสาวณัฎฐา โอภานนท�

63033003955 นายจิรกิตต� ชัยธรรม

63033003956 นางสาวชนษร ภิญโญวุฒิเดช

63033003957 นางสาวสริสา ศิริสม

63033003958 นายเกรียงศักด์ิ สาคเรศ

63033003959 นายภูวดล แสงชีวงษ�

63033003960 นางสาวอนุสรา สมภูมิ
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63033003961 นางสาวทิพย�กัญญา สืบเหล�าง้ิว

63033003962 นางสาววารุณี เกิดแดน

63033003963 นายกิตตินันท� สันธิ

63033003964 นางสาวอุทัยพรรณ พรหมขัติแก:ว

63033003965 นางสาวพรชนก อาจแก:ว

63033003966 นางสาวยุพาลักษณ� บัวบุญ

63033003967 นางสาวนัฐพร โพธิยก

63033003968 นางสาวศุภวรรณ จันทร�ฮวบ

63033003969 นางสาวพัชรพร เจริญสุข

63033003970 นายกิตติพงษ� ปZกแก:ว

63033003971 นายปกาศิต ปานขวัญ

63033003972 นางสาววาทินี บัวจันทร�

63033003973 นางสาวกรรณิการ� อิสสระกุล

63033003974 นางวรรณวิมล เผ�าพัด

63033003975 นายสุทธิรักษ� วิทนา

63033003976 นางสาวมนัสนันท� ประสงค�แก:ว

63033003977 นางสาวพัชริดา มุริจันทร�

63033003978 นางสาวสุภาพร หอมชื่น

63033003979 นางสาวพัชรา บุญประกอบ

63033003980 นางสาวชนาภา ไฝ_แจ:คํามูล

63033003981 นายอธิปEตย� วงษ�จันทร�

63033003982 นายสุริยพงศ� เฉลิมนัย

63033003983 นายภัทรกร โชติธรรมากร

63033003984 นางสาวอุษณีภัทร อุ�นแก:ว

63033003985 นางสาวสุทธิพร โมหะหมัด

63033003986 นางสาวพิพีฒน� แสนท:าว

63033003987 นางสาวเกตมณี สมอทอง

63033003988 นางสาวจิรภัทร บุราณเหล�า

63033003989 นายเกียรติศักด์ิ ย่ีว้ันจ�าย

63033003990 นางสาวภัทรียา อุ�นเจริญ
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63033003991 นายพงศ�ธร สมแก:ว

63033003992 นางสาวเบญจวรรณ เกิดทรัพย�

63033003993 นางสาวเนรัญชลา เนตรสุวรรณ

63033003994 นางสาวนฤพร กําเนิดรักษา

63033003995 นางสาวดลนภา นิลทสุข

63033003996 นางสาวชญานิศ เดชผล

63033003997 นางสาวปณรัศม� วันชาญเวช

63033003998 นางสาวชนนิกานต� วงษ�กระแสร�

63033003999 นางสาวอัญศญา บุญประจวบ

63033004000 นายวรุตม� บัวเขียว

63033004001 นางสาวอทิตยา หนองนงค�

63033004002 นายอภิรติ ชัยวิจิตร

63033004003 นางสาวภิญญาพัชญ� ตรีภพ

63033004004 นางสาวมาริสา ลิ้มอารีธรรม

63033004005 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทองกร

63033004006 นายวีรากร มีอุปการ

63033004007 นางสาวมาริสา มาลี

63033004008 นางสาวรชาดา หวังเติมกลาง

63033004009 นางสาวณัฐฑริกา หินสูงเนิน

63033004010 นางสาวมธุรดา ดิษโต

63033004011 นางสาววสุพร หิรัญสิทธ์ิ

63033004012 นางสาวเจนจิรา คงเกษม

63033004013 นางสาวกุลนิดา คุ:มรักษ�

63033004014 นายปภินวิช จึงสงวนสิทธ์ิ

63033004015 นางสาวชฎาพร ภักดี

63033004016 นางสาวชญานิษฐ� ฉํ่าแก:ว

63033004017 นางสาวกันยารัตน� เรืองสุวรรณ

63033004018 นางสาวสุรัชสวดี จันทร�ทอง

63033004019 นางสาวภัทรวดี ขจรวีระธรรม

63033004020 นางสาวรัตนาพร ไชยพรม
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63033004021 นางสาวศรีสุรัศม์ิ กําเนิดกาญจนา

63033004022 นางสาวอารยา วงค�วารเตชะ

63033004023 นางสาวภาลฎา อ่ําทรัพย�

63033004024 นายสถาพร ปาโมกข�

63033004025 นางสาววรรณวนัช กุลดํารงวิวัฒน�

63033004026 นายพิทวัส ดิลกอุดมฤกษ�

63033004027 นางสาวกฤติญา อิมทา

63033004028 นายนพรัตน� คําชื่น

63033004029 นางสาววัชรี ทองม่ัง

63033004030 นางสาวญาณิศา นริสศิริกุล

63033004031 นายเจษฎาพร คําชู

63033004032 นางสาววิไลพร สงศิลาวัต

63033004033 นายมาฆะชาติ ชูวงค�

63033004034 นางสาวคุณิตา ตันเจริญสุข

63033004035 นางสาววิระวัลย� เที่ยงธรรม

63033004036 นางสาวณัฐธยาน� อนันต�สลุง

63033004037 นางสาววิรังรอง บุตรเทศ

63033004038 นางสาวจุฑารัตน� สุขใหม�

63033004039 นางสาวพรทิวา ลีลาภิวัฒน�

63033004040 นางสาวอรพรรณ ถาไชยลา

63033004041 นางสาวสุภานันท� พรหมประพันธ�

63033004042 นายเชษฐวิทย� เรืองถาวรฤทธ์ิ

63033004043 นางสาวป*ยธิดา ชนะพันธ�

63033004044 นายทศพร แขวนสันเทียะ

63033004045 นางสาวทาริกา ลาสร:อย

63033004046 นางสาววรวลัญช� พรปวันทรัพย�

63033004047 นายศรัณย� หาญบุญเศรษฐ

63033004048 นายอรรถวุฒิ ขวัญใจ

63033004049 นางสาวสุภาวดี ขาวพร:อม

63033004050 นางสาวเกศบุตร แดงมา
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63033004051 นายณัฐดนัย ต:นทรงเลิศเมธา

63033004052 นายบัญชา เหลืองสุวรรณ�

63033004053 นางสาวเวนิกา ศรีทอง

63033004054 นายสุรพัฒน� ทวีปรีดา

63033004055 นางสาวดวงกมล กล:วยน:อย

63033004056 นางสาวณัฐริกา รุ�งฤทธิไกร

63033004057 นายธนกฤต ชอบทําดี

63033004058 นางสาววรินทรา นาชัยสินธุ�

63033004059 นางสาวณิชกานต� นานุ

63033004060 นายนวพัฒน� ฟX\นตน

63033004061 นางสาวจิราพร ทองยืน

63033004062 นางสาวสิรินาถ อายุวัฒน�

63033004063 นางสาวพรนภา จําเริญทอง

63033004064 นางสาวภัสสร นวลแย:ม

63033004065 นางสาวกษมา หอมจันลี

63033004066 นางสาวมลฑาทิพย� เรืองบุบผา

63033004067 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุริยา

63033004068 นางสาวนภัสสร ศุภทวีพิพรรธน�

63033004069 นายวิสันต� ภัควันต�

63033004070 นายกรวิวัฒน� อักษรสิทธ์ิจิรา

63033004071 นายรุ�งโรจน� อัศวินวินิจกุล

63033004072 นางสาวภาวินี จีนาวุธ

63033004073 นายชนวิทย� วราเรืองฤทธ์ิ

63033004074 นางสาวสโรชา สุวิทยะศิริ

63033004075 นางสาวปนัดดา ซ้ิมประเสริฐ

63033004076 นางสาวธิติมา ช�วยชาติ

63033004077 นายพีระพัฒน� ชื่นภิรมย�

63033004078 นางสาวฉัตรมณี พรมลา

63033004079 นางสาวมุกรวี ฉัตรแหลม

63033004080 นางสาวนันท�นภัส รัตนา
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63033004081 นางสาวสุกัญญา จําปา

63033004082 นางสาวศิริขวัญ ฤาชัย

63033004083 นางสาววิไลพร กองแปง

63033004084 นายอริยะ โยคสิงห�

63033004085 นางสาวอนงค� ขามชู

63033004086 นายอนันต� สาครสุขเกษม

63033004087 นางสาวอมิตา เลาปPอมวาปU

63033004088 นางสาวอรอุมา ทองประสม

63033004089 นางสาวปรียานันท� สวนทับทิม

63033004090 นายจักรกฤษณ� คงแก:ว

63033004091 นางสาวเสาวนีย� ศรีมนตรี

63033004092 นายดุสิต จันทร�ทอง

63033004093 นางสาวรุจิกาญจน� กําเพ็ชร

63033004094 นายศิรวุฒิ ใจชอบ

63033004095 นางสาวสโรชา ภักดีศรี

63033004096 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นจุ:ย

63033004097 นายอนุพงศ� เทพวงค�

63033004098 นางสาวกัญญ�ณพัชญ� สาคะริชานนท�

63033004099 นางสาวกัญญารัตน� เรืองบุบผา

63033004100 นางสาวศรัญญา เหล�าบุบผา

63033004101 นายมงคล เสริมทรัพย�

63033004102 นางสาวจามจุรี สีสุจารย�

63033004103 นางสาวพิชชาภา ปEญจางค�เจริญ

63033004104 นางสาวธัญญลักษณ� ทองจริง

63033004105 นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา

63033004106 นางสาวอภิญญา จันทร�เพ็งเพ็ญ

63033004107 นางสาวสุดารัตน� อาญาสิทธ์ิ

63033004108 นางสาวภัณฑิรา จันทร�หอม

63033004109 นางสาวฐิติรัตน� คงสุวรรณ

63033004110 นางสาวนภสร อมตชีวิน
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63033004111 นางสาวนรมน ศรีเงิน

63033004112 นางสาวธัญชนก ฟองตุ�น

63033004113 นายจักรกฤษณ� ไพบูลย�

63033004114 นางสาววรินดา บวรสุข

63033004115 นายณัฐพล อนุสถิตย�

63033004116 นางสาวชลิตา คําดี

63033004117 นางสาวเมศิริน กฤตภาสชญานนท�

63033004118 นายอภิเชษฐ� ปานุรัตน�

63033004119 นางสาวศศิวิมล กิจสมโภชน�

63033004120 นางสาวจิราพรรณ สายทอง

63033004121 นางสาวบุญพิทักษ� บุญเพ่ิม

63033004122 นางสาวฟาฮูดา อาลี

63033004123 นางสาวจินตนา ขําตา

63033004124 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีเจริญไพบูลย�

63033004125 นางสาววัชรินทร� ห:วยหงษ�ทอง

63033004126 นางสาวฮามีซQะ หม่ืนวิเศษ

63033004127 นางสาวประภัสสร เสาะแสวง

63033004128 นางสาวนลิตา วันหมัด

63033004129 นางสาวสิริวิมล ป*Yนแก:ว

63033004130 นายคุณาสิน เตรียมเกิดทรัพย�

63033004131 นางสาวเจษฎาภรณ� กองแก:ว

63033004132 นายธีระชัย แสนใหม�

63033004133 นางสาวสุวิมล สุริยกุล ณ อยุธยา

63033004134 นางสาววิมลสิริ อินทเกตุ

63033004135 นางสาวยุภารัตน� สีดาฮด

63033004136 นางสาวจันจิรา ขาวอ�อน

63033004137 นางสาวธันย�ชนก ไล�สัตรูไกล

63033004138 นายสุชาธิษณ� เพชรภักดี

63033004139 นางสาวสุธิรา ศรีโมรา

63033004140 นางสาวธนภรณ� ชมดี
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63033004141 นางสาวมัทวัน ชาพิภักด์ิ

63033004142 นางสาววัชรี เนตรใจ

63033004143 นางสาวปวีณา วงศ�กองแก:ว

63033004144 นายพล ใจเย็น

63033004145 นางสาวกันยารัตน� คันหาดี

63033004146 นางสาวขนิษฐา ศิลากุล

63033004147 นายสิทธิชา เจนจิตร

63033004148 นายธนพงศ� พลศักด์ิ

63033004149 นางสาวฉัตรชลิกา มหาวังสวัสด์ิ

63033004150 นางสาวอทิตยา โนนยะโส

63033004151 นายพีรวิชญ� นรินทร�นอก

63033004152 นางสาวธีรดา ป*Yนแก:ว

63033004153 นางสาวสุวรรณรัตน� เพ็ชรรักษ

63033004154 นางสาวจิตชฎา ปุราถานัง

63033004155 นางสาวจิราภา สว�างวงศ�

63033004156 นางสาวกนกวรรณ ครุเส็น

63033004157 นางสาววรัทพรธาร บุญโกQะ

63033004158 นางสาวปEทมาพร ปูนรัมย�

63033004159 นางสาวปราณปรียา ไชโยแสง

63033004160 นางสาวธิดารัตน� บุญช�วย

63033004161 นายสวัสด์ิ แสงสุวรรณ�

63033004162 นางสาวสมฤดี สิทธิการ

63033004163 นางสาวนุชนาฎ พานทอง

63033004164 นายรุ�งเพ็ชร โทนทัย

63033004165 นางสาวนวพร ระลึกมูล

63033004166 นางสาวกนกพร สดสอาด

63033004167 นายเอกภพ มาลาศรี

63033004168 นางสาวสุจิตรา บัวลอย

63033004169 นางสาวอมรรัตน� เรือนจันทร�

63033004170 นายธงไชย ไตรแสง
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63033004171 ส.ต.ท.ธรรมรัตน� คงผล

63033004172 นางสาวณัฏฐณิชา อ�องประเสริฐ

63033004173 นางสาวสวรรยา ธงสันเทียะ

63033004174 นางสาวธารารัตน� ฉิมศร

63033004175 นางสาวกัณพิชชาญ� ไทยราช

63033004176 นางสาวสุกัญญา ทัพจันทร�

63033004177 นายธนพัฒน� ฝอยวารี

63033004178 นางสาวศิวพร คดีธรรม

63033004179 นางสาวธีรนาฏ เจริญนิวาสสกุล

63033004180 นางสาวชิดชนก โพธ์ิศรีทอง

63033004181 นางสาวสโรธร ล:อมกําปEง

63033004182 นายธนพล สิริสันติพงษ�

63033004183 นางสาวชยามร เจริญวิภาสเจต

63033004184 นางสาวกรอบแก:ว แต:มศรี

63033004185 นางสาวกมลวรรณ ครังนุ�ม

63033004186 นางสาวภัทราวดี ภักดีณรงค�

63033004187 นางสาวพุทธรักษา ตามสายสุด

63033004188 นางสาวนายิกา รัตนาพล

63033004189 นางสาวสิดาพร ไปเร็ว

63033004190 นางสาวสุดา บริบูรณ�สกุลสุข

63033004191 นางสาวอรญา วงษ�คําจันทร�

63033004192 นางสาววัลลภา ป_าพงค�

63033004193 นางสาวภิญญดา ภูชิตนันท�

63033004194 นางสาวประภาภรณ� ก่ิงยงค�

63033004195 นางสาวประภัสรา คงศรีโรจน�

63033004196 นางสาวขวัญฤดี ชุ�มช:อย

63033004197 นายธนุส สุริยวงษ�

63033004198 นางสาวศิริวรรณ งามวัฒน�

63033004199 นางสาวชฎาภา ศรีสุริยวงค�

63033004200 นางสาวพิมพ�ประไพ เภาสิงห�
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ระดับปริญญาตรี

63033004201 นายสุกฤษฎ์ิ สุขราษฎร�

63033004202 นางสาวกรรณิการ� ก�อมขุนทด

63033004203 นางสาวเกษแก:ว บุญเริ่ม

63033004204 นางสาวสรารัตน� แก:วมงคล

63033004205 นางสาวกิตติมา สมหมาย

63033004206 นางสาวอุษานันท� โคตรภักดี

63033004207 นางสาวธมนวรรณ วรรณพาหุล

63033004208 นายปณิธาน พยอมหอม

63033004209 นางสาวจันทิมา รัตนะรัต

63033004210 นางสาวสุพิชญา บุญมีนิยม

63033004211 นางสาวนิภาธร วุฒิยา

63033004212 นายอัครวัฒน� จันทรวัติธเนศ

63033004213 นางสาวทัศนีย� ศรีมุข

63033004214 นางสาววิภาพร วิศววิจิตร

63033004215 นางสาวศิริลักษณ� โสตถิถาวร

63033004216 นางสาวว  ันวิสาข� ม่ิงขวัญ 

63033004217 นางสาวสิรินภา เอี่ยมรอด

63033004218 นางสาวนลินรัตน� กลมเกลี้ยง

63033004219 นางสาวนันทพร เนตรเจริญ

63033004220 นางสาวนรีกานต� พินิจ

63033004221 นางสาวสุรีรัตน� อุสารัมย�

63033004222 นางสาวอนงค�นาฎ เจ็กพิมาย

63033004223 นางสาวปรียา แก�นร:านหญ:า

63033004224 นางสาวเพ็ญประภา เรืองปEญญา

63033004225 นางสาวชญานิศ พ่ึงสุธา

63033004226 นายวรปรัชญ� เพ็ชรใส

63033004227 นางสาวฉวีวรรณ ชาวกัณหา

63033004228 นางสาววิลาสินี สืบทอง

63033004229 นางสาวธัณย�สิตา จันทร�ลอยธนา

63033004230 นายนุรซิกรีย� สามะ
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63033004231 นางสาววริศรา ศิรมลพิวัฒน�

63033004232 นางสาวเอริสา มหิศ�ศร

63033004233 นางสาวจรัสโฉม นาถํ้านาค

63033004234 นางสาวรัตนาภรณ� จ่ันรักษ�

63033004235 นางสาวณัฐกฤตา ตาสุยะ

63033004236 นางสาววนิดา ทบวงศรี

63033004237 นายกฤษฎา บุญชื่น

63033004238 นายสยาม แพทย�ประทุม

63033004239 นางสาวผกามาศ ศรีวรรณ

63033004240 นายณัฐพล ทองโอภาส

63033004241 นายณัฐภัทร สรรพพันธุ�

63033004242 นายจารุพงศ� อินตาพวง

63033004243 นายพงศธร เรือนเพชร

63033004244 นางสาวรุจิเรข รัตนมณี

63033004245 นางสาวสิรัญญา หวัดเพ็ชร�

63033004246 นายราชัน เสือแสงทอง

63033004247 นางสาวณีรนุช อินเนตร

63033004248 นางสาวสุพิตรา คําวาโย

63033004249 นายอภิเชฐ มานะสัมพันธ�สกุล

63033004250 นางสาวอารีรัตน� กันพุ�ม

63033004251 นางสาวรัตนาภรณ� ชวนชิต

63033004252 นางสาวทักษิณา สายทอง

63033004253 นายกฤษดา ตระกูลพรหม

63033004254 นางสาวปานทิพย� สิทธิภักดี

63033004255 นางสาวณัฐวรรณ แซ�ลิ้ม

63033004256 นางสาววริษฐา ดีวาจา

63033004257 นางสาวฉัตรธิดา ภูครองจิตร

63033004258 นางสาวสุธาทิพย� เปUยพนม

63033004259 นางสาวจารีรัตน� ทาสีสอน

63033004260 นางสาวขนิษฐา ปุนณภา

หน:า 142 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033004261 นางสาววิภาวี นัยทรัพย�

63033004262 นางสาวพิมพ� มะกรูดอินทร�

63033004263 นายอนุชาติ ปE\นรูป

63033004264 นางสาวศศิธร คํานอก

63033004265 นางสาวกมลชนก มูลติ

63033004266 นางสาวศิรดา ตาดต�าย

63033004267 นางสาวกฤษณา จันดาแก:ว

63033004268 นางสาวภัทรกันย� สุวรรณาภัย

63033004269 นางสาวขวัญฤทัย เสไธสง

63033004270 นายวิชุกร คันธินทระ

63033004271 นางสาวสุภาภรณ� เตชะ ไพศาล กุล 

63033004272 นางสาวลัดดา มีกล่ํา

63033004273 นายดุรงค�ฤทธ์ิ เง:าทอง

63033004274 ว�าที่ ร.ต.ทรรศนภูมิ แสนเกิด

63033004275 นางสาวพรพิมล ชัยอนันต�สุขทวี

63033004276 นายบดินทร� พรมตอง

63033004277 นางสาวสุทธิดา รวมจิต

63033004278 นางสาวปEทมาวดี คุ:มพันธ�

63033004279 นางสาวฉัตรสุดา นางาม

63033004280 นางสาวจีรวรรณ อ�Hนต๊ิบ

63033004281 นายอรชุณ วงค�ประกรคํา

63033004282 นายเกริกศักด์ิ โกษารักษ�

63033004283 นางสาววารีณา ปาทาน

63033004284 นางสาวฤทัยรัตน� ริมนิล

63033004285 นางสาวสุรีรัตน� ดุษฎี ประสิทธ์ิ 

63033004286 นางสาวณัฐนันท� เผือกนาง

63033004287 นางสาวนันท�มนัส จรัสเอี่ยม

63033004288 นางสาวกมลวรรณ พัฒนาสูนย�

63033004289 นางสาวเมทินี โตรด

63033004290 นางสาวชลธิชา โอดเทิง

หน:า 143 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033004291 นางสาวรัฐญานันท� ภูบัวนาค

63033004292 นางสาวณัฐริกา แจ:งแสง

63033004293 นางสาวจุฬาลักษณ� นุชนารถ

63033004294 นายณธพงศ� ภู�เจริญ

63033004295 นายพรพิพัฒน� ตุ:มเรืองศรี

63033004296 นางสาวขวัญฤดี แย:มกุน

63033004297 นางสาวสุธิดา นิยมธรรมนิตย�

63033004298 นายอภิมุข เจริญสุข

63033004299 นางสาวสาวิตรี ไชยตะมาตร

63033004300 นางสาวมัทนียา คล:ายเเจ�ม

63033004301 นางสาวเมธาวดี ประสิทธ์ิ

63033004302 นางสาวตวงรัตน� สิงห�เลิศชาย

63033004303 นายกัณณะสูตร เพ็งโอ

63033004304 นางสาวปุญญาภา เนือนสกุล

63033004305 นางสาวภาพพิมพ� ไกรทอง

63033004306 นายปรีชา บุญสว�าง

63033004307 นางสาวณัฏฐ�วรัตถ� นุชอนงค�

63033004308 สิบตํารวจโทปณต อ�อนน:อม

63033004309 นายสิริราชย� สุทธนะ

63033004310 นายจิรณัฐ หอมมณฑา

63033004311 นางสาวจิราพร เจริญผล

63033004312 นางสาววรรณนิกา จิตมาตย�

63033004313 นายวรกร หาญทรงคมณัท

63033004314 นางสาวธนาพร เจริญพร

63033004315 นางสาวปEทมา นครชัย

63033004316 นายพิเชษฐ� ต้ังพรทวีทรัพย�

63033004317 นายวรรณนพ บุญเพ็ง

63033004318 นางสาวขวัญหทัย บุญยืน

63033004319 นางสาววรรณิศา ศรีวิชา

63033004320 นายวรเดช ราศรี
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ระดับปริญญาตรี

63033004321 นายเกศไกรศร แก:วสามารถ

63033004322 นางสาวพนาพันธ� วิชญพันธ�

63033004323 นางสาวอรศิภา ชัยฤทธ์ิ

63033004324 นายอัครพงศ� ศรีนพนิคม

63033004325 นางสาวเครือวัน แจ�มรัตน�

63033004326 นางสาวกัญญาพัชร บุญล้ํา

63033004327 นางสาววิชุดา สิทธิโฮ�ง

63033004328 นางสาวอัยลดา บูและ

63033004329 นายนพพล พันธุ�มะม�วง

63033004330 นางสาวปภาวรินท� เต็มสวัสด์ิ

63033004331 นางสาวธนธรณ� ด:วงฟEก

63033004332 นางสาวธัญพร โนพวน

63033004333 นายคณิน ศศิมณฑล

63033004334 นายธนรัฐ จันทร�น:อย

63033004335 นางสาวแพรววนิต สุดสาย

63033004336 นางสาวอนัญญา เกษแก:ว

63033004337 นายณัฐวัฒน� พงศ�ช�างปE\น

63033004338 นายปณิธาน ฝPายแสน

63033004339 นางสาวมีนานันท� ลาพึง

63033004340 นางสาวบุษบา แก�นนาคํา

63033004341 นางสาวศุภธิดา ทัพพิลา

63033004342 นายจิรายุทธ� ฤทธ์ิทรงเมือง

63033004343 นายวรพงศ� กิจพานิชย�ไพศาล

63033004344 นางสาวดวงกมล น�วมเพ็ง

63033004345 นายสิริวัฒน� สุขสมัย

63033004346 นางสาวชนิกา อินกอง

63033004347 นางเพ็ญพร บัวงาม

63033004348 นายเกรียงไกร คล:ายพุฒ

63033004349 นางสาวอติรัตน� บรรณาวิการ

63033004350 จ�าสิบตรีตรีวิทย� อินตQะปEญญา
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63033004351 นางสาววรรณิสา บัวเข็ม

63033004352 นางสาวชไมพร ต่ิงตระกูลชัย

63033004353 นายชัยยุทธ� เวียงคํา

63033004354 นายศมะ หาศาสตร�ศรี

63033004355 นายพรพล เลิศชนะชมภู

63033004356 นางสาวนารีรัตน� มินกQาศ

63033004357 นางสาวอาริษา มาระกุล

63033004358 นางสาววิลาสินี มุสิแก:ว

63033004359 นางสาวปรียาภรณ� ผาสุข

63033004360 นางสาวปาริชาต อุมาลี

63033004361 นางสาวธนพร ผลิผล

63033004362 นางสาวนัฐพรรณ ผุดวัฒน�

63033004363 นางนิลุบล จํานงนรินทร�รักษ�

63033004364 นางสาวสุทธิกานต� วิจิตรไพโรจน�

63033004365 นางสาวพัฒนีพร พันธุ�เสนา

63033004366 นางสาวกรรณิการ� ย้ิมย�อง

63033004367 นางสาววนิดา ใยชม

63033004368 นางสาววิราณี สังเกตกิจ

63033004369 นางสาวพราวนภา วงษ�เขียด

63033004370 นางสาวอภิญญา ลีกอก

63033004371 นางสาวณัชชา กันนัย

63033004372 นางสาวกชพร เรืองนะ

63033004373 นายศุภกร จุ:ยม�วงศรี

63033004374 นางสาวอลิษา หวังสุข

63033004375 นางสาววรัญญา ปUระวงศ�

63033004376 นางพนิดา เพ็ชพันธ�

63033004377 นางสาวปณิดา วังศรีแก:ว

63033004378 นางสาวทัชชาห� เวฬุการ

63033004379 นางสาวนลนีย� กลิ่นชั้น

63033004380 นางสาววีรากร แซ�ปEก
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63033004381 นางสาวชาลิณี ปรีชามณีกุล

63033004382 นางสาวเหมือนฝEน เจริญสลุง

63033004383 นางสาววิชยารัศม� ศรีจํานงค�

63033004384 นายธนพล เส็งเล็ก

63033004385 นายชญาภา ดาราทิพย�

63033004386 นายพงษ�พัฒน� ประสงค�

63033004387 นายทิตย�ศรา ชุ�มดี

63033004388 นางสาวกชกร กิติกุล

63033004389 นางสาวป*ยะนุด ยุวานนท�

63033004390 นางสาวมะลิวัลย� ศรีคําบ�อ

63033004391 นางสาวชุติกาญจน� นับทอง

63033004392 นางสาวกมลชนก วิวัฒน�พัฒนวงศ�

63033004393 นางสาวศรัญญา สุขดง

63033004394 นางสาวศิญารัตน� ฉัตรพัฒนาศักด์ิ

63033004395 นายธวัชชัย ย่ีเต็ง

63033004396 นายเศรษฐอัษฎา คํางาม

63033004397 นางสาวกัลยา ธรรมศิริ

63033004398 นางสาวพนิดา พงศ�ธรรมนิตย�

63033004399 นางสาวพัชราพร การะภักดี

63033004400 นางสาวนัสราพร สาระไกร

63033004401 นายเอกรินทร� ช�วยปุ_น

63033004402 นางสาวอภิสรา อินธิบาล

63033004403 นางสาวน้ําฝน แจ:งหิรัญ

63033004404 นางสาวสุนิษา ศรีบุญ

63033004405 นางสาวจุฬารัตน� สุโขรัมย�

63033004406 นางสาวพนิตพิชา จิรชีพ

63033004407 นางสาวศศิร�อร ทรัพย�เจริญ

63033004408 นางสาวอภิชญา ซังเรือง

63033004409 นางสาวอมรรักษ� แสนคํา

63033004410 นางสาวนัดดา เชียงอั๋ง
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033004411 นางสาวปณิดา พงษ�ประดิษฐ�

63033004412 นายภาคภูมิ ปานสมุทร

63033004413 นางสาวอุมาพร สวัสดิสาร

63033004414 นางสาวศิริลักษณ� เอกคณาสิงห�

63033004415 นายเอเชีย ผลเกลี้ยง

63033004416 นางสาวพัณณ�ชิตา ป*ติพรสินธรณ�

63033004417 นางสาวพิชกร แปPงทา

63033004418 นางสาวมนัสชนก แสวงศิลปM

63033004419 นางสาวสุเพ็ญพักตร� จิตสุข

63033004420 นางสาวอธิตยาภรณ� ครองตน

63033004421 นายกนธี จีรวัฒน�ธนพงศ�

63033004422 นางสาวอรญา แก:วตา

63033004423 นางสาวพัชริดา แดงเเสละ

63033004424 นางสาวสุทธิดา รํามะเวทย�

63033004425 นางสาววรรณภา ปรางทอง

63033004426 นายธีรเดช แก:วผึ่ง

63033004427 นางสาววิภารัตน� ฤทธินนท�

63033004428 นางสาวสุชาดา กาปวน

63033004429 นางสาวรวิวรรณ เสพสุข

63033004430 นางสาวธัญญารัตน� กองแก:ว

63033004431 นางสาวลัลนา ยอดชมภู

63033004432 นางสาวมานิตา บุญรอด

63033004433 นางสาวชยามร วสุศุภชัย

63033004434 นางสาวณัฐสุดา จีนเจือ

63033004435 นางสาวธิดารัตน� ชนะสกุล

63033004436 นางสาวจิราพร แมลจิตร

63033004437 นายคณิน สุขโรจน�

63033004438 นางสาวปEทมา สีดา

63033004439 นางสาวนฤมล ถาวรพัด

63033004440 นางสาวป*ยะพร อัตโร
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63033004441 นางสาวกาญจนาพร ใจกว:าง

63033004442 นางสาวเนาวรัตน� จันทร�มูล

63033004443 นางสาวมณีรัตน� ชูพรม

63033004444 นายเมธาร� ศิริวัฒนสาธร

63033004445 นายธรรมนิตย� ศิริสุนทร

63033004446 นายเกียรติศักด์ิ ตะเวียงน�าน

63033004447 นายชัยชนะ สุระวัง

63033004448 นางสาวอติยา โอรักษ�

63033004449 นายธวัชชัย บัวทอง

63033004450 นางสาววิภาพร สุนทรเดชาวัฒน�

63033004451 นางสาวศิริวรรณ ช�วยเกตุ

63033004452 นางสาวศิริวรรณ แซ�หลี

63033004453 นางสาวทักษพร วิจิตรพร

63033004454 นายวราพงษ� มะรุมดี

63033004455 นางสาวดวงพร สกลวรารุ�งเรือง

63033004456 นางสาวสุนันทกาญจน� คันศร

63033004457 นางสาวเมวดี ศรีโมรา

63033004458 นางสาวเสาวคนธ� แซ�ก�อง

63033004459 นางสาวชวิศา สายบัว

63033004460 นายธนกฤต มาลัยรักษ�

63033004461 นางสาวชวนพิศ ทาวะพันธ�

63033004462 นางสาวอรวี สถิตระวังภัย

63033004463 นางสาวณัฐวดี ทองรอง

63033004464 นางสาวณัฐมล พงษ�สุข

63033004465 นางสาวสุภาวดี โอษคลัง

63033004466 นางสาวพัชราภรณ� บุญเลิศ

63033004467 นางสาวชุติมา พูลเพ่ิม

63033004468 นายรัฐวิชญ� โกฎิคํา

63033004469 นายอานนท� เชิงรุ�งโรจน�

63033004470 นายเกียรติสกุล คําหล:าทราย
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ระดับปริญญาตรี

63033004471 นางสาวจิราภรณ� ลาภชน

63033004472 นางสาวกสิมา ศรีเดช

63033004473 นางสาวสลิลรัตน� มงคลโภชน�

63033004474 นายธนพล ขําเปรม

63033004475 นางสาวสุกันยา ช�วยรักษา

63033004476 นางสาวสุมลรัตน� วีระวงค�

63033004477 นางสาวบุษราคัม ลาภมูล

63033004478 นางสาวสาวิตรี สายยาโน

63033004479 นางสาวป*ยะรัตน� เยาวรัตน�

63033004480 นางสาวเยาวเรศ ธรรมจริยา

63033004481 นายคณานนท� ศรีชู

63033004482 นางสาวศรีสุดา พลขันธ�

63033004483 นางสาวจินตนา จงรัมย�

63033004484 นายเอกพล ทัศนา

63033004485 นางสาวนัฐนภา เนาวคําแพง

63033004486 นางสาวปรีญาพัชญ� ธนกิตต์ิป*ยวัชร

63033004487 นายธรรมสรณ� อยู�ไพศาล

63033004488 นางสาวกาญยานุช โพธ์ิคุ:ม

63033004489 นางสาวสัณห�สินี ตรงชื่น

63033004490 นางสาวอรอนงค� จินดาแก:ว

63033004491 นางสาวณิชารีย� พันธุ�จันทร�

63033004492 นายธนาธิป มาตย�นอก

63033004493 นางสาวมินตรา วิระขันคํา

63033004494 นางสาวมณฑิตา เย็นประสพ

63033004495 นางสาวนุชจรี ศรีสวรรค�

63033004496 นายป*ยะบุตร เผ�าพันธุ�สร

63033004497 นายเอกวิทย� เลิศเกียรติรัชตะ

63033004498 นายธนกร ชํานาญ

63033004499 นางสาวสุนิสา เรืองศรี

63033004500 นางสาวดวงใจ เจริญสุข
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ระดับปริญญาตรี

63033004501 นางสาวอรวรรณ จันทร�กระจ�าง

63033004502 นางสาววิจิตรา วงค�แปง

63033004503 นายไกรภพ ศรียะพงษ�

63033004504 นายป*ยะพันธ� ร�อนทอง

63033004505 นางสาวนิสารัตน� นิ่ม

63033004506 นายภคพล สุราจร

63033004507 นางสาวศศิวิริยา พรหมมาศ

63033004508 นางสาวกรชศา บุญประสพสม

63033004509 นางสาวรัตนา เข็มทอง

63033004510 นางสาวพิริยา พันธุ�พฤกษ�

63033004511 นางสาวเพ็ญพิชชา ภาคีอรรถ

63033004512 นางสาวชุลีพร ญานะ

63033004513 นายเกียรติศักด์ิ ศรีเสาร�

63033004514 นางสาววรันธร หอมงาม

63033004515 นางสาวกฤติกา ฤกษ�ยินดี

63033004516 นางสาวสุภาภรณ� เทียมลม

63033004517 นางสาวอุษา เถ่ือนขวัญ

63033004518 นางสาวจุรีพร ดวงมาลา

63033004519 นายกฤษณพงศ� ชาติไธสง

63033004520 นางสาวชญานิศ อิสโร

63033004521 นางสาวจิตรลดา เอี่ยมผึ้ง

63033004522 นางสาวกัญจนา ภัทรวารินทร�

63033004523 นางสาวอามิลิ พันธรี

63033004524 นางสาวกมลวรรณ สวยสม

63033004525 นายวัชรินทร� ลําคํา

63033004526 นางสาวสุภาพรรณ บุญเกิด

63033004527 นางสาวฐิติพร เจริญพร

63033004528 นายสุเมธ เผ�าเพ็ง

63033004529 นางสาวทัศนีย� เหล�าภักดี

63033004530 นางสาวกชกร กฤษแก:ว
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ระดับปริญญาตรี

63033004531 นายจักรพงษ� อารีย�วงษ�

63033004532 นายธนัญชัย ศักด์ิเกียรติกําธร

63033004533 นางสาวรดา ศรีศักดา

63033004534 นางสาวนันธิยา ศรีพรหม

63033004535 นายทศพร นนทามิตร

63033004536 นางสาวนารี เวียงสิมา

63033004537 นางสาวศศิพร วงษ�แสน

63033004538 นางสาวพัชรี มีฤทธ์ิ

63033004539 นายณัฐธเนษฐ เครือคํา

63033004540 นางสาวธัญชนก อินอิ่ม

63033004541 นางสาวอรณีย� ทองบ�อ

63033004542 นายอธิวัฒน� อริยะวงศ�

63033004543 นางสาวจุติพร สุทธหลวง

63033004544 นายชินดนัย หวังสิทธิกุล

63033004545 นายขจรเกียรติ แสงเล็ก

63033004546 นางสาวจัณฐ�กพัฒฏา นาคนิล

63033004547 นางสาวธนารัตน� ไกรสรศิวเวท

63033004548 นางสาวลัลณ�ธิชา พุ�มทอง

63033004549 นายวิทยา รัตนสร:อย

63033004550 นางสาวกนกกร เกตุแก:ว

63033004551 นายเฉลิมชัย ผัสดี

63033004552 นางสาวชฎากรณ� มังคละเสถียร

63033004553 นางสาวปริยาภรณ� สีสุข

63033004554 นายชัชวาลย� สารไชย

63033004555 นายอัษฎา ทํานา

63033004556 นางสาวปEทมพร พรหมศิริ

63033004557 นางสาวนิรมล จันทรเพท

63033004558 นางสาวมธุรส เกลี้ยงจันทร�

63033004559 นายไอดิน วระศาสตร�

63033004560 นายธีร� เวชโพธ์ิ
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63033004561 นางสาวกรนุช เสถียรรัมย�

63033004562 นางสาวจันทรัชต� พิมพาทอง

63033004563 นายธนวิน เวชโพธ์ิ

63033004564 นายฐิตาพล บัวเที่ยง

63033004565 นางสาวอรวรรณ สิงหเสนี

63033004566 นายอภิสิทธ์ิ จินตะวา

63033004567 นางสาวแก:วผกา เห็นครบ

63033004568 นายปรัชญา พลศิริ

63033004569 นายกิติวัฒน� จิตร�จํานงค�

63033004570 นายจักวัฒน� จิรวัฒนวิจิตร

63033004571 นางสาวณัฏฐา สุวรรณโณ

63033004572 นางสาวพราวนภา เกิดนิมิตร

63033004573 นางสาวฐิติมา ภมมาฤทธ์ิ

63033004574 นางสาวชนิกานต� วิเศษธาร

63033004575 นางสาวดาริกา การเก�ง

63033004576 นางสาวพัชราพร ทรงเลิศ

63033004577 นายนัฐกานต� พุดซ:อน

63033004578 นางสาวอัญชลี ยังประเสริฐ

63033004579 นางสาวณัฐชา จรเสมอ

63033004580 นางสาวปราณี ประถมพนากุล

63033004581 นางสาวกนกวรรณ สมสา

63033004582 นางสาวศุภดา บางทิพย�

63033004583 นางสาวยุพา ปลุกใจ

63033004584 นางสาวจันทร�ทิพย� เสถียรวัชร

63033004585 นางสาววรัญญา ทองสม

63033004586 นายธัญวิชญ� วงษ�มณี

63033004587 นางสาวป*ยรัตน� บุญเพ็ง

63033004588 นายวัฒนเดช แดงเดช

63033004589 นายชลธี จันทร�นวล

63033004590 นางสาวปาริสา นิ่มฟEก
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63033004591 นางสาวสุวดี เรืองพุทธ

63033004592 นางสาวนุจรี บัวเนี้ยว

63033004593 นางสาวรุจิกานต� ทิพยโอสถ

63033004594 นางสาวจันทกานต� บุญชื่น

63033004595 นายอลิส ยังกิเร

63033004596 นางสาวพิมพ�กัญญา เข็มเลิศ

63033004597 นางสาวสุจิตรา ช�วยมณี

63033004598 นางพรพิมล แสงดาว

63033004599 นางสาวสุนิษา เพ็ชรนิล

63033004600 นายพนัส กล่ําทวี

63033004601 นางสาวพรสิตา เสือเปUย

63033004602 นางสาววรนุช สิงห�

63033004603 นางสาวยุภาภรณ� เวียนสระ

63033004604 นางสาวณัฏฐธิดา กองทอง

63033004605 นางสาวรัศมี วงศ�พิทักษ�

63033004606 นางสาวฐิดายุ วิริยะภูมิสิริ

63033004607 นางสาวศศิธร สีเทา

63033004608 ว�าที่ร:อยตรีอนุรักษ� ม�วมกระโทก

63033004609 นางสาวรัตนา สัณฐิติฤทัย

63033004610 นางจิราพร บุษบา

63033004611 นางสาววริศรา อ่ํากว:าง

63033004612 นางสาวมณีรัตน� คําพุ�ม

63033004613 นายปริญญา ไทยประเสริฐ

63033004614 นางสาวชุติกาญจน� สายบัว

63033004615 นางสาวศุภิสรา วัฒนพิศุทธ�

63033004616 นางสาวดาราภรณ� เดชะ

63033004617 นางสาวรัชฎาภรณ� สุภานันต�

63033004618 นางสาวกุลวดี อุณหโชติ

63033004619 นายกิตติภณ มีพร

63033004620 นางสาวทิพวรรณ มียา

หน:า 154 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033004621 นายวาทยุทธ การะเกตุ

63033004622 นางสุทธิกานต� ดีธัมมา

63033004623 นางสาวนภาพร สถิติรัต

63033004624 นายวีรพล เที่ยงทัศน�

63033004625 นายกฤษณพงษ� ศรีชมภู

63033004626 นางสาวพรธิพา แดงพิบูลย�

63033004627 นางสาวจุฑาภรณ� ทองสิงห�

63033004628 นางสาวกฤติยา สืบสังข�

63033004629 นางสาวสายทอง พรมแสง

63033004630 นางสาวดวงกมล พัฒนะพันเลิศ

63033004631 นางสาวอมรรัตน� จันทรโชติ

63033004632 นางสาวชญาดา ชอบทําเหมือน

63033004633 นางสาวปรียาภรณ� หิรัญญะเวช

63033004634 นางสาวสมฤทัย ซินถวัลย�

63033004635 นางสาววัชรีวรรณ จักร�สุวรรณ

63033004636 นางสาวสิริภรณ� ย่ังยืน

63033004637 นางสาวบุษยา มะโนรัตน�

63033004638 นางสาวเกสรา ท:วมไฉยา

63033004639 นางสาวดรัลพร ประดิษฐ�

63033004640 นางสาวจิตรสินี น:อยนนท�

63033004641 นางสาวณัฐรัตน� ใจสบาย

63033004642 นางสาวภัทราภรณ� แสงแดง

63033004643 นายภูมิพัฒน� ชาญศิริ

63033004644 นางสาวทรรศยา ปE\นสีทอง

63033004645 นางสาวทิพย�รัตน� วิมลศิลปM

63033004646 นายณฐกร สว�างสาลี

63033004647 นายณัฐพงศ� ศรีเรือง

63033004648 นางสาวเทียมรัตน� ช:างแก:ว

63033004649 นางสาวกานต�ธิดา สายทองแท:

63033004650 นางสาวชุติกาญจน� ทรัพย�สมบัติ
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63033004651 นางสาวพนิดา มุณีรัมย�

63033004652 นางสาวศิริลักษณ� ราชธานี

63033004653 นายธีรเมธ กอบุตร

63033004654 นางสาววิภาวี ภักดีสุข

63033004655 นางสาวศศิกัญญา พระบาลี

63033004656 นายจิตติพงษ� พันทุม

63033004657 นางสาวอมลรดา กองเกิด

63033004658 นางสาวศศิวิมล ผลไม:

63033004659 นายปกรณ� พรหมรัตน�

63033004660 นางสาวนูรไลลา สะแต

63033004661 นางสาวสุภาวดี รุ�งเรืองสมบัติ

63033004662 นายสันติภาพ พุ�มพัว

63033004663 นายเอกพันธ� สิงคศิริ

63033004664 นายเอก เสาร�แก:ว

63033004665 นางสาวกมลลักษณ� มุ�งรองกลาง

63033004666 นางสาวหัสษณีย� บุญกัน

63033004667 นางสาวณัฐกานต� พรรณรัตน�

63033004668 นางสาวรจนกร ทรัพย�ประเสริฐ

63033004669 นางสาวพัณณิตา สุดมี

63033004670 นายปกรณ� ทองประสพ

63033004671 นางสาวธันยพร ศรีญะพันธ�

63033004672 นางสาวพิชญ�สินี ศรีหาบุญทัน

63033004673 นางสาวอลิษา ปาเบ:า

63033004674 นางสาวจริญญา สอนง�าย

63033004675 นางสาวเจนจิรา ดีย่ิง

63033004676 นางสาววชิราวรรณ เสนารักษ�

63033004677 นายอาริยะ รอดอยู�

63033004678 นายกวิน วางพรม

63033004679 นายกิตติศักด์ิ ชาติราษี

63033004680 นางสาวธนัฎฐา แดงเอียด
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63033004681 นายวีรภัทร รัตนเลิศ

63033004682 นางสาวกวิสรา แก:วจันทรา

63033004683 นางสาวสุพิชชา คําพิมูล

63033004684 นายวรวรรธน� เวชจิราพิศุทธ์ิ

63033004685 นางสาวสุรภา มหาขันตรี

63033004686 นายพิพัฒน� บรรดาศักด์ิ

63033004687 นายวรพันธ� ทัพชัย

63033004688 นางสาวชไมพร แย:มกลิ่น

63033004689 นายป*ยะพงศ� ทองมะลิ

63033004690 นางสาวป*ติมา พาแก:ว

63033004691 นางสาวขนิษฐา คมเพ็ชร

63033004692 นางสาวป*ยาภรณ� โรจน�เจียง

63033004693 นางสาวกานต�รวี คําวิเชียร

63033004694 นางสาวพรรณธิภา ปEญญากอบ

63033004695 นางสาวกรณ�วิภา สุภิตาภรณ�

63033004696 นางสาวเรวดี นิลนาค

63033004697 นางสาวพรรณิสา ตองอบ

63033004698 นางสาวอุมาพร คําลาย

63033004699 นางสาวภิชญาพร สมเพราะ

63033004700 นายสุกฤษฏ์ิ พูลเพียร

63033004701 นางสาวภิรมย�รัตน� โอดเหมย

63033004702 นางสาวภูริชญา สิทธิประชาราษฎร�

63033004703 นายบุรัสกร เชิญผึ้ง

63033004704 นางสาวเอมิกา อินทร�ปEญญา

63033004705 นางสาวมาริสา มุนตรี

63033004706 นางสาวอนุธิดา เนิดน:อย

63033004707 นายพีรพงศ� หมู�เมืองสอง

63033004708 นางสาวน้ําเพชร ทองภูมิ

63033004709 นางสาวจุฑามาศ บุญจันทร�

63033004710 นางสาวปวรรัตน� เขียวจันทร�แสง
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63033004711 นางสาวกรรณิการ� กุลโล

63033004712 นางสาวสุกัลยา รัตนมาลี

63033004713 นางสาวพชรมนต� แท�งทอง

63033004714 นางสาวพิชญาภา ยอดมะลิ

63033004715 นางสาวสุธาทิพย� มาคีรี

63033004716 นายศุภศักด์ิ ชูแสง

63033004717 นางสาวนุศรา สงค�จันทร�

63033004718 นายมิตรไชย โลหะกุล

63033004719 นางสาวsunanta ONSAMANG

63033004720 นางสาวชนิกานต� งามประเสริฐศักด์ิ

63033004721 นางสาวปุณณภา ขําสําอางค�

63033004722 นายอดิพงษ� เพ็ชรหาญ

63033004723 นายบัญชา อ�วมศิลปM

63033004724 นางสาวปวริศา บุญรักษา

63033004725 นางสาวนาซนีน มุขตารี

63033004726 นางสาวพรนิภา ประวะสาร

63033004727 นางสาวมาริษา บรรจุแก:ว

63033004728 นางสาวอภิญญา อัฐนาค

63033004729 นายพงศธร ดามาพงษ�

63033004730 นายภูสิษฐ� ภู�มาลี

63033004731 นางสาวศิริพร รําพึง

63033004732 นางสาวพัชณิกา ทัศนปรีชาชาญ

63033004733 นางสาวมณัชยา บางเมือง

63033004734 นางสาวอรชร ย่ิงชูรส

63033004735 นางสาวเบญจรัตน� บุญชนะโชติ

63033004736 นางสาวณัฎฐา แก:วกล:า

63033004737 นางสาวจิดาภา จันทร�คุ:ม

63033004738 นางกมลลักษณ� พ่ึงพิง

63033004739 ว�าที่ร:อยตรีหญิงนรกมล ธาระมนต�

63033004740 นางสาวเทวิกา แปลงศรี
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63033004741 นางสาวนลิน แก:วศรีจันทร�

63033004742 นางสาวปราณี ปEนปละ

63033004743 นางสาวจิรารัชช� ประเสริฐอนันต�

63033004744 นายมฤคินทร� ทิพย�อักษร

63033004745 นางสาวอุทัยวรรณ� ขจรวัฒนากุล

63033004746 นางสาวมนฑกานต� ป*Yนนาค

63033004747 นางสาวกันต�ฤทัย ป*ตวงษ�

63033004748 นางสาวศิริวรรณ ตาปนานนท�

63033004749 นางสาวสุไรญา ชูสวัสด์ิ

63033004750 นางสาววรรณชนก คุ:มขัง

63033004751 นางสาวรัณย�รดา คงแข็ง

63033004752 นายสุรวุฒิ จิรศักด์ิทวี

63033004753 นายนวภัทร อักษรโกวิท

63033004754 นางสาวแพรวา ทิพย�สร

63033004755 นางสาวอุดมลักษณ� เมืองนาง

63033004756 นางสาวพัทรียา ทูลภิรมย�

63033004757 นางสาวเชษฐ�สุดา ครองราษฎร�

63033004758 นางสาวสุภาวดี สุพรรณ�

63033004759 นางสาวรัชนีย� นามราช

63033004760 นางสาวพิณรัตน� เพชรตะโก

63033004761 นางสาวสุเมธินี ช:างชนะ

63033004762 นางสาววาสิตา จันทรานุสรณ�

63033004763 นายกรกฎ ก:อนจันทึก

63033004764 นางสาวราวรรณ เฉิดรัศมี

63033004765 นางสาวศุภกาญจน� พัฒนะมณี

63033004766 นางสาวสกุลทิพย� แก:วสังข�

63033004767 นางสาวชนากานต� อนันตวิเชียร

63033004768 นางสาวชุตินธร บัวเนียม

63033004769 นางสาวสุดารัตน� สุขปรุง

63033004770 นายยุทธการณ� ขุดขํา
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63033004771 นางสาวนันทิยา ผ�องพันธุ�งาม

63033004772 นางสาวนันทภัทร ม�านตา

63033004773 นายณัฐธัญ ชูชีพ

63033004774 นางสาวฐิตาภา เสมาเงิน

63033004775 นางสาวอุไรพร แจ�มย่ิง

63033004776 นางสาวฌัลลิกา ยอดกันหา

63033004777 นางสาวศศิวิมล เรืองวงษ�งาม

63033004778 นางสาวศุกลภัทร มุมทอง

63033004779 นางสาวสุชาดา เขียนวงศ�

63033004780 นางสาวชุติมา ข้ึนหมากค�าง

63033004781 นางสาวกมลลักษณ� วรินทรเวช

63033004782 นายยศพล อินทรสถิตย�

63033004783 นางสาวสุทัตตา คงปราณ

63033004784 นายสรธร วาสินานนท�

63033004785 นางสาวผกาทิพย� ศรีสูง

63033004786 นางสาวสุพรรษา อ�วมกลิ่น

63033004787 นางสาวกมลพร ใจศรีธิทิพปภาสิริ

63033004788 นายอิทธิกร คาดคําฟู

63033004789 นายจิรวัฒน� ฮัยวงษ�

63033004790 นางสาววทันยา นาคบ�อคา

63033004791 นายเชฏฐพร บูรณะกนก

63033004792 นายอํานาจ สุขเปUย

63033004793 นางสาวศิริกาญจนา ฤทธิสม

63033004794 นางสาวนฤมล ไชยเลิศ

63033004795 นางสาวณัฏฐิรา ชัยประสิทธ์ิ

63033004796 นายเกียรติชัย นามบุตร

63033004797 นางสาวชนกนันท� สุนันท�

63033004798 นางสาวสุปราณี มะอาลา

63033004799 นางสาววรนุฒ สิริวราพงษ�

63033004800 นางสาวชมตรี ฐิติปราโมทย�
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63033004801 นางสาวเบญจวรรณ นาคนัตถ�

63033004802 นายศรายุทธ กรกฎ

63033004803 นางสาวณัฐริกา ก:อนจะรา

63033004804 นางสาวณัฐรดา กองทอง

63033004805 นายอลงกรณ� มีบึงพร:าว

63033004806 นางสาวมัสโรส อิสมัน

63033004807 นายชาญวิทย� ทิพย�นําภา

63033004808 นางสาวธันย�ชนก บุญเสมา

63033004809 นางสาวจีรินันท� เพชรศรีธนัส

63033004810 นางสาวอุไรวรรณ ยอดนางรอง

63033004811 นางสาวปาริชาติ โลหุ ตาง กูร 

63033004812 นางสาวศิรินทรา สุทธิประภา

63033004813 นางสาวหนึ่งฤทัย พูลเขตร

63033004814 นายธนเดช กองแสง

63033004815 นายปฏิพัทธ� แผ�นทอง

63033004816 นางสาวธันยพร เก:าเอี้ยน

63033004817 นางสาวลัลล�ลิตา อรรคศรีวร

63033004818 นางสาวกษิรา ปEญญเลิศกุล

63033004819 นางสาวเบญจวรรณ จันเมือง

63033004820 นางสาวปทุมมา วงษ�หม่ืน

63033004821 นางสาวภัทรชรี เชื้อทอง

63033004822 นายชัยวัฒน� อินวกูล

63033004823 นางสาวทิฆัมพร ชะรุดรัมย�

63033004824 นางสาวขวัญชนก ครสรขันธ�

63033004825 นางสาววิมลภรณ� สุนันตQะ

63033004826 นางสาวกมลชนก วรรณวงศ�

63033004827 นางสาวเมธานี แก:วแดง

63033004828 นางสาวจิดาภา มามาตร

63033004829 นางสาวรุ�งทิพย� รักษ�ธรรม

63033004830 นางสาววรรณา กัลยานุกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033004831 นายชญานนท� กลิ่นหอม

63033004832 นายรัชตะ เพชรทอง

63033004833 นางสาวสุภาพร มงคล

63033004834 นายณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ

63033004835 นางสาวพรพิชา หมอเมือง

63033004836 นางสาวอรนภา สุวรรณชมศรี

63033004837 นางสาวสุนิศา เมฆขุนทด

63033004838 ว�าที่ร:อยตรีบุญธวรรณ มะลิแย:ม

63033004839 นางสาวนฤมล เผื่อนนาค

63033004840 นางสาวนิชานาท ชมภูหอม

63033004841 นางสาวภัทราภรณ� ชัยศร

63033004842 นางสาวกมลชนก นิลวิเศษ

63033004843 นางสาวศิริรักษ� ม่ิงมงคลเมือง

63033004844 นางสาวอรุณโรจน� ภักดีอักษร

63033004845 นางสาวดารุณี เหมกอง

63033004846 นางสาวสุภารัตน� ชํานาญ

63033004847 นางสาวนรินทร แขกกาฬ

63033004848 นางสาวอรอนงค� แสนจันทร�

63033004849 นายพรชัย หงษ�เงิน

63033004850 นายจิรภัทร ผ�องวิถี

63033004851 นายพีระพงษ� เตียนจันทึก

63033004852 นายพรหมมา โยธาแข็ง

63033004853 นางสาวสุวิภา นิรภัย

63033004854 นายสุรพงษ� บุญนามน

63033004855 นางสาวจารุวรรณ สุคนธ�

63033004856 นางสาวมุทิตา คล:ายแดง

63033004857 นางสาวพัณณิตา แก:วแท:

63033004858 นางสาวสุนิสา ทวีเงิน

63033004859 นางสาวรษิกา อุสาพรหม

63033004860 นางสาวพรประภา คงเมือง
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ระดับปริญญาตรี

63033004861 นายสุริยกมล ศรีสุนทรไท

63033004862 นางสาวจิตติมา โอภาส

63033004863 นางสาววรรณวิษา ไชยโสภา

63033004864 นายวีรวัฒน� โอ�เรือง

63033004865 นางสาวศิริวิมล ชัยรัตน�

63033004866 นางสาวรมิตา มัชเรศ

63033004867 นางสาวสุภานัน คนเกณฑ�

63033004868 นางสาวสมฤทัย ธรรมชาติ

63033004869 นายทักษิณ อินปรี

63033004870 นายเฉลิมพล ราชัย

63033004871 นายปรมัตถ� มุ�งกลาง

63033004872 นายรตน ภัทรธีรานันท�

63033004873 นางสาวหริจันทร� บัวโฉม

63033004874 นายธนกร เจริญปEญญาศักด์ิ

63033004875 นายฉัตรชัย เทอดเทียนวงษ�

63033004876 นายสรวิศ คมคาย

63033004877 นางสาวภัควดี ภู�ผ�าน

63033004878 นายธีรภัทร อ�อนทองงาม

63033004879 นายศิวภัฏ แสงทอง

63033004880 นายธนากร เอี่ยมชื่น

63033004881 นางสาวธัญญพร มากคง

63033004882 นางสาวปฐมาภรณ� บํารุงผล

63033004883 นางสาวภัทรวรนันท� ศรียงค�

63033004884 นางสาวสุภัสตา วิรัตรมณี

63033004885 นางสาวสมฤดี พลโสกเชือก

63033004886 นางสาวศศินา สว�างสรี

63033004887 นางสาวอัญลิตา วิระษร

63033004888 นางสาวอุไรพร พวงแก:ว

63033004889 นางสาวพัชรี จันดํา

63033004890 นายหัทชัย ศุขบุญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033004891 นางสาวณัฐชยา พรมเจือ

63033004892 นายพงศกร อ�อนพลี

63033004893 นายอิทธิฤทธ์ิ พงศ�ประเสริฐชัย

63033004894 นางสาวกาญจนา นิลชัย

63033004895 นางสาวบังอร ขวัญยืน

63033004896 นายไพศาล การะเกตุ

63033004897 นายวุฒิชัย สันธิ

63033004898 นายประทานพร พรมประเสริฐ

63033004899 นางสาววีรสตรี วามะชาติ

63033004900 นายบรรเจิด ตริเกษร

63033004901 นายธนกร บุญเรือง

63033004902 นางสาวไพลิน สุริวงค�

63033004903 นางสาวพิกุลทอง กาญจนพิมาย

63033004904 นางสาวสุกัญญา พุ�มอุไร

63033004905 นางสาวสายทอง ธะเศรษฐ

63033004906 นางสาวตถตา ทองบัว

63033004907 นายณัฐดนัย กระจ�างสุต

63033004908 นายประวิทย� กันตะศรี

63033004909 นางสาวปรียานุช หมวกสังข�

63033004910 นายเนติพงษ� อินนันทะ

63033004911 นางสาวมยุรา อินตQะจันทร�

63033004912 นายนราธิป วัฒนาไพรพิมักษ�

63033004913 นางสาวสุรัมพา เรื่องสะอาจ

63033004914 นายสหรัฐ เมืองหล:า

63033004915 นางสาวพรทิพย� แสงรุศุ

63033004916 นางสาวประกายทิพย� จันธิมา

63033004917 นายสุรเชษฐ� ปEททุม

63033004918 นางสาวนิศารัตน� อุ�นแก:ว

63033004919 นายวุฒิกรณ� เย็นรักษา

63033004920 นางสาวธนิถา สวนเศรษฐ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033004921 นายณภัทร ทองศรี

63033004922 ว�าที่ร:อยตรีพงศธร แจ�มศรี

63033004923 นางสาวนุสรัตน� กอบัว

63033004924 นายศุภโชค คําดวงทิพย�

63033004925 นายจักรพันธ� อันสน

63033004926 นายศิริชัย ภู�ภักดี

63033004927 นางสาวกนกพร รอดแสวง

63033004928 นางสาวอินทุอร หงส�รัตนากร

63033004929 นายธงชัย เลิศคอนสาร

63033004930 นางสาวศุภิสรา ผดุงเจริญ

63033004931 นางสาวมาลินี มะแซ

63033004932 นางสาวพักตร�พิมล บุราณเดช

63033004933 นายกฤษณศักด์ิ แก:วสนิท

63033004934 นางสาววัชรี ศรีสมาน

63033004935 นางสาวสิริลักษณ� เอกอนันตไชย

63033004936 นางสาวพชรภัทร ทองเล็ก

63033004937 นางสาวอภิษฎา ภักดีไทย

63033004938 นายจีระศักด์ิ พรมลับ

63033004939 นางสาวชุติมา วิสุทธ์ิ

63033004940 นางสาวอารยา พินิจพันธ�

63033004941 นายอดิศร สุมังคะ

63033004942 นายศุภสิทธ์ิ วงค�แหว:น

63033004943 นายสหพร ขวัญวิชา

63033004944 นางสาวซาฟูวัน สมาแอ

63033004945 นางสาวขนิษฐา เบญจมาศบุญชู

63033004946 นางสาววัชรินทร� กัมปนาวราวรรณ

63033004947 นางสาวป*ยะธิดา ขันสิงหา

63033004948 นายชัชวาล จิตรซ่ือ

63033004949 นายจิรเมธ เชาว�เครือ

63033004950 นางสาวรัตนมน สุทธิกุลมาศ

หน:า 165 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033004951 นางสาวสิริน จันทะสะเร

63033004952 นางสาวกัญญารัตน� แก:วกําเหนิด

63033004953 นายวายุ รานะเรศ

63033004954 นางสาวกาญจนาภรณ� รอดวงษ�

63033004955 นางสาวกาญจนา ธรรมเจตนา

63033004956 นายอัษฏา ภาวจิตรานนท�

63033004957 นายกฤตณัฐ เฟXYองจันทร�

63033004958 นางสาวโสมธิดา ณ นคร

63033004959 นางสาวนิภาพร จํานงค�ถ่ิน

63033004960 นางสาวศุภลักษณ� หิตะวัน

63033004961 นายกิตติพงษ� วงศ�สินธุ�

63033004962 นางสาวระพีพรรณ หุ�นทอง

63033004963 นางสาวสรินยา โจรัตน�

63033004964 นางสาววรนาฏ แสงเลิศ

63033004965 นางสาวพิชชามญธุ� ทองธิราช

63033004966 นางสาวกฤติกา พลวัน

63033004967 นางสาวยุวดี ทรัพย�สิน

63033004968 นางสาววาสินี สุขพิลาภ

63033004969 นางสาวสุพรรณษา พรรณา

63033004970 นางสาวรุ�งนภา ม่ังมี

63033004971 นายสุรเชษฐ คันธะมาลย�

63033004972 นางสาวอมรพันธุ� รัตนศรีสมพร

63033004973 นายไพบูลย� พัฒนพวงสิทธ์ิ

63033004974 นายพงศ�รัตน� ทองมาก

63033004975 นางสาวนาซิรา บ:านงาม 

63033004976 พระธีรวัฒน� ราชู

63033004977 นายรัฐนนท� ลีลาอนันตกุล

63033004978 นางสาวพิมพ�วิภา มะโนใจ

63033004979 นางสาวนวพร กันอินทร�

63033004980 นางสาวจีรวรรณ ศักดา
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ระดับปริญญาตรี

63033004981 ว�าที่ ร.ต หญิงสุนารี โพธ์ิเงิน

63033004982 นางสาวกัญญ�พัสวี ธนบดีทรัพยากร

63033004983 นายธนพล โสมพงษากุล

63033004984 นายณัฐดนัย มงคลสินธุ�

63033004985 นางสาวยุวพร โพธิทอง

63033004986 นางสาวกองกาญจน� ศรีสังวาลย�

63033004987 นางสาวปาจรีย� พูลคล:าย

63033004988 นางสาวธัญสิรี ภู�สิริงามตระกูล

63033004989 นางสาวณัฏฐ� โพธ์ิขํา

63033004990 นางสาวบุญฑริกา เลิศอัครกิตติกุล

63033004991 นางสาวณัฐชนันท� ธรรมปEญญา

63033004992 นางสาวพัชรินทร� วงษ�มามี

63033004993 นางสาวเจนจิรา รุ�งเรือง

63033004994 นายชาญณรงค� มานะเปรม

63033004995 นางสาวชัญญรัตน� ฉิมงาม

63033004996 นางสาวหทัยภัทร พฤกษา

63033004997 นางสาวรัชดา พงษ�คะเชน

63033004998 นายพีรวัฒน� โตสมบัติ

63033004999 นายพิสิฐ ตันเจริญ

63033005000 นางสาวณัฐรดา รองจํานงค�

63033005001 นางสาวธนวรรณ ศุขวัฒนา

63033005002 นางสาวศิริวิมล ปรีชา

63033005003 นางสาวมณีรัตน� พรมวังขวา

63033005004 นางสาวรินรดา โพธิบุตร

63033005005 นางสาวชลธิชา แสงสวย

63033005006 นางสาวฮุสนา เจะมะ

63033005007 นายประวิช ศาตะมาน

63033005008 นางสาวพรสุดา สํานักนิตย�

63033005009 นางสาวชุติกาญจน� พิทยพรพงศ�

63033005010 นางสาวพรพิมล รัตนะ
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ระดับปริญญาตรี

63033005011 นางสาวปวีณา อยู�ยืน

63033005012 นางสาวมณฑิตา แม:นกลิ่นเนียม

63033005013 นางสาวนฤมล ต้ังไพบูลย�สุข

63033005014 นางสาวศุทธหทัย เกิดสมบุญ

63033005015 นายอรรถพร คล:ายเข็ม

63033005016 นางสาวชมพูนุช ทับเอม

63033005017 นางสาวรุ�งทิพย� เลาะวิถี

63033005018 นางสาวฮานี ธรรมเดโช

63033005019 นางสาววิชุดา ไชยวงค�ษา

63033005020 นางสาวชญานิศ รัตนปรีชาชัย

63033005021 นายวีรชัย เออ:วน

63033005022 นายกฤศ พิเชฐโสภณ

63033005023 นางสาวรัชฎาภรณ� วงศ�สุวรรณ

63033005024 นางสาวกมลทิพย� บุตตาแย:ม

63033005025 นายธีรายุทธ หนองแคน

63033005026 นางสาวกีรติ เหลาเก้ิมฮุ:ง

63033005027 นางสาววทันยา ไชยวงศ�

63033005028 นางสาวสิริพร ขําเกิด

63033005029 นางสาวกนกพรรณ ธิจันทร�

63033005030 นางสาวเพียงขวัญ สุดประเสริฐ

63033005031 นายจตุรงค� อินทรประเสริฐ

63033005032 นางสาววลัยลักษณ� ดีพิจารณ�

63033005033 นายไชยนันทน� คําจันทึก

63033005034 นางสาวอรนุช สิงห�ทอง

63033005035 นายชัยชนะ แซ�ต้ัง

63033005036 นางสาวพรพรรณ กาวี

63033005037 นางสาวอภินัทธ� สีหนนท�

63033005038 นางสาวสุภัทรา อินทะทรัพย�

63033005039 นางสาวเปรมวดี วงศ�โอฬาร

63033005040 นางสาวกมลชนก เกิดโต
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63033005041 นางสาวกฤษญา ไชยฮะ

63033005042 นางสาวณิชกานต� วอทอง

63033005043 นายวรชาติ รักษา

63033005044 นางสาวนิรมล วิวรรธน�โภคิน

63033005045 นายนพดล เทพหมวด

63033005046 นางสาวปนัดดา โพธิไสย

63033005047 นางสาวสโรชา คล:ายดวง

63033005048 นางสาวจุฑาลักษณ� นาชัยเวช

63033005049 นางสาวสุชาวดี บุญช�วย

63033005050 นางสาวอรนรินทร� แจ�มจรัส

63033005051 นางสาวกาญจนา เกตุทอง

63033005052 นางสาวกิตติพิสุทธ์ิ สระแก:ว

63033005053 นางสาวเผ�าทิพย� ปPอมพิจิตร

63033005054 นางสาวพิมพ�ชนก ไตรรัตน�

63033005055 นางสาวศศิธร นิยมทอง

63033005056 นางสาวยลรดี ศาลางาม

63033005057 นายพงศกร รุ�งกําจัด

63033005058 นางสาวฐานิตา แก:วศรี

63033005059 นางสาวจิรภัทร� วุฒิสารสุกิจ

63033005060 นางสาวป*ยะวัลย� โตแย:ม

63033005061 นางสาวกัณฐิกา ยิวารัมย�

63033005062 นางสาวณัฐกฤตา พ่ึงดิน

63033005063 นายรัตตกุล สําราญจิต

63033005064 นางสาวศศิธร วุฒิสาร

63033005065 นางสาวกานต�รวี ขวัญงาม

63033005066 นางสาวหนึ่งฤทัย เคนดา

63033005067 นางสาววนาลี ถ่ินแปง

63033005068 นางสาวอรอร กฤษณะทรัพย�

63033005069 นางสาวพรชิตา กองแก:ว

63033005070 นางสาวศศิประภา ขอกลาง
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63033005071 นางสาวกัลยรัตน� ศิลปMประดิษฐ

63033005072 นายโรจน�เจริญ กาโต�ง

63033005073 นายสิรธีร� ชาญปรีชา

63033005074 นางสาวพวงเพชร ภูงามนิล

63033005075 นายชนาธิป บุญรินทร�

63033005076 นางสาวธิติกาญจน� รัตนะมงคลกุล

63033005077 นางสาวไอลดา เศษคํา

63033005078 นางสาวชุตินันท� แตงจุด

63033005079 นายวีรยศ โรจน�สืบศักด์ิ

63033005080 นางสาวผกากรอง แย:มในสิทธ์ิ

63033005081 นางสาวสุภาวดี เพ็ญศรี

63033005082 นายเมธิชัย แก:วรักษ�

63033005083 นายรัตนชัย พอกสนิท

63033005084 นางสาววงพลอย อนุรักษ�พุฒิ

63033005085 นายวัชรินทร� บัตรรัมย�

63033005086 นางสาวชนิสา ธรรมชัย

63033005087 นางสาวเกศกนก สีตะวัน

63033005088 นายทศพล ก่ิงแก:ว

63033005089 นางสาวกัญญารัตน� พิมพ�จัตุรัส

63033005090 นางสาวพิมพ�วิภา บังเกิดคงคาดิษฐ�

63033005091 นางสาวพรรณราย ปEญญะ

63033005092 นางสาวเมธินี บุญยัง

63033005093 นายกฤษณพงศ� ทิพเลิศ

63033005094 นางสาวกรกนก คงสุวรรณ

63033005095 นางสาวสุดารัตน� กุลสุทธ์ิ

63033005096 นางสาวศิรดา สุกใส

63033005097 นางสาวจันทร�จิรา ปทุมรัตน�

63033005098 นางสาวรัถญากร อมาตยกุล

63033005099 นายประสิทธิชัย ดอกไม:หอม

63033005100 นางสาวป*ยะดา เกตไทยสงค�
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63033005101 นางสาวจรรยาภรณ� จันทร�พุ�ม

63033005102 นางสาวจริยา ศรีซุย

63033005103 นายธนพล แสบงบาล

63033005104 นางสาวนัทธมน พลายบัว

63033005105 นายพีระพล เจริญ

63033005106 นางสาวศิรประภา จรัลเลื่อน

63033005107 นางสาวสริดา ก่ิงจันมน

63033005108 นายณัฐภัทร ถาวรกิจการ

63033005109 นายอับดุลเลาะห� บือโต

63033005110 นางสาวเบญจมาศ วังนุราช

63033005111 นางสาวอรพรรณ ภูลายดอก

63033005112 นายณัฐวุฒิ ประภาสะวัต

63033005113 นายสุวรรณ ทองคํา

63033005114 นางสาวรวิสรา กาญจนบูรณ�

63033005115 นางสาวพิมพ�พิชชา พงษ�พัฒนาพร

63033005116 นางสาวศุภรดา พันธุมะโอภาส

63033005117 นายชวนัท รัตนบุรี

63033005118 นางสาวโสภิดา ทนงรบ

63033005119 นางสาวกาญจนา แก:วมาตร

63033005120 นางสาวพรนภา ปุรินทราภิบาล

63033005121 นางสาววารุณี ปานสอน

63033005122 นางสาวภรภัทร วิเชียรฉาย

63033005123 นางสาวนวนันท� ซ่ือสุทธ์ิ

63033005124 นายปุณณวิช ท:วมสุข

63033005125 นางสาวสุกัญญา อารมณ�คง

63033005126 นายกฤตภาส ตันติวัฒนารมย�

63033005127 นายรังสรรค� รุททองจันทร�

63033005128 นายวุฒิพงษ� ทองบ�อ

63033005129 นางสาวสุภวรรณ อําภาพันธุ�

63033005130 นางสาวพิชชาพร สว�างแสง
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63033005131 นางสาวอารีย� ผลรัศมี

63033005132 นางสาวปวีณา สว�างเพชร

63033005133 นางสาวสุธิดา บุตรวงษ�

63033005134 นางสาวสุกัลยา ปาสาริกัง

63033005135 นายอภิเชษฐ ชัยเลิศ

63033005136 นางสาวญาตาวี สมใจ

63033005137 นางสาวอนุชิดา โปร�งเจริญ

63033005138 นางสาวอมรรัตน� บุญทัต

63033005139 นางสาวกานต�ชนิต ลือชา

63033005140 นายเอกยุทธ ส�งกลิ่น

63033005141 นายสุทธิพร ผ�องศรี

63033005142 นายอนุชา จินาเกตุ

63033005143 นางสาวณัฐิดา มูฮําหมัด

63033005144 นางสาวโสมรัศมี ศศิบวรวงศ�

63033005145 นางสาวอารีรัตน� พลซา

63033005146 นางสาวณิชวดี มะเด่ือ

63033005147 นางสาวสุจาริน รัดแรง

63033005148 นางสาวพัสตราภรณ� ขาวเผือก

63033005149 นางสาวพีรญา ชื่นฤทัย

63033005150 นางสาวมธุรส ป*Yนแก:ว

63033005151 นางสาวศลิษา ยอดสุรางค�

63033005152 นางสาวปวีณา ท:าวแสง

63033005153 นางสาวบุศรินทร� เดชพละ

63033005154 นายจีรวัฒน� แจ�มดวง

63033005155 นางสาวอัญชิษฐา อินทนิล

63033005156 นางสาวกนกรัตน� คําเรือง

63033005157 นางสาววิไลลักษณ� กันเพ็ชร�

63033005158 นายไกรสร มหาโคตร

63033005159 นางสาวอนันทิพย� พนมเขต

63033005160 นางสาวจิตสุภา พิมพ�เสนา
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63033005161 นางสาวจารุวรรณ ส�งศิลปวัฒน�

63033005162 นายสุริยา สามลปาน

63033005163 นางสาวนุจนาฎ พรมพุดค:า

63033005164 นายพีรดนย� อุดมพรวิโรจน�

63033005165 นางสาวกนิษฐา กลมเกลา

63033005166 นางสาวรุ�งวิราวรรณ ศรีโพธ์ิ

63033005167 นางสาวจันทนาฏย� บุษบา

63033005168 นางสาวศิรัญญาภรณ� กองสอน

63033005169 นางสาวศศิกานต� กองนึก

63033005170 นางสาวธนพร ปลื้มจันทร�

63033005171 นายอลงกรณ� นกเกษม

63033005172 นางสาวพรพรรณ พันธ�แตง

63033005173 นายสิทธิโชค จันทร�น:อย

63033005174 นางสาวกชกร จันทร�เมือง

63033005175 นายพงศ�ไพบูลย� ดวงประชา

63033005176 นางสาวพรหมพร สายพิมพ�

63033005177 นางสาวสรัลพร หาญลํายวง

63033005178 นางสาวธนภรณ� อรุณานันท�

63033005179 นายอาทร อ�อนตา

63033005180 นายพิจักษณ� วรสันต�

63033005181 นายเกียรติศักด์ิ ขันคํา

63033005182 นายฮัมดัม โตQะเตียะ

63033005183 นางสาวทิพย�วรรณ เอี่ยมจุ:ย

63033005184 นางสาวนภาภรณ� สุขสวัสด์ิ

63033005185 นายอิทธิพล พูลเกษร

63033005186 นายธนากรณ� ณ ตะก่ัวทุ�ง

63033005187 นางสาวสุธิดา จันทราศรี

63033005188 นางสาววริศรา คงประทีป

63033005189 นายสุทธิชาติ รุ�งเรืองสิริโชค

63033005190 นายภูสิเดช คําคันธฤทธ์ิ
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63033005191 นางสาววันนิสา ม่ันพลอย

63033005192 นายประสาน สารวัตร�

63033005193 นายอัฐากร เพ็ชรเพ็ง

63033005194 นางสาวอลิษา สุขสาลี

63033005195 นายธานน นิธิสุรภากร

63033005196 นางสาวอินทิรา จินาการ

63033005197 นายธีรวัชร� ทรัพย�อนุกูล

63033005198 นายเอกทัศน� วาสนาสุขสันต�

63033005199 นายชลันธร สุขสถาน

63033005200 นายชินวัฒน� ทองพุ�ม

63033005201 นางสาวป*ยนุช เปสันเทียะ

63033005202 นางสาวรูสวานี กาเซ็ง

63033005203 นางสาวชลธิชา หุ�นเลิศ

63033005204 นายทัตพงศ� ทองเกลี้ยง

63033005205 นายจิราวัฒน� สุขวัฒนเศรษฐ�

63033005206 นางสาวเพ็ญศิริ ดีอ�อน

63033005207 นางสาวภาวดี ศรีทอง

63033005208 นางสาวกรกนก สีแก:วคง

63033005209 นางสาวพิรุฬรัตต� พืชมงคล

63033005210 นางสาวรัตนาภรณ� นันทศรี

63033005211 นางสาวจิรชญา คงสมจรูญ

63033005212 นางสาวสิรินทรา มาประสพ

63033005213 นางสาวขวัญไพร คุ:มวงษ�

63033005214 นางสาวรัศมี หงษ�สา

63033005215 นางสาวแพรวพรรณ เปรมปรี

63033005216 นายสุรศักด์ิ ขันกสิกรรม

63033005217 นางสาวอรนิตย� ทาป*น

63033005218 นายมัรวาน ฮะยีตํามะลัง

63033005219 นางสาวจุฬาลักษณ� สนหลี

63033005220 นางสาวพิชชาภา ธรณีทอง
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63033005221 นางสาวรัตยา สติม่ัน

63033005222 นางฐายิกา บุรพา

63033005223 นางสาวจุฑารัตน� ต้ังปรารถนา

63033005224 นายศรัณยู จันทร�ท:วม

63033005225 นางสาวบัณฑิตา จํารูญพงษ�

63033005226 นายอนันตศักด์ิ พรมจะมร

63033005227 นางสาวบุญฑริกา หนูชัยแก:ว

63033005228 นางสาวศิริลักษณ� ยงยืน

63033005229 นางสาวอริศรา เทินชัยภูมิ

63033005230 นางสาวชลีกร กวดขุนทด

63033005231 นางสาวสุชาวดี ชื่นฉํ่า

63033005232 นางสาวนาตยา กลมเกลี้ยง

63033005233 นางสาวกฤษณา แหวนเครือ

63033005234 นางสาวบุณยา ศรีสุวรรณ

63033005235 นายปริสุทธ์ิชาติ วันสุขประเสริฐ

63033005236 นางสาวป*Yนฤทัย เปUย

63033005237 นางสาววิลาสินี ราชชมภู

63033005238 นางสาวดียาน�า ปุโรง

63033005239 นางสาวชนิตา จันทร�ชู

63033005240 นางสาวณัฎฐา ไอศะนาวิน

63033005241 นางสาวนพวรรณ ปรากฏวงศ�

63033005242 นางสาวสิตาภา สิมากร

63033005243 นายโสภาคย� สุขโหตุ

63033005244 นางสาววสุนันท� สําเภาศรี

63033005245 นางสาวนิติกานต� ขุนเสถียร

63033005246 นายพิพรพงษ� เกตุศิริ

63033005247 นายชัยวัฒน� จรหนู

63033005248 นางสาวรุ�งนภา รัตนวาร

63033005249 นางสาวสุนิสา แคนครอง

63033005250 นางสาวสุภาวดี เกิดตรวจ
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63033005251 นางสาววงเดือน ยอดออน

63033005252 นายสุทิน ชัชวงษ�

63033005253 นางสาวทิพย�พิรุณ สีลาน

63033005254 นายอนันต�สิทธ์ิ พูลสวัสด์ิ

63033005255 นางสาวชลลดา จุ:ยกุดแคน

63033005256 นางสาวยุภารัตน� ภูทัด

63033005257 นายกนกกฤษณ� รักษาพราหมณ�

63033005258 นางสาวณภัสสรณ� บุญญะเลิศลักษณ�

63033005259 นางสาวเกณิกา อัศวกุลภรณ�

63033005260 นางสาวพรปวีณ� ชุมอักษร

63033005261 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยพรมมา

63033005262 นายสุวพันธ� อุตส�าห�

63033005263 นายวัชรพงษ� โชคเหมาะ

63033005264 นางสาวชณาภัทร ประพันธ�

63033005265 นางสาวฤทัย แดงดํา

63033005266 นางสาวอารยา สาวิสิทธ์ิ

63033005267 นายปรเมศ สอนแก:ว

63033005268 นางสาวนงนุช หลักคําแพง

63033005269 นายกิตติศักด์ิ หวันจ๋ี

63033005270 นางสาวสุเมวิกา ยางวิเศษ

63033005271 นางสาวทิพานัน ทรงเลิศสกุล

63033005272 นายนรา พันหม่ืนกาศ

63033005273 นายพงศ�ปกรณ� อยู�ยา

63033005274 นางสาวอาภัสสร แสนสามารถ

63033005275 นายทิมล หอมสอาด

63033005276 นางสาวเบญจพร มหิงค�

63033005277 นางสาวกฤติกา ทรีย�มาติพันธ�

63033005278 นางสาวสุพรรษา สรายทอง

63033005279 นางสาวพิมพ�ผกา ต้ังม่ัน

63033005280 นางสาวนิติยา ไชยสุวรรณ

หน:า 176 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033005281 นายพันธกฤษณ� ประสิทธ์ิอ:น

63033005282 นางสาวสุภาภรณ� ชํานาญดี

63033005283 นางสาวหรินทิพย� คนไว

63033005284 นางสาวอรธิดาวรรณ แก:วยศ

63033005285 นางสาวสุพัตรา สวนไผ�

63033005286 นางสาวธนัชพร กองริม

63033005287 นางสาวชไมพร ตาลเย่ียน

63033005288 สิบเอกหญิงภักดีพร พรมีฤทธ์ิ

63033005289 นายพลรัตน� เจียรมาศ

63033005290 นางสาวณดา มนัสศุภมงคล

63033005291 นางสาววัชราพร ใจพันธ�

63033005292 นางสาวพรธิวา บุญนิที

63033005293 นางสาวสิขรินทร� ปานอินทร�

63033005294 นางสาวเพชรลดา ขาวจันทร�

63033005295 นายธนกฤษ สมพิศ

63033005296 นางสาวภาณุชนารถ ผลบุญ

63033005297 นายบันเทิง ขุนเปUย

63033005298 นางสาวอรทัย การหม่ันดี

63033005299 นายป*ณฑ� สุขะป*ณฑะ

63033005300 นางสาวอมรรัตน� ทองมาก

63033005301 นางสาวรัตติพร พิพิธกุล

63033005302 นางสาวเจนจิรา มีไกรราช

63033005303 นางสาวนันทวรรณ ทานาค

63033005304 นายพรชัย นารัมย�

63033005305 นางสาวกาญจนา กลิ่นจุ:ย

63033005306 นายเฉลิมมิตร แสงทองสุข

63033005307 นางสาวแสงดาว นวลจันทร�

63033005308 นางสาวพรรณาพร ศรีลาชัย

63033005309 นางสาวเบญจวรรณ กาลสังข�H

63033005310 นางสาวไซหนับ เหมหมาด
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63033005311 นางสาวอัชชรา ครองแสงบุญมา

63033005312 นายสันติ ศรีวิสัย

63033005313 นางสาวเบญจภรณ� มีเรียน

63033005314 นางสาววริศรา ไสยเกตุ

63033005315 นางสาวพจนา คําสิงห�

63033005316 นางสาวพรชนิตว� ณะพิทักษ�

63033005317 นางสาวชรัญดา เสือโรจน�

63033005318 นายภูเบศ สุทธิพันธ�เมธี

63033005319 นางสาวบุษบา สุธรรมมา

63033005320 นายวรวุฒิ ตลับนาค

63033005321 นางสาวจันทร�จิรา วงษ�คําหาญ

63033005322 นายกฤตณัฐ เปUYยมเมตตา

63033005323 นายเกียรติศักด์ิ ดาวใส

63033005324 นายประพจน� มุนีกุล

63033005325 นางสาวอุบล บุญจุน

63033005326 นางสาวอาภาภรณ� คงม่ัน

63033005327 นางสาวณิชากร ภูตานนท�

63033005328 นางสาวรัตนาภรณ� เกษอินทร�

63033005329 นางสาวทิพย�วรินทร สุรดีวิราพันธ�

63033005330 นายเอกนรินทร� ยืนยง

63033005331 นางสาวชุติกาญจน� ฉัตร�เจริญชัย

63033005332 นางสาวพงศ�พัชรา พาวินัย

63033005333 นางสาวชนาพร เนาวบุตร

63033005334 ว�าที่ รต.หญิงอรอุมา มีเพียร

63033005335 นางสาวณัฐริกา ฤทธ์ิเทวา

63033005336 นางสาวอรพรรณ พวงกระจาย

63033005337 นายศุภฤกษ� อ�อนเฉวียง

63033005338 นายพาสุ งามวงษ�

63033005339 นางสาวอรนิภา วรวงค�

63033005340 นายปฏิภาณ ยศดี
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63033005341 นางสาวอมรรัตน� ทองเนื้อดี

63033005342 นางสาววณิชยา ผลวิจิตร�

63033005343 นายณรงค�ฤทธ์ิ วงค�ชัย

63033005344 นางสาวขวัญกนก ฤกษ�นาวี

63033005345 นายธีรชาติ แปPนหม่ืนไวย�

63033005346 นางสาวสุจิตรา จันทวิมล

63033005347 นายกฤตภาส ชุนเชิด

63033005348 นางสาวธัญชนก พุฒิกานนท�

63033005349 นายวงศกร เอกะวิภาต

63033005350 นางสาวฉัตรวิกา ทองเรือง

63033005351 นางสาวศศิวิมล ชุมพงศ�

63033005352 นางสาวจิดาภา ยะรังวงษ�

63033005353 นายพิพัฒน�พงษ� บัวแก:ว

63033005354 นางสาวศุทธินี หวังดี

63033005355 นางสาวกุลธิดา จันทร�ฝาง

63033005356 นางสาวศิโรรัตน� หุตะสิงห�

63033005357 นางสาวพิมพ�วิภา สิทธิชาติ

63033005358 นางสาวธัญรัตน� สีทาทุม

63033005359 นายอนันทชัย ไวยกูล

63033005360 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจโพธ์ิ

63033005361 นางสาวอารียา อ:อยหวาน

63033005362 นายป*ยะ อยู�มุ�ย

63033005363 นางสาวณัฐกฤตา กุลภัทรธนโชต

63033005364 นางสาววาสนา นํา

63033005365 นางสาวศุภลักษณ� ฤทธิรงค�

63033005366 นางสาวจารุวรรณ แรงคง

63033005367 นางสาวณฐพร เล:าพานิชวัฒนา

63033005368 นายศินนท� บุญมาก

63033005369 นายพีรณัฏฐ� เพ็งสะและ

63033005370 นายสุรวิทย� ชัยพินิจ
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63033005371 นางสาวมินตรา โสนิราช

63033005372 นางสาวรัตนา สิทธิ

63033005373 นางสาววรุณยุภา ขมักการ

63033005374 นางสาววชิราภรณ� ภู�ทรัพย�

63033005375 นางสาวภริตา สุชล

63033005376 นายศุภธัช ม่ังมูล

63033005377 นายธนโชติ ผสมบุญ

63033005378 นางสาวอัมพร สินธุเขียว

63033005379 นางสาวชนมน โชตะนา

63033005380 นางสาวลลิตา การะเกตุ

63033005381 นายกิติทัศน� นิ่มละมัย

63033005382 นายชยากร กาบบัวลอย

63033005383 นางสาววราภรณ� นวลสุวรรณ�

63033005384 นางสาวศิริรัตน� ศรีราย

63033005385 นางสาวชมพูนุช ศรีพรมมา

63033005386 นางสาวภุมรินทร� ศิริพัฒน�พงศ�พร

63033005387 นางสาววนิดา เวทมาหะ

63033005388 นางสาวพจนันทน� เจริญสุขวัฒนา

63033005389 นางสาวศศิวิมล ดีมงคล

63033005390 นางสาวพัชริดา ทองเต็ม

63033005391 นางสาวจิตติมา นาศรี

63033005392 นางสาวสรัญญา รุ�งขวัญจิตต�

63033005393 นางสาวฉัตรฤทัย น:อยเชียง

63033005394 นางสาวภูวดี เบ็ญจธรรมรัตน�

63033005395 นางสาวบัณฑิตา คงวิสัย

63033005396 นางสาวพรรณิกา ภักดีวงษา

63033005397 นางสาวจิราพัชร ศรฤทธ์ิ

63033005398 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐิติกาล

63033005399 นางสาวพนิดา โพธ์ิสุวรรณ

63033005400 นายธีรกานต� แก:วมาก
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63033005401 นางสาวกนกวรรณ เทศนา

63033005402 นายศุภโชค แย:มพินิจ

63033005403 นางสาววิไลวรรณ ทองเพ็ชร�

63033005404 นางสาวรุ�งทิพย� ชัยนา

63033005405 นายประภากรณ� ไกรสิงห�

63033005406 นางสาวอารีรัตน� พูลสวัสด์ิ

63033005407 นางสาวอรอุมา ฉิมอินทร�

63033005408 นายธานี ทองใหญ�

63033005409 นายไพโรจน� จอกลอย

63033005410 นางสาวสาฝUนQะ หลําหลQะ

63033005411 นางสาวธิดา แซ�หลี

63033005412 นางสาวศิษฎี สุริยะ

63033005413 นางสาวปรียาภรณ� ศิริเวช

63033005414 นายพงษ�พันธ� จันทร�สมบัติ

63033005415 นางสาวสาวิตรี สิงห�สู�

63033005416 นางสาววิไลรัตน� คําจันทร� 

63033005417 นางสาวภาวิดา กลิ่นจันทร�

63033005418 นายกิตติศักด์ิ ทองม่ัง

63033005419 นางสาวปภาวดี เทียนศิริ

63033005420 นายนราวิชญ� แก:ววงษา

63033005421 นางสาวเจนจิรา นามยา

63033005422 นางสาวพัชรินทร� เทียบแสน

63033005423 นางสาวพิชยนันท� อย�างม่ันคง

63033005424 นางสาวศิวพร ขวัญเมือง

63033005425 นางสาวกมลวรรณ พรหมมายนต�

63033005426 นางสาวกันตยา ต๋ีเกิด

63033005427 นางสาวชลันธร วรชัชสกุล

63033005428 นางสาวธิดารัตน� ยาและ

63033005429 นางสาวบุณฑริก บุญมี

63033005430 นางสาวศิญานนท� หงษ�บินมา
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63033005431 นายเกียรติภูมิ มณีเนตร

63033005432 นายตระกูล อินทะสิทธ์ิ

63033005433 นางสาวพลอยพรหม อินมณี

63033005434 นายกฤษฎา สุทาธรรม

63033005435 นางสาวณิชกานต� วงษ�สะกุลดี

63033005436 นางสาวบุศรินทร� วัดเข�ง

63033005437 นางสาวสร:อยสุมาลี เงินโต

63033005438 นายบุญเลิศ ตามล

63033005439 นางสาวจรรยาภรณ� รัตนกุล

63033005440 นางสาวป*ยธิดา ขันตุ

63033005441 นายอภิสิทธ์ิ หุ�นกรีด

63033005442 นางสาวสุรางคนางค� จันทร�ชื่น

63033005443 นายนิมิตร เทียมโยหา

63033005444 นางสาวกัญจนา ดําเนินงาม

63033005445 นายธนภาค จิระวิทิตชัย

63033005446 นางสาวศิริลักษณ� พูลเกิด

63033005447 นางสาววศิณี ชาดา

63033005448 นางสาวรัษฎาพร ขุนณรงค�

63033005449 นายอณุภา สุปรียาภรณ�

63033005450 นางสาวนารีรัตน� สวนแก:ว

63033005451 นางสาวนฤมล ชาภักดี

63033005452 นางสาวปพาดา สังข�อง

63033005453 นางสาวกฤตพร เหล:าอ�อน

63033005454 นายกัมพล บุญมา

63033005455 นางสาวจุรีย�รัตน� ปmาพนัสสัก

63033005456 นางสาวผุสชา ศรีทะบาล

63033005457 นางสาวชานน� บุญเฉลย

63033005458 นายภาณุพันธ� ป*นไชย

63033005459 นางสาววิภาดา ผะอบทอง

63033005460 นางสาวมะลิ หนูหน�าย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033005461 นางสาวพัชราภา แสงสว�าง

63033005462 นางสาวสุภาภรณ� ฉิมยาม

63033005463 นางสาวกนกกาญน� วงศ�สวัสด์ิ

63033005464 นางสาววรางคณา สงเคราะห�

63033005465 นางสาวกิต์ิษณะมณี บุญเลี้ยงธนรัต

63033005466 นายพีรพัฒน� พูลสวัสด์ิ

63033005467 นางสาวศุภมาศ บุญอาจ

63033005468 นางสาวพัจน�ธมนวรรณ ห�วงแก:ว

63033005469 นางสาววรางคณา คุณชะณา

63033005470 นางสาวพรทิพย� ขันลุน

63033005471 นางสาวพันธิรา ถนอมเมฆ

63033005472 นางสาวนัชนันท� เปลื้องหนองเรา

63033005473 นางสาวสิรภัทร สุขวิสิทธ์ิ

63033005474 นายพรพิศิษฎ� พวงมณี

63033005475 นางสาวอรดา ธงศรี

63033005476 นางสาวภัทราภรณ� งามสนิท

63033005477 นางสาวสุรางคนา ภูฆัง

63033005478 นางสาวนลินี เจริญทวี

63033005479 นางบุญมาภรณ� สีใส

63033005480 นางสาวพรรณทิวา สาระพันธ�

63033005481 นางสาวอังคณา ภู�จันทร�

63033005482 นางสาวอันธิกา วิสุทธิรังสี

63033005483 นางสาวณิชกานต� ระดมกิจ

63033005484 นางสาวทิฆัมพร กันชะนะ

63033005485 ว�าที่ ร.ต.หญิงจามจุรี เพียรการ

63033005486 นายอนันต� ปรีชาพลกุล

63033005487 นางสาวธัญญารัตน� ทวีบุญ

63033005488 นางสาวนริศรา เชิดนอก

63033005489 นางสาวรัตนา เรืองสาคร

63033005490 นางสาวฐิติมา ทรัพย�ม่ัน
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ระดับปริญญาตรี

63033005491 นางสาวจินดารัตน� อูเซ็ง

63033005492 นายศิวัช รักษ�แก:ว

63033005493 นายณัฏฐกิตต์ิ อ�อนน:อมดี

63033005494 นางสาวณัฐณิชา หิมเวช

63033005495 นายเทียนทอง วชิรวิชัย

63033005496 นางสาวป*ยาภรณ� นัทธพงศ�กุล

63033005497 นายอมรเทพ ศุภเวทย�เวหน

63033005498 นางสาวพลอย จันทะลุน

63033005499 นางสาวสุดารัตน� จัดการ

63033005500 นางสาวอรุณ แก:วดวงดี

63033005501 นางสาวบุญเลี้ยง ธนะสิงห�

63033005502 นางสาวสโรชา อาหรับ

63033005503 นางสาวจตุพร จันทร�พัฒนพิชัย

63033005504 นางสาวศรัญญา นิยมเดชา

63033005505 นางสาวจันทิมา ลีฟEก

63033005506 นายยุทธพิชิต ไชยปายอด

63033005507 นางสาวณัฐธยาน� บุญทับถม

63033005508 นางสาวกาญจนา อุดอุ�น

63033005509 นางสาวกุลนัฐ นิพัทธ�โยธิน

63033005510 นางสาวณภัสสร เพียรเจริญ

63033005511 นางสาวกฤติกา นกสกุล

63033005512 นางสาวชนิษฐา คล:ายคลึง

63033005513 นางสาวนฤมล พ�วงหลาย

63033005514 นางสาวอริสา ภู�ระหงษ�

63033005515 นางสาวจิดาภา นาคสุวรรณ

63033005516 นางสาวทัชชภร แทบธรรม

63033005517 นางสาวกานต�กวี โฆสิตวิเศษการ

63033005518 นางสาวฐิติรัตน� ทองศรี

63033005519 นางสาวรัตนมณี จับใจ

63033005520 นางสาวปาจรีย� ปานน:อย
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ระดับปริญญาตรี

63033005521 นายจุฑา จินดาทิพย�

63033005522 นายสุภชัย เพ่ิมเกียรติศักด์ิ

63033005523 นางสาววันวิสา ป_านขาว

63033005524 นางสาวพิมพ�ชนก สุทธิโพธ์ิ

63033005525 นางสาวจิราภรณ� พุทธกาล

63033005526 นายกตัญ`ู สิริเบญจวงศ�

63033005527 นางสาวศุภานันท� พันธุ�เทศ

63033005528 นางสาวชยานันท� ส�วยสินธ์ิ

63033005529 นางสาวพนิดา สวัสดิลาภ

63033005530 นางสาวธนารักษ� หม่ันการ

63033005531 นางสาวกาญจนา นาแซง

63033005532 นางสาวสุปรียา สมเพชร

63033005533 นายธิติพงษ� ยอดอุบล

63033005534 นายสิทธิพล ขนันไทย

63033005535 นางสาวภูระดา แสนภูมิ

63033005536 นางสาวปวีณ�ริศา มาเหลา

63033005537 นางสาววราภรณ� สุขสุโชติ

63033005538 นางสาวสาวิตรี ก]องวงค�

63033005539 นายพงษ�ธิป เนตรพณิชย�

63033005540 นางสาวกมลชนก เกียรติธิวัฒน�

63033005541 นายธีระวัฒน� ลีหลง

63033005542 นางสาวสรวีย� อ�อนนิ่มนิตย�

63033005543 นายตรีรัตน� แสงเงินอ�อน

63033005544 นางสาวศิริพร อาทิ

63033005545 นางสาวรุ�งอรุณ คงดี

63033005546 นางสาวณัฏฐา คูหาทอง

63033005547 นายวรวุฒิ เครืออินทร�

63033005548 นางสาวกรวรรณ รัตนวราหะ

63033005549 นางสาวเบญญา ลิมปMธนะ

63033005550 นายวสันต� รักษาสี
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ระดับปริญญาตรี

63033005551 นายพงษ�เทพ หวลอาวรณ�

63033005552 นางสาวอมราพร พ�วงจินดา

63033005553 นางสาววาสนา จันตาใบ

63033005554 นางสาวสุกันยา โคตะริยา

63033005555 นางสาวเดือนเพ็ญ ชมภูจันทร�

63033005556 นางสาวชิดกมล คณะบุตร

63033005557 นางสาวธมลวรรณ จันทร�ฟอง

63033005558 นางสาวสุนีย�รัตน� คูณศรี

63033005559 นางสาวญาณธัญญนันทน� ศรีอากาศ

63033005560 นางสาวพุตทินันธ� อินทพัฒน�

63033005561 นางสาวพิชาภัทร แก:วไทย

63033005562 นายอดิศักด์ิ แสนต�างใจ

63033005563 นางสาวจิดาภา ธีรัทธานนท�

63033005564 นางสาวศิริวรรณ ดีพร:อม

63033005565 นางสาวรสสุคนธ� สายทวี

63033005566 นางสาวจิดาภา ณ อุบล

63033005567 นางสาวจิราณี ชัยสมิต

63033005568 นายยุทธนา เพ็ชรไม:

63033005569 นางสาวณัฐธิดา ไทรสุวรรณ

63033005570 นางสาวมินตรา ปทุมสูตร

63033005571 นายนที สมชื่อ

63033005572 นางสาวกําไร ฉิมพาลี

63033005573 นายฐิรวิชญ� โสภาเจริญวงศ�

63033005574 นายกุลธร ทรัพย�หนุน

63033005575 นายณัศราธร ดีเจริญ

63033005576 นางสาวเสาวนีย� เกลี้ยงกลม

63033005577 นางสาวน้ําทิพย� โกมลเศษ

63033005578 นางสาวฐิติชญา หาญวโรดม

63033005579 นางสาวจินตนา จูเจQก

63033005580 นางสาวกาญจนา ป*Yนทอง
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ระดับปริญญาตรี

63033005581 นางสาวสุพัตรา นิลจู

63033005582 นางสาวกิตติมา สักกุณา

63033005583 นายจิราวัฒน� โชติสิริกร

63033005584 นายธนากร คุ:มแผน

63033005585 นางสาวกานต�พิชชา เอื้อศรีเจริญ

63033005586 นางสาวจิรัชฌา ม�วงไทย

63033005587 นายอมรภูมิ สุขสม

63033005588 นางสาวชลธิชา สังข�ทอง

63033005589 นายอรรถวิช จงสมจิตร

63033005590 นายกันต�กฤช พุ�มเจริญ

63033005591 นางสาวสุรารักษ� โสบุญ

63033005592 นางสาวมณฑิรา คิลาคิ

63033005593 นายณัฐนนท� ไชยมงคล

63033005594 นายสิทธิชัย เชาวเลิศ

63033005595 นายอนุชา ตาน:อย

63033005596 นางสาวศิตาภา อุปรี

63033005597 นางสาวศิริรัตน� สมโภชน�

63033005598 นางสาวสุนิษา หนูเกตุ

63033005599 ว�าที่ร:อยตรีหญิงปรียาพร เทศลาภ

63033005600 นางสาวศศินิภา สมันชาติ

63033005601 นางสาวศรีรัตน� บัวศรี

63033005602 นางสาวจารุณี วังสว�าง

63033005603 นางสาวณัฐกานต� ไชยเดช

63033005604 นางสาวภัณฑิรา สิทธ์ิประเสริฐ

63033005605 นางสาวจารุวรรณ รัตนภรณ�

63033005606 นางสาวณัฐพร กุมารเพ็ชร�

63033005607 นางสาวอชิรญา พุทธรักษ�

63033005608 นางสาวเบญญภา พันธไชย

63033005609 นางสาวปาริฉัตร วิชัยดิษฐ

63033005610 นางสาวชฎาวรรณ ศิริสุข
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ระดับปริญญาตรี

63033005611 นางสาวจุฑาทิพย� ดอกโศก

63033005612 นางสาวเนาวรัตน� ผ�องแผ:ว

63033005613 นางสาวจินดามณี คงศิลา

63033005614 นายศตวรรษ บุญทรัพย�

63033005615 นางสาวศาวิตา เหล�าวงษา

63033005616 นายธีรพงษ� นาควงค�

63033005617 นางสาวกรรณิการ� มาม่ัง

63033005618 นายภานุวัฒน� ไกรมาตร

63033005619 นางสาวบุญฑริกา ชูกุล

63033005620 นายธนวภพ บัวสุทธ์ิภดา

63033005621 นางสาวสุลาวัลย� ฉัตรทอง

63033005622 นางสาวจุฑากาญจน� ม่ันเสน

63033005623 นางสาววิชญาธดาภรณ� รุจิยาธัญพัชร�

63033005624 นายธาดา เสมอไวย�

63033005625 นายอภิวัชร อักษรสมบัติ

63033005626 นางสาวณัฐมน ธนะสีลังกูร

63033005627 นางสาวมาณี คําบุญมา

63033005628 นางสาววนาลี กันทะดง

63033005629 นายศัHกรินทร� พุฒนวล

63033005630 นางสาวอนุสรา สุดตัง

63033005631 นางกัญญ�ภรณ� สุขจันทรา

63033005632 นางสาวเรวดี จินดาวงค�

63033005633 นายธนาคาร อุ�นใจ

63033005634 นายภานุวัฒน� เตโจ

63033005635 นางสาวพรพรรณ สว�างหล:า

63033005636 นายวรยุทธ� ม�วงแสง

63033005637 นายสุรชัย ศรีพารา

63033005638 นางสาวกุลนันท� ย:อยเสริฐสุทธ์ิ

63033005639 นายประสิทธ์ิ หมายมุ�ง

63033005640 นายอรรถพล อินทรเจ:า
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63033005641 นายทินภัทร ห:วยใหญ�

63033005642 นางสาวพรพรรณ บูรณะ

63033005643 นางสาวศิราณี ทองดอนดู�

63033005644 นางสาวนงค�ลักษณ� มลิวัลย�

63033005645 นางสาวมธุริน นนพละ

63033005646 นางสาววัชราภรณ� รจพจน�

63033005647 นางสาวรวีวรรณ เศษวงษ�

63033005648 นางสาวจันทร�เพ็ญ เชื้อวงษ�

63033005649 นางสาวสุภิญญา สาดทอง

63033005650 นางสาวรัตนาพร บุษราคัม

63033005651 นางสาวพรทิพย� ปEญญาวรายุทธ

63033005652 นายนิธิวัต กระตืองาน

63033005653 นายทรงพร เพ็งอารีย�

63033005654 นายอนุพงษ� ดาปEง

63033005655 นางสาวอารีรัตน� ตันหยง

63033005656 นายราชัน ไกรนรา

63033005657 นางสาวสิริมาลักษมี พงศาปาน

63033005658 นายป*ยะวัฒน� มงคลศิริ

63033005659 นางสาวธัญวดี เชื้อสนุก

63033005660 นางสาวศิริวรรณ บุญวงษ�

63033005661 นางสาวอรทัย พันอุดม

63033005662 นายทิวากร แก:วสิริทรัพย�

63033005663 นายพงศธร คัมภิรานนท�

63033005664 นางสาวศิริรัตน� บัวพนัส

63033005665 นายพจน�ระวี ตุ:มทรัพย�

63033005666 นางสาวสวิตตา ทองถนอม

63033005667 นางสาวธิดารัตน� ไทรจันทร�

63033005668 นางสาวปพิชญา เทสมุทร

63033005669 นางสาวปรารถนา เชื้อนุช

63033005670 นางสาววิจิตรา ปริญญานิยม 
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63033005671 นางสาวสุพัตรา เรือนงาม

63033005672 นายณชนน ชมภูหอม

63033005673 นางสาวกมลวรรณ อ�อนมาก

63033005674 นางสาวศศิยาภรณ� ศรีสิงห�

63033005675 นายสมบัติ สภาพ

63033005676 นางสาวปฏิมา ชุ�มหม่ืนไวย�

63033005677 นางสาวจิรัชญา ชัยฤกษ�

63033005678 นางสาวสิริขวัญ เรืองสระ

63033005679 นางสาวสุธันวา หมวดสันเทHีHยะ

63033005680 นางสาวจิราพร ผุดเพชรแก:ว

63033005681 นางสาวชินานันท� วรรณกลาง

63033005682 นางสาวศุภลักษณ� วุธรา

63033005683 นางสาวนที ม่ันน:อย

63033005684 นางสาวป*ยะวรรณ เพชรชู

63033005685 นางสาวศุภิสรา เอมลา

63033005686 นางสาวขวัญฤดี สุขหอม

63033005687 นางสาวเจตสุภา วัฒนภูมิสันติกุล

63033005688 นายภาสวิชญ� กุลชล

63033005689 นายวีรภัทร มณีนาวาชัย

63033005690 นางสาวอลิศรา เจริญวัฒนาโชคชัย

63033005691 นางสาวทัตพิชชา ค:าน้ําสี

63033005692 นางสาวพัชริดา ไชยสุระ

63033005693 นางสาวธิติกาญจน� อัครโอฬารภัสร�

63033005694 นางสาวพัชรมณฑ� ทับม่ัน

63033005695 นางสาวเจนจิรา วัฒนพันธุ� 

63033005696 นางสาวสุทิตา ชูอินทร�

63033005697 นางสาวปEกศรี จันดารัตน�

63033005698 นางสาวกมลพีรญา สุขจิตร

63033005699 นางสาวลักษณพร อ�อนเจริญ

63033005700 นางสาวธมลวรรณ ย่ัวยล
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63033005701 นายณัฐวุฒิ เข็มเงิน

63033005702 จ.ส.ต.ศิรวัฒน� ไชยเซ�ง

63033005703 นางสาววรรณิศา ขาวใหม�

63033005704 นางสาวสุจิตรา กองแก:ว

63033005705 นางสาวปEญชรี ยืนยง

63033005706 นางสาววิภาวี คลังอาวุธ

63033005707 นายกิติพัฒน� เสริมเกียรติวัช

63033005708 นายสรายุทธ ปEตตานี

63033005709 นางสาวณัฎฐาวดี บุญจันทร�

63033005710 นายสุรเชษฐ� ต�อเดชสกุล

63033005711 นางสาวภัทรวดี ศรีแข

63033005712 นางสาวฤทัยกาญจน� ภูมิชัยโยธิน

63033005713 นางสาวมะลิวัลย� สะสี

63033005714 นางสาวแวววัน แก:วคํา

63033005715 นางสาวปEฐวีญา ตาแก:ว

63033005716 นางสาวอมรรัตน� บัวพันธ�

63033005717 นางสาวสุจิตตา เอี่ยมพร:อม

63033005718 นางสาวซูไรดา ลูมูมิโยง

63033005719 นายภานุวัฒน� คงเลิศ

63033005720 นางสาวเสาวคนธ� ม�วงทอง

63033005721 นางสาวรัตนาภรณ� ฟุกฟEก

63033005722 นางสาวมิณฑิกานต� หาญคํา

63033005723 นางสาวพิมลพรรณ สุขแสน

63033005724 นายชัยพร สกุลลิขิตพัฒน�

63033005725 นางสาวชนาธินาถ ชาญวิชา

63033005726 นางสาวจินตนา บัวร�คช

63033005727 นายธนดล คํามาก

63033005728 นางสาวบุษบาบรรณ พวงทอง

63033005729 นางสาวแพรวนภา มโนวรรณ�

63033005730 นางสาวชฎาพร จารุเศรษฐ
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63033005731 นางสาวสุภาพร บุญเที่ยงตรง

63033005732 นายหรัณย� สงรอด

63033005733 นายพิษณุ สิทธิถนอมวงศ�

63033005734 นายอภิสิทธ์ิ อาจวิชัย

63033005735 นางสาวบังอร ชุมชาติ

63033005736 นางสาวสิตาพร ทองรุ�ง

63033005737 นายสุรวุฒิ สื่อประสาร

63033005738 นายณัฏฐเอก ภมรกูล

63033005739 นายกีรติ แก:วจินดา

63033005740 นางสาวพิมลอร สายตา

63033005741 นายสรวิสิฏฐ� แก:วพิจิตร

63033005742 นายสิทธินนท� ทองสีนุช

63033005743 นางสาวฐิติกมล คําทอง

63033005744 นางสาวศศิรัศมี ขําอยู�

63033005745 นางสาวศิริพร ไชยมงคล

63033005746 นายชโยดม สายทอง

63033005747 นางสาวพิสชา อิสระ

63033005748 นายสราวุธ การะกรณ�

63033005749 นางสาวสุวรรณา เอี่ยมสินธุ�

63033005750 นายนัทธพงศ� ระวังภัย

63033005751 นางสาวสมฤดี ตุรงค�เรือง

63033005752 นายกมล เกียรติพงษ�

63033005753 นางสาวพัชราภรณ� โอดเฮิง

63033005754 นางสาวนุสรา แก:วแดง

63033005755 นางสาวมาริณี มาทํามา

63033005756 นางสาวชุติมา ยอดดําเนิน

63033005757 นางสาวปานชีวา โฆษิตเจริญกุล

63033005758 นายธีรภัทร เยาวศรี

63033005759 นางสาวนภาพร ปกรณ�นนทกุล

63033005760 นางสาวยุคลธร แสงตารัตน�
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63033005761 นางสาวเมวิกา สดสี

63033005762 นางสาวปวีณา เกาจารี

63033005763 นางสาวสมฤดี คําพันธ�

63033005764 นางสาวพิริยา สุริวงษ�

63033005765 นางสาวจิรัฐิติกาล จันทราทิพย�

63033005766 นายไตรรงค� ทรัพย�ศิริ

63033005767 นางสาวจุฑาทิพย� พุทธรุณ

63033005768 นางสาวรสสุคนธ� ศรีรัตน�

63033005769 นางสาวศุภลักษณ� พิกุลทอง

63033005770 นายอะนาคิน อัครเศรษฐพงษ�

63033005771 นางสาวเสาวนีย� ทองพิมล

63033005772 นางสาววัชราภรณ� เถาว�แล

63033005773 นายณัฐรัฐ ไมมะหาด

63033005774 นางสาวปรียาพร ตีกา

63033005775 นางสาวสุธาวัลย� ชุมภูแสง

63033005776 นางสาวปารียา เอิบโคกสูง

63033005777 นางสาวธนาภรณ� อุดชาชน

63033005778 นางสาวโศธิดา ศิHริอํานวยศิลปM

63033005779 นายสราวุธ พันธ�แตง

63033005780 นางสาวณัฐณิชา ปE\นลาภ

63033005781 นางสาวอัญวีณ� ทวีพิพัฒน�กุล

63033005782 นายณัฐพล ค:อทอง

63033005783 นายเทพพนม กิตติสุนทโรภาศ

63033005784 นายเจ คงทิพย�

63033005785 นางสาวณัฐพร น:อยประชา

63033005786 นางสาวกุลิสรา พูลธัญญะ

63033005787 นางสาวชนกญาดา สุพรม

63033005788 นายวริยะ เกตุชู

63033005789 นางสาวกัญญ�ภัคสร ทองกุลศิริวัฒน�

63033005790 นางสาวธารารัตน� กล:าหาญ

หน:า 193 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033005791 นางสาวสุภิญญา กัณหาบุตร

63033005792 นายนพเดช ชมบุญ

63033005793 นายบัณฑิต จีระออน

63033005794 นางสาววาสนาทิพย� จําสอง

63033005795 นายวิโรจน� เสริมไพรวัลย�

63033005796 นางสาวมนฤทัย แสงศิริ

63033005797 นางสาวช�อผกา ไม:สันเทียะ

63033005798 นางสาวชลลดา สร:อยโชติ

63033005799 นางสาววชิราภรณ� ยศพล

63033005800 นายต�อสกุล ปEทมะทิน

63033005801 นางนิตยา ปวนยอด

63033005802 นางสาวศศิภา จันทร�ทิม

63033005803 นายธีรุตม� ธุระตา

63033005804 นายพงศ�รัตน� พริ้งพร:อมสุข

63033005805 นายธีรนัย เหมือนแก:ว

63033005806 นางสาวเสาวลักษณ� สําราญ บํารุง 

63033005807 นายสพล ใจนุ�ม

63033005808 นางสาวจุฑามาศ วรรณกุล

63033005809 นางสาวสุวารินทร� พระสว�าง

63033005810 นางสาวณัฐกานต� เส:งพัฒน�

63033005811 นางสาวสุจิตตา ประดับมุข

63033005812 นางสาวกุลปราณี ศรีโนนม�วง

63033005813 นายอคิรา อาสากุล

63033005814 นางสาวเย็นฤดี ดวงอาสงค�

63033005815 นางสาววีร�นันดา ลิ้มสิริอาภร

63033005816 นางสาวธิดารัตน� ม�วงเกตุ

63033005817 นายอรรถพล ขาบจันทึก

63033005818 นางสาวกรรณิการ� เกษรแก:ว

63033005819 นางสาววรรณกนก ทัพวงค�

63033005820 นางสาวนันทิกาญจน� สุวรรณวิเศษ
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63033005821 นางสาวฤทัยรัตน� บุตรอด

63033005822 นายวัชรพงษ� หงศาลา

63033005823 นางสาวกนกวรรณ ทองภู

63033005824 นางสาวจิราภา แก:วมัคคา

63033005825 นางสาววรรณา โสภา

63033005826 นางสาวธัญชนก ดําแก:ว

63033005827 นายชลนกันย� ลาศา

63033005828 นางสาวอารียา เมฆสคราญ

63033005829 นางกชพร สุวรรณวงศ�

63033005830 นางสาวกรกนก เอี่ยมศิริ

63033005831 นางสาวพชิรา อุ�นหะวงค�

63033005832 นางสาวศศินันท� เกตุเผือก

63033005833 นางสาวสุจิตตรา แก:วธรรม

63033005834 นางสาววรินทิรา แก:ววิมาน

63033005835 นายกันตภัทร สุริยวงศ�

63033005836 นายทศพร บัวเฮง

63033005837 นายไพรัตน� สาอุดม

63033005838 นายปารณัท ลุ�มบุตร

63033005839 นางสาวแพรวไพลิน รางสาตร�

63033005840 นางสาวกัลยรัตน� ปรางทอง

63033005841 นางสาววันทนา คําชะนาม

63033005842 นายรุจิกร ทรัพย�มี

63033005843 นางสาวนุชจเรศ เส็งมี

63033005844 นางสาวกนกวรรณ อาจวงษ�

63033005845 นางสาวอภิรดา เง่ือมัน

63033005846 นางสาวจิราภรณ� จรเกตุ

63033005847 นางสาวบุณยาพร เปรมปรี

63033005848 นางสาวป*ยะฉัตร จิรฉวีวรรณ

63033005849 นายณพศักด์ิ ภูคําศักด์ิ

63033005850 นางสาวตะวันรัตน� รุ�งปEญญารัตน�
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63033005851 นางสาวพิสิษฐิยา ศรีอุดร

63033005852 นางสาวครองใจ ตรีบูรณพงศ�

63033005853 นางสาวสุภัทรา เชื้อจีน

63033005854 นายสันติ โสธรรมมงคล

63033005855 นางสาวอภิชญา แน�งน:อย

63033005856 นางสาวกอบพลอย เจริญสุข

63033005857 นางสาวฉัตรพร อรุณบุตร

63033005858 นายธีรพล ศรีหมอก

63033005859 นางสาวสุรดา สัมมาขันธ�

63033005860 นางสาวปรียาภรณ� นาคบาง

63033005861 นางสาวพุทธาฉัตร� คําสุข

63033005862 นางสาวแสงดาว ใจกล:า

63033005863 นางสาวอรัญญา ทับโพธ์ิ

63033005864 นายธนวัฒน� มิตรงค�

63033005865 นางสาวก่ิงแก:ว ศรีโยหะ

63033005866 นางสาวบวรรัตน� พยงแย:ม

63033005867 นางสาวขวัญชนก นักฆ:อง

63033005868 นางสาวจริญญา อิ่มหอมพันธ�

63033005869 นางสาวอัญชลี จารึกสมาน

63033005870 นางสาวอาทิตยา สุริโย

63033005871 นางสาวอินทรา จิตจันทร�

63033005872 นางสาววันวิสา กลิ่นมณฑา

63033005873 นายชนาธิป เอี่ยมฟEก

63033005874 นางสาวธิดารัตน� อินไผ�

63033005875 นายณัฐพงศ� อินทร�สุวรรณ

63033005876 นายสมศักด์ิ มูสิกะ

63033005877 นายพีร จิไธสง

63033005878 นางสาวจิตติมา โกมล

63033005879 นายณัฐพงษ� ชํานาญปXน

63033005880 นายภานุพงษ� ลพหงษ�
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ระดับปริญญาตรี

63033005881 นางสาวลลิตา เพชรชูวงศ�

63033005882 นางสาวพรรณิพา แจ�มแจ:ง

63033005883 นางสาวปรีญา เทียมหลา

63033005884 นายณภัทร ใกล:ชิต

63033005885 นางสาวพิศมัย ทองบ�อ

63033005886 นายนรุณ จัตุรัส

63033005887 นางสาวชนิดา บัวกระสินธุ�

63033005888 นางสาวฐิตานันท� เจียวกQก

63033005889 นางสาวลัดดา เพชรราช

63033005890 นายสุทธิพงษ� ทาจู

63033005891 นางสาวยุพาพรรณ คําธร

63033005892 นายอดิศร คงทอง

63033005893 นายคณิน ปานเพชร

63033005894 นางสาวนริศรา ไชยวิโน

63033005895 นายนราวิชญ� เรืองแจ�ม

63033005896 นางสาวอรดี พุฒตาล

63033005897 นางสาวปวีณา แจ�มเจริญ

63033005898 นายภาสวิชญ� คัชมาตย�

63033005899 นางสาวณิชาดา อยู�ทอง

63033005900 นายสหรัฐ บุญยืน

63033005901 นางสาวกาญจนา แท�นสําโรง

63033005902 นางสาวดวงพร แสงชาติ

63033005903 นายวินัย แนวงาม

63033005904 นางสาวอติยา เจริญรักษ�

63033005905 นางสาวโสรยา กาสุวรรณ

63033005906 นางสาวนาถนภา ตระการศิริ

63033005907 นายธนกฤต สมใจ

63033005908 นายอภิสิทธ์ิ ใสยพร

63033005909 นางสาวสุกุมา มณีทับ

63033005910 นางสาวลําดวน คําเสียง
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ระดับปริญญาตรี

63033005911 นายอมรเทพ อินทรทัด

63033005912 นางสาวนิตยา พรหมวงศ�

63033005913 นางสาวสิริรัตน� สวัสด์ิชัย

63033005914 นางสาวไพลิน ชูเลิศ

63033005915 นายนราวิชญ� รองพล

63033005916 นางสาวณัฐชนิตา บุตรพรหม

63033005917 นางสาวชฎาธาร ทาจุมปู

63033005918 นางสาวสุภสภรณ� โพธ์ิศรี

63033005919 นายธานีรัตน� ปานทองเมือง

63033005920 นางสาวป*ยธิดา เส็งประโคน

63033005921 นางสาวอาทิตยา ใจย้ิม

63033005922 นางสาวมุกตาภา ลีละภมรกิจ

63033005923 นางสาววชิรญาณ� ธงชัย

63033005924 นายนริศร มุ�งกุศล

63033005925 นางสาวศรวณีย� วงค�กุนะ

63033005926 นายมะยูนัย บือโต

63033005927 นางสาวกมลชนก อินเกตุ

63033005928 นางสาวนัททิกา รักษาสกุล

63033005929 นายณัฐพงศ� ศรีเชียงพิมพ�

63033005930 นางสาวประดิทรรศณ� ดงแสง

63033005931 นางสาวกมลรัตน� มิตระ

63033005932 นางสาวอานี มะหลี

63033005933 นายอิคครอม หะยีบือราเฮง

63033005934 นายสุริยา สามศรี

63033005935 นางสาวอิงค�ธวณิชย� เจริญภูมิ

63033005936 นางสาวบุญฑริกา อินณราช

63033005937 นางสาวบุษกร พลขอนแก�น

63033005938 นางสาวณัฐฐินันท� วงค�คลัง

63033005939 นายพงศ�ศิริ เลียบกระโทก

63033005940 นางสาวอังครัตน� สีทองสุก
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ระดับปริญญาตรี

63033005941 นางสาวปรีชญา เมฆประสาท

63033005942 นางสาวนารีรัตน� พรหมศร

63033005943 นางสาวธิดารัตน� ศิลปชัยณรงค�

63033005944 นางสาวปาลินี เชียงปู_

63033005945 นายอานันท� ชูความดี

63033005946 นายพีรวิชญ� ใบยา

63033005947 นายจรินทร� แทบธรรม

63033005948 นางสาวอมลวรรณ สุขสวัสด์ิ

63033005949 นางสาวกัญญาวีร� ทิพยจันทร�

63033005950 นายสหวัฒน� โภคาเจริญสุข

63033005951 นายภาณุวัฒน� ศรีลาชัย

63033005952 นางสาวเพชรไพลิน จิตพานิช

63033005953 นางสาวคันธารัตน� หงษ�สามสิบเจ็ด

63033005954 นางสาวบาลี ชาวใต:

63033005955 นางสาววรางค�รัตน� เมฆอรุณ

63033005956 นางสาวพนิษฐา รักเค่ียน

63033005957 นายธนกฤต มนูจันทรัถ

63033005958 นางสาวพิชามญชุ� พรหมมา

63033005959 นางสาวจารุณี จันทร�พลับ

63033005960 นางสาวธัญญาพร ศรีภูวงษ�

63033005961 นางสาวกชพร เจริญสุข

63033005962 นางสาวชนิสรา งานสถิล

63033005963 นางสาวปวีณา กุมพล

63033005964 นางสาวสมศิริ ปE\นเพ็ง

63033005965 นายเสกสรร นุชเทียน

63033005966 นางสาวปริศญา คูหามุข

63033005967 นางสาวนพมาศ ตุธรรม

63033005968 นางสาวอนุสรา ไลจินดา

63033005969 นางสาวมาริษา พิทักษ�กุล

63033005970 นางสาวติญาพร บุญไชยม่ิง
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ระดับปริญญาตรี

63033005971 นางสาวรวินันท� แก:วกัน

63033005972 นางสาวเจนจิรา สงสอาด

63033005973 นางสาวสุปรียา ขําช�วย

63033005974 นางสาวณัฐนลิน ทองมีสิทธ์ิ

63033005975 นางสาวฐิตาพร มณีเนตร

63033005976 นางสาวนฤมล แสงสว�าง

63033005977 นางสาวปรายฝEน ปรางศร

63033005978 นายเกรียงไกร จันโทริ

63033005979 นางสาวกุลิสรา ธีระวิภา

63033005980 นางสาวสุรางคณา กิจฉัย

63033005981 นางสาวชยาภา ชัยประสิทธ์ิ

63033005982 นางสาวตุลณัฐ มงคลเนติรักษ�

63033005983 นางสาวมันตา สาคเรศ

63033005984 นางสาวกุลนิษฐ� นิยมราษฎร�

63033005985 นางสาวพนารัตน� เจริญควนิช

63033005986 นางสาวมินทญา ชื่นใจ

63033005987 นายณัสพัทธ�พงษ� ไพรโสภา

63033005988 นางสาววสุพร มีศิริโรจน�

63033005989 นายภรัณย�พงศ� ไชยาคํา

63033005990 นางสาวคอลีเยาะ กียะ

63033005991 นางสาวภัสชากุล เกตุหนู

63033005992 นางสาวอรทัย เส็งจีน

63033005993 นางสาวราตรี มีป*Yน

63033005994 นางสาวพรนัชชา มีบุญล้ํา

63033005995 นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี

63033005996 นางสาววารุณี อยู�ศรี

63033005997 นายพสิษฐ� เฟXYองฟูนวกิจ

63033005998 นายศิวกร วิวรากานนท�

63033005999 นายศักด์ินรินทร� อรัญมาลา

63033006000 นางสาวป*ยนันท� พรมรัตน�
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63033006001 นางสาวพฤกษา เเสนเสนาะ

63033006002 นางสาวณัฐฑิณี ชื่นเอี่ยม

63033006003 นางสาววริศรา ตลาสุข

63033006004 นายวงศธร ดาทอง

63033006005 นางสาวมณฑิตา ปEนติ

63033006006 นายสกล โพธ์ิไทรย�

63033006007 นางสาววริษฐา พรมเทพ

63033006008 นายลิขสิทธ์ิ สังข�ประเสริฐ

63033006009 นางสาววศวิภา ใบบาง

63033006010 นางสาวพิมชนก อาษานอก

63033006011 นายกรวิชญ� ขวัญนาค

63033006012 นางสาวรพีพร พรหมมา

63033006013 นางสาวสิยาภา เย้ือนแย:ม

63033006014 นางสาวดาริกา สาหมุด

63033006015 นางสาวสิริวิมล แสงสุริศรี

63033006016 นางวชิราภรณ� สินไชย

63033006017 นางสาวดาริณี จารุพัฒน�เจริญกุล

63033006018 นายกฤษณะ ทรงงาม

63033006019 นาย�ศรขเรศ คําคติ

63033006020 นายปวีณ ต�ายทรัพย�

63033006021 นางสาวรภัสศา ภักดีรัตน�

63033006022 นางสาวเกษรทิพย� ทองสุข

63033006023 นายวรรณนพ เหลี่ยมศรีจัน

63033006024 นายอดิศักด์ิ สิงคะ

63033006025 นายวงศกร ก้ิมซ่ือ

63033006026 นางสาวทิพย�รัตน� อุดํา

63033006027 นางสาวปรางฉาย ศุภวิรุฬหวัฒน�

63033006028 นางสาวนันทกานต� แก:วกระจ�าง

63033006029 นางสาวศศิมาภรณ� ศาลางาม

63033006030 นางสาวภัทราวดี ศักดารักษ�

หน:า 201 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63033006031 นายณัฐพงษ� ภู�สําลี

63033006032 นายศรายุทธ เถียรวิชิต

63033006033 นางสาวกนกพิชญ� นามวิชา

63033006034 นายธีระพงษ� นิลมณี

63033006035 นายนพพร อรุณวัฒนอุทัย

63033006036 นายศิรพจน� พันชนะ

63033006037 นายประดิษฐ� กองชัยมงคล

63033006038 นางสาวสุวนันท� อักษรธรรม

63033006039 นางสาวมัทฐณิชา บัวพนัส

63033006040 นายภูมินันท� ชมเชย

63033006041 นายพงศธร อรุณมิตร�

63033006042 นายกฤตพัส ตาหล:า

63033006043 นางสาวศิรินาถ สุริยะ

63033006044 นางสาวนิภาพร บัวขยาย

63033006045 นางสาวผกามาศ จีนหีต

63033006046 นางสาวสาวิตรี ทองมุล

63033006047 นางสาวโนรยัณนะห� ฮามะ

63033006048 นางสาวทิพย�วิมล ทองใบใหญ�

63033006049 นายยุวัฒน� สุขแสงสุวรรณ

63033006050 นายจักรพงศ� มะโนรา

63033006051 นางสาววนิดา แสนศรี

63033006052 นางสาวพิชชาพร สังขโบสถ�

63033006053 นายอมรเทพ มหามิตร

63033006054 นางสาวอังคณา บัวลพ

63033006055 นางสาวภัทรศยา อารมย�ดี

63033006056 นางสาวบุษบง พุทธเสน

63033006057 นางสาวธนภร ผาสุพรรณ�

63033006058 นางสาวศศินภา พูลทวีป

63033006059 นางสาวกนกกาญจน� โสรจศรีสม

63033006060 นายธเดช ชวัลลักษณ�

หน:า 202 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033006061 นางสาวกฤติยาภรณ� ชนะมี

63033006062 นางสาวชวิศา จอมพลาพล

63033006063 นางสาวชนาพร เอี่ยมศิริศิลปM

63033006064 นางสาวงามจิตร ดุงศรีแก:ว

63033006065 นายพลเดช ศรีจันทร�

63033006066 นางสาวภัพปวีร� เรืองโสภาสิทธ์ิ

63033006067 นางสาวปาณภัทร บุญประเสริฐ

63033006068 นางสาวเพชรพลอย เพชรเสถียร

63033006069 นางสาวรุจิษยา เตียตระกูล

63033006070 นางสาวศุกัญดา ดวงแก:ว

63033006071 นายกัมพล เนตรทิพย�

63033006072 นางสาวมัลลิกา พุทธสุวรรณ�

63033006073 นางสาวสุดารัตน� แก:วอุ�น

63033006074 นายสิทธิชัย บุญริ้ว

63033006075 นายตรีกวินท� โตม�วง

63033006076 นายอนุชา มารัตน�

63033006077 นางสาวนันทนัช แก:วพูล

63033006078 นางสาวบุณฑริกา โพธิสาร

63033006079 นายนภัสพล เทียมสนิท

63033006080 นางสาวอาทิมา ตรีมงคลทิพย�

63033006081 นางสาวศศิธร บุญศรัทธา

63033006082 นางสาวภาวินี สุยะนา

63033006083 นางสาวสิริกร พงศ�อัจฉริยกุล

63033006084 นางสาวสิริประภา สู�สวัสด์ิ

63033006085 นายธนวัฒน� กล่ําทวี

63033006086 นางสาวลดาวัลย� ศิริเลิศ

63033006087 นายพิเชษฐ� กาไชย

63033006088 นางสาวฉัตรแก:ว ย่ิงศักด์ิมงคล

63033006089 นายสัมพันธ� สะท:านถ่ิน

63033006090 นายมนตรี พูลคล:ายวงศ�
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63033006091 นายธวัชชัย โคตรชมภู

63033006092 นายวัชระ สุภาพ

63033006093 นางสาวสุพรรณี โสประเสริฐ

63033006094 นางสาววิรัมพร โอภากาศ

63033006095 นายธนัช อินทนิล

63033006096 นางสาวสุวนันต� ช�างคิด

63033006097 นางสาวกัญญารัตน� แซ�โจว

63033006098 นางสาวจิดาภา เหมือนฤทธ์ิ

63033006099 นางสาวนฤมล ศรีด�อน

63033006100 นายสถาพร ท:วมเจริญ

63033006101 นางสาวปุณิกา สุรันตร�

63033006102 นางสาวพรทิพย� โนนุช

63033006103 นางสาวภาณุมาศ วัชรดิษฐกุล

63033006104 นางสาวปรียาพร น:อยคูณ

63033006105 นายเอกภพ บุญฤทธ์ิ

63033006106 นางสาวอนุสสรา กรงด�านกลาง

63033006107 นายเพ็ชร กาญจนกังวาฬกุล

63033006108 นางสาวนริสรา ยอดรักษ�

63033006109 นายธัญ สดุดีประเสริฐสุด

63033006110 นางสาวอุบล พวงแก:ว

63033006111 นางสาวภรินทร�ธร ปEญญาศรีศักด์ิ

63033006112 นางสาววรฤทัย ดวงดี

63033006113 นายกิตติพงศ� แสนบัวคํา

63033006114 นางสาวสารีดา มาหิงตะ

63033006115 นางสาวกัญณิฌา เพชรเพ็ง

63033006116 นายทัดพิชา วาติมุข

63033006117 นางสาวศศิธร น:อยทิม

63033006118 นายจารุกิตต� แสงส�ง

63033006119 นางสาวประวีรณัฐ รินทร�สกุล

63033006120 นางสาววลัยลักษณ� พิทักษ�พงษ�

หน:า 204 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033006121 นางสาวมรกต แฝกหอม

63033006122 นางสาวรําไพร คําแจง

63033006123 นางสาวศรีสมบูรณ� กันยาพันธ�

63033006124 นางสาวรัชนก แก:วประเสริฐ

63033006125 นางสาวมินตรา วชิรรัตนาปรัชญ�

63033006126 นางนิตยา คมเกลี้ยง

63033006127 นางสาวการจนา พวงเสียง

63033006128 นางสาววิมลรัตน� กิตติมงคล

63033006129 นางสาวทัดดาว เลิศลภ

63033006130 นางสาวกาญจนา เกษกานดา

63033006131 นางสาวกนกวรรณ ละสา

63033006132 นางสาวพรนภา นามจุมจัง

63033006133 นางสาวทิพวรรณ คล:ายแจ:ง

63033006134 นางสาวกนิษฐา จงใจรัก

63033006135 นางสาวเพ็ญสุข ระยับพันธุ�

63033006136 นางสาวกมลชนก ทองมอญ

63033006137 นางสาววิไลลักษณ� บางกระ

63033006138 นางสาวทิพย�วิภา ทักษิมา

63033006139 นางสาวอาภรณ� อ�อนคง

63033006140 นายชนะวงศ� ธรรมาภิรมย�

63033006141 นายธนวัฒน� แก:วทรัพย�

63033006142 นายพีรศิษฏ� แสนประสิทธ์ิ

63033006143 นางสาวนพวรรณ เพ่ิมภาค

63033006144 นายเจษฎา เจริญสุข

63033006145 นายภูริวัจน� ศรีพุฒิสิทธ์ิ

63033006146 นางสาวปาริชาติ เอี่ยมเจริญวุฒิ

63033006147 นางสาวนิศารัตน� หมวกสันเทียะ

63033006148 นายพีรพล แซ�เจ่ีย

63033006149 นางสาวสิรินันท� อินทร�แช�มชื่น

63033006150 นางสาวพัชรี วัฒนจรสโรจน�
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63033006151 นายมนตรี ชูวิเชียร

63033006152 นางสาวกมลทิพย� เสง่ียมชื่น

63033006153 นายณัฐรัฐ จํานงค�รักษา

63033006154 นายชนุตม� ชิ้นอินมนู

63033006155 นางดวงนภา คําวิเศษ

63033006156 นายภาณุวัตร ปE\นหยัด

63033006157 นางสาวปราณี ดาวตรง

63033006158 นางสาวอรอนงค� เทียนสงค�

63033006159 นางสาวสุวารี อยู�ยืน

63033006160 นายโชคชัย หมูนิน

63033006161 นางสาวปรารถนา แสงทอง

63033006162 นายวีรวัฒน� สุวพจน�

63033006163 นายธีรเดช หัตถา

63033006164 นางสาวกมลเนตร ดวงคันที

63033006165 นางสาวสุลาวัลย� แสนมนตรี

63033006166 นางสาวน้ําทิพย� งามวิลัย

63033006167 นางสาวศิโรรส จันทร�ทิพย�

63033006168 นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ

63033006169 นางสาววิลาสินี โนกุญชร

63033006170 นายวีรภัทร� วงษ�น:อย

63033006171 นางสาวอภิสรา วันหทัย

63033006172 นางสาวจันทร�จิรา หนูแก:ว

63033006173 นายวุธิภัทร ตวงสุวรรณ

63033006174 นางสาวพนิดา คําภาเมือง

63033006175 นางสาวสุภาพรรณ ศรีหาวงษ�

63033006176 นางสาวลําพา แจ:งดี

63033006177 นายธนัยนันท� ทับทิมศรี

63033006178 นางสาวจิราภา ยังลือ

63033006179 นางสาวเกสรา สินทรัพย�

63033006180 นางสุวรรณา บุตรสระเกษ
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63033006181 นายวิรวัฒชัย รุ�งเรือง

63033006182 นางสาวณาตยานี พยุงตน

63033006183 นายทักษา เพชรสมัย

63033006184 นางสาวคัคนางค� จิตคํามา

63033006185 นายศรัณย� แถมจอหอ

63033006186 นายสุรินทร� เจQะมะ

63033006187 นางสาวม่ิงขวัญ นิวงษา

63033006188 นายศิวดล น:อยแก:ว

63033006189 นางสาวปนัดดา กิตติโสภณธรรม

63033006190 นางสาวชุติกาญจน� ยนต�จอหอ

63033006191 นายปEณณธร ทองหลิม

63033006192 นางสาวนูรฟาห� แวยูโซQะ

63033006193 นายภูริดล ทิพากรเกียรติ

63033006194 นางสาวอติกานต� ขวัญแก:ว

63033006195 นางสาวจีรนันท� สสิกาญจน�

63033006196 นางสาวณัฐณิชา เกาะเรียนอุดม

63033006197 นางสาวเวธนี เทียมทัน

63033006198 นางอนุรักษ� เหนือโชติ

63033006199 นางสาวกชกร เจตบุตร

63033006200 นางสาวนงลักษณ� ม่ังจิตร

63033006201 นายชาญณรงค� บุญแรง

63033006202 นางสาวลลิตา เทียนทัน

63033006203 นางสาวจําปU พลทับ

63033006204 นายภานุพงษ� แก:วปEญญา

63033006205 นางสาวเพียงหนึ่ง นงค�นาง

63033006206 นางสาววนิดา ดีล:วน

63033006207 นางสาวนฤนาท เย็นอารมย�

63033006208 นายวีรพงษ� คําต๋ันวงศ�

63033006209 นายวธัญ`ู ยศกลาง

63033006210 นางสาวธัญญลักษณ� แดงรอด
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63033006211 นายพิพัฒน� พวงชะอุ�ม

63033006212 นางสาวสุเมธีนี จุลปานะ

63033006213 นางสาวธมนพัชร� แข็งแรง

63033006214 นางสาวผาณิตา คีรีรัตน�

63033006215 นางสาวม่ิงกมล ที่พัก

63033006216 นายเนติกร กาจภาคิณ

63033006217 นางสาวณัฐริกา จันทนะวงษ�

63033006218 นางอมรพรรณ รอดภัย

63033006219 นายพงศ�ธร พลปEถพี

63033006220 นายพชร กุศลจิระกุล

63033006221 นางสาวทิพย�สุดา ศิริชาติ

63033006222 นางสาวอรปวีณ� ไชยจิตร�

63033006223 นางสาวปรัชญา สุภาลี

63033006224 นางสาวโยธนัฏ วินิจผล

63033006225 นางสาวเกวลิน พันธุ�ปEญญา

63033006226 นางสาวขวัญชีวา แก:วอินทร�

63033006227 นายนพนันท� กันทะกาลัง

63033006228 นางสาวปวีณ�สุดา ชัยชมภู

63033006229 นางสาวเพชรน้ําหนึ่ง โนจากุล

63033006230 นางสาววีนัสรินทร� อูปคํา

63033006231 นายพงษ�ศิริ ปะระท�า

63033006232 นายปฏิวัติ ชูสุวรรณ

63033006233 นางสาวแพรวพรรณ กระจ�างเสน

63033006234 นางสาวสุทธิดา ดิษฐบรรจง

63033006235 นางสาวพชรพร ผ�านสําแดง

63033006236 นางสาวพิกุลพร สําราญสม

63033006237 นายเอนกพล เติมทานาม

63033006238 นายศุภชัย ดวงวะนา

63033006239 นางสาวสิรีธร แก:วคําลา

63033006240 นางสาวสุพิชญา สุระกิจ
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63033006241 นางสาวพรทิพย� ประชุมแสน

63033006242 นางสาวจุฑาทิพย� ติงสะ

63033006243 นางสาวณัฐพัชร� แก:วพิทักษ�คุณ

63033006244 นางสาวสาวิตรี บุญท:วม

63033006245 นายธราดล สีตะปะดล

63033006246 นางสาวศรันญา พิมพ�สอน

63033006247 นางสาวยุพาวรรณ วันปุย

63033006248 นางสาวอารญา สิงห�ไพร

63033006249 นายชนะกานต� เมียนแก:ว

63033006250 นายณัฐศรันย� แก:วโภคา

63033006251 นางสาววัณณิตา พานทอง

63033006252 นางสาวพัชรมัย ธูปทอง

63033006253 นางสาวศิริลักษณ� ทองรักษ�

63033006254 นายจักณรงค� วงษาเนาว�

63033006255 นางสาวกัญญารัตน� สังข�ท:วม

63033006256 นางสาวศุภวรรณ ดุริดี

63033006257 นางสาวณฐมน เกตุผาสุข

63033006258 นายวิรุฬห� ฤทธิวรรณ

63033006259 นางสาวจีรายุ สุวรรณรัตน�

63033006260 นายภัทรพล ประกอบเขตการณ�

63033006261 นางสาวรุ�งนภา แสงใส

63033006262 นางสาวชนัญดา แซ�น:า

63033006263 นายณรงค�ศักด์ิ กันเหตุ

63033006264 นางสาววราภรณ� แก:วมณี

63033006265 นางสาวสุดารัตน� อายุวงษ�

63033006266 นางสาวปกศรัณย� ไกรฤกษ�

63033006267 นางสาวชมัยพร แก:วคง

63033006268 นายณัฐพงศ� ปาทา

63033006269 นางสาวธัญวรรณ ศรภักดี

63033006270 นางสาวกนกพร วิเชียรรักษ�
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63033006271 นางสาวศิรประภา นันทะเสน

63033006272 นางสาวรัชนี พรหมฤทธ์ิ

63033006273 นางสาวพรสถิตย� เล็กภู�

63033006274 นางสาวมุกดา ทาไชยวงค�

63033006275 นางสาวสุทธิดา โตเผือก

63033006276 นายพิสิฐ อินทรสอน

63033006277 นายมูฮําหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

63033006278 นางสาวสุภาพรณ� นิติประพันธ�

63033006279 นางสาวณัฏฐ�ชุดา เย่ียมสิริวุฒิ

63033006280 นายสมโภชน� พูนสุวรรณ

63033006281 นางสาวมณีนุช มนตรีหาญ

63033006282 นายสุรพัศ บุญมาตย�

63033006283 นางสาวธารารัตน� จันทรา

63033006284 นางสาวอาภากร ทาใจ

63033006285 นางสาวดวงใจ เกิดแก:ว

63033006286 นางสาวพอฤทัย บุญราช

63033006287 นางสาวธนิดา ศรีวัฒนา

63033006288 นางสาวชฎาภรณ� คําสอน

63033006289 นางสาวอัญชลี เซ่ียงหลิว

63033006290 นายวัชรินทร� ทวยเจริญ

63033006291 นางสาวพัทธ�ธีรา พิมสาร

63033006292 นายณกฤตย� จันทร�ผ�อง

63033006293 นางสาวมยุรา บุญทัน

63033006294 นางสาวนฤมล หวังแนบกลาง

63033006295 นางสาวกมลทิพย� ยอดน:อย

63033006296 นางสาวสุจิตรา จันทิมาล

63033006297 นางสาวสาวิณี เย็นไธสง

63033006298 นางสาวพรรณวรินทร� การันต�

63033006299 นางสาวจารุพัชร วรรณบุตร

63033006300 นางสาวชนินทร�พร พจน�จิราภรณ�
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63033006301 นายสถาพร สถาวรสมิตร

63033006302 นายบรรพต จิตตรง

63033006303 นางสาวกาญจนมาศ เอกชยวัศ

63033006304 นางสาวนฤมล อารีเอื้อ

63033006305 นางสาวศลีรา สิทธิธรรม

63033006306 นางสาววรรณพร พันธุ�แน�น

63033006307 นางสาวอภิญญา โลมาธร

63033006308 นางสาวไพรวัลย� บุพภาที

63033006309 นางสาวณัฐพร พากล:า

63033006310 นายสุรวุฒิ นาเมืองรักษ�

63033006311 นางสาวเบญญาภา ยุบรัมย�

63033006312 นางสาวกัลยารัตน� ประทับกอง

63033006313 นางสาวบุศรารินทร� ชัยเฉลิมพงศ�

63033006314 นายนวพล ฤกษ�นาวี

63033006315 นางสาวสุวิมล พิพิธ

63033006316 นายธนเศรษฐ� ศรีทอง

63033006317 นายวทัญ`ู ก]อนนาค

63033006318 นางสาวศศิวิมล สอนไตรแก:ว

63033006319 นางสาวเบ็ญจมาศ เลิศคอนสาร

63033006320 นางสาวเพียรทอง ศรีจํานงค�

63033006321 นางสาวพัชธิรา จิรนาท

63033006322 นายอรรถพฐ พิทักษ�วัฒนานนท�

63033006323 นางสาวอรุณโรจน� สุระประวัติวงศ�

63033006324 นายบุญญรัตน� คงรวมญาติ

63033006325 นางสาวไอนิง บอสู

63033006326 นางสาวพิชามญชุ� พ่ึงแย:ม

63033006327 นายปริญญา อยู�ยืน

63033006328 นายวีระปกรณ� ยายอด

63033006329 นางสาวปวีณ�ธิดา จิตวิชา

63033006330 นางสาวหฤทัย หนูชู
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63033006331 นางสาวดวงกมล หลีน:อย

63033006332 นางสาวกมลชนก จําปา

63033006333 นายชัยนาท ลิมสมนึก

63033006334 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพิมพ�พันธุ� พันธุรี

63033006335 นางสาวคณิตตา วงค�ตะวัน

63033006336 นางสาวชลธิรา สุกใส

63033006337 นายนิติณัฐ เสนาจักร�

63033006338 นายอริยพล มานวิโรจน�

63033006339 นางสาวประภัสสร โพธ์ิทอง

63033006340 นายพีรศุภ นิยะมานนท�

63033006341 นายณัฐพงษ� ศรีโชค

63033006342 นางสาวธัญญากร ฑีฆาวงค�

63033006343 ว�าที่ ร.ต.หญิงวิภาพร ยงบรรทม

63033006344 นางสาวนิตยา อินสาร

63033006345 นางสาวอาริสา หมดกลม

63033006346 นายภัทรพงษ� วงสุยะ

63033006347 นางสาวสุนิสา สอนสวัสด์ิ

63033006348 นางสาวทรงฉัตร ชาติเผือก

63033006349 นางสาวฐิติมา ถูกต:อง

63033006350 นายฐิติวัจน� นางวงค�

63033006351 นายพุฒิพงษ� คู�แก:ว

63033006352 นางสาววารุณี เขินไพร

63033006353 นางสาวเสาวภา รัตนวราหะ

63033006354 นายนรินทร� โฆษะ

63033006355 นางสาวชลิดา เกิดพุ�ม

63033006356 นางสาวนันทวัน แสงเย็น

63033006357 นางสาวจุฑาภรณ� ปEญญาเลิศ

63033006358 นางสาวณัฐิดา โชคชัยสิริ

63033006359 นางสาวนภัสวรรณ แก:วสินธุ�

63033006360 นางสาวสรินญา เมฆปE\น
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63033006361 นางสาวภาพิมพ� กุลณาพิสิษฐ�

63033006362 นางสาวศริศรา วงค�ศิริรุ�งเรือง

63033006363 นางสาวกรรณิการ� ป*Yนแก:ว

63033006364 นางสาวอัชจิมา จิตรแสวงทรัพย�

63033006365 นายสุรินทร ดีเพ็ชร�

63033006366 นายวรพจน� ลีสุขสาม

63033006367 นางสาวฐิติกานต� อ�อนเลิศ

63033006368 นางสาวปรียานุช คําทอน

63033006369 นายธนนันท� จันทมาศ

63033006370 นายธนวัฒน� สิทธิกัน

63033006371 นางสาวชนัญญ�ธิดา ปละวุฒิ

63033006372 นางสาวพัตรพิมล มลมาด

63033006373 นายพศวัต แซมสนธ์ิ

63033006374 นางสาวสุธินีย� ยอดจันทร�

63033006375 นายสุรเกียรติ เสริมจุเครือ

63033006376 นางสาวชุติมา เพ็ชรรัตน�

63033006377 นางสาวปวันรัตน� สุขฉิม

63033006378 นางสาวปวันรัตน� กิจประยูร

63033006379 นายณรัช อิทธิธาดาสุข

63033006380 นายภูมิภิรัฐ วงศ�ศรีจันทร�

63033006381 นางสาวณัฐริกา วงค�สวัสด์ิ

63033006382 นางสาวปEณชญา ใจถวิล

63033006383 นายปรีชา ศรีมันตะ

63033006384 นางสาวณัฐติญา โสภาพ

63033006385 นายพีรวิชญ� กว:างนอก

63033006386 นางสาวณัฐติกาล ฝาระมี

63033006387 นางสาวศิราณี เกษตรสุนทร

63033006388 นางสาววิจิตรา สังข�พิชัย

63033006389 นางสาวเจนจิรา โพพินิจ

63033006390 นายขจรศักด์ิ บุญมี
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63033006391 นางสาวรักษณาลี คํานวรพร

63033006392 นางสาวศศิเพ็ญ หวังทรัพย�

63033006393 นางสาวกุลสินี แสงศรี

63033006394 นางสาวนิตยา ทวีกุลเกาะสมัน

63033006395 นายสุทธิเกียรติ สุทธากร

63033006396 นายศุภวิสิทธ์ิ บุญหล:า

63033006397 นางสาวกัลยรักษ� รวยพร

63033006398 นางสาวจันทร�จิรา เบ:าคํา

63033006399 นางสาวอภิญญา พูนแก:ว

63033006400 นางสาวนุจรีพร ปE\นทอง

63033006401 นางสาวชนิดา ร:อยภา

63033006402 นายชานนท� บุญประเสริฐ

63033006403 นางสาวธนกร เจริญเสียง

63033006404 นางสาวสุกัญญา เปรมคําสี

63033006405 นายฐิติพงศ� อินทรวงศ�

63033006406 นางสาวณัชริกา พรหมเต็ม

63033006407 ว�าที่ร:อยตรีหญิงวชิราภรณ� มณีสวัสด์ิ

63033006408 นางสาวสุดารัตน� ศรีเมือง

63033006409 นางสาวปทิตตา ป*ติภูวสกล

63033006410 นางสาวณฐมณพรรณ สิงห�จารย�

63033006411 นางสาววลัยลักษณ� มาศเฮง

63033006412 นางสาวพิชชาพร คอทอง

63033006413 นางสาวจิราพัชร พิมเสน

63033006414 นายธนดล ดาอินวงค�

63033006415 นางสาวเสาวนีย� สาตตะหัส

63033006416 นางสาวชลธิชา พูนกลาง

63033006417 นายกวีมาศ ศรีเมือง

63033006418 นางสาวกฤตยาภรณ� บุญผาลา

63033006419 นางสาวปรียาภรณ� สว�างเวียง

63033006420 นางสาวศิริวรรณ ด:วงทอง
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63033006421 นางสาวเกษศิรินทร� สัมพันธ�

63033006422 นายพงศ�ธิป หลวงเทพ

63033006423 นางสาววิสา ภูจําเนียร

63033006424 นายอุดม แพฟXน

63033006425 นางสาวไหมมูนQะ ขุนพิทัก

63033006426 นางสาวกัญญลักษณ� เค่ียมขาว

63033006427 นางสาวธนัชพร เชี่ยวกิจ

63033006428 นางสาวพรชนก เทียมนาค

63033006429 นางสาวหทัยชนก จันทวิมล

63033006430 นายภูวิศ บุญประเสริฐ

63033006431 นางสาวสุจิตรา ทับทิมหิน

63033006432 นายณัฐพล น้ําใจเย็น

63033006433 นางสาวพชรี รอดประเสริฐ

63033006434 นางสาววรดา เหล�าสุนา

63033006435 นางสาววริศรา จําเนียรสาท

63033006436 นายจิรายุ อินทรพงษ�

63033006437 นางสาวอัญชลี จิตสนธิ

63033006438 นางสาวกมลลักษณ� มูลศรี

63033006439 นางสาวปรียาลักษณ� เพ่ิมพูล

63033006440 นายเกียรติณรงค� บุญเล็ก

63033006441 นางสาวณัฐณิชา ศิริพันธ�

63033006442 ว�าที่ ร.ต.หญิงวลัยทิพย� ชัยสิทธ์ิ

63033006443 นางสาวธิชาภรณ� ศรีพันดอน

63033006444 นางสาวขวัญฤทัย สุเทพากร

63033006445 นายอติกันต� กองดิน

63033006446 นางสาวภรณี อุณหะ

63033006447 นางสาวสุทิตา ฤกษ�สังเกตุ

63033006448 นางสาวสุชาดา เอี่ยมแสน

63033006449 นางสาวจุฑามาศ มากทอง

63033006450 นางสาวจิตสุดา มะลินทา
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63033006451 นายธงชัย สีขาว

63033006452 นายพงษ�พัฒน� ลอมคุณารักษ�

63033006453 นางสาวนภาพร ปEญญากาศ

63033006454 นางสาวธนาภรณ� โมลิพันธ�

63033006455 นางสาวอรกานต� ชูประจง

63033006456 นายฤทธิพร ศิริทอง

63033006457 นางสาวศิวาพร ภิรมสุข

63033006458 นายวิกรม สุคุณธรรม

63033006459 นางสาวพีรณัฐ ไหลพ่ึงทอง

63033006460 นางสาวมานัญญา ศึกพ�าย

63033006461 นางสาวนุสรา ธุระกิจ

63033006462 นายธนฎณ วงศ�วณิช

63033006463 นางสาววันทนา ป*งชัย

63033006464 นางสาวอลิษา สุวรรณมงคล

63033006465 นายเฉลิมเกียรติ สุวรรณไตรย�

63033006466 นางสาวศิรินันต� ทุนทรัพย�

63033006467 นางสาวอรอนงค� บัวงาม

63033006468 นางสาวพันธ�วิรา น:อยสุวรรณ�

63033006469 นายคมสัน ดาวทอง

63033006470 นายภาณัฐ เกตุแก:ว

63033006471 นางสาวอุทุมพร บุญสําเร็จ

63033006472 นางสาวณฐวรรณ ลักษณะวิลาศ

63033006473 นายธีระชัย สายธิยศ

63033006474 นางสาวธัญญานุช ศักดารักษ�

63033006475 นางสาววิจิตรา หนูเพชร

63033006476 นายเหนือฟPา พันธุ�เสือ

63033006477 นายธรรมสรณ� บุญ ส�ง

63033006478 นายนาวี สมกําเนิด

63033006479 นางสาวอภิญญา สารีพันธ�

63033006480 นางสาวเบ็ญจภรณ� รุ�งเรือง
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63033006481 นางสาวอารียา เฉยสวัสด์ิ

63033006482 นางสาวสุวรรณี ราชวงค�

63033006483 นางสาวศศิธร จันทร�ทอง

63033006484 นางสาวสุพรรษา พวงรุ�ง

63033006485 นายธนวัฒน� คลองข�อง

63033006486 นายคณภรณ� แสงชัยมงคคลาภ

63033006487 นายกฤษณ� นาคบุญศรีสุข

63033006488 นางสาวจินตนา กลั่นประสิทธ์ิ

63033006489 นางสาวญาณิศา ประสพดี

63033006490 นายกิติศักด์ิ ชารีวรรณ

63033006491 นางสาวประเวณา กงแก:ว

63033006492 ว�าที่ร:อยตรีหญิงณัฏฐชญา ตาวงษ�

63033006493 นางสาวสุพรรษา สังข�คํา

63033006494 นายวีรวัฒน� นุชาญรัมย�

63033006495 นายณัชพล จรัสบุญไพศาล

63033006496 นางสาวอุมาพร โพธ์ิทอง

63033006497 นางสาวณัฏฐพร นาคพันธ�

63033006498 นายวัชรากร ช:างใหญ�

63033006499 นางสาวภาณุมาส ถือธรรม

63033006500 นางสาวปานจิตต� สุทธิวรรณ

63033006501 นางนฤณัฐ ศรีคง

63033006502 นายป*ยพล หอมจันทร�

63033006503 นางสาวอาภารัตน� อมแย:ม

63033006504 นายถาวร ลึงตะคุ

63033006505 นายชวภณ จินดาสุทธิดุล

63033006506 นางสาวชญาดา หงษ�ทรัพย�ภิญโญ

63033006507 นายพงศ�นรินทร� คงสม

63033006508 นางสาวผณิชฎา ชูมณี

63033006509 นางสาวณฐวรรณ สายทอง

63033006510 นายพงศธร สว�าง
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63033006511 นายกิตติพงษ� ไชยจันทร�

63033006512 นางสาวศิรินภา สุริยาสัก

63033006513 นางสาวบุษยาลักษณ� โรจนประดิษฐ

63033006514 นางสาวณันฑิดา ตปนียะพงศ�

63033006515 นางสาวเบญจมาศ คุ:มแจ:ง

63033006516 นางสาววาสนา เมิกข�วง

63033006517 นางสาวจีรนันท� ขันอินทร�

63033006518 นางสาวณัฏฐ�ธัญจิรา เรืองวงษ�

63033006519 นายนิทัศน� ประสมทอง

63033006520 นายธวัชชัย สงเหมือน

63033006521 นางสาวพรประภา ทุมไมล�

63033006522 นายสุรัตน� วังกุล

63033006523 นางสาวชลธิชา ฮิงหลวง

63033006524 นายกวี มากแดง

63033006525 นางสาวพนิตา เงินถาวรวัฒนา

63033006526 นางสาวจิราพร ขันตีเรือง

63033006527 นางสาวองค�อร โปร�งนาม

63033006528 นายฟารุตต� เบญอะหลี

63033006529 นางสาวณฐมน จุลเมือง

63033006530 นางสาวสุดารัตน� เสวิสิทธ์ิ

63033006531 นางสาวเอมอร บรรผนึก

63033006532 นางสาวนันทิมา ศรีฤทธ์ิ

63033006533 นางสาวณปภัช อ�อนน:อม

63033006534 นายทรงศักด์ิ เดชลี่

63033006535 นายวีระพงษ� ภิรัญคํา

63033006536 นายอควาบดินทร� วาณิชวรมินทร�

63033006537 ว�าที่ร:อยตรีนิรันดร� สมจิตร

63033006538 นางสาววันเพ็ญ ยศมาดี

63033006539 นางสาวจุรีรัตน� กัHนลา

63033006540 ว�าที่ร:อยตรีภูริชญา กาญจนวิเศษชาญ
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63033006541 นางสาวณัฐณิชา มะลิขาว

63033006542 นางรัตนา สังข�ทอง

63033006543 นายปณชัย บุญวงษ�เมือง

63033006544 นางสาวสุปรียา บุญชูวงศ�

63033006545 นางสาวเรวดี จรรยา

63033006546 นางสาวดารารัตน� แก:วอุ�นเรือน

63033006547 นางสาวพลอยลดา อธิกรนนทพัฒน�

63033006548 นางสาวนฤมล ราชสง

63033006549 นางสาวธัญยธรณ� ประชา

63033006550 นางสาวศริญญา บุญยม

63033006551 นายเมธาวิน พิมพ�ดา

63033006552 นางสาวฉวีวรรณ ฉิมเรือง

63033006553 นางสาวกรกนก โคตรสมบัติ

63033006554 นายสันติเวช ป*ยะสนธิ

63033006555 นางสาวสุวพร ดีแพง

63033006556 นางสาวนาซีฟะห� ปาแนมQะ

63033006557 นายชิษณุพงศ� ช�างเครื่อง

63033006558 นางสาวอาภากร คงไวย

63033006559 นางสาวจุติพร ตรีเกษม

63033006560 นายชยุตพล ตรงต�อกิจ

63033006561 นางสาวนูรตีลาวาตี นาแซ

63033006562 นางสาวอภิสรา สิริสุขการ

63033006563 นางสาวมนสิชา สุวรรณน:อย

63033006564 นายปภาณุ สองนคร พงศ�สวัสด์ิ

63033006565 นางสาวภควดี นิ่มชื่น

63033006566 นายยุทธภูมิ ลักษวุธ

63033006567 นางสาวอัญชลี สามงามมี

63033006568 นางสาวอังศุมาลิน สุวรรณ�

63033006569 นายวิศรุต ภังคสังข�

63033006570 นายทศพร เย็นใจ
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63033006571 นางสาวศิริพร ภูภักดี

63033006572 นางสาวบัยตูลย� มามะ

63033006573 นายธนาณุ น้ําไหลทุ�ง

63033006574 นางสาวณัฏฐนันท� หุ�นดี

63033006575 นางสาวศศิกานต� ชูขาว

63033006576 นางสาวพัชรินทร� ซ:ายหั่น

63033006577 นางสาวเจนจิรา วุฒิยา

63033006578 นางสาวพัชรินทร� สิงห�บรรดิษฐ

63033006579 นางสาวก่ิงกาญจน� บุญหนัก

63033006580 นางสาววริศรา ชูพงษ�

63033006581 นางสาวกุลริศา สุวรรณศิลปM

63033006582 นางสาววายุธิดา มัครมย�

63033006583 นางสาวขวัญนภา ขวัญอุ�น

63033006584 นางสาวรวิสรา ขวัญพรหม

63033006585 นางสาวชมภูนุช ศรีณรงค�

63033006586 นางสาวนคนันทินี ดีม่ัน

63033006587 นายกฤตพัฒน� กุณฑล

63033006588 นางสาวสิปปนันท� ภูริเดชพัชรพงศ�

63033006589 นางสาวธีร�จุฑา นามดิษฐ

63033006590 นายเสกสรรค� ศรีงาม

63033006591 นายวศิน พรหมณี

63033006592 นางสาววันเพ็ญ บุญมา

63033006593 นายวิสัณห� สุระเสน

63033006594 นายศิวกร บุษยา

63033006595 นางสาวพชิราพร แก:งคํา

63033006596 นายตันติกร ปานทอง

63033006597 นางสาวพนิดา จ:อยชู

63033006598 นางสาวพรเพ็ญ ตุเทพ

63033006599 นางรวยริน จิตชุ�ม

63033006600 นางสาวณัฐกานต� แทนขุนทด
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63033006601 นางสาวเบญจมาภรณ� มากสินธ�

63033006602 นางสาวมณีวรรณ ตัญจพัฒน�กุล

63033006603 นางสาวสุดารัตน� ฉิมพารี

63033006604 นางสาวพิมพิศา ยะเสน

63033006605 นางสาวจารุวรรณ ยะรังวงษ�

63033006606 นางสาววันทนีย� กระดาษ

63033006607 นางสาวนวพร ม่ังเรือง

63033006608 นางสาวกฤติมา พลับนิล

63033006609 นางสาวชนาภา ชาตะรูปะ

63033006610 นางสาวจิราภรณ� ประเสริฐศรี

63033006611 นายโยธิน ทิพย�มนต�

63033006612 นางสาวสุกัญญา จงสมชัย

63033006613 นางสาวเนตรชนก สุขโข

63033006614 นางสาวศิริกาญจนา ฟPาลี

63033006615 นายศุภชัย นพธัญญะ

63033006616 นายนพดล ทรัพย�เฉลิม

63033006617 นายเตชณัฐ ศรีรัชดากร

63033006618 นางสาวอรอมล ทารักษ�

63033006619 นางสาวอรวรรณ พรหมปราโมทย�

63033006620 นางสาวเวธกา สมเนตร

63033006621 นายรณกร ไตรธรรมทิพย�

63033006622 นางสาวชนรดี บัวฉํ่า

63033006623 นางสาวจตุพร แน�นอุดร

63033006624 นางสาวสุดาทิพย� พิมพ�พัด

63033006625 นางสาวพิมพรรณ เพ็ชรพลอย

63033006626 นางสาวภุพราภรณ� หลักทอง

63033006627 นางสาวปEณรส วิทยาคม

63033006628 นางสาวสุนิสา เกษณา

63033006629 นางสาวชลิดา วงศ�ศา

63033006630 นางสาวจิตราพร สุขโต
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63033006631 นางสาวนภัสวรรณ เถินมงคล

63033006632 นายเมธี สุวรรณมาลัย

63033006633 นายยุทธนา กลิ่นเอี่ยม

63033006634 นางสาวสุธาสินี ไพรยงค�

63033006635 นายกิรติ สุขอําไพ

63033006636 นางสาวปวันรัตน� ตันพานิชย�

63033006637 นายปฏิญญา แสงจันทร�

63033006638 นางสาวภัสสร แสนพบหาญ

63033006639 นางสาวกิตติยา ผิวเกลี้ยง

63033006640 นายตันติกร ชุมพล

63033006641 นางสาวธมนภัทร ขอนทอง

63033006642 นางสาวชาคริยา อังสุวร

63033006643 นางสาววรรณิกา งามขํา

63033006644 นางสาวพรพรรณ ใจวงค�

63033006645 นางสาวชุลิตา คัมภีระ

63033006646 นางสาวเบญจมาศ รอดวงษ�

63033006647 นางสาวดาวประกาย ปPองจันทร�ทึก

63033006648 นางสาวสุวิมล ทองจันทร�

63033006649 นางสาววรรณศิริ พิชิตกุญชร

63033006650 นางสาวนิลาวัลย� จินดา

63033006651 นายธนาวัฒน� จันนิม

63033006652 ว�าที่ ร.ต.อนุพล จันทเชื้อ

63033006653 นางสาวกรรภิรมย� เกียรตินอก

63033006654 นางสาวปรารถนา มะเด่ือทอง

63033006655 นางสาวพัชรินทร� ชิตรัตน�

63033006656 นางสาวสุภิญญา ปลื้มใจ

63033006657 นางสาวมารินี เตชะบุญประทาน

63033006658 นางสาวศุภนันท� จุลวัฒนะ

63033006659 นางสาวรุ�งทิพย� ต๊ิบถาวงศ�

63033006660 นางสาวธนนันท� คําหา
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63033006661 นางสาวศิรามล จิระพร

63033006662 นายเกียรติศักด์ิ มงคลเวทย�

63033006663 ว�าที่ร:อยตรีหญิงชุติมา สาหร�าย

63033006664 นางสาวพรรณเวทินี บุอ�อน

63033006665 นายธราธิป มงคล

63033006666 นางสาวณัฐมน บ�อทรัพย�

63033006667 นางสาวประภารดี ธัญพัชรเดชา

63033006668 นายประดิษฐ สนเล็ก

63033006669 นายคมสัน เครืองเนียม

63033006670 นางสาวพิธีกร สุขสําราญ

63033006671 นางสาวณัฐพร สีหะกุลัง

63033006672 นางสาวปวีณา สุวรรณ�นุรักษ�

63033006673 นางสาวอรุณวรรณ ช:างหล�อ

63033006674 นายชานนท� ประสงค�

63033006675 นายธีรรุจน� เมืองเหลือ

63033006676 นางสาวสิริสุดา ทับทิมอ�อน

63033006677 นางสาวซารีนา ประจัน

63033006678 นางสาวพิมพ�นิภา วงค�หลอบ

63033006679 นายชาคริตส� สุทธิวรางกูล

63033006680 นายธณกร รตนเขียวปาน

63033006681 นางสาวณัตติยา บุบพะโสก

63033006682 นางสาวนัฐวดี อาระสา

63033006683 นางสาวเกษสุวรรณ สีหะวงษ�

63033006684 นางสาวจําลองลักษณ� พันธุ�ชาติ

63033006685 นางสาววิภาวี วิชัยศร

63033006686 นางสาวอุษา ชุ�มสูงเนิน

63033006687 นางสาวสาวิตรี สุขผอม

63033006688 นางสาวนิศามณี บุญลือ

63033006689 นายกฤษฎา ชาตวัน

63033006690 นางสาวสาธิดา อุดมวงศานนท�
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63033006691 นางสาวกชกร แปงปPอ

63033006692 นายอติศักด์ิ ดีนวลพะเนาว�

63033006693 นางสาวพนิดา ประทีปทอง

63033006694 นายกฤษณะ นาวารัตน�

63033006695 นางสาวชลิตา มณีเขียว

63033006696 นางสาวQปราณปรียา อินผูก

63033006697 นางสาวเมวดี ภิญโญฤทธ์ิ

63033006698 นางสาวทรรศนวรรณ สงกาง

63033006699 นางสาวชมพูนุช โพธ์ิน:อย

63033006700 นายวิทยา เครือมาศ

63033006701 นายชวกร ทองปานดี

63033006702 นางสาวพรรณิภา สุวรรณ

63033006703 นางสาวธัญลักษณ� สมใจ

63033006704 นางสาวนูอา ลีมอปาแล

63033006705 นายอาทิตโย พูลรักษ�

63033006706 นางสาวณัฏฐิยา อินลอย

63033006707 นางสาวปพิชญา คุ:มเงิน

63033006708 นายนนทนันท� สุธรรม

63033006709 นางสาวชนัญชิดา พันธัญกิจ

63033006710 นางสาวศรินธร นาคถนอม

63033006711 นายวิษณุ จันทะดี

63033006712 นางสาวนลินภัสร� ศูนย�จันทร�

63033006713 นายรอฟUกี โมหะหมัด

63033006714 นางสาวพิมพ�ชนก นาถวรานนท�

63033006715 นางสาวนภาพร ทองคํา

63033006716 นางสาวณัฐริกา ศรีโภคา

63033006717 นายอภินันท� อินทรสวัสด์ิ

63033006718 นายอภิชิต วงศ�สุรินทร�

63033006719 นางสาวกุลวรา แก:วน:อย

63033006720 นางสาวจิรัชญา ศรีแก:ว
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ระดับปริญญาตรี

63033006721 นางสาวฐิตินันท� วรคํา

63033006722 นายกรชวัล ส.สกุล

63033006723 นางสาวป*ยะธิดา เนกขัมพิทักษ�

63033006724 นางสาววรภา เมธินบุญรัตน�

63033006725 นางสาวแพรวพรรณราย โพธิราช

63033006726 นางสาวรติมา ต้ังคุรุสรณ�

63033006727 นางสาวเยาวภา ข:อยุ�น

63033006728 นางสาวสกุณา วังไทย

63033006729 นางสาวพัชรินทร� จันทร�ประสิทธ์ิ

63033006730 นางสาวอารีวรรณ� บุตรดี

63033006731 นายสรวิชญ� พีระนันท�รังษี

63033006732 นางสาววรางคณา อังกินันทน�

63033006733 นางสาวชญานิศ มหาธนากร

63033006734 นางสาวธณิศร โชติชัยอิทธิกร

63033006735 นางสาววรัญญา ป*Yนวิเศษ

63033006736 นางสาวชนิดา ผาตะพงษ�

63033006737 นางสาวณัฐรุจา อิ่มเงิน

63033006738 นางสาวภควรรณ เย่ียงฉัตรทอง

63033006739 นางสาวอชิรญา ปาจิตร�

63033006740 นางสาวจันทร�ศิลา อดุลยฤทธ์ิ

63033006741 นางสาวแจ�มงาม ปEญทะวงค�

63033006742 นางสาววัชราภรณ� เนตรเสาร�

63033006743 นายภาสวิชญ� แก:วกัลยา

63033006744 นายวสันต� บรรจงช�วย

63033006745 นางสาวอารียา เล็กขํา

63033006746 นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล

63033006747 นายสิษฎ�ชนภณ สีสังวาลย�

63033006748 นายทรงฤทธ์ิ ทรงกิตติกุล

63033006749 นายพีรายุ หลิมศิริวงษ�

63033006750 จ�าอากาศเอกหญิงสุธิชา บุรภัทรรุ�งกิจ
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ระดับปริญญาตรี

63033006751 นายธนาชัย เริงจิตตรี

63033006752 นางสาวเปรมฤดี วรรณขันธ�

63033006753 นายณัฐภัทร กิตติวุฒิเจริญกุล

63033006754 นายธนายุทธ ไชยสงค�

63033006755 นางสาววิไลลักษณ� ศรีรักษา

63033006756 นางสาววัชรี พระครูฐิน

63033006757 นายสราวุฒิ คําด�อน

63033006758 นางสาวเขมิกา เวียงนนท�

63033006759 นางสาวอรทัย มูลงาม

63033006760 นายศรายุทธ ผาสุข

63033006761 นางสาวธัณย�สิตา นิธิเวชอยู�สกุล

63033006762 นางสาวธิดารัตน� มีนาชัย

63033006763 นางสาวณัฐชนก ยอดเมือง

63033006764 นางสาวณัชชา หล:านามวงค�

63033006765 นางสาวนฤมล ถาตุ:ย

63033006766 นายอนุชิต นามเกตุ

63033006767 นางสาวทิพย�สุดา รามศรี

63033006768 นางสาวชนิตร�นันท� บุตรทรัพย�

63033006769 นางพิมพรรณ พูลเพ่ิม

63033006770 นางสาวรัตนา รัตนรุ�งเรือง

63033006771 นายมนัสพล นันทะโย

63033006772 นางสาวอาภาพร เขียวหน�อเมือง

63033006773 นางสาวณัฐณิชา ยุเด็น

63033006774 นางสาวอุไรพรรณ� ฤกษ�โสธร

63033006775 นายบุลากร อ�อนสหะ

63033006776 นางสาวกมลชนก นาคอุปการณ�

63033006777 นางสาวจิรภัทร มากสุวรรณ�

63033006778 นางสาวเจนจิรา ปงกา

63033006779 นางสาวศรินทรรัตน� สกุลปทุมทอง

63033006780 นางสาวสุพัตตรา จันทร�ไสย�
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ระดับปริญญาตรี

63033006781 นางสาวณัฐลิสรา แก:วตา

63033006782 นางสาวอภิรดี ต:อยทอง

63033006783 นางสาวอุษณรัศม์ิ รักมาก

63033006784 นายทศพร สุรโชติ

63033006785 นายรัชชานนท� นามอยู�

63033006786 นางสาวอมรรัตน� จันทร�คูเมือง

63033006787 นางสาวชิดชนก สิทธิเชนทร�

63033006788 นายสถาพร นิธิโชติยานันท� 

63033006789 นายวีรพันธ� สายพิณชัย

63033006790 นายนิรันดร� ยอดสมบูรณ�

63033006791 นางสาววัชรินทร� พงษ�สว�าง

63033006792 นางสาวรุ�งนภา พลศรี

63033006793 นางสาวเยาวรินทร� สีกานิล

63033006794 นางสาวอรพรรณ โสภา

63033006795 นางสาวธัญวรรณ ประกอบความดี

63033006796 นางสาววชิราภรณ� ประเสริฐอุทัยศรี

63033006797 นายสมบูรณ� วัดอ�อน

63033006798 นางสาวเมทกานต� จักรอินทร�

63033006799 นางสาวกาญจนา ดวงแก:ว

63033006800 นางชัญญาภัค ปEนทะรส

63033006801 นางสาวจุฑามาศ ขานกระโทก

63033006802 นายศศิวงศ� จันทร�มาศ

63033006803 นายรุจิภาส มีพงษ�

63033006804 นายพงศธร มูฮําหมัดรอโซน

63033006805 นางสาวจิรัชญา ชูสงค�

63033006806 นางสาวลัดดาวัลย� สันเพ็ชร�

63033006807 นางวันทนีย� ธาดาชนะบวร

63033006808 นายวรากร แก�นแก:ว

63033006809 นางสาวพรทิพย� พลอยประดับ

63033006810 นางสาวปEทมนันท� รุ�งเรือง
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ระดับปริญญาตรี

63033006811 นายศุภฤกษ� เกาะทอง

63033006812 นายอรรถพล อาจหาญ

63033006813 นางสาวชุติมา ย้ิมเจริญ

63033006814 นายปุญญพัฒน� ศรีอภิญญา

63033006815 ว�าที่ ร.ต.หญิงณัฐธิดา สุขใส

63033006816 นางสาวอสมา วัณณคุปต�

63033006817 นายอัตพล แต:มเติม

63033006818 นางสาวนิษฐรัศม์ิ พิมมะเสน

63033006819 นายเดชา ท�าสิมมา

63033006820 นางสาวจุฑารัตน� สนธิรอด

63033006821 นายราเชนย� อุทัศน�

63033006822 นางสาวน้ําฝน ปาฝน

63033006823 นายธีรเดช พิพัฒน�จริยา

63033006824 นางสาวกันต�สิตา แสงฟู

63033006825 นายธนวัฒน� ยมทา

63033006826 นางสาวชนัญชิดา หลิ่มวร

63033006827 นางสาวกาญจนา จอมมอย

63033006828 นางสาวศิริลักษณ� เพราแดง

63033006829 นายธนณัฏฐ� ทองทวี

63033006830 นางสาวธิดารัตน� ไชยฤกษ�

63033006831 นางสาวก่ิงดาว กูมุดา

63033006832 นางสาวสุภาวดี พลสุวรรณ

63033006833 นางสาวภัทรวดี ศรีวิชัย

63033006834 นายนิรุตต์ิ รวมเงิน

63033006835 นางสาวณัฏฐากานต� มารังกูร

63033006836 นางสาวสุมาลี พุทโธ

63033006837 นางสาวมณฑิรา แจ:งเนตร

63033006838 นางสาวรศากมล ถาริยะ

63033006839 นายชยกร  ุกุลพัชรานุรักษ�

63033006840 ว�าที่ร:อยตรีพงศ�ศักด์ิ คุ:มไทย
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ระดับปริญญาตรี

63033006841 นายอภิวัฒน� เหล็กแสน

63033006842 นางสาวนัยน�เนตร มณีไสย

63033006843 นายฉัตริน ขําเขต

63033006844 นางสาวเมธาวี สะนี

63033006845 นางสาวอรจิรา แสงสําโรง

63033006846 นายวีรวัฒน� รอดพล

63033006847 นางสาวศิริรัตน� ตรงตามคํา

63033006848 นางสาวศศิธร เกษรบัว

63033006849 นางสาวจารุวรรณ คล:ายคลึง

63033006850 นางสาวนภัสวรรณ วีระวงษ�

63033006851 นางสาวอินนิภา นูระบQาฟ

63033006852 นางสาวสิริขวัญ กรณ�โคกกรวด

63033006853 นางสาวสุนิสา คงสมปราชญ�

63033006854 นางสาวดวงพร นิ่มน:อย

63033006855 นางสาววันวิสา เลิศวิเศษแก:ว

63033006856 นางสาวป*ยะมาศ พันวา

63033006857 นางสาวปศิตราภรณ� พ�อพันสาย

63033006858 นางสาวสุนันทา ชื่นจิตร

63033006859 นางสาวศุภรินทร� โพธ์ิดี

63033006860 นายสมพร ขุมเพชร�

63033006861 นางสาวแพรวนิต บัวแก:ว

63033006862 นางสาวกัญญ� ศรีธวัชพงศ�

63033006863 นางสาวธนิษฐา ผดุงกิจ

63033006864 นางสาวนิภาวรรณ ธรรมพิทักษ�

63033006865 นางสาวศุภาพร ใจสิงห�

63033006866 นางสาวจันทิรา ขัดเรือน

63033006867 นางสาวธิดาพร แสงแก:ว

63033006868 นางสาวศศิธาดา ฤทธิรณ

63033006869 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองเดช

63033006870 นางสาวปทิตตา รอดนวล
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ระดับปริญญาตรี

63033006871 นายอําพล อภิพุทธิกุล

63033006872 นางสาวฐิติรัตน� แซ�ภู�

63033006873 นางสาวสุภาพร ทองต�อ

63033006874 นางสาวกานติมา อ�อนทรัพย�

63033006875 นางสาววิรัญชนา บํารุง

63033006876 นายวิทวัส ฉํ่าชื่น

63033006877 นางสาวปานประดับ แก:วบุญเรือง

63033006878 นางสาวกุสุมา เรืองสุขสุด

63033006879 นายชูเกียรติ เชียงแมน

63033006880 นางสาวมยุรินทร� มีคุณ

63033006881 นางสาวอรทัย แก:วประเสริฐ

63033006882 นายอัฐชัย อนันยวราคม

63033006883 นางสาวมิลิน บุตรนุช

63033006884 นางสาวเกษราภรณ� บุดดีเหมือน

63033006885 นางสาวรสสุคนธ� สิงห�เทพ

63033006886 นางสาวปEตรศรี ส�วนเสน�ห�

63033006887 นางสาวสุธิดา วิสีสิทธ์ิ

63033006888 นางสาวติณณมินทร� เสถียรภัทรสกุล

63033006889 นางสาวศิริพร ศรีวิสุทธ์ิ

63033006890 นางสาวสุภัสสรณ� ศรียุคุณธร

63033006891 นางสาวเสาวลักษณ� รอดรื่น

63033006892 นางสาวรัฐฐา บริสุทธ์ิ

63033006893 นายรณฤทธ์ิ แย:มเมือง

63033006894 นายภูมิทัศน� ทองรักชาติ

63033006895 นายจอมพร แสงจันทร�

63033006896 นางสาวพรสินี เทพาลุน

63033006897 นางสาวณัฐชยา มุ�งแสง

63033006898 นายพิศณุพงศ� โพธิญาณ

63033006899 นางสาวเกวลิน รสสุคนธ�

63033006900 นายจักรพันธ� จันทร�สอน
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63033006901 นางสาวมัสตูรอ อาบู

63033006902 นางสาววิสุดา ไชยสุระ

63033006903 นายธนกฤต ครุฑอ่ํา

63033006904 นางสาวนิตยา เรืองแก:ว

63033006905 นางสาวแก:วตา แก:วแกมทอง

63033006906 นายวุฒินันท� จันใบ

63033006907 นายอภิสิทธ์ิ ขันธุรา

63033006908 นายนัฐพล พรมศร

63033006909 นายธนโชติ ทัพพอนันต�

63033006910 นางสาวกชกร บุญรอด

63033006911 นายทรงวุฒิ นามสิมมา

63033006912 นายธนากร ภัทรกุลวราพร

63033006913 นางสาวศิรินันต� แสนนาใต:

63033006914 นางสาวชุดารัตน� พานิช

63033006915 นางสาวธัญมน กระวนกิจ

63033006916 นางสาวนิรชา แหวนเพชร

63033006917 นายณัฐกร นันทยาภิรมย�

63033006918 นายธีรภัทร สิงเห

63033006919 นายเดชา ปะเขทานัง

63033006920 นางสาวปณิสา วรรณแสงแก:ว

63033006921 นายรัตนพงศ� พรมเพ็ชร

63033006922 นางสาวณัฏฐณิชา ม่ันเหมาะ

63033006923 นางเอรวรรณ ชาธิพา

63033006924 นางสาวกนกวรรณ ทองคํา

63033006925 นางสาวทิพวรรณ ปEญญาแฝง

63033006926 นางสาวป*ยะนุช เพ่ิมสุข

63033006927 นางสาวจุฑาภรณ� สิงห�ทองลา

63033006928 นางสาวพัชราภรณ� ดอนลาดลี

63033006929 นายธนนภัช สุโพธ์ิ

63033006930 นายอรรฆนิติ โชติการณ�
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63033006931 นางสาวจันทร�เพ็ญ วะเกิดเปPง

63033006932 นางสาวธิดารัตน� สุทธิ

63033006933 นายณัฐนนท� เนืองทอง

63033006934 นายพลกฤต พิศนอก

63033006935 นางสาวลัดดาวรรณ พะละ

63033006936 นายรัชพงศ� จารุสินธุพงศ�

63033006937 นางสาวณัชชา สนสุรัตน�

63033006938 นางสาวยโสธรา บุญกัน

63033006939 นางสาวจิราวรรณ เกตุมุต

63033006940 นางสาวหทัยรัตน� ดวงมูล

63033006941 นางสาวสุธิศา แสนพรม

63033006942 นางสาวพรทิพย� พันสาง

63033006943 นายพิสิษฐ� หมายชัย

63033006944 นางสาววรรัตน� พลมา

63033006945 นางสาวชนนิกานต� รักดี

63033006946 นายอดิเทพ เสาโมกข�

63033006947 นางสาวธัญญาเรศ สอาดไพโรจน�

63033006948 นางสาวเบญญาภา ผ�องใส

63033006949 นางสาวศุภนิดา ปEนยอด

63033006950 นางสาวพิมพ�นารา บุญมี

63033006951 นายวุฒิไกร เลขพล

63033006952 นางสาวสมฤทัย คงรวมญาติ

63033006953 นางสาวเมธาวี ศรีสวัสด์ิ

63033006954 นางสาวประไพ วันยาว

63033006955 นายกิตติคุณ จันทะคุณ

63033006956 นายกนกพล ไกรรักษ�

63033006957 นางสาวปาริชาติ พวงคําพงษ�

63033006958 นางสาวปนัดดา ชูวงศ�

63033006959 นางสาวฟาติมา สะเตาะ

63033006960 นางสาวสุชานันท� เข็มสําฤทธ์ิ
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63033006961 นางสาวณัฐวิบูลย� สิทธิชัย

63033006962 นางสาววาสนา เทียมจันทร�

63033006963 นายสราวุธ เฉลียว

63033006964 นางสาวนิพัทธา คตสูงเนิน

63033006965 นายกิตติภัฏ ยาเสน

63033006966 นายธัชชา ชะโลปถัมภ�

63033006967 นางสาวดาริกา วงษ�นาคน:อย

63033006968 นางสาววรัญญา สุขษาเกตุ

63033006969 นายธนพล นกแก:ว

63033006970 นางสาวสุพรรษา เหลาสิงห�

63033006971 นางสาวจุฑาทิพย� มาเยอะ

63033006972 นายดานิช ระเด�นอาหมัด

63033006973 นายแวรุสลัน แวยะโกQะ

63033006974 นางสาวสิริรินทร� ชาติมนตรี

63033006975 นางสาวมณฑิดา เมืองมูล

63033006976 นางสาวอรทัย ชาสุรีย�

63033006977 นางสาวอันธิกา เฟXYองฟุPง

63033006978 นายจิรรัตน� ทองย�น

63033006979 นางสาวชลิตา อินกา

63033006980 นางสาวกัญณภัทร ลายเจริญ

63033006981 นางสาวสุวภา สุขย่ิง

63033006982 ว�าที่ร.ต.หญิงเมทินี ทองเพชร

63033006983 นางสาวธนัชพร ด�านตระกูล

63033006984 นายธีรภัทร พลพิมพ�

63033006985 นายปฏิภาณ จันนา

63033006986 นางสาวอัญชิสา พันทวี

63033006987 นายป*ยะพงษ� ไข�ทอง

63033006988 นายพิริยะ โตดี

63033006989 นายธนวิชญ� ป*ริยะ

63033006990 นางสาววิลาวัลย� ทองสิพพัญ`ู
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63033006991 นางสาวจิตธิดากร สุทธินุ�น

63033006992 นางสาวพรสุดา เครือเสาร�

63033006993 นางสาวธีราพร แซ�เล:า

63033006994 นางสาวปรารถนา ชื้นจิตร

63033006995 นายสุทธิชัย สิทธิชอบธรรม

63033006996 นางสาวศรุตา พลอยเพ็ชร�

63033006997 นางสาวภัทราพร ชอุ�ม

63033006998 นางสาวนิรภัฎ วัชรเตชาวานิช

63033006999 นายปรมินทร� รุ�งแจ:ง

63033007000 นายณัฐดนัย งามคณะ

63033007001 นายปฐวิทย� จิระสมบูรณ�โชค

63033007002 นางสาวกัญญา ทวีวัตร�

63033007003 นางสาวณัฐริกา มหาสิงห�

63033007004 นางสาวปรียาณันท� พัฒนกิติกรณ�

63033007005 นางสาววิรัญณี วิรุณพัฒน�

63033007006 นายโภคเจิมรัจ วัจนธนินภัทน�

63033007007 นางสาวนิภาพร ไวทยวิสุทธิพงศ�

63033007008 นางสาวเสาวลักษณ� บรรณสาร

63033007009 นายอุเทน วิเศษสิงห�

63033007010 ว�าที่ร:อยตรีหญิงนัฐกาญจน� ไชยเดช

63033007011 นางสาวพะนิดา ฤกษ�มา

63033007012 นางสาววาสนา ฝนทอง

63033007013 นายศุภกฤษณ� คูกิติรัตน�

63033007014 นายเอกสิทธ์ิ สินธุพันธ�

63033007015 นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรือง

63033007016 นายอุดม เอกคณาสิงห�

63033007017 นางสาวณฐยา ศรีเหรา

63033007018 นางสาวอทิตยา เคลือศิริ

63033007019 นางสาวอชิรญาณ� สุหงษา

63033007020 นางสาวจิราภา ม่ันจิตร�
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63033007021 นางสาวณัฐริกา ทัพหนุน

63033007022 นางสาวศิริกมล วิเชียรศรี

63033007023 นางสาวชลิตา ไม:เกตุ

63033007024 นางสาวดารารัตน� มะลิทอง

63033007025 นางสาวกรวรรณ ม่ันอก

63033007026 นางสาวธนพร บวบทอง

63033007027 นางสาวมนันญา เมฆขยาย

63033007028 นางสาวกัญญาภัทร อุลูโคตร

63033007029 นางสาวสุชาดา เกตรา

63033007030 นายเสฏฐวุฒิ มะลีแก:ว

63033007031 นายรุจดนัย ศรีสุข

63033007032 นายอนิรุจ แสงสิทธ์ิ

63033007033 นางสาวอุลมีย� รีโระ

63033007034 จ�าอากาศเอกกิติศักด์ิ อินเกตุ

63033007035 นายธนัท นิ่มพระยา

63033007036 นายสมพร มาลีศรีโสภา

63033007037 นางสาวกังสดาล ยลธรรธรรม

63033007038 นายนิษฐา ศรีสวัสด์ิ

63033007039 นางสาวอาทิตติยา มาพุ�ม

63033007040 นางสาวลัดดาวัลย� กนกสิงห�

63033007041 นางสาวสิรีรัศม์ิ เบญจศุภาพงศ�

63033007042 นายมนตรี เขียวจันทร�

63033007043 นางสาวปาริฉัตร บัวนุ:ย

63033007044 นายนิอาฟาน วาบา

63033007045 นางสาวนพวรรณ ไผ�ดม

63033007046 นางสาวชนนิกานต� เทศถนอม

63033007047 นายจตุพร รัตนอํานวยชัย

63033007048 นางสาวสุทธิกานต� พรมนุ�น

63033007049 นายฐานุดร� ชอบลิ้ม

63033007050 นางสาวอัชฌาภรณ� งอนไถ

หน:า 235 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63033007051 นายวิทยเดช รัศมีโชติชัชวาลย�

63033007052 นายชิดพงศ� สติคราม

63033007053 นางสาวปาทิตรา บางสมบุญ

63033007054 นางสาวพิชญ�สินี สิริลัง

63033007055 นายพชร เงินอินตQะ

63033007056 นางสาวอภิสรา คําทราย

63033007057 นายรังสิวุฒ ทองสด

63033007058 นายคณาพจน� วงษ�เฉลียง

63033007059 นางสาวเบญญาภา อยู�ทน

63033007060 นายณรงค�ฤทธ์ิ ไชยสนาม

63033007061 นางสาวจุฬารัตน� รัตนพันธุ�

63033007062 นางสาวทวีพร พันทวีศักด์ิ

63033007063 ว�าที่ร:อยตรีหญิงจุฑามาศ มุลคําเกต

63033007064 นางสาวสุธีร�ธิดา มีคํา

63033007065 นายธนากร ชื่นคุ:ม

63033007066 นางสาวอาภาภรณ� ผาพิน

63033007067 นางสาวอรนุช ภูโทถํ้า

63033007068 นางสาวปEญจรัศม� ศรีหนารถ

63033007069 นางสาวศศิพร บุรุษชาติ

63033007070 นางสาวกัลยานิษฐ� สังข�ปPอม

63033007071 นางสาวชญานิษฐ� บุรานนท�

63033007072 นางสาวสุนิสา ทองล:อม

63033007073 นางสาวอานิตา เปาะซา

63033007074 นางสาวชนิกานต� สร:อยฟPา

63033007075 นายฐิตินันท� โมสิน

63033007076 นางสาวปEญชลี สุขประเสริฐ

63033007077 นางสาวสุชาดา งดงาม

63033007078 นายรชพงศ� สะอาดดี

63033007079 นางสาวจันทกานต� นุ�มมีสี

63033007080 นางสาวกฤติกา แต:มทอง
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63033007081 นางสาวสุนิสา ศรีจันทร�

63033007082 นางสาวจารุลักษณ� ยันตดิลก

63033007083 นางสาวกฤตยภรณ� กระจ�างศรี

63033007084 นางสาวพรทิพย� สุริเตอร�

63033007085 นายธงไชย เชี่ยวการพฤกษ�

63033007086 นายวุฒิพงศ� วุฒิศิรินุกูล

63033007087 นายชํานิ แหวนเพ็ชร

63033007088 นางสาวชนิกา ตุลาพันธ�

63033007089 นายนันทวัฒน� ว�องการไถ�

63033007090 นางสาวศุภิศรา ศรีสว�าง

63033007091 นางสาวชนารดี แก:วสาระ

63033007092 นางสาวปEญจรัตน� ง่ัวลําหิน

63033007093 นายแผ�นดิน พัฒนเลี่ยมไพบูลย�

63033007094 นางสาวเสาวณีย� พุ�มมาลี

63033007095 นางสาวจันจิรา ศรีมุกดา

63033007096 นางสาวธิดาภรณ� เหรียญทอง

63033007097 นางสาวธนิรัตน� กลางนุรักษ�

63033007098 นางสาวกรรณิกาณ� ธัญญารักษ�

63033007099 นางสาวปาณิศา สิริตา

63033007100 นายปฏิพล ตะเภาพงษ�

63033007101 นางสาววิไลพร โสดา

63033007102 นางสาวธนาภรณ� เย่ียมกร

63033007103 นายยศกร นัคราเรือง

63033007104 นายพีรพงษ� พักโพธ์ิเย็น

63033007105 นางสาววาลิตา พวงจําปา

63033007106 นายชิษณุชา สอนวิเชียร

63033007107 นายรุ�งสิริ ยีขาม

63033007108 นางสาวอภิญญา นะชน

63033007109 นางสาวอินทุอร เสโนฤทธ์ิ

63033007110 นางสาวฟาตีฮQะ เยะแล
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63033007111 นางสาวสุไฮลา หมัดอาดัม

63033007112 นายณัฐวุฒิ แสงชมภู

63033007113 นางสาวอิรวดี จันทร�อ:น

63033007114 นางสาวณิชนันทน� ทินปราณี

63033007115 นายธวัชชัย อุ�นเดช

63033007116 นางสาวณิชกานต� ช:างพลาย

63033007117 นางสาววรรณิดา โพธ์ิอุดม

63033007118 นางสาวฉัตรรวี เจริญวัฒน�

63033007119 นางสาวจิตสุภา นิธิธนาไพศาล

63033007120 นางสาวโสมนัส บุญมาก

63033007121 นางสาวเปมิกา สงทุ�ง

63033007122 นางสาวณภัคชิตา สันต�สวัสด์ิ

63033007123 นางสาวเพชรดา ปุริสาร

63033007124 นางสาวนริศา สุขแก:ว

63033007125 นางสาวเบญจมาศ ปE\นจันทร�

63033007126 นายคมสัน อ�อนหนู

63033007127 นางสาวสุคนธ�ทิพย� สกุลนิติโรจน�

63033007128 นางสาวนัชชา แก:วมะณี

63033007129 นายปริทัศน� แสงทองแดง

63033007130 นางสาวพิจิตรา มรม�วง

63033007131 นางสาววิรดา คัมภิรานนท�

63033007132 นางสาวพิกุลแก:ว ปานทองคํา

63033007133 นางสาวศิรินภา เข็มทอง

63033007134 นางสาวนุสบา มัชฌิมะยุระ

63033007135 นางสาวหรรษลักษณ� ทองเชื้อ

63033007136 นายณฐชนนท� กองดิน

63033007137 นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา

63033007138 นางสาวณัฐธิดา ช�างเสนา

63033007139 นางสาวอมรรัตน� สนแก:ว

63033007140 นางสาวฑิฆัมพร ขอนทอง
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ระดับปริญญาตรี

63033007141 นางสาวเพ็ญนภา สนสกุล

63033007142 นางสาวภควดี อุ�นวงษ�

63033007143 นางสาวนราภัทร แผนสะท:าน

63033007144 นายพงศกร จันทร

63033007145 นางสาวจุฑามาศ หวังเจริญ

63033007146 นางสาวดมิศรา มะลิหอม

63033007147 นางสาวเนตรชนก อริยะเดช

63033007148 นางสาวเปมิกา ไชยลาภ

63033007149 นางสาวจิราพร พลฤทธ์ิ

63033007150 นางสาวศิวนาถ ไข�บัว

63033007151 นางสาวเพ็ญพิมพ� เลาหะรัตน�

63033007152 นายกฤตภาส ต้ังใจประสาทพร

63033007153 นายอดิศักด์ิ ประภัย

63033007154 นายปฐวี จินดาย:อย

63033007155 นางสาวณิชกานต� ชาลีเครือ

63033007156 นายกันตพิชญ� อัจฉริยปEญญากุล

63033007157 นายวินัย เมืองอินทร�

63033007158 นางสาวดนิตา บุตรสามาลี

63033007159 นางสาวปภาพร บุญเฮง

63033007160 นางสาวอารียา ขํานุรักษ�

63033007161 นายปองพล ปลิวมา

63033007162 นางสาวสันศนีย� เสาม่ัน

63033007163 นางสาวบุณยานุช ย�างแก:วสกุล

63033007164 นางสาวปภัสรา อุรเคนทร�

63033007165 นายนภัทร บินสอาด

63033007166 นางสาววรรณภา นาทองลาย

63033007167 นายกิตติศักด์ิ วุฒิระวัฒน�

63033007168 นางสาวสิรินดา เดชกุลทรัพย�

63033007169 นางสาวสุพัตรา จันทร�หอม

63033007170 นางสาวภาวิณี โสดาโคตร

หน:า 239 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63033007171 นายศิวภพ เกศมณี

63033007172 นางสาวดวงตา แสงชุมภู

63033007173 นางสาวเกศมณี ต�ายโพธ์ิ

63033007174 นางสาวนิตยา มุกจันทร�

63033007175 นางสาวอัครมณี บัวรา

63033007176 นายกฤษดา บานชื่น

63033007177 นายขจรสัก- กองสัมฤทธ์ิ

63033007178 นางสาวรพีพร การสมชน

63033007179 นายโฆษิต สัน โตQะ เ ส  ็ น 

63033007180 นางสาวพชรกมล อินทร�คง

63033007181 นางสาวศิริพัชชา สิงหา

63033007182 นางสาวลาวัลย� มีศิลปM

63033007183 นางสาวยศวดี ลิขิตรุ�งรัตน�

63033007184 นายธีรยุทธ ชอบธรรม

63033007185 นายกฤษณะ หนูท:าว

63033007186 นางสาวศันสนีย� บรรเลง

63033007187 นายสพล อินสว�าง

63033007188 นางสาวนันทัชพร สวัสดิโรจน�

63033007189 นายสุทิน กองคํา

63033007190 นางสาวโสภิดา นุชาญรัมย�

63033007191 นางสาวภาวนียา สุวรรณนารี

63033007192 นายนพดล พุ�มจําปา

63033007193 นายสุร เดช ม�วงอินทร� 

63033007194 นางสาวเบญจมาพร สิงห�สุข

63033007195 นางสาวนิรมล ใจจันทึก

63033007196 นางสาวพัชราภรณ� วีระวานิช

63033007197 นางสาวรัตนา เจะสา

63033007198 นางสาวอันอัน ต้ังประเสริฐพงศ�

63033007199 นางสาวอําพรพันธุ� เคหะรุณ

63033007200 นางสาวบุญเรือง ไพรสาร
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ระดับปริญญาตรี

63033007201 นางสาวป*ยะนุช เฉลยศาล

63033007202 นางสาวศิริรัตน� สุพรรณคง

63033007203 นางสาวปุญญิสา แก:วเขียว

63033007204 นายธนณวัฒน� ปEนโน

63033007205 นางสาวจิราภรณ� เลไธสง

63033007206 นางสาวศุภนุช รักษาคม

63033007207 นางสาวศิริกานดา นวลใย

63033007208 นางสาวอุษา ทรงพานิช

63033007209 นางสาวอรทัย ปวิสา

63033007210 นายพลวิชญ� สันติบุปผากุล

63033007211 นางสาวณัฐพร ม�วงโมรา

63033007212 นางสาวเฉลิมพร ใจผ�องใส

63033007213 นางสาวเกษมณี บุตรโยธี

63033007214 นางสาวกมลวรรณ สุขสัมผัส

63033007215 นางสาวนาถติญา สิทธิตา

63033007216 นางสาวสุนิสา พานเที่ยง

63033007217 นายรัฐภูมิ บุตรน้ําเพ็ชร�

63033007218 นายกันตธร ไก�แก:ว

63033007219 นางสาวสุดารัตน� ดินงาม

63033007220 นายไวยกรณ� ทาตะนาม

63033007221 นางสาวณัฐฐมล สันติประชา

63033007222 นายพงศ�พาณิชย� อิ่มเนียม

63033007223 นางสาวไอยดา กาเซ็ม

63033007224 นางสาวอรสินี อินทร�ดี

63033007225 นางสาวภัทราภรณ� อนุสัย

63033007226 นางสาวปEณณพร สุดจะบก

63033007227 นางสาวกาญจนา ไชยยศ

63033007228 นางสาวปทุมพร ชุมจีน

63033007229 นายรัฐสินธุ� วัฒโนภาสศิริ

63033007230 นางสาวมยุรา สุขศรีพนา

หน:า 241 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63033007231 นายรัฐธรรมนูญ อาจปEกษา

63033007232 นางสาวหทัยรัตน� รุ�งฤกษ�ดี

63033007233 นางสาวโสภาวดี รักษ�สูงเนิน

63033007234 นางสาววณิศยา สุวรรณฐิยธาฎา

63033007235 นายศุภมิตร ช�วยชาติ

63033007236 นายอภิชัย ศรีอ�อน

63033007237 นายณัฐกร บัวลอย

63033007238 นางสาวพรทิพย�ภาวดี ธรฤทธ์ิ

63033007239 นางสาวปาริษา ภูพันใบ

63033007240 นายสิปปภาส บุญรักษา

63033007241 นางสาวอัญชลี ชอบสินทวี

63033007242 นางสาวมยุรี วงษ�แสง

63033007243 นางสาวนิชนันท� ดีเสมอ

63033007244 นางสาวชญาสิณี วัฒนโสภา

63033007245 นางสาวนุชสรา สีหาดุงน:อย

63033007246 นายภวินทร� สอลอ

63033007247 นางสาวอภิญญา อนุสุเรนทร�

63033007248 นางสาวเพชรี อนุลีจันทร�

63033007249 นางสาวกัญญพัชร นิรินทร�

63033007250 นางสาวแพรวพรรณ จันทร�สุด

63033007251 นายนฤนนท� ธิใย

63033007252 นางสาววิสสุตา กลั่นแตง

63033007253 นางสาววันวิสา สับเสวี

63033007254 นายพุทธพล ชะโกทอง

63033007255 นางสาวอมิตตา สุ�มทิพย�

63033007256 นายกิตต์ิขจร รุ�งเรือง

63033007257 นางสาวสิริรัตน� เกิดมี

63033007258 นางสาวรติรส คชเสนีย�

63033007259 นายรัฐภูมิ จันทะผล

63033007260 นางสาวจุฑามาศ ดวงสา
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ระดับปริญญาตรี

63033007261 นายทัตเทพ ฉํ่ามาก

63033007262 นายไพบูลย� ชมอินทร�

63033007263 นายชัยวัฒน� ศรีรังไพโรจน�

63033007264 นางสาวอุมาภรณ� ดิสปEญญา

63033007265 นายพชร สุขเจริญลาภ

63033007266 นายธราดล นุชมา

63033007267 นายภักดี ตุติ

63033007268 นางสาวกรรณิการ� แก:วกาญจน�

63033007269 นางสาวจีรนันท� สังข�งาม

63033007270 นายธีรยุทธ ศรีพิมพ�เมือง

63033007271 นางสาวจุฑาทิพย� ใบบัว

63033007272 นางสาวจิรารัตน� ยวงนาค

63033007273 นางสาวสินีนาฏ งามแสง

63033007274 ว�าที่ ร.ต.หญิงชไมพร สุวรรณนิมิตร

63033007275 นางสาววรวลัญช� ขอประเสริฐ

63033007276 นางสาวศันสนีย� แสงประเสริฐ

63033007277 นายสิทธินันท� ธงยศ

63033007278 นายบริพัฒน� ศรีมูล

63033007279 นางสาวอารีรัตน� รอดทรัพย�

63033007280 นางสาวภาวิณี กิจจรัส

63033007281 นายสมพร แพร�ไพโรจน�วงศ�

63033007282 นางสาวสุมลฑา เกลี้ยงกลม

63033007283 นายวสันต� ทองนุช

63033007284 นางสาวภัทรจิตรา ลีนาลาด

63033007285 นางสาวนริศรา ลิ้มประพันธ�

63033007286 นายสุภกิจ หน�อกุณา

63033007287 นางสาวทิพรัตน� ภูพันดุง

63033007288 นายกิตติวัชร บุบผา

63033007289 นางสาวอาภาภรณ� ยศพล

63033007290 นายสันติ เดชารัมย�
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ระดับปริญญาตรี

63033007291 นางสาวนิตยา เพชรสุก

63033007292 นางสาวศิรประภา นักทํานา

63033007293 นางสาวธัญชนก คําพิทูล

63033007294 นายวัชรินทร� จะปะมากา

63033007295 นางสาวจารุณี เครือละม:าย

63033007296 นายคุณานนท� พัฒนมงคลจิตร

63033007297 นางสาวสุธรรม�ญา นาถะพินธุ

63033007298 นางสาวพรหทัย ชาวด�าน

63033007299 นางสาวฤทัย สนเพ็ชร

63033007300 นางสาวอารีรัตน� เอี่ยมสําอางค�

63033007301 นายวุฒิชัย ฟองชัย

63033007302 นายนวพล ด�านยุทธพลชัย

63033007303 นายชินโชติ ต้ังต:นตระกูล

63033007304 นายศตวรรษ สิทธิราช

63033007305 นายอุกฤษฏ� เอกา

63033007306 นางสาวธมนวรรณ พัตรสิงห�

63033007307 นางสาวปรีญานาถ ทองคําสุข

63033007308 นางสาวสิวลักษณ� น:อยใจ

63033007309 นางสาวระวีวรรณ� สะมิตตะสุวรรณ�

63033007310 นายธนรรณพ สุทธิภาค

63033007311 นางสาวจินตนา อินเสือ

63033007312 นางสาวธันยมัย เลาแก:วหนู

63033007313 นายณัชพล พูลสวัสด์ิ

63033007314 นางสาวเพ็ญประภา ภาแก:ว

63033007315 นางสาวมุกดา มะลิหอม

63033007316 นายณัฐพล ชมฤทธ์ิ

63033007317 นางสาวสุพาวฎี แสวงทรัพย�

63033007318 นางสาวแก:วตา ศรีเสาวลักษณ�

63033007319 นางสาวเรวดี สุวิมลโอภาส

63033007320 นายวีระศักด์ิ รักษาสี
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63033007321 นางสาวอรพรรณ แสงอรุณ

63033007322 นางสาวศุภลักษณ� สมสิน

63033007323 นางสาวกรกนก มากบุญ

63033007324 นางสาวหทัยรัตน� จันทะคีลี

63033007325 นางสาวประภาพรรณ กานตะดา

63033007326 นางสาวณิชารีย� ชาวสมุทร

63033007327 นางสาวธัญลักษณ� ไวยวุฒิ

63033007328 นางสาวอรวรรณ รักชาติ

63033007329 นางสาวทิพวรรณ คําบึงกลาง

63033007330 นางสาวพัชริดา ถําอุทก

63033007331 นางสาวกาญจนา ธรรมวาโร

63033007332 นางสาวพรรษชล พุฒิ

63033007333 นางสาวนูรอัยนี ซันศิริ

63033007334 นางสาวสาวิตรี อังคตรีรัตน�

63033007335 นางสาวธัญญาลักษณ� คันธจันทร�

63033007336 นายอํานาจ อุทธา

63033007337 นางสาวจณิสตา ปรีชาถาวณิชกูล

63033007338 นางสาวกมนทรรชน� ศิริเลิศวิมล

63033007339 นางสาวดุสิตา พูลสวัสด์ิ

63033007340 นางสาวสุกฤตา ถ่ินการ

63033007341 นางสาวพรสุดา สุมังฆะเศษ

63033007342 นางสาวเมธามินทร� ศิริพรมนัส

63033007343 นางสาวขวัญนภา ทองอ�อน

63033007344 นางสาวพรทิพา ดาริการ�นนท�

63033007345 นายเจษฎาภรณ� ฤทธ์ิกําลัง

63033007346 นางสาวสิริธิดา ไชยเนียม

63033007347 นางสาวบณฤทธ์ิ บุญ-หลง

63033007348 นางจิราภรณ� ศิริโชติบัณฑิต

63033007349 นางสาวจีรนันท� สวยดูดี

63033007350 นางสาวอมรรัตน� ดาวหาง
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63033007351 นางสาวสุกัญญา แปPนนางรอง

63033007352 นางสาวรุ�งทิพย� แผ�นทอง

63033007353 นายอัษฎาวุธ ทองยา

63033007354 นางสาวกุลจิรา วิตตินานนท�

63033007355 นางสาวเพ็ญประภา ทําดี

63033007356 นายปวริศร ติรวรรณาวิทย�

63033007357 นางสาวชูติกานต� ช�วยแท�น

63033007358 นายรัฐพล กองสุวรรณ

63033007359 นางสาวเบญจรัตน� เพิงรัตน�

63033007360 นางสาวณัฐพร โพธ์ิศรี

63033007361 นางสาวกัญญ�นพัชญ� อินทร�จันดา

63033007362 นางสาวเสาวลักษณ� กลั่นฉาย

63033007363 นางสาวอาบีดQะ ด�อลQะ

63033007364 นางสาวนภัสกร สังข�ทอง

63033007365 นางสาวสมใจ ดีเจริญ

63033007366 นางสาวสุกัญญา มณีกลม

63033007367 นางสาวกนกภรณ� อมรรัตน�

63033007368 นายวรพจน� วิเศษพจนกิจ

63033007369 นางสาวอลิสา มหาเดช

63033007370 นางสาวศิริกมล ศรีเจริญ

63033007371 นางสาวศลิษา เขียววัดจันทร�

63033007372 นายภัทร กลัดแก:ว

63033007373 ว�าที่ ร.ต.สาวิตร ไม�มีทุกข�

63033007374 นางสาววัลลภา เครือวงษ�

63033007375 นางสาวจิตรลดา มณีโชติ

63033007376 นางสาวศุลีพร พรมศรี

63033007377 นางสาวจิราวรรณ สายอ]อง

63033007378 นางสาววริศรา ม�วงทอง

63033007379 นายพสธรฐ� กวีโรจนหิรัญ

63033007380 นางสาวพัชรี พิมพ�อ�อน
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63033007381 นายอภินันท� สะมะทอง

63033007382 นายอุเทน โพธ์ิทอง

63033007383 นายอนุสรณ� แก�นเพ็ชร�

63033007384 นางสาวฐิตินันท� ม่ันสวาทะไพบูลย�

63033007385 นางสาวอัจฉรา สุขขัง

63033007386 จ�าอากาศเอกประสิทธ์ิ พลทา

63033007387 นางสาวสุขจิตต� มะลิลา

63033007388 นางสาวอภิสรา การคิด

63033007389 นางสาวเกศกนก กุลสุ

63033007390 นางสาวสุธาทิพย� พรมน:อย

63033007391 นายสมชาย จันทร�รักษ�

63033007392 นางสาวธนพร เรืองศรีประไพกุล

63033007393 นายนพพันธ� เปUยศิริ

63033007394 นางสาววรกาญจน� จุ:ยรอง

63033007395 นายอลงกรณ� ทองใส

63033007396 นางสาวณัฐธิตา ปานชั้น

63033007397 นางสาวธนพร สินภักดี

63033007398 นางสาวกานต�ธิดา ทรัพย�บัว

63033007399 นางสาวนันท�นภัส บุญย่ิง

63033007400 นางสาววริศศรุตา เดชเลย�

63033007401 นายชาตรี มีชนะ

63033007402 นางสาวศศิธร รอดเสง่ียม

63033007403 นายสิทธิศักด์ิ อุประ

63033007404 ว�าที่ ร.ต.หญิงลินดา พุทธศรี

63033007405 นางสาววรนาถ แสงมณี

63033007406 นางสาวดาริณี เพ็ญภาค

63033007407 นางสาวชนิดา ผาลี

63033007408 นางสาวฤทัยรัตน� ต้ังนรชน

63033007409 นางสาวสุรางรัตน� รอดส:ม

63033007410 นางสาวธนัชพร ยอดแสง
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63033007411 นางสาวป*ยะวรรณ� สุเมธสวัสด์ิ

63033007412 นางสาวจิณณ�ญาดา สุขล:าน

63033007413 นางสาวจิตติมา พูลศิลปM

63033007414 นางสาวณัฐชา มะโนรัตน�

63033007415 นายซุฟเฟUยน หะยีบือราเฮง

63033007416 นางสาวเอมอร สุขพารานนท�รัตน�

63033007417 นางสาวพิมพ�สิริ เจริญเดช

63033007418 นายยงยุทธ เก๋ียงคํา

63033007419 นายมณเฑียร เทียนอร�าม

63033007420 นางสาวจินต�จุฑา สนปU

63033007421 นางสาวรัตน�วลี ทองประพันธ�

63033007422 นางสาวธิดาแก:ว พลเย่ียม

63033007423 นางอนัญญา อาจจําปา

63033007424 นางสาวนรีรัตน� ประชาราษฎร�

63033007425 นายภานุวัฒน� เลิกเเตง

63033007426 นางสาวณัฐญา แสงสว�าง

63033007427 นางสาวคอรีเยาะ เวาะเละ

63033007428 นางสาวทรรศพร ผดุงปรีชาไชย

63033007429 นางสาววันวิสา เกตุกําพล

63033007430 นายภณ เจริญสุข

63033007431 นายจุลศักด์ิ วินัย

63033007432 นางสาวมัษณียา พูนสุข

63033007433 นางสาววิจิตตรา พิเคราะห�แน�

63033007434 นางสาวน้ําฝน ยะชมภู

63033007435 นางสาวธัญสินี แสนเฮียงสี

63033007436 นางสาวภัทรานิษฐ� จวนเผ�า

63033007437 นางสาวพิชชาพร รื่นทิพย�

63033007438 นายณัฐดนัย โพธ์ิรังสกุล

63033007439 นายชลมารค สอนอินตQะ

63033007440 นายณัฐพล ภูวดลไพศาล
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63033007441 นางสาววรางคณา ธรรมนูญรัก

63033007442 นางสาวพัทธวีร� ทองล:อม

63033007443 นางสาวนพรัตน� ทรัพย�งาม

63033007444 นางสาวศิริธร ศรีธนวิศาล

63033007445 นางสาวสุรีย�รัตน� ภิรมย�ปEกษา

63033007446 นางสาวสุจิตรา ปงหาญ

63033007447 นายภูวดล ศรีสอาด

63033007448 นางสาวสุพรรษา จันทร�จักร�

63033007449 นางสาวสุภัสสรา ช�วยเกิด

63033007450 นางสาวฉันท�ชนก ชีวะหิตานนท�

63033007451 นางสาวกัลยกร จอมมาลา

63033007452 นางสาววิระมณ กลกานนท�

63033007453 นางสาวกนกทิพย� จันทร�แปPน

63033007454 นางสาวยุพารัตน� จันทร�วัฒนเดชากุล

63033007455 นางสาวอรปรียา โมฆะรัตน�

63033007456 นายปริญญา เลี่ยวชวลิต

63033007457 นางสาวนริกา จินดารัตน�

63033007458 นางสาวกาญจนาภรณ� เผิ่งจันดา

63033007459 นายโชคชัย สุตะพันธ�

63033007460 นางสาวชรินทร�ทิพย� สุวอนันท�วิมล

63033007461 นางสาววรรณนิสา ภูเเซมศรี

63033007462 นายศรัณย�วิทย� ไชยการ

63033007463 นายป*ยะ เหรียญทอง

63033007464 นางสาวธรชญา นาคนิล

63033007465 นางสาวบุปผารัตน� ศรีดา

63033007466 นางสาวอุไรวรรณ ย้ิมภูผา

63033007467 ว�าที่ร:อยตรีหญิงนภสร ใจแคล:ว

63033007468 นางสาวสุมิตรา ลาภมี

63033007469 นายนราวิชญ� อิ่มทวีกุล

63033007470 นายศิวกร เปลี่ยนบางช:าง
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63033007471 นายอัฐพล อินตQะพรม

63033007472 นางสาวณิชชา อังศุพานิช

63033007473 นายนิอับดุลกอฮาร� ยีดิง

63033007474 นางสาวยุพิน ศรีประดับ

63033007475 นางสาวรัตนาวดี จิตต�รุ�งเรืองชัย

63033007476 นายวัชริศ พยอม

63033007477 นางสาวขวัญฤดี สีเขียวสด

63033007478 นายปEญญา พ�วงเจิม

63033007479 นางสาวรัตนพันธ� เหล�าอั้น

63033007480 นางสาวนิลมณี อุทิศผล

63033007481 นางสาวศรินญา ภูรีโรจน�

63033007482 นางสาวชัชชมล โรจนวิภาต

63033007483 นายวีระยศ วัฒนา

63033007484 นางสาวยุพา วงค�คําลือ

63033007485 นางสาวจุฑาทิพย� น:อยภาลี

63033007486 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรคงทอง

63033007487 นางสาวฉวีวรรณ วันหลัง

63033007488 นางสาวกมลนิตย� ลิมปรังษี

63033007489 นางสาวรุจิรา บริสุทธิรักษ�

63033007490 นางสาวปEจจิมาศ แท�นมุกข�

63033007491 นางสาวนฤมลย� นิตยาเทสน�

63033007492 นายอาทิตย� บํารุงเมือง

63033007493 นางสาวมณีรัตน� สังข�กูล

63033007494 นางสาวสุกัญญา ดาวเรือง

63033007495 นางสาวปภาวรินทร� พรหมมาศ

63033007496 นายธนพล บุพชาติ

63033007497 นางสาวสโรชา สุวรรณเก้ือ

63033007498 นางสาวปณตพร แพเสือ

63033007499 นางสาวจิตสุภา พาแกดํา

63033007500 นางสาวศิริรัตน� พรมศรี
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63033007501 นายจักรภาณุ ดีประเสริฐกุล

63033007502 นางสาวพิชามญชุ� อัตเสน

63033007503 นางสาวรัชนี โมลาลาย

63033007504 นางสาวไพนัสดา วิวัฒนานนท�

63033007505 นายชยุตม� พีรพลานันท�

63033007506 นายวีระพงษ� วิเศษภัย

63033007507 นางสาวจิรนันท� พูลลาภ

63033007508 นางสาววนิดา น�วมเกิด

63033007509 นายสมศักด์ิ ทองมี

63033007510 นางชนกสุดา เรืองรุ�ง

63033007511 นางสาวณัฐธิดา บุญมาติ

63033007512 นางสาวปรีญา ครองพนา

63033007513 นางสาวลาภิสรา พนมสินธุ�

63033007514 นางสาวจาริยา เกตุปรางค�

63033007515 นางสาวพิชชาภา เกาะเต:น

63033007516 นายบุญฤทธ์ิ ล:อมธรรมพินิจ

63033007517 นางสาวมนัสนันท� แก:วลา

63033007518 นางสาวพรพรรณ รอดพุก

63033007519 นายธีรพัHนธ� แก:วดอนรี

63033007520 นายณภัทร ไชยเทศ

63033007521 นางสาวอุษา เสือโคร�ง

63033007522 นางสาวสุธิตา ชัยมงคล

63033007523 นางสาวประภัสสร ไชยรัมย�

63033007524 นายชัยชนะ เอี่ยมป*Yน

63033007525 นางสาวปาตีเมาะ สาเมQาะ

63033007526 นางสาวกาญจนา หมีบังเกิด

63033007527 นางสาวขวัญชนก บุญรอด

63033007528 นางสาวอนุสรา พันโสภา

63033007529 นางสาวธัญญารัตน� จันทร�พา

63033007530 นางสาวธัญรดา ดรัลพงศ�
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63033007531 นางสาววรรณนิภา สายสังข�

63033007532 นางสาวพู�กัน เหล�าอัน

63033007533 นางสาวนฤมล จิตรธรรม

63033007534 นางสาวจิรนันท� อุณหวณิชย�

63033007535 นางสาวญานิศมณฑน� บัวสุข

63033007536 นายเผ�าไท ยาพรม

63033007537 นายธีริทธ์ิ ฉ่ัวดํารงกุล

63033007538 นางสาวรฐา ศุขะธรรมทวี

63033007539 นางสาวสุพัตรา ปEทมะ

63033007540 นางสาวมัทนวดี ฤทธ์ิสนอง

63033007541 นางสาวธนัญชนก ชูทรัพย�

63033007542 นางสาวกัณญธิดา ลภัสธนาทิพ

63033007543 นายเนติวัฒน� ใจซ่ือ

63033007544 นางสาวบุษรินทร� อินจันทึก

63033007545 นางสาวธัญชนก ชูศรีเอี่ยม

63033007546 นายกฤษณะ แสงนิล

63033007547 นายธรนัส คชบาง

63033007548 นางสาวจีราวรรณ คัมภีรกิจ

63033007549 นางสาวเมริสา จิรสูตรสกุล

63033007550 นางสาวญาณิศา บัวแย:ม

63033007551 นางสาวอาทิตยา จารุวงศ�

63033007552 นางสาววิลาวัลณ� นาคบรรพ�

63033007553 นางสาวธัญวลัย สําเนียงเย็น

63033007554 นางสาวอริสรา หนูโงน

63033007555 นางสาวมณีวรรณ ภักดีอาษา

63033007556 นางสาวพิมพ�ชนก ทองแดง

63033007557 นายภาณุพงศ� คําพวง

63033007558 นางสาวหยาดทิพย� สอนจิตร�

63033007559 นายธนธัช โพธิภูมิ

63033007560 นางสาวรัตน�ติยา ละเลิศ
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63033007561 นายศรัทธาทิพย� อ�อนละออ

63033007562 นางสาวกนกพร เปUYยมฟPา

63033007563 นางสาววราภรณ� ศรีของไทย

63033007564 นางอมรรัตน� ทองทัน

63033007565 นางสาวภาวิณี ใจคํา

63033007566 นางสาวปาริชาติ เพ็งสุขศรี

63033007567 นางสาวศิวพร เชนส:ม

63033007568 นางสาวธนิษฐา แสนใจวุฒิ

63033007569 นางสาววรารัตน� ทุนทรัพย�

63033007570 นางสาวพงษ�วิภา ทับทองหลาง

63033007571 นายนพดล ภัทรทวีผล

63033007572 นางสาวโพลิศา พิมพ�พัฒน�

63033007573 นายศักรินทร� ค:าเจริญ

63033007574 นายชยุตพงศ� สุดสวาสด์ิ

63033007575 นางสาวสิรินาท สัตย�อุดม

63033007576 นายเอกรินทร� พร:อมวงค�

63033007577 นางสาวจันทมน จองเจริญรัตน�

63033007578 นางสาววรรณพร บุญพันธ�

63033007579 นางสาวสมลักษณ� คหินทพงษ�

63033007580 นางสาวสุชัญญา ทองเสมอ

63033007581 นางสาวนันทัชพร แสงโจง

63033007582 นายศิรเทพ มีเลี่ยม

63033007583 นางสาวผาณิตา อนุชิต

63033007584 นางสาวนุสรา ชายสมุทร

63033007585 นางสาวศุภักษร มานะกาญจน�

63033007586 นางสาวนันท�นิชา สุภาพ

63033007587 นางเพ็ญสิริ ชมบุญ

63033007588 นายคมสัน สันรัตน�

63033007589 นางสาวกชนิภา จันทรัตน�

63033007590 นายเฉลิมพล หมอยา
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63033007591 นางสาวปภิญญา ขันแก:วหล:า

63033007592 นางสาวสุนิสา ไทยอ�อน

63033007593 นางสาวอทิตญา ฉวีวรรณภักดี

63033007594 นางสาวสิริยาภรณ� เกิดสุข

63033007595 นางสาวนิรมล วัฒนะรุ�งเรือง

63033007596 นางสาวจิรานุช กิตติรุ�งอรุณ

63033007597 นางสาวกรกนก ริยะบุตร

63033007598 นายนักรบ ประจันบาน

63033007599 นางสาวปรียานุช พ�วงลาภ

63033007600 นางสาวนฤมล เขียวต๋ี

63033007601 นางสาวนันทนาวรรณ นันวิตา

63033007602 นางสาวธาริณี หมีขุน

63033007603 นายศุภณัฐ ปEทมคัมภ�

63033007604 นายธนดล ชาญวิวัฒน�

63033007605 นายพรหมพร รุจิราภา

63033007606 นางสาวณัฐมน อยู�ถาวร

63033007607 นายสุวิทย� ชิณปEทม�

63033007608 นายอํานาจ สมหงษ�

63033007609 นายเวทพล แสงทน

63033007610 นางสาวอรวรรณ โหมดเทศ

63033007611 นางสาวจรีรัตน� นาโสม

63033007612 นายเจษฎาพล จรรยาศิริ

63033007613 นายอดิรุจ วรรณก:อน

63033007614 นายอาทิตย� สายวงค�

63033007615 นางสาวศศินภา โสภารัตน�

63033007616 นางสาวเบญจมาศ พาที

63033007617 นางสาวนงนัชชา แก:วลี

63033007618 นายสถาปEตย� ทองทรัพย�

63033007619 นางสาวศันศนีย� เส:นคราม

63033007620 นางสาวธิดารัตน� จันทร�เจิง
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63033007621 นางสาวพรสุดา สุโพธ์ิ

63033007622 นางสาววิมลพร ดวงจิตงามเลิศ

63033007623 นางสาวกานติมา วงศ�กันทะ

63033007624 นางณัฏฐธิดา เศรษฐาวงศ�

63033007625 นางสาวฐาณมาศ คิรินทร�

63033007626 นายสุกฤษฏ์ิ เดชภักดัH

63033007627 นายพชรพล วิเชียรสาร

63033007628 นางสาวนันท�ธิญา บินกัดซัน

63033007629 นางสาวเจนจินี ขาวเหลือง

63033007630 นางสาวนิโลบล คงนิล

63033007631 ว�าที่ ร.ต.หญิงมยุรี ใจอุ�น

63033007632 นางสาวจิรณัชชา เจตจรูญวิวัฒน�

63033007633 นางสาวตวงพร ทองย�น

63033007634 นายอรรถพล จรรยพงษ�

63033007635 นางสาวขนิษฐา เตียวตระกูล

63033007636 นางสาวอรเกศภาคย� ขันทอง

63033007637 นายธนวัฒน� สุทธิรักษ�

63033007638 นางสาวนภัสสร คําภีระ

63033007639 นายภาณุเดช แก:วจินดา

63033007640 นายอภิวัฒน� ชาญณรงค�

63033007641 นางสาวจิราภรณ� กุลพรมราช

63033007642 นางสาวเสาวคนธ� สระพรม

63033007643 นางสาววันเพ็ญ  QHHธิตินวจินดา

63033007644 นางสาวศิริรัตน� นิติศิริ

63033007645 นางสาวอารยา กัลยาณวัตร

63033007646 นางสาวปภัสมน ศรีนวล

63033007647 นายสิรภพ เงินงาม

63033007648 นางสาวสุจิตรา สมบูรณ�ศิริสกุล

63033007649 นางสาวสิริพร สัณฐิติฤทัย

63033007650 นายเกษมศักด์ิ ขนุนก:อน
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63033007651 นางสาวขวัญหทัย แพฟXน

63033007652 นางสาวจิตติมา ริมป*รังษี

63033007653 นางสาวธิดารัตน� แก:วดวงใหญ�

63033007654 นางสาวปวีณ�นุช อ�วมคงสาตร�

63033007655 นายวศิน สุระสัจจะ

63033007656 นายราเชนทร� เฮงสวัสด์ิ

63033007657 นางสาวณัฐวรรณ สร:อยทอง

63033007658 นางสาวณัฎฐา ป*Yนทอง

63033007659 นายรวี เดสูงเนิน

63033007660 นางสาวภัทรินทร� หัวนา

63033007661 นางสาวสุมิตรา สิงห�น:อย

63033007662 นางสาวริญญาภัทร� ดอกกุหลาบ

63033007663 นางสาวจันจิรา ผลเกษร

63033007664 นายโนอาห� ยะกQบ

63033007665 นางสาววรรณณิษา เณรแตง

63033007666 นางสาวธัญญารัตน� เหมหงษ�

63033007667 นางสาวหทัยภัทร เจริญศรี

63033007668 นายวัชิระ อุตมะ

63033007669 นายวรกานต� วุฒิบัญชร

63033007670 นายวรวุฒิ จันทร�เจริญ

63033007671 นางสาวหัสญา สมตน

63033007672 นางสาววิภา ห:วยชะนาง

63033007673 นางสาวอรวรรณ อยู�หนูสิงห�

63033007674 นางสาวกาญจนา บรรจงใจรักษ�

63033007675 นางสาวพิมพ�ชนก ตรีโรจน�ชัชวาล

63033007676 นางสาวกาญจนี พรหมวิเศษ

63033007677 นางสาวสุริวรรณ บุญไกร

63033007678 นางสาวจุฑาทิพย� ตามยุทธ

63033007679 นางสาวสุภัค ดีงาม

63033007680 นางสาวรุ:งนภา จิตโสภาพันธุ�
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63033007681 นางสาวนุสรา ดารากัย

63033007682 นางสาววิลาวัลย� กูลแผ�น

63033007683 นางสาวณันฑภัค บัวขวัญ

63033007684 นายพลวัต สิงขรณ�

63033007685 นางสาวเดือนเพ็ญ เสกเหมาะ

63033007686 นางสาวภัทราภรณ� นินเกล็ด

63033007687 นางสาวสินิทธา อิ่มแจ:ง

63033007688 นางสาวสุพรรษา เสร็จกิจ

63033007689 นายอิสรภาพ ศรีฟPา

63033007690 นางสาวเกวลี งามประดิษฐ�

63033007691 นางสาวสุณัฐชา ขาวเอี่ยม

63033007692 นางสาวจิติมา เกิดพิพัฒน�

63033007693 นายป*ยะ สลีอ�อน

63033007694 นางสาวอภิสรา บุญลือด:วง

63033007695 นายธีระชัย บุญปก

63033007696 นางสาวกนกวรรณ วิศวเวทานันท�

63033007697 นางสาวบุษยาภา สมีราย

63033007698 นางสาวรัชฎาพร ชัยอามาตย�

63033007699 นางสาวธิดารัตน� สมานพันธ�

63033007700 นางสาวภรทิพย� แตงอ�อน

63033007701 นางสาวพลอยไพลิน สมสี

63033007702 นางสาวภาวิณี จันดา

63033007703 นางสาวภคมน องอาจ

63033007704 นางสาวพรรนิภา ศิริจันทรพงศ�

63033007705 นางสาวธนัชชนม� ช�วยช�วง

63033007706 นางมานิดา สุขชื่น

63033007707 นางสาวสุดารัตน� พรมเมือง

63033007708 นางสาวธนัชชา ดาวศรประศาสน�

63033007709 นายอุบล ตุ�นเฟXอย

63033007710 นางสาวปาริสา ถนอมผล
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63033007711 นางสาวจิราพันธ� รัตยา

63033007712 นางสาววิลาสินี นามประดิษฐ�

63033007713 นายจิรายุ โค:วสมจีน

63033007714 นางสาวชญานิษฐ� กงทอง

63033007715 นายพลวัฒน� วงษ�ประเสริฐ

63033007716 นายศุภวิชญ� ศรีอ�อนคง

63033007717 นางสาวน้ําฝน หม่ืนแมน

63033007718 นางสาวกวิสรา สามเค้ียม

63033007719 นายอัครชัย สว�างหล:า

63033007720 นางสาวอัสนูรา ฮูลูดือราหิง

63033007721 นางสาวณัฐธิดา เชี่ยวชาญ

63033007722 นางสาวนิชา มณีโชติ

63033007723 นางสาวบุณฑริก จําปาพันธ�

63033007724 นายกอบกล:า บุญถิรพัฒน�

63033007725 นางพัชรี แสงคล:อย

63033007726 นางสาวนิลาวัณย� จีนเกา

63033007727 นางสาวรวีวรรณ ใจร:าย

63033007728 นางสาวสุพัตรา สุวรรณมุข

63033007729 นางสาวลภัสรดา สว�างการ

63033007730 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ขจร

63033007731 นางสาวฟารีดา ศรีสุวรรณ

63033007732 นางสาวพัชรินทร� รอดประเสริฐ

63033007733 นางสาวรวินท�นิภา คงโอ

63033007734 นางสาววริษฐา สีสาด

63033007735 นางสาวสุวรี บุญเอนก

63033007736 นางสาวกรรณิกา กันทะเวช

63033007737 นางสาวฐิตารีย� สุวรรณรงค�

63033007738 นายณัฐวัฒน� จันทร�เทียน

63033007739 นางสาวมณีรัตน� วิเชียรโรจน�

63033007740 นายศรันย� ดือราซอลีมา
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63033007741 นางสาวอรัญญา แก:วพิลา

63033007742 นายเอกพจน� สุดตานา

63033007743 นางสาวศิริวรรณ สลีอ�อน

63033007744 นางสาวพิพิธพร รักตรง

63033007745 นายจิรัฏฐ� เงินสว�าง

63033007746 นางสาวศศิลักษณ� ไชยโชค

63033007747 นางสาวสาริณี เพ่ิมทอง

63033007748 นายอุดมศักด์ิ ช�างสาน

63033007749 นายชาญวุฒิ ชมบุญ

63033007750 นายภานุมาศ คงช�วย

63033007751 นางสาวกมลวรรณ ตุ�นสระน:อย

63033007752 นางสาววรรณิชา เทพศรี

63033007753 นางสาวสานุรักษ� โพธ์ิหา

63033007754 นางสาวกฤติยา แปPนสุวรรณ

63033007755 นางสาวรัชนีกร สิงหนาม

63033007756 นางสาวพรทิพย� เนื่องแก:ว

63033007757 นายชัยธวัช สุวรรณพยัคฆ�

63033007758 นางสาวกัลยารัตน� ฉัตราปฐมพงศ�

63033007759 นายธัญว�จิรา ลอยสงเคราะห�

63033007760 นางสาวครองขวัญ โพธ์ิเงิน

63033007761 นายวีรภัทร อังคะนาวิน

63033007762 นางสาวกนกวรรณ ชังสัจจา

63033007763 นางสาวปรียานุช แสงนาฝาย

63033007764 นายภานุพงศ� พลกําแหง

63033007765 นางสาวศราวรรณ แสงหิรัญ

63033007766 นายธีรพันธุ� สุขสบาย

63033007767 นางสาวกชกร อุณาภาค

63033007768 นางสาวนารี สาธุชาติ

63033007769 นางสาวกัลยา หมูป*น

63033007770 นางสาวพลอยชนก พุทธสันติธรรม
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63033007771 นายจัฟฟนี่ เด�นสุมิตร

63033007772 นางสาวณัฐธยาน� เนียมแตง

63033007773 นางสาวณัฐชยา ขันธกูล

63033007774 นางสาวอรณิชา ศรีบุญ

63033007775 นางสาวอภิญญา วิชไชย

63033007776 นายฐาปณา เวฬุวนารักษ�

63033007777 นายธนันท�ชัย วัชราวงศ�ธรณ�

63033007778 นางสาวชลิตา ศิรินัย

63033007779 นางสาวยศวดี ผ�านผิว

63033007780 นางสาวฐิติกาล คําเกตุ

63033007781 นางสาวพิมพ�ชนก สังข�สุวรรณ

63033007782 นางสาวสิริพัชร หุ�นทอง

63033007783 นางสาวฐิติชญา เพ็ญวงษ�

63033007784 นายเอกรัก ถ:วนคํา

63033007785 นางสาวนภัสธัญพร วุฒิภัควริทธ์ิกุล

63033007786 นางสาวณัฐณิชา พะตะวงศ�

63033007787 นางสาวม่ิงกมล วิทย�เวทย�

63033007788 นางสาวอรอนงค� แก:วหลวง

63033007789 นางสาวขวัญใจ สิงห�บุบผา

63033007790 นางสาวธนัญชา ดีพูล

63033007791 นางสาวณัฐณิชา เกษรบัว

63033007792 นางสาวกุลณัฐ ขันอาสา

63033007793 นางสาวไพรินทร� สุขเทศ

63033007794 นายณัฐ พูลศิริ

63033007795 นายศุภกิตต์ิ มาพบสุข

63033007796 นางสาวอรพิน อินทอง

63033007797 นางสาววิราวรรณ เถาทิพย�

63033007798 นายกฤษฎา แช�มช:อย

63033007799 นางสาวจิดาภา ศิริสําราญ

63033007800 นางสาวสุณิสา จีนเม:ง
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63033007801 นายอภิชิต จันปุ_ม

63033007802 นางสาวอัญชลี รักธัญกิจ

63033007803 นายวีระชัย คงพูล

63033007804 นางสาวดุษฎี วงษ�วีระขันธ�

63033007805 นางสาวปฏิญญา ฉิมนิล

63033007806 นางสาวลีลาวดี ตะปูทอง

63033007807 นายภคพณ โตเสือ

63033007808 นางสาวธิดาทิพย� ชื่นตา

63033007809 นางสาวทิพย�สุดา อนันตกิจทวี

63033007810 นายระพีพัฒน� วิริยะ

63033007811 นางสาวศริญญา หน�อสุวรรณ

63033007812 นางสาวกมลชนก ทองอ:ม

63033007813 นางสาวศศิพา ปฏิการสกุล

63033007814 นางสาวเบญจมาศ ลอดหนองเข็ง

63033007815 นายวรวีร� พวงเนียม

63033007816 นายณรงค�ชัย หม่ืนทา

63033007817 นางสาวสุนิษา ดิบแดง

63033007818 นางสาวญาสุมินทร� ปEYนป_วน

63033007819 นางสาววรรณกานต� เพชรชุมชน

63033007820 นางสาวมินตรา บุญลักษณ�

63033007821 นางสาวสิรีธร เอี่ยมละเอียด

63033007822 นายสุรเศรษฐ� ลาโพธ์ิ

63033007823 นางสาวจิราวรรณ เวฬุวนารักษ�

63033007824 นายพลเทพ เรืองมณี

63033007825 นายเฉลิมชัย ถาวงศ�

63033007826 นางสาวณรัฐพิมพ� ศรีกงพาน

63033007827 นายอธิชนัน สิงหตระกูล

63033007828 นางสาวจิตรลดา มณีมาส

63033007829 นางสาววันวิสาข� สังข�เงิน

63033007830 นางสาวรังสิมา ประทุมวงค�
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ระดับปริญญาตรี

63033007831 นางสาวปภัชญา คําเเสน

63033007832 นางสาวกมลนภา ล:อมไร�

63033007833 นายชินวัชร� ชินชูศักด์ิ

63033007834 นางสาวสิริกาญจน� อาซ:าย

63033007835 นางสาวอรวรรณ นุชทองม�วง

63033007836 นางสาวสิริรัตน� ประทุมปU

63033007837 นางสาวศิริพร เล็กประเสริฐ

63033007838 นางสาวอินทิรา บาตสุวรรณ

63033007839 นางสาวเจนจิรา จําลองเพ็ชร

63033007840 นางสาวพรลภัส สุขศรีชวลิต

63033007841 นางสาวพนิดา ข�ายสุวรรณ

63033007842 นายอนุรักษ� ราชโสม

63033007843 นางสาววรดา เทียงผง

63033007844 นางสาวบุษยรังสี จันทร�แพทย�รักษ�

63033007845 นายณัชพล เฟXYองฟุPง

63033007846 นางสาววรอร เกตุแก:ว

63033007847 นายนพพร เด�นกิจกุล

63033007848 นางสาวจินตนา วิลาสุข

63033007849 นางสาวศศิชา ฟEกหอม

63033007850 นายจารึก หัวเขา

63033007851 นางสาวรัตน�ชฎาภรณ� พานิชนัน

63033007852 นางสุกัญญา ผึ้งฉิม

63033007853 นายทิตยะ คล:ายดี

63033007854 นางสาวพรปวีณ� จีโน

63033007855 นายนิติกร สารักษ�

63033007856 นางสาวนิภา รักช:าง

63033007857 นางสาวธีราพร เสือปE\น

63033007858 นายนที เพชรสุข

63033007859 นายโกศล มุลนี

63033007860 นางสาวเปรมฤทัย เฉลิม
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63033007861 นางสาวสุวิชา โพธ์ิขํา

63033007862 นางสาววิไลวรรณ ฉิมวงศ�

63033007863 นางสาววรนารถศิริ แก:วนัยจิตร

63033007864 นางสาวป*ยะนุช มิฒิหลี

63033007865 นางสาวภัชราภรณ� สายายนต�

63033007866 นางสาวกุลนารี ฉัตรวงค�

63033007867 นายภาคภูมิ จันทนา

63033007868 นายธีรพล ศีลม่ัน

63033007869 นางสาวสุนิตย� สอนธรรม

63033007870 นางสาวพรทิพย� รัตนพรม

63033007871 นางสาวเขมจิรา คําจุมพล

63033007872 นายศักดา มากเทพพงษ�

63033007873 นางสาวรัศม์ิกนก หายโศก

63033007874 นางศิริวรรณ เจือจํา

63033007875 นางสาวเสาวลักษณ� ผาสุข

63033007876 นางสาวดาวิกา สุวรรณรมย�

63033007877 ว�าที่ร:อยตรีอิทธิพล ศรีจันทร�

63033007878 นางสาวสุพิชญ�ชญา กลันทะกะสุวรรณ

63033007879 นางสาวรัตนาวดี พิศนอก

63033007880 นางสาวหัสพรรณ เหมือนพรรณราย

63033007881 นางสาวสุพรรณี แจ:งดี

63033007882 นางสุนิสา สาระคํา

63033007883 นางสาวจรรยพร ทองสาย

63033007884 นางสาวสุชานาถ ธิจันทร�

63033007885 นางสาวสุภัทรา พันธุ�จันทร�

63033007886 นางสาววราภรณ� แก�นคํา

63033007887 นางสาวเชอลิตา จันทธีโร

63033007888 นางสาวซีตีมารียัม เจQะแม

63033007889 นางสาวสงกรานต� อิ่มเอี่ยม

63033007890 นางสาวปEทมาภรณ� แย:มอ่ํา
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ระดับปริญญาตรี

63033007891 นายภคพล ฉัตรแก:ว

63033007892 นางสาวพัชรี ศรีจันทร�

63033007893 นายภูชิช ชูสกุล

63033007894 นายจักรกฤษณ� สมเพ็ชร

63033007895 นางสาวอัญชนา วรสิทธิกร

63033007896 นายตราสิทธ์ิ ช�วยชู

63033007897 นายชยพัทธ� แสงมณี

63033007898 นางสาวบุณฑริกา ใจทัศน�

63033007899 นายณัฐดนัย ศรีสมโภชน�

63033007900 นายอารมณ� ขันขวา

63033007901 นางสาวสุธินี สันต�าย

63033007902 นายิอิลฮัม วาเตQะ

63033007903 นางสาวปาฏลี เอื้อใจ

63033007904 นางสาว:Hป*ยนุช บุญครอง

63033007905 นางสาวหัทยา พรหมเสน

63033007906 นางสาวนันทิชา รัตนจันทร�

63033007907 นางสาวภาพิมล ประเสริฐสังข�

63033007908 นางสาวภคมน สภานุชาต

63033007909 นางสาวอรณี เพ็ชรนก

63033007910 นางสาวปริณาห� สุทชี

63033007911 นายเชิงชาย โพธ์ิทองมา

63033007912 นางสาวชลธิชา นาขามปPอม

63033007913 นางสาวสุพัชชา ตรีวิจารณ�

63033007914 นางสาวสิริกาญจน� อนันตาวงษ�

63033007915 นางสาวสวรรยา เหมะธุลิน

63033007916 นายสมศักศรี สอนนายอ

63033007917 นายไกรสิทธ์ิ ขันไชย

63033007918 นางสาวบุญยวีร� รุ�งเจริญชัยยาพร

63033007919 นางสาวกัณฑมาศ คุณากรกวิน

63033007920 นางสาวธิดารัตน� ประยูรชาญ
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63033007921 นางสาวณัฐกามาส มุงดี

63033007922 นายธนศักด์ิ เคียนทอง

63033007923 นายนวพล วิริยะสัจจาสกุล

63033007924 นางสาวจันพิลา โม:กุดแอก

63033007925 นางสาววรรณิษา กําลังดี

63033007926 นายไกรพิชญ� โพธ์ิไพจิตร

63033007927 นางสาวสุพัตรา กล่ํามาศ

63033007928 นางสาวบุษยา เพชรมณี

63033007929 นายขวัญชัย ทองย�น

63033007930 นางสาวสรัลพร ธุวังควัฒน�

63033007931 นางสาววิไลลักษณ� ชัยชนะ

63033007932 นายสุรวัฒน� พลเมืองศรี

63033007933 นางสาวมนัสชนก แพรกบรรเทิง

63033007934 นางสาวฐิติมา สระทองเนียม

63033007935 นางสาวนัฏชา เดชสิงห�

63033007936 นายกิติศักด์ิ ยุทธชัย

63033007937 นางสาวสุวณี โพธ์ิศาลาแสง

63033007938 นางสาวนวลปราง ปรึกมะเริง

63033007939 นางสาวอุดมลักษณ� ภักดีวานิช

63033007940 นางสาวชลลัดดา ยอดระยับ

63033007941 นางสาวพนิดา เก:าเอี้ยน

63033007942 นางสาวขนิษฐา กิจจานนท�

63033007943 นางสาวบุณยนุช มัทธุจักร

63033007944 นายณัฐพงค� ศรีนิธิธนเลิศ

63033007945 นายอดิศัย พรมลี้

63033007946 นางสาวณัฐฤทัย พรพล

63033007947 นายทัตพงศ� สุ�มไพบูลย�

63033007948 นางสาวปรียาภรณ� คุณุทัย

63033007949 นางสาวลดาภรณ� บาตดี

63033007950 นางสาววิมลมาศ ทองใหญ�
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63033007951 นางสาวสุพรรษา งามดี

63033007952 นางสาวสุธาทิพย� ฉัตรเท

63033007953 นางสาวณฐมน มูลสาร

63033007954 นางสาวสายทิพย� วังสอน

63033007955 นางสาวเกศสุดา ดําหมิด

63033007956 นางสาวกฤตติกา ยุโสQะ

63033007957 นางสาวธารารัตน� ระออเอี่ยม

63033007958 นายเสฎฐวุฒิ สุววรณปาน

63033007959 นางสาวเจนจิรา ศรีโวหะ

63033007960 นายสหพล รอดเมฆ

63033007961 นางสาวโสรญา สีนวน

63033007962 นายพรเพชร กังพิศดาร

63033007963 นางสาววัชรียา จันทรคล

63033007964 นางสาวศุภานัน พวงหิรัญ

63033007965 นางสาวสุพัตรา วิเศษชาติ

63033007966 นายเชาวลิต อินทนนท�

63033007967 นางสาวอัญธิกา พรหมโสภา

63033007968 นายจามร เรืองจรัส

63033007969 นางสาวเพ็ญกวัลย� รัตนคช

63033007970 นางสาวนิภาพร ศรีวงษ�รักษ�

63033007971 นายอภิวัฒน� พินิจผล

63033007972 นางสาวธัญวรัตน� ใจอารีย�

63033007973 นายชัยพร คลังสิน

63033007974 นางสาวพรสวรรค� เรียนศรี

63033007975 นายอภิชัย แสนเลิศ

63033007976 นางสาวญาดา บัวหลวง

63033007977 นางสาวนภาพร วงศาวิเศษ

63033007978 นางสาวหทัยนุช วงษ�ขํา

63033007979 นางสาวฐิติกานต� บุษมงคล

63033007980 นางสาวเมริสา ทาเอื้อ

หน:า 266 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033007981 นางสาวสุดารัตน� แก�งสันเทียะ

63033007982 นางสาวมาลีวรรณ ม�วงตะเภา

63033007983 นายวัชิระ ท�องแจ:ง

63033007984 นางสาวมาริสา มะหลี

63033007985 นางกฤษติยา เรืองรุ�ง

63033007986 นางวัชราภรณ� แก:วรักษา

63033007987 นางสาววิภาดา มาน:อย

63033007988 นางสาวมณีรัตน� ดาศรี

63033007989 นางสาวพรทิพย� พ่ึงจาบ

63033007990 นายสุทธิยา โกศัลวัฒน�

63033007991 นางสาววัลย�วลี มณีโชติ

63033007992 นางสาวขนิษฐา เพชรสุข

63033007993 นางสาวสุภิชา หมดกลม

63033007994 นางสาวชนากานต� สะอิ้งทอง

63033007995 นางสาวป*ยะพร กล:าจริง

63033007996 นางสาวลดารัตน� น:อยสี

63033007997 นางสาวกรดา วป*นานนท�

63033007998 นางสาวภัทราวรรณ แปPนย:อย

63033007999 นายศราวุธ นิสกุล

63033008000 นางสาวธัญสินี ว�องวีรวงศ�

63033008001 นางสาวนธิญา เพชรณรงค�

63033008002 นางสาวสุนิสา ไชยงาม

63033008003 นางสาวดวงกมล ปานกําเหนิด

63033008004 นางสาวกุลธิดา อินกล่ํา

63033008005 นางสาวการะเกด จันทร�สุข

63033008006 นางสาวน้ําฝน ไชยปEญหา

63033008007 นางสาวณัฐกานต� สอนถนอม

63033008008 นายสหกรณ� ตามสีรัมย�

63033008009 นายสฤษฏ�มงคล พูลสงวน

63033008010 พ.อ.ต.อานุ บุญมี
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63033008011 นางสาวศิริรัตน� สอนสุภาพ

63033008012 นางสาวนิศารัตน� สุทธิธรรม

63033008013 นางสาวณัฐชา มุขอ�อน

63033008014 นางสาวอรวรรยา เอนกคณา

63033008015 นางสาวกัลยกร รัตนรัตน�H

63033008016 นางสาวอาทิตยา ปลีกล่ํา

63033008017 นางสาวภาพิมล ภัทรกิจโสภณกุล

63033008018 นายภูธน ศรีเกรียง

63033008019 นางสาวนูรฮานันท� ยูโซะ

63033008020 นางสาวธันย�จิรา ธันยจารุพงศ�

63033008021 นางสาวศุภิสรา รัตนโชติ

63033008022 นางสาวขนิษฐ�วดี อารินทร�

63033008023 นายอภิเชษฐ� คําจินดา

63033008024 นางสาวอทิตญา สมจิต

63033008025 นายชานนท� ภาคกินนร

63033008026 นางสาวลิริน คล:ายวงษ�

63033008027 นางสาวลภัสรดา มูลกุศล

63033008028 นางสาวสมฤดี ขุมทอง

63033008029 นางสาวณัฐสุดา ฤทธจันทร�

63033008030 นางสาววราลี กลัดขวัญ

63033008031 นางสาวพิชญนันท� นาคะไชย�

63033008032 นางสาวธัญญาลักษณ� บุญมี

63033008033 นางสาวรัตตะวัน ยันบัวบาน

63033008034 นางสาวภัทร�ธนัญ ผลผลา

63033008035 นายชนาธิป คําเดชะ

63033008036 นางสาวฐิติชญา สว�างเนตร

63033008037 นางสาวขวัญพัฒน� รูปขํา

63033008038 นางสาวปริยากร ภูแช�มโชติ

63033008039 นางสาวรุจีรัตน� ทองอินทร�

63033008040 นายจักรพันธ� แก:วคงธรรม
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63033008041 นางสาวอารยา โตนวม

63033008042 นายอนิวัตต์ิ เข็มหอม

63033008043 นางสาวกนกนุช เตชะเต�ย

63033008044 นางสาวซอลีฮะ มอสาแม

63033008045 นางภิลัยพร สะราคํา

63033008046 นางสาวศิรินยา พาชีเชาว�

63033008047 นางสาวสุพัตรา ไพคํานาม

63033008048 นางสาวสุนิศา สุขสมทิพย�

63033008049 นายศราวุฒิ หอมสนิท

63033008050 นายฮันนาน ทองสีสัน

63033008051 นางสาวมิสรีน สาลี

63033008052 นางสาวฉอ:อน เจริญคง

63033008053 นางสาวสุชารัตน� เกาะแก:ง

63033008054 นางสาวนันทกาญจน� กิจสุวรรณกร

63033008055 นางสาวกรภัทร� ตานิโก

63033008056 นางสาวเอื้อมดาว เอี่ยมชม

63033008057 นางสาววรวรรณ เงินจังหรีด

63033008058 นายณัชพล คุตพันธ�

63033008059 นางสาวณิศชญามณฑ� แหวนหล�อ

63033008060 นางสาวสิรินทรา จารัตน�

63033008061 นางสาวตรีทิพ ยามานากา

63033008062 นางสาววันทนา ทองเพ็ชร

63033008063 นางสาวธัญย�วณัฏฐ� นูมหันต�

63033008064 นางสาวสิรีธร จันทร�นิล

63033008065 นางสาวอภิสรา ครรชนะอรรถ

63033008066 นางสาวมาศสุภา คล:ายเรียน

63033008067 นางสาวชวลิดา คําวงศ�ศา

63033008068 นายอวิรุทธ� ซีบังเกิด

63033008069 นางสาวจุฑามาศ กาวีวน

63033008070 นางสาวธนภรณ� พ่ึงม�วง
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63033008071 นางสาวจารวี ศิริอรรถ

63033008072 นางสาวจันจิรา เพ็ชรงา

63033008073 นายวรกร นามฤทธ์ิ

63033008074 นางสาววิจิตรา สุดห�วง

63033008075 นางสาวสุลาวัลย� แผ:วชนะ

63033008076 นายปวัสสร สุธรรม

63033008077 นางสาวธัญพร สุภาเลิศ

63033008078 นายกมล พรมวิชัย

63033008079 นางสาวหทัยชนก วิมูลชาติ

63033008080 นายธนวัฒน� วงศ�บุตรดี

63033008081 นางสาวนัทธมน ย่ิงยงดํารงสกุล

63033008082 นางสาวนารีรัตน� พิมพ�รัตน�

63033008083 นางสาวจุฑารินทร� ฟุPงธนะกุล

63033008084 นางสาวสวรรยา ล�วนเส:ง

63033008085 นายณัฐสิทธ์ิ พันธุ�วงษ�

63033008086 นางสาวจิราพร สวนภักดี

63033008087 นางสาวศศิธร เปรมสุข

63033008088 นางสาวพัชรี โหสุวรรณ

63033008089 นายพชรดนัย ภู�เจริญ

63033008090 นางสาวธัญวรัตน� ปานแปPน

63033008091 นางสาวพนิดา มีแตร

63033008092 นางสาวอิทธ์ิณณัฏฐ� วิเศษสิงห�

63033008093 นางสาวบุญเหลือ ตรีชิตร

63033008094 นายเจษฎา ทองคําซุ�ย

63033008095 นางสาวหนึ่งฤดี คํามีมูล

63033008096 นางสาวฉันท�ชนก หนูไชยทอง

63033008097 นางสาวอุไรวรรณ ปราบทอง

63033008098 นางสาวอาแอเสาะ ดาโอQะ

63033008099 นางสาวศศิธร บุญชํานาญ

63033008100 นายณัสนนท� บัวดอกไม:
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63033008101 นางสาวชนิกานต� เพ่ิมพูล

63033008102 นายดนุชา ทาบุญ

63033008103 นายอดิศร จันทะคูณ

63033008104 นางสาวสุพรรษา ดําเนิน

63033008105 นางสาวนันทนา ดวนใหญ�

63033008106 นางสาวพรสวรรค� เพชรดี

63033008107 นางสาวจารุพักตร� ม่ันปPอม

63033008108 นางสาวจันทนี เพ็ญธิสาร

63033008109 นายเดโชชัย สีแสด

63033008110 นางสาวเสาวนีย� เชื้อขํา

63033008111 นายไตรภูมิ พรพัฒน�

63033008112 นางสาวภิญญดา โชคธนมงคล

63033008113 นางสาววาสนา เตชะเลิศพนา

63033008114 นายธีรพงศ� จิตรไกรสร

63033008115 นางสาวจรรยพร แดนดง

63033008116 นางสาวนาทอนงค� มาเพชร

63033008117 นางสาวพิมพ�ชนก นาประเสริฐ

63033008118 นางสาวรุจิรา สารภี

63033008119 นางสาวบาจรีย� เข่ียงถุ�ง

63033008120 นางสาววรรณทิศา กองทอง

63033008121 นายพัสกร พูลสวัสด์ิ

63033008122 นางสาวสุวมล ทองอ:วน

63033008123 นายวิษณุ ชูมี

63033008124 นายณตฐพล ศรีสุข

63033008125 นางสาววิภาดา สงวนสุข

63033008126 นางสาวเกศกนก มงคลพันธ�

63033008127 นางสาวพิชามญชุ� ธงชัย

63033008128 นายไมตรี เกษรจันทร�

63033008129 นายศิวกร ศรีชัยพฤกษ�

63033008130 นางสาวกาญจนา เทียนศิริ
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63033008131 นายธนิต สมวัน

63033008132 นางสาวกนกวรรณ ละราคี

63033008133 นางสาวธัญญารัตน� นาคอาจหาญ

63033008134 นางสาวศิรินทิพย� เสนาทิพย�

63033008135 นางสาวหทัยชนก ขําย่ิงเกิด

63033008136 นางสาวกมลทิพย� ป*Yนมณี

63033008137 นางสาวสุกัญญา อิ่มละมัย

63033008138 นายสรวัฒน� ไตรพยัคฆ�

63033008139 นายนนทวัฒน� พรสุริยะศักด์ิ

63033008140 นางสาวรุจิรัตน� เสาทอง

63033008141 นางสาวศิริวรรณ� ราษฎร�พิทักษ�

63033008142 นางสาวจิรัญญา ประกอบบุญ

63033008143 นายอภินันท� กัณหา

63033008144 นางสาวศิรินภา เมธา

63033008145 นายนําพล มะโนบาล

63033008146 นายชนุพล ศรีโคตตร

63033008147 นายจิรภัส มหาวงศนันท�

63033008148 นางสาววรรณอนงค� รัตนะธํารงพรรณ

63033008149 นางสาวอรอนงค� คงทอง

63033008150 นางสาวกุลิสรา พันธุ�เทศ

63033008151 นายผลาวุธ วงศ�สวัสด์ิ

63033008152 นางสาวณัฏชนิกา ขีดขิน

63033008153 นางสาวสุดารัตน� เทียมคํา

63033008154 นางสาวนฏภร ชื่นจันทร�

63033008155 นางสาวสุวรรณา บุญทอง

63033008156 นายป*ยะพล ป*นทอง

63033008157 นายพิรัช เพชรดี

63033008158 นายป*ยะนันท� จันทร�สุวรรณ

63033008159 นางสาวพจณิชา ย�องเซ�ง

63033008160 นายนพรัตน� หวดสันเทียะ
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63033008161 นางสาวอังคณา แก:วไกรไทย

63033008162 นายอนุรักษ� จงวิบูลย�

63033008163 นางสาวกาญจนา อุดมทิพย�

63033008164 นางสาวสุรีย�พร ธุวะประดิษฐ�

63033008165 นางสาวธัญธิดา สังข�แก:ว

63033008166 นางสาวจิรภา สายวรณ�

63033008167 นางสาวน:องหญิง รัตนบํารุงวงศ�

63033008168 นายกีรดิต สุทิน

63033008169 นางสาวณัฐพร ศรีอาจ

63033008170 นางสาวสุปราณี ติจะสอน

63033008171 นายพงศ�ทัช พรวิกุลรัตนา

63033008172 นางสาวกานต�กนก ขาววงศ�

63033008173 นางสาวพรรณิภา จาตุรงกูล

63033008174 นางสาววรรณิดา คัตตะพันธ�

63033008175 นางสาวณภัทร เงินสลุง

63033008176 นายธนพนธ� ขาวทอง

63033008177 นางสาวกมลวรรณ คงทวี

63033008178 นายสหรัฐ อนันชัย

63033008179 นางสาวพิชญธิดา ทองเต็ม

63033008180 นายธนิก แก:วสาธร

63033008181 นายประวิทย� ปEกษิณ

63033008182 นางสาวมนิสรา สุนทโรสถ�

63033008183 นายอานนท� มงคลคํา

63033008184 นางสาวจารุพร สดชื่น

63033008185 นางสาวนันทนิธี ลาภสุขโสภณ

63033008186 นางสาวบุญยานุช พันธ�ต�าย

63033008187 นายอานนท� คงสอน

63033008188 นายณัฐพล มีศิลปM

63033008189 นายวรปรัชญ� ตรีญาณวัฒน�

63033008190 นายคฑาวุธ ณ สงขลา
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033008191 นางสาวนาตาลี คาซิมพู

63033008192 นางสาวศิริยากร แก:วกงพาน

63033008193 นายพงษ�พิพัฒน� ภูผาหลวง

63033008194 นางสาวสุพิชชา ด:วงแค

63033008195 นางสาวจิรายุ สุดสิ้น

63033008196 นายยอดฝEน ปรางศร

63033008197 นางสาวประไพพิมพ� ไทยประยูร

63033008198 นายภาคภูมิ รัตนกฤตยากุล

63033008199 นางสาววนิดา พระนอนข:าม

63033008200 นางสาวธนภรณ� คงคาเพชร

63033008201 นางสาวปวีณา พงษ�อุดทา

63033008202 นางสาววิลาวัณย� ตระกูลไพศาล

63033008203 นางสาวนพมาศ โตสมบูรณ�

63033008204 นางสาวธัญรดา ดวงแก:ว

63033008205 นายชนทัช แก:วคําไสย�

63033008206 นายพิพัฒน� ปะระท�า

63033008207 นางสาวพาสมี หาแว

63033008208 นางสาวจุติพร ศรีสวัสด์ิ

63033008209 นายป*ยะฉัตร จันทร�ชื่น

63033008210 นางสาววัชราภรณ� แฉล:มรัมย�

63033008211 นางสาวรัตนาภรณ� เจริญทอง

63033008212 นายภพนิพิฐพัทธ� จันดีทอง

63033008213 นางสาวสุพัตรา ขัดนาค

63033008214 นางสาวชวนคิด จินาวรณ�

63033008215 นางสาวปวีณา สิทธิปEญญา

63033008216 นางสาวธนิษฐา ทองมา

63033008217 นายศักด์ิชัย นามวงษ�

63033008218 นายสุรพัศ บรรณพงศธร

63033008219 นางสาวสุนิตา กริ่มใจ

63033008220 นายปพิชญา ปานสิทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63033008221 นางปEณฑ�ชนิต ชาติรักษา

63033008222 นางสาวสถาพร ขันแก:ว

63033008223 นายรัชตะ สอดส�อง

63033008224 นางสาววรรณศิริ กิตณรงค�

63033008225 นางสาวศิริวรรณ มะปูเลาะ

63033008226 นายปEญญาทัศน� แก:ววิจิตร

63033008227 นางสาวสุปราณี สุภาวัฒนพันธ�

63033008228 นายณรงค�ฤทธ์ิ สุจริต

63033008229 นางสาวปรัธนา กระต�ายทอง

63033008230 นางสาวกันยธิดา คงสนิท

63033008231 นายศุภกร หม่ันดี

63033008232 นางสาวขวัญใจ แก:วสกุล

63033008233 นางสาวไหมแพร ภางาม

63033008234 นางสาวธีร�วรา นามดิษฐ

63033008235 นางสาวพิชญาณัฏฐ� สุขแซก

63033008236 นางสาวสุตนันท� สุทธิมล

63033008237 นางสาวณฐมน วงษ�เบาะ

63033008238 นางสาวศิริภรณ� พงศ�ลี้

63033008239 นางสาววิลาสินี ศรีสอาด

63033008240 นางสาวพิจิตรา ปานแอQด

63033008241 นางสาวพัชราภา รอดสีเสน

63033008242 นายธนภัทร ชัยยา

63033008243 นางสาววรัญญากร สีขาว

63033008244 นายศรราม จงเกษกรณ�

63033008245 นายพนมวัลย� แสงอ�อน

63033008246 นางสาวศุภารัตน� บุญราภ

63033008247 นางสาวณัฐวรรณ เปรมใจ

63033008248 นางสาวอภิวรรณ วัฒนบุญถาวรกุล

63033008249 นายกันตินันท� ปานปลอด

63033008250 นางสาวจิราวรรณ สกลบรรพ�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033008251 นางสาวสุกัญญา แก:วคําลือ

63033008252 นางสาวรัชดาภรณ� ศรีบุญโฮม

63033008253 นางสาวสุกัญญา ชนะสงค�

63033008254 นางสาวธรรมพร เจริญสวัสด์ิ

63033008255 นางสาวกมลทิพย� สังข�ทอง

63033008256 นางสาวญาณิศา เลิศไกร

63033008257 นางสาวณัฐณิชา สุนทรโภคิน

63033008258 นางสาวจิรนันท� เหนี่ยวพันธุ�

63033008259 นายพฤทธ์ิ จันทร�ใบเล็ก

63033008260 นางสาวธนสุกาญจน� วัฒนะภูติ

63033008261 นางสาวนฤมล เพชรวงค�

63033008262 นางสาววาสนา ใจมิภักด์ิ

63033008263 นางสาวณัฐมล อุ�นบุญ

63033008264 นางสาววันวิสา ปEญญามอย

63033008265 นางสาววรรณิศา เห:าชุ�ม

63033008266 นางสาวชุติมา แหยมประสงค�

63033008267 นายอดัม อาจแสน

63033008268 นายพีรวัส ปEนตะแก:ว

63033008269 นายติณณภัสร� พงษ�เสน

63033008270 นางสาวฐิติรัตน� พานเงิน

63033008271 นางสาวมาลินี โลนุช

63033008272 นางสาวสุขุมาภรณ� แก:วมุกดา

63033008273 นางสาวพิมพ�มณี นบนอบ

63033008274 นางสาวสุดารัตน� ภักดีณรงค�

63033008275 นายสุทธิลักษณ� นาคคํา

63033008276 นางสาวปรางค�ทิพย� พลวงค�ษา

63033008277 นางสาวฐิติชญา ธรรมโชติ

63033008278 นางสาวป*ยะพร ภู�หนู

63033008279 นางสาวดาราภรณ� วงค�ชมภู

63033008280 นางสาวรัตนภรณ� มูลเพ็ง
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ระดับปริญญาตรี

63033008281 นางสาวเกวลิน อินทร�เม�น

63033008282 นางกัญญาวีร� สิงหา

63033008283 นางสาวศิรินธร สิงหาทอ

63033008284 นางสาวมะลิวัน แพทย�ไชโย

63033008285 นางสาวสุดารัตน� บุญรัตน�

63033008286 นายอรรถเศรษฐ� รัตนกิจสุนทร

63033008287 นายณัฐธร โภคะสุวรรณา

63033008288 นายกุลเมธ ศิริกูล

63033008289 นางสาวธัญลักษณ� รักศิลปM

63033008290 นางสาวฟารีดQะ แวสมาแอ

63033008291 นางสาวสมฤทัย ไชยประหยัด

63033008292 นางสาวหทัยทิพย� วรุณธรรม

63033008293 นายเกรียงศักด์ิ เชื้ออินทร�

63033008294 นางสาวปุณยาพร ภูเพ�น

63033008295 นางสาวชมพูนุช ทวีสุขเสถียร

63033008296 นางสาวศุกร�ภาพร รัตธิวัน

63033008297 นางสาวเบญจวรรณ สนธิรัตน�

63033008298 นางสาวสุวรรณา พูเบกู

63033008299 นางสาวสุนันทา เนตรน:อง

63033008300 นายรัฐพล แดงด�วน

63033008301 นางสาวพรปวีณ� พรอนันต�รัตน�

63033008302 นางสาวกมลทิพย� โหงวบุญล:อม

63033008303 นายเดชา อังคาสัย

63033008304 นายโกสินทร� นาเมืองรักษ�

63033008305 นายอาทิตย� เสาะแสวง

63033008306 นางสาวศุภัคชญา แก:วคําฟู

63033008307 นางสาวณัฐธิดา โกษะ

63033008308 นายปวริศร แช�มวงษ�

63033008309 นางสาวฐิชา มะลิดา

63033008310 นายชัยวัฒน� จันทร�ทอง
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ระดับปริญญาตรี

63033008311 นางสาวพรรษชล เข่ือนเชียงสา

63033008312 นางสาวพิกุล ปPองแก:ว

63033008313 นางสาวเกตน�สิรี ภูษาธร

63033008314 นางสาวธัญชนก หล�อวงศ�

63033008315 นางสาวนิภาพร ศรีเกษม

63033008316 นายวิณัฐ แหวววงศ�

63033008317 นางสาวเบญจมาส สุดแสวง

63033008318 นางสาวภาชิตา กรุดทรัพย�

63033008319 นายณัฐวัตร พัดคง

63033008320 นางสาววรันธร ตันติกุล

63033008321 นางสาวบรรณฑวรรณ ปEตถา

63033008322 นายมนตรี ทําสวน

63033008323 นางสาวณัฐรีญา บุญอาจ

63033008324 นายไตรมาส แสงเรือง

63033008325 นายทัพพสาร ชอบเย็น

63033008326 นางสาวปานรวี อินทเสน

63033008327 นายนําโชค แซ�ต้ัง

63033008328 นายเจตดิลก ยะจอม

63033008329 นางสุรีรัตน� สาโรวาท

63033008330 นางสาวกุลภัทร ใสสว�าง

63033008331 นางสาวศาตมน อําไพ

63033008332 นายเจษฎา พานิช

63033008333 นายปกรณ� ออกเวหา

63033008334 นางสาวจิรัชฌา ก่ิงทวยหาญ

63033008335 นายซาฟุดดีน สลาวะ

63033008336 นางสาวนูซีฮา วายีกอ

63033008337 นางสาวสุชาวดี พุกกะเวส

63033008338 นางสาวไพรักษ� ค:าของ

63033008339 นางสาวกัลยรัตน� สุขเต็ม

63033008340 นายวีรกร เสาวพงศ�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033008341 นางสาวอินทุอร พิมพ�พา

63033008342 นางสาววริศรา ตะเหลบ

63033008343 นางสาวเกตน�สิรี ขยันกิจ

63033008344 นายเกียรติศักด์ิ หารหม�อง

63033008345 นางสาวปวีณา เหมาเหมาะดี

63033008346 ว�าที่ร:อยตรีนัฐวุฒิ สายเพชร

63033008347 นายรัฐวุฒิ อินทะคง

63033008348 นางสาวหนึ่งฤทัย มณีรัตน�

63033008349 นางสาวศิริพร นาคเสวก

63033008350 ว�าที่ร:อยโทวิเชษฐ หลุดพา

63033008351 สิบเอกกิตติศักด์ิ ภาโว

63033008352 นางสาวศุภารดา พลกูล

63033008353 นายจาตุรันต� ทองชมภูนุช

63033008354 นายอิทธิพัทธ� เฉลิมแสน

63033008355 นายขวัญชัย มากกุญชร

63033008356 นายดุสิต มานะเจริญทรัพย�

63033008357 นายธนวิชญ� จิตรชุ�ม

63033008358 นายกันตพัฒน� สุขพานิช

63033008359 นายรชต ไชยเชษฐ�

63033008360 นางสาวธัญฑิรัฎฐ� ยนต�นิยม

63033008361 นางสาวธนาภา วรแสน

63033008362 นายพิภพ ติณชาติ

63033008363 นางสาวสกาวเดือน เชื้อพหล

63033008364 นางสาวชุติพร ขําทวีพรหม

63033008365 นายจิระเดช คําธร

63033008366 นายณัฐพล อิ่มเกียรติ

63033008367 นายอธิพัฒน� สุขประทุม

63033008368 นางสาวอัสราภา นิ่มวุ�น

63033008369 นายป*ยะพัทธ� เข็มพงษ�

63033008370 นางสาวธนัชชา ไกรสิทธิพงศ�
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ระดับปริญญาตรี

63033008371 นางสาวรัตนาภรณ� เรือนงาม

63033008372 นางสาวนิพาพรรณ แพงวงษ�

63033008373 นายวิริยพงษ� นวมาลย�

63033008374 นางสาวบุญประดับ ทรงอยู�

63033008375 นายสิทธิพงษ� เทียงเดช

63033008376 นางสาวณัฐนันท� แดงทองดี

63033008377 นางสาวอรอนงค� วังกานนท�

63033008378 นายธัชชัย พรอนันต�รัตน�

63033008379 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุรัตน�ดา คณะนา

63033008380 นางสาวสุภาวดี เกษรศิริ

63033008381 นายนิมะ สุหลง

63033008382 นางสาววิรัญญา จันทร

63033008383 นางสาวขวัญชนก จงไกรจักร

63033008384 นางสาวสุกัญญา ผลทวี

63033008385 นางสาวชุติกาญจน� อินทศร

63033008386 นายวสวัตต์ิ ชาญชลยุทธ

63033008387 นางสาวธันย�ชนก อ�อนละเอียด

63033008388 นางสาวณัฏฐณิชา หงษ�ทอง

63033008389 นางสาวมณีรัตน� ทรัพย�พล

63033008390 นางสาวธารินี นวบุตร

63033008391 นางสาวมีนา เหลี่ยมเย็นใจ

63033008392 นางสาวเสาวลักษณ� ท:าวทอง

63033008393 นางสาวนรินสรณ� จันทร�ทอง

63033008394 นายสกลภัทร เสมแจ:ง

63033008395 นายณัฐพล ศรีฉํ่า

63033008396 นางสาวชนิกานต� อินทร�เรือน

63033008397 นางสาวปภัสสร สีวันนา

63033008398 นายปณต บุญสวน

63033008399 นายกฤษณะ ตรีรัตนนนท�

63033008400 นายป*ยังกูร การะกรรม
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63033008401 นายศรัณย� ม่ันปาน

63033008402 นางสาวลัดดาวรรณ ชูงาน

63033008403 นางสาวนงนุช หล:ารอด

63033008404 นายธนทัต ตาตะบุตร

63033008405 นายป*ยวัฒน� ศรีมณียานนท�

63033008406 นายพชรพล บุญอินทร�

63033008407 นายบุญญฤทธ์ิ บูรณะ

63033008408 นายอาทิตย� พงศ�ธรรมนิตย�

63033008409 นางสาวแสงฟPา พยอมหอม

63033008410 นายมโนรมณ� ทันสมัย

63033008411 นายอาทิตย� อยู�ภักดี

63033008412 นางสาวเจQะโนรี โตะตาหยง

63033008413 นางสาวอัจฉรีย� จันทร�พุ�ม

63033008414 นางสาวกฤตพร บุญพัฒนาภรณ�

63033008415 นางสาวกันยารัตน� ปุ_นประเสริฐ

63033008416 นางสาวน.ส.ภัสวลัญญ� สังข�ย้ิม

63033008417 นางสาวจรินทิพย� ภูมิแสงนภา

63033008418 นายภูมิใจ อภิรมณ�

63033008419 นางสาวรวีวรรณ สีระบุตร

63033008420 นางนิตยา คําเหมือง

63033008421 นางสาวสุธิมา เสนะคุณ

63033008422 นางสาวชวัลรัตน� เล็กสาคร

63033008423 นางสาวอิศรา จันทร�รุ�งเรือง

63033008424 นางสาวจันทิมา หม่ืนหมวด

63033008425 นายณัฐวุฒิ อุตสุรินทร�

63033008426 นายศุHภชัย สาแย:ม

63033008427 นางสาวศศิวิมล ทองน�วม

63033008428 นางสาวจิราภรณ� สําเภา

63033008429 นายณัชพล บุญจูบุตร

63033008430 นางสาวเกวรินทร� ดิษยาธันย�ธํารง
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ระดับปริญญาตรี

63033008431 นายเค:าไพบูลย� บัวทิพย�

63033008432 นายวีรวุธ อุตสาหะ

63033008433 นางสาวจารุวรรณ คงกะพันธ�

63033008434 นางสาวณัฐชยา อ�วมทัพ

63033008435 นางสาวชญาณี อรุณโรจน�ศิริ

63033008436 นางสาวรมิดา ม�วงพันธ�

63033008437 นางสาวอุไรวรรณ เกิดเมืองเล็ก

63033008438 นายพรชัย นาคทอง

63033008439 นายสราวุฒิ สักเทวิน

63033008440 นายวีรภัทร ไชยต:อม

63033008441 นายเจษฎา นกสกุล

63033008442 นางชนันภรณ� ทองรักษ�

63033008443 นางสาวปานจิต เหมือนใจ

63033008444 นางสาวสุกัญญา สุวรรณสังข�

63033008445 นางสาวพจนีย� กําเนิดสิงห�

63033008446 นางสาวชลธิดา คําชุม

63033008447 นางสาวเพชรลดา วงษ�นุรักษ�

63033008448 นางสาวเบญญา สดสายทอง

63033008449 นางสาวศศิธร โตชัย

63033008450 นายปEญญภัทร ปEญญาสุขศิริ

63033008451 นายพฤทธานันต� ศรีวงศ�เลียง

63033008452 นายฐิติพันธ� ประกาสิทธ์ิผล

63033008453 นางสาวอุไรวรรณ ลุนลา

63033008454 นางสาวถนอมจิต วงค�คําปวง

63033008455 นางสาววณิชกร คลังสมบัติ

63033008456 นางสาวจรินทร�ทิพย� สัทธาพล

63033008457 นายณัฐดนัย ปEญญาเพียร

63033008458 นางสาวชนธัญ ทิมฤกษ�

63033008459 นางสาวนิตยา อินทสูน

63033008460 นางสาวภัสราภรณ� พวงยะ
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ระดับปริญญาตรี

63033008461 นายกิตติศักด์ิ สังข�ทอง

63033008462 นางสาวกนกพร เบญจกาญจน�

63033008463 นางสาวมณีรัตน� เกตทองคํา

63033008464 นายจาตุรนต� เฉตาไพย

63033008465 นางสาวรจนา รินทร�ถา

63033008466 นางสาวขวัญชลิตา มณีวรรณ�

63033008467 นางสาวราตรี คําลือชา

63033008468 นางสาวจิราวรรณ แจ�มจันทร�

63033008469 นายเมธาวัชร แย:มนุ�ม

63033008470 นายวริทธ์ิ พัฒนจินดากิจ

63033008471 นางสาวเกศินี ศิลาแรง

63033008472 นายโชฎก วนิชยาโกศล

63033008473 นางสาวศิริลักษณ� เสนสุข

63033008474 นายสายชล อังสุวัฒนา

63033008475 นางสาวกันยารัตน� ชมชื่น

63033008476 นางสาวจิราพร สามารถ

63033008477 นางสาวปารวี ภัสสัตยางกูร

63033008478 นายเอกชาติ สังข�รุ�ง

63033008479 นายวัชรินทร� พุทธพฤกษ�

63033008480 นายสันติ สีตะพงศ�

63033008481 นางสาวธิดาพร อ:วนแก:ว

63033008482 นางสาวกฤษณา รัตนะ

63033008483 นายณัฐกานต� แวนิล

63033008484 นายกวีเอก ตะดุมพันธ�

63033008485 นางสาวธิติมาพร ลิมป*ไพศาล

63033008486 นางสาววีณา สีตะมา

63033008487 นายธีรพัฒน� แก:วชิงดวง

63033008488 นางสาวพุทธิดา มันดอน

63033008489 นางสาวปาริชาติ กองขุนชาติ

63033008490 นางสาวลักขณา พันธ�เป<น
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ระดับปริญญาตรี

63033008491 นางสาวกิรณา อินสกุล

63033008492 นายณัฐวุฒิ ชนะภัย

63033008493 นางสาวพรรณิการ� แก:วสะอาด

63033008494 นางสาวอิ่มอัมพร ปEจฉิมนันท�

63033008495 นายพีรทัต ลิ้มพันธ�อุดม

63033008496 นางสาวจุฬาภา สุทธิประภา

63033008497 นางสาวภาวิณี ฐานหม่ัน

63033008498 นางสาวเจนอักษร สุขจันดา

63033008499 นายพีรพงษ� จบศรี

63033008500 นายพีรวัฒน� ทัดจันทร�

63033008501 นางสาวสุภัทรศิริ ชมภูนุช

63033008502 นางวรางคณา บุญยงค�

63033008503 นางสาวอุษาวดี จิตต�พรหม

63033008504 นายนิฐิกรณ� ศรีสุภาพ

63033008505 นายพชรพล จิระเสวี

63033008506 นางสาวสุธิตา พูนณรงค�

63033008507 นางสาวยุภรัตน� สาแก:ว

63033008508 นางสาวจิราพร ปะละใจ

63033008509 นางสาวสุวภัทร ทองมี

63033008510 นางสาวธัญญาเรศ เกิดสุข

63033008511 นางสาวจารุวรรณ มีแก:ว

63033008512 ว�าที่ร.ต.หญิงเพชรวดี ขนัยรัมย�

63033008513 นายกิตติพงษ� โสภาประสิทธ์ิผล

63033008514 นางสาวพัชรียา พรมสงฆ�

63033008515 นางสาวจิHรภิญญา ทัดหล�อ

63033008516 นางสาวกนกวรรณ อุ�นทรัพย�

63033008517 นางสาวนภัสสร นิธินรเศรษฐ

63033008518 นายศุภนัฐ สุเหร็น

63033008519 นางสาวนวพร ภิรมย�เวศณ�สกุล

63033008520 นางสาวศุทธิณี อารีราษฎร�
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ระดับปริญญาตรี

63033008521 นายธนวัฒน� เฉลิมศิลปM

63033008522 นางสาวกาญจนา อันชื่น

63033008523 นางสาวรพีพรรณ สุขีวัชรกุล

63033008524 นายธนกร เชื้อสมุทร

63033008525 นายอภิสิทธฺHH ว�อง

63033008526 นางสาวศิริรักษ� เบ:าลา

63033008527 นางวิไล เครือพันธ�

63033008528 นายรัฐศาสตร� ศรีวัง

63033008529 นายพิพัฒนพงศ� คามจังหาร

63033008530 นางสาวศุภาวดี ขําทิพย�

63033008531 นางสาวราตรี แก:วโสตร

63033008532 นางสาวธัญชนก สุรขันธ�

63033008533 นางสาวธมกร เรืองรัมย�

63033008534 นางสาวสุภาภรณ� ดอกตาลยงค�

63033008535 นายพศิน ปฏการสกุล

63033008536 นางสาววิกานดา สงัด

63033008537 นางสาวศิริลักษณ� เต:าทอง

63033008538 นางสาวเพชรรัตน� พลนิกร

63033008539 นายวริษฐ� บุหลัน

63033008540 นางสาวกัลยรักษ� บรรจงเปลี่ยน

63033008541 นางสาวแพรวพรรณ รอดเพราะทรัพย�

63033008542 นางสาวรัตญา ตู:พิมาย

63033008543 นางสาวธิดารัตน� มาตรา

63033008544 นางสาวภัทรวิภา คล:ายสุรินทร�

63033008545 นางสาวบุหงัน บุญรอด

63033008546 นายกฤษดา ทองทา

63033008547 นายธนนชัย วงษ�ศา

63033008548 นางสาวศศิธร นครพันธ�

63033008549 นางสาวรุ�งนภา โพธ์ิสกุล

63033008550 นางสาวกชมน เจาทวิภาค
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ระดับปริญญาตรี

63033008551 นายชยพล พรหมสุข

63033008552 นางสาวจุฑามาศ ศรีประวรรณ

63033008553 นางสาวทัศนีย� พระยานะธูป

63033008554 นายศรรตยา บัวปาน

63033008555 นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน�

63033008556 นางสาวชิตสุภางค� มุงคุณคําชาว

63033008557 นางสาวจิรัชญา เพ็ชรยอดศรี

63033008558 นายฐาปกรณ� ศิรินภาพันธ�

63033008559 นางสาวธัญญารัตน� ใจโอบอ:อม

63033008560 นายชินาทิป วิกาเงิน

63033008561 นางสาวทิชาดา สฤษด์ิรักษ�

63033008562 นางสาวธันยทิพย� ชยานันท�

63033008563 นายธาดา เรี่ยวแรง

63033008564 นายสายยน ไชยสงค�

63033008565 นายภานุพงศ� พุฒเขียว

63033008566 นางสาวเกนิกา กล:าพระจันทร�

63033008567 นางสาวเฉลิมขวัญ แก:วเฉลิม

63033008568 นางสาวชญาภา บุบผะศิริ

63033008569 นางสาวนิภาพร บินกาศ

63033008570 นางสาวสโรชา แช�มช:อย

63033008571 นางสาวจิตติมา ฉิมนิกร

63033008572 นางสาววรนุช วันแรก

63033008573 นางสาวนัฐษ�ชนก นิรชรวิศรุต

63033008574 นางสาวกาญจนา สัมฤทธ์ิดี

63033008575 นางสาวระพิพัชร� อิศรางกูร ณ อยุธยา

63033008576 นางสาวจินตนา สิงจานุสงค�

63033008577 นางสาวลักษิกา บูรณาภา

63033008578 นางสาวธนพร ศิลปธีรธร

63033008579 นายนิวัฒน� ตรีมาส

63033008580 นางสาววิลัยลักษณ� ชนิดาพงศ�พันธุ�

หน:า 286 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63033008581 นางสาวศศิประภา อําไพ

63033008582 นางสาวอรพิน เหมาะชาติ

63033008583 นายรุ�งโรจน� กรุงเกษม

63033008584 นายทวิช บัวภา

63033008585 นายเรืองศักด์ิ มาตเลิง

63033008586 นางสาวนิศารัตน� เสียงเย็น

63033008587 นางสาวรัฏตวรรณ แก:วกุมาร

63033008588 นางสาวเกวลี วิริยะวงศานุกูล

63033008589 นายณัฐชัย ขาวสุข

63033008590 นายวันธวัช ชมดง

63033008591 นางสาวศิริพร เอื้อพรประพันธ�

63033008592 นางสาวผกามาศ สืบแย:ม

63033008593 นางสาวนิภาดา แขหินต้ัง

63033008594 นางสาวกมลลักษณ� สุระกิจ

63033008595 นางสาวจุธาวรรณ จันทร�บุญเรือง

63033008596 นายสหรัฐ อาดํา

63033008597 นายสรณัฐ พรนิคม

63033008598 นางสาวธนพร ห�านใต:

63033008599 นายปฐมพงษ� คัญใหญ�

63033008600 นายนครินทร� ม�วงสีตอง

63033008601 นางสาวภณิตา ทักคุ:ม

63033008602 นายภัทรดนัย ภวภูตานนท�

63033008603 นางสาวศรีประทุม กาญจนลักษณ�

63033008604 นางสาวกัญปมน เลิศวิไล

63033008605 นางสาวนีรชา ชนากรณ�

63033008606 นางสาวรัตนาวดี ต:นทอง

63033008607 นางสาวกิตติยา เปลี่ยนผึ้ง

63033008608 นายอภิรักษ� ช:อยประเสริฐ

63033008609 นางวาสนา ทองรักษ�

63033008610 นางสาวณินทร�ภัคตา ปUย�วราจิรดิลก
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ระดับปริญญาตรี

63033008611 นางสาวพรนภา พุ�มต:นวงศ�

63033008612 นางสาววนิดา แก:วสีขาว

63033008613 นางสาวณัฏฐา คงแจ:ง

63033008614 นางสาวจรรยา หล:าตQะ

63033008615 นางสาวฐิตินันท� นพเก:า

63033008616 นางสาวหนูกาล ไชยา

63033008617 นายสัจจพจน� ป*ยะประชากร

63033008618 นางสาวอรทัย ปานเพ็ชร

63033008619 นางสาวอภิชญา ชาติแขม

63033008620 นางสาวเนตรนัฐฌา กล:าหาญ

63033008621 นางสาวธัญญลักษณ� เกษแก:ว

63033008622 นางสาวจุฑารัตน� ฝูงชนเชย

63033008623 นายพีรพันธ� ใจชู

63033008624 นางสาวสกุลทิพย� ศรีดี

63033008625 นางสาวรัตนา หอมหวล

63033008626 นายดนู วิทย�สุภากร

63033008627 นางสาวธัญพิชชา เชื้อเหิม

63033008628 นางสาวสุกัญญา รอยสี

63033008629 นางสาวดวงกมล พันธุ�ศุภผล

63033008630 นางสาวนริศรา พรหมสิทธ์ิ

63033008631 นางสาววันเพ็ญ อรัญ

63033008632 นางสาวธีราภัทร กองเงิน

63033008633 นางสาวประภัสสร บุญมา

63033008634 นางสาวณฐมน แก:วคง

63033008635 นางสาวทักษอร ทองอ:ม

63033008636 นางสาวทัศนีย� เวงวิถา

63033008637 นางสาวพัทธนันท� หอมแม:น

63033008638 นางสาวสาวิตรี ศักดา

63033008639 นางสาวพรวิภา เรืองธารา

63033008640 นางสาวสุภาวดี ยวนแห�ว
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ระดับปริญญาตรี

63033008641 นางสาวพฤษภา ก:านก่ิง

63033008642 นางสาวลีลา นาคพงษ�

63033008643 นางสาวกมลวรรณ แข็งพิลา

63033008644 นายพิชิต เบี้ยเลี่ยม

63033008645 นายเมธสิทธ์ิ สุขช�วย

63033008646 นางสาวอนุสรา บุญประกอบ

63033008647 นางสาวเบญจมาศ แก:วกล:า

63033008648 นางสาวอันพิตรา สายทอง

63033008649 นายสราวุธ บรรลังก�

63033008650 นายอภิชาติ อุ�นผาลา

63033008651 นางสาวมนต�ทิพย� จิรามานนท�

63033008652 นายจิรายุ บุตรดาแก:ว

63033008653 นางสาวนุชฤดี หนูหมอก

63033008654 นางสาวณัฐกานต� มรรคอินทร�

63033008655 นางณัฐชา พรสัจจะ

63033008656 นายณัฐกร จันสุกสี

63033008657 นางสาวลลิลภรณ� ทิศาดลดิลก

63033008658 นางสาวกัลยรักษ� อรุณฤกษ�

63033008659 นางสาวนุรฮีดายQะ เตาวะโต

63033008660 นางสาวสุปราณี อุดมสุข

63033008661 นางสาววัณณิตา อินทรสวัสดิHH

63033008662 นางสาวศิริพร นาคเสนีย�

63033008663 นางสาวชุติกาญจน� บุญทวีวัฒน�

63033008664 นายสิทธิศักด์ิ ทิพย�วงศา

63033008665 นางสาวณัฐสินี พุ�มรัตน�

63033008666 นางสาวจุฑามาศ คําวงศ�

63033008667 นายธรรมรัตน� กาญจนโสภาค

63033008668 นางสาวนรมน บรรลือฤทธ์ิ

63033008669 นางสาวจีรนันท� สอนบุตร

63033008670 นายคุณากร ทวีวินิต
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033008671 นางสาวนัฐนันท� วงษ�ชาลีธนัฐ

63033008672 นางสาวสุกัญญา ไชยดํา

63033008673 นางสาวกรรณิการ� โพธ์ิสุ

63033008674 นางสาวรุจิรา พลอาจทัน

63033008675 นางสาวนันทพร ผาสุข

63033008676 นางสาวเฉลิมพร เหลืองสุวรรณ

63033008677 นางสาวพิราวรรณ� บุญราช

63033008678 นายเสกสิทธฺ� พงษ�ย้ิม

63033008679 นางสาวหยาดพิรุณ จิตร�ประพันธ�

63033008680 นางสาวอลิสดา พาลึก

63033008681 นางสาวสุธาสินี ผิวหอม

63033008682 นายณรงค� บุญลาภ

63033008683 นายธงชัย คตน�วม

63033008684 นายณพวุฒิ วุฒิกมลชัย

63033008685 นางสาวศรุตา ราบเรียบ

63033008686 นายจํานงค� แสวงหา

63033008687 นางสาวออมสิรินทร� รักนาชาติ

63033008688 นางสาวอมรินทรา ทิพย�อ:าย

63033008689 นายต:นตระการ กลางสุวรรณ

63033008690 นางสาวขวัญภิรมย� นกเทศ

63033008691 นางสาวเกศรินทร� เกตุจันทร� 

63033008692 นางสาวกมลนัทธ� เลี่ยมมณี

63033008693 นางสาวนฤมล สายชุมดี

63033008694 นางสาวสุชัญญา วิลาศรี

63033008695 นางสาวพัชราพร คงดี

63033008696 นางสาวเหมสุดา รสหอม

63033008697 นายนภสินธุ� ทองเจริญสินธุ�

63033008698 นางสาวชนิตรา แย:มทรัพย�

63033008699 นายอวิรุทธ์ิ ดีวัน

63033008700 นางสาวชมพูนุช เจนวิชชุเมธ
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033008701 นายสิทธิกร สงวนตระกูล

63033008702 นางสาวป*ยะมน ต�วนชะเอม

63033008703 นางสาวณัฐนรี ไพสิฐสกุลนาท

63033008704 นางสาวนันท�นภัส เบญจกุล

63033008705 นางสาวศรวณีย� สุรินตQะ

63033008706 นางสาวอารีรัตน� แสงงาม

63033008707 นางสาวใบเตย จําเนียรทรง

63033008708 นางสาวปภัสรัญชน� พงษ�ปวโรภาส

63033008709 นางสาวกาลดา ปุผาลา

63033008710 นางเอวิกา สุดเสียง

63033008711 นางสาวสุชชาวดี อ�วมฤทธ์ิ

63033008712 นางสาวมลฑาทิพย� บุญสวัสด์ิ

63033008713 นางสาวคัทลียา วงษ�นาค

63033008714 นายต�วนเอียรอส สนิบุตรา อัลอาตัส

63033008715 นางสาวบุญธรรม ชุ�มย้ิม

63033008716 นางสาวรัตนาภรณ� สระกาศ

63033008717 นายพงศธร กุหลาบเทียม

63033008718 นางสาวศสิณา เพ็ชรประกอบ

63033008719 นายปฐมพงศ� นาถมทอง

63033008720 นายสุเมธ โพธ์ิทองเจริญ

63033008721 นายวิชญะ คงอินทร�

63033008722 นางสาวทัศนีย� บุญฤทธ์ิ

63033008723 นางสาวคัทลียา หวังอีน

63033008724 นางสาววราภรณ� รัตนประยูร

63033008725 นางสาวนูร�มี สามะ

63033008726 นายณัฐพล ศิริบูลย�ภักดี

63033008727 นางสาวประภารัตน กุสโลปการะ

63033008728 นางสาวทิพวรรณ บุญสาง

63033008729 นายชัยยันต� นุยืนรัมย�

63033008730 นายไพรัตน� ปะละตุ�น
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ระดับปริญญาตรี

63033008731 นางสาวธารวิมล ก:านเงิน

63033008732 นางสาวจิราวรรณ หลวงพิทักษ�

63033008733 นางสาวแก:ววารี หาบหา

63033008734 นายภาณุวัฒน� หาญยุทธ

63033008735 นางสาวอาทิตยา ทิพย�ปาละ

63033008736 นางสาวหิรัญญา ถาวรวสุ

63033008737 นายกฤษณะ เอี่ยมสําอางค�

63033008738 นางสาวอนันตญา บุญวิทย�

63033008739 นางสาวป*ยรมย� ศรีคําทา

63033008740 นางสาวชฎาพร ผ�องสนาม

63033008741 นางฐิติพร มาอ:อม

63033008742 นายสุทธิพงษ� จันทร�หอม

63033008743 นายสุรวัฒน� สายยศ

63033008744 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิศรี

63033008745 นายสุทธิศักด์ิ เจริญยัง

63033008746 นางสาวเบญจวรรณ อยู�ตาล

63033008747 นางสาวสุปราณี จันทพันธ�

63033008748 นางสาวสิตางศุ� เผือกพูล

63033008749 นางสาวมินตรา รินอ:าย

63033008750 นางสาวมุทิตา ค�าม�วง

63033008751 นายเอกรัตน� โฉมฉิน

63033008752 นางสาวนันทิกานต� คงสุข

63033008753 นางสาวณัฏณิชา โพธิ

63033008754 สิบเอกจิรภัทร บัวเลียง

63033008755 นางสาวปาลิดา สุทธิทวี

63033008756 นางสาวธีร�จุฑา มาศประสิทธ์ิ

63033008757 นายชญันโต มาลา

63033008758 นายฤทธิชัย บุญธรรม

63033008759 นางสาวสุภาศิลปM เดชยศดี

63033008760 นางสาวภิญญาพร เต�งภาวดี
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63033008761 นายภัทรศัย วิชิตพรชัย

63033008762 นางสาวนิภาวัลย� ช�วยสกุล

63033008763 นางสาวพิมพ�พิชชา อุทยา

63033008764 นายคณิศร ชัยประสิทธ์ิ

63033008765 นางสาวกนิษฐา หงคงคา

63033008766 นางสาวแคทติยา พิมพิชัย

63033008767 นางสาวกัญจน�ภัสนันท� พันธุ�ปกรณ�

63033008768 นางสาวปรางทิพย� กาญจนะสิงห�

63033008769 นายชนสรณ� โวสงค�

63033008770 นายศิริพล ภิญโญชีพ

63033008771 นางสาวณัชชา อินกว�าง

63033008772 นางสาวอลิสา ทองอําพล

63033008773 นายสุธารักษ� แสงเขียว

63033008774 นางสาวนาฏยา อินทรลักษณ�

63033008775 นายสุรศักด์ิ บุญรอด

63033008776 นางสาวรุ�งนภา บุตรผล

63033008777 นางสาวจีรยา สายเงิน

63033008778 นางสาวอรทัย ยืนยง

63033008779 นางสาวกชกร บุญช�วยชู

63033008780 นายวุฒิพงษ� ชาสติ

63033008781 นางสาวสุวิชา พรหมจันทึก

63033008782 นางสาววรรณกร สุขสถิตย�

63033008783 นางสาววาสิตา ชอบรู:

63033008784 นางสาวนลินนิภา อินทร�ขาว

63033008785 นางสาวอารีนา นิพชัยชัน

63033008786 นางสาวนิธิศดา บุญธรรม

63033008787 นางสาววันเพ็ญ ด:วงมูล

63033008788 นางสาวทิพย�ประภา อาริยะดิษฐ�

63033008789 นายชาติชาย พวงกนก

63033008790 นางสาวสราพร คาตบัว
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ระดับปริญญาตรี

63033008791 นางสาวอมรรัตน� สมัครไทย

63033008792 นางสาวเกตุสุดา ลือเรือง

63033008793 นางสาวพิมพ�ชนก พหลภาคย�

63033008794 นายภัทร สุขแจ�ม

63033008795 นางสาวอมฤตา จันทรักษา

63033008796 นางสาวขนิษฐา ศรีสรรค�

63033008797 นางสาวสุทามาศ สุริยะวงศ�

63033008798 นางสาวรวีวรรณ ตรัสนิ่ม

63033008799 นางสาวสุณิสา แจ:งสันต�

63033008800 นางสาวรวีวรรณ มุงคุณดา

63033008801 นางสาวศิริรัตน� จวนอาจ

63033008802 นางสาวอนันตญา นนทิพิเชฐ

63033008803 นายคมสัน ศรีบุตรศรี

63033008804 นางสาววิมล จันทา

63033008805 นางสาวโชติมา ผ�านทอง

63033008806 นางสาวปตินญา อึ้งเลิศตระกูล

63033008807 นายทนงศักด์ิ สุดจิตโต

63033008808 นางสาวกฤชญา ชัยฉกัลปM

63033008809 นายวรวิช รอดสงค�

63033008810 นางสาวศิริพร ใจหาญ

63033008811 นางสาววิสสุดา ยางสุข

63033008812 นางสาวแก:วมณีจันทร� อาษา

63033008813 นางสาวจุฑารัตน� ภูมูล

63033008814 นางสาวกัญญ�ณัชชา ศิริมธุรส

63033008815 นายเกียรติศักด์ิ ตาคํา

63033008816 นายพรประเสริฐ ชาวนา

63033008817 นางสาวพิชญ�ณัฏฐ� ทองหนูนุ:ย

63033008818 นางสาวภัทร�นฤน รับพร

63033008819 นายณัฐพล จันทร�ฤทธ์ิ

63033008820 นางสาวทิพรัตน� แสนศรีเชาว�พันธ�
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63033008821 นางสาวภัททิญา บุนนาค

63033008822 นายนุกูล แกล:วการไร�

63033008823 นายกษิดิศ พีรพลานันท�

63033008824 นางสาวศิริพร สระรัมย�

63033008825 นางสาวศุภลักษณ� สุขสําราญ

63033008826 นายวรนาท แฝงโพนทอง

63033008827 นางสาวพิชญธิดา ชินวงศ�

63033008828 นางสาวกิติยา สายเมือง

63033008829 นางสาวศศิภา แต:มด่ืม

63033008830 นางสาวโชติมา ศุภเศรษฐศิริ

63033008831 นางสาวชลิตา สีมันตะ

63033008832 นางสาวจิตจํารัส โสรัตน�

63033008833 นางสาวกัลยา เลิศศิลา

63033008834 นายอภิวัต เขียวจันทร�แสง

63033008835 นางสาววัชราภรณ� กุลพิมพาพันธ�

63033008836 นางสาวกฤติยา คําภา

63033008837 นางสาวจิรยา เย่ียงกุลเชาว�

63033008838 นายวีรวัฒน� เสือส�าน

63033008839 นางสาวพรรณพิไล เฮงตระกูล

63033008840 นายพัฒพงษ� สุคะสวัสด์ิ

63033008841 นางสาวแพรวมณี เผ�าพงษ�

63033008842 นางสาวอัญชิษฐา จันทรสามารถ

63033008843 นายสมศักด์ิ กุลสุวรรณ

63033008844 นางสาวมณธิชา วรรณะ

63033008845 นางสาวพรทิพย� เพราะบุญ

63033008846 นางสาวธีร�วรานันท� ประวันทอง

63033008847 นางสาวสิริกัญญา ประดับ

63033008848 นางสาวขวัญฤดี เก�งมาก

63033008849 นายชโลธร ทองชุม

63033008850 นางสาวญาดา สิงห�พันธ�
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63033008851 นางสาวภควดี ภมร

63033008852 นางสาวจุไรภรณ� นิลชาติ

63033008853 นางสาวอโณทัย คําเบ:า

63033008854 นายสรณ�พงศ� อัตตสมบัติ

63033008855 นางสาวพรปวีณ� ประชุมฉลาด

63033008856 นายธนวัฒน� กันธิยะวงษ�

63033008857 นางสาวญาดา ศรีนพนันท�

63033008858 นางสาวปภาษา นัยวิริยะ

63033008859 นายสาธิต จุฑานฤปกิจ

63033008860 นางสาวป*ยะมาศ ศรีจันทร�

63033008861 นายปฏิภาณ หวังมาน

63033008862 นายกัณตพงศ� สุทธิไส

63033008863 นางสาวอมลวรรณ นกบิน

63033008864 นางสาวปริยา ศรีน้ําอ:อม

63033008865 นายวิทวัส เหมือนจันทร�

63033008866 นางสาวกาญจนาพร ไชยพันธุ�

63033008867 นายสันตา นพคุณ

63033008868 นางสาวสุคนธา คงเติมสิน

63033008869 นางสาววิญาดา จินดานิมิตร

63033008870 นางสาวพัชนี บุญเอก

63033008871 นายวัฒนา แสงวิเชียร

63033008872 นางสาวประภัสสร ใยคง

63033008873 นางสาวเพ็ญศิริ พลอยขาว

63033008874 นางสาวปารดี สิงห�ก้ิง

63033008875 นางสาวรัตนาพร ยืนยง

63033008876 นางสาวพรพรหม ไฝเพชร

63033008877 นางสาวแพรวพรรณ อยู�หล่ํา

63033008878 นางสาวสโรทัย มณีรัตน�

63033008879 นางสาวกุลธิดา พุฒซ:อน

63033008880 นางสาวสุภาพร สุกใส
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63033008881 นางสาวจารุวรรณ สีหนาท

63033008882 นางสาวผกาวรรณ วรรณเลิศ

63033008883 นางสาวธีริศรา ทองเถ่ือน

63033008884 นางสาวกชพร จันทร�สิงห�

63033008885 นางสาวสิริพร ศิริยงค�

63033008886 นางสาวณัฐชา ทิพย�จรัสไพบูลย�

63033008887 จ�าสิบโทบัญชา ใบดํา

63033008888 นางสาววิชชุดา โมคทิพย�

63033008889 ส.อ.สุเมธี เข็มมี

63033008890 นางสาวจารุวรรณ แจ:งต�าย

63033008891 นางสาววิภาดา ลาทอง

63033008892 นางสาวรัตนา เงินยวง

63033008893 นางสาวญาดา เกาะทอง

63033008894 นางสาวนัทมน ญาณโกมุท

63033008895 นางสาวรัตนา เพชรล:วน

63033008896 นางสาวสุนิสา สีหานาม

63033008897 นางสาวกนกวรรณ โอษฐ�จันทร�ศรี

63033008898 นางสาวสิริธร ป_วนศิริ

63033008899 นายธนัสนันท� เมาลานนท�

63033008900 นายก:องภพ คนสุข

63033008901 นางเปรมวดี ว�องเจริญ

63033008902 นายพงศธร โพธ์ิศรี

63033008903 นายอัมมาร� มานะกล:า

63033008904 นางสาวอภิรภัทธ� กลิ่นสุคนธ�

63033008905 นางสาวพรนภา บุตรธรรม

63033008906 นายอวิรุทธ� นิธิกรกุล

63033008907 นางสาวธิดารัตน� การินทร�

63033008908 นายธนาเดช ชินสะอาด

63033008909 นายจิณพรต ทองเฮ็ง

63033008910 นางสาวป*ยวรรณ สืบวิเศษ
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63033008911 นางสาวณัฐชนากานต� อิงบุญ

63033008912 นางสาวรัตนาภรณ� เขียวสง�า

63033008913 นางสาวป*ยานี แก:วสว�าง

63033008914 นางสาวจารุวรรณ ภูวรณ�

63033008915 นางสาวอภัสนันท� ศรีประดิษฐ�ภานุ

63033008916 นายบัญชา นาราษฎร�

63033008917 นางสาวอรวรรณ ศรีสัมฤทธ์ิ

63033008918 นางสาวจิระประภา ประชาโรจน�

63033008919 นายเกียรติศักด์ิ พบสระใหญ�

63033008920 นางสาวกมลรัตน� สุดชนก

63033008921 นางสาวเจนจิรา กุดวงค�แก:ว

63033008922 นางสาวพิมพิกา ย้ิมแย:ม

63033008923 นายปณิธาน หว�างเพียร

63033008924 นางปณิดา รักไทย

63033008925 นางสาววนิดา อาจเอื้อม

63033008926 นางสาวลลิตา วงค�ชัย

63033008927 นางสาวจริยา พลหัสดี

63033008928 นางสาวหทัยรักษ� บุญทรัพย�

63033008929 นายกิตติธร ศรีประภา

63033008930 นางสาวหฤทัย อินทะเรืองศร

63033008931 นางสาวอริสา แก:วหล�อ

63033008932 นายประสิทธ์ิศักด์ิ น:อยเอี่ยม

63033008933 นางสาวภรภัทร เธียรจรัสวงศ�

63033008934 นางสาวเรณู ประเสริฐโส

63033008935 นางสาวสุภิญญา ศรีพันธุ�

63033008936 นางสาวฟUรดาวส� เบญญากาจ

63033008937 นางสาวนภสร นามวงษ�

63033008938 นางสาวรุ�งนภา จําปาทอง

63033008939 นายพิพิธพงศ� คํานนท�

63033008940 นายพีรวุฒิ พรหมบุตร
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63033008941 นางสาวกนกกร อ�องคล:าย

63033008942 นายอภิวิชญ� สมัครเขตการณ�

63033008943 นายณัฐภูมิ พิมพ�เดช

63033008944 นางสาวกัลยาวดี ยศกันโท

63033008945 นางสาวธารรดา ศรีละม:าย

63033008946 นางสาวปุPมณัฐฑิกา เมฆขลา

63033008947 นางสาวอรญา นรพงษ�

63033008948 นางสาวสุภาพร สีวันนา

63033008949 นางสาวนาตญา ศรีบุรินทร�

63033008950 นางสาวกรชนก สว�างวงษ�

63033008951 นางสาวภูวรี ขุนสูงเนิน

63033008952 นางสาวนพรัตน� ศีลบุตร

63033008953 นางสาวสิรินภา สุกใส

63033008954 นางสาวแสงจันทร� ปE\นแปลก

63033008955 นางสาวงามพร:อม ศรีสุวรรณ

63033008956 นายอัครวัชร� พะนิโคดม

63033008957 นางสาวสุภาวดี น้ําหวาน

63033008958 นายศรัณย� จีนสมัย

63033008959 นางสาวชญานิน แก:วทิพยะ

63033008960 นางสาวทิพพา บุษราคํา

63033008961 นางสาวณัฏฐนิช คําสง

63033008962 นางสาวชนาภา ใหม�ดี

63033008963 นางสาวสรินทิพย� ลุประสงค�จิตร�

63033008964 นายภาณุพงศ� ด:วงนคร

63033008965 นายศรสุวรรณ� ปล:องไหม

63033008966 นางสาวกนกวรรณ บุญมาก

63033008967 นางสาวแวอารีณี เบ็ญฮาวัน

63033008968 นายจิรสิน วรจักร

63033008969 นางสาวมาลิณี ปรีชาบุญฤทธ์ิ

63033008970 ว�าที่ร:อยตรีหญิงจีรภัทร� ทุมทัดทราย
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63033008971 นางสาวปลายทิพย� อึ่งชื่น

63033008972 นางสาวจินดนัย มาโน

63033008973 นายอนุชา จันทร�ศรี

63033008974 นางสาวกชพร อินทชาติ

63033008975 นางสาวพัชรพร นิธิเมธีกุล

63033008976 นางสาวธนาภรณ� ณรงค�จันชัย

63033008977 นางสาวพรทิพย� เขม:นเขตการ

63033008978 นางสาวชาลิสา ไตรรัตนประดิษฐ�

63033008979 นายกฤษฎางค� นาคกลั่น

63033008980 นางสาวกรรณิการ� สายศรี

63033008981 นางสาวเสาวภัค ตQะเสาร�

63033008982 นายจักรกริช ภาราทอง

63033008983 นายศิกวัส เมนกูล

63033008984 นางสาวเบญจมาศ กันทะวงศ

63033008985 นางสาวเกษศิรินทร� กงทอง

63033008986 นางสาวอวยพร หนูสันเทียะ

63033008987 นางสาววนัฏฐ�ชญาน� ฝาเฟU\ยม

63033008988 นางสาวเจนจิรา เชิงเขา

63033008989 นางสาวกาญจนาพร สุระสิทธ์ิ

63033008990 นางสาวสิริกาญจนา พิเมย

63033008991 นายสหรัฐ พ�วงเบ:า

63033008992 นางสาววรรณเทียน พันวิไลย

63033008993 นางสาวสุทธิรัตน� ยงเย้ืองพันธ�

63033008994 นางสาวธิดาพร ม่ันการ

63033008995 นายสฤษด์ิ โคตรชมภู

63033008996 นายวีระยุทธ ชูสงค�

63033008997 นางสาวกัณยาณี ทะนงแผลง

63033008998 นางสาวจุรีรัตน� ปE\นสุวรรณ

63033008999 นายสิทธิโชค สุขประเสริฐชัย

63033009000 นางสาวสุชาวลี สุขเกษม
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63033009001 นายศุภกฤต พันธ�ประทุม

63033009002 นางสาวศิริณภา ฉัตรเรืองกุล

63033009003 นางสาวกรกนก เต็งเก:าประเสริฐ

63033009004 นางสาวมัสวารี ดอมาดา

63033009005 นายพัฒนศักด์ิ หาปู_ทน

63033009006 นายเพ่ิมทรัพย� ศรีสุวรรณ

63033009007 นายชัยธวัช พิพัฒน�ขจรชัย

63033009008 นายวินัย จีนฉาย

63033009009 นายทนงศักด์ิ ทองรอด

63033009010 นายภานุพงศ� ป*Yนแก:ว

63033009011 นางสาวรุ�งอรุณ แสนใหม�

63033009012 นางสาวชาลิตา เหลือบแล

63033009013 นางสาวปรารถนา วงค�ฝ_ายเเดง

63033009014 นางสาวจิดาภา พราวพันธุ�

63033009015 นางสาวสุชาดา สยามมล

63033009016 นางสาวขนิษฐา หอมหวล

63033009017 นางสาววิภาวี ธรรมมาลา

63033009018 นางสาวศุภาพิชญ� ชูสุวรรณ

63033009019 นายอภิโชค ปาปะไกร

63033009020 นายสืบสกุล แสงรัศมี

63033009021 นางสาวนันทิชา ลือทองจกร�

63033009022 นางสาวประภัสสร ธงชัย

63033009023 นางสาวนัสริน ฮาเล็ง

63033009024 นางวิชุดา แปPนขํา

63033009025 นายเดชา หินหล�าย

63033009026 นางสาวสุนิศา บางบ�อ

63033009027 นางสาวดวงกมล บุญสม

63033009028 นางสาวอัญชลี จันดีวันทา

63033009029 นางสาวชฎาพร ประกานนท�

63033009030 นางสาวสุดารัตน� สุขเจริญ
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63033009031 นายภัทรพล นัตถิวัน

63033009032 นางสาวณัฐณิชา จันตะศรี

63033009033 นางสาววันวิสา พันธ�แก:ว

63033009034 นายวิชยุตม� พูลทอง

63033009035 นางสาวสุวภัทร เรืองวุฒิเดช

63033009036 จ�าสิบตรีชัยวัฒน� หุ�นงาม

63033009037 นายธีรวัฒน� ลีศิริวรกุล

63033009038 นางสาวอรณิช ชาดิษฐ�

63033009039 นายจิรภัทร ธีระประภานุกุล

63033009040 นางสาวกัญญาลักษณ� ฉิมถาวร

63033009041 นายประพันธ� บัวคลี่

63033009042 นายกฤษฎา อาดํา

63033009043 นางสาวสุหัฏฐา รัตนเดชา

63033009044 นางสาวกุศลิน บุญบันดาล

63033009045 นางสาวสุภา สิงห�ดี

63033009046 นายชัยวัฒน� วสันต�สวัสด์ิ

63033009047 นางสาวธณาภรณ� อินนาค

63033009048 นางสาวภูธิดา รําถึง

63033009049 นายนพคุณ แสงกระจ�าง

63033009050 นางสาวนัฐพร สอนแก:ว

63033009051 ว�าที่ ร.ต.ธนกร เดชนพรัตน�

63033009052 นางสาวประกายรุ:ง คําฟู

63033009053 นางสาวธิดารัตน� ราชพิบูลย�

63033009054 นางสาวธนิตา ประภาษี

63033009055 นางสาวเจนจิรา นูรี

63033009056 นางสาววริษา สุทธิลักษณ�

63033009057 นางสาวณัฐรวี ชมมณฑา

63033009058 นางสาววาสนา ใจกล:า

63033009059 นางสาวปรียาภรณ� เทียนดํา

63033009060 นายมาฆะวัน หม่ันเรียน
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63033009061 นายณรงค�ศักด์ิ ชวนคิด

63033009062 นางสาวเนตรนภา พิมวงษ�

63033009063 นางสาวอุษณี ศรีวิลัย

63033009064 นางสาวฐิติพร กองทา

63033009065 นางสาวพัลลภา สาทอง

63033009066 นายชนะเชษฐ� หนูอักษร

63033009067 นางสาววรรณิสา เสวกวิหารี

63033009068 นางสาวอรอุมา บุดตะสา

63033009069 นายเมฆินทร� ลาภทวี

63033009070 นายพีระ เหลืองสมบูรณ�

63033009071 นางสาวอาภาพร บุตรวงศ�โสภา

63033009072 นางสาววารินทร� คล:ายฉํ่า

63033009073 นางสาวรจนา เนตวิลา

63033009074 นางสาวนัยนา เปล�งผิว

63033009075 นางสาวกนกอร ประสงค�สุข

63033009076 นายวิรัตน� หอกลอง

63033009077 นางสาวธิดา โลระลุน

63033009078 นางสาวอรทัย พรหมรักษ�

63033009079 นางสาวกัญญาณัฐ แมงทับ

63033009080 นางสาววิไลรัตน� ฟองเกิด

63033009081 นายศุภกิตต์ิ เกิดศรี

63033009082 นางสาวกัญจนา กลิ่นหอม

63033009083 นางสาวชุติพา อยู�กรุง

63033009084 นางสาวนูรอัยนีย� แก:วดํารงชัย

63033009085 นายนิยม มีสา

63033009086 นางสาวจิรัชญา เรืองแสง

63033009087 นางสาววริศรา สุภาพถ:อย

63033009088 นางสาวศิริรัตน� พ่ึงสุข

63033009089 นางนิตติยา บินศรี

63033009090 นางสาวจันทิมา รักซ:อน
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63033009091 นางสาวรัตนาวลี กาจสกุลพานิช

63033009092 นายจิรัฏฐ� สีขอ

63033009093 นางสาววรณัน สุวรรณชัย

63033009094 นางสาวภีรพัน เพชรดีค�าย

63033009095 นายจิณณ�ธนัตถ� สังขพันธ�

63033009096 นางสาวลลิตา ชุ�มมาก

63033009097 นางสาวธิดารัตน� บัณฑิตภักด์ิ

63033009098 นางสาวธัญพร แดงหนองแปน

63033009099 นางสาวสุนิตา ทองพรหม

63033009100 นางสาวลลิลฑิกา รินสินจ:อย

63033009101 นางสาวณัฐธยาน� วัฒนพงษ�อัคร

63033009102 นางสาวกิตติยา ปะลุวันรัมย�

63033009103 นางสาวชลิดา เหล�าดี

63033009104 นางสาวธิดารัตน� สุทธะ

63033009105 นางสาววสุภา อุดมวงศ�ศักด์ิ

63033009106 นางสาวพัทธวีร� กิจสงวน

63033009107 นางสาวรัตนา คล:ายปE\น

63033009108 นางสาววิมณรัตน� รืH่นวุฒิ

63033009109 นางสาวกมลวรรณ เหลาแหล�

63033009110 นางสาวโสภาพรรณ รวดเร็ว

63033009111 นางสาวมินตรา เค:าสําราญ

63033009112 นางสาวยูไรดะห� โตQะนาบอ

63033009113 นายวรินทร� ลักษณายน

63033009114 นางสาวนุศรากร สิงห�กล�อม

63033009115 นายธีรภัทร ปEณณะแต:ม

63033009116 นายยุทธนา นาคบํารุง

63033009117 นางสาวกรรณิการ� บัวทอง

63033009118 นางสาวหทัยรัตน� มูลชะนาม

63033009119 นางสาวนัฏธิดา สมรูป

63033009120 นางสาวอวนมารา ก]าซ:อนรัก
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63033009121 นางสาวเทียนทอง ปรีพูล

63033009122 นางสาวขวัญแก:ว หนูหน�าย

63033009123 นางสาวณัฎฐินี ดวงโฮ:ง

63033009124 นายอภิสิทธ์ิ ยมศิริ

63033009125 นางสาวศุภลักษณ� ทวีสัตย�

63033009126 นายสุทธินันท� ธัญญพันธ�

63033009127 นายดาโอQะ มองมะแซ

63033009128 นางสาวพรพิมล เสือน:อย

63033009129 นายธงชัยศิริ ดีไวย�

63033009130 นางสาวณัฐวดี เก�งธัญกิจ

63033009131 นางสาวภาวดี อุปปา

63033009132 นางสาวณฐ พร ดารักษ� 

63033009133 นางสาวสุดาทิพย� เนตรพ�วง

63033009134 นางสาวอมรรัตน� อุภัยพงศ�

63033009135 นางสาวณัฐธิยา วิหกเหิน

63033009136 นางสาวศศิธร สุวรรณไตร

63033009137 นางสาวพัชรพร ล�องลม

63033009138 นางสาวกฤติยา ชวาลรติกุล

63033009139 นางสาวอดิศา ผันศรี

63033009140 นางสาวกัญชพร นาคเถ่ือน

63033009141 นางสาวโสรญา อุดมพันธ�

63033009142 นางสาวลลิตา บาลวงษา

63033009143 นางสาวกมลลักษณ� นครอินทร�

63033009144 นางสาวสกาวรัตน� เตอุตลวง

63033009145 นายสหรัฐ สีผึ้งทอง

63033009146 นายรักษพล รักงาม

63033009147 นายพีรพล เสภู�

63033009148 นางสาวพิชญาพร แสงเพ็ง

63033009149 นางสาวณัฐกมล คล:ายคลี่

63033009150 นางสาวเกนิกา เจริญอัศวสุข
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63033009151 นางสาวณัฐษยาวดี รุ�งพาณิชย�

63033009152 นางสาวนันท�นภัส พีรพัฒนนันท�

63033009153 นายณัฐวัฒน� จีระนันทกิจ

63033009154 นางสาวนิภาพร จ่ันเหลือ

63033009155 นางสาวชนานันท� กีฬา

63033009156 นางสาวมารีนา ดอแม

63033009157 นางสาวพรจุฑา เพียรงาน

63033009158 นางสาวชิฬากวี ปานสอน

63033009159 นายบัณฑิต จอมแก:ว

63033009160 นางสาวขวัญชนก ทศสําราญ

63033009161 นางสาวสมฤทัย ถ:อยทิม

63033009162 นางสาวนริศรา ศิลปปรีชากุล

63033009163 นางสาวรัฐธิกา บัวพล

63033009164 นายอนุรักษ� พลพาลสังข�

63033009165 นางสาวเเสงรวี ทัดสุขสุวรรณ

63033009166 นางสาวเบญญา อินทรกูล

63033009167 นายจักรกฤษ โถตันคํา

63033009168 นายสุชาติ โมเหล็ก

63033009169 นางสาวเจษราภรณ� จอดนอก

63033009170 นายธนดล ดวงมรกต

63033009171 นางสาวรุ�งกมล พลสุวรรณ

63033009172 นางสาวเพ็ญรุ�ง หุ:นเลิศสกุล

63033009173 นายทองคํา มะณู

63033009174 นางสาวสุวิภาณา อรรถวณิช

63033009175 นางสาวอัญชิตา บุญยืน

63033009176 นายอํานาจ เกิดเอี่ยม

63033009177 นางสาวฐิติชญา แซ�โหงว

63033009178 นางสาวณัฎฐา วันดี

63033009179 นางสาวสุพัตรา บุญมี

63033009180 นางสาวอาทิตยา กูลแย:ม
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63033009181 ร.ต.หญิงสุพัฒตรา โอนอ�อน

63033009182 นายสาธิต หินอ�อน

63033009183 นางสาวอาภาภัทร เอ:งฉ:วน

63033009184 นายรัฐพงศ� มณีนิล

63033009185 นางสาวชลิดา อรุณน:อย

63033009186 นางสาวภัคศรัณย�ภรณ� ฉัตรวิริยโสภณ

63033009187 นางสาวพุธิตา ทัศวิล

63033009188 นางสาวฐิติกา พิทยาประภาพร

63033009189 นางสาวทรงภัทร ใจกว:าง

63033009190 นายสิทธิโชค ใจพรม

63033009191 นางสาวอุทุมพร ไพสีขาว

63033009192 นางสาววิภารัตน� ก่ิงภาร

63033009193 นางสาวจิตยา วันทะก]า

63033009194 นางสาวสุนิษา นนทชัย

63033009195 นายจักรภัทร สุนทรนันท

63033009196 นางสาววิภาวดี สุวรรณบล

63033009197 นายดนัยภัทร สุทธิจินดาวงศ�

63033009198 นางสาวมณเทียร ฝายชํานาญ

63033009199 นายวัฒนา ตรีพบ

63033009200 นางสาวไอลดา เกิดสุข

63033009201 นายพลพันธุ� ขันตี

63033009202 นางสาววันนิสา ย้ิมวิไล

63033009203 นายอับดุลฮาดี ยูโซQะ

63033009204 นางสาวณิชชาณัฏฐ� อัครบัณฑิตสกุล

63033009205 นางสาวณัฏฐา ฉัตรตระกูล

63033009206 นายธนธรณ� ปาทา

63033009207 นายปฐมพร โพธ์ิประดับ

63033009208 นางสาวบุญร�วม ปEญญาย่ิง

63033009209 นางสาวฉัตรดาว แสงเดช

63033009210 นางสาวจิรนันท� คุ:มครอง
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63033009211 นางสาวอิชยา คงอินทร�

63033009212 นางสาวเขมรินทร� แก:วพรมมา

63033009213 นางสาววีนัส เหล็มปาน

63033009214 นางสาวสรญาณ� เกตุมาชม

63033009215 นางสาวจุฑามาส รักการ

63033009216 นางสาวเกตน�สิริ แพงเพชร

63033009217 นายพงษ�พัฒน� กาเผือก

63033009218 นางสาวพฤกษา บุราณ

63033009219 นางสาวนิศากร อ�อนประทุม

63033009220 นายรัศชาวิทย� จอมคําสิงห�

63033009221 นางสาวนงนุช จิตรนอก

63033009222 นางสาวนารีรัตน� ศิริพัฒน�

63033009223 นายพีรเดช ชาญศิลปM

63033009224 นางสาวพัณณิตา บุญประเสริฐ

63033009225 นายอมรวรรธ ป*Yนภู�

63033009226 นายธเนศพล เปาทอง

63033009227 นางสาวนวลอนงค� คงสุวรรณ

63033009228 นางสาวสลิลทิพ เย็นลับ

63033009229 นางสาวโสภิดา งามประเสริฐ

63033009230 นางสาวอริศรา ทุ�ยอ:น

63033009231 นางสาวพัทรนันท� คนทน

63033009232 นางสาวปภาวรินท� ชัยศรีกิจ

63033009233 นางสาวสุนิสา อาจอาสา

63033009234 นางสาวสุภัทรา บุญธปEญญา

63033009235 นางสาวอภิญญา ไม:สน

63033009236 นางสาวกีระติชาภรณ� สุพัฒนอารีกูล

63033009237 นายสุภวุฒิ ม�วงคราม

63033009238 นางสาวพัชรี เดชเลย�

63033009239 นายสิทธิโชค แสนพันธุ�รุ:ง

63033009240 ว�าที่ ร.ต.วงศ�ธวัช แก:วมะณี
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63033009241 นางสาววรรณกาญจน� สุโข

63033009242 นางสาวสิราวรรณ นิลโชติ

63033009243 นางสาวขวัญชนก จันทร�จารุพงศ�

63033009244 นางสาวจิราภรณ� เครือวงค�

63033009245 นายปริวรรต ลิ่มธนะเมธีกุล

63033009246 นางสาวสุธาสินี บุญส�ง

63033009247 นายวีระ จันทร�ไทย

63033009248 นายศิลปMศรุต ชาญจําลอง

63033009249 นายพิริยะ เหิงคําแก:ว

63033009250 นางสาวภาพิมล สุเมธินทกุล

63033009251 นางสาวนิศาชล จันทโชติ

63033009252 นางสาวอัมพร นายสุ

63033009253 นายปกรณ� ทบวงศรี

63033009254 นางสาวสุทธิดา กะลําพา

63033009255 นางสาวสิริกร เกตุสง�า

63033009256 นางสาวขยาทิมาด ผลงาม

63033009257 นางสาวปEทมาพร พุ�มวิภา

63033009258 นายวีรวิชญ� วงษ�ต้ังเจริญสุข

63033009259 นางสาวณัฏฐวรรณ วงศ�จันทร�

63033009260 นางสาวสิรินดา ศิริปาน

63033009261 นายชยางกูร แดงฟู

63033009262 นางสาวโศจิรัตน� ศักด์ิสิทธ์ิ

63033009263 นายณัฐพงศ� จันตา

63033009264 นางสาวสุดารัตน� อยู�ลพ

63033009265 นายสิริพงษ� ดิศร

63033009266 นางสาวเนตรทราย เหมือนง้ิว

63033009267 นางสาวลัดดา ประจักษ�แจ:ง

63033009268 นางสาวธัญญามาศ บุญเจริญ

63033009269 นางสาวนูรียQะ นิลสกุล

63033009270 นางสาวกัญญาณัฐ ตระกูลไพศาล
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63033009271 นางสาวณัฏฐณิชา ขุนชัย

63033009272 นายวันชัย มาตยะขันธ�

63033009273 นางสาวอารยา สิงหนาท

63033009274 นางสาวศศิธร นฤสัจญาณ

63033009275 นายภาณุพงศ� ตัณฑุมาศ

63033009276 นายสถิตคุณ หลิมตระกูล

63033009277 นางสาวปรียานุช ศรีษะภูมิ

63033009278 พ.อ.ท.กฤษฎ์ิโกเศส พละทรัพย�

63033009279 นางสาววาสิตา แสนบุญยัง

63033009280 นางสาวน้ําเพชร คงสมบุญ

63033009281 นางสาวมนทิชา เทพกมล

63033009282 นางสาวมันทนา ชูพงษ�

63033009283 ว�าที่ร.ต.หญิงวรนุช ใจชมภู

63033009284 นางสาวชาลิสา ผลเกิด

63033009285 นางสาวปภาดา ชุ�มจิตต�

63033009286 นายนพสิทธ์ิ เหมือนสังข�

63033009287 นางสาวจารุนิภา เรืองบางแก:ว

63033009288 นางสาวธัญญาลักษณ� มิตรวงษา

63033009289 นางสาวธนนันท� แก:วสอาด

63033009290 นายศิราสรณ� บรรจงเกลี้ยง

63033009291 นางสาวณัฏฐวดี เอกมฤเคนทร�

63033009292 นางสาวไอลดา โทวิรัตน�

63033009293 นายธีรนัย อัฒจักร

63033009294 นายประดิษฐ� วิริยธรรมโสภณ

63033009295 นางสาวใอลัดดา สินชัย

63033009296 นางสาวเมธาวี ภู�ระหงษ�

63033009297 นางสาวณัฐธิดา รัตอาภา

63033009298 นางสาวอัญชิษฐา ผูกฤทธ์ิ

63033009299 นางสาวปาเจรา วาที

63033009300 นางสาวณัฐวรี สุดทองคง
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ระดับปริญญาตรี

63033009301 นายอลงกรณ� คงสถิตย�

63033009302 นางสาวกนกอร ศรีรุจิทัศนากร

63033009303 นางสาวกุลจรีย� สองจาด

63033009304 นายฉัตรดนัย อนันต�

63033009305 นางสาวเบญจรัตน� เต�าทอง

63033009306 นายรัชพล ขันทอง

63033009307 นางสาวเรวดี เจียมผักแว�น

63033009308 นางสาวชฎาภรณ� เฮงเจริญถาวร

63033009309 นางสาวนันทนา พันธ�จันทร�

63033009310 นายณภัทร จตุพศ

63033009311 นางสาวอุษณา คงเหมือน

63033009312 นายพงศธร จันทร�ศรีบุตร

63033009313 นายรอมลี โกะสะโยะ

63033009314 นายณัฐภูมิ บรรดาจันทร�

63033009315 นางสาววรรณนิภา ศิลปชนะโยธา

63033009316 นายศุภกร ฤทธิเมธีกุล

63033009317 นางสาวสุภาวดี ไหมชู

63033009318 นางสาวมัชฌิมา พิชัย

63033009319 นายอธิป ทองมี

63033009320 นายพัสกร อมรกุล

63033009321 นางสาวประภัสสร ยวงจันทร�

63033009322 นางสาวชุลีกร พิเนตร

63033009323 นายสมัคร นีรนาทธารา

63033009324 นายวรศธร เจริญทรัพย�

63033009325 นายอนันตสิทธ์ิ วงค�สีดา

63033009326 นายชลกานต� พวงแก:ว

63033009327 นางสาวจุไรรัตน� ชมเจริญ

63033009328 นายณัฐพงศ� ปานขํา

63033009329 นางสาวประวีณา รักษาแดน

63033009330 นางสุรินทร� ยอดสําอางค�
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63033009331 นางสาวประภาศรี วิจิตรประชา

63033009332 นายเอนกพงษ� สุวีโร

63033009333 นางสาวนาฎตยา กันทอง

63033009334 นางสาวอมรรัตน� คะสีโคตร

63033009335 นางสาวนาตาลี มีจิตร�

63033009336 นายพัสกร ชูช�วย

63033009337 นางสาวสุวนันท� ใจดี

63033009338 นางสาวกมลลักษณ� สมานพงษ�

63033009339 นายกิตติทัต ม�วงอยู�

63033009340 นางสาววิไลลักษณ� ไกรลาศ

63033009341 นางสาวชนานันทน� พ�วงเพ็ชร

63033009342 นายพสธร วงษ�สุวรรณ

63033009343 นางสาวสุดารัตน� ชัยคํามุง

63033009344 นางสาวฮาลีเมาะ แมฮะ

63033009345 นายศรัณย� ตรีคุณ

63033009346 นางสาวอรทัย สุทธินวล

63033009347 นางสาวมัชฌิมา ขุนบรรเทา

63033009348 นางสาวเจนจิรา รังแก:ว

63033009349 นางสาวณัฐธิกา แสนใจอิ

63033009350 นางสาวชุณหกาญจน� แซ�ลี้

63033009351 นายรัฐพล วงษ�คํา

63033009352 นายวัชรชัย สวัสดีผล

63033009353 นางสาวเมย�วีญา โปรดสูงเนิน

63033009354 นายสราวุฒิ โยงรัมย�

63033009355 นางสาวจิราวรรณ ศรีฟPา

63033009356 นายกนกพล กุษาวงค�

63033009357 นายกานตรัตน� จันทร�รุ�งเรือง

63033009358 นายประวีณ สงค�จันทร�

63033009359 นางสาวฐิติรัตน� เย็นทรวง

63033009360 นางสาวนภาพร ชามีรส
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ระดับปริญญาตรี

63033009361 นางสาวอุษาวดี มีเดช

63033009362 นายอติวิทย� ทองประสาน

63033009363 นายสุทธิชาติ มูลผล

63033009364 นายสถาพร เทศมหา

63033009365 นางสาวฌาปนี ชัยมณี

63033009366 นางสาวมณินทร จเรสิทธิกุลชัย

63033009367 นางสาวเจณิตา ดวงแก:ว

63033009368 นางสาวณรชา มาเจริญ

63033009369 นางสาวจุฑามาศ ทองด:วง

63033009370 นางสาวพจมาน ใจดี

63033009371 นางสาวรัตนาภรณ� ภูกองไชย

63033009372 นางสาวมารีนา เต็ง

63033009373 นางสาวกัลย�สุดา แหวนทองคํา

63033009374 นางสาวเมธาวี คชวงศ�

63033009375 นางสาวนุชกานต� วงศ�สุข

63033009376 นายพิณพงษ� ดวงคําผุย

63033009377 นายนราวิทย� จริตพันธุ�

63033009378 นางสาวฐิตาภรณ� พ่ึงพิบูลย�

63033009379 นางสาวขนิษฐา บุตรเอก

63033009380 นางสาวกาญจณา บุรี

63033009381 นางสาวมานิตา บุดดาสิม

63033009382 นายยศวัฒน� พิลาถ:อย

63033009383 นางอรญาทิพย� บุญเลิศเจริญสุข

63033009384 นายชาญยุทธ ทองจรัส

63033009385 นายกันต�ธนิน จิรโรจน�อังกูร

63033009386 นางสาวชมพูเนกข� บุญนารอด

63033009387 นายณัฐชัย สมสะอาด

63033009388 นายภัทริยะ ศรีทอง

63033009389 นางสาวสิรินุช สังข�ทอง

63033009390 นายภาณุวิชญ� จุ:ยเจริญ
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63033009391 นางสาวเมธป*ยา รักษาพันธุ�

63033009392 นางสาวสุดาพร มิถอย

63033009393 นางสาวนัจมีย� ม�าเหล็ม

63033009394 นางสาวปภุตรา สุขวิจิตต�

63033009395 นายสุชาติ เนาว�ประเสริฐ

63033009396 นางสาวศศิธร ศิลธร

63033009397 นางสาวกานดา กาญจนวงศ�วิทย�

63033009398 นางสาวก่ิงฟPา บัวบาลบุตร

63033009399 นางสาวเพ็ญนภา สุขย:อย

63033009400 นายสามารถ สมัครการ

63033009401 นางสาวชไมพันธ� ไชยชนะ

63033009402 นางสุนิสา ลับไพรี

63033009403 นายปารเมศ กลิ่นหอม

63033009404 นางสาวกานต�พิชชา สมานทอง

63033009405 ส.อ.เมธี ดีอก

63033009406 นางสาวจริยา บัวพันธ�

63033009407 นางสาวดาวิกา เจนกิจ

63033009408 นายวชิระพันธ� นันตศิลปM

63033009409 นางสาวทักษพร ชาวอุทัย

63033009410 นางสาวพรพรรณ รัฐถานาวิน

63033009411 นายเดชพล ขาวทอง

63033009412 นายดนัยธัช บุญจินต�

63033009413 นายทรงวุฒิ สุสิฬา

63033009414 นายธีระพันธ� วงศ�ละม:าย

63033009415 นางสาวกนกวรรณ กว:างนอก

63033009416 นางสาวมัทรี กีมาและ

63033009417 นางสาวพิชญานิน บุญงอก

63033009418 นางสาวกฤตพร พุฒปEญญา

63033009419 นางสาวณัฐรดี สุวรรณอินทร�

63033009420 นางสาวอิสรา บึงหนองอ:อ
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63033009421 นายศักด์ิบุรุษ ศรีอุดม

63033009422 นางสาวอรพรรณ ไวยกัณหา

63033009423 นางสาวศิวาภรณ� ฤทธ์ิเดช

63033009424 นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน

63033009425 นางสาวจินตนา แสงโสภี

63033009426 นางสาวจีรวัฒน� สร:อยโสน

63033009427 นางสาวภิญญาพัชญ� นพหิรัญสิทธ์ิ

63033009428 นายหัสดิชัย จีรัตน�

63033009429 นายฮาริส มีทอง

63033009430 นายวิศิษฏ�กร เบญจมปริญญากูล

63033009431 นายธันธวัช โตอุส�าห�

63033009432 นายจักรกริช สุทน

63033009433 นายพร:อมพงศ� จริตเพ็ชร

63033009434 นางสาวธนพร ฤทธิรักษ�

63033009435 นางสาวสุภาณี ก]งอุบล

63033009436 นายอพิสิฐ กันทาต๊ิบ

63033009437 นางสาวป*ยะดา เช:านิมิตร

63033009438 นายนราวิชญ� โสบุญ

63033009439 นายวิโรจน� ศรีสวัสด์ิ

63033009440 นางสาวภาวินี รักธรรม

63033009441 นางสาวอริสรา  ิพิรักษา

63033009442 นายทัตเทพ ไกยสิทธ์ิ

63033009443 นายภูริทัตร� อู�จีน

63033009444 นางสาวณัฐสุดา ศรีกรด

63033009445 นายธีรเชษฐ� โปร�งใจภูริวัฒน�

63033009446 นางสาวรุจิษยา อารีญาติ

63033009447 นางสาวมาเรียม ดอเลาะ

63033009448 นายชยพัทธ� สวนทอง

63033009449 นางสาววรรณวิภา พรสิมมา

63033009450 นางสาวมนชญา หาสนาม
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63033009451 นายธนพล ขันทอง

63033009452 นายตันติกร ตรีชิต

63033009453 นายภูธเนศ หนูแก:ว

63033009454 นายณรงค� วรรณ ศรี 

63033009455 นางสาวสุภาพร หอทับทิม

63033009456 นางสาวพิมลพรรณ ผึ้งต:น

63033009457 นางสาวสุรินทร� ป*Yนแก:ว

63033009458 นางสาวธนิษฐา ทองคง

63033009459 นายธนวันต� คามวรรณ

63033009460 นายลิขิต ดีเลิศอมรโสภณ

63033009461 นางสาววริศรา พิลึก

63033009462 นางสาวฉัตรฤดี อิ้วสู

63033009463 นางสาวภัทรมน ศรีชุม

63033009464 นางสาวฮามีเราะห� ยะปา

63033009465 นางสาวภัทราภรณ� โพธ์ิพิจิตร�

63033009466 นางสาวอังคณา มงคลยุทธ

63033009467 นายก:องเกียรติ วังไชยเลิศ

63033009468 นางสาวอัมพิกา ถาวร

63033009469 นางสาวณภัทรชา จันละมุด

63033009470 นายวินิจ วินัย

63033009471 นายชาญกิติ ตันตี

63033009472 นางสาววลักษกร โพธ์ิใย

63033009473 นางสาววิภาดา แสงคํา

63033009474 นางสาวเสาวลักษณ� พิมพ�วงค�

63033009475 นายชลัช ประไพชาติ

63033009476 นายสุมิตร บุญทศ

63033009477 นางสาวกาญจนา ชะชิกุล

63033009478 นางสาวลัดดา เอี่ยมแดง

63033009479 นางสาวมทนี บุรวัฒน�

63033009480 นางสาวธนวรรณ มาลัยโคตร
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63033009481 นางสาวชัชฎาภรณ� มากมณี

63033009482 นายณภัทร ประดิษฐ�ทรง

63033009483 นางสาววระชยา แกงเขียว

63033009484 นางสาวธีรวรรณ ทิศมูล

63033009485 นางสาวลักคณา ศรีทอง

63033009486 นางรวิพร อาจพงษ�ไพร

63033009487 นายกฤษฎา โยนสนิท

63033009488 นางสาวอังศุมาลี อินทร�พรม

63033009489 นางสาวสุณัฏฐกานต� เพชรชิต

63033009490 นางสาวระพีพร ทับประเทือง

63033009491 นางสาวอรอนงค� ขามย่ิง

63033009492 นางสาวขวัญเรือน รอดใจ

63033009493 นางสาวชาสิณี อ�อนเทศ

63033009494 นางสาวกรุณาพร บุตรพรม

63033009495 นายวริศรุจ วุฒิ

63033009496 นางสาวนันท�ณภัส เศรษฐทัตต�

63033009497 นายกษิดิศ ม่ังค่ัง

63033009498 นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณ

63033009499 นายวัคคพันธุ� ตัณฑะสุวรรณะ

63033009500 นางสาววรัญญา รุณเจริญ

63033009501 นายสุเมธ ยอดย่ิงยง

63033009502 นางสาวอัมพวรรณ แซ�จิว

63033009503 นางสาวกมลชนก สุขกลัด

63033009504 นายภัทรพล เอมดี

63033009505 นางสาวเพียงลภัส นามธวัชพงศา

63033009506 นายนภัส ขาวแม:นจันทร�

63033009507 นายฉัตรชัชชนน� สุกแสง

63033009508 นางสาวศิริพร พุ�มพวง

63033009509 นางสาวอุรัสยา คํามะวัน

63033009510 นายเอกศิษฏ์ิ สมัครเขตการณ�
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63033009511 นายณัฐพล ม่ิงมณี

63033009512 นายศตวรรษ รามจักร�

63033009513 นายอิทธิกร พรมนิวาส

63033009514 นางสาวป*ยธิดา วิลัยรส

63033009515 นางสาวลดาวัลย� ทองคง

63033009516 นายชุมพล คําพิทูรย�

63033009517 นางสาวเบญญาภา กาญจนันท�

63033009518 นางสาวณัฐธีรา เรืองศิลปM

63033009519 นางสาวรัชฎาภรณ� คนชัยภูมิ

63033009520 นางสาวมินตรา เหิงขุนทด

63033009521 นางสาวฉันชนก เหลี่ยมพงศาพุทธิ

63033009522 นางสาวปุญฉัตร พุ�มฉัHตร

63033009523 นายธนกฤต กุมภวัลย�

63033009524 นายวัลลภ รูปสวย

63033009525 นายธนาทร วิชัด

63033009526 นายศราวุธ บัวเผื่อน

63033009527 นายกฤชณัท ยุ�นฉลาด

63033009528 นางสาวพัทธมน รักความสุข

63033009529 นายพิรุฬห� เพสี

63033009530 นางสาวชนิดาภา โพธ์ิรอด

63033009531 นายกฤษณะ หมันทุ�ย

63033009532 นางสาวสุพิชญา จันทร�แก:ว

63033009533 นางสาวทิพย�อัมพร เอี่ยมสอาด

63033009534 นายเทียนชัย ดอกไม:

63033009535 นางสาวสมฤดี ตะเก้ิงผล

63033009536 นายฐาปกรณ� ทองมา

63033009537 นางสาวนิรัตน�ดา อินทร�เงิน

63033009538 นางสาวนิธินันท� คงบุญ

63033009539 นางสาววราภรณ� บุญวาสนา

63033009540 นายเขมชาติ แกล:วชิต
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63033009541 นางสาวฐิยาพร บุญมาชาติ

63033009542 นางสาวสิริคเณศ พินิจสถิร

63033009543 นางสาวฐิติมา ชิบูยะ

63033009544 นางสาวสุภาวดี ถาวรทรัพย�

63033009545 นางสาวสุภิญญา ธัญญเจริญ

63033009546 นางสาวราชวดี จําปาศรี

63033009547 นายอรรถพล ปานคํา

63033009548 นางสาวกัลยา สุวรรณสังโส

63033009549 นายสรวิศ สีหะวงษ�

63033009550 นางสาวมยุรฉัตร พวงโลก

63033009551 นางสาวณัฐกาญจน� สุขขี

63033009552 นายวรุตม� กาญจนวิกัย

63033009553 นายภาคิน ผ�องใส

63033009554 นายญาณวุฒิ กระบิล

63033009555 นางสาวนาฎนารี นุราช

63033009556 นายปรมาพล ชาลีกุล

63033009557 นายณัฐธิพงษ� พานวัน

63033009558 นายอัครชัย ใจใหญ�

63033009559 นางสาวชนมน บุญประเสริฐ

63033009560 นางสาวมณฑา ม่ันเจริญพร

63033009561 นางสาววิชญา จิรังดํารงพร

63033009562 นางสาวสุพรรษา ศรีพรม

63033009563 นางสาวญาณิน จันทรดี

63033009564 นางสาวผ�องใส มณีบู�

63033009565 นางสาวกฤติยาภรณ� มีนนท�

63033009566 นายพิพัฒน� อาทวัง

63033009567 นางสาวสายทิพย� บุตรโท

63033009568 นางสาวอุไรพร แย:มชะยา

63033009569 นายปEญญา วโรนิธิภาส

63033009570 ว�าที่ร:อยตรีหญิงณัฐธิดา ปานสวน
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63033009571 นายกําพล ทนทาน

63033009572 นางสาวดรุณี ระดมสุข

63033009573 นางสาวสุชาดา ปE\นปรีชา

63033009574 นางสาวจินตนา จูมเกษ

63033009575 นางสาวศุภิสรา รอดเที่ยง

63033009576 นายพิชิตชัย ตาทิพย�

63033009577 นางสาวสุดารัตน� เจริญพร

63033009578 นางสาวสมพร ดวงพินิจ

63033009579 นายวัฒนชัย ทันสมัย

63033009580 นายสัมพันธ� วงษ�เป<ง

63033009581 นายธีรภัทร เอี่ยมอัมพรพงศ�

63033009582 นางสาวจิรัชญา สุดหล:า

63033009583 นางสาวธารทิพย� ชมเจริญ

63033009584 นายสิทธิพงษ� ชาหอม

63033009585 นายปวเรศ ศรีไกรวัชร

63033009586 นางสาวสุวพิชญ� เพชรมะโน

63033009587 นางสาวนิธิวรรณ ศรีวิเชียร

63033009588 นางสาวนฤพร ผลเกิด

63033009589 นายจักรพรรณ สมพงษ�

63033009590 นายตริญชย� เสาะกรรณ

63033009591 นายอังคาร สร:อยมริด

63033009592 นายภาณุพงษ� สิฃห�หันต�

63033009593 นางสาวยุวธิดา ทรัพย�เอี่ยม

63033009594 นางสาววรรณา สลัดใด

63033009595 นางสาวจิรัติพร เอี่ยมมิ

63033009596 นางสาวปวีณา พีรวัฒนานนท�

63033009597 นายอธิวัฒน� สิงห�สังข�

63033009598 นายอัครพงษ� เครือบุตรดี

63033009599 นางสาววิภาวี เมฆม�วง

63033009600 นายชํานาญ เอกคณะสิงห�
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63033009601 นายพศุตม� สว�างวงศ�

63033009602 นางสาวนวพรรณ ป*นลิ

63033009603 นางสาวศิริลักษณ� พฤกธารา

63033009604 นายจักรวุฒิ สระแก:ว

63033009605 นายภูกิจ บัวสรวง

63033009606 นายสุวัช ศิริสัมพันธ�

63033009607 นายณัฐวุฒิ คงปาน

63033009608 นางสาววาสนา คีมนารักษ�

63033009609 นางสาวอนิดา เหร็บราเย็น

63033009610 นางสาวศศิธร สุนทรา

63033009611 นางสาวชิดชนก ทองแกมแก:ว

63033009612 นายณัฐพล เสริมศักด์ิศิริ

63033009613 นายธนากร นะเริงหาย

63033009614 นางสาวเมทินี เปUยทอง

63033009615 นายอดิศร จันทร�เทศ

63033009616 นางสาวมณี วรรณ สายงาม

63033009617 นางสาวมาซีเตาะ โกบปุเลา

63033009618 ว�าที่ร:อยตรีไตรภพ จันเหลือง

63033009619 นางสาวสุภาพรรณ บุญสมภพ

63033009620 นายศักด์ิดา น:อยมณี

63033009621 นางสาวเมธาวี บุณรังศรี

63033009622 นายคชาฤทธ์ิ ปราบพาล

63033009623 นางสาวสกุลรัตน� อาบสุวรรณ�

63033009624 นางสาวดวงจันทร� กัลยาเลิศ

63033009625 นายมกร อนุกูลสัมพันธ�

63033009626 นางสาวผกามาศ แก:วยวง

63033009627 นายตรีทิพย� สารสัณต�

63033009628 นางสาววนิดา แก:วเนียม

63033009629 นางสาวอําพร แซ�จ่ัว

63033009630 นายนิพนธ� ไพรเขียว
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63033009631 นางสาวจิรานุช บุญส�ง

63033009632 นางสาวณธิดา ศรีสวย

63033009633 นางสาวปภาวรินทร� ลาสุเร

63033009634 นางสาวภัควลัญชญ� งอนสันเทียะ

63033009635 นางสาววิสุดาพร ทองวรณ�

63033009636 นายบุญฤทธ์ิ เข็มอุทา

63033009637 นายชานน ธีรากิจ

63033009638 นางสาวธันย�ชนก สิงห�สู�กุล

63033009639 นางสาวอาทิตยา แย:มเจริญ

63033009640 นางสาวภัทรวดี พรมไชย

63033009641 นายพลกฤษณ� เสนา

63033009642 นายชนะชัย แก�นสาร

63033009643 นางสาวสิทธิยาพร เศษกิจ

63033009644 นางสาวอินทร�ถนอม รัฐกิจวิจารณ� ณ นคร

63033009645 นางสาวเพลินจิต รังเอ:

63033009646 นายจิรายุ เดชบุญ

63033009647 นางสาวเมทินี นุ:ยเหมือน

63033009648 นางสาวป*ยะกาญจน� อาจนิยม

63033009649 นายยศพัฒน� สุธีรภาพ

63033009650 นายวิษณุพงษ� นฤเดช

63033009651 ว�าที่ร:อยตรีหญิงปรารถนา บุตรน้ําเพชร

63033009652 นางสาวนวลพักตร� ปาวสง�า

63033009653 นางสาวนภาวรรณ บัวบํารุง

63033009654 นายวรานนท� จําวัน

63033009655 ว�าที่ร.ต.หญิงกิตติกานต� บัวประชุม

63033009656 นางสาวนิสา หงษ�เวียงจันทร�

63033009657 นางสาวหทัยชนก สัคควงศ�

63033009658 นางสาวสริตา ปราสัย

63033009659 นายสุวรรณวัฒน� ด:วงคง

63033009660 นางสาวเบญจรัตน� แก:วเขียว
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63033009661 นายขจรพล สวัสด์ิพูน

63033009662 นางสาวชฎาพร แสงดวง

63033009663 นางสาวกาญจนา พิมพา

63033009664 นางลภัสรดา วรรณชากร

63033009665 นางสาวสุพรรณนิกา กําจาย

63033009666 นายณัฐิวุฒิ ศรีหวัง

63033009667 นางสาวมณีเนตร ก:อนใจ

63033009668 นางสาวมัทนา ทองชาติ

63033009669 นางสาวอัจฉรา สารวัตร�

63033009670 นายเทอดศักด์ิ ศิริฟองนุกูล

63033009671 นางเชาวนี โพธ์ิงาม

63033009672 นางสาวภาวิณี บุญทัน

63033009673 นายอิษฎา แสนสุทธวิจิตร

63033009674 ว�าที่ร:อยตรีหญิงอินทิรา อักษร

63033009675 นายจิรายุ เขมังคะโล

63033009676 นางสาวอรุณสวัสด์ิ ดวงลูกแก:ว

63033009677 นางสาวณัฐวรางค� เสวยราช

63033009678 นางสาวเกษราภรณ� แสนนา

63033009679 นางสาวธิดาพร สง�างาม

63033009680 นางสาวกนกวรรณ แก:วเกษม

63033009681 นางสาวพริมารัศม� ธีระพันธ�

63033009682 นางสาววิริยาพร จตุพันธ�

63033009683 นางสาวดาริกา ดีสุมะ

63033009684 นายจตุวิทย� พิทักษ�ด�านสกุล

63033009685 นางสาวสุดารัตน� ต:นยาง

63033009686 นายไพโรจน� พากวัด

63033009687 นางสาวนิภาพร กุกไชย

63033009688 ว�าที่ร:อยตรีนิธินันท� ทองสวาท

63033009689 นางสาวขวัญเรือน พิมพ�ลา

63033009690 นางสาวณิชาภา จําเนียรสาท
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63033009691 นายมะคาตาปU เจะฮิง

63033009692 นางสาวมณฑา เพชรสุก

63033009693 ว�าที่ร.ต.ดนัย ประสิทธิเดช

63033009694 นายเอกชัย โชติช�วง

63033009695 นายนิรุตต์ิ มุมทอง

63033009696 นางสาวยุพาวรรณ ทองแถม

63033009697 นางสาวนิตยา สินประเสริฐ

63033009698 นายอนวัช เรือนทอง

63033009699 นางมุธิตา ชูราศรี

63033009700 นางสาวปรียาภรณ� จารุเบญจ

63033009701 นางสาวปาริฉัตร พลาทรปริรักษ�

63033009702 นายวรนันท� แซ�โง:ว

63033009703 นางสาวกิตติยาวดี ชํานาญ

63033009704 นายสหชัย นุชแก:ว

63033009705 นางสาววิภาวรรณ บุญเพ็ง

63033009706 นายธนิสร ศรีจาด

63033009707 นางสาวธนารัตน� วรรณวงศ�กา

63033009708 นางสาวณัฐริสา บุญหนัก

63033009709 นางสาวดุษฎีพร แสงดาว

63033009710 นายภาณุพรรณ อ่ําอินทร�

63033009711 นายธีรศักด์ิ พรมคํา

63033009712 นายธนวัฒน� นิ่มก่ิงรัตน�

63033009713 นางสาวกนกวรรณ อินทร�พันธ�

63033009714 นางสาวศุภิสรา เสกตระกูล

63033009715 นางสาวณัฐชา วงศาแก:ว

63033009716 ว�าที่ ร.ต.อนุวงศ� ภูมิฐาน

63033009717 นายพิพัฒพงษ� สุพร

63033009718 นายธีรวัฒน� บุ:งทอง

63033009719 นางสาวพรลภัส จอมศรี

63033009720 นายจักรพรรดิ ฦๅชาฤทธ์ิ
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63033009721 นางสาวลักษณา พ�วงสร:อย

63033009722 นายฐากร ภูมิไชยา

63033009723 นายตรีเทพ น:อยอยู�

63033009724 นายอรรถวิทย� ปุณยถิรปรีดา

63033009725 นางชญพร สุทธิประภา

63033009726 นางสาววิภาพร แก:วดี

63033009727 นางสาวอลิษา แก:วบัวดี

63033009728 นางสาวพรรณิภา บุญมา

63033009729 นางสาวอรพรรณ ยุพิน

63033009730 นางสาวกุลญาดา โซ:งตระกูลศุข

63033009731 นางสาวธัญญลักษณ� ระรื่น

63033009732 นางสาวชนัฎฐา อินทโชติ

63033009733 นางสาวเขมจิรา รังกลาง

63033009734 นางสาวธัญญรัตน� คํามีรัตน�

63033009735 นางสาวสริตา จองใหม�

63033009736 น.ส.ปราณี ไชยฤทธ์ิ

63033009737 นางสาวสุทธิดา สีดาธรรม

63033009738 นางสาวสตรีรัตน� จันทร�ก่ิงกาญจน

63033009739 นางสาวปานตะวัน ขยันจริง

63033009740 นางสาวรัตนา หงษ�ทอง

63033009741 นายอลงกรณ� พุ�มไสว

63033009742 นางสาวภรภัทร กลกานนท�

63033009743 นางสาวสุพรรณนิกา บุญอาจ

63033009744 นางสาวกชกร พลประถม

63033009745 นางสาวพรรณปพร ศรีสุนทร

63033009746 นางสาวณัฏ บําเพ็ญศรี

63033009747 นางสาวปEทมาพร ข:องรัก

63033009748 นายอภิวัฒน� พาดี

63033009749 นางสาวชุติมา สีวัง

63033009750 นายสุรชัย วิรัชกิจ
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ระดับปริญญาตรี

63033009751 นางสาวศุภิญญา ทองนวล

63033009752 นางสาวพิมพ�ชนก ช�วยสกุล

63033009753 นางสาววนิดา มาลาสาย

63033009754 นางน้ําฝน ศรีเกษม

63033009755 นางสาวณัฐธิดา กับรัมย�

63033009756 นางสาวพัชรีภรณ� ภาโส

63033009757 นางสาวสุนันทา สิทธิมานะชัย

63033009758 นางสาวณัฐวรินทร� วงษ�วิไลวารินทร�

63033009759 นางสาวจุฑามาศ บุญรอต

63033009760 นางสาวสุกฤตา สมบัติโอฬาร

63033009761 นางสาวธิติมา เผือกแตง

63033009762 นางสาวกัญญณัท ชมชื่น

63033009763 นายศุภมิตร อินประเสริฐ

63033009764 นางสาวกัญญาวีร� พิมพระศรี

63033009765 นางสาวเอื้อมพร ประภาสโนบล

63033009766 นายนัฐวุฒิ ภู�เจริญ

63033009767 นางสาววิมลรัตน� นาชะ

63033009768 นางสาวทิพารมย� พรหมดนตรี

63033009769 นางสาวปริษา สุมาลย�แมน

63033009770 นายธนศักด์ิ สนธิพงศ�

63033009771 นายจินต� ธีรางศุ

63033009772 นายธวัชชัย กิจรุ�งวัฒนากร

63033009773 นางสาวธันยพร คําอินตา

63033009774 นางสาวพิมพลอย พันธ�สวัสด์ิ

63033009775 ว�าที่ ร.ต.หญิงศิริภัฏ ฦาชา

63033009776 นายวิทวัส เย่ือใย

63033009777 นางสาวศิริลักษณ� ชัยยา

63033009778 นางสาวสายฝน จับบัง

63033009779 นายปEญญา พัชรารัตน�

63033009780 นายกฤษฎ์ิติณห� โรจน�รังสิมันตุ�
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63033009781 นายสรวิชญ� เจริญขํา

63033009782 นางสาวกัญวรา นามบุตร

63033009783 นางสาวเกศณี สุนทรภาคี

63033009784 นางสาวกวินนา มิดดา

63033009785 นางสาวธัญญารัตน� ทนงจิตร

63033009786 นายนิคม จูทา

63033009787 นางสาวอคิราภ� ไชยวรรณ

63033009788 นางสาวป*ยนุช ลอดภัย

63033009789 นายพัชร�ภูมิ อู�ทอง

63033009790 นางสาววัลลี สุขมี

63033009791 นางสาวพรรณิภา แสงสุทธ์ิ

63033009792 นางสาวณัฏฐนิช ผ�องจิตร�

63033009793 นายวีรพงษ� แสงสว�าง

63033009794 นายวินัย ใหญ�ย่ิง

63033009795 นายเอกฉัตร เขียวคราม

63033009796 นายธนาธิป ทองเจือ

63033009797 นางสาวเวณิกา เพ็งสลุด

63033009798 นางสาวพาอีซQะ แซการี

63033009799 นายทรงวุฒิ ระนาดเงิน

63033009800 นางอ:อมใจ จันทา

63033009801 นางสาวกาญจนี ปานอิ่ม

63033009802 นางสาวชุลีพร แก�นจันทร�

63033009803 นายอํานาจ สร:อยเสือ

63033009804 นายศักรินทร� หมานหมาด

63033009805 นางสาวปรียาภัสร� วัตรโศก

63033009806 นางสาวกนกเกศ ไทยย้ิม

63033009807 นางสาวอมัทนา ชาวเสริม

63033009808 นางสาวพิมรฌาณ� แสงสวัสด์ิ

63033009809 นางสาวทักษพร พ�วงทรัพย�สิน

63033009810 นางสาวเรณุมาศ วงศ�สวัสด์ิ
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63033009811 นางสาวกชกร ใยบัว

63033009812 นางสาวกาญจนา คนดี

63033009813 นางสาวภัสรา พ้ืนม�วง

63033009814 นายคณาวุฒิ อิ่มที่สุด

63033009815 นางสาวสุวนันท� กุลบุตร

63033009816 นางสาวมารียา กาหลง

63033009817 นางสาวณิชกุล เอกภัทร�คุณานนท�

63033009818 นางสาวเทียนทอง ไทยเจริญ

63033009819 นายตฤณพิสิษฐ� พันธ�นาเหนือ

63033009820 นางสาวรุสมี ดือราแม

63033009821 นางสาวนัดดา สิทธิปEญญา

63033009822 นางสาวอารียา สําราญเริงจิตร

63033009823 นางสาวธนพร หัชชะวณิช

63033009824 นายเกียรติยศ แสนเพ็ชร�

63033009825 นางสาวพรพิลัย ตางจงราช

63033009826 นางสาวอรณี คนไว

63033009827 นางสาวจักษณา ปานเฉวง

63033009828 นางสาวธัญนิตย� สิงหจันทร�

63033009829 นางสาวจุฑามาศ เขตต�นนท�

63033009830 นางสาวจุรีรัตน� เสมารัมย�

63033009831 นายนัฐกานต� ไตรอุโฆษ

63033009832 นายฐิตามร ทองคํา

63033009833 นายยุทธพงษ� แก:วไพศาล

63033009834 นางสาววิภาวี อัญญะมณี

63033009835 นางสาวดวงดาว ทองเผือก

63033009836 นายปฎิพัทธ� พงศ�พันธ�

63033009837 นายวิชากร พันธ�ทอง

63033009838 นายแดนชัย ฉัตรทันต�

63033009839 นางสาวณิชกานต� สิงห�สู�

63033009840 นางสาวชนาภา คุ:มลาภ
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63033009841 นางสาวกัลยา กาแก:ว

63033009842 นายรณฤทธ์ิ เรืองย่ิง

63033009843 นางสาวนภัสรพี มานพ

63033009844 นางสาวชนัญชิดา คูภากรณ�

63033009845 นางสาววิศัลยา อุปถัมภ�

63033009846 นายณัฐธัญ ทองนักคัน

63033009847 ร.ต.หญิงกัญญาภัทร นุ:ยเด็น

63033009848 นางสาวอนุสรา ศรีใส

63033009849 นายณัฐพงศ� สุวรรณชาตรี

63033009850 นายเชาวนนท� เจียมใจ

63033009851 นางสาวชนัญชิดา เล�ห�กลเดชกร

63033009852 นางสาวธนภรณ� กล:ากสิกิจ

63033009853 นายอนุชา โกเฮง

63033009854 นางสาวนูรไอนีย� อาเละกอตอ

63033009855 นางสาวพิกุลแก:ว ศรีลาศักด์ิ

63033009856 นายสหัส สินบํารุง

63033009857 นายณฐวัตร พงษ�สาริกิจ

63033009858 นางสาวป*ยะฉัตร ทองอ:ม

63033009859 นางสาวอาภาภรณ� กล�องแก:ว

63033009860 นายศิวณัฐ มีบุบผา

63033009861 นางสาวพนิตนันท� เครือใหญ�

63033009862 นายทศพร ชูปาน

63033009863 นางสาวกฤษณา แสวงมงคล

63033009864 นางสาวกวิสรา ดีมี

63033009865 นางสาวไพลิน สระทองพิมพ�

63033009866 นายประพันธ� วงศ�กาฬสินธุ�

63033009867 นางสาวณัฐวรรณ โกศัลวิตร

63033009868 นางสาวมินรดา ศรทรง

63033009869 นายศักด์ิเทพ สุวรรณนําปน

63033009870 นายทนงศักด์ิ ศรีเกตุ
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63033009871 นางสาวจันทร�จิรา ด:วงชาน

63033009872 นางสาวนฤมล มูลชะนาม

63033009873 นายกฤษณะ แก:วกาหลง

63033009874 นางสาวสุภาวดี เกิดสมบูรณ�

63033009875 นางสาวซูรนีตา สาแมและ

63033009876 นางสาวสุกานดา ยอดอานนท�

63033009877 นางสาวมานิตา จันทิหล:า

63033009878 นางสาวยอดชีวา สุรํานาจ

63033009879 นางสาวสุรีย�รัตน� เอื้อไทย

63033009880 นางสาวกัณฐมณี บุญวัฒน�

63033009881 นางสาวบุษรา กําเลิศ

63033009882 นางสาววันติกา นาคเสน

63033009883 นางสาววิลาสินี สุวรรณเลิศ

63033009884 นางสาวสุชาดา วงษ�กัณหา

63033009885 นางสาวทิพรัตน� ศรีดี

63033009886 นายพงศ�ภัค หน�อท:าว

63033009887 นางสาวปEทมา ปEญญา

63033009888 นางสาวณัฐพร สินธุชัย

63033009889 นายสิริวัฒน� พาลาด

63033009890 นางสาวอาทิตยา อ�อนแฮน

63033009891 นายจิระพงษ� บัวจูม

63033009892 นางสาวพิยดา กุณาวงค�

63033009893 นางสาวนุชนารถ วงค�กันทา

63033009894 นางสาวฌอมลา เฉลียว

63033009895 นางสาวจิรภา โพธ์ิศรีรัตน�

63033009896 นางสาวรจนา ถาป*Yน

63033009897 นายณัฐพนธ� บุญปกครอง

63033009898 นางสาววราภรณ� พาเหมาะ

63033009899 นางสาวสุธารส เกษรจันทร�

63033009900 นางสาวชิดชนก เรืองสุขสุด
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63033009901 นางสาวภัสกัญจณัฎฐ� นะดม

63033009902 นางสาวอรวรรณ หิรัญวงษ�

63033009903 นางสาวยุภา ใจกล:า

63033009904 นางสาวพัชนีย� มณีนิล

63033009905 นางสาวชนิดา พลแสน

63033009906 นางสาวจันทิมา ยวงเจริญ

63033009907 นายสตบงกช เรือนจันทร�

63033009908 นางสาวชญานุช ขําหวาด

63033009909 นางสาวรักชนก แก:วอ�อน

63033009910 นายภาณุรัชต� ทองแม:น

63033009911 นายอนุพงศ� จิตนุ�ม

63033009912 นายเดชา บุญวาสนา

63033009913 นางสาวณิฌานันท� สุคนธมาลี

63033009914 นายพิพัฒน�พงษ� พาพิมพ�

63033009915 นางสาวนภัสวรรณ เต็มอุ�น

63033009916 นางสาวศิรประภา วาสนาเรืองไร

63033009917 นางสาวณัฏฐรินีย� ศรีทอง

63033009918 นายสาโรชรัฐ วังจังหวัด

63033009919 นางสาวกรกมล มีฤทธ�

63033009920 นางสาววรรณฤดี วงษ�อุ�น

63033009921 นางสาววรวรรณ พรมมา

63033009922 นางสาวจุฑาพรรณ โสรัจจ�

63033009923 นางสาวชนาภา แต:เต้ีย

63033009924 นายสวัสด์ิ ฮาดสม

63033009925 นางสาวพิมพ�ณดา สกุลวีระพัชญ�

63033009926 นางสาววีนัสนันท� อนันตทิพยเมธี

63033009927 นางสาวณัฐณิชา จิตสน

63033009928 นางสาวภาชินี กอบฟE\น

63033009929 นางสาวชลพินทุ� ละม่ังทอง

63033009930 นางสาวดวงเนตร สุขสวัสด์ิ
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63033009931 นายพีระพงษ� ล:อมเล็ก

63033009932 นางสาวพัชรี กองแก:ว

63033009933 นางสาวอธิตยา ม่ังค่ัง

63033009934 นางสาวยามีหลQะ เวาะหะ

63033009935 นางสาวพัชญ�สิตา เธียรสินวีรกร

63033009936 นางสาวกุลชา วิชัยดิษฐ�

63033009937 นางสาวพัชรา ลัมวุฒิ

63033009938 นายประกาศิต ภูมิภักด์ิ

63033009939 นางสาวสุภาพิชญ� ภูศรี

63033009940 นายจักรพันธ� วีระคํา

63033009941 นายศุภชัย จันทร�สุคนธ�

63033009942 นางสาวเพียรฤทัย ศตะกกุมะ

63033009943 นางสาวอาจรีย� เรือนเพ็ชร

63033009944 นางสาวจุฑามาศ พุฒเนียม

63033009945 นางสาวสายสุนีย� สวัสดีใจ

63033009946 นายมะเปาซี สะนิ

63033009947 นางสาววิณัสศิญา แหลมหลัก

63033009948 นายผณินทร� สิทธิเดช

63033009949 นางสาวชนนทัย ฉันทกุล

63033009950 นางสาวสุรัสวดี สร:อยมาลี

63033009951 นางสาวณัฐพร กาฬสงค�

63033009952 นางสาวลาตีฟะห� ดอเลาะ

63033009953 นางสาวพัชรินทร� สังสุวรรณ

63033009954 นายภูวฤทธ์ิ วงศ�วิรัตน�

63033009955 นางสาวธีริศรา สายวงค�

63033009956 นางสาวหนึ่งฤดี พูนดี

63033009957 นางสาวจุฑาทิพย� ย้ิมสมบูรณ�

63033009958 นางสาวณัฐริกา เชื้ออารย�

63033009959 นายมูฮัมมัดชารีฟ สะอิ

63033009960 นางสาวณัฐสุภา ขําทวีพรหม
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63033009961 นางสาวปาริฉัตร แดนตะเคียน

63033009962 นายณัฐ พงษ� พงษ� เพีย จันทร� 

63033009963 นายกันต� ทองล:วน

63033009964 นางสาววาริณี ไสวพิมพ�ทอง

63033009965 นางสาวศิริรัตน� บุญอ�อน

63033009966 นางสาวเกศราภรณ� รักถ่ินพนา

63033009967 นางสาวโศภิษฐา พันธุ�พืชน�

63033009968 นายจิรัฏฐ� ชวันกุล

63033009969 นายชินวัตร สาธร

63033009970 นางสาวกมลพร มณี

63033009971 นางสาวพัชชรินทร� พูตา

63033009972 นางสาววิภาดา สวนจันทร�

63033009973 นางสาวอังชนา อุดามาลย�

63033009974 นางสาวปวีณา หุ�นสาระ

63033009975 นางสาวจิรภรณ� เพชรอนันต�

63033009976 นางสาวนฤมล ยศปEญญา

63033009977 นายณัฐภูมิ ทองสุพล

63033009978 นางสาวพรภิรมณ� ทวีชัยกวิน

63033009979 นางสาวนิชาภา เสวกจินดา

63033009980 นางสาวนรากร ทุงฤทธ์ิ

63033009981 นายทวารัตน� รัตนมุสิทธ์ิ

63033009982 นายวิญ`ู เหมโก

63033009983 นางสาวณัฐกมล อุดมทรัพย�

63033009984 นายวัฒนา ต้ีงถิรวาณิชย�

63033009985 นางสาวสุธาทิพย� วรรดี

63033009986 นางสาวธัญญลักษณ� อินมะโน

63033009987 นางสาวอารียา ยานใกล

63033009988 นางสาววาลีรา มามะ

63033009989 นายธีรเดช เอียดดํา

63033009990 นางสาวธนาพร จันฮวด
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63033009991 นางสาวญาณิศา ศรีอุดร

63033009992 นางสาวจิดาภา กอบเกียรติพัฒน�

63033009993 นางสาวพยุดา หล:าพันธ�

63033009994 นางสาวณัฐปภัสร� ม�วงงาม

63033009995 ส.ต.ท.กิรติ อ�อนน้ําคํา

63033009996 นายพร พนัสพรรณ

63033009997 นางสาวอัญญารัตน� แก:วสินชัย

63033009998 นางสาวชฎาพร ถินวิสัย

63033009999 นางสาวนิภาวรรณ เย่ียมรัมย�

63033010000 นายสมเกียรติ สุขคะสมบัติ

63033010001 นายวีรศักด์ิ อินทร�เเก:ว

63033010002 นายชนะชล ลับโกษา

63033010003 นายเผ�าพงษ� อริยะกอง

63033010004 นางสาวกันทิมา ศรีจันทร�

63033010005 นางสาวอรวรรณ บวบดี

63033010006 นายชนินทร� ปPองเคน

63033010007 นางสาวกันตา อ่ําสมบูรณ�

63033010008 นางสาวมณีรัตน� ทานทน

63033010009 นางสาวเมราณี สมัยวิจิตรกร

63033010010 นางสาวพราวนภา คําเพียร

63033010011 นางสาวรัญญาภรณ� รอดชีวัน

63033010012 นางสาวป*Yนณิชา สว�างศรี

63033010013 นางสาวอินทุภร เชียงไข�แก:ว

63033010014 นายรัฐพงศ� ทองไสย

63033010015 นางสาวภาวิณี ชูวา

63033010016 นางสาวพิมลพรรณ ปางสุข

63033010017 นายกิตติพัฒน� พันเรือง

63033010018 นายอนุรัก ดีสวัสด์ิ

63033010019 นายพันธวัตร นุ�มเหลือ

63033010020 นางสาวสุพัตรา จากผา
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63033010021 นางสาวสุชาวดี น:อยหุ�น

63033010022 นางสาวสุภาพร ทิพย�เนตร

63033010023 นางสาวอืงฟPา ไตรธรรม

63033010024 นายภควัต วงศ�มิตรไมตรี

63033010025 นางสาวสุวัจณี เปลี่ยนอํารุง

63033010026 นางสาวสุดารัตน� ถุนนอก

63033010027 นางสาวสุทธิณี เหล�าน:อย

63033010028 นายชัชชล พรหมสนิท

63033010029 นายภูมิพัฒน� เกียรติจักรวาล

63033010030 นายอภิสิทธ์ิ พรอารีเอกชน

63033010031 นายสารัช วาณิชวโรตม�

63033010032 นายวัชรพันธ� สร:อยสิงห�คํา

63033010033 นางสาวศรีแพร สุบรรชม

63033010034 นางสาวณภัค ปาลศิลปM

63033010035 นางสาวสมฤดี ดีละม:าย

63033010036 นางสาวธนาภรณ� พูลเพ่ิม

63033010037 นายศรีวิชัย สุระชาติ

63033010038 นางสาวอัมพร โกลาหะฬะ

63033010039 นางสาวนัตยา บุตรโท

63033010040 นางสาวบุษกร ยอดคีรี

63033010041 นางสาวจิดารัตน� วิชัยดิษฐ

63033010042 นางสาวกัญญารัตน� ผดุงนึก

63033010043 นางสาวณัฏฐพัชร วัฒนวิกย�กรรม

63033010044 ว�าที่ร:อยตรีศักนารินทร� บํารุงผล

63033010045 นางสาวกัณฐิกา แต:มอางกูร

63033010046 นางสาวภัทราวรรณ ฉลาดธัญญกิจ

63033010047 นางสาววันดี หนูอินทร�

63033010048 นายณัฐพงศ� บุญรักษา

63033010049 นางสาวปวีณ�สุดา สินสมุทร

63033010050 นางสาวทิพย�รัตน� มัคพาน
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63033010051 นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี

63033010052 นายณัฐพงษ� มาจ�าย

63033010053 นางสาววีนัส ชัยประเสริฐ

63033010054 นางสาวจันทิมา จันทร�ศรี

63033010055 นางสาวนภาภรณ� พยัคฆเพศ

63033010056 นางสาวเสาวคนธ� สร:อยทอง

63033010057 นางสาวกรชนก ภิรมจิตรผ�อง

63033010058 นายนนธวัช แถมเกษม

63033010059 นางสาวชลธิชา ภักดี

63033010060 นายฐิรัตพงศ� ศรีเจริญ

63033010061 นางสาววิภาวรรณ เจริญ

63033010062 นายพิชญากร สุดคิด

63033010063 นายสินประเสริฐ สืบประสงค�

63033010064 นางสาวธิติมา มีแย:มภัก

63033010065 นางสาวสิราวรรณ พิทักษ�นอก

63033010066 นายพีรณัฐ วิบูลย�ชาติ

63033010067 นางสาวจอมขวัญ ทองบุตร

63033010068 นางสาวปEณฑารีย� ปรเมศวร�โยธิน

63033010069 นางสาวนิยามีละ มะเกะ

63033010070 นางสาวพรทิพย� สิงห�แก:ว

63033010071 นายวานิชย� พลเทพ

63033010072 นางสาวกนกวรรณ เหมือนหมาย

63033010073 นางสาวนิตยา ไชยเหนือ

63033010074 นางสาวจิดาภา พรมโลก

63033010075 นางสาวโสภาพรรณ อนุสุวรรณ

63033010076 นายฐิตาภา ทิพกรณ�

63033010077 นางสาวธนาภา จตุพรวิพัฒน�

63033010078 นายก:องณพัฒน� ศิริอุบล

63033010079 นายชยุตม� ล:อเจริญ

63033010080 นายณรงค�ชัย จันทิมา
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63033010081 นางสาวยุวลักษณ� อินนา

63033010082 นางสาวศวิตา จตุรภัทร�

63033010083 นายจิรัฎฐิวัฒน� แก:วศรี

63033010084 นายณัฐพล มาลาพันธุ�

63033010085 นางสาวสิริพร พร:อมวงศ�

63033010086 นางสาวแพรวพรรณวจี โกฎิรักษ�

63033010087 นางสาวสมฤทัย สําราญใจ

63033010088 นางสาวสวรรยา สุรพุทธ

63033010089 นางสาวศิริวิภา นูพิมพ�

63033010090 นางสาวชนัญชิดา จิราภิวัฒน�ธานนท�

63033010091 นายเศรษฐวัฒน� ซาหา

63033010092 นางสาวอุษณีย� จริยะกุลคุณา

63033010093 นางสาวกรณ�ศศิวรรณ� สิทธิเชนทร�

63033010094 นางสาวใกล:รุ�ง กรวยทอง

63033010095 นายศิลาเพชร คําภูเมือง

63033010096 นางสาวศิริพร จําปาจีน

63033010097 นางสาวปฏิญญา รัตนบัญญัติ

63033010098 นายสุรินทร� ต้ังศิริไพศาลกุล

63033010099 นางสาวสกุลรัตน� แม�นทอง

63033010100 นายจัตุรพงศ� พรรณจันทร�แม:น

63033010101 นางสาวพิชญาณัฏฐ� สุขอารมภ�

63033010102 นางสาวภัทรานิษฐ� หลักหาญ

63033010103 นายศุภชัย หวังเฝPากลาง

63033010104 นายกฤตธัช ยุวชิต

63033010105 นางสาวผุสดี สํารวมจิต

63033010106 นางสาวนุชรี นิภาพัฒนชัย

63033010107 นางสาวพัชราพรรณ ธรรมชัย

63033010108 นางสาวณัฐธยาน� ใจภักดี

63033010109 นางสาวสุรัยญา ดีนายัง

63033010110 นางสาวตุลารัตน� แหยมต้ัง
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63033010111 นางสาวนิติกาญจน� จารุธนกุล

63033010112 นางสาวพัชรภรณ� พุ�มนิมิตร

63033010113 นายวรณัฐ ไววานิชกิจ

63033010114 นางสาวอภิสรา ซ่ือตรง

63033010115 นางสาวสญมณ โพธ์ิเดช

63033010116 นายทักษิณ ศิลพงษ�

63033010117 นางสาวสุนีพร มะลาศรีมูล

63033010118 นายชัชพล สายเพ่ิม

63033010119 นางสาวชัชชลัยย� วิริยภักดีตระกูล

63033010120 นางสาวกรีชฎา หอมสุวรรณ

63033010121 นายสุวิทย� นันทร�ทิพย�

63033010122 นายภูรินทร� แสงอนุเคราะห�

63033010123 นางสาววิกานดา ลามคํา

63033010124 นายวิวัฒนากร แสงจ:า

63033010125 นางสาววรัญญา ศรีรัตนาภรณ�

63033010126 นายธิติพัท ธรรมสโรช

63033010127 นางสาวกัลย�สุดา นพพลับ

63033010128 นางสาวทิราภรณ� พรหมโสภณ

63033010129 นางสาวพัชรียา กลางเมืองพล

63033010130 นางสาววิเมลือง จันทร�ทะธรรม

63033010131 นางสาวกุสุมา ภูมิสภาพ

63033010132 นายธิบดินทร� อุทัยแพน

63033010133 นางสาววชิราพร ลีวรวัฒน�

63033010134 นางสาวสุดารัตน� หวังมาน

63033010135 นางสาวจินตนา แปPงนวล

63033010136 นายพงศ�ภัค สุวรรณวิภากร

63033010137 นางสาวพรรษมณ ราภานิกร

63033010138 นางสาวฐานันท� น:อยเจริญ

63033010139 นายสรรพสิทธ์ิ ชมภูนุช

63033010140 นางสาวโสรยา สุขชม
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63033010141 นางสาวปราณี บุญเสริม

63033010142 นางสาวพัชราภรณ� สายยศ

63033010143 นายภูริวัฒน� ไชยหงษ�คํา

63033010144 นางสาวณัฐธิดา แสงสว�าง

63033010145 นางสาวณฐอร กรีฬา

63033010146 นางสาวพัทธ�ธีรา พรมเคน

63033010147 นางสาวณชัญญณัฏฐ� โพธ์ิทองมา

63033010148 นายเจนศักด์ิ เศรษฐนันท�

63033010149 นางสาวเปมิกา ปEญญาณิชชกุล

63033010150 นางสาวทิฆัมพร แก:วศรีทอง

63033010151 นางสาวป*ยาภา แสงเรืองรอบ

63033010152 นางสาวศิริรัตน� ฉบับแบบ

63033010153 นางสาวจุฑามาศ จันทานนท�

63033010154 นางสาวฉัตรชนก ธัชชัยมงคล

63033010155 นางสาววิสิฏฐา อารีรักษ�

63033010156 ว�าที่ร:อยตรีหญิงดวงกมล ฉายวัฒนา

63033010157 นายอรัญ อิ่มอยู�

63033010158 นางสาววาสนา แสงพรมริน

63033010159 สิบตํารวจเอกหญิงวรรณิสา ศรีหงษ�

63033010160 นายอิควาน อับดุลเลาะ

63033010161 นางสาวทัศนีย� ไกรสร

63033010162 นายปริญญา เพชรศรี

63033010163 นายชาญฌรงค� สุรวิทย�

63033010164 นางสาวรุ�งรัศมี วังนัยกุลภักดี

63033010165 นางสาวณภาส�ณัฐ รักษาชาติ

63033010166 นางสาวโสรญา นาบุญ

63033010167 นางสาวบุษยารัตน� รุจิพุฒ

63033010168 นางนิตยา งามพริ้ง

63033010169 นางสาวธารารัตน� เอี่ยมสอาด

63033010170 นางสาวจุฑาทิพย� เฉลิมวานิชวงศ�
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63033010171 นางสาวหนึ่งฤทัย งามทรง

63033010172 นางสาวสุเพ็ญรัฐ บุญแก:วขวัญ

63033010173 นางสาวอรธิชา สมสมัย

63033010174 นายวงศกร เฉยทุม

63033010175 ส.ต.ท.อนุศิลปM สว�างพรม

63033010176 นางสาวเจตน�สุดา คําวัง

63033010177 นางสาวรุจิรา อิ่มเจือ

63033010178 นายสุรวุฒิ บ:านด�าน

63033010179 นางพิทพา กรณ� นิจโชติ

63033010180 นายพชร แซ�จิว

63033010181 นางสาวเจนจิรา ศรีตะนาค

63033010182 นางสาวชัตติญา ตรงนุกุล

63033010183 นางสาวอธิติยา กระแสร�สินธุ�

63033010184 นายอภินัทธ� ศรีเพ็ชรสัย

63033010185 นางสาวนัทธมน ผุยอุทา

63033010186 นายสุวรรณ รุดโถ

63033010187 นางสาวฤทัยพร ทวีศรี

63033010188 นายอิทธิพล จันดี

63033010189 นายภูริลาภ เทียนน:อย

63033010190 นายสุรพงษ� เครือทอง

63033010191 นางสาวมัญชุพัชร พิกุลเงิน

63033010192 นายศักด์ิศรี หล:าล้ํา

63033010193 นางสาวศศิธร โพธ์ิรักษา

63033010194 นายณัฐดนัย ธรรมซุย

63033010195 นางสาวปภาวรินทร� ภูมิลุน

63033010196 นายสุชน สมคิด

63033010197 นางสาวธนาภรณ� รุ�งแกร

63033010198 นางสาวจิรัชญา ไร�พิมาย

63033010199 นางสาวนาตาชา จันทร�พรหม

63033010200 นางสาวดวงใจ คําตีด
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63033010201 นางสาวอรนภา ชาญปรีชา

63033010202 นางสาวจิรัชฌา โคตรสมบัติ

63033010203 นางสาวผดากาญจน� คําเมือง

63033010204 นายภาณุพล พิพิธภักดี

63033010205 นางสาวนครินทร� จิตต�ม่ันการ

63033010206 นายธนชนม� พรหมวิชัย

63033010207 นางสาวรุ�งวิภา รางแดง

63033010208 นางสาวมานิตา สุขีเดช

63033010209 นางสาวธันยาภรณ� เกตุแก:ว

63033010210 นางสาวมะลิวรรณ สุริโย

63033010211 นางสาวศุภาพิชญ� มาประจวบ

63033010212 นางสาวสุกัญญา แก:วเหลา

63033010213 นางสาววีรยา ข�าขันมะณี

63033010214 นางสาวกรองกาญจน� ชัยคํา

63033010215 นางสาวเพ็ญไพลิน อิ่มสมบัติ

63033010216 นายสอบีรีน วัฒนะ

63033010217 นางสาวปEทมาสน� ศิริวิศิษฐ�กุล

63033010218 นางสาวจิตริกา ดวงอุปะ

63033010219 นางสาวปาลิกา เฉลิมทิศ

63033010220 นางสาวชุติกาญจน� สิงห�ทอง

63033010221 นางสาวพรชนิตว� ศรีนิธิศาสตรากร

63033010222 นางสาวสุนารี อุตมา

63033010223 นายอติวิชญ� ประชุมทอง

63033010224 นางสาวมนพร พงศ�สิทธิศาสตร�

63033010225 นางสาวสาริณี แทนคํ่า

63033010226 นายภูสิทธ์ิ ภัทรภูริภาสน�

63033010227 นายมงคล ปะถานะ

63033010228 นายพงศธร สุขเกษม

63033010229 นางสาวกัญญารัตน� เรือนอนุกุล

63033010230 นางสาววริสรา นีระนิตย�
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63033010231 นางสาววนิดา แสงดํา

63033010232 นางสาววรัญชรี ถิรพัฒนาพร

63033010233 นางสาวพลอยพรรณ จารุเพ็ง

63033010234 นางสาวณัฐชยา ยังอยู�

63033010235 นางสาวอรณีย� นาคหลง

63033010236 นายนนท�ปวิธ ปานมี

63033010237 นางสาวฐิติรัตน� เกียรติบํารุง

63033010238 นางสาวอภิชญา บุญศิลปM

63033010239 นายธนทัศน� ชอบสุข

63033010240 นางสาวกมลฉัตร ม่ันละม:าย

63033010241 นางสาวอัจฉราวดี วงศ�ละคร

63033010242 นายจิรายุ ถุงคํา

63033010243 นางสาวเกวลิน แต:กุล

63033010244 นางสาวอมรรัตน� แสงสุขใส

63033010245 นางสาววทันยา เทพธัญญะ

63033010246 นางสาวนพมาศ อ�อนละมัย

63033010247 นางสาวธนัญญา แว�นนาค

63033010248 นายเจริญเดช ขุนทอง

63033010249 นางสาวจิราภรณ� บุญขวัญ

63033010250 นางสาวจิราภรณ� ประเสริฐชัย

63033010251 นายธนรัตน� เข็มกลัด

63033010252 นางสาวสิรีธร แก:วอุทัยเสถียร

63033010253 นางสาวภัทรวดี เกตุเคน

63033010254 นางสาวปณิตา หงษ�ทอง

63033010255 นางสาวณัฐธิดา อนุรักษ�

63033010256 นางสาวชนิสรา แสงจันทร�

63033010257 ว�าที่ร:อยตรีกมลสัณห� ศรียารัณย

63033010258 นางสาวจีนณภัจน� ชกรณ�วงค�พาน

63033010259 นางสาวกฤตพร โพธ์ิเย็น

63033010260 นายอาทิตย� แสงดี
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63033010261 นางสาวปาริชาติ คงทรัพย�

63033010262 ว�าที่ร:อยตรีหญิงนวรัตน� ปEญญาธิวุฒิ

63033010263 นางสาววรญาดา วรสันต�

63033010264 นางสาวอิศราภรณ� อุ�นเอม

63033010265 นางสาวอาฟUฟะห� สาและ

63033010266 นายศรัณย�ภัคร� จิตนารินทร�

63033010267 นางสาวเบญจมาศ อินทร�ทับ

63033010268 นายวชิระ กันทาวงศ�

63033010269 นางสาวป*ยวรรณ พรหมแก:ว

63033010270 นางสาวขวัญจิรา รัตนบรรเจิดกุล

63033010271 นายยศกร มีทรัพย�

63033010272 นางสาวสาวิตรี ชุมช�วย

63033010273 นางสาวกนกพร รินทร

63033010274 นางสาวรัตติยากร รักษาวงศ�

63033010275 นางสาวอัสรีนา หะยีมะ

63033010276 นางสาวสุธาทิพย� เตชะวรรณเศรษฐ�

63033010277 นางสาวลลิตา มณีวงศ�

63033010278 นายเอกชัย ร�มเย็น

63033010279 นางสุกัญญา วสยางกูร

63033010280 นายพรรษิษฐ� ขันตรี

63033010281 นายพิชชากร เตียนพลกรัง

63033010282 นางสาวนันทัชพร ทองเสวก

63033010283 นายธีรภัทร� นัยเนตร�

63033010284 นายอภิสิทธ์ิ แขกศิริ

63033010285 นางสาวพิรญาณ� เสือจําศิล

63033010286 นางสาวดาราณี พรมจู

63033010287 นางสาวกัลยกร ลายทิพย�

63033010288 นายพิพัฒน�พงค� วิมาลา

63033010289 นายสรวิชญ� ทองอุดม

63033010290 นายวริศ มังคละอภินันท�
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63033010291 นายภาคิน เกริกธนิตกุล

63033010292 นายสหัสชัย วุฒิพรหม

63033010293 นางสาวพัชรี ศรีสงคราม

63033010294 นางสาวอุมาพร พันธ�ศิริ

63033010295 นายพุฒตาล น:อยวัน

63033010296 นางสาวศิริลักษณ� วายุ

63033010297 นางสาวฐิตาภรณ� เทียนวิจิตรฉาย

63033010298 นางสาววิภา ช�วยพนัง

63033010299 นางสาววรรณนภา สิริแสงจันทร�

63033010300 นางสาวสุนิสา ขุนทอง

63033010301 นางสาวนพรัตน� ปู_หมี

63033010302 นางสาวมนัสชญา ลิ่มวงศ�

63033010303 นายนิพัทธ�พงศ� เดชารัตน�

63033010304 นางสาวชิดชญา เฟXYองฟุPง

63033010305 นายจิระวัฒน� กลิ่นจันทร�หอม

63033010306 นายนพดล สงสกุล

63033010307 นางสาวอริยา ปานเพ็ชร

63033010308 นางสาวณัฐชานันท� ชูเพ็ชร

63033010309 นายวรโชติ นวลลักษณ�

63033010310 นางสาวนิติภรณ� แก:วไพฑูรย�

63033010311 นางสาวพรนารายณ� ปานทอง

63033010312 นางสาวจิราพร พุทโธ

63033010313 นางสาวภัทราพร ฝE\นอิ่นแก:ว

63033010314 นางสาววนิดา พันธุ�ดนตรี

63033010315 นายเจษฎา จันทร�ทิพย�

63033010316 นายชินพัฒน� พรหมมา

63033010317 นางสาวระพีพรรณ มูลเหลา

63033010318 นายอภิวัฒน� ฟEกทองพรรณ

63033010319 นายปรีชาชาติ ยศสุนทรนอก

63033010320 นายกฤษดา พุทเปลี่ยน
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63033010321 นายศิวะชัย พานทอง

63033010322 นางสาวชยาภรณ� เข็มชู

63033010323 นายธีรพงษ� พิทักษ�สกุลรัตน�

63033010324 นางสาวศุภรัตน� กริ่มใจ

63033010325 นางสาวเบญจวรรณ ชมบริสุทธ์ิ

63033010326 นางสาวมณฑลีญาน� นวลเต็ม

63033010327 นางสาวณัชยา สาระเสริฐ

63033010328 นางสาวเมฑาวี ยศไชยวิบูลย�

63033010329 นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงค�

63033010330 นางสาวฐิติยา เนื่องไชยศ

63033010331 นางสาวพัชรี ศรีเศษ

63033010332 นางสาวจีราภรณ� พงษป*น

63033010333 นางสาวสุกัญญา คําภาไพ

63033010334 นายนิรันด์ิ เมฆสุวรรณ�

63033010335 นายสุณัฐธวิทย� วัฒนผล

63033010336 นางสาวธัญชนก เปยาคม

63033010337 นางสาวมาฆประภา ศรีจันทร�

63033010338 นายพงศธร ทองแดง

63033010339 นางสาววัชราภรณ� คมศร

63033010340 นางสาวดาราวัลย� ถนิมลักษณ�

63033010341 นายชาญณรงค� แก:วห:าประการ

63033010342 นางสาวจีรพร หลุมทอง

63033010343 นางสาวอาภาพร มหาวัน

63033010344 นายสิริญาณภูมิ บึงใส

63033010345 นายสาธิต นกยูงทอง

63033010346 นางสาวอภิรดี ศรีวิพัฒน�

63033010347 นายวุฒินนท� จุลมุสิ

63033010348 นางสาวจารุวรรณ ฟEกทอง

63033010349 นางสาววณิชญา เลิศธํามรงค�

63033010350 นางสาวอัญชลี บุญเมือง
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63033010351 นายพงศ�พัฒน� คงคาลัย

63033010352 นางสาวเกศกมล ทองดี

63033010353 นางสาวเปมิกา แก:วกระจก

63033010354 นางสาวลาตีฟะห� ดะแซ

63033010355 นายจิตติพงษ� วารีสระ

63033010356 นายวัชรินทร� ปEทมาวิไล

63033010357 นางสาวพรพรรณ จูงพันธ�

63033010358 นายธงชัย ทุมมี

63033010359 นายธีระวัฒน� ศรีบุญเรือง

63033010360 นางสาวสุนารี พ่ึงเพ้ิง

63033010361 นางสาวโสรยา แสงซ่ือ

63033010362 นายเมธา ลิ่มถาวรานันต�

63033010363 นางสาวอัจฉรา พรมภักด์ิ

63033010364 นางสาวพรธิภา โพรส

63033010365 นางสาวพัณณ�ชิตา เรืองระยนต�

63033010366 นางสาวจิราพร อภัยวิเชียรรัตน�

63033010367 นางสาวธัญลักษณ� เพ็งสุมา

63033010368 นางสาวปรียานุช ผดุงกิจ

63033010369 นายเกียรติกมล เกลี้ยงเกลา

63033010370 นายพงศกร คงเดชธนาภิวัฒน�

63033010371 นางสาวศตพร เกตุสุวงษ�

63033010372 นางสาวสิริยาภรณ� เสริมเผือก

63033010373 นางสาวกานต�พริมา ทัพพะรังสี

63033010374 นางสาวโชติกา โรจรัตน�

63033010375 นายปฐมรัตน� แก:วกัญจร

63033010376 นางสาวจันทร�จิรา ทองดี

63033010377 นายพรชัย วัชระคุปต�

63033010378 นางสาวปEญจาภรณ� ปEตพี

63033010379 นางสาวมนัสตา ชํานาญ

63033010380 นางสาวสุพัตรา ผลทิพย�
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63033010381 นายเกษียร ศรียาภัย

63033010382 นางสาวรัตติกาล รัตนบุรี

63033010383 นางสาวกาญจนา มายะนันท�

63033010384 นางสาวมาริกา มุกข�จีน

63033010385 นายธนาวุฒิ บรรลือฤทธ์ิ

63033010386 นางสาวธนภรณ� ตาเห็น

63033010387 นางสาวนริศรา หนองสูง

63033010388 นางสาวธัญญธรณ� จรรยาเอก

63033010389 นางสาวอุไรวรรณ ปะตินัดตัง

63033010390 นางสาวนิลวรรณ พิมพ�พวง

63033010391 นางสาวพรกมล เทพสุภรณ�กุล

63033010392 นางสาวณัฐวดี ก:าวซ:วน

63033010393 นายเกียรติพงษ� ภูมิค:า

63033010394 นายชวิน รักษนาเวศ

63033010395 นางสาวเบญจพร หงษ�วิชัยวิทย�

63033010396 นางสาวจิรภา พราหมจร

63033010397 นางสุวรรณา รัตนวงศ�สวัสด์ิ

63033010398 นางสาวอลิสา เลาหวงศ�

63033010399 นางสาวุสุธาริณี วงศ�เรือน

63033010400 นางสาววาสนา สิมมา

63033010401 นางสาวธัญญาลักษณ� สําราญสุข

63033010402 นางสาวบุญญาภา ไกรลาศ

63033010403 นายปรินทร จันทวัฒน�

63033010404 นายวิชาญ มากรัตน�

63033010405 นางสาวเครือวัลย� คงมา

63033010406 นางสาววาสนา แนมบาง

63033010407 นายคุณากร แก:วน�าน

63033010408 นางสาวณัฐกนก สว�างอารมย�

63033010409 นางสาวกุลปรียา พงษ�เจริญ

63033010410 นางสาวอัยรัช พงษ�สุน
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63033010411 นางสาวชุติมณฑน� อนุศักด์ิ

63033010412 นายณัฐภัทร เย็นรักษา

63033010413 นายพีระกานต� ยอดปEญญา

63033010414 นางสาวชวิศา แสงมณี

63033010415 นางสาวพรรณปพร บุญแก:วอมร

63033010416 นายบุลากร วิไลรัตน�

63033010417 นายเกียรติศักด์ิ อินตQะวงค�

63033010418 นางสาวอรณัฐ ปุญจุบัน

63033010419 นางสาวพัชราวรรณ จันทะคัด

63033010420 นางสาวชาลินี บุญชู

63033010421 นายเมธาสิทธ์ิ พลอยสมบูรณ�

63033010422 นางสาวศันสนีย� มีมุ:ย

63033010423 นางสาวศุจีภรณ� กุด่ันนิล

63033010424 นางสาวดารุณี อําพร

63033010425 นางสาวกนกธร โคตพรมศรี

63033010426 นางสาววันเพ็ญ ศิริธรรม

63033010427 นางสาวพรศิริ จูงเพ่ือนสุข

63033010428 นายทวิเทพ ทวนทอง

63033010429 นายป*ยวัฒน� วงษ�สวาท

63033010430 นางสาวสุกานดา ผาลารักษ�

63033010431 นางสาวจิรันธนิน สุนทรวริทธิโชติ

63033010432 นายภัทรกร บางทอง

63033010433 นางสาวสุมาลี อุ�นผล

63033010434 นางสาวกอบกุล บุญบรรเทิง

63033010435 นางสาวพัชราภรณ� เรือนจา

63033010436 นางสาวภครินทร� ดุลยฤทธ์ิ

63033010437 นางจอมขวัญ จันโทสถ

63033010438 นายประกาศิต ยมรัตน�

63033010439 นางสาวแพรววนิด พงศ�ภักดีบริบาล

63033010440 นางสาวพรภิมล สุวรรณนิตย�
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63033010441 นางสาวพัชรีภรณ� คําชมภู

63033010442 นางสาวนัฐกมล บุญแก:ว

63033010443 นายณัฐฐากร คําโพธ์ิ

63033010444 นางสาวอริสรา พงษ�ประยูร

63033010445 นางสาวอรวรรณ คลิ้งบัวทอง

63033010446 นางสาวรัศมี อินทไกร

63033010447 นางสาวกาญจนา สันติปาตี

63033010448 นางสาวกชมน อภิชาตบุตร

63033010449 นางสาวชมทิศา คล:ายโตนด

63033010450 นายเสฏฐพงศ� หวังใจชื่น

63033010451 นายร:อยพงศ� ศิลากากิ

63033010452 นางสาวหทัยรัตน� ง้ิวเรือง

63033010453 นางสาวอารีย�รัตน� อินสองใจ

63033010454 นายชาตรี แสนทําพล

63033010455 นางสาวภัทราวดี ใจเอื้อ

63033010456 นางสาวศจี อ�อนศรี

63033010457 นางสาวณัฐริดา บริสุทธ์ิ

63033010458 นางสาวภาวิณี บันเลิง

63033010459 นายชัยวัฒน� บุญสิงมา

63033010460 นางสาวนันชนก โคตรจันทึก

63033010461 นางสาวเกวลี สุขสําราญ

63033010462 นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน�

63033010463 นางสาวกมลฉัตร รอดพุ�ม

63033010464 นางสาวจิราวัลย� ใต:เมืองปาก

63033010465 นางสาวผกามาศ หอมจันทร�

63033010466 นางสาวกรรณิการ� แคมชัยภูมิ

63033010467 นายประกิต เพชรมณี

63033010468 นายวรพล บรรณจิต

63033010469 นายศุภวิชญ� สมเกียรติวีระ

63033010470 นายสมพร สุนันทะ
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63033010471 นางสาวธัญญารัตน� ฝาดสูงเนิน

63033010472 นางสาวกัญจณา สุขสวัสด์ิ

63033010473 นางสาวพรทิพย� ขันตา

63033010474 นางสาวชลธิชา เมฆนิล

63033010475 นายเจตน�สฤษฎ์ิ พลเย่ียม

63033010476 นางสาว]Hธิติมา จันทะมนตรี

63033010477 นางสาวเฟXYองฟPา สุดมี

63033010478 นางสาวมนสิชา ราชสีห�

63033010479 นางสาวสาริศา มีสวัสด์ิ

63033010480 นางสาวจุฬาลักษณ� ทิศเป<ง

63033010481 นางสาววิชชุดา ซุยคํา

63033010482 นายอัตพล ศิริวงศ�

63033010483 นายชาติชาย เสมอเหมือน

63033010484 นางสาวเจนจิรา บุญยะกา

63033010485 นางสาวสุกัญญา บุญเกิด

63033010486 นางสาวสรวรรณ ศรีวัฒนา

63033010487 นางสาวเสาวณีย� สุวรรณศรี

63033010488 นางสาวธารทิพย� ลมอ�อน

63033010489 นางสาวพรรษชล เพชร�คล:าย

63033010490 นายสนันตน� ประยงค�กลิ่น

63033010491 นายธีรพันธ� ฉิมวารุณ

63033010492 นายพร:อม คนหลัก

63033010493 นายจิตรภณ ด�านพิทักษ�กุล

63033010494 นายศิริวัฒน� จันทร�สว�าง

63033010495 ว�าที่รต.นครินทร� แก:วทอง

63033010496 นางสาวปวีณา จันทร�สาคร

63033010497 นายธีระพงค� จันทวงค�

63033010498 นางสาวชิดชนก มาเนียม

63033010499 นางสาวพิริตตา ศิลประสาตร�

63033010500 นางสาวธิดารัตน� ธีระวิทยาภรณ�
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63033010501 นางสาวดาวสวย พลเสน

63033010502 นายกิตติพัทธ� พิษณุธนารักษ�

63033010503 นายจิรวุฒิ สมประสิทธ์ิ

63033010504 ว�าที่ร:อยตรีสุรเดช สุทธิรักษ�

63033010505 นายธีทัต จันทราพิชิต

63033010506 นายเอกลักษณ� สหัสสุขม่ันคง

63033010507 นายชาญวิทย� เรืองรัตน�

63033010508 นางสาวรวีพร ฤทธิเรือง

63033010509 นายนคร ปาระมี

63033010510 นายประวีณ ดีลี

63033010511 นายนพรัตน� บุญอภัย

63033010512 นายณัฐวุฒิ แสงคํา

63033010513 นายพงศ�พล วิเศษสุข

63033010514 นางสาวพรทิพย� ด:วงพูล

63033010515 นายศักด์ิสิทธ์ิ สุนทรเลขา

63033010516 นางสาวพักตร�พิไล สายดํา

63033010517 นางสาวศิวพร จันทนานุวัฒน�

63033010518 นางสาวสายไหม คงชีพา

63033010519 นางสาวมัทนา ศรีสังข�

63033010520 นางสาววัฒนาพร บัวสุวรรณ

63033010521 นางสาวนพมาศ ม่ันคง

63033010522 นางสาวชนกนันท� แสงมณี

63033010523 นางสาวประกายดาว พันธุ�รักษ�

63033010524 นางสาวสุทัตตา ดีหม่ัน

63033010525 นายพชรอ พิพัฒนเรือนชัย

63033010526 นายสุรเชษฐ� เพลัย

63033010527 นางสาวณัฐธนกร ภู�ระย:า

63033010528 นางสาวอาทิตยา ไชยบุตร

63033010529 นางสาวนงรัตน� สงเคราะห�สุข

63033010530 นางสาวดรุณวรรณ ทิพย�กองลาด
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63033010531 นางสาวสโรชา หุ�นเขียว

63033010532 นางสาวณัฐทินันท� อรัญเวศ

63033010533 นางสาวสาลินี มณีวงศ�

63033010534 นางสาวขนิษฐา แซ�ฮุ:น

63033010535 นายเกรียงไกร กองแก:ว

63033010536 นางสาววันวิสาข� พิลาจันทร�

63033010537 นางสาวเมธิตา นามบุตร

63033010538 นายศุภณัฐ ชมานนท�

63033010539 นางสาวณัชชาภัทร ตระกูลรัมย�

63033010540 นางสาวธันยพร สุวรรณพันธ�

63033010541 นายอานุภาพ เทศวงษ�

63033010542 นางสาวตรีรัตน� บุญเงิน

63033010543 นายนิติรัฐ พุทธเมธา

63033010544 นางสาวกมลพรรณ กาละวงศ�

63033010545 นางสาววรัญญา สุทธิลักษณ�

63033010546 นางสาวขวัญขนก เจจือ

63033010547 นางสาวณัฐฐินันท� เมืองมูล

63033010548 นายจรวย เปล�งพานิชย�

63033010549 นายศักด์ิสิทธ์ิ ทรัพย�เจริญกูล

63033010550 นายอภิวัฒน� สุขสาคร

63033010551 นางสาวญาณิศา เธียรสุขสันต�

63033010552 นางสาวอินทุอร ทรายฮวด

63033010553 นางสาวลัดดาวัลย� เตวารี

63033010554 นายไพโรจน� แก:วเนตร

63033010555 นางสาวสุภาภรณ� หวังเจริญ

63033010556 ว�าที่ร:อยตรีหญิงวารุณี ศรีเมือง

63033010557 นายกฤตภาส หล:านามวงค�

63033010558 นางสาวเพ็ญพร ภูมิจันทึก

63033010559 นางสาวศรินยา ลิ้มธนาวานิชย�

63033010560 นางสาวพรทิพย� มีแสง
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63033010561 นางสาวสมศรี กลิ่นทอง

63033010562 นางสาวนิมมิตา อ�าวลึกเหนือ

63033010563 นางสาวสกาวเดือน แสนทวีสุข

63033010564 นางสาวภัทรวดี นาคนายม

63033010565 นางสาวศจีพัต ภูมิวัฒน�

63033010566 นางสาวชนัญพัทธ� จันทร�เพ็ง

63033010567 นางสาวจันทร�จิรา ปฏิเสน

63033010568 นางสาวอัญรินทร� ธนศิษฐ�บุรชัย

63033010569 นางสาวบงกชกร ใจต๊ิบ

63033010570 นางสาวจิราภรณ� เทียมมงคล

63033010571 นายกิตติคุณ พันรัง

63033010572 นางรติกร วังวงค�

63033010573 นางสาววาสนา รัตนจันทา

63033010574 นายปองภพ แสงชัยรัตนะ

63033010575 นายทองเปรม พุธเลี้ยว

63033010576 นายวรสิทธ์ิ พินโย

63033010577 นางสาวทิตยา ย้ิมเมือง

63033010578 นายพงศกร มะโนธรรม

63033010579 นายอนุชิต สอนสุภาพ

63033010580 ว�าที่ร:อยตรีหญิงอารี ทองแสงแก:ว

63033010581 นายวุฒิชัย ศิริรวง

63033010582 นางสาวดรุณี จินากุล

63033010583 นางสาววรรณพร ฟอนฟEก

63033010584 นางสาวสุดาณี ไข�มุก

63033010585 นายอัศราธิพงษ� ม่ันเขตรวิทย�

63033010586 นายจําลอง พิกุลทอง

63033010587 นางสาวพรรณพิมล ขาวขํา

63033010588 นางสาวรัศมีธรรม วังนัยกุลภักดี

63033010589 นายจารุภูมิ เจริญสมบัติ

63033010590 นายธีระศักด์ิ ช�วยพิทักษ�
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63033010591 นายศักดา สมยืน

63033010592 นางสาวพรรณทิวา บุญรอด

63033010593 นางสาวพัชรินทร� สาระเดช

63033010594 นางสาวนิศารัตน� มังกร

63033010595 นายบุญล:อม สืบมา

63033010596 นางสาวนันท�นภัส พรหมพันธุ�

63033010597 นางสาวบุศรัตน� จันทร�นวล

63033010598 นายสุภาษิต นนท�ตา

63033010599 นางสาวพัชราวลัย บุตรมา

63033010600 นางสาวอลิสา อังคะชัยวนิชสกุล

63033010601 นายวรินธรณ� หาญสุริย�

63033010602 นางสาวสุกัญญา จิตต�หวัง

63033010603 นางสาวพรทิพย� นภสิทธ์ิจินดา

63033010604 นางสาวนาราธิดา แก:วอนุรักษ�

63033010605 นางสาวฟริตดาวร� โตะ

63033010606 นางปวีณา อยู�เปรม

63033010607 นางสาวปริตาภา ถมังรักษ�สัตว�

63033010608 นายปริญญา ศรีโม�ง

63033010609 นายพงศธร เอี้ยมภักดี

63033010610 นางสาวกฤษณา จุฬาคํา

63033010611 นางสาวอารยา มีทรัพย�

63033010612 นางสาวธัญชนก ยะมงคล

63033010613 นางสาวจุฑามาศ ขุมทอง

63033010614 นางสาวยุวดี ดําเอียด

63033010615 นายพิทยุตม� ศรีขวา

63033010616 นายพีรวัฒน� โกศัยพัฒน�

63033010617 นางสาวชนิดา แตงอ�อน

63033010618 นางสาวสุภาพร จ:อยเจริญ

63033010619 นายวัชรพล นามมะปรางค�

63033010620 นางสาวสกาวเพ็ญ กุลจรัสพิพัฒน�
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63033010621 นางสาวกาญจนา รินชัย

63033010622 นางสาวรุ�งนภา จําปารัตน�

63033010623 นางสาวอัจฉริยา มากสุข

63033010624 นายพงศ�พิสุทธ์ิ แหวนเพ็ชร�

63033010625 นางสาวณิชากร สังข�กุล

63033010626 นายจิรายุทธ มีผล

63033010627 นายวุฒิจักร� แสงวงค�

63033010628 นายกิตติศักด์ิ ศรีวรสาร

63033010629 นางสาวศศิวประภา สะอาดชื่อ

63033010630 นายธนภัทร วิทย�กิตติHลักษณ�

63033010631 นายสุกรี ดาแลหมัน

63033010632 นางสาวสุนันทา แจ:งแก:ว

63033010633 นายภัทรชัย แสงงาม

63033010634 นางปริฉัตร จันย�อง

63033010635 นายฉัตริน พยอมพันธ�

63033010636 นายศาศวัต เผือกสวัสด์ิ

63033010637 นายอดุลย� อโนดาษ

63033010638 นางสาววิภาดา บุญไทย

63033010639 นายวัชรพล แสนสุดใจ

63033010640 นางสาวกัลยนันท� ผาวัน

63033010641 นางสาวธณัชชา เอียดสุดรักษ�

63033010642 นางสาวมณฑาทิพย� ดีจันทึก

63033010643 นายณัฐพล แหล�งสนาม

63033010644 นางสาวพัชรพร นวลวิมล

63033010645 นางสาวศุภัชนา สุขสถิตย�

63033010646 นางสาวทิพย�ธารา ชูจิตร

63033010647 นายวิทยา นาเอก

63033010648 นายทศพร ลูกรักษ�

63033010649 นายศวัส แสนบุ�งค:อ

63033010650 นางสาวชิดชนก แตงอ�อน

หน:า 355 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033010651 นายภาสกร สุริเย

63033010652 นายศรุต แสนสุข

63033010653 นางสาวป*ยะภรณ� สมบุญโสด

63033010654 นางสาวจิราสินี บุญธรรม

63033010655 นางสาวกมลชนก พุ�มใย

63033010656 นางสาวญานิกา พานเพ็ชร

63033010657 นายจารุกิต เทศนอก

63033010658 นางสาวอัจฉรี ภักตร�เจริญ

63033010659 นายวิศรุต โพธ์ิอ�อน

63033010660 นายอนุชา ออกราโชติ

63033010661 นางสาวฟ*ออนน�า ลัม

63033010662 นายสุรชัย หม่ืนตาบุตร

63033010663 นางสาวมณีรัตน� นิลสัย

63033010664 นางสาวเสาวณีย� สดสุ�น

63033010665 นางสาวพัชราพร สุขฤทัยทิพย�

63033010666 นางสาวมาลาตรี สกุลไพรพฤกษ�

63033010667 นางสาวสุรีย�นิภา เชียงที

63033010668 นางสาวธนัญดา เพ็งเจริญ

63033010669 นางสาวหนึ่งฤทัย นิรังศรรณ�

63033010670 นางสาวฟารีดา กะเตQะ

63033010671 นายอุรุพงศ� หลิ่มสืบ

63033010672 นางสาวภัทรวดี สุขศรี

63033010673 นายณัฐพล พรมวังขวา

63033010674 นางสาวพรรณภา มหิวรรณ�

63033010675 นางสาวมนัสนันท� สมบัติมี

63033010676 นางสาวกมลชนก ดําแก:ว

63033010677 นายเสกสรร เอ็มประโคน

63033010678 นางสาวอรวรรณ ทองเฟXYอง

63033010679 นายไพรวัลย� พันโยศรี

63033010680 นายณัฏฐ�กิตต� อันทรินทร�
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63033010681 นางสาวอรจิรา ตติยาภรณ�

63033010682 นางสาวธาระณี สะตะ

63033010683 นางสาวกนกทิพ พุฒนา

63033010684 นางสาวสาริศา สอนนิยม

63033010685 นางสาวอาริษา คุรุวาศรี

63033010686 นางสาวชนิตา ตรีศักด์ิศรี

63033010687 นางสาวแพรวพรรณ เพ็ชรกล:า

63033010688 นางสาวณิชารีย� เอกชาตรี

63033010689 นางสาวภัทริดา เพ็งเปลี่ยน

63033010690 นายอธิศักด์ิ คงคาเพชร

63033010691 นางสาวฐิตารีย� ยศย่ิงยง

63033010692 นายพิชิตพงศ� ใจดี

63033010693 นางสาวสุภาพร เกเย็น

63033010694 นายธดิศร รินชัย

63033010695 นางสาวกัณฑิมา บุญจง

63033010696 นางสาวอมรรัตน� นะบรรดิษฐ�

63033010697 นายเศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ

63033010698 นางสาวเกษสุวรรณ เรืองสูงเนิน

63033010699 นางสาวกนกอร อ�อนละมูล

63033010700 นางสาวธัญญาเรศ ภัทรธาดา

63033010701 นายวรยศ ทองเหม

63033010702 นางสาวอานุภาพ จ�อนดี

63033010703 นางสาวพิมพ�นารา เตโช

63033010704 นายศรพรหม ทองจันทร�

63033010705 นางสาววชิราภรณ� เสาวรส

63033010706 นางสาวธัญญรัตน� กาญจนเมฆานนท�

63033010707 นางสาวนิศาชล คนไว

63033010708 นางสาวสุนัดดา แสวงศรี

63033010709 นายศรรักษ� คุ:มสิงห�สันต�

63033010710 นายพัลลภ ถุงมะณี
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63033010711 นายนฤดล อินทร�เนียม

63033010712 นางสาวศุภิสรา พูนสินชูสกุล

63033010713 นายธีระพงษ� คงหวัง

63033010714 นางสาวธนภรณ� เล็กเมือง

63033010715 นางสาวปุญพรรณ กุลกรม

63033010716 นางสาวพรพิมล ปาระลี

63033010717 นางสาวญาณิศา ชินวงค�

63033010718 นางสาวนวพร ศาสตร�ขํา

63033010719 นายบรรณวัฒน� เลอลภ

63033010720 นายเมธาสิทธ์ิ คชอาจ

63033010721 นางสาวปEญชลี ประสงค�ผล

63033010722 นางสาววริศรา กมลเลิศ

63033010723 นายยงยุทธ สุวรรณระ

63033010724 นางสาวดวงฤดี เลขานุกิจ

63033010725 นายอภินันท� โกษาจันทร�

63033010726 นางสาวตรีชฎา พิทักษ�ศานต�

63033010727 นายนัฐพงษ� หลู�เวียง

63033010728 นางสาวขวัญใจ โฉมจังหรีด

63033010729 นางสาวสิริพร ตามประดับ

63033010730 นายนราธิป กระจายกลิ่น

63033010731 นางสาวอภิญญา มาศมงคลกุล

63033010732 นางสาวมีนาลักษณ� ไชยฉิม

63033010733 นางสาวธัญจิรา บุตรา

63033010734 นางสาวธัชยนันท� เสริมสกุลวัฒน�

63033010735 นางสาวทิพรัตน� ผลาผล

63033010736 นางสาวอภิสรา โพธา

63033010737 นางสาวนุชนาฏ ปEญญาวิ

63033010738 นางสาวศิริกานต� งานผัด

63033010739 นางสาวสุพรรษา ดุกล�อง

63033010740 นางสาวชุติมา ยาวิราช
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63033010741 นายเชษฐา วารุน

63033010742 นางสาวนฤมล มูลแมง

63033010743 นางสาวสิริวัฒนา เทพพงษ�

63033010744 นางสาวปรีดา จิรักษา

63033010745 นางสาวพัชริดาพร สืบสําราญ

63033010746 นายปุรเชษฐ เหมฤดี

63033010747 นางสาวเกศรินทร� พุมมีน

63033010748 นางสาววิจิตรา โคตรพันธ�

63033010749 นางวิไลวรรณ มูลผล

63033010750 นางสาววรรณิดา แก:วจันทร�หล:า

63033010751 นางสาววราภรณ� กล่ําคํา

63033010752 นางสาววราภรณ� ชินหัวดง

63033010753 นางสาวปวิตตรา ดอกแย:ม

63033010754 นายอภิเดช วงศ�บุญมา

63033010755 นางสาวภัทราภรณ� คงม่ัน

63033010756 นางสาวนภัสนวพร บุญเชิด

63033010757 นางสาวประภัสสร ม่ิงสมร

63033010758 นางสาวพุทธินันท� รักษาวงค�

63033010759 นางสาวสุพรรณี อาจหาญ

63033010760 นางสาวศรีสุดา มณีเขียว

63033010761 นายอัสลัน สะแลมัน

63033010762 นางสาวณภัทรกาญจน� คงศักด์ิพรชัย

63033010763 นางสาวสุกัญญา รอดเมือง

63033010764 นายศิวัช ห�านใต:

63033010765 นางสาวพิชชาภรณ� ทวีพงศ�อนันต�

63033010766 นางสาวกนกพร สุขรักษ�พันธุ�

63033010767 นายณัฏฐกิตต์ิ ซังซ่ือมูล

63033010768 นางสาวสร:อยโสน โฉมงาม

63033010769 นางสาวภารดี พันธุ�แก:ว

63033010770 นายเสกสรรค� ทองอ�อน
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63033010771 นางสาวพิมพ�ชิรารัชต� ใจกล:า

63033010772 นายสมบูรณ� มณีมัจฉา

63033010773 นางสาววิธิญญา แสนสุทธิ

63033010774 นายวัชรากร แดงโสภา

63033010775 นางสาวเบญจพร แซ�ล�อย

63033010776 นางสาวมนสิชา ทองขาว

63033010777 นายศุภชัย พงษ�ศักด์ิศิริกุล

63033010778 นายธีรพงษ� จุมพะลี

63033010779 นายสุจริต เจนยุทธการ

63033010780 นางสาวธวัลรัตน� ตองอบ

63033010781 นางสาวสุภัสสร ราษฎร�สภา

63033010782 นางสาวรวินท�นิภา ปEนรัมย�

63033010783 นางสาวธีราพร จํารูญ

63033010784 นายธนายุทธ� วงค�ณรัตน�

63033010785 นายกรวิชญ� กลัดภู�

63033010786 นางสาวนัฐทริญา หน�อสีดา

63033010787 นางสาวมัณฑนี กลิ่นสุข

63033010788 นายธฤต ฤทัยเปUYยมสุข

63033010789 นางสาววรวรรณ ทิพย�ประเสริฐ

63033010790 นางสาวอภิราธร ทุมแสง

63033010791 นางสาวปริญญาภัทร� เพชรมีศรี

63033010792 นางสาวอมรรัตน� ฉัตรอมรเดช

63033010793 นางสาวชลธิชา ก]าน:อย

63033010794 นางสาวกัญญารัตน� แสงแพง

63033010795 นายจินดา โพธิวัฒน�

63033010796 นางสาวธนิศา โพธ์ิศิริ

63033010797 นางสาวเดือนเพ็ญ  :นามวงษ�

63033010798 นายจักรกฤษณ� เชื้อชัย

63033010799 นายกีรจิตร ศรีคราม

63033010800 นางมณีรัตน� จัตวาภักดี
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63033010801 นายอธิพัช มงคลพิชญรักษ�

63033010802 นางสาวมินตรา ปPองบุญมา

63033010803 นางสาวธนิตา ฝPายลุย

63033010804 นางสาวนันทวัน ย้ิมอิ่ม

63033010805 นางสาวรัตนาภรณ� คํารัตน�

63033010806 นายธฤตวัต แสงเดือน

63033010807 นางสาวธนนันท� เอี่ยมสมาน

63033010808 นางสาวกานต�ชนิต เกิดนาค

63033010809 นางสาวธนัชชา บํารุงเผ�า

63033010810 นางสาววรรณนิภา แก:วผลึก

63033010811 นายเมธิพจน� รุ�งเลิศ

63033010812 นางสาวสุพรพรรณ� พิมลา

63033010813 นายอัคร เที่ยงพึงธรรม

63033010814 นางสาวกชกร สารพูนทรัพย�

63033010815 นางสาวจิรวรรณ เผ�าบริบูรณ�

63033010816 นายไววิทย� แซ�อั้ง

63033010817 นางสาวเจนจิรา ลิ่มจันทร�

63033010818 นางสาวพัชราภรณ� ประเสริฐแก:ว

63033010819 นายธํารงกุล ภู�ทอง

63033010820 นางสาวนันท�นภัส ขอสุข

63033010821 นายเอกพันธ� ปEญญาแก:ว

63033010822 นายสุทัศน� เบียนสันเทียะ

63033010823 นายสุรชัย แสงรัตน�

63033010824 นายกิตติ อยู�ชัง

63033010825 นางสาวเบญจพร ครุฑเครือ

63033010826 นางสาวณัฐิกาล ทองศรีกัน

63033010827 นางสาวพรนภา มาเสม

63033010828 นางสาวจุฑาพร ลาสา

63033010829 นางพนิดา ทองเปลว

63033010830 นางสาวภัทราพร ทองแบบ
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63033010831 นายอานนท� แสงฉาน

63033010832 นายกุลว  ั สส  � ธนา วิสิฐ ผล 

63033010833 นางสาวมณีรัตน� เชื้อเวียง

63033010834 นางสาวธัญวรัตม� ใยยวง

63033010835 นางสาวกนกวรรรณ บุดดีจีน

63033010836 นายศุภกฤต ห:องแซง

63033010837 นางสาวธัญณีย� อินธิแสง

63033010838 นางสาวอุไรวรรณ สดเจริญ

63033010839 นางสาวเบญจพร โพธ์ิสุข

63033010840 นางสาวรอซาดา สิเดะ

63033010841 นางสาวสุธาพร โลหะการก

63033010842 นางสาวสุวณี วรพันธ�

63033010843 นางสาวจําปU ผลสุข

63033010844 นางสาวน้ําฝน วิมล

63033010845 นางสาวหฤทัย ไทรทอง

63033010846 นางสาวจิดาภา กลั่นมีผล

63033010847 นางสาวสุวิมล อินจันทร�

63033010848 นางสาวอัจฉรา เรืองอนันตไพศาล

63033010849 นางสาวจุฑามาศ สุขสําราญ

63033010850 นางสาวอริสา คําไอมาลี

63033010851 นางสาวพัชรี อิ่มเอิบ

63033010852 นายธราเทพ พันธุบุตร

63033010853 นางสาวดรัลพร อาดัม

63033010854 นางสาวณัฐชากร ทองแปPน

63033010855 นายฐนิตร� อรรคดี

63033010856 นายสุทธิพร ขาวช�วง

63033010857 นายณัฐนนท� สาลีผล

63033010858 นางสาวอานีตา อาแซ

63033010859 นางสาวจิรกานต� อ]องสกุล

63033010860 นางสาวแพรพลอย พุฒิพงศ�บวรภัค
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63033010861 นายสุนันต� อารง

63033010862 นางสาวอุไรวรรณ เกษโกวิท

63033010863 นายไฟซอล ฮะสะนิ

63033010864 นางสาววราภรณ� แก:วสุโพธ์ิ

63033010865 นางสาวณัฏฐา ตวงสุวรรณ

63033010866 นางสาวแก:วกาญจน� ทวีกาญจน�

63033010867 นายชัยรัตน� เบ็ญจาธิกุล

63033010868 นางสาวกมลวรรณ แนวพนิช

63033010869 นางสาวปุญญิศา คงพิทักษ�

63033010870 นางสาวนุสรา หว:าร�มไทร

63033010871 นางสาวชุติกาญจน� จงสวัสด์ิวงศ�

63033010872 นางสาวมนัสวี ไชยสิทธ์ิ

63033010873 นางสาวณัฐริตา สุภิษะ

63033010874 นายธนาวุฒิ อ�อนเลิศ

63033010875 นางสาวบุศยาพร ห:อยพูน

63033010876 นางวิจิตตรา จันทะคุณ

63033010877 นางสาวกวินทิพย� สีสาย

63033010878 นายธนกฤต จิตรกอบสกุล

63033010879 นางสาวบุษกร มหาถาวร

63033010880 นางสาวขจีวรรณ อายุก

63033010881 นายกฤษฎา วงศ�วาณิชย�ศิลปM

63033010882 นางสาวเยาวลักษณ� ไวโรจน�

63033010883 นายปวริศร� แสนสุด

63033010884 นางสาวกาญจนา พุ�มห�อ

63033010885 นางสาวปนัดดา จักปEYน

63033010886 นางสาวนันทวรรณ เหลืองประเสริฐ

63033010887 นางสาวศาสนีย� บํารุงศรี

63033010888 นางสาววิภาวัลย� วงษ�สิทธ์ิ

63033010889 นางสาววรรณกานต� พัดโท

63033010890 นางสาวกนกพร ป*Yนทอง

หน:า 363 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033010891 นางสาวเบญจพร การะเกษร

63033010892 นายนราธิป หัศดี

63033010893 นางสาวณัฐภรณ� บุญภิละ

63033010894 ส.ต.อ. หญิงจีราพรรณ จังพล

63033010895 นายสุรินทร� รัตนจีนะ

63033010896 นางสาวสกีนะห� ไหสHุภา

63033010897 นางสาววรารักษ� พรไธสง

63033010898 นางสาวนาตยา เรืองไทย

63033010899 นางสาวปนัดดา แสนฉลาด

63033010900 นางสาวณัฐพิจักษณ� ฤกษ�ใหญ]

63033010901 นายอริยพงศ� จันทร�สะอาด

63033010902 นางสาวศิริขวัญ สอนทรัพย�ดี

63033010903 นางสาวสุธาสินี จินดามณี

63033010904 นางสาวสรัลพร พรหมอุตม�

63033010905 นางสาวป*ยาภรณ� เกิดญาติ

63033010906 นางสาววิลาวัณย� ชุ�มเสนา

63033010907 นายสุภนต�ธี ลําพรหมแก:ว

63033010908 นายยศธร ศศิธร

63033010909 นางสาวบุษกร พลดงนอก

63033010910 นางสาวอัจจิมา ลีโสม

63033010911 นางสาวปานวาด สารพัตร

63033010912 นายรัตนพล เอี่ยมหน�อ

63033010913 นางสาวนัสชนก ไชยวงค�

63033010914 ว�าที่ ร.ต.ณัฐวุธ ทรัพยาสาร

63033010915 นางสาวจิราภรณ� ขาวละออ

63033010916 นางสาวปEณฑิตา พรหมชาติ

63033010917 นางสาวปานรพี อ�วมน:อย

63033010918 นางสาวนุชนารถ หุมอาจ

63033010919 นางสาวปรียาณัฐ ชะนะสุข

63033010920 นางสาวบุษกร เวชชศาสตร�
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63033010921 นางสาวณัฐนรี ฐานะกาญจน�

63033010922 นางสาวพุทธรักษา แจ�มกลิ่น

63033010923 นายพัทธนันท� ปานอยู�

63033010924 นางสาวมัฐชยาร�นันท� พันธ�ไม:สี

63033010925 นางสาวสุกฤษตรา ทาอั้ว

63033010926 นายจีรวงศ� จตุทอง

63033010927 นางสาวธนาภรณ� พรหมตระกูล

63033010928 นางสาวพรทิพย� ยุปาระมี

63033010929 นายชัชวาลย� ตะวังทัน

63033010930 นางสาววรรณา หาญนอก

63033010931 นางสาวศรารัตน� วิชชุชนินทร

63033010932 นางสาวทัศนรินทร� ไกรเทพ

63033010933 นางสาวนุชศเรศ กําจัด

63033010934 นายวิญ`ู เสาสมภพ

63033010935 นางสาวธนัชชา เฟXYองงามพร

63033010936 นายวรเทพ มารยา

63033010937 นางสาวฉัตรพร นิลโท

63033010938 นายอดิศักด์ิ โกเมฆ

63033010939 นางสาวสิริรักษ� เสียงเพราะ

63033010940 นางสาววันวิสา แซ�คํา

63033010941 นางสาวพนารัตน� พิมภาลัย

63033010942 นางสาวบงกช พันธ�แก:ว

63033010943 นายคทาธร เรืองชัย

63033010944 นายนัทธพงศ� ตะเพียนทอง

63033010945 นางสาวดวงพร ทองอินทร�

63033010946 นางสาววราภรณ� ขันเงิน

63033010947 นางสาวภัทรา วิลัยรัตน�

63033010948 นางสาวสุฑาพร ตันเปาว�

63033010949 นางสาวมาริษา บุญสุข

63033010950 นางสาวชลดา ผลเจริญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033010951 นางสาวปวีณา จันทรัตน�

63033010952 นางสาวสุลินดา จนใจ

63033010953 นายชาญวิทย� พ�อค:าช:าง

63033010954 นายจักรกริช หาสุข

63033010955 นายวริษ เหล็มโสQะ

63033010956 นางสาวสุพัชรินทร� เกษประทุม

63033010957 นายคณิน วงศ�ษา

63033010958 นางสาวพัฒน�นรี ธนารัตน�พุฒิธร

63033010959 นายธนากร เกิดผล

63033010960 นางสาวภควรรณ แก:วหาวงศ�

63033010961 นายชวกร เชื้อเพชร

63033010962 นางสาวพัชรินทร� ตาล:อม

63033010963 นางอภิญญา สายยศ

63033010964 นายสถาพร เจริญศรี

63033010965 นายบุญฤทธ์ิ ภมรประเสริฐ

63033010966 นายยุทธนา เมืองสนาม

63033010967 นางสาวกาญจนาพร วอทอง

63033010968 นางสาวพรพิมล สุขเลิศ

63033010969 นายธัญเทพ สุนทราภา

63033010970 นางสาวอนุชธิดา อยู�เย็น

63033010971 นางสาวปรารถนา ม�วงแพร

63033010972 นางสาวอมรศรี ชะนะพล

63033010973 นางสาวอภิชญา บุญสม

63033010974 นางสาวชนัญชิดา เชิดโฉม

63033010975 นายิกิตติภัทร หมีดํา

63033010976 นายศรัณย� จันทร�ประทุม

63033010977 นางสาวสุวรรณี วรมาลี

63033010978 นางสาวณัฐธิฌา พงษ�เจริญ

63033010979 นายชวินธร เผือกเชาว�ไว

63033010980 นายธีรัตน� สินไพบูลย�เลิศ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033010981 นายอรรถนนท� แก:วบัวดี

63033010982 นายสิรภพ ผาพิมพ�

63033010983 นายชยพล วิเชียรวรรณ

63033010984 นางสาวศิริธร วงค�คําปEน

63033010985 นายสหรัฐ สุดเจริญ

63033010986 นายภัทรภณ ธีรธนสกุล

63033010987 นางสาวพัณณิตา สีหะวงษ�

63033010988 นางสาวณัฐภัศสร ไชยยันบูรณ�

63033010989 นางสาวพิชามญชุ� ขุนณรงค�

63033010990 นางสาวพรพรรณพรม วงษ�สังข�

63033010991 นางสาวศิลปMศุภา เจริญศรี

63033010992 นายวัชฤทธ์ิ บํารุงพงศ�

63033010993 นางกมลา ทองแก:ว

63033010994 นางสาวสุภาภรณ� สุขแสง

63033010995 นางสาวศิรีนทร� อิสระภักดีวงศ�

63033010996 นางสาววิกานดา หลักดี

63033010997 นางสาวพัณณิตา สุวรียนนท�

63033010998 นางสาวธาริณี พงษ�พิพัฒนเมธี

63033010999 นายศตวรรษ ภูมิภาค

63033011000 นางสาวณัฐนิชา อินทร�แหยม

63033011001 นางสาวภาวินี เยาพู:

63033011002 นางสาวสุมินตรา สินธุ

63033011003 นางสาวจุฑารัตน� แก:วกลัด

63033011004 นางสาวกานดาวศรี วิธุรัตน�

63033011005 นายเวคิน สวนคล:าย

63033011006 นายณัฐนารถ อ�อนปาน

63033011007 นางสาววรกมล ภูมี

63033011008 นางสาวพิไลลักษณ� ไกลขัน

63033011009 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง

63033011010 นายวิทยา สีงาม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011011 นางสาวเสาวรส ศรีสมบัติ

63033011012 นางสาวอภัสรา จันทาตีด

63033011013 นายศักด์ิอนันต� บุระวงศ�

63033011014 นายรัฐดล มุ�งมี

63033011015 นายณัฐพล ฝ_ายปEด

63033011016 นายธนัญไชยวัฒน� ก]องตา

63033011017 นายป*ติพัฒน� เรืองจรัส

63033011018 นายสุรเดช ลีรุจิกุล

63033011019 นายเมษา บุรีจันทร�

63033011020 นางสาวศราลักษณ� เกาะจันทึก

63033011021 นางสาวอินทิรา ขาวศิริ

63033011022 นางสาวณัฐธิดา พรมมา

63033011023 นางสาวสุทธิดา จิตรจํานงค�

63033011024 นางสาวจิรารัตน� วิเศษสัตย�

63033011025 นายกรวิขญ� สารผล

63033011026 นางสาวโสรยา สุระปPอม

63033011027 นายรักษ� สดับธรรมารักษ�

63033011028 นางสาวทวินันท� อัฐปEน

63033011029 นางสาวญาณธิชา โพนปลัด

63033011030 นางสาววาสนา ตุมร

63033011031 นางสาวนภสร สีเข:ม

63033011032 นางสาวอรวิรา สูญโย

63033011033 นางสาวเบญจพร สุเมธา

63033011034 นางสาวรัตนา คุ:มสุภา

63033011035 นายชวลิต อินทพุก

63033011036 นางสาวสุพรรณี พยุงวงษ�

63033011037 นายปฏิภาณ วงค�สม

63033011038 นางสาวอารียา ชายโสย

63033011039 นางสาวนภารัตน� หลิมสกุล

63033011040 นางสาวฐาปนี จุฑาจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011041 นางสาวธนาภรณ� ภูคํา

63033011042 นางสาวจรรยารัตน� ทองรอด

63033011043 นางสาวพิมพิศา กลิ่นขจร

63033011044 นายนวดล จันทร�บุบผา

63033011045 นางสาวเสาวลักษณ� ปกป*งเมือง

63033011046 นางสาวปฐมพร สุนทรภักดี

63033011047 นางสาวเรวดี ซาฟUวงษ�

63033011048 นางสาวปรีมาศ นาสูงเนิน

63033011049 นางสาววัชรินทร� นาทีราช

63033011050 นางสาวจันทวรรณ พรมสิงห�

63033011051 นางสาวลานนา ทิณนะรัตน�

63033011052 นางสาวป*Yนดาว หิรัญสอาด

63033011053 นางสาวปานชนก จันทน�ขาว

63033011054 นางลมัย คล:ายทอง

63033011055 นายสุทธิพงษ� ต�อโชติ

63033011056 นายสงกรานต� สุภาพ

63033011057 นายเดชชาติ พุ�มกลิ่น

63033011058 นางสาวอรวรรณ วณิชย�วรนันต�

63033011059 นายสิทธิชัย ศรมณี

63033011060 นายชัยโรจน�สุรดิษ เรืองสงฆ�

63033011061 นายประกาย ชาวลี้แสน

63033011062 นางสาวณัฐชนก บริบูรณ�

63033011063 นางสาวกนกวรรณ เห็นพร:อม

63033011064 นางสาวนาถสิรี สุขสบาย

63033011065 นายวุฒิชัย พุฒนวล

63033011066 นางสาวอรจินดา บุรสมบูรณ�

63033011067 นายพูนพิพัฒน� ต้ังคํา

63033011068 นายนพฤทธ์ิ จันทร�สุวรรณ

63033011069 นางสาวรัมภา คงขํา

63033011070 นายกันตพัฒน� วงศ�สินอุดม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011071 นางสาวเจนจิรา เเสนบุญ

63033011072 นางสาวศศิมาภรณ� บุญเพ็ง

63033011073 นางสาวนพวรรณ โลหะจินดา

63033011074 นางสาวศิรินันท� สว�างสุข

63033011075 นายสิทธิรัตน� พันทองคํา

63033011076 นางสาวอรอุมา ซ�อนกลิ่น

63033011077 นางสาวเขมจิรา บัวสองสี

63033011078 นายกษิดิศ พรมรัตน�

63033011079 นางสาวสิริกัญญา เตชะวิเศษ

63033011080 นายทรงพล ทองเกิด

63033011081 นายภาณุพงศ� สมหวัง

63033011082 นางสาวนิชาภา เมืองยศ

63033011083 นางสาวจิราวรรณ หาญณรงค�

63033011084 นางสาวน้ําหอม ประดิษฐ�

63033011085 นางสาวนันทิดา ดีวัน

63033011086 นางสาวรวิสรา เขียนน:อย

63033011087 นายกฤชพล แก:วชลคราม

63033011088 นางสาวสุวิภา ขาวผ�อง

63033011089 นายภรภัทร อุทรักษ�

63033011090 นางสาววายุตรา พลมนตรี

63033011091 นางสาวมายาวี วัฒนสิทธ์ิ

63033011092 นางสาวพริมพิศา ไกรคุณ

63033011093 นางสาวจันทิมา พักพิง

63033011094 นางสาวฐิติพร หัสดินทร�

63033011095 นางสาวณัฐนี พยุงนิกร

63033011096 นางสาวจริยาภรณ� เย็นจตุรัส

63033011097 นางสาวศศิญา รินทรวิฑูรย�

63033011098 นายนภัทร พานิชเจริญ

63033011099 นางสาวสิริพรรณ� สุขศรี

63033011100 นางสาวเกษร ดกกลาง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011101 นางสาวสุภาวดี ยาศรี

63033011102 นางสาวสุดารัตน� ลายม่ัน

63033011103 นางสาวชลาลัย ฤกษ�หร�าย

63033011104 นายชยากร จันทร�เพ็ง

63033011105 นางสาวนวลจันทร� ตะเสนา

63033011106 นายกรกฎ สรวลใจชื่น

63033011107 นางสาวอัสมา สมจิตต�

63033011108 นางสาวเมนิตรา แก:วกระจาย

63033011109 นางสาวนัทธ�หทัย กันทพงษ�

63033011110 นายณัฐภัทร ดวงทิตย�

63033011111 นางสาวธัญญรัตน� คุ:มพุ�ม

63033011112 นางสาวโมทนา อยานนท�

63033011113 นางสาวพิรมณ�ญา คําผาย

63033011114 นายคณวัฒน� ชื่นขจร

63033011115 นายนรินทร� ลาภอนันต�

63033011116 นางสาวอังควิภา ตันติวงศ�

63033011117 นางณัฐธรินีย� พิมพ�หนู

63033011118 นางสาวพัฐชญาณ� พงษ�สุภาพ

63033011119 นางสาวลักษณ�ศิณา ปุรณะ

63033011120 นางสาววิHจิตรา บํารุง

63033011121 นางสาวนาถตยา หาทรัพย�

63033011122 นางสาวกัญญาภัค ธรรมใจ

63033011123 นายจิรัฐ อัครวงษ�

63033011124 นางสุวิมล นาคแจ�ม

63033011125 นายอนันต�สิทธ์ิ สายเนตร

63033011126 นางสาวพรรวินท� เอี่ยมตุ:ม

63033011127 นายศุภสัณห� อยู�เจริญ

63033011128 นายธัญภัทร มารอด

63033011129 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรจ่ัน

63033011130 นางสาวทรายขวัญ แสงอุ�น
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011131 นายพิทักษ� ภิรมศรี

63033011132 นางสาวนุชนิตา ไชยหาวงษ�

63033011133 นางสาวณัฐนันท� จันทร�สมคอย

63033011134 นางสาวศศิกานต� บริบูรณ�

63033011135 นางสาวนิรดาภัค วรสินธุ�

63033011136 นางสาวสุพรรณ พยัพเดช

63033011137 นางสาวศรีสุดา สุดตา

63033011138 นางสาวตติยา แก:วกระจก

63033011139 นายไพบูลย� โกวิทเจริญกุล

63033011140 นายภาสกร หาญเฉิดฉัน

63033011141 นางสาวกัญญารัตน� อ�อนพันธ�

63033011142 นายพัศณะพล โพธ์ิพันธ�

63033011143 นางสาวสุนันทา โคมน:อย

63033011144 นางสาวจิตรานุช จันทา

63033011145 นายฐาปพล โพธิรัชต�

63033011146 นางสาวศศิวิมล ชูสกุล

63033011147 นางสาววิภาดา ใยไม:

63033011148 นายศักด์ิชัย คามเขต

63033011149 นางสาวเสาวภาคย� ชัยวัฒนา

63033011150 นางสาวศิรินภา พูลสวัสด์ิ

63033011151 นางสาวจิรภิญญา พลายละหาร

63033011152 นายวรวุฒิ เนื้อทอง

63033011153 นางสาวโสภาพรรณ ใจวุฒิ

63033011154 นายภูธเนศ นันตQะเสน

63033011155 นางสาวป*ยะนุช เขียวกุ:ง

63033011156 นางสาวกชพรรณ ภูผา

63033011157 นางสาวฉัตรพร เพ็งสุวรรณ�

63033011158 นายเจษฎา สงวนจิตต�

63033011159 นางสาววรรณารัตน� รัตนชัยจันทร�

63033011160 นายนพฤทธ์ิ คุมมณี
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63033011161 นางสาวนฤมล เชื้อเหิม

63033011162 นางสุทัสสา ลายลักษณ�

63033011163 นางสาวกามีละห� มะแตหะ

63033011164 นายพงศกรณ� ศรีสุภาพ

63033011165 นางสาวสุพิชญา อยู�อ�อน

63033011166 นางสาวพรพรรณ กาญจนาจินดามณี

63033011167 นางสาวทรงสมร วิจิตร�

63033011168 นางสาวสุมิตรา วงษ�พระจันทร�

63033011169 นางสาวกรวรรณ เหรียญทอง

63033011170 นางสาวจุรีรัตน� คําเครื่อง

63033011171 นางสาวพิชชาพร แดงสกล

63033011172 นางสาวพัชรา พัดทอง

63033011173 นายป*ติพงษ� อนุกูลวิทยา

63033011174 นางสาวฐิตินันท� วิชัยโย

63033011175 นางสาวนันทิยา สุดทิม

63033011176 นางสาวเบญจา สมบูรณ�เทศ

63033011177 นายจีระศักด์ิ โพติยะ

63033011178 นายธนภูมิ กาลพงษ�นุกุล

63033011179 นายธนาคาร แก:วกูล

63033011180 นางสาวอุสนา เจQะแว

63033011181 นางสาวเมวีรยา ติมูลา

63033011182 นายโสภณ มีพันธุ�

63033011183 นายศุภวิชญ� ม่ันกันนาน

63033011184 นายศิริพงษ� เตชะวีรกาญจน�กุล

63033011185 นางสาวนุจรีย� กนกวิจารณ�

63033011186 นางสาวเบญจมาศ พิมพิทักษ�

63033011187 นางสาวสุภัสสร แสนสุรัตน�

63033011188 นายอนุสรณ� ทองใหญ�

63033011189 นางสาวธารารัตน� อ�อนสุวรรณ

63033011190 นายนิติธร คงสมบูรณ�
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63033011191 นางสาวจารุวรรณ เชาว�วิวัฒนากุล

63033011192 นางสาวพิชญินทร� พ่ึงงาม

63033011193 นางสาวจารุวรรณ บุญยะมณี

63033011194 นายธิติ คชชา

63033011195 นายปรัชญา บุญนาม

63033011196 นายคมสันต� แสงแดงชาติ

63033011197 นางสาวอาภรณ� บุญฉิม

63033011198 นายเนติวิชญ� โมรา

63033011199 นางสาวผกามาศ รูปโฉม

63033011200 นางสาวกัลยา ยางธิสาร

63033011201 นางสาวนัฐตภรณ� พวงมณี

63033011202 นายดํารงค�ศักด์ิ ตะพาบน้ํา

63033011203 นางสาวรินลดา ปะวะโข

63033011204 นางสาวป*ยวรรณ สุวรรณ

63033011205 นางสาวญาณิศา กลองรัง

63033011206 นางสาวพรรณนิภา จําปาใด

63033011207 นายชัยมงคล ดิษฐปาน

63033011208 นางสาวกัญญาภัค พูลสมบัติ

63033011209 นายศุพรนุวัฒน� วังอาจ

63033011210 นางสาวกัญญาภา ละครมุล

63033011211 นางสาวฐิติรัตน� ชุ�มเชื้อ

63033011212 นางสาวมณธิตา ปEฐวณิณ

63033011213 นางสาวนิชากร โอชา

63033011214 นางสาวกาญจนา คําโคตรสูน

63033011215 นางสาวขวัญกมล เรืองโรจน�

63033011216 นายจักรวุฒิ กุลยะ

63033011217 นายอนุพันธุ� ชมวงษ�

63033011218 นางสาววริยา สิงห� คู� 

63033011219 นางพิศมัย กลางบุญเรือง

63033011220 นางสาวมัณฑณา ยะเรือน

หน:า 374 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011221 นางนฤมล อุทธา

63033011222 นางสาววรรณิสา ไวยนิธา

63033011223 นายสุรชัย หนูรุ�น

63033011224 นายทศวรรษ กันทากาศ

63033011225 นางสาวพิรญาณ� จรัลพงศ�

63033011226 นางสาวิตรี สังข�มุรินทร�

63033011227 นางสาวก่ิงกาญจน� สังฆมณี

63033011228 ว�าที่ ร.ต.หญิงภควรินทร� แก:วสีนวน

63033011229 นายเนติรัฐ ปรักมาส

63033011230 นายภาคภูมิ แว�นแก:ว

63033011231 นางสาวสาธิต�ญา จันทร�พงษ�แก:ว

63033011232 นางสาวศิริมาลี นามาเรีย

63033011233 นางสาวธรารัตน� ช�างสลัก

63033011234 นางสาวสรารัตน� วรานาม

63033011235 นางสาวเพ็ญสุพพัต วิเศษศรี

63033011236 นายวราพล คณะบุตร

63033011237 นางสาวชญานิษฐ� เรืองศรี

63033011238 นายภานุวัตร โพธ์ิร�มเย็น

63033011239 นางสาวโสภา กุลชาติ

63033011240 นางสาวสุชาดา บัวคําภู

63033011241 นางสาวพิสมัย ทองปEญญา

63033011242 นางสาวกัลยา มีมาก

63033011243 นางสาวดวงฤทัย แสงเรืองรอง

63033011244 นางสาวอินทิรา เอื้อการณ�

63033011245 นางสาววษาชน โจกรัมย�

63033011246 นางสาวฟาริตา สะแม

63033011247 นางสาวจุฑามาศ พาพันธ�

63033011248 นายจักรกฤษ ธนะ

63033011249 นายธนกฤต กุนัน

63033011250 นางสาวสุพัตรา จันทร�กระจ�าง
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63033011251 นางสาวอรัญญา กันกรุง

63033011252 นายกานตนิติ การเสนารักษ�

63033011253 นางสาวพรนภา ปาลสุข

63033011254 นางสาวจิตรลดา ชินบุตร

63033011255 นางสาวออมศิริ วิโรจน�

63033011256 นางสาวอมลวรรณ อ�วมงามทรัพย�

63033011257 นางสาวสุพัตรา แหวนทองคํา

63033011258 นายธัมมิก ดวงสุดา

63033011259 ว�าที่ร.ต.ณัฐพล พันปU

63033011260 นายศุภวัฒน� มูลเคน

63033011261 นางสาวศุภาวรรณ ประถมอินทร�

63033011262 นางสาวการะเกด กองแก:ว

63033011263 นายณัฐพล เต็มนา

63033011264 นางสาวรมย�ธีรา นาคพลั้ง

63033011265 นางสาวณัฐชาพร ฟPาฟX\น

63033011266 นายพรเทพ จ๋ิวแหยม

63033011267 นางสาวญาณิศา แปPทา

63033011268 นางสาวกรองทอง แก:วบัณฑิตย�

63033011269 นางสาววชิราภรณ� ดุจแสงแก:ว

63033011270 นางสาวดารณี มาลากอง

63033011271 นางสาวสุธารทิพย� ภิระบรรณ�

63033011272 นางสาวนัชชา นาคสว�าง

63033011273 นางสาวบี บี กัณหาวราห�

63033011274 นายวรายุทธ เจียตระกูล

63033011275 นางสาวศศิกมล ฤทธิวงศ�

63033011276 นางสาวชนนิกานต� แสนแก:ว

63033011277 นางสาวธิดาชนก ไชยวงศ�

63033011278 นางสาวภัทรีวรรณ จันทร�วัฒนพงษ�

63033011279 นางสาวภาณุมาศ ทองอยู�

63033011280 นางสาวไพลิน ทองสอน
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63033011281 นางสาวชุติมา คําบางซุย

63033011282 นายพัสกร ลงผิว

63033011283 นางสาวเบญญาภา เตชะภูวภัทร

63033011284 นางสาวอรชา แซ�เซียว

63033011285 นายวิจิตร อินทะชัย

63033011286 นางสาวสิริรัตน� สังข�ทอง

63033011287 นางสาวนัฐมล วรวิสันท�

63033011288 นางสาวภาคินี อะทะวัน

63033011289 นายเอนก ภู�เสือ

63033011290 นางสาวนภาภรณ� พัฒนามงคลสกุล

63033011291 นายกีรติ ระเบียบ

63033011292 นางสาวจิระประภา ท�าค:อ

63033011293 นางสาวสุปราณี กันทะเชียร

63033011294 นางสาววิภา บุตรเรียง

63033011295 นางสาวสายฤดี จันธํารงค�

63033011296 นางสาวลลิตภัทร ศรีชัยเชิด

63033011297 นางสาวนภัสสร โพธ์ินิล

63033011298 นางสาวสรินทร สุรเดช

63033011299 นางสาววรรัตน� วิทยาศาสตร�

63033011300 ว�าที่ร:อยตรีธนาคาร เสนาะ

63033011301 นางสาวเขมจิรา เหลี่ยมดี

63033011302 นายอภิชัย แซ�เจีย

63033011303 นางสาวอัญรินทร� สุวรรณสิงห�

63033011304 นางสาวสิริยากร คําปEนปู_

63033011305 นายคเณศ นพรัตน�

63033011306 นางสาวฉัตรสุดา นาจะรวย

63033011307 นายปฏิคม พฤกษะวัน

63033011308 นายอิทธิพัฒน� คะกาทอง

63033011309 นางสาวแสงทิพย� โพธาวรรณ�

63033011310 นางสาวอรุณี แก:วกระจ�าง
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63033011311 นายณัฐวัฒน� ภูยาทิพย�

63033011312 นายกฤตกร บุญช�วย

63033011313 นางสาววริญญา แก:วยอด

63033011314 นางสาวอรญา อัมลึก

63033011315 นางสาวหทัยรัตน� ศรีเดือน

63033011316 นางสาวเบญจมาภรณ� ยาใจ

63033011317 นางสาวกมลวรรณ ลุนลอด

63033011318 นางสาวศุภานิช เพชรโชติ

63033011319 นางสาวกมลวรรณ ช�วยเกิด

63033011320 นายจาตุรนต� อานัน

63033011321 นายชาญณรงค� ชื่นศิริมงคล

63033011322 นางสาววรรณศิการ� สมศรี

63033011323 นายกิตติพงษ� พงศาวลีนุกูลกิจ

63033011324 นายวิชยุตม� มาลยาภรณ�

63033011325 นางสาวบุปผา โกมล

63033011326 นายศุภณัฐ มนตรีนภากร

63033011327 นางสาวนัยนา บุญนํา

63033011328 ว�าที่ร:อยตรีธนพล เทพประสงค�

63033011329 นางสาววรรณวลี พัวพันยุทธการ

63033011330 นายธนภัทร ปEดทุมมา

63033011331 นางสาวกิติญา พิมพ�ดี

63033011332 นางสาวศศิภัสสร โพทอง

63033011333 นายอนุวัช อรุณจิตต�

63033011334 นายณัฐพัฒน� จากสมัย

63033011335 นางสาวพิชญาภา ไชยปEญญา

63033011336 นางสาวกัญญ�ณณัฎฐ� ยะอินทร�

63033011337 นางสาวปวีณา เนื่องสิทธ์ิ

63033011338 นางชญาภรณ� มณีวรรณ�

63033011339 นางสาวอภิญญา โพธ์ิทับทิม

63033011340 นางวรีวรรณ� แก:วมณี
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63033011341 นางสาวจิราวรรณ วินเกตุ

63033011342 นางสาวนฤมล อุตยานะ

63033011343 นางสาวกฤษภรณ� จันหา

63033011344 นางสาวอารีรัตน� จันทร�เทศ

63033011345 นางสาวปรีย�ขณา วัฒนธรรม

63033011346 นายวันชนะ คําชมภู

63033011347 นางสาวกรรณสุภัค พันเต

63033011348 นางสาวเบญจภรณ� บางศิริ

63033011349 นายนันทยศ ชัยสันทนะ

63033011350 นางสาวอมรรัตน� เลี่ยวเพ็ญวงษ�

63033011351 นางสาวพิชญธิดา พูนเทพ

63033011352 นายไพรัช แสงวิเชียร

63033011353 นางสาวมลฤดี อรุณจิตร

63033011354 นางสาวสุจิตราภา เทียนรุ�งเรืองแสง

63033011355 นายศุภกฤต ต๋ันคํา

63033011356 นางสาวฐิตาภรณ� เบ็ญขันธ�

63033011357 นายยุทธภูมิ ปานมน

63033011358 นางสาววรรษมณ เปรมปริก

63033011359 นางสาวธัญญพร แท�นทอง

63033011360 นางสาวพิชญา สุวรรณรัตน�

63033011361 นางสาววราลักษณ� ฉิมแก�น

63033011362 นางสาวคณินนาฏ ธนะธีระพงศ�

63033011363 นางสาววราภรณ� หนูบูรณ�

63033011364 นางสาวฐิติมา อ�อนเหล�า

63033011365 นางสาวพรนภา ชูสุวรรณ�

63033011366 นางสาวนภัสวรรณ มณีวงศ�

63033011367 นางสาวกัลยาณี แพงอานนท�

63033011368 นางสาววิชชุดา ศิริคุปต�

63033011369 นายกิตติกานต� นุเสน

63033011370 นางสาวชุลีพร ภิรมย�โพล:ง
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63033011371 นางสาวทัศนีย� องค�ธนทรัพย�

63033011372 นางสาวพิมพ�พร ผัดขัน

63033011373 นายสวิทย� เขน�วม

63033011374 นางสาวซูซาน�า ยะพา

63033011375 นายกีรดิษฐ� กาพิมาย

63033011376 นายราเชนทร บุญชู

63033011377 นางสาวสุพิชญา งามย่ิง

63033011378 นางสาวณัฐธิดา รักษาพล

63033011379 นางสาวณัฐณิชา ศรีเงินพันธุ�

63033011380 นางสาวจิรภา สวัสดิผล

63033011381 นายอาหมัด หวังเบ็ญหมัด

63033011382 นางสาววิภาวดี พิบูลย�ธนานนท�

63033011383 นายศิริชัย มีนาภา

63033011384 นางสาวป*ยพัชร� ชูบริบูรณ�พงษ�

63033011385 นางสาววาสินี กิตติสุนทรากุล

63033011386 นายรังสิมันช� สมัครการ

63033011387 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรัตน�

63033011388 นางสาวเอมอร บํารุงภูมิ

63033011389 นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร�

63033011390 นางสาวขจีวรรณ โพธ์ิฤทธ์ิ

63033011391 นางสาวพันกะรัต ใจโพธา

63033011392 นางสาวจีรนันท� ไชยเลศ

63033011393 นางสาวอุรธิดา โตสกุล

63033011394 นายภูวดล วัฒนพิสิทธ์ิ

63033011395 นางสาวศิรินภา กอมณี

63033011396 นางสาววนิดารัตน� สิงหบุตร

63033011397 นางสาวมังตาน อQอสวงษ�

63033011398 นางสาวพรวิภา แก:วคําม่ิง

63033011399 นางสาวปEทมา ขุนไพชิต

63033011400 นายภาณุพงษ� โพธิราช
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63033011401 นางสาวมณฑาทิพย� จันทรเสนา

63033011402 นายชิษนุพงศ� แสงท�านั่ง

63033011403 นายสาทิตย� หลงขาว

63033011404 นางสาวชนากานต� คําโปร�ง

63033011405 นางสาวปนัชดา สวามิชัย

63033011406 นางสาวศรีสุธา กกประโคน

63033011407 นางสาวนันท�นภัส ไหมสีทอง

63033011408 นายจักรกฤช วรรณฤดี

63033011409 นางสาวสิรินาถ ธนันท�วงศ�

63033011410 นางสาวพิจิตรา หาสูง

63033011411 นางสาวนิรมล วันหมัด

63033011412 นายอนุชิต แก:วช�วย

63033011413 นางสาวณัฐณิชา ภูสุรินทร�

63033011414 นางสาววิภัสรา ยินดี

63033011415 นางสาวภิรมภรณ� ศรีบุญมี

63033011416 นางสาววชิรา ศรีเมือง

63033011417 นายธวัชชัย บุตรดี

63033011418 นางสาวจิราภรณ� อินพรม

63033011419 นายณัฐพงษ� อนุรักษ�

63033011420 นายพิจิตร พิพัฒนพงศ�โสภณ

63033011421 นางอรพร ศรีนิ่ม

63033011422 นางสาวบุญสิตา เทือกโฮม

63033011423 นางสาวกุลธิดา ฮาดแมน

63033011424 นายเอนก ปานพรม

63033011425 นางสาวพิธุวดี แพงผา

63033011426 นางสาวยุรัตดา สมาฤกษ�

63033011427 นางสาวปริม จันทร�กลิ่นหอม

63033011428 นางสาววรกานต� มาดา

63033011429 นางสาวน้ําผึ้ง ดอนชัยรัตน�

63033011430 นายศุภวิชญ� โสตทิพย�
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63033011431 นางสาวชยาภรณ� ไชยวุฒิ

63033011432 นายอาทิตย� บุญเรือง

63033011433 นายสรายุทธ พิริยพัฒนสกุล

63033011434 นางสาวสุดารัตน� มาสมาน

63033011435 นางสาวณัฏฐา จํานงค�รักษา

63033011436 นางสาววรรณิภา บุญอบ

63033011437 นายนราธิป ธรรมมะ

63033011438 นางสาวเจษฎาภรณ� แก:วไสส�อง

63033011439 นายเทพนิมิต ครองเมือง

63033011440 นายปรินทร อินทนันท�

63033011441 นางสาวอนุธิดา นันท�กลับ

63033011442 นายอารยะ ไชยรัตน�

63033011443 นายชลิต สุกิจรัตนาภรณ�

63033011444 นางสาววีระ พันธ� วรรณะ 

63033011445 นางสาวเฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร�

63033011446 นางสาวพรรณี กรรณนุช

63033011447 นางสาวณัฏฐนันธน� ชาติชยวงษ�

63033011448 นายธีรพันธ� ธรรมสารสมบัติ

63033011449 นายตรีเนตร� หลาบขาว

63033011450 นางสาวณัจฉรียา นาคปรุง

63033011451 นายจุลจักร เสริมสินธุ�

63033011452 นางสาวไผทมาศ จันทรังษ�

63033011453 นางสาวจุฑามาศ ธงไชย

63033011454 นางสาวหฤทัย ศรีวิเชียร

63033011455 นางสาวนริศรา ขุนดํา

63033011456 นายชยณัฐ สันติสงวนศักด์ิ

63033011457 นางสาวปรียาภรณ� ย้ิมน:อย

63033011458 นางสาวนวรัตน� สมน:อย

63033011459 นายกิตติศักด์ิ สีแดง

63033011460 นางสาวธัญมน เปรมพจน�วัฒนา
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63033011461 นางสาวรัตนา สนิทมัจโร

63033011462 นายณรงค�ชัย แชเชือน

63033011463 นางสาวรัตญดา เม�นชาวนา

63033011464 นางสาวสุดา รัตน� จันทพันธ�

63033011465 นางสาวรัชนี วงค�ใหญ�

63033011466 นางสาวทิพย�กมล สุขคําภา

63033011467 นางสาวเบญจวรรณ บุญฤทธ์ิ

63033011468 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพรสวรรค� เสาศิริ

63033011469 นายลัทธพล ชื่นจิต

63033011470 นางสาวศิวาพร ฮุ�นตระกูล

63033011471 นางสาวปณาลี จันทะเกิด

63033011472 นายบุคคอรี ชูเล็ก

63033011473 นายคณธัช เนาวรัตน�

63033011474 นางสาวปนัดดา เที่ยงผดุง

63033011475 นางสาววารุณี จันทร�เกิด

63033011476 นายสาธิต ชาวเวียง

63033011477 นายดนุภูมิ ป*ยะทัต

63033011478 นายเทวินทร� ม่ันใจ

63033011479 นางธิดารัตน� สุขพรรณ พิมพ� 

63033011480 นายกรวิชญ� สาระวงศ�

63033011481 นางสาววิลันดา สืบสาย

63033011482 นางสาววิมลลักษณ� แน�งน:อย

63033011483 นางสาวประกายดาว นาบํารุง

63033011484 นางสาวเรวดี รัตนรัตน�

63033011485 นางสาวเบญญาภา พ่ึงรส

63033011486 นางสาวนิตยา นิยมแก:ว

63033011487 นางสาวสุภาภรณ� อินนุ�ม

63033011488 นางสาวชนิดาภา นวลขาว

63033011489 นางสาวชลดา แสงทอง

63033011490 นายภานุพงษ� บุญคําภา
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63033011491 นางสาวพัชรี ธารบุญ

63033011492 นางสาวสุพัตรา อินทนู

63033011493 นางสาวญาณิน ศิวะพฤกษ�พงศ�

63033011494 นางสาวจันทร�ณานุลักษณ� รัตนนิตย�

63033011495 นางสาวณัฐชญา น:อยยา

63033011496 นางสาวสุนันทา เหล�าชาติ

63033011497 นางสาวอภิสรา ชลิตโกมุท

63033011498 นางพัณณ�ชิตา เหล�าสุพรรณรงค�

63033011499 นางสาวกนกวรรณ โพธ์ิขาว

63033011500 นางสาวอรอุมา สงโสม

63033011501 นางสาวพันธิกานต� ขวัญขํา

63033011502 นางสาวศศินภา ศรีเสนพิลา

63033011503 นางสาวปานเลขา ตาปราบ

63033011504 นางสาวจิรายุ ชูศรี

63033011505 นายเศรษฐวิทย� ศิโรพจนารักษ�

63033011506 นายสิทธิพัฒน� พราหมณ�ยอด

63033011507 นางสาววรรณ�ณา มะลิวัลครือ

63033011508 นางสาวเสาวลักษณ� นามขันธ�

63033011509 นางสาวขนิษฐา สุริยกมล

63033011510 นายประสพสุข บาลี

63033011511 นางสาวปรภาว� ทองทรัพย�

63033011512 นางสาวสุภาวิดา พินิจกุล

63033011513 นางสาวชไมพร ไชยเสนา

63033011514 นายสัตยา อุ�นแสง

63033011515 นางสาวสุปราณี พานมะลิ

63033011516 นางสาวดารารัตน� อังคุตรานนท�

63033011517 นางสาวรัตนาพร เกตุป_ากะพ้ี

63033011518 นางสาวขนิษฐา บางจริง

63033011519 นายจักรพันธ� จันทร�วงษ�

63033011520 นางสาวญาฐิติณัช จันตQะ

หน:า 384 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011521 นางสาวสินีนาฎ บุญมี

63033011522 นางสาวสุจิตรา พูลทองคํา

63033011523 นางสาวเกตุนารินทร� ปE\นเพ็ง

63033011524 นางสาวอัญชิษฐา หาญณรงค�

63033011525 นางสาววิไลวรรณ แสงอาวุธ

63033011526 นายภาณุวัฒน� ศรีขลา

63033011527 นางสาวนันทา หม่ือแล

63033011528 นางสาวสาลิณี ป*Yนทอง

63033011529 นางสุภาพร ต้ังใจดี

63033011530 นางสาวกมนนุช วงษ�โชติป*Yนทอง

63033011531 นางสาวชนิสรา ประยงค�หอม

63033011532 นางสาวตวงรัตน� คล:ายเดช

63033011533 นายประวันวิทย� ประทุมวงศ�

63033011534 นางสาวศศิวิมล วีระสัมฤทธ์ิ

63033011535 ว�าที่ร:อยตรีหญิงกุญชลี มาลา

63033011536 นางสาวกรรณิการ� กันทา

63033011537 นายธวัชชัย สุวรรณฤทธ์ิ

63033011538 นายณัฐกร ประเสริฐทองกร

63033011539 นางสาวสิริพร สุขเสน

63033011540 นางสาวธัญวรัตน� สมทรัพย�

63033011541 นายฐิติ โกสุมา

63033011542 นางสาวรัชนก พรมสุข

63033011543 นายรัตชาพงษ� ประจําวงษ�

63033011544 นายเอกสิทธ์ิ โมฆรัตน�

63033011545 นายศักดิพัฒน� อมแย:ม

63033011546 นางสาวศิริลักษณ� เทพกัน

63033011547 นางสาวชลิตา เป<นเอก

63033011548 นางสาวธิดารัตน� พันทะลัย

63033011549 นางสาวอรพินธ� ชื่นเบิกบาน

63033011550 นางสาวกัลยา ชัยสุข

หน:า 385 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011551 นายเจษฏาภรณ� นันทบุตร

63033011552 นางสาวณิชาดา เจริญวฤทธ์ิ

63033011553 นางสาวสุภาวิตา รัตนพันธ�

63033011554 นายพัทธนันท� จันทร�สังข�

63033011555 นางสาวพิมพร ศฤงคาร

63033011556 นางสาววรวรรณ เพ็ชรแก:ว

63033011557 นางสาววรรณกนก รักษทิพย�

63033011558 นางสาวธัญญา ก:าวหน:าชัยมงคล

63033011559 นายสุรนาท แซ�ย�าง

63033011560 นางสาวกุลธิดา เอี่ยมเรียง

63033011561 นางสาวเบญจวรรณ สุนันท�

63033011562 นายธนาธิป สุขจาด

63033011563 นายนิธิอรรถ ปรีด์ิชม

63033011564 นางสาวกมลลักษณ� โพธฺ�คํา

63033011565 นายชนะชัย อัยกูล

63033011566 นางสาวสิรีธร เทพปEญญา

63033011567 นางสาวเบญจลักษณ� วงษ�มาก

63033011568 นายอภิวุฒิ เจริญบูรณ�

63033011569 นางสาวโสรยา ปุญจุบัน

63033011570 นางสาวนันทนัช อําภา

63033011571 นายอภิเลิศ แสงสุธา

63033011572 นางสาวนิโลบล สุขสวัสด์ิ

63033011573 นางสาวสุภาพร สุขประเสริฐ

63033011574 นายสราวุธ รุ�งเรือง

63033011575 นางสาวอติญา ตันศิริ

63033011576 นายชานน พึงรําพรรณ

63033011577 นางสาวเพ็ญนภา รอดปลื้ม

63033011578 นางสาวศรัญญา บุญล:อม

63033011579 นายอภิชัย ดีประสิทธ์ิ

63033011580 นางสาวธิดารัตน� ฤกษ�งาม
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63033011581 นางสาวสุดารัตน� แก:วเวียง

63033011582 นายกัมปนาท ศุภกิตติธรรม

63033011583 นางสาวมนัสพร สมประกอบ

63033011584 นางสุวรรณา โพนสุวรรณ�

63033011585 นางสาวกชนันท� แสงปEญญา

63033011586 นางสาวพนิตพร ศุภพาณิชย�

63033011587 นางสาวธารญา ต้ังศิริชูช�วย

63033011588 นายธนวิน ช�วยชู

63033011589 นางสาวมธุรส จันทร�แดง

63033011590 นางสาวณัฐนรีย� วงค�ป*น

63033011591 นางสาวประภาพร แซ�เล:า

63033011592 นายกรวิทย� หลุ�ยจ๋ิว

63033011593 นางสาวอรวรรณ ทองนา

63033011594 นางสาวอารียา จันทร�มณี

63033011595 นางสาวสิริวรรณ วริศพงศ�กร

63033011596 นางสาวกิตติยา สุวรรณศรี

63033011597 นางสาวอุมาวรรณ ศรีชัย

63033011598 นายศุภชัย แปลงใจ

63033011599 นางสาวจิรัชญา บัวศรี

63033011600 นางสาวปณิฏฐา จักรคํา

63033011601 นางสาวภัทรภร โกกิละวาที

63033011602 นางสาวธันยพร ตองอ�อน

63033011603 นางสาวพิชญ�นรี พิเชฐสินธุ�

63033011604 นางเดือนเพ็ญ ม�วงอินทร�

63033011605 นางสาวกมลรัตน� ทองลา

63033011606 นางสาวฉันทนา ศรีปEญญา

63033011607 นางสาวศิริพร ประสพเย็น

63033011608 นางสาวมยุรี นิลแดง

63033011609 นายศุภวิชญ� บุญวาล

63033011610 นายปฏิญญา ปกปPอง
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63033011611 นายภควัต ปองสุวรรณ

63033011612 นายจิรายุส วันสุทันต�

63033011613 นางสาวอลิศรา ศักด์ิสิทธ์ิ

63033011614 นางสาวอรุณรัตน� สารคํา

63033011615 นางวันเพ็ญ คําวัง

63033011616 นายศรายุธ นิลกําแหง

63033011617 นายธนพล นาคสุข

63033011618 นางสาวพัดธิดา เทียนแสง

63033011619 นางสาวกัญญณัช ขลิบปE\น

63033011620 นางสาวพัชรากร ยอดพรมทอง

63033011621 นางสาวศกลรัตน� แสนยศักด์ิศรี

63033011622 นายวีรภัทร เหล�าเขตกิจ

63033011623 นางสาวเอื้อมพร อาทิตย�

63033011624 นางสาวจิณห�จุฑา กาศสกุล

63033011625 นางสาวพรรณี สุขสวัสด์ิ

63033011626 นางสาวอุไรพร มีทาสา

63033011627 นางสาวลัดดาวัลย� ชื่นผล

63033011628 นางสาวชิดดาว น้ําทิพย�

63033011629 นางสาวกาญจนา แอ�งมูล

63033011630 นายเดชฤทธ์ิ สุขมี

63033011631 นายเกรียงศักด์ิ พิมสุก

63033011632 นายสุรเดช ทองใส

63033011633 นางสาววนิดา สารวรรณ

63033011634 นางสาวบุศรินทร� สิงห�สนั่น

63033011635 นางสาวอนันต�ธินี เหมือนท�าไม:

63033011636 นายกวินวุฒิ ระวีวัฒน�

63033011637 นางสาวพรสิริ ฉิมเจ:ย

63033011638 นางสาวกมลชนก พัฒน�อ�อน

63033011639 นางสาวประวีณา แซ�เจ:า

63033011640 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีอินทร�
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63033011641 นางสาวนุสรา รอดเมือง

63033011642 ว�าที่ร:อยตรีขจรศักด์ิ ต:นวัน

63033011643 นายอดินันต� โพธ์ิบัว

63033011644 นางสาวภัทรกันย� อยู�หลาย

63033011645 นายกัญจน�นิกข� อัครประชาสันต�

63033011646 นางสาวป*ยะภา กันทะ

63033011647 นางสาวภัทร�ฐิตา จะรา

63033011648 นางสาวปวีณา สารินทร�

63033011649 นางสาวอนุสรา แสนหนองหว:า

63033011650 นางสาวชรีพร สมใจ

63033011651 นายธนิน เหลืองอ�อน

63033011652 นายปฐมพงษ� วรเชฐวราวัตร�

63033011653 นางสาวนุจรินทร� กางแก:ว

63033011654 นายณัฐ โพธ์ิราษฎร

63033011655 นางสาววานิชญา บุตรมางกูล

63033011656 นางสาวชัชชาพร กาลวิเศษ

63033011657 ว�าที่ร:อยตรีธนาวุฒิ กลิ่นหอม

63033011658 นางสาวณฐมน เลิศรตนบดี

63033011659 นางสาวสังวาลย� จันทาสี

63033011660 นางสาวรวิวรรณ วงษ�สว�าง

63033011661 นายวุฒิพงศ� สุทธิประภา

63033011662 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�ศรี

63033011663 นายกิตติศักด์ิ ขวัญหีด

63033011664 นายนันทวัฒน� อินทร�ให:ฤกษ�

63033011665 นางสาวอนัญญา ขวัญเมือง

63033011666 นางสาวขวัญชนก นิลเอี่ยม

63033011667 นางสาวกวิตา กลิ่นรักษ�

63033011668 นางสาวจุฑารัตน� กุดเป_ง

63033011669 นางสาววิไลลักษณ� อินสิงทอง

63033011670 นางสาวรุ�งนภา สายพราว
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63033011671 นางสาวนภชล พฤทธ์ิลาภากร

63033011672 สิบตํารวจโทศุภสัณห� สุดจิตรีศิริ

63033011673 นายเกรียงศักด์ิ วงศ�วรรณา

63033011674 นางสาวจารุวรรณ ศรีทรงเมือง

63033011675 นายอัจฉริยะ บุญเจริญ

63033011676 นางสาวทิฆัมพร ปาลีศรี

63033011677 นางสาวกรวินท� ไสยสุข

63033011678 นางสาวปวีณา จันทราษี

63033011679 นางสาวภิรมย�พร โชคเจริญ

63033011680 นางสาวจารุวรรณ ลงสุวรรณ

63033011681 นายวันชัย ขุนทอง

63033011682 นางสาวป*ยะมาศ แพงลาศ

63033011683 นางสาวสุดารัตน� ทองเหลี่ยม

63033011684 นายสมสวัสด์ิ คงบัน

63033011685 นางสาวอมรรัตน� น:อยใหม�

63033011686 นางสาววริสา ช�างเรือ

63033011687 นางสาวทักษญา เกิดศรีภัชกุล

63033011688 นางสาวศุภญา บุญช�วยชีพ

63033011689 นางสาวปรินดา มังคะละ

63033011690 นางสาวจรรยา อันดับ

63033011691 นางสาวนัทมล ทองคํา

63033011692 นางสาวมินตรา ภาคมาลี

63033011693 นายภูริช ตะกรุดราช

63033011694 นางสาวกาญจนา วิริยม

63033011695 นางสาวอาภัสรา ประสิทธิพงศ�กูล

63033011696 นางสาวชยาภรณ� อิมิวัฒน�

63033011697 นายศฤงคาร พงศ�สุวรรณ

63033011698 นางสาวณัฐการ�ต รามแก:ว

63033011699 นายอรรถพล บุญเพ่ิม

63033011700 นางสาวสุพัตรา สว�างวัน
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63033011701 นางสาวมาริสา บุญจันทร�

63033011702 นางสาวสุรีมาจย� ลัดลอด

63033011703 นางสาวนิสาชล หนูแก:ว

63033011704 นายเกียรติภูมิ ทองทวี

63033011705 นายฟาซอล โตQะเส็น

63033011706 นางสาวพรพิมล หนูเทศ

63033011707 นายธีรพล ตรีผล

63033011708 นางสาววัลลภดา กล่ําทอง

63033011709 นางสาวจิดาภา พิมพ�ดี

63033011710 นางสาวนลินี เนตรสืบสาย

63033011711 นางสาวกัญญาณัฐ สุขแรง

63033011712 นางสาวอรวรรณ ย้ิมพราย

63033011713 นายลิขิต กันจะนะ

63033011714 นางสาวจุฑารัตน� สรรเพชร

63033011715 นางสาวทองสุข ตริเกษร

63033011716 นายภาณุวัฒน� พรายสําโรง

63033011717 นายอิทธิพัทธ� อินทร�ประดิษฐ�

63033011718 นางสาวชลธิชา รุยัน

63033011719 นางสาวภรภัทร สาครเสถียร

63033011720 นางสาวป*ยากร ชูขจร

63033011721 นางสาวนงพัชสรัล ศิลปMศานต�พิศุทธ์ิ

63033011722 นายสมชาย โกมลนิรมิต

63033011723 นายกนก อัจฉริยวงศ�เมธี

63033011724 นายอนุสรณ� เจริญดี

63033011725 นางสาวพรรณวลี ปราบพินาจ

63033011726 นางสาวกาญจนา ภูมี

63033011727 นางสาวเกศริน วิริยะธรรม

63033011728 นางสาวณิชชา ตันเจริญ

63033011729 นางสาวณัฐรดา นาลอย

63033011730 นางสาวเด�นนภา ชูศรีเมฆ

หน:า 391 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033011731 นายธิติสาร เชื้อชื่น

63033011732 นางสาวนุชชิตา สุขประสิทธ์ิ

63033011733 นางสาวจนิษฐา จันทร�ศิริ

63033011734 นายอากิฟ ดอกอ

63033011735 นางสาวนิตยา เหล็กเพ็ชร

63033011736 ว�าที่ ร.ต.หญิงพรวิลัย รักษาพันธ�

63033011737 นายนิติชัย เป<งวันปลูก

63033011738 นายธีรภัทร� กรุดเงิน

63033011739 นางสาวณัฐวรรณ ทือเกาะ

63033011740 นางสาวเบญญา ภา สิงห� โท 

63033011741 นางสาวฐิติมา ม่ันคง

63033011742 นายประนตชัย บูรณะกิจ

63033011743 นางสาวดวงกมล วายาโม

63033011744 นายภาณุพงศ� บุญพร:อม

63033011745 นายมานะชัย ศรีจันทร�อินทร�

63033011746 นางสาววิจิตรา มิทิน

63033011747 นางสาวธนาภรณ� ประพัสร

63033011748 นางสาวเบญจวรรณ สืบเมืองซ:าย

63033011749 นางสาวสุพิชชา ต้ังตระกูล

63033011750 นางสาวรุจิรา แต:ประยูร

63033011751 นางสาวภัทราพร แพทย�สมาน

63033011752 นายอุทัย มันจันทร�

63033011753 นางสาวอมรรัตน� ศรีสมจิตร

63033011754 นางสาวรัชนี ศรีสะอาด

63033011755 นางสาวประภัสสร ทิงโคตร

63033011756 นางสาวสุนทรี ฟEกเจริญ

63033011757 นางสาวมินตราภรณ� ฤทธิรอน

63033011758 นางสาววิลาวรรณ หม่ืนโพธ์ิ

63033011759 นางสาวสิรินาจ แก:วพาดี

63033011760 นางสาวนิลยา พรมมาสิทธ์ิ
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63033011761 นางสาวศุภิณี สามเพชรเจริญ

63033011762 นายบัญญัติ ลิ้มสมวงศ�

63033011763 นางสาวนันทิกานต� สิทธิกุล

63033011764 นางสาวสุมาลี โพธ์ิแข็ง

63033011765 นางสาวกรรณิกา พันธ�สุข

63033011766 นางสาวชนนิกานต� ขวัญเนตร�

63033011767 นายฉัตรทอง จิรเรืองพงษ�

63033011768 นายวชร ภัทรธีรานันท�

63033011769 นางสาวมณฑ�ภิยา สงวนหงษ�

63033011770 นางสาวชลธิชา ทิพรังศรี

63033011771 นางสาวจันทิมา บุญอรรถาเมทธ�

63033011772 นายภูริณัฐ นารถสุรินทร�

63033011773 นางสาววัลลภา ชุ�มแจ�ม

63033011774 นายธนภัทร กลิ่นโกมล

63033011775 นางสาวสุกัญญา เสาองค�

63033011776 นางสาวพิมลพรรณ ภูมิไสว

63033011777 นายบงกช สนธิกร

63033011778 นายนันทวัฒน� ต๋ันกาศ

63033011779 นางสาวนัชชา บุญม่ัน

63033011780 นายพงศภัค หิรัญโรจน�

63033011781 นางสาวนาฎยา เสือขาว

63033011782 นางสาวปภัชญา อ�อนศรี

63033011783 นางสาวอรนุช คําภริยา

63033011784 นางสาวธนพร แสงฉาย

63033011785 นางสาววิทิตตรา คอนงูเหลือม

63033011786 นายพีรพัฒน� ไกรสิทธิพงศ�

63033011787 นางสาวจริยา นาเค

63033011788 นางสาวรุ�งนภา สีสง�า

63033011789 นางสาวภาสินี วันฟู

63033011790 นางสาวนาถยา ศิริทอง
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63033011791 นางนิภาวรรณ คําหอมกุล

63033011792 นายอัครพล ผลพูน

63033011793 นายพิทยา มีผล

63033011794 นายสกล ทาหอม

63033011795 นางสาวยุพา สัตตบุศย�

63033011796 นางสาวเขมิกา หอมหวาน

63033011797 นางสาวเมธิดา มูลสาร

63033011798 นางสาวนิชาภา ผิวอ�อน

63033011799 นายพฤทธ� ธนะประเสริฐกุล

63033011800 นางสาวรักชนก สุขมอง

63033011801 นายธัญญะ นามโคตร

63033011802 นางสาวกนกพร ภาษี

63033011803 นางสาวสกุลรัตน� สกุลปราโมทย�

63033011804 นางสาวเอื้อมพร ไม:จันทร�

63033011805 นางสาวกรรณิการ� บุญอ�อน

63033011806 นางสาวสรสิชา ศุภวรรณ

63033011807 นายบัณฑิต พาชะนิด

63033011808 นางสาววรพิชชา บุญเทพ

63033011809 นายนัฐพล นิลละออ

63033011810 นางสาวรวีวงศ� ดิษยนันท�

63033011811 นางสาวรชตพร เสนะวัต

63033011812 นางสาวสุดารัตน� เชิดฉาย

63033011813 นางสาวอัมภา เหมบุรุษ

63033011814 นางสาวรุจิรา สุขแสงจันทร�

63033011815 นางสาวจันทมณี มูลคําเหลา

63033011816 นายเอกตนัย สุดชะดา

63033011817 นางสาวจิรนุช แก:วเกตุ

63033011818 นางสาวหฤทัย คําจัตุรัส

63033011819 นางสาวเกศราภรณ� ไสยสิทธ์ิ

63033011820 นางสาวนวรัตน� เมืองมูล
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63033011821 นางสาวปภัสสร สิทธิจันทร�

63033011822 นางสาวธิติสุดา ชมทอง

63033011823 นายพีรพัฒน� พรมเทศ

63033011824 นางสาวฑิลาวัณย� ชัยเวทย�ตระกูล

63033011825 นางสาวภาวินี เเย:มเสาธง

63033011826 นายโอภาศ ชูชื่น

63033011827 นางสาวสุภัสสร ประสพศักด์ิ

63033011828 นางสาวลดาวัลย� จิตขาว

63033011829 นางสาวปEทมา เสนีย�โสตร

63033011830 นายธนาพงศ� พิบูลย�

63033011831 นางสาวนภัสวรรณ ม่ันสุข

63033011832 นางสาวสุภาวดี สนธิเพ่ิมพูน

63033011833 นางสาวศิญากาญจน� โฉมงาม

63033011834 นายสัญญา รุ�งรังษี

63033011835 นางสาวดวงชนก เบ็ญมาศ

63033011836 นายวรวุฒิ กกแก:ว

63033011837 นางสาวกนกวรรณ ขจรสมบัติ

63033011838 นายกานต� เชาวภาษี

63033011839 นางสาวศรีนภา แก:วเนิน

63033011840 นางสาวโชติมนต� จันทร�หอม

63033011841 นางสาววิภาพร มูลวงค�

63033011842 นางสาวอัณณ�ณฉัตร จันทร�ศรีราษฎร�

63033011843 นางสาวศิตา พันธ�ยัง

63033011844 นางสาวประภัสรา วรรณพงษ�

63033011845 นางสาววิจิตรา ณ ศรีภูมิ

63033011846 นางสาวกมลชนก โสภณนิธิมาพงษ�

63033011847 นายกฤษณะ ตรงดี

63033011848 นางสาวสุขวิมล ธรรมมา

63033011849 นางสาวอารียา จูมกุมาร

63033011850 นายวรปรัชญ� ภิญโญ
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63033011851 นายพิสิทธ์ิ จันทร�เนตรตรี

63033011852 นางสาวนฤมล ศรีวัฒนพงษ�

63033011853 นายณรงเดช ธุระงาน

63033011854 นางสาวศิรภัศณ� วรสินธุ�

63033011855 นางสาวเจนจิรา แพฟXน

63033011856 นางสาวชณิตา สุวรรณปEกษี

63033011857 นายพิรุณ ภู�ภีโญ

63033011858 นางสาววรรณพร เจริญสุขสมบูรณ�

63033011859 นางสาวอภิรัตน� ออสุวรรณ

63033011860 นางสาวสวรรยา ถาวร

63033011861 นางสาวนนทิชา จรตพืช

63033011862 นางสาววิไลลักษณ� ชาวเหนือ

63033011863 นายนครินทร� นาพิลา

63033011864 นางสาวชุติมา วราพร

63033011865 นางสาวพัทธนันท� กนกศรีวิเชียร

63033011866 นางสาวรุ�งทิพย� สิงพิทักษ�

63033011867 นางสาวกนกวรรณ สุขจ:อย

63033011868 นางสาวศศิวิมล อินถาวร

63033011869 นางวิไลพร หมีเงิน

63033011870 นายอรรถกร บุญต้ัง

63033011871 นางสาวรัชนีกร สุกโชติรัตน�

63033011872 นางสาวจุฑาภรณ� แสนเพ่ือน

63033011873 นายณรงค�ฤทธ์ิ ธูปหอม

63033011874 นางสาวอารยา นิธรรม

63033011875 นางสาวหนึ่งฤทัย คูคํา

63033011876 นางสาววรินทร แย:มผกา

63033011877 นางสาวธนพร สรวลเสน�ห�

63033011878 นายธนโชติ ตนะทิพย�

63033011879 นางสาวพรปภา เทพณรงค�

63033011880 นางสาวชฎาพร บุญสมร
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63033011881 นายสมชัย อ�วมทองดี

63033011882 นางสาวอรพรรณ กลิ่นกระบี่

63033011883 นางสาวศุภรัตน� บุญลา

63033011884 นางสาวธัญญารัตน� ทิพย�อักษร

63033011885 นางสาวปุณยวีร� สวัสด์ิรัตนกร

63033011886 นางสาวศิรินทิพย� ศรีทะโร

63033011887 นางสาวกันทิชา ปEญญาสอ

63033011888 นางสาวศิรินทิพย� ปลอดเถาว�

63033011889 นางสาวเบญจมาศ สิงห�กวาง

63033011890 นางสาวนฤมล ภักดีใหม�

63033011891 นางสาวศริญญา อินทร�ละม�อม

63033011892 นายอภิสิทธ์ิ เงาภู�ทอง

63033011893 นายณภัทร เกตุสุวงษ�

63033011894 นายสิทธิศักด์ิ ผะอบเหล็ก

63033011895 นางสาวณัฐธิดา งามแปPน

63033011896 นางสาวนันทิยา สุเหร็น

63033011897 นางสาวจันทร�จิรา กัณหาเรียง

63033011898 นางสาวกรองทอง มะโนภินิเวชช�

63033011899 นายสิทธิเดช ปะทาเส

63033011900 นางสาวฟารียQะห� อาแยกาจิ

63033011901 นางสาวพรสิริ เชื้อสุวรรณ

63033011902 นางสาวมัลลิกา รักษาควร

63033011903 นางสาวสุวรรณี จันทร�ปรีชา

63033011904 นางสาวพรวลัย ฉิมพิภพ

63033011905 นางสาวสุภาวดี เต็มเปUYยม

63033011906 นางสาววลัยกร งามไตรไร

63033011907 นางสาวกนกวรรณ เพียรราช

63033011908 นายพชร เพ็ชรแสงศรี

63033011909 นางสาวภมรรัตน� เพ็ชรย:อย

63033011910 นายอานันท� พันธ�ดี
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63033011911 นางสาวณิชนันทร� สังวาลย�เงิน

63033011912 ว�าที่ร:อยตรีอภิสิทธ์ิ วงรักษา

63033011913 นางสาวกมลชนก พ�วงทรัพย�

63033011914 นางสาวธยาน�ณัฐ เอี่ยมสะอาด

63033011915 นายนพรัตน� สมบัติศิริมงคล

63033011916 นายธนิสร อารยะวณิชกุล

63033011917 นางสาวศุภามาศ ชื่นสุภัค

63033011918 นางสาวหยาดนภา อัมฤทธ์ิ

63033011919 นางสาวอรภิญญา เพชรเพ็ง

63033011920 นางสาวธิติมา ทองยอด

63033011921 นางสาวศิริลักษณ� แย:มแสง

63033011922 นางสาวศนิกาญจน� หาญเสน�ห�ลักษณ�

63033011923 นางสาวทิพย�สุดา วงศ�หล:า

63033011924 นางสาวนงคราญ นามแก:ว

63033011925 นางสาวชนิดา ศรีพระจันทร�

63033011926 นางสาวเกวลิน เขียดนิล

63033011927 นายธนัทเทพ ยกย�อง

63033011928 นางสาวอรทัย ชาติชนะ

63033011929 นางสาวสุปรียา พงษ�แพทย�

63033011930 นางสาวจันจิรา จันทรานุสรณ�

63033011931 นางสาววิภาวี ไชยยศ

63033011932 นายภัทราวุธ หิรัญโรจน�

63033011933 นางสาววนิดา พาที

63033011934 นางสาววนิดา แสงทอง

63033011935 ว�าที่ ร.ต.ทิวากร สมรูป

63033011936 นายขวัญชัย ศรีสวัสด์ิ

63033011937 นางสาววิชิตา คนคล�อง

63033011938 นางสาวประภาพร สงใย

63033011939 นางสาวปริญญา คํานกขุ:ม

63033011940 นางสาวสุกัญญา พันธ�หมุด
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63033011941 นายพีโชบล กาพย�ศรี

63033011942 นางสาวกนกวรรณ คําดอกรับ

63033011943 นายชุติพงศ� ปะทาเส

63033011944 นางสาวเกษราภรณ� วิเศษภัย

63033011945 นางสาวกันยา แสงกอง

63033011946 นางสาวฐิติวรดา เกษีสังข�

63033011947 นางสาวอภิญญา ไชยมงคล

63033011948 นางสาววลีพร แตงอ�อน

63033011949 นายนพรัตน� เรือนแก:ว

63033011950 นางสาวนงนุช ก:อมวงค�

63033011951 นางสาวบัณฑิตา ดาวพราย

63033011952 นางสาวปEณรส แสงเพ่ิม

63033011953 นางสาววาสนา ใชยศรี

63033011954 นายกฤตภาส นาคผจญ

63033011955 นางสาวสุภาวดี จูฑะสุวรรณ�

63033011956 นางสาวภัทราวดี รอดวงษ�

63033011957 นางสาวภัทรวดี เกิดศิริ

63033011958 นางสาวอรสา ราชวงษ�

63033011959 นางสาวเพรชธิภา วังทัน

63033011960 นายโยธิน กองวงค�

63033011961 นางสาวพิมพ�ชนก อินทรสวัสด์ิ

63033011962 นางสาวอมลสิริ นลประดับพันธุ�

63033011963 นางสาวขนิษฐา อนันตภูมิ

63033011964 นางสาวนริศรา วิโจทุด

63033011965 นางสาวเบญจรัตน� ชนะกานนท�

63033011966 นายสุธีพงศ� สุกิตติวราพันธุ�

63033011967 นางสาวอลิษา เภาแก:ว

63033011968 นางสาวณัฐชลิยา บุตรพรหม

63033011969 นางสาวพันธิตรา วงค�สายสม

63033011970 นางสาวสุนิสา สุวรรณทอง
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63033011971 นางสาวกุสุมา ภูสมสี

63033011972 นางสาวป*ยะวรรณ ธรรมรังษี

63033011973 นายการิณ อินทรวิชัย

63033011974 นางสาวลําแพน บิลโพด

63033011975 นายณัฐพร เกิดนิยม

63033011976 นายป*ยวัฒน� วิภาวัฒนะ 

63033011977 นายอัครชน ขวัญเรือง

63033011978 นางสาวศิวพร อ�อนน�วม

63033011979 นายนพรัตน� แดงหล่ํา

63033011980 นางสาวพิชญาภา ธนาวุฒิ

63033011981 นายร�มธรรม อาภาบุษยพันธุ�

63033011982 นางสาวปุณยาพร ดาศรี

63033011983 นายยศภัทร ทองคําชุม

63033011984 นางสาวพีรชาวดี ทองธีรภาพ

63033011985 นางสาวรัตน�ดาวรรณ เกตุบุบผา

63033011986 ว�าที่ร:อยตรีหญิงจิระภา จันทรสุวรรณ

63033011987 นางสาวมนัสชนก เขตนอก

63033011988 นางสาวอภิญญา หนันแป

63033011989 นายธัชพล ชนกชนีกุล

63033011990 นางสาวชลทิชา เพ็ชรรัตน�

63033011991 นายกฤษฎา ปานศรี

63033011992 นายคเณศน� ภู�ทอง

63033011993 นายพิสิษฐ� ธรรมวงษานันท�

63033011994 นางสาวอรยา ทักษิณ

63033011995 นางสาวปพัชญา วงศ�ใหญ�

63033011996 นายมารุต ภูสุวรรณ

63033011997 นางสาวอภิศรา กองศิริ

63033011998 นางสาวป*ยรัตน� ชาญกล:า

63033011999 นางกรทิพย� บุญเสถียร

63033012000 นางสาวสุนิศา สุเนตร

หน:า 400 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033012001 นางสาวนวกมล ใหญ�ประเสริฐ

63033012002 นายวรรธนัย นาซีก

63033012003 นางสาววณิชชา พ่ึงวงศ�ญาติ

63033012004 นางสาวพัชร�ศศิยา เดชบวรลักษณ�

63033012005 นางสาวสุธาสินี แสงภู�

63033012006 นางสาวสุนิษา พิมพาศรี

63033012007 นางสาววิรัชฎาพร สืบสวน

63033012008 สิบเอกวันจักรี กินรี

63033012009 นางสาวฐิตินันท� อนุสรณ�

63033012010 นางสาวรัชนก แอศิริ

63033012011 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณรัตน�

63033012012 นางสาวสายรุ:ง ทศศะ

63033012013 นายณัฐกร โพธ์ิศรีคุณ

63033012014 นางสาวจุทารัตน� สมันจิตร

63033012015 นางสาวสุขุมา สุขุมนัย

63033012016 นายสุภสัณห� ทองแดง

63033012017 นางสาวน้ําผึ้ง สุขนิล

63033012018 นางสาวนภัสวรรณ อุปติ

63033012019 นายฐปนภัทร ศรีวรกุล

63033012020 นางสาวลลิตา สนทนา

63033012021 นางสาวณัฏศรา ละดาดาษ

63033012022 นางสาวฟาตีมะฮ� จําปากลาย

63033012023 นางสาวสุชญา ยอดคํามี

63033012024 นางสาวอินทิรา ขุนไกร

63033012025 นายเตชินท� กุลมณี

63033012026 นางสาวนพรดา สุทธิจักร

63033012027 นางสาวกัญญาณัฐ รามัญวงค�

63033012028 นางสาวณชารีญา บุญสุข

63033012029 นายวัชรชัย ลายตลับ

63033012030 นายนราวิชญ� ศิริยานนท�

หน:า 401 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033012031 นางสาวสิริกาญจน� สิมลี

63033012032 นางสาวกนกพร บุญชุ�ม

63033012033 นางสาวสุดารัตน� ไม:แก:ว

63033012034 นางสาวศิริรัตน� กุลสงค�

63033012035 นายย่ิงศักด์ิ ประเสริฐศรี

63033012036 นางสาวศิริวรรณ จุลลา

63033012037 นางสาวพรตรี คงตะแบก

63033012038 นางสาวนิภาพร ลือภะ

63033012039 นายทํานุรัฐ ฤกษ�ปฐมวงศ�

63033012040 นางสาวสุวิสา จุฑาธิปพงศ�

63033012041 นายนวพล เกิดเปลี่ยน

63033012042 นายศุภชัย เทียนขาว

63033012043 นางสาวสุปราณี ม่ิงรักษา

63033012044 นางสาวพนิดา โยประทุม

63033012045 นางสาวพิมพ�ลดา ชูจิต

63033012046 นางสาวกมลเนตร ชวรุ�ง

63033012047 นางสาวผกามาศ สมาคม

63033012048 นางสาวนิภาพร กมลเลิศ

63033012049 นางสาวหยดน้ําเพชร นนทบุตร

63033012050 นางสาวมณฑาทิพย� พัดจอน

63033012051 นายกิตติพงษ� กุมภาพงษ�

63033012052 นางสาวณัฐศิลปM นาคศรีสุข

63033012053 นายเอกพนธ� คัดครบุรี

63033012054 ว�าที่ ร.ต.ขจรศักด์ิ ง้ิวทอง

63033012055 นางสาวธีราภัส นรินทร�นอก

63033012056 ว�าที่ร:อยตรีวศิน วิสุทธิเสน

63033012057 นางสาวป*ยภรณ� แหวนเพชร

63033012058 นางสาววีราญา รักวรนิต

63033012059 นางสาวพรหมภัสสร นุชตะมา

63033012060 นายธนกร ไทยสมิง

หน:า 402 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033012061 นางสาวสุมิตรา มัจฉาเก้ือ

63033012062 นายสัมภาษณ� มนตรี

63033012063 นางสาววิรัญญา ทับทิมหิน

63033012064 นางสาวอรญา ศรีอาษา

63033012065 นางสาวมินตรา เชื้อพันธ�

63033012066 นางสาวศิริรัตน� บูรณ�เจริญ

63033012067 นางสาวธณิกา ภิรมย�สุข

63033012068 นางสาวปEญฑิตา ต:นแก:ว

63033012069 นายรัชกร ศรีคําภา

63033012070 นางสาวธนัชชา วระโพธ์ิ

63033012071 นายภูริวัจน� กรุงแก:ว

63033012072 นายทัศน�พล ปานิเสน

63033012073 นางสาวณัฐนิฌา ทัพเสนีย�

63033012074 นางสาวณิชชาวีณ� พีรอมรเกียรติ

63033012075 นางสาวรินทร�รัตน� จรูญเนตร

63033012076 นางสาวระพีพร ธงยศ

63033012077 นางสาวอุษา ลาภิโก

63033012078 นายธนาณุวัฒน� นิลโสม

63033012079 นางสาวนราทิพย� บุญครัน

63033012080 นางสาวณิชกาล โปธิ

63033012081 นายสุวิศิษฏ์ิ สุภนิพัทธ�

63033012082 นางสาวมูนา อาดัม

63033012083 นางสาวสุดารัตน� ทองขาว

63033012084 นางสาวประภาพร แยบดี

63033012085 นางสาวณัฐริกา จันทรา

63033012086 นายพีรพัฒน� รอดชีวัน

63033012087 นางสาวทิศา เกิดสมบุญ

63033012088 นายณัฐพงษ� เทียรธวัช

63033012089 นายณัฐวัจ แสนเสนยา

63033012090 นางสาวชุติปภา จันทกานนท�

หน:า 403 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033012091 นางสาวกมลรัตน� ทองห�อ

63033012092 นายปารัตน� โตพันธ�

63033012093 นางสาวสินีนาฏ แตงรอด

63033012094 นายวสวัตต์ิ กลิ่นน:อย

63033012095 นางสาวสุนิษา เพ่ิมลาภ

63033012096 นางสาวสุนิสา วริสาร

63033012097 นางสาวบุษยา ออกแดง

63033012098 นางสาวจารุรัตน� ทับทิม

63033012099 นายณัฐพงศ� โทนสังข�อินทร�

63033012100 นางสาวนวพร ก:อนทอง

63033012101 นางสาวพรพิมล เมืองสง

63033012102 นางสาวกัณฐ�มณี เชื้อเมืองพาน

63033012103 นางสาวกชวรรณ บุญอาจ

63033012104 นางสาวอุไรวรรณ รูปดี

63033012105 นางสาวนิภาวรรณ ญาณปEญญา

63033012106 นางสาวจริญา พิลาฤทธ์ิ

63033012107 นางสาวณัทณลันย� แสนโสม

63033012108 นางสาวนงนภัส ศรีวงศ�ษา

63033012109 นายนพฤกษ� ศรีสุวรรณ

63033012110 นายราเมศวร� ศาตมานนท�

63033012111 นายณัฐดนัย พงษ�ไพบูลย�

63033012112 นางสาวชัญญณัฐ คําชุ�ม

63033012113 นางสาวเนตรนภา สวากัลปM

63033012114 นางสาววิกานดา ศรีสวัสด์ิ

63033012115 นายศุภวัชร� วัชรสุวรรณเสรี

63033012116 นางสาวนิจรี ปุ_นสกุล

63033012117 นางสาวทิพย�ผกา ใหม�วงค�

63033012118 นางสาวสาลินี ทวยทุย

63033012119 นายโชติรัตน� เพชรมาลัยกุล

63033012120 นายเอกชัย คําซ่ือ

หน:า 404 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033012121 นางสาวกนกวรรณ ย่ิงวันเจริญ

63033012122 นายธีรพงษ� นามวงค�

63033012123 นางสาวชุติกาญจน� บุตรชานนท�

63033012124 นางสาวทัศนีย� เดชงัด

63033012125 นางสาวอัมพาพรรณ อินทรแหยม

63033012126 นางสาวดวงฤทัย วันคํา

63033012127 นางสาวกรกนก วิเศษ

63033012128 นางสาวศิรินาถ วิรัตน�เจษฎากุล

63033012129 นางสาวกนกพร คุณโฑ

63033012130 นางสาวอุษา ร:อยมาลา

63033012131 นางสาวนิลทิรา ทองมนต�

63033012132 นางสาวฉัตรชนก มีย่ิง

63033012133 นางสาวสุดารัตน� ฐานผดุง

63033012134 นางสาวรัศมี ป*ยะรัตน�

63033012135 นางสาวอัยนูร ยูโซะ

63033012136 นางสาวณัชชา ฤทธ์ิแดง

63033012137 นางสาววรลักษณ� คารวัฒนาวรกุล

63033012138 นางสาวนันธิดา สมพล

63033012139 นางสาวสมฤดี พรหมพันธุ�

63033012140 นางพรทิพย� กาญจนภูมิ

63033012141 นางสาวจินตรา จิตต�คง

63033012142 นางสาวนภณัฏฐ� จูปรางค�

63033012143 นางสาวเนตรนภา กําลังมาก

63033012144 นายกฤษฎา แสงน:อย

63033012145 นางสาวพรสิตา โหนนา

63033012146 นางสาวธนัทย�อร แสนสุข

63033012147 นางสาวนันทิพร อุ�นจันทร�

63033012148 นางศุภานัน เรืองพรหม

63033012149 นางสาวปฐมาวดี สีสระกาล

63033012150 นางสาวณัฐกานันท� รอดเวียง

หน:า 405 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033012151 นางสาวอรณี ภูทองแน�น

63033012152 นายพรภวิษย� งามใส

63033012153 นางสาวสุชาดา วงษ�แดง

63033012154 นายภิญโญ พ่ึงจินดา

63033012155 นางสาวกรณิกา แก:วเอี่ยม

63033012156 นายณัฐพล วิสุวงษ�

63033012157 นางสาวทิพย�สุดา สร:อยสาย

63033012158 นางสาวเกศรินทร� ตันกุระ

63033012159 นางสาวทิวาภรณ� พิมพ�ทอง

63033012160 นางสาวขวัญจิรา ธรรมปEญญา

63033012161 นายยศนันท� เส็งเอม

63033012162 นางสาวอารยา หล�าบุตรศรี

63033012163 นายโสภณ พานเทา

63033012164 นายนนทนันท� ไชยคณา

63033012165 นางสาวชนากานต� มานะการ

63033012166 นางสาวพัชราภรณ� เพ็ชรมา

63033012167 นางสาวศศิธร เต้ียสมบูรณ�

63033012168 นางสาวกิติยา แก:วใจใหญ�

63033012169 นายสุรศักด์ิ นันทพันธ�

63033012170 นางสาววรรณิศา เส:งสุย

63033012171 นางสาวศิรินภา นาราช

63033012172 นายธนพันธุ� เจริญสุข

63033012173 นางสาวอนรรฆวี ผิวเกลี้ยง

63033012174 นางสาววรรณิศา จําปาหล�า

63033012175 นางสาวอุมาวดี หาญณรงค�

63033012176 นางสาวเพชรลดา มากสวาสด์ิ

63033012177 นางสาวศิริมาศ ธรรมผล

63033012178 ว�าที่ร:อยตรีสรวิศ คงหนอน

63033012179 นางสาวจันทร�จิรา บัวศรี

63033012180 นางสาวป*ยะธิดา สวนเล็ก

หน:า 406 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033012181 นางสาวรัชดาภรณ� กันทริกา

63033012182 นางสาวโสรญา เนตรล:อมวงค�

63033012183 นางสาวชนาพร ขอดเตชะ

63033012184 นางสาวรุจิราภรณ� ปานแก:ว

63033012185 นายเอกชัย ชาญรบ

63033012186 นางสาวสุพรรณี วรรณพัฒน�

63033012187 นางสาวกัญญารัตน� สัตย�สม

63033012188 นายณัฏฐพล น�วมโพธ์ิ

63033012189 นางสาวยศพร นาคสุข

63033012190 นายอานันต� ยุทธกิจไพบูลย�

63033012191 นางสาวรตพร ทองมีสุข

63033012192 นายณัฐศักด์ิ ฟูตาสืบ

63033012193 นางสาวธัญชนก ปลุกปลื้ม

63033012194 นางสาวนิโลบล คํากอง

63033012195 นายณรงค�ชัย ไพรสิงห�ขรณ�

63033012196 นางสาววิรดา กันทะวัง

63033012197 ว�าที่ร:อยตรีวีรพงศ� อรุณ

63033012198 นางสาวปรียาภรณ� โสภา

63033012199 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ:อน

63033012200 นางสาวชนินาถ พลาศัย

63033012201 นายเปมภุชา กฤติยาฤทธิ

63033012202 นายจีรวัฒน� หอมส�งกลิ่น

63033012203 นางสาวกฤตพร บุษราคํา

63033012204 นางสาวฟาตอนียะห� แวกะจิ

63033012205 นายวิทวัส อรุณสุวรรณกร

63033012206 นายอนุสรณ� พรมดี

63033012207 นางสาวมัณฑนากร ไพรต่ืน

63033012208 นางสาววรรณดิถี สืบสาระมี

63033012209 นายพงศ�พัฒน� สุเหร็น

63033012210 นางสาวกรรณิการ� น้ําดอกไม:
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63033012211 นางสาวสกุลรัตน� ดีอินทร�

63033012212 นางสาวสาวิณี ฉิมพัด

63033012213 นางสาวรัตนา วานิ่ม

63033012214 นางสาวทิพสุคนธ� จงสมจิตต�

63033012215 นางสาวเมธินี พลเดช

63033012216 นางสาวกฤษณา แก:วใย

63033012217 นางสาวสุธิดา สุทิน

63033012218 นางสาวสุภาพร พ�วงเฟXYอง

63033012219 นางสาวณัฐญา นาคสีทอง

63033012220 นางสาววรวีย� เขียววิลัย

63033012221 นางสาววนิดา ผาสุข

63033012222 นายสาธิต อารี

63033012223 นางสาวธันยพร จินดาไทย

63033012224 นางสาวณัฐภัสสร วิสัยโสภณกุล

63033012225 นางสาวอัญมณี สําราญนิช

63033012226 นายณัฐดนัย พักตร�วิไล

63033012227 นางสาวเอื้ออังกูร นาคน:อย

63033012228 นายณัฐนนท� ยอดเจริญ

63033012229 นางสาวสิตานัน วรรณเลิศ

63033012230 นายปฏิพล ลายประเสริฐ

63033012231 นายมนัสวี แซ�จาง

63033012232 นางทัศวรรณ จันทร�คํา

63033012233 นางสาวหทัยชนก สกุณา

63033012234 นายวิศรุต แก:วมณี

63033012235 นางสาวจังคนิภา บุตโรบล

63033012236 นางสาวปฏิญญา เก้ือภาระ

63033012237 นางสาวคณภัทร� ศิริโยธิน

63033012238 นางสาววัชลาวลี  ิชินศรี

63033012239 นางสาวธนภรณ� นาคอ:น

63033012240 นางสาวอังคณา คณาปรีชากุล
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63033012241 นายชิษณุพงศ� สิงห�อยู�วงษ�

63033012242 นางสาวอรทัย เพ็งบุญโสม

63033012243 นางสาวสุนิตา โยธารักษ�

63033012244 นางสาวป*ยากร เสริมพงษ�

63033012245 นายชาญณรงค� วงษ�ก�อ

63033012246 นางสาวศิริกานดา ภู�นิ่ม

63033012247 นางสาวณัฐกาญจน� คําชุมภู

63033012248 นางสาวกรรณิกา ศีลาพัฒน�

63033012249 นายภานุพงศ� มาพรม

63033012250 นางสาวรัตนาพร ภูมิยัง

63033012251 นายอนุกูล พงษ�ติกานนท�

63033012252 นายพ�อเลี้ยงสุกัลย� บาลทิพย�

63033012253 นายกุลธวัช อินผึ้ง

63033012254 นายอภิสิทธ์ิ ค้ิววงศ�งาม

63033012255 นายประวันวิทย� ขอนพิกุล

63033012256 นางสาวจริญญา บุญย้ิม

63033012257 นางสาวลูกศร นามรัตน�สี

63033012258 นางสาวฐิตาภา ใจตรง

63033012259 นางสาววิชญาพร สุทธินุ:ย

63033012260 นายสมทรง วงใหญ�

63033012261 นางสาวศุภวรรณ ศุภวรวงศ�

63033012262 นายณัฐวุฒิ แจ�มเกิด

63033012263 นางสาวกัลยรัตน� กว:างนอก

63033012264 นางสาวกุลนิษฐ�H เจริญสุข

63033012265 นางสาวสุภาวิณี นาชัย

63033012266 นางสาวดารารัตน� คําทอง

63033012267 นางสาวพิชญา นาคย�านยาว

63033012268 นางสาวจุฑารัตน� อาสาสู:

63033012269 นางสาวเยาวลักษณ� เพ็งเผื่อน

63033012270 นางกมลทิพย� สมสอน
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63033012271 นายกิตติพงษ� พลายละหาร

63033012272 นายปEงปอน อยู�สุข

63033012273 นางสาวแสงเทียน ราชเสนา

63033012274 นายวรินทร� งามแข

63033012275 นางสาววาสนา โพธ์ิทอง

63033012276 นางสาวสุธาทิพย� เอียดสงคราม

63033012277 นางสาวเบญจมาศ รินทอง

63033012278 นางสาวนิชนันท� แยแฝง

63033012279 นางสาวจันจิรา คําอ�อน

63033012280 นางสาวพิมกมล บัวอินทร�

63033012281 นางสาวดุษฎี รัตนคํา

63033012282 นางสาวฤดีวรรณ พุทธประเสริฐ

63033012283 นางสาวธิดารัตน� พลอยเจQก

63033012284 นางสาวนิธิพร มงคลลาภ

63033012285 นายเดชภาคิน พุทธานันท�

63033012286 นางสาวสาวิตรี ผาสุขศาตร�

63033012287 นางสาวนวรัตน� พลดงนอก

63033012288 นางสาวกวิสรา ปานแก:ว

63033012289 นายชรินทร� ตันตระกูล

63033012290 นายเกรียงศักด์ิ แสนคํามูล

63033012291 นางสาวจินตนา มุยน:อย

63033012292 นางสาวจุฑามาศ ป*จวงค�

63033012293 นางสาวธันย�ชนก โคตมา

63033012294 นางสาวรังสินีย� ซ่ือเกียรติขจร

63033012295 นางสาวพัชราภรณ� ปรีเอี่ยม

63033012296 นางสาวจุฑามาศ วิศัลยาพล

63033012297 นางสาวอัจจารี พิทักษ�ไทรทอง

63033012298 นางสาวปุณยนุช ปEนสืบ

63033012299 นางสาววิภาวี ธนินทรานุโคตร

63033012300 นายพงศ�ธร พิญญะชิต
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63033012301 นางสาวธิดารัตน� บุตรดาแก:ว

63033012302 นายอภิ ศักด์ิ จ:อย เจริญ 

63033012303 นายณัฐวัฒน� เก้ียวเก:า

63033012304 นางสาวมณฑิตา พุ�มมาก

63033012305 นางสาวชนิดา อินทร�พรหม

63033012306 นางสาวนภัสนันท� ปาลวัฒน�

63033012307 นางสาวพฤกษา สงวนศิลปM

63033012308 นางสาวสรารัตน� ปราบภัย

63033012309 นางสาวธาริษา ชูพันดุง

63033012310 นางสาวอนุสรณ� สิงตารี

63033012311 นางสาวสุธาทิพย� มณีมาตร�

63033012312 ว�าที่ ร.ต.หญิงวันวิสา ชูเชื้อ

63033012313 นายคงกฤต วิวัฒน�เดชากุล

63033012314 นางสาวโยติกา วงษ�สนิท

63033012315 นายสวิท วิเศษคุณธรรม

63033012316 นางสาวสมพร ศรีมาศ

63033012317 นางสาวปรีดาพร วิปุลากร

63033012318 นางสาวภัทราภรณ� ภิญคุณ

63033012319 นางสาวหทัยชนก พิกุลขาว

63033012320 นายธีรพงษ� ศิริผล

63033012321 นายภัทรพงษ? ใจเอ:ย

63033012322 นางสาวพัฒนกิจ วรรณขาว

63033012323 นางสาวรุจิรา เสริมจันทร�

63033012324 นางสาวสุภาวดี เจริญเอกลาภ

63033012325 นางสาวสุพัทรา พูลสุขเสริม

63033012326 นางสาวกมลรัศม� ชุ�มเชื้อ

63033012327 นางสาวกัลธัญณัฏฐ� ติปยานนท�

63033012328 นายอับดุลเลาะ ดาโอะ

63033012329 นางสาวอุษารัตน� สุนทรา

63033012330 นางสาวภัสรา พรมพิงค�
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63033012331 นายเอกพงษ� แปPนรอด

63033012332 นางสาวกิตติยากรณ� จูมจันทร�

63033012333 นายนฤเบศ วรรณโชติ

63033012334 นายธนกฤต ทับเอี่ยม

63033012335 นายชัยวฒน� สุขขี

63033012336 นางสาวรุ�งฤดี หงษ�ภู

63033012337 นายเทพพิทักษ� เอกชัยพร

63033012338 นางสาวป*ยะฉัตร ใจมูล

63033012339 นางสาวดลฤทัย ไกรลมสม

63033012340 นางสาวภัทราพร วงษ�ธัญญะ

63033012341 นายจิรัฐิติ ประภาการ

63033012342 นางสาวกุลณัฐ บุตรไชย

63033012343 นางสาวพรทิพย� งามสิงห�

63033012344 นางสาวสิรินทร� สุนทร

63033012345 นางสาวนิชฐา สร:อยสุริวงษ�

63033012346 นายพรณรงค� ชัยสิทธ์ิ

63033012347 นายนันทวัฒน� โฆษา

63033012348 นางสาวศศิธร ทองเพ็ง

63033012349 นายธนวิทย� หาญสุข

63033012350 นายฐิติพงศ� พลนาคู

63033012351 นางแขณพา บุญมี

63033012352 นางสาวชนิฎา นิยมธรรม

63033012353 จ.ส.ท.พิทักษ� นะราประโคน

63033012354 นางสาวชัญญานุช สิริธรรม

63033012355 นางสาวเกศสุดา กองทอง

63033012356 นางสาวศรวณีย� เพทาย

63033012357 นางสาวกุลสตรี กิจพยัคฆ�

63033012358 นางสาวศศิภา เวชสูงเนิน

63033012359 นายอิทธิพล จูชาวนา

63033012360 นางสาวพวงผกา บุญยรัตนพันธ�
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63033012361 ส.ต.หญิงป*ยะฉัตร� ไชยศิลปM

63033012362 นางสาวภัคจีรา หาญจิตร

63033012363 นางสาวกลิ่นสุคนธ� แจ:จัตุรัส

63033012364 นางสาวปฏิมา เเย:มพจนา

63033012365 นางสาวก่ิงกาญจน� เพชรานันท�

63033012366 นางสาวมนธนัท ก:อนดี

63033012367 นางสาวกัลญาลักษณ� โคตรภักดี

63033012368 นางสาวทรายรี นวลสา

63033012369 นางสาวสุวิมล การีรัตน�

63033012370 นางสาวอรชุดา มีพลกิจ

63033012371 นายสมศักด์ิศรี เหมือนทรัพย�

63033012372 นางสาววันเสด็จ สุดใจ

63033012373 นางสาวปฏิพัทธ� บอนขุนทด

63033012374 นางสาวสุภาพรรณ วงศ�อนันต�

63033012375 นางสาวณัฐจริยา เหรียญศรีสุข

63033012376 จ�าอากาศเอกวรชิต รุ�งอรุณ

63033012377 นายณัฐพงศ� ชูสุข

63033012378 นายสวราชย� พรมจันทร�

63033012379 นางสาวธราณี บาลทิพย�

63033012380 นายพัทธนันท� ตะกรุดงาม

63033012381 นางสาวธัญสิริ ณ น�าน

63033012382 นายยงยุทธ แก:วหมุด

63033012383 นางสาวสิริรัตน� เจริญวงศ�

63033012384 นายภูริช ผูกสี

63033012385 นายภาณุพงศ� ไชยแสนสุขสินธุ�

63033012386 นายวรภพ ธรรมโม

63033012387 นางสาวภัสราลักษณ� ตุนานันท�

63033012388 นายธรรมรัตน� ฉัตร�จันทร�

63033012389 นางสาวไตรทิพย� แสงโชติ

63033012390 ว�าที่ร:อยตรีเรืองฤทธ์ิ แทนคุณ
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63033012391 นางสาวณัฐชยา รักณรงค�

63033012392 นายอนุรักษ� อามาตย�มนตรี

63033012393 นายพัชรชัย โปราณานนท�

63033012394 นายธรรมปพน วงศ�ทวีสุขเจริญ

63033012395 นางสาวกินรี จิมจวน

63033012396 นางสาวสุภารัตน� รัตนคํา

63033012397 นายแผ�นดิน กนกพัฒนกิจ

63033012398 นางสาวสิริยากร วงศ�สวัสด์ิ

63033012399 นางสาวหทัยรัตน� วงค�ศิลปM

63033012400 นายอาทร ผิวเฮ:าขา

63033012401 นายดนัย ลีรัตน�

63033012402 นางสาวศันสนีย� ฉลูศรี

63033012403 นางสาวอภิญญา แสงสุวรรณ

63033012404 นายจีรวัฒน� เครือพิมาย

63033012405 นายกฤษณพงษ� ชิณโท

63033012406 ว�าที่ ร.ต.หญิงมัลลิกา โพธ์ินา

63033012407 นายธีรวัฒน� โลสันเทียะ

63033012408 นางสาวนฤมล อุตะมงค�

63033012409 นางสาวธิรินทร�ญ�า ฟองจํา

63033012410 นางสาวกมลชนก ธนะสีรังกูล

63033012411 นางสาวฉัตรวีรยา ธัชสิริวุฒิธนา

63033012412 นางสาวพัชริวรรณ วรรณประเสริฐ

63033012413 นางสาวมยุรี ทิพา

63033012414 นางสาววลาลักษณ� ศิริเถียร

63033012415 นางสาวพัทธมน โสภณพิมล

63033012416 นางสาวอมรรัตน� พรมชุลี

63033012417 นายธีรนัย นิ่มสะอาด

63033012418 นางสาวอัจฉรา แสงม�วง

63033012419 นางสาวมินตรา ขอนดุสิต

63033012420 นางสาวกุสุมา ปล:องเกิด

หน:า 414 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033012421 นางสาวศยามล ควรตะขบ

63033012422 นางสาวชนัญชิดา ต้ังไพบูลย�

63033012423 นายกฤตนัย สงหนู

63033012424 นางสาวศศิลักษณ� ฝE\นเครือ

63033012425 นายมงคล คําบ:านฝาย

63033012426 นางสาวภาณุมาส อินตQะนาม

63033012427 นางสาวหทัยชนก นพเก:า

63033012428 นางสาวสวรส สุ�มมาตร

63033012429 นายทิวา พันทวีสุข

63033012430 นางสาวธัญรดา ศรีดาวเรือง

63033012431 นางสาวรัชตวรรณ เกตุวัง

63033012432 นางสาวสุนันทา เภอขุนทด

63033012433 นางสาวราณี เก็มกาแมน

63033012434 นางสาวสุธาทิพย� อมปาน

63033012435 นายนครินทร� ศรีมูล

63033012436 นางสาวปองกานต�H ใจบุญ

63033012437 นางสาวกัญญรัตน� นิ่มนวล

63033012438 นางสาวประดิษฐา ศรีโพธ์ิ

63033012439 นางสาวอันธิกา ต้ิงซุ�ยกุล

63033012440 นางสาวนภัสสร พูนวิวัฒน�

63033012441 นางสาวอัจจิมา แจ:งแสง

63033012442 นางสาวกัญญาภัค โชติบวรชัย

63033012443 นายนันทชัย ศรีเรือง

63033012444 นายอธิวัฒน� ป*ยะชน

63033012445 นางสาวพรพิมล ตันมี

63033012446 นางสาววชิราภรณ� สังข�ทอง

63033012447 นายสุกฤษฏ์ิ วัฒนลออสมุบญ

63033012448 นายจตุพงศ� จัยตาอินทร�

63033012449 นางสาวจุฑามาศ เทพคเชนทร�

63033012450 นางสาวกุลธนันท� มาทํามา
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63033012451 นางสาวณัฐวดี ปราบเเทน

63033012452 นายธนากร โคนาบาล

63033012453 นางสาวโสรญา เลากระโทก

63033012454 นางสาวนภาพร กลัดนาคะ

63033012455 นางสาวอนุตราภา ศิลาพัฒน�

63033012456 นางสาวบงกชรัตน� หรั่งช:าง

63033012457 นางสาวจิรัฐิติกานต� วิศิษฐพันธ�

63033012458 นางสาวสุนิตา ประดับญาติ

63033012459 นางสาวกุลธิดา คําไวย�

63033012460 นายณัฐพงศ� ชูกิตติพรศักด์ิ

63033012461 นายธนยศ บุญสวัสด์ิ

63033012462 นางสาวรัญธิญา เอียดเอก

63033012463 นางสาวอรวรรณ พลที

63033012464 นางสาวสุนิษา ส�งน:อย

63033012465 นางสาวกัญญาณัฐ พงศ�ทองมหาคุณ

63033012466 นางสาวสุชาดา อังกาทิพย�

63033012467 นางสาวศศิภรณ� แสงจันทร�

63033012468 นางสาวณิชาพร เรือศรีจันทร�

63033012469 นายพีรพัฒน� พงษ�สมบัติ

63033012470 นางสาวยาใจ ยศนันท�

63033012471 นายทศพร วิรัตน�ชัยมงคล

63033012472 นางสาวศศิมาภรณ� คงสุข

63033012473 นางสาวเมธาวี ผิวงาม

63033012474 นางสาวสุชานาถ มะโน

63033012475 นางสาวชญาณ�พิมพ� ศรีชุมพล

63033012476 นางสาวสุดารัตน� ลืมอินทร�

63033012477 นายนพดล เหล�าเขตกิจ

63033012478 นางสาวภัทรภร สนสกุล

63033012479 นางสาวศิริพร นามรัตน�

63033012480 นางสาวปรียา เกิดสิน
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63033012481 ว�าที่ร:อยตรีนพรัตน� จิระธาน

63033012482 นายฐาปกรณ� นิยม

63033012483 นายชนาธิป ศรีบุญสม

63033012484 นางสาวทอฝEน เชิดชู

63033012485 นางสาวนัทธกานต� วุฒิชัยกุล

63033012486 นางสาวอาภาพรรณ จากเฮิง

63033012487 นางสาวสุตาพักณ� บุญเกตุ

63033012488 นางภัทราพร เต]มา

63033012489 นายวันชาติ ลุนสาร

63033012490 นายต�วนนัสรี ดาจูดา

63033012491 นางสาวหนึ่งฤทัย คณานิตย�

63033012492 นายพงศ�ศิริ เพชรอาวุธ

63033012493 นายอดิศร แก:วจุฑามณี

63033012494 นางสาวชมพูนุช ศิลปวานนท�

63033012495 นางสาวกมลวรรณ บุญมาก

63033012496 นางสาวสายใจ นุเคราะห�ชน

63033012497 นายพรชัย ขวัญทอง

63033012498 นางสาวณัฐณิชา มณีฉาย

63033012499 นางสาวปฏิญญา บุญศรีพิรัตน�

63033012500 นายทักษ�ดนัย เส็งสุข

63033012501 นางสาวกันตินันท� น:อยทรงค�

63033012502 นางสาวสุรีย�พร บุตรมางกูล

63033012503 นายณัฐรุจา ศรีมณีชัย

63033012504 นางสาวนภัสสร จงรักษ�

63033012505 นางสาวพีระญาณ� งามสอาด

63033012506 นางสาววิภาวี ไกรกิจราษฎร�

63033012507 นายชัยวัฒน� ปEญจวิรัติ

63033012508 นางสาวภานุมาศ ขันนาโพธ์ิ

63033012509 นางสาวป*ยะวดี คําแปง

63033012510 นางสาวพิมลพรรณ ยศดา
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63033012511 นายสมปราชญ� โชติกะพุกกณะ

63033012512 นางสาวจันทร�จิรา วงเวียน

63033012513 นางสาวนิรัชพร รถหามแห

63033012514 นางสาวอุษา สาวะดี

63033012515 นายอรรถพล เจริญวานิช

63033012516 นางสาวพัทธนันท� มีอาษา

63033012517 นางสาวโยธาณัฐ สว�างจันทร�

63033012518 นางอมรรัตน� แก:วมณี

63033012519 นายจิรภัทร เทียวทอง

63033012520 นางสาวศศิวิมล บุญย่ิง

63033012521 นางสาวกุลนิษฐ� ชาติทหาร

63033012522 นางสาวณัฐิดา เตชะสิทธิโชค

63033012523 นางสาวจันทร�จิรา กาพรัด

63033012524 นางสาวมัสธิดา อยู�เย็น

63033012525 นางสาวสุดาวรรณ สรฤทธ์ิ

63033012526 นางสาวกมลพรรณ สังเวียนวงค�

63033012527 นางสาวณัฐชานันท� ลายเงินมณี

63033012528 นางสาวทัณฑิกา สุวงษ�ทอง

63033012529 นายธนาชล ไชยสังข�

63033012530 นายเกียรติศักด์ิ สิงหานุวัฒน�

63033012531 นางสาวบุษบงกช คําแท:

63033012532 นางสาวอันดามัน ประเดิมวงศ�

63033012533 นางสาวภารดา มณี

63033012534 นางสาวดาริกา ลําดับพงศ�

63033012535 นางสาววรรณิศา โถทอง

63033012536 นางสาวจิราพร มะโนทน

63033012537 นางสาวธนาภรณ� ฐิตะสาร

63033012538 นางสาวณัฏฐ�ชุดา แก:วมูล

63033012539 นางสาวพิมประไพ นครเขต

63033012540 นางสาวรัตนาวรรณ ชะนะสาร
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63033012541 นายวิทวัส ศรีวัง

63033012542 นางสาวสุภาพร พลลี

63033012543 นางสาวชรินรัตน� กัลยาณมิตร

63033012544 นางสาวจิราภรณ� วงค�ขัติย�

63033012545 นางสาวกมลวรรณ ถาวรประภาสวัสด์ิ

63033012546 นางสาวนลิตา สุภาพันธ�

63033012547 นายเกรียงไกร เชือบรัมย�

63033012548 นางสาวสายฝน มานะดี

63033012549 นายสุระเดช วงค�สิน

63033012550 นางสาวเบญจรัตน� ท:าวแก:ว

63033012551 นางสาวเกศินี บุราช

63033012552 นางสาวมรทัย ภูวานคํา

63033012553 นายกิตติพงษ� ฉิมนนท�

63033012554 นางสาวณรัณธรณ� เจริญคง

63033012555 นายธัญพิสิทฐ� จิวะรางพงศ�

63033012556 นางสาวจินตนา ปEตตายะโส

63033012557 นางสาวอมลวรรณ เทพยสุวรรณ

63033012558 นางสาวสุภนิดา ทองมี

63033012559 นางสาววราพร กล:าหาญ

63033012560 นางสาววงค�พระจันทร� สีมี

63033012561 นางสาวปEทมาภรณ� เรืองระยนต�

63033012562 นางสาวศิริญญา วัชรโรจน�

63033012563 นายสินาท ท:าวแสงเจริญ

63033012564 นางสาวประภารัตน� ฟEกแฟง

63033012565 นางสาวอังศุมาลิน ลิขิตวรการกุล

63033012566 นางสาวอุมาภรณ� คําเหมือง

63033012567 นางสาวพิชชาอร ทองเหมาะ

63033012568 นางสาวกัญญารัตน� เด�นชัยภูมิ

63033012569 นายสุรพงษ� หมายเหนี่ยวกลาง

63033012570 นางสาวสุพัตรา ดวงตา
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63033012571 นางสาววรางค�กุล รุ�งราม

63033012572 นายพศวัต ปEญญา

63033012573 นางสาวอรอุมา รามะกุล

63033012574 นางสาวชุติกาญจน� สงกะมิลินท�

63033012575 นายรัตตพล อึ้งหิรัญ

63033012576 นางสาวพัสสนันท� ขาวนิลรัตน�

63033012577 นางสาวญาสุมินทร� ศิริประธาน

63033012578 นางสาวนันทพร ปร่ํานาค

63033012579 นางสาวสิรีธร เล็กเจริญรุ�ง

63033012580 นางสาวธัญชนก เบ:าทอง

63033012581 นายชาญณรงค� ตะกรุดเงิน

63033012582 นายชาคริส พิทักษ�รัตนสกุล

63033012583 นางสาวอัญชลี ขวัญยืน

63033012584 นายฉัตรชัย พฤกษารัตนนนท�

63033012585 นางสาววรงรัตน� ไวฉลาด

63033012586 นายป*ยพันธ� วงษ�กวน

63033012587 นายเจตน�สฤษด์ิ เบญจกาญจน�

63033012588 นางสาวซัยนับ ยากะจิ

63033012589 นางสาวฐิติมา ขันสาคร

63033012590 นายอาสุพล เจริญจันทร�

63033012591 นายจรูญ ต:นทอง

63033012592 นางสาวพิมพ�ชฎากานท� จันทร�นวล

63033012593 นางสาวชลิดา สุภาศิระมนัส

63033012594 นางสาวสันธิลา เล็กสุ�น

63033012595 นายภาณุวัฒน� เสาวพันธ�

63033012596 นางสาวณัฐกานต� โพธฺHHใบ

63033012597 นางทิพวิมล พันธุสาร

63033012598 นายพีรวัศ พรรณขาม

63033012599 นางสาวณัฐนิชา สัตย�ธรรม

63033012600 นางสาวกตัญญรัตน� เศลารักษ�
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63033012601 นางสาวชวัลนุช บุญมา

63033012602 นางสาวสกาวเดือน เหง:าสุ:ย

63033012603 นายจักร�ชัย กระบวนแสง

63033012604 นางสาวกาญจนา เร็วไว

63033012605 นางสาวชื่นอุรา สหนนทรัตน�

63033012606 นางสาวรัชณา แพงอุด

63033012607 นางสาววาสนา มะหะหมัด

63033012608 นางสาววรรณนิสา นันทจันทร�

63033012609 นางสาวนุชธิตา แท�งทอง

63033012610 นายสุทธิพงษ� อินทร�อ่ํา

63033012611 นางสาวสุภาภรณ� ชาวเขาเวียง

63033012612 นายป*ยวัช สํารวย

63033012613 นางสาวประภัสสร บุญมาวัด

63033012614 นางสาวอินทิรา พัชรานุ

63033012615 นางสาววนิดา เถาว�ชาลี

63033012616 นางสาวลลิดา อุทัยรังษี

63033012617 นางสาวนงนภัส อุ�นแอบ

63033012618 นายหลักทรัพย� ปEญญาชื่น

63033012619 นายยงยุทธ� กันธนู

63033012620 นางสาวอัจฉราภรณ� เจริญพันธ�

63033012621 นางสาวนลัทพร ปานประภากร

63033012622 นางสาวศกลวรรณ วรวัชรานนท�

63033012623 นางสาวสุนิสา พลากรชัยชนะ

63033012624 นางสาววัชรีวรรณ บํารุงเวช

63033012625 นายวงศกร ประกอบแสง

63033012626 นางสาวอุทัยทิพย� จันทร�เพ็ชร�

63033012627 นางสาวชมภูนุช เตียนขุนทด

63033012628 นางสาวศรินทิพย� ศรีนุกูล

63033012629 นายจาตุรนต� จ�ายะสิทธ์ิ

63033012630 นางสาวกิตติธร เสือสิงห�
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63033012631 นางสาวณัฐณิชา ตัณไชยศรีนคร

63033012632 นายสิทธิชัย สิงหารุณ

63033012633 นางสาวฉัตรกมล สายปEญญา

63033012634 นางสาวชุติกาญจน� เดชบุญช�วย

63033012635 นายภาคภูมิ นุ�มนวล

63033012636 นางสาวเปมิกา ปานขวัญ

63033012637 นายพงศกร เกษมวิสุทธ์ิ

63033012638 นางสาวอักษร มินสุวรรณ

63033012639 นางสาวลักษมี ลําจวน

63033012640 นายวงศ�วรรธน� สืบสมาน

63033012641 นางสาวภคววรรณ กุลปEญญาพินิจ

63033012642 นายธนรักษ� ผิวเหลือง

63033012643 นายวงษกร ผ�องใส

63033012644 นางสาวรตินันท� ปราบนคร

63033012645 นายกิตติพงษ� นิลบล

63033012646 นางสาวฐิติรัตน� นันทเขตต�

63033012647 นายจักรพันธ� ชุมภู

63033012648 นางสาวฐิติรัตน� สุขเย็น

63033012649 นางสาวภัคธีมา หมวกอยู�

63033012650 นางสาวศศิธร กิติสาร

63033012651 นางสาววิภา โหมดนอก

63033012652 นายไตรทศ เรืองเดช

63033012653 นางสาวพรนภา ชมพูพาส

63033012654 นายไตรภพ คจนา

63033012655 นางสาวกชพร เทอดศักด์ิศรี

63033012656 นายพรพิพัฒน� คีรีเพ็ชร

63033012657 นางสาวสุณิสา สกาวรรณ�

63033012658 นายเกียรติยศ น:อยพิทักษ�

63033012659 นายนววิส คุ:มจอหอ

63033012660 นางสาวป*ยะฉัตร รัตนปรีชาชัย
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63033012661 นายชัยสวัสด์ิ อักษรนิติ

63033012662 นายวันชนะ โตเขียว

63033012663 นางฐิติมา น:อยประเทศ

63033012664 นายณัฐฐศรัณฐ� ศรีอําคา

63033012665 นางสาวธิดาทิพย� จันทร�กลิ่น

63033012666 นางสาวชุติมา บุญประกอบ

63033012667 นายชัชดนัย ตันศิริ

63033012668 นางสาวอุษณีย� เมืองแดง

63033012669 นายกิตติพงศ� นุยืนรัมย�

63033012670 นางสาวเสาวลักษณ� จันธิ

63033012671 นางสาวรังสินี พุ�มโต

63033012672 นายชยณัฐ บุญสร:าง

63033012673 นางสาวกัลยรักษ� คงประเสริฐ

63033012674 นางสาวฐานิต น:อยเจริญ

63033012675 นางสาวอารยา สุขด:วง

63033012676 นายฐนวรรษ นาภีร�

63033012677 นางสาวศิริลักษณ� ปE\นสุวรรณ

63033012678 นางสาวน้ําทิพย� หอมหวล

63033012679 นางสาวยอดฤทัย ลาทอง

63033012680 นางสาวชุติกาญจณ� ตาต�อม

63033012681 นางสาวณีรนุช แท�นทอง

63033012682 นางสาวปวีณา งามฉวี

63033012683 นางสาวชนนิกานต� โพธ์ิหอมศิริ

63033012684 นายณรงค�ชัย ทองดี

63033012685 นางสาวสุพิชญา สินตุ:น

63033012686 นายจิราภัทร ทองเขียว

63033012687 นายพงศกร เรืองปราชญ�

63033012688 นางสาวสุธิดา มหาธันโภคา

63033012689 นางสาววีนัส เวลาดี

63033012690 นางสาวอัญชลี ดิษฐกระจัน
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63033012691 นางสาวสุพัตรา พัดเสือ

63033012692 นายศราวุธ คําพุ�ม

63033012693 นายสิทธานต� เนียรภาค

63033012694 นางสาวรัฐพร มะณีรัตน�

63033012695 นางสาวมาธวี นันทศรี

63033012696 นางสาวพัชรพร โตเหมือน

63033012697 นายนิธิศ รุ�งโรจน�อารี

63033012698 นางสาววราภรณ� อินภูวา

63033012699 นางสาวสุนิษา บุตรเลียง

63033012700 นายรวีโรจน� ล:วนศรี

63033012701 นางสาวอารีรัตน� แทนหอม

63033012702 นายรัฐศาสตร� มงคลเกตุ

63033012703 ว�าที่ร:อยตรีหญิงอาซีซQะ เส็นเหล็ม

63033012704 นายเด�นเดช อูเซ็ง

63033012705 นางสาวดวงฤดี สีพวงมะลัย

63033012706 นางสาวมัณฑนา อายุยืน

63033012707 นางสาวอุ:ม ออมสิน

63033012708 นายฟ*ตตรี นิเฮ็ง

63033012709 นายประวิทย� มะจันลา

63033012710 นายเมธากร แจ:งศิลปM

63033012711 นางสาวสิริพรรณ พลสา

63033012712 นายวิศรุต ปริญญาวรวงศ�

63033012713 นางสาวอภิญญา พันศรีนอก

63033012714 นางสาวภริดา เม�นเผือก

63033012715 นางคัทรินทร� สีหาบุตร

63033012716 นางสาววัชรีภรณ� ฐิตินิรันดร�กุล

63033012717 นางสาวจุฑารัตน� ประทานัง

63033012718 นายพีระพล ทารัตน�

63033012719 นายมนัส มาจุฬา

63033012720 นางสาวอัญญยุพา เชียงนา
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63033012721 นายวสุพล สุมลวรรณ�

63033012722 นางสาวทิวาพร ย่ีโสดสารี

63033012723 นายธนพนธ� ปานอุดมลักษณ�

63033012724 นางสาวอาริยา คหะวงษ�

63033012725 นายอดิศักด์ิ เกิดทรัพย�

63033012726 นางสาวอมรรัตน� มหาวัน

63033012727 นางสาวสุพัชลิดา วงษ�นนท�

63033012728 นางสาวชลธิชา สีกะมุด

63033012729 นางสาวธาราวดี ซูเจีย

63033012730 นางสาวบุษกร วัฒนาถาวร

63033012731 นางสาวสุทัสสา ย้ิมอ�อน

63033012732 นางสาวสุนิสา เจริญจิตร�

63033012733 นายณัฐภณ ภู�อําไพ

63033012734 นายวัชรวิทย� ชุนถนอม

63033012735 นายมงคล สายโรจน�พันธ�

63033012736 นางสาวพิชญ�ภากานต� ปEนเจียง

63033012737 นางสาวศิริพร พูลทอง

63033012738 นางสาวหทัยกานต� ปวงประเสริฐ

63033012739 นายวรวุฒิ ไหลพานิช

63033012740 นางกันติยา เลขาวิจิตร

63033012741 นางสาววริศรา ธัญญะ

63033012742 นางสาวนุจรินทร� ปEนจูวงศ]H

63033012743 นางสาวจิตรา คําหารพล

63033012744 นางสาวสุจิตรา ปริเตนัง

63033012745 นางสาวภัทชิรา คล�องแคล�ว

63033012746 ว�าที่ ร.ต.หญิงธิดา คํามูลเมือง

63033012747 นายนฤดล พิเมย

63033012748 นางสาวนิอุรวา บินนิโซะ

63033012749 นางสาวกรรณิการ� กองแก:ว

63033012750 นางสาวพรพิมล บําเพ็ญ
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63033012751 นางสาวปรางค�ทิพย� เกลียวศรีนาค

63033012752 นายธีธัช นะมาตร�

63033012753 นายรัฐภาค อุทธิยัง

63033012754 นางสาวดวงกมล บัวเผื่อน

63033012755 นางสาวนิธินันท� ลูกอินทร�

63033012756 นางสาวณัฐกานต� น�วมกล่ํา

63033012757 นายธนกร พราหมณ�ชื่น

63033012758 นางสาวยศวดี หนูทอง

63033012759 นางสาวศศิรัศมี แปPนพงษ�

63033012760 นางสาวขนิษฐา ด:วงเกลี้ยง

63033012761 นายภูมิศักด์ิ ตูแวหมะ

63033012762 นางสาวอัจฉราพรรณ คงสมแก:ว

63033012763 นางสาวสุพัตรา ชมภูเพชร

63033012764 นายวัชระ คงนิ่ม

63033012765 นายธรรมรัตน� ศรีเคน

63033012766 นางสาวอารีรัตน� จ�างแสง

63033012767 นายเอกลักษณ� มาสง

63033012768 นางสาวศันสนีย� เพ็ชรสิงห�

63033012769 นางสาวจิตลดา ราชหนู

63033012770 นายกรานต� ไชยเมืองมูล

63033012771 นางสาวชลิตา ทําทอง

63033012772 นางสาวรุ�งทิพย� ศรีวะรมย�

63033012773 นางสาวปานวาด คงทอง

63033012774 นางสาวกรรณิการ� วงศ�ไทย

63033012775 นางสาวลมิตา สุขกลิ่น

63033012776 นายเรืองยศ เรืองจรัส

63033012777 นางสาวเฉลิมขวัญ มาทัพ

63033012778 นางสาวพิชชาภา ออนสา

63033012779 นายธนกฤต สมบัติวรรณทนา

63033012780 นางสาวแพรวอําไพ แก:วยม
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63033012781 นางสาวป*ยานันท� ปกครองบ:าน

63033012782 นายโชคชัย รุ�งโรจน�

63033012783 นายศรัณย� แสงวัฒนะ

63033012784 นายศุภฤกษ� เที่ยงตรง

63033012785 นางสาวพนิดา ศรีสุดสะอาด

63033012786 นายกันตสรรค� ภาพโพธ์ิ

63033012787 นางสาวณัฐณิชา บุญรอด

63033012788 นายรพี ทิพย�ปPอ

63033012789 นายจิรายุส วังตะเคน

63033012790 นางสาวธนวดี ธาราพรรค�

63033012791 นางสาวอภิชญา สุขสี

63033012792 นางสาวเชษฐ�สุดา ก:อนจันทร�

63033012793 นางสาวจีรภา พุทธชาติ

63033012794 นางสาวสนิธา เสนานุช

63033012795 นายไพรวัลย� ม่ันเครือ

63033012796 นางสาวชิดชนก บัวผัด

63033012797 นายวัชรพงษ� ไชยอ�อนแก:ว

63033012798 นายอํานาจ ม่ันคงดีย่ิง

63033012799 นายจักรกฤช แก:วกาญจน�

63033012800 นางสาวยุพารัตน� บุญรอด

63033012801 นายวิชชากร ช:อนพุดซา

63033012802 นางสาวเบญจพร ไทยด�อน

63033012803 นางสาวชณิกา ไทยนุกูล

63033012804 นายภูเบศวร� หอมเย็น

63033012805 นางมัลลิกา คํามี

63033012806 นายปริญญา สิงห�ทองลา

63033012807 นายสุรศักด์ิ อาภาสกุล

63033012808 นางสาววารินทร� อนมนวล

63033012809 นายวิสิทธ์ิ พัฒนกิติกรณ�

63033012810 นายฉัตรพล อากาศวิภาต
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63033012811 นายไชโย สอนวงษ�

63033012812 นายณัฐวุฒิ นิรมิตภาษ

63033012813 นางสาวบุษยมาส กลั่นเชื้อ

63033012814 ว�าที่ ร.ต.ศรราม ป*Yนพันธ�

63033012815 นางสาวเกศินี สุวรรณ

63033012816 นายเมธา พิระพฤกษ�

63033012817 นายชัยวัฒน� โพธิปฐมวัฒน�

63033012818 นางสาวสุพัฒตรา ทองไข

63033012819 นายศิระทัศน� อินทรประสาท

63033012820 นางสาวมนัญยา วิจิตรประดิษฐ�

63033012821 นายสุริยะ ลําสกุล

63033012822 นางสาวสิริลักษณ� แก:วเก้ือ

63033012823 นายเกรียงไกร ชูบ�อน:อย

63033012824 นางสาวนภาภรณ� พิสุทธิพงศ�โชโต

63033012825 นางสาวอินทิรา ดีสุข

63033012826 นางสาวอินทุอร เกิดลอย

63033012827 นางสาวชาลิสา จําปาทอง

63033012828 นางสาวญานิสรา ศิริสายสมบูรณ�

63033012829 นางสาวบังอร สิงขรตาลกนก

63033012830 นางสาวชนากานต� บุญฑาทิพย�

63033012831 นายรุ�งฟPา กลิ่นโท

63033012832 นางสาวโชติกา หนูประสิทธ์ิ

63033012833 นางสาวอรยา แซ�เอี๋ยว

63033012834 นายเจนวิทย� รอยสี

63033012835 นางสาวดวงหทัย อบกลิ่น

63033012836 นางสาวนุชนารถ เหมมณี

63033012837 นางสาวธิดารัตน� ทองอินทร�

63033012838 นางสาวสุนิสา นิกรสุข

63033012839 นายเทอดพงษ� อาจเจริญ

63033012840 นางสาวนารีรัตน� พิศหนองแวง

หน:า 428 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี
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63033012841 นางสาวสุกัลยา ลุมพล

63033012842 นางสาวนิสิตา ศรีคล:าย

63033012843 นางสาววลัยลักษณ� ภูมิภักดีพรรณ

63033012844 นางสาวสาวิณี อ�วมอิ่ม

63033012845 นายชัชพิสิฐ จันทร�จําเริญ

63033012846 นางสาวจิดาภา ด:วงนิล

63033012847 นางสาวสุวิดา นันตเสนีย�

63033012848 นางสาววริศรา แสนงาม

63033012849 นางสาวรัตนาภรณ� กรดงาม

63033012850 นายเจตน� บุญจูง

63033012851 นางรุ�งนภา ไทยศิลปM

63033012852 นางสาวทยามน คงสกุล

63033012853 นางสาวภัทรธิดา พุ�มขํา

63033012854 นางสาวอันธิกา อินทรักษ�

63033012855 นางสาวฐิติมา แสงแจ�ม

63033012856 นางสาววริศรา บุญมา

63033012857 นางสาวภราดา สายอินตQะ

63033012858 นายภูภุช กนิษฐชาต

63033012859 นางสาวชาลิสา บุตรสินธุ�

63033012860 นางสาวป*ยะมาศ ธรรมรักษา

63033012861 นางสาวณัฐณิชา สุขใจ

63033012862 นายปรเมษฐ� ปุจฉาการ

63033012863 นางสาวลภัสสินี ปEญญามี

63033012864 นายสมิทธ� พัชนะสม

63033012865 นายธีระวุฒิ นีระ

63033012866 นางสาวศศิธร ภู�ระย:า

63033012867 นายณรงค�ศักด์ิ ศรชนะ

63033012868 นางสาวเยาวนาถ อายุวัฒน�

63033012869 นายภานุวัฒน� โภชะเจริญ

63033012870 นางสาวเบญจมาศ จันทะโคตร
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63033012871 นางสาวณัฐิตา คงยัง

63033012872 นางสาวกมลลักษณ� โพธ์ิเกษม

63033012873 นายบัณฑูร สุกประเสริฐ

63033012874 นายชนาพัทธ� โพนสนิท

63033012875 นายอภิเดช นาคเนตร

63033012876 นายพงศธร ชัยเวียงพร

63033012877 นายธนัท เอกธนดิตถ�

63033012878 นางสาวรสสุคนธ� บัวบุญ

63033012879 นายป*ติพัฒน� เกิดทวี

63033012880 นางสาวสุภารัตน� ใจจ�าง

63033012881 นางสาวมาริษา หาญประกาศ

63033012882 นางสาวสุชาวดี ชโลธร

63033012883 นายวรกมล หงส�แก:ว

63033012884 นายวรพล ศุภมงคล

63033012885 นางสาวชลิตา อาทิเวช

63033012886 นางสาวจริยา ดาลัดจรัสแสง

63033012887 นางสาวกมลชนก อร�ามรุ�งโรจน�

63033012888 นายอัครพล ใจชนะ

63033012889 นายวรยศ เพ็งอุดม

63033012890 นายชาติชาย กลิ่นอังกาบ

63033012891 นายสรศักด์ิ ศิริสุนทร

63033012892 นางสาวทรรศนพร ระหงษ�

63033012893 นางสาวกันติมา เติมแก:ว

63033012894 นางสาวอุทุมพร ดวงจันทร�

63033012895 นางสาวพิชญ�สิณี หม่ืนไธสง

63033012896 นางสาวณัฐธิดา ฤทธิรักษ�

63033012897 นายทัศเทพ จันทร

63033012898 นางสาวปุณนะจิต อินทร�สุวรรณ

63033012899 นายอมร เดชทด

63033012900 นางสาววิมลรัตน� พร�ามวัล
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63033012901 นายปวีนพล ชัยประภา

63033012902 นางสาวกชกร วงศ�ไชย

63033012903 นางสาวสุวรรณา หวังดี

63033012904 นางสาวปรีชญา กล:าพยัคฆ�

63033012905 นางสาวชลิดา วรพญาเลี้ยง

63033012906 นางสาวอินทิรา สุขในจิตต�

63033012907 นางสาวสุวภัทร ฉวีวงศ�

63033012908 นายสันติสุข สุทธวงค�

63033012909 นางสาวสุภาภรณ� มัธยม

63033012910 นางสาวนัทวรรณ พิชัยกาล

63033012911 นางสาวชนกสุดา ดังโพนทอง

63033012912 นางปานแก:ว ลีพุด

63033012913 นายอิณรงค� คําแสน

63033012914 นายนิพนธ� สายแก:วราช

63033012915 นางสาวสุกัญญา ศรีแย:ม

63033012916 นางสาวปEทมาภรณ� ชํานาญนา

63033012917 นายสิริพงศ� เผ�าพันธุ�

63033012918 นายลัญฉกร มีเดช

63033012919 นางสาวอัสมา สากา

63033012920 นางสาวศิรภัสสร แสงช�วง

63033012921 นายศิริเมธา เหลืองวัฒนพาณิช

63033012922 นางสาวนาดียา หลีขาว

63033012923 นางสาวอิลมูนา วายาโยะ

63033012924 นางสาววิพรรณี ก]งอุบล

63033012925 นางสาวอัญชลี วงหลอด

63033012926 นายไทธวัช หนูทอง

63033012927 นางสาวณิชาพัชร� ปEดเกษม

63033012928 นางสาวภัคจิรา รงค�ทอง

63033012929 นางสาวฟาติมา อักนิษฐธีรพันธ�

63033012930 นางสาวนิตยา แซ�ลี่
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63033012931 นางสาวฐิติวราดา ยาวงษ�

63033012932 นายนพดล สมใจ

63033012933 นายภัทรกรณ� จุลแพทย�

63033012934 นางสาวอัจฉรา มีแสง

63033012935 นายธีรพจน� จันทร�รูปงาม

63033012936 นางสาวพัชราพรรณ เพชรวิสัย

63033012937 นางสาวจิราภรณ� มากสิน

63033012938 นางสาวอมรรัตน� กรธนาชัย

63033012939 นายมนูญ คุสิตา

63033012940 นางสาวณัฐมน ตะริดโน

63033012941 นางสาวสไบทิพย� ศักดาณรงค�

63033012942 นายธนพล เหนี่ยงแจ�ม

63033012943 นางสาวบูชนีย ทองรักษ�

63033012944 นางสาววิมลรัตน� มะลิวงศ�

63033012945 นางสาววีร�รัศม์ิ รัตนพันธ�

63033012946 นางสาวนฤภร สุขสม

63033012947 นางสาวปาณิสรา ดวงจิตสิริ

63033012948 นางสาวสริตา วงศ�จอม

63033012949 นางสาวพิมพกา อยู�ขํามี

63033012950 นางสาวภัทรปภา ธนภัทรกฤตย�

63033012951 นางสาวบุษยมาศ บุญรอด

63033012952 นางสาวเมตตา สุตมาตย�

63033012953 นางสาววณิชญา พัฒนศิริ

63033012954 นางสาวซากียะห� เจQะและ

63033012955 นายกิตินันท� มามะ

63033012956 นางสาวป*ยดา ชัยภูมิ

63033012957 นางสาวคัสลียา โสะขาว

63033012958 นายกฤษณะ เฉลิมกิจ

63033012959 นางสาวพรนฤน สมแก:ว

63033012960 นายรัฐธรรมนูญ ศิริมงคล
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63033012961 นางสาวปEทมวรรณ ฉันทะมิตร�

63033012962 นายธีรภัทร รักอินทร�

63033012963 นายสิทธิศักด์ิ คล:ายทอง

63033012964 นายคุณัช ดลกุล

63033012965 นางสาวพัชรีภรณ� เทพฝE\น

63033012966 นางสาวธัญชนก จันทะเมนชัย

63033012967 นางเรวดี แก:วคําไสย�

63033012968 นางสาวสุนิสา วงษาเนาว�

63033012969 นางสาวนิชาภา สุนทรมาลัย

63033012970 นายธนาพล กรทองนิมิต

63033012971 นางสาวอัจฉรา ชิตจุ:ย

63033012972 นางสาวจันทร�จิรา โยธานันท�

63033012973 นายชัยณรงค� จันทุม

63033012974 นางสาวจารุวรรณ ภู�ระย:า

63033012975 นางสาวนุช แก:ววังไชย

63033012976 นางสาวขจีมาศ สายคํามี

63033012977 นางสาวพนัสรา นรดี

63033012978 นางสาวพัชรีภรณ� ศีลธรรม

63033012979 นายพศวัต เศรษฐกร

63033012980 นางสาวธนิสรา โคตรธนู

63033012981 นางสาวนภัสนันทร� คชินทร

63033012982 นางสาวนวรัตน� สถาพรพานิช

63033012983 นางสาวณัฏฐจิรา ทองงาม

63033012984 นางสาวดลญา เบญจศาสตร�

63033012985 นางสาวพนาวรรณ นุ:ยสุข

63033012986 นายธนดล ศรีเมฆวิไล

63033012987 นางสาวกนกจันทร� จําปาคํา

63033012988 นายอานุภาพ เจริญกุล

63033012989 นางสาวพนมรักษ� คนไว

63033012990 นางสาวเปมิกา น:อยหนัน
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63033012991 นางหนึ่งฤทัย ห�วงไทย

63033012992 นายศิริภูมิ ปุยอQอต

63033012993 นางสาวอารีย� พิมพ�น:อย

63033012994 นางสาวณัฐนันท� นาคศิริ

63033012995 นายอภิวัฒน� ใจทน

63033012996 นางสาวจันทิมา ม่ันเจQก

63033012997 นางสาวชาพิศุทธ์ิ ถาวรกาย

63033012998 นางมธุรส โค:วจํารัส

63033012999 นางสาวพิชญา เรืองสังข�

63033013000 นายพีรพล เพ็ชรมาก

63033013001 นางสาวสุคนธ�วรรณ ทองย:อย

63033013002 นางสาวภัทราภรณ� พรมเพ็ง

63033013003 นางสาวกนกกร กัณหารัตน�

63033013004 นางสาวสุธารัตน� ศรีสุข

63033013005 นางสาวกรรนิการ� จําปา

63033013006 นางสาวศิริวรรณ ไกรพันธ�

63033013007 นางสาววราภรณ� ใจห:าว

63033013008 นางสาวพิมลพรรณ จะเชนรัมย�

63033013009 นางสาวสุมาลี จันทะคุณ

63033013010 นางสาวหัทยาภรณ� สนมน:อย

63033013011 นางสาววิสสุตา นกคุ:ม

63033013012 นางสาวธนภร จรัสพีร

63033013013 นางสาวณิชาภัทร โสแสนชัย

63033013014 นางสาวคนึงรักษ� บุญประเสริฐ

63033013015 นายพันธ�นพ นาจะหม่ืน

63033013016 นายบํารุง บุญร�วม

63033013017 นางสาวนัยนันท� พุ�มเจริญ

63033013018 นางสาวนุสรา กลีบบัว

63033013019 นางสาวกานต�สิรี แก:วมรกต

63033013020 นางสาวจตุพร มาลา
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63033013021 นางสาวกรนรรณ พิทักษ�

63033013022 นางสาวเจนจิรา จันทะโยธี

63033013023 นายอภิสิทธ์ิ คําเสน

63033013024 นางสาวสุนิสา วงษ�ศรีทอง

63033013025 นางสาวพรพิมล ยะทุ�งตัน

63033013026 นางภิรัญญา บุญเพ่ิม

63033013027 นางสาวแพรพลอย จาดโคกหวาย

63033013028 นางสาวกิติต�ธัญญา เสริมเกียรติวัช

63033013029 นายชวดล แก:วบริสุทธ์ิสกุล

63033013030 นายกิตติกวิน ชาญ

63033013031 นายสิริชัย ผังคี

63033013032 นายชลชาติ บรรลือสินธุ�

63033013033 นายชัยวัฒน� ปEนม�วง

63033013034 นายจิรกิตต์ิ ดวงมุสิก

63033013035 นางสาวณภัทร โพธ์ิพันธ�

63033013036 นางสาวจิราภา ไหมสมบุญ

63033013037 นายเมธาฤทธ์ิ โตอ�วม

63033013038 นางสาวกานต�ชนก พิเนตรเสถียร

63033013039 นางสาวณัฏฐนันท� เย่ียมญาติ

63033013040 นายศาตนันท� เตอะสกุล

63033013041 นางสาวกรรณิการ� ตรีวิจารณ�

63033013042 นางสาวรัตน�สุดา น:อยนาง

63033013043 นางสาวยลดา พรหมมะ

63033013044 นางสาวญาณิศา พยัฆเวช

63033013045 นางสาวศิวาภรณ� มะยุลา

63033013046 นางสาวเบ็ญจมาศ ฤทธิสิงห�

63033013047 นางสาวจิดาภา วริยาโภคิน

63033013048 นางสาววรรณกานต� เกตุเกษร

63033013049 นายสักรี มาหามะ

63033013050 นางสาวศิริพร คําม่ิง
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63033013051 นางสาวณัฐวรรณ จันทะวงษ�

63033013052 นายรัชพล เดชะประทุมวัน

63033013053 นางสาวก่ิงดาว บุบผามาลัย

63033013054 นางสาวเมธีรา ศรีสวัสด์ิ

63033013055 นางสาววิชุดา มูลวงษ�

63033013056 นายสยาม เจริญธรรม

63033013057 นางสาวรัชนีกร สุขเสริม

63033013058 นางสาวธัญญา กะลินตา

63033013059 นายชัยณรงค� เงาศรี

63033013060 นางสาวอกนิษฐ� ทรงวิริยะ

63033013061 นายสกลการ เสริมทรัพย�

63033013062 นายวัชชิระ ศรีสุลัย

63033013063 นายเอกชัย พานิชกุล

63033013064 นายอนุชา ม่ิงขวัญ

63033013065 นางสาวพิมพ�ชนก ทวยจันทร�

63033013066 นางสาวนภาพร สิทธิศรีจันทร�

63033013067 นางสาวพิชามญชุ� เกลาโคกสูง

63033013068 นางสาวพิมพ�ชนก ฤกษ�อุโฆษ

63033013069 นายธิติภพ วิเศษหอม

63033013070 นางสาวชิษณุชา ชาญวารินทร�

63033013071 นางสาวชุติมา ภาษีภักดี

63033013072 นางสาวสุภาวดี นาหัวนิล

63033013073 นางสาวปวีณ�สุดา สุขบัว

63033013074 นางสาวเบญษญากรณ� ธรรมยศ

63033013075 นางสาวนารีรัตน� คะกะเนปะ

63033013076 นางสาวนวรัตน� รอดนวล

63033013077 นางสาวภัทรภร อินทร�ใหญ�

63033013078 นายเอกวัฒน� ทิมจร

63033013079 นางสาวพักตร�ทรา จังนฤฤทธ์ิ

63033013080 นายสิทธิพร ผกาศรี
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63033013081 นายฉันทพัฒน� แสนสุโพธ์ิ

63033013082 นางสาวพรธีรา หุตะศิริ

63033013083 นายเกียรติศักด์ิ สุขแสงจันทร�

63033013084 นางสาวศิริลักษณ� ย้ิมพะวัน

63033013085 นายสุภวิชญ� พงษ�ไพโรจน�

63033013086 นางสาวพร:อมลาภ บุญวิเศษ

63033013087 นายอดิเทพ ผิวนิล

63033013088 นางสาวชัญญานุช คล:ายวงษ�

63033013089 นางสาวอังศุมาลิน ตาเถิง

63033013090 นางสาวศศิดาพร ชูชิต

63033013091 นางสาวไรด:น เส็นโสม

63033013092 นางสาวกาญจนา ทะชัย

63033013093 นายนันทสิทธ์ิ หนูสาย

63033013094 นางสาวจันทร�ฉาย ตุ�นหนิ้ว

63033013095 นายพันธ�เทพ ดอนพต

63033013096 นางสาวเกศวลี ประสิทธ์ิ

63033013097 นางสาวภัคภร ก่ิงจันทร�

63033013098 นางสาวฐิติวรดา วิทย�นลากรณ�

63033013099 นางสาวจันจิรา คํานาน

63033013100 นางสาวศศิธร อินสนอง

63033013101 นางสาวพรหทัย ปานแก:ว

63033013102 นางสาวสุภาวดี พุ�มน:อย

63033013103 นางสาวเสาวลักษณ� บุญทรัพย�

63033013104 นางสาวพรรณิกา ใจมูลม่ัง

63033013105 นายจักรกริช บุบผา

63033013106 นางสาวสาธิญา กูลเมือง

63033013107 นายฤทธิเดช ไหมจุน

63033013108 นางสาวสราวลี รักกุศล

63033013109 นางสาวฉัตรธิดา แสงรวีวรรณ

63033013110 นางสาวศันสนีย� ลูกอินทร�
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63033013111 นายทศวรรษ ดีโนนง้ิว

63033013112 นางสาวป*ยนุช จันทร�หอม

63033013113 นางสาวอภัสนันท� คูณทอง

63033013114 นางสาวทวีพร น:อยสอาด

63033013115 นางสาวยัสมิน แวยูโซQะ

63033013116 นายประวิทย� แอหลัง

63033013117 นางสาวยุวัลดา บุญชาญ

63033013118 นางสาวรัชดาพร ฦาชา

63033013119 นายวัชรพงษ� วงศ�สวัสด์ิ

63033013120 นางสาวสุชานัน สุขสง�า

63033013121 นายทวีศักด์ิ แสงสุวรรณ�

63033013122 นายกุลพัทธ� ขันธิกุล

63033013123 นางสาวจุติพร หงษ�ศรีจันทร�

63033013124 นางสาวปานชุลี ชัยจันทา

63033013125 นางสาวศโลบล พ่ึงมี

63033013126 นางสาวพรลภัสสร จีรเมธติยนนท�

63033013127 นางสาวจิดาภา นุชนวล

63033013128 นางสาวสุภนิชา แก:วขาว

63033013129 นายวุฒิชัย ไพรนอก

63033013130 นางสาวพรรณาภา ชูวา

63033013131 นางสาวกชพร สรสนิธ

63033013132 นางสาวชนาธิป ดรอนิง

63033013133 นางสาวอรนิช ทับทอง

63033013134 นางสาวอาอีเซาะ เจะแม

63033013135 นายอรรถชัย จันทเลข

63033013136 นายสราวุธ สุภภาพ

63033013137 ว�าที่ ร.ต.ภัคฐิพงษ� นโรตม�ภาวัต

63033013138 นางสาวสุภาพรรณ มะลิซ:อน

63033013139 นางสาวลลินันท� หนูหนอง

63033013140 นางสาวศิริวรรณ� วงษ�มุน
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63033013141 นายปฐวี นองมณี

63033013142 นางสาวมาลิสา จันทร�เขียว

63033013143 นางสาวชนิกา สําราญฤทธ์ิ

63033013144 นางสาวดวงกมล ชาญยุทธ

63033013145 นายวิทวัส จินตวงศ�

63033013146 นายธนพัฒน� สุทธิวงษ�

63033013147 นางสาวพรธิตา หวันทา

63033013148 นายกิตติวัฒน� วิริยะธนนันท�

63033013149 นางสาวรุ�งนภา บุญหวาน

63033013150 นายพลาธิป กายใหญ�

63033013151 นายอลงกรณ� โสวะภาสน�

63033013152 นางสาวอินทุอร เจียระคงม่ัน

63033013153 นายกฤษณะ กูลไข

63033013154 นายมานะ สีแดง

63033013155 นายนเรศ ชาติไทย

63033013156 นางสาวศศิภา ศรีบุญ

63033013157 นางสาวกมลลักษณ� ชํานาญกิจ

63033013158 นายวรเดช เนียมเรือง

63033013159 นางสาวกชกร สุดจิตต�

63033013160 นางสาวพรไพลิน บัวทอง

63033013161 นางสาวปรียาภรณ� สุภาทรัพย�

63033013162 นางสาวนภสร แก:วแก�นคูณ

63033013163 นางสาวนิศานาถ ธรรมสอน

63033013164 นางสาวชุติกาญจน� บุบผาทานัง

63033013165 นางจันทร�จิรา ชิปานันท�

63033013166 นางสาวเกษราภรณ� อนุโรจน�

63033013167 นางสาวนิธิมา เอี่ยมพงษ�

63033013168 นายวิสิษฎ� เจริญรอย

63033013169 นางสาวจิราพัชร พูลหวัง

63033013170 นายภัทรพล จิตพรไพศาล
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63033013171 นางสาวธัญชนก รุ�งเรืองศรี

63033013172 นายส�งคุณ โสมพันธ�

63033013173 นางสาวอุไรรัตน� จันทวี

63033013174 นายภาณุพงศ� สร:อยศรี

63033013175 นางสาวสิลาวรรณ ม:าทอง

63033013176 นางสาววรรณวิสา กรเศษ

63033013177 นางสาวอภิสรา พานแสนชา

63033013178 นายธัญพิสิษฐ� ทองแท:

63033013179 นางสาวพลอยไพลิน อยู�บุรี

63033013180 นางสาวจุดารัตน� ทองสีสังข�

63033013181 นายนภสินธุ� ชินคชบาล

63033013182 นางสาวศิริรัตน� ม่ิงขวัญ

63033013183 นางสาวสุภาภรณ� สาริมา

63033013184 นางสาวกรรณิกา ห:าวหาญ

63033013185 นายถิระพงศ� แดงสุวรรณ�

63033013186 นางสาวณัฐธิดา พิมพา

63033013187 นายณัฐนนท� บุญมา

63033013188 นางสาวหัทถญา ทองโรจน�

63033013189 นางสาวนันทิตา ทําทอง

63033013190 นางสาวประภาพรรณ มีสุข

63033013191 ว�าที่ร.ต.หญิงธีรนันท� ขุดขํา

63033013192 นางวราภรณ� สุคนธี

63033013193 นางสาวอรวรรณ บุญสอาด

63033013194 นางสาวตรีทิพย� ศิริทวีกุล

63033013195 นางสาวจุรีพร แก:วสุรินทร�

63033013196 นางสาววรรณิดา พลับจีน

63033013197 นางสาวศรสวรรค� อ�อนแย:ม

63033013198 นางสาวรุสนี สะอิ

63033013199 นายบัณฑิต ณ เชียงใหม�

63033013200 นายวรวิทย� วิเชียรเขต
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63033013201 นางสาวรอยฮัน สามะ

63033013202 นายธนสิทธ์ิ ดีสุพรรณ

63033013203 นายศุภชัย เรืองศรี

63033013204 นางสาวประภัสรา เสนาไทย

63033013205 นายธรรมประดิษฐ� ดํารงค�สมบัติ

63033013206 นายกฤษดา สุพะรัง

63033013207 นางสาวธนชนก นาคะรัมภะ

63033013208 นางสาวชีวาวิชญ� กุนอก

63033013209 นางสาวธิดา อิสมาแอล

63033013210 นางสาวจรัสภรณ� ทองน:อย

63033013211 นางสาวนิภาภรณ� สร:อยศรี

63033013212 นางสาวชนิสรา สุบิน

63033013213 นางสาวอิศฬาบดินษ� กมลตุง

63033013214 นางสาวเตือนใจ ชูปาน

63033013215 นางสาวเปUYยมฤทัย ปานศรีสะอาด

63033013216 นางสาวรัตติกาล สร:อยสังวาลย�

63033013217 นางสาวยลรดา ประกายศรี

63033013218 นางสาวสุวรรณี ศรีพรงาม

63033013219 นายสิริวุฒิ คุรุธรรมจารุ

63033013220 นางสาวมุกรวี ณ ถลาง

63033013221 นางสาวพรรณราย ไทยขํา

63033013222 นางมรรษกร พลชา

63033013223 นายเดชชาติ กมลกวีภัสสร

63033013224 นางสาวจีราภรณ� ดวนขุนทด

63033013225 นางสาวพัชรินทร� บุญบัวหลวง

63033013226 นางสาวธันย�ชนก ชุ�มสายันต�

63033013227 นางสาวศศิธร สมศักด์ิ

63033013228 นายถิรวัฒน� นนลือชา

63033013229 นางสาวณัฏฐนิช พิพรรธนสกุล

63033013230 นางสาวจิตราภรณ� บุญมา
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63033013231 นางสาวกมลชนก ช:างเนียม

63033013232 นางสาวชนาภา อิ่มเอิบ

63033013233 นางสาวมัลลิกา อามาตย�เสนา

63033013234 นายเกียรติศักด์ิ บุญสา

63033013235 นายพลวัฒน� ศิริจิตร

63033013236 นายภูมินทร� รักบํารุง

63033013237 นางสาวน:องหญิง ใจหม้ัน

63033013238 นางสาวอภิรดี จักรเพชร

63033013239 นายชัยณรงค� แซ�จิว

63033013240 นางสาวอรวรรณ นามวงศ�

63033013241 นางสาวปEณณภัทรภรณ� จันทร�สุคนธ�

63033013242 นางสาวสิริกัญญา ไชยรัตน�

63033013243 นายชนาธิป ทิวทอง

63033013244 นางสาวสิตานันท� ชะนะนาค

63033013245 นายอานนท� ขําสุวรรณ

63033013246 นางสาวสุทธิกานต� บุญทอง

63033013247 นางสาวสายชล คงกล:า

63033013248 นางสาวกาญจนาพร พรหมพักตร�

63033013249 นางสาวรัตนมน จุฑารัตนกุล

63033013250 นายสิทธิชัย เพชรนา

63033013251 นายอัษฎางค� เกษมกุลวัฒนา

63033013252 นางสาววรรณพร พรมมา

63033013253 นางสาวรุ�งเพ็ชร� ผลมะตาด

63033013254 นางสาวสุภัชชา ฝE\นเรือนแก:ว

63033013255 นางสาวเกวลี บุณยะมาลย�

63033013256 นางสาวเบญญา น:อยเพ็ง

63033013257 นายเกรียงไกร นุ�นปาน

63033013258 นายสุรศักด์ิ รักสมจิตร

63033013259 นางสาวเจนจิรา ปEตตะระคะ

63033013260 นางสาวศิริวรรณ อภิชิตโสภา
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63033013261 นางสาวนิรชา กิจสกุล

63033013262 นางสาวนภิศญา โตนวล

63033013263 นางสาวสุกัญญา อสุนี ณ อยุธยา

63033013264 นายพินิจ พวยอ:วน

63033013265 นางสาวศิรินทรา คําโท

63033013266 นางสาวสนัญญา จําปาศิริ

63033013267 นายณรัช พรนิธิบุญ

63033013268 นางสาวธิติมา จันทร�อําพล

63033013269 นางสาวปาริชาติ ชินเขว:า

63033013270 นางสาวไอลดา วงระบํา

63033013271 นางสาวอริสา รวยสูงเนิน

63033013272 นางสาวอริศญา เวชรังษี

63033013273 นางสาวลักษิดา เตชะคงคา

63033013274 นางสาวอภิสรา เทวฤทธ์ิ

63033013275 นายปEญจพล บุญรับ

63033013276 นางสาวจันทร�ฉาย ปรีชาจารย�

63033013277 นางสาวอรจิรา แสงแก:ว

63033013278 นางสาวสุกันยา อุ�นอําไพ

63033013279 นายเจษฎา เตชะจารุพันธ�

63033013280 นางสาวกนกวรรณ นพพันธ�

63033013281 นายสันติวุฒิ ป*ยะสนธิ

63033013282 นายณภัทรกร ชมศิริ

63033013283 นางสาวกนกวรรณ กาไชย

63033013284 นายนภดล ธีรพงศ�

63033013285 นางสาวจารุวรรณ มารักษา

63033013286 นายปรีชา สุขวิเศษ

63033013287 นางสาวศุภวรรณ พรหมทอง

63033013288 นายวัชราวุธ เด็กหลี

63033013289 นายนัฐชัย ผ�านเมือง

63033013290 นายสิทธิเกียรติ พูลสวัสด์ิ
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63033013291 นางสาวศรีศิริ แช�มชื่น

63033013292 นางสาววิกานดา ใจเอื้อเฟX\อ

63033013293 นางสาวศิริยากร ศศิพงศ�อนันต�

63033013294 นางสาวอนัตตา แสงงาม

63033013295 นางสาวณัฐรดา สอาดเอี่ยม

63033013296 นางสาวเพชรรัตน� เฟXYองศิลา

63033013297 นางสาวศศิภา สุริยา

63033013298 นางสาวณธิดา ชาตรี

63033013299 นางสาววนิชยา สง�าศรี

63033013300 นางสาวศิริลักษณ� แป_มจํานัก

63033013301 นางสาววรรณพร แสงตา

63033013302 นายฟEยรูซ และตี

63033013303 ว�าที่ ร.ต.อนุศร สีพา

63033013304 นางสาววาสนา นิยม

63033013305 นางสาวปาลิดา นุชแมว

63033013306 นายชัยรักษ� สิทธิโสภณ

63033013307 นางสาวสุพัตรา จันทร�ปาน

63033013308 นางสาวสุวิมล ศรีวงศ�ษา

63033013309 นางสาวนงพร กุระพอง

63033013310 นายจักรพงศ� ดอกกุหลาบ

63033013311 นางสาวนฤมล สีกวนชา

63033013312 นางสาวชนากานต� คําผัด

63033013313 นางสาวสุพัตรา สุวรรณทอง

63033013314 นายชยุตพล ไพรสนธ์ิ

63033013315 นางสาวเบญจมาศ สร:อยแห

63033013316 นางสาวโสภิชา สิทธิกล

63033013317 นางสาวธราพิชญ� ธรรมมัง

63033013318 นางสาวอารดา ตาเจริญ

63033013319 นายกิตติภณ ขันตี

63033013320 นางสาวกานต�พิชชา มีชัย
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63033013321 นายวีระยุทธ ประวัติ

63033013322 นายชิตพล อัศวปกรณ�

63033013323 นายจํานงค� โพธาราม

63033013324 นายฤทธิไกร โพธิคาศรี

63033013325 นางสาวธมลวรรณ ป*Yนทอง

63033013326 นางสาวเพียงใจ ภัยวงค�

63033013327 นางสาวศุจิดา เตชนันท�

63033013328 นางสาวชัชญานิน สาตะมาน

63033013329 นางสาวณัฐวดี กันประเสริฐ

63033013330 นายิอนุชา เอกตระกูล

63033013331 นางสาวฉกรทิพย� มีแสงแก:ว

63033013332 นายพีรณัฐ พุทธลีลาศ

63033013333 นางสาววิมลลักษณ� นันทสุทธิวารี

63033013334 นางสาวอนัญพร ศรีแสวง

63033013335 นายวิลาศ ศิริทรัพย�

63033013336 ว�าที่ร:อยตรีอภิชาติ เวฬุวะนารักษ�

63033013337 นางสาวภัทรวดี สุขเกษม

63033013338 นางสาวนฤมล จันทร�โท

63033013339 นายณัฐพงศ� ปานเสียง

63033013340 นายรัตนพันธ� ฟEกกลิ่น

63033013341 นางสาวจริญญา อุทาวงค�

63033013342 นางสาวนาซีฮะห� แตมะ

63033013343 นางสาวนวรัตน� พุทธไทย

63033013344 นางสาวปภังกร คงขํา

63033013345 นางสาวพีรดา กาบิล

63033013346 นายจตุพล อินทนนท�

63033013347 นางสาวชุติมา รัตนบุรี

63033013348 นางสาวอัญชลี บัวเผื่อนหอม

63033013349 นางสาวธนวรรณ จันทร�สุระ

63033013350 นางสาวอนงค�นาถ กรานวงษ�
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63033013351 นางสาวธิติสุดา สุวรรณหงษ�

63033013352 นางสาวอัญชุลี พงษ�ภมร

63033013353 นางสาวภัทราภรณ� ภู�สว�าง

63033013354 นายธนกร สุวรรณทอง

63033013355 นางสาวพรปภัทร โพธ์ิโสภา

63033013356 นางสาวรักษวดี นาสุริวงค�

63033013357 นางสาวสุพรรณลักษณ� ชัยกล:าหาญ

63033013358 นางสาวฮาซีลา สาและ

63033013359 นางสาวอริสรา ขวัญเวียน

63033013360 นางสาวชนิสรา กัณหา

63033013361 นางสาวสุพิชชา บุดดาเลิศ

63033013362 นางสาวอมรรัตน� ไชยทองงาม

63033013363 นางสาวพรธิพา นาทอง

63033013364 นางสาวอรวรรณ สวัสด์ิเอื้อ

63033013365 นางสาวกมลชนก ศรีดาเวียง

63033013366 นางวรัญญา โชคสกุล

63033013367 นางสาวธณัชญา พวงชะบา

63033013368 นางสาวอริสา ไวยะพันธ�

63033013369 นายทัตชัย ดวงยิหวา

63033013370 นางสาวชนิดาภา ทรงม:า

63033013371 นางสาวนัฐธิดา กุญชร

63033013372 นางสาวสมใจ กาฬษร

63033013373 นางสาวสุกัญญา ตันประเสริฐ

63033013374 นางสาวมุกดา รัตนคช

63033013375 นางสาวทิชาพร ทองอ�อน

63033013376 นายวัชระ กาสา

63033013377 นายกรพล ช�วยเรือง

63033013378 นางสาวสุพรรษา สีดา

63033013379 นางสาวกชกร สายเมือง

63033013380 นางสาวกัลญาลักษ� ชูอิฐ
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63033013381 นางสาวพินาภรณ� ชุมเทพ

63033013382 นางสาวนราธิป ภักดี

63033013383 นายคมทัศน� ศรีนุรัตน�

63033013384 นางสาวนูรีซัน เด็นยี

63033013385 นายสุรศักด์ิ เกษกุล

63033013386 นางสาวกัญญาวีร� มงคลเสถียร

63033013387 นางสาวกรวิกา พวยอ:วน

63033013388 นางสาวปรียานุช ปานนิล

63033013389 นายบัณฑิต บุลกุล

63033013390 นางสาวชุติมณฑน� ดู�มณี

63033013391 นางสาวพจนารถ สถิตย�

63033013392 ว�าที่ ร.ต.หญิงอรอุมา พันธ�สวัสด์ิ

63033013393 นายสาโรช สุขเกษม

63033013394 นางสาวศิริลักษณ� แดงจอหอ

63033013395 นางสาวภิชญนันท� โพธ์ิทอน

63033013396 นางสาวมนัญชยา จันทรา

63033013397 นางสาวนันภิตา ยะติ

63033013398 นางสาวกันต�กมล ไหมพรหม

63033013399 นายคเณศร� สร:อยสายทอง

63033013400 นางสาววนิจชยา นาเหนือ

63033013401 นายป*ยะ กมลพันธ�

63033013402 นางสาวพรนิศา สลางสิงห�

63033013403 นายธนัช เพ่ิมทรัพย�

63033013404 นางสาวณฏฐณิชา อ�อนบาง

63033013405 นางสาวนิชานันท� ชอบชู

63033013406 นางสาวสุนธรีย� ติฐิโต

63033013407 นายปนะวรรตน� คงสัตย�ชนะค:า

63033013408 นายอภิวัฒน� วินิจฉัย

63033013409 นางสาวสาธิกา สุทธเขต

63033013410 นายอภิวิชญ� นิลสาริกา
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63033013411 นางสาวศิริขวัญ โปธิเปา

63033013412 นางสาวณัฐวรา สอาดเอี่ยม

63033013413 นางสาวเปรมฤทัย หัสตุด

63033013414 นางสาวณัฏฐ�กานดา ภูมิกาล

63033013415 นายณัฐวิทย� พลไทย

63033013416 นายจิระพงษ� ไชยเดช

63033013417 นายวรพล คงเมือง

63033013418 นายอิทธิพล ติวงค�

63033013419 นางสาวฮูสนา มะรอแม

63033013420 นายอนันต�สวิตต� ลิ้มคุณากร

63033013421 นางสุวัจนี แซ�อึ้ง

63033013422 นายพิชัย ศิริชีพชัยยันต�

63033013423 นางสาวอภิชญา ศิลา

63033013424 นางสาวสุพนิดา เสวกฉิม

63033013425 นางสาวปEทมา สงวนชม

63033013426 นางสาวจุฑารัตน� จําปาวงศ�

63033013427 นางสาวพิมพ� สันธิราษฎร�

63033013428 นางสาวสุจิตตรา หลงหนองคูณ

63033013429 นางสาวพรพิมล ผลบุญ

63033013430 นายนิรวิทธ� ม�วงรักษ�

63033013431 นางสาววรีรัตน� เกลี้ยงพร:อม

63033013432 นางสาวอังคณา ฉิมวัย

63033013433 นายณัฐชัย ทิวพศวัต

63033013434 นางสาวนภัสนันท� ธนพรานสิงห�

63033013435 นางสาวรมิดา หละเขียว

63033013436 นางสาวยุวดี ฉ้ินเต้ียง

63033013437 นางสาวฐิติกานต� ธนาวุฒิ

63033013438 นายเจษฎา แก:วเทพ

63033013439 นายณัฐพงษ� ชูช�วง

63033013440 นายอภิสิทธ์ิ รัตนายน
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63033013441 นางสาวปาริชาติ คงสนิท

63033013442 นางสาวสราลี รุ�งเรือง

63033013443 นางสาวนภัสสร แทนบุญ

63033013444 นางสาวรัชนีพร นันทเสรี

63033013445 นางสาววิภาดา เป<งโต

63033013446 นางสาวศศิพร ทองหยด

63033013447 นางสาวณัฐมล เคนโพธ์ิ

63033013448 นายกฤษฎา สมอุปฮาด

63033013449 นางสาวฝนแก:ว เกิดเมืองเล็ก

63033013450 นางสาวยุวดี ชัยประภา

63033013451 นายอนุพงศ� เกษตรโชคดี

63033013452 นางสาวพลอยนภัส ศาสตร�สมัย

63033013453 นางสาวกนกวรรณ พรมรินทร�

63033013454 นางสาวชญานันท� ปรีชานุกูล

63033013455 นางสาวจุรีมาศ เต:งชู

63033013456 นางสาวสุรางค�รัตน� คําแหง

63033013457 นางสาวกัตติมาศ แปลงาม

63033013458 นางสาวทิพวัลย� ทรัพย�เอนก

63033013459 นางสาวพรรณเรศ โพธ์ิพันธ�

63033013460 นางสาวปาริชาต อ�วมทิพย�

63033013461 นางสาวธัญญากานต� คงพินิจพานิชกิจ

63033013462 นางสาวเกวลี ธูปเทียน

63033013463 นางสาวสุนทรี เขียวดํา

63033013464 นางสาวชลธิชา ภูสามารถ

63033013465 นางสาวกัลยกานต� จักคํามาละ

63033013466 นายธนพนธ� มธุรเวช

63033013467 นายจิรวัฒน� สิรกุล

63033013468 นางสาวจิตรลดา กิติธรรม

63033013469 นางสาวขวัญสุดา พรรณกุลบดี

63033013470 นายพร:อมพงศ� ธงชัย
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63033013471 นางสาวนาตาชา บัวเจริญธาราเวช

63033013472 นางสาวอรญา ต:นตะขบ

63033013473 นายนครินทร� จานศิลา

63033013474 นางสาวนิศาชล ศรีสุวรรณ

63033013475 นางสาวชลภิชา นึกอุ�นจิตร

63033013476 นางสาวลัดดาวัลย� ป*Yนทอง

63033013477 นางสาวจินต�จุฑานันท� ฐิตินันท�เมือง

63033013478 นางสาวลินดา สลําแดง

63033013479 นางสาวปEทมวรรณ พุทธวิเชียร

63033013480 นางสาวสุภาพร อับดุลเลาะห�

63033013481 นางสาวกุลสตรี ธาราศินานนท�

63033013482 นางสาวฐิติยา แก:ววิเศษ

63033013483 นางสาวบุญผกา แซ�เส�ง

63033013484 นางสาวกนกพร เก�งสาริการ

63033013485 นางสาวบัวทิพย� ศรึสมุทรนาค

63033013486 นายสาโรช บริบูรณ�

63033013487 นางสาวมลธิดา มัชมลทน

63033013488 นางสาวอโนมา โสภณพิเชฐ

63033013489 นายรักษวีร� แก:วเขียว

63033013490 นายเจริญ แซ�ลิ่ว

63033013491 นางสาวพรนิภา บุสุวะ

63033013492 นางสาวพัณณ�ชิตา เย่ียมสิริวุฒิ

63033013493 นางสาวสุพัตรา พงศาวรี

63033013494 นางสาวรัชนีกร เสาร�เรือน

63033013495 นางสาวผกากรอง เที่ยงศิริวัฒนา

63033013496 นายนรุพงษ� ทรัพย�ประเสริฐ

63033013497 นายภพนิพิฐ สีหะวัฒนกุล

63033013498 นายเพชรณพัฒน� ศรีจิตตะวา

63033013499 นางสาวษัณพร สงวนแก:ว

63033013500 นายธีรพัชญ� กาบปEญโญ
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63033013501 นางสาวนราทิพย� ตันสรานุวัฒน�

63033013502 นายภัทรพล สืบประยูร

63033013503 นายศรัณย� เหนือจักรวาล

63033013504 นางสาวสุชานันท� สมตัว

63033013505 นางสาวชลิตา ธรรมวงค�

63033013506 นางสาวจารุภัทร เครือจันทร�

63033013507 นางสาวภานุชนาฏ สมบูรณ�ศิลปM

63033013508 นายอดิศร แก:วคูณ

63033013509 นางสาวรชนี เขตคาม

63033013510 นางสาวนันทวันทน� ต้ังธัญวรัตน�

63033013511 นางสาวพรวลัย อุ:ยหา

63033013512 นางสาวอทิตยา อติชาตวิวัฒน�

63033013513 นางสาวสุดาวรรณ พิศพงษ�

63033013514 นางสาวศิริพร จําปา

63033013515 นายเติมศักด์ิ โคตะวัน

63033013516 นายธีระศักด์ิ เพ็งย้ิม

63033013517 นางสาวสุธิมา ศรสุวรรณ

63033013518 นายพรเทพ อู�ชมภูทอง

63033013519 นางสาวชฎารัตน� รัตนวงค�

63033013520 นายมนตรี เพชรขัณท�

63033013521 นางสาวจุติกาญจน� ปราบผาง

63033013522 นายวีรชน น:อยนนท�

63033013523 นางสาวสุวนันท� แซ�ตัน

63033013524 นางสาวกนิษฐา ระวังถ:อย

63033013525 นางสาวชนิดา ชื่นบาน

63033013526 นางปรียาภรณ� ศรีสุทธิ

63033013527 นางสาวอภิดา สืบกระพันธ�

63033013528 นางสาวรัตติยากร เทียมเลิศ

63033013529 นางสาววรรณชนก โพธ์ิย้ิม

63033013530 นางสาวกนกเนตร คําอ�าง
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63033013531 นางสาวทิพย�รังสิตา องค�มนตรี

63033013532 นางสาวพรนภา ย�องนุ�น

63033013533 นางสาวปริชาติ คงประสิทธ์ิ

63033013534 นางสาวศศิธร ยกศิริ

63033013535 นางสาวทัศนีย� ปE\นทองสุข

63033013536 นางสาวกรวรรณ สุขใจ

63033013537 นายชญาน�วัต เหล�าเจริญ

63033013538 นางสาวดวงฤทัย พัฒนจักร�

63033013539 นางสาวณัฐชานันท� จันตQะเรือง

63033013540 นายสุทธิรักษ� โรจนวิภาต

63033013541 นายธนวัช โกฏิกุล

63033013542 นายรัฐพล สุมาลัย

63033013543 นางธัญญาภรณ� ก:วนเผ�า

63033013544 นางสาวธันยมัย แตงเจริญ

63033013545 นางสาวอภิญญา วิริยะบูรณะ

63033013546 นายพลไท แพทย�หลักฟPา

63033013547 นายมงคล ศรีโชติ

63033013548 นายฉัตร�ชัย อินตาพวง

63033013549 นางภัทราพร วัฒนสันติพงศ�

63033013550 นายกําจร แซ�เตียว

63033013551 นายภาณุวัตร ปานเจริญ

63033013552 นางสาวนิศามณี จันทรังษี

63033013553 นายกิตติศักด์ิ โชติกกําธร

63033013554 นายปEญญา โยธาตรี

63033013555 นางสาวสวิตรา เพ็ชรนาค

63033013556 นายสมเจตน� อมรรัตนศิริ

63033013557 นายอธิบดี เพ็ชรวารี

63033013558 นายพงค�พิพัฒน� รําพึง

63033013559 นางสาวเบญญาภา หม่ันวิชา

63033013560 นายสิทธิชัย รัตนจันทร�
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63033013561 นางสาววิชุนัน รถมณี

63033013562 นางสาวพวงเพ็ชร ชาทุม

63033013563 นายชวกร ชนะสิทธ์ิ

63033013564 นางสาวเกศศรินทร� สามลฤกษ�

63033013565 นายวีระพล เนื่องพลี

63033013566 นางสาววราลักษณ� แซ�เรือง

63033013567 นางสาวชัชฎาภรณ� แสนสา

63033013568 นายวรจักร แทนหอม

63033013569 นางสาวบุษยา คล:ายบุญ

63033013570 นางสาวจันทร�เพ็ญ จิตตระการ

63033013571 นางสาวนรีลักษณ� ศิริสวัสด์ิ

63033013572 นางสาวสิทธินันท� นิ่มหนู

63033013573 นายสุทธินัย เกตุร�วง

63033013574 นายพนม ดาวชัย

63033013575 นางสาวพรทิพย� สืบสิงห�คาร

63033013576 นางสาวณัฐสุดา แก:วแดง

63033013577 นายสิริชัย แย:มแบน

63033013578 นางสาวนิชาภัทร หัศกรรจ�

63033013579 นางสาวฐิตารีย� จันทาทุม

63033013580 นายยุทธการ จ่ันมณี

63033013581 นายศุภกรานต� ทัพภะเวส

63033013582 นายพิพัฒน� ทิพย�ปาน

63033013583 นางสาวดวงพร สมพงษ�

63033013584 นายกิตติพงษ� ชาติของตน

63033013585 นางสาวสุภาวดี อุปรา

63033013586 นางสาวณัฐวรรณ ชาญเฌอ

63033013587 นายอภิชาติ รัตนานนท�

63033013588 นางสาวณัฐริกา พลอัน

63033013589 นางสาวนงลักษณ� นินทะ

63033013590 นางสาวนันทนา เลี้ยงรอด
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63033013591 นางสาวกัณณิการ� นโมน:อม

63033013592 นายวิจัย บัววัฒน�

63033013593 นายกีรติ กาญจนสาขา

63033013594 นายกฤตวิทย� ศรีสุข

63033013595 นางสาวรัตนากรณ� เชื้ออ�อน

63033013596 นางสาวกชพรรณ โคตรปะโค

63033013597 นายจีรชาติ สีขน

63033013598 นายชนะชัย บุญสุข

63033013599 นางสาวสุดารัตน� ธรรมนพรัตน�

63033013600 นางสาวปาลิตา หนูสวัสด์ิ

63033013601 นางสาวทัศนีย� นิสราช

63033013602 นางสาวนุชนาถ ชุ�มรัศมี

63033013603 นางสาวฑิฆัมพร ศรีบูรณะ

63033013604 นางสาวชุฑิตา นารีสวัสด์ิ

63033013605 นางสุพรรณี บัวคํา

63033013606 นางสาวมณัญญา เจQะเลาะ

63033013607 นางสาวหนึ่งฤทัย สนใจ

63033013608 นางสาวศิริวรรณ พรหมจักร�

63033013609 นางสาวพัชรี ศรีสุนันท�

63033013610 นางสาวพัชรีรัตน� อินทร�แสง

63033013611 นายสุเชษฐ เทพอาษา

63033013612 นางสาวอรพินท� ประจิมทิศ

63033013613 ว�าที่ ร.ต.ณัฐพงษ� สุวรรณรัตน�

63033013614 นายนัฐวุฒิ แก:วงามประเสริฐ

63033013615 นายฐิติกร ลําไยทอง

63033013616 นางสาวสมลักษณ� โกมุท

63033013617 นายเฉลิมพล ศรีสุข

63033013618 นางสาวณัฐกานต� คงดี

63033013619 นางสาวจารุนิภา กุมารบุตร

63033013620 นายภาคภูมิ คลี่สุวรรณ
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63033013621 นางสาวยุวดี สารภี

63033013622 นายชาตรี ป*ยะวงค�

63033013623 นางสาวภณิศชญา บุญตา

63033013624 นายพิชิต นิชาญ

63033013625 นางสาววรัญญา เนียมศิริ

63033013626 นายชยพล ขําทองทับ

63033013627 นางสาวบงกชกร ไก�แก:ว

63033013628 นางสาวกรรณิการ� กองกูล

63033013629 นายสาริษฐ� คันศร

63033013630 นายชยณัฐ ตรีมงคล

63033013631 นายธวัชชัย เจริญหุ�น

63033013632 นายณัฐวุฒิ กรอบทอง

63033013633 นางสาวสายนที จิตรักชาติ

63033013634 นายโอภาส เอกชโย

63033013635 นางสาวอพัชชา เมืองกลาง

63033013636 นางสาวนรารัตน� ใจม่ัน

63033013637 นายเสมอ หอมดอกพลอย

63033013638 นายจักรพงษ� โพธ์ิจันทร�

63033013639 นายปองณัฐ อยู�นุช

63033013640 นางสาวบงกช บุญสูง

63033013641 นางสาวอรอนงค� สืบค:า

63033013642 นางสาวจินดาวรรณ พูลประดิษฐ�

63033013643 นางสาวเมธาวี มากพร:อม

63033013644 นายฐธา ปาเลย�

63033013645 นางสาวประทุมมาส วันผักแว�น

63033013646 นางสาวพรชิตา สุวรรณรัตน�

63033013647 นายวิชิต แก:วรอดวงษ�

63033013648 นางสาวสุดาพร ทะสอน

63033013649 นางสาวศิริพร ผลละมุด

63033013650 นายชื่นศักด์ิ ตรีทิพชุมสิริ
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63033013651 นางสาวสิริยาพร มูลแก�น

63033013652 นางสาวศศิธร อินสาร

63033013653 นางสาวดวงพร เครือแก:ว

63033013654 นางสาวเบญจวรรณ ดิษเจริญ

63033013655 นางสาวจิรากาญจน� บัวก่ิง

63033013656 นายธนบดี อํานวยศักด์ิโสภณ

63033013657 นางสาวณัชชา เรือนภู�

63033013658 นางสาววรรณภา มะโนศรี

63033013659 นายอิงครัต โพธ์ิทอง

63033013660 นางสาวภัทร�ชยาวีร� อินพหล

63033013661 นางสาวกนกวรรณ สรรคประสิทธ์ิ

63033013662 นายบุญญฤทธ์ิ นิ่มสกุล

63033013663 นางสาวกชพรรณ ประทุยโย

63033013664 นายวีรศักด์ิ ใฝ_ผลดีเลิศ

63033013665 นายกฤตภาส ศรีทอง

63033013666 นางสาวปรัชญาพร ลิมปรังษี

63033013667 นางสาวฟPาใหม� สมบูรณ�

63033013668 นางสาวสมเพชร สัตนาโค

63033013669 นางสาวญาณิศา โกษะ

63033013670 นายเสกสรรค� ธูปประดิษฐ

63033013671 นางสาวธัญลักษณ� ปEจวงศ�

63033013672 นางสาวจิราพร ไชยเผือก

63033013673 นางสาวบุณยานุช วิเทียมญลักษณ�

63033013674 นางสาวอาภัสนันท� แสนศิริวงศ�

63033013675 นายธวัชชัย ศิรินาคสมบูรณ�

63033013676 นายธนภัทร ศรีวุทธานันท�

63033013677 นางสาวสุทธิดา ฉัตรศิริย่ิงยง

63033013678 นางสาวสุภัทรา สุดจันฮาม

63033013679 นางสาวนภัสสร วริทธิสาร

63033013680 นางสาวอัปสร พัฒนวงศ�ปราการ
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ระดับปริญญาตรี

63033013681 นางสาวอัฉราพร ชาธิพา

63033013682 นางสาวสุไบซะ จํานงลักษณ� 

63033013683 นางสาวมุขรินทร� คีรีแพง

63033013684 นางสาวสิริลักษณ� ทองโอฬาร

63033013685 นางสาวปภังกร ผลอ�อน

63033013686 นางสาววงเดือน เพชรโคกแปะ

63033013687 นางสาวเมธะนี วัฒนสิทธ์ิ

63033013688 นางสาวธันย�ธิชา กุลเสกข�วรกิตต์ิ

63033013689 นางสาวภัคจิราภรณ� ไวยะราบุตร

63033013690 นางสาวดาวิกา ศรีจันทร�

63033013691 นายธนากร ช:อนแก:ว

63033013692 นางสาวพัตรพิมล บุญกระจ�าง

63033013693 นางสาวอินทิรา ธัญญารักษ�

63033013694 นายอติชาต ทานะมัย

63033013695 นางสาวณัทธรันทน� บุญรักษา

63033013696 นางสาวพรนภัส พันธุ�ปPอง

63033013697 นายถนอม เรืองสุวรรณ

63033013698 นายณัฐ โพธ์ิจันทร�

63033013699 นางสาวนันทกา แพงศรีเเก:ว

63033013700 นางสาวปณิดา ใจดี

63033013701 นายอนุพงษ� เดชบุรัมย�

63033013702 นางสาวนันทวรรณ กมลยะบุตร

63033013703 นายวราการ แรกข้ึน

63033013704 นายเริงชัย ล:อมทอง

63033013705 นางสาวณิชกานต� ชุมประทีป

63033013706 นายคมสัน ลายทอง

63033013707 นางสาวณัฐธิดา คงสมพงษ�

63033013708 นางสาวจิติญา จันดาโคต

63033013709 นางสาวสุดา ศิริบุญ

63033013710 นางสาวศุภรดา สอิ้งทอง
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63033013711 นางสาวจิราลักษณ� พ่ึงนิล

63033013712 นายสุขสันต� นิ่มนวน

63033013713 นางสาวเฟXYองฟPา ปEตลา

63033013714 นางสาวขวัญฤทัย คะรุอําโพธ์ิ

63033013715 นางสาวนฤมล ทองพรม

63033013716 นางสาวณัฐสนันท� ท:วมเพ่ิมทรัพย�

63033013717 จ�าเอกธีรศักด์ิ สลีอ�อน

63033013718 นางสาวจรรยารัตน� เชี่ยวชาญ

63033013719 นางสาวศิริวรรณ เกิดช:าง

63033013720 นางสาวสุธาทิพย� สอนสงวน

63033013721 นายปริญญา จํานงการ

63033013722 นางสาววรรัตน� ใจเลี้ยง

63033013723 นางสาวพนิดา เพชรสุวรรณ

63033013724 นางสาวพรนภา บุญเจิด

63033013725 นายสุบรรดิษฐ� ปEตสายะ

63033013726 นายภรัณยุ อินตะมะ

63033013727 นายไอศูรย� อุทัยวัฒนเดช

63033013728 นายฐาปกรณ� พาติกบุตร

63033013729 นางสาวกัลปMปภัส วิชยแหวนวงษ�

63033013730 นางสาวอรปรียา ธัญญประยูร

63033013731 ส.ต.ท.พงศ�ธร ขวัญทรง

63033013732 นางสาวเกษมณี สิบหมู�

63033013733 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรสมร

63033013734 นางสาวศิริลักษณ� สาระกูล

63033013735 นางสาววิศัลย�ศยา มณีวรรณ

63033013736 นางสาวพัชราภา บุณยเกตุ

63033013737 นางสาวธารินี ชูลี

63033013738 นางสาวศุภิสรา โกวิทางกูร

63033013739 ว�าที่ร:อยโทธีรศักด์ิ มาน:อย

63033013740 นายนลินรัตน� คําน:อย
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63033013741 นางสาวน้ําทิพย� ปะละตุ�น

63033013742 นางสาวธัญ ว ร  ั ตม� เจียรประดิษฐ�

63033013743 นายชัยชนะ หุ�นสวัสด์ิ

63033013744 นางสาวอิสรา น:อยนาง

63033013745 นางสาวจุรีพร สุนันตา

63033013746 นางสาวปภังกร พันธ�เเตง

63033013747 นางสาวเกศรินทร� พรหมสิงห�

63033013748 นางสาวจิตรลดา สดทิม

63033013749 นายรณกร สมจิตร

63033013750 นางสาวป*ยฉัตร ผิวแดง

63033013751 นางสาวอรพรรณ ทองอยู�

63033013752 นางสาวธญานี ปEญญาย่ิง

63033013753 นางสาวดลฤทัย สําลีอ�อน

63033013754 นางสาวศิรินทร� รอมาลี

63033013755 นายคมสัน อินทจันทร�

63033013756 นางสาวรังสิมา โพธ์ิมณี

63033013757 นางสาวนิษฐกานต� ธรรมเกตุ

63033013758 นางสาวสุภัชญา น:อยอ�อน

63033013759 นางสาวอินทิรา วงศ�ทาเครือ

63033013760 นายชัยวัฒน� กลัดสวัสด์ิ

63033013761 นายภูวนาถ ยานันท�

63033013762 นางสาวภณิดา สีทาแก

63033013763 นายธีระพล เมฆสงค�

63033013764 นางสาวศิริญญา ที่ภักดี

63033013765 นางสาวณัฐกุล รักสกุล

63033013766 นางสาวสุธิตา ทวีบุญ

63033013767 นางสาวชนมน ไชยอ�อนแก:ว

63033013768 นางวรนุช มิตรภักดี

63033013769 นางสาวกัลยา นิลเทียร

63033013770 นางสาวสุนิสา สาทสินธุ�
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63033013771 นางสาวพรรณกาญจน� ม่ันใจ

63033013772 นางสาวนริสรา สุทิน

63033013773 นางสาวจิรภิญญา สุทะ

63033013774 นางสาวมณีรัตน� พ�อเพียโคตร

63033013775 นายสิทธิพล พูนสวัสด์ิ

63033013776 นางสาวภัทรา นาลอยพงษ�

63033013777 นายสดใส ศรีอยู�พุ�ม

63033013778 นางสาวจันทิรา สัตย�ชัย

63033013779 นางสาวธวัลรัตน� ศรีประดิษฐ�

63033013780 นางสาวป*Yนเพชร อิสสระทะ

63033013781 นายเฉลิมชัย ชาวเมืองทอง

63033013782 นายดิเรกฤทธ์ิ พระเพ็ชร

63033013783 นายจตุรพัฒน� เย็นดี

63033013784 นางสาวจิตรา ศรีสวรรค�

63033013785 นายนิฐิศัย เซ�งตระกูล

63033013786 นายวีระศักด์ิ กวีสานต�

63033013787 นางสาวพิไลวรรณ เขียวทน

63033013788 นางสาวปาริชาติ ปEญญาสา

63033013789 ว�าที่ ร.ต.นพพร พิมพ�รัตน�

63033013790 นางสาวกาญจนา ประภาสะวัต

63033013791 นางสาวเกศรา ชาติพงษ�สุวรรณ

63033013792 นายชนวีร� แฟงมาก

63033013793 นางสาวสุพัตรา ศรีบุญ

63033013794 นางสาวสิริพร ถ่ินทับ

63033013795 นางสาวปรรณ ไหมเลื้อย

63033013796 นางสาวสิริลักษณ� ชูกาญจนพิทักษ�

63033013797 นางสาวชนิดา ไพลดํา

63033013798 นางสาวสุมินตรา จันทร�เพ็ง

63033013799 นางสาวขนิษฐา พรมทอง

63033013800 นายณัฐวัตร พิมบูลย�
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63033013801 นางสาวกมลวรรณ โสภาแปง

63033013802 นางสาวเยาวดี ศรีธาตุ

63033013803 นางสาวฉัตราพร ฉิมจักร�

63033013804 นางสาวรุ�งนภา แย:มเสนาะ

63033013805 นางสาวสุพัตรา มณีเพชร

63033013806 นางสาววิภาณี นพตะนา

63033013807 นางสาวศิริวรรณ วงษ�เจริญ

63033013808 นายวัฒนา ไพบูลย�ธนะสิน

63033013809 นางสาวจุฑามาศ นักสัตย�

63033013810 นางสาวจินดา เขียวขํา

63033013811 นายพรพรหม สุวรรณโพธิศรี

63033013812 นายปEณณวิชญ� ปEนทะโชติ

63033013813 นางสาวณัฐณิชา พิทักษ�ศิลปM

63033013814 นางสาววริยา เรืองศิลปM

63033013815 นางสาวพรนภา ขัวนา

63033013816 นายภูริทัต สมจิตต�

63033013817 นายณัฐภัทร วงศ:น:อย

63033013818 นางสาวโสภิตา แก�นหามูล

63033013819 นางสาวสุพรรษา สุขเกษม

63033013820 นางสาวฐิติพร แจ�มจรัส

63033013821 นางสาวกาญจนา ภูมิฐาน

63033013822 นางสาวบุญญิสา นิลคล:าย

63033013823 นางสาวจารวี คุโม

63033013824 นางสาวณัฏฐา สินทะมณี

63033013825 นางสาวธวัลยา พารักษ�

63033013826 นายธรรมนูญ กองแก:ว

63033013827 นายอรรถวุฒิ ศรีมณี

63033013828 นางสาวกัญจนา บุญญรักษ�

63033013829 นางสาวพลอยไพลิน จันทวัน

63033013830 นางสาวรุ�งอรุณ พูนสิน
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63033013831 นางสาวกรดา พัชรารัตน�

63033013832 นางสาวเมธาวี นาควารี

63033013833 นางสาวเกษรา ทองใบ

63033013834 นางสาวทิพวรรณ พุ�มสุข

63033013835 นางสาวณัฐพร หวังมี

63033013836 นายสุจินต� จันทนาม

63033013837 นางสาวจิราพรรณ ทาต�อย

63033013838 นางสาววรรณพร สนิทรักษา

63033013839 ว�าที่ร.ต.หญิงสาวิตรี ศรีษะแก:ว

63033013840 นางสาวณัฏฐพร สมประสงค�

63033013841 นางสาวขจิตธรรม อินทร�งาม

63033013842 นายณัฐวัฒน� วงศารัตนศิลปM

63033013843 นางสาวสมฤดี สายสุด

63033013844 นางสาวนิตยา อักษรณรงค�

63033013845 นางสาวลดาวัลย� เศรษฐชินพงศ�

63033013846 นางดวงตา อินทรประเสริฐ

63033013847 นายนาวิน ยุกตานนท�

63033013848 นายชารินทร� เจริญผล

63033013849 นางสาวสิริภัทร นพนิตย�

63033013850 นายจิระวัฒน� มูลผาลา

63033013851 นายธีรณัฏฐ� จันทร�สว�าง

63033013852 นายจิรวัฒน� ศรีสว�าง

63033013853 นายชวภณ สืบนุสนธ์ิ

63033013854 นางสาวนภัส ศรีสงคราม

63033013855 นางสาวกมลทิพย� สายสิน

63033013856 นางสาวนนลิตา ผิวอ�อนดี

63033013857 นางสาวกรรณิการ� เข็มมา

63033013858 นางสาวสนสอง สุขเกษม

63033013859 นางสาวรังสิมา พุ�มโต

63033013860 นางสาวดวงกมล กองธรรม
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63033013861 นางสาวพรรณราย ยันตะพันธ�

63033013862 นางสาวจิตติมา บุญวงษ�

63033013863 นางสาวจันจิรา ดําวังฆ:อง

63033013864 นางสาวรุ�งฤดี สุกางโฮง

63033013865 นางสาวสุภาภรณ� เข็มทรัพย�

63033013866 นางสาวศิริพร อึ้งสังวรณ�

63033013867 นางสาวจริยา สีบุษผา

63033013868 นางสาวชนนิกานต� พิลาคุณ

63033013869 นายฉัตรพร ปราชญ�เปรHืHอง

63033013870 นางสาวกุลธิดา ดอเลาะ

63033013871 นางสาวณัฐชา รักทรัพย�

63033013872 นายคณานนท� นิยะสม

63033013873 นางสาวแพรวา จาววงศ�สันต�

63033013874 นายนพรัตน� ไกรโชคโฉม

63033013875 นางสาวอุดมวรรณ กองทรัพย�

63033013876 นางสาวน้ําฝน เครือจักร�

63033013877 นางสาวอรวรรณ แก:วสวิง

63033013878 นางสาวรัชฎาภรณ� สาระเสริฐ

63033013879 นางสาวณิชกานต� ดวงมณี

63033013880 นายชนนท� ภิญโญธนภัทร�

63033013881 นายเขตรัฐ โรจนศศิธรชัย

63033013882 นายวุธศร เครื่องทองใหญ�

63033013883 นายอนิรุตต์ิ ฤกษ�นาวี

63033013884 นางสาวธัชชา ไวทยาชีวะ

63033013885 นางสาวจิรพรรณ พรหมโยธิน

63033013886 นางสาวกัลยรัตน� อินทร�ประชา

63033013887 ว�าที่ร.ต.หญิงสุดารัตน� ทับสวัสด์ิ

63033013888 นายจารHุทย� ฟEกโม

63033013889 นางสาวสุดารัตน� หิรัญชินภัค

63033013890 นางสาวอลิษา พันขุนทด
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63033013891 นางสาวบุษราคัม สร:อยเสม

63033013892 นางสาววันวิสา เหมือนรอดดี

63033013893 นายสุวิทย� อ�อนหนู

63033013894 นางสาวสิรินดา ย้ิมย�อง

63033013895 ว�าที่ ร.ต.พิพัฒน�พงษ� กาตาบุตร

63033013896 นายณัฐพล สวัสด์ิผล

63033013897 นางสาวอภิญญา ไชยวงศ�

63033013898 นายนพพล เงินเจริญ

63033013899 นางสาวกรกช ภูมิถาวร

63033013900 นางสาวกัลยา หอมชื่นใจ

63033013901 นางสาวบีบีฮาซาร� สาอิ

63033013902 นางสาวทัศวรรณ� บุญยัง

63033013903 นายก:องภพ พูนอริยทรัพย�

63033013904 นางสาวเมธป*ยา เคนบุบผา

63033013905 นางสาวปริญธิดา คนสุข

63033013906 นางสาวสุรีพร ทองปEญญา

63033013907 นายภูรินท� สิริสันติพงษ�

63033013908 นายวรพงษ� สาตราภัย

63033013909 นางสาวสุพรรณษา เลไทสงค�

63033013910 นางสาวแคทรียา ชิดชมนาด

63033013911 นางสาวกัลยวดี วิเชียรชาติ

63033013912 นางสาวนิศารัตน� คงบ:านควน

63033013913 นางสาวพิมพ�สิริ เกตุเพชร

63033013914 นางสาวอาทิตญา ทรัพย�ศรีเมือง

63033013915 ว�าที่ร:อยตรีหญิงรุ�งทิวา จําปาทอง

63033013916 ว�าที่ร:อยตรีวชิราภรณ� ธรรมวุทา

63033013917 นายสุริยา ไชยเซ�ง

63033013918 นางสาวยุสณี ไอซอ

63033013919 นางสาวสุปราณี ดาวหาง

63033013920 นางสาวบุษกร จริงจิตร
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63033013921 นางสาวกุลศิริ นามทัศ

63033013922 นางสาวอมรรัช ศรีบุญขํา

63033013923 นางสาววิชญาดา โพธิชัย

63033013924 นางสาวอัมรา ชุมกลาง

63033013925 นายจตุรงค� ป*Yนเกษร

63033013926 นางสาวกอนีตาด วาโด

63033013927 นายชัชวาลย� ดลปEญญาเลิศ

63033013928 นางสาวชุติมา ผินเผือก

63033013929 นางสาวสุพิชญา หงอสกุล

63033013930 นางสาวกัญญาพัชร โสประโคน

63033013931 นายกิตจ�ณุพงษ� เฉลยศิลปM

63033013932 นายจักรชัย บริรัญ

63033013933 นางสาวพัชรี อุไรพันธ�

63033013934 นายเอกชัย ชุ�มขุนทด

63033013935 นางสาวนิสากร หม่ืนสุวรรณ

63033013936 ว�าที่ร:อยตรีศักด์ิสิทธ์ิ บรรลือทรัพย�

63033013937 นางสาวศศิประภาพร ศรีบุญเรือง

63033013938 นางสาวเบญจรงค� ดิษเจริญ

63033013939 นางสาวจิรัฐกาล กลั่นจันทร�

63033013940 นายวรพล ชัยวัชรวัช

63033013941 นางสาวสุพาณี ฟองฤทธ์ิ

63033013942 นางสาวจงอร แก:วนักค:า

63033013943 นายวรานนท� พงศ�ปEญจศีล

63033013944 นางสาวศิริรัตน� อุทัยวรรณ

63033013945 นางสาวกนกอร ขวัญอยู�

63033013946 นายอิทธินนท� ใสสุขสอาด

63033013947 นางสาวดวงใจ สวัสด์ิ

63033013948 นายปEณณวัฒน� คุณดิลกรังสี

63033013949 นางสาววรัญญา ทําสะดวก

63033013950 นางสาวจุไรรัตน� ศิริสุวรรณ�
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63033013951 นายเกรียงไกร โสดาดง

63033013952 นายดิลลา หะมิดง

63033013953 นายธนัฐ ศรีทอง

63033013954 นางสาวพัชราภรณ� จันทร�ศรีทอง

63033013955 นางสาวศธิพร วันทอง

63033013956 นายฮีซัม มะเด็ง

63033013957 นางสาวนิลุบล พรดอนก�อ

63033013958 นายคณิน บัวลา

63033013959 นางสาวธัญภู สุขเจริญ

63033013960 นางสาวสุชัญญาณี ชนะสกุลนิยม

63033013961 นางสาวเจนจิรา คําลือชัย

63033013962 นางสาวเกศกนก รอดโฉม

63033013963 นางสาวณัฐขุมธนาภร จิตอาคะ

63033013964 นายยศภัทร มาเพ็ง

63033013965 นางสาวธิติกาญจณ� สุดโท

63033013966 นางสาวศุภวรรณ จิตรีศัพย�

63033013967 นายธนธรณ� จันทร�ขาว

63033013968 นายคมสัญ แก:วมา

63033013969 นางสาวอาณิษา ปEกษี

63033013970 นางสาวรุ�งนภา เจริญสาริกิจ

63033013971 นายวรภพ ลาโภดม

63033013972 นายชาคริต แย:มน:อยใหญ�

63033013973 นางสาวพรพิมล กุมลี

63033013974 นายธนาวุฒิ วงษ�ทองดี

63033013975 นางสาวอารียา อวนศรี

63033013976 นางสาวธิวากร ผากา

63033013977 นางสาวสายยนต� คองสี

63033013978 นางสาวปาลิดา ผิวทอง

63033013979 นางสาวธัญญารัตน� จักรน้ําอ�าง

63033013980 นางสาวพรปวีณ� สมเหนือ
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63033013981 นายเดชาวัฒน� มหาสมุทร

63033013982 นางสาวลลิตา อรอรรถ

63033013983 นางสาวเบญจวรรณ พานคํา

63033013984 นางสาวทัศนีย� โพธ์ิศรี

63033013985 นางสาวสุวิมล หมวดหมQะ

63033013986 นางสาวนัทรี เพ็ชรทอง

63033013987 นายสุรฉัตร อยู�เย็น

63033013988 นางสาวชนินาถ พงษ�ขันธ�

63033013989 นางสาวถิรชา พวงสมบัติ

63033013990 นายสถาพร พูลมาศ

63033013991 นางสาวณัฐิชา ปานพรม

63033013992 นายนวฉัตร โพธ์ิสมบูรณ�

63033013993 นางสาวพรรวินท� แสวงการ

63033013994 นางสาวพนิดา คําสอน

63033013995 นางสาวนัทชา รักษาภาค

63033013996 นางสาวกชกร วุฒิสถิตถาวร

63033013997 นางสาวรุ�งนภา กฤษมณี

63033013998 นางสาวนริศรา จันทร�แจ:ง

63033013999 นางสาวมัสนา อิสมัน

63033014000 นางสาวขวัญฤทัย เดชขุนทด

63033014001 นายกวิน บุตรโคตร

63033014002 นางสาวพิชาดา สังข�แก:ว

63033014003 นายอัฑฒวินท� เทศกูล

63033014004 นางสาวมลธิชา ตันมันทอง

63033014005 นางสาวมาศประภา นิ่มดํารงค�ศักด์ิชัย

63033014006 นางสาวพฤดี ครองแสนเมือง

63033014007 นางสาวศิริลักษณ� ทันแก:ว

63033014008 นายธนพล คุ:มพุ�ม

63033014009 นางสาวพิมพ�ชนก เจียมจิตร�

63033014010 นายวัชระ เดชกุล
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63033014011 นางสาวนูรีหมQะ สาแม

63033014012 นายสุเทพ แดงบุญเรือง

63033014013 นางสาวปุญญาพร คุ:งบรรพต

63033014014 นางสาวอมรรัตน� สรรเสริญ

63033014015 นางสาวรุ�งนภา วังหินกอง

63033014016 นางสาวนิศา บุญชู

63033014017 นางสาวภูรีตา หอมศักด์ิมงคล

63033014018 นางสาวศรัญญา ส:มมีศรี

63033014019 ว�าที่ร:อยตรีธนพันธ� วิเวกรรณ�

63033014020 นางสาวนิยะดา ภักดีแก:ว

63033014021 นายสุทัศน� ศรีไชยา

63033014022 นางสาวณัฐรดา ขอนสี

63033014023 นายวฤพัฒน� วาจาดี

63033014024 นางสาวนิศาชล เชาวลิต

63033014025 นายพศวัต โพธ์ิศรี

63033014026 นายอิทธิพล แฝกวิลัย

63033014027 นางสาวรวิภาวีร� อยู�ไพศาล

63033014028 นางสาวภัทรสุดา ทองศรี

63033014029 นางสาววิธิตา ชัยงาม

63033014030 นางสาวกมลทิพย� ต้ังปทุม

63033014031 นายจารุวัฒน� ศรีโมรา

63033014032 นายสิทธิพร รักบํารุง

63033014033 นางสาวนิติกาญจน� ดําพริก

63033014034 นายเอกลักษณ� ทิพย�คูนอก

63033014035 นางสาวป*ยรัตน� คงมีสุข

63033014036 นางสาวภิญญ�ภัทรา ท�าทราย

63033014037 นายกิตติกร ใจยา

63033014038 นางสาวสุดารัตน� อามาตร

63033014039 นางสาวกิตติยาภรณ� มาฉิมมี

63033014040 นายซัยฟU กาเซ็ง
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63033014041 นายกิตติพงษ� รัตนบุรี

63033014042 นางสาวรติพร อุปชัย

63033014043 นางสาวศรัณย�ชยา เพียรเวช

63033014044 นางสาวธนิกานต� ญาณโกมุท

63033014045 นายพลเทพ มานะดี

63033014046 นายนันทชนินทร� โคตรคําหาร

63033014047 นางสาวประภาพรรณ ทองเกลี้ยง

63033014048 นางสาวสกาวรัตน� ต้ังจิตต�ไพบูลย�

63033014049 นางสาวกรองทอง โฉมศรี

63033014050 นางสาวเต็มศิริ ถึงกลิ่น

63033014051 นางสาวภัทรานิษฐ� ศักด์ิบริบูรณ�

63033014052 นายกิตติภพ ชัยนิคม

63033014053 นายอาสา มาศจร

63033014054 นางสาวอาแอเสาะ ดือราโซQะ

63033014055 นางสาวสุนันทา รัตนสุภา

63033014056 นางสาวนุสรา จีนแดง

63033014057 นางสาวชลพิชฌาย� ตันเจริญ

63033014058 นางสาววริศรา ไชยสุวรรณ

63033014059 นายป*ยะ แสงระยับ

63033014060 นางสาวฉัตรสุดา ไวคงคา

63033014061 นายทศวรรษ ใหญ�ไล:บาง

63033014062 นายมานวงศ� ธนิกกุล

63033014063 นางสาววรัญญา พูลแก:ว

63033014064 นางสาวสุชีรา แสนวงศ�

63033014065 นางสาวชุติกาญจน� ยงสมบูรณ�

63033014066 นางสาวแก:วกีตา เนียมทอง

63033014067 นางศศิธร ผิวเหลือง

63033014068 นางสาวชลฤดี รัตนา

63033014069 นางสาวตะวันรุ�ง ป*มเกษม

63033014070 นางสาวพัณณิตา ศิริไปล�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014071 นางสาวอุไรวรรณ บัวทอง

63033014072 นายพรภวิษย� ศรีพระราม

63033014073 นางสาวณัฐภร ตรีวุฒิ

63033014074 นางสาวเกศรินทร� ทองนุ�น

63033014075 นายปริญญา ชิณโคตร

63033014076 นางสาวลักษิกา พ:นภัย

63033014077 นางสาวป*ยะนาถ ศรีงาม

63033014078 นายศุภธัช ตันตริยานนท�

63033014079 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพรชนก เนินษะเกษ

63033014080 นางสาวปฐมาภรณ� สุวรรณศร

63033014081 นางสาวณัฐชยา บุญยืน

63033014082 นางสาวเพชรรัตน� ทศดร

63033014083 นางสาวบริมาส คณามงคลปรีชา

63033014084 นางสาวชฎารัตน� แสงตาล

63033014085 นางสาวธัญทิพ สุวรรณภักดี

63033014086 นางสาวพรรณนภา พานิชเจริญ

63033014087 นายศุภชัย บึงใหญ�

63033014088 นายคมสันต์ิ การคาน

63033014089 นางสาวจินดามณี รักษาพล

63033014090 นางสาวภริตพร คนซ่ือ

63033014091 นางสาวบุญญิสา สุขอร�าม

63033014092 นางสาววิชุดา โชติจรุง

63033014093 นางสาวกัลยรัตน� โสภาคยัง

63033014094 นางสาวชุติมา อินจันทร�

63033014095 นายภูอธิศ คุณานุวัฒน�

63033014096 นางสาวจิณห�นิภา เมฆลาย

63033014097 นายพชร ไตรคุ:มพันธุ�

63033014098 นางสาวชญาณี บุญยัง

63033014099 นายณัฐดนัย เลิศคณาวนิชกุล

63033014100 นางสาวปEทมกร แก:วสีนาค
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014101 นางสาวศิลปMศุภา บัวมาศ

63033014102 นายปฐมพงษ� ราชวงษ�

63033014103 นายเชิดศักด์ิ มีสุข

63033014104 นางสาวมันตรินี สุขสุคนธ�

63033014105 นางสาวจารุวรรณ พวงงาม

63033014106 นางสาวสมฤดี สมีพันธ�

63033014107 นางสาวธุสาวดี สําเภาทอง

63033014108 นางสาวกนกพร พลขันธ�

63033014109 นายนเรศ สุขจันทร�

63033014110 นางสาวป*ยาณุช วิวัฒน�บวรวงษ�

63033014111 นางสาวศุภรัตน� กาญจนมุกดา

63033014112 นางสาวนันทิยา ฉายาพัฒน�

63033014113 นางสาวอารียา ผ�องอ�อน

63033014114 นางสาวจิราภรณ� ต้ันภูมี

63033014115 นางสาวกนกทัต มีสามเสน

63033014116 นางสาวเจษฎาภรณ� เอี่ยมเจริญจิตต�

63033014117 นางสาวสุพัตรา ประกอบสุข

63033014118 นางสาวสกุณา ชิตน:อย

63033014119 นายจิรโชติ จัดนอก

63033014120 นายปฐมพงษ� ไทยขํา

63033014121 นางสาวซารียQะ มาและ

63033014122 นางสาวปภัสมน แจ:งเปลี่ยน

63033014123 นายวรวุฒิ แขกสอาด

63033014124 นางสาวนฤมล แซ�ซ่ึง

63033014125 นายวันชัย บุญมา

63033014126 นางสาววิภา หฤทัยถาวร

63033014127 นายศุภกร พงษ�นุ�มกุล

63033014128 นางสาวณัฐริกา ราชวรรณดี

63033014129 นางสาวศศิธร ทองเผือก

63033014130 นางสาวเอื้องฟPา ทับสอาด
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014131 นายนัชทวิทย� หวานสนิท

63033014132 นางสาวอรพรรณ ชูทอง

63033014133 นางสาวธัญญา คงเขียว

63033014134 นางสาววิลาสินี คําพิสมัย

63033014135 นางสุพัตรา โขโลบัว

63033014136 นายบพิตร ศรีหัตถกรรม

63033014137 นางสาวสุกัญญา สุวรรณชะนะ

63033014138 นายอมร เทพ ทาใจ

63033014139 นางสาวหทัยพรรณ พรมพินิจ

63033014140 นายอชิระ เรไพจิตต�

63033014141 นายภูริเดช ชาญสวัสด์ิ

63033014142 นางสาวภัทราภรณ� มูดหิน

63033014143 นางนลพรรณ สุขโข

63033014144 นางสาววัตรี สาเรฟ

63033014145 นางสาวธมลวรรณ น:อยโพนทัน

63033014146 นางสาวอมิดา ผลมะไฟ

63033014147 นางสาวทัดดาว ช�างเจรจา

63033014148 นายอัครชัย สุขเฉย

63033014149 นางสาวชมนภัส กินนรี

63033014150 นางสาวนาถธกาญ ปล:องสูงเนิน

63033014151 นางสาวนันท�นภัส ลีลาวชิโรภาส

63033014152 นางสาวณัฐณิชา ราชาชาญ

63033014153 นางสาวสุธีรัตน� เจริญผล

63033014154 นางสาวสุนิสา โสภาน:อย

63033014155 นายกสิวัฒน� นิ่มจันทร�

63033014156 นางสาวอารียา ราชนาวงศ�

63033014157 นายฐกฤต นิลละออ

63033014158 นางสาวชนกนันท� สุตวัฒน�

63033014159 นางสาวจารุดา ฟEกสุวรรณ

63033014160 นางสาวป*ยาพัชร ประดิษฐ�ขวัญ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014161 นางสาวอนุสรา อักษรพิมพ�

63033014162 นางสาวเนตรทิพย� วิมลมงคลพร

63033014163 นางสาวมลธิรา ทองหมัน

63033014164 นางสาวฐิติรักษ� เสือน:อย

63033014165 นางปวีณา ศรีไทย

63033014166 นางสาวจรูญศรี ศิริบูรณ�

63033014167 นางสาวณัฐนรี นารีผล

63033014168 นายปฐวีชัย สุดสวาสด์ิ

63033014169 นางสาวศศิประภา บุญวิรัตน�

63033014170 นายวสิษฐ วีระเสถียร

63033014171 นางสาววราภรณ� สินพรม

63033014172 นายจํารัส โสภณ

63033014173 นางสาวณัชญ�ณิชา สาครขํา

63033014174 นางสาวลักษมณ วงไกร

63033014175 นายจักริน กันธิยะ

63033014176 นางสาวปาตีเมาะ กาเซะ

63033014177 นายณรงศักด์ิ ทิพย�เป<นรัตน�

63033014178 นางสาวทับทิม วงษ�ประดิษฐ�

63033014179 นางสาวสัชฌกร ทองแสน

63033014180 นางสาวองค�อร จินตโกวิท

63033014181 นายอาทิตย� ผังมาลี

63033014182 นายณัฐดนัย นพรักษา

63033014183 นางสาวจินตนา โทสวัสด์ิ

63033014184 นายธีระ สุดใจ

63033014185 นางสาวชนิสรา สมนึก

63033014186 นายถิรเดช สุขผอม

63033014187 นางสาวเสาวลักษณ� บุญสุนีย�

63033014188 นางสาวลัดดา พงศ�สิริวิโรจน�

63033014189 นางสาวอาลิจQะ เม็นหมูด

63033014190 นางสาววิริยา มูลสาร
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014191 นายธีรพันธ� อยู�บัว

63033014192 นางสาวสุรีรัตน� ลือวัฒนะ

63033014193 นายชัยเชษฐ� ทดดอน

63033014194 นางสาวยุวลักษณ� จันทรวิชิต

63033014195 นางสาวศรีสุดา ทองยอด

63033014196 นายสถาพร วงษ�วิเชียร

63033014197 นายปรเมศวร� แสงอาทิตย�

63033014198 นางสาวเขมจิรา ศุขสลุง

63033014199 นายพีระพัฒน� พงศ�ไพรภูมิ

63033014200 นางสาวจามรี ผิวอ�อน

63033014201 นางสาวชนัญชิดา กาญจนศร

63033014202 นางสาวกัลย�สุดา สัจวรรณ�

63033014203 นางสาวสุวนัท แตงบุตร

63033014204 นางสาวนภาพร จรรยา

63033014205 นางสาวกนกพร คําขจร

63033014206 นางสาวสุดารัตน� เฉลียว

63033014207 นางสาวพรพรรณ นาสา

63033014208 นายมงคล สุขศาสตร�

63033014209 นางสาวณัฐณิชา ชัยรัตน�

63033014210 นางสาวสุกัญญา บุญเพ็ง

63033014211 นางสาวบุษราคัม คงแก:ว

63033014212 นางสาวชุตินันท� รัตนวร

63033014213 นายไพศาล ซ:วนเล�ง

63033014214 นางสาวเอ็นดู ใบบ:ง

63033014215 นางสาวนาบีลา สาและ

63033014216 นายเสกสรรค� ภิเภก

63033014217 นายอุเทน ชัยมูลวงศ�

63033014218 นายเจษฎา แก:วนะรา

63033014219 นายทศพร ตันเสถียร

63033014220 นางสาวพิมพ�ลภัส พุกทอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014221 นางสาวทิวารินทร� มีหมู�

63033014222 นายวรวุฒิ เจริญศรี

63033014223 นายธีรเทพ ฉิมพลี

63033014224 นายอรรถพล ถ่ินตองโขบ

63033014225 นางสาวรตนพร หนิมสุข

63033014226 นางสาวนูรฮูดา มะกะ

63033014227 นางสาวมัณฑนา เพชรเรือง

63033014228 นางสาววรรณนิสา มูลพันธ�

63033014229 นางสาวภัคจิรา ยงกิจเจริญลาภ

63033014230 นางสาวเมธวี ฉบับแบบ

63033014231 นางสาวปEทมาวดี ศรีนอก

63033014232 นางสาวฐานียรัตน� ปรางศรี

63033014233 นางสาวกรีราวัลย� รักนาชาติ

63033014234 นางสาวอัญชลี อินทวงศ�

63033014235 นางสาวปรียานุช ประวัติ

63033014236 นางสาวธวัลรัตน� สิทธิเนตร

63033014237 นางสาวชิดชนก ด:วงศาลเจ:า

63033014238 นางสาวกรชนก สมจิต

63033014239 นายประชาชัย ศิริประภา

63033014240 นางสาวกัญญารัตน� เกิดโมลี

63033014241 นางสาวพีรญา ดงรังสี

63033014242 นายสุทธพงศ� พ่ึงกิจ

63033014243 นางสาวสมฤทัย อย�างบุญ

63033014244 นางสาวอัมพร ประจํา

63033014245 นายพิษณุ ศรีทอง

63033014246 นางสาวกาญจนา มุณีอุปถัมภ�

63033014247 นายณัฐณันทร� จิตโสภา

63033014248 นางสาวทัฐสิกา ใจสุทธิ

63033014249 นางสาววรารัตน� สําราญเนตร

63033014250 นายจาตุรนต� สิงห�บํารุง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014251 นายนราวิชญ� พวงงาม

63033014252 นางสาวจิราวรรณ อยู�แย:ม

63033014253 นางสาวสุมิตตา หนูหนองโดน

63033014254 นางสาวกษมา เสือแสง

63033014255 นายธีรธร ลิ้มจุติธรรม

63033014256 นางสาวสุทธิดา อุทัยมา

63033014257 นายป*ยะพนธ� หิ้นยกฮิ้น

63033014258 นายวณิชชา ศรีจันทร�ฉาย

63033014259 นางสาวกัญญ�ณพัชร ทัพพ�กาญจนกุล

63033014260 นางสาวนิจวรีย� มาลัยหอม

63033014261 นางสาวมณีวรรณ สิทธิเจริญสุขชัย

63033014262 นายสุรชัย ดาวอินทร�

63033014263 นางสาวรุ�งนภา อาษาไทย

63033014264 นางสาวศิริพร หงษ�เอก

63033014265 นางสาวกุลธิดา ไชยวงค�

63033014266 นางสาวอัจฉรา ศรีระวรรณ�

63033014267 นางสาวรัตติกาล เกษร

63033014268 นางสาวธัญญาสิริ ภักดีจอหอ

63033014269 นางสาวณัฐรHิตา นาคพิHมาย

63033014270 นายเจตนันท� นิพรรัมย�

63033014271 นางสาวธัญญารัตน� คงสิน

63033014272 นางสาวเสาวลักษณ� ทองทัพย�

63033014273 นางสาวณิชกานต� สังขพัฒน�

63033014274 นายธนดล วินิจสร

63033014275 นายเทพฤทธ์ิ แสงคล:อย

63033014276 นายพรชัย คงรอด

63033014277 นางสาวธนิศรา กองศิริ

63033014278 นายอภิชาติ บุญเพชร�

63033014279 นางสาวจิราภรณ� ทองสว�าง

63033014280 นายอรรถพล อุบล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014281 นางสาวจรัสศรี แซ�ต้ัง

63033014282 นางสาวอัฉราภรณ� ปะวะสังข�

63033014283 นายวรเมธ เพ็ชรรัตน�

63033014284 นางสาวธันยพร พลัดเมือง

63033014285 นายกฤตเมธ บุญสวัสด์ิ

63033014286 นางสาวศิรินันท� แสงประเสริฐ

63033014287 นายกฤษชน มีรอด

63033014288 นายอธิบดี วามะชาติ

63033014289 นางลฎาภา โชติสวัสด์ิ

63033014290 นางสาวเวธกา กมลวรรณ

63033014291 นางสาวธาดารัตน� หลอดกระโทก

63033014292 นางสาวดวงเดือน ภูทอง

63033014293 นายอภิสิทธ์ิ ก่ิงเเก:ว

63033014294 นางสาวธารารัตน� พลหม่ัน

63033014295 นางสาวภรัณยา ศิริหล:า

63033014296 นางสาววรรณภา บัวรอด

63033014297 นางสาวทิชากร จันทโชติ

63033014298 นางสาวเมธนุช จําปาศรี

63033014299 นางสาวนาตยา ม่ันย่ิงยง

63033014300 นางสาวกรรณิการ� สุโข

63033014301 นางสาวอรพรรณ พวงมะลิ

63033014302 นางสาวณัฐสิกาญ ประคองทรัพย�

63033014303 นางสาวกัญญาพัชร อิทธิสวัสด์ิ

63033014304 นายณรงค�เดช เหลืองสันติมิตร

63033014305 นายชนธีร� สุรกุล

63033014306 นายภาณุ ไวยมิตรา

63033014307 นางสาวร�อสีอQะ วิลาวรรณ�

63033014308 นางสาวสุภัสสร เมฆทอง

63033014309 นายภาคภูมิ อินทฤทธ์ิ

63033014310 นายยศกร จันทาสังข�
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63033014311 นายณัฐพล เจ็งสวัสด์ิ

63033014312 นายนรินทร� ชูชัย

63033014313 นางสาวอรทิพา มีศรีสุข

63033014314 นางสาวกนกวรรณ พลีดี

63033014315 นางสาวเสาวรัตน� บุญพิทักษ�

63033014316 นางสาวกาญจนาพร ทองนรินทร�

63033014317 นางสาวชลลัดดา ขุนนางจ�า

63033014318 นางสาวสมฤทัย ภิรมย�รักษ�

63033014319 นางสาวเครือวัลย� นวลศรี

63033014320 นายวิฑูรย� ขาวสร:อย

63033014321 นางสาวอภิสรา นนทะโคร

63033014322 นายพัทธดนย� สันขวา

63033014323 นางสาวธันย�ชนก สีทองใบ

63033014324 นางสาวนัฎฐา สุมา

63033014325 นางสาวธีรนันทน� ต:องประสงค�

63033014326 นางสาวสาวิตรี ใจดี

63033014327 นายมนัสวี หวันแก:ว

63033014328 นายอนุชา มิตรสุวรรณ

63033014329 นางสาวสุชาดา ใจจริง

63033014330 นางสาวสโรชา ทิมเชียงราก

63033014331 นางสาวศิริวรรณ ขวัญวงค�

63033014332 นางสาวฐิติกร พ่ึงศรี

63033014333 นายปEญญา ทองนุ�ม

63033014334 นายชนินทร� ธีระวรรณ�

63033014335 นายกวิน เมาริซิโอ มาร�ซานิ

63033014336 นางสาววชิราภรณ� สุบินนาม

63033014337 นางสาวสุภารัตน� แจ:งแสง

63033014338 นางสาววรรณภา จันขาว

63033014339 นางสาวณธกร สนามทอง

63033014340 นายอภิชิต ยุบลนารถ
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63033014341 นางสาวอรทัย โกญจา

63033014342 นางสาววิวรรธณี บุญแสนแผน

63033014343 นางสาวนิภาพร เงางาม

63033014344 นางสาวจิตรสิลี ต้ังจิตสระธรรม

63033014345 นางสาวจิดาภา ทองอินตา

63033014346 นางสาวสุดารัตน� ยอดคีรี

63033014347 นางสาวกมลทิพย� เชื้อฉํ่าหลวง

63033014348 นางสาวพัชรี ตนตรง

63033014349 นายธนบดี บุญส�ง

63033014350 นางสาวมลฤดี มีปาน

63033014351 นางสาวดารารัตน� ศรีมันตะ

63033014352 นางสาวกนิษฐา วรรณรังษี

63033014353 นายเดชอุดม แสงบุญ

63033014354 นายปUติ เลียวลิขิต

63033014355 นางสาวจิภาพร ฟEกเชือก

63033014356 นายจักรพันธ� บุตรดีสุวรรณ

63033014357 นางสาวรัฏติมา ถาวรสุทธ์ิ

63033014358 นางสาวภัทราภรณ� ศรีวิไชย

63033014359 นางสาวพิมพวรรณ ธรรมราช

63033014360 นางสาวสุชาดา ฉุยฉาย

63033014361 นางสาวศิริพร สกุลเหลืองอร�าม

63033014362 นายเกรียงศักด์ิ ศรีสมโภชน�

63033014363 นางสาวประกายดาว กิจการ

63033014364 นางสาวเอ็มมี สนิ

63033014365 นางสาวเกษรา สีเมืองรัตน�

63033014366 นายภริษย� ถ่ินเมือง

63033014367 นายธนศิษฏื ชัยรัตน�

63033014368 นางสาวกัญนนัท คุณธนรักษ�

63033014369 นายนันท�นภัส เวชสาร

63033014370 นางสาวกมลชนก โพธิเดช
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63033014371 นางสาวปEณฑิตา ชัยคง

63033014372 นางสาวปวริศา บุตรสุด

63033014373 นางสาวนัทติยา การะเกตุ

63033014374 นายณัฐกมล อินทํา

63033014375 นางสาวสุจิตรา ทิพวรี

63033014376 นางสาวสุภาดา ภูหลวง

63033014377 นางสาวมณต�ฑกาญจษ� พลพืชน�

63033014378 นางสาวประนอม กันทเนตร

63033014379 นางสาวศศิมาภรณ� มีสัตย�

63033014380 นายอานุภาพ พัฒนวรชัยศรี

63033014381 นางสาวอารีรัตน� จันทา

63033014382 นายมนตรี จิตสําราญ

63033014383 นางสาวจิราวรรณ รอดรัก

63033014384 นางสาวนิภาพร สุขสุสุทธ์ิ

63033014385 นางสาวสุรภา พรมถานา

63033014386 นางสาวขนบพร บุญตะโก

63033014387 นางพรนภา โอฆะพนม

63033014388 นางสาวชลิตา ใจสมัคร

63033014389 นางสาวแสงเดือน แสนว�าง

63033014390 นางสาวธีราพร โคโตสี

63033014391 นายธีระพงษ� ผึ้งบํารุง

63033014392 นายอิลฮัม หะบาแย

63033014393 นายเอกชัย ชนะใหม�

63033014394 นางสาวรัตนาภรณ� โวหาร

63033014395 นางสาวนงนุช รักษาวงษ�

63033014396 นางสาวสลินทิพย� ช�างประดิษฐ�

63033014397 นายพงศธร อัมพันศิริ

63033014398 นายกิตติศักด์ิ แก:วน�าน

63033014399 นางสาวกรรณิการ� ปานปุย

63033014400 นางสาวสรวงกมล ปรีชาสุชาติ
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63033014401 นางสาวศศิวิมล โปธิเป<ง

63033014402 นายวริศกร กิตติคุณาดุลย�

63033014403 นางสาวทิฐิตา เผือกศิริ

63033014404 นางสาวฐานิจร� เทศสิงห�

63033014405 นายนิตินันท� นวลจันทร

63033014406 นางสาวพนิตา ว�องไววาณิชย�

63033014407 นางสาววราภรณ� พุ�มสลิด

63033014408 นางสาวอุสา อารมณ�คง

63033014409 นางสาววิไลลักษณ� บุญคุ:ม

63033014410 นางสาวขนิษฐา เพชรสูงสกุล

63033014411 นายธีรวุฒิ โนนคล:อ

63033014412 นายนที ทํานา

63033014413 นางสาวศิริพร พนมสวย

63033014414 นางสาวจิรพรรณ นวลจันทร�

63033014415 นางสาวพรมาดา ว�องไว

63033014416 นายจักรกริช โอชารส

63033014417 นางสาวนันทิดา ดอกแก:ว

63033014418 นางสาวกัญชพร มังกรแก:ว

63033014419 นางสาวแม�น้ํา ระภานุสิทธ์ิ

63033014420 นายชวณัฐ วิฑูรย�พิศาลศิลปM

63033014421 นายกรพล สุขประเสริฐ

63033014422 นายธีระพล จิวะสมหวัง

63033014423 นางสาวบุษกรณ� อัปการ

63033014424 นางสาวอารีรัตน� หาสีงาม

63033014425 นางสาวขวัญกมล บุบผามาลา

63033014426 นางสาวพรนภา ตีรถะวรวรรณ

63033014427 นางสาวเบญจพร พรายสี

63033014428 นางสาวกัญจนภรณ� พวงเกตุ

63033014429 นางสาวอรพินท� บุญเกตุวัฒนากุล

63033014430 นางสาวปนัสจิต แก:วชิน
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63033014431 นางสาวสมฤทัย แสนกล:า

63033014432 นางสาวศิริวรรณ วงษ�วิภาค

63033014433 นายอํานาจ ด:วงโพนแร:ง

63033014434 นางสาววาสนา ปE\นอยู�

63033014435 นายอับดุลวาฮับ ยารง

63033014436 นางสาววรัญญา ผดุงศิลปM

63033014437 นายไพโรจน� ยังสุข

63033014438 นายอนุกูล ศิริจันทร�

63033014439 นายศุกล แก:วเจริญ

63033014440 นางสาวนาตาชา ชื่นหทัย

63033014441 นางสาววราภรณ� ครุฑเสม

63033014442 นายประวิทย� เพ็งชัย

63033014443 นางสาวนพวรรณ แจ:งหาร

63033014444 นางสาวธัญญ�นภัส สีแตง

63033014445 นายมงคลลักษ� วงษ�ศรีมี

63033014446 นายวสันต� จันทรัตน�

63033014447 นางสาวฟ*ลิปดา บรรณศาสตร�

63033014448 นายอภิสิทธ์ิ คําทะเนตร

63033014449 นางสาวทวีวรรณ ไพรบึง

63033014450 นายสุพจน� สนามทอง

63033014451 นางสาวภาวิณี สุวรรณศรี

63033014452 นางสาวกัญญดา เรืองพิจิตร

63033014453 นางพัลลภา กุศลศิลปวุฒิ

63033014454 นายวัชรนันท� แนวถาวร

63033014455 นางสาวอรพรรณ เสมี

63033014456 นางสาวฐิติรัตน� กลับกลาย

63033014457 นางสาวภรประภัส ผาใต:

63033014458 นางสาวสาวิตรี บางน:อย

63033014459 นายอลงกรณ� ย่ิงเจริญ

63033014460 นางสาววีรวรรณ นิ่มไศละ
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63033014461 นายกิตติพงศ� เชียงคํา

63033014462 นายสิทธิรักษ� สุนทรารักษ�

63033014463 นางสาวรอซิตา ยูโซะ

63033014464 นางสาวโสมพรรณ ลําดวน

63033014465 นางสาวชิตาภา สุคตะ

63033014466 นางสาวมณีวรรณ จันทร�ดี

63033014467 นางสาวบุตรศิริน งอชัยภูมิ

63033014468 นายวิทวัส แก:วนิสัย

63033014469 นางสาวนริศรา กัญจนิตานนท�

63033014470 นางสาวพิชญานิน เพียราช

63033014471 นายราชันย� สุทธิสุวรรณ

63033014472 ว�าที่ร:อยตรีหญิงศิริรัตน� บุญสูง

63033014473 นางสาววิไลวรรณ ชูปE\น

63033014474 นายกาย พระมุนี

63033014475 นางสาวศิวรรณ เหล�ามงคลชัยศรี

63033014476 นางสาวธิราภรณ� ย่ิงประเสริฐ

63033014477 นายรัฐภูมิ วรรณาศรี

63033014478 นางสาวกมลชนก นันตาพรม

63033014479 นายคณพศ บุญทัน

63033014480 นายพุทธิพล ปานรัตน�

63033014481 นางสาวปทุมมา ธรรมปEญญา

63033014482 นางสาวพรพรรณ พ�วงพูน

63033014483 นายกิจโสภณ จันทร�ดิษฐ�

63033014484 นางสาวญารัชนี เถาวัลย�

63033014485 นายพงศกร บุญส�ง

63033014486 นายธีรยุทธ จันทะคุณ

63033014487 นางสาวศิริกร สุ�ยขุนทด

63033014488 นางลัดดาวรรณ คําแก:ว

63033014489 นางปทุมพร ทูลภิรมย�

63033014490 นางสาวสุขุมาล ศิริเนตร�
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63033014491 นางสาวกัลย�ธีรา แก:วกําเนิด

63033014492 นางสาวนภัสวรรณ โพธ์ิอ�อน

63033014493 นางสาวรัตชมลพัฐ ม่ันมะโนธรรม

63033014494 นางสาวพิมลพรรณ ศรีโพธ์ิ

63033014495 นายอภิรักษ� สุวรรณ

63033014496 นางสาวดวงดาว รัตนอร�ามสวัสด์ิ

63033014497 นายวิริยะ หวังแก:ว

63033014498 นางสาวอัมรินทร� ปEตตายะโส

63033014499 นายเบ็ญจรงค� แก:วใจ

63033014500 นายธนกฤต ไอยรา

63033014501 นายศิวกร แซ�เจ่ีย

63033014502 นายพรมงคลชัย สกุลพร

63033014503 นางสาวบรรจง ปราบภัย

63033014504 นางสาวอริสา หนูนา

63033014505 นางสาวสุดารัตน� ถวนนอก

63033014506 นางสาวดาวประกาย ชุมนวล

63033014507 นางสาวสุภาภรณ� กระต�ายเทศ

63033014508 นางสาวทิวาพร แก:วสีขาว

63033014509 นายธนพล แสนวงษ�

63033014510 นางสาวพิชชาภรณ� คนม่ัน

63033014511 นางสาวพรทิพย� พลวิชัย

63033014512 นางสาวศุภลักษณ� สุขศิลา

63033014513 นายทินกร รอนยุทธ

63033014514 นางสาวป*ยะพร ชารีวรรณ

63033014515 นางสาวขวัญชนก ดีพัฒนะ

63033014516 นายศุภวิชญ� ยาสาธร

63033014517 นายนฤเบศร� โพธ์ิถาวร

63033014518 นางสาวนิธินันท� พุทธวิริยากร

63033014519 นางสาวสไบแพร จิตตรานนท�

63033014520 นางสาวกิตติมา บุญชู
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63033014521 นางสาวเมธีรา นิตไธสง

63033014522 นางสาวภาณุมาศ ยุ�นชัย

63033014523 นางสาวจุฑามาศ ใจกล:า

63033014524 นางสาวปทิตตา เจริญวฤทธ์ิ

63033014525 นางสาวปาริฉัตร ปรางโหมด

63033014526 นายเจนุวัตร คงชู

63033014527 นางสาวแพรวพรรณ จันทร�บาง

63033014528 นางสาวอรจิรา จินดาเครือ

63033014529 นางสาวศิริกาญจน� เหลือศิริ

63033014530 นายปริญญา พลจันทร�

63033014531 นางสาววัชรี หลงละเลิง

63033014532 นางสาวสโรชา รักกุศล

63033014533 นางสาวเจนจิรา ศรีทวี

63033014534 นางสาวสุภาพร นิยมเดช

63033014535 นายศุภกิตต์ิ ประยงค�

63033014536 นางสาวรวิปรียา มุณีศรี

63033014537 ว�าที่ ร.ต.ธนเทพ นาวารัตน�

63033014538 นางสาวพนิดา แก:วจันทร�

63033014539 นางสาวบุญบงกช วงศ�เพชร

63033014540 นายพสิษฐ� แหลมหลัก

63033014541 นางสาวเกศรินทร� คํากัน

63033014542 นายธเนตร� ควรหัตถ�

63033014543 นายพงศ�ภรณ� เต็มศรี

63033014544 นายกวิน อัศวเตชสิทธ์ิ

63033014545 นางสาวปาริมา วรรธกวศิน

63033014546 นางสาวธนาภรณ� ดวงดารา

63033014547 นางสาวณทิญา ชงกรานต�ทอง

63033014548 นางสาวนภัสศร บุญยม

63033014549 นางสาวปรีญาภรณ� ทองอุบล

63033014550 นางสาววาสนา มารุนับ
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63033014551 ว�าทีH่ร.ต.หญิงปEทมา เนตรขํา

63033014552 นางสาวทิติยา ลําแก:ว

63033014553 นางสาวพรพิมล ทูลธรรม

63033014554 นายธนกฤต ภิธรรมมา

63033014555 นายศราวุฒิ บําเพ็ญทาน

63033014556 นางสาวสกาวเดือน หาริสา

63033014557 นายปณิธาน สมกุล

63033014558 นางสาวสุดารัตน� ราชโหดี

63033014559 นายธนพงษ� งามเพียร

63033014560 นางสาวพิชญา โคจนา

63033014561 นายศรายุทธ วิยะรัตน�

63033014562 นางสาวกัญจนพร ตุ:มสุวรรณ

63033014563 นางสาวธมลวรรณ สิงห�สา

63033014564 นางสาวทรัพย�เจริญ ก้ิงเงิน

63033014565 นายจตุณรงค� แก:วจุ:ย

63033014566 นางสาวหัฐยา ชาติไทย

63033014567 นายพงศกร กมลวีนัสกุล

63033014568 นางสาวกรวรรณ จิรากุลประเสริฐ

63033014569 นายกรศิลปM อาจหาญ

63033014570 นางสาวเกวลินทร� ฤทธ์ิกระจาย

63033014571 นางสาวมินตรา ยูถะสุนทร

63033014572 นางสาวกรรณ�กลม ทรัพย�สินธ�

63033014573 นางสาวกฤษณา บุญญฤทธ์ิ

63033014574 นายสุรเชษฐ� เกรียงนรงค�เดช

63033014575 นางสาวรจนา บรรเทาพิษ

63033014576 นางสาวจริยา กันทา

63033014577 นายจิรภัทร เหาตะวานิช

63033014578 นายสรณพ จุ:ยพันธุ�

63033014579 นางสาวสมิตานัน หงษ�ประเสริฐ

63033014580 นางสาวชุลีพร ใกล:แสงธรรม
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63033014581 นางสาวกัลยรัตน� ช�วยเจริญ

63033014582 นายอติชาติ โยธิน

63033014583 นางสาวณฐพร จวนกระจ�าง

63033014584 นางสาวณัฐกาญจน� แสงสุวรรณ

63033014585 นางสาวพรพิศ หมอเมือง

63033014586 นางสาวรวินันท� รักษาสกุล

63033014587 นายนิติพัฒน� ใจบุตร

63033014588 นายอมรฤทธ์ิ มณีรัตน�

63033014589 นางสาวภัทรนันท� สงวนวัฒนารักษ�

63033014590 นางสาวศุภมาส เบงจา

63033014591 นางสาวสุพัตรา บัพพา

63033014592 นางสาวนิศาชล ศะศิธร

63033014593 นางสาวกาญจนา แสงนวล

63033014594 นางสาววรรณฉวี ศรีนาค

63033014595 นางสาวอังสุมา ไอยลา

63033014596 นายลิขิต แสวงหา

63033014597 นายนิตินัย ปEญโยย่ิง

63033014598 นางสาวธัญญนุช วิญญายงค�

63033014599 นางสาวมาเรียณี มะมิง

63033014600 นางสาวภรณ�ทิพย� พรมรักษ�

63033014601 นางสาวก่ิงฟPา ก่ิงกันยา

63033014602 นายพีรณัฐ สังข�สังวาลย�

63033014603 นางสาวปาลิตา อินทร�โต

63033014604 นางสาวนุชปรียา ฉวีวงษ�

63033014605 นายวิษวัตณ� เนียรทะศาสตร�

63033014606 นางสาวพิรุณวรรณ ปูลา

63033014607 นางสาวพชรอนงค� รื่นกลิ่น

63033014608 นางสาวพรลภัส แสวงบุญ

63033014609 นายจักรี วัชนะศรี

63033014610 นางสาวนิชาภา มาราช
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63033014611 นางสาวลําใย ปานสง�า

63033014612 นางสาวปราณปรีญา เนินสุด

63033014613 นางสาวนารินทร� ย�องหยี

63033014614 นางสาวอัฟเสาะห� อาแว

63033014615 นางสาวตวงรัตน� มุขแก:ว

63033014616 นางสาวศิริพร มาซา

63033014617 นางสาวศุมารินทร� จากสูงเนิน

63033014618 นางสาวภัทรชนก นิธังกร

63033014619 นายวุฒิชัย น:อยสังข�ดํา

63033014620 นางสาวสุวิสา ชินกลาง

63033014621 นางสาวชาลิณี หมาดรา

63033014622 นางสาวหนึ่งฤทัย มากภิบาล

63033014623 นางสาวณัฏฐพร กันทะเขียว

63033014624 นางสาวแก:วตา ไกรศรีทุม

63033014625 นายเชษฐา ทะวงค�นา

63033014626 นายอลงกรณ� ศรีพลแท�น

63033014627 นายสุรเชษฐ� สักทอง

63033014628 นางสาวเขมพัชร หุ�นเจริญ

63033014629 นางสาวมณฑกานต� ทองชาติ

63033014630 นางสาวเมธา ป*Yนคล:าย

63033014631 นางสาวทัศนีวรรณ เวชไชโย

63033014632 นายสุทธิพงษ� ตQะประจํา

63033014633 นางสาวนัฐวิมล วงพินิจ

63033014634 นายเย้ียม เทียมเพ็ง

63033014635 นางสาวบุณยนุช รายวงศ�

63033014636 นายธีรศักด์ิ พลศร

63033014637 นางสาวสุดธิดา ประทีป

63033014638 นางสาวชลธิชา ขาวเขียว

63033014639 นายอนิรุต เขียววิลัย

63033014640 นายนพนันท� ตาคํา
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63033014641 นางสาวนฤมล เชยพิมพ�

63033014642 นายพลากร สังขศิลา

63033014643 นางสาวสุพิชชา จิตสาลี

63033014644 นางสาวเกวลิน แก:วมณี

63033014645 นางสาววรัชยา นนสะเกต

63033014646 นางสาวลดาวัลย� ป*Yนรอด

63033014647 นายตรัยลักษณ� ธนธาดากุล

63033014648 นางสาวชุตินันท� แก:วหย�อง

63033014649 นางสาวนวพร ดีประเสริฐ

63033014650 นายรุ�งคุณ บรรยงค�

63033014651 นางสาวลัดดา เครือหงษ�

63033014652 นายพาณุพงษ� สาลี

63033014653 นางสาวศิริภากร สุขสด

63033014654 นางสาวทิพาพร สนั่นเมือง

63033014655 นายพรประเสริฐ แช�มประเสริฐ

63033014656 นางสาวกมลพรรณ สุจริตรักษา

63033014657 นางสาวสุกัญญา แย:มเหม็น

63033014658 นางสาวภิคินันท� สอนประเทศ

63033014659 นางสาวจิตราภรณ� สูงรัมย�

63033014660 นางสาวเกษศิรินทร� บุญวิเศษ

63033014661 นายกิตติธัช โนกุญชร

63033014662 นางสาวกนกอร ลุนสาร

63033014663 นางสาววราภรณ� บุราคร

63033014664 นางสาวชนากานต� ยวงใย

63033014665 นางสาวป*ยะธิดา พรพาอภิรมย�

63033014666 นายเอกพันธ� เกษมสวัสด์ิ

63033014667 นายอภิสิทธ์ิ กิจบรรจง

63033014668 นางสาวอัญจิมาภรณ� วชิรพันธุ�สกุล

63033014669 นายรณกร สมบูรณ�

63033014670 นายพีระชัย สือวงศ�ประยูร

หน:า 489 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014671 นางสาวกนกวรรณ กุลยนต�

63033014672 นางสาววันเพ็ญ นิลมาตย�

63033014673 นางสาวกัญชพร โพระดก

63033014674 นางสาวลัดดาวัลย� ขุนพิลึก

63033014675 นางสาวลัดดาวัลย� แดงเสียงดัง

63033014676 นายภาสกร อินทรโชติ

63033014677 นางสาวปานศิริ อินวุฒิ

63033014678 นางสาวกมลชนก สวงโท

63033014679 นายวิโรจน� สินสุขพัฒน�

63033014680 นายเอกชัย พลธรรม

63033014681 นายเบญจพล เรืองศักด์ิ

63033014682 นายธนพงษ� อนุกูล

63033014683 นางสาวลัดดาวัลย� อุตะมะ

63033014684 นางสาวปEญชณิก แสวงสุข

63033014685 นางสาวอาทิตยา ขันแก:วน�าน

63033014686 นางสาวก่ิงแก:ว ทิมศิลปM

63033014687 นางสาวรัตนาพร ทัศนิยม

63033014688 นายปณิธาน อุทธา

63033014689 นางสาวปวริศา ทีปสว�าง

63033014690 นางสาวสุภาวรรณ ดอนทราย

63033014691 นางสาวอัยการ โพธิสาร

63033014692 นางสาวศรัญญา ศรีเมือง

63033014693 นางสาวธัชธรีย� เอนกพงษ�

63033014694 นางสาวณิชา ซ�วนเซ�ง

63033014695 นายกฤดิไกร รอดคง

63033014696 นายยอดมนู สเตศรี

63033014697 นายจีรวัฒน� เชฐสิงห�

63033014698 นางสาวพันธ�ทิพย� รัตนพันธ�

63033014699 นายมานพ อัครวรรธนกิจ

63033014700 นางสาวปูชนีย� ชูยก
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63033014701 นางสาวชนิปกาญจน� พงษ�อุตทา

63033014702 นางสาวปEทมา โคกฤทธ์ิ

63033014703 นายสถาปนิก กองเขน

63033014704 นางสาวศกลรัตน� วานิชพงษ�

63033014705 นายศิริชัย จิตรอําไพ

63033014706 นางสาวฐาปนีย� เพ็งสูงเนิน

63033014707 นางสาวสุกัญญา ฉลวย

63033014708 นางสาวภัทราพร โพธ์ิสุวรรณ�

63033014709 นางสาวนิลวัลย� ติเอียดย�อ

63033014710 นายประพัฒน� กระฉอดนอก

63033014711 นางสาวสุพัตตรา เเก:วหอม

63033014712 นางสาวณัฐชนกพร รุ�งแสง

63033014713 นางสาวสุนิสา วงไชยา

63033014714 นายฐิติพงศ� อรัญเวศ

63033014715 นางสาวจุฑามาศ เมลิน

63033014716 นางสาวโฉมยงค� สว�างวงค�

63033014717 นางสาวเจนจิรา แก:วยศ

63033014718 นางสาวศิริพร ปุริศรี

63033014719 นางสาวนภษร แสงเรืองอ�อน

63033014720 นางสาวํธนวรรณ เรืองสังข�

63033014721 นางสาวรชตา โลหะจินดา

63033014722 นายกฤติน ม่ังมี

63033014723 นางสาวกุญธร นิลฉํ่า

63033014724 นางสาววราภรณ� วงค�ธานี

63033014725 นางสาวแสงตะวัน ศรีเมฆ

63033014726 นางสาวนรารัตน� ทองสุข

63033014727 นางสาวกิติพร มาภักดี

63033014728 นางสาวณัฐพร อภิวัฒน�ไพบูลย�

63033014729 นายพิศุทธ� เกิดผล

63033014730 นางสาวสุกาญจน� จํานงกูล
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63033014731 นางสาวจีรนันท� ชูศรี

63033014732 นางสาวปาณิสรา เกลี้ยงกลม

63033014733 นางสาวศศิภาพร ศิริเลี้ยง

63033014734 นางสาวสุภัตตรา รัตนวัน

63033014735 นางสาวเมธาวี เชยะสิทธ์ิ

63033014736 นายปฐมพร โสพรรณพนิชกุล

63033014737 นางสาวอุไรวรรณ บุญมี

63033014738 นางสาวกัณฐิกา ทองพุ�ม

63033014739 นางสาวณัทภาอุษา ธนะรักษ�

63033014740 นางสาวจันทร�จิรา มัดลี

63033014741 นายเฉลิมพล สุขช�วย

63033014742 นางสาวสุดารัตน� ผึ่งผาย

63033014743 นายนที ชุมนุมเศษ

63033014744 นางสาวปUYนารา แสงกระจ�าง

63033014745 นายพชร แสงสะเดาะ

63033014746 นายบัณฑิต พิทยากิต

63033014747 นางสาวชณัฐศรณ� แสงสุวรรณ�พร

63033014748 นางสาวมุฮ�ซินีน วงสถาปEตย�

63033014749 นางสาวอุไรวรรณ ศรีวิชา

63033014750 นายภัทราวุธ สุทธิคุณ

63033014751 นางสาวอัญชลีกร ดําแก:ว

63033014752 นางสาวสุชาดา มีวงค�

63033014753 นายกิตติชัย สุขดี

63033014754 นายธีรายุทธ� ธีระวิชัยยุทธ�

63033014755 นายนิกร มีชู

63033014756 นางสาวอัตราภรณ� เติมกล:า

63033014757 นายกิตติภณ อินทร�เกษา

63033014758 นายอัครพล มงคลทรัพย�

63033014759 นายวิศิษฏ�พงษ� สัตยากุล

63033014760 นางสาวณัฐฐิญา พุดแดง
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63033014761 นางสาวมุกดา เผือดจันทึก

63033014762 นายกฤตนัน วงค�เขียว

63033014763 นางสาวป*ยพร สุกอง

63033014764 นางสาวธีราภรณ� สุจริต

63033014765 นางสาววรรณศิกา ช�วยพัฒน�

63033014766 นางสาวรัตนากร สาระพัน

63033014767 นางสาวพรนภัส สุวรรณเครือ

63033014768 นายจักรพันธ� ธุระทํา

63033014769 นางสาวศิริลักษณ� ศรีชาวนา

63033014770 นางสาววรารักษ� ผ�องแผ:ว

63033014771 นางสาวนิลาวัณย� ชูสอน

63033014772 นางสาวสุนัฏติยา งามวงษ�

63033014773 นายเสกสรรค� มะลัยทอง

63033014774 นายนธี ณะมณี

63033014775 นายรณกร วรรณสังข�

63033014776 นายจินดา บุญญาฤทธ์ิ

63033014777 นางสาวภัสสร ทัสสะ

63033014778 นางสาววัลลภาพร บวรพิริยวงศ�

63033014779 นางสาวอรอุมา นนทเดชะ

63033014780 ว�าที่ร:อยตรีหญิงสิทธิณี การกระสัง

63033014781 นางสาวพรจิรา คงวิมล

63033014782 นายสรพัศ บัวดง

63033014783 นางสาวศุภัสสร วงค�ตะวัน

63033014784 นายดณุวัฒน� หม่ืนจบ

63033014785 นางสาวสุดารัตน� กุลสวัสด์ิ

63033014786 นายธนิก อารยะวณิชกุล

63033014787 นายจิรโรจน� คงมีธนาเศรษฐ�

63033014788 นายพิเชษฐ� เต็งหิรัญ

63033014789 นายสิทธิโชค โสภา

63033014790 นางสาวณัฐนรี สีแดง
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63033014791 นางสาวทิพย�วรรณ ข:อย่ีแซ�

63033014792 นางสาวณฏฐ� โฉมงาม

63033014793 นางสาวซาลวาน มะยีนา

63033014794 นางสาวอนัญญา วงษ�พานิช

63033014795 นางสาวจุฑาทิพย� คงประโคน

63033014796 นางสาวนฤมล ครวนขุนทด

63033014797 นางสาวเมสุดา ราชพัฒน�

63033014798 นางสาวศศินา ลํามา

63033014799 นายทวีศักด์ิ สรรณรงค�

63033014800 นางสาวเกศินี ทองห�อ

63033014801 นางสาวกวินทิพย� ปรัชเมธี

63033014802 นายรเณศ แสงมณี

63033014803 นายตติย�พล หิรัญศิริ

63033014804 นายภูริฤต เพรียวพานิช

63033014805 นางสาวแพรวพรรณ เสียสีหา

63033014806 นายธนกร บุญชู

63033014807 นายวรพล เหมือนวงศ�

63033014808 นายภานุวัฒน� เดชานุภานนท�

63033014809 นางสาวสินีนาฎ ไตรกูล

63033014810 นางสาววรรษมน อุดมรักษ�

63033014811 นายจอมเดช พยัคศักด์ิ

63033014812 นางสาวรสนันท� อนวัชพันธุ�

63033014813 นางสาวณัฐกรานต� หอมสุวรรณ�

63033014814 นางสาวชลธิชา คุณสุทธ์ิ

63033014815 นายอดิศักด์ิ พรรณพิจิตร

63033014816 นางสาวอําพรพันธ� วงค�ตาแพง

63033014817 นางสาวสุรีย� ชูละออง

63033014818 นายบุญจิตร สุสวดโม:

63033014819 นายภาณุเมศร� โสพันธ�

63033014820 นายธโนดม จันเอียด
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63033014821 นางสาววรลักษณ� ย้ิมขาวผ�อง

63033014822 นางสาวนุชนาฎ อินทชัย

63033014823 นางสาวเพ็ญนภา เกษร

63033014824 นางสาวบุษรินทร� ดิษฐมา

63033014825 นางสาวอารีรัตน� สําเร็จกิจเจริญ

63033014826 นางสาวหฤทัย ต:องมิตร

63033014827 นางสาวเมษิณี บุญทวีกุลสวัสด์ิ

63033014828 นางสาวธิพธู ลาภอิสระถาวร

63033014829 นายสิรวุฒิ เรืองศาสตร�

63033014830 นางสาวหทัยรัฏ จันทนะ

63033014831 นางสาวเบญจวรรณ บรรเทือง

63033014832 นางสาวกิรติกา พลภูงา

63033014833 นายจิรายุทธ� รอดไว

63033014834 นายสุเทพ ธรรมบุญญา

63033014835 นางสาวชมบงกช จันทร�เจQก

63033014836 นางสาวพรรณทิวา ปEดสําราญ

63033014837 นายวันพิทักษ� สุวรรณชล

63033014838 นางสาวศุภรัสม์ิ วิชัยรัตน�

63033014839 นายธนาธร ม:วนทอง

63033014840 นางสาวฉัตรติกานต� สายบุญสา

63033014841 นางสาวมนัสสวี คงขาว

63033014842 นายธีระวัฒน� สุวรรณรัตน�

63033014843 นายกษิดิศ บูรณะ

63033014844 นางสาวพจนา วันสารัมย�

63033014845 นางสาวอรนิภา ศิลารักษ�

63033014846 นายภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

63033014847 นางสาวช�อทิพ สิทธิรักษ�

63033014848 นางสาวฑิฆัมพร บุญคง

63033014849 นางสาวณัฐฐินันท� ฤทธ์ิเดช

63033014850 นายณัฐมนต�ชัย โลกนิมิตร�
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63033014851 นางสาวกัญวลี เปรุนาวิน

63033014852 นางสาวนุชนาฎ บุญชู

63033014853 นางสาวทิพย�ญดา ปานุเวช

63033014854 นายพิริยะ โภคสมบัติ

63033014855 นายนัฐวุฒิ สงสม

63033014856 นายอภิศักด์ิ ยอยรู:รอบ

63033014857 นางสาวรพีพรรณ กลั่นเรืองแสง

63033014858 นายดนัย กิจสุวรรณ

63033014859 นางสาวชุติมา ย้ิมป*Yน

63033014860 นายสมรักษ� หลงนาม

63033014861 นางสาวมิถุนา จําปาดอก

63033014862 นายวนัส ขอดศิริ

63033014863 นางสาวศศิเพ็ญ สุทธิกิจ

63033014864 นางสาวดวงรัตน� จันทร

63033014865 นายวัศพล ก�อเกียรติตระกูล

63033014866 นายธนบัตร ประทีปมณีรักษ�

63033014867 นางสาวไพลิน ชาวไร�นาค

63033014868 นางสาวตุลวี ดอกไม:งาม

63033014869 นายณัฐภัทร ศักด์ิศุภนรา

63033014870 นายภิษัชพล พงศ�สมัคร

63033014871 นายพลวัต พรหมสิทธ์ิ

63033014872 นายภาคภูมิ ช:างสุวรรณ�

63033014873 นางสาวธารารัตน� พิทยาพล

63033014874 นายศรราม ทรัพย�งาม

63033014875 นายประทีป ตันติพงศ�

63033014876 นายธนพล บุญมา

63033014877 นายกิตตินันท� ปานประไพ

63033014878 นางสาวอนงค�นุช มณีโชติ

63033014879 นางสาวปราณี วังสุริย�

63033014880 นายประศาสน� มาหาธนประทีป
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63033014881 นายสุพรรณ ปานอุทัย

63033014882 นางสาวศิรภัสสร สุขแสน

63033014883 นางสาวธัญญลักษณ� วงค�อ:ายตาล

63033014884 นางสาวสุภาภักด์ิ หนองพร:าว

63033014885 นางสาวพัทรียา แก:วจินดา

63033014886 นางสาวศิรินทรา จิตสามารถ

63033014887 นายภัทรกร พงษ�ภักดีสกุล

63033014888 นางสาวศิริพร เทียมเพชร

63033014889 นางสาวชุติมา อยู�มีคง

63033014890 นายธนวรรธ สาลีสี

63033014891 นางสาวชลทิพย� สุริสาร

63033014892 นางสาวชุติมา ชาเขียว

63033014893 นายอรรถพล สุวรรณเมฆ

63033014894 นางสาวสายฝน ผึ้งผัน

63033014895 นางสาวณัฐรินทร� เพ็ชรนาม

63033014896 นางสาวทิพยรัตน� วันดี

63033014897 นางสาวณัฐฑริกา รอดมาก

63033014898 นางสาวรัชฎาภรณ� อิสระพร

63033014899 นางสาวสริตา ทองปลี

63033014900 นางสาวกรรณิการ� สกิจขวา

63033014901 นางสาวโชติณัฐ เอี่ยมจันทร�พวง

63033014902 นางสาวสุวภัทร สุขหอม

63033014903 นางสาวสมพร หลงปาน

63033014904 นางสาวอรจิรา สงวนบุญ

63033014905 นางสาวนริศรา วิชญเนตินัย

63033014906 นางสาวปEทมวรรณ ปกค�าย

63033014907 นายกานต�รวี ทวีโรจนกุล

63033014908 นายณัธพนธ� ภาษิต

63033014909 นางสาวรภัทร วงศ�สมบูรณ�

63033014910 นายยุทธพิชัย วารีนิยม

หน:า 497 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014911 นางสาววรรณภา สุนา

63033014912 นางสาวกาญจนา ปาดี

63033014913 นางสาววรรณมณี นาคศาลา

63033014914 นางสาวอุมาพร พิมติพิมโน

63033014915 นายเทอดเกียรติ พวงชาติ

63033014916 นายสิทธิชัย นิลประดับ

63033014917 นางสาวณัฐสรวง หงษ�ทอง

63033014918 นางสาวเกสราพร ทันสมัย

63033014919 นางสาวสุรัสดา สมบูรณพนา

63033014920 นายธนิษฐ� กิตติสกุลวงศ�

63033014921 นางสาวภาราดา สุวพจน�

63033014922 นายอาษา สวัสดี

63033014923 นางสาวอริสรา ชมภูบาง

63033014924 นางสาวพิชาพัทธ� พันธ�ภูวธนนท�

63033014925 นางสาวเด�นนภา รกไพร

63033014926 นายปกปPอง กันตระกูล

63033014927 นายณัฐพิพัฒน� ตันเครือ

63033014928 นางสาวอัญชลี จันสีนาค

63033014929 นายป*ยะพันธุ� เผือกฟEก

63033014930 นายวิภู สังวรเจต

63033014931 นางสาวธมลทิพย� แสงพรเลิศ

63033014932 นางสาวอรปรียา ปรือปรัง

63033014933 นางสาวจริยา สายจําเริญ

63033014934 นายศุภณัฐ ครองรักษ�

63033014935 นายเอกพันธ� บุญเสริม

63033014936 นางสาวดวงนภา สาครรัมย�

63033014937 นางสาวชลธิชา แทนแสง

63033014938 นางสาวฐิติพร พุ�มพันฆ:อง

63033014939 นางสาวชลธิชา มนตรี

63033014940 นางสาวศญามล พวงธรรม

หน:า 498 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014941 นางอมรรัตน� อาจวิชัย

63033014942 นายขจรศักด์ิ จันพูล

63033014943 นางสาวกนกวรรณ แสงมณี

63033014944 นางสาวปรียานันท� สีรือแสง

63033014945 นางสาวสุกัญญา สุมทุม

63033014946 นางสาวศิริพร จุ:ยปาน

63033014947 นางสาววิจิตรา ทันตะคุ

63033014948 นางสาวศศิประภา พรหมด:วง

63033014949 นายมาฮาดี จะปะกิยา

63033014950 นางสาวปฏิญญา ทนงจิต

63033014951 นางสาวกุลณัฐ สมปาน

63033014952 นางสาววารุพร ธนสินศิวัฒน�

63033014953 นางสาวสุนิสา สังข�น:อย

63033014954 นางสาวปาลิตา ปลุกใจเสือ

63033014955 นางสาวนฤมล งามประเสริฐ

63033014956 นายชานุวัฒน� ริยาพันธ�

63033014957 นางสาวแพรว ปานเฟXอง

63033014958 นางสาวอมรรัตน� เกตุขํา

63033014959 นางสาวปEณณพร เดชเพ่ิมสุข

63033014960 นางสาวฉัตรธนัชภรณ� คําแก:ว

63033014961 นายปฤษฎี แก:วมีกฤชญเดช

63033014962 นางสาวณัฐญา เชี่ยวชาญ

63033014963 นายเอกพร ขวากุพันธ�

63033014964 นางสาวชนัญชิดา อินธิแสน

63033014965 นางสาวเสาวลักษณ� ธงทอง

63033014966 นางสาวภูริชญา ภุมกาญจน�

63033014967 นางสาวทัชชกร จันทนา

63033014968 นางสาวแขมณี วิเศษสุข

63033014969 นางสาวพัศราภรณ� งามสมัย

63033014970 นางสาวเบญจพร ศรีสนั่น

หน:า 499 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033014971 นายสมสกุล สิงห�ปรุ

63033014972 นางสาวจุฬาลักษณ� รุยันต�

63033014973 นายภูวดล จันทระ

63033014974 นายเกริกฤทธ์ิ เรืองยังมี

63033014975 นายพัฒนพงษ� วรรณรัตน�

63033014976 นายวิชัย กับกระโทก

63033014977 นางสาวนรินทร นรินทร�

63033014978 นางสาวลักษิการมย� อภิธรรมวงศ�

63033014979 นางสาวธัญญาทิพย� ฉินนะโสต

63033014980 นางสาวนภัสพลอย ชัยปกรณ�นันท�

63033014981 นางสาวจุติพร ตราชู

63033014982 นายธนพัฒน� เพ่ิมแสงสุวรรณ

63033014983 นายวัชระ นารีเลิศ

63033014984 นางสาวพรทวี อ�วมสอาด

63033014985 นางสาววาสนา แซ�ต้ัง

63033014986 นายจิรกฤต กลิ่นดอกไม:

63033014987 นายสิริวัฒน� บุตรตรา

63033014988 นายสิทธิพงษ� มังกร

63033014989 นายสถาพร ดรุณพันธ�

63033014990 นางสาวป*ยวลี พรหมเนตร

63033014991 นายศิววิชญ� สวนอินทรชิต

63033014992 นางสาววรัทยาภัสทร� ย่ิงธนภัทร�ธาดา

63033014993 นายวรัญ`ู ศรีจุดานุ

63033014994 นายหฤษฎ� หิริกุล

63033014995 นางสาวพิชญานินท� ศรีจันทร�

63033014996 นางสาวศิริวัลย� ตระกูลมุทุตา

63033014997 นางสาวยุวดี ลีเลิศ

63033014998 นายธนวัช เทียนกระจ�าง

63033014999 นางสาววรกานต� รัฐการ

63033015000 นางสาวปาริชาติ มากปรางค�

หน:า 500 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033015001 นางสาวศิริลักษณ� นาทองทิพย�

63033015002 นางสาววรัญรัตน� ดุลยพันธ�

63033015003 นางสาวเกสรา ยาวิชัย

63033015004 นายธีรพันธุ� ธรรมไชยางกูร

63033015005 นางสาวพิรุณธร พูลเขตรกิจ

63033015006 นางสาวชวิศา เชื้อธวัช

63033015007 นายไชยภัทร ทุมมณี

63033015008 นางสาวฟ*รดาวซ� มะรอเเม

63033015009 นางสาวสุรีรัตน� อาจแก:ว

63033015010 นางสาวฐิตาพร คําฝZกฝน

63033015011 นายอภินันท� วันแรก

63033015012 นางสาวกรรณิการ� ทักษิณ

63033015013 นางสาวเกษรทิพย� ใจชนะ

63033015014 นางศิรวรรณ จันทร�ลอย

63033015015 นางสมใจ ศุภรทวี

63033015016 นายวุฒินันท� บัวเพ็ชร

63033015017 นายชนพัฒน� เสียงสกุล

63033015018 นางสาวพิชญาภรณ� ธีระวร

63033015019 นางสาวอทิตยา ถาวระ

63033015020 นางสาวอิสราภรณ� ธรรมคุณ

63033015021 นางสาวมีนา รุ�งเรือง

63033015022 นางสาวผกาวัลย� โคตพันธ�

63033015023 นางสาวณัฐฐาพร เวชศาสตร�

63033015024 นายวศิลปM สาลารัตน�

63033015025 นายกฤษดา ดิษฐ�จาด

63033015026 นางสาวกษิรา มณีสรกุลยา

63033015027 นางสาววริศรา ปZงตระกูล

63033015028 นายยุทธภูมิ ศรีสวรรค�

63033015029 นางสาวสุธาสินี จินุศร

63033015030 นางสาวพลอย โชคชัยสิริ

หน:า 501 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033015031 นางสาวสุพัตรา เขม:นเขตการ

63033015032 นางสาวเพ็ญนภา ขําระหงษ�

63033015033 นางสิริพร กันทะจักร�

63033015034 นางสาวอภิพร ประชาฤทธ์ิภักดี

63033015035 นางสาวกมลทิพย� อึ่งป_อง

63033015036 นายอัคคพล พรมวงค�

63033015037 นางจงกล บุตรย่ี

63033015038 นางสาวกาญจนาณัฐ อังคะจันทร�

63033015039 นางสาวรัชนี งามณี

63033015040 นายภัทรมล ภัคชัญญาภัทรกุล

63033015041 นายณัฐวุฒิ ท�านัทธี

63033015042 นางสาวสุรอยยา อุตสาหะ

63033015043 นางสาวจินตนา กุลสอนนาน

63033015044 นางสาวนภาพร มาลยมาลี

63033015045 นายจตุรภัทร เจียรวัฒนสวัสด์ิ

63033015046 นางสาวธนพรรณ พันธุ�พุ�มจันทร�

63033015047 นางสาวมินตรา ชาวเสริม

63033015048 นางสาวจินตนา แสนซ่ือ

63033015049 นางสาวภัทราพร ขัติยะวงศ�

63033015050 นางสาวภาณุมาศ เกษจันทร�

63033015051 นางสาวรัตนมณี นามทะจันทร�

63033015052 นางสาวนุษรา ชัยรัตน�

63033015053 นางสาวกรกนก ดีทา

63033015054 นายอนุรักษ� รัตนโสภา

63033015055 นายพงศ�ธร จรเปลี่ยว

63033015056 นางสาวปาริชาติ เหมทานนท�

63033015057 นางสาวป*ญชาน� ยุบลโกศล

63033015058 นางสาวอรวรรณ สุขศรี

63033015059 นายกรัณย�พล ทองขําดี

63033015060 นางสาวพรพรรณ อักโข

หน:า 502 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033015061 นางสาวจินตหรา ทองหล�อ

63033015062 นายชัยวัฒน� เหลืองจรัสหล:า

63033015063 นายนสิธร พันธุ�รัตน�

63033015064 นางสาวภวิกา ใจซ่ือกุล

63033015065 นางสาววันวิษา ยอดอ�วม

63033015066 นางสาวเสาวลักษ� สารรัมย�

63033015067 นางสาววิจิตตรา ผลมะม�วง

63033015068 นางสาวอุทิตย� พนมใหญ�

63033015069 นางสาวฉัตรทิพย� ทนุดํารงค�

63033015070 นางสาวนูราณี สาและ

63033015071 นายอัครเดช เสมอเชื้อ

63033015072 นางสาวกนกอร ศรีฉํ่า

63033015073 นางสุนทรี ศุกรีเขตร

63033015074 นางสาวชรินพร กาญจนี

63033015075 นางสาวนันทิชา สมฤทธ์ิ

63033015076 นางสาวคุณัญญา จับใจ

63033015077 นายสุรพงษ� ยืนยงคีรีมาศ

63033015078 นางสาวนันทวรรณ นิลเกตุ

63033015079 นางสาวภรณ�ทิพย� ทันแจ:ง

63033015080 นางสาวอิศราภรณ� ศรีพงษ�ย่ิง

63033015081 นางสาวศิริมงคล พันธุ�ศิริ

63033015082 นางสาวจันทร�ประภา บุญชารี

63033015083 นางสาวสุพัตรา พวงระย:า

63033015084 นางสาวพิชชาพร จารุเฉลิมรัตน�

63033015085 นางสาวชัญญา ฤกษ�มาก

63033015086 นางสาวมณีรัตน� แก�นทอง

63033015087 นายป*ยบุตร วงศ�วาน

63033015088 นางอริสา ชาวประมง

63033015089 นางสาวรัตนาวดี ชมภูทวีป

63033015090 นางสาวธนัญชนก เดสันเทียะ

หน:า 503 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033015091 นางสาวปภาวดี พิระชัย

63033015092 นายภานุวัฒน� โชติพูล

63033015093 นางสาวจันทร�จิรา สมนึก

63033015094 นางสาววรรณธนา พุ�มปาด

63033015095 นางสาวชลธิชา แก:วคํา

63033015096 นางสาวสร:อยเพชร มาลัยทอง

63033015097 นางสาวนิศารัตน� สีหะวงษ�

63033015098 นางสาวจิราพัชร วิไชยา

63033015099 นางสาวโสภาวรรณ เพ่ิมผล

63033015100 นายณัฐพล ไผ�เรือง

63033015101 นางสาววนิดา มาตย�คํามี

63033015102 นางสาวรุ�งทิพย� ศรีบุญโฮม

63033015103 นางสาวพิมพ�ศิริ พลเย่ียม

63033015104 นางสาวชัชฎาภรณ� เซ่ียงฉิน

63033015105 นายณัฐพงค� สมัครการ

63033015106 นายสุรเศรษฐ สุนากร

63033015107 นางสาวชุดาภา สถาพรเพ็ญชาติ

63033015108 นายชนินทร� ดวงประทีป

63033015109 นายนนทิวรรธน� ดํารงฐิติวัฒน�

63033015110 นางสาวเพชร ทองนพรัตน�

63033015111 นางพรพิมล อินทร�สิงห�

63033015112 นายเกียรติกมล แก:วดี

63033015113 นายธีรเมศวร� วังไพบูลย�

63033015114 นางสาวปณิดา จันทวร

63033015115 นางสาวปองรําไพ ใจเรือน

63033015116 นางสาวนารีรัตน� ศักด์ิทวีเดช

63033015117 นางสาวสุรางคณา ทาแท�งทอง

63033015118 นายเฉลิมศักด์ิ ธนสารกุล

63033015119 นางสาวกนิษฐา วังหอม

63033015120 นายภูวนาถ สิริปEญญาแสง

หน:า 504 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033015121 นางสาวจีรญา นิลเพ็ชร

63033015122 นายอรุณ วิโรจน�ชัยศรี

63033015123 นางสาวกมรานันท� ไพศาลกิตติสกุล

63033015124 นางสาววนิดา คงทอง

63033015125 นายธนวัตร อิ่มสอาด

63033015126 นายพงศพร กัปตัน

63033015127 นางสาวกรรณศจี กรรณเทพ

63033015128 นายศุภชัย ศรีมงคล

63033015129 นางสาวผกาชาติ เชาว�ไวย�

63033015130 นายภานุพงษ� ภักดีรอด

63033015131 นางสาวณัฐฐินันท� โทปุรินทร�

63033015132 นางสาววิภาพร เกิดแก:ว

63033015133 นางสาวอัจฉรา ศรีมะหันรวย

63033015134 นายจิตวัต ถนอมลิขิต

63033015135 นายวัฒนกร ย้ิมบางอ:อ

63033015136 นางสาวสจี ประเสริฐสังข�

63033015137 นางสาวธิดารัตน� จันเส

63033015138 นางสาวปาริฉัตร บุญจันทร�

63033015139 นางสาวชาคริยา หนูฤทธ์ิ

63033015140 นางสาวศรัณยา ดวงเกตุ

63033015141 นายสุรศักด์ิ วิเชษฐ�พันธุ�

63033015142 นางสาวกรรณิการ� สมปรีดา

63033015143 นายศิวนาท นันตา

63033015144 นายอัคริศ หลีกุล

63033015145 นางสาวทฤฒมน มหานิล

63033015146 นายปวริศร หาญวีระ

63033015147 นางสาวประวีณ�นุช ศิริบูรณ�

63033015148 นางสาวพัชราภรณ� น:อยพันธ�

63033015149 นางสาวปาลรัฐ แสงศรี

63033015150 นางสาวชัญญานุช สร:อยระย:า
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033015151 นางสาวอนันตา อารีย�

63033015152 นางสาวธนวรัท โล�ห�คํา

63033015153 นายมงคล จูสม

63033015154 นางสาวปEญญาพร ย้ิมแย:ม

63033015155 นายมนัส อินสลุด

63033015156 นางสาวสาวิตรี ชอบประดิษฐ

63033015157 นางสาวณัฐชา สัมฤทธ์ิดี

63033015158 นายนฤมิตร ปEกกังพลัง

63033015159 นางสาวรัชวรรณ สันป_าแก:ว

63033015160 นางสาวภิรชานันท� สังข�ทอง

63033015161 นายปภินวิทย� อุงพานิชกุล

63033015162 นางสาวฐิตาภรณ� พลับพลาทอง

63033015163 นางสาวกฤตยา อุสาหะ

63033015164 นางสาวชวัลลักษณ� ยาวสูงเนิน

63033015165 นางสาวกิตติกร โนตQะ

63033015166 นางสาวชนาพร สืบต๋ัน

63033015167 นายอนนุชา สุรินทร�

63033015168 นางสาวสุกัญญา พงษ�สิทธ์ิ

63033015169 นางสาวสุภาพร ยืนย่ัง

63033015170 นางสาวณรัตน�นันท� จันทรัตน�

63033015171 นายวรินทร� พุ�มโพธ์ิทอง

63033015172 นายธนะวัฒน� อนันตะ

63033015173 นางสาวจิราวดี ศรีสวัสด์ิ

63033015174 นางสาวอรทัย นีละพันธ�

63033015175 นางสาวพาฝEน โหบาง

63033015176 นายวรวิทย� คลังวิเชียร

63033015177 นางสาวพรนภา คําสม

63033015178 นางสาวป*ยวดี สว�างเดือน

63033015179 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสาท

63033015180 นางสาวชนิกานต� นุชนาฏ
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ระดับปริญญาตรี

63033015181 นางสาวกัลยรัตน� สีเหลือง

63033015182 นางสาวชวิศา โตQะทอง

63033015183 นางสาวก่ิงกาญจน� ดอกพุฒซ:อน

63033015184 นางสาวฐิติรัตน พัฒนวงศ�ตระกูล

63033015185 นายสุจินดา นัยวงศ�

63033015186 นางสาวกมลพร กองจันทร�

63033015187 นางสาววาริพินทุ� คงเกษม

63033015188 นางสาวรุ�งนภา ลางอินทร�

63033015189 นายปุณยวีร� บํารุงราษฎร�

63033015190 นางสาวภัคจิรา ใจเฉวก

63033015191 นางสาวธัญชนก ปPอมมาก

63033015192 นางสาวธัญวรรณ อรรคไกรสีห�

63033015193 นายพลากร มีสนาม

63033015194 นางสาวประภาพิศ ทินวุฒิ

63033015195 นายอําพล โคตรสินธุ�

63033015196 นางสาววีรพร ต้ังอยู�

63033015197 นางสาวกาญจนา แดงเดช

63033015198 นางสาวลลิตา ภู�มูล

63033015199 นางสาวจรรยาภรณ� วงษ�กระจ�าง

63033015200 นายสรยุทธ แสงอรุณ

63033015201 นางสาวมนัญชยา มีแก:ว

63033015202 นางสาวพนิดา ฤกษ�ศรี

63033015203 นางสาวอัจฉรา ย้ิมเส:ง

63033015204 นางสาวจินตนา สุขมีกลิ่น

63033015205 นายภาธร รสานนท�

63033015206 นายวีรภัทร สุมโนจิตราภรณ�

63033015207 นายคณิน ชูวงศ�

63033015208 นางสาวดวงหทัย ชัยธนานันท�

63033015209 นางสาวกานดา ชาญศึก

63033015210 นางสาวพิมพ�ชนก เนินทอง
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ระดับปริญญาตรี

63033015211 นายอุทัย ต๊ิบเรือน

63033015212 นางสาวสุดารัตน� ใจสงัด

63033015213 นางสาวกนกพร แหววรอด

63033015214 นายกิตตินันท� มิตรประยูร

63033015215 นางสาวมัตติกา ต:นบุญ

63033015216 นางสาวสุดธิดา อุกาวงศ�

63033015217 นางสาวธิดารัตน� พวงนาค

63033015218 นายศรายุทธ ประสมสี

63033015219 นายอนุสรณ� บ�องาม

63033015220 นางสาวอภิญญา ไชยชาติ

63033015221 นางสาวชลิตา จักรนิล

63033015222 นายศิวะดล ไทยราช

63033015223 นางสาวหัทยา พันแสง

63033015224 นางสาวนุชบา นุชอยู�

63033015225 นางสาวมลฤดี เทพพิทักษ�

63033015226 นายนครินทร� พรมเมืองขวา

63033015227 นางสาวปรัชญา ทานาค

63033015228 นางสาวธัญญาภา ววิธโนทัย

63033015229 นางสาวรัสรินทร� ทิศาสมบูรณ�สิน

63033015230 นางสาวพันธิภา ยืนยาว

63033015231 ว�าที่ร:อยตรีสุรศักด์ิ มูลเมือง

63033015232 นางสาวภนิตา เพ็งช�วย

63033015233 นางสาวป*ยะพันธ� พันธุเทพ

63033015234 นางสาวนันพิศา กล:ากลางดอน

63033015235 นายธีรพล พงษายอยคํา

63033015236 นางสาวสิริทรัพย� สายสินธุ�

63033015237 นางสาวภคพร เทียมทัน

63033015238 นางสาวณัฐิกา พรหมเกิด

63033015239 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�กลั่น

63033015240 นายนิธิวัชร� เศวตสถิตพันธ�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63033015241 นางสาวไอรดา บุตรศรี

63033015242 นางสาวอรวรีย� ทับทวี

63033015243 นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ

63033015244 นางสาวตวงรัตน� มาตรทอง

63033015245 นางสาวน้ําใน พรมหงษ�

63033015246 นายสมพงษ� เพ็งสร:อย

63033015247 นางสาววลัยพรรณ อุทัย

63033015248 นางสาวณัฐธยาน� วงษ�จํานงค�

63033015249 นางสาวมิรันตี เนียมคํา

63033015250 นางสาววันวิสาข� กิติราช

63033015251 นายศรายุทธ มิทะลา

63033015252 นางสาวศศิธร บุญศร

63033015253 นางสาวภัทรานิษฐ ศุภกําเนิด

63033015254 นางสาววัชราภรณ� แซ�เล:า

63033015255 นางสาวหฤทัย โคตรลือชัย

63033015256 นางสาวฐิติยา เพชรคอน

63033015257 นางสาวสุมาลี วงศ�สันติคีรี

63033015258 นายอิสมาแอ ดอเลQาะ

63033015259 นายธนามิตร โสวัตร�

63033015260 นางสาวสุรีย�มาศ บุญทอง

63033015261 นายจิตติ กล:าวิกย�การ

63033015262 นางสาวศรัณย�ญา วิเชีรรัตน�

63033015263 นางสาวสุภาชื่น บรรพต

63033015264 นายศิรวิทย� กฤษวงษ�

63033015265 นายภีมวัจน� ภิญโญอนันตพงษ�

63033015266 นางสาวศศิวิมล สุวรรรณมัย

63033015267 นางสาวณฐอร ใจสบาย

63033015268 นายณภัทร สุขสําราญ

63033015269 นายณัฐพล ณ ตะก่ัวทุ�ง

63033015270 นายอาทิตย� ปานทองม่ิง
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ระดับปริญญาตรี

63033015271 นางสาวอริศรา มีสติ

63033015272 นางสาวศิริลักษณ� เจริญงาม

63033015273 นางสาวลักขณา แย:มไชยศรี

63033015274 นายกิตติภัทท� อ�วมเทศ

63033015275 นางสาวธารทิพย� นวลแย:ม

63033015276 นางสาวพรชนก เดชมณี

63033015277 นางสาวสุภาวดี ทองมาก

63033015278 นายเจตร� แสงนิล

63033015279 นายพีรพัฒน� พรหมเวียง

63033015280 นางสาวณัฐธิดา วงศาโรจน�

63033015281 นางสาวสุพัตรา ปลื้มมะลัง

63033015282 นายวัชรวิทย� นภาพันธ�

63033015283 นายมารุตพงศ� วงษ�วิทย�กิจ

63033015284 นายพิเชษฐ� สมยาลักษ�

63033015285 นายรอมฎอน นาวาฮาซัน

63033015286 นางสาวณัฐนันท� ภากระแสร�สินธุ�

63033015287 นางสาวสร:อยสุวรรณ ย้ิมแสง

63033015288 นางสาวญาณิศา ศรีหาสุด

63033015289 นางสาวบุษกร บุญส�ง

63033015290 นางสาวทิฆัมพร ฟองแพร�

63033015291 นางสาววรรณวิสา ตาทอง

63033015292 นางสาวชฎาพร อัคศรี

63033015293 นางสาวชฎาภรณ� เลิศบุรุษ

63033015294 นางสาวณัฐชยา ทรัพย�ชิด

63033015295 นายลภัสนันท� ธงสวรรค�

63033015296 นางสาวเยาวลักษ� จันทพันธ�H

63033015297 นางสาวปารณีย� ธนัสจิรธัญญ�

63033015298 นางสาวเอมิกา เหมพลชม

63033015299 นางนิตยา ทัศนะพยัคฆ�

63033015300 นางสาวเบญญาภา แสงเพ็ชร�
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ระดับปริญญาตรี

63033015301 นางสาวบุษกร จันทะนุภา

63033015302 นายทนงศักด์ิ โง:วตระกูล

63033015303 นางสาวจิราภรณ� มินอิน

63033015304 นางสาวมาริษลักขณ� รังสิกรรพุม

63033015305 นางสาวธัญญรัตน� มงคลสวัสด์ิ

63033015306 นางสาวพัชญา วาณิชวโรตม�

63033015307 นางสาวณิชนันทน� เรียงแหลม

63033015308 นางสาวพิมพ�นภา ท:าวประสิทธ์ิ

63033015309 นายพัฒนันท� ตันตระมงคล

63033015310 นางสาวเบญญาภา แก:วสุพัฒน�

63033015311 นางสาวพัชรากร เรืองศรี

63033015312 นางสาวอัจฉรา ย่ีสุ:นแสง

63033015313 นางสาวพัฒน�ธนันตร� มูลสระดู�

63033015314 นางสาวพิทยาภรณ� เจริญสุข

63033015315 นายชนวีร� วงศ�ย้ิมย�อง

63033015316 นางสาวเนตรชนก ครุฑเกตุ

63033015317 นางสาวสุภาพร เปลี่ยนกลิ่น

63033015318 นางสาวอภิญญา ลิ้นทอง

63033015319 นางสาวสุภาวรรณ จันดี

63033015320 นางสาวมณีรัตน� พลชุมแสง

63033015321 นางสาววิยดา ก่ึงกลาง

63033015322 นายสุรชัย แต�ผู:เจริญ

63033015323 นางสาวถิรญา สรมหาจันทร�

63033015324 นายวราทัต บุตรไสว

63033015325 นายศักด์ิสิทธ์ิ ขุนคํา

63033015326 นางสาวจุฑารัตน� ทองศรี

63033015327 นายสหภาพ สิงหรักษ�

63033015328 นางสาววิชาดา วงศ�จํารูญ

63033015329 นางสาวเมธาพร วิเชียรสรรค�

63033015330 นางสาวสุมิตรา พวงนาค
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ระดับปริญญาตรี

63033015331 นางสาวธัญญารัตน� คําเจริญ

63033015332 นางสาวศุภรัตน� กล:าหาญ

63033015333 นางสาวกัญญจิณณ� โภคภัทร�ธีนันท�

63033015334 นางสาวอรุโณทัย เจริญศรี

63033015335 นางสาววนารี โกสมศรี

63033015336 นางสาวชนิตา เชื้อวังคํา

63033015337 นางสาวปภารัตน� ศิลปสุวรรณ

63033015338 นายกิตติธัช มณีสว�าง

63033015339 นางสาวณฤทัย วิมุกตานนท�

63033015340 นางสาวจริยา อ่ําครอง

63033015341 นางสาวพิมพ�ชนก ศรวิชัย

63033015342 นางสาวอรวรรณ สาระจันทร�

63033015343 นางสาวณัฐพร เรียงภักดี

63033015344 นางสาวบวรลักษณ� แซ�ห�าน

63033015345 นายพรรณฤทธ์ิ จําเนียรกาล

63033015346 นายณัฐพงษ� ก่ิงเพชรเสรีชน

63033015347 นางสาวชลธิชา โลกานัง

63033015348 นางสาวทิพวัลย� ลัมมะวิไชย

63033015349 นางสาวภัณฑิรา นันทะเสน

63033015350 นายอดุลย� อุตะมะยาน

63033015351 นายภาสวุฒิ ยุวพาณิชสัมพันธ�

63033015352 นางสาวชนกนาถ คงพ�วง

63033015353 นางสาวนุรินทร� แนมขุนทด

63033015354 นายธนชัย จามีกร

63033015355 นางสาวณัฐสุดา ชูชาติ

63033015356 นางสาวจุฑาพร คําแหง

63033015357 นางสาวศริวิมล ดีระเดช

63033015358 นางสาวพรทิพย� เมืองสมบูรณ�

63033015359 นางสาวฐิตารีย� ลาทนุ

63033015360 นางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด
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63033015361 นางสาวรัตนกร วรรณชิต

63033015362 นางสาวรัตนา สิงห�กันยา

63033015363 นางสาวชาญนรี ช�างล:อ

63033015364 นางสาวอรปรียา สมัครเขตรการ

63033015365 นางสาวมณฑาทิพย� ม่ันคง

63033015366 นางสาวพิชญ�สินี รอบรู:

63033015367 นายพูลศักด์ิ ชัยยะ

63033015368 นางสาวโชติกา จานิกร

63033015369 นางสาวพิมพ�สุดา ธีฆะพร

63033015370 นางสาวปานสิริ คงสิน

63033015371 นายนิพนธ� สามพันพวง

63033015372 นางสาวศศิธร แซ�ลิ้ม

63033015373 นางสาวนูรฮูดา หะมิงมะ

63033015374 นางสาวรอฮานี มะแซกามูนิง

63033015375 นายณัฐพล แก:วมาดีงาม

63033015376 นางสาวธัญสินี แลดูขํา

63033015377 นางสาวเรืองลักษณ� เรืองแก:ว

63033015378 นางสาวปฐมาพร พีรวัฒนานนท�

63033015379 นางสาวณัฐติกา เพชรชูวงศ�

63033015380 นางสาวศิรินทิพย� เตียวสกุล

63033015381 นายกฤตนันท� หาญยานนท�

63033015382 นายชัยวัฒน� คํานวน

63033015383 นางสาวรมิตา รอดยวง

63033015384 นายสิทธา นิลคูหา

63033015385 นายภานุเดช มาประชุม

63033015386 นางสาวพัชรินทร� ไชยสิงห�

63033015387 นางสาวจิราพร ม�วงทรัพย�

63033015388 นางสาวอัญชลี ฤทธิรัก

63033015389 นางสาวอรษา ภู�ร:อย

63033015390 นางสาวฐิติสุดา คุ:มสุภา
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63033015391 นางสาวจิราภาภรณ� พันธ�หนองหว:า

63033015392 นางสาวสุกานดา พางาม

63033015393 นายนรบดี สายสุนทร

63033015394 นางสาวนฤมล จันทรมาศ

63033015395 นางสาวจามจุรี จักรเงิน

63033015396 นางสาวชนนิกานต� จําปาทอง

63033015397 นายรัตนินทร� บุญหลัง

63033015398 นางสาวสุภาภรณ� สนิทปู_

63033015399 นายเอกพล สุทธิศิริ

63033015400 นายอภิวัฒน� ธนะพิมลกุล

63033015401 นางสาวนภัสสร สุขสวัสด์ิ

63033015402 นางสาวสุรีวรรณ ชาญยุทธ์ิ

63033015403 นางสาวรุ:งตะวัน พานํามา

63033015404 นายรศิศ บํารุงพงษ�

63033015405 นายธนศักด์ิ แสนธิ

63033015406 นางสาวเพลินตา บุญสม

63033015407 นางสาวทรรศนพร ใจชอบ

63033015408 นางสาวฟาตีเมQาะ ขเดมัน

63033015409 นางสาวยุวรหัส พรหมสุรินทร�

63033015410 นางสาวกัลยา ประสงค�ผล

63033015411 นางสาวนาฏธยาน� วิลัยรัตน�

63033015412 นายณัฐปภัสร� คงกระพันธ�

63033015413 นายณัฐพงศ� สานพคุณ

63033015414 นางสาวบุษบาวรรณ จันทร�ประทักษ�

63033015415 นางสาวขวัญฤดี เพชรขัณท�

63033015416 นางสาวสุพิชญานันท� กันเจิม

63033015417 นางสาวกัญญา มีเวช

63033015418 นางสาวพัชรมัย แก:วศรีทอง

63033015419 นายอลงกรณ� เจาะจิตร

63033015420 นางสาวกนกวรรณ อิ่มอาบ
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63033015421 นายเกริกวิทย� สุธีระ

63033015422 นางสาวอัญณัฐภาณี เชาว�เพ็ชร�

63033015423 นางสาวจีรวรรณ เรืองศรี

63033015424 นางสาววิไลลักษณ� บุญเทียนทอง

63033015425 นางสาวสาริณีย� สวัสดี

63033015426 นางสาวนรินทร�ทิพย� ธรรมนิยม

63033015427 นางสาวนงลักษณ� ม�วงไทย

63033015428 นายธนากร ศรีเพียงจันทร�

63033015429 นายนคร นิ่มเซียน

63033015430 นางสาวกัลยามนัจษา ก:อนคํา

63033015431 นางสาวมัธนา ประทีปแก:ว

63033015432 นายกฤตภาส สุวรรณรงค�

63033015433 นางสาวสุมิตตรา คชผล

63033015434 นางสาวณัฏฐณิชา ถ่ัวทอง

63033015435 นางสาวศิริกันยา ริจนา

63033015436 นางสาวราตรี ปEนนํา

63033015437 นางสาวพิชาดา ตุ:นสกุล

63033015438 นางสาวเสาวลักษณ� เชียงแขก

63033015439 นางสาวภิรมย�มาศ สุวรรณพันธ�

63033015440 นางสาวรุ�งทิวา ลอยประโคน

63033015441 นางสาวมานิดา แสนสุมา

63033015442 นายธวัชชัย เหล็กดี

63033015443 นายอานนท� เหรียญสืบเชื้อ

63033015444 นางสาวกุลนันทน� อ�อนศรี

63033015445 นางสาวนิศาชล หนูรอด

63033015446 นางสาวธนิษฐา กิจปราชญ�

63033015447 นางสาววารุณี อังคะคํามูล

63033015448 นางสาวน้ําเพชร เขตสมัคร 

63033015449 นายปEณณรุจน� ภัทรวิไชยวงศ�

63033015450 นางสาวมณีวรรณ� กาหวัง
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63033015451 นายภมร ทําร:อน

63033015452 นางสาวศิริเกศ ธิกากัน

63033015453 นางนิลาวัลย� ทองราช

63033015454 นายตรัยรัฐ หมีทอง

63033015455 นางสาวอรวรรณ หอมหวาน

63033015456 นางสาวจิราภรณ� จันทร�ละมูล

63033015457 นางสาววรรณิศา ในทอง

63033015458 นางสาวลัดดาวัลย� การชู

63033015459 นายปฏิภาณ ชูขวัญ

63033015460 นางสาวกลิ่นผกา วงศ�สุกรรม

63033015461 นางสาวภิรญา นนทรี

63033015462 นางสาวแคทรียา คิดดี

63033015463 นายศราวุฒิ มีวิรัตน�

63033015464 นางสาวอรพลิน ดอกงาม

63033015465 นางสาวอัญชุลีพร สมจิตร�

63033015466 นายภัทร โตสําราญ

63033015467 นางสาวสุพัตรา ศิลปEกษา

63033015468 นางสาวไพรินทร� ชะนาเทศ

63033015469 นางสาวมีนาพร เรือนวงค�

63033015470 นางสาวพลอยไพลิน อินทร�มงคล

63033015471 นายกฤตธน จันทร�ประเสริฐ

63033015472 นางสาวศิริพร บุญชู

63033015473 นางสาวฉัตรวิไล พูลศิลปM

63033015474 นางสาวจันทกร เพ็ชม�อม

63033015475 นายเปรมประจักษ� ย่ิงแจ�มศิริ

63033015476 นางสาวศิริพร นันทสูรย�

63033015477 นางสาวจิรทิพย� เซ็นติยะนนท�

63033015478 นางสาวทาริกา แปงบุญเรือง

63033015479 นางสาวสิริยุพา สาระโท

63033015480 นางสาวพรศิริ จําปาเงิน
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63033015481 นายธนากร ชูฤทธ์ิ

63033015482 นางสาวจิตตราภรณ� ภูมิดิษฐ�

63033015483 นายณภัทร� ภูษณาภรณ�

63033015484 นางสาวทัดดาว ช�องาม

63033015485 นายณัฐพงศ� ยินดีพจน�

63033015486 นางสาวดารินทร� อินทร�ย้ิม

63033015487 นางสาวลัดดาวัลย� อุ:มทอง

63033015488 นางสาวรินรดา แพงแก:ว

63033015489 นายศุภวิชญ� ศิริสวัสด์ิ

63033015490 นางสาวรุจิษยา แย:มนุ�ม

63033015491 นายธีรพล ธนะสนธ์ิ

63033015492 นายภาคภูมิ พิงพิทยากุล

63033015493 นางสาวทิพวัลย� แสนจําหน�าย

63033015494 นางสาวพัชรินทร� พรมเถ่ือน

63033015495 นางสาวศิริภัทธา พลมาตร

63033015496 นางสาวรุจิภา คธาวุธ

63033015497 นางสาวรัตนสุดา แก:วเขียว

63033015498 นายประภวิษณุ� ปานงาม

63033015499 นางสาวสูรัยยา ปายอ

63033015500 นางสาวพัชรินทร� ไชยพัฒน�

63033015501 นางสาวกมลวรรณ ศรีดาวงษ�

63033015502 นางสาวสุชาดา กาญจนวนัส

63033015503 นายธีรวัฒน� เผื่อนทิม

63033015504 นางสาวธนิศา ลิมป*พันธ�

63033015505 นางสาวนภัค วงค�หอคํา

63033015506 นางสาวบุบผาชาติ ห�อหุ:ม

63033015507 นางสาวนรากร ทิพย�หมัด

63033015508 นายเอกพร เก็งวินิจ

63033015509 นางสาวทานตะวัน จันทร�เก

63033015510 นางสาวอัศชิสา เบ็งจันทึก
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63033015511 นายอภิวิชญ� ครุฑน�วม

63033015512 นายวันอาษา แปPนพยอม

63033015513 นางสาวณัฐณิชา สันสาหัด

63033015514 นายธาม ณ นคร

63033015515 นายสุธินันท� เตชะนา

63033015516 นางสาวนารี พิมพ�สอน

63033015517 นางสาวสุจิตรา ก:อนธิงาม

63033015518 นายภวิศพงศ� เทพไชย

63033015519 นายสุพจน� พันธุ�พูล

63033015520 นายปรเมษฐ� ไหมสุข

63033015521 นางสาวบุณยนุช ประสงค�

63033015522 นางสาววิจิตรา พรมแดง

63033015523 นางสาวประวีณ�นุช สุนัง

63033015524 นายชวัลวิทย� แตงเขียว

63033015525 นางสาวเบญญาภา พัชรเมธากรณ�

63033015526 นายดิลก ขันทยศ

63033015527 นางสาวศศิวิมล เมืองประทุม

63033015528 นางสาวจันทิมา พรชัยรุ�งเรือง

63033015529 นางสาวหัสยา มาตะลาน

63033015530 นางสาวจินตนา โครมเปXอย

63033015531 นางสาวโชติกา แพรคล:าย

63033015532 นายธนากร กรุงศรี

63033015533 นางสาวรจนา ทวีเกีรยติสถาพร

63033015534 นางสาวรัชนีกร เส็งชา

63033015535 นางสาวกรรณิการ� นุกูลกิจ

63033015536 นางสาวอสมาภรณ� ภาสยผล

63033015537 นางสาวศิริลักษณ� เพชรทูล

63033015538 นางสาวอังคณา กลับวุ�น

63033015539 นางสาวนัยนภา ตรีเสียน

63033015540 นางสาวรัตนาภรณ� จันตะนี
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63033015541 นายศุภกร ธนิตพัฒนกุล

63033015542 นางสาวณัฐธิดา ปรัชญาโยธิน

63033015543 นางสาวอัจจิมา ทวีคูณ

63033015544 นายชาญณรงค� อ�อนน:อม

63033015545 นางสาวสุภลักษณ� ทองคํา

63033015546 นางสาวศรีเพ็ญ พรหมแสงศร

63033015547 นางสาวนภสร เงินยวง

63033015548 นางสาวรสิการ� ศักด์ิอนุวัฒน�

63033015549 นางสาวฉัตรโศภิฏ สมพุฒ

63033015550 นางสาวญาณิชศา อ:อวิจิตร

63033015551 นางสาวพิชญ�สิณี พะวรศิลปM

63033015552 นางสาวธัญทิพ ดําด:วงโรม

63033015553 นายกิตติพร สีท:าว

63033015554 นางสาวพัชรี นามสมบัติ

63033015555 นางสาวสุจิตรา มูลสมบัติ

63033015556 นางสาวกุลณัฐ สนุ�นดี

63033015557 นางสาวกิตติยาภรณ� เสภา

63033015558 นางสาวปฐวีณา ปEญญาอุด

63033015559 นายชาญวิทย� บุญโชค

63033015560 นางสาวขนิษฐา บัวเพชร

63033015561 นางสาวสุพัตรา เจริญ

63033015562 นางสาวหิรัญญา พอกพูน

63033015563 นางสาวสินีนาถ จุตโน

63033015564 นายอนันต� ฮางลี

63033015565 นางสาวจันทนา โอกาศ

63033015566 นางสาวเจนจิรา รุนันตQะ

63033015567 นางสาวกชนันท� ทองศรีงาม

63033015568 นางสาวมนฑิรา ชุมภูมาธิ

63033015569 นายชัชชัย วงศาโรจน�

63033015570 นางสาวนันทิกานต� โลนันท�
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63033015571 นางสาวอติกานต� เราประจงดังไพศาล

63033015572 นายศิวกร บุญอุ:ม

63033015573 นางสาวชณมาต รุ�งแจ:ง

63033015574 นางสาวเมษยา ทรงพินิจ

63033015575 นางสาวปEญญ�ณิฏา ทองหุล

63033015576 นางสาวปทุมาภรณ� ขิมเล็ก

63033015577 นายวรเมธ สุวรรรณหงส�

63033015578 นายนิธิพงศ� หงส�อรุณ

63033015579 นางสาวรัชฎาพร เจริญสวัสด์ิ

63033015580 นายทักษ�ดนัย ชอบธรรม

63033015581 นายพัทธิยะ บุญฤทธ์ิ

63033015582 นางสาววัชรินทร� จุใจ

63033015583 นางสาวป*ยะรัตน� เรืองมณี

63033015584 นางสาวภัทรา ภาคฐิน

63033015585 นางสาวไพลิน มูลจันทร�

63033015586 นางสาวธนภรณ� ล�วนเส:ง

63033015587 นายจิรวุฒิ พระแป_

63033015588 นายทศพร ศุภสารัมภ�

63033015589 นางสาวชลลดา พูนดี

63033015590 นายอีลคัม สุหลง

63033015591 นางสาววรรณภา กุลพรม

63033015592 นางสาววีรยา มะลาหอม

63033015593 นางสาวพัชณิดา มวยดี

63033015594 นางสาวกนกวรรณ ชิตวงค�

63033015595 นางสาวเมษาวดี ศรีคํา

63033015596 นางสาวชลธิชา นนทะคําจันทร�

63033015597 นางสาวณัฎฐณิชา สัมฤทธ์ิตระกูล

63033015598 นายสักกะ บรรดิตย�

63033015599 นางสาวคุณากร สมหวัง

63033015600 นางสาวนุชจรินทร� คุ:มทรัพย�
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63033015601 นางสาวสุทธิดา สดมสุข

63033015602 นางสาวพรพิมล ไชยอุโคตร

63033015603 นายจิรายุส ภู�แดง

63033015604 นางสาวก่ิงเพชร สอนผา

63033015605 นางสาวญาณี รัตนวัน

63033015606 นางสาวสิรินญา ธรรมชัย

63033015607 นางสาวยลภัทร วงษ�ศิลปM

63033015608 นางสาวพิชชาภา สีแพง

63033015609 นางสาวสโรชา เเจ�มเเปPน

63033015610 นางสาวสิตานัน พรหมมาก

63033015611 นางสาวจุฑาทิพย� เปPาทอง

63033015612 นางสาวสุกัญญา ป_าเต้ีย

63033015613 นางสาวนนทนันทน� วรรณแมน

63033015614 นางสาวพิกุล สิงขรบรรจง

63033015615 นางสาวโศรดา หอมสุวรรณ

63033015616 นางสาวชลนิชา ใจใหม

63033015617 นางสาวศิรดา เชาวนะ

63033015618 นายนภสิทธ� สวนสุข

63033015619 นางสาวอําพาพร งามตา

63033015620 นางสาวนุจรี ใจซ่ือ

63033015621 นายสุเมธ วิชญวิศิษฏ�กุล

63033015622 นางทิวาพร มูลคนธ�

63033015623 นางสาวอนุศรา คําวิเศษ

63033015624 นายภาสกร สายยนต�

63033015625 นางสาวรจนารถ คุณเศรษฐ�

63033015626 นางสาวมนันท�ยา สีอ�อน

63033015627 นางสาวสุดธิดา บานบัว

63033015628 นางสาวนัจกร พิทยาพล

63033015629 นางสาวศิริขวัญ กองสิน

63033015630 นายนฤพล เจริญ

หน:า 521 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033015631 นางสาวอรสา ถึงถ่ิน

63033015632 นางสาวดาราทิพย� คงแก:ว

63033015633 นางสาวปาริชาติ คงพรมวงษ�

63033015634 นายนฤเบศร� ราชประโคน

63033015635 นายปฏิภาณ เงินกลั่น

63033015636 นายวิษณุ ไตรภาค

63033015637 นางสาวเจนจิรา ตาแหลม

63033015638 นางสาวพิชิตา พงษ�สิงห�

63033015639 นางสาวศดานันท� เสือแก:ว

63033015640 นายเอกรินทร� ศักด์ิพจนา

63033015641 นายศิริศักด์ิ สารรัมย�

63033015642 นางสาวณัฐนิชา ทวีการณ�

63033015643 นายอิศรา พรรณเทวี

63033015644 นายธวัฒน�ชัย วรธรรมกิตติ

63033015645 นางสาวศิริวรรณ อ�วมอิ่ม

63033015646 นางสาวประไพพักตร� ชูแสงศรี

63033015647 นางสาวธนานิษฐ� สิริสาครศิลปM

63033015648 นายบรรชา นามนเสน

63033015649 นายไพรวัลย� ลาภเอกอุดม

63033015650 นางสาวนฤมล แจ:งความดี

63033015651 นางสาวนันท�นภัส ภู�มะณี

63033015652 นางสาวยุพิน แหลมหลาว

63033015653 นางสาวมนทกานต� มงคลกาย

63033015654 นางสาวบุปผาชน ดาวเรือง

63033015655 นางสาวสุภาพร วันประภา

63033015656 นางสาวพิมพ�ผกา โคตรบิน

63033015657 นายณัฐพงษ� ใหญ�ยอด

63033015658 นางสาวรุ�งนภา เจริญจิตรี

63033015659 นายพงษ�เทพ ด:วงทอง

63033015660 นายยุทธพล มาลามาศ
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63033015661 นางสาวสุมิตตา ตุ:มเอี่ยม

63033015662 นางสาวเบญจรัตน� โตใหญ�

63033015663 นางสาวรัชฎาภรณ� แช�มชื่น

63033015664 นางสาวกนกวรรณ โครตคํา

63033015665 นายวิจักษ� โพธ์ิทอง

63033015666 นายธนชัย นามบุญลือ

63033015667 นายสุทธิพงษ� อนุชาญ

63033015668 นายรัชชานนท� ใบเตย

63033015669 นายกันตพงศ� ปาลคะเชนทร�

63033015670 นางสาวพิมพ�ปวีณ� อินทร�สนิท

63033015671 นางสาวจิรภิญญา ค�าแพง

63033015672 นางสาววไล พิเชียรอร�าม

63033015673 นางสาวกรรณิการ� ผิวนวล

63033015674 ส.ต.ท.นนธวัช ธุระกิจ

63033015675 นางสาวโรสมีณีย� บือซา

63033015676 นางสาวกาญจนา วะรินทร�

63033015677 นางสาวบุศรา จันทร�เจ:า

63033015678 นางสาวสุธิตา จุลพันธุ�ศิริพันธุ�

63033015679 นางสาวป*ยนุช ถึงเสียบญวน

63033015680 นายวัชระพงษ� ยอดเพ็ชร�

63033015681 นางสาวภัทราภรณ� คุ:มศิริวงษ�

63033015682 นางสาวจันฑมาศ จารุจารีต

63033015683 นางสาวอาภาศิริ มีล้ํา

63033015684 นางสาวปาลรดา เรืองศิลปMประเสริฐ

63033015685 นางสาวเจตสุภา ภาคาบุตร�

63033015686 นายภัคพงศ� ข�วงสิมมา

63033015687 นางสาววรรณรัตน� เพ็งเพชร

63033015688 นายภคิน นกดํา

63033015689 นายจงพิทักษ� นามเหลา

63033015690 นางสาวมยุรี พรมนัส
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63033015691 นางสาวสุนิสา ก]าเจริญ

63033015692 นางสาวนุชนาฎ ม่ังค่ัง

63033015693 นางสาวอุษณีย� ส�องใส

63033015694 นายจีราพัฒน� ประไพรเพชร

63033015695 นางสาวนิโรบล บัวบาง

63033015696 นางสาวสะแกวัลย� กําแพงแก:ว

63033015697 นางสาวภาวินี เรืองน:อย

63033015698 นางสาวจิดาภา ปกรกิติณธรรม

63033015699 นางสาวดวงใจ โสวสุภาพ

63033015700 นางสาวนิศาชล สดไธสง

63033015701 นายนําพล อ:นเพ็ง

63033015702 นางสาวพรทิพา วิชัยชาริน

63033015703 นายนภัทร� ศรีเกียรติณรงค�

63033015704 นางสาวโศจิรัตน� บุตรวงษ�

63033015705 นางสาวศิริลักษณ� เชยสระน:อย

63033015706 นางสาวพชรมน ธัญธรธนพร

63033015707 นายอิทธิพล จุลบุรมย�

63033015708 นางสาวอรอุมา สุขกูล

63033015709 นางสาวจิตรทิวา เครือแสง

63033015710 นายวุฒิจิระ จิวะกุล

63033015711 นางสาววิสสุตา มาสม

63033015712 นางสาวพรนภา ทรงคาศรี

63033015713 นายอธิปEตติ เครื่องใจ

63033015714 นางสาวชลธิชา ชัยศักด์ิวัฒนา

63033015715 นายสุรเกียรต์ิ บุญธรรม

63033015716 นางสาวเจนจิรา เงินรูปงาม

63033015717 นางสาวมณีรัตน� สงมูลนาค

63033015718 นางสาวอารัญญา แตงอ�อน

63033015719 นางสาวชลทิชา พ่ึงมี

63033015720 นางสาวชัญญมณฑ� เอี่ยมสมบูรณ�
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63033015721 นางสาวอรทัย ประจําเมือง

63033015722 นางสาวจุไรรัตน� นิลนาก

63033015723 นางสาวจุฑารัตน� มงคลโชค

63033015724 นางสาวนิสาชล ชะงัก

63033015725 นางสาวพัชมณ บุญพร:อม

63033015726 นางสาวชุติมา สรรเสริญ

63033015727 นางสาวทวิกานต� ทวีวิทยาการ

63033015728 นางสาวรุ�งฤดี จันเหลือง

63033015729 นายนิอับดุลรอซัค ดือราแม

63033015730 นายภาณุสิทธ์ิ นามเหลา

63033015731 นางสาวอุไลวรรณ นารีวงษ�

63033015732 นายจิรกิตต์ิ ลิ้มสมบูรณ�

63033015733 ว�าที่ร.ต.คมสัน สายคําศร

63033015734 นางสาวเมษา อรรธภัสสร

63033015735 นางสาวสิรีธร พัฒนพาณิชย�

63033015736 นางสาวยุวรีย� ย่ีลังกา

63033015737 นางสาวเมศิณี ตรีวงศ�

63033015738 นายภูวนาถ ธงสันเทียะ

63033015739 นางสาวจิตนภา เชื้อดี

63033015740 นางสาวสิริรัตน� คํางาม

63033015741 นางสาวนิชชา จิรัชยาปุ_นกอ

63033015742 นางสาวอภิญญา ประกาแก�นทราย

63033015743 นางสาวจุฑารัตน� สุทธิรักษ�

63033015744 นางสาวอุรัสยา ชุ�มฤทัย

63033015745 นางสาววรารัฐ จงประโคน

63033015746 นางสาวศิรพัสสร นัยจิตร

63033015747 นางสาวปวีณา สุทธิ

63033015748 นางสาวศุภางค� อาภรณ�

63033015749 นางสาววาสนา กีรติรัฐ

63033015750 นางสาวปEญฑารีย� ขันชะลีย�ดํารงกุล
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63033015751 นางสาวกฤติยาพร มีพันธุ�

63033015752 นายชิติพันธ� ไกรกิจราษฎร�

63033015753 นางสาวทิพย�ดารา ขาวสนิท

63033015754 นายนัฐกร ฤทธิตา

63033015755 นางสาวเปรมฤดี ตุเทพ

63033015756 นางสาวเสาวลักษณ� สุวรรณบล

63033015757 นางสาวรัตติกาล ก่ิงนนท�

63033015758 นางสาวแสงรวี แสงวิมาน

63033015759 นางสาวกุลนิดา จิราจินดากุล

63033015760 นางอัณณ�ชญา โกสวัสด์ิ

63033015761 นางสาวธัชพรรณ จรูญวงศ�

63033015762 นางสาววนิดา สู�หญ:านาง

63033015763 นายเกียรติภูมิ ป*ดชิต

63033015764 นายเมธี พระโคตร

63033015765 นางสาวอังคณา คําสอน

63033015766 นางสาวบุษยา ทองมี

63033015767 นางสาวธนัชชา มณีบางกา

63033015768 นางสาวจิดาภา เพ็ญรัศมีพูนสุข

63033015769 นายทินวุฒิ บัวรอด

63033015770 นายเสกสรร ชมสูงเนิน

63033015771 นางสาวณัฐินา สวัสด์ิพาณิชย�

63033015772 นางสาวชนกวณรรณ เหมสุจิ

63033015773 นายณัฐวุฒิ รอดทุกข�

63033015774 นางสาวดวงใจรัก บุญประเสริฐ

63033015775 นางสาวอาภาภรณ� วิจิตร

63033015776 นางสาววิชชุตา รุณบุตรา

63033015777 ว�าที่ร:อยตรีหญิงอังศุมาลิน ชัยศรี

63033015778 นางสาวณูวรรณี อาบู

63033015779 นายพีรณัฐ จรัสวิทิตวาณิชย�

63033015780 นางสาวศิริลักษณ� แจงขุด
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63033015781 นางสาวดวงอมร ศุทธิเวทิน

63033015782 นายสันติภาพ สุขรมย�

63033015783 นางสาวพรพรรณ พรามบุตร

63033015784 นายปุญญาวีร� โตวัฒน�

63033015785 นายนพอนนต� วาษะ

63033015786 นางสาวป*ยาภรณ� สุขศรีสังข�

63033015787 นายอนุชา กรณีศักด์ิ

63033015788 นางสาวกมลชนก อาพุพงศ�

63033015789 นายชาญณรงค� คําคม

63033015790 นางสาวพัชราภรณ� สรงจันทร�

63033015791 นายปุณยธร มีชัย

63033015792 นางสาวสุพรรษา วิสิทธ์ิ

63033015793 นางสาววชิราภรณ� ตันหลี

63033015794 นางสาวอัญชนา แสนอินทร�

63033015795 นายกิตติศัพท� บัวสาย

63033015796 นายอนุวัฒน� สิตวงษ�

63033015797 นางสาวรัชฎาภรณ� ศรีสวัสด์ิ

63033015798 นางสาวหรินทิพย� ดําเนินผล

63033015799 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ด:วงปPอง

63033015800 ว�าที่ ร.ต.หญิงชนากานต� นนท�ชี

63033015801 นางสาวพัชรา คําจริง

63033015802 นายกายศิษฏ� จินดาธรรม

63033015803 นายอัยยูบ สามารถ

63033015804 นายกฤคนันท� ฐิติวานนท�

63033015805 นางสาวนันท�สินี คัมภีรกิจ

63033015806 นางสาวกัญญาณัฐ โสดา

63033015807 นางสาวชมนภัส โตเขียว

63033015808 นางสาวสารีมะห� ตาเยะ

63033015809 นายวิศรุต ศักดี

63033015810 นายธัญเทพ เกษมทรัพย�
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63033015811 นางสาวจุฑาทิพย� แก:วรุ�ง

63033015812 นายวรายุทธ พิชยวัฒน�

63033015813 นางสาวจิตรวลัย ถาวร

63033015814 นางสาวนันทพร เดชวัน

63033015815 นางสาวต:องชนก แสนลัง

63033015816 นางสาวบุญสิตา วิทยาคุณ

63033015817 นายชัยทัต สระวัง

63033015818 นายศิริศักด์ิ อุดมรักษ�

63033015819 นางสาววิมล ศักด์ิสิรพันธุ�

63033015820 นางสาวภัทรานิษฐ� เวชพรหมพิทักษ�

63033015821 นางสาวสุพิชญา ธีระปกรณ�กุล

63033015822 นางสาวปวันรัตน� มีชัยพานิชย�

63033015823 นายธเนศวร ประพิณ

63033015824 นางสาวเทพยุดา สถิตย�วัฒน�

63033015825 นางสาวป*ยะนุช กันทา

63033015826 นางสาวสุจรรยา วิกสุวรรณ

63033015827 นางสาวอาภรณ� สมใจ

63033015828 นายกิตติพงษ� แสงเพ็ชร

63033015829 นายพันเทพ กู�นอก

63033015830 นางสาวchisa kaewmeesie

63033015831 นางสาวอรทัย อภิบาลวรกุล

63033015832 นางสาวสุชนา ปุ_มฆ:อง

63033015833 นางสาวพัชรียา สาครเจริญ

63033015834 นายสุปรีย� พ่ึงประยูร

63033015835 นายก�อเกียรติ บุญนวล

63033015836 นายวุฒธิพงศ� สุเนตร

63033015837 นางสาวรัชดาภรณ� รดารงค�

63033015838 นางสาวอุไรวรรณ จันทร�สังข�สา

63033015839 นางสาวจิราภรณ� แก:วพิลา

63033015840 นางสาวดังฝEน นันทวัชรมน
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63033015841 นางสาวณิชมน ชาญชัยวณิชพงศ�

63033015842 นางสาวเรือนแก:ว เสนภูงา

63033015843 ว�าที่ร:อยตรีนเรศ ทองเกิด

63033015844 นางสาวสุปราณี กันหา

63033015845 นายภาณุวัฒน� ป*จจะโร

63033015846 นางสาวอภิสรา คุ:มวงษ�

63033015847 นางสาวปรียาภรณ� ด:วงหอม

63033015848 นางสาววรรวิมล พัฒนวรชัยศรี

63033015849 นางสาวฉริยะ เทพท:าว

63033015850 นายพิชาญ�พล บุญครอง

63033015851 นางสาวชนาภรณ� ใจเคร�ง

63033015852 นายกฤตย�วิชช� นามธวัชพงศา

63033015853 นางสาวจุฑามาตย� ศิริสวัสด์ิ

63033015854 นายอัครพล ภิรมย�

63033015855 นางสาวจิตรา เลิศวิโรจน�ถาวร

63033015856 นางสาววาทินี นงนุช

63033015857 นางสาวชุติกาญจน� มีเสน

63033015858 นางสาวณัชชา อภิสิริคุณาธิป

63033015859 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองทราย

63033015860 นายอับดุลมันนัม แปแนะ

63033015861 นางอาซีซะ มหิงสพันธุ�

63033015862 นางสาววรรณระวี มูลโส

63033015863 นางสาวเบญจมาภรณ� ฉิมพลี

63033015864 นางสาวสุจิตรา ผิวศิริ

63033015865 นางสาวนรินทิพย� เมฆาสวัสด์ิ

63033015866 นางสาวพิชชาพร กลสัตยสมิต

63033015867 นางสาวมูราณี เจQะมะ

63033015868 นางสาวปุณยวีร� ปEญญาเลิศเกียรติ

63033015869 นายชีวธันย� ล�องทอง

63033015870 นางสาวณัฐฐินันท� สินเภตรา
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63033015871 นางสาวเกษรินทร� เนื่องชมภู

63033015872 นางสาวเรขา เสือจอย

63033015873 นายประสิทธ์ิ เมศเคน

63033015874 นางสาวสุวิญชา มณีวรรณ�

63033015875 นางสาวอรยา เรียบไธสงค�

63033015876 นายปรมินทร� จันทร�ชู

63033015877 นางสาวอมรพี ปEจจัย

63033015878 นางสาววิไลวรรณ ทองเภา

63033015879 นางสาวหญิง ควรสวาลิกข�

63033015880 นายป*ยะบุตร วิริวงษ�

63033015881 นายนันทชัย เรืองศักด์ิ

63033015882 นายชัพวิชญ� คุณวุฒิ

63033015883 นายกิตตินันต� พันโท

63033015884 นางสาวอารีรัตน� นามิสา

63033015885 นางสาวสิริพร สมุทรใหญ�

63033015886 นางเสาวลักษณ� งามคณะ

63033015887 นางสาวหุซัยนีย� บือราเฮง

63033015888 นางสาวมูนีเราะห� กากอง

63033015889 นายอัฐพงษ� หวานเสียง

63033015890 นางสาววรรณวิไล เวียงดอนก�อ

63033015891 นายณัฐสิทธฺHH สมใจ

63033015892 นางสาวอรุณโรจน� แดงสังวาลย�

63033015893 นางสาวสุจันทรา ขยันย่ิง

63033015894 นางสาวศิวราภัทร� สังข�ใจ

63033015895 นายจักรกฤษณ� ดลผาด

63033015896 นางสาวอุรัจฉฑา สุภารัตน�

63033015897 นางสาวกนกภรณ� ย้ิมละไม:

63033015898 นายเดชฤทธ์ิ สนั่นเครื่อง

63033015899 นางสาวรสิตา นุชสาย

63033015900 นางสาวภารดี ยอดทอง
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63033015901 นางสาวสุพัตรา หาวกระโทก

63033015902 นางสาวพัชริดา สิทธิธร

63033015903 นางสาวสุภาพร แซ�ต้ัง

63033015904 นางสาวอรพรรณ คลายานนท�

63033015905 นางสาวโรสรินทร� สินทร

63033015906 นายวราพงษ� คํานะ

63033015907 นายวัชรกานต� ไชยแสง

63033015908 นางสาวอรณัชชา กรอบมุข

63033015909 นางสาวปEทมาภรณ� นุ:ยดํา

63033015910 นางสาวณัชชา ศรีอ:น

63033015911 นางสาวอารยา เสียงระฆัง

63033015912 นายฉันทกร เฟXYองคอน

63033015913 นางสาวปุณยนุช พูลจิตต�

63033015914 นางสาวชลิตา ทองวิลัย

63033015915 นางสาวอรจิรา ศิริกานต�นนท�

63033015916 นางสาวเบญจมาศ เกตุมณี

63033015917 จ�าอากาศเอกศักรินทร� รามจักร�

63033015918 นายกฤษฎา มงคลกุลสัตย�

63033015919 นางสาวนันทวัน จรรยา

63033015920 นายขวัญชัย ตูมหอม

63033015921 นายอนุชา ร�วมสกุล

63033015922 ส.ต.ท.พสิษฐ� ชอบขยัน

63033015923 นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ

63033015924 นางสาวรุจิเรจ ชูอรุณ

63033015925 นางสาวกนกวรรณ พิมล

63033015926 นางสาวระวีวรรณ ทองไพบูลย�

63033015927 นายนคเรศ ปทุมล�องทอง

63033015928 นายพิมาย เกตุชัยมงคล

63033015929 นางสาวนิลันกุล หงษ�บุญ

63033015930 นางสาวจุฬาทิพย� มีไกรราช
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63033015931 นายสายัณห� นันชะนะ

63033015932 นายศรายุทธ หุนตระณี

63033015933 นายณัฐชนน แสงแก:ว

63033015934 นายนิติ พ้ัวทอง

63033015935 นางสาวยศวดี สําราญอยู�

63033015936 นางสาวมณฑิรา มีศิลปM

63033015937 นางสาวศรินรัตน� รัตนเลิศ

63033015938 นางสาวณัฐชา สุจารีย�

63033015939 นางสาวณิชากานต� นาครัตน�

63033015940 นายดารากร ชาสําโรง

63033015941 นางศรีวิภา บุญพรม

63033015942 นายภาคภูมิ เนตนิล

63033015943 นางสาวนันทนา อชินานนท�

63033015944 นางสาวธิดารัตน� แสงปPอ

63033015945 นางสาวชัชฎาพร คําดี

63033015946 นางสาวป*ยภรณ� สุขสําราญ

63033015947 นายณัฐพงษ� ชายขุนทด

63033015948 นายณัฐพงษ� ฤกษ�วรรณ

63033015949 นางสาวพรนารายณ� สุดสอาด

63033015950 นางสาวหัทยา สุขมี

63033015951 นายติณณภพ พิพัฒน�

63033015952 นายชยากร แก:วละออ

63033015953 นางสาวโชติกา ผะลิคามิน

63033015954 นางสาวนิษฐเนตร� จํานง

63033015955 นายปฏิกานต� หม่ืนคําเรือง

63033015956 นายชาคร จันทร�แก:ว

63033015957 นางสาววิลาวัลย� สิงหามาตร

63033015958 นางสาวนฤมล บุญทิพย�

63033015959 นางสาวจุฑารัตน� จันทรวิชิต

63033015960 นายคมวิทย� เกสโร
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63033015961 นางสาวภัทราภรณ� คมคง

63033015962 นายวิกรม หงษ�จะบก

63033015963 นายศุภฤกษ� แก:ววิมลรัตน�

63033015964 นางสาวณัฐวิจิต สอนรอด

63033015965 นางสาวอชิรญา ทวีทรัพย�ล้ําเลิศ

63033015966 นางสาวสุกัญญา ผิวผุย

63033015967 นางสาวสิรินาถ สุขภิบาล

63033015968 นางสาวอุทุมพร โคตสมบัติ

63033015969 นางสาวจุฑามาศ เด�นดวงเดือน

63033015970 นางสาวณัฐริกา ต:นกระโทก

63033015971 นางสาวบูชิตา ไชยสวัสด์ิ

63033015972 นางสาวสุนิสา พวงรัตน�

63033015973 นางสาวศุภิสรา ชูภักดี

63033015974 นางสาวกนกรัตน� เสมาม่ิง

63033015975 นางสาวจุฑารัตน� เรือนใจ

63033015976 นางสาวกรณพรรธช� ชื่นแท�น

63033015977 นางสาวกัณฑ�ติมา พุทธด:วง

63033015978 นางสาวธัญธิดา สัมพันธมิตร

63033015979 นางสาวณัฐญา นาคถํ้าแก:ว

63033015980 นายเอกราช เกษกล:า

63033015981 นายสุทธิโชค บุบผาตระกูล

63033015982 นางสาวจันทกานต� ภัทราบุญญากุล

63033015983 นางสาวกิตติยา ทองจันทร�

63033015984 นางนราภรณ� ศรีอนงค�

63033015985 นายสุกฤษฏ์ิ โสภาพ

63033015986 นายนัสทร แก:วอาษา

63033015987 นางสาวยุพามาศ วัฒนธรรม

63033015988 นางสาวสุลาวัลย� เซ�งลอยเลื่อน

63033015989 นางสาวปุณยาพร มาสอน

63033015990 นางสาวฉันทนา แซ�ฟ_าน
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63033015991 นางสาววรรณศรี สมบูรณ�ไพศาล

63033015992 นางสาวภารดี ศรีเมือง

63033015993 นางสาวพรชนก วงศ�วิภูษณะ

63033015994 นางสาวณัฐพร สารสุ

63033015995 นางสาวสิริวิมล หลวงนุช

63033015996 นางสาวฐิติมา แฉ�งชูเชื้อ

63033015997 นางสาวอภัสรา มะยมหิน

63033015998 นางสาวขัตติยาภรณ� ด:วงแก:ว

63033015999 นางสาวอัมพวรรณ บวบดี

63033016000 นางสาวปรียานิตย� มงคลเสถียร

63033016001 นางสาวน้ําทิพย� รักเขตวิทย�

63033016002 นางสาวอมรรัตน� ประสงค�สุข

63033016003 นายธนพล พรมชาติ

63033016004 นายเทวัญ สุวรรณโณ

63033016005 นางสาวจิราพร ไกยวงค�

63033016006 นางสาวเพ็ญประภา ลิ้มหยัด

63033016007 นายภูวดล อุ�นเจริญ

63033016008 นางสาวสุภาวดี เจนเชี่ยวชาญ

63033016009 นางสาววรัทยา บางแย:ม

63033016010 นางสาววารินญา สุถาลา

63033016011 นางสาวปณิตตา เม้ียนศิริ

63033016012 นางสาวอุมาพร รุ�งเรือง

63033016013 นายกิตติพงศ� บู�บาง

63033016014 นายรัตนประทีป เอราวัณ

63033016015 นางสาวดารารัตน� แสงภักดี

63033016016 นายรัชเรศ ก่ีเจริญ

63033016017 นางสาวเยาวมาศ ประชุนหะ

63033016018 นางสาวณัฐสิรี พูนกลาง

63033016019 นางสาวจุฑามาศ ไชยสลี

63033016020 นายชานนท� กองหล:า
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63033016021 นางสาวนริศรา สังฆะขี

63033016022 นายคุนานนต� โทนุวงค�

63033016023 นางสาวณชฎาภา ศักด์ิสุธี

63033016024 นางสาวกัลยารัตน� แช�มชื่น

63033016025 นางสาวภิรมย�ญา ทองขาว

63033016026 นายวรพจน� จันทรสมบัติ

63033016027 นางสาวจุฑามาศ ใจอ�อน

63033016028 นางสาวอภิชญา กํ่าเสน

63033016029 นางสาวบุญทริกา จันทร�สาคร

63033016030 นายธงชัย พรหมพนัส

63033016031 นางสาวอรกช พวงสมบัติ

63033016032 นางสาวนภาพร เผื่อนทิม

63033016033 นายอาม ต้ังนพคุณ

63033016034 นางสาวเกศรินทร� หีบเพ็ชร

63033016035 นายพงศกร สร:อยศรีพรม

63033016036 นายวัชรากร สุขเจริญ

63033016037 นายภัทรพล ไพจิตรวิจารณ�

63033016038 นางสาวฤดี อังสุโชติเมธี

63033016039 นางสาวระพีพัฒน� ศรีเผือกปE\น

63033016040 นายโดม ดําแก:ว

63033016041 นางสาวอรอนงค� โพธ์ิน:อย

63033016042 นายทัตธาดล แก:วแสงจันทร�

63033016043 นางสาวณัฐธิดา สวัสดี

63033016044 นายนัฏฐพงศ� จรุงรักษ�

63033016045 นายสุรวัช อินม่ัน

63033016046 นางสาวกัญญาพร ไพรวรรณ

63033016047 นายพุทธรักษ� จันทร�โอกุล

63033016048 นายตะวัน จันทร�เพ็ชร

63033016049 นางสาวสมร พงค�สุรินทร�

63033016050 นายพงศธร มากแก:ว
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63033016051 นางสาวรัตนวดี พัวพันยุทธการ

63033016052 นางสาวฐานิดา มีรอด

63033016053 นางสาวประภาพร ชัยเพชร

63033016054 นางสาวสาวิตรี ศรีรัตน�

63033016055 นางสาวอภิชญา สังข�ทอง

63033016056 นายนิรุตต์ิ การพิสิฐย่ังยืน

63033016057 นายธนาธิป เลิศสินไทย

63033016058 นายอัครพล พิมพ�แจ�ม

63033016059 นายพิสิษฐ� ภูมี

63033016060 นางสาวสุวรรณี ศรีนอก

63033016061 นายโพธิวัฒน� ประสารวงค�

63033016062 นางสาวพรรณนิภา แสงนาค

63033016063 นายรัฐกร โตจีน

63033016064 นางสาวผกามาศ พรมมา

63033016065 นางสาวอธิกุล อินตQะแสน

63033016066 นายเจตพัฒน� จําปUเพ็ชร�

63033016067 นางสาวอุไรศรี ใจลังกา

63033016068 นางสาวสุนิสา สดสุข

63033016069 นางสาวปภัสสภรณ� โตนวล

63033016070 นางสาวชเนษฎา หนูแก:ว

63033016071 นายธีรัตม� อัจฉรานนท�

63033016072 นางสาวยุพดี หนูทอง

63033016073 นายณัฐพงศ� แท�งทองหลาง

63033016074 นายพีระพัฒน� โพธ์ิชังค�

63033016075 นางสาววิมัญชรี ดอกพุฒ

63033016076 นางสาวปาจรีย� ขาวละออ

63033016077 นางสาวศิรีธร เรืองปรัชญากุล

63033016078 นางสาวนูรอาซีกีน นิคง

63033016079 นายกิตติศักด์ิ มีคุณ

63033016080 นางสาววิณัฐชา คุ:มใคร�นุ�น
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63033016081 นางสาวฐิติยา ทาแดง

63033016082 นางสาวณัฐวรา หอมเกตุ

63033016083 นายประเสริฐวุฒฺ ภานุรักษ�

63033016084 นางสาวฐิดารัตน� ปานพรม

63033016085 นายอาฟาดส� ยูโซQะ

63033016086 นางสาวพีรยา รัศมีธรรมโชติ

63033016087 นางสาวจิตติมา จงจิต

63033016088 นางสาวรธิดา วอนช�อน

63033016089 นางสาวนิตยา จันทสงเคราะห�

63033016090 นางสาวฐิติมา ชุ�มชื่นจิตร

63033016091 นายสรรเสริญ โป0บุญมา

63033016092 นางสาวจตุพร ศิวะพิรุฬห�เทพ

63033016093 นางสาวรุ�งทิพย� เนื่องขันตี

63033016094 นางสาวณัฐชยา พุ�มพวง

63033016095 นางสาวณัฐธิดา ศิริบุญมี

63033016096 นายอนุชา จันขัน

63033016097 นางสาวกฤติยา อินทร�คง

63033016098 นางสาวพิชญ�สินี สกุลสุธีบุตร

63033016099 นางสาวนิตยา โคตมา

63033016100 นางสาวสรสิชา สุขสนอง

63033016101 นางสาววิภาดา ประไพลศาล

63033016102 นายพิชญ�พงศ� กิจพิทักษ�

63033016103 นางสาววราภรณ� ครุธจร

63033016104 นางสาวกวิณดา พวงศรี

63033016105 นางสาวปรมาภรณ� เปรมนิธิวัฒน�

63033016106 นางสาวสุทธิดา นาส:มกบ

63033016107 นางสาวแพร พันธุนะ

63033016108 นางสาวมัทนพร ห�อชื่อ

63033016109 นายฉัตรพงษ� คงนา

63033016110 นางสาวพัสวี แก:วมหา
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63033016111 นายชิษณุพงศ� สุปEน

63033016112 นางสาวรวินดา สอนปE\น

63033016113 นางสาวณัฐินันท� นพพันธ�

63033016114 นายนราธิป เทียนเพลิง

63033016115 นางสาวพรทิพย� ฉิมสุวรรณ

63033016116 นายสัณฐิติ บุญเลิศ

63033016117 นางสาวสกุลรัตน� เดชากร

63033016118 นางสาวธัญญาลักษณ� อุดมแก:ว

63033016119 นายวรนนท� ศรีสุข

63033016120 นายธีรนันท� อินทรกุล

63033016121 นางสาววรรณพร อินทะพุธ

63033016122 นางสาวพิพัฒน�ศรี ชุ�มชื่น

63033016123 นางสาวกาญจนา สมบูรณ�ศิลปM

63033016124 นางสาวฐิติพร เรืองอินทร�

63033016125 นางสาวนิษฐา เข่ือนแก:ว

63033016126 นางสาวเกวลิน ธนาโรจน�จิรัตน�

63033016127 นางสาวปรียาพร ด�านลัดต:อน

63033016128 นางสาวลูกหมี อภิวันทนันท�

63033016129 นางสาวนภัสสร สายศรี

63033016130 นางสาวสุทิกานต� นฤภัย

63033016131 นางสาวนฤมล แกมนิรัตน�

63033016132 นางสาวจิราภา สาสตรสนอง

63033016133 นายอนุชา จงวิบูลย�

63033016134 นางพรรณิภา วิสิทธ์ิศักด์ิ

63033016135 นางสาวธาริณี สุภาพกุลนที

63033016136 นางสาวจินดารัตน� จันทร�ฉาย

63033016137 นางสาววาสนา อารมทิพย�

63033016138 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญอ�อน

63033016139 นายอภินัทธ� ศรีเพ็ชรสัย

63033016140 นางสาวธรณ�ธันย� บุญมีสง�า
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63033016141 นายสุวิทย� รื่นเริง

63033016142 นายนิชคุณ พวงพิลา

63033016143 ว�าที่ร:อยตรีหญิงเพ็ญประภา สุขมามอญ

63033016144 นายสุกิจ พิกุลทอง

63033016145 นางสาวกาญจนา ดิษฐ�ธวัช

63033016146 นางสาวสฤษมรรยา ยุวภูมิ

63033016147 นางสาวรมิตา วิชางาม

63033016148 นางสาวกุลนิษฐ� ไชยวังผา

63033016149 นายวรธรรม ใจเย็น

63033016150 นายธนพล สาริอาภรณ�

63033016151 นางสาวณัฏฐนันท� พิทักษ�ประชา

63033016152 นายวันชัย กลิ่นประทุม

63033016153 นางสาวพิมพ�พร เพ่ิมพูลทรัพย�

63033016154 นางสาวปรียาภรณ� สุดห�วง

63033016155 นางสาวแพรวพรรณ นนทรีย�

63033016156 นางสาวสิริมนต� ชวดพงษ�

63033016157 นางสาวฐานิกา วัฒนเสรี

63033016158 นางสาวชญานันท� พลยูง

63033016159 นางรุ�งทิพย� จินตกสิกรรม

63033016160 นางสาวรัตนา ปEญญากดแก:ว

63033016161 นายสินชัย ผันผยอง

63033016162 นายอนวัช จันทร�หงษ�

63033016163 นางสาวมัสยา อ�วมทิพย�

63033016164 นายคณาธิป ปริสุทธิปรีชา

63033016165 นางสาวแสงสุดา ทุมยา

63033016166 นางสาวศศิมาภรณ� พิมพ�ผา

63033016167 นายสิทธินนท� ทองจําปา

63033016168 นายยศวัตร อาบสุวรรณ�

63033016169 นางสาวกฤตยา ตาคําชัย

63033016170 นางสาวกัลยรัตน� เอี่ยมจิตติรักษ�
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63033016171 นางสาวอุบลวรรณ บุญปEญญา

63033016172 นางสาวพิมพ�ญาดา พัชรวรรณทัศน�

63033016173 นายภานุพงศ� ลําเจียก

63033016174 นางสาวยุพารัตน� บุญธง

63033016175 นางสาวสุกัญญา ศิริวาลย�

63033016176 นางสาวกมลทิพย� เณรรอด

63033016177 นายภาพตะวัน สาระสันต�

63033016178 นางสาวบงกช บุญกล:า

63033016179 นางสาวเอราวัณ กล�อมบาง

63033016180 นางสาวขนิษฐา สุยะปEน

63033016181 นางสาวพรนภา จันทร�ลอย

63033016182 นางสาวพัชริดา ธะประวัติ

63033016183 นางสาวภณิดา อิชยาวณิชย�

63033016184 นางสาวแพรว เจริญโพธ์ิ

63033016185 นายจักรพันธุ� ภู�ระหงษ�

63033016186 นางสาวมณีรัตน� ธนไชยเต็มวงศ�

63033016187 นายวัลลภ พวงน:อย

63033016188 นายจิระวัฒน� ฮุยลุย

63033016189 นางสาวพีรภาว� ยาวิละ

63033016190 นายรัชชานนท� ทองย:อย

63033016191 นางสาววันซูฮาดา มะ

63033016192 นางสาวโยษิตา ประเสริฐศิลปM

63033016193 นางสาวศิรตา วงศ�ศรีสุนทร

63033016194 นางสาวสายชลรักษ� พยุหะ

63033016195 นางสาวศิริพร ภิรมย�กิจ

63033016196 นายอัครพล อนุพันธ�

63033016197 นางสาวพิริยา ทองแก:ว

63033016198 นางสาวมัทนา จันชีวิน

63033016199 นางสาวนภัสวรรณ พงษ�กลอย

63033016200 นางสาววรันซ�ณภัทร บางหลวง
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ระดับปริญญาตรี

63033016201 นายบรรเจิด อัยรา

63033016202 นายวิภูษณะ ปานจิตต�

63033016203 นางสาวศรีสุดา แหวนเงิน

63033016204 นางสาวสุธาสินี แจ�มมาลาศรี

63033016205 นางธัญญลักษณ� ป*ยพัทธ�ชยุต

63033016206 นายพิทักษ� อินหมู

63033016207 นายสุเทพ บุญแต�ง

63033016208 นางสาวณัทศญาภา สุทธิสังทร

63033016209 นางสาวเกตุวดี ศรีมุล

63033016210 นางสาวรชนีกร สว�างแก:ว

63033016211 นางสาวศิริลักษณ� บุญตาวัน

63033016212 นางสาวณัฐณิชา สิงห�กระโจม

63033016213 นายไวทยา ขัดผาบ

63033016214 นางสาวอภิญญา แสงหิรัญ

63033016215 นายธนวัฒน� สิงห�กุม

63033016216 นายศรีปราชญ� เจตภรณ�

63033016217 นางสาวนิลุบล ผจงศิลปM

63033016218 นางสาวสุดารัตน� จุ:ยวอน

63033016219 นางสาวขวัญภิรมย� พรมลี

63033016220 นางสาวระวีวรรณ ย้ิมแย:ม

63033016221 ว�าที่ ร.ต.นราธิป คงด:วง

63033016222 นางสาวนภสร สุนทรลีลากุล

63033016223 นางสาวศศิ สรหงษ�

63033016224 นางสาววาสิฏฐี เนียมสุวรรณ�

63033016225 นางสาววิภารัตน� จันทร�แจ�ม

63033016226 นางสาวอุไรวรรณ� สีหเดชากุล

63033016227 นางสาวพรทิพย� มาลาพิเชฐ

63033016228 นายธนโชติ ชินภักดี

63033016229 นายเกียรต์ิโสภณ ศิริวิเสโสกุล

63033016230 นางสาวนัทชา เชี่ยวเวชวงศ�วาน
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ระดับปริญญาตรี

63033016231 นายประวิทย� ริ้วสุวรรณ

63033016232 นางสาวอรอนงค� เผ�าหัวสระ

63033016233 นางสาวพิศชินา โพธ์ิย:อย

63033016234 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีสวัสด์ิ

63033016235 นางสาววนิดา เจ้ือจ๋ิว

63033016236 นายภัทธร สาระพร

63033016237 นางสาวกานต�ธิดา ปุญญโสพรรณ

63033016238 นางสาวสรัลชนา พ่ึงลอย

63033016239 นางสาวกัญทิมา สุขสําราญ

63033016240 นาย�ชัยพฤกษ� พลพวก

63033016241 นางสาวสุรัสวดี พ�วงสมบัติ

63033016242 นางสาวสุรางรัตน� กบคํา

63033016243 นางสาวธีรนุช ผันเพ็ชร

63033016244 นางสาวกฤตยา คชากรณ�

63033016245 นางสาววรัญญา จันทร�โถ

63033016246 นางสาวพิมพา ศิริฤกษ�

63033016247 นางสาวอรณิชา แย:มเนียม

63033016248 นางสาวมิรันตี สุวรรณกูล

63033016249 นางสาวรณกฤต บวรเศรษฐี

63033016250 นางสาวปรินทรา วรรณภีระ

63033016251 นางสาวดาริน บุญประดิษฐ�

63033016252 นางสาวสุธิตา นาคสุข

63033016253 นางสาวทีรพัต กรพรหม

63033016254 นางสาวป*ยะรัตน� ใจยืน

63033016255 นางสาวมาลินี ฉิมแสง

63033016256 นางสาวจริยาภรณ� สังข�ช�วย

63033016257 นางสาวน้ําทิพย� แสนอะทะ

63033016258 นางสาวมินท�ธิตา แดงสุริศรีโสภาศ

63033016259 นางสาวอริศรา งามชื่น

63033016260 นางสาวกฤตพร พลด:วง
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033016261 นางสาวเบญจมาศ ทุ�งคํา

63033016262 นางสาวขนิษฐา ศรีธรรมา

63033016263 ว�าที่ ร.ต.เบญจพล วงศ�สุข

63033016264 นางสาวอรณิชา อินใจวงค�

63033016265 นางสาวสุธารัตน� พูลเพ่ิม

63033016266 นางสาวกาญจนา คําทราย

63033016267 นางสาวป*ยะเนตร ชมสุข

63033016268 นายนิติโรจน� มีพวก

63033016269 นายชเยศ ทีดี

63033016270 นายปณิธิศาสตร� สุวรรณราช

63033016271 นายสมใจ มีเฉย

63033016272 นางสาวภัทรวดี รัตนวนิช

63033016273 นางสาวจิราวัลย� จันดี

63033016274 นางสาวพนิดา รติวัฒน�บุญญา

63033016275 นายภิญญวุฒิ บุอ�อน

63033016276 นางสาวยลดา หนูหมาด

63033016277 นางสาวรสสุคนธ� โกสิงห�

63033016278 นางสาวอังสิธรณ� นันทนสรณ�

63033016279 นางสาวสุมารินทร� อาสนาทิพย�

63033016280 นางสาวอภิญญา ภูคา

63033016281 นางสาวกุสุมา กระมุลทะรา

63033016282 นางสาวพิมลพรรณ อินทร�พลับ

63033016283 นางสาวกรกนก พงศกฤตธมน

63033016284 นางสาววิไลวรรณ บุญมา

63033016285 นายนัทพนธ� บัวเกิดธรรม

63033016286 นางสาวยุวดี ศรีเมือง

63033016287 นายศุภณัฐ สุวิมล

63033016288 นายหฤกฏ� คุณาจารย�

63033016289 นายศิลา ผิวคล:าย

63033016290 นางสาวยุภาวดี ปEดกอง
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ระดับปริญญาตรี

63033016291 นายกฤษฎา สุริฉาย

63033016292 นายสมพร ทองเฟXYอง

63033016293 นายวัฒนพงษ� วีระโสภณ

63033016294 นายปฏิมา แสนเดช

63033016295 นางสาวปพัชญา เพชรสงวน

63033016296 นางสาวพิชญา ตฤปต�วรรธนะ

63033016297 นายประธาน แซ�เอี่ยว

63033016298 นายนพคุณ สําราญ

63033016299 นางสาวดวงสุดา ผลบุญ

63033016300 นางสาวสุชาวดี ฉิมแก:ว

63033016301 นายโกวิทย� รื่นสุข

63033016302 นางสาวภาณุมาส วัฒนะกุมาร

63033016303 นายวชิรพงษ� ขยัยเย่ียม

63033016304 นางสาวสุภาพร บุญแจ�ม

63033016305 นางสาวกฤติยา ใจเย็น

63033016306 นางสาวกิตติยา บุญมาเลิศ

63033016307 นางสาวศิริขวัญ วงศ�เจริญ

63033016308 นายสันติภาพ บุญรอด

63033016309 นางสาวกัณญาฬัต โทสุวรรณ�

63033016310 นางสาวไอนดา ยกเลี้ยน

63033016311 นางสาววิสุดา หนึ่งคํามี

63033016312 นายปฐมพร อุ�นทะยา

63033016313 นายนพกฤช เจริญวรรณ

63033016314 นางสาวสุทธามาศ กะลําพา

63033016315 นางสาวดวงกมล ไชยสายัณห�

63033016316 นายธนะเทพ เจรืญสุวรรณชื่น

63033016317 นางสาวปนัสยา สังข�สว�าง

63033016318 นายศิวกร อนุรัตน�

63033016319 นางสาวกนกนภา ภาษิต

63033016320 นายภานนท� กิตติวงศ�ไชโย
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033016321 นางสาวศิรินาถ หนูเสน

63033016322 นางสาวหทัยชนก แก:วไฝ

63033016323 นางสาวพชรพร ฤทธ์ิเพชนิล

63033016324 นายสมโชค รัตนพงค�

63033016325 นายณัฐนฤต มณีรัตน�

63033016326 นางสาวสุพิชญา เขียวชอุ�ม

63033016327 นางสาวจิราภรณ� นันทะจันทร�

63033016328 นางสาวสิรภัทร เท็กก้ิม

63033016329 นางสาวสุภาพร ตุ�นอ�วม

63033016330 นางสาวศิริขวัญ นิลมาตย�

63033016331 นางสาวอาทิตยา ชุ�มเย็น

63033016332 นายปรัชญา ทองจันทร�

63033016333 นางสาวณัฐพร ปPอมสาหร�าย

63033016334 นางสาวกาญจนา ผาพรม

63033016335 นางสาวพลอยภริตา สังวาลย�เงิน

63033016336 นางสาวทมิตา ดอกชะเอม

63033016337 นางสาววาสนา เพราะสวน

63033016338 นางสาวนฤมล เลาลาด

63033016339 นางสาวอรอนงค� วรรณสุทธ์ิ

63033016340 นายวรวุฒิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

63033016341 นางสาวพนิดา เอ็มประโคน

63033016342 นายชนะพล รักบุรี

63033016343 นายภูวนาท ช�วยเกิด

63033016344 นางมัสสิยาภรณ� ชัยคํา

63033016345 นายณัฐพงษ� ไชยขันธุ�

63033016346 นางสาวอภิญญา ญาติกลาง

63033016347 นายณัฐวัฒน� เสาวพันธ�

63033016348 นางสาวอนันดา อังคะชัยวนิชสกุล

63033016349 นายย่ิงยศ ซองศิริ

63033016350 นายชนันท�ธิพัฒน� มุขขันธ�
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ระดับปริญญาตรี

63033016351 นายสรศักด์ิ สมสาย

63033016352 นางสาวจิตา ฑามาตร�

63033016353 ว�าที่ร:อยตรีปรมินทร� หอมเหมือน

63033016354 นางสาวนิษาลักษณ� ศรีสวัสด์ิ

63033016355 นายวรพจน� เจริญทรัพย�

63033016356 นางสาวอังศุมาริน ชุมศรี

63033016357 นางสาวธัญพร รัตนวงศ�

63033016358 นายวีระศักด์ิ เบ:าสมศรี 

63033016359 นายฤกษ�พิชญ� พุฒจีบ

63033016360 นางสาวซอลีฮะ ยูโซะ

63033016361 นางสาวสุนิษา อันธพันธ�

63033016362 นางสาวศศิธร คงระบํา

63033016363 นางสาวภาธิตา รักษา

63033016364 นางสาวณัฐฑิฌา คเชนทรพรรค

63033016365 นายพงศกรณ� สารธรรม

63033016366 นางสาวทิพย�สุคนธ� กะดังงา

63033016367 นางสาวกาญจนาพร สีมา

63033016368 นางสาวรันธิยา กองแกม

63033016369 นายกิติศักด์ิ ไพรวัลย�

63033016370 นางสาวพัณณิตา ทิพโชติ

63033016371 นายนันทพน คําละออ

63033016372 นางสาวมินตรา ทองมา

63033016373 นางสาวเเก:วกานต� เเก:วนวล

63033016374 นางสาวเปรมฤดี ดอกกระถิน

63033016375 นางสาวพัชชา มีเหม็ง

63033016376 นางสาวพิสญ�ชาพร ลั้งแท:กุล

63033016377 นายภาคภูมิ สวนพันธุ�

63033016378 นางสาวเมทิกา ย่ีสุ:นแสง

63033016379 นางสาววัสสิกา ปานเจริญ

63033016380 นายนันทวัฒน� แสวงศิลปM
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63033016381 นางสาวปุณยาพร บุญดอนนอก

63033016382 นางสาวศรีวรรณ เพชรพงศ�

63033016383 นายสุกิจ ยะโกะ

63033016384 นายกรวิชญ� สังข�ศิลปM

63033016385 นางสาวปณิดา จิตอารี

63033016386 นางสาวอักษราภัคณ� อินทฤทธ์ิ

63033016387 นายธนวัฒน� สุพารัต

63033016388 นางสาวณัฐฉรียา ยอดเงิน

63033016389 นางสาวจิราพัชร พวงศรี

63033016390 นางสาวอุทัยวรรณ นครเขต

63033016391 นายสรายุทธ เล็บทอง

63033016392 นายเกรียงศิลปM สอนฤทธ์ิ

63033016393 นางสาวอมินตรา งามไตรไร

63033016394 นางสาวอนัตตา ทองแจ�ม

63033016395 นายอดิศักด์ิ จันทร�เทศ

63033016396 นางสาวสร:อยฟPา ครองชีพ

63033016397 นางสาวน้ําเพชร อยู�เย็น

63033016398 นางสาวจิราวรรณ กุนอก

63033016399 นางสาวธัญญารัตน� พ้ืนแสง

63033016400 นางสาวพงษ�ผกา พรมไชยวงศ�

63033016401 นางสาวปวีณา ม่ังเนียม

63033016402 นางสาวธัญธนชนม� แสงเทศ

63033016403 นางสาวอมรรัตน� โกมลมาลย�

63033016404 นางสาวสุกฤตา สีวะรมย�

63033016405 นายวุฒิพงษ� ศรีแก:ว

63033016406 นายพิช`ุตม� บัวทอง

63033016407 นางสาวธียารัตน� ศาสตร�ศรี

63033016408 นางสาวปรียาภรณ� สHีคราม

63033016409 นายธนธรณ� น:อยศรี

63033016410 นางสาวกฤษณา วรรณเผือก
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ระดับปริญญาตรี

63033016411 นายจิรเมธ ศรีพรรณ

63033016412 นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

63033016413 นางสาวเบญจมาศ กันธุ

63033016414 นายจักรกฤษณ� โสวัณณะ

63033016415 นางสาววารุณี ยุหะประโคน

63033016416 นางสาวสลิลทิพย� เหมศิริรัตน�

63033016417 นายภัทรพล โรจนาวี

63033016418 นางสาวอัจจิมา พุฒจิระ

63033016419 นางสาวสุณีย� หาดเนิน

63033016420 นายกฤตนัย มอญเก�า

63033016421 นางสาวรัตนา หาแก�น

63033016422 นางสาวสิรีธร ฤกษ�งาม

63033016423 นางสาววารุวรรณ อุปดี

63033016424 นายปริพนธ� วรมุกสิก

63033016425 นางสาวสุทัตตา รักษา

63033016426 นายนราวิชญ� เสียงตรง

63033016427 นางสาวฐาปนิตตา สีน้ําอ:อม

63033016428 นางสาวรัตน�ชนก บ�อแก:ว

63033016429 นายวัฒนา อนุสร

63033016430 นางสาวเมฑาวดี ไพลดํา

63033016431 นางสาวอาทิตยา อดทน

63033016432 นางสาวชลิตา บุญรักษา

63033016433 นายต�อพล อนันตกูล

63033016434 นายชัชพงศ� หอมจันทร�

63033016435 นายศุภกร เมฆฉาย

63033016436 นางสาวศิริลักษณ� เรืองศิริ

63033016437 นายนันทวัฒน� นันทพงศกร

63033016438 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณผา

63033016439 นายอนุวัฒน� วงค�หาญ

63033016440 นายวีรวัฒน� เมืองสนธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63033016441 นางสาวนภนฏ ธารีพืช

63033016442 นางสาวกาญจนา โพธ์ิน:อย

63033016443 นางสาวพิชญากร เพชรประยูร

63033016444 นางสาวชญาดา พ�วงโพธ์ิ

63033016445 นายอุรุพงศ� คงสุข

63033016446 นางสาวโศวิภาฎา ไชยสาร

63033016447 นางสาววันวิสาข� ขาวผ�อง

63033016448 นายณัฐพล เชื้อหมอ

63033016449 นายอรรถพล จันดาโส

63033016450 นางสาวณัฐธยาวดี เทียมเมือง

63033016451 นางสาวกาญจนี ภูนาเชียง

63033016452 นางสาวเกษร คนค:า

63033016453 นางสาวก่ิงแก:ว ต้ังชาติ

63033016454 นายวัฒนชัย ปาเมืองมูล

63033016455 นายกัญจน�พงศ� สันตินฤมิตร

63033016456 นางสาวพัชราภรณ� กวนหลวง

63033016457 นางสาวศิริกาญจน� มุ�งประสพสุขี

63033016458 นางสาวสุวิชาดา นามมุงคุณ

63033016459 นางสาวเขมมิกา ชุติภานุวัชร

63033016460 นางสาววันวิสา ธรรมเพ็ชร�

63033016461 นางสาวภาสินี บุนนาค

63033016462 นางสาวเมวดี ชูกลิ่น

63033016463 นางสาวศุภนุช จันทร�อําไพ

63033016464 นายวรภัทร วัชรานุทัศน�

63033016465 นางสาวถกลรัตน� ป*ยะวงศ�

63033016466 นางสาวพรประพิมพ� โปธา

63033016467 นางสาวชุลีมาศ จิตบรรจง

63033016468 นายจิรวัฒน� เจริณรุ�งธนะวัฒน�

63033016469 นายธีระศักด์ิ ราชรักษ�

63033016470 นายเอกราช อาแซ
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ระดับปริญญาตรี

63033016471 นางเพ็ญแข เดชพลมาตย�

63033016472 นางสาวนภัส วัฒน� ระย:า แก:ว 

63033016473 นางสาวฐานิดา แสงบุตร

63033016474 นายปริญญา กลิ่นพูล

63033016475 นายณัฐกิจ นันโต

63033016476 นางสาวอภิญญา แซ�โปว

63033016477 นางสาวยศวดี ศรีกระจ�าง

63033016478 นางสาวกนกวรรณ อาษาสิงห�

63033016479 นางสาวนฤมล ทํานานอก

63033016480 นางสาวแวกัลซม แวหามะ

63033016481 นางสาวจีรประภา โคตรโนนกอก

63033016482 นางสาวสุรกัญญา อยู�ประจักษ�

63033016483 นางสาวสุกัญญา พงษ�พรต

63033016484 นางสาวอุทัยวรรณ ท:ายเมือง

63033016485 นางสาวกนกจิต เศรษฐเสรึกุล

63033016486 นางสาวนัชชา บุญสว�าง

63033016487 นางสาวศิริวรรณ วงศาโรจน�

63033016488 นางสาวสุมิตรา นานักจันทร�

63033016489 นางสาวสิริรัตน� พรหมทอง

63033016490 นางสาววิภาวดี ปฏิบุรพะ

63033016491 นางสาวเบญญาภา สุพรรณวรรษา

63033016492 นางสาวสกุลมาตุ มาฆทาน

63033016493 นายบุญฤทธ์ิ มัดตาเฮด

63033016494 นางสาวภัสรินทร� หนูฤกษ�

63033016495 นายภูบดินทร� ยาวิชัย

63033016496 นางสาววราภรณ� อินบุญ

63033016497 นายนครินทร� อุดศรี

63033016498 นางสาวพัชรพรรณ นาโสก

63033016499 นางสาวพัชร�ชรัฐษา เพ็ชรรัตน�

63033016500 นางสาววรรณิศา สดใส
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ระดับปริญญาตรี

63033016501 นางสาวนภัสสร หนุมาน

63033016502 นางสาวศันสนีย� ทองโชติ

63033016503 นายทศพล น้ําใส

63033016504 นายณัฐวรท ศรีแสง

63033016505 นางสาวพิมพา แก:วดอนรี

63033016506 นางสาวอุษา เทศมหา

63033016507 นายปณชัย ศรีเกตุ

63033016508 นายเกียรติสุข ชัยทองสุขทอง

63033016509 นางสาวเวฬุวัน รุ�งกรุด

63033016510 นางสาวชลลดา ศรีวิเชียร

63033016511 นายจักรภัทร โชติการ

63033016512 นางสาวศุทธินี เทียนมณี

63033016513 นางวราภรณ� ดีเอี่ยม

63033016514 นายณัฐวัฒน� ปากพลีนอก

63033016515 นายพีรพัฒน� เฉลิมสุข

63033016516 นางสาวปาริฉัตร ซ่ือสัตย�ไพบูลย�

63033016517 นางสาวพิชา สุพร

63033016518 นางสาวนันธิยา บุญโสม

63033016519 นายสุรชัย วีระฉิมพลี

63033016520 นางสาวนิภาวัลย� พงษ�ป*ยะจินดา

63033016521 นางสาวปารวี หงษ�แก:ว

63033016522 นางสาวหทัยภัทร เขียนเจริญ

63033016523 นายมานิตย� หลีจิ

63033016524 นายพริษฐ� พัดวิจิตร�

63033016525 ว�าทีH่ร:อยตรีอภิเดช พุกทอง

63033016526 นายคมกฤช พรมแก:ว

63033016527 นางสาวพิยดา สุดาทิพย�

63033016528 นายกิตติพศ อัศวินะกุล

63033016529 นางสาวธนวรรณ แก�นเฟXYอง

63033016530 นายชัยยศ สันติอริยวาณิช
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63033016531 นายวรเกียรติ ศรีศร

63033016532 นางสาวสิริพร วารี

63033016533 นางสาวโยธกา ชื่นอารมย�

63033016534 นายนภัทร สุ�มพันธ�

63033016535 นายพิชญ�นันท� มณีวรรณ

63033016536 นางสาวชัญญานุช พังยา

63033016537 นางสาวนาติยา มีทรัพย�

63033016538 นางสาวอัจพร เพชรีวราภรณ�

63033016539 นางสาวอภิญญา สุขมูล

63033016540 นายภัทรวุธ วรวะไล

63033016541 นางสาวมัสยา เปลี่ยนแจ�ม

63033016542 นางสาวศศิธร พูลมา

63033016543 นางสาวสุพรรณี มาเหลน

63033016544 นางสาวนภัสนันท� พุ�มพฤกษ�

63033016545 นายณัฏฐวรรธน� หนูเผือก

63033016546 นายเสถียร บุญศรี

63033016547 นายชาญวิทย� ม�วงปEYน

63033016548 นางสาวเสาวลักษณ� เหลืองรุ�งทรัพย�

63033016549 นายมนัส เกยด�านกลาง

63033016550 นายสุริชัย บิลฮีม

63033016551 นางสาวปนัดดา จันทะบัตร�

63033016552 นางสาวด:วยเกล:าธาดา เศรษฐสิริ ฤ วาณิช 

63033016553 นางสาวปวีณา สุวรรณมงคล

63033016554 นางสาวชฎากาญจน� วิชัยปะ

63033016555 นายสุทธิชัย ปาสานะเก

63033016556 นางสาวธนพร กาชัย

63033016557 นางสาววิชิตา บุญทรง

63033016558 นายนพรัฐ สอิ้งทอง

63033016559 นางสาวพรสวรรค� พงษ�สวัสด์ิ

63033016560 นางสาวสุวนา เพ็ชร�ภักดี
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ระดับปริญญาตรี

63033016561 นายศรัณย� ทิมแปPน

63033016562 นางสาวเอเซีย เวชโพธ์ิ

63033016563 นายอภิวัฒน� จักษ�ตรีมงคล

63033016564 นายสันติ ตาลบํารุง

63033016565 นางสาวภิรญา ธรรมเนติวุฒิ 

63033016566 นางสาวสุนิตรา อุปละ

63033016567 นางสาวสุวิมล เพ็งมณี

63033016568 นายนราธิป ใจดี

63033016569 นางสาวสุกันยา พุ�มพล

63033016570 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ� สุขสง

63033016571 นางสาวจิราพร พุทธานนท�

63033016572 นางสาวมาลิสา ทองเวียงจันทร�

63033016573 นายป*ยวัช กุลวัฒโน

63033016574 นางสาวสุพิชชา บุญกล่ํา

63033016575 นางสาววาณิฌา จิมเกง

63033016576 นางสาวมิสบะห� วาแม

63033016577 นางสาวอรทัย วิจารวงษ�

63033016578 นางสาวจินทภา ฮวบสมบูรณ�

63033016579 นางสาวปริศนา ขุมทอง

63033016580 นางสาววีรญา จ:อยจีด

63033016581 นายเอกราช ชมสูงเนิน

63033016582 นางสาวธันยธรณ� ขําสุนทร

63033016583 นายนิติธร ฤทธิค�อม

63033016584 นางสาวเบญจมาศ บุญรอด

63033016585 นายนัฐพงศ� ศรีประยูรไพศาล

63033016586 นางสาวรดารัตน� เจียรัมย�

63033016587 นายอิทธิ บรรลือศักด์ิ

63033016588 นายภาณุวัฒน� ดวงประทีป

63033016589 นางสาวนภาภรณ� สุทธิ

63033016590 นายอนันต� เสริมศักด์ิศรี
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63033016591 นายชาตรี ประทุมมาตย�

63033016592 นายปราการ มัชมี

63033016593 นางสาวศิริวรรณ เจริญเรือง

63033016594 ว�าที่ร:อยตรีวรัทภพ แพร�นาม

63033016595 นางสาวณัฏฐณิชา สกลอารีย�

63033016596 นางสาวพฤษชาติ จูมเกตุ

63033016597 นางสาวศุภกานต� บุญหม่ัน

63033016598 นางสาววริศรา หวานสนิท

63033016599 นางสาวนิติยา ทองโส

63033016600 นางสาวศินีนาถ ขอยวนกลาง

63033016601 นางสาวศรีจันทร� ดวงตา

63033016602 นายจารุวิทย� มุคุระ

63033016603 นายปุณยวัจน� มีสมคิด

63033016604 นางสาวชาลิสา ชุมสาย ณ อยุธยา

63033016605 นายจําเริญ จิตติธีรวงศ�

63033016606 นางสาวสิริรัตน� ทากุล

63033016607 นางสาวจุติพร ฉันทวานิช

63033016608 นางสาววรันธร ใยทา

63033016609 นางสาวธนาภรณ� ชูชมชื่น

63033016610 นางสาววรลักษณ� เอมเเย:ม

63033016611 นางสาวศศิ ศรีทอง

63033016612 นางสาวพิฐชญาณ� ศรีจันทร�เคณ

63033016613 นางสาวรัตนภรณ� แสนโซ:ง

63033016614 นางสาวพลอยยินดี อระบุตร

63033016615 นางสาวฝนทิพย� ห:อยระย:า

63033016616 นางสาวนวินดา กล:าวิกย�กรณ�

63033016617 นายปณิธาน ย้ิมพงษ�

63033016618 นางสาวจุฑามาศ สกุลไทย

63033016619 นางสาวขัตติยา ทองแก:ว

63033016620 นางสาววชิรญาณ� พูลสวัสด์ิ
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63033016621 นางสาวปริญญาภรณ� นามเสนาะ

63033016622 นางสาววชรพรรณ ประสานสมบัติ

63033016623 นางสาวอัญชนา จันทร�แบบ

63033016624 ว�าที่ร:อยตรีหญิงประชาใส ศรีนุ:ย

63033016625 นางสาววาณิชา บิลลาเตQะ

63033016626 นางสาวกันยากร พิมสอน

63033016627 นายตรีพล พินธุกนก

63033016628 นางสาวณัฏฐนิช ปราศจาก

63033016629 นายธนาพันธ� รุจิอาจ

63033016630 นางสาวธัญญารัตน� โดนโยธา

63033016631 ว�าที่ร:อยตรีหญิงวิไลวรรณ ดวงสีทอง

63033016632 นายทินภัทร ข:องม�วง

63033016633 นางสาววันเพ็ญ สังเถิน

63033016634 นางสาวปภาวรินทร� นาใจ

63033016635 นางสาวนิภาธร โชคกลาง

63033016636 นางสาวชุตินันท� แซ�เซียว

63033016637 นางสาวประพร เคนวิเศษ

63033016638 นางสาวสุชาดา ลาวัง

63033016639 นางสาวสุญญตา ฉํ่าเเจ�ม

63033016640 นางสาวสโรชา ทองฉีด

63033016641 นายเตชะวิทย� ดํารงจิตติ

63033016642 นางสาวกัลยรัตน� มุนนี

63033016643 นางสาวเบญจรัตน� ปรีดี

63033016644 นางสาวชนิสรา ประโหมด

63033016645 นายอัครเดช คําน:อย

63033016646 นายพัชร รัตนพัลลภ

63033016647 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ยศทวี

63033016648 นางสาวสิรินภา โอฬารพูล

63033016649 นายศุภษร สุจริตชีววงศ�

63033016650 นายโกวิท มหาพรม
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63033016651 นางสาวเพ็ญพร ล:อมวงค�

63033016652 นางสาวสุภาพร เพชรสมัย

63033016653 นางสาวสุพัตรา สุขยา

63033016654 นายณภัทร พงษ�พินิจ

63033016655 นางสาวมัลลิกา ผ�องแผ:ว

63033016656 นางสาวพิญญานันท� จักรศรุตธานนท�

63033016657 นางสาวมาริษา แก:วเกลี้ยง

63033016658 นางสาวธัยวรัตน� ภูสีดิน

63033016659 นางสาวปนัดดา แจ�มเสียง

63033016660 นางสาวพัชรินทร� รักชาติ

63033016661 นางสาวอัญชลี ทองดาษ

63033016662 นางสาวสกาวเดือน ศรีโยยอด

63033016663 นางสาวพัชชา บุญยืน

63033016664 นางสาวสุกัญญา เขียวสลุง

63033016665 นางสาวอิสรีย�ภัค ธนันทร�เอก

63033016666 นางสาวเมธจิตรา สาครแก:ว

63033016667 นางสาวศิริกรานต� ซําเจริญ

63033016668 นางสาวอัญธิกา จักปEYน

63033016669 นางสุวนีย� แซ�ผ�าน

63033016670 นายสิปปกร โรจนจันทร�

63033016671 นายธีรฤทธ์ิ เสมอใจ

63033016672 นางสาวฟาริดา นาคสมญาติ

63033016673 นางสาวกาญจนา สุขสมโภชน�

63033016674 นางสาวธิษณิน ฉายรัตน�

63033016675 นางสาวสิรินทรา ช�วงชู

63033016676 นางสาวปEฐธวีภรณ�H พิมพ�เหลา

63033016677 นายบุญฤทธ์ิ หอมรื่น

63033016678 นางสาวสุกัญญา สงขํา

63033016679 นางสาวพัชรพร ครองบุญ

63033016680 นางสาวรัชนีกร พันธุพล
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63033016681 นางสาวชลิตา วรคุตตานนท�

63033016682 นางสาวนลิตา กาฬภักดี

63033016683 นางสาวขวัญตา สุขรัตน�

63033016684 นายภูวนนท� มุ:งทอง

63033016685 นางสาวประภาพร ปEญญาต�อม

63033016686 นางสาวสุธิดา งอยแพง

63033016687 นางสาวจตุพร ย้ิมยวน

63033016688 นางสาวสุจิตตา ชื่นคํา

63033016689 นายกฤษฎา สุขศิริ

63033016690 นางสาวพรปวีณ� แก:วพวง

63033016691 นางสาวกิตติยากร สมหวัง

63033016692 นางสาวสุวลักษณ� อ�อนนวล

63033016693 นางสาวนพรัตน� ดาศรี

63033016694 นายปริญญา ศรีกระภา

63033016695 นายจิตรนันทน� รามนันทน�

63033016696 นางอุทัย ชุมภูทอง

63033016697 นางสาวจารุวรรณ เจียมทอง

63033016698 นายสมัคร บุญโท

63033016699 นางสาวอลิศรา จันทรคุต

63033016700 นายตวงทรัพย� นุชเจริญไพบูลย�

63033016701 นางสาวทิพย�นภา สร:อยทอง

63033016702 นายธนโชติ ยศปEญญา

63033016703 นางสาวมารียา โซQะมณี

63033016704 นายพรลภัส เจริญพงศ�

63033016705 นายทศพล ชิตเดชะ

63033016706 นายศศิณ สุวภาพไพบูลย�กุล

63033016707 นางสาวนวรัตน� วิมุตตา

63033016708 นางสาวพรธิดา วรเวชวิทยา

63033016709 นางสาวภัทรกร เกตุน:อย

63033016710 นางสาวมัณฑนา จํารูญศิริ
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63033016711 นางสาวณัฐฑริกา บุญสันต�

63033016712 นางสาวระพีพร ลาพิมล

63033016713 นายอุทัย สุราวุธ

63033016714 นางสาวจิรภา ไชยเสนา

63033016715 นางสาวชนากานต� นิรัมย�

63033016716 นางสาวศิวาพร ทองขาว

63033016717 นางสาวภัทร�รัชต� รัตนกาล

63033016718 นายอมรเทพ รุ�งกรุด

63033016719 นายสหพล วาสิคาม

63033016720 นายคมปรัชญ� ธ.น.นัน

63033016721 นางสาวเพียงฟPา สุขี

63033016722 นางสาววิลาสินี พันเลิศ

63033016723 นางป*ยะธิดา เหล�ากอ

63033016724 นายภัคธร บุญญพันธุ�

63033016725 นายศรัณย� กมลวิบูลย�

63033016726 นายพัฒนพงศ� จันทร�สว�าง

63033016727 นายวันชัย ทิพรังศรี

63033016728 นางสาวสุชาดา ทองสุก

63033016729 นางสาวเกตน�สิรี ชื่นใจ

63033016730 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุวรรณ

63033016731 นายวศิน ตุงใย

63033016732 นายขวัญชัย เทียนบาง

63033016733 นางสาววัชรารินทร� วงศ�ษานิติ

63033016734 นางสาวภาสินี อ่ํารอด

63033016735 นางสาวสุนิสา เอี่ยมสอาด

63033016736 นางสุนิสา พิลึก

63033016737 นางสาวภควรรณ วรรณสุข

63033016738 นางสาวป*ยวรรณ พลเสนา

63033016739 นายภวินทร� พิวัฒน�เมธานนท�

63033016740 นางสาววรรณวิมล ปาลาศ
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63033016741 นางสาวรวิสรา สังข�เมือง

63033016742 นายอดุลย�รักษ� แสนพงษ�

63033016743 นางสาวชมพูนุท กล:Hวยหอมทอง

63033016744 นางสาวอัจฉริยาภรณ� ฝาวัง

63033016745 นางสาวป*ยะรัตน� ลําทอง

63033016746 นางสาวสุจิรา เขียวสด

63033016747 นางสาวศิรินภา จันโต

63033016748 นายยสินทร ดาวทอง

63033016749 นางสาววิภวานี เชิดฉาย

63033016750 นางสาวกรรวี ชูทัน

63033016751 นายธนกร เมธีธรรมรส

63033016752 นางสาวจุฑามาศ ฮีมซัน

63033016753 นางสาวแพรววนิต ทองคลัง

63033016754 นางสาวธัญลักษณ� กาหลง

63033016755 นางสาวฐิติญารัตน� โกยทา

63033016756 นางสาวชลิตา ธรรมจารุวัฒน�

63033016757 นางสาวสุภาพร จินันทุยา

63033016758 นางสาวนรารัตน� ธรรมโชติ

63033016759 นางสาวภัทราภรณ� ดาวเรือง

63033016760 นางสาวกุลณัฐ สาริกภูติ

63033016761 นายอัครชัย สัมฤทธ์ิ

63033016762 นางสาวภัทณีย� นาวงษ�

63033016763 นางสาวสิราวรรณ เอกเอี่ยม

63033016764 นางสาวสกุลรัตน� ชาวสวน

63033016765 นางสาวสุภาพร กัลยาณมิตร

63033016766 นายกฤตลักษณ� สาทะเล

63033016767 นายชนาธิป ศรีภักดี

63033016768 ว�าที่ร:อยตรีหญิงธนาพร ประยุทธยรรยง

63033016769 นางสาวนพวรรณ ชูเกิด

63033016770 นางสาวศศิประภา อาจอํานวย
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63033016771 นางสาวณัฐธนันญา แสนสุข

63033016772 นางสาวชุติมณฑน� ตันศิริ

63033016773 นายชัยวัฒน� ปรีชานุกูล

63033016774 นางสาวนฤมล ชัยศรี

63033016775 นางสาวจิรชยา สินธุชัย

63033016776 นายณันฐวัฒน� เดชยก

63033016777 นางสาวนันทิยา ชลนาคเกษม

63033016778 นางสาวเจนจิรา อินเป<ง

63033016779 นางสาวกรแก:ว พฤทธ์ิสาริกรณ�

63033016780 นางสาวเมรินทร� เกษรจรุง

63033016781 นางสาวกุลรัตน� จํารัสพันธ�H

63033016782 นายปุณยทัต หทัยธรรม

63033016783 นายชลิต ปรีดาปรัชญากุล

63033016784 นางสาวอิศราภรณ� อุดมพร

63033016785 นางสาววรุณี ประเสริฐหล:า

63033016786 นางสาวสุดารัตน� สุภกรรม

63033016787 นายวสันต� ปาระมี

63033016788 นางสาวอรวี บุญสมบัติ

63033016789 นางสาววรนาถ ศรีขนุน

63033016790 นายธวัชชัย งามวงศ�วรรณ

63033016791 นางสาวพรนภา สุขสอาด

63033016792 นางสาววิรวรรณ ด:วงขาว

63033016793 นางสาวยุภาดา คําแก:ว

63033016794 นางสาวสายไหม พันธุ�พืช

63033016795 นายสิรภพ กิจเจริญรุ�งโรจน�

63033016796 ว�าที่ร:อยตรีจักรี แปPนจันทร�

63033016797 นางสาวอนุสรา สุขสนิท

63033016798 ว�าที่ร:อยตรีหญิงศิริพรรณ เอกขระ

63033016799 นางสาวพิมพ�ลภัส เพียรดี

63033016800 นางสาวจุฑารัตน� จูเผื่อน
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63033016801 นายธีรศักด์ิ ชื่นพิมาย

63033016802 นายชนวีร� เคหดิษฐ�

63033016803 นางสาวจิดาภา ปEญญาดิบวงศ�

63033016804 นางสาวกนกภรณ� โพธิน

63033016805 นางสาวขนิษฐา สมกาญจน�

63033016806 นางสาวพรสุดา เชิดชู

63033016807 นางสาวศรัญญา ไพรเที่ยง

63033016808 นายฉัตรณรงค� นิลเขต

63033016809 นางสาวพัฒนียา แพรขาว

63033016810 นางสาวกรรณิการ� สอนสืบ

63033016811 นางสาวกนลรัตน� ขานดํา

63033016812 นางสาวนัธชฎาภร วรรณพงษ�

63033016813 นายเจนศิลปM วรพรรณ�

63033016814 นางสาวพิชชาภรณ� พิมมัชฉา

63033016815 นางสาวพรรณราย ขุนคลี

63033016816 นางสาวพิชญา เดชเรือง

63033016817 นายรชต ค�ายสงคราม

63033016818 นางสาวณาลิษา สุทธิอาจ

63033016819 นางสาวสุมาลี นุชประมูล

63033016820 นายอภิสิทธ์ิ ศรีโกตะเพชร

63033016821 นางสาวอรวรรณ อัฐนาค

63033016822 นางสาวสุพัตรา ต้ังเจริญ

63033016823 นายพศวีร� ทินวรรณ

63033016824 นางสาวประภาพร จัดนอก

63033016825 นางสาวชุติกาญจน� พิมพา

63033016826 นางสาววิชชุดา กาซอ

63033016827 นายธวัชชัย แจ�มโนทัย

63033016828 นางสาวศิริรัตน� บุญฤทธ์ิ

63033016829 นางสาวจันทนี สมโภชน�

63033016830 นางสาวเบญจมาศ จุลบุษปะ

หน:า 561 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033016831 นางสาวโสภารัตน� ศรีรักษา

63033016832 นางสาวจิราพร ชัยศักดานุกูล

63033016833 นางสาวกัลยรัตน� โพธ์ิศรี

63033016834 นางสาวปภัสสร ราชพัฒน�

63033016835 นางสาวณัฐชญา สิทธิการ

63033016836 นายดล สายอุดม

63033016837 นางสาวสุวรรณา พบชัยภูมิ

63033016838 นายพลาธิป คงอินทร�

63033016839 นายวิทวัช คล:ายผึ้ง

63033016840 นางสาวกนกวรรณ สร�างโสก

63033016841 นางสาวน้ําทิพย� ก:องกังวาน

63033016842 นางสาวจิตราภรณ� สมัครจิตรพัฒนา

63033016843 นางสาวลักษณา เนื้ออ�อน

63033016844 นายสัมพันธ� พรายระหาร

63033016845 นายพีระวัช บัญญัติ

63033016846 นายนิ พูลสวัสด์ิ

63033016847 นางสาววันเพ็ญ คงรีรัมย�

63033016848 นางสาวกนกทิพย� แก:วสียา

63033016849 นางสาววรรณพร มากชุมนุม

63033016850 นางสาวธนิษฐา แก:วธรรม

63033016851 นางสาวภูษณดา แฝพิมาย

63033016852 นางสาวเยาวรัตน� โยธินวัชร

63033016853 นางสาวกฤติญา มหาชัย

63033016854 ว�าที่ ร.ต.ชวนากร ภัสสร

63033016855 นางสาวรังสิมา อุ�นประเสริฐสุข

63033016856 นางสาวศุทธิกานต� ชูขาว

63033016857 นายวีระพงศ� สิริสัณห�

63033016858 นางสาวปภาวรินท� เจริญฉิม

63033016859 นางสาวลัดดาวัลย� แก:วเก้ือ

63033016860 นางสาวจิตราพร ฐิติอุดมศรี

หน:า 562 จาก 847                 
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ระดับปริญญาตรี

63033016861 นายศิวกร สระทอง

63033016862 นางสาวกนต�รพี ฝ_ายขันธ�

63033016863 นางสาวคอลีเยาะ เจะปอ

63033016864 นายเสรีย� เทียนแก:ว

63033016865 นายวิทยา วงษ�ชารี

63033016866 นางสาวพรลภัส โรจนวิภาต

63033016867 นางสาวลักษมณ พุฒิ

63033016868 นางสาววริศรา แสงบุบผา

63033016869 นางสาววิภารัตน� ปรางศรี

63033016870 นางสาวนุสรินทร� พุกแก:ว

63033016871 นางสาวณัฐวรา สนิทวงศ�

63033016872 นางสาวภาพิมล สุวรรณนารี

63033016873 นางสาวกฤติยาภรณ� ไกยสิทธ์ิ

63033016874 นางสาวพรนภา ชินวงศ�

63033016875 นางสาวกรกนก ม่ันคง

63033016876 นางสาวธิวาภรณ� อินทร�พรหม

63033016877 นางสาวมานิดา สกุลวงศ�

63033016878 นางสาววิชิดา เขียนแก:ว

63033016879 นางสาวสุภัสสรา เก้ือกาญจน�

63033016880 นายมะยากี เปาะวัน

63033016881 นางสาวดาราวดี จันทร�มีศรี

63033016882 นางสาวนิรัชชา เชื้อเย็น

63033016883 นางสาวรสสุคนธ� เก็จโกวิท

63033016884 นายศิรศักด์ิ ศรีเพ็ชร�

63033016885 นางสาววาริศา ทุมมาไว

63033016886 นางสาวจิราภรณ� นารีพล

63033016887 นางสาวป*ยพร ช�างสาร

63033016888 นางสาวณัฐปวีร� เปUยงใจ

63033016889 นางสาวสุรัชดาภรณ� สระทองแก:ว

63033016890 นายจักรพงศ� กุนทีกาญจน�

หน:า 563 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033016891 นายสรายุทธ รอดศรีนาค

63033016892 นางสาวจิณณพัฒน� สุขสุคนธ�

63033016893 นางสาวสุมัชชา สุขสวัสด์ิ

63033016894 นางสาวศิริรัตน� เน็ดมะ

63033016895 นางสาวอัชฌา วงษ�จิตร

63033016896 นายศิริศิลปM อุทัยวรวิทย�

63033016897 นางสาวขนิษฐา คําหาญ

63033016898 นางสาวนิศากร ธรรมรักษ�

63033016899 นางสาวจุฑามาศ อุ:ยเหม็น

63033016900 นางสาววิวรินทร� กิจตะคุ

63033016901 นางสาวธนภรณ� ธรรมศร

63033016902 นางสาวนุสรา พินิจมนตรี

63033016903 นายลายสาร เดชาวัตสกุล

63033016904 นายณัฐวิชา ศักด์ิสุวรรณ

63033016905 นางสาววรินทร�ทิพย� สันทัด

63033016906 นางสาววรรณเพ็ญ สุริวงค�

63033016907 นายวีระวัฒน� อินเขียว

63033016908 นางสาววรินทร โพธ์ิเจริญ

63033016909 นายเกริกเกียรติ ไตรโมกข�

63033016910 นางสาววิภาดา พันประเสริฐ

63033016911 นางสาวพุทธรักษา แต�งขุนทด

63033016912 นางสาวยุพารัตน� แก:วมิตร

63033016913 นายสิรภพ อ�อนศรี

63033016914 นายธีรยุทธ จิรานุภาพ

63033016915 นางสาวบุษราภรณ� กันทะ

63033016916 นางสาวณิสรา เกษมจันศิรินนท�

63033016917 นางสาวจันทราพร บุญนุ�ม

63033016918 นายณัฐนนท� คําสุข

63033016919 นางสาวรัชญาภรณ� เพชรรัตน�

63033016920 นางสาวพิมลพรรณ แพไธสง

หน:า 564 จาก 847                 
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63033016921 นางสาวมาริษา บุตรโคตร

63033016922 นายเอกพล เพ็งแจ�ม

63033016923 นางสาวพิมพ�ศุภางค� ทองปาน

63033016924 นางสาวสหัสยา อQอกซู

63033016925 นางสาวมธุรส สังข�วรรณะ

63033016926 นางสาวพัชริดา สิทธิสาร

63033016927 นางสาวนิตยา สายบุตร

63033016928 นายธีระพงษ� จําปาทอง

63033016929 นางสาวสุภาวดี พาหนะ

63033016930 นางสาววนิดา น:อยเทศ

63033016931 นาง]ศิริวิภาภรณ� ศรีสุภาพ

63033016932 นายสุนทรเทพ เจริญลาภทวี

63033016933 นายนพรัตน� โสระเม็ก

63033016934 นางสาวกฤษกัญญา บุบผาโภชน�

63033016935 นางสาวเมทินี พุ�มไม:

63033016936 นางสาววรางคนางค� พัฒนเดช

63033016937 นายเจตรินทร� อินจันทร�ตQะ

63033016938 นางสาวอริสา ตันนาดี

63033016939 นางสาวปรัชญาณ�ภรณ� กิตติกุสุริย�

63033016940 นายวรัตถ� ซ่ีซ:าย

63033016941 นางสาวยุพยงค� เพชรสังข�

63033016942 นางสาวตรีรัตน� เจิดดีสกุล

63033016943 นางสาวภัทรภร น:อยประภา

63033016944 นางสาวธนวรรณ ทันการ

63033016945 นางสาวลักขณา ภูจอมใจ

63033016946 นางสาวอารีพร ศรีทะนันชัย

63033016947 นายณภัทร วัฒนพร

63033016948 นายอานนท� พุ�มพา

63033016949 นายอธิษฐ�ธนัน ทองธราวัฒน�

63033016950 นายทรวงภพ คงสุกแก:ว

หน:า 565 จาก 847                 
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63033016951 นางสาวภมรทิพย� น:อยอําแพง

63033016952 นางสาวกมลลักษณ� พรพิชัยโยธิน

63033016953 นางสาวศิริวิมล แผงฤทธ์ิ

63033016954 นางสาวโอภาลิตา หน�องพงษ�

63033016955 นางสาวปEชจริยา เมคา

63033016956 นางสาวธนาภา สังข�อ่ํา

63033016957 นายกานต�รพี พลฤทธ์ิ

63033016958 นางสาวอริศรา ดารารัตน�

63033016959 นางสาวชวันรัตน� ตรัยชัยพันธ�

63033016960 นายอัมรินทร� บุญฤทธ์ิ

63033016961 นางสาวณัฏฐ�ชนินท� ศรีสาตร

63033016962 นางสาวพุทธิกานต� สุวรรณรัตน�

63033016963 นางสาวสิรินาถ เปาะทอง

63033016964 นางสาวณัฐสิมา พันธ�หว:า

63033016965 นางสาวอรุณยุพา บัวทรัพย�

63033016966 นางสาวนริศรา โลกวิทย�

63033016967 นายดุสิต ศรีจันทร�

63033016968 นางสาววนิดา อินย้ิม

63033016969 นายกุลวิชญ� ง�วนยอง

63033016970 นางสาวจันทร�ทรา แย:มจันทร�ฉาย

63033016971 นางสาวปรางค�ทิพย� เสือสกุล

63033016972 นางสาวนารีรัตน� งามขํา

63033016973 นางสาวทิพย�รัตน� ทักษิณพิลา

63033016974 นางสาวมีนาวดี ไชยธนาวงศ�สกุล

63033016975 นายธนาวุฒิ ดวงชาคํา

63033016976 นางสาวสุทธิดา เงินคง

63033016977 นางสาวสุนันทา เกตุสุขํา

63033016978 นางสาววิลาสินี สาพา

63033016979 นางสาวปานจุรี เสพสุข

63033016980 นางสาวศรีอัมภา บํารุงกิจ

หน:า 566 จาก 847                 
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63033016981 นางสาวสุกัญญา เสือพิมพา

63033016982 นางสาววรัญญา แจ:งแสง

63033016983 นางสาววราพร บกบน

63033016984 นางภัควดี สุธาภรณกุล

63033016985 นายพิพัฒน� ปEณฑะโชติ

63033016986 นายอิทธิพล หีบแก:ว

63033016987 นางสาวมีนา แสงทอง

63033016988 นางสาวนันทิยา รอดยัง

63033016989 นางสาวสุกัญญา คําสุข

63033016990 นางสาวเพ็ญพิชญา อัคราภรณ�

63033016991 นางรัตตยา อินจงใจ

63033016992 นางสาวสุวิมล ชาวห:วยหมาก

63033016993 นายกิตตินันท� สุขปาน

63033016994 นางสาวธนวรรณ ทองโห:

63033016995 นางสาวชนามาศ แก:วเสถียร

63033016996 นางสาวธาริณี แจ:งเอี่ยม

63033016997 นางสาวรุ�งพร ทัศประเสริฐ

63033016998 นางสาวณัฐกานต� แท�นทอง

63033016999 นางสาวณัฐวรา เดชพิชัย

63033017000 นายกฤษดา ปรีชา

63033017001 นางสาวสุรีย�พร คํารัตน�

63033017002 นางสาวฐาสินี วัฒนะอุดม

63033017003 นางสาวอรวรรยา นุ�มดี

63033017004 นายเอกชัย เงินสายตา

63033017005 นายณัฐพล ชื่นอารมณ�

63033017006 นายธนภูมิ ข:อหน�อ

63033017007 นางสาวพรนิภา ขวัญวงษ�

63033017008 นายนพดล ขดวาดกลาง

63033017009 นายพีรพัฒน� กล:าหาญ

63033017010 นางสาวจันทร�สุดา ไชยรักษ�

หน:า 567 จาก 847                 
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63033017011 นางสาวนวพร อังคะโส

63033017012 นางสาวศิริพร เขียวอ�อน

63033017013 นางสาวรัญชนา สลาม

63033017014 นางสาวธนิดา แต�งศรี

63033017015 นางสาวนวรัตน� บุญญานันท�

63033017016 นางสาวธัญพิชชา ไชยรินทร�

63033017017 นายวรัญ`ู มณีอินทร�

63033017018 นางสาวฐิติมาภรณ� คุ:มม�วง

63033017019 นางเบญจมาศ คงมา

63033017020 นางสาวลัดดาวรรณ แก:วโส

63033017021 ว�าที่ ร.ต.อรรถนนท� เเย:มแสง

63033017022 นางสาวป*ยะภรณ� คณะศรี

63033017023 นางสาวถิรอร อรุณ

63033017024 นางสาวสุลิตา สุป*ณะ

63033017025 นางสาวฑริกกา พงษ�ธานี

63033017026 นางสาวณัฐฐินันท� คงพ่ึง

63033017027 นางสาวกชกร สุวรรณโชติ

63033017028 นายไพรสัณฑ� ดารบุษปMกุล

63033017029 นางสาวสุวดี อินสว�าง

63033017030 นายกฤษฎา ลักษณะสกุล

63033017031 นางสาวอาทิตยา เชื่อมบุญ

63033017032 นางสาวรุ�งฟPา แก:วโกมล

63033017033 นายคมสัน สูญย่ีขันธ�

63033017034 นางสาวน้ําฝน แก:วตา

63033017035 นายพีรวัส แก:วภักดี

63033017036 นางสาวสุนิสา โพธ์ิระหงษ�

63033017037 นางสาวสุภิญญา สุวรรณ�

63033017038 นายชยานันต� โพธิขํา

63033017039 นายอนุภัทร สุวรรณพันธ�

63033017040 นางสาวณัทภักษร บุญจันทร�

หน:า 568 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033017041 นางสาวเจนจิรา ขึมสันเทียะ

63033017042 นางสาวอัลยา บินมะสาและ

63033017043 นางสาววาสนา จําปาประโคน

63033017044 นายสมภพ ยุดดร

63033017045 นางสาวสิรีธร สนธิโพธ์ิ

63033017046 นางสาวสมิตา ดีรื่น

63033017047 นางสาวกัลยรัตน� สมดี

63033017048 นางสาวตติยาพร โล�ห�แจ�ม

63033017049 นางสาวกาญจนา ยามา

63033017050 นางสาววรรณธนา ตุลาธนานันท�

63033017051 นางสาวปEทมาวรรณ ศรีเนตร

63033017052 นางสาวกรรณิการ� ชมปากเกลี้ยง

63033017053 นางสาวขวัญมณี มณีโชติ

63033017054 นางสาวฐานิดา วงศ�อภัย

63033017055 นางสาวรัตนาภรณ� วรรณมาศ

63033017056 นางสาวลลิตตา จันทร�ทอง

63033017057 นายปฏิพล แสงวิเศษ

63033017058 นางสาวพิชชากร ม�วงเขียว

63033017059 นายจักรพันธ� เสาะแสวง

63033017060 นางสาววนารัตน� คําดี

63033017061 นางสาวกฤตชญา สสิกาญจน�

63033017062 นายทรงวุฒิ แก:วเกษ

63033017063 พ.อ.ต.ฐาปนิก ต�ายวัลย�

63033017064 นางสาวสมิตา ศรีวิชัย

63033017065 นางสาวพิมขวัญ เซ็นนันท�

63033017066 นางกันยกร นพพรธนะรัตน�

63033017067 นางสาววิลา วัลย� สุด ประเสริฐ 

63033017068 นางสาวกานต�ชนา บุญมี

63033017069 นางสาวนารา สีสนิท

63033017070 นางสาวสุภาวดี พลายชุ�ม
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ระดับปริญญาตรี

63033017071 นางสาวนิธิพร ตระกูลต้ังจิตร

63033017072 นายสัญญพงศ� สืบมงคลชัย

63033017073 นางสาวปวริศา หงษ�สิงห�

63033017074 นางสาววิลาวัลย� บุญคุ:ม

63033017075 นางสาวจิรภิญญา สังข�สําราญ

63033017076 นางสาวรัตนกร บุญยังดํารงค�

63033017077 นางสาววธิดา เงินพูน

63033017078 นางสาวชญานี มานุบุตร

63033017079 นางสาวหฤทัย คําภา

63033017080 นางสาวณฐกานต� ติคํา

63033017081 นางสาวป*ยะนุช ไชยพุฒ

63033017082 นายโซเฟUยน ยูโซQะ

63033017083 นายพชรพล เชื้อชาติ

63033017084 นางสาวทิพาพร ปราการพิลาศ

63033017085 นายชาญณรงค� เจษฎาภาณุกุล

63033017086 นางสาวศิริลักษณ� ทองชํานาญ

63033017087 นางสาวดวงใจ แสงช:าง

63033017088 นายอัษฎายุธ ทองมาก

63033017089 นางสาวมณฑิตา อาศนสุวรรณ�

63033017090 นางสาวศศิธร เสือคง

63033017091 นางสาวจันจิรา เกรัมย�

63033017092 นางสาวณัฐพร นรินยา

63033017093 นางสาวเวธกา น:อยผล

63033017094 นางสาวปรียาภรณ� พงษ�จุ:ย

63033017095 นางสาวรอซีดะห� ปูลา

63033017096 นายอภิรัตน� ม่ังค่ัง

63033017097 นางสาวนัตญา พูลกลาง

63033017098 นางสาวฐิติรัตน� เอียดเมือง

63033017099 นางสาวกมลวรรณ รุ�งแสง

63033017100 นางสาวอัมรินธ� มีธรณี

หน:า 570 จาก 847                 
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ระดับปริญญาตรี

63033017101 นายนติกร แก:วขาว

63033017102 นางสาวพิมลนาฏ อินสุวรรณโณ

63033017103 นางสาวอิศราพร จวบมี

63033017104 นางสาวนลินี แก:วสุกใส

63033017105 นางสาวกนิษฐา บุญเทียม

63033017106 นางสาวปวรรรัตน� เหรียญประยูร

63033017107 นางสาววรีทิพย� ศรีงาม

63033017108 นายวสุพล ทับทิม

63033017109 นายนิรุทย� ถุงแก:ว

63033017110 นางสาวสุธิดา จําปาบุรี

63033017111 นางสาววรางคณา สีอุดร

63033017112 นางสาวธัญชนก จันทา

63033017113 นายภูวินท� พุ�มบุญมี

63033017114 นายนันทเดช ลิ่มเกิด

63033017115 นายกรพัศ เกียรติวินัยสกุล

63033017116 นายนราธิป ต:นงาม

63033017117 นางสาวพิมพ�ลภัส พลหาญ

63033017118 นายณัฐกฤษ เชื้อนุ�น

63033017119 นางสาวทัตพิชา เจือจีน

63033017120 นายนพดล ศุภะผ�องศรี

63033017121 นายพิษณุ มาเนียม

63033017122 ว�าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา นิลสาริกา

63033017123 นางสาวณฐวร หัตถา

63033017124 นายณัฐพล หน�อคํา

63033017125 นางสาวอภิญญา วัชรเลิศวรไพศาล

63033017126 นายญาณวรุตม� อําพันแสง

63033017127 นางสาวปริชญา แสงโต:

63033017128 นางสาวชิดชนก เชื้อศรี

63033017129 นายภวัต วุฒิเทียร

63033017130 นางสาวสุวิมล แก:วคํา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033017131 นางสาวแก:วสุนีย� กํ่าคนตรง

63033017132 นายทัศนัย สีที

63033017133 นายธนชาติ ราชรักษ�

63033017134 นางสาวศรัญญา ฐานะ

63033017135 นายธนธรณ� ธูปสมุทร

63033017136 นางสาวศุภิสรา ม่ังมูล

63033017137 นายภูมน จรัสโชติพินิต

63033017138 นางสาวณัฎฐ�นรี พรหมห:อง

63033017139 นางสาววรรณฤดี เปUYยมฟPา

63033017140 นางสาวพงษ�ผกา นันตาน:อย

63033017141 นางสาวรัชณีกร กรุไน

63033017142 นางสาวพรนภา อนุชาติ

63033017143 นางสาวนันท�นภัส ภู�สว�าง

63033017144 นางสาวพรสุดา วังคะฮาด

63033017145 นางสาวสุพรรษา ศรประสิทธ์ิ

63033017146 นางสาวพรพรรณ ป*Yนประจักษ�

63033017147 นางสาวปภัชญา ผิวอ�อน

63033017148 นายจิระเดช อุดมศรี

63033017149 นางสาวกมลรัตน� พัฒนาสูนย�

63033017150 นายจิรายุส เวียงสิมมา

63033017151 นางสาวช�อทิพย� ม่ังมี

63033017152 นายธรรมธาดา แก:วโสวัฒนะ

63033017153 นางสาวฐิติญาพร กนกปราน

63033017154 นางสาวปรัชญาณีย� งามจิตสิทธิชัย

63033017155 นายธีรนาท สิริเลิศวณิชชา

63033017156 นางสาวกนกพร ไทยขวัญ

63033017157 นางสาวการีมะห� เวาะโซะ

63033017158 นางสาวอภิสรา กําศร

63033017159 นายกันตทัศน� สุพรรณชนะบุรี

63033017160 นางสาวธารารัตน� พรานบุญ
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ระดับปริญญาตรี

63033017161 นางสาวสินี จุ:ยลําเพ็ญ

63033017162 นางสาวณัฐจิรา คงพากเพียร

63033017163 นางสาวนันทวรรณ ทองมีสุข

63033017164 นางสาวกวินญรัตน� คล:อยสมัย

63033017165 นางสาววนิดา สุขโฉม

63033017166 นายทศพล ทองคําอ�อน

63033017167 นายอวยชัย ศรีทอง

63033017168 นางสาวพรรณนิภา โมกไธสง

63033017169 นางสาวภัททิรา ศรมยุรา

63033017170 นางสาวจารุวรรณ กอกต๊ิบ

63033017171 นางสาวอาทิตยา สายแก:ว

63033017172 นายสันติสุข ชัยเดชะ

63033017173 นางสาวสุมิตรตรา พันธ�นิยม

63033017174 นางสาวไพลิน ยุพโคตร

63033017175 นางสาวเสาวลักษณ� ณ นคร

63033017176 นายทยุติธร ตันติศักด์ิ

63033017177 นางสาวธนิสร สินพิเชธกร

63033017178 นางสาวชีพสุมน พรมประศรี

63033017179 นายเสกสรร ติงสะ

63033017180 นางสาววราวรรณ กุลพรม

63033017181 นางสาวอรอนงค� หนูปลอด

63033017182 นายปรมินทร� แก:วแฝก

63033017183 นางสาวจุฑาฤดี ศรีมงคล

63033017184 นางสาวกรพินธุ� ม่ังมีเพชรพลอย

63033017185 นายพีรพัฒน� เพ่ิมพูลผล

63033017186 นางสาวอธิชา กํ่าบุตร

63033017187 นายภัทรวิทย� พฤกษ�ชาติศิริ

63033017188 นางสาวชุติกาญจน� นุชนารถ

63033017189 นางสาวนูรีดา ลาแซ

63033017190 นางสาวอรสุวีร� ประสานสมบัติ
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ระดับปริญญาตรี

63033017191 นายจิรพัฒน� พลายประเสริฐ

63033017192 นางสาวนัทธมน พลอยทํา

63033017193 นางสาวต�างฤทัย พันพะม�า

63033017194 นางสาวอัชฌา ชูแสง

63033017195 นายเจนวิทย� ศิริไสย�

63033017196 นายจิรัฎฐ� สืบพิลัย

63033017197 นายนันทวัฒน� แช�มชื่น

63033017198 นางสาวชลศิริ นันทะจักร�

63033017199 นางสาวสุภัสสร นิลภู

63033017200 นางสาววิศนี หนูสว�าง

63033017201 นางสาวณีรนุช วิเศษคามิน

63033017202 นายบัญชา สุขคล:าย

63033017203 นางสาวอาภัสรา คงแก:ว

63033017204 นายธนุวัฒน� แสงแปPน

63033017205 นางสาวกุลจิรา คล:ายใจตรง

63033017206 นายกฤษดา ชวนะกุล

63033017207 นางสาวเมสิณี ชิดปราง

63033017208 นางสาวจงกลนี ราชสุข

63033017209 นางสาวเบญจวรรณ แก:วหริด

63033017210 นางสาวนุชชนก พิศนุภูมิ

63033017211 นางสาวสุรีรัตน� หล:าเลิศ

63033017212 นายเอกอักษรา มะสะ

63033017213 นางณัฐสุดา ดอกดี

63033017214 นางสาวสุจิตา ศิกษมัต

63033017215 นางสาวประภาพร ขํามณี

63033017216 นางสาวณัฏฐา วุ�นพูลสมบัติ

63033017217 นายสุธี พิทักษ�วาปU

63033017218 นางสาววรรณวิศา เสวกระโทก

63033017219 นางสาวกนิษฐา ศาลาผาย

63033017220 นางสาวนิรินดา ภูครองตา
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63033017221 นางสาวฟาดีละฮ� มะกูวิง

63033017222 นางสาวมริษา รวงผึ้ง

63033017223 นายมนตรี นาคสมบูรณ�

63033017224 นางสาวฐิติยา แสงทอง

63033017225 นางสาวชลธิชา ละอองทอง

63033017226 นางสาวณัฎฐิรา มุ�งพันกลาง

63033017227 นางสาวกวินทิพย� ศิริธนะ

63033017228 นางอารมณ� เก๋ียงมะนา

63033017229 นายธนกร เทพวีระกุล

63033017230 นายสหรัฐ ถมยา

63033017231 นายศุภชัย หงษ�สูงเนิน

63033017232 นางสาววิชนนท� ม:าแก:ว

63033017233 นางสาวสมใจ โพธ์ิหนอง

63033017234 นางสาวปรียาภรณ� จันทรโคตร

63033017235 นายนิธิพงศ� ศรีวิจิตร�

63033017236 นางสาวสิรีธร แช�มภักดี

63033017237 นางสาวชญานิชฐ� กาวิน

63033017238 นางสาวมณีลิน วงศ�สาย

63033017239 นายบุญญฤทธ์ิ ณิชย�คําหาญ

63033017240 นายลภัสเดชา ครุฑกัน

63033017241 นางสาวชัณญภัค สงวนสิน

63033017242 นางสาวพรพรรณ แก:วโง

63033017243 นางสาวสวรักษ� ชาติทรัพย�สิน

63033017244 นางสาวนฤมล อาจน:อย

63033017245 นายรักษ�พงษ� แก:วนา

63033017246 นายภัทรวุฒิ กมลรัตนโชติ

63033017247 นางสาวบุศราคํา พันบุระ

63033017248 นางสาวยุวรินทร� พรนิธิจีรวัส

63033017249 นายรัตพล อาจมิตร

63033017250 นายจิรายุ นาชิต
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ระดับปริญญาตรี

63033017251 นายสมเกียรติ หลีเจริญ

63033017252 นางสาวฐิติรัตน� ยอดใส

63033017253 นางสาวเบญจวรรณ สิทธิการ

63033017254 นางสาวทัศนีย� หอกคํา

63033017255 นางสุขคณินต� เหลืองสุขโสภณ

63033017256 นายกุลชาติ สามะ

63033017257 นายพิชนนท� สมานรักษ�

63033017258 นางสาวมนัสนิตย� จิตม่ัน

63033017259 นางสาวสาธินี ศรีสุข

63033017260 นางทิพวรรณ ศรีทองกุล

63033017261 นางสาวอรพรรณ แสงต:น

63033017262 นางสาวจุฑามาศ จันทร�ประสงค�

63033017263 นายวิศรุต ไชยสาร

63033017264 นายธนู เกษสุวรรณ�

63033017265 นางสาววิภาวรรณ ขอบทอง

63033017266 นางสาวกชมน คงแก:ว

63033017267 นางสาวธัญญรัตน� ทองชั่ง

63033017268 นางสาวธัญลักษณ� หมอป_า

63033017269 นางสาวธัญวรัตน� จันทร�แสนตอ

63033017270 นายสุดเขต รักษี

63033017271 นางสาวธนาสินีย� อักษรทองสุทธิ

63033017272 นางสาวทราย ทอ ง ปE\น ช:าง 

63033017273 นางสาวณิชาภา ชมภู

63033017274 นางสาวกนกวรรณ คงยืน

63033017275 นางสาวกันยาพร ทึงอวน

63033017276 นายอํานาจ ทับทิม

63033017277 นางสุภาภรณ� กรัดศิริ

63033017278 นางสาววรารัตน� ธรรมสอน

63033017279 นางสาวศิรินันท� กองสอน

63033017280 นายกุลธวัช ลิ้มปรีชาชาติ
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63033017281 ว�าที่ร:อยตรีหญิงกรรทิมา กังแขก

63033017282 นางสาวกรรณิการ� สีสมาน

63033017283 นางสาวรติมา สุขชาติ

63033017284 นางสาวชัชรี ประดับศรี

63033017285 นางสาวสุฑาดา พุทธิสัตย�

63033017286 นางสาวทวีพร ทองใบ

63033017287 นางสาวป*ยวรรณ แก:วกอง

63033017288 นางสาวธิติญาภัคต� รัตนสุ

63033017289 นางสาวจันทร�ธณา ปEตเมฆ

63033017290 นางสาวนันท�นภัส เขมรัตน�

63033017291 นางสาวชลิศา เหล�าแค

63033017292 นางสาวอุมาพร พันธุ�ศิริ

63033017293 นางสาวภัทรนันท� ศรีวิเชียร

63033017294 นางสาวสุนิสา แสงจันทร�

63033017295 นางสาวสุพิษา เนียมโพล:ง

63033017296 นายชินวัตร เทพแปง

63033017297 นางสาวอรอนงค� พยอม

63033017298 นายนพดล ธงชัย

63033017299 นายชานน อินทรพันธ�

63033017300 นายกรีฑา ศิลาพันธ�

63033017301 นางสาวสุมลทพย� ภักดี

63033017302 นายณัฐวุฒิ ผ�านพินิจ

63033017303 นางสาวธัญกมล ปEญญาภา

63033017304 นางสาวชณิณณิตย� ศรีวิสุทธ์ิ

63033017305 นางสาวโศรยา คําทอง

63033017306 นางสาวนูรีซัน กาโหนะ

63033017307 นางสาวจีรนันท� วงศ�ประโคน

63033017308 ว�าที่ร.ต.หญิงสุมิตรา สิทธิจันทร�

63033017309 นางสาววิรัชญา เอี่ยมสอาด

63033017310 นางสาวบรรณฑรวรรณ คงวัดใหม�
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63033017311 นางสาวจํานงนาถ พลอยพันแสง

63033017312 นางสาวพัชรพร สุนทร

63033017313 นางสาวศุภศรี โสภณ

63033017314 นายธีรวัฒน� หอมเกตุ

63033017315 นางสาวดวงฤทัย น:อยพะวงษ�

63033017316 นางสาวมณีวรรณ เจริญไพศาลกุล

63033017317 นางสาวขวัญชนก กากแก:ว

63033017318 นางสาวอัจฉราวดี ขาวโสม

63033017319 นางสาวปาริชาติ ช�างชุบ

63033017320 นางสาวสุชาดา สนหอม

63033017321 ว�าที่ ร.ต.หญิงวาสุลีลย� พลภาคภูมิ

63033017322 นายชลวิชช� วัตรศิริทรัพย�

63033017323 นางสาวอภิชญา คงกล:า

63033017324 นางสาวศิริลักษณ� สาลีผล

63033017325 นายคงฤทธ์ิ กุมภา

63033017326 นายณฐกร ปานดี

63033017327 นายเขตนคร อภิเดชไพศาล

63033017328 นางสาวชนัฎดา ตรองตรึก

63033017329 นางภคมน อนันต�ประเสริฐ

63033017330 นางสาวดารานาถ เกรียงเกร็ด

63033017331 นางสาวพิมพ�ชนก เนียมอ�อน

63033017332 นางสาวสุนิตตรา เกตุภพ

63033017333 นางสาวธัญพิชชา คุ:มพุ�ม

63033017334 นางสาววรรณภา เสนาเนียน

63033017335 นางสาวทิพยวรรณ ภูสิงห�ทอง

63033017336 นายอัศชนะ คูเจริญไพบูลย�

63033017337 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพรนภัส แสงสวัสด์ิ

63033017338 นายภควัฒน� ทับทิมแสน

63033017339 นางสาววรรณวิภา หยดย:อย

63033017340 นางสาวกนกวรรณ ทวีนุชโชคอุดม
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63033017341 นายธีระวุฒิ เก้ือเพชรแก:ว

63033017342 นางสาวพชรพรรณ อํานาจสมบูรณ�สุข

63033017343 นางสาวขนิษฐา ลาเลิศ

63033017344 นางสาวนันทิศา จิตรจํานงค�

63033017345 นายนิรันดร� ผลมูล

63033017346 นางสาวปุณยาพร จันแดง

63033017347 นางสาววิลาวัลย� ระเบียบ

63033017348 นางสาวปรางค�ปวีร� เพ็งเอม

63033017349 นายชนกานต� ทินกร ณ อยุธยา

63033017350 นางสาวพรไพลิน สิทธิกูล

63033017351 นางสาวเพชรรัตน� สายวัชรคุณ

63033017352 นางสาวสุรัตดา สิงห�ศาลาแสง

63033017353 นางสาวณัฐชยา วงค�กองแก:ว

63033017354 นางสาววาริดา พลอยพันธ�

63033017355 นายพงธวัฒน� ชื่นแท�น

63033017356 นางสาวปรียานุช บุญเผือก

63033017357 นางสาวมาลินี หมาดดาเรQะ

63033017358 นางสาวสุวธิดา จงเจริญ

63033017359 นางสาวปุญญิศา ฤกษ�ดี

63033017360 ส.ต.ท.ณัฐพงศ� ชมชิด

63033017361 นางสาวพิมพ�ประภา ซ่ิวกุ:ง

63033017362 นายวีรภัทร พิศาลวัชรินทร�

63033017363 นางสาวบุญยานุช พลอยทํา

63033017364 นายรวิภาส เฮ็งเงิน

63033017365 นางสาวณฐพร สุพงษ�

63033017366 นางสาววรลักษณ� ชีพประกิต

63033017367 นางสาวภคมน นิลสมัย

63033017368 นางสาวอรชพร บุญยงค�

63033017369 นางสาวอรัญญา ขูรูรักษ�

63033017370 นางสาวกรองทอง นวลศรี
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63033017371 นางสาวปEณฑิตา คําม่ัน

63033017372 นางสาวพนิตสุภา ชูเชิด

63033017373 นายกิตติพงศ� สุคนธปฏิภาค ขุท�ทะกะพันธ�

63033017374 นางสาวพัชรีพร อุดมวงค�

63033017375 นางสาววราภรณ� แสงรื่น

63033017376 นางสาวพลอยรัตน� สุขเกษม

63033017377 นางขนิษฐา โพธ์ิสง�า

63033017378 นายวัฒนา เจริญอินทร�

63033017379 นายกมล พรหมเสนา

63033017380 นางสาวเกวลิน ไชยคีนี

63033017381 นางสาวสุพัตรา พรมแพง

63033017382 นางสาวอรทัย รอดเนียม

63033017383 นางสาววันทนีย� รอดสีเสน

63033017384 นางสาวพรประภา แก:วคีรี

63033017385 นางสาวพัชรพร รักษาความดี

63033017386 นายกันตกฤษฏ์ิ วิไลกิจ

63033017387 นางสุนิตา ศรีชัย

63033017388 นางสาวหนึ่งหทัย ชัยยา

63033017389 นางสาวธนิตา เกิดช�วย

63033017390 นายพงศ�ธร บํารุงภักด์ิ

63033017391 นางสาวสุภาพร เนื่องชมภู

63033017392 นางสาวประกายมาศ สันพิมาย

63033017393 นางสาวรสริน รอดยวง

63033017394 นางสาวสมหญิง หลงปาน

63033017395 นางสาวศิริพร มีนาค

63033017396 นางสาวศิรประภา แก�นหมวก

63033017397 นายถาวร ตอพิมพ�

63033017398 นางสาวพิณธิดา บุญศิริ

63033017399 นายพงษ�สิทธ์ิ โปร�งจิตต�

63033017400 นางสาวพิชามญชุ� หนูโยม
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ระดับปริญญาตรี

63033017401 นางสาวปEฐยา สมบัติวงค�

63033017402 นางสาวนภสร หนูแก:ว

63033017403 นายไชยพร ดอกละมุด

63033017404 นางสาวอรณิชา สุวรรณชื่น

63033017405 นายเมธานันท� ศรีแสวงทรัพย�

63033017406 นางสาวจิตติยา ไชยราช

63033017407 นางสาวปภาวรินท� สุยะตQะ

63033017408 นายภาณุวัฒน� ต:นงาม

63033017409 นายภูมิ เจวประเสริฐพันธุ�

63033017410 จ�าอากาศเอกหญิงกฤตพร รินนายรักษ�

63033017411 นางสาวกัญญารัตน� เนตรประสม

63033017412 นายอลงกต เทพวงศ�

63033017413 นางสาวณิชาภัทร ฟEกอ�อน

63033017414 นายสุดที่รัก ภูมิคอนสาร

63033017415 นายอธิกานต� ดาวศรี

63033017416 นางสาวมัลลิกา อ:นอมร

63033017417 นายกุลวุฒิ เหมทิวากร

63033017418 นางสาวศตพร ยันนี

63033017419 นางสาววัชโรทัย แจ�มกระจ�าง

63033017420 นางสาวจรีพร อิ่นแก:ว

63033017421 นางสาวรชฏวรรณ พูลเก้ือ

63033017422 นางสาวฐานะมาศ จันทร�อ�อน

63033017423 นางสาววรัญญา ยศประสงค�

63033017424 นางสาวศุภาวรรณ ลิ้มตรีวรศักด์ิ

63033017425 นายณรงค�ชัย บุญชู

63033017426 นายอนันต� บินดือราแม

63033017427 นางสาวพรรณภัค สุขก:อน

63033017428 นางสาวอนุสสรา อ�อนนุ�ม

63033017429 นายกิตติพัฒน� รอดเมฆ

63033017430 นางสาวฐิตินันท� ชูขันธ�
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63033017431 นางสาวสรัลชนา เกิดนาค

63033017432 นางสาวอภิญญา สนตุ�น

63033017433 นายปฏิญญา แปPนนอก

63033017434 นางสาวอัญญาวีร� เมธีวัชรสมบัติ

63033017435 นางสาวรัตติยากร ศรีเดช

63033017436 นายปกาศิต อุ�นสมบูรณ�

63033017437 นางสาวกรกนก เพชรศรี

63033017438 นางสาวกาญจนาภรณ� สัตถานนท�

63033017439 นางสาวศุภาพิชต� เดินชาบัน

63033017440 นายสมรัฐ เลขานุกิจ

63033017441 ว�าที่ร.ต.วิทวัส ไกยสวน

63033017442 นางสาวสุภาพร สุขสมบุญ

63033017443 นางสาวสุมินตรา สุทธิธรรม

63033017444 นางสาวทิพากร ฉิมฉันท�

63033017445 นางสาวรัฐธิดา คุ:มทรัพย�

63033017446 นายณัฐพงษ� ประสมทอง

63033017447 นายวัชรพงษ� ใจบุญ

63033017448 นางสาวกรรลิกา สอาดจิตต�

63033017449 นางสาวปวีณา อุดมสิทธ์ิ

63033017450 นางสาวฐิตาพร ชิตจุ:ย

63033017451 นางสาวพัชรี ปะตังเวสา

63033017452 นางสาวโสภิดา บุญบุตร

63033017453 นางสาวนาฏภุชงค� กรมแขวง

63033017454 นายสัตยา เพียกุนา

63033017455 นางสาวชวัลลักษณ� ตQะวงค�

63033017456 นายธนพล เขตร�กรณ�

63033017457 นางสาววิจิตรา กนกสิงห�

63033017458 นางสาวพรพรรณ เล็กใบ

63033017459 นางสาวเยาวเรศ ประไว

63033017460 นางสาวนิตยา บุญก:อน
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ระดับปริญญาตรี

63033017461 นางสาวพิชวีร� ทรัพย�อินทร�

63033017462 นายธนัทพงศ� เทพนาม

63033017463 นางสาววิลาสินี ถามูลแสน

63033017464 นางสาวอนุธิดา ปรางค�นอก

63033017465 นางสาวชลธิชา ผลทอง

63033017466 นายชาณัฐ เอื้อกูล

63033017467 นางสาวพรจิรา อินทนอย

63033017468 นายวัลลภ เศษสูงเนิน

63033017469 จ.ท.หญิงมธุรส สืบศรี

63033017470 นางสาววราดา ศรีของไทย

63033017471 นายอธิปรัชญ� ศิริไสย�

63033017472 นางสาวทอฝEน สุทธิประภา

63033017473 นายอนุวัฒน� ปาพันธ�

63033017474 นายภูสิทธิ โกกิฬะ

63033017475 นางสาวจิราภรณ� ขจิตวิวัฒน�

63033017476 นายณฐกรณ� รัตนวัน

63033017477 นางสาวเพ็ญพิชชา ห:วยห:อง

63033017478 นางสาวนฤมล นาคจุติ

63033017479 นางสาวพุทธชาติ สองศรี

63033017480 นางสาวอุรชา ศิลปวิลาศ

63033017481 นางสาวนภัสสร ใสสอาด

63033017482 นายสมพงษ� แซ�ว�าง

63033017483 นางสาวอัญชลี สุจา

63033017484 นางสาวธนวรรณ ภิญโญดม

63033017485 นางสาวนัทธมน อนันตศักด์ิ

63033017486 นางสาวสิรินภา แสงตะวัน

63033017487 นางสาวอภิษฎา วนาสันติพงศ�

63033017488 นางสาวณัฐพร บุญสม

63033017489 นายระพัHพล เหมกรณ�

63033017490 นางสาวกาญจนารัตน� คําทรา
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63033017491 นางสาวพรรณิภา วิเศษดี

63033017492 นางสาวฤทัยพร วงลคร

63033017493 นายวิญ`ู จิโรภาส

63033017494 นางสาวธาริษา บุญเพ็ง

63033017495 นางสาวสินิทธา รอดพันธุ�

63033017496 นายธีรพัฒน� บุตรนิล

63033017497 นายภูวนันท� โปหลง

63033017498 นางสาวโซเฟUย สือแม

63033017499 นางสาวพัชรีพร สิงกาโม:

63033017500 นายนัชชา ลิมปตานนท�

63033017501 นายชาญชัย บุญเติม

63033017502 นางสาวชไมพร ขนาบแก:ว

63033017503 นางสาวกัลยาณี ดวงตา

63033017504 นางสาววาสนา เอกตาแสง

63033017505 นางสาวนิตยา เชื้อทะเล

63033017506 นายภรภัทร ธนพลวัต

63033017507 นางสาวปาริชาต กลิ่นจันทร�หอม

63033017508 นางสาวกฤษติญา สําโรงลุน

63033017509 นางสาวยุวดี ดีเลิศ

63033017510 นายปวีร� ชาญวารินทร�

63033017511 นางสาวจิราพร กองทอง

63033017512 นางสาวสุทธิดา คงเจ:ย

63033017513 นางสาวธิดารัตน� ย้ิมผึ้ง

63033017514 นางสาววนิดา เภาศรี

63033017515 นางสาวสุพัตรา แสงกระจาย

63033017516 นางสาวสายชล ภุมมา

63033017517 นายศรายุธ ณ อุบล

63033017518 นายวิศรุต สีหามาตย�

63033017519 นางสาวสุกันยา แก:ววิเศษ

63033017520 นางสาววรวรรณ ติดทะ
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63033017521 นายธวัชชัย เปลี่ยนสกุล

63033017522 นายภาณุ วาสนาดํารงดี

63033017523 นางสาวนิราภรณ� เนื่องหล:า

63033017524 นางสาวปริชญา อ�อนอุทัย

63033017525 นางสาวฐิติพร ศิริชัย

63033017526 นางสาวพิมพกา แก:วสิงทอง

63033017527 นางสาววีร�สุดา รับสิริ

63033017528 นายฐิติพงศ� ทองเรือง

63033017529 นายนพลเชษฐ นามบุญมี

63033017530 นางสาวพรสุภางค� วุ�นชุม

63033017531 นางสาวรพิรัตน� มาศรี

63033017532 นายนนทิพันธ� ปานแก:ว

63033017533 นายพลวัต รัตนญา

63033017534 นายธนดิษฐ� วงศ�เนียม

63033017535 นายธเนตร ผูกอารมณ�

63033017536 นายขจรศักด์ิ ค:าขาย

63033017537 นางสาววิมล ภิรมย�รื่น

63033017538 นางสาวสิริยา กล�อมดี

63033017539 นางสาวพิมพ�ผกา กุศลรัตน�

63033017540 นายณัฐพล เทียนทิพศิริ

63033017541 นางสาวขวัญใจ เจริญลาภ

63033017542 นางสาวอุทัยวรรณ หนูแก:ว

63033017543 นางสาววาสนา ขวัญเมือง

63033017544 นายภูวนาท ฤาชา

63033017545 นายวิษณุ มัทธญาติ

63033017546 นางสาวรัตนา เบ:าหล�อ

63033017547 นายพิศุทธ์ิ พัดไธสง

63033017548 นางสาวศิราณี ธาตุทาศรี

63033017549 นายณฐพงศธร จุลทะสี

63033017550 นางสาวอัญชิษฐา กสิวัฒน�
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63033017551 นางสาวอารียา หมทอง

63033017552 นางสาวอัจฉราพรรณ จักรพล

63033017553 นางสาวสุธาสินี หนูสลุง

63033017554 นางสาวปุญชรัสม์ิ เอี่ยมประเสริฐกุล

63033017555 นางสาวมัลลิกา นุชตะไล

63033017556 นางสาวหยาดรุ:ง อํามะเหียะ

63033017557 นางสาวภพหทัย วงษ�พานิชย�

63033017558 นางสาวรติรส ไวยากรณ�

63033017559 นางสาวสุมิตรา พูลเงิน

63033017560 นายรุ�งรุจ เส็งหนองแบน

63033017561 นางสาวก่ิงกมล สิทธิเชนทร�

63033017562 นางสาวอัษฎาพร หนูสุวรรณ

63033017563 นางสาวมาริสา เย็นตุรัส

63033017564 นางสาวณัฐชา พูนผล

63033017565 นายธนิศร เหลาสิงห�

63033017566 นางสาวกุลธิดา ประดิษฐ�

63033017567 นายพัฒนมงคล อุปทัง

63033017568 นายณัชพล วงศ�เสถียร

63033017569 นางสาวอารียา โชติประดิษฐ�

63033017570 นางสาวจารุณี กาญจนจินดาพงศ�

63033017571 นางสาวธารวิมล จันล:อม

63033017572 นางสาวศกุนตลา มุ�งเจริญ

63033017573 นายอาลีฟ สนิหวี

63033017574 นายณัฐพล นุ�นขาว

63033017575 นายพงศ�ภรณ� น:อยศรี

63033017576 นางสาวจุฬารัตน� อุ�นมูล

63033017577 นายกันต�พจน� มาศสถิตย�

63033017578 นายอานุภาพ ตุ�มสียา

63033017579 นายสาธิต แก:วม่ัน

63033017580 นายชัยญานินท� พาลี
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63033017581 นางสาวปริชาต์ิ สามกําปEง

63033017582 นางสาวเปรมวดี กาวิล

63033017583 นายอนุวัฒน� อาจย่ิงยง

63033017584 นางสาววริษฐา รังรองรัตน�

63033017585 นางศุภากาญจน� อุปโคตร

63033017586 นายณัฐวรรธน� เนติกุลภาคย�

63033017587 นางสาวภวรัญชน� รักขยัน

63033017588 นางสาวสุภนิดา หาญสูงเนิน

63033017589 นางสาวประภาศรี นิลเพชร

63033017590 นายพรพบ อQอกฉิม

63033017591 นายณัฐนนท� บุญธรรม

63033017592 นายวิชพล ช�วยพิทักษ�

63033017593 นางสาวสุวิชาดา กสิชีวิน

63033017594 นางสาวแสงจันทร� ชมภูพาน

63033017595 นางสาวนิตยา ถึงจีน

63033017596 นางสาวก่ิงกาญจน� โตจอ

63033017597 นางสาวณนนทพร แก:วหะวงษ�

63033017598 นางสาววรกานต� วงค�งาม

63033017599 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ิอยู�หลัง

63033017600 นางสาวนิตย�ทรา สมสุข

63033017601 นางสาวรัศจิรางค� อร�ามรัศมีกุล

63033017602 นางสาวสุภาพร ทับทิม

63033017603 นายรัฐศักด์ิ ทับพุ�ม

63033017604 นางสาวประภาศิริ พิกุลขาว

63033017605 นางสาวลภัสรดา โชคชัยมงคล

63033017606 นางสาวชนากานต� สมบัติใหม�

63033017607 นายอิทธิพันธ� ปE\นมา

63033017608 นางสาวธิดา โชติสิริวรกุล

63033017609 นางสาวสุปรียา เล็กละมุด

63033017610 นายทีปกร เลิศรัตนวงศ�
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63033017611 นางสาวชุลีรัตน� แสงทอง

63033017612 นายอภิวัฒน� ปลักปลา

63033017613 นางคุณากร เข็มทอง

63033017614 นางสาวสุธิตา อ�อนนา

63033017615 นายวันชนะ เที่ยงบางหลวง

63033017616 นางสาววราภรณ� ตะกุดเดิม

63033017617 นายชัยพิชญ� มุขดี

63033017618 นางสาวสิริลักษณ� หนูทอง

63033017619 นางสาวดุสิตา พันเสาขวา

63033017620 นายนิรันดร� จันทร�เจริญ

63033017621 นางสาวกนกพร ตุ:มจ:อย

63033017622 นางสาวพัชริดา ฤทธิชู

63033017623 นางสาวโชตินันท� โภคากร

63033017624 นางสาวจีรนันท� ดาโอQะ

63033017625 นางสาวรวินท�นิภา เวทยนุกูล

63033017626 นายสถาพร เชาวลิต

63033017627 นางสาวพัชชา หอมชื่น

63033017628 นางสาวศิริลักษณ� ชมจันทร�

63033017629 นางสาวอัสมา ทรัพย�ศาสตร�

63033017630 นางสาวอังคณา มงคลคูณ

63033017631 นางสาวปวรรัตน� วรวุฒิธีรกุล

63033017632 นางสาวสุดาพร อานไธสง

63033017633 นางสาวชนัญญา พรมแสง

63033017634 นางสาวจารุวรรณ วันทวี

63033017635 นางสาวกมณทัตษวรรณ� ภาคีวัฒน�

63033017636 นางสาวจุรีพร คําหนัก

63033017637 นางสาววรินทร อินทสอน

63033017638 นางสาวณัฐภัสสร วิชัยวงษ�วัฒน�

63033017639 นายทนงศักด์ิ ณ ศรีสุข

63033017640 นายศรัณญ� จักรแก:ว
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63033017641 นางสาวญาดา ยะกQบ

63033017642 นางสาวณัฐฐินันท� แสงศรี

63033017643 นายสุรเชษฐ� ชมเงิน

63033017644 นางสาวสาวิตรี จุ:ยศรีแก:ว

63033017645 นางสาวปEญญาพร ก่ิงพวง

63033017646 นางสาวสมบุญ พูลเกลี้ยง

63033017647 นางสาวกัณธิชา สุภาพพงษ�

63033017648 นายพงศ�ภิวัตน� เจริญวิริยภาพ

63033017649 นางสาวพรพรรณ นนทมาตย�

63033017650 นายชลประพัฒน� ผลมะขาม

63033017651 นายสกลชัย ยุกิสังข�

63033017652 นางสาวนวลจันทร� สินคํ้า

63033017653 นางสาวนันท�ธนัษฐ� ประสาริบุตร

63033017654 นางสาวอลิษา คนบํารุง

63033017655 นางสาวกอรีเจาะ ลีเด็ง

63033017656 นางสาวฐิติพรรณ เขจรลาภ

63033017657 นางสาวเสาวคนธ� เกตุชู

63033017658 นางสาวกิตติยวดี วิพลชัย

63033017659 นายวัฒนา คัสมารถ

63033017660 นางสาวนริศรา ศรีโพธ์ิ

63033017661 นายภูมี มะคนมอญ

63033017662 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรนิน

63033017663 นายอาทิตย� ไชยเพ็ชร

63033017664 นางสาวนัทชา สําเภาเงิน

63033017665 นางสาวปรียาภรณ� สีม�วง

63033017666 นางศุภลักษณ� ทิพวงศ�

63033017667 นายวัฒนา จันทนะวงค�

63033017668 นายพรชัย อิ่มกะดี

63033017669 นางสาวสุพิชชา บุญพิทักษ�

63033017670 นายปรีชาพัฒน� ธนาชิตศักด์ิ

หน:า 589 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017671 นางสาวกมลรักษ� จิตต�ชุ�ม

63033017672 นางสาวสุพิชญา ลูกเหล็ม

63033017673 นางสาวชนานันท� ปEณฑุวงศ�

63033017674 นางสาวอรยา พ�วงแพ

63033017675 นางสาวเสาวลักษณ� เจริญศิริ

63033017676 นางสาวสกาวรัตน� ยอดบําเพิง

63033017677 นายจิรายุส ศรีสุวรรณ

63033017678 นางสาวสร:อยทอง พิมพ�พวง

63033017679 นายชัยยุทธ สุยะพันธ�

63033017680 นางสาวศุภัชญา สีหิน

63033017681 นางสาวอรณิชา ศรีจันทร�

63033017682 นายวโรตม� งามแข

63033017683 นางสาวปวีณ�ธิดา ทับศรี

63033017684 นางสาวพรพรรณ เกตุมา

63033017685 นางสาวธนัตตา หม่ืนชัย

63033017686 นายอานุภาพ พลวัน

63033017687 นางสาวปริชาติ ก:านบัวไชย

63033017688 นางสาวสิริพร รัตนรักษ�

63033017689 นางสาวอรกัญญา บัวไชย

63033017690 นางสาวกาญจนาพร งามสอาด

63033017691 นางสาวศิรินทร�กาญจน� เทพมาลี

63033017692 นายณัฐวัส อุบลรัตน�

63033017693 นางทิพย� เกงขุนทด

63033017694 นางสาวบุณยนุช สุวรรณรัตน�

63033017695 นางสาวจุฑามาศ แก:วเนย

63033017696 นางสาวนันทนา ระดาพัฒน�

63033017697 นายวัชระพล หาพันธุ�

63033017698 นางสาวอาระตี ดีปานแก:ว

63033017699 นางสาวอัญชลี สระกิจ

63033017700 นางสาวศิริวรา สุวรรณ

หน:า 590 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017701 นางสาวนาตยา อินเดริส

63033017702 นางสาวศศิเพ็ญ กัลยานุกุล

63033017703 นางสาวสุภารัตน� ขอนทอง

63033017704 นางสาวเภฑรารินทร� สอาดหัว

63033017705 นางสาวัปEญจพร ใบขุนทด

63033017706 นางสาวเบญญาพร อยู�สุข

63033017707 นางสาวนิภาภรณ� สุวรรณศรี

63033017708 นางสาวสิริกร จันทร�จุไร

63033017709 นางสาวณัฐวดี มณี

63033017710 นางสาวลัลน�ณภัทร ศรีสังวรณ�

63033017711 นางสาวกนกวรรณ อัครผล

63033017712 นายปวีณ ไสลวงษ�

63033017713 นางสาวฐิติมา ดาวทอง

63033017714 นายภรรคพล ภู�สันติสัมพันธ�

63033017715 นายดิศนุพงศ� สุทธิพันธุ�

63033017716 นายพงศกร ปE\นอุ�น

63033017717 นางสาวอัญชลี ปราบทอง

63033017718 นางสาวจุรีวรรณ กองทุน

63033017719 ว�าที่ รต.หญิงชนากานต� ชูสุวรรณ�

63033017720 นางสาวสุวนันท� พิลึก

63033017721 นายชานนท� ซ:อนขํา

63033017722 นางสาวปวันรัตน� ชูมณี

63033017723 นางสาวทิพย�วัลย� พักต�เพียงจันทร�

63033017724 นางสาวประภัสสร ชนะโรจน�

63033017725 นางสาวภาวินี สมศรี

63033017726 นายศักรินทร� งามประเสริฐ

63033017727 นายธนาครินทร� ศุภราช

63033017728 นางสาวณัฐ ชา ปE\นรูป 

63033017729 นางสาวพิชชาพร บุญยะรัตน�

63033017730 นางสาวการณ�รดาภรณ� เพลินจิตต�

หน:า 591 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017731 นายธนกฤต กลึงผล

63033017732 นางสาวปวีณา มาลาคํา

63033017733 นางสาวภัชรินทร� เทียนทอง

63033017734 นายธัญญวัฒน� ชุมวงษ�

63033017735 นางสาวณัฏฐารีย� ศรีวะปะ

63033017736 นายศรุต กําประสิทธ์ิ

63033017737 นางสาวดารินทร� พุ�มเกษม

63033017738 นางสาวฐาปณีย� สุขวิวัฒน�

63033017739 นางสาวพัฐทราภรณ� จําปาเทศ

63033017740 นางสาวธัญชนก อํานวยพร

63033017741 นางสาวภรณ�ทิพย� เลิศสินสุภัค

63033017742 นางสาวชญาภา เรืองระยนต�

63033017743 นางสาวสกาวรัตน� กุมพล

63033017744 นางสาวอัมภวรรณ ศรีป*Yน

63033017745 นางสาวเฉลิมขวัญ ไกรทอง

63033017746 นายอานนท� คุณรอด

63033017747 นายภูบดี ทองเนื้อขาว

63033017748 นางสาวศิริวรรณ โคกิฬา

63033017749 นางสาวสโรชา อ�อนสังเวียน

63033017750 นายสรรพวิช โชติศศิธร

63033017751 นางสาวจุไรรัตน� เมืองทอง

63033017752 นายณรงค�ชาญ เนื่องขจร

63033017753 นางสาวจิรพรรณ มนอิน

63033017754 นางสาวณัชชา ราชวัฒน�

63033017755 นางสาวนิชิมา สามารถ

63033017756 นางสาวพรรณนารา นากาศ

63033017757 นางสาวศรัญญา ทองจิต

63033017758 นางสาวรัชฎาภรณ� ทุมทอง

63033017759 นางสาวสมัชญา นามติง

63033017760 นางสาวธิติมา ทับทองถ

หน:า 592 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017761 นางสาวอภิชญา ชื่อหลาน

63033017762 นางอดิษฐา อินทรปEญญา

63033017763 นายนรากร ศรีสุวรรณ�

63033017764 นางสาวชญาญ�ณิศ ผลผลา

63033017765 นายศุภณัฐ รองเดช

63033017766 นางสาวพัทธนันท� อาคมคง

63033017767 นายกิตติพล หนูดํา

63033017768 นายศุภณัฐ เหมะสถล

63033017769 นางสาวกัญญารัตน� อัตเนย�

63033017770 นางสาวเจนจิรา จุฬารมย�

63033017771 นางสาวนิจวรีย� กาญจนสุระกิจ

63033017772 นายสิทธิพร นพคุณ

63033017773 นางสาวสุดารัตน� โชตินอก

63033017774 นางสาวจิราภรณ� แสงจันทร�

63033017775 นายกฤษกนก มากขํา

63033017776 นางสาวธัญจิรา คําพราว

63033017777 นางสาวสิริภา รูปจําลอง

63033017778 นางสาวปานไพลิน ประคอง

63033017779 นางสาวจารุวรรณ สาริสิทธ์ิ

63033017780 นายกิติ ภู�เกษ

63033017781 นางสาวภัทรพร กุลดิลก

63033017782 นางสาวพรรณผกา นานิทพรรณ�

63033017783 นางสาวสุริสา ธรรมนงค�รักษ�

63033017784 นางสาวพิชญาภร ฐิตะวัฒกุล

63033017785 นางสาวจตุพร บ้ําสันเทียะ

63033017786 นางสาวสิริจรรยา จําปาแดง

63033017787 นางอาทิตยา ฉิมมา

63033017788 นางสาววิชุดา สุภาโสด

63033017789 นายวุฒิชัย บุดสี

63033017790 นางสาวธาราทิพย� รังศรัณย�

หน:า 593 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017791 นางอัมพิกา โกสัยสุก

63033017792 นายบุญชงค� ขันโท

63033017793 นางสาววิไลลักษ� ทองสวัสด์ิ

63033017794 นางสาวสุนิตา จันบัติ

63033017795 นายณัฏฐชัย ไทยเกิด

63033017796 นางสาวกนกกาญจน� เอื้อจิรกาล

63033017797 นางสาวธมนวรรณ จันครา

63033017798 นางสาวจิราพร บรมสุข

63033017799 นายทัศนัย พาหนะ

63033017800 นางสาวสุธาทิพย� คงกัน

63033017801 นายกษิดิศ พิมพ�กลัด

63033017802 นายสิรวิชญ� อํานาจบุดดี

63033017803 นางสาวศุภชา ปานขลิบ

63033017804 นายประเสริฐ ก่ิงก:าน

63033017805 นายจักริน คําหงษา

63033017806 นางสาวรัตนาภรณ� ปองไมตรีเจริญ

63033017807 นางสาวศุภนิดา รอดกสิกรรม

63033017808 นางสาวประภากร ธรรมมาพาณิช

63033017809 นางสาวพนิตพร ดอกไม:พุ�ม

63033017810 นางสาวธนภรณ� ตันติเตชะกุล

63033017811 นายธนภัทร มาวัน

63033017812 นางสาวพุทธา เนติพัฒน�

63033017813 นายนวพล ขาปาง

63033017814 นางสาวทรรศนีย� ปวนยอด

63033017815 นางสาวจินตนา มาลี

63033017816 นางสาวภัทรวดี ตรีวุธก:องเดช

63033017817 นางสาววรรณาพร ตรงดี

63033017818 นางสาวนิภาพร กองศรี

63033017819 นายณัฐพล ซาพรม

63033017820 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงพรม

หน:า 594 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017821 นางสาวรัชดา บุราณวัฒน�

63033017822 นางสาวดวงทิพย� ตระกูลรัมย�

63033017823 นางสาวพิชชาภา บุญแสนสุข

63033017824 นางสาวมณีรัตน� นบน:อม

63033017825 นางสาววรางคณา พุ�มพวง

63033017826 นางสาวธิดา ชาตินันท�

63033017827 นางสาวรุสนา เจQะแต

63033017828 นางสาวอลิษา คงจูด

63033017829 นางสาวกานต�ธีรา สุขมาก

63033017830 นางสาวอุษณีย� จ�าสมศรี

63033017831 นางสาวเตชินี สุดมาตร

63033017832 นางสาวนิภารัตน� บุญโถม

63033017833 นางสาวณัฐกานต� สุขเกษม

63033017834 นายนวรัตน� สู�สม

63033017835 นางสาวปาณิตา ยอดพรหม

63033017836 นางสาวสุธาทิพย� ทองจา

63033017837 นายธารา ทิพมาน

63033017838 นายศรัชภาคิณบศ� เตชนุสากิจโกศล

63033017839 นางสาวปรารีณา โตยอด

63033017840 นางสาวอังศุภัฎห� ดิษฐเกตุ

63033017841 นายศรัญพงศ� ไชยชนะ

63033017842 นายเสฐียรพงษ� พรรณแฉล:ม

63033017843 นางสาวกรรณิการ� ห:วยทราย

63033017844 นางสาวธมลวรรณ ทองแก:ว

63033017845 นางสาวภรณ�ทิพย� ขุนพิทักษ�

63033017846 นายวิทวัส นามวัฒน�

63033017847 นางสาวธนาภรณ� คุ:มทับ

63033017848 นางสาวอรณิชา เพชรเรือง

63033017849 นายเกรียงไกร แก:ววิมาน

63033017850 นางสาวธัญธร ชาญวลิชล

หน:า 595 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017851 นางสาววรรณรดา กาญจนมูสิก

63033017852 นางสาววาสนา เเก:วคํา

63033017853 นางสาวจุฑาทิพย� ชุ�มแก:ว

63033017854 นางสาวซูไฮนี บูวามา

63033017855 นางสาวธัญญรัตน� พาดขุนทด

63033017856 นางสาววิรงรอง อัตกลับ

63033017857 นางสาวกชกร ชื่นตา

63033017858 ว�าที่ร.ต.บุพรัตน� กาตาบุตร

63033017859 นางสาววรัญญา เติมติกุล

63033017860 นายพิทักษ� อวิชา

63033017861 นางสาวนริศรา ทะวะลัย

63033017862 นายเอกภพ คละไฮ

63033017863 นางสาวมณีรัตน� มาลีพัตร

63033017864 นางสาวศิริพร บัวเปUย

63033017865 นายชาญชัย เทวโรทร

63033017866 นางสาวมนัสวี พุทธรรม

63033017867 นายพีรวัส พ้ืนผา

63033017868 นางสาวลักษณ�นาถ ไชยทอง

63033017869 นายธนากร ทูลภิรมย�

63033017870 นางสาวจุฑาพรรณ ปEนปวง

63033017871 นางสาวสุกัญญา ด:วงฉีด

63033017872 นายอรรถพล ปราบทอง

63033017873 นายวิบูลย� ศรีเพ็ชร

63033017874 นางสาวจารุวรรณ วิเศษศรี

63033017875 นายชัยรัตน� เมฆหมอก

63033017876 นางสาวนันท�ธีมา ฟEกทอง

63033017877 นางสาวป*Yนมณี หลีนวรัตน�

63033017878 นายมานิต อิทธิโชติ

63033017879 นางสาวศิริรัตน� นามธรรม

63033017880 สิบโทบัณฑูร คําหนัก

หน:า 596 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017881 นายนิธิพัฒน� โฉมบุญมี

63033017882 นางสาวจิรัชยา ทาเวียง

63033017883 นางสาวอลิษา ชอบเสร็จ

63033017884 นางสาวพัชรินทร� ล:อมชัยสงค�

63033017885 นางสาวพิมพ�นิภา นานประโคน

63033017886 นางสาวศุกร�แก:ว วรวัชรานนท�

63033017887 นางสาวซูรีตา ดีแย

63033017888 นางสาวณัฎสุภา กุณโฮง

63033017889 นางสาวณสิกาญจน� วงศ�รักษพงศ�

63033017890 นายปกรณ�เกียรติ อินทร�เพชร

63033017891 นางสาวทิชากร เอื้อศักด์ิอารี

63033017892 นางสาวชุติภาพัฒน� ช�วยสุมาลย�

63033017893 นางสาวมาริสา อาศรมศิลป

63033017894 นางสาวนฤมล อ�วมบัวทอง

63033017895 นางสาวนันท�พิพัฒน� ยืนย่ัง

63033017896 นางสาววิภาดา แก:วจันทร�

63033017897 นายภัทธิพงษ� ดวงสิงห�

63033017898 นายวิทวัส นันตQะ

63033017899 นางสาวสุวนิล ศรีครซ:าย

63033017900 นายสิทธิพัฒน� แสนสงสาร

63033017901 นายณัฐพงษ� หนูเลขา

63033017902 นางสาวกชพรรณสร ผ�องแผ:ว

63033017903 นางสาวมะลิสา หมุนสิงห�

63033017904 นางสาวศรัณวรพร ชญช�จันทร�จรี

63033017905 นางสาวปวริศา จันทร�นุ�ม

63033017906 นายปราโมทย� สารมะโน

63033017907 นางสาวณัฐฑชา ชนะวงศ�

63033017908 นายทรงกรด ฐานศรีมี

63033017909 นายภาณุพงษ� วงษาเนาว�

63033017910 นางสาวณัฐกฤตา รังสิเสนา ณ อยุธยา

หน:า 597 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017911 นางสาวจีรพร เอกคช

63033017912 นางสาวเจนจิรา สีมันตะ

63033017913 นางสาวธีรกานต� ทับทิมศรี

63033017914 นางสาวยศวดี ศรีโนนเรือง

63033017915 นางสาวนุติญา ชะรุดรัมย�

63033017916 นางสาวณฐนันท� ชัยนันท�

63033017917 นางสาวสตรีรัตน� มารยาท

63033017918 นางสาวอุมารินทร� ไทยเจริญ

63033017919 นางสาวสุภารัตน� นวลสิงห�

63033017920 นางสาวจารุวรรณ ประเสริฐศรี

63033017921 นายอภิสิทธ์ิ ชัยศิริ

63033017922 นางสาวกัลย�สุดา พลกล:า

63033017923 นางสาวฮาซานQะ เจQะซอ

63033017924 นางสาวสุดารัตน� สังข�ทอง

63033017925 นางสาวสุขบุญรัตน� ประวิง

63033017926 นางสาวดาวดี ร�มพิกุล

63033017927 นางสาวศุภรดา ยาวงษ�

63033017928 นายธนะชัย วิษณุกูลรัตนา

63033017929 นางสาวอัญชุลี ทุมแสน

63033017930 นางสาวศุภรดา เสือใหญ�

63033017931 นายนิสฟาฮาล เจQะเกาะ

63033017932 นางสาวชนิกานต� ปานเดชา

63033017933 นางสาวชนชญาน� บุญมณี

63033017934 นายรณภูมิ สังข�ทอง

63033017935 นายอัสฮารี วาเด็ง

63033017936 นางสาวศศิธร บัวสนธ์ิ

63033017937 นางสาวภนิดา สัตยากุม

63033017938 นางสาวพิชาภรณ� สบายกาญจน�

63033017939 นางสาวนันทิยา อายุวัฒนะ

63033017940 นายณัฐกิตต� อินศิริ

หน:า 598 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017941 นางสาวนภิสร นาคพุทธ

63033017942 นางสาวยุวดี เพ็ชรรัตน�

63033017943 นางสาววุฒิพร กลับศรีอ�อน

63033017944 นางสาวรัชนีกร นาระถี

63033017945 นางสาวศิริพร ลายลักษณ�

63033017946 นายเอกรัฐ รัตนพร

63033017947 นางสาวศิริพร เมธาสุข

63033017948 นางสาวรุ�งทิพย� สะวิสัย

63033017949 นายตะวันฉาน อารีไทย

63033017950 นางสาวชยาภรณ� แตงอ�อน

63033017951 นายตรีมิตร ทวีสุข

63033017952 นางสาวเมธาวี จัตุรัส

63033017953 นายธนาเศรษฐ� ทองหุน

63033017954 นางสาวศิรินทร�ทิพย� หนักปPอ

63033017955 นางสาววราภรณ� ทองบํารุง

63033017956 นางสาวธัญธร สุวภาพไพบูลย�กุล

63033017957 นางสาวกนกกาญจน� ไชยกําเนิด

63033017958 นางสาวธัญรัตน� รัตนพันธ�

63033017959 ว�าที่ ร.ต.สุรเกียรติ สร:อยม่ัน

63033017960 นางสาวรุ�งฤดี ทองธานี

63033017961 นางสาววราภรณ� ทองแตร

63033017962 นางสาวกุสุมา ภูผึ้ง

63033017963 นางสาวมยุเรศ โสรัตน�

63033017964 นางสาวณัฐิชา พูลเขตรกิจ

63033017965 นางสาวพนิดา โพธิสาร

63033017966 นางสาวพัชรี บรรจมาตย�

63033017967 นายปภิณเมธ สังข�ทอง

63033017968 นางสาวตอฮาเราะห� มามะ

63033017969 นางสาววิไลลักษณ� จิตชู

63033017970 นางสาวสุริสา เพ็ชรเลิศ

หน:า 599 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033017971 นางสาวกัญญารัตน� มัชฌิมานันท�

63033017972 นางสาวทอฝEน หมัดนุช

63033017973 นางสาวอารียา ส�งก่ีวัฒนาพาเจริญ

63033017974 นางสาววรินธร หน�อท:าว

63033017975 นางสาวผริตา นิลเกษ

63033017976 นายธีระพงษ� สุวรรณเพชร

63033017977 ว�าที่ร:อยตรีหญิงเกสราพรรณ ปานสอน

63033017978 นายณัฐ แก:วนาค

63033017979 นางสาวน้ําฝน เขียวฉอ:อน

63033017980 นางสุวรรณี ปาธิสุทธ์ิ

63033017981 นายเริงฤทธ์ิ จันทร�มะโน

63033017982 นางสาวปุณณภา เลิศศิวนนท�

63033017983 นางสาวซูไรนี ปูเตQะ

63033017984 นายสุรเสกข� เปลี่ยนขํา

63033017985 นางสาวกิตต์ิชญาห� เปPาทองรุจิโรจน�

63033017986 นายวัฒนะ อินไข

63033017987 นายสี พรมภักด์ิ

63033017988 นายณัฐวรรธน� การินทร�

63033017989 นางเจนจิราพร กันทะวงค�

63033017990 นางสาวพิรญาณ� เขียวคํา

63033017991 นายธวัชชัย ทับทิมหิน

63033017992 นางสาวอภิรดี สราญบุรุษ

63033017993 นางสาวแพรพรรณ เอมรักษา

63033017994 นางสาวภูน้ําฟPา อินทร�หอม

63033017995 นางสาวป*ยาพัชร พรชัย

63033017996 นางสาวอัสมาเวีย ขันธรักษ�

63033017997 นางสาวพชรพร บรรจบสรานนท�

63033017998 นางสาวกาญจนาพร อ่ําเมือง

63033017999 นางสาวกุลธิดา ร:อยคําลือ

63033018000 นายฐาศณพล เทียนทองดี

หน:า 600 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63033018001 นายวรวิช จันทรสุทโธ

63033018002 นางสาวอัจฉรา เพ็ชร�รักษ�

63033018003 นางสาวณัฐวรา ศรีทับทิม

63033018004 นางสาวรอฮานา ปูเตะ

63033018005 นายเดชน�สุวรรณ การสมเจตน�

63033018006 นางสาวณัฏฐนันท� รุ�งเรืองสหพันธ�

63033018007 นายชัยชนะ จันทะดวง

63033018008 นางสาวจิราภา ยวงทอง

63033018009 นางสาวปนิตา เชาวน�แช�มสกุล

63033018010 นางสาวพรพนา บุญมา

63033018011 นางสาวชฎาภา ดีวงษา

63033018012 นายธนกร ไชยสิทธ์ิ

63033018013 นางสาวชุติมา พรหมมาศ

63033018014 นายธีระพันธ� พันธุบุตร

63033018015 นางสาวกรพินธุ� กองเพชร

63033018016 นายธีรธัช อาภรณ�

63033018017 นางสาวภูริชา อุ�นเรือน

63033018018 นายพิพัฒพล ภาติยะไชยวรรณ

63033018019 นายอลงกรณ� ศรศาสตร�

63033018020 นายทนงศักด์ิ ป_ากว:าง

63033018021 นางสาวชุลีพร อินอุ�นโชติ

63033018022 นางสาวทัดชณา ปภาภูวโรจน�

63033018023 นางภัทรานุช ไชยกูลวงศ�สันต์ิ

63033018024 นางสาวฐิติมา อัครนิจโชติกุล

63033018025 นางสาวรวินันท� หัดระวี

63033018026 นางสาวไพลิน อนันทสุข

63033018027 นายเรวัต แจ�มจันทร�ศรี

63033018028 นายชวกร คุณหงส�

63033018029 นายจิรวัฒน� สายด:วง

63033018030 นางสาวกมลมาตุ ทองกระจ�าง

หน:า 601 จาก 847                 
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018031 นางสาวรัฐญา ข:องม�วง

63033018032 นางสาวพรนภา ช�างศรี

63033018033 นางสาวสิรามล แก:วสีม�วง

63033018034 นายสุริยา สุปEตติ

63033018035 นางสาวจิราภรณ� คํานุ

63033018036 ว�าที่ร:อยตรีภาณุพงษ� ทองเกลี้ยง

63033018037 นางสาวนิลาวัลย� พลภูงา

63033018038 นางสาวสุนิสา คําดี

63033018039 นางสาวจรรยา นุ�มสกุล

63033018040 นางสาวสุคนธา ประภัสสรารมย�

63033018041 นางสาวยุภาพร ราชเจริญ

63033018042 นายประคอง ศิริโสภณ

63033018043 นางวินัย ยศอักษร

63033018044 นายพีรยุทธ งามขึม

63033018045 นางสาววภาภรณ� ปอยทอง

63033018046 นายสันติพงศ� พวงงาม

63033018047 นายดนุพล ทิแก:ว

63033018048 นางสาวก่ิงกาญจน� สมพงษ�

63033018049 นางสาวปรีชญา คําสีแดง

63033018050 นางสาวขวัญฤทัย แก:วม�วง

63033018051 นางสาววรรณรัตน� วงค�ษา

63033018052 นางสาวจุฬาลักษณ� สาและ

63033018053 นางสาวรัชฎาพร มุ�งดี

63033018054 นางสาววนัชพร วันทาพรม

63033018055 นายณัฐภัทร อินจงใจ

63033018056 นางสาวพัชรวีร� พืชน�ไพบูลย�

63033018057 นางสาวนลพรรณ ตันติวิศาลรัตน�

63033018058 นางธัญพร กระจางโลก

63033018059 นางสาววราภรณ� กระตุดนาค

63033018060 นายธนบดี รัตนสากล

หน:า 602 จาก 847                 
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63033018061 นายนราทร จักราธรรมรักษ�

63033018062 นายมนัสชัย เลี่ยนพานิช

63033018063 นางสาวแพรวพรรณ บุราคร

63033018064 นางสาวชาลิสา ป*Yนแก:วเกียรต์ิ

63033018065 นางสาวมนัสนันท� มิตรเฉลียว

63033018066 นางสาวสุไรณี นิลประภา

63033018067 นายพชรพงษ� พรหมชัย

63033018068 นายขจิตพงศ� เอกจิตร�

63033018069 นางสาวกรแก:ว คาวินวิทย�

63033018070 นางสาวจิราพัชร นิภานันท�

63033018071 นางสาวทอฝEน วงศ�วิลา

63033018072 นางสาวเนตรนภา เอียดทองใส

63033018073 นางสาวกัญชนหงส� สิริจีรพงษ�

63033018074 นายเผ�าศักด์ิ พิทักษ�เสรีธรรม

63033018075 นางสาวนริศรา คงเพ็ชร�

63033018076 นางสาวกาญจนา แฉ�งหัวป_า

63033018077 นางสาวนฤมล แสนพันธุ�ศิริ

63033018078 นายพลพยัพ อาจสูงเนิน

63033018079 นายพสิษฐ� เอกอนันต�คงสิน

63033018080 นางสาววราภรณ� ทองสุข

63033018081 นายภูวนาท ครุฑปราการ

63033018082 นางสาวอรทัย โตเกิด

63033018083 นางสาวณีราวดี ศรีสุธรรม

63033018084 นางสาวนิตยา กล่ําชัย

63033018085 นายขจรพงศ� บุญเสถียร

63033018086 นางจอมขวัญ ชื่นจิตร�

63033018087 ว�าที่ร:อยตรีพชรวัฒน� เพชรจํารัส

63033018088 นางสาวนันทิญา นิกรวัฒน�

63033018089 นางสาวเจนจิรา พรหมรุกขชาติ

63033018090 นายจักรพงษ� ภูสิงห�

หน:า 603 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63033018091 นางสาวศิริลักษณ� ทับทิมสี

63033018092 นางสาวกุลธิดา นราแก:ว

63033018093 นางสาวกรณ�วรา ใจตQะมา

63033018094 นางสาวธนิษฐา แก:วโต

63033018095 นางสาวสิริภัทร เพ็งจันทร�ดี

63033018096 นายชวัลธัช แย:มแรุณพัฒนา

63033018097 นายนลธวัช ศิริศักดากุล

63033018098 นายมนตรีเดช ดิษสุวรรณ�

63033018099 นายธีรศักด์ิ ทองมณี

63033018100 นางสาวประคอง พาหา

63033018101 นางสาวฐาศิชล พลายละหาร

63033018102 นายธนากานต� รอดภัย

63033018103 นางสาวสุกัญญา มณฑา

63033018104 นายไวยากรณ� หิรัญรักษ�

63033018105 นายทักษ�ดนัย วรรณทอง

63033018106 นางสาวกาญจนา ผาทอง

63033018107 นางสาวกนกวรรณ สงคราม

63033018108 นายสุรเดช โรจน�เกษตรสิน

63033018109 นางสาวปรีญาวัลย� ปรุงใจ

63033018110 นายสิรวิชญ� โพธิยก

63033018111 นางสาวสุณัฐธิญา โมกจัตุรัส

63033018112 นางสาวผโลทัย ฉัตรภาณุวัฒน�

63033018113 นางสาวนัฏฐรินีย� บุตรดีวงศ�

63033018114 นายณัชพล นิยมเดชา

63033018115 นายณรงค�ฤทธ์ิ เพ็งเกลี้ยง

63033018116 นายทรงภพ พันธุ�สว�าง

63033018117 นางสาวสุธารัตน� จะงาม

63033018118 นางสาวดรัลพร ปราสุวรรณ

63033018119 นางสาวจีรนันท� แบนอภัย

63033018120 นางสาวพิชชาพร พงศ�พลินฤทธิ
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ระดับปริญญาตรี

63033018121 นางสาวอินทิรา อินทรเกตุ

63033018122 นางสาวนงนุช สระทองขาว

63033018123 นางสาวจันทรัศ วัฒนสุพงศ�พร

63033018124 นางวัชรี สังวาลย�วงศ�

63033018125 นางสาวศศิธร จีนดอน

63033018126 นางสาวเมธารัตน� เดือนแรม

63033018127 นางสาวภิญญาดา ดอนนนท�

63033018128 นางสาวขนัฐชา หม่ันเขตรกิจ

63033018129 นายอภิสิทธ์ิ สุภาวงค�

63033018130 นางสาวณัฐนรี แสงรุ�งรัตน�

63033018131 นายอรรถเดช แสวขุนทด

63033018132 นางสาวธนัชชา บุญสิงห�

63033018133 นางสาวสุธินี คู�สันเทียะ

63033018134 นางสาวจุฑามาศ คล:ายสุบรรณ

63033018135 นางสาวจรินรัตน� พลอยเพชรมณี

63033018136 นางสาวจันทร�นิภา วังคีรี

63033018137 นางสาวกัณศิญานันท� เอี๊ยบศิริฐีวโรจน�

63033018138 นางสาวอรดา ทั่งสันเทียะ

63033018139 นางสาวพนิดา พูลเพ่ิม

63033018140 นางสาวป*ยะพร ปานเฟXอง

63033018141 นางสาวกัญญาณัฐ หัสเนตร�

63033018142 นางสาวกชพร นิติเสถียร

63033018143 นางสาวชลันธร จันทร

63033018144 นางสาวเบญญา สุภเดช

63033018145 นางสาวรัตติยา สระแก:ว

63033018146 นางสาวสุพัตรา ขําวงศ�

63033018147 นางสาวเรณู เหมทานนท�

63033018148 นายพุทธรัตน� มาเยอะ

63033018149 นายภูมิภวิน แพทยา

63033018150 นางสาวฐรัชญา พยุงเกษม
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ระดับปริญญาตรี

63033018151 นายณัชพล พรรณสวัสด์ิ

63033018152 นางสาวสิรินทร�ทิพย� สุรโชติ

63033018153 นางสาวธีราภรณ� ชุ�มชื่น

63033018154 นายณัฐรดา หอมหวลมาก

63033018155 นางสาวนภัสกร สังข�สังวาลย�

63033018156 นางสาวอาภาภรณ� เรือนทอง

63033018157 นางสาวชญาภา โสกัณทัต

63033018158 นางสาวเจนจิรา แสนพันธ�

63033018159 นางสาวบุณฑริก ชุ�มชิต

63033018160 นางสาวจินตนา อาญาเมือง

63033018161 นางสาวจันทปภา โนรีรัตน�

63033018162 นางสาวพรทิพย� ศรีบุญเรือง

63033018163 นางสาวสุพิชญา แสนเทพ

63033018164 นางสาวสกาววรรณ นครไทยภูมิ

63033018165 นางสาวไพลิน แย:มย้ิม

63033018166 นางสาวเกตุวดี หลีแจ:

63033018167 นายณัฐพงศ� มาลี

63033018168 นายเฉลิมพล ก้ีเม:ง

63033018169 นางสาวสิรีธร สุขสงวน

63033018170 ว�าที่ ร.ท.อาณกร วงษาเวียง

63033018171 ว�าที่ร:อยตรีกิตติพงศ� นามวงศ�

63033018172 นางสาวปEทมา พริกบุญจันทร�

63033018173 นายมนตรี รักษากลาง

63033018174 นางสาวจีราพัชร ปราบสงบ

63033018175 นางสาวเพ็ญนภา ปาลวัฒน�

63033018176 นางสาวณัฐยา ปานพุ�ม

63033018177 นายวิศรุต ชูดวง

63033018178 นายสมชาย เครื่อเงิน

63033018179 นายเศรษฐการ เลขะกุล

63033018180 นางสาวมาลินี เรืองนุ:ย
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ระดับปริญญาตรี

63033018181 นายอภิสิทธ์ิ เศรษฐ�สิทธ์ิ

63033018182 นางสาวฉัตรพร รัสมี

63033018183 นายสุทธิพงษ� แสงทอง

63033018184 นางสาวนิภาพร แท�นแก:ว

63033018185 นางสาวนฤมล ตามระเบียบ

63033018186 นายณฐพล ธรรมยะโก

63033018187 นางสาวนฤมล สระศรี

63033018188 นางสาวสโรชา ทองหล�อ

63033018189 นางสาวผลิกา หม่ืนทิ

63033018190 นางสาววิภาวี ศิลประดิษฐ�

63033018191 นายรักไท ไสยรินทร�

63033018192 นางสาคเรศ แตงสะอาด

63033018193 นางสาวเสาวลักษณ� ไมปอง

63033018194 นางสาวกัญญรัตน� ขําเกลี้ยง

63033018195 นางสาวเบญจพร สุวรรณวงศ�

63033018196 นางสาวนริศรา โคธิเสน

63033018197 นางสาวภานุมาศ เสนาชัย

63033018198 นายวสุ มุกดาประเสริฐ

63033018199 นายวุฒิกร สังข�ทอง

63033018200 นายญาณวุฒิ จารุพรดํารง

63033018201 นางสาวเบญญาภา ประดิษฐ�คล:าย

63033018202 นางสาววริษฎา มิมานันท�

63033018203 นายจักรินทร� เหล็งหนูดํา

63033018204 นางสาวชริดา สัตยวงศ�

63033018205 นางสาวเพ็ญพญา ปลอดสุวรรณ

63033018206 นางสาวปรียา สมจิตต�

63033018207 นายทรัพย� สวนด:วง

63033018208 นางสาวจณิสตา มัชเลศ

63033018209 นางสาวพัชรินทร� แจ:งรักษา

63033018210 นางสาวบุษกร พวงเทพ
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ระดับปริญญาตรี

63033018211 นายนิธิทัศน� ทิพย�มณี

63033018212 นายอรรคเดช ลมไธสง

63033018213 นางสาวมนัสชนก กองเวียง

63033018214 นางสาวธัญชนก กุ�มเดช

63033018215 นางสาวรอฮาณี บาราสัน

63033018216 นายธีริทธ์ิ อนุวัฒน�ตระกูล

63033018217 นางสาวอมร ประดิษฐ�

63033018218 นายกันตภณ รอดน:อย

63033018219 นายนัฐพล ดวงกล:า

63033018220 นางสาวปณิธี อนุพุก

63033018221 นางสาวอัญมณี ปาลกะวงศ� ณ อยุธยา

63033018222 นางสาวอ:อยทิพย� ทองธนะเศรษฐ�

63033018223 นางสาวปEทมา สําเนียงงาม

63033018224 นางสาวลักขณา โสตย้ิม

63033018225 นายพีระ เจนทัศนเอกจิต

63033018226 นางสาววาสนา คุ:มสุด

63033018227 นางสาวสาวิกา เหมือนรักษา

63033018228 นายณัฐนันท� วรียะกุล

63033018229 นางสาววิสา โมกกงจักร

63033018230 นายอลังการ ครองสถาน

63033018231 นายดํารงพล สิงสนิท

63033018232 นางสาวสุดารัตน� สุ�มดี

63033018233 นางสาวสุทธาวดี บุญมาทน

63033018234 นางสาววรพนิต ฉายเพชร

63033018235 นายจตุโชติ ยาประสาท

63033018236 นางสาวนวพร คันเต็ง

63033018237 นางสาวอิสราภรณ� ดอนไพร

63033018238 นางสาวมนต�ฑิกานล� สุวรรณคาม

63033018239 นางสาวเจนปEญญา สุขจันดา

63033018240 นางสาวอุษา สุทธิผล
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ระดับปริญญาตรี

63033018241 นายวรายุทธ ไชยโรจน�

63033018242 นางสาวกุลธิตา ฝาไชยภูมิ

63033018243 นางสาวรุ�งทิพย� ทรัพย�ทวีวัฒนา

63033018244 นางสาวรัตนาภรณ� คําภูงา

63033018245 นางสาวกมลวรรณ พุ�มเรือง

63033018246 นายจักรพันธ� อ�อนน:อม

63033018247 นางสาวโสรญา แก:ววันทา

63033018248 นายกันตณัฐ น้ําผึ้ง

63033018249 นางสาวรุจิวรรณ บุญสินพร:อม

63033018250 นางสาววราภรณ� มะลิวัลย�

63033018251 นายธนพล จันทร�แก:วเดช

63033018252 นางสาวนันทรัฐ เนียมมูสิก

63033018253 นายธนดล นรถี

63033018254 นางสาวกาญจนา โนหลักหม่ืน

63033018255 นายพัฒนะ ศิรินคร

63033018256 นางสาวสมัชญา บรรจบสรานนท�

63033018257 นายธนากร บุญชูจรัส

63033018258 นายวรวิช ปานพรม

63033018259 นางสาวธันย�ชนก สังขจร

63033018260 นางสาวอรณี พลสงค�

63033018261 นางสาวอรชา นกสกุล

63033018262 นางสาวสุพัฒตรา ว�องไว

63033018263 นางสาววิภาภรณ� หมูแก:ว

63033018264 นางสาวเนตรฤทัย ศรีมันตะ

63033018265 นายนราวิชญ� สุขเจริญ

63033018266 นางสาววิลัยลักษณ� พรมบุตร

63033018267 นางสาวขวัญฤดี มะลิวัลย�

63033018268 นายวัฒนา วรรษา

63033018269 นายธนวัฒน� แซ�เอี๊ยบ

63033018270 นางสาวเรณุกา เสริฐจันทึก
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63033018271 นายญาณประดิษฐ� เครือเต็ม

63033018272 นายรชานนท� คันทา

63033018273 นางสาวอรทัย ละออ

63033018274 นางสาวขนิษฐา เกิดกาย

63033018275 นายเทิดเกียรติ ผู:มีสัตย�

63033018276 นางสาวสุกัญยาภัทร� เวียงทองรุจ

63033018277 นางสาวไอลดา แก:วนพรัตน�

63033018278 นางสาวณัฐกฤตา เจาะจง

63033018279 นางสาวฟPาดาว ทองหมี

63033018280 นางสาวธิดารัตน� อินธิแสง

63033018281 นางสาวกันต�กมล ช�างกลึง

63033018282 นายภัทรวัฒน� ธัญภูรินิตย�

63033018283 นายพีรพัฒน� วัฒนรุจิราพันธ�

63033018284 นางสาวจิรวรรณ ดับโศรก

63033018285 นางสาวสิวกานต� บุญธนาพิบูลย�

63033018286 นางสาวภัทรา โชติปรายน

63033018287 นางสาวกรวรรณ ปานสุข

63033018288 นางสาวพาสินี พาหะพรหม

63033018289 นางสาวนริศรา นาครุ�งเรือง

63033018290 นางสาววิชุตา วาเรศ

63033018291 นางสาวอนุสรา ขาวชื่น

63033018292 นางสาวจุฑามาศ ฝ_ายเคนา

63033018293 นางสาวอุทัยวรรณ สันพินิจ

63033018294 นางสาวรัชนีวรรณ สุนสาย

63033018295 นางสาวมัลลิกา ต:นมาลี

63033018296 นางสาวนรมน คงประวัติ

63033018297 นางสาวพรนิภา พรมลา

63033018298 นายเตชินท�พจน� โพธ์ิทอง

63033018299 นางพุทธินาถ พีระพรประเสริฐ

63033018300 นางสาวพัชราภรณ� ราตรี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033018301 นายสุรนนท� เเสงภารา

63033018302 นางสาวสุขวสา ช:างขุนเทียน

63033018303 นางสาวอรพรรณ แจ:งถ่ินป_า

63033018304 นายอนุชา ภูทิพยวงษา

63033018305 นายณัฐพล เลื่อมประไพ

63033018306 นางสาวธัญญา ปEดถา

63033018307 นางสาวอรอุมา ไชยเทศ

63033018308 นางสาวสุวิดา เมธาวีสุวรรณ

63033018309 นายจิรวัฒน� ผลเพ่ิมพูล

63033018310 นางสาวนุชนาฎ คําสมมาตย�

63033018311 นางสาวพัชราวลัย สัญจรดี

63033018312 นายบวรภัค ดาวกระจาย

63033018313 นางสาวอรพิญ โคจีจุล

63033018314 นายธนโชติ ธีรดิลก

63033018315 นางสาวกชพรรณ สิทธิไชย

63033018316 นางสาวอุไรววรณ รัตนรามศรี

63033018317 นายจิระเดช ตรีโสภา

63033018318 นางสาวสุชานุช ยาประดิษฐ�

63033018319 นางสาวกนกวรรณ บุญรินทร�

63033018320 นางสาวอธิชา เพ็ชร�ชูดี

63033018321 นางสาวศศิธร เชื้อต�าย

63033018322 นางสาวจิราภรณ� แฮนหลุน

63033018323 นางสาวพรทิพย� ดวงศรี

63033018324 นายคุณานนท� ย้ิมละมัย

63033018325 นายธิเบต เชื้อพรหม

63033018326 นายพงศกร ทรัพย�ดาว

63033018327 นางสาวกัญญา เพ็ชรัตน�

63033018328 นางสาวศุชัญษา จันทร�พ�วงผล

63033018329 นายฤทธิเดช เรืองวิเศษ

63033018330 นางสาวปภัสรา โอวรกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033018331 นางสาวสุธาสินี บางใย

63033018332 นายเรวัต แซ�ลิ้ม

63033018333 นางสาววัชรี สงวนธนวิทย�

63033018334 นางสาวตรีรัก เพียอิน

63033018335 นางสาวเพ็ญประภา ทองสีกัน

63033018336 นางสาวโซเฟUย โดตะเซะ

63033018337 นายกิติภพ โภชน�เจริญ

63033018338 นางสาวบุษบากร เพชรรัตน�

63033018339 นางสาววริศรา เอกปEญญานุวัฒน�

63033018340 นายชนันธร สําเนียง

63033018341 ว�าที่ร:อยตรียุทธศักด์ิ ละมูลสุข

63033018342 นายอภิสิทธ์ิ แก:วพิชัย

63033018343 นางสาวณัฐญา ภูษาธร

63033018344 นายธานินทร� นาคมมณี

63033018345 นายนิติศาสตร� เชียงแรง

63033018346 นางสาวหนึ่งฤทัย สืบสันติกุล

63033018347 นางสาวกรกฏ ศรีราช

63033018348 นางสาวภวิกา สุรพันธ�พิชิต

63033018349 นางสาวสุภาภรณ� ดาศรี

63033018350 นางสาวปานระวี จ:อยหล�อย

63033018351 นางสาวชณิดาภา สองสี

63033018352 นางสาวนิสรีน ฤทธ์ิงาม

63033018353 นางสาวปนิตา แสงหล:า

63033018354 นายพัชรพล พรมนาม

63033018355 นางสาวฟาตีฮะห� ยานยา

63033018356 นางสาวศศิวรรณ ไตรสารศรี

63033018357 นางสาวกาญจนา คมกิจ

63033018358 นางสาวศิรินภา คงทิพย�

63033018359 นางสาวเสาวลักษณ� สังขนันท�

63033018360 นางสาวณัฐปรียา สวัสด์ินะที
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ระดับปริญญาตรี

63033018361 นายวิทยา วิทยานนท�

63033018362 นางสาวสิริรัตน� บัวจาน

63033018363 นางสาวมนพัทธ� บุญสม

63033018364 นายวันอับดุลเลาะ มามะ

63033018365 นางสาวศิริขวัญ สิงห�ลอ

63033018366 นางสาวพชรภรณ� อุนทะอ�อน

63033018367 นางสาวณัฐทิชา พัฒนาภรณ�

63033018368 นายประโลม คงช�วย

63033018369 นางสาวชนากานต� ล�องลอย

63033018370 นางสาวฐิติมา หล�อหลอม

63033018371 นางสาวสุรัฎฐิญา กลางประพันธ�

63033018372 นายนฤพนธ� สมทรัพย�

63033018373 นายณภศก ตรีฤกษ�ฤทธ์ิ

63033018374 นางสาวสุวรรณา ประดิษฐวงศ�

63033018375 ว�าที่ ร.ต.อรรถพันธ� เเย:มแสง

63033018376 นายชญานิน โรจรัตน�

63033018377 นายวิชิตพงศ� เก้ือกูล

63033018378 นางสาวดวงฤทัย ทองวล

63033018379 นางวณิชนันท� สระทองครืน

63033018380 นางสาวกรองกาญจน� กมลาวรรณ

63033018381 นางอรวิภา คมศิลปMเจริญ

63033018382 นางสาวภัทรา ม่ันการ

63033018383 นายภีรเมศฒ� สําราญพงษ�

63033018384 นางสาวธัญญารัตน� คณานิตย�

63033018385 นายธนพล แสงมหาชัย

63033018386 นางสาวนพมาศ พาจรทิศ

63033018387 นายณัฐพงษ� สถาพร

63033018388 นายอัครพงศ� นาคสุข

63033018389 นายวุฒิภัทร ม�าหมูด

63033018390 นางสาวอรพรรณ จันทิมี
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ระดับปริญญาตรี

63033018391 นางสาวบุญสิตา พากันหา

63033018392 นางสาวจุฑาวรรณ ภูมผาลา

63033018393 นางสาวพนัชกร วงษ�บุญ

63033018394 นางสาวเบญจวรรณ ทาถี

63033018395 นางสาวเอมิกา ประทานแก:ว

63033018396 นางสาวอริสรา ติราวรัมย�

63033018397 นางสาวอิษยา หาระการณ�

63033018398 นางสาวฐิตินันท� นาคีรักษ�

63033018399 นายทรงกรต มาลีเศษ

63033018400 นางสาวสุพัตรา หาญมนต�

63033018401 นางสาวมนิศา แย:มศรี

63033018402 นายอภิสิทธ์ิ ไหมพรม

63033018403 นางสาวกนกวรรณ กองราช

63033018404 นายจักร�พงษ� สุวรรณสรี

63033018405 นางสาวเมทินี กัณหา

63033018406 นางสาวไอลาดา ผุสดี

63033018407 นายอานนท� แซ�จู

63033018408 นางสาวสิริปEฐชรักษ� วิเชียรทอง

63033018409 นางสาวสุพรรษา เนตรนพ

63033018410 นางสาวฐิตาภรณ� ขัติยะ

63033018411 นายสโรช ใจสว�าง

63033018412 นางสาวนฤมล ต้ินชัยภูมิ

63033018413 นางสาวเกศสุณีย� หอมนาน

63033018414 นางสาวณัฐชยา ป_าพฤกษา

63033018415 นางสาวสิริพร เจริญวัย

63033018416 นายมงคล ภู�พุ�ม

63033018417 นายภูเบศร� มูลปลัด

63033018418 นายภควัต สําราญ

63033018419 นายณัฐพงษ� วงษ�คํา

63033018420 นางสาวทิพเนตร ฮาบสุวรรณ�
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63033018421 นางสาวพรธิดา คะสีทอง

63033018422 นายศาสดา สุขคล:า

63033018423 นางสาวสุกัญญา ดอกเงิน

63033018424 นางสาวจุฑาลักษณ� วิยาโรจน�

63033018425 นางสาวพรทิพย� จตุรพิธพงศ�

63033018426 นายนพมณี สีมาปEน

63033018427 นางสาวยุพิน พูเบกู

63033018428 นางสาวปวริศา สุวรรณเนาว�

63033018429 นางสาวเอมอร วรโภชน�

63033018430 นางสาวกุณฑลี แสงระวี

63033018431 นางสาวแคทลียา ศรีสุด

63033018432 นางสาวพนิดา จํานงค�เวช

63033018433 นางสาวสุจิตรา ยศวันทา

63033018434 นางสาวอาจรีย� คงชม

63033018435 นางสาวจิรรัตน� พวงนุ:ย

63033018436 นางสาวรพีพรรณ โหราเรือง

63033018437 นางสาวปวินณา วัฒนะจันทร�

63033018438 นางสาวนาฎอนงค� คงทับ

63033018439 นายฤทธิเกียรติ สิงห�บ:านหาด

63033018440 นายไชยพัฒน� เชิดชู

63033018441 นางสาวช�อผกา อินทอง

63033018442 นายศรัณย� ภูรีทิพย�

63033018443 นางสาวธนัชชา อยู�ปPอม

63033018444 นางสาวนาถชนก รมยานนท�

63033018445 นางสาวสุรัสวดี วิทยารักษ�

63033018446 นายธนกฤต พรหมมาศ

63033018447 นางสาวศิริพร บุญกลาง

63033018448 นางสาวปารมิตา เหลืองทอง

63033018449 นางสาวจารุวรรณ หะริตา

63033018450 นางสาวปณัฐฏ�ตรี วงค�สาย
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63033018451 นางสาวจิรภิญญา ชะอุ:ม

63033018452 นางสาวณัฐกฤตา คงอนัน

63033018453 นางสาวเอมอร ศรีอริยานุวัฒน�

63033018454 นางสาวเฌอเอม ไชยคําภา

63033018455 นางสาวอุษา นนทชัย

63033018456 นายไกรวิชญ� เสง่ียมวงศ�

63033018457 นายกิตติศักด์ิ เรียงผา

63033018458 นางสาวกัญญาณัฐ เฉ่ือยฉํ่า

63033018459 นายพีระเดช หล:าสองศรี

63033018460 นางสาวญาณิศา พ�วงแพ

63033018461 นางสาวสายสุนีย� ปE\นหมวด

63033018462 นางสาวกัญณัชตา ม�วงหมู�

63033018463 นางสาววิชญา คัทเนตร

63033018464 นางสาวพนัชกร ยอดแก�น

63033018465 นางสาวฐิติภา ดอกสันเทียะ

63033018466 นางสาวศรวรีย� สุวรรณเวลา

63033018467 นางสาวพิมพ�พิศา โภคผลเจริญดี

63033018468 นางสาวชวาลา เอี่ยมชัย

63033018469 นางสาวกรณิการ� ฝEกฝ_าย

63033018470 นายชเนนท� สุนทรมนูกิจ

63033018471 นางสาวสรารัตน� รุ�งเรือง

63033018472 นายนิวัต ทองเหม

63033018473 นางสาวชนิดา คําลือ

63033018474 นางสาวพิมพ�วิภา ธงภักดี

63033018475 นางสาวสุจิณณา รัดแรง

63033018476 นางสาวพิชญา เชี่ยวชาญ

63033018477 นายณัฐวัตร จันทร�เพ็ญแข

63033018478 นายนพธณณฌ� ศิริไพบูลย�

63033018479 นายประภาพ จันทนกูล

63033018480 นายชินวัตร แสงประดับ
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63033018481 นางสาวเสาวนีย�  ิอิสสระวาณิชย�

63033018482 นางสาวศิริลักษณ� ชอบใจ

63033018483 นางสาวอัญชรี ศรีจันทร�

63033018484 นางสาววรรณิษา จักรเงิน

63033018485 นางสาวบังอร ไหลบุดดา

63033018486 นางสาวกินรี ยังช�วย

63033018487 นายภูวเดช ตุลวรรธนะ

63033018488 นางสาววาทินี โนQตสุภา

63033018489 นางสาวอังคณา ยมศรีเคน

63033018490 นางสาวนูรอีน ยีหมานใบ

63033018491 นางชญาชล พูลสวัสด์ิ

63033018492 นายณัฐวุฒิ เเตงหอม

63033018493 นางสาวจาริณี เต�าขาว

63033018494 นางสาวสุดารัตน� ด:วงแก:ว

63033018495 นางสาวเกศกนก อนุสนธิ

63033018496 นายกิตติวัฒน� หม่ืนหน:าบุราณ

63033018497 นางสาวศิริรัตน� สารมโน

63033018498 นางสาวพิชชาภรณ� ทวิชศรี

63033018499 นางสาวลักขณา ปานฟEก

63033018500 นางสาวจริยา นาข:าวต:ม

63033018501 นางสาวรัตน�ชนก นาทองลาย

63033018502 นางสาวกรรธิมา สุภาพ

63033018503 นายพงษ�สกร โกศล

63033018504 นางสาววณาพร น:อยไม:

63033018505 นายนภณัฐ ตู:วิเชียร

63033018506 นางสาวศันสนีย� พันธ�สน

63033018507 นางสาวศรัณย�รัตน� บุญคําภาว�

63033018508 นางสาวนิตยา ศิริสําราญ

63033018509 นางสาวสุขุมาล ปราบมาก

63033018510 นางสาวจีระวรรณ สงเกิด

หน:า 617 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018511 นางสาวธารนที ครุธเกตุ

63033018512 นางสาวนูรไอณี เจQะลง

63033018513 นายกรณ� จุฑารัตนกุล

63033018514 นางสาวณัฐสิมา แสงวัฒนรัตน�

63033018515 นางสาวสุธามาศ เเสงภารา

63033018516 นางสาววิภา เก๋ียงแก:ว

63033018517 นางสาวภิญญดา พันธ�ประทุม

63033018518 นางสาวแก:วกัญญา เมืองกาญจน�

63033018519 นายวันชัย ประมวล

63033018520 นายชยุตม� เหมทานนท�

63033018521 นางสาวอัมภา จัตุกูล

63033018522 นางสาวรัตนา ต�วนตาด

63033018523 ว�าที่ร:อยตรีไพฑูรย� สุริยาสัย

63033018524 นางสาวพรชนก เพ็งแสงทอง

63033018525 นางสาวดารุณี เพชรดีคาย

63033018526 นางสาวนิลาวัณย� มุมทอง

63033018527 นางสาวปภัสมนต� บุญจําพลาย

63033018528 นายพลสันต� ชรากลาง

63033018529 นางสาวธันยพร จิตรีขันธ�

63033018530 นางสาวนวรัตน� อ�างบุญตา

63033018531 นางสาวณัฐกมล สีแก:ว

63033018532 นางสาววิชุดา ศรีพันลม

63033018533 นางสาวปาจารีย�ภรณ� สมธิ

63033018534 ว�าที่ ร.ต. หญิงอาภาพร ปEญญาดิบวงศ�

63033018535 นายทศพร ใจวงค�ศรี

63033018536 นางสาวทิพย�สุดา รัตนวาร

63033018537 นางสาวณัฐชญา เรืองกิจการ

63033018538 นางสาวสุปรียา บังแสง

63033018539 นางสาวเบญจลักษณ� โตเขียว

63033018540 นายกษมา ไกรปราบ
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018541 นางสาวนาตญา เพชรจําเริญ

63033018542 นายโกสินทร� ม่ันใจ

63033018543 นางสาวสุจิตรา เหว�าไว

63033018544 นายวรพล โพธ์ิศรีทอง

63033018545 นายชลาธิป วิริยะพุทธิวงศ�

63033018546 นายณฐพล เงินสวาท

63033018547 นางสาวชญานิศ แขกเณร

63033018548 นางสาวศิรินภา ช�างนํา

63033018549 นางสาวพวงลักษณ� พรมชาติ

63033018550 นางสาวรังสิมา พิมพ�ทอง

63033018551 นางสาวฉัตรปวีณ� อิทธิพร

63033018552 นางสาวภราดา จานสิบสี

63033018553 นายชัชพงศ� ลิ้มพงษ�มิตร�

63033018554 นางสาวสุพัชชา วงศ�น:อย

63033018555 นายพัสกร เจริญทั้งวงศ�

63033018556 นางสาวปณิตา จันทร�ลอย

63033018557 นางสาวป*ยนุช ใจม่ัน

63033018558 นางสาวน้ําฝน พัฒนาวิบาก

63033018559 นางสาวทิพย�ภาพร เชื้อสุวรรณ�

63033018560 นางสาวยศสินี ปEญญาศานติ

63033018561 นางสาวศุภลักษณ� เรืองม่ัน

63033018562 นางสาวอภิญญา ชะราครุ

63033018563 นางสาวสุทธิดา วรดูลย�

63033018564 นางสาวนุจรี รุ�งเรือง

63033018565 นายศิริพงษ� รอดมาก

63033018566 นางสาวกัHลยกร เจริญสนองกุล

63033018567 นางสาวสุฑาทิพย� ยังเจริญ

63033018568 นางสาวนารีนาถ สะอาดเอี่ยม

63033018569 นายศุภกิตต์ิ จําปาโพธ์ิ

63033018570 นายณัฐดนัย หาญประกาศ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018571 นางสาวชุติญา บัวใหญ�

63033018572 นางสาวภาวินี ขําเกิด

63033018573 นายวัชรพงษ� มะหมัดเหม

63033018574 นางสาวธารีรัตน� ใจดี

63033018575 นายไพศาล ศรีโกศล

63033018576 นางสาววิชุดาพร วงษ�ภาพ

63033018577 นางสาวอัจจิมา สงมาก

63033018578 นางสาววรพิชชา พงษ�ผล

63033018579 นายภาคภูมิ สุขสบาย

63033018580 นางสาวปารวี จารุพันธ�

63033018581 นางสาวชญานุช ศิริภักด์ิ

63033018582 นางสาวกัญญพิชญ� ธรรมนิยม

63033018583 นายธิติพันธุ� แสงเขียว

63033018584 นางสาวณภาภัช สุริยะ

63033018585 นางสาวศศิประภา จิตระวัง

63033018586 นางสาวป*ยาพัชร บาบุญ

63033018587 ว�าที่ร:อยตรีหญิงจุรีพร จันทรเสนา

63033018588 นางธนHัฏฐา จันทร�หอม

63033018589 นางสาวพิริยา พิกุลผล

63033018590 นายวรัญ`ู วงษ�ศิริ

63033018591 นายการัณยภาส คําบุรี

63033018592 นายกฤตพัฒน� จังธุวานนท�

63033018593 นางสาวศศิวิมล ใสยผุด

63033018594 นางสาวศิริรัตน� วงศ�คําวัง

63033018595 นางสาวอุบล ด:วงปาน

63033018596 นายมูฮัมหมัดกอซซาฟU สือเตาะ

63033018597 นางสาวศรัญญา จ�าหนองหว:า

63033018598 นางสาวรัตติกาล หลวงขัน

63033018599 นางสาวปาณิสรา นาคคล:าย

63033018600 นายย่ิงยง นาวิชา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018601 นางสาวจตุพร โสภากุล

63033018602 นางสาวชวิศา ขวัญสูงเนิน

63033018603 นางสาวปรางทิพย� หนันทุม

63033018604 นางสาวกมลวรรณ มุลทา

63033018605 นางสาวธิดารัตน� สุพินศรี

63033018606 นายเรวัตร วันวิเศษ

63033018607 นางสาวกมลฉัตร สนิทวงศ� ณ อยุธยา

63033018608 นายณัฐศิวัช ผาสุข

63033018609 นางสาวจริยา พุกเศรษฐี

63033018610 นายสืบพงษ� แสงนุ:ย

63033018611 นางสาวธัญญลักษณ� สุวรรณวิวัฒน�

63033018612 นางสาวธนัชพร พัฒนศิลปM

63033018613 นางสาววรัญญา ปUนะภา

63033018614 ว�าที่ร:อยตรีหญิงบุษรา นวนทิม

63033018615 นางสาวแพรวพรรณ ไชยกูล

63033018616 นางสาวชลธิชา ไทยเลื่อม

63033018617 นางสาวสุภารัตน� จันริศิลปM

63033018618 นางสาวศิริลักษณ� อินรัมย�

63033018619 นางสาวอรอนงค� ทองน:อย

63033018620 นางสาวธนัชพร กฤษณะปราณีต

63033018621 นางสาวนงลักษณ� พิรอด

63033018622 นายวิชชากร มงคลภคบัณฑิต

63033018623 นางสาววรรณนิภา แก:วคํามี

63033018624 นางสาวฟาตีมาห� เจQะยูโซQะ

63033018625 นางสาวณัชพร พนมวงศ�

63033018626 นางสาวปานใจ ศรีวิสุทธ์ิ

63033018627 นางสาวสุกัญญา แต:มพิมาย

63033018628 นายสิทธิเดช เสาหงษ�

63033018629 นางสาวเพ็ญนภา ชมภูโภชน�

63033018630 นางสาวเกศสรีนุช บุตรี
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018631 นางสาวธีรนาฏ ลี้สกุล

63033018632 นางสาวสุพัฒน�ตรา ชัยชนะ

63033018633 นางสาวณภาภัช กาญจนเดชากุล

63033018634 นางสาวกัญญาพัชร จันทรเกตุ

63033018635 นางสาววัชรี คงศรี

63033018636 นางสาวนิภาพร ชิณราช

63033018637 นายชลธี สีม�วงคํา

63033018638 นางสาวนุสรา วงศ�สอาด

63033018639 นางสาวประภาพร นวลอ�อน

63033018640 นางสาวนันท�นิชา ภรณ�จิรารัตน�

63033018641 นางสาวศิริมาศ แสงกล:า

63033018642 นางสาวปEญญวา เฉยน�วม

63033018643 นางสาวอรธิดา วิภวชาติ

63033018644 นางสาวเจษราธร วิชิต

63033018645 นางสาวเพ็ญนภา มูลศรีแก:ว

63033018646 นางสาวกฤตพร สิทธิไกรวงษ�

63033018647 นางสาวกิตติมา ศรศิลปMชัย

63033018648 นางสาวกานต�ธิดา ขุนชิต

63033018649 นายสรายุทธ ธิปEตย�

63033018650 นางสาวณัฐพร เจนสมุทร�

63033018651 นายภัทรพล เป<งวัฒน�

63033018652 นายสมชาย พ่ึงพันธ�H

63033018653 นายดําริ ศรีทัศทนาม

63033018654 นายวทัญ`ู มูสิกะ

63033018655 นายวีรพัฒน� มหาปEญญาวงศ�

63033018656 นางสาวทิพปภา เชิดชู

63033018657 นายดํารงค�ฤทธ์ิ ฤกษ�ชะงาย

63033018658 นายธรรมบดี ธนศรีบดี

63033018659 นายสราวุฒิ ศรียะพันธ�

63033018660 นางสาวอมรรัตน� ศรีวิชัย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018661 นางสาวปวันรัตน� จริยโกมล

63033018662 นางสาวประวิชญา เขาแก:ว

63033018663 นางสาวใบเตย สินเสน

63033018664 นางสาวอภิญญา แก:วโก

63033018665 นางสาวศิวพร สุคนธสังข�

63033018666 นางสาวพิชชานันท� แตงอ�อน

63033018667 นางสาวจินดามาตร� จันทร�พรม

63033018668 นางสาวอมรพรรณ จันทจิตต�

63033018669 นางสาวสุนันทา ม่ิงจันทึก

63033018670 นางสาวกมลลักษณ� จิรเจษฎา

63033018671 นายปกรณ� แก:วปEดชา

63033018672 นางสาวชุติกาญจน� รักคุ:ม

63033018673 นางสาวจิรสุตา กาญจนานิล

63033018674 นายนิติธร ธิราไชย

63033018675 นางสาวพิมพร ภมรนาค

63033018676 นายเสริมศักด์ิ ช�างกล�อม

63033018677 นางสาวสุณัฐชา กัณทา

63033018678 นายจิรภาส เนาว�สุข

63033018679 นางสาวนิภาพร ศรีบ:านโพน

63033018680 นายอธิวัฒน� ประเสริฐจิตร

63033018681 นางสาวจันทร�นิภา อุ�นจังหาร

63033018682 นางสาวพรรณธิวา พลซา

63033018683 นายทศเทพ พงษ�นรินทร�

63033018684 นายสุริยา แสนจันทร�

63033018685 นางสุทธินี บุญกระเต้ือง

63033018686 นางภิญญาพัชญ� เดชพงษ�

63033018687 นางสาวทัศนีย� สวนหนองกุง

63033018688 นางสาวศศิธร ทับศรี

63033018689 นายสิริพันธ� ทองนุช

63033018690 นายฐาปนพงษ� บุตรวาปU
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ระดับปริญญาตรี

63033018691 นางสาวสุทิดา พลัดเสนา

63033018692 นางสวนีย� ทิสารัมย�

63033018693 นายสวัสดิวัต เครือเสนา

63033018694 นางสาวสิริณา วงศ�ภากร

63033018695 นางสาวธัญพิชชา คําหงษ�สา

63033018696 นายเนตินัย โคตรไมตรี

63033018697 นางสาวจริยา ภู�ระย:า

63033018698 นางสาวป*ยะธิดา เผือกสําลี

63033018699 นายนิติกรานต� บาลชน

63033018700 นายชัยสิทธ์ิ พิตรชญารมย�

63033018701 นางสาวอภิญญา ไชยสีดา

63033018702 นางสาวภานุมาศ เสาร�สุรินทร�

63033018703 นายจําลอง พรรณสุวรรณ�

63033018704 นางสาวนันทกาญจน� บุหลันพฤกษ�

63033018705 นายพิทยา ศุขวรรณพล

63033018706 นายสุมนต� วงษ�ศรี

63033018707 นางสาวป_านนภา วิเชียรศรี

63033018708 นางสาวพิชญ� สุบงกฎ

63033018709 นางสาวธันยพร ปE\นนาค

63033018710 นางสาวชยานิษฐ� เจริญบูรณะพัทธ�

63033018711 นางสาวอรยา สุขประเสริฐ

63033018712 นางสาวสุดารัตน� ดอนมูล

63033018713 นางสาวภควดี ละม่ังทอง

63033018714 นางสาวพราวพิศุษฏ� ศิริสุทธ์ิ

63033018715 นายอภิสิทธ์ิ จันทร�แสง

63033018716 นางสาวเมทินี ลือขุนทด

63033018717 นางสาวชญานี รอดไพ

63033018718 นางสาวพีรญา วีระคุณ

63033018719 นางสาวอภิญญา หม่ืนอาษา

63033018720 นางสาวณัฐวรรณ สว�าง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018721 นางสาวป*ยศรญา อินทิยา

63033018722 นางสาวฐิตาภา กรัณย�ยศ

63033018723 นางสาวเพียรพรรณ ผลละออ

63033018724 นางสาวศศิมา เฟXYองแดง

63033018725 นายธีรพงษ� ขุนเก้ียม

63033018726 นายสุชัย ศรีกฤษฎิโยภาส

63033018727 นางสาวอนันต�ทิพย� บัวหลง

63033018728 นายชยพงศ� ชื่นธีรพงศ�

63033018729 นางสาวนนฐกาญจน� รัตนเดชณรงค�

63033018730 นางสาวชลันดา โพธ์ิถาวร

63033018731 นางสาวปวีณา อินมาสม

63033018732 นางสาวชลลดา คงแก:ว

63033018733 นายพีรากร ศิริภากรณ�

63033018734 นายพิธภัส ถาวรกุล

63033018735 นางสาวกัลยรัตน� จ:อยกลั่น

63033018736 นางสาวพัทธมน จ่ันเพ็ชร�

63033018737 นายณัฐพล สุโรพันธ�

63033018738 นางสาวกมลวรรณ ศรีเพชร

63033018739 นายนันทภพ เครือครุ�ย

63033018740 นางสาวกชกร แซ�ต้ิง

63033018741 นางสาววิไลลักษณ� ศรีหานาม

63033018742 นางสาววรัญญา จ:อยรุ�ง

63033018743 นางสาวอชิรญา กลิ่นหอม

63033018744 นางสาวพรพิมล ขาวขํา

63033018745 นางสาวอําไพ แปนเมือง

63033018746 นางสาวภาวิดา ฟองศักด์ิ

63033018747 นางสาวสุพัดชา เข็มทอง

63033018748 นายศุภชัย รัตนาวิญ`ู

63033018749 นางสาวอารีญา ซุ�นสกุล

63033018750 นางสาวชิตสุภางค� สุวรรณภารต
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018751 นายจารุพล กอหงษ�

63033018752 นางสาวธัญวรรณ คงสะอาด

63033018753 นายสมจิต คเณวัน

63033018754 นางประภาพร สายอินทร�

63033018755 นางสาวชุติกาญจน� อินทอง

63033018756 นางสาวณัฐติยา ไกรกิจการ

63033018757 นางสาวณัฐกาญจน� ชลาสินธ�

63033018758 นางสาวสายชล แสนเสนา

63033018759 นายธีรสิทธ์ิ เฟXYองฟูลอย

63033018760 นายณัฐพล เหลืองอ�อน

63033018761 นางสาวมนัสวี เทียมใบใหญ�

63033018762 นางสาวไพลิน ริ้วทอง

63033018763 นายสุทธิชัย ตรงดี

63033018764 นางสาววทานิยา จันทร�แสน

63033018765 นายวิกรม เอ�งฉ:วน

63033018766 นางกาญจนา คําพิภาค

63033018767 นางสาววรนิษฐา งามเชื้อ

63033018768 นายกฤตยชญ� โคสะสุ

63033018769 นางสาวไอริณ แซ�โตQะ

63033018770 นางฐนัทตา หอมหวล

63033018771 นางสาววินิทร สายสอน

63033018772 นางสาวเกวลีย� สุขช้ํา

63033018773 นางสาวอัญชิสา พันธุ�วิจิตร

63033018774 นางสาวกฤติกา พงษ�สารภี

63033018775 นางสาวจุฬาลักษณ� พงษ�ดี

63033018776 นางสาวสุนันทา พรมอ�อน

63033018777 นางสาวเพ็ญภรณ� ประทวนดารารัตน�

63033018778 นางสายน้ําผึ้ง อิ่มสอาด

63033018779 นางสาววิมินตรา ดือขุนทด

63033018780 นางสาวสุพัตรา พลภักดี

หน:า 626 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018781 นางสาวณัฐกมล ธรณีนิติญาณ

63033018782 นางสาววันเพ็ญ พิศโสระ

63033018783 นางสาวยุพาภรณ� ใหมแก:ว

63033018784 นางสาวปุณณดา ลังกาเปU\ย

63033018785 นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม

63033018786 นายพิเชษฐ� นิระภัย

63033018787 นางสาวศุภาพิชญ� สุระยอด

63033018788 นางสาวณิชรีญา มะหะมาน

63033018789 นางสาววิชชุรี ทองปน

63033018790 นางสาวสุดารัตน� ทับเทศ

63033018791 นางสาวณัฐวดี ป*Yนทอง

63033018792 นายศิวกร เกษมวิริยนนท�

63033018793 นายวิชชาบูรณ� จันทิมา

63033018794 นายทนุวัฒน� พ่ึงเทียน

63033018795 นางสาววีรวรรณ เอี่ยมสําอางค�

63033018796 นางสาวพัชรี พรสีมา

63033018797 นางสาวณัฐกานต� กุลทรัพย�สมบัติ

63033018798 นางณิชารีย� ภูษณะดิลก

63033018799 นางสาวภัทฐิตา คงเพ็ชร�

63033018800 นายป*ยางกูร สุนนทราช

63033018801 นางสาวธนิษฐา สุขเทพ

63033018802 นายคเณศ ธีระกุลพิศุทธ์ิ

63033018803 นายชัยอนันต� สุขราม

63033018804 นางสาวจิราภรณ� โชติแสง

63033018805 นางสาวสุภาษิตา จันทร�สว�าง

63033018806 นางสาวกิดาการ บุญแจ:ง

63033018807 นางสาวสริยาภรณ� ชินวัฒน�

63033018808 นางสาวณัฏฐวรกาญจน� ประดิษฐ

63033018809 นายสิทธิกร ผิวขาว

63033018810 นางสาวลภัสณันท� ชูเชิด
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018811 นางสาวรุ�งทิพย� เนตรกุลชร

63033018812 นายธนากร กลับดี

63033018813 นางสาวป*ยนุช กองเพชร

63033018814 นางสาวชนาธิป แปPนแจ:ง

63033018815 นางสาวภูมิพร คําเสมอ

63033018816 นายณฐาภพ ดลปEญญาเลิศ

63033018817 นางสาวไพลิน นพพลกิตติเจริญ

63033018818 นายภาณุวิชญ� เกิดไก�แก:ว

63033018819 นางสาวสุพิชญา ป*Yนทอง

63033018820 นางสาวดรัยนา หมัดอะดํ้า

63033018821 นายณัฐนันท� วงศ�ศิลากิจ

63033018822 นางสาวมณฑาทิพย� ณ ขาตรี

63033018823 นายชนาธิป ศรุตานนท�

63033018824 นางสาวสุวนันท� เนตรทอง

63033018825 นางสาวธนาภรณ� ปPอเครือ

63033018826 นางสาวจุฬา รัตน� แถบ ทอง 

63033018827 นางสาวสุนิศา โสมมาก

63033018828 นายพากษ� พรายด:วง

63033018829 นางสาวมณีนุช จ๋ิวศรีสวัสด์ิ

63033018830 นางสาวสุภาพร เส็งสมาน

63033018831 นายฉัตรมงคล เอี่ยมพ�อค:า

63033018832 นายโชติโชติ ธรรมโลกาพิทักษ�

63033018833 นางสาวนงคภัทร จังหวะเลิศ

63033018834 นางสาวเกวลิน บุญรอด

63033018835 นายณัฐดัย บริหาร

63033018836 นางสาววารุณี คําปา

63033018837 นางสาวปทิตตา ปานเขียว

63033018838 นางสาวเนตรนภา เด็ดดวงรัมย�

63033018839 นางสาวสุวรรณี ขันเพชร

63033018840 นางสาวณัฐทริกา วาแสนดี
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018841 นางสาวจุฑาทิพย� ทัพสิทธ์ิ

63033018842 นายธนดล ชาญรังสฤษด์ิ

63033018843 นายเอกชัย สารมะโน

63033018844 นางสาวสโรชา จิราพงษ�

63033018845 นายจีรศักด์ิ เพ่ิมพูล

63033018846 นางสาวปาริชาต วงษ�ไพบูลย�

63033018847 นายเอกสิทธ์ิ จันทกูล

63033018848 นางสาวอาทิตยา พงษ� นัย รัตน� 

63033018849 นางสาววิจิตรา บุญปEญญา

63033018850 นางสาวอุดมลักษณ� นวลคง

63033018851 นายชูรพล ทองมาก

63033018852 นางสาววราภรณ� ฉิมขัณฑ�

63033018853 นางสาวอรุณโรจน� ศุภวรานันท�

63033018854 นายอาทิตย� อรชร

63033018855 นางสาวน้ําทิพย� ยศศักด์ิ

63033018856 นางสาวหทัยรัตน� ฉ�างสูงเนิน

63033018857 นายกฤษณพงศ� กะรัตน�

63033018858 นางสาวพัฒน�จิรัสย� พลอยประดับ

63033018859 นางสาวพัชริดา รุ�งแสง

63033018860 นางสาวธิดารัตน� จินนุพันธ�

63033018861 นางสาวศรุตา นิลโกสิตย�

63033018862 นายธวัชชัย ดีปEญญา

63033018863 นายจักราวุฒิ วงศ�ยา

63033018864 นายสรวิศ วรรณศรี

63033018865 นางสาวนพัสสร พรสี่ภาค

63033018866 นางสาวภัทริกา จันทลักขณา

63033018867 นางสาวศวิตาธรร� อ�อนท:วม

63033018868 นางสาวจันท�จิรา ตรีสิทธิมากุล

63033018869 นางสาวเขมพันพ� หอมหวาน

63033018870 นางสาวรัสรินทร�H มิลินประภาพัชร�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018871 นางสาวอิงอัชฌา บุงขุนทด

63033018872 นายสุกิจ วินัยธรรม

63033018873 นายวีระ ทองภา

63033018874 นางสาวอรวรรณ คล:ายหัด

63033018875 นางสาวจินดารัตน� เรืองศรี

63033018876 นางสาวธนภรณ� ทิพย�ปาละ

63033018877 นายสุธี วงศ�ยังอยู�

63033018878 นางสิตานัน บุณโยดม

63033018879 นายธนวัฒน� ขุมทอง

63033018880 นางสาวกนกกร ล:อมมหาดไทย

63033018881 นายธนพล นนทะคําจันทร�

63033018882 นางสาวจิรัฏฐิกาล มีสกุล

63033018883 นางสาวอาภาภรณ� คณะบุตร

63033018884 นายหลักชัย โกษา

63033018885 นายทรงยศ น:อยอาษา

63033018886 นายอภิชัย ทองแพง

63033018887 นางสาวสุชีรา ขําสุนทร

63033018888 นางสาวนุชรินทร� ย้ิมรัมย�

63033018889 นางสาวขวัญเรือน มงคลชัยสิริกุล

63033018890 นางสาวพัชรี บุญชิด

63033018891 นางสาวปรียนันท� เอี่ยมท:วม

63033018892 นางสาวปาณิศา อักษรดี

63033018893 นางสาววิรัชดา สิมพร

63033018894 นางสาวปาริฉัตร แบ�งส�วน

63033018895 นางสาวปาริตา วุ:นน้ําเชื่อม

63033018896 นางสาวอนันธิดา พ่ึงเกตุ

63033018897 นางสาววาเนสฐิภัทร พงษ�สระพัง

63033018898 นางสาวชุติมา ศรโยธา

63033018899 นางสาวตนิชา โตสุข

63033018900 นางสาววัลยา ศิริ
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033018901 นายสมชาย บดนอก

63033018902 นางวนาพร ชั้นปE\นแตง

63033018903 นางสาวภัทธิรา ธรรมวุฒา

63033018904 นางสาวจริยาวดี สังข�ทอง

63033018905 นางสาวจารุพรรณ เต๋ียวประสงค�

63033018906 นางสลักจิต หุตะการ

63033018907 นางสาวภรณ�ทิพย� อ�วมจุก

63033018908 นางสาวทองธิชา กล:าหาญ

63033018909 นายธรรมรักษ� แสงสีทอง

63033018910 นายฉัตรชัย ภิรมย�นิล

63033018911 นางสาวพัชรินทร� แซ�เตียว

63033018912 นางสาวภัทราวริน ชูนาค

63033018913 นางสาวปานวาด ณ ศรีโต

63033018914 นางสาวณัฐธยาน� วงษ�วิลาศ

63033018915 นายรัชตะ อธิคมเสรณี

63033018916 นางกาญจนา ศรีอติคุณ

63033018917 นางสาวอัยลดา แย:มประดิษฐ

63033018918 นายณัฐชัย จันทร�เครื่อง

63033018919 นางสาวเบญจวรรณ ธัญญาวัฒนา

63033018920 นางสาวชญาชุศา พันธุ�ถนอม

63033018921 นางสาวดวงกมล จุฬามณี

63033018922 นางสาวปราณี น้ําค:าง

63033018923 นายธนากร พิศมร

63033018924 นางสาวธัญญารัตน� นาคสอาด

63033018925 นางสาวกันทิมา ศรีแดง

63033018926 นางสาวธัญญ�นิธิ จันทร�อําไพ

63033018927 นายณัตพล แมงทอง

63033018928 นายสมเทพ ถาวรผล

63033018929 นายวรกร นันทเวช

63033018930 นายอาทิตย� จงใจงาม

หน:า 631 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033018931 นางสาวอัญชนา ไม�สะพร�าว

63033018932 นางสาวรัชนีพร อินทะสอน

63033018933 นายนพศรชัย พันธ�ลิมา

63033018934 นายรัชกร จันทนจินดา

63033018935 นายรัฐพล บุญหนิ

63033018936 นางสาวนภชนก โกติรัมย�

63033018937 นางสาวชนิตา นุ:ยเมือง

63033018938 นายธนบดี ชาตรี

63033018939 นางสาวสุกัญญา เสนามนตรี

63033018940 นางสาวพรประภา สุภาวหา

63033018941 นางสาวสุจิตรา นิราราช

63033018942 นางสาวกุลธิดา กาวิชัย

63033018943 นางสาวนลินนิดา ปEญญา

63033018944 นายวชิรพล ม�อยเงิน

63033018945 นางสาวภาวิณี แก:วเนตร

63033018946 นางสาวนุชจรี โชชัย

63033018947 นายแทนไท เวสิยานนท�

63033018948 นางสาวทิพมาศ ภัควันต�

63033018949 นางสาวธนาภรณ� พลกุล

63033018950 นายตติยะ อบอาย

63033018951 นายณัฐพล เที่ยงสกุลมงคล

63033018952 นางสาวมนธิชา เรียงขัน

63033018953 นางสาวศิริวรรณ พวงธรรม

63033018954 นางสาววรารัตน� ศรีเจริญ

63033018955 นางสาวโสมนัส หนูแก:ว

63033018956 นางสาวมณีนุช บุตรนาม

63033018957 นายสิทธิพันธ� ยังชู

63033018958 นายชินกริช มนต�ปาริชาติ

63033018959 นางสาวมาซูน ราฟ*ลฮูลาห�

63033018960 นางสาวฐิตินันท� วงษ�วิกย�กิจ
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ระดับปริญญาตรี

63033018961 นายศิวดล อภัยทูล

63033018962 นางสาวบุสบา แวงวรรณ

63033018963 นางสาวอัจฉรา โพธ์ิศรี

63033018964 นางสาวสุทธินีย� เหมประไพ

63033018965 นายวโรดม ปราบรัตน�

63033018966 นายอธิวัฒน� เพ็ชรัตน�

63033018967 นายธีระชัย ชัยสุราษฎร�

63033018968 นายปรเมศวร� นฤภัย

63033018969 นายนคร ศิลา

63033018970 นายไททัน เวสิยานนท�

63033018971 นางสาวธนภรณ� เพ็งจันทร�

63033018972 นางสาวศิริรัตน� นอขุนทด

63033018973 นางสาวเบญจวรรณ พระวิสัตย�

63033018974 นางสาววิลาวรรณ� เข่ือนอ:าย

63033018975 นางสาววาศินี สวัสดี

63033018976 นายณัฐนันท� บัวศรี

63033018977 นายจรัส ประสาท

63033018978 นางสาวพฤกษา เพ่ิมการ

63033018979 นางสาวพัณณ�ชิตา สุรินทร�ตQะ

63033018980 นายณัฐวัตร ดวงแก:ว

63033018981 นางสาวชิวาพร กาญจนคช

63033018982 นางสาวพิมพ�พิชชา ธรรมสุวรรณ�

63033018983 นายเนติพงค� หมวดคง

63033018984 นางสาวธนภรณ� ภู�กลั่น

63033018985 นางสาวเกตุวดี นีระ

63033018986 นายวัชระพงษ� สุริวรรณ

63033018987 นางสาวปEญญดารา แก:วขาว

63033018988 นางสาวกุลธิดา ไชยปEญญา

63033018989 นางสาวชนากานต� แพงแก:ว

63033018990 นายพงศพัศ ชาวง้ิว

หน:า 633 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033018991 นางสาวเกศินี พิมลา

63033018992 นายกิตติพันธ� สายทอง

63033018993 ว�าที่ ร.ต. หญิงภาวิณี สุวรรณถาวร

63033018994 นายกิตติศักด์ิ นรนารถ

63033018995 นางสาวพรพิมพ� ปานเนาว�

63033018996 นางสาวพิชชาภา แซมรัมย�

63033018997 นางสาวสิริกัลยา สมัคร

63033018998 นายทัพธนันทร� สมฤาแสน

63033018999 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพัชรียา ชลเจริญ

63033019000 นายอดิศักด์ิ วงศ�นก

63033019001 นายธนกร สอนพงษ�

63033019002 นางสาวฐิติวรรณ จันเสนา

63033019003 นางสาวณิชากร เบื้องกลาง

63033019004 นางสาวอนุสรา พรหมสวัสด์ิ

63033019005 นายวชิระ ฉิมเกิด

63033019006 นางสาวเกษฎาพร ศรีเมือง

63033019007 นายธีระพงษ� พรมคําบุตร

63033019008 นายธิติ วุฒิ ลาน ไชย สงค� 

63033019009 นางสาวมนันยา ชมเชย

63033019010 นางสาวนิภาพร แก:วเก�ง

63033019011 นางสาวดารียาฮ� สาและ

63033019012 นางสาวสุภาพร โนรี

63033019013 นางสาวจิตรลดา งามเลิศ

63033019014 นางสาวพัชรา นิรันดร�

63033019015 นายพิเศษสุด พูลสิทธ์ิ

63033019016 นางสาวนิราภร นนทนาคร

63033019017 นางสาวชุติภา โอชาเลิศ

63033019018 นายสุธน นาคแปPน

63033019019 ว�าที่ร:อยตรีหญิงอัฐชโลฬส หอมจันทร�

63033019020 นายศุภกร คู�เทียม

หน:า 634 จาก 847                 
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ระดับปริญญาตรี

63033019021 นางสาวจีรนันท� สุทธิสุข

63033019022 นางสาวพรทิพา ภูนวน

63033019023 นายกิตติภพ เบี้ยจรัส

63033019024 นางสาวสุจิตรา จิตรีเที่ยง

63033019025 นายวชิรวิทย� บุญสุข

63033019026 นายภูชิสส� กระจายศรี

63033019027 นางสาวป*ยธิดา หวังสอาด

63033019028 นางสาวนิศา เต�าเล็ก

63033019029 นางสาววันวิภา ศรีทรงเมือง

63033019030 นายสิทธิชัย ขันคํา

63033019031 นายสิทธิพันธ� ชัยศุภสกุล

63033019032 นายสถาพร ภุมมะโสภณ

63033019033 นางสาวศิริพร ชมภูพื้น

63033019034 นางสาวพัตราภรณ� อ่ํานิ่ม

63033019035 นางสาวสุธีรา สามหมอ

63033019036 นางสาวกมลชนก นันทะวงค�

63033019037 นางสาวสุนิตา เลิศวัชชะ

63033019038 นางสาววรภาอร แฝงจันดา

63033019039 นางสาวชฎาภรณ� สมใจเพ็ง

63033019040 นางสาวพูลทิพย� ธงวิชัย

63033019041 นางสาวสุธิตชา ศิริเวช

63033019042 นางสาวณัฐศศิ ผาเจริญ

63033019043 ว�าที่ร:อยตรีหญิงณิชาภัทร มีธรรม

63033019044 นายเจริญศักด์ิ ยินดีเทศ

63033019045 นางสาวศิรินาถ ศรีสําแดง

63033019046 นางสาวพันธิตรา ยาแก:ว

63033019047 นางสาวณัฐณิชา โกมัย

63033019048 นายอรรถพล แสงทรัพย�

63033019049 นางสาวชโลธร แก:วสันเทียะ

63033019050 นางสาวอรัชพร กาญจนสิงห�

หน:า 635 จาก 847                 
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63033019051 นางสาวกัญจนพัชร วัฒกาพัฒน�

63033019052 นางสาวศศิวิมล ถ่ินช�วง

63033019053 นางสาวปวีณา นุแรมรัมย�

63033019054 นางสาวนิพัทธา เผ�าเนตร�

63033019055 นางสาวณพิชญา ปรัญญาภิมุข

63033019056 นายศุภโชค แย:มวงษ�

63033019057 นางสาวปานิตา มิตรศิริวัฒน

63033019058 นายภาณุ หุ�นดี

63033019059 นางสาวพรพรหม สันติสุขสถาพร

63033019060 นายอนุชิต ทองหุ:ม

63033019061 นางสาวนารีรัตน� พ่ึงโต

63033019062 นางสาวนัสมียา มูซอ

63033019063 นางสาววิภาดา เรืองรัตน�

63033019064 นายปริญญา ทามูล

63033019065 นางสาวกฤติยา ธรรมดา

63033019066 นางสาวอาริยา ชินโน

63033019067 นางสาวงามพร:อม สินไพศาล

63033019068 นางสาวศศิมาภรณ� ศรีเมฆ

63033019069 นางสาวเจนจิรา ส�งศรี

63033019070 นางสาวจตุรพร คุณโอษฐ�

63033019071 นายเจนภพ หนูใจคง

63033019072 นายกายวิสุทธ์ิ สอดส�อง

63033019073 นางสาวปนัสยา เขียวเสน

63033019074 นางสาวธิราภรณ� คงแค

63033019075 นางสาวกฤตติยา กลิ่นถือศิล

63033019076 นางสาวสตรี ศรีคชไกร

63033019077 นางสาวรพีพรรณ บุรณะ

63033019078 นางสาวสุทธิษา ทองกลับ

63033019079 นางสาวปรารถนา พุทธวิเชียร

63033019080 นางสาวทัศนีย� จิตรมิตร
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ระดับปริญญาตรี

63033019081 นางสาววรัญญา ช�างเหล็ก

63033019082 นางสาวศุจินันท� โตพิทักศ�มงคล

63033019083 นางสาวพรธาทิพย� อยู�บํารุง

63033019084 นายวิชญ�พล ใจเมือง

63033019085 นางสาวรังสิยา นาคอุ�น

63033019086 นายศักดินนท� ชาญสิกขกร

63033019087 นางสาวนูรฟาตีนี มาหะมะ

63033019088 นางสาวณิตยา โพธ์ิเงิน

63033019089 นางสาวขนิษฐา ผิวสอาด

63033019090 จ�าอากาศเอกวัชรพัฐ ศรีพรหมมา

63033019091 นางสาวสุภัทรา เจริญเนตร

63033019092 นางสาวชนพธู นาทะพันธุ�

63033019093 นางสาวสุดารัตน� มีกระโดน

63033019094 นายธีรภัทร ขาวบริสุทธ์ิ

63033019095 นายณัฐวุฒิ ไชยสาร

63033019096 นายณัฐนันทพงศ� เพชรมีศรี

63033019097 นางสาวชโรชา จุลกะเศียน

63033019098 นางสาวอรุณี เมืองซ:าย

63033019099 นางสาวธนัชนก คําแพง

63033019100 นายพีรณัฐ ธนสุนทรสุทธ์ิ

63033019101 นางสาวปรัชญ�ภัสร วิวัฒนไพศาล

63033019102 นายธรรมิก พิมเสน

63033019103 นางสาวพรวฤณ เพ็งอารีย�

63033019104 นางสาวภัชธีญา แนมพุ�ม

63033019105 นายจิรศักด์ิ สรรพประเสริฐ

63033019106 นายอนุวัตร สิริอโนมาภรณ�

63033019107 นางสาวธนวรรณ กลางสวัสด์ิ

63033019108 นางสาวภัทรมาส อนุพุก

63033019109 นายกุนชร นิลผาย

63033019110 นางสาวสุพรรณิการ� จงสมชัย
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63033019111 นายธวัชชัย ชาปู_

63033019112 นางสาววรินรําไพ ชูศรี

63033019113 นายสหรัฐ น:อยวงศ�

63033019114 นางสาววิมลณัฐ ราชบัณฑิต

63033019115 นางสาวปวรรณตรี หลานเศรษฐา

63033019116 นายพงศกร เหล�านิยมไทย

63033019117 นางสาวจิราวรรณ ไตรโชค

63033019118 นายเลิศศักด์ิ รักษา

63033019119 นายเจตษฎา อินทะโก

63033019120 นางสาววันวิสา เขาหา

63033019121 นางสาวกุลนิษฐ� ทองจืด

63033019122 นางสาวณฐพรรัตน� ตรัยรัตนเมธี

63033019123 ส.อ.มานัส ขวัญสงค�

63033019124 นางสาวสุริฉาย การะเกตุ

63033019125 นางสาวอรจิรา ปุพบุญ

63033019126 นางสาวนงเยาว� ภาวะโคตร

63033019127 นางสาวอรทัย เฉพาะธรรม

63033019128 นางสาวสุภาวดี กําจร

63033019129 นางสาวศมพร อัชกุลพร

63033019130 นางสาวฟPารุ�ง อนุชน

63033019131 นายพิชิต ไชยเพชร

63033019132 นางสาวณัฐธิดา อัตตนาถกุล

63033019133 นางสาวอรุณรัตน� ยอดกุล

63033019134 นางสาวสัมมาวดี สันตยารมณ�

63033019135 นางปราณิสา มากสง

63033019136 นางสาวอัญชลีภรณ� เกินดี

63033019137 นางสาวกรรณิกา นาราษฎร�

63033019138 นายนนทชัย หมัดซาและ

63033019139 นางสาววิภาวี พรรณภักดี

63033019140 นายณัฐพนธ� ปรึกษา

หน:า 638 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019141 นายจิรวัฒน� คงมีธนาเศรษฐ�

63033019142 นางสาวกมลพร มหาสิทธ์ิ

63033019143 นางสาวพัชรินทร� เชยชม

63033019144 นางสาวไพลิน บุญสวัสด์ิ

63033019145 นางสาววาสนา อยู�คุ:ม

63033019146 นางสาวลดาวัลย� ดอกดวง

63033019147 นายประชารัฐ กมล

63033019148 นางสาวเบญญาภา ศรศรี

63033019149 นางสาวมณทิญา ปุภาษี

63033019150 นางสาวพิมพ�กาญจน� สมใจหมาย

63033019151 นางสาวศิลปMศุภา สุนทรกุล

63033019152 นางสาวพุทธพร โพธ์ิเจริญ

63033019153 นางสาวณัฐศิญากมน พยัคฆ�รังสี

63033019154 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรัตน�

63033019155 ส.ต.ท.กณวรรธน� สอนเมือง

63033019156 นายดนุพล กันทากาศ

63033019157 นางสาวนิรชา อินโพธ์ิ

63033019158 นางสาวบิสมี เจะกะบาซอ

63033019159 นางสาวโซเฟUย ยามิง

63033019160 นางสาวพรทิพย� สอดสี

63033019161 นางสาวกชมล สุกัณวัตน�

63033019162 นางสาวอรอุมา หิรัญวงษ�

63033019163 นางสาวหมQะซูยี ตาเละ

63033019164 นายโอภาส จันทร�ดี

63033019165 นายสรวิศ แก�นทิพย�

63033019166 นางสาวนุชนารถ โฉมงาม

63033019167 นางสาวสุธาสินี สังกรณีย�

63033019168 นางสาวลัชชญา คําอินทร�

63033019169 นางสาวชลิตา รื่นวงศา

63033019170 นางสาวรัชนี คําสว�าง

หน:า 639 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019171 นางสาวอุทุมพร จันทา

63033019172 นางสาวภัทรพร พันธ�ดี

63033019173 นางสาวธัญวรัตน� หมุนรอด

63033019174 นางสาวพิชชนันท� อุยยานุกูล

63033019175 นางสาวศุภลักษณ� เกษสร:อย

63033019176 นางสาวซูไวบะห� กาหลง

63033019177 นางสาววรรณวิศา แดงเดช

63033019178 นายสิรภพ แสงฉาย

63033019179 นางสาวฌมันชา งานดี

63033019180 นายทินกร ไขลี

63033019181 นางสาวพรรณปพร พวงทอง

63033019182 นางสาวนภษร นาคสําฤทธ์ิ

63033019183 นางสาวอภิชญา อินทรักษ�

63033019184 นางสาวชัดณภา ศิลปรัศมี

63033019185 นายอภิชัย ดาศรี

63033019186 นายสิทธิชัย สาระพงษ�

63033019187 นางสาวลักษิกา บุญมา

63033019188 นายปวีณ พิมาน

63033019189 นายจิตรทิวัส จิตรโชคนิมิตร

63033019190 นางสาวฤทัยทิพย� ไพสิทธ์ิ

63033019191 นายอภิสิทธ์ิ พันเพ็ชร

63033019192 นายขวัญชัย ทองอร�าม

63033019193 นางสาวพิมพกานต� ควบคุม

63033019194 นางสาวเจนจิรา แตงโสภา

63033019195 นางสาวปาลิตา พานิชกุล

63033019196 นางสาวศิริจิต ภูสมจิตร�

63033019197 นายธวัชชัย แปลงใจ

63033019198 นางสาวนัฐมล พ่ึงไป

63033019199 นายธนพงษ� จารุพงศ�สุนทร

63033019200 นายรุ�งโรจน� เรืองวิริยะ

หน:า 640 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019201 นายปารเมศ เพชรทรงศรี

63033019202 นายอภิสิทธ์ิ พนมวงศ�เกษม

63033019203 นายนิทัศน� บุญมา

63033019204 นายทวีป วรรณชา

63033019205 นายอภิวัฒน� ศรีทองปลอด

63033019206 นายปริพล อินดี

63033019207 นายณัฐธร ยอดถาวร

63033019208 นางสาววารุณี ปEญญา

63033019209 นางสาวสุทธิดา ลือดารา

63033019210 นายทวี ราชภักดี

63033019211 นายพงศ�ธร อ�อนจู

63033019212 นางสาวสุขจันทร� จันทร�ทิน

63033019213 นายศิวกานต� เย็นวิเศษ

63033019214 นางสาวศศิวรรณ พลเย่ียม

63033019215 นายรัชพงษ� คําพร

63033019216 นายสิทธิศักด์ิ แก�นปEดชา

63033019217 นางสาวสุวิมล ทนงจิตต�

63033019218 นายศักด์ิสิทธ์ิ ภัทราพรพิสิฐ

63033019219 นายภูเบศน� อินทร�นุ�มพันธ�

63033019220 นางสาวนาตยา โทลักษณ�

63033019221 นางสาวชฎาพร จิตประเวศ

63033019222 นางสาวธนิษฐา ชะบํารุง

63033019223 นายป*Yนพงษ� น้ํานวล

63033019224 นางสาวสมฤดี นุ�มพูล

63033019225 นางสาวปาริชาติ ชาลีวรรณ

63033019226 นายธีระพัฒน� ปลาคํา

63033019227 นางสาวศิริเกศ คงคล:าย

63033019228 นายผลิน ใจกันทา

63033019229 นางสาวนพพรพรรณ กิตติถนอมวงษ�

63033019230 นางสาวพรธิภา ทองน:อย

หน:า 641 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019231 นางสาวอินทิรา สําเร็จดี

63033019232 นายรัชชานนท� โปรยเจริญ

63033019233 นางสาวจินตนา ทองบุตรดี

63033019234 นางสาวมนสินี น:อยชา

63033019235 นายศราวิน สวัสดิสาร

63033019236 นางสาวเสาวลักษณ� เอี่ยมพิทยารัตน�

63033019237 นางสาววรินทร�ญาธร ชาวบน

63033019238 นางสาวเกศวลี อุปถัมภ�

63033019239 นายวัทน�สิริ บุญก�อเก้ือ

63033019240 นายกัณฑ�อเนก รุ�งนิ่ม

63033019241 นางสาวสาริณี แผ:วฉํ่า

63033019242 นายวีระเดช คชเสนีย�

63033019243 นางสาวฑิมพิกา วิจันใจ

63033019244 นายอภินันท� อยู�สิน

63033019245 นายณัฐภัทร คงคาสุวรรณ

63033019246 นายภัทรวิทย� วงศ�คํา

63033019247 นายหัสนัย โตวิวัฒน�

63033019248 นางสาววันเพ็ญ ไตรทิพย�

63033019249 นางสาวเกษสุดา รัตนวิชัย

63033019250 นางสาวอชิรญา ทองบุญ

63033019251 นางสาวศิริประภา จิตร�จัก

63033019252 นางสาวศศิวิมล ตันตQะ

63033019253 นางสาวอัญรินทร� เจริญเกียรติภากุล

63033019254 นางสาวกรรณิกา แก:วเปU\ย

63033019255 นางสาวสงัด มงคลเอี่ยม

63033019256 นางสาวรังษินี ตีระชิ้น

63033019257 นางสาวจิรนันท� ชูไกรไทย

63033019258 นางสาวพิกุลแก:ว บัวงาม

63033019259 นายปราการ เตียงเกตุ

63033019260 นางสาวรอยฮาน ยุนุ

หน:า 642 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019261 นางสาวนภาวรรณ วงษ�นุ�ม

63033019262 นางสาวณัฐิดา ทองศรี

63033019263 นายณัฐกานต� คล:ายกระแส

63033019264 นายธีรศักด์ิ สืบต๋ัน

63033019265 นายชนุตร� สีลเตโชธาม

63033019266 นาย-กรรนชัยธวัช เพ่ิมศิลปM

63033019267 นางสาวพิชญ�สินี จงกลางธวัชกิจ

63033019268 นางสาวณัฏฐ�ชานันท� จันทรจินดา

63033019269 นางสาวนัฐกานต� แก:วด:วง

63033019270 นางสาวภัทราภรณ� สุริยวรากุล

63033019271 นางสาวสุธาทิพย� เกษทอง

63033019272 นางสาวจิตกานต� ทองขวัญ

63033019273 นางสาวสิริพร คงรอด

63033019274 นายตริณพัสช� จันทโชติ

63033019275 นางสาวชนันนัทธ� ขาวเผือก

63033019276 นางสาววรพร โชคไพศาล

63033019277 นายนันทพร เตาจันทร�

63033019278 นางสาวหัสดี อินทร

63033019279 นางสาวอรอุมา สงบ

63033019280 นางสาวปุญญิศา หวังศรี

63033019281 นางสาวนรีสุริยา สุระโคตร

63033019282 นางสาวสาวิณี คนไว

63033019283 นายจตุรพงษ� ลีละยุทธสุนทร

63033019284 นางสาวอภิญญา ธะภูธร

63033019285 นายชนาสิน อ่ําทอง

63033019286 ว�าที่ ร.ต.หญิงนุสบา ไหมเงิน

63033019287 นางสาวเขมิกา เกษร

63033019288 นางสาวสุกัลยา นวลแก:ว

63033019289 นางสาวแพรวา โขมะพัฒน�

63033019290 นางสาวปะระมาภรณ� หงษ�แปด

หน:า 643 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019291 นางสาวภาวรินทร� พุ�มประสพ

63033019292 นางสาวอุบล แคว:นไทยสงค�

63033019293 นางสาวจรรจิรา นครชัย

63033019294 นายนันทพงษ� รักษาศรี

63033019295 นางสาวแพรพรรณ อนันต�วัฒนกิจ

63033019296 นางสาวพิชชาภัทร� เจริญรุ�งพงษ�กุล

63033019297 นายพิพันธ�พงศ� แก:วไทย

63033019298 นายวริศ บุญบูชาไชย

63033019299 นางสาวศุภัสรา ยงบรรทม

63033019300 นายณัฐพล คงกําเหนิด

63033019301 นางสาวหนึ่งฤทัย แข�งแข

63033019302 นายดํารงค� มโนมัย

63033019303 นางสาวชฎาพรรณ ธรรมมัญ`ู

63033019304 นายวรพงษ� คําแปPน

63033019305 นางสาวจิรนันท� จิรพงศ�ธนาภรณ�

63033019306 นายป*ยะธร คําสง

63033019307 นางสาวรัชนีกร กุศลจริยากูล

63033019308 นางสาวเกษรินทร� เสือจําศิล

63033019309 นางสาวณัฎฐณิชา ละอองปลิว

63033019310 นายวงศ�ชนก มีศรี

63033019311 นายวุฒิเมธส� วังคํา

63033019312 นางสาวสุชาดา ทิพย�เนตร

63033019313 นางสาวณัฐกานต� ทนเพชร

63033019314 นายณัฐชัย แจ:งขํา

63033019315 นางสาวนุชรีย� สุวรรณวัฒน�

63033019316 นางสาวกาญจนาพร รอดมายุ

63033019317 นางสาวอัญชุลีพร อินทะโชติ

63033019318 นางสาววราภรณ� สําแดง

63033019319 นางสาวจีระภา โคกสอน

63033019320 นางสาวนภัสนันท� วงศ�ช�วงชัย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019321 นางสาวญานิกา สอนดา

63033019322 นายธนาภูมิ คงศรี

63033019323 นางสาวจิราภรณ� รุ�งแกร

63033019324 นายปริญญา ดวงใหญ�

63033019325 นางสาวพีรดา จันคํา

63033019326 นางสาวเรวดี กิมบุญมี

63033019327 นางสาวสุธิดา ธรรมจักร�

63033019328 นางสาวณฐพร เพ็งเรือง

63033019329 นางสาวชญานิศ วิภาวกิจ

63033019330 นายศิวศิลปM สุขอําไพ

63033019331 นางสาวพิมพ�เพชร นิ่มนวล

63033019332 นายปริญญา พร:อมประดิษฐ�

63033019333 นายพงษ�พันธ� ย่ิงสินสุวัฒน�

63033019334 นางณัฎฐวิศา สุวรรณไพบูลย�

63033019335 นางสาวสมฤดี ศรีเมือง

63033019336 นายอนิวัฒน� สุวรรณ�

63033019337 นางสาวศิรภัสสร เหมกรณ�

63033019338 นายป*ยะพันธ� งานดี

63033019339 นางสาวพัชรมณี ชูพีรัชน�

63033019340 นายพงศกร เกตุแก:ว

63033019341 นางสาวธนัฏฐา วิรุฬหธรรมรัต

63033019342 นางสาวธิดารัตน� ขาวสําลี

63033019343 นายปEญญา ช�อชน

63033019344 นายธิติสรณ� เอนกรัตน�มนตรี

63033019345 นายภาคิน วงศ�กาศ

63033019346 นางสาวมยุรี วงค�ขัติย�

63033019347 นางสาวเบญจวรรณ บัวภิบาล

63033019348 นางสาวพนิตานันท� สุวรรณบลนุกูล

63033019349 นายศิลา วรรณภิระ

63033019350 นายมุคลิส เจQะมุ

หน:า 645 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019351 นางสาวอนัญญา ใจธรรม

63033019352 นางสาวชนนิกานต� อิงเมือง

63033019353 นายปรีชา รักษากานน

63033019354 นายจิรศักด์ิ ไกรเกรียงศรี

63033019355 นางสาวซารีณา มะอาลา

63033019356 นายสุภัค ลางคุลเสน

63033019357 นางสาวกนกวรรณ ก]งฉิน

63033019358 นางสาวชมพูนุท คงศรี

63033019359 นางสาวกรณิภา เติมงาม

63033019360 นางสาวการีหมQะ มามะ

63033019361 นางสาวภัทรวรรณ พรหมขํา

63033019362 นางสาวสินีนาฏ สงห:อง

63033019363 นางสาวปณิชา ตนะทิพย�

63033019364 นายเสนีย� เพ็ชรนิล

63033019365 นางสาวพัชริดา ผ�องเคหา

63033019366 นายณุพิชญ� ฉัตรไชยสิทธิกูล

63033019367 นางสาวปานฟPา แถววงษ�

63033019368 นางสาวป*ยวรรณ ศรีบุญเรือง

63033019369 นางสาวสุรพิชญาน� สหยศบวรวัชร

63033019370 นางสาวธนภรณ� สาคร

63033019371 นางสาวชนากานต� ชูวงษ�

63033019372 นายพลวัฒน� โสจันดา

63033019373 นายธัญพิสิษฐ� รักพูนแก:ว

63033019374 นางสาวอภิชญา สีดา

63033019375 นางสาววรินทร�พร วงษ�แจ:งจินดา

63033019376 นางสาวจินดารัตน� นุ�มก�วน

63033019377 นายปฎิวัติ ตรองจิตต�

63033019378 นายจตุพร ปานเพ็ชร�

63033019379 นายธงทอง ระกิติ

63033019380 นางสาวมลฤดี เชิดชู

หน:า 646 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019381 นายวิธวัช เฉวียงวาศ

63033019382 นายจิรายุทธ สีหาบุตร

63033019383 นางสาวนฤมนต� มรรคผล

63033019384 นางสาวธนารีย� โพธ์ิจันทร�

63033019385 นายกิติพงษ� สุขพรรณพิมพ�

63033019386 นางสาวพิกุล ปรีชานุกูล

63033019387 นางสาวพิมพิลาวรรณ ปEญฑิตา

63033019388 นางสาวจินต�ศุจี เหมะรักษ�

63033019389 นายนิมิต บุญมานะ

63033019390 นางสาวนัตตรีเซีย ถิระโชติ

63033019391 นางสาวพิสชา อู�เจริญ

63033019392 นางสาวเจนจิรา ดําเหมือน

63033019393 นางสาวสุภาพร อักษรเขต

63033019394 นางสาววลัยลักษณ� พรมภักดี

63033019395 นายวุฒิวิทย� กลมสะอาด

63033019396 นางสาวเกษศิณี นันตาสุรินทร�

63033019397 นางสาวนันทิกา สิงห�จีน

63033019398 นางสาวอัจจิมา ลาภิญบริพรรษ�

63033019399 นายศิวานนท� ตรุษกุล

63033019400 นางสาวปพิชญา มุธาวงศ�

63033019401 นางสาวนิษฐนัญญ� เทพสุข

63033019402 นางสาวลลิตา แถวสามารถ

63033019403 นางสาวณฐิตา เพลินสุขดี

63033019404 นายพีระพัฒน� กรดสุวรรณ

63033019405 นางสาวธัญญานันท� สุขสนานพงศ�

63033019406 นางสาวสุธิดา ธนูญศักด์ิ

63033019407 นางสาวปาจรีย� รอดพ�าย

63033019408 นางสาวชุติมา รุ�งภูเขียว

63033019409 นายนภัส กาษร

63033019410 นางสาวคัมภีรดา กิชัย

หน:า 647 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019411 นางสาวจุฑามาศ มะลิกุล

63033019412 นางสาวชลลดา อรรถธรรมสุนทร

63033019413 นางสาวกนกพร แก:วทอง

63033019414 นางสาวมาริษา ขจรพฤกษ�

63033019415 นางสาวเกตน�นิภา สุขพรมา

63033019416 นายคฤบดินทร� เซ�งเส:ง

63033019417 นางสาวสุธิมนต� แพรศรี

63033019418 นางสาวมูรนา เจQะและ

63033019419 นายธนานพ ธูปเทียนรัตน�

63033019420 นายชนะศักด์ิ แก:วสว�าง

63033019421 นายชยพงษ� กิติกาศ

63033019422 นางสุจิตตรา เมฆสุทัศน�

63033019423 นางสาวจารุวรรณ แซ�ต้ัง

63033019424 นายสมหมาย บัวเผียน

63033019425 นายพีระพงศ� รักชาติ

63033019426 นายเรวัต ภู�ก่ิง

63033019427 นางสาววรรณรัตน� แสงศรี

63033019428 นางสาวเบญจวรรณ รักษาวงค�

63033019429 นางสาวชัชรินทร สุขสกุลณี

63033019430 นางสาวเอรินทร� เรียนเวช

63033019431 นายอิสมาแอน อะตันตรา

63033019432 นายนิอัสลัม สะซี

63033019433 นายกฤษฎา สุดสะดี

63033019434 นางสาวพัชรินทร�พร ทิพประมวล

63033019435 นางสาวกฤติกา เมธาวงศ�

63033019436 นายวีระภัทร� จิตกลาง

63033019437 นางสาวขนิษฐา ย้ิมสกุล

63033019438 นางสาวธัญชนก สังข�เงิน

63033019439 นายธัชพงศ� หวานนุรักษ�

63033019440 ว�าที่ ร.ต.หญิงสวรรญา สว�างเถ่ือน

หน:า 648 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019441 นายวิษณุกร โมงนาที

63033019442 นางสาวสญาพันธุ� ปEนแก:วแสง

63033019443 นางสาวกัลยารักษ� ศรีบุญรอด

63033019444 นางสาวลลิตา อรัญวาส

63033019445 นางสาวมันทนา เหลาเก้ิมหุ�ง

63033019446 นายขจรศักด์ิ บุตรดี

63033019447 นางสาวสมฤดี จันดี

63033019448 นายกฤษณ�ชัยยะ เหมือนชูก่ิงก:าน

63033019449 นางสาวณัฐกานต� ธรรมานุกูล

63033019450 นางสาวมยุรี ทองอยู�

63033019451 นางสาวทิพวรรณ อินวันนา

63033019452 นางสาววนิดดา มาหลิน

63033019453 นางสาวนิธิวรรณ ภูวงศ�

63033019454 นายวัชรพงศ� เวียงนนท�

63033019455 นางสาวศิริลักษณ� ยืนยาว

63033019456 นายกิติภัฏ โชคดีเจริญวงศ�

63033019457 นางสาวระพีพรรณ แสงวิมาน

63033019458 นางสาวณัฐสุดา ซํ้าคํา

63033019459 นางสาวณัฐวดี พงษ�บุญ

63033019460 นายปEญญ� หิรัญบูรณะ

63033019461 นายอภิสิทธ์ิ แสงสว�าง

63033019462 นายธนพงษ� ฉัตรบุญวาสน�

63033019463 นางสาวธนัชพร สมัครรัฐกิจ

63033019464 นางสาวกนกกร เกิดจ่ัน

63033019465 นางนิจนภา เริงมิตร

63033019466 นางสาวปวีณ�ธิดา ทีกา

63033019467 นายชยานิน วงษ�ธัญญะ

63033019468 นายธีรวัฒน� ศิริมา

63033019469 นางสาวกัณชมาศ ยุทธกาศ

63033019470 นายปวริศร สมัครเขตรการ

หน:า 649 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033019471 นางสาวขนิษฐา ปEกษา

63033019472 นายธัชกร บุญเรืองกุล

63033019473 นางสาวพิชชากรณ� สมจิตร

63033019474 นายทีปต� วิศวานุรักษ�

63033019475 นางสาวทิพยาภรณ� ชาดีกรณ�

63033019476 นางสาวอมรรัตน� หนักตัน

63033019477 นางสาววัลนิภา การะเกตคีรี

63033019478 นางสาวณัฐพร กาญจนแก:ว

63033019479 นายจารุพัฒน� วรรณทวี

63033019480 นายรฐพล สุวรรณประสม

63033019481 นางสาวสุนิษา มีคําแหง

63033019482 นางสาวขวัญใจ ทิมทอง

63033019483 นายทันพงษ� รักศึกษาการ

63033019484 นางสาวศิรภัทร พัชราวุธ

63033019485 นางสาวจิราภรณ� มีศิลปM

63033019486 นายกิตตินันต� ธรรมน้ําเที่ยง

63033019487 นางสาวธิดารัตน� ถุงแก:ว

63033019488 นางสาวนันท�นภัส โตสกุล

63033019489 นางสาวมยุรี อินวัน

63033019490 นางสาวอภิญญา สุขอ่ํา

63033019491 นางสาววัชรีพร สุขสมบูรณ�

63033019492 นายณธมณ คงทอง

63033019493 นางสาวอมลวรรณ หนูราช

63033019494 นายศิราพัทธ� จุฬพันธ�ทอง

63033019495 นางสาวกมลวรรณ สร:อยนาค

63033019496 นางสาวรัชณีพร นกนวล

63033019497 นางสาวชณาพร ปรางค�ทอง

63033019498 นางสาวชลเกษตร ชีรคุปต�

63033019499 นางสาวพัชรินทร� ขําแปPง

63033019500 นางสาวก�อสุข แก:วประภาค

หน:า 650 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63033019501 นายนฤพน รักขยัน

63033019502 นายเจ:าพระยา กลิ่นเอี่ยม

63033019503 นางสาวรมิตา คีรีโชติชีวิน

63033019504 นางสาวประภัสสรา มีแก:ว

63033019505 นายณัฏฐากร ทรงลักษณ�

63033019506 นางสาวกรรณิการ� เจริญพร

63033019507 นางสาวศิรินันต� ชีวรัตน�

63033019508 นางสาวสุมนา หริ่งกัน

63033019509 นางสาวปรางทิพย� อินทฤทธ์ิ

63033019510 นางสาวสุทธิดา ถ่ินพันธ�

63033019511 นางสาวปรัชญาพร ปวงนิยม

63033019512 นางสาวป*ยาภรณ� ไชยสวัสด์ิ

63033019513 นางสาวชนัชชิญา หัตถประดิษฐ�

63033019514 นางสาวกาญจน�สุพร รักจันทร�

63033019515 นางสาวณัฏฐิณี ละคร

63033019516 นายธีรสุต หิรัญกานต�กิจ

63033019517 นางปวีณา หงษ�ทอง

63033019518 นายมุสมตากีม การิแย

63033019519 นายพรชัย สุขมณี

63033019520 นางสาวณัฐริกา จวนตัว

63033019521 นายวัชริศ แช�มชื่น

63033019522 นายอนันต� โตQะเส็น

63033019523 นางสาวศศิวิมล ฝอยฝน

63033019524 นางสาวธนาพร เคียงวันดี

63033019525 นางสาวสราวลี ขุนศรี

63033019526 นางสาวฐาปนี รอตประเสริฐ

63033019527 นางสาวศศิกัญญา ไทยกลาง

63033019528 นางสาวณชสร โรจน�สุริยาวงศ�

63033019529 นางสาวรพีภรณ� พรนิคม

63033019530 นายชโนดม แสงจันทร�

หน:า 651 จาก 847                 
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ระดับปริญญาตรี

63033019531 นางสาวธนัชชา เรียงวงศ�

63033019532 นางสาวรัศม์ิสยาน� ภัทรกรินทร�

63033019533 นางสาวอภิญญา กองแก:ว

63033019534 นางสาวสุพรรณษา โพธ์ิศรี

63033019535 นางสาวทิพวรรณ ป*Yนมณี

63033019536 นางสาวป*ยาภรณ� แก:วแดง

63033019537 นางสาวสุลีวรรณ เพ็ชรขาวช�วย

63033019538 นางสาววราภรณ� กันไธสง

63033019539 นางสาวบุญญพร บุตรธรรม

63033019540 นายภรวิทย� ตาสาย

63033019541 นางสาวนภัสนันท� ประเสริฐพงษ�

63033019542 นางสาวกาญจนา มีชัย

63033019543 นายกิตติกร บุญมาตย�

63033019544 นายนันทชัย โฉมงาม

63033019545 นายกิตติศักด์ิ พงศ�จีน

63033019546 นางสาวฤทัยพรรณ เย็นเป<นสุข

63033019547 นางสาวธิดามนู ใยบัวทอง

63033019548 นางสาวกนกกร ตรีกําจร

63033019549 นางสาวอโรชา บุญทองโท

63033019550 นางสาวจิรประภา ศรีธิ

63033019551 นายคานน เที่ยงตรง

63033019552 นางสาวปทุมพร คนึงคิด

63033019553 นางสาวบัณฑิตา ทึงอวน

63033019554 นางสาวศิริพร มาพงษ�

63033019555 นายสมยศ ชูแก:ว

63033019556 นางสาวกฤษติกา แก:วสว�าง

63033019557 นางสาวรัตนา นันทา

63033019558 นายวีระพล เจริญ

63033019559 นางสาวโชติกา แสงแก:ว

63033019560 นางสาวธัญชนก แสนสุข
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63033019561 นายพีรวัส จีนา

63033019562 นางสาวปรียาภรณ� เนตรวีระ

63033019563 นางสาวกัญญาภัค ดีทับ

63033019564 นางสาวกนกนาท ทรัพย�พานิช

63033019565 นายเกียรติศักด์ิ แสงขวัญ

63033019566 นางสาวสุพัตรา จีนด:วง

63033019567 นายพงศ�ภสิทธ์ิ กรณีย�

63033019568 นางสาวฑิมม�ภัทร เลิศวิมลลักษณ�

63033019569 นางสาวณัฏฐธิดา แสงอรุณ

63033019570 นายปรัชกร ป_านทอง

63033019571 นายศุธิพัฒนื เถือกเถาว�

63033019572 นางสาวสุนิษา นิลบวร

63033019573 นางสาวจันทร�จิรา วงค�ไทย

63033019574 นายณัฐสิทธ์ิ หาญพัชรภาณุกร

63033019575 นางพิมพ�ชนก สุดฉิม

63033019576 นางสาวมินทิรา ขันแก:ว

63033019577 นายสําราญชัย แดงทอง

63033019578 นางสาวอารีรัตน� บุษบา

63033019579 นางสาวฐิติมา ซีกพุดซา

63033019580 นางสาวิอัจจิมา เอี่ยมมาก

63033019581 นางสาววรรณวิภา ศรีบุตรา

63033019582 นายพิเชฐ วัดแก:ว

63033019583 นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต

63033019584 นางสาวฐิติพร ตQะใจ

63033019585 นางสาวกนกวรรณ อ�อนน:อม

63033019586 นางสาวกิตติภา แจ:งคล:ายคม

63033019587 นางสาวฉัตราพร จารุปกรณ�

63033019588 นายจิรภัทร นิลณรงค�

63033019589 นางสาวพนิดา เทียนจัตุรัส

63033019590 นางสาวฐานุภัทร รักษาเคน
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63033019591 นางสาวอัจฉราพรรณ โตนชัยภูมิ

63033019592 นางสาวพัชรินทร� สุทธิสุขวรพงษ�

63033019593 นายกิตติศักด์ิ วัชรรังสิมันต�

63033019594 นายสิทธิพงษ� ไกรลาศ

63033019595 นางสาวปริญญา บัวเชื่อม

63033019596 นางสาวมยุรี สุราช

63033019597 นายสุภฤทธ์ิ ฉิมตระกูล

63033019598 นางสาวมัสบQะ ตาเห

63033019599 นางสาวธนพร ก่ิงแก:ว

63033019600 นางสาวกมลลักษณ� ซ่ึงกราง

63033019601 นางสาวพิทธะญา แก:วเขียว

63033019602 นางสาวชญานิษฐ� ไวยพัฒน�

63033019603 นางสาวลลิตา ชั่งสัจจา

63033019604 นางสาวบุษกร ดวงแก:ว

63033019605 นางสาววนิดา หากะวี

63033019606 นางสาวอาภัสรา บุตรเพ็ชร

63033019607 นางสาวอาริสา บุญคํา

63033019608 นางสาวลัดดา จันทดี

63033019609 นายโชคมี แสงสุรินทร�

63033019610 นางสาวเสาวลักษณ� เสนาธรรม

63033019611 นางสาวเกวลิน คําหงษา

63033019612 นางสาวชลธิดา ศรีกกันทรานนท�

63033019613 นางสาวสุภาวดี สาระวารี

63033019614 นางสาววิภาพร อ�อนสิน

63033019615 นางสาวภาวิณี หอมทอง

63033019616 นางสาวเยาวเรศ สุรา

63033019617 นางสาววราภรณ� เพ็ญคํา

63033019618 นางสาวศิริวรรณ ศรีคงทน

63033019619 นางสาวภัสราภรณ� ใจสมัคร

63033019620 นางสาวพรรณมณฑ� ย่ิงเจริญ
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63033019621 นางสาววริศรา จรูญกิตติธรณ

63033019622 นายกฤษณ� วภักด์ิเพชร

63033019623 นางสาวอัญชัญ เฟXYองฟูลอย

63033019624 นายศราวุฒิ บุติพันธ�คา

63033019625 นางสาวกรกนก ถาดพลกรัง

63033019626 นายณัฐวัสส� วงศ�สารศรี

63033019627 นางสาวจิตราภรณ� สินประเสริฐ

63033019628 นายธนบุตร สํารี

63033019629 นางสาวดิศราภรณ� ศรีนาค

63033019630 นางสาวจุฑาภรณ� บัวลา

63033019631 นางสาวโสภิดา จานสิบสี

63033019632 นางสาวกิติยา คงประโยชน�

63033019633 นางสาววันวิสา เอกอัครชีวิน

63033019634 นายสราญ เกตุแก:วมณีรัตน�

63033019635 นางสาวอรพรรณ อ�อนละมัย

63033019636 นายกิตติพันธ� ศรีวิมล

63033019637 นายฐาปกรณ� วงษ�สกุล

63033019638 นางสาวณัฐา สุขารมณ�

63033019639 นางสาวพชรมณ รักงาม

63033019640 นางสาวสิรินาถ พานิช

63033019641 นางสาวสุจิณณา ช�วยเกตุ

63033019642 นางสาววิลาวัลย� ชูเชิด

63033019643 นางสาวชญานุศภัฒค� คนการ

63033019644 นางสาวนันท�นภัสร� เขียวศิริ

63033019645 นางสาวนลินนิภา ศิริสุวรรณ

63033019646 นางสาวเมธาวี บัวชุม

63033019647 นางสาวศศิกร ภู�เพชร

63033019648 นางสาวพรยมล งับสันเทียะ

63033019649 นางสาวพิณทิพย� บุตรทิพย�

63033019650 นางสาวพิมพ�พิชญ� สมจิตต�
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63033019651 นางสาววรัทยา สุดดี

63033019652 นางสาวรับขวัญ ยอดมณี

63033019653 นางสาวนภัสสร ทิพวัฒน�

63033019654 นางสาวศศิวิมล ธรรมภิบาลอุดม

63033019655 ว�าที่ร:อยตรีกฤษดา ยอดเณร

63033019656 นางสาวอรอนงค� ฤทธิธรรม

63033019657 นายพิเชฐ คชประดิษฐ�

63033019658 นางสาวศิริประภา ปทุมานนท�

63033019659 นางสาวกวินธิดา วงษ�ใหญ�

63033019660 นางสาววรินทร สกุลปทุมทอง

63033019661 นางสาวสายสุนี มามี

63033019662 นางสาวเบญญา ฮามพันเมือง

63033019663 นางสาวพัชชา ประเวศโชตินันท�

63033019664 นางสาวสุจิตรา สินหล:า

63033019665 นางสาวกรรณิการ� พิณพิมาย

63033019666 นายธนดล พันธุ�มีสุข

63033019667 นายชัยณรงค� แซ�โง:ว

63033019668 นางสาวสุภัทธา พิลาวงษ�

63033019669 นางสาวพนิดา เล:าประเสริฐ

63033019670 นางสาวอังคณา บุญศิริ

63033019671 นายพันธุ�ธัช โยธาวงษ�

63033019672 นางสาวศิริรัตน� ธรรมรักษา

63033019673 นางสาวกวิณทิพย� จันทร�เจริญ

63033019674 นางสาวเยาวลักษณ� สมพิศ

63033019675 นางสาวศศิวิมล เดชหดุง

63033019676 นายณฐพล ลิ้มมณี

63033019677 นายภาศกร สื่อยรรยงศิริ

63033019678 นางสาวพาขวัญ รัตนะ

63033019679 นางสาวศยามล พยุหกฤษ

63033019680 นายทศพล ทองอ�อน
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63033019681 นางสาวพรวนัช สันติพิทักษ�วงศ�

63033019682 นางสาวอภิญญา มลิวรรณ

63033019683 นางสาวยาสมี กริยา

63033019684 นายนันทศักด์ิ คงบุญ

63033019685 นายภาวัต กุลตังวัฒนา

63033019686 นางสาวรัตนาพร อุทธา

63033019687 นายสิทธิกร วีระประสิทธ์ิ

63033019688 นางสาวนัทธมน เล็บขาว

63033019689 นายอนันต� ศรีตะปEญญะ

63033019690 นางสาวจันทิมา เพียรพิทักษ�

63033019691 นางสาวนุสรา ประสพรัตนโชค

63033019692 นายชัยยา นาคสีทา

63033019693 นางสาวธัญชนก เก�Hงสาคร

63033019694 นางสาวรูวัยดา เฮงตาแกะ

63033019695 นางสาวสุธาศิณี กาหลง

63033019696 นางสาวทวิวรรณ โชติรอด

63033019697 นายอรุณ รัสมี

63033019698 นางสาววริษา ชูจิตต�

63033019699 นายเสกสรรค� เรืองศิริ

63033019700 นางสาวป*ยะนุช ธารหาญ

63033019701 นางสาวพนิดา เจริญสุข

63033019702 นายชัชวัล เผื่อนสุข

63033019703 นางสาวอภิชาภรณ� ปาสามะมัย

63033019704 นางสาวมนต�ทิพพ� คงแก:ว

63033019705 นางสาวเพ็ญพิชชา โสภณดิเรกรัตน�

63033019706 นางสาวขวัญสิริภรณ� จันทร�รักษ�

63033019707 นายเฉลิมพล ธีระญาณจาโร

63033019708 นางสาวนฤมล อัตโน

63033019709 นางสาววิรัญชนา จันทร�พวง

63033019710 นายธีรพงษ� ดีนุช
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63033019711 นางสาวอุไรวรรณ อินตอน

63033019712 นางสาวสุชาวดี หยุยไธสง

63033019713 นางสาวอรอนงค� นวลสนิท

63033019714 นางสาวอนัญญา กํ่าคํา

63033019715 นายคณินกิตต์ิ วงศ�เมฆ

63033019716 นายพรชัย พิชญเดชาไชย

63033019717 นายนวพงศ� รัตนกระจ�าง

63033019718 นางสาวพิชญา บุญน:อย

63033019719 นางสาวสุวรรณา กันหา

63033019720 นางสาวชนัษฏา โพธ์ิเงิน

63033019721 นางปEทมพร ฉิมพลี

63033019722 นางสาวจรินทิพย� ไชยบุตร

63033019723 นายกสิพงษ� ปราณี

63033019724 นางสาวทัศน�สนธ์ิ คงแก:ว

63033019725 นางสาวอังศุรินทร� ขัดวิชัย

63033019726 นางสาวอรอนงค� มูลโสม

63033019727 นายกาจมนัส จรเสมอ

63033019728 นายวีรพงษ� จันทนะโสตถ์ิ

63033019729 นางสาวรัตติกาล ปEจฉิมเพ็ชร

63033019730 นางสาวธนพร ภู�ทอง

63033019731 นายคมสัน สงวนวงศ�วิจิตร

63033019732 นางสาวศิริพร บุญเหมาะ

63033019733 นายปฏิพล แสนสุข

63033019734 นายวันเฉลิม อุตนนท�

63033019735 นางสาวภัทรานิษฐ� จันทร�สมโภชทวี

63033019736 นางสาวจันทริกา สุขศรี

63033019737 นางสาวพิกุล อินทร�ลอย

63033019738 นางสาวสุดารัตน� สุกกลิ่น

63033019739 นางสาวกนกวรรณ พงศ�ทองคํา

63033019740 นางสาวสุภาพร ทับปPอม
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63033019741 นางสาวบุณฑริกา ตราโชติ

63033019742 นางสาวหฤทัย บุษมาลักษณ�

63033019743 นางกุลภญา กอนคอน

63033019744 นางสาวอโณทัย ธงไชย

63033019745 นางสาวชรินทร�ทิพย� อาจธนู

63033019746 นางสาวทิพวรรณ ใจวรณ�

63033019747 นางสาวอภิรดี ปาปะขํา

63033019748 นางสาวเบณจมาศ แตบุญมี

63033019749 นางสาวพิไลพร ภูเม็ด

63033019750 นางสาวป*ยะนันท� สุขโข

63033019751 นางสาวตวงทอง สังข�เพ็ชร�

63033019752 นางสาวศุภิสรา เอี่ยมเอิบ

63033019753 นางสาวกนกวรรณ หมอยา

63033019754 นางสาวเจนจิรา จะแรกรัมย�

63033019755 นางสาวพัชนี บุตรโคตร

63033019756 นางสาวอภิศรา จันธํารงค�

63033019757 นางสาวสุภัสสรา มะโหฬาร

63033019758 นางสาวใบฟPา แสงอรุณ

63033019759 นายชาคริต นารักษ�

63033019760 นางสาวสุวรรณา แท�นทอง

63033019761 นายสวัสดิพงษ� ตQะแพร�

63033019762 ส.ต.ท.ณรงค�ยศ เจียงทองเลื่อน

63033019763 นางสาววัลลภา รักธรรม

63033019764 นางสาวไอลดา สุขเเสง

63033019765 นางสาวนงค�วลัย ใยบัณฑิตย�

63033019766 นางสาวอนงค� พิศมร

63033019767 นางสาวชญานุช พุทธวงค�

63033019768 นางสาวเกศนีย� แก:วศรี

63033019769 นางสาวนฤมล แก:วงาม

63033019770 นางสาวมลฑิรา สังข�งาม
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63033019771 นายวุฒินันท� กันภัย

63033019772 นางสาวสุภาพร ดอกสายหยุด

63033019773 นางสาวคณิศร พันธุ�อินทร�

63033019774 นางสาวกุลรัตน� ดกโบราณ

63033019775 นางสาวศิรินภา จันทร�ตรี

63033019776 นายธนพล ภิญโญวิทยะกูล

63033019777 นายรัฐชัย สินประเสริฐ

63033019778 นางสาวเบญสิร�ยา อภิปEญรัศม์ิ

63033019779 นางสาวแมรี่ ลิ่มรุฑานนท�

63033019780 นางจันทร�ทิพย� เฉวียงวาศ

63033019781 นางสาวอนงค�นาท ไฝขาว

63033019782 นางสาวพิรุฬน�พร แซ�อึ้ง

63033019783 นางพรพรรณ เผือกไทย

63033019784 นายเจษฎา หลินศรี

63033019785 นางสาวกวินทิพย� ล:วนอินทร�ชู

63033019786 นางอรณัฐ คงสมพงษ�

63033019787 นางสาวมนต�นภา เชื้อทอง

63033019788 นางสาวธัญญ�นรี ศรัณย�ธนรัฐ

63033019789 นายชวลิต แพนไธสง

63033019790 นางสาวสกุณา วงศ�วัฒนาวิจิตร

63033019791 นางสาวพรทิพย� บัวหาย

63033019792 นายรตน คํากําเนิด

63033019793 นางสาวชนัญญา จันทรัง

63033019794 นางสาวชยุดา บุญรอด

63033019795 นายคณบดินทร� ธงภักดี

63033019796 นางสาวจิรภิญญา มาลากุล

63033019797 นางสาวจารุวรรณ สันทา

63033019798 นางสาวสุณิสา กิจที่พึ่ง

63033019799 นางสาวรัชนีกร ชมภูพื้น

63033019800 นางสาวสุดารัตน� เหมือนศรีเพ็ง
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63033019801 นางสาวประภาพรรณ มาลาเชย

63033019802 นายณัฐชนน สันติสุทธ์ิ

63033019803 นางสาวณัฎฐณิชา ตะกรุดแจ�ม

63033019804 นางสาวสุพรรณี อินทนิล

63033019805 นางสาวรัตติกาล รักแก:ว

63033019806 นายธเนศ อาจวิชัย

63033019807 นางสาววรดา รักกุศล

63033019808 นายปภังกร สุขสําราญ

63033019809 นางสาวศิริลักษณ� กลิ่นฌูป

63033019810 นางสาวกนกพิชญ� เดชคุณมาก

63033019811 นายกมล หอมหวล

63033019812 นางสาวธิดารัตน� เจตนะจิตร

63033019813 นายเทียนทอง ทองคง

63033019814 นางสาววรวรรณ อินทนัย

63033019815 นางสาวพัทธนันท� ไฝชู

63033019816 นายณภัทร ฉ่ัวตระกูล

63033019817 นางสาวช�อลัดดา บัวทอง

63033019818 นายธนบดี วรวงศ�เธอ

63033019819 นางสาวหนึ่งฤทัย ด�านเขตร�แดน

63033019820 ว�าที่ร:อยตรีหญิงจุฑามาศ ณ บางช:าง

63033019821 นางสาวสรัลรัตน� เจิมขุนทด

63033019822 นางสาวกาญจนาพร นามวงษา

63033019823 นางสาวชลธิชา เกรียท�าทราย

63033019824 นางณิชานันท� ไกรสร

63033019825 นางสาวสุธิดา ดาศรี

63033019826 นางสาวสิริลักษณ� โพธ์ิทูล

63033019827 นางสาวกนกวรรณ นาคะอินทร�

63033019828 นางสาวหทัยภัทร สุขสุเมฆ

63033019829 นางสาวศยามล อัศวเสนา

63033019830 นางสาวธนภรณ� สัมฤทธ์ิ
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63033019831 นางอารุณี บัวภิบาล

63033019832 นางสาวพัชรินทร� นันทะชัย

63033019833 นางสาวจรรยาภรณ� แจ:งไพร

63033019834 นายกรวิขญ� ศรีมณี

63033019835 นางสาวอรอุมา คําอยู�

63033019836 นางจริยาพร ชุมจันทร�

63033019837 นางสาววิจิตราวรรณ จําปาเทศ

63033019838 นางสาวพิมพ�ลภัส มานะพงศ�

63033019839 นางสาวสุณิสา พระยาคํา

63033019840 นางสาวพรวิมล จงป*ยะโชติ

63033019841 นางสาวธัญชนก เบ:าคํา

63033019842 นางสาวพรรณิภา กลิ่นสายหยุด

63033019843 นายสหรัฐ สุขนิล

63033019844 นายอัคคพล ดอกบัว

63033019845 นายภัทรพงศ� วิมลป*ติรัตน�

63033019846 นางสาวสุธิศา มามี

63033019847 นางสาวนภาวรินท� เกตุแก:ว

63033019848 นางสาววิราวรรณ เหล�ายนขาม

63033019849 นางสาวสุทธิดา ยืนยาว

63033019850 นางสาวศศิยาภรณ� ลิ้นจ่ีขาว

63033019851 นายสรยศ รักสุข

63033019852 นายชนม�เฉลิม ดงบัง

63033019853 นางสาวกาญจนา นามสมบัติ

63033019854 นางสาววัชราภรณ� ม่ันคงดี

63033019855 นางสาวเบญจขัณฑ� อินทร�ดํา

63033019856 นางสาวรัตนากร พันธุ�พฤกษ�

63033019857 นายวรบดินทร� สุวรรณศาโรจน�

63033019858 นางสาวอรทัย อินทร�อุดม

63033019859 นางสาวจิตตราพร บุญมา

63033019860 นางสาวลลิตา สมศรี
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63033019861 นางสาวศลิษา ราญจิตต�

63033019862 นายจักรพงษ� พุฒวันเพ็ญ

63033019863 นางสาวปาวีนา ปราบวิชิต

63033019864 นางสาวศรีประภา ไพเราะ

63033019865 นายวิกานต� เรือนสุข

63033019866 นางสาววรรณกานต� รุ�งเรือง

63033019867 นางสาวชาลินี ลิ้มทรัพย�

63033019868 นางสาวอิสริยาภรณ� สังขกรมานิต

63033019869 นางสาวชนัญชิดา แก:วศรี

63033019870 นายอัฐพงษ� ราชคม

63033019871 นางสาวอัคคะวัณ หงษ�สุด

63033019872 นางสาวศรีคําพร ฟุPงเฟXYอง

63033019873 นายภูวดล หนูทองจันทร�

63033019874 นายคฑากร เดชเดชา

63033019875 นางสาวธนัชพร วงศ�สงฆ�

63033019876 นางสาวพิชชาภา สุตาสุข

63033019877 นางสาวสุธาสินี จ่ันศิริ

63033019878 นายจิรันธนิน หลําพุก

63033019879 นางสาวกุลิสรา วันแก:ว

63033019880 นายศุภกฤต กีรติปาล

63033019881 นายพิทยาทร สุวรรณจงกล

63033019882 นางสาวนาฏนรี บุญฤทธ์ิ

63033019883 นายกฤตเมธ โพธิวัชร�

63033019884 นายกฤษฎา สมเนตร

63033019885 นายเกรียงศักด์ิ เผ�าเครือ

63033019886 นางสาวอรจิรา แซ�ต้ัง

63033019887 นางสาวชวัลนุช โนทะนะ

63033019888 นางสาวจรรยวรรธน� จุลกะเศียน

63033019889 นางสาวสุชาดา กิยะแพทย�

63033019890 นางสาวชลธิชา ชัยราช
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63033019891 นายธนกฤต วรเดชโชติกุล

63033019892 นายกษิดิศ เกตุด:วง

63033019893 นายเสมอ อักษร

63033019894 นางสาวจุรีรัตน� บาลไธสง

63033019895 นางสาวป*ยดา พิมพ�นนท�

63033019896 นายศราวุธ เสนจันทร�ฒิไชย

63033019897 นายรัชชานนท� นาคฉํ่า

63033019898 นายอมรเทพ ธรรมปรีชา

63033019899 นางสาววิไลพร ศรีไชย

63033019900 นางสาวปราณี ศิริโรจน�

63033019901 นางสาวฤทัยชนก พลอยกิตติเกษม

63033019902 นางสาวศุภลักษณ� สายชลนภา

63033019903 นางสาวรัตนาพร กลับวุ�น

63033019904 นางสาวภิญญา เจริญพานิชสันติ

63033019905 นางสาวพิริญา นุ�นมีศรี

63033019906 นายเอกรัตน� ศรีสุข

63033019907 นางสาววิศัลญ�ศยา ภูหนองโอง

63033019908 นางสาวรุ�งทิวา ไชยพันธุ�

63033019909 นายชัชวาลย� อินทร�พรหม

63033019910 นางสาวไพรพลอย ผดุงสัมพันธ�

63033019911 นางสาวณัฐธิวรรณ คํามา

63033019912 นางสาวดรุณี บือราเฮง

63033019913 นางสาวพิชชา กรุณาพิทักษ�

63033019914 นางสาวภาณุมาศ สอนโพธ์ิ

63033019915 นางสาวศิริณา เกิดสีทอง

63033019916 นายคณิน กมลสินธุ�

63033019917 นายธนโชติ โชติช�วง

63033019918 นางสาวพิชญาภา พ�วงพี

63033019919 นางสาวนภัสสร ทองสุวรรณ

63033019920 นางสาวศิริพร สิทธิแก:ว
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63033019921 นางสาวมาลิสา พรชัย

63033019922 นางสาวนันศิริ ศรีสุภาพ

63033019923 นายเฉลิมพล เสาวคนธ�

63033019924 นายณัฐพงษ� บินกัดซัน

63033019925 นางสาวณัฐชา ภู�ระยับ

63033019926 นายพีรณัฐ ผอมจีน

63033019927 นางสาวระชาธร อภิญญานุวัฒน

63033019928 นางสาวพัชร�สิตา ศุภรังษีภูวนันท�

63033019929 นายวัชระพล ครองธรรม

63033019930 นายสุทิพล แสงองค�ตันติกุล

63033019931 นางสาวสุธิรา ชุ�มวิเชียร

63033019932 นางสาววันริษา สีทองทุม

63033019933 นางสาวพิชญ�สินี เกิดเขาทะลุ

63033019934 นางสาวทิพย�วรรณ นิลเอี้ยม

63033019935 นางสาวทิพย�วรรณ เปUยศิริ

63033019936 นางสาวรติมา ศรีนพนิคม

63033019937 นางสาวพัชราภรณ� ดวงเงิน

63033019938 นายบุญชู จงอ�อน

63033019939 นางสาวพรพรรณ แหลมเพชร

63033019940 นายเผ�าพัฒน� เพ็ญสุภา

63033019941 นายนิตินัย ถนอมชาติ

63033019942 นางสาวรัตทัย แจ�มวิจิตรโต

63033019943 นางธัญธร รักความซ่ือ

63033019944 นายนฤทธ์ิ แก:วเจริญไพศาล

63033019945 นางสาวจันทร�จิรา สิงห�อุดม

63033019946 นางสาวฐิติพร แสงจันทร�

63033019947 นางเกศสุดา เครืองเนียม

63033019948 นายชยาพล บุญไพจิตร�

63033019949 นายณัฐวุฒิ พูลปPอม

63033019950 นางสาวธัญรัชต� กลับวิหค
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63033019951 นายอดิศักด์ิ ปวงประชัง

63033019952 นางบุบผา น:อยหา

63033019953 นางสาวนริศรา แก:วเชื่อม

63033019954 นางสาวจามจุรี นิเลิศรัมย�

63033019955 นางสาวจิราภรณ� เปUยพรัด

63033019956 นายกฤช แสงจันทร�

63033019957 นางสาวป*ยสุดา เศรษฐียมงคล

63033019958 นางสาวสถาพันธ� บินขุนทด

63033019959 นางสาวรัตนภรณ� รักนุ:ย

63033019960 นางสาวกัลญาณั มะโนจิตร

63033019961 นางสาวภัทรภร ฆ:องทอง

63033019962 นางสาวเพียงนภา โตจํานงค�

63033019963 นายอิศรา วัตถุสิน

63033019964 นางสาวเจนจิรา สําลี

63033019965 นายณภัทร ธีระประภา

63033019966 นายป*ยพนธ� การะเกษ

63033019967 นางสาวอจิรวดี ดําแก:ว

63033019968 นางสาวนัทธมน ทองอยู�

63033019969 นายวรวิทย� อ่ําช:าง

63033019970 นายกรกฎ ศรีวัง

63033019971 นางสาวอาทิตยา รุ:งรุ�งเรือง

63033019972 นางสาวเขมวรรณ ขําหวาด

63033019973 นางสาวสุภาวดี เวชทัพ

63033019974 ว�าที่ร:อยตรีหญิงฉัตรปรินทร� พงศ�พจธนกฤต

63033019975 นายสุริยา จันทร�สวาท

63033019976 นางสาวรุจิรา ปานเลิศ

63033019977 นางสาวปภาวรินทร� จินา

63033019978 นางสาวอโณทัย ทองแก:ว

63033019979 นายสมศักด์ิ สิริกุลพนา

63033019980 นายยุทธนา เทพรักษ�
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63033019981 นายวรวุฒิ นาคศรี

63033019982 นายอนุรักษ� บุญมีเจริญเกียรติ

63033019983 นางสาวจันธิมา กองอุดม

63033019984 นางสาวจิรัฐิติกาล หนูสู

63033019985 นางสาวชเอม พรมชา

63033019986 นางสาวจิราภา ไชยเทพ

63033019987 นางสาวพัชนี คชรินทร�

63033019988 นายบดินทร� ชุติมันตานนท�

63033019989 นางสาวกาญจนา ชอบช:าง

63033019990 นางสาวสุภาพร นากองศรี

63033019991 นายธนวัชร ปE\นขาว

63033019992 นางสาวจิราภรณ� พรมรังฤทธฺHH

63033019993 นายจตุพร พงศ�พยุง

63033019994 นายภูมิภัทร กล:าหาญ

63033019995 นางสาวนันทวรรณ ยะประสิทธ์ิ

63033019996 นายยศ อเนกนัยสุวรรณ

63033019997 นางสาวกฤติมา โลมากูล

63033019998 นายณัตธวุฒิ นารีนุช

63033019999 นางสาวแก:วกนก เทียนงาม

63033020000 นางสาวกัณบมณี จันทร�โต

63033020001 นางสาวจงรักษ� เวฬุวนารักษ�

63033020002 นางสาวพนิดา ไกล�กลาง

63033020003 นายธนกร ชูทอง

63033020004 นางสาวนิภาพร พงษ�เพียร

63033020005 นางสาวเยาวรัตน� ยางเด่ียว

63033020006 นางสาวมลิวรรณ พันธุมาตย�

63033020007 นางสาวญาสุมิน ต�วนบุต

63033020008 นางสาวปริณา คุณสุทธ์ิ

63033020009 นายจักรพงษ� คุซิตา

63033020010 นางสาวคฑามาศ ปากเกร็ด
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63033020011 นางสาวจิณห�จุฑา เพ่ิมสิน

63033020012 นางสาวนพรัตน� ดีโท�น

63033020013 นายนนท�ธวัช ศรีทํามี

63033020014 นางสาวปวีณ�ธิดา อุตตะมี

63033020015 นายขวัญชัย ไพบูลย�กิจกุล

63033020016 นางสาวจรัญญา อินทร�ยัง

63033020017 นางสาวโซเฟUย คุ:มบ:าน

63033020018 นายณัฐพงศ� จิตรพรสวรรค�

63033020019 นายอธิป ฤกษ�กํายี

63033020020 นายจารุกิตต์ิ พวงประดับ

63033020021 นางสาววรินทร�ลดา หงษ�ปาน

63033020022 นางสาวจิรัชญา มาเนตร�

63033020023 นางสาวนงลักษณ� ปลั่งดี

63033020024 นางสาวปารนันท�สร จีราโรจน�นิธิ

63033020025 นางลลิตา เอี่ยมสุเมธ

63033020026 นางสาวมนัสชนา ช�วยเหมือน

63033020027 นางสาวพรรณวรท เจริญสง�า

63033020028 นายอาทิตย� ผาลา

63033020029 นางสาวศิริวรรณ เอมโอษฐ

63033020030 นายณัฐพล มูลสาร

63033020031 นายปEทวี บุญย�ศิลปM

63033020032 นางสาวแพรวพันธุ� เกษมสุข

63033020033 นางสาวสุทธิดา ณรงค�ศักด์ิ

63033020034 นางสาวศรัญญารัตน� บัวพนัส

63033020035 นางสาวจิตราภรณ� ศักด์ิเศรษฐ�

63033020036 นางสาวเสาวรักษ� องอาจ

63033020037 นางสาวพัชรา มะลิวรรณ

63033020038 นางสาวกรวิภา คชฤทธ์ิ

63033020039 นางสาวสุภัทรา เขตรกรณ�

63033020040 นายอิทธิพล ฟองแก:ว
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63033020041 นายพีรพัฒน� เฮงนิรันดร�

63033020042 นางสาวกัลปพฤกษ� วรรณพราหมณ�

63033020043 นางสาวรภัสสรวรรณ� ราชเดิม

63033020044 นางสาวอมรรัตน� รากเงิน

63033020045 นายศุกร�ทวี ประกอบศรี

63033020046 นางสาวณิชากร นาทองห�อ

63033020047 นางสาวธัญสุดา ลุนพิจิตร

63033020048 นางสาวจิระญาภรณ� วรสิงห�

63033020049 นางสาวพิชชาภา มาศขาว

63033020050 นายวุฒิเมศร� ลมัยพันธุ�

63033020051 นายเอกนรินทร� ทิชาชาติ

63033020052 นางสาวจิราลักษณ� เป<นแผ�น

63033020053 นางสาววรัชญ�สรณ� ทัตพลเดโชชัย

63033020054 นายเกรียงไกร พระอารักษ�

63033020055 นางสาวอทิตยา อินสืบ

63033020056 นางสาวกุลธิรา ก่ิงก:าน

63033020057 ว�าที่ ร.ต.ประพนธ� ประสิทธ์ิธัญกิจ

63033020058 นายรามิน น:อยนาง

63033020059 นางสาวระวีวรรณ ผิวผ�อง

63033020060 นายชลธี แสงทน

63033020061 นางสาวฉัตรฤดี นวลประจักษ�

63033020062 นางสาวเพ็ญผกา จันทร�กล:า

63033020063 นางสาวสุชานันท� ปEทมังสังข�

63033020064 นางสาวพัชรี นุ�นมัน

63033020065 นายณัฐพล ไชยชาติ

63033020066 นางสาวจิณห�วรา กันหมุด

63033020067 นางสาวรุ:งลาวัลย� แซ�ม:า

63033020068 นางสาวชุติมา มีสุข

63033020069 นายสมมัคร กองน้ํา

63033020070 นายเทอดพงษ� อนากาศ
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63033020071 นายธนพล มะโนภักด์ิ

63033020072 นางสาวภานุมาศ ชาวหญ:าแพรก

63033020073 นายอานนท� วิลาสสูงไกล

63033020074 นายศักด์ิสิทธ์ิ โพธิตา

63033020075 นางสาวอรุณรัตน� โพธ์ิสุวรรณ

63033020076 นางสาวปาริชาติ นันทะเสน

63033020077 นายพสิษฐ� ปทุมมาศ

63033020078 นางธารทิพย� วโรนิธิภาส

63033020079 นางสาวสุภัสสรา กิริกา

63033020080 นายทินภัทร จันทราสุวรรณ

63033020081 นายทศพร ประทุมทอง

63033020082 นางสาวชัชนิต โครตมณี

63033020083 นางสาวพิไลวรรณ เสาสูงยาง

63033020084 นางสาวดวงกมล ปะสาวะเท

63033020085 นางสาวนฤมล จันทร�เต็ม

63033020086 นายธานินทร� พานคํา

63033020087 นายปริญญา บุกพันธ�

63033020088 นางสาวปวิตรา ช�างเกตุ

63033020089 นายเรืองยศ วัฒนศิริเดชา

63033020090 นายเชษฐา กองวงค�

63033020091 นางสาววิจิตรา ศิริบุญ

63033020092 นางสาวศศิวรรณ มัทนาภรณ�กุล

63033020093 นางสาวดวงฤทัย ก่ิงศร

63033020094 นางสาวจารุภา มะลิดวง

63033020095 นางสาวสุดารัตน� รักสัตย�

63033020096 นางสาวสุจิตตรา อาษาพันธ�

63033020097 นายวัชระ ศรีทอง

63033020098 นางสาววัฒนา ปุริมาตา

63033020099 นางสาวนิติยา คําด:วง

63033020100 นางสาวมนปณิตา วงศ�กมลาไสย
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63033020101 นางสาวศิริรัตน� คงม่ัน

63033020102 นายสรายุทธ อั้งดา

63033020103 นางสาวนิภาพร น:าวแสง

63033020104 นายพิษณุ ฉิมน:อย

63033020105 นางสาวธิดารัตน� หวังบุญ

63033020106 นายกิตติธัช ไชยศักด์ิ

63033020107 นายสุกฤษฏ์ิ พันธ�สืบสาย

63033020108 นางสาวพัทธ�ธีรา สําอางศรี

63033020109 นางสาวณัฐธิดา ม่ันนวล

63033020110 นางสาวณัชชา ชมวิหก

63033020111 นายกฤษฎา ปEญญานนท�

63033020112 นายจักรกฤษ� สาระรัตน�

63033020113 นายสมพร กําหอม

63033020114 นางสาวศิริวิมล บุญคุ:ม

63033020115 นางสาวจุฬาลักษณ� ผิวคล้ํา

63033020116 นายชัยยุทธ อธิจารุเดช

63033020117 นางสาวสุดารัตน� พนะการ

63033020118 นายธราธิป ทิพย�รังษี

63033020119 นายอรรฆพล กองราช

63033020120 ว�าที่ร:อยตรีหญิงนัยนา ซ่ือตรง

63033020121 นางสาวภัทร�ธีรา ศิริจันทร�

63033020122 นายจักรพันธุ� รินสาร

63033020123 นางสาวกชกมล บุญราศรี

63033020124 นายสิรวิชญ� สิงห�หนู

63033020125 นายกิตติพงษ� ตระกูลจรูญกิจ

63033020126 นายโกวิน ขวัญพรม

63033020127 นายภวินท� พู�พันธ�พานิช

63033020128 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีพรหม

63033020129 นางสาวศรินยา ชูวงค�

63033020130 นางสาวสุทธิดา บุตรศรีเพ็ชร
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63033020131 นางสาวพรพรรณ วิวัฒธํารงสันติ

63033020132 นางสาวศิริลักษณ� ทับเที่ยง

63033020133 นายศุภชัย เนตรทอง

63033020134 นางสาวญาณัจฉรา ช:ยลังการณ�

63033020135 นางสาวปนัฐดา หล:าดอนดู�

63033020136 นางสาวสุดารัตน� บุญรักษา

63033020137 ว�าที่ ร.ต.หญิงวีริยาวัลย� พงค�ธาราธร

63033020138 นายณัฐนนท�H ผาสิงห�

63033020139 นายทศพล รักษาศิล

63033020140 นายวรากร แซ�ตัน

63033020141 นางสาวไอริณ ขวัญเจริญทรัพย�

63033020142 นางสาวรสสุคนธ� ลําดวน

63033020143 นางสาวเจนจิรา มุมทอง

63033020144 นางสาวจารุวรรณ ขุนไลย�

63033020145 นางสาวเกวลิน สมบัติ

63033020146 นางสาวนิตยา สุเยาว�

63033020147 นางสาวชมพูนุช สีหราช

63033020148 นางสาววรรณา ดาวทอง

63033020149 นางสาวกาญจเนศ มณฑป

63033020150 นางสาวบุบผา มนฑามณี

63033020151 นางสาววิจิตรา สมเวียง

63033020152 ว�าที่ร:อยตรีหญิงสุณัฐกุล มีพยุง

63033020153 นางสาวสุภาพร แสนศิลปM

63033020154 นายอดิศร กลิ่นบางพูด

63033020155 นางสาวรัญชนา ไหลล:น

63033020156 นางสาวศิริลักษณ� ลาสุด

63033020157 นายกฤติน ถาวรพันธุ�

63033020158 นางสาวรุ�งนภา แตงอ�อน

63033020159 นายป*ยะพงษ� แซ�เตียว

63033020160 นางสาวสกาวเดือน เฉลิมผจง
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63033020161 นางสาวน้ําฝน ระวิสิทธ์ิ

63033020162 นางสาวพรทิพย� อ�วมเกิด

63033020163 นายเมธา สมบุญ

63033020164 นายเดชาธร วิสุทธิรัตนกุล

63033020165 นางสาวภคพร สุริโย

63033020166 นายศานติ กระจิว

63033020167 นางสาวติยากรณ� วงษ�ปางมูล

63033020168 นางสาวสุกฤตญา สงเกิด

63033020169 นายพลยธรรศ ทิพศร

63033020170 นางสาวนาฏวิไล สุดบอนิด

63033020171 นางสาวณัฐภัทร กุณฑโร

63033020172 นางสาวสุธิดา ใจแสน

63033020173 นางสาวพรวรินทร� จิราภัทร�พิเชฐ

63033020174 นางสาวนงนภัส คําเขียว

63033020175 นางสาวธัญชนก บุญอินทร�

63033020176 นางสาวพรรัตน� เครื่องจันทร�

63033020177 นายกฤษณชนม� หอมหวล

63033020178 นางสาวอรกัญญา จันทะราช

63033020179 นางสาวปาริชาติ แดนตะเคียน

63033020180 นางสาววรินยุพา แรงรายบุญ

63033020181 นายวิชชา บัวธรรม

63033020182 นางสาวปรีชญา สามกองาม

63033020183 นางสาวทิพย�วิมล สืบพันธ�

63033020184 นางสาวปาลิตา ขวัญบังเกิด

63033020185 นางสาวกันยารัตน� พามา

63033020186 นางสาวธณัชพร อ�างทิพย�

63033020187 นางสาวทิพาวรรณ โคตรพันธ�

63033020188 นางสาวนาซูฮา เจะลง

63033020189 นางสาวพรชิตา มีลาภ

63033020190 นางสาวนฤมล ปEกแสง
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63033020191 นางสาววรรณา ช�วยชูกูล

63033020192 นางสาวชนนิกานต� ศรีสุข

63033020193 นางสาวสาวิการ� สุขแสน

63033020194 นายโยธิน ชาติวีระธรรม

63033020195 นางสาววริญญา รอบคอบ

63033020196 นายณรงค�ฤทธ์ิ คิดเห็น

63033020197 นางสาววรรณฤดี คําเส็ง

63033020198 นางสาววีรินทร� ไหมสีทอง

63033020199 นางสาวจิราภรณ� อินทร�จันทร�

63033020200 นายสุริยะพงศ� บุญยศ

63033020201 นายเมษวัสส� อารีรบ

63033020202 นางสาวป*ยธิดา เกตไธสง

63033020203 นางสาวป*ยนุช สารี

63033020204 นางสาวสิริแพรวา คํายอดแก:ว

63033020205 นางสาวปวิตรา ทองนาค

63033020206 นางสาวชลธิชา อ:นสาย

63033020207 นางสาวตวิษา จงเจนวงศ�

63033020208 นางสาวสุนีรัตน� สวาทดี

63033020209 นายประวัติ โทปะ

63033020210 นายมณเฑียร ผกากาลจน�

63033020211 นางสาวเกษร คํามูล

63033020212 นายเจษฎา กลิ่นพูล

63033020213 นางสาวชนกฤดี พรหมทอง

63033020214 นายสมหวัง สิงห�คํา

63033020215 นายศราวุธ สุบิน

63033020216 นางสาวหทัยทิพย� หลีเจริญ

63033020217 นางสาวชุติมา ระวิวรรณ�

63033020218 นางสาวกุลธิดา คําเข่ือน

63033020219 นายสุทิน แสงชา

63033020220 นางสาวศุภลักษณ� สําเภา
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63033020221 นางสาวจิตินันท� หล�อบํารุงพงศ�

63033020222 นางสาวการดา ปPอมสุวรรณ�

63033020223 นางสาวสายสุณี สงเกิด

63033020224 นางสาวเรวดี กล:าสงคราม

63033020225 นางสาวสุดารัตน� ขจรสมบัติ

63033020226 นางสาวป*ยฉัตร เทพผสม

63033020227 นางธัญวรรณ นิลพันธ�

63033020228 นางสาวอมริษา มณีกัลย�

63033020229 นายเขมชาติ นกอยู�

63033020230 นางสาวณฐมน พัฒเพ็ง

63033020231 นางสาวอัจฉราณี พุ�มทอง

63033020232 นายธีรศักด์ิ เพ็งแจ�ม

63033020233 นางสาวสกาวเดือน ชมภูนุช

63033020234 นางสาววริษา วงศ�เจียมรัตน�

63033020235 นางสาวปEณยตา เบญจมาตญ�

63033020236 นายปธิกร อัชฌารจเรข

63033020237 นางสาวพัชราวรรณ ปPองกัน

63033020238 นางสาวภัทร�จิรา ศรวิชัย

63033020239 นางสาวชลลดา มากโหน

63033020240 นางสาวกมลพัชร วงษ�คลัง

63033020241 นายภัทรพงศ� สิมมา

63033020242 นายวิทสรุทย� อินทร�ทรง

63033020243 นางสาวณัฐนรี อินตรา

63033020244 นางสาวธริญญา สารบรรณ

63033020245 นางสาวรัชนีกรณ� คงหมุน

63033020246 นายจอมนนท� แก:วปลั่ง

63033020247 นางสาวสุรัสวดี หล�าสะท:าน

63033020248 นายชญานิน เสือทัพ

63033020249 นางสาวครองรัก ครองตน

63033020250 นายเอกชัย พงษ�เสวี
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63033020251 นางสาวประณิตตา แสงภักดี

63033020252 นางสาวมลิษา สุขถนอม

63033020253 นางสาวกัญญ�ฐิตา เจตจรูญวิวัฒน�

63033020254 นางสาวศิริ ชัยเด�นพงษ�

63033020255 นางสาวณิชาภา อีโต:

63033020256 ว�าที่ร:อยตรีนนทวัชน� เกิดเปUYยม

63033020257 นายรติรมย� ตะหม้ันพลกรัง

63033020258 นางสาวงามสิรี อ�อนหวาน

63033020259 นายศักรินทร� หม่ืนที

63033020260 นางสาวพรชิตา ชาวสวนแพ

63033020261 นางสาวสุนิดา โพธ์ิขํา

63033020262 นางสาวนุชจรี อุ�นเรือน

63033020263 นายเกริกพล แสงใส

63033020264 นางสาวพรทิพย� ศรีสวัสด์ิ

63033020265 นายธนัชเอก นวนแปPน

63033020266 นายทักษ�ดนัย ต้ังสีทอง

63033020267 นางสาวป*ยกมล แก:วช�วย

63033020268 นางสาวภัทจิรา ล:อสุวรรณ�

63033020269 นางสาวณัฎฐา สืบพิลัย

63033020270 นายอภิสิทธ วิจิตขจร

63033020271 นายพีรวัฒน� คําดีบุญ

63033020272 นายพงศธร ชูประทีป

63033020273 นางสาวศุภิสรา นามทอง

63033020274 นางสาวอภิญญา ชุมนุมมณี

63033020275 นางสาวปนัดดา รองพล

63033020276 นางจันทรา สุวรรณรัตน�

63033020277 นางสาวสิรามล นิลกําเนิด

63033020278 นายพิธิวัฒน� จารุโยธิน

63033020279 นางสาวสรัลชนา สุขโชติ

63033020280 นางสาวณัฐชา จันตQะเทพ
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63033020281 ว�าที่  ร.ต.ธีรเดช สุริยะมณี

63033020282 นางสาวปะทิตตา ป*งเมือง

63033020283 นางสาวกมลศรี นวลคํา

63033020284 นางสาวจิราวรรณ สําโรงแสง

63033020285 นางสาววิภาวี วนวัฒนาวงศ�

63033020286 นางสาววัลล�เวฬา สายสูง

63033020287 นางสาวต:องใจ ฤทธ์ิเพชร

63033020288 นางสาวธัญพิชชา คีรี

63033020289 นางสาวพรรณกมล พุ�มเรือง

63033020290 นายนที วงค�หล:า

63033020291 นายอรรถนนท� เลิศดํารงศิริ

63033020292 นางสาวอุไรวรรณ ช�างทํา

63033020293 นางสาวแสงอรุณ นาคประวิทย�

63033020294 นายฐาปกรณ� นรินทร�

63033020295 นางจรรยา ช�างประดับ

63033020296 นางอังศุมาลิน ล:อมลาย

63033020297 นายสุพจน� นาลัย

63033020298 นายภาคภูมิ ทองเผือก

63033020299 นายศักย�สรณ� แจ�มจํารูญ

63033020300 นายกิตติพงษ� ตาไฝ

63033020301 นายวรวุธ วุฒศรี

63033020302 นายนฤดล จงรักษา

63033020303 นางสาวกรวิชญา ราชพิบูลย�

63033020304 นางสาวป*ยธิดา บุญสงกรานต�

63033020305 นายอธิราช สีตะวัน

63033020306 นางสาวบุษกร นาคสังข�

63033020307 นายสมศักด์ิ ปวงฟู

63033020308 นางจิรัชญา เก�งสาริการ

63033020309 นางสาวสุภาวดี ปรีชาชน

63033020310 นางสาวอรพรรณ จักรแก:ว
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63033020311 นางสาวจินดารัตน� ไกรทอง

63033020312 นายอาทิตย� ภารวงค�

63033020313 นางสาวสุภาภรณ� พงษ�พิทักษ�

63033020314 นางสาวณัฐนรี สังข�นุช

63033020315 นางสาววัลลภา พิมพ�อุบล

63033020316 นายณัฏฐพล ธรรมสูนย�

63033020317 นางสาวธันว�วดี แสนตาคํา

63033020318 นางสาวภุมวา เดชพงษ�

63033020319 นางสาวโยทะกา มณีโชติ

63033020320 นางสาวชนิตณ�นันท� เรือนสิทธ์ิ

63033020321 นางสาวไพลิน คําลือ

63033020322 นางสาวธนพร ถาวรกีรติ

63033020323 นางสาวดัชนียา สิมมา

63033020324 นายพงค�ศิริ ประสานเชื้อ

63033020325 นายคันถ�ชิต สารขันธ�

63033020326 นางสาวชนม�นิภา พรรณสาร

63033020327 นางสาวอัสมา ภู�ศรี

63033020328 นางสาวณัฐธิดา พูลศิริ

63033020329 นายกฤษณะ ชัยเดช

63033020330 นางสาวทับทิม นันทะจักร

63033020331 นายภูริวัชร� โชติประดิษฐ�

63033020332 นายธีรวัฒน� เรืองชาญ

63033020333 นางสาวสาธิยา ชาปริก

63033020334 นายพรเทพ จอมจะบก

63033020335 นางสาวพนิดา แสงฟPา

63033020336 นางสาวณัฐปภัสร� โพธ์ิอุดม

63033020337 นางสาวพิมพา สมสัย

63033020338 นางระเบียบรัตน� ทองแก:ว

63033020339 นางสาวฉวีวรรณ หม่ืนศรี

63033020340 นางสาวอรทัย เสมอหัด
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63033020341 นายพสิษฐ� วงษ�ธัญญะ

63033020342 นางสาวอุไรพร สําเภา

63033020343 นางสาวยลวดี กันทากาศ

63033020344 นายสิทธิกร สุขีสิทธ์ิ

63033020345 นางสาววาริษา สิงห�ทองลา

63033020346 นายศรชัย จันทร�เจริญ

63033020347 นางสาวภัทธรีญา จันทร�ขาว

63033020348 นางสาวกัญญาพัชร อูปสาแก:ว

63033020349 นางสาวทิพย�มณี หลีพงษ�พานิช

63033020350 นางสาวศิริพร ฉิมพาลี

63033020351 นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ

63033020352 นางสาวเกวรี เหมือนแก:ว

63033020353 นางสาวชนิตา ภู�ปราง

63033020354 นายเกียรติศักด์ิ ขาวพุ�ม

63033020355 นางสาวจันทร�สิริ เงินจันทร�

63033020356 นายพงศกร จุลเชาวน�

63033020357 นางรัตนาภรณ� ม�วงเล็ก

63033020358 นางสาวปรียาภรณ� ฉายเพ็ชร�

63033020359 นางสาวอรสินี ประสารพันธ�

63033020360 นางสาวรุจิพร บัวบาน

63033020361 นางสาวอัชฉรา โพธ์ิชัย

63033020362 นางสาวธิดาวรรณ ร�อนทอง

63033020363 นางกาญจน�สิริ สงขาว

63033020364 นางสาวจรัสศรี ใหม�เทวินทร�

63033020365 นายอนวัช พนังนุวงศ�

63033020366 นางสาวกรวรางค� พรดอนก�อ

63033020367 นางสาวนันท�นภัส บุญนิ่ม

63033020368 นางสาวมนัตตา โตเจริญ

63033020369 นายบุญรัตน โลกะพันธ�

63033020370 นายวราวุฒิ วงษ�งาม
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63033020371 นางสาววิยะดา ลิ้มธนาวานิชย�

63033020372 นางสาวกรกนก ระวัง

63033020373 นายวณัฐพงศ� ดอกพุฒ

63033020374 นางสาวศิริพร หมีทอง

63033020375 นายอรรถพร หลีสู

63033020376 นายมนตรี ฉิมเจริญ

63033020377 นายพีรวิชญ� ศิHริกระจ�าง

63033020378 นางสาวนพรัตน� แสงเย็นพันธุ�

63033020379 นางสาวฐิติพร พิมพ�ทอง

63033020380 นางสาวรุ�งลาวรรณ ดวงวิเชียร

63033020381 นางสาวสุนทราภรณ� นุ�นคง

63033020382 นางสาวหทัยภัทร นุ�มผ�อง

63033020383 นางสาวดารารัตน� กุหลาบ

63033020384 นางสาวเสาวลักษณ� โพธ์ิทอง

63033020385 นายปEณนวิชญ� ตลับทอง

63033020386 นางสาวอศัลยา รอดจีรา

63033020387 นายลัทธพล โตชนก

63033020388 นางสาวโชติมา อินทกาญจน�

63033020389 นางสาวกิตติมา พรมเผ�า

63033020390 นางสาวปริยาภัทร กอนไธสง

63033020391 นางสาวชุติมา ตันติสัมพันธ�

63033020392 นางสาวนารีรัตน� ศรีป*

63033020393 สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ

63033020394 นางสาวทัศนีย�วรรณ พรหมสังคหะ

63033020395 นางสาวศรีวิมล มีกิริยา

63033020396 นางสาวอรณิช คงเขียว

63033020397 นายปรัตถกร ชูสกุลทิพย�

63033020398 นางสาวยามีละห� สง�าดํา

63033020399 นายพงศ�พิสุทธ์ิ สายด:วง

63033020400 นายธฤต วิศาลกิจ
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63033020401 นางสาวปาณิสรา เหล�าเขตร�การ

63033020402 นายพงศกร สุปEนตี

63033020403 นางสาวอรุณโรจน� สุวรรณมณี

63033020404 นายวีระศักด์ิ ดอกดวง

63033020405 นางสาวสุรภี แนแต

63033020406 นางสาววิลาสินี มาตรคํามี

63033020407 นางสาวนันทิดา ช�างประเสริฐ

63033020408 นางสาวยุวดี หารเทา

63033020409 นายณัฐวุฒิ มาลีแก:ว

63033020410 นายพงศธร โลหะการ

63033020411 นายจิรายุส สาเส็ง

63033020412 นางสาวแสงสุนีย� นาคอินทร�

63033020413 นางสาวปาริฉัตย� ยอดปนันท�

63033020414 นางสาวจรรยา แทนนคร

63033020415 นางสาวเบญจพร ปู_ย�า

63033020416 นายศราวุธ ศงสนันทน�

63033020417 นางสาวธัญวลี ศรีโมรา

63033020418 นางสาวศิริรัตน� มาลาหอม

63033020419 นางสาวนิศารัตน� โยธาธร

63033020420 นางสาวภัทราทิพย� คล�องแคล�ว

63033020421 นางสาวป*ยะมาศ เอกขระ

63033020422 นายปุรินท� สังข�คง

63033020423 นางสาวเพียงพิศ ภูมิไธสงค�

63033020424 นางสาวสาวิตรี ศรีหาบุตร

63033020425 นางสาวปวีณ�สุดา อ่ําหนองบัว

63033020426 นางสาวชนิตา หางแก:ว

63033020427 นายอัครพล จันทรจนา

63033020428 นายณัฐพล สายสมานพงศ�

63033020429 นางสาวฝนทิพย� บินอาฮาหมัด

63033020430 นายอภิสิทธ์ิ เบิกนา
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63033020431 นางธมนวรรณ วิไลรัตน�

63033020432 นางสาวอรนลิน จินดามาตย�

63033020433 นางสาวอลิสา ตรุวรรณ

63033020434 นายฤทธิชัย หยุดย้ัง

63033020435 นายชัชวาลย� ขจีรัมย�

63033020436 นางสาวเบญจสิริ รังด�านจาก

63033020437 นางสาวบริชานัน สุริยะปรเมษฐ�

63033020438 นางสาวสุดารัตน� พิมพ�สอน

63033020439 นางสาวอภิญญา มาตรทอง

63033020440 นางสาวอรวรรณ คงเซ็น

63033020441 นางสาวนานา นาคพงษ�

63033020442 นายจรุงศักด์ิ ธาตุทาศรี

63033020443 นายจักร�นรินทร� เรืองแจ�ม

63033020444 นางสาวปาริชาติ อุ:มวงษ�

63033020445 นางสาวสุพรรษา น:อยเต็ม

63033020446 นายอัครพล เจริญสุข

63033020447 นางสาวพิมพ�พิศา คําตีบ

63033020448 นายวัทธิกร ศรีพรมมา

63033020449 นางสาวลลิตา มาประสิทธ์ิ

63033020450 นางสาวกัณฐภรณ� ศรีบูรมย�

63033020451 นายมูฮัมมัดหัมดัน แวยูโซะ

63033020452 นายดนัย สีดา

63033020453 นายพิพัฒ ยาสา

63033020454 นางสาวปรียานันท� สีทานวล

63033020455 นายอัครชัย ห�างกลาง

63033020456 นางสาวนิรชา รูปโอ

63033020457 นางสาวนวรัตน� คงสอน

63033020458 นางสาวจิตราภา พูลพ่ึง

63033020459 นายณรงค�ชัย พ่ึงจะแย:ม

63033020460 นายอภิวัฒน� มหาดไทย
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63033020461 นางสาวณัฐณิชา เพ็งอ:น

63033020462 นางสาวนวธีรา ย่ีรงค�

63033020463 นายรัฐภูมิ นุชนาคา

63033020464 นางสาวจิราพรรณ แคล�วคล�อง 

63033020465 นายชวน ลาภเพ่ิมพูนทรัพย�

63033020466 นายวรเทพ ศุภวาสน�

63033020467 นายมูฮัมมัด ปรียากร

63033020468 นางสาวชมพูนุช มุตติ

63033020469 นางสาวใจชนก เอกาบูรณ�

63033020470 นางสาวอภิสรา เวียงคํา

63033020471 นางสาวธมลวรรณ ผาสุก

63033020472 นางสาวพัชรินทร� บางเอี่ยม

63033020473 นางสาวอารยา สุขลาภ

63033020474 นางสาวสิรินดา ขอจิตต�เมตต�

63033020475 นางสาวศิรินารถ แสงอาทิตย�

63033020476 นางสาวกัลย�ธนภร บุญเรืองโรจน�

63033020477 นายกันตพัฒน� ศิรณัฐฐานนท�

63033020478 นางสาวธนาภรณ� พลเย่ียม

63033020479 นายสมศักด์ิ เพ็ชรบึงพร:าว

63033020480 นางสาวสุธาสินี แทนสกุล

63033020481 นายอภิวัฒน� ยศสมบัติ

63033020482 นางสาวขวัญวิมล ฉวีรักษ�

63033020483 นางสาวระพีพรรณ เชื้อต่ี

63033020484 นางสาวอัจฉรา คะเณย�

63033020485 นางสาวกาญจนา เนตรม่ิง

63033020486 นางสาววรินทรา อนุมาตย�

63033020487 นางสาวจุฑาลักษณ� นีขุนทด

63033020488 นางสาวสรารัตน� มูลทา

63033020489 นางสาวสุพัตรา ศิริยม

63033020490 นายเกรียงไกร มากสิน
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63033020491 นายธนวินท� ขจรวัฒนากุล

63033020492 นายณัฐพล ไพรพฤกษ�

63033020493 นายนรินทร� บุญประเสริฐ

63033020494 นางสาวสุธิมา เนาวรัตน�

63033020495 นายนิธิชาญ แก:วใสย�

63033020496 นางเสาวนีย� ศรีตะ

63033020497 นางสาวจิราวรรณ ทวีงาม

63033020498 นางสาวสารีนา กูโน

63033020499 นางสาวณัฐสินา โสตถิรัตนพันธุ�

63033020500 นางสาวกมลวรรณ ทองสุข

63033020501 นางสาวจิราพัชร ฝาเรือนดี

63033020502 นางสาวกมลวรรณ ปรีเปรมโมทย�

63033020503 นางสาวรสสุคนธ� อุ�นคํา

63033020504 นางสาวกนกวรรณ พัฒน�แช�ม

63033020505 นางสาวเสาวนี ชวดเปUย

63033020506 นางสาวกุลนิดา สุกแสง

63033020507 นางสาวสุวีณา ตรีไวย�

63033020508 ว�าที่ร:อยตรีหญิงสุภาพันธ� เลพยัพ

63033020509 ว�าที่ ร.ต.หญิงกานต�พิชชา ทองหมู�

63033020510 นายสนิท พรมอินทร�

63033020511 นางสาวสุนิตา กระแสร�สินธุ�

63033020512 นายพัสกร เยาว�ดํา

63033020513 นางสาวชฎาภา กันทะวงค�

63033020514 นางสาวชนากานต� โพธ์ิศรี

63033020515 นางสาววิชญา สัตย�ซ่ือ

63033020516 นางสาวณัฐกานต� ปลื้มสําราญ

63033020517 นางสาวณัฐนรี ช�วยวัฒนะ

63033020518 นางสาวกัญญา เหลืองวิมลไพศาล

63033020519 นางสาวจุฑามาศ กุลบุตร

63033020520 นางสาวณลินรดา ทองธีรกุล
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63033020521 นายวรินทร� ศรีสุทธิ

63033020522 นายธนัท เฮงจิรโชติ

63033020523 นายนริศ ตันตยาภิสิทธิโชค

63033020524 นางสาวพรสวรรค� เต็มเปUYยม

63033020525 นางสาวเสาวณีย� ษรภักดี

63033020526 นางสาวมะลิวัลย� กองแก:ว

63033020527 นางสาวเนตรนภา รวดเร็ว

63033020528 นางสาวเบญจพร พิมพ�พัฒน�

63033020529 นางสาวศศินิภา มณีชัย

63033020530 นางสาวศิริพร ป*Yนทอง

63033020531 นางสาวชฎาพร สอนนชาติ

63033020532 นางสาวศรุดา แก:วแสงอินทร�

63033020533 นางสาวพรปวีณ� เกาะแก:ว

63033020534 นางสาวนิลันดร แสงสว�าง

63033020535 นางสาวอรทัย แสงทอง

63033020536 นางสาวณัฏฐณิชา เขียวประเสริฐ

63033020537 นายนนทกาญจน� แสนหยุด

63033020538 นางสาวอัญชลี อู�ทรัพย�

63033020539 นายป*ยวัฒน� บุญโญ

63033020540 นางสาวนรีภัสร� สนตาเถร

63033020541 นางสาวกาญจนาพร สังประกุล

63033020542 นางสาววิสาขา โภชจะโป0ะ

63033020543 นายภัทรพงศ� รัตนกุลวัฒนา

63033020544 นางสาวอรนลิน รมยานนท�

63033020545 นางสาวศิริกานต� มาหลวง

63033020546 นางสาวพินิดา เกษม

63033020547 นายวรวุฒิ แจ�มย่ิง

63033020548 นายอนุชา สังข�แก:ว

63033020549 นายณัฐจิต เอี่ยมธรรม

63033020550 นางสาวศณิษา ช�วยอักษร
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63033020551 นางสาวมยุรา ล:านไชย

63033020552 นางสาวเพ็ญนภา สีต�างคํา

63033020553 นางสาวขนิษฐา แก:วมะลัง

63033020554 นางสาวสุกานดา ไชโสกเชือก

63033020555 นางสาวรุจิรา คงสุข

63033020556 นางสาวศรุตา พรหมเมืองคุก

63033020557 นายเลิศชัย ร:ายกลับดี

63033020558 นางสาวอรนุช เขียวฟEก

63033020559 นายประภาส ต๋ันคํา

63033020560 นางสาวศันสนีย� ปE\นทอง

63033020561 นางสาววนิดา นามมัน

63033020562 นางสาวนันทิชา ถาคํามี

63033020563 นางสาวพิชชาพร แพงเห็ม

63033020564 นางสาวชไมพร โชติแสงศรี

63033020565 นางสาวเจนฤทัย เจริญศรี

63033020566 นายกรวิท ทรงประวัติ

63033020567 นายสาธิต สงเก้ือ

63033020568 นางสาวนฤพร จิตรรัตนพฤกษ�

63033020569 นางสาวรัตวัน ป*ยจันทร�

63033020570 นางสาวณัฐนิชา นาวินธรรม

63033020571 นายนพดล จัตุรงค�แสง

63033020572 นางสาวประภาภรณ� ปานกลั่น

63033020573 นางสาววริศรา ผานาค

63033020574 นางสาวอรชร ทรักษา

63033020575 นางสาวศิราพร อึ้นพวง

63033020576 นายกีรติ โพธิสวัสด์ิ

63033020577 นายชัยพร วิชัยโย

63033020578 นางสาวธัญญภรณ� สมาน

63033020579 นางสาวปฐวี ภูพิชิจินดา

63033020580 นางสาววีรยา สิทธิกรรณ�
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63033020581 นางสาวชนกนันท� จันทร�ชูกลิ่น

63033020582 นางสาวศุภกัญญา ใสยผุด

63033020583 นางสาวธัญลักษณ� เพ็งพินิจ

63033020584 นายชัยกาญน� บุญยัง

63033020585 นายสรวิศ คงทน

63033020586 นางสาวนิจภร เลิศล้ํา

63033020587 นางสาวสุนิสา ก:องตระการ

63033020588 นางสาวสุนันท� ทับทิม

63033020589 นางสาวนิรชา สมจิตร

63033020590 นางสาวมาลัยทิพย� จันทร�เชื้อ

63033020591 นางสาวปาริฉัตร ดังโพนทอง

63033020592 นางสาวศิริพรรณ จันทร�น้ําท�วม

63033020593 นางสาววรรณิสา แปPนเขียว

63033020594 นางสาวพิชชาภรณ� รัตนไชย

63033020595 นางสาวณัฐกานต� ชิวปรีชา

63033020596 นายทนา ไทยธวัชกุล

63033020597 ว�าที่ร:อยตรีหญิงชนิกานต� โพธ์ิหอมศิริ

63033020598 นายศุภกฤต เหมะรักษ�

63033020599 นางสาวเบญจมาศ มหาวัน

63033020600 นางสาวภาวิณี อิ่มใจ

63033020601 นายสุรพันธ� ปEตตานี

63033020602 นางสาวศศิกานต� แสนกล:า

63033020603 นายวราพงษ� บุญประเสริฐ

63033020604 นางเกวลิน มโนการ

63033020605 นางสาวจารุพัชร� เเสงสิงเเก:ว

63033020606 นายพันเอก นครชัย

63033020607 นายอนุวัฒน� สมสกุล

63033020608 นายธนาวงศ� สัมมามิตร

63033020609 นายพิชิตพล เทพรัตน�

63033020610 นางสาวกวินนา ศรีไพศาล
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63033020611 นางสาวนรีพัฒน� ชมภู�

63033020612 นางสาวสิรัญญา แหวนเพ็ชร

63033020613 นางสาวรักษิณา นุชนวล

63033020614 นายธีรภพ พรหมมาโนช

63033020615 นางสาวสุกัญญา ทองสน

63033020616 นางสาวปภัสรา โพธ์ิพูน

63033020617 นางสาวขวัญใจ มีนิสสัย

63033020618 นางสาวเยาวมาลย� พลเสน

63033020619 นายเอกพจน� ขันที

63033020620 นางสาวศิรประภา บุณยะยุต

63033020621 นายอนัฐ ผดุงกิจ

63033020622 นางสาววรรธนี ศิโรโรจน�

63033020623 นางสาวพนิดา คงเทียม

63033020624 นางสาวรัตติยา มูลยศ

63033020625 นางสาวมณีรัตน� ม่ังเรือง

63033020626 นายอรรถวุฒิ พานทอง

63033020627 นางสาวพรไพลิน  �ปฏิภาณพิพัฒน�

63033020628 นางสาวณัฐวิภา นาเชียงเครือ

63033020629 นายนัฐวุฒิ แก:วประไพ

63033020630 นางสาวกนิดา โสภา

63033020631 นางสาวอภิญญา เงาะเศษ

63033020632 นางสาวชลธิชา จันทร�น้ํา

63033020633 นางสาวภัสร�สรณ� เจริญเพียรราช

63033020634 นางสาวชลทอง ดวงจินดา

63033020635 นางสาวกัญญาณี รักชนาท

63033020636 นางสาวปภัสสร ซ่ือตรง

63033020637 นายนพดล ศรีบุญนาค

63033020638 นางสาวพรพรรณ ภูวดลไพโรจน�

63033020639 นางสาวหทัยชนก มณีฉาย

63033020640 นางสาววลัยกร แผ:วพาล
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63033020641 นางพรทิพย� เครือจันทร�

63033020642 นายอนุรักษ� เล�ห�ลักษ�

63033020643 นายชาติศิริ รัตนชู

63033020644 นางสาวสํารวย สิทธิวงษา

63033020645 นางสาวศิรประภา เขมะชิต

63033020646 นายเหมันต� กลิ่นหอม

63033020647 นางสาวอุไรรัตน� แสงม�วง

63033020648 นายเอกภพ แก:วศิริ

63033020649 นางสาวปาณิศา มีสุข

63033020650 นางสาวอภิสรา อนุทานนท�

63033020651 นางสาวศิวินิล อินทร�จันทร�

63033020652 นางสาวณีรวรรณ� หม�องตQะ

63033020653 นางสาวมณฑารพ ต้ือแก:ว

63033020654 นางสาวโชติรส แก:วสุกใส

63033020655 นางสาวจารุวรรณ จ�ามอญ

63033020656 นางสาวศิรกานต� สนุกแสน

63033020657 นางสาวพนิดา เรืองเลิศศิลปM

63033020658 นางสาวเกณิกา ราษฎร�ลือ

63033020659 นางฐิตารีย� เศรษฐนันท�

63033020660 นางสาวมณีวรรณ ปEกษา

63033020661 นางสาวกัญญาณัฐ สุจริตวงศ�

63033020662 นายประสงค� รวมทรัพย�

63033020663 นางสาวสุพิศ คงเขียว

63033020664 นางสาวสุภลักษณ� ภมรานนท�

63033020665 นายภาณุวัฒน� บํารุงชาติอุดม

63033020666 นางสาวแสงเดือน แย:มพรามณ�

63033020667 นางสาวรัชวงศ� นิตยสมบัติ

63033020668 นางสาวณัฐฐินันท� อยู�สุภาพ

63033020669 นางสาวปาณิสรา โภคิณพาณิชย�

63033020670 นางสาวจิตศรา เยาวภา
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63033020671 นางสาววรัญญา ยินดี

63033020672 นางสาวนุชธิดา ถองกระโทก

63033020673 นางสาวอารีนา ศิริบุญ

63033020674 นางสาวมาริษา ใหม�โสภา

63033020675 นางสาวสุรีรัตน� ขลังธรรมเนียม

63033020676 นายยุทธพิชัย จันทร�พิทักษ�

63033020677 นางสาวพลอยไพลิน เอ:ยวัน

63033020678 นางสาวฉัตรชนก ปPองเรือ

63033020679 นางสาวอรปรียา พงษ�เผือก

63033020680 นางสาวสุรีรัตน� พวงจันทร�

63033020681 นางสาววาสนา วงษ�สังข�

63033020682 นางสาวปวรรัตน� อยู�นิ่ม

63033020683 นายณัฐพงษ� น:อยสิน

63033020684 นางสาวจันทริกา เจริญราช

63033020685 นายธนวัฒน� คุ�ยเจริญ

63033020686 นางสาววิสนีย� โมรา

63033020687 นางสาวกัญญาพัชร มาภา

63033020688 นายประเดิมพงษ� นามบุญ

63033020689 นางสาวเสาวลักษณ� สีชะอุ:ม

63033020690 นายขจรยศ ทาบุตร

63033020691 นางสาวสุภาภรณ� ทระคําหาญ

63033020692 นางสาวนิศานาถ จุลนวล

63033020693 นางสาววราภรณ� สุขเรือง

63033020694 นางสาวชนัญชิดา วิชาชัย

63033020695 นางสาวแก:วประกายมุก บุญญาปฎิภา

63033020696 นางสาวการณ�ติณี ดอแม

63033020697 ว�าที่ ร.ต.ลัทธิชัย ชะนะเสนา

63033020698 นางสาวยวิษฐา วิทยานันท�

63033020699 นายธนัทชัจจ� ชเลิศเพ็ชร�

63033020700 นางสาวอํานวย เพียรกสิกรรม
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63033020701 นายพรเทพ ละม:าย

63033020702 นายรณชัย สีเก้ิง

63033020703 นายณัฐพงษ� รุ�งพรมมา

63033020704 นางสาววสุณี ประเสริฐ

63033020705 นางสาวปรีญารัตน� มากศรี

63033020706 นางสาวกัญญาวีร� ไถ:เงิน

63033020707 นางสาวสโรชา ขัดมา

63033020708 นายสรวิศ เสรีสมบูรณ�

63033020709 นายเทียนชัย จําปาเงิน

63033020710 นางสาวสุวพิชญ� รักแผน

63033020711 นางสาวอคิราภ� ทองทิพย�

63033020712 นางสาวธนพร เด็ดดวง

63033020713 นางสาวกฤติยา อินทร�เล็ก

63033020714 นายกรธวัช ปทุมยา

63033020715 นางสาวจิรยา แช�มทอง

63033020716 นางสาวอุไรวรรณ หอมจันทร�

63033020717 นางสาวกนกวรรณ สร:อยมณี

63033020718 นางสาวอังคณา สวนสอน

63033020719 นางสาวสิริพัฒน� ผลทอง

63033020720 นายวัฒนพนธ� เมฆสุวรรณ�

63033020721 นางสาวพันธ�ไมล� สุพลจิตร

63033020722 นายฤทธิเกียรติ แซ�โค:ว

63033020723 นายกรีศัลย� เอมเอก

63033020724 นางสาวณัฐธิดา ศรีนาคคํา

63033020725 นายธนาธิป พาระนันท�

63033020726 นายยศกร นาคเกิด

63033020727 นางสาววรชพร อินทรักษา

63033020728 นางสาวหทัยชนก พิทักษ�กิจ

63033020729 นางสาวกันทอน จันทสุภา

63033020730 นางสาวพรรณนิภา บุญทวงษ�
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63033020731 นางสาวภัคจิรา บุบผาแดง

63033020732 นายพชรพงษ� คําจําปา

63033020733 นางสาวณัฏฐา นามัย

63033020734 นางสาวกนกวรรณ พงษ�ขันธ�

63033020735 นางสาวพันนิดา กองอินทร�

63033020736 นางสาวเบญจพร งามสมโภชน�

63033020737 นางสาวนันทวดี ศรีค:อ

63033020738 นางสาวฐิตินันท� นุชประเสริฐ

63033020739 นางสาววิภาดา คงมี

63033020740 นางสาวชนนิกานต� ราชวัตร�

63033020741 นางสาวประภาพร จันทร�แสง

63033020742 นายนฤพันธ� สรรค�สวาสด์ิ

63033020743 นางสาวปลื้มทิพย� แก:วยา

63033020744 นางสาวยลผกา ใจเสน

63033020745 นายสมตระกูล สิทธิจินดา

63033020746 นางสาวกัญญ�วรา คงประดิษฐ�

63033020747 นางสาวกานต�กนก ลีลากานต�

63033020748 นางสาวกาณต�ธิดา รัตนสกล

63033020749 นางสาวกณิศ ภาสําราญ

63033020750 นางสาวศุภาภรณ� โยฆะวัตร�

63033020751 นางสาวณัฐปราง มาแสง

63033020752 นายจิรายุส กมลมาลย�

63033020753 นายณัฐพล ชนานุกุล

63033020754 นายสุนทร วารีศรี

63033020755 นางสาวดาราภรณ� ภักดีราช

63033020756 นางสาวชญาภา จันทร�เรือง

63033020757 นางสาวปEญจนา แก:วนาค

63033020758 นางสาววิชญาภรณ� คุ�ยเซ๊ียะ

63033020759 นางสาววิชุดา นาเสง่ียม

63033020760 นางสาวนันทพร เวียงจันทร�
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63033020761 นายสุทธิพงษ� บุตรวงค�

63033020762 นางกชกร ศรHีระษา

63033020763 นางสาวป*ยาภรณ� วิชาชัย

63033020764 นางสาวสุธินี รินมาร

63033020765 นายนพชัย อินธิเดช

63033020766 นางสาวศิวาการ บุญกาญจน�

63033020767 นายกฤษฎา ทรัพย�สมบูรณ�

63033020768 นายยุทธนา แสนทน

63033020769 นางสาวอัญชลี ไชมะโย

63033020770 นายทศพล พูลทอง

63033020771 นางสาวลดาวัลย� หนูฉิม

63033020772 นายจิรวัฒน� โยธาศิริ

63033020773 นางสาวอุมาภรณ� ยอดคํา

63033020774 นางสาวพิมลวรรณ คงทน

63033020775 นายนพพล อมรพิศาล

63033020776 นางสาวศิริขวัญ ไวยวรรณ

63033020777 นายพิสุทธิศักด์ิ กิจปรีชาบุญสูง

63033020778 นายกฤตนัย อินทร�วิเศษ

63033020779 นางสาวสุนันทา ประเสริฐศรี

63033020780 นางสาวสุกัญญา ปานช:าง

63033020781 นางสาวจุฑามาศ มีชัย

63033020782 นางสาวฐิตารีย� ช�างเหล็ก

63033020783 นางสาวชุติมา ชาติยานนท�

63033020784 นางสาวจารุพรรณ มีเสถียร

63033020785 นางสาวตัสนีม สาเมาะ

63033020786 นางสาวผาสุข นครกัณฑ�

63033020787 นายจักรีวัฒน� ชัยชนะ

63033020788 นางสาวอนุตา ไวยเนตร

63033020789 นายณรัฐกรณ� พันธุ�สุวรรณ

63033020790 นางสาวชนม�ปภัส พุทธบาล
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63033020791 นางสาวอารีนันท� คําไพบูรณ�

63033020792 นางสาววนิศา เพ็ชรขุนทด

63033020793 นางสาวสุพัตรา น:อยนวล

63033020794 นางสาวชนัญชิดา ฮีลี่

63033020795 นางสาวภัทรกาญจน� โชติขันธ�

63033020796 นายฤทธิเกียรติ โสภาณา

63033020797 นางสาวนริศรา จํารักษา

63033020798 นายธีรยุทธ เรือนเงิน

63033020799 นางสาวณัชชา ไชยแสง

63033020800 นางสาวพราวนภัส มานา

63033020801 นางสาวกมลวรรณ มุขดา

63033020802 นางสาวเพ็ญสร อยู�เย็น

63033020803 นายกอบกิจ เมืองอินทร�

63033020804 นายฑิฆัมพร ภู�เรือง

63033020805 นายพิศาล ศรีจอหอ

63033020806 นายจิรโชติ กรัณยากรณ�

63033020807 นางสาวเก็จมณี นุชประเสริฐ

63033020808 นางสาวสุภาพร บุตรสิงห�

63033020809 นายรัชพล พงษ�ประเสริฐ

63033020810 นายศิวเปรม ชัยภูเขียว

63033020811 นางสาววรรณิศา อุดมบุญ

63033020812 นางสาววารินทร� สาริกาแก:ว

63033020813 นายจักรพันธ� ภูมิพงศ�ไทย

63033020814 นางสาวปรรณรัสสร คํายา

63033020815 นางสาวอภิญญา เวียงจันดา

63033020816 นางสาวฉวีวรรณ รอดพล

63033020817 นางสาวศยามล แก:วสด

63033020818 นายพรกิตติ พุฒมะรัง

63033020819 นายศุภกร วิเชียรสรรค�

63033020820 นายจักรินทร� ทองแม:น
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033020821 นายกําพลศักด์ิ วงศ�นารี

63033020822 นางสาวปรัชญาภรณ� ทักษิณานุวัฒน�

63033020823 นายวีระยุทธ งามโคกสูง

63033020824 นางสาวเพ็ญจันทร� มาลัยพิศ

63033020825 นางสาวจตุพร ศรีภักดี

63033020826 นางสาวพิชชาพร นุ�นดํา

63033020827 นางสาวธิติมา มณีรุ�ง

63033020828 นางสาวชุติมณฑน� เกิดศิริชัย

63033020829 นางสาวพิชญาดา สร:อยตา

63033020830 นางสาวญาดา บุญยืน

63033020831 นางสาวปรียาพร พรหมจักษ�

63033020832 นางสาวเจนจิรา จําเริญดี

63033020833 นางสาวพนิสา คําพูล

63033020834 นางสาวกัญญา แหวนเพชร

63033020835 นายวิโรจน� คํานนท�

63033020836 นายธนพล บัวสุวรรณ

63033020837 นายสุรวิทย� บุญมาหา

63033020838 นางสาวสาลินี พหลยุทธ

63033020839 นางสาววาสนา ม�วงหลํา

63033020840 นางสาวศิริลักษณ� ใจคง

63033020841 นางสาวธัญจิรา อยู�ดี

63033020842 นางสาวธันย�ชนก ประจําวงษ�

63033020843 นางสาวปวีณ�ธิดา อักษรดี

63033020844 นายสิทธินนท� เสวตวิหารี

63033020845 นางสาวเบญญทิพ บุญยืน

63033020846 นายวชิรวิทย� จตุเทน

63033020847 นางสาวอาภาพร หมอประเสริฐ

63033020848 นางสาวหัทยา อินทร�สุข

63033020849 สิบเอกป*ยะพงษ� มณีศรี

63033020850 นางสาวศุภรักษ� กาบสร:อย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033020851 นางสาวซูฮัยนี เจะแต

63033020852 นายธนกร อติชาต

63033020853 นางสาวกัญญาภัทร� มงคลพรสุข

63033020854 นายป*ยณัฐ นวจิตไพบูลย�

63033020855 นางสาวอนงค�นาถ แก:วกัญญา

63033020856 นางสาวน้ําผึ้ง จันทร�พงษ�

63033020857 นายสหรัฐ คล�องแคล�ว

63033020858 นางสาวน้ําเพชร ปE\นเหน�งเพ็ชร�

63033020859 นางสาวอรวรรณ ย้ิมเจริญ

63033020860 นางสาวเอมวิกา พรมสอน

63033020861 นางสาวจินตปาตี อางเต็ม

63033020862 นางสาวดาหวัน สดสายทอง

63033020863 นางจุฬาลักษณ� แก:ววานิช

63033020864 นางสาวอิสริยาภรณ� สุขสวัสด์ิ

63033020865 นางสาวนภาพร จันทราม

63033020866 นายธีธัช รัตตะมาน

63033020867 นางสาวกุศลิน โล�มณีรัตน�

63033020868 นางสาววรรณวลี ซุ:นสุวรรณ

63033020869 นางสาวอาภัสนันท� ทับชม

63033020870 นายรัชธนน กิจการ

63033020871 นางสาวศิราพร เมืองยอด

63033020872 นางสาวกนกพร ตาระพันธ�

63033020873 นายสิทธิวุฒ ไม:จันทร�

63033020874 นางภัสสร ขจัดมลทิน

63033020875 นายนราวุฒิ คุ:มรักษ�

63033020876 นางสาวสิเรียม ฮะยีบิลัง

63033020877 นางสาวศิวะพร วรรณรัตน�

63033020878 นางสาวกรรติมา วันโดQะ

63033020879 นางสาววรารัตน� ใจกระจ�าง

63033020880 นางสาวปรมาพรรณ รวยสําราญ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033020881 นายสุทธิชัย ทองนพคุณ

63033020882 นายชญานนท� โปฎก

63033020883 นางสาวศศิธร ละคํามา

63033020884 นางสาวสุภาวดี แก:วกระจ�าง

63033020885 นางสาวทิพย�สุดา สารสิทธ์ิ

63033020886 นางสาวปUติ จูชัง

63033020887 นายสัตตปกรณ� มะวังนุธูร

63033020888 นางสาวชีวตา ศรีราม

63033020889 นางสาวกัลยกร วงศ�พลัด

63033020890 นายวีรพงษ� พงศ�ตานี

63033020891 นายปพ ณ สรรค� สุภาตรี

63033020892 นางสาวณัฐธิดา ต๊ิบมา

63033020893 นางสาวสุดารัตน� จันทร�ทองสา

63033020894 นายอดิศักด์ิ จันทะเรือง

63033020895 นางสาวณิชากร เย้ืองประเสริฐ

63033020896 นางสาวฐิฐฐิฐา ชิตรัตฐา

63033020897 นางสาวมนทกานต� รัศมีจันทร�ฉาย

63033020898 นางสาวกฤติยาณี อร�ามเรือง

63033020899 นางสาวการะเกด พรศิรศิษย�

63033020900 นางสาวชุดารัตน� หุ�นยนต�

63033020901 นางสาวรามาวดี เชาวเลิศ

63033020902 นางสาวรพีวรรณ ศรีเรือน

63033020903 นางสาวดวงแก:ว รื่นสุข

63033020904 นางสาวสุทธิชา ศรีหนูสุด

63033020905 นางสาวสราณีย� ดีที่สุด

63033020906 นางสาวจิตติพร เอกเกษตรศักด์ิ

63033020907 นางสาวศรีปEญญา พุกมาก

63033020908 นายคมกฤช หยุยพันธุ�

63033020909 นายปฏิภาณ ทรงบุญธรรม

63033020910 นายกิตติภณ ไทยนุกูล
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033020911 นายพงศ�ธร พ่ึงด:วง

63033020912 นางสาวพิชญาวี ผลวรรณ

63033020913 นายกษิตินาถ จิรพงศ�ธนาภรณ�

63033020914 นายศุภวิชญ� วีรเจริญรุ�งเรือง

63033020915 นายมาตรภูมิ เหวนอก

63033020916 นางสาวเกศวดี เฮ:งเจริญสุข

63033020917 นางสาวธนวรรณ ป*ยะสิงห�

63033020918 นางสาวสิริยากร แสงเพชร

63033020919 นางสาวณัฐณิชา เทียมทัน

63033020920 นางสาวอารีนา จอมจางวาง

63033020921 นายภาณุภัท ธันยนิติกุล

63033020922 นางสาวสุรางคนา ช�างเรียน

63033020923 นางสาวสมปอง ดําริห�

63033020924 นายทศพล จันทราภิรมย�

63033020925 นางสาวกนกวรรณ ภักดี

63033020926 นางสาววราภรณ� บุญสินชัย

63033020927 นางสาวอันธิการ� แก:วลอย

63033020928 นายวัชรา สีทอง

63033020929 นายสิริไตรภูมิ ปะระมา

63033020930 นายอุดมศักด์ิ วัฒนกูล

63033020931 นางสาวสุภาวดี มาตจุฬา

63033020932 นายวัชรินทร� มณีวงศ�

63033020933 นางสาวกุลญาดา สกุลจันทรา

63033020934 นางสาวนัชนิภา ค:าสม

63033020935 นายสุทธิวัฒน� กว:างสวาสด์ิ

63033020936 นางสาวนุสบา ภาระกิจ

63033020937 นางสาวณัฏฐกันย� นานฟอง

63033020938 นางสาวพรพรหม ป*Yมบุญ

63033020939 นางสาวเสาวลักษณ� ใสสะอาด

63033020940 นายเทวินทร� เทพนะ
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033020941 นายนิวัฒน� สมัครจิตรพัฒนา

63033020942 นายอภิวิชญ� เผ�าพันธุ�

63033020943 นายยุทธศักด์ิ บุญเก้ือ

63033020944 นายจิรายุทธ ได:ระเบียบ

63033020945 นายธีรภัทร� ศรีบุบผา

63033020946 นางสาวอนงค�นาถ คําจัตุรัส

63033020947 นางสาวปาจรีย� นภาทอง

63033020948 นางสาววรพร ส�งเสริมวรกุล

63033020949 นางสาวศลิษา ชื่นวิเศษ

63033020950 นางสาวไอรดา รอดมายุ

63033020951 นางสาวชยาภรณ� ชวนเสถียร

63033020952 นางสาวพิชญานิน แสงนาค

63033020953 นายเมธี ช�างประดับ

63033020954 นางสาวกวินนา จันใด

63033020955 นางสาวยาวาณี กอหลํา

63033020956 นางสาวกัลยาณี เอี่ยมศรี

63033020957 นางสาวเบญจมาศ ผายแดง

63033020958 นางสาวนพรัตน� ลิ้มสันติ

63033020959 นางสาวปEณฑิตา ฮวบเอี่ยม

63033020960 นางสาวลัลน�ลิตา อิศรานุกูล

63033020961 นางสาวศันสนีย� พวงพลอย

63033020962 นางสาวก่ิงฟPา สุทธิ

63033020963 นางสาวสุภาวี สลามเตQะ

63033020964 นางสาวสิริกร ภูมิอินทร�

63033020965 นายฐิติ เถินมงคล

63033020966 นางสาวตีรณา ขวัญดี

63033020967 นายนพรุจ บัวส�อง

63033020968 นางสาวชลิตา คล�องแคล�ว

63033020969 นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย

63033020970 นางสาวณัฐิยา สาบุ�ง
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033020971 นางสาววัชรีภรณ� บุญมีมาพาสุข

63033020972 นายขชล พรเจริญ

63033020973 นางสาวพัชรี กองแก:ว

63033020974 นางสาวดวงกมล บัวปรอท

63033020975 นายธนาวุฒิ รัตนะวัน

63033020976 นางสาวจริยา อ่ําดี

63033020977 นางสาวยลวดี นรดี

63033020978 นางสาวฐิติมา เจริญสุข

63033020979 นางสาววิชญา เฉลียว

63033020980 นางสาวคนิสร เสภารัตนานันท�

63033020981 นางสาวกานต�สินี แลดูขํา

63033020982 นางสาวปราณชนก สวนทับทิม

63033020983 นายกฤศณัฏฐ� ภิญโญ

63033020984 นายณัฐพล เฉยเผือก

63033020985 นางสาวณัฎฐณิชา จันทร�ทอง

63033020986 นางสาวอาทิตยา หัตถบูรณ�

63033020987 นายนรินทร� ดอกบัว

63033020988 นางสาวธนพร เวียงสิมา

63033020989 นางสาวเหมือนฝEน มณีสาย

63033020990 นางสาวณัฐพร เศษดี

63033020991 นายอานุภาพ ระบํา

63033020992 นางนิสา ยืนยง

63033020993 นางสาวกฤตอร เหล�าอินทร�

63033020994 นายพันธวัช นาคสุข

63033020995 นางสาวพิมพาภรณ� ใจเพ็ชร�

63033020996 นางสาวพลอยสิริ โพธินําแสง

63033020997 นางสาวพิมพ�ศิริ ลําทอง

63033020998 นายเกียรติศักด์ิ คะเณย�

63033020999 นายเทวราช อัครฮาด

63033021000 นางสาวลลิตา เจริญทรัพย�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021001 นายชญานิน ปฐมชัยวิวัฒน�

63033021002 นางสาวอัจฉรา จายานะ

63033021003 นายสิปปกร สุนันตQะ

63033021004 นางสาวกัญญารัตน� สมชาติ

63033021005 นางสาวอรณี ชูขันธ�

63033021006 นางสาวกรรณิการ� แผ�นงา

63033021007 นางสาวปภาวรินทร� กองพรม

63033021008 นางสาวพรพิมล ประทุมตัง

63033021009 นางสาวทุติยาภรณ� นุ:ยเงิน

63033021010 นางสาวปริมอนงค� สิงคาน

63033021011 นางสาวสุปรียา น:อยพันธุ�

63033021012 นางสาวจุฑามาศ ไชยบุตร

63033021013 นางสาวโสรญา วงค�ดวง

63033021014 นางสาวลักษณะ ยาประสาท

63033021015 นางสาวมชณต โพทวี

63033021016 นางสาวสุพรรษา มะกรูดอินทร�

63033021017 นางสาวณัฐกานต� สิทธิโชติเดชาสกุล

63033021018 นางสาวนภาพร ยอดชมภู

63033021019 นางสาวศิรินันท� คันศร

63033021020 นายกฤตานน แก:วเตชะ

63033021021 นางสาวภัทรวดี ฝ_ายอุประ

63033021022 นางสาวจุฑาทิพย� วิริยะจินดามัย

63033021023 นางสาวสุภากานต� ยะถา

63033021024 นางสาวณัฎฐา ซ่ือตรง

63033021025 นางสาววิมลสิริ ไทยเขียว

63033021026 นางสาวป*ยะนุช คําแสนราช

63033021027 นางสาวสุดารัตน� จางวางวงศ�

63033021028 นางสาวสายใจ ต:นฝาง

63033021029 นางสาวพรปวีณ� จันสุข

63033021030 นางสาวดรุณี คนสมบูรณ�

หน:า 701 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021031 นางสาวณัฐพร พ้ืนดอนเค็ง

63033021032 นางสาววิลาวัลย� เจนสาริกิจ

63033021033 นางสาวเบญจวรรณ ทอดขุนทด

63033021034 นางสาวพิมพ�ชนก พงศ�เดชอุดม

63033021035 นายกิตติชัย มะทา

63033021036 นางสาวศกุนตลา เรืองฤทธ์ิ

63033021037 นางสาวพีชนา ตันตราจิณ

63033021038 นายวันฉัตร ชํานาญฉา

63033021039 นายเอกพันธ� บุญประเสริฐ

63033021040 นางสาวพัชรนิษฐา สิทธิราช

63033021041 นางสาวสุกัญญา สมัตถนาค

63033021042 นางสาวผกาพร ศรีรังกุล

63033021043 นางสาวกมลพรรณ เพ็งสุข

63033021044 นางสาวภัคภรัณ ศศิธร

63033021045 นางสาวกมลพรรณ กันทะวงศ�

63033021046 นางสาวสุกัญญา สงสว�าง

63033021047 นายปวีร� บางแค

63033021048 นางสาวป*ยะพร โมมขุนทด

63033021049 นางสาวภัทรวดี เล�นทัศน�

63033021050 นางสาวภัศราพร หงษ�อินทร�

63033021051 นางสาวพรชนก ยินดี

63033021052 นางสาวสุพรรษา สามศรี

63033021053 นางสาวนันทัชพร เปลี่ยนภักดี

63033021054 นางสาวสมิตา เลาะพ่ึง

63033021055 นายศุภฤกษ� สิงห�ธวัช

63033021056 นายนพดล สว�างแจ:ง

63033021057 นายรฐนนท� ฉิมฉวี

63033021058 นายทรงเกียรติ แก:วพิชัย

63033021059 นางสาวอารีย�ยา อยู�สุข

63033021060 นายเสกสรรค� อินตQะ

หน:า 702 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021061 นายภานุพงษ� ธงศิลา

63033021062 นางสาวศตภร จันตระกูล

63033021063 นางสาวช�อชบา รุ�งสว�าง

63033021064 นางสาวโสภิดา แสงเงิน

63033021065 นายชวพล ปานขวาน:อย

63033021066 นายพิชชากร สุวรรณรัตน�

63033021067 นางสาวลีลาวดี เจ่ียงเพ็ชร�

63033021068 นายสมพร สุยะปEน

63033021069 นางสาวธิราพร สุทธิพล

63033021070 นายพงษ�ศธร สุวรรณเพชร

63033021071 นางสาวกุลจิรา นราชัยวิบูล

63033021072 นางสาวบัณฑิตา ประสงค�สุข

63033021073 นางสาวรัตติพร คําคุณา

63033021074 นางสาวธวัลรัตน� เพ่ิมสุขทวี

63033021075 นางสาวฐิตินันท� ผ�องพักตร�

63033021076 นางสาวปนัดดา ศุภมณี

63033021077 นางสาวธันยนันท� ฐิตเจริญพงษ�

63033021078 นางสาวณัฎฐณิชา ลิมปะพันธุ�

63033021079 นางสาวนฤวรรณ มะลิพวง

63033021080 นางสาววันวิสาข� บรรลือเขต

63033021081 นางสาวชนันดา จันทร�สม

63033021082 นางสาวธนพร ม่ันศักด์ิ

63033021083 นางสาววิสา เอี่ยมสะอาด

63033021084 นายกิตติศักด์ิ จันทร�บาง

63033021085 นางสาวศิรภัสสร สีเขยว

63033021086 นางสาวเพ็ญพร ที่ดี

63033021087 นายวีรพงษ� พฤกษชาติ

63033021088 นางสาวกุลภรณ� กลับดี

63033021089 นางอนุธิดา ต�อมสูง

63033021090 นางสาวจิรญา ขันลุย

หน:า 703 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021091 นางสาวจันทร�จิรา เทียนงาม

63033021092 นางสาวสุรัสวดี แก:วเชื่อม

63033021093 นางสาววรางค�กุล พลเสน

63033021094 นายวัชรพงษ� พันธ�น:อย

63033021095 นายจิรานุวัฒน� บุรงทรงสกุล

63033021096 นางสาวชลธิชา ขันหลวง

63033021097 นายมูฮําหมัดบุษรอ สาเรQะ

63033021098 นางสาวอังคณา คงเกษม

63033021099 นายนัตตพร เดชารัตน�

63033021100 นางสาวสุธิดา บุตรเพ็ชร

63033021101 นางสาวนิศารัตน� บุญคุ:ม

63033021102 นายณพวัฒน� ทับรุ�ง

63033021103 นางสาวพิมลรัตน� ปPอมสา

63033021104 นางสาวจุฑามาศ ประพฤติตาม

63033021105 นางสาวญาสุมินทร� เมียดชัยภูมิ

63033021106 ว�าที่ ร.ต. หญิงณัฐพร ขอพ่ึง

63033021107 นางสาวธัญทิพย� พิมานรัมย�

63033021108 นายหรรษธร สุขอร�าม

63033021109 นายนันทวัฒน� กุลมี

63033021110 นางสาวจิดาภา ศรีวิเศษ

63033021111 นายเอกลักษณ� มะลิลา

63033021112 นายปรเมศวร� สิงขรณ�

63033021113 นางสาวปวริศา จันทร�เทศ

63033021114 นางสาวรัชดาภรณ� กองกูล

63033021115 นางสาวณัฐวดี ยงประเดิม

63033021116 นายพัชรศักด์ิ จันทะชารี

63033021117 นายวุฒิชัย จันทะคูณ

63033021118 นางสาวศิริพร ลิ้มขจรเดช

63033021119 นายวรินทรณ� หวานใจ

63033021120 นางสาวพิมพ�ชนก ไกรษร

หน:า 704 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021121 นางสาวชุติมณฑน� มัชฌิมวงศ�

63033021122 นางสาวเก็จมณี กรองสติปEญญา

63033021123 นางสาวยุวดี หาญรักษ�

63033021124 นางสาวสุจิตตรา วระไว

63033021125 นางสาวกาญจนา ขันโท

63033021126 นายอพรรณ ปะลีซง

63033021127 นางสาวธัญดา เนื่องจรรยา

63033021128 นางสาวธริศรา วิริยฐากร

63033021129 นายอภิสิทธ์ิ ตาสุ�ย

63033021130 นางสาวศกุนกานต� กุลพานิช

63033021131 นางสาวจิตนากร ชัยสิงห�

63033021132 นายรัชชวิชช� รุ�งเรืองรัชชกิจ

63033021133 นางสาวศุภรัตน� กรมทํามา

63033021134 นายสุรพงษ� พันธ�ไผ�

63033021135 นายเนติพงษ� คงสัตรา

63033021136 นางสาวบูชิตา สังข�ช�วย

63033021137 นายเมธาฤทธ์ิ อ:นน�วม

63033021138 นางสาวพรรณวิศา คําบรรเทา

63033021139 นางสาวนันท�นภัส ใจเย็น

63033021140 นางสาวธนินันท� กบกลาง

63033021141 นายสิทธิกร คํางาม

63033021142 นายไพบูลย� มณูญดาหวี

63033021143 นางสาวเกษชญาณ� วิจารณ�

63033021144 นายพีรวัฒน� เที้ยวพันธ�

63033021145 นางสาวพิชาญา วีระไทย

63033021146 นางสาวอรญา สิงหาทิพย�

63033021147 นางสาวศิริวิมล เขียวมณี

63033021148 นางสาวมาลาตี ส�องแสงรักษ�

63033021149 นายป*ติ โคตรจรัส

63033021150 นางสาวประภัสสรา เนียมซา

หน:า 705 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021151 นางสาววงศิริยา วีระวงศ�

63033021152 นายวรายุทธ� โพธ์ิประดิษฐ

63033021153 นายธนากร วิไลวรรณ�

63033021154 นางสาวณัฐมล งามแพง

63033021155 นางสาวกมลฉัตร กลุ�มยา

63033021156 นางสาวจิราพร วระคันทักษ�

63033021157 นางสาวจุฑาทิพย� สืบสําราญ

63033021158 นางสาวฐิตารีย� ฤทธ์ิศรี

63033021159 นางสาวขนิษฐา มะหลีแก:ว

63033021160 นางสาวเจนจิรา เรืองกิจ

63033021161 นางสาวรัตนรัตน� จ่ันแก:ว

63033021162 นายพีรพล อินทรโชติ

63033021163 นางสาวเกษวดี วงษ�ดี

63033021164 นายวีระศิษฐ� อารยะศิลปธร

63033021165 นายชาตรี หลวงอุดม

63033021166 นางสาวธนาภรณ� ซ่ือสัตย�

63033021167 นางสาวเข็มทอง ยอดมณี

63033021168 นางสาวกฤษติยา ไวยรัตน�

63033021169 นางสาวกนกวรรณ แข็งบุญ

63033021170 นายสมโภชน� มาสขาว

63033021171 นางสาวณัฐริกา ไชยสินธุ�

63033021172 นางฑิคัมภรณ� เจียมอยู�

63033021173 นางสาวรุ�งเศรษฐี วรเศรษฐศักด์ิ

63033021174 นายเสกสรรค� อรสิน

63033021175 นางธัญญภรณ� เผ�นโผน

63033021176 นางสาวรัชนี ภู�มาก

63033021177 นางป*ยวรรณ แสงจันทร�

63033021178 นายรณยุทธ� ทองเหลา

63033021179 นายอมรเทพ คําเสน

63033021180 นางสาวสุภาพร ม้ินทอง

หน:า 706 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021181 นางสาวธิดารัตน� ทวี

63033021182 นายนเรศ ไข�บิน

63033021183 นางสาวศุภลักษณ� คตสูงเนิน

63033021184 นางสาวไพรพร ผดุงสัมพันธ�

63033021185 นางสาวนริศรา รุณกาศ

63033021186 นางสาวณิชานันท� อาภรณ�ศิริ

63033021187 นางสาวเชาวรัยน� ทองสกุล

63033021188 นางสาวพรณภา ผุยพรม

63033021189 นางสาวมยุรา งามขํา

63033021190 นายณัฐดนัย ธีระปกรณ�กุล

63033021191 นายรัชกฤช บุญอารักษ�

63033021192 นางสาวอภิญญา ศรีทอง

63033021193 นางสาวเบญจวรรณ ดิษฐเต:ยหลวง

63033021194 นายจีรายุส แจ�มนาค

63033021195 นายปรัชญา พานทอง

63033021196 นายสหรัฐ จําเนียรกาล

63033021197 นายพชร เหมไพบูลย�

63033021198 นายวัชรศรณ� นามบุญมา

63033021199 นายศิร ต้ังเจริญดี

63033021200 นางสาวมลทิตา แก:วจันดา

63033021201 นางสาวบุษกร สุขปราโมทย�

63033021202 นายกันตพัฒน� สุรสินธนพิศาล

63033021203 นางสาวเกศณี เทียมเลิศ

63033021204 นางสาวอรรัตน� แก:วเทศ

63033021205 นางสาวนิภา จงเจริญ

63033021206 นางสาวกาญจนา แวหะมะ

63033021207 นางสาวเบญญาภา ชนะชัย

63033021208 นางสาวณัฐสิมา ดุลยไชย

63033021209 นางสาวปนัดดา กังละ

63033021210 นางสาวทิพวรรณ เจือจารย�

หน:า 707 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021211 นางสาวฝEนฤดี โสธิฤทธ์ิ

63033021212 นางสาวนิตยา โจระสา

63033021213 นางสาวณิชกานต� เพ็งวงษา

63033021214 นายธีระพงศ� ผิวงาม

63033021215 นางสาวพัชราวรรณ แก:วมณี

63033021216 นางสาวปุณยรัตน� เศลารักษ�

63033021217 นางสาวจุฑารัตน� จุติอมรเลิศ

63033021218 นายนิติกร คชทอง

63033021219 นางสาวนันนรินทร� สุภัทราพิสุทธ์ิ

63033021220 นางสาวพุทธธิดา มาธิสัย

63033021221 นางสาวมัญชลินทร� สะโรจน�

63033021222 นายปณิธาน นาชัยลาน

63033021223 นางสาวสุภารัตน� แสนชู

63033021224 นางสาวนิตย�กมล ไชยแสนท:าว

63033021225 นางสาวยุพาภรณ� คุยบุตร

63033021226 นายป*ยวัฒน� ชิตสีทรง

63033021227 นายอนันต� อยู�ย่ิง

63033021228 นางสาวลลิตา สัมมามิตร

63033021229 นางสาวธัญญารัตน� สุดสงวน

63033021230 นางสาวรุสนานี หะยีมะเซาะ

63033021231 นายเรวัฒน� บุญเลิศ

63033021232 นางสาวภัฏฏินี สมิทธิวิวรรธน�

63033021233 นางสาวปริชญา พร:อมพุทธางกูร

63033021234 นางสาวกฤษณี โชติศรี

63033021235 นางสาวลีลานุช หนูวงศ�

63033021236 นายธนภูมิ ม�วงทิพย�มาลัย

63033021237 นางสาวอาภาภรณ� ภูสีโสม

63033021238 นางสาวพัชรี อรุณโรจน�

63033021239 นางสาวกลิ่นผกา ปEชชาเขียว

63033021240 นางสาววิมารินทร� สงวนศรี

หน:า 708 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021241 ว�าที่ ร.ต.หญิงศุกลภัทร พงษ�ไชยราช

63033021242 นายพิช`ุตม� เทพอารักษ�

63033021243 นางสาวสมฤดี คํานกคุ:ม

63033021244 นายพงษ�ศิริ สําราญสม

63033021245 นางสาวนภิสรา เจษฎาภาณุกุล

63033021246 นางสาวนภสร เกิดศรี

63033021247 นางสาวพัชรีย� ใจงาม

63033021248 นางสาวฮัซวานี หมาดอาหิน

63033021249 นางสาวณิชาศิณี สุขสุเพ่ิม

63033021250 นายวรวิทย� อุสาหะ

63033021251 นางสาววัชราภรณ� อิ่มบุญสุ

63033021252 นางสาวทิพวรรณ แดงเดช

63033021253 นายมูฮัมมัด วาเตะ

63033021254 นางสาวเวณุกา หมาดบู

63033021255 นางสาวรวีวรรณ ดีแปPน

63033021256 นางสาวป*ยนุช ไชยบุญ

63033021257 นางสาวรัชนีกร ยืนสุข

63033021258 นางสาวภาวิณี ศรีสุข

63033021259 นางสาวศรัณย�พร พรมแดง

63033021260 นางสาวเบญญาภา ทองมนต�

63033021261 นางสาวณัฐริกา รัตนพาหุ

63033021262 นางสาวจิรนันท� พุ�มเจริญ

63033021263 นางสาวชนาธิป ขวัญคุ:ม

63033021264 นางสาววรรณสิกา อ�อนน:อม

63033021265 นางณิชารีย� ศรีสงวน

63033021266 นายวัธชัย ฉํ่าเพ็ชร

63033021267 นางสาววชิราพร อ�อนนิ่ม

63033021268 นางสาวกัลยรัตน� แก�นสาร

63033021269 นางสาวถิรดา อุคติ

63033021270 นายอภิสิทธ์ิ สุขภักดี

หน:า 709 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021271 นางสาวหงส�หยก ศรีหะวงษ�

63033021272 นายณภัทร พวงมาลัย

63033021273 นางสาวรัชนีวรรณ รัตนจินดากุล

63033021274 นางสาวสุวิมล เรืองฤทธ์ิ

63033021275 นายกฤตนัน สนามทอง

63033021276 นางสาวสมฤดี วงษ�สุวรรณ

63033021277 นางสาวสิริกาญจน� อักเต้ียม

63033021278 นายทิชากร บุญญะสิทธ์ิ

63033021279 ว�าที่ร:อยตรีหญิงพัชราภรณ� แก:วพวง

63033021280 นายวิชิต พลเย่ียม

63033021281 นางสาวฐิติพร กังพิศดาร

63033021282 นางสาวปาหนัน ศรีชาติ

63033021283 นายณัฏฐชัย ศรีกรวิฑูรย�

63033021284 นางสาวศิริพร ศรีสวัสด์ิ

63033021285 นางสาวณัชฐิญา รักจันทึก

63033021286 นางสาวพรรณพร เขียวสวาท

63033021287 นางสาวฉัตรนที ช:างแก:ว

63033021288 นางสาวณัฐนรี สะสม

63033021289 นางสาวอรุณรัตน� พุทธบาล

63033021290 นางสาวสุนทรี จันทรศรี

63033021291 นางสาวเบญจวรรณ คาดสนิท

63033021292 นางสาวปรียนุช พุทธวงค�

63033021293 นางสาวกาญจนา แรงสาริกิจ

63033021294 นายป*ติภัทร พูลทรัพย�

63033021295 นางสาวพิมพกานต� ตะรุษา

63033021296 นายเชษตุพล ยอดเสาร�

63033021297 นายทรงธรรม� ใจกว:าง

63033021298 นางสาวอริยา หอมระหัด

63033021299 นางสาวภิรมยา นาพูล

63033021300 นางสาวณรรฐวรรณ ทองเจือ

หน:า 710 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021301 นางสาวทิพวรรณ อินทวงศ�

63033021302 นายศานติศักย� หามะฤทธ์ิ

63033021303 นางสาวกมลพร บัณณสิทธ์ิรัตน�

63033021304 นางสาวทิพวรรณ ปานุภาพ

63033021305 นางสาวแพรทอง แก:วกาญจน�

63033021306 นางสาวรวิภา เทียนอําไพ

63033021307 นางสาวณัฎฐนันท� ล:อมมหาดไทย

63033021308 นางสาวอารียา อุทยานิน

63033021309 นางสาวภัทรพร เพียรตา

63033021310 นางสาวจงกล แก:วมาลา

63033021311 นางสาวจรรยา เทียนจันทร�

63033021312 นางสาวชนากานต� ศรีงาม

63033021313 นางสาวกฤตยา ลือล้ํา

63033021314 นายนิอาแซ ยูนุ

63033021315 นางสาวธันยพร รังษQHสม

63033021316 นางสาวพรรณิภา ช�างกล�อม

63033021317 นายจักรพงศ� แก:วสวัสด์ิ

63033021318 นายกันตวิชญ� อินไชย

63033021319 นางสาววิรัญญา เจริญอนันตกุล

63033021320 นางสาวพรพิมล มาศขาว

63033021321 นายธนธัช พิทยาพละ

63033021322 นายเอกกวี หน�อแก:วมงคล

63033021323 นางสาวอรุณี สิงห�โคตร

63033021324 นางสาวธศวรรณ มีสุวรรณ�

63033021325 นางสาวภูธร มะตนเด

63033021326 นายวริทธ์ิ มากพงษ�

63033021327 นายภควรรษ ศิริไสยาสน�

63033021328 นางสาวศุภาวรรณ เกียรติเสริมสุข

63033021329 นางสาวกิตติยา ประกอบบุญกุล

63033021330 นางสาวอภิญญา จันทร�สงคราม

หน:า 711 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021331 นางสาวจริยา บุญนิ่ม

63033021332 นายอาทิตย� พิมพ�สมุทร

63033021333 นายอนุศักด์ิ อักษรภักดี

63033021334 นายสุรศักด์ิ พิกุล

63033021335 นางสาววัลย�ลิกา แสงแก:ว

63033021336 นางสาวณัฐกาญจน� เกาะโพธ์ิ

63033021337 นางสาวบุษกร ศิริทัย

63033021338 นายณกรณ� ยศวิไล

63033021339 นายรัฐนันท� ศิริโภคา

63033021340 นางสาวอมราพร ภู�ระหงษ�

63033021341 นางสาวรัชฎา ธารเนตร

63033021342 นางสาวสุรีพร เสถียรอินทร�

63033021343 นางสาวบงกชกร นาคสมภพ

63033021344 นายกรินทร� ไทพิทักษ�

63033021345 นายอธิลักษณ� ไชยบาล

63033021346 นางสาววราภรณ� วาววงษ�

63033021347 นางสาวสถิตย�ภรณ� สุภาชัย

63033021348 นายชนาธิป แก�นแก:ว

63033021349 นายยงยุทธ คําบุญยอ

63033021350 นายณัฐพล มูลวิรัตน�

63033021351 นางสาวรดา หงสกุล

63033021352 นางสาวบุญญิสา เฟXYองสํารวจ

63033021353 นางสาวอภิรดี ยมจันทร�

63033021354 นายณฐนนท ปานสุวรรณ�

63033021355 นางสาวดวงหทัย ผลทวี

63033021356 นางสาวลินจง ดาวเรือง

63033021357 นางสาวอมรรัตน� จาดบุญนาค

63033021358 นายมานะชัย ชาติสุทธิ

63033021359 นายพิเชษ พุ�มเจริญ

63033021360 นายวิวัฒน� แตงไทย

หน:า 712 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021361 นางสาวกุสุมา นาทันคิด

63033021362 นายจุมพล ทูคํามี

63033021363 นางสาวนัฐริกา บุญกลม

63033021364 นายศรัญ`ู เกตุหมุหนQะ

63033021365 นางสาวสุรีรัตน� บรรจงใจรักษ�

63033021366 นางสาวธัญญรัตน� บุญธรรม

63033021367 นายอาทิตย� อธิคม

63033021368 นางร�Hงทิพย� ตรงเพ็ชร�

63033021369 นางสาวนัฐธิดา มาลัย

63033021370 นางสาวจิราภรณ� เสริฐผาด

63033021371 นางสาวพิมม�เพทาย ใจเย็น

63033021372 นางสาวมณี วงษ�นา

63033021373 นางสาวณิชรัตน� กลิ่นพยูร

63033021374 นางสาวสุดารัตน� ชูคง

63033021375 นางสาวศรีประภา สิมาจารย�

63033021376 นายวรพงศ� ปEนแก:ว

63033021377 นางสาวกุสุมา สุริยศ

63033021378 นางสาวพัชร�นันท� หิรัญอัครวิศาล

63033021379 นางสาวจิราพร อ�อนศรี

63033021380 นายกรีฑาพล ศุภวัชระ

63033021381 นายกฤษณ� เปUYยมชั้น

63033021382 นางสาวสิรดา ตามวงศ�

63033021383 นายไชโย วงศ�โคกสี

63033021384 นายภัทรพล แสงมณี

63033021385 นางสาวณภัทร กระจ�างพันธุ�

63033021386 นางสาวธัญธร โอภาสยล

63033021387 นางสาวกนกพร เขียวอ�อน

63033021388 นางสาวกนกลดา อ�วมประเสริฐ

63033021389 นายอภิรัฐ ดีทองอ�อน

63033021390 นางสาวสมฤทัย พันธ�หนองหว:า

หน:า 713 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021391 นายพีรพัฒน� จตุรภุชกุลพงศ�

63033021392 นางสาวกมลวัลย� นาแก:วยา

63033021393 นางสาวอริศรา เสภู�

63033021394 นางสาวสร:อยสาลี เพ็ชรสงค�

63033021395 นางสาวปวีณา เเก:วใส

63033021396 นางสาวสุพรรษา อนุศักด์ิ

63033021397 นางสาวศราลักษณ� บุญล:อม

63033021398 นางสาวนภสร แววภักดี

63033021399 นางสาววาสนา ฝาสันเทียะ

63033021400 นางสาวชลิตา จ๋ิวโรจน�

63033021401 นายยุทธภูมิ ทรงพระ

63033021402 นางสาวกาญจนา ซาเฮ:า

63033021403 นางสาวลัดดา นภาสุขสันต�

63033021404 นางสาวมนัสญา เบ็ญหัด

63033021405 นางสาวถิรนันท� ชัยวัฒน�

63033021406 นางสาวเพ็ญผกา สัญญากิจ

63033021407 นางสาวเพ็ญประภา แสนมนตรี

63033021408 นายฐิติวัฒน� นิลขํา

63033021409 นายฟาดีล อาดัม

63033021410 นายณัฐบุญไชย มงคลศรีสุภา

63033021411 นางสาวเยาวลักษณ� พูลเพ่ิม

63033021412 นายนเรศ สิริปุมแปง

63033021413 นางสาวพลอยพิสุทธ์ิ ขุมทอง

63033021414 นางสาวนริศรา อินนวย

63033021415 นายศราวุธ กระจับนาค

63033021416 นางสาวปาริตา บุตตัสสะ

63033021417 นางสาวศุภรัตน� ศรีสายคํา

63033021418 นายศีลวัต ลิ้มสิริอาภร

63033021419 นางสาววนารมย� เรืองวรรณ

63033021420 นางสาวกนกอร แก:วเกต

หน:า 714 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021421 นายธนกร ดีศรี

63033021422 นางสาวณิชชา ไชยะกาล

63033021423 นายตะวัน รอดพันธุ�

63033021424 นางสาววนิดา วันทาแท�น

63033021425 นางสาวทิพย�กมล แย:มคล:าย

63033021426 นางสาวชมพูนุช อินทไชย

63033021427 นางสาวเจนจิรา สะมาน

63033021428 นายจิรายุทธ ธรรมสนธิเจริญ

63033021429 ว�าที่ร:อยตรีห`ฺHงสุชาดา เพ็งแจ�ม

63033021430 นางสาวบุณยนุช เพ็งดี

63033021431 นายวสันต� คุ:มเขต

63033021432 นางสาวยุพาพรรณ ชาภักดี

63033021433 นายปรเมษฐ� สุวรรณเกิดผล

63033021434 นางสาววรัทยา คงสิทธ์ิ

63033021435 นางสาวกันติชา บุญสม

63033021436 นางสาวสุทธิรัตน� ตาตะนัน

63033021437 นางสาวหทัยรัตน� รวมเมฆินทร�

63033021438 นางสาวกัญญา แซ�ต้ัง

63033021439 นางณภัทร ตระกูลดี

63033021440 นายวศิน ตากภิรมย�

63033021441 นายคุณานนต� ศรีวิชัยนันท�

63033021442 นางสาวจารุวรรณ ชาญกะโทก

63033021443 นางสาวจิตรลดา แสนสุข

63033021444 นางสาวศันสนีย� ทาโย

63033021445 นายบรรพต เดชนพรัตน�

63033021446 นางสาวศศิวิมล ภิรมย�ทอง

63033021447 นางสาวจุรีพร ศิริสุวรรณ

63033021448 นางสาวปาริฉัตร กาษร

63033021449 นางสาวเอมอร เดิดขุนทด

63033021450 นายกฤต พงษ�เกตุ

หน:า 715 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021451 นางสาวธัญชนก แววแก:ว

63033021452 นางสาวภาวิณี บุนนาค

63033021453 นางสาวอรอุมา ยศสกุลเลิศ

63033021454 นางสาวอังคณา พิมพา

63033021455 นางสาวรัตนา เรืองรมย�

63033021456 นายชินวัฒน� กันฤกษ�

63033021457 นางสาววาสิณี จําปU

63033021458 นางสาวสายทิพย� จันทรมณฑล

63033021459 นายภัทรพล เทศเจริญ

63033021460 นายนิติพล นุ�มละมุน

63033021461 นางสาวศิรินทร� มินทมอน

63033021462 นายวาริษฐ� ยูนุ

63033021463 นายสารัช จันทรดี

63033021464 นางสาวเสาวภา แก:วแดง

63033021465 นายธนวัฒน� ทองสุกแสง

63033021466 นางสาววารุณี แทนคุณ

63033021467 นางสาววนิดา สุระเสียง

63033021468 นางสาวสุป*ยา ด�านวิริยะกุล

63033021469 นายปรัชญา แก:วเทพ

63033021470 นางสาวนันธิชา เกตุแก:ว

63033021471 นางสาวอัสมา ตุกังหัน

63033021472 นายสุประวีณ� เชื้อดีสืบ

63033021473 นางสาวเสาวลักษณ� เนตรวงค�คํา

63033021474 นางสาวอังศุมารินทร� สารยศ

63033021475 นางมะลิวัลย� คําเที่ยง

63033021476 นางสาวสุธินี ทําคล�อง

63033021477 นายวิศรุต ฤทธิไชยกูล

63033021478 นางสาวธิติภา กาบก:วง

63033021479 นายวรพล บุญมาก

63033021480 นายณรงค�กร แสงแก:ว

หน:า 716 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021481 นายอาทิตย� วงษ�หล:า

63033021482 นางสาวกาญจนา ศรีจันทร�

63033021483 นายสุทธิศักด์ิ ไชยสุริย�

63033021484 นางสาวป*ยวลี ศรีคําทา

63033021485 นายนฤนาท ประชาโชติ

63033021486 นางสาวอมรรัตน� สุรวย

63033021487 นางสาวพิมล ประดิษฐบงกช

63033021488 นายวรพจน� อินทรโชติ

63033021489 นายชวิศ กระดีทอง

63033021490 นายธีรศานต� สุรศักด์ินิธิกุล

63033021491 นายทักษ�ดนัย โคกครุฑ

63033021492 นางสาวฉันท�สินี ขันทฤทธ์ิ

63033021493 นายศรรักษ� สูงทรง

63033021494 นางสาวปEณฑิตา ดวงบุญช�วย

63033021495 นางสาวนสรปพรรณ ทรัพย�ธรรมชาติ

63033021496 นางสาวมาริสา เมฆอากาศ

63033021497 นายศราวุธ วังสืบ

63033021498 นายนันทนิจ จิตตเกษม

63033021499 นางสาวศิริทิพ พวงทับทิม

63033021500 นางสาวฐายินี ติยะวุฒิโรจน�

63033021501 นางสาวมณีนุช รักกุศล

63033021502 นางสาวพิมพ�พิชชาภัส ปEญญาเหล็ก

63033021503 นายอริสมันต� ผิวทน

63033021504 นางสาวชลันธร วันเพ็ง

63033021505 นางสาวอภิชยา อนุสักด์ิ

63033021506 นางสาวธัญชนก แสงจันทร�

63033021507 นายทัชชกร เสมานู

63033021508 นางสาวสารสิน อ�อนสีดา

63033021509 นางสาวป*ยะมาศ พรพาอภิรมย�

63033021510 นางสาวพิมพ�พิชชาภัส โพธ์ิงาม

หน:า 717 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021511 นางสาวป*ยะนุช สืบศรี

63033021512 นายภัทรวิทย� กระโจมทอง

63033021513 นายพิชิตพล ทิมเกตุ

63033021514 นายจักรพันธ� สุขเจริญนุกูล

63033021515 นางสาวรุ�งเรือง ย่ิงคําแหง

63033021516 นางสาวณิชารัศม� วรกาญจน�รัศมี

63033021517 นางสาวปาริฉัตร อรุณโชติ

63033021518 นางสาวกันยารัตน� ประกอบกิจ

63033021519 นายศิระดา กาเซ็ม

63033021520 นางสาวปวีณา กิเวิน

63033021521 นางสาวป*ยาภรณ� ริมทอง

63033021522 นางสาวธนภรณ� พ่ึงสมบัติ

63033021523 นางสาวฐราภัทร สนธิสัมพันธ�

63033021524 นางสาวจันทร�เพ็ญ สิงห�แจ�ม

63033021525 นางสาวกนกกาญจน� ทะวงษา

63033021526 นายธีรพล จูเมฆา

63033021527 นางสาวฐิติกาญจน� พลหนองหลวง

63033021528 นางสาวบวรลักษณ� สายรัตนอินทร�

63033021529 นางสาวธีราภรณ� ขุนบรรเทา

63033021530 นายภูริช รักษาแสง

63033021531 นางสาววิชญาพร ทองคํา

63033021532 นางสาวพลอยนภัส วุฒิพัฒน�ปรีชา

63033021533 นางสาวชญาณี เกษมพัฒนสุข

63033021534 นางสาวณัฐนิช ศรีคํา

63033021535 นางสาวสิรินญา ศรีวิชัย

63033021536 นางสาวณิชารีย� หวังวรวุฒิ

63033021537 นายป*ยพงษ� พุทธวงค�

63033021538 นางสาวปEณฑ�ชลิตา ภารัตตะ

63033021539 นางสาวกชพร แก:วจะระ

63033021540 นายวิโรจน� มณฑาสุวรรณ

หน:า 718 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021541 นางสาวนุชนาถ ประทุมวงศ�

63033021542 นางสาวสิริรัตน� ป_วนศิริ

63033021543 นางสาวกันตพร วงขึง

63033021544 นางสาวสุภาพร ศรีแย:ม

63033021545 นางสาวกุลสตรี ขาวเมฆ

63033021546 นางสาวเหมือนฝEน จันทสุข

63033021547 นางสาวคล:องใจ สระบัวทอง

63033021548 นายดุลยฤทธ์ิ ชัยประสิทธ์ิ

63033021549 นางสาวเพชรประภัสสร กล:าสมุทร

63033021550 นายวีรพล สังสีแก:ว

63033021551 นางสาวพรทิพย� ภาคพูล

63033021552 นางสาวน้ําเพชร อิ่มสวัสด์ิ

63033021553 นางนกยูงทอง สมบูรณ�

63033021554 นางสาวชนิกา ธรรมขันธ�

63033021555 นางสาวสุชาดา บินอามัด

63033021556 นายทวี ม่ังค่ัง

63033021557 นางสาวพัชนีพร ศิริ

63033021558 นางสาวอังกวรรณ ก้ิมบัว

63033021559 นายเบญชวิทย� จันสุด

63033021560 นางสาวกัญญา ภูภักด์ิ

63033021561 นางสาวมนัญญา เพิงผา

63033021562 นางสาวรัตนาภรณ� แก:วอักษร

63033021563 นายชนาธิป เผือกศิริ

63033021564 นายศรัณย� เลิศทอง

63033021565 นางสาวธัญญา ปานดํา

63033021566 นายธนศิริ แสงสมบูรณ�

63033021567 นายไพสิฐ บุตรโท

63033021568 นางสาวปรียาภัทร� ตุลย�ไตรรัตน�

63033021569 นายนิติภูมิ คําพาพันธ�

63033021570 นางสาวพรสิริ สะหาย

หน:า 719 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021571 นางสาวมุกจรินทร� วงศ�เพ็ง

63033021572 นางสาวพาตีเมาะ สะอะ

63033021573 นายธนวัตร แก:วสุวรรรณ

63033021574 นางสาวนันธิลา นันทเสน

63033021575 นางสาวสุภารัตน� พุอ:อย

63033021576 นายธีรนัย คล:ายสินธุ�

63033021577 ว�าที่ร:อยตรีกิตติชัย ซ:อนใส

63033021578 นายอฐพล พลายเเก:ว

63033021579 นายเพชรมณี บอมโคตร

63033021580 นางสาวศศิธร เห็มภาค

63033021581 นายทวีศักด์ิ คุ:มทิม

63033021582 นางสาวขวัญใจ พูนสะผล

63033021583 นายนัทธพงศ� ชมภูเจริญ

63033021584 นางสาวปทุมมา ไชยบุญ

63033021585 นางสาวมุขรินทร� พิมอูบ

63033021586 นางสาวปนัดดา ทุมแก:ว

63033021587 นางสาวอัญมณีย� พันธ�เลิศ

63033021588 นางสาวนลินธร ทองยุ:น

63033021589 นายนนทพร หัสสา

63033021590 นางสาวณภสธร คงสัมฤทธ์ิ

63033021591 นางสาวรัชพร โพนนาค

63033021592 นางสาววิชชุดา สุขศรีเมือง

63033021593 นางสาวฉัตรกมล ไทยเสน

63033021594 นางสาวญาณิกันต� ข�ายสุวรรณ�

63033021595 นางสาวเกวลี ตรีสารนาถ

63033021596 นางสาวสุพัตรา บุญพันธ�

63033021597 นายเจษฎา แผ�เกียรติวงศ�

63033021598 นางสาวมัรดียะห� ฮาแว

63033021599 นางสาวสุจิตรา วังหิน

63033021600 นางสาวสุวิมล พูลลักษณะ

หน:า 720 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021601 นายณัฐพนธ� วรรณชัย

63033021602 นางสาวจิราวรรณ น�วมเพชร

63033021603 นางสาวสวัสดิพร กตะศิลา

63033021604 นางสาวบุษรีย� บุญถนอม

63033021605 นางกาญจนา พงศ�ขันท�

63033021606 นายสุรศักด์ิ สายใจ

63033021607 นางสาวกรองปวีณา พุกชูดวง

63033021608 นางสาวแก:วตา คุ:มประดิษฐ�

63033021609 นางสาววรพร ซึมใส

63033021610 นางสาวกันต�กนิษฐ� เดชธรรม

63033021611 นางสาวสุไหวนา เบ็ญสะอิ

63033021612 นายธันวา สอนอ:น

63033021613 นายชนนน ศรีเที่ยง

63033021614 นายปฏิภาณ ศรีทิพย�

63033021615 นายสักก�สีห� แสงจันทร�

63033021616 นางสาวศิรินารถ ลอยวานิช

63033021617 นางสาวอารญา บุญมาดี

63033021618 นางสาวอรอุมา อุทัยดา

63033021619 นายชวิน แสงไชย

63033021620 นางสาวชนากานต� ไชยสุวรรณ

63033021621 นางสาวกฤติยา ป*งยศ

63033021622 นางสาววาสนา กองละคร

63033021623 นางสาวไพลิน บุญประสิทธ์ิ

63033021624 นายชยพล สําเภาทอง

63033021625 นางสาวขวัญฤดี คีรีลักษณ�

63033021626 นางสาวเด�นนภา เสนสาร

63033021627 นางสาวกมลวรรณ ปานแก:ว

63033021628 นายสถาพร ทองเทศ

63033021629 นางสาวสิริมา นิลนก

63033021630 นายชญานนท� ประสาทกิจ

หน:า 721 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021631 นายธีรภัทท� แสงแก:ว

63033021632 นางสาวสุปรียา ดินม�วง

63033021633 นางสาวศิรินภา อินตQะขัน

63033021634 นายอนุรักษ� เมืองมูล

63033021635 นายเขตต�ตะวัน เขียนสุข

63033021636 นายศักรินทร� งามนัก

63033021637 นายณัฏ�ฐพงษ� ดํารงน:อยเกตุ

63033021638 นางสาวสุปราณี ยางทอง

63033021639 นางสาวรมิดา แผนต้ังต�อ

63033021640 นายสุพัฒน� มัชฌิมา

63033021641 นางสาวปรียาอร เถ่ือนชื่น

63033021642 นางสาวสุชา ทองกร

63033021643 นางสาวรัชนิกิต แอศิริ

63033021644 นางสาวณัฐชนก จินดามัย

63033021645 นายศุภกิจ ถาตา

63033021646 นางสาวณัฏฐา สรสวัสด์ิ

63033021647 นางสาวณัฐชยาร� อัครวัฒนาพงศ�

63033021648 นางสาววนาลี ตรุดไทย

63033021649 นางสาวมาลีรัตน� คงบุญ

63033021650 นางสาวกัลยาณี กองเสพ

63033021651 ว�าที่ ร.ต หญิงณัฐนันท� หินชัด

63033021652 นางสาวนิตติยา พลายมี

63033021653 นางสาวพรรณิภา ไพบูลย�สุขบําเพ็ญ

63033021654 ว�าที่ร:อยตรีหญิงจันทรา สุนเติม

63033021655 นางสาววัชรินทร� พันทัง

63033021656 นางสาวสุพิชฌาย� หนูปาน

63033021657 นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐศรี

63033021658 นางสาวณีรนุช บุญรอด

63033021659 นายพิชัย อาศนสุวรรณ�

63033021660 นายพูนทรัพย� แพทย�ผล
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ระดับปริญญาตรี

63033021661 นางสาววราภรณ� ทองปE\น

63033021662 นางสาวกมลวรรณ จุรีรัตนวนิช

63033021663 นางสาวอรวรรณ โชคเจริญ

63033021664 นายศุภชัย เนื้อนิ่ม

63033021665 นางสาวเรณู อ�อนสกุล

63033021666 นางสาวพัชรา ใจเอื้อเฟX\อ

63033021667 นางสาววรณัน วริยาโภคิน

63033021668 นายวิชญ�วิสิฐ สมบูรณ�

63033021669 นางสาววีรยา กันจันทึก

63033021670 นายณรงค�กร แตงอ�อน

63033021671 นางสาวพลอยไพลิน โซ�พลงาม

63033021672 นางสาวศศิธร พุฒวงษ�

63033021673 นางสาวศศิวิมล เกษโกมล

63033021674 นายพีระวัฒน� เจริญสินธุ�

63033021675 นายธีรวุฒิ สืบสกุลท:าว

63033021676 นายรัฐภูมิ ศิริยศสกุลชัย

63033021677 นางสาวศศิธร ว�องทรัพย�ทวี

63033021678 นางสาวเจนจิรา แก:วบาง

63033021679 นายสมคิด จีนเพชร

63033021680 นายพีรพัฒน� ตูวิเชียร

63033021681 นายเฉลิมพล จินดามาตย�

63033021682 นางสาววิศัลยา รัตน�นุ�มน:อย

63033021683 นางสาวธันยชนก ลี้จินดา

63033021684 นางสาวจิราภา ภิญญสาสน�

63033021685 นายสืบสกุล สิริมโนวงศ�

63033021686 นางสาวธนภรณ� สังกลัด

63033021687 นายปรัชญา สวัสด์ิรักษ�

63033021688 นางสาวมณีรัตน� สิทธิโชติ

63033021689 นางสาวมณีรัตน� ถาพร

63033021690 นางสาวชลนิสา สีอ�อน
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ระดับปริญญาตรี

63033021691 นายพงษ�ศักด์ิ สุนทรพงษ�

63033021692 นางสาวขนิษฐา อาศัยบุญ

63033021693 นางสาววีรวรรณ อุปรี

63033021694 นางสาววิฑิตตา ลิ้มทอง

63033021695 นางสาวณัฐพร ไชยยายงค�

63033021696 นางสาวฉลวยเกษ แจ:งห:วย

63033021697 นายอิบรอเฮม วาเตQะ

63033021698 นางสาวธมลวรรณ จันทร�วิเศษ

63033021699 นายพัชรพล พวงเพียงงาม

63033021700 นายวินัย แก:วไทรอินทร�

63033021701 นางสาวณัฏฐเขมิกา เจริญไทย

63033021702 นางสาวยศธิดา สุขสมเพชร�

63033021703 นางสาวเพียงธาร วอนพร

63033021704 นายปราโมทย� พรพิเชษฐ�

63033021705 นางสาวอัจฉรา สงวนชิต

63033021706 นางสาวสรัสจันทร พุทธาภิบาล

63033021707 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�เมือง

63033021708 นางสาวชุติกาญจน� ช�างกลึง

63033021709 นางสาวธนันชนก บรรจงพินิจ

63033021710 นางสาวรัชชิมา จุลนิล

63033021711 นายณัฐพงษ� แก:วมณื

63033021712 นายดาวุธ แออ:อย

63033021713 นางสาววีรภัทรา นุ�นคง

63033021714 ว�าที่ร.ต.สุภัทรชัย พิมพา

63033021715 นางสาววรรณพร คุ:มสติ

63033021716 นางสาวอาทิตยา โคตรเนตร

63033021717 นายสุรเชษฎ� กระฉ�อน

63033021718 นางสาวกัลยาณี หาญชนะ

63033021719 นายพีรวุฒิ บุญประกอบ

63033021720 นางสาวรสมาลี พวงพุฒิ
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ระดับปริญญาตรี

63033021721 นายวิทยา คงคาวิภาสันติกุล

63033021722 นายเพชร มากเทพพงษ�

63033021723 นางสาวรพี พรรณ พระ ทอง 

63033021724 นายศรรตวุทฒ� ชูแก:ว

63033021725 นายณัฐสิทธ์ิ คําพุฒ

63033021726 นางสาวจินตนา ราชบุรมย�

63033021727 นางสาวปุณยนุช วัชกุลนันท�

63033021728 นางสาวพลลดา จันทร�ฉาย

63033021729 นายวุฒินันท� สุจริต

63033021730 นางสาวทรรศิดาภรณ� เพ็ชรจํารัส

63033021731 นางสาวนูรฮัยดา อารีย�สมาน

63033021732 นางประภาวดี เที่ยงทัศน�

63033021733 นางสาวอ:อยทิพย� แกงคํา

63033021734 นางสาวหนึ่งฤทัย เฉลยจันทร�

63033021735 นางสาวปภัสรา คชสาร

63033021736 นายอดิเทพ จันทร�สมบัติ

63033021737 นายดิฐเพชร มาธุระ

63033021738 นางป*ยะมาพร ศรีท:วม

63033021739 นายณัฐวุฒิ ขจัดโจร

63033021740 นายดีน พรมแสง

63033021741 นายอิบรอเฮ็ง วุ�นชูแก:ว

63033021742 นายชินกร จินตนายากานนท�

63033021743 นางสาวกนิษฐา สารวัตร�

63033021744 นายธิติ เพชรธํารงชัย

63033021745 นายชัยวัฒน� รองอ่ํา

63033021746 นางสาวนิภาพร รัตนมณี

63033021747 นายณัฐวิชช� เรืองเลิศตระกูล

63033021748 นางสาวสุกาญจนา วิรัชโชติเสถียร

63033021749 นางสาวอารียา รุ�งแสงพนาวัลย�

63033021750 นายอดุลย� มณีอาภรณ�
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ระดับปริญญาตรี

63033021751 นางสาวอมรรัตน� สุนทร

63033021752 นายอุดมพล ยอดศรี

63033021753 นางสาวซัฟฟUซา หมีนปาน

63033021754 นางสาวนภัสสร รักวรนิต

63033021755 นางสาวณัฏฐา ป*Yนเพชร

63033021756 นางสาวพัชรีญา เหง:ามา

63033021757 นายจักร�พันธุ� ไชยขันธ�

63033021758 นางสาววิลานี ยืนม่ัน

63033021759 นางสาวภัทราพร เตียยะกุล

63033021760 นางสาวคุณัญญา ทวีสอน

63033021761 นางสาวป*ยะนุช แสงประไพ

63033021762 นางสาวพัชรินทร� กลั่นสาร

63033021763 นางสาวมาวาลี ศิวปฐมชัย

63033021764 นางสาวภาวิณี หนูมาน:อย

63033021765 นายพีรศักด์ิ สิงห�ทอง

63033021766 นางสาวอภิญญา ปะวรรณจะ

63033021767 นายทิม แก:วคํา

63033021768 นางสาวต:องตา วิมลศิริ

63033021769 นายธนพล เขตประทุม

63033021770 นายจิรวัฒน� โมกขมรรคกุล

63033021771 นายเนติพงษ� สุระเสียง

63033021772 นางสาวฉวีวรรณ ศรีบรรพต

63033021773 นางสาวกนกเลขา พรหมแสนจันทร�

63033021774 นายมงคล ป_าสลุง

63033021775 นายปราโมทย� สุภาพ

63033021776 นายภิรมย� โตด:วง

63033021777 นางสาวศุภมาส สบายจิตต�

63033021778 นางสาวบุญยาพร มงคลประสิทธ์ิ

63033021779 นางสาวอานีส ดอคอแย

63033021780 นายธนันชัย นนทะชัย
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021781 นางสาวเบญจพร งามวิลัย

63033021782 นางสาวอริสรา เฟX\อนไหล

63033021783 นางสาวเนตรนภา หว่ังวงศ�สถาพร

63033021784 นางสาวชุติมน แฝงพงษ�

63033021785 นายภาคิน ชินรัตน�

63033021786 นายจรัล ล�องแก:ว

63033021787 นางสาวภายุดา ลุลบุตร

63033021788 นางสาวสุพรรษา อินธิดา

63033021789 นายณัฐพล สัตย�ซ่ือ

63033021790 นางสาวปานชนก สิริวุฒิวิวัฒน�

63033021791 นางสาวชัญญานันท� สุขคง

63033021792 นางสาวธัญญารัตน� จันทะพันธ�

63033021793 นายธนัสร�ทัพพ� พงศธรภิญโญ

63033021794 นางสาวพัชรี ตรีวงษ�

63033021795 นายปรุฬห� โพธ์ิเที่ยง

63033021796 นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิแสน

63033021797 นางสาวศลิษา หอมไม�รู:วาย

63033021798 นางสาวสุธาทิพย� อาษางาม

63033021799 นายพัชร พูลศิริ

63033021800 นางสาวบุษบา ศรีชัย

63033021801 นางสาวอมรรัตน� ทําเนาว�

63033021802 นางสาวอรพิณ ยะลา

63033021803 นายเชาวลิต วงศ�ขัน

63033021804 นางสาวณัฐสิมา บุญหลัง

63033021805 นายเจษฎา มานะศักด์ิวศิน

63033021806 นางสาวปรินดา ศรีสุข

63033021807 นายภัทรพงศ� คําสุรันทร�

63033021808 นางสาวนิธยา จัตตุพรพงษ�

63033021809 นางสาวปรารถนา ศรีพลาย

63033021810 นางสาวธนาภรณ� สอนเขียว
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ระดับปริญญาตรี

63033021811 นางสาวอภิญญา โสมวงค�

63033021812 นางสาวนุชนาฎ บุรี

63033021813 นางสาวพัชรา สามารถกูล

63033021814 นางสาวอรุณรัตน� ผิวคราม

63033021815 นางสาวกรรณิกา พลศิริ

63033021816 นางสาวรตินันท� วรรณพฤกษ�

63033021817 นายนิพล ธรรมวงศ�

63033021818 นางสาวฐิตาพร แสวงสาย

63033021819 นางสาวบุญยรัตน� ต�ายธานี

63033021820 นางสาวมาลัย อิ่มหนํา

63033021821 นางสาวภาวัชร ทับแก�น

63033021822 นายเกียรติพงศ� สารวิทย�

63033021823 นางสาวสุธาสินี แวดาโอะ

63033021824 ว�าที่ร:อยตรีหญิงธารารัตน� นิลระตะ

63033021825 นางสาวปภัสสร ขาวสุด

63033021826 นายป*ยะวัฒน� คิมเม

63033021827 นางสาวภัทรปภา ณรากิจสกุล

63033021828 นางสาวชนิดา อินทรสิทธ์ิ

63033021829 นางสาวกชพร สาลี

63033021830 นายธนวุฒิ ทองบุตรดี

63033021831 นางสาวรัชนีภรณ� ดวงผัด

63033021832 นายสุวิจักขณ� สมจินดา

63033021833 นางสาวสิริยากร หอมสูงเนิน

63033021834 นางสาวณัฐนรินทร� ผลงาม

63033021835 นางภัสรา ทีฆกุล

63033021836 นายพงษ�พิพัชน� ชลธาร

63033021837 นางสาวกันยา วิรุฬห�พุทธิกุล

63033021838 นายสุริยา เอี่ยมเอื้อยุทธ

63033021839 นางสาวกาญจนา ผิวอ�อน

63033021840 นางสาวชลธฺHกา ชัยรถ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033021841 นางสาวศรัญญา คุณชาติ

63033021842 นางสาวกัณฐลดา กงถัน

63033021843 นายพงศกร เจ:าเห:ง

63033021844 นายอภิHสิทธ์ิ นวลคําวัง

63033021845 นางสาวทิพย�อักษรณ� สายบุญเลิศ

63033021846 นางสุรีย�รัตน� คําหอมรื่น

63033021847 นางสาวอมรรัตน� จิตอาษา

63033021848 นายคณคมน� คงสุข

63033021849 นางสาวสุกัญญา อินทร�อารมณ�

63033021850 นางสาวจิตติมา มุ�งรายกลาง

63033021851 นายอนุชา โรจน�บุญชู

63033021852 นางสาวรัตติยา อาษากิจ

63033021853 นางสาวชนัฎฎาพร ชื่นชม

63033021854 นางสาวภัทราภรณ� จูเจ:ย

63033021855 นางสาวอมรรัตน� แสนทวีสุข

63033021856 นายธันยวิทย� ราพฤทธ์ิ

63033021857 นางสาวพิชชาภา ทองทวีชัยกุล

63033021858 นางสาวชนิตา สุวรรณ

63033021859 นายเฉลิมรัฐ หงศ�พันธ�กุล

63033021860 นางสาวลลิตา ดีฉนวน

63033021861 นางชัชชญา การกรณ�

63033021862 นายภัทรพล บุญชัก

63033021863 นายศราวุฒิ เถ่ือนเนาว�

63033021864 นางสาวนิลยา สุกรินทร�

63033021865 นางสาวรัฏฏิการ� สุขเนตร

63033021866 นางสาวซอฟUยะห� เฮง

63033021867 นายอัครเดช ชูสงค�

63033021868 นายณัฐวุฒิ จันทร�โต

63033021869 นายศุภวิชฐ� หร�มวิสัย

63033021870 นายกิตติพงษ� จันทร�เพ็ง
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63033021871 นางสาวนงนภัส ธรรมขันธ�

63033021872 นางสาวธัญลักษณ� จิตรประเสริฐ

63033021873 นายทวิภพ กันยะ

63033021874 นางสาวปริศนา ทาเที่ยง

63033021875 นางสาวภรณ�อิศรา ฉายแสงจันทร�

63033021876 ส.อ.ขจรศักด์ิ มหาวงศ?

63033021877 นางสาวญาดา พันธ�แตง

63033021878 นางสาวพิมลพรรณ ศรีสะอาด

63033021879 นางสาวเปมิกา ดิสสานนท�

63033021880 นายอารักษ� ราชคม

63033021881 นางสาวยุวดี ภิญโญ

63033021882 นางสาวกุลณิษฐ� วรรณพัฒน�

63033021883 นางสาวกัลยรัตน� ถาวรวงศ�

63033021884 นายณัฐชนน นิยม

63033021885 นางสาวอณันศยา บุญโอภาส

63033021886 นางสาวบุษยา บรมสุข

63033021887 นางสาวปฤษนี จันทร�ชัย

63033021888 นางสาวชุติมันต� เพชรปPอ

63033021889 นางสาวศิริภรณ� คร:ามศิริ

63033021890 นางสาวมุทิตา หนูเศษ

63033021891 นางสาวฐิติมา อังสุมาลี

63033021892 นางสาววงเดือน ธิปmา

63033021893 นางสาวศดานันท� วรรักษ�ธารา

63033021894 นางชลิดา ฉัตรอารีวงศ�

63033021895 นางสาวปEทมา วรรณโชติ

63033021896 นายณรงค�พล อ�องสุข

63033021897 นางสาวรุ:งดาว จันทร�ทอง

63033021898 นายกนกพล เอกเพ็ชร�

63033021899 นายภานุเดช ชารัญจ�า

63033021900 นายเพทาย ศรีวิลัย
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ระดับปริญญาตรี

63033021901 นางสาวอัญชลี ภักด์ิปาน

63033021902 นางสาวมัณฑนา วงศ�เงิน

63033021903 นายรัฐภักญ� อินปEzน

63033021904 นายจารุเดช มณีเพชร

63033021905 นายสุทธิพงษ� วงค�ลังกา

63033021906 นางสาวภัทราภรณ� กาวีวงศ�

63033021907 นายกฤษณ� ปริสุทธิกุล

63033021908 นางสาวรัฏดา ราชเดิม

63033021909 นางสาวอัจฉรา แผลงฤทธ์ิ

63033021910 นางสาวอลิตา ฉัตรเท

63033021911 นายวรวุฒิ ตาดี

63033021912 นางสาวนัยนา มาสปEญญา

63033021913 นางสาวสุธิพร หาทอน

63033021914 นางสาวสุนิดา ไชยสาย

63033021915 นางสาวเมธาวี จันทรประภา

63033021916 นางสาวณมนชนก สายอร�าม

63033021917 นางสาวรจรินทร� เอกศรีชัย

63033021918 นางสาวเนตรนภา เปลี่ยนกลิ่น

63033021919 นางสาวณภัทร ผาวงษ�

63033021920 นางสาววราลี ชูบุตร

63033021921 นายอัครวุฒิ อินบึง

63033021922 นางสาวนาดีญา มิงสะ

63033021923 นายอนุพงษ� บุญเพ็ง

63033021924 นางสาววาสุกาญจน� ประจง

63033021925 นางสาวชนิดาภา สมบูรณ�

63033021926 นางสาวอริสา ภู�ประดิษฐ

63033021927 นายธรรมากร บริหาร

63033021928 นางสาวศรีสุดา พรมสมบัติ

63033021929 นางสาวอนิสรา บุญลือ

63033021930 นายพรรณศักด์ิ คํามา
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033021931 นางสาวสุกัญญา สระทอง

63033021932 นายธนพล ศรีม�วง

63033021933 นางสาวสรัญญา ปรีเปรม

63033021934 นางสาวเบญจวรรณ ไทยงามศิลปM

63033021935 นางสาวยุพดี เมืองทิพย�

63033021936 นางสาววรกานต� ทองตา

63033021937 นางสาวขวัญฤดี มีนาบุญ

63033021938 นางสาวเยาวพา ไตรราช

63033021939 นางสาวกาญจนา จิตต�งามย่ิง

63033021940 นางภาวิณีย� ตรีพรม

63033021941 นางสาวกฤษณรักษ� จูมเกตุ

63033021942 นางสาวนรีพร รัตนโชติบัณฑิต

63033021943 นางสาวเนธินี อําไพพิศ

63033021944 นางญาณิศา เพชรสท:านกุล

63033021945 นายสิทธินนท� มีศาสตร�

63033021946 นางสาวญาณิศา ตันติวงษ�

63033021947 นางสาวพิชาญดา ชุมสิงห�

63033021948 นางสาวลักษณ�มณี พุทธรักษา

63033021949 นางสาวอรทัย นิสัย

63033021950 นางสาวพีรยา กะโห:ทอง

63033021951 นายธนาวิทย� วราศิลปM

63033021952 นายนันธิวัฒน� สุบินนาม

63033021953 นายอดิศักด์ิ เบ็งยา

63033021954 นายเอกลักษณ� ดวงกํา

63033021955 นางสาวจิรัฐติพร ปากอุตสาห�

63033021956 นายประกิต นุ�มโพธ์ิ

63033021957 นางสาววรันธร ซารัมย�

63033021958 นางสาวป*ยะวรรณ จันทร�โสภา

63033021959 นางสาวหฤทัย ศรีทอง

63033021960 นางสาวสิตานัน แตงบุญรอด
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63033021961 นางสาวนภาพร ลิ้มประยูร

63033021962 นายธนวิชญ� คล:ายวิเชียร

63033021963 นางสาววรัญญา พรรณภักตรา

63033021964 นางสาวจิราวรรณ ภูสีฤทธ์ิ

63033021965 นางสาวดวงกมล วงศ�สวรรค�

63033021966 นางสาวโชธิตา คงโต

63033021967 นางสาวพิจิตรา ดอกเข็ม

63033021968 นางสาวจันทร�ธิดา ศรีจันทร�

63033021969 นายศักย�ศรณ� โชติประดิษฐ�

63033021970 นายธงรบ ชาตะรัตน�

63033021971 นายพงศธร สมหมาย

63033021972 นางสาวยุภาพร โสะเต�ง

63033021973 นายสุวิจักษณ� ภู�วงษ�งาม

63033021974 นางสาวลลิตวดี มหารชพงศ�

63033021975 นางสาวอิสราภรณ� ไชยวงศ�

63033021976 นางสาวรตนพร แก:วเกตุ

63033021977 นายนพดล อัคระภัทรศรี

63033021978 นางสาวพิชชานันท� สาระโมฬี

63033021979 นางสาวรัชดาภรณ� ฝE\นพรม

63033021980 นางสาวรจนา เรืองศรี

63033021981 นางสาวณัฐธิดา หนูบุญ

63033021982 นายวรสิทธ์ิ ภู�ทอง

63033021983 นางสาวชุติมา โม:สูงเนิน

63033021984 นายเนติพงษ� คงสะโต

63033021985 นายยุทธนา ภูน้ําเงิน

63033021986 นายธรรมรักษ� ดีรักษา

63033021987 นางสาวรวิวณิชช� วัฒนจรสโรจน�

63033021988 นางสาวพีรยา บุญวิริยากร

63033021989 นางสาวธิดารัตน� ล:ออร�าม

63033021990 นางสาววรรณิษา ชัยประชา
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63033021991 นางสาวอัสมา สุวามีน

63033021992 นางสาวสุชาดา สุขษาเกตุ

63033021993 นายเชาวน�พัฒน� พงษ�ภุมมา

63033021994 ว�าที่ร:อยตรีธนภูมิ ไกรทองสุข

63033021995 นางสาวรุ�งไพลิน โปร�งจิตต�

63033021996 นางสาวศรันญา บัวอุไร

63033021997 นางสาวแสงศุลี บุญมี

63033021998 นางสาวอัญชมาภรณ� เกษมสวัสด์ิ

63033021999 นางสาวเสาวรส ชูบุญ

63033022000 นางสาวอวัสดา บุญยานุตร

63033022001 นายธีรยุทธ� คุ:มประคอง

63033022002 นายปฏิพัฒน� บุปผา

63033022003 นายชนวิทย� ธีระชัยชยุติ

63033022004 นายวรพงษ� จุระกะ

63033022005 นายเกียรติศักด์ิ รักชาติ

63033022006 นางสาวตรีสุคนธ� โลทะกะ

63033022007 นางสาวธัญญาเรศ โกพล

63033022008 นางสาวสุกัญญา มีบุญ

63033022009 นายสุรชัย ชํานาญกิจ

63033022010 นายธนพนธ� แดงน:อย

63033022011 นายเกียรติศักด์ิ คิดการ

63033022012 นางสาวจินต�จุฑา อินปรา

63033022013 นายวรภพ ทองเสฐียร

63033022014 นายรชต อักษรสารสิทธ์ิ

63033022015 นางสาวฟองสนาน ศรีอุปEชฌาย�

63033022016 นายนิมิตร ศรีสงคราม

63033022017 นายฤทธิชัย จันทร�ศรีนวล

63033022018 นายศรัณย� ดิษฐาน

63033022019 นายอนุวัช บุตรดา

63033022020 นางสาวภัทราพร ง�วนบรรจง
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63033022021 นางสาวภัทรภร จําปาทิพย�

63033022022 นางสาวศุภรัตน� อุทรักษ�

63033022023 ว�าที่ร:อยตรีจักรกฤษณ� ศรีน:อย

63033022024 นางสาวพัชราพร อิ่มเจริญ

63033022025 นางสาวจีระนันท� พันธุ�ไชย

63033022026 นางสาววีรยาภรณ� เทียมผล

63033022027 นายจารุกิตต์ิ โกนสันเทียะ

63033022028 นางสาวสริดา บรรณสาร

63033022029 นายดนัย ดินรมรัมย�

63033022030 นายสุรเดช จันทร�คล:าย

63033022031 นางสาวสาวิตรี สุดใจ

63033022032 นางนวภรณ� จําปาทอง

63033022033 นางสาวปวิชญา มณีกาญจน�

63033022034 นางสาวมัฑณา วงษ�วิจารณ�

63033022035 นายสุรศักด์ิ คงประเสริฐ

63033022036 นายป*ยวิทย� เจียรนัย

63033022037 นางสาวกุลสุรภา บุญยืนยง

63033022038 นายวงศ�ธร อัศวลาภสกุล

63033022039 นายสืบพงศ� เจือจินดา

63033022040 นางสาวจินตนา สารัตน�

63033022041 นายพรหมมินทร� สุภิษะ

63033022042 นางสาวนัยน�ปพร อินทธรรมรักษ�

63033022043 นายปฏิภาณ เดชะวงศ�ไพศาลกูล

63033022044 นางสาวอาทิตยา สุดใจ

63033022045 ว�าที่ร:อยตรีสุรศักด์ิ เดชย่ิง

63033022046 นางสาววิลาสินี จันทวิโรจน�

63033022047 นางสาวสุพัตรา ทรัพย�สินชัย

63033022048 นางสาวกัญทญาภัค มะโนรมณ�

63033022049 นายธนายุทธ ภูแทนนา

63033022050 นางสาวฐิติรัตน� พรเพ็ง
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ระดับปริญญาตรี

63033022051 นายพงศธร วัฒนฤกษ�ปรีชา

63033022052 นายธีรวัฒน� แก:วกาญจน�

63033022053 นายศุภิเดช อาจมนตรี

63033022054 นางสาวพัชราภา ต:องธนาโชติ

63033022055 นางสาวศศิภา ทองหม่ืน

63033022056 ว�าที่ ร.ต.ภัทรพล บ�อน้ําเชี่ยว

63033022057 นางสาวมนัญชยา อนันตรักษ�

63033022058 นายวรวุฒิ สดใส

63033022059 นางสาวพิมพ�ประวี ตรีพลอักษร

63033022060 นางสาวสุดารัตน� โมคศิริ

63033022061 นายตรีภพ สุวรรณระ

63033022062 นายสาธิต มูสิกะ

63033022063 นางสาวปรางค�วลัย โยมแก:ว

63033022064 นางสาวธัญญา สิงห�วิโรจน�

63033022065 นายวิศิษฏ� ศิริอักษร

63033022066 นายธนกิจ รุ�งทิพย�ธนกิจ

63033022067 นางสาวนกเล็ก อินทะขีนี

63033022068 นางสาวกมลรส ผลประโยชน�

63033022069 นางสาวมีนาพร ญาติมาก

63033022070 นายสถาพร ชอบทวี

63033022071 นางสาวชุติมา ช:างสาร

63033022072 นายนัทธพงศ� หันโน

63033022073 นางสาวจุฬามณี จันทร�แย:ม

63033022074 นางสาวขวัญชนก ปรังประโคน

63033022075 นายวรวัฒน� ธรรมรักษ�

63033022076 นางสาวสลักจิตร ชื่นตา

63033022077 นางสาวภัทราวดี กลทิพย�

63033022078 นางสาวพันทัชพร ไหลรุ�งเรืองสกุล

63033022079 นางสาวธัญชนก ศรีสง�า

63033022080 นางสาวจิติมา น:อยกอน
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022081 นางสาวนันทพร ช:างพงษ�

63033022082 นางสาวศิรภัสร� บุญมี

63033022083 นางสาวยศวดี เนียมทอง

63033022084 นางสาววรัญญา นุชนวล

63033022085 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ศรี

63033022086 นางสาวกัลยา ภู�เปUYยม

63033022087 นางสาวป*Yนก�ป*นัทธ� เนาวพันธ�

63033022088 นายศุภกร ช�วยแก:ว

63033022089 นายณัฐพล ทองแดง

63033022090 นางสาวพัชราภรณ� กลางถ่ิน

63033022091 นางสาวปาณิสรา ศรีปล:อง

63033022092 นางสาวธณัชชา ใจอารีย�

63033022093 นางสาวศุภสุดา สัทธาพงศ�

63033022094 นางสาวกมลพร ล้ําเลิศ

63033022095 นางสาวอัจฉรา อร�ามศรี

63033022096 นางสาวขศิศร สุวรรณไตรย�

63033022097 นางสาวจิราพรรณ สร:อยจิตร

63033022098 นางสาวจุฑาทิพย� รู:ยืนยง

63033022099 นางสาวอัจจิมา ทาจําปา

63033022100 นางสาวศุภัชยา ลิ้มรัตนกุล

63033022101 นางสาวณัฐกานต� พิพัฒนเสาวภาค

63033022102 นางสาววริศรา พานเงิน

63033022103 นางสาวอาทิตยา จีนทา

63033022104 นายณัฐวุฒิ ชัยรัตน�

63033022105 นางสาววาริณี ศรีวะรมย�

63033022106 นางสาวนัชชา อภิชาตบุตร

63033022107 นางสาวกรวรรณ แก:วเถาว�

63033022108 นางสาวพิรญาณ� นิลมงคล

63033022109 นางสาวนัทธ�ชนัน มะโนลี

63033022110 นางสาวสุมณฑา วาเพ็ชร�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022111 นางเสาวลักษณ� บุรีจันทร�

63033022112 นายปริญญา สุทธากร

63033022113 นางสาวนวรัตน� พันธ�วิเศษ

63033022114 นางสาวณัฐตะวัน จุลแก:ว

63033022115 จ�าอากาศเอกหญิงกนกกร อินทร�มูล

63033022116 นายเฉลิมพล สายทอง

63033022117 นางสาวภัสชา จุฬพันธ�ทอง

63033022118 นายอดิศักด์ิ เมืองทรัพย�

63033022119 นางสาวสุธาสินี สมเกตุ

63033022120 นางสาวระพีพรรณ แสงชัย

63033022121 นางสาวพรพรรณ สุขสําราญ

63033022122 นางสาวเชิญขวัญ สุวรรณเรือง

63033022123 นายตุรงค� พัฒนาอารีกุล

63033022124 นางสาวเยาวรัตน� ไชยวงค�

63033022125 นางยุพยงค� ปEตตายะโส

63033022126 นายศุภวิชญ� น:อยดี

63033022127 นางสาวมณฑาทิพย� พิริยตันติวงศ�

63033022128 นางสาวชฎามาศ สุขกาย

63033022129 นางสาวญาญ�ณินท� จันทร�วิเชียร

63033022130 นางสาววิภาดา โสดาโคตร

63033022131 นางสาวสุกานดา มีแสง

63033022132 นางสาวพิมพ�กาญจน� เย่ียมแสง

63033022133 นางสาวอาจรีย� ไชยถา

63033022134 นายทัตเทพ ชาลี

63033022135 นางสาวธัญชนก คําปPอง

63033022136 นางสาวน้ําทิพย� ชีวินพงษ�

63033022137 นางสาวนันนภัส กันตพัตชญานนท�

63033022138 นางสาวเบญจมาศ ทนดี

63033022139 นางสาวภรณ�รัตน� นิลแสง

63033022140 นางสาวจุฑารัตน� เบ็งยา
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022141 นางสาวแสงรวี แผวสุวรรณ�

63033022142 นางสาวมนชนก ชูศรีงาม

63033022143 นายพงศกรณ� ผะอบเพ็ชร

63033022144 นางสาวปาณิสรา พยุหะ

63033022145 นางสาวสาธิตา เสาวกูล

63033022146 นายโชติภณ ภัทรวารีนนท�

63033022147 นางสาวตรีรักษ� มีถม

63033022148 นายวีระพล ดูสันเทียะ

63033022149 นางสาวณัฐชา รุ�งหิรัญ

63033022150 นางสาวธนัสสรณ� ชนะ

63033022151 นางสาวปานประกายแก:ว เชียงคํา

63033022152 นายเจษฎาพงษ� ศรีวิศร

63033022153 นางสาวประชุมพร พูนสุวรรณ

63033022154 นางสาวชนัตมาศ ปุลพัฒน�

63033022155 นายพิพัฒน� รถทอง

63033022156 นางสาวณัฐวดี ลออวรากุล

63033022157 นางสาวรูสดา มาลอตาฮู

63033022158 นายศุภวัฒน� คัชพงษ�

63033022159 นางสาวหทัยชนก นพประไพ

63033022160 นางสาวนูรีดา แวแซ

63033022161 นายยุทธการ แสงศรี

63033022162 นายชิษณุพงษ� ชายเกตุ

63033022163 นายนภพล จันทร�รุ�งเรือง

63033022164 นายธีรพล สุธงษา

63033022165 นางสาววริศรา วงศ�เจียมรัตน�

63033022166 นายป*ติพัฒน� ทรัพย�เสริมสุข

63033022167 นายณัฐวุฒิ ชญานิษฐ�กุล

63033022168 นางสาวสุทธิดา เภากล�อม

63033022169 นางสาวโสภา พรมมี

63033022170 นางสาวแพรพลอย บุญกวีนภานนท�

หน:า 739 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033022171 นางสาวรัตติกาล พิทักราษฎร�

63033022172 นายธนญชัย ไพนาค

63033022173 นางสาวอมรรัตน� สองนา

63033022174 นางสาวฟารีดา สือแมง

63033022175 นางสาวสุดาภรณ� ทวีทรัพย�

63033022176 นางสาวดุจเดือน คําใจ

63033022177 นางสาวสินใจ ปราบมีชัย

63033022178 นายวันเฉลิม อินอ�อน

63033022179 นางสาวจุฑารัตน� นิ่มนวล

63033022180 นางสาวอารียา ดําทอง

63033022181 นายวรวัฒน� สุดฉิม

63033022182 นายกรภัทร� ทับทอง

63033022183 นางสาวจุฑารัตน� จ�าสอน

63033022184 นางสาวนฤมล สังขพันธ�

63033022185 นายรัฐปกร ฟEกอ�อน

63033022186 นายสุรชัย คําสุมาลี

63033022187 นางสาวกนกวรรณ กลางสา

63033022188 นางสาวณัฐติยา ทองอินทร�

63033022189 นางสาววราภรณ� โด�งดัง

63033022190 นางสาวบีบีมารีฟา บินอีตํา

63033022191 นางสาวจุฑารัตน� สนิทม�วง

63033022192 นางสาวกรกช แก:วพูล

63033022193 นายฉัตรพันธ� กลินสิริทิพากร

63033022194 นายพศุตม� นิวาสวุฒิกิจ

63033022195 นายธเนศ ไชยวุฒิ

63033022196 นางสาวชนัฎฎา ราศรีจันทร�

63033022197 นางสาวกนกพร ห�อเพ็ชร

63033022198 นางสาวอุษณีย� พลีสมุทร�

63033022199 นางสาวทิพาพร รุ�งรัตน�

63033022200 นายณัศฐนนภ� ไชยเสนา
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ระดับปริญญาตรี

63033022201 นางสาวเบญญทิพย� บัวเก�า

63033022202 นางสาวปวีร�รักษ� เตชาภัทร�ทวีโชติ

63033022203 นายนฤเบศร� ครองตน

63033022204 นายพัฒนพงศ� ศรีพลอย

63033022205 นางสาวสิริยากร บุญเรือง

63033022206 นางสาวมนทกานติ จินดาธรรม

63033022207 นางสาวเมธิณี ทรงยุติธรรม

63033022208 นายปรีชา ชมชู

63033022209 นางสาวอินทิรา เสือแสงทอง

63033022210 นางสาวณัฐวดี ศรีจันทะ

63033022211 นายปEญญา สุวรรณวงศ�

63033022212 นายณรงค�กร ศักด์ิสนิท

63033022213 นายอภิวัฒน� ทวีปะ

63033022214 นางสาวสิทธินีย� กางก้ัน

63033022215 นายชยากร หลิมเลิศรัตน�

63033022216 นายณัฐวุฒิ สิทธิสมบูรณ�

63033022217 นายสุธินันท� กรีฑา

63033022218 นายชินาธิป จิตตเมตตากุล

63033022219 นางสาววรรณจิต จันทร�เสละ

63033022220 นางสาวรัชนีกร ยอดฉัตร

63033022221 นางสาวธาราวรรณ อวนศรี

63033022222 นางสาวจิราพรรณ ปานดํา

63033022223 นายอรรถพร เอี่ยมสอาด

63033022224 นางสาวกรทิพย� สักการะ

63033022225 นางสาววารุณี ไชยวรรณ�

63033022226 นางสาวสุปรียา ก่ิงรักษ�

63033022227 นางสาวบัณฑิตา สมเก้ือ

63033022228 นางสาวจารุณี ชูทอง

63033022229 นายเกรียงศักด์ิ สิริวัฒนโสภา

63033022230 นางสาวมัลลิกา วรรณศิลปM
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63033022231 นางสาวศิริลักษณ� แจ�มทอง

63033022232 นางสาวปภัสสร โพพิมล

63033022233 นายธนาธิป สายสุวรรณ

63033022234 นางสาวธนัชชา ยมฤทธ์ิ

63033022235 นางสาวตรีทิพย�นิภา วงค�ไชย

63033022236 นางสาวกิตติยา ตรีโภคา

63033022237 นางสาวสุจิตรา แก:วนันทา

63033022238 นางสาวนพวรรณ แสงสว�าง

63033022239 นางสาวพิชญ�สินี ศิวะสนธิวัฒน�

63033022240 นางสาวอมรประภา วิโรจนะ

63033022241 นางสาวสุทธิพร ม่ิงชัย

63033022242 นางสาวฐิติมา บุญรอด

63033022243 นางสาวเบญจวรรณ ปEญญาอุดม

63033022244 นางสาวภารวี ยุทธชัย

63033022245 นางสาวนูรฮายาตี รือสะ

63033022246 นางสาวดรุณี คําภักดี

63033022247 นางอามรลักษณ� ทะวิลา

63033022248 นางสาวอังคณา เหรียญทองคํา

63033022249 นางสาววาสนา สุรางคนารักษ�

63033022250 ว�าที่ ร.ต.ภานุพันธ� ชื่นชมน:อย

63033022251 นางสาวญามีรา อนันตศักด์ิ

63033022252 นางสาวณัฐริกา เชื้อหมอ

63033022253 นางสาวชาณิตา เผ�าพงษ�ไทย

63033022254 นายดลวัฒน� พัวพันธ�

63033022255 นางสาวพลิดา ดัสดุลย�

63033022256 นายภาณุศักด์ิ โชคชัยอนันต�พร

63033022257 นางสาวมาริสา สามะ

63033022258 นางรัญชิดา โสมะวงษ�

63033022259 นายอนันตชัย มูสิโก

63033022260 นางสาวจิรพรรณ เสมพูล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022261 นางสาวสุภาพร ช�างวาด

63033022262 ว�าที่ร:อยตรีหญิงเพ็ญศิริ ดีเบา

63033022263 นางสาวธัญรัตน� วิศาลศาสตร�บํารุง

63033022264 นางสาวปEทมา สายภู�

63033022265 นางสาวนันทิยา ศิริศรี

63033022266 นางสาวจิราพัชร ต้ังธัญวรัตน�

63033022267 นางสาวปวีณา อาษาบาล

63033022268 นางสาวภาสินี แสงองค�ตันติกุล

63033022269 นายภูมิพนัติ วงศ�วิริยะกุล

63033022270 นายพัชรพล คําฝZกฝน

63033022271 นายสุธรรม มีจันทร�

63033022272 นางสาวศุภธิดา สุมทุม

63033022273 นายณัฐพงษ� จันทร�อินทร�

63033022274 นายพีรกานต� ดาวทอง

63033022275 นางสาวสุวารี แพงศรี

63033022276 นายชวลิต ไชยภาค

63033022277 นายณัฐพล โปธิยอง

63033022278 นางสาวธัญชนก นิธิปรียารักษ�

63033022279 นายยุรนันท� พร:อมลาภ

63033022280 นางสาวธนันท�รัฐ วงศ�โดยหวัง

63033022281 นางสาวชลิดา นิมิตรมงคล

63033022282 นายอดิศร พันธุ�ชัยยา

63033022283 นางสาววริศรา จุลวัฒนะ

63033022284 นางสาวประไพ มนัสมโนธรรม

63033022285 นายภัทรวินทร� ศรีคง

63033022286 นางสาวสุชานันท� เมยศรี

63033022287 นายวีระชัย นาหลุ:ม

63033022288 นางสาวมณีรัตน� ยะสุรีย�

63033022289 นางสาวสุภาสินี กันโอภาส

63033022290 นายณรงค�พล สุนาโท
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63033022291 นางสาววิลาวัลย� หลําทอง

63033022292 นายณัฐธนา ศรีเผด็จ

63033022293 นางสาวเบญจพรรณ โหรารัตน�

63033022294 นางสาววณิชศาภรณ� เรวิก

63033022295 นายประทวน เกตุนาค

63033022296 นางสาวพรพรรณ พรรณกลิ่น

63033022297 นางสาวณัฐกมล ลิ้มประยูร

63033022298 นางสาวชนม�นิภา ก่ิงนอก

63033022299 นางสาวเวธกา สุทธไชย

63033022300 นายอรรถพล ลูกเมือง

63033022301 นางสาวชัญญภัทร ดิลกเดชาสิริ

63033022302 นายอาทิตย� บุญงาม

63033022303 นายปฐวี หม่ืนแจ:ง

63033022304 นายวีรยุทธ ยาวิละ

63033022305 นางสาววิจิตรา ตาลดี

63033022306 นางสาวเชษฐ�ธิดา พานิชนัน

63033022307 นางสาวมัณฑนา จุลเนตร

63033022308 นายชยุตม� ตรีพรม

63033022309 นายอรรถวิทย� กวีกิจบัณฑิต

63033022310 นายพรสิทธิ สิทธิราชา

63033022311 นางสาวชญานี เมินกระโทก

63033022312 นายพัชระ เมธีกุลสุเมธ

63033022313 นายม่ันคง จักรไชย

63033022314 นายภูชิสส� พันธุ�วิภาค

63033022315 นางสาวพรกนก ศรีมุกดา

63033022316 นางสาวกรรณิกา หลวงศิริ

63033022317 นางสาวกาญจนา ถุงเสน

63033022318 นางสาวเมตตา เครือวัลย�

63033022319 ว�าที่ร:อยตรีกิตติทัต การสมโชค

63033022320 นางสาวเมธาวี รัตนภาชน�
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63033022321 นายวาทิตย� คณารักษ�

63033022322 นางสาวอภิชญา เทพเรือง

63033022323 นางสาวเบญจมาศ ไชยสุวรรณ

63033022324 นางสาววัลลิยา มลทา

63033022325 นางสาวชายานันท� ศรีธรรมวงศ�

63033022326 นางสาวนภัสสร กันตจินดา

63033022327 นายโชคชัย หลายกิจวุฒิพันธ�

63033022328 นางสาวธนภรณ� โชติพรม

63033022329 นางสาวณิชชา คงสถิตย�

63033022330 นายสิทธิพร ปรีรอด

63033022331 นางสาวนภสร ทรัพย�แก:ว

63033022332 นางสาวนันท�ณภัทร พิมสอน

63033022333 นายวัฒนา ปกาสิต

63033022334 นายวุฒิไกร ชัยภักดี

63033022335 นางสาวนฤมล สุวะมาตย�

63033022336 นางสาวบุษยา ราชพิบูลย�

63033022337 นางสาววรางคณา กันหารินทร�

63033022338 นางสาวธมนวรรณ มีแก:ว

63033022339 นางสาวสุทัศน� บุญแจ�ม

63033022340 นางสาวดวงฤทัย ศรีเลิศ

63033022341 นางสาวพิชามญชุ� สีวิใจ

63033022342 นางสาวธัญญารัตน� ลมสูงเนิน

63033022343 นายจักรพันธ� สิงห�ดี

63033022344 นางสาวชนนิกานต� ขุนเจริญ

63033022345 นายพัลลภ แสงแก:ว

63033022346 นางสาวอัญมณี นาทองชัย

63033022347 นางสาวกรรณิกา ศรีชะอุ�ม

63033022348 นายกฤษดา เกาะกาเหนือ

63033022349 นางสาวอภิจารี แดงปPอม

63033022350 นางสาวสุกัญญา จงบริบูรณ�
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63033022351 นางสาวจริยาพร ภูดวงสอ

63033022352 นางสาวจิรภา ร�มโพธ์ิ

63033022353 นางสาวธัญญารัตน� เกิดสุข

63033022354 นางสาวธัญญารัตน� วงพิเดช

63033022355 นายชนาธิป เครือคําวัง

63033022356 นางสาวธดาภรณ� ทองแจ�ม

63033022357 นายอรรณพ เสลไสย�

63033022358 นางสาวบุษกร สิทธิวงษ�

63033022359 นายอานนท� ธรรมศร

63033022360 นางสาวกัญญารัตน� สุภาดิษฐ�

63033022361 นายอัสรี มีเตะ

63033022362 นายกฤษณภัทร อุดมกาญจน�เมธี

63033022363 นางสาวศิริลักษณ� บุตรศาสตร�

63033022364 นางสาวปรารถนา โกลาวัลย�

63033022365 นายสุพศิน เด่ียวตระกูลชัย

63033022366 นางสาวนันทราภรณ� เทียนทอง

63033022367 นายจักรวรรด์ิ ทองนุ�น

63033022368 นางสาวนัฐริกา จ้ินต่ัน

63033022369 นายวทัญ`ู ใจตรง

63033022370 นายธีรพล ใจกล:า

63033022371 นางสาวสุจารี เหล�าดารา

63033022372 นายวรวิทย� ดวงมูลลี

63033022373 นางสาวสุรัชนา สุทธิรักษ�

63033022374 นางสาวศกลวรรณ ใจซ่ือ

63033022375 นายภาคภูมิ กลมจิตต�

63033022376 นางสาวนิศารัตน� จิตรกสิวัฒนา

63033022377 นางสาวธิญาดา สุคันโท

63033022378 นางสาวมัสยา ละครมูล

63033022379 นางสาวนิธิภรณ� ยอดแก:ว

63033022380 นางสาวอาภาภรณ� ไพรศรี
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ระดับปริญญาตรี

63033022381 นางสาวจินต�ภัทรา สกาวรรณ�

63033022382 นางสาววรัมพร เทียนสวัสด์ิ

63033022383 นางสาวศิวภรณ� ฉิมมิ

63033022384 นายฐิติพงษ� พิศวง

63033022385 นายพงศ�ปกรณ� สิทธิมงคล

63033022386 นางสาวศิริรัตน� ประสมหงษ�

63033022387 นางสาววรรณวิไล โลหะทัศน�

63033022388 นางสาวศศิธร ธงสามสิบเจ็ด

63033022389 นายธนวัฒน� พุฒเกิด

63033022390 นางสาวภัททิรา เหล�าแสงไทย

63033022391 นายธีรศักด์ิ โอทอง

63033022392 นางสาวสุพัตรา แดงสีอ�อน

63033022393 นางสาวฐิติมา ชโลธร

63033022394 นางสาวมลฤดี ศรีนวลจันทร�

63033022395 นายชวลิต แปPนโต

63033022396 นางสาวศศิธร แก:วสกุณี

63033022397 นางสาวป*Yนสุดา ใบชา

63033022398 นายชริณรฎา ยามะสัก

63033022399 นายประทีป สวนเศรษฐ

63033022400 นางสาวณัฐวดี หลังเศษ

63033022401 นางสาวอนันตญา วานิชย�

63033022402 นางสาวศศิธร อ�วมน:อย

63033022403 นางสาวณัฐพร ระถาวนิชย�

63033022404 นางสาวจิรวัฒนา วีระแพทย�

63033022405 นายมานะชัย จันทร�บํารุง

63033022406 นางสาวรัฎชริฏา จันทร�ธิมา

63033022407 นายวัฒนา พวงศรีแก:ว

63033022408 นายภัทรพล สุขประเสริฐ

63033022409 นางสาวชนิสรา เสาไธสง

63033022410 นางสาวฐิติพรรณ กQกศรี
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63033022411 นางสาวฐิติภรณ� ก:อนแพงสิริพล

63033022412 นางสาวพัชรียา สมเหมาะ

63033022413 นายอรรถกร เพ็ชรชนะ

63033022414 นายกษิดิศ กาววิไล

63033022415 นางสาวนวรักษ� ยะภักดี

63033022416 นางสาวชาสุดา แสงสว�าง

63033022417 นางสาวน้ําผึ้ง ลายคราม

63033022418 นายมาธัญ อรรถจินดา

63033022419 นายธนพล หอมสุวรรณ

63033022420 นางสาวผกามาศ จันทร�ใจ

63033022421 นางพิมฤดี เย็นใจมา

63033022422 นางสาววชิรากร หูทิพย�

63033022423 นายธีระวัฒน� อักษรศรี

63033022424 นางสาวเบญจมาศ เหมเกียรติกุล

63033022425 นางสาวปEญจาภรณ� ขาวแพร

63033022426 นายชัยวัฒน� เกิดโพธ์ิชา

63033022427 นายกิHตติ โพชนุกูล

63033022428 นางสาวชนกนันท� บุญทน

63033022429 นางสาวณัฐชยา เทศะนันทน�

63033022430 นางสาวอันธิมา ตันตรา

63033022431 นายณัฐกร ขันสล�า

63033022432 นางสาวศิริกัญญา จานแก:ว

63033022433 นางสาววิลาวัลย� อยู�งาม

63033022434 นายถิรวิทย� ข�วงบุญ

63033022435 นางสาวณัฐณิชา พ่ึงม่ัน

63033022436 นายนนทภัทร� พัตรปาน

63033022437 นางสาววิภาวี พลพรม

63033022438 นางสาวกนกกร สาน:อย

63033022439 นางสาวธิติพร สุทธากร

63033022440 นางสาวสุดารัตน� สุวงศ�
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63033022441 นายคมสันต� ชาชัย

63033022442 นายพิชยะ พุทธมอญ

63033022443 นายภาคภูมิ ทรงสกุล

63033022444 นางสาวกนกกาญจน� ธูปทอง

63033022445 นางสาวปEทมวรรณ จิตติธรรม

63033022446 นายสุรศักด์ิ แท�นเกิด

63033022447 นางสาวสุพัตรา บุตรเณร

63033022448 นางสาวภิญรดา มูลยาพอ

63033022449 นางสาวอรณิชา ทองเกล็ด

63033022450 นางสาวปภาศรี ดนตรีเจริญ

63033022451 นางสาวนันทพร คุ:มสอน

63033022452 นายพงศกร ครูบรรณ�

63033022453 นางสาวณัฐภรณ� ไตรเวทย�

63033022454 นางสาววลัยภรณ� สมภักดี

63033022455 นางสาวเจนจิรา โชติธีรกาญจน�

63033022456 นางสาวปวิชญา ลาภามาศ

63033022457 นางสาวทักษพร มาสิงห�

63033022458 นายพีระวัฒน� เจริญรักษ�

63033022459 นางสาวจีรวรรณ เเสงสังข�

63033022460 นายเอกชัย เวียงสมุทร

63033022461 นางสาวรัชนีกร ดวงปEดสี

63033022462 นายสุรเชษฐ� แก:วห�อทอง

63033022463 นางสาวสุดารัตน� ประจวบโชค

63033022464 นายวุฒิชัย เสาร�ใจ

63033022465 นายภูชิต ศรีมงคุณ

63033022466 นางสาวกนิษฐา สามสี

63033022467 นางสาวศิริพร เอี่ยมสําอางค�

63033022468 นางสาวจิราภา อุทุมพร

63033022469 นางสาวธันญา พันธะชัย

63033022470 นางสาวอริศรา รุ�งศรี

หน:า 749 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022471 นายพิศณุ ท�าสอน

63033022472 นางสาวรัตนาภรณ� เจริญสลุง

63033022473 นางสาวนภาพร จันทร�เกตุ

63033022474 นางสาวโสลดา สง�าวงค�

63033022475 นางสาวกานต�พิชชา ปภาดาพิชชา

63033022476 นายสัมพันธ� อินทร�นิมิตร

63033022477 นางสาวขวัญฤทัย บูรณะ

63033022478 นายณัฐชนน ราชคม

63033022479 ว�าที่ร:อยตรีณรงค�ศักด์ิ เรี่ยมทวีกิตต์ิ

63033022480 นางสาวสุวรา แดงสมแก:ว

63033022481 นางสาวปEทมพร ชีวโรจน�ฐากูร

63033022482 นางสาวรุจิรา ปEญญาพิพัฒน�

63033022483 นางสาวภัทราพร หีตสองแพรก

63033022484 นายธราเทพ วงศ�ศรีวิจิตร

63033022485 นายจิรายุ พิทักษ�

63033022486 นางสาวธนวรรณ นาคินทร�

63033022487 นายสมนึก จุฬา

63033022488 นายณัฐกิตต์ิ ไพสิฐพิบูลพงศ�พาณิชย�

63033022489 นางสาวอัสรา โพธ์ิหลํา

63033022490 นายชยนน เมืองงาม

63033022491 นายอภินันท� เครื่องสาย

63033022492 นางสาวจุฑามาศ ทองถึง

63033022493 นางอรอุษา พรมวงค�

63033022494 นางสาวเพชรา แซ�เติน

63033022495 นางสาวอัญชลี มุริจันทร�

63033022496 นายคริสตชน สุขสุมิตร

63033022497 นายสุทธิพงศ� มานะดีพร:อม

63033022498 นางสาวณัฐกฤตา จ่ันคํา

63033022499 นางสาวป*ยมน ช�างเกวียน

63033022500 นางสาวรุจิรา ค้ิววงศ�งาม

หน:า 750 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022501 นางสาวสุวนันท� ตันพานิช

63033022502 นายคมสรรค� จันเหลือง

63033022503 นายก�อกานต� ตันตราจิณ

63033022504 นางสาวฐาณิตา ฉิมวัย

63033022505 นายวิศรุต แดงศรี

63033022506 นางสาวกรกฎ ม่ิงเมือง

63033022507 นางสาวบุษรินทร� ก่ิงภูเขา

63033022508 นางสาวกัญญา อ�วมเอี่ยม

63033022509 นางสาวอธิชนัน มณีวงศ�

63033022510 นางสาวกัญญา ทวีกันฑ�

63033022511 นายฉัตรชัย กลมปEYน

63033022512 นางสาวศศิธร อรุณแจ:ง

63033022513 นางสาวเพชรรัตน� รินแก:ว

63033022514 นายพัทธพล เลิศวิลัย

63033022515 นางสาวศศิวิมล ตะสันเทียะ

63033022516 นางสาวธิราวรรณ ฤทธ์ิประดิษฐ�

63033022517 นายอาทิตย� ทวีแสง

63033022518 นางสาวลําพวน ยินดีวรรณ

63033022519 นายรัตตพงษ� รักษายศ

63033022520 นางสาวทันเทวี กีรติเลิศบุญ

63033022521 นางสาวกมลทิพย� ตันเถา

63033022522 นายไชยวัฒน� งามสันติพงศา

63033022523 นางสาวสุรีรัตน� เค:าแดง

63033022524 นางสาวนวพร คงขน

63033022525 นายนันทการ ศรีคงแก:ว

63033022526 นางสาวศิวพร ปุริทําเม

63033022527 นางสาวชญาภา วิเจ:ยวาระ

63033022528 นายธวัชชัย รุ�งเสถียรภูธร

63033022529 นางสาวนันทภัค ทองเหลือ

63033022530 นางสาวนิศาชล นิลปEทม�

หน:า 751 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022531 นางสาวอรณิชา วัฒนาพิบูลย�ชัย

63033022532 นายธนภัทร เดชสกุล

63033022533 นายเชษฐา ชิณวงษ�

63033022534 นายโกวิท บุญธรรมส�ง

63033022535 นางสาวทิพวัลย� นาคเจริญ

63033022536 นางสาวธัญสินี เนียมจันทร�

63033022537 นางสาวสุทิศา เพ็ชรจํารัส

63033022538 นางสาวฐิติมา อาจนะรา

63033022539 นางสาวกมลรัตน� คชบาง

63033022540 นางสาวสุกัญญา จําปาศรี

63033022541 ส.ต.อ.หญิงปริชาติ เปลรินทร�

63033022542 นายฐิติวัชร� ไกรวิจิตร�

63033022543 นางสาวเพ็ญพิชชา คํานนท�

63033022544 นางสาวคณิตตา หลีเก๊ียะ

63033022545 นางสาวพัชราภรณ� เร็วรุด

63033022546 นายวัชรพงษ� พันสูงเนิน

63033022547 นางสาววิสุดา ต:ายคําไว

63033022548 นางสาวกัญญาภัทร เรียงสันเทียะ

63033022549 นายสุชิน เปUยนขุนทด

63033022550 นางสาวจินตนา จีนมะโน

63033022551 นายศักดา เจริญผล

63033022552 นางสาวเยาวลักษณ� อาปPอง

63033022553 นางสาวกฤษฎาพร สิริเลิศวณิชชา

63033022554 นางสาวแก:วตา กรมเหลี่ยมสาระ

63033022555 นายจักรณรงค� สายแก:ว

63033022556 นางสาวสุรีย� นิ่มเวชอารมย�ชื่น

63033022557 นายฐิติคุณ พระกลาง

63033022558 นางสาวทัดดาว อ�อนนิ่ม

63033022559 นางสาวเกตสุดา ศรีกลับ

63033022560 นางสาวกนกกาญจน� นงนุช

หน:า 752 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022561 นายจักรพงศ� แสนซิว

63033022562 นายกิตติ พิมพาภัย

63033022563 นางสาวจริยา เจียนสันเทียะ

63033022564 นายศุภบุญทรัพย� กัมปนาทวิเศษชัย

63033022565 นายเพชรกําแพง จงสวัสด์ิ

63033022566 นางสาวฐิติพร ปานน:อย

63033022567 นางสาวอภิรดี วิบูลพืช

63033022568 นางสาวสิริรัตน� พรมทอง

63033022569 นางสาวธันนพร ทองอาภรณ�

63033022570 นางสาวณัฐวดี ดําศรี

63033022571 นายเนวิน พัฒนะแสง

63033022572 นางสาวอชิรญา สมนาศักด์ิ

63033022573 นางสาวนีรนาท ผิวทองงาม

63033022574 นางสาววาริษา ปEzนนิน

63033022575 นางสาวจารุวรรณ พุ�มเอี่ยม

63033022576 นางสาววโรชา เพ็งสุพรรณ

63033022577 นางสาวยศวดี ช�วยนาเขตร�

63033022578 นายสมปราชญ� คงสมปราชญ�

63033022579 นางสาวสมฤดี ผลโภชน�

63033022580 นางสาวนันทพร บุญราก

63033022581 นางสาวณัฐธยาน� ชูสุวรรณ

63033022582 นางสาวพุชฌิตา กล:าหาญ

63033022583 นางสาวพรทิพย� น:อยวงศ�

63033022584 นางสาวธาริตา ทองแกมแก:ว

63033022585 นายสรภัส ไตรเหมาะ

63033022586 นางสาวทรรศนีย� กองแก:ว

63033022587 นางสาวก่ิงกาญจน� ต:องเชื้อ

63033022588 นายคเชนทร� ตระกูลแสนศิริ

63033022589 นายณัฐพล งามลออ

63033022590 นางสาวญารินดา สังสะโอภาส

หน:า 753 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022591 นายกิตติ บุญเลื่อน

63033022592 นางสาวอรอนงค� วงษ�บ:านขาว

63033022593 นางสาวศิรินยา เค:ามูล

63033022594 นายธราเทพ สุขเกษม

63033022595 นางสาวชุติธิดา พุทธมนต�

63033022596 นางสาววรรณลานนา โกศะยาอัฑฒทรัพย�

63033022597 นายชัยยุทธ� คุ:มวงษ�

63033022598 นางสาวกนกวรรณ อูบแก:ว

63033022599 นางสาวศุภลักษณ� แดนนารัตน�

63033022600 นายจิธธัช จิรารัตน�สกุล

63033022601 นางสาวศุภมาส อินนุพัฒน�

63033022602 นางสาวสุพัตรา นิ่มเนตร

63033022603 นางสาววิมลรัตน� เนาวพนานนท�

63033022604 นางสาวอรยา สุภาษิ

63033022605 นายพิพัตน�พงศ� สมทรัพย�

63033022606 นางสาวจงรัก ปานเฟXอง

63033022607 นางสาวรัตนาภรณ� อินทุภูติ

63033022608 นางสาวสิริทิพย� สู�ศิริ

63033022609 นางสาววิมล ชมสมุทร

63033022610 นางสาวฟ*ตรียา รัพยูร

63033022611 นายรักเกล:า แสงส�อง

63033022612 นางสาวนภาภรณ� การด

63033022613 นางสาวนงลักษณ� เขิงภูเขียว

63033022614 นางสาวรัสรินทร� อริยนิธิทวีสุข

63033022615 นายสุริโย วังนวล

63033022616 นางสาวมณธิดา ย่ังยืนนาน

63033022617 นางสาวสุวรรณา ศิริโฉม

63033022618 นางสาวนิรณี มัทนสัจจานนท�

63033022619 นางสาวณัฐทญา สุขไพศาล

63033022620 นางสาวชลกนก ยมะสมิต

หน:า 754 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022621 นางสาวสุกัญญา ไสลภูมิ

63033022622 นายธีรวัฒน� วิเชียนเทียบ

63033022623 นางสาววราภรณ� ขยันกิจ

63033022624 นางสาวศุภาวรรณ นาคพันธ�

63033022625 นายเด�นไท พรหมแก:ว

63033022626 นายเกษม โพธ์ิตะศรี

63033022627 นางสาวปุณญิสา รัศมี

63033022628 นางสาวพลอยตะวัน พลนาค

63033022629 นางสาวดวงใจ ทองนิล

63033022630 นายอนาวิล วงศกรพัชร

63033022631 นายฉลองฉันท� เพียรจงกล

63033022632 นางสาวนันทภัค แพใหญ�

63033022633 นางสาวธิตินันท� จันทนานาค

63033022634 นางสาวสุคนธ�ทิพย� ณ เชียงใหม�

63033022635 นางสาวรุ�งนภา แก:วศิริ

63033022636 นายป*ยะ โคตมี

63033022637 นางสาวธิดาพร งวดชัย

63033022638 นางสาวกานต�ชนิต ศรีภูมิพฤกษ�

63033022639 นายธานี เดชะ

63033022640 นางสาวยุพา กะป*ยะ

63033022641 นางสาวรุจิษยา ขวัญรักษ�

63033022642 นายณรงค�เดช ช�างทองดี

63033022643 นางสาวทัศนีย� กันทะราช

63033022644 นางสาวปาณิสรา บัวมี

63033022645 นางสาวณัฐริกา ต๊ิบซางเสน

63033022646 นางสาวชัชฎาภรณ� สุบิน

63033022647 นายศรายุท วงษ�เจริญ

63033022648 นางสาวณัฐสุดา พรหมมา

63033022649 นางสาววรัญญา มณีจันทร�

63033022650 ว�าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา จันทร�เมธา

หน:า 755 จาก 847                 
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022651 นายจุลนเรศวร� บุญมี

63033022652 นางสาวจีราภา เขียวดอกน:อย

63033022653 นางสาวจิรนันท� อู�อินทร�

63033022654 นายอิศรา ถานันท�ตะ

63033022655 นายสรายุทธ์ิ อินทศร

63033022656 นางสาวจริยา รุ�มโรย

63033022657 นางสาวชิตาภา สีม�วง

63033022658 นายธนวรรธน� จันทร�ฉาย

63033022659 นางสาวนิตยา โพธ์ิศรี

63033022660 นางสาวณัฐริกา หัสแดง

63033022661 นางสาวกัญญ�ฐพิมพ� จงธรรม

63033022662 นางสาวเมธิณี บุญสันต�

63033022663 นายวงศ�พิพัฒน� ช�วยนา

63033022664 นายธีรติ พาทัน

63033022665 นางสาวพัชราภรณ� ดวงกางเงาะ

63033022666 ว�าที่ร:อยเอกพลภัทร เศษช�วย

63033022667 นางสาวกัญนิกา บังประไพร

63033022668 นายจิณณวัตร สระทองหน

63033022669 นางสาวฑณัญฐ�ธรต� สินธุพันธ�

63033022670 นางสาวป*ณิดา ดอกเรือนคํา

63033022671 นายปEญญาเทพ ยินยอม

63033022672 นางสาวภิญญดา กิจสุภา

63033022673 นางสาวจิณณิพัฏฐ� เล็กสกุล

63033022674 นางสาววรรณพร สุขแก:ว

63033022675 นายสัญชัย สามารถ

63033022676 นายณัฐภูมิ ตันผัด

63033022677 นางสาวอินธุอร ล�องโพยม

63033022678 นางสาวแม:นมาส ศรีอําไพเลิศ

63033022679 นายณัฐกฤต คงประจักษ�

63033022680 นางสาวกุลภัสสร เขียวกลม
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63033022681 นางสาวมุทิตา พิกุลเงิน

63033022682 นางสาวเนตรลดา  ทิศเสถียร ME213501

63033022683 นางสาวนิภาพร รอดเอี่ยม

63033022684 นางสาวชมพูนุท สํารวมจิตร�

63033022685 นางสาวนาถนภา เรืองอยู�

63033022686 นางสาวอนัญญา ชื่นเช:า

63033022687 นางสาวอรอนงค� เจ�งสกุล

63033022688 นางสาวกนกกร นิลเศษ

63033022689 นายธีรวัฒน� โทนมี

63033022690 นางสาวพรนภา สมคะเน

63033022691 นางสาวสุขรดา จันแดง

63033022692 นางสาวทิพย�วิภา ทองดา

63033022693 นางสาวพัชรี ยา ดกเอียร�

63033022694 นางสาวมะลิวัลย� ชมปานทอง

63033022695 นางสาวปภัสสร จําปาหอม

63033022696 นางสาวรติยาภรณ� สําเภา

63033022697 นายสายธาร จงจิตร

63033022698 นางสาวงามเนตร สมพงษ�

63033022699 นายณัฐพงศ รุ�งเรือง

63033022700 นางสาวมานิตา วันนันตา

63033022701 นางสาววิไลพร หาญสมบัติ

63033022702 นางสาววราภรณ� เศรษฐสุข

63033022703 นางสาวรุ�งทิวา อุสมาลี

63033022704 นางสาวสิรินทร� ป*ยะวรรณะกูล

63033022705 นางสาวจิราพร ลิ่มบุตร

63033022706 นายวรธน เจริญผล

63033022707 นางสาวสิรรินทร� ศศิมณีธัญสิน

63033022708 นายณัฐนนท� สังขมรรทร

63033022709 นายชาญณรงค� พิมเมือง

63033022710 นางสาวพีรดา จันทร�แก:ว
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63033022711 นางสาวกุลวดี เรือนต้ือ

63033022712 นายล:อมพงศ� พระนามศรี

63033022713 นางสาวจุฑามาศ ตาสา

63033022714 นางปริศนา พุ�มบ:านเซ�า

63033022715 นางสาวชลลดา วิยาสิงห�

63033022716 นางสาวจันทร�สุดา ประสงค�สุข

63033022717 นางสาวชัชพร มานะกิจ

63033022718 นางสาวธัญชภรณ� ขาวสอาด

63033022719 นายพงศ�พล โชควิทยานุกูล

63033022720 นายอาดามัส เด็นจิ

63033022721 นายอเนชา ทอนฮามแก:ว

63033022722 นางสาวธันย�ชนก รอดพล

63033022723 นายสรวิชญ� ฉิมดี

63033022724 นายวนัส  ัสัมมาพิทักษ�

63033022725 นางสาวชนัฎภา พูลทัศน�

63033022726 นายกิตติศักด์ิ ม่ันคง

63033022727 นางสาววนิดา บุตรศรี

63033022728 นายชัชวาลย� แก:วอุดร

63033022729 นางสาวภัทรศรี เนืองเสน

63033022730 นางสาวธัณย�สิตา กุลศิริเมธานนท�

63033022731 นางสาวศิริพร รักแม�

63033022732 นางน้ําฝน พูลรอด

63033022733 นางสาวกริณรัตน� จํานงค�วุฒิ

63033022734 นางสาวมณีรัตน� มนเทียรรัตน�

63033022735 นางสาวสุภัทรา เซ็นลา

63033022736 นายสุริยา สายสกล

63033022737 นางสาวธัญญธร พฤทธิสาริกร

63033022738 นายธีรดนย� อนันต�วรปEญญา

63033022739 นายศุภสิทธ์ิ มีโภคา

63033022740 นางสาวณัฐรียา แก:วฟู
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63033022741 นางสาวภัสรา หนูเล็ก

63033022742 นางสาวกฤติยา ประดิษฐ�

63033022743 นางสาวเจลจิรา รอดสุด

63033022744 นายไตรพัฒน� สุวรรณอักษร

63033022745 นางสาวศุภาวรรณ วรวิเศษ

63033022746 นายรัฐพล ก่ิงชา

63033022747 นางสาวกาญจนา วรนพสุต

63033022748 นางสาวกรณิกา พรมมา

63033022749 นางสาวเขมิกา ชนะสัตย�

63033022750 นางสาวศุภลักษณ� จันทรวิบูลย�

63033022751 นางสาวพิกุลรัตน� พิมพ�อุบล

63033022752 นางสาวกชพรรณ บูราพรนุสรณ�

63033022753 นางสาวกนกพร นาคสัมฤทธ์ิ

63033022754 นางสาวกัณทรีย� ขวัญดํา

63033022755 นางสาวชลนรรจ� มีมงคล

63033022756 นางสาวพรพรรณ สุทธิพล

63033022757 นางสาวไอนา นิมะ

63033022758 ว�าที่ ร.ต.หญิงรัตนา ทรัพย�อนันต�

63033022759 นางสาวพิมพ�ลดา จินดาพรธนานันท�

63033022760 นางสาวสิโรธร ต�างประโคน

63033022761 นายธนภัทร เชื้อไทย

63033022762 นางสาวดวงกมล ชาญศิริรัตนา

63033022763 ว�าที่ร:อยตรีอธิวัฒน� ผายรัศมี

63033022764 นายอภิสิทธ์ิ จิตตระกูล

63033022765 นางสาววรันธร เต็งหัตถกร

63033022766 นายวีรวุฒิ ย้ิมขาวผ�อง

63033022767 นายสักรินทร� ตุ:ยมูล

63033022768 นางสาวจิราภรณ� โสวงษ�

63033022769 นายกฤษณะ โรจนพิทยากร

63033022770 ว�าที่ร:อยตรีพยงค� ขุนสะอาด
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63033022771 นายสมพงศ� อินโน

63033022772 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ปทุมานนท�

63033022773 นางสาวเบญญาภา แสงประสาร

63033022774 นางสาวธีรวัลย� มณีอ�อน

63033022775 นางสาวอริสรา กองศิริ

63033022776 นางสาวทนิยา เจียมรัมย�

63033022777 นางสาวลานนา รัตนภาค

63033022778 นายพร:อมสิน เจริญโตQะช:าง

63033022779 นางสาวนันท�นภัส สิงห�ขร

63033022780 นางสาวอาธิตยา ทีปะปาล

63033022781 นายอดิเทพ อินทรพล

63033022782 นายเจตน�พล หงษ�เวียงจันทร�

63033022783 นางสาววรวรรณ งามวิจิตร

63033022784 นายภวันท� จาวยญ

63033022785 นางสาวปEทมวรรณ บุญธรรมพาณิชย�

63033022786 นายชัยณรงค� ดําเนินงาม

63033022787 นางสาวกรชภรณ� พ่ึงอ่ํา

63033022788 นางสาวกิติกาญจน� พิกุลงาม

63033022789 นางสาวอัญญธิดา กําแก:ว

63033022790 นางสาวสุทธินี รอดเลิศ

63033022791 นางสาววรัญญา จันธิมา

63033022792 นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา

63033022793 นางสาววทันยา กฤชพิทยเดชา

63033022794 นางสาวลลิตา วงษ�กราน

63033022795 นายกริช สุภาคนธ�

63033022796 นางสาวอธิจิตร ปEตเนตร

63033022797 นายอิทธิพัทธ� ปE\นคุ:ม

63033022798 ส.ต.ท.วิทยา คงหรั่ง

63033022799 นายสุวิจักขณ� บุญประทีป

63033022800 นางสาวชุติมา คําภูมี
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63033022801 นางสาวกนกนิภา หวันแลบ

63033022802 นางสาวเบญจพร เนตร�อินทร�

63033022803 นายป*ยะ หนูฤทธ์ิ

63033022804 นางสาวพรทิพย� เกิดศิริ

63033022805 นายนรินทร� ศรีใส

63033022806 นายอภิชัจ จักหงษ�สุวรรณ

63033022807 นายเจตริน มานะงาน

63033022808 นางสาวอาทิตยา กลิ่นเจริญ

63033022809 นายชาคริต ม�วงสุน

63033022810 นายกานต� โรจน�ป*ติกุล

63033022811 นางสาวนันทาวดี คํามีสว�าง

63033022812 นายอาคม สิบเมือง

63033022813 นายสุรศักด์ิ แฝงเมือง

63033022814 นายเจนญ�จิรัฎฐ� นาคสิงห�ทอง

63033022815 นางสาวเมธาวี ขันแก:ว

63033022816 นางสาวสุภัคนารี สุธีระ

63033022817 นางสาววาสนา ลอยลม

63033022818 นางสาวณัฐฐาพร กํ่าแพ

63033022819 นางสาวเทพศฤณทิพย� ทิพยมนตรี

63033022820 นางสาวฐิติยา ตันติวิศาลเกษตร

63033022821 นายอภิสิทธ์ิ ศรีสุธรรม

63033022822 นางสาวพิมพ�ทอง พัฒนาประพันธ�

63033022823 นางสาวอนันตาพร วงค�ถนอม

63033022824 นางสาวอรอนงค� ต๋ึงพันธุ�

63033022825 นางสาวภัทรวดี ทิตย�วงค�

63033022826 นายวัฒนากรณ� กําแพงแก:ว

63033022827 นางสาวภคนันทน� พุ�มอรุณ

63033022828 นางสาวอัครพร ผินสูงเนิน

63033022829 นางสาวอังศณา จิตเอื้อเฟX\อ

63033022830 นางสาวธนิษฐา ภิกุลรัตน�
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63033022831 นางสาวซาบานา สามะ

63033022832 นายภูวนัย เพ็งเค้ียน

63033022833 นายสุรกาญจน� สุขดาษ

63033022834 นางสาวบุณฑริก า ขันเล็ก

63033022835 นายธนาวัส อดิษะ

63033022836 นายธีรภัทร� ไชยทุ�งฉิน

63033022837 นางสาวพิชาพร กิจจาหาญ

63033022838 นางสาวมณีรัตน� ชื่นใจ

63033022839 นางสาวมณีนุช น:อยสุขะ

63033022840 นายกฤษฎา ชั้นปE\นแตง

63033022841 นายพลธวัฒน� ศรีทันเดช

63033022842 นางสาวอภิญญา อินทรพรหม

63033022843 นางสาวพัทธ�ธีรา เจริญรุ�งเรืองชัย

63033022844 นางสาวมนัญชยา พังน:อย

63033022845 นายสราวุฒิ ป*ดดํา

63033022846 นางสาวอารียา ฉัตรจินดากุล

63033022847 นางสาวกัญญาพัชร กางถ่ิน

63033022848 นางสาวสิริพร บํารุงจิตร�

63033022849 นายประพันธ� สวาลึก

63033022850 นางสาวชนัญชิดา อังกุลดี

63033022851 นายเฉลิมชัย นิยมเขตร�

63033022852 นายวุฒิพงษ� ไวยรูป

63033022853 นายสุรเชษฐ ทวีมนูญ

63033022854 นายอํานาจ ทวยสอน

63033022855 นายณัฐกิตต์ิ กัลยาณกิตต์ิ

63033022856 นางสาวอารียา ดิษฐกระจัน

63033022857 นายอัสฮา เปาะเดร�

63033022858 นางสาวธิดารัตน� ทรงสุข

63033022859 นายปองภพ นาฉิม

63033022860 นางสาวพิสมัย แปPนดวงเนตร
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63033022861 นางสาวณัฐนันท� หาญศึก

63033022862 นางสาวพัสตราภรณ� อินดวง

63033022863 นายวิศรุต ปริสุทธิกุล

63033022864 นางสาวปองดาว อันสงคราม

63033022865 นายกฤติน เปUยระบุตร

63033022866 นางสาวศิริลักษณ� เรียนเวช

63033022867 นายอชิรวิทย� วุฒิตันติพงศ�

63033022868 นางสาวปริชมน สงวนชาติ

63033022869 นางสาวณัขขา หมวดสง

63033022870 นายวรฉัตร ขําดี

63033022871 นางสาวสุทธิดา การะรัมย�

63033022872 นางสาวกัลยรัตน� ปรางค�ประโคน

63033022873 นางสาวธนพร อาจคิดการ

63033022874 นางสาวฐิติพร ไชยนุรักษ�

63033022875 นางสาวนริศรา วณิชย�ศักดิพงศ�

63033022876 นายวิรุฬห� คล้ํามณี

63033022877 นายโอภาส สะราคํา

63033022878 นางสาวอรพรรณ วงศ�พล

63033022879 นายศิวภัฎ เทพแดง

63033022880 นางสาวจรัสศรี หนุวงษ�

63033022881 นายวงศกร บุบผาคร

63033022882 นางสาวออมสิน หลีกดี

63033022883 นางสาวพรนัชชา วุกถ:อง

63033022884 นางสาวเพชรภาพรรณ ทรัพย�ผ:าพับ

63033022885 นางสาวจีรนุช อนุโชติ

63033022886 นางสาวพัทธิญาภรณ� เชื้อเมืองพาน

63033022887 นางสาวฐปนัตย� รอดอารี

63033022888 นางสาววนิสา เทพวรรณ

63033022889 นายพงศธร ปานงาม

63033022890 นางสาวกัญญาภัทร กิจบูรณวาทิน

หน:า 763 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033022891 นางสาวภาณุมน มีชัย

63033022892 นางสาวศุภจิรา ศรีมีธรรม

63033022893 นางสาวมยุรี ศรีพิมพ�

63033022894 นางสาวนิรมล กําจัด

63033022895 นายวรัชญ�พัทธ� เทพรัตน�

63033022896 นายณัฐพล ตรีสารพุทธชาด

63033022897 นางสาวกาญจนา แก:วกระจาย

63033022898 นางสาวฉัฏฐ�สุดา พงษ�ภมร

63033022899 นางสาวเพ็ญจันทร� ชุมนุ:ย

63033022900 ว�าที่ร.ต.หญิงวิภรณ�รัตน� ช�อมี

63033022901 นางสาวรสิกา อินทร�ธิราช

63033022902 นางสาวเอื้อมทิพ งามธุระ

63033022903 นางสาวอารียา ทองใบ

63033022904 นายวีรวัฒน� พัชรโภคิน

63033022905 นางสาวปEทมา ช�วยย้ิม

63033022906 นางสาวพนิดา ฟEกบุญเลิศ

63033022907 นายศราวุฒิ ธรรมโชติ

63033022908 นางสาวฐิตาภรณ� เกตุปาน

63033022909 นางสาวนิรันดร�ยพร บุญประถัมภ�

63033022910 นางสาวธัญญารัตน� อู�อรุณ

63033022911 นางสาวภัฑิรา วาดวงศรี

63033022912 นางสาวศิริลักษณ� ศรีสุข

63033022913 นางสาวนิตยา อุปโคตร

63033022914 นางสาวเบญฑิรา สมบัติ

63033022915 นางสาวนิตยา นิพรรัมย�

63033022916 นางสาวพัชรี เจ็กกรัด

63033022917 นายธีรศักด์ิ กลิ่นพยอม

63033022918 นายกิตติพงษ� เอี่ยมชัย

63033022919 นางสาวสิริทรา บัวมี

63033022920 นางสาวพลอยภิญญา กิจอมรพาณิชย�
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63033022921 นายชวการ เอกธนดิตถ�

63033022922 นางสาวโยธกา โนนดี

63033022923 นางสาวนวพร ป*ยะวงค�

63033022924 นางสาวปภาวรินทร� พ:นภัย

63033022925 นางสาวภัทรประภา พูราษฎร�

63033022926 นางสาวอรอุมา จําเริญสาร

63033022927 นางสาวศศิมา การะนัด

63033022928 นางสาวศิริภาภรณ� พรหมโคตร

63033022929 นายโชคอนันต� ปEญญาประชุม

63033022930 นางสาวศุภิสรา หงษ�ภู

63033022931 นายรัชพล จันทวิมล

63033022932 นางสาวปEญญานันท� บุญกลั่นสอน

63033022933 นางสาวป*ยพัชร� จันทร�ชูชื่น

63033022934 นายเกียรติสิทธ์ิ อินทร�นอก

63033022935 นายต�อศักด์ิ ชักนํา

63033022936 นายอธิภัทร จิตตะนัง

63033022937 นายระพี ประดิษฐ�ทอง

63033022938 นางสาวเบญจรัตน� อินทรประดิษฐ�

63033022939 นางสาวณิชกานต� สุขมะณี

63033022940 นายนัทธพงค� เทพวรรณ�

63033022941 นางสาวพรรณวษา หม่ืนหาญ

63033022942 นายรัชพงศ� ประเสริฐสิน

63033022943 นางสาววรัญญา กลิ่นเกษร

63033022944 นางสาวศิโรรัตน� กล่ําสวัสด์ิ

63033022945 นางสาวพัชราภรณ� มาฆะเซ็นตร�

63033022946 นางสาวพิกุล สมงาม

63033022947 นางสาวธมญวรรณ� วิทยาพันธ�ประชา

63033022948 นายคุณาธร กิตต�ญาณ

63033022949 นายวรัญ`ู น:อยจู

63033022950 นายภาคภูมิ จันทรบุตร
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63033022951 นางสาวปาริฉัตร งามดี

63033022952 นางสาวนวลจันทร� เจริญสุข

63033022953 นางสาวจันทรา มาระศรี

63033022954 นางสาวอาภาพร คําใบ

63033022955 นายอรรถพล ครุฑมณี

63033022956 นางสาวธรณ�ธันย� หนูบูรณ�

63033022957 นายสุธี อินทร�นาค

63033022958 นางสาวกนกวรรณ วงศา

63033022959 นายภาณุวัฒน� มีแก:ว

63033022960 นางสาวขนิษฐา เกตุสําอางค�

63033022961 นางสาวอรุณี พิมพ�สําราญ

63033022962 นายทรงเกียรติ ราชบุตร

63033022963 นายกฤษณะ เกลี้ยงมะ

63033022964 นายณัฐภัทร ทองเสน

63033022965 นางสาวแคททรียา เขาวงค�

63033022966 นางสาวจิรพรรณ ทวีปรีดา

63033022967 นายธีรยุทธ หอมจําปา

63033022968 นางสาวกัญฑามาศ ใจอิ่มสิน

63033022969 นางสาวนภาพร หาญอาษา

63033022970 นางสาวนิอาฟUฟะห� นิและ

63033022971 นางสาวกนกวรรณ ดอกพุฒซ:อน

63033022972 นายสันติ โองอินทร�

63033022973 นายอรรถพล ชูราศรี

63033022974 นางสาวสิเรียม ไลยนอก

63033022975 นางณัฐสุดา วราศิลปM

63033022976 นางสาวมินตรา พันธ�อยู�

63033022977 นางสาวณัฏฐ�พิชา ดีบาง

63033022978 นางสาวจริยา ขุมทอง

63033022979 นางสาวพรชิตา นามคํา

63033022980 นางสาวจุฑารัช สนหอม
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63033022981 นางสาวสุจิตรา ใจเอื้อ

63033022982 นางสาวณัฐมล โพธ์ิเงิน

63033022983 นางสาวมัลลิกา ทุระพิน

63033022984 นายปลื้มมานัส ชูสวัสด์ิ

63033022985 นายชนาธิป พ�วงพูล

63033022986 นางสาวอรไพลิน ใจประเสริฐ

63033022987 ว�าที่ร:อยตรีเนติพงศ� เจ็กไธสง

63033022988 นางสาวการีหมQะ บากา

63033022989 นางสาวสุทธิ ดา โก สีย� 

63033022990 นางสาวอนุรัตน� พรมกมล

63033022991 นางสาวนัชกานต� อาษา

63033022992 นางสาวณัฐฐา จันทร�ฉาย

63033022993 นางสาวณิชา พึงรําพรรณ

63033022994 นางสาวปรางค�ทิพย� เฉลิมพักตร�

63033022995 นายสังคม บําเพ็ญขุนเขา

63033022996 นางสาวศาตนันท� อุปเสน

63033022997 นางสาวพิชญา ปาลกวงศ� ณ อยุธยา

63033022998 นางสาวณิชาพัชร� ใจศิริ

63033022999 นางสาวอนัญพร นาคะตะ

63033023000 นางสาวจารุ วรรณ นิยม

63033023001 นางสาวศรีวิภา คงแก:ว

63033023002 นางสาวสุวิชชา สมพงษ�

63033023003 นางสาวลินดา เจQะโซQะ

63033023004 นายรชต ภู�รุ�งฤทธ์ิ

63033023005 นางสาวซูรียานา บือซา

63033023006 นายพลกฤต เจริญรัตน�

63033023007 นายอัครพล มาขนี

63033023008 นายศานติพจน� เหมือนคิด

63033023009 นางสาวมารีกา หลายแห�ง

63033023010 นางสาวพิทยาภรณ� ชูศรี
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63033023011 นายรังสิวุฒิ ธรรมขันธ�

63033023012 นางสาววิภาดา แก�นจันทร�หอม

63033023013 นายเอกพันธุ� นันทิวิริยะชัย

63033023014 นางสาวณัฐณิชา ถางสูงเนิน

63033023015 นางสาวรัชฎาพร โล�ห�คํา

63033023016 นางสาวอรวรรณ พะยมหน

63033023017 นางสาวณัฐณิชา ผาสุข

63033023018 นางสาวพลอยไพลิน สิงห�นิล

63033023019 นางสาวกาญจนา หนองเอี่ยน

63033023020 นางสาวอินทุออน ผางดี

63033023021 นางสาวกูฟUยาร� กูแต

63033023022 นางสาวณัฐกมล วรรณาคํา

63033023023 นายตรัย จรินทรเมธา

63033023024 นายวีระยุทธ สําราญสลุง

63033023025 นายวีระวัฒน� พลศรีดา

63033023026 นางสาวจิตภินันท� มีแก:ว

63033023027 นางสาวเมริกา ศรีวิบูลย�

63033023028 นายวิชวัช สีนาค

63033023029 นายศุภชัย กอบุตร

63033023030 นางสาวปวีณา จันแกมแก:ว

63033023031 นายชวัลวิทย� ลียะอนันต�

63033023032 นางสาวผิวไผ� อุทัยชิต

63033023033 นางสาวกัญญารัตน� กุหลาบ

63033023034 นางสาววินิตา แตงน:อย

63033023035 นางสาวภัทรสุดา รอดจันทึก

63033023036 นางสาวจิรพรรณ การกระจ�าง

63033023037 นางสาวธนกมล วีระสูตร

63033023038 นางสาวภัทรนันท� โทรเลข

63033023039 นางสาวรุ�งเรือง สว�างวงศ�

63033023040 นางสาวแก:ว ฐานะพัฒนะ
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63033023041 นายธนกฤต ทิอุด

63033023042 นายกฤษนันท� ฉิมเจริญ

63033023043 นางสาวศิริภา ธิมา

63033023044 นางสาวธัชพร ฤกษ�ฉาย

63033023045 นายธนากร ศรีเจ:า

63033023046 นายวิรุฬ สีสว�าง

63033023047 นางสาวป*ยรัตน� ครุฑพงษ�

63033023048 นางสาววิภารัตน� ภู�พงษ�พันธ�

63033023049 นางสาวนฤมล แอบสุข

63033023050 นางสาวอนุสรา นะสูงเนิน

63033023051 นายนครินทร� สุขไพบูลย�

63033023052 นางสาวนิศานาถ สระสีสม

63033023053 นางสาวรัตนาภรณ� สีโมกข�

63033023054 นายศรีรัตน� บุญมาเลิศ

63033023055 นางสาวศิริกัญญา กันทะเนตร

63033023056 นางสาวณัฐธิดา ยอดแก:ว

63033023057 นางสาวประภาศิริ คล:ายสุบรรณ

63033023058 นางสาวสุวนันท� ทับธานี

63033023059 นางสาวมณลัชชา สุวรรณตรี

63033023060 นางสาวพรพรรณ แซ�หว�อง

63033023061 นางสาวธนัชพร รุ�งโรจน�

63033023062 นางสาวสายฝน ดวงจันทา

63033023063 นายอภิเชษฐ� เสาโกมุท

63033023064 นางสาวรัตติกาล จีนอยู�

63033023065 นายธณัชย� สุริวงค�

63033023066 นางสาวปาริชาติ วงค�สมุทร

63033023067 นางสาวชลลัดดา เผือกวัด

63033023068 นางสาวชลธิชา ระถะการ

63033023069 นายจรัส องสารา

63033023070 นางสาวธนภรณ� ไชยพงศ�
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63033023071 นางสาวนฤมล แสนขว:าง

63033023072 นางสาวสุปรีญา กระพรม

63033023073 นางสาวเปรมกมล ถาวร

63033023074 นางสาวสุรีวัลย� แห:วเพ็ชร

63033023075 นางสาววันวิสา ไชยมหาบุตร

63033023076 นายประเสริฐ รื่นเพ็ชร

63033023077 นายศุภกฤต ม�วงเมือง

63033023078 นางสาวพัชราภรณ� นาราวงษ�

63033023079 นางสาวนุชจิรา แสนโสดา

63033023080 นางสาวสรารัตน� ดวงดาว

63033023081 นางสาวมณฑิรา เหมืองใจมา

63033023082 นางสาวอัจชาวดี เย็นอุรา

63033023083 นางสาวสมใจ ปากดี

63033023084 นายกษมา ขันเงิน

63033023085 นางสาวกชพร จันทรมะลัง

63033023086 นางสาววิไลพร ตรีวุธ

63033023087 นางสาววรัญญา สีกัน

63033023088 นางสาวอรุณรัตน� ศรีเสาร�

63033023089 นายป*ยะ ชูช�อ

63033023090 นางสาวนันทิชา ดิลกขมารักษ�

63033023091 นางสาวสิริวัฒน� จันทนะ

63033023092 นางสาวกนกกาญจน� พรหมจันทร�

63033023093 นางสาวมนัญชยา ดอกกฐิน

63033023094 นางสาววิภาวี คุ:มทวี

63033023095 นายธนภัทร วรรณทวี

63033023096 นายวัชระ สินจังหรีด

63033023097 นางสาวอุไรรัตน� แซ�ลิ้ม

63033023098 นายเทวินทร� แจขจัด

63033023099 นางสาวสุวิภา ยินดี

63033023100 นายป*ยฤทธ์ิ เนินทราย
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63033023101 นางสาวนันทวรรณ กมลเลิศ

63033023102 นายมงคล แซ�ตัน

63033023103 นางสาวจิราพรรณ อะทะวงษา

63033023104 นางสาวพัชรา มานาเสียว

63033023105 นางสาวปาลิตา ฉิมวัย

63033023106 นายปEณฑ�ธนินท� ธัญญ�พิพัทธ

63033023107 นางสาวนันท�นภัส สรรพประเสริฐ

63033023108 นางสาววันทกานต� สืบเหล�ารบ

63033023109 นายไพรวัลย� สีหัวโทน

63033023110 นางสาวภัทรานิษฐ� ป*ตินันท�พงศ�

63033023111 นายธนกฤต จักรเสน

63033023112 นางสาววัชราภรณ� สอดเสน

63033023113 นายวิสูตร คล�องแคล�ว

63033023114 นางสาวธัญพรหมลักษณ� บรรเทือง

63033023115 นางสาวชนัญญา นัดทะยาย

63033023116 นางสาววราลักษณ� ทําขุนทด

63033023117 นายเกียรติศักด์ิ รามศิริ

63033023118 นางสาวสุธิมา สุขบูรณ�

63033023119 นางสาวขวัญกมล ปานสัน

63033023120 นางสาวกัญญาภัค พูลศรี

63033023121 นายศุภโชค ทับทิมเทศ

63033023122 นายธนภูมิ แก:วบัญดิษฐ

63033023123 นางสาวชนม�นิภา พานิชกุล

63033023124 นางสาววราลักษณ� ไศลบาท

63033023125 นางพิชญานิน ศรีพลัง

63033023126 นางสาวพรรณธิดา อ�อนท:าว

63033023127 นายภาคิณ ปราการ

63033023128 นางสาวปาริชาต สิงห�กวาง

63033023129 นางสาวศิริพร กลิ่นบุญ

63033023130 นางสาวศศิธร มาลากรณ�
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63033023131 นางสาวพุธิตา แสงมณีขจร

63033023132 นางสาวสุคนธ� ทรัพย�สนิท

63033023133 นายชัยวัฒน� แซ�จิว

63033023134 นางสาวนภสร พงศ�ไพบูลย�

63033023135 นายพงษ�พัฒน� เพ่ิมการ

63033023136 นางสาวณัฐชนก ผ�องเกตุ

63033023137 นางสาวอัจจิมา ศรีสว�าง

63033023138 นางสาวรุ�งนภา แสนเมืองม่ิง

63033023139 นางสาวภัทธีรา ศรีตุลา

63033023140 นางสาวปริยากร ภิรมย�แจ:ง

63033023141 นางสาวอุบลวรรณ ทิพย�มะณี

63033023142 นายธันวา เกตุคํา

63033023143 นางสาวภัทรา สุขประดับ

63033023144 นายณรงค�เดช มีมากบาง

63033023145 นางสาวปนัดดา สิริป*ยธรรม

63033023146 นายธรรมนูญ จันทาคีรี

63033023147 นางสาวจริยา โมราสิทธ์ิ

63033023148 นางสาวดารุณี เจQะสาและ

63033023149 นางสาวขนิษฐา พลงาม

63033023150 นางสาวดารัตน� ขานคําภา

63033023151 นายณัฐพงศ� กุนทะยา

63033023152 นางสาวผุสดี นานวัน

63033023153 นางสาวรัชพร กองขันท�

63033023154 นายพัชรพล ชูทรัพย�

63033023155 นางสาวชลธิชา หฤทัยวิจิตรโชค

63033023156 นางสาวเกศราภรณ� ไค�นุ�นภา

63033023157 นางสาวสุภรัตน� รูปดวง

63033023158 นายเฉลิมพล เหมือนนึก

63033023159 นายศรัณญ� ชํานาญงาม

63033023160 นายไกรวิชญ� คงดํา
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63033023161 นางสาวรัตนาวดี ฤกษ�สุริยพันธ�

63033023162 นายณัฐดนัย ทีฆะ

63033023163 นางสาวรัศมี อุดร

63033023164 นางสาวนิลุบล แข็งแรง

63033023165 นางสาววริยา ป*Yนปฐม

63033023166 นางอรุณนลี พานทอง

63033023167 นายปกปPอง บุญเรืองเศษ

63033023168 นางสาวปรียานิตย� ไชยภักดี

63033023169 นางสาวอัจฉรา ซอวงค�

63033023170 นางสาวจริยา เกตุแก:ว

63033023171 นางสาวทรัสตี สุขกันต�

63033023172 นางสาวกัญญาวีร� ฌวิลกรณ�

63033023173 นางสาวอนัญพร มาศเหลือง

63033023174 นางสาวธวัลพร เจียมศักด์ิ

63033023175 นายพิเชษฐ� ทองประสาท

63033023176 นางสาวสุกัญญา พลนิกร

63033023177 นางสาวชนัญธิดา จําปาสา

63033023178 นางสาวอภิญญา อนุกูล

63033023179 นางสาวพิมพ�ผกา สงวนงาม

63033023180 นายสัณหณัฐ กลิ่นนคร

63033023181 นายกล:าตะวัน สุพงษ�ธร

63033023182 นางสาวบุษกร อนุไพร

63033023183 นางสาวพนHิดา พวงอินทร�

63033023184 นายสนธยา ไตรสังข�

63033023185 นายภาคภูมิ จันทร�แจ�มใส

63033023186 นางสาวเนตรนภา บุญล:อ

63033023187 นางสาวโขมพัสตร� เทียมจรรยา

63033023188 นางสาวณัฐริกา ปรีดาวัฒนากูล

63033023189 นางสาวพชรบงกช เพชรสังข�

63033023190 นายภูมิพัฒน� ทองใหญ�
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63033023191 นางสาวณัทธมน กาวี

63033023192 นางสาวนันทวรรณ ทองประเสริฐ

63033023193 นางสาวสุดารัตน� วายุพัฒน�

63033023194 นางสาวธาริณี ชุ�มเจริญ

63033023195 นางสาวอริศรา เฉยโพธ์ิ

63033023196 นางสาวอัสยาตีน:า ปาลาวัล

63033023197 นางสาวศศิธร บริสุทธ์ิ

63033023198 นางสาวศุภลักษณ� เกษมวรรณ�

63033023199 นายอนุวัฒน� รุกขชาติ

63033023200 นายสุรวุธ ขันธจิตร�

63033023201 นางสาวอริยาพร สีไสย�

63033023202 นางสาวแพรวพลอย จิตต�ไทย

63033023203 ว�าที่ร:อยตรีหญิงกนกวรรณ สุระแสง

63033023204 นางสาวสุรีย�รัตน� นาคะจะ

63033023205 นางสาวฐิติมา ทองคํา

63033023206 นายศุภชัย ทองทา

63033023207 นางสาวสุภาพ โพธ์ิหม่ืนทิพย�

63033023208 นางสาวสุพรรษา ทองหาญ

63033023209 นายเพชรรัตน� รุ�งเรือง

63033023210 นางสาวธัญชนก สายสุวรรณ

63033023211 นางสาวจิราภัทร ธรรมนิธา

63033023212 นางสาวทัชชา ทับทิม

63033023213 นายพสธร ฉวีวรณ�

63033023214 นางสาวอาทิตยา ปะอันทัง

63033023215 นางสาวมาลินี จังพินิจกุล

63033023216 นายธีระ ศิริสวัสด์ิวัฒนา

63033023217 นางสาวฉัตรปวีณ� ดาศรี

63033023218 นายวรพล แสงสุริยันต�

63033023219 นางสาววราภรณ� โคตรวงทอง

63033023220 นางสาวกาญจนา เทอดศักด์ิศรี
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63033023221 นายกวินท� กริชนัน

63033023222 นางสาวธิดารัตน� พ่ึงถ่ิน

63033023223 นางสาวชนัญชิดา ราชสีภูมิ

63033023224 นายภูชลัต วีระประจักษ�

63033023225 นางสาวไข�มุกข� วสุบูรณ�

63033023226 นางสาวจินต�จุฑา ม�วงไทย

63033023227 นางสาวสุภิดา หาญชนะ

63033023228 นางสาวภชฎา รัตนมณี

63033023229 นายภัทรพล อุตโรกุล

63033023230 นางสาวกมลทิพย� งามสะพรั่ง

63033023231 นางสาววรรษมน กิติยามาศ

63033023232 นายพัชรภูมิ สุทธิจินตทิพย�

63033023233 นางสาวนิรชา เรืองเดช

63033023234 นางสาวรัตนากร อิ่นมะโน

63033023235 นางสาวสุมิตรา ศรีชาดา

63033023236 นายศุภณัฐ อินอานา

63033023237 นายนิรุส โนวนัตย�

63033023238 นายจิรเมธ ช:างจันทร�

63033023239 นางสาววัลภา ปลั่งดี

63033023240 นางสาวฉวีวรรณ ปรางทอง

63033023241 นายพิเชษฐ คําดิรัตน�

63033023242 นางสาววรรณวารี ปะหนัน

63033023243 นางสาวดวงพร บุญญานุสนธ์ิ

63033023244 นางสาวอติกานต� ย่ิงยวด

63033023245 นางสาวฐิติกานต ศรีม�วง

63033023246 นางสาวนิศาชล กลิ่นชะเอม

63033023247 นางสาวณัฐธิดา พรหมทอง

63033023248 ว�าที่ร:อยตรีหญิงเจนจิรา แหยมแก:ว

63033023249 นางสาวจุฬาลักษณ� บุตรสุวรรณ�

63033023250 นางสาวปรีณาภา ฟองมันพงศพล
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63033023251 นายศิริพงษ� วงษ�เทศ

63033023252 นางสาววิภาดา ทองมาก

63033023253 นางสาวสุพัตรา บัวเอี่ยม

63033023254 นายญาณวิทย� คําวิไล

63033023255 นางสาวฐิติกา ปEนทะวัน

63033023256 นางสาวประณยา ประทุมชัย

63033023257 นางสาวเด�นนภา รัตนภูมี

63033023258 นางสาววรนิษฐา ซุ�นเส:ง

63033023259 นางสาวปริชมน แสงมาน

63033023260 นางสาวธิติยากร พวงศรี

63033023261 นางสาววทันยา พงศธรกุล

63033023262 นางสาวศิริพร หวันมุสา

63033023263 นายสรายุทธ เขียวอ�อน

63033023264 นางสาวอภิรดี เนื่องภักด์ิ

63033023265 นางสาวสกุลรัตน� ไกรแสง

63033023266 นางสาวอรทัย โพธ์ิชู

63033023267 นายศิริพงศ� มหาสุวรรณฉัตร

63033023268 นางสาวภาณุมาศ เรืองเนตร

63033023269 นายหัตถกิจ นพคุณ

63033023270 นายณัฐพงศ� เกตุขวัญชัย

63033023271 นางสาวชัญญาวีร� แก�นร:าหญ:า

63033023272 นางสาวป*Yนบินัทธ� ขุนจักรี

63033023273 นายสิรวิชญ� ขิตตะสังคะ

63033023274 นางสาวสริรัตน� ใจขันธ�

63033023275 นางสาวธัญญะ สุวรรณสิงห�

63033023276 นางสาวสาริณี วัฒนอักษร

63033023277 นายภควัHต พรมดวงดี

63033023278 นางสาวนุชจรินทร� เหลาแหลม

63033023279 นางสาวพัชฬา นาคา

63033023280 นางสาวกมลรัตน� ปEตถานัง
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63033023281 นางสาวสุกัญญา มะโนศรี

63033023282 นายคณิต จิตรสว�างทรัพย�

63033023283 นางสาวศศิธร พันธนู

63033023284 นางสาวกรณ�ศศิร� สาตจีนพงษ�

63033023285 นางสาววริศรา คงอินทร�

63033023286 นายพชร ย:อยดา

63033023287 นางสาวนิตยา พรามณ�อ:น

63033023288 นางสาวทิพวรรณ เดือดขุนทด

63033023289 นางสาววาสนา พงษ�ชัยศรี

63033023290 นายธนาคาร บุญถนอม

63033023291 นางสาวเบญจพร แปงทา

63033023292 นายกันต�ศักด์ิ ภักด์ิชื่น

63033023293 นางสาวชญาภา คําเหลือง

63033023294 นายสุทธวีร� ศรีอารยวงศ�

63033023295 นางสาวจุฑามาศ หริกุล

63033023296 นางสาวสุนิตษา ภูหลวง

63033023297 นางสาวสุพรรวดี หม่ันพิทักษ�พงศ�

63033023298 นายเชิดพงษ� ชลเทพ

63033023299 นางสาวขนิษฐา อินทร�มณี

63033023300 นางสาวณัฐมน ทองแท�ง

63033023301 นางสาวอารียา ป*ตตาละตัง

63033023302 นายธนพล พิลาใหม�

63033023303 นายกฤตยชญ� สุวัตถี

63033023304 นางสาววิภาวินี หงษ�เวียงจันทร�

63033023305 นายนรุตม� ลิกขไชย

63033023306 นางสาวศิริรัตน� ลั่นสิน

63033023307 นางสาววิภาวี ทองใบ

63033023308 นางสาวภาวี หงษ�สินสี

63033023309 นายสหรัฐ จันทร�ทิพย�

63033023310 นางสาวมารียา เพชรหรีม
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ระดับปริญญาตรี

63033023311 นางสาวอรจิรา เอี่ยมโปร�ง

63033023312 นางสาวภมรรัตน� สีขาว

63033023313 นางสาวชนมน ใจจันทร�

63033023314 นางสาวอรอุมา สิงห�ดา

63033023315 นางสาวชนิตา สองสีซ:าย

63033023316 นางสาวจริยา แดงขาว

63033023317 นายจักรกฤษณ� โยธะการี

63033023318 นางสาวจุฑามาส แสนคํา

63033023319 นางสาวนันทิยา อาจผักปEง

63033023320 นางสาวอภิชญา พุทธิศรี

63033023321 นางสาวกมลชนก กองแดน

63033023322 นางสาวนัดดาพร สมทรง

63033023323 นางสาวผกามาศ สันตินิยม

63033023324 นางสาวนันทวรรณ� ก:อนคํา

63033023325 นางสาวซารีณีย� งQะสมัน

63033023326 นายกษิดิศ ทนนวงษ�

63033023327 นางสาววีณา แก:วอินตา

63033023328 นางพรพิมล เชาว�ดี

63033023329 นางสาวอัมพร สีลาเนิน

63033023330 นางสาวชญานิศ กลองรัง

63033023331 นางสาวพัทธนันท� สตสมุทรจิตร�

63033023332 นางสาวนริศรา บังน�าน

63033023333 นางสาวปภาดา แก:วประภาค

63033023334 นายภัทรวิน ดาวเฉลิมวงศ�

63033023335 นางสาวอริสา ปานเม�ง

63033023336 นายดํารงค� สมศรีสุข

63033023337 นางสาวขวัญฤดี ชาวชะไว

63033023338 นายธนดล ราชคม

63033023339 นายศุภรา กลีบโกมุท

63033023340 นางสาววิไลภรณ� คําภาวะ
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ระดับปริญญาตรี

63033023341 นางสาววิมลทิพย� พิทักษ�วงษ�ภา

63033023342 นายณัฐพงษ� น้ําทิพย�

63033023343 นางสาวประภาภรณ� ทองบ�อ

63033023344 นางสาวลีลาวดี ลายทองสุก

63033023345 นางสาววราภรณ� ผึ่งผาย

63033023346 นายอนุสรณ� สว�างวงศ�

63033023347 นางสาวอาลิน โชติชัย

63033023348 นางสาวสาวิตรี จักปEYน

63033023349 นายภาณุพงศ� อินทรีย�

63033023350 นายทัดเทพ สิทธิ

63033023351 นางสาวทิพวรรณ ผาแพร

63033023352 นางสาวพุฒตาล สังขพิมพ�

63033023353 นางสาวสราลี ณ ปPอมเพ็ชร�

63033023354 นายชญานนท� สุนทรการันต�

63033023355 นายศุภชัย โพธ์ิทอง

63033023356 นางสาวพรอุรา อุรีรัมย�

63033023357 นางสาวเบญจมาศ บุตตา

63033023358 ส.อ.สหรัฐ สุราภา

63033023359 นายกฤศกร วีระใจ

63033023360 นางสาวสุธาวัลย� กล่ําทอง

63033023361 นางสาวภัคจิรา นรสาร

63033023362 นายนิพนธ� ใจเย็น

63033023363 นายปฏิวัติ คงอินทรื

63033023364 นายอัตถกร ป*มเกษม

63033023365 นางสาวธัญลักษณ� แก:วยอด

63033023366 นางสาวสุนีย� เผือกผ�อง

63033023367 นางสาวโชษิตา แบบรัมย�

63033023368 นางสาวปวีณา ชะอุ�ม

63033023369 นายวสุธร ลี้ตระกูลศิลป

63033023370 นางสาวชยารัตน� ปลื้มสําราญ
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ระดับปริญญาตรี

63033023371 นางสาวปาณิสรา ป*ตวงษ�

63033023372 นางสาวอัจฉรา สอนง�าย

63033023373 นางสาวมาริษา เพชรหงค�

63033023374 นายธนพล เก�งสาริการ

63033023375 นางสาวกชวรรณ ลี้เทียน

63033023376 นางสาวณภัคฐา มากโฉม

63033023377 นางสาวสมิตา ขําขุด

63033023378 นางสาววรรษมน หว�างเจริญศักด์ิ

63033023379 นางสาวป*ยะพร ยองใย

63033023380 นางสาวสุนีย� คงศรี

63033023381 นายอะหะมะ มาแจ

63033023382 นางสาวอรทัย แจ:งอักษร

63033023383 นายวรรณทวี ทองบุตร

63033023384 นางสาวบัณฑรวรรณ เพ็ชรพวง

63033023385 นางสาววัชรี เทียนหลํา

63033023386 นางสาวศิริพร เกษรทอง

63033023387 นางสาวกุลธิดา กันธิวงค�

63033023388 นางสาวภาวีรัตน� สมบัติ

63033023389 นางสาวณัฐชา พรมเสพสัก

63033023390 นางสาวปรียาภรณ� ขุนทองพันธุ�

63033023391 นางสาวพรรณรายณ� ราชสังข�

63033023392 นางสาวฑิฆัมพร บุญช�วย

63033023393 นายภุชงค� ไกรวุฒิสม

63033023394 นางสาวศิริมานันท� ก:อนนาค

63033023395 นายกิตตินันท� กระจ�างพันธุ�

63033023396 นางสาวอาทิตยา มูลเอี่ยม

63033023397 นางสาวณชนก แซ�ลิ้ม

63033023398 นางสาวสิทธารัตน� ทัพรังษี

63033023399 นางสาวน้ําทิพย� ยอดราช

63033023400 นายกิตติพล กายสิทธ์ิ
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ระดับปริญญาตรี

63033023401 นายมนตรี น:อยหน�อ

63033023402 นางสาวสุดปรารถนา ง้ิวงาม

63033023403 นายภูวภัทร� คําแหง

63033023404 ว�าที่ร:อยตรีหญิงชลธิชา กะดังงา

63033023405 นางสาวอรณี พลเหิม

63033023406 นางสาวณิชชา สร:อยระย:า

63033023407 นางสาวญาดา สายกระสุน

63033023408 นายป*ยพงศ� พริกบุญจันทร�

63033023409 นางสาวกรรณิกา อยู�สบาย

63033023410 นายพนาวัฒน� ซ:อนพิมพ�

63033023411 นายศักด์ิสิทธ์ิ ปPอชุมภู

63033023412 นางสาวอินธิรา มณีฤทธฺHH

63033023413 นางสาวรินทร�ลภัส สอนสารี

63033023414 นางสาวจีระกุล นิโรจน�

63033023415 นางสาวณัฐณิชา คงรักษา

63033023416 นางสาวรัชนีกร ดีจอม

63033023417 นายกฤต วิเศษเขตการณ�

63033023418 นางสาววาสนา ทีวะเวช

63033023419 นางสาวพรสุดา ดุดง

63033023420 นางสาวอักษราภัค นวลละออง

63033023421 นายสุภาพ มีความสุข

63033023422 นางสาวสมสกุล ยอดคง

63033023423 นางสาววิษภา แพรสูงเนิน

63033023424 นางสาวพรรณราย ทองสุข

63033023425 นายวรากร เหลืองประสิทธ์ิ

63033023426 นายวีรภัทร วรุณบรรจง

63033023427 นางสาวอรจุรี ไชยรัตน�

63033023428 นายสุริยะ เขียวอําพล

63033023429 นายปรวิทย� ไชยเอนก

63033023430 นางสาวอรวรรณ อรชุน
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ระดับปริญญาตรี

63033023431 นางสาวสุนิษา กุลทรัพย�สมบัติ

63033023432 นางสาวภาวิณี พลนิกรณ�

63033023433 นางสาวนิภาพร วิรัชวา

63033023434 นายสว�างพงษ� อิงคประภากุล

63033023435 นางสาวเกษมณี กุลสุ

63033023436 นางสาวพิมลภรณ� ทองดี

63033023437 นางสาวธนินี เพ่ิมพูน

63033023438 นางสาวณหทัย สายญาติ

63033023439 นายจิรกิตต์ิ บุญทั่ง

63033023440 นางสาวอังคณาภร ขาวผ�อง

63033023441 นายพิทยา ใจดี

63033023442 นางสาวอนันตญา เคลือบหม่ืนไว

63033023443 นางนภัสนันท� วงค�แพทย�

63033023444 นายเจษฎา ปEททุม

63033023445 นางสาวอรวรรณ สังข�ทับ

63033023446 นางทยาวี วีระวงศ�จันทร�

63033023447 นางสาวสุนันทรา วงศ�เงิน

63033023448 นางสาวจักรวัล จิราวิวัฒนานนท�

63033023449 นางสาวธิดารัตน� พูลเอม

63033023450 นางสาวกัญญารัตน� หวานฉํ่า

63033023451 นายอภิภู ถาวรเสน

63033023452 นางสาวศิรินภา บํารุงศรี

63033023453 นายพงศธร โชติวีระกุล

63033023454 นางสาวประภาพร กาวน

63033023455 นางสาวศศิกาญจน� ชูวิสูตรชัย

63033023456 นางสาวนันทนัช หนูบูรณ�

63033023457 นางสาวนิตยา ทาบึงกาฬ

63033023458 นางสาวเจนจิรา จําเริญ

63033023459 นางสาวชัชฐภรณ� ต้ังอ�วม

63033023460 นางสาวอัมรา ลีโสม
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ระดับปริญญาตรี

63033023461 นางสาวภัทรภรณ� กําธรเจริญ

63033023462 นางสาวจารุวรรณ แซ�ฮั่น

63033023463 นางสาวนิภาพร จิตภิรมย�

63033023464 นางสาวธีรัจนาตย� หิรัณยเอกภาพ

63033023465 นายชิษณุพงษ� สิงห�น:อย

63033023466 นางสาวมนัชฌา กํ่ากุล

63033023467 นายนิติณัฐ เวียนทอง

63033023468 นางสาวสวิณ  ี ย� ทองแก:ว

63033023469 นางสาววรรณพัชร ทับทิม

63033023470 นางสาวนริศรา ฟEกเจริญ

63033023471 นายธีระยุทธ ปEญญาลัย

63033023472 นางสาววารี บัวขาว

63033023473 นางสาวธันยา โฉมศรี

63033023474 นายพงศธร จุ�มสุนันท�

63033023475 นางสาวเบญญทิพย� ตQะศรีเกิด

63033023476 นายพีรยุทธ กลัดทอง

63033023477 นางสาวน้ําทิพย� ภักดีสอน

63033023478 นางสาวธัญญาภัทร� มะโพงเพ็ง

63033023479 นางสาวศิริรัตน� โพธ์ิเจริญ

63033023480 นางสาวณัฐสินี แสนวงษา

63033023481 นางสาวภัทราภรณ� ปูนเต:า

63033023482 นางสาวธิดารัตน� บุญกองสี

63033023483 นางสาวปวีณา บุญกาญจน�

63033023484 นายสกล ชัยช�างชิด

63033023485 นายศิรินทร� ศิริพงษ�รุ�งโรจน�

63033023486 นางสาวแพรวพรรณ ไชยสุยะ

63033023487 นายปฏิพัทธ� เลี้ยงพงษ�

63033023488 นายสหรัฐ แซ�ต้ัง

63033023489 นางสาวรัตติยา อัศดร

63033023490 นายสิทธิพันธ� ศูนย�สิทธ์ิ
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63033023491 นางสาวกุสุมา ก่ิงพวง

63033023492 นางสาวม่ิงบุญ จักรไชย

63033023493 นางสาวพรสุภา จิตเสนาะ

63033023494 นางสาวภัสนันท� ญาณสูตร

63033023495 นางสาวภาวิดา พุทธิกุล

63033023496 นายนิยม หนูเล็ก

63033023497 นางสาวทิพาวรรณ พะนาภัย

63033023498 นางสาวกัญญาณัฐ ก:อนเงิน

63033023499 นางสาวธนภรณ� สาดเจริญวัฒนา

63033023500 นายบุณยพจน� อั้นน:อย

63033023501 นายสุรศักด์ิ ม่ังแพร

63033023502 นายนพรัตน� เขียวอ:อม

63033023503 นางสาววริศรา เนาวโคอักษร

63033023504 นางสาวศิริสุข สีสุวะ

63033023505 นางสาวกันจณา บุญประเสริฐ

63033023506 ว�าที่ร:อยตรีโชคชัย ถมทอง

63033023507 นายคมกริช มีสาระพันธ�

63033023508 นางสาวญาณิศา หาญกมลศิริ

63033023509 นางสาวศิริลักษณ� รัตนกัญญานันท�

63033023510 นายณัฐนันท� บุญยัง

63033023511 นางสาวอภิญญา บุกสันเทียะ

63033023512 นางสาวแคทรียา บัวงาม

63033023513 ว�าที่ ร.ต.หญิงน้ําทิพย� ชุ�มจิตร

63033023514 นางสาวนัฐสุดา ชาญธัญกรรม

63033023515 นางสาวสตรีรัตน� ปรีเดช

63033023516 นางสาวพรทิวา ต]าคํา

63033023517 นางสาวพนิตนันท� สะอาด

63033023518 นางสาววรัญยา วาวแวว

63033023519 นางสาวกนกทิพ แจ:งโสภา

63033023520 นางสาวนฤมลวรรณ พันธุ�พฤกษ�
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63033023521 นายสุรัติพงศ� กิจรักษา

63033023522 นางสาววงเดือน เกิดแหวด

63033023523 นางสาวสโรชินี วรธงไชย

63033023524 นางสาวอรทัย แสนโคตร

63033023525 นายภูวดล ถ่ินทัพไทย

63033023526 นางสาววริศรา แก:วช�วง

63033023527 นายลัทธพล สังคสิน

63033023528 นายพีรดล สีตามา

63033023529 นางสาวสุรีรัตน� ขันธะหงษ�

63033023530 นางสาวอัณณ�ชญาน� โพธ์ิคลัง

63033023531 นางสาวพิจิตรา ชูพินิจสกุลวงค�

63033023532 นางสาวศศิธร ดิหลกสุนทร

63033023533 นายศุภฤกษ� ดาวเดช

63033023534 นางสาวอาทิมา อยู�ภู�

63033023535 นายวราเทพ ต:นแฝง

63033023536 นางสาวอารีรัตน� หลั่งมา

63033023537 นายศตวรรษ แสงทองทวีเลิศ

63033023538 นางสาวป*สิรินทร� รัตนบุรี

63033023539 นางสาวสมัชญา จันทร�เอก

63033023540 นางสาวมารีณา ดาโอะ

63033023541 นางสาวพัชรี แซ�เล:า

63033023542 นายพนัสพงษ� อําพันทอง

63033023543 นางสาววรรณรี ศรีสริ

63033023544 นางสาวประภาพร มัจฉา

63033023545 นางสาวเสาวรินทร� ศุภกิจชัยกุล

63033023546 นางสาวอัญชลี สุขสุทธ์ิ

63033023547 นางสาวกรณิกา รุจิราภา

63033023548 นายวรัญ`ู แก:วละเอียด

63033023549 นายฐิติวุฒิ เสภา

63033023550 นางสาววาสนา ไชยวงศ�
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63033023551 นางสาวปนัดดา สีดา

63033023552 นางสาวปรารถนา ทับทิม

63033023553 นายประจักษ� ต�อชีวี

63033023554 นางสาวทิพวัลย� มันเลาะ

63033023555 นายกฤติน ตันเรืองชาติ

63033023556 นายวีระศักด์ิ ทองพิทักษ�

63033023557 นางสาววัชราภรณ� ศรีสมบัติ

63033023558 นางสาวปEทมาพร ชูจําปา

63033023559 นายอัมรินทร� ม่ิงพรม

63033023560 นางสาวพรนภา คงพ�วง

63033023561 นางสาวธนพร รอดรู:

63033023562 นางสาวอารยา แจ�มกระจ�าง

63033023563 นายพรรษวุฒิ นิลจันทร�

63033023564 นายสุรสิทธ์ิ เอียดคําสอน

63033023565 นายคุณากร แก:วมณี

63033023566 นายศรายุธ นพคุณ

63033023567 นายวัชระ ดวงมาลา

63033023568 นายอโนทัย ฉลูทอง

63033023569 นางสาวชนกนันท� ดวงเศษวงษ�

63033023570 นางสาวศิวาภรณ� เจริญสุทธินันท�

63033023571 นางสาวธนัชพร ใยขม

63033023572 นายรัฐสินธุ� อุทะนุตนันท�

63033023573 นางสาวสุภาวดี จ๋ิวแหยม

63033023574 นายนฤบดินทร� สีหานาม

63033023575 นางสาววชิราภรณ� มะโน

63033023576 นายสราวุฒิ เพชรคง

63033023577 นางสาวเสาวนิจ จันทร�ดา

63033023578 นางสาวกุลิสรา ศรุตธนภิญโญ

63033023579 นางสาวโชตนา ลิขิตพฤกษ�ไพศาล

63033023580 นายฐิติกร ชัยสิทธ์ิ
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63033023581 นางสาวอสมาภรณ� ฟPองเสียง

63033023582 นายวรเมธ อังกุลดี

63033023583 นางสาวพัชราพร แซ�เตียว

63033023584 นายสุรพงค� ด:วงเจริญ

63033023585 นายนันทพงศ� กุลมะโน

63033023586 นายจิรยุทธ� ทองใบ

63033023587 นางสาววรรณวนา ศิราทอง

63033023588 นางสาวอนุสรา สิงห�ปPอม

63033023589 นางสาวศันสนีย� เกริกพิบูลชัย

63033023590 นายหิรัญ มณีวรรณ

63033023591 นายคุณานนต� บัวสระ

63033023592 นางสาวสุมิณตรา อมรบุญป*ติ

63033023593 นางสาวกมลลักษณ� บุญอนันธนสาร

63033023594 นายนนทวุฒิ สุวรรณ

63033023595 นางสาวชนนิกานต� โนนแวง

63033023596 นางสาวอรนิช ศรีประเสริฐ

63033023597 นางสาวอนุศรา รัตนะ

63033023598 นางสาวกิติยากรณ� ดQะวี

63033023599 นางสาวนันทพร แพทย�เจริญ

63033023600 นางสาวจิรารัตน� รังกลาง

63033023601 นายเจษฎา ยงบุตร

63033023602 นางสาวพรสวรรค� ศรีวชิร

63033023603 นางสาวกฤษณี บริบูรณ�

63033023604 นางสาวปรารถนา มีกระแสร�

63033023605 นายพงศกร ฝอยทอง

63033023606 นางสาวจริยา ชูกร

63033023607 นางสาวนฤมล ฉลาดมาก

63033023608 นางสาวศิริสุข ศรีไทย

63033023609 นายทศพล ลาสาร

63033023610 นางสาวศมนพร ศรีพรม
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63033023611 นางสาวจารุวรรณ รู:กิจนา

63033023612 นางศศิกานต� สุวรรณรัศมี

63033023613 นางสาวปาลิดา แก:วคูณ

63033023614 นางสาวศิริลักษณ� ทิ้งโคตร

63033023615 ว�าที่ร:อยตรีภิวุฒิ เพชราภินันท�

63033023616 นางสาวสุพิชญา เจียมสุภา

63033023617 นางสาวนวพร บุญเมือง

63033023618 นางสาวภูษณิศา วังชัย

63033023619 นายกิตติจินดา ใจแคล:ว

63033023620 นางสาวสุนิษา ค:าของ

63033023621 นางสาวดวงพร สมเพราะ

63033023622 นางสาวอรอนงค� รัตนกูล

63033023623 นางสาวพิมผกา จันทร�เพชร

63033023624 นางสาวรจชรินทร�ญา ศรีอินทร�

63033023625 นางสาวชณัญ`ู เพชรรักษ�

63033023626 นางสาวพัชรินทร� แววศรี

63033023627 นายสุริยะ อาดโพธ์ิ

63033023628 นางสาวกมลธรรม เดชวิทย�

63033023629 นายวรากร พูลแสง

63033023630 นายภาณุ ปานดุก

63033023631 นายจาตุรงค� อินธิมา

63033023632 นางสาวสุทธิ รักษ� บัวกลิ่น

63033023633 นางสาววสุนันท� มงคลนํา

63033023634 นางสาวหฤทัย เก้ือวงษ�

63033023635 นางสาวรุ:งนภา คําศรี

63033023636 นางสาวชลธิชา อินทชัย

63033023637 นางสาวปภาดา บุญก�อเก้ือ

63033023638 นายราชัน ดาวทอง

63033023639 นายธัญพิสิษฐ� วัชรเสวี

63033023640 นางสาวกนกวรรณ กระออมแก:ว
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63033023641 นายธนกฤต โสภณลัคนา

63033023642 นายกษิดิศ จันเจอบุญ

63033023643 นายพงษ�สิทธ์ิ อภัยทูล

63033023644 นางสาวอภิชยา นิลแดง

63033023645 นางสาวสรญา ศรีทองแจ:ง

63033023646 นายณรงฤทธ์ิ จํารูญ

63033023647 นางสาวกุลธิดา สระน้ํา

63033023648 นางสาวเสาวรัตน� พุ�มระชัฎร�

63033023649 นายเขมทัต แสงมุข

63033023650 นายอธิป วิเชียร

63033023651 น.ส.มนสิชา ไพเราะ

63033023652 นางสาวอมรรัตน� คําน�วม

63033023653 ว�าที่ร:อยตรีประกิต คงสงค�

63033023654 นางสาวอิศราภรณ� วงลคร

63033023655 นางสาวปEญญ�สิรี คงดี

63033023656 นางสาวศุภาพิชญ� อ�อนเรือง

63033023657 นางสาวนันธิชา สวัสดี

63033023658 นางสาวอรอนงค� คงทอง

63033023659 นางสาวจิตติมา อมรเทพ

63033023660 นางสาววิริญจ� ดิษฐ�ใจเย็น

63033023661 นางสาวแคทรียา อ�อนจันทร�

63033023662 นางสาวกุลธิดา ก]าแก:ว

63033023663 นางสาวภณิดา วงษ�วิกย�กรรม

63033023664 นางสาวนวรรษภรณ� รุจิโรจน�วงศ�

63033023665 นายชนะ เสือดิษฐ�

63033023666 นางสาวนาดียา บาซา

63033023667 นายนพดล สนหอม

63033023668 นางสาวตอยีบะห� เจQะเฮง

63033023669 นางสาวเบญจวรรณ เย็นใจ

63033023670 นางสาวพรกนก พฤทธิฐาปนา
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63033023671 นายธนากร ช�วยมาก

63033023672 นายณัชภณ คลังพลอย

63033023673 นายโกวิทย� กอบแก:วสกุล

63033023674 นางสาวรชยา สกลนุรักษ�

63033023675 นายธีรพล สุวรรณชาติ

63033023676 นางสาวพิกุลทอง เทพบรรหาร

63033023677 นายอนวรรต คงสงค�

63033023678 นายธิติพันธ� ละม�อมสาย

63033023679 นางสาวแทนวรรณ ปPองกัน

63033023680 นางสาวอรีนา งะสมัน

63033023681 นางสาวมาลิกา ทับเปรม

63033023682 นางสาวจารุวรรณ สุวรีย�

63033023683 นางสาวรัตน�ทนาการ เนตรทิพย�

63033023684 นายวรัญ`ู การะวงค�

63033023685 นายอนุพงศ� คงม่ัน

63033023686 นายนฤชล ขากาดุก

63033023687 นายสุรยุทธ� โลมาสืบ

63033023688 นางสาวพัชราภรณ� อ�อนตา

63033023689 นายยุรนันท� คําภูแก:ว

63033023690 นายธนภัทร ทองน�วม

63033023691 นายพลกฤษณ� พรพินิตนุรักษ�

63033023692 นางสาวจิราพร ทองโสม

63033023693 นายอธิวัฒน� เชื้อแก:ว

63033023694 นางสาวอัปสร อุปริมากูร

63033023695 นางสาวจิติมา เกษแก:ว

63033023696 นางสาวมาเรียม สือแตมาแล

63033023697 นายณัฐนันท� ณ นคร

63033023698 นางสาวนวพร ชิตท:วม

63033023699 นางสาวพิชญาภา แม:นเหมือน

63033023700 นางสาวมินตรา เหลือแย:ม
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63033023701 นางสาวชลธิชา ป*Yนทอง

63033023702 นางสาวพรรณนิภา พรหมพันธ�ใจ

63033023703 นายภัทรพงค� บุญทอง

63033023704 นางสาวกฤษศินี อินทรประสิทธ์ิ

63033023705 นายกฤษกราชัย เสือก:อน

63033023706 นางสาวนิชาภา จันทนา

63033023707 นายจตุรงค� เหลาแหลม

63033023708 นางสาวกัญจนพรรณ โนจากุล

63033023709 นางสาวอันธิกา สุขสอาด

63033023710 นางสาวประกายดาว เมอมะนา

63033023711 นายชัยยพล สัตยธนโรจน�

63033023712 นายปฏิภาณ สุขเพ่ิม

63033023713 นางสาวกิตติยา นะสาโร

63033023714 นางสาววิไลลักษณ� จาบประโคน

63033023715 นางสาววรรณิดา เวียงนาค

63033023716 นางสาวพิมพ�ใจ สารพิมพื

63033023717 นายนพดล คงสิบ

63033023718 นางสาวภาวิณี ประยูรหงษ�

63033023719 นางสาวรัตนาภรณ� สว�างรัตน�

63033023720 นายอุกฤษฏ� สังฆรักษ�

63033023721 นางกัญญาพัชญ� ชื่นอารมย�

63033023722 นางสาวรวิพร ภูวไพศาลกิจ

63033023723 นายพชรพล เสือเพชร

63033023724 นางสาวรสสุคนธ� ปานแดง

63033023725 นางสาวศศิมล กล�อมพันธ�

63033023726 นางสาวศริญญา สุวรรณ�ทอง

63033023727 นางสาวสุวรรณา พินิจสุพล

63033023728 นายวิทัศน� ขุนทิพย�

63033023729 นางแวววิมล เพ็งสุขผ�อง

63033023730 นายพงศ�ธเนศ ศรีสมวงศ�
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63033023731 นางสาวสุทธาภา นาราทิพย�

63033023732 นางสาวรสสุคนธ� ศรีสุขเจริญ

63033023733 นายวรชาติ เขียวน:อย

63033023734 นางสาวณัฐธิดา โกบุตร

63033023735 นางสาวสุลิษา โยธารักษ�

63033023736 นางสาวลลิตา นุ�มโพธ์ิ

63033023737 นางสาวยามีละ มะมูแร

63033023738 นางสาวยลดา เมืองแมน

63033023739 นางสาวกิติมา สุขดี

63033023740 นางสุกัญญา ไกรสดับ

63033023741 นางสาวพัชรินทร� เดือนขาว

63033023742 นายฉัตรชัย ปE\นแจ:งอรุณ

63033023743 นางสาวนิตยา บุญทวี

63033023744 นางสาวกาญหทัย กําลังชัย

63033023745 นางสาวมนัญญา แจ�มหม:อ

63033023746 นายชัชวาล เผือกแก:ว

63033023747 นายธนโชติ ปUYเสนาะ

63033023748 นางสาวจารุวรรณ แย:มคํา

63033023749 นางสาววิชยา ทัพมงคล

63033023750 นางสาวกัญจิรา ย่ีสุ�น

63033023751 นางสาวช�อชบา อภัยเทศพานิช

63033023752 นายกฤษกมล เปรมป*ยะกิจ

63033023753 นายฌาณวิทย� คงคาเขตร

63033023754 นางสาวศศินภา ชุมสวัสด์ิ

63033023755 นางสาวชนากานต� รักสวน

63033023756 นายทวีศักด์ิ คันที

63033023757 นางสาวอรวรรณ อภิบาลพูลผล

63033023758 นางสาวธิติญา ตันติรัตน�

63033023759 นายกิตติธัช แจ:งสว�าง

63033023760 นางสาวปEทมพร โพโต
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63033023761 นางสาวสวรส รัตนอร�ามสวัสด์ิ

63033023762 นางสาวขจรวรรณ วนขจรไกร

63033023763 นางสาวศรัญญา ย่ังยืน

63033023764 นางสาวสิริวิมล รักขนาม

63033023765 นางสาวนิภาวรรณ เกษจันทร�

63033023766 นางสาวพิมพ�ชนก พัฒนกิจจํารูญ

63033023767 นางสาวปริญดา คงดํา

63033023768 นางสาวศิริลักษณ� สุนารักษ�

63033023769 นางสาวภูริตา เกตุสอาด

63033023770 ว�าที่ร:อยตรีหญิงชนาทิพย� มงคล

63033023771 นางสาวภณิดา โฮ�งสิทธ์ิ

63033023772 นายธนวัฒน� พิลึก

63033023773 นายธัญเทพ คชินร�โรจน�

63033023774 นางสาวจตุพร อินตQะใหม�

63033023775 นายวิทิต สีหนนท�

63033023776 นายเอกชัย ทองทรัพย�

63033023777 นางสาวจุติรัช รัฐนันท�ธนกร

63033023778 นางสาววาสนา พรมพิทักษ�

63033023779 นายกฤษฎา ศรีนนท�

63033023780 นายศุภกิตต์ิ พงศ�พัฒนศิริ

63033023781 นางสาวพรทิพย� สงมา

63033023782 นางสาวศิริวรรณ คงอุตส�าห�

63033023783 นางสาวจันทวรรณ กัณหวิชัย

63033023784 นางสาวเพ็ญนภา บุตดีวงค�

63033023785 นางสาวสิริธิดา คําสมบัติ

63033023786 นางสาวชญานุช เรืองจันทร�

63033023787 นายวชิรวิทย� เหลืองวัฒนะ

63033023788 นางสาวศิรัญญา บุญปE\น

63033023789 นางสาวกิตติยา อุ�นเรือง

63033023790 นางสาวเสาวลักษณ� ย้ิมเจริญสุข
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63033023791 นางสาวฉัตรสุดา โสรัสสะ

63033023792 นางสาวสุชาดา คลังเย็น

63033023793 นางสาวรัฐนันท� ฝ_ายสูนย�

63033023794 นางสาวลลินน� จอมคําสิงห�

63033023795 นางสาวจิราพร ชูวงษ�

63033023796 นางสาวธิรดา แสงสมบูรณ�

63033023797 นางสาวศิริพร ประสวนศรี

63033023798 นายชัยณรงค� ชารีเอ�น

63033023799 นางสาวภัทรวดี พรปู_ศุข

63033023800 นางสาวซูใฮลา ดาลียา

63033023801 นางสาวสุณิสา ม่ังสาคร

63033023802 นางสาวประภัสสร สอนสืบ

63033023803 นางสาวปรียาพร เบ:าแก:ว

63033023804 นางสาวรัตนาพร ตระการจันทร�

63033023805 นายเจษฎากร ยศวิจิตร

63033023806 นางสาวอรุณสวัสด์ิ บานบัว

63033023807 นางสาวณัทนันทน� อธิภัคกุล

63033023808 นายดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ

63033023809 นางสาวมนธิญา เมฆขยาย

63033023810 นายธนวุฒิ ปรีชานุกูล

63033023811 นายธนภัทร ก]อยสุวรรณ

63033023812 นางสาวอรพรรณ นามมนตรี

63033023813 นางสาวนันท�นภัส อาแวปูเตQะ

63033023814 นายรุ�งเรือง เชื้อสกล

63033023815 นางสาวศวิตา บุญสุขโข

63033023816 นางสาวจุฑามาศ เดชภูวนาถ

63033023817 นางสาวฐาปนีย� จันทร�ดํา

63033023818 นางสาวศศิวิมล อริยภาพ

63033023819 นางสาวบุษบง บุญมาปะ

63033023820 นางสาวสุนันทา บุญสมพงษ�
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63033023821 นางสาวนพรัตน� ดิษภา

63033023822 นายรอกิ มะแซ

63033023823 นางสาวธัญญรัตน� พรรณพรหม

63033023824 นางจิราพร ทรัพย�คง

63033023825 นางสาวชุตินันท� อุ�นจิตร�

63033023826 นางสาวนภัสสร ภาชนะปรีดา

63033023827 นางสาวนิรันตี ม่ังมูล

63033023828 นางสาวสุรีพร รังด�านจาก

63033023829 นางสาวดลยา นาวายนต�

63033023830 นางสาวสุพัตรา นมัสศิลา

63033023831 นางสาวนัฏฐพร แก�นจันทร�

63033023832 นางสาววิริยาภรณ� สุขใส

63033023833 นายสุรศักด์ิ พรมไทย

63033023834 นางสาวมาวรีย� น:อยนิล

63033023835 นางสาวชลิดา ขุนภักดี

63033023836 นางสาวอาทิตญา แสงจันทร�

63033023837 นางสุพัทนา เพ็ชรคํา

63033023838 นางสาวชนิดา คําลือ

63033023839 นางสาวชญาดา แสงสุกวาว

63033023840 นางสาวกรณิกา พิจิตรชุมพล

63033023841 นายฉัตรชัย คชประดิษฐ�

63033023842 นายจักรพงษ� พรมดี

63033023843 นางสาวกมลนิตย� หนูอุ�น

63033023844 นางสาวภัสศจี ทาลุมพุก

63033023845 นายอภิสิทธิHHH ต้ังตระกูลไพศาล

63033023846 นางสาวสิทธินันท� พันธุ�จันทร�

63033023847 นายกิตติพันธ� จันทร�เพ็งเพ็ญ

63033023848 จ�าอากาศโทชนาธิป เมฆฉาย

63033023849 นายเอกชัย สมศรี

63033023850 นางสาวทิพย�สุดา สุระวิทย�
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63033023851 นางสาวจันจิรา คชวรรณ

63033023852 นางสาวณัฏฐา สุขใส

63033023853 นางสาวดารณี ดลใจคณาทรัพย�

63033023854 นางสาวสิริยากร สุวรรณานุสรณ�

63033023855 นางสาวศศิวิมล นาคสุข

63033023856 นายณัฏฐ� สุรกุล

63033023857 นางสาวพรธิวา สิงสันต�

63033023858 นางสาวเบญญาภา อินแตง

63033023859 นางสาวจีระนันท� สรรพเจริญสิน

63033023860 นายภาสกร เต�งภาวดี

63033023861 นางสาวศณิชา ฐิติพิศุทธ์ิ

63033023862 นางสาวอภิสรา บุญลา

63033023863 นางสาวศกุลตรา ใจคํา

63033023864 นางสาวชลลดา รุ�งเรือง

63033023865 นางสาวศรัณยา มะอยู�เที่ยง

63033023866 นายรัณภัฏ ม่ังค่ัง

63033023867 นายเมธาพัฒน� พรหมราช

63033023868 นางสาวขวัญกมล โพธ์ิอําไพ

63033023869 นางสาวปานรดา ศรีคาม

63033023870 นางสาวดรุณี มีผล

63033023871 นางสาวปาลรินทร� มหาวีระตระกูล

63033023872 นางสาวพัชรีภรณ� ก:านน:อย

63033023873 นางสาวอารีรัตน� แสงงาม

63033023874 นางสาวเจนจิรา กสิพันธุ�

63033023875 นางสาวระวิวรรณ พินิจพล

63033023876 นางสาวประภารัตน� เปUHHยมพงษ�สานต�

63033023877 ว�าที่ร:อยตรีกฤติเดช ศิริกิจวัชรโชต

63033023878 นายจิรภาส หงษาครประเสริฐ

63033023879 นายพงษ�ศักด์ิ สามสี

63033023880 นางสาวนัฏชา ปาหาญ
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63033023881 นายวรุตม� คําสุริ

63033023882 นางสาวธษา จันทร�เปล�ง

63033023883 นางสาวจรัสศรี สมตน

63033023884 นายป*ยะกมล ทองแตง

63033023885 นางสาวณัฐพร แคนเสาร�

63033023886 นางสาวพรทิพย� ใจสุภาพ

63033023887 นางสาวภัสสร ซาสิงห�

63033023888 นางสาวนัทธิณี แซ�ห�อ

63033023889 นางสาวรสสุคนธ� สุดสาย

63033023890 นายพงษ�พิศิษฐ� ดีวงศ�ษา

63033023891 นายอานนท� วงศ�เกษมสรรค�

63033023892 นางสาวบุญธิดา โคตพันธ�

63033023893 นายกิติพงษ� พ่ึงเสือ

63033023894 นายชนาธิป สุขเกษี

63033023895 นางสาววรรณภา ทองวัฒนา

63033023896 นางสาววลิลภัคร ศิริสุนทร

63033023897 นางสาวณัฏฐนิชา บุญจงค�

63033023898 นางสาวนิภาพร ผลอินทร�

63033023899 นางสาวลดาวัลย� บัวบาน

63033023900 นางสาวปารียา โรจน�นาวี

63033023901 นางสาวศิรินภา วิชิต

63033023902 นางสาวดวงกมล ตุลยะสุข

63033023903 นางสาวลาวัลย� พะลายะสุต

63033023904 นางสาวพิมพ�ลดา จําปาแดง

63033023905 นางสาวชัญญานุช ศรีสังข�

63033023906 นายแสงสุริยา บุญญเจริญศิลปM

63033023907 นายชยพัทธ� วรตันติ

63033023908 นายวีระยุทธ คชวรรณ

63033023909 นางสาววรุจจีรากรณ� ศิลารัตน�

63033023910 นางสาวกิตติญาภรณ� ภู�โตQะยา
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63033023911 นางสาวเจสิตา ศิรกาญจนวาณิช

63033023912 นางสาวญาณิศา วิจิตรโสภา

63033023913 นายวีรพัฒน� มีอัฐม่ัน

63033023914 นายสรวิชญ� เที่ยงสกุล

63033023915 นางสาวนลัทพร วุฑฒวิภาต

63033023916 นางสาวกานต�รวี ทองไทยโชติภัทร�

63033023917 นางสาวพณิดา สมสุข

63033023918 นางสาวมะลิวัลย� อินภูวงค�

63033023919 นายอัสนนท� สิงห�ชาติ

63033023920 นางสาวลสิตา จันทร�หนู

63033023921 นางสาวพิชยา พลายงาม

63033023922 นางสาวบัณฑิตา นวลเพ็ชร

63033023923 นางสาวสุนิสา ภักดีชาติ

63033023924 นางสาวกฤติยา รัตนเสนีย�

63033023925 นางสาวน้ําตาล ปEญญาเฟXYอง

63033023926 นางสาวนินันญา ดัดสกรค�

63033023927 นายยรรยง แก:วหมุด

63033023928 นางสาวนิสาพร นวลมะ

63033023929 นางสาวอัญชลีพร เจริญพานิช

63033023930 นายจัตุรงค� ชูศิลปM

63033023931 นายบรรลุ พวงจําปา

63033023932 นางสาวอภิญญา เจนสง�า

63033023933 ว�าที่ร:อยตรีณภัทร โพธ์ิอยู�

63033023934 นางสาวมณทิรา จิตราภิรมย�

63033023935 นางสาวนัทยา ชูดวง

63033023936 นางสาวพัชราภรณ� รวดเร็ว

63033023937 นางสาวศุภสุตา คล:ายคลึง

63033023938 นางสาวเพชรรัตน� สีปา

63033023939 นางสาวเสาวลักษณ� สุทธิสิริโรจน�

63033023940 นางสาวภัทรศยา พ่ึงเสือ

หน:า 798 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033023941 นางสาวพรนุบาล หม:อทอง

63033023942 นางสาวปวีณา บริบูรณ�

63033023943 นางสาวภัทรานิษฐ� กุลวัฒนโภคิน

63033023944 นางสาวปภาวี นิรมิตรมหาปEญญา

63033023945 นางสาวเกศสุดา ปางรัสมี

63033023946 นางสาวทิพาภัทร พรหมโยธา

63033023947 นายณัชพล หวังที่ชอบ

63033023948 นางสาวภคพร ตริณตระกูล

63033023949 นางสาวเพชรชมภู หมวกมณี

63033023950 นางสาวนันทวัน พวงทอง

63033023951 นางสาวกุลนันท� เหิรเมฆ

63033023952 นางสาวอักษรา เทียมสมัย

63033023953 นางสาวนันทพร บุบผารัตน�

63033023954 นายนพรัตน� สุขขี

63033023955 นางสาวชิดชนก ยอดสําเภา

63033023956 นางสาวศาลิณี ด:วงเกลี้ยง

63033023957 นายสุรศักด์ิ หินใหม�

63033023958 นางสาวชัญญกร ลามาลี

63033023959 นายสุรศักด์ิ สุโอสถ

63033023960 นางสาวอรวรรณ อําพร

63033023961 นางสาวจนัฏนันท� ชาตะกูล

63033023962 นางสาวนภัสวรรณ รัตนพงศ�ภิบาล

63033023963 นางสาวศลิษา มะตุริม

63033023964 นางสาวอนันทวรรณ อ:วนมะโฮง

63033023965 นางสาวสุวรรณณา จันทร�สารคาม

63033023966 นายวงศธร ชํานาญการค:า

63033023967 นางสาวกัญจนา ฉัตรหิรัญเลิศ

63033023968 นายปภังกร มีแววแสง

63033023969 นางสาวสมฤดี ย่ิงชัยภูมิ

63033023970 นางสาวปารถนา เรียงครุด

หน:า 799 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033023971 นางประภากร เมืองอินทร�

63033023972 นางสาวทัศนีย�วรรณ ขจรบุรี

63033023973 นางสาวณัฐกฤตา ศรีสวย

63033023974 นางสาวนฤภร สุขเสมอกุล

63033023975 นางสาวกัญญารัตน� เมษา

63033023976 นางสาวสุภาพร แซ�ล:อ

63033023977 นางสาวอารีรัตน� กุลมี

63033023978 นายศักดา วงษ�ขันธ�

63033023979 นายทศวรรษ ลิมปกรณ�กุล

63033023980 นางสาวปวันรัตน� อรรคไกรสีห�

63033023981 นายภูมินทร� นุ�มอุรา

63033023982 นายดวิษ นีลธนากุล

63033023983 นายพิรุฬห�วัฒน� ขันทะวงค�

63033023984 นางสาวเบญจมาศ มงคลเจริญ

63033023985 นางสาวณัฏฐ�นรี บุญคงดี

63033023986 นางสาวพัชรี เจริญสุข

63033023987 นางสาวสุพิชชา ภู�ระย:า

63033023988 นางสาวนภิส กรภควัฒน�จินดา

63033023989 นางสาวปรัชญ�ปวัน ชลวิจิตร

63033023990 นางสาวกมลชนก สุดภักดี

63033023991 นางสาวอภิพรพรหม ศรีสุข

63033023992 นางสาวป*ยะมาศ แก:วอุดทา

63033023993 นางสาวพรณิชา สุวรรณเครือ

63033023994 นายธนาคาร นิลสมัคร

63033023995 นางสาวเปมนีย� กางเทา

63033023996 นายศุภฤกษ� สกุลรัตน�

63033023997 นายจักรกฤษ ชาตะรูปะ

63033023998 นายอัครัช ภูสมศรี

63033023999 นางสาวกนกวรรณ พวงจิตร

63033024000 นางสาวเพ็ญวลี ภูมิจันทึก

หน:า 800 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024001 นายมานะ จารลี

63033024002 นางสาวพิมพิศา จันทร�นุ�น

63033024003 นางสาวศรุตา นุชเทียน

63033024004 นางสาวพัชรพร อนันตกูล

63033024005 นางสาวณัชณิกา ปานปรีดา

63033024006 นายณัฐกฤษณ� ศรีอุลิต

63033024007 นางสาวกมลวรรณ น้ําทิพย�

63033024008 นางสาวรัชนีกร อินทร�เจริญ

63033024009 นางสาวกันย�ณวรัตม� เก้ือวงศ�

63033024010 นางสาวสุพรรณี บึงพับ

63033024011 นางสาวณ:ฐกฤตา กฤษณะการะเกตุ

63033024012 นางสาวปรียาภรณ� สุขทัศน�

63033024013 นางสาวจุรีย�พร ปEดดาห�

63033024014 นางสาวทิชา แสงเรือง

63033024015 นางสาวโยธกา เจียมศรีชัย

63033024016 นางสาวฐานิตา คุณารักษ�

63033024017 นางสาวนภาพร จตุเทน

63033024018 นายณิศวัฒน� จันทร�สีทอง

63033024019 นายสุกฤษฏ์ิ จันทร�ศิลปM

63033024020 นางสาวร�มพิชา คล�องแคล�ว

63033024021 นางสาวสาลินี หม่ืนจง

63033024022 นางสาวรัษฎาพร อินทรศร

63033024023 นางสาวศิริพร วงษ�กล่ํา

63033024024 นางสาวพรนภา สาจันอัด

63033024025 นางสาวเมธ�วดี ทองฉิม

63033024026 ว�าที่ร.ต.เฉลิมพล นราเศรษฐ�

63033024027 นางสาวมินตรา อักษรวิจิตรกุล

63033024028 นางสาวลําไพ ทองศรี

63033024029 นายวิศรุต เพ็ชรหล:า

63033024030 นางสาวเพ็ญประภา ชนาชน

หน:า 801 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024031 นางสาววรินทร� สุปรียกุล

63033024032 นางสาวเกตุจนี ใบเนียม

63033024033 นางสาวณัทธร อารยะกุล

63033024034 นางสาวศิณีนาฏ กลิ่นจันทร�

63033024035 นายอภิรติ เสนาธิบดี

63033024036 นางสาวจันทร�นิภาวรรณ เดชประแดง

63033024037 นางสาวดวงพร บุญศักด์ิ

63033024038 นางสาวสุวิมล โอQะบ:านตม

63033024039 นางสาววรางคณา มณีโชติ

63033024040 นางสาวชิลาวัลย� จรบุรมณ�

63033024041 นางสาวพันนภัส อินทโพธ์ิพันธุ�

63033024042 นายจักรพงษ� ชัชวาลวงศา

63033024043 นางสาวอรอุมา ช�วยกุล

63033024044 นางสาวงามพิศ รัตโนดม

63033024045 นางสาวสุจินดา เสน�ห�จันทร�

63033024046 นายธีระชัย พรหมชนะ

63033024047 นายศุภกร พิฒภูมิศรี

63033024048 นางสาวนันท�ธนชล ชั้นแก:ว

63033024049 นายทศพร แสงโสภณ

63033024050 นางสาวจินดาพร สนิทพันธ�

63033024051 นายดนุพล แสนทวีสุข

63033024052 นางสาวสุภางค�รัตน� ราชบวร

63033024053 นายอนุชา ดอนเนตรงาม

63033024054 นางสาวสิริทิพย� ปE\นดี

63033024055 นางสาวปณัสยา กรุเมืองแก:ว

63033024056 นายศริตวรรธน� สุขจิตต�

63033024057 นายขุนไกร แท�นทอง

63033024058 นางสาวพิจิตรา รัตนาภรณ�

63033024059 นายนัสรีย� แวจูนา

63033024060 นางสาวชนิกา ขันติยู

หน:า 802 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024061 นายฐิติพงศ� ผ�องใส

63033024062 นางอรกัญญา ทองเปราะ

63033024063 นางสาวจิราภา คงสมแก:ว

63033024064 นายศิวนนท� ทาอิ

63033024065 นางสาวณัฏฐ�พัชร� ศรีสุธรรม

63033024066 นางสาวธิดารัตน� ช�วยหนู

63033024067 นางสาวสุกัลยา สุขสวัสด์ิ

63033024068 นางสาวอัจฉราภรณ� คุรุรักษา

63033024069 นายดรุสัณฑ� ย้ิมเกตุ

63033024070 นางสาวอธิชยาภรณ� สอนสุข

63033024071 นายอภิลาศ เจริญอินทร�

63033024072 นางสาวปวรวรรณ อ�อนสุระทุม

63033024073 นายป*ติภูมิ หลวงจินา

63033024074 นางสาวพรสุดา สุทธิมูล

63033024075 นางสาวสาวิณี ศรีนามน

63033024076 นางสาวสุรีมาศ ปรีชา

63033024077 นางสาวพรวลัย ปานวงศ�

63033024078 นางสาวจุฑามาศ ซ้ิมประเสริฐ

63033024079 นางสาวสุรีวัลย� ขํามะณี

63033024080 นางสาวพนิดา เอี่ยมสอาด

63033024081 นางสาวสุวรรณี อาจหาญ

63033024082 นางสาวอภิญญากรณ� แสงจิตร

63033024083 นางสาววรุณี ศรีละเอียด

63033024084 นางสาวธีกิพรรณ จันบัวลา

63033024085 นางสาวศุภากร สุดเลิศ

63033024086 นางสาวอนัญพร โกศรี

63033024087 นางสาวชนัญญา จารุสุทธิประภา

63033024088 นางสาวธัชพรรณ กาล:อม

63033024089 นายอานนท� ศรีเดช

63033024090 นางสาวเสาวลักษณ� ทองพันธุ�

หน:า 803 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024091 นางสาวสุจิพร สรรพกิจ

63033024092 นางสาวอริสยา ทรายสมุทร

63033024093 นางสาวอรวรรณ โกศลกิจ

63033024094 นางสาวณัฏฐนิช วีระโจง

63033024095 นายสุกฤษฏ� สังข�เรือง

63033024096 นางสาวศรัณยา ประสนธ์ิ

63033024097 นายฮารีฟ สาลี

63033024098 นายธัญธาดา พลชา

63033024099 นางสาวทิพย�ประภา คําดี

63033024100 นายณัฐพล บวบทอง

63033024101 นางสาวรัชนีกร อรามรุณ

63033024102 นางสาวจิระพร ศรีสวัสด์ิ

63033024103 นางสาววัลลภา อยู�จันทร�

63033024104 นายชญานนท� อินทโชติ

63033024105 นางสาวลลิดา ชมพล

63033024106 นางสาวสุรี นาคินทร�

63033024107 นายจตุรงค� พรมรัตน�

63033024108 ว�าที่ ร.ต.หญิงจิราวัลย� สมคง

63033024109 นางสาวอภันตรี ภักดีสุวรรณ

63033024110 นางสาวกชนันท� สวัสด์ิ

63033024111 นายสหรัถ สุทธากุลชัย

63033024112 นางสาวพัชรพร เขียววรรณ

63033024113 นายสุวัฒน� สงวนเขียว

63033024114 นางสาวเยาวลักษ� เมฆขาว

63033024115 นางสาวอุไรวรรณ สุขพิไลกุล

63033024116 นางสาวจิดาภา จําแนกสาร

63033024117 นางสาวนันทนัท เหลืองตรงกิจ

63033024118 นางสาวธนิษฐา สังวาลย�สวย

63033024119 นางสาวนภัสสร เวชสาร

63033024120 นางสาวศรีประภา ภูคง

หน:า 804 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024121 นางสาวพรวิไล ธรรมดา

63033024122 นางสาวทอรุ:ง บุญรักษา

63033024123 นายศิวกร สุจริตจันทร�

63033024124 นายวรากร ประก่ิง

63033024125 นายนัสวัฒน� จักรชุม

63033024126 นางสาวพิมลพัชร ม่ังมี

63033024127 นางสาวป*ยรัตน� อ:นปรางค�

63033024128 นางสาวณัฐกานต� กองรัตน�

63033024129 นายสุทธิรักษ� ประทุมวรรณ

63033024130 นางสาวจีรกมล จิตมนตรี

63033024131 นางสาวญาณิศา ช:างม่ัง

63033024132 นางสาวดาวรัชดา ปรีชา

63033024133 นางสาวหนูดี ไชยตาแสง

63033024134 นางสาวกวินนา สาครไทย

63033024135 นายวัชรัตน� จุ:ยสกุล

63033024136 นายชัยรัตน� ภักดี

63033024137 นางสาวศิรินทิพย� รักษา

63033024138 นายวัชระ บุญนาค

63033024139 นายนิทัศน� นนทรังสี

63033024140 นางสาวประทุมทิพย� โกมุติบาล

63033024141 นางสาวศุภรัตน� สมัครการ

63033024142 นางสาวนันทิกานต� นรินยา

63033024143 นางสาวศิวพร ขอสุข

63033024144 นางสาวณัฐชา มะเหศวร

63033024145 นายอนุรักษ� บัวฉํ่า

63033024146 ว�าที่ร:อยตรีมรุเชษฐ� มานะมุติ

63033024147 นางสาวนัซรีน แออ:อย

63033024148 นางสาวนารีรัตน� วรธงไชย

63033024149 นายสุกันต� มณีวิหค

63033024150 นายทนงศักด์ิ ธรรมกุล

หน:า 805 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024151 นางสาวไกรกมล สารดิษฐ�

63033024152 นางสาวอารียา แสงสุวรรณ

63033024153 นายอภิชาติ นามวงศ�

63033024154 นางสาวเจนจิรา พิบูลย�

63033024155 นางสาวนัฐนิดา จันทร�เจือ

63033024156 นางสาวเกศรินทร� หว:าเกษมสันต�

63033024157 นางสาวกษมา แก:วไตรรัตน�

63033024158 นางสาวธนัญญา ส�งศรีพันธุ�

63033024159 นางสาววนารี ดุดัน

63033024160 นางสาวปรัชญา ฐานะวัฒนา

63033024161 นางสาวศิริรัตน� ธรรมคง

63033024162 นางสาววิภาพร คนหม่ัน

63033024163 นางสาวนริณธ�ธารา ศิลปMวิจารณ�

63033024164 นางสาวกรกมล เอี่ยมสกุล

63033024165 นางสาวกุลวดี เมธานุชิต

63033024166 นางสาวนุจรินทร� คนยืน

63033024167 นายธนทัต ศรีทอง

63033024168 นายวิเชษฎฐ� ทนุการ

63033024169 นางสาวอรณี อําพร

63033024170 นางสาวธัญญาศิริ รัตนเกศ

63033024171 นางสาวอุบลรัตน� ขวัญกิจสิริกุล

63033024172 นางสาวปภัสรา อารีย�

63033024173 นายปพลศักร� ไชยธนะปภัสร�

63033024174 นายนภัทร� สถิตย�ถวิลวงศ�

63033024175 นางสาวศิริลักษณ� เทียนมาลี

63033024176 นางสาวทรรศนีย� พรมหนองแสน

63033024177 นางสาวณิชกานต� สุวรรณจันทร�

63033024178 นายธราธิป หิรัญรัตน�

63033024179 นายธนาธิป อรรคพันธุ�

63033024180 นางสาวประภาวรรณ ระเวกโสม

หน:า 806 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024181 นายสัญชัย หมวดรุ�ง

63033024182 นางสาวรัตนพร ทองโคตร

63033024183 นางสาววนิดา อินมี

63033024184 นางสาวณัฐรัตน� บุญประเสริฐ

63033024185 นายฐาปกรณ� เปUYยมปุก

63033024186 นายชวัลวุฒิ ส:มเขียวหวาน

63033024187 นางสาวมนัสนันท� อินทร�ฮวบ

63033024188 นางสาวํทัศนีย� หม่ันทรัพย�

63033024189 นางสาวรมิตา เรือนสังข�

63033024190 นายเกรียงไกร จิมัง

63033024191 นางสาววรรณกานต� โพธานนท�

63033024192 นางสาวกัญวรรธน� โสขุมา

63033024193 นางสาวสายธาร สุดชา

63033024194 นางสาวกัลญาณี ขวัญสันเทียะ

63033024195 นางสาวมารารินทร� ณ ระนอง

63033024196 นายภาณุพงศ� พวงใต:

63033024197 นางสาวเบญจรัตน� ผิวคราม

63033024198 นางสาวสตรีรัตน� ศรีตาล

63033024199 นางสาวพิชญ�สินี คงกระพันธ�

63033024200 นางสาวณัชชิมา หอมชื่น

63033024201 นายสันต�ภวัต หาพิพัฒน�

63033024202 นางสาวสายใจ ม่ังสิน

63033024203 นางสาวพัชราภรณ� แหวนวงค�

63033024204 นางสาวเรวดี กันอินทร�

63033024205 นายอนิรุจน� มากชัย

63033024206 นางสาวจุติมา ศิริวิลัย

63033024207 ส.ต.ท.นิกร บุญรักษ�

63033024208 นางสาวกาญติมา แสนสุวัน

63033024209 นางสาวกัญญภัค อุดมศรี

63033024210 นางสาวชิตชมัย มีศิริ

หน:า 807 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024211 นายโรจน�ทนง แสนแสน

63033024212 นางสาวจันทริกา หันผักแว�น

63033024213 นางสาวสิรินทรา พิฤทธ์ิบูรณะ

63033024214 นางสาวศิริพัชร� อวนศรี

63033024215 นางสาวราตรี พวงมะลิ

63033024216 นางสาววรรณิดา ชูขํา

63033024217 นางกมลพร พงศาปาน

63033024218 นายปฏิภาน กาขาว

63033024219 นางสาวมารศรี ทิพย�ทอง

63033024220 สิบตํารวจตรีกนกพล สุทธิแย:ม

63033024221 นางสาวพัชรีภรณ� ข:อย่ีแซ�

63033024222 นางสาวพัชรินทร� รักษาม่ัน

63033024223 นางสาวอารียา ทองอยู�

63033024224 นางสาวทิตยา มามีสุข

63033024225 นางสาวทับทิมแดง แดงบรรจง

63033024226 นางสาวสุนิตา ม่ันคง

63033024227 นายวรศักด์ิ เขียวพุ�มพวง

63033024228 นายยุทธศิลปM ไวแสน

63033024229 นางสาวบุญญา อารีชน

63033024230 นางสาวกานต�ชนก แซ�เตีย

63033024231 นางสาวแม:นมาส มูลแก�น

63033024232 นางสาวจิรัชยา บุญรอด

63033024233 นายพันธกานต� โพธ์ิไทรย�

63033024234 นางสาวมิลตรา โมทอง

63033024235 นายสถาพร นิญาณจิตต�

63033024236 นางสาวกรรวี แผ�นทอง

63033024237 นายยุซมิน สาเเละ

63033024238 นางสาวนภัสนันท� ป*ติภัทรชัยพงศ�

63033024239 นางสาวคณัสนันท� อัครโชติวรสกุล

63033024240 นางสาวขวัญเรือน ขันติวงษ�

หน:า 808 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024241 นางสาววิภาดา จันทร�คํา

63033024242 นางสาวอัญชิสาลักษณ� ชนะกุล

63033024243 นางสาวอรพรรณ มีความสุข

63033024244 นางสาวพัชริดา พลกุลอนุสรณ�

63033024245 นางสาวรชพร ลีนะกุล

63033024246 นางสาวนิรชา เนื่องมัจฉา

63033024247 นางสาวอนุสรา เทพละออ

63033024248 นางสาวพิชชาภรณ� ศิริทรัพย�

63033024249 นางสาวทักษิณา สมานรัตน�

63033024250 นางสาวปรรณพัชร� ภูภู�เกตุ

63033024251 นางสาวสุจิตรา เชาวัน

63033024252 นายนัฐพล พุทธวงษ�

63033024253 นางสาวณัฐกมล สนชาวไพร

63033024254  �ว�าที่ ร.ต. หญิงนฤมล กาบแก:ว

63033024255 นายจะตุพงษ� เสน�หา

63033024256 นางสาวชฎาพร จินะธํารงวัฒน�

63033024257 นายจิรายุส รักษาพล

63033024258 นายศราวุธ สุวรรณรูป

63033024259 นางสาวคัทลียา เพ่ิมธัญกรณ�

63033024260 นายนิติ โพธ์ิทอง

63033024261 นายณัฐธนกร พันธรักษ�

63033024262 นางสาวศิราภรณ� เพ็งพิศ

63033024263 นางสาวสายพิน ลาโซ

63033024264 นายณัฐพงษ� โนรี

63033024265 นายจารุเดช ทองเดช

63033024266 นางสาวสกุลกาญจน� อิทธิจันทร�

63033024267 นายธวัชชHัย เจริญฤทธ์ิ

63033024268 นางสาววิลาศิณี ทองสุข

63033024269 นางสาวเกษธิดา สวนไธสง

63033024270 นางสาวปEณพร ประคัลภ�กุล

หน:า 809 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024271 นางสาวพนัชกร มะณู

63033024272 นายสรยุทธ สิงห�คํา

63033024273 นางสาวธัญสุดา สุขสําราญ

63033024274 นางสาวอานีฟะฮ� พงศ�ย่ีหล:า

63033024275 นางสาวบุญพิทักษ� จันทร�เปลี่ยน

63033024276 นางสาวธันยารัศม์ิ เหมือนสอาด

63033024277 นางสาวพิชนิภา บุญศรี

63033024278 นางสาวปUยาพร บุญเนตร

63033024279 นางสาวอันธิกา บุญต�าย

63033024280 นางสาวปนัดดา พรย่ิง

63033024281 นางสาวพัทธมน สระสีแสง

63033024282 นางสาวพณิดา จีนไม:

63033024283 นางสาววีนัส ทรัพย�เจริญ

63033024284 นายวิทวัส จงหวัง

63033024285 นายพงศธร หงษ�ทอง

63033024286 นายพีระพงษ� พลับอินทร�

63033024287 ว�าที่ร:อยตรีอรรถพล อินพะมัย

63033024288 นางสาวรัตนภรณ� ศรีสุทธ์ิ

63033024289 นางสาวพจนา แก:วแจ�ม

63033024290 นายนัฐนันท� จันทร�สอน

63033024291 นางสาวชลลดา นุ�นพุ�ม

63033024292 นางสาวเฉลิมขวัญ ส�งศรีจันทร�

63033024293 นางสาววารี  �เชื้ออุ�น

63033024294 นางสาวพฤกษาชล สมาทอง

63033024295 นางสาวสุมิตรา ราษี

63033024296 นางสาวพิมพ�ภัสชนก ฟาง

63033024297 นางสาวเสาวลักษณ� วิเศษศรี

63033024298 นางสาวพิมพ�ณดา ภูริทัต

63033024299 นางสาวยุพเรส ล:อมพงษ�

63033024300 นางสาวรัตนกานต� วณิชย�กุล

หน:า 810 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024301 นางสาวกรพิราช บุญราช

63033024302 นายธนาพิสิษฐ� เมืองโคตร�

63033024303 นายพีรธัญวุฒิ โชติบูรณ�ภัทร�

63033024304 นางสาววรรณวิภา วิเวกวรรณ

63033024305 นางสาวสุภาว�รัตน� วัฒนชัยสาทร

63033024306 นายพิเชษฐ  � วังใจ

63033024307 นายนัทธวัฒน� สีเรืองพันธุ�

63033024308 นางสาวจิตรลดา จําลองเพ็ง

63033024309 นางสาวอาริสา นฤคนธ�

63033024310 นายณัฐวุฒิ อั้นอยู�

63033024311 นางสาวนุจรินทร� แพงเจริญ

63033024312 นางสาวณัฐชญา โคกเคียน

63033024313 นางสาวสุพิชฌาย� หาญเสนา

63033024314 นางสาวเจนจิรา ช�วยคงมา

63033024315 นายถวิล บ�อโคตร

63033024316 นายวุฒิชัย มารมย�

63033024317 นางสาวกรรณิการ� มุ�งใกล:กลาง

63033024318 นางสาวจิรามาศ บุญอินทร�

63033024319 นางสาวพัทรศญาภรณ� เพ่ิมกิตติกุล

63033024320 นางสาวรัตติกาญจน� ครคง

63033024321 นางสาวลลิตา พิทักษ�ทวยหาญ

63033024322 นายเกรียงไกร จันกกผึ้ง

63033024323 นางสาวธัญญลักษณ� อินอ�อน

63033024324 นางสาวพัชรีญา กรงาม

63033024325 นายปรัชญภากร วิเสสสาระกูล

63033024326 นายนนท�ธ  ี ร ภัทร แนวเนื่อง

63033024327 นางสาววลีพร ฤกษ�ล:วน

63033024328 นายกฤตบุญ คําภาพักตร�

63033024329 นายสําราญ พบชัยภูมิ

63033024330 นางสาวโซเฟUย ดือราแมหะยี
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024331 นางสาวจตุพร อดทน

63033024332 นายสิทธิชัย สนธยานานนท�

63033024333 นายเกษมศักด์ิ ทองใบ

63033024334 นางสาวเกศินี เสาวคนธ�

63033024335 นายวุฒิพงษ� วงค�จําปา

63033024336 นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ

63033024337 นายภัทรธร พานดอกไม:

63033024338 นางสาวภานุมาส ซูกองปาน

63033024339 นายปฏิภาณ กลิ่นศรีสุข

63033024340 นางสาวธนกานต� งอนเพชร

63033024341 นางสาวอรปรียา สังวาลย�ทอง

63033024342 นายวุฒิชัย จําเริญ

63033024343 นายพงศ�พิพัฒน� แย:มปราศัย

63033024344 นางสาวชมัยพร มากแสง

63033024345 นายศรันยู ก:านอินทร�

63033024346 นายกัมปนาท สุขรัมย�

63033024347 นางสาวรัตนาวดี บุญโฉลม

63033024348 นางสาวอัจฉริยา พรมชาวนา

63033024349 นางสาวรัตนาพร เครือทอง

63033024350 นางสาวกฤตยาณี อ�างคํา

63033024351 นายณัฐภูมิ สุพินศรี

63033024352 นางสาวสุวัฒนารี ชาลือ

63033024353 นางสาวสุภาวดี ชํารัมย�

63033024354 นางสาวศิริลักษณ� ถนนทิพย�

63033024355 นางสาวเปมิศา องศารา

63033024356 นายนพดล ทองนอก

63033024357 นางสาวณัชชา จิรันดร

63033024358 นายวีระพงศ� จันทร

63033024359 นายจิระศักด์ิ จันทร�ศรี

63033024360 นางสาวภัณฑิรา เปรมปรีด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024361 นายคํารณ ฤทธิไกร

63033024362 นายเจนณรงค� ผิวจันทร�

63033024363 นางสาวกัลยารัตน� จันทร�เกลี้ยง

63033024364 นางสาวอุดมทรัพย� บัวสด

63033024365 นายศรีพล ศุภศิริ

63033024366 นายปEญญาวุฒิ มณีจันทร�

63033024367 นางสาวสุวรรณา บุตรแขก

63033024368 นางสาวณิฐิณี มณฑปใหญ�

63033024369 นายจรินทร พุ�มพะเนิน

63033024370 นางธนัญญา อทิตยกุล

63033024371 นายศุภสิทธิ เชื้อสีดา

63033024372 นางสาวสุชาดี สวัสดิรักษา

63033024373 นางสาวอรอนงค� ธนเกษมสุข

63033024374 นางสาวอุมาพร สุวรรณแสน

63033024375 นางสาวจินตมาส สุริยา

63033024376 นางสาวลภัสรดา ธนนิมิต

63033024377 นางสาวศิญาธร ฉลาดธรรม

63033024378 นางสาวออมสิน เรือทอง

63033024379 นางสาวนัฐพร พัฒน�ทอง

63033024380 นายรุ�งเกียรติ ผลรุ�ง

63033024381 นายศาสตริน ลิ้มจิตสมบูรณ�

63033024382 นางสาวจตุพร กล�างใกล:

63033024383 นางสาวศศิวิมล ริยาพันธ�

63033024384 นางสาวปณิตา ทวีแหลม

63033024385 นางสาวกัญญาพัชร นันสัง

63033024386 นางสาวสกุลณา วังมูล

63033024387 นายวุตธิพงษ� เพ็ชรนิล

63033024388 นายอานันท� แก:วกาญจน�

63033024389 นางสาวสุพรรษา ผลประเสริฐ

63033024390 นายจเร โนจรมา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024391 นายอลงกรณ� บุญอินทร�

63033024392 นางสาวชลิตา พ�วงหลาย

63033024393 นายโชติช�วง กัณหานนท�

63033024394 นางสาวศศิภัฏ สกุลแตร

63033024395 นายวรพล แซ�ลิ่ม

63033024396 นางสาวพรรวี กล�อมสวน

63033024397 นายวุฒิชัย สุทธิแสน

63033024398 นางสาวอัชชาฤดี เตชะบุตรศรี

63033024399 นายธนเดช โกวิทยากร

63033024400 นางสาวพิมพ�วิมล ขบวนสาร

63033024401 นายนิพนธ� เพ็ชรคํา

63033024402 นางสาวคนิจดา นุมัติ

63033024403 นายสันติชน ศรีสุวรรณ

63033024404 นายปภาวิน เริงรัง

63033024405 นางสาวซูเรียนี อูเซ็ง

63033024406 นางสาวทิพานัน จันทร�แก:ว

63033024407 นางสาวแนนฑิฌา นันตQะเสน

63033024408 นายดรัณ เกตุแก:ว

63033024409 นางสาววิไลพรรณ สุดบับ

63033024410 นายสุวิจักขณ� เสริมศาสตร�

63033024411 นางสาวชญานิศ กิจกอบชัย

63033024412 นายธดากรณ� กองคูณ

63033024413 นางสาวเก้ือกูล จิตร�ชัย

63033024414 นางสาววรรษมล สุทธิสม

63033024415 นายธนดล ถ�องสกุล

63033024416 นายวีรวิชญ� รังสิจิรโรจน�

63033024417 นายป*ยชัย ไชยสงค�

63033024418 นายพีรณัฐ ดํารงศักด์ิ

63033024419 นายณัฐพล ดุลยกุล

63033024420 นางสาวชนาพร คําจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024421 นายกษิด์ิเดช มีบํารุง

63033024422 นางสาวณิชาภัทร นงมงคลวัฒนา

63033024423 นางป*ยพรรณ สายอุดม

63033024424 นางสาวศศิธร บุญจุ:ย

63033024425 นายไกรกฤษณ� แสนจิตร

63033024426 นางสาวสกาวรัตน� ห�อหุ:ม

63033024427 นายรัชภูมิ ธิมา

63033024428 นางสาวปภัสรา พูลเพ่ิม

63033024429 นายณัฐวุฒิ ศรีโพนเพ็ก

63033024430 นางสาวนันทวรรณ หวังทอง

63033024431 นางสาวสุธิดา ทองย�อน

63033024432 นายภานุทัต อิสโม

63033024433 นางสาวอินทิรา ชมจันทร�

63033024434 นางสาวนริสา จงประจันต�

63033024435 นายธนพล พงษ�ศิริชัยโรจน�

63033024436 นางสาวดิณภา แก:วแดง

63033024437 นางสาวละอองดาว พรมวิชัย

63033024438 นายภัทรพล ปรีกราน

63033024439 นางสาวรัตติยา อาจย่ิงยง

63033024440 นางสาวนงเยาว� เสือม่ัน

63033024441 นางสาวป*ยดา ชนะพล

63033024442 นางสาวอภิญญา เพ่ิมลาภ

63033024443 นางสาวอรรถลักษณ� พันนังศรี

63033024444 นางสาวกิตติญา พิทักษา

63033024445 นางสาวพรทิพย� เเก�นจันทร�

63033024446 นางสาวศิรินันท� หม่ืนเทพ

63033024447 นางสาวหทัยรัตน� ตQะน้ําอ�าง

63033024448 นางสาวธมนวรรณ ภูวิภาค

63033024449 นางสาวชญานิน ไชยรักษ�

63033024450 นายจิรวัฒน� แก:วกุมาร
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024451 นางสาวเนตรสกาว คุ:มสมุทร

63033024452 นายกิติภูมิ สุขนางรอง

63033024453 นายไกร ปEนใจ

63033024454 นางสาวเสาวภา ซุยซวง

63033024455 นางสาววิภาดา ท:าวสัน

63033024456 นายปรีชา ปุญญา

63033024457 นางสาววิไลวรรณ คุ:มศิลปM

63033024458 นางสาวนิโลบล สมบุญพงศ�

63033024459 นางสาวยุวดี คลี่ภูษา

63033024460 นายธัชพล ชุ�มเย็น

63033024461 นางสาวภาณุรัตน� จอมคํา

63033024462 นางสาวฐิตาภา ประสงค�

63033024463 นางสาวสิตานัน ศิริอนันต�ไพบูลย�

63033024464 นางสาวกัญญารัตน� หาญชํานิ

63033024465 นางสาวนริศรา กมลวิบูลย�นันท

63033024466 นางสาวเมธาวี วิเชียรทอง

63033024467 นายสุปEญญา ไหมพูล

63033024468 นางสาวไพริน ทรัพย�โมกข�

63033024469 นางสาวณปภา จูมไทยสงค�

63033024470 นายปฏิภาณ เปUYยมศิริ

63033024471 นางสาวชนิกานต� เชื้อมุข

63033024472 นางสาวปาริษา อํานวยพานิช

63033024473 นางศิริพร นาคมอญ

63033024474 นายศรัณย� พรมดํา

63033024475 นายวสุพล บุตรขาว

63033024476 นางสาววรัณญา เอมโอฐ

63033024477 นางสาวศิรินุช จงพิสุทธ์ิสัตย�

63033024478 นายวุฒินันท� แสงพิทักษ�

63033024479 นางสาวเปมิตา สิงห�โส

63033024480 นายสุคนธ� เพ็ชรนิล

หน:า 816 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024481 นางสาวพัชรี เสาวคนธ�

63033024482 นายอภิวัฒน� ทองรักษ�มุ:ย

63033024483 นายจาตุรงค� แข�งขันดี

63033024484 นายศุภการ ประกอบกิจ

63033024485 นางสาวจริยา เทียนงาม

63033024486 นายธนพงษ� ทนุเสริม

63033024487 นางสาวเทพสุดา ดีแจ:ง

63033024488 นายพงศกร ศิลาโชติ

63033024489 นายนครินทร� ปEททุม

63033024490 นางสาวกุลวดี วิชิตานุรักษ�

63033024491 นายถิรวัฒน� บุญมาปะ

63033024492 นางสาวรัชนก ณ ลําพูน

63033024493 นายจิรภัทร ปราศไพริน

63033024494 นายศุภกิจ สงวนชาติ

63033024495 นางสาวพิชยา ช�วยชม

63033024496 นางสาวนุสบา ไชยแก:ว

63033024497 นางสาวบุญพา สิมมา

63033024498 นางสาวชญารินทร� เบ็ญนา

63033024499 นางสาวสิตานัน ดวงแก:ว

63033024500 นางสาวชมภู� ไชยคุณ

63033024501 นางสาววัชรี ย่ีสุ�นซ:อน

63033024502 นายภานุวัฒน� โตQะทอง

63033024503 นางสาวรุจิรา ไชยโชค

63033024504 นางสาวมณีกาญจน� รักสํารวจ

63033024505 นางสาวมณธิชา โกมล

63033024506 นางสาวพรประภา สายฉวี

63033024507 นายเบริ์ด สมวัฒน�

63033024508 นางสาวพิจิตรา บุญถาวร

63033024509 นางสาวศุมารินทร� นาคะอินทร�

63033024510 นางสาวปวีณ�สุดา พรมคํา

หน:า 817 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024511 นางสาวกนกวรรณ ฤกษี

63033024512 นายขจรยศ มณีงาม

63033024513 นางสาวอุมาพร วิชาผา

63033024514 นางสาวสุคนธวา ศรีพูนภักตร�

63033024515 นางสาวพรพิมล โพธิสาร

63033024516 นายวสันต� จันทร�หล�ม

63033024517 นางสาวชนากานต� อยูสินธุ�

63033024518 นางสาวรมิตรา รื่นสุข

63033024519 นายณภัทร สมชม

63033024520 นายกาลวิวัฒน� เสนะกูล

63033024521 นางสาวลาตีปะห� กาลง

63033024522 นางสาวอนันต�ดา ทองอินทร�

63033024523 นายพาทิศ สร:อยศรี

63033024524 นายกฤษฎา คุณสมบัติ

63033024525 นางสาวสุวิมนต� จ�าเขียว

63033024526 นางสาวสลักจิต ทวีแก:ว

63033024527 นายพชรพล แพงพันธ�

63033024528 นายณัฐพล อินทอง

63033024529 นางสาวสุริปEญญา แก:ววาปU

63033024530 นายธีรศักด์ิ ชูปEน

63033024531 นายวรากร เฮงเจริญ

63033024532 นางสาวนิรมิต อธิปEญญาคม

63033024533 นายณัฐพงศ� นิยมจันทร�

63033024534 นายหัสดิน หอมเหล็ก

63033024535 นางสาวโสภิตา คงเนียม

63033024536 นายเฉลิมเกียรติ อําไพ

63033024537 นางมารศรี สอนดี

63033024538 นางสาวป*ยรัตน� หวังศรี

63033024539 นายปรัชญา ทิมโต

63033024540 นางสาวพิชญ�สินี เพ็ชรรัตน�

หน:า 818 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรี

63033024541 นางสาวสุนิสา สวนกูล

63033024542 นายวัชรากร เกษตรผลจํารูญ

63033024543 นายบุณพจน� ธัญญลักษณ�

63033024544 นายอําพล รธีย�พิทักษ�

63033024545 นายพิสิษฐ�พล ศรีพลอย

63033024546 นายวัชเรนทร� สุนารักษ�

63033024547 นางสาวมัลลิกา วรรณจงคํา

63033024548 นางสาวนันทิพร จันทร�ทัก

63033024549 นางสาวฐิตาภา เปPพุฒ

63033024550 นางสาวกนกพรรณ พงษ�พานิช

63033024551 นางสาวจิตรา จารุภา

63033024552 นางสาวเสาวรส เจริญผล

63033024553 นางสาววัลลิกานต� ศิริปะกะ

63033024554 นายจิรวัฒน� จิตรแปPน

63033024555 นางสาวณัฐวรรณ ยอดสุวรรณ�

63033024556 นางสาวเอรีญา ศรีสว�าง

63033024557 นางสาวภันทิลา ปานคล:าย

63033024558 นางสาวปนิธาดา วีระชวนะศักด์ิ

63033024559 นายสุดจิตต� เขตหล�าย

63033024560 นางสาวอภิสรา สอนพา

63033024561 ว�าที่ ร.ต.พงศธร สิงห�แก:ววงค�

63033024562 นางสาวสุภัทรา ผาภู

63033024563 นายพิษณุ ศรีวัง

63033024564 นางสาวชนิกานต� กลัมภัก

63033024565 นางสาวภานุมาศ เงาเงิน

63033024566 นายพลกฤษ เกตุจําปา

63033024567 นายฟาโรห� บุญเทียม

63033024568 นางสาวฐิติพร ไม:แก:ว

63033024569 นายธนพล สิทธิเกษร

63033024570 นางสาวธารีรัตน� ประทุมวัน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024571 นางสาวดลนภา สงค�สอาด

63033024572 นางสาวชุติกาญจน� เหล�าชัย

63033024573 นางสาวสุพรรณิการ� ตุ:มเรืองศรี

63033024574 นางสาวทองม:วน ท�อนทอง

63033024575 นางสาวเบญญาวรรณ เทียนบ:านขอม

63033024576 นายจักรพงศ� จันทร�หอม

63033024577 นางสาวนัทธรี ทองประสาน

63033024578 นายณัฏฐพจน� เจริญพงศ�

63033024579 ว�าที่  ร.ต.พิสิฐ สวนา นุสรณ� 

63033024580 นางสาวจินตนา โกศักด์ิศรี

63033024581 นางสาวน้ําฝน โชติวงศ�

63033024582 นายวิทวัส วรรณ บูลย�

63033024583 นายจิรายุ บุญวงศ�

63033024584 นายณัฐเมศร� พันธจารุพงศ�

63033024585 นายปณิทัศน� สุทธิแสน

63033024586 นางสาวณัฏฐิดา อะทะวัน

63033024587 นางสาวปวีณา รวยประเสริฐ

63033024588 นายณัฏฐพล พะลัง

63033024589 นางสาวรุ:งเพชร โพธิสุวรรณ�

63033024590 นางสาวศิริพร ผาโท

63033024591 นางสาวลัตติญา กันเข่ีย

63033024592 นางสาวรุ�งทิวา ชาติขยัน

63033024593 นายกีรติย� ดัดพินิจ

63033024594 นายกฤษณะ วงศ�นาค

63033024595 นางสาวบัณฑิตา ครุธเงิน

63033024596 นายชัยบัณฑิต อุ�นฤทธ์ิ

63033024597 นางสาวนันท�มนัส ศรีสวรรค�

63033024598 นายชนะศึก ชูกลิ่น

63033024599 นายพงศ�นรินทร� มากรัตน�

63033024600 นายวัชรพงษ� สมใจ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024601 นายวงศกร ปทุมรังสรรค�

63033024602 นางสาวพิมพ�พร ปPองแก:ว

63033024603 นางสาวปฐมา จําปาบุรี

63033024604 นางสาวอาภาภรณ� โพธ์ิศรี

63033024605 นางสาวศิริพร เป<งชัย

63033024606 นางสาวหัฏฐะ วชิรนรเศรษฐ�

63033024607 นางสาวฟาเดีย นาวีเดล

63033024608 นายทวีรัชต� คงรชต

63033024609 นางสาวธิดารัตน� กระสังข�

63033024610 นายพีรดนย� ทิมวัฒนา

63033024611 นางสาวจันทร�จิรา รังสูงเนิน

63033024612 นางสาวสุดารัตน� เอี่ยมนูน

63033024613 นางสาวขนิษฐา กรรมสิทธ์ิ

63033024614 นางสาวปราญชลี มีสมยา

63033024615 นายณรงค�ศักด์ิ วงศ�อินทร�อยู�

63033024616 นางสาวอรนลิน วิเชียร

63033024617 นายสหรัฐ สังข�อ่ํา

63033024618 นางสาวอโนชา สร:อยปา

63033024619 นายอานันฑ� สาระชาติ

63033024620 นางสาวรัชนีกร วงษ�ศานนท�

63033024621 นางสาวสุพัตรา สาส�อย

63033024622 นายอัษกาวุธ พรมเมือง

63033024623 นายภรัณยู วินทะไชย

63033024624 นางสาวพวงผกา เกตุวิชิต

63033024625 นายจักรพงษ� คัดคล:อย

63033024626 นายนฤดล อินทรโยธา

63033024627 นายวงศกร พันธ�น:อย

63033024628 นายปวีณ�กร รังผึ้ง

63033024629 นายสามารถ ผิวขม

63033024630 นายกีรวัฒน� อายุวัฒน�

หน:า 821 จาก 847                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024631 นางสาววีรวรรณ รอบแคว:น

63033024632 นายนิติพงษ� แสนภูวา

63033024633 นางสาวสุไวบะฮ บากา

63033024634 นางสาวป*ยะนุช อยูยืน

63033024635 นางสาวกิจติยากร บุตรดาวงค�

63033024636 นางสาวสุดารัตน� กุแก:ว

63033024637 นายสราวุธ แถวโสภา

63033024638 นางสาวธัญญาธรณ� อั๋นดอนกลอย

63033024639 นายภูวเรศ จิตรามาส

63033024640 นายอุดมโชค สิทธิศักด์ิ

63033024641 นายชยชนม� ตันธนะชัย

63033024642 นายโกศล โสป*ยะ

63033024643 นางสาวชลธิชา รัตนวัน

63033024644 นายภานรินทร� ทัพพะวัฒนะ

63033024645 นางสาวจารุวรรณ อินคล:าย

63033024646 นายคเณศ จรเสมอ

63033024647 นางสาวอัญชลี อินทร�สอาด

63033024648 นางสาวสุชานาฎ ม�วงนิ่ม

63033024649 นางสาวทิตติยา ภัทรมิตรภาคิน

63033024650 นางสาวลลิตา คงเทพ

63033024651 นายกันติทัต แก:วแสง

63033024652 นางสาวอทิยากร นิลจันทร�

63033024653 นางสาวแทนใจ คูโบ

63033024654 นางสาวณัฐติการ� ศรีจันทร�

63033024655 นางสาววรษา เรืองเดช

63033024656 นายไพศิษฐ� สิมสวัสด์ิ

63033024657 นางสาวอาทิตยา สนิทรักษา

63033024658 ว�าที่เรืออากาศตรีรัชชานนท� ย่ิงยงค�

63033024659 นางสาวลัดดาพร ภู�พวง

63033024660 ว�าที่ร.ต.หญิงอภิชญา คําน:อย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024661 นางสาวอรณิชา พรมคํา

63033024662 นางสาวพรรณธิภา ทองน:อย

63033024663 นางสาวกุลธิดา แดงสิงห�

63033024664 นางสาวเจนจิรา โรจนบุรานนท�

63033024665 นางสาวป*ยฉัตร เอี่ยมละออ

63033024666 นายปณวัฒน� ช:างอ่ํา

63033024667 นางสาวจารุวรรณ นามบุญเรือง

63033024668 นางสาวกัลยาพร เพ็ชรหนู

63033024669 นายรัฐภูมิ แจ�มสุกใส

63033024670 นางสาวสาวิตรี ศรีหลิ่ง

63033024671 ส.ต.ต.ณัฏฐ� ชุ�มชูจันทร�

63033024672 นายณัฐพล วันดรมาน

63033024673 นางสาวนิจวิภา มีชัย

63033024674 นางสาวสุภัทรา สัมฤทธ์ิ

63033024675 นางสาวสุกัญญา สะและสกุล

63033024676 นางสาวธันยารัตน� พลวงค�ษา

63033024677 นางสาวกชกร พงษ�รักษ�

63033024678 นางสาวกาญจนา กลั่นแก:ว

63033024679 นายอนุชิต ชนแดง

63033024680 นางสาววรรณนิสา สิงสีทา

63033024681 นางสาวปวิตรา โสดาธาตุ

63033024682 นางสาวจันทร�จิรา ไตรสุวรรณ

63033024683 นายชนนทีปM หวังวิบูลย�กิจ

63033024684 นางสาวปานชนก สุวรรณประทีป

63033024685 นางสาวสาลินี ว�องทรัพย�ทวี

63033024686 นางสาวศิริวรรณ สอดส�องจิตร

63033024687 นางสาวขนิษฐา ประสพบุญ

63033024688 นายณัฐกิตต์ิ ชัยโฉม

63033024689 นายอธิยุต นิลเพชร�พลอย

63033024690 นางสาวพนิดา มนเทียนทอง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024691 นายขยัน ไกรนรา

63033024692 นางสาววิภาวรรณ เปรมสุข

63033024693 นางสาวทิพย�วัลย� ยมจันทร�

63033024694 นายณัฐ รตาภิรักษ�กูร

63033024695 นางสาววิศัลย�ศยา บัวเพ็ง

63033024696 นางสาวพรทิพย� ศุภเกียรติกุล

63033024697 นางสาวปานวาส ใจดี

63033024698 นางสาวสกุลรัตน� แก:วสังข�

63033024699 นางสาวเติมขวัญ สาเกทอง

63033024700 นางสาวนงลักษณ� ชัยชะนะ

63033024701 นางสาวกัญญารัตน� บุญพา

63033024702 นายสิทธิปกรณ� สิทธิโชติเดชาสกุล

63033024703 นายวัชระพล แก�นวงค�

63033024704 นายอัครวีร� วชิรวัฒก�

63033024705 นายอนุวัฒน� ภูพันนา

63033024706 นางสาวอินทิรา ประกายวงศ�

63033024707 นางสาวเบญญาภา ศิริสําราญ

63033024708 นางสาวอุมาพร ศิริ

63033024709 นางสาวศิริวิภา ช�างเครื่อง

63033024710 นางสาวสโรชา ปาเวียง

63033024711 นายพรพิพัฒน� มีผล

63033024712 นายมารุต พาณิชย�เอกไพบูลย�

63033024713 นางสาวพัสวี เชื้อจีน

63033024714 นายปวริศ แก:วนาค

63033024715 นางสาวนารีรัตน� ธรรมศร

63033024716 นางสาวรชยา สุขเจริญ

63033024717 นางสาวสิวัชฌา วิชญ�ธนมาลา

63033024718 นายสุริยา ไชยชนะ

63033024719 นางสาวสร:อยทิพย� ประเสริฐสงค�

63033024720 นางสาวน้ําฝน วงษ�เคน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024721 นางสาวเสาวนีย� ชัยเกษตรสิน

63033024722 นายประดิษฐ� บินขุนทด

63033024723 นางสาวกัญมณฑ� แต:มวิโรจน�

63033024724 นางสาววรลักษณ� เส็งแสงทอง

63033024725 นางสาวกัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล

63033024726 นางสาวชมพูนุท ชื่นเนียม

63033024727 นางสาวเกษมณี จิตมะกล่ํา

63033024728 นางสาวศวิตา รุ�งก�อน

63033024729 นางสาวอังศุทร น้ําจันทร�เจริญ

63033024730 นายณัฐพล คําโสภา

63033024731 นายภูมิรัตน� ปานนุ:ย

63033024732 นางสาวรุ�งนภา ภารรัศมี

63033024733 นางสาวผกาวรรณ พูลสวัสด์ิ

63033024734 นางสาวอาภรณ� พันสอาง

63033024735 นางสาวนิตยา ไชยยะ

63033024736 นางสาวรอฟUดะห� วาโซะ

63033024737 พระประเทศ กิมาคม

63033024738 นายนวรักษ� ณ หนองคาย

63033024739 นายภูวนาท โกบุตร

63033024740 นางสาวภัทราวรรณ ทองดี

63033024741 นายจักรพันธ� สายคําธร

63033024742 นางสาวต�วนฟารีดา หะมะ

63033024743 ว�าที่ร:อยตรีสาโรช เครือคุณาลัย

63033024744 นางสาวอรนุช คงมาก

63033024745 นางสาวธนะรัตน� ช�วยเมือง

63033024746 นางสาวธัญญารัตน� เขม:นการไถ

63033024747 นางสาวอังสนา สมานมิตร

63033024748 นางสาวชนากานต� จํารัสสมบูรณ�

63033024749 นายเฌอลดา เลิศนิธินันท�

63033024750 นางสาวพัชราภรณ� ตุ�ยไชย
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024751 นางสาวนิชานันท� นอแซ

63033024752 นางสาวสุพรรณี พูลสุข

63033024753 นางสาวฐานมาศ ปEกษธรสันติ

63033024754 นางสาวสาวิตรี ฤทธ์ิบํารุง

63033024755 นางสาวธัญชนก วิศาล

63033024756 นายศุภสิษฐ� สุนทร

63033024757 นางสาวลูกน้ํา ล้ําเลิศ

63033024758 นายปวรุตม� จงศิริรักษ�

63033024759 นางสาวชนาภา อ�อนจันทร�

63033024760 นางสาวอุทัย ขันพรม

63033024761 นางสาวสาลิณี นามมุลตี

63033024762 นางธนวรรณ ย่ังยืน

63033024763 นางสาววรัญญา เหมือนมา

63033024764 นายบุญชู ชื่นชอบ

63033024765 นางสาวประภาวดี สามงามนิ่ม

63033024766 นางสาวอภิสรา บุญมี

63033024767 นายอภิสิทธ์ิ เหลืองไพบูลย�

63033024768 นายสุวิทย� เผ�าศรีไชย

63033024769 นายณัฏร� จันทร�ดี

63033024770 นางสาวพวงจุฬา พนมไพร

63033024771 นางพรสวรรค� พงษ�สุวรรณ�

63033024772 นางสาวสุชญา ทองนอก

63033024773 นางสาวนีรนลิน ญาติพิทักษ�

63033024774 นางสาวบังอร บัวหอม

63033024775 นางสาวพรรณี นิตยศร

63033024776 นางสาวรัญชนา ชมชู

63033024777 นางสาววรางคณา ธาดาจันทร�

63033024778 นางสาวสุชานันท� หนูสุวรรณ

63033024779 นายศักด์ิณรงค� ศิริโส

63033024780 นางสาวปนัสยา พหลเดชา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024781 นายธนกฤษ กองนันท�

63033024782 นางสาวกนกพร สนามพล

63033024783 นายธีรภัทร สีดํา

63033024784 นางสาวภาวิณี โสประดิษฐ

63033024785 นายจักรภาคย� พยนรัตน�

63033024786 นางสาวธัญญ�ธิชา นาคเกิด

63033024787 นายกรกฎ พันธุนะ

63033024788 นายนรากร ย่ิงเจริญ

63033024789 นางสาวศิริวรร ณ มัณฑยา นนท� 

63033024790 นายรุ�งเรือง ล:วนเลิศ

63033024791 นางสาวกนกวรรณ คะยอม

63033024792 นางสาวณิชชา กีรติสุธน

63033024793 นางสาวจินตนา แตงเนื้อเหลือง

63033024794 นางสาวสุภัสสร อินทอง

63033024795 นางสาวกมลทิพย� ศรีมุข

63033024796 นางสาววิรัญชนา ธนะโชติ

63033024797 นางสาวสมฤทัย ทองรูปพรรณ

63033024798 นายพีรณัฐ นิติพานิช

63033024799 นายกฤษฎา แรงรายบุญ

63033024800 นางสาววัชรา อัวคนซ่ือ

63033024801 นายทิฆัมพร ปราการพิลาศ

63033024802 นายสุภิลักษณ� แก�นสาร

63033024803 นายคํารบ เขมะรัง

63033024804 นายภูมิรวิชญ� ทวีโรจนพิมุกข�

63033024805 นางสาวมินทร�ลดา หงษ�เกิด

63033024806 นางสาวธมลวรรณ วงศ�ไพรัตน�

63033024807 นางสาวกชชไม ทองช�วย

63033024808 นางสาวสุภาภรณ� โพธิดา

63033024809 นายอรรถชัย ด�านเดิม

63033024810 นายภัทรพงษ� ศรีสังวรณ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024811 นางสาวชนากานต� บํารุงทรัพย�

63033024812 นางสาวอรวรรณ จันแดง

63033024813 นายสุนัย มีนารัตน�

63033024814 นางสาวสุกัญญา จันทร�สุนะ

63033024815 นางสาววาสนา ไชยศิลปM

63033024816 นายอภิรักษ� สวัสดี

63033024817 นางสาวมะลิวรรณ สีทา

63033024818 นายสุริยา อยู�ยาง

63033024819 นายมาโนช ผิวอ�อน

63033024820 นางสาวนนทพร มงคลสกุลฤทธ์ิ

63033024821 นายชานนท� เพชรรัตน�

63033024822 นายเกียรติชัย คงกัน

63033024823 นางสาวธัณย�สุตา โปธัญพิสิษฐ�

63033024824 นางสาวปภาวรินทร� ผ�องใส

63033024825 พันจ�าอากาศเอกวุฒิภัทร มาตราช

63033024826 นางสาววิชชุตา โควสุรัตน�

63033024827 นางสาวจิรวัฒน� กุลธารี

63033024828 นางสาวกัลยารักษ� รัตนวุฒิสุวรรณ

63033024829 นายภาคินท�ธนวิท สินธวัชบุณยากร

63033024830 นายป*ติวัฒน� มานะศิลปM

63033024831 นางสาวอรพรรณ สุนา

63033024832 นางสาวภัทรวดี พัฒนา

63033024833 นางสาวจิราภรณ� คําผา

63033024834 นางสาวอรวรรณ สุทธิแก:ว

63033024835 นายชยกร ดิฐภักดีวรเดช

63033024836 นางสาวภัทรพร ยังพลขันธ�

63033024837 นางสาวศลีจิตร น้ําจิตรวรา

63033024838 นายจีรพัฒน� กําเนิดชาติ

63033024839 นายศุภวิชญ� พ่ึงพา

63033024840 นายอดิศวร สุภาวงษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024841 นายป*ติพันธ� อภิธันยาศัย

63033024842 นางสาวปาลีรัตน� นาคประสิทธ์ิ

63033024843 นางสาวรจนา จําปาทอง

63033024844 นางสาวนริศรา มณีรัตน�

63033024845 นางสาวภิญญา บุตรชาติ

63033024846 นางสาวสุภารัตน� ก:อนคํา

63033024847 นางสาวมุกดา งามแสง

63033024848 นางสาววัชรินทร� เซ่ียงว�อง

63033024849 นางสาวพิมพกาญจน� คะเณย�

63033024850 นางสาวชนิกาณต� ม่ันประสงค�

63033024851 นางสาวสุทิศตา บุญธรรม

63033024852 นางสาวฉัตรกนก พลบเดช

63033024853 นางสาวแวอาณี แวซู

63033024854 นายธีรภัทร� ศรีพรมมินทร�

63033024855 นายสราวุธ รูปสวยดี

63033024856 นายภูมิพัฒน� ศรีพิชัย

63033024857 นางสาวปรัศนีย� คํานวน

63033024858 นางสาวนริตา โคตะนนท�

63033024859 นายพงศ�ธร นันทบุตร

63033024860 นายธวัชชัย สอนพิมพ�อ

63033024861 นางสาวสุจิตรา ทองย:อย

63033024862 นางสาวจิราภรณ� แสงสุวรรณ

63033024863 นางสาวสุดหฤทัย ป*นไข

63033024864 นางสาวอรพรรณ ปEนทะโชติ

63033024865 นางสาวเบญจพร ขันแข็ง

63033024866 นางสาวนิศารัตน� ทองนิดหน�อย

63033024867 นายจักรพันธ� จันทเนตร

63033024868 นางสาวชนิดาภา ไทยราช

63033024869 นางสาวขวัญกมล สุวรรณ

63033024870 นางสาวอารยา ชั้นงาม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024871 นายป*ยวัฒน� กิจหว�าง

63033024872 นางสาวแสงสุรีย� เกษศิริ

63033024873 นางสาวอัจฉรา ขาวเอี่ยม

63033024874 นายนัฐพงษ� นาคฤทธ์ิ

63033024875 นายณัฐเดช ทองใหม�

63033024876 นางจุฬารัตน� ประวงษ�

63033024877 นางสาวจิรวรรณ แป0ะอุ:ย

63033024878 นางสาวณัฐติยา สังข�โท

63033024879 นางสาวประภัสสร สีสุก

63033024880 นางสาวกันชาณัฎฐ� จําปาแสน

63033024881 นางสาววิลาวัณย� สุทุม

63033024882 นางสาวกมลทิพย� พลเสน

63033024883 นางอรยา เถระวัน

63033024884 นางสาวกนกพีท ป*Yนนิล

63033024885 นางสาวชลิดา โคกทม

63033024886 นางสาวพรรณกาญจน� อิสริยเกษม

63033024887 นายธนภัทร พจนาภรณื

63033024888 นางสาวอรัญญา เสนาป*น

63033024889 นางสาวนันทวัน โอนอ�อน

63033024890 นางสาวญาริดา ถิรภาสธนากุล

63033024891 นางสาวสุพัตรา กังละ

63033024892 นางสาวจิรนันท� บํารุงเผ�า

63033024893 นางสาวสมฤทัย สุขหอม

63033024894 ว�าที่ ร.ต.ธีรพล สังข�ทอง

63033024895 นายปริวัฒน� ฉายาทับ

63033024896 นางสาวพนิดา ไฝพรม

63033024897 นายพิพัฒน� คําแพง

63033024898 นางสาวชลธิชา อินทรโชติ

63033024899 นายคณิศร ภาณุพินทุ

63033024900 นายดิษฐพล บุญชุม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024901 นางสาวธนัญญา บัวลําพอง

63033024902 นางสาวนงลักษณ� พรหมราช

63033024903 นางสาวนนทวรรณ พิทักษ�วินัย

63033024904 นางสาวยุวดี เทียมพยุหา

63033024905 นางสาวอรพรรณ จังอินทร�

63033024906 นางสาวญาธิดา วิไลวรรณ

63033024907 นายภาสกร เทพแก:ว

63033024908 นางสาวทายิกา สุธงษา

63033024909 นายวันเฉลิม มูลภักดี

63033024910 นางสาวอรพินท� จันทะแสง

63033024911 นายพศิน อยู�อําไพ

63033024912 นางสาวทรรศนีย� ซิกว:าง

63033024913 นายธนากร อ�อนมาสาย

63033024914 นางสาววรางคณา บัวแย:ม

63033024915 นายชัยเลิศ สุขสันต�อนันต�

63033024916 นายนันทวิทย� เนตรภักดีตระกูล

63033024917 นายณัฐครินทร� หัตถัง

63033024918 นายวิริยะ พวงจีน

63033024919 นางสาววิภาภรณ� อินแตง

63033024920 นายรวมพร กาญจนหิรัญ

63033024921 นางสาวปริญญาภรณ� อุทธวัง

63033024922 นางสาวภัทรากร นาคเกลี้ยง

63033024923 นายศุภพงศ� ศาสตร�ศิริ

63033024924 นางสาวประภาพร โคตรพรหม

63033024925 นายณัฐวัตร หนูเงิน

63033024926 นายณัฐพงศ� มีมาก

63033024927 นายเอกฤทธ์ิ โจมฤทธ์ิ

63033024928 นางสาวธัญญ�นรี เวโรจน�รัตนกิจ

63033024929 นายศุภกฤต นักการรอง

63033024930 นายธนา กิตติชยานนท�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024931 นางสาวกมลรัตน� แสงนพรัตน�

63033024932 นางสาวพรวสันต� มาเม�น

63033024933 นายสมยศ จันทร�สุมาวงศ�

63033024934 นางสาวชนิกานต� กลิ่นประทุม

63033024935 นางสาวอริษา ฝากาบล

63033024936 นางสาวพรรณศิริ เสพศิริสุข

63033024937 นางสาวศุภลักษณ� กางอินเดช

63033024938 นางสาวมาลัยวรรณ คนทรงแสน

63033024939 นางสาวกัลยรัตน� ปEนดอนตอง

63033024940 นางสาวมัฐฐิตา บุญหล:า

63033024941 นางสาวณัฏฐนันท� นุเวที

63033024942 นางสาวพรพรรณ แก:วสาร

63033024943 นายสยามเกียรติ แผ�นแก:วนฤนาท

63033024944 นายวัศพล เกิดผล

63033024945 นางสาวรัตนประภา วงศ�ฉายา

63033024946 นางสาวกรรณิกา โสระธร

63033024947 นางสาวสไบแพร เอี่ยมสําอางค�

63033024948 นางสาวอริสรา สะอาดเอี่ยม

63033024949 นางสาวจิณห�นิภา คําปEนศักด์ิ

63033024950 นางสาวอัจฉราพรรณ แสงคํา

63033024951 นายคณัฐพล เพชรมณี

63033024952 นางสาวจิราพร ใจสนิท

63033024953 นางสาววันเพ็ญ ชาวนา

63033024954 นางสาววันวิสา ขัดสาย

63033024955 นางสาวกาญจนาภรณ� ต:นเกษ

63033024956 นางสาวกาญจนา คําศรี

63033024957 นายปฏิมากร ต้ือจันตา

63033024958 นางสาวปวันรัตน� อําไพกรองกาญจณ�

63033024959 นางสาวนงนภัส เทียบแสงชัย

63033024960 นางสาวปาริชาติ แซ�อื้อ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033024961 นายวสิษฐ�พล อานุภาพ

63033024962 นางสาวมาลีวัลย� พันธ�HHHเขียว

63033024963 นายภูเบศ ภู�เจริญ

63033024964 นางสาวเธียรขวัญ เกล็ดพลี

63033024965 นายสราวุฒิ ศิริภาพ

63033024966 นางสาวชุตินันท� จันทบุตร

63033024967 นางสาวบุษกร ดวงประเสริฐ

63033024968 นายกิตติศักด์ิ วรผล

63033024969 นางสาวเบญจมาศ ปาคํา

63033024970 นายณัฐวุฒิ บาลจิตร

63033024971 นางสาวอริษา กลั่นการบุญ

63033024972 นางสาวศศิพร จารุวัฒน�

63033024973 นางสาวภาวิณี บุญไทย

63033024974 นายจักรพงษ� ศุภนคร

63033024975 นายอํานาจ เกิดผล

63033024976 นายพัฒนา ศรีธาราม

63033024977 นางสาวพิสินี แสนยากุล

63033024978 นางศรันวภัทร� อติพลศิริกุล

63033024979 นางสาวธิณัฐดา ประจง

63033024980 นางสาวศศิกาญจน� บรรดาศักด์ิ

63033024981 นางสาวอภิญญา ครูประเสริฐวัฒนา

63033024982 นางสาววนิดา มีชํานาญ

63033024983 นายอุกฤษฏ� เสืองามเอี่ยม

63033024984 นางสาวเบญจมาศ ตะวัน

63033024985 นางสาวกาญจนพร ไชยเลิศ

63033024986 นางสาวเสาวณีย� หนูแปPน

63033024987 นางศิริพร มุกดารา

63033024988 นางสาวอุมาพร เต็มสังข�

63033024989 นางสาวน้ําผึ้ง พลับนิล

63033024990 นางสาวบัวแก:ว ดีล:วน
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ระดับปริญญาตรี

63033024991 นายจิรายุส โทนะบุตร

63033024992 นางสาวเกวลิน พันธ�บุตร

63033024993 นางสาววนิดา เพ็ชรนิล

63033024994 นางสาวสิรินาถ ฉายจิตร

63033024995 นางสาวนันทนัท วงษ�ไล

63033024996 นางสาวสุนิสา โพธ์ิเจริญ

63033024997 นายฉัตรชัย มะโน

63033024998 นางสาวนิรัชพร นามลฑา

63033024999 นางสาวนฤณธร ศรีทอง

63033025000 นางสาวช�อผกา ขันนาค

63033025001 นายจิรภัทร เยียรยงค�

63033025002 นางสาวพัชรดา ลาภจิตร

63033025003 นางสาวจารุพรรณ สัทธรรมนุวงศ�

63033025004 นายสรัญญ� ชมภูนุช

63033025005 นางสาวปวีณา พรมลอย

63033025006 นายจักรกฤษ ไชยชมภู

63033025007 นายกิตติพัฒน� ไวยพัฒน�

63033025008 นางสาวฐิตาพร สังเกตุ

63033025009 นายอัษฎายุธ พลหาร

63033025010 นางสาวชุติมา สว�างแจ:ง

63033025011 นางสาวอนุธิดา อาษา

63033025012 นายสิทธิพล โตสกุล

63033025013 นางสาวสุนีรัตน� สิมสา

63033025014 นางสาวภาณุมาศ นุชเทศ

63033025015 นางสาวพรหมพร เพลินพฤกษา

63033025016 นางสาววรุณยพันธ� พันทา

63033025017 นายสุรสักก� วิปุลากร

63033025018 นางสาวลดาวัลย� ขวัญเพชร

63033025019 นางเสาวนีย� พุ�มพะเนิน

63033025020 นางสาวสุภาพร พารา
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ระดับปริญญาตรี

63033025021 นายมาวิน จันทร�ภู�

63033025022 นางสาวมาลัย ทองเอี่ยม

63033025023 นางสาวสุปรียา พรรณพฤกษ�

63033025024 นายนิพัทธ�ชัย รักตระกูลสดใส

63033025025 นายเตวิช เอกเวช

63033025026 นางสาวสุจิตรา หม่ืนท:าว

63033025027 นางสาวสุพิชญา สุวรรณพฤกษ�

63033025028 นายเอกยุทธ สุขขี

63033025029 นายจิรวัฒน� สายศรี

63033025030 นายผดุงเกียรติ คําสวัสด์ิ

63033025031 นายวันชัย หนองประทุม

63033025032 นางสาวสุรัตน�ดา ขันตรี

63033025033 นางสาวชนกานต� นวลศรี

63033025034 นางสาวสุรีพร พูลสวัสด์ิ

63033025035 นางสาวปวันรัตน� เผือกทอง

63033025036 นางสาวดาวประกาย อินทนู

63033025037 นายสุธิพันธ� สุขดี

63033025038 นายสันติภาพ อนันต�ทัศน�

63033025039 นางสาวณัฏฐพร บัวพันสาย

63033025040 นายจุลศักด์ิ อุทยานโฆษิต

63033025041 นางสาวสุภิชา พรสกุลสุวรรณ�

63033025042 นางสาวธัญญา แรงจบ

63033025043 นางสาวมานิตา ประดับลาย

63033025044 นางสาวโชติกา ป*Yนเพ็ชร

63033025045 นางสาวจิตินันท� จันทร�งาม

63033025046 นางสาวธีรวรรณ ดีบ:านคลอง

63033025047 นางสาวรัตนาภรณ� ชุมรัตน�

63033025048 นายพิช`ุตม� รอดเกิด

63033025049 นางสาววราลี ศรีวิระ

63033025050 นางสาวชันลิกา ไชยชมภู
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ระดับปริญญาตรี

63033025051 นางสาวสุวรรณี หม่ืนสุกแสง

63033025052 นางสาวพิชามญชุ� วงศ�ชูศักด์ิ

63033025053 นางสาวนฎภร นนท�จิตร

63033025054 นางสาวเพชรรัตน� ภูบุตรตะ

63033025055 นางสาวมุทิตา ลีพรม

63033025056 นายวุฒิ วงศ�รุจิไพโรจน�

63033025057 นางสาววลิศรา เรืองปราชญ�

63033025058 นางสาวจิราภรณ� จิตมนตรี

63033025059 นางสาวธนิษฐา บุญพูล

63033025060 นายบุญเรืองฤทธ์ิ ศรีบุญเรือง

63033025061 นายอนุวัตน� ผุยโสภา

63033025062 นายอดิศร เววา

63033025063 นายวรรณกวี ศรีพลอย

63033025064 นางสาวนภัสรา สันตยานนท�

63033025065 นางสาววศินี เดชรอด

63033025066 นางสาววิไลลักษณ� ชูวงษ�

63033025067 นายณัฐฐนันท� ยศจิตต�

63033025068 นางสาวปนัดดา สีหาบุญทอง

63033025069 นางสาวศุณัญญา น:อยจันทร�

63033025070 นางสาวเจนจิรา ยนต�ชัย

63033025071 นางสาวดวงแก:ว เก็บดี

63033025072 นางสาวอนามิกา อ�างแก:ว

63033025073 นางสาวศริมน เอี่ยมขํา

63033025074 นางสาวสิริรัตน� ทานะมัย

63033025075 นางสาวดวงกมล ผุดพัฒน�

63033025076 นางสาวพรรษชล จันทรา

63033025077 นางสาวปภัสญา ชูจันทร�

63033025078 นายปราโมทย� ชูทอง

63033025079 นางสาวทัศวรรณ วัฒนจรูญโรจน�

63033025080 นายปฐมวุฒิ วงศ�น:อย
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ระดับปริญญาตรี

63033025081 นายพงศ�พัฒน� เทพไทประไพจิตร

63033025082 นางสาวนิตติยา สอนบุญชู

63033025083 นายวรพล วิวัฒน�

63033025084 นางสาว.พัทธิกา เสาวไลย�

63033025085 นายศุภโชค พันธ�ธรรม

63033025086 นายนัฐวุฒิ สุวรรณชาติ

63033025087 ร.ต หญิงวนิดา สําเภาพงษ�

63033025088 นางสาวสิริรัตน� หมานละโตQะ

63033025089 นางสาวรัตนาพร จันทร�น:อย

63033025090 นางสาวลลิดา ทองทับ

63033025091 นายวิทยากร สอนขํา

63033025092 นางสาวซัลมา ชูเล็ก

63033025093 นางสาวปาลิดา เกาะลอย

63033025094 นายพัลลภ ลิ้มเจริญธัญญะผล

63033025095 นายศุภอรรถ เจริญชัยสมบัติ

63033025096 นางสาวปEทมวรรณ ปE\นน:อย

63033025097 นายสามารถ ดําสุวรรณ

63033025098 นายประดิษฐ� ไกรโสดา

63033025099 นางสาวศิรประภา จันทร�แก:ว

63033025100 นางสาวณัฐนรี มีลาภ

63033025101 นายธีระพล อุตะมะชะ

63033025102 นายนันทวุฒิ หินแก:ว

63033025103 นางสาวภาณุมาศ คําปาน

63033025104 นางสาวณาตยา สมประสงค�

63033025105 นางสาวมาลีซา เจQะเตQะ

63033025106 นางสาวอุมาพร วงษ�สถาน

63033025107 นางสาวนูรุลซอบะห� บอเถาะ

63033025108 นายกนกศักด์ิ จิตมะกล่ํา

63033025109 นางสาวลลิดาพรรณ สมณะ

63033025110 นางสาวฮาซานะห� มาสม
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ระดับปริญญาตรี

63033025111 นายชาญยุทธ อุทะกัง

63033025112 นายภูริณัฐ เทียนดี

63033025113 นางสาวอัญชลี สวาสด์ิเพ็ชร�

63033025114 นางสาวมิตรา แก:วทุ�ง

63033025115 นางสาววิภาวดี วรเนตร

63033025116 นางสาวชนิกานต� ล�องลอย

63033025117 นางสาวสุวารินทร� ทอดแสน

63033025118 นายกฤษกร พวงทอง

63033025119 นางสาวมุฑิตา กิจไพบูลย�ชัย

63033025120 นางสาวมินตรา ใจอ�อน

63033025121 นายนัทธพงศ� เกียรติกุลวานิช

63033025122 นางสาวจีรนันท� ทองแดง

63033025123 นางสาววาสนา เกิดศักด์ิ

63033025124 นางสาวพลอยใจ ส�วนลา

63033025125 นายภานุวัฒน� จันทร�ผิว

63033025126 นางสาวปภาวรินท� ปE\นจาด

63033025127 นางสาวศิริแสง อบมะลี

63033025128 นางสาวฐิติชญา เชิดชู

63033025129 นางสาววัลลิภา ปู_สังข�

63033025130 นางสาวดรุณี ปรีด�เปรม

63033025131 นายชลนที ทองไทย

63033025132 นายณัฎฐ�ชนนท� ศานติประโพธ

63033025133 นายณัฐพงษ� แพงไธสง

63033025134 นางสาวมัลลิกา ขัดเปUยง

63033025135 นางสาวณัฐณิชา พุ�มจิตร�

63033025136 นายทัศน�พล คํามี

63033025137 นายอดิศักด์ิ เคหะดิษฐ�

63033025138 นายวุฒิชัย โฆษิตภัทรเมฆิน

63033025139 นายบูรณ�พิภพ โพธ์ิสิงห�

63033025140 นางสาวภัคชาภา วัฒนะพานิช
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63033025141 นางสาวชฎาพร ดีสุบินทร�

63033025142 นางสาวกาญจนา บุญคํา

63033025143 นายอภิวัฒน� อัศดร

63033025144 นายวุฒิพงษ� นามศรี

63033025145 นางสาววรรวิภา ไชยวัฒน�

63033025146 นางสาวชลลดา นามรัตน�

63033025147 นายพงศ�พิสุทธ์ิ รักษาพันธุ�

63033025148 นายอรรถกร ประนันวงศ�

63033025149 นางสาวพนิดา มะปราง

63033025150 นายธรรมรัตน� ศรีหะมงคล

63033025151 นางสาวมาริสา สินทรัพย�

63033025152 นางสาวภัคจิรา กิจการเจริญสิน

63033025153 นางสาวน้ําฝน ศรีบัวลา

63033025154 นายสุรัตกานต� บุญสม

63033025155 นางสาวชุติกาญจน� โสมสิทธ์ิ

63033025156 นายอภิสิทธ์ิ ใจภักดี

63033025157 นางสาวสุดากร ยารังษี

63033025158 นายภูมิพัฒน� สุทธิโชติ

63033025159 นางสาวกมลชนก พูลสวัสด์ิ

63033025160 นายปกปPอง รัตนบัญญัติ

63033025161 นางสาวกาญจนา ทองอHินทร�แก:ว

63033025162 ว�าที่ร:อยตรีหญิงอริสา สุ�มพันธ�

63033025163 นายธฤตศวร คันศร

63033025164 นางพัชรี ยุติบรรณ�

63033025165 นางสาวรจนา สายแวว

63033025166 นางสาวกัญญ�พัสวี ต:าวอินทร�

63033025167 นางสาววิภารัตน� ทองดี

63033025168 นางสาวนิลิน ขวัญเพ็ชร

63033025169 นางสาวจุฑาภรณ� จันทร�เจริญ

63033025170 นางสาวพัชริดา อินตา
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033025171 นางสาวเมทินี ผลรุ�งเรือง

63033025172 นายสรวัชญ� พุทธิมา

63033025173 นางสาวเพชรชมพู ชุมพงศ�

63033025174 นางสาวณิฌา กาญจนรัตน�

63033025175 นางสาวสุภาวดี แซ�ก้ี

63033025176 นางสาวอัจจิมา มุสิกะรัตน�

63033025177 นางสาวณัฐธิดา อ�อนศรี

63033025178 นายกิติภูมิ มีแฟง

63033025179 นางสาววาสิณี ชูนวลศรี

63033025180 นางสาวอรนุช แก:วนิมิตร

63033025181 นางสาวอภิญญา อุ:ยปะโค

63033025182 วาHที่ร:อยตรีหญิงพิมพา โมกกงจักร

63033025183 นางสาวศรัณย� พร ทานันติ

63033025184 นางสาวอัลวานีย� สติรักษ�

63033025185 นายทายวุฒิ  �พัฒนสาตร�

63033025186 นางสาวสุพัตรา นวนโพธ์ิ

63033025187 นางสาวนภารัสม� จันทรส

63033025188 นางสาวเทียนทิพย� เดียวก่ี

63033025189 นายสุระวีร� ไชยอินตา

63033025190 นางสาววราภรณ� จุมพลมา

63033025191 นางสาวสมบูรณ� ตุ:มคํา

63033025192 นางสาวนิชาภา กฤษณะกําชัย

63033025193 นางสาววิมลรัตน� ศรีไสย

63033025194 นางสาวรจนพรรณ เบ็ญจเทียร

63033025195 นายศุภชัย กล:าสมุทร

63033025196 นางสาวละอองทิพย� ยุวรรณศรี

63033025197 นางสาวภัทราวรรณ กุ�มแก:ว

63033025198 นายวโรทัย สุขสบาย

63033025199 นางสาวศุภกานต� ศุภวรวงศ�

63033025200 นางสาวศรัญญา สอนต๊ิบ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033025201 นางสาวภัทรนันท� เชิดวงศ�สูง

63033025202 นางสาวญาณิศา เอี่ยมสอาด

63033025203 นายสิรภัทร สกุลรัตน�

63033025204 นางสาวกนกรัตน� ศาสตร�ศรี

63033025205 นางสาวจิณห�นิภา บุญทรง

63033025206 นายธีร�ธวัช รัตนวิจิตร

63033025207 นางสาวณิชารัศม� เสรีโฆษิตรัตน�

63033025208 นางสาวปานทอง แสงสะโส

63033025209 นายณยดล ผ�องใส

63033025210 นายสุทธิเดช โตนชัยภูมิ

63033025211 นางสาวณิชาภา เศรณีอัครกุล

63033025212 นายนันทวัฒน� อินผัน

63033025213 นางสาวกัญญาวีร� รูปเล็ก

63033025214 นางสาววิภารัตน� พลอยงาม

63033025215 นางสาวรังศิมา ปราศจากทุกข�

63033025216 นางสาวดอกแก:ว โยธะคง

63033025217 นายสุรศักด์ิ เมฆทันต�

63033025218 นางนุชนาถ ช�างทองดี

63033025219 นางสาวอาจารี บุญช�วย

63033025220 นางสาวสุวณี ย้ิมย:อย

63033025221 นางสาวเกวลี เลิศจินตนากิจ

63033025222 นายนริศ พิมพ�สอน

63033025223 นางสาวณิชณันทน� สุขย่ิง

63033025224 นางสาวปริยาภัทร สาขากรณ�

63033025225 นางสาวเรณู อวารกิจ

63033025226 นางสาวจีรนันท� สุขานนท�

63033025227 นางสาวนิศาชล เนียมงาม

63033025228 นายปภพ น:อยเมือง

63033025229 นายพีรณัฐ แสงโพธ์ิ

63033025230 นายนฤชิต เจิมศิริศักด์ิพงษ�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033025231 นางสาวพิมพ�พิชญ� แพงพันธ�

63033025232 นางวารุณี อภิชนบุตร

63033025233 นางสาวอภิรดี สิงห�แก:ว

63033025234 นางสาวกนกพร ชูมี

63033025235 นางสาวรุจิราพร อนันตผล

63033025236 นางสาวนราภรณ� อ�อนลมูล

63033025237 นางสาวกาญจนา คําต๊ิบ

63033025238 นายวรวิทย� พงศ�เพ่ิมกิจวัฒนา

63033025239 นางสาวนวลฉวี ทิพอาจ

63033025240 นางสาวญิบราน ปEตตานี

63033025241 นายนนทกร นาคหาญ

63033025242 นางขวัญนภา สาธร

63033025243 นางสาวชุติกาญจน� ดวงแก:ว

63033025244 นางสาวประภัสสร มะโนรัตน�

63033025245 นางสาวณัฏฐณิชา สายเงิน

63033025246 นายอภิวัชร� วรรณสุข

63033025247 นางสาวเพ็ญประภา โชติประเสริฐ

63033025248 นายพศวัตร� นิมิตรกุล

63033025249 นางสาวสงกรานต� ดีพร:อม

63033025250 นางสาวสุกันญา กลั่นสุข

63033025251 นายกันตพัฒน� เกิดประเสริฐ

63033025252 นางสาวสุกัญญา กายรัตน�

63033025253 นางสาวณัฐชา กองเพ็ง

63033025254 นางสาวกัลยา อุปชัย

63033025255 นายจรัมย�พล พันแสน

63033025256 นายกฤษฎา รุ�งราษี

63033025257 นางสาวนภาพร กาลจักร

63033025258 นางสาวโสภิดา เกียรติจริยวัตร

63033025259 นางสาวจารุวรรณ ศาลทูลพิมพ�พงษ�

63033025260 นายกิติพันธ� กันทะ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033025261 นายศราวุธ สว�างศรี

63033025262 นายธนกฤต ลือเรือง

63033025263 นายวีรภัทร จีนเจนกิจ

63033025264 นางสาวเพชรฎา กุหลาบ

63033025265 นางสาวสิริวัฑ ปEญญาสมบัติ

63033025266 นางสาวทิวาพร เพ็งบุบผา

63033025267 นายชลธร เกิดสุข

63033025268 นางสาวนฤมล หวังทอง

63033025269 นางสาวกิรณา ระศรี

63033025270 นางสาวนัฐริญา คงรอด

63033025271 นายฐาปณัฐ คิดควร

63033025272 นางสาวเสาวลักษณ� โหมดเทศ

63033025273 นางสาวชวิศา รูขะจี

63033025274 นางสาวพรพิมล บัวหลวง

63033025275 นายอรรถพล สุทธิประภา

63033025276 นางสาวณิชกุล บุญรอด

63033025277 นางสาวดารินทร� ม่ิงรักษา

63033025278 นางสาวสุพรรณี จ๋ิวกร�าง

63033025279 ว�าที่ร:อยตรีอภิชาติ ลอยรัตน�

63033025280 นางสาวกาญจนา เลิศสวัสด์ิ

63033025281 นายสนธยา พรหมดําเนิน

63033025282 นางสาวเปรมรัตนา โฉมสุข

63033025283 นางสาวปณัตดา ภาคนารี

63033025284 นายวรวุฒิ ถางโพธ์ิ

63033025285 นางสาวดวงฤทัย ใยอิ้ม

63033025286 นายภาคิน สาลีพวง

63033025287 นางสาวธนิดา โสภณจิตต�

63033025288 นายพงค�เทพ ชุมคง

63033025289 นางสาวธัญญรัตน� โมกมล

63033025290 นายพัฒนพงษ� แสนโสม
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033025291 นายอดิศร เล็กแจ:ง

63033025292 นายอารอฟEต มาเยQาะกาเซQะ

63033025293 นายธีระพล ก:างออนตา

63033025294 นายนัธทภัทร ไทนอ

63033025295 นางสาวกรรณิกา สีหะวงศ�

63033025296 นายป*ยะ ไชยฉลาด

63033025297 นางสาวบงกช ฉายากุล

63033025298 นางสาวณัฐชมญฑ� ด�านสิริสุข

63033025299 นางสาวศรัญญา จําปาดวง

63033025300 นางสาวฐิติกานต� คุมสุข

63033025301 นางสาวรวีวรรณ เผือกทอง

63033025302 สิบเอกจิรวัฒน� อุดมญาติ

63033025303 นางสาวอริสา ทับทอง

63033025304 นางสาวศิรินทรา รัตน�เกล:า

63033025305 นางสาวชูติมา ปานสุข

63033025306 นายฐิติณัฐ� รุจิโกไศย

63033025307 นางสาวชุติญา เดโชศาสตร�

63033025308 นางสาวรัชณากร ภูมิลําเนา

63033025309 นางสาวป*Yนแก:ว โฉมแก:ว

63033025310 นายศุภเสกข� จิรสัตยาวงษ�

63033025311 นายอัษฎาวุธ บุตรเหลา

63033025312 นายทัศนัย ไชยสัจ

63033025313 นางสาวธนาภรณ� ประจําวงษ�

63033025314 นายกฤตชัย อินทร�กลัด

63033025315 นางสาวอนัญญา หมาดหวา

63033025316 นางสาวปริฉัตร พัดไธสง

63033025317 นางสาวณัฐริกา ดาราฤกษ�

63033025318 นางสาวป*ยะวรรณ ชาติมนตรี

63033025319 นางสาววิไลพร อดกลั้น

63033025320 นางสาวนันท�ชนก นวลสนิท
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033025321 นายพิทยา ปEญญาชัยถาวร

63033025322 นายเรืองศักด์ิ ภักดีแก:ว

63033025323 นางสาวปฐมาภรณ� เขียวอิ่ม

63033025324 นางสาวสุมามาศ ระเบียบโอษฐ�

63033025325 นางสาวนาตยา อุดตา

63033025326 นางสาวณัฐพร สากา

63033025327 นายโชติชัย โพธ์ิพุทธโชติ

63033025328 นางสาวอิษยา ศุภวงศ�

63033025329 นางสุภกาญจน� ธรรมวัฒนะ

63033025330 นายสัญญา ประดิษฐ�

63033025331 นางสาวนลินรัตน� ใจสอาด

63033025332 นางสาวกนกนันท� ดําปาน

63033025333 นางสาวปุษยา พงษ�พยัคเลิศ

63033025334 นายชัยธวัช เรืองเดช

63033025335 นางสาวกรกมล ชุมพล

63033025336 นางสาวมธุริน ทุมมี

63033025337 นางสาวหนึ่งกัญญา น:อยสระ

63033025338 ว�าที่ร:อยตรีศรัญ`ู รัตนเตโช

63033025339 นายกอบชัย ไกรเทพ

63033025340 นายพิศุทธ� ปาระพิมพ�

63033025341 นางดาริน อมรเทพ

63033025342 นางสาวอรัญรินทร� สิมพา

63033025343 นางสาวปรางฤทัย ลุสมบัติ

63033025344 นางสาวสุนิษา ต๋ันเต]

63033025345 นางสาวณัฐณิฎา โคนกระโทก

63033025346 นายธนชิต โพธ์ินรินทร�

63033025347 นางสาวชญาลักษณ� คําสองสี

63033025348 นางสาวประกายฝEน ยูถะสุนทร

63033025349 นายกฤษฎา แก:ววิลัย

63033025350 นายพิทยา เหมทอง
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาตรี

63033025351 นางสาวกัลยาณี ไกรจูมพล

63033025352 นางสาวถิรนันท� ปานมะณี

63033025353 นางสาวทิพวรรณ แหวนหล�อ

63033025354 นางสาวพรธีรา เสนาะอาจ

63033025355 นายกิตติพล พานทอง

63033025356 นายอิทธิพล อินทกูล

63033025357 นางสาวพนารัตน� สําเนียงเสนาะ

63033025358 นางสาวนุชสรา พุ�มม�วง

63033025359 นางสาวกตัญชลี เชาวนะกวี

63033025360 นายประกาศิต วิธานกรกุล

63033025361 นายกิติศักด์ิ ครองพุ�มวิจิตร

63033025362 นายฎีกา วงษ�สุวรรณ

63033025363 นายปกฉัตร ทิพยเวศ

63033025364 นางสาวสุคนทิพย� รุ�เงรือง

63033025365 นายชํานิ ทองคํา

63033025366 นางสาวนภัสวรรณ แจ:งแสงทอง

63033025367 นายสรวิทย� ศรีพล

63033025368 นางสาวกัญญ�วรา บัวแก:ว

63033025369 นายสุรศักด์ิ หุ:มไธสง

63033025370 นางสาวหทัยชนก เจQะหมัด

63033025371 นายวีระศักด์ิ มาหา

63033025372 นายนครินทร� สิทธิปกรณ�

63033025373 นายธีระพงศ� พุฒทอง

63033025374 นายอํานาจ สุขสําราญ

63033025375 นางสาวณัฏฐณิชา อาชวพิสิฐ

63033025376 นายสรพงศ� อุบล

63033025377 นางสาวณัฐรุจา เทพอาจ

63033025378 ว�าร.ตมงคล พงษ�นาม

63033025379 นายเกรียงศักด์ิ สุน:อง

63033025380 นางสาวปภาวดี จตุรงค�วิวัฒน�
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาตรี

63033025381 นางสาวสรีลักษณ� สามัง

63033025382 นางสาวพรชนิตว� ต้ังตระกูล

63033025383 นางสาวซาลูวา เซะแง

63033025384 นางสาวนิษฐา หลงรัก

63033025385 นางสาวแจ�มนภา อินทรเดช

63033025386 นางสาวอภิชญา ย่ิงยงวัฒนากุล

63033025387 นายวรวุฒิ ตรีวุฒิ

63033025388 นางสาวประภัสสร หอมเสมอ

63033025389 นางสาวน.ส.จิตตวัฒนา เพ็งแจ�ม

63033025390 นางสาวสุธิตา เหล็นเรือง

63033025391 นายธนกฤต นรสาร

63033025392 นางสาวกิตติมา ลาภเกิน

63033025393 นางสาวศศิประภา โคมลอย

63033025394 นายวิษณุกร สร:อยอุดม

63033025395 นายทนง เนื่องจํานงค�

63033025396 นายรณชัย เรือนโรจน�รุ�ง

63033025397 นางสาวศุทธินี ฟEกเขียว

63033025398 นางสาววรรณฤดี สีดํา

63033025399 นางสาวนฤมล ดีเลิศ

63033025400 นายฐาปกรณ� ไชยขันธุ�

63033025401 นายอภิสิทธ์ิ เครื่องสาย

63033025402 นางสาวละมุล ไชยริบูรณ�

63033025403 นางสาวเรวดี พ�วงแม�กลอง

63033025404 นางสาวพรทิตย� จําปา

63033025405 นายพีรพล ดําสอน

63033025406 นายชาญชัย กลัญชัย

63033025407 นางสาวรัฐมาภรณ� สีหาวัฒน�ธนัต

จํานวน 25,407 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63034000001 นางสาวกัญสินีภัค แปงต๊ิบ

63034000002 นายเอกบดินทร� เกตุขาว

63034000003 นางสาววรรณวิภา โมอ$อน

63034000004 นายอาณัติ แสงสว$าง

63034000005 นางสาวอารัชพร กระตุดเงิน

63034000006 นายสิทธานันท� วัฒนาไพบูลย�

63034000007 นางสาวกนกวรรณ ศรีเรือง

63034000008 นางสาวสุภาพร ก2งจ้ี

63034000009 นางสาวท7ฺพาภัสสร� คล2ายจันทร�

63034000010 นายสราวุธ สังงาม

63034000011 นายพิทวัส สมุทรนาวี

63034000012 นางสาวโสภิดา ทองจันทร�

63034000013 นางสาววิจิตรา กองอินทร�

63034000014 นางสาวพรทิพย� ไชยยะ

63034000015 นางสาวณัฏฐาธีรกานต� ทีลิ้นฟ;า

63034000016 นายจิรวัฒน� จันทร�เรือง

63034000017 นายวัชระ ทานะวงศ�

63034000018 นางสาวอรวรรณ อิ่มอกใจ

63034000019 นางสาวณัฐรวี ศิริพาทย�

63034000020 นางสาวบุศรา อุดมกิจจําเริญ

63034000021 นางสาวณัฐรดา เสมอเชื้อ

63034000022 นายวิศวพงศ� วุฒิพุธนันท�

63034000023 นางสาวพนมวรรณ ปรีชาชาญ

63034000024 นางสาวโสภาพร ศรนุวัตร

63034000025 นางสาวเหมือนฝAน พู$พันธ�

63034000026 นางสาวรวิพัชร� นิลพัฒน�

63034000027 นางสาวสุธาทิพย� ศรีชุมพวง

63034000028 นางสาวนารีรัตน� มุนีจักร�

63034000029 นางสาวอารยา เชษฐเจริญรัตน�

63034000030 นางสาวนนทญา นกน2อบ

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาโท

63034000031 นางณัชกานต� นาคแก2ว

63034000032 นายกันตภณ สุคันธพงษ�

63034000033 นางสาวอรชา บุญศรี

63034000034 นางสาวศิริพรรณ พฤกธารา

63034000035 นางสาวรวิปรียา จิระนันทราพร

63034000036 นางสาวชณันฑญา อังกินันท�

63034000037 นางสาวเก็จรุจี ประทีป ณ ถลาง

63034000038 นางสาวสุพัฒนา จันทา

63034000039 นางสาวอมลรุจี กล่ําคํา

63034000040 นางสาวจุฬาลักษณ� ชาญกูล

63034000041 นายสิทธิชน ดีแสน

63034000042 นายภาสกร เวชแพศย�

63034000043 นางสาวจุฑารัตน� วงศ�ศิริ

63034000044 นางสาวอรพรรณ อินทรแหยม

63034000045 นายธวัฒชัย แก2วทวี

63034000046 นายปฏิพัทธ� บุญไชย

63034000047 นางสาวลดาวรรณ โชติรัตน�

63034000048 นายวิศววิท อุดมจิตพิทยา

63034000049 นางสาววารินพร ช$วงชัย

63034000050 นายวสันต� ศรีแก2วนิตย�

63034000051 นางสาวสิริพร ดอกบัว

63034000052 นางสาวเบญจรัตน� เรืองคําพัฒน�

63034000053 นางสาวสุภาพร ดอนกันหา

63034000054 นางสาวโสภาวรรณ ศรีใส

63034000055 นางสาวปรียาภรณ� คลังนุช

63034000056 นางสาวนุชดา คุรุรัตน�ชัยกุล

63034000057 นายอัศวภูมิ ทองนาค

63034000058 นางสาวนภัสวันต� ปIJนแก2ว

63034000059 นางสาวนัฏฐพร เพ็งศรี

63034000060 นางสาวอรนิชา ชื่นจิตร
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ระดับปริญญาโท

63034000061 นายจารุกิตต์ิ พูนชัย

63034000062 นางหทัยมาศ บัวอุไร

63034000063 นางสาวจรรยาลักษณ� อิ่นคํา

63034000064 นางสาวสุภาวดี วิรัตน�ศิลปL

63034000065 นางสาวชนาพร พงศ�กิจกุล

63034000066 นางสาวสุภัชชา ปานพรหม

63034000067 นางสาวมณฑารัตน� เพ็งสมบัติ

63034000068 นางสาวสิริอร เพชรเดช

63034000069 นางสาวพรพรรณ ประดิษฐ�แท$น

63034000070 นายพนัสพันธุ� กู2แร$

63034000071 นางสาวฉัตรดาว ลีเชวงวงศ�

63034000072 นางเบญจพร สุตาลังกา

63034000073 นายเชาวนนท� เกตุแก2ว

63034000074 นางสาวสุนันทา เกตุเหล็ก

63034000075 นางสาวขวัญเนตร แก2วเพชร

63034000076 นางสาวปรวดี อัศวมานะศักด์ิ

63034000077 นางสาวลัดดาวัลย� บุตรวาปN

63034000078 นางสาวอภิชญา จันทร�กลัด

63034000079 นางสาวไอริน โรจน�รักษ�

63034000080 นายปริญญภาษ สีทอง

63034000081 นางสาวสุจิตรา เอี่ยมสําอางค�

63034000082 นางสาวนาริสรา วงศ�สิงห�

63034000083 นางสาวพุธิตา โชคเหรียญสุขชัย

63034000084 นางสาววาศิณี พรหมช$วย

63034000085 นางสาววงศ�วิมล เลื่องลือวงศ�

63034000086 นายสุกิจ สุคนธ�น2อย

63034000087 นางสาวธันยาภัทร� สร2อยสุวรรณ

63034000088 นายวรรณศักด์ิ ชุมคง

63034000089 นางสาวภัทรวดี สังข�พิชัย

63034000090 นางสาวศศินา จินดา
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63034000091 นายพงศธร พรมสกล

63034000092 นางสาวพฤกษา ศศิธร

63034000093 นางสาวมนทกานต� ม$วงงาม

63034000094 นายศุภชัย กุลพิธานเลิศ

63034000095 ว$าที่ร2อยตรีรัชพล ทองฉํ่า

63034000096 นางสาวสริดา ต้ังมนัสสุขุม

63034000097 นางสาวกัญญาภัค เลาหนิมิต

63034000098 นางสาวปพิชญา ลีนะเปสนันท�

63034000099 นายพิเชฐ จันทร�ทิพย�

63034000100 นางสิเรียม การ�เซีย

63034000101 นางสาวภณิตา เอี่ยมแฟง

63034000102 นายจตุพร เมืองหม้ิน

63034000103 นางสาวพิมลพรรณ� โสรีกุล

63034000104 นายกันตพิชญ� โฉมพระกลับ

63034000105 นายกิตติภัทร พูลเอม

63034000106 นายชินโชติ เทียมเมธี

63034000107 นางสาวจณิสตา ขาวศิริ

63034000108 ว$าที่ ร.ต.หญิงยุภาพร จันทร�ปุQม

63034000109 นายพิมลวัฒน� วรรณพงศ�

63034000110 นายภาคิณ ชมเย็น

63034000111 นางสาวปริยานุช คําหอมกุล

63034000112 นายก$อพงษ� วิริยะนานนท�

63034000113 นางสาวสตรีรัตน� แสงวิเชียร

63034000114 นายชยานนท� โมกขศักด์ิ

63034000115 นางสาวธัญลักษณ� พุ$มมาก

63034000116 นายวีรพนธ� ฉัตรนราชัย

63034000117 นางอารีย� บุตรตรา

63034000118 นายณัฐภัทร ถ่ินลม

63034000119 นางสาวจุรีรัตน� โอมาก

63034000120 นางสาวโกลัญญา สันทัด
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ระดับปริญญาโท

63034000121 นายสิบทิศ ทรรศนสฤษด์ิ

63034000122 นางสาวพรพรรณ อัศวธีรศานต�

63034000123 นายพศิน ยอดหงษ�

63034000124 นางสาวอินทิพร บุญสมบัติ

63034000125 ว$าที่ร2อยตรีเจริญวิทย� จักรกุล

63034000126 นางจารุวรรณ อามาตย�ชาดี

63034000127 นายย่ิงยศ ม่ิงมณี

63034000128 นางสาวฐาปนี ฤทธ์ิเกิด

63034000129 นางสาวนิชภาดา กันทาวงศ�

63034000130 นายทนงศักด์ิ รัตนบุรี

63034000131 นางสาววรรณลิกาญจน� บุตรหึงษ�

63034000132 นางสาวถนอมศรี จันฤาไชย

63034000133 นายกระแส บุญมาเจริญสุข

63034000134 นายปกครอง เทือกสุบรรณ

63034000135 นายอรรณพ สีขาบ

63034000136 นางสาวอรพรรณ เสียงเกษม

63034000137 นางสาวจุไรรัตน� รัตนายน

63034000138 นางสาวเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา

63034000139 นางสาวธัญญชล ภักดีรัตน�

63034000140 นายศุภชัย กวาวหนึ่ง

63034000141 นางสาวญาณิศา ซุ$นศรี

63034000142 นางสาวนฏกร ชมภูนุช

63034000143 นางสาวรวิวรรณ โพธ์ิเซ$ง

63034000144 นางสาวรจนา ต$ายธานี

63034000145 นางสาวปAญจพร สันติ

63034000146 นางสาวฐิติรัตน� บุญช$วยชู

63034000147 นางสาวณัฏฐา ชูใจ

63034000148 นายคฑาวุธ มาป;อง

63034000149 นางสาววรางคณา ทิพยชล

63034000150 นางสาวกาญจ�พัณริณ อัมพุนันทน�
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63034000151 นางสาวกนกพิชญ� ระดาไสย

63034000152 นายศิริพงศ� โรจนบุรานนท�

63034000153 นางสาวไอราวัณย� จิรเกรียงไกรกุล

63034000154 นางสาววนิชชา สําอางค�

63034000155 นางสาวชัญญนิษฐ� ห2อธิวงศ�

63034000156 นายจักรพันธ� นันทพันธุ�กุล

63034000157 นางสาววิลัยลักษณ� เกลี้ยงคําหมอ

63034000158 นายยงยุทธ บุษบา

63034000159 นายกามารุดดีน แวซาเตSะ

63034000160 นางสาวดวงกมล อ$างบุญตา

63034000161 นายธัชชัย พุ$มพฤกษ�

63034000162 นางสาวธัญญพร ทองศรีนุช

63034000163 นายเฉลิมชัย ดงจันทร�

63034000164 นางสาวศุภิสรา คีรีรัตน�

63034000165 นายเฮงเฮง จารุนงคราญ

63034000166 นายอภิรักษ� สุจริตจันทร

63034000167 นายธัชกร ชูพงศ�

63034000168 นางสาวโสรยา โพธ์ิสามต2น

63034000169 นางสาวแก2วตา เนตรนิล

63034000170 นางสาวเพียงขวัญ กันหาภัย

63034000171 นายจิรวัฒน� ศรีเรือง

63034000172 นายคณิน เศวตวงศ�

63034000173 นางสาววิธุวดี แสงท2าว

63034000174 นายปAถย�วิธวินท� ลู$ชัยชนะ

63034000175 นางสาวศิตรา ภัยนิราศ

63034000176 นายณภัทร มีรุ$งเรือง

63034000177 นางสาวนิศามณี ดิฐมาตย�

63034000178 นางสาวกฤตชญา รุ$งโนรี

63034000179 นางสาววิทิดา สาธิตโกวิทชัย

63034000180 นางสาววีรกานต� บัวทุม
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63034000181 นางสาวดวงฤดี โสภณ

63034000182 นางสาวอรปภา นิโครธานนท�

63034000183 นางสาวจุฑามาศ กฤษณะพันธ�

63034000184 นางสาวญาณิน รุ$นประพันธ�

63034000185 ว$าที่ร2อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต�

63034000186 นางสาวรุ$งฤดี ตรีสวัสด์ิ

63034000187 นายณัฎฐากร ผดุงศักด์ิ

63034000188 นางสาวรจนา ถวิลมาตย�

63034000189 นางสาววริศรา ยงค�ไพบูลย�

63034000190 นายไชยวัฒน� สมสอางค�

63034000191 นางกันยารัตน� โสมาบุตร

63034000192 นางสาวจันทร�กวี โกมารทัต

63034000193 นางสาวพิมพ�จรัส อชานนท�

63034000194 นางสาวฐิติพร รุ$งเรือง

63034000195 นางสาวอัชฌา เพชรสลับแก2ว

63034000196 นางสาวสุพัตรา วงศ�ทะยาน

63034000197 นางสาวอัจฉรา สุวรรณเวศม�

63034000198 นางสาวหทัยชนก แสงน2อย

63034000199 นายนฤพล สถาพร

63034000200 นางสาววรรณวิมล ปNบกระโทก

63034000201 นายสราวุฒิ ทองวิชิต

63034000202 นางสาวนันทพิชญ� สินวรพันธุ�

63034000203 นางสาวทัศนีย� เพชรไทย

63034000204 นายอภิชาติ กฤตรัชตนันต�

63034000205 นางสาวพรรณทิพย� วชีรสุต

63034000206 นางสาวธันย�สิตา ทองทรัพย� ใหญ$ 

63034000207 นายเจตษฎา สุทธิเลิศ

63034000208 นางสาวสุมลฑา สุวรรณวิมล

63034000209 นายบวร รอดรวย

63034000210 นายวรท ไวยกาญจน�
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63034000211 นายสุรเชษฐ วงศ�นิบุญกิจ

63034000212 นางสาวจุฑามณี รัตนะ

63034000213 นายอภิสิทธ์ิ สุขอนันต�ทวี

63034000214 นายธนากร วงษ�พาสกลาง

63034000215 นายเกริกพล แสงสว$าง

63034000216 นางสาวกชวรรณ เฉลิมพร

63034000217 นางสาวสุภาพร สัมโย

63034000218 นายกรรณวัฒน� แดงเพรียว

63034000219 นายวันวิชิต บูรณะสิทธิพร

63034000220 นางสาวกนกวรรณ พิมพา

63034000221 นางสาวกวิสรา บุญจันทร�

63034000222 นายวิรุฬห� ปฏิโภคสุทธ์ิ

63034000223 นายพงศธร เจียรประดิษฐ�

63034000224 นางสาวธัญญรัตน� มณีแสง

63034000225 นางสาวเรณู เหมือนเอี่ยม

63034000226 นางสาวศรัณย�ธร ตันติวุฒิวงศ�

63034000227 นางสาวเขมจิรา พุ$มกาหลง

63034000228 นางสาววรรทณา บุญรอด

63034000229 นางสาวรุ$งนภา เรืองโรจน�

63034000230 นางสาวจันทราภา จําปาเฟXJอง

63034000231 นางสาวสุพรรณา ประกอบผล

63034000232 นางสาวสุจิตรา สติใหม$

63034000233 นางสาวจุรีฉาย หวายเครือ

63034000234 นางสาววิลาวัณย� บัวบาน

63034000235 นางสาวจิภาชา ไชยชนะ

63034000236 นางสาวหนึ่งฤทัย ฐิติเสถียรธรรม

63034000237 นายธนาธิป ทาปลัด

63034000238 นายกฤษณะ ราตรี

63034000239 นางสาวนพรัตน� นิ่มนวล

63034000240 ส.ต.ท.หญิงสิตา ใช2เฮ็ง
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63034000241 นางสาวฝนทิพย� มากเกลี้ยง

63034000242 นางสาวกนกพิมพ� เดชสถิตย�

63034000243 นางสาวขนบพันธ� พิสุทธ์ิรัตนาภรณ�

63034000244 นายชยพล สิริบุญกล$อม

63034000245 นายเอกพงษ� แข็งขัน

63034000246 นายอนุกูล จันทร�ศรี

63034000247 นายเอกรัตน� ต้ังศิริรัตนา

63034000248 นางสาวกนกรัชต� สวนด2วง

63034000249 นางสาวราชิณี แต2มรุ$งเรือง

63034000250 นางสาวนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ�

63034000251 นางสาวณัตสุรีย� โสภณวัฒนานุกูล

63034000252 นางสาวนภัส พบสุวรรณ�

63034000253 นางสาวกาญจนา กาญจนรักษ�

63034000254 นางสาวรัตนาภรณ� โพธ์ิกุล

63034000255 นายวัฒนพงษ� แสงจันทร�

63034000256 นายวิศรุต เอ็นดู

63034000257 นางสาวสุภัสสร จอกแก2ว

63034000258 นางสาวอัจฉริญญา ช$วยประคอง

63034000259 นางสาวภาวิตา บํารุงศรี

63034000260 นายรัฐพงศ� ม่ังเกียรติสกุล

63034000261 นางสาวพิกุล จันจรมานิตย�

63034000262 นายวีรวุฒิ รัชวรพงศ�

63034000263 นายณกฤช ศรีสุขคํา

63034000264 นางสาวกมลทิพย� คําหว$าง

63034000265 นางสาวกมลรัตน� สัมมาตริ

63034000266 นางสาวพัชลี เผ$าสวัสด์ิ

63034000267 นางสาวชนัญญา อินทนะ

63034000268 นางสาวธนัชชา สีทอง

63034000269 นางสาวธัญลักษณ� ธัญญะเจริญ

63034000270 นายโภคธนภัธน� วัจนธนินภัทน�
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63034000271 นางสาวสุเทวี จงรักษ�

63034000272 นายกันต� เลิศจรรยารักษ�

63034000273 นางสาววริยา ฉุนจัตุรัส

63034000274 นางสาวนิชชดา โคนาบาล

63034000275 นางสาวธิดารัตน� เพชรสูงสกุล

63034000276 นายจิราวัฒน� แสงเปYา

63034000277 นางสาววริญญา สุดเสน$หา

63034000278 นางสาวกมลชนก ภาคีวัฒน�

63034000279 นางสาวชุติมา คูเจริญ

63034000280 นายโกศล พงษ�ภัทระวิทย�

63034000281 นางสาวศิรินภา พิมพ�อรัญ

63034000282 นางสาวรัชฎาวรรณ รองทอง

63034000283 นางสาวหทัยพันธน� อินเปIZน

63034000284 นายนันทวัฒน� พารณอิสรีย�

63034000285 นายธีรพงษ� อาจภักดี

63034000286 นายนนทกิตต์ิ ศิวะรัตนธํารงค�

63034000287 นายเดชปราช เจริญปAญญารัตน

63034000288 นายอภิมุข ตวงสิทธิกุลชัย

63034000289 นางนาตยา แสนอินทร�

63034000290 นายณัฐพิพัฒน� หอมสุคนธ�

63034000291 นางสายพิน วงษ�พยอม

63034000292 นางสาวดุษฎี นิ่มเกตุ

63034000293 นางสาววรพร คติวิริยะ

63034000294 นางสาวพนัชพร สินธุอุทัย

63034000295 นางสาวกมลชนก เยาว�นุ$น

63034000296 นางสาวเพ็ญวิสุทธิ สมุทรสาร

63034000297 นายภูดิส รักษ�ตระกูล

63034000298 นางสาวเพชรัตน� พ$วงจาด

63034000299 นายอิสรา พิทักษ�กุล

63034000300 นายชาญณรงค� เรืองขจร
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63034000301 นางสาวปAตติกาญจน� เจริญศักด์ิ

63034000302 นางสาววริษา คําปุQน

63034000303 นายอภิชาติ หลิมรัตน�

63034000304 นางสาวณัฐภัสสรา สุขสม

63034000305 นางสาวสุรัตนา นิลพันธุ�

63034000306 นางสาวพชรอร บุญลือ

63034000307 นางสาวมัลลิสา งอกงาม

63034000308 นางสาวรัตนา งามย่ิง

63034000309 นางสาวตฤณธร ก่ัวพานิช

63034000310 นางสาวแพรวนภา วิเศษวงษา

63034000311 นายนวกานต� แท$งทอง

63034000312 นางสาวชญาภรณ� ไมตรีสรสันต�

63034000313 นายอธิปAตย� เสนาอาจ

63034000314 นายลลิต สุคนธปฏิภาค

63034000315 นางสาวแอน อนันตรสุชาติ

63034000316 พทป.ไพโรจน� กรรณเกษ

63034000317 นางสาววรีรัตน� ษมาคุณากร

63034000318 นางสาวจิราภรณ� แก2วเชือกหนัง

63034000319 นายวัฒนชัย ขวาลําธาร

63034000320 นางสาวอมราภรณ� ปIJนสุวรรณ

63034000321 นายวรวิช บุณยาทิษฐาน

63034000322 นางสาวนารถฎินันท� ศรีหาจันทร�

63034000323 นายอัษฏาวุฒิ โยธาสุภาพ

63034000324 นางสาวกัญจน�ณัฏฐ� โง2วตระกูล

63034000325 นางสาวกนกวรรณ วัฒนากร

63034000326 นางสาวปรวรรณ วงษ�รวยดี

63034000327 นางสาวกัญญาณัฐ อินทร�สว$าง

63034000328 นางสาวแพรวพัตรา อัจฉริยปAญญากุล

63034000329 นายไกรโกวิท กวีวงศ�ประวัติ

63034000330 นายศุภกิจ สุดสังข�
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63034000331 นายมารีกี มะเด็ง

63034000332 นางสาวนวลักษณ� กลางบุรัมย�

63034000333 นางสาวศมิษฐา เเม2นเหมือน

63034000334 นางสาววีนัสราศ� บัวแย2ม

63034000335 นางสาวปาริตา พนมรัมย�

63034000336 นายกิตติชนม� ภัทรนาวิก

63034000337 นางสาวนลิศา เล็กนาวา

63034000338 นางสาวปุญชรัสม์ิ พสกภักดี

63034000339 นางสาวธิดารัตน� พูลเกิด

63034000340 นายโบนัส ทาแก2ว

63034000341 นางสาวนภาภรณ� เนินพลับ

63034000342 นางสาวโสภิดา เขียวแก2ว

63034000343 นางสาวพุธิตา เดชสูงเนิน

63034000344 นายอธิคม พันธ� เมธาฤทธ์ิ

63034000345 นายกิตติพงษ� จันทรมัสการ

63034000346 นายชยากร เสมาชัย

63034000347 นายอานนท� โมรัษเฐียร

63034000348 นางสาวจุฑาทิพย� อาจหาญ

63034000349 นายเสริมชัย ชัยเกษตรสิน

63034000350 นายจักรกฤษณ� ชัยศรี

63034000351 นายดิเรก ขุนฤทธ์ิมนตรี

63034000352 นางสาวปนิดา ตะสิทธ์ิ

63034000353 นางสาวธัชชมธร สิงห�ครุ

63034000354 นายณัฐพัชร� อิ่มทรัพย�

63034000355 นางสาวอาภาพรรณ ภุมมะโสภณ

63034000356 นางสาวธาราภรณ� อ$างแก2ว

63034000357 นางสาวแพรวพกุล ศิลธรรม

63034000358 นางสาวเมริษา ปะระมะ

63034000359 นางสาวสวพร เปNยบุญ

63034000360 นางสาวสิริพร ศิรเลิศมุกุล
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63034000361 นางสาวปุณยนุช รอดเจริญ

63034000362 นางสาวนริศรา อินธิราช

63034000363 นางสาวอัจฉริยา คงหอม

63034000364 นางสาวณัฎฐณิชา บุญอภิบาลนุกูล

63034000365 นางสาวรุ$งฤดี ดําชุม

63034000366 นางสาวพรนภัส พุ$มสิน

63034000367 นางสาวณัฐชนก หาญกมลศิริ

63034000368 นายสรรเพ็ชญ� รอดกรุด

63034000369 นางสาวเสาวรส ทองอินทร�

63034000370 นางสาวละอองดาว ใยพูล

63034000371 นายเดชพล ก่ิงปIยะ

63034000372 นายอนันต� แสนคําอ2าย

63034000373 นางสาวพรรณิกา รักษาวงศ�

63034000374 นางสาวสุกัญญา คุณแก2วอ2อม

63034000375 นางสาวปวริศา จันทร�วังโปQง

63034000376 นายวันมีโชค ปกจ2าย

63034000377 นายก2องเกียรต์ิ สังขารา

63034000378 นางสาวณัฐธิสา นิยมธรรม

63034000379 นายณัฐ ชุมพงศ�

63034000380 นายปณพงศ� ส$งสุขถวัลย�

63034000381 นายชาญชัย นิ่มอนงค�

63034000382 นางสาวฐิตินันท� ประดับแสง

63034000383 นายสุขไพศาล รัตตนิทัศน�

63034000384 นางสาวบัวบูชา เชิดชู

63034000385 นางสาวธนวรรณ มาติวงศ�

63034000386 นางสาวพชรพร ถนอมเวช

63034000387 นางนัดดา เดือนสว$าง เอเวส

63034000388 นายก$อเกียรติ เหล$ากอ

63034000389 นางสาวพสชนัน ศรีโพธ์ิทอง

63034000390 นายเกษม มณีวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000391 นางสาวชุตินันท� ผดาจิตร

63034000392 นางสาวพิมพ�ชนก หลิมศิริวงษ�

63034000393 นางสาวศริญญา ภูบาล

63034000394 นายวีระศักด์ิ วิปรอด

63034000395 นายสิทธิพงษ� พระโพธ์ิ

63034000396 นายศักดินนท� ชวลิตชีวิน

63034000397 นายรัชมงคล วัฒนะโชติ

63034000398 นางสาวพลอยไพลิน แก2วศรี

63034000399 นายศุภอรรถ คงมี

63034000400 นางสาวจิตรลดา โพธ์ิวิจิตร

63034000401 นางสาวปIยะภรณ� จุฑามณีรัตน�

63034000402 นางสาวจริยา จิรยุทธเจริญกุล

63034000403 นางสาวทิพกฤตา พวษ�แก2ว

63034000404 นายพงศกร เทียมเศวต

63034000405 นางสาวณัฐพร เกียรติเลิศเสรี

63034000406 นายทวีสิทธ์ิ พุ$มพฤกษ�

63034000407 นายสิโรดม สมบูรณ�

63034000408 นางสาวสิริญญา มณี

63034000409 นายพีรยุทธ สิริฐนกร

63034000410 นายณัฐวุฒิ เลากุลศานต�

63034000411 นางสาวธนภรณ� พิบูลย�วัฒนวงษ�

63034000412 นางสาวหทัยกานต� ทองสวัสด์ิ

63034000413 นายชนกนันท� นุชนา

63034000414 นายศศิน แก2วเจริญ

63034000415 นางสาวอัจจิมา พุ$มเกลี้ยง

63034000416 นางสาวเจนจิรา โอชา

63034000417 นางสาวปภาดา คงคา

63034000418 นางสาวสุวัฒนา ใจชื่น

63034000419 นางสาวสุวดี สายโกมล

63034000420 นายธนกฤต บุญไชยดุ2ง
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000421 นายวุฒิพงษ� หน$ายมี

63034000422 นางสาววิริยาภรณ� จุนหะวิทยะ

63034000423 นางสาวปาริฉัตร เลิศประเสริฐพันธ�

63034000424 นางสาวชนันพร แผ2วชนะ

63034000425 นางสาวเกษราภรณ� เจริญสุข

63034000426 นางนิชาภา วิชัยดิษฐ�

63034000427 นางสาวพรนิภา พิมพ�ชัยศรี

63034000428 นายจักรรัตน� พรหมบุตร

63034000429 นางสาวอังคณา วงศ�วัน

63034000430 นางสาวสุพรรนภา มาคล2าย

63034000431 นางสาวภาวิณี จงรักษ�

63034000432 นายศรัญ[ู เพ่ิมความเจริญ

63034000433 นางสาวกัญชริญา ภารเขจร

63034000434 นางสาวสุภัทรา กลอยสวาท

63034000435 นายวรียส แฉ$งประเสริฐ

63034000436 นางสาวกุลกานต� ช$วยบํารุง

63034000437 นายธรรมรงค� กันทัด

63034000438 นายพีรพล นฤมลสกุลชัย

63034000439 นางสาวอาทิตยา จันทรสว$าง

63034000440 นางสาววรัญญาพร อยู$พุ$ม

63034000441 นางสาวพรชนก ลาวิตา

63034000442 นางสาวภาสินี พานิช

63034000443 นางสาวสิริพร อินอ$อน

63034000444 นางสาวเกษร มณีลําพรรณ

63034000445 นายเอกชาติ อนุมุสิกวงศ�

63034000446 นางสาววรีสา ตรงคง

63034000447 นางสาวณัฐชา หล2าพันธ�

63034000448 นายภัทรภณ สุขล2อม

63034000449 นางสาวปุญญิสา ปาลวัฒน�

63034000450 นางสาวอลิสา วณิชย�กิจไพศาล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000451 นางสาวมัญธิกา สิงห�เถ่ือน

63034000452 นางสาวนิรินธน� กลิ่นสอน

63034000453 นายธนวัฒน� ฉายวัฒนา

63034000454 นางสาวสมกมล เกตุเทียน

63034000455 นางสาวณฤดี สุทธปรีดา

63034000456 นายณภัทร ภัทร�นิธิ

63034000457 นายณัฏฐ�ฐนนท� ต๊ิบเต็ม

63034000458 นางสาวศราวดี พุฒสวัสด์ิ

63034000459 นายอลงกรณ� วงศ�หม่ัน

63034000460 นายปIยะ นุ$มแสง

63034000461 นางสาวนราภรณ� อินดาฤทธ์ิ

63034000462 นายนราธิป ภิบาลจอมมี

63034000463 นางสาวกุลวานีย� มีเด็ง

63034000464 นายสนธยา เลี่ยมทอง

63034000465 นางสาวพรวิภา มีเคลือบ

63034000466 นายปAณฐวัษฏ� อ$อนจันทร�

63034000467 นางสาวปIยะเนตร ขวัญแก2ว

63034000468 นางสาวโสภิดา โสพิณ

63034000469 นางสาวอังกูรณา พริ้งเกษมชัย

63034000470 นางสาวชธัญมน เสรี

63034000471 นางสาวนภัสสร สกุลประดิษฐ�

63034000472 นางสาวปริญญาพร คณโฑเงิน

63034000473 นางสาวนันทพร แทนรัตน�

63034000474 นางสาวปาริชาติ ชะอุ$ม

63034000475 นายเฉลิมพล ตาคํา

63034000476 นายชวัร ขาวทอง

63034000477 นายจิรายุทธ จิรานุกูลพิพัฒน�

63034000478 นายธกฤต หลิ่มวิรัช

63034000479 นายนิพนธ� โตแย2ม

63034000480 นายณัฐวร ขันธิกุล
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563
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ระดับปริญญาโท

63034000481 นายณรงค�ชัย จอมทะรักษ�

63034000482 นายวิชัย สารรัตน�

63034000483 นายภูมิฐวัศ สัมพันธ�พานิช

63034000484 นางสาวอลิศา มาใจวงค�

63034000485 นายธีรภัทร หลอดเข็ม

63034000486 นายราชัน เลิศพยัคฆรัตน�

63034000487 นางสาวนันท�นภัส หัตถ�กมล

63034000488 นายทศพร นีละไพจิตร�

63034000489 นางสาวมณีวรรณ ขวัญแก2ว

63034000490 นางสาวโสมจิราวดี จําปาสิทธ์ิ

63034000491 นางมาลินี ธรรมบุตร

63034000492 นางสาวทัศนีย� โทวรรณา

63034000493 นางสาวพบพร จงชาญสิทธิโธ

63034000494 นางสาวชุอุมา บุญญขันธ�

63034000495 นางสาวกตตบงกช เพชรสังข�

63034000496 นายจรูญ ปIดทะเหล็ก

63034000497 นายอเสกข� มาศโอสถ

63034000498 นางสาวมานิตา เก้ือมา

63034000499 นายธเนศ แตงสาตร�

63034000500 นางสาวธัญนุช ทองอร$าม

63034000501 นางสาวจันทร�จรัส คชชา

63034000502 นางสาวสุริฉาย แซ$เอียด

63034000503 นางสาวงามพักตร� ทายะนา

63034000504 นางสาวธนภรณ� เอี่ยมเอิบ

63034000505 นางสาวนวรัตน� ศักด์ิสุมลรัตน�

63034000506 นางสาววิรุญา แก2วสมบูรณ�

63034000507 นายดิษย� วัฒนปรีชานนท�

63034000508 นายนิตยเวท นิลพฤกษ�

63034000509 นางสาวณัฐกฤตา พงษ�สระพัง

63034000510 นางสาวลลิตา รัตนประภา
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000511 นายชนินทร� ศรีสังข�สุข

63034000512 นางสาวกนกวรรณ ตันเที่ยง

63034000513 นายธนพัฒน� กาญจนวิไล

63034000514 นางสาวรัชฎา บัวทอง

63034000515 นางสาววิชญา เรือนใจม่ัน

63034000516 นางสาวนัทธมน คงนาค

63034000517 นางสาวจารุวรรณ หวังหลี

63034000518 นางสาวสุรางค�ศรี ศรีวงศ�ศา

63034000519 นางสาวประพิมพรรณ การแข็ง

63034000520 นายจีระสิทธ์ิ อึ้งรัตนวงศ�

63034000521 นายณัฐพล น2อยวงษ�

63034000522 นางสาวพรประภา ส$งมาก

63034000523 นายจะตุพร ทองคํา

63034000524 นางสาวสุลีลา ปAชโชตะสิงห�

63034000525 นายสิทธิภัทร ไตรสิทธ์ิ

63034000526 นายชุติพล เทียนชวลิต

63034000527 นายสิรวิชญ� อติภัทธะ

63034000528 นายกิตติพัฒน� วาริชนันท�

63034000529 นางสาวชลันธร ชูตินันท�

63034000530 นางสาวสิริจันทรา ทองจีน

63034000531 นางสาวอามีเราะห� แวสะมะแอ

63034000532 นายสุพัฒน� ถ่ินจันทร�ฉาย

63034000533 นายพัฒนศักด์ิ แสนเมือง

63034000534 นางสาวสรชา วงศ�วิชา

63034000535 นางสาวเมธาวี คํ้าชู

63034000536 นายเสฎฐวุฒิ อินทร�ปาน

63034000537 นางสาวนริศรา พันธุ�ธาดาพร

63034000538 นางสาวนารีรัตน� ทรงธรรม

63034000539 นางสาวศศิพร ผลไพศาลศักด์ิ

63034000540 นางสาววรัญญา ทรงศิลปL
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000541 นางสาวสาวิตรี เดชคุ2ม

63034000542 นางสาวสุทธิกาญจน� สอนเพ็ง

63034000543 นางสาวโชติกา ราษีกุล

63034000544 นายนิธิ แจ$มจันทร�

63034000545 นางสาวหงกฤษวรรณ� ภูเชาวนวิรัตน�

63034000546 นางสาวอริศรา เต๊ียกคํา

63034000547 นางสาวนิตยา ยศนันท�

63034000548 นายกษิดิศ พร2อมเพราะ

63034000549 นางสาวกรรณภร อนุมา

63034000550 นางสาวเนตรนภา อุดม

63034000551 นางสาวภิมฬัฐฐาศ� โมรายันต�

63034000552 นางสาวพรวลัย วุฒิจักร

63034000553 นายชาตรี วงษ�ดิษฐ�

63034000554 นางสาวณิชกานต� ศรีทอง

63034000555 นางสาวรตนวรรณ มนตรีพิลา

63034000556 นางสาวกาญจนา โสโท

63034000557 นางสาววิภารัตน� ไพรี

63034000558 นางสุนภา ชาตรี

63034000559 นายสิทธิกร ศรีสมบูรณ�

63034000560 นางสาวมาตา สัตยธาดากูล

63034000561 นางสาวเรวดี บานเย็น

63034000562 นายธนากร พ$วงไพบูลย�

63034000563 นายชัยวัฑฒน� อ$อนศรี

63034000564 นางสาววรรณิศา ปAทมะภูษิต

63034000565 นายบวรพิพัฒน� กระแสเสน

63034000566 นางสาวศุจิรัตน� บุญลือ

63034000567 นายอิทธิพัทธ� ตุลาชม

63034000568 นายธนา สําราญศาสตร�

63034000569 นางสาวณริณทร�ธร โพธากุล

63034000570 นางสาวนปภัช อนันตวัฒน�
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ระดับปริญญาโท

63034000571 นางสาวดวงฤทัย แสงมาก

63034000572 นายวิชญะวัชร พลอยสระศรี

63034000573 นางสาวหัสยา มาระดา

63034000574 นางสาวกนกวรรณ แสวงทรัพย�

63034000575 นายธนะ มงคลโภชน�

63034000576 นายทศวร งามเนตร

63034000577 นายเสกสรรค� พรมคุณ

63034000578 นางสาวนิชาภา สุพรรณฝQาย

63034000579 นายเกรียงศักด์ิ ชะนะภัย

63034000580 นางสาวปIยดา ไพศรี

63034000581 ว$าที่เรือโททรงต2น เกษมสันต�

63034000582 นายวสุพล มาเพ็ง

63034000583 นางสาววรรณทนา ดาวดาษ

63034000584 ว$าที่ร2อยตรีธนิษฐ� สุธาทิพย�พิมาน

63034000585 นางสาวศุทธินี ฟูเต็มวงศ�

63034000586 นายชินกร บุญชิต

63034000587 นายศานติพงศ� เพ็ชรจํารัส

63034000588 นางสาวสุจิตรัตน� ทิพย�ธารัตน�

63034000589 นางสาวรัชภาวรรณ เนตรทิพวัลย�

63034000590 นางสาวสุชญา พ2นภัย

63034000591 นางสาวนิศรา ปานช2าง

63034000592 นายดนัย สามแก2ว

63034000593 นางสาวเอษณีย� กัณทะณาวงค�

63034000594 นางสาวช$อผกา พลากรกิจวัฒนา

63034000595 นางสาวรวีวรรณ สกุลลักษณ�

63034000596 นางสาวบุษราคัม มีสุข

63034000597 นางสาวสรินทิพย� หงวนตัด

63034000598 นางสาวบุศวัณย� สอนใจดี

63034000599 นางสาวศิริยาภรณ� พิมพ�ดี

63034000600 นายพิชญพงศ� ศรีสวัสด์ิ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000601 นายดิลกวิทย� เศวตเศรนี

63034000602 นางสาวธนพร สายตา

63034000603 นายสนธยา สีแดง

63034000604 นางสาวศศิธร บุตรแพง

63034000605 นางสาวสุวรรณา ศิริพันธ�

63034000606 นางสาวแก2วกรุณา แก$นทอง

63034000607 นายกิตติธัช คําโสภา

63034000608 นางสาวอนิลธิตา วัตถุสินธุ�

63034000609 นางสาวพุทธิวัน ชุมวรฐายี

63034000610 นางสาวพิมพ�ณภา แคโอชา

63034000611 นางสาวจันธิมา ก2อนสุวรรณ�

63034000612 นางสาวสุมิตรา แดงศรี

63034000613 นางสาวอาภาณี ศรีวิชัย

63034000614 นางสาววันเพ็ญ บุรมย�

63034000615 นายณัฐทวิช สุภาษา

63034000616 นายรัชชา เอมพรหม

63034000617 นางสาวนริศร นรเศรษฐสถาพร

63034000618 นายวัชริศ หาญสุทธิวงศ�

63034000619 นางสาวกัณฐิกา นนทามิตร

63034000620 นายณัฐชนน พลายสิน

63034000621 นางสาวสมฤดี โคตรสมบัติ

63034000622 นางสาวณภัค สีคะ

63034000623 นางสาวภารดี ทองเอม

63034000624 นางสาวธิติมา วงษ�รอด

63034000625 นางสาวเบญญาภา ชื่นเช2า

63034000626 นางสาวฐิติยา อรรถาเวช

63034000627 นายอนุวัฒน� วรรณรัตน�

63034000628 นายภูริณัฐ โปฎก

63034000629 นางสาวอัญชิสา พรมทา

63034000630 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรียุทธ
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000631 นายจีรกิตต์ิ ต้ังพัฒนารุ$งเรือง

63034000632 นางสาวชุติกาญจน� สายอุตส$าห�

63034000633 นางสาวทรายพร ผางภูเขียว

63034000634 นายสิปปวิชญ� นาเมืองรักษ�

63034000635 นางสาวสุกัญญา ศิริมาก

63034000636 นางสาวนิติยา ประสิทธ์ิอ2น

63034000637 นางสาวยลดา สืบเพ็ง

63034000638 นายอธิวัฒน� พรพิชัยโยธิน

63034000639 นางสาวธิพาภรณ� ไตรสุธา

63034000640 นายพงศ�ธร ปรีชาหาญ

63034000641 นางสาวธัญลักษณ� แก2ววงษา

63034000642 นายอธิราช ทวีปฏิมากร

63034000643 นางสาวเบญญาพร บัวแก2ว

63034000644 นางสาวทวิพร อังคะตะลาพร

63034000645 นางสาวจิราภัทร� ภักดีวานิช

63034000646 นางสาวธรรมพร สุขมี

63034000647 นางสาววัลภา วัฒน�แก2ว

63034000648 นางสาวทิพวรรณ อําพันธ�

63034000649 นางสาวกานต�สินี ท$าโพธ์ิ

63034000650 นางสาวศิรินทร สร2อยแก2ว

63034000651 นายสิปปกร ธาดาธีระกุล

63034000652 นางสาวน2องใหม$ ประเทืองโอฬาร

63034000653 นางสาวนฤมล กลัดทอง

63034000654 นางสาวสินีนาฎ ศิริภัณฑ�

63034000655 นายจิรเมธ ไพรสินธุ�

63034000656 นางสรวงสุดา ตันทวีวงศ�

63034000657 นายกฤษดา ใจสมัคร

63034000658 นายพิทักษ�ชัย เฟXองแก2ว

63034000659 นางสาวจรณา เกตุเกล2า

63034000660 นางสาวรวินทร�นิภา แว$วสอน
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000661 นางสาวอารียา ตาทิพย�

63034000662 นายอนิรุจน� คํานล

63034000663 นายนัฐวุฒิ พันธุพาน

63034000664 นายกรกฎ ศศิพงศ�อนันต�

63034000665 นายสมชาย พลดงนอก

63034000666 นางสาวกัลยารัตน� เทียนรุ$งอรุณ

63034000667 นายชลิต เจริญไพฑูรย�

63034000668 นายจาตุรนต� ไชยยศ

63034000669 นางสาวหรินธร เตียรัตน�

63034000670 นางสาวดาลิน ประจักร�การ

63034000671 นายวีระพล ชินวุฒิวงศ�

63034000672 นายวานิชย� รัตนรุ$งเรือง

63034000673 นางสาวดวงธิดา หม่ืนเดชา

63034000674 นางสาวพรรณีรัฎ วีระวงศ�

63034000675 นายธรรมณรงค� วงศชัย

63034000676 นางสาวนริศรา ปIJนดอกไม2

63034000677 นางสาวชญาดา ดีมาลัย

63034000678 นางสาวธัญพร แจ2งโลก

63034000679 นางสาวพรปวีณ� วัฒนปรีชานนท�

63034000680 นางสาวกฤตพร รําจวนเกียรติ

63034000681 นางสาวชรินพร เล็บนาค

63034000682 นางสาวณิชาภัทร บัวแก2ว

63034000683 นางสาววีด2า สัตยารมณ�

63034000684 นางสาวศุภมาศ มากจันทร�

63034000685 นางสาวกนกวรรณ ดอนจอมไพร

63034000686 นางสาวสุดาทิพย� วรารักษ�สัจจะ

63034000687 นางสาวสิริพร ฉบับแบบ

63034000688 นางสาวชัญญาดา ปริธิสาร

63034000689 นางสาวรัตน�ฤทัย โฉมงาม

63034000690 นางจรรยารักษ� ร2านจันทร�
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000691 นางสาวจิราภรณ� พิมพ�ทอง

63034000692 นางสาวนันทิกานต� เต็มกันทา

63034000693 ว$าที่ร2อยตรีหญิงเพียงดาว เนียมช$องแค

63034000694 นายวิษณุกรณ� ษมาวิมล

63034000695 นายอธิปเทพ พ� บุญม่ัน

63034000696 นางสาวณัฐชยา คํารังษี

63034000697 นางสาวกาญจน�ภรณ� เครือนาค

63034000698 นางสาววราภรณ� อุไรศรี

63034000699 นางสาวรุจิกาญจน� อัครธนาอภินันท�

63034000700 นายวชิรพล การะเกต

63034000701 นางสาวฑิฆัมพร สุดสาคร

63034000702 นางสาวกมลทิพย� สิงห�บํารุง

63034000703 นายอภิภู โพธิลักษณ�

63034000704 นายวิวัตร� บุตรสอน

63034000705 นายรัฐพล แพงพันธ�

63034000706 นายรณพีร� รุ$งมงคลรัตน�

63034000707 นายศรัณญ� แสนสุข

63034000708 นางสาวไพลิน เม2ยขันหมาก

63034000709 นางสาววาลิกา เรือนคํา

63034000710 นางสาวธิดารัตน� เกษีสม

63034000711 นางสาวรัชดาภรณ� เทพพุทธา

63034000712 นายศักดา กล2าหาญ

63034000713 นางสาวชญานิศ สงกรด

63034000714 นางสาวกมลวรรณ ศรีสวัสด์ิ

63034000715 นายฐิติพงศ� ต$วนทอง

63034000716 นางสาวกานต� สฤษฏ�สิทธิพร

63034000717 นายทศพร รุจิวัฒนพงศ�

63034000718 นายรนกฤต ไชยสุวรรณ�

63034000719 นางสาวพสิกา แก2วอาจ

63034000720 นางสาวพิชญ�ธิดา บุญวิชัย
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000721 นายณัฐพล จันทราภรณ�

63034000722 นางสาวตติยา ผาสุข

63034000723 นางสาววราภรณ� อิทธิพลสุวรรณ

63034000724 นายจักรพงษ� ชดช2อย

63034000725 นายวิษณุ มิตรธรรมพิทักษ�

63034000726 นางสาวกัลปAงหา รัตนไทรแก2ว

63034000727 นางสาวพิมพ�พนิต ศรีวรกุล

63034000728 นางสาวปนัดดา วณารักษ�

63034000729 นายกันตพัฒน� ภาณุพัฒน�วรางค�

63034000730 นางสาวศรินทิพย� ธีร�สุพงค�

63034000731 นางสาวนันท�นภัส ม่ันหลํา

63034000732 นางสาวพิรงรอง นิลพงษ�

63034000733 นายจิณณวัตร แสงสว$าง

63034000734 นายปAญญาวัฒน� เพ็งแจ$ม

63034000735 นางสาวภรภัทร ชูแข

63034000736 นางสาวสุธิดา โพธ์ิพันธุ�

63034000737 นางสาวศกลวรรณ ถ่ีถ2วน

63034000738 นางสาวพรกมล สิงห�คํา

63034000739 นางสาวมณิณทร อินหันต�

63034000740 นายคณพศ วิจารา

63034000741 นางสาววลัยภรณ� เลาะลาเมาะ

63034000742 นายพงศ�ดนัย บวรยศวรชัย

63034000743 นางสาวลดาพรรณ สิงคนิภา

63034000744 นายพงศกร จิตติวรรณ

63034000745 นางจารุวรรณ เชื้อแสง

63034000746 นางณัฐณิชา วงศ�วิริยะธรรม

63034000747 นางสาวฐนิฎา ภัทระภูศิริ

63034000748 นายอิลฮัม สาแลSะ

63034000749 นายเอกศักด์ิ คมคาย

63034000750 นางสาวบวรรัฐ มาเจริญ
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ระดับปริญญาโท

63034000751 นายกําพร ไวยฤทธ์ิ

63034000752 นางสาววราลี โชว�วิวัฒนา

63034000753 นายเจษฎา หาญณรงค�

63034000754 นายณรงค�ฤทธ์ิ ทิมพุมเรียง

63034000755 นายจักรกฤษ ทศจิตร

63034000756 นางสาวนันทพร คงเวียง

63034000757 นางสาวเสาวนีย� ลิขิตอัมพร

63034000758 นางสาวอารีนา หะยีบาราเฮง

63034000759 นางมณีรัตน� ออมสิน

63034000760 นายสรรเสริญ ป;อมทอง

63034000761 นางสาววนิดา แสงสุวรรณ�

63034000762 นางสาวรสสุคนธ� อินโต

63034000763 นายธีระพงษ� ตรีรัตน�วดี

63034000764 นางสาวเนตรนภา โพธ์ิศรีทอง

63034000765 นางสาวธนวรรณ สิทธิสาร

63034000766 นางสาวอรวิกา สายปQาน

63034000767 นายเทพพิทักษ� จ๋ิวกร$าง

63034000768 นางสาวจริยากร สุจันทรา

63034000769 นางสาววริศรา ไชยโย

63034000770 นายนวพงษ� อยู$ชุ$ม

63034000771 นางสาวทักษพร เกิดอุดม

63034000772 นางสาวพิมพ�นิภา ฟAกสุวรรณ�

63034000773 นางสาวอนัญญา อิ่มเงิน

63034000774 นางสาวกิตติยา แก2วจันทร�

63034000775 นายบรรจบ พ$วงไทย

63034000776 นางสาวดวงดาว โหมดวัฒนะ

63034000777 นายนันทล2านนา อุตตคํามี

63034000778 นางสาวศุภนิดา ถานันตSะ

63034000779 นายปณพัฒน� ประสานบุญเลิศ

63034000780 ว$าที่ร2อยตรีทรงเผ$า ผานาค
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63034000781 นางสาวเชิญจุติ ศรีเรือน

63034000782 นายเขมทัต เขียวหวาน

63034000783 นายนาวิน เกขุนทด

63034000784 นางสาวมยุรา กันสีชา

63034000785 นางสาวธัญวรัตน� อักษรศรี

63034000786 นางสาวไอลดา หลีซุ2ย

63034000787 นางสาวเมธิญา แก$นจันทร�

63034000788 นายรัตนพล เมฆสุทัศน�

63034000789 นางสาวทิพย�วรรณ ปทุมล$องทอง

63034000790 นางสาวกนกฉัตร ด$านศรีสุข

63034000791 นางสาวชีวนันท� รุ$งรําพรรณ

63034000792 นางสาวปริยฉัตร เกษตรสุนทร

63034000793 นายนันทศิลปL นันทพิสิฐ

63034000794 นางสาววรรณระวี จิตจักร

63034000795 นายรฐนนท ชูช$วย

63034000796 นายโพธ์ิชัย ศรีทุมขันธ�

63034000797 นางสาวรัชตา นวลสะอาด

63034000798 นางสาวปกายมาศ อินทร�สอาด

63034000799 นางสาวสารีณี ไชทอง

63034000800 นางสาวสายฝน ลาวัน

63034000801 นางสาวภารดี คชรินทร�

63034000802 นางสาวชลธิชา เสนาพันธ�

63034000803 นายอธิป มาหะ

63034000804 นายกิจสุชน นิยมสัตย�

63034000805 นางสาวไพริน เปลี่ยนไพร

63034000806 นายวิศวินทร� สัตยธีรานนท�

63034000807 นางสาวอติพร จินประยูร

63034000808 นางสาวศรีสวรินทร� สําเริง

63034000809 นางสาวศิธากาญฐ� นันทาทอง

63034000810 นางสาวอภิชญา สินลักษณทิพย�
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ศูนย)สอบ ปทุมธานี

ระดับปริญญาโท

63034000811 นายวุฒิชัย ทรัพย�สันทัด

63034000812 นางสาวปณตธมน พาริก

63034000813 นางสาวชฎาพิมพ� พตพันธ�เลิศ

63034000814 ว$าที่ร2อยตรีวิทวัส ไทยเดช

63034000815 นางสาวณัฐนรี ไวมาตย�

63034000816 นายชัยเมธ เสนอคํา

63034000817 นางสาวสุรินุช เฟXJองฟู

63034000818 นางสาวธนิตกานต� สุวรรณทอง

63034000819 นายธิติกาญจน� หมู$ดี

63034000820 นางสาวพลอยไพลิน แก2วประดับจิตร�

63034000821 นางสาวณัฐชรัตน� สินธุชัย

63034000822 นางสาวขนิษฐา สกุลเตียว

63034000823 นางสาววนัสนันท� ติยจันทร�

63034000824 นางสาวธนัสถา บุญวิชัย

63034000825 นายนที ทองบ2านบ$อ

63034000826 นางสาวรวิวรรณ วงษ�ดิษฐ�

63034000827 นางสาวแพรวา ผดุงเรืองกิจ

63034000828 นายกิตติภูมิ หอมนาน

63034000829 นางสาวอาทิตยา ชุมพล

63034000830 นายวุฒิไกร เครืออยู$

63034000831 นางสาวมาลิออน มิสเซอเลอร�

63034000832 นางภารดี สว$างไพศาลกุล

63034000833 นางสาวณัฐณี สุขเสมา

63034000834 นายพุฒิพัฌน� คุณะปAญญาดิลก

จํานวน 834 ราย

หน2า 28 จาก 28                 


